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สารจาก  
นายกสภาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ 

 ข้าพเจ้ายินดีเป็นอย่างย่ิงท่ีเป็นตัวแทนของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ กล่าวต้อนรับนักศึกษาของสถาบัน ประจำาปีการศึกษา 2557 

นกัศกึษาใหมแ่ตล่ะคนอาจจะมาจากหลากหลายสถานที ่แตเ่มือ่นกัศกึษาไดเ้ขา้มาศกึษาในสถาบนัแหง่นีแ้ลว้ นกัศกึษาทัง้หลายเปรยีบเสมอืนดอกบวั

ที่พร้อมจะเบ่งบานด้วยแสงอรุณแห่งการเรียนรู้ ดังปรัชญาของสถาบันที่ว่า “การศึกษาคือบ่อเกิดแห่งภูมิปัญญา”

 

 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ที่นักศึกษาได้เข้ามาศึกษาแห่งนี้ เป็นสถาบันที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท ซีพี ออลล์ จำากัด (มหาชน)  

ให้การสนับสนุนนักศึกษาทั้งด้านทุนการศึกษาและสถานที่ฝึกประสบการณ์ โดยจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่มีความต้องการของตลาด

แรงงาน รวมถึงยังให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์กับบริษัทและองค์กรธุรกิจในกลุ่มพันธมิตร ตลอดหลักสูตรการศึกษาอันเป็นโอกาสที่หาได้ยากใน

สถาบันอุดมศึกษา ที่นักศึกษาได้เรียนรู้งานในองค์กรที่มีประสบการณ์ในการทำางานจริงเช่นนี้ และอีกทั้งเมื่อสำาเร็จการศึกษาสามารถมีอาชีพในทันที 

และตรงกับสายงานที่เรียนมา

 

 สุดท้ายนี้ ข้าพเจ้าขอให้นักศึกษาใหม่ทุกคนเก็บเกี่ยวความรู้และประสบการณ์ในรั้วของสถาบันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมทั้งประพฤติ

ปฏิบัติตน ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม เพื่อที่จะนำาพานักศึกษาให้ประสบผลสำาเร็จในสิ่งที่ได้ตั้งใจไว้จนสำาเร็จเป็นบัณฑิตของสถาบันต่อไป

      

 

 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ 
 นายกสภาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์



7

สารจาก 

ผู้ก่อตั้งสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

คุณก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์

 ข้าพเจ้าขอถือโอกาสในช่วงเปิดการศึกษาใหม่ ในปีการศึกษา 2557 นี้ ขอต้อนรับและแสดงความยินดีกับนักศึกษาใหม่ทุกคน ที่ก้าวเข้าสู่รั้ว

ของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่จัดตั้งขึ้นโดยองค์กรธุรกิจ มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีประสบการณ์ด้านการเรียน 

ภาคทฤษฎีควบคู่กับการเรียนภาคปฏิบัติหรือฝึกปฏิบัติงานตรงกับสาขาวิชาที่เรียนจริง (Work-based Learning) เป็นแห่งแรกของประเทศไทย  

ที่แตกต่างจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นท่ัวไป ซ่ึงนักศึกษาจะต้องมีความอดทน อดกลั้น เก็บเกี่ยวประสบการณ์ในการเรียน เชื่อว่าบัณฑิตที่สำาเร็จ 

การศึกษาจากสถาบันแห่งนี้ จะเป็นผู้ที่มีวุฒิภาวะสูงและประสิทธิภาพเยี่ยมยอด เป็นที่ต้องการขององค์กรธุรกิจชั้นนำาหลายๆ องค์กรที่ต้องการ

บุคลากรที่มีศักยภาพสูงสุด เพราะบุคลากรเป็นปัจจัยสำาคัญในการขับเคลื่อนความสำาเร็จขององค์กร

 ท้ายนี้ ข้าพเจ้าขออวยพรให้นักศึกษาใหม่ทุกคนประสบความสำาเร็จตามที่มุ่งหวัง และสำาเร็จการศึกษา สามารถนำาความรู้ความสามารถ 

ไปพัฒนาตนเอง องค์กรและประเทศชาติต่อไป

         

        

 คุณก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์

 ผู้ก่อตั้งสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
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สารจาก 
อธิการบดีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

รองศาสตราจารย์ ดร.สมภพ มานะรังสรรค์

 ในนามของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำาปีการศึกษา 2557 ทุกคนด้วยความยินดียิ่ง ขอให้นักศึกษา 

ทุกคนภาคภูมิใจที่ได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาเล่าเรียน ณ สถาบันแห่งนี้

 

 วันที่ 9 มีนาคม 2557 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ มีอายุครบ 7 ปี ซึ่งได้ผลิตบัณฑิตมาแล้ว 3 รุ่น กว่า 1,000 คน ออกสู่ตลาดแรงงาน 

แล้วในปีที่ผ่านมา และอีกเพียงไม่ก่ีปีนับจากน้ี ประเทศไทยจะเข้าเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือเรียกง่ายๆ ว่า AEC (ASEAN 

Economic Community) อย่างเต็มรูปแบบ ถือได้ว่าเป็นการเปล่ียนแปลงครั้งสำาคัญที่จะมีผลต่อเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และวิถีชีวิตคนไทย

อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

 

 สถาบนัการจดัการปญัญาภวิฒันต์ระหนกัถงึโอกาสในการสรา้งบคุลากรทีม่คีณุภาพใหเ้ปน็นกัจดัการมอือาชพี เพือ่รองรบัประชาคมเศรษฐกจิ

อาเซยีน จงึไดพ้ฒันาและเปดิการเรยีนการสอนหลกัสตูรใหม่ๆ  ทัง้ระดบัปรญิญาตร ีปรญิญาโท และปรญิญาเอก เพือ่ผลติบณัฑติทีเ่รยีนจบแลว้พรอ้ม

ทำางานและก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้อย่างมั่นคง

 

 นักศึกษาที่ผ่านการศึกษาเล่าเรียนจากสถาบัน จะเป็นบุคลากรที่มีความโดดเด่นและแตกต่าง ด้วยวิธีการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนทฤษฎี

ควบคู่การเรียนปฏิบัติหรือการฝึกงานตรงกับสาขาวิชาที่เรียนจริงๆ อย่างเต็มที่ (Work-Based Learning) และความเป็น “Corporate University” 

คือ การถ่ายทอด องค์ความรู้ท่ีได้จากประสบการณ์ในการทำางานจริงในกลุ่มซีพี ออลล์ และพันธมิตรทางธุรกิจ ที่มาจากการขยายความร่วมมือ  

(Networking) ออกไปอย่างกว้างขวางและต่อเนื่องทั้งในและต่างประเทศ 

 

 ในโอกาสนี้ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โปรดอำานวยพรให้นักศึกษาใหม่ทุกคนจงมีแต่ความสุข ความเจริญ มีกำาลังใจ 

ที่แข็งแกร่ง มีสติปัญญาที่เพิ่มพูน สำาเร็จการศึกษาสมดังความตั้งใจ

 รองศาสตราจารย์ ดร.สมภพ มานะรังสรรค์

 อธิการบดีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
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รายนามกรรมการสภาสถาบัน

ศ.เกียรติคุณ นพ.ดร.กระแส ชนะวงศ์
นายกสภาสถาบัน

นายบุญลือ ทองอยู่
อุปนายกสภาสถาบัน

ศ.เกียรติคุณ ดร.ปิยะวัติ บุญ-หลง
กรรมการสภาสถาบัน

ผศ.สัมพันธ์ หุ่นพยนต์ 
กรรมการสภาสถาบัน

นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว 
กรรมการสภาสถาบัน

ศ.ดร.วรเดช จันทรศร
กรรมการสภาสถาบัน

 นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ 
กรรมการสภาสถาบัน

 นายสุรพันธ์ ปุสสเด็จ
กรรมการสภาสถาบัน

ศ.ดร.ธีระ สูตะบุตร
กรรมการสภาสถาบัน

นายอำารุง สรรพสิทธิ์วงศ์
กรรมการสภาสถาบัน

นายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด
กรรมการสภาสถาบัน

รศ.ดร.สมภพ มานะรังสรรค์
กรรมการสภาสถาบัน (โดยตำาแหน่ง)

รศ.ดร.เรืองศักดิ์ แก้วธรรมชัย
กรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์

รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ
กรรมการสภาสถาบัน

 นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล
กรรมการสภาสถาบัน

 นายสยาม โชคสว่างวงศ์ 
กรรมการสภาสถาบัน

รศ.ดร.อาภรณ์ เชื้อประไพศิลป์ 
กรรมการสภาสถาบัน

นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล
กรรมการสภาสถาบัน

นายพรวิทย์ พัชรินทร์ตนะกุล 
กรรมการสภาสถาบัน
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ชื่อภาษาไทย : สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

อักษรย่อ : สจป.

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : PANYAPIWAT INSTITUTE OF MANAGEMENT

ชื่ออักษรย่อ : PIM

ชื่อภาษาจีน 正大  管理  学院
คำาอ่าน ZHENGDA GUANLI  XUEYUAN

 เจิ้งต้า  กว๋านหลี่  เสวียเวี่ยน

โดยมีที่มาและความหมาย ดังนี้  

正大 ZHENGDA  มาจาก   光 明 正 大  正 大 光 明
     Guangming zhengda  Zhengdaguangming

管理 GUANLI การบริหารจัดการ Management

学院 XUEYUAN สถาบัน วิทยาลัย Institute, College

ความหมาย ตรงไปตรงมา โปร่งใส เที่ยงธรรม เที่ยงตรง จิตใจซื่อสัตย์ ซื่อตรง ไม่มีความเห็นแก่ตัว ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม 

 “อุปมา สรรพสิ่งที่เที่ยงธรรม และมีปัญญา นำาพาไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง”

ตราสัญลักษณ์

แนะนำาสถาบัน

ความหมายของตราสัญลักษณ์
 ช่อมะกอก โล่ ริบบิ้น หมายถึง ความมีชัยชนะเหนือสิ่งอื่นใด

 มงกุฎ  หมายถึง การศึกษาแสดงถึงความสำาเร็จอย่างสูงสุด และยิ่งใหญ่ 

 สีเขียว/เหลืองทอง หมายถึง ความเป็นเลิศทางวิชาการ และความถึงพร้อมด้วยคุณธรรม เป็นหนทางแห่งความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต

 ชื่อสถาบัน  มีชื่อสถาบันภาษาอังกฤษ และตัวย่ออยู่ในโล่ ส่วนชื่อสถาบันภาษาไทยอยู่ในริบบิ้น

ความหมาย ชื่อ “สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์”
  สถาบัน หมายถึง สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในกำากับของคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

  ปัญญาภิวัฒน์ หมายถึง ความเจริญทางปัญญา คือความเป็นเลิศทางวิชาการและถึงพร้อมด้วยคุณธรรม

  ดังนั้น สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จึงหมายถึง สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในกำากับของคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวง

ศึกษาธิการ ที่เป็นศูนย์กลางในการผลิตบัณฑิตในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ ให้เป็นผู้ที่มีความเจริญทางปัญญา กล่าวคือ ผู้ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ

และถึงพร้อมด้วยคุณธรรม
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“สีเขียว / สีเหลืองทอง”
 สีเขียว    หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง ความงอกงาม ความสมบูรณ์

 สีเหลืองทอง  หมายถึง ความเป็นเลิศทางวิชาการและถึงพร้อมด้วยคุณธรรม

 สีประจำาสถาบัน หมายถึง ความเป็นเลิศทางวิชาการและความถึงพร้อมด้วยคุณธรรมเป็นหนทางแห่งความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต

ดอกไม้ประจำาสถาบัน

สีประจำาสถาบัน

ดอกบัวมังคลอุบล เปรียบเป็นตัวแทนของ...
 • ความเพียรพยายาม

 • ความอดทน 

 • ความสำาเร็จอันงดงาม 

 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เดิมช่ือ สถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนทุนในการจัดตั้งจาก 

บริษัท ศึกษาภิวัฒน์ จำากัด และในขณะนั้น ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ โดยคำาแนะนำาของคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อให้ดำาเนิน

การเรยีนการสอนระดบัอดุมศกึษา ตามใบอนญุาตใหจ้ดัตัง้สถาบนัอดุมศกึษาเอกชน ที ่4/2550 เมือ่วนัที ่9 มนีาคม 2550 ไดร้บัการรบัรองวทิยฐานะ 

เพื่อทำาการสอนเพื่อให้ปริญญาในชั้นปริญญาตรีและปริญญาโท ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2550 และได้รับการรับรองวิทยฐานะ เพื่อทำาการสอน เพื่อ

ให้ปริญญาในชั้นปริญญาเอก ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555

 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 85/1 ม.2 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี มีเนื้อที่ 24,403 ตาราเมตร 

ล้อมรอบไปด้วยแหล่งอำานวยความสะดวก ทั้งห้างสรรพสินค้าและสถานที่ราชการต่างๆ

 สถาบนัการจดัการปญัญาภวิฒัน ์เปน็สถาบนัอดุมศกึษาเฉพาะทางทีเ่นน้การศกึษาและวจิยัทางดา้นธรุกจิคา้ปลีก เพือ่สรา้งบณัฑติทีม่คีณุภาพ

ในเชงิวชิาการและสามารถปฏบิตังิานไดจ้รงิ สถาบนัจงึจดัการเรยีนการสอนในลกัษณะการเรยีนรูบ้นพืน้ฐานของการทำางาน (work based learning) 

ดงันัน้ นกัศกึษาระดบัปรญิญาตรทีกุคน จงึตอ้งฝกึเตรยีมเขา้ทำางานควบคูก่บัการเรยีนในทกุภาคการศกึษา โดยไดร้บัคา่ตอบแทนตลอดระยะเวลา

ที่ศึกษาตามหลักสูตร บัณฑิตที่จบจากสถาบันมีโอกาสเข้าทำางานกับสถานประกอบการในกลุ่มบริษัท ซีพี ออลล์ จำากัด (มหาชน) และสถานประกอบ

การอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจค้าปลีก
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ปรัชญา
 “การศึกษาคือบ่อเกิดแห่งภูมิปัญญา” (Education is the Matrix of Intellect.)

ปณิธาน
 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ได้นำาอักษรย่อของสถาบัน (PIM) มาขยายความให้สอดคล้องกับปรัชญาของสถาบัน คือ “การศึกษาคือ 

บ่อเกิดแห่งภูมิปัญญา” ดังนี้

Education is the Matrix of Intellect.

P: Practicality I: Innovation M: Morality

 P : Practicality (ความรู้สู่การปฏิบัติ)

 หมายถึง ความมุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ดี สามารถนำาความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติจริงได้ 

 I : Innovation (นวัตกรรมและการสร้างสรรค์)

 หมายถึง ความมุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีปัญญาและความสามารถในการสร้างนวัตกรรม เทคโนโลยี และแนวคิดใหม่ให้สอดคล้อง

กับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมตามยุคสมัย

 M : Morality (คุณธรรม จริยธรรม)

 หมายถึง ความมุ่งม่ันในการผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความบริบูรณ์พร้อม กอปรด้วยคุณธรรม จริยธรรม เข้าใจในศิลปะและวัฒนธรรมทั้ง 

ของชาติตนและของประชาคมนานาชาติ มีความมั่นคงทางอารมณ์ ปรับตัวให้เข้ากับสภาวการณ์ต่างๆ ได้ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ส่วนรวม  

และรักความถูกต้อง 

วิสัยทัศน์ (Vision)
 “สร้างบัณฑิตมืออาชีพด้วยการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง”

 (Creating Professionals by Work-based Education)

พันธกิจ (Mission)
 “มหาวิทยาลัยแห่งองค์กรธุรกิจ (Corporate University)” ที่มีพันธกิจ ดังนี้ 

 1.  ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ โดยเน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง (Work-based  

Education) 

 2. ผสมผสานองค์ความรู้เชิงวิชาการ และองค์กรธุรกิจ เพื่อการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และทำานุบำารุงศิลปะ 

วัฒนธรรม (Combination of Academic and Professional Expertise) 

 3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะองค์กรและคุณค่าต่อสังคมอย่างยั่งยืน (Collaborative Networking)
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วัตถุประสงค์
 1. เพื่อเป็นสถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก และเทคโนโลยีในระดับภูมิภาคและนานาชาติ 

 2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและกอปด้วยคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และจิตสาธารณะ  

ทั้งเป็นผู้มีสำานึกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

 3. เพื่อจัดการเรียนการสอนและหลักสูตรท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถนำาความรู้ที่ได้จากภาคทฤษฎีไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้ โดยเน้น 

การเรียนการสอนภาคทฤษฎีควบคู่กับการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงในการฝึกปฏิบัติ

 4. เพ่ือสนบัสนนุการศกึษาวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรูใ้หมด่า้นวชิาการ นวตักรรมและเทคโนโลย ีโดยเนน้การประสานความรว่มมอืทางวชิาการ

กับภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม

 5. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการบริการวิชาการ ถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมทั้งเผยแพร่ผลงานทางวิชาการทั้งของสถาบันและ 

หน่วยงานอื่นสู่ชุมชนและสังคม

 6. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ ปลูกฝังและถ่ายทอดวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ เพื่อดำารงไว้ซึ่งมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรม 

รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้และประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

 7. เพือ่ตอบสนองความตอ้งการบณัฑติของตลาดแรงงานทัง้ภาครฐัและเอกชนและแบง่เบาภาระของรฐัในการจดัการศึกษาระดับอุดมศกึษา

อัตลักษณ์ของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
 “Work–based Learning” ซ่ึงเป็นระบบการจัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดพัฒนาการทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้เน้ือหาสาระ 

การฝึกปฏิบัติจริง การฝึกฝนทักษะทางสังคม ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ การพัฒนาทักษะการคิดข้ันสูง ซ่ึงจากอัตลักษณ์ดังกล่าวมีการกำาหนดคุณลักษณะ

บัณฑิตท่ีพึงประสงค์ ของสถาบันดังน้ี

 1. เรียนเป็น (Ability to Learn)

 2. คิดเป็น (Ability to Think)

 3. ทำางานเป็น (Ability to Work)

 4. เน้นวัฒนธรรม (Ability to Understand Cultures)

 5. รักความถูกต้อง (Ability to Live with Integrity)

เอกลักษณ์ของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
 “Corporate University”โดยสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์อยู่ในฐานะของ Corporate University ซึ่งก่อตั้งโดยบริษัท ซีพี ออลล์ จำากัด 

(มหาชน) ในการพัฒนาด้านการศึกษา เพื่อยกระดับทรัพยากรมนุษย์ และสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์ตามความต้องการของประเทศ รวมทั้ง

ความร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรในธุรกิจต่างๆ และภาคการศึกษาอื่นๆ เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสเรียนรู้ประสบการณ์ที่กว้างขวางและหลากหลาย 

ไม่เพียงแค่การจำากัดเฉพาะธุรกิจในกลุ่ม บริษัท ซีพี ออลล์ จำากัด (มหาชน)
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นโยบายสภาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ พ.ศ. 2557 - 2561
 1. สถาบันมุ่งสร้างและพัฒนาบัณฑิตที่มีคุณภาพตามความต้องการของธุรกิจ 

  1.1 พัฒนาเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษา เพื่อให้ได้นักศึกษาที่มีความสามารถควบคู่กับคุณธรรม 

  1.2 ส่งเสริมการวิจัยและการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้

  1.3 ดูแล พัฒนา และส่งเสริมอัตลักษณ์นักศึกษา พร้อมทั้งสร้างความสัมพันธ์อย่างยั่งยืนกับนักศึกษา และผู้มีส่วนได้เสีย 

  1.4 สร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์ระยะยาวกับเครือข่ายและคู่ความร่วมมือทุกภาคส่วน 

 2. สถาบันพัฒนาหลักสูตร ระบบการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ เพ่ือการดำาเนินการท่ีเป็นเลิศ 

  2.1 พัฒนาหลักสูตรและรูปแบบการสอนท่ีมีจุดเด่น ตอบสนองความต้องการของธุรกิจและตลาดแรงงาน บนพื้นฐานของการเรียน 

   การสอนแบบ Work-based Learning 

  2.2 สร้างความสัมพันธ์ในกลุ่มธุรกิจ เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรร่วมกันและเกิดประสิทธิภาพแก่องค์กร

  2.3 พัฒนาองค์กรด้วยหลักการของ LEAN ให้เกิดคุณภาพ ประสิทธิภาพ และมุ่งสู่การดำาเนินการท่ีเป็นเลิศ

 3. สถาบันพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

  3.1 สร้างและพัฒนาองค์ความรู้บนพ้ืนฐานของการเป็น Corporate University และ Work-based Learning 

  3.2 พัฒนาศักยภาพของบุคลากร ด้วยการทำางานอย่างมีความสุขและสร้างความผูกพันต่อองค์กร

 4. สถาบันบริหารทรัพยากรและการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน 

  4.1 สร้างรายได้จากการจัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการ และการวิจัย เพ่ือการเติบโตอย่างย่ังยืน

  4.2 จัดหาและใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมทั้งส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการทำางาน 

 5. สถาบันส่งเสริมการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมสู่สังคม และความรับผิดชอบต่อสังคม 

  5.1 สร้างความเชื่อมั่นและการยอมรับจากสังคมในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษาที่มีเอกลักษณ์

  5.2 อนุรักษ์ สืบสาน และเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมสู่ชุมชนและสังคม
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กิจกรรม วัน/เดือน/ป กิจกรรม วัน/เดือน/ป

นศ.ช้ันปท่ีป 2-3-4 พบ อ.ท่ีปรึกษาลงทะเบียนเรียน ภาคพิเศษ Online 12 - 18 พ.ค. 57 นศ.ช้ันปท่ีป 2-3-4 พบ อ.ท่ีปรึกษาลงทะเบียนเรียน ภาคพิเศษ Online 12 - 18 พ.ค. 57
ปฐมนิเทศ/ประชุมผูปกครอง/ลงทะเบียน นศ.ชั้นปที่ 1 (รุน 571) รอบที่ 1 
(อมตะ,หนวยการเรียน) / ลงทะเบียน นศ.ป 1 / ประชุมผูปกครอง

2 มิ.ย. 57 ปฐมนิเทศ/ประชุมผูปกครอง/ลงทะเบียน นศ.ชั้นปที่ 1 (รุน 571) รอบที่ 1 
(อมตะ,หนวยการเรียน) / ลงทะเบียน นศ.ป 1 / ประชุมผูปกครอง

2 มิ.ย. 57
ปฐมนิเทศ/ประชุมผูปกครอง/ลงทะเบียน นศ.ชั้นปที่ 1 (รุน 571) รอบที่ 2 
(อมตะ,หนวยการเรียน) / ลงทะเบียน นศ.ป 1 / ประชุมผูปกครอง

3 มิ.ย. 57 ปฐมนิเทศ/ประชุมผูปกครอง/ลงทะเบียน นศ.ชั้นปที่ 1 (รุน 571) รอบที่ 2 
(อมตะ,หนวยการเรียน) / ลงทะเบียน นศ.ป 1 / ประชุมผูปกครอง

3 มิ.ย. 57
เปดภาคการศึกษาพิเศษ/2557 9 มิ.ย. 57 บมเพาะคนดี (นศ. ชั้นปที่ 1) 2 - 8 มิ.ย. 57
ระยะเวลาเรียน ภาคการศึกษาพิเศษ/2557 9 มิ.ย. - 31 ส.ค. 57 อบรมกอนฝกปฏิบัติ นศ.ทุกชั้นป 2 - 8 มิ.ย. 57
ลงทะเบียนลาชา online นศ.ทุกชั้นป 9 - 15 มิ.ย. 57 เปดภาคการศึกษาพิเศษ/2557 9 มิ.ย. 57
ชวงเพิ่ม-เพิกถอนรายวิชา และไดรับเงินคืนเต็มจํานวน  (ไมติด w) 16 - 22 มิ.ย. 57 ระยะเวลาฝกปฏิบัติงาน ภาคการศึกษาพิเศษ/2557 9 มิ.ย. - 7 ก.ย. 57
      ถอนติด w ไมไดรับเงิน 23 มิ.ย. - 8 ส.ค. 57 ลงทะเบียนลาชา online นศ.ทุกชั้นป 9 - 15 มิ.ย. 57
ประกาศผลการฝกปฏิบัติงาน ภาคการศึกษาที่ 2/2556 (2.2) 23 มิ.ย. 57 ชวงเพิ่ม-เพิกถอนรายวิชา และไดรับเงินคืนเต็มจํานวน  (ไมติด w) 16 - 22 มิ.ย. 57
พิธีไหวครู 26 มิ.ย. 57       ถอนติด w ไมไดรับเงิน 23 มิ.ย. - 8 ส.ค. 57
ย่ืนคํารองขอสําเร็จการศึกษา 30 มิ.ย. - 15 ส.ค. 57 ประกาศผลการเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2556 23 มิ.ย. 57
ชําระคาเลาเรียน ประจําภาคการศึกษาพิเศษ/2557 7 - 11 ก.ค. 57 พิธีไหวครู 26 มิ.ย. 57
ผอนผันการชําระคาเลาเรียน ภาคการศึกษาพิเศษ/2557 7 - 10 ก.ค. 57 ย่ืนคํารองขอสําเร็จการศึกษา 30 มิ.ย. - 15 ส.ค. 57
กิจกรรมรับนอง PIM 31 ก.ค. 57 ชําระคาเลาเรียน ประจําภาคการศึกษาพิเศษ/2557 7 - 11 ก.ค. 57
นศ.ช้ันปท่ีป 1-2-3-4 พบ อ.ท่ีปรึกษาลงทะเบียนเรียน 1/2557 Online 11 - 15 ส.ค.57 ผอนผันการชําระคาเลาเรียน ภาคการศึกษาพิเศษ/2557 7 - 10 ก.ค. 57
สอบปลายภาค ภาคการศึกษาพิเศษ/2557 18 - 31 ส.ค. 57 กิจกรรมรับนอง PIM 31 ก.ค. 57
ปฐมนิเทศ/ประชุมผูปกครอง/ลงทะเบียน นศ.ช้ันปท่ี 1 (รุน 572) 1 ก.ย. 57 นศ.ช้ันปท่ีป 1-2-3-4 พบ อ.ท่ีปรึกษาลงทะเบียนเรียน 1/2557 Online 11 - 15 ส.ค.57
บมเพาะคนดี (นศ. ชั้นปที่ 1) 1 - 7 ก.ย. 57 ปฐมนิเทศ/ประชุมผูปกครอง/ลงทะเบียน นศ.ช้ันปท่ี 1 (รุน 572) 1 ก.ย. 57
อบรมกอนฝกปฏิบัติ นศ.ทุกชั้นป 1 - 7 ก.ย. 57 ประกาศผลการฝกปฏิบัติงาน ภาคการศึกษาพิเศษ/2557 22 ก.ย. 57
ประกาศผลการเรียน ภาคการศึกษาพิเศษ/2557 22 ก.ย. 57

กิจกรรม วัน/เดือน/ป กิจกรรม วัน/เดือน/ป

นศ.ช้ันปท่ีป 1-2-3-4 พบ อ.ท่ีปรึกษาลงทะเบียนเรียน 1/2557 Online 11 - 17 ส.ค. 57 นศ.ช้ันปท่ีป 1-2-3-4 พบ อ.ท่ีปรึกษาลงทะเบียนเรียน 1/2557 Online 11 - 17 ส.ค. 57
ปฐมนิเทศ/ประชุมผูปกครอง/ลงทะเบียน นศ.ช้ันปท่ี 1 - 572 1 ก.ย. 57 ปฐมนิเทศ/ประชุมผูปกครอง/ลงทะเบียน นศ.ช้ันปท่ี 1 - 572 1 ก.ย. 57
บมเพาะคนดี (นศ. ชั้นปที่ 1) 1 - 7 ก.ย. 57 เปดภาคการศึกษาท่ี 1/2557 8 ก.ย. 57
อบรมกอนฝกปฏิบัติ นศ.ทุกชั้นป 1 - 7 ก.ย. 57 ระยะเวลาเรียน ภาคการศึกษาท่ี 1/2557(1.1) 8 ก.ย. - 30 พ.ย. 57
เปดภาคการศึกษาท่ี 1/2557 8 ก.ย. 57 ประกาศผลการฝกปฏิบัติงาน ภาคการศึกษาพิเศษ /2557 22 ก.ย. 57
ระยะเวลาฝกปฏิบัติงาน ภาคการศึกษาท่ี 1/2557 (1.1) 8 ก.ย. - 7 ธ.ค. 57 ลงทะเบียนลาชา online นศ.ทุกชั้นป 8 -14 ก.ย. 57
ลงทะเบียนลาชา online นศ.ทุกชั้นป 8 -14 ก.ย. 57 ชวงเพิ่ม-เพิกถอนรายวิชา และไดรับเงินคืนเต็มจํานวน  (ไมติด w) 15 - 21 ก.ย. 57
ประกาศผลการเรียน ภาคการศึกษาพิเศษ/2557 22 ก.ย. 57       ถอนติด w ไมไดรับเงิน 22 ก.ย. - 7 พ.ย. 57
ชําระคาเลาเรียน ประจําภาคการศึกษาท่ี 1/2557 6 - 10 ต.ค. 57 ชําระคาเลาเรียน ประจําภาคการศึกษาท่ี 1/2557 6 - 10 ต.ค. 57
ผอนผันการชําระคาเลาเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 /2557 6 - 10 ต.ค. 57 ผอนผันการชําระคาเลาเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 /2557 6 - 10 ต.ค. 57
ระยะเวลาเรียน  ภาคการศึกษาท่ี 1/2557 (1.2) 8 ธ.ค.57 - 1 มี.ค. 58 สอบปลายภาค ภาคการศึกษาท่ี 1/2557(1.1) 17 - 30 พ.ย. 57
ชวงเพิ่ม-เพิกถอนรายวิชา และไดรับเงินคืนเต็มจํานวน  (ไมติด w) 8 - 14 ธ.ค. 57 ย่ืนคํารองขอสําเร็จการศึกษา 22 ธ.ค. 57 -13 ก.พ. 58
      ถอนติด w ไมไดรับเงิน 22 ธ.ค. 57 - 6 ก.พ. 58 อบรมกอนฝกปฏิบัติ นศ.ทุกชั้นป 1 - 7 ธ.ค. 57
ประกาศผลการฝกปฏิบัติงาน ภาคการศึกษาที่ 1/2557 (1.1) 22 ธ.ค. 57 ระยะเวลาฝกปฏิบัติงาน ภาคการศึกษาท่ี 1/2557 (1.2) 8 ธ.ค. 57 - 8 มี.ค. 58
ย่ืนคํารองขอสําเร็จการศึกษา 22 ธ.ค.57 - 13 ก.พ. 58 ประกาศผลการเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2557 (1.1) 22 ธ.ค. 57
นศ.ช้ันปท่ีป 1-2-3-4 พบ อ.ท่ีปรึกษาลงทะเบียนเรียน 2/2557 Online 9 - 13 ก.พ. 58 นศ.ช้ันปท่ีป 1-2-3-4 พบ อ.ท่ีปรึกษาลงทะเบียนเรียน 2/2557 Online 9 - 13 ก.พ. 58
สอบปลายภาค ภาคการศึกษาท่ี 1/2557 (1.2) 16 ก.พ. - 1 มี.ค. 58
อบรมกอนฝกปฏิบัติ นศ.ทุกชั้นป 2 - 6 มี.ค. 58

ภาคการศึกษาที่ 1 ประจําปการศึกษา 2557

สําหรับนักศึกษากลุม Aสําหรับนักศึกษากลุม B

ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก , สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการคาสมัยใหม , สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส และสาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร

ภาคการศึกษาพิเศษ ประจําปการศึกษา 2557

สําหรับนักศึกษากลุม B สําหรับนักศึกษากลุม A
กิจกรรม วัน/เดือน/ป กิจกรรม วัน/เดือน/ป

นศ.ช้ันปท่ีป 2-3-4 พบ อ.ท่ีปรึกษาลงทะเบียนเรียน ภาคพิเศษ Online 12 - 18 พ.ค. 57 นศ.ช้ันปท่ีป 2-3-4 พบ อ.ท่ีปรึกษาลงทะเบียนเรียน ภาคพิเศษ Online 12 - 18 พ.ค. 57
ปฐมนิเทศ/ประชุมผูปกครอง/ลงทะเบียน นศ.ชั้นปที่ 1 (รุน 571) รอบที่ 1 
(อมตะ,หนวยการเรียน) / ลงทะเบียน นศ.ป 1 / ประชุมผูปกครอง

2 มิ.ย. 57 ปฐมนิเทศ/ประชุมผูปกครอง/ลงทะเบียน นศ.ชั้นปที่ 1 (รุน 571) รอบที่ 1 
(อมตะ,หนวยการเรียน) / ลงทะเบียน นศ.ป 1 / ประชุมผูปกครอง

2 มิ.ย. 57
ปฐมนิเทศ/ประชุมผูปกครอง/ลงทะเบียน นศ.ชั้นปที่ 1 (รุน 571) รอบที่ 2 
(อมตะ,หนวยการเรียน) / ลงทะเบียน นศ.ป 1 / ประชุมผูปกครอง

3 มิ.ย. 57 ปฐมนิเทศ/ประชุมผูปกครอง/ลงทะเบียน นศ.ชั้นปที่ 1 (รุน 571) รอบที่ 2 
(อมตะ,หนวยการเรียน) / ลงทะเบียน นศ.ป 1 / ประชุมผูปกครอง

3 มิ.ย. 57
เปดภาคการศึกษาพิเศษ/2557 9 มิ.ย. 57 บมเพาะคนดี (นศ. ชั้นปที่ 1) 2 - 8 มิ.ย. 57
ระยะเวลาเรียน ภาคการศึกษาพิเศษ/2557 9 มิ.ย. - 31 ส.ค. 57 อบรมกอนฝกปฏิบัติ นศ.ทุกชั้นป 2 - 8 มิ.ย. 57
ลงทะเบียนลาชา online นศ.ทุกชั้นป 9 - 15 มิ.ย. 57 เปดภาคการศึกษาพิเศษ/2557 9 มิ.ย. 57
ชวงเพิ่ม-เพิกถอนรายวิชา และไดรับเงินคืนเต็มจํานวน  (ไมติด w) 16 - 22 มิ.ย. 57 ระยะเวลาฝกปฏิบัติงาน ภาคการศึกษาพิเศษ/2557 9 มิ.ย. - 7 ก.ย. 57
      ถอนติด w ไมไดรับเงิน 23 มิ.ย. - 8 ส.ค. 57 ลงทะเบียนลาชา online นศ.ทุกชั้นป 9 - 15 มิ.ย. 57
ประกาศผลการฝกปฏิบัติงาน ภาคการศึกษาที่ 2/2556 (2.2) 23 มิ.ย. 57 ชวงเพิ่ม-เพิกถอนรายวิชา และไดรับเงินคืนเต็มจํานวน  (ไมติด w) 16 - 22 มิ.ย. 57
พิธีไหวครู 26 มิ.ย. 57       ถอนติด w ไมไดรับเงิน 23 มิ.ย. - 8 ส.ค. 57
ย่ืนคํารองขอสําเร็จการศึกษา 30 มิ.ย. - 15 ส.ค. 57 ประกาศผลการเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2556 23 มิ.ย. 57
ชําระคาเลาเรียน ประจําภาคการศึกษาพิเศษ/2557 7 - 11 ก.ค. 57 พิธีไหวครู 26 มิ.ย. 57
ผอนผันการชําระคาเลาเรียน ภาคการศึกษาพิเศษ/2557 7 - 10 ก.ค. 57 ย่ืนคํารองขอสําเร็จการศึกษา 30 มิ.ย. - 15 ส.ค. 57
กิจกรรมรับนอง PIM 31 ก.ค. 57 ชําระคาเลาเรียน ประจําภาคการศึกษาพิเศษ/2557 7 - 11 ก.ค. 57
นศ.ช้ันปท่ีป 1-2-3-4 พบ อ.ท่ีปรึกษาลงทะเบียนเรียน 1/2557 Online 11 - 15 ส.ค.57 ผอนผันการชําระคาเลาเรียน ภาคการศึกษาพิเศษ/2557 7 - 10 ก.ค. 57
สอบปลายภาค ภาคการศึกษาพิเศษ/2557 18 - 31 ส.ค. 57 กิจกรรมรับนอง PIM 31 ก.ค. 57
ปฐมนิเทศ/ประชุมผูปกครอง/ลงทะเบียน นศ.ช้ันปท่ี 1 (รุน 572) 1 ก.ย. 57 นศ.ช้ันปท่ีป 1-2-3-4 พบ อ.ท่ีปรึกษาลงทะเบียนเรียน 1/2557 Online 11 - 15 ส.ค.57
บมเพาะคนดี (นศ. ชั้นปที่ 1) 1 - 7 ก.ย. 57 ปฐมนิเทศ/ประชุมผูปกครอง/ลงทะเบียน นศ.ช้ันปท่ี 1 (รุน 572) 1 ก.ย. 57
อบรมกอนฝกปฏิบัติ นศ.ทุกชั้นป 1 - 7 ก.ย. 57 ประกาศผลการฝกปฏิบัติงาน ภาคการศึกษาพิเศษ/2557 22 ก.ย. 57
ประกาศผลการเรียน ภาคการศึกษาพิเศษ/2557 22 ก.ย. 57

กิจกรรม วัน/เดือน/ป กิจกรรม วัน/เดือน/ป

นศ.ช้ันปท่ีป 1-2-3-4 พบ อ.ท่ีปรึกษาลงทะเบียนเรียน 1/2557 Online 11 - 17 ส.ค. 57 นศ.ช้ันปท่ีป 1-2-3-4 พบ อ.ท่ีปรึกษาลงทะเบียนเรียน 1/2557 Online 11 - 17 ส.ค. 57
ปฐมนิเทศ/ประชุมผูปกครอง/ลงทะเบียน นศ.ช้ันปท่ี 1 - 572 1 ก.ย. 57 ปฐมนิเทศ/ประชุมผูปกครอง/ลงทะเบียน นศ.ช้ันปท่ี 1 - 572 1 ก.ย. 57
บมเพาะคนดี (นศ. ชั้นปที่ 1) 1 - 7 ก.ย. 57 เปดภาคการศึกษาท่ี 1/2557 8 ก.ย. 57
อบรมกอนฝกปฏิบัติ นศ.ทุกชั้นป 1 - 7 ก.ย. 57 ระยะเวลาเรียน ภาคการศึกษาท่ี 1/2557(1.1) 8 ก.ย. - 30 พ.ย. 57
เปดภาคการศึกษาท่ี 1/2557 8 ก.ย. 57 ประกาศผลการฝกปฏิบัติงาน ภาคการศึกษาพิเศษ /2557 22 ก.ย. 57
ระยะเวลาฝกปฏิบัติงาน ภาคการศึกษาท่ี 1/2557 (1.1) 8 ก.ย. - 7 ธ.ค. 57 ลงทะเบียนลาชา online นศ.ทุกชั้นป 8 -14 ก.ย. 57
ลงทะเบียนลาชา online นศ.ทุกชั้นป 8 -14 ก.ย. 57 ชวงเพิ่ม-เพิกถอนรายวิชา และไดรับเงินคืนเต็มจํานวน  (ไมติด w) 15 - 21 ก.ย. 57
ประกาศผลการเรียน ภาคการศึกษาพิเศษ/2557 22 ก.ย. 57       ถอนติด w ไมไดรับเงิน 22 ก.ย. - 7 พ.ย. 57
ชําระคาเลาเรียน ประจําภาคการศึกษาท่ี 1/2557 6 - 10 ต.ค. 57 ชําระคาเลาเรียน ประจําภาคการศึกษาท่ี 1/2557 6 - 10 ต.ค. 57
ผอนผันการชําระคาเลาเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 /2557 6 - 10 ต.ค. 57 ผอนผันการชําระคาเลาเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 /2557 6 - 10 ต.ค. 57
ระยะเวลาเรียน  ภาคการศึกษาท่ี 1/2557 (1.2) 8 ธ.ค.57 - 1 มี.ค. 58 สอบปลายภาค ภาคการศึกษาท่ี 1/2557(1.1) 17 - 30 พ.ย. 57
ชวงเพิ่ม-เพิกถอนรายวิชา และไดรับเงินคืนเต็มจํานวน  (ไมติด w) 8 - 14 ธ.ค. 57 ย่ืนคํารองขอสําเร็จการศึกษา 22 ธ.ค. 57 -13 ก.พ. 58
      ถอนติด w ไมไดรับเงิน 22 ธ.ค. 57 - 6 ก.พ. 58 อบรมกอนฝกปฏิบัติ นศ.ทุกชั้นป 1 - 7 ธ.ค. 57
ประกาศผลการฝกปฏิบัติงาน ภาคการศึกษาที่ 1/2557 (1.1) 22 ธ.ค. 57 ระยะเวลาฝกปฏิบัติงาน ภาคการศึกษาท่ี 1/2557 (1.2) 8 ธ.ค. 57 - 8 มี.ค. 58
ย่ืนคํารองขอสําเร็จการศึกษา 22 ธ.ค.57 - 13 ก.พ. 58 ประกาศผลการเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2557 (1.1) 22 ธ.ค. 57
นศ.ช้ันปท่ีป 1-2-3-4 พบ อ.ท่ีปรึกษาลงทะเบียนเรียน 2/2557 Online 9 - 13 ก.พ. 58 นศ.ช้ันปท่ีป 1-2-3-4 พบ อ.ท่ีปรึกษาลงทะเบียนเรียน 2/2557 Online 9 - 13 ก.พ. 58
สอบปลายภาค ภาคการศึกษาท่ี 1/2557 (1.2) 16 ก.พ. - 1 มี.ค. 58
อบรมกอนฝกปฏิบัติ นศ.ทุกชั้นป 2 - 6 มี.ค. 58

ภาคการศึกษาที่ 1 ประจําปการศึกษา 2557

สําหรับนักศึกษากลุม Aสําหรับนักศึกษากลุม B

ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก , สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการคาสมัยใหม , สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส และสาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร

ภาคการศึกษาพิเศษ ประจําปการศึกษา 2557

สําหรับนักศึกษากลุม B สําหรับนักศึกษากลุม A

กิจกรรม วัน/เดือน/ปี กิจกรรม วัน/เดือน/ปี

นศ.ชั้นปีที่ปี 2-3-4 พบ อ.ที่ปรึกษาลงทะเบียนเรียน ภาคพิเศษ Online  12 - 18 พ.ค. 57 นศ.ชั้นปีที่ปี 2-3-4 พบ อ.ที่ปรึกษาลงทะเบียนเรียน ภาคพิเศษ Online  12 - 18 พ.ค. 57

ปฐมนิเทศ/ประชุมผู้ปกครอง/ลงทะเบียน นศ.ชั้นปีที่ 1 (รุ่น 571) รอบที่ 1 
(อมตะ,หน่วยการเรียน) / ลงทะเบียน นศ.ปี 1 / ประชุมผู้ปกครอง 

2 มิ.ย. 57 ปฐมนิเทศ/ประชุมผู้ปกครอง/ลงทะเบียน นศ.ชั้นปีที่ 1 (รุ่น 571) รอบที่ 1 
(อมตะ,หน่วยการเรียน) / ลงทะเบียน นศ.ปี 1 / ประชุมผู้ปกครอง 

2 มิ.ย. 57
ปฐมนิเทศ/ประชุมผู้ปกครอง/ลงทะเบียน นศ.ชั้นปีที่ 1 (รุ่น 571) รอบที่ 2 
(อมตะ,หน่วยการเรียน) / ลงทะเบียน นศ.ปี 1 / ประชุมผู้ปกครอง 

3 มิ.ย. 57 ปฐมนิเทศ/ประชุมผู้ปกครอง/ลงทะเบียน นศ.ชั้นปีที่ 1 (รุ่น 571) รอบที่ 2 
(อมตะ,หน่วยการเรียน) / ลงทะเบียน นศ.ปี 1 / ประชุมผู้ปกครอง 

3 มิ.ย. 57

เปิดภาคการศึกษาพิเศษ/2557 9 มิ.ย. 57 บ่มเพาะคนดี (นศ. ชั้นปีที่ 1) 2 - 8 มิ.ย. 57

ระยะเวลาเรียน ภาคการศึกษาพิเศษ/2557 9 มิ.ย. - 31 ส.ค. 57 อบรมก่อนฝึกปฏิบัติ นศ. ทุกชั้นปี 2 - 8 มิ.ย. 57

ลงทะเบียนล่าช้า online นศ.ทุกชั้นปี 9 - 15 มิ.ย. 57 เปิดภาคการศึกษาพิเศษ/2557 9 มิ.ย. 57

ช่วงเพิ่ม-เพิกถอนรายวิชา และได้รับเงินคืนเต็มจำนวน  (ไม่ติด w) 16 - 22 มิ.ย. 57 ระยะเวลาฝึกปฏิบัติงาน ภาคการศึกษาพิเศษ/2557 9 มิ.ย. - 7 ก.ย. 57

      ถอนติด w ไม่ได้รับเงิน 23 มิ.ย. - 8 ส.ค. 57 ลงทะเบียนล่าช้า online นศ.ทุกชั้นปี 9 - 15 มิ.ย. 57

ประกาศผลการฝึกปฏิบัติงาน ภาคการศึกษาที่ 2/2556 (2.2) 23 มิ.ย. 57 ช่วงเพิ่ม-เพิกถอนรายวิชา และได้รับเงินคืนเต็มจำนวน  (ไม่ติด w) 16 - 22 มิ.ย. 57

พิธีไหว้ครู 26 มิ.ย. 57       ถอนติด w ไม่ได้รับเงิน 23 มิ.ย. - 8 ส.ค. 57

ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา 30 มิ.ย. - 15 ส.ค. 57 ประกาศผลการเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2556 23 มิ.ย. 57

ชำระค่าเล่าเรียน ประจำภาคการศึกษาพิเศษ/2557 7 - 11 ก.ค. 57 พิธีไหว้ครู 26 มิ.ย. 57

ผ่อนผันการชำระค่าเล่าเรียน ภาคการศึกษาพิเศษ/2557 7 - 10 ก.ค. 57 ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา 30 มิ.ย. - 15 ส.ค. 57

นศ.ชั้นปีที่ปี 1-2-3-4 พบ อ.ที่ปรึกษาลงทะเบียนเรียน 1/2557 Online  11 - 15 ส.ค. 57 ชำระค่าเล่าเรียน ประจำภาคการศึกษาพิเศษ/2557 7 - 11 ก.ค. 57

สอบปลายภาค ภาคการศึกษาพิเศษ/2557 18 - 31 ส.ค. 57 ผ่อนผันการชำระค่าเล่าเรียน ภาคการศึกษาพิเศษ/2557 7 - 10 ก.ค. 57

ปฐมนิเทศ/ประชุมผู้ปกครอง/ลงทะเบียน นศ.ชั้นปีที่ 1 (รุ่น 572) 1 ก.ย. 57 นศ.ชั้นปีที่ปี 1-2-3-4 พบ อ.ที่ปรึกษาลงทะเบียนเรียน 1/2557 Online  11 - 15 ส.ค.57

บ่มเพาะคนดี (นศ. ชั้นปีที่ 1) 1 - 7 ก.ย. 57 ปฐมนิเทศ/ประชุมผู้ปกครอง/ลงทะเบียน นศ.ชั้นปีที่ 1 (รุ่น 572) 1 ก.ย. 57

อบรมก่อนฝึกปฏิบัติ นศ. ทุกชั้นปี 1 - 7 ก.ย. 57 ประกาศผลการฝึกปฏิบัติงาน ภาคการศึกษาพิเศษ/2557 22 ก.ย. 57

ประกาศผลการเรียน ภาคการศึกษาพิเศษ/2557 22 ก.ย. 57

ภาคการศึกษาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2557

สำหรับนักศึกษากลุ่ม B สำหรับนักศึกษากลุ่ม A
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กิจกรรม วัน/เดือน/ป กิจกรรม วัน/เดือน/ป

นศ.ช้ันปท่ีป 1-2-3-4 พบ อ.ท่ีปรึกษาลงทะเบียนเรียน 2/2557 Online 9 - 15 ก.พ. 58 นศ.ช้ันปท่ีป 1-2-3-4 พบ อ.ท่ีปรึกษาลงทะเบียนเรียน 2/2557 Online 9 - 15 ก.พ. 58
อบรมกอนฝกปฏิบัติ นศ.ทุกชั้นป 2 - 6 มี.ค. 58 พิธีประสาทปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา 2556 9 มี.ค. 58
พิธีประสาทปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา 2556 9 มี.ค. 58 เปดภาคการศึกษาท่ี 2/2556 9 มี.ค. 58
เปดภาคการศึกษาท่ี 2/2556 9 มี.ค. 58 ระยะเวลาเรียน ภาคการศึกษาท่ี 2/2557 (2.1) 9 มี.ค. -31 พ.ค. 58
ระยะเวลาฝกปฏิบัติงาน ภาคการศึกษาท่ี 2/2557 (2.1) 9 มี.ค. - 7 มิ.ย. 58 ลงทะเบียนลาชา online นศ.ทุกชั้นป 9 - 15 มี.ค. 58
ลงทะเบียนลาชา online นศ.ทุกชั้นป 9 - 15 มี.ค. 58 ชวงเพิ่ม-เพิกถอนรายวิชา และไดรับเงินคืนเต็มจํานวน  (ไมติด w) 16 - 22 มี.ค. 58
ประกาศผลการเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2557 (1.2) 23 มี.ค. 57       ถอนติด w ไมไดรับเงิน 23 มี.ค. - 8 พ.ค. 58
ชําระคาเลาเรียน ประจําภาคการศึกษาท่ี 2/2557 (พนกําหนดมีคาปรับ) 8 -10 เม.ย. 58 ประกาศผลการฝกปฏิบัติงาน ภาคการศึกษาที่  1/2557 (1.2) 23 มี.ค. 57
ชําระคาเลาเรียน ประจําภาคการศึกษาท่ี 2/2557 6 - 10 เม.ย. 58 ชําระคาเลาเรียน ประจําภาคการศึกษาท่ี 2/2557 6 - 10 เม.ย. 58
ผอนผันการชําระคาเลาเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2557 6 - 10 เม.ย. 58 ผอนผันการชําระคาเลาเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2557 6 - 10 เม.ย. 58
ชวงเพิ่ม-เพิกถอนรายวิชา และไดรับเงินคืนเต็มจํานวน  (ไมติด w) 8 - 14 มิ.ย. 58 ย่ืนคํารองขอสําเร็จการศึกษา 20 เม.ย. - 22 พ.ค. 58
ระยะเวลาเรียน ภาคการศึกษาท่ี 2/2557 (2.2) 8 มิ.ย. - 30 ส.ค. 58 สอบปลายภาค ภาคการศึกษาท่ี 2/2557 (2.1) 18 - 31 พ.ค.
      ถอนติด w ไมไดรับเงิน 22 มิ.ย. - 9 ส.ค. 58 อบรมกอนฝกปฏิบัติ นศ.ทุกชั้นป 1 - 7 มิ.ย. 58
ย่ืนคํารองขอสําเร็จการศึกษา 22 มิ.ย. - 14 ส.ค. 58 ระยะเวลาฝกปฏิบัติงาน ภาคการศึกษาท่ี 2/2557 (2.2) 8 มิ.ย. - 6 ก.ย. 58
ประกาศผลการฝกปฏิบัติงาน ภาคการศึกษาที่ 2/2557 (2.1) 22 มิ.ย. 58 ประกาศผลการเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2557 (2.1) 22 มิ.ย.58
นศ.ช้ันปท่ีป 2-3-4 พบ อ.ท่ีปรึกษาลงทะเบียนเรียน 1/2558 Online 10 -14 ส.ค. 58 นศ.ช้ันปท่ีป 2-3-4 พบ อ.ท่ีปรึกษาลงทะเบียนเรียน 1/2558 Online 10 - 14 ส.ค. 58
สอบปลายภาค ภาคการศึกษาท่ี 2/2557 (2.2) 17 - 28 ส.ค. 58 ประกาศผลการฝกปฏิบัติงาน ภาคการศึกษาที่  2/2557 (2.2) 22 ก.ย. 58
อบรมกอนฝกปฏิบัติ นศ.ทุกชั้นป 31 ส.ค. - 4 ก.ย. 58
ประกาศผลการเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2557 (2.2) 22 ก.ย. 58

ภาคการศึกษาที่ 2 ประจําปการศึกษา 2557

สําหรับนักศึกษากลุม B สําหรับนักศึกษากลุม A
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กิจกรรม วัน/เดือน/ป กิจกรรม วัน/เดือน/ป

นศ.ช้ันปท่ีป 2-3-4 พบ อ.ท่ีปรึกษาลงทะเบียนเรียน ภาคพิเศษ Online 12 - 18 พ.ค. 57 นศ.ช้ันปท่ีป 2-3-4 พบ อ.ท่ีปรึกษาลงทะเบียนเรียน ภาคพิเศษ Online 12 - 18 พ.ค. 57
ปฐมนิเทศ/ประชุมผูปกครอง/ลงทะเบียน นศ.ชั้นปที่ 1 (รุน 571) รอบที่ 1 
(อมตะ,หนวยการเรียน) / ลงทะเบียน นศ.ป 1 / ประชุมผูปกครอง

2 มิ.ย. 57 ปฐมนิเทศ/ประชุมผูปกครอง/ลงทะเบียน นศ.ชั้นปที่ 1 (รุน 571) รอบที่ 1 
(อมตะ,หนวยการเรียน) / ลงทะเบียน นศ.ป 1 / ประชุมผูปกครอง

2 มิ.ย. 57
ปฐมนิเทศ/ประชุมผูปกครอง/ลงทะเบียน นศ.ชั้นปที่ 1 (รุน 571) รอบที่ 2 
(อมตะ,หนวยการเรียน) / ลงทะเบียน นศ.ป 1 / ประชุมผูปกครอง

3 มิ.ย. 57 ปฐมนิเทศ/ประชุมผูปกครอง/ลงทะเบียน นศ.ชั้นปที่ 1 (รุน 571) รอบที่ 2 
(อมตะ,หนวยการเรียน) / ลงทะเบียน นศ.ป 1 / ประชุมผูปกครอง

3 มิ.ย. 57
เปดภาคการศึกษาพิเศษ/2557 9 มิ.ย. 57 เปดภาคการศึกษาพิเศษ/2557 9 มิ.ย. 57
ระยะเวลาเรียน ภาคการศึกษาพิเศษ/2557 9 มิ.ย. - 31 ส.ค. 57 ระยะเวลาฝกปฏิบัติงาน ภาคการศึกษาพิเศษ/2557 9 มิ.ย. - 7 ก.ย. 57
ลงทะเบียนลาชา online นศ.ทุกชั้นป 9 - 15 มิ.ย. 57 ลงทะเบียนลาชา online นศ.ทุกชั้นป 9 - 15 มิ.ย. 57
ชวงเพิ่ม-เพิกถอนรายวิชา และไดรับเงินคืนเต็มจํานวน  (ไมติด w) 16 - 22 มิ.ย. 57 ชวงเพิ่ม-เพิกถอนรายวิชา และไดรับเงินคืนเต็มจํานวน  (ไมติด w) 16 - 22 มิ.ย. 57
      ถอนติด w ไมไดรับเงิน 23 มิ.ย. - 8 ส.ค. 57       ถอนติด w ไมไดรับเงิน 23 มิ.ย. - 8 ส.ค. 57
ประกาศผลการฝกปฏิบัติงาน ภาคการศึกษาที่ 2/2556 (2.2) 23 มิ.ย. 57 ประกาศผลการเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2556 23 มิ.ย. 57
พิธีไหวครู 26 มิ.ย. 57 ประกาศผลทุนตอเนื่อง ประจําปการศึกษา 2557 7 ก.ค. 57
ย่ืนคํารองขอสําเร็จการศึกษา 30 มิ.ย. - 15 ส.ค. 57 พิธีไหวครู 26 มิ.ย. 57
ชําระคาเลาเรียน ประจําภาคการศึกษาพิเศษ/2557 7 - 11 ก.ค. 57 ชําระคาเลาเรียน ประจําภาคการศึกษาพิเศษ/2557 7 - 11 ก.ค. 57
ผอนผันการชําระคาเลาเรียน ภาคการศึกษาพิเศษ/2557 7 - 10 ก.ค. 57 ผอนผันการชําระคาเลาเรียน ภาคการศึกษาพิเศษ/2557 7 - 10 ก.ค. 57
กิจกรรมรับนอง PIM 31 ก.ค. 57 กิจกรรมรับนอง PIM 31 ก.ค. 57
นศ.ช้ันปท่ีป 1-2-3-4 พบ อ.ท่ีปรึกษาลงทะเบียนเรียน 1/2557 Online 11 - 15 ส.ค.57 นศ.ช้ันปท่ีป 1-2-3-4 พบ อ.ท่ีปรึกษาลงทะเบียนเรียน 1/2557 Online 11 - 15 ส.ค.57
สอบปลายภาค ภาคการศึกษาพิเศษ/2557 18 - 31 ส.ค. 57 ปฐมนิเทศ/ประชุมผูปกครอง/ลงทะเบียน นศ.ช้ันปท่ี 1 (รุน 572) 1 ก.ย. 57
ปฐมนิเทศ/ประชุมผูปกครอง/ลงทะเบียน นศ.ช้ันปท่ี 1 (รุน 572) 1 ก.ย. 57 ประกาศผลการฝกปฏิบัติงาน ภาคการศึกษาพิเศษ/2557 22 ก.ย. 57
ประกาศผลการเรียน ภาคการศึกษาพิเศษ/2557 22 ก.ย. 57

กิจกรรม วัน/เดือน/ป กิจกรรม วัน/เดือน/ป

นศ.ช้ันปท่ีป 1-2-3-4 พบ อ.ท่ีปรึกษาลงทะเบียนเรียน 1/2557 Online 11 - 17 ส.ค. 57 นศ.ช้ันปท่ีป 1-2-3-4 พบ อ.ท่ีปรึกษาลงทะเบียนเรียน 1/2557 Online 11 - 17 ส.ค. 57
ปฐมนิเทศ/ประชุมผูปกครอง/ลงทะเบียน นศ.ช้ันปท่ี 1 - 572 1 ก.ย. 57 ปฐมนิเทศ/ประชุมผูปกครอง/ลงทะเบียน นศ.ช้ันปท่ี 1 - 572 1 ก.ย. 57
เปดภาคการศึกษาท่ี 1/2557 8 ก.ย. 57 เปดภาคการศึกษาท่ี 1/2557 8 ก.ย. 57
ระยะเวลาฝกปฏิบัติงาน ภาคการศึกษาท่ี 1/2557 (1.1) 8 ก.ย. - 7 ธ.ค. 57 ระยะเวลาเรียน ภาคการศึกษาท่ี 1/2557(1.1) 8 ก.ย. - 30 พ.ย. 57
ลงทะเบียนลาชา online นศ.ทุกชั้นป 8 -14 ก.ย. 57 ประกาศผลการฝกปฏิบัติงาน ภาคการศึกษาพิเศษ /2557 22 ก.ย. 57
ประกาศผลการเรียน ภาคการศึกษาพิเศษ/2557 22 ก.ย. 57 ลงทะเบียนลาชา online นศ.ทุกชั้นป 8 -14 ก.ย. 57
ชําระคาเลาเรียน ประจําภาคการศึกษาท่ี 1/2557 6 - 10 ต.ค. 57 ชวงเพิ่ม-เพิกถอนรายวิชา และไดรับเงินคืนเต็มจํานวน  (ไมติด w) 15 - 21 ก.ย. 57
ผอนผันการชําระคาเลาเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 /2557 6 - 10 ต.ค. 57       ถอนติด w ไมไดรับเงิน 22 ก.ย. - 7 พ.ย. 57
ระยะเวลาเรียน  ภาคการศึกษาท่ี 1/2557 (1.2) 8 ธ.ค.57 - 1 มี.ค. 58 ชําระคาเลาเรียน ประจําภาคการศึกษาท่ี 1/2557 6 - 10 ต.ค. 57
ชวงเพิ่ม-เพิกถอนรายวิชา และไดรับเงินคืนเต็มจํานวน  (ไมติด w) 8 - 14 ธ.ค. 57 ผอนผันการชําระคาเลาเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 /2557 6 - 10 ต.ค. 57
      ถอนติด w ไมไดรับเงิน 22 ธ.ค. 57 - 6 ก.พ. 58 สอบปลายภาค ภาคการศึกษาท่ี 1/2557(1.1) 17 - 30 พ.ย. 57
ประกาศผลการฝกปฏิบัติงาน ภาคการศึกษาที่ 1/2557 (1.1) 22 ธ.ค. 57 ย่ืนคํารองขอสําเร็จการศึกษา 22 ธ.ค. 57 -13 ก.พ. 58
ย่ืนคํารองขอสําเร็จการศึกษา 22 ธ.ค.57 - 13 ก.พ. 58 ระยะเวลาฝกปฏิบัติงาน ภาคการศึกษาท่ี 1/2557 (1.2) 8 ธ.ค. 57 - 8 มี.ค. 58
นศ.ช้ันปท่ีป 1-2-3-4 พบ อ.ท่ีปรึกษาลงทะเบียนเรียน 2/2557 Online 9 - 13 ก.พ. 58 ประกาศผลการเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2557 (1.1) 22 ธ.ค. 57
สอบปลายภาค ภาคการศึกษาท่ี 1/2557 (1.2) 16 ก.พ. - 1 มี.ค. 58 นศ.ช้ันปท่ีป 1-2-3-4 พบ อ.ท่ีปรึกษาลงทะเบียนเรียน 2/2557 Online 9 - 13 ก.พ. 58
อบรมกอนฝกปฏิบัติ นศ.ทุกชั้นป 2 - 6 มี.ค. 58

ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร , สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ , สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ , สาขาวิชาภาษาญี่ปุนธุรกิจ , วิชาเอกการสื่อสารองคกร , วิชาเอกการสื่อสารแบรนด , วิชาเอกวารสารศาสตรคอนเวอรเจนท 
สาขาวิชาการจัดการอาคารและทรัพยากรกายภาพ , สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย , สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเกษตร , นักศึกษากลุมพนักงานทุกสาขาวิชา 

ภาคการศึกษาที่ 1 ประจําปการศึกษา 2557

สําหรับนักศึกษากลุมฝกงาน 1.1 เรียน 1.2 สําหรับนักศึกษากลุมเรียน  1.1 ฝกงาน 1.2

สาขาวิชาการวิศวกรรมการผลิตยานยนต , สาขาวิชาการสอนภาษาจีน , สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน และสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการทองเที่ยว

ภาคการศึกษาพิเศษ ประจําปการศึกษา 2557

สําหรับนักศึกษากลุมฝกงาน 1.1 เรียน 1.2 สําหรับนักศึกษากลุมเรียน  1.1 ฝกงาน 1.2
กิจกรรม วัน/เดือน/ป กิจกรรม วัน/เดือน/ป

นศ.ช้ันปท่ีป 2-3-4 พบ อ.ท่ีปรึกษาลงทะเบียนเรียน ภาคพิเศษ Online 12 - 18 พ.ค. 57 นศ.ช้ันปท่ีป 2-3-4 พบ อ.ท่ีปรึกษาลงทะเบียนเรียน ภาคพิเศษ Online 12 - 18 พ.ค. 57
ปฐมนิเทศ/ประชุมผูปกครอง/ลงทะเบียน นศ.ชั้นปที่ 1 (รุน 571) รอบที่ 1 
(อมตะ,หนวยการเรียน) / ลงทะเบียน นศ.ป 1 / ประชุมผูปกครอง

2 มิ.ย. 57 ปฐมนิเทศ/ประชุมผูปกครอง/ลงทะเบียน นศ.ชั้นปที่ 1 (รุน 571) รอบที่ 1 
(อมตะ,หนวยการเรียน) / ลงทะเบียน นศ.ป 1 / ประชุมผูปกครอง

2 มิ.ย. 57
ปฐมนิเทศ/ประชุมผูปกครอง/ลงทะเบียน นศ.ชั้นปที่ 1 (รุน 571) รอบที่ 2 
(อมตะ,หนวยการเรียน) / ลงทะเบียน นศ.ป 1 / ประชุมผูปกครอง

3 มิ.ย. 57 ปฐมนิเทศ/ประชุมผูปกครอง/ลงทะเบียน นศ.ชั้นปที่ 1 (รุน 571) รอบที่ 2 
(อมตะ,หนวยการเรียน) / ลงทะเบียน นศ.ป 1 / ประชุมผูปกครอง

3 มิ.ย. 57
เปดภาคการศึกษาพิเศษ/2557 9 มิ.ย. 57 เปดภาคการศึกษาพิเศษ/2557 9 มิ.ย. 57
ระยะเวลาเรียน ภาคการศึกษาพิเศษ/2557 9 มิ.ย. - 31 ส.ค. 57 ระยะเวลาฝกปฏิบัติงาน ภาคการศึกษาพิเศษ/2557 9 มิ.ย. - 7 ก.ย. 57
ลงทะเบียนลาชา online นศ.ทุกชั้นป 9 - 15 มิ.ย. 57 ลงทะเบียนลาชา online นศ.ทุกชั้นป 9 - 15 มิ.ย. 57
ชวงเพิ่ม-เพิกถอนรายวิชา และไดรับเงินคืนเต็มจํานวน  (ไมติด w) 16 - 22 มิ.ย. 57 ชวงเพิ่ม-เพิกถอนรายวิชา และไดรับเงินคืนเต็มจํานวน  (ไมติด w) 16 - 22 มิ.ย. 57
      ถอนติด w ไมไดรับเงิน 23 มิ.ย. - 8 ส.ค. 57       ถอนติด w ไมไดรับเงิน 23 มิ.ย. - 8 ส.ค. 57
ประกาศผลการฝกปฏิบัติงาน ภาคการศึกษาที่ 2/2556 (2.2) 23 มิ.ย. 57 ประกาศผลการเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2556 23 มิ.ย. 57
พิธีไหวครู 26 มิ.ย. 57 ประกาศผลทุนตอเนื่อง ประจําปการศึกษา 2557 7 ก.ค. 57
ย่ืนคํารองขอสําเร็จการศึกษา 30 มิ.ย. - 15 ส.ค. 57 พิธีไหวครู 26 มิ.ย. 57
ชําระคาเลาเรียน ประจําภาคการศึกษาพิเศษ/2557 7 - 11 ก.ค. 57 ชําระคาเลาเรียน ประจําภาคการศึกษาพิเศษ/2557 7 - 11 ก.ค. 57
ผอนผันการชําระคาเลาเรียน ภาคการศึกษาพิเศษ/2557 7 - 10 ก.ค. 57 ผอนผันการชําระคาเลาเรียน ภาคการศึกษาพิเศษ/2557 7 - 10 ก.ค. 57
กิจกรรมรับนอง PIM 31 ก.ค. 57 กิจกรรมรับนอง PIM 31 ก.ค. 57
นศ.ช้ันปท่ีป 1-2-3-4 พบ อ.ท่ีปรึกษาลงทะเบียนเรียน 1/2557 Online 11 - 15 ส.ค.57 นศ.ช้ันปท่ีป 1-2-3-4 พบ อ.ท่ีปรึกษาลงทะเบียนเรียน 1/2557 Online 11 - 15 ส.ค.57
สอบปลายภาค ภาคการศึกษาพิเศษ/2557 18 - 31 ส.ค. 57 ปฐมนิเทศ/ประชุมผูปกครอง/ลงทะเบียน นศ.ช้ันปท่ี 1 (รุน 572) 1 ก.ย. 57
ปฐมนิเทศ/ประชุมผูปกครอง/ลงทะเบียน นศ.ช้ันปท่ี 1 (รุน 572) 1 ก.ย. 57 ประกาศผลการฝกปฏิบัติงาน ภาคการศึกษาพิเศษ/2557 22 ก.ย. 57
ประกาศผลการเรียน ภาคการศึกษาพิเศษ/2557 22 ก.ย. 57

กิจกรรม วัน/เดือน/ป กิจกรรม วัน/เดือน/ป

นศ.ช้ันปท่ีป 1-2-3-4 พบ อ.ท่ีปรึกษาลงทะเบียนเรียน 1/2557 Online 11 - 17 ส.ค. 57 นศ.ช้ันปท่ีป 1-2-3-4 พบ อ.ท่ีปรึกษาลงทะเบียนเรียน 1/2557 Online 11 - 17 ส.ค. 57
ปฐมนิเทศ/ประชุมผูปกครอง/ลงทะเบียน นศ.ช้ันปท่ี 1 - 572 1 ก.ย. 57 ปฐมนิเทศ/ประชุมผูปกครอง/ลงทะเบียน นศ.ช้ันปท่ี 1 - 572 1 ก.ย. 57
เปดภาคการศึกษาท่ี 1/2557 8 ก.ย. 57 เปดภาคการศึกษาท่ี 1/2557 8 ก.ย. 57
ระยะเวลาฝกปฏิบัติงาน ภาคการศึกษาท่ี 1/2557 (1.1) 8 ก.ย. - 7 ธ.ค. 57 ระยะเวลาเรียน ภาคการศึกษาท่ี 1/2557(1.1) 8 ก.ย. - 30 พ.ย. 57
ลงทะเบียนลาชา online นศ.ทุกชั้นป 8 -14 ก.ย. 57 ประกาศผลการฝกปฏิบัติงาน ภาคการศึกษาพิเศษ /2557 22 ก.ย. 57
ประกาศผลการเรียน ภาคการศึกษาพิเศษ/2557 22 ก.ย. 57 ลงทะเบียนลาชา online นศ.ทุกชั้นป 8 -14 ก.ย. 57
ชําระคาเลาเรียน ประจําภาคการศึกษาท่ี 1/2557 6 - 10 ต.ค. 57 ชวงเพิ่ม-เพิกถอนรายวิชา และไดรับเงินคืนเต็มจํานวน  (ไมติด w) 15 - 21 ก.ย. 57
ผอนผันการชําระคาเลาเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 /2557 6 - 10 ต.ค. 57       ถอนติด w ไมไดรับเงิน 22 ก.ย. - 7 พ.ย. 57
ระยะเวลาเรียน  ภาคการศึกษาท่ี 1/2557 (1.2) 8 ธ.ค.57 - 1 มี.ค. 58 ชําระคาเลาเรียน ประจําภาคการศึกษาท่ี 1/2557 6 - 10 ต.ค. 57
ชวงเพิ่ม-เพิกถอนรายวิชา และไดรับเงินคืนเต็มจํานวน  (ไมติด w) 8 - 14 ธ.ค. 57 ผอนผันการชําระคาเลาเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 /2557 6 - 10 ต.ค. 57
      ถอนติด w ไมไดรับเงิน 22 ธ.ค. 57 - 6 ก.พ. 58 สอบปลายภาค ภาคการศึกษาท่ี 1/2557(1.1) 17 - 30 พ.ย. 57
ประกาศผลการฝกปฏิบัติงาน ภาคการศึกษาที่ 1/2557 (1.1) 22 ธ.ค. 57 ย่ืนคํารองขอสําเร็จการศึกษา 22 ธ.ค. 57 -13 ก.พ. 58
ย่ืนคํารองขอสําเร็จการศึกษา 22 ธ.ค.57 - 13 ก.พ. 58 ระยะเวลาฝกปฏิบัติงาน ภาคการศึกษาท่ี 1/2557 (1.2) 8 ธ.ค. 57 - 8 มี.ค. 58
นศ.ช้ันปท่ีป 1-2-3-4 พบ อ.ท่ีปรึกษาลงทะเบียนเรียน 2/2557 Online 9 - 13 ก.พ. 58 ประกาศผลการเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2557 (1.1) 22 ธ.ค. 57
สอบปลายภาค ภาคการศึกษาท่ี 1/2557 (1.2) 16 ก.พ. - 1 มี.ค. 58 นศ.ช้ันปท่ีป 1-2-3-4 พบ อ.ท่ีปรึกษาลงทะเบียนเรียน 2/2557 Online 9 - 13 ก.พ. 58
อบรมกอนฝกปฏิบัติ นศ.ทุกชั้นป 2 - 6 มี.ค. 58

ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร , สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ , สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ , สาขาวิชาภาษาญี่ปุนธุรกิจ , วิชาเอกการสื่อสารองคกร , วิชาเอกการสื่อสารแบรนด , วิชาเอกวารสารศาสตรคอนเวอรเจนท 
สาขาวิชาการจัดการอาคารและทรัพยากรกายภาพ , สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย , สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเกษตร , นักศึกษากลุมพนักงานทุกสาขาวิชา 

ภาคการศึกษาที่ 1 ประจําปการศึกษา 2557

สําหรับนักศึกษากลุมฝกงาน 1.1 เรียน 1.2 สําหรับนักศึกษากลุมเรียน  1.1 ฝกงาน 1.2

สาขาวิชาการวิศวกรรมการผลิตยานยนต , สาขาวิชาการสอนภาษาจีน , สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน และสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการทองเที่ยว

ภาคการศึกษาพิเศษ ประจําปการศึกษา 2557

สําหรับนักศึกษากลุมฝกงาน 1.1 เรียน 1.2 สําหรับนักศึกษากลุมเรียน  1.1 ฝกงาน 1.2กิจกรรม วัน/เดือน/ปี กิจกรรม วัน/เดือน/ปี

นศ.ชั้นปีที่ปี 2-3-4 พบ อ.ที่ปรึกษาลงทะเบียนเรียน ภาคพิเศษ Online  12 - 18 พ.ค. 57 นศ.ชั้นปีที่ปี 2-3-4 พบ อ.ที่ปรึกษาลงทะเบียนเรียน ภาคพิเศษ Online  12 - 18 พ.ค. 57

ปฐมนิเทศ/ประชุมผู้ปกครอง/ลงทะเบียน นศ.ชั้นปีที่ 1 (รุ่น 571) รอบที่ 1 
(อมตะ,หน่วยการเรียน) / ลงทะเบียน นศ.ปี 1 / ประชุมผู้ปกครอง 

2 มิ.ย. 57 ปฐมนิเทศ/ประชุมผู้ปกครอง/ลงทะเบียน นศ.ชั้นปีที่ 1 (รุ่น 571) รอบที่ 1 
(อมตะ,หน่วยการเรียน) / ลงทะเบียน นศ.ปี 1 / ประชุมผู้ปกครอง 

2 มิ.ย. 57
ปฐมนิเทศ/ประชุมผู้ปกครอง/ลงทะเบียน นศ.ชั้นปีที่ 1 (รุ่น 571) รอบที่ 2 
(อมตะ,หน่วยการเรียน) / ลงทะเบียน นศ.ปี 1 / ประชุมผู้ปกครอง 

3 มิ.ย. 57 ปฐมนิเทศ/ประชุมผู้ปกครอง/ลงทะเบียน นศ.ชั้นปีที่ 1 (รุ่น 571) รอบที่ 2 
(อมตะ,หน่วยการเรียน) / ลงทะเบียน นศ.ปี 1 / ประชุมผู้ปกครอง 

3 มิ.ย. 57

เปิดภาคการศึกษาพิเศษ/2557 9 มิ.ย. 57 เปิดภาคการศึกษาพิเศษ/2557 9 มิ.ย. 57

ระยะเวลาเรียน ภาคการศึกษาพิเศษ/2557 9 มิ.ย. - 31 ส.ค. 57 ระยะเวลาฝึกปฏิบัติงาน ภาคการศึกษาพิเศษ/2557 9 มิ.ย. - 7 ก.ย. 57

ลงทะเบียนล่าช้า online นศ.ทุกชั้นปี 9 - 15 มิ.ย. 57 ลงทะเบียนล่าช้า online นศ.ทุกชั้นปี 9 - 15 มิ.ย. 57

ช่วงเพิ่ม-เพิกถอนรายวิชา และได้รับเงินคืนเต็มจำนวน  (ไม่ติด w) 16 - 22 มิ.ย. 57 ช่วงเพิ่ม-เพิกถอนรายวิชา และได้รับเงินคืนเต็มจำนวน  (ไม่ติด w) 16 - 22 มิ.ย. 57

      ถอนติด w ไม่ได้รับเงิน 23 มิ.ย. - 8 ส.ค. 57       ถอนติด w ไม่ได้รับเงิน 23 มิ.ย. - 8 ส.ค. 57

ประกาศผลการฝึกปฏิบัติงาน ภาคการศึกษาที่ 2/2556 (2.2) 23 มิ.ย. 57 ประกาศผลการเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2556 23 มิ.ย. 57

พิธีไหว้ครู 26 มิ.ย. 57 ประกาศผลทุนต่อเนื่อง ประจำปีการศึกษา 2557 7 ก.ค. 57

ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา 30 มิ.ย. - 15 ส.ค. 57 พิธีไหว้ครู 26 มิ.ย. 57

ชำระค่าเล่าเรียน ประจำภาคการศึกษาพิเศษ/2557 7 - 11 ก.ค. 57 ชำระค่าเล่าเรียน ประจำภาคการศึกษาพิเศษ/2557 7 - 11 ก.ค. 57

ผ่อนผันการชำระค่าเล่าเรียน ภาคการศึกษาพิเศษ/2557 7 - 10 ก.ค. 57 ผ่อนผันการชำระค่าเล่าเรียน ภาคการศึกษาพิเศษ/2557 7 - 10 ก.ค. 57

นศ.ชั้นปีที่ปี 1-2-3-4 พบ อ.ที่ปรึกษาลงทะเบียนเรียน 1/2557 Online  11 - 15 ส.ค. 57 นศ.ชั้นปีที่ปี 1-2-3-4 พบ อ.ที่ปรึกษาลงทะเบียนเรียน 1/2557 Online  11 - 15 ส.ค.57

สอบปลายภาค ภาคการศึกษาพิเศษ/2557 18 - 31 ส.ค. 57 ปฐมนิเทศ/ประชุมผู้ปกครอง/ลงทะเบียน นศ.ชั้นปีที่ 1 (รุ่น 572) 1 ก.ย. 57

ปฐมนิเทศ/ประชุมผู้ปกครอง/ลงทะเบียน นศ.ชั้นปีที่ 1 (รุ่น 572) 1 ก.ย. 57 ประกาศผลการฝึกปฏิบัติงาน ภาคการศึกษาพิเศษ/2557 22 ก.ย. 57

ประกาศผลการเรียน ภาคการศึกษาพิเศษ/2557 22 ก.ย. 57

ภาคการศึกษาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2557

สำหรับนักศึกษากลุ่มฝึกงาน 1.1 เรียน 1.2 สำหรับนักศึกษากลุ่มเรียน 1.1 ฝึกงาน 1.2
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กิจกรรม วัน/เดือน/ป กิจกรรม วัน/เดือน/ป

นศ.ช้ันปท่ีป 1-2-3-4 พบ อ.ท่ีปรึกษาลงทะเบียนเรียน 2/2557 Online 9 - 15 ก.พ. 58 นศ.ช้ันปท่ีป 1-2-3-4 พบ อ.ท่ีปรึกษาลงทะเบียนเรียน 2/2557 Online 9 - 15 ก.พ. 58
พิธีประสาทปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา 2556 9 มี.ค. 58 พิธีประสาทปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา 2556 9 มี.ค. 58
เปดภาคการศึกษาท่ี 2/2556 9 มี.ค. 58 เปดภาคการศึกษาท่ี 2/2556 9 มี.ค. 58
ระยะเวลาฝกปฏิบัติงาน ภาคการศึกษาท่ี 2/2557 (2.1) 9 มี.ค. - 7 มิ.ย. 58 ระยะเวลาเรียน ภาคการศึกษาท่ี 2/2557 (2.1) 9 มี.ค. -31 พ.ค. 58
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การจัดการศึกษาและสวัสดิการภายในสถาบัน

การจัดการศึกษา
 สถาบนัให้ความสำาคญัในการสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมแห่งการเรยีนรู ้เพือ่ผลติบณัฑติให้มคีณุลกัษณะทีพ่งึประสงค์ของสงัคมและ

ประเทศชาต ิโดยเฉพาะในยคุแห่งกระแสโลกาภวิตัน์ และความก้าวลำา้ทางด้านเทคโนโลย ีการจดักจิกรรมเพือ่พฒันานกัศกึษาจงึต้องมกีารปรบัเปลีย่น

ให้สอดคล้องกับยุคสมัย และบูรณาการให้เข้ากับการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสนองเป้าหมายของการผลิตบัณฑิต

ที่มีคุณภาพอย่างเป็นองค์รวม

 กิจกรรมนักศึกษาจึงถือเป็นส่วนสำาคัญที่ช่วยหล่อหลอม และเติมเต็มให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีความสมบูรณ์ เพียบพร้อม ด้วยความรู้ความ

สามารถ วิจารณญาณ ความเสียสละ คุณธรรมจริยธรรม ความรักในศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อนมนุษย์ และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเป็นผู้ที่มีสุขภาพ

พลานามัยที่ดี และเหนือสิ่งอื่นใดคือสามารถใช้ชีวิตอย่างพอเพียง และดำารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

 จากความสำาคัญดังกล่าว สถาบัน จึงมีแนวทางในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ดังนี้

1. เรียนเป็น (Ability to Learn)

 (1) มีความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน สามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง

 (2) มีความสามารถในการติดตามความก้าวหน้า และนำาเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ มาใช้เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการทำางาน

2. คิดเป็น (Ability to Think)

 (1) มีความสามารถในการใช้เหตุผล รวมทั้งการคิดวิเคราะห์ และสังเคราะห์ได้อย่างเป็นระบบ

 (2) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสามารถผลักดันความคิดและแรงบันดาลใจของตนให้ก่อเกิดเป็นผลงานและนวัตกรรมต่างๆ ได้

3. ทำางานเป็น (Ability to Work)

 (1) มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพที่โดดเด่น สามารถปฏิบัติงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  (2) มีความรอบรู้ในศาสตร์สาขาวิชาอื่นอย่างกว้างขวาง สามารถบูรณาการศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการทำางานและการ 

 ดำาเนินชีวิตได้

 (3) มีทักษะในการสื่อสารโดยภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ

4. เน้นวัฒนธรรม (Ability to Understand Cultures)

 (1) มีความภาคภูมิใจ ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย พร้อมที่จะเรียนรู้วัฒนธรรมนานาชาติ

 (2) มีภาพลักษณ์ความเป็นผู้นำาทางธุรกิจ มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถทำางานเป็นหมู่คณะได้อย่างมีความสุข

5. รักความถูกต้อง (Ability to Live with Integrity)

 (1) มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย ดำารงชีวิตแบบพอเพียง มีจิตสาธารณะ ยึดมั่นในความถูกต้องทั้งของตนเองและผู้อื่น

 (2) มีเจตคติที่ดีต่อชีวิตและการทำางาน รวมทั้งเป็นผู้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี เพื่อเอื้อต่อการดำารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ

 

 ท้ังน้ี สถาบันได้จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาบัณฑิตท้ังในด้านวิชาการ ด้านกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ ด้านการบำาเพ็ญประโยชน์และรกัษาสิง่แวดลอ้ม 

ด้านนันทนาการ และด้านส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม

 นอกจากนี้ สถาบันยังจัดกิจกรรมที่มีคุณค่าและเอื้อประโยชน์ด้านอาชีพให้แก่นักศึกษา ได้แก่ การฝึกเตรียมเข้าทำางานในสถานประกอบการ

จรงิ ซึง่จะทำาใหน้กัศกึษาไดร้บัประสบการณต์รงควบคูไ่ปกบัการเรยีนในชัน้เรยีนตลอดหลักสูตร และสามารถเขา้ปฏิบตังิานไดท้นัทเีมือ่สำาเรจ็การศกึษา

การประกันคุณภาพการศึกษา
 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ได้เล็งเห็นความจำาเป็นในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีเหตุผลที่สำาคัญคือ

 1. เพื่อเป็นการประกันให้สังคมเกิดความมั่นใจว่า การจัดการศึกษาในระดับต่างๆ ของสถาบัน เป็นไปอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

 2. เพื่อให้คุณภาพของการจัดการศึกษา และคุณภาพของบัณฑิตของสถาบันเป็นที่ยอมรับในสังคม

 3. เพื่อเป็นการรักษาคุณภาพและมาตรฐานตามภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาในด้านอื่นๆ ได้แก่ การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม  

  และการทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม
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 สถาบันมีนโยบายที่จะดำาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) 

พ.ศ. 2545 และกฎของกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 และเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มี

มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ สถาบันจึงได้ทำาการประกาศข้อบังคับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน พ.ศ 2556 

ขึ้นเพื่อกำาหนดนโยบายในการประกันคุณภาพการศึกษาให้คณะวิชา/หน่วยงานได้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

1. ให้สถาบันแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในขึ้นเพื่อดำาเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน

2. ใหส้ถาบนัมกีารประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน โดยดำาเนนิการเปน็ระบบและตอ่เนือ่งสอดคลอ้งกบัเจตนารมยแ์ละมาตรฐานการศึกษา

ของชาติ รวมทั้งตอบสนองต่อปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจและนโยบายของสถาบันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

3. ใหส้ถาบนัดำาเนนิการตามองคป์ระกอบและตวับง่ชีท้ีก่ำาหนดขึน้ โดยสง่เสรมิและสนบัสนนุใหค้ณาจารย ์บคุลากร และนกัศกึษามสีว่นรว่ม

ตลอดจนตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนในการสร้างคุณภาพ

4. ในการดำาเนนิการจดัการศกึษา ใหค้ณะวชิาจดัใหม้รีะบบและกลไกการควบคมุคณุภาพขององคป์ระกอบตา่งๆ ทีใ่ชใ้นการผลติบณัฑติ ตาม

กฎกระทรวงและประกาศของสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้กำาหนดไว้

5. ให้สถาบันมีการเสริมสร้างและปลูกฝังให้นักศึกษาเข้าใจถึงบทบาทของตนในการสร้างคุณภาพในกระบวนการเรียนการสอน และจัดให้

นักศึกษามีส่วนร่วมในการดำาเนินการด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

6. ใหท้กุหนว่ยงานของสถาบนัจดัใหม้ผีูท้ีร่บัผดิชอบการดำาเนนิงานประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน เพือ่ประสานงานและรว่มกนัในการจดั

ทำารายงานประเมินตนเอง ประจำาปีการศึกษา

7. ให้คณะวิชาและสถาบันดำาเนินการประสานงานต่างๆ เพื่อเตรียมรับการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจากสำานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาตามรอบระยะเวลาที่กำาหนด รวมทั้งเป็นข้อมูลให้ผู้บริหาร และหน่วยงานนำาไปใช้ในการพัฒนาระบบงาน

ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

8. ผลสรปุของการประกนัคณุภาพการศกึษาภายในทีผ่า่นการตรวจสอบแกไ้ขจากคณะกรรมการประเมนิคณุภาพการศกึษาภายใน สามารถ

ใชเ้ปน็ขอ้มลูเพือ่รองรบัการประกนัคณุภาพการศกึษาภายนอก ตามรอบระยะเวลาทีก่ำาหนด และใหม้กีารเปดิเผยตอ่สาธารณชนอยา่งตอ่

เนื่อง

ระบบการให้คำาปรึกษา
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ตระหนักถึงความสำาคัญในการให้คำาปรึกษาแก่นักศึกษาเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้นักศึกษาได้รับทราบแนวทาง

ในการดำาเนินชีวิตในสังคมและการใช้ชีวิตในสถาบันจนสำาเร็จการศึกษา นอกจากนี้ยังสามารถปรับตัวเข้ากับระบบการศึกษาและสภาพแวดล้อมได้

อย่างเหมาะสม ทางสถาบันจึงจัดให้มีที่ปรึกษาอย่างครอบคลุมทั้งด้านวิชาการและด้านการฝึกภาคปฏิบัติ ดังนี้ 

1. อาจารย์ที่ปรึกษาให้คำาปรึกษาด้านวิชาการ เช่น การลงทะเบียนเรียน การวางแผนการเรียน การชำาระค่าเล่าเรียน เป็นต้น 

2. พี่เลี้ยง ดูแลการฝึกภาคปฏิบัติ คอยให้คำาปรึกษาและดูแลนักศึกษาระหว่างการฝึกภาคปฏิบัติ เช่น การอบรมก่อนฝึก การนิเทศการฝึก 

การใหค้ำาปรกึษา การใหค้วามชว่ยเหลอืระหวา่งการฝกึ เปน็ตน้รวมทัง้การประสานงานกบัผูป้กครองและหนว่ยงานตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งตลอดระยะเวลา

ที่ศึกษาในสถาบัน
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เนคไทสถาบัน                  เครื่องหมายสถาบัน : เข็มกลัด

เครื่องหมายสถาบัน : ตุ้งติ้ง

เครื่องหมายสถาบัน : หัวเข็มขัด เครื่องหมายสถาบัน : กระดุม (เฉพาะผู้หญิง)

เครื่องแบบนักศึกษา

เครื่องแบบนักศึกษา (สูทดำา)
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นโยบายการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตและอีเมล ของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
สถาบัน มีนโยบายให้บริการระบบคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตและอีเมล แก่ผู้ใช้งาน เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำางาน ภายใต้การทำางานร่วม

กันบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ตามบทบาท หน้าท่ีและความรับผิดชอบในขอบเขตงานท่ีได้รับมอบหมาย และการปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกับการดำาเนิน

งานของสถาบัน

เพ่ือใหก้ารใชง้านระบบคอมพวิเตอร ์อนิเทอรเ์นต็และอเีมล เปน็ไปอยา่งเหมาะสม และสอดคลอ้งตามนโยบายความปลอดภยัดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศ ทางสถาบัน เห็นสมควรกำาหนดข้อปฏิบัติไว้ดังต่อไปนี้

ข้อปฏิบัติการเข้าใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตและอีเมล

1. การใชง้านระบบคอมพวิเตอร ์ผูใ้ช้งานตอ้งลงทะเบยีนการใชง้าน ตามขัน้ตอนของระบบนัน้ๆ โดยผา่นกระบวนการทำา User ID Request 

หรือ User Application Request หรือ แบบฟอร์มอื่นๆ ที่กำาหนด จากนั้นผู้ใช้ระบบซึ่งได้รับอนุญาตเท่านั้นจึงมีสิทธิในการได้รับบัญชี

ผู้ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อเข้าสู่การใช้งานตามขั้นตอนที่กำาหนด

2. ผูใ้ชง้านตอ้งศกึษา และปฏบิตัติามคูม่อืการใชง้านของระบบนัน้ๆ ใหเ้ขา้ใจกอ่นการใชง้านจรงิทกุครัง้ ทัง้นีเ้พือ่เปน็การลดความผดิพลาด

ของการใช้งานให้น้อยที่สุด

3. บัญชีผู้ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ (User ID) และ รหัสผ่าน (Password) หรืออุปกรณ์อื่นใดที่ใช้เพื่อแสดงตนสำาหรับเข้าสู่ระบบ เป็นสิทธิ

เฉพาะบุคคลนั้นๆ ผู้ใช้งานจะโอนหรือจำาหน่าย หรือจ่ายแจกสิทธินี้ให้กับผู้อื่น หรือแสดงด้วยวิธีการใดๆ เพื่อให้ผู้อื่นทราบไม่ได้

4. สถาบันกำาหนดการตั้งค่าพารามิเตอร์ของเครื่องคอมพิวเตอร์จากส่วนกลาง ซึ่งหน่วยงานสารสนเทศ จะเป็นผู้บริหารการจัดการต่างๆ 

เหล่านั้น โดยไม่อนุญาตให้ผู้ใช้งานทำาการเปลี่ยนแปลงแก้ไข ก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ดูแลระบบ

5. ขอ้มลูหรือสิง่อืน่ใดทีเ่กดิจากการทำางานบนเครอืขา่ยคอมพวิเตอรส์ถาบนั ถอืเปน็ลิขสิทธิ ์และทรพัยสิ์นของสถาบนั สถาบนัสามารถเรยีก

ดูและตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวได้ทุกเมื่อ นอกจากนี้การเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ ต้องได้รับการยินยอมหรือการอนุมัติจากอาจารย์ที่

ปรึกษาก่อนทุกครั้ง

6. การใช้โมเด็มกำาหนดให้ใช้ได้เฉพาะผู้ใช้งาน และหน่วยงานที่ได้รับการพิจารณา และอนุญาตจากผู้ดูแลระบบสารสนเทศเท่านั้น ไม่

อนุญาตให้ผู้ใช้ระบบติดตั้งและใช้งานโมเด็มเองโดยเด็ดขาด

7. ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอก (Visitor or Vendor) นำาคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ใดๆ เชื่อมต่อกับเครือข่ายสถาบัน ยกเว้นได้รับอนุญาต

จากผู้ดูแลระบบสารสนเทศและต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาในการควบคุมและดูแลการทำางาน

8. ไม่อนุญาต ให้มีการติดตั้ง และเรียกใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมอื่นใดที่ทำาหน้าที่ในการดักจับรหัสผ่าน หรือข้อมูลต่างๆ บน

เครือข่าย

9. ไม่อนุญาตให้มีการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ที่ผิดกฎหมาย รวมทั้งภาพ เพลง เกมส์ ที่ไม่เกี่ยวข้องต่อการทำางานของสถาบัน จัดเก็บลงบน

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสถาบัน

10. ไมอ่นญุาตใหใ้ชอ้เีมลและระบบอนิเทอรเ์นต็ของสถาบนั ในการสง่จดหมายลกูโซ ่ภาพลามกอนาจาร ขอ้มลูอนัเปน็เทจ็ และขอ้มลูตา่งๆ 

ที่ผิดกฎหมาย 

11. ผู้ใดต้องการติดตั้งหรือเชื่อมต่ออุปกรณ์ใดๆ บนเครือข่ายสถาบัน ให้ดำาเนินการตามขั้นตอนการให้บริการที่กำาหนด การติดตั้งอุปกรณ์ 

หรือการกระทำาใดๆ บนระบบเครือข่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต ถือเป็นการละเมิดการใช้ทรัพยากรของสถาบัน และต้องรับผิดชอบความ

เสียหายที่อาจเกิดขึ้นในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทุกกรณี

ข้อตกลง

หากผู้ใช้งานละเมิดข้อตกลงในการใช้งานที่ระบุในเอกสารนี้ จะถูกดำาเนินการตามระเบียบของสถาบัน ซึ่งมีขั้นตอนตั้งแต่การตักเตือน ไป

จนถึงการให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา



34

วิธีการเปลี่ยนชื่อผู้ใช้งานและรหัสผู้ใช้ (Username and Password)

  การ Login ครั้งแรก

 

 ในช่อง User name: ให้นักศึกษาใส่ User name ที่ได้รับจากอาจารย์ที่ปรึกษา เช่น training ในช่อง Password: ให้นักศึกษาใส่ 

pimstudent แล้วคลิก OK หรือกด Enter

หน้า Logon Message จะแจ้งให้ทราบว่า “ท่านต้องเปลี่ยนรหัสผ่านในครั้งแรกที่เข้าสู่ระบบ”

คลิก OK หรือกด Enter
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ให้นักศึกษาใส่รหัสผ่านใหม่ในช่อง New Password และ Confirm New Password แล้วคลิก OK หรือกด Enter โดยรหัสผ่านใหม่ต้อง

มีความยาวตั้งแต่ 8 ตัวขึ้นไป สามารถใช้ได้ทั้งตัวเลขและตัวอักษร

หน้า Change Password จะแจ้งให้ทราบว่า “ท่านได้เปลี่ยนรหัสผ่านเรียบร้อยแล้ว” คลิก OK หรือกด Enter

การเปลี่ยนรหัสผ่าน

เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว และต้องการเปลี่ยนรหัสผ่าน ให้กด Ctrl + Alt + Delete

หน้า Windows Security ให้กด Change Password 

ให้นักศึกษาใส่รหัสผ่านใหม่ในช่อง New Password และ Confirm New Password แล้วคลิก OK หรือกด Enter โดยรหัสผ่านใหม่ต้อง

มีความยาวตั้งแต่ 8 ตัวขึ้นไป สามารถใช้ได้ทั้งตัวเลขและตัวอักษร

หน้า Change Password จะแจ้งให้ทราบว่า “ท่านได้เปลี่ยนรหัสผ่านเรียบร้อยแล้ว” คลิก OK หรือกด Enter



36

วิธีการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย (PIM Hotspot)

ข้อกำาหนดการใช้งาน PIM Hotspot

นักศึกษาสามารถ Login เข้าสู่ระบบได้โดยใช้ชื่อ username +@pim.ac.th และรหัสผ่านที่ใช้ Login เข้าสู่คอมพิวเตอร์ของสถาบัน 

ซึ่งสามารถขอรับได้ที่อาจารย์ที่ปรึกษา และจะต้องทำาการเปลี่ยนรหัสการใช้งานครั้งแรกที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของสถาบันก่อน ตัวอย่าง เช่น 

ชื่อ Somchai Jaidee มี username ในการ login เข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ ของสถาบันคือ somchaijai ดังนั้น username ในการ login 

เข้า PIM Hotspot คือ somchaijai@pim.ac.th 

ขั้นตอนการ Login เข้าสู่ระบบ PIM Hotspot

1. เปิด Internet Explorer และเรียก www.google.com หรือ website ใดๆ ก็ได้

 จะขึ้นหน้าจอให้ใส่ username และ password

2. ใส่ username และ password และกดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ”

 (username คือ email ของท่าน ส่วน password ใช้ตัวเดียวกับ email และ login เข้าเครื่อง)

 3. ระบบจะ popup หน้าจอด้านล่างให้ย่อหน้าจอนี้และใช้งาน internet ตามความต้องการ
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4. การออกจากระบบ ทำาได้โดยการกด Logout ที่หน้านี้

หาก Account ค้างอยู่ในระบบ จะต้องทำาการ Log Out ออกจากระบบ

username และ password นี้จะอยู่ภายใต้ policy เดียวกับ username และ password เข้าใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ของสถาบัน ดังนั้น 

หากนกัศกึษาไมท่ำาการเปลีย่น password ทกุๆ 90 วนั จะไมส่ามารถใชง้านได ้และจะตอ้งตดิตอ่สำานกัเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่ปลดลอ็ก username 

รหัสผ่าน หรือไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ “กรุณาติดต่อสำานักเทคโนโลยีสารสนเทศ”

การเข้าใช้งานระบบ PIM E-learning

1. เปิด URL : http://pimnet.pim.ac.th/pimlearning/login/index.php จะปรากฏหน้าจอ ดังรูป

2. ให้นักศึกษากรอกชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่าน ซึ่งเป็นชุดเดียวกับรหัสของระบบสำานักทะเบียนและบริการการศึกษา (http://reg.pim.ac.th/

registrar/home.asp) โดยชื่อผู้ใช้ คือ รหัสนักศึกษา
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3. เมื่อเข้าสู่ระบบสำาเร็จจะปรากฏหน้าจอดังรูป ซึ่งนักศึกษาสามารถเข้าใช้งานระบบได้ตามสิทธิและรายวิชาที่นักศึกษาต้องทำาการเรียน

การบันทึกเวลาเข้า-เลิกเรียน ผ่านระบบ Room Tracking

 ระบบ Room Tracking คือระบบบันทึกการเข้าห้องเรียนผ่านบัตรประจำาตัวของนักศึกษา เพื่อใช้ในการตรวจสอบรายชื่อการเข้าเรียน

และเพื่อนำาไปประมวลผลสถิติการเข้าเรียนของนักศึกษา

 วิธีการบันทึกเวลาเรียน

 1. นักศึกษาต้องบันทึกเวลาเข้าเรียน และเลิกเรียนทุกคาบเรียน โดยการทาบบัตรทุกครั้ง

 2 บันทึกเวลาล่วงหน้าและหลังเรียนได้ 30 นาที เช่น เวลาเรียน 8.00 – 11.00 สามารถบันทึกเวลาเข้าเรียนก่อนได้ตั้งแต่ 7.30 น. และ 

  บันทึกเวลาเลิกเรียนได้จนถึง 11.30 น. เป็นต้น

    

 



39

การดูรายละเอียดปฏิทินการศึกษา

1.นักศึกษาสามารถติดตามกิจกรรมและรายละเอียดจากปฏิทินการศึกษาโดยเข้าระบบบริการการศึกษา (VN) ที่ http://reg.pim.ac.th/

registrar/home.asp

2. เข้าสู่ระบบบริการการศึกษา (ผู้ที่เข้าดูรายละเอียดได้จะต้องมี รหัสประจำาตัว และรหัสผ่าน) นักศึกษาจะได้รับรหัสผ่านหลังจาก 

ขึ้นทะเบียนนักศึกษาแล้ว ซึ่งเป็นไปตามประกาศประชาสัมพันธ์จากสำานักส่งเสริมวิชาการ

3. เลือกดูรายการปฏิทินการศึกษา

4. รายละเอียดปฏิทินการศึกษา เลือกดูตามระบบการเรียน (กลุ่มเรียนก่อน / ทำางานก่อน) หรือคณะ/สาขาวิชาที่สังกัด

เมนู

ปฏิทินการศึกษา

เลือกดูชุด

ปฏิทินการศึกษา
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สวัสดิการสำาหรับนักศึกษา

การบริการห้องสมุดและสืบค้นข้อมูล

ห้องสมุดสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ให้บริการหนังสือ เอกสารสิ่งพิมพ์ โสตทัศนวัสดุ ตลอดจนฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในสาขาวิชา

ที่เปิดการเรียนการสอน โดยนักศึกษาระดับปริญญาตรีสามารถยืมหนังสือได้ จำานวน 5 เล่ม/ครั้ง ระยะเวลาการยืม 7 วัน ส่วนนักศึกษาระดับบัณฑิต

ศึกษาสามารถยืมหนังสือได้ 10 เล่ม/ครั้ง ระยะเวลาการยืม 2 สัปดาห์ สำาหรับแผ่นซีดีรอม นักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษายืม

ได้ จำานวน 3 แผ่น/ครั้ง ระยะเวลาการยืม 3 วัน

ภายในห้องสมุดพรั่งพร้อมด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัย และบรรยากาศที่ช่วยให้นักศึกษารู้สึกผ่อนคลาย และสนุกสนานกับการเรียนรู้ และยังให้

บริการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต รวมถึงการฟัง Multimedia File ได้อีกด้วย

การบริการเครื่องคอมพิวเตอร์

สถาบันฯ จัดให้มีบริการเครื่องคอมพิวเตอร์สำาหรับนักศึกษา โดยนักศึกษาสามารถใช้บริการได้ที่ห้องสมุดสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

ชั้น 12A อาคาร All Academy

การบริการห้องพยาบาล

สถาบนัจดัใหม้หีอ้งปฐมพยาบาลและเวชภณัฑไ์วบ้รกิารนกัศกึษา รวมทัง้การใหค้วามรูใ้นการปอ้งกนัและการสง่เสรมิใหน้กัศกึษาดแูลตนเอง

ให้เป็นผู้มีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์

การประกันอุบัติเหตุ

สถาบันจัดทำาประกันอุบัติเหตุให้แก่นักศึกษาทุกคนในทุกปีการศึกษา (ยกเว้นนักศึกษากลุ่มพนักงาน) โดยมีผลคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง 

ในกรณีที่นักศึกษาประสบอุบัติเหตุและต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลสามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลทุกแห่งทั่วประเทศ ทางบริษัทจะรับ

ประกันจ่ายค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุตามเงื่อนไขของบริษัทประกัน 

สำาหรับกรณีที่ประสบอุบัติเหตุถึงแก่ชีวิต ขณะสถานะเป็นนักศึกษาของสถาบัน ผู้รับประโยชน์จะได้รับเงินประกันตามเง่ือนไขของ 

บริษัทประกัน 

การบริการขอลดหย่อนค่าโดยสารรถไฟ หรือการเข้าชมสถานที่สำาคัญต่างๆ

กรณีที่นักศึกษามีความประสงค์จะเดินทางโดยรถไฟเพื่อกลับบ้านที่ต่างจังหวัด หรือไปทำากิจกรรมต่างๆ ที่ได้รับอนุมัติจากสถาบัน หรือ 

การเดินทางไปทัศนศึกษาตามท่ีระบุในหลักสูตร นักศึกษาสามารถติดต่อและยื่นเรื่องพร้อมแนบหลักฐานต่อสำานักกิจการนักศึกษาล่วงหน้า 30 วัน 

เพื่อให้สถาบันออกหนังสือถึงการรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อขอส่วนลดค่าโดยสารได้ตามระเบียบของการรถไฟแห่งประเทศไทย

กรณทีีน่กัศกึษาเดนิทางเปน็หมูค่ณะ ตอ้งการเข้าเยีย่มชมสถานทีส่ำาคญัตา่งๆ นกัศกึษาสามารถตดิตอ่ และยืน่เรือ่งตอ่สำานกักจิการนกัศกึษา

ล่วงหน้า 30 วัน เพื่อให้สถาบันออกหนังสือถึงเจ้าของหรือผู้ดูแลสถานที่นั้นๆ เพื่อขอส่วนลดเป็นกรณีพิเศษ

งานการทหาร

การขอผ่อนผันการตรวจเข้ารับราชการทหารกองประจำาการ

สถาบันดำาเนินการผ่อนผันการเข้ารับการตรวจเลือกการเข้ารับราชการทหารกองประจำาการให้แก่นักศึกษาที่มีความประสงค์ขอรับการ

ผ่อนผันการเข้ารับการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำาการ ซึ่งนักศึกษามีสิทธิ์ได้รับการผ่อนผันจนจบตามหลักสูตรหรืออายุครบ 26 ปี 

โดยนักศึกษาจะต้องไปรายงานตัวทุกปี ณ สถานที่รับการตรวจเลือกการเข้ารับราชการทหารกองประจำาการ โดยยื่นเอกสารการขอผ่อนผันได้ตั้งแต่

วันที่ 1 กรกฎาคม - 15 ธันวาคม ของทุกปี 

หมายเหต ุ: นกัศกึษาสามารถสง่เอกสารทีส่ำานกักจิการนกัศกึษาภายในเวลาทีก่ำาหนด หากพน้กำาหนดนี ้สถาบนัจะถอืวา่นกัศกึษาสละสทิธิ์

ในการขอผ่อนผันและจะต้องไปเข้ารับการตรวจเลือกตามระเบียบของ กระทรวงกลาโหม การศึกษาหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร (รด.)

นกัศกึษาสถาบนัการจดัการปญัญาภวิฒันท์ีป่ระสงคจ์ะเรยีนหลกัสตูรนกัศกึษาวชิาทหาร ใหด้ปูระกาศการรบัสมคัรไดท้ีบ่อรด์ประชาสมัพนัธ์

ของสำานักกิจการนักศึกษา ในระหว่างเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน ของทุกปี
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คณะบริหารธุรกิจ
Faculty of Business Administration

 

 คณะบริหารธุรกิจจัดการเรียนการสอนและดำาเนินงานโดยยึดหลักปรัชญาและปณิธานของสถาบัน ซึ่งได้แก่ 

ปรัชญา
 “การศึกษาคือบ่อเกิดแห่งภูมิปัญญา”

ปณิธาน

 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ได้นำาอักษรย่อของสถาบัน (PIM) มาขยายความให้สอดคล้องกับปรัชญาของสถาบัน ดังนี้ คือ

 P : Practicality (ความรู้สู่การปฏิบัติ)

 หมายถึง ความมุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ดี สามารถนำาความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติจริงได้ 

 I : Innovation (นวัตกรรมและการสร้างสรรค์)

 หมายถึง ความมุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีปัญญาและความสามารถในการสร้างนวัตกรรม เทคโนโลยี และแนวคิดใหม่ให้สอดคล้อง

กับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมตามยุคสมัย

 M : Morality (คุณธรรม จริยธรรม)

 หมายถึง ความมุ่งม่ันในการผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความบริบูรณ์พร้อม กอปรด้วยคุณธรรม จริยธรรม เข้าใจในศิลปะและวัฒนธรรม 

ทั้งของชาติตนและของประชาคมนานาชาติ มีความมั่นคงทางอารมณ์ ปรับตัวให้เข้ากับสภาวการณ์ต่างๆ ได้ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ส่วนรวม  

และรักความถูกต้อง 

วิสัยทัศน์ 
สร้างนักการจัดการธุรกิจมืออาชีพด้วยการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง

พันธกิจ
 1. จัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน และตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ โดยเน้นการเรียนรู้จาก 

ประสบการณ์จรงิ 

 2. ผลิตผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ ของคณะบริหารธุรกิจอันก่อให้เกิดองค์ความรู้และการสร้างสรรค์นวัตกรรม  

เพื่อการพัฒนาองค์กร สังคม และประเทศชาติ

 3. จัดบริการวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อสถานประกอบการ ชุมชน สังคม และประเทศชาติ

 4. อนุรักษ์ สืบสาน และเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติอื่น

 5. เสริมสร้างสมรรถนะองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน 

และมีความสุขในการทำางาน

สัญลักษณ์ประจำาคณะ

สีประจำาคณะ
 สีฟ้านำ้าทะเล
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
Bachelor of Business Administration Program in Modern Trade Business Management

ชื่อปริญญา 

 ภาษาไทย  (ชื่อเต็ม) : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่)

    (อักษรย่อ) : บธ.บ. (การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่)

 ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Bachelor of Business Administration 

       (Modern Trade Business Management)

    (อักษรย่อ) : B.B.A. (Modern Trade Business Management)

ความเป็นมาและจุดเด่นของสาขาวิชา
 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกในประเทศไทย ที่เปิดดำาเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจ 

ดว้ยรปูแบบการเรยีนการสอนทีผู่เ้รยีนจะไดเ้รยีนรูท้ัง้ภาคทฤษฎแีละการฝกึปฏบิตังิานจรงิ (Work-based Learning) เพือ่ผลติบณัฑติทีม่ไิดเ้ปน็เพยีง

แต่เป็นผู้มีความรู้ หากแต่เป็นผู้ที่เปี่ยมไปด้วยทักษะ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ ในการบริหารงานด้านธุรกิจการค้าสมัยใหม่อย่างแท้จริง

 ในส่วนของการศึกษาภาคทฤษฎี นักศึกษาจะได้ศึกษากับคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิในห้องเรียนที่ครบครันด้วยอุปกรณ์และสื่อการเรียน 

การสอนทีท่นัสมยั ในสว่นของการฝกึปฏบิตังิานจรงิ นกัศกึษาจะไดฝ้กึเตรยีมเขา้ทำางานในรา้นสะดวกซือ้เซเวน่ อเีลฟเวน่ ซึง่เปน็รา้นคา้ปลกีสมยัใหม ่

(Modern Trade) ในกลุ่มบริษัท ซี พี ออลล์ จำากัด (มหาชน) ร้านสะดวกซื้อเซเว่น อีเลฟเว่น เป็นห้องเรียนอีกรูปแบบหนึ่งที่นักศึกษาจะได้เรียนรู้

และฝึกฝนทักษะที่ต่างจากการเรียนในห้องเรียน ทั้งการจัดการส่วนหน้าร้าน การบริหารจัดการร้าน การต้อนรับและการบริการลูกค้า ทั้งนี้ เพื่อให้

นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้ทันทีหลังสำาเร็จการศึกษาในตำาแหน่งผู้บริหารระดับต้น และพัฒนาไปสู่ผู้บริหารระดับสูงต่อไป

 ตลอด 4 ปี ของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ นักศึกษาจะได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจาก 

บริษัท ซี พี ออลล์ จำากัด (มหาชน) และในระหว่างศึกษา นักศึกษาจะมีรายได้จากการฝึกเตรียมเข้าทำางาน สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

จึงเป็นรูปแบบการศึกษาที่เปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้มีโอกาสศึกษาและพัฒนาตนเองอย่างแท้จริง สมดังปณิธานของสถาบันที่เป็นแหล่ง “สร้างมือ

อาชีพด้วยมืออาชีพ”

แนวทางในการประกอบอาชีพ
 เมื่อสำาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร บัณฑิตสามารถประกอบอาชีพในสายการบริหารจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ในระดับบริหาร ฝ่ายปฏิบัติ

การ ฝา่ยสนบัสนนุสายงานดา้นตา่งๆ ในบรษิทัทีเ่กีย่วกบัธรุกจิการคา้สมยัใหม ่และสามารถประกอบธรุกจิส่วนตวัในดา้นธรุกจิการคา้สมยัใหม ่เปน็ตน้

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและตรงกับความต้องการของธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 

รวมทั้งภาคธุรกิจอุตสาหกรรมและการบริการอื่นๆ ที่เป็นที่ต้องการของสังคมโดยเน้นให้นักศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์จริง

 2. ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการนำาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้าสมัยใหม่ได้ 

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ตลอดจนสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ 

 3. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม มีความเป็นผู้นำา มีความใฝ่รู้ สามารถใช้ความรู้ด้านภาษาในการพูดและเขียน รวมทั้งสามารถใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี
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คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา
 1. สำาเร็จการศึกษาไม่ตำ่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า

 2. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อยไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี 

 3.  ไม่เคยต้องโทษตามคำาพิพากษาของศาล เว้นแต่ในกรณีที่โทษนั้นเกิดจากความผิดอันกระทำาโดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ

 4.  ไม่เป็นคนวิกลจริต และไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ โรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา หรือติดยาเสพติด

 5.  เป็นนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่มีความรู้ในภาษาไทยระดับดี หรือเทียบเท่า ก็สามารถสมัครเข้าศึกษาได้ 

โครงสร้างหลักสูตร  

 จำานวนหน่วยกิตที่ศึกษาตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 138 หน่วยกิต

  ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำานวน 33 หน่วยกิต ประกอบด้วย

    1) กลุ่มวิชาภาษา จำานวน 15 หน่วยกิต

    2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ จำานวน 6 หน่วยกิต

    3) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  จำานวน  6 หน่วยกิต

    4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จำานวน 6 หน่วยกิต

  ข. หมวดวิชาเฉพาะ  จำานวน 99 หน่วยกิต ประกอบด้วย

   1) กลุ่มวิชาแกน จำานวน  42 หน่วยกิต

   2) กลุ่มวิชาบังคับ  จำานวน 42  หน่วยกิต

   3) กลุ่มวิชาเลือก  จำานวน 15  หน่วยกิต

   ค. หมวดวิชาเลือกเสรี จำานวน 6 หน่วยกิต

รายวิชา
 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จำานวน 33 หน่วยกิต แบ่งเป็น 4 กลุ่มวิชา ดังนี้ 

  1. กลุ่มวิชาภาษา จำานวน 15 หน่วยกิต ประกอบด้วยรายวิชาดังนี้

    1.1 ภาษาไทย จำานวน 3 หน่วยกิต เลือกเรียน 1 รายวิชา จากรายวิชาต่อไปน้ี

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

THA 1001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
(Thai for Communication)

3(3-0-6) -

THA 1021 ภาษากับวัฒนธรรมไทย 
(Language and Thai Culture)

3(3-0-6) -

   

   1.2 ภาษาอังกฤษ จำานวน 12 หน่วยกิต เลือกเรียน 6 รายวิชา จากรายวิชาต่อไปน้ี

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

ENL 1021 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 
(Foundation English)

2(1-2-3) -

ENL 1022 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 
(English for Real Life)

2(1-2-3) ENL 1021

ENL 2021 ภาษาอังกฤษในธุรกิจบริการและการขาย 
(English in the Service and Sales Business)

2(1-2-3) ENL 1022

ENL 2022 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำาเสนอและการสื่อสารในเชิงธุรกิจ 
(English for Presentation and Communication in Business)

2(1-2-3) ENL 2021

ENL 3021 ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครและสัมภาษณ์งาน
(English for Job Application and Interview)

2(1-2-3) ENL 2022
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ENL 3022 ภาษาอังกฤษในบริบทของสังคมทางธุรกิจ
(English for Social / Business Contexts)

2(1-2-3) ENL 2022

ENL 3023 ภาษาอังกฤษในบริบทอาเซียน
(English in ASEAN Contexts)

2(1-2-3) ENL 2022

ENL 3024 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสังคมออนไลน์
(English for Communication on Social Media)

2(1-2-3) ENL 2022

ENL 4021 ภาษาอังกฤษเพื่อการจดบันทึกย่อและการสรุปความ
(English for Note-Taking and Summarizing)

2(1-2-3) ENL 2022

ENL 4022 ภาษาอังกฤษสำาหรับการสอบวัดมาตรฐาน
(English for Standardized Tests)

2(1-2-3) ENL 2022

 

 2. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ จำานวน 6 หน่วยกิต เลือกเรียน 2 รายวิชา จากรายวิชาต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

SOC 1001 บุคลิกภาพและสัมพันธภาพทางสังคม 
(Personality and Social Relations)

3(3-0-6) -

SOC 1002 การพัฒนาสังคม 
(Social Development)

3(3-0-6) -

SOC 1003 ประชาคมโลกกับอาเซียน 
(Global Community and ASEAN)

3(3-0-6) -

SOC 1004 การจัดการความขัดแย้งในชีวิตประจำาวัน 
(Conflict Management in Daily Life)

3(3-0-6) -

SOC 1005 ภาวะผู้นำาในสังคมยุคใหม่ 
(Leadership of Modern Society)

3(3-0-6) -

SOC 1006 กฎหมายในชีวิตประจำาวัน 
(Law in Daily Life)

3(3-0-6) -

SOC 1010 ความรู้เท่าทันสื่อ 
(Media Literacy)

3(3-0-6) -

SOC 1011 เศรษฐกิจและการเมืองไทย 
(Thai Politics and Economy)

3(3-0-6) -

SOC 1021 สหวิทยาการสังคมศาสตร์ 
(Integrated Social Science)

3(3-0-6) -

SOC 1022 มนุษย์กับโลกาภิวัตน์ 
(Man and Globalization)

3(3-0-6) -

SOC 1023 ปัญหาสังคมร่วมสมัย 
(Contemporary Social Problems)

3(3-0-6) -

SOC 1024 สังคมชนบทและเมือง 
(Rural and Urban Society)

3(3-0-6) -

SOC 1025 จิตวิทยาเพื่อการทำางาน 
(Psychology for Work)

3(3-0-6) -
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 3. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ จำานวน 6 หน่วยกิต เลือกเรียน 2 รายวิชา จากรายวิชาต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

HUM 1001 มนุษย์กับอารยธรรม 
(Man and Civilization)

3(3-0-6) -

HUM 1002 ความงดงามแห่งชีวิต
(Beauty of Life)

3(3-0-6) -

HUM 1004 หมากล้อมกับการพัฒนาความคิด 
(GO and Thinking Skill Development)

3(3-0-6) -

HUM 1005 ปรัชญากับการดำาเนินชีวิต 
(Philosophy and Living)

3(3-0-6) -

HUM 1006 ไทยศึกษา 
(Thai Studies)

3(3-0-6) -

HUM 1021 สหวิทยาการมนุษยศาสตร์ 
(Integrated Humanities)

3(3-0-6) -

HUM 1022 ศาสนากับสันติภาพ 
(Religion and Peace)

3(3-0-6) -

HUM 1023 ศิลปะการดำาเนินชีวิต 
(Art of Living)

3(3-0-6) -

HUM 1024 จริยศาสตร์ธุรกิจ 
(Business Ethics)

3(3-0-6) -

HUM 1025 มนุษย์กับการใช้เหตุผล 
(Man and Reasoning)

3(3-0-6) -

HUM 1026 การคิดเชิงวิพากษ์และสร้างสรรค์
(Critical and Creative Thinking)

3(3-0-6) -

HUM 1027 ชีวิตกับวรรณกรรมสร้างสรรค์ 
(Life and Creative Literature)

3(3-0-6) -

HUM 1028 นวัตกรรมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
(Innovations and Quality of Life Improvement)

3 (3-0-6) -

 

  4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จำานวน 6 หน่วยกิต เลือกเรียน 2 รายวิชา จากรายวิชาต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

SCI 1001 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำาวัน 
(Mathematics and Statistics in Daily Life)

3(3-0-6) -

SCI 1002 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Applications of Information Technology)

3(3-0-6) -

SCI 1003 การอนุรักษ์พลังงานและการจัดการสิ่งแวดล้อม 
(Energy Conservation and Environmental Management)

3(3-0-6) -

SCI 1004 เทคโนโลยีสำาหรับสำานักงานอัตโนมัติ 
(Technology for Office Automation)

3(2-2-5) -

SCI 1005 โภชนาการเพื่อสุขภาพ
(Nutrition for Health)

3( 3-0-6) -

SCI 1008 การจัดการการเงินส่วนบุคคล
(Personal Financial Management)

3(3-0-6) -

SCI 1021 วิทยาศาสตร์กับชีวิต 
(Science and Life)

3(3-0-6) -

SCI 1022 สถิติเบื้องต้น 
(Basic Statistics)

3(3-0-6) -
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 หมวดวิชาเฉพาะ จำานวน 99 หน่วยกิต แบ่งเป็น 3 กลุ่มวิชา ดังนี้

  1) กลุ่มวิชาแกน จำานวน 42 หน่วยกิต มีรายวิชาดังต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

BUS 1121 หลักการตลาด
(Principles of Marketing)

3(3-0-6) -

BUS 1122 การบัญชีเพื่อการจัดการธุรกิจ
(Business Managerial Accounting)

3(3-0-6) -

BUS 1123 การจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร 
(Food Product Management)

3(3-0-6) -

BUS 1124 การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์
(Organization and Human Resource Management)

3(3-0-6) -

BUS 1125 การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
(Modern Trade Business Management)

3(3-0-6) -

BUS 1126 เศรษฐศาสตร์การจัดการ
(Managerial Economics)

3(3-0-6) -

BUS 1127 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
(Logistics and Supply Chain Management)

3(3-0-6) -

BUS 2121 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ
(Quantitative Analysis and Business Statistics)

3(3-0-6) -

BUS 2122 การเงินธุรกิจ
(Business Finance)

3(3-0-6) -

BUS 2123 การจัดการด้านการผลิตและการปฏิบัติการ
(Operations Management)

3(3-0-6) -

BUS 2124 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจสมัยใหม่
(Information Systems for Modern Business Management)

3(3-0-6) -

BUS 3121 การวิจัยเพื่อการพัฒนาธุรกิจ
(Research for Business Development)

3(3-0-6) -

BUS 3122 กฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ
(Business Law and Ethics)

3(3-0-6) -

BUS 4121 การจัดการเชิงกลยุทธ์
(Strategic Management)

3(3-0-6) -

 2) กลุ่มวิชาบังคับ จำานวน 42 หน่วยกิต มีรายวิชาดังต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

MTM 2201 การขายและมาตรฐานการบริการสำาหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 
(Sales and Service Standards for Modern Trade Business)

3(3-0-6) -

MTM 2202 การจัดการสินค้าสำาหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 

(Merchandise Management for Modern Trade Business)

3(3-0-6) -

MTM 3201 พฤติกรรมลูกค้าและการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า
(Customer Behavior and Customer’s Need Analysis)

3(3-0-6) -

MTM 3202 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
(Integrated Marketing Communication)

3(3-0-6) -
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MTM 3203 การจัดการร้านค้าคุณภาพ

(Quality Store Management)

3(3-0-6) -

MTM 1401 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 1
(Work-based Learning in Modern Trade Business 
Management 1 )

3(0-40-0) -

MTM 1402 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 2 

(Work-based Learning in Modern Trade Business 

Management 2 )

3(0-40-0) MTM 1401 

หรือได้รับการอนุมัติ

จากคณบดี

MTM 2401 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 3 
(Work-based Learning in Modern Trade Business 
Management 3)

3(0-40-0) MTM 1402

หรือได้รับการอนุมัติ

จากคณบดี

MTM 2402 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 4
(Work-based Learning in Modern Trade Business 
Management 4 )

3(0-40-0) MTM 2401

หรือได้รับการอนุมัติ

จากคณบดี

MTM 3401 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 5
(Work-based Learning in Modern Trade Business 
Management 5 )

3(0-40-0) MTM 2402

หรือได้รับการอนุมัติ

จากคณบดี

MTM 3402 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 6

(Work-based Learning in Modern Trade Business 

Management 6 )

3(0-40-0) MTM 3401

หรือได้รับการอนุมัติ

จากคณบดี

MTM 4401 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 7

(Work-based Learning in Modern Trade Business 

Management 7 )

3(0-40-0) MTM 3402

หรือได้รับการอนุมัติ

จากคณบดี

MTM 4402 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 8

(Work-based Learning in Modern Trade Business 

Management 8 )

6(0-40-0) MTM 4401

หรือได้รับการอนุมัติ

จากคณบดี

 3) กลุ่มวิชาเลือก จำานวน 15 หน่วยกิต เลือกเรียน 5 รายวิชา จากรายวิชากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ดังต่อไปนี้

กลุ่มวิชาเลือกด้านการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

MTM 2301 การจัดการแฟรนไชส์  
(Franchise Management)

3(3-0-6) -

MTM 2302 การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า
(Customer Relationship Management)

3(3-0-6) -

MTM 2303 การสั่งซื้อสินค้าสำาหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่
(Merchandise Order for Modern Trade Business)

3(3-0-6) -

MTM 2304 การส่งเสริมการตลาดสำาหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่
(Marketing Promotion for Modern Trade Business)

3(3-0-6) -

MTM 3301 การสื่อสารสำาหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่  
(Communication for Modern Trade Business)

3(3-0-6) -

MTM 3302 ภาวะผู้นำาสำาหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่  
(Leadership for Modern Trade Business)

3(3-0-6) -
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MTM 3303 กฎหมายสำาหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่  
(Law for Modern Trade Business)

3(3-0-6) -

MTM 3304 การป้องกันการสูญหายสำาหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 
(Loss Prevention for Modern Trade Business)

3(3-0-6) -

MTM 3305 การจัดการธุรกิจแบบไม่มีหน้าร้าน  
(Non-stored Business Management)

3(3-0-6) -

MTM 4301 การสร้างเครือข่ายพันธมิตรและกลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบ
เหนือคู่แข่งขัน
(Networking and Competitive Advantage Strategy)

3(3-0-6) -

MTM 4302 นวัตกรรมสินค้าและบริการสำาหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 
(Product and Service Innovations for Modern Trade 
Business)

3(3-0-6) -

MTM 4303 การบูรณาการการค้าในตลาดอาเซียน  
(Trading Integration in ASEAN Markets)

3(3-0-6) -

MTM 4304 การจัดการธุรกิจค้าส่ง  
(Wholesale Business Management)

3(3-0-6) -

MTM 4305 ความรู้พื้นฐานด้านสุขภาพและความงาม  
(Foundation of Health and Beauty)

3(3-0-6) -

MTM 4306 สัมมนาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่  
(Seminar in Modern Trade Business Management)

3(3-0-6) -

กลุ่มวิชาเลือกด้านภาษาจีน

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

CHN 2001 ภาษาจีน 1 
(Chinese 1)

3(2-2-5) -

CHN 2002 ภาษาจีน 2 
(Chinese 2)

3(2-2-5) CHN 2001

CHN 2003 ภาษาจีน 3 
(Chinese 3)

3(2-2-5) CHN 2002

CHN 2004 ภาษาจีน 4 
(Chinese 4)

3(2-2-5) CHN 2003

CHN 2005 ภาษาจีนธุรกิจ 
(Business Chinese)

3(2-2-5) CHN 2004

CHN 2006 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารทางการตลาด
(Chinese for Marketing Communication)

3(2-2-5) CHN 2005
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กลุ่มวิชาเลือกด้านภาษาญี่ปุ่น

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

JPN 2001 ภาษาญี่ปุ่น 1  
(Japanese 1)

3(2-2-5) -

JPN 2002 ภาษาญี่ปุ่น 2  
(Japanese 2)

3(2-2-5) JPN 2001

JPN 2003 ภาษาญี่ปุ่น 3  
(Japanese 3)

3(2-2-5) JPN 2002

JPN 2004 ภาษาญี่ปุ่น 4  
(Japanese 4)

3(2-2-5) JPN 2003

JPN 2005 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 
(Business Japanese)

3(2-2-5) JPN 2004

JPN 2006 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารทางการตลาด 
(Japanese for Marketing Communication)

3(2-2-5) JPN 2005

 หมวดวิชาเลือกเสรี จำานวน 6 หน่วยกิต 

 นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนวิชาใดๆ ในระดับปริญญาตรีท่ีเปิดสอนในสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และสถาบนัอดุมศึกษาอืน่ ทัง้ภายใน

และภายนอกประเทศ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา

 ทั้งนี้ในรายวิชาทุกวิชาที่มีวิชาหรือเงื่อนไขบังคับก่อน คณบดีสามารถอนุมัติให้นักศึกษาลงทะเบียนในรายวิชานั้นได้

แผนการศึกษา
แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร สำาหรับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

กลุ่มเรียน A

ปี 1 ภาคการศึกษาพิเศษ ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา จำานวน
หน่วยกิต

รหัสวิชา รายวิชา จำานวน
หน่วยกิต

รหัสวิชา รายวิชา จำานวน
หน่วยกิต

MTM 1401

 

 

 

 

 

 

การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้าน

การจัดการธุรกิจการค้าสมัย

ใหม่ 1

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

ENL xxxx

THA xxxx

SOC xxxx

BUS 1121

BUS 1122

BUS 1123

MTM 1402

กลุ่มวิชาภาษา

กลุ่มวิชาภาษา (ภาษาไทย)

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

หลักการตลาด

การบัญชีเพื่อการจัดการ

ธุรกิจ

การจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร

การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้าน

การจัดการธุรกิจการค้าสมัย

ใหม่ 2

2

3

3

3

3

3

3

ENL xxxx

HUM xxxx

SCI xxxx

BUS 1124

BUS 1125

BUS 1126

MTM 2401

กลุ่มวิชาภาษา

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์

การจัดการองค์การและ

ทรัพยากรมนุษย์

การจัดการธุรกิจการค้า

สมัยใหม่

เศรษฐศาสตร์การจัดการ

การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้าน

การจัดการธุรกิจการค้าสมัย

ใหม่ 3

2

3

3

3

3

3

3

รวม 3 รวม 20 รวม 20
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ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา จำานวน

หน่วยกิต

รหัสวิชา รายวิชา จำานวน

หน่วยกิต

ENL xxxx

SOC xxxx

HUM xxxx

BUS 1127

BUS 2121

MTM 2201

MTM 2402

กลุ่มวิชาภาษา

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

การจัดการโลจิสติกส์และ

โซ่อุปทาน

การวิเคราะห์เชิงปริมาณและ

สถิติธุรกิจ

การขายและมาตรฐานการบริการ

สำาหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่

การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการ

ธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 4

2

3

3

3

3

3

3

ENL xxxx

SCI xxxx

BUS 2122

BUS 2123

BUS 2124

MTM 2202

MTM 3401

กลุ่มวิชาภาษา

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

การเงินธุรกิจ

การจัดการด้านการผลิต

และการปฏิบัติการ

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัด

การธุรกิจสมัยใหม่

การจัดการสินค้าสำาหรับ

ธุรกิจการค้าสมัยใหม่

การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการ

ธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 5

2

3

3

3

3

3

3

รวม 20 รวม 20

ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา จำานวน

หน่วยกิต

รหัสวิชา รายวิชา จำานวน

หน่วยกิต

ENL xxxx

BUS 3121

MTM 3201

MTM 3202

 

 

MTM 3402

กลุ่มวิชาภาษา

การวิจัยเพื่อการพัฒนาธุรกิจ

พฤติกรรมลูกค้าและการวิเคราะห์ความ

ต้องการของลูกค้า

การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ

กลุ่มวิชาเอกเลือก (1)

กลุ่มวิชาเอกเลือก (2)

การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการ

ธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 6

2

3

3

3

3

3

3

ENL xxxx

BUS 3122

MTM 3203

 

 

 

MTM 4401

กลุ่มวิชาภาษา

กฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ

การจัดการร้านค้าคุณภาพ

กลุ่มวิชาเอกเลือก (3)

กลุ่มวิชาเอกเลือก (4)

กลุ่มวิชาเลือกเสรี (1)

การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการ

ธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 7

2

3

3

3

3

3

3

รวม 20 รวม 20

ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 1 ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา
จำานวน

หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา

จำานวน

หน่วยกิต

BUS 4121 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3      

  กลุ่มวิชาเอกเลือก (5) 3      

  กลุ่มวิชาเลือกเสรี (2) 3      

MTM 4402 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการ

ธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 8

6      

รวม 15 รวม 0
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กลุ่มเรียน B

ปี 1 ภาคการศึกษาพิเศษ ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา จำานวน

หน่วยกิต

รหัสวิชา รายวิชา จำานวน

หน่วยกิต

รหัสวิชา รายวิชา จำานวน

หน่วยกิต

ENL xxxx

THA xxxx

SOC xxxx

BUS 1121

BUS 1122

BUS 1123

กลุ่มวิชาภาษา

กลุ่มวิชาภาษา

(ภาษาไทย)

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

หลักการตลาด

การบัญชีเพื่อการจัดการ

ธุรกิจ

การจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร

2

3

3

3

3

3

MTM 1401

ENL xxxx

HUM xxxx

SCI xxxx

BUS 1124

BUS 1125

BUS 1126

การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้าน

การจัดการธุรกิจการค้าสมัย

ใหม่ 1

กลุ่มวิชาภาษา

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์

การจัดการองค์การและ

ทรัพยากรมนุษย์

การจัดการธุรกิจการค้า

สมัยใหม่

เศรษฐศาสตร์การจัดการ

3

2

3

3

3

3

3

MTM 1402

ENL xxxx

HUM xxxx

SOC xxxx

BUS 1127

BUS 2121

MTM 2201

การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้าน

การจัดการธุรกิจการค้าสมัย

ใหม่ 2

กลุ่มวิชาภาษา

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

การจัดการโลจิสติกส์และโซ่

อุปทาน

การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

และสถิติธุรกิจ

การขายและมาตรฐานการ

บริการสำาหรับธุรกิจ

การค้าสมัยใหม่

3

2

3

3

3

3

3

รวม 17

รวม 20 รวม 20

ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา จำานวน

หน่วยกิต

รหัสวิชา รายวิชา จำานวน

หน่วยกิต

MTM 2401

ENL xxxx

SCI xxxx

BUS 2122

BUS 2123

BUS 2124

MTM 2202

การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้าน

การจัดการธุรกิจ การค้าสมัยใหม่ 3

กลุ่มวิชาภาษา

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

การเงินธุรกิจ

การจัดการด้านการผลิต

และการปฏิบัติการ

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

ธุรกิจสมัยใหม่

การจัดการสินค้าสำาหรับธุรกิจ

การค้าสมัยใหม่

3

2

3

3

3

3

3

MTM 2402

ENL xxxx

BUS 3121

MTM 3201

MTM 3202

 

 

การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการ

ธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 4

กลุ่มวิชาภาษา

การวิจัยเพื่อการพัฒนาธุรกิจ

พฤติกรรมลูกค้าและการวิเคราะห์

ความต้องการของลูกค้า

การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ

กลุ่มวิชาเอกเลือก (1)

กลุ่มวิชาเอกเลือก (2)

3

2

3

3

3

3

3

รวม 20 รวม 20
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ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา จำานวน

หน่วยกิต

รหัสวิชา รายวิชา จำานวน

หน่วยกิต

MTM 3401 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจ

การค้าสมัยใหม่ 5
3 MTM 3402 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการ

ธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 6
3

ENL xxxx กลุ่มวิชาภาษา 2 BUS 4121 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3

BUS 3122 กฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ 3   กลุ่มวิชาเอกเลือก (5) 3

MTM 3203 การจัดการร้านค้าคุณภาพ 3   กลุ่มวิชาเลือกเสรี (2) 3

  กลุ่มวิชาเอกเลือก (3) 3      

  กลุ่มวิชาเอกเลือก (4) 3      

  กลุ่มวิชาเลือกเสรี (1) 3      

รวม 20 รวม 12

ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 1 ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา จำานวน

หน่วยกิต

รหัสวิชา รายวิชา จำานวน

หน่วยกิต

MTM 4401 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจ

การค้าสมัยใหม่ 7
3      

MTM 4402 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจ

การค้าสมัยใหม่ 8
6      

รวม 9 รวม 0
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
Bachelor of Business Administration Program in Logistics Management

ชื่อปริญญา 
 ภาษาไทย (ชื่อเต็ม)  : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์)

 (อักษรย่อ)   :  บธ.บ. (การจัดการโลจิสติกส์)

 ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Bachelor of Business Administration  (Logistics Management)

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

ความเป็นมาและจุดเด่นของสาขาวิชา
 ปัจจุบันสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งของประเทศไทย ได้เปิดสอนสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบัน  

ที่การจัดการขนส่งสินค้าและห่วงโซ่อุปทานเข้ามามีบทบาทสำาคัญในธุรกิจภาคต่างๆ เนื่องจากระบบการจัดการด้านโลจิสติกส์ที่ดี สามารถลดต้นทุน

สินค้าได้เป็นอันมาก สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาอีกแห่งหนึ่ง ที่เปิดดำาเนินการสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขา

วิชาการจัดการโลจิสติกส์ ด้วยจุดเด่นที่แตกต่างจากหลักสูตรของสถาบันอื่น คือ การเรียนรู้คู่กับการฝึกปฏิบัติงาน (Work-based Learning) ภายใต้

สถานประกอบการชั้นเลิศทางการบริหารจัดการโลจิสติกส์

 ตลอดหลกัสตูรสาขาวชิาการจดัการโลจสิตกิสข์องสถาบนัการจดัการปญัญาภวิฒัน ์นกัศกึษาจะไดเ้รยีนรูภ้าคทฤษฎจีากคณาจารยผ์ูเ้ปีย่มดว้ย

ความรู้และประสบการณ์ในสายงานโลจิสติกส์ เพื่อพัฒนานักศึกษาทั้งในด้านองค์ความรู้ แนวคิดในการทำางาน จนสามารถสร้างสรรค์เป็นนวัตกรรม

ได้ นอกจากนี้ นักศึกษายังได้ฝึกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการของกลุ่มบริษัทในกลุ่ม ซี พี ออลล์ จำากัด (มหาชน) ทั้งการฝึกงานในร้านสะดวก

ซื้อเซเว่น อีเลฟเว่น ศูนย์กระจายสินค้าต่างๆ ทั้งนี้ ก็เพื่อบ่มเพาะให้นักศึกษามีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ คือ “เรียนเป็น คิดเป็น ทำางาน

เป็น เข้าใจวัฒนธรรมองค์กร และปฏิบัติหน้าท่ีบนพื้นฐานความถูกต้อง” บัณฑิตที่จบการศึกษาจากสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ จึงพร้อมท่ีจะ

ทำางานทกุระดบัในสถานประกอบการ และดว้ยประสบการณก์ารทำางานทีส่ั่งสมมาจากระบบการเรยีนรูคู้ก่บัปฏบิตังิาน บณัฑติในสาขาวชิานี ้จงึพรอ้ม 

จะก้าวหน้าไปสู่ตำาแหน่งงานในระดับผู้บริหาร

เหตุผลของการปรับปรุงหลักสูตร
 เหตุผลของการพัฒนาหลักสูตรเป็นไปดังเหตุผลต่อไปนี้

 1. สภาพของธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องและด้วยอัตราการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ทำาให้การจัดการโลจิสติกส์มีการเปลี่ยนแปลง

ไปด้วย ดังนั้นจึงมีความจำาเป็นที่จะต้องปรับปรุงหลักสูตรเดิมให้มีความทันสมัยมากขึ้น

 2. สถาบันฯ มุ่งเน้นไปที่การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นการเรียนรู้จากการทำางานจริง ดังนั้นจึงต้องปรับปรุงเนื้อหาของหลักสูตรเดิม 

เพื่อให้องค์ความรู้ภาคทฤษฎีสอดคล้องกับภาคปฏิบัติมากขึ้น

 3. หลักสูตรที่เปิดสอนในปัจจุบันเป็นหลักสูตรฉบับปรับปรุงเม่ือปี พ.ศ. 2555 เป็นหลักสูตรตามร่างกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา  

หรือ TQF (Thailand Qualification Framework) สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ปี พ.ศ. 2555 ส่วนหลักสูตรปรับปรุงปี พ.ศ. 2557 นี้ได้เพิ่มเติม

รายวิชาที่มีความเกี่ยวข้องและปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์ทางด้านโลจิสติกส์

แนวทางในการประกอบอาชีพ
 เมื่อสำาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร บัณฑิตสามารถประกอบอาชีพในสายการบริหารจัดการโลจิสติกส์ โดยสามารถปฏิบัติงานในด้านการคลัง

สินค้า การกระจายสินค้า การจัดซื้อ การจัดส่ง และการบริการลูกค้าในสายธุรกิจต่างๆ เช่น ธุรกิจสายการบิน ธุรกิจการขนส่งทางเรือ ธุรกิจการขนส่ง

ระหว่างประเทศ โรงงานอุตสาหกรรม ผู้ให้บริการคลังสินค้าและขนส่ง เป็นต้น
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วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานด้าน โลจิสติกส์ โดยเน้นให้นักศึกษาเรียนรู้จาก 

ประสบการณ์จริง

 2. ผลิตบัณฑิตท่ีมีความสามารถในการนำาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในภาคธุรกิจโลจิสติกส์ และอุตสาหกรรมอ่ืนๆ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ 

แข่งขัน ตลอดจนสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ได้
 3. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม มีความเป็นผู้นำา มีความใฝ่รู้ สามารถใช้ความรู้ด้านภาษาในการพูดและเขียน รวมทั้งสามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา
 เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2556

โครงสร้างหลักสูตร  
 จำานวนหน่วยกิตที่ศึกษาตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 138 หน่วยกิต

  ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำานวน 33 หน่วยกิต ประกอบด้วย

    1) กลุ่มวิชาภาษา จำานวน 15 หน่วยกิต

     2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ จำานวน 6 หน่วยกิต

    3) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ จำานวน 6 หน่วยกิต

     4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จำานวน 6 หน่วยกิต

  

  ข. หมวดวิชาเฉพาะ จำานวน 99 หน่วยกิต ประกอบด้วย

    1) กลุ่มวิชาแกน จำานวน 42 หน่วยกิต

     2) กลุ่มวิชาบังคับ จำานวน 42 หน่วยกิต

     3) กลุ่มวิชาเลือก  จำานวน 15 หน่วยกิต

  

  ค. หมวดวิชาเลือกเสรี จำานวน 6 หน่วยกิต

รายวิชา
 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จำานวน 33 หน่วยกิต แบ่งเป็น 4 กลุ่มวิชาดังน้ี

 1. กลุ่มวิชาภาษา จำานวน 15 หน่วยกิต ประกอบด้วยรายวิชาดังต่อไปน้ี

   1.1 ภาษาไทย จำานวน 3 หน่วยกิต เลือกเรียน 1 รายวิชา จากรายวิชาต่อไปน้ี

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

THA 1001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

(Thai for Communication)

3(3-0-6) -

THA 1021 ภาษากับวัฒนธรรมไทย 

(Language and Thai Culture)

3(3-0-6) -
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  1.2  ภาษาอังกฤษ จำานวน 12 หน่วยกิต เลือกเรียน 6 รายวิชา จากรายวิชาต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

ENL 1021 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 
(Foundation English)

2(1-2-3) -

ENL 1022 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 
(English for Real Life)

2(1-2-3) ENL 1021

ENL 2021 ภาษาอังกฤษในธุรกิจบริการและการขาย 
(English in the Service and Sales Business)

2(1-2-3) ENL 1022

ENL 2022 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำาเสนอและการสื่อสารในเชิงธุรกิจ 
(English for Presentation and Communication in Business)

2(1-2-3) ENL 2021

ENL 3021 ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครและสัมภาษณ์งาน
(English for Job Application and Interview)

2(1-2-3) ENL 2022

ENL 3022 ภาษาอังกฤษในบริบทของสังคมทางธุรกิจ
(English for Social / Business Contexts)

2(1-2-3) ENL 2022

ENL 3023 ภาษาอังกฤษในบริบทอาเซียน
(English in ASEAN Contexts)

2(1-2-3) ENL 2022

ENL 3024 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสังคมออนไลน์ 
(English for Communication on Social Media)

2(1-2-3) ENL 2022

ENL 4021 ภาษาอังกฤษเพื่อการจดบันทึกย่อและการสรุปความ
(English for Note-Taking and Summarizing)

2(1-2-3) ENL 2022

ENL 4022 ภาษาอังกฤษสำาหรับการสอบวัดมาตรฐาน
(English for Standardized Test)

2(1-2-3) ENL 2022

 

 2. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ จำานวน 6 หน่วยกิต เลือกเรียน 2 รายวิชา จากรายวิชาต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

SOC 1001 บุคลิกภาพและสัมพันธภาพทางสังคม 
(Personality and Social Relations)

3(3-0-6) -

SOC 1002 การพัฒนาสังคม 
(Social Development)

3(3-0-6) -

SOC 1003 ประชาคมโลกกับอาเซียน 
(Global Community and ASEAN)

3(3-0-6) -

SOC 1004 การจัดการความขัดแย้งในชีวิตประจำาวัน 
(Conflict Management in Daily Life)

3(3-0-6) -

SOC 1005 ภาวะผู้นำาในสังคมยุคใหม่ 
(Leadership of Modern Society)

3(3-0-6) -

SOC 1006 กฎหมายในชีวิตประจำาวัน 
(Law in Daily Life)

3(3-0-6) -

SOC 1010 ความรู้เท่าทันสื่อ 
(Media Literacy)

3(3-0-6) -

SOC 1011 เศรษฐกิจและการเมืองไทย 
(Thai Politics and Economy)

3(3-0-6) -

SOC 1021 สหวิทยาการสังคมศาสตร์ 
(Integrated Social Science)

3(3-0-6) -

SOC 1022 มนุษย์กับโลกาภิวัตน์ 
(Man and Globalization)

3(3-0-6) -
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SOC 1023 ปัญหาสังคมร่วมสมัย 
(Contemporary Social Problems)

3(3-0-6) -

SOC 1024 สังคมชนบทและเมือง 
(Rural and Urban Society)

3(3-0-6) -

SOC 1025 จิตวิทยาเพื่อการทำางาน 
(Psychology for Work)

3(3-0-6) -

 

 3. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ จำานวน 6 หน่วยกิต เลือกเรียน 2 รายวิชา จากรายวิชาต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

HUM 1001 มนุษย์กับอารยธรรม 
(Man and Civilization)

3(3-0-6) -

HUM 1002 ความงดงามแห่งชีวิต
(Beauty of Life)

3(3-0-6) -

HUM 1004 หมากล้อมกับการพัฒนาความคิด 
(GO and Thinking Skill Development)

3(3-0-6) -

HUM 1005 ปรัชญากับการดำาเนินชีวิต 
(Philosophy and Living)

3(3-0-6) -

HUM 1006 ไทยศึกษา 
(Thai Studies)

3(3-0-6) -

HUM 1021 สหวิทยาการมนุษยศาสตร์ 
(Integrated Humanities)

3(3-0-6) -

HUM 1022 ศาสนากับสันติภาพ 
(Religion and Peace)

3(3-0-6) -

HUM 1023 ศิลปะการดำาเนินชีวิต 
(Art of Living)

3(3-0-6) -

HUM 1024 จริยศาสตร์ธุรกิจ 
(Business Ethics)

3(3-0-6) -

HUM 1025 มนุษย์กับการใช้เหตุผล 
(Man and Reasoning)

3(3-0-6) -

HUM 1026 การคิดเชิงวิพากษ์และสร้างสรรค์
(Critical and Creative Thinking)

3(3-0-6) -

HUM 1027 ชีวิตกับวรรณกรรมสร้างสรรค์ 
(Life and Creative Literature)

3(3-0-6) -

HUM 1028 นวัตกรรมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
(Innovations and Quality of Life Improvement)

3(3-0-6) -

 4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จำานวน 6 หน่วยกิต เลือกเรียน 2 รายวิชา จากรายวิชาต่อไปน้ี

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

SCI 1001 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำาวัน 
(Mathematics and Statistics in Daily Life)

3(3-0-6) -

SCI 1002 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Applications of Information Technology)

3(3-0-6) -

SCI 1003 การอนุรักษ์พลังงานและการจัดการสิ่งแวดล้อม 
(Energy Conservation and Environmental Management)

3(3-0-6) -

SCI 1004 เทคโนโลยีสำาหรับสำานักงานอัตโนมัติ 
(Technology for Office Automation)

3(2-2-5) -
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SCI 1005 โภชนาการเพื่อสุขภาพ
(Nutrition for Health)

3(3-0-6) -

SCI 1008 การจัดการการเงินส่วนบุคคล
(Personal Financial Management)

3(3-0-6) -

SCI 1021 วิทยาศาสตร์กับชีวิต 
(Science and Life)

3(3-0-6) -

SCI 1022 สถิติเบื้องต้น 
(Basic Statistics)

3(3-0-6) -

 

 หมวดวิชาเฉพาะ จำานวน 99 หน่วยกิต แบ่งเป็น 3 กลุ่มวิชา ดังนี้

  1) กลุ่มวิชาแกน จำานวน 42 หน่วยกิต มีรายวิชาดังต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

BUS 1121 หลักการตลาด
(Principles of Marketing)

3(3-0-6) -

BUS 1122 การบัญชีเพื่อการจัดการธุรกิจ
(Business Managerial Accounting)

3(3-0-6) -

BUS 1123 การจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร 
(Food Product Management)

3(3-0-6) -

BUS 1124 การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์
(Organization and Human Resource Management)

3(3-0-6) -

BUS 1125 การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
(Modern Trade Business Management)

3(3-0-6) -

BUS 1126 เศรษฐศาสตร์การจัดการ
(Managerial Economics)

3(3-0-6) -

BUS 1127 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
(Logistics and Supply Chain Management)

3(3-0-6) -

BUS 2121 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ
(Quantitative Analysis and Business Statistics)

3(3-0-6) -

BUS 2122 การเงินธุรกิจ
(Business Finance)

3(3-0-6) -

BUS 2123 การจัดการด้านการผลิตและการปฏิบัติการ
(Operations Management)

3(3-0-6) -

BUS 2124 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจสมัยใหม่
(Information Systems for Modern Business Management)

3(3-0-6) -

BUS 3121 การวิจัยเพื่อการพัฒนาธุรกิจ
(Research for Business Development)

3(3-0-6) -

BUS 3122 กฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ
(Business Law and Ethics)

3(3-0-6) -

BUS 4121 การจัดการเชิงกลยุทธ์
(Strategic Management)

3(3-0-6) -

 



59

 2) กลุ่มวิชาบังคับ จำานวน 42 หน่วยกิต มีรายวิชาดังต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

LOG 1221 การจัดการการขนส่งและการกระจายสินค้า
(Transportation and Distribution Management)

3(3-0-6) BUS 1127

LOG 2221 การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง
(Warehouse and Inventory Management)

3(3-0-6) -

LOG 2222 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 
(International Business Management)

3(3-0-6) -

LOG 3221 การจำาลองสถานการณ์และการออกแบบคลังสินค้า 
(Simulation and Warehouse Design )

3(3-0-6) BUS 2121 
หรือได้รับการอนุมัติจากคณบดี

LOG 3222 สัมมนาการจัดการโลจิสติกส์ 
(Seminar in Logistics Management)

3(3-0-6) -

LOG 1421 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการโลจิสติกส์ 1 
(Work-based Learning in Logistics Management 1)

3(0-40-0) -

LOG 1422 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการโลจิสติกส์ 2 
(Work-based Learning in Logistics Management 2)

3(0-40-0) LOG 1421 
หรือได้รับการอนุมัติจากคณบดี

LOG 2421 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการโลจิสติกส์ 3 
(Work-based Learning in Logistics Management 3)

3(0-40-0) LOG 1422  
หรือได้รับการอนุมัติจากคณบดี

LOG 2422 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการโลจิสติกส์ 4
(Work-based Learning in Logistics Management 4)

3(0-40-0) LOG 2421 
หรือได้รับการอนุมัติจากคณบดี

LOG 3421 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการโลจิสติกส์ 5
(Work-based Learning in Logistics Management 5)

3(0-40-0) LOG 2422 
หรือได้รับการอนุมัติจากคณบดี

LOG 3422 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการโลจิสติกส์ 6
(Work-based Learning in Logistics Management 6)

3(0-40-0) LOG 3421 
หรือได้รับการอนุมัติจากคณบดี

LOG 4421 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการโลจิสติกส์ 7
(Work-based Learning in Logistics Management 7)

3(0-40-0) LOG 3422 
หรือได้รับการอนุมัติจากคณบดี

LOG 4422 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการโลจิสติกส์ 8
(Work-based Learning in Logistics Management 8)

6(0-40-0) LOG 4421 
หรือได้รับการอนุมัติจากคณบดี

 3) กลุ่มวิชาเลือก ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต โดยเลือกจากกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง จากรายวิชาดังต่อไปนี้

กลุ่มวิชาเลือกด้านการจัดการโลจิสติกส์

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

LOG 2321 การตลาดโลจิสติกส์และการบริการ
(Logistics Marketing and Services)

3(3-0-6) BUS 1121
BUS 1127

LOG 2322 ประเด็นคัดสรร และสถานการณ์ร่วมสมัย 
(Selected Topics and Current Issues)

3(3-0-6) -

LOG 3321 การนำาเข้าและส่งออก 
(Import and Export)

3(3-0-6) -

LOG 3322 การจัดซื้อและการจัดหาในโลจิสติกส์ 
(Purchasing and Procurement in Logistics)

3(3-0-6) -

LOG 3323 การประกันภัยและการจัดการความเสี่ยงในโลจิสติกส์ 
(Insurance and Risk Management in Logistics)

3(3-0-6) -
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LOG 3324 การจัดการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมด้านโลจิสติกส์
(Green Logistics Management)

3(3-0-6) -

LOG 3325 การจัดการต้นทุนสำาหรับโลจิสติกส์
(Cost Management for Logistics)

3(3-0-6) BUS 1127

LOG 3326 ธุรกิจการขนส่งทางทะเลเบื้องต้น
(Introduction to Maritime Business)

3(3-0-6) -

LOG 3327 การจัดการท่าเรือ 
(Port Management)

3(3-0-6) -

กลุ่มวิชาเลือกด้านภาษาจีน

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

CHN 2001 ภาษาจีน 1 
(Chinese 1)

3(2-2-5) -

CHN 2002 ภาษาจีน 2 
(Chinese 2)

3(2-2-5) CHN 2001

CHN 2003 ภาษาจีน 3 
(Chinese 3)

3(2-2-5) CHN 2002

CHN 2004 ภาษาจีน 4 
(Chinese 4)

3(2-2-5) CHN 2003

CHN 2005 ภาษาจีนธุรกิจ 
(Business Chinese)

3(2-2-5) CHN 2004

CHN 2006 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารทางการตลาด
(Chinese for Marketing Communication)

3(2-2-5) CHN 2005

กลุ่มวิชาเลือกด้านภาษาญี่ปุ่น

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

JPN 2001 ภาษาญี่ปุ่น 1  
(Japanese 1)

3(2-2-5) -

JPN 2002 ภาษาญี่ปุ่น 2  
(Japanese 2)

3(2-2-5) JPN 2001

JPN 2003 ภาษาญี่ปุ่น 3  
(Japanese 3)

3(2-2-5) JPN 2002

JPN 2004 ภาษาญี่ปุ่น 4  
(Japanese 4)

3(2-2-5) JPN 2003

JPN 2005 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 
(Business Japanese)

3(2-2-5) JPN 2004

JPN 2006 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารทางการตลาด 
(Japanese for Marketing Communication)

3(2-2-5) JPN 2005
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หมวดวิชาเลือกเสรี จำานวน 6 หน่วยกิต 

 นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนวิชาใดๆ ก็ตามที่เปิดสอนในสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และสถาบันอุดมศึกษาอื่น ทั้งภายในและ

ภายนอกประเทศ ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา

 ทั้งนี้ในรายวิชาทุกวิชาที่มีวิชาบังคับก่อน คณบดีสามารถอนุมัติให้นักศึกษาลงทะเบียนในรายวิชานั้นได้

แผนการศึกษา
 แผนการศกึษาตลอดหลกัสตูร สำาหรบันกัศกึษาหลกัสตูรบรหิารธรุกจิบณัฑติ สาขาวชิาการจดัการโลจสิตกิส์

กลุ่มเรียน A

ปี 1 ภาคการศึกษาพิเศษ ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา จำานวน

หน่วยกิต

รหัสวิชา รายวิชา จำานวน

หน่วยกิต

รหัสวิชา รายวิชา จำานวน

หน่วยกิต

LOG 1421

 

 

 

 

 

 

การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้าน

การจัดการ

โลจิสติกส์ 1

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

ENL xxxx

THA xxxx

SOC xxxx

BUS 1121

BUS 1122

BUS 1127

LOG 1422

กลุ่มวิชาภาษา

กลุ่มวิชาภาษา (ภาษาไทย)

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

หลักการตลาด

การบัญชีเพื่อการจัดการ

ธุรกิจ

การจัดการโลจิสติกส์และ

โซ่อุปทาน

การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้าน

การจัดการโลจิสติกส์ 2

2

3

3

3

3

3

3

ENL xxxx

HUM xxxx

SCI xxxx

LOG 1221

BUS 1125

BUS 1126

LOG 2421

กลุ่มวิชาภาษา

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์

การจัดการการขนส่งและ

การกระจายสินค้า

การจัดการธุรกิจ

การค้าสมัยใหม่

เศรษฐศาสตร์

การจัดการการเรียนรู้

ภาคปฏิบัติด้านการจัดการ

โลจิสติกส์ 3

2

3

3

3

3

3

3

รวม 3 รวม 20 รวม 20

ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา จำานวน

หน่วยกิต

รหัสวิชา รายวิชา จำานวน

หน่วยกิต

ENL xxxx กลุ่มวิชาภาษา 2 ENL xxxx กลุ่มวิชาภาษา 2

HUM xxxx กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 SCI xxxx กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3

SOC xxxx กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 BUS 2121 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ 3

BUS 1123 การจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร 3 BUS 2122 การเงินธุรกิจ 3

BUS 1124 การจัดการองค์การและทรัพยากรณ์มนุษย์ 3 LOG 2222 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 3

LOG 2221 การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง 3 BUS 2124 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3

LOG 2422 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการ 3 ธุรกิจสมัยใหม่

โลจิสติกส์ 4 LOG 3421 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการ
โลจิสติกส์ 5

3

รวม 20 รวม 20
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ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา จำานวน

หน่วยกิต

รหัสวิชา รายวิชา จำานวน

หน่วยกิต

ENL xxxx

BUS 3121

BUS 2123

LOG 3221

 

 

LOG 3422

กลุ่มวิชาภาษา

การวิจัยเพื่อการพัฒนาธุรกิจ

การจัดการด้านการผลิตและการปฏิบัติการ

การจำาลองสถานการณ์และการออกแบบ

คลังสินค้า

กลุ่มวิชาเอกเลือก (1)

กลุ่มวิชาเอกเลือก (2)

การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการ

โลจิสติกส์ 6

2

3

3

3

3

3

3

ENL xxxx

BUS 3122

LOG 3222

 

 

 

LOG 4421

กลุ่มวิชาภาษา

กฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ

สัมมนาการจัดการโลจิสติกส์

กลุ่มวิชาเอกเลือก (3)

กลุ่มวิชาเอกเลือก (4)

กลุ่มวิชาเลือกเสรี (1)

การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการ

โลจิสติกส์ 7

2

3

3

3

3

3

3

รวม 20 รวม 20

ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 1 ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา จำานวน

หน่วยกิต

รหัสวิชา รายวิชา จำานวน

หน่วยกิต

BUS 4121 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3      

  กลุ่มวิชาเอกเลือก (5) 3      

  กลุ่มวิชาเลือกเสรี (2) 3      

LOG 4422 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการ

โลจิสติกส์ 8

6      

รวม 15 รวม 0
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กลุ่มเรียน B

ปี 1 ภาคการศึกษาพิเศษ ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา จำานวน

หน่วยกิต

รหัสวิชา รายวิชา จำานวน

หน่วยกิต

รหัสวิชา รายวิชา จำานวน

หน่วยกิต

ENL xxxx

THA xxxx

SOC xxxx

BUS 1121

BUS 1122

BUS 1127

กลุ่มวิชาภาษา

กลุ่มวิชาภาษา

(ภาษาไทย)

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

หลักการตลาด

การบัญชีเพื่อการจัดการ

ธุรกิจ

การจัดการโลจิสติกส์และ

โซ่อุปทาน

2

3

3

3

3

3

LOG 1421

ENL xxxx

HUM xxxx

SCI xxxx

LOG 1221

BUS 1125

BUS 1126

การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้าน

การจัดการโลจิสติกส์ 1

กลุ่มวิชาภาษา

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์

การจัดการการขนส่งและ

การกระจายสินค้า

การจัดการธุรกิจการค้า

สมัยใหม่

เศรษฐศาสตร์การจัดการ

3

2

3

3

3

3

3

LOG 1422

ENL xxxx

HUM xxxx

SOC xxxx

BUS 1123

BUS 1124

LOG 2221

การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้าน

การจัดการโลจิสติกส์ 2

กลุ่มวิชาภาษา

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

การจัดการผลิตภัณฑ์

อาหาร

การจัดการองค์การและ

ทรัพยากรณ์มนุษย์

การจัดการคลังสินค้าและ

สินค้าคงคลัง

3

2

3

3

3

3

3รวม 17

รวม 20 รวม 20

ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา จำานวน

หน่วยกิต

รหัสวิชา รายวิชา จำานวน

หน่วยกิต

LOG 2421

ENL xxxx

SCI xxxx

BUS 2121

BUS 2122

LOG 2222

BUS 2124

การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการ

โลจิสติกส์ 3

กลุ่มวิชาภาษา

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ

การเงินธุรกิจ

การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

ธุรกิจสมัยใหม่

3

2

3

3

3

3

3

LOG 2422

ENL xxxx

BUS 3121

BUS 2123

LOG 3221

 

 

การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการ

โลจิสติกส์ 4

กลุ่มวิชาภาษา

การวิจัยเพื่อการพัฒนาธุรกิจ

การจัดการด้านการผลิตและการปฏิบัติการ

การจำาลองสถานการณ์และการออกแบบ

คลังสินค้า

กลุ่มวิชาเอกเลือก (1)

กลุ่มวิชาเอกเลือก (2)

3

2

3

3

3

3

3

รวม 20 รวม 20
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ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา จำานวน

หน่วยกิต

รหัสวิชา รายวิชา จำานวน

หน่วยกิต

LOG 3421 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการ

โลจิสติกส์ 5

3 LOG 3422 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการ

โลจิสติกส์ 6

3

ENL xxxx กลุ่มวิชาภาษา 2 BUS 4121 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3

BUS 3122 กฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ 3   กลุ่มวิชาเอกเลือก (5) 3

LOG 3222 สัมมนาการจัดการโลจิสติกส์ 3   กลุ่มวิชาเลือกเสรี (2) 3

  กลุ่มวิชาเอกเลือก (3) 3      

  กลุ่มวิชาเอกเลือก (4) 3      

  กลุ่มวิชาเลือกเสรี (1) 3      

รวม 20 รวม 12

ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 1 ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา จำานวน

หน่วยกิต

รหัสวิชา รายวิชา จำานวน

หน่วยกิต

LOG 4421 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการ

โลจิสติกส์ 7

3      

LOG 4422 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการ

โลจิสติกส์ 8

6      

รวม 9 รวม 0
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หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
Master of Business Administration Program in Business Administration

ชื่อปริญญา
 ภาษาไทย  (ชื่อเต็ม) : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)

     (ชื่อย่อ)  : บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)

 ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Master of Business Administration (Business Administration)

     (ชื่อย่อ)  :  M.B.A. (Business Administration)

 

 วิชาเอกการจัดการธุรกิจค้าปลีก

 วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์

ความเป็นมาและจุดเด่นของสาขา
 ปจัจบุนัการดำาเนนิธรุกจิมกีารแขง่ขนัทีส่งูมาก ประกอบกบัจะมกีารเปดิการคา้เสรใีนกลุม่ประเทศอาเซยีนในป ี2558 ดงันัน้ การดำาเนนิธรุกจิ

จงึตอ้งแสวงหาวธิหีรอืกลยทุธใ์หม่ๆ  เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพใหแ้กอ่งค์กร หรอืเพือ่ความอยูร่อดขององค์กรทางธรุกจิ การผลิตบคุลากรทีม่คีวามรูส้งูกวา่

ระดับปริญญาตรี จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพของบุคลากรในวงการธุรกิจ

 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจค้าปลีกและธุรกิจที่เกี่ยวเน่ืองกับการค้าปลีก มีแหล่งที่จะให้นักศึกษาได้เรียนรู้ 

และเสริมประสบการณ์ได้เป็นอย่างดี โดยอาศัยเครือข่ายธุรกิจที่มีอยู่ ซ่ึงจะทำาให้การผลิตมหาบัณฑิตในสาขาน้ีสามารถดำาเนินการได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์
 1. ผลิตมหาบัณฑิต ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านธุรกิจค้าปลีกหรือธุรกิจโลจิสติกส์

 2. ผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีความสามารถในการนำาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม เพื่อเป็นการลดต้นทุนและเพิ่ม 

ขีดความสามารถในการแข่งขันในระบบการค้าเสรีของกลุ่มประเทศอาเซียน

 3. ผลิตมหาบัณฑิตที่มีความเป็นผู้นำา มีความใฝ่รู้ และมีจริยธรรมสูงในการดำาเนินการทางธุรกิจ

แนวทางการประกอบอาชีพ
 ประกอบอาชพีตามสถานประกอบการในฐานะผูเ้ชีย่วชาญ หรอืหวัหนา้หนว่ยงานดา้นการบรหิารทัว่ไป บรหิารบคุลากร คลงัสนิค้า การขนสง่ 

การกระจายสินค้า การวางแผนการผลิต การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา
 สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

หลักสูตร
 จำานวนหน่วยกิต

 หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
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โครงสร้างหลักสูตร
 นกัศกึษาทีส่อบภาษาองักฤษไมผ่า่นตามเกณฑท์ีส่ถาบนักำาหนด ตอ้งลงทะเบยีนเรยีนรายวชิา ENL 5001 และนกัศึกษาทีไ่มม่คีวามรูท้างบญัชี

การเงินต้องเรียนปรับพื้นฐานรายวิชา BUS 5301 โดยทั้งสองรายวิชาไม่นับหน่วยกิต ดังนี้

 

รหัสวิชา  ชื่อวิชา หน่วยกิต

ENL 5001 ภาษาอังกฤษสำาหรับบัณฑิตศึกษา 1
(Graduate English I)

2(2-0-4)

BUS 5301 การบัญชีการเงิน 3(3-0-6)

(Financial Accounting)

แผน ก 2

   - หมวดวิชาบังคับ  15  หน่วยกิต

   - หมวดวิชาเลือก 9 หน่วยกิต

   -  วิทยานิพนธ 12 หน่วยกิต

แผน ข

   - หมวดวิชาบังคับ  15 หน่วยกิต

   - หมวดวิชาเลือก  18 หน่วยกิต

   - การศึกษาค้นคว้าอิสระ 3 หน่วยกิต

หมวดวิชาบังคับ ให้เรียน 15 หน่วยกิต ทั้งแผน ก แบบ ก2 และแผน ข

รหัสวิชา  ชื่อวิชา หน่วยกิต

BUS 5101 การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์
(Organization and Human Resources Management)

3(3-0-6)

BUS 5201 การจัดการการตลาด
(Marketing Management)

3(3-0-6)

BUS 5302 การจัดการทางการเงินและการบัญชี
(Accounting and Financial Management)

3(3-0-6)

BUS 5601 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ
(Managerial Economics)

3(3-0-6)

BUS 5701 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ
(Business Research Methods)

2(2-0-4)

BUS 6901 สัมมนา
(Seminar)

1(0-2-1)

หมวดวิชาเลือก ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต สำาหรับแผน ก แบบ ก2 และ 18 หน่วยกิต สำาหรับแผน ข จากวิชาเอกใด 

วิชาเอกหนึ่ง ดังนี้
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วิชาเอกการจัดการธุรกิจค้าปลีก
วิชาบังคับ

รหัสวิชา  ชื่อวิชา หน่วยกิต

RTM 5101 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในธุรกิจค้าปลีก
(Strategic Management in Retail Business)

3(3-0-6)

RTM 5301 การจัดการโลจิสติกส์ในธุรกิจค้าปลีก
(Logistics Management in Retail Business)

3(3-0-6)

วิชาเลือก

รหัสวิชา  ชื่อวิชา หน่วยกิต

BUS 6101 การจัดการการปฏิบัติการ
(Operations Management)

3(3-0-6)

BUS 6102 การจัดการโครงการ
(Project Management)

3(3-0-6)

BUS 6103 การจัดการเชิงตะวันออก
(Oriental Management)

3(3-0-6)

RTM 6101 การจัดการแฟรนไชส์
(Franchise Management)

3(3-0-6)

RTM 6301 การจัดการการจัดซื้อในธุรกิจค้าปลีก
(Purchasing Management in Retail Business)

2(2-0-4)

RTM 6401 พฤติกรรมผู้บริโภค
(Consumer Behavior)

3(3-0-6)

RTM 6402 การสื่อสารทางการตลาด
(Marketing Communications)

2(2-0-4)

RTM 6403 การตลาดระหว่างประเทศ
(International Marketing)

3(3-0-6)

RTM 6501 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจค้าปลีก
(Management Information System in Retail Business)

2(2-0-4)

RTM 6701 หัวข้อเลือกสรรทางธุรกิจค้าปลีก 1
(Selected Topics in Retail Business 1)

1(1-0-2)

RTM 6702 หัวข้อเลือกสรรทางธุรกิจค้าปลีก 2
(Selected Topics in Retail Business 2)

1(1-0-2)

RTM 6703 ประเด็นสำาคัญทางธุรกิจค้าปลีก
(Current Issues in Retail Business)

2(2-0-4)
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วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์

วิชาบังคับ

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

LOG 5101 การจัดการโซ่อุปทานเชิงกลยุทธ์
(Strategic Supply Chain Management)

3(3-0-6)

LOG 5201 การขนส่งและกระจายสินค้า
(Freight Transport and Distribution)

3(3-0-6)

วิชาเลือก

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

LOG 6102 การจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ
(International Logistics Management)

2(2-0-4)

LOG 6301 การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง
(Warehouse and Inventory Management)

3(3-0-6)

LOG 6302 การจัดซื้อเชิงกลยุทธ์
(Strategic Procurement)

2(2-0-4)

LOG 6401 กฎหมายการขนส่งและการประกันภัยสินค้า
(Transport Law and Cargo Insurance)

2(2-0-4)

LOG 6501 ระบบสารสนเทศสำาหรับโลจิสติกส์
(Information System for Logistics)

2(2-0-4)

LOG 6601 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและแบบจำาลองการตัดสินใจ
(Quantitative Analysis and Decision Models)

3(3-0-6)

LOG 6701 หัวข้อเลือกสรรทางโลจิสติกส์ 1
(Selected Topics in Logistics 1)

1(1-0-2)

LOG 6702 หัวข้อเลือกสรรทางโลจิสติกส์ 2
(Selected Topics in Logistics 2)

1(1-0-2)

LOG 6703 ประเด็นสำาคัญทางโลจิสติกส์
(Current Issues in Logistics)

2(2-0-4)

วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ

รหัสวิชา  ชื่อวิชา หน่วยกิต

BUS 6902 การศึกษาค้นคว้าอิสระ 3(0-0-9)
(Independent Study)

BUS 6903 วิทยานิพนธ์ 12(0-0-36)
(Thesis)
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แผนการศึกษา
 วิชาเอกการจัดการธุรกิจค้าปลีก

วิทยานิพนธ์ (แผน ก2) การค้นคว้าอิสระ (แผน ข)

ปี/ภาค

เรียน

รหัสวิชา/ชื่อวิชา จำานวนหน่วยกิต ปี/ภาค

เรียน

รหัสวิชา/ชื่อวิชา จำานวนหน่วยกิต

ภาคพิเศษ/

2557

ENL 5001 ภาษาอังกฤษ  

 สำาหรับบัณฑิตศึกษา 1

NC ภาคพิเศษ/

2557

ENL 5001 ภาษาอังกฤษ

 สำาหรับบัณฑิตศึกษา 1

NC

BUS 5301 การบัญชีการเงิน NC BUS 5301 การบัญชีการเงิน NC

BUS 5201 การจัดการการตลาด 3 BUS 5201 การจัดการการตลาด 3 

1/2557

1.1

BUS 5302 การจัดการทาง

  การเงินและการบัญชี

3 1/2557

1.1

BUS 5302 การจัดการทาง 

  การเงินและการบัญชี

3  

BUS 5701 ระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ 2   BUS 5701 ระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ 2   

1.2 BUS 5101 การจัดการองค์การ

              และทรัพยากรมนุษย์

3 1.2 BUS 5101 การจัดการองค์การ

  และทรัพยากรมนุษย์

3

BUS 6901 สัมมนา 1(0-2-1) BUS 6901 สัมมนา 1(0-2-1)

2/2557

2.1

BUS 5601 เศรษฐศาสตร์เพื่อการ

  จัดการ

3  2/2557

2.1

BUS 5601 เศรษฐศาสตร์เพื่อการ

  จัดการ

3  

วิชาเลือก 3    วิชาเลือก 3  

2.2 วิชาเลือก 3  2.2 วิชาเลือก 3  

วิชาเลือก 3 วิชาเลือก 3

1/2558 BUS 6903 วิทยานิพนธ์ 1 6 1/2558

1.1

BUS 6902 การศึกษาค้นคว้าฯ 3  

วิชาเลือก 3  

1.2 วิชาเลือก 3

วิชาเลือก 3

2/2558 BUS 6903 วิทยานิพนธ์ 2 6  2/2558 GE สอบประมวลความรู้ข้อเขียนและ 

 สอบประมวลความรู้ปากเปล่า

NC

  วิชาบังคับ           15 หน่วยกิต    วิชาบังคับ 15 หน่วยกิต

  วิชาเลือก              9 หน่วยกิต  วิชาเลือก 18 หน่วยกิต

  วิทยานิพนธ์         12 หน่วยกิต  การค้นคว้าอิสระ  3 หน่วยกิต

  รวม     36 หน่วยกิต รวม     36 หน่วยกิต
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วิทยานิพนธ์ (แผน ก2) การค้นคว้าอิสระ (แผน ข)

ปี/ภาค

เรียน

รหัสวิชา/ชื่อวิชา จำานวน

หน่วยกิต

ปี/ภาค

เรียน

รหัสวิชา/ชื่อวิชา จำานวน

หน่วยกิต

ภาคพิเศษ/

2557

ENL 5001 ภาษาอังกฤษฯ

 สำาหรับบัณฑิตศึกษา 1

 (EN CONCEPT)

NC ภาคพิเศษ/

2557

ENL 5001  ภาษาอังกฤษฯ

 สำาหรับบัณฑิตศึกษา 1

 (EN CONCEPT)

NC

BUS 5301 การบัญชีการเงิน NC BUS 5301 การบัญชีการเงิน NC

BUS 5201 การจัดการการตลาด 3 BUS 5201 การจัดการการตลาด 3 

1/2557

1.1

BUS 5101 การจัดการองค์การ

 และทรัพยากรมนุษย์

3 1/2557

1.1

BUS 5101 การจัดการองค์การ

  และทรัพยากรมนุษย์

3 

BUS 6901 สัมมนา 1(0-2-1) BUS 6901 สัมมนา 1(0-2-1)

1.2 BUS 5302 การจัดการทาง 

    การเงินและการบัญชี

3 1.2 BUS 5302 การจัดการทาง 

 การเงินและการบัญชี

3 

BUS 5701 ระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ 2 BUS 5701 ระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ 2

2/2557

2.1

วิชาเลือก 3  2/2557

2.1

วิชาเลือก 3  

BUS 5601 เศรษฐศาสตร์เพื่อการ

 จัดการ

3    BUS 5601 เศรษฐศาสตร์เพื่อ

 การจัดการ

3  

2.2 วิชาเลือก 3  2.2 วิชาเลือก 3  

วิชาเลือก 3 วิชาเลือก 3

1/2558 BUS 6903 วิทยานิพนธ์ 1 1/2558

1.1

BUS 6902 การศึกษาค้นคว้าอิสระ 3  

6    วิชาเลือก 3  

1.2 วิชาเลือก 3

วิชาเลือก 3

2/2558 BUS 6903 วิทยานิพนธ์ 2 6  2/2558 GE สอบประมวลความรู้ข้อเขียนและ 

 สอบประมวลความรู้ปากเปล่า

NC

  วิชาบังคับ           15 หน่วยกิต    วิชาบังคับ 15 หน่วยกิต

  วิชาเลือก              9 หน่วยกิต  วิชาเลือก 18 หน่วยกิต

  วิทยานิพนธ์         12 หน่วยกิต  การค้นคว้าอิสระ 3 หน่วยกิต

  รวม     36 หน่วยกิต รวม     36 หน่วยกิต

 วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์



71

รายชื่ออาจารย์และบุคลากรประจำาคณะบริหารธุรกิจ

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีไพร ศักดิ์รุ่งพงศากุล

คณบดีและรักษาการผู้อำานวยการหลักสูตร

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

2. อาจารย์ภาสประภา ตระกูลอินทร์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร

3. อาจารย์พรรณทิพา ทองมาศ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

4. อาจารย์วริษา กังสวัสดิ์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

5. อาจารย์นภัสพร แสงพายัพ

รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

6. อาจารย์จิรารัตน์ จันทวัชรากร

หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

7. อาจารย์กิจปฏิภาณ วัฒนประจักษ์

ผู้จัดการฝ่ายงานฝึกภาคปฏิบัติ

8. อาจารย์กิตติพงศ์ คงธนาทรัพย์

ผู้จัดการฝ่าย หน่วยการศึกษาระบบทางไกล
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9. นางสาวเบญจศรี ศรีโยธิน

ผู้จัดการฝ่าย หน่วยการศึกษาระบบทางไกล

10. อาจารย์สิทธิพัทธ์ เลิศศรีชัยนนท์

ผู้จัดการฝ่าย หน่วยการศึกษาระบบทางไกล

11. อาจารย์วลี เหราบัตย์

ผู้ช่วยผู้อำานวยการหลักสูตร 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

12. ดร.ธัญญา สุพรประดิษฐ์ชัย

อาจารย์ประจำา

13. ดร.กิตติ เศรษฐวรพันธุ์

อาจารย์ประจำา

14. อาจารย์กิตติภพ ตันสุวรรณ

อาจารย์ประจำา

15. อาจารย์จินตนา สีหาพงษ์

อาจารย์ประจำา

16. อาจารย์จิรวุฒิ หลอมประโคน

อาจารย์ประจำา
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17. อาจารย์ตันติกร พิชญ์พิบุล

อาจารย์ประจำา

18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชราณี อุตมวุฒิกำาจร

อาจารย์ประจำา

19. อาจารย์รัฐยา ผานิชชัย

อาจารย์ประจำา

20. อาจารย์วัลลภ สถิตาภา

อาจารย์ประจำา

21. อาจารย์วินัยชาญ สรรพโรจน์พัฒนา

อาจารย์ประจำา

22. อาจารย์วราภรณ์ คล้ายประยงค์

อาจารย์ประจำา

23. อาจารย์แววไพลิน พันธุ์ภักดี

อาจารย์ประจำา

24. อาจารย์ศิขริน ถวิลประวัติ

อาจารย์ประจำา
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25. อาจารย์โศภนา พิชิตพรชัย

อาจารย์ประจำา

26. อาจารย์สลิลาทิพย์ ทิพยไกรศร

อาจารย์ประจำา

27. อาจารย์สุรัชดา เชิดบุญเมือง

อาจารย์ประจำา

28. อาจารย์เหมือนจิต จิตสุนทรชัยกุล

อาจารย์ประจำา

29. อาจารย์ธีรวีร์ วราธรไพบูลย์

อาจารย์ประจำา

30. อาจารย์สาวิตรี มีถาวร

อาจารย์ประจำาหน่วยการเรียน

จังหวัดนครราชสีมา

31. อาจารย์กฤษณา วงศ์ไชยพรม 

อาจารย์ประจำาหน่วยการเรียน

จังหวัดลำาปาง

32. อาจารย์กานต์พิสชา สุขสัน

อาจารย์ประจำาหน่วยการเรียน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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33. อาจารย์ ว่าที่ รต.เจษฎา สีดาเคน

อาจารย์ประจำาหน่วยการเรียน

จังหวัดขอนแก่น

34. อาจารย์พัชรา ศรีบุญเรือง

อาจารย์ประจำาหน่วยการเรียน

จังหวัดอุดรธานี

35. อาจารย์กฤศมล เกื้อเดช

อาจารย์ประจำาหน่วยการเรียน

จังหวัดสงขลา

36. อาจารย์รฐา นาราสุรโชติ

อาจารย์ประจำาหน่วยการเรียน

จังหวัดสมุทรปราการ

37. อาจารย์ศศิยาพัชร พลสังข์กิติภพ

อาจารย์ประจำาหน่วยการเรียน

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

38. อาจารย์ชัชวาล แสงทองล้วน

อาจารย์ประจำาหน่วยการเรียนจังหวัดเพชรบุรี

39. อาจารย์หทัยทิพย์ พนาวงศ์

อาจารย์ประจำาหน่วยการเรียน

จังหวัดนครสวรรค์

40. นางจิรา เมธานันท์

อาจารย์ประจำาหน่วยการเรียน

จังหวัดลำาปาง
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41. อาจารย์วิไลลักษณ์ เผือกพิพัฒน์

อาจารย์ประจำาหน่วยการเรียน

จังหวัดชลบุรี

42. นายวรชัย จิรกมลศักดิ์

เจ้าหน้าที่ประจำาหน่วยการเรียน 

จังหวัดลำาปาง

43. นางสาวเพชรดา รัตนไตรมาศ

เจ้าหน้าที่ประจำาหน่วยการเรียน 

จังหวัดเพชรบุรี

44. นายเอกชัย เวชบรรพติ

เจ้าหน้าที่ประจำาหน่วยการเรียน 

จังหวัดอุดรธานี

45. นางวิภาวดี ภิญโญธนวัต

เจ้าหน้าที่ประจำาหน่วยการเรียน

จังหวัดนครราชสีมา

46. นางสาวสวรรยา จารุวิภา 

เจ้าหน้าที่ประจำาหน่วยการเรียน 

จังหวัดสงขลา

47. นางสาวกัญกุญชญา เตชะกำาธร

เจ้าหน้าที่ประจำาหน่วยการเรียน

จังหวัดขอนแก่น

48. นายธนารักษ์ ใบพฤกษ์ทอง

เจ้าหน้าที่ประจำาหน่วยการเรียน 

จังหวัดสมุทรปราการ
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49. นางสาวกชกร ยองประโคน

เจ้าหน้าที่ประจำาหน่วยการเรียน 

จังหวัดชลบุรี

50. นางสาวกรกฎ พวงทอง

เจ้าหน้าที่ประจำาหน่วยการเรียน 

จังหวัดนครสวรรค์

51. นางสาวอรอนงค์ ไวยวิชา

เจ้าหน้าที่ประจำาหน่วยการเรียน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

52. นางสาวสุนิสา รุจิภักดิ์ิ

เจ้าหน้าที่ประจำาหน่วยการเรียน

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

53. นายอภินันท์ ธรรมคุณ 

ผู้จัดการฝ่าย งานเลขานุการ

54. นางสาวจารุวรรณ เมืองเจริญ

เจ้าหน้าที่ประจำาคณะ

55. นางสาวโชติกา ดิษฐอำานาจ

เจ้าหน้าที่ประจำาคณะ

56. นางสาวอรพรรณ จันทร์เพ็ญ

เจ้าหน้าที่ประจำาคณะ
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57. นางสาวศิวพร บุตราช

เจ้าหน้าที่ประจำาคณะ

58. นางสาวประไพ ยิ่งสกุล

เจ้าหน้าที่ประจำาคณะ

59. นายพรประสิทธิ์ เงินศรีตระกูล

เจ้าหน้าที่ประจำาคณะ

60. นางสาวนปารดา แสงประทุม

เจ้าหน้าที่ประจำาหลักสูตร 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

61. นางสาววาลุกา อัครพันธุ์ 

เจ้าหน้าที่ประจำาหลักสูตร 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

62. นางสาวพรตบุตรี จุฑะกนก

เจ้าหน้าที่ส่วนกลางหน่วยการเรียนทางไกล

63. นางสาวปรียวรรณ์ สีพาชัย

เจ้าหน้าที่ส่วนกลางหน่วยการเรียนทางไกล

64. นางสาวธวัลพร แสนดวง

เจ้าหน้าที่ส่วนกลางหน่วยการเรียนทางไกล
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65. นางสาวสุจิตรา ปัตตานี

เจ้าหน้าที่ส่วนกลางหน่วยการเรียนทางไกล

66. นางสาวอภิกษณา ค้าสม

เจ้าหน้าที่ประจำาศูนย์นวัตกรรมโลจิสติกส์

67. นางสาวภูรินุช แก้วทองคำา

เจ้าหน้าที่ประจำาศูนย์นวัตกรรมโลจิสติกส์

68. นางสาวอารยา ไวเจือดี

เจ้าหน้าที่ประจำาศูนย์การเรียนอมตะนคร

69. นางพัชรี จีนพงษ์พันธ์ุ์ 

เจ้าหน้าที่ประจำาศูนย์การเรียนอมตะนคร
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ปรัชญา
 นำาความรู้สู่การปฏิบัติสร้างนวัตกรรมมีคุณธรรมรับผิดชอบสังคม

ปณิธาน
 มุ่งผลิตบัณฑิตที่รู้จริง สามารถปฏิบัติงานได้  ตลอดจนมีความคิดสร้างสรรค์  ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม

วิสัยทัศน์
 สร้างองคก์รการศกึษาดา้นวศิวกรรมศาสตรแ์ละเทคโนโลยชีัน้นำา ทีเ่นน้การเรยีนรูค้วบคูก่บัการทำางานโดยปลกูฝังคณุธรรม และสรา้งนวตักรรม

ความรู้สู่สากล 

พันธกิจ
 1. สร้างบัณฑิตด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน  และตรงกับความต้องการของภาคธุรกิจอุตสาหกรรม 

เป็นที่ต้องการของสังคม โดยเน้นให้นักศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์จริง

 2. สร้างองค์ความรู้วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอันก่อให้เกิดองค์ความรู้และการสร้างสรรค์นวัตกรรม  

ซึ่งเป็นพื้นฐานในการพัฒนาองค์กร สังคมและประเทศชาติ

 3. สร้างสรรค์สังคม และบริการชุมชนจัดบริการวิชาการด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรม 

ชุมชน สังคม และประเทศชาติ

 4. สร้างเสริมคุณธรรมปลูกฝังจิตสำานึกของนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณธรรม เสริมสร้างจรรยาบรรณในวิชาชีพ  และสืบสานวัฒนธรรม 

ที่ดีงาม

 5. สร้างองค์กรพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน   

สามารถเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน และสร้างความสุขในการทำางานให้กับอาจารย์และบุคลากร

สัญลักษณ์ประจำาคณะ

สีประจำาคณะ
สีแดงเลือดหมู

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
Faculty of Engineering and Technology
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
Bachelor of Science Program in Information Technology

ชื่อปริญญา
ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

 (อักษรย่อ) : วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Bachelor of Science (Information Technology)

 (อักษรย่อ) : B.Sc. (Information Technology)

ความเป็นมาและจุดเด่นของสาขาวิชา
ปัจจุบัน เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศมีความเจริญก้าวหน้ารวดเร็ว และได้เข้ามามีบทบาทต่อการดำาเนินงานขององค์กรต่างๆ ไม่

ว่าจะเป็นอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ทั้งในภาครัฐและเอกชนเป็นอย่างมาก ยังผลให้ความต้องการบุคลากรที่เช่ียวชาญในเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

และสารสนเทศเพิ่มมากขึ้นทุกปี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์เล็งเห็นถึงความสำาคัญในการผลิตบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ 

และเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงเปิดดำาเนินการเรียนการสอน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้

ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ ซึ่งรวมถึงการออกแบบและสร้างระบบงานฐานข้อมูล การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การบริหารโครงการ

ทางเทคโนโลยสีารสนเทศขนาดเลก็ถึงขนาดกลาง การสือ่สารขอ้มลู การบรหิารความปลอดภยัขอ้มลูสารสนเทศและความรูส้มยัใหมด่า้นวทิยาศาสตร์

บริการ โดยเน้นการเรียนรู้เชิงทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติ และการทำางานจริง (Work-based Learning) เพื่อให้บัณฑิตสามารถนำาความรู้ที่ได้มาใช้ใน

การปฏบิตังิานในสถานประกอบการไดท้นัทภีายหลงัสำาเรจ็การศึกษา ประกอบกบัไดม้กีารจดัเนือ้หาวชิาและกจิกรรมเสรมิหลักสูตรเพือ่หลอ่หลอมให้

บัณฑิตเป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมในการทำางานและการดำาเนินชีวิต ทั้งยังปลูกฝังให้เป็นผู้ที่มีการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ไปตลอดชีวิต (Life Long 

Learning) 

แนวทางในการประกอบอาชีพ
เม่ือสำาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร บัณฑิตสามารถทำางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีโอกาสได้รับคัดเลือกเข้าทำางานในบริษัท ซีพี ออลล์ 

จำากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ นอกจากนี้ยังสามารถวางแนวทางการประกอบอาชีพได้หลายแนวทาง อาทิ 

1. นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

2. นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน สารสนเทศ

3. ผู้ดูแลระบบโครงข่ายและเครื่องแม่ข่าย

4. ผู้ประสานงานโครงการสารสนเทศ

5. นักโปรแกรม

6. นักทดสอบโปรแกรม

7. นักพัฒนาเว็บไซต์

วัตถุประสงค์
1. เพือ่ผลติบณัฑติใหม้คีวามรู ้ความสามารถทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศทีส่ามารถนำาไปใชใ้นการปฏบิตังิานจรงิ ไดแ้ก ่การพฒันาโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ เข้าใจหลักการบริหารโครงการขนาดเล็กถึงขนาดกลางทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การออกแบบและสร้างระบบงานประยุกต์ ตลอดจน 

การออกแบบโครงข่ายเพื่อการสื่อสารข้อมูล เป็นต้น

2. เพือ่ผลติบณัฑติใหม้คีวามคดิรเิริม่ สรา้งสรรค ์สามารถนำาความรูแ้ละประสบการณไ์ปประยกุตใ์ชใ้นการปฏบิตังิานไดจ้รงิอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

เพื่อความสำาเร็จในการประกอบอาชีพและพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศให้มีความเจริญรุ่งเรือง

3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีบุคลิกภาพสง่างามเพียบพร้อมด้วยจริยธรรม ศีลธรรมอันดีงาม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และประเทศชาติ

4. เพื่อปลูกฝังให้บัณฑิตเป็นผู้ที่มีการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ไปตลอดชีวิต 
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คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา
1. สำาเร็จการศกึษาไม่ตำา่กว่ามธัยมศกึษาตอนปลายตามหลกัสูตรกระทรวงศกึษาธกิารหรอืเทยีบเท่า ในแผนการเรยีน วทิยาศาสตร์-คณติศาสตร์ 

หรือภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ (ศิลป์คำานวณ)

2. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อยไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี 

3. ไม่เคยต้องโทษตามคำาพิพากษาของศาล เว้นแต่ในกรณีที่โทษนั้นเกิดจากความผิดอันกระทำาโดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ

4. ไม่เป็นคนวิกลจริต และไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ โรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา หรือติดยาเสพติด

หลักสูตร
จำานวนหน่วยกิตที่ศึกษาตลอดหลักสูตร 131 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร แบ่งออกเป็น 3 หมวดวิชา ดังนี้ 

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำานวน 30 หน่วยกิต ประกอบด้วย

  1) กลุ่มวิชาภาษา  12 หน่วยกิต

  2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  6  หน่วยกิต

  3) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  6  หน่วยกิต

  4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  6  หน่วยกิต

ข. หมวดวิชาเฉพาะ จำานวน 95 หน่วยกิต ประกอบด้วย

  1) กลุ่มวิชาแกน 9  หน่วยกิต

  2) กลุ่มวิชาบังคับ 61  หน่วยกิต

  3) กลุ่มวิชาเลือก 9 หน่วยกิต 

  4) กลุ่มวิชาการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ  16 หน่วยกิต

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี จำานวน 6 หน่วยกิต

รายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จำานวน 30 หน่วยกิต แบ่งเป็น 4 กลุ่มวิชาดังน้ี

 1. กลุ่มวิชาภาษา จำานวน 12 หน่วยกิต เลือกเรียน 4 รายวิชา มีรายวิชาดังต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

 THA 1001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) -

  (Thai for Communications) 

 ENL 1001  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำาวัน  3(2-2-5)   -

  (English in Daily Life)    

 ENL 1002  ภาษาอังกฤษในการทำางาน 3(2-2-5) -  

   (English for Work)

 ENL 1003  ภาษาอังกฤษในการบริการธุรกิจ  3(2-2-5) -

  (English in Business Services)   

 ENL 1004 การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ  3(2-2-5) -

  (English Speaking Skill Development)
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 2. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ จำานวน 6 หน่วยกิต เลือกเรียน 2 รายวิชา จากรายวิชาต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

 SOC 1001 บุคลิกภาพและสัมพันธภาพทางสังคม  3(3-0-6) -

  (Personality and Social Relations)   

 SOC 1002  การพัฒนาสังคม  3(3-0-6) -

  (Social Development)    

 SOC 1003  ประชาคมโลกกับอาเซียน  3(3-0-6) -

  (Global Community and ASEAN)   

 SOC 1004  การจัดการความขัดแย้งในชีวิตประจำาวัน  3(3-0-6) -

  (Conflict Management in Daily Life) 

 SOC 1005  ภาวะผู้นำาในสังคมยุคใหม่  3(3-0-6) -

  (Leadership of Modern Society)    

 SOC 1006  กฎหมายในชีวิตประจำาวัน  3(3-0-6) -

  (Law in Daily Life)   

 SOC 1007 การบริหารงานบุคคล  3(3-0-6) -

  (Personal Administration)   

 SOC 1008  วัฒนธรรมข้ามชาติกับการทำางาน  3(3-0-6) -

  (Working in Intercultural Setting)  

 SOC 1009  การพัฒนาสุขภาพแบบองค์รวม  3(3-0-6) -

  (Holistic Health Development)

 SOC 1010  ความรู้เท่าทันสื่อ  3(3-0-6) -

  (Media Literacy)   

 SOC 1011  เศรษฐกิจและการเมืองไทย  3(3-0-6) -

  (Thai Economic and Politics)   

  3. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ จำานวน 6 หน่วยกิต เลือกเรียน 2 รายวิชา จากรายวิชาต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

 HUM 1001  มนุษย์กับอารยธรรม  3(3-0-6) -

  (Man and Civilization)  

 HUM 1002  ความงดงามแห่งชีวิต  3(3-0-6) -

  (Beauty of Life)  

 HUM 1003  ศาสนศึกษาเพื่อสันติสุขและสันติภาพ  3(3-0-6)  -

  (Religion Studies for Tranquility and Peace)  

 HUM 1004  หมากล้อมกับการพัฒนาความคิด  3(3-0-6) -

  (GO and Thinking Skills Development)  

 HUM 1005  ปรัชญากับการดำาเนินชีวิต  3(3-0-6) -

  (Philosophy and Living)   

 HUM 1006  ไทยศึกษา  3(3-0-6) -

  (Thai Studies)   

 HUM 1007  การพัฒนาทักษะชีวิต  3(3-0-6) -

  (Life Skills Development)   
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 4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จำานวน 6 หน่วยกิต เลือกเรียน 2 รายวิชา จากรายวิชาต่อไปน้ี

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

 SCI 1006  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย  3(3-0-6) -

  (Introduction to Research)  

และเลือกเรียน 1 รายวิชา จากรายวิชาต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

 SCI 1001  คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำาวัน 3(3-0-6) -

  (Mathematics and Statistics in Everyday Life)

 SCI 1002  การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) -

   (Applications of Information Technology)

 SCI 1003  การอนุรักษ์พลังงานและการจัดการสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) -

  (Energy Conservation and Environmental Management)

 SCI 1004  เทคโนโลยีสำาหรับสำานักงานอัตโนมัติ  3(2-2-5) -

  (Technology for Office Automation)   

 SCI 1005  โภชนาการเพื่อสุขภาพ  3(3-0-6) -

  (Nutrition for Health)   

 SCI 1007 การประยุกต์สถิติเพื่อการวิจัยสังคมศาสตร์ 3(3-0-6) -

  (Statistical Applications for Social Science Research) 

 SCI 1008  การจัดการการเงินส่วนบุคคล  3(3-0-6) -

  (Personal Financial Management)   

ข. หมวดวิชาเฉพาะ จำานวน 79 หน่วยกิต แบ่งเป็น 3 กลุ่มวิชา ดังนี้

 1) กลุ่มวิชาแกน จำานวน 9 หน่วยกิต มีรายวิชาดังต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

ITE 1001 วิทยาศาสตร์สำาหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ

(Sciences for Information Technology)

3(2-2-5) -

ITE 1002 คณิตศาสตร์สำาหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ

(Mathematics for Information Technology)

3(3-0-6) -

ITE 1003 สถิติสำาหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ

(Statistics for Information Technology)

3(3-0-6) -

  2) กลุ่มวิชาบังคับ จำานวน 61 หน่วยกิต มีรายวิชาดังต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

ITE 1101 พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ

(Information Technology Fundamentals)

3(3-0-6) -

ITE 1102 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ

(Introduction to Business)

3(3-0-6) -

ITE 1201 พื้นฐานการเขียนโปรแกรม

(Programming Fundamentals)

3(2-2-5) -
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ITE 1202 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ

(Object Oriented Programming)

3(2-2-5) ITE 1201

ITE 1301 ระบบเว็บ

(Web Systems)

3(2-2-5) -

ITE 1401 โครงสร้างและองค์ประกอบคอมพิวเตอร์

(Computer Structure and Organization)

3(3-0-6) -

ITE 2101 พฤติกรรมองค์กรเทคโนโลยีสารสนเทศ

(Information Technology Organization Behavior)

3(3-0-6) -

ITE 2201 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี

(Data Structure and Algorithm)

3(2-2-5) ITE 1201

ITE 2301 ระบบฐานข้อมูล

(Database Systems)

3(3-0-6) -

ITE 2401 ระบบปฏิบัติการ

(Operating Systems)

3(3-0-6) ITE 1101

ITE 2402 ระบบโครงข่าย

(Networking Systems)

3(3-0-6) -

ITE 3101 การสื่อสารทางวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ

(Information Technology Professional Communication)

3(3-0-6) -

ITE 3102 จริยธรรม และมาตรฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

(Ethics and Standards for Information Technology)

3(3-0-6) -

ITE 3103 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

(Management Information Systems)

3(3-0-6) -

ITE 3201 วิศวกรรมซอฟต์แวร์

(Software Engineering)

3(3-0-6) ITE 1202

ITE 3301 การโต้ตอบระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์

(Human-Computer Interaction)

3(3-0-6) -

ITE 3501 ความมั่นคงของเทคโนโลยีสารสนเทศ

(Information Technology Security)

3(3-0-6) -

ITE 3601 การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ

(Systems Analysis and Design)

3(3-0-6) -

ITE 4304 การบริหารโครงการสารสนเทศ

(IT Project Management)

3(3-0-6) -

ITE 4701 การเตรียมโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

(Information Technology Project Preparation)

1(0-2-1) -

ITE 4702 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

(Information Technology Project)

3(0-6-3) ITE 4701

  3) กลุ่มวิชาเลือก จำานวน 9 หน่วยกิต เลือกเรียน 3 รายวิชา จากรายวิชาดังต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

ITE 4301 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเขียนโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล

(Database Programming Workshop)

3(2-2-5) ITE 2301

ITE 4302 คลังข้อมูลและการทำาเหมืองข้อมูล

(Data Warehouse and Data Mining)

3(3-0-6) -
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ITE 4303 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

(Electronic Commerce)

3(3-0-6) -

ITE 4305 หลักการออกแบบเว็บชุมชน

(Social Web Concepts and Design)

3(3-0-6) -

ITE 4306 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกระบวนการมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Introduction to Information Technology Standard 
Processes)

3(3-0-6) -

ITE 4307 กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Information Technology Laws)

3(3-0-6) -

ITE 4308 การค้นคืนสารสนเทศ
(Information Retrieval)

3(3-0-6) -

ITE 4309 ปัญญาประดิษฐ์
(Artificial Intelligence)

3(3-0-6) ITE 2201

ITE 4310 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเขียนโปรแกรมจาวา
(JAVA Programming Workshop)

3(2-2-5) ITE 1201

ITE 4311 การพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบเปิด
(Open Standard Software Development)

3(3-0-6) ITE 1201

ITE 4312 หลักการเขียนโปรแกรมเพื่อการสื่อสารในระบบโครงข่าย
(Network Programming)

3(2-2-5) ITE 1201

ITE 4313 การวิจัยดำาเนินการ
(Operations Research)

3(3-0-6) -

ITE 4314 การสื่อสารในระบบไร้สายและระบบเคลื่อนที่
(Wireless and Mobile Communications)

3(3-0-6) ITE 2402

ITE 4315 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์และแอนนิเมชั่นเบื้องต้น 

(Introduction to Computer Graphics & Animation)

3(3-0-6) ITE 2402

ITE 4703 สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Seminar in Information Technology)

3(3-0-6) -

ITE 4901 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Selected Topics in Information Technology)

3(3-0-6) -

  4) กลุ่มวิชาการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ จำานวน 16 หน่วยกิต มีรายวิชาดังนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

ITE 1801 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
(Work-based Learning in Information Technology 1)

3(0-40-20) -

ITE 2801 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
(Work-based Learning in Information Technology 2)

3(0-40-20) ITE 1801

ITE 3801 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 3
(Work-based Learning in Information Technology 3)

4(0-40-20) ITE 2801

ITE 4801 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 4
(Work-based Learning in Information Technology 4)

6(0-40-20) ITE 3801
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 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี จำานวน 6 หน่วยกิต 

  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนวิชาใดๆ ก็ตามท่ีเปิดสอนในสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และสถาบันอุดมศึกษาอื่น ทั้งภายในและภายนอก

ประเทศ ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา

 ท้ังน้ีในรายวิชาทุกวิชาท่ีมีวิชาบังคับก่อน คณบดีสามารถอนุมัติให้นักศึกษาลงทะเบียนในรายวิชาน้ันได้

แผนการศึกษา
แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร สำาหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำานวน

หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำานวน

หน่วยกิต

ITE1002 คณิตศาสตร์สำาหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ

(Mathematics for Information 

Technology)

3(3-0-6) ITE1003 สถิติสำาหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ

(Statistics for Information 

Technology)

3(3-0-6)

ITE1101 พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ

(Information Technology 

Fundamentals)

3(3-0-6) ITE1001 วิทยาศาสตร์สำาหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ

(Sciences for Information 

Technology)

3(2-2-5)

ITE1102 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ

(Introduction to Business)

3(3-0-6) ITE1401 โครงสร้างและองค์ประกอบคอมพิวเตอร์

(Computer Structure and

3(3-0-6)

THA1001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) Organization)

(Thai for Communications) ENL10XX วิชาเลือกกลุ่มวิชาภาษา 2 3(2-2-5)

ENL10XX วิชาเลือกกลุ่มวิชาภาษา 1 3(2-2-5) (Language Elective II)

(Language Elective I) ITE1301 ระบบเว็บ 3(2-2-5)

ITE1201 พื้นฐานการเขียนโปรแกรม 3(2-2-5) (Web Systems)

(Programming Fundamentals) ITE1202 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ

(Object Oriented Programming)

3(2-2-5)

รวม 18 รวม 18

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จำานวนหน่วยกิต

ITE1801 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 1

(Work-based Learning in Information Technology 1)

3(0-40-20)

รวม 3
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ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำานวน

หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำานวน

หน่วยกิต

ITE2201 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี

(Data Structure and Algorithm)

3(2-2-5) ITE2301 ระบบฐานข้อมูล

(Database Systems)

3(3-0-6)

ITE2402 ระบบโครงข่าย

(Networking Systems)

3(3-0-6) ITE2401 ระบบปฎิบัติการ

(Operating Systems)

3(3-0-6)

ITE2101 พฤติกรรมองค์กรเทคโนโลยีสารสนเทศ

(Information Technology

3(3-0-6) ITEXXXX วิชาเลือกกลุ่มวิชาเลือกเฉพาะสาขา 1

(Major Elective I)

3(X-X-X)

Organization Behavior) ITEXXXX วิชาเลือกกลุ่มวิชาเลือกเฉพาะสาขา 2 3(X-X-X)

ENL10XX วิชาเลือกกลุ่มวิชาภาษา 3 3(2-2-5) (Major Elective II)

(Language Elective III) HUMXXXX วิชาเลือกกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 1 3(3-0-6)

SOCXXXX วิชาเลือกกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 1 3(3-0-6) (Human Elective I)

(Social Elective I) HUMXXXX วิชาเลือกกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 2 3(3-0-6)

SCIXXXX วิชาเลือกกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ 1

(Science and Mathematic Elective I)

3(3-0-6) (Human Elective II)

รวม 18 รวม 18

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาฤดูร้อน

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จำานวนหน่วยกิต

ITE2801 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 

(Work-based Learning in Information Technology 2)

3(0-40-20)

รวม 3



90

ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำานวน

หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำานวน

หน่วยกิต

ITE3601 การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ

(Systems Analysis and Design)

3(3-0-6) ITE3301 การโต้ตอบระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์

(Human-Computer Interaction)

3(3-0-6)

ITE3103 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

(Management Information Systems)

3(3-0-6) ITE3201 วิศวกรรมซอฟต์แวร์

(Software Engineering)

3(3-0-6)

ITE3101 การสื่อสารทางวิชาชีพเทคโนโลยี

สารสนเทศ

3(3-0-6) ITE3501 ความมั่นคงของเทคโนโลยีสารสนเทศ

(Information Technology Security)

3(3-0-6)

(Information Technology ITE3102 จริยธรรม และมาตรฐานทางเทคโนโลยี 3(3-0-6)

Professional Communication) สารสนเทศ

ITEXXXX วิชาเลือกกลุ่มวิชาเลือกเฉพาะสาขา 3

(Major Elective III)

3(X-X-X) (Ethics and Standards for 

Information Technology)

SCIXXXX วิชาเลือกกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ 2

(Science and Mathematic Elective II)

3(3-0-6) ITE4701 การเตรียมโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

(Information Technology Project 

Preparation)

1(0-2-1)

SOCXXXX วิชาเลือกกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 2

(Social Elective II)

3(3-0-6) XXX XXXX วิชาเลือกกลุ่มวิชาเลือกเสรี 1

(Free Elective I)

3(X-X-X)

รวม 18 รวม 16

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาฤดูร้อน

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จำานวนหน่วยกิต

ITE3801 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 3

(Work-based Learning in Information Technology 3)

4(0-40-20)

รวม 4

ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 1 ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำานวน
หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำานวน
หน่วยกิต

ITE4702 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Information Technology Project)

3(0-6-3) ITE4801 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 4
(Work-based Learning in Information 
Technology 4)

6(0-40-20)

ITE 4304 การบริหารโครงการสารสนเทศ
(IT Project Management)

3(3-0-6)

XXX XXXX วิชาเลือกเสรี 2
(Free Elective II)

3(X-X-X)

รวม 9 รวม 6
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Bachelor of Engineering Program in Computer Engineering

ชื่อปริญญา
ภาษาไทย  (ชื่อเต็ม) : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

 (อักษรย่อ) : วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม : Bachelor of Engineering (Computer Engineering) 

 (อักษรย่อ) : B.Eng. (Computer Engineering)

ความเป็นมาและจุดเด่นของสาขาวิชา
ปัจจุบันทุกประเทศมีการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดในเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เน้นการพัฒนา

อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ จึงมีความจำาเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องมีระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้ การพัฒนาหรือสร้างองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศอย่างเป็นระบบ ซึ่งรวมถึงการเตรียมบุคลากรทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จำานวนมากที่สามารถการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมมา

ผสมผสานรว่มกบัจดุแขง็ในสงัคมไทย จงึมคีวามจำาเปน็ทีจ่ะตอ้งพฒันาหลกัสตูรในเชงิรกุทีม่ศีกัยภาพและสามารถปรบัเปลีย่นไดต้ามววิฒันาการของ

สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอร ์และรองรบัการแขง่ขนัทางธรุกจิคอมพวิเตอรท์ัง้ในประเทศไทยและตา่งประเทศ โดยการผลิตบคุลากรทางวศิวกรรม

คอมพวิเตอร ์จำาเปน็ตอ้งมคีวามพรอ้มทีจ่ะปฏบิตังิานไดท้นัท ีและมศีกัยภาพสงูในการพฒันาตนเองใหเ้ขา้กบัลกัษณะงานทัง้ดา้นวชิาการและวชิาชพี

ซึ่งเป็นไปตามนโยบายและวิสัยทัศน์ของสถาบันฯ ด้านมุ่งสู่ความเป็นเลิศในเทคโนโลยีและการวิจัยซ่ึงสอดคล้องกับพันธกิจและแผนกลยุทธ์สถาบัน

เทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาบัณฑิตสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่มีความเป็นมืออาชีพ มีความเชี่ยวชาญ โดยเน้นการเรียนรู้จากประสพการณ์จริงเพื่อตอบ

สนองความต้องการแรงงานในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม

2. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

3. ฝึกหัดและอบรมบัณฑิตสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่มีวินัย เข้าใจวัฒนธรรม องค์กร รักการทำางาน รักองค์กร และพร้อมที่จะเป็นสมาชิก

ขององค์กรอย่างยั่งยืน

4. ให้บริการทางวิชาการสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์แก่สังคม

แนวทางการประกอบอาชีพ
เมื่อสำาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร บัณฑิตสามารถวางแนวทางการประกอบอาชีพได้หลายแนวทาง อาทิ

1. วิศวกรคอมพิวเตอร์ 

2. นักวิชาการด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

3. นักวิเคราะห์และออกแบบระบบคอมพิวเตอร์

4. นักโปรแกรม

5. ผู้ดูแลระบบโครงข่าย

6. ผู้จัดการโครงการคอมพิวเตอร์

7. นักพัฒนาเว็บไซต์
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คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา
1. สำาเร็จการศกึษาไมต่่ำากวา่มธัยมศกึษาตอนปลายตามหลกัสตูรกระทรวงศกึษาธกิารหรอืเทยีบเทา่ ในแผนการเรยีน วทิยาศาสตร-์คณติศาสตร์

2. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อยไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี 

3. ไม่เคยต้องโทษตามคำาพิพากษาของศาล เว้นแต่ในกรณีที่โทษนั้นเกิดจากความผิดอันกระทำาโดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ

4. ไม่เป็นคนวิกลจริต และไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ โรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาหรือติดยาเสพติด

หลักสูตร
จำานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 135 หน่วยกิต

โครงสร้าง 

  (1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต

   1.1 กลุ่มวิชาภาษา 15 หน่วยกิต

   1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  3 หน่วยกิต

   1.3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  3 หน่วยกิต

   1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์  9 หน่วยกิต

  (2) หมวดวิชาเฉพาะ 90 หน่วยกิต

   2.1 กลุ่มวิชาแกนทางวิศวกรรม 31 หน่วยกิต

   2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 53 หน่วยกิต

    2.2.1 กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 13 หน่วยกิต

    2.2.2 กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ 9 หน่วยกิต

    2.2.3 กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ 12 หน่วยกิต

    2.2.4 กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ 19 หน่วยกิต

   2.3 วิชาเลือกเฉพาะสาขา 6 หน่วยกิต

  (3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

  (4) หมวดวิชาสหกิจศึกษาและรายวิชาทดแทน 9 หน่วยกิต
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รายวิชา
 (1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

 1.1 กลุ่มวิชาภาษา  15 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

GE 1001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

(Thai for Communication)

3(2-2-5) -

GE 1002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1

(English for Communication 1)

3(2-2-5) -

GE 1003 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2

(English for Communication 2)

3(2-2-5) GE 1002

GE 1014 ภาษาอังกฤษสำาหรับวิศวกรรมและเทคโนโลยี

(English for Engineering and Technology)

3(2-2-5) GE 1003

 เลือกเรียน 1 รายวิชา จากรายวิชาต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

GE 1004 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3

(English for Communication 3)

3(2-2-5) GE 1003

 GE 1005 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4

(English for Communication 4) 

3(2-2-5) GE 1004

GE 1006 ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ

English Reading Skills)

3(2-2-5) -

GE 1007 ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ

(English Writing Skills)

3(2-2-5) -

GE 1008 การออกเสียงภาษาอังกฤษ

(English Pronunciation)

3(2-2-5) -

GE 1009 การสนทนาภาษาอังกฤษ

(English Conversation)

3(2-2-5) -

GE 1010 ภาษาอังกฤษจากสื่อ

(English from Media)

3(3-0-6) -

GE 1011 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำาเสนอ

(English for Presentation)

3(2-2-5) -

GE 1012 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ

(English for Business)

3(2-2-5) -

 1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต

  เลือกเรียน 1 รายวิชา จากรายวิชาต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

GE 2001 มนุษย์กับสังคม

(Man and Society)

3(3-0-6) -

GE 2002 การเมืองการปกครองไทย

(Thai Politics and Government)

3(3-0-6) -
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GE 2003 จิตวิทยาเพื่อการสร้างเสริมสัมพันธภาพทางสังคม

(Psychology for Social Relationships)

3(3-0-6) -

GE 2004 การพัฒนาสังคม

(Social Development)

3(3-0-6) -

GE 2005 เศรษฐกิจชุมชน

(Community Economy)

3(3-0-6) -

GE 2006 สถานการณ์โลก

(Global Situations)

3(3-0-6) -

GE 2007 กฎหมายในชีวิตประจำาวัน

(Laws in Daily Life)

3(3-0-6) -

GE 2008 บุคลิกภาพและการปรับตัว

(Personality and Adjustment)

3(3-0-6) -

GE 2009 การจัดการความขัดแย้งในชีวิตประจำาวัน

(Conflict Management in Daily Life)

3(3-0-6) -

GE 2010 สิทธิมนุษยชนและสังคม

(Human Rights and Society)

3(3-0-6) -

GE 2020 การบัญชีต้นทุนสำาหรับวิศวกร

(Cost Accounting for Engineers)

3(3-0-6) -

GE 2021 การบริหารงานบุคคล

(Personnel Administration)

3(3-0-6) -

 1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต

  เลือกเรียน 1 รายวิชา จากรายวิชาต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

GE 3001 มนุษย์กับอารยธรรม

(Man and Civilization)

3(3-0-6) -

GE 3002 ศิลปะและสุนทรียภาพ

(Arts and Aesthetics)

3(3-0-6) -

GE 3003 วรรณคดีไทยเพื่อความชื่นชม

(Thai Literature for Appreciation)

3(3-0-6) -

GE 3004 มนุษย์กับการใช้เหตุผลและจริยธรรม

(Man with Reasoning and Ethics)

3(3-0-6) -

GE 3005 ศาสนศึกษาเพื่อความสมานฉันท์

(Religion Studies for Conflict Resolution)

3(3-0-6) -

GE 3006 หมากล้อมกับการพัฒนาความคิด  

(GO and Thinking Skills Development)

3(2-2-5) -

GE 3007 ปรัชญากับการดำาเนินชีวิต  

 (Philosophy and Living)

3(3-0-6) -

GE 3008 การคิดเชิงวิพากษ์และเชิงสร้างสรรค์

(Critical and Creative Thinking)

3(3-0-6) -

GE 3009 ศิลปวัฒนธรรมไทย

(Thai Arts and Culture)

3(3-0-6) -
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 1.4  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

MAT 2503 สถิติพื้นฐาน

(Fundamental Statistics)

3(3-0-6) -

และเลือกเรียน 2 รายวิชา จากรายวิชาต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

GE 4003 มนุษย์กับเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

(Man with Technology and Environment)

3(3-0-6) -

GE 4004 โภชนาการเพื่อสุขภาพ

(Nutrition for Health)

3(3-0-6) -

GE 4005 การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

(Conservation of Energy and Environment)

3(3-0-6) -

GE 4006 ความหลากหลายทางชีวภาพ

(Biodiversity)

3(3-0-6) -

 

(2) หมวดวิชาเฉพาะ 90 หน่วยกิต

2.1 กลุ่มวิชาแกนทางวิศวกรรม 31 หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

PHY 1011 ฟิสิกส์วิศวกรรม 1 

(Engineering Physics 1)

3(3-0-6) -

PHY 1012 ปฏิบัติการฟิสิกส์วิศวกรรม 1

(Engineering Physics Laboratory)

1(0-3-2) -

PHY 1021 ฟิสิกส์วิศวกรรม 2 

(Engineering Physics)

3(3-0-6) PHY 1011*

PHY 1022 ปฏิบัติการฟิสิกส์วิศวกรรม 2

(Engineering Physics Laboratory)

1(0-3-2) PHY 1011* 

MAT 1011 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1

(Engineering Mathematics 1)

3(3-0-6) -

MAT 1012 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2

(Engineering Mathematics 2)

3(3-0-6) MAT 1011*

MAT 2011 คณิตศาสตร์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

(Computer Engineering Mathematics)

3(3-0-6) MAT 1012*

ENG 1001 การเขียนแบบวิศวกรรม

(Engineering Drawing)

3(2-2-5) -

ITE 1201 พื้นฐานการเขียนโปรแกรม

(Programming Fundamentals)

3(2-2-5) -

CPE 1101 วิศวกรรมไฟฟ้า

(Electrical Engineering)

3(3-0-6) -

CPE 1102 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า

(Electrical Engineering Laboratory)

1(0-3-2) -
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CPE 2001 วงจรอิเล็กทรอนิกส์

(Electronics Circuit)

3(3-0-6) CPE 1101*

CPE 2002 ปฏิบัติการวงจรอิเล็กทรอนิกส์

(Electronics Circuit Laboratory)

1(0-3-2) CPE 1101*

 2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 53 หน่วยกิต

   2.2.1 กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 13 หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

CPE 2101 การออกแบบดิจิทัลลอจิก 

(Digital Logic Design)

3(3-0-6) -

CPE 2102 ปฏิบัติการออกแบบดิจิทัลลอจิก

(Digital Logic Design Laboratory)

1(0-3-2) -

CPE 2103 การออกแบบดิจิทัลลอจิกขั้นสูง
(Advanced Digital Logic Design)

3(2-2-5) CPE 2101*

CPE 2104 ไมโครโพรเซสเซอร์
(Microprocessor)

3(2-2-5) CPE 2101*

CPE 3101 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 
(Computer Architecture)

3(2-2-5) CPE 2101*

  2.2.2 กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ 9 หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

ITE 1202 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
(Object Oriented Programming)

3(2-2-5) ITE 1201*

ITE 2201 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริธึม
(Data Structure and Algorithm)

3(2-2-5) ITE 1201*

ITE 3201 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
(Software Engineering)

3(3-0-6) ITE 1202*

  

  2.2.3 กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ 12 หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

ITE 2301 ระบบฐานข้อมูล
(Database Systems)

3(2-2-5) ITE 1201*

ITE 2401 ระบบปฏิบัติการ
(Operating Systems)

3(3-0-6) ITE 1201*

CPE 2501 โครงข่ายข้อมูล
(Data Networks)

3(2-2-5) ITE 1201*

CPE 2503 โครงข่ายคอมพิวเตอร์
(Computer Networks)

3(2-2-5) CPE 2501*
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  2.2.4 กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ 19 หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

CPE 3001 การสื่อสารและการประมวลสัญญาณดิจิทัล
(Digital Communication and Signal Processing)

3(3-0-6) CPE 2001*

CPE 3002 การสื่อสารไร้สาย
(Wireless Communication)

3(2-2-5) CPE 2001*

ITE 3501 ความมั่นคงของเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Information Technology Security)

3(2-2-5) CPE 2501*

ITE 3601 การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ
(Systems Analysis and Design)

3(3-0-6) -

ITE 4601 จริยธรรมและมาตรฐานทางวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information 
Technology Profession Ethics and Standards)

3(3-0-6) -

CPE 4701 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

(Computer Engineering Project Preparation)

1(0-45-0) -

CPE 4702 โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

(Computer Engineering Project)

3(0-135-0) CPE 4701

 2.3 วิชาเลือกเฉพาะสาขา 6 หน่วยกิต 

 เลือกเรียน 2 รายวิชา จากรายวิชาต่อไปนี้

  2.3.1 กลุ่มวิชาเลือกสาขาฮาร์ดแวร์

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

CPE 4101 การออกแบบวงจรรวมขนาดใหญ่มากเบื้องต้น

(Basic VLSI Design)

3(3-0-6) CPE 2101*

CPE 4102 หุ่นยนต์เบื้องต้น

(Introduction to Robotics)

3(2-2-5) CPE 2101*

CPE 4103 การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์

(Computer Hardware Development)

3(2-2-5) CPE 2101*

CPE 4104 ระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง 

(High Performance Computing Systems)

3(3-0-6) CPE 3101*

CPE 4105 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง

(Advanced Computer Architecture)

3(3-0-6) CPE 3101*

CPE 4106 ระบบสมองกลฝังตัว

(Embedded Systems)

3(2-2-5) CPE 2104*
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  2.3.2 กลุ่มวิชาเลือกสาขาโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริธึม

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

CPE 4201 อัลกอริธึมแบบขนาน
(Parallel Algorithm)

3(3-0-6) ITE 2201*

CPE 4202 ปัญญาประดิษฐ์เบื้องต้น
(Introduction to Artificial Intelligence)

3(3-0-6) ITE 2201*

CPE 4203 การเรียนรู้ของเครื่อง
(Machine Learning)

3(3-0-6) ITE 2201*

CPE 4204 ระบบผู้เชี่ยวชาญ
(Expert Systems)

3(3-0-6) ITE 2201*

CPE 4205 การจำาลองระบบด้วยคอมพิวเตอร์
(Computer Simulation)

3(3-0-6) ITE 2201*

  2.3.3 กลุ่มวิชาเลือกสาขาการพัฒนาซอฟต์แวร์

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

CPE 4206 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเขียนโปรแกรมจาวา
(JAVA Programming Workshop)

3(2-2-5) ITE 1202*

CPE 4207 การพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบ
(System Software Development)

3(3-0-6) ITE 1201*

CPE 4208 การออกแบบและสร้างระบบปฏิบัติการ
(Design and Implementation of Operating Systems)

3(3-0-6) ITE 1201*

CPE 4209 การสร้างคอมไพเลอร์ 
(Compiler Construction)

3(3-0-6) ITE 1201*

CPE 4210 เทคโนโลยีสื่อประสม
(Multimedia Technology)

3(3-0-6) ITE 1201*

CPE 4211 การออกแบบเกม
(Games Design)

3(3-0-6) ITE 1201*

CPE 4212 การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์
(Human and Computer Interaction)

3(3-0-6) ITE 1201*

CPE 4213 การโปรแกรมเว็บเซอร์วิส
(Web Services Programming)

3(3-0-6) ITE 1201*

CPE 4214 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำาหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(Application Development for Mobile Devices)

3(2-2-5) ITE 2201*

  2.3.4 กลุ่มวิชาเลือกสาขาโครงข่าย

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

CPE 4501 หลักการเขียนโปรแกรมเพื่อการสื่อสารในระบบโครงข่าย

(Network Programming)

3(2-2-5) CPE 2503*

CPE 4502 โครงข่ายโทรคมนาคม

(Telecommunication Networks)

3(3-0-6) -

CPE 4503 การออกแบบระบบโครงข่ายแบบกว้าง

(Wide Area Network Design)

3(3-0-6) CPE 2503*

CPE 4504 การออกแบบโครงข่ายในองค์กร

(Campus Network Design)

3(3-0-6) CPE 2503*
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CPE 4505 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต

(Internet Technology)

3(3-0-6) CPE 2503*

CPE 4506 ระบบโครงข่ายแบบทีซีพี/ไอพี 

(TCP/IP Networks)

3(3-0-6) CPE 2503*

  2.3.5 กลุ่มวิชาเลือกสาขาการประมวลผลสัญญาณติจิทัล

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

CPE 4301 การบีบข้อมูลและสัญญาณ

(Data and Signal Compression)

3(3-0-6) CPE 3001*

CPE 4302 การประมวลผลภาพ

(Image Processing)

3(3-0-6) CPE 3001*

CPE 4303 การรู้จำารูปแบบ

(Pattern Recognition)

3(3-0-6) CPE 3001*

CPE 4304 การรู้จำาเสียงพูด

(Speech Recognition)

3(3-0-6) CPE 3001*

CPE 4321 คอมพิวเตอร์กราฟิกและแอนนิเมชั่นเบื้องต้น

(Introduction to Computer Graphics & Animation)

3(3-0-6) ITE 1201*

  2.3.6 กลุ่มวิชาเลือกสาขาการจัดการสารระบบสนเทศและฐานข้อมูล

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

ITE 4301 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเขียนโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล

(Database Programming Workshop)

3(2-2-5) ITE 2301*

ITE 4302 คลังข้อมูลและการทำาเหมืองข้อมูล

(Data Warehouse and Data Mining)

3(3-0-6) ITE 2301*

ITE 4303 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

(Electronic Commerce)

3(3-0-6) -

ITE 4304 การบริหารโครงงานสารสนเทศ

(IT Project Management)

3(3-0-6) -

ITE 4305 หลักการออกแบบเว็บชุมชน

(Social Web Concepts and Design)

3(3-0-6) ITE 1201*

ITE 4306 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกระบวนการมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ

(Introduction to Information Technology Standard Processes)

3(3-0-6) -

ITE 4307 กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ

(Information Technology Laws)

3(3-0-6) -
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  2.3.7 กลุ่มวิชาเลือกการศึกษาเฉพาะเรื่อง

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

CPE 4901 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

(Selected Topics in Information Technology)

3(3-0-6) -

(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

 นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนวิชาใดๆ ที่เปิดสอนในสถาบันเป็นวิชาเลือกเสรี

(4) หมวดวิชาสหกิจศึกษาและรายวิชาทดแทน 9 หน่วยกิต

 หลักสูตรกำาหนดให้แนวทางสหกิจศึกษาเป็นแนวทางบังคับ อย่างไรก็ดีนักศึกษาอาจเปล่ียนเป็นไปเลือกแนวทางการลงวิชาทดแทนได้ 

หากมีความจำาเป็น ทั้งนี้ต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากหัวหน้าสาขาวิชาและคณบดี

 (1) แนวทางสหกิจศึกษา

 นักศึกษาในหลักสูตรปกติจะต้องเลือกเรียนแนวทางสหกิจศึกษาซึ่งประกอบด้วยรายวิชาต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

CPE 2801 การเตรียมสหกิจศึกษา

(Co-operative Education Preparation)

3(0-135-0) -

CPE 3801 สหกิจศึกษา

(Co-operative Education)

6(0-300-0) CPE 2801

 ทั้งนี้หน่วยงานท่ีรับนักศึกษาฝึกงานในระบบสหกิจศึกษาอาจเป็นหน่วยงานในประเทศหรือต่างประเทศก็ได้แต่ต้องได้รับความเห็นชอบ

จากหัวหน้าสาขาวิชาและคณบดี

 (2) แนวทางการลงรายวิชาทดแทน

 สำาหรบันกัศกึษาทีม่เีหตจุำาเปน็อาจเลอืกแนวทางนีเ้พือ่ทดแทนการการศกึษาในระบบสหกจิ ทัง้นีต้อ้งผา่นความเหน็ชอบจากหวัหนา้สาขา

วิชาและคณบดีก่อน โดยแนวทางนี้นักศึกษาสามารถ

  ลงเรียนรายวิชาที่เหมาะสม จากกลุ่มวิชาเลือกเฉพาะสาขาตามที่อาจารย์ที่ปรึกษากำาหนด 

  ดำาเนินการเทียบโอนหน่วยกิตจากสถาบันท่ีศึกษาอื่นๆ ภายในหรือในต่างประเทศ ตามข้อบังคับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

  ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือตามประกาศของสถาบันรวมแล้วจำานวนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และจะต้องลงเรียนวิชา

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

CPE 3800 การฝึกงานวิศวกรรม

 (Engineering Training)

0(0-300-0) -
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แผนการศึกษา

ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำานวน

หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำานวน

หน่วยกิต

MAT1011 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 3(3-0-6) MAT1012 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 3(3-0-6)

PHY1011 ฟิสิกส์วิศวกรรม 3(3-0-6) PHY1021 ฟิสิกส์วิศวกรรม 2 3(3-0-6)

PHY1012 ปฏิบัติการฟิสิกส์วิศวกรรม 1 1(0-3-2) PHY1022 ปฏิบัติการฟิสิกส์วิศวกรรม 2 1(0-3-2)

GE 1001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) GE1003 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 3(2-2-5)

GE1002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 1 3(2-2-5) MAT2503 สถิติพื้นฐาน 3(3-0-6)

GE xxxx วิชาเลือกกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3(3-0-6) ITE1202 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5)

ITE1201 พื้นฐานการเขียนโปรแกรม 3(2-2-5) CPE1101 วิศวกรรมไฟฟ้า 3(3-0-6)

CPE1102 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า 1(0-3-2)

รวม 19 รวม 20

ความคาดหวัง เมื่อนักศึกษาเรียนจบชั้นปีที่ 1 จะมีความสามารถในการออกแบบ และพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แบบง่าย มีความรู้เกี่ยว

กับวิศวกรรมไฟฟ้าและสถิติเบื้องต้น 

ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำานวน

หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำานวน

หน่วยกิต

MAT2011 คณิตศาสตร์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) CPE2103 การออกแบบดิจิทัลลอจิกขั้นสูง 3(2-2-5)

GE1014 ภาษาอังกฤษสำาหรับวิศวกรรมและ 3(2-2-5) ITE2301 ระบบฐานข้อมูล 3(2-2-5)

เทคโนโลยี ENG1001 การเขียนแบบวิศวกรรม 3(2-2-5)

CPE2001 วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 3(3-0-6) CPE2104 ไมโครโพรเซสเซอร์ 3(2-2-5)

CPE2002 ปฏิบัติการวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 1(0-3-2) ITE2401 ระบบปฎิบัติการ 3(3-0-6)

CPE2101 การออกแบบดิจิทัลลอจิก 3(3-0-6) GE xxxx วิชาเลือกกลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ 3(3-0-6)

CPE2102 ปฏิบัติการออกแบบดิจิทัลลอจิก 1(0-3-2) CPE2503 โครงข่ายคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)

ITE2201 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริธึม 3(2-2-5)

CPE2501 โครงข่ายข้อมูล 3(2-2-5)

รวม 20 รวม 21

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาฤดูร้อน (สำาหรับสหกิจศึกษาแนวที่ 1)

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จำานวนหน่วยกิต

CPE2801 การเตรียมสหกิจศึกษา 3(0-135-0)

รวม 3

ความคาดหวงั เมือ่นกัศกึษาเรยีนจบชัน้ปทีี ่2 จะมคีวามสามารถในการอา่นและเขยีนแบบวศิวกรรมดว้ยโปรแกรมประยกุตไ์ด ้วเิคราะห์และ

ออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัลลอจิกพื้นฐาน สื่อสารสนทนาเป็นภาษาอังกฤษได้ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถออกแบบฐานข้อมูล 

และออกแบบโครงข่ายการสื่อสารข้อมูลและโครงข่ายคอมพิวเตอร์ขั้นต้นได้
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ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 1
ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 2-ภาคการศึกษาฤดูร้อน

(สำาหรับสหกิจศึกษาแนวทางที่ 1)

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำานวน

หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำานวน

หน่วยกิต

CPE3001 การส่ือสารและการประมวลสัญญาณดิจิทัล 3(3-0-6) CPE3801 สหกิจศึกษา 6(0-300-0)

CPE3002 การสื่อสารไร้สาย 3(2-2-5)

CPE3101 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)

ITE2201 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3(3-0-6)

ITE3601 การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ 3(3-0-6)

GE xxxx วิชาเลือกกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3(3-0-6)

รวม 18 รวม 6

ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 2

(สำาหรับรายวิชาทดแทนสหกิจศึกษาแนวทางที่ 2) 

ปี 3 ภาคการศึกษาฤดูร้อน

(สำาหรับรายวิชาทดแทนสหกิจศึกษาแนวทางที่ 2)

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำานวน

หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำานวน

หน่วยกิต

xxx xxxx รายวิชาทดแทนสหกิจ 1 3(x-x-x) CPE3800 การฝึกงานวิศวกรรม 0(0-300-0)

xxx xxxx รายวิชาทดแทนสหกิจ 2 3(x-x-x)

xxx xxxx รายวิชาทดแทนสหกิจ 3 3(x-x-x)

รวม 9 รวม 3

ความคาดหวัง เมื่อนักศึกษาเรียนจบชั้นปีที่ 3 จะสามารถออกแบบระบบระบบไมโครโพรเซสเซอร์และระบบสมองกลฝังตัวได้ สามารถออก

แบบดิจิตัลลอจิกเบื้องต้นด้วย CLPD และ FPGA ได้ นอกจากนี้ยังสามารถสร้างโปรแกรมด้วยภาษาเชิงวัตถุ สร้างฐานข้อมูลและเรียกใช้ฐานข้อมูล 

ตลอดจนมีความรู้ความชำานาญในการบริหารจัดการระบบโครงข่ายไร้สาย

ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 1 ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำานวน

หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำานวน

หน่วยกิต

ITE3501 ความมั่นคงของเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) CPE4702 โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3(0-135-0)

CPE4701 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1(0-45-0) GE xxxx วิชาเลือกกลุ่มวิชาวิทยาสตร์และ

คณิตศาสตร์ 2

3(3-0-6)

CPE4xxx วิชาเลือกสาขา 1 3(3-0-6) ITE4601 จริยธรรมและมาตรฐานทางวิชาชีพ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

3(3-0-6)

CPE4xxx วิชาเลือกสาขา 2 3(3-0-6) xx xxxx วิชาเลือกเสรี 2 3(3-0-6)

GE xxxx วิชาเลือกกลุ่มวิชาวิทยาสตร์และ

คณิตศาสตร์ 1

3(3-0-6)

xx xxxx วิชาเลือกเสรี 1 3(3-0-6)

รวม 16 รวม 12

ความคาดหวัง เม่ือนักศึกษาเรียนจบช้ันปีท่ี 4 จะสามารถวิเคราะห์ ออกแบบ และสร้างระบบคอมพิวเตอร์ได้ จะสามารถกำาหนดวิธีการ

สร้างความมั่นคงให้แก่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีจริยธรรมทางวิชาชีพ รวมทั้งสามารถออกแบบและสร้างระบบงานประยุกต์อย่างสร้างสรรค์ได้
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
Bachelor of Engineering Program in Industrial Engineering

ชื่อปริญญา
ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)

 (อักษรย่อ) : วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)

ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Bachelor of Engineering Program in Industrial Engineering

 (อักษรย่อ) : B.Eng. (Industrial Engineering)

ความเป็นมาและจุดเด่นของสาขาวิชา
ปัจจุบันภาคธุรกิจด้านต่างๆ มีแนวโน้มที่ขยายตัวเพิ่มมากขึ้น ทั้งในส่วนด้านของอุปสงค์ และอุปทาน โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรม  

จนทำาใหก้ารผลติบคุลากรเฉพาะดา้นทีม่อีงคค์วามรูท้างดา้นวศิวกรรมอตุสาหการ ในระดบัปรญิญาบณัฑติ เกดิสภาวะขาดแคลนทรพัยากรบคุคลทีม่ ี

องคค์วามรู ้ทัง้ในเชงิทฤษฎแีละปฏบิตัเิฉพาะดา้นรว่มกนั โดยการบรูณาการการเรยีนการสอน ในทกุๆ ศาสตรเ์ชงิการจดัการและเทคโนโลยอีตุสาหกรรม 

ที่สามารถต่อยอดได้ในอนาคต ซึ่งปัจจุบันนั้น โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรม มีความจำาเป็นของบุคลากรด้านนี้เพิ่มขึ้น ทำาให้สอดคล้องกับการพัฒนา

ของธุรกิจทุกๆ ประเภทที่เกี่ยวเนื่องกันได้

วัตถุประสงค์
1. เพื่อผลิตบัณฑิต ท่ีมีความสามารถจะเชื่อมโยงปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักวิศวกรรมอุตสาหการ ที่มีความเข้าใจการ 

แก้ปัญหาในหลายมิติ และช่วยนำาพาโครงการ ให้บรรลุเป้าหมายแห่งความสมดุล และยั่งยืน ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศ สามารถดำารงอยู่ได้อย่างมั่นคง 

ด้วยการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกในยุคโลกาภิวัฒน์

2. เพื่อผลิตบัณฑิต ที่มีความพร้อมที่จะเป็นผู้นำาทางวิชาชีพวิศวกร ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม ในการประกอบวิชาชีพ เพื่อจรรโลงสถาบัน

วิชาชีพ ให้เป็นที่เชื่อถือของสังคม และเพื่อพัฒนาประเทศชาติด้วยความรับผิดชอบ

3. เพื่อผลิตบัณฑิต ที่มีความพร้อมทั้งในภาคทฤษฎ ีและภาคปฏบิัติ ควบคู่กันไป ผ่านการจัดการเรียนการสอน ที่ให้ผู้เรียนมีการเสริมสร้าง

และพัฒนาศักยภาพของตน โดยตลอดระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตรฯ

4. เพือ่การเพิม่ศกัยภาพ ใหน้กับรหิารมอือาชีพ มคีวามรูค้วามสามารถครอบคลมุตัง้แต ่วศิวกรอตุสาหการ วศิวกรประเมนิคณุภาพ วศิวกร

คุณภาพ หรือวิศวกรสิ่งแวดล้อมเชิงอุตสาหกรรม

5. เพือ่การสรา้งองคค์วามรูแ้ละสง่เสรมิ ทีม่ลีกัษณะสหวทิยาการ โดยคณาจารยแ์ละนกัศกึษา ทีจ่ะมารว่มพฒันาแนวทางการเรยีนการสอน

วิศวกรรมอุตสาหการ และเพื่อแพร่ขยายองค์ความรู้ดังกล่าวออกไปในวงกว้าง และการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ ให้ทันกับสถานการณ์ในกระแส

โลกาภิวัตน์ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

แนวทางการประกอบอาชีพ
เมื่อสำาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร บัณฑิตสามารถวางแนวทางการประกอบอาชีพได้หลายแนวทาง อาทิ

1.  วิศวกรอุตสาหการ 

2. วิศวกรประเมินคุณภาพ 

3. วิศวกรคุณภาพ

4. นักจัดการอุตสาหกรรม 

5. นักจัดการการผลิต หรือวิศวกรสิ่งแวดล้อมเชิงอุตสาหกรรม

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา
1. สำาเร็จการศกึษาไม่ตำา่กว่ามธัยมศกึษาตอนปลายตามหลักสูตรกระทรวงศกึษาธกิารหรอืเทยีบเท่า ในแผนการเรยีน วทิยาศาสตร์-คณติศาสตร์

2. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อยไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี 

3. ไม่เคยต้องโทษตามคำาพิพากษาของศาล เว้นแต่ในกรณีที่โทษนั้นเกิดจากความผิดอันกระทำาโดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ

4. ไม่เป็นคนวิกลจริต และไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ โรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาหรือติดยาเสพติด
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หลักสูตร
จำานวนหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 144 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร
1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต

  1.1. กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ 15  หน่วยกิต

  1.2. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3  หน่วยกิต

  1.3. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3  หน่วยกิต

  1.4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 9 หน่วยกิต

2.  หมวดวิชาเฉพาะ 108 หน่วยกิต

  2.1 วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 24 หน่วยกิต

  2.2 วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม 27 หน่วยกิต

  2.3 วิชาเฉพาะทางวิศวกรรมสำาหรับสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 35 หน่วยกิต

  2.4 วิชาโครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 4 หน่วยกิต

  2.5 วิชาเลือกเฉพาะสาขา 9 หน่วยกิต

   กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะด้านการจัดการอุตสาหกรรม

   กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะด้านระบบการผลิต

   กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะด้านโลจิสติกส์

   กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน

   กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะด้านการวิจัยปฏิบัติงาน

  2.6 วิชาสหกิจศึกษา 9 หน่วยกิต

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต

 1.1 กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ 15 หน่วยกิต

 รหัสวิชา ชื่อวิชา  หน่วยกิต

 GE 1001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)

  (Thai for Communication) 

 GE 1002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 3(2-2-5)

  (English for Communication 1)

 GE 1003 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 3(2-2-5)

  (English for Communication 2)

 GE 1014 ภาษาอังกฤษสำาหรับวิศวกรรมและเทคโนโลยี 3(2-2-5)

  (English for Engineering and Technology)
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  เลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้

 รหัสวิชา ชื่อวิชา  หน่วยกิต

 GE 1004 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3 3(2-2-5)

  (English for Communication 3)

 GE 1006 ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)

  (English Reading Skills)

 GE 1007 ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)

  (English Writing Skills)

 GE 1008 การออกเสียงภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)

  (English Pronunciation)

 GE 1009 การสนทนาภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)

  (English Conversation)

  

 1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต

  เลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้

 รหัสวิชา ชื่อวิชา  หน่วยกิต

 GE 2001 มนุษย์กับสังคม 3(3-0-6)

  (Man and Society)

 GE 2002 การเมืองการปกครองไทย 3(3-0-6)

  (Thai Politics and Government)

 GE 2003 จิตวิทยาเพื่อการสร้างเสริมสัมพันธภาพทางสังคม 3(3-0-6)

  (Psychology for Social Relationships)

 GE 2004 การพัฒนาสังคม 3(3-0-6)

  (Social Development)

 GE 2005 เศรษฐกิจชุมชน 3(3-0-6)

  (Community Economy)

 GE 2006 สถานการณ์โลก 3(3-0-6)

  (Global Situations)

 GE 2007 กฎหมายในชีวิตประจำาวัน 3(3-0-6)

  (Law in Daily Life)

 GE 2008 บุคลิกภาพและการปรับตัว 3(3-0-6)

  (Personality and Adjustment)

 GE 2009 การจัดการความขัดแย้งในชีวิตประจำาวัน 3(3-0-6)

  (Conflict Management in Daily Life)

 GE 2010 สิทธิมนุษยชนและสังคม 3(3-0-6)

  (Human Rights and Society)

 GE 2020 การบัญชีต้นทุนสำาหรับวิศวกร  3(3-0-6)

  (Cost Accounting for Engineers)

 GE 2021 การบริหารงานบุคคล  3(3-0-6)

  (Personnel Administration)
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 1.3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต

  เลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้

 รหัสวิชา ชื่อวิชา  หน่วยกิต

 GE 3001 มนุษย์กับอารยธรรม 3(3-0-6)

  (Man and Civilization)

 GE 3002 ศิลปะและสุนทรียภาพ 3(3-0-6)

  (Art and Aesthetics)

 GE 3003 วรรณคดีไทยเพื่อความชื่นชม 3(3-0-6)

  (Thai Literature for Appreciation)

 GE 3004 มนุษย์กับการใช้เหตุผลและจริยธรรม 3(3-0-6)

  (Man with Reasoning and Ethics)

 GE 3005 ศาสนศึกษาเพื่อความสมานฉันท์ 3(3-0-6)

  (Religion Studies for Conflict Resolution)

 GE 3006 หมากล้อมกับการพัฒนาความคิด 3(2-2-5)

  (GO and Thinking Skills Development)

 GE 3007 ปรัชญากับการดำาเนินชีวิต  3(3-0-6) 

   (Philosophy and Living)

 GE 3008 การคิดเชิงวิพากษ์และเชิงสร้างสรรค์ 3(3-0-6)

  (Critical and Creative Thinking)

 GE 3009 ศิลปวัฒนธรรมไทย 3(3-0-6)

  (Thai Arts and Culture)

  

 1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 9 หน่วยกิต 

 รหัสวิชา ชื่อวิชา  หน่วยกิต

 GE 4002 เทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกต์ใช้ 3(3-0-6)  

  (Information Technology and Its Applications)  

  เลือก 2 รายวิชา 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้

 รหัสวิชา ชื่อวิชา  หน่วยกิต 

 GE 4003 มนุษย์กับเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)

  (Man with Technology and Environment)

 GE 4005 การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)

  (Conservation of Energy and Environment)

 GE 4006 ความหลากหลายทางชีวภาพ 3(3-0-6)

  (Biodiversity)
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  2. หมวดวิชาเฉพาะ 108 หน่วยกิต

 2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 24 หน่วยกิต

 รหัสวิชา ชื่อวิชา  หน่วยกิต 

 MAT 1011  คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1  3(3-0-6)

   (Engineering Mathematics 1)

 MAT 1012  คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2  3(3-0-6)

   (Engineering Mathematics 2)

 MAT 1013  คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3  3(3-0-6)

   (Engineering Mathematics 3)

 MAT 2014  คณิตศาสตร์สำาหรับวิศวกรรมอุตสาหการ  3(3-0-6)

   (Industrial Engineering Mathematics

 PHY 1011  ฟิสิกส์วิศวกรรม 1  3(3-0-6)

   (Engineering Physics 1)

 PHY 1021  ฟิสิกส์วิศวกรรม 2 3(3-0-6)

   (Engineering Physics 2)

 PHY 1012  ปฏิบัติการฟิสิกส์วิศวกรรม 1 1(0-3-1)

   (Engineering Physics Laboratory 1)

 PHY 1022  ปฏิบัติการฟิสิกส์วิศวกรรม 2 1(0-3-1)

   (Engineering Physics Laboratory 2)

 CHM 1011  เคมีวิศวกรรม  3(3-0-6)

   (Engineering Chemistry)

 CHM 1012  ปฏิบัติการเคมีวิศวกรรม   1(0-3-1)

   (Engineering Chemistry Laboratory)

 2.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม 27 หน่วยกิต

 รหัสวิชา ชื่อวิชา  หน่วยกิต 

 ENG 1001 การเขียนแบบวิศวกรรม  3(2-3-4)

  (Engineering Drawing)

 ENG 1002 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น  3(2-2-5)

  (Introduction to Computer Programming)

 ENG 2001  กลศาสตร์วิศวกรรม  3(3-0-6)

  (Engineering Mechanics)

 ENG 2002 วัสดุวิศวกรรม  3(3-0-6)

  (Engineering Materials)

 ENG 2003 ความน่าจะเป็นและสถิติสำาหรับวิศวกร  3(3-0-6)

  (Probability and Statistics for Engineering)

 ENG 2004 อุณหพลศาสตร์  3(3-0-6)

  (Thermodynamics)

 ENG 2005 วิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้น 3(3-0-6)

  (Introduction to Electrical Engineering)

 ENG 2006 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้น 1(0-3-1)

  (Introduction to Electrical Engineering Laboratory)
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 ENG 2007 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1(0-3-0)

  (Mechanical Engineering Laboratory)

 IEN 2001 กรรมวิธีการผลิต 3(3-0-6)

  (Manufacturing Processes)

 IEN 2002 ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการเบื้องต้น  1(0-3-0)

  (Introduction to Industrial Engineering Laboratory) 

 

 2.3 วิชาเฉพาะทางวิศวกรรมสำาหรับสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 35 หน่วยกิต

 รหัสวิชา ชื่อวิชา  หน่วยกิต

 IEN 3101  การศึกษาการทำางานทางอุตสาหกรรม 3(3-0-6)

  (Industrial Work Study)

 IEN 3102 การวิจัยการดำาเนินงาน  3(3-0-6)

  (Operations Research)

 IEN 3103  การวางแผนและควบคุมการผลิต  3(3-0-6)

  (Production Planning and Control)

 IEN 3104  การควบคุมคุณภาพ  3(3-0-6)

  (Quality Control)

 IEN 3105  การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม  3(3-0-6)

  (Industrial Plant Design)

 IEN 3106  วิศวกรรมความปลอดภัย  3(3-0-6)

  (Safety Engineering)

 IEN 3107  วิศวกรรมการบำารุงรักษา  3(3-0-6)

  (Maintenance Engineering)

 IEN 3108  เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม  3(3-0-6)

  (Engineering Economy)

 IEN 3109  การวิเคราะห์ต้นทุนอุตสาหกรรมและงบประมาณ  3(3-0-6)

  (Industrial Cost Analysis and Budgeting)

 IEN 3110  ระบบอัตโนมัติในการผลิต  3(3-0-6)

  (Manufacturing Automation Systems) 

 IEN 3111  ปฏิบัติการระบบอัตโนมัติในการผลิต  1(0-3-1)

  (Manufacturing Automation Systems Laboratory)

 IEN 3112  การจัดองค์การและการบริหารงานอุตสาหกรรม  3(3-0-6)

  (Industrial Organization Management)

 IEN 3113  การเยี่ยมชมโรงงานอุตสาหกรรม  1(0-45-0)

  (Industrial Visit)

 2.4 กลุ่มวิชาโครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 4 หน่วยกิต

 รหัสวิชา ชื่อวิชา  หน่วยกิต

 IEN 4201  โครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 1  1(0-2-1)

  (Industrial Engineering Project 1

 IEN 4202  โครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 2  3(0-6-3)

  (Industrial Engineering Project 2)
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  2.5 วิชาเลือกเฉพาะสาขา 9 หน่วยกิต

   เลือกไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้*

  หมายเหตุ * นักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาเลือกจากกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือจากหลายกลุ่มวิชาได้

   2.5.1 กลุ่มวิชาเลือกทางด้านการจัดการอุตสาหกรรม

 รหัสวิชา ชื่อวิชา  หน่วยกิต

 IEN 4401 การจัดการทางวิศวกรรม  3(3-0-6)

  (Engineering Management)

 IEN 4402  การบริหารโครงการ  3(3-0-6)

  (Project Management)

 IEN 4403 การพัฒนาผลิตภัณฑ์  3(3-0-6)

  (Product Development)

 IEN 4404 กฎหมายอุตสาหกรรม  3(3-0-6)

  (Industrial Law)

 IEN 4405 ระบบการจัดการคุณภาพ  3(3-0-6)

  (Quality Management System)

 IEN 4406 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทางอุตสาหกรรม  3(3-0-6)

  (Industrial Management Information Systems) 

 IEN 4499 หัวข้อพิเศษทางการจัดการอุตสาหกรรม  3(3-0-6)

  (Special Topics in Industrial Engineering)

   2.5.2 กลุ่มวิชาเลือกทางด้านระบบการผลิต

 รหัสวิชา ชื่อวิชา  หน่วยกิต

 IEN 4501  การทดสอบแบบไม่ทำาลาย  3(3-0-6)

  (Nondestructive Testing)

 IEN 4502  การวิเคราะห์ความเสียหายของวัสดุ  3(3-0-6)

  (Material Failure Analysis)

 IEN 4503  วิศวกรรมเครื่องมือกล  3(3-0-6)

  (Machine Tool Engineering)

 IEN 4504  คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต  3(3-0-6)

  (Computer Aided Manufacturing)

 IEN 4505 แมคคาทรอนิกส์  3(3-0-6)

  (Mechatronics)

 IEN 4506  ระบบผลิตขั้นสูง  3(3-0-6)

  (Advanced Manufacturing System)

 IEN 4507  ระบบผลิตแบบยืดหยุ่น  3(3-0-6)

  (Flexible Manufacturing System)

 IEN 4508  การจำาลองสถานการณ์  3(3-0-6)

  (Simulation)

 IEN 4509  การวิจัยการดำาเนินงานขั้นสูง  3(3-0-6)

  (Advanced Operations Research)

 IEN 4510  การออกแบบการทดลอง  3(3-0-6)

  (Design of Experiment)

 IEN 4599  หัวข้อพิเศษทางทางด้านระบบการผลิต  3(3-0-6)

  (Special Topics in Industrial Engineering)
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   2.5.3 กลุ่มวิชาเลือกทางด้านโลจิสติกส์

 รหัสวิชา ชื่อวิชา  หน่วยกิต

 IEN 4601  หลักการพื้นฐานด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  3(3-0-6)

  (Principles of Logistics and Supply Chain)

 IEN 4602  การออกแบบระบบขนส่ง  3(3-0-6)

  (Transportation System Design)

 IEN 4603  การออกแบบคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า  3(3-0-6)

  (Warehouse and Distribution Management)

 IEN 4604  การจัดการและควบคุมสินค้าคงคลัง  3(3-0-6)

  (Inventory Management and Control)

 IEN 4605  การจัดการต้นทุนโลจิสติกส์  3(3-0-6)

  (Logistic Cost Management)

 IEN 4606  วิศวกรรมการขนถ่ายวัสดุ  3(3-0-6)

  (Material Handling Engineering)

 IEN 4699  หัวข้อพิเศษทางด้านโลจิสติกส์  3(3-0-6)

  (Special Topics in Industrial Engineering)

   2.5.4 กลุ่มวิชาเลือกด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน

 รหัสวิชา ชื่อวิชา  หน่วยกิต

 IEN 4701  พลังงานและสิ่งแวดล้อม  3(3-0-6)

  (Energy and Environment)

 IEN 4702 การวางแผนพลังงานในอุตสาหกรรม  3(3-0-6)

  (Energy Planning for Industries)

 IEN 4703 การควบคุมมลพิษทางอุตสาหกรรม  3(3-0-6)

  (Industrial Pollution Control)

 IEN 4704 การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  3(3-0-6)

  (Environmental Impact Assessment) 

 IEN 4705 การยศาสตร์อุตสาหกรรม  3(3-0-6)

  (Industrial Ergonomics)

 IEN 4706 การจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)

  (Occupational Safety, Health and  Environment Management)

 IEN 4799 หัวข้อพิเศษด้านงานสิ่งแวดล้อมและพลังงาน  3(3-0-6)

  (Special Topics in Industrial Engineering)

  2.6 วิชาสหกิจศึกษา 9 หน่วยกิต

 รหัสวิชา ชื่อวิชา  หน่วยกิต

 IEN 4301 การฝึกงานวิศวกรรมอุตสาหการ  3(0-240-0)

  (Industrial Engineering Internships)

 IEN 4302 สหกิจศึกษา  6(0-640-0)

  (Co-operative Education) 
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  หลักสูตรฯ ได้กำาหนดให้วิชาสหกิจศึกษา (IEN 4302) เป็นวิชาบังคับที่นักศึกษาทุกคนจะต้องลงทะเบียนศึกษา เพื่อสร้างองค์ความรู้และ

ประสบการณ์การเรียนการสอน โดยก่อนที่นักศึกษาจะเลือกเรียนรายวิชานี้นั้น จะต้องผ่านการฝึกงานวิศวกรรม (IEN 4301) ก่อน 

  อย่างไรก็ดีหากมีความจำาเป็น โดยต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากหัวหน้าสาขาวิชาและคณบดีก่อน นักศึกษาอาจลงเรียนวิชาท่ีเหมาะ

สมจากกลุ่มวิชาเลือกเฉพาะสาขาตามที่อาจารย์ที่ปรึกษากำาหนด หรือเทียบโอนหน่วยกิตจากสถาบันการศึกษาอื่นๆ ได้ แต่ไม่เกิน 6 หน่วยกิต เพื่อ

เป็นการทดแทนวิชาสหกิจศึกษา (IEN 4302) ได้

  3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

   รายวิชาที่เปิดสอนในคณะต่างๆ ของสถาบัน โดยนักศึกษาจะต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา ถึงความเหมาะสมทั้งในเรื่อง

ของความรู้ ความสามารถและเวลาเรียนก่อนทำาการลงทะเบียน จึงจะอนุมัติให้ลงทะเบียนได้

แผนการศึกษา

ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำานวน
หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำานวน
หน่วยกิต

MAT1011 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 3(3-0-6) MAT1012 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 3(3-0-6)

PHY 1011 ฟิสิกส์วิศวกรรม 1 3(3-0-6) PHY 1021 ฟิสิกส์วิศวกรรม 2 3(3-0-6)

PHY 1012 ปฏิบัติการฟิสิกส์วิศวกรรม 1 1(0-3-1) PHY 1022 ปฏิบัติการฟิสิกส์วิศวกรรม 2 1(0-3-1)

GE 1001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) CHM1011 เคมีวิศวกรรม 3(3-0-6)

GE 1002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 1 3(2-2-5) CHM1012 ปฏิบัติการเคมีวิศวกรรม 1(0-3-1)

GE 4002 เทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกต์ใช้ 3(3-0-6) GE1003 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 3(2-2-5)

GE xxxx วิชาเลือกกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3(3-0-6) ENG 1001 การเขียนแบบวิศวกรรม 3(2-3-4)

ENG 1002 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 3(2-2-5)

IEN 2002 ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการเบื้องต้น 1(0-3-0)

รวม 19 รวม 21

ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำานวน

หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำานวน

หน่วยกิต

MAT1013 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3 3(3-0-6) MAT2014 คณิตศาสตร์วิศวกรรม อุตสาหการ 3(3-0-6)

GE 1014 ภาษาอังกฤษสำาหรับวิศวกรรมและเทคโนโลยี 3(2-2-5) ENG2004 อุณหพลศาสตร์ 3(3-0-6)

ENG2001 กลศาสตร์วิศวกรรม  3(3-0-6) IEN2001 กรรมวิธีการผลิต 3(3-0-6)

ENG2002 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) IEN3101 การศึกษาการทำางานทางอุตสาหกรรม 3(3-0-6)

ENG2003 ความน่าจะเป็นและสถิติสำาหรับวิศวกร 3(3-0-6) IEN3108 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6)

ENG2005 วิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้น 3(3-0-6) ENG2007 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1(0-3-0)

ENG2006 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้น 1(0-3-1) GE xxxx วิชาเลือกกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3(3-0-6)

รวม 19 รวม 19
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ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำานวน

หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำานวน

หน่วยกิต

IEN 3102 การวิจัยการดำาเนินงาน 3(3-0-6) IEN3103 การวางแผนและควบคุมการผลิต 3(3-0-6)

IEN 3109 การวิเคราะห์ต้นทุนอุตสาหกรรม 3(3-0-6) IEN3104 การควบคุมคุณภาพ 3(3-0-6)

และงบประมาณ IEN3105 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6)

IEN 3110 ระบบอัตโนมัติการผลิต 3(3-0-6) IEN3106 วิศวกรรมความปลอดภัย 3(3-0-6)

IEN 3111 ปฏิบัติการระบบอัตโนมัติการผลิต 1(0-3-1) IEN3107 วิศวกรรมการบำารุงรักษา 3(3-0-6)

IEN 3112 การจัดองค์การในงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6) IENXXXX วิชาเลือกสำาหรับวิศวกรรม อุตสาหการ 1 3(3-0-6)

GE xxxx วิชาเลือกกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ 1 

3(3-0-6)

GE xxxx วิชาเลือกกลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ 3(3-0-6)

รวม 19 รวม 18

ปี 3 ภาคการศึกษาฤดูร้อน

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำานวนหน่วยกิต

IEN 4301 การฝึกงานวิศวกรรมอุตสาหการ 3(0-240-0)

รวม 3

ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 1 ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำานวน

หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำานวน

หน่วยกิต

IEN 4201 โครงงานทางวิศวกรรม อุตสาหการ 1 1(0-45-1) IEN 4202 โครงงานทางวิศวกรรม อุตสาหการ 2 3(0-135-0)

IEN 3113 การเยี่ยมชมโรงงานอุตสาหกรรม 1(0-45-0) IEN 4302 สหกิจศึกษา 6(0-640-0)

GE xxxx วิชาเลือกกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ 2 

3(3-0-6)

IEN xxxx วิชาเลือกสำาหรับวิศวกรรม อุตสาหการ 2 3(3-0-6)

IEN xxxx วิชาเลือกสำาหรับวิศวกรรม อุตสาหการ 3 3(3-0-6)

xxx xxxx วิชาเลือกเสรี 1 3(3-0-6)

xxx xxxx วิชาเลือกเสรี 2 3(3-0-6)

รวม 17 รวม 9
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตยานยนต์
Bachelor of Engineering Program in Automotive Manufacturing Engineering

ชื่อปริญญา
ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมการผลิตยานยนต์)

 (อักษรย่อ) : วศ.บ. (วิศวกรรมการผลิตยานยนต์)

ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Bachelor of Engineering Program in Automotive Manufacturing Engineering

  (อักษรย่อ) : B.Eng. (Automotive Manufacturing Engineering)

ความเป็นมาและจุดเด่นของสาขาวิชา
ปัจจุบันอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทยถือว่าเป็นอุตสาหกรรมหลักในการขับเคล่ือนประเทศ การพัฒนาอุตสาหกรรมดังกล่าวอย่าง

เหมาะสม จะทำาให้ประเทศมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจในระยะยาวได้ รวมทั้งรัฐบาลได้ให้ความสำาคัญกับการสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและการ

บริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ดังน้ันการสร้างองค์ความรู้และบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านวิศวกรรมยานยนต์ขั้นสูงจึงมีความจำาเป็น

อยา่งยิง่เพ่ือเปน็กำาลงัสำาคญัในการขบัเคลือ่นใหป้ระเทศสามารถพฒันาไดอ้ยา่งยัง่ยนืและการเปน็ศูนยก์ลางอตุสาหกรรมยานยนตข์องโลกอยา่งแทจ้รงิ

วัตถุประสงค์
 1. เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ ความสามารถเข้าใจพ้ืนฐานทางด้านวิศวกรรมการผลิตยานยนต์ ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบหลักของยานยนต์ 

ระบบการทำางานและส่วนประกอบต่างๆของรถยนต์ อีกทั้งความรู้พื้นฐานทั่วไปด้านวัสดุ การขึ้นรูปช้ินส่วนหลักต่าง ๆ ระบบการผลิตยานยนต์ใน

ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต เข้าใจและประยุกต์ใช้ความรู้ดังกล่าว เพื่อให้ก้าวทันเทคโนโลยีใหม่ๆ และมีความสามารถในการประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 2. เพื่อผลิตบุคลากรทางด้านยานยนต์ มีความรู้พื้นฐานทางด้านพลศาสตร์การเคลื่อนที่ยานยนต์ ด้านระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สำาหรับ

ยานยนต์ และระบบถ่ายเทอากาศสำาหรับยานยนต์

 3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ

 4. เพื่อส่งเสริมให้มีความรู้พื้นฐานทางวิชาการทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างเพียงพอที่จะสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

แนวทางการประกอบอาชีพ
 เม่ือสำาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร บัณฑิตสามารถวางแนวทางการประกอบอาชีพได้หลายแนวทาง อาทิ

 1. วิศวกรยานยนต์

 2. วิศวกรการผลิตยานยนต์และชิ้นส่วน ส่วนประกอบ 

 3. วิศวกรโรงงานอุตสาหกรรม

 4. นักจัดการอุตสาหกรรม

 5. นักจัดการการผลิต

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา
 1. สำาเร็จการศกึษาไม่ตำา่กว่ามธัยมศกึษาตอนปลายตามหลกัสตูรกระทรวงศกึษาธกิารหรอืเทยีบเท่า ในแผนการเรยีน วทิยาศาสตร์-คณติศาสตร์

 2. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อยไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี 

 3. ไม่เคยต้องโทษตามคำาพิพากษาของศาล เว้นแต่ในกรณีที่โทษนั้นเกิดจากความผิดอันกระทำาโดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ

 4. ไม่เป็นคนวิกลจริต และไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ โรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาหรือติดยาเสพติด
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หลักสูตร
จำานวนหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 141 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร
1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  31 หน่วยกิต

  1.1 กลุ่มวิชาภาษา  16 หน่วยกิต

  1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต

  1.3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  3 หน่วยกิต

  1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต

2.  หมวดวิชาเฉพาะ 104 หน่วยกิต

  2.1 วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 24 หน่วยกิต

  2.2 วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม 24 หน่วยกิต

  2.3 วิชาเฉพาะทางวิศวกรรมสำาหรับสาขาวิศวกรรมการผลิตยานยนต์  28 หน่วยกิต

  2.4 วิชาโครงงานวิศวกรรมการผลิตยานยนต์ 4 หน่วยกิต

  2.5 วิชาเลือกเฉพาะสาขาอุตสาหการและการผลิตยานยนต์ 9 หน่วยกิต

   2.5.1 กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะด้านการผลิตยานยนต์

   2.5.2 กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะด้านระบบการผลิต

   2.5.3 กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะด้านการจัดการอุตสาหกรรม

   2.5.4 กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะด้านโลจิสติกส์

   2.5.5 กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน

  2.6 วิชาการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ 15 หน่วยกิต

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำานวน 31 หน่วยกิต แบ่งเป็น 4 กลุ่มวิชาดังนี้

 1.1 กลุ่มวิชาภาษา เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 16 หน่วยกิต ประกอบด้วย

  1.1.1 ภาษาอังกฤษ เลือกเรียน 5 รายวิชา 10 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

ENL 1021 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

(Foundation English) 

2(1-2-3) -

ENL 1022 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง

(English for Real Life)

2(1-2-3) ENL 1021

ENL 2021 ภาษาอังกฤษในธุรกิจบริการและการขาย

(English in the Service and Sales Business)

2(1-2-3) ENL 1022

ENL 2022 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำาเสนอและการสื่อสารในเชิงธุรกิจ 

(English for Presentation and Communication in Business)

2(1-2-3) ENL 2021

ENL 3021 ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครและสัมภาษณ์งาน

(English for Job Application and Interview) 

2(1-2-3) ENL 2022

ENL 3022 ภาษาอังกฤษในบริบทของสังคมทางธุรกิจ 

(English for Social / Business Contexts)

2(1-2-3) ENL 2022

ENL 3023 ภาษาอังกฤษเพื่อการอาชีพในตลาดอาเซียน 

(English Skills for Professionals in ASEAN)

2(1-2-3) ENL 2022
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ENL 3024 ภาษาอังกฤษจากสื่อสังคมออนไลน์ (โซเชียลมีเดีย) 

(English from Social Media) 

2(1-2-3) ENL 2022

ENL 4021 ภาษาอังกฤษเพื่อการจดบันทึกย่อและการสรุปความ 

(English for Note-Taking and Summarizing)

2(1-2-3) ENL 2022

ENL 4022 ภาษาอังกฤษสำาหรับการสอบวัดมาตรฐาน 

(English for Standardized Tests)

2(1-2-3) ENL 2022

  1.1.2 ภาษาญี่ปุ่น 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

JPN 2001 ภาษาญี่ปุ่น 1

(Japanese 1)

3(2-2-5) -

  1.1.3 ภาษาไทย เลือกเรียน 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

THA 1001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

(Thai for Communication)

3(3-0-6) -

THA 1021 ภาษากับวัฒนธรรมไทย 

(Language and Thai Culture)

3(3-0-6) -

 

 1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ เลือกเรียน 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

SOC 1001 บุคลิกภาพและสัมพันธภาพทางสังคม

(Personality and Social Relations)

3(3-0-6) -

SOC 1002 การพัฒนาสังคม

(Social Development)

3(3-0-6) -

SOC 1003 ประชาคมโลกกับอาเซียน

(Global Community and ASEAN)

3(3-0-6) -

SOC 1004 การจัดการความขัดแย้งในชีวิตประจำาวัน

(Conflict Management in Daily Life)

3(3-0-6) -

SOC 1005 ภาวะผู้นำาในสังคมยุคใหม่

(Leadership in Modern Society)

3(3-0-6) -

SOC 1006 กฎหมายในชีวิตประจำาวัน

(Law in Daily Life)

3(3-0-6) -

SOC 1010 ความรู้เท่าทันสื่อ

(Media Literacy)

3(3-0-6) -

SOC 1011 เศรษฐกิจและการเมืองไทย

(Thai Politics and Economy)

3(3-0-6) -

SOC 1021 สหวิทยาการสังคมศาสตร์

(Integrated Social Science)

3(3-0-6) -
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SOC 1022 มนุษย์กับโลกาภิวัตน์

(Man and Globalization)

3(3-0-6) -

SOC 1023 ปัญหาสังคมร่วมสมัย

(Contemporary Social Problems)

3(3-0-6) -

SOC 1024 สังคมชนบทและเมือง

(Rural and Urban Society)

3(3-0-6) -

SOC 1025 จิตวิทยาเพื่อการทำางาน

(Psychology for work)

3(3-0-6) -

  1.3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ เลือกเรียน 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

HUM 1001 มนุษย์กับอารยธรรม

(Man and Civilization)

3(3-0-6) -

HUM 1002 ความงดงามแห่งชีวิต

(Beauty of Life)

3(3-0-6) -

HUM 1004 หมากล้อมกับการพัฒนาความคิด

(GO and Thinking Skill Development)

3(3-0-6) -

HUM 1005 ปรัชญากับการดำาเนินชีวิต

(Philosophy and Living)

3(3-0-6) -

HUM 1006 ไทยศึกษา

(Thai Studies)

3(3-0-6) -

HUM 1021 สหวิทยาการมนุษยศาสตร์

(Integrated Humanities)

3(3-0-6) -

HUM 1022 ศาสนากับสันติภาพ

(Religion and Peace)

3(3-0-6) -

HUM 1023 ศิลปะการดำาเนินชีวิต

(Art of Living)

3(3-0-6) -

HUM 1024 จริยศาสตร์ธุรกิจ

(Business Ethics)

3(3-0-6) -

HUM 1025 มนุษย์กับการใช้เหตุผล

(Man and Reasoning)

3(3-0-6) -

HUM 1026 การคิดเชิงวิพากษ์และสร้างสรรค์

(Critical and Creative Thinking)

3(3-0-6) -

HUM 1027 ชีวิตกับวรรณกรรมสร้างสรรค์

(Life and Creative Literature)

3(3-0-6) -

HUM 1028 นวัตกรรมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต

(Innovation and Quality of Life Improvement)

3(3-0-6) -
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 1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 2 รายวิชา 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

SCI 1001 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำาวัน

(Mathematics and Statistics in Daily Life)

3(3-0-6) -

SCI 1002 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

(Applications of Information Technology)

3(3-0-6) -

 และเลือกเรียน 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

SCI 1003 การอนุรักษ์พลังงานและการจัดการสิ่งแวดล้อม

(Energy Conservation and Environmental Management)

3(3-0-6) -

SCI 1004 เทคโนโลยีสำาหรับสำานักงานอัตโนมัติ

(Technology for Office Automation)

3(2-2-5) -

SCI 1005 โภชนาการเพื่อสุขภาพ

(Nutrition for Health)

3(3-0-6) -

SCI 1008 การจัดการการเงินส่วนบุคคล

(Personal Financial Management)

3(3-0-6) -

SCI 1021 วิทยาศาสตร์กับชีวิต

(Science and Life)

3(3-0-6) -

SCI 1022 สถิติเบื้องต้นเพื่อการวิจัย

(Basic Statistics for Research)

3(3-0-6) -

2. หมวดวิชาเฉพาะ จำานวน 104 หน่วยกิต

  2.1 วิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จำานวน 24 หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

MAT 1011 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1

(Engineering Mathematics 1)

3(3-0-6) -

MAT 1012 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2

(Engineering Mathematics 2)

3(3-0-6) MAT 1011

MAT 2001 พีชคณิตเชิงเส้นและสมการดิฟเฟอเรนเชียล

(Linear Algebra and Differential Equations)

3(3-0-6) MAT 1012

MAT 2002 วิธีการคณิตศาสตร์ประยุกต์

(Methods of Applied Mathematics)

3(3-0-6) MAT 2001

PHY 1011 ฟิสิกส์วิศวกรรม 1

(Engineering Physics 1)

3(3-0-6) -

PHY 1021 ฟิสิกส์วิศวกรรม 2

(Engineering Physics 2)

3(3-0-6) PHY 1011

PHY 1012 ปฏิบัติการฟิสิกส์วิศวกรรม 1

(Engineering Physics Laboratory 1)

1(0-3-1) -

PHY 1022 ปฏิบัติการฟิสิกส์วิศวกรรม 2

(Engineering Physics Laboratory 2)

1(0-3-1) PHY 1012 
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CHM 1011 เคมีวิศวกรรม

(Engineering Chemistry)

3(3-0-6) -

CHM 1012 ปฏิบัติการเคมีวิศวกรรม

(Engineering Chemistry Laboratory)

1(0-3-1) -

 

  2.2 วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม จำานวน 24 หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

ENG 1001 การเขียนแบบวิศวกรรม

(Engineering Drawing)

3(2-2-5) -

ENG 1002 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

(Introduction to Computer Programming)

 3(2-2-5) -

ENG 2001 กลศาสตร์วิศวกรรมภาคสถิตยศาสตร์

(Engineering Mechanics - Statics)

3(3-0-6) PHY 1011

ENG 2002 วัสดุวิศวกรรม

(Engineering Materials)

3(3-0-6) -

ENG 2004 อุณหพลศาสตร์และการถ่ายเทความร้อน

(Thermodynamics and Heat Transfer)

3(3-0-6) PHY 1011

ENG 2005 วิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้น

(Introduction to Electrical Engineering)

3(3-0-6) -

ENG 2006 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้น

(Introduction to Electrical Engineering Laboratory)

1(0-3-1) -

ENG 2007 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล

(Mechanical Engineering Laboratory)

1(0-3-1) -

IEN 2001 กรรมวิธีการผลิต

(Manufacturing Processes)

3(3-0-6) -

IEN 2002 ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการเบื้องต้น

(Introduction to Industrial Engineering Laboratory)

1(0-3-1) -

  

  2.3 วิชาเฉพาะทางวิศวกรรมสำาหรับสาขาวิศวกรรมการผลิตยานยนต์ จำานวน 28 หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

AME 3101 กลศาสตร์วิศวกรรมภาคพลศาสตร์

(Engineering Mechanics- Dynamics)

3(3-0-6) ENG 2001

AME 3102 กลศาสตร์ของไหล

(Fluid Mechanics)

3(3-0-6) PHY 1011

AME 3103 การออกแบบทางวิศวกรรมเครื่องกล

(Mechanical Engineering Design)

3(3-0-6) AME 3101

AME 3104 คอมพิวเตอร์ช่วยการออกแบบการผลิตและวิศวกรรม

(CAD/CAM/CAE)

3(3-0-6) -

AME 3105 กลศาสตร์ของวัสดุ

(Mechanics of Materials)

3(3-0-6) ENG 2001
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AME 3106 ทฤษฎีการแก้ไขปัญหาเชิงประดิษฐ์คิดค้น

(Theory of Inventive Problem Solving)

3(2-2-5) -

AME 3201 พลศาสตร์และการสั่นสะเทือน

(Dynamics and Vibrations)

3(3-0-6) AME 3101

AME 3202 พื้นฐานวิศวกรรมยานยนต์และเครื่องยนต์สันดาปภายใน

(Automotive Engineering Fundamental and Internal Combustion 

Engine)

3(3-0-6) -

IEN 3110 ระบบอัตโนมัติในการผลิต

(Manufacturing Automation Systems)

3(3-0-6) -

AME 3113 การเยี่ยมชมโรงงานอุตสาหกรรม

(Industrial Visit)

1(0-45-0) นักศึกษาชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาที่ 

2 ขึ้นไป 

  2.4 วิชาโครงงานวิศวกรรมการผลิตยานยนต์ จำานวน 4 หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

AME 4201 โครงงานทางวิศวกรรมการผลิตยานยนต์ 1
(Automotive Manufacturing Engineering Project 1)

1(0-2-1) -

AME 4202 โครงงานทางวิศวกรรมการผลิตยานยนต์ 2
(Automotive Manufacturing Engineering Project 2)

3(0-6-3) AME 4201

  2.5  วิชาเลือกเฉพาะสาขาอุตสาหการและการผลิตยานยนต์ เลือกไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 

จากรายวิชาต่อไปนี้*

  หมายเหตุ* นักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาเลือกจากกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือจากหลายกลุ่มวิชาได้

   2.5.1 กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะด้านการผลิตยานยนต์

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

AME 4203 อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องมือวัดสำาหรับยานยนต์
(Electronics and Insturment for Automobile)

3(3-0-6) ENG 2005, AME 
3105

AME 4204 อากาศพลศาสตร์ของยานพาหนะ
(Vehicle Aerodynamics)

3(3-0-6) AME 3101,
AME 3105

AME 4205 ระบบส่งกำาลัง
(Power Train Systems)

3(3-0-6) AME 3103

AME 4206 พลศาสตร์ของยานพาหนะ
(Vehicle Dynamics)

3(3-0-6) AME 3101, AME 
3103

AME 4207 การควบคุมและพลศาสต์ของระบบ
(System Dynamics and Controls)

3(3-0-6) AME 3101, AME 
3103

AME 4208 เสียงรบกวน การสั่นสะเทือน และความแข็งกระด้าง
(Noise, Vibration and Harshness)

3(3-0-6) AME 3101

AME 4209 การตรวจวินิจฉัยและการบำารุงรักษายานยนต์
(Automotive Diagnostics and Maintenance)

3(3-0-6) AME 3101

AME 4210 การวิเคราะห์โครงสร้างยานพาหนะ
(Vehicle Structural Analysis)

3(3-0-6) AME 3101
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AME 4211 ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์
(Automation and Robotics)

3(3-0-6) -

AME 4299 หัวข้อพิเศษทางด้านวิศวกรรมการผลิตยานยนต์
(Special Topics in Automotive Manufacturing Engineering)

3(3-0-6) นักศึกษา
ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป

  2.5.2 กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะด้านระบบการผลิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

ENG 2003 ความน่าจะเป็นและสถิติสำาหรับวิศวกร

(Probability and Statistics for Engineer)

3(3-0-6) MAT 1012

IEN 3101 การศึกษาการทำางานทางอุตสาหกรรม

(Industrial Work Study)

3(3-0-6) -

IEN 3102 การวิจัยการดำาเนินงาน

(Operations Research)

3(3-0-6) MAT 2002

IEN 3103 การวางแผนและควบคุมการผลิต

(Production Planning and Control)

3(3-0-6) -

IEN 3104 การควบคุมคุณภาพ

(Quality Control)

3(3-0-6) ENG 2003

IEN 3105 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม

(Industrial Plant Design)

3(3-0-6) -

IEN 3106 วิศวกรรมความปลอดภัย

(Safety Engineering)

3(3-0-6) -

IEN 3107 วิศวกรรมการบำารุงรักษา

(Maintenance Engineering)

3(3-0-6) -

IEN 4501 การทดสอบแบบไม่ทำาลาย

(Nondestructive Testing)

3(3-0-6) ENG 2002

IEN 4502 การวิเคราะห์ความเสียหายของวัสดุ

(Material Failure Analysis)

3(3-0-6) ENG 2002

IEN 4503 วิศวกรรมเครื่องมือกล

(Machine Tool Engineering)

3(3-0-6) IEN 2001

IEN 4504 คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต

(Computer Aided Manufacturing)

3(3-0-6) -

IEN 4505 แมคคาทรอนิกส์

(Mechatronics)

3(3-0-6) -

IEN 4506 ระบบผลิตขั้นสูง

(Advanced Manufacturing System)

3(3-0-6) IEN 2001

IEN 4507 ระบบผลิตแบบยืดหยุ่น

(Flexible Manufacturing System)

3(3-0-6) IEN 2001

IEN 4508 การจำาลองสถานการณ์

(Simulation)

3(3-0-6) ENG 2003
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IEN 4509 การวิจัยการดำาเนินงานขั้นสูง

(Advanced Operations Research)

3(3-0-6) ENG 2003

IEN 4510 การออกแบบการทดลอง

(Design of Experiment)

3(3-0-6) ENG 2003

IEN 4599 หัวข้อพิเศษทางด้านระบบการผลิต

(Special Topics in Industrial Engineering)

3(3-0-6) นักศึกษา

ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป

  2.5.3 กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะด้านการจัดการอุตสาหกรรม

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

IEN 3108 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม

(Engineering Economy)

3(3-0-6) -

IEN 3109 การวิเคราะห์ต้นทุนอุตสาหกรรมและงบประมาณ

(Industrial Cost Analysis and Budgeting)

3(3-0-6) -

IEN 3112 การจัดการองค์การและการบริหารงานอุตสาหกรรม 

(Industrial Organization Management)

3(3-0-6) -

IEN 4401 การจัดการทางวิศวกรรม

(Engineering Management)

3(3-0-6) -

IEN 4402 การบริหารโครงการ

(Project Management)

3(3-0-6) -

IEN 4403 การพัฒนาผลิตภัณฑ์

(Product Development)

3(3-0-6) -

IEN 4404 กฎหมายอุตสาหกรรม

(Industrial Law)

3(3-0-6) -

IEN 4405 ระบบการจัดการคุณภาพ

(Quality Management System)

3(3-0-6) -

IEN 4406 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทางอุตสาหกรรม

(Industrial Management Information Systems)

3(3-0-6) -

IEN 4499 หัวข้อพิเศษทางการจัดการอุตสาหกรรม

(Special Topics in Industrial Engineering)

3(3-0-6) นักศึกษา

ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป

IEN 4601 หลักการพื้นฐานด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

(Principles of Logistics and Supply Chain)

3(3-0-6) -

IEN 4602 การออกแบบระบบขนส่ง

(Transportation System Design)

3(3-0-6) -

IEN 4603 การออกแบบคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า

(Warehouse and Distribution Management)

3(3-0-6) -

IEN 4604 การจัดการและควบคุมสินค้าคงคลัง 

 (Inventory Management and Control)

3(3-0-6) -

IEN 4605 การจัดการต้นทุนโลจิสติกส์ 

(Logistics Cost Management)

3(3-0-6) -

IEN 4606 วิศวกรรมการขนถ่ายวัสดุ

(Material Handling Engineering)

3(3-0-6) -

IEN 4699 หัวข้อพิเศษทางด้านโลจิสติกส์ 

(Special Topics in Logistic)

3(3-0-6) นักศึกษา

ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป
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  2.5.4 กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะด้านโลจิสติกส์

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

IEN 4606 วิศวกรรมการขนถ่ายวัสดุ

(Material Handling Engineering)

3(3-0-6) -

IEN 4699 หัวข้อพิเศษทางด้านโลจิสติกส์ 

(Special Topics in Logistic)

3(3-0-6) นักศึกษา

ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป

  2.5.5 กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

IEN 4701 พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

(Energy and Environment)

3(3-0-6) -

IEN 4702 การวางแผนพลังงานในอุตสาหกรรม 

(Energy Planning for Industries)

3(3-0-6) -

IEN 4703 การควบคุมมลพิษทางอุตสาหกรรม 

(Industrial Pollution Control)

3(3-0-6) -

IEN 4704 การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

(Environmental Impact Assessment)

3(3-0-6) -

IEN 4705 การยศาสตร์อุตสาหกรรม 

(Industrial Ergonomics)

3(3-0-6) -

IEN 4706 การจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม 

(Occupational Safety, Health and Environment Management)

3(3-0-6) -

IEN 4799 หัวข้อพิเศษทางด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน 

(Special Topics in Environment and Energy)

3(3-0-6) นักศึกษา

ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป

  2.6 วิชาการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ จำานวน 15 หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

ENG 1801 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติสำาหรับวิศวกรและนักเทคโนโลยี 

(Work-based Learning for Engineers and Technologists)

3(0-40-0) -

AME 2801 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านวิศวกรรมการผลิตยานยนต์ 1

(Work-based Learning for Automotive Manufacturing Engineering 1)

3(0-40-0) -

AME 3801 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านวิศวกรรมการผลิตยานยนต์ 2

(Work-based Learning for Automotive Manufacturing Engineering 2)

3(0-40-0) AME 2801

AME 4801 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านวิศวกรรมการผลิตยานยนต์ 3 

(Work-based Learning for Automotive Manufacturing Engineering 3)

6(0-40-0) AME 3801

  ทัง้นีห้นว่ยงานทีร่บันกัศกึษาฝกึงานในวชิาการเรยีนรูภ้าคปฏบิตัอิาจเปน็หนว่ยงานในประเทศหรอืตา่งประเทศกไ็ดแ้ตต่อ้งไดร้บัความเหน็

ชอบจากหัวหน้าสาขาและคณบดี

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

   รายวิชา ที่เปิดสอนในคณะต่างๆ ของสถาบันฯ โดยนักศึกษาจะต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาถึงความเหมาะสม ทั้งใน

เรื่องของความรู้ ความสามารถและเวลาเรียนก่อนทำาการลงทะเบียน จึงจะอนุมัติให้ลงทะเบียนได้
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แผนการศึกษา

ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำานวน

หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำานวน

หน่วยกิต

ENL 1021 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2(1-2-3) ENL 1022 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2(1-2-3)

JPN 2001 ภาษาญี่ปุ่น 1 3(2-2-5) THA xxxx วิชากลุ่มวิชาภาษาไทย 3(3-0-6)

SOC xxxx วิชากลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3(3-0-6) HUM xxxx วิชากลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3(3-0-6)

SCI 1002 การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) MAT 1012 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 3(3-0-6)

MAT1011 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 3(3-0-6) PHY 1021 ฟิสิกส์วิศวกรรม 2 3(3-0-6)

PHY 1011 ฟิสิกส์วิศวกรรม 1 3(3-0-6) PHY 1022 ปฏิบัติการฟิสิกส์วิศวกรรม 2 1(0-3-1)

PHY 1012 ปฏิบัติการฟิสิกส์วิศวกรรม 1 1(0-3-1) ENG 1001 การเขียนแบบวิศวกรรม 3(2-2-5)

CHM1011 เคมีวิศวกรรม 3(3-0-6) ENG 1002 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 3(2-2-5)

CHM1012 ปฏิบัติการเคมีวิศวกรรม 1(0-3-1) IEN 2002 ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการเบื้องต้น 1(0-3-1)

รวม 22 รวม 22
 

ปีที่ 1 ภาคฤดูร้อน

ENG 1801 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติพื้นฐานสำาหรับวิศวกรและนักเทคโนโลยี 3(0-40-0)

รวม 3 หน่วยกิต

ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำานวน

หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำานวน

หน่วยกิต

ENL 2021 ภาษาอังกฤษในธุรกิจบริการและการขาย 2(1-2-3) ENL 2022 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำาเสนอและการ

สื่อสารในเชิงธุรกิจ

2(1-2-3)

SCI 1001 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำาวัน 3(3-0-6) MAT 2002 วิธีการคณิตศาสตร์ประยุกต์ 3(3-0-6)

MAT 2001 พีชคณิตเชิงเส้นและสมการ 

ดิฟเฟอเรนเชียล

3(3-0-6) SCI xxxx วิชาเลือกกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์

3(3-0-6)

ENG 2001 กลศาสตร์วิศวกรรมภาคสถิตยศาสตร์ 3(3-0-6) IEN 2001 กรรมวิธีการผลิต 3(3-0-6)

ENG 2002 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) ENG 2007 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1(0-3-1)

ENG 2004 อุณหพลศาสตร์และการถ่ายเทความร้อน 3(3-0-6) AME 3101 กลศาสตร์วิศวกรรมภาคพลศาสตร์ 3(3-0-6)

ENG 2005 วิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้น 3(3-0-6) AME 3102 กลศาสตร์ของของไหล 3(3-0-6)

ENG 2006 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้น 1(0-3-1)

รวม 21 รวม 18

ปีที่ 2 ภาคฤดูร้อน

AME 2801 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านวิศวกรรมการผลิตยานยนต์ 1 3(0-40-0)

รวม 3 หน่วยกิต
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ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำานวน

หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำานวน

หน่วยกิต

ENL 3023 ภาษาอังกฤษเพื่อการอาชีพ 2(1-2-3) AME 3106 ทฤษฎีการแก้ไขปัญหาเชิงประดิษฐ์คิดค้น 3(2-2-5)

ในตลาดอาเซียน AME 3201 พลศาสตร์และการสั่นสะเทือน 3(3-0-6)

AME 3103 การออกแบบทางวิศวกรรมเครื่องกล 3(3-0-6) AME 3202 พื้นฐานวิศวกรรมยานยนต์และเครื่องยนต์ 3(3-0-6)

AME 3104 คอมพิวเตอร์ช่วยการออกแบบการผลิต 3(3-0-6) สันดาปภายใน

และวิศวกรรม AME XXXX วิชาเลือกสำาหรับวิศวกรรมการ 3(3-0-6)

AME 3105 กลศาสตร์ของวัสดุ 3(3-0-6) ผลิตยานยนต์ 1

IEN 3110 ระบบอัตโนมัติในการผลิต 3(3-0-6)

AME 3113 การเยี่ยมชมโรงงานอุตสาหกรรม 1(0-45-0)

รวม 15 รวม 12

ปี 3 ภาคการศึกษาฤดูร้อน

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำานวนหน่วยกิต

AME 3801 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านวิศวกรรมการผลิตยานยนต์ 2 3(0-40-0)

รวม 3

ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 1 ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำานวน

หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำานวน

หน่วยกิต

AME 4201 โครงงานทางวิศวกรรมการผลิตยานยนต์ 1 1 IEN 4202 โครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 2 3(0-135-0)

AME XXXX วิชาเลือกสำาหรับวิศวกรรมการ 3 IEN 4302 สหกิจศึกษา 6(0-640-0)

ผลิตยานยนต์ 2 AME 4202 โครงงานทางวิศวกรรมการผลิตยานยนต์ 2 3

AME XXXX วิชาเลือกสำาหรับวิศวกรรมการ

ผลิตยานยนต์ 3 

3 AME 4801 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านวิศวกรรมการ

ผลิตยานยนต์ 3

6

XX XXXX วิชาเลือกเสรี 1 3

XX XXXX วิชาเลือกเสรี 2 3

รวม 13 รวม 9
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ความเป็นมาและจุดเด่นของสาขาวิชา
ปัจจุบันประเทศไทยได้มีการพัฒนาประเทศในหลายด้านและในทุกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมักเข้ามามีบทบาทและถูกนำาไปประยุกต์ใช้

เสมอ เพื่อเพิ่มความสามารถท้ังในด้านการสื่อสาร การจัดการและสารสนเทศขององค์การ กล่าวได้ว่าในปัจจุบันฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศมีความ

จำาเป็นอย่างยิ่งในทุกองค์กร ทำาให้มีความต้องการแรงงานในสาขานี้มากยิ่งขึ้น นอกจากนั้น เทคโนโลยีสารสนเทศมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

ซึง่ผูท้ีจ่ะประกอบอาชพีในดา้นนีจ้ำาเปน็จะตอ้งมคีวามสามารถอยา่งสูงทัง้ในดา้นทฤษฎีและการปฏิบตั ิทำาใหต้ลาดแรงงานดา้นนีม้คีวามตอ้งการกำาลงั

คนสูง โดยสอดคล้องกับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 2) ของประเทศไทย พ.ศ. 2552 – 2556 ที่เน้นการพัฒนากำาลังคน

ให้มีคุณภาพและปริมาณที่เพียงพอ ทั้งบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Professionals) ด้วยการพัฒนากำาลังคนด้าน ICT 

และบุคคลทั่วไปให้มีความสามารถในการสร้างสรรค์ ผลิต และใช้สารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณและรู้เท่าทัน 

ประเทศไทยนั้นได้ให้ความสำาคัญต่อบทบาททางเทคโนโลยีสารสนเทศในหลายๆ ด้าน โดยเป็นทั้งช่องทางในการยกระดับคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนและสังคมไทย และเป็นเครื่องมือสำาคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งปัจจัยสำาคัญอย่างหนึ่งที่มีผลต่อการพัฒนาเทคโนโลยี

สารสนเทศของประเทศไทย คือ การเตรียมความพร้อมของบุคลากรที่มีทักษะทางด้านดังกล่าว อย่างไรก็ดีแม้ว่าในประเทศไทยมีผู้สนใจและจบการ

ศึกษาทางด้านนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แต่ประเทศไทยก็ยังขาดแคลนบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอีกมาก อีกทั้งยังพบว่าผู้ที่สำาเร็จการศึกษาใหม่ใน

สาขาวชิาดา้นนีม้กัไมส่ามารถทำางานไดท้นัทตีอ้งเรยีนรูง้านปรบัตวัเขา้กบัสภาพแวดลอ้มและวฒันธรรมองคก์ร ทำาใหผู้ป้ระกอบการตอ้งรบัภาระความ

เสีย่งทีจ่ะไมส่ามารถรบับคุลากรไดต้รงตามความตอ้งการเพิม่ข้ึน นอกจากนีเ้ทคโนโลยขีองสาขาวชิานีย้งัถอืวา่มกีารเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็มากท่ีสดุ

สาขาหนึง่ หลกัสตูรนีจ้งึมุง่แกป้ญัหาเหลา่นีโ้ดยการปรบัโครงสรา้งเนือ้หาวชิาภาคปฏิบตัใิหเ้ปน็ระบบมเีนือ้หาสะทอ้นความตอ้งการของสถานประกอบ

การมากทีสุ่ด อีกทัง้ปรับเนื้อหาให้เท่าทนักับวิวฒันาการของเทคโนโลยีและกระชับเป็นไปตามมาตรฐานหลกัสูตรระดับสากล เพื่อพัฒนาบุคลากรทีม่ี

ศักยภาพ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำางาน เกิดประโยชน์แก่ตนเองสถานประกอบการ และสังคม 

การพฒันาหลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ ถอืเปน็แนวทางทีส่อดคล้องกบัแผนแมบ่ทเทคโนโลยสีารสนเทศ

และการสื่อสาร (ฉบับที่ 2) ของประเทศไทย พ.ศ. 2552-2556 ที่ต้องการให้สัดส่วนของกำาลังคนด้าน ICT ที่จบการศึกษาในแต่ละปี ในระดับที่สูงกว่า

ปริญญาตรีไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของผู้จบการศึกษาด้าน ICT ทั้งหมดในปีนั้นๆ ด้วยการส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนด้าน ICT ระดับปริญญาโท 

ที่เน้นการปฏิบัติงานจริงกับภาคอุตสาหกรรมในรูปแบบต่างๆ 

แนวทางในการประกอบอาชีพ
นกัเทคโนโลยสีารสนเทศระดบัเชีย่วชาญ และนกัวจิยัพฒันาดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศทีส่ามารถแกไ้ขปญัหาทีเ่กดิขึน้จรงิในภาคอตุสาหกรรม

ในด้านต่างๆ เช่น งานพัฒนาระบบ (System Development) งานจัดการฐานข้อมูล (Database Administration) งานจัดการระบบเครือข่ายและ

ความปลอดภัย (Network Administration and Security) งานสนับสนุนด้านเว็บ (Web Support)

วัตถุประสงค์
1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีความรู้ ความสามารถทางด้านการวิจัยเฉพาะทางในสาขาต่างๆ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่นำาไปใช้ในการ 

แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในภาคอุตสาหกรรม 

2. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถระดับผู้เช่ียวชาญเฉพาะทางในสาขาต่างๆ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นท่ีต้องการ 

ในภาคอุตสาหกรรม

3. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ สามารถนำาความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้จริงอย่างมี

ประสิทธิภาพ เพื่อความสำาเร็จในการประกอบอาชีพและพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศให้มีความเจริญรุ่งเรือง

4. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีบุคลิกภาพสง่างามเพียบพร้อมด้วยจริยธรรม ศีลธรรมอันดีงาม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และประเทศชาติ

5. เพื่อปลูกฝังให้มหาบัณฑิตเป็นผู้ที่มีการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ไปตลอดชีวิต 
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คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา
สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

หลักสูตร 
จำานวนหน่วยกิต

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

นักศึกษาที่สอบภาษาอังกฤษไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่สถาบันกำาหนด ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา ENL 5001 และนักศึกษาบางคนที่จำาเป็นต้อง

เลือกเรียนปรับพื้นฐานจากรายวิชา ITE 500X ตามความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยรายวิชาเหล่านี้ไม่นับหน่วยกิตในหลักสูตร ดังนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน
 ENL 5001 ภาษาอังกฤษสำาหรับบัณฑิตศึกษา 1 2(2-0-4) -

  (Graduate English I)   

 ITE 5002 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(3-0-6) -

  (Object-Oriented Programming)    

 ITE 5004 ระบบฐานข้อมูล 3(3-0-6) -

  (Database Systems)    

 ITE 5005 โครงข่ายข้อมูล 3(3-0-6) -

  (Data Network)    

 แผน ก แบบ ก 1 จำานวน 40 หน่วยกิต ประกอบด้วย

1) หมวดวิชาบังคับ จำานวน 4 หน่วยกิต

2) วิทยานิพนธ์ จำานวน 36 หน่วยกิต

 แผน ก แบบ ก 2 จำานวน 40 หน่วยกิต ประกอบด้วย

1) หมวดวิชาบังคับ จำานวน 16 หน่วยกิต

2) หมวดวิชาเลือก จำานวน 12 หน่วยกิต

3) วิทยานิพนธ์ จำานวน 12 หน่วยกิต

 แผน ข จำานวน 40 หน่วยกิต ประกอบด้วย

 1) หมวดวิชาบังคับ จำานวน  16 หน่วยกิต

 2) หมวดวิชาเลือก จำานวน 18 หน่วยกิต

 3) การศึกษาค้นคว้าอิสระ จำานวน  6 หน่วยกิต
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รายวิชา
 หมวดวิชาบังคับ ให้เรียน 16 หน่วยกิต ท้ังแผน ก แบบ ก 2 และแผน ข

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน
 ITE 6101 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ขั้นสูง 3(3-0-6) -  

  (Advanced Software Engineering) 

 ITE 6102 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการขั้นสูง 3(3-0-6) -  

  (Advanced Management Information Systems) 

 ITE 6103 ระบบฐานข้อมูลขั้นสูง 3(3-0-6) -  

  (Advanced Database Systems) 

 ITE 6104 โครงข่ายคอมพิวเตอร์ขั้นสูง 3(3-0-6) -  

  (Advanced Computer Networks) 

 ITE 6811 โครงงานวิจัยเพื่อภาคอุตสาหกรรม 1 2(0-4-2) -  

  (Industrial Research Project 1) 

 ITE 6812 โครงงานวิจัยเพื่อภาคอุตสาหกรรม 2 2(0-4-2) -  

  (Industrial Research Project 2) 

 หมวดวิชาเลือก ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต สำาหรับแผน ก แบบ ก2 และ 18 หน่วยกิต สำาหรับแผน ข

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

ITE 6201 ระบบสารสนเทศองค์กร

(Organizational Information Systems)

3(3-0-6) -

ITE 6202 การวิเคราะห์และออกแบบกระบวนการทางธุรกิจ

(Business Process Analysis and Design)

3(3-0-6) -

ITE 6203 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติ

(Research Methodology and Statistic)

3(3-0-6) -

ITE 6204 การจัดการโครงการ

(Project Management)

3(3-0-6) -

ITE 6205 การจัดการยุคใหม่และภาวะผู้นำา

(Modern Management and Leadership)

3(3-0-6) -

ITE 6206 การให้คำาปรึกษาและการบริหารทีมงาน

(Team Consulting and Management)

3(3-0-6) -

ITE 6207 การวางแผนทรัพยากรองค์กร

(Enterprise Resources Planning)

3(3-0-6) -

ITE 6208 การจัดการเทคโนโลยีและการดำาเนินงาน

(Technology and Operation Management )

3(3-0-6) -

ITE 6210 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

(Decision Support Systems)

3(3-0-6) -

ITE 6211 การจัดการความมั่นคงของสารสนเทศ

(Information Security Management)

3(3-0-6) -

ITE 6212 ระบบข่าวกรองทางธุรกิจ

(Business Intelligence Systems)

3(3-0-6) -

ITE 6213 ปัญญาประดิษฐ์

(Artificial Intelligence)

3(3-0-6) -
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ITE 6214 เทคโนโลยีการจัดการองค์ความรู้

(Knowledge Management Technology)

3(3-0-6) -

ITE 6215 การประมวลผลภาพและวีดีทัศน์

(Image and Video Processing)

3(3-0-6) -

ITE 6216 การทำาเหมืองข้อมูล

(Data Mining)

3(3-0-6) -

ITE 6217 การเรียนรู้ของเครื่อง

(Machine Learning)

3(3-0-6) -

ITE 6218 การประมวลผลภาษาธรรมชาติ

(Natural Language Processing)

3(3-0-6) -

ITE 6219 การบริหารออกแบบและจัดการระบบ

(System Administration, Design and Management)

3(3-0-6) -

ITE 6220 เทคโนโลยีเว็บขั้นสูง

(Advanced Web Technology)

3(3-0-6) -

ITE 6221 การสื่อสารและเครือข่ายไร้สาย

(Wireless Communications and Networks)

3(3-0-6) -

ITE 6222 การบริหารออกแบบและจัดการเครือข่าย

(Network Administration, Design, and Management)

3(3-0-6) -

ITE 6801 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ระบบการวางแผนทรัพยากรขององค์กร

(Enterprise Resource Planning Workshop)

3(3-0-6) -

ITE 6802 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ระบบฐานข้อมูล

(Database System Workshop)

3(3-0-6) -

ITE 6901 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1

(Selected Topic in Information Technology 1)

3(3-0-6) -

ITE 6902 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2

(Selected Topic in Information Technology 2)

3(3-0-6) -

ITE 6903 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 3

(Selected Topic in Information Technology 3)

3(3-0-6) -

ITE 6904 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 4

(Selected Topic in Information Technology 4)

3(3-0-6) -

ITE 6905 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 5

(Selected Topic in Information Technology 5)

3(3-0-6) -

ITE 6906 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 6

(Selected Topic in Information Technology 6)

3(3-0-6) -

 หมวดวิชาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

ITE 7901 วิทยานิพนธ์ (สำาหรับแผน ก1)

(Thesis)

36(0-72-144) -

ITE 7902 วิทยานิพนธ์ (สำาหรับแผน ก2)

(Thesis)

12(0-24-48) -

ITE 7903 การค้นคว้าอิสระ (สำาหรับแผน ข)

(Independent Study)

6(0-12-24) -
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แผนการศึกษา
 แผน ก แบบ ก1 

ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา จำานวน
หน่วยกิต

รหัสวิชา รายวิชา จำานวน
หน่วยกิต

ITE 6811 โครงงานวิจัยเพื่อภาคอุตสาหกรรม 1
(Industrial Research Project 1)

2(0-4-2) ITE 6812 โครงงานวิจัยเพื่อภาคอุตสาหกรรม 2
(Industrial Research Project 2)

2(0-4-2)

ITE 7901 วิทยานิพนธ์ (Thesis) 8(0-16-32) ITE 7901 วิทยานิพนธ์ (Thesis) 8(0-16-32)

รวม 10 รวม 10

ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา จำานวน
หน่วยกิต

รหัสวิชา รายวิชา จำานวน
หน่วยกิต

ITE 7901 วิทยานิพนธ์ (Thesis) 10(0-20-40) ITE 7901 วิทยานิพนธ์ (Thesis) 10(0-20-40)

รวม 10 รวม 10

แผน ก แบบ ก2 

ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา จำานวน
หน่วยกิต

รหัสวิชา รายวิชา จำานวน
หน่วยกิต

ITE 6101 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ขั้นสูง
(Advanced Software Engineering)

3(3-0-6) ITE 6103 ระบบฐานข้อมูลขั้นสูง
(Advanced Database Systems)

3(3-0-6)

ITE 6102 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการขั้นสูง
(Advanced Management Information

3(3-0-6) ITE 6104 โครงข่ายคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
(Advanced Computer Networks)

3(3-0-6)

Systems) ITE 6812 โครงงานวิจัยเพื่อภาคอุตสาหกรรม 2 2(0-4-2)

ITE 6811 โครงงานวิจัยเพื่อภาคอุตสาหกรรม 1 2(0-4-2) (Industrial Research Project 2)

(Industrial Research Project 1) ITE XXXX วิชาเลือก 2 (Selective 2) 3(3-0-6)

ITE XXXX วิชาเลือก 1 (Selective 1) 3(3-0-6)

รวม 11 รวม 11

ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา จำานวน

หน่วยกิต

รหัสวิชา รายวิชา จำานวน

หน่วยกิต

ITE XXXX วิชาเลือก 3 (Selective 3) 3(3-0-6) ITE 7902 วิทยานิพนธ์ (Thesis) 9(0-18-36)

ITE XXXX วิชาเลือก 4 (Selective 4) 3(3-0-6)

ITE 7902 วิทยานิพนธ์ (Thesis) 3(0-6-12)

รวม 9 รวม 9



130

แผน ข 

ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา จำานวน

หน่วยกิต

รหัสวิชา รายวิชา จำานวน

หน่วยกิต

ITE 6101 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ขั้นสูง
(Advanced Software Engineering)

3(3-0-6) ITE 6103 ระบบฐานข้อมูลขั้นสูง

(Advanced Database Systems)

3(3-0-6)

ITE 6102 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการขั้นสูง

(Advanced Management Information

3(3-0-6) ITE 6104 โครงข่ายคอมพิวเตอร์ขั้นสูง

(Advanced Computer Networks)

3(3-0-6)

Systems) ITE 6812 โครงงานวิจัยเพื่อภาคอุตสาหกรรม 2 2(0-4-2)

ITE 6811 โครงงานวิจัยเพื่อภาคอุตสาหกรรม 1 2(0-4-2) (Industrial Research Project 2)

(Industrial Research Project 1) ITE XXXX วิชาเลือก 2 (Selective 2) 3(3-0-6)

ITE XXXX วิชาเลือก 1 (Selective 1) 3(3-0-6)

รวม 11 รวม 11

ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา จำานวน

หน่วยกิต

รหัสวิชา รายวิชา จำานวน

หน่วยกิต

ITE XXXX วิชาเลือก 3 (Selective 3) 3(3-0-6) ITE XXXX วิชาเลือก 6 (Selective 6) 3(3-0-6)

ITE XXXX วิชาเลือก 4 (Selective 4) 3(3-0-6) ITE 7903 การค้นคว้าอิสระ (Independent Study) 6(0-40-80)

ITE XXXX วิชาเลือก 5 (Selective 5) 3(3-0-6)

รวม 9 รวม 9
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รายชื่ออาจารย์และบุคลากรประจำาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

1. รองศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฐ์ ชาญเกียรติก้อง
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดัชกรณ์ ตันเจริญ
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิเทศสัมพันธ์

3. รองศาสตราจารย์ ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์
รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตยานยนต์

4. อาจารย์นิธิภัทร กมลสุข
หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ ศิริโอฬาร
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา สงวนสัตย์
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

7. อาจารย์วรรณวิภา วงศ์วิไลสกุล
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

8. ดร.วราภรณ์ กลิ่นบุญ
อาจารย์ประจำา
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9. อาจารย์สิทธิโชค สิทธิราชา
อาจารย์ประจำา

10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกพันธรน์ โลกุตรวงศ์
อาจารย์ประจำา

11. อาจารย์ธันยวนันฐ์ เลียนอย่าง
อาจารย์ประจำา

 

12. อาจารย์พัชราภา อินทพรต
อาจารย์ประจำา

13. อาจารย์วิรินทร์ สนธิ์เศรษฐี
อาจารย์ประจำา

  

14. อาจารย์กิตติพงษ์  ศรีแขไตร  
อาจารย์ประจำา

15. อาจารย์ธีรศักดิ์ พลพันธ์
อาจารย์ประจำา

16. อาจารย์ชลิดา ชาญวิจิตร
อาจารย์ประจำา
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17. อาจารย์จุฑาทิพย์ ลีลาธนาพิพัฒน์

อาจารย์ประจำา
18. อาจารย์ณรงค์ศักดิ์ พงศธรวิวัฒน์

อาจารย์ประจำา

19. อาจารย์สุคนธ์ทิพย์ เพิ่มศิลป์
อาจารย์ประจำา

20. อาจารย์ณัฐวุฒิ ว่องทรัพย์ทวี
อาจารย์ประจำา

21. ดร.วสุธาน  ตันบุญเฮง
อาจารย์ประจำา

22. ดร.วีรวุฒิ ทัฬหิกรรม
อาจารย์ประจำา

23. อาจารย์อดิศร แขกซอง 
อาจารย์ประจำา

24. อาจารย์ชนกานต์ กิ่งแก้ว
อาจารย์ประจำา
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25. ดร.ธันยวัต สมใจทวีพร
อาจารย์ประจำา

26. ดร.พรรณเชษฐ ณ ลำาพูน
อาจารย์ประจำา

27. ดร.เพ็ญศิริ มโนมัยสุพัฒน์
อาจารย์ประจำา

28. อาจารย์ศรายุทธ ปลัดกอง
อาจารย์ประจำา

29. อาจาย์ไพโรจน์ ภู่ทอง
อาจารย์ประจำา

30. อาจารย์พรสิริ ชาติปรีชา 
อาจารย์ประจำา

31. นางสาวลักขณา คำาทวี
เจ้าหน้าที่ประจำาคณะ

32. นางสาวณัฐภัทรา สุรพงษ์รักตระกูล
เจ้าหน้าที่ประจำาคณะ
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33. นางสาวสุพัตรา วิริยะวิสุทธิสกุล
เจ้าหน้าที่ประจำาคณะ

34. นายพรศักดิ์ ปรีเลขา
เจ้าหน้าที่ประจำาคณะ

35. นายจักรพันธ์ จิตรพงษ์
เจ้าหน้าที่ประจำาคณะ

36. นายอดิศักดิ์ วงศ์ดียิ่ง
เจ้าหน้าที่ประจำาคณะ

37.นายวันชัย มะลิทอง

เจ้าหน้าที่ประจำาคณะ



136



137

ปรัชญา / Philosophy / 宗旨/理念
ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ คิดเป็น ทำางานเป็น เน้นคุณธรรม

The Faculty envisions its graduates to be competent professionals, able to think critically with moral awareness.

强技求知，养德育人。

道徳心とともに思慮深く明晰な思考力を持った、プロフェッショナルな人材を育成すること。

ปณิธาน / Resolution / 愿景 / 学部標語
มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีคุณธรรม ชี้นำาสังคม นิยมการกีฬา และรักษาศิลปวัฒนธรรม

Building the professionals with virtue, leading society, sporting elite, reserving cultures.

培养具技能娴熟、道德高尚、身心健康、传承文化、社会表率型复合人才。

技術的・専門的な資質・能力、道徳認識、社会集団の中での選良、スポーツへの志向、文化維持。

วิสัยทัศน์ / Vision / 目标 / ビジョン
ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในการบูรณาการองค์ความรู้ สามารถนำาไปประยุกต์ใช้ในการทำางานอย่างมืออาชีพและมีคุณธรรม

The Faculty envisions its graduates who are able to integrate and apply knowledge to their careers with professionalism

and moral principles.

以培养有道德、有能力的知识创新型人才为目标。

道徳心とともに、総括的な知識と臨機応変な適応能力で職に従事する、優れた人材を育成すること。

พันธกิจ / Mission / 任务 /職務
1. ผลิตบัณฑิตที่มีองค์ความรู้และทักษะในการสื่อสารทางธุรกิจ 

 To produce graduates with knowledge and communication skills in business.

 培养具有领导才能的商务人士。 

 卓越したビジネスコミュニケーション能力を持った、優れた社会人を育成する。

2. ส่งเสริมการเรียนรู้และบูรณาการองค์ความรู้ทางธุรกิจและวัฒนธรรม 

 To enhance learning and skills in business and cultural integration.

 培养具有学习能力，文化知识整合能力的复合型人才。 

 学習能力の向上と、ビジネスと文化の統合を奨励する。

3. จัดบริการวิชาการเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาสู่สังคม 

 To provide academic services as a means of social contributions.

 提供优质全面的教育服务。 

	 社会貢献の場を広く展開する。

คณะศิลปศาสตร์
Faculty of Liberal Arts
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4. ส่งเสริมการผลิตและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

 To promote publication and dissemination of academic works.

 促进学术研究的发展。 

	 研究活動、及び論文発表を奨励する。

5. ส่งเสริมและทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม 

 To promote and preserve arts and cultures.
 增进文化和艺术的研习。 
 芸術、及び文化の保護と促進に努める。

สัญลักษณ์และสีประจำาคณะ 

สีประจำาคณะ
สีชมพูบานเย็น
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
Bachelor of Arts Program in Business Chinese

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
 ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีนธุรกิจ)

  (อักษรย่อ) : ศศ.บ. (ภาษาจีนธุรกิจ)

 ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Bachelor of Arts (Business Chinese)

 (อักษรย่อ)     : B.A. (Business Chinese)

ปรัชญา
 ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีคุณธรรม มีความรอบรู้ด้านสังคมและวัฒนธรรมจีน มีความชำานาญในการใช้ภาษาจีนเพื่อการส่ือสารและนำาเสนอ 

ในเชิงธุรกิจ

ความสำาคัญ
 ขั้วอำานาจเศรษฐกิจโลกกำาลังย้ายจากตะวันตกไปตะวันออก ในศตวรรษใหม่ประเทศจีนจะมีบทบาทสำาคัญยิ่งในเวทีโลก ภาษาจีนจึงเป็น

กลไกสำาคัญหนึ่งในฐานะภาษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในยุคโลกาภิวัตน์ บัณฑิตสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจจะมีส่วนช่วยใน

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ในฐานะผู้เข้าสู่องค์กรที่ต้องติดต่อสัมพันธ์กับประเทศจีนหรือชาวจีนโดยตรง เช่น เจ้าหน้าที่ประสานงาน 

ต่างประเทศ ผู้ทำางานหรือดำาเนินธุรกิจการค้ากับชาวจีน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการจัด

การปัญญาภิวัฒน์ จึงเล็งเห็นความสำาคัญในการที่จะผลิตบัณฑิตด้านภาษาจีนธุรกิจที่มีความพร้อมทั้งความสามารถด้านการสื่อสารด้วยภาษาจีน 

และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ เพื่อสนับสนุนการแลกเปล่ียนด้านเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ เตรียมพร้อมสำาหรับโอกาสท่ีจะมาถึง 

เมื่อไทยก้าวสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน

วัตถุประสงค์
 1.  เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการใช้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาจีน สามารถนำาไปใช้ 

ในเชิงธุรกิจและการประกอบอาชีพต่างๆ ได้เป็นอย่างดี 

 2.  เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ในเรื่องสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรมของจีน สามารถนำาไปประยุกต์ใช้ในทางธุรกิจได้ 

 3.  เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะในการคิดเชิงวิเคราะห์และสังเคราะห์ สามารถนำาความรู้ไปบูรณาการกับประสบการณ์

ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา
 1.  สำาเร็จการศึกษาไม่ตำ่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า

 2.  เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อยไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี 

 3.  ไม่เคยต้องโทษตามคำาพิพากษาของศาล  เว้นแต่ในกรณีที่โทษนั้นเกิดจากความผิดอันกระทำาโดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ

 4.  ไม่เป็นคนวิกลจริต และไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ โรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา หรือติดยาเสพติด
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หลักสูตร 
 จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 138 หน่วยกิต

 โครงสร้างหลักสูตร

   1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำานวน 30 หน่วยกิต ประกอบด้วย

    1.1) กลุ่มวิชาภาษา   15 หน่วยกิต

    1.2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต

    1.3) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต

    1.4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  3   หน่วยกิต

   2) หมวดวิชาเฉพาะ จำานวน 102 หน่วยกิต ประกอบด้วย

    2.1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 12 หน่วยกิต

    2.2) กลุ่มวิชาเอก    90 หน่วยกิต

       2.2.1) กลุ่มวิชาเอกบังคับ 69 หน่วยกิต

       2.2.2) กลุ่มวิชาเอกเลือก 21 หน่วยกิต

   3) หมวดวิชาเลือกเสรี จำานวน 6 หน่วยกิต

 1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ศึกษาตลอดหลักสูตร จำานวน 30 หน่วยกิต แบ่งเป็น 4 กลุ่มวิชาดังน้ี

   1.1  กลุ่มวิชาภาษา จำานวน 15 หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

THA 1001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  

Thai for Communication

3(3-0-6) -

THA 1002 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 1

(Basic Thai 1)

3(2-2-5) -

THA 1003 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 2

(Basic Thai 2)

3(2-2-5) THA 1002

THA 1004 ลักษณะเฉพาะของภาษาไทย

(Unique Characteristics of Thai Language)

3(3-0-6) -

THA 1005 การฟังและการพูดภาษาไทย 1

(Thai Listening and Speaking 1)

3(2-2-5) -

THA 1006 การฟังและการพูดภาษาไทย 2

(Thai Listening and Speaking 2)

3(2-2-5) THA 1005

THA 1007 การอ่านและการเขียนภาษาไทย 1

(Thai Reading and Writing 1) 

3(2-2-5) -

THA 1008 การอ่านและการเขียนภาษาไทย 2

(Thai Reading and Writing 2)

3(2-2-5) THA 1007

THA 1009 การสนทนาภาษาไทย
(Thai Conversation)

3(2-2-5) -

THA 1010 การสนทนาภาษาไทยธุรกิจ
(Business Thai Conversation)

3(2-2-5) -

THA 1011 การเขียนภาษาไทยธุรกิจ
(Business Thai Writing)

3(2-2-5) -

THA 1012 ภาษากับวัฒนธรรมไทย
(Thai Language and Culture)

3(3-0-6) -

THA 1013 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านภาษาไทยธุรกิจ
(Work-based Learning in Business Thai)

3(0-40-20) -
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THA 1014 ภาษาไทยเพ่ือธุรกิจท่องเท่ียว

(Thai for Tourism)

3(3-0-6) -

THA 1015 ภาษาไทยเพ่ือธุรกิจการโรงแรม

(Thai for Hotel Business)

3(3-0-6) -

THA 1016 ภาษาไทยเพ่ือธุรกิจส่ิงพิมพ์

(Thai for Printing Business)

3(3-0-6) -

THA 1017 ภาษาไทยเพ่ือธุรกิจระหว่างประเทศ

(Thai for International Business)

3(3-0-6) -

THA 1018 ภาษาไทยเพ่ือสำานักงาน

(Thai for International Business)

3(3-0-6) -

THA 1019 ภาษาไทยเพ่ือไมตรีจิต

(Thai for Hospitality)

3(3-0-6) -

ENL 1001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำาวัน 

(English in Daily Life)

3(2-2-5) -

ENL 1002 ภาษาอังกฤษในการทำางาน 

(English in Working Place)

3(2-2-5) -

ENL 1003 ภาษาอังกฤษในการบริการธุรกิจ 

(English in Business Services)

3(2-2-5) -

ENL 1004 การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ 

(English Speaking Skill Development)

3(2-2-5) -

  1.2  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ จำานวน 6 หน่วยกิต 

 บังคับเรียน

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

SOC 1003 ประชาคมโลกกับอาเซียน 

(Global Community and ASEAN)

3(3-0-6) -

 

 เลือกเรียน 1 รายวิชา จากรายวิชาต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

SOC 1001 บุคลิกภาพและสัมพันธภาพทางสังคม 

(Personality and Social Relations)

3(3-0-6) -

SOC 1002 การพัฒนาสังคม 

(Social Development)

3(3-0-6) -

SOC 1004 การจัดการความขัดแย้งในชีวิตประจำาวัน 

(Conflict Management in Daily Life)

3(3-0-6) -

SOC 1005 ภาวะผู้นำาในสังคมยุคใหม่  

(Leadership in Modern Society)

3(3-0-6) -

SOC 1006 กฎหมายในชีวิตประจำาวัน 

(Law in Daily Life)

3(3-0-6) -

SOC 1007 การบริหารงานบุคคล 

(Personnel Administration)

3(3-0-6) -

SOC 1008 วัฒนธรรมข้ามชาติกับการทำางาน 

(Working in Intercultural Setting)

3(3-0-6) -
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

SOC 1009 การพัฒนาสุขภาพแบบองค์รวม 

(Holistic Health Development)

3(3-0-6) -

SOC 1011 เศรษฐกิจและการเมืองไทย 

(Thai Economy and Politics)

3(3-0-6) -

  1.3  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ จำานวน 6 หน่วยกิต 

    บังคับเรียน

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

HUM 1004 หมากล้อมกับการพัฒนาความคิด 

(GO and Thinking Skills Development)

3(3-0-6) -

 เลือกเรียน 1 รายวิชา จากรายวิชาต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

HUM 1001 มนุษย์กับอารยธรรม 

(Man and Civilization)

3(3-0-6) -

HUM 1002 ความงดงามแห่งชีวิต 

(Beauty of Life)

3(3-0-6) -

HUM 1003 ศาสนศึกษาเพื่อสันติสุขและสันติภาพ 

(Religion Studies for Tranquility and Peace)

3(3-0-6) -

HUM 1005 ปรัชญากับการดำาเนินชีวิต 

(Philosophy and living)

3(3-0-6) -

HUM 1006 ไทยศึกษา 

(Thai Studies) 

3(3-0-6) -

HUM 1007 การพัฒนาทักษะชีวิต 

(Life Skills Development)

3(3-0-6) -

HUM 1008 ขับร้องเพลงจีน

(Chinese Singing)

3(1-4-4) -

HUM 1009 ปฏิบัติเครื่องดนตรีจีน

(Chinese Music Performance)

3(1-4-4) -

  1.4  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จำานวน 3 หน่วยกิต เลือกเรียน 1 รายวิชา จากรายวิชาต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

SCI 1001 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำาวัน 

(Mathematics and Statistics in Everyday Life)

3(3-0-6) -

SCI 1002 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(Applications of Information Technology)

3(3-0-6) -

SCI 1003 การอนุรักษ์พลังงานและการจัดการสิ่งแวดล้อม 

(Energy Conservation and Environmental Management)

3(3-0-6) -
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

SCI 1004 เทคโนโลยีสำาหรับสำานักงานอัตโนมัติ 

(Technology for Office Automation)

3(2-2-5) -

SCI 1005 โภชนาการเพื่อสุขภาพ 

(Nutrition for Health)

3(3-0-6) -

SCI 1008 การจัดการการเงินส่วนบุคคล

(Personal Financial Management)

3(3-0-6) -

  

 2) หมวดวิชาเฉพาะ จำานวน 102 หน่วยกิต ประกอบด้วย

   2.1  กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 12 หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

BUS 1100 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ 

(Introduction to Business)

3(3-0-6) -

BUS 3100 การบัญชีและการเงินธุรกิจ

(Accounting and Business Finance)

3(3-0-6) -

BUS 3114 กฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ 

(Business Law and Ethics)

3(3-0-6) -

CHN 2101 คอมพิวเตอร์ภาษาจีนในสำานักงาน 

(Chinese in Office Computer Application)

3(2-2-5) CHN 1202

   2.2  กลุ่มวิชาเอก 90 หน่วยกิต

     2.2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ 69 หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

CHN 1201 ภาษาจีน 1 

(Chinese 1)

3(2-2-5) -

CHN 1202 ภาษาจีน 2 

(Chinese 2)

3(2-2-5) CHN 1201

CHN 1203 การฟังและการพูดภาษาจีน 1 

(Chinese Listening and Speaking 1)

3(2-2-5) -

CHN 1204 การฟังและการพูดภาษาจีน 2 

(Chinese Listening and Speaking 2)

3(2-2-5) CHN 1203

CHN 2205 ภาษาจีน 3 

(Chinese 3)

3(2-2-5) CHN 1202

CHN 2206 ภาษาจีน 4 

(Chinese 4)

3(2-2-5) CHN 2205

CHN 2207 การสนทนาภาษาจีนธุรกิจ 1 

(Business Chinese Conversation 1)

3(2-2-5) CHN 1204

CHN 2208 การสนทนาภาษาจีนธุรกิจ 2 

(Business Chinese Conversation 2)

3(2-2-5) CHN 2207

CHN 2209 การอ่านภาษาจีนเชิงธุรกิจ 1 

(Business Chinese Reading 1)

3(2-2-5) CHN 1202
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CHN 2210 การอ่านภาษาจีนเชิงธุรกิจ 2 

(Business Chinese Reading 2)

3(2-2-5) CHN 2209

CHN 2211 การอ่านภาษาจีนเชิงวิเคราะห์ 

(Analytical Reading in Chinese)

3(2-2-5) CHN 2205

CHN 3212 การเขียนภาษาจีนเชิงธุรกิจ 1 

(Business Chinese Writing 1)

3(2-2-5) CHN 2206

CHN 3213 การเขียนภาษาจีนเชิงธุรกิจ 2 

(Business Chinese Writing 2)

3(2-2-5) CHN 3212

CHN 3214 การแปลจีน - ไทย 

(Chinese - Thai Translation)

3(2-2-5) CHN 2206

CHN 3215 การแปลไทย - จีน 

(Thai - Chinese Translation) 

3(2-2-5) CHN 2206

CHN 3216 การนำาเสนอเชิงธุรกิจด้วยภาษาจีน 

(Business Presentation in Chinese)

3(2-2-5) CHN 2206

CHN 1221 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านภาษาจีนธุรกิจ 1 

(Work-based Learning in Business Chinese 1)

3(0-40-20) -

CHN 2222 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านภาษาจีนธุรกิจ 2 

(Work-based Learning in Business Chinese 2)

3(0-40-20) -

CHN 3223 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านภาษาจีนธุรกิจ 3 

(Work-based Learning in Business Chinese 3)

3(0-40-20) -

CHN 4224 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านภาษาจีนธุรกิจ 4 

(Work-based Learning in Business Chinese 4)

6(0-40-20) -

CHN 4225 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านภาษาจีนธุรกิจ 5 

(Work-based Learning in Business Chinese 5)

6(0-40-20) -

   2.2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก 21 หน่วยกิต เลือกเรียน 7 รายวิชา จากรายวิชาต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

CHN 4301 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการโรงแรม 

(Chinese for Hotel Business)

3(2-2-5) CHN 2206

CHN 4302 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจสายการบิน 

(Chinese for Airline Business)

3(2-2-5) CHN 2206

CHN 4303 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจท่องเที่ยว 

(Chinese for Tourism)

3(2-2-5) CHN 2206

CHN 4304 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ 

(Chinese for International Business)

3(2-2-5) CHN 2206

CHN 4305 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจโลจิสติกส์ 

(Chinese for Logistics)

3(2-2-5) CHN 2206

CHN 4306 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจค้าปลีก 

(Chinese for Retail Business)

3(2-2-5) CHN 2206

CHN 4307 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารทางการตลาด 

(Chinese for Marketing Communication)

3(2-2-5) CHN 2206

CHN 4308 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน 

(Introduction to China)

3(3-0-6) -



145

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

CHN 4309 เศรษฐกิจจีนร่วมสมัย 

(Contemporary Chinese Economy) 

3(3-0-6) -

CHN 4310 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจจีน  

(Introduction to Chinese Business Law)       

3(3-0-6) -

CHN 4311 วัฒนธรรมการค้าของชาวจีน 

(Chinese Trading Culture)

3(3-0-6) -

CHN 4312 ปรัชญาขงจื่อกับการทำาธุรกิจ 

(Confucius Philosophy and Business)

3(3-0-6) -

CHN 4313 วรรณคดีจีนกับแนวคิดทางธุรกิจ 

(Chinese Literature and Business Concepts)

3(3-0-6) -

CHN 4314 ประวัติศาสตร์จีนร่วมสมัย 

(Contemporary Chinese History)

3(3-0-6) -

CHN 4315 สุนทรียภาพในวรรณคดีจีน 

(Aesthetics in Chinese Literature)

3(3-0-6) CHN 2206

  

  3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

   นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนวิชาใดๆ ท่ีเปิดสอนในสถาบันหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ โดยต้องได้รับ 

ความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา

 

แผนการศึกษา  

 แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร สำาหรับนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ

ปี 1  ภาคการศึกษาที่ 1 ปี 1  ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต

THA 1001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) ENL xxxx กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)

ENL xxxx กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) SOC 1003 ประชาคมโลกกับอาเซียน 3(3-0-6)

SOC xxxx กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3(3-0-6) HUM 1004 หมากล้อมกับการพัฒนาความคิด 3(3-0-6)

HUM xxxx กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3(3-0-6) BUS 1100 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ 3(3-0-6)

SCI xxxx กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3(3-0-6) CHN 1202 ภาษาจีน 2 3(2-2-5)

CHN 1201 ภาษาจีน 1 3(2-2-5) CHN 1204 การฟังและการพูดภาษาจีน 2 3(2-2-5)

CHN 1203 การฟังและการพูดภาษาจีน 1 3(2-2-5) CHN 1221 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้าน 3(0-40-20)

ภาษาจีนธุรกิจ 1

รวม 21 รวม 21
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ปี 2  ภาคการศึกษาที่ 1 ปี 2  ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต

CHN 2205 ภาษาจีน 3 3(2-2-5) CHN 2101 คอมพิวเตอร์ภาษาจีนในสำานักงาน 3(2-2-5)

CHN 2207 การสนทนาภาษาจีนธุรกิจ 1 3(2-2-5) CHN 2206 ภาษาจีน 4 3(2-2-5)

CHN 2209 การอ่านภาษาจีนเชิงธุรกิจ 1 3(2-2-5) CHN 2208 การสนทนาภาษาจีนธุรกิจ 2 3(2-2-5)

CHN xxxx วิชาเอกเลือก 1 3(x-x-x) CHN 2210 การอ่านภาษาจีนเชิงธุรกิจ 2 3(2-2-5)

XXX xxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) CHN 2211 การอ่านภาษาจีนเชิงวิเคราะห์ 3(2-2-5)

XXX xxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) CHN xxxx วิชาเอกเลือก 2 3(x-x-x)

CHN 2222 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้าน 3(0-40-20) CHN xxxx วิชาเอกเลือก 3 3(x-x-x)
ภาษาจีนธุรกิจ 2

รวม 21 รวม 21

ปี 3  ภาคการศึกษาที่ 1 ปี 3  ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต

ENL xxxx กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) ENL xxxx กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)

BUS 3100 การบัญชีและการเงินธุรกิจ 3(3-0-6) BUS 3114 กฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ 3(3-0-6)

CHN 3212 การเขียนภาษาจีนเชิงธุรกิจ 1 3(2-2-5) CHN 3213 การเขียนภาษาจีนเชิงธุรกิจ 2 3(2-2-5)

CHN 3214 การแปลจีน - ไทย 3(2-2-5) CHN 3215 การแปลไทย - จีน 3(2-2-5)

CHN xxxx วิชาเอกเลือก 4 3(x-x-x) CHN 3216 การนำาเสนอเชิงธุรกิจด้วยภาษาจีน 3(2-2-5)

CHN xxxx วิชาเอกเลือก 5 3(x-x-x) CHN xxxx วิชาเอกเลือก 6 3(x-x-x)

CHN 3223 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้าน 3(0-40-20) CHN xxxx วิชาเอกเลือก 7 3(x-x-x)
ภาษาจีนธุรกิจ 3

รวม 21 รวม 21

ปี 4  ภาคการศึกษาที่ 1 ปี 4  ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต

CHN 4224 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้าน

ภาษาจีนธุรกิจ 4

6(0-40-20) CHN 4225 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้าน

ภาษาจีนธุรกิจ 5

6(0-40-20)

รวม 6 รวม 6
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ
Bachelor of Arts Program in Business Japanese

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ)

 (อักษรย่อ)  : ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ)

ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม)  : Bachelor of Arts (Business Japanese)

 (อักษรย่อ) : B.A. ( wBusiness Japanese)

ปรัชญา
เชี่ยวชาญการสื่อสารภาษาญี่ปุ่นในเชิงธุรกิจ รอบรู้สังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ริเริ่มสร้างสรรค์ และมีคุณธรรมจริยธรรมในการประกอบอาชีพ

ความสำาคัญ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่กำาลังจะเกิดขึ้นอย่างเต็มรูปแบบภายในปี 2558 จะกลายเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำาคัญของเศรษฐกิจไทยในทุกด้าน

ทั้งอุตสาหกรรมการผลิต การบริการ การเคลื่อนย้าย การลงทุน แรงงาน และเงินทุน ทั้งนี้ ภายใต้ข้อตกลง AEC ที่กำาหนดให้สามารถนำาเข้าวัตถุดิบ 

ในกลุ่มประเทศอาเซียน (ASEAN) ได้โดยไม่เสียภาษี สามารถเคล่ือนย้ายแรงงานได้อย่างเสรี จะทำาให้เกิดตลาดและฐานการผลิตที่เป็นหนึ่งเดียว 

(Single Market and Production Base) ซ่ึงจะช่วยลดต้นทุนการผลิตสินค้าและบริการ ทำาให้สามารถผลิตสินค้าและให้บริการในราคาที่ถูกลง  

จึงเป็นเหตุผลที่สำาคัญประการหนึ่งที่ญี่ปุ่น ซึ่งเป็นมหาอำานาจทางเศรษฐกิจของโลกได้ย้ายฐานการผลิตเข้ามาอยู่ในประเทศไทย กล่าวกันว่า ญี่ปุ่น

เป็นประเทศที่เข้ามาลงทุนในไทยมากที่สุด ดังนั้น จึงมีความจำาเป็นที่บุคลากรไทยซึ่งมีจุดอ่อนทางด้านภาษาต่างประเทศจะเร่งพัฒนาทักษะทางด้าน

ภาษา เพื่อรับมือกับการแข่งขันท่ีจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาญี่ปุ่น ซึ่งจะกลายเป็นกลไกสำาคัญประการหนึ่งในฐานะภาษาที่เพิ่ม 

ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในยุคโลกาภิวัตน์ 

บัณฑิตสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ จะมีส่วนช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในฐานะผู้เข้าสู่องค์กรที่ต้องติดต่อสัมพันธ์กับ

ประเทศญี่ปุ่นหรือชาวญี่ปุ่นโดยตรง เช่น เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ ผู้ทำางานหรือดำาเนินธุรกิจการค้ากับชาวญี่ปุ่น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ

ในการแข่งขันของประเทศ คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จึงเล็งเห็นความสำาคัญในการที่จะผลิตบัณฑิต สาขาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ  

ที่มีความพร้อมทั้งความสามารถด้านการสื่อสารด้วยภาษาญี่ปุ่น และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ เพื่อสนับสนุนการแลกเปลี่ยนด้านเศรษฐกิจ 

การค้าระหว่างประเทศ เตรียมพร้อมสำาหรับโอกาสที่จะมาถึงเมื่อไทยก้าวสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการส่ือสารภาษาญี่ปุ่นสำาหรับนำาไปใช้ในเชิงธุรกิจ สามารถบริหารจัดการได้ตรงตาม

วัตถุประสงค์ขององค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงประกอบอาชีพต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรอบรู้ในเรื่องสังคมและวัฒนธรรมของญี่ปุ่นเป็นอย่างดี สามารถปรับตัวเข้ากับการเปล่ียนแปลง และ 

นำาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในเชิงธุรกิจได้ 

3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในงานธุรกิจ มีทักษะในการคิดเชิงวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ สามารถนำา 

ความรู้ด้านภาษาญี่ปุ่นไปบูรณาการกับงานธุรกิจและประสบการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม

4. เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพด้วยการเสริมสร้างทัศนคติที่ดีในการทำางาน

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา
1. สำาเร็จการศึกษาไม่ต่ำากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า

2. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อยไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี 

3. ไม่เคยต้องโทษตามคำาพิพากษาของศาล เว้นแต่ในกรณีที่โทษนั้นเกิดจากความผิดอันกระทำาโดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ

4. ไม่เป็นคนวิกลจริต และไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ โรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา หรือติดยาเสพติด
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หลักสูตร 
จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 138 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

  1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำานวน 30 หน่วยกิต ประกอบด้วย

   1.1) กลุ่มวิชาภาษา 15  หน่วยกิต

   1.2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6  หน่วยกิต

   1.3) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6  หน่วยกิต

   1.4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3  หน่วยกิต

  2) หมวดวิชาเฉพาะ จำานวน 102 หน่วยกิต ประกอบด้วย

   2.1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 12 หน่วยกิต

   2.2) กลุ่มวิชาเอก 90 หน่วยกิต

    2.2.1) กลุ่มวิชาเอกบังคับ 69 หน่วยกิต

    2.2.2) กลุ่มวิชาเอกเลือก 21 หน่วยกิต

  3) หมวดวิชาเลือกเสรี จำานวน 6 หน่วยกิต

 

1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ศึกษาตลอดหลักสูตร จำานวน 30 หน่วยกิต แบ่งเป็น 4 กลุ่มวิชาดังน้ี

 1.1 กลุ่มวิชาภาษา จำานวน 15 หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

THA 1001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  

(Thai for Communication)

3(3-0-6) -

ENL 1001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำาวัน 

(English in Daily Life)

3(2-2-5) -

ENL 1002 ภาษาอังกฤษในการทำางาน 

(English in Working Place)

3(2-2-5) -

ENL 1003 ภาษาอังกฤษในการบริการธุรกิจ 

(English in Business Services)

3(2-2-5) -

ENL 1004 การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ 

(English Speaking Skill Development)

3(2-2-5) -

 1.2  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ จำานวน 6 หน่วยกิต 

    บังคับเรียน

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

SOC 1003 ประชาคมโลกกับอาเซียน 

(Global Community and ASEAN)

3(3-0-6) -
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 เลือกเรียน 1 รายวิชา จากรายวิชาต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

SOC 1001 บุคลิกภาพและสัมพันธภาพทางสังคม 

(Personality and Social Relations)

3(3-0-6) -

SOC 1002 การพัฒนาสังคม 

(Social Development)

3(3-0-6) -

SOC 1004 การจัดการความขัดแย้งในชีวิตประจำาวัน 

(Conflict Management in Daily Life)

3(3-0-6) -

SOC 1005 ภาวะผู้นำาในสังคมยุคใหม่  

(Leadership in Modern Society)

3(3-0-6) -

SOC 1006 กฎหมายในชีวิตประจำาวัน 

(Law in Daily Life)

3(3-0-6) -

SOC 1007 การบริหารงานบุคคล 

(Personnel Administration)

3(3-0-6) -

SOC 1008 วัฒนธรรมข้ามชาติกับการทำางาน 

(Working in Intercultural Setting)

3(3-0-6) -

SOC 1009 การพัฒนาสุขภาพแบบองค์รวม 

(Holistic Health Development)

3(3-0-6) -

SOC 1011 เศรษฐกิจและการเมืองไทย 

(Thai Economy and Politics)

3(3-0-6) -

 1.3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ จำานวน 6 หน่วยกิต 

    บังคับเรียน

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

HUM 1004 หมากล้อมกับการพัฒนาความคิด 

(GO and Thinking Skills Development)

3(3-0-6) -

 

 เลือกเรียน 1 รายวิชา จากรายวิชาต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

HUM 1001 มนุษย์กับอารยธรรม 

(Man and Civilization)

3(3-0-6) -

HUM 1002 ความงดงามแห่งชีวิต 

(Beauty of Life)

3(3-0-6) -

HUM 1003 ศาสนศึกษาเพื่อสันติสุขและสันติภาพ 

(Religion Studies for Tranquility and Peace)

3(3-0-6) -

HUM 1005 ปรัชญากับการดำาเนินชีวิต 

(Philosophy and living)

3(3-0-6) -

HUM 1006 ไทยศึกษา 

(Thai Studies) 

3(3-0-6) -
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

HUM 1007 การพัฒนาทักษะชีวิต 

(Life Skills Development)

3(3-0-6) -

 1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จำานวน 3 หน่วยกิต เลือกเรียน 1 รายวิชา จากรายวิชาต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

SCI 1001 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำาวัน 

(Mathematics and Statistics in Everyday Life)

3(3-0-6) -

SCI 1002 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(Applications of Information Technology)

3(3-0-6) -

SCI 1003 การอนุรักษ์พลังงานและการจัดการสิ่งแวดล้อม 

Energy Conservation and Environmental Management

3(3-0-6) -

SCI 1004 เทคโนโลยีสำาหรับสำานักงานอัตโนมัติ 

(Technology for Office Automation)

3(3-0-6) -

SCI 1005 โภชนาการเพื่อสุขภาพ 

(Nutrition for Health)

3(3-0-6) -

SCI 1008 การจัดการการเงินส่วนบุคคล

(Personal Financial Management)

3(3-0-6) -

2) หมวดวิชาเฉพาะ จำานวน 102 หน่วยกิต ประกอบด้วย

 2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 12 หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

BUS 1100 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ 

(Introduction to Business)

3(3-0-6) -

BUS 3100 การบัญชีและการเงินธุรกิจ

(Accounting and Business Finance)

3(3-0-6) -

BUS 3114 กฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ 

(Business Law and Ethics)

3(3-0-6) -

JPN 1100 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น 

(Introduction to Japan)

3(3-0-6) -

  

 2.2 กลุ่มวิชาเอก 90 หน่วยกิต

    2.2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ 69 หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

JPN 1000

JPN 1201

ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน

(Basic Japanese)

ภาษาญี่ปุ่น 1 

(Japanese 1)

prerequisite

3(3-0-6)

-

-

JPN 1202 ภาษาญี่ปุ่น 2 

(Japanese 2)

3(3-0-6) JPN 1201
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JPN 1203 

JPN 1204 

การสนทนาภาษาญี่ปุ่น

(Japanese Conversation)

การอ่านภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 

(Basic Japanese Reading)

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

-

JPN 1201

JPN 2205

JPN 2206

ภาษาญี่ปุ่น 3 

(Japanese 3)

ภาษาญี่ปุ่น 4 

(Japanese 4)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

JPN 1202

JPN 2205

JPN 2207 การเขียนภาษาญี่ปุ่น  

(Japanese Writing)

3(2-2-5) JPN 1202

JPN 2208

JPN 2209

การแปลภาษาญี่ปุ่น 

(Japanese Translation)

การอ่านภาษาญี่ปุ่นเชิงวิเคราะห์ 

(Analytical Reading in Japanese)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

JPN 1202

JPN 1204

JPN 2210 การสนทนาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 

(Business Japanese Conversation) 

3(2-2-5) JPN 1203

JPN 3211 การอ่านภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 

(Business Japanese Reading)

3(2-2-5) JPN 1204

JPN 3212 การเขียนภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 

(Business Japanese Writing)

3(2-2-5) JPN 2207

JPN 3213 การแปลภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 

(Business Japanese Translation) 

3(2-2-5) JPN 2208

JPN 3214 การนำาเสนอเชิงธุรกิจด้วยภาษาญี่ปุ่น 

(Business Presentation in Japanese)

3(2-2-5) JPN 2206

JPN 3215 ภาษาญี่ปุ่นสำาหรับภาคอุตสาหกรรม

(Japanese for Industry)

3(2-2-5) JPN 2206

JPN 3216 สัมมนาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ

(Seminar in Business Japanese)

3(2-2-5) JPN 2206

JPN 1221 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 1 

(Work-based Learning in Business Japanese) 

3(0-40-20) -

JPN 2222 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 2 

(Work-based Learning in Business Japanese) 

3(0-40-20) -

JPN 3223 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 3 

(Work-based Learning in Business Japanese) 

3(0-40-20) -

JPN 4224 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 4 

(Work-based Learning in Business Japanese) 

6(0-40-20) -

JPN 4225 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 5 

(Work-based Learning in Business Japanese) 

6(0-40-20) -
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  2.2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก 21 หน่วยกิต เลือกเรียน 7 รายวิชา จากรายวิชาต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

JPN 4301 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อธุรกิจการโรงแรม 

(Japanese for Hotel Business)

3(2-2-5) JPN 2206

JPN 4302 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อธุรกิจสายการบิน 

(Japanese for Airline Business)

3(2-2-5) JPN 2206

JPN 4303 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อธุรกิจท่องเที่ยว 

(Japanese for Tourism)

3(2-2-5) JPN 2206

JPN 4304 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ 

(Japanese for International Business)

3(2-2-5) JPN 2206

JPN 4305 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อธุรกิจโลจิสติกส์ 

(Japanese for Logistics Business)

3(2-2-5) JPN 2206

JPN 4306 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อธุรกิจค้าปลีก 

(Japanese for Retail Business)

3(2-2-5) JPN 2206

JPN 4307 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารทางการตลาด 

(Japanese for Marketing Communication)

3(2-2-5) JPN 2206

JPN 4308 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อสำานักงาน

(Japanese for Office)

3(2-2-5) JPN 2206

JPN 4309 ภาษาญี่ปุ่นสำาหรับงานล่าม

(Japanese for Interpretation)

3(2-2-5) JPN 2206

JPN 4310 การแปลการ์ตูนญี่ปุ่น

(Japanese Cartoon Translation)

3(2-2-5) JPN 2206

JPN 4311 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการให้บริการ

(Introduction to Service)

3(3-0-6) -

JPN 4312 การพัฒนาทักษะและบุคลิกภาพในงานบริการ

(Skills and Personality Development in Service)

3(3-0-6) -

JPN 4313 จิตวิทยาการบริการ

(Service Psychology)

3(3-0-6) -

JPN 4314 จริยธรรมการให้บริการ

(Service Ethics) 

3(3-0-6) -

JPN 4315 ศิลปะการต้อนรับ

(Arts of hospitality)

3(3-0-6) -

JPN 4316 พฤติกรรมผู้บริโภค

(Consumer Behavior)

3(3-0-6) -

JPN 4317 เศรษฐกิจญี่ปุ่นร่วมสมัย 

(Contemporary Japanese Economy)

3(3-0-6) -

JPN 4318 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจญี่ปุ่น  

(Introduction to Japanese Business Law)

3(3-0-6) -

JPN 4319 วัฒนธรรมการค้าของชาวญี่ปุ่น 

(Japanese Trading Culture)

3(3-0-6) -

JPN 4320 ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นร่วมสมัย 

(Contemporary of Japanese History)

3(3-0-6) -

JPN 4321 คอมพิวเตอร์ภาษาญี่ปุ่นในสำานักงาน 

(Japanese in Office Computer Application)

3(2-2-5) JPN 1202
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3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

 นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนวิชาใดๆ ที่เปิดสอนในสถาบันหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ โดยต้องได้รับความ

เห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา

แผนการศึกษา
แผนการศกึษาตลอดหลกัสตูร สำาหรบันกัศกึษาหลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาภาษาญีปุ่น่ธรุกจิ

ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต

THA 1001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) ENL 1002 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 2 3(2-2-5)

ENL 1001 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 1 3(2-2-5) SOC 1003 ประชาคมโลกกับอาเซียน 3(3-0-6)

SOC xxxx กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 1 3(3-0-6) HUM 1004 หมากล้อมกับการพัฒนาความคิด 3(3-0-6)

HUM xxxx กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 1 3(3-0-6) JPN 1100 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น 3(3-0-6)

SCI xxxx กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3(3-0-6) JPN 1202 ภาษาญี่ปุ่น 2 3(3-0-6)

JPN 1201 ภาษาญี่ปุ่น 1 3(3-0-6) JPN 1204 การอ่านภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 3(2-2-5)

JPN 1203 การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 3(2-2-5) JPN 1221 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้าน 3(0-40-20)

ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 1

รวม 21 รวม 21

ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต

ENL 1003 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 3 3(2-2-5) ENL 1004 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 4 3(2-2-5)

BUS 1100 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ 3(3-0-6) JPN 2206 ภาษาญี่ปุ่น 4 3(3-0-6)

JPN 2205 ภาษาญี่ปุ่น 3 3(3-0-6) JPN 2209 การอ่านภาษาญขี่ปุ่นเชิงวิเคราะห์ 3(2-2-5)

JPN 2207 การเขียนภาษาญี่ปุ่น 3(2-2-5) JPN 2210 การสนทนาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 3(2-2-5)

JPN 2208 การแปลภาษาญี่ปุ่น 3(2-2-5) JPN xxxx วิชาเอกเลือก 2 3(x-x-x)

JPN xxxx วิชาเอกเลือก 1 3(x-x-x) JPN xxxx วิชาเอกเลือก 3 3(x-x-x)

XXX xxxx วิชาเลือกเสรี 1 3(x-x-x) JPN 2222 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้าน 3(0-40-20)

ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 2

รวม 21 รวม 21
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ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต

BUS 3100 การบัญชีและการเงินธุรกิจ 3(3-0-6) JPN 3213 การแปลภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 3(2-2-5)

BUS 3114 กฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ 3(3-0-6) JPN 3215 ภาษาญี่ปุ่นสำาหรับภาคอุตสาหกรรม 3(2-2-5)

JPN 3211 การอ่านภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 3(2-2-5) JPN 3216 สัมมนาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 3(2-2-5)

JPN 3212 การเขียนภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 3(2-2-5) JPN xxxx วิชาเอกเลือก 5 3(x-x-x)

JPN 3214 การนำาเสนอเชิงธุรกิจด้วยภาษาญี่ปุ่น 3(2-2-5) JPN xxxx วิชาเอกเลือก 6 3(x-x-x)

JPN xxxx วิชาเอกเลือก 4 3(x-x-x) JPN xxxx วิชาเอกเลือก 7 3(x-x-x)

XXX xxxx วิชาเลือกเสรี 2 3(x-x-x) JPN 3223 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้าน 3(0-40-20)

ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 3

รวม 21 รวม 21

ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 1 ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต

JPN 4224 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้าน 

ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 4

6(0-40-20) JPN 4225 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้าน 

ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 5

6(0-40-20)

รวม 6 รวม 6
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รายชื่ออาจารย์และบุคลากรประจำาคณะศิลปศาสตร์

1. อาจารย์ทิพวรรณ อภิวันท์วรรัตน์
คณบดีคณะศิลปศาสตร์

2. อาจารย์สุพิชญา ชัยโชติรานันท์

หัวหน้าสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ

3. อาจารย์เกวรินทร์ ฉันทนะสุขศิลป์

อาจารย์ประจำาสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ

4. อาจารย์โอฬาร สุมนานุสรณ์

อาจารย์ประจำาสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ

5. อาจารย์ขนิษฐา พิมานมาศสุริยา

อาจารย์ประจำาสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ

6. อาจารย์ธนาพร ปัญญาอมรวัฒน์

อาจารย์ประจำาสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ

7. อาจารย์อนุช สุทธิธนกูล

อาจารย์ประจำาสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ

8. อาจารย์ LI YING

อาจารย์ประจำาสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ

สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
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9. อาจารย์วีรยุทธ พจน์เสถียรกุล

รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ

10. อาจารย์ Kazuyoshi Tajima

อาจารย์ประจำาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ

11. อาจารย์ Natsuki Koike

อาจารย์ประจำาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ

12. อาจารย์ Yukimi Atari

อาจารย์ประจำาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ

13. ผศ.สาคร สมเสริฐ

หัวหน้าหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

14. ดร.ศิรินันท์ กฤษณจินดา

หัวหน้ากลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ

15. ผศ.ไกรคุง อนัคฆกุล

อาจารย์ประจำากลุ่มวิชาภาษา

16. อาจารย์อภิสรา ศรีตุลานนท์

อาจารย์ประจำากลุ่มวิชาภาษา

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
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17. อาจารย์นันทนา วิจิตรวาริช

อาจารย์ประจำากลุ่มวิชาภาษา

18. อาจารย์ชริโศภณ อินทาปัจ

อาจารย์ประจำากลุ่มวิชาภาษา

19. อาจารย์นิธิ ไพศาลวรจิต

อาจารย์ประจำากลุ่มวิชาภาษา

20. อาจารย์เมษ รอบรู้

อาจารย์ประจำากลุ่มวิชาภาษา

21. อาจารย์ Vicente Hernandez Arpia

อาจารย์ประจำากลุ่มวิชาภาษา

22. อาจารย์อุมาพร ใยถาวร

อาจารย์ประจำากลุ่มวิชาภาษา

23. อาจารย์พิชญา ติยะรัตนาชัย

อาจารย์ประจำากลุ่มวิชาภาษา

24. อาจารย์กิตติยา เกิดปลั่ง

อาจารย์ประจำากลุ่มวิชาภาษา
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25. อาจารย์ลักษณพันธ์ บำารุงรัตนกุล

อาจารย์ประจำากลุ่มวิชาภาษา

26. อาจารย์นันทิดา จงมีสุข

อาจารย์ประจำากลุ่มวิชาภาษา

27. อาจารย์ณัฐพล โสตถิรัตน์วิโรจน์

อาจารย์ประจำากลุ่มวิชาภาษา 

28. อาจารย์สุธาสินี พ่วงพลับ

อาจารย์ประจำากลุ่มวิชาภาษา

29. อาจารย์องค์ สุริยเมฆะ

อาจารย์ประจำากลุ่มวิชาภาษา

30. อาจารย์ธิดารัตน์  งามนิกร  

อาจารย์ประจำากลุ่มวิชาภาษา

31. ดร.ณัชปภา วาสิงหน

อาจารย์ประจำากลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์

32. อาจารย์คทาเทพ พงศ์ทอง 

อาจารย์ประจำากลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์
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33. อาจารย์นพมาศ ปลัดกอง

อาจารย์ประจำากลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์

34. อาจารย์พิมลมาศ เนตรมัย

อาจารย์ประจำากลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์

35. อาจารย์อังคณา ศิริอำาพันธ์กุล

อาจารย์ประจำากลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ 

36. อาจารย์ปติสร  เพ็ญสุต  

อาจารย์ประจำากลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์

37. อาจารย์สาธิตา ธนทรัพย์เกษม

รองผู้อำานวยการศูนย์อารยปัญญา

38. นางสาวสุพัตรา กล้าแข็ง 

เจ้าหน้าที่อาวุโส

39. นางสาวพุดพริ้ง นิตยาพร

เจ้าหน้าที่อาวุโส

40. นางสาวอรปราง แย้มขุนทอง 

เจ้าหน้าที่

ศูนย์อารยปัญญา งานส่วนกลาง
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41. นางสาวจันทร์จิรา แปงบุญชู

เจ้าหน้าที่

42. นางสาวพัชรี ศรีใส

เจ้าหน้าที่

43. นายสรสิช ผดุงรัชดากิจ

เจ้าหน้าที่

44. นางสาวอัมพกานต์ สุขพรหม  

เจ้าหน้าที่
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คณะนิเทศศาสตร์
Faculty of Communication Arts

ปรัชญา

 นกัสือ่สารเชงิบรูณาการบนรากฐานความรบัผดิชอบต่อสาธารณะ (Integrated Communicators with Public Responsibility) 

ปณิธาน
 มุง่มัน่ผลตินกันเิทศศาสตร์ทีต่อบโจทย์ตลาดแรงงานจรงิ โดยให้ความสำาคัญกบัการเป็นนกันเิทศศาสตร์ที่มีจริยธรรมคุณธรรม และมีจิตสำานึก

สาธารณะ นอกจากนี้ยังเน้นการบูรณาการองค์ความรู้ท่ีจำาเป็นและเกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้บริบทเฉพาะที่สอดคล้องกับการ

เปลีย่นแปลงของโลก ตอบโจทย์ตลาดแรงงานภาคธรุกจิอตุสาหกรรมในยคุเศรษฐกจิสร้างสรรค์ และสอดคล้องกบักระบวนการเรยีนรูด้้วยประสบการณ์ 

จากการปฏิบัติงานจริง (Work-based Learning)

วิสัยทัศน์
 แหล่งสร้างสรรค์บัณฑิตนิเทศศาสตร์ที่พร้อมทำางานอย่างมืออาชีพ 

พันธกิจ
 1.  เพื่อสร้างบัณฑิตนิเทศศาสตร์ที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถอย่างลึกซ้ึงทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพ ในด้านการวางแผน การบริหาร

จัดการการสื่อสาร มีความคิดสร้างสรรค์ มีความทันสมัย มีความรอบรู้ และความเข้าใจ สามารถคิดวิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลข่าวสารเพื่อนำาไป

ประยกุต์ใช้ในงานวชิาชพีนเิทศศาสตร์เชงิสร้างสรรค์ได้อย่างเหมาะสมและมคีณุค่า มคีณุธรรมจรยิธรรม สามารถบรูณาการองค์ความรูท้ั้งในส่วนของ

สาขานิเทศศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างลงตัว 

 2.  เพือ่ผลติบณัฑตินเิทศศาสตร์ทีม่คีวามเข้าใจระบบธรุกจิ เข้าใจบรบิทสังคมโลก ภมูภิาค ประเทศ สามารถประยกุต์ใช้ความรูท้างนเิทศศาสตร์

ในบริบทต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม และมีความเป็นระบบในขณะเดียวกัน รวมทั้งมีทักษะในการทำางานหลายอย่างพร้อมๆ กัน (Multi-tasking) ด้วย

หลักสูตรที่มีความทันสมัย และมีความยืดหยุ่น สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 3.  เพื่อผลิตบัณฑิตนิเทศศาสตร์ที่มีศักยภาพ ความมั่นใจ และพร้อมในการประกอบวิชาชีพได้ทันที ด้วยกระบวนการเรียนรู้จากคณาจารย์

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านนิเทศศาสตร์ ท่ีพร้อมดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิดภายใต้แนวทาง Teacher-student Relationship (TSR) ร่วมกับนักวิชาชีพที่มี 

ชือ่เสยีงระดบัประเทศ ผ่านกระบวนการวจิยั การใช้กรณศีกึษา และการทำาโครงงาน (Project-based Learning) ตลอดจนการเรยีนรูด้้วยประสบการณ์

จากการปฏิบัติงานจริง (Work-based Learning) กับเครือข่ายของกลุ่มซีพี และพันธมิตร ณ องค์กรสื่อและสถานประกอบการจริง 

สัญลักษณ์ประจำาคณะ 

สีประจำาคณะ 
 สีนำ้าเงิน (Royal Blue) แทนสีนำ้าหมึก ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการสื่อสาร
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หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Communication Arts

ชื่อปริญญา
 ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) : นิเทศศาสตรบัณฑิต

  (ชื่อย่อ) : นศ.บ.

 ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) : Bachelor of Communication Arts

  (ชื่อย่อ) : B. Comm. Arts

วิชาเอก
 การสื่อสารแบรนด์ (Brand Communication) เพื่อมุ่งเน้นผลิตนักศึกษาให้เป็นผู้ที่สามารถมองทิศทางของธุรกิจ วางแผนปรับกลยุทธ์

อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งเข้าใจในภาพรวมของการสื่อสาร และเข้าใจความต้องการของผู้บริโภค โดยเฉพาะสินค้าและแบรนด์ทรงคุณค่าได้เป็นอย่างดี 

เพื่อให้แบรนด์ของตนอยู่ในตลาดได้อย่างยั่งยืน

การสือ่สารองคก์ร (Corporate Communication) เพือ่ผลติบณัฑติทีม่คีวามรู ้ความเขา้ใจองคก์ร มคีวามสามารถในการสือ่สารและบรหิาร

จัดการการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรธุรกิจ โดยยึดหลักความสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียกับองค์กร บรรษัทภิบาล

และความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร มีความสามารถในการสื่อสารเพื่อธุรกิจอุตสาหกรรมที่ต้องการความพิเศษเฉพาะ 

วารสารศาสตร์คอนเวอร์เจ้นท์ (Convergent Journalism) เพื่อผลิตบัณฑิตทำางานในวิชาชีพข่าว ที่มีความเป็นผู้ประกอบการข่าว 

ซึ่งสามารถทำางานในสภาพแวดล้อมท่ีมีการผสานท้ังในการบริหารจัดการงานข่าว การจัดการเนื้อหาและการสื่อสารผ่านช่องทางสื่อท่ีหลากหลาย

พร้อมๆ กัน ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และสื่อใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม 

ความเป็นมาและจุดเด่นของสาขาวิชา 

 1.  การพัฒนาหลักสูตรตั้งอยู่บนฐานของการทำางานร่วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่างนักวิชาการและผู้ประกอบการหรือนักวิชาชีพในสาขานั้นๆ 

ในลักษณะเครือข่ายตามอัตลักษณ์สถาบันในการเป็น Networking University 

 2.  การได้ฝึกปฏิบัติงานจริงกับสถานประกอบการท่ีเป็นพันธมิตรในลักษณะ “Work-based Learning” ในทุกภาคการศึกษาตั้งแต่ชั้น 

ปีที่สองถึงชั้นปีที่สี่โดยคิดเป็นหน่วยกิตถึง 21 หน่วยกิตจากหน่วยกิตรวมทั้งหมด 135 หน่วยกิต นักศึกษาจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากอาจารย์

ทีป่รกึษาและพีเ่ลีย้งทีไ่ดร้บัมอบหมายจากสถานประกอบการ โดยมกีารวางเปา้หมายและการวดัผลในการฝึกงานอยา่งชดัเจนในแตล่ะภาคการศกึษา

 3.  การเน้นเจาะลึกบริบทเฉพาะที่ตอบสนองความต้องการของธุรกิจอุตสาหกรรมหลักๆ ที่กำาลังเติบโตของสังคมไทยโดยในแต่ละวิชาเอก 

จะมีการเน้นบริบทเฉพาะ (Concentration) ดังนี้

วิชาเอกการสื่อสารแบรนด์ (Brand Communication) สามารถเน้นบริบทเฉพาะทางการสื่อสารในการเรียนและฝึกปฏิบัติงานจริง ใน

สายอุตสาหกรรมสินค้าทรงคุณค่า (Luxury Industry)

แนวทางการประกอบอาชีพ

• ผู้จัดการร้าน 

• ผู้จัดการแบรนด์ 

• นักวางแผนการตลาด 

• นักสร้างสรรค์และพัฒนาแบรนด์ 

• นักวางแผนกลยุทธ์ 

• นักสื่อสารแบรนด์ 

• นักบริหารความสัมพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญการสื่อสารในอุตสาหกรรมแบรนด์ทรงคุณค่า 

วิชาเอกการสื่อสารองค์กร (Corporate Communication) สามารถเลือกเน้นบริบทเฉพาะทางการสื่อสารในการเรียนและฝึกปฏิบัติงาน

จริงในธุรกิจอุตสาหกรรมหลักของประเทศไทย ซึ่งได้แก่ ธุรกิจค้าปลีก (Retail Business) ธุรกิจการกีฬาและบันเทิง (Sport and Entertainment 

Business) หรืออุตสาหกรรมการต้อนรับและบริการ (Hospitality Industry) 
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แนวทางการประกอบอาชีพ

• นักสื่อสารองค์กร

• นักมวลชนสัมพันธ์ 

• นักชุมชนสัมพันธ์ 

• เจ้าหน้าที่โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร 

• นักประชาสัมพันธ์ 

• ผู้เชี่ยวชาญการสื่อสารในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมงานบริการ การค้าปลีก หรือ การกีฬา และบันเทิง 

วิชาเอกวารสารศาสตร์คอนเวอร์เจ้นท์ (Convergent Journalism) สามารถเลือกเน้นบริบทเฉพาะทางการส่ือสารในการเรียนและ 

ฝกึปฏบิตังิานจรงิในสายวารสารศาสตรร์ะหวา่งประเทศ (International Journalism) หรอืการเปน็ผู้ประกอบการวารสารศาสตร ์(Entrepreneurial 

Journalism)

แนวทางการประกอบอาชีพ

 • นักข่าวหนังสือพิมพ์ นิตยสาร วิทยุโทรทัศน์ นิวมีเดีย

 • นักข่าวต่างประเทศ 

 • การเป็นผู้ประกอบการด้านข่าว 

 • นักเขียนอิสระ

 • นักสารคดี

 • ช่างภาพอิสระ 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 1.  เพือ่สรา้งบณัฑตินเิทศศาสตรท์ีม่คีวามรูค้วามสามารถทางดา้นนเิทศศาสตรท์ีม่คีวามคิดสรา้งสรรค์ มคีวามสามารถในวางแผน การบรหิาร

จัดการการสื่อสาร มีความทันสมัยมีความรู้และความเข้าใจอย่างลึกซึ้งทั้งด้านวิชาการวิชาชีพ สามารถคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร 

เพื่อนำาไปประยุกต์ใช้ในงานวิชาชีพนิเทศศาสตร์เชิงสร้างสรรค์ได้อย่างเหมาะสมและมีคุณค่า มีคุณธรรมจริยธรรมสามารถบูรณาการองค์ความรู้ 

ทั้งในส่วนของสาขานิเทศศาสตร์และสาขาเกี่ยวข้องอย่างลงตัว

 2.  เพื่อผลิตบัณฑิตนิเทศศาสตร์ที่มีความเข้าใจระบบธุรกิจ เข้าใจบริบทสังคมโลก ภูมิภาค ประเทศและสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทาง

นิเทศศาสตร์ในบริบทต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม ยืดหยุ่น สร้างสรรค์และมีความเป็นระบบในขณะเดียวกัน รวมทั้งมีทักษะในการทำางานหลายอย่าง

พร้อมๆ กัน (Multi-tasking) สามารถแก้ปัญหาและแสวงหาความรู้ใหม่ๆ และรู้จักแบ่งปันความรู้ที่ตอบสนองต่อการพัฒนาตนเองและสังคมภายใต้

ระบบเศรษฐกิจความคิดสร้างสรรค์และสอดคล้องกับยุคหลังสังคมฐานความรู้

 3.  เพือ่ผลติบณัฑตินเิทศศาสตรท์ีม่ศีกัยภาพความมัน่ใจและพรอ้มในการประกอบวชิาชพีไดท้นัทดีว้ยกระบวนการเรยีนรูจ้ากคณาจารยผ์ูท้รง

คุณวุฒิด้านนิเทศศาสตร์ร่วมกับนักวิชาชีพที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ ผ่านกระบวนการวิจัย การใช้กรณีศึกษา และการทำาโครงงาน (Project-based 

Learning) ตลอดจนการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริง (Work-based Learning) ณ สถานประกอบการ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
ตามข้อบังคับของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2556

หลักสูตร
จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 135 หน่วยกิต
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 โครงสร้างหลักสูตร

  1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต

   1.1 กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ 12 หน่วยกิต

   1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต

   1.3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต

   1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต

  2. หมวดวิชาเฉพาะ 96 หน่วยกิต

  2.1 กลุ่มวิชาแกนนิเทศศาสตร์ 48 หน่วยกิต

  2.2 กลุ่มวิชาเอก 48 หน่วยกิต

   2.2.1 กลุ่มวิชาแนวคิดหลัก 21 หน่วยกิต

   2.2.2 กลุ่มวิชาทักษะ 12 หน่วยกิต

   2.2.3 กลุ่มวิชาบริบทเฉพาะ 15 หน่วยกิต

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี 9 หน่วยกิต

  

 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำานวน 30 หน่วยกิตแบ่งเป็น 4 กลุ่มวิชาดังนี้

กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์

 เลือกเรียน 4 รายวิชา 12 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

THA 1001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

(Thai for Communication)

3(3-0-6) ไม่มี

ENL 1001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำาวัน

(English inDaily Life)

3(2-2-5) ไม่มี

ENL 1002 ภาษาอังกฤษในการทำางาน 

(English for Work)

3(2-2-5) ไม่มี

ENL 1003 ภาษาอังกฤษในการบริการธุรกิจ

(English in Business Services)

3(2-2-5) ไม่มี

ENL 1004 การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ

(English Speaking Skill Development)

3(2-2-5) ไม่มี

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

 เลือกเรียน 2 รายวิชา 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

SOC 1001 บุคลิกภาพและสัมพันธภาพทางสังคม 

(Personality and Social Relations)

3(3-0-6) ไม่มี

SOC 1002 การพัฒนาสังคม 

(Social Development)

3(3-0-6) ไม่มี

SOC 1003 ประชาคมโลกกับอาเซียน

(Global Community and ASEAN)

3(3-0-6) ไม่มี

SOC 1004 การจัดการความขัดแย้งในชีวิตประจำาวัน 

(Conflict Management in Daily Life)

3(3-0-6) ไม่มี
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SOC 1005 ภาวะผู้นำาในสังคมยุคใหม่ 

(Leadershipof Modern Society)

3(3-0-6) ไม่มี

SOC 1006 กฎหมายในชีวิตประจำาวัน

(Law in Daily Life)

3(3-0-6) ไม่มี

SOC 1007 การบริหารงานบุคคล 

(Personnel Administration)

3(3-0-6) ไม่มี

SOC 1008 วัฒนธรรมข้ามชาติกับการทำางาน

(Working in Intercultural Setting)

3(3-0-6) ไม่มี

SOC 1009 การพัฒนาสุขภาพแบบองค์รวม 

(Holistic Health Development)

3(3-0-6) ไม่มี

SOC 1010 ความรู้เท่าทันสื่อ

(Media Literacy)

3(3-0-6) ไม่มี

SOC 1011 เศรษฐกิจและการเมืองไทย

(Thai Economy and Politics)  

3(3-0-6) ไม่มี

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

 เลือกเรียน 2 รายวิชา 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

HUM 1001 มนุษย์กับอารยธรรม

(Man and Civilization)

3(3-0-6) ไม่มี

HUM 1002 ความงดงามแห่งชีวิต

(Beauty of Life)

3(3-0-6) ไม่มี

HUM 1003 ศาสนศึกษาเพื่อสันติสุขและสันติภาพ

(Religion Studies for Tranquility and Peace)

3(3-0-6) ไม่มี

HUM 1004 หมากล้อมกับการพัฒนาความคิด

(GO and Thinking Skills Development)

3(3-0-6) ไม่มี

HUM 1005 ปรัชญากับการดำาเนินชีวิต

(Philosophy and Living)

3(3-0-6) ไม่มี

HUM 1006 ไทยศึกษา 

(Thai Studies)

3(3-0-6) ไม่มี

HUM 1007 การพัฒนาทักษะชีวิต 

(Life Skills Development)

3(3-0-6) ไม่มี
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กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

 เลือกเรียน 2 รายวิชา 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

SCI 1001 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำาวัน

(Mathematicsand Statistics in Everyday Life)

3(3-0-6) ไม่มี

SCI 1002 การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ

(Application of Information Technology)

3(3-0-6) ไม่มี

SCI 1003 การอนุรักษ์พลังงานและการจัดการสิ่งแวดล้อม

(Energy Conservation and Environmental Management)

3(3-0-6) ไม่มี

SCI 1004 เทคโนโลยีสำาหรับสำานักงานอัตโนมัติ

(Technology for Office Automation)

3(2-2-5) ไม่มี

SCI 1005 โภชนาการเพื่อสุขภาพ 

(Nutrition for Health)

3(3-0-6) ไม่มี

SCI 1006 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย 

(Introduction to Research)

3(3-0-6) ไม่มี

SCI 1007 การประยุกต์ใช้สถิติเพื่อการวิจัยสังคมศาสตร์

(Statistical Application for Social Science Research)

3(3-0-6) ไม่มี

SCI 1008 การจัดการการเงินส่วนบุคคล

(Personal Financial Management)

3(3-0-6) ไม่มี

 2. หมวดวิชาเฉพาะ จำานวน 96 หน่วยกิต แบ่งเป็น 2 กลุ่มวิชา ดังนี้

กลุ่มวิชาแกนนิเทศศาสตร์ 

 เรียนจำานวน 15 รายวิชา 48 หน่วยกิต ในรายวิชาต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

CMA 1100 หลักและทฤษฎีนิเทศศาสตร์

(Principle and Theories of Communication Arts)

3(3-0-6) ไม่มี

CMA 1101 การคิดเชิงกลยุทธ์สำาหรับนิเทศศาสตร์

(Strategic Thinkingfor Communication Arts)

3(3-0-6) ไม่มี

CMA 1102 พื้นฐานการเขียนเพื่อการสื่อสารผ่านสื่อ

(Fundamental Media Writing)

3(3-0-6) ไม่มี

CMA 1103 การพูดในที่สาธารณะและทักษะการนำาเสนองาน

(Public Speaking and Presentation Skills)

3(3-0-6) ไม่มี

CMA 1104 การถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว

(Still and Motion Photography)

3(2-2-5) ไม่มี

CMA 1105 พาณิชย์ศิลป์เพื่อการสื่อสาร

(Commercial Arts for Communication)

3(2-2-5) ไม่มี

CMA 1106 การวิจัยการสื่อสารเบื้องต้น

(Introduction to Communication Research)

3(3-0-6) ไม่มี

CMA 1107 พื้นฐานทางธุรกิจและการตลาดสำาหรับนิเทศศาสตร์ 

(Business and  Marketing Foundation for 

Communication Arts)

3(3-0-6) ไม่มี
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CMA 1108 ประเด็นเกี่ยวกับกฎหมายและจริยธรรมสื่อ

(Issues in Media Law and Ethics)

3(3-0-6) ไม่มี

CMA 2101 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านนิเทศศาสตร์ 1

(Work-based Learning in Communication Arts 1)

3(0-40-0) ไม่มี

CMA 2102 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านนิเทศศาสตร์ 2

(Work-based Learning in Communication Arts 2)

3(0-40-0) ไม่มี

CMA 3101 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านนิเทศศาสตร์ 3

(Work-based Learning in Communication Arts 3)

3(0-40-0) ไม่มี

CMA 3102 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านนิเทศศาสตร์ 4

(Work-based Learning in Communication Arts 4)

3(0-40-0) ไม่มี

CMA 4101 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านนิเทศศาสตร์ 5

(Work-based Learning in Communication Arts 5)

3(0-40-0) ไม่มี

CMA 4102 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านนิเทศศาสตร์ 6

(Work-based Learning in Communication Arts 6)

6(0-40-0) เรียนมาไม่น้อยกว่า 

99 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาเอก

 เลือกเรียนวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง ดังต่อไปนี้

   1. วิชาเอกการสื่อสารแบรนด์ (Brand Communication)

   2. วิชาเอกการสื่อสารองค์กร (Corporate Communication)

   3. วิชาเอกวารสารศาสตร์คอนเวอร์เจ้นท์ (Convergent Journalism) 

 

 1.  วิชาเอกการสื่อสารแบรนด์ (Brand Communication)

จำานวน 16 รายวิชา 48 หน่วยกิต โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มวิชาได้แก่ กลุ่มแนวคิดหลักบังคับ 7 รายวิชา 21 หน่วยกิต กลุ่มวิชาทักษะหรือเครื่องมือ

สื่อสารเลือก 4 รายวิชา 12 หน่วยกิต และกลุ่มวิชาบริบทเฉพาะทางธุรกิจ 5 รายวิชา 15 หน่วยกิต

   1.1 กลุ่มแนวคิดหลักการสื่อสารแบรนด์ (Brand Communication Essentials)

    เรียน 7 รายวิชา 21 หน่วยกิตในรายวิชาดังต่อไปนี้

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

BRC 2100 การสื่อสารแบรนด์เชิงกลยุทธ์

(Strategic Brand Communication)

3(3-0-6) ไม่มี

BRC 2101 การวิเคราะห์ตลาดเพื่อการสื่อสารแบรนด์

(Marketing Analysis for Brand Communication)

3(3-0-6) ไม่มี

BRC 2102 การสื่อสารแบรนด์เชิงบูรณาการ

(Integrated Brand Communications)

3(3-0-6) ไม่มี

BRC 2103 พฤติกรรมผู้บริโภคเพื่อการสื่อสารแบรนด์

(Consumer Behavior for Brand Communication)

3(3-0-6)  ไม่มี

BRC 2104 การวางแผนการสื่อสารแบรนด์ที่จุดติดต่อ

(Brand Contact Point Communication Planning)

3(3-0-6)  ไม่มี

BRC 2105 การบริหารความสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้เสีย

(Stakeholders Relationship Management)

3(3-0-6)  ไม่มี

BRC 2106 โครงงานปริญญานิพนธ์และสัมมนาการสื่อสารแบรนด์

(Capstone Project and Seminar in Brand Communication)

3(2-2-5) ชั้นปีที่ 4 และ

CMA 4102
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   1.2 กลุ่มวิชาทักษะหรือเครื่องมือการสื่อสาร (Communication Tools and Skills)

    เลือกเรียน 4 รายวิชา 12 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

BRC 3100 กลยุทธ์การสื่อสารแบรนด์ระดับสากล

(Global Brand Communication Strategy)

3(3-0-6) ไม่มี

BRC 3101 การออกแบบแบรนด์และการพัฒนาแบรนด์

(Brand Design and Development)

3(2-2-5) CMA 1105*

BRC 3102 การรณรงค์เพื่อการสื่อสารแบรนด์เชิงกลยุทธ์

(Strategic Brand Communication Campaign)

3(2-2-5) ไม่มี

BRC 3103 การสื่อสารแบรนด์เชิงประสบการณ์

(Experiencing Brand Communication)

3(3-0-6) ไม่มี

BRC 3104 ประเด็นเฉพาะด้านการสื่อสารแบรนด์

(Selected Topics in Brand Communication)

3(3-0-6) ไม่มี

BRC 3105 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารแบรนด์

(English for Brand Communication)

3(3-0-6) ไม่มี

BRC 3106 ภาษาอังกฤษเพื่องานลูกค้าสัมพันธ์

(English for Customer Engagement)

3(3-0-6) ไม่มี

CRC 2104 การสร้างแบรนด์และการบริหารชื่อเสียงองค์กร

(Corporate Branding and Reputation Management)

3(3-0-6) ไม่มี

CRC 3101 การบริหารสื่อมวลชนสัมพันธ์

(Media Relationship Management)

3(3-0-6) ไม่มี

CRC 3106 กลยุทธ์และการบริหารโครงงานกิจกรรมพิเศษ

(Event Strategy and Management)

3(2-2-5) ไม่มี

CRC 3108  การออกแบบและการผลิตสื่อใหม่

(New Media Design and Production)

3(2-2-5) CMA 1105*

CRC 4104  การจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อธุรกิจค้าปลีก

(Events for Retail Business)

3(2-2-5) CRC 3106*

  1.3 กลุ่มวิชาบริบทเฉพาะทางธุรกิจ (Business Context) 

   เรียน 5 รายวิชา 15 หน่วยกิตดังรายวิชาต่อไปนี้ กลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าทรงคุณค่า (Luxury Industry)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

BRC 4100 ความรู้พื้นฐานอุตสาหกรรมสินค้าทรงคุณค่า

(Foundations of Luxury Industry)

3(3-0-6) ไม่มี

BRC 4101 มุมมองทางวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ของอุตสาหกรรม

สินค้าทรงคุณค่า

(Cross-Cultural and Creative Aspects of Luxury Industry)

3(3-0-6) ไม่มี

BRC 4102 การจัดการส่วนหน้าร้านและการขายในธุรกิจค้าปลีกของ

สินค้าทรงคุณค่า

(Luxury Retail Store and Sale Management)

3(3-0-6) ไม่มี
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BRC 4103 การสื่อสารแบรนด์ทรงคุณค่า

(Luxury Brand Communciation)

3(3-0-6) ไม่มี

BRC 4104 ประเด็นเฉพาะด้านของอุตสาหกรรมสินค้าทรงคุณค่า

(Selected Topics in Luxury Industry)

3(3-0-6) ไม่มี

 

 2. วิชาเอกการสื่อสารองค์กร (Corporate Communication)

 จำานวน 16 รายวิชา 48 หน่วยกิต โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มวิชา ได้แก่ กลุ่มแนวคิดหลัก บังคับ 7 รายวิชา 21 หน่วยกิต กลุ่มวิชาทักษะหรือ 

เครื่องมือสื่อสารเลือก 4 รายวิชา 12 หน่วยกิต และกลุ่มวิชาบริบทเฉพาะทางธุรกิจเลือก 5 รายวิชา 15 หน่วยกิต

  

  2.1 กลุ่มแนวคิดหลักการสื่อสารองค์กร (Corporate Communication Essentials)

   เรียน 7 รายวิชา 21 หน่วยกิต ในรายวิชาดังต่อไปนี้

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

CRC 2100 การสื่อสารองค์กรเชิงกลยุทธ์

(Strategic Corporate Communication)

3(3-0-6) ไม่มี

CRC 2101 การเขียนและการสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ

(Persuasive Communication and Writing) 

3(3-0-6) CMA 1102*

CRC 2102 การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ

(Integrated Marketing Communications)

3(3-0-6) ไม่มี

CRC 2103 กลยุทธ์และการวางแผนการสื่อสารองค์กร

(Corporate CommunicationStrategies and Planning)

3(3-0-6) ไม่มี

CRC 2104 การสร้างแบรนด์และการจัดการชื่อเสียงองค์กร

(Corporate Brandingand Reputation Management)

3(3-0-6) ไม่มี

CRC 2105 การบริหารความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย

(Stakeholders Relationship Management)

3(3-0-6) ไม่มี

CRC 2106 โครงงานปริญญานิพนธ์และสัมมนาการสื่อสารองค์กร

(Capstone Project and Seminar in Corporate 

Communication)

3(2-2-5) ชั้นปีที่ 4 และ

CMA 4102

  2.2 กลุ่มวิชาทักษะหรือเครื่องมือเพื่อการสื่อสาร (Communication Tools and Skills)

   เลือกเรียน 4 รายวิชา 12 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

CRC 3100 ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ
(Corporate Social Responsibility)

3(3-0-6) ไม่มี

CRC 3101 การบริหารสื่อมวลชนสัมพันธ์
(Media Relationship Management)

3(3-0-6) ไม่มี

CRC 3102 การบริหารโครงงานสื่อสารองค์กร
(Corporate Communication Project Management)

3(3-0-6) ไม่มี

CRC 3103 การสื่อสารเพื่อความเป็นผู้นำาและการจัดการการเปลี่ยนแปลง
(Leadership Communication and Change Management)

3(3-0-6) ไม่มี

CRC 3104 การจัดการการสื่อสารในภาวะวิกฤต 
(Crisis Communication Management)

3(3-0-6) ไม่มี
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CRC 3105 การประยุกต์งานวิจัยเพื่องานสื่อสารองค์กร
(Research Application for Corporate Communication)

3(3-0-6) CMA 1106*

CRC 3106 กลยุทธ์และการบริหารโครงการกิจกรรมพิเศษ
(Event Strategy and Management)

3(2-2-5) ไม่มี

CRC 3107 การผลิตสื่อวิดีทัศน์สำาหรับงานสื่อสารองค์กร
(Corporate Video Media Production) 

3(2-2-5) CMA 1102*

CRC 3108  การออกแบบและการผลิตสื่อใหม่
(New Media Design and Production)

3(2-2-5) CMA 1105*

JRM 4406 วารสารศาสตร์เพื่องานสื่อสารองค์กร
(Corporate Journalism)

3(2-2-5) CMA 1102
CMA 1105*

  2.3 กลุ่มวิชาบริบทเฉพาะทางธุรกิจ (Business Context)

   เลือกเรียน 5 รายวิชา 15 หน่วยกิตจากกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หรือรายวิชาที่ได้รับอนุมัติจากคณบดี

   2.3.1 กลุ่มการสื่อสารเพื่อธุรกิจค้าปลีก (Communication for Retail Business)

   2.3.2 กลุ่มการสื่อสารเพื่อการกีฬาและบันเทิง (Communication for Sport & Entertainment)

   2.3.3 กลุ่มการสื่อสารเพื่ออุตสาหกรรมการต้อนรับและการบริการ (Communication for Hospitality Industry)

 

 2.3.1 กลุ่มการสื่อสารเพื่อธุรกิจค้าปลีก (Communication for Retail Business)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

CRC 4100  ความรู้พื้นฐานธุรกิจค้าปลีก

(Foundations of Retail Business)

3(3-0-6) ไม่มี

CRC 4101  โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมสำาหรับธุรกิจค้าปลีก

(Corporate Social Responsibility Project for Retail Business)

3(2-2-5) ไม่มี

CRC 4102  กลยุทธ์การใช้สื่อสำาหรับธุรกิจค้าปลีก 

(Media Strategies for Retail Business)

3(2-2-5) ไม่มี

CRC 4103  การบริหารลูกค้าและชุมชนสัมพันธ์เพื่อธุรกิจค้าปลีก

(Customer and Community Relationship Management 

for Retail Business)

3(3-0-6) ไม่มี

CRC 4104  การจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อธุรกิจค้าปลีก

(Events for Retail Business) 

3(2-2-5) CRC 3106*
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 2.3.2 กลุ่มการสื่อสารเพื่อการกีฬาและบันเทิง (Communication for Sport & Entertainment)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

CRC 4200 ความรู้พื้นฐานธุรกิจการกีฬาและบันเทิง

(Foundations of Sport and Entertainment Business)

3(3-0-6) ไม่มี

CRC 4201 การรณรงค์การสื่อสารเชิงกลยุทธ์สำาหรับการกีฬาและบันเทิง

(Strategic Communication Campaign for Sport 

and Entertainment)

3(2-2-5) ไม่มี

CRC 4202 การบริหารจัดการความสัมพันธ์กลุ่มแฟนคลับ

(Fan Club Relationship Management)

3(3-0-6) ไม่มี

CRC 4203 การจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการกีฬาและบันเทิง

(Events for Sport and Entertainment)

3(2-2-5) CRC 3106*

JRM 4404 วารสารศาสตร์การกีฬาและบันเทิง

(Sport and Entertainment Journalism)

3(2-2-5) CMA 1102

CMA 1105*

 2.3.3 กลุ่มการสื่อสารเพื่ออุตสาหกรรมการต้อนรับและบริการ (Communication for HospitalityIndustry)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

CRC 4300  ความรู้พื้นฐานอุตสาหกรรมการต้อนรับและบริการ

(Foundations of Hospitality Industry)

3(3-0-6) ไม่มี

CRC 4301  การรณรงค์การสื่อสารเชิงกลยุทธ์เพื่อธุรกิจการต้อนรับและบริการ

(Strategic Communication Campaign for Hospitality 

Business)

3(2-2-5) ไม่มี

CRC 4302  กลยุทธ์สื่อเพื่อธุรกิจการต้อนรับและบริการ

(Media Strategies for Hospitality Business)

3(2-2-5) ไม่มี

CRC 4303  การบริหารลูกค้าสัมพันธ์เพื่อธุรกิจการต้อนรับและบริการ

(Customer Relationship Management for 

Hospitality Business)

3(3-0-6) ไม่มี

CRC 4304  การจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อธุรกิจการต้อนรับและบริการ

(Events for Hospitality Business)

3(2-2-5) CRC 3106*

 3. วิชาเอกวารสารศาสตร์คอนเวอร์เจ้นท์ (Convergent Journalism) 

 จำานวน 16 รายวิชา 48 หน่วยกิต โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มวิชา ได้แก่กลุ่มแนวคิดหลักบังคับ 7 รายวิชา 21 หน่วยกิต กลุ่มวิชาทักษะหรือ 

เครื่องมือสื่อสารเลือก 4 รายวิชา 12 หน่วยกิต และกลุ่มวิชาบริบทเฉพาะทางธุรกิจเลือก 5 รายวิชา 15 หน่วยกิต
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  3.1 กลุ่มแนวคิดหลักวารสารศาสตร์ (Journalism Essentials)

   บังคับเรียน 16 รายวิชา 21 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

JRM 2100 ความรู้พื้นฐานวารสารศาสตร์คอนเวอร์เจ้นท์

(Introduction to Convergent Journalism)

3(3-0-6) ไม่มี

JRM 2101 การเล่าเรื่องข้ามสื่อ

(Trans-media Storytelling)

3(3-0-6) ไม่มี

JRM 2102 การสื่อข่าวสำาหรับสื่อคอนเวอร์เจ้นท์

(Reporting for Convergent Media)

3(2-2-5) ไม่มี

JRM 2103 การบรรณาธิกรและการผลิตข่าวสำาหรับสื่อคอนเวอร์เจ้นท์

(News Editing and Producing for Convergent Media)

3(2-2-5) ไม่มี

JRM 2104 การถ่ายภาพวารสารศาสตร์

(Photojournalism)

3(2-2-5) ไม่มี

JRM 2105 การวิเคราะห์ความหมายสถานการณ์ปัจจุบัน 

(Interpretation of Current Affairs)

3(3-0-6) ไม่มี

JRM 2106 โครงงานปริญญานิพนธ์และสัมมนาวารสารศาสตร์คอนเวอร์เจ้นท์

(Capstone Project and Seminar in Convergent Journalism)

3(2-2-5) ชั้นปีที่ 4 และ

CMA 4102

  3.2 กลุ่มวิชาทักษะหรือเครื่องมือวารสารศาสตร์ (Journalism Tools and Skills)

   เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 4 รายวิชา 12 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

JRM 3100 การประยุกต์งานวิจัยเพื่อใช้ในงานวารสารศาสตร์

(Research Application for Journalism)

3(3-0-6) CMA 1106*

JRM 3101 การสื่อสารข้อมูลด้วยภาพและกราฟิก

(Infographic and Data Visualization)

3(2-2-5) CMA 1105*

JRM 3102 การรายงานข่าวด้วยการใช้ฐานข้อมูล 

(Database Reporting)

3(2-2-5) ไม่มี

JRM 3103  โครงงานรายงานข่าวพิเศษ

 (Specialized Reporting Project)

  3(1-4-4) ไม่มี

JRM 3104  การผลิตนิตยสาร

(Magazine Workshop)

3(2-2-5) ไม่มี

JRM 3105  การผลิตรายการข่าววิทยุโทรทัศน์

(Broadcast News Workshop)

3(2-2-5) ไม่มี

JRM 3106  การผลิตข่าวสำาหรับสื่อใหม่

(New Media Journalism Workshop)

3(2-2-5) CMA 1105*

JRM 3107 สารคดีข้ามสื่อ

(Documentary Across Media)

3(2-2-5) ไม่มี
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  3.3 กลุ่มวิชาบริบทเฉพาะ  (Context)

   เลือกเรียน 5 รายวิชา 15 หน่วยกิตจากกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หรือรายวิชาที่ได้รับอนุมัติจากคณบดี

   3.3.1 กลุ่มวารสารศาสตร์ระหว่างประเทศ (International Journalism)

   3.3.2 กลุ่มการเป็นผู้ประกอบการวารสารศาสตร์ (Entrepreneurial Journalism) 

 

 3.3.1 กลุ่มวารสารศาสตร์ระหว่างประเทศ (International Journalism)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

JRM 4100  ประเด็นโลกและการปฏิบัติงานข่าวระหว่างประเทศ

(Global Issues and International News Practices)

3(3-0-6) ไม่มี

JRM 4101  การรายงานข่าวประเทศเอเชีย

(Reporting AsianCountries)

3(3-0-6) ไม่มี

JRM 4102  ภาษาอังกฤษสำาหรับนักข่าว 1: เทคนิคการสัมภาษณ์ 

(English for Journalist I: Interviewing Techniques)

3(3-0-6) ไม่มี

JRM 4103  ภาษาอังกฤษสำาหรับนักข่าว 2: การเขียนเพื่องานวารสารศาสตร์ 

(English for Journalist II: Journalistic Writing)

3(3-0-6) ไม่มี

JRM 4104  ภาษาอังกฤษสำาหรับนักข่าว 3: การแปลข่าวและการรายงาน

ข่าวต่างประเทศ

(English for Journalist III: News Translation and 

Foreign Correspondence)

3(3-0-6) ไม่มี

 3.3.2 กลุ่มการเป็นผู้ประกอบการวารสารศาสตร์ (Entrepreneurial Journalism)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

JRM 4200 การเป็นผู้ประกอบการวารสารศาสตร์ 

(Entrepreneurial Journalism)

3(3-0-6) ไม่มี

JRM 4201 การวิเคราะห์ผู้บริโภคสื่อและการออกแบบเนื้อหา

(Consumer Insights and Content Design)

3(3-0-6) ไม่มี

JRM 4202 การตลาดสำาหรับสื่อคอนเวอร์เจ้นท์

(Marketing for Convergent Media)

3(3-0-6) ไม่มี

JRM 4203 ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในธุรกิจสื่อวารสารศาสตร์

(Creativity and Innovation in News Media Business)

3(3-0-6) ไม่มี

JRM 4204 สื่อกับประเด็นสังคม

(Selected Topics in Media and Social Issues)

3(3-0-6) ไม่มี
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 3. หมวดวิชาเลือกเสรี 

 เลอืกเรียนจำานวนไมน่อ้ยกวา่ 9 หนว่ยกติ จากรายวชิาทีเ่ปดิสอนในระดบัปรญิญาตรขีองสถาบนัการจดัการปญัญาภวิฒันห์รอืสถาบนัอดุมศกึษา

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยได้รับอนุมัติจากคณบดีและคณะวิชาต้นสังกัดวิชาที่เลือกเรียนหรือวิชาต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

CMA 4400 การเต้นแบบร่วมสมัย

(Contemporary Dance)

3(0-6-6) ไม่มี

CMA 4401 สัมมนามารยาททางธุรกิจและการเจรจาต่อรองข้ามวัฒนธรรม 

(Seminar in Cross-cultural Negotiation and 

Global Business Etiquettes)

3(3-0-6) ไม่มี

BRC 4400 การสื่อสารและการส่งเสริมการขายสินค้าแฟชั่น

(Fashion Communication and Promotion)

3(3-0-6) ไม่มี

JRM 4400 การพูดและการแสดงออกผ่านสื่อ

(Media Announcing and Performance)

3(2-2-5) ไม่มี

JRM 4401 สื่อกับวัฒนธรรมประชานิยม 

(Media and Popular Culture)

3(3-0-6) ไม่มี

JRM 4402 การนำาเสนอภาพตัวแทนในละครโทรทัศน์และภาพยนตร์

(Representations in Television Drama and Film)

3(3-0-6) ไม่มี

JRM 4403 การถ่ายภาพวารสารศาสตร์เชิงสารคดี

(Documentary Photojournalism)

3(1-4-4) ไม่มี

JRM 4404 วารสารศาสตร์การกีฬาและบันเทิง

(Sport and Entertainment Journalism)

3(2-2-5) CMA 1102

CMA 1105*

JRM 4405 วารสารศาสตร์แฟชั่นและวิถีชีวิต

(Fashion and Lifestyle Journalism)

3(2-2-5) CMA 1102

CMA 1105*

JRM 4406 วารสารศาสตร์เพื่องานสื่อสารองค์กร

(Corporate Journalism)

3(2-2-5) CMA 1102

CMA 1105*
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แผนการศึกษา
วิชาเอกการสื่อสารแบรนด์

ปี 1  ภาคการศึกษาที่ 1 ปี 1  ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา จำานวน
หน่วยกิต

รหัสวิชา รายวิชา จำานวน
หน่วยกิต

THA 1001

ENL 1001

HUM 1007

CMA 1100

CMA 1103

CMA 1107

BRC 2100

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำาวัน

การพัฒนาทักษะชีวิต

หลักและทฤษฎีนิเทศศาสตร์

การพูดในที่สาธารณะและทักษะ

การนำาเสนองาน

พื้นฐานทางธุรกิจและการตลาด

สำาหรับนิเทศศาสตร์ 

การสื่อสารแบรนด์เชิงกลยุทธ์

3(3-0-6)

3(2-2-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(2-2-5)

3(3-0-6)

ENL 1004

SOC 1006 

SOC 1010

CMA 1102

BRC 4100

CMA 1104

BRC 2101

การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ

กฎหมายในชีวิตประจำาวัน            

ความรู้เท่าทันสื่อ

พื้นฐานการเขียนเพื่อการสื่อสารผ่านสื่อ

ความรู้พื้นฐานอุตสาหกรรม

สินค้าทรงคุณค่า

การถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว

การวิเคราะห์ตลาดเพื่อ

การสื่อสารแบรนด์

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

รวม 21 รวม 21

ปี 2  ภาคการศึกษาที่ 1 ปี 2  ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา จำานวน
หน่วยกิต

รหัสวิชา รายวิชา จำานวน
หน่วยกิต

ENL 1003

CMA 1105

CMA 1108

BRC 2102

BRC 4101

CMA 2101

ภาษาอังกฤษในการบริการธุรกิจ

พาณิชย์ศิลป์เพื่อการสื่อสาร

ประเด็นเกี่ยวกับกฎหมาย

และจริยธรรมสื่อ

การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ

มุมมองทางวัฒนธรรมและความคิด

สร้างสรรค์ของอุตสาหกรรม

สินค้าทรงคุณค่า

การเรียนรู้ภาคปฏิบัติ

ด้านนิเทศศาสตร์ 1

3(2-2-5)

3(3-0-6)

3(2-2-5)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(0-40-0)

CMA 1101

BRC 2103

BRC 2105

BRC 4102

BRC XXXX

CMA 2102

การคิดเชิงกลยุทธ์สำาหรับนิเทศศาสตร์

พฤติกรรมผู้บริโภคเพื่อ

การสื่อสารแบรนด์ 

การบริหารความสัมพันธ์ กับผู้มีส่วนได้เสีย

การจัดการส่วนหน้าร้านและการขายใน

ธุรกิจค้าปลีกของสินค้าทรงคุณค่า

รายวิชาทักษะหรือเครื่องมือ 1

การเรียนรู้ภาคปฏิบัติ ด้านนิเทศศาสตร์ 2

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(X-X-X)

3(0-40-0)

รวม 18 รวม 18
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ปี 3  ภาคการศึกษาที่ 1 ปี 3  ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา จำานวน
หน่วยกิต

รหัสวิชา รายวิชา จำานวน
หน่วยกิต

SCI 1007 

CMA 1106

BRC 4103

BRC 2104

CRC XXXX

CMA 3101

การประยุกต์ใช้สถิติเพื่อ

การวิจัยสังคมศาสตร์

การวิจัยการสื่อสารเบื้องต้น

การสื่อสารแบรนด์ทรงคุณค่า

การวางแผนการสื่อสารแบรนด์

ที่จุดติดต่อ

รายวิชาทักษะหรือเครื่องมือ 2

การเรียนรู้ภาคปฏิบัติ

ด้านนิเทศศาสตร์ 3

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(X-X-X)

3(0-40-0)

HUM 1007

BRC XXXX

BRC 3106 

XXX XXXX

XX XXX

CMA 3102

ความงดงามแห่งชีวิต

รายวิชาทักษะหรือเครื่องมือ 3

ภาษาอังกฤษเพื่องานลูกค้าสัมพันธ์

รายวิชาเลือกเสรี 1

รายวิชาเลือกเสรี 2

การเรียนรู้ภาคปฏิบัติ

ด้านนิเทศศาสตร์ 4

3(3-0-6)

3(X-X-X)

3(3-0-6)

3(X-X-X)

3(X-X-X)

3(0-40-0)

รวม 18 รวม 18

ปี 4  ภาคการศึกษาที่ 1 ปี 4  ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา จำานวน
หน่วยกิต

รหัสวิชา รายวิชา จำานวน
หน่วยกิต

BRC 4104

SCI 1008

XX XXX

CMA 4101

ประเด็นเฉพาะด้านของอุตสาหกรรม

สินค้าทรงคุณค่า

การจัดการการเงินส่วนบุคคล

รายวิชาเลือกเสรี 3

การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านนิเทศศาสตร์ 5

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(X-X-X)

3(0-40-0)

BRC 2106

CMA 4102

โครงงานปริญญานิพนธ์และสัมมนาการ

สื่อสารแบรนด์

การเรียนรู้ภาคปฏิบัติ

ด้านนิเทศศาสตร์ 6

3(2-2-5)

6(0-40-0)

รวม 12 รวม 9

วิชาเอกการสื่อสารองค์กร

ปี 1  ภาคการศึกษาที่ 1 ปี 1  ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา จำานวน
หน่วยกิต

รหัสวิชา รายวิชา จำานวน
หน่วยกิต

THA 1001

ENL 1001

HUM 1007

CMA 1100

CMA 1103

CMA 1107

CRC 2100

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำาวัน

การพัฒนาทักษะชีวิต

หลักและทฤษฎีนิเทศศาสตร์

การพูดในที่สาธารณะและทักษะ

การนำาเสนองาน

พื้นฐานทางธุรกิจและการตลาด

สำาหรับนิเทศศาสตร์

การสื่อสารองค์กรเชิงกลยุทธ์

3(3-0-6)

3(2-2-5)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

ENL 1004

SOC 1010

XXX XXXX

CMA 1102

SOC 1006

CMA 1104

CRC 2101

การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ

ความรู้เท่าทันสื่อ

รายวิชาเลือกเสรี 1            

พื้นฐานการเขียนเพื่อการสื่อสารผ่านสื่อ

กฎหมายในชีวิตประจำาวัน

การถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว

การเขียนและการสื่อสาร

เพื่อการโน้มน้าวใจ 

3(2-2-5)

3(3-0-6)

3(X-X-X)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(2-2-5)

3(3-0-6)

รวม 21 รวม 21
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ปี 2  ภาคการศึกษาที่ 1 ปี 2  ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา จำานวน
หน่วยกิต

รหัสวิชา รายวิชา จำานวน
หน่วยกิต

ENL 1003

CMA 1105

CRC 2102

XXX XXXX

CMA 1108

CMA2101

ภาษาอังกฤษในการบริการธุรกิจ

พาณิชย์ศิลป์เพื่อการสื่อสาร

การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ

รายวิชาทักษะหรือเครื่องมือ 1

ประเด็นเกี่ยวกับกฎหมาย

และจริยธรรมสื่อ

การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้าน

นิเทศศาสตร์ 1

3(2-2-5)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(X-X-X)

3(3-0-6)

3(0-40-0)

SCI 1007

CMA 1101

CMA 1106

CRC 2105

XXX XXXX

CMA 2102

การประยุกต์ใช้สถิติเพื่อการวิจัย

ทางสังคมศาสตร์

การคิดเชิงกลยุทธ์สำาหรับนิเทศศาสตร์

การวิจัยการสื่อสารเบื้องต้น

การบริหารความสัมพันธ์

กับผู้มีส่วนได้เสีย

รายวิชาทักษะหรือเครื่องมือ 2

การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้าน

นิเทศศาสตร์ 2

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(X-X-X)

3(0-40-0)

รวม 18 รวม 18

ปี 3  ภาคการศึกษาที่ 1 ปี 3  ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา จำานวน
หน่วยกิต

รหัสวิชา รายวิชา จำานวน
หน่วยกิต

CRC 2102

CRC 2103

CRC 3106

CRC XXXX

CRC XXXX

CMA 3101

การสร้างแบรนด์และการจัดการ

ชื่อเสียงองค์กร 

กลยุทธ์และการวางแผนการ

สื่อสารองค์กร

กลยุทธ์และการบริหารโครงการ

กิจกรรมพิเศษ 

รายวิชาในกลุ่มบริบท 1

รายวิชาในกลุ่มบริบท 2

การเรียนรู้ภาคปฏิบัติ

ด้านนิเทศศาสตร์ 3 

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(2-2-5)

3(X-X-X)

3(X-X-X)

3(0-40-0)

HUM 1002

CRC 3100

CRC XXXX

CRC XXXX

XXX XXXX

CMA 3102

ความงดงามแห่งชีวิต

ความรับผิดชอบต่อสังคมของ

องค์กรธุรกิจ

รายวิชาในกลุ่มบริบท 3

รายวิชาในกลุ่มบริบท 4

รายวิชาเลือกเสรี 2

การเรียนรู้ภาคปฏิบัติ

ด้านนิเทศศาสตร์ 4

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(X-X-X)

3(X-X-X)

3(3-0-6)

3(0-40-0)

รวม 18 รวม 18

ปี 4  ภาคการศึกษาที่ 1 ปี 4  ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา จำานวน
หน่วยกิต

รหัสวิชา รายวิชา จำานวน
หน่วยกิต

SCI 1008

CRC XXXX

XXX XXXX

CMA 4101

การจัดการการเงินส่วนบุคคล

รายวิชาในกลุ่มบริบท 5

รายวิชาเลือกเสรี 3

การเรียนรู้ภาคปฏิบัติ

ด้านนิเทศศาสตร์ 5

3(X-X-X)

3(X-X-X)

3(X-X-X)

3(0-40-0)

CRC 2106

CMA 4102

โครงงานปริญญานิพนธ์และสัมมนา

การสื่อสารองค์กร

การเรียนรู้ภาคปฏิบัติ

ด้านนิเทศศาสตร์ 6

3(2-2-5)

6(0-40-0)

รวม 12 รวม 9
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วิชาเอกวารสารศาสตร์คอนเวอร์เจ้นท์

ปี 1  ภาคการศึกษาที่ 1 ปี 1  ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา จำานวน
หน่วยกิต

รหัสวิชา รายวิชา จำานวน
หน่วยกิต

THA 1001

ENL 1001  

HUM 1007

CMA 1100

CMA 1103

CMA 1107

JRM 2100

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำาวัน

การพัฒนาทักษะชีวิต

หลักและทฤษฎีนิเทศศาสตร์

การพูดในที่สาธารณะและ

ทักษะการนำาเสนองาน

พื้นฐานทางธุรกิจและการตลาด

สำาหรับนิเทศศาสตร์

ความรู้พื้นฐานวารสารศาสตร์

คอนเวอร์เจ้นท์ 

3(3-0-6)

3(2-2-5)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

ENL 1004

SOC 1010

SOC 1006

CMA 1102

CMA 1104

JRM 2102

XXX XXXX

การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ

ความรู้เท่าทันสื่อ

กฎหมายใชีวิตประจำาวัน          

พื้นฐานการเขียนเพื่อ

การสื่อสารผ่านสื่อ

การถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว

การสื่อข่าวเพื่อสื่อคอนเวอร์เจ้นท์

รายวิชาเลือกเสรี 1

3(2-2-5)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(2-2-5)

3(3-0-6)

3(X-X-X)

รวม 21 รวม 21

ปี 2  ภาคการศึกษาที่ 1 ปี 2  ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา จำานวน
หน่วยกิต

รหัสวิชา รายวิชา จำานวน
หน่วยกิต

ENL 1003 

JRM 2101

CMA 1105

JRM 2104

CMA 1108

CMA 2101

ภาษาอังกฤษในการบริการธุรกิจ

การเล่าเรื่องข้ามสื่อ

พาณิชย์ศิลป์เพื่อการสื่อสาร

การถ่ายภาพวารสารศาสตร์

ประเด็นเกี่ยวกับกฎหมายและจริยธรรมสื่อ 

การเรียนรู้ภาคปฏิบัติ

ด้านนิเทศศาสตร์ 1

3(2-2-5)

3(3-0-6)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(3-0-6)

3(0-40-0)

SCI 1007

XXX XXXX

JRM 2105

CMA 1101

CMA 1106

CMA 2102

การประยุกต์ใช้สถิติเพื่อการวิจัย

สังคมศาสตร์

รายวิชาทักษะหรือเครื่องมือ 1

การวิเคราะห์ความหมาย

สถานการณ์ปัจจุบัน

การคิดเชิงกลยุทธ์สำาหรับนิเทศศาสตร์

การวิจัยการสื่อสารเบื้องต้น 

การเรียนรู้ภาคปฏิบัติ

ด้านนิเทศศาสตร์ 2

3(3-0-6)

3(X-X-X)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(0-40-0)

รวม 18 รวม 18
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ปี 4  ภาคการศึกษาที่ 1 ปี 4  ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา จำานวน
หน่วยกิต

รหัสวิชา รายวิชา จำานวน
หน่วยกิต

SCI 1008

JRM XXXX

JRM XXXX

XXX XXXX

CMA 4101

การบริหารการเงินส่วนบุคคล

รายวิชาเครื่องมือหรือทักษะ 4

รายวิชาบริบทเฉพาะ 5

รายวิชาเลือกเสรี 3

การเรียนรู้ภาคปฏิบัติ

ด้านนิเทศศาสตร์ 5

3(3-0-6)

3(2-2-5)

3(X-X-X)

3(X-X-X)

3(0-40-0)

JRM 2106

CMA 4102

โครงงานปริญญานิพนธ์และสัมมนา

วารสารศาสตร์คอนเวอร์เจ้นท์

การเรียนรู้ภาคปฏิบัติ

ด้านนิเทศศาสตร์ 6

3(2-2-5)

6(0-40-0)

รวม 15 รวม 9

ปี 3  ภาคการศึกษาที่ 1 ปี 3  ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา จำานวน

หน่วยกิต

รหัสวิชา รายวิชา จำานวน

หน่วยกิต

JRM 2103

XXX XXXX

JRM XXXX

JRM XXXX

CMA 3101

การบรรณาธิกรและการผลิตข่าวสำาหรับสื่อ

คอนเวอร์เจ้นท์ 

รายวิชาทักษะหรือเครื่องมือ 2

รายวิชาบริบทเฉพาะ 1

รายวิชาบริบทเฉพาะ 2

การเรียนรู้ภาคปฏิบัติ

ด้านนิเทศศาสตร์ 3

3(2-2-5)

3(X-X-X)

3(X-X-X)

3(X-X-X)

3(0-40-0)

HUM 1002

XXX XXXX

JRM XXXX

XXX XXXX

XXX XXXX

CMA 3102

ความงดงามแห่งชีวิต 

รายวิชาทักษะหรือเครื่องมือ 3

รายวิชาบริบทเฉพาะ 3

รายวิชาบริบทเฉพาะ 4

รายวิชาเลือกเสรี 2

การเรียนรู้ภาคปฏิบัติ

ด้านนิเทศศาสตร์ 4

3(3-0-6)

3(X-X-X)

3(X-X-X)

3(X-X-X)

3(X-X-X)

3(0-40-0)

รวม 15 รวม 18
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รายชื่ออาจารย์และบุคลากรประจำาคณะนิเทศศาสตร์

1. ดร.สุดารัตน์ ดิษยวรรธนะ จันทราวัฒนากุล
คณบดีคณะนิเทศศาสตร์

3. อาจารย์วิสาข์ เชี่ยวสมุทร

หัวหน้าสาขา

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ทิพย์พาพร มหาสินไพศาล

ผู้ช่วยคณบดี

4. อาจารย์ชัยวุฒิ รื่นเริง

อาจารย์ประจำา

6. อาจารย์สกุลศรี ศรีสารคาม

อาจารย์ประจำา

5. อาจารย์กานต์ เชาวน์นิรัติศัย

อาจารย์ประจำา

8. นางสาวกีรนันท์ ศรีกุลนาถ

เลขานุการประจำาคณะ

9. คุณธิติพันธุ์ รักษาความดี

เจ้าหน้าที่ Technician

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร. จินตวีร์ เกษมศุข

อาจารย์ประจำา



182



183

คณะวิทยาการจัดการ
Faculty of Management Sciences

ปรัชญา
 เป็นผู้รอบรู้เชิงบูรณาการ บนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสาธารณชน

ปณิธาน
 คณะวิทยาการจัดการมีเจตนารมณ์อันแน่วแน่ที่จะจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ภายใต้ปณิธานที่ว่า มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีแนวคิดเชิงบูรณาการ

อย่างสร้างสรรค์ เป็นกำาลังสำาคัญของสังคมไทย ยึดมั่นในอุดมการณ์ และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ

วิสัยทัศน์
 คณะวิทยาการจัดการ มีความมุ่งม่ันท่ีจะสร้างและพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านการจัดการให้เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง จึงกำาหนด 

วิสัยทัศน์ว่า 

 ในเวลา 5 ปี จะเป็นคณะวิชาที่รวมศาสตร์ และสาขาวิชาด้านการจัดการเชิงบูรณาการที่หลากหลาย ในทุกระดับการศึกษา ตลอดจน 

การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

พันธกิจ 
 สอดคล้องกับพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา 4 ด้าน คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม 

รวมทั้งการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 

 1. จัดและพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาด้านการจัดการที่ทันสมัยและเท่าทันกระแสพลวัตต่างๆ ของโลก

 2. ผลิตบัณฑิตคณะวิทยาการจัดการ ตามแบบผลการเรียนรู้ใหม่ของสถาบันฯ คือ DJT Model (Deutsche Japan Thailand Business 

Model) ซึง่ประกอบดว้ย การคดิคน้นวตักรรม (Innovation) ความคดิสรา้งสรรค ์(Creative) ทกัษะการรูส้ารสนเทศ (Information Literacy Skills) 

และเทคโนโลยี (Technology skill) มีความยืดหยุ่น (Flexibility) และความเรียบง่าย (Relaxation)

 3. ส่งเสริมให้มีการวิจัยในลักษณะการจัดการต่างๆ เพื่อนำาองค์ความรู้ไปพัฒนานวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ที่ เป็นประโยชน์ต่อสังคม

 4. บริการวิชาการ โดยประสานความคิดและความร่วมมือกับเครือข่ายวิชาการและวิชาชีพต่างๆ 

 5. เสริมสร้าง และพัฒนาคนรุ่นใหม่ที่มีคุณธรรม จริยธรรมและอุดมการณ์ในวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีจิตสำานึกในการ 

ทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ เสริมสร้างระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

สัญลักษณ์ประจำาคณะ 

สีประจำาคณะ 
 สีส้ม 
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอาคารและทรัพยากรกายภาพ
Bachelor of Business Administration 

Program in Building and Facilities Management

ชื่อปริญญา 

ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการอาคารและทรัพยากรกายภาพ)

 (อักษรย่อ) : บธ.บ. (การจัดการอาคารและทรัพยากรกายภาพ)

ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Bachelor of Business Administration

   (Building and Facilities Management)

 (อักษรย่อ) : B.B.A. (Building and Facilities Management)

ความเป็นมาและจุดเด่นของสาขา
 1. การจัดการอาคารและทรัพยากรกายภาพ เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย ประสิทธิภาพในการทำางานและการใช้อาคาร ต้นทุน มูลค่า และ

ภาพลักษณ์ของอาคารและทรัพยากรกายภาพ

 2. การขาดการบรหิารจดัการทีด่แีละเปน็ระบบ จะสง่ผลเสียหลายดา้น เช่น อาคารตอ้งเส่ือมสภาพกอ่นเวลาอนัควร อาคารมมีลูคา่ทรพัยส์นิ

ต่ำากว่าที่ควรจะเป็น ตลอดไปจนถึงอาคารกลายเป็นอุปสรรคที่ลดทอนประสิทธิภาพในการทำางานของผู้ที่ทำางานในอาคาร และทำาให้อาคารนั้นต้อง

เลิกใช้งานก่อนเวลาอันควรที่โครงสร้างอาคารจะหมดสภาพ

 3. การจดัการอาคารและทรพัยากรกายภาพ เปน็เรือ่งทีม่ศีาสตรค์วามรูเ้ฉพาะทาง จงึมคีวามจำาเปน็อยา่งมากในการพฒันาหลักสตูรดงักลา่ว

 4. การบริหารจัดการอาคารและทรัพยากรกายภาพด้วยบุคลากรที่ได้รับการศึกษามาเป็นการเฉพาะ และมีความรู้รอบด้านในการปฏิบัติ

งานจัดการอาคาร จะช่วยให้อาคารมีสภาพและประสิทธิภาพในระดับที่ดี ผู้ใช้อาคารได้รับความสะดวก ปลอดภัย ผู้ลงทุนหรือเจ้าของอาคารได้รับ

ผลตอบแทนและมูลค่าของอาคารที่เพิ่มสูงมากขึ้นทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

วัตถุประสงค์
 1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและมีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านการจัดการอาคารและทรัพยากรกายภาพในระดับของ 

การจัดการ

 2. ผลิตบัณฑิตที่มีองค์ความรู้ในเรื่องของขอบเขตการปฏิบัติวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการจัดการอาคารและทรัพยากรกายภาพ

 3. ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถนำาเอาองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ในทางปฏิบัติกับอาคารในแต่ละประเภทอาคาร ทั้งในเชิงของการใช้งาน

และสภาพแวดล้อมอาคาร

 4. ผลิตบัณฑิตที่มีความรับผิดชอบต่อเจ้าของอาคาร ผู้ใช้อาคาร และสังคม ได้เป็นอย่างดี

 จากความเป็นมา และวัตถุประสงค์ดังได้กล่าวมาข้างต้น หลักสูตรนี้จึงได้ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้

 1. มีองค์ความรู้ด้านการบริหารธุรกิจที่เพียงพอต่อการดำาเนินธุรกิจ

 2. มีองค์ความรู้ด้านงานอาคารและทรัพยากรกายภาพที่เพียงพอต่อการจัดการอาคารและทรัพยากรกายภาพ

 3. สามารถบูรณาการศาสตร์ของการจัดการเข้ากับศาสตร์ของการออกแบบ การก่อสร้าง และการบำารุงรักษางานอาคารและทรัพยากร

กายภาพได้อย่างเพียงพอต่อการดำาเนินงาน

 4. มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ที่สามารถใช้ในการติดต่อสื่อสารได้ในระดับดี

 5. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์รวมทั้งซอฟต์แวร์เบื้องต้นที่ใช้ในการจัดการด้านต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

 6. มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 7. มีจริยธรรมในการประกอบอาชีพ
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 โดยคุณลักษณะดังกล่าวจะสอดคล้องกับองค์ความรู้หลักของหลักสูตรที่ได้แสดงดังรูปด้านล่างนี้

รูปองค์ความรู้ด้านการจัดการอาคารและทรัพยากรกายภาพ

แนวทางการประกอบอาชีพ
เมือ่สำาเรจ็การศกึษาตามหลกัสตูร บณัฑติสามารถประกอบอาชพีในสาขาวชิาการจดัการอาคารและทรพัยากรกายภาพ ในตำาแหนง่หรอืหนา้ที่

ดังต่อไปนี้

1) “ผูจ้ดัการอาคาร” ในอาคารขนาดใหญถ่งึใหญพ่เิศษ หลายประเภท อาท ิอาคารสำานกังาน อาคารชดุพกัอาศยั โครงการหมูบ่า้น ศนูยก์ารคา้ 

อาคารอเนกประสงค์ อาคารการศึกษา อาคารสันทนาการ เป็นต้น

2) “ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการ” (Operations Manager) ของบริษัทผู้ให้บริการงานอาคาร (Facility Service Provider)

3) “เจ้าหน้าที่/ผู้จัดการงานอาคารสถานที่ หรืองานด้านทรัพยากรกายภาพ” ของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น 

กรมโยธาธิการ ทำาหน้าที่ในการจัดการ อาคารราชการ อาคารสาธารณะ รวมไปถึงพื้นที่บริการสาธารณะของเมือง

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา
สำาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือประกาศณียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยเป็นไปตามข้อบังคับสถาบัน 

การจัดการปัญญาภิวัฒน์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2556

หลักสูตร
จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 147 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำานวน 30 หน่วยกิต ประกอบด้วย

 1) กลุ่มวิชาภาษา        จำานวน 12  หน่วยกิต

 2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์      จำานวน 6 หน่วยกิต

 3)  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์     จำานวน 6  หน่วยกิต

 4)  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  จำานวน 6  หน่วยกิต

ข. หมวดวิชาเฉพาะ จำานวน 111 หน่วยกิต ประกอบด้วย

  1) กลุ่มวิชาแกน        จำานวน 48 หน่วยกิต

  2) กลุ่มวิชาบังคับ         จำานวน 51  หน่วยกิต

  3) กลุ่มวิชาเลือก         จำานวน 12  หน่วยกิต

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี จำานวน 6 หน่วยกิต
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รายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำานวน 30 หน่วยกิต แบ่งเป็น 4 กลุ่มวิชาดังนี้

 1. กลุ่มวิชาภาษา จำานวน 12 หน่วยกิต เลือกเรียน 4 รายวิชา มีรายวิชาดังต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

GE 1001 ภาษาไทยเพื่อกาสื่อสาร 

(Thai for Communication)

3(3-0-6)

 

-

 

GE 1002 ทักษะการเขียนภาษาไทย

(Thai Writing Skills)

3(3-0-6) -

GE 1003 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1

(English for Communication I)

3(3-0-6) -

GE 1004 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2

(English for Communication II)

3(3-0-6) GE 1003

GE 1005 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3

(English for Communication III)

3(3-0-6) GE 1004

GE 1006 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4

(English for Communication IV)

3(3-0-6) GE 1005

GE 1007 ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ

(English Reading Skills)

3(3-0-6) -

GE 1008 ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ

(English Writing Skills)

3(3-0-6) -

GE 1009 การออกเสียงภาษาอังกฤษ

(English Pronunciation)

3(3-0-6) -

GE 1010 การสนทนาภาษาอังกฤษ

(English Conversation)

3(3-0-6) -

GE 1011 ภาษาอังกฤษจากสื่อ

(English from Media)

3(3-0-6)

-

GE 1012 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำาเสนอ

(English for Presentation)

3(3-0-6) -

GE 1013 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ

(English for Business)

 3(3-0-6) -

 

 2. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ จำานวน 6 หน่วยกิต เลือกเรียน 2 รายวิชา จากรายวิชาต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

GE2001 มนุษย์กับสังคม

(Man and Society)

3(3-0-6) -

GE2002 การเมืองการปกครองไทย

(Thai Politics and Government)

3(3-0-6) -

GE 2003 จิตวิทยาเพื่อการสร้างเสริมสัมพันธภาพทางสังคม

(Psychology for Social Relationship)

3(3-0-6) -

GE 2004 การพัฒนาสังคม

(Social Development)

3(3-0-6) -
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GE 2005 เศรษฐกิจชุมชน

(Community Economy)

3(3-0-6) -

GE 2006 สถานการณ์โลก

(Global Situations)

3(3-0-6) -

GE 2007 กฎหมายในชีวิตประจำาวัน

(Law in Daily Life)

3(3-0-6) -

GE 2008 บุคลิกภาพและการปรับตัว

(Personality and Adjustment)

3(3-0-6) -

GE 2009 การจัดการความขัดแย้งในชีวิตประจำาวัน

(Conflict Management in Daily Life)

3(3-0-6) -

GE 2010 สิทธิมนุษยชนและสังคม

(Human Rights and Society)

3(3-0-6) -

 

 3. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ จำานวน 6 หน่วยกิต เลือกเรียน 2 รายวิชา จากรายวิชาต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

GE 3001 มนุษย์กับอารยธรรม

(Man and Civilization)

3(3-0-6) -

GE 3002 ศิลปะและสุนทรียภาพ

(Arts and Aesthetics)

3(3-0-6) -

GE 3003 วรรณคดีไทยเพื่อความชื่นชม

(Thai Literature for Appreciation)

3(3-0-6) -

GE 3004 มนุษย์กับการใช้เหตุผลและจริยธรรม

(Man with Reasoning and Ethics)

3(3-0-6) -

GE 3005 ศาสนศึกษาเพื่อความสมานฉันท์

(Religion Studies for Conflict Resolution)

3(3-0-6) -

GE 3006 หมากล้อมกับการพัฒนาความคิด 

(GO and Thinking Skills Development)

3(2-2-5) -

GE 3007 ปรัชญากับการดำาเนินชีวิต 

(Philosophy and Living)

3(3-0-6) -

GE 3008 การคิดเชิงวิพากษ์และเชิงสร้างสรรค์

(Critical and Creative Thinking)

3(3-0-6) -

GE 3009 ศิลปวัฒนธรรมไทย

(Thai Arts and Cutture)

3(3-0-6) -
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  4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จำานวน 6 หน่วยกิต เลือกเรียน 2 รายวิชา จากรายวิชาต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

GE 4001 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำาวัน

(Mathematics and Statistics in Everyday Life)

3(3-0-6) -

GE 4002 เทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกต์ใช้

(Information Technology and Its Applications)

3(2-2-5) -

GE 4003 มนุษย์กับเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

(Man with Technology and Environment)

3(3-0-6) -

GE 4004 โภชนาการเพื่อสุขภาพ

(Nutrition for Health)

3(3-0-6) -

GE 4005 การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

(Conservation of Energy and Environment)

3(3-0-6) -

GE 4006 ความหลากหลายทางชีวภาพ

(Biodiversity)

3(3-0-6) -

 

หมวดวิชาเฉพาะ จำานวน 111 หน่วยกิต แบ่งเป็น 3 กลุ่มวิชา ดังนี้

 1) กลุ่มวิชาแกน จำานวน 48 หน่วยกิต มีรายวิชาดังต่อไปนี้

 รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

BA 1001 หลักการตลาด

(Principles of Marketing)

3(3-0-6) -

BA 1002 การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์

(Organization and Human Resource management)

3(3-0-6) -

BA 1003 หลักการค้าปลีกสมัยใหม่

(Principles of Modern Retail Business)

3(3-0-6) -

BA 1004 หลักการบัญชี

(Principles of Accounting)

3(3-0-6) -

BA 1005 เศรษฐศาสตร์จุลภาค

(Micro Economics)

3(3-0-6) -

BA 2006 หลักการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

(Principles of Logistics and Supply Chain Management)

3(3-0-6) -

BA 2007 ธุรกิจอาหารเบื้องต้น

(Introduction to Food Business)

3(3-0-6) -

BA 2008 การบัญชีเพื่อการจัดการ

(Managerial Accounting)

3(3-0-6) BA 1004

BA 2009 การเงินธุรกิจ

(Business Finance)

3(3-0-6) -

BA 2010 เศรษฐศาสตร์มหภาค

(Macro Economics )

3(3-0-6) BA 1005

BA 2011 สถิติธุรกิจ

(Business Statistics)

3(3-0-6) -

BA 2012 การจัดการด้านการผลิตและการปฏิบัติการ

(Production and Operations Management)

3(3-0-6) 

-
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BA 3013 การวิจัยธุรกิจ

(Business Research)

3(3-0-6) BA 2011

BA 3014 กฎหมายธุรกิจและจริยธรรม

(Business Law and Ethics)

3(3-0-6) -

BA 3015 การภาษีอากร

(Taxation)

3(3-0-6) -

BA 4016 การจัดการเชิงกลยุทธ์

(Strategic Management)

3(3-0-6) นักศึกษาช้ันปีสุดท้าย 

 2) กลุ่มวิชาบังคับ จำานวน 51 หน่วยกิต มีรายวิชาดังต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

BFM 1101 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้น

(Introductions to Real Estate Business)

3(3-0-6) -

BFM 1102 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจด้านอาคารและทรัพยากรกายภาพ

(Introductions to Building and Facility Business)

3(3-0-6) -

BFM 2103 ความรู้เบื้องต้นด้านการออกแบบและก่อสร้างอาคาร

(Principles of Building Design and Construction)

3(3-0-6) -

BFM 2104 หลักการจัดการอาคารและทรัพยากรกายภาพ

(Principles of Building and Facilities Management)

3(3-0-6) -

BFM 3105 กฎหมายอาคารและสิ่งแวดล้อม

(Building and Environment Law)

3(3-0-6) -

BFM 3106 หลักการเบื้องต้นของการออกแบบโครงสร้างอาคารและ

วิศวกรรมระบบประกอบอาคาร

(Principles of Building Structure and Engineering Systems)

3(3-0-6) BFM 2103

BFM 3107 การจัดการอาคารและทรัพยากรกายภาพ 1

(Building and Facilities Management I)

3(2-2-5) -

BFM3108 การจัดการอาคารและทรัพยากรกายภาพ 2

(Building and Facilities Management II)

3(2-2-5) BFM 3107

BFM 3109 งานบริการและงานสนับสนุนของอาคารและทรัพยากรกายภาพ

(Building and Facility Services and Support)

3(3-0-6) -

BFM 4108 การจัดการโครงการก่อสร้าง

(Construction Project Management)

3(3-0-6) -

BFM 4109 การปฏิบัติวิชาชีพในการจัดการอาคารและทรัพยากรกายภาพ

(Professional Practices in Building and 

Facilities Management)

3(3-0-6) -

BFM 2291 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการอาคารและ

ทรัพยากรกายภาพ 1

(Work-based Learning in Building and 

Facilities Management I)

3(0-26-0) -

BFM 3292 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการอาคารและทรัพยากรกายภาพ 2

(Work-based Learning in Building and 

Facilities Management II)

3(0-26-0) BFM 2291
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

BFM 3293 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการอาคารและทรัพยากรกายภาพ 3

(Work-based Learning in Building and 

Facilities Management III)

3(0-26-0) BFM 3292

BFM 4294 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการอาคารและทรัพยากรกายภาพ 4

(Work-based Learning in Building and 

Facilities Management IV)

3(0-26-0) BFM 3293

BFM 4295 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการอาคารและทรัพยากรกายภาพ 5

(Work-based Learning in Building and 

Facilities Management V)

6(0-54-0) นักศึกษาช้ันปี

สุดท้าย 

 3) กลุ่มวิชาเลือก จำานวน 12 หน่วยกิต เลือกเรียน 4 รายวิชา จากรายวิชาดังต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

BFM 4301 หลักการเบื้องต้นของการบำารุงรักษาระบบวิศวกรรมไฟฟ้า

และสื่อสารของอาคาร

(Principles of Maintenances of Building Electrical and 

Communication Engineering System)

3(3-0-6) -

BFM 4302 หลักการเบื้องต้นของการบำารุงรักษาระบบ

วิศวกรรมเครื่องกลของอาคาร

(Principles of Maintenances of Building 

Mechanical Engineering System )

3(3-0-6) -

BFM 4303 การบริหารความเสี่ยงของอาคารและทรัพยากรกายภาพ

(Building and Facility Risk Management)

3(3-0-6) -

BFM 4304 การตรวจสอบและการส่งมอบงาน

(Work Inspection and Commissioning)

3(3-0-6) -

BFM 4305 การจัดการความปลอดภัยและสุขอนามัยในอาคาร

(Building Health and Safety Management)

3(3-0-6) -

BFM 4306 หัวข้อสำาคัญด้านจัดการอาคารและทรัพยากรกายภาพ

ในสภาวการณ์ปัจจุบัน

(Current Topics in Building and Facilities Management)

3(3-0-6) นักศึกษาช้ันปีสุดท้าย

BFM 4307 เทคโนโลยีสารสนเทศสำาหรับการจัดการอาคารและ

ทรัพยากรกายภาพ

(Information Technology for Building and 

Facilities Management)

3(2-2-5) BFM 2104

BFM 4308 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการอาคารและ

ทรัพยากรกายภาพ 6 

(Work-based Learning in Building and 

Facilities Management VI) 

3(0-40-0)
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หมวดวิชาเลือกเสรี จำานวน 6 หน่วยกิต 

นกัศกึษาสามารถลงทะเบยีนเรยีนวชิาใดๆ กต็ามทีเ่ปดิสอนในสถาบนัเทคโนโลยปีญัญาภวิฒันแ์ละสถาบนัอดุมศกึษาอืน่ทัง้ภายในและภายนอก

ประเทศได้ ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา และหัวหน้าสาขา

แผนการศึกษา
แผนการศึกษา ใช้ระยะเวลาตลอดหลักสูตร จำานวน 4 ปี (ภาคปกติ) สำาหรับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

อาคารและทรัพยากรกายภาพ

ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา จำานวน
หน่วยกิต

รหัสวิชา รายวิชา จำานวน
หน่วยกิต

GE 1001

GE 2009

GE 4004

BFM 1102

BA 1001

BA 1002

BA 1004

BA 1005

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

การจัดการความขัดแย้งในชีวิตประจำาวัน

โภชนาการเพื่อสุขภาพ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจด้านอาคาร

และทรัพยากรกายภาพ

หลักการตลาด

การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์

หลักการบัญชี

เศรษฐศาสตร์จุลภาค

3

3

3

3

3

3

3

3

BFM 2103

BA 2006

BA 2008

GE 1003

BA 1003

BFM 2104

BA 2007

BA 2009

ความรู้เบื้องต้นด้านการออกแบบ

และก่อสร้างอาคาร

หลักการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

การบัญชีเพื่อการจัดการ

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1

หลักการค้าปลีกสมัยใหม่

หลักการจัดการอาคารและ

ทรัพยากรกายภาพ

ธุรกิจอาหารเบื้องต้น

การเงินธุรกิจ

3

3

3

3

3

3

3

3

รวม 24 รวม 24

ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา จำานวน
หน่วยกิต

รหัสวิชา รายวิชา จำานวน
หน่วยกิต

BFM 4308

BA 2010

BA 2011

BA 2012

BFM 3106

GE 1004

การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการอาคาร

และทรัพยากรกายภาพ 6

เศรษฐศาสตร์มหภาค

สถิติธุรกิจ

การจัดการด้านการผลิตและการปฏิบัติการ

หลักการเบ้ืองต้นของการออกแบบโครงสร้าง 

อาคารและวิศวกรรมระบบประกอบอาคาร

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2

3

3

3

3

3

3

BFM 3105

BFM 4301

BA 3014

BA 3013

GE 2003

GE 1005

BFM 2291 

กฎหมายอาคารและสิ่งแวดล้อม

หลักการเบื้องต้นของการบำารุงรักษาระบบ

วิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสารของอาคาร

กฎหมายธุรกิจและจริยธรรม

การวิจัยธุรกิจ

จิตวิทยาเพื่อการสร้างเสริมสัมพันธภาพ

ทางสังคม

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3

การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการอาคาร

และทรัพยากรกายภาพ 1

3

3

3

3

3

3

3

รวม 18 รวม 18
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ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา จำานวน
หน่วยกิต

รหัสวิชา รายวิชา จำานวน
หน่วยกิต

BFM3107

BFM 3109

BA 3015

GE 3002

GE 4005

BFM 3292

การจัดการอาคารและทรัพยากรกายภาพ 1

งานบริการและงานสนับสนุนของอาคาร

และทรัพยากรกายภาพ

การภาษีอากร

ศิลปและสุนทรียศาสตร์

การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการอาคาร

และทรัพยากรกายภาพ 2

3

3

3

3

3

3

BFM 3108

BFM 4302

BFM 4303

GE 3008

BFM 4307

BFM 3293

การจัดการอาคารและทรัพยากรกายภาพ 2

หลักการเบื้องต้นของการบำารุงรักษาระบบ

วิศวกรรมเครื่องกลของอาคาร

การบริหารความเสี่ยงของอาคารและ

ทรัพยากรกายภาพ

การคิดเชิงวิพากษ์และสร้างสรรค์

เทคโนโลยีสารสนเทศสำาหรับการจัดการ

อาคารและทรัพยากรกายภาพ

การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการอาคาร

และทรัพยากรกายภาพ 3

3

3

3

3

3

3

รวม 18 รวม 21

ปี 4  ภาคการศึกษาที่ 1 ปี 4  ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา จำานวน
หน่วยกิต

รหัสวิชา รายวิชา จำานวน
หน่วยกิต

BFM 1101

BFM 4108

BFM 4109

BFM 4306

BA 4016

BFM 4294

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้น

การจัดการโครงการก่อสร้าง

การปฏิบัติวิชาชีพในการจัดการอาคาร

และทรัพยากรกายภาพ

หัวข้อสำาคัญด้านการจัดการอาคาร

และทรัพยากรกายภาพ

การจัดการเชิงกลยุทธ์

การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการอาคาร

และทรัพยากรกายภาพ 4

3

3

3

3

3

3

BFM 4295 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการอาคาร

และทรัพยากรกายภาพ - 5

6

รวม 18 รวม 6
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
Bachelor of Business Administration 

Program in Human Resource Management

ชื่อปริญญา 

ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรมนุษย์)

 (อักษรย่อ) : บธ.บ. (การจัดการทรัพยากรมนุษย์)

ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Bachelor of Business Administration

   (Human Resource Management)

 (อักษรย่อ) : B.B.A. (Human Resource Management)

ความเป็นมาและจุดเด่นของสาขา
 ทรัพยากรมนุษย์เป็นทรัพยากรที่มีค่า มีความสำาคัญสูงสุดในองค์กร ดังนั้น สถานการณ์ปัจจุบันที่องค์การทั้งภาครัฐและธุรกิจต้องมีการปรับ

กลยุทธ์องค์การสู่องค์การประสิทธิภาพสูง (High Performance Organization) ให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของประเทศ มีความได้เปรียบในการ

แข่งขันอย่างยั่งยืน โดยการพัฒนาองค์การในทุกด้าน รวมถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การให้มีประสิทธิภาพพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง 

จะเป็นพลังในการขับเคลื่อนองค์การไปสู่เป้าหมาย 

 เมื่อเป็นเช่นนี้จึงเป็นโอกาสของสถาบันท่ีจะมีส่วนช่วยเพิ่มนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีความพร้อมในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ทั้งภาค

ทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีความเป็นมืออาชีพในการทำางาน พร้อมจะเป็นนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีมาตรฐานวิชาชีพตามที่สมาคมการจัดการ

งานบุคคลแห่งประเทศไทยและกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจัดทำาขึ้น และพร้อมจะปรับเปลี่ยนองค์การได้ตามเวลาและสถานการณ์ขององค์การได้เป็น 

อยา่งด ีซึง่จะทำาใหน้กัศกึษามคีวามสามารถปฏบิตังิานไดจ้รงิในองคก์าร ทัง้นีท้างหลกัสตูรยงัมกีารประเมนิความสามารถในการปฏบิตังิานของนกัศึกษา

ตลอดหลักสูตร และออกใบรับรองความสามารถทางวิชาชีพ (HR Competency) ให้นักศึกษา ซึ่งใบรับรองความสามารถทางวิชาชีพนี้ สอดคล้อง

กับใบรับรองความสามารถทางวิชาชีพท่ีทางสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน  

จัดทำาขึ้นที่จะยกระดับความเป็นนักวิชาชีพบริหารทรัพยากรมนุษย์

 สถาบนัการจดัการปญัญาภวิฒันจ์งึมคีวามจำาเปน็ตอ้งจดัทำาหลกัสตูรเพือ่พฒันาบคุลากรดา้นทรพัยากรมนษุย ์ดา้นการจดัการสำาหรบัองคก์ร

ทัง้ภาครฐัและภาคธรุกจิทีม่ศีกัยภาพสงู เพือ่ตอบสนองความตอ้งการกำาลงัคนทีย่งัมคีวามขาดแคลนอยูอ่กีมาก โดยกำาลงัคนทีผ่ลติจะตอ้งมคีวามพรอ้ม

ที่จะปฏิบัติงานได้ทันที และมีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงานที่จะไปปฏิบัติ

ปรัชญาของหลักสูตร
 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ได้กำาหนดปรัชญาของสถาบันว่า “การศึกษาคือบ่อเกิดแห่งภูมิปัญญา (Education is the Matrix of 

Intellect) และมุ่งเน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติงาน (Work- based Learning) และสอดคล้องกับกรอบแนวความคิดในการจัดการศึกษาแบบ DJT 

Model (Deutsche Japan Thailand) กล่าวคือ ใช้องค์ความรู้ที่มีการพัฒนาจากตะวันออกผสมผสานกับตะวันตก เน้นการเรียนรู้จากการได้ปฏิบัติ

งาน (Work-based Learning) หรือประสบการณ์ที่ได้ผ่านกรณีศึกษาที่เป็นการประยุกต์ใช้ความรู้ได้อย่างเหมาะสมกับบริบทขององค์การ

 โดยความเชื่อในปรัชญาพื้นฐานข้างต้นและให้มีความสอดคล้องกับสาระสำาคัญของหลักสูตรนี้ จึงกำาหนดปรัชญาของหลักสูตร ไว้ดังนี้  

“สร้างนักบริหารทรัพยากรมนุษย์มืออาชีพ” เน่ืองจากหลักสูตรนี้เป็นการเตรียมความพร้อมให้ผู้สำาเร็จการศึกษามีความสามารถด้านภาคทฤษฎี 

และภาคปฏิบัติในด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ มีความสมบูรณ์พร้อมในด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยการเติมเต็ม 

ความรู้และประสบการณ์ ทั้งมิติขององค์กรและมิติทรัพยากรมนุษย์จากนักวิชาการและผู้บริหารที่ประสบความสำาเร็จ เพื่อพร้อมเป็นนักบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์ที่สมบูรณ์ในอนาคต
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วัตถุประสงค์
1. ผลิตบัณฑิตด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อสนองความต้องการกำาลังคนทั้งภาครัฐ 

และภาคธุรกิจ

2. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์และตรงกับความต้องการขององค์การทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจ 

ที่เป็นที่ต้องการของสังคมโดยเน้นให้นักศึกษาเรียนรู้ด้วยประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง (Work-based Learning) ณ สถานประกอบการ

3. ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการนำาความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ไปประยุกต์ใช้ในภาครัฐและภาคธุรกิจ เพื่อเพิ่มขีด 

ความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป

4. ผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นผู้นำาที่มีคุณธรรม นำาความรู้ มีความใฝ่รู้ และพร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

5. มีความสามารถใช้ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อแสวงหาความรู้ เผยแพร่ความรู้ และใช้ในการดำารงชีวิตร่วมกับผู้ อ่ืน 

ได้เป็นอย่างดี

แนวทางการประกอบอาชีพ
เมื่อสำาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร บัณฑิตสามารถประกอบอาชีพในสายงานการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ในระดับปฏิบัติการ สายงานด้าน

ต่างๆ ในทุกองค์การทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้

1 งานด้านบุคคล 5. งานด้านบริหารค่าตอบแทน และสวัสดิการ

2. งานด้านการฝึกอบรม 6. งานด้านแรงงานสัมพันธ์

3. งานด้านพัฒนาองค์การ 7. งานสายสำานักงาน 

4. งานด้านสรรหาและว่าจ้างพนักงาน

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา
สำาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือประกาศณียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยเป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน

การจัดการปัญญาภิวัฒน์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2556

หลักสูตร
จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

  ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำานวน 30 หน่วยกิต ประกอบด้วย

    1) กลุ่มวิชาภาษา จำานวน  12 หน่วยกิต

    2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ จำานวน   6  หน่วยกิต

    3) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ จำานวน   6  หน่วยกิต

    4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จำานวน  6  หน่วยกิต

  ข. หมวดวิชาเฉพาะ จำานวน 99 หน่วยกิต ประกอบด้วย

    1) กลุ่มวิชาแกน จำานวน  27 หน่วยกิต

    2) กลุ่มวิชาบังคับ  จำานวน 54  หน่วยกิต

    2.1 วิชาภาคทฤษฎี จำานวน  27 หน่วยกิต

    2.2 วิชาภาคปฏิบัติ  จำานวน  24 หน่วยกิต

    3) กลุ่มวิชาเลือก  จำานวน 21  หน่วยกิต

  ค. หมวดวิชาเลือกเสรี จำานวน 6 หน่วยกิต
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รายวิชา
 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำานวน 30 หน่วยกิต แบ่งเป็น 4 กลุ่มวิชาดังนี้

    1) กลุ่มวิชาภาษา เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

THA 1001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

(Thai for Communication)

3(3-0-6) -

ENL 1001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำาวัน

(English in Daily Life)

3(2-2-5) -

ENL 1002 ภาษาอังกฤษในการทำางาน

(English for Work)     

3(2-2-5) -

ENL 1003 ภาษาอังกฤษในการบริการธุรกิจ 

(English in Business Services)

3(2-2-5) -

ENL 1004 การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ

(English Speaking Skill Development )

3(2-2-5) -

  2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ เลือกเรียน 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

SOC 1001 บุคลิกภาพและสัมพันธภาพทางสังคม 

(Personality and Social Relations)

3(3-0-6) -

SOC 1003 ประชาคมโลกกับอาเซียน

(Global Community and ASEAN)

3(3-0-6) - 

 

 SOC 1004 การจัดการความขัดแย้งในชีวิตประจำาวัน 

(Conflict Management in Daily Life)

3(3-0-6) -

SOC 1005 ภาวะผู้นำาในสังคมยุคใหม่ 

(Leadership of Modern Society)

3(3-0-6) -

SOC 1008 วัฒนธรรมข้ามชาติกับการทำางาน

(Working in Intercultural Setting)

3(3-0-6) -

 3) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ เลือกเรียน 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา  หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

HUM 1001 มนุษย์กับอารยธรรม

(Man and Civilization)

3(3-0-6) -

HUM 1002 ความงดงามแห่งชีวิต

(Beauty of Life)

3(3-0-6) -

HUM 1004 หมากล้อมกับการพัฒนาความคิด

(GO and Thinking Skills Development)

3(3-0-6) -

HUM 1005 ปรัชญากับการดำาเนินชีวิต

(Philosophy and living)

3(3-0-6) -

HUM 1006 ไทยศึกษา

(Thai Studies)

3(3-0-6) -

HUM 1007 การพัฒนาทักษะชีวิต

(Life Skills Development)

3(3-0-6) -
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 4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เลือกเรียน 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

SCI 1001 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำาวัน

(Mathematical and Statistical in Everyday Life)

3(3-0-6) -

SCI 1002 การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(Applications of Information Technology)

3(3-0-6) -

SCI 1003 การอนุรักษ์พลังงานและการจัดการสิ่งแวดล้อม

(Energy Conservation and Environmental Management)

3(3-0-6) -

SCI 1004 เทคโนโลยีสำาหรับสำานักงานอัตโนมัติ

(Technology for Office Automation)

3(2-2-5) -

SCI 1005 โภชนาการเพื่อสุขภาพ

(Nutrition for Health)

3(3-0-6) -

SCI 1008 การจัดการการเงินส่วนบุคคล 

(Personal Financial Management)

 3(3-0-6) -

 
ข. หมวดวิชาเฉพาะ เรียนไม่น้อยกว่าจำานวน 99 หน่วยกิต ดังนี้
 1) วิชาแกน จำานวน 27 หน่วยกิต มีรายวิชาดังต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

BUS 1101 หลักการตลาด

(Principles of Marketing)

3(3-0-6) -

BUS 2110 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ

(Quantitative Analysis and Business Statistics)

3(3-0-6) -

BUS 2111 การเงินธุรกิจ

(Business Finance)

3(3-0-6) -

BUS 3113 การวิจัยธุรกิจ 

(Business Research)

 3(3-0-6) BUS 2110

BUS 3114 กฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ

(Business Law and Ethics)

3(3-0-6) -

BUS 1117 การจัดการและองค์การ

(Management and Organization)

3(3-0-6) -

BUS 1118 หลักการบัญชี

(Principles of Accounting)

3(3-0-6) -

BUS 2119 การจัดการด้านการผลิตและการปฏิบัติการ          

(Productions and Operations Management)      

3(3-0-6) -

BUS 3120 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

(Introduction to Economics)

3(3-0-6) -

 2) วิชาบังคับ จำานวน 54 หน่วยกิต มีรายวิชาดังต่อไปนี้

  2.1 วิชาภาคทฤษฎี จำานวน 27 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

HRM 1201 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

(Human Resource Management) 

3(3-0-6) -

HRM 1202 การวางแผนและการสรรหาทรัพยากรมนุษย์ 

(Human Resource Planning & Recruitment)

3(3-0-6) -
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HRM 1203 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource 

Development)

3(3-0-6) -

HRM 2204 การพัฒนาองค์การ

(Organizational Development)

3(3-0-6) -

HRM 2205 การบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ (Compensation 

Management and Benefits)

3(3-0-6) -

HRM 3206 ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance 

Management System)

3(3-0-6) -

HRM 3207 กฎหมายแรงงาน 

(Labour Law)

3(3-0-6) -

HRM 4208 บุคลากรสัมพันธ์และการสร้างความผูกพันในองค์กร

(Employee Relations & Engagement)

3(3-0-6) -

HRM 4209 สัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

(Seminar in Human Resource Management)

3(3-0-6) นักศึกษาชั้นปี

สุดท้าย

  2.2 วิชาภาคปฏิบัติ จำานวน 27 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

HRM 1401 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 1

(Work-Based Learning in Human Resource 

Management 1)

3(0-40-0) -

HRM 2402 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2

(Work-Based Learning in Human Resource 

Management 2)

3(0-40-0) HRM 1401

หรือได้รับการ

อนุมัติจากคณบดี

HRM 2403 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3

(Work-Based Learning in Human Resource 

Management 3)

3(0-40-0) HRM 2402

หรือได้รับการ

อนุมัติจากคณบดี

HRM 3404 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 4

(Work-Based Learning in Human Resource 

Management 4)

3(0-40-0) HRM 2403

หรือได้รับการ

อนุมัติจากคณบดี

HRM 3405 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 5

(Work-Based Learning in Human Resource 

Management 5)

3(0-40-0) HRM 3404

หรือได้รับการ

อนุมัติจากคณบดี

HRM 4406 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 6

(Work-Based Learning in Human Resource 

Management 6)

3(0-40-0) HRM 3405

หรือได้รับการ

อนุมัติจากคณบดี

HRM 4407 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 7

(Work-Based Learning in Human Resource 

Management 7)

6(0-40-0) นักศึกษาชั้นปี

สุดท้าย

หรือได้รับการ

อนุมัติจากคณบดี
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 3) วิชาเลือก ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต 

   3.1 กลุ่มวิชาเลือกด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

HRM 2001 องค์การแห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้

(Learning Organization & Knowledge Management)

3(3-0-6) -

HRM 2002 ระบบสารสนเทศทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์

(Human Resource Management Information System)

3(3-0-6) -

HRM 2003 การจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

(Safety & Occupational Health Management)

3(3-0-6) -

HRM 2004 การจัดการองค์การประสิทธิภาพสูง

(High Performance Organization Management)

3(3-0-6) -

HRM 2005 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรธุรกิจระหว่างประเทศ

(Human Resource Management in International 

Business Organization)

3(3-0-6) -

HRM 2006 จิตวิทยาอุตสาหกรรม    

(Industrial Psychology)

3(3-0-6) -

  3.2 กลุ่มวิชาเลือกอื่น 

   นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะของสาขาวิชาอื่นที่เปิดสอนในสถาบัน หรือเลือกเรียนวิชาด้านภาษาต่าง

ประเทศภาษาที่สอง ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 9 หน่วยกิต และจะต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา

   ค. หมวดวิชาเลือกเสรี จำานวน 6 หน่วยกิต 

   นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนวิชาใดๆ ที่เปิดสอนในสถาบัน หรือเลือกเรียนจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นทั้งภายในและ 

ต่างประเทศ ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ประจำาหลักสูตร
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แผนการศึกษา
แผนการศึกษาใช้ระยะเวลาตลอดหลักสูตร จำานวน 4 ปี สำาหรับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา จำานวน
หน่วยกิต

รหัสวิชา รายวิชา จำานวน
หน่วยกิต

ENL 1001

ENL 1004

BUS 1118

BUS 1117

THA 1001

HRM 1201

HRM 1202

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำาวัน

เทคโนโลยีสำาหรับสำานักงาน

อัตโนมัติ

หลักการบัญชี

การจัดการและองค์การ

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

การวางแผนและการสรรหา

ทรัพยากรมนุษย์

3

3

3

3

3

3

3

ENL 1002

BUS 2110

BUS 1101

HRM 1203

HRM 1401

SCI xxxx

SOC xxxx

ภาษาอังกฤษในการทำางาน

การวิเคราะห์เชิงปริมาณและ

สถิติธุรกิจ

หลักการตลาด

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการ

ทรัพยากรมนุษย์ 1

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

3

3

3

3

3

3

3

รวม 21 รวม 21

ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา จำานวน
หน่วยกิต

รหัสวิชา รายวิชา จำานวน
หน่วยกิต

ENL 1004

BUS 3113

HRM 2204

HRM 2206

HRM 2402

SOC xxxx

การพัฒนาทักษะการพูด

ภาษาอังกฤษ

การวิจัยธุรกิจ

การพัฒนาองค์การ

จิตวิทยาอุตสาหกรรม

การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการ

จัดการทรัพยากรมนุษย์ 2

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

3

3

3

3

3

3

BUS 2119

BUS 2111

HRM 2205

HRM 2001

HRM 2403

HUM xxxx

การจัดการด้านการผลิตและ

การปฏิบัติการ

การเงินธุรกิจ

การบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ

องค์การแห่งการเรียนรู้และการ

จัดการความรู้

การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการ

จัดการทรัพยากรมนุษย์ 3

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

3

3

3

3

3

3

รวม 18 รวม 18
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ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา จำานวน
หน่วยกิต

รหัสวิชา รายวิชา จำานวน
หน่วยกิต

BUS 3120

BUS 3114

HRM 3206

HRM 2005

HRM 3404

เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

กฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ

ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ใน

องค์กรธุรกิจระหว่างประเทศ

การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการ

จัดการทรัพยากรมนุษย์ 4

วิชาเลือก 5

3

3

3

3

3

3

HRM 3207

HRM 2004

HRM 3405

HUM xxxx

กฎหมายแรงงาน

การจัดการองค์การประสิทธิภาพสูง

การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการ

ทรัพยากรมนุษย์ 5

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

วิชาเลือก 6

วิเชาเลือกเสรี 1

3

3

3

3

3

3

รวม 18 รวม 18

ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 1 ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา จำานวน
หน่วยกิต

รหัสวิชา รายวิชา จำานวน
หน่วยกิต

HRM 4208

HRM 4209

HRM 4406

บุคลากรสัมพันธ์และการสร้าง

ความผูกพันในองค์กร

สัมมนาการจัดการ

ทรัพยากรมนุษย์

การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการ

จัดการทรัพยากรมนุษย์ 6

วิชาเลือก 7

วิชาเลือกเสรี 2

3

3

3

3

3

HRM 4407 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการ

ทรัพยากรมนุษย์ 7

6

รวม 15 รวม 6
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน 
Bachelor of Business Administration 

Program in Aviation Business Management

ชื่อปริญญา 

ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจการบิน)

 (อักษรย่อ) : บธ.บ. (การจัดการธุรกิจการบิน)

ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Bachelor of Business Administration (Aviation Business Management)

 (อักษรย่อ) : B.B.A. (Aviation Business Management)

ความเป็นมาและจุดเด่นของสาขา
อุตสาหกรรมการบิน เป็นอุตสาหกรรมสาขาหนึ่งของกระบวนการงานด้านโลจิสติกส์และการขนส่ง ซึ่งปัจจุบันอุตสาหกรรมการบิน มีความ

สำาคัญและขยายตัวอย่างต่อเน่ือง อันเน่ืองมาจากภาวะความต้องการในการเดินทางที่สะดวกรวดเร็วขึ้น การตอบสนองด้านการท่องเที่ยว การ

ประกอบธรุกจิดา้นการคา้ระหวา่งประเทศ ทีส่ำาคญัประเทศไทยกำาลงักา้วเขา้สู่การเปน็ประเทศสมาชกิประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน ซึง่นัน่หมายถงึการ

ติดต่อค้าขาย การเจรจา การศึกษา แรงงาน การดำาเนินกิจกรรมต่างๆ ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยกัน 10 ประเทศ จะเกิดขึ้นอย่างมากมาย  

ซึ่งประเทศไทยนับว่าเป็นศูนย์กลางของอาเซียนได้เป็นอย่างดี เน่ืองจากประเทศไทยมีข้อได้เปรียบในแง่ของชัยภูมิที่ตั้ง และประเทศไทยได้มีความ

คาดหวังว่า จะเป็นประเทศศูนย์กลางด้านการขนส่งทางอากาศ หรือที่เรียกว่า ฮับการขนส่งทางอากาศ ของอาเซียน เมื่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ได้กำาเนิดขึ้นอย่างเป็นทางการ ในปี พ.ศ.2558 หรืออีก 2 ปีข้างหน้า

ดังนั้น ประเทศไทยจึงจำาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเตรียมความพร้อมเพื่อจะก้าวเข้าสู่ความเป็น ศูนย์กลางด้านการขนส่งทางอากาศของอาเซียน 

ทั้งในด้าน สนามบิน เครื่องมือและองค์ประกอบด้านการบิน และบุคลากรด้านธุรกิจการบิน ซึ่งมีส่วนสำาคัญอย่างยิ่งในการนำาพาธุรกิจด้านการบิน

และการขนส่งทางอากาศของประเทศไทยพัฒนาให้ก้าวหน้าและทันสมัย เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑล ที่เป็นแหล่งความต้องการ

แรงงานและแหล่งกระจายสินค้า คน และการบริการ ไปยังทั่วทุกภาคของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน และยังตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ที่มีการพัฒนา

ระบบขนส่งและโลจิสติกส์เพื่อตอบสนองต่อธุรกิจการค้า การท่องเที่ยว อย่างต่อเนื่องโดยสามารถใช้เขตพื้นที่ให้เกิดประโยชน์ต่อหลักสูตร และ 

เชิญผู้มีประสบการณ์ในสายงาน มาบรรยายเสริมให้หลักสูตรมีความเข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังมีการศึกษาดูงาน

จากสภาพการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการต่างๆ และการฝึกงานภาคสนามในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑลเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ทักษะ 

การปฏบิตังิานจรงิ จงึเปน็โอกาสทีด่ใีนการทีส่ถาบนัการจดัการปญัญาภวิฒันจ์ะรว่มเปน็สว่นหนึง่ในการเตรยีมความพรอ้มดา้นบคุลากรของประเทศ 

เพื่อตอบสนองต่อการเปิดเสรีทางการค้า และการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

วัตถุประสงค์
1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานด้านธุรกิจการบิน โดยเน้นให้นักศึกษาเรียนรู้จาก

ประสบการณ์จริง

2. ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการนำาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในภาคธุรกิจการบิน และอุตสาหกรรมการบริการอื่นๆ เพื่อเพิ่มขีดความ

สามารถในการแข่งขัน ตลอดจนสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ได้

3. ผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นผู้นำา มีความใฝ่รู้ สามารถใช้ความรู้ด้านภาษาในการพูด และเขียน รวมทั้งสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน

การสื่อสารได้เป็นอย่างดี
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แนวทางการประกอบอาชีพ
เมือ่สำาเรจ็การศกึษาตามหลกัสตูร บณัฑติสามารถประกอบอาชพีในสายการบรหิารจดัการดา้นธรุกจิการบนิและอตุสาหกรรมการบรกิาร เชน่

 - พนักงานบริการและต้อนรับบนเครื่องบิน (แอร์โฮสเตส และสจ๊วต)

 - เจ้าหน้าที่บริการและต้อนรับภาคพื้น 

 - เจ้าหน้าที่ฝ่ายขนส่งสินค้าทางอากาศ เจ้าหน้าที่แผนกคลังสินค้าทางอากาศ (Air Cargo)

 -  เจ้าหน้าท่ีในองค์การและธุรกิจอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจสายการบิน เช่น การท่าอากาศ ยานแห่งประเทศไทย กรมศุลกากร  

  กรมการบินพลเรือน สำานักงานตำารวจตรวจคนเข้าเมือง 

 -  เจ้าหน้าท่ีแผนกสำารองท่ีน่ังและจัดจำาหน่ายบัตรโดยสารของบริษัท ตัวแทนการท่องเที่ยว ตัวแทนส่งเสริมการตลาดสายการบิน  

   ชิปปิ้งสายการบิน

 -  ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เพื่อเป็นอาจารย์สถาบันการศึกษา วิทยากรบรรยาย ฯลฯ

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา
1. สำาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

2. สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญา

3. ไม่เคยต้องโทษตามคำาพิพากษาของศาล เว้นแต่กรณีที่โทษนั้นเกิดจากความผิดอันกระทำาโดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ

4. ไม่เป็นคนวิกลจริต และไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ โรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา หรือติดยาเสพติด

5. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อยไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี

หลักสูตร
จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 142 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

  ก. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน จำานวน 3 หน่วยกิต

     ประกอบด้วย วิชาปรับพื้นฐาน

     1) วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานสำาหรับธุรกิจการบิน     3  หน่วยกิต

     2) วิชาว่ายน้ำาและพลศึกษา       ไม่นับหน่วยกิต

  ข. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำานวน 31 หน่วยกิต ประกอบด้วย

    1) กลุ่มวิชาภาษา จำานวน 13  หน่วยกิต

    2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ จำานวน   6  หน่วยกิต

    3) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ จำานวน   6  หน่วยกิต

    4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  จำานวน 6 หน่วยกิต

  ค. หมวดวิชาเฉพาะ จำานวน 102 หน่วยกิต ประกอบด้วย

    1) กลุ่มวิชาแกน จำานวน  24 หน่วยกิต

    2) กลุ่มวิชาบังคับ  จำานวน 66  หน่วยกิต

    3) กลุ่มวิชาเลือก  จำานวน 12  หน่วยกิต

  ง. หมวดวิชาเลือกเสรี จำานวน 6 หน่วยกิต
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รายวิชา
   หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน จำานวน 3 หน่วยกิต มีรายวิชาดังต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

 AVI 1101 ภาษาอังกฤษพื้นฐานสำาหรับธุรกิจการบิน

(Basic English for Aviation Business Manangement) 

3(3-0-6) -

 AVI 1102 ว่ายน้ำาและพลศึกษา

(Swimming and Physical Education)

ไม่นับหน่วยกิต -

 

  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำานวน 31 หน่วยกิต แบ่งเป็น 4 กลุ่มวิชาดังนี้

1. กลุ่มวิชาภาษา จำานวน 13 หน่วยกิต เลือกเรียน 6 รายวิชา มีรายวิชาดังต่อไปนี้

  1.1  กลุ่มวิชาภาษาไทย จำานวน 3 หน่วยกิต เลือกเรียน 1 รายวิชา จากรายวิชาต่อไปนี้ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

THA 1001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

(Thai for Communication)

3(3-0-6) -

THA 1021 ภาษากับวัฒนธรรมไทย

(Language and Thai Culture)

3(3-0-6) -

 1.2  กลุ่มวิชาอังกฤษ จำานวน 10 หน่วยกิต รายวิชาดังต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

ENL 1021 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

(Foundation English)

2(1-2-3)  -

ENL 1022 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง

(English for Real Life)

2(1-2-3) -

ENL 2021 ภาษาอังกฤษในธุรกิจบริการและการขาย

(English in the Service and Sales Business)

2(1-2-3) ENL 1022

ENL 2022 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำาเสนอและการสื่อสารในเชิงธุรกิจ

(English for Presentation and Communication in Business) 

2(1-2-3) ENL 2021

ENL 3021 ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครและสัมภาษณ์งาน

(English for Job Application and Interview) 

2(1-2-3) ENL 2022

  2. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ จำานวน 6 หน่วยกิต เลือกเรียน 2 รายวิชา จากรายวิชาต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต  วิชาบังคับก่อน

SOC 1001

SOC 1002

บุคลิกภาพและสัมพันธภาพทางสังคม 

(Personality and Social Relations)

การพัฒนาสังคม

(Social Development)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

 -

 -

SOC 1003 ประชาคมโลกกับอาเซียน 

(Global Community and ASEAN)

3(3-0-6)  -

SOC 1004 การจัดการความขัดแย้งในชีวิตประจำาวัน 

(Conflict Management in Daily Life)

3(3-0-6)  -

SOC 1005 ภาวะผู้นำาในสังคมยุคใหม่

(Leadership in Modern Society)

3(3-0-6)  -
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต  วิชาบังคับก่อน

SOC 1006

SOC 1010 

SOC 1011 

SOC 1021

กฎหมายในชีวิตประจำาวัน 

(Law in Daily Life)

ความรู้เท่าทันสื่อ 

(Media Literacy)

เศรษฐกิจและการเมืองไทย

(Thai Politics and Economy)

สหวิทยาการสังคมศาสตร์

(Integrated Social Science)

3(3-0-6) 

3(3-0-6)

3(3-0-6) 

3(3-0-6)

 -

 

 -

 - 

 -

SOC 1022

SOC 1023 

SOC 1024

มนุษย์กับโลกาภิวัตน์

(Man and Globalization) 

ปัญหาสังคมร่วมสมัย

(Contemporary Social problems)

สังคมชนบทและเมือง 

(Rural and Urban Society)

3(3-0-6) 

3(3-0-6)

3(3-0-6) 

 -

 - 

 -

SOC 1025 จิตวิทยาเพื่อการทำางาน 

(Psychology for Work)

3(3-0-6)  -

3.  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ จำานวน 6 หน่วยกิต เลือกเรียน 2 รายวิชา จากรายวิชาต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

HUM 1001 มนุษย์กับอารยธรรม 

(Man and Civilization)

3(3-0-6) -

HUM 1002 ความงดงามแห่งชีวิต

(Beauty of Life)

3(3-0-6) -

HUM 1004 หมากล้อมกับการพัฒนาความคิด 

(GO and Thinking Skill Development)

3(3-0-6) -

HUM 1005 ปรัชญากับการดำาเนินชีวิต 

(Philosophy and Living)

3(3-0-6) -

HUM 1006 ไทยศึกษา 

(Thai Studies)

3(3-0-6) -

HUM 1021 สหวิทยาการมนุษยศาสตร์ 

(Integrated Humanities)

3(3-0-6) -

HUM 1022 ศาสนากับสันติภาพ 

(Religion and Peace)

3(3-0-6) -

HUM 1023 ศิลปะการดำาเนินชีวิต 

(Art of Living)

3(3-0-6) -

HUM 1024 จริยศาสตร์ธุรกิจ 

(Business Ethics)

3(3-0-6) -

HUM 1025 มนุษย์กับการใช้เหตุผล 

(Man and Reasoning)

3(3-0-6) -

HUM 1026 การคิดเชิงวิพากษ์และสร้างสรรค์

(Critical and Creative Thinking)

3(3-0-6) -
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

HUM 1027 ชีวิตกับวรรณกรรมสร้างสรรค์ 

(Life and Creative Literature)

3(3-0-6) -

HUM 1028 นวัตกรรมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

(Innovations and Quality of Life Improvement)

3(3-0-6) -

4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จำานวน 6 หน่วยกิต เลือกเรียน 2 รายวิชา จากรายวิชาต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

SCI 1001 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำาวัน 

(Mathematics and Statistics in Daily Life)

3(3-0-6) -

SCI 1002 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(Applications of Information Technology)

3(3-0-6) -

SCI 1003 การอนุรักษ์พลังงานและการจัดการสิ่งแวดล้อม 

(Energy Conservation and Environmental Management)

3(3-0-6) -

SCI 1004 เทคโนโลยีสำาหรับสำานักงานอัตโนมัติ 

(Technology for Office Automation)

3(2-2-5) -

SCI 1005 โภชนาการเพื่อสุขภาพ

(Nutrition for Health)

3(3-0-6) -

SCI 1008 การจัดการการเงินส่วนบุคคล

(Personal Financial Management)

3(3-0-6) -

SCI 1021 วิทยาศาสตร์กับชีวิต 

(Science and Life)

3(3-0-6) -

SCI 1022 สถิติเบื้องต้นเพื่อการวิจัย 

(Basic Statistics for Research)

3(3-0-6) -

 หมวดวิชาเฉพาะ จำานวน 102 หน่วยกิต แบ่งเป็น 3 กลุ่มวิชา ดังนี้

1) กลุ่มวิชาแกน จำานวน 24 หน่วยกิต มีรายวิชาดังต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

BUS 1121 หลักการตลาด

(Principles of Marketing)

3(3-0-6) -

BUS 1122 การบัญชีเพื่อการจัดการธุรกิจ

(Business Managerial Accounting )

3(3-0-6) -

BUS 1124 การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์ 

(Organization and Human Resource Management)

3(3-0-6) -

BUS 1126 เศรษฐศาสตร์การจัดการ

(Managerial Economics)

3(3-0-6) -

BUS 2121 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ

(Quantitative Analysis and Business Statistics)

3(3-0-6) -
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BUS 2122 การเงินธุรกิจ

(Business Finance)

3(3-0-6)  -

BUS 2123 การจัดการด้านการผลิตและการปฏิบัติการ

(Production and Operation Management)

3(3-0-6)  -

BUS 3122 กฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ

(Business Law and Ethics)

3(3-0-6)  -

2) กลุ่มวิชาบังคับ จำานวน 66 หน่วยกิต มีรายวิชาดังต่อไปนี้

รหัสวิชา    ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

AVI 2201 หลักการจัดการธุรกิจการบิน 

(Principle of Aviation Business Management)

 3(3-0-6) -

 AVI 2202 การจัดการองค์การด้านการบริการและการท่องเที่ยว

(Services and Tourism Organization Management)

 3(3-0-6) -

 AVI 2203 การจัดการงานคลังสินค้าทางอากาศ 

(Air Cargo Management)

 3(3-0-6) -

 AVI 2204 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการบิน 1 

(English for Aviation Business Management 1)

 3(3-0-6) -

 AVI 2205 การตลาดในกิจการสายการบิน 

(Airline Marketing)

 3(3-0-6) -

 AVI 3201 การจัดการทรัพยากรบุคคลด้านธุรกิจการบิน 

(Aviation Human Resource Management)

 3(3-0-6) -

 AVI 3202 การพัฒนาบุคลิกภาพสำาหรับนักศึกษาธุรกิจการบิน 

(Personality Development for Aviation)

3(3-0-6) -

 AVI 3203 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการบิน 2 

(English for Aviation Business Management 2)

 3(3-0-6)  AVI 2204

 AVI 3204 การจัดการงานบริการบนเครื่องบิน 

(In-flight Service Management)

 3(3-0-6) -

 AVI 3205 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการบิน 3 

(English for Aviation Business Management 3)

 3(3-0-6) AVI 3203

 AVI 3206 ภาษาอังกฤษสำาหรับการบริการภาคพื้นดิน

(English for Ground Services)

 3(3-0-6) -

 AVI 3207 การจัดการงานบริการผู้โดยสารภาคพื้นดิน 

(Passenger Ground Service Management)

 3(3-0-6) -

 AVI 3208 อาหารเครื่องดื่มในการบริการบนเครื่องบิน 

(In-flight Meals and Beverages)

 3(3-0-6) -

 AVI 4201 ภาษาอังกฤษสำาหรับการบริการบนเครื่องบิน 

(English for In-flight Services)

 3(3-0-6) -

 AVI 4202 การจัดการท่าอากาศยาน 

(Airport Management)

 3(3-0-6) -
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รหัสวิชา    ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน
 AVI 4203 การจัดการควบคุมจราจรทางอากาศ

(Air Traffic Control Management)

3(3-0-6) -

 AVI 4204 สัมมนาธุรกิจการบิน

(Seminar in Aviation Business)

3(3-0-6) -

 AVI 4205 กฎหมายและระเบียบการบินพลเรือน

(Civil Aviation Laws and Regulations)

3(3-0-6) -

 AVI 1401 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านธุรกิจการบิน 1

(Work-based Learning in Aviation Business 1)

3(0-500-0) -

 AVI 2401 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านธุรกิจการบิน 2

(Work-based Learning in Aviation Business 2)

3(0-500-0) AVI 1401

 AVI 3401 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านธุรกิจการบิน 3

(Work-based Learning in Aviation Business 3)

3(0-500-0) AVI 2401

 AVI 4401 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านธุรกิจการบิน 4

(Work-based Learning in Aviation Business 4)

3(0-1000-0) AVI 3401

 

3) กลุ่มวิชาเลือก ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต โดยเลือกจากกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หรือเลือกคละกลุ่มได้ จากรายวิชาดังต่อไปนี้

 

กลุ่มวิชาเลือกด้านการจัดการธุรกิจการบิน

รหัสวิชา    ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

AVI 2301 การจัดการความสัมพันธ์ลูกค้าทางธุรกิจการบิน

(Customer Relationship Management for 

Aviation Business)

3(3-0-6) AVI 2201

 AVI 2302 เทคนิคการเจรจาต่อรองทางธุรกิจการบิน

(Negotiations Technic for Aviation Business)

3(3-0-6) AVI 2201

 AVI 2303 การจัดการความสัมพันธ์ผู้ค้าทางธุรกิจการบิน

(Supplier Relationship Management for Aviation Business)

3(3-0-6) AVI 2201

 AVI 3301 กลยุทธ์ซัพพลายเชนในธุรกิจการบิน

(Supply Chain Strategy for Aviation Business)

3(3-0-6) AVI 2201

 AVI 3302 การจัดการกระจายตัวสินค้าในธุรกิจการบิน

(Distribution Management for Aviation Business)

3(3-0-6) AVI 2201

กลุ่มวิชาเลือกด้านการจัดการโลจิสติกส์

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

LOG 2322 ประเด็นคัดสรร และสถานการณ์ร่วมสมัย

(Selected Topics and Current Issues)

3(3-0-6) -

LOG 3321 การนำาเข้าและส่งออก

(Import and Export)

3(3-0-6) -

LOG 3322 การจัดซื้อและการจัดหาในโลจิสติกส์

(Purchasing and Procurement in Logistics)

3(3-0-6) -

LOG 3323 การประกันภัยและการจัดการความเสี่ยงในโลจิสติกส์

(Insurance and Risk Management)

3(3-0-6) -
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LOG 3324 การจัดการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมด้านโลจิสติกส์

(Green Logistics Management)

3(3-0-6) -

LOG 3326 ธุรกิจการขนส่งทางทะเลเบื้องต้น

(Introduction to Maritime Business)

3(3-0-6) -

LOG 3327 การจัดการท่าเรือ

(Port Management)

3(3-0-6) -

กลุ่มวิชาเลือกด้านการจัดการการค้าสมัยใหม่

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

MTM 2301 การจัดการแฟรนไชส์  
(Franchise Management)

3(3-0-6) -

MTM 2302 การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า
(Customer Relationship Management)

3(3-0-6) -

MTM 2303 การสั่งซื้อสินค้าสำาหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่
(Merchandise Order for Modern Trade Business)

3(3-0-6) -

MTM 2304 การส่งเสริมการตลาดสำาหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่
(Marketing Promotion for Modern Trade Business)

3(3-0-6) -

MTM 3301 การสื่อสารสำาหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่  
(Communication for Modern Trade Business)

3(3-0-6) -

MTM 3302 ภาวะผู้นำาสำาหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่  
(Leadership for Modern Trade Business)

3(3-0-6) -

MTM 3303 กฎหมายสำาหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่  
(Law for Modern Trade Business)

3(3-0-6) -

MTM 3304 การป้องกันการสูญหายสำาหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 
(Loss Prevention for Modern Trade Business)

3(3-0-6) -

MTM 3305 การจัดการธุรกิจแบบไม่มีหน้าร้าน  
(Non-stored Business Management)

3(3-0-6) -

MTM 4301 การสร้างเครือข่ายพันธมิตรและกลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบ
เหนือคู่แข่งขัน
(Networking and Competitive Advantage)

3(3-0-6) -

MTM 4302 นวัตกรรมสินค้าและบริการสำาหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 
(Product and Service Innovations for Modern 
Trade Business)

3(3-0-6) -

MTM 4303 การบูรณาการการค้าในตลาดอาเซียน  
(Trading Integration in ASEAN Markets)

3(3-0-6) -

MTM 4304 การจัดการธุรกิจค้าส่ง  
(Wholesale Business Management)

3(3-0-6) -

MTM 4305 ความรู้พื้นฐานด้านสุขภาพและความงาม  
(Foundation of Health and Beauty)

3(3-0-6) -

MTM 4306 สัมมนาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่  
(Seminar in Modern Trade Business Management)

3(3-0-6) -
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กลุ่มวิชาเลือกด้านการจัดการธุรกิจอาหาร

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

FBM 2322 วัฒนธรรมและพฤติกรรมการบริโภคอาหารของอาเซียน

(Food Culture and Behavior of ASEAN)

3(3-0-6) -

FBM 2323 การจัดการอาหารเชิงนวัตกรรม

(Food Innovation Management)

3(2-1-4) -

FBM 2324 การจัดการธุรกิจอาหารไทย     

(Thai Food Business Management)

3(3-0-6) -

FBM 3321 การจัดการวัตถุดิบและการแปรรูป

(Raw Materials Management and Processing)

3(3-0-6) -

FBM 3323 ธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพ

(Healthy and Functional Food Business)

3(3-0-6) -

FBM 3324 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและการประเมินคุณภาพ

ทางประสาทสัมผัส

(Food Product Development and Sensory Evaluation)

3(2-1-4) -

FBM 3325 การจัดการและการผลิตเครื่องดื่ม

(Management and Production of Beverage)

3(2-1-4) -

FBM 3326 การจัดการอาหารและเครื่องดื่มในธุรกิจค้าปลีก

(Food and Beverage Management for Retail Business)

3(3-0-6) -

FBM 3327 การจัดการอาหารและเครื่องดื่มในธุรกิจค้าส่ง

(Food and Beverage Management for Wholesale 

Business)

3(3-0-6) -

FBM 3328 การจัดการธุรกิจอาหารเร่งด่วน

(Quick Service Restaurant Management)

3(3-0-6) -

กลุ่มวิชาเลือกด้านภาษาอังกฤษ

รหัสวิชา  ชื่อวิชา  หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

ENL 3022 ภาษาอังกฤษในบริบทของสังคมทางธุรกิจ

(English for Social / Business Contexts) 

 2(1-2-3)  ENL 2022

ENL 3023 ภาษาอังกฤษเพื่อการอาชีพในตลาดอาเซียน

(English Skills for Professionals in ASEAN)

 2(1-2-3)  ENL 2022

ENL 3024 ภาษาอังกฤษจากสื่อสังคมออนไลน์ (โซเชียลมีเดีย)

(English from Social Media)

2(1-2-3) ENL 2022

ENL 4021 ภาษาอังกฤษเพื่อการจดบันทึกย่อและการสรุปความ

(English for Note-Taking and Summarizing)

2(1-2-3) ENL 2022

ENL 4022 ภาษาอังกฤษสำาหรับการสอบวัดมาตรฐาน

(English for Standardized Tests)

2(1-2-3) ENL 2022
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กลุ่มวิชาเลือกด้านภาษาจีน

 รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

CHN 2001 ภาษาจีน 1 

(Chinese 1)

 3(2-2-5) -

CHN 2002 ภาษาจีน 2 

(Chinese 2)

3(2-2-5) CHN 2001

CHN 2003 ภาษาจีน 3 

(Chinese 3)

3(2-2-5) CHN 2002

CHN 2004 ภาษาจีน 4 

(Chinese 4)

3(2-2-5) CHN 2003

CHN 2005 ภาษาจีนธุรกิจ 

(Business Chinese)

3(2-2-5) CHN 2004

CHN 2006 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารทางการตลาด

(Chinese for Marketing Communication)

3(2-2-5) CHN 2005

กลุ่มวิชาเลือกด้านภาษาญี่ปุ่น

 รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

JPN 2001 ภาษาญี่ปุ่น 1  

(Japanese I)

3(2-2-5) -

JPN 2002 ภาษาญี่ปุ่น 2  

(Japanese II)

3(2-2-5) JPN 2001

JPN 2003 ภาษาญี่ปุ่น 3  

(Japanese III)

3(2-2-5) JPN 2002

JPN 2004 ภาษาญี่ปุ่น 4  

(Japanese IV)

3(2-2-5) JPN 2003

JPN 2005 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 

(Business Japanese)

3(2-2-5) JPN 2004

JPN 2006 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารทางการตลาด 

(Japanese for Marketing Communication)

3(2-2-5) JPN 2005
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หมวดวิชาเลือกเสรี จำานวน 6 หน่วยกิต 

 นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดๆ ก็ตามที่เปิดสอนในสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และสถาบันอุดมศึกษาอื่น ทั้งภายใน

และภายนอกประเทศ ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา

 ทั้งนี้ในรายวิชาทุกวิชาที่มีวิชาบังคับก่อน คณบดีสามารถอนุมัติให้นักศึกษาลงทะเบียนในรายวิชานั้นได้

แผนการศึกษา
แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร สำาหรับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน

ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา จำานวน
หน่วยกิต

รหัสวิชา รายวิชา จำานวน
หน่วยกิต

ENL xxxx กลุ่มวิชาภาษา 2 ENL xxxx กลุ่มวิชาภาษา 2

THA xxxx กลุ่มวิชาภาษา (ภาษาไทย) 3 SOC xxxx กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3

SOC xxxx กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 HUM xxxx กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3

HUM xxxx กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 BUS 1122 การบัญชีเพื่อการจัดการธุรกิจ 3

SCI xxxx กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 3 BUS 1124 การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์ 3

BUS 1121 หลักการตลาด 3 BUS 1126 เศรษฐศาสตร์การจัดการ 3

AVI 1101 ภาษาอังกฤษพื้นฐานสำาหรับธุรกิจการบิน 3 AVI 1102 ว่ายน้ำาและพลศึกษา -

AVI 1401 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านธุรกิจการบิน 1 3

รวม 20 รวม 20

ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา
 จำานวน

 หน่วยกิต
รหัสวิชา

จำานวน
หน่วยกิต

ENL xxxx

BUS 2121

BUS 2122

AVI 2201

AVI 2202

AVI 2203

xxx xxxx

กลุ่มวิชาภาษา

การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ

การเงินธุรกิจ

หลักการจัดการธุรกิจการบิน

การจัดการองค์การด้านการบริการและ

การท่องเที่ยว

การจัดการคลังสินค้าทางอากาศ

หมวดวิชาเลือกเสรี (1)

2

3

3

3

3

3

3

ENL xxxx

SCI xxxx

BUS 2123

AVI 2204

AVI 2205

AVI 2401

xxx xxxx

กลุ่มวิชาภาษา

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์

การจัดการด้านการผลิตและ

การปฏิบัติการ

ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการบิน 1

การตลาดในกิจการสายการบิน

การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านธุรกิจการบิน 2

กลุ่มวิชาเลือก (1)

2

3

3

3

3

3

3

รวม 20 รวม 20
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ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา
 จำานวน

 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา

จำานวน
หน่วยกิต

ENL xxxx

BUS 3122

AVI 3201

AVI 3202

AVI 3203

AVI 3204

xxx xxxx

กลุ่มวิชาภาษา

กฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ

การจัดการทรัพยากรบุคคล

ด้านธุรกิจการบิน

การพัฒนาบุคลิกภาพสำาหรับธุรกิจการบิน

ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการบิน 2

การจัดการงานบริการบนเครื่องบิน

กลุ่มวิชาเลือก (2)

2

3

3

3

3

3

3

AVI 3205

AVI 3206

AVI 3207

AVI 3208

AVI 3401

xxx xxxx

ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการบิน 3

ภาษาอังกฤษสำาหรับการบริการ

ภาคพื้นดิน

การจัดการงานบริการผู้โดยสาร

ภาคพื้นดิน

อาหารเครื่องดื่มในการบริการ

บนเครื่องบิน

การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านธุรกิจการบิน 3

กลุ่มวิชาเลือก (3)

3

3

3

3

3

3

รวม 20 รวม 18

ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 1 ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา จำานวน
 หน่วยกิต

รหัสวิชา รายวิชา จำานวน
หน่วยกิต

AVI 4201

AVI 4202

AVI 4203

AVI 4204

AVI 4205

xxx xxxx

xxx xxxx

ภาษาอังกฤษสำาหรับการบริการ

บนเครื่องบิน

การจัดการท่าอากาศยาน

การจัดการควบคุมจราจรทางอากาศ

สัมมนาธุรกิจการบิน

กฎหมายและระเบียบการบินพลเรือน

กลุ่มวิชาเลือก (4)

กลุ่มวิชาเลือกเสรี (2)

3

3

3

3

3

3

3

AVI 4401 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านธุรกิจการบิน 4 3

รวม 21 รวม 3
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
Bachelor of Business Administration 

Program in Hotel and Tourism Management

ชื่อปริญญา 

ภาษาไทย (ชื่อเต็ม)  : ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว)

 (ชื่อย่อ)  : ศศ.บ. (การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว)

ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม)  : Bachelor of Arts (Hotel and Tourism Management)

 (ชื่อย่อ)  : B.A. (Hotel and Tourism Management)

จุดเด่นของสาขา
1. เน้นอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

2. เรียนรู้จากการบริการขั้นพื้นฐานจนถึงระดับการบริหาร เน้นความเป็นมืออาชีพ โดยสร้างสรรค์การบริการขั้นสูง เหนือความคาดหวัง 

ของผู้รับบริการซึ่งมีความแตกต่างกันทางด้านวัฒนธรรม (Cultural Awareness)

3. เรียนเน้นการบริการที่เป็นส่วนตัวแบบต้นห้อง (Butler Service)

4. มีห้องฝึกปฏิบัติการที่หลากหลาย อาทิ ห้องปฏิบัติการครัว (Kitchen) ประกอบด้วยครัวร้อน ครัวเย็น และครัวเบเกอรี่ ห้องปฏิบัติ

การเครื่องดื่ม (Bar) และกาแฟ (Barista) ห้องปฏิบัติการแผนกต้อนรับส่วนหน้า (Front Office) และการจองห้องพัก (Reservation) ห้องประชุม  

ห้องสัมมนา และห้องพักแขก

5. เรียนจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีประสบการณ์จากภาคธุรกิจจริง

6. ศึกษาดูงานในสถานที่จริงตามวิชาที่เรียน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ด้านการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว

2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมจริยธรรม ทัศนคติที่ดี มีจิตบริการสูง และมีบุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือ คงไว้ซึ่งวัฒนธรรมไทยในการให้บริการ 

สามารถทำางานให้มีมาตรฐานอย่างมืออาชีพเทียบเท่าระดับสากล 

3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่ทำางานได้หลายด้านในอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว ด้วยรูปแบบการเรียนรู้ควบคู่กับการทำางาน 

ในสถานประกอบการ

แนวทางการประกอบอาชีพ
1. งานในธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท ธุรกิจนำาเที่ยว ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม และธุรกิจสปา

2. งานในธุรกิจการบิน การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย กรมศุลกากร กรมการขนส่งทางอากาศ สำานักงานตำารวจตรวจคนเข้าเมือง  

บริษัทวิทยุการบิน 

3. ธุรกิจงานจัดเลี้ยง ธุรกิจการจัดประชุม การจัดการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล การจัดงานแสดงสินค้าและการจัดงานนิทรรศการ

4. เจ้าหน้าที่ของภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ เช่น กรมการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำานักงานส่งเสริมการจัดประชุม 

และนิทรรศการ แผนกสำารองที่นั่งและจัดจำาหน่ายบัตรโดยสารของบริษัท เป็นต้น
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คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา
1. เป็นผู้สำาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือสอบผ่านการศึกษาระดับเกรด 12  

จากโรงเรียนนานาชาติ หรือเทียบเท่า หรือ

2. เป็นผู้สำาเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ สอบผ่านการศึกษาเทียบเท่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากประเทศนั้น และได้รับการรับรอง

จากกระทรวงศึกษาธิการ หรือ

3. เป็นผู้สำาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ

4. เป็นผู้สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่น จากสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ และสำานักงานคณะกรรมการข้าราชการ

พลเรือน (ก.พ.) ให้การรับรอง 

หลักสูตร
จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 139 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

  1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำานวน 31 หน่วยกิต ประกอบด้วย

   1.1  กลุ่มวิชาภาษา   13 หน่วยกิต

       1.1.1 ภาษาไทย    3 หน่วยกิต

       1.1.2 ภาษาอังกฤษ  10 หน่วยกิต

   1.2  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  6  หน่วยกิต

   1.3  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  6 หน่วยกิต

   1.4  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    6  หน่วยกิต

  2) หมวดวิชาเฉพาะ จำานวน 102 หน่วยกิต ประกอบด้วย

    2.1  กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ  24 หน่วยกิต

    2.2  กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ  30 หน่วยกิต

    2.3  กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก   30 หน่วยกิต

       2.3.1 กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ   15 หน่วยกิต

       2.3.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ   15 หน่วยกิต

    2.4  กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  18 หน่วยกิต

  3) หมวดวิชาเลือกเสรี     6 หน่วยกิต

  1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำานวน 31 หน่วยกิต แบ่งเป็น 4 กลุ่มวิชา ดังนี้ 

   1.1  กลุ่มวิชาภาษา เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 13 หน่วยกิต ประกอบด้วย

       1.1.1 ภาษาไทย เลือกเรียน 1 รายวิชา จำานวน 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

THA 1001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

(Thai for Communication)

3(3-0-6) -

THA 1021 ภาษากับวัฒนธรรมไทย

(Language and Thai Culture)

3(3-0-6) -
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       1.1.2 ภาษาอังกฤษ เลือกเรียน 5 รายวิชา จำานวน 10 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

ENL 1021 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

(Foundation English)

2(1-2-3) -

ENL 1022 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง

(English for Real Life) 

2(1-2-3) ENL 1021

ENL 2021 ภาษาอังกฤษในธุรกิจบริการและขาย

(English in the Service and Sales Business)  

2(1-2-3) ENL 1022

ENL 2022 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำาเสนอและการสื่อสารในเชิงธุรกิจ

(English for Presentation and Communication in Business)

2(1-2-3) ENL 2021

ENL 3021 ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครและสัมภาษณ์งาน

(English for Job Application and Interview)

2(1-2-3) ENL 2022

ENL 3022 ภาษาอังกฤษในบริบทของสังคมทางธุรกิจ 

(English for Social / Business Contexts)

2(1-2-3) ENL 2022

ENL 3023 ภาษาอังกฤษเพื่อการอาชีพในตลาดอาเซียน

(English Skills for Professionals in ASEAN)

2(1-2-3) ENL 2022

ENL 3024 ภาษาอังกฤษจากสื่อสังคมออนไลน์ (โซเชียลมีเดีย) 

(English from Social Media)

2(1-2-3) ENL 2022

ENL 4021 ภาษาอังกฤษเพื่อการจดบันทึกย่อและการสรุปความ

(English for Note-Taking and Summarizing) 

2(1-2-3) ENL 2022

ENL 4022 ภาษาอังกฤษสำาหรับการสอบวัดมาตรฐาน

(English for Standardized Tests)

2(1-2-3) ENL 2022

 1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ เลือกเรียน 2 รายวิชา จำานวน 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

SOC 1001 บุคลิกภาพและสัมพันธภาพทางสังคม 

(Personality and Social Relations)

3(3-0-6) -

SOC 1002 การพัฒนาสังคม

(Social Development)

3(3-0-6) -

SOC 1003 ประชาคมโลกกับอาเซียน

(Global Community and ASEAN)

3(3-0-6) -

SOC 1004 การจัดการความขัดแย้งในชีวิตประจำาวัน

(Conflict Management in Daily Life)

3(3-0-6) -

SOC 1005 ภาวะผู้นำาในสังคมยุคใหม่

(Leadership in Modern Society)

3(3-0-6) -

SOC 1006 กฎหมายในชีวิตประจำาวัน

(Law in Daily Life)

3(3-0-6) -

SOC 1010 ความรู้เท่าทันสื่อ

(Media Literacy)

3(3-0-6) -

SOC 1011 เศรษฐกิจและการเมืองไทย 

(Thai Politics and Economy)

3(3-0-6) -



216

SOC 1021 สหวิทยาการสังคมศาสตร์ 

(Integrated Social Science)

3(3-0-6) -

SOC 1022 มนุษย์กับโลกาภิวัฒน์

(Man and Globalization)

3(3-0-6) -

SOC 1023 ปัญหาสังคมร่วมสมัย

(Contemporary Social Problems)

3(3-0-6) -

SOC 1024 สังคมชนบทและเมือง

(Rural and Urban Society)

3(3-0-6) -

SOC 1025 จิตวิทยาเพื่อการทำางาน

(Psychology for Work)

3(3-0-6) -

 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ เลือกเรียน 2 รายวิชา จำานวน 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

HUM 1001 มนุษย์กับอารยธรรม

(Man and Civilization) 

3(3-0-6) -

HUM 1002 ความงดงามแห่งชีวิต

(Beauty of Life) 

3(3-0-6) -

HUM 1004 หมากล้อมกับการพัฒนาความคิด

(GO and Thinking Skills Development) 

3(3-0-6) -

HUM 1005 ปรัชญากับการดำาเนินชีวิต

(Philosophy and living)

3(3-0-6) -

HUM 1006 ไทยศึกษา

(Thai Studies)

3(3-0-6) -

HUM 1021 สหวิทยาการมนุษยศาสตร์

(Integrated Humanities)

3(3-0-6) -

HUM 1022 ศาสนากับสันติภาพ  

(Religion and Peace)

3(3-0-6) -

HUM 1023 ศิลปะการดำาเนินชีวิต

(Art of Living)

3(3-0-6) -

HUM 1024 จริยศาสตร์ธุรกิจ

(Business Ethics)

3(3-0-6) -

HUM 1025 มนุษย์กับการใช้เหตุผล

(Man and Reasoning)

3(3-0-6) -

HUM 1026 การคิดเชิงวิพากษ์และสร้างสรรค์

(Critical and Creative Thinking)

3(3-0-6) -

HUM 1027 ชีวิตกับวรรณกรรมสร้างสรรค์

(Life and Creative Literature)

3(3-0-6) -

HUM 1028 นวัตกรรมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต

(Innovations and Quality of Life Improvement)

3(3-0-6) -
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 1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เลือกเรียน 2 รายวิชา จำานวน 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

SCI 1001 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำาวัน

(Mathematics and Statistics in Daily Life) 

3(3-0-6) -

SCI 1002 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

(Applications of Information Technology) 

3(3-0-6) -

SCI 1003 การอนุรักษ์พลังงานและการจัดการสิ่งแวดล้อม

(Energy Conservation and Environmental Management)

3(3-0-6) -

SCI 1004 เทคโนโลยีสำาหรับสำานักงานอัตโนมัติ

(Technology for Office Automation) 

3(2-2-5) -

SCI 1005 โภชนาการเพื่อสุขภาพ

(Nutrition for Health)

3(3-0-6) -

SCI 1008 การจัดการการเงินส่วนบุคคล

(Personal Financial Management) 

3(3-0-6) -

SCI 1021 วิทยาศาสตร์กับชีวิต

(Science and Life) 

3(3-0-6) -

SCI 1022 สถิติเบื้องต้นเพื่อการวิจัย

(Basic Statistics for Research) 

3(3-0-6) -

  

2. หมวดวิชาเฉพาะ จำานวน 102 หน่วยกิต แบ่งเป็น 4 กลุ่มวิชา ดังนี้

 2.1  กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ จำานวน 24 หน่วยกิต มีรายวิชาดังต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

HTM 1101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว

(Introduction to Hotel and Tourism Management) 

3(3-0-6) -

HTM 1102 จิตวิทยาการบริการ

(Service Psychology)

3(3-0-6) -

HTM 1103 พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว

(Tourist Behavior)

3(3-0-6) -

HTM 1104 การจัดการคุณภาพการบริการ

(Service Quality Management)

3(3-0-6) -

HTM 2101 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม

(Cross Cultural Communication)

3(3-0-6) -

HTM 2102 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสำาหรับการโรงแรม

และการท่องเที่ยว

(Professional Ethics and Laws for Hotel and Tourism)

3(3-0-6) -

HTM 3101 เทคโนโลยีสารสนเทศสำาหรับการโรงแรมและการท่องเที่ยว

(Information Technology for Hotel and Tourism)

3(2-2-5) -

HTM 4101 การจัดการทรัพยากรมนุษย์สำาหรับการโรงแรมและการท่องเท่ียว

(Human Resource Management for Hotel 

and Tourism)

3(3-0-6) -
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 2.2  กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ จำานวน 30 หน่วยกิต มีรายวิชาดังต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

HTM 1201 การดำาเนินงานและการจัดการอาหารและเครื่องดื่ม

(Food and Beverage Service Operations 

and Management) 

3(2-2-5) -

HTM 2201 การดำาเนินงานและการจัดการตัวแทนการท่องเที่ยว

(Travel Agency Operations and Management)

3(3-0-6) -

HTM 2202 การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

(Sustainable Tourism Development)

3(3-0-6) -

HTM 3201 การดำาเนินงานและการจัดการงานแม่บ้าน

(Housekeeping Operations and Management) 

3(2-2-5) -

HTM 3202 การดำาเนินงานและการจัดการบริการส่วนหน้า

(Front Office Operations and Management) 

3(2-2-5) -

HTM 3203 การวางแผนและพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยว

(Tourism Business Planning and Development)

3(3-0-6) -

HTM 3204 การตลาดสำาหรับการโรงแรมและการท่องเที่ยว

(Marketing for Hotel and Tourism)

3(3-0-6) -

HTM 3205 การเงินและบัญชีธุรกิจสำาหรับการโรงแรมและการท่องเที่ยว

(Business Finance and Accounting for Hotel 

and Tourism)

3(3-0-6) -

HTM 4201 สัมมนาด้านธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว

(Seminar on Hotel and Tourism Business)

3(3-0-6) -

HTM 4202 การสำารวจและการวิจัยสำาหรับอุตสาหกรรมการโรงแรม

และการท่องเที่ยว

(Survey and Research for Hotel and Tourism Industry)

3(3-0-6) -

 2.3  กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก จำานวน 30 หน่วยกิต แบ่งเป็น 2 กลุ่มวิชา ดังนี้

   2.3.1  กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ เลือกเรียน 5 รายวิชา จำานวน 15 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

HTM 1301 การจัดการภัตตาคารและการจัดเลี้ยง

(Restaurant and Banquet Management)

3(2-2-5) -

HTM 2301 การประกอบอาหารและการจัดการครัว

(Food Preparation and Kitchen Management)

3(2-2-5) -

HTM 2302 ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว

(Tourism Geography)

3(3-0-6) -

HTM 2303 การบริหารจัดการการขนส่ง

(Transportation Management)

3(3-0-6) -

HTM 3301 ทักษะการขายและการต่อรอง

(Selling and Negotiation Skills)

3(3-0-6) -
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HTM 3302 ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์สำาหรับอุตสาหกรรม

โรงแรมและท่องเที่ยว

(Electronic Transactions for Hotel and 

Tourism Industry)

3(3-0-6) -

HTM 3303 การบริการต้นห้องสำาหรับธุรกิจบริการ

(Butler Service for Hospitality Business)

3(3-0-6) -

HTM 3304 การจัดการประชุม นิทรรศการ และการท่องเที่ยว

เพื่อเป็นรางวัล

(MICE Management)

3(3-0-6) -

HTM 4301 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสำาหรับการโรงแรม

และการท่องเที่ยว

(Preparation for Professional Experience in Hotel 

and Tourism)

3(2-2-5) -

  2.3.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ เลือกเรียน 1 กลุ่มภาษา 5 รายวิชา จำานวน 15 หน่วยกิต จากกลุ่มวิชาดังต่อไปนี้

  

กลุ่มภาษาอังกฤษ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

HTM 1401 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรมและการท่องเที่ยว 1

(English for Hotel and Tourism 1) 

3(2-2-5) -

HTM 2401 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรมและการท่องเที่ยว 2

(English for Hotel and Tourism 2)

3(2-2-5) HTM 1401 

HTM 2402 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรมและการท่องเที่ยว 3

(English for Hotel and Tourism 3)

3(2-2-5) HTM 2401 

HTM 3401 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรมและการท่องเที่ยว 4

(English for Hotel and Tourism 4)

3(2-2-5) HTM 2402

HTM 3402 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรมและการท่องเที่ยว 5

(English for Hotel and Tourism 5)

3(2-2-5) HTM 3401

กลุ่มภาษาญี่ปุ่น 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

HTM 1411 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการโรงแรมและการท่องเที่ยว 1

(Japanese for Hotel and Tourism 1) 

3(2-2-5) -

HTM 2411 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการโรงแรมและการท่องเที่ยว 2

(Japanese for Hotel and Tourism 2)

3(2-2-5) HTM 1411 

HTM 2412 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการโรงแรมและการท่องเที่ยว 3

(Japanese for Hotel and Tourism 3)

3(2-2-5) HTM 2411 

HTM 3411 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการโรงแรมและการท่องเที่ยว 4

(Japanese for Hotel and Tourism 4)

3(2-2-5) HTM 2412

HTM 3412 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการโรงแรมและการท่องเที่ยว 5

(Japanese for Hotel and Tourism 5)

3(2-2-5) HTM 3411
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กลุ่มภาษาจีน

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

HTM 1421 ภาษาจีนเพื่อการโรงแรมและการท่องเที่ยว 1

(Chinese for Hotel and Tourism 1) 

3(2-2-5) -

HTM 2421 ภาษาจีนเพื่อการโรงแรมและการท่องเที่ยว 2

(Chinese for Hotel and Tourism 2)

3(2-2-5) HTM 1421 

HTM 2422 ภาษาจีนเพื่อการโรงแรมและการท่องเที่ยว 3

(Chinese for Hotel and Tourism 3)

3(2-2-5) HTM 2421 

HTM 3421 ภาษาจีนเพื่อการโรงแรมและการท่องเที่ยว 4

(Chinese for Hotel and Tourism 4)

3(2-2-5) HTM 2422

HTM 3422 ภาษาจีนเพื่อการโรงแรมและการท่องเที่ยว 5

(Chinese for Hotel and Tourism 5)

3(2-2-5) HTM 3421

 2.4  กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จำานวน 18 หน่วยกิต มีรายวิชาดังต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

HTM 1501 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการโรงแรมและ
การท่องเที่ยว 1
(Work-based Learning in Hotel & Tourism 
Management 1)

2(0-40-0) -

HTM 2501 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการโรงแรมและ
การท่องเที่ยว 2
(Work-based Learning in Hotel & Tourism 
Management 2)

2(0-40-0) HTM 1501 

HTM 2502 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการโรงแรมและ
การท่องเที่ยว 3 
(Work-based Learning in Hotel & Tourism 
Management 3)

2(0-40-0) HTM 2501 

HTM 3501 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการโรงแรมและ
การท่องเที่ยว 4 
(Work-based Learning in Hotel & Tourism 
Management 4)

2(0-40-0) HTM 2502 

HTM 3502 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการโรงแรมและ
การท่องเที่ยว 5 
(Work-based Learning in Hotel & Tourism 
Management 5)

2(0-40-0) HTM 3501 

HTM 4501 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการโรงแรมและ
การท่องเที่ยว 6 
(Work-based Learning in Hotel & Tourism 
Management 6)

2(0-40-0) HTM 3502 

HTM 4502 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการโรงแรมและ
การท่องเที่ยว 7 
(Work-based Learning in Hotel & Tourism 
Management 7)

6(0-40-0)  HTM 4501 
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3. หมวดวิชาเลือกเสรี เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 2 รายวิขา จำานวน 6 หน่วยกิต

 นักศึกษาเลือกเรียนวิชาเลือกเสรีอย่างน้อย 6 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้ และ/หรือรายวิชาใดๆ ที่เปิดสอนในสถาบันการจัดการ

ปัญญาภิวัฒน์ หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ ท้ังในและต่างประเทศ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อนับรวมหน่วยกิตไว้ใน 

หมวดวิชาเลือกเสรี    

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

HTM 4601 การจัดดอกไม้และแกะสลักผักผลไม้

(Flower Arrangement and Vegetable Fruit Carving)

3(2-2-5) -

HTM 4602 การจัดการและดำาเนินงานเครื่องดื่ม

Beverage Operations and Management)

3(2-2-5) -

HTM 4603 การจัดการธุรกิจการบินและจัดจำาหน่ายตั๋วเครื่องบิน

Airline Business Management and Ticketing

3(2-2-5) -

HTM 4604 การจัดการสปา

(Spa Management)

3(3-0-6) -

HTM 4605 การจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเชิงสร้างสรรค์

(Cultural and Creative Tourism Management)

3(3-0-6) -

HTM 4606 การจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

(Health Tourism Management)

3(3-0-6) -

HTM 4607 การท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศอาเซียน

(Tourism in ASEAN)

3(3-0-6) -

HTM 4608 การเป็นผู้ประกอบการสำาหรับการพัฒนาธุรกิจบริการ 

(Entrepreneurship for Hospitality Business 

Development)

3(3-0-6) -

HTM 4609 ศึกษาดูงาน

(Education Field Trip)

2(0-6-0) -

HTM 4610 หัวข้อพิเศษสำาหรับการโรงแรมและการท่องเที่ยว

(Special Topics for Hotel and Tourism)

1(1-0-2) -
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แผนการศึกษา

ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา จำานวน
หน่วยกิต

รหัสวิชา รายวิชา จำานวน
หน่วยกิต

THA xxxx

ENL xxxx

SCI xxxx

HTM 1101

HTM 1102

กลุ่มวิชาภาษาไทย

กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการ

โรงแรมและการท่องเที่ยว

จิตวิทยาการบริการ

3

2

3

3

3

ENL xxxx

SOC xxxx 

SCI xxxx

HTM 1103

HTM 1104

HTM 1501

กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์

พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว

การจัดการคุณภาพการบริการ

การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการ

จัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว 1

2

3

3

3

3

2

รวม 14 รวม 16

ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา จำานวน
หน่วยกิต

รหัสวิชา รายวิชา จำานวน
หน่วยกิต

ENL xxxx

SOC xxxx

HTM 1201

HTM xxxx

HTM xxxx

HTM 2501

กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

การดำาเนินงานและการจัดการ

อาหารและเครื่องดื่ม

วิชาเลือก 1

วิชาภาษาต่างประเทศ 1

การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการ

จัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว 2

2

3

3

3

3

2

HUM xxxx

HTM 2101

HTM 2102

HTM xxxx

HTM xxxx

HTM 2502

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม

จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมาย

สำาหรับการโรงแรมและการท่องเท่ียว

วิชาเลือก 2

วิชาภาษาต่างประเทศ 2

การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการ

จัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว 3

3

3

3

3

3

2

รวม 16 รวม 17
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ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา จำานวน
หน่วยกิต

รหัสวิชา รายวิชา จำานวน
หน่วยกิต

ENL xxxx

HTM 2201

HTM 2202

HTM xxxx

HTM xxxx

HTM 3501

กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ

การดำาเนินงานและการจัดการ

ตัวแทนการท่องเที่ยว

การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

วิชาเลือก 3

วิชาภาษาต่างประเทศ 3

การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการ

จัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว 4

2

3

3

3

3

2

HUM xxxx

HTM 3101

HTM 3201

HTM 3202

HTM xxxx

HTM xxxx

HTM 3502

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

เทคโนโลยีสารสนเทศสำาหรับการ

โรงแรมและการท่องเที่ยว

การดำาเนินงานและการจัดการ

งานแม่บ้าน

การดำาเนินงานและการจัดการ

บริการส่วนหน้า

วิชาเลือก 4

วิชาเลือกภาษาต่างประเทศ 4

การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการ

จัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว 5

3

3

3

3

3

3

2

รวม 16 รวม 20

ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 1 ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา จำานวน
หน่วยกิต

รหัสวิชา รายวิชา จำานวน
หน่วยกิต

ENL xxxx

HTM 3203

HTM 3204

HTM 3205

HTM xxxx

HTM xxxx

HTM 4501

กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ

การวางแผนและพัฒนาธุรกิจ

การท่องเที่ยว

การตลาดสำาหรับการโรงแรมและ

การท่องเที่ยว

การเงินและบัญชีธุรกิจสำาหรับ

การโรงแรมและการท่องเที่ยว

วิชาเลือก 5

วิชาภาษาต่างประเทศ 5

การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการ

จัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว 6

2

3

3

3

3

3

2

HTM 4101

HTM 4201

HTM 4202

HTM 4502

การจัดการทรัพยากรมนุษย์สำาหรับ

การโรงแรมและการท่องเที่ยว

สัมมนาด้านธุรกิจการโรงแรมและ

การท่องเที่ยว

การสำารวจและการวิจัยสำาหรับ

อุตสาหกรรมการโรงแรมและการ

ท่องเที่ยว

วิชาเลือกเสรี 1

วิชาเลือกเสรี 2

การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการ

จัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว 7

3

3

3

3

3

6

รวม 19 รวม 21
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หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
สาขาวิชากลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

Master of Business Administration 
Program in Strategic in Human Resource and Organization Management

ชื่อปริญญา
 ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ)

 (ชื่อย่อ) : บธ.ม. (กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ)

ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Master of Business Administration 

    (Strategic Human Resource and Organization Management)

 (ชื่อย่อ) : M.B.A. (Strategic Human Resource and Organization Management)

ความเป็นมาและจุดเด่นของสาขา
มนุษย์มีคุณค่า มีความสำาคัญสูงสุดในองค์การ ดังน้ัน การที่องค์การทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจจะยกระดับสู่องค์การที่มีประสิทธิภาพสูง  

(High Performance Organization) โดยการจัดระบบและมีการพัฒนาองค์การในทุกด้านแล้ว จะต้องมีการพัฒนามนุษย์ให้มีประสิทธิภาพ 

จึงจะเป็นพลังขับเคลื่อนองค์การไปสู่เป้าหมายดังกล่าวได้

การที่สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์มีสถานท่ีตั้งแวดล้อมด้วยองค์การขนาดกลางและขนาดใหญ่จำานวนมาก จึงเป็นโอกาสอันดีที่สถาบัน 

จะมีส่วนช่วยเพิ่มขีดความสามารถขององค์การเหล่านั้น ซึ่งจะเป็นการยกสถานะการแข่งขันของประเทศโดยรวมด้วย

วัตถุประสงค์

1.  ผลิตมหาบัณฑิต ซึ่งมีคุณลักษณะดังนี้

  1.1 มีความรู้ความเข้าใจกลยุทธ์ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การอย่างมืออาชีพ

  1.2 มฐีานความรูม้ากพอ รวมถงึสามารถพฒันาความรูเ้พิม่เตมิและนำาไปประยกุตใ์ชก้บัองคก์ารทัง้ภาครฐัและภาคธรุกจิไดอ้ยา่งตอ่เนือ่ง  

    สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป

  1.3 มีความเป็นผู้นำาที่มีคุณธรรมนำาความรู้ มีความใฝ่รู้ และพร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

  1.4 มีความสามารถในการใช้ภาษา และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการแสวงหาความรู้ เผยแพร่ความรู้และใช้ในการดำารงชีวิตร่วมกับ 

    ผู้อื่นได้อย่างดี

2.  สร้างหรือพัฒนาองค์ความรู้ด้านกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพื่อเป็นประโยชน์ทางการบริหาร และการพัฒนาทางวิชาการ 

ในอนาคต

แนวทางการประกอบอาชีพ
ประกอบอาชีพในองค์การทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาองค์การ  

และด้านการบริหารทั่วไป

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา
สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

หลักสูตร

 จำานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
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โครงสร้างหลักสูตร

รายการ
หลักสูตรใหม่ 2554 (หน่วยกิต)

แผน ก 2 แผน ข

1. หมวดวิชาปรับพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) NC NC

2.  หมวดวิชาบังคับ 21 21

3.  หมวดวิชาเลือก 3 12

4.  วิทยานิพนธ์ 12 -

5. การศึกษาค้นคว้าอิสระ - 3

รวม 36 36

รายวิชา

 1)  วิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิตดังต่อไปนี้ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

GS 0002 ภาษาอังกฤษสำาหรับบัณฑิตศึกษา

(Graduated English)

NC -

HRO 0002 สถิติและคอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการ

(Statistics and Computer for Management) 

NC -

HRO 0003 กระบวนการทางความคิดและระบบคุณธรรม

(Thinking Process and Morality System)

NC -

 2)  วิชาบังคับ รวม 21 หน่วยกิต ประกอบด้วยวิชาต่อไปนี้ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

HRO 1001 ปรัชญาและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์

และองค์การ

(Philosophy and Theory of Human Resource and 

Organization Management ) 

 3(3-0-6) -

HRO 1002 การจัดการเชิงกลยุทธ์สำาหรับองค์การประสิทธิภาพสูง   3(3-0-6) -

(Strategic Management for High Performance 

Organization)

HRO 1003 กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

(Strategic Human Resource Management)            

3(3-0-6) HRO 1001

HRO 1004 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

(Human Resource Development) 

3(3-0-6) HRO 1001

HRO 1005 การพัฒนาองค์การ

(Organization Development)

3(3-0-6)   -

HRO 1006 การวิจัยสำาหรับการจัดการ

(Research Methodology for Management)

3(3-0-6) -

HRO 1007 สัมมนาเกี่ยวกับกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ 

(Strategic Human Resource Management Seminar) 

3(3-6-6) HRO 1003
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 3)  วิชาเลือก 

     ให้เลือกเรียนได้ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิตสำาหรับแผน ก และได้ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต สำาหรับแผน ข จากรายวิชาต่อไปนี้

รหัสวิชา

HRO 2001 

ชื่อวิชา

การวางแผนและกลยุทธ์การสรรหาทรัพยากรมนุษย์

(Human Resource Planning and Recruitment Strategy)

หน่วยกิต

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน

HRO 1001

HRO 2002 การบริหารผลงานและสมรรถนะ

(Human Performance and Competency Management) 

3(3-0-6) HRO 1001

HRO 2003 กลยุทธ์การบริหารค่าตอบแทน 

(Strategic Compensation Management)

 3(3-0-6) HRO 1001

HRO 2004 การจัดการความรู้และพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ 

(Knowledge Management and Organization Learning) 

3(3-0-6) HRO 1001

HRO 2005 การจัดการอาชีพและผู้มีความสามารถสูง   

(Career and Talent Management)

3(3-0-6) HRO 1001

HRO 2006 การจัดการ คุณภาพ และผลิตภาพองค์การ

(Quality and Productivity Management)

3(3-0-6) HRO 1001

HRO 2007

HRO 2008

บุคลากรสัมพันธ์ คุณภาพชีวิตและความผูกพันกับองค์การ

(Employees Relation, Quality of Work Life 

and Engagement)

พลวัตและแนวโน้มกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์

และองค์การ

(Strategic Human Resource and Organization 

Management Dynamic and Friend)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

HRO 1001

HRO 1001

* นักศึกษาอาจเลือกเรียนรายวิชาในหลักสตูรระดับปริญญาโทอื่นของสถาบันฯ ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 3 หน่วยกิต โดยได้รับความเห็นชอบ 

 จากคณบดี

 4)  วิทยานิพนธ์ (สำาหรับแผน ก2)

รหัสวิชา

HRO 3001 

ชื่อวิชา

วิทยานิพนธ์

 (Thesis)

หน่วยกิต

12

วิชาบังคับก่อน

-

 5)  การค้นคว้าอิสระ (สำาหรับแผน ข)

รหัสวิชา

HRO 3002

HRO 3003

HRO 3004 

ชื่อวิชา

การค้นคว้าอิสระ

(Independent Study)

การสอบประมวลความรู้ข้อเขียน

(Written Comprehensive Examination)

การสอบประมวลความรู้ปากเปล่า

(Oral Comprehensive Examination)

หน่วยกิต

3

NC

NC

วิชาบังคับก่อน

-

-

-

นักศึกษาอาจเลือกเรียนรายวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาโทอื่นของสถาบัน ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 3 หน่วยกิต โดยได้รับความเห็นชอบจากคณบดี 
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แผนการศึกษา
จัดแผนการเรียนในแต่ละภาคการศึกษาของปีการศึกษาดังนี้

 1)  วิทยานิพนธ์ (แผน ก2)

ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา จำานวน
หน่วยกิต

รหัสวิชา รายวิชา จำานวน
หน่วยกิต

GS 0002

HRO 0003 

HRO 0002

HRO 1001

HRO 1002

HRO 1003

HRO 1004

ภาษาอังกฤษสำาหรับบัณฑิตศึกษา

กระบวนการทางความคดิและระบบคณุธรรม

สถิติและคอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการ

ปรัชญาและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์

การจัดการเชิงกลยุทธ์สำาหรับ

องค์การประสิทธิภาพสูง

กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

NC

NC

NC

3

3

3

3

HRO 1005

HRO 1006

HRO 1007

HRO xxxx

การพัฒนาองค์การ

การวิจัยสำาหรับการจัดการ

สัมมนาเกี่ยวกับกลยุทธ์การบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

วิชาเลือก 1 

3

3

3

3

รวม 12 รวม 12

ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา จำานวน
หน่วยกิต

รหัสวิชา รายวิชา จำานวน
หน่วยกิต

HRO 3001 วิทยานิพนธ์ 1 3 HRO 3001 วิทยานิพนธ์ 2 9

รวม 3 รวม 9
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 2)  การค้นคว้าอิสระ (แผน ข)

ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา จำานวน
หน่วยกิต

รหัสวิชา รายวิชา จำานวน
หน่วยกิต

GS 0002

HRO 0003 

HRO 0002

HRO 1001

HRO 1002

HRO 1003

HRO 1004

ภาษาอังกฤษสำาหรับบัณฑิตศึกษา

กระบวนการทางความคิดและระบบคุณธรรม

สถิติและคอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการ

ปรัชญาและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์

การจัดการเชิงกลยุทธ์สำาหรับ

องค์การประสิทธิภาพสูง

กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

NC

NC

NC

3

3

3

3

HRO 1005

HRO 1006

HRO 1007

HRO xxxx

การพัฒนาองค์การ

การวิจัยสำาหรับการจัดการ

สัมมนาเกี่ยวกับกลยุทธ์การบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

วิชาเลือก 1 

3

3

3

3

รวม 12 รวม 12

ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา จำานวน
หน่วยกิต

รหัสวิชา รายวิชา จำานวน
หน่วยกิต

HRO xxxx

HRO xxxx

HRO xxxx

วิชาเลือก 2 

วิชาเลือก 3 

วิชาเลือก 4 

3

3

3

HRO 3002

HRO 3003

HRO 3004

การศึกษาค้นคว้าอิสระ

การสอบประมวลความรู้ข้อเขียน

การสอบประมวลความรู้ปากเปล่า

3

NC

NC

รวม 9 รวม 3
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รายชื่ออาจารย์และบุคลากรประจำาคณะวิทยาการจัดการ

1. รองศาสตราจารย์ ดร.สมโรตม์  โกมลวนิช
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และ

รักษาการคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

2. ดร.อุราเพ็ญ  ยิ้มประเสริฐ

รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

3. ดร.เลิศชัย  สุธรรมานนท์

รักษาการผู้อำานวยการหลักสูตร

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

สาขาวิชากลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

4. อาจารย์วิเชศ  คำาบุญรัตน์

หัวหน้าสาขาวิชา

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

5. อาจารย์ฐาปณีย์  พันธุ์เพชร

หัวหน้าสาขาวิชา

การจัดการอาคารและทรัพยากรกายภาพ

6. อาจารย์ภูม  ศรีสุข

หัวหน้าสาขาวิชา

การจัดการธุรกิจการบิน

7. อาจารย์วิสาขา  วัฒนปกรณ์

หัวหน้าสาขาวิชา

การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว

8. ดร.อุทัย  สวนกูล

อาจารย์ประจำา
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9. ดร.ฐิติวรรณ  สินธุ์นอก
อาจารย์ประจำา

10. ดร.บำารุง  สาริบุตร

อาจารย์ประจำา

11. ดร.สกลทร  นทีสวัสดิ์

อาจารย์ประจำา

12. ดร.พูนทรัพย์  ศรีคชินทร์

อาจารย์ประจำา

13. อาจารย์ธงชัย สัญญาอริยาภรณ์

อาจารย์ประจำา

14. อาจารย์พิมพ์ยิหวา  จำารูญวงษ์

อาจารย์ประจำา

15. อาจารย์อริญชย์  โชคเสรีสุวรรณ

อาจารย์ประจำา

16. อาจารย์กีรติกร  บุญส่ง

อาจารย์ประจำา
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17. อาจารย์ภานุวัฒน์  กลีบศรีอ่อน
อาจารย์ประจำา

18. อาจารย์เกศยา  โอสถานุเคราะห์

อาจารย์ประจำา

19. อาจารย์เสาวลักษณ์  พรหมหาชัย

อาจารย์ประจำา

20. อาจารย์พุทธพงศ์  บุรุษหงส์

อาจารย์ประจำา

21. อาจารย์จิรวัฒน์  อร่ามรักษ์

อาจารย์ประจำา

22. อาจารย์รพีพร  ตันจ้อย์

อาจารย์ประจำา

23. อาจารย์วายูน  ศาลาอนุกูลกิจ

อาจารย์ประจำา

24. อาจารย์กัญชพร  ศรมณี

อาจารย์ประจำา
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25. อาจารย์ภณพร  สิงหรา ณ อยุธยา
อาจารย์ประจำา

26. นางสาววรินทร  สุริยนต์

เจ้าหน้าที่อาวุโสประจำาคณะ

27. นางสาวรวิวรรณ  เขียวทรัพย์

เจ้าหน้าที่อาวุโสประจำาคณะ

28. นางอนุตตรีย์  โชติสรรพวัฒน์

เจ้าหน้าที่ประจำาคณะ

29. นางสาวณัฐณิชาช์  เม่นทอง

เจ้าหน้าที่ประจำาคณะ

30. นางสาวนริศรา  พลายมาศ

เจ้าหน้าที่ประจำาคณะ

31. นางสาวพนารัตน์   สุขรัตน์

เจ้าหน้าที่ประจำาคณะ

32. นางสาวกุลมาศ  ศิริมาตย์ี

เจ้าหน้าที่ประจำาคณะ
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คณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร
Faculty of Innovative Agricultural Management

ปรัชญา
“นวัตกรรมการจัดการเกษตร คือ พลังสำาคัญในการสร้างสรรค์ความสำาเร็จสู่สังคมเกษตร”

ปณิธาน
นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ (Innovation) ความรู้สู่การปฏิบัติ (Action Learning) และความบริบูรณ์พร้อม (Morality)

วิสัยทัศน์
คณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร “มุ่งพัฒนานักจัดการเกษตร ที่มีความเชี่ยวชาญวิชาการและวิชาชีพ เข้าใจวัฒนธรรมองค์กรและรักองค์กร 

รักการทำางาน และเป็นสมาชิกขององค์กรอย่างยั่งยืน”

พันธกิจ 
สอดคล้องกับพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา 4 ด้าน คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการ วิชาการ และการทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม 

รวมทั้งการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้

1. จัดและพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาด้านการจัดการที่ทันสมัยและเท่าทันกระแสพลวัตต่างๆ ของโลก

2. ผลิตบัณฑิตคณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร ตามแบบผลการเรียนรู้ใหม่ของสถาบันคือ DJT Model (Deutsche Japan Thailand Model) 

ซ่ึงประกอบด้วย การคิดค้นนวัตกรรม (Innovation) ความคิดสร้างสรรค์ (Creative) ทักษะการเรียนรู้สารสนเทศ (Information Literacy Skills) และ

เทคโนโลยี (Technology skill) มีความยืดหยุ่น (Flexibility) และความเรียบง่าย (Relaxation)

3. ส่งเสริมให้มีการวิจัยในลักษณะการจัดการต่างๆเพื่อนำาองค์ความรู้ไปพัฒนานวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

4. บริการวิชาการ โดยประสานความคิดและความร่วมมือกับเครือข่ายวิชาการและวิชาชีพต่างๆ

5. เสริมสร้าง และพัฒนาคนรุ่นใหม่ที่มีคุณธรรม จริยธรรมและอุดมการณ์ในวิชาชีพมีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีจิตสำานึกในการทำานุ

บำารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ

6. เสริมสร้างระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

สัญลักษณ์ประจำาคณะ 

สีประจำาคณะ 
สีเหลืองทอง 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเกษตร
Bachelor of Science Program in Innovative Agricultural Management

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ภาษาไทย   (ชื่อเต็ม) : วิทยาศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมการจัดการเกษตร)

 (ชื่อย่อ)  : วท.บ. (นวัตกรรมการจัดการเกษตร)

ภาษาอังกฤษ   (ชื่อเต็ม) : Bachelor of Science (Innovative Agricultural Management)

 (ชื่อย่อ)  : B.Sc. (Innovative Agricultural Management)

จุดเด่นของสาขา
 เป็นศาสตร์ที่บูรณาการด้านวิทยาศาสตร์ การเกษตร นวัตกรรม เศรษฐศาสตร์ ร่วมกับองค์ความรู้ในการจัดการกระบวนการเชิงธุรกิจ 

มาพัฒนาเป็นหลักสูตรที่มีความทันสมัย และตรงกับความต้องการของสถานประกอบการและประเทศชาติ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีความสามารถในการบูรณาการนวัตกรรมสาขาต่างๆที่ทันสมัยเข้ากับวิทยาการด้านการเกษตร เศรษฐศาสตร์ และ 

การจัดการเป็นนวัตกรรมการจัดการเกษตรที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในการประกอบการเกษตรที่รับผิดชอบอยู่ สามารถดำาเนินกิจกรรมต่างๆ 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณค่าต่อหน่วยงานทั้งภาครัฐและธุรกิจเอกชน

2. เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีศักยภาพและประสบการณ์สูงในการประกอบวิชาชีพได้ทันที โดยมีความรู้ที่ทันสมัย ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งทั้งด้าน

วิชาการ วิชาชีพ สามารถปฏิบัติงานจริงได้ 

3. เพือ่พฒันาบณัฑติทีม่คีวามซือ่สตัย ์คณุธรรม จรยิธรรมและอดุมการณใ์นวชิาชพีเปน็ทีย่อมรบัในสงัคม ตลอดจนมคีวามรบัผดิชอบตอ่สงัคม

และมีจิตสำานึกในการทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ 

4. เพื่อพัฒนาบัณฑิตให้มีส่วนร่วมในงานวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้กับผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมการเกษตร เพื่อนำาความรู้มาใช้ปฏิบัติงาน

จริง ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชน สังคม ประเทศชาติ

คุณลักษณะของบัณฑิต
ด้วยจุดเด่นและวัตถุประสงค์ของสาขาวิชาดังได้กล่าวมาข้างต้น หลักสูตรจึงได้ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะของการเป็น 

นกัจดัการการเกษตร ทีม่คีวามสามารถนำาความรูค้วามเชีย่วชาญในวชิาการและเทคโนโลยกีารเกษตรไปบรูณการรว่มกบัทฤษฎทีางเศรษฐศาสตรแ์ละ

การจัดการ โดยประยุกต์ใช้ในการจัดการปัจจัยการผลิตพืชและทรัพยากรการเกษตรเพื่อผลิตพืชให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการการเกษตร

ในเชิงธุรกิจ คือ มีการจัดการใช้ทรัพยากรและปัจจัยการผลิตให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของฟาร์มได้แก่ ดิน น้ำา อุณหภูมิ ความชื้นและแสง 

ให้สอดคล้องกับความต้องการของพืช เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทางด้านผลิตภาพ(Productivities) ด้านคุณภาพ (Quality) และความสามารถใน

การแข่งขัน (Competitiveness) ให้กับธุรกิจเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรม

ทัง้ยงัเปน็ผูท้ีม่จีติใจในการอนรุกัษส์ภาพแวดลอ้มและทรพัยากรธรรมชาต ิเปน็นกัเทคโนโลยกีารเกษตรทีท่นัสมยัเรยีนรูเ้ทา่ทนัเทคโนโลยกีาร

เกษตรใหม่ๆ  เปน็ผูม้คีวามภาคภมูใิจในวชิาชพีทางการเกษตรของตนเองพรอ้มทัง้มคีวามเปน็ผู้มคีณุธรรมและจรยิธรรม ซึง่นำาไปสูก่ารพฒันาศกัยภาพ

ตน สังคม และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติ
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แนวทางการประกอบอาชีพ
 เมื่อสำาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร บัณฑิตสามารถประกอบอาชีพในสาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเกษตร ในตำาแหน่งหรือหน้าท่ี 

ดังต่อไปนี้

1. ผู้ประกอบการอิสระด้านการเกษตรและการจัดการระบบเกษตร อาทิ สามารถประกอบ ธุรกิจการจัดการผลิตพืชแปลงขนาดใหญ่แบบครบวงจร 

ธุรกิจบริการจัดการด้วยเคร่ืองจักรกลเกษตรอย่างประณีต การส่งเสริมระบบธุรกิจเกษตรครบวงจร ธุรกิจส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรครบวงจร ธุรกิจอุตสาหกรรม

เกษตร ธุรกิจการจัดการฟาร์มขนาดใหญ่ ตลอดจนการค้าและการส่งออกนำาเข้าผลผลิตเกษตรข้ันปฐมภูมิและทุติยภูมิได้

2. ทำางานในธุรกิจเอกชนส่วนงานบริหารจัดการในธุรกิจเกษตร อาทิ การผลิตสินค้าเกษตรเชิงพาณิชย์และการบริหารจัดการโรงงานแปรรูป

สนิคา้เกษตร อาหาร ธรุกจิเกีย่วกบัการผลติพชืเปน็พลงังานทดแทน ธรุกจิอตุสาหกรรมเกษตร ธรุกจิฟารม์ ธรุกจิจำาหนา่ยปจัจยัการเกษตรและสนิค้า

เกษตร การส่งเสริมการขาย รวมทั้งการค้าและการส่งออกนำาเข้าผลผลิตเกษตร

3. เจ้าหน้าที่ของภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ อาทิ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตลอดจนองค์กรในระดับ

ท้องถิ่น

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา
ตามข้อบังคับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี นักศึกษาเป็นผู้สำาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

สายวิทย์ - คณิต หรือเทียบเท่า

หลักสูตร
 จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต

 โครงสร้างหลักสูตร

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต

1.1 กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ 12 หน่วยกิต

1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  6 หน่วยกิต

1.3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  6 หน่วยกิต

1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์  6 หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะ 100 หน่วยกิต

2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 42 หน่วยกิต

2.2 กลุ่มวิชาบังคับ 52 หน่วยกิต

2.3 กลุ่มวิชาเลือก  6 หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต  

จำานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 136 หน่วยกิต
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รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จำานวน 30 หน่วยกิต แบ่งเป็น 4 กลุ่มวิชา ดังน้ี

 1.1 กลุ่มวิชาภาษา เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิตจากรายวิชา ดังต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

THA 1001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
(Thai for Communication)

3(3-0-6) -

ENL 1001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำาวัน
(English in Daily Life)

3(2-2-5) -

ENL 1002 ภาษาอังกฤษในการทำางาน
(English for Work)

3(2-2-5) -

ENL 1003 ภาษาอังกฤษในการบริการธุรกิจ
(English in Business Services)

3(2-2-5) -

ENL 1004 การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ
(English Speaking Skill Development )

3(2-2-5) -

     

 1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์จำานวน 6 หน่วยกิตเลือกเรียน 2 รายวิชา จากรายวิชาต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

SOC 1001 บุคลิกภาพและสัมพันธภาพทางสังคม 

(Personality and Social Relations)

3(3-0-6) -

SOC 1002 การพัฒนาสังคม  

(Social Development

3(3-0-6)

SOC 1003 ประชาคมโลกกับอาเซียน

(Global Community and ASEAN)

3(3-0-6) -

SOC 1004 การจัดการความขัดแย้งในชีวิตประจำาวัน

(Conflict Management in Daily Life)

3(3-0-6) -

SOC 1005 ภาวะผู้นำาในสังคมยุคใหม่

(Leadership of Modern Society)

3(3-0-6) -

SOC 1006 กฎหมายในชีวิตประจำาวัน 

(Law in Daily Life)

3(3-0-6) -

SOC 1007 การบริหารงานบุคคล 

(Personnel Administration)

3(3-0-6) -

SOC 1008 วัฒนธรรมข้ามชาติกับการทำางาน

(Working in Intercultural Setting)

3(3-0-6) -

SOC 1009 การพัฒนาสุขภาพแบบองค์รวม 

(Holistic Health Development)

3(3-0-6) -

SOC 1010 ความรู้เท่าทันสื่อ

(Media Literacy)

3(3-0-6) -

SOC 1011 เศรษฐกิจและการเมืองไทย   

(Thai Economic and Politics) 

3(3-0-6) -
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 1.3  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ เลือกเรียน 6 หน่วยกิต จากรายวิชา ต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

HUM 1001 มนุษย์กับอารยธรรม

(Man and Civilization) 

3(3-0-6) -

HUM 1002 ความงดงามแห่งชีวิต

(Beauty of Life) 

3(3-0-6) -

HUM 1003 ศาสนาศึกษาเพื่อสันติสุขและสันติภาพ  

(Religion Studies for Tranquility and Peace)

3(3-0-6) -

HUM 1004 หมากล้อมกับการพัฒนาความคิด

(GO and Thinking Skills Development) 

3(3-0-6) -

HUM 1005 ปรัชญากับการดำาเนินชีวิต

(Philosophy and living) 

3(3-0-6) -

HUM 1006 ไทยศึกษา

(Thai Studies) 

3(3-0-6) -

HUM 1007 การพัฒนาทักษะชีวิต

(Life Skills Development)

3(3-0-6) -

 1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เลือกเรียน 6 หน่วยกิตจากรายวิชาต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

SCI 1001 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำาวัน

(Mathematical and Statistical in Everyday Life) 

3(3-0-6) -

SCI 1002 การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ

(Applications of Information Technology)  

3(3-0-6) -

SCI 1003 การอนุรักษ์พลังงานและการจัดการสิ่งแวดล้อม

(Energy Conservation and Environmental Management)

3(3-0-6) -

SCI 1004 เทคโนโลยีสำาหรับสำานักงานอัตโนมัติ

(Technology for Office Automation) 

3(2-2-5) -

SCI 1005 โภชนาการเพื่อสุขภาพ

(Nutrition for Health) 

3(3-0-6) -

SCI 1006 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย  

(Introduction to Research)  

3(3-0-6) -

SCI 1007 การประยุกต์ใช้สถิติเพื่อการวิจัยสังคมศาสตร์ 

(Statistical Application for Social Science Research)

3(3-0-6) -

SCI 1008 การจัดการการเงินส่วนบุคคล

(Personal Financial Management) 

3(3-0-6) -
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2. หมวดวิชาเฉพาะเรียนไม่น้อยกว่าจำานวน 100 หน่วยกิตดังนี้

 2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน จำานวน 42 หน่วยกิต มีรายวิชาดังต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

IAM 1101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านพืช   

(Crop Science and Technology)

3(3-0-6)                               -

IAM 1102 วิทยาศาสตร์ทางดิน

(Soil Science)

3(2-3-4) IAM1001

IAM 1103 นวัตกรรมการจัดการสุขภาพพืช

(Plant Health Management Innovation)  

3(2-3-4)                               -

IAM 1202 การจัดการชลประทานเพื่อการเกษตรสมัยใหม่               

(Modern Agricultural Irrigation Management)

3(3-0-6) -

IAM 1203 เครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรงเกษตร

(Modern Farm Machinery and Farm Equipment)

3(3-0-6) -

IAM 1301 การจัดการและพัฒนาธุรกิจเกษตร 

(Agribusiness Management and Development) 

3(3-0-6) -

IAM 1401 การเลี้ยงสัตว์เชิงอุตสาหกรรม 

(Industrial  Animal Production)   

3(2-3-4) IAM1003

IAM 2302 เศรษฐศาสตร์การจัดการฟาร์มสมัยใหม่  

(Economic of Modern Farm Management)  

3(3-0-6) -

IAM 3201 การเพิ่มประสิทธิภาพทางการเกษตร   

(Efficiency Improvement in Agriculture)

3(3-0-6) IAM2102

IAM 3202 นวัตกรรมและเกษตรความแม่นยำาสูง

(Innovation and Precision  Agriculture)

3(3-0-6) SCI1002

IAM  3203 กฎหมาย ข้อบังคับ และมาตรฐานสากลด้านการเกษตร

(Laws, Regulations and Global Standards in Agriculture)

3(3-0-6) -

BUS  1101 หลักการตลาด

(Principles of Marketing)   

3(3-0-6) -

BUS 1117 การจัดการและองค์การ

(Management and Organization)

3(3-0-6) - 

BUS  3100 การบัญชีและการเงินธุรกิจ

(Accounting and  Business Finance)  

3(3-0-6)

 2.2 กลุ่มวิชาบังคับ จำานวน  52  หน่วยกิต    มีรายวิชาดังต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

IAM 1001 เคมีเพื่อธุรกิจเกษตร

(Chemistry for Agribusiness)  

3(3-0-6)         -

IAM 1002 เคมีเพื่อธุรกิจเกษตร ปฏิบัติการ

(Laboratory General Chemistry)

1(0-3-0)                              -

IAM 1003 หลักชีววิทยา

(Principle of Biology)

3(3-0-6) -
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IAM 1004 ชีววิทยาปฏิบัติการ

(Laboratory in Biology)

1(0-3-0)                           -

IAM 1005 ฟิสิกส์

(Physics)  

3 (3-0-6)

IAM 1006 ฟิสิกส์ปฏิบัติการ

(Laboratory in Physics)  

1(0-3-0)

IAM 1007 สถิติพื้นฐานและการวิจัยทางการเกษตร

(Agricultural Research and Basic Statistics)

3(3-0-6) - 

IAM 1201 ภูมิอากาศเกษตร

(Agricultural Climatology)     

3(3-0-6) -

IAM 2101 การปรับปรุงพันธุ์พืชและเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์   

(Plant Breeding and  Seed Technology)

3(3-0-6) -

IAM 2102 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

(Post Harvest Technology)   

3(2-3-4)                               -

IAM 2103 พืชอุตสาหกรรมและพืชพลังงาน

(Industrial and Renewable Energy Crops)

3(2-3-4) -

IAM 2301 การตลาดสินค้าเกษตรทั่วไป

(General Agricultural Marketing) 

3(3-0-6)

IAM 3301 คณิตศาสตร์พื้นฐานเพื่อการลงทุนทางธุรกิจเกษตร  

(Basic Mathematics for Agribusiness and Investment Project)

3(3-0-6) BUS 3100

FBM 2301 การจัดการวัตถุดิบและการแปรรูป

(Raw Materials Management and Processing )

3(3-0-6) -

IAM 1601 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านนวัตกรรมการจัดการเกษตร 1

(Work-based Learning in Innovative Agricultural Management 1)

3(0-40-0) -

IAM 2601 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านนวัตกรรมการจัดการเกษตร 2

Work-based Learning in Innovative Agricultural Management 2)

3(0-40-0) -

IAM 3601 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านนวัตกรรมการจัดการเกษตร 3

(Work-based Learning in Innovative Agricultural Management 3)

4(0-40-0) -

IAM 4601 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านนวัตกรรมการจัดการเกษตร 4

(Work-based Learning in Innovative Agricultural Management 4)

6(0-40-0) -

 2.3 กลุ่มวิชาเลือก จำานวน 6 หน่วยกิต โดยเลือกเรียน 2 รายวิชาจากรายวิชาดังต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

IAM 2202 การขยายพันธุ์พืช และการจัดการโรงเรือนสมัยใหม่

(Plant Propagation and Modern Nursery Management)

3(2-3-4) IAM1301

IAM 2401 การจัดการธุรกิจประมง 

(Fishery Business Management)

3(3-0-6) -

IAM 2402 การจัดการเลี้ยงสัตว์ครบวงจร

(Integrated Livestock Management)

3(3-0-6) -

IAM 3501 เทคโนโลยีชีวภาพ และนาโนเทคโนโลยีทางการเกษตร

(Biotechnology and Nanotechnology in Agriculture) 

3(2-3-4) IAM1003

IAM 4301 เทคนิคการจัดการปฏิบัติการสำาหรับธุรกิจเกษตร

(Operations Management Techniques for Agribusiness)

3(3-0-6) IAM1301
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IAM 4501 นวัตกรรมทางเทคโนโลยีทางการเกษตร

(Innovation  in  Agricultural Technology)

3(3-0-6) -

IAM 4502 ประเด็นคัดสรรด้านนวัตกรรมการจัดการเกษตร

(Selected Topics in Innovative Agricultural Management)

3(3-0-6) -

IAM 4503 หัวข้อเฉพาะเรื่องด้านนวัตกรรมการจัดการเกษตร

(Special Topics in Innovative Agricultural Management)

3(3-0-6) -

BUS 1107  หลักการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

(Principles of Logistics and Supply Chain Management)

3(3-0-6) -

RTM 4307 การเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม  

(Enterprenureship and Innovation)

3(3-0-6) -

RTM 3304 ศิลปะการขาย

(Salemanship)   

3(3-0-6) -

ITE 3103 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

(Management Information Systems)

3(3-0-6) -

ITE 4303 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

(Electronic Commerce)

3(3-0-6) -

3. หมวดวิชาเลือกเสรี เลือกเรียนจำานวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

 โดยเลือกเรียนจากรายวิชาท่ีเปิดสอนในระดับปริญญาตรีของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ หรือสถาบัน อุดมศึกษาทั้งในประเทศ 

และต่างประเทศ 
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แผนการศึกษา

ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา จำานวน
หน่วยกิต

รหัสวิชา รายวิชา จำานวน
หน่วยกิต

IAM 1001 เคมีเพื่อธุรกิจเกษตร 3(3-0-6) IAM 1601 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านนวัตกรรมการ 3(0-40-0)

IAM 1002 เคมีเพื่อธุรกิจเกษตรปฏิบัติการ 1(0-3-0) จัดการเกษตร 1 (ฝึกงานร้าน 7-11)

IAM 1301 การจัดการและพัฒนาธุรกิจเกษตร 3(3-0-6) IAM 1101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านพืช 3(3-0-6)

THA 1001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) IAM 1102 วิทยาศาสตร์ทางดิน 3(2-3-4)

HUM1007 การพัฒนาทักษะชีวิต 3(3-0-6) HUM1001 มนุษย์กับอารยธรรม 3(3-0-6)

IAM 1003 หลักชีววิทยา 3(3-0-6) IAM 1005 ฟิสิกส์ 3(3-0-6)

IAM 1004 ชีววิทยาปฏิบัติการ 1(0-3-0) IAM 1006 ฟิสิกส์ปฏิบัติการ 1(0-3-0)

SCI 1002 การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) ENL 1002 ภาษาอังกฤษในการทำางาน 3(2-2-5)

BUS 1101 หลักการตลาด 3(3-0-6)

รวม 23 รวม  19

ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา จำานวน
หน่วยกิต

รหัสวิชา รายวิชา จำานวน
หน่วยกิต

IAM 1401 การเลี้ยงสัตว์เชิงอุตสาหกรรม 3(2-3-4) IAM 1201 ภูมิอากาศเกษตร 3(3-0-6)

IAM 2301 การตลาดสินค้าเกษตรทั่วไป 3(3-0-6) IAM 1103 นวัตกรรมการจัดการสุขภาพพืช 3(2-3-4)

IAM 2302 เศรษฐศาสตร์การจัดการฟาร์มสมัยใหม่ 3(3-0-6) FBM 2301 การจัดการวัตถุดิบและการแปรรูป 3(3-0-6)

SCI 1001 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำาวัน 3(3-0-6) BUS 1117 การจัดการ และองค์การ 3(3-0-6)

BUS 3100 การบัญชีและการเงินธุรกิจ 3(3-0-6) SOC 1001 บุคลิกภาพและสัมพันธภาพทางสังคม 3(3-0-6)

SOC 1006 กฎหมายในชีวิตประจำาวัน 3(3-0-6) IAM 2601 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านนวัตกรรม
การจัดการเกษตร  2

3(0-40-0)

ENL 1003 ภาษาอังกฤษในการบริการธุรกิจ 3(2-2-5)

รวม 21 รวม 18
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ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา จำานวน

หน่วยกิต

รหัสวิชา รายวิชา จำานวน

หน่วยกิต

IAM 1202 การจัดการชลประทานเพื่อการเกษตร 3(3-0-6) IAM 1007 สถิติพื้นฐานและการวิจัยทางการเกษตร 3(3-0-6)

สมัยใหม่ IAM 2102 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3(2-3-4)

IAM 1203 เครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง
ทางการเกษตร

3(3-0-6) IAM 3203 กฎหมาย ข้อบังคับ และมาตรฐานสากล
ด้านการเกษตร

3(3-0-6)

IAM 2101 การปรับปรุงพันธุ์พืชและเทคโนโลยี
เมล็ดพันธุ์

3(3-0-6) BUS1107 หลักการจัดการโลจิสติกส์
และซัพพลายเชน

3(3-0-6)

ENL 1004 การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) IAM 3201 การเพิ่มประสิทธิภาพทางการเกษตร 3(3-0-6)

IAM 3601 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านนวัตกรรม
การจัดการเกษตร 3
(เครือเจริญโภคภัณฑ์/บ.น้ำาตาลมิตรผล 
จำากัด/พันธมิตร)

4(0-40-0) IAM 3202 นวัตกรรมและเกษตรความแม่นยำาสูง 3(3-0-6)

IAM 3301 คณิตศาสตร์พื้นฐานเพื่อการลงทุน
ทางธุรกิจเกษตร

3(3-0-6)

รวม 16 รวม 21

ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 1 ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา จำานวน

หน่วยกิต

รหัสวิชา รายวิชา จำานวน

หน่วยกิต

IAM 2103 พืชอุตสาหกรรม และพืชพลังงาน 3(2-3-4) IAM 4601 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านนวัตกรรม

IAM 4301 เทคนิคการจัดการปฏิบัติการ
สำาหรับธุรกิจเกษตร

3(3-0-6) การจัดการเกษตร 4  

IAM 4501 นวัตกรรมทางเทคโนโลยีทางการเกษตร 
(วิชาเลือกเสรี)

3(3-0-6)

IAM 4502 ประเด็นคัดสรรด้านนวัตกรรม
การจัดการเกษตร (วิชาเลือกเสรี)

3(3-0-6)

รวม 12 รวม 6
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1. อาจารย์มนตรี  คงตระกูลเทียน
คณบดีคณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร

รายชื่ออาจารย์และบุคลากรประจำาคณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร

5. ดร.มลฤดี  หนุนขำา 
อาจารย์ประจำา

2. อาจารย์วิวัฒน์  ไม้แก่นสาร
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

3. รองศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์  สิริพลวัฒน์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

4. อาจาร์พิไลลักษณ์   พิชัยวัตต์
อาจารย์ประจำา

6. นางสาวเสาวนีย์  เจริญพรพาณิชย์
ผู้จัดการฝ่าย (เลขานุการคณะ)

7. นาวสาวนฤมล ส่งแก้ว
เจ้าหน้าที่ประจำาคณะ
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คณะศึกษาศาสตร์
Faculty of Education

ปรัชญา
“การศึกษา คือ การส่งเสริมการเรียนรู้ คู่คุณธรรม ต่อยอดความคิด ผลิตนวัตกรรมทางปัญญา”

ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ที่ว่า “การศึกษาคือบ่อเกิดแห่งภูมิปัญญา (Education is the Matrix of 

Intellect)” โดยมุ่งผลิตบุคลากรด้านการจัดการให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีทักษะขั้นสูงด้านวิชาชีพ มีคุณธรรมและจริยธรรมสามารถประยุกต์

ใช้ความรู้พัฒนาให้เกิดภูมิปัญญา

ปณิธาน
คณะศึกษาศาสตร์ มีเจตนารมณ์ที่จะจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ภายใต้ปณิธานที่ว่า

“มุง่พฒันาคณะศกึษาศาสตรใ์หเ้ปน็องคก์ารแหง่การเรยีนรู ้ส่งเสรมิการสรรค์สรา้งนวตักรรมทางการศึกษาอยา่งตอ่เนือ่ง ผลิตบณัฑติในสาขา

การสอนภาษาตา่งประเทศทีร่อบรูท้ัง้ทางดา้นวชิาชพีคร ูการบรหิารจดัการ มคีวามเชีย่วชาญในทกัษะการใชภ้าษาตา่งประเทศ ถงึพรอ้มดว้ยคณุธรรม 

จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา (Constructionism)”

วิสัยทัศน์
“ในระยะเวลา 5 ปี คณะศึกษาศาสตร์สามารถขับเคลื่อนการจัดการศึกษา กระบวนการเรียนการสอนตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ 

เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา (Constructionism) สามารถผลิตครูในสาขาการสอนภาษาจีนที่มีศักยภาพเข้าสู่วิชาชีพทางการศึกษา”

พันธกิจ 
พันธกิจของคณะศึกษาศาสตร์สอดคล้องกับพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา ดังนี้ 

1. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการตามแนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ 

และทกัษะดา้นการศกึษาควบคูก่บัการบรหิารจดัการ สามารถเรยีนเปน็ คดิเปน็ ทำางานเปน็ สอดคลอ้งกบัปรชัญา ปณธิาน และความตอ้งการของสงัคม

2. พัฒนาครูต้นแบบด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา ตามรูปแบบของคณะศึกษาศาสตร์ เพื่อผลิตบัณฑิต 

ที่มีศักยภาพ พร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ

3. สนับสนุนการวิจัยเชิงพัฒนาทางการศึกษา เพื่อสร้างองค์ความรู้รวมทั้งนวัตกรรมทางการศึกษา

4. ให้บริการวิชาการด้านศึกษาศาสตร์แก่ชุมชน เพื่อส่งเสริมให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้

5. สง่เสรมิการทำานบุำารงุและสบืสานศลิปวฒันธรรมไทย ผสมผสานกบักจิกรรมดา้นอืน่ๆ ของผูเ้รยีน สรา้งเสรมิความผกูพนัระหวา่งอาจารย์

และศิษย์ 

6. พัฒนาระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

สัญลักษณ์ประจำาคณะ 

สีประจำาคณะ 
“สีม่วง”
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หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (หลักสูตร 5 ปี)
Bachelor of Education Program in Teaching Chinese Language

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) : ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การสอนภาษาจีน)

 (อักษรย่อ) : ศษ.บ. (การสอนภาษาจีน)

ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Bachelor of Education (Teaching Chinese Language)

 (อักษรย่อ) : B.Ed. (Teaching Chinese Language)

ความสำาคัญ
ปัจจุบัน ประเทศไทยได้มีการพัฒนาประเทศในหลายๆ รูปแบบ เพื่อรองรับความเช่ือมโยงด้านการค้าและการลงทุนทั้งในประเทศและต่าง

ประเทศ ดงันัน้ ทรัพยากรมนษุยจ์งึตอ้งมคีวามรูค้วามสามารถด้านภาษาตา่งประเทศ โดยเฉพาะภาษาจนี ซ่ึงประเทศจนีกำาลังกา้วสู่การเปน็มหาอำานาจ

ทางเศรษฐกิจ มีบทบาทสำาคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเอเชียและเศรษฐกิจโลก รัฐบาลไทยจึงได้ให้ความสำาคัญยิ่งกับการพัฒนาการเรียนการสอน

ภาษาจีน แต่ในสภาวการณ์ปัจจุบัน จำานวนครูชาวไทยที่สำาเร็จการศึกษาด้านการสอนภาษาจีนยังไม่เพียงพอต่อโรงเรียนที่เปิดสอนภาษาจีนซึ่งมีการ

ขยายตวัอยา่งตอ่เนือ่งทัง้ในเชงิปรมิาณและเชงิคณุภาพ จงึทำาใหม้กีารนำาเขา้ครจูากประเทศจนี สง่ผลตอ่การไมเ่ขา้ใจในวฒันธรรมไทยและไมส่ามารถ

สือ่สารเปน็ภาษาไทยได ้หรอืแมแ้ตก่ารมคีรสูอนภาษาจนีชาวไทยแตไ่มม่ทีกัษะการสอนทีถ่กูตอ้ง ดงันัน้ จงึมคีวามจำาเปน็ในการผลติครสูอนภาษาจนี

ที่เป็นชาวไทยเพื่อรับมือต่อการเติบโตและปัญหาดังกล่าว

บณัฑติสาขาวชิาการสอนภาษาจนี จะเปน็ครอูาจารยท์ีม่สีว่นพฒันาเยาวชนของชาตใิหม้คีวามสามารถในการสือ่สารภาษาจนีไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

และยังสามารถใช้ความรู้ในกิจการอื่นที่เกี่ยวข้อง อาทิ เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมด้านการสอนภาษาจีน เจ้าหน้าที่ผลิตสื่อการเรียนการสอนภาษาจีน ดังนั้น 

คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จึงเล็งเห็นความสำาคัญในการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการสอนภาษาจีน ให้เป็นครูนักบริหารจัดการ

ผูส้รา้งคน กอปรดว้ยความรูค้วามสามารถทัง้ศาสตรท์างภาษาจนี และศาสตรท์างวชิาชีพคร ูรวมทัง้การบรหิารจดัการตามความเช่ียวชาญของสถาบนั 

มุง่เนน้พฒันาคณุภาพครูยคุใหมใ่นฐานะผูจ้ดักระบวนการเรยีนรู ้(Facilitator) เพือ่ใหผู้้เรยีนเกดิกระบวนการเรยีนรูต้ามแนวการเรยีนรูเ้พือ่สรา้งสรรค์

ด้วยปัญญา (Constructionism) พัฒนาระบบความคิด เรียนรู้จากการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ซึ่งส่งผล

ต่อการเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนไทยในฐานะทรัพยากรมนุษย์ของประเทศให้สามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้

วัตถุประสงค์
เพื่อผลิตบัณฑิตทางการศึกษา สาขาการสอนภาษาจีน ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ และมีคุณลักษณะดังนี้

1.  มีความรู้ความเช่ียวชาญด้านภาษาจีน มีความสามารถในทักษะการใช้ภาษาจีน ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้อย่างถูกต้อง มีความรอบรู้ในเร่ืองสังคมและ

วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา มีความความรู้ด้านการสอนภาษาจีน และมีความสามารถในบทบาทผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ (Facilitator) ตามแนวการ

เรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา (Constructionism)

2.  มีทักษะในการคิดเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์และสร้างสรรค์องค์ความรู้ สามารถนำาความรู้ด้านการสอนบูรณาการกับการบริหารจัดการ 

ประยุกต์ใช้ความรู้ในเชิงสหวิทยาการร่วมกับประสบการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม

3.  มีความเป็นครูและปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู

คุณลักษณะของบัณฑิต
1.  มศีกัยภาพ มคีวามรู ้ความสามารถ เชีย่วชาญดา้นการสอนภาษาจนี เพือ่เปน็การเพิม่ประสทิธภิาพในระบบการเรยีนการสอน ให้สอดคลอ้ง

กับความต้องการครูสอนภาษาจีนของประเทศ

2.  มีกระบวนการคิดวิเคราะห์ ตามแนวการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา (Constructionism) เพื่อให้บัณฑิตก้าวทันสังคมโลกที่มีการ

เปลี่ยนแปลง เป็นสังคมฐานความรู้ที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน

3.  มีทักษะการเรียนรู้ควบคู่การปฏิบัติงาน (Work-based Learning) เป็นสำาคัญ
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แนวทางการประกอบอาชีพ
เมื่อสำาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร บัณฑิตสามารถประกอบอาชีพในสาขาวิชาการสอนภาษาจีน ในตำาแหน่งหรือหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. อาจารย์สอนภาษาจีนในสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน หรือสถาบันสอนภาษา 

2. ผู้ประกอบการดำาเนินธุรกิจด้านการศึกษา เช่น สถาบันสอนภาษา บริษัทผลิตส่ือการเรียนการสอน

3. ประกอบอาชีพในสถานประกอบการด้านการศึกษา 

4. นักฝึกอบรมด้านการสอนภาษาจีน

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา
1. เป็นผู้สำาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือสอบผ่านการศึกษาระดับเกรด 12 จาก

โรงเรียนนานาชาติ หรือเทียบเท่า หรือ

2. เป็นผู้สำาเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ สอบผ่านการศึกษาเทียบเท่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากประเทศนั้น และได้รับการรับรอง

จากกระทรวงศึกษาธิการ หรือ

3. เป็นผู้สำาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรอง หรือ

4. เป็นผู้สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่น จากสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวง ศึกษาธิการ และสำานักงานคณะกรรมการข้าราชการ

พลเรือน (ก.พ.) ให้การรับรอง

5. มีความถนัดทางวิชาชีพครู มีบุคลิกภาพและจิตใจที่เหมาะสมกับวิชาชีพครู

หลักสูตร
จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 171 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำานวน 31 หน่วยกิต ประกอบด้วย

  1.1 กลุ่มวิชาภาษา 13 หน่วยกิต

  1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6  หน่วยกิต

  1.3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6  หน่วยกิต

  1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะ  จำานวน 129 หน่วยกิต ประกอบด้วย

  2.1 กลุ่มวิชา ชีพครู 50 หน่วยกิต

   2.1.1 วิชาชีพครู 30 หน่วยกิต

   2.1.2) วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 8 หน่วยกิต

   2.1.3 วิชาการปฏิบัติการสอน 12 หน่วยกิต

  2.2 กลุ่มวิชาเอก 79 หน่วยกิต

   2.2.1 วิชาเอก 69 หน่วยกิต

   2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอก 6 หน่วยกิต

   2.2.3 เลือกวิชาเอกหรือการสอนวิชาเอก 4 หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเสริมสร้างอัตลักษณ์ จำานวน 5 หน่วยกิต 

4. หมวดวิชาเลือกเสรี จำานวน 6 หน่วยกิต
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รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ศึกษาตลอดหลักสูตร จำานวน 31 หน่วยกิต แบ่งเป็น 4 กลุ่มวิชาดังน้ี

 1.1 กลุ่มวิชาภาษา จำานวน 13 หน่วยกิต ประกอบด้วย 

  1.1.1 ภาษาไทย จำานวน 3 หน่วยกิต เลือกเรียน 1 รายวิชา จากรายวิชาต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

THA 1001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  

(Thai for Communication)

3(3-0-6) -

THA 1021 ภาษากับวัฒนธรรมไทย

(Language and Thai Culture)

3(3-0-6) -

  

1.1.2 ภาษาอังกฤษ จำานวน 10 หน่วยกิต เลือกเรียน 5 รายวิชา จากรายวิชาต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

ENL 1021 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

(Foundation English)

2(1-2-3) -

ENL 1022 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 

(English for Real Life)

2(1-2-3) ENL 1021

ENL 2021 ภาษาอังกฤษในธุรกิจบริการและการขาย 

(English in the Service and Sales Business)

2(1-2-3) ENL 1022

ENL 2022 ภาษาอังกฤษเพ่ือการนำาเสนอและการส่ือสารในเชิงธุรกิ 

(English for Presentation and Communication in Business) 

2(1-2-3) ENL 2021

ENL 3021 ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครและสัมภาษณ์งาน

(English for Job Application and Interview)

2(1-2-3) ENL 2022

ENL 3022 ภาษาอังกฤษในบริบทของสังคมทางธุรกิจ 

(English for Social / Business Contexts)

2(1-2-3) ENL 2022

ENL 3023 ภาษาอังกฤษเพื่อการอาชีพในตลาดอาเซียน 

(English Skills for Professionals in ASEAN)

2(1-2-3) ENL 2022

ENL 3024 ภาษาอังกฤษจากสื่อสังคมออนไลน์ (โซเชียลมีเดีย) 

(English from Social Media)

2(1-2-3) ENL 2022

ENL 4021 ภาษาอังกฤษเพื่อการจดบันทึกย่อและการสรุปความ 

(English for Note-Taking and Summarizing)

2(1-2-3) ENL 2022

ENL 4022 ภาษาอังกฤษสำาหรับการสอบวัดมาตรฐาน

(English for Standardized Tests)

2(1-2-3) ENL 2022
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 1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ จำานวน 6 หน่วยกิต เลือกเรียน 2 รายวิชา จากรายวิชาต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

SOC 1001 บุคลิกภาพและสัมพันธภาพทางสังคม 

(Personality and Social Relations)

3(3-0-6) -

SOC 1002 การพัฒนาสังคม 

(Social Development)

3(3-0-6) -

SOC 1003 ประชาคมโลกกับอาเซียน 

(Global Community and ASEAN)

3(3-0-6) -

SOC 1004 การจัดการความขัดแย้งในชีวิตประจำาวัน 

(Conflict Management in Daily Life)

3(3-0-6) -

SOC 1005 ภาวะผู้นำาในสังคมยุคใหม่ 

(Leadership in Modern Society)

3(3-0-6) -

SOC 1006 กฎหมายในชีวิตประจำาวัน 

(Law in Daily Life)

3(3-0-6) -

SOC 1010 ความรู้เท่าทันสื่อ 

(Media Literacy)

3(3-0-6) -

SOC 1011 เศรษฐกิจและการเมืองไทย 

(Thai Politics and Economy)

3(3-0-6) -

SOC 1021 สหวิทยาการสังคมศาสตร์

(Integrated Social Science)

3(3-0-6) -

SOC 1022 มนุษย์กับโลกาภิวัตน์ 

(Man and Globalization)

3(3-0-6) -

SOC 1023 ปัญหาสังคมร่วมสมัย 

(Contemporary Social Problems)

3(3-0-6) -

SOC 1024 สังคมชนบทและเมือง 

(Rural and Urban Society)

3(3-0-6) -

SOC 1025 จิตวิทยาเพื่อการทำางาน

(Psychology for Work)

3(3-0-6) -

 

 1.3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ จำานวน 6 หน่วยกิต เลือกเรียน 2 รายวิชา จากรายวิชาต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

HUM 1001 มนุษย์กับอารยธรรม 

(Man and Civilization)

3(3-0-6) -

HUM 1002 ความงดงามแห่งชีวิต 

(Beauty of Life)

3(3-0-6) -

HUM 1004 หมากล้อมกับการพัฒนาความคิด 

(GO and Thinking Skills Development)

3(3-0-6) -

HUM 1005 ปรัชญากับการดำาเนินชีวิต 

(Philosophy and living)

3(3-0-6) -

HUM 1006 ไทยศึกษา 

(Thai Studies) 

3(3-0-6) -
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HUM 1021 สหวิทยาการมนุษยศาสตร์

(Integrated Humanities)

3(3-0-6) -

HUM 1022 ศาสนากับสันติภาพ 

(Religion and Peace)

3(3-0-6) -

HUM 1023 ศิลปะการดำาเนินชีวิต 

(Art of Living)

3(3-0-6) -

HUM 1024 จริยศาสตร์ธุรกิจ

(Business Ethics)

3(3-0-6) -

HUM 1025 มนุษย์กับการใช้เหตุผล

(Man and Reasoning)

3(3-0-6) -

HUM 1026 การคิดเชิงวิพากษ์และสร้างสรรค์

(Critical and Creative Thinking)

3(3-0-6) -

HUM 1027 ชีวิตกับวรรณกรรมสร้างสรรค์

(Life and Creative Literature)

3(3-0-6) -

HUM 1028 นวัตกรรมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต

(Innovations and Quality of Life Improvement)

3(3-0-6) -

 1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จำานวน 6 หน่วยกิต เลือกเรียน 2 รายวิชา จากรายวิชาต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

SCI 1001 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำาวัน 

(Mathematics and Statistics in Daily Life)

3(3-0-6) -

SCI 1002 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(Applications of Information Technology)

3(3-0-6) -

SCI 1003 การอนุรักษ์พลังงานและการจัดการสิ่งแวดล้อม 

(Energy Conservation and Environmental Management)

3(3-0-6) -

SCI 1004 เทคโนโลยีสำาหรับสำานักงานอัตโนมัติ 

(Technology for Office Automation)

3(2-2-5) -

SCI 1005 โภชนาการเพื่อสุขภาพ 

(Nutrition for Health)

3(3-0-6) -

SCI 1008 การจัดการการเงินส่วนบุคคล

(Personal Financial Management)

3(3-0-6) -

SCI 1021 วิทยาศาสตร์กับชีวิต 

(Science and Life)

3(3-0-6) -

SCI 1022 สถิติเบื้องต้น 

(Basic Statistics) 

3(3-0-6) -
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2. หมวดวิชาเฉพาะ จำานวน 129 หน่วยกิต

 2.1 กลุ่มวิชาชีพครู 50 หน่วยกิต แบ่งเป็น 3 กลุ่มวิชาดังน้ี

  2.1.1 วิชาชีพครู จำานวน 30 หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

EDU 1101 การสื่อสารสำาหรับครูมืออาชีพ

(Communication for Professional Teacher)

2(1-2-3) -

EDU 1102 จิตวิญญาณแห่งความเป็นครู

(Spiritual Teacher) 

3(3-0-6) -

EDU 1103 ปรัชญาการศึกษา

(Philosophy of Education)

2(2-0-4) -

EDU 2101 จิตวิทยาสำาหรับครู

(Psychology for Teacher)

3(3-0-6) -

EDU 2102 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสำาหรับครู

(Academic English for Teacher)

2(1-2-3) -

EDU 2103 นวัตกรรมการเรียนรู้เชิงประสิทธิผล

(Learning Innovation for Effectiveness)

3(2-2-5) -

EDU 3101 หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร 

(Curriculum and Curriculum Development) 

3(3-0-6) -

EDU 3102 สรรพศาสตร์ทางการจัดการเรียนรู้ 

(Holistics in Learning Management)

3(2-2-5) -

EDU 3103 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้

(Learning Measurement and Evaluation)

3(3-0-6) -

EDU 4101 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

(Research for Learning Development)

3(2-2-5) -

EDU 4102 การบริหารจัดการสถานศึกษาและการประกันคุณภาพ 

(Education Institution Management and Quality Assurance)

3(3-0-6) -

  

  2.1.2 วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน จำานวน 8 หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

EDU 3201 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 

(Practicum in Profession of Teaching 1)

2(0-6-0) -

EDU 3202 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 

(Practicum in Profession of Teaching 2)

2(0-6-0) EDU 3201

EDU 4201 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 3  

(Practicum in Profession of Teaching 3)

2(0-6-0) EDU 3202

EDU 4202 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 4  

(Practicum in Profession of Teaching 4)

2(0-6-0) EDU 4201
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  2.1.3 วิชาการปฏิบัติการสอน จำานวน 12 หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

EDU 5301 การปฏิบัติการสอน 1 

(Professional Experience 1)

6(0-40-0) EDU 4202

EDU 5302 การปฏิบัติการสอน 2

(Professional Experience 2)

6(0-40-0) EDU 5301

 

 2.2 กลุ่มวิชาเอก 79 หน่วยกิต แบ่งเป็น 3 กลุ่มวิชาเอกดังนี้

  2.2.1 วิชาเอก จำานวน 69 หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

TCL 1101 ภาษาจีน 1 

(Chinese 1)

3(2-2-5) -

TCL 1102 ภาษาจีน 2 

(Chinese 2)

3(2-2-5) TCL 1101

TCL 1103 การฟังและการพูดภาษาจีน 1 

(Chinese Listening and Speaking 1)

3(2-2-5) -

TCL 1104 การฟังและการพูดภาษาจีน 2 

(Chinese Listening and Speaking 2)

3(2-2-5) TCL 1103

TCL 2101 ภาษาจีน 3 

(Chinese 3)

3(2-2-5) TCL 1102

TCL 2102 ภาษาจีน 4 

(Chinese 4)

3(2-2-5) TCL 2101

TCL 2103 การอ่านภาษาจีน 1 

(Chinese Reading 1)

3(2-2-5) TCL 2102

TCL 2104 การอ่านภาษาจีน 2 

(Chinese Reading 2)

3(2-2-5) TCL 2103

TCL 2105 การเขียนภาษาจีน 1 

(Chinese Writing 1)

3(2-2-5) TCL 2102

TCL 2106 การเขียนภาษาจีน 2 

(Chinese Writing 2)

3(2-2-5) TCL 2105

TCL 2107 ทฤษฎีภาษาศาสตร์และภาษาศาสตร์ประยุกต์เบื้องต้น 

(Introduction to Linguistics and Applied Linguistics Theory)

3(3-0-6) -

TCL 2108 คอมพิวเตอร์ภาษาจีนในสำานักงาน 

(Chinese in Office Computer Application)

3(3-0-6) TCL 1102

TCL 2109 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน 

(Introduction to China)

3(3-0-6) -

TCL 2110 ภาษาจีนสมัยใหม่ 

(Modern Chinese) 

3(3-0-6) TCL 2102

TCL 3101 การแปลจีน - ไทย 

(Chinese – Thai Translation) 

3(2-2-5) TCL 2102

TCL 3102 การแปลไทย – จีน 

(Thai – Chinese Translation)

3(2-2-5) TCL 2102
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TCL 3103 สัทศาสตร์ภาษาจีน 

(Chinese Phonetics)

3(3-0-6) TCL 2110

TCL 3104 อักษรจีน 

(Chinese Character)

3(3-0-6) TCL 2110

TCL 3105 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวัฒนธรรมจีน 

(Introduction to Chinese Culture)

3(3-0-6) -

TCL 3106 ระบบคำาในภาษาจีน 

(Chinese Morphology)

3(3-0-6) TCL 2110

TCL 3107 ไวยากรณ์ภาษาจีน 

(Introduction to Chinese Grammar)

3(3-0-6) TCL 2110

TCL 3108 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวรรณกรรมจีน  

(Introduction to Chinese Literature)

3(3-0-6) -

TCL 4101 ประวัติศาสตร์จีนร่วมสมัย 

(Contemporary to Chinese History)

3(3-0-6) -

  

2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอก จำานวน 6 หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

TCL 4201  ทฤษฎีและวิธีการสอนภาษาจีน 

(Chinese Language Teaching Theory and Method)

3(3-0-6) TCL 2110

TCL 4202 สัมมนาการเรียนการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ 

(Seminar in Teaching Chinese as a Foreign Language)

3(2-2-5) TCL 4201

  

2.2.3 เลือกวิชาเอกหรือการสอนวิชาเอก จำานวน 4 หน่วยกิต

วิชาเอก

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

TCL 4301 ปรัชญาจีน 

(Chinese Philosophy)

3(3-0-6) -

TCL 4302 ภาษาจีนโบราณ   

(Ancient Chinese)

2(2-0-4) TCL 2102 

TCL 4303 ศิลปะและวัฒนธรรมจีน

(Traditional Chinese Arts and Culture)

2(2-0-4) -

TCL 4304 การกล่าวสุนทรพจน์จีน

(Chinese Speech)

2(2-0-4) -
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การสอนวิชาเอก

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

TCL 4401 การออกแบบตำาราและสื่อการสอน

(Chinese Language Teaching Material Design)

2(1-2-3) TCL 4201

TCL 4402 การออกแบบสื่อการสอนด้วยการใช้มัลติมีเดีย

(Chinese Language Teaching Multi-media Material Design)

2(1-2-3) TCL 4201

TCL 4403 กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาจีน

(Activities for Chinese Language Learning)

2(1-2-3) TCL 4201

TCL 4404 วิธีการสอนและปฏิบัติการสอนภาษาจีน

(Chinese Language Teaching Method and Practice)

2(1-2-3) TCL 4201

TCL 4405 การวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน 

(Chinese Language Teaching Research and Development)

2(1-2-3) TCL 4201

3. หมวดวิชาเสริมสร้างอัตลักษณ์ จำานวน 5 หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

EDU 2401 การจัดการการศึกษาท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลง

(Educational Management amid Changes)

2(2-0-4) -

BUS 1104 การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์ 

(Organization and Human Resource Management)

3(3-0-6) -

 

4. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

 นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนวิชาใดๆ ท่ีเปิดสอนในสถาบันหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ โดยต้องได้รับ 

ความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
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แผนการศึกษา
แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร สำาหรับนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน

ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต

THA xxxx กลุ่มวิชาภาษาไทย 3 ENL xxxx กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 2

HUM xxxx กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 SOC xxxx กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3

SCI xxxx กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 SOC xxxx กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3

EDU 1101 การสื่อสารสำาหรับครูมืออาชีพ 2 HUM xxxx กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3

EDU 1102 จิตวิญญาณแห่งความเป็นครู 3 SCI xxxx กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3

TCL 1101 ภาษาจีน 1 3 EDU 1103 ปรัชญาการศึกษา 2

TCL 1103 การฟังและการพูด ภาษาจีน 1 3 TCL 1102 ภาษาจีน 2 3

TCL 1104 การฟังและการพูดภาษาจีน 2 3

รวม 20 รวม 22

ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต

ENL xxxx กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 2 EDU 2102 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสำาหรับครู 2

EDU 2101 จิตวิทยาสำาหรับครู 3 EDU 2103 นวัตกรรมการเรียนรู้เชิงประสิทธิผล 3

TCL 2101

TCL 2103

ภาษาจีน 3

การอ่านภาษาจีน 1

3

3

EDU 2401 การจัดการการศึกษาท่ามกลางกระแส

การเปลี่ยนแปลง

2

TCL 2105 การเขียนภาษาจีน 1 3 TCL 2102 ภาษาจีน 4 3

TCL 2107 ทฤษฎีภาษาศาสตร์และภาษาศาสตร์

ประยุกต์เบื้องต้น

3 TCL 2104

TCL 2106

การอ่านภาษาจีน 2

การเขียนภาษาจีน 2

3

3

TCL 2108 คอมพิวเตอร์ภาษาจีนในสำานักงาน 3 TCL 2109 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน 3

TCL 2110 ภาษาจีนสมัยใหม่ 3

รวม 20 รวม 22

ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต

EDU 3101 หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร 3 ENL xxxx กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 2

EDU 3102 สรรพศาสตร์ทางการจัดการเรียนรู้ 3 EDU 3103 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ 3

EDU 3201 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 2 EDU 3202 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 2

TCL 3101 การแปลจีน – ไทย 3 TCL 3102 การแปลไทย – จีน 3

TCL 3103 สัทศาสตร์จีน 3 TCL 3106 ระบบคำาในภาษาจีน 3

TCL 3104 อักษรจีน 3 TCL 3107 ไวยากรณ์ภาษาจีน 3

TCL 3105 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวัฒนธรรมจีน 3 TCL 3108 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวรรณกรรมจีน 3

รวม 20 รวม 19
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ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 1 ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต

ENL xxxx กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 2 ENL xxxx กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 2

EDU 4101
EDU 4201

การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 3

3
2

EDU 4102 การบริหารจัดการสถานศึกษาและการ
ประกันคุณภาพ

3

TCL 4101 ประวัติศาสตร์จีนร่วมสมัย 3 BUS 1104 การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์ 3

TCL 4201 ทฤษฎีและวิธีการสอนภาษาจีน 3 EDU 4202 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 4 2

TCL xxxx เลือกวิชาเอกหรือการสอนวิชาเอก (1)
หมวดวิชาเลือกเสรี (1)

2
3

TCL 4202 สัมมนาการเรียนการสอนภาษาจีนในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ

3

TCL xxxx เลือกวิชาเอกหรือการสอนวิชาเอก (2) 2

หมวดวิชาเลือกเสรี (2) 3

รวม 18 รวม 18

ปี 5 ภาคการศึกษาที่ 1 ปี 5 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต

EDU 5301 การปฏิบัติการสอน 1 6 EDU 5302 การปฏิบัติการสอน 2 6

รวม 6 รวม 6
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รายชื่ออาจารย์และบุคลากรประจำาคณะศึกษาศาสตร์

1. รศ.ดร.พิชิต ฤทธิ์จรูญ
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

3. ดร.มล.สรสิริ วรวรรณ
อาจารย์ประจำา

4. อาจารย์บัญชา สวางคศิริ
อาจารย์ประจำา

5. อาจารย์ปรัศนีย์ สุตสม
อาจารย์ประจำา

6. อาจารย์ทิมทอง นาถจำานง
อาจารย์ประจำา

7. อาจารย์ดารินทร์ ทับทิมหิน
อาจารย์ประจำา

8. อาจารย์ศิริวรรณ วัฒนานนท์กิจ
อาจารย์ประจำา

2. ดร.อภิชา ธานีรัตน์
อาจารย์ประจำา
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9. อาจารย์กริชกาญจน์ แก้วสีทอง
อาจารย์ประจำา

10. นางสาวแพรวพรรณ เที่ยงธรรม
เจ้าหน้าที่ประจำาคณะ

11. นางสาวมุทิตา มะลิลาพันธุ์
เจ้าหน้าที่ประจำาคณะ
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คณะการจัดการธุรกิจอาหาร
Faculty of Food Business Management

คณะการจัดการธุรกิจอาหารจัดการเรียนการสอนและดำาเนินงานโดยยึดหลักปรัชญาและปณิธานของสถาบัน ซึ่งได้แก่ 

ปรัชญา
 “ผลิตบัณฑิตที่ทำางานเป็น โดดเด่นด้านนวัตกรรม มีคุณธรรมสูง มุ่งสู่สากล”

ปณิธาน
 มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะเป็นเลิศ ด้านการจัดการธุรกิจอาหาร อย่างมีจริยธรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจใน

ระดับสากล

วิสัยทัศน์ 
มุ่งสร้างนักจัดการธุรกิจอาหารที่รอบรู้ เชิดชูนวัตกรรม เปี่ยมด้วยคุณธรรม

พันธกิจ
1. จัดและพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาด้านการจัดการธุรกิจอาหารที่ทันสมัยและเท่าทันกระแสพลวัตต่างๆ ของโลก 

2. ผลิตบัณฑิตคณะการจัดการธุรกิจอาหาร ตามปณิธานของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ โดยมุ่งเน้นใน 3 ด้านหลัก ดังต่อไปนี้ 

 2.1 ความรู้สู่การปฏิบัติการ (Practicality) 

 2.2 นวัตกรรมและการนำาไปประยุกต์ใช้ (Innovation)

 2.3 คุณธรรมจริยธรรม (Morality) 

3. ส่งเสริมให้มีการวิจัยค้นคว้าทางด้านการจัดการธุรกิจอาหาร เพื่อนำาองค์ความรู้ไปพัฒนานวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์

ต่อสังคม และภาคธุรกิจ

4. บริการวิชาการ โดยประสานความคิดและความร่วมมือกับเครือข่ายวิชาการและวิชาชีพต่างๆ

5. เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ในวิชาชีพมีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีจิตสำานึกในการ

ทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรมอาหารของชาติ

6. เสริมสร้างระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 

สัญลักษณ์ประจำาคณะ

สีประจำาคณะ
สีเขียว
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร
Bachelor of Business Administration Program in Food Business Management

ชื่อปริญญา 

 ภาษาไทย (ชื่อเต็ม)  : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจอาหาร)

     (อักษรย่อ)  : บธ.บ. (การจัดการธุรกิจอาหาร)

 ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม)  : Bachelor of Business Administration 

        (Food Business Management)

     (อักษรย่อ)  : B.B.A. (Food Business Management)

ความเป็นมาและจุดเด่นของสาขาวิชา
ความสำาคัญของการพัฒนาหลักสูตรนี้ มีดังต่อไปนี้

 1) ปัจจุบันธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มเป็นธุรกิจที่มีบทบาทมาก ในเศรษฐกิจระดับประเทศและระดับสากล ซ่ึงมีผลมาจากจำานวน

ประชากรที่เพิ่มขึ้น ทำาให้ประชากรมีความต้องการขั้นพื้นฐานและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีกำาลังในการเลือกซื้อสินค้าประเภทอาหารและเครื่องดื่ม

มากขึ้น สำาหรับธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มในประเทศไทยถือว่าเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพสูง ทำาให้มีผู้ให้ความสนใจที่จะลงทุนเกี่ยวกับธุรกิจอาหารและ 

เครือ่งดืม่เป็นจำานวนมาก ตัง้แต่ผูป้ระกอบการรายย่อยทีด่ำาเนนิการเป็นธรุกจิขนาดย่อม ธรุกจิขนาดกลางทีพ่ฒันาจากขนาดเล็ก และธรุกจิขนาดใหญ่

ที่มีการผลิตสายการผลิตในโรงงานอุตสหกรรม จากกระแสสังคมต่อความนิยมในการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มมีการเปล่ียนแปลงอย่างสมำ่าเสมอ 

ทำาให้กลุ่มผู้ประกอบการต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงจากสภาพเศรษฐกิจและสังคม มีผลให้ผู้ประกอบการในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 

มีการแข่งขันกันสูงทั้งด้านความหลากหลายผลิตภัณฑ์ ราคาและคุณภาพของสินค้า เพื่อให้ตรงตามความต้องการสูงสุดของผู้บริโภคกลุ่มต่างๆ

 2) จากสภาพสังคมที่มีการแข่งขันสูง กลุ่มผู้ประกอบการอาหารและเครื่องดื่มในธุรกิจค้าปลีก ค้าส่ง ธุรกิจร้านอาหาร ภัตตาคาร ธุรกิจ

ด้านอาหารและเครื่องดื่มขนาดเล็ก ภาคอุตสาหกรรม โรงแรม โรงพยาบาลและสายการบิน เป็นกลุ่มธุรกิจที่ตอบสนองความต้องการผู้บริโภคในการ

ดำารงชีวิต ดังนั้นสิ่งที่ผู้ประกอบการจึงให้ความสำาคัญตั้งแต่กระบวนการผลิตวัตถุดิบที่มีมาตรฐาน การคัดเลือกวัตถุดิบที่ดีมีคุณภาพ กระบวนการ

ขนส่งวัตถุดิบ การเก็บรักษา กระบวนการผลิตที่ต้องได้มาตราฐานและปลอดภัย การขนส่ง กระจายสินค้าและการจัดจำาหน่ายไปสู่ผู้บริโภค ซึ่ง 

ผู้บริโภคจะต้องได้รับสินค้าที่มีคุณภาพและปลอดภัย มีการวิเคราะห์แนวโน้มความต้องการของตลาด การกำาหนดกลุ่มเป้าหมายของสินค้าเพื่อสร้าง

กลยุทธ์ในการจำาหน่าย การส่งเสริมการตลาด การบริการท่ีดี การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับการบริการเพื่อให้กลุ่มผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจและ 

การเตรียมความพร้อมสู่การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 จึงทำาให้กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มทั้งในและต่างประเทศ

มีความต้องการแรงงานในสาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหารเป็นจำานวนมาก

 3) จากสถานการณ์ดงักล่าว หลกัสตูรการจดัการธรุกจิอาหารของสถาบนัจงึถกูออกแบบมาเพือ่ให้ผูเ้รยีนมอีงค์ความรูเ้กีย่วกบัผลติภณัฑ์ 

การควบคุมคุณภาพ การให้บริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม สามารถนำามาประยุกต์ใช้ในด้านธุรกิจเชิงกลยุทธ์และการตลาด เพื่อตอบสนองกลุ่ม

ผู้ประกอบการด้านธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มที่ต้องการกลุ่มแรงงานที่มีความรู้และประสิทธิภาพในการทำางานไปเป็นส่วนหน่ึงขององค์กร เพื่อให้

สอดคล้องกับการเจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มและอุตสาหกรรมการบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

แนวทางในการประกอบอาชีพ
เมื่อสำาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร บัณฑิตสามารถประกอบอาชีพในสายการบริหารจัดการธุรกิจอาหารในระดับบริหาร ฝ่ายปฏิบัติการ  

ฝ่ายสนับสนุนสายงานด้านต่างๆ ในบริษัทที่เกี่ยวกับธุรกิจอาหาร และสามารถประกอบธุรกิจส่วนตัวในด้านธุรกิจอาหาร เป็นต้น

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์และมีมาตรฐานตรงกับความต้องการของภาคธุรกิจอาหาร และภาคธุรกิจอุตสาหกรรม และ 

การบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอาหาร เป็นที่ต้องการของสังคมโดยเน้นให้นักศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์จริง
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2. ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญด้านการจัดการธุรกิจอาหาร และสามารถนำาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในภาคธุรกิจอาหาร และอุตสาหกรรม 

อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอาหารได้ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ตลอดจนสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ทางด้านธุรกิจการอาหารได้

3. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม มีความเป็นผู้นำา มีความใฝ่รู้ สามารถใช้ความรู้ด้านภาษาในการพูดและเขียน รวมทั้งสามารถใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี 

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา
ผู้สมัครเข้าศึกษาต้องมีคุณสบัติเป็นไปตามข้อบังคับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2556  

ดังต่อไปนี้

 1. เป็นผู้สำาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือสำาเร็จการศึกษาชั้นอนุปริญญา หรือปริญญาตรี

 2. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี

 3. ไม่เคยต้องโทษตามคำาพิพากษาของศาล เว้นแต่ในกรณีโทษนั้นเกิดจากความผิดอันกระทำาโดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ

 4. ไม่เป็นผู้วิกลจริตและไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ โรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา หรือติดยาเสพติด

 5. นักศึกษาจะต้องทำาการตรวจโรคที่เกี่ยวข้องกับผู้สัมผัสอาหาร เน่ืองจากเป็นโรคที่สามารถติดต่อจากผู้สัมผัสอาหารไปยังผู้บริโภคได้ 

เช่น อหิวาตกโรค ไข้ไทฟอยด์ โรคบิด ไข้สุกใส ไข้หัด โรคคางทูม วัณโรคในระยะอันตราย โรคเรื้อนในระยะติดต่อ โรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ ไวรัสตับ

อกัเสบเอ ไขห้วดัใหญร่วมถงึไข้หวดัใหญท่ีต่ดิตอ่จากสตัวแ์ละโรคอืน่ๆ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ หากเจบ็ปว่ยตอ้งรกัษาใหห้ายเปน็ปกตกิอ่น

ปฏิบัติงาน 

หลักสูตร  

จำานวนหน่วยกิตที่ศึกษาตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 138 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำานวน 33 หน่วยกิต ประกอบด้วย

   1) กลุ่มวิชาภาษา จำานวน 15 หน่วยกิต

   2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ จำานวน 6 หน่วยกิต

   3) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ จำานวน 6  หน่วยกิต

   4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  จำานวน  6  หน่วยกิต

ข. หมวดวิชาเฉพาะ จำานวน 99 หน่วยกิต ประกอบด้วย

   1) กลุ่มวิชาแกน  จำานวน 42 หน่วยกิต

   2) กลุ่มวิชาบังคับ  จำานวน 42 หน่วยกิต

   3) กลุ่มวิชาเลือก จำานวน 15 หน่วยกิต

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี จำานวน 6 หน่วยกิต



264

รายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำานวน 33 หน่วยกิต แบ่งเป็น 4 กลุ่มวิชา ดังนี้ 

1. กลุ่มวิชาภาษา จำานวน 15 หน่วยกิต ประกอบด้วยรายวิชาดังนี้

 1.1 ภาษาไทย จำานวน 3 หน่วยกิต เลือกเรียน 1 รายวิชา จากรายวิชาต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

THA 1001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

(Thai for Communication)

3(3-0-6) -

THA 1021 ภาษากับวัฒนธรรมไทย 

(Language and Thai Culture)

3(3-0-6) -

 

 1.2 ภาษาอังกฤษ จำานวน 12 หน่วยกิต เลือกเรียน 6 รายวิชา จากรายวิชาต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

ENL 1021 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 

(Foundation English)

2(1-2-3) -

ENL 1022 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 

(English for Real Life)

2(1-2-3) ENL 1021

ENL 2021 ภาษาอังกฤษในธุรกิจบริการและการขาย 

(English in the Service and Sales Business)

2(1-2-3) ENL 1022

ENL 2022 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำาเสนอและการสื่อสารในเชิงธุรกิจ 

(English for Presentation and Communication in Business)

2(1-2-3) ENL 2021

ENL 3021 ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครและสัมภาษณ์งาน

(English for Job Application and Interview)

2(1-2-3) ENL 2022

ENL 3022 ภาษาอังกฤษในบริบทของสังคมทางธุรกิจ

(English for Social / Business Contexts)

2(1-2-3) ENL 2022

ENL 3023 ภาษาอังกฤษในบริบทอาเซียน

(English in ASEAN Contexts)

2(1-2-3) ENL 2022

ENL 3024 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสังคมออนไลน์

(English for Communication on Social Media)

2(1-2-3) ENL 2022

ENL 4021 ภาษาอังกฤษเพื่อการจดบันทึกย่อและการสรุปความ

(English for Note-Taking and Summarizing)

2(1-2-3) ENL 2022

ENL 4022 ภาษาอังกฤษสำาหรับการสอบวัดมาตรฐาน

(English for Standardized Tests)

2(1-2-3) ENL 2022
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2. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ จำานวน 6 หน่วยกิต เลือกเรียน 2 รายวิชา จากรายวิชาต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

SOC 1001 บุคลิกภาพและสัมพันธภาพทางสังคม 

(Personality and Social Relations)

3(3-0-6) -

SOC 1002 การพัฒนาสังคม 

(Social Development)

3(3-0-6) -

SOC 1003 ประชาคมโลกกับอาเซียน 

(Global Community and ASEAN)

3(3-0-6) -

SOC 1004 การจัดการความขัดแย้งในชีวิตประจำาวัน 

(Conflict Management in Daily Life)

3(3-0-6) -

SOC 1005 ภาวะผู้นำาในสังคมยุคใหม่ 

(Leadership of Modern Society)

3(3-0-6) -

SOC 1006 กฎหมายในชีวิตประจำาวัน 

(Law in Daily Life)

3(3-0-6) -

SOC 1010 ความรู้เท่าทันสื่อ 

(Media Literacy)

3(3-0-6) -

SOC 1011 เศรษฐกิจและการเมืองไทย 

(Thai Politics and Economy)

3(3-0-6) -

SOC 1021 สหวิทยาการสังคมศาสตร์ 

(Integrated Social Science)

3(3-0-6) -

SOC 1022 มนุษย์กับโลกาภิวัตน์ 

(Man and Globalization)

3(3-0-6) -

SOC 1023 ปัญหาสังคมร่วมสมัย 

(Contemporary Social Problems)

3(3-0-6) -

SOC 1024 สังคมชนบทและเมือง 

(Rural and Urban Society)

3(3-0-6) -

SOC 1025 จิตวิทยาเพื่อการทำางาน 

(Psychology for Work)

3(3-0-6) -

3. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ จำานวน 6 หน่วยกิต เลือกเรียน 2 รายวิชา จากรายวิชาต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

HUM 1001 มนุษย์กับอารยธรรม 

(Man and Civilization)

3(3-0-6) -

HUM 1002 ความงดงามแห่งชีวิต

(Beauty of Life)

3(3-0-6) -

HUM 1004 หมากล้อมกับการพัฒนาความคิด 

(GO and Thinking Skill Development)

3(3-0-6) -

HUM 1005 ปรัชญากับการดำาเนินชีวิต 

(Philosophy and Living)

3(3-0-6) -

HUM 1006 ไทยศึกษา 

(Thai Studies)

3(3-0-6) -
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HUM 1021 สหวิทยาการมนุษยศาสตร์ 

(Integrated Humanities)

3(3-0-6) -

HUM 1022 ศาสนากับสันติภาพ 

(Religion and Peace)

3(3-0-6) -

HUM 1023 ศิลปะการดำาเนินชีวิต 

(Art of Living)

3(3-0-6) -

HUM 1024 จริยศาสตร์ธุรกิจ 

(Business Ethics)

3(3-0-6) -

HUM 1025 มนุษย์กับการใช้เหตุผล 

(Man and Reasoning)

3(3-0-6) -

HUM 1026 การคิดเชิงวิพากษ์และสร้างสรรค์

(Critical and Creative Thinking)

3(3-0-6) -

HUM 1027 ชีวิตกับวรรณกรรมสร้างสรรค์ 

(Life and Creative Literature)

3(3-0-6) -

HUM 1028 นวัตกรรมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

(Innovations and Quality of Life Improvement)

3 (3-0-6) -

4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จำานวน 6 หน่วยกิต เลือกเรียน 2 รายวิชา จากรายวิชาต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

SCI 1001 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำาวัน 

(Mathematics and Statistics in Daily Life)

3(3-0-6) -

SCI 1002 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(Applications of Information Technology)

3(3-0-6) -

SCI 1003 การอนุรักษ์พลังงานและการจัดการสิ่งแวดล้อม 

(Energy Conservation and Environmental Management)

3(3-0-6) -

SCI 1004 เทคโนโลยีสำาหรับสำานักงานอัตโนมัติ 

(Technology for Office Automation)

3(2-2-5) -

SCI 1005 โภชนาการเพื่อสุขภาพ

(Nutrition for Health)

3( 3-0-6) -

SCI 1008 การจัดการการเงินส่วนบุคคล

(Personal Financial Management)

3(3-0-6) -

SCI 1021 วิทยาศาสตร์กับชีวิต 

(Science and Life)

3(3-0-6) -

SCI 1022 สถิติเบื้องต้น 

(Basic Statistics)

3(3-0-6) -
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หมวดวิชาเฉพาะ จำานวน 99 หน่วยกิต แบ่งเป็น 3กลุ่มวิชา ดังนี้

 1. กลุ่มวิชาแกน จำานวน 42 หน่วยกิต มีรายวิชาดังต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

BUS 1121 หลักการตลาด

(Principles of Marketing)

3(3-0-6) -

BUS 1122 การบัญชีเพื่อการจัดการธุรกิจ

(Business Managerial Accounting)

3(3-0-6) -

BUS 1123 การจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร 

(Food Product Management)

3(3-0-6) -

BUS 1124 การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์

(Organization and Human Resource Management)

3(3-0-6) -

BUS 1125 การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

(Modern Trade Business Management)

3(3-0-6) -

BUS 1126 เศรษฐศาสตร์การจัดการ

(Managerial Economics)

3(3-0-6) -

BUS 1127 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

(Logistics and Supply Chain Management)

3(3-0-6) -

BUS 2121 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ

(Quantitative Analysis and Business Statistics)

3(3-0-6) -

BUS 2122 การเงินธุรกิจ

(Business Finance)

3(3-0-6) -

BUS 2123 การจัดการด้านการผลิตและการปฏิบัติการ

(Operations Management)

3(3-0-6) -

BUS 2124 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจสมัยใหม่

(Information Systems for Modern Business Management)

3(3-0-6) -

BUS 3121 การวิจัยเพื่อการพัฒนาธุรกิจ

(Research for Business Development)

3(3-0-6) -

BUS 3122 กฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ

(Business Law and Ethics)

3(3-0-6) -

BUS 4121 การจัดการเชิงกลยุทธ์

(Strategic Management)

3(3-0-6) -

2. กลุ่มวิชาบังคับ จำานวน 42 หน่วยกิต มีรายวิชาดังต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

FBM 1221 การจัดการความปลอดภัยอาหาร

(Food Safety Management)

3(3-0-6) -

FBM 2221 วิทยาศาสตร์การประกอบอาหารเบื้องต้น

(Fundamental of Cooking Science)

3(2-1-4) -

FBM 2222 การจัดการธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

(Food and Beverage Management)

3(3-0-6) -

FBM 2223 การประกันคุณภาพของอาหารและเครื่องดื่ม 

(Food and Beverage Quality Assurance)

3(3-0-6) -
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FBM 3221 สัมมนาการจัดการธุรกิจอาหาร

(Seminar in Food Business Management)

3(3-0-6) -

FBM 1421 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจอาหาร 1

(Work-based Learning in Food Business Management 1)

3(0-40-0) -

FBM 1422 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจอาหาร 2

(Work-based Learning in Food Business Management 2)

3(0-40-0) FBM 1421 

หรือได้รับการอนุมัติ

จากคณบดี

FBM 2421 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจอาหาร 3

(Work-based Learning in Food Business Management 3)

3(0-40-0) FBM 1422 

หรือได้รับการอนุมัติ

จากคณบดี

FBM 2422 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจอาหาร 4

(Work-based Learning in Food Business Management 4)

3(0-40-0) FBM 2421 

หรือได้รับการอนุมัติ

จากคณบดี

FBM 3421 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจอาหาร 5

(Work-based Learning in Food Business Management 5)

3(0-40-0) FBM 2422 

หรือได้รับการอนุมัติ

จากคณบดี

FBM 3422 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจอาหาร 6

(Work-based Learning in Food Business Management 6)

3(0-40-0) FBM 3421 

หรือได้รับการอนุมัติ

จากคณบดี

FBM 4421 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจอาหาร 7

(Work-based Learning in Food Business Management 7)

3(0-40-0) FBM 3422 

หรือได้รับการอนุมัติ

จากคณบดี

FBM 4422 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจอาหาร 8

(Work-based Learning in Food Business  

Management 8)

6(0-40-0) FBM 4421 

หรือได้รับการอนุมัติ

จากคณบดี

3. กลุ่มวิชาเลือก จำานวน 15 หน่วยกิต เลือกเรียน 5 รายวิชา โดยเลือกจากกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งทั้ง 5 วิชาจากรายวิชาดังต่อไปนี้

กลุ่มวิชาเลือกด้านการจัดการธุรกิจอาหาร

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

FBM 2321 การจัดการและการผลิตเบเกอรี่
(Management and Production of Bakery)

3(2-1-4) FBM 2221

FBM 2322 วัฒนธรรมและพฤติกรรมการบริโภคอาหารของอาเซียน
(Food Culture and Behavior of ASEAN)

3(3-0-6) -

FBM 2323 การจัดการอาหารเชิงนวัตกรรม
(Food Innovation Management)

3(2-1-4) -

FBM 2324 การจัดการธุรกิจอาหารไทย
(Thai Food Business Management)

3(3-0-6) -

FBM 3321 การจัดการวัตถุดิบและการแปรรูป
(Raw Materials Management and Processing)

3(3-0-6) -

FBM 3322 การจัดการธุรกิจร้านกาแฟ
(Coffee Shop Business Management) 

3(2-1-4) FBM 2221

FBM 3323 ธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพ

(Healthy and Functional Food Business)

3(3-0-6) -
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FBM 3324 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส 

(Food Product Development and Sensory Evaluation)

3(2-1-4) -

FBM 3325 การจัดการและการผลิตเครื่องดื่ม 

(Management and Production of Beverage)

3(2-1-4) -

FBM 3326 การจัดการอาหารและเครื่องดื่มในธุรกิจค้าปลีก

(Food and Beverage Management for Retail Business)

3(3-0-6) -

FBM 3327 การจัดการอาหารและเครื่องดื่มในธุรกิจค้าส่ง

(Food and Beverage Management for Wholesale Business)

3(3-0-6) -

FBM 3328 การจัดการธุรกิจอาหารเร่งด่วน 

(Quick Service Restaurant Management)

3(3-0-6) -

FBM 3329 ภาวะผู้นำาในธุรกิจอาหาร

(Leadership for Food Business)

3(3-0-6) -

กลุ่มวิชาเลือกด้านภาษาจีน

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

CHN 2001 ภาษาจีน 1 

(Chinese 1)

3(2-2-5) -

CHN 2002 ภาษาจีน 2 

(Chinese 2)

3(2-2-5) CHN 2001

CHN 2003 ภาษาจีน 3 

(Chinese 3)

3(2-2-5) CHN 2002

CHN 2004 ภาษาจีน 4 

(Chinese 4)

3(2-2-5) CHN 2003

CHN 2005 ภาษาจีนธุรกิจ

(Business Chinese)

3(2-2-5) CHN 2004

CHN 2006 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารทางการตลาด

(Chinese for Marketing Communication)

3(2-2-5) CHN 2005

กลุ่มวิชาเลือกด้านภาษาญี่ปุ่น

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

JPN 2001 ภาษาญี่ปุ่น 1 
(Japanese 1)

3(2-2-5) -

JPN 2002 ภาษาญี่ปุ่น 2 
(Japanese 2)

3(2-2-5) JPN 2001

JPN 2003 ภาษาญี่ปุ่น 3 
(Japanese 3)

3(2-2-5) JPN 2002

JPN 2004 ภาษาญี่ปุ่น 4 

(Japanese 4)

3(2-2-5) JPN 2003

JPN 2005 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ

(Business Japanese)

3(2-2-5) JPN 2004

JPN 2006 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารทางการตลาด

(Japanese for Marketing Communication)

3(2-2-5) JPN 2005
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หมวดวิชาเลือกเสรี จำานวน 6 หน่วยกิต 

นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนวิชาใดๆ ในระดับปริญญาตรีที่เปิดสอนในสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน  

ทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา

ทั้งนี้ในรายวิชาทุกวิชาที่มีวิชาหรือเงื่อนไขบังคับก่อน คณบดีสามารถอนุมัติให้นักศึกษาลงทะเบียนในรายวิชานั้นได้

แผนการศึกษา
แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร สำาหรับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร

ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา จำานวน

หน่วยกิต

รหัสวิชา รายวิชา จำานวน

หน่วยกิต

ENL xxxx กลุ่มวิชาภาษา 2 ENL xxxx กลุ่มวิชาภาษา 2

THA xxxx กลุ่มวิชาภาษา (ภาษาไทย) 3 HUM xxxx กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3

SOC xxxx กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 SCI xxxx กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3

BUS 1121 หลักการตลาด 3 BUS1124 การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์ 3

BUS 1122 การบัญชีเพื่อการจัดการธุรกิจ 3 BUS 1125 การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 3

BUS 1123 การจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร 3 BUS 1126 เศรษฐศาสตร์การจัดการ 3

FBM 1421 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจ

อาหาร 1

3 FBM 1422 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจ

อาหาร 2

3

รวม 20 รวม 20

ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา จำานวน

หน่วยกิต

รหัสวิชา รายวิชา จำานวน

หน่วยกิต

ENL xxxx กลุ่มวิชาภาษา 2 ENL xxxx กลุ่มวิชาภาษา 2

SOC xxxx กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 SCI xxxx กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3

HUM xxxx กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 BUS 2122 การเงินธุรกิจ 3

BUS 1127 การจัดการโลจิสติกส์และ  

ซัพพลายเชน

3 BUS 2123 การจัดการด้านการผลิต

และการปฏิบัติการ

3

BUS 2121 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ 3 BUS 2124 ระบบสารสนเทศเพื่อการ 3

FBM 1221 การจัดการความปลอดภัยอาหาร 3 จัดการธุรกิจสมัยใหม่

FBM 2421 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการ 3 FBM 2221 วิทยาศาสตร์การประกอบอาหารเบื้องต้น 3

ธุรกิจอาหาร 3 FBM 2422 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการ 3

ธุรกิจอาหาร 4

รวม 20 รวม 20
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ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา จำานวน

หน่วยกิต

รหัสวิชา รายวิชา จำานวน

หน่วยกิต

ENL xxxx กลุ่มวิชาภาษา 2 ENL xxxx กลุ่มวิชาภาษา 2

BUS 3121 การวิจัยเพื่อการพัฒนาธุรกิจ 3 BUS 3122 กฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ 3

FBM 2222 การจัดการธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 3 FBM 3221 สัมมนาการจัดการธุรกิจอาหาร 3

FBM 2223 การประกันคุณภาพของอาหาร

และเครื่องดื่ม

3 FBM 3422 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการ

ธุรกิจอาหาร 6

3

FBM 3421 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจ

อาหาร 5

3 กลุ่มวิชาเอกเลือก (3)

กลุ่มวิชาเอกเลือก (4)

3

3

กลุ่มวิชาเอกเลือก (1) 3 หมวดวิชาเลือกเสรี (1) 3

กลุ่มวิชาเอกเลือก (2) 3

รวม 20 รวม 20

ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 1 ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา จำานวน

 หน่วยกิต

รหัสวิชา รายวิชา จำานวน

หน่วยกิต

BUS 4121 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3 FBM 4422 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจ

อาหาร 8

6

FBM 4421 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจ

อาหาร 7

3

กลุ่มวิชาเอกเลือก (5) 3

หมวดวิชาเลือกเสรี (2) 3

รวม 12 รวม 6
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รายชื่ออาจารย์และบุคลากรประจำาคณะการจัดการธุรกิจอาหาร

1. รศ.ดร.เรืองศักดิ์ แก้วธรรมชัย
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนงานวิชาการ

และรักษาการคณบดีคณะการจัดการธุรกิจอาหาร

2. ดร.เปรมฤทัย แย้มบรรจง
รักษาการหัวหน้าสาขาวิชา
การจัดการธุรกิจอาหาร

3. อาจารย์ศิระ นาคะศิริ
อาจารย์ประจำา

4. อาจาร์นภเกตน์ สายสมบัติ
อาจารย์ประจำา

5. อาจารย์จันทร์จิรา ฉัตราวานิช
อาจารย์ประจำา

6. อาจารย์จุรีมาศ ชะยะมังคะลา
อาจารย์ประจำา

7. อาจารย์กานต์ณัฏฐา เนื่องหนุน
อาจารย์ประจำา

8. อาจารย์ภัทรนิษฐ์ ศรีบุรีรักษ์
อาจารย์ประจำา

9. น.ส.สวิชญา โนปิง
เจ้าหน้าที่

10. นายสุพจน์ แคล้วกระโทก
เจ้าหน้าที่
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วิทยาลัยนานาชาติ
International College

ปรัชญา 

นำาความรู้และความสามารถทั้งในด้านวิชาการและภาคธุรกิจไปสู่การปฏิบัติจริงบนเวทีโลก

Philosophy
Academic and business knowledge for practical relevance on global stage 

ปณิธาน 

วิทยาลัยนานาชาติ มีความมุ่งมั่นที่จะจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้เป็น 

 - หลักสูตรนานาชาติที่มีมุมมองของความเป็นเอเซีย

 - โดยใช้ภาษาสากลในการติดต่อสี่อสาร 

 - บนมาตราฐานสากลที่นำาไปสู่การปฏิบัติจริง 

 - ประกอบด้วยคณาจารย์และนักศึกษาจากต่างประเทศ 

 - สร้างความร่วมมือกับนานาชาติ

 - เพื่อบ่มเพาะผู้นำาและมืออาชีพบนเวทีโลก 

Resolution
International College aims to provide higher education:

 - with an international curriculum from Asian perspective

 -  through international media of communication

 - at international quality standard together with local relevance

 - by international faculty to international student body

 - in network of international partners

 - for nurturing leaders and professionals on the international stage

วิสัยทัศน์ 
วทิยาลยันานาชาตจิะเปน็ทีท่ีส่รา้งใหเ้ยาวชนเขา้สูเ่วทโีลก ดว้ยคณุลกัษณะทีพ่รอ้มดว้ยสตปิญัญาและมคีวามเปน็มอือาชพี บนการหลอมรวม

ของวัฒนธรรมที่หลากหลาย

Vision
We are aspired to build the International School as: a spring board to launch our youth to the world with character, 

intellect and professional skills, where wisdoms of all cultures amalgamates
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พันธกิจ 

1. ตอบสนองต่อผู้เรียนในประชาคมอาเซียนและภูมิภาคอื่นๆ ที่มีความสนใจมาศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ อันเป็นการส่งเสริมความเป็น

ศูนย์กลางในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย

2. เปน็หนว่ยงานทีม่คีวามเชีย่วชาญในการพฒันาองคค์วามรูแ้ละสรา้งนวตักรรมในวชิาชพี สามารถผลติบณัฑติเพือ่ตอบสนองความตอ้งการ

แรงงานในภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม และบริการอื่นๆ ของสังคม

3. ผลติบณัฑติทีม่ศีกัยภาพและความมัน่ใจในการประกอบวชิาชพี โดยมคีวามรูท้ีท่นัสมยั ความเขา้ใจอยา่งลกึซึง้ทัง้ดา้นวชิาการและวชิาชพี 

และทักษะที่จำาเป็นในการปฏิบัติงานจริงได้

4. พัฒนาบณัฑติใหท้ีม่คีณุธรรม จรยิธรรมและอดุมการณใ์นวชิาชพี มคีวามรบัผดิชอบตอ่สงัคม และมจีติสำานกึในการทำานบุำารงุศลิปวฒันธรรม

ของชาติ

5. ให้บริการวิชาการ โดยมีการประสานความคิดและความร่วมมือกับเครือข่ายต่างๆ 

Mission
1. Serving the ASEAN community and other regions as a center of higher learning, with the International curricula  

in order to support Thailand’s educational hub

2. Serving the business, industrial and service sectors with the academic excellence as well as professional innovation 

relevance 

3. Nurturing the potential and professional graduate with the advance knowledge both in academic and deep learning 

experience with hand on practices in business.

4. Keeping moral standard and maintaining the professional principle with the sense of providing social benefits  

as well as the national culture preservation 

5. Providing academic services through cooperative networking   

สัญลักษณ์ประจำาคณะ

สีประจำาคณะ
สีแดง
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หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรภาษาจีน)
Master of Business Administration Program in Business Administration 

(Chinese Program)

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)

 (ชื่อย่อ) : บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)

ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Master of Business Administration (M.B.A.)

 (ชื่อย่อ) : M.B.A. 

ความเป็นมาและจุดเด่นของสาขาวิชา
ปจัจบุนัความสำาคญัของเศรษฐกจิจนีตอ่เศรษฐกจิโลกเพิม่สงูขึน้เปน็อยา่งมาก  จนีไดส้รา้งปรากฏการณใ์หมด่า้นการพฒันาเศรษฐกจิของโลก 

การเรียนรู้บทบาททางเศรษฐกิจของจีนในทุกด้านจึงเป็นสิ่งที่สำาคัญอย่างยิ่ง และในปี 2558 จะมีการเปิดการค้าเสรีในกลุ่มประเทศอาเซียน ดังนั้น

การเตรียมบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในระดับปริญญาโท เพื่อรองรับการค้าเสรีเป็นสิ่งที่จำาเป็นยิ่ง การผลิตกำาลังคนในระดับนี้จึงเป็นการเพิ่ม

ขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับภาคธุรกิจและภาคการผลิตให้กับประเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในตลาดโลกและรองรับกับการค้าเสรี

ในกลุ่มประเทศอาเซียน

ประเทศไทยได้มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก ทำาให้มีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านสังคมและวัฒนธรรมอย่างรวดเร็ว ซึ่งการ

เปลี่ยนแปลงดังกล่าวทำาให้มีความจำาเป็นที่จะต้องมีการจัดทำาหลักสูตรที่ทันสมัยและตรงต่อความต้องการของตลาดแรงงาน ซึ่งหลักสูตรที่   ได้จัดทำา

ในครั้งนี้ได้มุ่งเน้นไปที่การจัดการธุรกิจค้าปลีก การจัดการทั่วไป และการจัดการทางศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งมีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง

ทางด้านสังคมและวัฒนธรรม นอกจากนั้นหลักสูตรนี้ยังตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงของสังคมระหว่างประเทศเน่ืองจากในอนาคตจะมีการเปิด

การค้าเสรีอาเซียนอีกด้วย

การเปลี่ยนแปลงท้ังทางด้านสังคมและวัฒนธรรม ทำาให้สภาพความเป็นอยู่เกิดการเปล่ียนแปลง กล่าวคือมีความเป็นชุมชนเมืองมากขึ้น 

มีธุรกิจต่างๆ เกิดขึ้น รวมถึงการมีสภาพเศรษฐกิจที่ดีขึ้นทำาให้มีการพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมมากขึ้น จากเหตุผล

ดังกล่าวจึงมีความจำาเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องมีการพัฒนาหลักสูตรการจัดการในระดับปริญญาโท เพื่อที่จะผลิตมหาบัณฑิตออกสู่ตลาดแรงงานที่มีการ

เติบโตอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน

สถาบนัการจดัการปญัญาภวิฒันม์พีนัธกจิทีมุ่ง่เนน้การผลิตกำาลังคนทางดา้นการบรหิารธรุกจิ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ดา้นการจดัการธรุกจิคา้ปลกี 

เนือ่งจากเปน็ความเชีย่วชาญหลกัของสถาบนัฯ นอกจากนัน้การจดัการทัว่ไปและการจดัการทางดา้นศลิปะและวฒันธรรมกเ็ปน็สาขาทีท่างสถาบนัฯ 

ใหค้วามมุง่เนน้ ทัง้นีเ้นือ่งจากเปน็สาขาทีเ่ปน็สว่นสนบัสนนุแนวนโยบายในการผลิตกำาลังคนทีม่คีวามสามารถในหลายๆ ดา้นและมคีวามตอ้งการของ

ตลาดแรงงานที่สูงมาก

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. ผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านธุรกิจค้าปลีก การจัดการทั่วไปและการจัดการทางศิลปะและวัฒนธรรม

2. ผลติมหาบณัฑติทีม่คีวามสามารถในการนำาความรูไ้ปประยกุตใ์นภาคธรุกจิ เพือ่เปน็การ ลดตน้ทนุและเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนั

ในระบบค้าเสรีของกลุ่มประเทศอาเซียน

3. ผลิตมหาบัณฑิตที่มีความเป็นผู้นำา มีความใฝ่รู้ และมีจริยธรรมสูงในการดำาเนินการทางธุรกิจ

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา
สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา สำาหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาหลัก ต้องผ่านการทดสอบระดับความรู้ภาษาจีน Hanyu 

Shuiping Kaoshi (HSK) ระบบเก่าระดับ 5 ขึ้นไป และระบบใหม่ระดับ 4 ขึ้นไป
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เกณฑ์การสำาเร็จการศึกษา
1. แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กำาหนดในหลักสูตร โดยได้คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำากว่า 3.00 พร้อมนำาเสนอวิทยานิพนธ์และ

ผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการท่ีสถาบันแต่งตั้ง และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดำาเนินการให้

ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร หรือส่ิงพิมพ์ทางวิชาการหรือเสนอต่อที่ประชุมกรรมการวิชาการที่มีรายงาน

การประชุม

2. แผน ข ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กำาหนดในหลักสูตร ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำากว่า 3.00 สอบผ่านการสอบการค้นคว้าอิสระ และ

สอบผ่านการสอบประมวลความรู้

แนวทางในการประกอบอาชีพ
ประกอบอาชีพตามสถานประกอบการในฐานะผู้เชี่ยวชาญ หรือหัวหน้าหน่วยงานด้านการ บริหารจัดการทั่วไป บริการด้านการตลาด บริหาร

การเงิน บริหารบุคลากร การวางแผนการผลิต การจัดซื้อจัดจ้าง บริหารงานด้านการแสดง ทัศนศิลป์ ศิลปะสื่อและวัฒนธรรม เป็นต้น

หลักสูตร
จำานวนหน่วยกิต

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างของหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตรที่เสนอ

แผน ก

แบบ  ก2

แผน  ข

1. หมวดวิชาปรับพื้นฐาน  ไม่นับหน่วยกิต

2. หมวดวิชาบังคับ  ไม่น้อยกว่า

3. หมวดวิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า

4. สอบประมวลความรู้

5. หมวดวิชาประสบการณ์วิจัย

 5.1 วิทยานิพนธ์

 5.2 การศึกษาค้นคว้าอิสระ

*

18

9

-

12

-

*

18

18

**

-

3

รวม 39 39

 

รายวิชา

1.  หมวดวิชาปรับพื้นฐาน นักศึกษาที่ไม่มีพื้นความรู้ทางบริหารธุรกิจต้องเรียนรายวิชาปรับพื้นฐาน ดังนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

BUC 5101 การจัดการทางธุรกิจ

(Business Management)

2(2-0-4)

BUC 5102 การบัญชีการเงิน

(Financial Accounting)

2(2-0-4)
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2.  หมวดวิชาบังคับ นักศึกษา  แผน ก  (แบบ ก 2) และนักศึกษาแผน ข ให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

BUC 5103 การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์

(Organization and Human Resources Management)

3(3-0-6)

BUC 5104 การจัดการการตลาด

(Marketing Management)

3(3-0-6)

BUC 5105 การจัดการการเงิน

(Financial Management)

3(3-0-6)

BUC 5106 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ

(Managerial Economic)

3(3-0-6)

BUC 5107 การจัดการการปฏิบัติการ

(Operations Management)

3(3-0-6)

BUC 5701 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ

(Business Research Methods)

3(3-0-6)

3. หมวดวิชาเลือก ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต สำาหรับแผน ก แบบ ก 2 และ 18 หน่วยกิต สำาหรับแผน ข จากกลุ่มวิชาเลือก 

กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง สำาหรับนักศึกษาแผน ข อาจเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาเลือกอื่นได้อีก ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 6 หน่วยกิต

 กลุ่มวิชาเลือกการจัดการธุรกิจค้าปลีก

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

RTC 5201 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในธุรกิจค้าปลีก

(Strategic Management in Retail Business)

3(3-0-6)

RTC 5202 การจัดการโลจิสติกส์ในธุรกิจค้าปลีก

(Logistics Management in Retail Business)

3(3-0-6)

RTC 5203 การจัดการการจัดซื้อในธุรกิจค้าปลีก

(Procurement Management in Retail Business)

3(3-0-6)

RTC 5204 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจค้าปลีก

(Management Information System in Retail Business)

3(3-0-6)

RTC 6901 หัวข้อเลือกสรรทางการจัดการธุรกิจค้าปลีก

(Selected Topics in Retail Business)

3(3-0-6)

BUC 6101 การจัดการโครงการ

(Project Management

3(3-0-6)

BUC 6102 การจัดการเชิงเอเชีย

(Asian  Management)

3(3-0-6)

BUC 6103 การจัดการแฟรนไชส์

(Franchise Management)

3(3-0-6)

BUC 6104 พฤติกรรมผู้บริโภค

(Consumer Behavior)

3(3-0-6)

BUC 6105 การสื่อสารทางการตลาด

(Marketing Communications)

3(3-0-6)
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BUC 6106 การตลาดระหว่างประเทศ

(International Marketing)

3(3-0-6)

BUC 6107 การสื่อสารภาษาไทยเพื่อธุรกิจการค้า

(Thai Communications for Business and Commerce)

3(3-0-6)

BUC 6108 แง่มุมทางด้านกฎหมายสำาหรับธุรกิจ

(Legal Aspects for Business)

3(3-0-6)

กลุ่มวิชาเลือกการจัดการทั่วไป

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

GMC 5101 การเป็นผู้ประกอบการ

(Entrepreneurship)

3(3-0-6)

GMC 5102 ภาวะผู้นำา

(Leadership)

3(3-0-6)

GMC 5103 การจัดการธุรกิจข้ามชาติ

(Global Business Management)

3(3-0-6)

GMC 5104 การจัดการเชิงกลยุทธ์

(Strategic Management)

3(3-0-6)

GMC 5105 การจัดการโลจิสติกส์เชิงกลยุทธ์

(Strategic Logistics Management)

3(3-0-6)

GMC 5106 การจัดการระบบคุณภาพ

(Quality System Management)

3(3-0-6)

GMC 6101 ธุรกิจในประเทศจีน

(Business in China)

3(3-0-6)

GMC 6102 ธุรกิจในประเทศไทย

(Business in Thailand)

3(3-0-6)

GMC 6901 หัวข้อเลือกสรรทางการจัดการทั่วไป

(Selected Topics in General Management)

3(3-0-6)

BUC 6101 การจัดการโครงการ

(Project Management)

3(3-0-6)

BUC 6102 การจัดการเชิงเอเชีย

(Asian Management)

3(3-0-6)

BUC 6103 การจัดการแฟรนไชส์

(Franchise Management)

3(3-0-6)

BUC 6104 พฤติกรรมผู้บริโภค

(Consumer Behavior)

3(3-0-6)

BUC 6105 การสื่อสารทางการตลาด

(Marketing Communications)

3(3-0-6)

BUC 6108 แง่มุมทางด้านกฎหมายสำาหรับธุรกิจ

(Legal Aspects for Business)

3(3-0-6)
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กลุ่มวิชาเลือกการจัดการทางศิลปะและวัฒนธรรม

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

ARC 5301 แง่มุมทางด้านกฎหมายของศิลปะและการบันเทิง

(Legal Aspects of Arts and Entertainment)

3(3-0-6)

ARC 5302 นโยบายวัฒนธรรมเปรียบเทียบ

(Comparative Cultural Policy)

3(3-0-6)

ARC 5303 การจัดการศิลปะด้านการแสดง

(Performing Arts Management)

3(3-0-6)

ARC 5304 การจัดการทางทัศนศิลป์

(Visual Arts Management)

3(3-0-6)

ARC 5305 การจัดการในธุรกิจสื่อ

(Media Arts Management)

3(3-0-6)

ARC 5306 การจัดการด้านการผลิตคอนเสิร์ต และงานเทศกาล

(Concert and Festival Production Management)

3(3-0-6)

ARC 5307 การจัดการทางศิลปะนานาชาติ

(International Arts Management)

3(3-0-6)

ARC 6301 การจัดการโครงการสำาหรับผู้จัดการทางศิลปะ

(Project Management for Arts Managers)

3(3-0-6)

ARC 6302 การเป็นผู้ประกอบการทางศิลปะ

(Arts Entrepreneurship)

3(3-0-6)

ARC 6303 การจัดการในธุรกิจดนตรี

(Music Business Management)

3(3-0-6)

ARC 6304 ธุรกิจแฟชั่น

(Fashion Business)

3(3-0-6)

ARC 6305 ธุรกิจของอุตสาหกรรมภาพยนตร์

(Business of the Film Industry)

3(3-0-6)

ARC 6306 เทคนิคการจัดการโรงมหรสพ

(Management Techniques for Theater)

3(3-0-6)

ARC 6901 หัวข้อเลือกสรรทางการจัดการทางศิลปะและวัฒนธรรม

(Selected Topics in Arts and Cultural Management)

3(3-0-6)

4.  วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

BUC 6901 การศึกษาค้นคว้าอิสระ

(Independent Study)

3(0-0-9)

BUC 6902 วิทยานิพนธ์

(Thesis)

12(0-0-36)



281

แผนการศึกษา
แผนการศึกษาแบ่งออกเป็น  2  แผน  คือ  แผน  ก  แบบ  ก2  และแผน  ข  ซึ่งมีรายละเอียด  ดังนี้

แผน ก แบบ ก2

ปี 1  ภาคการศึกษาที่ 1 ปี 1  ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา จำานวน

หน่วยกิต

รหัสวิชา รายวิชา จำานวน

หน่วยกิต

BUC 5103 การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6) BUC 5106 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ 3(3-0-6)

BUC 5104 การจัดการการตลาด 3(3-0-6) BUC 5107 การจัดการการปฏิบัติการ 3(3-0-6)

BUC 5105 การจัดการการเงิน 3(3-0-6) xxx xxxx หมวดวิชาเลือก 3(3-0-6)

BUC 5701 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ 3(3-0-6) xxx xxxx หมวดวิชาเลือก 3(3-0-6)

รวม 12 รวม 12

ปี 2  ภาคการศึกษาที่ 1 ปี 2  ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา จำานวน

หน่วยกิต

รหัสวิชา รายวิชา จำานวน

หน่วยกิต

xxx xxxx หมวดวิชาเลือก 3(3-0-6) BUC 6902 วิทยานิพนธ์ 12(0-0-36)

รวม 3 รวม 12
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แผน ข

ปี 1  ภาคการศึกษาที่ 1 ปี 1  ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา จำานวน

หน่วยกิต

รหัสวิชา รายวิชา จำานวน

หน่วยกิต

BUC 5103 การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6) BUC 5106 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ 3(3-0-6)

BUC 5104 การจัดการการตลาด 3(3-0-6) BUC 5107 การจัดการการปฏิบัติการ 3(3-0-6)

BUC 5105 การจัดการการเงิน 3(3-0-6) xxx xxxx หมวดวิชาเลือก 3(3-0-6)

BUC 5701 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ 3(3-0-6) xxx xxxx หมวดวิชาเลือก 3(3-0-6)

รวม 12 รวม 12

ปี 2  ภาคการศึกษาที่ 1 ปี 2  ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา จำานวน

หน่วยกิต

รหัสวิชา รายวิชา จำานวน

หน่วยกิต

xxx xxxx หมวดวิชาเลือก 3(3-0-6) BUC 6901 การค้นคว้าอิสระ 3(0-0-9)

xxx xxxx หมวดวิชาเลือก 3(3-0-6)

xxx xxxx หมวดวิชาเลือก 3(3-0-6)

xxx xxxx หมวดวิชาเลือก 3(3-0-6)

รวม 12 รวม 3
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工商管理硕士学位
工商管理专业（中文体系）

课程名称
 泰语    หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรภาษาจีน) 

 英语	 	   Master of Business Administration Program in Business Administration 

      (Chinese Program)

授予的学位和专业名称
 泰语	（全称）	 ：บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)

  （简称）	 ：บธ.ม.

 英语 （全称）	 ：Master of Business Administration (M.B.A.)

	 	 （简称）	 ：M.B.A. 

 

办学起源及课程优势
 随着中国经济的崛起和中国东盟自贸区的建成，中国与包括泰国在内的东盟国家之间贸易，投资和人员与日俱

增。正大管理学院的中文MBA立足位于东盟中心的泰国，为来泰国乃至东南亚发展的中国人士，以及准备去中国发展的

泰国乃至东南亚人士提供一个学习交流的平台。

 正大管理学院的中文MBA从2009年开始招生，开办的方向包括工商管理、零售业管理、艺术和文化管理三个学

习方向。

 正大管理学院的中文MBA的课程特色和优势是： 第一，与企业深度合作。企业集团及其众多的商务伙伴，为学

院的科研教学，学生实习，毕业生就业提供了丰富的资源；第二，结合中国和亚洲实际的课程。弘扬东方智慧, 并在全球
化的视野中，将它们与西方管理思想在亚洲的环境中相融合。学以致用，知行合一；第三，用中文作为主要教学语言，根

据学生实际，适当使用英文和泰文。

办学目的
培育精通工商管理、零售业管理以及艺术和文化管理的硕士人才。

课程总学分：39	学分。

学位模式
	 1.	 模式：两年制硕士学位。

	 2.	 语言：教学中主要运用中文，例外情况使用英文或泰文。

	 3.	 入学：录取泰国学生及外国学生。

	 4.	 外校合作关系：本课程为学校独立课程。

	 5.	 学位授予：仅授予一个专业的学位，即工商管理专业的学位；学生可选修任一学习方向的选修课。

入学条件
任何专业本科毕业。非汉语母语的学生，必须通过汉语水平考试5级以上，或新汉语水平考试4级以上。

毕业条件
在下列两种学习计划中，学生必须选择一种学习计划已达到毕业要求：

	 1.	 A计划A2模式：修完本课程要求的所有科目，平均分达3.00，论文答辩通过，论文研究成果必须在期刊上
发表或在有会议记录的学术会议上宣读。

	 2.	 B计划：修完本课程要求的所有科目，平均分达3.00，综合考试成绩及格，独立研究报告答辩通过。



284

就业方向
 可在企业中担任一般管理、市场管理、财务管理、人事管理、生产管理、采购及外劳、表演管理、视觉艺术、媒

体及文化等方面的专业人员或部门主任等职位。

课程结构

课程结构
教育部标准课程模式 学校申请的课程模式

A计划
A2模式

B计划 A计划
A2模式

B计划

1. 基础课程，不计学分

2. 必修课，不少于

3. 选修课，不少于

4. 综合考试

5. 毕业论文

5.1 论文

5.2 独立研究写作

  -

 
 

 24

  12

  -

  -

 
 

 30

  -

  3 - 6

*

18

9

-

12

-

*

18

18

**

-

3

共计 36 36 39 39

 

科目名称

1.	基础课：凡无工商管理基础的学生，必须进修以下基础课

学分

BUC 5101 商务管理

(Business Management)
 2(2-0-4)

BUC 5102 财务会计

(Financial Accounting)
 2(2-0-4)

2.	必修课：A计划（A2模式）及B计划学生必须进修以下课程：

 学分

BUC 5103 组织和人力资源管理

(Organization and Human Resources Management) 
3(3-0-6)

BUC 5104 市场营销管理

(Marketing Management)
3(3-0-6)

BUC 5105 财务管理

(Financial Management)
3(3-0-6)

BUC 5106 管理经济学

(Managerial Economics)
3(3-0-6)

BUC 5107 运营管理

(Operations Management)
3(3-0-6)

BUC 5701 商务研究方法

(Business Research Methods)
3(3-0-6)
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3.	 选修课：在以下三组选修课中，学生必须选修任一组选修课。A计划（A2模式）学生须选修	9个学分以上的科	

	 目；B计划学生须选修	18个学分以上的科目。另B计划学生还可以在其它组里选修不超过6个学分的科目。

第一组、零售业管理方向选修课

学分

RTC 5201 零售业战略管理 3(3-0-6)

(Strategic Management in Retail Business)

RTC 5202 零售业物流管理 3(3-0-6)

(Logistics Management in Retail Business)

RTC 5203 零售业采购管理 3(3-0-6)

(Procurement Management in Retail Business)

RTC 5204 零售业信息管理系统 3(3-0-6)

(Management Information System in Retail Business)

RTC 6901 零售业管理研讨课 3(3-0-6)

(Selected Topics in Retail Business)

BUC 6101 项目管理 3(3-0-6)

(Project Management)

BUC 6102 亚洲管理学 3(3-0-6)

(Asian Management)

BUC 6103 特许经营管理 3(3-0-6)

(Franchise Management)

BUC 6104 消费者行为学 3(3-0-6)

(Consumer Behavior)

BUC 6105 营销传播 3(3-0-6)

(Marketing Communications)

BUC 6106 国际市场营销学 3(3-0-6)

(International Marketing)

BUC 6107 商贸泰语 3(3-0-6)

(Thai Communications for Business and Commerce)

BUC 6108 商业法律环境 3(3-0-6)

(Legal Aspects for Business)
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第二组、工商管理方向选修课
 

 学分

GMC 5101 创业学 3(3-0-6)

(Entrepreneurship)

GMC 5102 领导学 3(3-0-6)

(Leadership)

GMC 5103 环球商务管理 3(3-0-6)

(Global Business Management)

GMC 5104 战略管理 3(3-0-6)

(Strategic Management)

GMC 5105 战略物流管理 3(3-0-6)

(Strategic Logistics Management)

GMC 5106 质量系统管理 3(3-0-6)

(Quality System Management)

GMC 6101 中国商务 3(3-0-6)

(Business in China)

GMC 6102 泰国商务 3(3-0-6)

(Business in Thailand)

GMC 6901 工商管理研讨课 3(3-0-6)

(Selected Topics in General Management)

BUC 6101 项目管理 3(3-0-6)

(Project Management)

BUC 6102 亚洲管理学 3(3-0-6)

(Asian  Management)

BUC 6103 特许经营管理 3(3-0-6)

(Franchise Management)

BUC 6104 消费者行为学 3(3-0-6)

(Consumer Behavior)

BUC 6105 营销传播 3(3-0-6)

(Marketing Communications)

BUC 6108 商业法律环境 3(3-0-6)

(Legal Aspects for Business)
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第三组、艺术和文化管理方向选修课

学分

ARC 5301 艺术管理法律环境  3(3-0-6)

(Legal Aspects of Arts and Entertainment)

ARC 5302 比较文化政策  3(3-0-6)

(Comparative Cultural Policy)

ARC 5303 表演艺术管理  3(3-0-6)

(Performing Arts Management)

ARC 5304 视觉艺术管理  3(3-0-6)

(Visual Arts Management)

ARC 5305 媒体艺术管理  3(3-0-6)

(Media Arts Management)

ARC 5306 演唱会和重大活动策划组织  3(3-0-6)

(Concert and Festival Production Management)

ARC 5307 国际艺术管理  3(3-0-6)

(International Arts Management)

ARC 6301 艺术项目管理 3(3-0-6)

(Project Management for Arts Managers)

ARC 6302 艺术创业学 3(3-0-6)

(Arts Entrepreneurship)

ARC 6303 音乐产业管理 3(3-0-6)

(Music Business Management)

ARC 6304 时装行业探究 3(3-0-6)

(Fashion Business)

ARC 6305 电影产业探究 3(3-0-6)

(Business of the Film Industry)

ARC 6306 剧院管理技巧 3(3-0-6)

(Management Techniques for Theater)

ARC 6901 艺术和文化管理研讨课 3(3-0-6)

(Selected Topics in Arts and Cultural Management)



288

4.	论文或独立研究报告	 

学分

BUC 6901 独立研究报告 3(0-0-9)

(Independent Study)

BUC 6902 论文 12(0-0-36)

(Thesis)

学习计划
学习计划分两种，A计划A2模式及B计划，具体内容如下：

A计划A2模式：

第一学年第一学期 第一学年第二学期

科目代号 科目名称 学分 科目代号 科目名称 学分

BUC 5103 组织和人力资源管理 3(3-0-6) BUC 5106 管理经济学 3(3-0-6)

BUC 5104 市场营销管理 3(3-0-6) BUC 5107 运营管理 3(3-0-6)

BUC 5105 财务管理 3(3-0-6) xxx xxxx 选修课 3(3-0-6)

BUC 5701 商务研究方法 3(3-0-6) xxx xxxx 选修课 3(3-0-6)

共计 12学分 共计 12学分

第二学年第一学期 第二学年第二学期

科目代号 科目名称 学分 科目代号 科目名称 学分

xxx xxxx 选修课 3(3-0-6) BUC 6902 论文 12(0-0-36)

共计 3学分 共计 12学分

B计划：

第一学年第一学期 第一学年第二学期

科目代号 科目名称 学分 科目代号 科目名称 学分

BUC 5103 组织和人力资源管理 3(3-0-6) BUC 5106 管理经济学 3(3-0-6)

BUC 5104 市场营销管理 3(3-0-6) BUC 5107 运营管理 3(3-0-6)

BUC 5105 财务管理 3(3-0-6) xxx xxxx 选修课 3(3-0-6)

BUC 5701 商务研究方法 3(3-0-6) xxx xxxx 选修课 3(3-0-6)

共计 12学分 共计 12学分
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第二学年第一学期 第二学年第二学期

科目代号 科目名称 学分 科目代号 科目名称 学分

xxx xxxx 选修课 3(3-0-6) BUC 6901 独立研究报告 3(0-0-9)

xxx xxxx 选修课 3(3-0-6)

xxx xxxx 选修课 3(3-0-6)

xxx xxxx 选修课 3(3-0-6)

共计 12学分 共计 3学分
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หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
(หลักสูตรนานาชาติ)

Master of Business Administration Program in International Business
(International Program)

ชื่อปริญญา
ภาษาไทย  (ชื่อเต็ม) : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)

 (ชื่อย่อ) : บธ.ม. สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)

ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Master of Business Administration Program in International Business

   (International Program)

 (ชื่อย่อ) : M.B.A. International Business (International Program)

ความเป็นมาและจุดเด่นของสาขา
ปัจจุบันการดำาเนินธุรกิจมีการแข่งขันที่สูงมากในระบบเศรษฐกิจโลกาภิวัฒน์ การค้าระหว่างประเทศที่เป็นผลมาจากปัญหาทางเศรษฐกิจใน

สหรฐัอเมรกิารและยโุรปมผีลกระทบทีส่ำาคญั ทำาใหก้ารเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิในเอเซยีชะลอตวัลงอยา่งเดน่ชดั แตก่ารทีเ่ศรษฐกจิของประเทศจนี

มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นมหาอำานาจทางเศรษฐกิจโลกรองจากสหรัฐอเมริกา การทำาสนธิสัญญาการค้าเสรีระหว่างประเทศจีนและ

อาเซียนในปี 2553 และการเปิดการค้าเสรีเป็นตลาดเดียวกันในกลุ่มประเทศอาเซียนในปี 2558 ทำาให้การดำาเนินธุรกิจของผู้ประกอบการในอาเซียน

และจีนต้องแสวงหาองค์ความรู้หรือกลยุทธ์รูปแบบใหม่ สร้างวิสัยทัศน์ระดับภูมิภาคและระดับโลก สร้างผู้นำาทางธุรกิจรุ่นใหม่ และสร้างเครือข่าย

ทางการค้าและห่วงโซ่คุณค่าให้กับลูกค้าทั่วโลก ฉะนั้นการผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านเศรษฐกิจอาเซียนและเศรษฐกิจจีน จึงเป็นการ

เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่องค์กรภาคการค้าและการผลิต เพื่อรองรับผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นอย่างมหาศาลจากการค้า

เสรีในกลุ่มประเทศอาเซียนและประเทศจีน

ในการเปดิประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน ตลาดทีน่า่สนใจและมศีกัยภาพมากในฐานะกลุม่เปา้หมายของธรุกจิคา้ปลกีและภาคบรกิาร คอื ชนชัน้

กลางในเอเชยีแปซฟิกิ ทีม่กีำาลงัการใชจ้า่ยมากขึน้ ทัง้นี ้จะเหน็ไดว้า่กลุ่มชนช้ันกลาง จะเปน็กำาลังซือ้ใหม ่มพีฤตกิรรมนยิมการซือ้สินค้าลกัชวัรีแ่บรนด ์

เช่นเดียวกับการท่องเที่ยวต่างประเทศ หากมีการเลือกเดินทางก็จะมองหาจุดหมายที่อยู่ในภูมิภาค ซึ่งไทยมีความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ที่ตั้งขนาบ

ดว้ยประเทศทีจ่ะมชีนชัน้กลางมหาศาลอยา่ง จนี อนิเดยี จงึทำาใหค้าดวา่ภาคทอ่งเทีย่ว เพือ่การจบัจา่ยจะไดร้บัประโยชนจ์ากกลุม่นีโ้ดยตรง นอกจาก

นัน้ประเทศไทยมนีโยบายพลกัดนัใหเ้ปน็จดุหมายทอ่งเทีย่วเชงิคา้ปลกี รวมถงึแนวโนม้การขยายธรุกจิเขา้มาของสนิคา้ลักชวัรีแ่บรนดท์ีข่ยายเขา้มาใน

ไทยและภูมิภาคเอเชียมากขึ้น ฉะน้ันการผลิตบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถในการบริหารลักชัวรี่แบรนด์ มีความเข้าใจด้านภาษาและวัฒนธรรม 

และวิธีการเฉพาะในการเข้าถึงตลาดต่างประเทศ จึงมีความสำาคัญในการเตรียมตัวรับมือกับความต้องการของตลาดแรงงาน

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ มีความเกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจขนาดใหญ่ของภูมิภาคอาเซียน และมีเครือข่ายของธุรกิจที่มีความสัมพันธ์

ทางการค้าและการผลิตที่แข็งแกร่ง รวมถึงเครือข่ายของธุรกิจค้าปลีกและผู้นำาเข้าสินค้าลักชัวรี่แบรนด์ จึงเป็นแหล่งที่จะให้นักศึกษาได้เรียนรู้และ

เสริมประสบการณ์ได้เป็นอย่างดี และจะทำาให้การผลิตมหาบัณฑิตในสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศนี้ สามารถดำาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เพือ่ผลติมหาบณัฑติทีม่คีวามรูแ้ละความสามารถดา้นธรุกจิระหวา่งประเทศโดยมคีวามเชีย่วชาญเฉพาะในภมูภิาคอาเซยีนและประเทศจนี

2. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้และความสามารถด้านธุรกิจระหว่างประเทศโดยมีความเชี่ยวชาญเฉพาะในการบริหารลักชัวรี่แบรนด์

3. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีทักษะและประสบการณ์เชิงบูรณาการที่นำาไปใช้ในธุรกิจได้จริง โดยยึดหลักการและวิธีปฏิบัติตามแนวทางระบบ

ค้าเสรีของกลุ่มประเทศอาเซียน

4. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่สามารถสร้างโอกาสทางธุรกิจให้องค์การ โดยคิดอย่างเป็นระบบ วิเคราะห์เชิงสร้างสรรค์ และมุ่งมั่นในการพัฒนา

งานอย่างต่อเนื่อง

5. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความสามารถทำางานระดับบริหารได้ดี มีความเป็นผู้นำา มีความรับผิดชอบต่อสังคมและมีคุณธรรม จริยธรรม และ

จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ

6. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีวิสัยทัศน์กว้างไกล โดยมีความรู้ความเข้าใจในการประกอบธุรกิจในประเทศจีนและกลุ่มประเทศในอาเซียนเป็น

อย่างดี

7. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล โดยมีความรู้ความเข้าใจในการประกอบธุรกิจการบริหารลักชัวรี่แบรนด์เป็นอย่างดี

แนวทางการประกอบอาชีพ
1. ผู้ประกอบอาชีพในองค์การ/หน่วยงานด้านธุรกิจระหว่างประเทศทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชน 

2. บุคลากรในหน่วยงานด้านลงทุนที่ตั้งอยู่ในแต่ละประเทศ ในฐานะผู้เชี่ยวชาญ 

3. เจ้าของกิจการ 

4. นักวิชาการ

5. นักบริหาร นักปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการทั่วไป การบริหารจัดการแบรนด์ การจัดการด้านการตลาด การจัดการด้านการเงิน การ

จัดการทรัพยากรบุคคล การวางแผนการผลิตและโลจิสติกส์ การจัดซื้อจัดจ้าง และการวิเคราะห์ทางธุรกิจ 

6. นักวางแผนการตลาด นักวางแผนกลยุทธ์ 

7. นักสื่อสารแบรนด์ นักสร้างสรรค์และพัฒนาแบรนด์ 

8. นักจัดการค้าปลีก 

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา
1. สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา 

2. สอบผ่านการวัดระดับความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษตามที่สถาบันกำาหนด

3. มีคุณสมบัติตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556

หลักสูตร
จำานวนหน่วยกิต

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร
แผน ก 2

 - หมวดวิชาบังคับ 18  หน่วยกิต

 - หมวดวิชาเลือก 12  หน่วยกิต

 - วิทยานิพนธ์ 12  หน่วยกิต

แผน ข

 - หมวดวิชาบังคับ 18  หน่วยกิต

 - หมวดวิชาเลือก 18  หน่วยกิต

 - การค้นคว้าอิสระ  6  หน่วยกิต
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สำาหรับนักศึกษาที่ไม่มีพื้นความรู้และทักษะทางบริหารธุรกิจต้องเรียน รายวิชาเสริมพื้นฐาน(โดยไม่นับหน่วยกิต) ดังนี้

รหัสวิชา รายวิชา จำานวนหน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

BUI 6101 ภาวะผู้นำาระดับโลกเชิงปฏิบัติการ 

(Global Leadership Workshop)

N/C

BUI 6102 การจัดการขั้นสูง

(Advanced Management)

N/C

BUI 6103 การสื่อสารทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

(Effective Business Communication)

N/C

รายวิชา
หมวดวิชาบังคับ นักศึกษาทั้งแผน ก แบบ ก 2 และแผน ข ต้องศึกษารายวิชาบังคับจำานวน 9 รายวิชา 18 หน่วยกิต

รหัสวิชา รายวิชา จำานวนหน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

BUI 6104 การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจสำาหรับการตัดสินใจทางธุรกิจ 

(Economic Analysis for Business Decisions) 

2(2-0-4)

BUI 6105 ระเบียบวิธีวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล

(Research Methodology and Data Analysis)

2(2-0-4)

BUI 6106 รายงานทางการเงินและการจัดการ 

(Financial Report & Management)

2(2-0-4)

BUI 6107 การตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค

(Marketing & Consumer Behavior)

2(2-0-4)

BUI 6108 การจัดการปฏิบัติการและโลจิสติกส์ระดับโลก

(Operations Management and Global Logistics)

2(2-0-4)

BUI 6109 ภาวะผู้นำาและพฤติกรรมองค์การ

(Leadership & Organizational Behavior)

2(2-0-4)

BUI 6110 ภูมิปัญญาตะวันออกในการจัดการ

(Oriental Wisdom in Management)

2(2-0-4)

BUI 6111 สภาพแวดล้อมทางธุรกิจระดับโลก

(Global Business Environment)

2(2-0-4)

BUI 6112 กลยุทธธุรกิจระหว่างประเทศ 

(International Business Strategy)

2(2-0-4)

หมวดวิชาเลือก แบ่งเป็น 2 กลุ่มวิชา ดังนี้

นักศึกษาแผน ก แบบ ก 2 ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และสำาหรับนักศึกษาแผน ข ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต จากกลุ่มใด 

กลุ่มหนึ่งดังต่อไปนี้
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กลุ่มวิชาธุรกิจระหว่างประเทศและธุรกิจจีนอาเซียน

รหัสวิชา รายวิชา จำานวนหน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

BUI 6201 การจัดการบริษัทข้ามชาติ 

(Managing Multinational Companies)

2(2-0-4)

BUI 6202 การจัดการการเงินสำาหรับธุรกิจระหว่างประเทศ

(Financial Management for International Business)

2(2-0-4)

BUI 6203 การเป็นผู้ประกอบการระหว่างประเทศ 

(International Entrepreneurship)

2(2-0-4)

BUI 6204 กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาด 

(Market Entry Strategy)

2(2-0-4)

BUI 6205 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม

(Cross Cultural Communication)

2(2-0-4)

BUI 6206 มุมมองด้านกฎหมายในธุรกิจระหว่างประเทศ 

(Legal Aspects in International Business)

2(2-0-4)

BUI 6207 หัวข้อเลือกสรรทางธุรกิจระหว่างประเทศ 

(Selected Topics in International Business)

2(2-0-4)

CAI 6201 จีนและอาเซียนในเศรษฐกิจโลก 

(China and AEC in Global Economy)

2(2-0-4)

CAI 6202 เครือข่ายทางธุรกิจและการบริหารบุคลากรในประเทศจีน

(Networking and Managing People in China)

2(2-0-4)

CAI 6203 การลงทุนและการเงินในประเทศจีน

(Investment and Finance in China)

2(2-0-4)

CAI 6204 การสร้างตราสินค้าและการตลาดในประเทศจีน

(Branding and Marketing in China)

2(2-0-4)

CAI 6205 หัวข้อเลือกสรรทางธุรกิจจีน

(Selected Topics in China Business)

2(2-0-4)

CAI 6206 หัวข้อเลือกสรรทางธุรกิจอาเซียน

(Selected Topics in ASEAN Business)

2(2-0-4)

กลุ่มวิชาการบริหารจัดการลักชัวรี่แบรนด์

รหัสวิชา รายวิชา จำานวนหน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

LBM 6201 มุมมองทางวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ของอุตสาหกรรมลักชัวรี่

(Cross-Cultural and Creative Aspects of Luxury Industry)

2(2-0-4)

LBM 6202 สภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมลักชัวรี่ 

(Luxury Environment)

2(2-0-4)

LBM 6203 การสื่อสารลักชัวรี่แบรนด์

(Luxury Brand Communication)

2(2-0-4)

LBM 6204 การสร้างแบรนด์และการตลาดของอุตสาหกรรมลักชัวรี่

(Branding and Marketing of Luxury Industry)

2(2-0-4)
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LBM 6205 หัวข้อเลือกสรรทางอุตสาหกรรมลักชัวรี่

(Selected Topics in Luxury Industry)

2(2-0-4)

LBM 6206 สัมมนาเรื่องการบริหารจัดการลักชัวรี่แบรนด์

(Seminars in Luxury Brand Management) 

2(2-0-4)

LBM 6207 การจัดการออกแบบสำาหรับอุตสาหกรรมลักชัวรี่ 

(Design Management for Luxury Industry)

2(2-0-4)

LBM 6208 การจัดการค้าปลีกสินค้าลักชัวรี่

(Luxury Retail Management) 

2(2-0-4)

LBM 6209 ความเป็นผู้ประกอบการกับการสร้างธุรกิจสินค้าลักชัวรี่

(Entrepreneurship and Venture Initiation in Luxury Business) 

2(2-0-4)

LBM 6210 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติการบริหารจัดการลักชัวรี่แบรนด์ 1

(Work-based Learning in Luxury Brand Management 1)

3(0-40-0)

LBM 6211 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติการบริหารจัดการลักชัวรี่แบรนด์ 2

(Work-based Learning in Luxury Brand Management 2)

3(0-40-0)

วิทยานิพนธ์ สำาหรับนักศึกษา แผน ก แบบ ก 2

รหัสวิชา รายวิชา จำานวนหน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

BUI 6901 วิทยานิพนธ์ 

 (Thesis)

12(0-0-36)

รายวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ สำาหรับนักศึกษา แผน ข

รหัสวิชา รายวิชา จำานวนหน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

BUI 6902 การศึกษาค้นคว้าอิสระ – ห้องทดลองบูรณาการ 1

(Independent Study – Integration Lab 1)

3(0-0-9)

BUI 6903 การศึกษาค้นคว้าอิสระ – ห้องทดลองบูรณาการ 2

(Independent Study – Integration Lab 2)

3(0-0-9)

แผนการศึกษา
แผน ก แบบ ก 2 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3

BUI 6104 การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจสำาหรับ

การตัดสินใจทางธุรกิจ

2(2-0-4) xxx xxxx

xxx xxxx

หมวดวิชาเลือก

หมวดวิชาเลือก

2(2-0-4)

2(2-0-4)

BUI 6105 ระเบียบวิธีวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล 2(2-0-4) xxx xxxx หมวดวิชาเลือก 2(2-0-4)

BUI 6106 รายงานทางการเงินและการจัดการ 2(2-0-4) xxx xxxx หมวดวิชาเลือก 2(2-0-4)

BUI 6107 การตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค 2(2-0-4) xxx xxxx หมวดวิชาเลือก 2(2-0-4)

BUI 6108 การจัดการปฏิบัติการและโลจิสติกส์

ระดับโลก

2(2-0-4)

รวม 10 รวม 10
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ภาคการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 4

BUI 6109 ภาวะผู้นำาและพฤติกรรมองค์การ 2(2-0-4) BUI 6901 วิทยานิพนธ์ 12(0-0-36)

BUI 6110 ภูมิปัญญาตะวันออกในการจัดการ 2(2-0-4)

BUI 6111 สภาพแวดล้อมทางธุรกิจระดับโลก 2(2-0-4)

BUI 6112 กลยุทธ์ธุรกิจระหว่างประเทศ 2(2-0-4)

xxx xxxx หมวดวิชาเลือก 2(2-0-4)

รวม 10 รวม 12

แผน ข 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3

BUI 6104 การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจสำาหรับการ

ตัดสินใจทางธุรกิจ

2(2-0-4) xxx xxxx

xxx xxxx

หมวดวิชาเลือก

หมวดวิชาเลือก

2(2-0-4)

2(2-0-4)

BUI 6105 การวิเคราะห์ข้อมูลและการวิจัยทางธุรกิจ 2(2-0-4) xxx xxxx หมวดวิชาเลือก 2(2-0-4)

BUI 6106 รายงานทางการเงินและการจัดการ 2(2-0-4) xxx xxxx หมวดวิชาเลือก 2(2-0-4)

BUI 6107 การตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค 2(2-0-4) xxx xxxx หมวดวิชาเลือก 2(2-0-4)

BUI 6108 การจัดการปฏิบัติการและโลจิสติกส์

ระดับโลก

2(2-0-4)

รวม 10 รวม 10

ภาคการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 4

BUI 6109 ภาวะผู้นำาและพฤติกรรมองค์การ 2(2-0-4) xxx xxxx หมวดวิชาเลือก 2(2-0-4)

BUI 6110 ภูมิปัญญาตะวันออกในการจัดการ 2(2-0-4) xxx xxxx หมวดวิชาเลือก 2(2-0-4)

BUI 6111 สภาพแวดล้อมทางธุรกิจระดับโลก 2(2-0-4) xxx xxxx หมวดวิชาเลือก 2(2-0-4)

BUI 6112

xxx xxxx

กลยุทธ์ธุรกิจระหว่างประเทศ 

หมวดวิชาเลือก

2(2-0-4) BUI 6902 การศึกษาค้นคว้าอิสระ – ห้องทดลอง

บูรณาการ 1

3(0-0-9)

2(2-0-4) BUI 6903 การศึกษาค้นคว้าอิสระ – ห้องทดลอง

บูรณาการ 2

3(0-0-9)

รวม 10 รวม 12
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรภาษาจีน)
Doctor of Philosophy Program in Business Administration (Chinese Program)

ชื่อปริญญา
ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรภาษาจีน)

 (ชื่อย่อ) : ปร.ด. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรภาษาจีน)

ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Doctor of Philosophy Program in Business Administration (Chinese Program)

 (ชื่อย่อ) : Ph.D. (Business Administration) 

ความเป็นมาและจุดเด่นของสาขา
โอกาสและความท้าทายของการจัดการธุรกิจในศตวรรษที่ 21 เห็นได้จากประเทศ องค์กร สถาบันไปจนถึงตัวบุคคลต่างเข้าสู่เครือข่ายระดับ

โลกที่ไร้พรมแดนได้ในระยะเวลาอันสั้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การเป็นผู้นำาและการบริหารภายใต้ระบบอันซับซ้อนนี้ จำาเป็นต้องมีสายตาอันแหลมคม

สามารถมองเห็นแนวโน้มทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม สภาพแวดล้อมทางด้านเทคโนโลยี โครงสร้างอำานาจอันกระจัดกระจาย การเคลื่อนไหว

ของทรัพยากรและข้อมูล รูปแบบการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมองค์กรและตัวบุคคล ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงและความขัดแย้งที่เกิดจากค่านิยม

และความเชื่อ

การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ส่งผลต่อความต้องการบัณฑิตที่มีระดับการศึกษาที่สูงขึ้นในสาขาวิชาและวิชาชีพต่างๆ ที่เพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรภาษาจีน) ของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ถ่ายทอดค่านิยมผ่านทฤษฎีอันสลับ 

ซับซ้อน ความเชี่ยวชาญด้านการวิจัย ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีพ และกรอบความรู้เฉพาะ ซึ่งเหมาะสำาหรับมหาบัณฑิตที่มีความรู้ด้านภาษาจีนใน

ประเทศและภูมิภาคนี้ซึ่งมีจำานวนเพิ่มขึ้นทุกวันที่กำาลังมองหาหลักสูตรปริญญาเอกด้านบริหารธุรกิจที่มีคุณภาพสูง

หลักสูตรนี้ยังสามารถตอบสนองต่อรูปแบบการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเมืองระดับโลก ตลอดจนองค์ประกอบจากปัจจัยต่าง ๆ 

อาทิ การที่ประเทศจีนกลายเป็นฐานการผลิตขนาดใหญ่ของโลก การมีตลาดเกิดใหม่ แหล่งที่มาของเงินทุน รูปแบบทางเลือกและกลไกการเจริญ

เติบโต อำานาจทางการเมืองรวมทั้งรูปแบบการพัฒนาอื่นๆ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นค่านิยมที่มีการทำาวิจัยและการใช้ภาษาจีนเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยน

ระหว่างนกัศกึษานอกประเทศจนีได้รบัความนยิมมากยิง่ขึน้ อกีทัง้การเกดิประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนทีม่ปีระเทศไทยเป็นศนูย์กลางภมูภิาคสามารถ

ดึงดูดนักศึกษาจากประเทศจีนจำานวนมากที่ต้องการเข้ามาศึกษาในประเทศไทย ซึ่งหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตร

ภาษาจนี) ของสถาบนัการจดัการปัญญาภวิฒัน์ได้สร้างพืน้ฐานเพือ่รองรบันกัศกึษาด้งกล่าวและมส่ีวนในการทำาให้เกดิความเข้าใจข้ามวฒันธรรม เกดิ

ความร่วมมือกันและเพิ่มความเจริญรุ่งเรืองแก่ภูมิภาคนี้

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรภาษาจีน) ของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์มุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความ

รู้ความเชี่ยวชาญรอบด้าน สามารถประกอบอาชีพเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย นักวิจัย ที่ปรึกษา ข้าราชการตลอดจนผู้บริหารในภาคธุรกิจ และมี

ความสามารถดังนี้

1) เข้าใจในหลักทฤษฎีและสามารถนำาไปปฏิบัติงานในด้านที่สนใจได้

2) มีความชำานาญด้านวิธีการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

3) สามารถแก้ไขปัญหาด้านการบริหารธุรกิจได้

4) สามารถนำาไปสร้างองค์ความรู้ใหม่อย่างมีนัยสำาคัญ

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา
1. สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททุกสาขาวิชา 

2. สำาหรับผูท้ีไ่ม่ได้ใช้ภาษาจนีเป็นภาษาหลกัหรอืภาษาประจำาชาตกิำาเนดิ ต้องผ่านการวดัระดบัความรูท้างด้านภาษาจนีตามทีส่ถาบนักำาหนด
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เกณฑ์การสำาเร็จการศึกษา
1.1 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กำาหนดในหลักสูตร โดยได้คะแนนเฉลี่ยไม่ตำ่ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า 

1.2 สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อเป็นผู้มีสิทธิขอทำาดุษฎีนิพนธ์ 

1.3 เสนอดุษฎีนิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการ ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและ

ภายนอกสถาบัน 

1.4 ผลงานดุษฎีนิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติอย่างน้อย 1 ฉบับหรือวารสารระดับชาติอย่างน้อย 2 ฉบับ หรืออย่าง

น้อยดำาเนนิการให้ผลงานหรอืส่วนหนึง่ของผลงานได้รบัการยอมรบัให้ตพีมิพ์ในวารสารหรอืส่ิงพมิพ์ทางวชิาการทีม่กีรรมการภายนอก

มาร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ 

1.5 ส่งเล่มดุษฎีนิพนธ์ตามรูปแบบที่สถาบันกำาหนด

แนวทางการประกอบอาชีพ
ประกอบอาชีพตามสถานศึกษาหรือสถานประกอบการในฐานะอาจารย์ นักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญ หรือหัวหน้าหน่วยงานด้านการบริหารจัดการ

ทั่วไป บริหารด้านการตลาด บริหารการเงิน บริหารบุคลากร การวางแผนการผลิต การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น

หลักสูตร
จำานวนหน่วยกิต

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 63 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

แบบ 2

- หมวดวิชาบังคับ  27 หน่วยกิต

- ดุษฎีนิพนธ์  36 หน่วยกิต

รายวิชา
หมวดวิชาบังคับ

รหัสวิชา รายวิชา จำานวนหน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

BUC 7101 ระเบียบวิธีการวิจัยขั้นสูง

(Advanced Research Methodology)

3(3-0-9)

BUC 7102 วิธีการวิจัยเชิงปริมาณขั้นสูง

(Advanced Quantitative Methods)

3(3-0-9)

BUC 7103 วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพขั้นสูง

(Advanced Qualitative Methods)

3(3-0-9)

BUC 7104 สัมมนาด้านกลยุทธ์การจัดการทั่วไปและด้านการตลาด

(Seminar in Strategic Management and Marketing)

3(1-4-7)

BUC 7105 สัมมนาด้านกลยุทธ์การจัดการการเงินและด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

(Seminar in Strategic Financial Management and Human 

Resources Management)

3(1-4-7)

BUC 8102 สัมมนาดานกลยุทธ์การผลิตและโลจิสติกส์

(Seminar in Stategic Operation Management and Logistics)

3(1-4-7)

BUC 8101 การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ขั้นสูงสำาหรับการบริหารธุรกิจ

(Advanced Economic Analysis for Business Administration)

3(3-0-9)
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รหัสวิชา รายวิชา จำานวนหน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

BUC 7106 การปฏิบัติการวิจัย I 

(Research Apprenticeship)

3(1-4-7)

BUC 8103 การปฏิบัติการวิจัย II

(Research Apprenticeship II)

3(1-4-7)

BUC 8901 ดุษฎีนิพนธ์

(Dissertation)

36(0-0-144)

แผนการศึกษา

แบบ 2

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

BUC 7101 ระเบียบวิธีการวิจัยขั้นสูง 3(3-0-9) BUC 7103 วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพขั้นสูง 3(3-0-9)

BUC 7102

BUC 7104

วิธีการวิจัยเชิงปริมาณขั้นสูง

สัมมนาดานกลยุทธ์การจัดการทั่วไป

3(3-0-9)

3(1-4-7)

BUC 7105 สัมมนาดานกลยุทธ์การจัดการการเงิน

และด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

3(1-4-7)

และด้านการตลาด BUC 7106 การปฏิบัติการวิจัย I 3(3-0-9)

รวม 90 รวม 9

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

BUC 8101 การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ขั้นสูง

สำาหรับการบริหารธุรกิจ

3(3-0-9) BUC 8901 ดุษฎีนิพนธ์ (ส่วนที่ 1 และ 2) 12(0-0-48)

BUC 8102 สัมมนาด้านกลยุทธ์การผลิต

และโลจิสติกส์

3(1-4-7)

BUC 8103 การปฏิบัติการวิจัย II

การสอบวัดคุณสมบัติ

3(3-0-9)

N/A

รวม 9 รวม 12

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

BUC8901 ดุษฎีนิพนธ์ (ส่วนที่ 3) 12(0-0-48) BUC 8901 ดุษฎีนิพนธ์ (ส่วนที่ 4) 12(0-0-48)

รวม 12 รวม 12
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工商管理哲学博士学位 
工商管理专业（中文体系）

课程名称
	 泰语 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรภาษาจีน) 

	 英语	 Doctor of Philosophy Program in Business Administration

   (Chinese Program)

学位和专业名称
	 泰语	 （全称	 ：	ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรภาษาจีน)

  （简称）	 ：	ปร.ด. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรภาษาจีน)

	 英语	 （全称）	 ：	Doctor of Philosophy Program in Business Administration (Chinese Program)

  （简称）	 ：	Ph.D. (Business Administration) 

办学目的
本校的工商管理哲学博士学位（中文体系）专注于培育博学多才的博士人才。毕业后能够担任高等院校教师、教

授、科研人员、顾问、公务员以及企业高等管理人员等职务，并具有以下各项才能：

1.	领会各项概念并能灵活地运用于感兴趣的领域；

2.	精通定量和定性研究方法；

3.	能够解决工商管理领域上的问题;
4.	有突破性地创造新的知识。

入学条件
1.	有任何专业的硕士学历	

2.	非汉语母语的学生，必须通过本校规定的汉语水平考试。

毕业条件
1.	修完本课程要求的所有科目，平均分达3.00

2.	通过资格考试	(Qualifying	Examination)

3.	博士论文答辩通过

4.	博士论文必须在任一份有同行评审的国际级期刊上刊登，或两份有同行评审本国等级的期刊上刊登。

5.	依照本校要求的格式提交论文册

就业方向
 在学校或高等院校担任教授或教师、科研人员、专业人员或在企业中担任市场管理、财务管理、人事管理、生产

管理、采购等方面的部门主管等职位。

课程结构
课程总学分：63个学分。课程结构如下：

-	 必修课	 	 27		学分

-	 博士论文	 	 36		学分
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科目代号 科目名称 学分
BUC7101 高级研究方法概论

(Advanced Research Methodology)
3(3-0-9)

BUC 7102 高级定量研究方法概论

(Advanced Quantitative Methods)
3(3-0-9)

BUC 7103 高级定性研究方法概论

(Advanced Qualitative Methods)
3(3-0-9)

BUC 7104 战略管理与市场营销研讨

(Seminar in Strategic Management and Marketing)
3(1-4-7)

BUC 7105 财务与人力资源管理研讨

(Seminar in Strategic Financial Management and Human Resources Management)
3(1-4-7)

BUC 8102 运营和物流管理研讨

(Seminar in Stategic Operation Management and Logistics)
3(1-4-7)

BUC 8101 商务管理的经济学分析

(Advanced Economic Analysis for Business Administration)
3(3-0-9)

BUC 7106 研究实践（一）

(Research Apprenticeship)
3(1-4-7)

BUC 8103 研究实践（二）

(Research Apprenticeship II)
3(1-4-7)

BUC 8901 博士论文

(Dissertation)
36(0-0-144)

备注：学分说明：学分（每周授课小时数	–	实习小时数	–	自习小时数）

例如：3(3-0-9)  学分=3（每周授课小时数	=3，实习小时数=0，自习小时数=9）

学习方案

第一年第一学期 第一年第二学期

BUC 7101 高级研究方法概论 3(3-0-9) BUC 7103 高级定性研究方法概论 3(3-0-9)

BUC 7102 高级定量研究方法概论 3(3-0-9) BUC 7105 财务与人力资源管理研讨 3(1-4-7)

BUC 7104 战略管理与市场营销研讨 3(1-4-7) BUC 7106 研究实践（一） 3(3-0-9)

合计 90 合计 9

第二年第一学期 第二年第二学期

BUC 8101 商务管理的经济学分析 3(3-0-9) BUC 8901 博士论文（第一、二部分） 12(0-0-48)

BUC 8102 运营和物流管理研讨 3(1-4-7)

BUC 8103 研究实践（二） 3(3-0-9)

综合考试 N/A

合计 9 合计 12

第三年第一学期 第三年第二学期

BUC 8901 博士论文（第三部分） 12(0-0-48) BUC 8901 博士论文（第四部分） 12(0-0-48)

合计 12 合计 12
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รายชื่ออาจารย์และบุคลากรประจำาวิทยาลัยนานาชาติ

1. Prof. Dr. Zhimin Tang
คณบดี

2. น.ส.ธัญสินี  เลิศศิริวรพงศ์
ผู้ช่วยคณบดี

3. Assoc. Prof. Dr. Hongyan Shang
ผู้อำานวยการหลักสูตร C-MBA

4. ดร.วีริสา โชติยะปุตตะ
ผู้ช่วยผู้อำานวยการหลักสูตร I-MBA

5. ดร.พีรญา เล็กกัมพร์
อาจารย์ประจำา

6. ดร.ฐิติพร  สงวนปิยะพันธ์
อาจารย์ประจำา 

7. ดร.ชัยณรงค์  อิทธิภาณุวัด 
อาจารย์ประจำา

8. Dr. Erming Xu
อาจารย์ประจำา
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9. Dr.Long Ye
อาจารย์ประจำา

10. Dr. Haijun Lu
อาจารย์ประจำา

11. ดร.พรรค  ธารดำารงค์
อาจารย์ประจำา

12. Ms. Renyuan Nong
อาจารย์ประจำา

13. นางสุรัชดา  เชิดบุญเมือง
อาจารย์ประจำา

15. นางสาวสุพีชา  ตรีสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่

14. ชนกพร ทองตากรณ์
เจ้าหน้าที่อาวุโส

16. ปรีดาวรรณ เกษางาม
เจ้าหน้าที่

17. Mr. Ashraful Siddique Alam
เจ้าหน้าที่
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ข้อบังคับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2556

  โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น อาศัยอำานาจตามความในมาตรา 34 

(2) มาตรา 56 และมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 สภาสถาบันการจัดการ

ปัญญาภิวัฒน์ ในการประชุมครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2556 เห็นสมควรออกข้อบังคับ ดังต่อไปนี้

  ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2556”

  ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป

  ข้อ 3 ให้ยกเลิก

    ข้อบังคับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554

  ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้

   “สถาบัน”      หมายความว่า สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

   “สภาสถาบัน”   หมายความว่า สภาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

   “อธิการบดี”      หมายความว่า     อธิการบดีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

   “คณะ”       หมายความว่า คณะวิชาและหน่วยงานเทียบเท่าคณะที่เปิดสอนในสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

   “คณบดี”       หมายความว่า    หัวหน้าผู้ที่มีความรับผิดชอบงานของคณะและหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะ

   “สาขาวิชา”     หมายความว่า     สาขาวิชาของคณะ ซึ่งอาจมีหลายสาขาวิชาก็ได้

   “หัวหน้าสาขาวิชา”  หมายความว่า   หัวหน้าผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานของสาขาวิชา

   “อาจารย์ที่ปรึกษา”  หมายความว่า อาจารย์ผู้ที่สถาบันกำาหนดให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาประจำาตัวนักศึกษาแต่ละคน

   “ค่าลงทะเบียน”  หมายความว่า ค่าหน่วยกิตรายวิชา ค่าบำารุง และค่าธรรมเนียม ที่นักศึกษาลงทะเบียน

หมวด 1

ระบบการศึกษา

  ข้อ 5 สถาบันจัดระบบการศึกษาระดับปริญญาตรีไว้ดังต่อไปนี้

    5.1 การศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นการศึกษาระบบทวิภาค ในปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ ได้แก่ ภาค

การศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 มีระยะเวลาการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ หรือเทียบได้ไม่น้อยกว่านี้ และภาค

การศึกษาฤดูร้อนมีระยะเวลาการศึกษาและจำานวนหน่วยกิตโดยมีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาฤดูร้อน เป็นภาค

การศึกษาที่ไม่บังคับ เว้นแต่หลักสูตรที่กำาหนดให้ต้องศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อนด้วย ทั้งนี้ สถาบันอาจจัดระบบการศึกษาเป็นแบบอื่นได้เพื่อเอื้อ

ต่อการเรียนการสอนของสถาบัน

    5.2 หน่วยกิต หมายถึง หน่วยที่แสดงปริมาณการศึกษาที่สถาบันจัดให้มีการเรียนการสอน แก่นักศึกษา โดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

      (1)  รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต

      (2)  รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต

      (3)  การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต

      (4)  การทำาโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย ที่ใช้เวลาทำาโครงงานหรือกิจกรรมนั้นๆ ไม่น้อยกว่า 

45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต

    5.3 วิธีการจัดการเรียนการสอน มีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือหลายรูปแบบ ดังนี้

      (1) จัดการเรียนการสอนตามวัน เวลา ปกติ หรือนอกเวลาทำาการปกติ

      (2) การศึกษาแบบทางไกล เป็นการจัดการศึกษาโดยใช้การสอนทางไกลผ่านทางไปรษณีย์หรือวิทยุกระจายเสียง หรือ

เครือข่ายสารสนเทศ

      (3) การศึกษาแบบชุดวิชา เป็นการจัดการเรียนการสอนเป็นรายวิชา หรือกลุ่มรายวิชา ตามกำาหนดเวลาของคณะนั้นๆ



305225

หมวด 2

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาและการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา

  ข้อ 6 ผู้สมัครเข้าศึกษาต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

    6.1 เป็นผู้สำาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือสำาเร็จการศึกษาชั้นอนุปริญญา หรือปริญญาตรี

    6.2  เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี

    6.3 ไม่เคยต้องโทษตามคำาพิพากษาของศาล เว้นแต่ในกรณีที่โทษนั้นเกิดจากความผิดอันกระทำาโดยประมาท หรือความผิดอัน

เป็นลหุโทษ

    6.4 ไม่เป็นผู้วิกลจริตและไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ โรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาหรือติดยาเสพติด

  ข้อ 7 การคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา กระทำาโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

    7.1 การสอบคัดเลือก

          7.2 การคัดเลือก  

    7.3 การรับเข้าตามโครงการพิเศษ

  ข้อ 8 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา ต้องขึ้นทะเบียนนักศึกษาด้วยตนเองตามวัน เวลา และสถานที่ที่สถาบันกำาหนด โดยจะมี

สถานภาพเป็นนักศึกษาเมื่อได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและทำาการลงทะเบียนเรียนพร้อมชำาระเงินค่าลงทะเบียน กรณีที่ไม่อาจขึ้นทะเบียนนักศึกษา

ตามวัน เวลาที่กำาหนด จะต้องแจ้งเหตุขัดข้องเป็นลายลักษณ์อักษรต่อสำานักส่งเสริมวิชาการก่อนวันขึ้นทะเบียน และจะต้องทำาการขึ้นทะเบียน

ภายในระยะเวลาที่กำาหนดภายหลัง มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเป็นนักศึกษา

หมวด 3

การลงทะเบียน

  ข้อ 9 การลงทะเบียนจะต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา และหากรายวิชาใดที่หลักสูตรกำาหนดให้ต้องเคยศึกษา หรือต้อง

สอบผ่านรายวิชาพื้นฐานหรือรายวิชาบังคับก่อน นักศึกษาต้องดำาเนินการให้เป็นไปตามที่กำาหนดก่อนจึงจะมีสิทธิ์ลงทะเบียนรายวิชานั้นได้

  ข้อ 10 นักศึกษาที่มิได้ลงทะเบียนภายใน 14 วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติจะหมดสิทธิ์เรียนในภาคการศึกษานั้น และจะต้องยื่น

ขอลาพักการศึกษาเพื่อรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาของสถาบัน

  หากนักศึกษาประสงค์จะลงทะเบียนในภาคการศึกษาฤดูร้อน จะต้องลงทะเบียนภายใน 7 วันนับจาก วันเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน มิฉะน้ัน

จะหมดสิทธิ์เรียนในภาคการศึกษาฤดูร้อนนั้น ทั้งนี้นักศึกษา ไม่ต้องยื่นขอลาพักการศึกษาในภาคการศึกษาฤดูร้อน

  ข้อ 11 นักศึกษาที่ไม่สามารถลงทะเบียนในภาคการศึกษาปกติ จะต้องยื่นเรื่องขอลาพักการศึกษา เพื่อรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา

ต่อสำานักส่งเสริมวิชาการก่อนปิดภาคการศึกษา

  ข้อ 12 สถาบันอาจจะปิดรายวิชาใดรายวิชาหน่ึง หรือกลุ่มเรียนใดกลุ่มเรียนหน่ึงของรายวิชา หรืออาจจำากัดจำานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียน

ในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง หรือกลุ่มเรียนใดกลุ่มเรียนหนึ่งได้ ทั้งนี้ การประกาศปิดรายวิชาหรือกลุ่มเรียนใดที่มีนักศึกษาลงทะเบียนไปแล้ว นักศึกษา

สามารถลงทะเบียน ในรายวิชาอื่นหรือกลุ่มเรียนอื่นทดแทน หรือขอเพิกถอนเพื่อโอนเงินค่าหน่วยกิตไปยังภาคการศึกษาถัดไป

  ข้อ 13 จำานวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียน

    การลงทะเบียนเรียน ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิตในแต่ละภาคการศึกษาปกติ สำาหรับ

การลงทะเบียนเรียนท่ีมีจำานวนหน่วยกิตแตกต่างไปจากเกณฑ์ข้างต้น ก็อาจทำาได้ แต่ท้ังน้ีต้องไม่กระทบกระเทือนต่อมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา 

และต้องเรียนให้ครบ ตามจำานวนหน่วยกิตตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร 

  ข้อ 14 นักศึกษาอาจขอลงทะเบียนสูงกว่าหน่วยกิตที่กำาหนดตามข้อ 13 ได้ไม่เกิน 3 หน่วยกิตเฉพาะกรณี ที่เป็นการลงทะเบียนในภาค

การศึกษาสุดท้ายที่คาดว่าจะสำาเร็จการศึกษาเท่านั้น โดยได้รับอนุมัติจากคณบดีคณะที่นักศึกษาสังกัด

  ข้อ 15 นักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชาที่มีเวลาเรียนซ้ำาซ้อนกัน ให้นับผลคะแนนสอบเพียงรายวิชาเดียว โดยรายวิชาที่ซ้ำาซ้อนนั้นจะได้

รับการบันทึกสัญลักษณ์ W และไม่มีสิทธิ์ขอคืนหรือโอนเงินค่าหน่วยกิต

  ข้อ 16 ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนน้อยกว่าที่กำาหนดในข้อ 13 จะต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีคณะที่นักศึกษาสังกัด
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หมวด 4

การขอเพิ่มรายวิชา ขอลดรายวิชา และขอเพิกถอนรายวิชา

  ข้อ 17 การขอเพิ่มรายวิชา ขอลดรายวิชา และขอเพิกถอนรายวิชา

    17.1 การขอเพิ่มรายวิชา ขอลดรายวิชา และขอเพิกถอนรายวิชาให้เป็นไปตามประกาศของสถาบัน

     17.2 การขอเพิ่มรายวิชา ขอลดรายวิชา และขอเพิกถอนรายวิชา จะต้องมีจำานวนหน่วยกิตรวม ในแต่ละภาคการศึกษาตามที่

กำาหนดในข้อ 13 และข้อ 14

หมวด 5

การวัดและประเมินผลการศึกษา

  ข้อ 18 การวัดผลการศึกษา ดำาเนินการดังนี้

    18.1 การวัดผลการศึกษาแต่ละรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียน อาจกระทำาโดยการสอบระหว่างภาคการศึกษาเป็นระยะๆ อย่าง

น้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง และการสอบปลายภาคการศึกษา

    18.2  นักศึกษาต้องมีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาศึกษาในแต่ละรายวิชาจึงจะมีสิทธิ์ได้รับการวัดและประเมินผล

ปลายภาคการศึกษา 

    18.3 ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถเข้าสอบปลายภาคการศึกษาได้ เพราะเหตุเจ็บป่วยหรือเหตุสุดวิสัย คณบดีอาจอนุมัติให้มีการ

สอบชดเชยโดยให้นักศึกษายื่นคำาร้องต่อคณะที่นักศึกษาสังกัดภายใน 10 วันทำาการ นับจากวันที่ขาดสอบและจะได้รับสัญลักษณ์ I ในรายวิชาที่

ขาดสอบ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามประกาศสถาบัน ว่าด้วยการให้สัญลักษณ์ I แก่นักศึกษา 

  ข้อ 19 การประเมินผลการศึกษา

    19.1 ผลการศึกษาของแต่ละรายวิชาให้มีการประเมินเป็นสัญลักษณ์ที่มีค่าระดับคะแนน จำานวน 8 ระดับ ดังนี้

     สัญลักษณ์   ความหมาย   ค่าระดับคะแนน

  A    ดีเยี่ยม (Excellent) 4.0

  B+    ดีมาก (Very Good) 3.5

  B    ดี (Good) 3.0

  C+    ค่อนข้างดี (Fairly Good) 2.5

  C    พอใช้ (Fair) 2.0

  D+    อ่อน (Poor) 1.5

  D    อ่อนมาก (Very Poor) 1.0

  F    ตก (Fail)  0

   19.2 ในกรณีที่ไม่สามารถประเมินผลเป็นสัญลักษณ์ที่มีค่าระดับคะแนนตามข้อ 19.1 ให้ใช้สัญลักษณ์ที่ไม่มีค่าระดับคะแนน 

ดังต่อไปนี้

    สัญลักษณ์     ความหมาย

 I  การวัดผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete)

 S  ผลการศึกษาเป็นที่พอใจ (Satisfactory)

 U  ผลการศึกษาไม่เป็นที่พอใจ (Unsatisfactory)

 W  การเพิกถอนรายวิชา (Withdrawal)

 P  การศึกษายังไม่สิ้นสุด (In Progress)

 AU   การลงทะเบียนรายวิชาเพื่อร่วมฟัง (Audit)

 ACC  ผลการศึกษาที่ได้รับการเทียบโอน (Accredit) 
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    19.3 สัญลักษณ์ I (Incomplete) หมายถึง การวัดผลยังไม่สมบูรณ์ ซึ่งไม่ได้เกิดจากความ บกพร่องทางวิชาการของนักศึกษา 

และอาจารย์ผู้สอนเห็นสมควรให้รอผลการศึกษา โดยความเห็นชอบของหัวหน้าสาขาวิชา หรือโดยความเห็นชอบของคณบดีในกรณีของคณะที่ไม่มี

หัวหน้าสาขาวิชา

    19.4 สัญลักษณ์ S (Satisfactory) หมายถึง ผลการศึกษาเป็นที่พอใจ นักศึกษาสอบผ่านรายวิชานั้น

    19.5 สัญลักษณ์ U (Unsatisfactory) หมายถึง ผลการศึกษาไม่เป็นที่พอใจ นักศึกษาต้องลงทะเบียนศึกษารายวิชาซ้ำาเพื่อเปลี่ยน

สัญลักษณ์ U เป็น S

    19.6 สัญลักษณ์ W (Withdrawal) หมายถึง การขอเพิกถอนรายวิชาโดยได้รับอนุมัติหรือถูกสถาบันเพิกถอนรายวิชาและไม่นับ

หน่วยกิต โดยการให้สัญลักษณ์ W มีเกณฑ์ดังนี้

     (1) นักศึกษาขอเพิกถอนรายวิชานั้น ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเรื่องของการขอเพิกถอนรายวิชา

     (2)  นักศึกษาขอเพิกถอนรายวิชานั้น เนื่องจากขาดสอบและได้รับอนุมัติให้เพิกถอนภายในเวลาที่กำาหนด

     (3)  นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาหลังจากที่ได้ลงทะเบียนในภาคการศึกษาที่ขอลาพัก

    19.7  สัญลักษณ์ P (In Progress) หมายถึง การศึกษายังไม่สิ้นสุด และยังไม่มีการวัดผล และประเมินผลภายในภาคการศึกษาที่

ลงทะเบียน โดยการให้สัญลักษณ์ P ให้เป็นไปตามประกาศสถาบัน ว่าด้วยการให้สัญลักษณ์ P

    สัญลักษณ์ P จะถูกเปล่ียนเม่ือได้รับการวัดผลและประเมินผลแล้ว ท้ังน้ี ไม่เกินวันสุดท้ายของการสอบปลายภาคในภาคการศึกษา

ปกติถัดไป หากพ้นกำาหนดดังกล่าวให้เปลี่ยนเป็นค่าระดับคะแนน F

    19.8  สัญลักษณ์ AU (Audit) หมายถึง การลงทะเบียนรายวิชาเพื่อร่วมฟังโดยไม่นับหน่วยกิต แต่อาจให้มีการวัดผลและประเมิน

ผลการเรียนเพื่อขอรับสัมฤทธิบัตร และต้องมีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาศึกษาในแต่ละรายวิชา

    19.9  สัญลักษณ์ ACC (Accredit) หมายถึง ผลการศึกษาที่ได้รับจากการเทียบโอนรายวิชา จากการพิจารณาของคณะกรรมการ

เทียบโอนรายวิชา

    19.10  นักศึกษาที่มีผลการศึกษาในค่าระดับคะแนน D ขึ้นไป หรือได้สัญลักษณ์ S ตามแต่กรณี ถือว่าสอบได้ในรายวิชานั้น 

ยกเว้นรายวิชาที่กำาหนดไว้เป็นอย่างอื่นในหลักสูตรหรือมีข้อกำาหนดของสมาคมวิชาชีพ

  ข้อ 20 การลงทะเบียนซ้ำา

    20.1 นักศึกษาที่สอบได้ค่าระดับคะแนน F สัญลักษณ์ U หรือสัญลักษณ์ W ในรายวิชาบังคับ จะต้องลงทะเบียนซ้ำาจนกว่าจะ

สอบได้

    20.2 นักศึกษาที่สอบได้ค่าระดับคะแนน F หรือสัญลักษณ์ U ในรายวิชาเอกเลือก (Major Elective) หรือรายวิชาโทเลือก 

(Minor Elective) หรือรายวิชาเลือกเสรี (Free Elective) จะลงทะเบียนวิชานั้นซ้ำาอีก หรือเลือกรายวิชาอื่นแทนได้โดยขออนุมัติลงทะเบียนและ

เปลี่ยนรายวิชาจากคณบดีคณะที่นักศึกษาสังกัด

  ข้อ 21 การลงทะเบียนเพื่อปรับคะแนนเฉลี่ยสะสม สามารถกระทำาได้ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้

    21.1 นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาอื่นนอกเหนือจากที่หลักสูตรกำาหนด และเป็นรายวิชาที่เปิดสอนในระดับเดียวกับหลักสูตรที่

นักศึกษาศึกษา

    21.2 นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาเดิมท่ีได้ค่าระดับคะแนน D หรือ D+ ให้นำาผลการศึกษาคร้ังสุดท้ายมาคำานวณค่าระดับคะแนน

เฉลี่ยสะสม

  ข้อ 22 การนับหน่วยกิตสะสม (Credit Earned)  เพื่อให้ครบหลักสูตร คือ การนับหน่วยกิตของรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนและสอบ

ผ่านเท่านั้น ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาใดมากกว่าหนึ่งครั้ง ให้นับหน่วยกิตที่สอบผ่านเป็นหน่วยกิตสะสมเพียงครั้งเดียว โดยให้นำาผล

การศึกษาครั้งสุดท้ายของรายวิชานั้นมาใช้ในการคำานวณคะแนนเฉลี่ยสะสม

  ข้อ 23 การคำานวณคะแนนเฉลี่ยประจำาภาค (Grade  Point  Average : GPA) ให้คำานวณจากผลการศึกษาทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนใน

ภาคการศึกษานั้นๆ โดยเอาผลรวมของผลคูณของหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนของทุกรายวิชาหารด้วยผลรวมของหน่วยกิตของทุกรายวิชาที่มีค่า

ระดับคะแนนในภาคการศึกษานั้นๆ

  ข้อ 24 การคำานวณคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade Point Average : GPAX) ให้คำานวณจากผลการศึกษาตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา

จนถึงภาคการศึกษาสุดท้าย โดยเอาผลรวมของผลคูณของหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนของทุกรายวิชาหารด้วยผลรวมของหน่วยกิตทุกรายวิชา 

ทั้งนี้ไม่นำารายวิชาที่ได้สัญลักษณ์ที่ไม่มีค่าระดับคะแนนมาคำานวณ ในกรณีนักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาใดมากกว่าหนึ่งครั้ง ให้นับหน่วยกิตเพียง

ครั้งเดียวและนำาผลการศึกษาครั้งสุดท้ายของรายวิชานั้นมาคำานวณ
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หมวด 6

สภาพนักศึกษา และการพ้นสภาพ

 ข้อ 25 การเทียบชั้นปีของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ให้เทียบจากจำานวนหน่วยกิต ที่สอบได้ ดังนี้

   (1)  นักศึกษาสอบได้ต่ำากว่า 33 หน่วยกิต เทียบเท่าชั้นปีที่ 1 

   (2)  นักศึกษาสอบได้ตั้งแต่ 33 หน่วยกิตขึ้นไป แต่ต่ำากว่า 66 หน่วยกิต เทียบเท่าชั้นปีที่ 2

   (3)  นักศึกษาสอบได้ตั้งแต่ 66 หน่วยกิต ขึ้นไป แต่ต่ำากว่า 99 หน่วยกิต เทียบเท่าชั้นปีที่ 3

   (4)  นักศึกษาสอบได้ตั้งแต่ 99 หน่วยกิต ขึ้นไป เทียบเท่าชั้นปีที่ 4

 ข้อ 26 การจำาแนกสภาพนักศึกษา จะกระทำาเมื่อสิ้นปีการศึกษา เว้นแต่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ให้จำาแนกสภาพนักศึกษาเมื่อทำาการศึกษาไป

แล้วเป็นเวลา 2 ภาคการศึกษา โดยจำาแนกเป็น  

   26.1 นักศึกษาสภาพปกติ ได้แก่ นักศึกษาที่สอบได้คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำากว่า 2.00

   26.2 นักศึกษาสภาพรอพินิจ ได้แก่ นักศึกษาที่สอบได้คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ต่ำากว่า 2.00

 ข้อ 27 การพ้นสภาพนักศึกษา นักศึกษาจะพ้นสภาพนักศึกษาในกรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้

   27.1 สำาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

   27.2 สอบได้คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ต่ำากว่า 1.50 ยกเว้นชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

   27.3  สอบได้คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ต่ำากว่า 1.75 สองภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน

   27.4  มีระยะเวลาการศึกษาครบสองเท่าของระยะเวลาตามที่หลักสูตรกำาหนดแล้วยังไม่สำาเร็จการศึกษา

   27.5  ขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร

   27.6  ขาดการลงทะเบียนและไม่ได้ลาพักการศึกษา

   27.7  ใช้หลักฐานปลอมในการสมัครเข้าเป็นนักศึกษา

   27.8  ต้องรับโทษจำาคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดให้จำาคุก เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทำาโดยประมาท  หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ

   27.9 สถาบันสั่งให้พ้นสภาพนักศึกษาด้วยเหตุกระทำาผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง

   27.10 ลาออก

   27.11 ตาย

 นักศึกษาที่พ้นสภาพตามข้อ 27.6 และ 27.10 อาจขอคืนสภาพนักศึกษาได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศสถาบัน

หมวด 7

การย้ายคณะ สาขาวิชา หรือรอบเวลาเรียน

 ข้อ 28 การย้ายคณะ สาขาวิชา หรือรอบเวลาเรียนของนักศึกษาภายในสถาบัน นักศึกษาต้องศึกษาอยู่ในคณะหรือสาขาวิชาเดิมมาแล้ว

เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา โดยให้ปฏิบัติดังนี้

   28.1  ให้นักศึกษายื่นคำาร้องขอย้ายคณะหรือสาขาวิชา โดยอยู่ในดุลยพินิจของคณบดี ที่เกี่ยวข้องพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ต้องดำาเนิน

การให้เสร็จสิ้นก่อนการลงทะเบียนเรียนประจำาภาคการศึกษานั้นๆ

   28.2  นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ย้ายคณะหรือสาขาวิชาจะต้องแสดงความจำานงขอโอนหน่วยกิตรายวิชาที่ได้ศึกษามาแล้ว เพื่อนำา

มาคำานวณหาค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม และการคำานวณคะแนนเฉลี่ยสะสมใหม่จะคำานวณเมื่อคะแนนของคณะหรือสาขาวิชาใหม่ได้แสดงผลการเรียน

แล้ว

   28.3  นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติไม่ขัดต่อเกณฑ์คุณสมบัติการเข้าศึกษาที่หลักสูตรกำาหนด

   28.4  จะต้องมีเวลาศึกษารายวิชาในหลักสูตรของคณะใหม่ หรือสาขาวิชาใหม่ ซึ่งขอย้าย เข้าศึกษาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 

ภาคการศึกษาปกติ จึงจะมีสิทธิ์สำาเร็จการศึกษา

หมวด  8

การลาพักการศึกษา

 ข้อ 29 การลาพักการศึกษา หมายถึง การขอรักษาสถานภาพนักศึกษา ในกรณีที่นักศึกษามีความประสงค์จะไม่ลงทะเบียน หรือไม่
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สามารถลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษาหลังจากที่ได้ศึกษาในสถาบันแล้วอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา โดย

   29.1 นักศึกษาอาจยื่นคำาร้องขออนุมัติลาพักการศึกษาได้ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

     (1) ถูกเกณฑ์หรือระดมเข้ารับราชการทหารกองประจำาการ

     (2)  ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ หรือทุนอื่นใดที่สถาบันเห็นสมควรสนับสนุน

     (3) เจ็บป่วยจนต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานานตามคำาสั่งแพทย์ โดยมีใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของทางราชการ

หรือเอกชน

     (4) มีเหตุจำาเป็นส่วนตัวหรือมีเหตุสุดวิสัยอันควรได้รับพิจารณาให้ลาพักการศึกษาได้ท้ังน้ี ให้นักศึกษาย่ืนคำาร้องโดยเร็วท่ีสุด

   29.2 การลาพักการศึกษาให้นักศึกษายื่นคำาร้องขอลาพักการศึกษาต่อคณบดีคณะที่นักศึกษาสังกัดได้ครั้งละ 1 ภาคการศึกษา 

แต่ไม่เกิน 2 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน หากนักศึกษามีความจำาเป็น ที่จะขอลาพักต่อไปอีก ให้ขออนุมัติเป็นกรณีพิเศษจากอธิการบดี

   29.3  การนับระยะเวลาการศึกษา ให้นับระยะเวลาที่ขอพักการศึกษาทุกครั้ง อยู่ในระยะเวลาการศึกษาตามที่สถาบันกำาหนด 

ยกเว้นกรณีลาพักการศึกษาเนื่องจากถูกเกณฑ์หรือระดมเข้ารับราชการทหารกองประจำาการ

   29.4  นักศึกษาจะต้องชำาระค่ารักษาสถานภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษาปกติที่ลาพักการศึกษา

   29.5  นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา เมื่อจะกลับเข้าศึกษาต่อต้องยื่นคำาร้องเพื่อขออนุมัติลงทะเบียนต่อคณบดีคณะที่

นักศึกษาสังกัด

   29.6 เมื่อนักศึกษาได้รับอนุมัติให้กลับเข้าศึกษาแล้ว ให้มีสถานภาพนักศึกษาเช่นเดียวกับก่อนได้รับการอนุมัติให้ลาพักการศึกษา

หมวด  9

การเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิต

  ข้อ 30 การเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิต ให้เป็นไปตามระเบียบสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

หมวด 10

การศึกษาข้ามสถาบัน

  ข้อ 31 นักศึกษาข้ามสถาบัน หมายถึง นักศึกษาของสถาบันที่ลงทะเบียนรายวิชาเพื่อศึกษากับสถาบัน อุดมศึกษาอื่น ทั้งภายในและ

ภายนอกประเทศ หรือนักศึกษา จากสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่ลงทะเบียนรายวิชาเพื่อศึกษากับสถาบัน

  ข้อ 32 การลงทะเบียนเพื่อศึกษากับสถาบันอุดมศึกษาอื่น มีเกณฑ์ดังนี้

    32.1 สถาบันอุดมศึกษาที่นักศึกษาขอศึกษาข้ามสถาบัน ต้องเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ให้การรับรองหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาแล้ว และสถาบันให้ความเห็นชอบและรับรองระบบการวัดผล

    32.2 นักศึกษาที่ประสงค์จะใช้สิทธิ์ดังกล่าว ต้องยื่นคำาร้องที่สำานักส่งเสริมวิชาการก่อนเปิดภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ 

เพื่อขออนุมัติจากคณบดีคณะที่นักศึกษาสังกัด

    32.3  รายวิชาที่นักศึกษาขอศึกษาข้ามสถาบัน ต้องมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชาของสถาบัน

    32.4  จำานวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนในภาคการศึกษาที่ศึกษาข้ามสถาบัน นับรวมแล้วต้องไม่เกินจำานวนหน่วยกิตที่สถาบัน

กำาหนดให้นักศึกษาลงทะเบียนต่อภาคการศึกษา

    32.5  นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนเพื่อศึกษาข้ามสถาบัน ต้องปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการลงทะเบียนของสถาบัน

อุดมศึกษาที่นักศึกษาไปลงทะเบียน

    32.6 นักศึกษาต้องติดตามผลการศึกษาเพื่อให้สถาบันนั้นๆ จัดส่งรายงานผลการศึกษาโดยตรงต่อสถาบัน

    32.7 กรณีนักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาเพื่อศึกษาข้ามสถาบัน หากรายวิชาที่ลงทะเบียนกับสถาบันอุดมศึกษาอื่นมีเวลาเรียน

ซ้ำาซ้อนกับรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนที่สถาบันจะได้รับอนุญาตให้นับ ผลการศึกษาเฉพาะรายวิชาที่ลงทะเบียนที่สถาบันเท่านั้น

  ข้อ 33 การลงทะเบียนรายวิชาของนักศึกษาจากสถาบันอื่นเพื่อศึกษากับสถาบัน มีเกณฑ์ดังนี้

    33.1 เป็นผู้ที่กำาลังศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาอื่นทั้งภายในและภายนอกประเทศ

    33.2 นักศึกษาต้องยื่นคำาร้องต่อสำานักส่งเสริมวิชาการของสถาบันก่อนเปิดภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ เพื่อขออนุมัติ

จากรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

    33.3 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียน ต้องชำาระค่าลงทะเบียนตามระเบียบของสถาบันทุกประการ
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หมวด 11

การสำาเร็จการศึกษา

  ข้อ 34 นักศึกษาต้องศึกษาตามหลักสูตรจนสำาเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษาปกติและ อย่างมากไม่เกิน 8 ปีการศึกษาปกติ

    ในกรณีที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้เทียบโอนผลการศึกษา นักศึกษาสามารถศึกษาตามหลักสูตรจนสำาเร็จการศึกษาได้น้อยกว่า 6 

ภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ต้องไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษาปกติ

  ข้อ 35 ให้นักศึกษาแจ้งความจำานงขอสำาเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้ายที่คาดว่าจะสำาเร็จการศึกษา เมื่อนักศึกษาลงทะเบียน

รายวิชาต่างๆ ครบตามข้อกำาหนดของหลักสูตรและคาดว่าจะสำาเร็จการศึกษาในภาคการศึกษานั้นๆ ต่อสำานักส่งเสริมวิชาการภายในระยะเวลาตาม

ประกาศของสถาบัน

  ข้อ 36 การให้ปริญญา นักศึกษาที่จะได้รับปริญญาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

    (1) สอบได้หน่วยกิตครบถ้วนตามสาขาวิชาที่ศึกษาและครบทุกรายวิชาที่กำาหนดไว้ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี

    (2) มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ของรายวิชาทั้งหมดที่นักศึกษาได้ศึกษา ไม่ต่ำากว่า 2.00

    (3) ผ่านการฝึกปฏิบัติงานตามเกณฑ์ที่แต่ละสาขาวิชากำาหนด

    (4) มีความประพฤติดีและไม่มีหนี้สินผูกพันกับสถาบัน

    (5) นักศึกษาที่โอนหน่วยกิตมาจากสถาบันอื่นต้องมีคุณสมบัติตามที่สถาบันกำาหนด 

  ข้อ 37 การให้ปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยม นักศึกษาที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาบัณฑิต เกียรตินิยมต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อ

บังคับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ว่าด้วยการให้ปริญญาตรีเกียรตินิยม 

  ข้อ 38 การให้อนุปริญญา กรณีผู้มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎกระทรวง ว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้อนุปริญญาสำาหรับผู้ที่สอบไล่ได้ครบทุก

ลักษณะวิชาตามหลักสูตรปริญญาตรี

  ข้อ 39 การให้ปริญญาตรีที่สอง กรณีผู้มีคุณสมบัติเป็นไปตามระเบียบสถาบัน ว่าด้วยการศึกษาปริญญาตรีที่สอง

  ข้อ 40  สภาสถาบันเป็นผู้อนุมัติการสำาเร็จการศึกษา และการให้ปริญญา

  ข้อ 41 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอำานาจออกประกาศ คำาสั่ง หรือกำาหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติให้เป็นไป

ตามข้อบังคับนี้ กรณีที่มีปัญหาในทางปฏิบัติให้อธิการบดีวินิจฉัยโดยคำาแนะนำาของคณะกรรมการบริหารและงานวิชาการสถาบัน

  

    ประกาศ   ณ  วันที่  26  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2556

(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นพ.กระแส  ชนะวงศ์) 

นายกสภาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
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ข้อบังคับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556

  เพื่อให้การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2549 และเพื่อประโยชน์ในการ

รักษามาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและการรับรองวิทยฐานะ ฉะนั้นอาศัยอำานาจตามความในมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติสถาบัน

อุดมศึกษาเอกชนแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 โดยมติสภาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 29 

มกราคม 2556 เห็นสมควร ออกข้อบังคับ ดังต่อไปนี้

  ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556”

  ข้อ 2 ข้อบังคับนี้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป

  ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 และบรรดาข้อบังคับ ระเบียบ 

คำาสั่ง หรือประกาศอื่นใดของสถาบัน ที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน

  ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้

   “สถาบัน”  หมายความว่า     สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

   “สภาสถาบัน” หมายความว่า  สภาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

   “อธิการบดี”     หมายความว่า     อธิการบดีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

   “คณะ”   หมายความว่า  คณะวิชาและหน่วยงานเทียบเท่าคณะที่เปิดสอนในสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

   “คณบดี”      หมายความว่า     หัวหน้าผู้มีความรับผิดชอบงานของคณะวิชา

   “สาขาวิชา”     หมายความว่า     สาขาวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

   “หลักสูตร”     หมายความว่า  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรปริญญาโท หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต

ชั้นสูง และหลักสูตรปริญญาเอกของสาขาวิชาต่างๆ ของสถาบัน  

   “ผู้อำานวยการหลักสูตร” หมายความว่า ผู้ที่ทำาหน้าที่บริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรปริญญาโท หลักสูตร

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง และหลักสูตรปริญญาเอกของสาขาวิชาต่างๆ ของสถาบัน

   “คณะกรรมการบริหารหลักสูตร” หมายความว่า คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งโดยอธิการบดี มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหาร

หลักสูตรและจัดการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร การติดตามประเมินผลหลักสูตร และมีหน้าที่พิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ให้ความ

เห็นชอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ และ/หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ 

  ข้อ 5 การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้ดำาเนินการดังนี้

   คณะมีหน้าที่ในการประสานงานและสนับสนุนการดำาเนินการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ส่วนสาขาวิชามีหน้าที่จัดการศึกษา

ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

  ข้อ 6 ให้อธิการบดีตามข้อบังคับนี้มีอำานาจออกหลักเกณฑ์ ประกาศ คำาสั่ง หรือระเบียบปฏิบัติ ซึ่งไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้

   ในกรณีที่มิได้กำาหนดหลักการและการปฏิบัติไว้ในข้อบังคับนี้ หรือในกรณีที่มีความจำาเป็นอย่างยิ่งให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

พิจารณาและเสนอความเห็นต่ออธิการบดี เพื่อวินิจฉัยสั่งการตามที่เห็นสมควร

หมวด 1

ระบบการศึกษา

  ข้อ 7 การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเป็นการศึกษาระบบทวิภาคแบบสะสมหน่วยกิต ปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็น 2 ภาคการ

ศึกษาปกติ  มีระยะเวลาการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และอาจให้มีภาคการศึกษาฤดูร้อนได้ตามความจำาเป็นของแต่ละ

หลักสูตร ซึ่งภาคการศึกษาฤดูร้อนเป็นภาคการศึกษาที่ไม่บังคับ โดยภาคการศึกษาฤดูร้อนมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ และกำาหนด

จำานวนหน่วยกิตให้มีสัดส่วนเทียบเคียงกับภาคการศึกษาปกติ

  ข้อ 8 หน่วยกิต

    8.1  รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต

    8.2  รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต

    8.3  การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
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   8.4  การทำาโครงงานหรือกิจกรรมการศึกษาอื่นใดที่ได้รับมอบหมายและใช้เวลาจัดทำาโครงงานหรือกิจกรรมนั้นๆ ไม่น้อยกว่า 45 

ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต

   8.5 การศึกษาค้นคว้าอิสระที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต

   8.6  วิทยานิพนธ์ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต

หมวด 2

หลักสูตร

  ข้อ 9 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

    9.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สร้างเสริมความเชี่ยวชาญ หรือประสิทธิภาพในทางวิชาชีพ เป็น

หลักสูตรท่ีมีลักษณะส้ินสุดในตัวเอง สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตหรือเทียบเท่ามาแล้ว (หากเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท 

สามารถเทียบโอนได้ไม่เกินหนึ่งในสามของจำานวนหน่วยกิตรรวมของหลักสูตรที่เข้าศึกษาในสาขาเดียวกันหรือสาขาที่สัมพันธ์กัน)

    9.2 หลักสูตรปริญญาโท (ปริญญามหาบัณฑิต) เป็นหลักสูตรการศึกษาที่ส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการ และ/หรือการวิจัยใน

สาขาวิชาต่างๆ ในระดับสูงกว่าปริญญาตรี

    9.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มุ่งให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับ

อุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ เน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพให้มีความชำานาญใน

สาขาวิชาเฉพาะเพื่อให้มีความรู้และสร้างเสริมความเชี่ยวชาญ สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น และให้มีประสิทธิภาพในทางวิชาชีพเป็นหลักสูตรที่มี

ลักษณะสิ้นสุดในตัวเอง สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่ามาแล้ว (หลักสูตรนี้ไม่ใช่หลักสูตรปริญญาเอก)

    9.4 หลักสูตรปริญญาเอก (ปริญญาดุษฎีบัณฑิต) เป็นหลักสูตรการศึกษาที่ส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการ มุ่งให้มีความสัมพันธ์

สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติปรัชญาของการอุดมศึกษาและมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพที่เป็นสากล เน้นการมี

ความรู้ความสามารถระดับสูงในสาขาวิชาต่างๆ โดยกระบวนการวิจัยเพ่ือให้สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ได้อย่างมีอิสระ รวมท้ังมีความสามารถ

ในการสร้างสรรค์ จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ เชื่อมโยงและบูรณาการศาสตร์ ที่ตนเชี่ยวชาญกับศาสตร์อื่นได้อย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรมและ

จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และสามารถทำาการวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ ในระดับสูงกว่าปริญญาโท

  ข้อ 10 โครงสร้างหลักสูตร

    10.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  ประกอบด้วยรายวิชารวมกันไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต

    10.2 หลักสูตรปริญญาโท (ปริญญามหาบัณฑิต) ให้มีจำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต หลักสูตรนี้

มี 2 แผน คือ

      แผน ก เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยการทำาวิทยานิพนธ์ แผนนี้อาจมีได้ 2 แบบ คือ

        แบบ ก 1 ประกอบด้วยหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และหลักสูตรอาจกำาหนดให้มีการศึกษา

รายวิชาหรือทำากิจกรรมวิชาการอื่นประกอบได้โดยไม่นับหน่วยกิต

        แบบ ก 2 ประกอบด้วยหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และหน่วยกิต รายวิชาไม่น้อยกว่า 24 

หน่วยกิต

      แผน ข เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษารายวิชา โดยไม่ต้องทำาวิทยานิพนธ์แต่ต้องมีการศึกษาค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 

3 หน่วยกิต และไม่เกิน 6 หน่วยกิต สาขาวิชาใดเปิดสอนหลักสูตร แผน ก ไม่จำาเป็นต้องเปิดสอนหลักสูตร แผน ข ด้วย แต่ถ้าเปิดสอนหลักสูตร 

แผน ข จะต้องเปิดสอนหลักสูตร แผน ก ให้นักศึกษาเลือกศึกษาไว้ด้วย

    10.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกอบด้วยรายวิชารวมกันไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้สำาเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาโทแล้ว เว้นแต่ผู้สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มีระยะเวลาการศึกษา 6 ปี หรือเทียบเท่าปริญญาโทสามารถเข้าศึกษา

ในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงได้โดยไม่ต้องเข้าศึกษาระดับปริญญาโทมาก่อน

    10.4 หลักสูตรปริญญาเอก (ปริญญาดุษฎีบัณฑิต) ให้มีจำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต สำาหรับผู้

เข้าศึกษาที่สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และ 48 หน่วยกิต สำาหรับผู้เข้าศึกษาที่สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 

    หลักสูตรนี้มี 2 แบบ คือ

      แบบ 1 เปน็หลกัสตูรทีเ่นน้การวจิยั โดยการทำาวทิยานพินธท์ีก่อ่ใหเ้กดิความรูใ้หม ่หลักสูตรอาจกำาหนดใหม้กีารศกึษารายวชิา

หรือทำากิจกรรมทางวิชาการอื่นประกอบได้โดยไม่นับหน่วยกิต ดังนี้

        (1) ผู้เข้าศึกษาที่สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จะต้องทำาวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต

        (2)  ผู้เข้าศึกษาที่สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จะต้องทำาวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต



313
233

      ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ตามแบบ (1) และ (2) จะต้องมีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน

      แบบ 2 เป็นหลักสูตรที่เน้นการวิจัยโดยการทำาวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูงทางวิชาการ และมีการศึกษารายวิชาร่วมด้วย 

ดังนี้

        (1) ผู้เข้าศึกษาที่สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จะต้องทำาวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต และศึกษา

รายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต

        (2) ผู้เข้าศึกษาที่สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จะต้องทำาวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และศึกษา

รายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

      ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ตามแบบ (1) และ (2) จะต้องมีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน

  ข้อ 11 การจัดแผนการศึกษา

    11.1 หลักสูตรท่ีจัดแผนการศึกษาแบบเต็มเวลา (Full–time) หมายถึง หลักสูตรท่ีกำาหนดจำานวนหน่วยกิตเฉล่ียในแผนการศึกษา

ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 15 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา

     11.2  หลักสูตรท่ีจัดแผนการศึกษาแบบไม่เต็มเวลา (Part–time) หมายถึง หลักสูตรท่ีกำาหนดจำานวนหน่วยกิตเฉล่ียในแผนการศึกษา

ตลอดหลักสูตรน้อยกว่า 9 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา

  ข้อ 12 ระยะเวลาการศึกษา

     12.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 3 ปีการศึกษา

     12.2  หลักสูตรปริญญาโท ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 5 ปีการศึกษา

     12.3  หลักสูตรปริญญาเอก สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษา และผู้สำาเร็จการ

ศึกษาระดับปริญญาโทให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 6 ปีการศึกษา

     12.4  นกัศกึษาทีไ่มส่ามารถสำาเรจ็การศกึษาตามระยะเวลาทีก่ำาหนดได ้สถาบนัอาจผอ่นผนัใหน้กัศกึษาตอ่เวลาการศกึษาไดค้รัง้ละ 

1 ภาคการศึกษาปกติ และสามารถต่อเวลาการศึกษาได้ไม่เกิน 2 ครั้ง  ทั้งนี้ นักศึกษาที่สามารถต่อเวลาการศึกษาได้ต้องอยู่ในเกณฑ์ดังนี้

      1) วิทยานิพนธ์มีผลก้าวหน้าอย่างเด่นชัด 

      2) มีความจำาเป็นทางวิชาการ หรือมีเหตุสุดวิสัย

    12.5  กรณีนักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก ที่ไม่สามารถสำาเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำาหนด อาจได้รับการพิจารณาให้สำาเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาโทได้ ทั้งนี้จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการสำาเร็จการศึกษาของสถาบัน

  ทั้งนี้ การดำาเนินการตามข้อ 12.4 และ 12.5 ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนั้นและเสนอให้อธิการบดีอนุมัติ

หมวด 3

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาและกระบวนการรับเข้าศึกษา

  ข้อ 13 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

    13.1 คุณวุฒิ

      (1) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต

        ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ปริญญาบัณฑิต) หรือเทียบเท่าตามที่หลักสูตรระบุ หรือกำาลัง

ศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรปริญญาตรีในสถาบัน อุดมศึกษาที่สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ให้การรับรอง 

ในกรณีที่เป็นนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศจะต้องได้รับการรับรองจากมหาวิทยาลัยนั้น และอาจมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามที่สาขา

วิชาหรือคณะกำาหนด

      (2) หลักสูตรปริญญาโท (ปริญญามหาบัณฑิต)

        ผู้สมัครจะต้องสำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ปริญญาบัณฑิต) หรือเทียบเท่า หรือกำาลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษา

สุดท้ายของหลักสูตรปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาที่สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ให้การรับรองในกรณีที่เป็นนักศึกษาจาก

สถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศจะต้องได้รับการรับรองจากมหาวิทยาลัยนั้น และอาจมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามที่สาขาวิชาและคณะกำาหนด

        สำาหรับผู้สมัครเข้าศึกษาแผน ก แบบ ก1 จะต้องเป็นผู้สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่มีผลการศึกษา

ดีในสาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันกับหลักสูตรที่จะ ศึกษาต่อ และมีพื้นฐานความรู้ความสามารถและศักยภาพเพียงพอที่จะทำา

วิทยานิพนธ์ได้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรของสาขาวิชานั้น

      (3) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง

        ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท (ปริญญามหาบัณฑิต) หรือเทียบเท่าตามที่หลักสูตรกำาหนด หรือ
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กำาลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรปริญญาโท ในสถาบันอุดมศึกษาที่สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ให้การ

รับรอง ในกรณีที่เป็นนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศจะต้องได้รับการรับรองจากมหาวิทยาลัยนั้น และอาจมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตาม

ที่สาขาวิชาและคณะกำาหนด

      (4) หลักสูตรปริญญาเอก (ปริญญาดุษฎีบัณฑิต)

        4.1  ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท (ปริญญามหาบัณฑิต) หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษา 

ที่สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ให้การรับรอง ในกรณีที่เป็นนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศจะต้องได้รับการรับรอง

จากมหาวิทยาลัยนั้นและอาจมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามที่สาขาวิชาและคณะกำาหนด ในกรณีที่ผู้สมัครมีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำากว่า 3.50 ให้อยู่ใน

ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หรือ

        4.2  ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ปริญญาบัณฑิต) หรือเทียบเท่า ที่มีผลการศึกษาดีเด่น

ในสาขาวชิาเดยีวกนัหรอืสาขาวชิาทีส่มัพนัธกั์นกับหลกัสตูรทีจ่ะศกึษาตอ่ และมพีืน้ฐานความรูค้วามสามารถและศกัยภาพเพยีงพอทีจ่ะทำาวทิยานพินธ์

ได้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรของสาขาวิชานั้น หรือเป็นผู้ที่กำาลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรปริญญา

ตรี มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำากว่า 3.25 หรือเทียบเท่า และอาจมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามที่สาขาวิชาและคณะกำาหนด

    13.2  การรับสมัคร

         ใบสมัคร หลักฐานประกอบและเงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามประกาศของสถาบัน

    13.3  การรับเข้าศึกษา

        13.3.1 สาขาวิชาเป็นผู้กำาหนดเงื่อนไข วิธีการ และจำานวนนักศึกษาที่จะรับเข้าศึกษาในแต่ละสาขาวิชา โดยได้รับความเห็น

ชอบจากคณะ

        13.3.2 สถาบันอาจพิจารณารับบุคคลที่มีคุณสมบัติตาม ข้อ 13.1 แห่งข้อบังคับนี้ เข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษได้ต่อเมื่อบุคคล

นั้นได้รับความเห็นชอบจากผู้เกี่ยวข้องในสาขาวิชาและคณะที่จะรับเข้าศึกษา โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรให้เข้า

ศึกษาตามเกณฑ์และวิธีการ ที่สถาบันกำาหนด

    13.3.3 สถาบันอาจพิจารณารับผู้มีพื้นความรู้ไม่ต่ำากว่าระดับปริญญาตรี (ปริญญาบัณฑิต) และมีคุณสมบัติตามข้อ 13.1 

เข้าศึกษาหรือวิจัยโดยไม่ขอรับปริญญาได้เป็นกรณีพิเศษ โดยได้รับความเห็นชอบจากสาขาวิชาหรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

    13.3.4 การรับนักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบสถาบัน ว่าด้วยการศึกษาสำาหรับนักศึกษาต่างชาติ หรือ

ระเบียบอื่นๆ ที่อาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงภายหลัง

    13.3.5 ในกรณีที่ผู้สมัครกำาลังรอผลการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือระดับปริญญาโท แล้วแต่กรณี การรับเข้าศึกษาจะมี

ผลสมบูรณ์เม่ือผู้สมัครส่งหลักฐานการสำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาใดปริญญาหน่ึงตามท่ีหลักสูตรท่ีเข้าศึกษาน้ันกำาหนดไว้ภายในเวลาท่ีสถาบัน

กำาหนด

    13.3.6 ผู้เข้าศึกษาจะศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา เกินกว่า 1 สาขาวิชาในเวลาเดียวกันไม่ได้

   13.4 การรายงานตัวและขึ้นทะเบียนนักศึกษา

     ผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้เข้าศึกษาตามประกาศของสถาบัน จะต้องมารายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษาตามวันและเวลา

ที่สถาบันกำาหนด มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์

   13.5 ประเภทของนักศึกษา แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

    13.5.1 นักศึกษาสามัญคือ บุคคลที่สาขาวิชาหรือคณะรับเข้าศึกษาโดยสมบูรณ์ในแต่ละสาขาวิชา หรือรับเข้าเป็นนักศึกษา

ทดลองศึกษาตามเงื่อนไขของแต่ละสาขาวิชา และเมื่อผ่านการประเมินผลจะได้รับเข้าเป็นนักศึกษาตามหลักสูตรในสาขาวิชานั้นๆ เพื่อรับปริญญา

หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต

    13.5.2 นักศึกษาวิสามัญ คือ บุคคลที่สถาบันรับเข้าศึกษาโดยไม่ขอรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรบัณฑิต

หมวด 4

อาจารย์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

  ข้อ 14 อาจารย์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรปริญญาโท หลักสูตรปริญญาเอก หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตร

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกอบด้วย

    อาจารยป์ระจำาหลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษา หมายถงึ อาจารยป์ระจำาทีม่คุีณวฒุปิรญิญาโท ขึน้ไปโดยไดร้บัการแตง่ตัง้จากอธกิารบด ี

และได้รับมอบหมายให้เป็นหลักในกระบวนการจัดการศึกษาตามหลักสูตร โดยทำาหน้าที่อาจารย์ผู้สอน และ/หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

และ/หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น ในกรณีที่สถาบันได้กำาหนดให้อาจารย์ประจำาผู้ใดเป็นอาจารย์
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ประจำาในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งแล้ว สถาบันอาจกำาหนดให้อาจารย์ประจำาผู้นั้นเป็นอาจารย์ประจำาหลักสูตรที่เป็นหลักสูตรพหุวิทยาการ 

(Multidisciplinary) ได้อีก 1 หลักสูตร โดยต้องเป็นหลักสูตรที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่ได้ประจำาอยู่แล้ว ในกรณีที่ได้กำาหนดให้อาจารย์ประจำา

ผู้ใดเป็นอาจารย์ประจำาหลักสูตรระดับปริญญาโทหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งแล้ว สถาบันอาจกำาหนดให้อาจารย์ประจำาผู้นั้นเป็นอาจารย์ประจำา

หลักสูตรระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาเดียวกันได้อีก 1 หลักสูตร

    อาจารย์หลักสูตรปริญญาโท

    14.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องเป็นอาจารย์ประจำาหลักสูตรที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการ

หลักสูตรและการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร การติดตามประเมินผลหลักสูตรและหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และมีคุณวุฒิไม่ต่ำากว่าปริญญาเอก

หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดำารงตำาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาที่สอนหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันจำานวนอย่างน้อย 3 คน

    14.2 อาจารย์ผู้สอนต้องเป็นอาจารย์ประจำาหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒิ ไม่ต่ำากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือ

เป็นผู้ดำารงตำาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการทำาวิจัยที่มิใช่

ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา

    14.3 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ

       14.3.1 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

         (1) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก หรือประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ต้องเป็นอาจารย์ประจำาใน

สถาบนั มคีณุวฒุปิรญิญาเอกหรอืเทยีบเทา่ในสาขาวชิานัน้หรอืสาขาวชิาทีส่มัพนัธก์นั หรอืเปน็ผูด้ำารงตำาแหนง่ทางวชิาการไมต่่ำากวา่รองศาสตราจารย์

ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และมีประสบการณ์ในการทำาวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

         (2) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมอาจมีหรือไม่มีก็ได้ ถ้ามีต้องเป็นอาจารย์ประจำาในสถาบันหรือผู้ทรงคุณวุฒิ

ภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดำารงตำาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชา

ที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการทำาวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา

      14.3.2 อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ

          (1) อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระหลัก หรือประธานกรรมการที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ ต้อง

เป็นอาจารย์ประจำาที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดำารงตำาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชา

ที่สัมพันธ์กัน และต้องมีผลงานวิจัย เพิ่มเติมจากงานวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือเป็นอาจารย์พิเศษที่มีประสบการณ์เป็นที่

ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้น 

         (2) อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระร่วมอาจมีหรือไม่มีก็ได้ ถ้ามีต้องเป็นอาจารย์ประจำาหรือผู้ทรงคุณวุฒิ

ภายนอกสถาบันที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดำารงตำาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่

สัมพันธ์กัน

    14.4 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์  

      14.4.1 กรรมการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระการแต่งตั้งกรรมการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์/การศึกษา

ค้นคว้าอิสระ โดยมีคณะกรรมการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ ที่อธิการบดีหรือผู้ได้รับมอบอำานาจแต่งตั้งที่อธิการบดีหรือผู้ได้รับ

มอบอำานาจแต่งตั้ง ประกอบด้วย 

         (1) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ หลัก

         (2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หรืออาจารย์ประจำาหลักสูตรที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ

อุดมศึกษาของสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่เห็นชอบโดยผู้อำานวยการหลักสูตร จำานวน 1 คน 

         (3) ผู้ทรงคุณวุฒิภายในหรือภายนอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้านที่ผ่านความเห็นชอบจากคณบดี จำานวน 1 คน 

      กรณีที่ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ได้รับการเสนอเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ ซึ่งยังไม่เคยมีประวัติ

เป็นกรรมการสอบมาก่อน ให้เสนอศักยภาพต่อคณะเพื่อพิจารณาเห็นชอบให้แต่งตั้งในที่ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองคุณสมบัติเช่นเดียวกับ

กรณีเสนอขอแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ 

      14.4.2 กรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ 

         ให้คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ เป็นผู้เสนอชื่อคณะกรรมการสอบป้องกันต่อผู้

อำานวยการหลักสูตรประจำาสาขาวิชาเพื่อพิจารณาเห็นชอบ และเสนอต่อคณะวิชาเพื่อพิจารณาอนุมัติและขอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบป้องกัน

วิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ จากอธิการบดีหรือผู้ได้รับมอบอำานาจแต่งตั้ง คณะกรรมการสอบประกอบด้วย 

         14.4.2.1 กรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์

            1) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ซึ่งไม่ได้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม โดยการเสนอของอาจารย์ที่

ปรึกษาหลักร่วมกับประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจำาสาขาวิชา จำานวน 1 คน

            2)  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม จำานวน 1 คน 
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            3) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หรืออาจารย์ประจำาหลักสูตรที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับอุดมศึกษาของสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เสนอโดยผู้อำานวยการหลักสูตรประจำาสาขาวิชา จำานวน 1 คน หรือผู้ทรง

คุณวุฒิเฉพาะด้านจากภายในหรือภายนอกสถาบัน ที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณบดี หรือผู้อำานวยการประจำาหลักสูตร 

หรือ คณะกรรมการบริหารคณะ 

      ทั้งนี้ อาจารย์ประจำาหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ที่ดำารงตำาแหน่ง

ทางวิชาการไม่ต่ำากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการทำาวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา

เพื่อรับปริญญา

         14.4.2.2  กรรมสอบป้องกันการศึกษาค้นคว้าอิสระ 

            1) อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลักสูตรหรอือาจารยป์ระจำาหลกัสูตรทีม่คีณุสมบตัติามเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูร

ระดับอุดมศึกษาของสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก โดยการเสนอของอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ร่วมกับประธาน

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจำาสาขาวิชา โดยที่ประธานกรรมการสอบต้องไม่ใช่อาจารย์ที่ปรึกษาหลักหรืออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม จำานวน 1 คน

            2) อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระหลัก หรืออาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระร่วม 

จำานวน 1 คน

            3) ผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาค้นคว้าอิสระจากภายในหรือภายนอกสถาบัน 

จำานวน 1 คน

   กรณีที่ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ได้รับการเสนอเป็นกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ ซึ่งยังไม่เคยมีประวัติ

เป็นกรรมการสอบมาก่อน ให้เสนอศักยภาพต่อคณะวิชาเพื่อพิจารณาเห็นชอบให้แต่งตั้งในที่ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองคุณสมบัติเช่นเดียว

กับกรณีเสนอขอแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ

   อาจารย์หลักสูตรปริญญาเอก

   14.5 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องเป็นอาจารย์ประจำาหลักสูตรที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการ

หลักสูตรและการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร การติดตามประเมินผลหลักสูตร และหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และมีคุณวุฒิไม่ต่ำากว่าปริญญาเอก

หรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้ดำารงตำาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำากว่าศาสตราจารย์ในสาขาวิชาที่สอนหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันจำานวนอย่างน้อย 3 คน

   14.6 อาจารย์ผู้สอน ให้เป็นไปตามข้อ 14.2

   14.7 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกหรือดุษฎีนิพนธ์

     14.7.1 ประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็นอาจารย์ประจำาที่ได้รับ

ปริญญาเอกหรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือเป็นผู้ดำารงตำาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชา

นั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และมีผลงานวิจัยเพิ่มเติมจากผลงานวิจัยที่ไม่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

     14.7.2 กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม อาจมีหรือไม่มีก็ได้ ถ้ามีต้องเป็นอาจารย์

ประจำาในสถาบัน หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน เป็นผู้ได้รับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือเป็นผู้

ดำารงตำาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำากว่า รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และมีผลงานวิจัยเพิ่มเติมจากผลงานวิจัยที่ไม่เป็น

ส่วนหนึ่งของการศึกษา

   กรณีที่มีความจำาเป็นอย่างยิ่ง เป็นสาขาวิชาที่ขาดแคลนผู้ทรงคุณวุฒิอาจแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน ทำาหน้าที่อาจารย์ที่

ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมให้ทำาหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักได้โดยอนุโลม โดยที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่

ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมต้องเข้าสอบวิทยานิพนธ์ด้วยทุกครั้ง

   อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมอาจเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ที่หมายถึงบุคลากรที่มีความรู้

ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาเป็นอย่างดี ซึ่งอาจเป็นบุคลากรที่ไม่อยู่ในสายวิชาการ หรือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน โดยไม่ต้องพิจารณาด้าน

คุณวุฒิและตำาแหน่งทางวิชาการ

   ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็นบุคลากรประจำา ในสถาบันเท่านั้น ส่วนผู้เชี่ยวชาญเฉพาะที่จะ

เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม อาจเป็นบุคลากรประจำา ในสถาบันหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์

สูงในสาขาวิชานั้นๆ เป็นที่ยอมรับในระดับหน่วยงานหรือระดับกระทรวงหรือวงการวิชาชีพนั้นๆ เทียบได้ไม่ต่ำากว่าตำาแหน่งระดับ 9 ขึ้นไป ตาม

หลักเกณฑ์ของสภาสถาบัน ภายหลังนักศึกษาเสนอขอแต่งต้ังผู้เช่ียวชาญเฉพาะต่อผู้อำานวยการหลักสูตร เพ่ือพิจารณาเห็นชอบให้แต่งต้ังในท่ีประชุม

คณะอนุกรรมการกลั่นกรองคุณสมบัติแล้ว ต้องแจ้งให้สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้รับทราบการแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะนี้ด้วย 

   กรณีที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และ/หรือ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ยังไม่เคยมีประวัติเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา หรือ

ไม่เป็นอาจารย์ในสาขาวิชา ให้เสนอศักยภาพต่อคณะวิชาเพื่อพิจารณาเห็นชอบให้แต่งตั้งในที่ประชุมคณะกรรมการประจำาคณะ 

   14.8 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกหรือดุษฎีนิพนธ์ ให้เป็นไปตามข้อ 14.4.1 และข้อ 14.4.2 ยกเว้น 14.4.2.2
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   อาจารย์หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง

    14.9  จำานวนและคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนให้เป็นไปตามข้อ 14.1 และ 14.2

  ข้อ 15 ในกรณีที่มีความจำาเป็น คณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันให้

ทำาหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรือที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระได้โดยอนุโลม

  ข้อ 16 การบริหารจัดการหลักสูตร อย่างน้อยต้องมีองค์ประกอบดังนี้

    16.1  มีอาจารย์ประจำาหลักสูตร จำานวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยต้องประกอบด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย 3 คน

    16.2  หลักสูตรแต่ละหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาให้อยู่ภายใต้การกำากับดูแลของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรที่อธิการบดี

แต่งตั้ง ทั้งนี้ให้เป็นไปตามองค์ประกอบและอำานาจหน้าที่ที่คณะกำาหนด

  ข้อ 17 ให้มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อทำาหน้าที่กำากับดูแลคุณภาพ และการบริหารจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาแต่ละ

หลักสูตรโดยรวมองค์ประกอบและอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการดังกล่าวให้เป็นไปตามที่คณะกำาหนด

หมวด 5

การลงทะเบียนรายวิชาและการเทียบโอนหน่วยกิต

  ข้อ 18 การลงทะเบียนและการเพิ่ม/ถอนรายวิชา

    18.1  การลงทะเบียนและการเพิ่ม/ถอนรายวิชา ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ ที่ปรึกษาทั่วไปหรือผู้อำานวยการหลักสูตร 

โดยระยะเวลาการลงทะเบียนและอัตราค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนให้เป็นไปตามที่สถาบันกำาหนด

    18.2  การลงทะเบียนรายวิชาแบ่งออกเป็น 3 ประเภท

      18.2.1 การลงทะเบียนโดยนับหน่วยกิตและคิดค่าคะแนน (Credit) 

      18.2.2  การลงทะเบียนโดยไม่นับหน่วยกิตและประเมินผลเป็น S หรือ U (Audit)

      18.2.3  การลงทะเบียนเพื่อร่วมฟัง (Visit)

    18.3  นักศึกษาในหลักสูตรที่จัดแผนการศึกษาแบบเต็มเวลาในภาคการศึกษาปกติต้องลงทะเบียนรายวิชาไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 

และไม่มากกว่า 15 หน่วยกิต นักศึกษาหลักสูตรที่จัดแผนการศึกษาแบบไม่เต็มเวลา ในภาคการศึกษาปกติต้องลงทะเบียนรายวิชาไม่น้อยกว่า 3 

หน่วยกิต และไม่มากกว่า 9 หน่วยกิต การลงทะเบียนรายวิชาน้อยกว่าที่กำาหนด จะกระทำาได้ในกรณีที่จำานวนหน่วยกิตที่เหลือตามหลักสูตรมี

จำานวนน้อยกว่าที่กำาหนดไว้ข้างต้นหรือได้รับอนุมัติจากคณบดีในคณะที่เกี่ยวข้อง

    18.4  ในภาคการศึกษาฤดูร้อน นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาได้ไม่เกิน 6 หน่วยกิต ยกเว้นรายวิชาที่เป็นวิทยานิพนธ์อาจลง

ทะเบียนรายวิชาได้เกินกว่า 6 หน่วยกิต

    18.5  นักศึกษาจะลงทะเบียนรายวิชาซ้ำาเพื่อคิดค่าคะแนนในวิชาที่เคยลงทะเบียนและได้ผลการศึกษาตั้งแต่ระดับคะแนน B 

ขึ้นไปแล้วมิได้ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาครบตามที่หลักสูตรกำาหนดแล้วแต่ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำากว่า 3.00 จะสามารถลงทะเบียน

รายวิชาซ้ำาเพื่อคิดค่าคะแนนในวิชาที่เคยลงทะเบียนและได้ผลการศึกษาต่ำากว่าระดับคะแนน A ได้

    18.6  นักศึกษาที่ศึกษารายวิชาครบตามหลักสูตรแล้วแต่ยังไม่สำาเร็จการศึกษา และนักศึกษาที่ลาพักการศึกษาจะต้องชำาระค่า

ธรรมเนียมรายภาคการศึกษาและค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาตามที่สถาบันกำาหนด

    18.7  นกัศกึษาสามารถลงทะเบยีนรายวชิาทีบ่รรจอุยูใ่นแผนการศกึษาหรอืเทยีบเทา่ ในสถาบนัอดุมศกึษาอืน่ เพือ่นบัเปน็รายวชิา

ในแผนการศึกษาได้โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ ที่ปรึกษาทั่วไปและผู้อำานวยการหลักสูตร

  ข้อ 19 เกณฑ์การเพิ่มและถอนรายวิชา ให้เป็นไปตามประกาศของสถาบัน

  ข้อ 20 การลงทะเบยีนรายวชิาทีเ่ปน็วทิยานพินธห์รอืการศกึษาคน้ควา้อสิระจะกระทำาไดเ้มือ่นกัศกึษามคีณุสมบตัคิรบตามกำาหนดเฉพาะ

ของแต่ละสาขาวิชา และได้รับความเห็นชอบจากประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระและอาจารย์ที่ปรึกษา

ทั่วไป หลักเกณฑ์อื่นๆ ให้เป็นไปตามประกาศของสถาบัน

  ข้อ 21 การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาที่ได้ศึกษามาแล้วทั้งจากสถาบัน (สำาหรับนักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา) และจากสถาบัน

อุดมศึกษาอื่นให้เป็นไปตามประกาศของสถาบัน
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หมวด 6
การวัดและประเมินผลการศึกษา

  ข้อ 22 การวัดและประเมินผลการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  มีดังนี้

    22.1  การสอบรายวิชา นักศึกษาจะต้องสอบรายวิชาทุกรายวิชาที่ลงทะเบียน เว้นแต่รายวิชาที่ได้ถอนโดยถูกต้องตามระเบียบ 

และให้อาจารย์ประจำาวิชาส่งผลการสอบรายวิชาตามแบบฟอร์มของสถาบัน  ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรตามระยะเวลา

ที่สถาบันกำาหนด

    22.2  การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) เป็นการทดสอบความรู้ความสามารถในการผสมผสานแนว

ความคิด หลักวิชา และประสบการณ์การศึกษาหรือการวิจัยไปประยุกต์ในการปฏิบัติงานสำาหรับนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาโท แผน ข โดยมีหลัก

เกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

     22.2.1 เป็นการสอบข้อเขียนหรือปากเปล่า หรือทั้งสองแบบ

     22.2.2 นกัศกึษาจะมสีทิธิส์อบกต็อ่เมือ่ไดล้งทะเบยีนและสอบผา่นรายวชิาบงัคบัครบถว้นตามทีห่ลกัสตูรกำาหนดแลว้ และ

มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำากว่า 3.00

     22.2.3  ให้นักศึกษายื่นคำาร้องต่อผู้อำานวยการหลักสูตร โดยผ่านความเห็นชอบ ของอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป

     22.2.4  การดำาเนินการสอบประมวลความรู้ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำาหนด

     22.2.5  การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ ให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นผู้เสนออาจารย์ประจำา

หลักสูตรอย่างน้อย 3 คน ให้อธิการบดีแต่งตั้ง

     22.2.6  การจัดสอบประมวลความรู้ ให้มีการจัดสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และ/หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ

สอบประมวลความรู้

     22.2.7 นักศึกษาที่ประสงค์จะสอบประมวลความรู้ ให้ยื่นคำาร้องต่อผู้อำานวยการหลักสูตรโดยผ่านความเห็นชอบของ

อาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป และชำาระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบตามระเบียบการสอบประมวลความรู้ที่สถาบันกำาหนด

     22.2.8 ผลการสอบประมวลความรู้ข้อเขียน หรือปากเปล่า กำาหนดเป็นสัญลักษณ์ “S” (Satisfactory) คือ สอบผ่าน ผล

เป็นที่พอใจ และสัญลักษณ์ “U” (Unsatisfactory) คือ สอบไม่ผ่าน ผลไม่เป็น ที่พอใจ

     22.2.9 การสอบประมวลความรู้ จะสอบได้ไม่เกิน 3 ครั้ง

    22.3 การสอบวิทยานิพนธ์ เป็นการสอบเพื่อประเมินผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ในหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก 

โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย การตรวจอ่านและประเมินคุณภาพผลงาน การทดสอบความรู้ของนักศึกษาด้วยวิธีการสอบปาก

เปล่า และการประชุมพิจารณาผลงานของคณะกรรมการ

    22.4 การสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ เป็นการสอบเพื่อประเมินผลงานการศึกษาค้นคว้าอิสระของนักศึกษาในหลักสูตรปริญญา

โท แผน ข โดยคณะกรรมการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระประกอบด้วย การตรวจอ่านและประเมินคุณภาพผลงาน การทดสอบความรู้ของนักศึกษา

ด้วยวิธีการสอบปากเปล่าและการประชุมตัดสินผลงานของคณะกรรมการ

  ข้อ 23 นักศึกษาที่ทำาการทุจริตในการสอบ ให้ดำาเนินการตามระเบียบของสถาบัน

  ข้อ 24  การประเมินผลการศึกษา ให้กระทำาเมื่อสิ้นภาคการศึกษาแต่ละภาค

  ข้อ 25  การประเมินผลรายวิชา ให้กำาหนดระดับคะแนนหรือสัญลักษณ์ ซึ่งมีความหมายและค่าระดับคะแนน ดังนี้

    สัญลักษณ์   ความหมาย ค่าระดับคะแนน

   A   ดีเยี่ยม (Excellent) 4.0

   B+   ดีมาก (Very Good) 3.5

   B   ดี (Good) 3.0

     C+   ค่อนข้างดี (Fairly Good) 2.5

   C   พอใช้ (Fair) 2.0     

   D+   อ่อน (Poor) 1.5

   D   อ่อนมาก (Very Poor) 1.0

   F   ตก (Fail)  0
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  ข้อ 26 ผลการศึกษาของรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งอาจแสดงด้วยสัญลักษณ์ดังต่อไปนี้

    สัญลักษณ์                ความหมาย

  I การวัดผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete)

  E ผลการศึกษาดีเยี่ยม (Excellence)

  S ผลการศึกษาเป็นที่พอใจ (Satisfactory)

  U  ผลการศึกษาไม่เป็นที่พอใจ (Unsatisfactory)

  W การเพิกถอนรายวิชา (Withdrawal)

  P การศึกษายังไม่สิ้นสุด (In Process)

 AU การลงทะเบียนรายวิชาเพื่อร่วมฟัง (Audit) 

   26.1 สัญลักษณ์ I (Incomplete) หมายถึง การวัดผลยังไม่สมบูรณ์ อยู่ในระหว่างการรอ ผลการศึกษา ใช้สำาหรับรายวิชาที่มีค่า

คะแนนในกรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้

      (1) นักศึกษาไม่สามารถเข้าสอบโดยเหตุสุดวิสัย เช่น การเจ็บป่วยและได้รับอนุญาต ให้ลาป่วยได้

      (2)  นักศึกษายังปฏิบัติงานไม่ครบตามเกณฑ์ที่ผู้สอนกำาหนด ทั้งนี้ต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีของคณะที่เกี่ยวข้อง

   26.2 สัญลักษณ์ E (Excellence) หมายถึง ผลการศึกษาดีเยี่ยม

   26.3 สัญลักษณ์ S (Satisfactory) หมายถึง ผลการศึกษาเป็นที่พอใจ ใช้สำาหรับรายวิชาที่ลงทะเบียนโดยไม่นับหน่วยกิต

   26.4 สัญลักษณ์ U (Unsatisfactory) หมายถึง ผลการศึกษาไม่เป็นที่พอใจ ใช้สำาหรับรายวิชาที่ลงเบียนโดยไม่นับหน่วยกิต 

นักศึกษาต้องลงทะเบียนศึกษารายวิชาซ้ำาเพื่อเปลี่ยนสัญลักษณ์ U เป็น S

   26.5 สัญลักษณ์ W (Withdrawal) หมายถึง การเพิกถอนรายวิชา ใช้สำาหรับรายวิชาท่ีได้รับอนุมัติให้ถอนหรือใช้ในกรณีท่ีนักศึกษา

ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา หรือใช้ในกรณีที่นักศึกษาถูกสั่งพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น

   26.6 สัญลักษณ์ P (In Progress) หมายถึง การศึกษายังไม่สิ้นสุดและยังไม่มีการวัดและประเมินผลภายในภาคการศึกษาที่ลง

ทะเบียน

   26.7 สัญลักษณ์ AU (Audit) หมายถึง การลงทะเบียนรายวิชาเพื่อร่วมฟังโดยไม่นับหน่วยกิต แต่อาจให้มีการวัดผลและประเมิน

ผลการเรียนเพื่อขอรับสัมฤทธิบัตร และต้องมีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของเวลาศึกษาในแต่ละรายวิชา 

  ข้อ 27 การให้ระดับคะแนนและสัญลักษณ์

   การให้คะแนน ตั้งแต่ A, B+, B, C+, C, D+ ถึง D และ F กระทำาได้ดังนี้

    1) มีผลการศึกษาที่ประเมินได้เป็นระดับแต้มคะแนน

    2) เปลี่ยนจากสัญลักษณ์ I ภายใน 2 สัปดาห์ของภาคการศึกษาถัดไป

   การให้คะแนน F กระทำาได้ดังนี้

    1) นักศึกษาเข้าสอบและไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผล

    2) นักศึกษาขาดสอบ

    3) นักศึกษาไม่มีสิทธิ์เข้าสอบเนื่องจากมีเวลาศึกษาน้อยกว่าร้อยละ 80 ในรายวิชานั้น

    4) นักศึกษาทุจริตในการสอบ

    5) เปลี่ยนจากสัญลักษณ์ I เป็น F โดยอัตโนมัติเนื่องจากไม่ปฏิบัติตามระเบียบ

   การให้สัญลักษณ์ I ให้เป็นไปตามประกาศสถาบัน ว่าด้วยการให้สัญลักษณ์ I

   การให้สัญลักษณ์ AU กระทำาได้ ดังนี้

     1) นักศึกษาประสงค์ลงทะเบียนศึกษารายวิชาในฐานะผู้เข้าร่วมฟัง ต้องได้รับอนุมัติ จากอาจารย์ผู้สอนและผู้อำานวยการ

หลักสูตร และต้องชำาระค่าลงทะเบียนตามปกติ

    2) นักศึกษาลงทะเบียนศึกษารายวิชาในฐานะผู้เข้าร่วมฟัง จะต้องมีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

    การให้สัญลักษณ์ P ให้เป็นไปตามประกาศสถาบัน ว่าด้วยการให้สัญลักษณ์ P 

  ข้อ 28 การให้เกียรติบัตรการศึกษายอดเยี่ยม นักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่ผลการศึกษาตลอดหลักสูตรมีคะแนนเฉลี่ยสะสม 

4.00

  ข้อ 29 การประเมินผลการสอบความรู้ความสามารถในภาษาต่างประเทศ ให้เป็นดังนี้

     S (Satisfactory)    หมายความว่า สอบผ่าน

     U (Unsatisfactory) หมายความว่า สอบไม่ผ่าน
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  ข้อ 30 นักศึกษาที่มีผลการศึกษารายวิชาที่ค่าระดับคะแนนต่ำากว่า C หรือได้สัญลักณ์ U แล้วแต่กรณี ในรายวิชาของหมวดวิชาบังคับ

ถือว่าต่ำากว่ามาตรฐานให้ลงทะเบียนซ้ำา

  ข้อ 31 การนับจำานวนหน่วยกิตและคำานวณคะแนนเฉลี่ยสะสม

     31.1 ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งมากกว่า 1 ครั้ง ให้นับจำานวนหน่วยกิต ตามหลักสูตรในรายวิชานั้น

เพียงรายวิชาเดียว

    31.2 ในการคำานวณคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade Point Average) ให้คำานวณ จากทุกรายวิชาที่มีค่าระดับคะแนน 

ในกรณีท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดรายวิชาหน่ึงมากกว่า 1 คร้ัง ให้นำาจำานวนหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนท่ีได้ทุกคร้ังไปใช้ในการคำานวณ

คะแนนเฉลี่ยสะสม

หมวด 7

การทำาวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ

  ข้อ 32 การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระกระทำาได้เมื่อนักศึกษามีคุณสมบัติครบตามที่แต่ละหลักสูตรกำาหนด โดย

ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์อื่นๆ ให้เป็นไปตามประกาศของสถาบัน

  ข้อ 33 การควบคุมวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ ให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก 1 คน และอาจมีอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมได้อีกตาม

ความเหมาะสมแต่ละกรณี ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามประกาศหรือข้อกำาหนดของสถาบัน

  ข้อ 34 การประเมินผลความก้าวหน้าในการทำาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ 

    34.1 การประเมินผลความก้าวหน้าในการทำาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ ต้องกระทำาในทุกภาคการศึกษา

    34.2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ มีหน้าที่ในการประเมินผลความก้าวหน้าในการทำาวิทยานิพนธ์

หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระของนักศึกษา และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

    34.3 ในภาคการศึกษาที่ทำาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระยังไม่สิ้นสุด และยังไม่มีการสอบให้ได้รับผลการศึกษาเป็น

สัญลักษณ์ P (In Progress) หรือสัญลักษณ์ I (Incomplete)

  ข้อ 35 การสอบวิทยานิพนธ์

    35.1 ให้คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระเป็นผู้เสนอรายช่ือคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ต่อ

ผูอ้ำานวยการหลกัสตูรประจำาสาขาวชิาเพือ่พจิารณาเหน็ชอบและเสนอตอ่คณะวชิาเพือ่พจิารณาอนมุตัแิละขอแตง่ตัง้คณะกรรมการสอบวทิยานพินธ/์

การศึกษาค้นคว้าอิสระ จากอธิการบดีหรือผู้ได้รับมอบอำานาจแต่งตั้ง  

    อาจารย์ประจำาและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันที่เป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ

เป็นผู้ดำารงตำาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการทำาวิจัยที่มิใช่

ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา

    ในกรณีที่มีความจำาเป็น ผู้อำานวยการหลักสูตรโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ

เป็นกรรมการสอบได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศสถาบัน

    35.2 การสอบวิทยานิพนธ์ ต้องเป็นแบบเปิดโดยให้ผู้สนใจเข้าร่วมฟังการนำาเสนอและตอบคำาถามของผู้เข้าสอบได้ และคณะต้อง

ประกาศให้ผู้สนใจทราบก่อนการสอบ ไม่น้อยกว่า 7 วัน

    คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์มีอำานาจในการอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ผู้เข้าฟังถามหรือแสดงความเห็นที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา

ของวิทยานิพนธ์ รวมทั้งการจำากัดเวลาการถามและการควบคุมให้ดำาเนินการสอบเป็นไปโดยเรียบร้อย

    35.3 ในวันสอบจะต้องมีคณะกรรมการสอบไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ประจำาซึ่งไม่ได้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกซึ่งไม่ได้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมและอาจารย์ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์จึงจะถือว่าการสอบนั้นมีผลสมบูรณ์

    ถ้าคณะกรรมการสอบไม่ครบตามจำานวนดังกล่าวข้างต้น ให้เลื่อนการสอบออกไปในกรณีที่จำาเป็นอาจเปลี่ยนแปลงกรรมการได้ 

โดยให้สถาบันแต่งตั้งซ่อมกรรมการ ทั้งนี้จะต้องกำาหนดวันสอบครั้งใหม่ให้มีเวลาพอสมควรแก่การที่กรรมการที่แต่งตั้งซ่อมขึ้นใหม่จะได้ใช้ตรวจ

อ่านวิทยานิพนธ์ได้

    35.4 ผู้ประเมินผลการสอบต้องเป็นกรรมการสอบที่อยู่ร่วมในวันสอบ การประเมินผลโดยให้นับอาจารย์ที่ปรึกษาเป็น 1 เสียง 

อาจารย์ประจำาเป็น 1 เสียง และผู้ทรงคุณวุฒิเป็น 1 เสียง และให้ถือผลการประเมินตามมติกรรมการจำานวนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 เสียงของจำานวน

กรรมการทั้งหมด

  ข้อ 36 การสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ

    36.1 ให้คณะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ ประกอบด้วย 1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรืออาจารย์ประจำาหลักสูตร 2) อาจารย์
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ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระหลักหรืออาจารย์ที่ปรึกษาค้นคว้าอิสระร่วมจำานวน 1 คน และ 3) ผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

ค้นคว้าอิสระจากภายในหรือภายนอกสถาบัน จำานวน 1 คน ซึ่งมีคุณสมบัติตาม 14.4.2.2 

    36.2 ในวันสอบจะต้องมีคณะกรรมการสอบไม่น้อยกว่า 2 คน จากจำานวนกรรมการสอบ 3 คน ในข้อ 36.1 จึงจะถือว่าการสอบ

นั้นมีผลสมบูรณ์

    ถ้าคณะกรรมการสอบไม่ครบตามจำานวนดังกล่าวข้างต้น ให้เลื่อนการสอบออกไปในกรณีที่จำาเป็นอาจเปลี่ยนแปลงกรรมการได้ 

โดยให้สถาบันแต่งตั้งซ่อมกรรมการ ทั้งนี้จะต้องกำาหนดวันสอบครั้งใหม่ ให้มีเวลาพอสมควรแก่การที่กรรมการที่แต่งตั้งซ่อมขึ้นใหม่จะได้ใช้ตรวจ

อ่านรายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระได้

    36.3 ผู้ประเมินผลการสอบต้องเป็นกรรมการสอบทุกคน การประเมินผลโดยอาจารย์ ที่ปรึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมให้นับ

คะแนนเป็น 1 เสียง และให้ถือผลการประเมินตามมติกรรมการจำานวนไม่น้อยกว่า 2 คน

  ข้อ 37 การประเมินผลการสอบวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ

     37.1 การประเมินผลวิทยานิพนธ์ ให้คะแนนเป็นสัญลักษณ์  S (ผลการศึกษาเป็นที่พอใจ) และ U (ผลการศึกษาไม่เป็นที่พอใจ)

     37.2 การประเมินผลการศึกษาค้นคว้าอิสระให้คะแนนเป็น A, B+, B, C+, C, D+, D, F การสอบตามนัยน้ีจะสอบได้ไม่เกิน 2 คร้ัง

  ข้อ 38 ให้ประธานคณะกรรมการสอบแจ้งผลการสอบเป็นลายลักษณ์อักษรแก่ผู้อำานวยการหลักสูตรและผู้เข้าสอบภายใน 3 วันทำาการ

นับจากวันสอบ

     38.1 ในกรณีสอบผ่านแต่ต้องมีการแก้ไขให้มีบันทึกประเด็นหรือรายการที่ต้องแก้ไขพร้อมทั้งมีการอธิบายชี้แจงให้ผู้เข้าสอบรับ

ทราบ ทั้งนี้ผู้เข้าสอบต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จและคณะกรรมการสอบให้ความเห็นชอบภายใน 45 วันนับจากวันสอบ หากไม่สามารถดำาเนินการได้ทัน

ตามกำาหนดดังกล่าวให้ถือว่าสอบไม่ผ่านในครั้งนั้น ให้คณะกรรมการสอบรายงานผลขั้นสุดท้ายต่อผู้อำานวยการหลักสูตร

     38.2 กรณีสอบไม่ผ่านคณะกรรมการต้องสรุปสาเหตุหลักของการพิจารณาไม่ให้ผ่าน โดยบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร และรายงาน

ต่อผู้อำานวยการหลักสูตรภายใน 3 วันทำาการนับจากวันสอบ

  ข้อ 39 หากนักศึกษาขาดสอบโดยไม่มีเหตุสุดวิสัย ให้ถือว่าสอบไม่ผ่านในการสอบครั้งนั้น

  ข้อ 40 ผู้สอบวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระคร้ังแรกไม่ผ่านตามข้อ 38.2 มีสิทธ์ิย่ืนขอสอบคร้ังท่ี 2 และคร้ังท่ี 3 ได้ภายใน 15 วัน 

    ในกรณีที่ไม่ผ่านการสอบตามนัยแห่งข้อ 38.1 ให้ยื่นขอสอบครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 ภายใน 15 วันหลังวันครบกำาหนดการแก้ไข 

และต้องสอบภายใน 60 วันหลังวันครบกำาหนดการแก้ไข

    การขอสอบทั้ง 2 กรณี ต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนสอบตามที่สถาบันกำาหนด หากไม่ดำาเนินการตามกำาหนดข้างต้น 

ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

  ข้อ 41 รูปแบบการพิมพ์ การส่งเล่ม และลิขสิทธิ์ในวิทยานิพนธ์หรือรายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ

    41.1 รูปแบบการพิมพ์วิทยานิพนธ์หรือรายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระให้เป็นไปตามที่สถาบันกำาหนด

    41.2 นักศึกษาต้องส่งวิทยานิพนธ์หรือรายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ตามจำานวน ลักษณะและระยะเวลาที่สถาบัน

กำาหนด

    41.3 ลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรในวิทยานิพนธ์หรือรายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ เป็นของสถาบัน นักศึกษาและ/หรืออาจารย์ที่

ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระเรื่องนั้นๆ สามารถนำาไปเผยแพร่ในเชิงวิชาการได้ แต่การนำาเนื้อหาหรือผลจากการศึกษาไปใช้เพื่อ

ประโยชน์อื่นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สถาบันกำาหนด

    กรณีที่ทำาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระได้รับทุนวิจัยที่มีข้อผูกพันเกี่ยวกับลิขสิทธ์ิหรือสิทธิบัตรโดยได้รับความเห็นชอบ

จากสถาบันให้ดำาเนินการตามข้อผูกพันนั้นๆ

    41.4 อาจารย์ประจำาระดับบัณฑิตศึกษา 1 คน สามารถควบคุมวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระได้ตามจำานวนดังนี้

       41.4.1 วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก   ไม่เกิน  3   เรื่อง

       41.4.2 วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท  ไม่เกิน 10  เรื่อง

       41.4.3  การศึกษาค้นคว้าอิสระ  ไม่เกิน 15  เรื่อง

หมวด 8

สถานภาพของนักศึกษา

  ข้อ 42 การลาระหว่างภาคการศึกษา การลาพักการศึกษา และการลาออกจากการเป็นนักศึกษา

    42.1  การลาทุกประเภทให้นักศึกษายื่นคำาร้องเป็นลายลักษณ์อักษรเสนอต่อผู้อำานวยการหลักสูตร โดยระบุเหตุผลและเอกสาร

หลักฐานประกอบการลาอย่างชัดเจน
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    42.2  การลาระหว่างภาคการศึกษา การลากิจและลาป่วย รวมวันลาแล้วนักศึกษาจะต้องมีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ

เวลาศึกษาทั้งหมดในรายวิชานั้น

    42.3 การลาพักการศึกษา

     42.3.1 นักศึกษาที่ประสงค์จะลาพักการศึกษา แต่ได้ทำาการลงทะเบียนรายวิชาไปก่อนแล้ว จะต้องทำาการขอเพิกถอน

รายวิชาเหล่านั้นทั้งหมดก่อน

     42.3.2 นักศึกษาต้องเสียค่าธรรมเนียมการรักษาสถานภาพนักศึกษาตามระเบียบของสถาบัน 

     42.3.3 นักศึกษาจะต้องดำาเนินการลาพักการศึกษาให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษา มิฉะนั้นจะ

พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามระเบียบของสถาบัน

     42.3.4 สำาหรับนักศึกษาท่ีไม่เคยลงทะเบียนเรียน หรือไม่มีหน่วยกิตสะสมจะขอลาพักการศึกษาติดต่อกัน 2 ภาคการศึกษา

ไม่ได้ เว้นแต่ได้รับการพิจารณาอนุมัติจากผู้อำานวยการหลักสูตร

    42.4 การลาออก นักศึกษาที่ประสงค์ขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา ต้องยื่นคำาร้องเพื่อขอความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา 

โดยระบุเหตุผลในการขอลาออกอย่างชัดเจนและได้รับอนุมัติจากผู้อำานวยการหลักสูตร

  ข้อ 43 การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

     43.1 สำาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

     43.2 ผลการศึกษามีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 3.00 ภายในระยะเวลาการศึกษาของแต่ละหลักสูตร นับจากวันที่นักศึกษาขึ้น

ทะเบียนเป็นนักศึกษา

     43.3 ยื่นใบลาออกต่อผู้อำานวยการหลักสูตร

     43.4 ขาดการติดต่อกับสถาบันเป็นเวลาติดต่อกัน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ลงทะเบียนรายวิชา

     43.5 เป็นผู้กระทำาผิดกฎหมายหรือศีลธรรมอย่างร้ายแรง หรือสร้างความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของสถาบัน หรือกระทำาผิดต่อ

ระเบียบวินัยอย่างร้ายแรง

     43.6 ถึงแก่กรรม

  ข้อ 44 การขอกลับเข้าเป็นนักศึกษา นักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามข้อ 43.2 และ 43.4 อาจขอสถานภาพการเป็นนักศึกษา

คืนได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศของสถาบัน

หมวด 9

การสำาเร็จการศึกษา

  ข้อ 45 การสำาเร็จการศึกษา

    เกณฑ์การสำาเร็จการศึกษา นักศึกษาจะต้องปฏิบัติดังนี้

    45.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงต้องศึกษาครบตามจำานวนหน่วยกิตที่กำาหนด

ไว้ในหลักสูตรและต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำากว่า 3.00 จากระดับคะแนนเต็ม 4.00 หรือเทียบเท่า

    45.2 หลักสูตรปริญญาโท

     45.2.1 แผน ก แบบ ก1 เสนอวิทยานิพนธ์และผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันแต่งตั้ง และ

ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดำาเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือ

สิ่งพิมพ์ทางวิชาการหรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding)

     45.2.2 แผน ก แบบ ก2 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามท่ีกำาหนดในหลักสูตร ได้คะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต่ำากว่า 3.00 จากระดับ

คะแนนเต็ม 4.00 หรือเทียบเท่า พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์และผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันแต่งตั้ง และผลงาน

วิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดำาเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์

ทางวิชาการหรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding)

     45.2.3 แผน ข ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กำาหนดในหลักสูตร ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำากว่า 3.00 จากระดับคะแนน

เต็ม 4.00 หรือเทียบเท่า สอบผ่านการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระและสอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ด้วย

ข้อเขียนและ/หรือปากเปล่าในสาขาวิชานั้น
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    45.3 หลักสูตรปริญญาเอก

     45.3.1 แบบ 1 สอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษา ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สถาบันกำาหนด สอบผ่าน

การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อเป็นผู้มีสิทธิ์ขอทำาวิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย 

โดยคณะกรรมการ ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบันและผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่าง

นอ้ยดำาเนนิการใหผ้ลงานหรอืสว่นหนึง่ของผลงานไดร้บัการยอมรบัใหต้พีมิพใ์นวารสารหรอืสิง่พมิพท์างวชิาการทีม่กีรรมการภายนอกรว่มกลัน่กรอง 

(Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น

     45.3.2 แบบ 2 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กำาหนดในหลักสูตร ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำากว่า 3.00 จากระดับคะแนน

เต็ม 4.00 หรือเทียบเท่า สอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษา ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สถาบันกำาหนด สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ 

(Qualifying Examination) เพื่อเป็นผู้มีสิทธิ์ขอทำาวิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการ ซึ่ง

จะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกสถาบัน และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดำาเนินการให้ผลงานหรือส่วน

หนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ 

และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น

  ข้อ 46 นกัศกึษาทีศ่กึษาหลกัสตูรซึง่กำาหนดใหก้ารตพีมิพผ์ลงานวทิยานพินธเ์ปน็ส่วนหนึง่ของเงือ่นไขในการสำาเรจ็การศึกษา และนกัศกึษา

ได้ดำาเนินการจนผ่านเงื่อนไขการสำาเร็จการศึกษาอื่นๆ ครบถ้วนแล้ว แต่อยู่ในระหว่างรอการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่

หลักสูตรกำาหนด และนักศึกษาได้ใช้เวลาในการศึกษาครบตามระยะเวลาท่ีกำาหนดในข้อ 12 แล้ว นักศึกษาสามารถย่ืนคำาร้องขอขยายเวลาการศึกษา

ได้ครั้งละ 1 ภาคการศึกษา แต่ไม่เกิน 2 ครั้ง ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศของสถาบัน

  ให้สภาสถาบันเป็นผู้อนุมัติการสำาเร็จการศึกษา และให้ถือวันที่ได้รับอนุมัตินั้นเป็นวันสำาเร็จการศึกษา

  ข้อ 47 การขออนุมัติปริญญา

     47.1 นักศึกษาผู้คาดว่าจะสำาเร็จการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา ให้ย่ืนคำาร้องแสดงความจำานงขอสำาเร็จการศึกษาต่อผู้อำานวยการ

หลักสูตรล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนวันสิ้นภาคการศึกษาที่คาดว่า จะสำาเร็จการศึกษานั้น

     47.2 นักศึกษาที่จะได้รับการพิจารณาเสนอชื่อเพื่อขออนุมัติปริญญาต่อสภาสถาบันต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

      47.2.1 เป็นผู้สำาเร็จการศึกษาตามข้อ 45

     47.2.2  ไม่ค้างชำาระค่าธรรมเนียมต่างๆ หรือไม่มีหนี้สินกับสถาบัน

      47.2.3  เป็นผู้ไม่อยู่ในระหว่างการดำาเนินการทางวินัยนักศึกษา

      47.2.4  ส่งวิทยานิพนธ์หรือรายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระและเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่จัดทำาตามรูปแบบและจำานวนที่

สถาบันกำาหนด

      47.2.5 การเสนอชื่อผู้สำาเร็จการศึกษาเพื่อขออนุมัติปริญญาต่อสภาสถาบันให้เป็นไปตามที่สถาบันกำาหนด  

  ข้อ 48 ในกรณีที่มีเหตุผลจำาเป็นและสมควร สถาบันอาจพิจารณามิให้ผู้สำาเร็จการศึกษาผู้หนึ่งผู้ใด เข้ารับการประสาทปริญญาบัตรได้ 

ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สถาบันกำาหนด

  ข้อ 49 การเพิกถอนปริญญา สภาสถาบันอาจพิจารณาเพิกถอนปริญญาซึ่งได้อนุมัติแก่ผู้สำาเร็จการศึกษาผู้หนึ่งผู้ใดไปแล้วตามกรณี

ดังต่อไปนี้

    49.1 ผู้สำาเร็จการศึกษาผู้นั้นไม่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนัยของคุณสมบัติผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาหรือผู้สำาเร็จการศึกษาของหลักสูตรท่ี

ตนได้สำาเร็จการศึกษาตามข้อ 13 หรือ ข้อ 45 แห่งข้อบังคับนี้ การเพิกถอน ปริญญามีผลตั้งแต่วันที่สภาสถาบันได้อนุมัติปริญญาให้กับบุคคลนั้น

    49.2 วิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ เพ่ือการสำาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของผู้สำาเร็จการศึกษาผู้น้ัน ผู้สำาเร็จการศึกษา

ได้ทำาการลอกเลียนงานผู้อื่น หรือมิได้กระทำาด้วยตนเอง การเพิกถอน ปริญญาให้มีผลตั้งแต่วันที่สภาสถาบันได้อนุมัติปริญญาให้กับบุคคลนั้น

     49.3 ผู้สำาเร็จการศึกษาผู้น้ันได้กระทำาการอันเป็นท่ีเส่ือมเสียร้ายแรงต่อสถาบัน หรือต่อศักด์ิศรีแห่งปริญญาท่ีตนได้รับ การเพิกถอน

ปริญญาในกรณีนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่สภาสถาบันมีมติเพิกถอน

  ข้อ 50 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอำานาจออกประกาศ คำาสั่ง หรือกำาหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติให้เป็นไป

ตามข้อบังคับนี้ กรณีที่มีปัญหาในทางปฏิบัติให้อธิการบดีวินิจฉัยโดยคำาแนะนำาของคณะกรรมการบริหารและงานวิชาการสถาบัน
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หมวด 10

บทเฉพาะกาล

  ข้อ 51 ให้ใช้ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 สำาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิต

ศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2556 จนกว่าจะสำาเร็จการศึกษา

  ข้อ 52 อาจารย์ที่ปรึกษาหรือกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ ที่ได้รับการแต่งตั้งก่อนหน้าประกาศใช้ข้อบังคับนี้ 

ให้ยังคงเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหรือกรรมการสอบในหัวข้อที่ได้รับการแต่งตั้งนั้นต่อไป

  ประกาศ  ณ  วันที่  26  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2556

(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นพ.กระแส  ชนะวงศ์)

นายกสภาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
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2013 年正大管理学院
研究生管理章程

	 	 为了让研究生教育符合2005年和2006年高等教育标准，以及为了更好地保持研究生教育标准并获得学术上的认

证，依据《2007年国王签署颁布的私立高等院校条例修订版（第2版）》第11条内容中所授予的权利，按照正大管理学

院理事会2013年1月29日第1/2556次会议决议，认为应建立各种管理规定，如下：

  第一条、本章程全称《2013年正大管理学院研究生管理章程》

  第二条、本章程自2013学年起开始实行

  第三条、取消《2010年正大管理学院研究生管理章程》以及本校其他的与本章程相抵触的制度、规则、校令和

公告等，一律改用本章程。

  第四条、本章程上的

	 	 	 	 “学校”				 	 	 	 指	 正大管理学院

	 	 	 	 “学校理事会”		 指	 正大管理学院理事会

	 	 	 	 “校长”					 	 	 	 指	 正大管理学院校长				

	 	 	 	 “学院”			 	 	 	 	 指	 正大管理学院开办的学院或同等机构

	 	 	 	 “院长”					 	 	 	 指	 负责学院里各项事务的领导

	 	 	 	 “专业”					 	 	 	 指	 研究生课程里的专业

	 	 	 	 “课程”					 	 	 	 指	 本校各专业的研究生进修课程、硕士课程、高等研究生进修课程以及博士课程	

	 	 	 	 “课程主任”		 	 指	 管理本校硕士研究生进修课程、硕士课程、高等研究生进修课程以及博士课程

的领导

	 	 	 	 “课程管理委员会”	指		由校长委任的委员会，负责管理课程、安排教学、	 开发课程、跟进和评估已开

办的课程以及负责委任指导老师以辅导论文和/或独立研究报告的选题和大纲的写作。

  第五条、负责研究生的办学工作，按如下分工：

	 	 学院负责协调和协助研究生院教学管理工作；专业则负责与自专业相关的教学管理工作。

  第六条、校长负责监督本章程，并有权发出与本章程无任何抵触的规则、公告、校令或制度等。

	 	 如有必要进行管理章程以外的操作，须由课程管理委员会审定并向校长提议，由校长酌情而定。

第一章
学习体系

  第七条、研究生教育是以学期和累积学分的制度进行办学。一学年有两个正规学期，每学期有至少15周的学习

时间。各课程可按其所需开办暑期班。暑假学期属选读性学期，学习时间至少6周，学分按照正规学期学分的同等比例

计算。

  第八条、学分

	 	 	 8.1		 在一个正规学期内，用至少15小时讲解或论述的理论课程，计1个学分。

	 	 	 8.2		 在一个正规学期内，用至少30小时培训或试验的实践课程，计1个学分。

	 	 	 8.3		 在一个正规学期内，用至少45小时实习或进行实地培训的课程，计1个学分。

	 	 	 8.4		 在一个正规学期内，用至少45小时做指定项目或教育活动的课程，计1个学分。

	 	 	 8.5		 在一个正规学期内，用至少45小时进行独立研究写作的研究工作，计1个学分。

	 	 	 8.6		 在一个正规学期内，用至少45小时进行论文的研究工作，计1个学分。
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第二章
课程

  第九条、研究生课程

	 	 	 9.1	 研究生证书课程：是一个培育专业效率和技能、完整而独立的课程，供学士毕业或同等学历者报读

（需要继续进修研究生学位者，可以申请学分转移（仅限于修读相同或相关专业的硕士学位），所转的学分不得超过所

报读课程总学分的三分之一）。

	 	 	 9.2	 硕士课程（硕士学位）：是一个比学士课程更高一级的课程，以促进各专业在学术和/或研究上的发展。

	 	 	 9.3	 高等研究生进修课程：是一个依据国家高等教育发展计划、高等教育哲学以及学术和专业标准开办的

课程，强调培育精通专业知识的学术和专业人士，加深知识和增强技能，让能更好地执行各项任务，提高专业效率。这

是一个完整而独立的课程，供硕士毕业或同等学历者报读（本课程不属博士课程）。

	 	 	 9.4	 博士课程（博士学位）：是一个促进学术发展的课程，依据国家高等教育发展计划、高等教育哲学以

及国际学术和专业标准进行教学，强调学者在各专业上具有高等知识和能力，采用研究的过程使学者更能自由地开创和

探索新的知识，具有创新能力，持续学术上的进步，不断地将所掌握的学问与其他学问相结合，有学术和职业上的道德

和伦理，并且能进行比硕士学位更高等级的研究。

  第十条、课程设置

	 	 	 10.1	 研究生证书课程：全部科目的加起来应至少有24个学分。

	 	 	 10.2	 硕士课程（硕士学位）：整个课程应至少有36个学分，分为两个计划，如下：

	 	 	 	 	 A计划：是一个偏向于研究的学习计划，通过做论文的的形式进行。该计划还可以细分为两种模式：

	 	 	 	 	 A1模式：包括至少36个学分的论文写作，还可以以不计学分的形式安排修读某些科目或进行学术上的

活动等。

	 	 	 	 	 A2模式：包括至少12个学分的论文写作以及至少24个学分的科目学习。

	 	 	 B计划：是一个偏向于课程学习的计划，不需要进行论文写作，但必须进行至少3个学分至多6个学分的独立

研究报告写作。开办学习计划A的专业不一定要同时开办学习计划B；但开办学习计划B的专业就要开办学习计划A让学

生选修。	 	 	

	 	 	 10.3	 高等研究生进修课程：全部科目的加起来应至少有24个学分。报读的学生必须有硕士学位。对于6年

制课程的本科毕业生或有硕士同等学历的毕业生无须受过硕士级教育，可以进修高等研究生进修课程。

	 	 	 10.4	 博士课程（博士学位）：对于学士毕业生，整个课程应至少有72个学分；对于硕士毕业生，应至少有

48个学分。

	 	 	 本课程分为两种形式：

	 	 	 	 1.	 偏向于研究，进行构成新学问的论文写作，还可以以不计学分的形式安排修读某些科目或进行学术上

的活动，如下：

	 	 	 	 	 (1)		报读本课程的本科毕业生必须进行至少72个学分的论文写作

	 	 	 	 	 (2)		报读本课程的硕士毕业生必须进行至少48个学分的论文写作

	 	 	 	 同时，(1)和(2)的论文必须拥有同等的质量和标准。

	 	 	 	 2.	偏向于研究，进行在学术上有高等质量的论文写作的同时，还进行科目的学习，如下：	 	 	

	 	 	 	 	 (1)	 报读本课程的学士毕业生必须进行至少48个学分的论文写作和进行至少24个学分的科目学习。

	 	 	 	 	 (2)	 报读本课程的硕士毕业生必须进行至少36个学分的论文写作和进行至少12个学分的科目学习。

	 	 	 	 	 然而，(1)和(2)的论文必须拥有相等的质量和标准。
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 第十一条、学习方案

	 	 	 11.1	 脱产学习课程（Full-time）,	即规定此学习方案平均每学期选修至少9个学分、最多不超过15个学分的

课程

	 	 	 11.2	 非脱产学习课程（Part-time），即规定此学习方案平均每学期选修少于9个学分的课程。

  第十二条、学习期限

	 	 	 12.1	 研究生证书课程或高等研究生进修课程的学习时间不得超过3个学年。

	 	 	 12.2		硕士课程的学习时间不得超过5个学年。

	 	 	 12.3	 博士课程，对于学士毕业生学习时间不得超过8个学年，对于硕士毕业生学习时间不得超过6个学年。

	 	 	 12.4	 无法在上述规定期限内完成学业的学生，本校可适度放宽让学生延长学习时间。学生最多能延长两

次，一次一个学期。然而，可延长学习时间的学生必须符合以下条件：

	 	 	 	 	 1)	 论文写作有明显的进展；	

	 	 	 	 	 2)		 学术上所需，或有特殊原因者。

	 	 	 12.5	 若博士课程学生无法在规定期限内完成学业，可授予硕士学位，然而必须符合本校毕业条件。

	 	 然而，第12.4和12.5条的实施将由课程管理委员会决定，并呈校长批准。

第三章
报名资格和流程

  第十三条、研究生课程报名资格

	 	 	 13.1	 学历

	 	 	 	 	 (1)	 研究生证书课程

	 	 	 	 	 	 报读者必须是本科毕业（学士学位）或具有课程规定的同等学历，或正在泰国高等教育委员会认

证的高校进修本科课程的最后一个学期。来自国外高等院校的学生，必须获得该高等院校的证明。此外，各学院或专业

将有其他更多的资格要求。

	 	 	 	 	 (2)	 硕士课程（硕士学位）

	 	 	 	 	 	 报读者必须是本科毕业（学士学位）或拥有同等学历，或正在泰国高等教育委员会认证的高校进

修本科课程的最后一个学期。来自国外高等院校的学生，必须获得该高等院校的证明。此外，各学院或专业将有其他更

多的资格要求。

	 	 	 	 	 	 报读A1模式的学生，必须是本科毕业或具有同等学历，而且要求要在同一专业或相关商业上具有

优秀的学习成绩，具有足够的论文写作的能力和基础知识，通过该专业的课程管理委员会批准方可报读。

	 	 	 	 	 (3)		 高等研究生进修课程

	 	 	 	 	 	 报读者必须是硕士毕业（硕士学位）或具有课程规定的同等学历，或正在泰国高等教育委员会认

证的高校进修硕士课程的最后一个学期。来自国外高等院校的学生，必须获得该高等院校的证明。此外，各学院或专业

将有其他更多的资格要求。

	 	 	 	 	 (4)		 博士课程（博士学位）

	 	 	 	 	 	 4.1		 报读者必须是硕士毕业（硕士学位）或具有课程规定的同等学历。来自国外高等院校的学

生，必须获得该高等院校的证明。此外，各学院或专业将有其他更多的资格要求。若报读者的平均学分低于3.50，将由

课程管理委员会作决定。或	

	 	 	 	 	 	 4.2		 报读者必须是本科毕业（学士学位）或具有同等学历，而且要求要在同一专业或相关商业上

具有优秀的学习成绩，具有足够的论文写作的能力和基础知识，通过该专业的课程管理委员会批准方可报读。报读者可

以是正在进修本科课程的最后一个学期的学生，平均学分不低于3.25或同等水平。此外，各学院或专业将有其他更多的

资格要求。
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	 	 	 13.2	 招生

	 	 	 	 	 申请表、相关证件及其他条件等将依据本校公告进行操作。

	 	 	 13.3	 录取

	 	 	 	 	 13.3.1		 经学院认同，由各专业自定录取条件、方式及学生人数。

	 	 	 	 	 13.3.2		 经将要录取的学院和专业内的相关人士认同，在课程管理委员会认同和依照本校规定的标准和

方式进行的前提下，本校将特别考虑录取符合上述第13.1条条件的学生。

	 	 	 	 	 13.3.3		经专业或课程管理委员会的认同，本校将特别考虑录取符合上述第13.1条条件并且具有本科

（学士）以上知识水平的学生，以不求学历的方式进修该课程或做研究。

	 	 	 	 	 13.3.4		外国学生的录取要求将依照《本校章程——外国学生教育》或日后有变更修改的其它规则进行。

	 	 	 	 	 13.3.5		 若有报读者正在等待学士或硕士成绩公布的情况，报读者必须在本校规定的期限内提供课程规

定的毕业文凭，才算正式录取。

	 	 	 	 	 13.3.6		 不可同时进修一个以上的研究生专业课程。

	 	 	 13.4	 学生报到和新生注册

	 	 	 	 	 本校公布录取的学生必须在本校规定的日期和时间内注册报到，否则一律视作弃权。

	 	 	 13.5	 学生可分为以下两种：

	 	 	 	 	 13.5.1		 普通学生，即各专业或学院正式录取的学生，或者是依据各专业条件录取的试读生，在评估后

成为该专业的学生，将获得文凭或毕业证书。

	 	 	 	 	 13.5.2		 特殊学生，即由本校录取的不求文凭或毕业证书的学生。

第四章
研究生课程教师

  第十四条、硕士课程、博士课程、研究生进修课程和高等研究生进修课程的教师包括以下：

	 	 	 	研究生课程的常驻教师指由校长指定的硕士学历以上的常驻教师，主导办学流程，在按照该课程进行办学

的期间，负责担任任课教师和/或论文和/或独立研究报告导师。当教师受本校指派担任某课程常驻教师的同时，还可以

再担任一个与原课程相关或有直接关系的多学科课程常驻教师；当教师受本校指派担任某硕士课程常驻教师的同时，还

可以再担任一个相同专业的博士课程常驻教师。

	 	 	 硕士课程的教师

	 	 	 14.1	 课程的负责人必须为该课程的常驻教师，负责管理该课程和教学、开发课程、评估课程和其他相关的

任务，并须具备博士以上的学历或同等学历，或者担任该专业或相关专业副教授级以上的职位，人数至少3人。

	 	 	 14.2	 任课教师必须是常驻教师或校外资深人士，具备硕士以上的学历或同等学历，或者担任该专业或相关

专业助理教授级以上的职位，且具有非学历性的研究经验。

	 	 	 14.3	 论文或独立研究报告导师：

	 	 	 	 	 14.3.1		 论文导师

	 	 	 	 	 	 	 	 (1)		论文主导师或导师委员会主席：必须为本校的常驻教师，具备相同专业或相关专业的博士

学历或同等学历，或担任相同专业或相关专业副教授级以上的职位，且具有非学历性的研究经验。

	 	 	 	 	 	 	 	 (2)		论文副导师（如有）：必须为本校的常住教师或校外资深人士，具备博士学历或同等学

历，或担任相同专业或相关专业副教授级以上的职位，且具有非学历性的研究经验。

	 	 	 	 	 14.3.2		 独立研究报告导师

	 	 	 	 	 	 	 	 (1)		独立研究报告主导师或导师委员会主席：必须为本校的常驻教师，具备相同专业或相关专

业的博士学历或同等学历，或担任相同专业或相关专业副教授级以上的职位，且具有非学历性的研究经验；或者可以是

临时教师，其经验在该专业的学术界上获得公认。
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	 	 	 	 	 	 	 	 (2)		独立研究报告副导师（如有）：必须为本校的常住教师或校外资深人士，具备博士学历或

同等学历，或担任相同专业或相关专业副教授级以上的职位。

	 	 	 	 	 14.4		 论文考核委员

	 	 	 	 	 	 	 14.4.1		 论文或独立研究报告开题考核委员会

	 	 	 	 	 	 	 由校长或获得授权人士委任论文或独立研究报告开题考试委员会，包括以下委员：

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (1)	 论文或独立研究报告主导师	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (2)			按照泰国高等教育委员会规定的课程负责人或课程常驻教师,获得课程主任批准：一人。

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (3)	 内部或外聘资深人士，或获得院长认可的资深人士：一人

	 	 	 	 	 	 	 若外聘资深人士未曾担任过考核委员，须向学院申请批准。	

	 	 	 	 	 	 	 14.4.2		 论文或独立研究报告答辩考核委员

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 论文或独立研究报告答辩考核委员的名单由导师委员会向课程主任提名，向学院申请

批准后由校长或获得授权人士委任。该委员会包括：

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 14.4.2.1	 论文答辩考核委员会	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		 (1)	 非副导师的外聘资深人士，由主导师和课程管理委员会主席共同提名：一

人。

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		 (2)	 论文主导师或副导师：一人。

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		 (3)	 按照泰国高等教育委员会规定的课程负责人或课程常驻教师,由课程主任

提名：一人，或内部或外来的与论文写作相关的资深人士，经由院长或课程主任或学院管理委员会批准。

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		 然而，课程常驻教师和外聘资深人士须具有博士或同等学历，或担任相同专

业或相关专业副教授级以上的职位，且具有非学历性的研究经验。

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 14.4.2.2	 独立研究报告答辩考核委员会	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		 (1)	 按照泰国高等教育委员会规定的课程负责人或课程常驻教师,由主导师和

课程管理委员会主席共同提名：一人。考核委员会主席不得同时为主导师或副导师。

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		 (2)	 主导师或副导师：一人

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		 (3)	 与独立研究报告相关的内部或外聘资深人士：一人。

	 	 	 	 	 若外聘资深人士未曾担任过考核委员，须向学院申请批准。	

     博士课程的教师

	 	 	 	 	 14.5		 课程负责人必须为该课程的常驻教师，负责管理该课程和教学、发展新课程、评估课程和其他

相关的任务，并须具备博士以上的学历或同等学历，或者担任该专业或相关专业教授级以上的职位，人数至少3人。

	 	 	 	 	 14.6		 任课教师，按照第14.2条进行。

	 	 	 	 	 14.7		 博士导师

	 	 	 	 	 	 	 14.7.1		 论文主导师或导师委员会主席：必须为本校的常驻教师，具备相同专业或相关专业的

博士学历或同等学历，或担任相同专业或相关专业副教授级以上的职位，且具有非学历性的研究经验。

	 	 	 	 	 	 	 14.7.2		 论文副导师（如有）：必须为本校的常住教师或校外资深人士，具备博士学历或同等

学历，或担任相同专业或相关专业副教授级以上的职位，且具有非学历性的研究经验。

	 	 	 	 	 	 	 对于缺乏资深人士的专业，在必要的情况下，可以委任外来副导师担任主导师的职位，而主导

师和副导师都必须参加论文考核。

	 	 	 	 	 	 	 主导师和副导师可以是该专业的专家，或是非学术人士，或是校外资深人士，无需审定学术职

位。

	 	 	 	 	 	 	 担任主导师的专业人士必须为本校聘任的全职员工，担任副导师的专业人士可以为本校聘任的

全职员工或外聘资深人士，应在该专业上具有专业知识和丰富的经验，并获得政府部门或学术界上的工人，相当于公务
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员9级以上。当学生向课程主任申请委任资深人士后，并经资格审核委员会的批准后，必须通报泰国高等教育委员会。

	 	 	 	 	 	 	 若主导师和/或副导师	 未曾担任过导师或教师的职位，应向学院申请并获得学院管理委员会的

批准。

	 	 	 	 	 14.8		 博士论文考核委员，按照14.4.4和14.4.2条进行，14.4.2.2	除外。

     研究生证书课程和高等研究生进修课程教师

	 	 	 	 	 14.9		 课程教师和任课教师的资格和人数按照第14.1和14.2条进行。

  第十五条、在必要的情况下，经课程管理委员会的认同，院长可指定某校外资深人士担任论文或独立研究报告

的导师。

  第十六条、课程的管理，至少具备以下条件：

	 	 	 16.1	 课程常驻教师有至少5人，其中至少3人为课程负责人。

	 	 	 16.2	 各研究生课程将由校长委任的课程管理委员会监管，并依照各学院规定的职责和组成部分进行。

  第十七条、成立课程管理委员会，在大体上负责管理研究生课程和监管课程的质量，该委员会的职责和组成部

分将由各学院规定。

第五章
科目注册和学分转移

  第十八条、注册和增加科目或退课

	 	 	 18.1	 注册和增加学科或退课都必须通过普通辅导教师或课程主任的认同。注册期限和注册手续费将按照本

校规定进行。

	 	 	 18.2		科目注册分为三种：

	 	 	 	 	 18.2.1		 计学分和计成绩形式	(Credit)	

	 	 	 	 	 18.2.2		不计学分形式，成绩分为S或U	(Audit)

	 	 	 	 	 18.2.3		听课形式	(Visit)

	 	 	 18.3		在普通学期进修全职学习课程的学生必须注册科目至少9个学分至多15个学分，在普通学期进修兼职

学习课程的学生必须注册科目至少3个学分至多9个学分。

	 	 	 注册的科目少于上述规定，只有课程剩余学分少于上述规定学分的情况，或者获得相关学院的院长批准，

方可进行。

	 	 	 18.4	 学生在暑假学期除了注册论文可以超过6个学分以外，注册其他科目均不得超过6个学分。

	 	 	 18.5	 对于曾经注册过和成绩为B以上的科目，学生不得重新注册和重新计算分数；若学生按照课程规定注

册完所有科目，但平均学分不到3.00，可以重新注册成绩低于A的科目，以重新计算成绩。

	 	 	 18.6	 修完课程规定全部科目但仍未毕业的学生和休学的学生必须按照本校规定缴交每学期的手续费和学籍

保留费。

	 	 	 18.7	 学生能够注册学习计划上的科目，或者从其他高等院校把学分转移之本校的学习计划中，然而，必须

获得普通辅导老师和课程主任的认可。

  第十九条、增加科目或退课准则：按照本校公告进行。

  第二十条、当学生符合各专业的各项特定资格要求，并获得论文或独立研究报告导师委员会主席和普通辅导老

师的认可后，才能进行论文或独立研究报告的注册。至于其他规定，将依照本校公告进行。
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  第二十一条、转移曾经进修的科目学分，包括本校（针对已退出学籍的学生）和其他高校的科目，将依照本校

公告进行。

第六章
学习评估标准

  第二十二条、研究生学习评估规定如下：

	 	 	 22.1	 学科考试	除已按程序退学科目外，学生须参加每门所注册学习科目的考试；任课教师应在规定时间内

按照学校规定格式评估学生成绩，并经过课程管理委员会审批

	 	 	 22.2	 综合考试（Comprehensive	 Examination）为考核研究生院B计划学习模式学生通过综合各自见解、

学科知识、学习经验及研究内容以运用到实际操作中的考试；有如下规定：

	 	 	 	 	 22.2.1	综合考试为笔试或口试形式，或两种形式混合

	 	 	 	 	 22.2.2	注册学习并考试通过学校指定的必修科目、平均学分不低于	3.00	的学生，方有资格参加综合考

试

	 	 	 	 	 22.2.3	通过指导教师批准后，学生方可向研究生院课程主任递交考试申请

	 	 	 	 	 22.2.4	综合考试的操作程序应遵循课程管理委员会规定

	 	 	 	 	 22.2.5	综合考试委员会的建立，须由课程管理委员会提供三个教师名单，并让校长出任命书方可成立

	 	 	 	 	 22.2.6	一年至少进行一次综合考试，或由综合考试委员会酌情而定

	 	 	 	 	 22.2.7	有参加综合考意愿的学生，须经过指导教师批准后，	 向研究生院课程主任递交申请，并按照学

校规定交付的综合考试手续费

	 	 	 	 	 22.2.8	综合考试笔试或口试成绩，分为“S”(Satisfactory)，表示考试通过，成绩理想；及“U”

（Unsatisfactory)，表示考试没有通过，成绩不理想

	 	 	 	 	 22.2.9	综合考试最多可参加3次

	 	 	 22.3	 论文考试为研究生、博士生评估论文成果的考试，论文考试委员会须审查学生论文、论文质量评定、

通过口试形式考查学生的知识量，并开会给予论文评定

	 	 	 22.4	 独立研究写作考试为评估B计划研究生的考试，独立研究写作委员会须审查学生写作、写作质量评

定、通过口试形式考查学生知识量，并开会给予评定

 

  第二十三条、凡考试作弊学生，将按学校规定做相应处理

  第二十四条、每学期结束，即对学生成绩进行评估

  第二十五条、学科成绩评估应定出分数段及相应的记分符号，并有评定意义，如下：

   记分符号                 含义    分值

	 	 A	 	 	 	 优秀	(Excellent)	 4.0

			 	 B+	 	 	 	 良好	(Very	Good)	 3.5

	 	 B	 	 	 	 好	(Good)	 3.0

			 	 C+	 	 	 	 中等	(Fairly	Good)	 2.5

	 	 C	 	 	 	 一般	(Fair)	 2.0

			 	 D+	 	 	 	 差	(Poor)	 1.5

	 	 D	 	 	 	 很差	(Very	Poor)	 1.0

	 	 F	 	 	 	 不合格	(Fail)	 	0
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  第二十六条、任何科目的成绩有可能出现以下符号：

    记分符号           含义

	 I	 	 	 评估未完成	(Incomplete)

	 E	 	 	 成绩优秀(Excellence)

	 S	 	 	 成绩合格	(Satisfactory)

	 U	 	 	 成绩不合格	(Unsatisfactory)

	 W	 	 	 退课	(Withdrawal)

	 P	 	 	 尚未完成学科学习	(In	Process)

	 AU	 	 	 旁听课程	(Audit)

	 	 	 26.1	 代号“I”(Incomplete)意为评估未完成，用于以下任一情况：

	 	 	 	 	 (1)	 由于客观原因学生无法参加考试，如：生病并以得到请假许可。

	 	 	 	 	 (2)		 学生尚未完成任课教师所布置的任务，此情况须得到所在院系领导的许可。

	 	 	 26.2		记分符号“E（Excellence）”意为成绩优秀。

	 	 	 26.3		记分符号“S（Satisfactory）”意为成绩合格，用于已注册的不计学分的课程。

	 	 	 26.4	 记分符号“U（Unsatisfactory）”意为成绩不合格，用于已注册的不计学分的课程，学生须重新注

册学习该科目，并得到“S”	。

	 	 	 26.5	 记分符号“W（Withdrawal）”意为已退出该课程学习，用于学生在该学期得到许可或允许休学，

或被休学的情况。

	 	 	 26.6		记分符号“P（In	Progress）”意为学科学习未结束，还不能在该学期内对学生进行评估。

	 	 	 26.6	 记分符号“AU（Audit）”意为学生注册学习该门课程但不计学分；允许参加成绩评估以获得课程学

习证书，但上课出勤率须为整个课程学习时间的80%。

  第二十七条、分数级别及记分符号

	 	 	 如有以下情况，可采用A,	B+,	B,	C+,	C,	D+,	D及F	的评分方法：

	 	 	 	 1)	 评分结果为分数级别

	 	 	 	 2)	 次学期开学后的两个星期内，记分符号由“I”变为其他符号

	 	 	 如有以下情况，可给予“F”：

	 	 	 	 1)	 学生参加考试但没通过

	 	 	 	 2)	 学生缺考

	 	 	 	 3)	 学生由于出勤率低于80%而无权参加该门课的考试

	 	 	 	 4)	 学生考试作弊

	 	 	 	 5)	 学生由于没按照规定操作，记分符号由“I”自动变为“F”

	 	 	 如有以下情况，可给予“I”：按照学校公告：“I”代号处理方案进行

	 	 	 如有以下情况，可给予“AU”：

	 	 	 	 1)	 学生欲旁听某门课程，须得到任课教师及研究生院课程主任的批准，并照常注册、缴费

	 	 	 	 2)	 学生注册学习旁听课程，出勤率不得少于80%

	 	 	 如有以下情况，可给予“P”：按照学校公告：“P”代号处理方案进行

  第二十八条、优秀学生荣誉奖获得者，整个课程的平均学分应超过4.00

  第二十九条、评估外语能力考试，按如下评分原则：
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	 	 	 	 S	(Satisfactory)		 	 意为	 	 通过

	 	 	 	 U	(Unsatisfactory)	 	 意为	 	 未通过

	 	 第三十条、学生任一门课的计分为“C”或“U”，视为该课程学习成果不符合标准，须重新注册学习或酌情定

	 	 第三十一条、计算总学分、平均学分

	 	 	 31.1	 学生注册学习任一课程超过一次，只作一门课的学分处理

	 	 	 31.2	 计算平均累积学分（Cumulative	Grade	Point	Average），计算每门有分值的课程；如一门课程已注

册学习超过一次，则用该课程的学分及每次所得分值来计算平均累积学分	

第七章
毕业论文及独立研究写作

	 	 第三十二条、学生在符合各个课程的要求、并得到论文或独立研究写作指导教师的批准下，方可注册申请毕业

论文及独立研究写作；有关规定按照学校发布的管理条例执行

	 	 第三十三条、毕业论文及独立研究写作的监督管理，须有一位主指导教师或酌情可再加一副指导教师，有关规

定按照学校公告或相关条例执行

	 	 第三十四条、毕业论文及独立研究写作进度评估

	 	 	 34.1		每学期须对毕业论文及独立研究写作进度进行评估

	 	 	 34.2	 毕业论文或独立研究写作的指导教师有义务为学生的写作进度进行评估，并向课程管理委员会作报告

	 	 	 34.3	 在进行毕业论文或独立研究写作的学期中，若写作尚未完成或未考试，可计分“P”(In	 Progress)或	

“I”(Incomplete)。

	 	 第三十五条、毕业论文/独立研究报告答辩

	 	 	 35.1	 由论文/独立研究报告指导委员会向课程主任提名，然后向学院申请批准，最后由校长文人论文/独立

研究报告答辩考试委员会。

	 	 	 	 	 担任答辩委员会委员的内部教师或外聘资深人士须具备博士或同等学历，或在该专业或相关专业领域

内学术职称不低于副教授的学者，同时有非学历性的研究经验。

	 	 	 	 	 有必要时，研究生院课程主任可根据学校管理规定，在课程管理委员会的批准下，任命特别资深人士

为答辩委员会委员

	 	 	 35.2	 毕业论文答辩采取公开形式，允许有意者参观演讲及答辩；学院应在答辩日七天以前向外部公布相关

消息

	 	 	 	 	 毕业论文答辩委员会有权决定是否允许听众询问相关内容或表达有关论文的看法，限制询问时间使整

个答辩过程有条不紊地进行

	 	 	 35.3	 答辩当日，答辩委员会委员不得少于三人，包括非副指导教师的校内教师、非论文主指导教师或副指

导教师的外聘资深人士，否则将视为无效操作

	 	 	 	 	 如答辩委员会委员不足如上所述人数，须推迟答辩日期；有必要时可让学校修订任命书，更换成员，

并规定好新的考试日期，确保新委员在新规定的考试日期前有充足的时间阅读论文

	 	 	 	35.4	成绩评估者须为答辩日在场的委员；评估方法为：指导教师、校内教师及外聘资深人士各持一票，同

一意见两票或两票以上相同则为学生是否通过答辩的公认标准

	 	 第三十六条、独立研究写作答辩
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	 	 	 36.1	 由学院成立答辩委员会，成员可包括：1)课程负责人或课程常驻教师；2）独立研究报告主导师或副

导师一人；和3）与独立研究报告相关的内部或外聘资深人士一人，并具备14.4.2.2上的资历。

	 	 	 36.2	 考试当日须有不少于两位委员出席，否则此答辩将视为无效。

	 	 	 	 	 如答辩委员会人数不足如上所述人数，须推迟答辩日期；有必要时可让学校修订任命书，更换成员，

并规定好新的考试日期，确保新委员在新规定的考试日期前有充足的时间阅读独立研究写作

	 	 	 36.3	 成绩评估者为答辩委员会每位成员；主指导教师及副指导教师意见视为一票，同一意见不少于两票则

作为公认的成绩

	 	 第三十七条、毕业论文及独立研究写作的考试评估

	 	 	 37.1	 毕业论文的评估结果可为“S”（成绩合格）或“U”（成绩不合格）

	 	 	 37.2	 独立研究写作的评估结果可为A,	B+,	B,	C+,	C,	D+,	D,	F	，独立研究写作最多可考两次

	 	 第三十八条、答辩委员会主席须在答辩后三日内，书面向研究生院课程主任报告成绩

	 	 	 38.1	 如答辩通过，但需要做部分修改，须有书面记录及说明告知答辩者；答辩者须在答辩日后45日内修改

完毕并通过委员会的批准，如不能按时完成，则视为该次答辩没有通过，答辩委员会须向研究生院课程主任做最后报告

	 	 	 38.2	 如答辩未通过，委员会须通过书面向答辩者总结未通过原因，并于答辩日三日内报告研究生院课程主

任

	 	 第三十九条、如学生无必要原因无故缺考，则视为考试未通过

  第四十条、第一次毕业论文答辩或独立研究写作答辩出现如第38.2条情况的未通过者，有权在答辩日15日内递

交第二或第三次答辩申请

	 	 	 	 如为第38.1条情况而未通过考试者，则于规定的截至递交修改稿日期后15日内，递交第二或第三次答辩

申请，并于该截止日期后60日内进行答辩

	 	 	 	 以上两种考试申请情况，须按学校规定缴付相应的手续费和注册费，如不按规定办理，则取消学生资格

	 	 第四十一条	 打印格式、递交成册及毕业论文、独立研究写作版权问题

	 	 	 41.1	 毕业论文或独立研究写作的打印格式，按照学校规定操作

	 	 	 41.2	 学生须按照学校规定按时、按量、按性质递交毕业论文或独立研究写作成册

	 	 	 41.3	 毕业论文及独立研究写作的版权及专利属学校所有，学生或毕业	 	 论文及独立研究写作的指导教师可

用于学术用途进行公开；若把相关内容或学术成果用于其他利益，则须遵循学校相关规定或方法操作

	 	 	 	 	 如所做毕业论文或独立研究写作申请到资助并涉及到版权或专利问题，应得到学校批准方可处理相关

事宜

	 	 	 41.4	 研究生院教师可按以下数量管理论文或独立研究写作

	 	 	 	 	 41.4.1	博士毕业论文	 	 不超过3篇

	 	 	 	 	 41.4.2	硕士论文	 	 不超过10篇

	 	 	 	 	 41.4.3	独立研究写作	 	 不超过15篇
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第八章
学生资格

  第四十二条、请假、休学、退学

	 	 	 42.1	 凡请假都须向研究生院课程主任递交书面申请，并注明请假原因、附上请假凭证

	 	 	 42.2	 学期内所请事假、病假时长不得少于任一课程学习时长的80%

	 	 	 42.3	 休学

	 	 	 	 	 42.3.1		 如学生在注册学习科目后需要休学，得先办理退课手续

	 	 	 	 	 42.3.2		 根据学校管理规定，学生须缴付手续费以保留学生身份

	 	 	 	 	 42.3.3		 学生须在开学后30日内办好休学手续，否则按照学校规定将自动解除学生身份

	 	 	 	 	 42.3.4		 对于从未注册学习过或没有学分的学生不可连续休学两个学期，除非得到研究生院课程主

任的批准

	 	 	 42.4	 退学。学生退学须向指导老师递交申请并注明详细原因，并最终得到研究生院课程主任的批准

	 第四十三条、解除学生身份。有以下情况者，将做解除学生身份处理

	 	 	 43.1	 毕业

	 	 	 43.2	 自学生注册学习之日起，平均学分不足3.00	者

	 	 	 43.3	 向研究生院课程主任递交退学申请

	 	 	 43.4	 自注册日起连续30日没有联系学校者

	 	 	 43.5	 严重触犯法律、道德者；严重损害学校名声者；严重违反纪律者

	 	 	 43.6	 死亡

  第四十四条、恢复学生身份。因第43.2条、第43.4条而被取消学生身份者，或可恢复学生资格，可按照学校公

告办理。

第九章
毕业

	 	 第四十五条、毕业

	 	 	 学生须完成以下毕业条件：

	 	 	 45.1	 研究生证书课程及高等研究生进修课程的学生，须修完课程规定的学分数，平均学分不低于或等于

3.00	（满分4.00）

	 	 	 45.2	 研究生课程

	 	 	 	 	 45.2.1		 A计划A1模式学生递交毕业论文并最后通过学校任命的答辩委员会的考试；论文须得到出版，

或使论文成果或一部分成果发表在学术期刊或各种学术刊物上；或使论文成果提上某学术会议的议程并有会议记录记载

	 	 	 	 	 45.2.2		 A计划A2模式学生须学完课程规定的所有课程，平均学分须等于或不低于3.00（满分4.00），

递交毕业论文并通过学校成立的答辩委员会的答辩考试；毕业论文须得到出版，或是论文成果或一部分成果发表在学术

期刊或各种学术刊物上；或使论文成果提上某学术会议的议程并有会议记录记载

	 	 	 	 	 45.2.3		 B计划学生须学完课程规定的所有课程，平均学分须等于或不低于3.00（满分4.00），通过独

立研究写作及笔试和/或口试形式的综合考试（Comprehensive	Examination）

	 	 	 45.3	 博士课程

	 	 	 	 	 45.3.1		模式一的学生须根据学校标准及规定通过至少一门外语考试，并通过资格考试（Qualifying	

Examination）以获得做论文的资格，递交论文并通过最后的论文答辩；论文答辩委员会由校内及外聘资深人士组成；
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其所著论文须被同业审查（Peer	 Review）过并得到发表，或论文成果或一部分成果在学术期刊或其他学术刊物上发表

过，成为被同业认可的资料

	 	 	 	 	 45.3.2		模式二的学生须学完课程规定的所有课程，平均学分须等于或不低于3.00（满分4.00）；根据

学校标准及规定通过至少一门外语考试，并通过资格考试（Qualifying	 Examination）以获得做论文的资格，递交论文

并通过最后的论文答辩；论文答辩委员会有校内及外聘资深人士组成；其所著论文须被同业审查（Peer	 Review）过并

得到发表，或论文成果或一部分成果在学术期刊或其他学术刊物上发表过，成为被同业认可的资料

	 	 第四十六条、论文得到发表作为学生毕业的条件之一；如学生已完成毕业所具备的其他条件，但尚等候论文是

否得到学术期刊或其他学术刊物发表的结果，此时如学生已达到所规定的学习时限（如第十二条所述），可按照学校公

告，递交学时延长申请，一次可延长1学期，最多可申请两次

	 	 由学校决定是否批准毕业，批准日期即为毕业时间

	 	 第四十七条、学位批准

	 	 	 47.1	 如预计将会在某学期毕业，学生则可在该学期结束前至少30日向研究生院课程主任递交毕业申请

	 	 	 47.2	 学生须具备如下条件方可呈送学校理事会以批准学位

	 	 	 	 	 47.2.1		依照第四十五条完成毕业者

	 	 	 	 	 47.2.2		没有拖欠学校各种费用情况，与学校无债务关系

	 	 	 	 	 47.2.3		非受学校纪律处分时期

	 	 	 	 	 47.2.4		按照学校规定数量及格式递交毕业论文、独立研究写作及相关资料

	 	 	 	 	 47.2.5		按照学校规定向学校理事会呈送毕业学生名单

	 第四十八条、根据学校规定，学校在持有必要及正当理由的情况下，可不允许个别学生参加文凭授予仪式

	 第四十九条、取消学位。如出现以下情况，学校有权考虑取消个别学生的学位：

	 	 	 49.1	 毕业生没有完全符合第十三条及第四十五条的入学条件或毕业条件；学位取消时间从学校批准该生学

位时间起生效

	 	 	 49.2	 毕业生的毕业论文或独立研究写作有抄袭情况，或非本人亲自撰写；学位取消时间从学校批准该生学

位时间起生效

	 	 	 49.3	 毕业生严重损害学校声誉或有辱本身所获学位；学位取消时间从学校批准该生学位时间起生效

第十章
声明

	 	 第五十条、《2010正大管理学院研究生院研究生管理规定》仍适用于2013学年前入学的所有研究生直至毕业。

	 	 第五十一条、在公布采用此管理规定前已定好的指导教师及毕业论文答辩委员会、独立研究写作委员会，还可

继续沿用所任命的人员名单

	 	 2013年2月26日公布

      

(Emeritus Professor Dr. Krasae Chanawongse)

正大管理学院校理事会主席
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ระเบียบสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ พ.ศ. 2556

  โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบเกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียนให้เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน และสอดคล้อง

กับแนวทางการจัดการเรียนการสอนของสถาบันในรูปแบบ Work-based Learning อีกทั้งเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียน

ระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ พ.ศ. 2545 ของสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

  อาศัยอำานาจตามความในมาตรา 34 (2) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 

สภาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ในการประชุมครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2556 จึงมีมติให้ออกระเบียบไว้ดังนี้

  ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาใน

ระบบ พ.ศ. 2556”

  ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป

  ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ พ.ศ. 

2554

    บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ คำาสั่ง หรือประกาศอื่นๆ ที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

  ข้อ 4 ในระเบียบนี้

   “สถาบัน” หมายความว่า สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

   “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

   “คณบดี” หมายความว่า หัวหน้าผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานของคณะหรือหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะ

   “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน

   “นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

   “เทียบโอนผลการเรียน” หมายความว่า การนำาผลการเรียนรู้ซึ่งเป็นความรู้ ทักษะและประสบการณ์ของผู้เรียนที่เกิดจากการ

ศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพ หรือจากประสบการณ์การทำางานมาประเมินเป็นส่วนหนึ่งของการ

ศึกษาตามหลักสูตรของสถาบัน

  ข้อ 5 ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการแต่ละคณะ ประกอบด้วย

   (1) คณบดี เป็นประธานกรรมการ

   (2) หัวหน้าสาขาวิชา เป็นกรรมการ

   (3) ผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งภายใน และ/หรือภายนอกสถาบันไม่เกิน 3 คน เป็นกรรมการ

   (4) รองคณบดีหรือผู้ช่วยคณบดีคนหนึ่ง เป็นกรรมการและเลขานุการ 

   กรรมการตาม (4) หากไม่มีรองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดี ให้อาจารย์ในคณะเป็นกรรมการและ เลขานุการ

  ข้อ 6 คณะกรรมการ มีอำานาจและหน้าที่ ดังนี้

   (1) กำาหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการเรียนนอกระบบ และ/หรือตามอัธยาศัย

   (2) ดำาเนินการเทียบโอนผลการเรียน

   (3) ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำาหนดไว้ในระเบียบนี้

   (4) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากสถาบัน

  ข้อ 7 การเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตระหว่างการศึกษาในระบบ

   7.1 การเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตระดับปริญญาตรี ให้กระทำาภายใต้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

     7.1.1 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่าที่ทบวงมหาวิทยาลัย หรือสำานักงานคณะ

กรรมการการอุดมศึกษา หรือกระทรวงศึกษาธิการ หรือหน่วยงานของรัฐที่มีอำานาจตามกฎหมายรับรอง

     7.1.2 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบ

     7.1.3 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่มีผลการศึกษาไม่ต่ำากว่าระดับคะแนนตัวอักษร C หรือค่าระดับคะแนน 2.00 จากระดับ

คะแนนเต็ม 4.00 หรือเทียบเท่า

     7.1.4 นักศึกษาจะเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินสามในสี่ของจำานวนหน่วยกิต รวมของหลักสูตรที่รับโอน

     7.1.5 นักศึกษาจะต้องใช้เวลาศึกษาในสถาบันอย่างน้อยหน่ึงปีการศึกษาของระยะเวลาศึกษาตามหลักสูตร และต้องลงทะเบียน

เรียนรายวิชาไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของหน่วยกิตรวมของหลักสูตร จึงจะมีสิทธิ์สำาเร็จการศึกษา
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     7.1.6 การขอเทียบโอนผลการเรียน ในกรณีที่นักศึกษาเคยศึกษาในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น ให้ใช้หลักเกณฑ์

ดังนี้

      (1) นักศึกษาสามารถขอเทียบโอนผลการเรียนที่นักศึกษาเคยศึกษาในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น โดย

ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการในคณะที่รายวิชานั้นๆ สังกัด

      (2) รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่เทียบโอนจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นจะไม่นำามาคำานวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

      (3) นักศึกษาที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาจากสถาบันอื่นและที่มีการเทียบโอนรายวิชา

จากสถาบัน มีสิทธิ์ได้รับปริญญาเกียรตินิยม ตามข้อบังคับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ว่าด้วยการให้ปริญญาตรีเกียรตินิยม

    7.1.7 การเทียบรายวิชาหรือโอนหน่วยกิต จะกระทำาได้ไม่เกินชั้นปี และภาคการศึกษา ที่สถาบันได้รับอนุญาตให้มีนักศึกษา

อยู่ตามหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว

   7.2 การเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตระดับบัณฑิตศึกษา ให้กระทำาภายใต้หลักเกณฑ์ต่อไปนี้

     7.2.1 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หรือเทียบเท่าที่ทบวงมหาวิทยาลัย หรือสำานักงานคณะ

กรรมการการอุดมศึกษา หรือกระทรวงศึกษาธิการ หรือหน่วยงานของรัฐที่มีอำานาจตามกฎหมายรับรอง

     7.2.2 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบ

    7.2.3 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาท่ีมีผลการศึกษาไม่ต่ำากว่าระดับคะแนนตัวอักษร B หรือค่าระดับคะแนน 3.00 จากระดับ

คะแนนเต็ม 4.00 หรือเทียบเท่า หรือได้ระดับคะแนนตัวอักษร S

     7.2.4 นักศึกษาจะเทียบรายวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินหนึ่งในสามของจำานวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่รับโอน

     7.2.5 รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่เทียบโอนจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น จะไม่นำามาคำานวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

    7.2.6 นักศึกษาจะต้องใช้เวลาศึกษาในสถาบันไม่น้อยกว่าหนึ่งปีการศึกษา และต้องลง ทะเบียนเรียนรายวิชา หรือรายวิชา

การศึกษาค้นคว้าอิสระหรือวิทยานิพนธ์ตามหลักสูตรของสถาบันไม่น้อยกว่าสองในสามของหน่วยกิตรวมของหลักสูตร จึงจะมีสิทธิ์สำาเร็จการศึกษา

     7.2.7 การเทียบรายวิชาหรือโอนหน่วยกิต จะกระทำาได้ไม่เกินชั้นปีและภาคการศึกษาที่สถาบันได้รับอนุญาตให้มีนักศึกษา

เรียนอยู่ตามหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว

  ข้อ 8 การเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบ และ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัยเข้าสู่การศึกษาในระบบ ให้

กระทำาภายใต้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

   8.1 การเทียบความรู้จะเทียบเป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาตามหลักสูตรและระดับการศึกษาที่เปิดสอนในสถาบัน

   8.2 วิธีการประเมินเพื่อการเทียบโอนความรู้ในแต่ละรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาให้ใช้การทดสอบมาตรฐาน (standardized test) 

หรือการทดสอบที่ไม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน (non-standardized test) หรือการประเมินการศึกษา/อบรมที่จัดโดยหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่สถาบัน

อุดมศึกษา (evaluation of non-sponsored training) หรือการเสนอแฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)

   8.3 ผลการประเมินจะต้องเทียบได้ไม่ต่ำากว่าสัญลักษณ์ C หรือค่าระดับคะแนน 2.00 หรือเทียบเท่า สำาหรับรายวิชาหรือกลุ่ม

รายวิชาระดับปริญญาตรี และไม่ต่ำากว่าสัญลักษณ์ B หรือค่าระดับคะแนน 3.00 หรือเทียบเท่า หรือสัญลักษณ์ S สำาหรับรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชา

ระดับบัณฑิตศึกษา จึงจะให้จำานวนหน่วยกิตของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชานั้น แต่จะไม่ให้ระดับคะแนนตัวอักษร และไม่นำามาคิดคะแนนผลการ

เรียน หรือคำานวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม

   8.4 การบันทึกผลการเรียนให้บันทึกตามวิธีการประเมิน หากได้หน่วยกิตจากการทดสอบมาตรฐานให้บันทึก “CS” (credits 

from standardized test) หากได้หน่วยกิตจากการทดสอบที่ไม่ใช่การทดสอบมาตรฐานให้บันทึก “CE” (credits from exam) หากได้หน่วยกิต

จากการประเมินการศึกษา/อบรมที่จัดโดยหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา ให้บันทึก “CT” (credits from training) และหากได้หน่วยกิต

จากการเสนอแฟ้มสะสมผลงานให้บันทึก “CP” (credits from portfolio)  

   8.5 การเทียบรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาจากการศึกษานอกระบบ และ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัยให้หน่วยกิตได้ร่วมกันไม่เกินครึ่ง

หนึ่งของจำานวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่ขอเทียบ หรือไม่เกินหนึ่งในสามของจำานวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรระดับบัณฑิต

ศึกษาที่ขอเทียบ 

   8.6 นักศึกษาต้องใช้เวลาศึกษาในสถาบันไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา และต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาและมีผลการศึกษาของ

สถาบันไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต สำาหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี หรือ 12 หน่วยกิต สำาหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาจึงจะมีสิทธิ์สำาเร็จการ

ศึกษา

  ข้อ 9 ผลการเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชา ต้องได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการ และให้แจ้งผลการเทียบโอน

ผลการเรียนให้งานทะเบียนและประมวลผล สำานักส่งเสริมวิชาการ เพื่อดำาเนินการต่อไป

  ข้อ 10 ค่าธรรมเนียมในการดำาเนินการเพื่อการเทียบโอนผลการเรียน ให้เป็นไปตามประกาศของสถาบัน 

  ข้อ 11 ขั้นตอนการขอเทียบโอนผลการเรียน หลักฐานการขอเทียบโอนผลการเรียน หลักเกณฑ์ วิธีการและแนวปฏิบัติในการขอเทียบ



339259

โอนผลการเรียนให้เป็นไปตามประกาศสถาบัน ซึ่งสอดคล้องและเป็นไปตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย (สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) 

เรื่อง หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ พ.ศ. 2545 หรือระเบียบ/ประกาศ/แนวปฏิบัติอื่นที่จะมีการแก้ไข

โดยอนุโลม

  ข้อ 12 สถาบันจะดำาเนินการเทียบโอนผลการเรียนเฉพาะรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชา ซ่ึงนักศึกษาได้เคยศึกษาและมีผลการเรียนจากสถาบัน

เดิมก่อนขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของสถาบัน

  ข้อ 13 กรณีที่หลักสูตร/คณะวิชาต้องการกำาหนดหลักเกณฑ์เพิ่มเติม โดยหลักเกณฑ์นั้นไม่ต่ำากว่าเกณฑ์มาตรฐานที่สำานักงานคณะ

กรรมการการอุดมศึกษากำาหนดไว้ ให้อธิการบดีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติและแจ้งให้สภาสถาบันทราบ

  ข้อ 14 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำานาจออกประกาศ คำาสั่ง หรือกำาหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติให้เป็นไป

ตามระเบียบนี้ กรณีที่มีปัญหาในทางปฏิบัติให้อธิการบดีวินิจฉัยโดยคำาแนะนำาของคณะกรรมการบริหารและงานวิชาการสถาบัน

  ประกาศ  ณ  วันที่  26  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2556

(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นพ.กระแส  ชนะวงศ์)

นายกสภาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
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ข้อบังคับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
ว่าด้วยการให้ปริญญาตรีเกียรตินิยม พ.ศ. 2556

  โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบังคับ ว่าด้วยการให้ปริญญาตรีเกียรตินิยม อาศัยอำานาจตามความในมาตรา 34 (2) และมาตรา 56 แห่ง

พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 สภาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ในการประชุมครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 

2556 เห็นสมควรออกข้อบังคับ ว่าด้วยการให้ปริญญาตรีเกียรตินิยม ดังต่อไปนี้

  ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ว่าด้วยการให้ปริญญาตรีเกียรตินิยม พ.ศ. 2556”

  ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ เป็นต้นไป

  ข้อ 3 ให้ยกเลิก ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ว่าด้วยการให้ปริญญาตรีเกียรตินิยม พ.ศ. 2550 ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้

   “สถาบัน” หมายความว่า  สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

   “อธิการบดี” หมายความว่า  อธิการบดีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

   “นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

หมวด 1

การให้ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

  ข้อ 5 นักศึกษาผู้มีสิทธิ์ได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

    5.1 เป็นนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี รวมทั้งหลักสูตรปริญญาตรีที่สอง

    5.2 สอบได้หน่วยกิตครบตามจำานวนที่กำาหนดไว้ในหลักสูตรและสำาเร็จการศึกษาตามระยะเวลา ที่หลักสูตรกำาหนด โดยนับเป็น

จำานวนภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ ไม่นับภาคการศึกษาที่สถาบันอนุมัติให้ลาพักการศึกษา

    5.3 ไม่เคยได้รับโทษทางวินัยให้พักการศึกษา

    5.4 ไม่เคยสอบได้สัญลักษณ์ F, U, D, หรือ D+ และไม่เคยลงทะเบียนเรียนซ้ำาในรายวิชาใด

    5.5 นักศึกษาที่มีการเทียบโอนรายวิชาจากสถาบันอื่นและที่มีการเทียบโอนรายวิชาจากสถาบัน มีสิทธิ์ได้รับปริญญาเกียรตินิยม

    5.6  สอบได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป

    5.7 จำานวนหน่วยกิตที่เทียบโอน ต้องไม่เกิน ร้อยละ 25 ของจำานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร

 

หมวด 2

การให้ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสอง

  ข้อ 6 นักศึกษาผู้มีสิทธิ์ได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสอง ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

    6.1  มีคุณสมบัติตามข้อ 5.1, 5.2, 5.3, 5.5 และ 5.7 

    6.2  ไม่เคยสอบได้สัญลักษณ์ F หรือ U และไม่เคยลงทะเบียนเรียนซ้ำาในรายวิชาใด

    6.3  สอบได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป 

  ข้อ 7 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอำานาจออกประกาศ คำาสั่ง หรือกำาหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติให้เป็นไป

ตามข้อบังคับนี้ กรณีที่มีปัญหาในทางปฏิบัติให้อธิการบดีวินิจฉัยโดยคำาแนะนำาของคณะกรรมการบริหารและงานวิชาการสถาบัน

    ประกาศ  ณ  วันที่  26  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2556

(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นพ.กระแส  ชนะวงศ์)

นายกสภาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
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ระเบียบสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
ว่าด้วยการศึกษาปริญญาตรีที่สอง พ.ศ. 2556

  เพื่อให้การกำาหนดหลักเกณฑ์การศึกษาปริญญาตรีที่สอง เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามมาตรฐานการศึกษา อาศัยอำานาจตามความใน

มาตรา 34 (2) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 สภาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ในการประชุมครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 

29 มกราคม 2556 เห็นสมควรให้วางระเบียบ ว่าด้วยการศึกษาปริญญาตรีที่สอง พ.ศ. 2556 ดังต่อไปนี้

  ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ว่าด้วยการศึกษาปริญญาตรีที่สอง พ.ศ. 2556” 

  ข้อ 2  ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป

  ข้อ 3  ให้ยกเลิก ระเบียบสถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ว่าด้วยการศึกษาปริญญาตรีที่สอง พ.ศ. 2550

  ข้อ 4  คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาปริญญาตรีที่สอง

    4.1 เป็นผู้สำาเร็จการศึกษาไม่ต่ำากว่าชั้นปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาที่ได้รับรอง วิทยฐานะ หรือรับรองหลักสูตรแล้ว

    4.2 เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี

    4.3 ไม่เคยต้องโทษตามคำาพิพากษาของศาล เว้นแต่ในกรณีที่โทษนั้นเกิดจากความผิดอันกระทำาโดยประมาท หรือความผิดอัน

เป็นลหุโทษ

    4.4 ไม่เป็นผู้วิกลจริต และไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ โรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา หรือติดยาเสพติด

  ข้อ 5 หลักเกณฑ์การขอศึกษาปริญญาตรีที่สอง

    5.1 การขอศึกษาปริญญาตรีที่สอง ต้องเป็นสาขาวิชาที่ไม่ตรงกับสาขาวิชาเดิมที่สำาเร็จการศึกษามาแล้ว โดยให้ถือสาขาวิชาของ

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์เป็นเกณฑ์

    5.2 สถาบันจะพิจารณายกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่ขอศึกษาปริญญาตรีที่สอง และ

ไม่ถือเป็นหน่วยกิตสะสมในการศึกษาปริญญาตรีที่สอง กรณีที่พิจารณาเห็นว่า ผู้ขอศึกษาปริญญาตรีที่สองยังขาดความรู้ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

จะต้องศึกษาเพิ่มเติมวิชาเหล่านั้นโดยนับเป็นหน่วยกิตสะสม

    5.3 ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาเฉพาะสาขาของสาขาวิชาในหลักสูตรปริญญาตรีที่สองให้ครบตามที่กำาหนดในหลักสูตร 

    5.4 ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพิ่มเติมอีกไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจำานวนหน่วยกิตรวม ตลอดหลักสูตรของปริญญาที่สอง

    5.5 สถาบันอาจพิจารณาเทียบโอนวิชาเฉพาะสาขาวิชาที่ได้เรียนมาแล้วจากปริญญาเดิมให้ทั้งนี้ โดยเป็นไปตามระเบียบสถาบัน

การจัดการปัญญาภิวัฒน์

  ข้อ 6 การศึกษาและการวัดผล

    6.1  การศึกษาและการวัดผล ให้เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2556

    6.2  ระยะเวลาการศึกษาปริญญาตรีที่สอง ต้องไม่เกินสองเท่าของจำานวนเวลาที่กำาหนดไว้ที่ต้องศึกษาในหลักสูตร ทั้งนี้ ให้เริ่มนับ

ตั้งแต่ลงทะเบียนครั้งแรก

    6.3 ผู้สำาเร็จการศึกษามีสิทธิ์ได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยมตามข้อบังคับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ว่าด้วยการให้ปริญญาตรี

เกียรตินิยม

  ข้อ 7 แผนการศึกษา การกำาหนดแผนการศึกษาปริญญาตรีที่สองให้เป็นไปตามที่สถาบันกำาหนด

  ข้อ 8 เอกสารหลักฐานที่ต้องนำามาแสดงในวันสมัคร ให้เป็นไปตามประกาศสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

  ข้อ 9 การสมัครเข้าศึกษา ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาปริญญาตรีที่สอง จะต้องติดต่อยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานต่อสถาบันล่วงหน้า

ไม่น้อยกว่า 1 เดือน ก่อนเปิดภาคการศึกษาที่หนึ่งของปีการศึกษานั้น

  ข้อ 10 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำานาจออกประกาศ คำาสั่ง หรือกำาหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติให้เป็นไป

ตามระเบียบนี้ กรณีที่มีปัญหาในทางปฏิบัติให้อธิการบดีวินิจฉัยโดยคำาแนะนำาของคณะกรรมการบริหารและงานวิชาการสถาบัน 

    ประกาศ  ณ  วันที่  26  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2556

(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นพ.กระแส  ชนะวงศ์)

นายกสภาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
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ประกาศสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
ที่ 051/2556

เรื่อง หลักเกณฑ์การให้สัญลักษณ์ I สัญลักษณ์ P
และการแก้สัญลักษณ์ I สัญลักษณ์ P พ.ศ. 2556

เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านวิชาการเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน อาศัยอำานาจตามความใน

 มาตรา 43 (1) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 

 มาตรา 43 (1) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550

 ข้อบังคับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2556

 ข้อบังคับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 

 มติคณะกรรมการบริหารและงานวิชาการสถาบัน ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2556 เมื่อวันพุธที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2556

จึงกำาหนดหลักเกณฑ์การให้สัญลักษณ์ I สัญลักษณ์ P และการแก้สัญลักษณ์ I สัญลักษณ์ P พ.ศ. 2556 ไว้ดังนี้

ข้อ 1 การให้สัญลักษณ์ I (Incomplete) ในรายวิชาใด จะกระทำาได้ในกรณีต่อไปนี้

 1.1 นกัศกึษาทำางานทีเ่ปน็สว่นประกอบการศกึษาของการวดัผลรายวชิายงัไมส่มบรูณ ์ซึง่ไมไ่ดเ้กดิจากความบกพรอ่งทางวชิาการ

ของนักศึกษา และอาจารย์ผู้สอนเห็นสมควรให้รอผลการศึกษา โดยความเห็นชอบของหัวหน้าสาขาวิชา หรือโดยความเห็นชอบของคณบดีในกรณี

ของคณะที่ไม่มีหัวหน้าสาขาวิชา

 1.2 นกัศกึษามเีหตจุำาเปน็หรอืภารกจิ ในวนัทีม่กีารสอบจนไมส่ามารถทำาการสอบได ้อาจารยป์ระจำาวชิาและ/หรอือาจารยผ์ูส้อน 

ที่ได้รับมอบหมายร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ควรให้ทำาการสอบ

ข้อ 2 การให้สัญลักษณ์ P (In Progress) ในรายวิชาใด จะกระทำาได้ในกรณีต่อไปนี้

 2.1 รายวิชาโครงงาน/ฝึกภาคปฏิบัติภาคการศึกษาสุดท้าย/วิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ 

 2.2 ให้สัญลักษณ์ P กรณีกระบวนการศึกษายังไม่ส้ินสุด โดยยังไม่มีการวัดผลและประเมินผลภายใน 2 ภาคการศึกษาติดต่อกัน

ข้อ 3 ขั้นตอนการดำาเนินการ

 3.1 ให้นักศึกษาแจ้งความจำานงกรณีจำาเป็นตามกระบวนการ เพื่อให้ความเห็นสมควรว่าให้รอผลการศึกษา

 3.2 เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วให้บันทึกสัญลักษณ์ I และสัญลักษณ์ P ไว้ในระเบียบเป็นการชั่วคราวแทนการวัดผลเพื่อรอ 

ผลการศึกษา

 3.3 สัญลักษณ์ I นักศึกษาต้องทำาการสอบ และ/หรือทำางานที่เป็นส่วนประกอบของการศึกษารายวิชาให้เสร็จสมบูรณ์ เพื่อ

ให้อาจารย์ผู้สอนรายงานผลการศึกษาได้ภายใน 90 วัน หรือ 120 วัน หลังจากวันประกาศผลการศึกษา มิฉะนั้นสัญลักษณ์ I จะเปลี่ยนเป็นเกรด 

โดยประเมินจากผลรวมของคะแนนที่มีอยู่โดยอัตโนมัติ แล้วแต่กรณี

 3.4 สัญลักษณ์ P นักศึกษาต้องทำาการสอบ และ/หรือดำาเนินการกระบวนรายวิชาให้เสร็จสมบูรณ์ เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนรายงาน

ผลการศึกษาได้ภายใน 2 ภาคการศึกษาติดต่อกัน มิฉะนั้นสัญลักษณ์ P จะเปลี่ยนโดยอัตโนมัติ แล้วแต่กรณี

 3.5 กรณีการขอสอบใหม่ นักศึกษาต้องดำาเนินการตามกำาหนดเวลาของปฏิทินการศึกษาในรายวิชานั้น

ในกรณีที่ไม่ได้กำาหนดไว้ในประกาศน้ี หรือในกรณีที่มีความจำาเป็นอย่างยิ่ง ให้คณบดีเสนอความเห็นต่อผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

และ/หรือรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ อธิการบดี เพื่อวินิจฉัยสั่งการตามที่เห็นสมควร

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 ประกาศ   ณ   วันที่   9   กรกฎาคม   พ.ศ. 2556

 (รองศาสตราจารย์ ดร.สมภพ มานะรังสรรค์)

 อธิการบดี
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ระเบียบสถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์
ว่าด้วยการสอบ พ.ศ. 2550

  เพื่อให้การกำาหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติของนักศึกษาในการสอบ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามมาตรฐานการศึกษา อาศัยอำานาจ

ตามความในมาตรา 34 (2) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 สภาสถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ในการประชุมครั้งที่ 

1/2550 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2550เห็นสมควรให้วางระเบียบ ว่าด้วยการสอบ พ.ศ. 2550 ดังต่อไปนี้

  ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ว่าด้วย การสอบ พ.ศ. 2550”

  ข้อ 2  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นไป

  ข้อ 3 ในระเบียบนี้

    “สถาบัน” หมายความว่า สถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ 

    “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

    “นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

    “อนุกรรมการควบคุมการสอบ” หมายความว่า อาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ทำาหน้าที่ควบคุมการสอบ

    “คณะกรรมการสอบสวน” หมายความว่า คณะกรรมการซ่ึงได้รับการแต่งต้ังให้ทำาหน้าท่ีสอบสวนนักศึกษาท่ีฝ่าฝืนระเบียบสถาบัน

เทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ว่าด้วยการสอบ พ.ศ. 2550

  ข้อ 4 นักศึกษาท่ีฝ่าฝืนข้อห้ามเก่ียวกับการสอบข้อหน่ึงข้อใดหรือหลายข้อต่อไปน้ี จะต้องได้รับโทษตามท่ีกำาหนดไว้ในข้อ 6 ของระเบียบน้ี

    4.1  ห้ามนักศึกษาซึ่งแต่งกายไม่ถูกต้องตามข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของสถาบันเข้าห้องสอบหรือทำาการสอบ

    4.2  ห้ามนักศึกษาเข้าห้องสอบหลังจากเริ่มสอบแล้วสามสิบนาที หรือออกจากห้องสอบภายในสี่สิบห้านาที หลังจากเริ่มสอบ

    4.3  ห้ามนักศึกษาส่งเสียงดังเป็นที่รำาคาญแก่ผู้เข้าสอบ หรือแสดงกิริยามารยาทที่ไม่สุภาพทั้งในห้องสอบและนอกห้องสอบ

    4.4 ห้ามนักศึกษาซึ่งสอบเสร็จแล้วอยู่บริเวณหน้าห้องสอบ หรือบริเวณใกล้เคียงกับห้องสอบ

    4.5 ห้ามนักศึกษาพกพาอาวุธและเครื่องสื่อสารทุกชนิดเข้าห้องสอบ ทั้งนี้ ไม่ยกเว้นผู้อ้างตนเป็นเจ้าพนักงานไม่ว่าตำาแหน่งหรือ

สังกัดใด

    4.6 ห้ามนักศึกษานำาข้อสอบออกจากห้องสอบ ในกรณีที่มีคำาสั่งห้ามนำาข้อสอบออกจากห้องสอบ

    4.7 ห้ามนักศึกษาทำาการสอบต่อเมื่อหมดเวลาสอบแล้วและให้ส่งกระดาษคำาตอบต่ออนุกรรมการควบคุมการสอบโดยทันที

  ข้อ 5 นักศึกษาผู้ใดกระทำาการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างต่อไปนี้ ถือว่าเป็นการทุจริตในการสอบ จะต้องได้รับโทษตามที่กำาหนด

ไว้ในข้อ 7 ของระเบียบนี้

    5.1 ส่งหรือรับเครื่องหมาย สัญญาณเสียง หรือตัวหนังสือด้วยวิธีการใดๆ เพื่อให้ผู้สอบรู้คำาตอบของข้อสอบก่อนที่จะสอบเสร็จ

    5.2  เข้าสอบแทนผู้อื่น จัดให้ผู้อื่นเข้าสอบแทนผู้สอบคนอื่น หรือยอมให้ผู้อื่นเข้าสอบแทนตน

    5.3  ทำาคำาตอบของข้อสอบให้แก่ผู้สอบคนอื่น หรือยอมให้ผู้อื่นทำาคำาตอบแทนตน

    5.4  นำาเอกสาร อุปกรณ์การคำานวณ หรืออุปกรณ์อื่นใดเข้าห้องสอบ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตตามที่แจ้งไว้ในข้อสอบ

    5.5  ขีด เขียน บันทึก หรือกระทำาด้วยประการอื่นใด ทำาให้มีข้อความหรือสัญลักษณ์บนส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย บนเสื้อผ้า 

หรือบนวัตถุอื่นใดแล้วนำาเข้าไปในห้องสอบ อันเป็นการแสดงเจตนาให้เห็นว่าจะใช้ข้อความหรือสัญลักษณ์นั้นประกอบการทำาข้อสอบ ทั้งนี้ ไม่ว่า

ข้อความหรือสัญลักษณ์นั้นตรงหรือใกล้เคียงกับข้อสอบหรือไม่ก็ตาม และจะนำาออกมาใช้ประกอบการทำาข้อสอบหรือไม่ก็ตาม

    5.6 กระทำาการอย่างหนึ่งอย่างใดที่ทำาให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ หรืออาจได้ข้อสอบหรือคำาตอบของข้อสอบมาโดยมิชอบ

  ข้อ 6 นักศึกษาผู้ฝ่าฝืนข้อห้ามเกี่ยวกับการสอบตามข้อ 4 ให้ได้รับโทษข้อหนึ่งข้อใดตามควรแก่กรณีดังต่อไปนี้

    6.1 ตักเตือน

    6.2 ทำาทัณฑ์บนเป็นลายลักษณ์อักษร หรือตัดคะแนนความประพฤติ

    6.3 ถ้ากระทำาความผิดซ้ำาอีก ให้ลงโทษให้พักการศึกษา และห้ามลงทะเบียนเรียน ในภาคการศึกษาถัดไป จะเป็นภาคการศึกษา

ปกติหรือภาคฤดูร้อนก็ตาม 1 ภาคการศึกษา

  ข้อ 7 นักศึกษาผู้กระทำาการทุจริตในการสอบตามข้อ 5 ให้ได้รับโทษ ดังต่อไปนี้

    7.1 ให้ตกในรายวิชาท่ีกระทำาการทุจริต พักการศึกษาและห้ามลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาถัดไป จะเป็นภาคการศึกษาปกติ

หรือภาคฤดูร้อนก็ตาม 1 ภาคการศึกษา

    7.2 ถ้ากระทำาความผิดซ้ำาอีก ให้ลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

  ข้อ 8 ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ให้มีหน้าที่พิจารณาโทษผู้กระทำาผิดในการสอบ เสนออธิการบดีลงโทษตามระเบียบน้ี
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  ข้อ 9 นักศึกษาผู้ใดฝ่าฝืนหรือมีพฤติการณ์ว่าอาจจะฝ่าฝืนข้อห้ามตามข้อ 4 ให้อนุกรรมการควบคุมการสอบทำารายงานเสนอต่อคณะ

กรรมการสอบสวนตามแบบที่สถาบันกำาหนด เพื่อพิจารณาโทษตามระเบียบนี้

  ข้อ 10 เมื่อปรากฏว่ามีการทุจริตในการสอบเกิดขึ้นตามข้อ 5 ให้อนุกรรมการควบคุมการสอบบันทึกพฤติการณ์ในการทุจริตบนกระดาษ

คำาตอบ โดยมีพยานอย่างน้อย 1 คนรับรอง และให้ผู้เข้าสอบลงชื่อรับทราบ ถ้าผู้เข้าสอบไม่ยอมลงชื่อรับทราบ ให้อนุกรรมการควบคุมการสอบ

บันทึกไว้เป็นหลักฐานและให้รีบรายงานต่อประธานคณะกรรมการสอบสวนตามแบบที่สถาบันกำาหนด เพื่อดำาเนินการต่อไป

  ข้อ 11 ให้อนุกรรมการควบคุมการสอบมีหน้าที่รับผิดชอบในการสอบให้เป็นไปด้วยความบริสุทธ์ิยุติธรรมและเป็นไปตามเจตนารมณ์แห่ง

ระเบียบนี้โดยเคร่งครัด

  ข้อ 12 อนุกรรมการควบคุมการสอบอาจขอตรวจค้นนักศึกษาได้ หากสงสัยว่านักศึกษาผู้นั้นจะกระทำาการทุจริตในการสอบ

  ข้อ 13 ถ้าปรากฏเป็นที่เชื่อถือได้ว่า ข้อสอบวิชาใดได้มีการลุล่วงรู้ไปยังผู้สอบด้วยวิธีใดก็ตาม ก่อนเริ่มทำาการสอบวิชานั้น หรือระหว่าง

ทำาการสอบ หรือแม้จะมีการตรวจจนให้คะแนนแล้วก็ตาม ให้ถือว่าการสอบวิชานั้นไม่มีผลบังคับ

  ข้อ 14 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำานาจออกคำาสั่ง หรือประกาศ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบนี้

    ประกาศ  ณ  วันที่  23  เมษายน  พ.ศ.2550

(ศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษม  วัฒนชัย)

นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์
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หลักเกณฑ์ปฏิบัติของนักศึกษาในการสอบ

  เพ่ือให้การดำาเนินการสอบวัดผลการศึกษาของนักศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  

จึงเห็นควรให้มีเกณฑ์การปฏิบัติของนักศึกษาในการสอบ ดังนี้

  1. ก่อนเวลาสอบ

   1.1 นักศึกษาควรมาถึงสถานที่สอบก่อนกำาหนดเวลาสอบ เพื่อตรวจสอบดูรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบและแผนผังที่นั่งสอบ หากไม่มีชื่อ 

ให้ติดต่อสำานักส่งเสริมวิชาการ ตรวจสอบผลการลงทะเบียน โดยแสดงหลักฐานบัตรนักศึกษา บัตรประจำาตัวประชาชน  หรือบัตรอื่นที่ออกให้โดย

หน่วยงานราชการมีรูปถ่ายของนักศึกษาติดอยู่บนบัตร เพื่อขออนุญาตเข้าสอบ

   1.2 นักศึกษาต้องแต่งกายให้เรียบร้อยตามระเบียบสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ว่าด้วยเครื่องแต่งกายนักศึกษา พ.ศ. 2554

  2. การเข้าห้องสอบ

   2.1 ให้นักศึกษาแสดงบัตรประจำาตัวนักศึกษา กรณีไม่มีบัตรประจำาตัวนักศึกษาให้ใช้บัตรประจำาตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกให้

โดยหน่วยงานราชการมีรูปถ่ายของนักศึกษาติดอยู่บนบัตรแทนได้ เช่น ใบอนุญาตขับขี่ พาสปอร์ตที่ยังไม่หมดอายุ

   2.2 ห้ามนักศึกษาเข้าห้องสอบก่อนได้รับอนุญาต กรรมการคุมสอบจะอนุญาตให้เข้าห้องสอบก่อนเวลาสอบ 5 นาที 

   2.3 เมื่อเริ่มเวลาสอบ ห้ามนักศึกษายืนอยู่บริเวณหน้าห้องสอบโดยเด็ดขาด หากไม่ปฏิบัติตาม กรรมการคุมสอบสามารถตัดสิทธิการ

เข้าสอบได้ทันที

   2.4 ไม่อนุญาตให้นักศึกษาเข้าห้องสอบหลังจากเริ่มสอบไปแล้ว 30 นาที เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากหัวหน้าชุด

กรรมการคุมสอบ โดยมารับเอกสารขออนุญาตเข้าสอบที่สำานักส่งเสริมวิชาการ

   2.5 อนุญาตให้นำาสิ่งของต่อไปนี้เข้าห้องสอบได้ แต่ให้วางไว้ในที่ที่กำาหนด

    1) บัตรประจำาตัวนักศึกษา ให้วางไว้บนโต๊ะทำาข้อสอบของนักศึกษา

    2) กระเป๋านักศึกษา ปิดกระเป๋าให้มิดชิดและวางไว้ใต้เก้าอี้ที่นั่งสอบของตนเอง

    3) เครื่องมือสื่อสารทุกชนิดต้องปิดให้เรียบร้อย และวางไว้ใต้เก้าอี้ที่นั่งสอบของตนเอง

    4) เอกสาร ตำารา หนังสือ ให้วางไว้บริเวณนอกห้องสอบหรือหลังห้องสอบเท่านั้น (เว้นแต่รายวิชาใดระบุให้นำาเข้าสอบได้)

    5) เครื่องเขียน เครื่องคิดเลข (กรณีระบุอนุญาตให้ใช้) ให้วางไว้บนโต๊ะทำาข้อสอบของนักศึกษา

   2.6 เมื่อเข้าห้องสอบแล้ว นักศึกษาจะต้องนั่งตามเลขที่นั่งสอบที่กำาหนดไว้ หากไม่ปฏิบัติตาม กรรมการคุมสอบสามารถให้นักศึกษา

ยุติการสอบในรายวิชานั้นได้

   2.7 นักศึกษาต้องลงชื่อในใบรายชื่อผู้เข้าสอบทุกครั้ง มิฉะนั้นจะถือว่าขาดสอบ

   2.8 กรณีที่นักศึกษาไม่สามารถเข้าสอบตามกำาหนดเวลา อันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัยเหตุใดเหตุหนึ่ง จะต้องยื่นคำาร้องพร้อมหลักฐาน

ประกอบต่ออาจารย์ผู้สอนประจำารายวิชา ทั้งนี้เอกสารคำาร้องจะต้องผ่านการพิจารณาจากอาจารย์ที่ปรึกษา การอนุมัติหรือไม่อนุมัติให้สอบชดเชย

ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของอาจาย์ผู้สอนประจำารายวิชาและคณบดีของรายวิชาที่ทำาการสอบ 

  3. ขณะที่ทำาการสอบ

   3.1 นักศึกษาต้องปฏิบัติตามคำาสั่งและคำาแนะนำาของกรรมการคุมสอบอย่างเคร่งครัด

   3.2  หากมีข้อสงสัยหรือต้องการส่ิงใดให้ยกมือสอบถามกับกรรมการคุมสอบเท่าน้ัน ห้ามนักศึกษาพูดคุยหรือติดต่อกับผู้อ่ืนโดยเด็ดขาด

   3.3 ไม่อนุญาตนักศึกษายืมเครื่องเขียน อุปกรณ์ หรือเอกสารที่ไม่อนุญาตให้นำาเข้าห้องสอบ

   3.4  ห้ามนักศึกษาออกจากห้องสอบก่อน 45 นาที นับจากเวลาเริ่มสอบ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของกรรมการ

คุมสอบ

   3.5 ไม่อนุญาตให้นักศึกษาเข้าห้องน้ำาระหว่างเวลาสอบ  ยกเว้นกรณีสุดวิสัยให้กรรมการคุมสอบพานักศึกษาไปเข้าห้องน้ำาด้วยตนเอง

   3.6 นักศึกษาที่ทำาข้อสอบเสร็จก่อนหมดเวลา ให้คว่ำาหน้ากระดาษคำาตอบและกระดาษคำาถามจัดเรียงให้เรียบร้อยวางบนโต๊ะทำา

ข้อสอบ และออกไปจากห้องสอบโดยเร็ว ห้ามกระทำาการใดๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่กำาลังสอบอยู่

   3.7 เมื่อหมดเวลาสอบ กรรมการคุมสอบจะแจ้งหมดเวลาสอบ ให้นักศึกษายุติการทำาข้อสอบและวางกระดาษคำาตอบบนโต๊ะทำา

ข้อสอบของนักศึกษาทันที ห้ามนักศึกษานำาข้อสอบ กระดาษคำาตอบ และกระดาษทด (ถ้ามี) ออกจากห้องสอบ

  ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามระเบียบสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ว่าด้วยการสอบ พ.ศ. 2550 

สำานักส่งเสริมวิชาการ

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
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ระเบียบสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
ว่าด้วยเครื่องแต่งกายนักศึกษา พ.ศ. 2554

  เพื่อให้นักศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์มีภาพลักษณ์ที่ดี มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และแต่งกายถูกต้องตามระเบียบของ

สถาบัน โดยอยู่บนพื้นฐานวัฒนธรรมอันดีงามของไทย เหมาะสมกับการเป็นนักศึกษา และธำารงไว้ซึ่งเกียรติคุณและศักดิ์ศรีของสถาบัน 

  อาศัยอำานาจตามความในมาตรา 34 (2) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 

สภาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ในการประชุมครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2554 เห็นสมควรให้ออกระเบียบ ว่าด้วยเครื่องแต่งกาย

นักศึกษา ดังต่อไปนี้

  ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ว่าด้วยเครื่องแต่งกายนักศึกษา พ.ศ. 2554”

  ข้อ 2  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป

  ข้อ 3 ให้ยกเลิก

   ระเบียบสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ว่าด้วยเครื่องแต่งกายนักศึกษา พ.ศ. 2550

   บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ คำาสั่ง หรือประกาศอื่นๆ ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้

  ข้อ 4 ในระเบียบนี้

    “สถาบัน”   หมายความว่า สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

   “อธิการบดี”  หมายความว่า อธิการบดีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

   “นักศึกษา”  หมายความว่า นักศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

  ข้อ 5 เครื่องแต่งกายนักศึกษาชาย

   5.1 ระดับปริญญาตรี

    (1) เสื้อเชิ้ตคอตั้ง ผ้าขาวเกลี้ยงไม่บางเกินควร ไม่มีลวดลาย แขนสั้นหรือแขนยาวติดกระดุมที่ปลายแขน ไม่พับแขนเสื้อ ผ่าอก

ติดกระดุมตลอด สาบที่อกเสื้อกว้าง 4 เซนติเมตร ใช้กระดุมสีขาวกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 1 เซนติเมตร ไม่มีตะเข็บรัดรูป มีกระเป๋าติด

ราวนมเบื้องซ้าย 1 ใบ และชายเสื้อ สอดไว้ในกางเกง

    (2) เสื้อสูทสถาบันสีดำา แบบสากลนิยม ติดกระดุม 2 เม็ด ปักตราสถาบันบนกระเป๋าเสื้อด้านซ้าย ใช้สวมทับชุดนักศึกษา

    (3) กางเกงสีดำาขายาวคลุมข้อเท้า เนื้อผ้าไม่มัน ไม่มีลวดลาย ไม่เป็นผ้ายีนส์หรือ ผ้ายืด แบบสากลไม่รัดรูป

    (4) เข็มขัดหนังสีดำากว้าง 3 เซนติเมตร ไม่มีลวดลาย หัวเข็มขัดทำาด้วยโลหะดุนเป็นตราสถาบัน

    (5) เนคไทของสถาบัน 

    (6) รองเท้าหนังสีดำาหุ้มส้น ไม่มีลวดลาย

    (7) ถุงเท้าสีดำา

    (8) ทรงผมสุภาพ ไม่ทำาสีผมเกินควรกว่าสถานภาพของนักศึกษา ไม่ยาวเกินควร และไม่ปล่อยผมยาวจรดบ่า 

    (9) ในวันที่มีงานพิธี การแต่งกายให้สวมเสื้อสูทสถาบันทับชุดนักศึกษาและผูกเนคไท   

   5.2 ระดับบัณฑิตศึกษา แต่งกายสุภาพแบบสากลนิยม

  ข้อ 6 เครื่องแต่งกายนักศึกษาหญิง

   6.1 ระดับปริญญาตรี

    (1) เสื้อเชิ้ต ผ้าขาวเกลี้ยงไม่บางเกินควร ไม่มีลวดลาย แขนสั้น ปลายแขนมีสาบตลบสามเหลี่ยมตัวเสื้อไม่มีตะเข็บรัดรูป ผ่าอก

ตลอด มีกระดุมโลหะ 6 เม็ด ดุนเป็นตราสถาบัน ด้านหลังเสื้อมีสาบสามเหลี่ยมต่อจากคอและบ่า และมีสาบเสื้อแนวตั้งต่อจากมุมสามเหลี่ยมลงมา

จนสุดตัวเสื้อ ชายเสื้อสอดไว้ในกระโปรง

    (2) เสื้อสูทสถาบันสีดำา เข้ารูปแบบสากลนิยม ติดกระดุม 2 เม็ด ปักตราสถาบัน บนกระเป๋าเสื้อด้านซ้าย ใช้สวมทับชุดนักศึกษา

    (3) กระโปรงสีดำา เนื้อผ้าไม่บาง ไม่มีลวดลาย ยาวคลุมเข่า ด้านหลังผ่าทบซ้อนวัดจากชายกระโปรงขึ้นไป 10 เซนติเมตร หรือ

กระโปรงอัดพลีทสีดำา ความยาวคลุมเข่า

    (4) เข็มขัดหนังสีดำากว้าง 3.5 เซนติเมตร ไม่มีลวดลาย หัวเข็มขัดทำาด้วยโลหะดุนเป็นตราสถาบัน 

    (5) เข็มเครื่องหมายของสถาบันติดหน้าอกด้านขวา เข็มตุ้งติ้งติดปกเสื้อด้านซ้าย

    (6) รองเท้าหนังสีดำาแบบหุ้มปลายเท้าและหุ้มส้น ไม่มีลวดลาย

    (7) ทรงผมแบบสุภาพ ไม่ทำาสีผม และ/หรือไม่ตกแต่งทรงผมจนเกินควรกับสภาพนักศึกษา

    (8) ในวันที่มีงานพิธี การแต่งกายให้สวมเสื้อสูทสถาบันทับชุดนักศึกษา และให้สวมถุงน่องสีเนื้อไม่มีลวดลาย
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   6.2 ระดับบัณฑิตศึกษา แต่งกายสุภาพแบบสากลนิยม

  ข้อ 7 การแต่งกายของนักศึกษาชายและหญิงท่ีมีสถานภาพเป็นพนักงานในเครือบริษัท ซีพี ออลล์ จำากัด (มหาชน) กำาหนดให้แต่งกาย ดังน้ี

   7.1 ในกรณีที่นักศึกษามีการเรียนเต็มวัน โดยที่ไม่มีชั่วโมงทำางาน ให้แต่งกายด้วยชุดเครื่องแบบนักศึกษา ตามที่สถาบันกำาหนด

   7.2 ในกรณีที่นักศึกษามีตารางเรียน ตรงกับวันที่นักศึกษาทำางาน ให้นักศึกษาแต่งกายด้วยชุดเครื่องแบบพนักงานตามสังกัดของ

ตนเองได้โดยอนุโลม

   7.3 ในกรณีที่นักศึกษามีการสอบ ให้นักศึกษาแต่งกายด้วยชุดเครื่องแบบนักศึกษาตามที่สถาบันกำาหนด

  ข้อ 8 การแต่งกายของนักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงสำาหรับการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ

   8.1 เสื้อกิจกรรม ตามรูปแบบที่สำานักกิจการนักศึกษากำาหนดหรือเห็นชอบ

   8.2 กางเกงขายาว สีและทรงสุภาพ

   8.3 รองเท้าผ้าใบและถุงเท้าสีสุภาพ

  ข้อ 9 สำานักกิจการนักศึกษาจะกำาหนดเรื่องการแต่งกายสำาหรับการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ และแจ้งให้นักศึกษาทราบล่วงหน้า

  ข้อ 10 การแต่งกายของนักศึกษาในการฝึกปฏิบัติในบางสาขาวิชา ให้แต่ละคณะกำาหนดเป็นการเฉพาะได้ตามความเหมาะสม โดยผ่าน

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการวินัยนักศึกษา

  ข้อ 11 กรณีที่มีเหตุจำาเป็นที่จะต้องแต่งกายในรูปแบบอื่น ให้ขออนุญาตจากคณะกรรมการวินัยนักศึกษาเป็นรายกรณีไป

  ข้อ 12 นักศึกษาผู้ใดฝ่าฝืนจะได้รับโทษตามที่กำาหนดไว้ในระเบียบสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ว่าด้วยวินัยนักศึกษา

  ข้อ 13 ในกรณีที่มีการดำาเนินการใดๆ ที่มิได้กำาหนดไว้ หรือกำาหนดไว้ไม่ชัดเจนในระเบียบนี้ หรือกรณีที่มีความจำาเป็นต้องขอผ่อนผันการ

ใช้ระเบียบนี้เป็นกรณีพิเศษ ให้คณะกรรมการวินัยนักศึกษาพิจารณาและนำาเสนออธิการบดีเพื่ออนุมัติ

  ข้อ 14 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำานาจออกคำาสั่ง หรือประกาศ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบนี้

    ประกาศ  ณ  วันที่  14  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2554

(ศาสตราจารย์ ดร.นพ.กระแส  ชนะวงศ์)

นายกสภาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
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ระเบียบสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. 2554

  เพื่อให้การจัดกิจกรรมนักศึกษาในระดับปริญญาตรีของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ดำาเนินไปด้วยความเหมาะสม สอดคล้องกับ

โครงสร้างองค์กร สถาบันจึงได้แก้ไขปรับปรุงระเบียบสถาบัน ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. 2550 เพื่อให้ถูกต้องเหมาะสมเป็นไปตามสภาพการณ์

ปัจจุบัน และใช้เป็นแนวทางในการกำากับดูแลการจัดกิจกรรมนักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

  อาศัยอำานาจตามความในมาตรา 34 (2) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 

สภาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ในการประชุมครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2554 เห็นสมควรให้ออกระเบียบ ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษา 

ดังต่อไปนี้

  ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. 2554”

  ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป

  ข้อ 3  ให้ยกเลิก

   ระเบียบสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. 2550

   บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ คำาสั่ง หรือประกาศอื่นๆ ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้ 

  ข้อ 4 ในระเบียบนี้

   “สถาบัน” หมายความว่า สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

   “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

   “กิจกรรม”  หมายความว่า  การร่วมกันดำาเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่มีประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม

   “สำานักกิจการนักศึกษา” หมายความว่า หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการกำากับดูแลและพัฒนานักศึกษา

   “คณะ” หมายความว่า คณะในสังกัดสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

   “สโมสรนักศึกษา” หมายความว่า คณะกรรมการนักศึกษาที่ได้รับการเลือกตั้งหรือแต่งตั้งจากนักศึกษาภายในสาขาวิชาต่างๆ ของ

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เพื่อเป็นศูนย์กลาง ในการทำากิจกรรมร่วมกันของนักศึกษา

   “ชมรม” หมายความว่า กลุ่มนักศึกษาท่ีมีเป้าหมายในการดำาเนินกิจกรรมเฉพาะด้านใดด้านหน่ึง โดยให้สังกัดสำานักกิจการนักศึกษา

   “นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

  ข้อ 5 การดำาเนินกิจกรรมนักศึกษา มีวัตถุประสงค์ดังนี้

    5.1 เพื่อส่งเสริมความรู้ความสามารถ และความรับผิดชอบในกิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษาเพื่อประโยชน์ในการพัฒนานักศึกษาทั้ง

ในด้านประสบการณ์ วิชาการ วิชาชีพ คุณธรรมและจริยธรรม

    5.2 เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษารู้จักใช้สิทธิและหน้าท่ีของตนเองตามระบอบประชาธิปไตย โดยฝึกและปลูกฝังนิสัยให้มีความรับผิดชอบ

ต่อตนเองและส่วนรวม รวมทั้งเคารพสิทธิและหน้าที่ของผู้อื่น

    5.3 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีภาพลักษณ์ของความเป็นผู้นำาทางธุรกิจ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถ

ทำางานเป็นหมู่คณะได้อย่างมีความสุข

    5.4 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีแนวคิดและวิธีปฏิบัติที่มีคุณธรรมและเป็นผู้มีจิตสาธารณะ ตลอดจนมีแนวทางการดำาเนินชีวิตแบบ

พอเพียงและดำารงตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม

    5.5 เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษามีความภาคภูมิใจและร่วมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะและวัฒนธรรมไทย และพร้อมที่จะเรียนรู้

ศิลปะและวัฒนธรรมของนานาชาติ

    5.6 เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษามีสุขภาพจิตท่ีดีและมีสุขภาพกายท่ีสมบูรณ์แข็งแรง มีน้ำาใจเป็นนักกีฬา ตลอดจนมีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม

    5.7 เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และความรู้ความเข้าใจระหว่างนักศึกษากับสถาบันและองค์กร

ภายนอกสถาบัน 

    5.8 เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงและเกียรติคุณของสถาบันให้เป็นที่เชื่อถือและศรัทธาแก่สาธารณชน

  ข้อ 6 กิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรม 2 ประเภท ดังนี้ 

    6.1 กิจกรรมระดับสถาบัน เป็นกิจกรรมท่ีจัดโดยสำานักกิจการนักศึกษา มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ

หลักสูตร และกิจกรรมต่างๆ ก่อนการเข้าศึกษาตลอดจนมีความรู้ความสามารถและมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมก่อนเข้าสู่ตลาดงาน ได้แก่ 

     (1) กิจกรรมปฐมนิเทศ  

     (2) กิจกรรมไหว้ครู
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     (3) กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ

    6.2 กิจกรรมต่างๆ ท่ีดำาเนินการโดย คณะ สโมสรนักศึกษา หรือชมรม มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนานักศึกษาในด้านสติปัญญา อารมณ์ 

สังคม สุขภาพกายและสุขภาพจิต รวมทั้งหล่อหลอมให้นักศึกษาเป็นผู้มีจิตสาธารณะ เข้าใจในศิลปะและวัฒนธรรมและสามารถดำารงตนเป็นสมาชิก

ที่ดีของสังคม ได้แก่

     (1) กิจกรรมวิชาการ

     (2) กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม

     (3) กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ

     (4) กิจกรรมอนุรักษ์และสืบสานศิลปะและวัฒนธรรม

     (5) กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนา

     (6) กิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

     (7) กิจกรรมบำาเพ็ญประโยชน์และบริการสังคม

     (8) กิจกรรมวาระพิเศษและกิจกรรมอื่นๆ

  ข้อ 7 เมื่อสำาเร็จการศึกษา สถาบันจะออกใบประมวลผลการทำากิจกรรมให้แก่นักศึกษา 

  ข้อ 8 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำานาจออกคำาสั่ง หรือประกาศ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบนี้

    ประกาศ  ณ  วันที่  14  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2554

(ศาสตราจารย์ ดร.นพ.กระแส  ชนะวงศ์)

นายกสภาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
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ระเบียบสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
ว่าด้วยสโมสรนักศึกษา พ.ศ. 2554

  เพื่อให้การกำากับดูแล การบริหารงานสโมสรนักศึกษาและชมรมกิจกรรมนักศึกษา ระดับปริญญาตรีของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ดำาเนินไปด้วยความเหมาะสม สอดคล้องกับโครงสร้างองค์กร สถาบันจึงได้แก้ไขปรับปรุงระเบียบ ว่าด้วยสโมสรนักศึกษา พ.ศ. 2550 เพื่อให้ถูกต้อง

เหมาะสมเป็นไปตามสภาพการณ์ปัจจุบัน และใช้เป็นแนวทางในการกำากับดูแล การบริหารงานสโมสรนักศึกษาและชมรมกิจกรรมนักศึกษาอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

  อาศัยอำานาจตามความในมาตรา 34 (2) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 

สภาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ในการประชุมครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2554 เห็นสมควรให้ออกระเบียบ ว่าด้วยสโมสรนักศึกษา 

ดังต่อไปนี้

  ข้อ 1  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ว่าด้วยสโมสรนักศึกษา พ.ศ. 2554”

  ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป

  ข้อ 3  ให้ยกเลิก

    ระเบียบสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ว่าด้วยสโมสรนักศึกษา พ.ศ. 2550

    บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ คำาสั่ง หรือประกาศอื่นๆ ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้

  ข้อ 4 ในระเบียบนี้

    “สถาบัน” หมายความว่า สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

    “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

    “สำานักกิจการนักศึกษา” หมายความว่า หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการกำากับดูแลและพัฒนานักศึกษา

    “ผู้อำานวยการสำานักกิจการนักศึกษา” หมายความว่า หัวหน้าผู้ที่มีความรับผิดชอบงานของสำานักกิจการนักศึกษา 

    “คณะกรรมการกิจการนักศึกษา” หมายความว่าคณะกรรมการที่สถาบันแต่งตั้งให้กำากับดูแลงบประมาณ กิจกรรม และภารกิจ

อื่นๆ ของสโมสรนักศึกษาและชมรม โดยมีรองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา หรือผู้อำานวยการสำานักกิจการนักศึกษา เป็นประธาน

    “สโมสรนักศึกษา” หมายความว่า คณะกรรมการนักศึกษาที่ได้รับการเลือกตั้งหรือแต่งตั้งจากนักศึกษาภายในสาขาวิชาต่างๆ ของ

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เพื่อเป็นศูนย์กลาง ในการทำากิจกรรมร่วมกันของนักศึกษา 

    “ชมรม” หมายความว่า กลุ่มนักศึกษาท่ีมีเป้าหมายในการดำาเนินกิจกรรมเฉพาะด้านใดด้านหน่ึง โดยให้สังกัดสำานักกิจการนักศึกษา

    “อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายความว่า อาจารย์ที่สถาบันแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาของสโมสรนักศึกษาหรือชมรม

    “สาขาวิชา” หมายความว่า สาขาวิชาของคณะ ซึ่งอาจจะมีหลายสาขาวิชาก็ได้

    “นักศึกษา” หมายความว่านักศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

หมวด 1

สโมสรนักศึกษา

  ข้อ 5 สโมสรนักศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ใช้ชื่อภาษาไทยว่า สโมสรนักศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ใช้ชื่อย่อ

ภาษาไทยว่า “สน.สจป.” ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า Panyapiwat Institute of Management Student Union ใช้ชื่อย่อภาษาอังกฤษว่า “PIM.S.U.” 

  ข้อ 6 เครื่องหมายสโมสรนักศึกษาเป็นรูปวงกลม มีตราสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ตามรูปอยู่ตรงกลาง มีคำาว่า “สโมสรนักศึกษา

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์” อยู่ด้านบน และ “PANYAPIWAT INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDENT UNION” อยู่ด้านล่าง

  ข้อ 7 ให้มีที่ทำาการสโมสรนักศึกษาอยู่ภายในสถาบัน

หมวด 2

วัตถุประสงค์

  ข้อ 8 สโมสรนักศึกษา เป็นศูนย์กลางการดำาเนินกิจกรรมร่วมกันของนักศึกษา และเป็นส่ือกลางในการติดต่อประสานงานระหว่างนักศึกษา

กับสถาบันในการดำาเนินกิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
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    8.1 เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจในบทบาทของตน และมีความรับผิดชอบในหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตย

    8.2 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษารับผิดชอบในการจัดกิจกรรมที่มีคุณค่าและอำานวยประโยชน์ต่อส่วนรวม

    8.3  เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาร่วมกันคิด ร่วมกันทำา เรียนรู้การทำางานเป็นหมู่คณะอย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพ

    8.4  เพื่อปลูกฝังความศรัทธาและความภาคภูมิใจต่อสถาบัน สร้างค่านิยมในการดำาเนินชีวิตแบบพอเพียง และมีเจตคติที่ดีต่อ

ตนเองและสังคม

    8.5  เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดความซาบซ้ึง มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบสานศิลปะและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี 

และเอกลักษณ์อันดีงามของชาติ

    8.6  เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนและเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมของนานาชาติ

    8.7  เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษามีบุคลิกภาพท่ีโดดเด่น มีสุขภาพจิตท่ีดีงามและมีสุขภาพกายท่ีแข็งแรงสมบูรณ์ ตลอดจนมีมนุษยสัมพันธ์

ที่ดี

    8.8  เพื่อให้นักศึกษาเป็นตัวแทนของสถาบันในการเผยแพร่ชื่อเสียง และเกียรติคุณของสถาบันให้ปรากฏแก่สาธารณชน

หมวด 3

หน้าที่ของสโมสรนักศึกษา

  ข้อ 9 สโมสรนักศึกษามีหน้าที่ดังต่อไปนี้

    9.1 เป็นองค์กรนักศึกษาในการดำาเนินกิจกรรมของนักศึกษา เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำาหนดในข้อ 8

    9.2  เป็นองค์กรนักศึกษาในการเสนอความคิดเห็นที่สร้างสรรค์ และมีประโยชน์ต่อสถาบัน

    9.3  บริหารงานโครงการ/กิจกรรมนักศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบสถาบัน

    9.4  ดำาเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสโมสรนักศึกษา

    9.5  กำาหนดโครงการ/กิจกรรม จัดสรรงบประมาณ และสรุปผลงานสโมสรนักศึกษา

    9.6  จัดวางระเบียบเกี่ยวกับการดำาเนินงานของสโมสรนักศึกษาโดยไม่ขัดต่อระเบียบหรือข้อบังคับของสถาบัน

    9.7  จัดการสรรหาและเสนอชื่อนักศึกษาเพื่อมาบริหารงานในสโมสรนักศึกษาชุดใหม่โดยการจัดการเลือกตั้งและนำาเสนอให้

อธิการบดีแต่งตั้งต่อไป

หมวด 4

สมาชิก

  ข้อ 10 สมาชิกของสโมสรนักศึกษามี 3 ประเภทดังนี้

   10.1 สมาชิกสามัญ ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรีของสถาบัน

   10.2 สมาชิกวิสามัญ ได้แก่ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบัน

   10.3 สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ บุคคลซึ่งสโมสรนักศึกษาเห็นชอบเรียนเชิญให้เป็นสมาชิกเพื่อเป็นเกียรติแก่สโมสรนักศึกษา

หมวด 5

สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก

  ข้อ 11 สมาชิกมีสิทธิ และหน้าที่ดังต่อไปนี้

   11.1 สมาชิกสามัญ มีสิทธิในการสมัครเข้ารับการเสนอช่ือเพ่ือแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ภายใต้หลักเกณฑ์

และวิธีการแห่งระเบียบนี้

   11.2 สมาชิกทุกคนมีสิทธิเสนอข้อคิดเห็นเพื่อประโยชน์ในการดำาเนินงานของสโมสรนักศึกษาให้มีความเจริญก้าวหน้า ภายใต้

ระเบียบและข้อบังคับของสถาบัน

   11.3 สมาชิกทุกคนมีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และแบบแผนอันดีงามของสถาบัน

   11.4 สมาชิกทุกคนมีหน้าที่ธำารงไว้ซึ่งความสามัคคี ชื่อเสียง และเกียรติคุณของสถาบัน

  ข้อ 12 การสิ้นสุดสมาชิกภาพ



352271

   12.1 สมาชิกสามัญและสมาชิกวิสามัญสิ้นสุดสมาชิกภาพลงเมื่อพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามข้อบังคับของสถาบัน หรือถูก

สถาบันสั่งเพิกถอนสมาชิกภาพอันเนื่องจากการประพฤติผิดระเบียบและข้อบังคับอย่างร้ายแรง

   12.2  สมาชิกกิตติมศักดิ์ สิ้นสุดสมาชิกภาพลงเมื่อลาออก ตาย หรือเมื่อสโมสรนักศึกษาชุดที่เชิญให้เข้ามาเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์

พ้นจากตำาแหน่ง

หมวด 6

คณะกรรมการบริหารสโมสร

  ข้อ 13 ให้ทุกสาขาวิชาเลือกผู้แทนสาขาวิชาละ 4 คน เพ่ือร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารสโมสร โดยมีผู้อำานวยการสำานักกิจการนักศึกษา

เป็นประธานในการประชุม ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี และให้ผู้แทนของแต่ละสาขาวิชาดำาเนินการเลือกผู้ดำารงตำาแหน่งคณะกรรมการบริหาร

สโมสร ซึ่งประกอบด้วย นายกสโมสร อุปนายกคนที่ 1 อุปนายกคนที่ 2 เลขานุการ เหรัญญิก ฝ่ายสวัสดิการ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายกีฬา ฝ่ายศิลปะและ

วัฒนธรรม ฝ่ายกิจกรรม ฝ่ายทะเบียน ฝ่ายศิลป์และประชาสัมพันธ์ และฝ่ายอื่นๆ ตามที่เห็นสมควร

  ข้อ 14 ในกรณีที่ตำาแหน่งกรรมการบริหารสโมสรว่างลง ให้ที่ประชุมกรรมการบริหารสโมสรคัดเลือกให้ได้มาซึ่งผู้ที่สมควรได้รับการ

แต่งตั้งแทน และให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งแทนอยู่ในตำาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

  ข้อ 15 ให้สำานักกิจการนักศึกษาและคณะกรรมการกิจการนักศึกษาเป็นผู้กำากับดูแลงานของสโมสรนักศึกษา

หมวด 7

อำานาจและหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารสโมสร

  ข้อ 16   คณะกรรมการบริหารสโมสรมีอำานาจหน้าที่ดังนี้

   16.1 รับผิดชอบร่วมกันในการบริหารกิจกรรมสโมสร ให้ความเห็นชอบต่อนโยบาย แผนงาน โครงการ ตลอดจนงบประมาณ

ประจำาปีของสโมสรนักศึกษาเพื่อให้นายกสโมสรนำาเสนอคณะกรรมการกิจการนักศึกษาพิจารณาต่อไป

   16.2 ติดตามผลการดำาเนินกิจการงานต่างๆ ให้ข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์แก่สโมสรนักศึกษาให้เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์และนโยบายของสถาบัน

   16.3 ในกรณีที่มีความจำาเป็นคณะกรรมการบริหารสโมสรอาจแต่งตั้งอนุกรรมการหรือคณะทำางานเพื่อทำาหน้าที่เฉพาะเรื่องได้ 

และให้อนุกรรมการหรือคณะทำางานสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

   16.4 เสนอความคิดเห็นและดำาเนินกิจกรรมต่างๆ ที่ไม่ขัดแย้งกับระเบียบข้อบังคับของสถาบันและสรุปให้นายกสโมสรนักศึกษา

นำาเสนอสำานักกิจการนักศึกษาเพื่อพิจารณา

   16.5 พิจารณาเสนอชื่อสมาชิกกิตติมศักดิ์ต่อสำานักกิจการนักศึกษา เพื่อเสนออธิการบดีให้ความเห็นชอบ

   16.6 มีสิทธ์ิเสนอความเห็นในการจัดต้ังชมรม โดยนำาเสนอผ่านคณะกรรมการกิจการนักศึกษาพิจารณาเสนอผู้อำานวยการสำานัก

กิจการนักศึกษาสั่งการต่อไป

   16.7 มีสิทธิ์เสนอความคิดเห็นยับยั้งการดำาเนินกิจกรรมของชมรมในกรณีที่เห็นว่า ขัดต่อนโยบายและระเบียบ ข้อบังคับ และ

อาจเป็นผลเสียต่อสถาบันโดยให้นำาเสนอผ่านสำานักกิจการนักศึกษา เพื่อให้คณะกรรมการกิจการนักศึกษาดำาเนินการตามความเหมาะสม

  ข้อ  17  นายกสโมสร มีอำานาจหน้าที่ดังนี้

   17.1 เป็นผู้แทนสโมสรนักศึกษา

   17.2 เป็นประธานการประชุม

   17.3 เสนอแผนงานและงบประมาณของสโมสรนักศึกษาต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสโมสร

   17.4 เสนอความคิดเห็นที่มีประโยชน์ต่อนักศึกษาและสถาบัน

   17.5 เสนอตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาให้เข้าร่วมเป็นกรรมการต่อสถาบันผ่านผู้อำานวยการ สำานักกิจการนักศึกษา

  ข้อ 18 อุปนายก มีอำานาจหน้าที่ดังนี้

   18.1 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่นายกสโมสรหรือคณะกรรมการบริหารสโมสรมอบหมาย

   18.2 ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสโมสรในกรณีที่นายกสโมสรไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้อุปนายก

คนที่ 1 ทำาหน้าที่แทน ถ้าอุปนายกคนที่ 1 ไม่อยู่ หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้อุปนายกคนที่ 2 ทำาหน้าที่แทนนายกสโมสร ตามลำาดับ

  ข้อ 19 เลขานุการ มีหน้าที่ดังนี้
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   19.1 จัดการประชุม และทำาบันทึกการประชุม

   19.2 ควบคุมและรับผิดชอบงานสารบรรณของคณะกรรมการบริหารสโมสร

   19.3  เป็นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการบริหารสโมสร

   19.4  ทำาหน้าที่อื่นๆ ตามที่นายกสโมสรมอบหมาย

  ข้อ 20 เหรัญญิก มีหน้าที่ดังนี้

   20.1 รับผิดชอบจัดทำางบประมาณ เพื่อเสนอสโมสรนักศึกษา

   20.2 จัดทำาบัญชีการรับ-จ่ายเงินของสโมสรนักศึกษา

   20.3 รายงานฐานะการเงินของการดำาเนินกิจกรรมต่อที่ประชุมสโมสรนักศึกษาและสถาบันเป็นประจำาทุกเดือน

   20.4 จัดทำาทะเบียนและลงบัญชีทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์ของสโมสรนักศึกษา

  ข้อ 21 ฝ่ายสวัสดิการ มีหน้าที่ดังนี้

   21.1 ดูแลและช่วยเหลือในการจัดกิจกรรมของนักศึกษา

   21.2 อำานวยความสะดวกและเอื้อประโยชน์ต่อการดำาเนินกิจกรรมนักศึกษาทุกประเภท

   21.3 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่นายกสโมสรมอบหมาย

  ข้อ 22 ฝ่ายวิชาการ มีหน้าที่ดังนี้

   22.1 ส่งเสริมให้นักศึกษาสนใจในการศึกษาค้นคว้า แสวงหาความรู้อันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคม

   22.2 ส่งเสริมชมรมต่างๆ ให้มีการจัดและเผยแพร่กิจกรรมทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน

   22.3 ส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีโอกาสแลกเปล่ียนความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนความคิดเห็นความก้าวหน้าทางวิชาการจากประสบการณ์

ซึ่งกันและกัน เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือในระดับมหาวิทยาลัย จนถึงระดับประเทศ

  ข้อ 23 ฝ่ายกีฬา มีหน้าที่ดังนี้

   23.1 ส่งเสริมให้นักศึกษาเล่นกีฬาเพื่อเสริมสุขภาพและเป็นการพัฒนาบุคลิกภาพ

   23.2  เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกีฬา เพื่อส่งเสริมมาตรฐานการกีฬาของชาติ

   23.3  ปลูกฝังให้นักศึกษามีน้ำาใจนักกีฬา ทั้งผู้เล่นและผู้ชม

   23.4  ส่งเสริมการแข่งขันกีฬาระดับต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน

   23.5  ส่งเสริมให้มีการแข่งขันกีฬาชุมชน เพื่อความสามัคคี

  ข้อ 24 ฝ่ายกิจกรรม มีหน้าที่ดังนี้

   24.1  ส่งเสริมให้นักศึกษาใช้เวลาว่างในการพัฒนาตนเองและบำาเพ็ญประโยชน์

   24.2  ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และรู้จักประยุกต์ความรู้ ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม

   24.3  ส่งเสริมให้นักศึกษาตระหนักในภาระหน้าที่และมีจิตสำานึกที่จะต้องรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ

   24.4  จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสถาบัน

  ข้อ 25 ฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรม มีหน้าที่ดังนี้

   25.1  ส่งเสริม เผยแพร่ และรักษาไว้ซึ่งภูมิปัญญา ขนบธรรมเนียมประเพณี และศิลปะและวัฒนธรรมของไทย

   25.2  สนับสนุนให้นักศึกษาเกิดความสนใจ และมีโอกาสศึกษาเปรียบเทียบและแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรมในทุกภาคของ

ประเทศและในต่างประเทศ

  ข้อ 26 ฝ่ายทะเบียน มีหน้าที่ดังนี้

   26.1 จัดเก็บรวบรวมทะเบียนประวัติของคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา

   26.2 จัดเก็บรวบรวมทะเบียนประวัติของสมาชิกชมรม

   26.3  จัดเก็บรวบรวมโครงการต่างๆ ของสโมสรนักศึกษา

  ข้อ 27 ฝ่ายศิลป์และประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่ดังนี้

   27.1 แจ้งข่าวสารและส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของสถาบัน

   27.2 เผยแพร่ข่าวกิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษาสู่สังคม

   27.3 ออกแบบเสื้อและอุปกรณ์ต่างๆ ตลอดจนตัวอักษร สัญลักษณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมของสโมสรและสถาบัน

  ข้อ 28 สโมสรนักศึกษามีอายุการดำารงตำาแหน่งคราวละ 1 ปี ตั้งแต่วันรับมอบงานจากคณะกรรมการบริหารสโมสรชุดเดิม ซึ่งกำาหนดให้

เป็นภายในเดือนเมษายนของทุกปี

  ข้อ 29  เมื่อคณะกรรมการบริหารสโมสรพ้นตำาแหน่ง ให้ส่งมอบงานและทรัพย์สินแก่คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาชุดใหม่ กรณี

ที่ยังไม่มีคณะกรรมการบริหารสโมสรชุดใหม่ ให้ส่งมอบงานและทรัพย์สินแก่สำานักกิจการนักศึกษาเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ

  ข้อ 30 กรรมการสโมสรนักศึกษาจะพ้นจากตำาแหน่งเมื่อ
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   30.1 พ้นวาระ

   30.2 ลาออก / ตาย

   30.3 พ้นจากสถานภาพการเป็นนักศึกษา

   30.4 ถูกสั่งพักการเรียนหรือถูกทำาโทษทางวินัย

   30.5 อธิการบดีมีคำาสั่งให้พ้นจากตำาแหน่ง

  ข้อ 31 คณะกรรมการบริหารสโมสร จะพ้นความรับผิดชอบต่อเมื่อได้มีการส่งมอบงานให้แก่คณะกรรมการบริหารสโมสรชุดใหม่

เรียบร้อยแล้ว

หมวด 8

การประชุมคณะกรรมการบริหารสโมสร

  ข้อ 32 ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสโมสรภาคการศึกษาละไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง เรียกว่า การประชุมสามัญ โดยการประชุม

ครั้งแรกให้ผู้อำานวยการสำานักกิจการนักศึกษาเป็นผู้เรียกประชุม

  ข้อ 33 การประชุมวิสามัญ อาจมีขึ้นได้จากเหตุหนึ่งเหตุใด ดังนี้

   33.1 ผู้อำานวยการสำานักกิจการนักศึกษา เห็นสมควรให้เรียกประชุมเพื่อพิจารณาปัญหาที่สำาคัญและเร่งด่วน

   33.2 คณะกรรมการบริหารสโมสร จำานวน 1 ใน 3 ร้องขอเป็นหนังสือ ให้นายกสโมสรเรียกประชุม เพื่อพิจารณาปัญหาที่สำาคัญ

และเร่งด่วน

   33.3 นายกสโมสรเห็นว่ามีความจำาเป็นหรือมีเหตุอันสมควร

  ข้อ 34 ในการประชุมสามัญครั้งสุดท้าย ให้คณะกรรมการบริหารสโมสรสรุปผลงานในรอบปี เพื่อรายงานต่อสำานักกิจการนักศึกษาและ

เตรียมการสำาหรับมอบงานให้คณะกรรมการบริหารสโมสรชุดใหม่

  ข้อ 35 ในการประชุม ให้นายกสโมสรเป็นประธานที่ประชุม หากนายกสโมสรไม่สามารถมาประชุมได้ ให้อุปนายกทำาหน้าที่ประธานที่

ประชุมแทน ถ้าอุปนายกไม่สามารถเข้าประชุมได้ให้คณะกรรมการที่เข้าประชุมเลือกประธานชั่วคราวทำาหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมนั้น

  ข้อ 36 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารสโมสร ต้องมีกรรมการเข้าประชุมเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็น

องค์ประชุม ยกเว้นการประชุมวิสามัญตามข้อ 34 อาจมีกรรมการเข้าประชุมไม่ถึงกึ่งหนึ่งก็ได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้อำานวยการกิจการ

นักศึกษา

  ข้อ 37  การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีหนึ่งเสียง ในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้

ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

  ข้อ 38 การลงมติโดยปกติให้ใช้วิธียกมือโดยเปิดเผย ส่วนการลงคะแนนลับจะทำาได้ต่อเมื่อมีคณะกรรมการผู้หนึ่งผู้ใดร้องขอและมีผู้

สนับสนุนอย่างน้อย 5 คน ส่วนวิธีการลงมติอย่างไรนั้นให้เป็นไปตามมติที่ประชุม

  ข้อ 39 การประชุมคณะกรรมการชมรมหรือกรรมการอื่นใดให้ใช้ระเบียบนี้โดยอนุโลม

  ข้อ 40 การประชุมสมาชิกสโมสรนักศึกษาจะกระทำาได้ในกรณีต่อไปนี้

   40.1 นายกสโมสร โดยอนุมัติจากผู้อำานวยการสำานักกิจการนักศึกษาให้เรียกประชุม เพื่อแถลงนโยบายหรือกิจการสำาคัญของ

สโมสรนักศึกษา

   40.2 ผู้อำานวยการสำานักกิจการนักศึกษาเรียกประชุม

  ข้อ 41  การประชุมสมาชิกสโมสรนักศึกษา ต้องแจ้งกำาหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม รวมทั้งระเบียบวาระที่จะพิจารณาในที่ประชุม 

และให้นำาวิธีการประชุมคณะกรรมการบริหารสโมสร มาใช้โดยอนุโลม

หมวด 9

ชมรม

  ข้อ 42  ให้มีชมรมในสังกัดสำานักกิจการนักศึกษาที่นักศึกษาทั้งสถาบันสามารถสมัครเป็นสมาชิกได้ ซึ่งนักศึกษาทุกคนต้องเป็นสมาชิก

อย่างน้อยหนึ่งชมรมและเข้าร่วมกิจกรรมของชมรมอย่างต่อเนื่อง

  ข้อ 43  การดำาเนินกิจกรรมของชมรมให้อยู่ภายใต้ความเห็นชอบของคณะกรรมการกิจการนักศึกษา และสำานักกิจการนักศึกษา

  ข้อ 44  ให้ผู้อำานวยการสำานักกิจการนักศึกษาเสนออธิการบดีในการประกาศจัดตั้ง หรือยุบชมรมโดยคำาแนะนำาของคณะกรรมการ

กิจการนักศึกษา
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  ข้อ 45 ให้ผู้อำานวยการสำานักกิจการนักศึกษาเป็นผู้เสนออธิการบดีในการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาชมรม จำานวนไม่เกิน 3 คน ต่อชมรม

  ข้อ 46 ชมรมต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อดำาเนินกิจกรรมเฉพาะด้านใดด้านหนึ่งดังนี้ ด้านวิชาการ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ด้านกีฬาและ

นันทนาการ ด้านบำาเพ็ญประโยชน์ ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ด้านอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยแต่ละชมรมมีโครงการไม่น้อยกว่าปีละ 2 

โครงการ

  ข้อ 47 การขอจัดตั้งชมรมจะต้องมีสมาชิกไม่น้อยกว่า 50 คน เข้าชื่อกันยื่นคำาร้อง พร้อมร่างข้อบังคับของชมรม ให้คณะกรรมการกิจการ

นักศึกษาพิจารณาเสนอผู้อำานวยการสำานักกิจการนักศึกษาดำาเนินการต่อไป

  ข้อ 48 กิจกรรมของชมรมที่จัดทำาขึ้นภายนอกสถาบัน หรือที่ต้องเชิญบุคคลภายนอกเข้าร่วมด้วยจะต้องดำาเนินการในนามของชมรม 

โดยความเห็นชอบของสำานักกิจการนักศึกษาและได้รับการอนุมัติจากอธิการบดี

  ข้อ 49 นักศึกษาจะสมัครเข้าเป็นสมาชิกของชมรมใดก็ได้ตามความสมัครใจของตน ทั้งนี้สมาชิกภาพของสมาชิกชมรมจะสิ้นสุดเมื่อ

ลาออกจากชมรมหรือพ้นจากสถานภาพการเป็นนักศึกษา

  ข้อ 50 การบริหารกิจกรรมของชมรม เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารชมรมซึ่งสมาชิกสามัญเลือกตั้งจากสมาชิกสามัญทั้งหมดของ

ชมรม

  ข้อ 51 ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารชมรมต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศของสถาบัน

  ข้อ 52 ให้แต่ละชมรมมีคณะกรรมการประกอบด้วย ประธาน รองประธาน นายทะเบียน เหรัญญิก เลขานุการ และกรรมการอื่น รวม

แล้วไม่เกิน 12 คน

  ข้อ 53 การเลือกตั้งคณะกรรมการชมรม ให้กระทำาในการประชุมครั้งแรกของชมรมโดยให้สมาชิกเสนอชื่อผู้สมควรดำารงตำาแหน่งต่างๆ 

ตำาแหน่งละ 1 คน โดยต้องมีสมาชิกชมรมรับรองไม่น้อยกว่า 5 คน ในกรณีที่มีการเสนอชื่อเดียวให้ถือว่าผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนั้นได้รับเลือก เมื่อ

ที่ประชุมลงมติรับรองด้วยคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกที่เข้าประชุม ในกรณีที่มีการเสนอชื่อหลายคน ผู้ที่ได้รับเลือกคือผู้ที่ได้คะแนน

เสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกที่เข้าประชุม ในกรณีที่มีผู้ได้รับคะแนนสูงสุดไม่เกินกว่ากึ่งหนึ่ง ให้ทำาการลงคะแนนเลือกตั้งใหม่ระหว่างบุคคลที่

ได้คะแนนอันดับที่ 1 และอันดับที่ 2 และให้ถือว่าผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดครั้งหลังเป็นผู้ที่ได้รับเลือก ถ้าคะแนนเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้

ชี้ขาด

  ข้อ 54 คณะกรรมการของชมรมมีอำานาจและหน้าที่ดังนี้

    54.1 จัดทำาแผนงาน โครงการ และงบประมาณประจำาปีของชมรมเสนอให้คณะกรรมการกิจการนักศึกษา พิจารณาและนำาเสนอ

ผู้อำานวยการสำานักกิจการนักศึกษาสั่งการต่อไป

    54.2 บริหารงานทั่วไปของชมรมให้เรียบร้อย เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และระเบียบ ข้อบังคับของชมรม สโมสร และสถาบัน

    54.3 จัดทำางบดุลและรายงานประเมินผลการดำาเนินกิจกรรมในรอบปีของชมรมเสนอผ่านคณะกรรมการกิจการนักศึกษาไปยัง

สำานักกิจการนักศึกษาก่อนสิ้นสุดวาระของคณะกรรมการชมรม

  ข้อ 55 ให้คณะกรรมการชมรมดำาเนินการเลือกตั้งสมาชิกของชมรมขึ้นดำารงตำาแหน่งในคณะกรรมการชมรมชุดใหม่ให้เสร็จสิ้น ภายใน

เดือนเมษายนของทุกปี และมอบงานให้คณะกรรมการ ชุดใหม่ให้เสร็จภายใน 15 วัน นับแต่วันเลือกตั้ง

  ข้อ 56 การสิ้นสุดของชมรม มีดังต่อไปนี้

    56.1 มีสมาชิกรวมกันแล้วน้อยกว่า 50 คน

    56.2 สมาชิกของชมรมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งมีมติให้ยุบชมรมหรือชมรมไม่ปฏิบัติตามนโยบายการจัดกิจกรรมของสำานักกิจการ

นักศึกษา

    56.3 คณะกรรมการกิจการนักศึกษามีคำาสั่งให้ยุบ เนื่องจากชมรมไม่ปฏิบัติตามหรือดำาเนินการขัดต่อระเบียบ ข้อบังคับ คำาสั่ง 

หรือประกาศของสถาบัน หรือไม่มีผลงานใดๆ ในรอบปี

  ข้อ 57 ในกรณีที่ชมรมสิ้นสุดสถานภาพ ให้ทรัพย์สินทั้งหมดอยู่ในความดูแลของสำานักกิจการนักศึกษา

หมวด 10

อาจารย์ที่ปรึกษา

  ข้อ 58 ให้อาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ที่สังกัดสำานักกิจการนักศึกษาเป็นที่ปรึกษาสโมสร และให้ผู้อำานวยการสำานักกิจการนักศึกษาเสนอ

อธิการบดีแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อทำาหน้าที่เป็นอาจารย์ ที่ปรึกษาสโมสร ส่วนอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมอาจเป็นอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ที่สังกัด

หน่วยงานอื่น และมีความสนใจหรือเชี่ยวชาญเฉพาะด้านตรงกับชมรมนั้นๆ

  ข้อ 59 อาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรหรือชมรมอยู่ในตำาแหน่งคราวละ 1 ปี สำาหรับอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมนั้นจะเป็นได้ไม่เกินคนละ 2 ชมรม 

และต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มศักยภาพภายใต้การกำากับดูแลของสำานักกิจการนักศึกษา 
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  ข้อ 60 หน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา มีดังนี้

    60.1 เข้าร่วมประชุมในการประชุมคณะกรรมการบริหารสโมสรหรือชมรมทุกครั้ง

    60.2  ให้คำาแนะนำา ให้คำาปรึกษา และควบคุมการดำาเนินงานของคณะกรรมการบริหารสโมสรหรือชมรมให้เป็นไปตามนโยบาย 

วัตถุประสงค์ ระเบียบแบบแผนของสถาบัน

    60.3 เป็นตัวแทนของสถาบันในการดำาเนินงานและร่วมงานกิจการนักศึกษา

    60.4 เป็นผู้ลงนามรับรองในการเสนองบประมาณและโครงการของสโมสร หรือชมรม หากขัดต่อระเบียบ ข้อบังคับ หรืออาจก่อ

ให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันให้ระงับการดำาเนินงานดังกล่าว และรายงานผ่านผู้อำานวยการสำานักกิจการนักศึกษาเพื่อนำาเสนออธิการบดีต่อไป

หมวด 11

คณะกรรมการกิจการนักศึกษา

  ข้อ 61 ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการกิจการนักศึกษา ประกอบด้วย รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษาหรือผู้อำานวยการสำานัก

กิจการนักศึกษาเป็นประธาน และหัวหน้าสาขาวิชาหรือหัวหน้างาน อาจารย์หรือเจ้าหน้าที่เป็นคณะกรรมการและนายกสโมสรนักศึกษาเป็น

กรรมการโดยตำาแหน่ง  หัวหน้างานหรืออาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ประจำาสำานักกิจการนักศึกษาเป็นกรรมการและเลขานุการ และอาจแต่งตั้งผู้ช่วย

เลขานุการได้ตามความจำาเป็น  

  ข้อ 62 ให้คณะกรรมการคณะนี้ มีหน้าที่กำากับดูแลงบประมาณกิจกรรมและภารกิจอื่นๆ ของสโมสรและชมรม

หมวด 12

การเงิน

  ข้อ 63 รายได้ของสโมสรและชมรมอาจได้จาก

    63.1 การจัดสรรงบประมาณจากสถาบันเป็นรายปี

    63.2 การจัดกิจกรรมของสโมสรหรือชมรมที่ได้รับอนุมัติจากสถาบัน

    63.3 การบริจาคโดยแสดงวัตถุประสงค์แน่ชัดผ่านทางสถาบัน

  ข้อ 64 การเบิกจ่ายเงินต้องเป็นไปตามโครงการที่ได้รับอนุมัติจากสถาบัน โดยให้อาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษาหรือชมรมเป็นผู้

เบิกจ่ายผ่านสำานักกิจการนักศึกษา โดยการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามประกาศของสถาบัน

  ข้อ 65 การรับเงินตามข้อ 63.3 ให้สถาบันเป็นผู้ออกใบเสร็จรับเงิน การจ่ายเงินทุกรายการต้องมีใบสำาคัญแสดงรายละเอียดจำานวนเงิน

หรือมีใบเสร็จและใบกำากับภาษีหรือมีบิลเงินสดพร้อมสำาเนาบัตรประชาชนของผู้ขายหรือผู้รับจ้าง และเหรัญญิกเป็นผู้ลงนามรับรองในหลักฐานการ

จ่ายเงินทุกครั้ง

  ข้อ 66 สโมสรหรือชมรมใดเบิกเงินทดรองจ่ายในกิจกรรมตามที่ได้รับอนุมัติแล้ว และเหรัญญิกสโมสรนักศึกษาหรือชมรม ไม่อาจติดตาม

รวบรวมหลักฐานการจ่ายเงินส่งสำานักกิจการนักศึกษาครบถ้วน นายกสโมสรหรือประธานชมรมจะเสนอเรื่องขอเบิกค่าใช้จ่ายสำาหรับกิจกรรมของ

สโมสรหรือชมรมนั้นในเรื่องใหม่อีกไม่ได้ ทั้งนี้รวมถึงเรื่องที่อยู่ระหว่างการเสนอขอเบิกจ่ายด้วย และให้ผู้อำานวยการสำานักกิจการนักศึกษาระงับ

เรื่องขอเบิกจ่ายเงินของสโมสรนักศึกษาหรือชมรมนั้นจนกว่าจะรวบรวมหลักฐานการจ่ายเงินส่งครบถ้วนแล้ว

  ข้อ 67 การใช้จ่ายเงินผิดประเภทจากที่ได้รับอนุมัติจะกระทำามิได้

  ข้อ 68 คณะกรรมการชมรมและคณะกรรมการบริหารสโมสรต้องรับผิดชอบส่งเงินคืนในกรณีจ่ายเงินไปแล้ว แต่ไม่อาจนำาหลักฐานการ

จ่ายเงินส่งต่อสำานักกิจการนักศึกษาได้ และให้หมายความรวมถึงการใช้จ่ายเงินผิดประเภทจากที่ได้รับอนุมัติ และการจ่ายเงินโดยไม่ขออนุมัติก่อน 

หรืออยู่ระหว่างการ ขออนุมัติ และยังไม่ได้รับการอนุมัติด้วย ทั้งนี้คณะกรรมการที่รับผิดชอบจะต้องดำาเนินการ จนครบถ้วน มิฉะนั้น สถาบันจะ

ระงับการออกหลักฐานการศึกษาของผู้รับผิดชอบดังกล่าว

  ข้อ 69 โครงการของสโมสรและชมรมที่ได้รับอนุมัติงบประมาณจากสถาบันแล้ว แต่มิได้ดำาเนินกิจกรรมตามโครงการที่เสนอไว้ ให้นำาเงิน

งบประมาณที่เหลือคืนสถาบัน

  ข้อ 70 หลักฐานการรับเงินและจ่ายเงิน ให้ใช้ต้นฉบับและให้สำาเนาเก็บไว้ที่สำานักกิจการนักศึกษาเพื่อการตรวจสอบให้ตรงกัน

  ข้อ 71 เมื่อสิ้นปีการศึกษาถ้ามีเงินของสโมสรเหลืออยู่ ให้เป็นอำานาจของอธิการบดีพิจารณาดำาเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดได้ตามความ

เหมาะสม

  ข้อ 72 ให้เหรัญญิกสโมสรและชมรมเป็นผู้เก็บรักษา และควบคุมดูแลการใช้จ่ายเงินของสโมสรและชมรม โดยทำาหน้าที่ดังต่อไปนี้
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    72.1 ลงบัญชีค่าใช้จ่ายของสโมสรหรือชมรม

    72.2 ติดตามและรวบรวมหลักฐานการจ่ายเงินตามที่จ่ายจริง เช่น ใบเสร็จรับเงิน หรือใบสำาคัญจ่ายอื่นๆ ส่งสำานักกิจการ

นักศึกษาให้แล้วเสร็จทุกรายการ ภายใน 15 วันนับแต่วันที่สิ้นสุดกิจกรรม

  ข้อ 73 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำานาจออกคำาสั่ง หรือประกาศ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบนี้

    ประกาศ  ณ  วันที่  14  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2554

(ศาสตราจารย์ ดร.นพ.กระแส  ชนะวงศ์)

นายกสภาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
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ประกาศสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ที่ 015/2557

เรื่อง อัตราค่าหน่วยกิต หลักสูตรระดับปริญญาตรี

ตามที่สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ มีประกาศที่ 035/2556 เรื่อง อัตราค่าหน่วยกิต หลักสูตรระดับปริญญาตรี สถาบันการจัดการ

ปัญญาภิวัฒน์ ไปแล้วนั้น

เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี และข้อกำาหนดของสถาบันฯ อาศัยอำานาจตามความในมาตรา 43 

(1) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 และมติสภาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ใน

คราวประชุมครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 จึงยกเลิกประกาศที่ 035/2556 และออกประกาศอัตราค่าหน่วยกิต หลักสูตร

ระดับปริญญาตรี ดังนี้

1. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 1.1 นักศึกษาที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2552 ถึง ปีการศึกษา 2553  

  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

   (1) วิชาบรรยายและปฏิบัติ 1,200 บาท/หน่วยกิต

  หมวดวิชาเฉพาะสาขา

   (1) วิชาที่มีการบรรยายเพียงอย่างเดียว 1,200 บาท/หน่วยกิต

   (2) วิชาที่มีปฏิบัติเพียงอย่างเดียว 1,500 บาท/หน่วยกิต

   (3) วิชาที่มีการร่วมบรรยายและปฏิบัติ  3,900 บาท/รายวิชา

 1.2 นักศึกษาที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2554 

  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

   (1) วิชาบรรยายและปฏิบัติ 1,200 บาท/หน่วยกิต

  หมวดวิชาเฉพาะสาขา

   (1) วิชาที่มีการบรรยายเพียงอย่างเดียว 1,500 บาท/หน่วยกิต

   (2) วิชาที่มีปฏิบัติเพียงอย่างเดียว 2,000 บาท/หน่วยกิต

   (3) วิชาที่มีการร่วมบรรยายและปฏิบัติ 5,000 บาท/รายวิชา

 1.3 นักศึกษาที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป 

  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

   (1) วิชาบรรยายและปฏิบัติ 1,300 บาท/หน่วยกิต

  หมวดวิชาเฉพาะสาขา

   (1) วิชาที่มีการบรรยายเพียงอย่างเดียว 1,500 บาท/หน่วยกิต

   (2) วิชาที่มีปฏิบัติเพียงอย่างเดียว 2,000 บาท/หน่วยกิต

   (3) วิชาที่มีการร่วมบรรยายและปฏิบัติ 5,000 บาท/รายวิชา
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2. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  

 2.1 นักศึกษาที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2554 

  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

   (1)  วิชาบรรยายและปฏิบัติ  1,200 บาท/หน่วยกิต

  หมวดวิชาเฉพาะสาขา

   (1)  วิชาที่มีการบรรยายเพียงอย่างเดียว  1,500 บาท/หน่วยกิต

   (2)  วิชาที่มีปฏิบัติเพียงอย่างเดียว  2,000 บาท/หน่วยกิต

   (3)  วิชาที่มีการร่วมบรรยายและปฏิบัติ 5,000 บาท/รายวิชา

 2.2 นักศึกษาที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป 

  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

   (1) วิชาบรรยายและปฏิบัติ 1,300 บาท/หน่วยกิต

  หมวดวิชาเฉพาะสาขา

   (1)  วิชาที่มีการบรรยายเพียงอย่างเดียว 1,500 บาท/หน่วยกิต

   (2)  วิชาที่มีปฏิบัติเพียงอย่างเดียว 2,000 บาท/หน่วยกิต

   (3)  วิชาที่มีการร่วมบรรยายและปฏิบัติ 5,000 บาท/รายวิชา

 2.3 นักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป

  รายวิชาที่ไม่มีหน่วยกิต ทุกรายวิชา ไม่มีอัตราค่าหน่วยกิต

3. สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตยานยนต์

 3.1 นักศึกษาที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป

  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

   (1) วิชาบรรยายและปฏิบัติ 1,300 บาท/หน่วยกิต

  หมวดวิชาเฉพาะสาขา

   (1) วิชาที่มีการบรรยายเพียงอย่างเดียว 1,500 บาท/หน่วยกิต

   (2) วิชาที่มีปฏิบัติเพียงอย่างเดียว 2,000 บาท/หน่วยกิต

   (3) วิชาที่มีการร่วมบรรยายและปฏิบัติ 5,000 บาท/รายวิชา

4. สาขาวิชาการจัดการอาคารและทรัพยากรกายภาพ 

 4.1 นักศึกษาที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2554  

  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1,200 บาท/หน่วยกิต

  หมวดวิชาเฉพาะสาขา 1,200 บาท/หน่วยกิต

 4.2 นักศึกษาที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป  

  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1,300 บาท/หน่วยกิต

  หมวดวิชาเฉพาะสาขา 1,300 บาท/หน่วยกิต

5. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 

 5.1 นักศึกษาที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2550 ถึง ปีการศึกษา 2554  

  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1,200 บาท/หน่วยกิต

  หมวดวิชาเฉพาะสาขา 1,200 บาท/หน่วยกิต

 5.2 นักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป 

  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1,300 บาท/หน่วยกิต

  หมวดวิชาเฉพาะสาขา 1,300 บาท/หน่วยกิต
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6. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

 6.1 นักศึกษาที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป  

  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1,300 บาท/หน่วยกิต

  หมวดวิชาเฉพาะสาขา 1,300 บาท/หน่วยกิต

7. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร 

 7.1 นักศึกษาที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2550 ถึง ปีการศึกษา 2554  

  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1,200 บาท/หน่วยกิต

  หมวดวิชาเฉพาะสาขา 1,200 บาท/หน่วยกิต

 7.2 นักศึกษาที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2555 ถึงปีการศึกษา 2556 

  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

   (1)  วิชาบรรยายและปฏิบัติ 1,300 บาท/หน่วยกิต

  หมวดวิชาเฉพาะสาขา

   (1) วิชาที่มีการบรรยายเพียงอย่างเดียว 1,300 บาท/หน่วยกิต

   (2) วิชาที่มีปฏิบัติเพียงอย่างเดียว 1,300 บาท/หน่วยกิต

   (3) วิชาที่มีการร่วมบรรยายและปฏิบัติ 4,500 บาท/รายวิชา

 7.3 นักศึกษาที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป 

  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

   (1) วิชาบรรยายและปฏิบัติ 1,300 บาท/หน่วยกิต

  หมวดวิชาเฉพาะสาขา

   (1) วิชาที่มีการบรรยายเพียงอย่างเดียว 1,300 บาท/หน่วยกิต

   (2) วิชาที่มีปฏิบัติเพียงอย่างเดียว 1,500 บาท/หน่วยกิต

   (3) วิชาที่มีการร่วมบรรยายและปฏิบัติ 4,500 บาท/รายวิชา

8. สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ 

 8.1 นักศึกษาที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2552 ถึง ปีการศึกษา 2554  

  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1,200 บาท/หน่วยกิต

  หมวดวิชาเฉพาะสาขา 1,200 บาท/หน่วยกิต

 8.2 นักศึกษาที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป  

  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1,300 บาท/หน่วยกิต

  หมวดวิชาเฉพาะสาขา 1,300 บาท/หน่วยกิต

9. วิชาเอกการสื่อสารองค์กร วิชาเอกการสื่อสารแบรนด์ และ วิชาเอกวารสารศาสตร์คอนเวอร์เจ้นท์

 9.1 นักศึกษาที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2554  

  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1,200 บาท/หน่วยกิต

  หมวดวิชาเฉพาะสาขา 1,200 บาท/หน่วยกิต

 9.2 นักศึกษาที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2555 ถึง ปีการศึกษา 2556  

  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1,300 บาท/หน่วยกิต

  หมวดวิชาเฉพาะสาขา 1,300 บาท/หน่วยกิต
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 9.3 นักศึกษาที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป  

  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

   (1) วิชาบรรยายและปฏิบัติ 1,300 บาท/หน่วยกิต

  หมวดวิชาเฉพาะสาขา

   (1) วิชาที่มีการบรรยายเพียงอย่างเดียว 1,300 บาท/หน่วยกิต

   (2) วิชาที่มีการร่วมบรรยายและปฏิบัติ   

     2.1 รายวิชา 3(2-2-5) 4,600 บาท/รายวิชา

     2.2 รายวิชา 3(1-4-4) 5,300 บาท/รายวิชา

10. สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

 10.1 นักศึกษาที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป 

   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1,300 บาท/หน่วยกิต

   หมวดวิชาเฉพาะสาขา 1,300 บาท/หน่วยกิต

11. ศูนย์การศึกษานิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี

 11.1 นักศึกษาที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2552 เป็นต้นไป     

   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1,500 บาท/หน่วยกิต

   หมวดวิชาเฉพาะสาขา 1,500 บาท/หน่วยกิต

12. สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ

 12.1 นักศึกษาที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป  

   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1,300 บาท/หน่วยกิต

   หมวดวิชาเฉพาะสาขา 1,300 บาท/หน่วยกิต

13. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเกษตร

 13.1 นักศึกษาที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป  

   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

    (1) วิชาบรรยายและปฏิบัติ 1,300 บาท/หน่วยกิต

   หมวดวิชาเฉพาะสาขา

    (1) วิชาที่มีการบรรยายเพียงอย่างเดียว 1,300 บาท/หน่วยกิต

    (2) วิชาที่มีปฏิบัติเพียงอย่างเดียว 2,000 บาท/หน่วยกิต

    (3) วิชาที่มีการร่วมบรรยายและปฏิบัติ 4,600 บาท/รายวิชา

14. นักศึกษาสาขาวิชาใดท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาของสาขาวิชาอื่น อัตราค่าหน่วยกิตเป็นไปตามอัตราของสาขาวิชาต้นสังกัด 

ที่ลงทะเบียนเรียน

 

ประกาศ     ณ     วันที่  6  มีนาคม   พ.ศ.  2557

 

 (รองศาสตราจารย์ ดร.สมภพ มานะรังสรรค์)

 อธิการบดี
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ประกาศสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ที่ 026 /2557

เรื่อง อัตราค่าเล่าเรียน ค่าบำารุงและค่าธรรมเนียมต่างๆ แบบเหมาภาคการศึกษา

 หลักสูตรระดับปริญญาตรี

ตามที่สถาบนัการจดัการปัญญาภวิฒัน์ จดัการเรียนการสอนหลักสูตรบริหารธรุกจิบณัฑิต สาขาวชิาการจัดการธรุกิจ

การบิน หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาการจดัการโรงแรมและการท่องเทีย่ว และหลักสูตรศกึษาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการ

สอนภาษาจนี นั้น

เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี และเป็นไปตามข้อกำาหนดของสถาบันฯ 

อาศัยอำานาจตามความในมาตรา 43 (1) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ

ที่ 2) พ.ศ. 2550 และมติสภาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันอังคารที่ 28 มกราคม 

พ.ศ. 2557 จงึออกประกาศอตัราค่าเล่าเรยีน ค่าบำารงุและค่าธรรมเนยีมต่างๆ แบบเหมาภาคการศกึษา หลักสูตรระดับปรญิญาตรี 

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. อัตราค่าเล่าเรียน ค่าบำารุง และค่าธรรมเนียมต่างๆ แบบเหมาภาคการศึกษา

1.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน 

1.1.1 อัตราเหมาภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ 35,000 บาท 

1.1.2 จำานวน 8 ภาคการศึกษา

1.1.3 รวมค่าเรียน 280,000 บาท

1.2 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน 

1.2.1 อัตราเหมาภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ 34,000 บาท

1.2.2 จำานวน 10 ภาคการศึกษา

1.2.3 รวมค่าเรียน 340,000 บาท

1.3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

1.3.1 รวมค่าเรียนตามอัตราที่ได้รับอนุมัติจากสภาสถาบัน 320,000 บาท

1.3.2 อัตราปรับลด ตามมติคณะกรรมการบริหารและงานวิชาการสถาบัน ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2557 

เมื่อวันพุธที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2557

1.3.2.1 อัตราเหมาภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ 35,000 บาท 

1.3.2.2 จำานวน 8 ภาคการศึกษา

1.3.2.3 รวมค่าเรียน 280,000 บาท

2. อัตราเหมาภาคการศึกษาในข้อ 1 รวมค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้

2.1 ค่ารายวิชาปรับพื้นฐาน

2.2 ค่าบำารุงต่างๆ (ต่อภาคการศึกษา)

2.3 ค่าธรรมเนียมแรกเข้าศึกษา

2.4 ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต ปัจฉิมนิเทศ ปริญญาบัตรพร้อมปก 

2.5 ค่าชุดปฏิบัติการ (เฉพาะสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว)
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3. อัตราเหมาภาคการศึกษาในข้อ 1 ไม่รวมค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้

3.1 ค่าหนังสือ เอกสารประกอบวิชาเรียน 

3.2 ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่เป็นไปตามประกาศสถาบัน

 4. เหมาภาคการศึกษา ให้หมายถึง 

4.1 เมื่อมีการลงทะเบียนเรียน ต้องชำาระในอัตราเต็มเท่ากันทุกภาคการศึกษา จนกว่านักศึกษาจะสำาเร็จการศึกษา

4.2 ไม่มีอัตราค่าลงทะเบียนเรียนซำ้า

4.3 เงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตาม ประกาศ ว่าด้วยเงื่อนไขการจัดเก็บอัตราค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร แบบเหมา 

ภาคการศึกษา

5. ให้มีผลบังคับใช้

5.1 หลกัสตูรบรหิารธรุกจิบณัฑติ สาขาวชิาการจัดการธรุกจิการบนิ และหลักสูตรศกึษาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการ

สอนภาษาจนี ให้มผีลบังคบัใช้กบันกัศกึษาทีเ่ข้าศกึษาตัง้แต่ ปีการศกึษา 2557 เป็นต้นไป

5.2 หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาการจัดการโรงแรมและการท่องเทีย่ว ให้มผีลบงัคบัใช้เฉพาะกบันกัศึกษา

ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2557

 

   ประกาศ     ณ     วันที่   9   พฤษภาคม   พ.ศ.   2557

 

  (รองศาสตราจารย์ ดร.สมภพ มานะรังสรรค์)   

 อธิการบดี
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ประกาศสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ที่  036 /2556

เรื่อง  อัตราค่าบำารงุ ค่าธรรมเนยีม และค่าเบด็เตลด็ หลักสูตรระดับปริญญาตรี

ตามที่สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ มีประกาศที่ 014/2555 เรื่อง อัตราค่าหน่วยกิต ค่าบำารุง ค่าธรรมเนียม 

และค่าเบด็เตลด็ หลกัสตูรระดบัปรญิญาตร ีสถาบนัการจดัการปัญญาภวิฒัน์ ไปแล้วนั้น

เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี และเป็นไปตามข้อกำาหนดของสถาบันฯ 

การให้บรกิารด้านต่างๆ และให้การกำาหนดอตัราค่าหน่วยกติ ค่าบำารุง ค่าธรรมเนยีม และ ค่าเบด็เตล็ดครบถ้วน อาศยัอำานาจตามความ

ในมาตรา 43 (1) แห่งพระราชบญัญตัสิถาบนัอดุมศกึษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2550 และมติสภาสถาบัน

การจัดการปัญญาภิวัฒน์ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันอังคารที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2556 จึงยกเลิกประกาศที ่014/2555 

และออกประกาศอตัราค่าบำารงุ ค่าธรรมเนยีม และค่าเบด็เตล็ด หลักสูตรระดับปริญญาตรี รายละเอยีดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

  ประกาศ     ณ     วนัที ่  15   พฤษภาคม   พ.ศ.   2556

 (รองศาสตราจารย์ ดร.สมภพ มานะรังสรรค์)

 อธิการบดี
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ปีการศึกษา ปีการศึกษา ปีการศึกษา
2550-2552 2553 2554 เป็นต้นไป

1

1.1 ค่าบำรุงการศึกษา

1.1.1 ทุกสาขาวิชา 2,500 บาท 2,500 บาท 2,500 บาท

1.1.2 เฉพาะสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และสาขาวิชา                             
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - - 5,500 บาท

1.2

1.2.1 ทุกสาขาวิชา 500 บาท 500 บาท 500 บาท

* 1.2.2 สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเกษตร (ค่าธรรมเนียมการศึกษา                 
เพื่อการฝึกงาน) - - -

1.4 ค่าบำรุงเครือข่ายคอมพิวเตอร์

1.4.1 ทุกสาขาวิชา 1,000 บาท 1,000 บาท 1,000 บาท

1.4.2 เฉพาะสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิศวกรรม                      
อุตสาหการ และสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

1,000 บาท 1,000 บาท 2,000 บาท

1.5 ค่าบำรุงสโมสรนักศึกษาและพัฒนากีฬา 400 บาท 400 บาท 400 บาท

1.6 ค่าบำรุงกิจกรรมนักศึกษา 400 บาท 400 บาท 500 บาท

1.7 ค่าบำรุงห้องสมุด 500 บาท 500 บาท 500 บาท

1.8 ค่าบำรุงห้องพยาบาล/เวชภัณฑ์ 200 บาท 200 บาท 200 บาท

1.9 ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ (ต่อปีฯ) 200 บาท 200 บาท -

2

  2.1  ค่าธรรมเนียมแรกเข้าศึกษา

2.1.1 ค่าสมัครสอบเข้าและคู่มือการศึกษา 200 บาท 200 บาท 200 บาท

2.1.2 ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา 500 บาท 500 บาท 500 บาท

2.1.3 ค่าปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 1,000 บาท 1,000 บาท 1,000 บาท

2.1.4 ค่าบัตรประจำตัวนักศึกษา/บัตรทดแทน (ต่อคน) 300 บาท 300 บาท ไม่เกิน 300 บาท

2.1.5 ค่าประกันของเสียหาย (คืนให้เมื่อพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา) 2,000 บาท 2,000 บาท 2,000 บาท

  2.2 ค่าธรรมเนียมอื่นๆ

2.2.1 ค่าธรรมเนียมย้ายคณะ/สาขาวิชา (ต่อครั้ง) 500 บาท 500 บาท 500 บาท

2.2.2 ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนช้ากว่ากำหนด (ต่อวัน) (ไม่เกิน 500 บาท) 100 บาท 100 บาท 100 บาท

2.2.3 ค่ารักษาสถานภาพนักศึกษา (ต่อภาคการศึกษา) 100 บาท 2,000 บาท 2,000 บาท

2.2.4 ค่าธรรมเนียมห้องปรับอากาศ (ต่อภาคการศึกษา) 1,000 บาท 1,000 บาท 1,000 บาท

2.2.5 ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต ปัจฉิมนิเทศ ปริญญาบัตรพร้อมปก 5,000 บาท 5,000 บาท 3,000 บาท

2.2.6 ค่าธรรมเนียมกลับเข้าศึกษาใหม่ (ต่อภาคการศึกษา) 100 บาท 100 บาท 100 บาท

2.2.7 ค่าธรรมเนียมการเทียบโอน (ต่อครั้ง) - 200 บาท 200 บาท

2.2.8 ค่าเทียบโอนหน่วยกิตจากสถาบันอื่น (ต่อวิชา) - 750 บาท 750 บาท

2.2.9 ค่าเทียบโอนการศึกษานอกระบบ (ต่อวิชา) - 1,500 บาท 1,500 บาท

2.2.10 ค่าเทียบโอนประสบการณ์ทำงาน (ต่อวิชา) - 1,500 บาท 1,500 บาท

เอกสารแนบท้าย ประกาศสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ที่ ....036..... / 2556

เรื่อง อัตราค่าบำรุง ค่าธรรมเนียม และค่าเบ็ดเตล็ด หลักสูตรระดับปริญญาตรี

รายการที่

ค่าบำรุง (ต่อภาคการศึกษา)

ค่าธรรมเนียม

ทุกสาขาวิชา

ค่าบำรุงกิจกรรมเสริมหลักสูตร
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ปีการศึกษา ปีการศึกษา ปีการศึกษา
2550-2552 2553 2554 เป็นต้นไป

รายการที่
ทุกสาขาวิชา

3

3.1.1 ค่าใบแสดงผลการศึกษาภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ (ต่อครั้ง) 100 บาท 100 บาท 100 บาท

3.1.2 ค่าใบรับรองสถานภาพนักศึกษา ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ (ต่อครั้ง) 50 บาท 50 บาท 50 บาท

3.1.3 ค่าขอผ่อนผันการชำระเงิน (ต่องวด) - - 300 บาท

3.2 ค่าเบ็ดเตล็ดห้องสมุด

3.2.1 ค่าส่งหนังสือคืนห้องสมุดเกินกำหนด (ต่อวัน) 5 บาท 5 บาท 5 บาท

3.2.2 ค่ากระดาษสอบ/กระดาษคำตอบ (ต่อภาคการศึกษา) 200 บาท 200 บาท 200 บาท

3.2.3 ค่าปรับการส่งคืนหนังสือสำรองเกินกำหนด (ต่อวันต่อเล่ม) - 10 บาท 10 บาท

3.2.4 ค่าปรับการส่งคืนวารสาร/หนังสือวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์เกินกำหนด
(ต่อวันต่อเล่ม)

- 5 บาท 5 บาท

3.2.5 ค่าปรับการส่งคืนโสตทัศนวัสดุเกินกำหนด (ต่อวันต่อแผ่น) - 5 บาท 5 บาท

3.2.6 ค่าปรับการส่งคืนอุปกรณ์หมากล้อมเกินกำหนด (ต่อวันต่อชุด) - 10 บาท 10 บาท

3.2.7 ค่าปรับการส่งคืนกุญแจล็อกเกอร์เกินกำหนด (ต่อวันต่อชุด) - 10 บาท 10 บาท

3.2.8 ค่าปรับกุญแจล็อกเกอร์สูญหาย (ต่อชุด) - 100 บาท 100 บาท

3.2.9 ค่าดำเนินการทดแทนทรัพยากรสารสนเทศสูญหาย (ต่อรายการ) - 60 บาท 60 บาท

หมายเหตุ :
     1. ปีการศึกษา

        1) ทุกรายการ หมายถึง ปีการศึกษาที่นักศึกษาเข้าศึกษา

        2) ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต ปัจฉิมนิเทศ ปริญญาบัตรพร้อมปก ปีการศึกษา หมายถึง ปีการศึกษาที่นักศึกษาสำเร็จการศึกษา

*  2. รายการที่ 1.2.2 สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเกษตร (ค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการฝึกงาน)

        1) ปีการศึกษา 2556 อัตรา 1,500 บาท

        2) ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป อัตรา 2,000 บาท

  3.1 ค่าเบ็ดเตล็ดอื่นๆ

ค่าเบ็ดเตล็ด
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ประกาศสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ที่ 024 /2557

เรื่อง อัตราค่าเล่าเรียน ค่าบำารุงและค่าธรรมเนียมต่างๆ แบบเหมาภาคการศกึษา 

และอตัราค่าเล่าเรยีน ค่าบำารงุ และค่าธรรมเนยีมต่างๆ เหมาจ่ายตลอดหลกัสตูร 

หลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษา

ตามท่ีสถาบันการจดัการปัญญาภวิฒัน์ จดัการเรยีนการสอนหลกัสตูรบรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ สาขาวชิาบรหิารธรุกจิ วิชาเอก

การจดัการธรุกิจค้าปลีก วชิาเอกการจดัการโลจสิตกิส์ หลกัสตูรบรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ สาขาวชิากลยทุธ์การบรหิารทรพัยากรมนุษย์และ

องค์การ สาขาวชิาบรหิารธุรกจิ (หลกัสตูรภาษาจีน) สาขาวชิาธรุกจิระหว่างประเทศ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ 

สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรภาษาจีน) 

เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และเป็นไปตามข้อกำาหนดของสถาบัน 

อาศัยอำานาจตามความในมาตรา 43 (1) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 

2550 และมติการประชุมสภาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2555 เมื่อวันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 

2555 ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันอังคารที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2556 และครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันอังคารที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2557 จึงออก

ประกาศอตัราค่าเล่าเรยีน ค่าบำารงุและค่าธรรมเนยีมต่างๆ แบบเหมาภาคการศกึษา และอัตราค่าเล่าเรยีน ค่าบำารงุ และค่าธรรมเนยีมต่างๆ 

เหมาจ่ายตลอดหลกัสตูร หลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษา รายละเอียดตามหลักสูตรดังต่อไปนี้

1. อัตราค่าเล่าเรียน ค่าบำารุง และค่าธรรมเนียมต่างๆ เหมาภาคการศึกษา
1.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวชิาบรหิารธรุกจิ วชิาเอกการจดัการธรุกจิค้าปลกี วชิาเอกการจดัการโลจสิติ

กส์ และสาขาวชิากลยทุธ์การบรหิารทรพัยากรมนษุย์และองค์การ

1.1.1 อตัราเหมาภาคการศกึษา ภาคการศกึษาละ 45,000 บาท (นกัศกึษาทีเ่รยีนตามแผนการเรยีนปกตสิามารถ

สำาเร็จการศึกษาได้ใน 4 ภาคการศึกษา) 

1.1.2 รวมค่าเรียน 180,000 บาท

1.1.3 ให้มีผลบังคับใช้กับนักศึกษาที่เข้าศึกษา ตั้งแตป่ีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป

1.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

1.2.1 เหมาภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ 55,000 บาท (นักศึกษาที่เรียนตามแผนการเรียนปกติสามารถ

สำาเร็จการศึกษาได้ใน 4 ภาคการศึกษา) 

1.2.2 รวมค่าเรียน 220,000 บาท

1.2.3 ให้มีผลบังคับใช้กับนักศึกษาที่เข้าศึกษา ตั้งแตป่ีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป

1.3 อัตราเหมาภาคการศึกษาในข้อ 1.1 และ 1.2 รวมค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้

1.3.1 ค่าบำารุงต่างๆ (ต่อภาคการศึกษา)

1.3.2 ค่าธรรมเนียมแรกเข้าศึกษา

1.3.3 ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต ปัจฉิมนิเทศ ปริญญาบัตรพร้อมปก
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1.4 อัตราเหมาภาคการศึกษาในข้อ 1.1 และ 1.2 ไม่รวมค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้

1.4.1 ค่ารายวิชาปรับพื้นฐาน

1.4.2 ค่าศึกษาดูงานต่างประเทศ (ถ้ามี)

1.4.3 ค่าหนังสือ เอกสารประกอบวิชาเรียน 

1.4.4 ค่าธรรมเนยีมการสอบดษุฎนีพินธ์/วทิยานพินธ์/การศกึษาค้นคว้าอสิระ/การสอบประมวลความรู ้(กรณสีอบซำา้) 

และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่เป็นไปตามประกาศสถาบัน
1.5 เหมาภาคการศึกษา ให้หมายถึง 

1.5.1 ไม่ระบุระยะเวลาในแผน/เลยแผนการเรียน

1.5.2 เมื่อมีการลงทะเบียนเรียน ต้องชำาระในอัตราเต็มเท่ากันทุกภาคการศึกษา 

1.5.3 ไม่มีอัตราค่าลงทะเบียนเรียนซำ้า

1.5.4 เงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตาม ประกาศ ว่าด้วยเงื่อนไขการจัดเก็บอัตราค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร แบบเหมา

ภาคการศึกษา

2. อัตราค่าเล่าเรียน ค่าบำารุง และค่าธรรมเนียมต่างๆ เหมาจ่ายตลอดหลักสูตร

2.1 หลกัสตูรบรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ สาขาวชิาบริหารธรุกจิ (หลักสูตรภาษาจีน) 

2.1.1 เหมาจ่ายตลอดหลักสูตร 313,000 บาท

2.1.1.1 ชำาระค่าเล่าเรียน 2 ครั้ง โดยชำาระก่อนลงทะเบียนเรียน ดังนี้

1) ครั้งที่ 1 จำานวน 215,000 บาท

2) ครั้งที่ 2 จำานวน 98,000 บาท

2.1.1.2 อัตราเหมาจ่ายตลอดหลักสูตรในข้อ 2.1.1 รวมค่าใช้จ่ายดังนี้

1) ค่าบำารุงต่างๆ (ต่อภาคการศึกษา)

2) ค่าธรรมเนียมแรกเข้าศึกษา

3) ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต ปัจฉิมนิเทศ ปริญญาบัตรพร้อมปก

2.1.1.3 อัตราเหมาจ่ายตลอดหลักสูตรในข้อ 2.1.1 ไม่รวมค่าใช้จ่ายดังนี้

1) ค่ารายวิชาปรับพื้นฐาน

2) ค่าศึกษาดูงานต่างประเทศ (ถ้ามี) 

3) ค่าหนังสือ เอกสารประกอบวิชาเรียน 

4) ค่าหน่วยกิต (กรณีลงทะเบียนเรียนซำ้า) 

5) ค่าธรรมเนยีมการสอบดษุฎนีพินธ์/วทิยานพินธ์/การศกึษาค้นคว้าอสิระ/การสอบประมวลความ

รู ้(กรณสีอบซำา้) และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่เป็นไปตามประกาศสถาบัน

6) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เป็นไปตามประกาศสถาบัน

2.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)

2.2.1 นักศึกษากลุ่มธุรกิจจีน-อาเซียน เหมาจ่ายตลอดหลักสูตร 350,000 บาท

2.2.1.1 ชำาระค่าเล่าเรียน 4 ครั้ง โดยชำาระก่อนลงทะเบียนเรียน ดังนี้

(1) ครั้งที่ 1 จำานวน 120,000 บาท

(2) ครั้งที่ 2 จำานวน 120,000 บาท

(3) ครั้งที่ 3 จำานวน 55,000 บาท

(4) ครั้งที่ 4 จำานวน 55,000 บาท
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2.2.1.2 อัตราเหมาจ่ายตลอดหลักสูตรในข้อ 2.2.1 รวมค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้

(1) ค่าบำารุงต่างๆ (ต่อภาคการศึกษา)

(2) ค่าธรรมเนียมแรกเข้าศึกษา

(3) ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต ปัจฉิมนิเทศ ปริญญาบัตรพร้อมปก

2.2.1.3 อัตราเหมาจ่ายตลอดหลักสูตรในข้อ 2.2.1 ไม่รวมค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้

(1) ค่ารายวิชาปรับพื้นฐาน

(2) ค่าศึกษาดูงานต่างประเทศ (ถ้ามี) 

(3) ค่าหนังสือ เอกสารประกอบวิชาเรียน 

(4) ค่าหน่วยกิต (กรณีลงทะเบียนเรียนซำ้า)  

(5) ค่าตอบแทนกรรมการสอบชุดต่างๆ (กรณีสอบซำ้า)

(6) ค่าธรรมเนียมการสอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ/การสอบประมวล 

ความรู ้(กรณสีอบซำา้) และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่เป็นไปตามประกาศสถาบัน

2.2.2 นกัศึกษากลุ่มการบรหิารจัดการลกัชัวรีแ่บรนด์ เหมาจ่ายตลอดหลกัสตูร 640,000 บาท

2.2.2.1 ชำาระค่าเล่าเรียน 3 ครั้ง โดยชำาระก่อนลงทะเบียนเรียน ดังนี้

(1) ครั้งที่ 1 จำานวน 250,000 บาท

(2) ครั้งที่ 2 จำานวน 250,000 บาท

(3) ครั้งที่ 3 จำานวน 140,000 บาท

2.2.2.2 อัตราเหมาจ่ายตลอดหลักสูตรในข้อ 2.2.2 รวมค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้

(1) ค่ารายวิชาปรับพื้นฐาน

(2) ค่าศึกษาดูงานต่างประเทศ

(3) ค่าบำารุงต่างๆ (ต่อภาคการศึกษา)

(4) ค่าธรรมเนียมแรกเข้าศึกษา

(5) ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต ปัจฉิมนิเทศ ปริญญาบัตรพร้อมปก

2.2.2.3 อัตราเหมาตลอดหลักสูตรในข้อ 2.2.2 ไม่รวมค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้ 

(1) ค่าหนังสือ เอกสารประกอบวิชาเรียน 

(2) ค่าหน่วยกิต (กรณีลงทะเบียนเรียนซำ้า) 

(3) ค่าตอบแทนกรรมการสอบชุดต่างๆ (กรณีสอบซำ้า)

(4) ค่าธรรมเนียมการสอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ/การสอบประมวล 

ความรู ้(กรณสีอบซำา้) และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่เป็นไปตามประกาศสถาบัน

2.3 หลักสตูรปรชัญาดษุฎบีณัฑติ สาขาวชิาบรหิารธรุกจิ (หลกัสตูรภาษาจนี) 

2.3.1 เหมาจ่ายตลอดหลักสูตร 750,000 บาท

2.3.1.1 ชำาระค่าเล่าเรียน 3 ครั้ง โดยชำาระก่อนลงทะเบียนเรียน ดังนี้

(1) ครั้งที่ 1 จำานวน 250,000 บาท

(2) ครั้งที่ 2 จำานวน 250,000 บาท

(3) ครั้งที่ 3 จำานวน 250,000 บาท
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2.3.1.2 อัตราเหมาจ่ายตลอดหลักสูตรในข้อ 2.3.1 รวมค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้

(1) ค่าบำารุงต่างๆ (ต่อภาคการศึกษา)

(2) ค่าธรรมเนียมแรกเข้าศึกษา

(3) ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต ปัจฉิมนิเทศ ปริญญาบัตรพร้อมปก

2.3.1.3 อัตราเหมาจ่ายตลอดหลักสูตรในข้อ 2.3.1 ไม่รวมค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้

(1) ค่าศึกษาดูงานต่างประเทศ (ถ้ามี)

(2) ค่าหนังสือ เอกสารประกอบวิชาเรียน

(3) ค่าหน่วยกิต (กรณีลงทะเบียนเรียนซำ้า) 

(4) ค่าตอบแทนกรรมการสอบชุดต่างๆ (กรณีสอบซำ้า)

(5) ค่าธรรมเนียมการสอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ/การสอบประมวล 

ความรู ้(กรณสีอบซำา้) และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่เป็นไปตามประกาศสถาบัน

2.4 อัตราเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ให้หมายถึง 

2.4.1 ระบรุะยะเวลาในแผนการเรยีน โดยนกัศกึษาชำาระอตัราค่าเล่าเรยีนเหมาจ่ายตลอดหลกัสตูรครบถ้วน ตัง้แต่

อยู่ในระยะเวลาแผนการเรียน

2.4.2 สำาหรับการลงทะเบียนรายวิชาครั้งแรก ไม่ต้องชำาระค่าลงทะเบียนเรียนทั้งการลงทะเบียนในระยะเวลา

ในแผนการเรียนและนอกแผนการเรียน 

2.4.3 กรณีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนไม่เป็นไปตามแผน ต้องจัดการหาห้องเรียนที่สามารถเข้าชั้นเรียนได้ด้วย

ตนเอง
2.4.4 กรณีมีการลงทะเบียนรายวิชาเรียนซำ้า ชำาระในอัตราค่าลงทะเบียนรายวิชาเรียนซำ้า

2.4.5 เงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตาม ประกาศ ว่าด้วยเงื่อนไขการจัดเก็บอัตราค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร แบบเหมาจ่าย

ตลอดหลักสูตร

2.5 ให้มผีลบังคับใช้กับนักศึกษาที่เข้าศึกษา ตั้งแตป่ีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป

    ประกาศ     ณ     วันที่   9   พฤษภาคม   พ.ศ.   2557

 (รองศาสตราจารย์ ดร.สมภพ มานะรังสรรค์)

 อธิการบดี
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ประกาศสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ที่   025   /2557

เรื่อง  อัตราค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียมต่างๆ (รายการท่ีนอกเหนือจากอัตราค่าเหมาจ่าย) 

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

ตามที่สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา แบบเหมาภาค 

การศึกษาและแบบเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ไปแล้วน้ัน

เพ่ือให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และเป็นไปตามข้อกำาหนดของสถาบัน 

อาศัยอำานาจตามความในมาตรา 43 (1) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2550 และมติสภาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันอังคารที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2557 

จึงออกประกาศอัตราค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียม ต่างๆ (รายการท่ีนอกเหนือจากอัตราค่าเหมาจ่าย) หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศน้ี

  ประกาศ     ณ     วันที่   9   พฤษภาคม   พ.ศ.   2557

 (รองศาสตราจารย์ ดร.สมภพ  มานะรังสรรค์)

 อธิการบดี
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เอกสารแนบท้าย ประกาศสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ที่ ...025.... / 2557 
อัตราค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียมต่างๆ (รายการที่นอกเหนือจากอัตราเหมาจ่าย) ระดับบัณฑิตศึกษา 

 

หมายเหตุ :  1. รหัสย่อหลักสูตร มีความหมายดังนี ้
 1) RT-LG MBA หมายถึง หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
วิชาเอกการจัดการธุรกิจค้าปลีก และวิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์  

 2) S-HRM หมายถึง หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชากลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ   
 3) C-MBA หมายถึง หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรภาษาจีน)   
 4) I-MBA หมายถึง หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาต)ิ  
 (1) IB หมายถึง กลุ่มวิชาธุรกิจระหว่างประเทศและธุรกิจจีนอาเซียน  
 (2) LBM หมายถึง กลุ่มวิชาการบริหารจัดการลักชัวรี่แบรนด์  
 5) MSIT หมายถึง หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 6) C-Ph.D. หมายถึง หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรภาษาจีน) 

 2. อัตราค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียมต่างๆ (รายการที่นอกเหนือจากอัตราเหมาจ่าย) ระดับบัณฑิตศึกษา 
ให้มีผลกับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป 

ที่ รายการ C-MBA 
RT-LG MBA/ 
S-HRM/MSIT 

I-MBA  

C-Ph.D. 
IB LBM 

1. ค่ารายวิชาปรับพื้นฐาน 28,800 5,000/วิชา 36,000 - - 

2. อัตราค่าหน่วยกิต/หน่วยกิต (สําหรับบุคคลภายนอก)  10,000 5,400 10,200 10,200 - 

3. อัตราค่าหน่วยกิต/หน่วยกิต (กรณีลงทะเบียนซ้ํา)  8,200 - 8,500 15,000 11,500 

4. 
ค่าธรรมเนียมการสอบประมวลความรู้ 
โดยวิธีสอบข้อเขียน/ครั้ง (สอบซ้ํา)  

5,000 2,000 5,000 5,000 5,000 

5. 
ค่าธรรมเนียมการสอบประมวลความรู้ 
โดยวิธีสอบปากเปล่า/ครั้ง (สอบซ้ํา)  

- 2,000 5,000 5,000 - 

6. ค่าธรรมเนียมการสอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ/ครั้ง (สอบซ้ํา) 

 6.1 สอบหัวข้อดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ 

      แผน ก  5,000 5,000 5,000 - 10,000 

      แผน ข  5,000 5,000 5,000 5,000 - 

 6.2 สอบรายงานความก้าวหน้า (Progress)  -   10,000 

 6.3 สอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ 

      แผน ก  5,000 5,000 5,000 - 15,000 

      แผน ข  5,000 5,000 5,000 5,000 - 
7. ค่ารักษาสถานภาพนักศึกษา/ภาคการศึกษา  5,300 5,300 5,300 5,300 5,300 
8. ค่าธรรมเนียมย้ายคณะ/สาขาวิชา (ต่อครั้ง)  500 500 500 500 500 
9. ค่าบัตรประจําตัวนักศึกษา (กรณีบัตรสูญหายหรือชํารุด)  300 300 300 300 300 
10. ค่าธรรมเนียมขอคืนสภาพนักศึกษา/ต่อครั้ง  2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 
11. ค่าใบแสดงผลการศึกษาภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ (ต่อฉบับ)  100 100 100 100 100 
12. ค่าหนังสือรับรอง (ต่อฉบับ)  100 100 100 100 100 

13. 
ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนช้ากว่ากําหนด (ต่อวัน) 
(ไม่เกิน 1,000 บาท)  

200 200 200 200 200 

14. ค่าธรรมเนียมขอสอบย้อนหลัง (ต่อรายวิชา)  1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 
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ประกาศสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ที่   072 /2556

เรื่อง  อัตราค่าเบ็ดเตล็ดห้องสมุด

ตามที่สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ได้ปรับปรุงระเบียบ ว่าด้วยการใช้บริการห้องสมุด งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ 

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ โดยมติสภาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันอังคารที่ 

30 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 อาศัยอำานาจตามความในมาตรา 43 (1) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 

แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 จึงออกประกาศอัตราค่าเบ็ดเตล็ดห้องสมุด น้ี

ที่ รายการ
อัตรา

ค่าธรรมเนียม

1 ค่าปรับการส่งคืนหนังสือเกินกำาหนด (ต่อวันต่อเล่ม) 5 บาท

2 ค่าปรับการส่งคืนหนังสือสำารองเกินกำาหนด (ต่อวันต่อเล่ม) 10 บาท

3 ค่าปรับการส่งคืนวารสาร/วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์เกินกำาหนด (ต่อวันต่อเล่ม) 5 บาท

4 ค่าปรับการส่งคืนโสตทัศนวัสดุเกินกำาหนด (ต่อวันต่อแผ่น) 5 บาท

5 ค่าปรับการส่งคืนอุปกรณ์หมากล้อมเกินกำาหนด (ต่อ 5 ชั่วโมงต่อชุด) 10 บาท

6 ค่าปรับการส่งคืนกุญแจล็อกเกอร์/กุญแจห้องศึกษาค้นคว้าเกินกำาหนด (ต่อ 5 ชั่วโมงต่อดอก) 10 บาท

7 ค่าปรับกุญแจล็อกเกอร์/กุญแจห้องศึกษาค้นคว้าสูญหาย (ต่อดอก) 100 บาท

8 ค่าดำาเนินการทดแทนทรัพยากรสารสนเทศชำารุด/สูญหาย (ต่อรายการ) 100 บาท

หมายเหตุ :

  1. ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป  

  2. รายการตามประกาศสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ที่ 036/2556 รายการที่ 3.2.9 ให้ใช้อัตราในรายการที่ 8 

ในประกาศฉบับนี้ แทน

         ประกาศ     ณ     วันที่   6   กันยายน   พ.ศ.   2556

 (รองศาสตราจารย์ ดร.สมภพ มานะรังสรรค์)

 อธิการบดี
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สำานักส่งเสริมวิชาการ
Office of Academic Affairs

วิสัยทัศน์
 “ส่งเสริมวิชาการ สร้างมาตรฐานทางการศึกษา”

พันธกิจ
 1. จัดหาและสนับสนุนทรัพยากรให้เพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและมาตรฐาน 

 2. พัฒนาและปรับปรุงการให้บริการทางวิชาการแก่อาจารย์ นักศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 3. กำากับการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามเกณฑ์และมาตรฐานทางการศึกษา

1. งานวิชาการ เป็นกลุ่มงานที่มีภารกิจหลักในการดำาเนินงานเกี่ยวกับการส่งเสริมด้านมาตรฐานการศึกษาและการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของ

สถาบันอันเป็นงานสนับสนุนภารกิจหลักของสถาบันในด้านวิชาการ

  1.1  นโยบาย 

  งานวิชาการ มีนโยบายการดำาเนินงานให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนพัฒนาของสถาบัน โดยมุ่งการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ 

เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ มีนโยบายในการดำาเนินงานด้านต่างๆ ดังน้ี

  1.2  ด้านหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

    1)  กำากับดูแลการพัฒนาหลักสูตรใหม่และการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาสถาบันและการเปล่ียนแปลงตาม 

สภาวะทางสังคม 

    2)  ประสานงานการบริหารจัดการหลักสูตรและการดำาเนินงานจัดการเรียนการสอนให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์ของกระทรวง

ศึกษาธิการ 

    3)  พัฒนาฐานข้อมูลหลักสูตรเพื่อการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

  1.3  ด้านบริหารจัดการ

    1)  พัฒนาระบบและกลไกการบริหารที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักการตรวจสอบและเรียนรู้ร่วมกันได้   

    2)  จัดระบบการตรวจสอบวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับภารกิจของงาน 

    3)  ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดำาเนินงานตามแผนงาน

    4)  ส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ

  1.4  ด้านประกันคุณภาพ

    1)  พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสำานัก

    2)  ติดตามผลการดำาเนินงานในด้านต่างๆ ของงานประกันคุณภาพการศึกษาทุก 6 เดือน 

      นำาผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษามาปรับปรุงการดำาเนินงานของสำานัก

2. งานทะเบียน 

  2.1  งานรับเข้านักศึกษาใหม่

    1)  รับรายงานตัวนักศึกษา

    2)  ขึ้นทะเบียนนักศึกษา

    3)  จัดทำาบัตรประจำาตัวนักศึกษา

  2.2  งานทะเบียนประวัติ

    1)  จัดเก็บแฟ้มประวัติ – หลักฐานสำาคัญ

    2)  ฐานข้อมูลนักศึกษา

    3)  ตรวจสอบคุณวุฒิ
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  2.3 งานข้อมูลสถิติ

    1) สถานภาพนักศึกษา ได้แก่ ลาพักการศึกษา  รักษาสถานภาพ ลาออก

    2) ข้อมูลสถิตินักศึกษา 

3. งานประมวลผล

 3.1 งานระบบบริการการศึกษา

   1) ฐานข้อมูลในระบบ ได้แก่ ปฏิทินการศึกษา ข้อมูลหลักสูตร

   2) พัฒนาระบบ

   3) การลงทะเบียน

   4) การเพิ่ม – เพิกถอนรายวิชา

 3.2 งานประมวลผล

   1) รายงานสถานะทางการศึกษา

   2) บันทึกผลการเรียนในระบบ

   3) การเทียบโอนผลการเรียน 

   4) ประกาศผลการศึกษา

 3.3 งานสำาเร็จการศึกษา

   1) ตรวจสอบการเรียนครบหลักสูตร

   2) ขึ้นทะเบียนบัณฑิต

   3) ขออนุมัติผู้สำาเร็จการศึกษา

   4) ข้อมูลสถิติผู้สำาเร็จการศึกษา

   5) เอกสารสำาคัญต่างๆ 

4. งานบริการการศึกษา

 4.1 งานตารางสอน 

   1) แผนการเรียน

   2) ข้อมูลรายวิชาที่เปิดสอน

   3) อาจารย์ผู้สอน 

   4) กลุ่มเรียน 

   5) ห้องเรียน 

   6) ภาระงานอาจารย์

   7) รายงานการเข้าชั้นเรียน (Room Tracking)

 4.2 งานตารางสอบ

   1) ปฏิทินจัดสอบ 

   2) ตารางสอบ

   3) ดำาเนินการจัดสอบ 

   4) ผลิตข้อสอบ จัดเก็บและรวบรวมข้อสอบ

   5) ตรวจข้อสอบ

 4.3 งานปฏิทินการศึกษา-กิจกรรมวิชาการ

   1) การรวบข้อมูล

   2) จัดทำาปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี – ปริญญาโท – ปริญญาเอก

   3) ประชาสัมพันธ์ 
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5. งานบัณฑิตศึกษา

   1) รับรายงานตัวนักศึกษา 

   2) ขึ้นทะเบียนนักศึกษา – จัดทำาบัตรประจำาตัวนักศึกษา

   3) แฟ้มประวัติ - ตรวจสอบคุณวุฒิ

   4) ข้อมูลสถิตินักศึกษา – สถานภาพการเป็นนักศึกษา

   5) หนังสือสำาคัญทางการศึกษา 

   6) ลงทะเบียน – เทียบโอนผลการเรียน

   7) บันทึกผลการเรียน

   8) ตรวจสอบการสำาเร็จการศึกษา

   9) ตรวจรูปเล่ม วิทยานิพนธ์ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ

6. งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ (ห้องสมุด)

    

   

 

ห้องสมดุ สถาบนัการจดัการปัญญาภวิฒัน์ ให้บรกิารจดัหา บรกิารยมืหนงัสอื ตำารา วารสาร สิง่พมิพ์ต่างๆ และสือ่อเิลก็ทรอนกิส์ นอกจากนี้  

ยังให้บริการสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูล เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การค้นคว้าวิจัยขั้นพื้นฐานและขั้นสูงของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ปริญญาโท ปริญญาเอก อาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย และบุคคลากรของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ตลอดจนให้บริการเพื่อสนับสนุนการ 

ปฏิบัติงานและพัฒนาศักยภาพบุคลากรของบริษัทในเครือซีพี ออลล์ 

ที่ตั้งและเบอร์โทรศัพท์

ตั้งอยู่ที่  ชั้น 12A อาคาร All Academy

มีเนื้อที่   1,600 ตารางเมตร

โทรศัพท์   02-832-0380-82

โทรสาร  02-832-2160

เว็บไซต์  http://lib.pim.ac.th   

วันและเวลาเปิดให้บริการ

เปิดให้บริการทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

ตั้งแต่เวลา 8.00 – 18.00 น.



379

ที่นั่งอ่านและครุภัณฑ์ 
มีจำานวนที่นั่งอ่าน

ที่นั่งอ่านเดี่ยว

ห้องศึกษากลุ่ม

คอมพิวเตอร์สืบค้นฐานข้อมูลห้องสมุด

คอมพิวเตอร์สืบค้นอินเทอร์เน็ต

200

18

4

5

40

ที่นั่ง

ที่นั่ง

ห้อง

เครื่อง

เครื่อง

ทรัพยากรสารสนเทศ

หนังสือตำารา ทั้งภาษาไทยและต่างประเทศ ใช้การจัดหมวดหมู่หนังสือตามระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน (Library of Congress 

Classification System - LC) ประกอบด้วย 20 หมวดหมู่ ดังนี้

   มนุษยศาสตร์ 

    A ความรู้ทั่วไป 

    B ปรัชญาและศาสนา 

    M  ดนตรี 

    N  ศิลปกรรม 

    P  ภาษาและวรรณคดี 

    Z  บรรณานุกรมและบรรณารักษศาสตร์

   สังคมศาสตร์ 

    C  ประวัติศาสตร์และเรื่องที่เกี่ยวข้อง 

    D  ประวัติศาสตร์สากล ประวัติศาสตร์โลก 

    E - F  ประวัติศาสตร์ทวีปอเมริกา 

    G  ภูมิศาสตร์ มนุษยวิทยา 

    H  สังคมศาสตร์ 

    J  รัฐศาสตร์ 

    K  กฎหมาย 

    L  การศึกษา

   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

    Q วิทยาศาสตร์ 

    R  แพทยศาสตร์ 

    S  เกษตรศาสตร์ 

    T  เทคโนโลยี 

    U  วิชาการทหาร 

    V  นาวิกศาสตร์

 วารสาร นิตยสาร และหนังสือพิมพ์ ให้บริการในระบบชั้นเปิด ทั้งฉบับใหม่และฉบับย้อนหลัง

 สื่อโสตทัศนวัสดุ/สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้บริการในระบบชั้นปิด นักศึกษาสามารถขอใช้และยืมได้โดยติดต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดบริการยืม – คืน

 หนังสืออ้างอิง ให้บริการในระบบช้ันเปิด โดยได้กำาหนดอักษรย่อ คำาว่า “Ref” สำาหรับหนังสืออ้างอิงภาษาอังกฤษ และ “อ” สำาหรับ 

หนังสืออ้างอิงภาษาไทยอยู่ด้านบนของเลขเรียกหนังสือ หนังสืออ้างอิงประกอบด้วยหนังสือประเภทต่างๆ ดังนี้

 1. สารานุกรม

 2. พจนานุกรม

 3. นามานุกรม

 4. ดรรชนี

 5. สาระสังเขป

 6. หนังสือรายปี
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 ฐานขอ้มลูอเิลก็ทรอนกิส ์ ใหบ้รกิารผา่นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์นต็ทัง้ในและนอกสถาบนั นกัศกึษาสามารถขอรหสัผา่นในการเขา้ใชไ้ดโ้ดยตดิตอ่

เจ้าหน้าที่ ณ จุดบริการยืม – คืน

ชุดเล่นหมากล้อมแบบมาตรฐานและเกมส์เสริมสร้างทักษะอื่นๆ ให้บริการในระบบชั้นปิด นักศึกษาสามารถขอใช้และยืมได้โดยติดต่อ 

เจ้าหน้าที่ ณ จุดบริการยืม – คืน 

บริการห้องสมุด

บริการยืม – คืน นักศึกษาสามารถใช้บริการยืมทรัพยากรสารสนเทศโดยแสดงหลักฐานที่เคาน์เตอร์บริการ  ยืม – คืนในครั้งแรกที่ใช้บริการ 

ไดแ้ก ่แสดงบตัรประจำาตวันกัศกึษาและหลกัฐานการชำาระคา่ธรรมเนยีมการศกึษาภาคปจัจบุนั รอเจา้หนา้ทีบ่นัทกึขอ้มลูในฐานขอ้มลู จากนัน้สามารถ

ยืมทรัพยากรสารสนเทศได้ทันที การยืมทรัพยากรสารสนเทศจากห้องสมุดต้องแสดงบัตรของตนเองต่อเจ้าหน้าที่ห้องสมุดทุกครั้ง ห้ามใช้บัตรผู้อ่ืน 

หรือให้บัตรแก่ผู้อื่นยืมโดยเด็ดขาด 

การต่ออายุการยืม 

 สมาชิกห้องสมุดสามารถต่ออายุการยืมได้ไม่เกิน 1 ครั้งเท่ากับกำาหนดระยะเวลาที่ตนมีสิทธิ์ โดยทรัพยากรนั้นต้องไม่มีผู้จองไว้ การต่ออายุ

การยืมทำาได้หลายวิธีดังนี้ 

 1. ติดต่อที่จุดบริการยืม – คืนที่ห้องสมุดเพื่อต่ออายุการยืม

 2. โทรศัพท์มาที่ห้องสมุด หมายเลข 02-832-0380-82 เพื่อแจ้งชื่อและหมายเลขสมาชิกพร้อมแจ้งความประสงค์ในการขอต่ออายุ 

 3. ทำาการต่ออายุการยืมออนไลน์ (Renew Online) ผ่านทางเว็บไซต์ http://lib.pim.ac.th

 การจอง 

         หนังสือเล่มใดที่ผู้ใช้ห้องสมุดต้องการยืม แต่มีผู้อื่นยืมออกไปแล้วให้แจ้งความจำานงขอจองได้ ดังนี้

 1. ติดต่อที่จุดบริการยืม – คืนที่ห้องสมุดเพื่อขอจองหนังสือ

 2. โทรศัพท์มาที่ห้องสมุด หมายเลข 02-832-0380-82 เพื่อแจ้งชื่อ หมายเลขสมาชิก ชื่อหนังสือ พร้อมแจ้งความประสงค์ในการขอ 

จองหนังสือ

 3. ทำาการจองผ่านทางเว็บไซต์ของห้องสมุด http://lib.pim.ac.th

        เมื่อห้องสมุดได้รับหนังสือเล่มน้ันคืนแล้วจะแจ้งให้สมาชิกที่จองทราบเพื่อมาติดต่อขอยืมทรัพยากรสารสนเทศที่จองไว้ภายในระยะเวลา 

ไม่เกิน 3 วัน มิฉะนั้นจะตัดสิทธิ์ในการจอง 

 การคืนทรัพยากรสารสนเทศ

 1. สมาชกิจะตอ้งนำาทรพัยากรสารสนเทศทีย่มืไปมาคนืทีจ่ดุบรกิารยมื – คนืกบัเจา้หนา้ทีห่อ้งสมดุ และรอใหเ้จา้หนา้ทีบ่นัทกึรายการคนืเขา้

ระบบคอมพิวเตอร์ให้เรียบร้อยก่อนออกจากเคาน์เตอร์

 2. สมาชิกสามารถฝากผู้อื่นให้นำาทรัพยากรสารสนเทศที่ยืมไปมาคืนแทนได้

 3. การคืนทรัพยากรสารสนเทศไม่ต้องใช้บัตรสมาชิกห้องสมุด

 4. กรณีที่คืนทรัพยากรสารสนเทศหลังวันกำาหนดส่ง จะต้องเสียค่าปรับตามที่ห้องสมุดกำาหนด  
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ระเบียบการยืมและค่าปรับ

ทรัพยากร ผู้ยืม จำานวน ระยะเวลา ค่าปรับ

หนังสือ นักศึกษาปริญญาตรี  
นักศึกษาปริญญาโท  
อาจารย์  
บุคลากร

5 เล่ม  
10 เล่ม  
10 เล่ม  
10 เล่ม 

1 สัปดาห์  
2 สัปดาห์  
12 สัปดาห์  
2 สัปดาห์

5 บาท/เล่ม/วัน

หนังสือสำารอง ทุกประเภท 3 เล่ม 3 วัน 10 บาท/เล่ม/วัน 

CD, VCD, DVD, MP3, 
เทปแถบแม่เหล็ก

ทุกประเภท 3 แผ่น/ม้วน 3 วัน 5 บาท/แผ่น/วัน 

วารสาร, นิตยสาร ทุกประเภท 3 ฉบับ 3 วัน 5 บาท/ฉบับ/วัน 

วิทยานิพนธ์ ทุกประเภท 3 เล่ม 3 วัน 5 บาท/เล่ม/วัน 

อุปกรณ์การเล่นหมากล้อม
และเกมส์อื่น ๆ 

ทุกประเภท 1 ชุด 5 ชั่วโมง 10 บาท/ชุด

กุญแจล็อกเกอร์/
กุญแจห้องศึกษาค้นคว้า

ทุกประเภท 1 ดอก 5 ชั่วโมง 10 บาท/ดอก  
สูญหาย 100 บาท/ดอก

หนังสืออ้างอิง (หมวด ref และ อ) ทุกประเภท ใช้ภายในห้องสมุด

 

 บริการยืมระหว่างห้องสมุด เป็นบริการที่ช่วยให้นักศึกษาได้รับเอกสารหรือสำาเนาเอกสารที่ไม่มีจัดเก็บและให้บริการในห้องสมุด โดย 

ห้องสมุดจะเป็นผู้ติดต่อยืมหรือขอทำาสำาเนาเอกสารจากห้องสมุดอื่น ทั้งนี้ผู้ใช้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

 บริการสืบค้นฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ เป็นบริการช่วยนักศึกษาในการค้นหาทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด ผ่านฐานข้อมูล

ทรัพยากรสารสนเทศ (OPAC) ที่เว็บไซต์ http://lib.pim.ac.th 

 บริการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เป็นบริการช่วยนักศึกษาในการค้นหาเอกสาร บทความวารสารจากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

ที่ห้องสมุดบอกรับ 

 บริการแนะนำาและสาธิตการสืบค้นข้อมูล เป็นบริการที่ให้ความรู้แก่นักศึกษาโดยการอธิบายและสาธิตวิธีการเข้าใช้และสืบค้นข้อมูล 

จากฐานข้อมูล เพื่อให้นักศึกษาสามารถค้นหาข้อมูลได้ด้วยตนเอง

 บริการตอบคำาถามและช่วยค้นคว้า เป็นบริการท่ีช่วยเหลือผู้ใช้รายบุคคล หรือรายกลุ่มในการค้นหาข้อมูลหรือสารสนเทศท่ีต้องการ  

จากหนังสืออ้างอิงและแหล่งสารสนเทศต่างๆ เป็นต้น

 บริการสารสนเทศทันสมัย เป็นบริการแจ้งรายการสารสนเทศ โดยจัดส่งสำาเนาหน้าสารบัญวารสารฉบับใหม่ทางอีเมล ตามที่ผู้ใช้แจ้งความ

ประสงค์ไว้

 บรกิารจดัหาทรพัยากรสารสนเทศ เปน็บรกิารทีใ่หผู้ใ้ชแ้จง้ความตอ้งการทรพัยากรสารสนเทศทีไ่มม่ใีนหอ้งสมดุ เพือ่ใหห้อ้งสมดุดำาเนนิการ

จัดหาและนำามาให้บริการ

 บรกิารจองหนงัสอื เปน็บรกิารสำาหรบันกัศกึษาทีต่อ้งการใชท้รพัยากรสารสนเทศทีผู่อ้ืน่ไดย้มืไป และยงัไมค่รบกำาหนดสง่คนื ทัง้นีผู้ใ้ช้สามารถ

จองได้ด้วยตนเองผ่าน OPAC หรือแจ้งความจำานงได้ที่จุดบริการยืม – คืน 

 บริการอุปกรณ์เล่นหมากล้อมและเกมส์เสริมสร้างทักษะ (ใช้ภายในห้องสมุด) เป็นบริการที่ให้นักศึกษายืมอุปกรณ์การเล่นหมากล้อม 

และเกมส์เสริมสร้างทักษะเพื่อเล่นในห้องสมุด โดยนักศึกษาติดต่อขอยืมได้ที่จุดบริการยืม – คืน

กฎระเบียบต่างๆ ที่นักศึกษาควรทราบ

ระเบียบการเข้าใช้บริการห้องสมุด

 1. แต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามระเบียบของสถาบัน ไม่สวมเสื้อสายเดี่ยว กางเกงขาสั้นและรองเท้าฟองน้ำาเข้าห้องสมุด

 2. ฝากกระเปา๋และสิง่ของตา่งๆ ไวท้ีล่อ็กเกอร ์โดยขอยมืกญุแจลอ็กเกอรจ์ากจดุบรกิารยมื – คนื หา้มฝากของขา้มวนั หากสญูหายห้องสมดุ

จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น (หากทำากุญแจหายจะต้องชดใช้ค่ากุญแจ 100 บาท)

 3. ห้ามนำาอาหาร ขนม และเครื่องดื่มทุกชนิดเข้ามาในห้องสมุด
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 4. ห้ามสูบบุหรี่ภายในห้องสมุด

 5. สำารวมกิริยา ไม่พูดคุยเสียงดังและไม่ปฏิบัติตนเป็นที่รบกวนผู้อื่น

 6. นักศึกษาที่ไม่ได้แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาของสถาบัน ต้องแสดงบัตรประจำาตัวนักศึกษาก่อนเข้าใช้ทุกครั้ง

 7. บุคคลภายนอกต้องแสดงบัตรประจำาตัวประชาชน และลงชื่อที่เคาน์เตอร์บริการยืม – คืนก่อนเข้าใช้ห้องสมุดทุกครั้ง

 8. งดใช้เครื่องมือสื่อสารทุกชนิดภายในห้องสมุด เพื่อไม่เป็นการรบกวนผู้อื่น

 9. ห้ามนำาหนังสือ เอกสารใดๆ ที่ไม่ได้ยืมตามระเบียบของห้องสมุดออกนอกห้องสมุดก่อนได้รับอนุญาตจากบรรณารักษ์

10. ไม่ฉีก ทำาลาย หรือกระทำาการใดๆ ที่ทำาให้สิ่งพิมพ์หรือทรัพย์สินของห้องสมุดชำารุดเสียหาย เม่ือใช้หนังสือ วารสาร และสิ่งพิมพ์อ่ืนๆ  

เสร็จแล้ว โปรดวางไว้ที่พักหนังสือที่ห้องสมุดจัดไว้ (บรรณารักษ์จะทำาการบันทึกสถิติการใช้สิ่งพิมพ์ ก่อนเก็บขึ้นชั้นต่อไป)

11. ผู้เข้าใช้บริการภายในห้องสมุดต้องให้เจ้าหน้าที่ตรวจหนังสือและสิ่งของก่อนออกจากห้องสมุดทุกครั้ง 

12. การใช้บริการอินเทอร์เน็ตหรือโสตทัศนวัสดุ อนุญาตให้ใช้ได้เฉพาะนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของสถาบันฯ เท่านั้น และต้องปฏิบัติ

ตามกฎระเบียบการใช้บริการอินเทอร์เน็ตอย่างเคร่งครัด

13. ห้ามผู้ใช้ห้องสมุดจองที่นั่งอ่านโดยที่ไม่ได้ใช้เป็นเวลานาน บรรณารักษ์มีสิทธิ์ย้ายสิ่งของที่วางไว้ออกเพื่อให้ที่บริการแก่ผู้ใช้ห้องสมุด 

คนอื่นๆ

14. ผู้ใช้ห้องสมุดต้องใช้บริการต่างๆ ให้เสร็จสิ้นก่อนเวลาปิดทำาการ 15 นาที เพื่อให้บรรณารักษ์ได้สำารวจความเรียบร้อยก่อนปิดห้องสมุด

การดำาเนินการต่อผู้ละเมิดข้อปฏิบัติ

1. กรณีฝ่าฝืนระเบียบการเข้าใช้บริการห้องสมุด

 - ตักเตือน

 - ให้ออกนอกบริเวณห้องสมุด

 - ตัดสิทธิ์การเข้าใช้บริการ/ยกเลิกการเป็นสมาชิก

2. กรณีฉีก กรีด ทำาลาย หรือกระทำาการใดๆ ที่ทำาให้ทรัพยากรสารสนเทศหรือทรัพย์สินของห้องสมุดชำารุดเสียหาย ผู้กระทำาผิดจะถูก 

ดำาเนินการดังนี้

 - ให้ยินยอมชดใช้ค่าเสียหายตามที่กำาหนด

 - ตัดสิทธิ์การใช้บริการ 1 ภาคการศึกษาในกรณีที่เป็นสมาชิกภายใน หรือตัดสิทธ์ิการใช้บริการห้องสมุดตลอดไปในกรณีเป็นสมาชิก

สมทบและผู้ได้รับอนุญาต 

 - แจง้หนว่ยงานตน้สงักดัเพือ่ดำาเนนิการทางวนิยัในกรณทีีเ่ปน็สมาชกิภายใน หรอืดำาเนนิคดตีามกฎหมายในกรณทีีเ่ปน็บคุคลภายนอก

3. กรณีนำาทรัพยากรสารสนเทศหรือทรัพย์สินของห้องสมุดออกไปภายนอกห้องสมุด โดยมิได้ยืมตามระเบียบการยืมหรือไม่ได้รับอนุญาต

จากบรรณารักษ์ (ลักทรัพย์) จะถูกดำาเนินการดังนี้

 - ให้ยินยอมชดใช้ค่าเสียหายตามที่กำาหนด

 - ตัดสิทธิ์การใช้บริการ 1 ภาคการศึกษาในกรณีที่เป็นสมาชิกภายใน หรือตัดสิทธ์ิการใช้บริการห้องสมุดตลอดไปในกรณีเป็นสมาชิก

สมทบและผู้ได้รับอนุญาต 

 - แจง้หนว่ยงานตน้สงักดัเพือ่ดำาเนนิการทางวนิยัในกรณทีีเ่ปน็สมาชกิภายใน หรอืดำาเนนิคดตีามกฎหมายในกรณทีีเ่ปน็บคุคลภายนอก

 

การติดตามทรัพยากรสารสนเทศและค่าปรับ

 ในกรณีสมาชิกห้องสมุดมีรายการค้างส่งทรัพยากรสารสนเทศและค่าปรับ ห้องสมุดจะระงับการให้บริการยืมแก่สมาชิกรายดังกล่าวเป็นการ

ชัว่คราว จนกวา่สมาชกิจะนำาทรพัยากรสารสนเทศมาคนืและชำาระคา่ปรบัทีเ่กดิขึน้ หอ้งสมดุจะดำาเนนิการตดิตามทรพัยากรสารสนเทศและคา่ปรบั ดงันี้

 1. ติดตามทวงถามครั้งท่ี 1 โดยการโทรศัพท์/ส่ง SMS/ส่ง E-mail/ส่งจดหมายถึงสมาชิกที่มีรายการค้างส่งทรัพยากรสารสนเทศ 

และค่าปรับ    

 2. ติดตามทวงถามครั้งท่ี 2 หลังจากการติดตามทวงถามครั้งที่ 1 แล้ว 1 สัปดาห์ แต่สมาชิกยังไม่มาติดต่อห้องสมุด ห้องสมุดจะ 

ดำาเนินการโทรศัพท์/ส่ง SMS/ส่ง E-mail/ส่งจดหมาย ติดตามทวงถามครั้งที่ 2

 3. ติดตามทวงถามครั้งท่ี 3 หลังจากการติดตามทวงถามครั้งที่ 2 แล้ว 1 สัปดาห์ แต่สมาชิกยังไม่มาติดต่อห้องสมุด ห้องสมุดจะ 

ดำาเนินการโทรศัพท์/ส่ง SMS/ส่ง E-mail/ส่งจดหมาย ติดตามทวงถามครั้งที่ 3 หากห้องสมุดยังไม่ได้รับการติดต่อกลับจากสมาชิกภายใน 1 สัปดาห์ 

ห้องสมุดจะทำาการเพิกถอนสมาชิกภาพและดำาเนินการดังต่อไปนี้

  -  นักศึกษา ไม่อนุญาตให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาถัดไป จนกว่าจะนำาทรัพยากรสารสนเทศมาคืนและชำาระ 

ค่าปรับ หากเกิน 1 ภาคการศึกษาแล้วยังไม่นำาคืนจะทำาเรื่องยึดเงินค่าประกันความเสียหาย
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  -  อาจารย์ประจำา/อาจารย์พิเศษ/บุคลากรสถาบัน แจ้งให้หน่วยงานต้นสังกัดทราบ และพิจารณาเป็นรายบุคคล

  -  บุคลากรซีพีออลล์/ผู้ได้รับอนุญาต แจ้งให้หน่วยงานต้นสังกัดทราบ และทำาบันทึกถึงอธิการบดีพิจารณาเป็นรายบุคคล

  -  สมาชิกสมทบ ยึดเงินค่าประกันความเสียหาย

การชดใช้กรณีทรัพยากรสารสนเทศชำารุดหรือสูญหาย 

สมาชิกที่ทำาทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดที่ยืมไปชำารุด สูญหาย ต้องรีบมาแจ้งบรรณารักษ์ที่เคาน์เตอร์บริการยืม – คืนทันที และชดใช้

ค่าเสียหายดังนี้

 1. นำาหนังสือเรื่องเดียวกันมาทดแทน และจ่ายค่าธรรมเนียมในการดำาเนินการ 100 บาท

 2. กรณไีมส่ามารถหาทรพัยากรชือ่เรือ่งเดยีวกนัมาทดแทนได ้ใหน้ำาหนงัสือเนือ้หาเดยีวกนัทีม่ลูค่าสูงกวา่หรอืเทา่กบัทรพัยากรสารสนเทศนัน้ 

มาคนื และจา่ยคา่ธรรมเนยีมในการดำาเนนิการ 100 บาท หรอืจา่ยเปน็เงนิเทา่กบัราคาทรพัยากรนัน้ๆ และจา่ยคา่ธรรมเนยีมในการดำาเนนิการ 100 บาท

 3. กรณีที่ทรัพยากรสารสนเทศนั้นๆ ได้มาโดยการบริจาคและไม่สามารถคิดราคาได้ การคิดค่าเสียหายให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้างาน

บริการทรัพยากรสารสนเทศ

 4. กรณีหนังสือเป็นชุด (เช่น หนังสือนวนิยาย) เล่มใดเล่มหนึ่งสูญหาย/ชำารุดจะต้องนำาหนังสือชื่อเรื่องเดียวกันกับที่สูญหาย/ชำารุดมาชดใช้

ห้องสมุด ไม่เช่นนั้นต้องชำาระเงินค่าปรับเท่ากับราคาของหนังสือชุดนั้น และจ่ายค่าธรรมเนียมในการดำาเนินการ 100 บาท

ระเบียบการใช้บริการอินเทอร์เน็ต

ห้องสมุดได้จัดเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้ให้บริการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต ให้บริการเฉพาะนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรของสถาบันเท่านั้น 

โดยผู้ใช้บริการต้องปฏิบัติตามระเบียบดังนี้

 1. ก่อนเข้าสู่ระบบต้องทำาการ Login ก่อนโดยใส่ Username และ Password ของตนเอง ห้ามนำารหัส Login ของผู้อื่นมาใช้โดยเด็ดขาด 

และทำาการ Log off ทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งาน

 2. Scan Virus ทุกครั้งที่ใช้ USB Drive

 3. ไม่กระทำาการใดๆ ที่ไม่เหมาะสมและกระทบต่อการให้บริการ เช่น การลบหรือติดตั้งโปรแกรมที่ไม่เกี่ยวข้องลงเครื่องคอมพิวเตอร์ 

ที่ใช้งานอยู่ ถ้ามีปัญหาผู้ใช้บริการจะตัองรับผิดชอบ

 4. ห้ามใช้งานเว็บไซต์หรือโปรแกรมที่ไม่เหมาะสม มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ์การใช้บริการตามระเบียบงานบริการทรัพยากรสารสนเทศ

 5. การบริการอินเทอร์เน็ตมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการด้านการศึกษาและวิจัยเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ใช้สืบค้นข้อมูลที่ผิดศีลธรรมจรรยา  

หรือภาพลามกอนาจาร

 6. การไม่อนุญาตให้ผู้ใช้เข้าใช้บริการทำาการเพื่อแสวงหากำาไรด้านต่างๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั้งส้ิน ถือว่าเป็นการละเมิด

วัตถุประสงค์ของการใช้บริการอินเทอร์เน็ตของห้องสมุด

 7. ห้ามมิให้ผู้ใดเข้ามาใช้งานโดยมิได้รับอนุญาต การบุกรุกหรือพยายามเข้าสู่ระบบถือว่ามีความผิดทางกฎหมาย

 8. ห้ามเคลื่อนย้ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โดยเด็ดขาด

 9. ไม่ส่งเสียงดังหรือกระทำาการใดที่เป็นการรบกวนผู้อื่น

10. ห้ามนำาเครืองดื่ม ขนม เข้ามารับประทานในขณะใช้คอมพิวเตอร์โดยเด็ดขาด

11. หากผู้ใช้มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้บริการให้สอบถามเจ้าหน้าที ่

ระเบียบการใช้บริการห้องศึกษาค้นคว้า (Study Room)

 1. ให้บริการเฉพาะนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรของสถาบัน บุคลากร บริษัท ซีพี ออลล์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ และการขอ 

เข้าใช้บริการจะต้องมีผู้ใช้ตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป

 2. ให้บริการวันจันทร์ – อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 8.00 – 18.00 น. 

 3. ผู้ใช้บริการสามารถขอใช้บริการห้องศึกษาค้นคว้าได้จากเว็บไซต์ห้องสมุดหรือที่เคาน์เตอร์บริการยืม – คืน โดยแสดงบัตรนักศึกษา/ 

บัตรพนักงานเพื่อขอกุญแจห้องและอุปกรณ์จากบรรณารักษ์

 4. การจองใช้ห้องสามารถจองล่วงหน้าได้ 7 วัน หากต้องการยกเลิกผู้ใช้จะต้องโทรมาขอยกเลิกที่ห้องสมุด หมายเลข 02-832-0381 ถึง 82 

ก่อนเวลาที่จองไว้ 1 วัน ไม่เช่นนั้นบรรณารักษ์มีสิทธิ์งดให้ใช้ห้องเป็นเวลา 1 เดือน

 5. กรณีที่มีการทำาผิดระเบียบ เจ้าหน้าที่สามารถตัดสิทธิ์การใช้บริการห้องศึกษาค้นคว้าได้ตามความเหมาะสม

 6. หากผู้ใช้ทำากุญแจห้องหาย ต้องเสียค่าปรับดอกละ 100 บาท
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ผู้อำนวยการ,

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ,

งานวิชาการ,

มาตรฐานหลักสูตร,

งานประชุม,

ระเบียบ-ข้อบังคับ,

ฐานข้อมูลหลักสูตร,

คู่มือ-ตำรา-ผลงานวิชาการ,

งานเผยแพร่,

งานห้องสมุด,

งานบริหาร,

งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ,

งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ,

งานบริการวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อ
เนื่อง,

งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ,

งานบริการทรัพยากรสารสนเทศอิ
เล็กทรอนิกส์ฯ,

งานทะเบียน,

งานรับเข้า,

ทะเบียนประวัติ,

สถานภาพนักศึกษา,

ข้อมูลสถิติ,

งานบริการการศึกษา,

แผนการเรียน,

ตารางสอน,

ตารางสอบ,

ระบบบริการการศึกษา,

จัดสอบ,

งานวัดและประมวลผล,

ลงทะเบียน,

ประมวลผล,

สำเร็จการศึกษา,

ระบบบริการการศึกษา,

เอกสารสำคัญ,บัณฑิตศึกษา,

ทะเบียนประวัติ/ทะเบียนศึกษา,

ประมวลผล/สำเร็จการศึกษา,
งานประชาสัมพันธ์,

งานบริหารสำนักงาน,

โครงสร้าง สสว.
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รายชื่อบุคลากรสำานักส่งเสริมวิชาการ

1. ดร.ณตา ทับทิมจรูญ
ผู้อำานวยการสำานัก

2. นายวิรุลย์ ชัยเกษม
ผู้จัดการฝ่ายประมวลผล

3. นายชยาพล นิลรัตน์
เจ้าหน้าที่อาวุโสงานประมวลผล

4. นายอนพัทธิ์ พรแก้ว
เจ้าหน้าที่งานประมวลผล

5. นางสาวธัญยรัตน์ ตันติสันต์
เจ้าหน้าที่งานประมวลผล

6. นายศราวุฒิ กอนรัมย์
เจ้าหน้าที่งานประมวลผล

7. นางสาวหทัยกานต์ ล้อมพงษ์
ผู้จัดการฝ่ายงานทะเบียน

8 นายโกสินทร์ แจ้งสว่าง
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

9. นางสาวสุจิตรา ศิริโสม
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

	  10. นายไกรวิทย์ แสงเพชร
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
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11. นางนิรัญชรา ศรีนุกูล
ผู้ช่วยผู้อำานวยการฝ่ายบริการการศึกษา

	  

12. นางสาวสุดา ตังกานนท์
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

	  
13. นางสาวจันทราภรณ์ ทองมาก

เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
14. นางสาวจุฑามาศ ภูมิวิชชุภิญ

เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

15. นางสาวพรนภา มีอาษา
เจ้าหน้าที่งานบัณฑิตศึกษา

	  

16. นางสาวรัตนสุดา โสภาวัฒนกุล
เจ้าหน้าที่งานบัณฑิตศึกษา

17. นางสาวไอลดา ศรียัง
ผู้จัดการฝ่ายวิชาการ

18. นางสาวเย็นจิต คงปาน
นักวิชาการ

19. นางสาวมนพัทธ์ สีขาว
นักวิชาการ

20. นางสาวยุพา นิลลิต
นักวิชาการ
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21. นางสาวสร้อยน้ำาค้าง มงคล
เจ้าหน้าที่อาวุโสบริหารงานทั่วไปและธุรการ

22. นางสาวจันทร์เพ็ญ ฉันทอภิชัย
ผู้จัดการฝ่ายบรรณารักษ์

23. นางสาวรำาพึง กลิ่นชั้น
เจ้าหน้าที่อาวุโส

 
24. นายชัยวัฒน์ บุญอาจ

บรรณารักษ์

25. นางสาวเบญจมาศ อุนาวงค์
บรรณารักษ์

26. นายจักรกริช ปุอุบล
บรรณารักษ์

	  27. นางสาวจุฬาลักษณ์   พิมพ์เจริญ
บรรณารักษ์

28. นางสาวอิสยาห์ พันศิริพัฒน์
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สำานักกิจการนักศึกษา
Office of Student Affairs

ปรัชญา  

 พัฒนากิจกรรม สร้างสรรค์วินัยให้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น สานสัมพันธ์ศิษย์เก่า จัดสรรทุนการศึกษา พร้อมให้บริการ

ด้วยความเต็มใจ

วิสัยทัศน ์  

 มุ่งจัดกิจกรรมและรณรงค์ด้านวินัยนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น เป็นนักศึกษาที่สมบูรณ์ พร้อมทั้งร่างกาย 

จิตใจ สติปัญญา และสังคม สร้างเครือข่ายศิษย์เก่าและผู้ปกครอง ดำาเนินการด้านทุนการศึกษาและจัดสวัสดิการนักศึกษาอย่างครบถ้วน

พันธกิจ 
 1. จดักจิกรรมเพ่ือพฒันานกัศกึษาใหม้คีณุลกัษณะบณัฑติทีพ่งึประสงค ์ตามความตอ้งการของตลาดงานและสังคม และสอดคลอ้งกบัมาตรฐาน

ของ สกอ. และ สมศ.

 2. จัดทำาฐานข้อมูลและติดตามความก้าวหน้าของบัณฑิต เพื่อสร้างเครือข่ายศิษย์เก่า และส่งข่าวสารถึงผู้ปกครองอย่างสม่ำาเสมอ

 3. จัดหาแหล่งเงินทุน เพื่อนำามาจัดสรรเป็นทุนการศึกษาและช่วยเหลือนักศึกษา

 4. จัดบริการสวัสดิการต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการพื้นฐานของนักศึกษา

 5. จัดกิจกรรม โครงการ และสภาพแวดล้อม เพื่อหล่อหลอมนักศึกษาให้เกิดจิตสาธารณะ และเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์พร้อมทั้งร่างกาย จิตใจ 

สติปัญญา และสังคม

บทบาทหน้าที่ แบ่งเป็น 5 ฝ่ายงาน ได้แก่
 1. งานบริหารสำานักกิจการนักศึกษา

  1.1  จัดทำาแผนงานและงบประมาณประจำาปี

  1.2  จัดทำา KPIs และการประเมินผลงาน

  1.3  สรุปผลการดำาเนินงานประจำาปีการศึกษา

  1.4  รวบรวมข้อมูลและจัดทำาประกันคุณภาพ การศึกษา (องค์ประกอบที่ 3 และ 6)

  1.5  งานธุรการและเลขานุการ (งานเอกสาร งานสารบรรณ งานเบิก-จ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ และอุปกรณ์สำานักงาน งานประชุม และ 

งานการเงิน)

  1.6  งานที่ได้รับมอบหมาย

 2. งานกิจกรรมนักศึกษา

  2.1  จัดทำาแผนงานและงบประมาณการจัดกิจกรรมและกีฬาเพื่อการพัฒนานักศึกษา

  2.2  จัดกิจกรรม กีฬา นันทนาการ วิชาการ บำาเพ็ญประโยชน์ ศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  2.3  กำากับ ดูแล สโมสรนักศึกษาและชมรมนักศึกษา

  2.4  บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมและออกใบระเบียนกิจกรรมเป็นรายบุคคล

  2.5  การให้บริการยืม-คืนอุปกรณ์กีฬาและวัสดุอุปกรณ์ เพื่อกิจกรรมนักศึกษา

  2.6  งานที่ได้รับมอบหมาย

 3. งานวินัยนักศึกษา

  3.1  รณรงค์สร้างจิตสำานึกด้านวินัยนักศึกษาและความภาคภูมิใจในสถาบันฯ

  3.2  กำากับดูแล เฝ้าระวังและป้องปรามสารเสพติด การทะเลาะวิวาท และพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม

  3.3  ดำาเนินการสอบสวนและลงโทษตามระเบียบและประกาศด้านวินัยนักศึกษา

  3.4  จัดทำาฐานข้อมูลการตัดคะแนนและการคืนคะแนนความประพฤติ

  3.5  จัดกิจกรรมทำาความดีเพื่อคืนคะแนนความประพฤติ

  3.6  คัดกรองนักศึกษาด้านความประพฤติก่อนรับเข้าศึกษาต่อ

  3.7  งานทีได้รับมอบหมาย
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 4. งานทุนการศึกษา และทุนกู้ยืมจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ., กรอ.)

  4.1  จัดหา จัดสรร และขออนุมัติทุนการศึกษา ทุกปีการศึกษา

  4.2  ดำาเนินการทำาสัญญาการขอรับทุนการศึกษา และหนังสือค้ำาประกันสัญญาฯ ของนักศึกษาทุกประเภททุน และจัดเก็บอย่าง 

เป็นระบบ

  4.3  ตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษาทุน ทุกภาคการศึกษา

  4.4  กำากับดูแลการให้ทุนการศึกษา และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  4.5  จัดประชุมและนำาเสนอข้อมูลแก่คณะกรรมการทุนการศึกษา เช่น การพิจารณาทุนการศึกษาต่อเนื่อง

  4.6  ดำาเนินการจัดทำาตารางค่าหน่วยกิต ค่าบำารุง ค่าธรรมเนียม และค่าเบ็ดเตล็ดของแต่ละประเภททุน

  4.7  จัดทำาประกาศทุนการศึกษา สำาหรับนักศึกษาทุกคณะ ทุกปีการศึกษา

  4.8  จัดทำาฐานข้อมูลทุนการศึกษาอย่างเป็นระบบและสามารถตรวจสอบได้

  4.9  ดำาเนินการเรื่องกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

  4.10 ดำาเนินการเรื่องกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)

 5. งานสวัสดิการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

  5.1  จัดทำาแผนงานและงบประมาณการส่งเสริมสุขภาพและการปฐมพยาบาล

  5.2  จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัยแก่นักศึกษา

  5.3  กำากับ ดูแล ห้องพยาบาลและศูนย์อาหาร

  5.4  บริการให้คำาปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษา

  5.5  ดำาเนินการเรื่องการขอสินไหมทดแทนเมื่อนักศึกษาประสบอุบัติเหตุ

  5.6  ดำาเนินการเรื่องการขอผ่อนผันทหารและการประสานเรื่องนักศึกษาวิชาทหาร

  5.7  คัดกรองนักศึกษาด้านสุขภาพและสารเสพติดก่อนรับเข้าศึกษาต่อ

  5.8  จัดทำาฐานข้อมูลศิษย์เก่า

  5.9  จัดกิจกรรมเพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันกับผู้ปกครองและศิษย์เก่า

  5.10 งานที่ได้รับมอบหมาย
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1. นางสาวจันทิมา สุรรัตน์

ผู้อำานวยการสำานักกิจการนักศึกษา

	  

2. นางสาวอัญชุลี มงคล

เจ้าหน้าที่อาวุโสงานบริหารสำานัก

รายชื่อบุคลากรสำานักกิจการนักศึกษา

	  

3. นางสาวจิรนัน สีลม

ผู้จัดการฝ่ายงานกิจกรรมนักศึกษา

	  

4. นายติณวิษณุ์ อินทรานุรักษ์

เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักศึกษา

	  

5. นายธนพณ ส่งศิริ

เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักศึกษา

	  

6. นายจำาลอง สว่างศรี

เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักศึกษา

	  

7. นายวรพจน์ แสงสุวรรณ

ผู้จัดการฝ่ายงานวินัยนักศึกษา

	  

8. นายยุทธนา ละมัย

เจ้าหน้าที่งานวินัยนักศึกษา
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9. นางสาววิภาวรรณ เติมวัฒนพงศ์

เจ้าหน้าที่งานวินัยนักศึกษา

	  

10. นางสาวชิพาสุข สุนทรมณฑล

ผู้จัดการฝ่ายงานทุนการศึกษา

	  

11. นางสาวมัณฑนา บุญพิมพ์
เจ้าหน้าที่อาวุโสงานทุนการศึกษา

	  

12. นางสาวพิชญาวี เปรมรุ่งเจตน์

เจ้าหน้าที่งานทุนการศึกษา

	  

13. นางสาวจอมรัศมิ์ นมัสศิลา

เจ้าหน้าที่งานทุนการศึกษา

	  

14. นางสาวมัทนา เอมคล้า

เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

	  

15. นางพัทธนันท์ มณเฑียรทอง

เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
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สำานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
Office of Information Technology

ปรัชญา
 ส่งเสริมปัญญา พัฒนาเทคโนโลยี บริการที่ดีสู่สถาบัน

ปณิธาน
 เป็นหน่วยงานที่ให้บริการและสนับสนุน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียน การสอน การวิจัย และการบริหารจัดการ 

วิสัยทัศน์
 “เป็นศูนย์รวมในการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบัน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายกลุ่ม 

การศึกษา ซีพี ออลล์ และเป็นผู้นำาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุ่มการศึกษา ซีพี ออลล์”

พันธกิจ
 1. บริหารจัดการระบบงานและระบบเครือข่าย เพื่อรองรับการให้บริการของสถาบัน

 2.  บริหารจัดการระบบรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศทั้งหมดภายในสถาบัน

 3.  วางแผนการใช้งานระบบสารสนเทศรวมถึงแผนงานการติดตั้งระบบสารสนเทศเพื่อตอบสนองนโยบายของสถาบัน

 4.  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ ดำาเนินงานตามภารกิจและตอบสนองกลยุทธ์ของสถาบัน

 5.  ดูแลรักษาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัยและตอบสนองความต้องการอยู่เสมอ

 6.  ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์

บทบาทหน้าที่
งานบริหารจัดการและสนับสนุน

 1. บริหารจัดการงานประกันคุณภาพและความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

 2. บริหารจัดการงานระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปตามมาตราฐานของการตรวจสอบภายในทางด้านสารสนเทศ

 3. บริหารจัดการเรื่องสัญญาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

 4. บริหารจัดการและดำาเนินงานด้านงบประมาณของเทคโนโลยีสารสนเทศ

 5. บริหารจัดการเรื่องใบอนุญาตซอฟต์แวร์

 6. ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และสนับสนุนด้านบริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์

งานจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

 1. บริหารจัดการดูแลระบบงานและระบบเครือข่าย เพื่อรองรับการให้บริการของสถาบัน

 2. บริหารจัดการผู้ใช้งานระบบของสถาบัน

 3. บริหารจัดการดูแลคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์ของสถาบัน

 4. บริหารจัดการระบบรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศทั้งหมดภายในสถาบัน

 5. วางแผนการใช้งานระบบสารสนเทศรวมถึงแผนงานการติดตั้งระบบสารสนเทศเพื่อตอบสนองนโยบายของสถาบัน

 6. จัดหาทรัพยากรและเทคโนโลยีใหม่ เพื่อรองรับการขยายตัวของนักศึกษา

 7. ให้คำาปรึกษาและคำาแนะนำาด้านการใช้งานสารสนเทศ

 8. ให้บริการ Internet 

 9. ให้บริการ e-mail สำาหรับนักศึกษาและบุคลากรของสถาบัน

 10. ให้บริการคอมพิวเตอร์สำาหรับสืบค้น 

 11. ให้บริการระบบการเรียนทางไกล (eDL) 
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งานพัฒนาระบบสารสนเทศ

 1. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับระบบงานหลักและตอบสนองกลยุทธ์ของสถาบันทั้งทางด้านบริการทางการศึกษาและการบริหาร 

จัดการ

 2. ดูแลรักษาและปรับปรุงระบบสารสนเทศให้ทันสมัยและตอบสนองความต้องการอยู่เสมอ

 3. ดูแลระบบฐานข้อมูลบริการการศึกษา เช่น ระบบรับสมัครนักศึกษา ระบบลงทะเบียนนักศึกษา ระบบขึ้นทะเบียนบัณฑิต ระบบ 

ตรวจสอบผลการเรียน ระบบทุนการศึกษา ระบบการประเมินของนักศึกษา ระบบเว็บไซต์ของสถาบัน ระบบฐานข้อมูลเพื่อการวิจัย เป็นต้น

4. ดูแลระบบฐานข้อมูลการบริหารจัดการ เช่น ระบบจัดซื้อ ระบบบัญชีและการเงิน ระบบบริการภายในทั้งหมดของสถาบัน เป็นต้น

5. ให้บริการระบบการเรียนการสอนออนไลน์ e-Learning

6. ให้บริการระบบตรวจสอบการเรียนของนักศึกษา Room Tracking

งานเทคโนโลยีทางการศึกษา

1. บริการทางด้านผลิตสื่อการสอน

2. บริการทางด้านการบันทึกภาพ/วิดีโอเพื่อการศึกษา

3. บริการให้ความรู้ทางด้านการใช้สื่อ และการผลิตสื่อ เพื่อพัฒนาสื่อการสอนให้มีประสิทธิภาพ

4. ควบคุมดูแลให้เป็นศูนย์กลางของการผลิตสื่อการศึกษาทุกประเภท

ที่ตั้งและเบอร์โทรศัพท์

ตั้งอยู่ที่ ชั้น 12 อาคาร All Academy

โทรศัพท์ 02-832-0400

เว็บไซต์ http://it.pim.ac.th 

วันและเวลาเปิดให้บริการ

วันจันทร์-วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

ตั้งแต่เวลา 8.00 – 17.00 น.
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งานพัฒนาระบบสารสนเทศ. งานจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ.

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ.

โครงสร้าง สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2557.

งานบริหารจัดการและ
สนับสนุน.

•  Business Analyst!
• Gather Requirement!
• Analyze Business Functions 

and Process!
•  System Analyst!

• Analyze Application/System!
• Design Application/System!

•  Development!

• Develop Application/System!
• Testing(DEV/SIT/UAT)!

• Implement!
•  Change Management!
•  Application Consultant!

•  Solve Application Incidents and 
Problems !

•  Manage and Operate 

Project/Task assigned!

•  Manage IT QA and RISK!

•  Manage IT Contracts!

•  Manage and Operate IT 

budget!

•  Manage Software license!

•  IT Consultant and Help 

Desktop Support.

o  Setup and Change Operating 

System ,Software and Device repair	  

o  Verify Software license	  

o  Provide and Claim IT Equipment	  
o  Solve Vision Net Problem and 

Manage Supplier	  
o  Solve Electronic Distance Learning 

Problem and Manage Supplier	  
o  Solve IT Problem and Support 

(Printer, SIP Phone, etc,.)	  
o  Manage IT Infrastructure and IT 

Inventory	  
o  Manage User Management and Warp 

Log	  

o  IT Consultant	  

o  Solve Problem and Manage Active 

Directory/Mail Server/Intranet 

Web/Storage Server/etc.	  
o  Manage Vision Net MA and Web/

Database Server	  

o  Solve Problem and Manage 

Inter Scan Web & Messaging 

Security/Caching	  
o  Solve Problem and Manage 

Hotspot Management	  

o  Solve Problem and Manage Network 

Device/VLAN/Sip Phone/Trend Micro 

Office Scan	  

o  Solve Problem and Manage Sip Phone	  
o  Solve Problem and Manage Trend 

Micro Office Scan	  

 Network and Security Administrator 

 Unix Administrator 

Windows Administrator Desktop Support 

งานเทคโนโลยีทางการศึกษา.

o  Teaching media service !

o  Recording and clipping 

video service for education!

o  Giving knowledge on using 

and producing media for 

effective teaching media 

development!

o  Managing to be the center 

of producing education 

media!
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รายชื่อบุคลากรสำานักเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. นางสาวนันท์นภัส ศรีสัมพันธ์
ผู้อำานวยการสำานักเทคโนโลยีสารสนเทศ

2. นายไพโรจน์ เริ่มบุญฤทธิ์
ผู้จัดการฝ่ายงานบริหารจัดการและสนับสนุน 

3. นายอัครพัฒน์ อาภาอดุล

ผู้จัดการฝ่ายการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4. นายศรัณย์ สาวะดี
เจ้าหน้าที่อาวุโสงานพัฒนาระบบสารสนเทศ

5. นางสาววลีรัตน์ ดอนม่วง
เจ้าหน้าที่งานบริหารจัดการและสนับสนุน

6. นายสันติกรธ์ ทวาสิโก
เจ้าหน้าที่งานจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

7. นายภักดี ศรีสุวัฒน์
เจ้าหน้าที่งานจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

8. นายอิศรา กองสุวรรณ
เจ้าหน้าที่งานจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
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9. นายเปี่ยมทรัพย์ จันทร์ศรี
เจ้าหน้าที่งานจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

10. นายนันทศักดิ์ เทศวิศาล
เจ้าหน้าที่งานจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

11. นายธนกร พัฒนรัฐ
เจ้าหน้าที่งานจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

12. นางสาวมนันยา สังข์กลิ่นหอม
เจ้าหน้าที่อาวุโสงานพัฒนาระบบสารสนเทศ

13. นางสาวชุติมา เพชรภิญโญ
เจ้าหน้าที่งานพัฒนาระบบสารสนเทศ

14. นางสาวฐปนีย์ จีนะวัฒน์
เจ้าหน้าที่งานพัฒนาระบบสารสนเทศ

15. นายไอศูรย์ ศรีวิลัย
เจ้าหน้าที่งานพัฒนาระบบสารสนเทศ

16. นางสาวตรีนุช ลาวัง
เจ้าหน้าที่งานเทคโนโลยีทางการศึกษา

17. นางสาวศรัญญา ยี่ซ้าย
เจ้าหน้าที่งานเทคโนโลยีทางการศึกษา
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สำานักสื่อสารองค์กร
Office of Organizational Communication

วิสัยทัศน์
 “บริหารจัดการด้านการตลาด การประชาสัมพันธ์ ทั้งในระดับสถาบันการศึกษา ชุมชน สังคม ประเทศและภูมิภาค เพื่อเผยแพร่และดำารงไว้

ซึ่งภาพลักษณ์ในการเป็นสถานศึกษาชั้นแนวหน้าด้านการจัดการธุรกิจ”

พันธกิจ
 1. สร้างภาพลักษณ์และเผยแพร่ชื่อเสียงสถาบันให้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ

 2. สนับสนุนคณะวิชาและหน่วยงานต่างๆ ของสถาบันเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์และชื่อเสียงด้านวิชาการ ให้มีความเข้มแข็ง

 3. สร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อชุมชนสังคมและมวลชน

 4. ประสานความรว่มมอืการสรา้งเครอืขา่ยพนัธมติรกบัองค์กร ภาครฐั เอกชน รวมถงึภาคธรุกจิและการศึกษา ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ

 5. จัดหาทุนและจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อสนับสนุน “กองทุนเพื่อชีวิตแห่งการเรียนรู้”

หน้าที่ของหน่วยงาน
งานแนะแนวการศึกษา

 1. วางแผนการแนะแนวการศึกษา

 2. รับสมัครนักศึกษาทาง Internet / Walk In และสมัครด้วยตนเอง

 3. จัดสอบคัดเลือกและรายงานตัวนักศึกษา

 4. ให้คำาปรึกษานักเรียนและผู้ปกครองที่สนใจ

งานการศึกษาสัมพันธ์

 1. วิเคราะห์และวางแผนงานการศึกษาสัมพันธ์

 2. ร่วมกับหน่วยงานการศึกษาของรัฐ (สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) ในการประชาสัมพันธ์สถาบันผ่านกิจกรรมต่างๆ

 3. พัฒนาช่องทางการสร้างเครือข่ายทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

 4. ให้คำาปรึกษางานแนะแนวและรับสมัครนักศึกษา

งานการตลาดและประชาสัมพันธ์

 1. จัดทำาแผนการตลาดและประชาสัมพันธ์

 2. จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดต่างๆ ไปยังกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม

 3. ประสานงานด้านการตลาดให้กับทุกคณะและสำานัก

 4. เผยแพร่ข่าวสารของสถาบันและพัฒนาช่องทางการประชาสัมพันธ์ใหม่ๆ

งานสื่อสารการตลาดและสื่อต่างๆ

 1. วางแผนและจัดทำาสื่อให้ประเภทต่างๆ

 2. รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์หาจุดขายในการรับสมัครนักศึกษา

 3. พัฒนาสื่อต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับแผนการตลาดและกลุ่มเป้าหมาย

งาน “กองทุนเพื่อชีวิตแห่งการเรียนรู้”

 1. จัดทำาแผนการตลาดและประชาสัมพันธ์โครงการ

 2. รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และติดต่อกับผู้บริจาคทุนอย่างต่อเนื่อง

 3. จัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนโครงการทั้งสำาหรับผู้สนใจบริจาค และกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมนักศึกษาทุน
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รายชื่อบุคลากรสำานักเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. นางปาริชาต บัวขาว
ผู้อำานวยการสำานักสื่อสารองค์กร

2. นางสาววรินทรา วิริยา
ผู้ช่วยผู้อำานวยการสำานักสื่อสารองค์กร

3. นายณฐวัฒน์ อธิรัฐธนาธรณ์
ผู้ช่วยผู้อำานวยการสำานักสื่อสารองค์กร

4. นางณัฐฐิรา โสรธร
ผู้ช่วยผู้อำานวยการสำานักสื่อสารองค์กร

5. นางอัจฉรา พวงแก้ว
ผู้ช่วยผู้อำานวยการสำานักสื่อสารองค์กร

6. นายสุริยา กาวิละ
ผู้จัดการฝ่าย

7. นางกันย์อักษร ชื่นชมภู
ผู้จัดการฝ่าย

8. นางสาววาร์วี ชานวิทิตกุล 
ผู้จัดการฝ่าย

9. นายธนภัทร มาลาสุข
เจ้าหน้าที่อาวุโส

10. นายสุธา คลายโศรก
เจ้าหน้าที่อาวุโส
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11. นายชัยณรงค์ พิสุทธิ์โกเมน
เจ้าหน้าที่อาวุโส

12. นางสาวติรนันท์ เหรียญชัยเจริญ
เจ้าหน้าที่อาวุโส

13. นายสันติ เครือวัลย์
เจ้าหน้าที่อาวุโส

14. นายตะวัน กาญจนบรรจง
เจ้าหน้าที่อาวุโส

15. นายภาคภูมิ ซัวเกษม
เจ้าหน้าที่อาวุโส

16. นางสาวอรทัย ทับทองห้วย
เจ้าหน้าที่อาวุโส

17. นายเอกภพ สุขทอง
เจ้าหน้าที่อาวุโส

18. นายต่อภูมิ รัชตโยธิน
เจ้าหน้าที่อาวุโส

19. นางสาวพัชรินทร์ คงดุสิต 
เจ้าหน้าที่อาวุโส

20. นางสาวษาธิดา พิสุทธิ์รุจิโรจน์
เจ้าหน้าที่
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21. นายวรรณศักดิ์ พรหมสิงห์
เจ้าหน้าที่

22. นายภัทรดร เปรมศิริขจรกุล
เจ้าหน้าที่

23. นายพีระพัฒน์ สุนันทวนิช
เจ้าหน้าที่

24. นางสาวศิรินภา มั่นคง
เจ้าหน้าที่

25. นายศุภกฤต เพชรประดับ
เจ้าหน้าที่

26. นายศุภลักษณ์ ทวีสัตย์
เจ้าหน้าที่

	  27. นายชณัฐกานต์ แก้วชนะ
เจ้าหน้าที่

28. นางสาวภิญญดา ทำาเพียร
เจ้าหน้าที่

29. นางสาวศรินภัทร ขันธะจำานงค์
เจ้าหน้าที่

30. นางสาวนัทฑมณ ร้ายปล้อง
เจ้าหน้าที่
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31. นางสาวจีรวรรณ ปราบจบก
เจ้าหน้าที่

32. นางสาวศิริรัตน์ รัตนอำาพร
เจ้าหน้าที่

33. นางสาวอินท์ชลิตา เศรษฐ์พุฒิบวร
เจ้าหน้าที่

34. นางสาวหทัยรัตน์ ศรีท่าพระ
เจ้าหน้าที่

35. นางสาวขวัญชนก วัชนะประพันธ์
เจ้าหน้าที่

36. นางสาวณัฏฐพัชร อินทร์พักทัน
เจ้าหน้าที่

37. นางสาวเรวดี โพธิ์นาค
เจ้าหน้าที่

38. นางสาวอาทิตญา ปัญจภักดี
เจ้าหน้าที่

39. นางสาวรวิดา ภิญโญ
เจ้าหน้าที่

40. นางสาวภูริมาศ สว่างเมฆ
เจ้าหน้าที่
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41. นางสาวธัญลักษณ์ กานต์ศิริกุล
เจ้าหน้าที่

42. นางสาวกมลภัทร เพ็ชรทอง
เจ้าหน้าที่

43. นายธนพัฒน์ ตันเสียง
เจ้าหน้าที่

44. นางอังศุมาลิน ศุภกิจวิเลขการ
เจ้าหน้าที่

45. นางสาวอังศณา จันทร์ณรงค์
เจ้าหน้าที่

46. นายปฐมวงศ์ เขินกลาง
เจ้าหน้าที่
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สำานักพัฒนานักศึกษา
Office of Student Development

ปรัชญา 
 เป็นหน่วยงานสำาคัญที่ผลักดันและสนับสนุนรูปแบบการเรียนการสอน ด้วยการเรียนรู้จากการทำางาน (Work-based Learning)

วิสัยทัศน์ 
 สนับสนุนการฝึกเรียนรู้ภาคปฏิบัติของนักศึกษา และพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้มีความสามารถ สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ 

สามารถปฏิบัติงานได้เมื่อสำาเร็จการศึกษา

พันธกิจ 
 1. เป็นศูนย์ประสานงานการฝึกเรียนรู้ภาคปฏิบัติ

 2. เป็นศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนานักศึกษาให้มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ 

 3. เป็นศูนย์ข้อมูลการฝึกเรียนรู้ภาคปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ต่อสถานประกอบการและสถาบัน

 4. เป็นศูนย์พัฒนาหลักสูตรการฝึกภาคปฏิบัติร่วมกับสถานประกอบการ

 5. เป็นศูนย์สรรหาตำาแหน่งงานที่เหมาะสมกับบัณฑิต และติดตามผลการทำางานในระยะแรก

 6. เป็นศูนย์กลางแหล่งงานพิเศษ (Part Time) สำาหรับนักศึกษา

วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อสนับสนุนการฝึกเรียนรู้ภาคปฏิบัติของนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

 2. เพื่อพัฒนาหลักสูตรการฝึกภาคปฏิบัติร่วมกับสถานประกอบการ

 3. เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในด้านต่างๆ 

 4. เพื่อสรรหาตำาแหน่งงานที่เหมาะสมให้กับบัณฑิต และงานพิเศษสำาหรับนักศึกษา

 5. เพื่อลดอัตราการลาออกของนักศึกษาระหว่างการฝึกภาคปฏิบัติ

บทบาทหน้าที่
 1. รับเรื่องร้องเรียน ปัญหาจากการฝึกเรียนรู้ภาคปฏิบัติจากนักศึกษาและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาจากการฝึก

เรียนรู้ภาคปฏิบัติ

 2. การนิเทศและตรวจติดตามผลการฝึกเรียนรู้ภาคปฏิบัติ

 3. เป็นผู้ประสานงาน และพัฒนาหลักสูตรการฝึกภาคปฏิบัติร่วมกับสถานประกอบการ

 4. วางแผน จัดอบรม และประเมินผล การฝึกเตรียมเข้าทำางาน (ฝต.) สำาหรับนักศึกษา

 5. สรรหาตำาแหน่งงาน (Career Path) ของบัณฑิต

 6. รวบรวม และประชาสัมพันธ์งานพิเศษสำาหรับนักศึกษา (Part Time)

 7. สนับสนุนกิจกรรมภายในสถาบันฯ
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โครงสร้างสำานักพัฒนานักศึกษา

สำานัก
พัฒนานักศึกษา

งานที่ปรึกษา

การฝึกภาคปฏิบัติ

งานบริหาร

สำานักงาน
งานพัฒนา

ศักยภาพนักศึกษา

งานพัฒนา

อาชีพนักศึกษา

งานพัฒนา

หลักสูตรการฝึก
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รายชื่อบุคลากรสำานักพัฒนานักศึกษา

1. อาจารย์ณรงค์ กาสิกพัสสตร์
ผู้อำานวยการ สำานักพัฒนานักศึกษา

2. นางลาวัลย์ แจ้งอัมพร
รองผู้อำานวยการ 

3. นางอารีวรรณ ลีทัพไทย
ผู้ช่วยผู้อำานวยการ 

4. นางสาวมลทิพย์ แสนคนึง
ผู้จัดการฝ่ายที่ปรึกษาการฝึกภาคปฏิบัติ

	  5. นางสาวศรินทิพย์ กาสุข
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาอาชีพ

6. นางสาวกัญญาวีร์ บัวนวล
เจ้าหน้าที่พัฒนานักศึกษา

7. นางสาวกันตินันท์ พิพัฒน์มณีกุล
เจ้าหน้าที่พัฒนานักศึกษา

8. นางสาวนงลักษณ์ กลีบยี่สุ่น
เจ้าหน้าที่พัฒนานักศึกษา
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9. นางสาวน้ำาผึ้ง สุขแล้ว
เจ้าหน้าที่พัฒนานักศึกษา

10. นางสาววิไลพร ประมูล
เจ้าหน้าที่พัฒนานักศึกษา

11. นางสาวศิรินัน กำามณี
เจ้าหน้าที่พัฒนานักศึกษา

12. นางสาวเพ็ญนภา เหมสุวรรณ์
เจ้าหน้าที่พัฒนานักศึกษา

13. นางสาวศรินรัตน์ ลิมปสนธิพงษ์
เจ้าหน้าที่พัฒนานักศึกษา

14. นางสาวจารุพร มีเพียร
เจ้าหน้าที่พัฒนานักศึกษา

15. นางสาวณฐพรรณ นิมิตรพรสุโข
เจ้าหน้าที่พัฒนานักศึกษา

16. นางสาวรัตนาภรณ์ ศรีเมือง
เจ้าหน้าที่พัฒนานักศึกษา

17. นางสาวฐาปนีย์ จึงอำานวยชัย
เจ้าหน้าที่พัฒนานักศึกษา

18. นายอนุสิทธิ์ พลปิยะ

เจ้าหน้าที่พัฒนานักศึกษา
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สำานักส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
Office of Arts and cultural Affairs

ปรัชญา 

 อนุรักษ์ สร้างสรรค์ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสู่สังคม 

วิสัยทัศน ์ สำานักส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนและให้บริการด้านการอนุรักษ์ สร้างสรรค์ ศิลปวัฒนธรรมแก่สังคม

พันธกิจ 

 1. อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติให้คงอยู่สืบไป

 2. สร้างสรรค์และประยุกต์การแสดงและดนตรี นาฏศิลป์ ในรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะออกสู่สังคม

 3. พัฒนาทักษะความสามารถทางศิลปวัฒนธรรมด้านดนตรี นาฏศิลป์ และการแสดง

 4. เผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติเพื่อสร้างความเข้าใจและสายสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

ภาระหน้าที่ตามโครงสร้าง ประกอบด้วย 4 ฝ่ายงาน ดังนี้ 
1. งานบริหารสำานัก

  1.1. จัดทำาแผนงานและงบประมาณประจำาปี 

  1.2  จัดทำา KPIs และสรุปการประเมินผลงานเป็นรายบุคคลประจำาปี 

  1.3  รวบรวมข้อมูลและจัดทำาประกันคุณภาพการศึกษา

  1.4  ธุรการและงานเลขานุการ 

  1.5  เบิก-จ่ายงบประมาณของสำานัก

  1.6  งานที่ได้รับมอบหมาย 

2. งานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

  2.1  รวบรวมและทำาทะเบียนของที่ระลึกที่ได้รับจากหน่วยงานภายนอก 

  2.2  กำากับดูแลและให้บริการห้องซ้อม เครื่องดนตรี อุปกรณ์และเครื่องแต่งกายการแสดง 

  2.3  จัดซื้อ และบำารุงรักษาเครื่องดนตรี เครื่องแต่งกายและอุปกรณ์การแสดง

  2.4  จัดอบรมด้านศิลปวัฒนธรรมแก่นักศึกษา และบุคลากรภายในสถาบัน 

  2.5  สำารวจและยกย่องเชิดชูปราชญ์ชุมชน และคัดเลือกนักศึกษาที่มีผลงานดีเด่นด้าน ศิลปวัฒนธรรม 

  2.6  งานที่ได้รับมอบหมาย 

3. งานสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรม

  3.1  คัดเลือกนักศึกษาทุนความสามารถพิเศษ (เพชร PIM) ด้านดนตรี-นาฏศิลป์-งานประดิษฐ์

  3.2  พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษด้านศิลปวัฒนธรรม

  3.3  สร้างสรรค์และฝึกซ้อมการแสดง 

  3.4  กำากับดูแลและนำานักศึกษาไปแสดงดนตรี-นาฏศิลป์ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน

  3.5  บันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และจัดเก็บอย่างเป็นระบบ 

  3.6  งานที่ได้รับมอบหมาย 

4. งานเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

  4.1  ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับกิจกรรมด้าน ศิลปวัฒนธรรมและการแสดง 

  4.2  สนับสนุนนักศึกษาเข้าประกวดดนตรี ขับร้องและนาฏศิลป์ภายนอกสถาบัน 

  4.3  สนับสนุนตัวแทนสถาบันเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมกับหน่วยงานภายนอก 

  4.4  จัดทำาสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ผลงาน/กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม

  4.5  งานที่ได้รับมอบหมาย
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รายชื่อบุคลากรสำานักส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม

1. อาจารย์มิ่งขวัญ กล้วยไม้

ผู้อำานวยการสำานักส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม

2. นางสาวมลฤดี มานิล
ผู้จัดการฝ่ายงานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

3. นางสาวนิภาพร บุญทองใหม่
เจ้าหน้าที่งานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

4. นางสาวปราณี บำารุงบ้าน

ผู้จัดการฝ่ายงานสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรม

5. นายธีรยุทธ ศิริวังโส

เจ้าหน้าที่งานสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรม

6. นายประดิษฐ์ ปัญญา

เจ้าหน้าที่งานสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรม

7. นางสาวเกศิณี มีพร้อม
เจ้าหน้าที่งานสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรม

8. นายวาคิม ศรีรักษ์
เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายงานเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
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สำานักบัญชีและการเงิน 
Office of Accountancy and Finance

ปรัชญา    
 ซื่อสัตย์ โปร่งใส  มีใจให้บริการ ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ

วิสัยทัศน์   
 มุ่งมั่นปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ นำาพาองค์กรสู่ความยั่งยืน    

พันธกิจ
 1. จดัทำารายงานทางการเงนิของสถาบนั ใหม้คีวามถกูต้อง ครบถว้น ทนัเวลา ตรงตอ่ความตอ้งการและมนีวตักรรมในการปรบัปรงุกระบวนการ

ทำางานอย่างต่อเนื่อง

 2. วิเคราะห์และเสนอแนะมุมมองทางการเงินเพื่อการลงทุนที่คุ้มค่า

 3. ตรวจสอบการปฏิบัติงานและพัฒนาระบบงานเพื่อการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 4. บริหารจัดการสภาพคล่องทางการเงินเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสร้างหลักประกันความมั่นคงทางการเงิน

 5. บริหารควบคมุดแูลการปฏบิตังิาน ใหเ้ปน็ไปตามขอ้บงัคบั นโยบายของสถาบนัและกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งตลอดจนเงือ่นไขตามพนัธะสญัญา

ภาระหน้าที่ตามโครงสร้าง ประกอบด้วย 3 ฝ่ายงาน ดังนี้ 
1. งานบัญชี

   1.1  จัดทำาบัญชี และรายงานงบการเงินประจำาปี ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และตามหลักกฏหมาย รวมทั้ง 

กรมสรรพากร

  1.2  รวบรวมข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ผลการดำาเนินงานรายเดือน รายไตรมาสและสะสม

2. งานงบประมาณ

  2.1  จัดทำาแผนงบประมาณประจำาปี

  2.2  จัดสรร ควบคุมงบประมาณ เพื่อใช้ในโครงการต่างๆ ตามแผนกลยุทธ์ของสถาบัน

3. งานการเงิน

  3.1  บริหารจัดการการเงินของสถาบัน ให้มีสภาพคล่อง ที่เหมาะสมกับการดำาเนินงานของสถาบัน

  3.2  จัดหาแหล่งเงินต้นทุนต่ำาในการดำาเนินการทางการศึกษาให้เกิดความคุ้มค่า

  3.3  จัดหาแหล่งเงินฝากที่ให้ประโยชน์สูงสุด กรณีสถาบันมีสภาพคล่องทางการเงินคงเหลือ

  3.4  วิเคราะห์ความคุ้มค่าและศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
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รายชื่อบุคลากรสำานักบัญชีและการเงิน

1. นายสุพจน์ ชิตเกษรพงศ์
ผู้อำานวยการสำานักบัญชีและการเงิน

2. นายสุพจน์ วชิรจิรากร

รองผู้อำานวยการสำานักบัญชีและการเงิน

3. นางสาวผ่องพักตร์ ตันติวิชญวานิช
ผู้ช่วยผู้อำานวยการสำานักบัญชีและการเงิน

 

4. นางสาวพลอยปภัส นิรันรัตน์
ผู้จัดการฝ่ายงานบัญชี

5. นาวสาวทิพย์มณฑา ฉัตรแก้ว
ผู้จัดการฝ่ายงานงบประมาณ

6. นางการัณภร จันทร์ทองแท้
 ผู้จัดการฝ่ายงานการเงิน

7. นางสาวบุญญาดา ธนนาถเจริญ
เจ้าหน้าที่บัญชี

8. นางสาวพรทิพย์ ศรีแพง
เจ้าหน้าที่บัญชี
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9. นายเอกพงษ์ จุ่งมิตร
เจ้าหน้าที่บัญชี

10. นางสาวอัญชลี ตรีโชติ
เจ้าหน้าที่บัญชี

11. นางสาวธนัญญา พลตรี
เจ้าหน้าที่บัญชี

12. นางสาวธณัชภรณ์ บัวสังข์
เจ้าหน้าที่การเงิน

13. นายไกรเกรียง สุคนธรส
เจ้าหน้าที่การเงิน

14. นางสาววิไลลักษณ์ อรชร
เจ้าหน้าที่การเงิน
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หน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง

  

 งานจัดซื้อจัดจ้าง สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ได้ดำาเนินการก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2550 ตามโครงสร้างเดิม ใช้ชื่อว่างานจัดซื้อและพัสดุ  

ภายใตก้ารดำาเนนิงานของสำานกับรหิารอาคารและทรพัยส์นิในขณะนัน้ และในป ีพ.ศ. 2556 ไดม้กีารปรบัเปลีย่นโครงสรา้งการบรหิาร และไดเ้ปลีย่น

ชือ่จากงานจดัซือ้และพสัดเุปน็ “หนว่ยงานจดัซือ้/จดัจา้ง” มผีูอ้ำานวยการงานจดัซือ้/จดัจา้ง ทำาหนา้ทีบ่รหิารจดัการ ในการดำาเนนิงานของหนว่ยงาน 

วิสัยทัศน์
 บริหารจัดการ เติมความโปร่งใส ให้กับการจัดซื้อ จัดจ้าง เพื่อให้เป็นแบบอย่างสถาบันฯ อย่างจริงจัง ต่อเนื่องและยั่งยืน

พันธกิจ
 1. การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่มีประโยชน์ใช้สอยเหมาะสม

 2. การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อความต้องการปฏิบัติงาน

 3. การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ด้วยต้นทุนและแหล่งขายที่เหมาะสม 

บทบาทหน้าที่ 
 งานจัดซื้อจัดจ้าง มีภาระหน้าท่ีดำาเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ทั้งวัสดุอุปกรณ์ การบริการ และครุภัณฑ์ต่างๆ สำาหรับการจัดการเรียนการสอน  

และงานบริหารของสถาบันฯ ให้พร้อมสำาหรับความต้องการใช้งาน และจัดทำาข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างให้ผู้บริหาร

ที่ตั้งและเบอร์โทรศัพท์
 ตั้งอยู่ที่อาคารหอประชุมปัญญาภิวัฒน์ ชั้น 1 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

 โทรศัพท์  02-832-0939 โทรสาร 02-832-0395

 e-mail address : purchase@pim.ac.th 

วันและเวลาเปิดให้บริการ
 วันจันทร์-วันศุกร์  ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

 ตั้งแต่เวลา  8.00 – 17.00 น.โครงสร้างหน่วยงาน (แบ่งตามฝ่ายงาน)
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โครงสร้างหน่วยงานจัดซื้อ / จัดจ้าง

สมจิตร์ พรรษาวิวัฒน์

รักษาการผู้ช่วยผู้จัดการ

อภิสมา บุญเฉลียว

เจ้าหน้าที่อาวุโส

(งานซ่อมบำารุง)

หฤทัย ประทุมวงศ์

เจ้าหน้าที่อาวุโส

(สื่อสิ่งพิมพ์)

อารยา เหตุคุณ

เจ้าหน้า

(ทรัพย์สิน)

นันทีธรา อัยสานนท์

เจ้าหน้า

(เครื่องเขียนสำานักงาน)

เชษฐา โพธิสนธ์

เจ้าหน้าที่ธุรการ
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รายชื่อบุคลากรหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง

1. นางสาวสมจิตร์ พรรษาวิวัฒน์
ผู้ช่วยผู้อำานวยการ

02-832-0251

2. นางสาวหฤทัย ประทุมวงษ์
เจ้าหน้าที่อาวุโส
02-832-0253

3. นางสาวอภิสมา บุญเฉลียว
เจ้าหน้าที่อาวุโส
02-832-0968

4. นางอารยา เหตุคุณ
เจ้าหน้าที่

02-832-0252

5. นางสาวนันท์ธีรา อัยสานนท์
เจ้าหน้าที่

02-832-0490

6 นายเชษฐา โพธิสนธิ์
เจ้าหน้าที่

02-832-0939
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คำาอธิบายรายวิชา ระดับปริญญาตรี

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ข้อสังเกตสำาหรับคำาอธิบายรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 ** สำาหรับสาขาวิชาการจัดการอาคารและทรัพยากรกายภาพ

 *** สำาหรับสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

GE 1001  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร** 3(3-0-6)

  (Thai for Communication)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

 การใชภ้าษาไทยมาตรฐานในปจัจบุนั ทกัษะการใชภ้าษาไทยเพือ่การสือ่สาร ฝกึทกัษะ การฟงัและการพดูในโอกาสตา่งๆ ฝกึทกัษะการอ่าน

ทั้งร้อยแก้วและร้อยกรองเพื่อให้สามารถวิเคราะห์ ตีความ และวิจารณ์เรื่องที่อ่านได้ ฝึกทักษะการเขียนย่อหน้าและเรียงความ มีหนังสือนอกเวลา 

อ่านประกอบ

GE 1001  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร*** 3(2-2-5)

  (Thai for Communication)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

 การใชภ้าษาไทยมาตรฐานในปจัจบุนั ทกัษะการใชภ้าษาไทยเพือ่การสือ่สาร ฝกึทกัษะ การฟงัและการพดูในโอกาสตา่งๆ ฝกึทกัษะการอ่าน

ทั้งร้อยแก้วและร้อยกรองเพื่อให้สามารถวิเคราะห์ ตีความ และวิจารณ์เรื่องที่อ่านได้ ฝึกทักษะการเขียนย่อหน้าและเรียงความ มีหนังสือนอกเวลา 

อ่านประกอบ

GE 1002  ทักษะการเขียนภาษาไทย** 3(3-0-6)

  (Thai Writing Skills)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

 หลกัการเขยีนภาษาไทยเบือ้งตน้ การศกึษาคำาศพัทแ์ละวลเีพือ่การเขยีนภาษาไทย การเขยีนระดบัประโยคและยอ่หนา้ การเขยีนเรยีงความ

ขนาดสั้น การเขียนบรรยายและการเขียนเพื่อเล่าเรื่อง

GE 1002  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1*** 3(2-2-5)

  (English for Communication 1)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยเน้นคำาศัพท์และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษระดับพื้นฐาน การฟังและการพูดตลอดจนการออกเสียง

ภาษาอังกฤษระดับพื้นฐานเพื่อใช้ในชีวิตประจำาวันการอ่านข้อความและประกาศขนาดส้ัน และการเขียนประโยคระดับพื้นฐาน มีหนังสือนอกเวลา

อ่านประกอบ

GE 1003  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1** 3(3-0-6)

  (English for Communication I)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยเน้นคำาศัพท์และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษระดับพื้นฐาน การฟังและการพูดตลอดจนการออกเสียง

ภาษาอังกฤษระดับพื้นฐานเพื่อใช้ในชีวิตประจำาวันการอ่านข้อความและประกาศขนาดส้ัน และการเขียนประโยคระดับพื้นฐาน มีหนังสือนอกเวลา

อ่านประกอบ
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GE 1003  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2*** 3(2-2-5)

  (English for Communication 2)

วิชาบังคับก่อน : GE 1002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1

 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยเน้นคำาศัพท์และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษระดับพื้นฐาน การฟังและการพูดบทสนทนาในสถานการณ์

ตา่งๆ ตลอดจนการออกเสยีงภาษาองักฤษระดบัคำาและประโยค การอา่นขา่วภาษาองักฤษขนาดสัน้ และการเขยีนระดบัประโยคและยอ่หนา้ มหีนงัสอื

นอกเวลาอ่านประกอบ

GE 1004  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2** 3(3-0-6)

  (English for Communication II)

วิชาบังคับก่อน : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1

 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยเน้นคำาศัพท์และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษระดับพื้นฐาน การฟังและการพูดบทสนทนาในสถานการณ์

ตา่งๆ ตลอดจนการออกเสยีงภาษาองักฤษระดบัคำาและประโยค การอา่นขา่วภาษาองักฤษขนาดส้ันและการเขยีนระดบัประโยคและยอ่หนา้ มหีนงัสอื

นอกเวลาอ่านประกอบ

GE 1004  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3*** 3(2-2-5)

  (English for Communication 3)

วิชาบังคับก่อน : GE 1003 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2

 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยเน้นคำาศัพท์ สำานวน และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษระดับที่สูงขึ้น การฟังเพื่อจับประเด็นสำาคัญ การ

พูดเพื่ออธิบายและบรรยายความ เทคนิคการอ่านประเภทต่างๆ และการอ่านเชิงวิเคราะห์ และการเขียนเพื่ออธิบายและบรรยายความ มีหนังสือ 

นอกเวลาอ่านประกอบ

GE 1005  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3** 3(3-0-6)

  (English for Communication III)

วิชาบังคับก่อน : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2

 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยเน้นคำาศัพท์ สำานวนและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษระดับที่สูงขึ้น การฟังเพื่อจับประเด็นสำาคัญ  

การพูดเพื่ออธิบายและบรรยายความ เทคนิคการอ่านประเภทตา่งๆ และการอ่านเชิงวเิคราะห ์และการเขยีนเพื่ออธบิายและบรรยายความ มหีนงัสอื 

นอกเวลาอ่านประกอบ

 

GE 1005  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4*** 3(2-2-5)

  (English for Communication 4)

วิชาบังคับก่อน : GE 1004 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3

 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยเน้นคำาศัพท์ สำานวน และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษระดับที่สูงขึ้น การฟังเพื่อรายละเอียดและสาระ

สำาคัญ การพูดเพื่อการนำาเสนอข้อมูลและการสัมภาษณ์งาน การอ่านบทความประเภทต่างๆ เพื่อการวิเคราะห์และวิจารณ์ และการเขียนเพื่อเสนอ

ข้อมูลและการเขียนทางธุรกิจ มีหนังสือนอกเวลาอ่านประกอบ

GE 1006  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4** 3(3-0-6)

  (English for Communication IV)

วิชาบังคับก่อน : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3

 การใชภ้าษาองักฤษเพือ่การสือ่สารโดยเนน้คำาศพัท ์สำานวนและไวยากรณภ์าษาองักฤษระดบัทีส่งูขึน้ การฟงัเพือ่รายละเอยีดและสาระสำาคญั 

การพูดเพื่อการนำาเสนอข้อมูลและการสัมภาษณ์งาน การอ่านบทความประเภทต่างๆ เพื่อการวิเคราะห์และวิจารณ์ และการเขียนเพื่อเสนอข้อมูล 

และการเขียนทางธุรกิจ มีหนังสือนอกเวลาอ่านประกอบ
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GE 1006  ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ*** 3(2-2-5)

  (English Reading Skills)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

 หลักการอ่านภาษาอังกฤษเบื้องต้น การอ่านระดับย่อหน้า การอ่านบทความขนาดสั้น การศึกษาคำาศัพท์ที่ปรากฏในย่อหน้าและบทความ 

การศึกษาประโยคใจความสำาคัญ การอ่านจับใจความ การอ่านเพื่อการวิเคราะห์

GE 1007  ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ** 3(3-0-6)

  (English Reading Skills)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

 หลักการอ่านภาษาอังกฤษเบื้องต้น การอ่านระดับย่อหน้า การอ่านบทความขนาดสั้น การศึกษาคำาศัพท์ที่ปรากฏในย่อหน้าและบทความ 

การศึกษาประโยคใจความสำาคัญ การอ่านจับใจความ การอ่านเพื่อการวิเคราะห์

GE 1007  ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ*** 3(2-2-5)

  (English Writing Skills)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

 หลักการเขียนภาษาอังกฤษเบ้ืองต้น การศึกษาคำาศัพท์และวลีเพื่อการเขียนภาษาอังกฤษการเขียนระดับประโยคและย่อหน้า การเขียน 

เรียงความขนาดสั้น การเขียนบรรยายและการเขียนเพื่อเล่าเรื่อง

GE 1008  ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ** 3(3-0-6)

  (English Writing Skills)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

 หลักการเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น การศึกษาคำาศัพท์และวลีเพื่อการเขียนภาษาอังกฤษการเขียนระดับประโยคและย่อหน้าการเขียน 

เรียงความขนาดสั้น การเขียนบรรยายและการเขียนเพื่อเล่าเรื่อง

GE 1008  การออกเสียงภาษาอังกฤษ*** 3(2-2-5)

  (English Pronunciation)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

 ระบบเสียงในภาษาอังกฤษและสัทศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น การออกเสียงภาษาอังกฤษ ทั้งการออกเสียงสระและพยัญชนะ การ 

ออกเสียงเพื่อสื่อความหมายในคำาภาษาอังกฤษ การออกเสียงเน้นพยางค์ในคำา การออกเสียงหนักเบาในประโยค การฝึกอ่านออกเสียงระดับ ย่อหน้า

GE 1009  การออกเสียงภาษาอังกฤษ** 3(3-0-6)

  (English Pronunciation)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

 ระบบเสียงในภาษาอังกฤษและสัทศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น การออกเสียงภาษาอังกฤษ ทั้งการออกเสียงสระและพยัญชนะ การออก

เสียงเพื่อสื่อความหมายในคำาภาษาอังกฤษ การออกเสียงเน้นพยางค์ในคำา การออกเสียงหนักเบาในประโยค การฝึกอ่านออกเสียงระดับย่อหน้า

GE 1009  การสนทนาภาษาอังกฤษ*** 3(2-2-5)

  (English Conversation)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

 ฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสนทนา ถ้อยคำาที่พึงรู้เพื่อประโยชน์ในการสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำาวัน การเน้นเสียง 

หนักเบาในการสนทนา การฝึกพูดภาษาอังกฤษในสถานการณ์ที่หลากหลาย การฝึกพูดเสมือนจริงในสถานการณ์เฉพาะหน้า



419

GE 1010  การสนทนาภาษาอังกฤษ** 3(3-0-6)

  (English Conversation)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

 ฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสนทนา ถ้อยคำาที่พึงรู้ เพื่อประโยชน์ในการสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำาวัน การเน้นเสียง 

หนักเบาในการสนทนา การฝึกพูดภาษาอังกฤษในสถานการณ์ที่หลากหลาย การฝึกพูดเสมือนจริงในสถานการณ์เฉพาะหน้า

GE 1010  ภาษาอังกฤษจากสื่อ*** 3(2-2-5)

  (English from Media)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

 ภาษาอังกฤษจากสื่อประเภทต่างๆ ภาษาอังกฤษจากข่าวและประกาศ ภาษาอังกฤษจากงานบันเทิงคดี ภาษาอังกฤษจากโฆษณา  

ภาษาอังกฤษจากข้อมูลสินค้าหรือบริการในสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การจัดทำาโครงงานภาษาอังกฤษจากสื่อ

GE 1011  ภาษาอังกฤษจากสื่อ** 3(3-0-6)

  (English from Media)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

 ภาษาอังกฤษจากสื่อประเภทต่างๆ ภาษาอังกฤษจากข่าวและประกาศ ภาษาอังกฤษจากงานบันเทิงคดี ภาษาอังกฤษจากโฆษณา  

ภาษาอังกฤษจากข้อมูลสินค้าหรือบริการในสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การจัดทำาโครงงานภาษาอังกฤษจากสื่อ

GE 1011  ภาษาอังกฤษเพื่อการนำาเสนอ*** 3(3-0-6)

  (English for Presentation)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

 ฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการนำาเสนอรูปแบบต่างๆ การเตรียมตัวและกระบวนการเพื่อการนำาเสนอ คำาศัพท์และสำานวนที่ใช้ 

ในการนำาเสนอ พื้นฐานการเขียนและการพูดเพื่อการนำาเสนอ การฝึกฝนการนำาเสนอหลากหลายรูปแบบ

GE 1012  ภาษาอังกฤษเพื่อการนำาเสนอ** 3(3-0-6)

  (English for Presentation)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

 ฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการนำาเสนอรูปแบบต่างๆ การเตรียมตัวและกระบวนการเพื่อการนำาเสนอ คำาศัพท์และสำานวนที่ใช้ 

ในการนำาเสนอ พื้นฐานการเขียนและการพูดเพื่อการนำาเสนอ การฝึกฝนการนำาเสนอหลากหลายรูปแบบ

GE 1012  ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ*** 3(2-2-5)

  (English for Business)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

 ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษในบริบททางธุรกิจ การศึกษาคำาศัพท์ระดับพื้นฐานที่ใช้ในแวดวงธุรกิจ การสร้างสถานการณ์

จำาลองทางธุรกิจเป็นภาษาอังกฤษ และการนำาเสนอประเด็นทางธุรกิจเป็นภาษาอังกฤษ

GE 1013  ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ** 3(3-0-6)

  (English for Business)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

 ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษในบริบททางธุรกิจ การศึกษาคำาศัพท์ระดับพื้นฐานที่ใช้ในแวดวงธุรกิจ การสร้างสถานการณ์

จำาลองทางธุรกิจ เป็นภาษาอังกฤษ และการนำาเสนอประเด็นทางธุรกิจเป็นภาษาอังกฤษ
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GE 1014  ภาษาอังกฤษสำาหรับวิศวกรรมและเทคโนโลยี 3(2-2-5)

  (English for Engineering and Technology)

วิชาบังคับก่อน : GE 1003

 ศึกษาและฝึกฝนเพื่อพัฒนาความสามารถ ในการใช้ภาษาอังกฤษเชิงวิศวกรรมและเทคโนโลยี โดยเน้นการเพิ่มความสามารถในการอ่าน

ทำาความเข้าใจข้อความภาษาอังกฤษ ที่มีความสลับซับซ้อนของรูปประโยค ซ่ึงประกอบด้วยคำาศัพท์เทคนิคด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  

รวมทั้งฝึกการเขียนประโยคด้วยคำาศัพท์เทคนิค การข้อความภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับทางวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อใช้สำาหรับบทความ

วิชาการด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 

GE 2001  มนุษย์กับสังคม 3(3-0-6)

  (Man and Society)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

 ลกัษณะทัว่ไปของสงัคมมนษุย ์องคป์ระกอบ โครงสรา้ง และกระบวนการทางสังคม การเปล่ียนแปลงทางสังคมและวฒันธรรม การวเิคราะห์

สภาวะทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองในสถานการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งปัญหาสังคมและแนวทางการแก้ไข

GE 2002  การเมืองการปกครองไทย 3(3-0-6)

  (Thai Politics and Government)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

 ความเป็นมาของระบบการเมืองและการปกครองของไทยในสมัยต่างๆ อุดมการณ์ โครงสร้าง และกระบวนการทางการเมืองในระบอบ

ประชาธปิไตย ระบบพรรคการเมอืง ระบบการเลอืกตัง้ การปกครองส่วนทอ้งถิน่ การกำาหนดนโยบายสาธารณะ ปญัหาและการคล่ีคลายของการเมอืง

การปกครองไทยในปัจจุบัน

GE 2003  จิตวิทยาเพื่อการสร้างเสริมสัมพันธภาพทางสังคม 3(3-0-6)

  (Psychology for Social Relationships)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

 หลักการและทฤษฎีทางจิตวิทยาเกี่ยวกับสัมพันธภาพระหว่างบุคคลและสังคม การวิเคราะห์ตนและผู้อื่นเพื่อเป็นพื้นฐานในการปรับปรุง

ตนเองและสร้างสัมพันธภาพท่ีดีกับบุคคลในสังคมต่างๆ การเสริมสร้างจิตสำานึกทางสังคมที่ถูกต้อง การเสริมสร้างครอบครัวให้มีเสถียรภาพ  

สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง เสริมสร้างสังคมที่ประเมินคุณค่าด้วยความดี มีคุณธรรมและจริยธรรม

 

GE 2004  การพัฒนาสังคม 3(3-0-6)

  (Social Development)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

 ความหมายของการพฒันาสงัคม แนวคดิและทฤษฎกีารพฒันาแบบตา่งๆ อทิธพิลของโลกตะวนัตกและกระแสโลกาภิวตันท์ีส่่งผลตอ่ประเทศ

ที่กำาลังพัฒนา ลักษณะและปัญหาของสังคมไทย การดำาเนินงานพัฒนาของภาครัฐ เอกชน และองค์กรภาคประชาชน ภายใต้ความเหมาะสมของ 

สังคมไทย

GE 2005  เศรษฐกิจชุมชน 3(3-0-6)

  (Community Economy)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

 ความรู้เบื้องต้นและหลักการท่ีสำาคัญทางเศรษฐศาสตร์เพื่อความเข้าใจในกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน ผลกระทบที่มีต่อกันระหว่าง

เศรษฐกิจชุมชนและเศรษฐกิจของประเทศ การประยุกต์ใช้แนวความคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของชุมชน การพัฒนา

เศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืนในบริบทสังคมไทย
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GE 2006  สถานการณ์โลก 3(3-0-6)

  (Global Situations)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

 สถานการณ์และกระแสโลกทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการดำาเนินชีวิตของมนุษยชาติ รวมทั้งสังคม

ไทยในปจัจบุนัและอนาคต ตลอดจนแนวทางการปรบัตวัใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณด์งักลา่ว ความเขา้ใจและการยอมรบัในความแตกต่างทางสงัคม

และวัฒนธรรมเพื่อการอยู่ด้วยกันอย่างสมานฉันท์

GE 2007  กฎหมายในชีวิตประจำาวัน 3(3-0-6) 

  (Laws in Daily Life)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการทางยุติธรรม หลักการเกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่พื้นฐานของประชาชน 

ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายรัฐธรรมนูญ หลักทั่วไปในกฎหมายอาญา ความผิดอาญาที่ควรรู้ หลักทั่วไปว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา และหลักทั่วไป

ว่าด้วยกฎหมายภาษีอากร

GE 2008  บุคลิกภาพและการปรับตัว 3(3-0-6)

  (Personality and Adjustment)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

 ความหมาย ลกัษณะ และประเภทของบคุลกิภาพ ปจัจยัดา้นพนัธกุรรมและส่ิงแวดล้อมทีม่อีทิธพิลตอ่การพฒันาบคุลิกภาพบคุคล ความเครยีด

และการปรับตัว การพัฒนาและส่งเสริมบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ตลอดจนความสัมพันธ์ของบุคลิกภาพกับการสร้าง

มนุษยสัมพันธ์ เพื่อสามารถนำาไปใช้ประโยชน์ ในการประกอบอาชีพและการดำารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

GE 2009  การจัดการความขัดแย้งในชีวิตประจำาวัน 3(3-0-6)

  Conflict Management in Daily Life)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

 มโนทัศน์เกี่ยวกับปัญหาและความขัดแย้ง ท่ีมาของปัญหาและความขัดแย้ง การเผชิญปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาความขัดแย้งโดย

หลักสันติวิธี จริยธรรมและศีลธรรม การแสวงหาทางเลือกที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาความขัดแย้งในชีวิตและสังคม

GE 2010  สิทธิมนุษยชนและสังคม 3(3-0-6) 

  (Human Rights and Society)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

 ความหมายและความสำาคัญของสิทธิมนุษยชนและสังคม แนวคิดและกฎหมายสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ความเคลื่อนไหวและขบวนการ

สิทธิมนุษยชนในประเทศต่างๆ การสร้างจิตสำานึกด้านสิทธิมนุษยชน กรณีศึกษาปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย

GE 3001  มนุษย์กับอารยธรรม 3(3-0-6)

  (Man and Civilization)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

 วิวัฒนาการและลักษณะของอารยธรรมตะวันตกและตะวันออกตั้งแต่ ยุคโบราณถึงปัจจุบัน เน้นการศึกษาเปรียบเทียบอารยธรรมทางด้าน

สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง ปรัชญาศาสนา ภาษา วรรณคดี ดนตรี และทัศนศิลป์ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและเห็นคุณค่าการสร้างสรรค์

ของมนุษยชาติ 

GE 3002  ศิลปะและสุนทรียภาพ 3(3-0-6)

  (Arts and Aesthetics)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

 หลกัการเบือ้งตน้ของสนุทรยีศาสตร ์ความเขา้ใจพืน้ฐานเกีย่วกบัศลิปะทัง้ วจิติรศลิปแ์ละประยกุตศ์ลิป ์คณุคา่และความหมายของงานศลิปะ

ประเภทต่างๆ เน้นประสบการณ์ในการดูงานศิลปะและการฟังดนตรีประเภทต่างๆ
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GE 3003  วรรณคดีไทยเพื่อความชื่นชม 3(3-0-6)

  (Thai Literature for Appreciation)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

 ประวัติความเป็นมาของวรรณคดีไทยและงานเขียนประเภทต่างๆ รูปแบบ เนื้อหา การใช้ภาษา แนวคิด รวมทั้งกลวิธีการประพันธ์ 

วรรณคดีไทย วรรณคดีไทยในแง่วรรณศิลป์ คุณค่า และความสำาคัญของวรรณคดีไทยที่มีต่อชีวิตและสังคม

GE 3004  มนุษย์กับการใช้เหตุผลและจริยธรรม 3(3-0-6)

  (Man with Reasoning and Ethics)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

 หลักเกณฑ์และความสมเหตุสมผลในการอ้างเหตุผล การนิยามความหมาย ข้อบกพร่องในการอ้างเหตุผล วิเคราะห์การอ้างเหตุผลในชีวิต

ประจำาวนัเพ่ือการพิจารณาการใชเ้หตผุลไดอ้ยา่งถูกตอ้ง หลกัเกณฑแ์ละการตดัสนิคณุคา่ทางจรยิธรรมของนกัปรชัญาสำานกัตา่งๆ ปญัหาทางจรยิธรรม

ในสังคมปัจจุบันและการประยุกต์ใช้ในการดำาเนินชีวิต

GE 3005  ศาสนศึกษาเพื่อความสมานฉันท์ 3(3-0-6)

  (Religion Studies for Conflict Resolution)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

 แนวคดิของศาสนาทีส่ำาคญัๆ ทัง้ในโลกตะวนัตกและตะวนัออก หลกัคำาสอนและหลกัปฏบิตัใินแตล่ะศาสนา การนำาหลกัคำาสอนของศาสนา

ต่างๆ มาใช้ในการดำาเนินชีวิตอย่างผาสุก ทัศนะและความเข้าใจอันดีระหว่างศาสนาต่างๆ เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข

GE 3006  หมากล้อมกับการพัฒนาความคิด 3(3-0-6)

  (GO and Thinking Skills Development)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

 กฎกติกาการเล่นหมากล้อม การฝึกทักษะและเทคนิคในการเล่นหมากล้อม การฝึกฝนหมากล้อมเพื่อความสามารถในการตัดสินใจ 

เชิงกลยุทธ์ การบูรณาการหมากล้อมเข้ากับวิถีชีวิต การบูรณาการความฉลาดจากหมากล้อมกับปัญญาทางธรรม

GE 3007  ปรัชญากับการดำาเนินชีวิต 3(3-0-6)

  (Philosophy and Living)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

 ความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญากับชีวิตของมนุษย์ ความจริงเกี่ยวกับโลก จักรวาล และชีวิตมนุษย์ ธรรมชาติของความรู้ ชีวิตที่ประเสริฐ  

การนำาปรัชญามาเป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์ปัญหาร่วมสมัยเพื่อความเข้าใจและก่อเกิดสำานึกแห่งการอยู่ร่วมกับผู้คนในสังคมที่มีการดำาเนินชีวิต 

ที่แตกต่างหลากหลายได้อย่างสมดุลและสันติ

GE 3008  การคิดเชิงวิพากษ์และเชิงสร้างสรรค์ 3(3-0-6)

  (Critical and Creative Thinking)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

 การจัดระบบความคิด การส่งเสริมความคิดเชิงวิพากษ์ วัฒนธรรมในการวิพากษ์ กระบวนการจัดความคิดสร้างสรรค์ ทฤษฎีเกี่ยวกับ 

การคิดสร้างสรรค์ การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์เพื่อการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำาวัน

GE 3009  ศิลปวัฒนธรรมไทย 3(3-0-6)

  (Thai Arts and Culture)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

 ความหมาย ประเภท และบ่อเกิดของวัฒนธรรมไทย ลักษณะวัฒนธรรมไทยภาคต่างๆ การสร้างสรรค์ศิลปะไทย การดนตรีและนาฏศิลป์ 

ศิลปะการแสดง การละเล่น การแต่งกาย ประเพณี พิธีกรรมด้านต่างๆ แนวทางอนุรักษ์ สืบสาน และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมไทย
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GE 4001  คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำาวัน 3(3-0-6)

  (Mathematics and Statistics in Everyday Life)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

 พัฒนาการทางความคิดทางคณิตศาสตร์ ตรรกศาสตร์ ความสมเหตุสมผลและการใช้เหตุผล การคำานวณดอกเบี้ยทบต้นและค่าราย

ปี คณิตศาสตร์กับการแก้ปัญหา และการตัดสินใจในชีวิตประจำาวัน สถิติและการใช้เหตุผลทางสถิติ การอ่านและตีความหมายข้อมูลทางสถิติ 

ในชีวิตประจำาวัน

GE 4002  เทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกต์ใช้ *** 3(3-0-6)

  (Information Technology and Its Applications)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

 ความรูเ้บือ้งตน้ทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ โดยเรยีนรูถ้งึระบบคอมพวิเตอร ์องคป์ระกอบของคอมพวิเตอร ์เทคโนโลยกีารสือ่สาร ระบบ

เครือข่ายและระบบสารสนเทศ การใช้ปรากฏเพื่อเป็นเครื่องมือในการสืบค้นข้อมูล การฝึกหัดการใช้โปรแกรมสำาเร็จรูป และจริยธรรมในการใช้งาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ

GE 4002  เทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกต์ใช้ ** 3(2-2-5)

  (Information Technology and Its Applications)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

 ความรูเ้บือ้งตน้ทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ โดยเรยีนรูถ้งึระบบคอมพวิเตอร ์องคป์ระกอบของคอมพวิเตอร ์เทคโนโลยกีารสือ่สาร ระบบ

เครือข่ายและระบบสารสนเทศ การใช้ปรากฏเพื่อเป็นเครื่องมือในการสืบค้นข้อมูล การฝึกหัดการใช้โปรแกรมสำาเร็จรูป และจริยธรรมในการใช้งาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ

GE 4003  มนุษย์กับเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)

  (Man with Technology and Environment)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

 ความสัมพันธ์ระหว่าง มนุษย์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เพื่อแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม การใช้

เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อมนุษยชาติ

GE 4004  โภชนาการเพื่อสุขภาพ 3(3-0-6)

  (Nutrition for Health)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

 บทบาทและความสำาคัญของโภชนาการท่ีมีต่อร่างกาย สารอาหารประเภทต่างๆ โรคที่เกิดจากการบริโภคอาหารที่ไม่สมดุลและมีพิษ  

การควบคุมอาหารและน้ำาหนักของร่างกายอย่างปลอดภัย อาหารสำาหรับบุคคลในช่วงวัยต่างๆ อิทธิพลของความเชื่อและค่านิยมในการรับประทาน

อาหาร รวมทั้งอาหารแสลงโรค

GE 4005  การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)

  (Conservation of Energy and Environment)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

 ความสำาคัญของพลังงานต่อระบบนิเวศน์และต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สถานการณ์ปัจจุบันและวิกฤตการณ์พลังงาน ผล 

กระทบของการใชพ้ลงังานตอ่สิง่แวดลอ้ม การอนรุกัษพ์ลงังาน ความสมัพนัธร์ะหวา่งมนษุยก์บัสิง่แวดลอ้ม สาเหต ุประเภท และผลกระทบของมลพษิ 

สิ่งแวดล้อมทั้งทางดิน น้ำา อากาศ และเสียง การป้องกันและควบคุมภาวะมลพิษ
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GE 4006  ความหลากหลายทางชีวภาพ 3(3-0-6)

  (Biodiversity)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

 ความหมายและความสำาคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ ความเช่ือมโยงระหว่างความหลากหลายทางชีวภาพกับความหลากหลาย 

ทางวัฒนธรรม ความหลากหลายทางชีวภาพในระดับท้องถิ่นและระดับโลก การใช้ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน

ENL 1001  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำาวัน  3(2-2-5) 

  (English in Daily Life)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

 การใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำาวันโดยเน้นคำาศัพท์ และโครงสร้างไวยากรณ์ การฟังและการพูดที่ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ การออกเสียง 

ที่ถูกต้อง และวัฒนธรรมสากลที่จำาเป็นต่อการสื่อสารกับชาวต่างชาติ

ENL 1002  ภาษาอังกฤษในการทำางาน 3(2-2-5) 

  (English for Work)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

 การใช้ภาษาอังกฤษในท่ีทำางานโดยเน้นคำาศัพท์ สำานวน สำาหรับการติดต่อและประสานงาน การสนทนาทางโทรศัพท์ การเขียนจดหมาย 

อิเล็กทรอนิกส์ และวัฒนธรรมการทำางานกับชาวต่างชาติ

ENL 1003  ภาษาอังกฤษในการบริการธุรกิจ 3(2-2-5) 

  (English in Business Services)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

 การใช้ภาษาอังกฤษโดยเน้นคำาศัพท์ สำานวน เพื่อการบริการ การสนทนาโต้ตอบกับลูกค้าในสถานการณ์ต่างๆ การสื่อสารเพื่อสร้างความ 

พึงพอใจกับลูกค้า

ENL 1004  การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 

  (English Speaking Skill Development )

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

 ฝกึสนทนาในสถานการณเ์ชงิธรุกจิทีแ่ทจ้รงิทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตอ้นรบัลกูคา้ การตอบขอ้ซกัถามทางโทรศพัท ์เนน้ความสามารถท่ีจะสือ่สาร

ได้อย่างมีประสิทธิภาพในเรื่องต่างๆ ตั้งแต่เรื่องตัวบุคคล อาชีพการงาน ตลอดจนความรู้ทั่วไป

ENL 1021 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2(1-2-3)

  (Foundation English) 

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี

PREREQUISITE  : NONE

 การพัฒนาทักษะการฟังและพูด โดยเน้นความรู้คำาศัพท์และโครงสร้างภาษาเพื่อการสื่อสารระดับพื้นฐาน ตลอดจนความสามารถในการ 

ออกเสียงสระภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง เป็นการฟังเพื่อจับใจความสำาคัญและรายละเอียดจากข้อความหรือบทสนทนาส้ันๆ การพูดทักทาย เริ่ม 

บทสนทนา แนะนำาตนเอง ต้อนรับ ถามและตอบข้อมูลอย่างง่ายในสถานการณ์ต่างๆ ที่พบในชีวิตประจำาวัน รวมทั้งการอ่านและการเขียนข้อความ

ภาษาอังกฤษสั้นๆ ทั้งในรูปแบบทั่วไปและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

 The development of listening and speaking skills focusing on vocabulary and basic communicative sentence  

structures, as well as the ability to use correct pronunciation of English vowels. Listening for main ideas and specific details 

from short messages or short dialogues, including participating in a variety of simple situations such as greeting, introducing 

oneself, welcoming, asking for and giving in daily life information. Reading excerpts, and writing short messages in traditional 

and/or electronics formats included.



425

ENL 1022  ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 (1-2-3)
  (English for Real Life)  
วิชาบังคับก่อน : ENL 1021 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 
PREREQUISITE  : ENL 1021 Foundation English 
 การพัฒนาทักษะการฟังและพูด โดยเน้นความรู้คำาศัพท์และโครงสร้างภาษาเพื่อการส่ือสารระดับกลาง ตลอดจนความสามารถในการ 
ออกเสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง เป็นการฟัง พูด และแสดงความคิดเห็นในสถานการณ์ต่างๆ ที่ต้องใช้ภาษาที่ซับซ้อนขึ้น รวมทั้งการติดต่อ
ซื้อขาย การอ่านและเขียนเอกสาร/ข้อความเชิงธุรกิจเบื้องต้น เช่น รายละเอียดสินค้าบนฉลาก คำาแนะนำาการใช้อุปกรณ์ เป็นต้น ทั้งในรูปแบบทั่วไป
และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 The development of listening and speaking skills focusing on vocabulary and communicative sentence structures  
at intermediate level, as well as the ability to use correct pronunciation of English consonants, with the ability to listen, speak 
and give opinions in a variety of situations requiring more complex language, as well as to conduct transactions. Reading  
and writing basic business documents and messages such as product labels, and manual instructions, both in traditional  
and/or electronics formats included.

ENL 2021  ภาษาอังกฤษในธุรกิจบริการและการขาย 2(1-2-3)
  (English in the Service and Sales Business)
วิชาบังคับก่อน : ENL 1022 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 
PREREQUISITE : ENL 1022 English for Real Life
 การพัฒนาทักษะการฟังและพูดเพื่อการบริการลูกค้าและการขาย โดยเน้นคำาศัพท์ สำานวน การสนทนาโต้ตอบกับลูกค้าในสถานการณ์
ตา่งๆ รวมทัง้การสือ่สารเพือ่สรา้งความพงึพอใจใหก้บัลกูคา้ และเพือ่แกป้ญัหาเฉพาะหนา้ ตลอดจนความสามารถในการออกเสยีงพยญัชนะควบกล้ำา 
ในภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง
 The development of listening and speaking skills for service and sales business focusing on vocabulary, expressions 
and dialogues required in communication to promote customer satisfaction and to deal with on-the-spot solutions, as well 
as the ability to use correct pronunciation of English consonant clusters. 

ENL 2022  ภาษาอังกฤษเพื่อการนำาเสนอและการสื่อสารในเชิงธุรกิจ  2(1-2-3)
  (English for Presentation and Communication in Business) 
วิชาบังคับก่อน  : ENL 2021 ภาษาอังกฤษในธุรกิจบริการและการขาย  
PREREQUISITE  : ENL 2021 English in the Service and Sales Business
 การบูรณาการทักษะทางภาษาท้ังสี่ คือ การฟัง การพูด การอ่านและการเขียนในการหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีพ เพื่อนำาเสนอทั้ง 
ในรปูแบบการเขยีน/ตาราง และดว้ยวาจา รวมถงึการนำาเสนอขอ้มลูเกีย่วกบับรษิทัและสนิคา้ และการเขยีน การพดูเพือ่สง่เสรมิการขายสนิคา้/บรกิาร 
ฝึกปฏิบัติเทคนิคในการนำาเสนอขั้นพื้นฐาน ตลอดจนความสามารถในการใช้ระบบเน้นเสียงและจังหวะในภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง 
 Integration of four skills in English language in researching the career information to present both in writing (table) 
and speaking will be focused. Basic products presentation and company profile including sales promotions, services are also 
included, as well as the ability to use correct pronunciation of English stress and rhythm patterns. 

ENL 3021  ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครและสัมภาษณ์งาน 2(1-2-3)
   (English for Job Application and Interview) 
วิชาบังคับก่อน  : ENL 2022 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำาเสนอและการสื่อสารในเชิงธุรกิจ
PREREQUISITE  : ENL 2022 English for Presentation and Communication in Business
 พัฒนาทักษะในการกรอกแบบฟอร์มใบสมัคร การเขียนจดหมายสมัครงาน การเขียนประวัติส่วนตัว การสัมภาษณ์ โดยเน้นภาษาและ 
คำาศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการสัมภาษณ์สมัครงาน รวมทั้งการค้นคว้าและนำาเสนอเน้ือหาที่เกี่ยวข้องกับอาชีพที่สมัคร ตลอดจนความสามารถในการ 
ออกเสียงภาษาอังกฤษในรูปประโยคให้ถูกต้อง 
 The development of the skills in filling out a job application form, writing a cover letter, preparing a resume, and 
interviews, focusing on the language required in job application and interview, as well as conducting research and preparing 
presentation about the target job position. The ability to use sounds in connected speech correctly included. 
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ENL 3022  ภาษาอังกฤษในบริบทของสังคมทางธุรกิจ 2(1-2-3) 

   (English for Social / Business Contexts) 

วิชาบังคับก่อน  : ENL 2022 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำาเสนอและการสื่อสารในเชิงธุรกิจ  

PREREQUISITE  : ENL 2022 English for Presentation and Communication in Business

 การเขียนจดหมายตามโอกาสต่างๆ ท่ีผู้ทำางานในวงการธุรกิจต้องใช้ เช่น การแสดงความเสียใจ การแสดงความยินดี การกล่าวต้อนรับ 

ผู้มาเยือน การรับรองลูกค้าและอาคันตุกะ การเป็นพิธีกรในการจัดประชุมสัมมนา และสามารถเขียนวาระการประชุมและรายงานการประชุมได้  

ตลอดจนความสามารถในการออกเสียงภาษาอังกฤษในรูปประโยคให้ถูกต้อง 

 A practice in business letter writing in a variety of situations such as letters of condolences, congratulations, as well 

as in welcoming guests and customers, performing the role of Master of the Ceremony in meetings along with writing minutes 

of the meeting and meeting schedules. The ability to use sounds in connected speech correctly included.

ENL 3023 ภาษาอังกฤษในบริบทอาเซียน 2(1-2-3)

  (English in ASEAN Contexts)

วิชาบังคับก่อน  : ENL 2022 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำาเสนอและการสื่อสารในเชิงธุรกิจ  

PREREQUISITE  : ENL 2022 English for Presentation and Communication in Business 

 ทกัษะการฟงั การพดู การอา่น และการเขยีนภาษาองักฤษทีใ่ช้ในงานอาชพีในตลาดอาเซยีน โดยใชค้ำาศัพทแ์ละสำานวนทีเ่กีย่วขอ้งกบัลกัษณะ

งานเฉพาะสาขา อาชพีเพือ่การตดิตอ่ และประสานงาน ระหวา่งคูค่า้จากประเทศสมาชกิอาเซยีน รวมถงึความตระหนกัในความแตกตา่งทางวฒันธรรม

การทำางาน

 Listening, speaking, reading, and writing skills for careers in ASEAN, vocabulary and expressions related to specific 

types of careers and working in liaison with business partners among ASEAN countries, as well as an awareness of working 

culture differences.

ENL 3024 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสังคมออนไลน์ 2(1-2-3)

  (English for Communication on Social Media)

วิชาบังคับก่อน : ENL 2022 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำาเสนอและการสื่อสารในเชิงธุรกิจ  

PREREQUISITE  : ENL 2022 English for Presentation and Communication in Business

 ภาษาอังกฤษจากสื่อสังคมออนไลน์ (โซเชียลมีเดีย) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น ข้อมูลสินค้า โฆษณา สื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ  

หรือโซเชียลมีเดียอื่นๆ เป็นต้น และมีการจัดทำาโครงงานภาษาอังกฤษจากสื่อสังคมออนไลน์ (โซเชียลมีเดีย)

 English from a variety of domestic and international media, for example, product information, advertisements,  

electronic media and other social media, etc., with a focus on English project assignments.

ENL 4021  ภาษาอังกฤษเพื่อการจดบันทึกย่อและการสรุปความ 2(1-2-3) 

   (English for Note-Taking and Summarizing) 

วิชาบังคับก่อน  : ENL 2022 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำาเสนอและการสื่อสารในเชิงธุรกิจ  

PREREQUISITE  : ENL 2022 English for Presentation and Communication in Business

 ฝึกการจดบันทึกย่อ และการเขียนสรุปความ โดยเน้นทักษะการฟัง การอ่าน และการเขียนบันทึกย่อโดยเน้น การเขียนสรุปจากข่าวธุรกิจ 

ภาพยนตร์สั้น และสื่อสังคมออนไลน์ (โซเชียลมีเดีย) 

 A practice in basic skills needed for note-taking and summarizing with an emphasis on listening, reading and writing 

short notes and summaries from business news, short films and social media.
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ENL 4022  ภาษาอังกฤษสำาหรับการสอบวัดมาตรฐาน  2(1-2-3)

   (English for Standardized Tests) 

วิชาบังคับก่อน  : ENL 2022 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำาเสนอและการสื่อสารในเชิงธุรกิจ  

PREREQUISITE  : ENL 2022 English for Presentation and Communication in Business

 ทบทวนลักษณะภาษา โครงสร้างข้อสอบ ไวยากรณ์และคำาศัพท์ ข้อความที่ตัดตอนมาสำาหรับอ่าน ลักษณะการสนทนา บทสนทนา และ 

คำาพูดที่มักจะปรากฏในข้อสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ 

 A review of language patterns, test structures, grammar and vocabulary, reading excerpts, conversation styles  

and dialogues, common in standardized tests.

HUM 1001 มนุษย์กับอารยธรรม 3(3-0-6)

  (Man and Civilization)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

 ความหมายของอารยธรรม ความเปน็มาของอารยธรรมมนษุย ์เปรยีบเทยีบอารยธรรมตะวนัตกและตะวนัออก ความเชือ่มโยงของอารยธรรม

ในอดีตกับปรากฏการณ์ทางสังคมในปัจจุบัน

HUM 1002 ความงดงามแห่งชีวิต 3(3-0-6)

  (Beauty of Life)

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 

 ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคุณค่าและความงาม เน้นที่การรับรู้คุณค่า การสัมผัสความงามและการแสดงออกทางอารมณ์ของมนุษย์  

เรียนรู้เกี่ยวกับคุณค่าและความงามในด้านต่างๆ ท่ีเก่ียวกับการดำารงชีวิตของมนุษย์ ชีวิตกับความงามในด้านศิลปะ ดนตรี วรรณกรรม รวมไปถึง 

ความงามในธรรมชาติรอบตัวมนุษย์

HUM 1003  ศาสนศึกษาเพื่อสันติสุขและสันติภาพ  3(3-0-6)

  (Religion Studies for Tranquility and Peace) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 ความหมายและขอบข่ายของศาสนา ประเภทของศาสนา คุณค่าและอิทธิพลของศาสนาต่อชีวิตและสังคม แนวคิดสำาคัญและหลักปฏิบัติ 

ในการดำาเนินชีวิต ทั้งมิติปัจเจกบุคคลและสังคมของศาสนาต่างๆ ที่ว่าด้วยการมีชีวิตอย่างสันติสุขและการสร้างสรรค์สังคมให้มีสันติภาพ 

HUM 1004  หมากล้อมกับการพัฒนาความคิด 3(3-0-6)

  (GO and Thinking Skill Development)

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี

 ความเป็นมาของหมากล้อม กฎกติกาการเล่น การฝึกทักษะและเทคนิคการเล่นหมากล้อม การฝึกฝนหมากล้อมเพื่อความสามารถ 

ในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ การบูรณาการหมากล้อมเข้ากับวิถีชีวิต การบูรณาการความฉลาดจากหมากล้อมกับปัญญาทางธรรม

HUM 1005  ปรัชญากับการดำาเนินชีวิต  3(3-0-6)

  (Philosophy and Living)

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี

 ความหมายและบทบาทของปรัชญาในการดำาเนินชีวิต ความจริงเกี่ยวกับจักรวาล โลก และชีวิตของมนุษย์ ธรรมชาติของความรู้  

เกณฑ์ตัดสินคุณค่าทางจริยธรรม อุดมคติของชีวิต การวิเคราะห์ปัญหาร่วมสมัยในเชิงปรัชญา

HUM 1006  ไทยศึกษา 3(3-0-6)

  (Thai Studies)

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 

 ความเป็นมาของชุมชนไทย โลกทัศน์พื้นฐานของสังคมไทยในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและศิลปวัฒนธรรม สภาพและปัญหาของ 

สังคมไทยในปัจจุบัน แนวโน้มและทางออกของสังคมไทยในอนาคต 
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HUM 1007  การพัฒนาทักษะชีวิต 3(3-0-6)

  (Life Skills Development)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 การพฒันาทกัษะชวีติทีจ่ำาเปน็ โดยเนน้ทกัษะการคดิ ภาวะการเปน็ผู้นำา การอยูร่ว่มกนัในสังคม การเสียสละเพือ่ส่วนรวมและการมจีติสำานกึ

สาธารณะ การจัดการปัญหาความขัดแย้งในชีวิตประจำาวัน

HUM 1008  ขับร้องเพลงจีน 3(1-4-4)

  (Chinese Singing)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

 แหล่งกำาเนิดเสียง ระบบการหายใจ การควบคุมลมหายใจ การเปล่งเสียง การควบคุมเสียงในรูปแบบต่างๆ เรียนรู้โน้ตดนตรี การออก

เสียงให้ถูกระดับเสียงและอักขรวิธี ท่าทาง มารยาทในการขับร้อง การถ่ายทอดอารมณ์เพลง ฝึกปฏิบัติขับร้องเพลงจีนด้วยแบบฝึกหัดขั้นพื้นฐาน 

และฝึกการร้องรวมวง 

HUM 1009 ปฏิบัติเครื่องดนตรีจีน 3(1-4-4) 

  (Chinese Music Performance)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

 เรียนรู้ส่วนประกอบของเครื่องดนตรี การดูแลรักษา การหยิบจับเครื่องดนตรี การวางท่าทาง เรียนรู้โน้ตดนตรี ฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีจีน 

ในเพลงพื้นฐานและฝึกการบรรเลงเพลงรวมวง 

HUM 1021 สหวิทยาการมนุษยศาสตร์  3(3-0-6)   

  (Integrated Humanities)

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี

 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัมนษุยศาสตร ์ววิฒันาการความคดิและความเชือ่ของมนษุย ์ปฏสิมัพนัธต์อ่โลกและชวีติในมติขิองเหตผุลและอารมณ ์

แนวคิดเกี่ยวกับชีวิตในอุดมคติ คุณธรรมและจริยธรรม ศิลปะและวรรณกรรมที่มีอิทธิพลต่อมนุษย์

HUM 1022 ศาสนากับสันติภาพ  3(3-0-6)

  (Religion and Peace)

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 

 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับศาสนาและสันติภาพ บทบาทของศาสนาต่อประเด็นสันติภาพ แนวคิดของศาสนาเกี่ยวกับสันติภาพ แนวคิดของ

ศาสนาเกี่ยวกับปัญหาความรุนแรงและความขัดแย้ง แนวคิดของศาสนาเกี่ยวกับการสร้างสันติภาพ

HUM 1023 ศิลปะการดำาเนินชีวิต 3(3-0-6)

  (Art of Living)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

 ความหมายและสำาคญัของศลิปะการดำาเนนิชวีติ ความเขา้ใจตนเองและผูอ้ืน่ คณุคา่และความหมายของชวีติ การสรา้งความสมัพนัธท์ีเ่กือ้กลู

และเป็นธรรมต่อเพื่อนมนุษย์และสรรพสิ่ง การแก้ปัญหาชีวิตอย่างสร้างสรรค์และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

HUM 1024 จริยศาสตร์ธุรกิจ 3(3-0-6)

  (Business Ethics)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

 ความหมายของจริยศาสตร์ธุรกิจ แนวคิดหรือทฤษฎีเกี่ยวกับจริยศาสตร์ธุรกิจ ความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจกับจริยธรรม แนวคิดเกี่ยวกับ

จริยธรรมทางธุรกิจที่สำาคัญ ปัญหาจริยธรรมในระบบธุรกิจปัจจุบัน
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HUM 1025 มนุษย์กับการใช้เหตุผล  3(3-0-6)
  (Man and Reasoning)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
 ความหมายและบทบาทของเหตุผล รูปแบบการอ้างเหตุผล หลักเกณฑ์และความสมเหตุสมผลของการอ้างเหตุผล ข้อบกพร่องของการ 
อ้างเหตุผล ศึกษาวิเคราะห์การอ้างเหตุผลในชีวิตประจำาวันและชุดเหตุผลต่างๆ ที่มีอิทธิพลในสังคมปัจจุบัน

HUM 1026  การคิดเชิงวิพากษ์และสร้างสรรค์ 3(3-0-6)
   (Critical and Creative Thinking)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
 ธรรมชาติของความคิด รูปแบบการคิดเชิงวิพากษ์ วัฒนธรรมการวิพากษ์ รูปแบบการคิดเชิงสร้างสรรค์ การส่งเสริมการคิดเชิงวิพากษ์ 
และเชิงสร้างสรรค์ในชีวิตประจำาวัน 

HUM 1027 ชีวิตกับวรรณกรรมสร้างสรรค์  3(3-0-6)
  (Life and Creative Literature)
วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี
 มติอินัหลากหลายของชีวติมนษุยท์ีส่ะทอ้นผา่นผลงานสรา้งสรรคเ์ชงิวรรณกรรมในรปูสือ่สิง่พมิพ ์ภาพยนตร ์สือ่อเิลก็ทรอนกิส ์และสือ่อืน่ๆ 
เพื่อแสดงให้เห็นโลกทัศน์ คุณค่า ความเชื่อและศรัทธาของมนุษย์

HUM 1028 นวัตกรรมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
  (Innovations and Quality of Life Improvement)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
 ความหมายและความสำาคญัของนวตักรรมทีม่ผีลตอ่ชวีติมนษุย ์ความสมัพนัธร์ะหวา่งนวตักรรมกบัความตอ้งการพืน้ฐานของมนษุย ์ประโยชน์
และตัวอย่างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติ

MAT 2503 สถิติพื้นฐาน  3(3-0-6)
  (Fundamental Statistics)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
 ศึกษาความหมายของสถิติ การเรียนรู้ระเบียบวิธีทางสถิติ เพื่อประยุกต์ในทางวิศวกรรม โดยมุ่งให้เข้าใจเกี่ยวกับการรวบรวม และการ 
นำาเสนอข้อมูลในแบบต่างๆ การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง และมาตราวัด การกระจายข้อมูล ทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ยวกับความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม 
การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบต่างๆ เช่น การแจกแจงแบบทวินามไฮเปอร์จีออเมตริก ปัวซองส์ การแจกแจงแบบปกติ ทฤษฎีการสุ่มตัวอย่าง  
และการแจกแจงค่าเฉลี่ยฟังก์ชั่นของตัวอย่างสุ่ม การประมาณค่าพารามิเตอร์ การทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับค่ามัชฌิม ค่าแปรปรวน สัดส่วน  
และการทดสอบไควสแควร์

SCI 1001 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำาวัน 3(3-0-6)
   (Mathematics and Statistics in Daily Life)
วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 
 การคิดเชิงวิเคราะห์ หลักความสมเหตุสมผลและการอ้างเหตุผล การนำาคณิตศาสตร์และสถิติมาใช้แก้ปัญหาและตัดสินใจในชีวิตประจำา
วัน การตัดสินใจโดยใช้หลักความน่าจะเป็น เทคนิคการนำาเสนอข้อมูลแบบต่างๆ การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น การอ่านค่าและตีความหมายจาก 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิต

SCI 1002  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6)
   (Applications of Information Technology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับระบบคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการสื่อสารและระบบเครือข่าย การประยุกต์ใช้ปรากฏเพื่อการติดต่อสื่อสาร  
การค้นหาข้อมูล การศึกษาและนำาไปใช้เชิงพาณิชย์ ความรู้เบื้องต้นทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเภทของระบบสารสนเทศ ระบบฐานข้อมูล 
เบื้องต้น ความปลอดภัยของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และจริยธรรมในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
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SCI 1003  การอนุรักษ์พลังงานและการจัดการสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)

   (Energy Conservation and Environmental Management)

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี

 ความหมายและหลักการของการอนุรักษ์พลังงาน ความสำาคัญของการใช้และอนุรักษ์พลังงานอย่างถูกวิธี สถานการณ์ปัจจุบัน 

และวิกฤตการณ์พลังงานของโลก ผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมของการใช้พลังงานอย่างไม่ถูกต้อง หลักการจัดการสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำางานและ

ในโรงงานอุตสาหกรรม กฎหมายและมาตรฐานของการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรม 

 SCI 1004  เทคโนโลยีสำาหรับสำานักงานอัตโนมัติ 3(2-2-5)

   (Technology for Office Automation) 

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี

 ความรูเ้กีย่วกบัสำานกังานอตัโนมตั ิบทบาทและการใชค้อมพวิเตอรใ์นสำานกังาน ระบบตดิตอ่สือ่สารและการประยกุตใ์ชเ้ครอืขา่ยคอมพวิเตอร์

ในสำานกังาน การใชโ้ปรแกรมประยกุตใ์นสำานกังาน เชน่ โปรแกรมประมวลผลคำา โปรแกรมจดัการการคำานวณ โปรแกรมนำาเสนองาน โปรแกรมจดัการ

การนัดหมาย เป็นต้น การประชุมทางไกล แนวคิดของระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning) ระบบความปลอดภัย

ของข้อมูล

SCI 1005  โภชนาการเพื่อสุขภาพ 3(3-0-6)

   (Nutrition for Health)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

 บทบาทและความสำาคัญของโภชนาการท่ีมีต่อร่างกาย สารอาหารประเภทต่างๆ โรคที่เกิดจากการบริโภคอาหารที่ไม่สมดุลและมีพิษ  

การควบคุมอาหารและน้ำาหนักของร่างกายอย่างปลอดภัย อาหารสำาหรับบุคคลในช่วงวัยต่างๆ อิทธิพลของความเชื่อและค่านิยมในการรับประทาน

อาหาร รวมทั้งอาหารแสลงโรค

SCI 1006 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย 3(3-0-6)

  (Introduction to Research)

 ประเภทของการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้น การเขียนโครงการวิจัย การวางแผนการวิจัย เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง เทคนิคการวิเคราะห์ 

และแปลผลข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การเขียนรายงานการวิจัย และจรรยาบรรณของนักวิจัย

SCI 1007  การประยุกต์ใช้สถิติเพื่อการวิจัยสังคมศาสตร์ 3(3-0-6)

  (Statistical Application for Social Science Research) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 แนวคิด และวิธีการในการประยุกต์ใช้สถิติพื้นฐานในฐานะเครื่องมือในการวิจัยในงานวิจัยทางสังคมศาสตร์ ได้แก่ การใช้สถิติเชิงบรรยาย 

สถิติเชิงพรรณนา  การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนการสรุปผลเชื่อมโยงกับการวิจัยการสื่อสาร อาทิในการสำารวจความคิดเห็น 

(Poll) การวิจัยแบบสำารวจ (Survey) โดยเน้นการวิเคราะห์กรณีศึกษา จากการวิจัยที่นักศึกษาเก็บข้อมูลจริง

SCI 1008 การจัดการการเงินส่วนบุคคล 3(3-0-6)

   (Personal Financial Management)

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี

  แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารการเงินส่วนบุคคล ความเข้าใจจุดมุ่งหมายของการบริหารการเงินส่วนบุคคล ความสำาคัญของการบริหาร 

การเงินส่วนบุคคล การกำาหนดเงื่อนไขและเป้าหมายของการเงินส่วนบุคคล วงจรชีวิตของบุคคล คณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการเงินส่วนบุคคล  

การจดบันทึกรายได้รายจ่ายส่วนบุคคลและครัวเรือน การวางแผนและกลยุทธ์เกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา การบริหารความเสี่ยงส่วนบุคคล 

และการออมเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ของบุคคล

SCI 1021  วิทยาศาสตร์กับชีวิต 3(3-0-6)

   (Science and Life)

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี



431

 ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลของการใช้สารเคมีที่มีต่อส่ิงแวดล้อมและชีวิตประจำาวัน ผลกระทบที่เกิดจาก

การใช้ยาในชีวิตประจำาวัน หลักการของเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) ผลที่เกิดขึ้นจากการดัดแปลงพันธุกรรม (Genetically Modified  

Organisms: GMOs) ผลของรังสีจากดวงอาทิตย์และสารกัมมันตรังสีที่มีต่อชีวิตและส่ิงแวดล้อม ผลกระทบของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ 

ที่มีต่อมนุษย์ สภาพแวดล้อม สังคม การเมือง และวัฒนธรรม

SCI 1022 สถิติเบื้องต้น 3(3-0-6)

  (Basic Statistics)

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี

 หลักและวิธีการทางสถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน ที่นำามาใช้ในงานด้านต่างๆ ได้แก่ การทำาประชามติ การวิจัยเชิงสำารวจ โดยเน้น

การวิเคราะห์จากกรณีศึกษาและผลการวิจัยที่ใช้ข้อมูลจริง การเขียนรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

SOC 1001  บุคลิกภาพและสัมพันธภาพทางสังคม 3(3-0-6)

  (Personality and Social Relations)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

 ความหมายและองค์ประกอบของบุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพทั้งภายในและภายนอก ทักษะการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล  

การวิเคราะห์ตนเองและผู้อื่นเพื่อเป็นพื้นฐานในการปรับปรุงตนเอง และสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลในสังคมต่างๆ 

SOC 1002  การพัฒนาสังคม 3(3-0-6)

   (Social Development)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมกับการพัฒนา ความหมายและมโนทัศน์ต่างๆ ของการพัฒนาสังคม การพัฒนาสังคมกระแสหลัก อิทธิพล 

ของโลกตะวันตก จีน และกระแสโลกาภิวัตน์ที่ส่งผลประเทศที่กำาลังพัฒนา การพัฒนาอย่างยั่งยืน การศึกษาชุมชน หลักการและกระบวนการพัฒนา

สังคมแบบมีส่วนร่วม

SOC 1003 ประชาคมโลกกับอาเซียน 3(3-0-6)

  (Global Community and ASEAN)

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี

 ความหมาย พัฒนาการ ระบบความสัมพันธ์ในประชาคมโลก อาเซียน และประชาคมอาเซียนผลกระทบของเหตุการณ์สำาคัญที่เกิดขึ้น 

ในแต่ละภูมิภาคของโลกที่มีต่อภูมิภาคอาเซียน สภาพทางเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม การเมือง และสิ่งแวดล้อมในประชาคมอาเซียน

SOC 1004 การจัดการความขัดแย้งในชีวิตประจำาวัน 3(3-0-6)

  (Conflict Management in Daily Life)

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี

 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความขัดแย้ง การตอบสนองต่อปัญหาและความขัดแย้งในชีวิตอย่างสร้างสรรค์โดยใช้หลักสันติวิธีอันคำานึงถึง

คณุธรรมจรยิธรรมและสทิธสิว่นบคุคล การเจรจาตอ่รอง การแสวงหาทางเลือกทีเ่หมาะสมในการบรหิารจดัการความขดัแยง้เพือ่ดำารงตนอยูใ่นสงัคมได ้

อย่างมีความสุข

SOC 1005 ภาวะผู้นำาในสังคมยุคใหม่  3(3-0-6)

  (Leadership in Modern Society) 

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 

 ความหมาย พัฒนาการของภาวะผู้นำาและสังคมยุคใหม่ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้นำา ผู้นำากับการใช้อำานาจ คุณลักษณะและทักษะ

สำาคญัของผูน้ำาในสงัคมยคุใหม ่ผูน้ำาในสภาวะวกิฤต ผูน้ำากบัจติสำานกึสาธารณะ คณุธรรมและจรยิธรรมของผูน้ำา กรณศีกึษาผูน้ำาทีป่ระสบความสำาเรจ็  

และผู้นำาที่ล้มเหลว
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SOC 1006 กฎหมายในชีวิตประจำาวัน 3(3-0-6)

  (Law in Daily Life)

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี

 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการทางยุติธรรม หลักการเกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่พื้นฐานของประชาชน 

ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายรัฐธรรมนูญ หลักทั่วไปในกฎหมายอาญา ความผิดอาญาที่ควรรู้ หลักทั่วไปว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา และหลักทั่วไป 

ว่าด้วยกฎหมายภาษีอากร รวมทั้งการวิเคราะห์กรณีศึกษาสำาคัญในชีวิตประจำาวัน

SOC 1007  การบริหารงานบุคคล 3(3-0-6)

  (Personnel Administration)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

 ศึกษาหลักและหน้าที่สำาคัญเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล โครงสร้างและระบบการบริหารงานบุคคล การวางแผนงานบุคคล การจัดการ

คดัเลอืก การฝกึอบรมและพัฒนาการประเมนิผล การจา่ยคา่ตอบแทน การเลือ่นขัน้ และความดคีวามชอบ การพฒันาทรพัยากรบคุคลและการบำารงุ

รักษาทรัพยากรบุคคล การสร้างพลังบุคคลในองค์การ ตลอดจนการจัดสวัสดิการและการสร้างขวัญและกำาลังใจของคนงาน

SOC 1008  วัฒนธรรมข้ามชาติกับการทำางาน 3(3-0-6)

  (Working in Intercultural Setting)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

 การทำางานในวัฒนธรรมที่แตกต่าง การติดต่อสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมและประเด็นละเอียดอ่อนด้านวัฒนธรรม ปัญหาและแนวทางแก้ไข

ปัญหาเมื่อเผชิญกับวัฒนธรรมใหม่ แนวทางในการบริหารจัดการวัฒนธรรมข้ามชาติ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำางานและการเพิ่มผลผลิต

SOC 1009  การพัฒนาสุขภาพแบบองค์รวม 3(3-0-6)

  (Holistic Health Development)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

 องค์ประกอบของสุขภาพที่ดี การเสริมสร้างสุขภาพแบบองค์รวม เพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพ การดูแลตนเอง 

แบบบูรณาการ การออกกำาลังกายเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ จิตใจ และอารมณ์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิต การเจริญสติและฝึกสมาธิ  

การดำาเนินชีวิตอย่างบุคคลที่มีสุขภาพดีตามนิยามขององค์การ อนามัยโลก (World Health Organization : WHO)

SOC 1010 ความรู้เท่าทันสื่อ 3(3-0-6)

  (Media Literacy)

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 

 ศาสตร์และทักษะชีวิตในการเข้าถึง การวิเคราะห์ การวิพากษ์ การประเมินคุณค่า และการตอบสนองต่อข่าวสารที่นำาเสนอผ่านสื่อประเภท

ต่างๆ ทั้งที่เป็นสื่อดั้งเดิม สื่อใหม่ และสื่อเครือข่ายอย่างรู้เท่าทัน รวมทั้งการเรียนรู้  เข้าใจบทบาท หน้าที่ และสภาพของสื่อที่เป็นเสมือนเครื่องมือ

สำาคัญในระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม ตลอดจนการใช้สื่อให้เป็นประโยชน์ต่อการดำาเนินชีวิต ครอบครัว และสังคม

SOC 1011  เศรษฐกิจและการเมืองไทย 3(3-0-6)

  (Thai Politics and Economy)

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 

 ปรัชญา แนวคิดทฤษฎี เกี่ยวกับระบบการเมือง การปกครอง และเศรษฐกิจไทย อุดมการณ์ โครงสร้าง องค์ประกอบ และกระบวนการ

ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย รัฐธรรมนูญและการเลือกตั้ง ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อระบบการเมืองไทย การพัฒนาของระบบทุนนิยมไทย 

ปัญหาการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย และมาตรการของรัฐบาลในการแก้ปัญหา และพัฒนาเศรษฐกิจ
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SOC 1021 สหวิทยาการสังคมศาสตร์ 3(3-0-6)   

  (Integrated Social Science)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสังคมศาสตร์ ความเป็นมาและลักษณะสำาคัญของแนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และการเมือง 

ในยุคต่างๆ การวิเคราะห์ประเด็นปัญหาสังคมยุคปัจจุบันโดยใช้แนวคิดทางสังคมศาสตร์ เพศกับวัยรุ่น ภาวะผู้นำา การพัฒนาทักษะชีวิตและสังคม 

การวางแผนอนาคต และความรู้เท่าทันสื่อ

SOC 1022 มนุษย์กับโลกาภิวัตน์ 3(3-0-6)

  (Man and Globalization)

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี

 ความหมาย พัฒนาการ และลักษณะของโลกาภิวัตน์ ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับโลกาภิวัตน์ทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม  

และการเมือง ปฏิกิริยาและผลกระทบของโลกาภิวัตน์ที่มีต่อวีถีชีวิตของมนุษย์ในสังคมปัจจุบัน

SOC 1023 ปัญหาสังคมร่วมสมัย 3(3-0-6)

  (Contemporary Social Problems)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

 ความหมาย และขอบเขตของปัญหาสังคมร่วมสมัย หลักการและทฤษฎีปัญหาสังคมร่วมสมัย ความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

กับปัญหาสังคม วิเคราะห์สาเหตุ ผลกระทบของปัญหาสังคมร่วมสมัยที่มีต่อบุคคล กลุ่มคน และสังคม รวมทั้งแนวทางแก้ไข

SOC 1024 สังคมชนบทและเมือง 3(3-0-6)

  (Rural and Urban Society)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

 ความหมาย พัฒนาการ และลักษณะของชนบทและเมือง ด้านสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ กระบวนการกลายเป็นเมือง ปัญหา 

ของสังคมชนบทและเมืองอันเนื่องจากการพัฒนาประเทศ วิถีชีวิตของคนชนบทและคนเมืองในยุคปัจจุบัน 

SOC 1025  จิตวิทยาเพื่อการทำางาน 3(3-0-6)

  (Psychology for Work)

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี

 ขอบเขตของจิตวิทยาเพื่อการทำางาน พฤติกรรมมนุษย์ ความแตกต่างระหว่างบุคคล แรงจูงใจ การส่ือสาร การสร้างความสัมพันธ์ 

และการปรับตัวระหว่างคนทำางาน การแก้ปัญหาความขัดแย้งและความเครียดจากการทำางาน การนำาหลักจิตวิทยาประยุกต์ใช้ในการทำางาน

THA 1001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)

  (Thai for Communication)

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี

 การใช้ภาษาไทยมาตรฐานปัจจุบัน ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนในโอกาสต่างๆ  

และการนำาเสนองาน

THA 1002 ภาษาไทยพื้นฐาน 1 3(2-2-5) 

  (Basic Thai 1)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

 รูปและเสียงของพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ในภาษาไทย การผสมคำาอย่างง่าย ออกเสียงคำาให้ถูกต้องชัดเจน ใช้คำาศัพท์และรูปประโยค 

ให้ถูกต้องตามหลักภาษาไทย
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THA 1003 ภาษาไทยพื้นฐาน 2 3(2-2-5)

  (Basic Thai 2)

วิชาบังคับก่อน : THA 1002 ภาษาไทยพื้นฐาน 1

 คำา วลี และประโยคง่ายๆ การใช้ถ้อยคำา สำานวนท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ สนทนาเรื่องง่ายๆ เกี่ยวกับชีวิตประจำาวัน การใช้คำาเฉพาะ 

ถาม-ตอบเกี่ยวกับเรื่องรอบๆ ตัว

THA 1004 ลักษณะเฉพาะของภาษาไทย 3(3-0-6)

  (Unique Characteristics of Thai Language)

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี

 เอกลักษณ์ของภาษาไทย กำาเนิดตัวอักษรไทย เสียง พยางค์ ตัวสะกดมาตราต่างๆ คำาไทยแท้ สระ พยัญชนะ วรรณยุกต์ การใช้ วรรคตอน 

ลักษณะนาม การสร้างคำาและประโยค การสื่อความหมาย

THA 1005 การฟังและการพูดภาษาไทย 1 3(2-2-5) 

  (Thai Listening and Speaking 1)

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี

 ทกัษะการฟังเพือ่ความเขา้ใจในเนือ้หาสัน้ๆ เนน้การฝกึฟงับทสนทนาในชวีติประจำาวนั ฝึกการพดูสนทนาเรือ่งราวในชวีติประจำาวนั สามารถ

สื่อสารภาษาไทยเบื้องต้นได้

THA 1006 การฟังและการพูดภาษาไทย 2 3(2-2-5) 

  (Thai Listening and Speaking 2)

วิชาบังคับก่อน : THA 1005 การฟังและการพูดภาษาไทย 1

 ทักษะการฟังเพื่อความเข้าใจในเนื้อหาที่มีความยาวมากขึ้น ทักษะการพูด โดยเน้นการอธิบาย การเล่าเรื่องอย่างง่าย และสำานวนที่ใช้ 

เป็นประจำา ฝึกทักษะการฟังและการพูดในโอกาสต่างๆ 

THA 1007 การอ่านและการเขียนภาษาไทย 1 3(2-2-5)

  (Thai Reading and Writing 1)

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี

 ทักษะการเขียนตัวอักษร สระ วรรณยุกต์ ประสมตัวอักษร สร้างคำา วลี ประโยคความเดียว ความรวม ความซ้อน ท่องจำาคำาศัพท์ วลี  

อ่านออกเสียงคำาและประโยคอย่างง่ายได้อย่างถูกต้อง

THA 1008 การอ่านและการเขียนภาษาไทย 2 3(2-2-5)

  (Thai Reading and Writing 2)

วิชาบังคับก่อน  : THA 1007 การอ่านและการเขียนภาษาไทย 1

 ทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทยที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น เข้าใจสำานวน วลี ภาษาปาก สามารถอ่านบทความ ข่าว หรืองานเขียนที่มี 

คำาศัพท์และโครงสร้างที่ซับซ้อนและหลากหลาย

THA 1009 การสนทนาภาษาไทย 3(2-2-5)

  (Thai Conversation)

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี

 ทักษะการสนทนาภาษาไทยในชีวิตประจำาวัน เข้าใจรูปแบบการสนทนาจากสถานการณ์ต่างๆ เน้นการฝึกฟังและพูดจากส่ือหลากหลาย

ประเภท และพูดสนทนาตามสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำาวันได้อย่างเหมาะสม
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THA 1010 การสนทนาภาษาไทยธุรกิจ 3(2-2-5)

  (Business Thai Conversation)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

 ทกัษะการสนทนาภาษาไทยเชงิธรุกจิ ดา้นการปรกึษาหารอื การตดิตอ่ซือ้ขาย การตอ่รองราคา การเสนอราคา การสัง่ซือ้ การสง่มอบสนิคา้ 

การชำาระเงิน โดยฝึกฝนจากบทสนทนาที่สมมติขึ้นจากสถานการณ์ในการเจรจาธุรกิจ

THA 1011 การเขียนภาษาไทยธุรกิจ 3(2-2-5)

  (Business Thai Writing)

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี

 ทักษะการเขียนข้อความทั่วไปในรูปแบบต่างๆ การเขียนบันทึกเชิงธุรกิจ ข้อความประชาสัมพันธ์ จดหมายธุรกิจ บันทึกการประชุม

THA 1012 ภาษากับวัฒนธรรมไทย 3(3-0-6)

  (Thai Language and Culture)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

 ความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและวัฒนธรรม วัฒนธรรมไทยสมัยต่างๆ ค่านิยมและการปลูกฝังค่านิยม ประเพณีไทย 

วัฒนธรรมต่างชาติที่มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมไทย การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมกับปัญหาสังคม

THA 1013 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านภาษาไทยธุรกิจ 3(0-40-20)

  (Work-based Learning in Business Thai)

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี

 การฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง เรียนรู้ทักษะการทำางานในสำานักงาน และมีการรายงานผลการปฏิบัติงาน

อย่างเป็นระบบ ในความดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมกับพนักงานที่ปรึกษาในสถานประกอบการ

THA 1014 ภาษาไทยเพื่อธุรกิจท่องเที่ยว 3(3-0-6) 

  (Thai for Tourism)

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี

 ทักษะการสื่อสารภาษาไทยในธุรกิจท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ การจองตั๋ว การจองห้องพัก การรับโทรศัพท์ และการติดต่อประสานงานกับ 

บริษัทต่างๆ

THA 1015 ภาษาไทยเพื่อธุรกิจการโรงแรม 3(3-0-6)

  (Thai for Hotel Business)

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี

 ทักษะการสื่อสารในงานธุรกิจการโรงแรม คำาศัพท์ สำานวน รูปแบบประโยคภาษาไทยที่ใช้ในธุรกิจโรงแรม

THA 1016 ภาษาไทยเพื่อธุรกิจสิ่งพิมพ์ 3(3-0-6) 

  (Thai for Printing Business)

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี

 ทกัษะการสือ่สารในงานธรุกจิสิง่พมิพ ์คำาศพัท ์สำานวน รปูแบบประโยคภาษาไทยทีใ่ชใ้นธรุกจิส่ิงพมิพป์ระเภทตา่งๆ เชน่ หนงัสือ หนงัสอืพมิพ ์

นิตยสาร เป็นต้น

THA 1017 ภาษาไทยเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 

  (Thai for International Business)

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี

 ทักษะการสื่อสารในงานธุรกิจระหว่างประเทศ คำาศัพท์ สำานวน รูปแบบประโยคภาษาไทยที่ใช้ในธุรกิจการนำาเข้า-ส่งออกสินค้า การติดต่อ

สื่อสาร และการค้าขายระหว่างประเทศ
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THA 1018 ภาษาไทยเพื่อสำานักงาน 3(3-0-6) 

  (Thai for International Business)

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี

 ทักษะการสื่อสารในงานสำานักงาน คำาศัพท์ สำานวน รูปแบบประโยคภาษาไทยที่ใช้ในสำานักงาน

THA 1019 ภาษาไทยเพื่อไมตรีจิต 3(3-0-6) 

  (Thai for Hospitality)

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี

 ทักษะการสื่อสารภาษาไทยในการต้อนรับลูกค้า การทักทายตามธรรมเนียมไทย การแนะนำาตัว การบริการ การรู้จักลูกค้าชาวไทย 

ในงานบริการต่างๆ เช่น งานบริการในโรงแรม งานบริการในงานแสดงสินค้า การบริการเครื่องดื่ม-อาหาร งานบริการบนเครื่องบิน งานบริการ 

ในการท่องเที่ยว

THA 1021 ภาษากับวัฒนธรรมไทย 3(3-0-6)

  (Language and Thai Culture)

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี

 ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและวัฒนธรรม การใช้อวัจนภาษาไทย วัฒนธรรมไทยสมัยต่างๆ ค่านิยมและการปลูกฝังค่านิยม ประเพณีไทย 

วัฒนธรรมต่างชาติที่มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมไทย การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมไทย

หมวดวิชาเฉพาะ

ข้อสังเกตสำาหรับคำาอธิบายรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ

  * สำาหรับสาขาวิชาการจัดการอาคารและทรัพยากรกายภาพ

BA 1001  การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6)

  (Organization and Human Resource management)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

 รูปแบบและโครงสร้างองค์การต่างๆ วิธีการดำาเนินงานองค์การธุรกิจ วัฒนธรรมองค์การ การจัดการความขัดแย้ง และการต่อต้าน 

การเปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพ การใช้ทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์การ การพัฒนาบุคลากร  

การประเมนิผลและการควบคมุการปฏบิตังิาน การจดัการคา่จา้ง เงนิเดอืน สวสัดกิาร การสรา้งความพงึพอใจ และการธำารงรกัษาบคุลากรในองคก์าร

BA 1001  หลักการตลาด * 3(3-0-6)

  (Principles of Marketing)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

 บทบาทและความสำาคญัของการตลาดยคุใหมต่อ่ภาคธรุกจิและเศรษฐกจิ สภาพแวดลอ้มทางการตลาดทีม่อีทิธพิลตอ่ระบบตลาด พฤตกิรรม

และกระบวนการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภค การวิเคราะห์ส่วนแบ่งการตลาด การกำาหนดตลาดเป้าหมายการกำาหนดตำาแหน่งผลิตภัณฑ์ ตลอดจน 

การกำาหนดส่วนประสมทางการตลาด

BA 1002  หลักการตลาด 3(3-0-6)

  (Principles of Marketing)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

 บทบาทและความสำาคญัของการตลาดยคุใหมต่อ่ภาคธรุกจิและเศรษฐกจิ สภาพแวดลอ้มทางการตลาดทีม่อีทิธพิลตอ่ระบบตลาด พฤตกิรรม

และกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค การวิเคราะห์ส่วนแบ่งการตลาด การกำาหนดตลาดเป้าหมาย การกำาหนดตำาแหน่งผลิตภัณฑ์ ตลอดจน 

การกำาหนดส่วนประสมทางการตลาด
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BA 1002  การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์ * 3(3-0-6)

  (Organization and Human Resource management)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

 รูปแบบและโครงสร้างองค์การต่างๆ วิธีการดำาเนินงานองค์การธุรกิจ วัฒนธรรมองค์การ การจัดการความขัดแย้ง และการต่อต้าน 

การเปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพ การใช้ทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์การ การพัฒนาบุคลากร  

การประเมนิผลและการควบคมุการปฏบิตังิาน การจดัการคา่จา้ง เงนิเดอืน สวสัดกิาร การสรา้งความพงึพอใจ และการธำารงรกัษาบคุลากรในองคก์าร

BA 1003  หลักการบัญชี 3(3-0-6)

  (Principles of Accounting)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

 หลักการและขั้นตอนในการบันทึกบัญชี การจัดทำางบทดลอง รายการปรับปรุงและปิดบัญชีเมื่อส้ินงวดตามเกณฑ์คงค้าง การจัดทำา 

งบการเงนิเพือ่วดัผลกำาไร และแสดงฐานะทางการเงนิ การบญัชขีองธรุกจิบรกิาร ธรุกจิซือ้ขายสินค้า การบนัทกึบญัชเีกีย่วกบัภาษมีลูค่าเพิม่ การบญัชี

เกี่ยวกับธุรกิจอุตสาหกรรม รวมถึงการศึกษาวิธีการทางบัญชีเกี่ยวกับเงินสดและเงินฝากธนาคาร ลูกหนี้ และสินค้าคงเหลือ

BA 1003  หลักการค้าปลีกสมัยใหม่ * 3(3-0-6)

  (Principles of Modern Retail Business)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

 ความเป็นมาและความสำาคัญของการค้าปลีกสมัยใหม่ การจัดการเครือข่ายร้านค้าปลีก และองค์การ แฟรนไชส์ผู้บริโภคในธุรกิจค้าปลีก

สมัยใหม่ ทำาเลที่ตั้ง การออกแบบ การวางผังร้านค้าปลีก โครงสร้างองค์การค้าปลีก การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การจัดซื้อ การบริหารงบประมาณ 

การควบคุมสินค้า การกำาหนดราคา การสื่อสารทางการตลาด การบริการลูกค้า การจัดการซัพพลายเชน การใช้เทคโนโลยี และการควบคุม 

องค์การธุรกิจค้าปลีก

BA 1004  การบัญชีเพื่อการจัดการ 3(3-0-6)

  (Managerial Accounting)

วิชาบังคับก่อน : หลักการบัญชี

 การนำาข้อมูลทางการบัญชีมาใช้ในการตัดสินใจและวางแผนการดำาเนินงานของฝ่ายบริหาร โดยศึกษาการจำาแนกต้นทุนในรูปแบบต่างๆ 

แนวคิดเกี่ยวกับการบันทึกต้นทุนสินค้า การจัดสรรต้นทุน การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน ปริมาณ และกำาไร วิธีการต้นทุนผันแปร 

และต้นทุนรวม การจัดทำางบประมาณ ตลอดจนการจัดทำางบกระแสเงินสด

 

BA 1004  หลักการบัญชี * 3(3-0-6)

  (Principles of Accounting)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

 หลักการและขั้นตอนในการบันทึกบัญชี การจัดทำางบทดลอง รายการปรับปรุงและปิดบัญชีเมื่อส้ินงวดตามเกณฑ์คงค้าง การจัดทำา 

งบการเงนิเพือ่วดัผลกำาไร และแสดงฐานะทางการเงนิ การบญัชขีองธรุกจิบรกิาร ธรุกจิซือ้ขายสินค้า การบนัทกึบญัชเีกีย่วกบัภาษมีลูค่าเพิม่ การบญัชี

เกี่ยวกับธุรกิจอุตสาหกรรม รวมถึงการศึกษาวิธีการทางบัญชีเกี่ยวกับเงินสดและเงินฝากธนาคาร ลูกหนี้ และสินค้าคงเหลือ

BA 1005  การเงินธุรกิจ 3(3-0-6)

  (Business Finance)

วิชาบังคับก่อน : หลักการบัญชี

 ความสำาคัญและเป้าหมายของการบริหารการเงินของธุรกิจ การวางแผนและการบริหารการเงินเชิงธุรกิจ การจัดหาและจัดสรรเงินทุน  

การบริหารเงินทุนหมุนเวียน การวิเคราะห์ทางการเงิน งบประมาณลงทุน นโยบายเงินปันผล ตลอดจนนโยบายอื่นๆ ทางการเงิน
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BA 1005  เศรษฐศาสตร์จุลภาค * 3(3-0-6)

  (Managerial Accounting)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

 แนวความคิดและหลักวิชาทางเศรษฐศาสตร์อย่างกว้างขวาง เพื่อนำาไปใช้วิเคราะห์ปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ที่เกิดขึ้นในภาคเอกชนและ 

ภาคธุรกิจ กลไกในระบบเศรษฐกิจ ได้แก่ หน่วยผลิต และหน่วยบริโภค การทำางานกลไกของราคา ปัจจัยกำาหนดอุปสงค์และอุปทานของสินค้า 

ทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค และการตัดสินใจในการบริโภคภายใต้เงื่อนไขต่างๆ ด้านหน่วยผลิต พฤติกรรมการผลิต ต้นทุนการผลิต  

การกำาหนดราคาสนิคา้ในตลาดทีม่กีารแขง่ขนัอยา่งสมบรูณแ์ละไมส่มบรูณร์ปูแบบตา่งๆ ประสทิธภิาพการจดัสรรทรพัยากรการผลติในตลาดทีม่กีารแขง่ขนั 

อย่างสมบูรณ์ โดยเน้นแนวคิดและการประยุกต์ใช้

BA 1006  เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6)

  (Introduction to Economics)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

 แนวคิดและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ ท้ังเศรษฐศาสตร์จุลภาคและเศรษฐศาสตร์มหภาคที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการบริโภค การผลิต  

การออม การลงทุนของทั้งภาครัฐและเอกชน รายได้ประชาชาติ นโยบายของรัฐด้านเศรษฐกิจ การค้าระหว่างประเทศ และการเจริญเติบโต 

ทางเศรษฐกิจของประเทศ

BA 1007  เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 3(3-0-6)

  (Business Economics)

วิชาบังคับก่อน : เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

 การประยุกต์หลักเศรษฐศาสตร์เพื่อใช้ในการตัดสินใจในการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจขององค์การธุรกิจต่างๆ โดยเน้นการวิเคราะห์ 

และการประมาณอุปสงค์อุปทาน การวิเคราะห์การผลิตและต้นทุน ลักษณะโครงสร้างของตลาด การกำาหนดราคาและการวิเคราะห์ความเสี่ยง

BA 1008  สถิติธุรกิจ 3(3-0-6)

  (Business Statistics)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

 ระเบยีบวธิทีางสถติ ิตวัแปรเชงิสุม่ การแจกแจงตวัอยา่ง การสุม่ตวัอยา่ง การประมาณคา่ การทดสอบสมมตุฐิาน การวเิคราะหค์วามแปรปรวน 

สถิติที่ไม่ใช้พารามิเตอร์ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ การวิเคราะห์ความถดถอย และความน่าจะเป็นเพื่อนำาไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ทางธุรกิจ

BA 1009  การวิจัยธุรกิจ 3(3-0-6)

  (Business Research)

วิชาบังคับก่อน  สถิติธุรกิจ

 ระเบียบวิธีการวิจัยทางธุรกิจ ท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การวางแผนและการออกแบบการวิจัย การเลือกเครื่องมือในการวิจัย  

การเลือกวิธีการสุ่มตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติที่ใช้พารามิเตอร์และไม่ใช้พารามิเตอร์การใช้โปรแกรมสำาเร็จรูป 

ในการวิเคราะห์ข้อมูล ฝึกปฏิบัติและอภิปรายผล

BA 1010  กฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6)

  (Business Law)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

 หลกัทัว่ไปของกฎหมายแพง่และพาณชิยเ์รือ่งบคุคล นติบิคุคล สทิธสิภาพทรพัย ์การทำานติกิรรมและสญัญาสำาคญัทางธรุกจิ เอกเทศสญัญา

ประเภทต่างๆ ที่จำาเป็นต้องใช้ในทางธุรกิจ รวมทั้งหลักกฎหมายและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดตั้ง อำานาจหน้าที่การดำาเนินงานและการเลิกประกอบ

ธุรกิจของธุรกิจรูปแบบต่างๆ โดยเน้นการนำาไปใช้ในการดำาเนินธุรกิจ
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BA 1011  การภาษีอากร 3(3-0-6)

  (Taxation)

วิชาบังคับก่อน : กฎหมายธุรกิจ

 ลักษณะและหลักการของภาษีอากร ภาพรวมโครงสร้างระบบภาษีอากรของไทย การจัดเก็บภาษีตามประมวลรัษฎากรและกฎหมาย

อื่น หลักเกณฑ์ วิธีการประเมิน และการจัดเก็บภาษีอากรต่างๆ เช่น ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม อากรแสตมป์  

ภาษีเฉพาะและภาษีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโดยทั่วไป

BA 1012  การจัดการด้านการผลิตและการปฏิบัติการ 3(3-0-6)

  (Production and Operation Management)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

 บทบาทและความสำาคัญของการจัดการด้านการผลิต การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อใช้ในการจัดการด้านการผลิตและการปฏิบัติการ  

การกำาหนดความต้องการของลูกค้า การตัดสินใจในกรผลิต การเลือกทำาเลที่ตั้ง การวางแผนและการควบคุมการผลิต การจัดการความปลอดภัย 

ในโรงงาน ระบบการควบคุมสินค้าคงคลัง ระบบการบำารุงรักษา การวางแผนวัตถุดิบ ตัวแบบการขนส่ง และการใช้โปรแกรมการสั่งซื้อเพื่อช่วย 

ในการจัดการด้านการผลิต

 

BA 1013  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3(3-0-6)

  (Information Technology System for Management)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

 บทบาทและความสำาคญัของระบบสารสนเทศทีม่ตีอ่องคก์าร ประเภทและโครงสรา้งของระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิาร การใชข้อ้มลูและ

สารสนเทศเพือ่การตดัสนิใจของผูบ้รหิาร การจดัระบบฐานขอ้มลู ระบบควบคมุและระบบรกัษา ความปลอดภยัของขอ้มลู การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศร่วมกับกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน

 

BA 1014  การจัดการความเสี่ยง 3(3-0-6)

  (Risk Management) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

 สาเหตุและปัจจัยที่ทำาให้เกิดความเสี่ยงประเภทต่างๆ ในการดำาเนินธุรกิจ การวิเคราะห์ความเส่ียง การวัดความเส่ียง เครื่องมือที่ใช้ 

ในการจัดการความเสี่ยงเพื่อสนับสนุนกิจกรรมที่มีความสำาคัญต่อองค์การ รวมถึงการวิเคราะห์เพื่อเชื่อมโยงกับนโยบายและแผนงานขององค์การ

BA 1015  การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6)

  (Strategic Management)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

 บทบาทและความสำาคัญของการจัดการเชิงกลยุทธ์ องค์ประกอบของการจัดการเชิงกลยุทธ์ กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ การวางแผน

กลยุทธ์และกลวิธี ในระดับต่างๆ ภายในองค์การ การกำาหนดกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของธุรกิจ

BA 2001  การจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 3(3-0-6)

  (Modern Retail Business Management)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

 การจัดการองค์การธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ กลยุทธ์ในการดำาเนินงาน ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อธุรกิจค้าปลีก การตั้งราคาขายปลีก การส่งเสริม

การตลาด ชมุชนสมัพนัธแ์ละลกูคา้สมัพนัธ ์การสือ่สารทางการตลาดกบัลกูคา้ รวมทัง้การวเิคราะหก์รณศีกึษา และแนวโนม้สถานการณท์างดา้นธรุกจิ

ค้าปลีกในปัจจุบัน
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BA 2002  การเลือกทำาเลที่ตั้งและการออกแบบร้านค้า 3(3-0-6)

  (Store Location and Store design)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

 ปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณาเลือกทำาเลที่ตั้ง เช่น การวิเคราะห์ทำาเลที่ตั้งและการตัดสินใจเลือกทำาเลที่ตั้ง การจัดรูปแบบสภาพภายนอกและ

ภายในรา้นคา้ปลกี การวางผงัรา้นคา้ การวางผงัการเดนิของลกูคา้ การจดัสภาพบรรยากาศทางกายภาพตา่งๆ ภายในรา้น เพือ่ใหต้อบสนองพฤตกิรรม

การซื้อสินค้าของลูกค้า

BA 2003  การจัดการส่วนหน้าร้านในธุรกิจค้าปลีก 3(3-0-6)

  (Retail Store management)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

 การจดัการสว่นหนา้รา้นของรา้นคา้ปลกีอยา่งมปีระสทิธภิาพเพือ่สรา้งยอดขายและความพงึพอใจแกล่กูคา้ดว้ยการจดัแสดงสนิคา้ทีน่า่สนใจ 

การบรหิารสนิคา้หนา้รา้น ศลิปะในการขาย การสรา้งรปูแบบมาตรฐานในการใหบ้รกิาร การควบคมุคณุภาพมาตรฐานงานบรกิาร การบรหิารจดัการ

พนักงานขาย การดูแลสภาพร้านค้าให้มีบรรยากาศที่ดีและการดูแลผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียบริเวณหน้าร้าน

BA 2004  การจัดการสินค้าในธุรกิจค้าปลีก 3(3-0-6)

  (Merchandising Management in Retail Business)

วิชาบังคับก่อน : การจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่

 ความหลากหลายของสินค้าในธุรกิจค้าปลีก การคัดเลือกสินค้าในธุรกิจค้าปลีกเพื่อสร้างยอดขายและกำาไร การควบคุมคุณภาพสินค้า  

การวเิคราะหค์วามเหมาะสมของสนิคา้เพือ่ความสอดคลอ้งตอ่การบรหิารสว่นประสมของผลติภณัฑเ์พือ่ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้กลุม่ตา่งๆ

BA 2005  การจัดการการจัดซื้อในธุรกิจค้าปลีก 3(3-0-6)

  (Procurement Management in Retail Business)

วิชาบังคับก่อน : การจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่

 แนวคดิและนโยบายเกีย่วกบัการจดัซือ้จดัหาผลติภณัฑใ์นธรุกจิคา้ปลกีเพือ่การสรา้งยอดขายและภาพลกัษณข์องธรุกจิ กระบวนการจดัซือ้

จัดหาเพื่อการประกอบธุรกิจค้าปลีก ตลอดจนการควบคุมและประเมินคุณภาพสินค้าในกระบวนการจัดซื้อจัดหา

BA 2006  การส่งเสริมการตลาดในธุรกิจค้าปลีก 3(3-0-6)

  (Marketing Promotion in Retail Business)

วิชาบังคับก่อน : หลักการตลาด, การจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่

 การศึกษาสภาพแวดล้อมและการแข่งขันทางการตลาด การกำาหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและตำาแหน่งการตลาดของร้านค้าปลีก การ

กำาหนดกลยทุธผ์ลติภณัฑแ์ละกลยทุธการตัง้ราคา รวมถงึการปรบัเปลีย่นราคาใหเ้หมาะสมกบัสภาพการแขง่ขนัและพฤตกิรรมของลกูคา้ การสง่เสรมิ 

การตลาดภายนอกและภายในร้านค้า การส่งเสริมการขาย การประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อสนับสนุนธุรกิจค้าปลีก ตลอดจนการบริหาร

ลูกค้าสัมพันธ์และการให้ลูกค้ามีส่วนร่วมในการบริการ

BA 2006  หลักการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน* 3(3-0-6)

  (Principles of Logistics and Supply Chain Management)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

 บทบาทของโลจิสติกส์และซัพพลายเชนท่ีมีต่อระบบเศรษฐกิจ การดำาเนินงานด้านโลจิสติกส์ การจัดซื้อ ระบบสารสนเทศ การขนส่ง  

การบริหารสินค้าและสินค้าคงคลัง คลังสินค้า การบริการลูกค้า การจัดการวัสดุและการพยากรณ์ การควบคุมงานโลจิสติกส์ และโลจิสติกส์โลก

BA 2007  หัวข้อสำาคัญด้านธุรกิจค้าปลีกในปัจจุบัน 3(3-0-6)

  (Current Topic in Retail Business)

วิชาบังคับก่อน : นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย

 นำาหัวข้อต่างๆ ท่ีเป็นประเด็นสำาคัญในสถานการณ์ปัจจุบันมาศึกษา เพื่อให้สามารถนำาความรู้ทั้งจากการเรียนในชั้นเรียนและจากการ 

ฝึกปฏิบัติการในสถานประกอบการมาใช้ในการวิเคราะห์ อาจจัดในรูปแบบการสัมมนาหรือการทำาโครงการก็ได้
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BA 2007  ธุรกิจอาหารเบื้องต้น * 3(3-0-6)

  (Introduction to Food Business)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

 หลักและกระบวนการจัดการธุรกิจอาหาร สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตของธุรกิจอาหาร ประเภทของธุรกิจอาหารและ 

การพฒันาธรุกจิ การสรา้งระบบกระบวนการบรกิารทีส่รา้งคณุคา่ใหแ้กล่กูคา้ หลกัการควบคมุคณุภาพ การจดัการความปลอดภยั ตลอดจนสขุอนามยั

ในการจัดการธุรกิจอาหาร

BA 2008  การบัญชีเพื่อการจัดการ 3(3-0-6)

  (Managerial Accounting)

วิชาบังคับก่อน : BA 1004 หลักการบัญชี (Principles of Accounting)

 การนำาข้อมูลทางการบัญชีมาใช้ในการตัดสินใจและวางแผนการดำาเนินงานของฝ่ายบริหาร โดยศึกษาการจำาแนกต้นทุนในรูปแบบต่างๆ 

แนวคิดเกี่ยวกับการบันทึกต้นทุนสินค้า การจัดสรรต้นทุน การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน ปริมาณ และกำาไร วิธีการต้นทุนผันแปร 

และต้นทุนรวม การจัดทำางบประมาณ ตลอดจนการจัดทำางบกระแสเงินสด

BA 2009  การเงินธุรกิจ 3(3-0-6)

  (Business Finance)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

 ความสำาคัญและเป้าหมายของการบริหารการเงินของธุรกิจ การวางแผนและการบริหารการเงินเชิงธุรกิจ การจัดหาและจัดสรรเงินทุน  

การบริหารเงินทุนหมุนเวียน การวิเคราะห์ทางการเงิน งบประมาณลงทุน นโยบายเงินปันผล และนโยบายอื่นๆ ทางการเงิน

BA 2010  เศรษฐศาสตร์มหภาค 3(3-0-6)

  (Macro Economics)

วิชาบังคับก่อน : BA 1005 เศรษฐศาสตร์จุลภาค (Micro Economics)

 ทฤษฎเีบือ้งตน้ทางเศรษฐศาสตร ์โดยเนน้เศรษฐศาสตรม์หภาคทีเ่กีย่วขอ้งกบัเศรษฐกจิ และสภาวการณใ์นปจัจบุนั นำาเหตกุารณท์ีเ่กดิขึน้มา

ประยกุตใ์ชใ้หท้ราบถงึความเปน็จรงิ ฟงักช์ัน่การบรโิภค ฟงักช์ัน่การลงทนุ ฟงักช์ัน่การใชจ้า่ยภาครฐั ฟงักช์ัน่การสง่ออกและนำาเขา้ การกำาหนดระดบั

รายไดป้ระชาชาต ิผลของตวัทวคีณูทางเศรษฐกจิ การกำาหนดขึน้เปน็คา่จา้ง สภาวการณว์า่งงาน การจดัเกบ็ภาษขีองรฐั กำาหนดขึน้เปน็อตัราดอกเบีย้

ในตลาดเงิน ปัญหาที่เกิดขึ้นในตลาดเงิน การแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ โดยใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ ตัวอย่างการวิเคราะห์ปัญหาเศรษฐกิจ 

ในปัจจุบัน โดยใช้ทฤษฎีประยุกต์

BA 2011  สถิติธุรกิจ 3(3-0-6)

  (Business Statistics)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

 ระเบยีบวธิทีางสถติ ิตวัแปรเชงิสุม่ การแจกแจงตวัอยา่ง การสุม่ตวัอยา่ง การประมาณคา่ การทดสอบสมมตุฐิาน การวเิคราะหค์วามแปรปรวน 

สถิติที่ไม่ใช้พารามิเตอร์ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ การวิเคราะห์ความถดถอย และความน่าจะเป็น เพื่อนำาไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ทางธุรกิจ

BA 2012  การจัดการด้านการผลิตและการปฏิบัติการ 3(3-0-6)

  (Production and Operations Management)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

 หลักการ แนวคิด และกลยุทธ์ด้านการจัดการการผลิตและการดำาเนินการ ประเภทระบบและปัญหาทางการผลิตและการดำาเนินงาน  

การพยากรณ์การผลิต การออกแบบผลิตภัณฑ์ การวางแผนกำาลังการผลิต การจัดลำาดับงานและตารางการผลิต การวางแผนกระบวนการผลิต  

การควบคุมคุณภาพ การศึกษาการเคลื่อนไหว และการวัดงาน (Motion Study and Work Measurement) และการประยุกต์ความรู้  

ด้านการวิเคราะห์ เชิงปริมาณ เพื่อการตัดสินใจ
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BA 2091  การฝึกปฏิบัติการด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก 1 3(0-26-0)

  (Operation Training in Retail Business Management I)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

 นักศึกษาฝึกปฏิบัติการด้านธุรกิจค้าปลีกอย่างเป็นระบบในสถานประกอบการที่ทางสถาบันกำาหนด ในตำาแหน่งเทียบเท่าพนักงานระดับ

ต้น เนื้อหาของการฝึกปฏิบัติประกอบไปด้วยการการปฏิบัติงานเบื้องต้นในร้านค้าปลีกเพื่อทำาการปรับพื้นฐานเบื้องต้นการทำางานของนักศึกษา เช่น 

การจัดวางสินค้า การตรวจสอบจำานวนสินค้า การรักษาสุขอนามัย การรักษาความสะอาดของร้านค้า และการให้บริการลูกค้า เป็นต้น โดยมีระยะ 

ฝึกปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 390 ชั่วโมง ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาทางด้านการฝึกปฏิบัติการและพนักงานพี่เลี้ยงในสถานประกอบการ  

โดยมีการจัดทำารายงานผลการปฏิบัติงานส่งเม่ือสิ้นสุดการฝึกงาน การประเมินผลการฝึกปฏิบัติการจะประเมินจากหน่วยงานฝึกอบรมและจาก 

สถานประกอบการต้นสังกัด โดยประเมินจากเวลาฝึกปฏิบัติ รายงาน และผลการทดสอบความสามารถในการปฏิบัติงาน

BA 2092  การฝึกปฏิบัติการด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก 2 3(0-26-0)

  (Operation Training in Retail Business Management II)

วิชาบังคับก่อน : การฝึกปฏิบัติการด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก 1

 นักศึกษาฝึกปฏิบัติการด้านธุรกิจค้าปลีกอย่างเป็นระบบในสถานประกอบการที่ทางสถาบันกำาหนด ในตำาแหน่งเทียบเท่าพนักงานระดับ

สูง เนื้อหาของการฝึกปฏิบัติประกอบไปด้วยการปฏิบัติงานในร้านค้าปลีก เช่น การสั่งซื้อสินค้าที่ประหยัด การจัดวางสินค้าตามยอดขาย การบัญชี 

เบื้องต้น การจัดการองค์การและการบริหารบุคคลเบื้องต้น เป็นต้น โดยมีระยะฝึกปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 390 ชั่วโมง ภายใต้การดูแลของอาจารย์ 

ที่ปรึกษาทางด้านการฝึกปฏิบัติการและพนักงานพี่เลี้ยงในสถานประกอบการ โดยมีการจัดทำารายงานผลการปฏิบัติงานส่งเม่ือส้ินสุดการฝึกงาน  

การประเมินผลการฝึกปฏิบัติการจะประเมินจากหน่วยงานฝึกอบรมและจากสถานประกอบการต้นสังกัด โดยประเมินจากเวลาฝึกปฏิบัติ รายงาน 

และผลการทดสอบความสามารถในการปฏิบัติงาน

BA 2093  การฝึกปฏิบัติการด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก 3 3(0-26-0)

  (Operation Training in Retail Business Management III)

วิชาบังคับก่อน : การฝึกปฏิบัติการด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก 2

 นกัศกึษาฝกึปฏบิตักิารดา้นธรุกจิคา้ปลกีอยา่งเปน็ระบบในสถานประกอบการทีท่างสถาบนักำาหนด ในตำาแหนง่เทยีบเทา่ผู้ชว่ยผูจ้ดัการรา้น

ระดับต้น เนื้อหาของการฝึกปฏิบัติประกอบไปด้วยการปฏิบัติงานในร้านค้าปลีก เช่น การวิเคราะห์การสั่งซื้อสินค้า การพยากรณ์ยอดขาย การตัด

จ่ายสินค้า การทำาบัญชี การบริหารจัดการทรัพยากรต่างๆ ภายในร้าน เป็นต้น โดยมีระยะฝึกปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 390 ชั่วโมง ภายใต้การดูแลของ

อาจารยท์ีป่รึกษาทางดา้นการฝกึปฏบิตักิารและพนกังานพีเ่ลีย้งในสถานประกอบการ โดยมกีารจดัทำารายงานผลการปฏบิตังิานสง่เมือ่สิน้สุดการฝกึงาน  

การประเมินผลการฝึกปฏิบัติการจะประเมินจากหน่วยงานฝึกอบรมและจากสถานประกอบการต้นสังกัด โดยประเมินจากเวลาฝึกปฏิบัติ รายงาน 

และผลการทดสอบความสามารถในการปฏิบัติงาน

BA 2094  การฝึกปฏิบัติการด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก 4 3(0-26-0)

  (Operation Training in Retail Business Management IV)

วิชาบังคับก่อน : การฝึกปฏิบัติการด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก 3

 นกัศกึษาฝกึปฏบิตักิารดา้นธรุกจิคา้ปลกีอยา่งเปน็ระบบในสถานประกอบการทีท่างสถาบนักำาหนด ในตำาแหนง่เทยีบเทา่ผู้ชว่ยผูจ้ดัการรา้น

ระดับสูง เนื้อหาของการฝึกปฏิบัติประกอบไปด้วยการปฏิบัติงานขั้นสูงในร้านค้าปลีก เช่น การวิเคราะห์ตลาด การจัดการของคงคลัง การบริหาร 

การเงินภายในร้าน การวิเคราะห์ข้อมูลการขายเชิงสถิติ การปรับปรุงการใช้ทรัพยากรต่างๆ ภายในร้านเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น หลักในการคัด 

และจัดวางสินค้า เป็นต้น โดยมีระยะฝึกปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 390 ชั่วโมง ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาทางด้านการฝึกปฏิบัติการและ

พนกังานพีเ่ลีย้งในสถานประกอบการ โดยมกีารจดัทำารายงานผลการปฏบิตังิานสง่เมือ่สิน้สดุการฝกึงาน การประเมนิผลการฝกึปฏบิตักิารจะประเมนิ 

จากหน่วยงานฝกึอบรมและจากสถานประกอบการตน้สงักดั โดยประเมนิจากเวลาฝกึปฏบิตั ิรายงาน และผลการทดสอบความสามารถในการปฏบิตังิาน
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BA 2095  การฝึกปฏิบัติการด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก 5 3(0-26-0)

  (Operation Training in Retail Business Management V)

วิชาบังคับก่อน : การฝึกปฏิบัติการด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก 4

 นกัศกึษาฝกึปฏบิตักิารดา้นธรุกจิคา้ปลกีอยา่งเปน็ระบบในสถานประกอบการทีท่างสถาบนักำาหนด ในตำาแหนง่เทยีบเทา่ผู้จดัการรา้นระดบั

ตน้ เนือ้หาของการฝกึปฏบิตัปิระกอบไปดว้ยการจดัการทัว่ไปในรา้นค้าปลีก เชน่ การจดัการระบบสารสนเทศ การจดัการสินค้าเพือ่ลดตน้ทนุและเพิม่

ยอดขาย การจัดการการจัดซื้อ การส่งเสริมการตลาดและการขาย การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการบุคลากร กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้า

ปลีก เป็นต้น โดยมีระยะฝึกปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 390 ชั่วโมง ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาทางด้านการฝึกปฏิบัติการและพนักงานพี่เลี้ยง 

ในสถานประกอบการ โดยมีการจัดทำารายงานผลการปฏิบัติงานส่งเมื่อสิ้นสุดการฝึกงาน การประเมินผลการฝึกปฏิบัติการจะประเมินจากหน่วยงาน

ฝึกอบรมและจากสถานประกอบการต้นสังกัด โดยประเมินจากเวลาฝึกปฏิบัติ รายงาน และผลการทดสอบความสามารถในการปฏิบัติงาน

BA 2096  การฝึกปฏิบัติการด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก 6 3(0-26-0)

  (Operation Training in Retail Business Management VI)

วิชาบังคับก่อน : การฝึกปฏิบัติการด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก 5

 นักศึกษาฝึกปฏิบัติการด้านธุรกิจค้าปลีกอย่างเป็นระบบในสถานประกอบการที่ทางสถาบันกำาหนด ในตำาแหน่งเทียบเท่าผู้จัดการร้าน 

ระดับสูง เนื้อหาของการฝึกปฏิบัติประกอบไปด้วยการจัดการขั้นสูงในร้านค้าปลีก เช่น การจัดการระบบสารสนเทศที่เชื่อมต่อกับระบบส่วนกลาง  

การจัดการร้านสาขา การวิจัยเพื่อการปรับปรุงการดำาเนินธุรกิจ การภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับการค้าปลีก การบริหารความเส่ียงของร้านค้าปลีก  

การจัดการบุคลากรขั้นสูงในร้านค้าปลีก เป็นต้น โดยมีระยะฝึกปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 390 ชั่วโมง ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาทางด้าน

การฝึกปฏิบัติการและพนักงานพี่เลี้ยงในสถานประกอบการ โดยมีการจัดทำารายงานผลการปฏิบัติงานส่งเม่ือส้ินสุดการฝึกงาน การประเมินผลการ 

ฝึกปฏิบัติการจะประเมินจากหน่วยงานฝึกอบรมและจากสถานประกอบการต้นสังกัด โดยประเมินจากเวลาฝึกปฏิบัติ รายงาน และผลการทดสอบ

ความสามารถในการปฏิบัติงาน

BA 2097  การฝึกปฏิบัติการด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก 7 3(0-26-0)

  (Operation Training in Retail Business Management VI)

วิชาบังคับก่อน : การฝึกปฏิบัติการด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก 6

 นักศึกษาฝึกปฏิบัติการด้านธุรกิจค้าปลีกอย่างเป็นระบบในสถานประกอบการที่ทางสถาบันกำาหนด ในตำาแหน่งเทียบเท่าผู้ช่วยผู้จัดการ

เขต เนื้อหาของการฝึกปฏิบัติประกอบไปด้วยการจัดการร้านค้าปลีกเพื่อบริหารจัดการร้านสาขาจำานวนหลายสาขาในพื้นที่ความรับผิดชอบ เช่น 

การจัดการเชิงกลยุทธ์ การจัดการระบบสารสนเทศที่เชื่อมต่อกับระบบส่วนกลางและร้านสาขาต่างๆ การจัดการร้านสาขาแบบองค์รวม การวิจัย

เพื่อการปรับปรุงการดำาเนินธุรกิจขั้นสูง การบริหารความเสี่ยงของกลุ่มร้านค้าปลีก การจัดการบุคลากรขั้นสูงรวมทั้งการพัฒนาบุคลากรในร้านค้า

ปลีก เป็นต้น โดยมีระยะฝึกปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 390 ชั่วโมง ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาทางด้านการฝึกปฏิบัติการและพนักงานพี่เลี้ยง 

ในสถานประกอบการ โดยมีการจัดทำารายงานผลการปฏิบัติงานส่งเมื่อสิ้นสุดการฝึกงาน การประเมินผลการฝึกปฏิบัติการจะประเมินจากหน่วยงาน

ฝึกอบรมและจากสถานประกอบการต้นสังกัด โดยประเมินจากเวลาฝึกปฏิบัติ รายงาน และผลการทดสอบความสามารถในการปฏิบัติงาน

 

BA 2098  สหกิจศึกษาด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก 6(0-26-0)

  (Co-operative Education in Retail Business Management)

วิชาบังคับก่อน : นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย

 นักศึกษาฝึกปฏิบัติการด้านธุรกิจค้าปลีกอย่างเป็นระบบในสถานประกอบการที่ทางสถาบันกำาหนด ในตำาแหน่งเทียบเท่าผู้จัดการเขต  

เนื้อหาของการฝึกปฏิบัติประกอบไปด้วยการจัดการขั้นสูงในร้านค้าปลีกเพื่อบริหารจัดการร้านสาขาจำานวนหลายสาขาในพื้นที่ความรับผิดชอบ 

 โดยมีการบูรณาการองค์ความรู้ต่างๆ ที่เรียนมาในภาคทฤษฎีและจากการฝึกปฏิบัติการทั้งหมดเข้าด้วยกัน นักศึกษาจะต้องมีการทำาโครงการที่

เกีย่วขอ้งกบัการจดัการธรุกจิคา้ปลกี ภายใตก้ารดแูลของอาจารยท์ีป่รกึษาทางดา้นการฝกึปฏบิตักิารและพนกังานพีเ่ลีย้งในสถานประกอบการ โดยมี

ระยะฝกึปฏบิตังิานไมน่อ้ยกวา่ 390 ชัว่โมง โดยมกีารจดัทำารายงานผลการทำาโครงการเมือ่ส้ินสุดการฝึกสหกจิศึกษา การประเมนิผลการฝกึปฏบิตักิาร 

จะประเมินจากหน่วยงานฝึกอบรมและจากสถานประกอบการต้นสังกัด โดยประเมินจากเวลาฝึกปฏิบัติ รายงานการทำาโครงการ และผลการทดสอบ

ความสามารถในการปฏิบัติงาน
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BA 2101  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจค้าปลีก 3(3-0-6)

  (Information System for Retail Business Management)

วิชาบังคับก่อน : ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

 การพิจารณาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการค้าปลีก โดยเน้นการนำาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการสนับสนุนการบริหารการค้าปลีกให้มี

ประสทิธภิาพ การใชร้ะบบสารสนเทศเพือ่การบรหิารธรุกจิคา้ปลกีในดา้นการวางแผนการดำาเนนิงานและการควบคมุ ตลอดจนการนำาขอ้มลูการขาย

มาใช้วิจัยตลาดและพฤติกรรมของลูกค้าเพื่อการตัดสินใจในธุรกิจการค้าปลีก

BA 2102  ธุรกิจค้าปลีกแบบไม่มีหน้าร้าน 3(3-0-6)

  (Non-Stored Retail Business)

วิชาบังคับก่อน : การจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่

 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับลักษณะ รูปแบบ เทคนิค และวิธีการดำาเนินงานของธุรกิจค้าปลีกแบบไม่มีหน้าร้าน ซึ่งประกอบด้วยการตลาด 

ทางตรง การขายผ่านสื่อพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยีสมัยใหม่รวมทั้งการขายตรง

BA 2103  การจัดการห่วงโซ่อุปทานในธุรกิจค้าปลีก 3(3-0-6)

  (Supply Chain Management in Retail Business)

วิชาบังคับก่อน : การจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่

 บทบาทของห่วงโซ่อุปทานที่มีต่อธุรกิจค้าปลีก การจัดการโซ่อุปทานค้าปลีกและการจัดการโลจิสติกส์เพื่อลดต้นทุนในธุรกิจค้าปลีก  

การจัดซื้อ ระบบสารสนเทศ การขนส่ง การบริหารสินค้าคงคลัง การคลังสินค้า การบริการลูกค้า การพยากรณ์ การจัดการและการควบคุมองค์การ

ในห่วงโซ่อุปทาน การค้าระหว่างประเทศและกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับห่วงโซ่อุปทานในธุรกิจค้าปลีก

BA 2104  พฤติกรรมผู้บริโภคในธุรกิจค้าปลีก 3(3-0-6)

  (Customer Behavior in Retail Business)

วิชาบังคับก่อน : การจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่

 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมและการตัดสินใจของผู้บริโภคในการซื้อสินค้าในร้านค้าปลีก โดยคำานึงถึงปัจจัยต่างๆ  

ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ ความต้องการ การจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้และทัศนคติของผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจซื้อ รวมทั้งบริบททาง

สังคมและวัฒนธรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อ

BA 2105  การจัดการแฟรนไชส์ 3(3-0-6)

  (Franchise Management)

วิชาบังคับก่อน : การจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่

 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจแฟรนไชส์ ประเภทของธุรกิจแฟรนไชส์ ข้อดีและข้อเสียในการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ การจัดการ 

และการจัดหาเงินทุนเพื่อการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ วิเคราะห์สถานการณ์ธุรกิจแฟรนไชส์ในสถานการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งจริยธรรมในการประกอบ

ธุรกิจแฟรนไชส์

BA 2106  การจัดการการเงินส่วนบุคคล 3(3-0-6)

  (Personal Financial Management)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

 ความรู้เกี่ยวกับการตัดสินใจทางการเงินส่วนบุคคล คณิตศาสตร์และสถิติที่เกี่ยวข้องกับการเงินส่วนบุคคล การกำาหนดเง่ือนไขและ 

เป้าหมายของการเงินส่วนบุคคล วงจรชีวิตของบุคคล การวางแผนและกลยุทธ์เกี่ยวกับภาษีรายได้ส่วนบุคคล การบริหารความเส่ียงส่วนบุคคล 

เช่น การประกันชีวิต การประกันสุขภาพ การประกันอุบัติเหตุและการประกันภัยอื่นๆ เป็นต้น การจัดการหนี้และเงินให้กู้ยืม การเช่า การซื้อและ 

การผ่อน ที่อยู่อาศัย การจัดทำาแฟ้มการลงทุน เช่น ชนิดของการลงทุนและความเสี่ยงกับผลตอบแทนของการลงทุน เป็นต้น และการวางแผนสำาหรับ

ภายหลังการเกษียณ
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BA 2107  เทคนิคการขาย 3(3-0-6)

  (Principles of Salesmanship)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

 ความรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบัการขาย วธิกีารขาย การนำาเสนอและการสาธติสินค้า การตัง้เปา้การขาย การขายแบบแนะนำา (Suggestive Selling) 

และการปิดการขาย การกระตุ้นส่วนบุคคลและความสัมพันธ์ส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการขาย รวมทั้งเทคนิคในการขายประเภทต่างๆ

BA 2108  จริยธรรมทางธุรกิจ 3(3-0-6)

  (Business Ethics)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

 แนวทางในการดำาเนนิชวีติและการประกอบอาชพีอยา่งมคุีณธรรม จรยิธรรมของลูกจา้ง นายจา้ง ผู้บรหิาร และเจา้ของกจิการ การประยกุต์

หลักการของศาสนาเพื่อใช้ประกอบธุรกิจอย่างชอบธรรม สำานึกและความรับผิดชอบของบุคคลและองค์การในการประกอบธุรกิจที่มีต่อความมั่นคง

ทางเศรษฐกิจของประเทศชาติรวมทั้งสภาพแวดล้อมและสังคม

 

BA 2109  การสูญหายและการป้องกันในธุรกิจค้าปลีก 3(3-0-6)

  (Loss and Prevention in Retail Business)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

 มาตรการการรักษาความปลอดภัยในทรัพย์สินภายในร้านค้าปลีกอันเกิดจากการลักขโมยของพนักงานในร้านและลูกค้า การฉ้อโกง  

การหลอกลวงของคู่ค้า ความผิดพลาดจากการบันทึกบัญชี ปฏิสัมพันธ์และการสอบสวนพนักงานและลูกค้า กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเสียหาย 

และสูญหายภายในร้านค้าปลีก

BA 2110  การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ 3(3-0-6)

  (Project Feasibility Study)

วิชาบังคับก่อน : นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย

 ความเป็นไปได้ของโครงการในด้านต่างๆ เช่น ด้านการตลาด ด้านระบบการผลิต ด้านวิศวกรรม ด้านการบริหาร ด้านการเงิน  

ด้านเศรษฐศาสตร์ ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และการวิเคราะห์ผลตอบแทนการลงทุนเพื่อช่วยในการตัดสินใจ

BA 2111  การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ 3(3-0-6)

  (Customer Relationship Management)

วิชาบังคับก่อน : หลักการตลาด

 คำาจำากัดความและขั้นตอนของการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ กลยุทธ์ในการรักษาลูกค้าเดิมและสร้างลูกค้าใหม่ บทบาทและหน้าที่ของผู้บริหาร 

พนักงาน เทคโนโลยีและข้อมูลข่าวสารที่มีต่อการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ เทคนิคการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ที่ใช้ในการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

และความพึงพอใจแก่ผู้บริโภค 

BA 2112  การตลาดบริการ 3(3-0-6)

  (Service Marketing)

วิชาบังคับก่อน : หลักการตลาด

 ลักษณะเฉพาะของตลาดและพฤติกรรมของผู้บริโภคสำาหรับสินค้าประเภทบริการ การกำาหนดส่วนประสมทางการตลาดสำาหรับสินค้า

ประเภทบริการต่างๆ การพัฒนาโครงสร้างของธุรกิจ เช่น ร้านค้าสะดวกซื้อที่จำาหน่ายทั้งสินค้าและการบริการ รวมทั้งธุกิจบริการอื่นๆ เช่น 

บริษัทขนส่ง สถาบันการเงิน ธนาคาร บริษัทประกันภัย ธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว และอื่นๆ 

BA 2113  การจัดการคุณภาพ 3(3-0-6)

  (Quality Management)

วิชาบังคับก่อน : การจัดการด้านการผลิตและการปฏิบัติการ

 ปรัชญา แนวคิด ประวัติ และทฤษฎีของการจัดการคุณภาพ นโยบายคุณภาพ การจัดองค์การและการวางแผนคุณภาพ กิจกรรม  

กลุ่มคุณภาพ การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ ควบคุมคุณภาพเชิงรวม ระบบมาตรฐานด้านคุณภาพ และการประกันคุณภาพ
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BA 2114  การสร้างสรรค์และนวัตกรรม 3(3-0-6)

  (Creation and Innovation)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

 คำาจำากดัความและกระบวนการทีน่ำามาซึง่การสรา้งสรรค ์องคค์วามรูเ้บือ้งตน้ของนวตักรรม วงจรชวีติของนวตักรรม ผลกระทบของนวตักรรม

ต่อการดำาเนินธุรกิจในแต่ละช่วงวงจรชีวิตของธุรกิจ การสร้างความเป็นเลิศโดยใช้นวัตกรรมทางธุรกิจ เทคโนโลยี และการค้าปลีก

 

BA2115  ความปลอดภัยของอาหารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 3(3-0-6)

  (Food Safety and Related Laws)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

 สถานการณด์า้นความปลอดภยัของอาหาร สขุลกัษณะอาหาร จลุชวีวทิยาทางอาหาร โรคทีม่สีาเหตมุาจากอาหาร อนัตรายตอ่ความปลอดภยั

ของอาหาร หลักการทั่วไปว่าด้วยสุขลักษณะของอาหาร หลักปฏิบัติด้านสุขภาพที่ดี ระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤติที่ต้องควบคุม กฎหมาย

มาตรฐานและข้อบังคับเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหาร

 

BA 2116  วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร 3(3-0-6)

  (Cooking Science)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

 วิทยาศาสตร์ของวัตถุดิบ การเก็บรักษาวัตถุดิบ ผลของการแปรรูปของวัตถุดิบเช่น เนื้อสัตว์ นม ไข่ ผัก ผลไม้ ธัญพืช อาหารทะเล  

ไขมัน และน้ำามัน เป็นต้น

BA 3013  การวิจัยธุรกิจ 3(3-0-6)

  (Business Research)

วิชาบังคับก่อน : BA 2011 สถิติธุรกิจ (Business Statistics)

 ระเบียบวิธีการวิจัยทางธุรกิจ ท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การวางแผนและการออกแบบการวิจัย การเลือกเครื่องมือในการวิจัย  

การเลือกวิธีการสุ่มตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติที่ใช้พารามิเตอร์และไม่ใช้พารามิเตอร์ การใช้โปรแกรมสำาเร็จรูป 

ในการวิเคราะห์ข้อมูล ฝึกปฏิบัติและอภิปรายผล

 

BA 3014  กฎหมายธุรกิจและจริยธรรม 3(3-0-6)

  (Business Law and Ethics)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

 ข้อกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการองค์การธุรกิจ และกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบกิจกรรมทางธุรกิจ เช่น หลักกฎหมายซื้อขาย เช่าทรัพย์ 

เช่าซื้อ กู้ยืม ค้ำาประกัน จำานอง จำานำา รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับตราสารทางการเงิน เช่น ตราสารทุนและตราสารหนี้ และตั๋วเงิน รวมทั้ง จริยธรรม

สำาคัญของผู้บริหารและพนักงาน หลักจรรยาบรรณทางธุรกิจ

BA 3015  การภาษีอากร 3(3-0-6)

  (Taxation)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

 ลักษณะและหลักการของภาษีอากร ภาพรวมโครงสร้างระบบภาษีอากรของไทย การจัดเก็บภาษีตามประมวลรัษฎากรและกฎหมาย

อื่น หลักเกณฑ์ วิธีการประเมิน และการจัดเก็บภาษีอากรต่างๆ เช่น ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม อากรแสตมป์  

ภาษีเฉพาะและภาษีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโดยทั่วไป

BA 4016  การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6)

  (Strategic Management)

วิชาบังคับก่อน : นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย

 บทบาทและความสำาคัญของการจัดการเชิงกลยุทธ์ องค์ประกอบของ การจัดการเชิงกลยุทธ์กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ การวางแผน

กลยุทธ์และกลวิธีในระดับต่างๆ ภายในองค์การ การกำาหนดกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของธุรกิจ
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AME 2801 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านวิศวกรรมการผลิตยานยนต์ 1 3(0-40-0)

  (Work-based Learning for Automotive Manufacturing Engineering 1)

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี

 ฝึกงานด้านวิศวกรรมการผลิตยานยนต์ในภาคการศึกษาฤดูร้อน กับผู้ประกอบการ บริษัท โรงงาน หรือหน่วยงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ 

ที่สาขาวิชาฯ เห็นชอบ มีกำาหนดระยะเวลาไม่น้อยกว่า 240 ชั่วโมง หรือไม่น้อยกว่า 2 เดือน นักศึกษาจะต้องส่งรายงานการฝึกงาน ให้แก่อาจารย์ 

ที่ปรึกษา โดยสถาบันฯ จะต้องมีการจัดเตรียมอาจารย์นิเทศก์ก่อนการเข้าฝึกงานในสถานประกอบการ พร้อมทั้งมีค่าตอบแทนให้ตามความ 

เหมาะสม เพื่อเป็นการประสานงานความเข้าใจกับสถานประกอบการถึงวัตถุประสงค์ที่แท้จริง ในการเข้าฝึกงาน และจัดทำาโครงการของนักศึกษา

ร่วมด้วย

AME 3101 กลศาสตร์วิศวกรรมภาคพลศาสตร์ 3(3-0-6)

  (Engineering Mechanics – Dynamics)

วิชาบังคับก่อน  : ENG 2001

 การเคลื่อนไหวของอนุภาคและเทหวัตถุเกร็งใน 2 มิติ ไคเนแมติกส์ ไคเนติกส์ กฎการเคลื่อนไหวของนิวตันข้อที่ 2 สมการการเคลื่อนที่ 

บทนำาสู่พลศาสตร์ 3 มิติของเทหวัตถุเกร็ง อิมพัลส์และโมเมนตัม บทนำาสู่การส่ันสะเทือนเชิงกล ความถี่ธรรมชาติ การกระตุ้นและการหน่วง  

สมการการเคลื่อนไหวของการสั่นสะเทือนโดยอิสระและโดยบังคับ

AME 3102 กลศาสตร์ของของไหล 3(3-0-6)

  (Fluid Mechanics)

วิชาบังคับก่อน  : PHY 1011

 บทนำาและแนวคิดพื้นฐานของกลศาสตร์ของของไหล สนามความเค้น สถิตยศาสตร์ของของไหลและแรงลอยตัว สมการอนุรักษ์ของ 

การเคลื่อนไหวของของไหลในรูปอินทิกรัล การอนุรักษ์มวล โมเมนตัม และพลังงาน สมการของออยเลอร์และเบอร์นูลี บทนำาสู่สมการอนุรักษ์ 

ในรูปแบบดิฟเฟอเรนเชียล การวิเคราะห์มิติและทฤษฎีบัคกิงแฮมไพ การไหลแบบวิสคัสของของไหลอินคอมเพรสซิเบิลภายใน การไหลในท่อใหญ่

และท่อเล็ก การวัดการไหล บทนำาสู่แนวคิดเบาน์ดารีเลเยอร์

AME 3103 การออกแบบทางวิศวกรรมเครื่องกล 3(3-0-6)

  (Mechanical Engineering Design)

วิชาบังคับก่อน  : AME 3101

 หลักพื้นฐานของการออกแบบทางวิศวกรรมเครื่องกล และบทนำาสู่กระบวนการออกแบบ คุณสมบัติของวัสดุ ทฤษฎีของการเสียหาย  

ความล้า การออกแบบส่วนประกอบเครื่องจักรกลพื้นฐาน การพัฒนาข้อกำาหนด การวางแผน การออกแบบระดับแนวคิด การออกแบบผลิตภัณฑ์ 

และการประเมินตัดสิน การออกแบบเพื่อการผลิตและการบำารุงรักษาง่าย โครงงานออกแบบเครื่องจักรกลพื้นฐาน โครงงานออกแบบระบบ 

เครื่องจักรกล โครงงานออกแบบระบบความร้อนและของไหล

AME 3104 คอมพิวเตอร์ช่วยการออกแบบการผลิตและวิศวกรรม 3(3-0-6)

  (CAD/CAM/CAE)

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี

 บทนำาสู่คอมพิวเตอร์ช่วยการออกแบบการผลิตและวิศวกรรม แบบจำาลองทรงตัน 3 มิติ แนวคิดการออกแบบและการปฏิบัติการ  

การเชื่อมโยงการออกแบบและการผลิต

AME 3105 กลศาสตร์ของวัสดุ 3(3-0-6)

  (Mechanics of Materials)

วิชาบังคับก่อน  : ENG 2001

 แรงและความเค้น ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและความเครียด กฎของฮุก โมดุลัสยืดหยุ่น ความเค้นในคาน แรงเฉือน ไดอะแกรม

โมเมนต์ดัดโค้ง การงอของคาน การบิด การพับตัวของเสา วงกลมมอร์ ความเค้นประสมประสาน เกณฑ์การเสียหาย ปัจจัยปลอดภัย
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AME 3106 ทฤษฎีการแก้ไขปัญหาเชิงประดิษฐ์คิดค้น 3(2-2-5)

  (Theory of Inventive Problem Solving)

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี

 แนวคิด หลักการ และวิธีการแก้ไขปัญหาเชิงประดิษฐ์คิดค้นหรือ TRIZ การประยุกต์ใช้ TRIZ กับงานด้านวิศวกรรม ระบบการผลิต  

และการบริหารจัดการ ฝึกปฏิบัติ TRIZ ด้วยกรณีศึกษาโดยกลุ่ม

AME 3113 การเยี่ยมชมโรงงานอุตสาหกรรม 1(0-45-0)

  (Industrial Visit)

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี แต่ต้องเป็นนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 ขึ้นไป

 นักศึกษาเยี่ยมชมโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์หรือชิ้นส่วนยานยนต์ หรือหน่วยงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง นักศึกษา

จะต้องส่งรายงานการเยี่ยมชมโรงงานให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษา 

AME 3201 พลศาสตร์และการสั่นสะเทือน 3(3-0-6)

  (Dynamics and Vibrations)

วิชาบังคับก่อน : AME 3101

 การวิเคราะห์ระบบท่ีมีดีกรีออฟฟรีดอมเดี่ยวและหลายค่า การส่ันสะเทือนแบบบิด การส่ันสะเทือนอิสระและบังคับ การหาค่าความถี่

ธรรมชาติของโครงสร้าง ระบบแยก การวิเคราะห์โมดัล วิธีและเทคนิคในการลดและควบคุมการสั่นสะเทือน สมการลากรังก์

AME 3202 พื้นฐานวิศวกรรมยานยนต์และเครื่องยนต์สันดาปภายใน 3(3-0-6)

  (Automotive Engineering Fundamental and Internal Combustion Engine)

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี

 หลักพื้นฐานของระบบยานยนต์ ส่วนประกอบ และการออกแบบ เครื่องยนต์สันดาปภายในหลักการพื้นฐานในการไหลของของไหล  

อุณหพลศาสตร์ เชื้อเพลิงและการเผาไหม้ วัฏภาคอากาศและเชื้อเพลิงอุดมคติ ระบบส่งกำาลัง แชสซิส ระบบรับน้ำาหนัก ระบบบังคับทิศทาง เบรค  

ตัวถัง อากาศพลศาสตร์ของยานพาหนะและอิเล็กทรอนิกส์ของยานยนต์ พลศาสตร์พื้นฐานของพาหนะ สมรรถนะและการขับเคลื่อน 

AME 3801 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านวิศวกรรมการผลิตยานยนต์ 2 3(0-40-0)

  (Work-based Learning for Automotive Manufacturing Engineering 2)

วิชาบังคับก่อน  : AME 2801

 ฝึกงานด้านวิศวกรรมการผลิตยานยนต์ในภาคการศึกษาฤดูร้อน กับผู้ประกอบการ บริษัท โรงงาน หรือหน่วยงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ 

ที่สาขาวิชาฯ เห็นชอบ มีกำาหนดระยะเวลาไม่น้อยกว่า 240 ชั่วโมง หรือไม่น้อยกว่า 2 เดือน นักศึกษาจะต้องส่งรายงานการฝึกงาน ให้แก่อาจารย์ 

ที่ปรึกษา โดยสถาบันฯ จะต้องมีการจัดเตรียมอาจารย์นิเทศก์ก่อนการเข้าฝึกงานในสถานประกอบการ พร้อมทั้งมีค่าตอบแทนให้ตามความ 

เหมาะสม เพื่อเป็นการประสานงานความเข้าใจกับสถานประกอบการถึงวัตถุประสงค์ที่แท้จริง ในการเข้าฝึกงาน และจัดทำาโครงการของนักศึกษา

ร่วมด้วย

AME 4201 โครงงานทางวิศวกรรมการผลิตยานยนต์ 1 1(0-2-1)

  (Automotive Manufacturing Engineering Project 1)

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี

 การศึกษาขั้นต้นในโครงงานท่ีน่าสนใจทางวิศวกรรมการผลิตยานยนต์ และนำาเสนอโครงการในรายงานดังกล่าว ซึ่งจะเน้นการนำาเสนอ

รายงาน โดยใช้หลักภาษาไทยที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ และหลักการเขียนรายงานโครงงานที่ดี เช่น การใช้ภาษาไทย แบบฟอร์มที่เป็นมาตรฐาน 

การค้นคว้า เรียบเรียง และการใช้ข้อมูลทางวิศวกรรมศาสตร์มาสนับสนุน การเขียนอ้างอิงที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
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AME 4202 โครงงานทางวิศวกรรมการผลิตยานยนต์ 2 3(0-6-3)

  (Automotive Manufacturing Engineering Project 2)

วิชาบังคับก่อน  : AME 4201

 โครงงานที่น่าสนใจในแขนงต่างๆ ทางวิศวกรรมอุตสาหการ โดยศึกษาต่อเนื่องจากหัวข้อ AME 4201 ที่รวบรวมข้อมูลเนื้อหา วิเคราะห์  

และสรุปประมวลผลที่สนับสนุนการศึกษาหัวข้อท่ีขออนุมัติข้างต้น เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่แก่ผู้เรียน ในเชิงของการวิเคราะห์และสังเคราะห์  

โดยการนำาเสนอโครงงานทางวิศวกรรมการผลิตยานยนต์นั้น นักศึกษาจะต้องเสนอต่อคณะกรรมการสอบที่แต่งตั้งโดยสถาบันฯ ไม่น้อยกว่า 3 คน

AME 4203 อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องมือวัดสำาหรับยานยนต์ 3(3-0-6)

  (Electronics and Instrument for Automobile)

วิชาบังคับก่อน  : ENG 2005, AME 3105

 บทนำาสู่วงจรเชิงเลข บทนำาสู่ไมโครโปรเซสเซอร์และระบบต่างๆ บนฐานไมโครโปรเซสเซอร์ เครื่องมือวัดขั้นพื้นฐาน การประยุกต์เครื่องมือ

วัดประเภทต่างๆ กับระบบยานยนต์

AME 4204 อากาศพลศาสตร์ของยานพาหนะ 3(3-0-6)

  (Vehicle Aerodynamics)

วิชาบังคับก่อน  : AME 3101, AME 3105

 ผลของการออกแบบยานยนต์ต่ออากาศพลศาสตร์ การทดสอบอุโมงค์ลม เบาน์ดารีเลเยอร์และเวคส์ แรงเสียดทานและการฉุดจากแรงดัน 

โมเมนต์และแรงต่างๆ ทางอากาศพลศาสตร์ จุดศูนย์กลางแรงดันและเสถียรภาพของยานพาหนะ

AME 4205 ระบบส่งกำาลัง 3(3-0-6)

  (Power Train Systems)

วิชาบังคับก่อน  : AME 3103

 ระบบสง่กำาลงัแบบคนบงัคบัและระบบอตัโนมตั ิพืน้ฐานการปฏบิตักิารสง่กำาลงั สว่นประกอบเสรมิ ระบบเบรค ระบบบงัคบัเบรค การทรงตวั

ในที่ลาดชันและเอียง ระบบรองรับการสั่นสะเทือนในการส่งกำาลัง

AME 4206 พลศาสตร์ของยานพาหนะ 3(3-0-6)

  (Vehicle Dynamics)

วิชาบังคับก่อน  : AME 3101, AME 3103

 พลศาสตร์ของยานยนต ์คณุสมบตัขิองยางอดัลม กลไกการรบัน้ำาหนกัและการบงัคบัทศิทาง พลศาสตรข์องพาหนะตามแนวแกน แบบจำาลอง

จักรยานเชิงเส้น เสถียรภาพ แบบจำาลองเครื่องยนต์เชิงเส้น ความสบายในการขับขี่

AME 4207 การควบคุมและพลศาสตร์ของระบบ 3(3-0-6)

  Sytems Dynamics and Controls

วิชาบังคับก่อน  : AME 3101, AME 3103

 แบบจำาลองพลศาสตร์ของระบบ การตอบสนอง บทนำาสู่ระบบการควบคุม ลักษณะสมบัติของระบบการควบคุมการป้อนกลับ สมรรถนะ

ของระบบควบคุมการป้อนกลับ เสถียรภาพของระบบการป้อนกลับเชิงเส้น หลักสำาคัญของการป้อนกลับ วิธีรูทโลคัส การวิเคราะห์โดเมนเวลาและ

การออกแบบระบบการควบคุม วิธีตอบสนองความถี่ เสถียรภาพของโดเมนความถี่และการชดเชย การใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบระบบควบคุม

AME 4208  เสียงรบกวน การสั่นสะเทือน และความแข็งกระด้าง 3(3-0-6)

  (Noise, Vibration and Harshness)

วิชาบังคับก่อน  : AME 3101

 ความสำาคัญของเสียงรบกวน การสั่นสะเทือนและความแข็งกระด้างต่ออุตสาหกรรมยานยนต์ แหล่งของเสียงและการสั่นสะเทือน คุณภาพ

ของเสียงรบกวน ความเร่ง ความเร็ว การขจัด และแรงกดดัน/ความเข้มของสียง มาตรวัด DB บทนำาสู่การสั่นสะเทือน การสั่นสะเทือนตอบสนอง 

แบบอิสระและแบบบังคับของระบบหนึ่งและสองดีกรีออฟฟรีดอม วิธีหาค่าความถี่ธรรมชาติและรูปทรงโหมดของระบบพหุดีกรีออฟฟรีดอม การวัด

และการควบคุมการสั่นสะเทือน ระบบติดตั้งชุดรับน้ำาหนัก แบบจำาลองถนนและอุโมงค์ลม มาตรฐานของเสียงรบกวนและการสั่นสะเทือน



450

AME 4209 การตรวจวินิจฉัยและการบำารุงรักษายานยนต์ 3(3-0-6)

  (Automotive Diagnostics and Maintenance)

วิชาบังคับก่อน  : AME 3101

 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับชิ้นส่วนยานยนต์และหน้าที่ของชิ้นส่วน แนวทางการวิเคราะห์เหตุขัดข้อง เครื่องมือในการตรวจวินิจฉัยยานยนต์  

การดูแลรถยนต์ด้วยตนเอง ความรู้เกี่ยวกับการบำารุงรักษาตามช่วงเวลา การบำารุงรักษาและการซ่อม เทคนิคการขับขี่อย่างระมัดระวัง

AME 4210 การวิเคราะห์โครงสร้างยานพาหนะ 3(3-0-6)

  (Vehicle Structural Analysis)

วิชาบังคับก่อน  : AME 3101

 การจำาแนกชั้น หน้าท่ี และส่วนประกอบของตัวถังรถยนต์ ภาระของแชสซี ความปลอดภัย การวิเคราะห์ความเค้นและการเสียรูป  

วิธีการคำานวณและไฟไนท์เอลิเมนท์

AME 4211 ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 3(3-0-6)

  (Automation and Robotics)

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี

 ระบบอัตโนมัติขั้นพื้นฐาน อุปกรณ์ เซนเซอร์ แอคชูเอเตอร์ ระบบขนถ่ายวัสดุ หุ่นยนต์และการประยุกต์ใช้

AME 4299 หัวข้อพิเศษทางด้านวิศวกรรมการผลิตยานยนต์ 3(3-0-6)

  (Special Topics in Automotive Manufacturing Engineering)

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี แต่ต้องเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป

 ศึกษาหรือค้นคว้าปัญหาเฉพาะทาง ตามที่อาจารย์ผู้สอนประจำารายวิชามอบหมาย โดยความเห็นชอบของหัวหน้าหลักสูตรฯ

AME 4801 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านวิศวกรรมการผลิตยานยนต์ 3 6(0-40-0)

  (Work-based Learning for Automotive Manufacturing Engineering 3)

วิชาบังคับก่อน  : AME 3801

 ฝึกงานจริงด้านวิศวกรรมการผลิตยานยนต์ท่ีสถานประกอบการ ที่ได้รับความร่วมมือกับทางสถาบันฯ เพื่อทำาโครงงานทางวิศวกรรม 

อุตสาหการ ตามที่ได้รับมอบหมาย สร้างองค์ความรู้ในงานท่ีได้รับมอบหมายจริง และพัฒนาทักษะในการทำางานร่วมกับผู้อื่น เพื่อเตรียมความ

พร้อมในการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต มีกำาหนดระยะเวลาไม่น้อยกว่า 640 ชั่วโมง หรือไม่น้อยกว่า 4 เดือน โดยนักศึกษาต้องส่งรายงานสรุป 

การฝึกภาคปฏิบัติให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษา

AVI 1101  ภาษาอังกฤษพื้นฐานสำาหรับธุรกิจการบิน  3(3-0-6)

   (Basic English for Aviation Business Management)

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี

 การฝึกใช้ศัพท์เทคนิคที่เกี่ยวข้องกับผู้โดยสารเครื่องบิน อุปกรณ์และสถานที่ปฏิบัติงานของสายการบิน (Aviation Terminology) 

AVI 1102  ว่ายน้ำาและพลศึกษา  ไม่นับหน่วยกิต

  (Swimming and Physical Education)

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี

 การฝึกและเรียนรู้วัตถุประสงค์ของการอบอุ่นร่างกาย ท่าประกอบการว่ายน้ำา การหายใจ และการใช้อวัยวะส่วนต่างๆ การรักษาสภาพ

ร่างกายให้แข็งแรงสมบูรณ์อยู่เสมอ
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AVI 1401  การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านธุรกิจการบิน 1  3(0-500-0)

   (Work-based Learning in Aviation Business 1)

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี

 ฝึกการปฏิบัติงาน ด้านอุตสาหกรรมการบริการและการบริหารธุรกิจ ภายใต้การควบคุมและประเมินผลของคณาจารย์ร่วมกับหน่วยงาน

ภายนอกที่รับนักศึกษาเข้าฝึกงาน ระบบการทำางานจริงในสถานประกอบการ เพื่อเสริมสร้างให้นักศึกษามีความพร้อมด้านงานอาชีพจากการปฏิบัติ

งานพื้นฐานอย่างมีหลักการและเป็นระบบ นักศึกษาเน้นประสบการณ์ทำางาน (Work Based Learning) ที่ตรงกับสาขาวิชาชีพของนักศึกษาที่เป็น

งานที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร รวมถึงมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน จากคณาจารย์ร่วมกับสถานประกอบการและนักศึกษาจะต้องจัดทำารายงาน

สรุปผลการปฏิบัติงาน (ฝึกงาน) หลังเสร็จสิ้นการฝึกงาน

AVI 2201 หลักการจัดการธุรกิจการบิน  3(3-0-6)

   (Principle of Aviation Business Management)

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี

 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัอตุสาหกรรมการบนิ ความสำาคญั ความหมาย ประวตัคิวามเปน็มา ลกัษณะทีส่ำาคญัและองคป์ระกอบของอตุสาหกรรม

การบิน องค์กร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการบิน รูปแบบการจัดการ และการดำาเนินงานท่าอากาศยาน การจัดการบริการด้าน การบิน 

การบริการผู้โดยสารและสินค้า การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ การจัดการธุรกิจการบินเบื้องต้น 

AVI 2202  การจัดการองค์การด้านการบริการและการท่องเที่ยว  3(3-0-6)

   (Services and Tourism Organization Management)

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี

 วิวัฒนาการ รูปแบบ ประเภท โครงสร้าง และลักษณะของอุตสาหกรรม การท่องเที่ยวและการบริการ 

 AVI 2203  การจัดการงานคลังสินค้าทางอากาศ  3(3-0-6)

   (Air Cargo Management)

 วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี

 รูปแบบ วิธีการ และกระบวนการ ในการดำาเนินงาน การปฏิบัติการคลังสินค้าทางอากาศ ในภาคทฤษฎีและเชิงศึกษากรณีตัวอย่าง

AVI 2204  ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการบิน 1  3(3-0-6)

  (English for Aviation Business Manangement 1)

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี

 การฝึกทักษะด้านการพูด ฟัง อ่าน เขียน และหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ รวมถึงศัพท์เฉพาะทาง ในด้านธุรกิจการบินในระดับเบื้องต้น  

ให้เข้าใจ สามารถนำาไปปฏิบัตงานในสายวิชาชีพด้านธุรกิจการบินได้อย่างถูกต้องและครอบคลุมทุกอาชีพที่เกี่ยวข้องกับธุกิจการบิน รวมถึงทักษะ 

ทางภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการเตรียมตัวสอบ TOEIC (Test of English for International Communi- cation) ในระดับเบื้องต้น ที่มีความจำาเป็น

ในการประกอบวิชาชีพด้านธุรกิจการบิน

 

AVI 2205 การตลาดในกิจการสายการบิน  3(3-0-6)

   (Airline Marketing)

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี

 ระบบการตลาดและการขายของธุรกิจสายการบิน ธุรกิจการเดินทาง โดยเน้นที่กลไกการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างสายการบิน บริษัท 

ท่องเที่ยวและตัวแทนจำาหน่ายตั๋วโดยสาร การกำาหนดราคา การบริหารรายได้ ตลอดจนหลักการโฆษณาประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการขายและ 

การตลาดแบบ E-marketing
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AVI 2301  การจัดการความสัมพันธ์ลูกค้าทางธุรกิจการบิน 3(3-0-6)

    (Customer Relationship Management for Aviation Business)

วิชาบังคับก่อน  : AVI 2201 หลักการจัดการธุรกิจการบิน 

 แนวคิดการจัดการความสัมพันธ์ลูกค้าในธุรกิจด้านสายการบิน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง นโยบายการตลาดบริการลูกค้า การจัดกลุ่มลูกค้า 

กระบวนการบริการลูกค้า กิจกรรมความสัมพันธ์ลูกค้า นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศ การตรวจประเมินวัดผลแนวโน้มอนาคต ใช้กรณีศึกษา

ประกอบ

AVI 2302  เทคนิคการเจรจาต่อรองทางธุรกิจการบิน  3(3-0-6)

   (Negotiations Technic for Aviation Business)

วิชาบังคับก่อน  : AVI 2201 หลักการจัดการธุรกิจการบิน 

 แนวคิด การเจรจาอย่างชาญฉลาดในสายการบินและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ประเภทของการเจรจา หลักการเจรจา การเตรียมตัวเจรจา  

ยุทธวิธีการเจรจา ทักษะในการเจรจา เครื่องมือสำาหรับการนำาไปปฏิบัติ แนวโน้มในอนาคตในการใช้กรณีศึกษาประกอบ

AVI 2303  การจัดการความสัมพันธ์ผู้ค้าทางธุรกิจการบิน  3(3-0-6)

   (Supplier Relationship Management for Aviation Business)

วิชาบังคับก่อน  : AVI 2201 หลักการจัดการธุรกิจการบิน 

 แนวคิดทางการจัดความสัมพันธ์ผู้ค้าในธุรกิจสายการบินและองค์กรที่เกี่ยวข้อง นโยบายการจัดหา การกำาหนดคุณสมบัติผู้ค้า การคัดเลือก 

ผู้ค้า การตรวจประเมินผู้ค้า การอนุมัติบัญชีผู้ค้า กิจกรรมความสัมพันธ์เทคโนโลยีสารสนเทศ การประเมินผล การปฏิบัติงาน แนวโน้มอนาคต  

ใช้กรณีศึกษาประกอบ 

   

AVI 2401  การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านธุรกิจการบิน 2   3(0-500-0)

   (Work-based Learning in Aviation Business 2)

วิชาบังคับก่อน  : AVI 1401 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านธุรกิจการบิน 1 

 ฝึกการปฏิบัติงาน ด้านงานบริการภาคพื้น (Catering, Cargo, Freight Forwarder, Custom) ที่ท่าอากาศยานและบริษัทจัดจำาหน่ายบัตร

โดยสารสายการบิน เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำาความรู้และทักษะต่างๆ ที่ได้ศึกษา ไปประยุกต์ใช้ในการฝึกงานในบริษัทสายการบินและหน่วยงานที่

เกีย่วขอ้ง เชน่ ทา่อากาศยานและบรษิทัสายการบนิ องคก์รทีใ่หบ้รกิารภาคพืน้ดนิในสนามบนิและนอกเขตสนามบนิทีเ่กีย่วขอ้ง ภายใตก้ารควบคมุและ

ประเมนิผลของคณาจารยร์ว่มกบัหนว่ยงานภายนอกทีร่บันกัศกึษาเขา้ฝกึงาน ระบบการ ทำางานจรงิในสถานประกอบการ เพือ่เสรมิสรา้งให้นกัศึกษา

มีความพร้อมด้านงานอาชีพจากการปฏิบัติงานพื้นฐานอย่างมีหลักการและเป็นระบบ นักศึกษาเน้นประสบการณ์ทำางาน (Work Based Learning) 

ที่ตรงกับสาขาวิชาชีพของนักศึกษาที่เป็นงานที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร รวมถึงมีการประเมินผลการปฏบิัติงาน จากคณาจารย์ร่วมกับสถานประกอบ

การและนักศึกษาจะต้องจัดทำารายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน (ฝึกงาน) หลังเสร็จสิ้นการฝึกงาน

AVI 3201 การจัดการทรัพยากรบุคคลด้านธุรกิจการบิน  3(3-0-6)

   (Aviation Human Resource Management)

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี

 แนวคิดในการบริหารจัดการบุคลากรด้านการบิน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดต่อความปลอดภัยในการบินตามหลัก CRM ด้วยการเพิ่ม

ประสทิธภิาพการทำางานของทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบนิในดา้นการสือ่สาร การทำางานเปน็ทมี การบรหิารภาระงานและความรูด้า้นเทคนคิ โดยจะเนน้จาก

กรณีศึกษาของสายการบินต่างๆ

AVI 3202 การพัฒนาบุคลิกภาพสำาหรับนักศึกษาธุรกิจการบิน  3(3-0-6)

   (Personality Development for Aviation)

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี

 บทบาทและความสำาคัญของบุคลิกภาพที่มีต่อบุคลากรในอุตสาหกรรมบริการ รวมทั้งหลักในการพัฒนาบุคลิกภาพด้านต่างๆ เช่น  

การติดต่อสื่อสาร การแต่งกาย มารยาททางสังคม และการสร้างมนุษยสัมพันธ์ แนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมบริการ  

หลกัมนษุยสมัพันธใ์นการบรกิาร ปจัจยัทีม่อีทิธพิลตอ่งานบรกิาร การประยกุตใ์ช้หลักการทางจติวทิยาเพือ่พฒันางานการบรกิารเพือ่ใหเ้กดิประสทิธผิล

สูงสุด
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AVI 3203  ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการบิน 2  3(3-0-6)

   (English for Aviation Business Manangement 2)

วิชาบังคับก่อน  : AVI 2204 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการบิน 1 

 การฝึกทักษะด้านการพูด ฟัง อ่าน เขียน และหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ รวมถึงศัพท์เฉพาะทาง เช่น การประชาสัมพันธ์ ในสนามบิน  

การแก้ปัญหาการสำารองท่ีน่ัง การบริการเช็คอินและการข้ึนเครื่องบิน การต้อนรับผู้โดยสารขาเข้าและขาออก ด้านธุรกิจการบินในระดับกลาง  

ให้เข้าใจ สามารถนำาไปปฏิบัติงานในสายวิชาชีพด้านธุรกิจการบินได้อย่างถูกต้องและครอบคลุมทุกอาชีพที่เกี่ยวข้องกับธุกิจการบิน รวมถึงทักษะ 

ทางภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการเตรียมตัวสอบ TOEIC (Test of English for International Communication) ในระดับกลาง ที่มีความจำาเป็น 

ในการประกอบวิชาชีพธุรกิจการบิน

AVI 3204  การจัดการงานบริการบนเครื่องบิน  3(3-0-6)

   (In-flight Services Management)

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี

 หลักและวิธีการบริหารเที่ยวบิน มารยาทในการบริการ การใช้อุปกรณ์ที่ใช้บริการ การบริการในระหว่างเที่ยวบิน การดูแลความปลอดภัย

ของผู้โดยสาร และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

AVI 3205  ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการบิน 3  3(3-0-6)

   (English for Aviation Business Manangement 3)

วิชาบังคับก่อน  : AVI 3203 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการบิน 2 

 การฝึกทักษะด้านการพูด ฟัง อ่าน เขียน และหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ รวมถึงศัพท์เฉพาะทาง เช่น ศัพท์ที่ใช้ในกิจการสนามบิน  

การจราจรทางอากาศ การขนส่งทางอากาศการแก้ปัญหาของผู้โดยสาร การติดต่อประสานงานระหว่างประเทศ ภาษาอังกฤษเพื่อการนำาเข้าและ 

ส่งออก ด้านธุรกิจการบินในระดับสูง ให้เข้าใจ สามารถนำาไปปฏิบัติงานในสายวิชาชีพด้านธุรกิจการบินได้อย่างถูกต้องและครอบคลุมทุกอาชีพที่ 

เกีย่วขอ้งกบัธกุจิการบนิ รวมถงึทกัษะทางภาษาองักฤษเพือ่ใชใ้นการเตรยีมตวัสอบ TOEIC (Test of English for International Communication) 

ในระดับสูง ที่มีความจำาเป็นในการประกอบวิชาชีพด้านธุรกิจการบิน

 

AVI 3206  ภาษาอังกฤษสำาหรับการบริการภาคพื้นดิน  3(3-0-6)

    (English for Ground Services)

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี

 การฝกึทกัษะภาษาองักฤษในสถานการณต์า่งๆ ซึง่จำาเปน็ตอ่การทำางานในอาชพี พนกังานภาคพืน้ดนิของสายการบนิ อาท ิการประชาสมัพนัธ์

ในสนามบิน การแก้ปัญหาการ สำารองที่นั่ง การบริการเช็คอินและการขึ้นเครื่อง การต้อนรับผู้โดยสารขาเข้าและขาออก เป็นต้น 

AVI 3207  การจัดการงานบริการผู้โดยสารภาคพื้นดิน  3(3-0-6)

  (Passenger Ground Services Management)

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี

 ระบบการให้บริการผู้โดยสารภาคพื้นดินของบริษัทสายการบินและท่าอากาศยาน งานบริการผู้โดยสาร การควบคุมน้ำาหนักสัมภาระ  

ความสมดุลของเครื่อง การจัดเตรียมเอกสาร และการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ

AVI 3208  อาหารเครื่องดื่มในการบริการบนเครื่องบิน  3(3-0-6)

   (In-flight Meals and Beverages)

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี

 ความรู้เกี่ยวกับลักษณะและชนิดของอาหารและเครื่องดื่มที่สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้โดยสารบนเครื่องบิน ระบบการจัดอาหารและ 

เคร่ืองด่ืมสำาหรับสายการบินต่างๆ การจัดเตรียมการนำาเสนอ การกำาหนดเมนู การสำารองอาหาร ในกรณีเร่งด่วน การลำาเลียงขนส่ง และการประสานงาน 

กับสายการบินและครัวการบิน
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AVI 3301  กลยุทธ์ซัพพลายเชนในธุรกิจการบิน  3(3-0-6)

   (Supply Chain Strategy for Aviation Business)

วิชาบังคับก่อน  : AVI 2201 หลักการจัดการธุรกิจการบิน 

 แนวคิด กลยุทธ์ในธุรกิจสายการบินและองค์กรที่เกี่ยวข้อง การปฏิวัติธุรกิจการบินเชิง บูรณาการ การเปรียบสมรรถนะองค์การ นวัตกรรม

และเทคโนโลยี ระบบเครือข่ายสากล ระบบการปฏิบัติการยืดหยุ่นฉับไว ความมีผลประโยชน์ร่วม การวัดผลลัพธ์ธุรกิจ แนวโน้มในอนาคต ใช้กรณี 

ศึกษาประกอบ

AVI 3302  การจัดการกระจายตัวสินค้าในธุรกิจการบิน 3(3-0-6)

    (Distribution Management for Aviation Business)

วิชาบังคับก่อน  : AVI 2201 หลักการจัดการธุรกิจการบิน 

 แนวคิดการจัดการกระจายตัวสินค้าในธุรกิจสายการบินการคลังสินค้า การขนส่ง การกระจายตัวสินค้า การจัดองค์การและบุคลากร  

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวโน้มอนาคต ใช้กรณีศึกษาประกอบ

AVI 3401  การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านธุรกิจการบิน 3  3(0-500-0)

  (Work-based Learning in Aviation Business 3)

วิชาบังคับก่อน  : AVI 2401 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านธุรกิจการบิน 2 

 ฝึกการปฏิบัติงาน ด้านงานบริการภาคพื้น (Ground Sevcices, Ground Handling, Reservation, Airport management)  

ณ ท่าอากาศยาน สายการบิน บริษัทจัดจำาหน่ายบัตรโดยสารสายการบิน เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำาความรู้และทักษะต่างๆ ที่ได้ศึกษาไปประยุกต์ 

ใช้ในการฝึกงานในบริษัทสายการบินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ท่าอากาศยานและบริษัทจัดจำาหน่ายบัตรโดยสารสายการบิน ภายใต้การควบคุม

และประเมินผลของคณาจารย์ร่วมกับหน่วยงานภายนอกที่รับนักศึกษาเข้าฝึกงาน ระบบการ ทำางานจริงในสถานประกอบการ เพื่อเสริมสร้างให้

นักศึกษามีความพร้อมด้านงานอาชีพจากการปฏิบัติงานพื้นฐานอย่างมีหลักการและเป็นระบบ นักศึกษาเน้นประสบการณ์ทำางาน (Work Based 

Learning) ที่ตรงกับสาขาวิชาชีพของนักศึกษาที่เป็นงานที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร รวมถึงมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน จากคณาจารย์ร่วมกับ

สถานประกอบการและนักศึกษาจะต้องจัดทำารายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน (ฝึกงาน) หลังเสร็จสิ้นการฝึกงาน

AVI 4201  ภาษาอังกฤษสำาหรับการบริการบนเครื่องบิน  3(3-0-6)

   (English for In-flight Service)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

 การฝึกทักษะภาษาอังกฤษทั้งในการต้อนรับผู้โดยสารบนเครื่องบินการให้ข้อมูลด้านความปลอดภัย การบริการอาหารและเครื่องดื่ม  

การดูแลผู้โดยสารระหว่างเที่ยวบิน และการประกาศข่าวสารคำาแนะนำาต่างๆ บนเครื่องบิน 

AVI 4202  การจัดการท่าอากาศยาน  3(3-0-6)

   (Airport Management)

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี

 ความรูเ้กีย่วกบัระบบปฏบิตักิารทา่อากาศยาน ธรุกจิทา่อากาศยาน กรรมสทิธิแ์ละสทิธใินการประกอบการ ทา่อากาศยานรปูแบบกรรมสทิธิ ์

การวางแผนงานท่าอากาศยาน โครงสร้างในการจัดการ และการดำาเนินงานท่าอากาศยาน ภายในประเทศ และระหว่างประเทศ

 

AVI 4203  การจัดการควบคุมจราจรทางอากาศ  3(3-0-6)

   (Air Traffic Control Management)

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 

 การจัดองค์กรการจราจรทางอากาศ หน้าท่ีและความรับผิดชอบของหน่วยงานบริการจราจรทางอากาศ การบริการควบคุมจราจรทาง

อากาศ การบริการข่าวสารการบินและการระวังภัย ข้อกำาหนดเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสาร การค้นหา และช่วยเหลือผู้ประสบภัย การประสานการ

คน้หาและชว่ยเหลอื การตดิตอ่ทางวทิย ุโทรศพัท ์คำาและวลทีีใ่ชใ้นการตดิตอ่ส่ือสาร การเดนิอากาศเบือ้งตน้ การคำานวณระยะทาง ความเรว็และเวลา  

การเดินอากาศโดยวิธีการคำานวณเบื้องต้น กรณีศึกษา
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AVI 4204  สัมมนาธุรกิจการบิน  3(3-0-6)

   (Seminar in Aviation Business)

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี

 การวิเคราะห์ ปัญหากรณีศึกษา การดำาเนินธุรกิจการบินในปัจจุบัน การนำาข้อมูลสารสนเทศ ความเปล่ียนแปลงทางด้านวิชาการ  

ความรู้ เทคนิค และเทคโนโลยีใหม่ๆ เกี่ยวกับธุรกิจ การบิน อภิปรายแนวโน้มของธุรกิจการบินในอนาคต

AVI 4205  กฎหมายและระเบียบการบินพลเรือน  3(3-0-6)

   (Civil Aviation Laws and Regulations)

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 

 หลักกฎหมาย และระเบียบการบินพลเรือนระดับสากลและระดับท้องถิ่นพื้นฐาน การบังคับใช้และการกำากับดูแลจากหน่วยงานของรัฐ  

ข้อเสนอแนะและการประกันภัย ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบิน

AVI 4401  การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านธุรกิจการบิน 4  3(0-1000-0)

  (Work-based Learning in Aviation Business 4)

วิชาบังคับก่อน  : AVI 3401 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านธุรกิจการบิน 3 

 ฝึกการปฏิบัติงาน ด้านงาน Airline Business ที่เน้นการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการอย่างมีระบบ โดยจัดให้มีการเรียนในสถาน

ศึกษาร่วมกับการปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการสายการบิน ธุรกิจการบิน เพื่อให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

ทำาใหน้กัศกึษามคีณุภาพตรงตามทีส่ถานประกอบการตอ้งการมากทีส่ดุ จะเปน็กลไกสำาคญัทีจ่ะทำาใหท้กุฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้ง เกดิผลประโยชนร์ว่มกนัสงูสดุ 

นักศกึษาจะปฏบิตังิานทีส่ถานประกอบการ ในลกัษณะพนกังานช่ัวคราวทีจ่ะตอ้งลงมอืปฏิบตังิานจรงิในสาขาทีต่นเรยีนมา ซึง่ทำาใหไ้ดร้บัประสบการณ์

ในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริง มีการพัฒนาตนเองทางด้านความคิด การสังเกต การตัดสินใจการวิเคราะห์ และประเมินผลอย่าง 

เป็นรูปแบบ รวมทั้งการจัดเตรียม และนำาเสนอรายงานจากประสบการณ์การทำางานจริงของตนเอง การผสมผสานระหว่างภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 

เข้าด้วยกันรวมทั้งการมองเห็นแนวทางด้านงานอาชีพของตนเองชัดเจนขึ้น ซึ่งก่อให้เกิด ประโยชน์สูงสุดแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

BFM 1101 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้น 3(3-0-6)

   (Introductions to Real Estate Business)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

 ประวตัศิาสตร์และววิฒันาการของธรุกจิอสงัหารมิทรพัย ์ตลาดของธรุกจิอสงัหารมิทรพัย ์การวเิคราะหภ์าพรวมของโครงการอสงัหารมิทรพัย ์

การตดัสนิใจทางดา้นการเงนิและการลงทนุอสงัหารมิทรพัย ์ระบบสารสนเทศพืน้ฐานเพือ่ธรุกจิอสังหารมิทรพัย ์การตรวจสอบเอกสารสิทธ ิการประกนั

ภัย ภาษี สภาพแวดล้อม และแนวทางในการศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์

BFM 1102 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจด้านอาคารและทรัพยากรกายภาพ  3(3-0-6)

  (Introduction to Building and Facilities Business)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

 ภาพรวมและความเปน็มาของการพฒันารปูแบบการจดัการอาคารและทรพัยากรกายภาพในเชงิธรุกจิตัง้แตข่นาดยอ่มจนถงึธรุกจิขนาดใหญ ่

ที่ต้องสอดคล้องทั้งในด้านของเศรษฐกิจ เทคโนโลยี ช่วงเวลา และนโยบายภาครัฐต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง บทบาทความสัมพันธ์ในองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ

และเอกชน รวมทั้งบทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆ ในอันที่จะพัฒนาและส่งเสริมสาขาวิชาชีพให้มีความเหมาะสมกับสภาวะปัจจุบัน และมีการพัฒนา

อย่างต่อเนื่องในอนาคต

BFM 2103 ความรู้เบื้องต้นด้านการออกแบบและก่อสร้างอาคาร 3(3-0-6)

  (Principles of Building Design and Construction)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

 หลักพื้นฐาน ทฤษฎี และแนวคิดด้านงานออกแบบ อ่านแบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบ ที่เกี่ยวข้องต่างๆ ทั้งงานสถาปัตยกรรม 

ตกแต่งภายใน ภูมิทัศน์ และวิศวกรรม ขั้นตอนการบริหารงานออกแบบ แนวทางการประยุกต์กระบวนการออกแบบอย่างเป็นระบบที่สามารถ 

ส่งผลต่อสถาปัตยกรรม สภาพแวดล้อม ความงาม งานวิศวกรรม และการก่อสร้าง ขั้นตอน วิธีการก่อสร้าง และวัสดุประกอบอาคารเบื้องต้น  

ระบบโครงสร้างวิศวกรรม ระบบประกอบอาคารที่เหมาะสมกับงานก่อสร้างอาคารประเภทต่างๆ
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BFM 2104 หลักการจัดการอาคารและทรัพยากรกายภาพ 3(3-0-6)

  (Principles of Building and Facilities Management)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

 หลกัการ ทฤษฎ ีและแนวคดิดา้นการจดัการอาคารและทรพัยากรกายภาพ การวเิคราะหร์ปูแบบและแนวทางการใชป้ระโยชน ์การวางแผน

ดำาเนนิงานทัง้ในเชงิทรพัยากรบคุคล และทรพัยากรกายภาพ การจดัทำาเอกสาร การควบคมุประสทิธภิาพ ระบบการตรวจสอบและประเมนิผล ระบบ

สนับสนุนต่างๆ เพื่อการดำาเนินงานภายในองค์กร เช่น ฝ่ายบุคคล ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายการเงินและบัญชี เป็นต้น

BFM 2291 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการอาคารและทรัพยากรกายภาพ 1  3(0-26-0)

  (Work-based Learning in Building and Facilities Management I)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

 นักศึกษาฝึกปฏิบัติการด้านการจัดการอาคารและทรัพยากรกายภาพในอาคาร ในสถานประกอบการ หรือหน่วยงานที่คณะฯ กำาหนด  

โดยฝกึปฏบิตักิารเบือ้งตน้ดา้นจดัการอาคารและทรพัยากรกายภาพ เพือ่ใหเ้ขา้ใจองคป์ระกอบพืน้ฐานของการจดัการอาคารและทรพัยากรกายภาพ 

ด้วยการเรียนภาคสนาม/ภาคปฏิบัติ ในพื้นท่ีปฏิบัติงานจริง ไม่น้อยกว่า 240 ชั่วโมง ภายใต้การดูแลอาจารย์ประจำาวิชาและจัดทำารายงานผลการ

เรียนภาคสนาม

BFM 3105 กฎหมายอาคารและสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)

  (Building and Environment Law)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

 กฎระเบยีบขอ้กำาหนดการใชป้ระโยชนท์ีด่นิและการควบคมุการกอ่สรา้งอาคาร พระราชบญัญตัคิวบคมุอาคาร พระราชบญัญติัจดัสรรท่ีดนิ 

พระราชบัญญัติอาคารชุด กฎกระทรวงและเทศบัญญัติท้องถิ่น กฎหมายตรวจสอบอาคาร ข้อกำาหนดเรื่องความปลอดภัยในการทำางาน ประมวล

กฎหมายแพง่และพาณชิยว์า่ดว้ยทรพัยส์นิ สญัญาตา่งๆ ทีเ่กีย่วข้องกบักรรมสิทธิ ์และศึกษาเพิม่เตมิจากกรณตีวัอยา่งทีเ่กดิขึน้ในการดำาเนนิการจดัการ

อาคาร รวมทั้งกลยุทธ์ในการระงับกรณีพิพาท การบริหารความขัดแย้ง ข้อร้องเรียนต่างๆ ของผู้ใช้อาคาร และจรรยาบรรณของผู้จัดการอาคาร

BFM 3106 หลักการเบื้องต้นของการออกแบบโครงสร้างอาคารและวิศวกรรม  3(3-0-6)

  ระบบประกอบอาคาร

  (Principles of Building Structure and Engineering Systems)

วิชาบังคับก่อน : BFM 2103 ความรู้เบื้องต้นด้านการออกแบบและก่อสร้างอาคาร

  (Principles of Building Design and Construction)

 หลักพื้นฐาน ทฤษฎี และแนวคิดของการออกแบบ สัญลักษณ์แบบ เทคนิคและวัสดุการก่อสร้าง และการควบคุมงานก่อสร้างในส่วนของ

งานวิศวกรรมโครงสร้าง และวิศวกรรมระบบประกอบอาคาร ได้แก่ งานวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร งานวิศวกรรมสุขาภิบาล งานวิศวกรรมเครื่องกล 

งานวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย และงานประสานระบบจัดการอาคารอัตโนมัติ (Building Automation System: BAS) เป็นต้น ตามความจำาเป็น 

ในแต่ละประเภทของอาคาร

BFM 3107 การจัดการอาคารและทรัพยากรกายภาพ 1 3(2-2-5)

  (Building and Facilities Management I)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

 หลักการ ทฤษฎี แนวคิดพื้นฐานและกรณีศึกษาของการจัดการอาคาร การวางแผน และการกำาหนดงบประมาณของอาคารขนาดเล็ก 

และขนาดกลางและอาคารทีพ่กัอาศยั พรอ้มการสำารวจภาคสนาม (Field Survey) โดยนกัศกึษาตอ้งสำารวจการควบคมุการปฏบิตังิานอาคารในพืน้ท่ี

ปฏิบัติงานจริง เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง ภายใต้การกำากับดูแลของอาจารย์ประจำาวิชาและมีการจัดทำารายงานผลการเรียนภาคสนาม
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BFM 3108 การจัดการอาคารและทรัพยากรกายภาพ 2 3(2-2-5)

  (Building and Facilities Management II)

วิชาบังคับก่อน : BFM 3107 การจัดการอาคารและทรัพยากรกายภาพ 1

  (Building and Facilities Management I)

 หลักการ ทฤษฎี แนวคิดพื้นฐานและกรณีศึกษาของการจัดการอาคาร การวางแผน และการกำาหนดงบประมาณของอาคารขนาดใหญ่ 

พร้อมการสำารวจภาคสนาม (Field Survey) โดยนักศึกษาต้องสำารวจการควบคุมการปฏิบัติงานอาคารในพื้นที่ปฏิบัติงานจริง เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 

45 ชั่วโมง ภายใต้การกำากับดูแลของอาจารย์ประจำาวิชาและมีการจัดทำารายงานผลการเรียนภาคสนาม

BFM 3109 งานบริการและงานสนับสนุนของอาคารและทรัพยากรกายภาพ  3(3-0-6)

  (Building and Facility Services and Support)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

 หลักการ ทฤษฎี แนวคิด ของการสร้างระบบสนับสนุนและบริการ การวางแผนดำาเนินงานที่มีผลต่อการสร้างประสิทธิภาพการดำาเนินงาน

และการใช้ประโยชน์ของพื้นที่อย่างคุ้มค่า การจัดการที่คำานึงถึงความงาม รูปแบบการซ่อมบำารุงและดูแลรักษา แนวทางการจัดการภูมิทัศน์โดยรอบ 

ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ปลอดภัย มีความสะดวกและเหมาะสมในการใช้งาน และมีความคุ้มค่าสูงสุด 

BFM 3292 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการอาคารและทรัพยากรกายภาพ 2  3(0-26-0)

  (Work-based Learning in Building and Facilities Management II)

วิชาบังคับก่อน : BFM 2291 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการอาคารและทรัพยากรกายภาพ 1

  (Work-based Learning in Building and Facilities Management I)

 นักศึกษาฝึกปฏิบัติการด้านการจัดการอาคารและทรัพยากรกายภาพในอาคาร ในสถานประกอบการ หรือหน่วยงานที่คณะฯ กำาหนด  

โดยศึกษาระบบไฟฟ้ากำาลังในอาคาร ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบจัดการอาคารอัตโนมัติ (Building Automation System) และระบบสื่อสาร 

ในอาคาร ศึกษาหลักการและวิธีการการควบคุม ดูแล และบำารุงรักษาระบบไฟฟ้ากำาลังในอาคาร ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบอาคารอัตโนมัติ  

(Building Automation System) และระบบสื่อสารในอาคาร การดูแลและบำารุงรักษาระบบประกอบอาคาร ด้วยการเรียนภาคสนาม/ภาคปฏิบัติ 

ในพื้นที่ปฏิบัติงานจริง ไม่น้อยกว่า 240 ชั่วโมง ภายใต้การดูแลอาจารย์ประจำาวิชาและจัดทำารายงานผลการเรียนภาคสนาม

BFM 3293 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการอาคารและทรัพยากรกายภาพ 3  3(0-26-0)

  (Work-based Learning in Building and Facilities Management III)

วิชาบังคับก่อน : BFM 3292 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการอาคารและทรัพยากรกายภาพ 2

  (Work-based Learning in Building and Facilities Management II) 

 นกัศกึษาฝกึปฏบิตัดิา้นการจดัการอาคารและทรพัยากรกายภาพในอาคาร ในสถานประกอบการ หรอืหนว่ยงานทีค่ณะฯ กำาหนด โดยศกึษา

ระบบปรับอากาศแบบรวม ระบบลิฟต์และทางเลื่อน ระบบสุขาภิบาลและระบบป้องกันอัคคีภัยและดับเพลิงในอาคาร ศึกษาหลักการและวิธีการ 

การควบคุม ดูแล และบำารุงรักษาระบบปรับอากาศแบบรวม ระบบลิฟต์และทางเล่ือน ระบบสุขาภิบาลและระบบป้องกันอัคคีภัยและดับเพลิง 

ในอาคาร การดูแลและบำารุงรักษาระบบประกอบอาคาร โดยการเรียนภาคสนาม/ภาคปฏิบัติ ในพื้นที่ปฏิบัติงานจริง ไม่น้อยกว่า 240 ชั่วโมง  

ภายใต้การดูแลอาจารย์ประจำาวิชาและจัดทำารายงานผลการเรียนภาคสนาม

BFM 4108 การจัดการโครงการก่อสร้าง 3(3-0-6)

  (Construction Project Management)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

 หลกัการ ทฤษฎ ีแนวคดิพืน้ฐานของการศกึษาความเปน็ไปไดข้องโครงการ การวางแผนงานใหเ้กดิประสิทธภิาพสงูสดุ การวางแผนโครงการ 

การประมาณราคางานกอ่สรา้งและการจดัทำางบประมาณโครงการ การจดัหาทมีงานและหวัหนา้โครงการ การจดัการพืน้ทีข่องภายในโครงการกอ่สรา้ง 

การควบคุมและติดตามโครงการ รูปแบบสัญญาและระบบเอกสารเพื่อการจัดการงานก่อสร้าง การปิดโครงการและการส่งมอบโครงการ
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BFM 4109 การปฏิบัติวิชาชีพในการจัดการอาคารและทรัพยากรกายภาพ 3(3-0-6)

  (Professional Practice in Building and Facilities Management)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

 องค์ประกอบของแนวโน้ม ปัจจัยและผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี พลังงาน และสิ่งแวดล้อมที่เกิดจาก 

การปฏิบัติวิชาชีพนักจัดการอาคารและทรัพยากรกายภาพ ผ่านทางกรณีศึกษา ที่เน้นในเชิงการคิดวิเคราะห์อย่างเชื่อมโยงและการแก้ปัญหาในเรื่อง

ของการจัดการอาคารประเภทต่างๆ จากหลายมุมมอง ภายใต้การอภิปรายนำาของกลุ่มวิทยากรจากหลากหลายสาขาวิชาการและวิชาชีพ นอกจากน้ัน 

จะมีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพ ซึ่งเน้นการสร้างความเข้าใจองค์ความรู้ในภาพรวมและการปรับสภาพร่างกายและจิตใจ ให้พร้อมในการปฏิบัติ

วิชาชีพในอนาคต

BFM 4294 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการอาคารและทรัพยากรกายภาพ 4  3(0-26-0)

  (Work-based Learning in Building and Facilities Management IV)

วิชาบังคับก่อน : BFM 3293 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการอาคารและทรัพยากรกายภาพ 3

  (Work-based Learning in Building and Facilities Management III)

 นกัศกึษาฝกึปฏบิตัดิา้นการจดัการอาคารและทรพัยากรกายภาพในอาคาร ในสถานประกอบการ หรอืหนว่ยงานทีค่ณะฯ กำาหนด โดยศกึษา

ระบบด้านการบริหารจัดการ เช่นการวางแผนงาน การจัดการสำานักงาน การจัดองค์กร การบริหารงานบุคคล การบริหารการเงิน การบริหารจัดการ

พื้นที่ และอื่นๆ โดยการเรียนภาคสนาม/ภาคปฏิบัติ ในพื้นที่ปฏิบัติงานจริง ไม่น้อยกว่า 240 ชั่วโมง ภายใต้การดูแลอาจารย์ประจำาวิชาและจัดทำา

รายงานผลการเรียนภาคสนาม

 

BFM 4295 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการอาคารและทรัพยากรกายภาพ 5  6(0-26-0)

  (Work-based Learning in Building and Facilities Management V)

วิชาบังคับก่อน : นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย

 นกัศกึษาฝกึปฏบิตัดิา้นจดัการอาคารและทรพัยากรกายภาพในอาคาร ในสถานประกอบการ หรอืหนว่ยงานทีค่ณะฯ กำาหนด โดยนกัศึกษา

ต้องเป็นผู้จัดทำาและนำาเสนอโครงงานที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์กับอาคาร สถานประกอบการหรือหน่วยงานที่ตนเองฝึกงานอยู่ ภายใต้การดูแล

ของอาจารย์ที่ปรึกษาทางด้านการฝึกปฏิบัติการและพนักงานพี่เลี้ยงในสถานประกอบการ มีระยะฝึกปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 400 ชั่วโมง มีการจัด

ทำารายงานผลการศึกษาโครงงาน เมื่อสิ้นสุดการฝึกสหกิจศึกษา ซ่ึงจะประเมินผลการฝึกปฏิบัติการจากหน่วยงานฝึกอบรมและสถานประกอบการ 

ต้นสังกัด โดยประเมินจากเวลาฝึกปฏิบัติ รายงานการศึกษาโครงงาน และผลทดสอบความสามารถในการปฏิบัติงาน

BFM 4301 หลักการเบื้องต้นของการบำารุงรักษาระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสารของอาคาร 3(3-0-6)

  (Principles of Maintenances of Building Electrical and Communication Engineering System)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

 ทฤษฎีและแนวความคิดของการกำากับ ควบคุม ซ่อมบำารุงและดูแลรักษางานระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสารภายในอาคารและทรัพยากร

กายภาพ รวมทั้งระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ (Building Automatic System: BAS) และการจัดการพลังงานภายในอาคาร ขั้นตอนการดำาเนินงาน 

ตรวจสอบ ติดตาม วิเคราะห์และประเมินผลเพื่อให้การบำารุงรักษาเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ภายใต้กรอบระยะเวลาและงบประมาณ

BFM 4302 หลักการเบื้องต้นของการบำารุงรักษาระบบ 3(3-0-6)   

วิศวกรรมเครื่องกลของอาคาร

  (Principles of Maintenances of Building Mechanical Engineering System)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

 ทฤษฎีและแนวความคิดของการกำากับ ควบคุม ซ่อมบำารุงและดูแลรักษางานระบบระบบวิศวกรรมปรับอากาศ เครื่องกล สุขาภิบาล  

ดับเพลิง และขนส่งภายในอาคาร (ระบบลิฟต์และทางเลื่อน) ขั้นตอนการดำาเนินงาน ตรวจสอบ ติดตาม วิเคราะห์และประเมินผลเพื่อให้การบำารุง

รักษาเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ภายใต้กรอบระยะเวลาและงบประมาณ
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BFM 4303 การบริหารความเสี่ยงของอาคารและทรัพยากรกายภาพ 3(3-0-6)

  (Building and Facility Risk Management)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

 แนวความคิดเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงภัยในองค์การธุรกิจ ที่มีผลต่อการดำาเนินการด้านการจัดการอาคารและทรัพยากรกายภาพ  

ทั้งในเรื่องของการประเมินและตรวจสอบ การวิเคราะห์ สังเคราะห์รูปแบบกระบวนการทำางาน งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล พร้อมทั้งการวางแผน

เพื่อลดผลกระทบจากความเสี่ยงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยผ่านการศึกษาเพิ่มเติมจากกรณีศึกษาปัญหาพิเศษต่างๆ

BFM 4304 การตรวจสอบและการส่งมอบงาน  3(3-0-6)

  (Work Inspection and Commissioning)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

 ระบบ วิธีการ และขั้นตอนในการตรวจสอบงาน การบริหารข้อแก้ไขในงานก่อสร้าง (Defect work) การประเมินและปรับแต่งสภาพอาคาร

และระบบประกอบอาคาร การจดัเตรยีมเอกสารตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง การรบัประกนัผลงานกอ่สรา้ง รปูแบบการประสานงานเพือ่การสง่มอบงานตามลำาดบั

ความสำาคัญของอาคารแต่ละประเภท ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น การขออนุญาตเปิดใช้อาคาร การเชื่อมทาง หรือการเชื่อมต่อระบบสาธารณูปโภค

ต่างๆ เป็นต้น

BFM 4305 การจัดการความปลอดภัยและสุขอนามัยในอาคาร 3(3-0-6)

  (Building Health and Safety Management)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

 แนวคดิ ระบบ วธิกีาร และขัน้ตอนในการจดัการความปลอดภยัและสขุอนามยัในอาคาร ขอ้กฎหมายและมาตรฐานตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ระบบ

กองทุนเงินทดแทน หลักการป้องกัน วิเคราะห์ และประเมินความปลอดภัยและสุขอนามัยในอาคาร การจัดทำาระบบเอกสารและข้อบังคับเตือนภัย

ต่างๆ รวมถึงการจัดกิจกรรมที่สนับสนุนงานความปลอดภัยและสุขอนามัยในอาคาร

BFM 4306 หัวข้อสำาคัญด้านจัดการอาคารและทรัพยากรกายภาพในสภาวการณ์ปัจจุบัน 3(3-0-6)

   (Current Topics in Building and Facilities Management)

วิชาบังคับก่อน : นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย

 นำาหวัขอ้ตา่งๆ ทีเ่ปน็ประเดน็สำาคญัในสถานการณป์จัจบุนัมาศกึษา เพือ่ใหส้ามารถนำาความรูท้ัง้จากการเรยีนในชัน้เรยีนและการฝกึปฏบิตัิ

การในสถานประกอบการ มาใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ โดยอาจจัดในรูปแบบสัมมนาหรือการศึกษาโครงงานก็ได้

BFM 4307 เทคโนโลยีสารสนเทศสำาหรับการจัดการอาคารและทรัพยากรกายภาพ 3(2-2-5)

  (Information Technology for Building and Facilities Management) 

วิชาบังคับก่อน : BFM 2104 หลักการจัดการอาคารและทรัพยากรกายภาพ  

 ความรู้เกี่ยวกับบทบาทความสำาคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศสำาหรับการจัดการอาคารและทรัพยากรกายภาพ ตลอดจนการใช้งาน

คอมพิวเตอร์สำาหรับสำานักงานทั่วไป และการใช้งานโปรแกรมประยุกต์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการอาคารและทรัพยากรกายภาพในปัจจุบัน

BFM 4308 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการอาคารและทรัพยากรกายภาพ 6 3(0-40-0)

  (Work-based Learning in Building and Facilities Management VI) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

 นักศึกษาเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการอาคาร และทรัพยากรกายภาพในสถานประกอบการหรือหน่วยงานกำาหนดโดยฝึกปฏิบัติ 

ตามหน้าที่ภายในสถานประกอบการ หรือหน่วยงาน เน้นการเรียนรู้งานด้านการจัดการอาคารและทรัพยากรกายภาพในสถานประกอบการ  

ระยะเวลาและจำานวนชั่วโมงในการฝึกปฏิบัติเป็นไปตามที่คณะกำาหนด ภายใต้การดูแลของพนักงานพี่เลี้ยงของสถานประกอบการ อาจารย์ 

ประจำาวิชา มีการประเมินและจัดทำารายงานผลการปฏิบัติงาน ตามความร่วมมือของสถานประกอบการและคณะ
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BRC 2100 การสื่อสารแบรนด์เชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6)

  (Strategic Brand Communication)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 แนวคิดและทฤษฎีของกระบวนการสร้างแบรนด์ด้วยการสื่อสารเชิงกลยุทธ์และการจัดการแบบร่วมสมัย เพื่อการแข่งขันด้านการตลาด  

องคป์ระกอบและลกัษณะเฉพาะตวัของแบรนด ์คณุคา่ของแบรนดท์ีเ่ปน็สนิทรพัยเ์ชงิกลยทุธ ์ทกัษะการวเิคราะหแ์ละตดัสนิใจจากมมุมองของผูจ้ดัการ

แบรนด์ในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ การสื่อสารแบรนด์ผลิตภัณฑ์ใหม่ ผลิตภัณฑ์ระดับท้องถิ่นระดับองค์กร และระดับประเทศ รวมทั้งอภิปรายกรณีศึกษา

จากกลยุทธ์การสื่อสารแบรนด์ที่ประสบความสำาเร็จและล้มเหลว รวมทั้งจรรยาบรรณในการสื่อสารแบรนด์

BRC 2101 การวิเคราะห์ตลาดเพื่อการสื่อสารแบรนด์ 3(3-0-6)

  (Marketing Analysis for Brand Communication)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 การวิเคราะห์ตลาดเพื่อให้รู้ถึงสภาพแวดล้อมของธุรกิจกับส่ิงรอบข้างที่มีผลต่อการส่ือสารแบรนด์ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการทำาวิจัย 

และประเมินผลเพื่อใช้ในการสื่อสารแบรนด์อย่างเป็นขั้นตอนการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการแสวงหาและวิเคราะห์ข้อมูล การประยุกต์ใช้ข้อมูล

ทางการตลาดและจากการวิจัยในการทำาหน้าที่เป็นเครื่องมือในการสื่อสารแบรนด์อย่างมีประสิทธิภาพ

BRC 2102 การสื่อสารแบรนด์เชิงบูรณาการ 3(3-0-6)

  (Integrated Brand Communications)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 ความหมาย หลักการ และรูปแบบของการสื่อสารแบรนด์เชิงบูรณาการ ตลอดจนกลยุทธ์ในการวางแผนและพัฒนาแผนงานสื่อสารแบรนด์ 

โดยเนน้การผสมผสานการใชเ้ครือ่งมอืสือ่สารการตลาดหลากหลายรปูแบบ เชน่ การประชาสมัพนัธ ์การโฆษณา การสง่เสรมิการขายการจดักจิกรรม

พิเศษ การตลาดปากต่อปาก และการตลาดทางตรง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

BRC 2103 พฤติกรรมผู้บริโภคเพื่อการสื่อสารแบรนด์ 3(3-0-6)

  (Consumer Behavior for Brand Communication)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 ศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคเพื่อวางแผนสร้างสารเพื่อการส่ือสารแบรนด์วิเคราะห์จิตวิทยาในสถานการณ์ทางการตลาดพื้นฐานทางจิตวิทยา

สังคม ลักษณะของพฤติกรรมและการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าแนวทางในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม การวิเคราะห์ผู้บริโภคในฐานะผู้ผลิตสาร

และเป้าหมายในการจูงใจการนำากฎเกณฑ์ทางพฤติกรรมศาสตร์มาใช้ในการแบ่งส่วนตลาดและกลยุทธ์การกำาหนดเป้าหมายเพื่อกลวิธีในการสื่อสาร

แบรนด์อย่างมีประสิทธิภาพ

BRC 2104 การวางแผนการสื่อสารแบรนด์ที่จุดติดต่อ 3(3-0-6)

  (Brand Contact Point Communication Planning)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี     

 การวางแผนการสือ่สารแบรนดแ์บบครบวงจร โดยคำานงึถงึจดุตดิตอ่ หรอืจดุสมัผสัในการส่ือกบักลุ่มเปา้หมายทีเ่หมาะสมสอดคลอ้งระหวา่ง

วัตถุประสงค์ของแบรนด์และวิธีชีวิตของผู้บริโภคการศึกษาเปรียบเทียบคุณสมบัติเด่นของการสื่อสารแต่ละประเภทที่จุดติดต่อ นอกจากสื่อหลักๆ  

เช่น สื่อกระจายเสียง สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ สื่อกลางแจ้งต่างๆ และจดหมายขายตรงแล้ว ยังรวมถึงสื่ออื่นๆ ที่ผู้บริโภคเห็นหรือได้ยิน เช่น  

บรรจุภัณฑ์ ชุดพนักงาน การตกแต่งที่จุดขาย การวางแผนงบประมาณที่ประสบความสำาเร็จและมีประสิทธิผล

BRC 2105 การบริหารความสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้เสีย 3(3-0-6)

  (Stakeholders Relationship Management) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

 หลักการ แนวคิด และกลยุทธ์การบริหารความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งในที่นี้ได้แก่ ลูกค้า 

พนักงาน ผู้จัดจำาหน่ายรัฐ นักลงทุนหรือผู้ถือหุ้น กลุ่มผลประโยชน์เฉพาะทาง (Special Interest Groups) สื่อ และสังคมภายนอก เพื่อก่อให้เกิด

ความร่วมมือ สนับสนุนองค์กร ธำารงรักษาความสัมพันธ์ และชื่อเสียงขององค์กร ซึ่งจะนำาพาองค์กรไปสู่ความสำาเร็จตามเป้าหมาย 
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BRC 2106 โครงงานปริญญานิพนธ์และสัมมนาการสื่อสารแบรนด์ 3(2-2-5)

  (Capstone Project and Seminar in Brand Communication)

คุณสมบัติ : นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และฝึกงานในวิชา CMA 4102

 การสัมมนาด้วยกรณีศึกษาในประเด็นที่สำาคัญปัญหาและสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มีผลต่อการจัดการสื่อสาร

แบรนดเ์รยีนรูแ้นวทางการตดัสนิใจและแกไ้ขปญัหาจากการอภปิรายและแลกเปลีย่นความคดิเหน็เชือ่มโยงองคค์วามรูใ้นหอ้งเรยีนและประสบการณ์

ฝกึงานเขา้ดว้ยกนัเพือ่นำามาใชใ้นการวเิคราะหส์ถานการณท์างการส่ือสารแบรนดอ์ยา่งเปน็ระบบนอกจากนีย้งัไดเ้รยีนรูก้ารแลกเปล่ียนแสดงความคดิ

เห็นวิเคราะห์วิจารณ์โครงงานปริญญานิพนธ์ (Capstone Project) ของนักศึกษาที่พัฒนาร่วมกับรายวิชาCMA 4102 ในรูปแบบของ Peer Review  

เพื่อพัฒนาคุณภาพของโครงงาน

BRC 3100 กลยุทธ์การสื่อสารแบรนด์ระดับสากล  3(3-0-6)                                                 

  (Global Brand Communication Strategy)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

 ศึกษากระบวนการสร้างแบรนด์ในระดับสากลด้วยการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ การพัฒนาและสร้างสรรค์แผนการสื่อสารแบรนด์ท่ีประสบ 

ความสำาเร็จในธุรกิจระหว่างประเทศ อันประกอบไปด้วยเครื่องมือการสื่อสารแบรนด์แบบผสมผสานที่ผ่านสื่อในรูปแบบต่างๆ นอกจากนี้ยังศึกษา

เกี่ยวกับการแบ่งส่วนตลาดในระดับสากล การตลาดข้ามวัฒนธรรมและข้ามพรมแดน การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อการสื่อสารแบรนด์ 

ที่ประสบความสำาเร็จในระดับสากล

BRC 3101 การออกแบบแบรนด์และการพัฒนาแบรนด์                                                 3(2-2-5)

  (Brand Design and Development)

วิชาบังคับก่อน : CMA 1105 พาณิชย์ศิลป์เพื่อการสื่อสารหรือได้รับอนุมัติจากคณบดี

 หลกัการ และแนวคดิเชงิวเิคราะหด์า้นคณุลกัษณะและคณุสมบตัขิองแบรนดเ์พือ่นำาไปสรา้งอตัลกัษณข์องแบรนด ์(Brand Identity) ท่ีเปน็

แก่นของแบรนด์และส่วนขยายของแก่นแบรนด์ซ่ึงจะเป็นพื้นฐานในการสร้างสรรค์และออกแบบตราสัญลักษณ์ที่สามารถสื่อสารไปยังกลุ่มผู้บริโภค

เป้าหมายได้อย่างถูกต้อง โดยมีการฝึกปฏิบัติด้านกระบวนการการออกแบบตราสัญลักษณ์ด้วยโปรแกรมกราฟิก

BRC 3102 การรณรงค์เพื่อการสื่อสารแบรนด์เชิงกลยุทธ์ 3(2-2-5)

  (Strategic Brand Communication Campaign)  

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

 การฝึกปฏิบัติวางแผนรณรงค์การสื่อสารแบรนด์เชิงกลยุทธ์ด้วยกรณีศึกษาจากองค์กรจริงตั้งแต่การรับทราบความต้องการของลูกค้า 

วิเคราะห์สถานการณ์กำาหนดกลุ่มเป้าหมาย และวัตถุประสงค์การสื่อสาร การออกแบบสาร การวางกลยุทธ์ และกลวิธีในการสื่อสาร การเลือกใช้สื่อ 

งบประมาณ การประชาสัมพันธ์และส่งเสริมกิจกรรม ตลอดจนการประเมินและวัดผลโครงการผ่านการจัดทำารายงานประกอบการนำาเสนอผลงาน 

ภายใต้การควบคุมและการประเมินผลของคณาจารย์ร่วมกับหน่วยงานภายนอก

BRC 3103 การสื่อสารแบรนด์เชิงประสบการณ์ 3(3-0-6)

  (Experiencing Brand Communication)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

 ศึกษาและวิเคราะห์แนวความคิด ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น สถานการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการส่ือสารแบรนด์ จริยธรรมและจรรยา

บรรณในการเปน็นกัสือ่สารแบรนดท์ีพ่งึมตีอ่สงัคม โดยเนน้กรณศีกึษาทีน่า่สนใจและมคีณุคา่ตอ่การประกอบอาชพีของนกัสือ่สารแบรนดม์าอภปิราย 

และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ในการเรียนรู้วิธีแก้ปัญหา แนวทางการตัดสินใจ โดยนำาทฤษฎีและหลักการท่ีได้จาก 

การศึกษามาประยุกต์ใช้

BRC 3104 ประเด็นเฉพาะด้านการสื่อสารแบรนด์ 3(3-0-6)

  (Selected Topics in Brand Communication) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

 การวิเคราะห์แนวคิด ปัญหาทางจริยธรรมในการดำาเนินงานด้านการสื่อสารแบรนด์ และประเด็นร่วมสมัย โดยเน้นกรณีศึกษาที่น่าสนใจ 

และมีคุณค่าจากผู้ที่มีความรู้ และประสบการณ์ในสาขาวิชาชีพด้านการสื่อสารแบรนด์
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BRC 3105 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารแบรนด์ 3(3-0-6)

  (English for Brand Communication) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 การฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษในบริบททางธุรกิจเพื่อการส่ือสารแบรนด์ การศึกษาคำาศัพท์เฉพาะที่ใช้ในภาคธุรกิจ  

การสร้างสถานการณ์จำาลองทางธุรกิจเป็นภาษาอังกฤษ และการนำาเสนอประเด็นทางธุรกิจที่ใช้ในการสื่อสารแบรนด์เป็นภาษาอังกฤษ

BRC 3106 ภาษาอังกฤษเพื่องานลูกค้าสัมพันธ์ 3(3-0-6)

  (English for Customer  Engagement)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 การฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษในบริบทการสื่อสารแบรนด์เพื่องานลูกค้าสัมพันธ์ เช่น การโต้ตอบจดหมาย และเรื่อง 

ร้องเรียน การจัดกิจกรรม การออกแบบเนื้อหาในสื่อประเภทต่างๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า

BRC 4100 ความรู้พื้นฐานอุตสาหกรรมสินค้าทรงคุณค่า 3(3-0-6)

  (Foundations of Luxury Industry)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมสินค้าทรงคุณค่า เช่น เครื่องประดับอัญมณี นาฬิกาชั้นสูง แฟชั่นชั้นสูงรถยนต์ชั้นสูง คำานิยามและ 

ความหมายของสินค้าทรงคุณค่าแบบร่วมสมัยอุตสาหกรรมสินค้าและแบรนด์ทรงคุณค่าความสำาคัญของอุตสาหกรรมสินค้าและแบรนด์ทรงคุณค่า

ต่อระบบเศรษฐกิจ ปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง กฎหมาย จริยธรรม และเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการธุรกิจสินค้า 

และแบรนดท์รงคณุคา่ และการผลติในอตุสาหกรรมสนิคา้และแบรนดท์รงคณุคา่แนวโนม้ในการบรโิภคสนิคา้และแบรนดท์รงคณุคา่ทัว่โลก จติวทิยา

ในการบริโภคสินค้าและแบรนด์ทรงคุณค่า ปัจจัยและส่วนผสมที่ทำาให้ประสบความสำาเร็จของสินค้าในกลุ่มนี้

BRC 4101 มุมมองทางวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ของอุตสาหกรรมทรงคุณค่า 3(3-0-6)

  (Cross-Cultural and Creative Aspects of LuxuryIndustry)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 ความเข้าใจถึงมุมมองทางวัฒนธรรมของสินค้าทรงคุณค่าในประเทศต่างๆ ศึกษารากฐาน แนวทางการสื่อสารการจัดการอย่างยั่งยืน

ของสินค้าและแบรนด์ทรงคุณค่าท่ีมีต้นกำาเนิดในประเทศต่างๆ อีกทั้งอภิปรายกรณีศึกษาจากกลยุทธ์การสร้างแบรนด์สำาหรับสินค้าทรงคุณค่าที่ 

ประสบความสำาเร็จและล้มเหลว เข้าใจจิตวิทยาที่สำาคัญในการบริโภคสินค้าและแบรนด์ทรงคุณค่าของคนแต่ละเชื้อชาติ

 

BRC 4102 การจัดการส่วนหน้าร้านและการขายในธุรกิจค้าปลีกของสินค้าทรงคุณค่า 3(3-0-6)

  (Luxury Retail Store and Sale Management)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 การทำาความเข้าใจโครงสร้างและรูปแบบของการจัดการค้าปลีกของสินค้าและแบรนด์ทรงคุณค่าการจัดการส่วนหน้าร้าน และการขาย 

ในร้านค้าปลีกอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างยอดขายและความพึงพอใจแก่ลูกค้า ด้วยบรรยากาศ และการจัดแสดงสินค้าที่เหมาะสมสอดคล้องกับ

แบรนด ์การบรหิารสนิคา้หนา้รา้น กระบวนการขาย จติวญิญาณในการใหบ้รกิาร ศลิปะและจติวทิยาในการขายเพือ่การเขา้ถงึลกูคา้ การสรา้งรปูแบบ

มาตรฐานในการนำาเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวสินค้าและบริการอย่างมีประสิทธิภาพ  รวมถึงการพัฒนาและส่งเสริมบุคลิกภาพในการเป็นตัวแทน

แบรนด์ทรงคุณค่า เช่น กริยามารยาท และการวางตัวในสังคม การแต่งกายที่เหมาะสมสอดคล้องและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับแบรนด์ 

BRC 4103 การสื่อสารแบรนด์ทรงคุณค่า 3(3-0-6)

  (Luxury Brand Communication)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 หลักการ แนวคิด รูปแบบและเทคนิคการสร้างแบรนด์ทรงคุณค่าด้วยการสื่อสารเชิงกลยุทธ์การสื่อสารองค์ประกอบและลักษณะเฉพาะตัว

ของแบรนด์ทรงคุณค่าคุณค่าของแบรนด์ทรงคุณค่าที่เป็นสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์ทักษะการวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าเป้าหมายและตัดสินใจจากมุมมองของ 

ผู้จัดการแบรนด์ทรงคุณค่าในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งอภิปรายกรณีศึกษาจากกลยุทธ์การสื่อสารแบรนด์ทรงคุณค่าที่ประสบความสำาเร็จและล้มเหลว

รวมทั้งการวางแผนและการเลือกใช้สื่อที่เหมาะสมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการสื่อสารแบรนด์ทรงคุณค่า
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BRC 4104 ประเด็นเฉพาะด้านของอุตสาหกรรมสินค้าทรงคุณค่า 3(3-0-6)

  (Selected Topics in LuxuryIndustry)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 การสัมมนาเพื่อศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและมุมมองที่สำาคัญในหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่ือสารแบรนด์สินค้าทรงคุณค่าอาทิการลงทุน 

ในสินค้าและแบรนด์ทรงคุณค่า (Luxury Asset and Wealth Management) เช่น เครื่องประดับอัญมณี นาฬิกา การสื่อสารแบรนด์ทรงคุณค่า

ผ่านช่องทางสื่อใหม่ (Luxury E-Branding) ประเด็นกฎหมายต่างๆทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสินค้าและแบรนด์ทรงคุณค่ากรณีต่างๆ 

ทีอ่าจเกดิปญัหาทางกฎหมายประกอบดว้ยเรือ่งเกีย่วกบัการคุม้ครองผูบ้รโิภค เครือ่งหมายการคา้ ลขิสทิธิแ์ละสทิธิท์างดา้นทรพัยส์นิทางปญัญาอ่ืนๆ 

BRC 4400 การสื่อสารและการส่งเสริมการขายสินค้าแฟชั่น 3(3-0-6)

  (Fashion Communication and Promotion)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 การรวมทักษะทางภาพและความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับการออกแบบ การค้าปลีก และการสื่อสาร การทำานาย

หรือพยากรณ์เทรนด์ แฟชั่น การรวมภาพและการเล่าเรื่อง ความรู้เรื่องภาพเพื่อใช้ในการทำาโปรโมชั่นต่างๆ

BUS 1100 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ  3(3-0-6)

  (Introduction to Business)

วิชาบังคับก่อน   : ไม่มี

 ลักษณะและความสำาคัญของธุรกิจ อิทธิพลของบริบททางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองที่มีต่อธุรกิจ ธุรกิจประเภทต่างๆ หน้าที่หลักใน

การประกอบธุรกิจ ด้านการผลิต การตลาด การเงิน การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ลักษณะและองค์ประกอบของธุรกิจ รวมทั้งการจัดการองค์การ  

การควบคุมและพัฒนาองค์การ

BUS 1101 หลักการตลาด 3(3-0-6)

  (Principles of Marketing)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

 บทบาทและความสำาคญัของการตลาดยคุใหมต่อ่ภาคธรุกจิและเศรษฐกจิ สภาพแวดลอ้มทางการตลาดทีม่อีทิธพิลตอ่ระบบตลาด พฤตกิรรม

และกระบวนการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภค การวิเคราะห์ส่วนแบ่งการตลาด  การกำาหนดตลาดเป้าหมาย การกำาหนดตำาแหน่งผลิตภัณฑ์ ตลอดจน 

การกำาหนดส่วนประสมทางการตลาด

BUS 1102 หลักการบัญชี 3(3-0-6)

  (Principles of Accounting)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

 หลักการและขั้นตอนในการบันทึกบัญชี การจัดทำางบทดลอง รายการปรับปรุงและปิดบัญชีเมื่อส้ินงวดตามเกณฑ์คงค้าง การจัดทำางบ 

การเงินเพื่อวัดผลกำาไร  และแสดงฐานะทางการเงิน การบัญชีของธุรกิจบริการ ธุรกิจซื้อขายสินค้า การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม การบัญชี

เกี่ยวกับธุรกิจอุตสาหกรรม รวมถึงการศึกษาวิธีการ ทางบัญชีเกี่ยวกับเงินสดและเงินฝากธนาคาร ลูกหนี้ และสินค้าคงเหลือ

BUS 1103 ธุรกิจอาหารเบื้องต้น 3(3-0-6)

          (Introduction to Food Business)

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี

 หลักการและกระบวนการจัดการธุรกิจอาหาร สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตของธุรกิจอาหาร ประเภทของธุรกิจอาหาร 

และการพัฒนาธุรกิจ การสร้างระบบการบริการที่สร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้า หลักการควบคุมคุณภาพ การจัดการความปลอดภัย ตลอดจนสุขอนามัย

ในการจัดการธุรกิจอาหาร
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BUS 1104 การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6)

  (Organization and Human Resource Management)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

 รูปแบบและโครงสร้างองค์การต่างๆ วิธีการดำาเนินงานองค์การธุรกิจ วัฒนธรรมองค์การ การจัดการความขัดแย้ง และการต่อต้าน 

การเปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพ การใช้ทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์การ การพัฒนาบุคลากร  

การประเมนิผลและการควบคมุการปฏบิตังิาน การจดัการคา่จา้ง เงนิเดอืน สวสัดกิาร การสรา้งความพงึพอใจและการธำารงรกัษาบคุลากรในองค์การ

BUS 1105 หลักการค้าปลีกสมัยใหม่  3(3-0-6)

  (Principles of Modern Retail Business)

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี

 ความเป็นมาและความสำาคัญของการค้าปลีกสมัยใหม่ การจัดการเครือข่ายร้านค้าปลีก และองค์การแฟรนไชส์ผู้บริโภคในธุรกิจค้าปลีก  

ทำาเลที่ตั้ง การออกแบบ การวางผังร้านค้าปลีก โครงสร้างองค์กรค้าปลีก การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การจัดซื้อ การบริหารงบประมาณ การควบคุม

สินค้า การกำาหนดราคา การสื่อสารทางการตลาด การบริการลูกค้า การจัดการซัพพลายเชน การใช้เทคโนโลยีและการควบคุมองค์กรธุรกิจค้าปลีก

BUS 1106 เศรษฐศาสตร์จุลภาค                                           3(3-0-6)

    (Micro Economics)

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี

 แนวความคิดและหลักวิชาทางเศรษฐศาสตร์อย่างกว้าง เพื่อนำาไปใช้วิเคราะห์ปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ที่เกิดขึ้นในภาคเอกชนและธุรกิจ 

กลไกในระบบเศรษฐกิจ ได้แก่ หน่วยผลิต และหน่วยบริโภค การทำางานของกลไกราคา ปัจจัยกำาหนดอุปสงค์และอุปทานของสินค้า ทฤษฎีเบื้องต้น

เกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค และการตัดสินใจในการบริโภคภายใต้เงื่อนไขต่างๆ ด้านหน่วยผลิต พฤติกรรมการผลิต ต้นทุนการผลิต การกำาหนดราคา

สินค้าในตลาดที่มีการแข่งขันอย่างสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์รูปแบบต่างๆ ประสิทธิภาพการจัดสรรทรัพยากรการผลิตในตลาดที่มีการแข่งขันสมบูรณ์  

โดยเน้นแนวคิดและการประยุกต์ใช้

BUS 1107 หลักการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 3(3-0-6)

               (Principles of Logistics and Supply Chain Management)

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

 บทบาทของโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่มีต่อระบบเศรษฐกิจ  การดำาเนินงานด้านโลจิสติกส์ การจัดซื้อ ระบบสารสนเทศ การขนส่ง  

การบริหารสินค้าและสินค้าคงคลัง คลังสินค้า การบริการลูกค้า การจัดการวัสดุและการพยากรณ์ การควบคุมงานโลจิสติกส์และโลจิสติกส์โลก

BUS 1117 การจัดการและองค์การ 3(3-0-6)

  (Management and Organization)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

 แนวคิดพื้นฐานและลักษณะขององค์การ หลักการจัดการ กระบวนการจัดการ สภาวะแวดล้อมทางการจัดการ จริยธรรมในการจัดการ 

หน้าที่หลักในการจัดการ ได้แก่ การวางแผน การจัดองค์การและทรัพยากรมนุษย์ การชี้นำา และการควบคุม

BUS 1118 หลักการบัญชี  3(3-0-6)

  (Principles of Accounting)

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี

 ความหมาย วัตถุประสงค์ ความสำาคัญของการบัญชี การใช้ประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี กรอบแนวคิดในการจัดทำาบัญชี ความรู้เกี่ยว

กับหลักการและวิธีการบัญชีตามหลักการบัญชี รวมถึงการจัดทำางบการเงินของกิจการให้บริการ กิจการซื้อมาขายไป และกิจการผลิตสินค้า วิธีการ

บัญชีเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม
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BUS 1121 หลักการตลาด 3(3-0-6)

  (Principles of Marketing) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 บทบาทด้านการบริหารการตลาดยุคใหม่ท่ีมีต่อภาคธุรกิจและเศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมทางการตลาดทั้งปัจจัยภายในและภายนอกที่มี

อิทธิพลต่อระบบตลาด พฤติกรรมผู้บริโภคด้านกระบวนการตัดสินใจซ้ือ การวิเคราะห์ส่วนแบ่งการตลาด การกำาหนดตลาดเป้าหมาย การกำาหนด

ตำาแหน่งผลิตภัณฑ์ และการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาด ตลอดจนการทำาการสื่อสารทางตลาดแบบบูรณาการ

BUS 1122 การบัญชีเพื่อการจัดการธุรกิจ 3(3-0-6)

  (Business Managerial Accounting) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 ความสำาคัญ บทบาท และประโยชน์ของการบัญชี กระบวนการจัดทำาบัญชีและการออกรายงานทางการเงิน การอ่านรายงานทางการเงิน 

ต้นทุนและการวิเคราะห์ต้นทุน การจัดสรรต้นทุนทางอ้อม การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจสำาหรับการวางแผนทางบัญชี การใช้ข้อมูลทางการ

บัญชีตามบทบาทของผู้บริหาร การใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชี รวมถึงแนวคิดในการควบคุมและตรวจสอบภายใน

BUS 1123 การจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร 3(3-0-6)

  (Food Product Management) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 ประเภทของธรุกจิอาหาร การผลติเบือ้งตน้ กระบวนการจดัการ การจดัเกบ็รกัษาและการคงสภาพผลติภณัฑ ์คณุคา่อาหาร ฉลากโภชนาการ 

หลักการควบคุมคุณภาพ การจัดการความปลอดภัย การบริการและการจัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์อาหาร

BUS 1124 การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6)

  (Organization and Human Resource Management) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 รูปแบบและโครงสร้างองค์การ แนวคิดทางการบริหารและหน้าที่การบริหาร วัฒนธรรมองค์การ การจัดการความขัดแย้งและการจัดการ

การเปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การวางแผน แหล่งในการสรรหา การคัดเลือก การบริหารค่าตอบแทน การจัดสวัสดิการ การประเมิน

ผลการปฏิบัติงาน การฝึกอบรม และการธำารงรักษาบุคลากรในองค์การ

BUS 1125 การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 3(3-0-6)

  (Modern Trade Business Management) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 ประเภทของธุรกิจการค้าสมัยใหม่ นโยบายการค้าและแนวโน้มธุรกิจการค้าสมัยใหม่ สินค้าและบริการ การเลือกทำาเลที่ตั้ง และรูปแบบ 

ที่ตั้งของธุรกิจ การออกแบบร้านค้าทั้งภายในและภายนอก การจัดวางผังร้านค้า ตลอดจนข้อดีและข้อจำากัดของการจัดผังร้านค้าแต่ละประเภท

BUS 1126 เศรษฐศาสตร์การจัดการ 3(3-0-6)

  (Managerial Economics) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 หลักการทางเศรษฐศาสตร์ การวิเคราะห์อุปสงค์ การประมาณการและการพยากรณ์  การวิเคราะห์อุปทาน การผลิตและต้นทุน ลักษณะ

โครงสร้างของตลาดทางธุรกิจและการกำาหนดราคา การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการตัดสินใจในการลงทุนทางธุรกิจ ตลอดจนการประยุกต์ใช้

เศรษฐศาสตร์ในการวิเคราะห์ปัญหาทางธุรกิจ

BUS 1127 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 3(3-0-6)

  (Logistics and Supply Chain Management) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 บทบาทของโลจิสติกส์และโซ่อุปทานท่ีมีต่อระบบเศรษฐกิจ การดำาเนินงานด้านโลจิสติกส์ การบริการลูกค้า ระบบสารสนเทศ การขนส่ง 

การบริหารคงคลัง คลังสินค้า การจัดซื้อ การจัดการวัสดุและการพยากรณ์ การควบคุมงานโลจิสติกส์ และโลจิสติกส์โลก
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BUS 2108  การบัญชีเพื่อการจัดการ 3(3-0-6)

  (Managerial Accounting)

วิชาบังคับก่อน : BUS 1102 หลักการบัญชี

 การนำาข้อมูลทางการบัญชีมาใช้ในการตัดสินใจและวางแผนการดำาเนินงานของฝ่ายบริหาร โดยศึกษาการจำาแนกต้นทุนในรูปแบบต่างๆ 

แนวคิดเกี่ยวกับการบันทึกต้นทุนสินค้า การจัดสรรต้นทุน การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน ปริมาณ และกำาไร วิธีการต้นทุนผันแปร 

และต้นทุนรวม การจัดทำางบประมาณ ตลอดจนการจัดทำางบกระแสเงินสด

BUS 2109    เศรษฐศาสตร์มหภาค 3(3-0-6) 

    (Macro Economics)

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี

 ทฤษฎเีบือ้งตน้ทางเศรษฐศาสตร ์โดยเนน้เศรษฐศาสตรม์หภาคทีเ่กีย่วขอ้งกบัเศรษฐกจิและสภาวการณใ์นปจัจบุนั นำาเหตกุารณท์ีเ่กดิขึน้มา

ประยุกต์ใช้ทำาให้ทราบถึงความเป็นจริง ฟังก์ชั่นการบริโภค ฟังก์ชั่นการลงทุน ฟังก์ชั่นการใช้จ่ายภาครัฐ ฟังก์ชั่นการส่งออกและนำาเข้า การกำาหนด

ระดับรายได้ประชาชาติ ผลของตัวทวีคูณทางเศรษฐกิจ การกำาหนดขึ้นเป็นค่าจ้าง สภาวการณ์ว่างงาน การจัดเก็บภาษีของรัฐ กำาหนดขึ้นเป็นอัตรา

ดอกเบีย้ในตลาดเงนิ ปญัหาทีเ่กดิขึน้ในตลาดเงนิ การแกไ้ขปญัหาทางเศรษฐกจิโดยใชเ้ครือ่งมอืทางเศรษฐศาสตร ์ตวัอยา่งการวเิคราะหป์ญัหาเศรษฐกจิ

ในปัจจุบัน โดยใช้ทฤษฎีประยุกต์

BUS 2110 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ 3(3-0-6)

  (Quantitative Analysis and Business Statistics)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

 ความรูท้างคณติศาสตรแ์ละสถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณ เทคนคิการตดัสนิใจภายใตค้วามแนน่อนและความไมแ่นน่อน การโปรแกรม

เชิงเส้น การวิเคราะห์โครงข่ายงาน การจำาลองสถานการณ์ รวมทั้งประยุกต์ใช้สถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน เพื่อวางแผนและตัดสินใจ 

ทางธุรกิจ

BUS 2111 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6)

  (Business Finance)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

 ความสำาคัญและเป้าหมายของการบริหารการเงินของธุรกิจ การวางแผนและการบริหารการเงินเชิงธุรกิจ การจัดหาและจัดสรรเงินทุน  

การบริหารเงินทุนหมุนเวียน การวิเคราะห์ทางการเงิน งบประมาณลงทุน นโยบายเงินปันผล ตลอดจนนโยบายอื่นๆ ทางการเงิน 

BUS 2112  การจัดการด้านการผลิตและการปฏิบัติการ                 3(3-0-6)

                (Production and Operations Management) 

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี

 หลักการ แนวคิด และกลยุทธ์ด้านการจัดการการผลิตและการดำาเนินการ ประเภท ระบบและปัญหาทางการผลิตและการดำาเนินงาน  

การพยากรณ์การผลิต การออกแบบผลิตภัณฑ์ การวางแผนกำาลังการผลิต การจัดลำาดับงานและตารางการผลิต การวางแผนกระบวนการผลิต  

การควบคุมคุณภาพ การศึกษาการเคลื่อนไหวและการวัดงาน (Motion Study and Work Measurement) และการประยุกต์ความรู้ด้าน 

การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจ

BUS 2119  การจัดการด้านการผลิตและการปฏิบัติการ  3(3-0-6)

  (Productions and Operations Management)

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี

 การวางแผน การดำาเนินงาน และการควบคุมการผลิตสินค้าและบริการ การออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการดำาเนินงาน เทคโนโลยีที่

เกี่ยวข้องกับการดำาเนินงานและการผลิต การจัดการคุณภาพ การบริหารโครงการ การพยากรณ์ การจัดการสินค้าคงคลัง การวางแผนกำาลังการผลิต

และความต้องการทรัพยากร รวมท้ังการจัดการห่วงโซ่อุปทานต้ังแต่อุตสาหกรรมต้นน้ำาจนถึงอุตสาหกรรมปลายน้ำาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการดำาเนินงาน 

และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
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BUS 2121 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ 3(3-0-6)

  (Quantitative Analysis and  Business Statistics) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ได้แก่ เทคนิคการตัดสินใจภายใต้ความแน่นอนและความไม่แน่นอน  

การโปรแกรมเชิงเส้นตรง การวิเคราะห์ข่ายงานด้วยเทคนิค PERT/CPM ตลอดจนประยุกต์ใช้สถิติเชิงพรรณาและสถิติเชิงอนุมานเพื่อวางแผน 

และตัดสินใจทางธุรกิจ

BUS 2122 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6)

  (Business Finance) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 ความสำาคัญและเป้าหมายของการบริหารการเงินของธุรกิจ บทบาทหน้าที่ของผู้จัดการทางการเงิน การวางแผนและการวิเคราะห์ทาง 

การเงิน ตลาดการเงิน การจัดหาและจัดสรรเงินทุน การบริหารเงินทุนหมุนเวียน งบประมาณลงทุน นโยบายดอกเบี้ยและสินเชื่อ นโยบายเงินปันผล 

ต้นทุนทางการเงิน ตลอดจนนโยบายอื่นๆ ทางการเงิน

BUS 2123 การจัดการด้านการผลิตและการปฏิบัติการ 3(3-0-6)

  (Operations Management) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 หลกัการ แนวคดิ และกลยทุธด์า้นการจดัการการผลติและการดำาเนนิการ การวางแผนกระบวนการผลติ การพยากรณก์ารผลติ การออกแบบ

ผลิตภัณฑ์ การจัดลำาดับงานและตารางการผลิต การปรับปรุงและเพิ่มผลผลิต ตลอดจนการควบคุมคุณภาพและการจัดการสินค้าคงคลัง

BUS 2124 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ 3(3-0-6)

  (Information Systems for Modern Business Management) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 ลักษณะและความสำาคัญของโครงสร้างระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ ประเภทของระบบสารสนเทศ การพัฒนาระบบ

สารสนเทศ การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศในธุรกิจสมัยใหม่ ระบบสารสนเทศในธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง ระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัยและพัฒนา

ธุรกิจบทบาทผู้บริหารในการจัดการระบบสารสนเทศ ตลอดจนแนวโน้มการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในธุรกิจสมัยใหม่

BUS 3100 การบัญชีและการเงินธุรกิจ 3(3-0-6)

  (Accounting and Business Finance)

วิชาบังคับก่อน   : ไม่มี

 ความหมาย วตัถปุระสงค ์ความสำาคญัของการบญัช ีการใชป้ระโยชนข์องขอ้มลูทางการบญัช ีการจดัทำางบการเงนิของกจิการใหบ้รกิาร กจิการ

ซือ้มาขายไป และกจิการผลติสนิคา้ วธิกีารบญัชเีกีย่วกบัภาษมีลูคา่เพิม่ ความสำาคญัและเปา้หมายของการบรหิารการเงนิของธรุกจิ การวางแผนและ

การบริหารการเงินเชิงธุรกิจ การจัดหาและจัดสรรเงินทุน การบริหารเงินทุนหมุนเวียน

BUS 3113 การวิจัยธุรกิจ 3(3-0-6)

  (Business Research)

วิชาบังคับก่อน : BUS 2110 สถิติธุรกิจ

 ระเบียบวิธีการวิจัยทางธุรกิจ ท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การวางแผนและการออกแบบการวิจัย การเลือกเครื่องมือในการวิจัย  

การเลือกวิธีการสุ่มตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติที่ใช้พารามิเตอร์และไม่ใช้พารามิเตอร์ การใช้โปรแกรมสำาเร็จรูป

ในการวิเคราะห์ข้อมูล และกรณีศึกษา
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BUS 3114 กฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ 3(3-0-6)

     (Business Law and Ethics)

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี

 กฎหมายเกี่ยวกับการจัดองค์กรธุรกิจ และกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบกิจกรรมทางธุรกิจ เช่น หลักกฎหมายซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ  

กู้ยืม ค้ำาประกัน จำานอง จำานำา รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับตราสารทางการเงิน เช่น ตราสารทุนและตราสารหนี้ และตั๋วเงิน รวมทั้งจริยธรรมสำาคัญของ

ผู้บริหารและพนักงาน หลักจรรยาบรรณทางธุรกิจ

BUS 3115 การภาษีอากร 3(3-0-6)

  (Taxation)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

 ลักษณะและหลักการของภาษีอากร ภาพรวมโครงสร้างระบบภาษีอากรของไทย การจัดเก็บภาษีตามประมวลรัษฎากรและกฎหมายอ่ืน 

หลักเกณฑ์ วิธีการประเมิน และการจัดเก็บภาษีอากรต่างๆ เช่น ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม อากรแสตมป์ ภาษี

เฉพาะและภาษีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโดยทั่วไป

BUS 3120  เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น  3(3-0-6)

  (Introduction to Economics)

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี

หลกัและความหมายของวชิาเศรษฐศาสตร ์ขอบเขต หลกัการทัว่ไปของเศรษฐศาสตรว์า่ดว้ยมลูคา่ ราคาและการจดัการทรพัยากรพฤตกิรรมผูบ้รโิภค 

ปัจจัยที่กำาหนดอุปสงค์อุปทานของสินค้าในตลาดที่มีการแข่งขันโดยสมบูรณ์ และไม่สมบูรณ์ การภาษีอากร การค้า การลงทุน นโยบายการเงินและ

นโยบายการคลัง

BUS 3121 การวิจัยเพื่อการพัฒนาธุรกิจ 3(3-0-6)

  (Research for Business Development ) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ การวางแผนการออกแบบการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยการค้นหาปัญหาในการวิจัยจากการฝึกปฏิบัติ

งานประจำา (Routine to Research) การเลือกและการสร้างเครื่องมือในการวิจัย การเลือกวิธีการสุ่มตัวอย่าง การหาขนาดตัวอย่าง การเก็บรวบรวม

ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติที่ใช้พารามิเตอร์และไม่ใช้พารามิเตอร์ ตลอดจนการใช้โปรแกรมสำาเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล การฝึกทักษะ

การคิดวิเคราะห์ผลการวิจัยเพื่อนำามาพัฒนาวางแผนทางธุรกิจให้เหมาะสมกับงาน

BUS 3122 กฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ 3(3-0-6)

  (Business Law and Ethics) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 กฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งองค์กรธุรกิจ และกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบกิจกรรมทางธุรกิจ เช่น กฎหมายซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ ยืม 

ค้ำาประกัน จำานอง จำานำา หุ้นส่วน บริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวกับตราสารทางการเงิน ตลอดจนการจัดเก็บภาษีตามประมวลรัษฎากร ในส่วนที่ว่าด้วย

เรื่องภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ตลอดจนจริยธรรมสำาคัญของผู้บริหารและพนักงาน ภายใต้หลักจรรยาบรรณทางธุรกิจ

BUS 4116 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6)

  (Strategic Management)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

 บทบาทและความสำาคัญของการจัดการเชิงกลยุทธ์ องค์ประกอบของการจัดการเชิงกลยุทธ์ กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ การวางแผน

กลยุทธ์และกลวิธีในระดับต่างๆ ภายในองค์การ การกำาหนดกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของธุรกิจ
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BUS 4121 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6)

  (Strategic Management) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

 บทบาทและความสำาคัญของการจัดการเชิงกลยุทธ์ องค์ประกอบของการจัดการเชิงกลยุทธ์ กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ การวางแผน 

กลยุทธ์และกลวิธีในระดับต่างๆ ภายในองค์การ การกำาหนดกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของธุรกิจ

CHM 1011 เคมีวิศวกรรม  3(3-0-6)

  (Engineering Chemistry)

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี

 ปริมาณสารสัมพันธ์ และทฤษฎีโครงสร้างอะตอม สมบัติของก๊าซ ของเหลว ของแข็ง และสารละลาย สมดุลเคมี สมดุลอิออน จลศาสตร์

เคมี พันธะเคมี ตารางธาตุและสมบัติตามตามตารางธาตุ ธาตุเรพรีเซนเททีฟ อโลหะ โลหะทรานซิชัน เทอร์โมเคมี เคมีไฟฟ้า

CHM 1012 ปฏิบัติการเคมีวิศวกรรม  1(0-3-1)

  (Engineering Chemistry Laboratory)

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี และวิชาเรียนร่วม : CHM 1011

 ปฏิบัติการทดลองในเรื่องที่สอดคล้องกับรายวิชา CHM 1011

CHN 1201 ภาษาจีน 1 3(2-2-5)

  (Chinese 1)

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี

 สัทอักษรและการออกเสียงภาษาจีนกลางอย่างถูกต้อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอักษรจีน คำาศัพท์ วลี และประโยคพื้นฐานในภาษาจีน

CHN 1202 ภาษาจีน 2 3(2-2-5)

  (Chinese 2)

วิชาบังคับก่อน  : CHN 1201 ภาษาจีน 1

 คำาศัพท์ วลีและโครงสร้างประโยคความเดี่ยวและความรวมที่ใช้ประจำา ทักษะการใช้พจนานุกรมจีน

CHN 1203 การฟังและการพูดภาษาจีน 1 3(2-2-5)

  (Chinese Listening and Speaking 1)

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี

 ทักษะการฟังเพื่อความเข้าใจในเนื้อหาสั้นๆ เน้นการฝึกฟังจากสื่อประเภทต่างๆ การสนทนาเรื่องราวในชีวิตประจำาวัน 

CHN 1204 การฟังและการพูดภาษาจีน 2 3(2-2-5)

  (Chinese Listening and Speaking 2)

วิชาบังคับก่อน  : CHN 1203 การฟังและการพูดภาษาจีน 1

 ทักษะการฟังเพื่อความเข้าใจในเนื้อหาที่มีความยาวมากขึ้น ทักษะการพูด โดยเน้นการอธิบาย การเล่าเรื่องอย่างง่าย และสำานวนที่ใช้ 

เป็นประจำา ฝึกทักษะการฟังและการพูดในโอกาสต่างๆ

CHN 1221 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านภาษาจีนธุรกิจ 1 3(0-40-20)

  (Work-based Learning in Business Chinese 1)

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี

 การฝกึปฏบิตังิานในสถานประกอบการไมน่อ้ยกวา่ 400 ชม. เรยีนรูท้กัษะการทำางานในสำานกังาน และมกีารรายงานผลการปฏบิตังิานอยา่ง

เป็นระบบ ในความดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมกับพนักงานที่ปรึกษาในสถานประกอบการ
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CHN 2001 ภาษาจีน 1 3(2-2-5) 

  (Chinese 1) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 สัทอักษร (ระบบถอดเสียงด้วยอักษรโรมัน) และการออกเสียงภาษาจีนกลางอย่างถูกต้อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอักษรจีน คำาศัพท์ วลี  

และประโยคพื้นฐานในภาษาจีน

CHN 2002 ภาษาจีน 2 3(2-2-5) 

  (Chinese 2) 

วิชาบังคับก่อน : CHN 2001 ภาษาจีน 1 

 คำาศัพท์ วลีและโครงสร้างประโยคความเดียวและความรวมที่ใช้ประจำา ทักษะการใช้พจนานุกรมจีน 

CHN 2003 ภาษาจีน 3 3(2-2-5)

   (Chinese 3) 

วิชาบังคับก่อน : CHN 2002 ภาษาจีน 2 

 คำาศัพท์ วลีและโครงสร้างประโยคความซ้อนที่ใช้ประจำา ทักษะการอ่านความเรียง นิทานหรือบทความสั้นๆ เพื่อความเข้าใจ

CHN 2004 ภาษาจีน 4 3(2-2-5) 

  (Chinese 4) 

วิชาบังคับก่อน : CHN 2003 ภาษาจีน 3 

 คำาศัพท์ วลีและโครงสร้างประโยคความซ้อน การอ่านบทความที่มีคำาศัพท์และโครงสร้างประโยคที่ซับซ้อนและหลากหลาย

CHN 2005 ภาษาจีนธุรกิจ 3(2-2-5) 

  (Business Chinese) 

วิชาบังคับก่อน : CHN 2004 ภาษาจีน 4 

 คำาศัพท์ สำานวน รูปแบบประโยคภาษาจีนท่ีใช้ในเชิงธุรกิจ การสนทนาเพื่อติดต่อประสานงาน การอ่านข้อเขียนทางธุรกิจ และการเขียน

โต้ตอบทางธุรกิจ

CHN 2006 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารทางการตลาด 3(2-2-5)

  (Chinese for Marketing Communication) 

วิชาบังคับก่อน : CHN 2005 ภาษาจีนธุรกิจ 

 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสื่อสารทางการตลาด คำาศัพท์ สำานวน รูปแบบประโยคภาษาจีนที่ใช้ในการสื่อสารทางการตลาด

CHN 2101 คอมพิวเตอร์ภาษาจีนในสำานักงาน 3(2-2-5)

  (Chinese in Office Computer Application)

วิชาบังคับก่อน   : CHN 1202 ภาษาจีน 2

 การใชค้อมพิวเตอรด์ว้ยระบบปฏบิตักิารภาษาจนี การปอ้นขอ้มลู บนัทกึ และพมิพข์อ้มลูทีเ่ปน็ภาษาจนี การนำาเสนอภาษาจนีดว้ยโปรแกรม

สำาเร็จรูป การใช้ปรากฏในการสืบค้นข้อมูลที่เป็นภาษาจีน

CHN 2205 ภาษาจีน 3 3(2-2-5)

  (Chinese 3)

วิชาบังคับก่อน  : CHN 1202 ภาษาจีน 2

 คำาศัพท์ วลีและโครงสร้างประโยคความซ้อนที่ใช้ประจำา ทักษะการอ่านความเรียง นิทานหรือบทความสั้นๆ เพื่อความเข้าใจ
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CHN 2206 ภาษาจีน 4 3(2-2-5)

  (Chinese 4)

วิชาบังคับก่อน  : CHN 2205 ภาษาจีน 3

 คำาศัพท์ วลีและโครงสร้างประโยคความซ้อน การอ่านบทความที่มีคำาศัพท์และโครงสร้างประโยคที่ซับซ้อนและหลากหลาย  

CHN 2207 การสนทนาภาษาจีนธุรกิจ 1 3(2-2-5)

  (Business Chinese Conversation 1)

วิชาบังคับก่อน  : CHN 1204 การฟังและการพูดภาษาจีน 2

 ทักษะการสนทนาเชิงธุรกิจ ด้านการติดต่อ การเสนอราคา การสั่งซื้อ การส่งมอบสินค้า การชำาระเงิน โดยฝึกฝนจากบทสนทนาที่สมมติขึ้น

จากสถานการณ์ในการเจรจาธุรกิจ 

CHN 2208 การสนทนาภาษาจีนธุรกิจ 2 3(2-2-5)

  (Business Chinese Conversation 2)

วิชาบังคับก่อน  : CHN 2207 การสนทนาภาษาจีนธุรกิจ 1

 ทักษะการสนทนาภาษาจีนเชิงธุรกิจในรูปแบบต่างๆ การเสนอสินค้าอย่างเป็นทางการต่อองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ การปรึกษาหารือ  

รวมถึงวิธีการต่อรองราคา

CHN 2209 การอ่านภาษาจีนเชิงธุรกิจ 1 3(2-2-5)

  (Business Chinese Reading 1)

วิชาบังคับก่อน  : CHN 1202 ภาษาจีน 2

 ทักษะการอ่านงานเขียนที่เกี่ยวกับธุรกิจอย่างง่าย โดยเน้นการจับใจความสำาคัญ และวัตถุประสงค์ของผู้เขียน

CHN 2210 การอ่านภาษาจีนเชิงธุรกิจ 2 3(2-2-5)

  (Business Chinese Reading 2)

วิชาบังคับก่อน  : CHN 2209 การอ่านภาษาจีนเชิงธุรกิจ 1

 ทักษะการอ่านงานเขียนที่เกี่ยวกับธุรกิจที่มีเนื้อหาซับซ้อน โดยเน้นการตีความ และนำาไปสื่อสารต่อได้อย่างถูกต้อง 

CHN 2211 การอ่านภาษาจีนเชิงวิเคราะห์ 3(2-2-5)

  (Analytical Reading in Chinese)

วิชาบังคับก่อน : CHN 2205 ภาษาจีน 3

 ทักษะการอ่านเพื่อวิเคราะห์ข้อเท็จจริง ความคิดเห็น จุดมุ่งหมายในการเขียน การวิเคราะห์โครงสร้างประโยค การวิเคราะห์ความหมาย

ระดับคำา วลี ประโยค และย่อหน้า

CHN 2222 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านภาษาจีนธุรกิจ 2 3(0-40-20)

  (Work-based Learning in Business Chinese 2)

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี

 การฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการไม่น้อยกว่า 400 ชม. เรียนรู้ทักษะการทำางานในธุรกิจการให้บริการ และมีการรายงานผลการปฏิบัติงาน 

อย่างเป็นระบบ ในความดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมกับพนักงานที่ปรึกษาในสถานประกอบการ

CHN 3212 การเขียนภาษาจีนเชิงธุรกิจ 1 3(2-2-5)

  (Business Chinese Writing 1)

วิชาบังคับก่อน  : CHN 2206 ภาษาจีน 4

 ทักษะการเขียนข้อความทั่วไปในรูปแบบต่างๆ การเขียนบันทึกเชิงธุรกิจ ข้อความประชาสัมพันธ์ บัตรเชิญและบัตรอวยพร
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CHN 3213 การเขียนภาษาจีนเชิงธุรกิจ 2 3(2-2-5)

  (Business Chinese Writing 2)

วิชาบังคับก่อน  : CHN 3212 การเขียนภาษาจีนเชิงธุรกิจ 1

 ทักษะการเขียนข้อความและจดหมายธุรกิจประเภทต่างๆ บันทึกการประชุม การเขียนรายงานข่าวเชิงธุรกิจ

CHN 3214 การแปลจีน - ไทย 3(2-2-5)

  (Chinese - Thai Translation)

วิชาบังคับก่อน  : CHN 2206 ภาษาจีน 4

 ทฤษฎีและกลวิธีในการแปลภาษาจีนเป็นภาษาไทย ทักษะการแปลภาษาจีนเป็นภาษาไทย โดยเน้นการแปลข้อความ บทสนทนาทางธุรกิจ

CHN 3215 การแปลไทย - จีน 3(2-2-5)

  (Thai - Chinese Translation)

วิชาบังคับก่อน  : CHN 2206 ภาษาจีน 4

 ทฤษฎีและกลวิธีในการแปลภาษาไทยเป็นภาษาจีน ทักษะการแปลภาษาไทยเป็นภาษาจีน โดยเน้นการแปลข้อความ บทสนทนาทางธุรกิจ

CHN 3216 การนำาเสนอเชิงธุรกิจด้วยภาษาจีน 3(2-2-5)

  (Business Presentation in Chinese)

วิชาบังคับก่อน  : CHN 2206 ภาษาจีน 4

 ทักษะการใช้ภาษาจีนในการนำาเสนอเชิงธุรกิจ การใช้สื่อและเทคนิคในการนำาเสนอ เรียนรู้ขั้นตอนและกระบวนการจัดทำาโครงการธุรกิจ 

ตลอดจนการนำาเสนอด้วยภาษาจีน

CHN 3223 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านภาษาจีนธุรกิจ 3 3(0-40-20)

  (Work-based Learning in Business Chinese 3)

วิชาบังคับก่อน   : ไม่มี

 การฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการไม่น้อยกว่า 400 ชม. เรียนรู้ด้านสังคม วัฒนธรรมและการทำางานของจีน มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน 

อย่างเป็นระบบ ในความดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมกับพนักงานที่ปรึกษาในสถานประกอบการ

CHN 4224 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านภาษาจีนธุรกิจ 4 6(0-40-20)

  (Work-based Learning in Business Chinese 4)

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี

 การฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการไม่น้อยกว่า 600 ชม. เรียนรู้ทักษะการทำางานโดยใช้ภาษาจีน และมีการรายงานผลการปฏิบัติงาน

อย่างเป็นระบบ ในความดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมกับพนักงานที่ปรึกษาในสถานประกอบการ

CHN 4225 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านภาษาจีนธุรกิจ 5 6(0-40-20)

  (Work-based Learning in Business Chinese 5)

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี

 การฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการไม่น้อยกว่า 600 ชม. เรียนรู้ทักษะการทำางานในอาชีพที่สนใจ และมีการรายงานผลการปฏิบัติงาน

อย่างเป็นระบบ ในความดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมกับพนักงานที่ปรึกษาในสถานประกอบการ

CHN 4301 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการโรงแรม 3(2-2-5)

  (Chinese for Hotel Business)

วิชาบังคับก่อน  : CHN 2206 ภาษาจีน 4

 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจโรงแรม คำาศัพท์ สำานวน รูปแบบประโยคภาษาจีนที่ใช้ในธุรกิจโรงแรม 
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CHN 4302 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจสายการบิน 3(2-2-5)
  (Chinese for Airline Business)
วิชาบังคับก่อน  : CHN 2206 ภาษาจีน 4
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจสายการบิน คำาศัพท์ สำานวน รูปแบบประโยคภาษาจีนที่ใช้ในธุรกิจสายการบิน

CHN 4303 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจท่องเที่ยว 3(2-2-5)
  (Chinese for Tourism)
วิชาบังคับก่อน  : CHN 2206 ภาษาจีน 4
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจท่องเที่ยว คำาศัพท์ สำานวน รูปแบบประโยคภาษาจีนที่ใช้ในธุรกิจท่องเที่ยว

CHN 4304 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ 3(2-2-5)
  (Chinese for International Business)
วิชาบังคับก่อน  : CHN 2206 ภาษาจีน 4
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจระหว่างประเทศ คำาศัพท์ สำานวน รูปแบบประโยคภาษาจีนที่ใช้ในธุรกิจระหว่างประเทศ

CHN 4305 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจโลจิสติกส์ 3(2-2-5)
  (Chinese for Logistics)
วิชาบังคับก่อน  : CHN 2206 ภาษาจีน 4
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจโลจิสติกส์ คำาศัพท์ สำานวน รูปแบบประโยคภาษาจีนที่ใช้ในธุรกิจโลจิสติกส์

CHN 4306 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจค้าปลีก 3(2-2-5)
  (Chinese for Retail Business)
วิชาบังคับก่อน  : CHN 2206 ภาษาจีน 4
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจค้าปลีก คำาศัพท์ สำานวน รูปแบบประโยคภาษาจีนที่ใช้ในธุรกิจค้าปลีก 

CHN 4307 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารทางการตลาด 3(2-2-5)
  (Chinese for Marketing Communication)
วิชาบังคับก่อน : CHN 2206 ภาษาจีน 4
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสื่อสารทางการตลาด คำาศัพท์ สำานวน รูปแบบประโยคภาษาจีนที่ใช้ในการสื่อสารทางการตลาด

CHN 4308 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน 3(3-0-6)
  (Introduction to China)
วิชาบังคับก่อน   : ไม่มี
 ลักษณะการปกครอง เขตการปกครอง ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ สภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ความเชื่อและทัศนคติของชาวจีน 
กลุ่มชาติพันธุ์ และระบบการศึกษาของจีน

CHN 4309 เศรษฐกิจจีนร่วมสมัย 3(3-0-6)
  (Contemporary Chinese Economy)
วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี
 ระบบและนโยบายทางเศรษฐกิจของจีน การพัฒนาเศรษฐกิจ ปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้น

CHN 4310 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจจีน 3(3-0-6)
  (Introduction to Chinese Business Law)
วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทางธุรกิจของจีน กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ กฎหมายการลงทุน กฎหมายว่าด้วยสัญญา กฎหมาย
แรงงานของประเทศจีน 
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CHN 4311 วัฒนธรรมการค้าของชาวจีน 3(3-0-6)

  (Chinese Trading Culture)

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 

 แนวคิด ความเชื่อ และวิสัยทัศน์ ในการทำาการค้าของชาวจีนในยุคปัจจุบัน

CHN 4312 ปรัชญาขงจื่อกับการทำาธุรกิจ 3(3-0-6)

  (Confucius Philosophy and Business)

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 

 ปรัชญาขงจื่อและแนวคิดเรื่องมนุษยธรรม (เหริน) ทำานองคลองธรรม (อี้) จารีตประเพณี (หลี่) สัตยธรรม (ซิ่น) ที่นำามาประยุกต์ใช้กับ 

การประกอบธุรกิจในปัจจุบัน 

CHN 4313 วรรณคดีจีนกับแนวคิดทางธุรกิจ 3(3-0-6)

  (Chinese Literature and Business Concepts)

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี

 แนวคดิทางธรุกจิทีไ่ดจ้ากวรรณคดแีละวรรณกรรมจนีทีน่ำามาประยกุตใ์ช้ในธรุกจิปจัจบุนั เนน้การศึกษาวรรณคดแีละวรรณกรรมทีม่เีนือ้หา

เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ได้แก่ ตำาราพิชัยสงครามซุนอู่ สามก๊ก และจ้าน กว๋อเช่อ 

CHN 4314 ประวัติศาสตร์จีนร่วมสมัย 3(3-0-6)

  (Contemporary Chinese History)

วิชาบังคับก่อน   : ไม่มี

 ประวตัศิาสตร์ตัง้แตก่อ่ตัง้ประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี จนถงึปจัจบุนั เนน้เหตกุารณ ์ และบคุคลสำาคญัทีส่ง่ผลกระทบตอ่การเปลีย่นแปลง

ทางสังคมและเศรษฐกิจจีน

CHN 4315 สุนทรียภาพในวรรณคดีจีน 3(3-0-6)

  (Aesthetics in Chinese Literature)

วิชาบังคับก่อน  : CHN 2206 ภาษาจีน 4

 ประวัติวรรณคดีจีนโดยสังเขป ผลงานประพันธ์ชิ้นสำาคัญในแต่ละยุคสมัยและจุดมุ่งหมายในการประพันธ์ ความหมายและความงาม 

ในเชิงวรรณศิลป์ของบทประพันธ์ต่างๆ

CMA 1100 หลักและทฤษฎีนิเทศศาสตร์ 3(3-0-6)

  (Principle and Theories of Communication Arts)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเบ้ืองต้นเก่ียวกับการสื่อสาร องค์ประกอบของการส่ือสาร กระบวนการส่ือสาร ปัจจัยที่มีอิทธิพลและส่งผล 

กระทบต่อการสื่อสาร บริบทของการสื่อสารรูปแบบต่างๆ เช่น การสื่อสารระหว่างบุคคล การสื่อสารแบบกลุ่ม การสื่อสารในองค์กร การสื่อสาร 

เพือ่การโนม้นา้วใจ การสือ่สารขา้มวฒันธรรม การสือ่สารมวลชน เปน็ตน้ วชิาชีพนเิทศศาสตร ์โดยเฉพาะอยา่งยิง่นกัวารสารศาสตร ์นกัสือ่สารองคก์ร 

และนักสื่อสารแบรนด์  ความสำาคัญ บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ ตลอดจนจริยธรรม และจรรยาบรรณของนักนิเทศศาสตร์

CMA 1101 การคิดเชิงกลยุทธ์สำาหรับนิเทศศาสตร์ 3(3-0-6)

  (Strategic Thinking for Communication Arts)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 การจัดระบบและพัฒนาความคิดเชิงกลยุทธ์ในรูปแบบต่างๆ เช่น ความคิดเชิงวิเคราะห์ ความคิดเชิงระบบ ความคิดเชิงวิพากษ์ ความคิด

เชิงมโนทัศน์ ความคิดเชิงสร้างสรรค์ ความคิดเชิงบวก โดยใช้กรณีศึกษาในสาขานิเทศศาสตร์เพื่อนำาไปสู่การพัฒนาสติปัญญาของตนเองพัฒนางาน

และการพัฒนาสังคม
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CMA 1102 พื้นฐานการเขียนเพื่อการสื่อสารผ่านสื่อ 3(3-0-6)

  (Fundamental Media Writing)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 หลักการพื้นฐานในการเขียนผ่านสื่อ การกำาหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการเขียน การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย การเลือกใช้ภาษา 

ที่เหมาะสมสอดคล้องกับช่องทางการสื่อสารและบริบทในการสื่อสาร ฝึกทักษะเบื้องต้นในการเขียนรูปแบบต่างๆ เช่น การเขียนรายงาน การเขียน

บทสรุปสำาหรับผู้บริหาร การเขียนข่าว บทความ สารคดี การเขียนข้อความโฆษณา การเขียนบทวิทยุโทรทัศน์อย่างง่าย รวมทั้งการเขียนสำาหรับ 

เผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อใหม่ต่างๆ  

CMA 1103 การพูดในที่สาธารณะและทักษะการนำาเสนองาน 3(3-0-6)

  (Public Speaking and Presentation Skills)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 หลักการ แนวคิด และกลยุทธ์ในการสื่อสารด้วยการพูดในที่สาธารณะ และการนำาเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ หลักการโน้มน้าว 

ชักจูงใจ ฝึกฝนทักษะการสื่อสารที่จำาเป็นการวางแผนและกำาหนดเป้าหมายการนำาเสนอ การวิเคราะห์กลุ่มผู้ฟัง การเตรียมข้อมูล และบทพูด  

การเลือกใช้ภาษา และการเตรียมสื่อและเทคนิคพิเศษที่เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทในการสื่อสาร การจัดการคำาถามที่อาจจะเกิดขึ้นจากกลุ่มผู้ฟัง

ตลอดจนฝึกฝนเทคนิคการสื่อสารในวาระโอกาสต่างๆ อาทิ ในงานพิธีกร การดำาเนินรายการ งานแถลงข่าว งานประชุมสัมมนา งานกิจกรรมพิเศษ 

การนำาเสนอผลงาน การนำาเสนอข้อมูลแก่ผู้บริหารเพื่อการตัดสินใจ

CMA 1104 การถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว 3(2-2-5)

  (Still and Motion Photography)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 หลักการ และเทคนิคการถ่ายภาพขั้นพื้นฐาน ท้ังภาพนิ่งและภาพเคล่ือนไหว ซึ่งประกอบด้วย ประเภทของกล้อง การเลือกใช้กล้อง 

และเลนส์เพื่อวัตถุประสงค์ในการถ่ายภาพลักษณะต่างๆ การจัดองค์ประกอบภาพ เทคนิคการถ่ายภาพประเภทต่างๆ การเล่าเร่ืองด้วยภาพ  

ตลอดจนเทคนิคการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการตกแต่งภาพและการตัดต่อภาพ โดยมีเป้าหมายเพื่อนำาไปใช้ในงานนิเทศศาสตร์

CMA 1105 พาณิชย์ศิลป์เพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)

  (Commercial Arts for Communication)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 พื้นฐานความรู้ทางศิลปะความคิดสร้างสรรค์ และทักษะการออกแบบเชิงพาณิชย์ ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างความสามารถในการ

จัดการข้อมูล ความสามารถทางศิลปะ การสื่อความหมายทางสายตา และการใช้สื่อ ในการออกแบบเพื่อจุดมุ่งหมายใช้ในงานนิเทศศาสตร์ซึ่งได้แก่  

การออกแบบเครื่องหมายตราสินค้าการออกแบบจัดหน้าสิ่งพิมพ์ การออกแบบโฆษณา การออกแบบฉลากสินค้า การออกแบบจัดแสดงสินค้า 

CMA 1106 การวิจัยการสื่อสารเบื้องต้น 3(3-0-6)

  (Introduction to Communication Research)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 หลักการพื้นฐานในการวิจัยเพื่อนำามาใช้ประโยชน์ในวิชาชีพนิเทศศาสตร์ ความหมาย ประเภท แนวคิดพื้นฐานและประโยชน์ของการวิจัย

นิเทศศาสตร์การเลือกใช้วิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะข้อมูลที่ต้องการ ขั้นตอนการดำาเนินการวิจัย การกำาหนด

ปัญหานำาวิจัย การทบทวนวรรณกรรม แนวความคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการสรุปผล 

การวิจัย โดยการฝึกทำาวิจัยในสถานการณ์จริง
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CMA 1107 พื้นฐานทางธุรกิจและการตลาดสำาหรับนิเทศศาสตร์  3(3-0-6)

  (Business and Marketing Foundation for Communication Arts)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 ความรู้พื้นฐานเพื่อความเข้าใจภาพกว้างขององค์กรธุรกิจ โครงสร้างที่จำาเป็น เช่น ฝ่ายการตลาด ฝ่ายบัญชีและการเงิน ฝ่ายปฏิบัติการ  

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ตลอดจนสภาพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบทางธุรกิจ ศึกษาความเชื่อมโยงของส่วนต่างๆ ที่ส่งผลต่อการวางกลยุทธ์และการดำาเนิน

ตามเป้าหมายองค์กร วัฒนธรรมองค์กร โดยเน้นศึกษาองค์ประกอบที่สำาคัญหลักที่เกี่ยวข้องกับงานในวิชาชีพนิเทศศาสตร์ ได้แก่กระบวนการ 

ทางการตลาด และการสื่อสารทางการตลาด กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ความสำาคัญของการสื่อสารการตลาดที่มีต่อการดำาเนินการทางธุรกิจในปัจจุบัน 

ตลอดจนจริยธรรมทางธุรกิจและการตลาด

CMA 1108 ประเด็นเกี่ยวกับกฎหมายและจริยธรรมสื่อ 3(3-0-6)

  (Issues in Media Law and Ethics)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 กรณศีกึษาประเดน็สำาคญัทางกฎหมายและจรยิธรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทำางานของสือ่สทิธแิละเสรภีาพของการแสดงความคดิเหน็ ขอบเขต

ของสิทธิเสรีภาพตามกฎหมาย จริยธรรมและจรรยาบรรณของสื่อมวลชน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินงานและการใช้สิทธิเสรีภาพของ

สือ่มวลชน  ไดแ้กพ่ระราชบญัญตักิารพมิพ ์พระราชบญัญตัขิอ้มลูขา่วสารของราชการ พระราชบญัญตัอิงคก์รจดัสรรคล่ืนความถีแ่ละกำากบักจิการวทิย ุ

กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และโทรคมนาคม พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ รวมทั้งศึกษา

ประเด็นที่เกี่ยวข้องการโฆษณา และการคุ้มครองผู้บริโภค

CMA 2101 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านนิเทศศาสตร์ 1 3(0-40-0)

  (Work-based Learning in Communication Arts 1)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 การฝึกปฏิบัติงานด้านนิเทศศาสตร์ ตามเป้าหมายที่กำาหนดโดยคณะ/วิชาเอก มีระยะฝึกปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาทางด้านการฝึกปฏิบัติการและพนักงานพี่เลี้ยงในสถานประกอบการ โดยมีการจัดทำารายงานผลการปฏิบัติงาน

เมือ่สิน้สดุการฝกึงาน การประเมนิผลการฝกึปฏบิตักิารจะประเมนิจากหนว่ยงานฝกึอบรมและจากสถานประกอบการตน้สงักดั โดยประเมนิจากเวลา

ฝึกปฏิบัติ รายงาน และผลการทดสอบความสามารถในการปฏิบัติงาน

CMA 2102 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านนิเทศศาสตร์ 2 3(0-40-0)

  (Work-based Learning in Communication Arts 2)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 การฝึกปฏิบัติงานด้านนิเทศศาสตร์ ตามเป้าหมายที่กำาหนดโดยคณะ/วิชาเอก มีระยะฝึกปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาทางด้านการฝึกปฏิบัติการและพนักงานพี่เลี้ยงในสถานประกอบการ โดยมีการจัดทำารายงานผลการปฏิบัติงาน

เมือ่สิน้สดุการฝกึงาน การประเมนิผลการฝกึปฏบิตักิารจะประเมนิจากหนว่ยงานฝกึอบรมและจากสถานประกอบการตน้สงักดั โดยประเมนิจากเวลา

ฝึกปฏิบัติ รายงาน และผลการทดสอบความสามารถในการปฏิบัติงาน

CMA 3101 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านนิเทศศาสตร์ 3 3(0-40-0)

  (Work-based Learning in Communication Arts 3)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 การฝึกปฏิบัติงานด้านนิเทศศาสตร์ ตามเป้าหมายที่กำาหนดโดยคณะ/วิชาเอก มีระยะฝึกปฏิบัติงานไม่น้อย กว่า 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาทางด้านการฝึกปฏิบัติการและพนักงานพี่เลี้ยงในสถานประกอบการ โดยมีการจัดทำารายงานผลการปฏิบัติงาน

เมือ่สิน้สดุการฝกึงาน การประเมนิผลการฝกึปฏบิตักิารจะประเมนิจากหนว่ยงานฝกึอบรมและจากสถานประกอบการตน้สงักดั โดยประเมนิจากเวลา

ฝึกปฏิบัติ รายงาน และผลการทดสอบความสามารถในการปฏิบัติงาน
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CMA 3102 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านนิเทศศาสตร์ 4 3(0-40-0)

  (Work-based Learning in Communication Arts 4)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 การฝึกปฏิบัติงานด้านนิเทศศาสตร์ ตามเป้าหมายที่กำาหนดโดยคณะ/วิชาเอก มีระยะฝึกปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาทางด้านการฝึกปฏิบัติการและพนักงานพี่เลี้ยงในสถานประกอบการ โดยมีการจัดทำารายงานผลการปฏิบัติงาน

เมือ่สิน้สดุการฝกึงาน การประเมนิผลการฝกึปฏบิตักิารจะประเมนิจากหนว่ยงานฝกึอบรมและจากสถานประกอบการตน้สงักดั โดยประเมนิจากเวลา

ฝึกปฏิบัติ รายงาน และผลการทดสอบความสามารถในการปฏิบัติงาน

CMA 4101 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านนิเทศศาสตร์ 5 3(0-40-0)

  (Work-based Learning in Communication Arts 5)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 การฝึกปฏิบัติงานด้านนิเทศศาสตร์ ตามเป้าหมายที่กำาหนดโดยคณะ/วิชาเอก มีระยะฝึกปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์  

ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาทางด้านการฝึกปฏิบัติการและพนักงานพี่เลี้ยงในสถานประกอบการ โดยมีการจัดทำารายงานผลการปฏิบัติงาน

เมือ่สิน้สดุการฝกึงาน การประเมนิผลการฝกึปฏบิตักิารจะประเมนิจากหนว่ยงานฝกึอบรมและจากสถานประกอบการตน้สงักดั โดยประเมนิจากเวลา

ฝึกปฏิบัติ รายงาน และผลการทดสอบความสามารถในการปฏิบัติงาน

CMA 4102 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านนิเทศศาสตร์ 6 6(0-40-0)

  (Work-based Learning in Communication Arts 6)

วิชาบังคับก่อน : เรียนมาไม่น้อยกว่า 99 หน่วยกิต 

 นักศึกษาฝึกปฏิบัติการด้านนิเทศศาสตร์หรือกลุ่มวิชาที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบในสถานประกอบการที่ทางสถาบันกำาหนด โดยมีการ 

บูรณาการองค์ความรู้ต่างๆ ที่เรียนมาในภาคทฤษฎีและจากการฝึกปฏิบัติการทั้งหมดเข้าด้วยกัน การประเมินผลประกอบด้วยสองส่วน ได้แก่

 1. ฝึกปฏิบัติงานจำานวน 640 ชั่วโมง หรือ 16 สัปดาห์โดยจะต้องมีชั่วโมงทำางานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาทั้งหมด ภายใต้การดูแล

ของอาจารย์ที่ปรึกษา และบุคลากรพี่เลี้ยงในสถานประกอบการ เมื่อส้ินสุดการปฏิบัติงานนักศึกษาจะได้รับการประเมินผลจากการฝึกปฏิบัติการ  

จากหน่วยงานฝึกอบรม อาจารย์ที่ปรึกษา และจากสถานประกอบการต้นสังกัด

 2. สร้างสรรคโ์ครงการทีเ่กีย่วขอ้งกบัสาขาวชิาหลกัของนกัศกึษา ภายใตก้ารดแูลของอาจารยท์ีป่รกึษา และบคุลากรพีเ่ลีย้งในสถานประกอบ

การ โดยจะนำาเสนอโครงงานสรา้งสรรคใ์นรายวชิาสมัมนาของสาขาวชิาหลกัของนกัศกึษา และประเมนิโดยคณะกรรมการคณะทีป่ระกอบดว้ย ผูแ้ทน

หน่วยงานที่นักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน อาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนคณะ

CMA 4400 การเต้นแบบร่วมสมัย 3(0-6-3)

  (Contemporary Dance)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 การฝึกปฏิบัติพื้นฐานการเต้นแบบร่วมสมัยเพื่อนำาไปใช้ในการเข้าสังคมและออกแบบสร้างสรรค์งานกิจกรรมพิเศษ อาทิ ลีลาศ แจ๊ซ  

จินตลีลา ระบำาหน้าท้อง และการเต้นแบบเคป๊อบ เป็นต้น

CMA 4401 สัมมนามารยาททางธุรกิจและการเจรจาต่อรองข้ามวัฒนธรรม 3(3-0-6) 

  (Seminar in Cross-cultural Negotiation and Global Business Etiquettes)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 สัมมนาหลักการและแนวคิดเก่ียวกับการสื่อสารในบริบททางธุรกิจระหว่างประเทศ  การประสานหรือทำางานในองค์กรระหว่างประเทศ  

การเจรจาตอ่รองทางธรุกจิ โดยเนน้ศกึษาลกัษณะ ประเภท เทคนคิ และเครือ่งมอืในการเจรจาตอ่รองในสงัคมโลกาภวิฒัน ์ความหมายของวฒันธรรม 

รูปแบบและบริบททางวัฒนธรรม อาทิ วัฒนธรรมที่แตกต่างกันขององค์กร ภูมิภาค สถานะทางสังคมเศรษฐกิจ อายุ อิทธิพลของวัฒนธรรมที่ส่งผล

ต่อการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ ความแตกต่างทางวัฒนธรรมที่มีลักษณะ High Context และ Low Context มารยาทในการดำาเนินการทางธุรกิจ 

ภายใต้ความแตกต่างทางวัฒนธรรม โดยเน้นกรณีศึกษา
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CPE 1101 วิศวกรรมไฟฟ้า 3(3-0-6)

  (Electrical Engineering) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

 ทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ยวกับวงจร การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรง วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ ระบบไฟฟ้ากำาลังงเบื้องต้น หม้อแปลง เครื่องจักร

กลไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ เครื่องมือวัดไฟฟ้า อุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์ วงจรดิจิทัล ไอซี ทฤษฎีเบื้องต้นและการประยุกต์ใช้งาน

ระบบควบคุมทางวิศวกรรม

CPE 1102 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า 1(0-3-2)

  (Electrical Engineering Laboratory) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

 การฝึกปฏิบัติการเก่ียวกับวงจรไฟฟ้าและเครื่องจักรกลไฟฟ้า วงจรอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเสริมความรู้ทางทฤษฎีที่ได้เรียนในวิชาวิศวกรรม

ไฟฟ้า

CPE 2001  วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 3(3-0-6)

  (Electronics  Circuit) 

วิชาบังคับก่อน : CPE 1101 หรือได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าสาขาวิชา

 ลักษณะเฉพาะกระแสแรงดันของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน วงจรไบอัสและการวิเคราะห์สัญญาณขนาดเล็ก

ของทรานซิสเตอร์ วงจรขยายพื้นฐานและวงจรขยายกำาลัง วงจรขยายการดำาเนินงานและการประยุกต์ในวงจรเชิงเส้นและไม่เชิงเส้น วงจรออสซิล

เลเตอร์และวงจรป้อนกำาลัง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำาลัง

CPE 2002 ปฏิบัติการวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 1(0-3-2)

  (Electronics  Circuit Laboratory) 

ชวิชาบังคับก่อน : CPE 1101 หรือได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าสาขาวิชา

 ปฏิบัติการทดลองที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับวิชาวิชาวงจรอิเล็กทรอนิกส์

CPE 2101 การออกแบบดิจิทัลลอจิก 3(3-0-6) 

  (Digital Logic Design) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 ระบบเลขฐาน บูลีนพีชคณิต ลอจิกเกต วงจรคอมบิเนชันและวงจรซีเคว็นเชียล การออกแบบ CPU สถาปัตยกรรมของคอมพิวเตอร์ 

เบื้องต้น การออกแบบ FPGA โดยใช้ภาษา VHDLหรือ Verilog การวิเคราะห์และการจำาลองวงจรโดยคอมพิวเตอร์

CPE 2102 ปฏิบัติการออกแบบดิจิทัลลอจิก 1(0-3-2)

  (Digital Logic Design Laboratory) 

วิชาบังคับก่อน : เรียนคู่กับวิชา CPE 2101 

 ฝึกปฏิบัติการ วงจรดิจิทัลลอจิก วงจรลอจิกเกต คอมบิเนชัน วงจรซีเคว็นเชียล การออกแบบ FPGA ครอบคลุมเนื้อหาวิชาการออกแบบ 

ดิจิทัลลอจิก   

CPE 2103 การออกแบบดิจิทัลลอจิกขั้นสูง  3(2-2-5)

  (Advanced Digital Logic Design) 

วิชาบังคับก่อน  : CPE 2101 หรือได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าสาขาวิชา

 แนวคิดและขั้นตอนการออกแบบระบบดิจิทัลข้ันสูงวงจรไฟไนต์สเตท การจำาลองการโอนย้ายรีจิสเตอร์ การจำาลองวงจรระดับระบบ  

เทคนิคการทำาต้นแบบอย่างเร็ว การออกแบบเพื่อให้สามารถทดสอบได้ การออกแบบระบบดิจิทัล โดยใช้ภาษา HDL และทดลองสร้างระบบบน  

PLD และ FPGA
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CPE 2104 ไมโครโพรเซสเซอร์ 3(2-2-5)

  (Microprocessor) 

วิชาบังคับก่อน : CPE 2101 หรือได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าสาขาวิชา

 โครงสร้างของคอมพิวเตอร์ ระบบไมโครโปรเซสเซอร์หน่วยความจำา อินพุต เอาท์พุต การโปรแกรมด้วยภาษาแอสแซมบลีและภาษาชั้น

สูง การอินเตอร์เฟสแบบขนานและอนุกรม การอินเตอร์รัพท์ วงจรแปลงสัญญาณ อนาล็อกเป็นดิจิทัลและดิจิทัลเป็นอนาล็อก การออกแบบไมโคร

โปรเซสเซอร์บอร์ดเดี่ยว การออกแบบและการจำาลองการทำางานด้วยคอมพิวเตอร์

CPE 2501 โครงข่ายข้อมูล 3(2-2-5)

  (Data Network) 

วิชาบังคับก่อน : ITE 1201 หรือได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าสาขาวิชา

 แนวคิดพื้นฐานของการสื่อสารข้อมูล โมเดลโอเอสไอ ลักษณะของสัญญาณ การเข้ารหัสสัญญาณและการกล้ำาสัญญาณ การส่งข้อมูลที่เป็น

ดิจิทัล อุปกรณ์เชื่อมต่อ สายสัญญาณ ตัวกลางที่ใช้ในการสื่อสาร การมัลติเพล็กซ์ข้อมูล การเข้ารหัสข้อมูล การตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดใน

การส่งข้อมูล การควบคุมการส่งข้อมูล การส่งข้อมูลสวิตชิ่งแบบต่างๆ โพรโทคอลแบบจุดต่อจุด การทำางานและมาตรฐานระบบโครงข่ายท้องถิ่น  

(LAN) และโครงข่ายแบบกว้าง WAN ที่สำาคัญ

CPE 2503 โครงข่ายคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)

  (Computer Networks) 

วิชาบังคับก่อน : CPE 2501 หรือได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าสาขาวิชา

 แนะนำาภาพรวมโครงข่ายคอมพิวเตอร์ ศึกษาแบบอ้างอิงสำาหรับโครงข่ายคอมพิวเตอร์ เช่น แบบอ้างอิงโอเอสไอ แบบอ้างอิงทีซีพี/ไอพี 

หลักการพื้นฐานในการสื่อสารข้อมูลดิจิทัลผ่านตัวกลางต่างๆ ทั้งมีสายและไร้สาย แนวคิดและข้อตกลงในการส่งต่อข้อมูลผ่านตัวกลางเป็นทอดๆ 

โครงข่ายท้องถิ่นและโครงข่ายข้ามถิ่น เช่น อีเทอร์เน็ต เอทีเอ็ม ข้อคิดสำาหรับการออกแบบส่วนรับผิดชอบโครงข่าย อัลกอริทึมการหาเส้นทาง กลวิธี

ควบคุมความคับคั่ง มาตรฐานและตัวอย่างโครงข่าย ข้อคิดสำาหรับการออกแบบส่วนรับผิดชอบการนำาส่งข้อมูลผ่านโครงข่าย คุณภาพการให้บริการ 

มาตรฐานและรายละเอียดตัวอย่างโพรโทคอลนำาส่งข้อมูล เช่น ทีซีพี ยูดีพี เป็นต้น แนวทางและตัวอย่างการนำาโครงข่ายคอมพิวเตอร์ไปใช้งาน เช่น 

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เวิลด์ไวด์เว็บ และระบบการรักษาความมั่นคงผ่านโครงข่าย เป็นต้น

CPE 2801 การเตรียมสหกิจศึกษา 3(0-135-0)

  (Co-operative Education Preparation) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 ความรู้เบื่องต้นเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เพื่อไปปฏิบัติงานที่สถานประกอบการที่ได้ให้ความร่วมมือกับทางสถาบัน ฝึกการประยุกต์ความรู้ 

กับงานที่ได้รับมอบหมายจริงและทักษะในการทำางานร่วมกับผู้อื่น และเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่จะต้องฝึกปฏิบัติงานที่สถานประกอบ

การในวิชาสหกิจศึกษาต่อไป

CPE 3001 การสื่อสารและการประมวลสัญญาณดิจิทัล 3(3-0-6)

  (Digital Communication and Signal Processing) 

วิชาบังคับก่อน : CPE 2001 หรือได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าสาขาวิชา

 แนะนำาการประมวลผลสัญญาณดิจิทัลและการประมวลผลสัญญาณเวลาไม่ต่อเนื่อง ระบบเชิงเส้นที่เวลาไม่ต่อเนื่อง สมการเชิงอนุพันธ์  

การแปลงแบบ Z การแปลงฟูเรียร์ของเวลาไม่ต่อเนื่อง การแปลงจากอนาล็อกเป็นดิจิทัล และการแปลงดิจิทัลเป็นอนาล็อก การเพิ่มและลดข้อมูล 

โดยอาศยัแนวโนม้ การออกแบบวงจรกรองดจิทิลั การแปลงฟเูรียรแ์บบไมต่อ่เนือ่ง การแปลงฟเูรยีรแ์บบเรว็ การวเิคราะหส์เปกตรมั และการประยกุต์

ใช้การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล
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CPE 3002 การสื่อสารไร้สาย 3(2-2-5)

  (Wireless Connumication) 

วิชาบังคับก่อน : CPE 2001 หรือได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าสาขาวิชา

 ระบบการสื่อสารไร้สาย แนวคิดการสื่อสารระบบเซลลูล่า การจัดเซล การแพร่กระจายและการลดทอนของคลื่นวิทยุ เทคนิคการมอดูเลต 

คณุสมบตัขิองชอ่งสญัญาณในระบบไรส้าย การรบกวนและสญัญาณรบกวนรปูแบบตา่งๆ โครงขา่ยไรส้ายเทคนคิการเขา้ถงึ เชน่ FDMA TDMA CDMA 

โปรโตคอลควบคุมการเข้าถึงมาตรฐานไร้สาย

CPE 3101 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์  3(2-2-5)

  (Computer Architecture) 

วิชาบังคับก่อน : CPE 2101 หรือได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าสาขาวิชา

 สถาปัตยกรรมของระบบคอมพิวเตอร์ และระบบย่อยภายในคอมพิวเตอร์ เช่น สถาปัตยกรรมของตัวประมวลผลและหน่วยคำานวณ 

ทางคณติศาสตร ์การควบคมุเสน้ทางของขอ้มลูสูห่นว่ยประมวลผลกลาง การจดัการส่งขอ้มลูระดบัรจีสิเตอร ์ระบบจดัการการตดิตอ่อปุกรณภ์ายนอก 

การประมวลผลแบบขนาน หลักการออกแบบระบบฮาร์ดแวร์ของระบบคอมพิวเตอร์ สถาปัตยกรรมของคอมพิวเตอร์ที่มีสมรรถนะสูง

CPE 3800 การฝึกงานวิศวกรรม 0(0-300-0)

  (Engineering Training) 

วิชาบังคับก่อน : ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าสาขาวิชา และคณบดีเป็นการฝึกงานภาคปฏิบัติที่จัดขึ้นตามสาขาวิชา 

 โดยการฝึกงานในโรงงานอุตสาหกรรม หรือบริษัทเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ด้าน

วิศวกรรม โดยนักศึกษาจะต้องการฝึกงานต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 300 ชั่วโมง พร้อมเขียนรายงานเสนอ

CPE 3801 สหกิจศึกษา 6(0-300-0)

  (Co-operative Education) 

วิชาบังคับก่อน : CPE 2801

 ฝึกปฏิบัติงานที่สถานประกอบการในประเทศหรือต่างประเทศ ที่มีความร่วมมือกับทางสถาบัน เพื่อทำาโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

ตามที่ได้รับมอบหมาย สร้างความรู้ในงานท่ีได้รับมอบหมายจริงและทักษะในการทำางานร่วมกับผู้อื่น เป็นเวลาต่อเนื่องไม่ต่ำากว่า 16 อาทิตย์  

เพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต

CPE 4101 การออกแบบวงจรรวมขนาดใหญ่มากเบื้องต้น  3(2-2-5)

  (Basic VLSI Design) 

วิชาบังคับก่อน : CPE 2101 หรือได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าสาขาวิชา

 วิวัฒนาการทางด้านวงจรรวม การเจือสาร การออกแบบวงจรรวมขนาดใหญ่มาก การออกแบบระดับวงจร ระดับลอจิก การทำาเลย์เอาท์ 

การจำาลองและการตรวจสอบการทำางานของวงจรรวมขนาดใหญ่มาก คอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการออกแบบวงจรรวมขนาดใหญ่มาก

CPE 4102 หุ่นยนต์เบื้องต้น 3(2-2-5)

  (Introduction to Robotics) 

วิชาบังคับก่อน : CPE 2101 หรือได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าสาขาวิชา

 แนะนำาความรู้พื้นฐานที่จะนำามาใช้กับหุ่นยนต์ แขนหุ่นยนต์แบบไคเนเมติกส์ แขนหุ่นยนต์แบบไดนามิกส์ แผนการวางรูปแบบของหุ่นยนต์ 

การควบคุมชิ้นส่วนของหุ่นยนต์ วงจรให้กำาเนิดสัญญาณแบบต่างๆ ที่ใช้ในหุ่นยนต์ การมองเห็นของหุ่นยนต์ ภาษาโปรแกรมที่ใช้ควบคุมหุ่นยนต์

CPE 4103 การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ 3(2-2-5)

  (Computer Hardware Development) 

วิชาบังคับก่อน : CPE 2101 หรือได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าสาขาวิชา

 การออกแบบวงจร และลอจกิของฮารด์แวรค์อมพวิเตอร ์การจำาลองการทำางาน การตรวจสอบและการสรา้งระบบคอมพวิเตอร ์รวมถงึสว่น

ข้อมูล และวงจรควบคุมซีพียู การออกแบบระบบหน่วยความจำา ออกแบบแคช การออกแบบส่วน อินพุต-เอาท์พุต การเชื่อมต่อ การออกแบบบัส
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CPE 4104 ระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง 3(3-0-6)

   (High Performance Computing Systems) 

วิชาบังคับก่อน : CPE 3101 หรือได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าสาขาวิชา

 แนะนำาถึงระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง และ การนำาไปใช้งานทางด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ โดยเนื้อหาวิชาจะเน้นถึง 

เครื่องมือและเทคนิคที่ใช้แก้ปัญหาขนาดใหญ่ และ ปัญหาที่ใช้การคำานวณอย่างหนัก ที่ทำางานบนระบบคอมพิวเตอร์แบบขนาน ระบบคอมพิวเตอร์

สมรรถนะสูง หรือซูเปอร์คอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังกล่าวถึงสถาปัตยกรรมของระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงแบบกระจาย 

ระบบอ็อบเจ็กต์แบบกระจาย ระบบโครงข่ายแบบกระจาย รวมถึงประเด็นต่างๆ ในเรื่องประสิทธิภาพ และการทำานายประสิทธิภาพ เครื่องแม่ 

ข่ายที่ขยายตัวได้ ระบบคอมพิวเตอร์เมต้า และระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในวิทยาศาสตร์

CPE 4105 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง 3(3-0-6)

  (Advanced Computer Architecture) 

วิชาบังคับก่อน : CPE 3101 หรือได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าสาขาวิชา

 แนะนำาสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ความเร็วสูง สถาปัตยกรรมแบบขนาน หน่วยความจำาและระบบติดต่อกับภายนอก คอมพิวเตอร์ไปป์

ไลน์และวิธีการเวกเตอร์ ศึกษาระบบแบบ SIMD และ MIMD ศึกษาคอมพิวเตอร์ที่ประมวลผลแบบขนานอย่างหนัก โครงข่ายที่เชื่อมต่อระหว่างกัน  

การจัดการเรื่องหน่วยความจำาและปัญหาการทำางานไปพร้อมๆกัน อัลกอริทึมการควบคุมตัวประมวลหลายตัว ปัญหาเรื่องเด็ดล็อก การทำางาน 

เข้าจังหวะกัน อัลกอริทึมแบบขนาน และการไหลของข้อมูลในคอมพิวเตอร์

CPE 4106 ระบบสมองกลฝังตัว 3(2-2-5)

  (Embeded Systems) 

วิชาบังคับก่อน : CPE 2104 หรือได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าสาขาวิชา

 โครงสร้างการทำางานของไมโครคอนโทรลเลอร์ชนิดต่างๆ การออกแบบระบบสมองกลฝังตัวโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ ระบบปฏิบัติการ

แบบเรียลไทม์ การโปรแกรมด้วยภาษาข้ันสูง หลักการและวิธีการในการออกแบบซอฟต์แวร์บนระบบสมองกลฝังตัวบนหลักการของการออกแบบ 

ระบบเรียลไทม์ ตัวอย่างการประยุกต์ไมโครคอนโทรลเลอร์ ทั้งด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์

CPE 4201 อัลกอริธึมแบบขนาน 3(3-0-6)

  (Parallel Algorithm) 

วิชาบังคับก่อน : ITE 2201 หรือได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าสาขาวิชา

 ออกแบบและวิเคราะห์อัลกอริทึมแบบขนาน เนื้อหาเน้นที่การคำานวณแบบขนานใช้หน่วยความจำาร่วมกันและหน่วยความจำาแบบกระจาย 

อัลกอริทึมกราฟ อัลกอริทึมการแบ่งและพิชิต ปัญหาทางจำานวน อัลกอริทึมแบบขนานสำาหรับวิธีการรวมกันที่ให้ผลดีที่สุด

CPE 4202 ปัญญาประดิษฐ์เบื้องต้น 3(3-0-6)

  (Introduction to Artificial Intelligence)  

วิชาบังคับก่อน : ITE 2201 หรือได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าสาขาวิชา

 ความหมายของปัญญาประดิษฐ์ แนวทางในการแทนความรู้ รวมทั้งเฟรม สคริปต์ กฎ และลอจิก และเทคนิคเชิงปัญญาประดิษฐ์ ได้แก่  

วิธีการค้นหาและวีคเมทอต ลอจิก และระบบที่ใช้กฎ โครงข่ายประสาทเทียม เจเนอริคทาสก์ และอื่นๆ นอกจากนี้ยังแนะนำาถึงปัญหาที่ตรวจสอบ 

การเรียนรู้ของเครื่องจักร เอเจนต์ที่ใช้ฐานความรู้ความเข้าใจภาษาธรรมชาติ การรับรู้ของคอมพิวเตอร์ การวางแผน และการเล่นเกม

CPE 4203 การเรียนรู้ของเครื่อง 3(3-0-6)

  (Machine Learning) 

วิชาบังคับก่อน : ITE 2201 หรือได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าสาขาวิชา

 ศึกษาถึงเทคนิคในการสร้างโปรแกรมในการเรียนรู้ เช่น การสร้างแผนผังโครงสร้างข้อมูลสำาหรับการตัดสินใจ โครงข่ายนิวรอล การ 

กระจายของความน่าจะเป็นการเรียนรู้แบบไม่มีผู้ดูแล และการเรียนรู้แบบมีผู้ดูแล นอกจากน้ียังศึกษาถึงการประยุกต์ความรู้กับการเรียนรู้ 

และการเร่งการเรียนรู้
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CPE 4204 ระบบผู้เชี่ยวชาญ 3(3-0-6)

  (Expert Systems) 

วิชาบังคับก่อน : ITE 2201 หรือได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าสาขาวิชา

 การแทนข้อมูลเพื่อใช้ในงานอนุมานโดยคอมพิวเตอร์ ห้วงคำาตอบ และการค้นหา ตรรกะและการวินิจฉัยจากเหตุไปสู่ผล การวินิจฉัย 

จากผลไปสู่เหตุ และความไม่แน่นอน ระบบอนุมานซึ่งกำากับโดยรูปแบบ สถาปัตยกรรมของระบบผู้เชี่ยวชาญ การรวบรวมความรู้ การประเมินผล

ระบบผู้เชี่ยวชาญ

CPE 4205 การจำาลองระบบด้วยคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)

  (Computer Simulation) 

วิชาบังคับก่อน : ITE 2201 หรือได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าสาขาวิชา

 แนะนำาถงึพืน้ฐานของการจำาลองแบบและการจำาลองระบบ ทัง้ในระบบทีต่อ่เนือ่งและไมต่อ่เนือ่ง เพือ่จะใชใ้นการแกป้ญัหาและชว่ยในการ

ตัดสินใจในสาขาต่างๆ เนื้อหาประกอบด้วยโมเดลทางสถิติ ทฤษฎีแถวคอย การสร้างการสุ่มแบบต่างๆ ภาษาที่ใช้ในการจำาลอง เทคนิคการจำาลอง 

ด้วยดิจิทัล วิธีการแบบมอนติคาโล การออกแบบและวิเคราะห์ การทดลอง การทวนสอบ และการตรวจสอบความถูกต้องของการจำาลองแบบ

CPE 4206 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเขียนโปรแกรมจาวา 3(2-2-5)

  (JAVA Programming Workshop) 

วิชาบังคับก่อน : ITE 1201 หรือได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าสาขาวิชา

 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับจาวา ไวยากรณ์โปรแกรมภาษาจาวา ข้อยกเว้น อินพุต-เอาท์พุตในภาษา คลาส เป็นต้น การใช้อินเตอร์เฟส  

การเขียนโปรแกรมจาวาบนเว็บ การสร้างโปรแกรมติดต่อผู้ใช้งาน การจัดการกับอีเวนต์ของโปรแกรมติดต่อกับผู้ใช้งาน การเขียนโปรแกรมจาวา 

บนเว็บให้ใช้งานกับแอพพลิเคชั่น

CPE 4207 การพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบ 3(3-0-6)

  (System Software Development) 

วิชาบังคับก่อน : ITE 1201 หรือได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าสาขาวิชา

 การเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการวินโดวส์ โดยศึกษาส่วนประกอบต่างๆ ระบบปฏิบัติการ ส่วนประกอบของ MFC และการใช้

งาน  MFC ศึกษาสภาพแวดล้อมการพัฒนาโปรแกรม รูปแบบการส่ือสารระหว่างโปรแกรม ส่วนเช่ือมต่อกับกราฟิก การติดต่อกับอุปกรณ์อินพุต  

การสรา้งเมน ูการตดิตอ่กบัไฟล ์การจดัการกบัออบเจก็ต ์การบรหิารหนว่ยความจำา การเขยีนโปรแกรมแบบหลายเทรด การสรา้งโปรแกรมแบบ DLL 

แบบ ActiveX และการเขียนโปรแกรมแบบโมเดลอ็อบเจกพื้นฐาน

CPE 4208 การออกแบบและสร้างระบบปฏิบัติการ 3(3-0-6)

  (Design and Implementation of Operationg Systems) 

วิชาบังคับก่อน : ITE 1201 หรือได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าสาขาวิชา

 แนะนำาทัศนศาสตร์คอมพิวเตอร์ โดยจะอธิบายถึงฟังก์ชั่นภาพและเรขาคณิตของภาพ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานทางสาขานี้ การแทนค่า 

ในโครงสร้างแบบสองมิติและสามมิติ การแปลภาพ การวิเคราะห์ภาพ และการแจกแจงภาพที่เป็นดิจิทัล นอกจากนั้นวิชานี้ยังกล่าวถึง การตัดส่วน

ภาพ การค้นหาลักษณะเด่นของภาพ การรู้จำาภาพ มิติของภาพ โมเดลแบบสามมิติ และการวิเคราะห์ภาพที่เปลี่ยนไปในเวลาต่างๆ

CPE 4209 การสร้างคอมไพเลอร์ 3(3-0-6) 

  (Compiler Construction) 

วิชาบังคับก่อน : ITE 1201 หรือได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าสาขาวิชา

 ศกึษาภาพรวมของเครือ่งมอืแปลภาษาโปรแกรมระดบัสงู การวเิคราะหค์ำา โทเคน ไฟไนตอ์อโตมาตา ตารางสญัลกัษณ ์การวเิคราะห์ไวยากรณ ์

วจีวิภาค การตรวจสอบชนิดข้อมูล การจัดการสภาพแวดล้อมขณะโปรแกรมทำางาน การสร้างภาษากลางและภาษาเครื่อง และเทคนิคปรับปรุงโค้ด

ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น พร้อมยกตัวอย่างการสร้างคอมไพเลอร์สำาหรับภาษาที่กำาหนด
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CPE 4210  เทคโนโลยีสื่อประสม 3(3-0-6)

  (Multimedia Technology) 

วิชาบังคับก่อน : ITE 1201 หรือได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าสาขาวิชา

 ศึกษาสื่อประเภทต่างๆ การจัดประเภทสื่อ คุณลักษณะและความต้องการของข้อมูลสื่อประสม โมเดลและโครงสร้างการเก็บข้อมูล 

สื่อประสม ระบบสารสนเทศสื่อประสม มาตรฐานการบีบอัดข้อมูล คุณภาพการบริการของโปรแกรมประยุกต์ส่ือประสม การทำางานพร้อมกันของ 

สื่อประสม สภาพแวดล้อมการทำางานสื่อประสม สถาปัตยกรรมและองค์ประกอบของสื่อประสม ระบบสื่อประสมแบบกระจาย

CPE 4211 การออกแบบเกม 3(3-0-6)

  (Games Design) 

วิชาบังคับก่อน : ITE 1201 หรือได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าสาขาวิชา

 ศึกษาเทคโนโลยี วิทยาการ และศิลปะ ท่ีเก่ียวข้องกับการสร้างเกมคอมพิวเตอร์ นักศึกษาจะได้เรียนเทคโนโลยีของซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวกับ

การออกแบบเกม ประกอบด้วย ภาษาที่ใช้เขียนโปรแกรม รวมถึงภาษาแบบสคริปต์ด้วย ศึกษาระบบปฏิบัติการ ระบบไฟล์ ระบบโครงข่าย กลไก 

การจำาลองสถานการณ์ และระบบสื่อประสม เน้ือหาท่ีสอนจะเลือกจากส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการด้านเกม อาทิ การจำาลองและโมเดล  

กราฟิกคอมพิวเตอร์ ปัญญาประดิษฐ์ การประมวลผลแบบเรียลไทม์ ทฤษฎีของเกม วิศวกรรมซอฟต์แวร์ของเกม การโต้ตอบระหว่างมนุษย์ 

และคอมพิวเตอร์ การออกแบบกราฟิก และความสวยงามของเกม

CPE 4212  การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)

  (Human and Computer Interaction) 

วิชาบังคับก่อน : ITE 1201 หรือได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าสาขาวิชา

 แบบจำาลอง และวธิกีาร ของการสือ่สาร การใชง้านระบบออกแบบการเชือ่มตอ่ การพจิารณาผู้ใช ้การนำาเสนอทางสายตา หลักการออกแบบ 

วิธีการออกแบบส่วนเชื่อมต่อ แนวทางการใช้ประโยชน์ การประเมินผล การพิจารณาในเชิงสังคม การใช้งานเป็นกลุ่ม การใช้มัลติมีเดีย และมุมมอง

ในการใช้สื่อ

CPE 4213  การโปรแกรมเว็บเซอร์วิส 3(3-0-6)

  (Web Services Programming) 

วิชาบังคับก่อน : ITE 1201 หรือได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าสาขาวิชา

 เว็บเซอร์วิสเป็นโปรแกรมประยุกต์ระดับองค์กรบนพื้นฐานเว็บที่ใช้มาตรฐานเปิดเอ็กซ์เอ็มแอล และโปรโทคอลสื่อสารในการแลกเปลี่ยน

ข้อมูลกับเครื่องไคล์เอ็นท์ที่เรียกใช้ วิชานี้กล่าวถึงหลักการ โครงสร้างของเว็บเซอร์วิส มาตรฐานเว็บเซอร์วิสที่ใช้ภาษาเอ็กซ์เอ็มแอล เช่น เอสโอเอพี 

ดับเบิลยูเอสดีแอล และยูดีดีไอ คอมโพเน้นท์ต่างๆ การพัฒนาและการติดตั้งโปรแกรมประยุกต์เว็บเซอร์วิส

CPE 4214 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำาหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ 3(2-2-5)

  (Application Development for Mobile Devices) 

วิชาบังคับก่อน : ITE 2201 หรือได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าสาขาวิชา

 เรียนรูภ้าพสถาปตัยกรรมฮารด์แวร ์คณุลกัษณะและขอ้จำากดัของอปุกรณเ์คลือ่นที ่เครือ่งมอืและภาษาทีใ่ชส้ำาหรบัพฒันาโปรแกรมประยกุต ์

หลักการของโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนท่ี ส่วนติดต่อระบบสำาหรับโปรแกรมประยุกต์ การใช้หน่วยความจำาและส่วนเก็บบันทึกข้อมูล การติดต่อ 

กับผู้ใช้ การสื่อสารกับระบบภายนอก การเชื่อมโยงกับระบบคอมพิวเตอร์ การจำาลองเพื่อทดสอบและแก้ไขบนระบบคอมพิวเตอร์ ข้อคำานึงถึง 

ด้านความมั่นคง

CPE 4301 การบีบข้อมูลและสัญญาณ 3(3-0-6)

  (Data and Signal Compression) 

วิชาบังคับก่อน : CPE 3001  หรือได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าสาขาวิชา

 กล่าวถึงทั้งทฤษฎีพื้นฐานและอัลกอริทึมในการปฏิบัติ เพื่อการบีบอัดข้อมูลและสัญญาณ หัวข้อที่จะกล่าวถึงได้แก่ การเข้ารหัสแบบไม่มี

การสูญเสีย เช่น การเข้ารหัสแบบฮัฟแมน และ แลมแพลซิฟ รวมทั้งการเข้ารหัสแบบมีการสูญเสีย เช่น การเข้ารหัสแบบสเกลาร์ควอนไตเซอร์  

การเข้ารหัสโดยใช้เทคนิคการแปลงสัญญาณต่างๆ
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CPE 4302 การประมวลผลภาพ 3(3-0-6)

  (Image Processing) 

วิชาบังคับก่อน : CPE 3001  หรือได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าสาขาวิชา

 วิชานี้เป็นวิชาเบื้องต้นสำาหรับการประมวลผล และวิเคราะห์สัญญาณภาพ ซึ่งจะกล่าวถึง การแทนสัญญาณของภาพด้วยฟังก์ชั่น 

ทางคณิตศาสตร์ การสุ่มและควอนไตซ์สัญญาณภาพ การรับรู้และเข้าใจภาพ การแปลงสัญญาณภาพ การเพิ่มคุณภาพของภาพ รวมท้ังการกรอง 

และการเข้ารหัสสัญญาณภาพ

CPE 4303 การรู้จำารูปแบบ 3(3-0-6)

  (Pattern Recognition) 

วิชาบังคับก่อน : CPE 3001  หรือได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าสาขาวิชา

 การแทนข้อมูลรูปภาพ การแบ่งภาพออกเป็นส่วนๆ การปรับปรุงข้อมูลภาพ การหาข้อมูลลักษณะที่สำาคัญ การแปลงภาพเป็นรหัส

ข้อมูล วิธีการรู้จำาภาพโดยใช้การตัดสินใจทางสถิติ การตัดสินใจแบบเบย์ที่มีความผิดพลาดน้อยที่สุด และแบบอื่นที่นอกเหนือจากวิธีการของเบย์  

การรู้จำาภาพ โดยใช้หลักการทางภาษา การจำาข้อมูลภาพแบบการวิเคราะห์โครงสร้างและแบบผสม เทคนิคการเรียนรู้ของคอมพิวเตอร์

CPE 4304 การรู้จำาเสียงพูด 3(3-0-6)

  (Speech Recognition) 

วิชาบังคับก่อน : CPE 3001  หรือได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าสาขาวิชา

 ทบทวนคณิตศาสตร์ที่ใช้ในการรู้จำาเสียงพูด การกำาเนิดเสียงพูด การได้ยิน การวิเคราะห์เสียงพูด การให้รหัสเสียงพูด รหัสการทำานาย 

เสียงพูดแบบเชิงเส้น การสังเคราะห์เสียงพูด และ การรู้จำาเสียงพูดของมนุษย์

CPE 4321 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์และแอนนิเมชั่นเบื้องต้น 3(3-0-6)

  (Introduction to Computer Graphics & Animation) 

วิชาบังคับก่อน : ITE 3201  หรือได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าสาขาวิชา

 แนะนำาระบบคอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้น อุปกรณ์อินพุตเอาท์พุต การหาทางเดินของจุดจากภาพ การแปลงใน 2 มิติ การเคลื่อนท่ี  

การหมุน การสะท้อน การตัดเล็ม แนวความคิดการกำาหนดกรอบหน้าต่าง อัลกอริทึมการตัด การแปลงจากวินโดว์ไปยังวิวพอยน์ แนวความคิด 

การประมวลผลใน 3 มิติ การแสดงภาพใน 3 มิติ การแปลงใน 3 มิติ การมองใน 3 มิติ การคำานวณหาเส้นประและพื้นผิวที่มองไม่เห็น การให้ระดับ

แสงและแสงสีกับวัตถุ การประยุกต์ใช้งานของคอมพิวเตอร์กราฟิกส์

CPE 4501 หลักการเขียนโปรแกรมเพื่อการสื่อสารในระบบโครงข่าย 3(2-2-5)

  (Network Programming)

วิชาบังคับก่อน : CPE 2503 หรือได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าสาขาวิชา

 การเขียนโปรแกรมเพื่อติดต่อระหว่างโพรเซส เทคนิคในการทำางานร่วมกันระหว่างโพรเซส การบริหารหน่วยความจำาขั้นสูง การจัดการ

กับระบบไฟล์ ความมั่นคงในการทำางานแบบไคลเอนต์เซิร์ฟเวอร์ โพรเซสแบบมัลติเธรด และเทคนิคต่างๆ ในการส่ือสารผ่านโครงข่าย นอกจากนี้

วิชานี้ยังกล่าวถึงการพัฒนาแอปพลิเคชันแบบ 32 บิต การเขียนโปรแกรมแบบ DLL การเขียนโปรแกรมบริการเว็บ การกำาหนดความสำาคัญกับเธรด

เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ การเขียนโปรแกรมไคลเอนต์เซิร์ฟเวอร์โดยใช้วินโดวส์ซอกเก็ต การใช้เนมไปป์ในการส่ือสารระหว่างโพรเซส การใช้งาน

คอมโพเนนต์แบบกระจายโดยใช้ DCOM และการเขียนคอมโพเนนต์แบบ .NET โดยใช้ SOAP

CPE 4502 โครงข่ายโทรคมนาคม 3(3-0-6)

  (Telecommunication Networks) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

 โครงสร้างพื้นฐานของระบบโครงข่ายโทรคมนาคม ประเภทของตัวกลางและอุปกรณ์ในระบบโครงข่าย กรรมวิธีการเข้ารหัสข้อมูล  

และการส่งผ่านข้อมูล การสื่อสารแบบแถบความถี่เบสแบนด์ และแถบความถี่บรอดแบนด์ กรรมวิธีทางสัญญาณ โปรโตคอลการติดต่อและการ 

เชื่อมต่อระบบโครงข่าย การวางแผนและจัดการโครงข่ายโทรคมนาคม
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CPE 4503 การออกแบบระบบโครงข่ายแบบกว้าง 3(3-0-6)

  (Wide Area Network Design) 

วิชาบังคับก่อน : CPE 2503 หรือได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าสาขาวิชา

 แนะนำาแนวคิดพื้นฐานของระบบโครงข่ายแบบกว้าง โดยจะอธิบายวิธีการในการสร้างโครงข่ายแบบกว้างที่เชื่อมต่อระบบโครงข่าย 

เข้าด้วยกัน โดยพิจารณาถึงความต้องการใช้งาน และออกแบบโดยคำานึงถึงเทคโนโลยีที่เหมาะสมที่สุด เนื้อหาวิชาจะกล่าวถึง เทคนิคออกแบบโดย

ใช้มูลค่าโครงข่ายที่ดีที่สุด การเลือกใช้เทคโนโลยี เช่น ไอเอสดีเอ็น เฟรมรีเลย์ เอทีเอ็ม เอสเอ็มดีเอส โซเน็ต และซีพีดีพี นอกจากนั้นวิชานี้ยังรวมถึง 

การบริการระบบโดยอาศัยโปรโทคอลต่างๆ อีกด้วย

CPE 4504 การออกแบบโครงข่ายในองค์กร 3(3-0-6)

  (Campus Network Design) 

วิชาบังคับก่อน : CPE 2503 หรือได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าสาขาวิชา

 กลา่วถงึระบบโครงขา่ยภายในองคก์ร การสรา้งระบบโครงขา่ยภายในองคก์ร โดยใชเ้ทคโนโลยสีวติซแ์บบหลายชัน้ ทีท่ำางานผา่นระบบโครง

ขา่ยปรากฏความเรว็สงู วชิานีจ้ะกลา่วถงึทัง้แนวคดิในเรือ่งของการหาเสน้ทางและการสวติซ ์โดยครอบคลมุทัง้การออกแบบโดยใชเ้ทคโนโลยโีครงขา่ย

ในระดับชั้นที่ 2 และ 3 นักศึกษาจะได้ศึกษาการใช้งานโครงข่ายเสมือน สแปนนิ่งทรี การหาเส้นทางระหว่างโครงข่ายเสมือน เทคโนโลยีการซ้ำาซ้อน

ของเกทเวย์ โครงข่ายไร้สาย โทรศัพท์ผ่านโครงข่าย และความมั่นคงในโครงข่าย

CPE 4505 เทคโนโลยีปรากฏ 3(3-0-6)

  (Internet Technology) 

วิชาบังคับก่อน : CPE 2503 หรือได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าสาขาวิชา

 ศึกษาสถาปัตยกรรม การใช้งาน การให้บริการ และโปรโทคอลต่างๆ ในโครงข่ายปรากฏ เนื้อหาวิชาจะประกอบด้วย เทคโนโลยีที่ใช้ 

ในการสร้างเว็บทั้งแบบคงท่ีและแบบพลวัต การเช่ือมต่อของเว็บและสถาปัตยกรรมของปรากฏ การเชื่อมต่อระหว่างปรากฏกับระบบสื่อสารอ่ืนๆ 

เช่น โทรทัศน์ โทรศัพท์ การทำางานของบริการต่างๆ ในปรากฏ ระบบการส่งข้อความและพูดคุย การค้นหาในปรากฏ การประมูลและการซื้อขาย

ในปรากฏ การทำาธุรกิจในปรากฏ เอเจนต์ในปรากฏ ระบบสื่อประสม การส่งภาพ และเสียงในปรากฏ การส่งข้อมูลแบบมัลติแคสต์ และโครงข่าย 

MBONE เทคโนโลยีแบบพุช และระบบความมั่นคงในปรากฏ

 

CPE 4506 ระบบโครงข่ายแบบทีซีพี/ไอพี 3(3-0-6)

  (TCP/IP Networks) 

วิชาบังคับก่อน : CPE 2503 หรือได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าสาขาวิชา

 วิชานี้จะกล่าวถึงโครงข่ายชนิดทีซีพีไอพีซ่ึงเป็นโครงข่ายที่มีการใช้งานมากที่สุดในโลก รายละเอียดของวิชาประกอบด้วย ระดับชั้น

ต่างๆ ของทีซีพีไอพี แอดเดรสในโครงข่ายปรากฏ ระบบชื่อโดเมน รายละเอียดของโปรโทคอลไอพี เออาร์พี ไอซีเอ็มพี ทีซีพี และ ยูดีพี การหา 

เสน้ทางในโครงขา่ยปรากฏ โพรโทคอลหาเสน้ทาง ไดแ้ก ่อารไ์อพ ีโอเอสพเีอฟ ไอเอสไอเอส บจีพี ีและอืน่ๆ นอกจากนัน้อธบิายถงึอปุกรณห์าเสน้ทาง  

การหาเส้นทางในโครงข่ายมัลติคาสต์ ไอพีเวอร์ชัน 6 และโพรโทคอลประยุกต์ต่างๆ ได้แก่ โพรโทคอลไอจีเอ็มพี เอฟทีพี เอสเอ็มทีพี และอื่นๆ

CPE 4701 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1(0-45-0) 

  (Computer Engineering Project Preparation) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เป็นการนำาความรู้ที่ได้ศึกษาทั้งหมดในหลักสูตร ทำาการออกแบบโครงการและวิเคราะห์ 

ระบบงาน โดยใช้ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้งานให้เป็นรูปธรรม โครงการที่เลือกจะใช้โครงการจริงจากสถานประกอบ

การที่ร่วมเป็นเครือข่ายพันธมิตรทางวิชาการ มีอาจารย์ท่ีปรึกษาเป็นผู้ให้คำาแนะนำา และได้ผลลัพธ์เป็นแบบนำาเสนอโครงงานพร้อมรายละเอียด

คุณสมบัติทางเทคนิคของโปรแกรม ตลอดจนแผนผังแสดงกระบวนการทำางานของโปรแกรมที่พร้อมนำาไปใช้ในการพัฒนาโปรแกรม ทดสอบและ 

ติดตั้งในวิชาโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
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CPE 4702 โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3(0-135-0)

  (Computer Engineering Project Preparation) 

วิชาบังคับก่อน : CPE 4701 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

 โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เป็นการนำาผลลัพธ์ซ่ึงได้จากการเตรียมโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์มาทำาการพัฒนาระบบ ทดสอบ   

และติดตั้ง ซึ่งจะได้ผลลัพธ์เป็นระบบที่สามารถใช้งานได้จริง  พร้อมทั้งเอกสารในการออกแบบระบบที่จำาเป็นทั้งหมด

CPE 4901 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)

  (Selected Topics in Computer Engineering) 

วิชาบังคับก่อน : ได้รับความเห็นชอบจากผู้สอน 

 หัวข้อด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่แตกต่างจากวิชาที่เปิดสอนปกติ  เพื่อให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในขณะนั้น  

CRC 2100 การสื่อสารองค์กรเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6)

  (Strategic Corporate Communication) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 แนวคดิ และทฤษฎกีารสือ่สารองคก์รเชิงกลยทุธก์ารนำาการสือ่สารองคก์รมาใชใ้นเชงิรกุอยา่งมเีปา้หมายเพือ่เอือ้ใหอ้งคก์รบรรลวุตัถปุระสงค์

ตามที่ตั้งไว้ซึ่งประกอบด้วย บทบาทหน้าท่ีของหน่วยงานด้านการส่ือสารองค์กร กลยุทธ์และนโยบายในการสร้างแบรนด์องค์กร การธำารงรักษา 

และส่งเสริมอัตลักษณ์ ภาพลักษณ์ และชื่อเสียงขององค์กร การบริหารความสัมพันธ์กับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร การสื่อสาร

เพื่อการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร การบริหารประเด็น และการส่ือสารในภาวะวิกฤติ การเลือกใช้ส่ือและกระบวนการส่ือสารรูปแบบต่างๆ ท่ี 

เหมาะสมกบัเปา้หมายและวตัถปุระสงคข์ององคก์ร รวมทัง้จรรยาบรรณและความรบัผิดชอบตอ่สังคมของนกัส่ือสารองค์กร ตลอดจนปจัจยัทัง้ภายใน

และภายนอก ระดับองค์กร ประเทศและสังคมโลกที่ส่งผลกระทบต่อการสื่อสารองค์กร

CRC 2101 การเขียนและการสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ 3(3-0-6)

  (Persuasive Communication and Writing)

วิชาบังคับก่อน : CMA 1102 พื้นฐานการเขียนเพื่อการสื่อสารผ่านสื่อหรือได้รับอนุมัติจากคณบดี 

 หลักทฤษฎี แนวคิด และกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ ปัจจัยที่นำาไปสู่การเปล่ียนแปลงทัศนคติ ค่านิยม ความเชื่อ จิตวิทยา 

ของผู้รับสาร ตลอดจนจริยธรรมและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง แนวคิดเกี่ยวกับการตลาดเพื่อสังคม มาประยุกต์ใช้ในการวางกลุ่มเป้าหมาย  

การสรา้งสาร การเลอืกใชส้ือ่ทีเ่หมาะสมในการเอือ้ใหเ้กดิการยอมรบั เปลีย่นแปลงทศันคต ิคา่นยิม ความเชือ่ โดยเนน้การฝกึปฏบิตักิารเขยีนลกัษณะ

ตา่งๆ เพือ่งานสือ่สารองคก์ร อาท ิขา่วแจก การจดัทำาภาพประกอบขา่วการจดัทำาแฟม้ขา่วสำาหรบัส่ือมวลชน (Press Kits) รายงานประจำาปขีององคก์ร 

เพื่อเผยแพร่ผ่านสื่อทั้งที่เป็นขององค์กร และสื่อสาธารณะต่างๆ ตลอดจนการเตรียมคำาขวัญ บทพูด คำากล่าวในโอกาสต่างๆ สำาหรับผู้บริหาร เป็นต้น

CRC 2102 การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ 3(3-0-6)

  (Integrated Marketing Communications)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 ความหมาย หลักการ และรูปแบบของเครื่องมือการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ ตลอดจนกลยุทธ์ในการวางแผนและพัฒนาแผนงาน

สื่อสารการตลาด โดยเน้นการผสมผสานการใช้เครื่องมือสื่อสารการตลาดหลากหลายรูปแบบ เช่น การประชาสัมพันธ์ การโฆษณา การส่งเสริมการ

ขายและการตลาดทางตรง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

CRC 2103 กลยุทธ์และการวางแผนการสื่อสารองค์กร 3(3-0-6)

  (Corporate Communication Strategies and Planning)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 กระบวนการ ขัน้ตอนและปจัจยัในการกำาหนดกลยทุธแ์ละวางแผนการสือ่สารองคก์ร การวเิคราะหแ์ละการประเมนิผลเพือ่บรรลุวตัถปุระสงค์

ตามแผนงานขององค์กร ตลอดจนฝึกทักษะการจัดทำาแผนสื่อสารองค์กรอย่างเป็นกระบวนการ
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CRC 2104 การสร้างแบรนด์และการจัดการชื่อเสียงองค์กร  3(3-0-6)

  (Corporate Branding and Reputation Management)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 หลักการ วิธีการ กลยุทธ์ในการสร้างแบรนด์องค์กร และการบริหารจัดการองค์กรในฐานะแบรนด์ ความหมายและความสำาคัญของจุดยืน

และนโยบายองค์กรที่มีต่อกระบวนการสื่อสารไปยังสาธารณะ  เช่น การสื่อสารอัตลักษณ์ขององค์กร การจัดการชื่อเสียงขององค์กร หลักการ  

และกระบวนการการแกไ้ขความเสยีหายทีอ่าจเกดิขึน้กบัช่ือเสยีงองคก์ร รวมทัง้ความหมายและความสำาคญัของแบรนดอ์งคก์ร หรอือตัลกัษณอ์งคก์ร

ที่มีต่อการสร้างวัฒนธรรมองค์กร การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในองค์กร กระบวนการส่ือสารการส่ือภายในองค์กร และการบริหารจัดการ 

ความสัมพันธ์กับบุคลากรในองค์กร 

CRC 2105 การบริหารความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย 3(3-0-6)

  (Stakeholders Relationship Management)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 หลักการ แนวคิด และกลยุทธ์การบริหารความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งในที่นี้ได้แก่ ลูกค้า 

พนักงาน ผู้จัดจำาหน่าย รัฐ นักลงทุนหรือผู้ถือหุ้น กลุ่มผลประโยชน์เฉพาะทาง (Special Interest Groups) สื่อ และสังคมภายนอก เพื่อก่อให้เกิด

ความร่วมมือ สนับสนุนองค์กร ธำารงรักษาความสัมพันธ์ และชื่อเสียงขององค์กร ซึ่งจะนำาพาองค์กรไปสู่ความสำาเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้  

CRC 2106 โครงงานปริญญานิพนธ์ และสัมมนาการสื่อสารองค์กร 3(2-2-5)

  (Capstone Project & Seminar in Corporate Communication)

คุณสมบัติ : นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และฝึกงานในวิชา CMA 4102 

 การสัมมนาด้วยกรณีศึกษาในประเด็นท่ีสำาคัญ ปัญหา และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มีผลต่อการจัดการสื่อสาร

องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน เรียนรู้แนวทางการตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาจากการอภิปรายและแลกเปล่ียนความคิดเห็น เชื่อมโยงองค์ความรู้ 

ในห้องเรียน และประสบการณ์ฝึกงานเข้าด้วยกัน เพื่อนำามาใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์ทางการส่ือสารองค์กรอย่างเป็นระบบ นอกจากนี้ยัง 

ได้เรียนรู้การแลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็น วิเคราะห์ วิจารณ์โครงงานปริญญานิพนธ์ (Capstone Project) ของนักศึกษาที่พัฒนาร่วมกับรายวิชา 

CMA 4102 ในรูปแบบของ Peer Review เพื่อพัฒนาคุณภาพของโครงงาน

CRC 3100 ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ 3(3-0-6)

  (Corporate Social Responsibility)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 หลักการ และแนวคิดเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ทั้งในภาคองค์กรธุรกิจ การค้าและองค์กรไม่แสวงผลกำาไร ความสำาคัญ  

ความหมาย บทบาทหน้าที่และประเภทของความรับผิดชอบต่อสังคม อาทิ รณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการศึกษา และเยาวชน ให้ความสำาคัญ 

กับกลุ่มผู้เสียโอกาสในสังคม เป็นต้น ความคาดหวังของสังคม จริยธรรมขององค์กร เครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคม ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ 

ในประเด็นความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทจดทะเบียน เพื่อสามารถนำาหลักการแนวคิดไปประยุกต์ และวิเคราะห์รูปแบบวิธีการเพื่อใช้ในองค์กร

ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งถือว่าเป็นหลักการที่อยู่เบื้องหลังในการประกอบธุรกิจให้ประสบผลสำาเร็จ อีกทั้งเป็นการปลูกจิตสำานึกความรับผิดชอบ 

ต่อสังคมให้คงอยู่ยั่งยืน

CRC 3101 การบริหารสื่อมวลชนสัมพันธ์  3(3-0-6)

  (Media Relationship Management)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 หลักการ และแนวคิดในการบริหารจัดการความสัมพันธ์กับส่ือมวลชน โดยเน้นศึกษา กระบวนการทำางานของส่ือมวลชน เงื่อนไขทาง

ด้านบุคลากร เวลา เนื้อที่ ประเด็นข่าว จริยธรรมในการรายงานข่าวสาร ข้อห้ามและข้อจำากัดในการปฏิบัติงานข่าว รวมทั้งเข้าใจความเป็นธุรกิจ 

ของสือ่ เพ่ือนำามากำาหนดวธิกีารสรา้งความสมัพนัธท์ีด่กีบัสือ่มวลชน การเขยีนขา่ว สง่ขา่ว ภาพขา่วทัง้ในรปูแบบของภาพนิง่และภาพเคลือ่นไหว ขอ้มลู 

ในการติดต่อเพื่อให้สื่อสวลชนสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การประสานงานต่างๆ ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต ในการสัมภาษณ์

พิเศษ การเยี่ยมชมกิจการ การเปิดเผยข้อมูลทางธุรกิจ 
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CRC 3102 การบริหารโครงงานสื่อสารองค์กร 3(3-0-6)

  (Corporate Communication Project Management)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 หลักการและแนวคิดในการบริหารโครงงานการสื่อสารองค์กร บทบาทผู้นำาและผู้รับผิดชอบ บทบาทของทีมงานผู้มีส่วนได้เสียใน 

โครงงาน ลำาดับและขั้นตอนในการวางแผนและควบคุมโครงงาน โดยคำานึงถึง ขอบเขต เวลา ขั้นตอนการทำางาน ต้นทุนและงบประมาณ เทคนิค 

การวางกำาหนดการด้วยแผนภูมิแสดงการปกิบัติงาน (Gantt Chart)  การแบ่งงานและการใช้ทรัพยากร การประสานงาน การสื่อสารในโครงงาน เช่น 

การเขียนรายงาน การประชุม การเขียนบันทึกโต้ตอบ การเปลี่ยนแปลง และความเสี่ยง การติดตามประเมินผลโครงงาน ตลอดจนการใช้โปรแกรม

สำาเร็จรูปในการช่วยบริหารจัดการโครงงาน โดยเน้นกรณีศึกษาโครงงานการสื่อสารองค์กร

CRC 3103 การสื่อสารเพื่อความเป็นผู้นำาและการจัดการการเปลี่ยนแปลง 3(3-0-6)

  (Leadership Communication and Change Management) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 หลัก แนวคิดและทฤษฎีกระบวนการการสื่อสารเพื่อความเป็นผู้นำาในองค์กร ทักษะและบทบาทของผู้นำา อำานาจและการเมืองในองค์กร 

การวางแผนกลยุทธ์การส่ือสารในองค์กร การตัดสินใจ การแก้ปัญหา การสื่อสารกับพนักงาน การสร้างทีมงานและบรรยากาศที่เอื้อต่อการ

ทำางานเป็นทีม นอกจากน้ียังศึกษาการใช้การสื่อสารเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการองค์กร และเอื้อให้การเปลี่ยนแปลงองค์กรดำาเนินการอย่าง 

ราบรื่น โดยเน้นการจัดการด้านบุคลากรภายในองค์กร ตั้งแต่การวางแผนการสื่อสาร การกำาหนดผู้รับผิดชอบ การวางระบบสอนงาน แผนการอบรม  

แผนจัดการการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น

CRC 3104 การจัดการการสื่อสารในภาวะวิกฤต 3(3-0-6)

  (Crisis Communication Management)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 หลักและทฤษฎีการจัดการการสื่อสารในภาวะวิกฤต ประเภทของภาวะวิกฤต ขั้นตอนและกระบวนการวางแผนการแก้ปัญหาภาวะวิกฤต

ด้วยกระบวนการสื่อสาร กลยุทธ์และเทคนิคในการใช้สื่อเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหา กลุ่มเป้าหมาย กลยุทธ์การสร้างสาร การประเมินกระแส

ประชามติ การจัดวางตำาแหน่งขององค์กร การกำาหนดวาระข่าวสาร ตลอดจนการฟื้นฟูภาพลักษณ์และชื่อเสียงขององค์กร 

CRC 3105 การประยุกต์งานวิจัยเพื่องานสื่อสารองค์กร 3(3-0-6)

  (Research Application for Corporate Communication)

วิชาบังคับก่อน : CMA 1106การวิจัยการสื่อสารเบื้องต้นหรือได้รับอนุมัติจากคณบดี 

 การประยุกต์ใช้การวิจัยเพื่อเก็บข้อมูลในการพัฒนางานสื่อสารองค์กร ให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งนำามาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนรณรงค์

ต่างๆ ในการสื่อสารองค์กร การประเมินผลโครงการต่างๆ โดยเน้นการเลือกใช้หรือ ออกแบบวิธีวิจัยที่เหมาะสมสอดคล้องกับข้อมูลที่ต้องการ  

ไม่ว่าจะวิจัยเชิงปริมาณหรือคุณภาพ การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ตีความและสรุปข้อมูล นำาเสนอข้อมูลในลักษณะบทสรุปสำาหรับผู้บริหาร  

เพื่อนำาไปใช้ในการตัดสินใจทางการบริหารต่อไป

CRC 3106 กลยุทธ์และการบริหารโครงงานกิจกรรมพิเศษ 3(2-2-5)

  (Event Strategy and Management)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 ทฤษฎี และแนวคิดการจัดกิจกรรมพิเศษ (Event) ในฐานะเครื่องมือการสื่อสารทางการตลาด เช่น การจัดแถลงข่าว การจัดนิทรรศการ  

การจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อมวลชนสัมพันธ์ ชุมชนสัมพันธ์ ส่ือมวลสัมพันธ์ การเปิดตัวสินค้าและบริการใหม่ โดยเน้นการเรียนรู้กลยุทธ์  

การบริหารจัดการโครงการกิจกรรมพิเศษ และการฝึกปฏิบัติทั้งในรูปแบบของโครงงาน (Project-based Learning) และ/หรือ การปฏิบัติงานจริง  

(Work-based Learning) เพื่อให้เข้าใจทั้งกระบวนการทำางาน อาทิ การวางแผน กลยุทธ์ทางการตลาด การบริหารโครงการ การบริหารความเสี่ยง 

โลจิสติกส์ ข้อพึงระวังทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง งบประมาณ การหาผู้สนับสนุนทางการเงิน การแบ่งงานและกำาลังคน การสร้างสรรค์กิจกรรมบนเวที 

และการประเมินผลโครงการ 



489

CRC 3107  การผลิตสื่อวิดีทัศน์สำาหรับงานสื่อสารองค์กร 3(2-2-5)

  (Corporate Video Media Production) 

วิชาบังคับก่อน : CMA 1102 พื้นฐานการเขียนเพื่อการสื่อสารผ่านสื่อหรือได้รับอนุมัติจากคณบดี 

 หลักการ และการฝึกปฏิบัติการผลิตสื่อวิดีโอที่ใช้ในการส่ือสารองค์กร เริ่มจากออกแบบสร้างสรรค์ การวางแผนการผลิต การเขียนบท  

การถา่ยทำา องคป์ระกอบภาพ แสง เสยีง การลำาดบัภาพ การตดัตอ่ลงเทคนคิพเิศษ ทีส่ามารถสรา้งความสนใจและสือ่ความหมายไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

เพื่อนำาไปใช้ในการสื่อสาร การจัดกิจกรรมพิเศษ การนำาเสนองาน การฝึกอบรม การขาย การตลาด การส่งเสริมการขาย ตลอดจนการเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์องค์กร

CRC 3108 การออกแบบและผลิตสื่อใหม่ 3(2-2-5)

  (New Media Design and Production)

วิชาบังคับก่อน : CMA 1105 พาณิชย์ศิลป์เพื่อการสื่อสารหรือได้รับอนุมัติจากคณบดี 

 การออกแบบ การเลือก และประยุกต์ใช้สื่อใหม่ อาทิ เว็บไซต์เว็บบล็อก และเครือข่ายทางสังคมเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ได้แก่ การสื่อสาร

องคก์ร การสือ่สารแบรนด ์โดยเนน้ความคดิสรา้งสรรคท์ีส่มดลุทัง้ประโยชนข์องเนือ้หา ความนา่สนใจของการออกแบบทีส่ะทอ้นอตัลักษณก์ารจดัการ

เนื้อหาที่เหมาะสมสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย และสื่อความหมายตามวัตถุประสงค์ของการสื่อสารอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม

CRC 4100  ความรู้พื้นฐานธุรกิจค้าปลีก 3(3-0-6)

  (Foundations of Retail Business) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับธุรกิจค้าปลีกในประเทศไทยความสำาคัญของธุรกิจค้าปลีกต่อระบบเศรษฐกิจปัจจัยทางเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรม

การเมืองกฎหมายจริยธรรมและเทคโนโลยีท่ีส่งผลต่อการบริหารจัดการธุรกิจค้าปลีกกระแสและทิศทางธุรกิจค้าปลีกในต่างประเทศแนวโน้ม 

และจติวทิยาของผูบ้รโิภคสนิคา้พนกังานและการใหบ้รกิารบรรยากาศ และสภาพรา้นคา้ปจัจยัและสว่นผสมทีท่ำาใหธ้รุกจิคา้ปลกีประสบความสำาเรจ็

CRC 4101 โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมสำาหรับธุรกิจค้าปลีก 3(2-2-5)

  (Corporate Social Responsibility Project for Retail Business) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 การฝึกปฏิบัติวางแผนและจัดกิจกรรมโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยกรณีศึกษาจากองค์กรจริงการจัดโครงการความรับผิดชอบ 

ต่อสังคมในฐานะกลยุทธ์การสื่อสารเชิงกลยุทธ์ขององค์กรที่เหมะสมสอดคล้องกับกิจการธุรกิจค้าปลีกและสะท้อนความตั้งใจขององค์กรท่ีจะแสดง

ความรับผิดชอบต่อสังคมการวางแผนโครงการการวิเคราะห์สถานการณ์การกำาหนดกลุ่มเป้าหมายและวัตถุประสงค์การส่ือสารการออกแบบสาร 

การวางกลยุทธ์และกลวิธีในการสื่อสารการเลือกใช้สื่องบประมาณการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมกิจกรรมตลอดจนการประเมินและวัดผลโครงการ 

โดยต้องนำาเสนอผลงานพร้อมทั้งจัดทำารายงานประกอบการนำาเสนอผลงานภายใต้การควบคุมและการประเมินผลของคณาจารย์ร่วมกับหน่วยงาน

ภายนอก

CRC 4102 กลยุทธ์การใช้สื่อสำาหรับธุรกิจค้าปลีก 3(2-2-5)

  (Media Strategies for Retail Business)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 หลักการ แนวคิดในการวางกลยุทธ์ และการออกแบบ และการใช้ส่ือเพื่อส่งเสริมการขายสำาหรับธุรกิจค้าปลีก ทั้งในแง่ธรรมชาติและ 

ลักษณะของสื่อ ทั้งสื่อพื้นฐานสำาหรับงานประชาสัมพันธ์ อาทิ แผ่นพับ โปสเตอร์ จดหมายข่าว สื่อมวลชน ได้แก่ หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ สื่อใหม่ 

ได้แก่ เว็บไซต์เว็บบล็อก เครือข่ายทางสังคมรวมทั้งสื่อ ณ จุดขาย สื่อแวดล้อม (Ambient Media) สื่อมวลชน และสื่อทางเลือกต่างๆ (Alternative 

Media) การเลือกใช้สื่อที่เหมาะสมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการสื่อสารและบริบทในการสื่อสาร ได้แก่กลุ่มเป้าหมายลูกค้า และกลุ่มเป้าหมาย 

ที่เป็นผู้รับสาร วัตถุประสงค์ในการสื่อสาร และงบประมาณ โดยเน้นกรณีศึกษาธุรกิจค้าปลีก
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CRC 4103 การบริหารลูกค้าและชุมชนสัมพันธ์เพื่อธุรกิจค้าปลีก  3(3-0-6)

  (Customer and Community Relationship Management for Retail Business) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 หลกัการ แนวคดิ รปูแบบ และเทคนคิการบรหิารความสมัพนัธก์บัลกูคา้และชมุชนแวดลอ้ม ในฐานะเครือ่งมอืสือ่สารการตลาด กระบวนการ

จัดการลูกค้าและชุมชนสัมพันธ์ เช่น การวิเคราะห์และทำาความเข้าใจกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และชุมชนแวดล้อม การวางแผน การเลือกใช้ส่ือ การดำาเนินงาน 

ลูกค้าและชุมชนสัมพันธ์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกับลูกค้าและชุมชน และประเมินผล การสร้างและรักษาฐานข้อมูลลูกค้าด้วยการใช้โปรแกรม

สำาเร็จรูป Customer Relationship Mangement โดยเน้นกรณีศึกษาธุรกิจค้าปลีก

CRC 4104 การจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อธุรกิจค้าปลีก 3(2-2-5)

  (Events for Retail Business)

วิชาบังคับก่อน : CRC 3106 กลยุทธ์และการบริหารโครงงานกิจกรรมพิเศษหรือได้รับอนุมัติจากคณบดี 

 การฝึกปฏิบัติจัดโครงงานกิจกรรมพิเศษเพื่อธุรกิจค้าปลีก ด้วยกรณีศึกษาจากองค์กรจริง การออกแบบสร้างสรรค์กิจกรรม การวางแผน

การดำาเนินงาน การบริหารโครงการ การหาผู้สนับสนุนทางการเงิน การแบ่งงานและกำาลังคน และการประเมินผลโครงการ โดยต้องนำาเสนอผลงาน

พร้อมทั้งจัดทำารายงานประกอบการนำาเสนอผลงาน ภายใต้การควบคุมและการประเมินผลของคณาจารย์ร่วมกับหน่วยงานภายนอก

CRC 4200 ความรู้พื้นฐานธุรกิจการกีฬาและบันเทิง 3(3-0-6)

  (Foundations of Sport and Entertainment Business)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับธุรกิจกีฬาและบันเทิงในประเทศไทย ความสำาคัญของธุรกิจประเภทนี้ที่มีต่อระบบเศรษฐกิจ ปัจจัยทางเศรษฐกิจ 

สังคม วัฒนธรรม การเมือง กฎหมาย จริยธรรม และเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อธุรกิจกีฬาและบันเทิง กระแส และทิศทางอุตสาหกรรมการกีฬาและบันเทิง

ในต่างประเทศ แนวโน้มและจิตวิทยาในการบริโภครายการกีฬาและบันเทิง ปัจจัยและส่วนผสมที่ทำาให้ธุรกิจกีฬาและบันเทิงประสบความสำาเร็จ 

CRC 4201  การรณรงค์การสื่อสารเชิงกลยุทธ์สำาหรับการกีฬาและบันเทิง 3(2-2-5)

  (Strategic Communication Campaign for Sport and Entertainment)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 การฝกึปฏบิตัจิดักจิกรรมพเิศษเพือ่การกฬีาและบนัเทงิดว้ยกรณศึีกษาจากองค์กรจรงิ ตัง้แตก่ารรบัทราบความตอ้งการของลูกคา้ วเิคราะห์

สถานการณก์ำาหนดกลุม่เปา้หมาย และวตัถปุระสงคก์ารสือ่สาร การออกแบบสาร การวางกลยทุธ ์และกลวธิใีนการสือ่สาร การเลอืกใชส้ือ่ งบประมาณ 

การประชาสมัพนัธแ์ละสง่เสรมิกจิกรรม ตลอดจนการประเมนิและวดัผลโครงการโดยตอ้งนำาเสนอผลงานพรอ้มทัง้จดัทำารายงานประกอบการนำาเสนอ

ผลงาน ภายใต้การควบคุม และการประเมินผลของคณาจารย์ร่วมกับหน่วยงานภายนอก

CRC 4202  การบริหารจัดการความสัมพันธ์กลุ่มแฟนคลับ 3(3-0-6)

  (Fan Club Relationship Management)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 หลักการและแนวคิดในการบริหารจัดการแฟนคลับสำาหรับกลุ่มธุรกิจกีฬาและบันเทิง ประเภท ธรรมชาติ จิตวิทยา และกระบวนการ 

ของการเป็นแฟน (Fandomization) กระบวนการเข้าสู่การเป็นแฟนคลับ การรวมกลุ่มของแฟนคลับ การจัดต้ังแฟนคลับ การส่ือสารกับกลุ่ม 

แฟนคลับ ความเชือ่มโยงกบัทมีหรอืบรษิทัตน้สงักดั นกักฬีา ศลิปนิ ดารา กจิกรรมสมัพนัธ ์สทิธปิระโยชน ์ตลอดจนการธำารงรกัษาความสมัพนัธท์ีย่ัง่ยนื  

โดยเน้นกรณีศึกษาธุรกิจการกีฬาและบันเทิง 

CRC 4203 การจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการกีฬาและบันเทิง 3(2-2-5)

  (Events for Sport and Entertainment)

วิชาบังคับก่อน  : CRC 3106 กลยุทธ์และการบริหารโครงงานกิจกรรมพิเศษหรือได้รับอนุมัติจากคณบดี 

 การฝึกปฏิบัติจัดโครงงานกิจกรรมพิเศษเพื่อการกีฬาและบันเทิง ด้วยกรณีศึกษาจากองค์กรจริง การออกแบบสร้างสรรค์กิจกรรม  

การวางแผนการดำาเนินงาน การบริหารโครงการ การหาผู้สนับสนุนทางการเงิน การแบ่งงานและกำาลังคน และการประเมินผลโครงการ โดยต้องนำา

เสนอผลงานพร้อมทั้งจัดทำารายงานประกอบการนำาเสนอผลงาน ภายใต้การควบคุมและการประเมินผลของคณาจารย์ร่วมกับหน่วยงานภายนอก
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CRC 4300  ความรู้พื้นฐานอุตสาหกรรมการต้อนรับและบริการ 3(3-0-6)
  (Foundations of Hospitality Industry)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับอุตสาหกรรมการต้อนรับและบริการในประเทศไทย เช่น ธุรกิจโรงแรม ภัตตาคาร สปา การจัดการประชุมและ
นิทรรศการ การเดินทางและการท่องเท่ียว ความสำาคัญของอุตสาหกรรมการให้บริการต่อระบบเศรษฐกิจ ปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
การเมือง กฎหมาย จริยธรรม และเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการอุตสาหกรรมการต้อนรับและบริการกระแสและทิศทางอุตสาหกรรมการ
ตอ้นรบัและบรกิารในตา่งประเทศ แนวโนม้และจติวทิยาของผูบ้รโิภคในการใชบ้รกิาร ปจัจยัและส่วนผสมทีท่ำาใหอ้ตุสาหกรรมการตอ้นรับและบรกิาร
ประสบความสำาเร็จ 

CRC 4301 การรณรงค์การสื่อสารเชิงกลยุทธ์เพื่อธุรกิจการต้อนรับและบริการ 3(2-2-5)
  (Strategic Communication Campaign for Hospitality Business)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 การฝึกปฏิบัติวางแผนรณรงค์การสื่อสารเชิงกลยุทธ์เพื่อธุรกิจการต้อนรับและบริการด้วยกรณีศึกษาจากองค์กรจริงตั้งแต่การรับทราบ 
ความต้องการของลูกค้า วิเคราะห์สถานการณ์กำาหนดกลุ่มเป้าหมาย และวัตถุประสงค์การส่ือสาร การออกแบบสาร การวางกลยุทธ์ และกลวิธี 
ในการสื่อสาร การเลือกใช้สื่อ งบประมาณ การประชาสัมพันธ์และส่งเสริมกิจกรรม ตลอดจนการประเมินและวัดผลโครงการโดยต้องนำาเสนอผลงาน
พร้อมทั้งจัดทำารายงานประกอบการนำาเสนอผลงาน ภายใต้การควบคุมและการประเมินผลของคณาจารย์ร่วมกับหน่วยงานภายนอก

CRC 4302  กลยุทธ์สื่อเพื่อธุรกิจการต้อนรับและบริการ 3(2-2-5)
  (Media Strategies for Hospitality Business)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 หลักการ แนวคิด และการฝึกปฏิบัติวางแผนการใช้และผลิตสื่อเพื่อการส่งเสริมธุรกิจการต้อนรับและบริการทั้งในแง่ธรรมชาติและลักษณะ
ของสื่อ ทั้งสื่อพื้นฐานสำาหรับงานประชาสัมพันธ์อาทิ แผ่นพับ โปสเตอร์ จดหมายข่าว สื่อมวลชน ได้แก่ หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ และสื่อใหม่ 
ได้แก่ เว็บไซต์เว็บบล็อก เครือข่ายทางสังคม การเลือกใช้สื่อที่เหมาะสมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการสื่อสารและบริบทในการสื่อสาร อาทิ  
ในการเผยแพร่ข่าวสารการประชุมและนิทรรศการ การส่งเสริมการท่องเที่ยวหลักการวางแผนการผลิตสื่อ โดยคำานึงถึงบริบทในการสื่อสาร  
กลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และงบประมาณ   

CRC 4303  การบริหารลูกค้าสัมพันธ์เพื่อธุรกิจการต้อนรับและบริการ 3(3-0-6)
  (Customer Relationship Management for Hospitality Business)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 หลักการ แนวคิด รูปแบบ และเทคนิคการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าในฐานะเครื่องมือสื่อสารการตลาด กระบวนการจัดการลูกค้า
สัมพันธ์ เช่น การวิเคราะห์และทำาความเข้าใจกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย การวางแผน การเลือกใช้สื่อ การดำาเนินงานลูกค้าสัมพันธ์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์
ที่ดีกับลูกค้า และประเมินผล การสร้างและรักษาฐานข้อมูลลูกค้าด้วยการใช้ซอฟต์แวร์โปรแกรม Customer Relationship Management 
โดยเน้นกรณีศึกษาอุตสาหกรรมการต้อนรับและบริการ

CRC 4304  การจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อธุรกิจการต้อนรับและบริการ 3(2-2-5)
  (Events for Hospitality Business)
วิชาบังคับก่อน : CRC 3106 กลยุทธ์และการบริหารโครงงานกิจกรรมพิเศษหรือได้รับอนุมัติจากคณบดี 
 การฝึกปฏิบัติจัดโครงงานกิจกรรมพิเศษเพื่อธุรกิจการต้อนรับและบริการด้วยกรณีศึกษาจากองค์กรจริง การออกแบบสร้างสรรค์กิจกรรม 
การวางแผนการดำาเนินงาน การบริหารโครงการ การหาผู้สนับสนุนทางการเงิน การแบ่งงานและกำาลังคน และการประเมินผลโครงการ โดยต้องนำา
เสนอผลงานพร้อมทั้งจัดทำารายงานประกอบการนำาเสนอผลงาน ภายใต้การควบคุมและการประเมินผลของคณาจารย์ร่วมกับหน่วยงานภายนอก

EDU 1101 การสื่อสารสำาหรับครูมืออาชีพ  2(1-2-3)
  (Communication for Professional Teacher)
วิชาบังคับก่อน   : ไม่มี
 การพัฒนาทักษะทางภาษาไทยเพื่อการสื่อความหมาย ได้แก่ การฟัง  การพูด การอ่าน การเขียน และการเรียนรู้วัฒนธรรมไทยเพื่อการเป็น
ครู การใช้อวัจนภาษาในการเรียนการสอน การใช้ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
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EDU 1102 จิตวิญญาณแห่งความเป็นครู 3(3-0-6)

  (Spiritual Teacher)

วิชาบังคับก่อน   : ไม่มี

 ความสำาคญั แนวคดิดา้นคณุธรรมและจรยิธรรมของวชิาชพีคร ู การสรา้งและปลกูฝงัจติวญิญาณความเปน็คร ู การปฏบิตัตินเปน็แบบอยา่ง

ที่ดีตามจรรยาบรรณวิชาชีพท่ีคุรุสภากำาหนด  หลักธรรมาภิบาล  ความรอบรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอนและกลยุทธ์การสอน เพื่อให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ 

สังเคราะห์สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ได้ สภาพงานครู คุณลักษณะและมาตรฐานวิชาชีพครู กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครูและวิชาชีพครู การจัดการความรู้ 

เกี่ยวกับวิชาชีพครู การสร้างความก้าวหน้าและพัฒนาวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง  การแสวงหาและเลือกใช้ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ เพื่อให้ทันต่อการ

เปลี่ยนแปลง การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียนที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 

EDU 1103  ปรัชญาการศึกษา 2(2-0-4)

  (Philosophy of Education)

วิชาบังคับก่อน   : ไม่มี

 ความหมายของปรัชญาและปรัชญาการศึกษา แนวคิดทางปรัชญาการศึกษาที่เกี่ยวเนื่องกับ ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม  

และการประยุกตใ์ช้เพื่อพฒันาสถานศึกษา  ปัญหาทางการศึกษาทีส่ำาคญัทั้งในประเทศและต่างประเทศ  แนวคดิ กลวิธ ีและการวิเคราะห์การจดัการ

ศึกษาเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืน

EDU 2101 จิตวิทยาสำาหรับครู 3(3-0-6)

  (Psychology for Teacher)

วิชาบังคับก่อน   : ไม่มี

 หลักการ แนวคิด ทฤษฎีของจิตวิทยาพื้นฐานและจิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย์ จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยา 

การแนะแนวและการให้คำาปรึกษาเพื่อช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การประยุกต์ใช้จิตวิทยาเพื่อความเข้าใจและสนับสนุนการเรียนรู้ 

ของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ

EDU 2102 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสำาหรับครู 2(1-2-3)

  (Academic English for Teacher)

วิชาบังคับก่อน   : ไม่มี

 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการในวิชาชีพครู ศึกษาคำาศัพท์และหลักการใช้ภาษาอังกฤษที่จำาเป็นในการฟังและ

พูด เช่น ในการรายงาน การอภิปรายเชิงวิชาการ  ศึกษากลยุทธ์ในการอ่านและลักษณะเฉพาะของบทความ บทคัดย่อ รายงานการวิจัย เป็นต้น  

เพื่อเป็นพื้นฐานไปสู่การพัฒนาทักษะการเขียน ฝึกการจดบันทึก สรุปใจความที่อ่าน การถอดความด้วยการเรียบเรียงใหม่ และ การเขียนเอกสาร

อ้างอิง เป็นต้น  การใช้ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ

EDU 2103 นวัตกรรมการเรียนรู้เชิงประสิทธิผล 3(2-2-5)

  (Learning Innovation for Effectiveness)

วิชาบังคับก่อน   : ไม่มี

 ความหมาย และความสำาคัญของนวัตกรรมการเรียนรู้   ประเภทส่ือการเรียนการสอน การออกแบบ การประยุกต์ใช้ การประเมิน 

สื่อพื้นฐานและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การผลิตมัลติมีเดียประกอบการเรียนการสอน เช่น ส่ือนำาเสนอ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น และการสืบค้น

สารสนเทศเพือ่พัฒนาวชิาชีพ การฝกึปฏบิตัผิลติสือ่พืน้ฐานและสือ่อเิลก็ทรอนกิสเ์พือ่การเรยีนการสอน การวเิคราะหป์ญัหาทีเ่กดิจากการใชน้วตักรรม

EDU 2401 การจัดการการศึกษาท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลง 2(2-0-4)

  (Educational Management amid Changes)

วิชาบังคับก่อน   : ไม่มี

 แนวคิดการจัดการการศึกษาที่สอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ทฤษฎีการจัดการ การบริหารการเปลี่ยนแปลง  

แนวการปฏิบัติทางด้านการบริหารงานวิชาการและกิจการนักเรียน การบริหารบุคคล การบริหารงบประมาณ และการบริหารทั่วไป รวมถึงศึกษา

แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจในสถานประกอบการ รวมทั้งธุรกิจด้านการศึกษา อาทิ สถาบันสอนภาษา สถานประกอบการผลิตสื่อ 

การเรียนการสอน เป็นต้น  
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EDU 3101 หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร 3(3-0-6)

  (Curriculum and Curriculum Development)

วิชาบังคับก่อน   : ไม่มี

 หลกัการ แนวคดิ ทฤษฎหีลกัสตูร องคป์ระกอบหลกัสูตร  แนวคิดการจดัทำาหลักสูตรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ไดแ้ก ่หลักการ จดุหมาย โครงสรา้ง

การจัดการเรียน สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง การนำาหลักสูตรไปใช้ การฝึกวิเคราะห์  

จัดทำาและประเมินหลักสูตรเพื่อนำาผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร  

EDU 3102 สรรพศาสตร์ทางการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5)

  (Holistics in Learning Management)

วิชาบังคับก่อน   : ไม่มี

 ความหมาย และความสำาคญัของการเรยีนรูแ้ละการสอน  ทฤษฎีและรปูแบบการเรยีนรู ้ การพฒันารปูแบบการเรยีนการสอนและสิง่แวดลอ้ม

การเรียนรู้  การเรียนการสอนตามแนวการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา (Constructionism)  การฝึกปฏิบัติการออกแบบและจัดทำาแผนการ 

เรียนรู้ การทดลองใช้แผนการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์จริง การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม การบริหารจัดการห้องเรียน การพัฒนาศูนย์

การเรียนในสถานศึกษา

EDU 3103 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ 3(3-0-6)

  (Learning Measurement and Evaluation)

วิชาบังคับก่อน   : ไม่มี

 หลักการ แนวคิดการวัดผลและประเมินผล จุดมุ่งหมายทางการศึกษากับการประมินผล ประเภทเครื่องมือการวัดผลการศึกษา การสร้าง

และหาคุณภาพเครื่องมือวัดผลการศึกษาแต่ละประเภท การสร้างแบบทดสอบและแบบประเมินสำาหรับวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านพุทธิพิสัย จิต

พิสัย และทักษะพิสัย สถิติสำาหรับการวัดและประเมินผล คะแนนและการแปลความหมายของคะแนน การตัดสินผลการเรียน ตลอดจนศึกษาค้นคว้า

รูปแบบการประเมินการเรียนรู้ต่างๆ ที่ใช้ในปัจจุบัน และการนำาผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน

EDU 3201 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1  2(0-6-0)

  (Practicum in Profession of Teaching 1)

วิชาบังคับก่อน   : ไม่มี

 การสังเกตการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา อาทิ ศึกษาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน ศึกษาการจัดการโรงเรียน การจัดทำาแผนการจัดการ

เรียนรู้ การทดลองสอนในสถานการณ์จำาลอง และสถานการณ์จริง การพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ

EDU 3202 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2  2(0-6-0)

  (Practicum in Profession of Teaching 2)

วิชาบังคับก่อน   : EDU 3201  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1

 การสังเกตการจัดการเรียนรู้  อาทิ  ศึกษาและสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สังเกตธรรมชาติการเรียนรู้ของนักเรียน เข้าใจ

บทบาทและงานในหน้าที่ของครูในโรงเรียน ศึกษาวิธีการแก้ไขพฤติกรรมของนักเรียนที่มีปัญหา    การจัดทำาแผนการจัดการเรียนรู้   การทดลองสอน

ในสถานการณ์จำาลอง และสถานการณ์จริง  การออกแบบทดสอบ ข้อสอบ หรือเครื่องมือวัดผล  การตรวจข้อสอบ การให้คะแนน และการตัดสินผล

การเรียน  การพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ

EDU 4101 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้  3(2-2-5)

  (Research for Learning Development)

วิชาบังคับก่อน   : ไม่มี

 ความหมาย ประเภทของการวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย ขั้นตอนเทคนิคการวิจัยสถาบันและวิจัยในชั้นเรียน การออกแบบและวางแผน

การวจิยั สถติเิพือ่การวจิยั การเสนอโครงการเพือ่ทำาวจิยั การสรา้งเครือ่งมอืในการวจิยั การฝึกปฏิบตักิารวจิยัเพือ่พฒันาการเรยีนการสอนและพฒันา

ผู้เรียน การนำาเสนอผลงานวิจัย 
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EDU 4102 การบริหารจัดการสถานศึกษาและการประกันคุณภาพ 3(3-0-6)

  (Education Institution Management and Quality Assurance)

วิชาบังคับก่อน   : ไม่มี

 ทฤษฎีการบริหารจัดการ ภาวะผู้นำาทางการศึกษา หลักการ แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา   

แนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก การนำาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไปใช้ในการ

พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ กลยุทธ์การสร้างความร่วมมือกับบุคลากรทางการศึกษาและชุมชนเพื่อพัฒนาผู้เรียน

EDU 4201 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 3  2(0-6-0)

  (Practicum in Profession of Teaching 3)

วิชาบังคับก่อน   : EDU 3202  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2

 การวางแผนและเขียนแผนการจัดการเรียนรู้  การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ การผลิตสื่อการเรียนรู้  การทดลองสอนในสถานการณ์

จำาลอง และสถานการณ์จริง การออกแบบทดสอบ ข้อสอบ หรือเครื่องมือวัดผล การตรวจแบบฝึกหัด ข้อสอบ การให้คะแนน และการตัดสิน 

ผลการเรียน การสอบภาคปฏิบัติและการให้คะแนน การพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ

EDU 4202 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 4  2(0-6-0)

  (Practicum in Profession of Teaching 4)

วิชาบังคับก่อน   : EDU 4201 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 3

 การวางแผนและเขยีนแผนการจดัการเรยีนรู ้ การออกแบบกจิกรรมการเรยีนรู ้การผลิตส่ือการเรยีนรู ้การทดลองสอนในสถานการณจ์ำาลอง 

และสถานการณ์จริง การออกแบบทดสอบ ข้อสอบ หรือเคร่ืองมือวัดผล การตรวจข้อสอบ การให้คะแนน และการตัดสินผลการเรียน การสอบ 

ภาคปฏิบัติและการให้คะแนน  การวิจัยแก้ปัญหาผู้เรียน  การพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ

 

EDU 5301 การปฏิบัติการสอน 1 6(0-40-0)

  (Professional Experience 1)

วิชาบังคับก่อน   : EDU 4202 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 4

 การจัดให้นักศึกษาไปปฏิบัติงานในสถานศึกษา เพื่อพัฒนามาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาของคุรุสภา เป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา หรือ 600 ชั่วโมง ภายใต้การนิเทศร่วมกันระหว่างสถาบัน 

การจัดการปัญญาภิวัฒน์กับสถานศึกษา โดยเน้นการปฏิบัติงานในหน้าที่ครู การบูรณาการความรู้ทั้งหมดมาใช้ในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

ไดแ้ก ่การปฏบิตักิารสอนภาษาจนีในช้ันเรยีน การวจิยัในช้ันเรยีน การพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษา งานกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน งานบรกิารของโรงเรยีน 

การศึกษาและบริการชุมชน และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายในสถานศึกษา  

EDU 5302 การปฏิบัติการสอน 2 6(0-40-0)  

  (Professional Experience 2)

วิชาบังคับก่อน   : EDU 5301 การปฏิบัติการสอน 1

 การปฏบิตังิานในสถานศกึษาตอ่เนือ่งจากการปฏบิตักิารสอน 1 การเขยีนรายงานและนำาเสนอผลการวจิยัในชัน้เรยีนอยา่งเปน็ระบบพรอ้ม

ทั้งจัดนิทรรศการ การประชุมสัมมนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

ENG 1001 การเขียนแบบวิศวกรรม 3(2-2-5)

  (Engineering Drawing)

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี

 กราฟฟิกเชิงเรขาคณิต การเขียนรอยตัด รอยต่อ แผ่นคล่ี ระบบสัญญลักษณ์ต่างๆ ในการเขียนแบบเครื่องกล การเขียนแบบระบบท่อ  

การเขียนแบบแนวเชื่อม การเขียนแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล การกำา หนดความละเอียดของพื้นผิว การกำาหนดความคลาดเคล่ือนและขนาดเผื่อ  

การเขียนแบบภาพประกอบและภาพรายละเอียด การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในงานเขียนแบบ
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ENG 1002 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 3(2-2-5)

  (Introduction to Computer Programming)

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี

 ระบบจำานวนโครงสร้างพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์ ขั้นตอนวิธีและผังงาน วิธีการแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ หัวข้อพื้นฐานในการเขียน

โปรแกรม ได้แก่ แบบชนิดข้อมูล ตัวปฏิบัติการ ตัวแปร ค่าคงที่ นิพจน์ โครงสร้างควบคุม ได้แก่ ลำาดับตัดสินใจ การทำาซำ้าโปรแกรมย่อย โครงสร้าง

ข้อมูล 

ENG 1801 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติสำาหรับวิศวกรและนักเทคโนโลยี  3(0-40-0)

  (Work-based Learning for Engineers and Technologists)

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี

 นักศึกษาเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างเป็นระบบจากสถานประกอบการ นักศึกษาจะได้เรียนรู้และ 

ปรับตัวให้เข้ากับระบบของหน่วยงาน ผู้ร่วมงาน ผู้ใช้บริการ ในสภาพการทำางานจริง และได้รับประสบการณ์จากการฝึกปฏิบัติงานระดับพื้นฐาน 

ด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะเวลาและจำานวนช่ัวโมงในการปฏิบัติให้เป็นไปตามที่คณะประกาศ ภายใต้การควบคุมดูแลของพนักงาน 

พี่เลี้ยงของสถานประกอบการ การประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นตามเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกันระหว่างสถานประกอบการและสถาบัน

ENG 2001 กลศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6)

  (Engineering Mechanics)

วิชาบังคับก่อน  : PHY 1011

 การวิเคราะห์แรง สมดุลของแรง การประยุกต์สมการสมดุลกับโครงสร้าง และเครื่องจักรจุดศูนย์ถ่วง ทฤษฎีของแปปปัสคาน กลศาสตร์

ของไหล ความฝืด การวิเคราะห์โดยใช้หลักของงานเสมือน เสถียรภาพของสมดุลเคเบิล โมเมนต์ความเฉ่ือยของพื้นที่ โมเมนต์ความเฉื่อยของมวล 

หลักความรู้เบื้องต้นในการวิเคราะห์หาโมเมนต์ดัด แรงเฉือน และการโก่งตัว

ENG 2002 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6)

  (Engineering Materials)

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี

 ศึกษาสมบัติและโครงสร้างของวัสดุในงานวิศวกรรมประเภทโลหะ โลหะผสม เซรามิคพลาสติก ยางไม้ และคอนกรีต แผนภูมิสมดุล 

ลักษณะและการทดสอบสมบัติวัสดุ ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างทางจุลภาค และมหภาคกับสมบัติของวัสดุ กรรมวิธีการผลิตของวัสดุแบบต่างๆ  

ผลของกรรมวิธีทางความร้อนต่อโครงสร้างทางจุลภาค และสมบัติของวัสดุ

ENG 2003 ความน่าจะเป็นและสถิติสำาหรับวิศวกร 3(3-0-6)

  (Probability and Statistics for Engineering)

วิชาบังคับก่อน  : MAT 1012 

 การนำาเสนอ และวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ทฤษฎีความน่าจะเป็น การแจกแจงทางสถิติ ทฤษฎีการสุ่มตัวอย่าง การประมาณค่า การอนุมาน

ทางสถิติ การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน สหสัมพันธ์ และการถดถอย การใช้วิธีการทางสถิติในการแก้ไขปัญหา การประยุกต์

สถิติในเชิงวิศวกรรม

ENG 2004 อุณหพลศาสตร์ 3(3-0-6)

  (Thermodynamics)

วิชาบังคับก่อน  : PHY 1011

 แนะนำาสญัลกัษณต์า่งๆ ทีใ่ช้ในวชิาพลศาสตรค์วามรอ้น คณุสมบตัขิองสารบรสิทุธิ ์สมการสภาวะของกา๊ซอดุมคตแิละกา๊ซจรงิ ความสามารถ

การอัดตัว แผนภูมิและตารางทางเทอร์โมไดนามิกส์ กฎข้อท่ีหนึ่งและสองทางเทอร์โมไดนามิกส์ เอนโทรปี การประยุกต์กฎข้อที่หนึ่ง กฎข้อที่สอง 

ทางเทอร์โมไดนามิกส์ และเอนโทรปีเพื่อการคำานวณทางพลศาสตร์ความร้อนของกระบวนการจริง



496

ENG 2005 วิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้น 3(3-0-6)

  (Introduction to Electrical Engineering)

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี

 ทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ยวกับวงจร การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรง วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ ระบบไฟฟ้ากำาลังงเบื้องต้น หม้อแปลง เครื่องจักร

กลไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ เครื่องมือวัดไฟฟ้า อุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์ วงจรดิจิทัล ไอซี ทฤษฎีเบื้องต้นและการประยุกต์ใช้งาน

ระบบควบคุมทางวิศวกรรม

ENG 2006 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้น 1(0-3-1)

  (Introduction to Electrical Engineering Laboratory)

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี และ วิชาเรียนร่วม: ENG 2005

 ปฏิบัติการทดลองในเรื่องที่สอดคล้องกับรายวิชา ENG 2005

ENG 2007 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1(0-3-0)

  (Mechanical Engineering Laboratory)

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี

 ปฏบิตักิารเกีย่วกับ ความแขง็แรงของวสัด ุกลศาสตรข์องไหล กลศาสตรเ์ครือ่งจกัรกล และอณุหพลศาสตร ์การนำาความรอ้น เพือ่ให้นกัศกึษา

ใช้เครื่องมือพื้นฐานในการวัด สามารถประเมินผล วิเคราะห์ข้อมูลและวิจารณ์ผลการทดลองประกอบภาคทฤษฎีที่เคยเรียนมา

ENL 2001 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 3(2-2-5)

  (Business English I)

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี

 การใช้ภาษาอังกฤษธุรกิจ โดยเน้นศัพท์ในแวดวงธุรกิจ การฟังและพูด เพื่อใช้ในสำานักงาน กาอ่านบทความทางธุรกิจเพื่อจับประเด็นสำาคัญ

การเขียนจดหมายทางธุรกิจประเภทต่างๆ ทั้งเพื่อการสมัครงานและการได้ตอบทั่วไป

ENL 2002 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 3(2-2-5)

  (Business English II)

วิชาบังคับก่อน  : ENL 2001 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1

 การใช้ภาษาอังกฤษธุรกิจ โดยเน้นศัพท์ในแวดวงธุรกิจ การฟังและพูดเพื่อการส่ือสารธุรกิจและการประชุม การอ่านบทความทางธุรกิจ 

เพื่อจับประเด็นสำาคัญ การเขียนสรุปความ บันทึก รายงาน และการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์

ENL 2003 การสนทนาภาษาอังกฤษธุรกิจ 3(2-2-5)

  (Business English Conversation)

วิชาบังคับก่อน  : ENL 2002 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2

 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสนทนาทางธุรกิจ โดยเน้นถ้อยคำา และสำานวนทางธุรกิจ การนำาเสนอบุคคล ผลงาน และองค์กร การพูด 

ในโอกาสต่างๆ การสนทนาทางโทรศัพท์ การเจรจาทางธุรกิจและการสื่อสารกับลูกค้า

ENL 2004 เทคนิคการอภิปราย 3(2-2-5)

  (Discussion Technique)

วิชาบังคับก่อน  : ENL 2003 การสนทนาภาษาอังกฤษธุรกิจ

 การใช้ภาษาอังกฤษในการอภิปรายแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม การอภิปรายตามหัวข้อที่กำาหนดและหัวข้อที่นักศึกษาสนใจ การอภิปราย

สถานการณ์ปัจจุบัน และการฝักบทบาทต่างๆ ในการอภิปราย
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ENL 2005 การเขียนทางธุรกิจ 3(2-2-5)

             (Business Writing)

วิชาบังคับก่อน  : ENL 2004 เทคนิคการอภิปราย

 การใชภ้าษาองักฤษเพือ่การเขยีนทางธรุกจิ โดยเนน้การเขยีนบรรยายรายละเอยีดของสนิคา้ บรกิาร และกจิกรรมทางธรุกจิตา่งๆ การเขยีน

เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ โดยใช้รูปแบบและภาษาที่เหมาะสมและการเขียนบรรยายข้อมูลทางธุรกิจ

ENL 3022 ภาษาอังกฤษในบริบทของสังคมทางธุรกิจ 2(1-2-3)        

  (English for Social / Business Contexts) 

วิชาบังคับก่อน : ENL 2022 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำาเสนอและการสื่อสารในเชิงธุรกิจ  

 การเขียนจดหมายตามโอกาสต่างๆ ท่ีผู้ทำางานในวงการธุรกิจต้องใช้ เช่น การแสดงความเสียใจ การแสดงความยินดี การกล่าวต้อนรับ 

ผู้มาเยือน การรับรองลูกค้าและอาคันตุกะ การเป็นพิธีกรในการจัดประชุมสัมมนา และสามารถเขียนวาระการประชุมและรายงานการประชุมได้  

ตลอดจนความสามารถในการออกเสียงภาษาอังกฤษในรูปประโยคให้ถูกต้อง  

 

ENL 3023 ภาษาอังกฤษเพื่อการอาชีพในตลาดอาเซียน 2(1-2-3)                

  (English Skills for Professionals in ASEAN)  

วิชาบังคับก่อน : ENL 2022 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำาเสนอและการสื่อสารในเชิงธุรกิจ  

 ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษที่ใช้ในงานอาชีพในตลาดอาเซียน โดยใช้คำาศัพท์และสำานวนที่เกี่ยวข้องกับ 

ลักษณะงานเฉพาะสาขา อาชีพเพื่อการติดต่อ และประสานงาน ระหว่างคู่ค้าจากประเทศสมาชิกอาเซียน รวมถึงความตระหนักในความแตกต่าง 

ทางวัฒนธรรมการทำางาน

 

ENL 3024 ภาษาอังกฤษจากสื่อสังคมออนไลน์ (โซเชียลมีเดีย) 2(1-2-3)          

  (English from Social Media) 

วิชาบังคับก่อน : ENL 2022 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำาเสนอและการสื่อสารในเชิงธุรกิจ  

 ภาษาอังกฤษจากสื่อสังคมออนไลน์ (โซเชียลมีเดีย) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น ข้อมูลสินค้า โฆษณา สื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ  

หรือโซเชียลมีเดียอื่นๆ เป็นต้น และมีการจัดทำาโครงงานภาษาอังกฤษจากสื่อสังคมออนไลน์ (โซเชียลมีเดีย)

ENL 4021 ภาษาอังกฤษเพื่อการจดบันทึกย่อและการสรุปความ 2(1-2-3)     

  (English for Note-Taking and Summarizing) 

วิชาบังคับก่อน    : ENL 2022 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำาเสนอและการสื่อสารในเชิงธุรกิจ  

 ฝึกการจดบันทึกย่อ และการเขียนสรุปความ โดยเน้นทักษะการฟัง การอ่าน และการเขียนบันทึกย่อโดยเน้น การเขียนสรุปจากข่าวธุรกิจ 

ภาพยนตร์สั้น และสื่อสังคมออนไลน์ (โซเชียลมีเดีย) 

ENL 4022  ภาษาอังกฤษสำาหรับการสอบวัดมาตรฐาน  2(1-2-3)

      (English for Standardized Tests) 

วิชาบังคับก่อน   : ENL 2022 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำาเสนอและการสื่อสารในเชิงธุรกิจ  

 ทบทวนลักษณะภาษา โครงสร้างข้อสอบ ไวยากรณ์และคำาศัพท์ ข้อความที่ตัดตอนมาสำาหรับอ่าน ลักษณะการสนทนา บทสนทนา  

และคำาพูดที่มักจะปรากฏในข้อสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ

FBM 1221 การจัดการความปลอดภัยอาหาร 3(3-0-6)

  (Food Safety Management) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 การจัดการและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นอันตรายจากส่ิงปนเป้ือนในอาหารตลอดห่วงโซ่อาหาร การกำาหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง   

การผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติที่ดี (GMP) หลักการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (HACCP) มาตรฐานอาหารอื่นๆ  

ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของอาหาร เช่น ระบบบริหารความปลอดภัยของอาหาร (ISO 2200:2005) เป็นต้น แนวทางปฏิบัติสำาหรับธุรกิจอาหาร

ในการจัดการด้านความปลอดภัยของอาหารครอบคลุมไปถึงสภาพแวดล้อม
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FBM 1421 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจอาหาร 1 3(0-40-0)

  (Work-based Learning in Food Business Management 1) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 นักศึกษาเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านธุรกิจอาหารอย่างเป็นระบบในสถานประกอบการที่ทางสถาบันกำาหนด โดยได้รับประสบการณ์ตรงจาก 

การฝึกปฏิบัติงานพื้นฐาน ระยะเวลาและจำานวนชั่วโมงในการฝึกปฏิบัติเป็นไปตามที่คณะประกาศ ภายใต้การดูแลพนักงานพี่เล้ียงจากสถาน 

ประกอบการ และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการและสถาบัน

FBM 1422 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจอาหาร 2 3(0-40-0)

  (Work-based Learning in Food Business Management 2) 

วิชาบังคับก่อน : FBM 1421 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจ

   อาหาร 1 หรือได้รับอนุมัติจากคณบดี 

 นักศึกษาเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านธุรกิจอาหารอย่างเป็นระบบในสถานประกอบการที่ทางสถาบันกำาหนด โดยได้รับประสบการณ์ตรงจาก 

การฝึกปฏิบัติงานตามหน้าท่ีภายในธุรกิจอาหาร  ซ่ึงครอบคลุมการขายสินค้าและการให้บริการ การสั่งสินค้าเฉพาะกลุ่ม และการดูแลสภาพ

แวดล้อมของธุรกิจ ระยะเวลาและจำานวนช่ัวโมงในการฝึกปฏิบัติเป็นไปตามที่คณะประกาศ ภายใต้การดูแลพนักงานพี่เล้ียงจากสถานประกอบการ  

และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการและสถาบัน

FBM 2221 วิทยาศาสตร์การประกอบอาหารเบื้องต้น 3(2-1-4)

  (Fundamental of Cooking Science) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับวัตถุดิบ วัตถุกันเสีย วัตถุเจือปน กระบวนการเปล่ียนแปลงทางกายภาพ  ทางเคมี และทางจุลินทรีย์ของอาหาร  

การเปลี่ยนแปลงหลังการเก็บเกี่ยว การเปลี่ยนแปลงขณะประกอบอาหาร รวมถึงการเลือกใช้อุปกรณ์ในการประกอบอาหารและอุ่นอาหาร

FBM 2222 การจัดการธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

(Food and  Beverage Management) 3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 ประวัติความเป็นมาของธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม การจัดประเภทของธุรกิจการจัดบริการอาหารและเครื่องดื่ม เทคนิคการบริการลูกค้า  

การประกันคุณภาพ การจัดโครงสร้างองค์กร หน้าที่ความรับผิดชอบ การบริหารจัดการและการวางระบบแผนการดำาเนินงานของแผนกอาหารและ

เครื่องดื่ม การจัดการวัตถุดิบ การจัดซื้อ และการพยากรณ์ยอดขาย เทคนิคการบริการลูกค้า การศึกษาดูงานในสถานที่ปฏิบัติงานจริง

FBM 2223 การประกันคุณภาพของอาหารและเครื่องดื่ม                               3(3-0-6)

  (Food and Beverage Quality Assurance)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 ระบบประกันคุณภาพอาหารและเครื่องดื่มในธุรกิจอาหาร ตั้งแต่กระบวนการจัดซื้อ การตรวจรับ การจัดเก็บ การเบิกจ่าย กระบวนการ

ผลิตและแปรรูป การขนส่งสินค้า ตลอดจนการจัดจำาหน่าย

 

FBM 2321 การจัดการและการผลิตเบเกอรี่

  (Management and Production of Bakery) 3(2-1-4)

วิชาบังคับก่อน : FBM 2221 วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร 

 ประวัติอุตสาหกรรมเบเกอรี่เครื่องมือและอุปกรณ์ในการผลิตเบเกอรี่  วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์เบเกอรี่  กระบวนการผลิตผลิต

ภณัฑเ์บเกอรีป่ระเภทตา่งๆ หลกัการคำานวณปรมิาณสว่นผสมในเบเกอรี ่ระบบการประกนัคุณภาพและการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์เบเกอรี ่ สาเหต ุ

ของการเสื่อมเสียและแนวทางการป้องกันของผลิตภณัฑ์เบเกอรี่  แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์  การบริหารจัดการร้านเบเกอรี่ การคำานวณตน้ทุน 

การจัดจำาหน่าย การวิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มการตลาดและความต้องการของลูกค้าในธุรกิจเบเกอรี่



499

FBM 2322 วัฒนธรรมและพฤติกรรมการบริโภคอาหารของอาเซียน 3(3-0-6)

  (Food Culture and Behavior of ASEAN) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 อาหารประจำาชาติอาเซียน  วัตถุดิบและเครื่องปรุงที่ใช้ในการประกอบ วัฒนธรรมและมารยาทบนโต๊ะอาหาร รูปแบบการจัดโต๊ะอาหาร 

และพฤติกรรมการบริโภคอาหารของกลุ่มประเทศอาเซียน

FBM 2323 การจัดการอาหารเชิงนวัตกรรม 3(2-1-4)

  (Food Innovation Management) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 ความหมายของอาหารเชงินวตักรรม กระบวนการพฒันาอาหารเชงินวตักรรม การบรูณาการความรูด้า้นอาหารกบัวฒันธรรมอยา่งสรา้งสรรค ์

พฤติกรรมการบริโภคกระแสความนิยมการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มเชิงนวัตกรรม 

FBM 2324 การจัดการธุรกิจอาหารไทย 3(3-0-6)

  (Thai Food Business Management) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 ประเภทของอาหารไทย (อาหารพื้นเมือง อาหารท้องถิ่น อาหารประจำาภาค) เอกลักษณ์อาหาร รูปแบบของธุรกิจอาหารไทย กระบวนการ

บริหารจัดการ  กระบวนการผลิต การประกันคุณภาพและการควบคุมคุณภาพ การควบคุมต้นทุน  การตลาดและการจัดจำาหน่ายในธุรกิจอาหารไทย

FBM 2421 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจอาหาร 3 3(0-40-0)

  (Work-based Learning in Food Business Management 3) 

วิชาบังคับก่อน : FBM 1422 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจ 

   อาหาร 2 หรือได้รับอนุมัติจากคณบดี 

 นักศึกษาเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการด้านการจัดการธุรกิจอาหารอย่างเป็นระบบในสถานประกอบการที่ทางสถาบันกำาหนด โดยเนื้อหาของ 

การฝึก เน้นการเรียนรู้และปฏิบัติงานในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอาหาร ซึ่งประกอบด้วยกระบวนการผลิตสินค้าอาหารต่างๆ การควบคุมคุณภาพ และ

การประกันคุณภาพ การผลิตสินค้า และระบบห่วงโซ่อุปทานของสินค้าแต่ละประเภท โดยมีระยะเวลาและจำานวนชั่วโมงในการฝึกปฏิบัติเป็นไปตาม

ที่คณะประกาศภายใต้การดูแลพนักงานพี่เลี้ยงจากสถานประกอบการและมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามความร่วมมือระหว่างสถานประกอบ

การและสถาบัน

FBM 2422 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจอาหาร 4 3(0-40-0)

  (Work-based Learning in Food Business Management 4) 

วิชาบังคับก่อน : FBM 2421 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจ

   อาหาร 3 หรือได้รับอนุมัติจากคณบดี 

 นักศึกษาเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการด้านการจัดการธุรกิจอาหารอย่างเป็นระบบในสถานประกอบการที่ทางสถาบันกำาหนด  โดยเนื้อหาของ 

การฝกึเนน้การเรยีนรูง้านและปฏบิตังิานในตำาแหนง่ตา่งๆ  ซึง่ประกอบดว้ยการจดัซือ้ การตรวจรบั การจดัเกบ็ และการจดัเรยีงการเบกิจา่ย สขุาภบิาล

ภายในร้านและการบริการลูกค้า โดยมีระยะเวลาและจำานวนช่ัวโมงในการฝึกปฏิบัติเป็นไปตามที่คณะประกาศภายใต้การดูแลพนักงานพี่เลี้ยง 

จากสถานประกอบการ และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการและสถาบัน

FBM 3321 การจัดการวัตถุดิบและการแปรรูป 3(3-0-6)

  (Raw Materials Management and Processing) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 ประเภทและแหล่งที่มาของวัตถุดิบในการผลิตอาหาร การเลือกซ้ือ การเก็บรักษา การประกันคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพจากการ 

เสื่อมเสีย การแปรรูปอาหารด้วยวิธีต่างๆ เช่น การใช้ความร้อน การใช้ความเย็น การแช่แข็ง เป็นต้น
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FBM 3322 การจัดการธุรกิจร้านกาแฟ 3(2-1-4)

  (Coffee Shop Business Management) 

วิชาบังคับก่อน : FBM 2201 วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร 

 ประวัติการพัฒนาการค้ากาแฟ สายพันธ์ุกาแฟ  แหล่งเพาะปลูก การเก็บเกี่ยว การผลิตเมล็ดกาแฟ กระบวนการผลิตกาแฟแบบต่างๆ  

(การทำาแห้ง การคั่ว การอบ การผสม การบด) การเก็บและบรรจุภัณฑ์ การชงกาแฟแบบต่างๆ เครื่องมือและอุปกรณ์ในการชงกาแฟ ผลิตภัณฑ์

กาแฟ การประกันและการควบคุมคุณภาพกาแฟและผลิตภัณฑ์กาแฟ  รูปแบบธุรกิจร้านกาแฟ การบริหารจัดการร้านกาแฟ การคำานวณต้นทุน  

การจัดจำาหน่าย สถานการณ์และแนวโน้มการตลาดธุรกิจกาแฟ

FBM 3323 ธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพ 3(3-0-6)

  (Healthy and Functional Food Business) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

              โภชนาการเบือ้งตน้ บทบาทของอาหารและโภชนาการทีม่ผีลตอ่รา่งกาย ปจัจยัทีม่อีทิธพิลตอ่การตดัสนิใจเลอืกบรโิภคอาหาร  ความตอ้งการ

สารอาหารและปริมาณสารอาหารที่ควรได้รับในแต่ละวันของผู้บริโภควัยต่างๆ ฉลากโภชนาการ การวางแผนรายการอาหารตามหลักโภชนาการ 

เพือ่ธรุกจิ  หลกัการเตรยีมและวธิกีารประกอบอาหารเพือ่รกัษาคณุคา่ทางโภชนาการ ประเภทของผลติภณัฑอ์าหารเพือ่สขุภาพ คณุคา่ทางโภชนาการ

ของอาหาร กระบวนการผลติอาหารเพือ่สขุภาพ การประกนัและการควบคมุคณุภาพอาหารเพือ่สุขภาพ สถานการณแ์ละแนวโนม้การตลาดผลติภณัฑ์

อาหารเพื่อสุขภาพ การวางแผนและดำาเนินงานธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพ

FBM 3324 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส 3(2-1-4)

  (Food Product Development and Sensory Evaluation) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 ความจำาเป็นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ความสำาคัญของผู้บริโภคที่มีต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร หลักและวิธีการพัฒนาผลิตภัณฑ์

อาหาร พื้นฐานประสาทสัมผัสของมนุษย์ ความสำาคัญและวิธีการประเมินคุณภาพอาหารโดยใช้ประสาทสัมผัสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและ

การควบคุมคุณภาพอาหาร 

FBM 3325 การจัดการและการผลิตเครื่องดื่ม 3(2-1-4)

  (Management and Production of Beverage) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 ประเภทของเครือ่งดืม่ กระบวนการผลติ เครือ่งมอื อปุกรณแ์ละวตัถดุบิทีใ่ชใ้นการผลติ เทคนคิการทำาเครือ่งดืม่การเกบ็รกัษา การวเิคราะห์

และการประกันคุณภาพเครื่องดื่ม การจัดบริการเครื่องดื่มการคำานวณต้นทุน การขนส่งการจัดจำาหน่ายและแนวโน้มการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ

อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม

FBM 3326 การจัดการอาหารและเครื่องดื่มในธุรกิจค้าปลีก 3(3-0-6)

  (Food and Beverage Management for Retail Business) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 รปูแบบการจดับรกิารอาหารและเครือ่งดืม่ในธรุกจิคา้ปลกี การวางแผนและการจดัการอาหารและเครือ่งดืม่ประเภทตา่งๆ ในธรุกจิค้าปลกี 

ปัจจัยที่มีผลต่อการกำาหนดกลยุทธ์การขาย และการตลาดของธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม การวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อกระบวนการ

ตัดสินใจซื้ออาหารและเครื่องดื่มในธุรกิจค้าปลีก การประกันคุณภาพและการควบคุมคุณภาพอาหารและเครื่องดื่มในธุรกิจค้าปลีก การขนส่ง  

การใชอ้ปุกรณเ์ครือ่งมอืและการบำารงุรกัษา กฎหมายและข้อบงัคบัตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง  แนวโนม้ทางการตลาดของอาหารและเครือ่งดืม่ในธรุกจิคา้ปลกี 
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FBM 3327 การจัดการอาหารและเครื่องดื่มในธุรกิจค้าส่ง 3(3-0-6)

  (Food and Beverage Management for Wholesale  Business) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 รูปแบบการจัดบริการอาหารและเครื่องดื่มในธุรกิจค้าส่ง การวางแผนและการจัดการอาหารและเครื่องดื่มประเภทต่างๆ ในธุรกิจค้าส่ง  

ปัจจัยที่มีผลต่อการกำาหนดกลยุทธ์การขาย และการตลาดของธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม การวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อกระบวนการ

ตัดสินใจซื้ออาหารและเคร่ืองดื่มในธุรกิจค้าส่ง  การประกันคุณภาพและการควบคุมคุณภาพอาหารและเครื่องดื่มในธุรกิจค้าส่ง การขนส่ง การใช้

อุปกรณ์เครื่องมือและการบำารุงรักษา กฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง แนวโน้มทางการตลาดของอาหารและเครื่องดื่มในธุรกิจค้าส่ง

FBM 3328 การจัดการธุรกิจอาหารเร่งด่วน 3(3-0-6)

  (Quick Service Restaurant Management) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 ประวัติความเป็นมาของธุรกิจอาหารเร่งด่วน ประเภทของอาหารแบบเร่งด่วน กระบวนการบริหารจัดการภายในร้าน การควบคุมคุณภาพ

อาหารและการบริการที่ดี คำานวณต้นทุน กฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง สถานการณ์และแนวโน้มทางการตลาดของธุรกิจอาหารเร่งด่วน

FBM 3329 ภาวะผู้นำาในธุรกิจอาหาร 3(3-0-6)

  (Leadership for Food Business) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 คุณสมบัติของผู้นำา ความท้าทายของการเป็นผู้นำา จริยธรรมผู้นำา การออกแบบโครงสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพขององค์การ การติดตาม

ตรวจสอบดูแลการปฏิบัติงานประจำาวันของทีมงานบุคลิกภาพของผู้ให้บริการอาหาร จิตวิทยาในการให้บริการ วิธีการเพิ่มคุณค่าและคุณภาพ 

การบริการให้แก่ลูกค้า เทคนิคและวิธีการให้บริการ การจัดการความเปล่ียนแปลง (คน วัตถุดิบ ลูกค้า) การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าของผู้นำา  

การสรา้งวสิยัทศันแ์ละความสามารถในการจงูใจผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใหมุ้ง่ปฏบิตัติอ่ความสำาเรจ็ขององคก์าร การวางแผน การกำาหนดรายละเอยีดแผนงาน  

และการดำาเนินตามนโยบายด้านบุคลากรเพื่อก่อให้เกิดการทำางานที่มีประสิทธิผลสูงสุด

FBM 3421 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจอาหาร 5 3(0-40-0)

  (Work-based Learning in Food Business Management 5) 

วิชาบังคับก่อน : FBM 2422 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจ

   อาหาร 4 หรือได้รับอนุมัติจากคณบดี 

 นักศึกษาเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการด้านการจัดการธุรกิจอาหารอย่างเป็นระบบในสถานประกอบการที่ทางสถาบันกำาหนด โดยเนื้อหาของ

การฝึกเน้นการเรียนรู้งานและปฏิบัติงานในตำาแหน่งต่างๆ ประกอบด้วย การจัดซื้อ การตรวจรับ การจัดเก็บและการจัดเรียง การเบิกจ่าย สุขาภิบาล

ภายในร้าน และการบริการลูกค้า โดยมีระยะเวลาและจำานวนชั่วโมงในการฝึกปฏิบัติเป็นไปตามที่คณะประกาศ ภายใต้การดูแลพนักงานพี่เลี้ยงจาก

สถานประกอบการ และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการและสถาบัน

FBM 3422 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจอาหาร 6 3(0-40-0)

  (Work-based Learning in Food Business Management 6) 

วิชาบังคับก่อน : FBM 3421 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจ

   อาหาร 5 หรือได้รับอนุมัติจากคณบดี 

 นักศึกษาเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการด้านการจัดการธุรกิจอาหารอย่างเป็นระบบในสถานประกอบการที่ทางสถาบันกำาหนด โดยเนื้อหาของ 

การฝึกในธุรกิจด้านอาหารเน้นการเรียนรู้งานและฝึกปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการธุรกิจอย่างเป็นระบบ ภายใต้การควบคุม 

และดูแลของผู้จัดการร้าน โดยมีระยะเวลาและจำานวนชั่วโมงในการฝึกปฏิบัติเป็นไปตามที่คณะประกาศ ภายใต้การดูแลพนักงานพี่เลี้ยงจาก 

สถานประกอบการ และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการและสถาบัน
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FBM 4421 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจอาหาร 7 3(0-40-0)

  (Work-based Learning in Food Business Management 7) 

วิชาบังคับก่อน : FBM 3422 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจ

   อาหาร 6 หรือได้รับอนุมัติจากคณบดี 

 นักศึกษาเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการด้านการจัดการธุรกิจอาหารอย่างเป็นระบบในสถานประกอบการที่ทางสถาบันกำาหนด โดยเนื้อหาของ 

การฝึกในธุรกิจด้านอาหาร เน้นการเรียนรู้งานและฝึกปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการธุรกิจอย่างเป็นระบบ ภายใต้การควบคุม

และดูแลของผู้จัดการร้านโดยมีระยะเวลาและจำานวนชั่วโมงในการฝึกปฏิบัติเป็นไปตามที่คณะประกาศภายใต้การดูแลพนักงานพี่เลี้ยงจากสถาน 

ประกอบการ และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการและสถาบัน

FBM 4422 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจอาหาร 8 6(0-40-0)

  (Work-based Learning in Food Business Management 8) 

วิชาบังคับก่อน : FBM 4121 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจ

   อาหาร 7 หรือได้รับอนุมัติจากคณบดี 

 นักศึกษาเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการด้านการจัดการธุรกิจอาหารอย่างเป็นระบบในสถานประกอบการที่ทางสถาบันกำาหนดในตำาแหน่ง 

หัวหน้างาน นักศึกษาจะต้องมีการทำาโครงการท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจอาหาร โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาทางด้านการฝึกปฏิบัติการและพนักงานพี่เลี้ยง 

ในสถานประกอบการโดยมีระยะฝึกปฏิบัติงานอย่างน้อย 16 สัปดาห์ต่อเน่ือง โดยมีการจัดทำารายงานผลการทำาโครงการเม่ือส้ินสุดการเรียนรู้ 

ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจอาหารการประเมินผลการฝึกปฏิบัติการจะประเมินจากสถานประกอบการต้นสังกัด อาจารย์นิเทศและผลการจัดทำา

โครงงานของนักศึกษา

HRM 1201 การจัดการทรัพยากรมนุษย์      3(3-0-6)

  (Human Resource Management)

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 

 แนวความคิด ทฤษฎีการบริหารทรัพยากรมนุษย์แบบตะวันออกและตะวันตก ที่เป็นพื้นฐานและพัฒนาการของการจัดการทรัพยากร

มนุษย์ ในเรื่อง การวางแผนกำาลังคน การสรรหา คัดเลือก การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การบริหารค่าตอบแทน 

แรงงานสัมพนัธ ์ความปลอดภยัและการปอ้งกนัอบุตัเิหต ุการธำารงรกัษาบคุลากรใหเ้กดิความพงึพอใจในการปฏบิตังิาน และบทบาทของนกัทรพัยากร

มนุษย์ในองค์กร

HRM 1202 การวางแผนและการสรรหาทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6)

                (Human Resource Planning & Recruitment)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ขององค์การ (Business Strategies) โดย

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก และภายในองค์การ การพยากรณ์ทรัพยากรมนุษย์ (HR Forecasting Process) วิเคราะห์ความต้องการกำาลังคน  

(HR Demand) วิเคราะห์กำาลังคนที่มีอยู่ (HR Supply) การวิเคราะห์งาน (Job Analysis) กำาหนดคุณสมบัติของงานและคุณสมบัติของบุคคลในการ

ทำางานตำาแหน่งงานนั้นๆ รวมถึงการสรรหา และคัดเลือก (Recruitment and Selection) บุคคลที่เหมาะสมเข้าปฏิบัติงานจากภายในและภายนอก

องค์การด้วยเทคนิควิธีการต่างๆ เช่น การใช้แบบทดสอบ การสัมภาษณ์งาน รวมทั้งการโยกย้ายและแต่งตั้งบุคคลให้เหมาะสมกับตำาแหน่งงาน  

เพื่อการทำางานที่มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลต่อองค์การ

HRM 1203 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6)

   (Human Resource Development)

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 

 แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่เหมาะสม การเลือกใช้รูปการเรียน

รู้การพัฒนาและการฝึกอบรม การติดตามวัดผลและประเมินผลโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รวมทั้งการวางแผนพัฒนาส่วนบุคคล (Individual 

Development Planning) การพัฒนาสายอาชีพ (Career Development) วางแผนความก้าวหน้า (Career Planning) และการวางแผนผู้สืบต่อ 

(Succession Planning) เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดการในองค์การ
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HRM 1401 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 1  3(0-40-0)                 

  (Work-based Learning in Human Resource Management 1)

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 

 นักศึกษาเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านธุรกิจอย่างเป็นระบบในสถานประกอบการที่ทางสถาบันกำาหนด ในตำาแหน่งเทียบเท่าพนักงานระดับต้น  

โดยได้รับประสบการณ์ตรงจากการฝึกปฏิบัติงานพื้นฐานภายในภาคธุรกิจ ระยะเวลาและจำานวนช่ัวโมงในการฝึกปฏิบัติเป็นไปตามที่คณะประกาศ 

ภายใตก้ารดแูลพนกังานพีเ่ลีย้งจากสถานประกอบการและมกีารประเมนิผลการปฏิบตังิานตามความรว่มมอืกนัระหวา่งสถานประกอบการและสถาบนั

HRM 2001 องค์การแห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้ 3(3-0-6)

  (Learning Organization & Knowledge Management)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

 ทฤษฎีและแนวคิดการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ และการจัดการความรู้ การวัดประสิทธิภาพองค์การ การวิเคราะห์บรรยากาศ  

การทำางานและวฒันธรรมองคก์าร เครือ่งมอืและกระบวนการในการพฒันาองคก์ารทีม่กีารเรยีนรูใ้นทกุระดบัทัว่ทัง้องคก์าร กระบวนการเปลีย่นแปลง 

การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การสร้างองค์การนวัตกรรม (Creative & Innovation Organization) 

HRM 2002 ระบบสารสนเทศทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์      3(3-0-6)

  (Human Resource Management Information System)

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 

 ความหมาย แนวคดิ ทฤษฎวีา่ดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ การใชร้ะบบสารสนเทศในการจดัการทรพัยากรมนษุยใ์นหนา้ทีต่า่งๆ การปรบัปรงุ

ข้อมูลให้ทันสมัย รวมทั้งศึกษาวิธีการในการเลือกใช้โปรแกรมสำาเร็จรูปสำาหรับระบบข้อมูลการจัดการทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ตรงกับความต้องการขององค์การ และบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ

HRM 2003 การจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 3(3-0-6)

  (Safety & Occupational Health Management)

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 

 หลักการของความปลอดภัยและอาชีวอนามัย หลักการยศาสตร์ (ergonomics) กับความปลอดภัย การจัดและบริหารองค์กรความ

ปลอดภัย พฤติกรรมมนุษย์และการจูงใจ วิธีการเสนอความคิดให้เกิดการจัดตั้งระบบความปลอดภัยในสถานประกอบการ การตรวจสอบวิเคราะห์  

และการประเมินค่าความเสียหาย หลักการ ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

HRM 2004 การจัดการองค์การประสิทธิภาพสูง 3(3-0-6)

  (High Performance Organization Management)

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี

 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับองค์การประสิทธิภาพสูง เครื่องมือทางการบริหาร เพื่อนำาองค์กรไปสู่การพัฒนาองค์การประสิทธิภาพสูง การศึกษา

วเิคราะหป์จัจยัภายในและภายนอก กระบวนการพฒันากลยทุธ ์การบรหิารกลยทุธใ์หเ้ชือ่มโยงสอดคลอ้งทัง้องคก์ร การประเมนิผลสมัฤทธิ ์การจดัการ

ความเสี่ยงขององค์กรและงานจัดการทรัพยากรมนุษย์

HRM 2005 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรธุรกิจระหว่างประเทศ 3(3-0-6)

  (Human Resource Management in International Business Organization)

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี

 แนวคดิ และวฒันธรรมการปฏบิตังิานของชาตติา่งๆ การจดัการทรพัยากรมนษุย ์ภายใตค้วามแตกตา่งทางวฒันธรรม การจดัการทรพัยากร

มนุษย์ในองค์กรระดับนานาชาติ
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HRM 2006 จิตวิทยาอุตสาหกรรม 3(3-0-6)

  (Industrial Psychology)

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี

 แนวคิด หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวกับจิตวิทยาทั่วไป จิตวิทยาอุตสาหกรรม และปัจจัยทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการทำางาน เช่น ทัศนคติ 

แรงจงูใจ  ความคบัขอ้งใจ ความเหนือ่ยลา้ ความปลอดภยั ความเครยีด การสือ่สาร และการเปน็ผูน้ำา ตลอดจนวธิแีกป้ญัหาของมนษุยใ์นอุตสาหกรรม

และองค์การ

HRM 2204 การพัฒนาองค์การ 3(3-0-6)

  (Organizational Development)

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 

 แนวความคิด ทฤษฎีและกระบวนการในการพัฒนาโครงสร้าง กระบวนการทำางาน วัฒนธรรมองค์กร ภาวะผู้นำา พฤติกรรมและการสร้าง

พลังร่วมของบุคคลให้สอดคล้องกับเป้าหมาย ทิศทางขององค์กร รวมถึงใช้เทคนิคในการตรวจประเมินองค์กร การกำาหนดมาตรการเพื่อการพัฒนา

องค์กร การบริหารความขัดแย้งและการเปลี่ยนแปลงในมิติโครงสร้าง กระบวนการ พฤติกรรม วัฒนธรรมองค์การ ภาวะผู้นำา และการสร้างพลังร่วม

ของบุคคลทั้งในระดับทีมงานและองค์การ

HRM 2205 การบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ 3(3-0-6)

   (Compensation Management and Benefits)

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 

 การบริหารค่าจ้าง เงินเดือน และค่าตอบแทนอื่นๆ การประเมินค่างาน เพื่อกำาหนดโครงสร้างการจ่ายค่าตอบแทน วิธีการจ่ายค่าตอบแทน

แบบจูงใจ บริหารค่าจ้าง ค่าตอบแทนและสวัสดิการ รวมทั้งการบริหารโครงการเงินกองทุน กองทุนสวัสดิการในสถานการณ์เฉพาะต่างๆ

HRM 2402 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2 3(0-40-0)               

          (Work-based Learning in Human Resource Management 2)

วิชาบังคับก่อน  : HRM 1401 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 1  

   (Work-based Learning in Human Resource Management 1) หรือได้รับการอนุมัติจากคณบดี

 นักศึกษาเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ อย่างเป็นระบบในสถานประกอบการที่ทางสถาบันกำาหนด ในด้านการเป็นผู้

ช่วยปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่บุคคลในด้านการช่วยเตรียมข้อมูลการดำาเนินงานด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีระบบขั้นตอนกำาหนด มีขอบข่ายงานท่ี

กำาหนดชดัเจน โดยไดร้บัประสบการณต์รงจากการฝกึปฏบิตังิานตามหนา้ทีภ่ายในสถานประกอบการ ซึง่ระยะเวลาและจำานวนชัว่โมงในการฝกึปฏบิตัิ

เป็นไปตามที่คณะประกาศ ภายใต้การดูแลพนักงานพี่เลี้ยงจากสถานประกอบการและมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามความร่วมมือกันระหว่าง 

สถานประกอบการและสถาบัน

HRM 2403 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3  3(0-40-0)         

  (Work-based Learning in Human Resource Management 3)

วิชาบังคับก่อน : HRM 2402  การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์  2  

   (Work-based Learning in Human Resource Management 2) หรือได้รับการอนุมัติจากคณบดี

 นักศึกษาเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ อย่างเป็นระบบในสถานประกอบการที่ทางสถาบันกำาหนด ในด้านการเป็นผู้

ชว่ยปฏบิตังิานเจา้หนา้ทีบ่คุคลในขอบข่ายงานทีก่ำาหนดชดัเจน โดยไดร้บัประสบการณต์รงจากการฝึกปฏบิตังิานตามหนา้ทีภ่ายในสถานประกอบการ  

ซึง่ระยะเวลาและจำานวนชั่วโมงในการฝึกปฏิบตัิเปน็ไปตามทีค่ณะประกาศ ภายใตก้ารดูแลพนกังานพีเ่ลีย้งจากสถานประกอบการและมกีารประเมนิ

ผลการปฏิบัติงานตามความร่วมมือกันระหว่างสถานประกอบการและสถาบัน
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HRM 3206 ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน  3(3-0-6)

   (Performance Management System)

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 

 ความเป็นมา หลักการ กระบวนการบริหารผลงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน การกำาหนดระบบ

สมรรถนะ (Competency) การพัฒนาสมรรถนะ เครื่องมือในการประเมินผลงานและการประเมินสมรรถนะ การวัดและประเมินผลในงานด้าน 

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (HR Measurement) ปัญหาในการประเมินผลและการแจ้งผลการประเมินระหว่างผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน  

รวมทั้งการนำาผลการประเมินไปใช้ในกระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์

HRM 3207 กฎหมายแรงงาน  3(3-0-6)

                (Labour Law)

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 

 ความเป็นมา หลักกฎหมายแรงงาน พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายคุ้มครองแรงงาน กฎหมายเกี่ยวกับสัญญาการจ้างงาน  

กฎหมายประกันสังคม ศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน กรณีศึกษา และคำาพิพากษาเกี่ยวกับกรณีพิพาทด้านแรงงาน รวมถึงกฎหมาย 

เกี่ยวกับสิทธิส่วนบุคคล (Privacy Law) และสิทธิมนุษยชน

HRM 3404 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 4  3(0-40-0)            

  (Work-based Learning in Human Resource Management 4)

วิชาบังคับก่อน : HRM 2403  การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์  3   

   (Work-based Learning in Human Resource Management 3) หรือได้รับการอนุมัติจากคณบดี

 นกัศกึษาเรยีนรูภ้าคปฏบิตัดิา้นการจดัการทรพัยากรมนษุย ์อยา่งเปน็ระบบในสถานประกอบการทีท่างสถาบนักำาหนด ในดา้นการเปน็ผูช้ว่ย

ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่บุคคลในขอบข่ายงานท่ีมีระบบกำาหนด โดยได้รับประสบการณ์ตรงจากการฝึกปฏิบัติงานตามหน้าที่ภายในสถานประกอบการ  

ซึง่ระยะเวลาและจำานวนชั่วโมงในการฝึกปฏิบตัิเปน็ไปตามทีค่ณะประกาศ ภายใตก้ารดูแลพนกังานพีเ่ลีย้งจากสถานประกอบการและมกีารประเมนิ

ผลการปฏิบัติงานตามความร่วมมือกันระหว่างสถานประกอบการและสถาบัน

HRM 3405 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 5  3(0-40-0) 

  (Work-based Learning in Human Resource Management 5)

วิชาบังคับก่อน : HRM 3404  การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์  4   

   (Work-based Learning in Human Resource Management 4) หรือได้รับการอนุมัติจากคณบดี

 นกัศกึษาเรยีนรูภ้าคปฏบิตัดิา้นการจดัการทรพัยากรมนษุย ์อยา่งเปน็ระบบในสถานประกอบการทีท่างสถาบนักำาหนด ในดา้นการเปน็ผูช้ว่ย

ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่บุคคลในขอบข่ายงานท่ีมีระบบกำาหนด โดยได้รับประสบการณ์ตรงจากการฝึกปฏิบัติงานตามหน้าที่ภายในสถานประกอบการ  

ซึง่ระยะเวลาและจำานวนชั่วโมงในการฝึกปฏิบตัิเปน็ไปตามทีค่ณะประกาศ ภายใตก้ารดูแลพนกังานพีเ่ลีย้งจากสถานประกอบการและมกีารประเมนิ

ผลการปฏิบัติงานตามความร่วมมือกันระหว่างสถานประกอบการและสถาบัน

HRM 4208 บุคลากรสัมพันธ์และการสร้างความผูกพันในองค์กร 3(3-0-6)

   (Employee Relations & Engagement)

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี  

 หลักการบุคลากรสัมพันธ์ ข้อกำาหนดท่ีเก่ียวข้องกับการการจ้างงาน การทำางานระหว่างองค์กรและลูกจ้างการส่งเสริมความสัมพันธ์ท่ีดี

ระหว่างบุคลากร หัวหน้า ผู้ร่วมงาน และองค์กร กระบวนการเจรจาต่อรอง การระงับข้อพิพาทแรงงาน การดูแลในเรื่องคุณภาพชีวิตของลูกจ้าง  

การส่งเสริมความผูกพันอันดีระหว่างองค์กรและลูกจ้าง รวมทั้งการสร้างกิจกรรมที่ทำาประโยชน์เพื่อสังคม  

HRM 4209 สัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์      3(3-0-6)

                (Seminar in Human Resource Management)

วิชาบังคับก่อน : นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย 

 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ท่ีเป็นประเด็นของยุค (Current Issue) และแนวโน้ม หรือพัฒนาการของการจัดการทรัพยากรมนุษย์  

การประมวลประสบการณ์รวมทั้งทำารายงานการศึกษาในหัวข้อที่นักศึกษาสนใจและมีความเชื่อมโยงกับองค์การ (Selected Topics)
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HRM 4406 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 6  3(0-40-0)     

            (Work-based Learning in Human Resource Management 6)

วิชาบังคับก่อน : HRM 3405  การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์  5   

   (Work-based Learning in Human Resource Management 5) หรือได้รับการอนุมัติจากคณบดี

 นักศึกษาเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ อย่างเป็นระบบในสถานประกอบการที่ทางสถาบันกำาหนด ในด้านปฏิบัติ

งานในฐานะเจ้าหน้าที่บุคคลภายใต้การสอนแนะนำางานของพี่เลี้ยง (Mentor) โดยได้รับประสบการณ์ตรงจากการฝึกปฏิบัติงานตามหน้าท่ีภายใน 

สถานประกอบการ ซึง่ระยะเวลาและจำานวนชัว่โมงในการฝกึปฏิบตัเิปน็ไปตามทีค่ณะประกาศ ภายใตก้ารดแูลพนกังานพีเ่ล้ียงจากสถานประกอบการ

และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามความร่วมมือกันระหว่างสถานประกอบการและสถาบัน

HRM 4407 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 7  6(0-40-0)

                   (Work-based Learning in Human Resource Management 7)

วิชาบังคับก่อน : นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย หรือได้รับการอนุมัติจากคณบดี 

 นักศึกษาเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ อย่างเป็นระบบในสถานประกอบการที่ทางสถาบันกำาหนด โดยปฏิบัติงาน 

ในฐานะเจา้หนา้ทีบ่คุคลภายใตก้ารควบคมุสอนงานของหวัหนา้งาน โดยไดร้บัประสบการณต์รงจากการฝกึปฏบิตังิานตามหนา้ทีภ่ายในสถานประกอบ

การ ซึ่งระยะเวลาและจำานวนชั่วโมงในการฝึกปฏิบัติเป็นไปตามที่คณะประกาศ ภายใต้การดูแลพนักงานซ่ึงทำาหน้าที่ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานใด 

หน่วยงานหนึ่ง และดำาเนินโครงการที่เกี่ยวกับการพัฒนาหรือแก้ปัญหาใดปัญหาหนึ่งของหน่วยงานนั้นภายในคำาแนะนำาของอาจารย์ที่ปรึกษา 

ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การประเมินผลการเรียนรู้ การดำาเนินโครงการ และผลการดำาเนินการเป็นความร่วมมือกันระหว่างสถานประกอบ

การและสถาบัน

HTM 1101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว 3(3-0-6)             

  (Introduction to Hotel and Tourism Management)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

 แนวคิด องค์ประกอบ ความเป็นมา วิวัฒนาการและรูปแบบของอุตสาหกรรมการบริการ ซ่ึงรวมธุรกิจโรงแรมและที่พัก ธุรกิจท่องเท่ียว  

และธรุกจิอาหาร โครงสร้างและประเภทของธรุกจิโรงแรมและทีพ่กั แผนผังองคก์ร แนวคดิ รปูแบบ และการจดัการโรงแรมเชงิอนรุกัษส่ิ์งแวดลอ้มและ

โรงแรมสีเขียว (Eco Hotel and Green Hotel) แนวโน้มการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมโรงแรมและท่องเที่ยวในอนาคต ศึกษาดูงานนอกสถานที่

HTM 1102 จิตวิทยาการบริการ 3(3-0-6) 

  (Service Psychology) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

 ความสำาคัญและคุณลักษณะของธุรกิจการบริการ แนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยาในการประยุกต์ใช้กับความต้องการของบุคคลเพื่อให้เกิด

ความพึงพอใจสูงสุด หลักการใช้มนุษยสัมพันธ์ในการบริการ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่องานบริการ ศิลปะในการพูดและการแสดงออก เทคนิคการแก้ไข

ปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อเกิดปัญหาลูกค้าไม่พอใจ

HTM 1103 พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว 3(3-0-6)

  (Tourist Behavior)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

 แนวคดิ และหลกัการพืน้ฐานเกีย่วกบัพฤตกิรรมของนกัทอ่งเทีย่ว ความแตกตา่งทางดา้นภมูศิาสตร ์สงัคม และวฒันธรรม การแบง่ประเภท

นักท่องเที่ยว องค์ประกอบในการตัดสินใจเดินทางท่องเท่ียว การจำาแนกประเภทของการบริการตามลักษณะของนักท่องเที่ยว พฤติกรรมของ 

นักท่องเที่ยวที่เป็นปัญหาและการแก้ไข การดูแลตนเองให้ปลอดภัยระหว่างการเดินทาง 
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HTM 1104 การจัดการคุณภาพการบริการ 3(3-0-6)

  (Service Quality Management)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

 ปรัชญา แนวคิด หลักการ และรูปแบบการบริการ ความสำาคัญของคุณภาพการให้บริการ การวางแผนการบริการลูกค้า คุณภาพการปฏิบัติ

งาน ในการบริการและการวัดผล มาตรฐานการให้บริการอย่างมืออาชีพในธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว ความเข้าใจในอารมณ์และความต้องการ

ของผู้รับบริการที่มีความแตกต่างกัน วิธีปฏิบัติเพื่อสร้างความอดทนในการรองรับอารมณ์ของผู้รับบริการ วิธีการสรรหาการบริการแบบสร้างสรรค์  

การฝึกอบรมพนักงานให้เล็งเห็นความสำาคัญของการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ

HTM 1201 การดำาเนินงานและการจัดการอาหารและเครื่องดื่ม 3(2-2-5)

  (Food and Beverage Service Operations and Management)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

 ขอบเขต แผนผังองค์กร หน้าที่ความรับผิดชอบของแผนกอาหารและเครื่องดื่ม หลักการ และการดำาเนินงาน มารยาทและข้อปฏิบัติใน

การต้อนรับและบริการ การจัดโต๊ะอาหารประเภทต่างๆ เครื่องมืออุปกรณ์ที่เลือกใช้ อำานวยความสะดวกต่างๆ รวมทั้งบริการที่เหนือความคาดหวัง

ให้กับผู้รับบริการ การควบคุมคุณภาพ หลักทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขลักษณะในการให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม มารยาท 

ในการรับประทานอาหารแบบตะวันตก ศึกษาดูงานนอกสถานที่

HTM 1301 การจัดการภัตตาคารและการจัดเลี้ยง 3(2-2-5)

  (Restaurant and Banquet Management)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

 หลักการจัดการภัตตาคารและการจัดเลี้ยง โครงสร้าง หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้จัดการและบุคลากร อำานวยความสะดวกต่างๆ  

รวมท้ังบริการท่ีเหนือความคาดหวังให้กับผู้รับบริการ มาตรฐาน การให้บริการ การควบคุมคุณภาพ การควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่าย การควบคุมกำาลัง

คน  ความปลอดภัย และสุขลักษณะในห้องอาหารและการจัดเลี้ยง ตลอดจนการจัดซื้อวัตถุดิบและเครื่องมือเครื่องใช้ในภัตตาคาร และการจัดเลี้ยง  

การฝึกอบรมบุคลากรและการให้บริการลูกค้า

HTM 1401 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรมและการท่องเที่ยว 1                  3(2-2-5)

                    (English for Hotel and Tourism 1)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

 การใชภ้าษาองักฤษเบือ้งตน้ คำาศพัทส์ำาหรบัการปฏบิตังิานในแผนกตา่งๆ ของโรงแรม เชน่ แผนกสำารองหอ้งพกัแผนกตอ้นรบั แผนกอาหาร

และเครื่องดื่ม และแผนกแม่บ้าน คำาทักทายที่ใช้ในชีวิตประจำาวัน โครงสร้างประโยคพื้นฐาน โดยมุ่งเน้นรูปแบบการสนทนาอย่างง่าย

HTM 1411 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการโรงแรมและการท่องเที่ยว 1                             3(2-2-5)

               (Japanese for Hotel and Tourism 1)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

 การใช้ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น คำาศัพท์สำาหรับการปฏิบัติงานในแผนกต่างๆ ของโรงแรม เช่น แผนกสำารองห้องพักแผนกต้อนรับ แผนกอาหาร

และเครื่องดื่ม และแผนกแม่บ้าน คำาทักทายที่ใช้ในชีวิตประจำาวัน โครงสร้างประโยคพื้นฐาน โดยมุ่งเน้นรูปแบบการสนทนาอย่างง่าย

HTM 1421 ภาษาจีนเพื่อการโรงแรมและการท่องเที่ยว 1                              3(2-2-5)           

  (Chinese for Hotel and Tourism 1)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

 การใช้ภาษาจีนเบ้ืองต้น คำาศัพท์สำาหรับการปฏิบัติงานในแผนกต่างๆ ของโรงแรม เช่น แผนกสำารองห้องพักแผนกต้อนรับ แผนกอาหาร 

และเครื่องดื่ม และแผนกแม่บ้าน คำาทักทายที่ใช้ในชีวิตประจำาวัน โครงสร้างประโยคพื้นฐาน โดยมุ่งเน้นรูปแบบการสนทนาอย่างง่าย
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HTM 1501 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว 1 2(0-40-0)  

  (Work-based Learning in Hotel and Tourism Management 1) 

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 

 นักศึกษาเรียนรู้ภาคปฏิบัติในธุรกิจอุตสาหกรรมบริการในสถานประกอบการที่ทางสถาบันกำาหนด ในตำาแหน่งเทียบเท่าพนักงานระดับ

ต้น โดยฝึกทักษะการทำางานร่วมกับผู้อื่น การดูแลเอาใจใส่และให้บริการเพื่อ ให้ลูกค้าเกิดความพอใจสูงสุด โดยได้รับประสบการณ์ตรงจากการฝึก

ปฏิบัติงานพื้นฐานภายในภาคธุรกิจ ระยะเวลาและจำานวนช่ัวโมงในการฝึกปฏิบัติเป็นไปตามที่คณะประกาศ ภายใต้การดูแลพนักงานพี่เลี้ยงจาก 

สถานประกอบการ และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามความร่วมมือกันระหว่างสถานประกอบการและสถาบัน

HTM 2101 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 3(3-0-6)

  (Cross Cultural Communication)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

 แนวคิด หลักการการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม อิทธิพลที่ส่งผลต่อความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรม ภาษา เชื้อชาติ ศาสนา และประเพณี 

อันนำาไปสู่การสื่อสารที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมในกลุ่มชน ท่ีแตกต่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความสำาคัญของการส่ือสารสำาหรับการทำางานในธุรกิจ

โรงแรมและท่องเที่ยว เรียนรู้ปัญหาและการแก้ไข

HTM 2102 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสำาหรับการโรงแรมและการท่องเที่ยว 3(3-0-6)

        (Professional Ethics and Laws for Hotel and Tourism)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

 จริยธรรมสำาคัญของผู้บริหารและพนักงาน หลักจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมทั้งศึกษาและพิจารณากฎหมายที่กำากับดูแลอุตสาหกรรมการ

บริการและการท่องเที่ยว พระราชบัญญัติ และข้อบังคับต่างๆ ในการจัดตั้งองค์กรธุรกิจ  

HTM 2201 การดำาเนินงานและการจัดการตัวแทนการท่องเที่ยว 3(3-0-6)

  (Travel Agency Operations and Management)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

 ประวัติการท่องเท่ียว ความสำาคัญ บทบาท วิธีการวางแผนการท่องเที่ยว บทบาทและหน้าที่ของมัคคุเทศก์ที่มีต่ออุตสาหกรรม 

การท่องเที่ยว บุคลิกลักษณะที่จำาเป็นของมัคคุเทศก์ ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานมัคคุเทศก์ การดำาเนินงานตัวแทนท่องเที่ยว การติดต่อ 

ประสานงาน การเชื่อมโยงระบบกับสายการบินต่างๆ การจองตั๋วความร่วมมือกับธุรกิจบริการต่างๆ การใช้ระบบสารสนเทศ และแนวโน้มทางธุรกิจ  

ปัญหาที่เกิดจากการท่องเที่ยว เช่น ยาเสพติด การค้ามนุษย์ เป็นต้น พร้อมทั้งแนวทางและการป้องกันแก้ไข ศึกษาดูงานนอกสถานที่

HTM 2202 การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 3(3-0-6)

  (Sustainable Tourism Development)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

 แนวคดิและทฤษฎกีารพฒันาการทอ่งเทีย่วอยา่งยัง่ยนื นโยบาย และปจัจยัทีส่ง่ผลกระทบ ตอ่การทอ่งเทีย่ว การวางแผนพฒันา การบรหิาร

จัดการ การประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งนวัตกรรมทางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

HTM 2301 การประกอบอาหารและการจัดการครัว 3(2-2-5)

  (Food Preparation and Kitchen Management)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

 โครงสร้างและหน่วยงานในแผนกครัว ประเภทห้องครัว หลักการและเทคนิคต่างๆ ในการประกอบอาหาร ความปลอดภัยและสุขลักษณะ 

ของบุคลากร เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในครัว ความรู้พื้นฐาน กระบวนการ และขั้นตอนการปรุงอาหาร การวางแผนรายการอาหาร  

การออกแบบรายการอาหาร การควบคุมต้นทุนของวัตถุดิบ และมาตรฐานการให้บริการอาหาร มีการดูงานนอกสถานที่
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HTM 2302 ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว 3(3-0-6)

  (Tourism Geography)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

 ภูมิประเทศ และภูมิอากาศของประเทศไทยและของโลก แหล่งท่องเที่ยวที่สำาคัญทางธรรมชาติประวัติศาสตร์และความเป็นมาของ

ประเทศไทยและต่างประเทศ สภาพภูมิศาสตร์กับการท่องเที่ยว การวางแผนการจัดนำาเที่ยวให้มีประสิทธิภาพ

HTM 2303 การบริหารจัดการการขนส่ง 3(3-0-6)

  (Transportation Management) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 ประวัติ รูปแบบการขนส่งประเภทต่างๆ หลักการบริหารการขนส่ง การวางแผน ระเบียบข้อบังคับของการขนส่งทั้งในประเทศและ 

ต่างประเทศ การพัฒนาการขนส่งประเภทต่างๆ การขนส่งที่เกื้อหนุนต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว มาตรฐานความปลอดภัย และการพัฒนา 

การบริการที่เป็นเลิศ

HTM 2401 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรมและการท่องเที่ยว 2                        3(2-2-5)

                  (English for Hotel and Tourism 2)

วิชาบังคับก่อน : HTM 1401 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรมและการท่องเที่ยว 1

 โครงสร้างประโยคขั้นพื้นฐานต่อจากภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรมและการท่องเที่ยว 1 เรียนรู้คำาศัพท์เพิ่มเติม มุ่งเน้นการฝึกทักษะการฟัง 

การพูด การอ่าน และการเขียน เพื่อให้สามารถสื่อสารเรื่องราวในชีวิตประจำาวันได้

                                 

HTM 2402 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรมและการท่องเที่ยว 3                         3(2-2-5)

               (English for Hotel and Tourism 3)

วิชาบังคับก่อน : HTM 2401 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรมและการท่องเที่ยว 2

 ฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพื่อสื่อสารข้อมูลและความรู้สึกนึกคิดได้อย่างถูกต้อง เรียนรู้คำาศัพท์เพิ่มเติมต่อจาก 

ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรมและการท่องเที่ยว 2 ฝึกสำานวนที่ใช้ในการบริการและสนทนากับนักท่องเที่ยว

HTM 2411 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการโรงแรมและการท่องเที่ยว 2                           3(2-2-5)

               (Japanese for Hotel and Tourism 2)

วิชาบังคับก่อน : HTM 1411 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการโรงแรมและการท่องเที่ยว 1                            

 โครงสร้างประโยคข้ันพื้นฐานต่อจากภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการโรงแรมและการท่องเที่ยว 1 เรียนรู้คำาศัพท์เพิ่มเติม มุ่งเน้นการฝึกทักษะการฟัง  

การพูด การอ่าน และการเขียน เพื่อให้สามารถสื่อสารเรื่องราวในชีวิตประจำาวันได้

HTM 2412 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการโรงแรมและการท่องเที่ยว 3                             3(2-2-5)

               (Japanese for Hotel and Tourism 3)

วิชาบังคับก่อน : HTM 2411 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการโรงแรมและการท่องเที่ยว 2                            

 ฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพื่อสื่อสารข้อมูลและความรู้สึกนึกคิดได้อย่างถูกต้อง เรียนรู้คำาศัพท์เพ่ิมเติมต่อจาก 

ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการโรงแรมและการท่องเที่ยว 2 ฝึกสำานวนที่ใช้ในการบริการและสนทนากับนักท่องเที่ยว

HTM 2421 ภาษาจีนเพื่อการโรงแรมและการท่องเที่ยว 2                                3(2-2-5)          

    (Chinese for Hotel and Tourism 2)

วิชาบังคับก่อน : HTM 1421 ภาษาจีนเพื่อการโรงแรมและการท่องเที่ยว 1

 โครงสร้างประโยคขั้นพื้นฐานต่อจากภาษาจีนเพื่อการโรงแรมและการท่องเที่ยว 1 เรียนรู้คำาศัพท์เพิ่มเติม มุ่งเน้นการฝึกทักษะการฟัง  

การพูด การอ่าน และการเขียน เพื่อให้สามารถสื่อสารเรื่องราวในชีวิตประจำาวันได้
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HTM 2422 ภาษาจีนเพื่อการโรงแรมและการท่องเที่ยว 3                                3(2-2-5)          

               (Chinese for Hotel and Tourism 3)

วิชาบังคับก่อน : HTM 2421 ภาษาจีนเพื่อการโรงแรมและการท่องเที่ยว 2

 ฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพื่อสื่อสารข้อมูลและความรู้สึกนึกคิดได้อย่างถูกต้อง เรียนรู้คำาศัพท์เพ่ิมเติมต่อจาก 

ภาษาจีนเพื่อการโรงแรมและการท่องเที่ยว 2 ฝึกสำานวนที่ใช้ในการบริการและสนทนากับนักท่องเที่ยว

HTM 2501 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว 2 2(0-40-0) 

  (Work-based Learning in Hotel and Tourism Management 2) 

วิชาบังคับก่อน : HTM 1501 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว 1 หรือได้รับการอนุมัติจากคณบดี 

 นกัศกึษาเรยีนรูภ้าคปฏบิตัดิา้นการบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่ในสถานประกอบการกลุม่ธรุกจิรา้นอาหาร โรงแรมหรอืรสีอรท์ โดยฝกึทกัษะ

การใหบ้รกิาร การเสริฟ์อาหารและเครือ่งดืม่อยา่งมปีระสทิธภิาพ การปฏบิตังิานรว่มกนัเปน็ทมี ตลอดจนการสรา้งความสมัพนัธร์ะหวา่งลกูคา้ทีม่าใช้

บริการ ซึ่งระยะเวลา และจำานวนชั่วโมงในการฝึกปฏิบัติเป็นไปตามที่คณะประกาศ ภายใต้การดูแลพนักงานพี่เลี้ยงจากสถานประกอบการและมีการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานตามความร่วมมือกันระหว่างสถานประกอบการและสถาบัน 

HTM 2502 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว 3 2(0-40-0)  

  (Work-based Learning in Hotel and Tourism Management 3) 

วิชาบังคับก่อน : HTM 2501 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว 2 หรือได้รับการอนุมัติจากคณบดี 

 นักศึกษาเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการประกอบอาหารและการจัดการครัว ในสถานประกอบการกลุ่มธุรกิจร้านอาการ โรงแรมหรือรีสอร์ท  

โดยฝึกทักษะการประกอบอาหาร การปรุงอาหาร ขั้นตอนการจัดเตรียมอาหาร การปฏิบัติงานในครัวประเภทต่างๆ อาทิ ครัวร้อน ครัวเย็น  

และครัวเบเกอรี่ ซึ่งระยะเวลาและจำานวนชั่วโมงในการฝึกปฏิบัติเป็นไปตามที่คณะประกาศ ภายใต้การดูแลพนักงานพี่เลี้ยงจากสถานประกอบการ

และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามความร่วมมือกันระหว่างสถานประกอบการและสถาบัน

HTM 3101 เทคโนโลยีสารสนเทศสำาหรับการโรงแรมและการท่องเที่ยว 3(2-2-5)

  (Information Technology for Hotel and Tourism)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

 แนวโน้มการใช้เทคโนโลยีสำาหรับการโรงแรมและการท่องเที่ยว ระบบปฏิบัติการสารสนเทศ โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำาเร็จรูปต่างๆ ที่ใช้ 

ในการจองห้องพักและการดำาเนินงานบริการส่วนหน้า ตลอดจนมีการจัดการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการสารสนเทศ การใช้ Internet WIFI 

Hotspot และระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาช่องทางสื่อสาร พร้อมทั้งการแก้ไขปัญหา

HTM 3201 การดำาเนินงานและการจัดการงานแม่บ้าน 3(2-2-5)

  (Housekeeping Operations and Management) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

 โครงสรา้งและหนา้ทีข่องงานแมบ่า้น การจดัเตรยีมหอ้งพกั การนำาสง่ผา้ภายในโรงแรม บรกิาร  ซกัรดี และในสว่นพืน้ทีส่าธารณะในโรงแรม 

สุขลักษณะและความปลอดภัยสำาหรับงานแม่บ้าน การดูแลรักษาอุปกรณ์ต่างๆเบื้องต้นในห้องพักแขก เช่น ไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ และน้ำาประปา 

การจัดทำาบัญชี รายละเอียดสิ่งของเครื่องใช้ การรับคำาร้องเรียนจากแขกที่เข้าพักในกรณีต่างๆ การประสานงานกับแผนกต่างๆ ในโรงแรม อำานวย 

ความสะดวกต่างๆ รวมทั้งบริการที่เหนือความคาดหวังให้กับผู้รับบริการ ศึกษาดูงานนอกสถานที่

HTM 3202 การดำาเนินงานและการจัดการบริการส่วนหน้า 3(2-2-5)

  (Front Office Operations and Management)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

 โครงสร้างและหน้าที่ของแผนกบริการส่วนหน้า งานสำารองห้องพัก การบริการด้านสัมภาระ และกระเป๋าเดินทางของผู้เข้าพัก และงาน

โทรศัพท์เพื่อติดต่อสื่อสารภายในและภายนอกโรงแรม อำานวยความสะดวกต่างๆ รวมทั้งบริการที่เหนือความคาดหวังให้กับผู้รับบริการ ดูแลบัญชี

ห้องพัก ขั้นตอนการจองห้องพัก และการคำานวณราคาห้องพัก โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในแผนกบริการส่วนหน้า ศึกษาดูงานนอกสถานที่
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HTM 3203 การวางแผนและพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยว 3(3-0-6)

  (Tourism Business Planning and Development)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

 รูปแบบและประเภทธุรกิจท่องเที่ยว วิธีการและเทคนิคของการวางรูปแบบ และโปรแกรมการท่องเที่ยว การวางแผนพัฒนาธุรกิจนำาเที่ยว 

ศกึษาวเิคราะหโ์ครงสรา้งพืน้ฐานทางกายภาพและการดำาเนนิธรุกจิ การตลาด การดำาเนนิการโฆษณาประชาสมัพนัธ ์การตดิตอ่สือ่สาร และการแขง่ขนั

HTM 3204 การตลาดสำาหรับการโรงแรมและการท่องเที่ยว 3(3-0-6)

  (Marketing for Hotel and Tourism)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

 หลักการตลาดเบื้องต้น แนวคิด ทฤษฎีการตลาด ศึกษาพฤติกรรมลูกค้า การวางแผนการตลาด การส่งเสริมแผนการตลาดและการขาย  

การวิเคราะห์แนวโน้มการตลาดในธุรกิจโรงแรม และท่องเที่ยว ศึกษาพฤติกรรมลูกค้า การสร้างความพึงพอใจให้กับผู้มาใช้บริการ เทคนิคการแก้ไข

ปัญหา จิตวิทยาในการขายตลอดจนจรรยาบรรณของผู้ให้บริการ

HTM 3205 การเงินและบัญชีธุรกิจสำาหรับการโรงแรมและการท่องเที่ยว  3(3-0-6)

  (Business Finance and Accounting for Hotel and Tourism) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 หลักการเบื้องต้นการเงินและการบัญชี ทฤษฎีและแนวคิดเพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแผน ตัดสินใจและควบคุมการดำาเนินงานของธุรกิจ

โรงแรมและท่องเที่ยว การวิเคราะห์รายงานทางการเงินของธุรกิจ การควบคุมภายใน ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับต้นทุน การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน การจัดทำา

งบประมาณเพื่อการวางแผนกำาไรและการบริหารงานในธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว

HTM 3301 ทักษะการขายและการต่อรอง 3(3-0-6)

  (Selling and Negotiation Skills)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

 หน้าที่ บทบาทของพนักงานขาย เทคนิคการขายอย่างมีระบบ ขั้นตอนการดำาเนินงาน กลยุทธ์การสื่อสารกับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ 

เข้าใจความต้องการของลูกค้า การเจรจาต่อรอง การตัดสินใจ การโต้แย้งอย่างมีเหตุผล

HTM 3302 ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์สำาหรับอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว  3(3-0-6)

  (Electronic Transactions for Hotel and Tourism Industry)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

 การทำาธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พระราชบัญญัติใช้คอมพิวเตอร์ การทำาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ธุรกิจบริการที่เกี่ยวกับธุรกรรม 

ทางอิเล็กทรอนิกส์ การกระทำาผิดการใช้คอมพิวเตอร์ และการป้องกัน การทำาธุรกิจผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ การพัฒนาธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อ

ประยุกต์ให้สามารถใช้งานร่วมกับเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบัน การแลกเปล่ียนข้อมูลผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ การบริหารจัดการด้านลูกค้าสัมพันธ์  

รวมทั้งการทำาธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

HTM 3303 การบริการต้นห้องสำาหรับธุรกิจบริการ 3(3-0-6)

  (Butler Service for Hospitality Business)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

 บทบาทหน้าที่ ขอบเขตความรับผิดชอบของพนักงานต้นห้อง บุคลิกลักษณะที่จำาเป็นของพนักงานต้นห้อง โครงสร้างหน่วยงาน มาตรฐาน

การควบคุมคุณภาพการให้บริการ ความรู้ท่ีเก่ียวข้องกับพนักงานต้นห้อง การให้บริการแบบมืออาชีพ โดยยึดแบบอย่างการบริการของประเทศ 

ที่ได้รับการยอมรับระดับสากล เช่น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น ความเข้าใจการให้บริการขั้นสูงเหนือความคาดหวัง  

การสร้างความพึงพอใจเละเข้าใจความต้องการของลูกค้า การฝึกทักษะการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและข้อเรียกร้อง

ต่างๆ ของผู้รับบริการ ศิลปะการพูดและการแสดงออกต่อผู้รับบริการ 
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HTM 3304 การจัดการประชุม นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล 3(3-0-6)

  (MICE Management)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

 ความรู้พื้นฐาน ความสำาคัญ ลักษณะ รูปแบบ และความแตกต่างของธุรกิจการจัดประชุมการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล การจัดงานแสดง 

และการจัดนิทรรศการ แนวโน้มของการเจริญเติบโตของแต่ละธุรกิจ การเลือกกลุ่มตลาดเป้าหมาย การเสนอแผนงาน และการประเมินงาน  

มีการดูงานนอกสถานที่

HTM 3401 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรมและการท่องเที่ยว 4                         3(2-2-5)

               (English for Hotel and Tourism 4)

วิชาบังคับก่อน : HTM 2402 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรมและการท่องเที่ยว 3

 ฝึกทักษะด้านการฟังและการพูดภาษาอังกฤษในสถานการณ์จำาลองในการปฏิบัติงาน ทั้งในการทำางานโรงแรมและท่องเที่ยว ฝึกการอ่าน

และการเขียนบทความแต่ละประเภท รวมทั้งจดหมายธุรกิจและรายงานประเภทต่างๆ

HTM 3402 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรมและการท่องเที่ยว 5                         3(2-2-5)

               (English for Hotel and Tourism 5) 

วิชาบังคับก่อน : HTM 3401 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรมและการท่องเที่ยว 4

 ฝกึทกัษะภาษาองักฤษขัน้สงู ดา้นการฟงั การพดู การอา่น และการเขยีน การใชค้ำาศัพท ์ และโครงสรา้งระดบัสูง สามารถสรปุใจความสำาคญั 

การนำาเสนอรายงานที่เกี่ยวข้อง การอภิปรายเดี่ยวและกลุ่มการฝึกทำาข้อสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ (TOEIC) เพื่อใช้ในธุรกิจบริการ

HTM 3411 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการโรงแรมและการท่องเที่ยว 4                             3(2-2-5)

               (Japanese for Hotel and Tourism 4)

วิชาบังคับก่อน : HTM 2412 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการโรงแรมและการท่องเที่ยว 3                            

 ฝึกทักษะด้านการฟังและการพูดภาษาญี่ปุ่นในสถานการณ์จำาลองในการปฏิบัติงาน ทั้งในการทำางานโรงแรมและงานท่องเที่ยว ฝึกการอ่าน

และการเขียนบทความแต่ละประเภท รวมทั้งจดหมายธุรกิจ  และรายงานประเภทต่างๆ

HTM 3412 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการโรงแรมและการท่องเที่ยว 5                             3(2-2-5)

               (Japanese for Hotel and Tourism 5)

วิชาบังคับก่อน : HTM 3411 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการโรงแรมและการท่องเที่ยว 4                            

 ฝึกทักษะภาษาญี่ปุ่นขั้นสูง ด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน การใช้คำาศัพท์ และโครงสร้างระดับสูง สามารถสรุปใจความสำาคัญ 

การนำาเสนอรายงานที่เกี่ยวข้อง และการอภิปรายเดี่ยวและกลุ่ม

HTM 3421 ภาษาจีนเพื่อการโรงแรมและการท่องเที่ยว 4                                3(2-2-5)          

               (Chinese for Hotel and Tourism 4)

วิชาบังคับก่อน : HTM 2422 ภาษาจีนเพื่อการโรงแรมและการท่องเที่ยว 3

 ฝึกทักษะด้านการฟังและการพูดภาษาจีนในสถานการณ์จำาลองในการปฏิบัติงาน ทั้งในงานโรงแรมและงานท่องเที่ยว ฝึกการอ่านและ 

การเขียนบทความแต่ละประเภท รวมทั้งจดหมายธุรกิจและรายงานประเภทต่างๆ

HTM 3422 ภาษาจีนเพื่อการโรงแรมและการท่องเที่ยว 5                                3(2-2-5)          

               (Chinese for Hotel and Tourism 5)

วิชาบังคับก่อน : HTM 3421 ภาษาจีนเพื่อการโรงแรมและการท่องเที่ยว 4

 ฝึกทักษะภาษาจีนขั้นสูง ด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน การใช้คำาศัพท์ และโครงสร้างระดับสูง สามารถสรุปใจความสำาคัญ 

การนำาเสนอรายงานที่เกี่ยวข้อง และการอภิปรายเดี่ยวและกลุ่ม
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HTM 3501  การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว 4 2(0-40-0)  

  (Work-based Learning in Hotel and Tourism Management 4) 

วิชาบังคับก่อน : HTM 2502 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว 3 หรือได้รับการอนุมัติจากคณบดี 

 นักศึกษาเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการดำาเนินงานและการจัดการตัวแทนท่องเที่ยว ในสถานประกอบการกลุ่มธุรกิจนำาเที่ยว ฝึกปฏิบัติด้าน 

การดำาเนินงาน การตลาด การโฆษณาประชาสัมพันธ์ ระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ และเรียนรู้การเตรียมเอกสารเดินทางสำาหรับนักท่องเท่ียว เป็นต้น  

ซึง่ระยะเวลาและจำานวนชั่วโมงในการฝึกปฏิบตัิเปน็ไปตามทีค่ณะประกาศ ภายใตก้ารดูแลพนกังานพีเ่ลีย้งจากสถานประกอบการและมกีารประเมนิ

ผลการปฏิบัติงานตามความร่วมมือกันระหว่างสถานประกอบการและสถาบัน

HTM 3502 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว 5 2(0-40-0) 

  (Work-based Learning in Hotel and Tourism Management 5) 

วิชาบังคับก่อน  : HTM 3501 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว 4 หรือได้รับการอนุมัติจากคณบดี 

 นักศึกษาเรียนรู้ภาคปฏิบัติในแผนกห้องพัก (Rooms Division) โดยหมุนเวียนฝึกปฏิบัติในส่วนงานแม่บ้านและงานบริการส่วนหน้า  

ส่วนงานแม่บ้าน อาทิ การทำาความสะอาดห้องพักแขก พื้นที่สาธารณะ แผนกซักรีด การจัดดอกไม้ เป็นต้น ส่วนงานบริการส่วนหน้า อาทิ  

การจองหอ้งพัก การเชค็อนิเชค็เอา้ทล์กูคา้ การรบัโทรศพัท ์การบรกิารดา้นสมัภาระและกระเปา๋เดนิทางของผู้เขา้พกั ระบบคอมพวิเตอร ์และมาตรฐาน    

การให้บริการ ซึ่งระยะเวลาและจำานวนชั่วโมงในการฝึกปฏิบัติเป็นไปตามที่คณะประกาศ ภายใต้การดูแลพนักงานพี่เลี้ยงจากสถานประกอบการ 

และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามความร่วมมือกันระหว่างสถานประกอบการและสถาบัน

HTM 4101 การจัดการทรัพยากรมนุษย์สำาหรับการโรงแรมและการท่องเที่ยว 3(3-0-6) 

                  (Human Resource Management for Hotel and Tourism)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

 แนวความคิด ทฤษฎีการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการโรงแรม และการท่องเที่ยว บทบาทของนักทรัพยากร

มนุษย์ในองค์กร การวางแผนกำาลังคน การสรรหา การคัดเลือก การกำาหนดค่าตอบแทน การจัดปฐมนิเทศ แรงงานสัมพันธ์ ความปลอดภัยในการ

ทำางาน การฝกึอบรมและพฒันาบคุลากร การวางแผนความกา้วหนา้ การประเมนิผลการปฏบิตังิาน และการธำารงรกัษาบคุลากรใหเ้กดิความพงึพอใจ 

ในการปฏิบัติงานสูงสุด เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดการในองค์กร

HTM 4201 สัมมนาด้านธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว 3(3-0-6)

  (Seminar on Hotel and Tourism Business)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

 วิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดขึ้นในธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว กระบวนการบริหาร สถานการณ์ ปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำามา

อภิปรายหาวิธีแก้ไข การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและปัญหาต่างๆ ในธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว โดยได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิและมีผู้มีประสบการณ์ 

ในสาขาวิชาชีพต่างๆ ที่นักศึกษามีความสนใจมาบรรยาย และแบ่งปันความรู้เพื่อนำาไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพต่อไป

HTM 4202 การสำารวจและการวิจัยสำาหรับอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว 3(3-0-6)

  (Survey and Research for Hotel and Tourism Industry)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

 รูปแบบ ขั้นตอน และระเบียบวิธีการวิจัยที่เหมาะสมและสอดคล้องในอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว การสำารวจ การตั้งปัญหา 

การออกแบบการวิจัย การสุ่มตัวอย่าง การสร้างเครื่องมือ การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์กรณีศึกษา การใช้โปรแกรมสถิติเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจน

การนำาเสนอผลงานวิจัย

 

HTM 4301 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสำาหรับการโรงแรมและการท่องเที่ยว 3(2-2-5) 

  (Preparation for Professional Experience in Hotel and Tourism)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

 จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสายการโรงแรมและการท่องเที่ยว พัฒนาผู้เรียนเรื่อง

บุคลิกภาพ การแต่งหน้าและทำาผม พัฒนาทักษะความรู้  และความเข้าใจ รวมทั้งสร้างแรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยมีการเชิญ

ผู้ทรงคุณวุฒิ ในอุตสาหกรรมโรงแรมและการท่องเที่ยวมาให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์
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HTM 4501 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว 6 2(0-40-0)  

  (Work-based Learning in Hotel and Tourism Management 6) 

วิชาบังคับก่อน : HTM 3502 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว 5 หรือได้รับการอนุมัติจากคณบดี 

 นักศึกษาเรียนรู้ภาคปฏิบัติในส่วนงานการจัดการประชุม นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (MICE) ในสถานประกอบการ 

กลุ่มธุรกิจการประชุม จัดเลี้ยง หรือนิทรรศการ ซึ่งระยะเวลาและจำานวนชั่วโมงในการฝึกปฏิบัติเป็นไปตามที่คณะประกาศ ภายใต้การดูแลพนักงาน

พี่เลี้ยงจากสถานประกอบการและมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามความร่วมมือกันระหว่างสถานประกอบการและสถาบัน

HTM 4502 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว 7 6(0-40-0)  

  (Work-based Learning in Hotel and Tourism Management 7) 

วิชาบังคับก่อน : HTM 4501 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว 6 หรือได้รับการอนุมัติจากคณบดี

 นักศึกษาเรียนรู้ภาคปฏิบัติในสถานประกอบการกลุ่มธุรกิจโรงแรมหรือรีสอร์ท ธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจสปา ธุรกิจการประชุม นิทรรศการ 

และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล หรือธุรกิจบริการอื่นๆ ตามความสนใจและความถนัดของนักศึกษา โดยฝึกปฏิบัติเป็นนักศึกษาฝึกงานระดับสั่งการ  

ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบตามความเหมาะสมจากอาจารย์และคณบดี ซึ่งระยะเวลาและจำานวนชั่วโมงในการฝึกปฏิบัติเป็นไปตามที่คณะประกาศ 

ภายใตก้ารดแูลพนกังานพีเ่ลีย้งจากสถานประกอบการและมกีารประเมนิผลการปฏิบตังิานตามความรว่มมอืกนัระหวา่งสถานประกอบการและสถาบนั

HTM 4601 การจัดดอกไม้และแกะสลักผักผลไม้ 3(2-2-5)

  (Flower Arrangement and Vegetable Fruit Carving)

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 

 รูปแบบการจัดดอกไม้ในรูปทรงต่างๆ ประเภทการจัดดอกไม้ทั้งแบบตะวันออกและตะวันตก การเลือกซื้อดอกไม้ การนำาเอาดอกไม้หรือ

ใบไม้ ตลอดจนวัสดุต่างๆ มาจัดให้อยู่ในองค์ประกอบทางศิลปะ หลักการและเทคนิคการแกะสลักผักและผลไม้ วิธีใช้มีดแกะสลัก การเลือกผักและ

ผลไม้มาแกะสลัก ขั้นตอน และวิธีการแกะสลัก ตลอดจนการประยุกต์ใช้ศิลปะการจัดดอกไม้และการแกะสลักผักผลไม้ เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมบริการ 

งานโรงแรม งานจัดเลี้ยง งานประชุม และนิทรรศการต่างๆ 

HTM 4602 การจัดการและดำาเนินงานเครื่องดื่ม 3(2-2-5)

  (Beverage Operations and Management)

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 

 เรียนรู้ประวัติความเป็นมา ความรู้เบ้ืองต้นของเครื่องดื่มประเภทต่างๆ ทั้งมีแอลกอฮอล์ อาทิ ไวน์ เบียร์ เหล้า และไม่มีแอลกอฮอล์  

อาทิ ชา กาแฟ เป็นต้น การผสมเครื่องดื่มประเภทค็อกเทล การชิมไวน์ การชงกาแฟ การเรียนรู้เรื่องแก้วประเภทต่างๆ ที่ใช้กับไวน์และเครื่องดื่ม

ประเภทต่างๆ ได้อย่างถูกต้องตามหลักสากลนิยมจรรยาบรรณและมารยาทของพนักงานแผนกเครื่องดื่ม การสั่งซื้อของ การตรวจเช็คของ ขั้นตอน

ปฏิบัติในการเสิร์ฟเครื่องดื่ม ตลอดจนการเตรียม การดูแลรักษา และทำาความสะอาดอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ 

HTM 4603 การจัดการธุรกิจการบินและจัดจำาหน่ายตั๋วเครื่องบิน 3(2-2-5)

  (Airline Business Management and Ticketing)

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 

 ข้อมูลพื้นฐาน โครงสร้างหน่วยงาน ขอบเขต และการดำาเนินงานในอุตสาหกรรมธุรกิจการบิน ระบบการจองตั๋วเครื่องบิน การเขียนตั๋ว  

การจดัจำาหนา่ยตัว๋ การขนสง่สนิคา้ทางอากาศ หนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิการบนิ ความสมัพนัธร์ะหวา่งบรษิทัการบนิและธรุกจิการบนิ มาตรฐาน

การให้บริการ ปัญหาและอุปสรรคในการดำาเนินธุรกิจการบินภายในประเทศและระหว่างประเทศ

HTM 4604 การจัดการสปา 3(3-0-6)

  (Spa Management)

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 

 ความรู้เบื้องต้น ประเภท รูปแบบและองค์ประกอบของธุรกิจสปา ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในธุรกิจสปา รวมทั้งกฎระเบียบและกฎหมาย 

ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ มีการศึกษานอกสถานที่
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HTM 4605 การจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเชิงสร้างสรรค์ 3(3-0-6)

  (Cultural and Creative Tourism Management)

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 

 แนวคิด ความเป็นมา องค์ประกอบของการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเชิงสร้างสรรค์ การเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

และเชิงธรรมชาติ บทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องในการวางแผน การอนุรักษ์ และการพัฒนา การดำาเนินงาน การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดความยั่งยืน การวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหา ศึกษาจากกรณีศึกษา

 

HTM 4606 การจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 3(3-0-6)

  (Health Tourism Management)

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 

 รูปแบบ หลักการ และองค์ประกอบของการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ บทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องในการวางแผน การอนุรักษ์ 

และการพัฒนาการดำาเนินงานการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ   การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา โดยศึกษาจากกรณีศึกษา

HTM 4607 การท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศอาเซียน 3(3-0-6)

  (Tourism in ASEAN)

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 

 เรียนรูเ้อกลกัษณข์องแตล่ะชาต ิจดุเดน่และจดุตา่งดา้นการทอ่งเทีย่ว นโยบาย การวเิคราะหศ์กัยภาพ และแผนพฒันาการทอ่งเทีย่ว ASEAN 

การเตรยีมความพรอ้มและการสรา้งเครอืขา่ยความรว่มมอืตลอดจนการเตรยีมการดา้นมาตรฐานวชิาชพีสำาหรบับคุลากรดา้นการทอ่งเทีย่วเพือ่รองรบั

การเคลื่อนย้ายแรงงานและการส่งเสริมการท่องเที่ยวร่วมกันให้สอดคล้องกับความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจของ AEC

HTM 4608 การเป็นผู้ประกอบการสำาหรับการพัฒนาธุรกิจบริการ  3(3-0-6) 

  (Entrepreneurship for Hospitality Business Development)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

 ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจบริการ ศึกษาบทบาท คุณลักษณะของการเป็นเจ้าของธุรกิจ การวางแผนพัฒนาธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท 

บริษัทนำาเที่ยว และธุรกิจบริการอื่นๆ การศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางธุรกิจ การหาสถานที่ตั้ง การออกแบบ การประเมินสภาพแวดล้อม การ

บำารุงรักษา รวมถึงแนวทางและโอกาสการเป็นเจ้าของธุรกิจในอุตสาหกรรมธุรกิจบริการ

HTM 4609 ศึกษาดูงาน 2(0-6-0)

  (Education Field Trip)

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 

 ศกึษาการดำาเนนิในธรุกจิบรกิาร เชน่ ธรุกจิโรงแรม ธรุะกจิทอ่งเทีย่ว ธรุกจินำาเทีย่ว และธรุกจิ การจดัประชมุ นทิรรศการ และการทอ่งเทีย่ว

เพือ่เปน็รางวลั โดยศกึษาดงูานจากสถานประกอบการจรงิเพือ่เพิม่พนูประสบการณ ์ เปดิโลกทศัน ์ภายใตก้ารควบคมุดแูลของคณาจารยใ์นสาขาวชิา

HTM 4610 หัวข้อพิเศษสำาหรับการโรงแรมและการท่องเที่ยว 1(1-0-2)

  (Special Topics for Hotel and Tourism)

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 

 เชิญวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท ธุรกิจนำาเที่ยว ธุรกิจสปา และธุรกิจบริการอื่นๆ ที่มีประสบการณ์ หรือประกอบธุรกิจ

ประสบความสำาเร็จ มาบรรยายในหัวข้อต่างๆ ที่ได้รับความนิยม 

IAM 1001 เคมีเพื่อธุรกิจเกษตร 3(3-0-6)

  (Chemistry for Agribusiness)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

 อะตอม และอิเล็กตรอนในอะตอม ระบบพีริออดิก พันธะเคมี ปฎิกริยาเคมี ก๊าซ ของเหลว และของแข็ง สารละลาย อุณหพลศาสตร์ 

เบื้องต้น จลนพลศาสตร์เบื้องต้น สมดุลเคมี สารละลายอิเล็กโทรไลต์ และการแตกตัวเป็นไอออน กรดและเบส  สมดุลของไอออน เคมีไฟฟ้า
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IAM 1002 เคมีเพื่อธุรกิจเกษตรปฏิบัติการ 1(0-3-0)

  (Laboratory  Chemistry for Agribusiness)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

 ปฏิบัติการสำาหรับวิชาเคมีเพื่อธุรกิจเกษตร

IAM 1003 หลักชีววิทยา 3(3-0-6)

  (Principle of  Biology)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

 หลักการทั่วไปของสิ่งมีชีวิต องค์ประกอบของเซลล์ เมแทบอลิซึมในเซลล์และสิ่งมีชีวิตอิทธิพลของชีวเคมีต่อเซลล์และอนุภาคของเซลล์ 

ขบวนการตอบสนองและการประสานงานภายในร่างกายท้ังระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อ การสืบพันธุ์และการเจริญพันธุ์ พันธุกรรมและ

วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต

 

IAM 1004 ชีววิทยาปฏิบัติการ 1(0-3-0)

  (Laboratory in Biology)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

 ปฏิบัติการสำาหรับหลักวิชาชีววิทยา

IAM 1005 ฟิสิกส์   3(3-0-6)

  (Physics)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

 การเคลื่อนที่ สถิตยศาสตร์ เครื่องกล การสั่นและคลื่น แสง เสียง นิวเคลียร์ฟิสิกส์ การประยุกต์ในการจัดการเกษตร

IAM 1006 ฟิสิกส์ปฏิบัติการ 1(0-3-0)

 (Laboratory in Physics)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

 ปฏิบัติการสำาหรับฟิสิกส์

IAM 1007 สถิติพื้นฐานและการวิจัยทางการเกษตร   3(3-0-6)

  (Agricultural Research and Basic Statistics)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

 สถิติพื้นฐานและการประยุกต์ใช้ ความหมายและความสำาคัญของงานวิจัย ประเภทของงานวิจัย การวางแผนงานวิจัย การเขียนโครงการ 

การทดสอบ การทดลอง การสืบค้นข้อมูล การประมวลผลการนำาเสนอ และการเขียนรายงาน

IAM 1101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านพืช 3(3-0-6)

   (Crop Science and Technology)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

 ความสำาคัญและสถานการณ์การผลิตพืชเศรษฐกิจของไทย วิธีการปลูกและระบบการปลูกพืช การปฏิบัติดูแลรักษาพืช การป้องกันกำาจัด

ศัตรูพืช การใช้สารเคมี และอินทรีย์เคมี การขยายพันธุ์พืช การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว และการใช้ประโยชน์ 

IAM 1102 วิทยาศาสตร์ทางดิน 3(2-3-4)

  (Soil Science)

วิชาบังคับก่อน : IAM 1001

 ความสำาคัญ การกำาเนิด องค์ประกอบของดินทั้งทางกายภาพ ทางเคมี และทางชีวภาพ อินทรีย์วัตถุในดิน และจุลินทรีย์ในดินธาตุอาหาร

พืช ปุ๋ยและการใช้ปุ๋ย สำารวจและการจำาแนกดิน การอนุรักษ์ดินและน้ำา การเสื่อมโทรมของดิน การประยุกต์สารสนเทศทางดินและสิ่งแวดล้อม
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IAM 1103 นวัตกรรมการจัดการสุขภาพพืช  3(2-3-4)

   (Plant Health Management Innovation) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

 การเจรญิเตบิโต ธาตอุาหารและความตอ้งการของพชื สขุภาพพชื และปจัจยัสำาคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบัความเสยีหายจากสิง่แวดลอ้มและศตัรพูชื 

แมลงและไรศัตรูพืชที่สำาคัญของพืชเศรษฐกิจ โรคพืชและอาการผิดปกติ วัชพืช สัตว์ศัตรูพืช นวัตกรรมการควบคุมศัตรูพืช

IAM 1201 ภูมิอากาศเกษตร     3(3-0-6)

  (Agricultural Climatology)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

 ลกัษณะภมูอิากาศของโลก การเปลีย่นแปลงของภมูอิากาศกบัการเกษตร การเกดิและการเปลีย่นแปลงขององคป์ระกอบทางอุตนุยิมวทิยา 

การตรวจวัดลักษณะภูมิอากาศ การจำาแนกเขตภูมิอากาศ เขตภูมิอากาศเกษตรของประเทศไทย อิทธิพลของภูมิอากาศต่อการเจริญเติบโตและ

พัฒนาการของพืชและสัตว์ จุลภูมิอากาศกับผลผลิตทางการเกษตร การประยุกต์ใช้ข้อมูลทางภูมิอากาศในการผลิตทางการเกษตรและการจัดการ

ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

IAM 1202 การจัดการชลประทานเพื่อการเกษตรสมัยใหม่     3(3-0-6)

  (Modern Agricultural Irrigation Management )

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

 ความหมาย ความสำาคัญของการชลประทาน แหล่งน้ำาเพื่อการเกษตร ความสัมพันธ์ระหว่างดิน น้ำา พืช และการใช้น้ำาของพืช วิธีการ 

ให้น้ำาแก่พืช การระบายน้ำา ประสิทธิภาพการใช้น้ำา การบริหารจัดการน้ำา ระบบชลประทานที่ทันสมัย การออกแบบและการวางระบบน้ำาชลประทาน

ที่เหมาะสม การประเมินการลงทุนและผลตอบแทน

IAM 1203 เครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรงเกษตร 3(3-0-6)

  (Modern Farm Machinery and Farm Equipment )

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

 ความสำาคัญ และแนวคิดในการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร การทำางานของเครื่องยนต์ แทรกเตอร์ เครื่องจักรกลการเกษตรและเครื่อง 

ทุ่นแรงในระบบการเตรียมดิน การเพาะปลูก การดูแลรักษาและการเก็บเกี่ยว ความปลอดภัยในการใช้เครื่องจักรกลเกษตร การดูแลรักษาและ 

ซ่อมบำารุง การวิเคราะห์ข้อขัดข้องและการแก้ไขเครื่องจักรอุปกรณ์เบื้องต้น การตัดสินใจในการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร

IAM 1301 การจัดการและพัฒนาธุรกิจเกษตร 3(3-0-6)

  (Agribusiness Management and Development)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

 ความหมาย ความสำาคญั และโครงสรา้งของระบบธรุกจิเกษตร การเปลีย่นแปลงของสิง่แวดลอ้มภายนอกทีม่ผีลกระทบตอ่การจดัการธรุกจิ

การเกษตร ทั้งในด้านการตลาด การจัดหาวัตถุดิบ การแปรรูป การเงิน ทรัพยากรมนุษย์ และการจัดการระบบสารสนเทศ โครงการลงทุนทางธุรกิจ

การเกษตร บทบาทของรัฐและแนวนโยบายของรัฐในการพัฒนาธุรกิจ

IAM 1401 การเลี้ยงสัตว์เชิงอุตสาหกรรม 3(3-2-4)

  (Industrial Animal Production)

วิชาบังคับก่อน : IAM 1003

 การจดัการฟารม์และสภาพแวดลอ้ม ความสมัพนัธข์องการผลติสตัวบ์กและสตัวน์้ำา และความสมัพนัธก์บัเกษตรสาขาอืน่ๆ หลกัวทิยาศาสตร ์

สขุภาพสัตว ์โรคตดิตอ่สำาคญัและการปอ้งกนัการออกแบบโรงเรอืน การจดัการโรงเรอืนทนัสมยั การจดัการอาหารสตัว ์ผลผลติขัน้ปฐมภมูแิละผลติภณัฑ์

จากสัตว์การตลาดปศุสัตว์ แนวโน้มการผลิตสัตว์ในอนาคตจนถึง การตลาด การแปรรูป และกฎหมายคุ้มครอง รวมถึงนวัตกรรมการเลี้ยงสัตว์
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IAM 1601     การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านนวัตกรรมการจัดการเกษตร 1     3(0-40-0)

  (Work-based Learning in Innovative Agricultural Management 1)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

 การฝึกปฏิบัติงานในระบบนวัตกรรมการจัดการค้าปลีกสมัยใหม่โดยปฏิบัติงานในหน้าที่งานที่กำาหนดไว้ในระบบร้านค้าปลีก การจัดการ

หน้าร้าน การบริหารสินค้าในร้าน การให้บริการลูกค้า การตรวจนับสินค้า เพื่อสร้างประสบการณ์เรียนรู้พื้นฐานการจัดการทางธุรกิจ ทักษะการขาย

และการบริการลูกค้าในร้านจำาหน่ายสินค้าแปรรูปจากสินค้าเกษตร การจัดการร้าน การบริหารจัดการสินค้าเกษตร การขนส่ง และการตลาดสินค้า

อุปโภคและบริโภค

IAM 2101 การปรับปรุงพันธุ์พืชและเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ 3(3-0-6)

  (Plant Breeding and Seed Technology)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

 พันธุกรรมและการปรับปรุงพันธุ์ กำาเนิดของเมล็ดพันธุ์ การปลูก การเก็บเกี่ยว การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ การทดสอบความงอก กฎหมาย 

การตรวจสอบ และการรับรองตามมาตรฐานสากล โรคติดต่อทางเมล็ดพันธุ์หลัก ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการผลิตเมล็ดพันธุ์พืช การวางแผนการผลิต

เมล็ดพันธุ์ลูกผสม เทคนิคใหม่ๆ ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ให้มีผลผลิตและคุณภาพสูง การตลาดของเมล็ดพันธุ์พืชเศรษฐกิจที่สำาคัญ

IAM 2102 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3(2-3-4)

  (Post Harvest Technology)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

 การเตรยีมการกอ่นการเกบ็เกีย่ว กระบวนการในการเกบ็เกีย่วผลผลิตทีเ่หมาะสมสำาหรบัพชืเศรษฐกจิทีส่ำาคัญ การเปล่ียนแปลงของพชืหลงั

จากการเก็บเกี่ยว การรักษาคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยว การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวข้าว ปาล์มน้ำามัน ยางพารา อ้อย มันสำาปะหลัง ไม้ผล

IAM 2103 พืชอุตสาหกรรมและพืชพลังงาน 3(2-3-4)

  (Industrial and Renewable Energy Crops)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

 พืชเศรษฐกิจสำาคัญ เช่น ธัญพืช พืชโปรตีน พืชน้ำามัน พืชน้ำาตาล พืชพลังงาน พืชอุตสาหกรรม เป็นต้น พฤกษศาสตร์ของพืชแต่ละชนิด 

แหลง่ปลกูและสภาพแวดลอ้มทีเ่หมาะสม พนัธุแ์ละการจดัการ การจดัการแปลงปลกู โรคและแมลงศตัร ูการใชป้ระโยชนแ์ละการแปรรปู ระบบธรุกจิ

พืชเศรษฐกิจ

IAM 2202 การขยายพันธุ์พืชและการจัดการโรงเรือนสมัยใหม่       3(2-3-4)

  (Plant Propagation and Modern Nursery Management)

วิชาบังคับก่อน : IAM 1301

 หลักการ วิธีการขยายพันธุ์พืช เทคนิคการขยายพันธุ์ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การจัดการสถานที่เพื่อการขยายพันธุ์ ลักษณะและประเภท

ของโรงเรือน การเพาะต้นกล้า การบริหารจัดการการผลิตต้นกล้าและต้นพันธุ์ กฎระเบียบและมาตราฐานการผลิตกล้าพันธุ์ การขนส่งและ 

การจัดจำาหน่าย

IAM 2301 การตลาดสินค้าเกษตรทั่วไป 3(3-0-6)

  (General Agricultural Marketing)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

 ความหมาย ความสำาคัญของการตลาดสินค้าเกษตร บทบาทหน้าที่ การซ้ือขายและกำาหนดราคาสินค้า ต้นทุนและส่วนเหลื่อมการตลาด 

ระเบียบกฏเกณฑ์ และสัญญาซ้ือขาย ราคาสินค้าและการวิเคราะห์ราคา นโยบายและมาตราการของรัฐต่อการตลาด การตลาดสินค้าเฉพาะอย่าง  

เชน่ สนิคา้ธญัพชืและพชืไร ่พชืสวน ปศสุตัว ์สตัวน์้ำาและผลติภณัฑส์ตัวน์้ำา ตลาดปจัจยัการผลติทางการเกษตร การตลาดสนิคา้เกษตรลว่งหนา้ บทบาท

ของรัฐในการปรับปรุงระบบตลาดสินค้าเกษตร
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IAM 2302 เศรษฐศาสตร์การจัดการฟาร์มสมัยใหม่ 3(3-0-6)

  (Economic of Modern Farm Management)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

 แนวคิด ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคเพ่ือการตัดสินใจ การจัดการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจของหน่วยธุรกิจฟาร์มที่เกี่ยวกับ

การวิเคราะห์อุปสงค์ ต้นทุน การตั้งราคาตลอดจนการตัดสินใจลงทุน นโยบายของรัฐเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ การวิเคราะห์ การวางแผน และ 

การจัดการฟาร์มสมัยใหม่ การจัดสรรงบประมาณ การวัดผลสำาเร็จ ปัจจัยการผลิต การจัดการความเสี่ยงและความไม่แน่นอน  

IAM 2401 การจัดการธุรกิจประมง  3(3-0-6)

   (Fishery Business Management)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

 ความหมายและความสำาคญัของการจดัการธรุกจิประมง ประเภทธรุกจิประมงความสัมพนัธร์ะหวา่งผลผลิตทางการประมงกบัการตอบสนอง

ความต้องการของผู้บริโภค การประยุกต์ หลักการจัดการธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การตลาด การเงิน และหลักการที่เกี่ยวข้องเพื่อธุรกิจการประมง

IAM 2402 การจัดการเลี้ยงสัตว์ครบวงจร  3(3-0-6)

  (Integrated Livestock Management)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

 ความหมายและความสำาคญัของการจดัการเลีย้งสตัวค์รบวงจร กระบวนการเลีย้งสตัวค์รบวงจร พนัธุส์ตัว ์เทคโนโลยโีรงเรอืน สภาพแวดลอ้ม

และอาหารสัตว์ ระบบการส่งเสริมครบวงจร การแปรรูปและการเพิ่มมูลค่าสินค้า การตลาด มาตราฐานสากลด้านการผลิต

IAM 2601 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านนวัตกรรมการจัดการเกษตร 2      3(0-40-0)

  (Work Based Learning in Innovative Agricultural  Management 2)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

 การฝึกปฏิบัติด้านนวัตกรรมการจัดการธุรกิจปัจจัยการผลิต ภาคสนามด้านการส่งเสริมและการขายปัจจัยการผลิตทางด้านเมล็ดพันธุ์

ปุ๋ย สารป้องกันกำาจัดศัตรูพืช การประชุมเกษตรกร การเตรียมการจัดทำาแปลงสาธิต เทคนิควิธีการส่งเสริมการขาย การแก้ไข้ปัญหาในภาคสนาม  

การตดิตอ่รว่มมอืวางแผนการสง่เสรมิรว่มกบัสถาบนัการเงนิ การตดิตามผลการสง่เสรมิ เพือ่ใหเ้กดิประสบการณใ์นการสง่เสรมิการใชป้จัจยัการผลติ

แก่เกษตรกร

IAM 3201 การเพิ่มประสิทธิภาพทางการเกษตร 3(3-0-6)

   (Efficiency Improvement  in Agriculture)

วิชาบังคับก่อน : IAM 2102

 การเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิต ธุรกิจเกษตร การลดต้นทุน การเพิ่มมูลค่า การยกระดับคุณภาพในระบบการค้าสินค้าเกษตรครบวงจร 

ด้านวัตถุดิบ การผลิต การแปรรูป การตลาด และโลจิสติกส์

IAM 3202  นวัตกรรมและเกษตรความแม่นยำาสูง 3(3-0-6)

  (Innovation and Precision Agriculture)

วิชาบังคับก่อน : SCI 1002

 นวัตกรรมและการประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตทางการเกษตร เทคโนโลยีการระบุพิกัดตำาแหน่งบนพื้นผิวโลกโดยใช้กลุ่มของดาวเทียม 

(Global Positioning System-GPS) เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (Geographic Information System- GIS) แบบจำาลองการผลิตพืชและระบบ

สนับสนุนการตัดสินใจ (Crop Models and Decision Support System-DSS) เศรษฐศาสตร์เกษตรกรรมความแม่นยำาสูง (Economics of  

Precision Agriculture) 
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IAM 3203 กฎหมาย ข้อบังคับ และมาตรฐานสากลด้านการเกษตร 3(3-0-6)

  (Law, Regulations and Global Standards in Agriculture)

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี

 พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตรและเกณฑ์กำาหนดทั่วไปต่างๆที่เกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขอนามัยสินค้าเกษตรและอาหารเพื่อ

ความปลอดภัยและคุ้มครองผู้บริโภคและระบบการตรวจสอบรับรองตามมาตรฐานสากล (Tracibility) ความหมาย ขอบข่าย และความสำาคัญของ

มาตรฐานผลิตภัณฑ์การเกษตร ประเภทของมาตรฐานและเครื่องหมายมาตรฐาน ตลอดจนการศึกษาดูงานนอกสถานที่

IAM 3301 คณิตศาสตร์พื้นฐานเพื่อการลงทุนทางธุรกิจเกษตร            3(3-0-6)

   (Basic Mathematics for Agribusiness and Investment Project)

วิชาบังคับก่อน : BUS 3100

 คณิตศาสตร์พื้นฐาน การใช้คณิตศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์การลงทุนในโครงการธุรกิจเกษตร ขั้นตอนการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ 

แผนธุรกิจของโครงการลงทุนทางธุรกิจเกษตร การประเมินค่าโครงการ การบริหารจัดการ การควบคุมและการประเมินผลโครงการจากกรณีศึกษา

IAM 3501 เทคโนโลยีชีวภาพ และนาโนเทคโนโลยีทางการเกษตร       3(3-0-6)

  (Biotechnology and Nanotechnology in Agriculture )

วิชาบังคับก่อน : IAM 1001

 ความหมายและความสำาคัญของเทคโนโลยีชีวภาพ นาโนเทคโนโลยี การประยุกต์ใช้ไบโอเทคโนโลยีและนาโนเทคโนโลยีเพื่อการปรับปรุง

พันธุ์ การจัดการระบบเขตเกษตรกรรมการผลิตพืช

IAM 3601 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านนวัตกรรมการจัดการเกษตร 3     4(0-40-0)

  (Work Based Learning in Innovative Agricultural Management 3)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

 การฝึกปฏิบัติเพื่อผลิตพืชเศรษฐกิจครบวงจร นวัตกรรมการจัดการความรู้และงานวิจัยพัฒนาพันธุ์ การใช้เครื่องจักรกลในการเพาะกล้า 

ดำานา การผลิตเมล็ดพันธุ์หลัก การเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ด้วยเครื่องเก็บเกี่ยว (Combine Harvester) การบริหารจัดการโรงงานแปรรูปเมล็ดพันธุ์

พืช  การจัดการ การปฏิบัติงานเพาะกล้ายาง ปาล์มน้ำามัน การจัดการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์แก่เกษตรกร เพื่อให้เกิดทักษะประสบการณ์ในการ

ทำางานจริงทางด้านการพัฒนาพันธุ์พืช การส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ โดยได้รับประสบการณ์และพื้นฐานการปฏิบัติงานเป็นระบบโดยใช้เครื่องจักร

การเกษตร

IAM 4301 เทคนิคการจัดการปฏิบัติการสำาหรับธุรกิจเกษตร     3(3-0-6)

   (Operations Management Techniques for Agribusiness)

วิชาบังคับก่อน :  IAM 1301 

 แนวคิด และเทคนิคการจัดการปฏิบัติการต่อผลิตภาพ ความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจการเกษตร กระบวนการและเทคโนโลยี 

การผลติ เทคนคิการพยากรณอ์ปุสงค ์การคาดการณแ์ละการวางแผนกำาลงัการผลติ เทคนคิการเลอืกทีต่ัง้ การจดัการสนิคา้คงคลงั การจดัการคณุภาพ 

เทคนิคการควบคุมคุณภาพ เทคนิคการวางแผนและควบคุมโครงการ การจัดการแรงงานและทรัพยากรบุคคล

IAM 4501 นวัตกรรมทางเทคโนโลยีทางการเกษตร    3(3-0-6)

  (Innovation in Agricultural Technology)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

 ความหมายและความสำาคัญของนวัตกรรมเกษตร ประเภทของนวัตกรรมกระบวนการสร้างแนวคิดนวัตกรรม การปรับใช้นวัตกรรมในการ

บริหารจัดการเกษตรในเชิงธุรกิจ ข้าว ยาง ปาล์ม อ้อย มันสำาปะหลัง 

 

IAM 4502 ประเด็นคัดสรรด้านนวัตกรรมการจัดการเกษตร             3(3-0-6)

    (Selected Topics in  Innovative Agricultural Management)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

 เรื่องคัดสรรทางนวัตกรรม การผลิต ปัจจัยการผลิต และอื่นๆ
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IAM 4503 หัวข้อเฉพาะเรื่องด้านนวัตกรรมการจัดการเกษตร           3(3-0-6)

  (Special Topics in  Innovation for Agricultural Techology)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

 เรื่องเฉพาะทางนวัตกรรม การผลิต ปัจจัยการผลิต และอื่นๆ

IAM 4601 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านนวัตกรรมการจัดการเกษตร 4    6(0-40-0)

  (Work Based Learning in Innovative Agricultural Management 4)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

 การฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการจริง ประยุกต์ใช้นวัตกรรมในสถานประกอบการ และงานส่งเสริมตามความเหมาะสมของโปรแกรม 

การผลิตพืชเศรษฐกิจครบวงจร เรียนรู้การใช้วิชาการเพื่อการประกอบการธุรกิจเกษตร 

ITE 1001 วิทยาศาสตร์สำาหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5)

  (Sciences for Information Technology)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

 เน้นแนวความคิดทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่นำาไปประยุกต์ใช้ในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และนำาไปใช้ในชีวิตประจำาวัน ได้แก่   

ความสมัพนัธร์ะหวา่งแรงกบัการเคลือ่นทีข่องวตัถใุนสนามโนม้ถว่ง สนามไฟฟา้และสนามแมเ่หลก็ สมบตัขิองคลืน่กล ความสมัพนัธร์ะหวา่ง อตัราเรว็  

ความถี่และความยาวคลื่น การเกิดคลื่นเสียง บีตส์ของเสียง ความเข้มเสียงและระดับความเข้มเสียง คุณภาพเสียง คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า สเปกตรัม

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และศึกษาปฏิกิริยานิวเคลียร์ รังสีจากธาตุกัมมันตรังสีที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

ITE 1002 คณิตศาสตร์สำาหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6)

  (Mathematics for Information Technology)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

 ทฤษฎีเซต ความสัมพันธ์และฟังก์ชั่น  ตรรกศาสตร์เบื้องต้น  พีชคณิต บูลีนกลุ่มและกลุ่มย่อย ทฤษฎีกราฟและแผนภาพต้นไม้ การแปลง

เลขฐานต่างๆ

ITE 1003 สถิติสำาหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6)

  (Statistics for Information Technology)

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี

 สถิติกับการตัดสินใจและวางแผนในการดำารงชีวิตและการประกอบอาชีพ ตัวแปรสุ่ม ความน่าจะเป็นและการแจกแจงความน่าจะเป็น

ของตัวแปรสุ่ม การแจกแจงแบบทวินาม แบบปัวซองและแบบปกติ ประชากรและตัวอย่าง การสำารวจตัวอย่าง การประมาณค่า และการทดสอบ

สมมตฐิานเกีย่วกบัคา่เฉลีย่และคา่สดัสว่นของประชากรชดุเดยีวและสองชุด การวางแผนการทดลองเบือ้งตน้ การวเิคราะหค์วามแปรปรวน การถดถอย 

และสหสัมพันธ์เชิงเส้น

ITE 1101 พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6)

  (Information Technology Fundamentals)

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี

 พื้นฐานวิชาการที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ   ความแพร่หลายของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ประวัติความเป็นมาและการพัฒนาการ

ของเทคโนโลยสีารสนเทศ ความสมัพนัธร์ะหวา่งเทคโนโลยสีารสนเทศกบัองค์กร ความสัมพนัธข์องเทคโนโลยสีารสนเทศกบัวชิาการทางคอมพวิเตอร์

ITE 1102 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ 3(3-0-6)

  (Introduction to Business)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

 ลักษณะและความสำาคัญของธุรกิจ  อิทธิพลของบริบททางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองที่มีต่อธุรกิจ ธุรกิจประเภทต่างๆ หน้าท่ีหลัก 

ในการประกอบธุรกิจ ได้แก่ การผลิต การตลาด การเงิน การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ลักษณะและองค์ประกอบของธุรกิจ รวมทั้งการจัดการต่างๆ  

ได้แก่ การวางแผน การจัดการองค์การ และการควบคุมและพัฒนาองค์การ
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ITE 1201 พื้นฐานการเขียนโปรแกรม 3(2-2-5)
  (Programming Fundamentals)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
 ฝึกทักษะที่จำาเป็นในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ดี การใช้เครื่องมือในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้แก่ การคอมไพล การ
ดีบัก การทดสอบโปรแกรม การเขียนผังงานเพื่ออธิบายโครงสร้างของโปรแกรม การเขียนโปรแกรมแบบโครงสร้าง การดีบักและทดสอบโปรแกรม  
การเขียนเอกสารกำากับโปรแกรม

ITE 1202 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5)
  (Object Oriented Programming)
วิชาบังคับก่อน : ITE 1201 
 ค่าคงที่ เรฟเฟอร์เรนซ์ การกำาหนดทับการกระทำาเดิม คลาส การควบคุมการเข้าถึงข้อมูล คอนสตรัคเตอร์ เดสสตรัคเตอร์ ลำาดับการทำางาน
ของคอนสตรัคเตอร์และเดสสตรัคเตอร์ การคัดลอกคอนสตรัคเตอร์ การแปลงคอนสตรัคเตอร์ วัตถุชั่วคราว การกำาหนดทับตัวกระทำา การสืบทอด 
การซ่อนชื่อ โพลิมอร์ฟิซึม ฟังก์ชันเสมือนแท้ โอเวอร์ไรด์ดิ้ง คลาสนามธรรม การสืบทอดจากหลายคลาส การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ

ITE 1301 ระบบเว็บ 3(2-2-5)
  (Web Systems)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
 เทคโนโลยีเว็บ การเชื่อมต่อปรากฏ การสื่อสารผ่านระบบเว็บ การใช้งานเวิลด์ไวด์เว็บ การทำางานของเว็บบราวเซอร์ การค้นหาข้อมูล 
มัลติมีเดียบนเว็บ การจัดรูปแบบเอกสาร HTML การออกแบบเว็บ การสร้างและพัฒนาเว็บ

ITE 1401 โครงสร้างและองค์ประกอบคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)
  (Computer Structure and Organization)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
 องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ระดับต่ำา รวมทั้งตรรกะการทำางานของวงจรคอมพิวเตอร์ ภาษาแอสเซมบลี  
อุปกรณ์นำาเข้าและส่งออกข้อมูล หน่วยสำารองข้อมูล การให้โปรแกรมทำางาน

ITE 1801 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 3(0-40-20)
  (Work-based Learning in Information Technology 1)
วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี
 นักศึกษาเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเป็นระบบจากสถานประกอบการ นักศึกษาจะได้เรียนรู้และการปรับตัวให้ 
เขา้กบัระบบของหนว่ยงาน ผูร้ว่มงาน ผูใ้ชบ้รกิาร ในสภาพการทำางานจรงิ และไดร้บัประสบการณจ์ากการฝกึปฏบิตังิานระดบัพืน้ฐานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ การเป็นผู้ช่วยผู้แก้ปัญหาเบื้องต้นให้กับผู้ใช้งาน การเป็นผู้ช่วยผู้ติดตั้งอุปกรณ์โครงข่ายระดับพื้นฐานระยะเวลาและจำานวนชั่วโมงในการ
ปฏบิตัใิหเ้ปน็ไปตามทีค่ณะวชิาประกาศ ภายใตก้ารควบคมุดแูลของพนกังานพีเ่ล้ียงของสถานประกอบการ การประเมนิผลการปฏิบตังิานให้เปน็ตาม
เกณฑ์ที่ตกลงร่วมกันระหว่างสถานประกอบการและสถาบัน

ITE 2101 พฤติกรรมองค์กรเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6)
  (Information Technology Organization Behavior)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
 รูปแบบขององค์กรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อดีข้อเสีย บทบาทและความรับผิดชอบขององค์กรแต่ละประเภท การสร้างรูปแบบ
องค์กรสมัยใหม่ พฤติกรรมของบุคคลในองค์กรเทคโนโลยีสารสนเทศ

ITE 2201 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี 3(2-2-5)
  (Data Structure and Algorithm)
วิชาบังคับก่อน : ITE 1201 
 โครงสร้างข้อมูลขั้นพื้นฐานและการกระทำาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ อาเรย์ สแตก คิว ลิสต์ ตาราง ต้นไม้ และ กราฟ ชนิดข้อมูลนามธรรมในภาษา
ชั้นสูง อัลกอริทึมแบบเรียกตัวเอง และแบบทำาซ้ำา การวิเคราะห์ความซับซ้อนเชิงพื้นที่และเชิงเวลา อัลกอริทึมการเรียงลำาดับและการค้นหา และ 
ความซับซ้อนของแต่ละวิธี
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ITE 2301 ระบบฐานข้อมูล 3(3-0-6)
  (Database Systems)
วิชาบังคับก่อน : ITE 1201 
 ระบบฐานขอ้มลู แฟม้ขอ้มลูและฐานข้อมลู สถาปตัยกรรมของระบบฐานขอ้มลู หนว่ยขอ้มลูและความสมัพนัธข์องหนว่ยขอ้มลู การออกแบบ
ฐานขอ้มลูดว้ยวธิแีผนภาพออีาร ์การออกแบบฐานขอ้มลูดว้ยวธินีอรม์ลัไลเซชนั โครงสรา้งฐานขอ้มลูแบบลำาดบัชัน้ แบบโครงขา่ย และแบบเชงิสมัพนัธ ์
ภาษาฐานข้อมูลและภาษาเรียกค้นข้อมูล

ITE 2401 ระบบปฏิบัติการ 3(3-0-6)
  (Operating Systems)
วิชาบังคับก่อน  : ITE 1101 
 แนวคิดที่ใช้ในการออกแบบระบบปฏิบัติการสมัยใหม่ ได้แก่ โพรเซสโมเดลของการประมวลผล ความสัมพันธ์ระหว่างการเกียดกัน และ 
การทำางานร่วมกันของโพรเซส การใช้เซมาฟอร์ การส่งผ่านข้อความ และมอนิเตอร์ นอกจากนั้นยังกล่าวถึงการตรวจจับเด็ดล็อกของโพรเซสและ 
การป้องกัน และยังกล่าวถึงการจัดการทรัพยากรต่างๆ ตั้งแต่การจัดตารางทำางานให้โพรเซสเซอร์ การบริหารหน่วยความจำา และการจัดการหน่วย
ความจำาสำารอง และสุดท้ายยังกล่าวถึงสถาปัตยกรรมของระบบปฏิบัติการต่างๆ และทิศทางการออกแบบและพัฒนาของระบบปฏิบัติการในอนาคต

ITE 2402 ระบบโครงข่าย 3(3-0-6)
  (Networking Systems)
วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี
 การทำางานของเครือข่าย ความสำาคัญของเครือข่าย รูปแบบของ OSI รวมทั้งหัวข้อเกี่ยวกับ LANs WANs Topology เซอร์วิสโพรไวเดอร์  
แพคเก็ต เราท์เตอร์ สวิตช์ ระบบสื่อสารไร้สาย และโปรโตคอลบนปรากฏ

ITE 2801 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 3(0-40-20)
  (Work-based Learning in Information Technology 2)
วิชาบังคับก่อน  : ITE 1801 
 นักศึกษาเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเป็นระบบจากสถานประกอบการ นักศึกษาได้รัประสบการณ์จากการฝึกปฏิบัติ
งานด้านต่างๆ ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระดับพื้นฐาน การเป็นผู้ช่วยผู้แก้ปัญหาเบื้องต้นให้กับผู้ใช้งาน การเป็นผู้ช่วยผู้ติดตั้งอุปกรณ์โครงข่าย 
การเปน็ผูช้ว่ยผูท้ดสอบโปรแกรม ระยะเวลาและจำานวนชัว่โมงในการปฏิบตัใิหเ้ปน็ไปตามทีค่ณะประกาศ ภายใตก้ารควบคุมดแูลของพนกังานพีเ่ลีย้ง
ของสถานประกอบการ การประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นตามเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกันระหว่างสถานประกอบการและสถาบัน

ITE 3101 การสื่อสารทางวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6)
  (Information Technology Professional Communication)
วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี
 การพดูและเขยีนเชงิเทคนคิ และการสือ่สารทางวชิาชพี รวมทัง้การนำาเสนอโครงการ รายงาน เทคนคิการนำาเสนอผลงาน การเขยีนรายงาน
อย่างเป็นทางการ

ITE 3102 จริยธรรมและมาตรฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6)
  (Ethics and Standards for Information Technology)
วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี
 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ทั้งในด้านการเก็บรักษาข้อมูลขององค์กรและของลูกค้า  
ความเป็นกลางในการจัดซื้อจัดจ้าง ธรรมาภิบาล มาตรฐานวิชาชีพและวิธีการปฏิบัติ รวมทั้งผลกระทบด้านเทคโนโลยีต่อสังคม

ITE 3103 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3(3-0-6)
  (Management Information Systems)
วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี
 การจดัระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ  การนำาคอมพวิเตอรม์าใชใ้นการบรหิารงานองคก์รสมยัใหม ่บทบาทและความสำาคญัของสารสนเทศ
ในการบริหารงาน การออกแบบระบบย่อย การกำาหนดโครงสร้างและขนาดของระบบข้อมูล  การพัฒนาระบบสำาหรับองค์การขนาดต่างๆ การใช้ 
ข้อสนเทศในการรายงาน ควบคุมติดตามผล และช่วยการตัดสินใจในทางธุรกิจ โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ได้แก่ OLAP, Data Warehousing
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ITE 3201 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3(3-0-6)

  (Software Engineering)

วิชาบังคับก่อน : ITE 1202 

 ศึกษาสาระสำาคัญในวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิธีการพัฒนาความต้องการ และข้อกำาหนดของซอฟต์แวร์ วิธีการออกแบบซอฟต์แวร์แบบ

ดั้งเดิม และแบบเชิงอ็อบเจกต์ การตรวจสอบซอฟต์แวร์เทียบกับความต้องการ และเทียบกับข้อกำาหนด การยืนยันความถูกต้องของซอฟต์แวร์  

การทดสอบซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์เมตริกซ์ การรับรองคุณภาพ การบริหารโครงงานและโครงสร้างทีม ตลอดจนการบำารุงรักษาซอฟต์แวร์ และ 

เครื่องมือที่ช่วยในงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์

ITE 3301 การโต้ตอบระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)

  (Human-Computer Interaction)

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี

 แบบจำาลอง และวธิกีาร ของการสือ่สาร การใชง้านระบบออกแบบการเชือ่มตอ่ การพจิารณาผู้ใช ้การนำาเสนอทางสายตา หลักการออกแบบ 

วิธีการออกแบบส่วนเชื่อมต่อ แนวทางการใช้ประโยชน์ การประเมินผล การพิจารณาในเชิงสังคม การใช้งานเป็นกลุ่ม การใช้มัลติมีเดีย และมุมมอง

ในการใช้สื่อ

ITE 3501 ความมั่นคงของเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6)

  (Information Technology Security)

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี

 แนวคิดเกี่ยวกับความสำาคัญของข้อมูล ความสำาคัญของความมั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศในการออกแบบระบบงาน รวมทั้งศึกษาองค์

ประกอบของนโยบายความปลอดภัยของสารสนเทศ การโจมตีข้อมูล ความไม่มั่นคงของข้อมูล ความน่าเชื่อถือของข้อมูล การซ่อมข้อมูล สภาพของ

สารสนเทศ การสืบค้นร่องรอย

ITE 3601 การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ 3(3-0-6)

  (Systems Analysis and Design)

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี

 องค์ประกอบของระบบ วัฏจักรของการวิเคราะห์ระบบ ระเบียบวิธีวิเคราะห์ระบบ และเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ การศึกษาความ 

เป็นไปได้ในด้านของเทคนิค การดำาเนินงาน และความคุ้มค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ การใช้แผนภาพการไหลของข้อมูล แผนภาพความสัมพันธ์ของข้อมูล  

การออกแบบการนำาเข้าข้อมูล และการแสดงผลข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูล การเขียนเอกสารประกอบ การนำาเสนอผลการวิเคราะห์

ITE 3801 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 4(0-40-20)

  (Work-based Learning in Information Technology 3)

วิชาบังคับก่อน : ITE 2801 

 ความรู้นักศึกษาเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเป็นระบบจากสถานประกอบการ นักศึกษาได้รัประสบการณ์จากการฝึก

ปฏบิตังิานดา้นตา่งๆ ของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ การเปน็ผูแ้กป้ญัหาเบือ้งตน้ใหก้บัผูใ้ชง้าน การเปน็ผูต้ดิตัง้อปุกรณโ์ครงขา่ย ผูท้ดสอบโปรแกรม 

ผู้เขียนโปรแกรมการใช้งาน ในระดับพื้นฐานที่ไม่มีความซับซ้อน ระยะเวลาและจำานวนชั่วโมงในการปฏิบัติให้เป็นไปตามที่คณะประกาศ ภายใต้ 

การควบคุมดูแลของพนักงานพี่เลี้ยงของสถานประกอบการ การประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นตามเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกันระหว่างสถานประกอบ

การและสถาบัน

ITE 4301 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเขียนโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล 3(2-2-5)
  (Database Programming Workshop)
วิชาบังคับก่อน  : ITE 2301 
 การนำาผลลัพธ์ซ่ึงได้จากการเตรียมโครงงานสารสนเทศ มาทำาการพัฒนาโปรแกรม ทดสอบ และติดตั้งกับระบบงานจริง ซึ่งจะได้ผลลัพธ์
เป็นโปรแกรมที่สามารถใช้งานได้จริง พร้อมทั้งเอกสารประกอบการบริหารโครงการ และเอกสารในการออกแบบโปรแกรมที่จำาเป็นทั้งหมด
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ITE 4302 คลังข้อมูลและการทำาเหมืองข้อมูล 3(3-0-6)
  (Data Warehouse and Data Mining)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
 หลกัการและความสำาคญัของคลงัขอ้มลู วธิกีารเตรยีม คดัเลอืกกลัน่กรองและเกบ็รวบรวมขอ้มลูขององคก์ร ประโยชนแ์ละวธิกีารสรา้งคลงั
ข้อมูล การแยกแยะประเภทของคลังข้อมูล ความหมาย หลักการและประโยชน์ของการทำาเหมืองข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจและการตลาด
ดว้ยการทำาเหมอืงขอ้มลู  การประเมนิความพรอ้มขององคก์รในการพฒันาคลงัขอ้มลูและการทำาเหมอืงขอ้มลู การนำาผลลพัธข์องการทำาเหมอืงขอ้มลู
เพื่อใช้คาดการณ์และหากลุ่มเป้าหมายทางการตลาด แนวโน้มของคลังข้อมูลและการทำาเหมืองข้อมูลในอนาคต

ITE 4303 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 3(3-0-6)
  (Electronic Commerce)
วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี
 ความหมายและประวัติความเป็นมาของระบบอิเล็กทรอนิกส์เชิงพาณิชย์ องค์ประกอบของระบบอิเล็กทรอนิกส์เชิงพาณิชย์ ได้แก่  ระบบ 
การแลกเปลี่ยนข่าวสาร ระบบการซื้อขาย ผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ วางแผนระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลการค้าในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์  
ทดลองการออกแบบโครงงานและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี WWW โปรแกรมเข้ากับโครงงานเชิงพาณิชย์ โดยใช้เครื่องมือพัฒนาเว็บที่ทันสมัย

ITE 4304 การบริหารโครงการสารสนเทศ 3(3-0-6)

  (IT Project Management)

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี

 ลักษณะการพัฒนางานสารสนเทศ การวางแผนโครงการ การจัดตารางเวลา การจัดสรรทรัพยากร การจัดองค์กร การติดตามความคืบหน้า 

ของโครงการ การควบคุมคุณภาพของโครงการ การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการทำาโครงการ ความสำาคัญของหน่วยงาน Project Management  

Office (PMO) การแก้ไขปัญหาและการวัดความสำาเร็จของโครงการ

ITE 4305 หลักการออกแบบเว็บชุมชน 3(3-0-6)
  (Social Web Concepts and Design)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
 หลักการและวัตถุประสงค์ของเว็บชุมชน แนวคิด ความเป็นมา ประโยชน์ กลุ่มเป้าหมายและการออกแบบของเว็บชุมชนที่แพร่หลายอยู่ 
ในปัจจุบัน เทคโนโลยีใหม่ๆ ในการพัฒนาเว็บชุมชน และเตรียมพร้อมการเข้าสู่เว็บยุคที่ 3

ITE 4306 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกระบวนการมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6)
  (Introduction to Information Technology Standard Processes)
วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี
 นยิามและประโยชนข์องกระบวนการมาตรฐานเทคโนโลยสีารสนเทศ ความเปน็มาและหลักการพืน้ฐานของมาตรฐานทีเ่กีย่วกบังานเทคโนโลยี
สารสนเทศแบบต่างๆ เช่น มาตรฐาน CMMI มาตรฐาน ITIL Best Practice มาตรฐาน ISO/IEC 20000 รวมถึงแนวทางการประยุกต์ใช้มาตรฐาน
ต่างๆ กับการบริหารจัดการภายในองค์กร เพื่อลดความสูญเสียและความซ้ำาซ้อนในการทำางาน

ITE 4307 กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6)
  (Information Technology Laws)
วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี
 หลักนิติศาสตร์ กฎหมายการค้า กฎหมายสิทธิบัตร กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า การคุ้มครองการออกแบบ
วงจรรวม กฎหมายและกฎการค้าระหว่างประเทศเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำาผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
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ITE 4308 การค้นคืนสารสนเทศ 3(3-0-6)
  (Information Retrieval)
วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี
 การค้นคืนบูลีน คำาศัพท์และพจนานุกรม การสกัดคุณลักษณะ การให้คะแนน การให้น้ำาหนักของคำาศัพท์ แบบจำาลองปริภูมิเวกเตอร์  
แบบจำาลองภาษา การวัดประสิทธิภาพการค้นคืน การลดมิติ การจัดหมวดหมู่เอกสาร การค้นคืนภาพและวีดิทัศน์

ITE 4309 ปัญญาประดิษฐ์ 3(3-0-6)

 (Artificial Intelligence)

วิชาบังคับก่อน  : ITE 2201

 ความหมายของปัญญาประดิษฐ์ แนวทางในการแทนความรู้ และเทคนิคเชิงปัญญาประดิษฐ์ ได้แก่ วิธีการค้นหา (Searching) ตรรกะ

คลุมเครือ (Fuzzy logic) และระบบที่ใช้กฎ (Rule-based system) โครงข่ายประสาทเทียม ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม รวมทั้งเทคนิคพื้นฐาน 

ของการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) และการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural Language)

ITE 4310 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเขียนโปรแกรมจาวา 3(2-2-5)

  (JAVA Programming Workshop)

วิชาบังคับก่อน : ITE 1201 

 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาจาวา ไวยากรณ์โปรแกรมภาษาจาวา ข้อยกเว้น อินพุต-เอาท์พุตในภาษา คลาส เป็นต้น การใช้อินเตอร์เฟส 

การเขียนโปรแกรมจาวาบนเว็บ การสร้างโปรแกรมติดต่อผู้ใช้งาน การจัดการกับอีเวนต์ของโปรแกรมติดต่อกับผู้ใช้งาน การเขียนโปรแกรมจาวาบน

เว็บให้ใช้งานกับแอพพลิเคชั่น

ITE 4311 การพัฒนาซอฟต์แวร์มาตรฐานเปิด 3(3-0-6)

  (Open Standard Software Development)

วิชาบังคับก่อน  : ITE 1201 

 ประวัติและความเป็นมาของซอฟต์แวร์มาตรฐานเปิด ปรัชญาด้านซอฟต์แวร์มาตรฐานเปิด ความแตกต่างระหว่างซอฟต์แวร์มาตรฐานเปิด  

และซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส นิยามและลิขสิทธิ์ของโอเพนซอร์ส ความสำาคัญ ประเภทและรายละเอียดของสัญญาอนุญาต กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับ 

โอเพนซอรส์ การผลติและการตลาด ชมุชนโอเพนซอรส์ การประยกุตใ์ชง้าน แบบจำาลองทางธรุกจิและแนวโนม้ในอนาคตของซอฟตแ์วรม์าตรฐานเปดิ

และซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส วิธีการพัฒนาซอฟต์แวร์มาตรฐานเปิดในหลายแพลตฟอร์ม การพัฒนาซอฟต์แวร์มาตรฐานเปิดในภาษาต่างๆ

ITE 4312 หลักการเขียนโปรแกรมเพื่อการสื่อสารในระบบโครงข่าย 3(2-2-5)

  (Network  Programming)

วิชาบังคับก่อน  : ITE 1201 

 การเขียนโปรแกรมเพื่อติดต่อระหว่างโพรเซส เทคนิคในการทำางานร่วมกันระหว่างโพรเซส การบริหารหน่วยความจำาขั้นสูง การจัดการ

กับระบบไฟล์ ความมั่นคงในการทำางานแบบไคลเอนต์เซิร์ฟเวอร์ โพรเซสแบบมัลติเทรด และเทคนิคต่างๆ ในการส่ือสารผ่านโครงข่าย นอกจากนี้

วิชานี้ยังกล่าวถึงการพัฒนาแอปพลิเคชันแบบ 32 บิต การเขียนโปรแกรมแบบ DLL การเขียนโปรแกรมบริการเว็บ การกำาหนดความสำาคัญกับเทรด

เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ  การเขียนโปรแกรมไคลเอนต์เซิร์ฟเวอร์โดยใช้วินโดวส์ซอกเก็ต การใช้เนมไปป์ในการสื่อสารระหว่างโพรเซส การใช้งาน

คอมโพเนนต์แบบกระจายโดยใช้ DCOM และการเขียนคอมโพเนนต์แบบ .NET โดยใช้ SOAP

ITE 4313 การวิจัยดำาเนินการ 3(3-0-6)

  (Operations Research)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

 กำาหนดการเชงิเส้น หลกัการแก้ปญัหาดว้ยวธิซีมิเพลก็ ปญัหาการหาคา่เหมาะสมทีส่ดุ ปญัหาการขนสง่ การจดังาน การจำาลองรปูแบบปญัหา 

การวิเคราะห์โครงข่ายงาน รูปแบบของแถวคอย การเขียนโปรแกรมเชิงพลวัต การนำาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในด้านการวิจัยดำาเนินงานมาประยุกต์ 

ใช้แก้ปัญหาต่างๆ ตามหัวข้อทฤษฎีที่ได้ศึกษามา



527

ITE 4314 การสื่อสารในระบบไร้สายและระบบเคลื่อนที่ 3(3-0-6)

  (Wireless and Mobile Communications)

วิชาบังคับก่อน  : ITE 2402 

 ทักษะการสืบค้นสารสนเทศ โดยเน้นข้ันตอนวิธีในการสืบค้นเอกสาร หรือข้อความ ครอบคลุมทุกแขนงวิจัยในสาขาวิชา เนื้อหาจะเริ่ม

ด้วยการพิจารณาธรรมชาติ ตัวแทนและโครงสร้างของสารสนเทศ ความแตกต่างระหว่างการสืบค้นสารสนเทศในการค้นหาข้อความแบบมีข้อจำากัด  

และแบบไม่มีข้อจำากัด (Full text retrieval) และองค์ประกอบพื้นฐานของระบบการสืบค้นสารสนเทศ

ITE 4315 คอมพิวเตอร์กราฟิกและแอนนิเมชั่นเบื้องต้น 3(3-0-6)
  (Introduction to Computer Graphics & Animation)
วิชาบังคับก่อน : ITE 2402 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสร้างภาพด้วยคอมพิวเตอร์ โครงสร้างข้อมูลสำาหรับกราฟฟิกเทคนิคการสร้างและการเก็บภาพ การย่อภาพ   
การขยายภาพ การย้ายตำาแหน่ง การหมุน การตัดภาพ กระบวนการสร้างภาพและระบายสี การทำาภาพเคลื่อนไหว ทฤษฎีสี และการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์กราฟิกด้วยภาษาระดับสูง

ITE 4701 การเตรียมโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1(0-2-1)
  (Information Technology Project Preparation)
วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี
 การเตรียมโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นการนำาความรู้ที่ได้ศึกษาทั้งหมดในหลักสูตร ทำาการออกแบบโครงการและวิเคราะห์ 
ระบบงาน โดยใชค้วามรูพ้ืน้ฐานทางเทคโนโลยสีารสนเทศมาประยกุตใ์ชง้านใหเ้ปน็รปูธรรม โครงการทีเ่ลือกจะใช้โครงการจรงิจากสถานประกอบการ
ทีร่ว่มเปน็โครงขา่ยพนัธมติรทางวชิาการ มอีาจารยท์ีป่รกึษาเปน็ผูใ้หค้ำาแนะนำา และไดผ้ลลพัธเ์ปน็แบบนำาเสนอโครงงานพรอ้มรายละเอยีดคณุสมบตัิ
ทางเทคนิคของโปรแกรม ตลอดจนแผนผังแสดงกระบวนการทำางานของโปรแกรมที่พร้อมนำาไปใช้ในการพัฒนาโปรแกรม ทดสอบและติดตั้งระบบ 
ในโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ITE 4702 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(0-6-3)
  (Information Technology Project)
วิชาบังคับก่อน : ITE 4701 
 การนำาผลลัพธ์ซ่ึงได้จากการเตรียมโครงงานสารสนเทศ มาทำาการพัฒนาโปรแกรม ทดสอบ และติดตั้งกับระบบงานจริง ซึ่งจะได้ผลลัพธ์
เป็นโปรแกรมที่สามารถใช้งานได้จริง  พร้อมทั้งเอกสารประกอบการบริหารโครงงาน  และเอกสารในการออกแบบโปรแกรมที่จำาเป็นทั้งหมด

ITE 4703 สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6)
  (Seminar in Information Technology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
 แนวคดิ ความเปน็มา วธิกีาร และการประยกุตใ์ชค้วามรูห้รอืเทคโนโลยใีหมท่ีเ่กีย่วขอ้งกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ แพลตฟอรม์ ภาษาโปรแกรม  
และซอฟ์ตแวร์ใหม่ที่เป็นที่นิยมในงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ITE 4801 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 6(0-40-20)
  (Work-based Learning in Information Technology 4)
วิชาบังคับก่อน : ITE 3801 
 ความรู้นักศึกษาเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเป็นระบบจากสถานประกอบการ นักศึกษาได้รัประสบการณ์จากการฝึก
ปฏบิตังิานดา้นตา่งๆ ของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ การเปน็ผูแ้กป้ญัหาเบือ้งตน้ใหก้บัผูใ้ชง้าน การเปน็ผูต้ดิตัง้อปุกรณโ์ครงขา่ย ผูท้ดสอบโปรแกรม 
เขยีนโปรแกรมการใชง้าน ในระดบัทีม่คีวามซับซอ้นมากขึน้ ระยะเวลาและจำานวนชัว่โมงในการปฏบิตัใิหเ้ปน็ไปตามทีค่ณะประกาศ ภายใตก้ารควบคมุ
ดแูลของพนกังานพีเ่ลีย้งของสถานประกอบการ การประเมนิผลการปฏบิตังิานใหเ้ปน็ตามเกณฑท์ีต่กลงรว่มกนัระหวา่งสถานประกอบการและสถาบนั
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ITE 4901 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6)
  (Selected Topics in Information Technology)
วิชาบังคับก่อน : ได้รับความเห็นชอบจากผู้สอน
 หัวข้อด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่แตกต่างจากวิชาที่เปิดสอนปกติ เพื่อให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในขณะนั้น

JPN 1000 ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน Prerequisite Course
  (Basic Japanese)
วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี
 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่น โครงสร้างภาษาญี่ปุ่น การออกเสียงภาษาญี่ปุ่น ฝึกเขียนอักษรฮิระงะนะ อักษรคะตะคะนะ อักษรผสม 
และอักษรคันจิเบื้องต้น

JPN 1100 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น 3(3-0-6)
  (Introduction to Japan)
วิชาบังคับก่อน   : ไม่มี
 ลักษณะการเมืองการปกครอง ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ เศรษฐกิจและการค้า สังคม ประเพณีและวัฒนธรรม ความเชื่อและทัศนคติ
ของชาวญี่ปุ่น เทคโนโลยี การคมนาคม และความเจริญก้าวหน้า  ระบบการศึกษาของญี่ปุ่น

JPN 1201 ภาษาญี่ปุ่น 1 3(3-0-6)
  (Japanese 1)
วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี
 ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนคำาศัพท์ สำานวน ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นระดับพื้นฐานและรู้อักษรคันจิพื้นฐานประมาณ 100 ตัว

JPN 1202 ภาษาญี่ปุ่น 2 3(3-0-6)
  (Japanese 2)
วิชาบังคับก่อน  : JPN 1201 ภาษาญี่ปุ่น 1
 ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนคำาศัพท์ สำานวน ไวยากรณ์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำาวัน และอักษรคันจิเพิ่มขึ้นจากรายวิชาภาษาญี่ปุ่น 1 
อีกอย่างน้อย 100 ตัว การฝึกออกเสียงการใช้คำา และการฝึกประโยคพื้นฐานประเภทต่างๆ

JPN 1203 การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 3(2-2-5)
  (Japanese Conversation)
วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี
 ทักษะการสนทนาในชีวิตประจำาวัน เข้าใจรูปแบบการสนทนาจากสถานการณ์ต่างๆ เน้นการฝึกฟังและพูดจากส่ือหลากหลายประเภท  
และพูดสนทนาตามสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำาวันได้อย่างเหมาะสม

JPN 1204 การอ่านภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 3(2-2-5)
  (Basic Japanese Reading)
วิชาบังคับก่อน  : JPN 1201 ภาษาญี่ปุ่น 1
 ทักษะการอ่านคำาศัพท์ สำานวน ประโยค ข้อความ บทความอย่างง่าย ฝึกการจับใจความสำาคัญของเรื่องที่อ่าน โดยเน้นการออกเสียง 
ภาษาญี่ปุ่นให้ถูกต้อง

JPN 1221 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 1 3(0-40-20)
  (Work-based Learning in Business Japanese 1)
วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี
 การฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง เรียนรู้ทักษะการทำางานในสำานักงาน และมีการรายงานผลการปฏิบัติงาน
อย่างเป็นระบบ ในความดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมกับพนักงานที่ปรึกษาในสถานประกอบการ
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JPN 2001 ภาษาญี่ปุ่น 1 3(2-2-5) 
  (Japanese 1) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 การฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาญี่ปุ่นระดับพื้นฐาน ทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ อักษรฮิระงะนะ อักษรคะตะคะนะ และอักษรคันจิ 
ในปริมาณที่เหมาะสมแก่การสื่อสารเบื้องต้น การฝึกการอออกเสียงและไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นระดับพื้นฐาน

JPN 2002 ภาษาญี่ปุ่น 2  3(2-2-5)
  (Japanese 2) 
วิชาบังคับก่อน : JPN 2001 ภาษาญี่ปุ่น 1 
 การฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนคำาศัพท์ และอักษรคันจิเพิ่มขึ้นจากรายวิชาภาษาญี่ปุ่น 1 อีกอย่างน้อย 100 ตัว การฝึกออกเสียง 
การใช้คำา และการฝึกประโยคพื้นฐานประเภทต่างๆ สำานวนภาษาญี่ปุ่นอย่างง่ายที่จำาเป็นต่อการสื่อสารในชีวิตประจำาวัน

JPN 2003 ภาษาญี่ปุ่น 3 3(2-2-5) 

  (Japanese 3) 

วิชาบังคับก่อน : JPN 2002 ภาษาญี่ปุ่น 2 

 การพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนคำาศัพท์และอักษรคันจิเพิ่มขึ้นจากรายวิชาภาษาญี่ปุ่น 2 อีกอย่างน้อย 150 ตัว การฝึกประโยค

ที่ซับซ้อนขึ้น สำานวนภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานที่จำาเป็นต่อการสื่อสารในบริบทต่างๆ 

JPN 2004 ภาษาญี่ปุ่น 4 3(2-2-5) 

  (Japanese 4) 

วิชาบังคับก่อน : JPN 2003 ภาษาญี่ปุ่น 3 

 การพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนคำาศัพท์และอักษรคันจิเพิ่มขึ้นจากรายวิชาภาษาญี่ปุ่น 3 อีกอย่างน้อย 200 ตัว การฝึกประโยค

ที่ซับซ้อนขึ้นและความเรียง สำานวนภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานที่จำาเป็นต่อการสื่อสารในบริบทต่างๆ

JPN 2005 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 

  (Business Japanese) 3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : JPN 2004 ภาษาญี่ปุ่น 4 

 การใช้ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ โดยเน้นคำาศัพท์ในแวดวงธุรกิจ ทั้งการฟังการพูดเพื่อใช้ในสำานักงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง การอ่านบทความเชิง

ธุรกิจเพื่อจับประเด็นสำาคัญ การเขียนและการส่งเอกสารทางธุรกิจ ทั้งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (email) และจดหมายเชิงธุรกิจ อีกทั้งเพื่อการแนะนำา

ตัวเองสำาหรับการสมัครเข้าทำางานในองค์กรญี่ปุ่นต่างๆ ร่วมทั้งการสนทนาทางธุรกิจ การนำาเสนอผลงานและบุคคลเชิงธุรกิจ

JPN 2006 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารทางการตลาด 3(2-2-5)

  (Japanese for Marketing Communication) 

วิชาบังคับก่อน : JPN 2005 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 

 การใช้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการตลาด และการเข้าใจถึงชนิดของสินค้าที่ทำาการจำาหน่าย เช่น สามารถอ่านฉลากสินค้า ส่วนประกอบของ

สินค้า สถานที่ผลิต วันที่ผลิต วันหมดอายุ ร่วมทั้งการเข้าใจถึงเนื้อหาของการโฆษณาสินค้า และการประชาสัมพันธ์สินค้าในช่วงส่งเสริมการตลาด  

(Promotion) เพื่อกระตุ้นกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค  

JPN 2205 ภาษาญี่ปุ่น 3 3(3-0-6)

  (Japanese 3)

วิชาบังคับก่อน  : JPN 1202 ภาษาญี่ปุ่น 2

 ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนคำาศัพท์ สำานวน ไวยากรณ์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำาวัน และอักษรคันจิเพิ่มขึ้นจากรายวิชาภาษาญี่ปุ่น 2 

อีกอย่างน้อย 150 ตัว การฝึกประโยคที่ซับซ้อนขึ้น
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JPN 2206 ภาษาญี่ปุ่น 4 3(3-0-6)

  (Japanese 4)

วิชาบังคับก่อน  : JPN 2205 ภาษาญี่ปุ่น 3

 ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนคำาศัพท์ สำานวน ไวยากรณ์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำาวัน และอักษรคันจิเพิ่มขึ้นจากรายวิชาภาษาญี่ปุ่น 3 

อีกอย่างน้อย 150 ตัว การฝึกประโยคที่ซับซ้อนขึ้นและความเรียง

JPN 2207 การเขียนภาษาญี่ปุ่น 3(2-2-5)

  (Japanese Writing)

วิชาบังคับก่อน  : JPN 1202 ภาษาญี่ปุ่น 2

 ทักษะการเขียนประโยคภาษาญี่ปุ่นโดยเน้นความถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ เขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่นสั้นๆ ได้

JPN 2208 การแปลภาษาญี่ปุ่น 3(2-2-5)

  (Japanese Translation)

วิชาบังคับก่อน  : JPN 1202 ภาษาญี่ปุ่น 2

 ทฤษฎแีละกลวธิใีนการแปลภาษาญีปุ่น่เปน็ภาษาไทย และภาษาไทยเปน็ภาษาญีปุ่น่ ฝกึแปลประโยคทีม่โีครงสรา้งอยา่งงา่ยๆ จนถงึประโยค

ที่ซับซ้อนขึ้น ทั้งจากภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทย และภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุ่น

JPN 2209 การอ่านภาษาญี่ปุ่นเชิงวิเคราะห์ 3(2-2-5)

  (Analytical Reading in Japanese)

วิชาบังคับก่อน  : JPN 1204 การอ่านภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น

 ทักษะการอ่านเพื่อวิเคราะห์ข้อเท็จจริง ความคิดเห็น จุดมุ่งหมายในการเขียน การวิเคราะห์โครงสร้างประโยค การวิเคราะห์ความหมาย

ระดับคำา วลี ประโยค และย่อหน้า 

JPN 2210 การสนทนาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 3(2-2-5)

  (Business Japanese Conversation)

วิชาบังคับก่อน  : JPN 1203 การสนทนาภาษาญี่ปุ่น

 ทักษะการสนทนาเชิงธุรกิจ ด้านการติดต่อ การเสนอราคา การสั่งซื้อ การส่งมอบสินค้า การชำาระเงิน โดยฝึกฝนจากบทสนทนาที่สมมติขึ้น

จากสถานการณ์ในการเจรจาธุรกิจ 

JPN 2222 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 2 3(0-40-20)

  (Work-based Learning in Business Japanese 2)

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี

 การฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง เรียนรู้ทักษะการทำางานในธุรกิจการให้บริการ และมีการรายงานผล 

การปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ ในความดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมกับพนักงานที่ปรึกษาในสถานประกอบการ

JPN 3211 การอ่านภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 3(2-2-5)

  (Business Japanese Reading)

วิชาบังคับก่อน  : JPN 1204 การอ่านภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น

 ทักษะการอ่านงานเขียนที่เกี่ยวกับธุรกิจที่มีเนื้อหาซับซ้อน โดยเน้นการตีความ และนำาไปสื่อสารต่อได้อย่างถูกต้อง 

JPN 3212 การเขียนภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 3(2-2-5)

  (Business Japanese Writing)

วิชาบังคับก่อน  : JPN 2207 การเขียนภาษาญี่ปุ่น

 ทักษะการเขียนข้อความทางธุรกิจประเภทต่างๆ บันทึกการประชุม การเขียนรายงาน ข่าวเชิงธุรกิจ



531

JPN 3213 การแปลภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 3(2-2-5)

  (Business Japanese Translation)

วิชาบังคับก่อน  : JPN 2208 การแปลภาษาญี่ปุ่น

 ฝึกแปลบทความจากภาษาญ่ีปุ่นเป็นภาษาไทย และจากภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุ่น รวมทั้งศึกษาสำานวนต่างๆ โดยเน้นการแปลเอกสาร 

ทางธุรกิจ จดหมายธุรกิจ รายงาน หนังสือ คู่มือ ฯลฯ

JPN 3214 การนำาเสนอเชิงธุรกิจด้วยภาษาญี่ปุ่น 3(2-2-5)

  (Business Presentation in Japanese)

วิชาบังคับก่อน  : JPN 2206 ภาษาญี่ปุ่น 4

 ทฤษฎีและกลวิธีการใช้ภาษาญี่ปุ่นในการนำาเสนองานเชิงธุรกิจ การใช้ส่ือและเทคนิคในการนำาเสนอ เรียนรู้ขั้นตอน กระบวนการจัดทำา

โครงการธุรกิจ และนำาเสนองานด้วยภาษาญี่ปุ่นอย่างมืออาชีพ

JPN 3215 ภาษาญี่ปุ่นสำาหรับภาคอุตสาหกรรม 3(2-2-5)

  (Japanese for Industry)

วิชาบังคับก่อน  : JPN 2206 ภาษาญี่ปุ่น 4

 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม ระบบการบริหารงานในรูปแบบของชาวญี่ปุ่น คำาศัพท์ สำานวน รูปแบบประโยคภาษาญี่ปุ่นท่ีใช้ใน 

แวดวงธุรกิจภาคอุตสาหกรรม

JPN 3216 สัมมนาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 3(2-2-5)

  (Seminar in Business Japanese)

วิชาบังคับก่อน  : JPN 2207 ภาษาญี่ปุ่น 4

 สัมมนาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ โดยการนำาเสนอประสบการณ์อาชีพเกี่ยวกับการใช้ภาษาญี่ปุ่น

JPN 3223 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 3 3(0-40-20)

  (Work-based Learning in Business Japanese 3)

วิชาบังคับก่อน   : ไม่มี

 การฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการไม่น้อยกว่า 200 ช่ัวโมง เรียนรู้ด้านสังคม วัฒนธรรมและการทำางานของญี่ปุ่น มีการรายงานผล 

การปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ ในความดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมกับพนักงานที่ปรึกษาในสถานประกอบการ

JPN 4224 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 4 6(0-40-20)

  (Work-based Learning in Business Japanese 4)

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี

 การฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการไม่น้อยกว่า 400 ชั่วโมง เรียนรู้ทักษะการทำางานโดยใช้ภาษาญี่ปุ่น และมีการรายงานผล 

การปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ ในความดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมกับพนักงานที่ปรึกษาในสถานประกอบการ

JPN 4225 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 5 6(0-40-20)

  (Work-based Learning in Business Japanese 5)

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี

 นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการไม่น้อยกว่า 400 ช่ัวโมง เรียนรู้ทักษะการทำางานในอาชีพที่สนใจ และมีการรายงานผล 

การปฏิบัติงานโดยนำาเสนอผลงานอย่างเป็นระบบ ในความดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมกับพนักงานที่ปรึกษาในสถานประกอบการ

JPN 4301 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อธุรกิจการโรงแรม 3(2-2-5)

  (Japanese for Hotel Business)

วิชาบังคับก่อน  : JPN 2206 ภาษาญี่ปุ่น 4

 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจโรงแรม คำาศัพท์ สำานวน รูปแบบประโยคภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในธุรกิจโรงแรม
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JPN 4302 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อธุรกิจสายการบิน 3(2-2-5)

  (Japanese for Airline Business)

วิชาบังคับก่อน  : JPN 2206 ภาษาญี่ปุ่น 4

 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจสายการบิน คำาศัพท์ สำานวน รูปแบบประโยคภาษาญี่ปุ่นที่ใช้สำาหรับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

JPN 4303 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อธุรกิจท่องเที่ยว 3(2-2-5)

  (Japanese for Tourism)

วิชาบังคับก่อน  : JPN 2206 ภาษาญี่ปุ่น 4

 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจท่องเที่ยว คำาศัพท์ สำานวน รูปแบบประโยคภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในธุรกิจท่องเที่ยว การจองตั๋ว การจองห้องพัก  

การรับโทรศัพท์ และการให้บริการในรูปแบบต่างๆ

JPN 4304 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ 3(2-2-5)

  (Japanese for International Business)

วิชาบังคับก่อน  : JPN 2206 ภาษาญี่ปุ่น 4

 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจระหว่างประเทศ คำาศัพท์ สำานวน รูปแบบประโยคภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในธุรกิจระหว่างประเทศ

JPN 4305 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อธุรกิจโลจิสติกส์ 3(2-2-5)

  (Japanese for Logistics Business)

วิชาบังคับก่อน  : JPN 2206 ภาษาญี่ปุ่น 4

 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจโลจิสติกส์ คำาศัพท์ สำานวน รูปแบบประโยคภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในธุรกิจโลจิสติกส์

JPN 4306 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อธุรกิจค้าปลีก 3(2-2-5)

  (Japanese for Retail Business)

วิชาบังคับก่อน  : JPN 2206 ภาษาญี่ปุ่น 4

 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจค้าปลีก คำาศัพท์ สำานวน รูปแบบประโยคภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในธุรกิจค้าปลีก 

JPN 4307 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารทางการตลาด 3(2-2-5)

  (Japanese for Marketing Communication)

วิชาบังคับก่อน  : JPN 2206 ภาษาญี่ปุ่น 4

 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสื่อสารทางการตลาด คำาศัพท์ สำานวน รูปแบบประโยคภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในการสื่อสารทางการตลาด 

 

JPN 4308 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อสำานักงาน 3(2-2-5)

  (Japanese for Office)

วิชาบังคับก่อน  : JPN 2206 ภาษาญี่ปุ่น 4

 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานสำานักงาน ระบบการทำางานของชาวญี่ปุ่น คำาศัพท์ สำานวน รูปแบบประโยคภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในสำานักงาน

JPN 4309 ภาษาญี่ปุ่นสำาหรับงานล่าม 3(2-2-5)

  (Japanese for Interpretation)

วิชาบังคับก่อน  : JPN 2206 ภาษาญี่ปุ่น 4

 ทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่นในการทำางานล่าม ล่ามจากเอกสาร ล่ามจากภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุ่น ล่ามจากภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทย

JPN 4310 การแปลการ์ตูนญี่ปุ่น 3(2-2-5)

  (Japanese Cartoon Translation)

วิชาบังคับก่อน  : JPN 2206 ภาษาญี่ปุ่น 4

 ทักษะการแปลการ์ตูนญี่ปุ่นเป็นภาษาไทย ฝึกแปลคำา วลี ประโยค หรือภาษาสแลงเป็นภาษาไทยได้อย่างเหมาะสม
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JPN 4311 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการให้บริการ 3(3-0-6)

  (Introduction to Service)

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี

 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการให้บริการ ความแตกต่างระหว่างการให้บริการของไทยกับญี่ปุ่น เทคนิคการบริการในวัฒนธรรมองค์กรญี่ปุ่น 

พฤติกรรมการบริการ คุณสมบัติของผู้ให้บริการชาวไทยท่ีพึงปฏิบัติต่อชาวญี่ปุ่น ขั้นตอนการบริการ ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพการบริการ การลด 

ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการ และการปฏิบัติงานด้านการบริการให้ประสบความสำาเร็จ

JPN 4312 การพัฒนาทักษะและบุคลิกภาพในงานบริการ 3(3-0-6)

  (Skills and Personality Development in Service)

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี

 การพัฒนาทักษะการให้บริการ การวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าชาวญี่ปุ่น การพัฒนาทักษะและบุคลิกภาพในการติดต่อสื่อสาร 

เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้าชาวญี่ปุ่น การใช้รูปแบบการสื่อสารและภาษาท่าทางที่เหมาะสมกับลูกค้าประเภทต่างๆ เทคนิคการปฏิเสธลูกค้า 

ในงานบริการ การติดตามการให้บริการและการรักษามาตรฐานคุณภาพ การประเมินคุณภาพการบริการและความพึงพอใจของลูกค้าชาวญี่ปุ่น

JPN 4313 จิตวิทยาการบริการ 3(3-0-6)

  (Service Psychology)

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี

 ความหมาย ความสำาคัญ และประเภทของการบริการ ความสัมพันธ์ของการนำาจิตวิทยามาประยุกต์ใช้ในการให้บริการควบคู่ไปกับบริบท

ทางวฒันธรรมของชาวญีปุ่น่ การวเิคราะหพ์ฤตกิรรมลกูคา้โดยใชแ้นวคดิทางสงัคม การตลาดและลกัษณะของประชากรศาสตร ์ตลอดจนพฒันาทกัษะ

การให้บริการและบุคลิกภาพของผู้ให้บริการ รวมทั้งกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

JPN 4314 จริยธรรมการให้บริการ 3(3-0-6)

  (Service Ethics)

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี

 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจริยธรรมและการบริการ แนวทางในการเสริมสร้างและปลูกฝังจริยธรรมแก่ผู้ให้บริการ แรงกดดันต่อการตัดสินใจ

กับคุณค่าทางจริยธรรม ตัวอย่างการให้บริการอย่างมีจริยธรรมในธุรกิจประเภทต่างๆ ของชาวญี่ปุ่น และข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับจริยธรรมในการ 

ให้บริการ

JPN 4315 ศิลปะการต้อนรับ 3(3-0-6)

  (Arts of hospitality)

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี

 ศลิปะในการตอ้นรบัลกูคา้ชาวญีปุ่น่ การทกัทายตามธรรมเนยีมญีปุ่น่ การแนะนำาตวั การบรกิาร การรูจ้กัลูกค้าชาวญีปุ่น่ในงานบรกิารตา่งๆ 

เช่น งานบริการในโรงแรม งานบริการในงานแสดงสินค้า การบริการเครื่องดื่ม-อาหาร งานบริการบนเครื่องบิน งานบริการในการท่องเที่ยว

JPN 4316 พฤติกรรมผู้บริโภค 3(3-0-6)

  (Consumer Behavior)

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี

 แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคชาวไทยและชาวญี่ปุ่น การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค อิทธิพลทางสภาพแวดล้อมที่มีต่อพฤติกรรม 

ผูบ้รโิภค อทิธพิลสว่นบคุคลทีม่ตีอ่พฤตกิรรมผูบ้รโิภค กระบวนการตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภคชาวไทยและชาวญีปุ่น่ พฤตกิรรมผูบ้รโิภคกบัการนำาไปใช ้

JPN 4317 เศรษฐกิจญี่ปุ่นร่วมสมัย 3(3-0-6) 

  (Contemporary Japanese Economy) 

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี

 ระบบและนโยบายทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่น การพัฒนาเศรษฐกิจ ปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้น
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JPN 4318 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจญี่ปุ่น         3(3-0-6)
  (Introduction to Japanese Business Law)
วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี
 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบักฎหมายทางธรุกจิของญีปุ่น่ กฎหมายการคา้ระหวา่งประเทศ กฎหมายการลงทนุ กฎหมายวา่ดว้ยสญัญา กฎหมาย
แรงงานของประเทศญี่ปุ่น 

JPN 4319 วัฒนธรรมการค้าของชาวญี่ปุ่น 3(3-0-6)
  (Japanese Trading Culture)
วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 
 แนวคิด ความเชื่อ และวิสัยทัศน์ ในการทำาการค้าของชาวญี่ปุ่นในยุคปัจจุบัน

JPN 4320 ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นร่วมสมัย 3(3-0-6)
  (Contemporary Japanese History)
วิชาบังคับก่อน   : ไม่มี
 ประวัติศาสตร์ตั้งแต่ก่อตั้งประเทศญี่ปุ่นจนถึงปัจจุบัน เน้นเหตุการณ์  และบุคคลสำาคัญที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
และเศรษฐกิจญี่ปุ่น

JPN 4321 คอมพิวเตอร์ภาษาญี่ปุ่นในสำานักงาน 3(2-2-5)
  (Japanese in Office Computer Application)
วิชาบังคับก่อน   : JPN 1202 ภาษาญี่ปุ่น 2
 การใช้คอมพิวเตอร์ด้วยระบบปฏิบัติการภาษาญี่ปุ่น การป้อนข้อมูล บันทึก และพิมพ์ข้อมูลที่เป็นภาษาญี่ปุ่น การนำาเสนอภาษาญี่ปุ่น 
ด้วยโปรแกรมสำาเร็จรูป การใช้ปรากฏในการค้นคว้าข้อมูลที่เป็นภาษาญี่ปุ่น

LOG  1221 การจัดการการขนส่งและการกระจายสินค้า 3(3-0-6)
  (Transportation and Distribution Management)
วิชาบังคับก่อน : BUS 1127 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
 ความหมาย ความสำาคัญ และบทบาทของการขนส่งต่อการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ประเภทและลักษณะของการขนส่ง การ
ขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal Transport) การเรียกร้องค่าเสียหาย สิทธิและความรับผิดของผู้ขนส่งทางทะเล การบริหารงานขนส่ง  
การบรรจภุณัฑเ์พือ่การขนสง่ การยกขนวสัดแุละการใชค้อนเทนเนอรใ์นการขนสง่ เอกสารการขนสง่ ตน้ทนุและอตัราคา่ขนสง่ กฎระเบยีบการขนสง่

LOG  1421 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการโลจิสติกส์ 1                   3(0-40-0)
  (Work-based Learning in Logistics Management 1)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
 นักศึกษาเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านธุรกิจการค้าสมัยใหม่อย่างเป็นระบบในสถานประกอบการที่ทางสถาบันกำาหนด โดยได้รับประสบการณ์
ตรงจากการฝึกปฏิบัติงานพื้นฐานภายในร้านค้าสมัยใหม่ซึ่งครอบคลุมการขายสินค้าและการให้บริการ การสั่ง การจัดเก็บ การจัดเรียงสินค้าเบื้องต้น 
และการดแูลสภาพแวดลอ้มของรา้น ระยะเวลาและจำานวนชัว่โมงในการฝึกปฏิบตัเิปน็ไปตามทีค่ณะประกาศ ภายใตก้ารดแูลของพนกังานพีเ่ลีย้งจาก 
สถานประกอบการและมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการและสถาบัน

LOG  1422 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการโลจิสติกส์ 2                   3(0-40-0)
  (Work-based Learning in Logistics Management 2)
วิชาบังคับก่อน : LOG 1421 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการโลจิสติกส์ 1 
   หรือได้รับการอนุมัติจากคณบดี
 นกัศกึษาเรยีนรูภ้าคปฏบิตัดิา้นธรุกจิการคา้สมยัใหมอ่ยา่งเปน็ระบบในสถานประกอบการทีท่างสถาบนักำาหนด โดยไดร้บัประสบการณต์รง
จากการฝกึปฏบิตังิานตามหนา้ทีภ่ายในรา้นคา้สมยัใหมซ่ึง่ครอบคลมุการขายสนิคา้และการใหบ้รกิาร และการสัง่สนิคา้เฉพาะกลุม่และการดแูลสภาพ
แวดลอ้มของรา้น ระยะเวลาและจำานวนชัว่โมงในการฝกึปฏบิตัเิปน็ไปตามทีค่ณะประกาศ ภายใตก้ารดแูลพนกังานพีเ่ล้ียงจากสถานประกอบการและ

มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการและสถาบัน
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LOG  2221 การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง                                 3(3-0-6)
  (Warehouse and Inventory  Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
 หลักการและวิธีในการจัดเก็บสินค้าให้เพียงพอกับความต้องการ ลักษณะของคลังสินค้า หน้าที่หลักของคลังสินค้า การจัดวางผังพื้นท่ี  
การบรรจุภัณฑ์เพื่อการคลังสินค้า วิเคราะห์ความเหมาะสมระหว่างระดับสินค้าคงคลัง หลักการและวิธีปฏิบัติในการจัดการและควบคุมสินค้าคงคลัง  
เทคนคิในการจดัการและการควบคมุสนิคา้คงคลงัโดยวธิตีา่งๆ การวางแผนความตอ้งการของวสัด ุ การจดัการสนิคา้คงคลงัแบบทนัเวลา การคำานวณ
ตน้ทนุในการจดัการเกบ็สนิคา้คงคลงั การบรหิารสนิคา้คงคลงัของคูค่า้ (Vendor Managed Inventory) และเทคโนโลยสีารสนเทศทีใ่ชใ้นการจดัการ
สินค้าคงคลัง

LOG  2222 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 3(3-0-6)
  (International Business Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
 ความรูแ้ละลกัษณะทัว่ไปของการคา้ระหวา่งประเทศ การสรา้งรายไดจ้ากการคา้ระหวา่งประเทศ กฎหมายเกีย่วกบัการคา้ระหวา่งประเทศ  
การเงินระหว่างประเทศ เอกสารสำาหรับการค้าระหว่างประเทศ เอกสารทางด้านการเงินทางธนาคาร องค์การการค้าระหว่างประเทศและการรวม
กลุ่มทางเศรษฐกิจ สิทธิพิเศษทางภาษีตามข้อตกลงระหว่างประเทศ  การบริหารและการจัดการความเสี่ยงระหว่างประเทศ

 

LOG  2321 การตลาดโลจิสติกส์และการบริการ                                       3(3-0-6)

  (Logistics Marketing and Services)

วิชาบังคับก่อน : BUS 1121 หลักการตลาด และ BUS 1127 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

 การจัดการหน้าที่ด้านการตลาดโลจิสติกส์ การวิเคราะห์ตลาดและสภาพแวดล้อม การวางแผนการตลาดสำาหรับโลจิสติกส์ การกำาหนด

กลยุทธ์ การตลาดต่างประเทศ การตลาดบริการ การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ บรรษัทภิบาล

LOG  2322 ประเด็นคัดสรร และสถานการณ์ร่วมสมัย                              3(3-0-6)                                     

  (Selected Topics and Current Issues) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

 ความสำาคัญในการคัดเลือกหัวข้อทางด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานโลก (Global Supply Chain) ที่มีอิทธิพลและผลกระทบต่อ 

สถานการณ์โลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน ศึกษาและวิเคราะห์เหตุและปัจจัยอย่างเป็นระบบ การเรียนรู้ปัญหาโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  

ผ่านสื่อต่างๆ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเปรียบเทียบนำาไปสู่การรับรู้และเตรียมพร้อมให้เข้ากับยุคสมัย

LOG  2421 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการโลจิสติกส์ 3                   3(0-40-0)

  (Work-based Learning  in Logistics Management 3)

วิชาบังคับก่อน : LOG 1422 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการโลจิสติกส์ 2

      หรือได้รับการอนุมัติจากคณบดี

 นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานในศูนย์กระจายสินค้าในส่วนการสั่งซื้อสินค้า การจัดการสินค้าคงคลัง เทคโนโลยีสารสนเทศ ในฐานะเป็นพนักงาน

ชั่วคราวโดยมีระยะเวลาในการฝึกปฏิบัติงานตามที่สถาบันกำาหนด ภายใต้การดูแลของอาจารย์นิเทศร่วมกับพนักงานที่ปรึกษาในสถานประกอบการ

LOG  2422 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการโลจิสติกส์ 4                   3(0-40-0)

  (Work-based Learning in Logistics Management 4)

วิชาบังคับก่อน : LOG  2421 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการโลจิสติกส์ 3

      หรือได้รับการอนุมัติจากคณบดี

 นกัศกึษาฝกึปฏบิตังิานในศนูยก์ระจายสนิคา้ในสว่นรบัคนืสินคา้ดา้นสำานกังาน ในฐานะเปน็พนกังานชัว่คราวโดยมรีะยะเวลาในการฝกึปฏบิตัิ

งานตามที่สถาบันกำาหนด ภายใต้การดูแลของอาจารย์นิเทศร่วมกับพนักงานที่ปรึกษาในสถานประกอบการ
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LOG 3221 การจำาลองสถานการณ์และการออกแบบคลังสินค้า  3(3-0-6)
  (Simulation and Wearhouse Design)    
วิชาบังคับก่อน : BUS 2121 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ หรือได้รับการอนุมัติจากคณบดี
 การจำาลองระบบงานแบบดสิครตีอเีวนท ์การสรา้งแบบจำาลอง และการใชค้อมพวิเตอรใ์นการจำาลองระบบงานโดยจะเนน้ถงึการประยกุตใ์ช้
ในปญัหาระบบแถวคอย การผลติ และการขนสง่ การวางผงั การวางแผนการไหลของวสัด ุหลกัการจำาลองแบบ การสรา้งแบบจำาลองในการออกแบบ
วิเคราะห์คลังสินค้า

LOG  3222 สัมมนาการจัดการโลจิสติกส์ 3(3-0-6)

  (Seminar in Logistics Management) 

เงื่อนไขบังคับก่อน : ไม่มี

 การบรูณาการองคค์วามรู ้และประสบการณท์างดา้นโลจสิตกิสแ์ละโซอ่ปุทานทีศ่กึษามาทัง้หมดมาวเิคราะหแ์ละสงัเคราะหอ์ยา่งเปน็ระบบ

ในรูปแบบการสัมมนา การนำาเสนอประเด็นทางด้าน โลจิสติกส์ในปัจจุบันพร้อมสรุปองค์ความรู้ร่วมกัน

LOG 3321 การนำาเข้าและส่งออก 3(3-0-6)

  (Import and Export) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 ความสำาคัญของการนำาเข้าส่งออก ลักษณะของเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบกำากับสินค้า ใบตราส่งสินค้า การดำาเนินธุรกรรมกับธนาคาร   

การดำาเนินพิธีการศุลกากร พิกัดสินค้าและอัตราภาษีนำาเข้า การคำานวณอากรขาเข้า การประสานงานกับผู้รับจัดการขนส่งระหว่างประเทศ (Freight 

Forwarder) การดำาเนินธุรกรรมด้านการขนส่งระหว่างประเทศและศุลกากร สิทธิประโยชน์ในการยกเว้นภาษีทางด้านการส่งเสริมการลงทุน  

และสิทธิประโยชน์ทางด้านศุลกากร

LOG 3322 การจัดซื้อและการจัดหาในโลจิสติกส์ 3(3-0-6)

  (Purchasing and Procurement in Logistics) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 บทบาทและหน้าที่การจัดซื้อจัดหาในโลจิสติกส์ การคัดเลือกผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์ในการประเมินและเปรียบเทียบด้านราคา ผลิตภัณฑ์ 

คณุภาพ และอืน่ๆ วธิกีารคดัเลอืกผูร้บัจดัสง่สนิคา้ การกำาหนดเวลาในการรบัจดัส่งสินค้า การเจรจาตอ่รอง เงือ่นไขในการชำาระเงนิ วธิกีารจดัสง่สนิคา้  

การบริหารข้อตกลงและบริหารความสัมพันธ์กับผู้จัดส่งสินค้า

LOG 3323 การประกันภัยและการจัดการความเสี่ยงในโลจิสติกส์ 3(3-0-6)

  (Insurance and Risk Management in Logistics) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 ความสำาคัญของการประกันภัย บทบาทหน้าท่ีของผู้รับประกันภัยผู้เอาประกันภัย และผู้รับผลประโยชน์ การประกันภัยสินค้าประเภท

ต่างๆ การประกันภัยทางทะเล การประกันภัยการขนส่ง การเรียกร้องสินไหมทดแทน การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านโลจิสติกส์ การจัดการและการลด 

ความเสี่ยง การหาแนวทางป้องกันความเสี่ยง

LOG 3324 การจัดการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมด้านโลจิสติกส์  3(3-0-6)

  (Green Logistics Management) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 บทบญัญตัแิละขอ้บงัคบัดา้นความปลอดภยัและสิง่แวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดำาเนนิการ ดา้นการผลติ การขนสง่และบรรจภุณัฑใ์นการขนสง่ 

การวเิคราะหป์ญัหาทีเ่กีย่วข้องกบัความปลอดภยัและสิง่แวดลอ้มทีเ่กดิขึน้ในการผลติ การจดัเกบ็ การลำาเลียงและการขนสง่สนิคา้ โลจสิตกิสย์อ้นกลบั 

เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งระบบ ISO ที่มีความสำาคัญต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม
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LOG 3325 การจัดการต้นทุนสำาหรับโลจิสติกส์ 3(3-0-6)

  (Cost Management for Logistics) 

วิชาบังคับก่อน : BUS 1127 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 

 การประมาณต้นทุนโลจิสติกส์ การจัดทำางบประมาณ การวิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกส์ การวิเคราะห์การเปลี่ยนต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ 

ด้านโลจิสติกส์วิธีการวัดและควบคุมผลการปฏิบัติงานด้านโลจิสติกส์ การลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์

LOG 3326 ธุรกิจการขนส่งทางทะเลเบื้องต้น 3(3-0-6)

  (Introduction to Maritime Business) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 การจัดการและองค์ประกอบท่ีสำาคัญในธุรกิจการขนส่งทางเรือ ประเภทและลักษณะของสินค้าและเรือ หลักความปลอดภัยบนเรือ  

องค์กรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการขนส่งทางทะเล เรือจรและเรือประจำาเส้นทาง ตัวกลางในธุรกิจการขนส่งทางเรือ การเช่าเรือ การจัดโครงสร้างของ

บริษัทเรือ การพัฒนาธุรกิจพาณิชยนาวีในอนาคต

 

LOG 3327 การจัดการท่าเรือ 3(3-0-6)

  (Port Management) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 องค์ประกอบการปฏิบัติงานในท่าเรือ ระบบการปฏิบัติงานขนถ่ายสินค้าในท่าเรือ ได้แก่ การปฏิบัติงานขนถ่ายสินค้าจากเรือ การเคลื่อน

ย้ายสินค้าและการจัดแผนผังเพื่อวางเก็บสินค้าในงานและในคลังสินค้า การรับและส่งมอบสินค้า การปฏิบัติงานในท่าเรือสินค้าทั่วไปและท่าเรือตู้

สนิคา้ ประสทิธภิาพและการจดัประสทิธภิาพเพือ่การปรบัปรงุและวางแผนเพือ่ใหส้อดคล้องกบัความตอ้งการใชท้า่เรอืในอนาคต การกำาหนดคา่ภาระ  

กฎระเบียบและโครงสร้างการบริหารท่าเรือ

LOG  3421 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการโลจิสติกส์ 5                   3(0-40-0)

  (Work-based Learning in Logistics Management 5)

วิชาบังคับก่อน : LOG  2422 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการโลจิสติกส์ 4

      หรือได้รับการอนุมัติจากคณบดี

 นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานในศูนย์กระจายสินค้า ในส่วนการส่ังซื้อสินค้าการจัดการสินค้าคงคลัง เทคโนโลยีสารสนเทศในฐานะเป็นพนักงาน

ชั่วคราวโดยมีระยะเวลาในการฝึกปฏิบัติงานตามท่ีสถาบันกำาหนด ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมกับพนักงานที่ปรึกษาในสถาน 

ประกอบการ

LOG  3422 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการโลจิสติกส์ 6                   3(0-40-0)

  (Work-based Learning in Logistics Management 6)

วิชาบังคับก่อน : LOG  3421 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการโลจิสติกส์ 5

      หรือได้รับการอนุมัติจากคณบดี

 นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานในศูนย์กระจายสินค้าในส่วนรับคืนสินค้าด้านสำานักงานในฐานะเป็นพนักงานชั่วคราวโดยมีระยะเวลาในการฝึก 

ปฏิบัติงานตามที่สถาบันกำาหนดภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมกับพนักงานที่ปรึกษาในสถานประกอบการ 

LOG  4421 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการโลจิสติกส์ 7                   3(0-40-0)

  (Work-based Learning in Logistics Management 7)

วิชาบังคับก่อน : LOG  3422 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการโลจิสติกส์ 6

      หรือได้รับการอนุมัติจากคณบดี

 นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานในศูนย์กระจายสินค้า หรือสถานประกอบการทางด้านโลจิสติกส์สายสำานักงานและสายปฏิบัติงาน ในฐานะ

เป็นพนักงานชั่วคราวโดยมีระยะเวลาในการฝึกปฏิบัติงานตามที่สถาบันกำาหนด ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมกับพนักงานท่ีปรึกษา 

ในสถานประกอบการ
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LOG  4422 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการโลจิสติกส์ 8                   6(0-40-0)

  (Work-based Learning in Logistics Management 8)

วิชาบังคับก่อน : LOG  4421 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการโลจิสติกส์ 7

     หรือได้รับการอนุมัติจากคณบดี

 นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานในศูนย์กระจายสินค้า หรือสถานประกอบการทางด้านโลจิสติกส์สายสำานักงานและสายปฏิบัติงาน ในฐานะเป็น

พนักงานชั่วคราวโดยมีระยะเวลาในการฝึกปฏิบัติงานตามท่ีสถาบันกำาหนด มีการทำาโครงงาน (Project-based Learning) ภายใต้การดูแลของ 

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมกับพนักงานที่ปรึกษาในสถานประกอบการ

MAT 1011 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 3(3-0-6)
  (Engineering Mathematics 1)
วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี
 ลิมิต ความต่อเน่ือง การหาอนุพันธ์และการอินทิเกรตฟังก์ชั่นค่าจริงของหนึ่งตัวแปรจริง และการประยุกต์รูปแบบยังไม่กำาหนด เทคนิค 
การอินทิเกรต การอินทิเกรตเชิงตัวเลข อินทิกรัลไม่ตรงแบบ

MAT 1012 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 3(3-0-6)
  (Engineering Mathematics 2)
วิชาบังคับก่อน  : MAT 1011
 อปุนยัเชงิคณติศาสตร ์ลำาดบัและอนกุรมของจำานวนจรงิ การกระจายแบบอนกุรมเทยเ์ลอร ์และการประมาณคา่ฟงักช์ัน่มลูฐาน การประมาณ
ค่าอินทิกรัลเวกเตอร์ เส้นตรงและระนาบในปริภูมิสามมิติ แคลคูลัสของฟังก์ชั่นค่าจริงของสองตัวแปร บทนำาสู่สมการเชิงอนุพันธ์และการประยุกต์

MAT 1013 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3 3(3-0-6)
  (Engineering Mathematics 3)
วิชาบังคับก่อน  : MAT 1012
 ฟังก์ชั่นค่าแวกเตอร์ เส้นโค้งปริภูมิ อนุพันธ์และอินทิกรัลของฟังก์ช่ันค่าแวกเตอร์ เกรเดียนท์  เคิร์ลและไดเวอร์เตอร์ อินทิกรัลตามเส้น  
อินทิกรัลตามพื้นผิว บทนำาสู่สมการเชิงอนุพันธ์และการประยุกต์ สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้น การแปลงลาปลาซ ระบบสมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้น  
คำาตอบแบบอนุกรม

MAT 2001 พีชคณิตเชิงเส้นและสมการดิฟเฟอเรนเชียล 3(3-0-6)
  (Linear Algebra and Differential Equations)
วิชาบังคับก่อน  : MAT 1012
 ระบบต่างๆ ของสมการพีชคณิตเชิงเส้น เสปซเชิงเส้น ผลผลิตภายใน ค่าและเวคเตอร์ไอเกนส์ ทฤษฎีแกนหลัก สมการดิฟเฟอเรนเชียล 
เชิงเส้นระดับสูง วิธีการแปรผันพารามิเตอร์ ระบบของสมการดิฟเฟอเรนเชียลเชิงเส้นลำาดับที่หนึ่ง การวิเคราะห์เชิงปริมาณและระบบพลวัต

MAT 2002 วิธีการคณิตศาสตร์ประยุกต์ 3(3-0-6)
  (Methods of Applied Mathematics)
วิชาบังคับก่อน  : MAT 2001
 การใชส้มการอนกุรมแกป้ญัหา ฟงักช์ัน่พเิศษ การแปลงลาปลาซ อนกุรมฟเูรยีร ์การแปลงฟเูรยีรแ์ละทฤษฎีคอนเวอรเ์จนซ์ ปญัหาคา่ขอบขา่ย 
สมการดิฟเฟอเรนเชียลบางส่วนเชิงเส้นตรง บทนำาสู่เทนเซอร์ ตัวแปรเชิงซ้อน ฟังก์ชันวิเคราะห์ การอินทิเกรตเชิงเส้นและขอบเขต อนุกรมลอเรนท์ 
ทฤษฎีส่วนเหลือ

MAT 2011 คณิตศาสตร์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)
  (Computer Engineering Mathematics) 
วิชาบังคับก่อน : MAT 1012 หรือได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าสาขาวิชา
 ศึกษาความรู้เกี่ยวกับคณิตศาสตร์แบบไม่ต่อเน่ืองและพีชคณิตเชิงเส้น เซตและพีชคณิตของเซต ตรรกศาสตร์ ทฤษฎีจำานวน ระบบเลข
ฐาน ทฤษฎีกราฟิกส์เบื้องต้น ระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์ การแก้สมการเชิงเส้น วิธีกำาลังสองน้อยที่สุด การแปลงเชิงเส้น อนุกรมฟูเรีย ผลการ 
แปลงลาปาซ
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MAT 2014 คณิตศาสตร์วิศวกรรมอุตสาหการ  3(3-0-6)
  (Industrial Engineering Mathematics)
วิชาบังคับก่อน  : MAT 1013
 การคำานวณคา่ดเีทอรม์แินนท ์เมตรกิซ ์ระบบสมการเชงิเสน้ คา่ไอเกน้ และไอเกน้เวกเตอร ์พชีคณติของเวกเตอร ์การคณูเวกเตอรแ์บบดอท
และครอสการหาปริมาตรลูกบาศก์ด้านขนาน สมการแผ่นระนาบอนุพันธ์ของเวกเตอร์ การเคลื่อนที่ตามเส้นโค้งในระบบสามมิติ ความเร็ว ความเร่ง 
ค่าความโค้ง เกรเดียนท์ ไดเวอร์เจนซ์และเคอร์ล การอินทิเกรตเชิงเส้น การอินทิเกรตตามพื้นผิว การอินทิเกรตตามปริมาตร ทฤษฎีของกรีน ทฤษฎี
ไดเวอร์เจนซ์ และทฤษฎีของสโตกส์ การประยุกต์ทางวิศวกรรม เช่น กลศาสตร์ของแข็ง ค่า Algebra และ Differentiation เพื่อนำามาประยุกต์ใช้ 
ในงานวิศวกรรมอุตสาหการ

MTM 1401 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 1 3(0-40-0) 
  (Work-based Learning in Modern Trade Business Management 1 ) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 นักศึกษาฝึกปฏิบัติการด้านธุรกิจการค้าสมัยใหม่อย่างเป็นระบบในสถานประกอบการที่ทางสถาบันกำาหนด ในตำาแหน่งเทียบเท่าพนักงาน
ระดับต้น เนื้อหาของการฝึกปฏิบัติประกอบไปด้วยการปฏิบัติงานเบื้องต้นในร้านค้าเพื่อทำาการปรับพื้นฐานเบื้องต้นของการทำางานของนักศึกษา  
เช่น การจัดวางสินค้า การตรวจสอบจำานวนสินค้า การรักษาสุขอนามัย การรักษาความสะอาดของร้านค้า และการให้บริการลูกค้า เป็นต้น ภายใต้
การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาทางด้านการฝึกปฏิบัติการและพนักงานพี่เลี้ยงในสถานประกอบการ โดยมีการจัดทำารายงานผลการปฏิบัติงานจาก
หน่วยงานฝึกอบรมและจากสถานประกอบการต้นสังกัด โดยประเมินจากเวลาฝึกปฏิบัติ รายงาน และผลการทดสอบความสามารถในการปฏิบัติงาน

MTM 1402 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 2  3(0-40-0)
  (Work-based Learning  in Modern Trade Business Management 2 ) 
วิชาบังคับก่อน : MTM 1401 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 1 
   หรือได้รับการอนุมัติจากคณบดี 
 นักศึกษาฝึกปฏิบัติการด้านธุรกิจการค้าสมัยใหม่อย่างเป็นระบบในสถานประกอบการที่ทางสถาบันกำาหนด ในตำาแหน่งเทียบเท่าพนักงาน
ระดับสูง เนื้อหาของการฝึกปฏิบัติประกอบไปด้วยการปฏิบัติงานในร้านค้า เช่น การสั่งซื้อสินค้าที่ประหยัด การจัดวางสินค้าตามยอดขาย การบัญชี
เบื้องต้น การจัดการองค์การและการบริหารบุคคลเบื้องต้น เป็นต้น ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาทางด้านการฝึกปฏิบัติการและพนักงาน 
พี่เลี้ยงในสถานประกอบการ โดยมีการจัดทำารายงานผลการปฏิบัติงานจากหน่วยงานฝึกอบรมและจากสถานประกอบการต้นสังกัด โดยประเมินจาก
เวลาฝึกปฏิบัติ รายงาน และผลการทดสอบความสามารถในการปฏิบัติงาน

MTM 2201 การขายและมาตรฐานการบริการสำาหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่  3(3-0-6)
  (Sales and Service Standards for Modern Trade Business) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ความหมายของการขาย คณุสมบตัขิองพนกังานขาย โอกาสความกา้วหนา้ของอาชพีนกัขาย การเตรยีมความพรอ้มเพือ่มุง่สูน่กัขายมอือาชพี 
เหตผุลทีผู่บ้รโิภคใชจ้า่ยเพือ่ซ้ือสนิคา้และบรกิาร กระบวนการตดัสนิใจของผู้บรโิภค ขัน้ตอนการขาย วธิกีารนำาเสนอสินคา้ การใหบ้รกิารของพนกังาน
ทั้งในขณะขายและการบริการหลังการขาย การตอบคำาถามและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในการขายและการบริการ การบันทึกยอดขายประจำาวัน 
การควบคุมและการตรวจสอบการบริการของพนักงานในร้านสาขา ตลอดจนจรรยาบรรณของพนักงานขายและการบริหารจัดการงานขาย

MTM 2202 การจัดการสินค้าสำาหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่  3(3-0-6)
  (Merchandise Management for Modern Trade Business) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 หลักการพื้นฐานในการจัดการสินค้า ลักษณะการจัดแบ่งหมวดหมู่สินค้า อุปกรณ์ในการนำาเสนอสินค้า รูปแบบและเทคนิคในการนำาเสนอ
สินค้าให้ดูน่าสนใจและกระตุ้นการตัดสินใจซ้ือของลูกค้า การสั่งซื้อสินค้า การตรวจรับสินค้า การจัดเรียงสินค้า การจัดเก็บสินค้า การส่งคืนสินค้า   
การเปลีย่นสนิคา้ การควบคมุคณุภาพสนิคา้ การจดัทำารายงานประจำาวนัเกีย่วกบัสินค้า ตลอดจนการวเิคราะหร์ายงานเกีย่วกบัสินค้าเพือ่ใชป้ระโยชน์
ในการบริหารร้านค้า
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MTM 2301 การจัดการแฟรนไชส์ 3(3-0-6)  
  (Franchise Management) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจแฟรนไชส์ ประเภทของธุรกิจแฟรนไชส์ ข้อดีและข้อเสียในการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ การจัดการและการจัดหาเงิน
ทุนเพื่อการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ วิเคราะห์สถานการณ์ธุรกิจแฟรนไชส์ในสถานการณ์ปัจจุบัน ตลอดจนจริยธรรมในการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์

MTM 2302 การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า 3(3-0-6)
  (Customer Relationship Management) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ความหมายและความสำาคัญของการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า ขั้นตอนในการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า กลยุทธ์ในการรักษาลูกค้า
เดิมและแนวทางในการสร้างลูกค้าใหม่ บทบาทและหน้าท่ีของผู้บริหาร พนักงาน เทคโนโลยีและข้อมูลข่าวสารที่มีต่อการจัดการความสัมพันธ์กับ
ลูกค้า เทคนิคและการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ที่ใช้ในการสร้างความสามารถในการแข่งขันและความพึงพอใจแก่ลูกค้าสำาหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่

MTM 2303 การสั่งซื้อสินค้าสำาหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 3(3-0-6)

  (Merchandise Order for Modern Trade Business) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 แนวคดิและนโยบายเกีย่วกบัการจดัซือ้จดัหาผลติภณัฑใ์นธรุกจิการคา้สมยัใหมเ่พือ่การสรา้งยอดขายและภาพลกัษณข์องธรุกจิ กระบวนการ

จัดซื้อจัดหาเพื่อประกอบธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ได้แก่ การหาความต้องการของลูกค้า การหาแหล่งผู้ขาย การคัดเลือกผู้ขายตลอดจนการควบคุมและ

ประเมินคุณภาพสินค้าในกระบวนการจัดซื้อจัดหา การสั่งซื้อ สูตรการสั่งซื้อ การติดตามคำาสั่งซื้อ การรับสินค้า การจัดเก็บสินค้า การตรวจรับสินค้า 

การตรวจสอบสินค้าความมีตัวตนของสินค้า การตัดจ่ายสินค้า และการบันทึกบัญชี ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากรายงานเกี่ยวกับสินค้าเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิผลในการสั่งซื้อสินค้าสำาหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่

MTM 2304 การส่งเสริมการตลาดสำาหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 3(3-0-6)

  (Marketing Promotion for Modern Trade Business) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 การศึกษาสภาพแวดล้อมและสภาวะการแข่งขันทางการตลาด การกำาหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและตำาแหน่งการตลาดของธุรกิจการค้า

สมัยใหม่ การกำาหนดกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด วิธีการส่งเสริมการตลาดภายนอกและภายในร้านค้า การส่งเสริมการขาย การประชาสัมพันธ์  

และการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อสนับสนุนธุรกิจการค้าสมัยใหม่

MTM 2401 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 3  3(0-40-0)

  (Work-based Learning in Modern Trade Business Management 3) 

วิชาบังคับก่อน : MTM 1402 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 2 

   หรือได้รับการอนุมัติจากคณบดี 

 นักศึกษาฝึกปฏิบัติการด้านธุรกิจการค้าสมัยใหม่อย่างเป็นระบบในสถานประกอบการที่ทางสถาบันกำาหนด ในตำาแหน่งเทียบเท่าผู้ช่วย

ผู้จัดการร้านระดับต้น เนื้อหาของการฝึกปฏิบัติประกอบไปด้วยการปฏิบัติงานในร้านค้า เช่น การวิเคราะห์การส่ังซื้อสินค้า การพยากรณ์ยอดขาย 

การตัดจ่ายสินค้า การทำาบัญชี การบริหารจัดการทรัพยากรต่างๆ ภายในร้าน เป็นต้น ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาทางด้านการฝึกปฏิบัติ

การและพนกังานพีเ่ลีย้งในสถานประกอบการ โดยมกีารจดัทำารายงานผลการปฏบิตังิานจากหนว่ยงานฝกึอบรมและจากสถานประกอบการตน้สงักดั 

โดยประเมินจากเวลาฝึกปฏิบัติ รายงาน และผลการทดสอบความสามารถในการปฏิบัติงาน

MTM 2402 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 4 3(0-40-0)

  (Work-based Learning  in Modern Trade Business Management 4 ) 

วิชาบังคับก่อน : MTM 2401 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 3 

  หรือได้รับการอนุมัติจากคณบดี 

 นักศึกษาฝึกปฏิบัติการด้านธุรกิจการค้าสมัยใหม่อย่างเป็นระบบในสถานประกอบการที่ทางสถาบันกำาหนด ในตำาแหน่งเทียบเท่าผู้ช่วย 

ผู้จัดการร้านระดับสูง เนื้อหาของการฝึกปฏิบัติประกอบไปด้วยการปฏิบัติงานขั้นสูงในร้านค้า เช่น การวิเคราะห์ตลาด การจัดการสินค้าคงคลัง  

การบริหารการเงินภายในร้าน การวิเคราะห์ข้อมูลการขายเชิงสถิติ การปรับปรุงการใช้ทรัพยากรต่างๆ ภายในร้านเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น  
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หลักในการคัดและจัดวางสินค้า เป็นต้น ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาทางด้านการฝึกปฏิบัติการและพนักงานพี่เลี้ยงในสถานประกอบการ 

โดยมีการจัดทำารายงานผลการปฏิบัติงานจากหน่วยงานฝึกอบรมและจากสถานประกอบการต้นสังกัด โดยประเมินจากเวลาฝึกปฏิบัติ รายงาน  

และผลการทดสอบความสามารถในการปฏิบัติงาน

MTM 3201 พฤติกรรมลูกค้าและการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า 3(3-0-6)

  (Customer Behavior and Customer’s Need Analysis) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 ประเภทของกลุม่ลกูคา้เปา้หมาย ความตอ้งการของลกูคา้ พฤตกิรรมในการซือ้สนิคา้ การเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมในการซือ้สนิค้าของลกูค้า  

ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากรายงานต่างๆ เพื่อการดำาเนินงานด้านวิเคราะห์ วิจัย วางแผนและพัฒนาทางธุรกิจ การตลาดและบริหาร 

รา้นคา้ใหม้คีวามเปน็ระเบยีบเรยีบรอ้ย การตดิตามสถานการณข์องรา้นสาขาและการรายงานผลไปยงัผูบ้งัคบับญัชา ตลอดจนการปรบัตวัของรา้นคา้

เพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า

MTM 3202 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 3(3-0-6)

  (Integrated Marketing Communication) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 รปูแบบการสง่เสรมิการตลาดของธรุกจิการคา้สมยัใหม ่ปา้ยราคา สือ่สนบัสนนุการสง่เสรมิการขาย การตดิตามผลของการสง่เสรมิการขาย 

การวิเคราะห์รายงานยอดขายสินค้า วิเคราะห์ความคุ้มค่าของสินค้าที่จัดรายการส่งเสริมการขาย การวางแผนและการวัดประสิทธิภาพของการใช้

พื้นที่สำาหรับสินค้าจัดรายการส่งเสริมการขายสำาหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่

MTM 3203 การจัดการร้านค้าคุณภาพ 3(3-0-6) 

  (Quality Store Management) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 หลักการและแนวคิดพื้นฐานในการจัดการร้านค้าให้มีคุณภาพ ผังกระบวนการทำางานมาตรฐานร้านระบบคุณภาพ การกระจายและ 

การบริหารเป้าหมาย การปฏิบัติตามกระบวนการและลำาดับการทำางาน การติดตามผลการดำาเนินงานของร้านค้า การป้องกันและแก้ไขปัญหาของ

ร้านค้า การสื่อสารภายในร้านค้า การควบคุมดูแลสภาพร้านค้า การควบคุมกระบวนการทำางานให้เป็นไปตามมาตรฐานของระบบร้านค้าคุณภาพ 

การบริหารทรัพยากรบุคคลและการดูแลรักษาอุปกรณ์ต่างๆ การบริหารการขาย การจัดทำาเอกสารเพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ผลการดำาเนินงาน

ของร้าน การดำาเนินงานตามนโยบายและทิศทางขององค์กร

MTM 3301 การสื่อสารสำาหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 3(3-0-6)

  (Communication for Modern Trade Business) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 ความหมายและความสำาคัญของการสื่อสาร องค์ประกอบของการสื่อสาร ประเภทของการสื่อสารและสื่อที่ใช้ในการสื่อสาร หลักในการ

สื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร และกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดสำาหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่

MTM 3302  ภาวะผู้นำาสำาหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 3(3-0-6)  

  (Leadership for Modern Trade Business) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 ความหมายและความสำาคัญของภาวะผู้นำาสำาหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คุณสมบัติของผู้นำา ความท้าทายของการเป็นผู้นำา จริยธรรมผู้นำา 

การออกแบบโครงสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพขององค์การ การติดตามตรวจสอบดูแลการปฏิบัติงานประจำาวันของทีมงาน การบริหารจัดการ 

ความขัดแย้ง การพูดเพื่อโน้มน้าวใจ การเจรจาไกล่เกลี่ย ยุติปัญหา การตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าของผู้นำา การ

สร้างวิสัยทัศน์และความสามารถในการจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชาให้มุ่งปฏิบัติต่อความสำาเร็จขององค์การ การวางแผน การกำาหนดรายละเอียดแผนงาน  

และการดำาเนินตามนโยบายด้านบุคลากรเพื่อก่อให้เกิดการทำางานที่มีประสิทธิผลสูงสุด
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MTM 3303 กฎหมายสำาหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 3(3-0-6)  

  (Law for Modern Trade Business) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้าสมัยใหม่ในประเทศไทย เช่น สินค้าและบริการ ผู้บริโภค แรงงาน สิ่งแวดล้อม เป็นต้น กฎหมาย 

ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้าสมัยใหม่ในประเทศอาเซียน กฎหมายที่ใช้ต่อความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจเอกชน การดำาเนินคดีทางกฎหมายสำาหรับธุรกิจ

การค้าสมัยใหม่

MTM 3304 การป้องกันการสูญหายสำาหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 3(3-0-6)  

  (Loss Prevention for Modern Trade Business) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 มาตรการรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินภายในของธุรกิจการค้าสมัยใหม่อันเกิดจากการลักขโมยของพนักงานและลูกค้า การฉ้อโกงหรือ

การหลอกลวงของคู่ค้า ความผิดพลาดจากการบันทึกบัญชี ปฏิสัมพันธ์และการสอบสวนพนักงานและลูกค้า กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความเสียหาย

และการสูญหายสำาหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่

MTM 3305 การจัดการธุรกิจแบบไม่มีหน้าร้าน 3(3-0-6)  

  (Non-stored Business Management) 

เงื่อนไขบังคับก่อน : ไม่มี 

 ลักษณะ รูปแบบ เทคนิค และวิธีการจัดการธุรกิจแบบไม่มีหน้าร้าน ลูกค้าเป้าหมาย ลักษณะสินค้าที่เหมาะสมกับการจำาหน่าย  

วิธีการจำาหน่ายสินค้าและบริการ รูปแบบและเทคนิคในการทำาการตลาดแบบออนไลน์ ตลอดจนเทคโนโลยีสมัยใหม่สำาหรับธุรกิจออนไลน์

MTM 3401 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 5 3(0-40-0)

(Work-based Learning  in Modern Trade Business Management 5 ) 

วิชาบังคับก่อน : MTM 2402 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 4 

   หรือได้รับการอนุมัติจากคณบดี 

 นักศึกษาฝึกปฏิบัติการด้านธุรกิจการค้าสมัยใหม่อย่างเป็นระบบในสถานประกอบการที่ทางสถาบันกำาหนด ในตำาแหน่งเทียบเท่าผู้จัดการ

ร้านระดับต้น เนื้อหาของการฝึกปฏิบัติประกอบไปด้วยการจัดการทั่วไปในร้านค้า เช่น การจัดการระบบสารสนเทศ การจัดการสินค้าเพื่อลดต้นทุน

และเพิ่มยอดขาย การจัดการการจัดซ้ือ การส่งเสริมการตลาดและการขาย การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการบุคลากร กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

กับธุรกิจการค้าสมัยใหม่ เป็นต้น ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาทางด้านการฝึกปฏิบัติการและพนักงานพี่เล้ียงในสถานประกอบการ  

โดยมีการจัดทำารายงานผลการปฏิบัติงานจากหน่วยงานฝึกอบรมและจากสถานประกอบการต้นสังกัด โดยประเมินจากเวลาฝึกปฏิบัติ รายงาน  

และผลการทดสอบความสามารถในการปฏิบัติงาน

MTM 3402 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 6 3(0-40-0)

  (Work-based Learning  in Modern Trade Business Management 6 ) 

วิชาบังคับก่อน : MTM 3401 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 5 

   หรือได้รับการอนุมัติจากคณบดี 

 นักศึกษาฝึกปฏิบัติการด้านธุรกิจการค้าสมัยใหม่อย่างเป็นระบบในสถานประกอบการที่ทางสถาบันกำาหนด ในตำาแหน่งเทียบเท่าผู้จัดการ

ร้านระดับสูง เนื้อหาของการฝึกปฏิบัติประกอบไปด้วยการจัดการขั้นสูงในร้านค้า เช่น การจัดการระบบสารสนเทศที่เชื่อมต่อกับระบบส่วนกลาง 

การจัดการร้านสาขา การวิจัยเพื่อการปรับปรุงการดำาเนินธุรกิจ การภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้าสมัยใหม่ การบริหารความเสี่ยงของธุรกิจ

การค้าสมัยใหม่ การจัดการบุคลากรข้ันสูงในร้านค้า เป็นต้น ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาทางด้านการฝึกปฏิบัติการและพนักงานพี่เลี้ยง 

ในสถานประกอบการ โดยมีการจัดทำารายงานผลการปฏิบัติงานจากหน่วยงานฝึกอบรมและจากสถานประกอบการต้นสังกัด โดยประเมินจากเวลา

ฝึกปฏิบัติ รายงาน และผลการทดสอบความสามารถในการปฏิบัติงาน
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MTM 4301 การสร้างเครือข่ายพันธมิตรและกลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่งขัน 3(3-0-6) 

  (Networking and Competitive Advantage Strategy) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 ความหมายและความสำาคัญของการสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ องค์ประกอบของการสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ ปัญหาและ

แนวทางแก้ไขปัญหาในการสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ แนวทางหรือวิธีการในการสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ ตลอดจนแนวโน้มในการ

สร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจสำาหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่

MTM 4302 นวัตกรรมสินค้าและบริการสำาหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 3(3-0-6)

 (Product and Service Innovations for Modern Trade Business) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 คำาจำากัดความและกระบวนการท่ีนำามาซ่ึงการสร้างสรรค์องค์ความรู้ของนวัตกรรม วงจรชีวิตของนวัตกรรม ผลกระทบของนวัตกรรม 

ตอ่การดำาเนนิธรุกจิในแตล่ะชว่งวงจรชวีติของธรุกจิ การสรา้งสรรคน์วตักรรมทางธรุกจิดว้ยเทคโนโลย ีการขึน้ทะเบยีนทรพัยส์นิทางปญัญา การละเมดิ

ทรัพย์สินทางปัญญา การดำาเนินคดีทางกฎหมายต่อผู้ละเมิดฯ

MTM 4303 การบูรณาการการค้าในตลาดอาเซียน 3(3-0-6)  

  (Trading Integration in ASEAN Markets)  

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 ความรูท้ัว่ไปเกีย่วกบัธรุกจิการคา้และสภาพแวดลอ้มทีม่ผีลตอ่การทำาธรุกจิการคา้ในตลาดอาเซยีน การจดัการตลาดการคา้ในตลาดอาเซยีน 

กฎหมายเกี่ยวกับการทำาธุรกิจการค้าในตลาดอาเซียน ความร่วมมือทางการค้าระหว่างประเทศอาเซียน ลักษณะการลงทุนและเงื่อนไขการทำาธุรกิจ

การค้าในประเทศอาเซียนสำาหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่

MTM 4304 การจัดการธุรกิจค้าส่ง 3(3-0-6)

   (Wholesale Business Management) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 ความรูพ้ืน้ฐานทัว่ไปเกีย่วกบัรา้นคา้สง่ ความแตกตา่งระหวา่งธรุกจิคา้สง่กบัธรุกจิคา้ปลกี การจดัประเภทหรอืหมวดหมูส่นิคา้ของธรุกจิคา้สง่ 

นโยบายด้านส่วนประสมการตลาดของธุรกิจค้าส่ง การเลือกทำาเลที่ตั้ง สิ่งอำานวยความสะดวกพื้นฐานในการดำาเนินธุรกิจค้าส่ง การออกแบบภายใน

และภายนอก การจัดวางผังร้านค้า ข้อดีและข้อจำากัดของธุรกิจค้าส่ง แนวโน้มของรูปแบบธุรกิจค้าส่งในอนาคต

MTM 4305 ความรู้พื้นฐานด้านสุขภาพและความงาม 3(3-0-6)

  (Foundation of Health and Beauty) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 ความรู้เบื้องต้นเรื่องยา วิตามิน เกลือแร่ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ครอบคลุมการลดน้ำาหนัก บำารุงผิว และบำารุงร่างกาย เวชสำาอาง การ

ดูแลผิวพรรณ ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจสุขภาพและความงาม การบริการและเทคนิคการขายในร้านสุขภาพ ความงาม ตลอดจนพระราชบัญญัติ 

ที่เกี่ยวข้องกับยา

MTM 4306  สัมมนาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 3(3-0-6)  

  (Seminar in Modern Trade Business Management) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 ประเด็นการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ท่ีเกิดข้ึนในช่วงเวลาที่ศึกษา (Current Issues) โดยวิทยากรที่มีประสบการณ์ รวมทั้งการจัดทำา

รายงานในหัวข้อที่นักศึกษาสนใจและมีความเชื่อมโยงกับธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 
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MTM 4401 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 7 3(0-40 -0)

  (Work-based Learning  in Modern Trade Business Management 7 ) 

วิชาบังคับก่อน : MTM 3402 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 6 

   หรือได้รับการอนุมัติจากคณบดี 

 นักศึกษาฝึกปฏิบัติการด้านการธุรกิจค้าสมัยใหม่อย่างเป็นระบบในสถานประกอบการที่ทางสถาบันกำาหนด ในตำาแหน่งเทียบเท่าผู้ช่วย 

ผู้จัดการเขต เนื้อหาของการฝึกปฏิบัติประกอบไปด้วยการจัดการร้านค้าเพื่อการบริหารจัดการร้านสาขาจำานวนหลายสาขาในพื้นที่ความ 

รบัผดิชอบ เชน่ การจดัการเชิงกลยทุธ ์การจดัการระบบสารสนเทศทีเ่ชือ่มตอ่กบัระบบสว่นกลางและรา้นสาขาตา่งๆ การจดัการรา้นสาขาแบบองคร์วม  

การวิจัยเพื่อการปรับปรุงการดำาเนินธุรกิจขั้นสูง การบริหารความเสี่ยงของกลุ่มร้านค้าสำาหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่ การจัดการบุคลากรขั้นสูงรวม

ทั้งการพัฒนาบุคลากรในร้านค้า เป็นต้น ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาทางด้านการฝึกปฏิบัติการและพนักงานพี่เล้ียงในสถานประกอบการ  

โดยมีการจัดทำารายงานผลการปฏิบัติงานจากหน่วยงานฝึกอบรมและจากสถานประกอบการต้นสังกัด โดยประเมินจากเวลาฝึกปฏิบัติ รายงาน  

และผลการทดสอบความสามารถในการปฏิบัติงาน

MTM 4402 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 8 6(0-40-0)

  (Work-based Learning in Modern Trade Business Management 8 ) 

วิชาบังคับก่อน : MTM 4401 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 7 

   หรือได้รับการอนุมัติจากคณบดี 

 นักศึกษาฝึกปฏิบัติการด้านธุรกิจการค้าสมัยใหม่อย่างเป็นระบบในสถานประกอบการที่ทางสถาบันกำาหนด ในตำาแหน่งเทียบเท่า 

ผู้จัดการเขต เนื้อหาของการฝึกปฏิบัติประกอบไปด้วยการจัดการขั้นสูงเพื่อบริหารจัดการร้านสาขาจำานวนหลายสาขาในพื้นที่ความรับผิดชอบ  

โดยมีการบูรณาการองค์ความรู้ต่างๆ ท่ีเรียนมาในภาคทฤษฎีและจากการฝึกปฏิบัติการทั้งหมดเข้าด้วยกัน นักศึกษาจะต้องมีการทำาโครงการที่

เกีย่วขอ้งกบัการจดัการธรุกจิการคา้สมยัใหม ่ภายใตก้ารดแูลของอาจารยท์ีป่รกึษาทางดา้นการฝึกปฏิบตักิารและพนกังานพีเ่ล้ียงในสถานประกอบการ  

โดยมีการจัดทำารายงานผลการปฏิบัติงานจากหน่วยงานฝึกอบรมและจากสถานประกอบการต้นสังกัด โดยประเมินจากเวลาฝึกปฏิบัติ รายงาน  

และผลการทดสอบความสามารถในการปฏิบัติงาน

PHY 1011 ฟิสิกส์วิศวกรรม 1 3(3-0-6)

  (Engineering Physics 1)

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 

 การเคลื่อนที่ของวัตถุใน 1, 2, 3 มิติ การเคลื่อนที่และแรงความโน้มถ่วง งานและพลังงาน การชนกัน การเคล่ือนที่แบบหมุน วัตถุใน

สภาพสมดุล การยืดหยุ่นและการแตกหัก ของไหลในภาวะหยุดนิ่งและเคลื่อนที่ การเคลื่อนที่แบบสั่น เสียงและประยุกต์ความร้อนและทฤษฎีจลน์  

กฎข้อ 1 และ 2 ของอุณหพลศาสตร์

PHY 1012 ปฏิบัติการฟิสิกส์วิศวกรรม 1 1(0-3-1)

  (Engineering Physics Laboratory 1)

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี และ วิชาเรียนร่วม: PHY 1011

 ปฏิบัติการทดลองในเรื่องที่สอดคล้องกับรายวิชา PHY 1011 

PHY 1021 ฟิสิกส์วิศวกรรม 2  3(3-0-6)

  (Engineering Physics 2)

วิชาบังคับก่อน  : PHY 1011 

 ประจไุฟฟา้และสนามไฟฟา้ กฎของเกาสส ์ศกัยไ์ฟฟา้ ความจไุฟฟา้ การเหนีย่วนำา ตวัเหนีย่วนำา กฎของฟาราเดย ์ทฤษฎคีลืน่แมเ่หลก็ไฟฟา้ 

วงจรกระแสตรงและกระแสสลับ พื้นฐานและคุณสมบัติเบื้องต้นของอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำาพื้นฐาน ไดโอด ทรานซิสเตอร์ การหักเหและการเบี่ยงเบน

ทางแสง โพลาไลเซชั่น กระจก เลนส์ และอุปกรณ์ทางแสง ฟิสิกส์สมัยใหม่ โครงสร้างของอะตอม ทฤษฎีควอนตัม 
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PHY 1022 ปฏิบัติการฟิสิกส์วิศวกรรม 2 1(0-3-1)

  (Engineering Physics Laboratory 2)

วิชาบังคับก่อน  : PHY 1012 และ วิชาเรียนร่วม: PHY 1021

 ปฏิบัติการทดลองในเรื่องที่สอดคล้องกับรายวิชา PHY 1021 

RTM 3304 ศิลปะการขาย 3(3-0-6)

  (Salemanships)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการขาย วิธีการขาย การนำาเสนอและการสาธิตสินค้า การตั้งเป้าขาย การขายแบบแนะนำา (Suggestive selling) 

และการปิดการขาย การกระตุ้นส่วนบุคคลและความสัมพันธ์ส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการขาย รวมทั้งเทคนิคในการขายประเภทต่างๆ

 

RTM 4307 การเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม 3(3-0-6)

   (Enterprenureship and Innovation)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี     

 แนวคิด ความสำาคัญของการเป็นผู้ประกอบการในองค์การธุรกิจ การจัดการแบบผู้ประกอบการจากการวิเคราะห์ระบบและวัฒนธรรม  

การแสวงหาและประเมินโอกาสทางธุรกิจ การวางแผนและการจัดการในการเพิ่มมูลค่าให้กับทรัพยากรทางเศรษฐกิจ แหล่งนวัตกรรมภายใน 

และภายนอกองค์การ นวัตกรรมในธุรกิจและการจัดการ ความคิดสร้างสรรค์และเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ การเติบโตทางธุรกิจด้วยนวัตกรรม การนำา

แผนธุรกิจไปสู่การปฏิบัติ

TCL 1101 ภาษาจีน 1 3(2-2-5)

  (Chinese 1)

วิชาบังคับก่อน   : ไม่มี

 สัทอักษรและการออกเสียงภาษาจีนกลางอย่างถูกต้อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอักษรจีน คำาศัพท์ วลี และประโยคพื้นฐานในภาษาจีน

TCL 1102 ภาษาจีน 2 3(2-2-5)

  (Chinese 2)

วิชาบังคับก่อน   : TCL 1101 ภาษาจีน 1

 คำาศัพท์ วลีและโครงสร้างประโยคความเดี่ยวและความรวมที่ใช้เป็นประจำา ทักษะการใช้พจนานุกรมจีน

TCL 1103 การฟังและการพูดภาษาจีน 1 3(2-2-5)

  (Chinese Listening and Speaking 1)

วิชาบังคับก่อน   : ไม่มี

 ทักษะการฟังเพื่อความเข้าใจในเนื้อหาสั้นๆ เน้นการฝึกฟังจากสื่อประเภทต่างๆ และเน้นการสนทนาเรื่องราวในชีวิตประจำาวัน

TCL 1104 การฟังและการพูดภาษาจีน 2 3(2-2-5)

  (Chinese Listening and Speaking 2)

วิชาบังคับก่อน : TCL 1103 การฟังและการพูดภาษาจีน 1

 ทักษะการฟังเพื่อความเข้าใจในเนื้อหาที่มีความยาวมากขึ้น ทักษะการพูด โดยเน้นการอธิบาย การเล่าเรื่องอย่างง่าย และสำานวน 

ที่ใช้เป็นประจำา ฝึกทักษะการฟังและการพูดในโอกาสต่างๆ

TCL 2101 ภาษาจีน 3 3(2-2-5)

  (Chinese 3)

วิชาบังคับก่อน   : TCL 1102 ภาษาจีน 2

 คำาศัพท์ วลีและโครงสร้างประโยคความซ้อนที่ใช้ประจำา ทักษะการอ่านความเรียง นิทานหรือบทความสั้นๆ เพื่อจับใจความ
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TCL 2102 ภาษาจีน 4 3(2-2-5)

  (Chinese 4)

วิชาบังคับก่อน   : TCL 2101 ภาษาจีน 3

 คำาศัพท์ วลีและโครงสร้างประโยคความซ้อน การอ่านบทความที่มีคำาศัพท์และโครงสร้างประโยคที่ซับซ้อนและหลากหลาย

TCL 2103 การอ่านภาษาจีน 1  3(2-2-5)

  (Chinese Reading 1)

วิชาบังคับก่อน   : TCL 2102 ภาษาจีน 4

 ทักษะการอ่านเพ่ือความเข้าใจ การจับใจความสำาคัญ การวิเคราะห์โครงสร้างประโยค การวิเคราะห์ความหมายระดับคำา วลี ประโยค  

และย่อหน้า ฝึกอ่านบทความเกี่ยวกับเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นที่น่าสนใจในปัจจุบัน เพื่อพัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ความคิดเห็น

TCL 2104 การอ่านภาษาจีน 2 3(2-2-5)

  (Chinese Reading 2)

วิชาบังคับก่อน   : TCL 2103 การอ่านภาษาจีน 1

 ทักษะการตีความ การวิเคราะห์โครงสร้างประโยคที่ซับซ้อนขึ้น ทักษะการอ่านเพื่อวิเคราะห์ข้อเท็จจริง การวิเคราะห์จุดมุ่งหมาย 

ในการเขียน โดยสามารถบ่งชี้หลักฐานและให้เหตุผลที่จะสนับสนุนหรือขัดแย้งกับผู้เขียนได้

TCL 2105 การเขียนภาษาจีน 1 3(2-2-5)

  (Chinese Writing 1)

วิชาบังคับก่อน   : TCL 2102 ภาษาจีน 4

 ทักษะการเขียนเรียงความขนาดสั้นเกี่ยวกับชีวิตประจำาวัน โดยใช้โครงสร้างประโยคที่ซับซ้อน การใช้คำาเชื่อมและสำานวนที่เหมาะสม

TCL 2106 การเขียนภาษาจีน 2 3(2-2-5)

  (Chinese Writing 2)

วิชาบังคับก่อน   : TCL 2105 การเขียนภาษาจีน 1

 ทักษะการเขียนบรรยายเหตุการณ์ การเขียนรายงานเชิงวิชาการ โดยเน้นการใช้รูปแบบภาษาเขียนที่เป็นทางการได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

TCL 2107 ทฤษฎีภาษาศาสตร์และภาษาศาสตร์ประยุกต์เบื้องต้น 3(3-0-6)

  (Introduction to Linguistics and Applied Linguistics Theory)

วิชาบังคับก่อน   : ไม่มี

 ทฤษฎภีาษาศาสตรแ์ละภาษาศาสตรป์ระยกุต ์ธรรมชาตแิละลกัษณะเฉพาะของภาษา ตน้กำาเนดิและความเชือ่มโยงของภาษาตา่งๆ โครงสรา้ง

ภาษาและการใช้ภาษา

TCL 2108 คอมพิวเตอร์ภาษาจีนในสำานักงาน 3(3-0-6)

  (Chinese in Office Computer Application)

วิชาบังคับก่อน   : TCL 1102 ภาษาจีน 2

 การใช้คอมพิวเตอร์ด้วยระบบปฏิบัติการภาษาจีน การป้อนข้อมูล บันทึก และพิมพ์ข้อมูลที่เป็นภาษาจีน การใช้โปรแกรมสำาเร็จรูปเป็น 

ภาษาจีน การใช้ปรากฏในการสืบค้นข้อมูลที่เป็นภาษาจีน

TCL 2109 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน 3(3-0-6)

  (Introduction to China)

วิชาบังคับก่อน   : ไม่มี

 ลักษณะการปกครอง เขตการปกครอง ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ สภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ความเชื่อและทัศนคติของชาวจีน 

กลุ่มชาติพันธุ์ และระบบการศึกษาของจีน
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TCL 2110 ภาษาจีนสมัยใหม่ 3(3-0-6)

  (Modern Chinese)

วิชาบังคับก่อน   : TCL 2102 ภาษาจีน 4

 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับภาษาจีนสมัยใหม่ สัทศาสตร์จีน (เสียงในภาษาจีน) ระบบคำาจีน อักษรจีนและไวยากรณ์จีน เพื่อเป็นพื้นฐาน 

ในการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ 

TCL 3101 การแปลจีน - ไทย 3(2-2-5)

  (Chinese -Thai Translation)

วิชาบังคับก่อน   : TCL 2102 ภาษาจีน 4

 ทฤษฎีและเทคนิคในการแปลภาษาจีนเป็นภาษาไทย ฝึกทักษะการแปลภาษาจีนเป็นภาษาไทย โดยเน้นการแปลข้อความ บทสนทนา

TCL 3102 การแปลไทย-จีน 3(2-2-5)

  (Thai - Chinese Translation)

วิชาบังคับก่อน   : TCL 2102 ภาษาจีน 4

 ทฤษฎีและเทคนิคในการแปลภาษาไทยเป็นภาษาจีน ฝึกทักษะการแปลภาษาไทยเป็นภาษาจีน โดยเน้นการแปลข้อความ บทสนทนา

TCL 3103 สัทศาสตร์ภาษาจีน 3(3-0-6)

  (Chinese Phonetics)

วิชาบังคับก่อน   : TCL 2110 ภาษาจีนสมัยใหม่

 องค์ประกอบของพยางค์และเสียงในภาษาจีน การออกเสียงภาษาจีนตามหลักสัทอักษรจีนและหลักอักขระสากล การวิเคราะห์เสียงใน 

ภาษาจีนโดยใช้ทักษะการฟังและการพูด ศึกษาปัญหาการออกเสียงภาษาจีนของนักเรียนไทย

TCL 3104 อักษรจีน 3(3-0-6)

  (Chinese Character)

วิชาบังคับก่อน   : TCL 2110 ภาษาจีนสมัยใหม่

 วิวัฒนาการและประเภทของอักษรจีน โครงสร้างและส่วนประกอบของอักษรจีน ระเบียบวิธีการเขียนอักษรจีน อักษรจีนตัวเต็มและตัวย่อ

TCL 3105 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวัฒนธรรมจีน 3(3-0-6)

  (Introduction to Chinese Culture)

วิชาบังคับก่อน   : ไม่มี

 วัฒนธรรมจีนในด้านวิถีชีวิตความเป็นอยู่ เทศกาล ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ ความเชื่อและทัศนคติของชาวจีน

TCL 3106 ระบบคำาในภาษาจีน 3(3-0-6)

  (Chinese Morphology)

วิชาบังคับก่อน   : TCL 2110 ภาษาจีนสมัยใหม่

 หลักการสร้างคำาในภาษาจีน ชนิดของคำา คำาที่มีความหมายแฝง คำาพ้องรูปและคำาพ้องเสียง คำาเหมือนและคำาตรงข้าม การใช้คำาในระดับ

ภาษาต่างๆ

TCL 3107 ไวยากรณ์ภาษาจีน 3(3-0-6)

  (Introduction to Chinese Grammar)

วิชาบังคับก่อน   : TCL 2110 ภาษาจีนสมัยใหม่

 ไวยากรณภ์าษาจนี วลแีละรปูประโยคในภาษาจนี ชนดิของกลุ่มคำาและประโยค การใช้คำาศัพทท์างไวยากรณ ์การวเิคราะหโ์ครงสรา้งประโยค
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TCL 3108 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวรรณกรรมจีน 3(3-0-6)

  (Introduction to Chinese Literature)

วิชาบังคับก่อน   : ไม่มี

 ประวัติวรรณคดีจีนโดยสังเขป ผลงานประพันธ์ชิ้นสำาคัญในแต่ละยุคสมัยและจุดมุ่งหมายในการประพันธ์ ความหมายและความงาม 

ในเชิงวรรณศิลป์ของบทประพันธ์ต่างๆ

TCL 4101 ประวัติศาสตร์จีนร่วมสมัย 3(3-0-6)

  (Contemporary to Chinese History)

วิชาบังคับก่อน   : ไม่มี

 ประวตัศิาสตรต์ัง้แตก่อ่ตัง้ประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี จนถงึปจัจบุนั เนน้เหตกุารณ ์และบคุคลสำาคญัทีส่ง่ผลกระทบตอ่การเปลีย่นแปลง

ทางสังคมและเศรษฐกิจจีน

TCL 4201 ทฤษฎีและวิธีการสอนภาษาจีน 3(3-0-6)

  (Chinese Language Teaching Theories and Method)

วิชาบังคับก่อน   : TCL 2110 ภาษาจีนสมัยใหม่

 ทฤษฎีและความรู้พื้นฐานในการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ การจัดการเรียนการสอนภาษาจีน

TCL 4202 สัมมนาการเรียนการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ 3(2-2-5) 

  (Seminar in Teaching Chinese as a Foreign Language) 

วิชาบังคับก่อน   : TCL 4201 ทฤษฎีและวิธีการสอนภาษาจีน

 การอภิปรายประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ

TCL 4301 ปรัชญาจีน 3(3-0-6)

  (Chinese Philosophy)

วิชาบังคับก่อน   : ไม่มี

 ปรัชญาจีนและนักปราชญ์ที่มีชื่อเสียง สายปราชญ์จีนที่เกิดขึ้นในยุคสมัยต่างๆ แนวคิดของนักปราชญ์ในสายปราชญ์ต่างๆ และคำาสอน 

ที่โดดเด่น

TCL 4302 ภาษาจีนโบราณ  2(2-0-4)

  (Ancient Chinese)

วิชาบังคับก่อน   : TCL 2102 ภาษาจีน 4

 การใช้ภาษาจีนในสมัยโบราณช่วงก่อนการเปลี่ยนแปลงเป็นภาษาจีนสมัยใหม่ ระบบคำา ไวยากรณ์และโครงสร้างรูปประโยคของภาษาจีน

โบราณเบื้องต้น วิวัฒนาการของภาษาจีนโบราณในแต่ละยุคสมัยต่างๆ

TCL 4303 ศิลปะและวัฒนธรรมจีน  2(2-0-4)

  (Traditional Chinese Arts and Culture)

วิชาบังคับก่อน   : ไม่มี

 กิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรมจีนท่ีเช่ือมโยงกับการเรียนภาษาจีน เช่น การเขียนพู่กันจีน การวาดภาพพู่กันจีน การตัดกระดาษจีน  

การถักเชือกจีน การรำามวยจีน การร้องเพลงจีน

TCL 4304 การกล่าวสุนทรพจน์จีน 2(2-0-4)

  (Chinese Speech)

วิชาบังคับก่อน   : ไม่มี

 กิจกรรมการพูดสุนทรพจน์จีน การพูดต่อหน้าที่ชุมนุมชน การพูดในที่ประชุม
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TCL 4401 การออกแบบตำาราและสื่อการสอน 2(1-2-3)

  (Chinese Language Teaching Material Design)

วิชาบังคับก่อน   : TCL 4201 ทฤษฎีและวิธีการสอนภาษาจีน

 ทฤษฎีและหลักการแต่งตำาราและเอกสารประกอบการสอนภาษาจีน การออกแบบ จัดทำาและนำาเสนอสื่อการเรียนการสอนเพื่อใช้ 

ในชั้นเรียน แหล่งข้อมูลและวิธีการค้นคว้าข้อมูลเพื่อประกอบสื่อ ในรูปแบบต่างๆ

TCL 4402 การออกแบบสื่อการสอนด้วยการใช้มัลติมีเดีย 2(1-2-3)

  (Chinese Language Teaching Multi-media Material Design)

วิชาบังคับก่อน : TCL 4201 ทฤษฎีและวิธีการสอนภาษาจีน

 ทฤษฎแีละหลกัการใชม้ลัตมิเีดยีในการออกแบบ จดัทำาและนำาเสนอส่ือการเรยีนการสอนในรปูแบบของภาพและเสียงหรอืสือ่อเิลก็ทรอนกิส์

ต่างๆ ในชั้นเรียน รวมทั้งการเผยแพร่ในรูปแบบการศึกษาทางไกลและระบบปรากฏ

TCL 4403 กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาจีน 2(1-2-3)

  (Activities for Chinese Language Learning)

วิชาบังคับก่อน   : TCL 4201 ทฤษฎีและวิธีการสอนภาษาจีน

 การจัดกิจกรรมการสอนภาษาจีนเสริมบทเรียนและกิจกรรมส่งเสริมหลักสูตรเพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียนภาษาจีนให้แก่ผู้เรียนและ 

ได้เรียนรู้อย่างมีความสุข

TCL 4404 วิธีการสอนและปฏิบัติการสอนภาษาจีน 2(1-2-3)

  (Chinese Language Teaching Method and Practice)

วิชาบังคับก่อน   : TCL 4201 ทฤษฎีและวิธีการสอนภาษาจีน

 การนำาความรู้ทางทฤษฎีและวิธีการสอนภาษาจีนมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติการสอนตามแนวทางการสอนภาษาจีนในฐานะภาษา 

ต่างประเทศ ได้แก่ การสอนระบบเสียงในภาษาจีน ระบบคำาจีน อักษรจีนและไวยากรณ์จีน และนำามาออกแบบการปฏิบัติการสอนจริง 

TCL 4405 การวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน 2(1-2-3)

  (Chinese Language Teaching Research and Development)

วิชาบังคับก่อน   : TCL 4201 ทฤษฎีและวิธีการสอนภาษาจีน

 วิจัยประเด็นที่เกี่ยวข้องกับปัญหาและแนวทางพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ
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GS 0002  ภาษาอังกฤษสำาหรับบัณฑิตศึกษา NC

  (Graduated English )

 ทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน รวมทั้งการใช้ภาษาอังกฤษสำาหรับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ARC 5301 แง่มุมทางด้านกฎหมายของศิลปะและการบันเทิง  3(3-0-6)

  (Legal Aspects of Arts and Entertainment)

 ประเด็นกฎหมายต่างๆ ทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมศิลปะและการบันเทิง กรณีต่างๆ ที่อาจเกิดปัญหาทางกฎหมาย ประกอบ

ดว้ย การอา่นและการบรรยายทีเ่กีย่วกบัลขิสทิธิแ์ละสทิธิท์างดา้นทรพัยส์นิทางปญัญาอืน่ๆ สญัญาหรอืขอ้ตกลงการอนญุาตใชส้ทิธิ ์ประเดน็ทางดา้น 

การแก้ไขงาน ข้อตกลงสำาหรับตัวแทน และการก่อตั้งบริษัทและห้างหุ้นส่วน 

 

ARC 5302 นโยบายวัฒนธรรมเปรียบเทียบ  3(3-0-6)

  (Comparative Cultural Policy)

 ภาพรวมทางด้านประวัติศาสตร์ พัฒนาการและความท้าทายของนโยบายศิลปะและวัฒนธรรม โดยเน้นประเทศแถบอาเซียน ความสำาคัญ

ของศิลปะต่อการสนับสนุนการพัฒนาของมนุษย์และสังคม บทบาทของผู้จัดการทางด้านวัฒนธรรมในการพัฒนาความร่วมมือและกลยุทธ์เพื่อให้

ทำางานร่วมกับผู้กำาหนดนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ

 

ARC 5303 การจัดการศิลปะด้านการแสดง  3(3-0-6)

  (Performing Arts Management)

 การศึกษาถึงศิลปะด้านการแสดงประเภทต่างๆ การจัดการโครงการหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินธุรกิจการแสดง การบริการ

องค์กร การตัดสินใจของผู้บริหารภายใต้สภาพการณ์ต่างๆ โดยธุรกิจต่างๆ ประกอบไปด้วยการจัดการธุรกิจที่ไม่มุ่งเน้นกำาไร (การแสดง ออร์เคสตรา 

ซิมโฟนี โอเปรา การเต้นรำา และโรงละคร) รวมถึงธุรกิจดนตรี (อุตสาหกรรมบันทึกเสียง, การเป็นตัวแทน (Agency) ของศิลปิน, การจัดทำาเพลงและ 

การกระจายสินค้า การโปรโมตคอนเสิร์ต)

ARC 5304 การจัดการทางทัศนศิลป์ 3(3-0-6)

  (Visual Arts Management)

 บทบาทและหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้บริหารระดับสูงของพิพิธภัณฑ์และผู้จัดการแกลอรี่วิจิตรศิลป์ ประกอบด้วยหัวข้อ ภาระกิจด้านศิลปะ 

และระบบ การประสานงานระหว่างคณะกรรมการชุมชนและศิลปิน การวางแผนจัดงานแสดง การรวบรวมศิลปะของส่วนตัว องค์กรและพิพิธภัณฑ์ 

การเข้าถือสิทธิ์และการจัดการด้านสิ่งอำานวยความสะดวก

 

ARC 5305 การจัดการในธุรกิจสื่อ  3(3-0-6)

  (Media Arts Management)

 รูปแบบตา่งๆ ของสือ่ธรุกจิ ธรุกจิสือ่ประเภทตา่งๆ การบรหิารจดัการธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัส่ือ ธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัสือ่ทัง้ทางดา้นทีไ่มแ่สวงหา

กำาไรและด้านที่ต้องทำากำาไร รวมทั้งประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสื่อปัจจุบัน

  

ARC 5306 การจัดการด้านการผลิตคอนเสิร์ตและงานเทศกาล  3(3-0-6)

  (Concert and Festival Production Management)

 ปจัจยัทรพัยากร เครือ่งมอืและการฝกึอบรมสำาหรบัการวางแผนและการจดัการคอนเสิรต์และงานเทศกาล การแสดงสด ขัน้ตอนการจดัการ

เหตุการณ์สำาคัญ โดยอาจจัดการสอนโดยให้นักศึกษาเข้าร่วมการจัดการเหตุการณ์จริง 

คำาอธิบายรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา
ระดับปริญาโท

Master Degree
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ARC 5307 การจัดการทางศิลปะนานาชาติ 3(3-0-6)

  (International Arts Management)

 ลักษณะความเป็นสากลของงานศิลปะ การผลิต การนำาเสนอ การแสดงงานศิลปะ รวมถึงการจัดการด้านการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับงาน

ศิลปะนานาชาติ

 

ARC 6301 การจัดการโครงการสำาหรับผู้จัดการทางศิลปะ 3(3-0-6)

  (Project Management for Arts Managers)

 หลักการของการจัดการโครงการและการนำาไปใช้ประโยชน์ในทางศิลปะ ครอบคลุมเทคนิคต่างๆ ที่หลากหลายเพื่อนำาไปใช้บริหารจัดการ

โครงการศิลปะในประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะอยู่ในขอบเขตและอุตสาหกรรมใดก็ตาม โดยจะมุ่งเน้นไปที่การทำาความเข้าใจกับความสำาคัญของการจับคู่

กันระหว่างเป้าหมายและจุดประสงค์ของโครงการ และภาระหน้าที่ด้านผลประโยชน์ขององค์กรทางศิลปะหรือผู้ให้เงินทุนที่มีศักยภาพ

 

ARC 6302 การเป็นผู้ประกอบการทางศิลปะ  3(3-0-6)

  (Arts Entrepreneurship)

 ความเหมาะสมในการเริ่มต้นและดำาเนินธุรกิจตามที่เลือก โดยใช้แง่มุมจากความเป็นจริงของการดำาเนินธุรกิจ วิธีการที่เป็นขั้นตอนสำาหรับ

การคิด การดำาเนินการและการเริ่มธุรกิจที่มีความเสี่ยง ทักษะทางด้านการเงิน ลูกจ้างสัมพันธ์และการตลาด

 

ARC 6303 การจัดการในธุรกิจดนตรี  3(3-0-6)

  (Music Business Management)

 การจัดระบบและการบริหารองค์ประกอบสำาคัญในธุรกิจดนตรี ซ่ึงประกอบด้วย การเป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการบันทึกเสียง 

อุตสาหกรรมอุปกรณ์เสียง การจัดการส่วนบุคคลสำาหรับนักแสดง และการศึกษาทางด้านดนตรี เป็นการสรุปประสบการณ์ด้านวิชาการของนักศึกษา

โดยจะให้ความสนใจไปในธุรกิจดนตรี กระบวนการตัดสินใจต่างๆที่เกี่ยวข้องกับขนาดและขอบเขตของธุรกิจดนตรีและโครงสร้างองค์กรในบริษัท 

ทั้งขนาดใหญ่และเล็ก (หวังและไม่หวังผลกำาไร) กลยุทธ์ทางด้านการตลาด ความสัมพันธ์ระหว่างศิลปิน/นักแสดง การทำาสัญญาและการป้องกัน  

และโอกาสในการเป็นผู้ประกอบการ

 

ARC 6304 ธุรกิจแฟชั่น 3(3-0-6)

  (Fashion Business)

 การทำางานและความสัมพันธ์ระหว่างอุตสาหกรรมการผลิตและบริการประเภทต่างๆ ที่ประกอบขึ้นเป็นธุรกิจแฟชั่น วิสาหกิจที่มีส่วนร่วม

ในการออกแบบ การผลิตและการกระจายเครื่องประดับและเส้ือผ้าสำาหรับสุภาพบุรุษ สุภาพสตรีและเด็ก นักศึกษาจะเรียนรู้เกี่ยวกับโอกาสของ 

การทำางานทางด้านแฟชั่นที่หลากหลายและเรียนรู้วิธีการตัดสินใจ รับทราบและแก้ไขปัญหา เพื่อทำาให้เกิดโอกาสสูงสุด 

 

ARC 6305 ธุรกิจของอุตสาหกรรมภาพยนตร์  3(3-0-6)

  (Business of the Film Industry)

 ประเภทของภาพยนตรแ์ละประเภทของธรุกจิภาพยนตรใ์นตลาดสนิคา้ปจัจบุนั ศกึษาการดำาเนนิธรุกจิเชน่วธิกีารจดัหาเงนิทนุสำาหรบัการทำา

ภาพยนตร์ ต้นทุนของการกระจายภาพยนตร์ การบริหารโรงภาพยนตร์ และการทำาการตลาด เป็นต้น สถานะของภาพยนตร์อิสระ สภาพเศรษฐกิจ 

สังคมและการเมืองที่มีผลต่อการผลิต การกระจาย และการรับรู้โดยสาธารณะชนของภาพยนตร์ การควบรวมธุรกิจภาพยนตร์

 

ARC 6306 เทคนิคการจัดการโรงมหรสพ  3(3-0-6)

  (Management Techniques for Theater)

 เทคนิคการจัดการโรงมหรสพ ซึ่งประกอบด้วย การศึกษาวงจรชีวิตของการแสดง การวางแผนด้านบุคลากร การวางแผนเชิงกลยุทธ์  

การตลาดสำาหรับโรงมหรสพ ทักษะที่จำาเป็นสำาหรับการดำาเนินกิจการ รวมทั้งการพัฒนาเพื่อนำาไปสู่การทำาโรงมหรสพ

  

ARC 6901  หัวข้อเลือกสรรทางการจัดการทางศิลปะและวัฒนธรรม 3(3-0-6)

  (Selected Topics in Arts and Cultural Management)

 สัมมนาเพื่อศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาและมุมมองที่สำาคัญในหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทางศิลปะและวัฒนธรรมในยุคปัจจุบัน



553

BUC 5101  การจัดการทางธุรกิจ 2(2-0-4)

  (Business Management)

 ลักษณะ รูปแบบ และความสำาคัญของธุรกิจประเภทต่างๆ แนวคิดด้านการจัดการทางธุรกิจ ประเภทและคุณลักษณะของผู้ประกอบการ

ทางธุรกิจ หน้าที่หลักในการบริหารธุรกิจ ได้แก่ การผลิต การตลาด การเงิน และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การดำาเนินการจัดตั้งองค์กรธุรกิจ 

และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อิทธิพลของบริบททางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองที่มีต่อธุรกิจ 

 

BUC 5102  การบัญชีการเงิน 2(2-0-4)

  (Financial Accounting)

 หลักการพื้นฐานทางการเงินและบัญชี กระบวนการ สมการบัญชีและวิธีการทำาบัญชี จากการศึกษา สามารถเข้าใจวิธีการการจัดเก็บข้อมูล

ทางการเงิน วิเคราะห์ลักษณะของสินทรัพย์ กำาไรขาดทุน กระแสเงินสด การบริหารการขายและฐานะทางการเงินโดยรวมของธุรกิจจากงบการเงิน 

รวมถึงการเรียนรู้หลักเกณฑ์ทางบัญชีที่เกี่ยวข้องและวิธีการปฏิบัติทั่วไป

 

BUC 5103  การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6)

   (Organization and Human Resource Management)

 การจัดการองค์การ โครงสร้างขององค์การ วัฒนธรรมองค์การ และการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกและภายในที่มีผลกระทบต่อองค์การ  

จากการศึกษา สามารถเข้าใจกระบวนการหลักในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ เข้าใจพฤติกรรมของตัวบุคคลและของทีมงานและการมุ่งเน้น 

ให้เกิดภาวะผู้นำาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำาเนินงานแก่องค์กร 

BUC 5104  การจัดการการตลาด 3(3-0-6)

  (Marketing Management)

 การประยุกต์ใช้กลยุทธ์จากหลักการทางการตลาด จากการศึกษา สามารถเข้าใจแนวทางวิเคราะห์ข้อได้เปรียบของธุรกิจ การแข่งขัน 

ของตลาดและความตอ้งการของผูบ้รโิภค และใชเ้ปน็แนวทางในการพฒันาผลติภณัฑใ์หม ่กำาหนดกลยทุธท์างการตลาดทีเ่กีย่วขอ้ง เขา้ใจการประสาน

เป้าหมายกลยุทธ์ทางการตลาดให้เข้ากับเป้าหมายกลยุทธ์ขององค์กร และการจัดการและพัฒนาลูกค้าสัมพันธ์

BUC 5105  การจัดการการเงิน 3(3-0-6)

  (Financial Management)

 การกำาหนดงบการเงนิ ควบคมุดแูลสถานภาพทางการเงนิ คดัสรรแหลง่ทีม่าของเงนิทนุและทศิทางการลงทนุ จากการศกึษา สามารถเขา้ใจ 

ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน จำานวนการผลิตและกำาไร เข้าใจต้นทุนแปรผัน ต้นทุนระยะยาวและต้นทุนมาตรฐาน ฯลฯ การตั้งงบประมาณ 

และวิธีบริหารจัดการ เข้าใจต้นทุนจากการลงทุนและการจัดหาเงินทุนรวมถึงความเสี่ยงของมัน เพื่อกำาหนดนโยบายในการลงทุนและจัดหาเงินทุน

BUC 5106  เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ 3(3-0-6)

  (Managerial Economics)

 หลักการและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ที่ใช้กำาหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจและใช้ในการตัดสินใจทางด้านการบริหาร จากการศึกษาและวิเคราะห์

กรณีศึกษา สามารถเข้าใจวิธีการวิเคราะห์และพยากรณ์อุปสงค์ การวิเคราะห์การผลิตและต้นทุนการผลิต การวัดผลกำาไรและการจัดสรรเงินทุน 

เขา้ใจวธิกีารวเิคราะหล์กัษณะของตลาดและกำาหนดกลยทุธใ์นการตัง้ราคา การจดัการดา้นความเสีย่งและความไมแ่นน่อนทางธรุกจิ รวมถงึผลกระทบ 

ของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจต่อการดำาเนินธุรกิจในระยะสั้นและระยะยาว

BUC 5107  การจัดการการปฏิบัติการ 3(3-0-6)

  (Operations Management)

 บทบาทและความสำาคัญของการผลิตและการปฏิบัติการที่มีต่อองค์กร จากการศึกษา สามารถเข้าใจวิธีการวิเคราะห์และออกแบบระบบ

ปฏบิตัขิององคก์ร การใชเ้ทคนคิเชงิปรมิาณในการวเิคราะหป์ญัหาในการผลติและปรบัปรงุแนวทางในการตดัสนิใจ การคาดการณค์วามตอ้งการสนิคา้

และบริการของลูกค้ากลุ่มต่างๆ เพื่อการวางแผนและควบคุมการผลิตรวมทั้งรูปแบบการให้บริการ การวิเคราะห์ทำาเลที่ตั้งและบริหารจัดการสินค้า

คงคลัง การควบคุมคุณภาพ และกลยุทธ์เพื่อการปฏิบัติการและการผลิตอื่นๆ
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BUC 5701  ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ 3(3-0-6)

  (Business Research Methods)

 หลักการและวิธีการวิจัยทางธุรกิจ จากการศึกษาและปฏิบัติจริง สามารถเข้าใจการออกแบบงานวิจัยนับตั้งแต่การค้นพบปัญหา การสร้าง

สมมตฐิาน การกำาหนดโครงรา่งการวจิยั การรวบรวมขอ้มลู การวเิคราะหข์อ้มลูทัง้เชงิปรมิาณและเชงิคณุภาพ การใชโ้ปรแกรมสำาเรจ็รปูในการวเิคราะห์

ข้อมูล การเขียนรายงาน และการนำาคำาเสนอแนะที่เกี่ยวข้องจากผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในเชิงธุรกิจ

BUC 6101  การจัดการโครงการ 3(3-0-6)

  (Project Management)

 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการโครงการและการปฏิบัติจริง จากการศึกษาและปฏิบัติจริง สามารถเข้าใจวิธีการวางแผนการจัดทำาโครงการ  

การวเิคราะหค์วามเปน็ไปไดข้องโครงการ เทคนคิการควบคมุโครงการ ซึง่ประกอบดว้ยการควบคมุตน้ทนุ การควบคมุกำาหนดการ การจดัสรรทรพัยากร 

การประสานประโยชนร์ะหวา่งผูเ้กีย่วขอ้งในโครงการ การตดิตามและประเมนิผลโครงการ และรวมถงึปจัจยัทางการเมอืง เศรษฐกจิทีม่ผีลตอ่โครงการ

BUC 6102  การจัดการเชิงเอเชีย 3(3-0-6)

  (Asian Management)

 แนวคิดและหลักการบริหารจัดการแบบตะวันออก จากการศึกษา สามารถเข้าใจการนำาปรัชญาแห่งตะวันออกและความคิดในศาสนาพุทธ

ไปประยุกต์ใช้การการบริหารธุรกิจ ใช้มุมมองของโลกตะวันออกในการบูรณาการแนวคิดการบริหารจัดการแบบตะวันตกโดยอาศัยการเชื่อมโยงกับ

แวดล้อมทางด้านวัฒนธรรมตะวันออก การศึกษาวิเคราะห์กรณีขององค์กรธุรกิจในประเทศต่างๆ แถบเอเชียที่ประสบความสำาเร็จในทางเศรษฐกิจ

และการค้า ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี สิงคโปร์ และไทย

 

BUC 6103  การจัดการแฟรนไชส์ 3(3-0-6)

  (Franchise Management)

 ความหมาย ลักษณะ ประเภทของธุรกิจแฟรนไชส์ ข้อดีและข้อเสียของการทำาธุรกิจแฟรนไชส์ วิธีการสรรหาโอกาสทางธุรกิจแฟรนไชส์  

รวมถึงข้อกำาหนดและเงื่อนไขการประกอบการท่ีเก่ียวข้อง วิธีการติดต่อและการจัดทำาสัญญาธุรกิจกับผู้ให้สิทธิทางการค้า และแนวทางการสร้าง

ความเป็นธรรมในการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ระหว่างผู้ให้สิทธิทางการค้ากับผู้รับสิทธิทางการค้า วิธีการทำาการตลาดและการจัดหาเงินทุนสำาหรับ

การประกอบธุรกิจแฟรนไชส์

BUC 6104 พฤติกรรมผู้บริโภค 3(3-0-6)

  (Consumer Behavior)

 พฤติกรรมและการตัดสินใจของผู้บริโภค การทำาความเข้าใจผู้บริโภคจากขั้นตอนการรับรู้ปัญหา การรวบรวมข้อมูล จนถึงการเปรียบ

เทียบและการตัดสินใจ พฤติกรรมของผู้บริโภคจากการเลือกสินค้า ยี่ห้อ ร้านค้า จนถึงการเลือกเวลาในการซื้อและจำานวนในการซื้อ ลักษณะเฉพาะ

ของผู้บริโภครายบุคคลและกลุ่ม สิ่งแวดล้อมทางด้านวัฒนธรรมและสังคมที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภคและพฤติกรรมในการบริโภค  

การเลือกตลาดเป้าหมายที่ถูกต้อง การกำาหนดตำาแหน่งในตลาดและส่วนผสมทางการตลาด รวมถึงกลยุทธ์ในการจัดการลูกค้าสัมพันธ์

BUC 6105  การสื่อสารทางการตลาด 3(3-0-6)

  (Marketing Communications)

 การวางแผนและการบริหารการสื่อสารการตลาด วิธีการกำาหนดและปฏิบัติกลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาด ซึ่งประกอบด้วย การกำาหนด

หัวใจสำาคัญของการสื่อสาร การใช้เครื่องมือเพื่อการสื่อสารทางการตลาดต่างๆ เช่น การทำาโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การทำากิจกรรมส่งเสริม 

การตลาด การขายตรง เป็นต้น การเลือกและใช้สื่อในการสื่อสาร การสร้างและเผยแพร่ตราสินค้า การประเมินผลโครงการและกิจกรรมการสื่อสาร 

การตลาดและจริยธรรมในการสื่อสารการตลาด

BUC 6106  การตลาดระหว่างประเทศ 3(3-0-6)

  (International Marketing)

 การจัดการการตลาดระหว่างประเทศ จากการศึกษาและวิเคราะห์กรณีศึกษา ความแตกต่างของแต่ละประเทศในด้านต่างๆ เช่น การเมือง 

กฎหมาย เศรษฐกจิ การเงนิ วฒันธรรมและพฤตกิรรมผูบ้รโิภค เปน็ตน้ การนำาแรงจงูใจจากความแตกตา่งไปใชใ้นการเลือกตลาด หรอืกำาหนดตำาแหนง่

ในตลาดได้อย่างเหมาะสม การเข้าถึงกลยุทธ์และส่วนผสมทางการตลาด และโครงสร้างองค์กรที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ดังกล่าว
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BUC 6107  การสื่อสารภาษาไทยเพื่อธุรกิจการค้า 3(3-0-6)

  (Thai Communications for Business and Commerce)

 การใชภ้าษาไทยพืน้ฐานทางดา้นธรุกจิ โดยการศกึษาจากการจำาลองสถานการณ ์สามารถสือ่สารและทำารายงานทางธรุกจิบนพืน้ฐานทีเ่ขา้ใจ

วัฒนธรรมไทย เพิ่มทักษะการฟังและการพูด สามารถเข้าใจ และวิเคราะห์เอกสารทางด้านธุรกิจประเภทต่างๆ ได้

 

BUC 6108  แง่มุมทางด้านกฎหมายสำาหรับธุรกิจ 3(3-0-6)

  (Legal Aspects for Business)

 สภาพแวดล้อมทางด้านกฎหมายที่มีผลกระทบต่อตัวบุคคล ธุรกิจและธุรกรรมด้านธุรกิจ โดยศึกษาเกี่ยวกับคำาศัพท์และทฤษฎีเฉพาะทาง 

เช่น วิธีพิจารณาความแพ่ง การจำาแนกประเภทละเมิด ทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายไซเบอร์ กฎหมายนานาชาติ แรงงานและการว่าจ้าง ผู้แทนและ

ความรับผิดชอบสินค้า เรียนรู้การประเมินความสำาคัญของประเด็นทางกฎหมายที่มีผลต่อการทำาธุรกรรมประเภทต่างๆ การใช้เหตุผลทางกฎหมาย 

ในกรณีต่างๆ และให้ข้อสรุปทางด้านกฎหมาย การเปรียบเทียบและการนำาทฤษฎี/การตีความต่างๆ ในทางกฎหมายโดยศึกษาจากกรณีศึกษาจริง

 

BUC 6901  การศึกษาค้นคว้าอิสระ 3(0-0-9)

  (Independent Study)

 การศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบด้านธุรกิจค้าปลีกหรือการจัดการทั่วไป หรือการจัดการทางศิลปะและวัฒนธรรม ในรูปแบบงานวิจัย  

แผนธุรกิจ กลยุทธ์ทางธุรกิจ หรือการให้คำาปรึกษาต่อองค์กรด้านธุรกิจค้าปลีก หรือการจัดการทั่วไป หรือการจัดการธุรกิจทางศิลปะและวัฒนธรรม

 

BUC 6902  วิทยานิพนธ์ 12(0-0-36)

  (Thesis)

 การศึกษาวิเคราะห์อย่างเป็นระบบเพื่อการจัดการธุรกิจค้าปลีก หรือการจัดการทั่วไป หรือการจัดการธุรกิจทางศิลปะและวัฒนธรรม  

ในรูปแบบงานวิจัยมาตรฐาน

BUI 6101 ภาวะผู้นำาระดับโลกเชิงปฏิบัติการ N/C 

  (Global Leadership Workshop)

  รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน ไม่มี

 การเรยีนในเชงิการกระทำา โดยมกีารจดัคา่ยคา้งคนื 2 วนัเพือ่สรา้งความภาคภมูใิจในตนเอง ความเชือ่มัน่และความกระตอืรอืรน้ในการเปน็

ผู้นำาระดับโลก สัมมนาและกิจกรรมกลุ่มเพื่อสะท้อนการสร้างทีมงาน การแก้ปัญหา การวางแผนงานและการดำาเนินการ ความเข้าใจเชิงลึกทางด้าน

คุณค่าส่วนบุคคล ความไว้วางใจ ความกระตือรือร้นของกลุ่ม การแก้ปัญหาข้อขัดแย้ง และรูปแบบความเป็นผู้นำา

 Action-packed learning build self-esteem, confidence, and enthusiasm for global leadership. Seminars and group 

activities for dedicated reflection, team building, problem solving, event planning and execution; insights on personal value, 

trust, group dynamics, conflict resolution, and leadership styles.

BUI 6102 การจัดการขั้นสูง N/C

  (Management)

รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี

 ฟังก์ชั่นและกิจกรรมของการจัดการการ ได้แก่ การวางแผน การจัดระเบียบ และการควบคุมกำากับ ซึ่งประกอบด้วย การคิดเชิงวิพากษ์

ผ่านการวิเคราะห์และสังเคราะห์ การตัดสินใจ การกำาหนดเป้าหมาย การจัดการเวลาและทรัพยากร การสร้างเครือข่าย การสร้างแรงจูงใจ และ 

การประเมินผู้ใต้บังคับบัญชา จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม 

 Functions and activities of management: planning, organizing, directing and controlling: Critical thinking through 

analysis and synthesis, decision making, goal setting, time and resource management, networking, motivating and evaluating 

subordinates; ethics and social responsibility.
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BUI 6103  การสื่อสารทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ N/C

   (Effective Business Communication)

รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี

 ทักษะการสื่อสารในการรายงาน การนำาเสนอ และการพูดในที่สาธารณะ โครงสร้างการสื่อสาร การไหลเวียนของข่าวสาร และรูปแบบ 

การรายงาน ประกอบด้วยภาพและสื่อประสมท่ีใช้ในการนำาเสนอ คำากล่าว น้ำาเสียงและท่าทาง ความสัมพันธ์ของผู้ฟังเมื่อมีการพูดในที่สาธารณะ 

ความเข้าใจที่มีต่อตัวบุคคล หรือในสถานการณ์จากการรับฟัง การจัดการความเครียดอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการรับรู้ด้านอารมณ์ 

 Communication skills in report, presentation and public speaking. Structure, focus, logic flow and style in report; visual 

and multimedia materials in presentation; Oratory, voice and gesture, audience relationship in public speaking. Understand 

a person or situation through effective listening, stress management and awareness of emotion

BUI 6104  การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจสำาหรับการตัดสินใจทางธุรกิจ 2(2-0-4)

  (Economic Analysis for Business Decisions) 

รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี

 อุปสงค์และอุปทาน ดุลยภาพของตลาด ต้นทุน โครงสร้างการตลาดแบบแข่งขันสมบูรณ์ แบบผูกขาด และแบบกึ่งผูกขาดโดยผู้ขาย 

หลายราย ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลและความไม่สมดุลของข้อมูล ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนในด้านต้นทุนการทำารายการ ค่าใช้จ่ายของตัวแทน 

การขาย ตลอดจนขอบเขตของบริษัทในด้านการกำาหนดราคาและกลยุทธ์การแข่งขัน 

 Demand and supply, market equilibrium; cost; market structure in perfect competition, monopoly, monopolistic 

competition, and oligopoly; information & information asymmetry, risk and uncertainty; transaction cost, agency cost and 

boundary of firms; pricing and other competition strategy. 

BUI 6105  ระเบียบวิธีวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ  2(2-0-4) 

  (Research Methodology and Data Analysis) 

 ขั้นตอนการรวบรวม การตรวจสอบ การลบล้าง และการปรับเปลี่ยนข้อมูล รวมถึงการสร้างแบบจำาลองสำาหรับข้อมูล โดยมีเป้าหมายเน้น

ขอ้มลูทีเ่ปน็ประโยชน ์การชีแ้นะบทสรปุตา่งๆ และการสนบัสนนุเพือ่การตดัสินใจ ซ่ึงประกอบดว้ยการสำารวจและการออกแบบสอบถาม การสมัภาษณ์

และการประชุมระดับสมองกลุ่มย่อย การสังเกตและการศึกษาจากเอกสาร การรวบรวมข้อมูลและสถิติเชิงพรรณนา การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสำารวจ

และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงยืนยัน 

 A process of collecting, inspecting, cleaning, transforming, and modeling data with the goal of highlighting useful 

information, suggesting conclusions, and supporting decision making: Survey and design of questionnaire; Interview and  

focused group, observation and documentary research; data aggregation and visualization; descriptive statistics, exploratory 

data analysis and confirmatory data analysis

BUI 6106 การจัดการทางการเงิน 2(2-0-4)

  (Financial Report & Management)

รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี

 งบการเงิน ประกอบด้วยงบดุล งบกำาไรขาดทุน รายงานตราสารทุน และรายงานกระแสเงินสด การจัดเก็บข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์  

การแถลงข่าวและรายงานของผู้สอบบัญชี กฎระเบียบและมาตรฐานสำาหรับการรายงานทางการเงิน การตรวจสอบภายในและมาตรการควบคุม  

ผลกระทบสำาหรับผู้บริหารนักลงทุนและเจ้าหนี้ 

 Financial statements such as balance sheet, income statement, equity report and cash flow report; Stock exchange 

filings, press release and auditor’s report; regulations and standards for financial reporting; Internal auditing and control mea-

sures; Implications for managers, investors, and creditors. 
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BUI 6107 การตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค  2(2-0-4)

  (Marketing & Consumer Behavior)

รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี

 กระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค ลักษณะของผู้ซื้อแต่ละรายและองค์กร เช่น ตัวแปรทางด้านประชากรและพฤติกรรม อิทธิพลจากกลุ่ม
ต่างๆ ที่มีของผู้บริโภค การแบ่งส่วน การกำาหนดเป้าหมายและการวางตำาแหน่ง ส่วนประสมทางการตลาดทางด้านผลิตภัณฑ์ ราคา การส่งเสริม 
การขายและช่องทางจัดจำาหน่าย การสร้างตราสินค้าและการสื่อสารแบบบูรณาการ การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ และการตลาดแบบสื่อสังคมออนไลน์ 
 Consumer decision making process; characteristics of individual and organizational buyers such as demographics 
and behavioral variables; Influences on the consumer from groups; segmentation, targeting and positioning; marketing mix in 
product, price, promotion and channels; branding and integrated communication; customer relationship management: CRM 
and social media marketing.

BUI 6108 การจัดการปฏิบัติการและโลจิสติกส์ระดับโลก  2(2-0-4)
  (Operations Management and Global Logistics)

รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี
 การสร้างสรรค์คุณค่าระดับโลกจากผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรม การออกแบบกระบวนการ การจัดการโครงงาน การพัฒนาผลิตภาพ 
การผลิต การจัดการคุณภาพ การจัดการสินค้าคงคลัง และการจัดการกำาลังการผลิต การจัดการโซ่อุปทาน กลยุทธ์และแผนงานด้านเทคโนโลยี
 Value creation on a global scale through innovative product, process design, project management; productivity  
improvement, quality management, inventory management and capacity management; supply chain management,  
technology strategy and road mapping. 

BUI 6109 ภาวะผู้นำาและพฤติกรรมองค์การ 2(2-0-4)
  (Leadership & Organizational Behavior)

รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี
 การศึกษาและการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านวิธีการที่บุคคลและกลุ่มบุคคลทำาหน้าที่ต่างๆ ในองค์กร ซึ่งประกอบด้วย การรับรู้ การเรียน
รู้และแรงจูงใจ กลุ่มบุคคล ทีมงานและอำานาจ ลักษณะผู้นำา ความสามารถพิเศษและความเป็นผู้นำา การจัดโครงสร้างและการออกแบบองค์กร  
การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองค์กร วัฒนธรรมองค์กร การจัดการความรู้ องค์กรการบริหารการเรียนรู้
 Study and application of knowledge about how people, individuals, and groups act in organizations: Perception, 
learning and motivation; group, team and power; Leader, charisma and leadership styles; organizational structure and design; 
organizational change and development; organization culture, knowledge management and learning organization.

BUI 6110 ภูมิปัญญาตะวันออกในการจัดการ 2(2-0-4)
  (Oriental Wisdom in Management)

รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี
 ภูมิปัญญาตะวันออกจากประเทศ เช่น จีน ญี่ปุ่น อินเดียและประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยครอบคลุมสาระสำาคัญของขงจื้อ  
เต๋าและพุทธศาสนา และการอธิบายกรณีศึกษาในบริบทการจัดการทางธุรกิจ การประยุกต์ใช้กลยุทธ์ทางทหารของซุนวูและกลยุทธ์คลาสสิกอ่ืนๆ 
ความแตกต่างและความสมานฉันท์ระหว่างแนวความคิดของตะวันออกและตะวันตก
 Oriental wisdom form countries like China, Japan, India and South East Asian countries: Essences of Confucianism, 
Taoism, and Buddhism and case illustrations in the business management context; applications of Sun Tzu and other classics 
of military strategy; differences and reconciliation between the oriental and western management thinking and practices.
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BUI 6111 สภาพแวดล้อมทางธุรกิจระดับโลก 2(2-0-4)
  (Global Business Environment)
รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี
 สภาพแวดล้อมทางสังคม การเมือง เศรษฐกิจ กฎระเบียบ ภาษี วัฒนธรรม กฎหมายและเทคโนโลยีในนานาประเทศ แนวโน้มของ 
โลกาภิวัตน์และบูรณาการระดับภูมิภาค จากกรณีศึกษาของประเทศช้ันนำาต่างๆ รวมทั้งกลุ่มประเทศอาเซียนและประเทศจีน การวิเคราะห์สภาพ
แวดล้อมและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง นโยบายของรัฐบาลสำาหรับธุรกิจระหว่างประเทศ องค์การสหประชาชาติ เขตการค้าเสรีอเมริกาเหนือ เขตการค้า
เสรีอาเซียน
 The social, political, economic, regulatory, tax, cultural, legal, and technological environments in different countries; 
trend of globalization and regional integration; cases of forefront countries including ASEAN and China, environmental analysis 
and theories of government policy for international business; the United Nations (UN), North America Free Trade Area (NAFTA), 
the ASEAN Free Trade Area (AFTA).

BUI 6112 กลยุทธ์ธุรกิจระหว่างประเทศ 2(2-0-4)
  (International Business Strategy)
รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี
 การจัดการเชิงกลยุทธ์ระดับโลก ประกอบด้วยเป้าหมายและวัตถุประสงค์ การวิเคราะห์อุตสาหกรรมและการวิเคราะห์คู่แข่ง การวิเคราะห์
ทรัพยากร ขีดความสามารถ และทางเลือกเชิงกลยุทธ์ การเคลื่อนย้ายระหว่างประเทศและอุปสรรค การประเมินการแพร่กระจายทางภูมิศาสตร์  
กลยทุธก์ารเขา้สูต่ลาดเปน็รายแรก คอืกลยทุธก์ารปรบัตวั การรวมตวั และการอนญุาโตตลุาการ การกำาหนดคา่ของหว่งโซอ่ปุทานระดบัโลก ยทุธศาสตร์
ของบริษัทข้ามชาติในตลาดเกิดใหม่
 Strategic management in global setting: goals and objectives, industry and competitor analysis, resource and capabil-
ity analysis and strategic options; international mobility and barriers; geographic spread evaluation; first to market strategy; 
strategies of adaptation, aggregation and arbitration; configuration of global supply chain; emerging market strategics of multi 
national corporation: MNC.

BUI 6201 การจัดการบริษัทข้ามชาติ 2(2-0-4)
  (Managing Multinational Companies)
รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี
 การวางแผน การจัดการ การรับพนักงาน การนำาและการควบคุมกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทข้ามชาติ ด้วยการการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
ทรัพยากรทางการเงิน ทรัพยากรทางเทคโนโลยีและทรัพยากรทางธรรมชาติ โดยครอบคลุมถึง บทบาทด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ด้านการให้
ข้อมูลและด้านการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูง ระดับกลางและระดับต้น ทักษะทางด้านการเมือง ด้านทฤษฎี ด้านการสื่อสารและด้านการวินิจฉัย 
ตลอดจนการนำากลยุทธ์ทางธุรกิจไปปฏิบัติจริง
 Planning, organizing, staffing, leading and controlling activities of a company across national borders, with human 
resource management, financial resources, technological resources and natural resources: Interpersonal, informational and 
decisional roles of top level, middle level and first level managers; political, conceptual, communicational and diagnostic 
skills, including implementation of business strategy.

BUI 6202 การจัดการการเงินสำาหรับธุรกิจระหว่างประเทศ 2(2-0-4)
  (Financial Management for International Business)
รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี
 ระบบการเงินระหว่างประเทศ ตลาดการเงิน ระบบธนาคารและตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การประเมินและการจัดการ 
ความเสี่ยงของเงินตราต่างประเทศท่ีมีสัญญาแลกเปลี่ยน ซ้ือขายล่วงหน้า การจัดการเงินทุนสำาหรับการค้าระหว่างประเทศ นโยบายและกลยุทธ์
การลงทุนระหว่างประเทศ การประเมินและการควบคุมการปฏิบัติการระหว่างประเทศ การจัดเก็บภาษีและการกำาหนดราคาโอนระหว่างประเทศ
 The international monetary system, financial markets, banking system and foreign exchange market; Measurement 
and management of foreign currency exposure with swaps, options and futures; management and finance of foreign trade; 
International investment policy and strategy; evaluation and control of global operations; international taxation and global 

transfer pricing.
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BUI 6203 การเป็นผู้ประกอบการระหว่างประเทศ 2(2-0-4)

  (International Entrepreneurship)

รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี

 ความสามารถเฉพาะบุคคลในการปรับเปลี่ยนความคิดสู่การปฏิบัติท่ามกลางบริบทระหว่างประเทศ ซึ่งประกอบด้วย การค้นหา การ 

เริ่มต้นและการส่งเสริมโอกาสทางธุรกิจในระดับนานาชาติ การเตรียมการ การจัดการ การเข้าร่วม การดำาเนินการและติดตามกิจกรรมทางธุรกิจ

ระหว่างประเทศ การจัดการความสัมพันธ์ที่มีความหลากหลายในบริบทและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน 

 An individual’s ability to turn ideas into action in an international context: Searching for, initiating and instigating 

business opportunities at international level; preparing, organizing, participating, carrying out and following up international 

business activities; managing diverse relations and contacts in different contexts and cultures.

BUI 6204 กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาด 2(2-0-4)
  (Market Entry Strategy)

รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี
 วิธีการวางแผนการส่งมอบ และการกระจายสินค้าหรือบริการไปยังกลุ่มเป้าหมายในต่างประเทศ ซึ่งประกอบด้วย วิธีการเข้าสู่ตลาดโดยวิธี
การส่งออก การสั่งผลิต การจดทะเบียนการค้า การเป็นแฟรนไชส์   การเป็นพันธมิตร การร่วมทุน ดำาเนินธุรกิจในลักษณะที่เป็นผู้ลงทุนแต่เพียงผู้เดียว 
ทำาโครงการกรีนฟิลด์ และการควบรวมกิจการ พื้นฐานทฤษฎีการเข้าสู่ตลาดในแง่มุมของต้นทุนการทำาธุรกรรมและทรัพยากร ทางเลือกในการเข้าสู่
ตลาดแบบคงที่และเคลื่อนไหว ระยะเวลาการเข้าสู่ตลาด
 The planned method of delivering and distributing goods or services to a target foreign market: Entry methods in 
terms of export, original equipment manufacturer: OEM, licensing, franchising, strategic alliance, joint venture, wholly owned 
business, greenfield project, and merger and acquisition:M and A; theoretical foundations of entry mode based on transaction 
cost, resource based view, real options and institutions; static and dynamic entry mode choice and timing.

BUI 6205 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 2(2-0-4)
  (Cross Cultural Communication)

รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี
 การใช้สื่อสารเชิงสัญลักษณ์ร่วมกันเพื่อสรรค์สร้างความหมายกับบุคคลอื่นๆ ที่มีภูมิหลังทางด้านศาสนา สังคม ชาติพันธุ์และการศึกษา 
แตกตา่งกนั ซึง่ประกอบดว้ย การสือ่สารวจันภาษาและอวจันภาษาขา้มวฒันธรรม ทีม่ผีลกระทบตอ่ความสมัพนัธร์ะหวา่งวฒันธรรม ความเปน็ตัวตน 
และการสื่อสารระหว่างกลุ่ม เพื่อใช้ในการปรับตัวกับวัฒนธรรมที่หลากหลาย
 Sharing of communication symbols to create meaning with other individuals from different religious, social, ethnic, 
and educational backgrounds: verbal communication and nonverbal communication across cultures affect in ntercultural 
relations; identity and intergroup communication for adapting to several cultures.

BUI 6206 มุมมองด้านกฎหมายในธุรกิจระหว่างประเทศ 2(2-0-4)
  (Legal Aspects in International Business)

รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี
 ระบบกฎหมายเปรียบเทียบ กฎหมายและข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยการค้าและการลงทุน กฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับ 
สิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้า การแก้ปัญหาการดำาเนินคดีและข้อพิพาท กฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางธุรกิจระหว่างประเทศ เช่น การจัดตั้ง
บริษัทย่อยหรือการร่วมทุน และการทำาสัญญาระหว่างประเทศ กฎระเบียบของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุน มาตรฐานอุตสาหกรรม  
การคุ้มครองแรงงานและสภาพแวดล้อม
 Comparative legal systems, International laws and agreements governing trade and investments; international laws 
relating to patents and trade marks; litigation and dispute resolution; law governing international business transactions such 
as establishing subsidiaries or joint venture and international contracts; government regulations on trade and investment, 
industrial standard, labor and environment protection.
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BUI 6207 หัวข้อเลือกสรรทางธุรกิจระหว่างประเทศ 2(2-0-4)
  (Selected Topics in International Business)

รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี
 สัมมนาในประเด็นหัวข้อทางด้านการจัดการระดับนานาชาติที่สำาคัญในปัจจุบัน ซึ่งดำาเนินโดยนักวิชาการและนักปฏิบัติในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
 Seminars on current issues in international management conducted by scholars and practitioners in related areas.

BUI 6901 วิทยานิพนธ์ 12(0-0-36)
  (Thesis)
รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : ต้องสอบผ่านรายวิชาบังคับทุกวิชา
 การศึกษาวิเคราะห์อย่างเป็นระบบเพื่อการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ หรือการจัดการทั่วไป ในรูปแบบงานวิจัยมาตรฐาน
 A systematic study and analyze of international business management, general management in the form of a standard 
research.

BUI 6902 การศึกษาค้นคว้าอิสระ – ห้องทดลองบูรณาการ 1 3(0-0-9)

  (Independent Study – Integration Lab 1)

รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : ต้องสอบผ่านรายวิชาบังคับทุกวิชา

 การศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบจากการฝึกงานเป็นระยะเวลาหนึ่งเดือนกับบริษัทที่มีความร่วมมือกัน โดยให้เป็นไปตามหัวข้อเฉพาะ 

ที่ได้เลือกสรรไว้ เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การปรับปรุงกระบวนการ การเปิดตัวธุรกิจใหม่ โครงการ CSR นักศึกษาต้องมีส่วนร่วมกระบวนการ

จริงดังกล่าว พร้อมกับทำาการตั้งหัวข้อ กำาหนดวัตถุประสงค์ของการศึกษาค้นคว้าอิสระ

 A systematic study from one month long internship with a specific theme in selected partner firms. The example of 

the themes include: New Product Development, Process Improvement; Launch of New Business; CSR Project. The students 

must participate the actual process, and define the subject and objective of the study. 

BUI 6903 การศึกษาค้นคว้าอิสระ – ห้องทดลองบูรณาการ 2 3(0-0-9)

  (Independent Study – Integration Lab 2)

รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : การศึกษาค้นคว้าอิสระ – ห้องทดลองบูรณาการ 1

 จากการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบในรายวิชา การศึกษาค้นคว้าอิสระ – ห้องทดลองบูรณาการ 1 นักศึกษาต้องนำาเสนอเป็นรายงาน 

ที่กล่าวถึงประสบการณ์และสิ่งที่ได้เรียนรู้อย่างเป็นระบบ โดยผ่านกระบวนการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และการอภิปรายผล

 From the systematic study in the subject of Independent Study – Integration Lab 1, the student must report his 

experience and learnings in a systematic manner through data collection, data analysis and discussion.

BUS 5101  การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6)

  (Organization and Human Resource Management)

 การจัดการองค์การ โครงสร้างขององค์การ วัฒนธรรมองค์การ การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกและภายในที่มีผลกระทบต่อองค์การ รวมถึง

การศึกษาแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยมุ่งเน้นให้เกิดภาวะผู้นำาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อองค์กร

BUS 5201  การจัดการการตลาด 3(3-0-6)

  (Marketing Management)

 แนวคิดทางการตลาดและการประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์การ การวิเคราะห์อุตสาหกรรม คู่แข่ง  

และผูบ้รโิภค รวมถงึการเรยีนรูก้ระบวนการพฒันาผลติภณัฑท์ีเ่นน้ความสมัพนัธข์องความตอ้งการของผูบ้รโิภคและตลาด กลยทุธท์างด้านการตลาด 

และการดำาเนินการตามกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย รวมทั้งการบริหารจัดการความสัมพันธ์ระหว่างองค์การธุรกิจกับลูกค้า
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BUS 5301  การบัญชีการเงิน 3(3-0-6)

  (Financial Accounting)

 เพื่อศึกษาภาพรวมของแนวคิดทางด้านบัญชี สมมติฐานทางบัญชี สมการบัญชี การวิเคราะห์และการบันทึกรายการค้าสำาหรับกิจการ 

ซื้อขายสินค้า กิจการบริการ การจัดทำางบการเงิน และความเข้าใจเกี่ยวกับงบการเงินต่างๆ รวมทั้งหลักการของระบบบัญชีการเงินที่มีผลกระทบต่อ

การแสดงผลกำาไรขาดทุน

BUS 5302  การจัดการทางการเงินและการบัญชี 3(3-0-6)
  (Accounting and Financial Management)
 การศึกษาหลักและทฤษฎีการบริหารการเงิน การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน การจัดหาเงินทุน ท้ังระยะส้ันและระยะยาว โครงสร้างเงินทุน 
การคำานวณหาต้นทุนของเงินทุน การตัดสินใจในเรื่องการลงทุน ความเส่ียงและอัตราผลตอบแทน และการประเมินมูลค่าของเงินตามเวลา  
การประเมินมูลค่าพันธบัตร และหุ้นสามัญ และนโยบายเงินปันผล รวมทั้งศึกษาพื้นฐานและทักษะการใช้ข้อมูลทางบัญชีเพื่อนำาไปใช้ในการวางแผน 
การควบคุม และตัดสินใจโดยศึกษาเกี่ยวกับ บัญชีต้นทุน ต้นทุน – ปริมาณ – กำาไร การจัดทำางบประมาณ และงบกระแสเงินสด

BUS 5601  เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ 3(3-0-6)
  (Managerial Economics)
 หลักการและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ที่ใช้กำาหนดนโยบาย และตัดสินใจทางธุรกิจ การวิเคราะห์อุปสงค์และการพยากรณ์ การวิเคราะห์ 
การผลติและตน้ทนุการผลติ การวดัผลกำาไรและการจดัสรรเงนิทนุ ลักษณะของตลาดและการตัง้ราคา การจดัการดา้นความเส่ียงและความไมแ่นน่อน
ทางธุรกิจ ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจต่อการดำาเนินธุรกิจในระยะสั้นและระยะยาว

BUS 5701  ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ 2(2-0-4)
  (Business Research Methods)
 แนวคิดด้านการวิจัยทางธุรกิจ วิธีการดำาเนินงานวิจัยทางธุรกิจ ออกแบบงานวิจัยนับตั้งแต่การตั้งปัญหา การสร้างสมมติฐาน การกำาหนด
โครงร่างการวิจัย การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การใช้โปรแกรมสำาเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียน
รายงาน และนำาเสนอผลการวิจัยเพื่อนำามาประยุกต์ใช้ในเชิงธุรกิจ

BUS 6101  การจัดการการปฏิบัติการ 3(3-0-6)
  (Operations Management)
 บทบาทและความสำาคัญของการผลิตและการปฏิบัติการที่มีต่อองค์กร การวิเคราะห์และออกแบบระบบปฏิบัติการเพื่อศักยภาพสูงสุด  
การใช้เทคนิคเชิงปริมาณในการวิเคราะห์ปัญหา และสนับสนุนการตัดสินใจในการผลิต การคาดการณ์ความต้องการสินค้าและบริการของลูกค้า 
กลุม่ตา่งๆ เพือ่การวางแผนและควบคมุการผลติรวมทัง้รปูแบบการใหบ้รกิาร การกำาหนดกลยทุธเ์พือ่การปฏบิตักิารและการผลติ รวมทัง้การวเิคราะห์
ทำาเลที่ตั้ง

BUS 6102  การจัดการโครงการ 3(3-0-6)
  (Project Management)
 แนวคดิเกีย่วกบัการจดัการโครงการ กระบวนการวางแผนการจดัทำาโครงการ การวเิคราะหค์วามเปน็ไปไดข้องโครงการ เทคนคิการควบคมุ
โครงการ การควบคุมต้นทุน การควบคุมกำาหนดการ การจัดสรรทรัพยากร การประสานประโยชน์ระหว่างผู้เกี่ยวข้องในโครงการ ปัจจัยทางการเมือง 
เศรษฐกิจ ที่มีผลต่อโครงการ การติดตามและประเมินผลโครงการ

BUS 6103  การจัดการเชิงตะวันออก 3(3-0-6)
  (Oriental Management) 
 แนวคิดและหลักบริหารจัดการแบบตะวันออก การบริหารจัดการเชิงพุทธ ปรัชญาตะวันออกและการประยุกต์ใช้ในการบริหารธุรกิจ  
บูรณาการแนวคิดการบริการจัดการแบบตะวันตกในบริบทและมุมมองของโลกตะวันออก การศึกษาวิเคราะห์กรณีองค์กรธุรกิจของประเทศต่างๆ 
ในเอเชียที่ประสบความสำาเร็จในทางเศรษฐกิจและการค้า ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี สิงคโปร์ และไทย
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BUS 6901  สัมมนา 1(0-2-1)
  (Seminar)
 การศึกษา ค้นคว้าประเด็นปัญหาและแนวคิดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจค้าปลีกหรือธุรกิจโลจิสติกส์ และนำาเสนอรายงาน

BUS 6902  การศึกษาค้นคว้าอิสระ 3(0-0-9)
  (Independent Study)
 การค้นคว้าอย่างเป็นระบบด้านธุรกิจค้าปลีกหรือธุรกิจโลจิสติกส์ ในรูปแบบงานวิจัย แผนธุรกิจ กลยุทธ์ทางธุรกิจ หรือการให้คำาปรึกษาต่อ
องค์กรด้านธุรกิจค้าปลีกหรือธุรกิจโลจิสติกส์

BUS 6903  วิทยานิพนธ์ 12(0-0-36)

  (Thesis)

 การศึกษาวิเคราะห์อย่างเป็นระบบเพื่อการจัดการธุรกิจค้าปลีกหรือการจัดการธุรกิจ โลจิสติกส์ในรูปแบบงานวิจัยมาตรฐาน

CAI 6201 จีนและอาเซียนในเศรษฐกิจโลก 2(2-0-4)

  (China and AEC in Global Economy)

รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี

 ภาพรวมของเศรษฐกิจจีนและ AEC และจุดยืนในโลก ซ่ึงประกอบด้วย การแปลความหมายของตัวช้ีวัดทางเศรษฐกิจที่สำาคัญ ระบบ

เศรษฐกจิ บทบาทของภาครฐัและเอกชน อตุสาหกรรมหลกัและภมูภิาคทีส่ำาคญัทางดา้นเศรษฐกจิระดบัภมูภิาพ นโยบายของรฐับาลและการตคีวาม  

ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจภายนอก และบทบาทในองค์การในเขตพื้นที่และองค์การระหว่างประเทศ โอกาสและความท้าทายในอนาคต

 Overview of China and AEC economy and their position in the world: Interpretation of key economic indicators;  

Economic system, and role of the public and private sectors; Major industries and regions of the regional economy;  

Government policies and their implications; External economic relations and roles in international and regional organizations. 

Opportunities and challenges in the future.

CAI 6202 เครือข่ายทางธุรกิจและการบริหารบุคลากรในประเทศจีน 2(2-0-4)

  (Networking and Managing People in China)

รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี

 ความเขา้ใจในวฒันธรรมทางธรุกิจของคนจนี ธรรมชาตแิละกลไกการทำางานของ “กวนซี”่ ทกัษะการสือ่สารแบบทางการและไมเ่ปน็ทางการ 

มารยาทและเทคนิคการสร้างเครือข่ายธุรกิจ การพัฒนาและการรักษาพันธมิตรทางด้านธุรกิจ ธุรกิจครอบครัวและครอบครัวนักธุรกิจ บทบาท 

ของภาครัฐและการสร้างเครือข่ายกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ การสร้างระบบเครือข่ายผ่านสังคมออนไลน์

 บรบิททางวฒันธรรมและกฎระเบยีบ ซึง่ประกอบดว้ย รปูแบบการจดัการของคนจนี การคัดเลือก การคงไว ้การฝึกอบรมและพฒันาพนกังาน 

การกระจายอำานาจและการกำากับดูแล การประเมินผลการดำาเนินงานและการให้รางวัล การจัดการความขัดแย้ง จริยธรรมและภาวะผู้นำา

 Understand the Chinese business culture; nature and mechanism of “Guanxi”; formal & informal communication 

skill; etiquette and technique of business networking; developing and maintaining business partnership; family business and  

business families; role of government and networking with government officials; networking through social network over Internet. 

 Cultural and regulatory context; Chinese management style; employee selection, retention, training and  

development; delegation and supervision; performance evaluation and reward; conflict management; Morality and leadership.

CAI 6203 การลงทุนและการเงินในประเทศจีน 2(2-0-4)

  (Investment and Finance in China)

รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี

 ภาพรวมของค่าเงินและตลาดทุนของจีน แนวโน้มของอนาคตด้านประวัติศาสตร์และโครงสร้างอุตสาหกรรมด้านการเงินของจีน  

กฎเกณฑ์ ระเบียบและหน่วยงานที่ดูแลกำากับ ธนาคารกลางจีนและนโยบายการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ประกอบด้วยภาคการธนาคารและ

การประกันภัย ตลาดหลักทรัพย์และตลาดพันธบัตร กองทุนเพื่อการลงทุนภาคเอกชน และตลาดอสังหาริมทรัพย์
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 Overview of China’s money and capital markets, future trends: history and structure of China’s financial industry; 

regulation and regulatory bodies; The People’s Bank of China: PBOC and foreign exchange and monetary policy; banking and 

insurance sector; securities and bonds market, private equity funds and the real estate market.

CAI 6204 การสร้างตราสินค้าและการตลาดในประเทศจีน 2(2-0-4)

  (Branding and Marketing in China)

รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี

 การตระหนัก การรับรู้ตราสินค้า ความชื่นชอบ และความตั้งใจซื้อของผู้บริโภคชาวจีน องค์ประกอบด้านการแปลตราสินค้าต่างประเทศ

ให้เป็นภาษาจีน กลยุทธ์ของการสร้างตราสินค้าในประเทศจีน กลยุทธ์การขยายตราสินค้าในประเทศจีน การสร้างตราสินค้าด้วยเครือข่ายทางสังคม 

ออนไลน์ กรณีศึกษาของตราสินค้าชั้นนำาระดับนานาชาติและตราสินค้าชั้นนำาภายในประเทศจีน 

 Brand awareness, cognition, affection and purchase intension of Chinese consumers; translating elements of a  
foreign brand into Chinese; strategies of brand architecture in China; strategies of brand extension in China; branding with 
social network; cases of top international and local brands in China.

CAI 6205 หัวข้อเลือกสรรทางธุรกิจจีน 2(2-0-4)
  (Selected Topics in China Business)
รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี
 สมัมนาในประเดน็หวัขอ้ทางดา้นการจดัการธรุกจิในประเทศจนีทีส่ำาคญัในปจัจบุนั ซึง่ดำาเนนิโดยนกัวชิาการและนกัปฏบิตัใินธรุกจิท่ีเกีย่วขอ้ง
 Seminars on current issues in business management in China conducted by scholars and practitioners in related areas.

CAI 6206 หัวข้อเลือกสรรทางธุรกิจอาเซียน 2(2-0-4)
  (Selected Topics in ASEAN Business)
รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี
 สัมมนาในประเด็นหัวข้อทางด้านการจัดการธุรกิจในกลุ่มประเทศอาเซียนที่สำาคัญในปัจจุบัน ซึ่งดำาเนินโดยนักวิชาการและนักปฏิบัติ 
ในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
 Seminars on current issues in business management in ASEAN conducted by scholars and practitioners in  
related areas.

ENL 5001 ภาษาอังกฤษสำาหรับบัณฑิตศึกษา 1 2(2-0-4)
  (Graduate English 1)
 ทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน รวมทั้งการใช้ภาษาอังกฤษสำาหรับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

GMC 5101 การเป็นผู้ประกอบการ  3(3-0-6)
  (Entrepreneurship)
 วงจรชีวิตของผู้ประกอบการโดยเริ่มจากการรับรู้โอกาส การวางแผนทางธุรกิจ การเริ่มทำาธุรกิจ เติบโตและถอนออก มุ่งให้พัฒนาความ
คิดในการเป็นผู้ประกอบการ โดยศึกษาครอบคลุมถึงประเด็นต่างๆ เช่น การสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ ความคิดริเริ่ม การบริหารการเงินสำาหรับธุรกิจ
ครอบครัวและการเป็นผู้ประกอบการระดับสากล

GMC 5102 ภาวะผู้นำา  3(3-0-6)
  (Leadership)
 ทักษะของภาวะผู้นำา ซ่ึงประกอบด้วยการแก้ไขปัญหา การตัดสินใจ การวางแผน การมอบหมายอำานาจ การสื่อสารภายใน การจัดการ 
การประชุมและการจัดการตัวเอง เป็นต้น รวมทั้งศึกษารูปแบบของภาวะผู้นำาในบริบทต่างๆ เทคนิคสำาหรับการโน้มน้าวและการให้ความสะดวก  
และการจัดการการเปลี่ยนแปลง
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GMC 5103 การจัดการธุรกิจข้ามชาติ 3(3-0-6)
  (Global Business Management)
 มุ่งเน้นให้ตัวบุคคลเรียนรู้ทักษะที่จำาเป็น เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเผชิญกับความท้าทายของโลกแห่งสากลที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด
เวลา ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อ กรอบความคิดสำาหรับวิเคราะห์แวดล้อมของธุรกิจข้ามชาติ ทางเลือกสำาหรับการกำาหนดทิศทางกลยุทธ์และวิธีการ 
เข้าสู่ตลาด ความร่วมมือในทัศนคติของสากล การจัดการความเสี่ยงและการจัดการความแตกต่างของวัฒนธรรม

GMC 5104 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6)
  (Strategic Management)
 ประเด็นทางด้านกลยุทธ์ของบริษัท ประกอบด้วยการสร้างกลยุทธ์ การนำาไปใช้และการประเมินผล ทฤษฎีด้านการจัดการกลยุทธ์และ
เทคนคิสำาหรบัการวเิคราะหเ์พือ่ใหส้ามารถรบัรูถ้งึโอกาสและอปุสรรคจากสภาพแวดลอ้มทีม่ตีอ่องคก์ร จดุแขง็และจดุออ่นของหว่งโซม่ลูคา่ของบรษิทั  
ความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์และรูปแบบทางธุรกิจขององค์กร การตั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ พัฒนาและดำาเนินตามแผนการ
เชิงกลยุทธ์ การทบทวนและตรวจสอบกลยุทธ์

 

GMC 5105 การจัดการโลจิสติกส์เชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6)

  (Strategic Logistics Management)

 ความรู้และทักษะสำาหรับการจัดการโลจิสติกส์เชิงกลยุทธ์ ซึ่งประกอบด้วย การจัดการการขนส่ง สถานที่ตั้งของสถานประกอบการหรือ 

คลังสินค้า การจัดการสินค้าคงคลัง และกลยุทธ์ด้านห่วงโซ่อุปทาน การจัดการโลจิสติกส์ทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ มีการจำาลองสถานการณ์

จริงในชั้นเรียนและศึกษาดูงานภายนอก

  

GMC 5106 การจัดการระบบคุณภาพ 3(3-0-6)

  (Quality System Management)

 ทฤษฎีและหลักการด้านการจัดการระบบคุณภาพโดยรวม เครื่องมือประเภทต่างๆ สำาหรับการจัดการระบบคุณภาพโดยรวม การใช้วิธี 

ทางสถิติสำาหรับการควบคุมคุณภาพ รวมถึงการใช้เครื่องมือจัดการคุณภาพโดยรวม (TQM; Total Quality Management) เช่น การกำาหนด

เกณฑ์ การแปลงหน้าที่ทางคุณภาพ (QFD; Quality Function Deployment) Taguchi Method การบำารุงรักษาเชิงทวีผลโดยรวม (TPM; Total  

Productive Maintenance) การวิเคราะห์ภาวะความล้มเหลวและผลกระทบ (FMEA; Failure Mode and Effect Analysis) และเรียนรู้ถึง

กระบวนการของการรับรองมาตรฐาน ISO (International Standardization Organization) และมาตรฐาน QS (Quality System) รวมทั้ง 

กรณีศึกษาจริงของ TQA (Thailand Quality Award)

 

GMC 6101 ธุรกิจในประเทศจีน 3(3-0-6)

  (Business in China)

 การอธิบายสภาพแวดล้อม PESTEL (Political, Economic, Social, Technological, Environment) โดยสรุปสำาหรับการประกอบ

ธุรกิจในประเทศจีน โดยมีหัวข้อเฉพาะและมีการเชิญวิทยากรมาสัมมนาถึงประเด็นการดำาเนินธุรกิจและปัญหาด้านต่างๆ ในปัจจุบัน โดยนักศึกษา 

ต้องจัดทำาแผนงานทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการทำาธุรกิจในประเทศจีน 

GMC 6102 ธุรกิจในประเทศไทย 3(3-0-6)

  (Business in Thailand)

 การอธิบายสภาพแวดล้อม PESTEL (Political, Economic, Social, Technological, Environment) โดยสรุปสำาหรับการประกอบธุรกิจ

ในประเทศไทย โดยมหีวัขอ้เฉพาะและมกีารเชญิวทิยากรมาสมัมนาถงึประเดน็การดำาเนนิธรุกจิและปญัหาดา้นตา่งๆ ในปจัจบุนั โดยนกัศึกษาตอ้งจดั

ทำาแผนงานทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการทำาธุรกิจในประเทศไทย 

GMC 6901  หัวข้อเลือกสรรทางการจัดการทั่วไป 3(3-0-6)

  (Selected Topics in General Management)

 สัมมนาเพื่อศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาและมุมมองที่สำาคัญในหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทั่วไปในยุคปัจจุบัน
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HRO 0002  สถิติและคอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการ  NC 

  (Statistics and Computer for Management) 

 สถิติพรรณนาและสถิติอนุมานท่ีมีความจำาเป็นต้องใช้ในการวิจัยทางสังคมศาสตร์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ หรือ 

ใช้ในการศึกษาผลงานวิจัยของผู้อื่นให้เข้าใจอย่างลึกซ้ึงรวมถึงสามารถใช้ในการวิเคราะห์ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ สำาหรับการวิจัยหรือ 

การปฏิบัติงานด้านการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

HRO 0003  กระบวนการทางความคิดและระบบคุณธรรม  NC

  (Thinking Process and Morality System) 

 ทฤษฎีและแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาความคิดเชิงระบบ ความคิดกลยุทธ์ ความคิดเชิงวิพากษ์ การจัดและพัฒนาระบบความคิดด้วย 

หลักการและการใช้เหตุผลข้อมูลท้ังแบบตะวันตกและตะวันออกโดยเฉพาะที่เป็นปรัชญาหลักคิดอันเนื่องด้วยศาสนาค่านิยมพื้นฐานของสังคมไทย 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พื้นฐานทางจริยธรรม คุณธรรมและจรรยาบรรณและอุดมการณ์ในวิชาชีพ ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

HRO 1001  ปรัชญาและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ  3(3-0-6)

   (Philosophy and Theory of Human Resource and Organization Management) 

  ปรัชญา แนวความคิด ทฤษฎีเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ จิตวิทยา และองค์การทั้งที่เป็นองค์ความรู้ตะวันตก และภูมิปัญญา 

ตะวนัออก โดยเฉพาะองคก์รแบบไทย เยอรมนั จนี และญีปุ่น่ รวมถงึปรชัญาแนวความคดิ ทฤษฎเีกีย่วกบัการพฒันาองคก์ารทัง้ในมติกิารจดัโครงสรา้ง

กระบวนการและพฤติกรรมบุคคลในระดับปัจเจกและทีมที่เป็นพื้นฐานของการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การในปัจจุบัน

HRO 1002  การจัดการเชิงกลยุทธ์สำาหรับองค์การประสิทธิภาพสูง  3(3-0-6) 

   (Strategic Management for High Performance Organizations)

 แนวความคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับองค์การประสิทธิภาพสูง รวมถึงการบริหารเชิงกลยุทธ์ในฐานะที่เป็นเครื่องมือทางการบริหาร เพื่อนำาองค์กร 

ไปสู่การพัฒนาองค์การที่มีประสิทธิภาพสูง การศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมภายในภายนอกด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการแข่งขัน 

ทางธุรกิจกระบวนการกำาหนดหรือพัฒนากลยุทธ์ การแปลงกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ การบริหารกลยุทธ์ ให้มีความเชื่อมโยงสอดประสาน ทั้งองค์การ  

การติดตามและประเมินผลการบริหารเชิงกลยุทธ์

HRO 1003  กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์  3(3-0-6)

   (Strategic Human Resource Management) 

 แนวความคดิ ทฤษฎใีนการกำาหนดกลยทุธด์า้นทรพัยากรมนษุย ์ปจัจยัเชงิกลยทุธท์รพัยากรมนษุย ์กลยทุธใ์นการสรรหา การจงูใจ การพฒันา

และใชค้ณุคา่ในทรัพยากรมนษุยส์อดคลอ้งกบัเปา้หมายและทศิทางขององคก์ารประสทิธภิาพสงูรวมถงึการแปลงกลยทุธ ์การบรหิารทรพัยากรมนษุย ์

สู่การปฏิบัติ การวัดมูลค่าและคุณค่าทุนมนุษย์ (Human Capital Matrix) การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจด้านการบริหารทรัพยากร

มนุษย์และองค์การ การติดตามประเมินผลและรายงานผลด้านการบริหารกลยุทธ์ทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

HRO 1004 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6) 

   (Human Resource Development)

 การกำาหนดเป้าหมาย ทิศทางของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับเป้าหมายองค์การ การกำาหนดกลยุทธ์การเรียนรู้เพื่อการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการเลือกใช้รูปแบบการเรียนรู้และจัดปัจจัยแวดล้อมในการเรียนรู้ การติดตามผลการวัดและประเมินผลโปรแกรมเพื่อ

การพัฒนาคุณค่าทรัพยากรมนุษย์และการประเมินผลลัพธ์ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในเชิงการตอบแทนการลงทุน 

HRO 1005  การพัฒนาองค์การ  3(3-0-6) 

   (Organization Development)

 การศึกษาทฤษฎีและแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาโครงสร้าง กระบวนการทำางานวัฒนธรรมองค์การ ภาวะผู้นำา พฤติกรรมและการสร้าง 

พลงัรว่มของบคุคลใหส้อดคลอ้งกบัเปา้หมาย ทศิทางและบรบิทขององคก์าร รวมถงึใชเ้ทคนคิในการตรวจประเมนิองคก์าร การกำาหนดมาตรการและ

การบริหารเพื่อการพัฒนาองค์การและการบริหารความขัดแย้งและการเปลี่ยนแปลงในมิติโครงสร้าง กระบวนการ พฤติกรรม วัฒนธรรมองค์การ 

ภาวะผู้นำา และการสร้างพลังร่วมของบุคคลทั้งในระดับทีมงานและองค์การ
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HRO 1006  การวิจัยสำาหรับการจัดการ 3(3-0-6) 

  (Research Methodology for Management)

 ระเบียบ วิธี วิทยาการวิจัยและการดำาเนินการวิจัยทั้งเชิงคุณภาพ เชิงปริมาณการและแบบผสมผสานที่เหมาะสมปัญหาการวิจัยด้าน 

การบริหารจัดการและการบริหารทรัพยากรมนุษย์ รวมถึงกระบวนการบริหารงานวิจัยและจรรยาบรรณของนักวิจัย

HRO 1007  สัมมนาเกี่ยวกับกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ  3(3-6-6) 

  (Strategic Human Resource and Organization Management Seminar)

 บูรณาการทฤษฎีและแนวทางปฏิบัติเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การเชิงกลยุทธ์ การแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจ 

ถึงภาพร่วม ความเชื่อมโยงและความสัมพันธ์ของระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ ทำาให้สามารถกำาหนดเรื่องและจัดทำาข้อเสนอ 

ที่นักศึกษาสนใจเพื่อเตรียมการศึกษาอิสระหรือการทำาวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

HRO 2001 การวางแผนและกลยุทธ์การสรรหาทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6) 

  (Human Resource Planning and Recruitment Strategy)

 การจัดทำาแผนกำาลังคนท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ การใช้กำาลังคนให้เต็มสมรรถนะที่มีอยู่และเพื่อเตรียมกำาลังคนสอดคล้องกับบริษัท 

องคก์าร เปา้หมาย และทศิทางธรุกจิโดยมคีวามเชือ่มโยงไปสูก่ระบวนการบรหิารทรพัยากรมนษุยอ์ืน่ ตลอดจนการกำาหนดเทคนคิวธิกีารและกลยทุธ์

ในการสรรหา คัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นตามแผนที่กำาหนด

HRO 2002  การบริหารผลงานและสมรรถนะ  3(3-0-6)

   (Human Performance and Competency Management) 

 ทฤษฎแีละแนวปฏบิตัใินการวางระบบและบรหิารระบบผลงานใหส้อดคลอ้งกบัวสิยัทศัน ์พนัธกจิและกลยทุธอ์งคก์าร การกำาหนดสมรรถนะ

ของบุคคลให้เหมาะสมกับงานการวางระบบการวัดและประเมินผลทั้งด้านสมรรถนะในงานและผลงาน ตลอดจนการนำาผลการวัดและประเมินผล 

ไปใชใ้นการพฒันา การใหร้างวลัตอบแทนและการจงูใจและการบรูณาการระบบบรหิารผลงานกบัการบรหิารสมรรถนะบคุคลเปน็ไปในทศิทางเดยีวกนั 

และสอดคล้องกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในระบบอื่นๆ

HRO 2003  กลยุทธ์การบริหารค่าตอบแทน  3(3-0-6) 

  (Strategic Compensation Management) 

 แนวความคิด ทฤษฎีและกลยุทธ์การบริหารค่าตอบแทนตามหน้าที่ความรับผิดชอบ ตามผลงานและสมรรถนะของบุคคล การวางระบบ 

ค่าตอบแทนพื้นฐาน ค่าตอบแทนเฉพาะกลุ่มอาชีพ ค่าตอบแทนสำาหรับผู้บริหารและการจัดสวัสดิการ สิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมกับองค์การ 

และภาวะการแข่งขัน

HRO 2004  การจัดการความรู้และพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้  3(3-0-6) 

   (Knowledge Management and Organization Learning) 

 ทฤษฎีและแนวในการจัดการความรู้และพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ การเลือกใช้กลยุทธ์เทคนิคและกระบวนการในการจัดการความรู้

เพื่อพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้และการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อให้องค์การมีการเติบโตอย่างยั่งยืนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

HRO 2005  การจัดการอาชีพและผู้มีความสามารถสูง  3(3-0-6) 

   (Career and Talent Management)

 แนวความคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัจดัการทนุมนษุยใ์นองคก์ารและการจดัการผู้มคีวามสามารถสงู โดยเรยีนรูก้ารกำาหนดกลยทุธใ์นการสรรหา 

และการพัฒนาผู้มีความสามารถสูง ด้วยกระบวนการบริหารและการพัฒนาสายอาชีพ (Career Development) การวางแผนกำาลังคนทดแทน  

(Succession Planning) การบริหาร ระบบค่าตอบแทนจูงใจบุคคลที่มีความสามารถสูงสำาหรับเป็นผู้นำาในอนาคต (Talent Management) 
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HRO 2006  การจัดการ คุณภาพ และผลิตภาพองค์การ  3(3-0-6) 

  (Quality and Productivity Management)

 ปรชัญาทฤษฎแีละแนวปฏบิตัใินการบรหิารเชงิคณุภาพทัง้องค์การเรยีนรูต้วัแบบ (Model) การบรหิารคุณภาพแบบตา่งๆ หลักเกณฑร์างวลั

คุณภาพแห่งชาติและการวางแนวทางสู่การปฏิบัติ การเพิ่มคุณภาพ ประสิทธิภาพองค์การ การบริหารความเสี่ยงสำาหรับองค์การยุคใหม่ และการใช้

ข้อมูลสารสนเทศและเศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหาร

HRO 2007  บุคลากรสัมพันธ์ คุณภาพชีวิตและความผูกพันกับองค์กร  3(3-0-6) 

  (Employee Relation, Quality of Work Life and Engagement)

 แนวความคิดทฤษฎีด้านบุคลากรสัมพันธ์ ระบบ กลไก กฎหมาย แรงงานและแรงงานสัมพันธ์ และปัจจัยทางสังคมวัฒนธรรม ที่มีอิทธิพล

ต่อการบริหารแรงงานสัมพันธ์ในองค์การ รูปแบบและกลยุทธ์การส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำางานและการสร้าง 

ความผูกพันที่มีต่อองค์การ

HRO 2008 พลวัตและแนวโน้มกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ  3(3-0-6) 

  (Strategic Human Resource and Organization Management Dynamic and Trend)

 ศึกษาปัจจัยและแนวโน้มของปัจจัยที่มีผลต่อพัฒนาการของกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ ศึกษาองค์การและทรัพยากร

มนุษย์ร่วมสมัยจากแนวปฏิบัติที่ดีหรือเป็นเลิศ (Good/Best Practice) ด้านกลยุทธ์ทรัพยากรมนุษย์และองค์การในบริบทต่างๆ เพื่อเข้าใจถึง 

แนวโน้มและนวัตกรรมและทิศทางการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การในอนาคต

HRO 3001 วิทยานิพนธ์ 12 

   (Thesis)

 วิจัย ค้นคว้า และปฏิบัติการตามหลักวิชาการ โดยมีขั้นตอนรูปแบบของการวิจัยเชิงวิชาการ ที่เต็มรูปแบบ และการนำาเสนอผลการวิจัย 

ซึ่งมีเนื้อหาสาระทางวิชาการ ด้านบริหาร ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษา และระเบียบของมหาวิทยาลัย

HRO 3002 การศึกษาค้นคว้าอิสระ 3 

   (Independent Study)

 ค้นคว้าปัญหาหรือเรื่องที่สนใจ ภายใต้การอนุญาต แนะนำาและควบคุมโดยอาจารย์ที่ปรึกษา

HRO 3003  การสอบประมวลความรู้ข้อเขียน  NC

   (Written Comprehensive Examination)

 เปน็การสอบวชิาบงัคบัครอบคลมุหมวดทางดา้นกลยทุธก์ารบรหิารทรพัยากรมนษุยแ์ละองคก์าร ทีน่กัศกึษาไดศ้กึษามาแลว้ รวมทัง้การนำา

ความรู้ทั้งหมดโดยในกลุ่มวิชาเลือกไปประยุกต์ใช้กับกรณีศึกษา

HRO 3004 การสอบประมวลความรู้ปากเปล่า NC

   (Oral Comprehensive Examination)

 เป็นการประมวลความรู้ในทุกวิชาที่ผ่านมา โดยเน้นถึงความสามารถในการโต้ตอบเชิงวิชาการ

ITE 5002 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(3-0-6)

  (Object-Oriented Programming)

 หลกัการเขยีนโปรเเกรม คา่คงที ่เรฟเฟอรเ์รนซ ์การกำาหนดทบัการกระทำาเดมิ คลาส การควบคุมการเขา้ถงึขอ้มลู คอนสตรคัเตอร ์เดสสตรคั

เตอร์ ลำาดับการทำางานของคอนสตรัคเตอร์และเดสสตรัคเตอร์ การคัดลอกคอนสตรัคเตอร์ การแปลงคอนสตรัคเตอร์ วัตถุช่ัวคราว การกำาหนด 

ทับตัวกระทำา การสืบทอด การซ่อนช่ือ โพลิมอร์ฟิซึม ฟังก์ชั่นเสมือนแท้ โอเวอร์ไรด์ดิ้ง คลาสนามธรรม การสืบทอดจากหลายคลาส การเขียน

โปรแกรมเชิงวัตถุ
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ITE 5004 ระบบฐานข้อมูล 3(3-0-6)

  (Database Systems)

 แนวคิดของระบบฐานข้อมูล แฟ้มข้อมูลและฐานข้อมูล สถาปัตยกรรมของระบบฐานข้อมูล หน่วยข้อมูลและความสัมพันธ์ของหน่วยข้อมูล 

การออกแบบฐานข้อมูลด้วยวิธีแผนภาพอีอาร์ การออกแบบฐานข้อมูลด้วยวิธีนอร์มัลไลเซชัน โครงสร้างฐานข้อมูลแบบลำาดับชั้น แบบโครงข่าย  

และแบบเชิงสัมพันธ์ ภาษาฐานข้อมูลและภาษาเรียกค้นข้อมูล

ITE 5005 โครงข่ายข้อมูล 3(3-0-6)

  (Data Network)

 แนวคิดพื้นฐานของการสื่อสารข้อมูล โมเดลโอเอสไอ ลักษณะของสัญญาณ การเข้ารหัสสัญญาณและการกล้ำาสัญญาณ การส่งข้อมูล 

ที่เป็นดิจิทัล อุปกรณ์เชื่อมต่อ สายสัญญาณ ตัวกลางที่ใช้ในการสื่อสาร การมัลติเพล็กซ์ข้อมูล การเข้ารหัสข้อมูล การตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาด 

ในการส่งข้อมูล การควบคุมการส่งข้อมูล การส่งข้อมูลสวิตชิ่งแบบต่างๆ โพรโทคอลแบบจุดต่อจุด การทำางานและมาตรฐานระบบโครงข่ายท้องถิ่น 

(LAN) และ โครงข่ายแบบกว้าง WAN ที่สำาคัญ

ITE 6101 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ขั้นสูง 3(3-0-6)

  (Advanced Software Engineering)

 การสร้างซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่ วงจรชีวิตซอฟต์แวร์ กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ การวิเคราะห์ความต้องการ และสร้างข้อกำาหนดของ

ซอฟตแ์วร ์การออกแบบซอฟตแ์วร ์การทวนสอบ และทวนสอบซอฟตแ์วร ์การประกนัคุณภาพซอฟตแ์วร ์รวมไปถงึการบำารงุรกัษาซอฟตแ์วร ์มาตรฐาน

ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์เมตริก และ การบริหารโครงการซอฟต์แวร์ เช่น การวางแผน การประมาณการ การจัดการความเสี่ยง  

การปรับปรุงกระบวนการ การจัดการโครงแบบซอฟต์แวร์

ITE 6102 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการขั้นสูง 3(3-0-6)

  (Advanced Management Information Systems)

 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการขั้นสูงและการประยุกต์ใช้ในองค์กร ระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ เทคโนโลยีและการจัดการความรู้  

กรณีศึกษาการพัฒนาระบบสารสนเทศในองค์กรเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาความรู้ทางด้านระบบสารสนเทศแก่ผู้ใช้ระบบสารสนเทศ เทคนิค

การบริหารที่จำาเป็นเพื่อความเข้าใจในการใช้ระบบสารสนเทศในองค์กร จริยธรรมและการรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ

ITE 6103 ระบบฐานข้อมูลขั้นสูง 3(3-0-6)

  (Advanced Database Systems)

 หัวข้อขั้นสูงเกี่ยวกับระบบการจัดการฐานข้อมูล แนวทางการใช้ฐานข้อมูลในการบริหารจัดการข้อมูลในองค์กร แบบจำาลองของฐานข้อมูล 

คลังข้อมูล ธุรกิจอัจฉริยะ การวิเคราะห์ข้อมูลหลายมิติและการค้นหาความรู้ในคลังข้อมูล กรณีศึกษาการประยุกต์ใช้คลังข้อมูลในธุรกิจ การจัดการ

กู้คืนข้อมูล ระบบฐานข้อมูลในงานวิจัยสมัยใหม่และอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ 

ITE 6104 โครงข่ายคอมพิวเตอร์ขั้นสูง 3(3-0-6)

  (Advanced Computer Networks)

 แนวคิดและหลักการสำาคัญของระบบโครงข่ายคอมพิวเตร์ขั้นสูง ได้แก่ โพรโทคอลสำาหรับกำาหนดเส้นทาง อัลกอริทึมในการแก้ปัญหา 

การคับคั่งในโครงข่าย เทคโนโลยีและแนวทางการประกันคุณภาพการให้บริการ (QoS) โพรโทคอลสำาหรับการสื่อสารแบบเวลาจริง (Real Time)  

การสื่อสารแบบบรอดแคส (Broadcast) การเชื่อมโครงข่าย (Intenetworking) ปัญหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายขั้นสูง เช่น โมบายไอพี 

(Mobile IP) เทคโนโลยีและปัญหาด้านความมั่นคงในเครือข่าย (Network Security) 

ITE 6201 ระบบสารสนเทศองค์กร 3(3-0-6)

  (Organizational Information Systems)

 การจัดการองค์กรดิจิทัล ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับยุคสารสนเทศ ระบบสารสนเทศในองค์กร การจัดการและกลยุทธ์ จริยธรรมและประเด็น

ทางสังคม การออกแบบองค์กรใหม่โดยใช้ระบบสารสนเทศ การจัดการกระบวนการทำางาน การว่าจ้างคนภายนอกมาทำางาน ความเข้าใจคุณค่า 

ของธุรกิจของระบบและการจัดการการเปลี่ยนแปลง และเศรษฐศาสตร์ของเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ITE 6202 การวิเคราะห์และออกแบบกระบวนการทางธุรกิจ 3(3-0-6)

  (Business Process Analysis and Design)

 การวิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจ การวินิจฉัยกระบวนการทำางานและการประเมินภาพรวมของระบบปัจจุบัน การพัฒนานวัตกรรมของ

กระบวนการการดำาเนนิงานการออกแบบเชงิกลยทุธเ์พือ่รบัมอืกบัการเปลีย่นแปลงทางธรุกจิ การวเิคราะหค์วามเสีย่งตอ่การเปลีย่นแปลงกระบวนการ

การดำาเนินงาน และการคาดการณ์ถึงผลกระทบของแผนงานที่ได้ออกแบบไว้

ITE 6103 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติ 3(3-0-6)

  (Research Methodology and Statistic)

 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานวิจัย การออกแบบการวิจัย การวิจัยเชิงต่างๆ การเขียนโครงการวิจัย ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้สถิติ 

ในการวิจัย การใช้เครื่องมือทางสถิติ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การทดสอบสมมติฐาน การบูรณาการความรู้

ITE 6204 การจัดการโครงการ 3(3-0-6)

  (Project Management)

 องค์ประกอบพื้นฐานและความสำาคัญของการจัดการโครงการ การบริหารจัดการขอบข่าย การบริหารจัดการต้นทุน การบริหารจัดการ

เวลา การบริหารจัดการคุณภาพ การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล การบริหารจัดการการสื่อสาร การบริหารจัดการความเสี่ยง การบริหารจัดการ 

การจัดซื้อ การบริหารจัดการบูรณาการโครงการ การวัดความสำาเร็จของโครงการ และกรณีศึกษาการจัดการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ที่ประสบความสำาเร็จและล้มเหลว

ITE 6205 การจัดการยุคใหม่และภาวะผู้นำา 3(3-0-6)

  (Modern Management and Leadership)

 แนวคิดการบริหารจัดการยุคใหม่ หน้าท่ีพื้นฐานของการจัดการประกอบด้วย การวางแผน การจัดองค์กร การควบคุม การตัดสินใจ  

การสื่อสาร การจูงใจ ภาวะผู้นำา การจัดการทรัพยากรมนุษย์การจัดการระบบสารสนเทศ ความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการประยุกต์ใช้ 

สถานการณ์ต่างๆ

ITE 6206 การให้คำาปรึกษาและการจัดการทีมงาน 3(3-0-6)

  (Team and Consulting Management)

 การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคล เทคนิค วิธีการและทักษะในการให้คำาปรึกษา การแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ 

การบริหารเวลา การพัฒนาศักยภาพทางความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในองค์กร การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ความสำาคัญของการสร้าง 

ทมีงาน ทกัษะทีจ่ำาเปน็สำาหรบัการสรา้งทมีงานและความรว่มมอืกนั การพฒันาบคุลากรดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ และมาตรฐานบคุลากรทีเ่กีย่วขอ้ง

กับเทคโนโลยีสารสนเทศ

ITE 6207 การวางแผนทรัพยากรองค์กร 3(3-0-6)

  (Enterprise Resources Planning)

 มุมมองเชิงกลยุทธ์ของการวางแผนทรัพยากรองค์กร หรือ ERP และความสัมพันธ์ของ ERP กับฟังก์ชั่นต่างๆ ในโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ 

วิวัฒนาการของระบบและเครื่องมือด้านการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ การเปรียบเทียบซอฟต์แวร์ ERP ต่างๆ ในปัจจุบัน กระบวนการวางแผน

โลจิสติกส์, ส่วนประกอบของ ERP การวางแผนและการปฏิบัติโซ่อุปทาน และแนวโน้มในอนาคตของ ERP

ITE 6208 การจัดการเทคโนโลยีและการดำาเนินงาน 3(3-0-6)

  (Technology and Operation Management)

 การพัฒนาศักยภาพและแนวทางต่างๆ ท่ีจำาเป็นต่อการดำาเนินงานเพื่อให้ดำารงอยู่ได้ภายใต้การแข่งขัน รวมทั้งการเข้าใจในรายละเอียด 

ของกระบวนการดำาเนินงานและการผลิตที่สลับซับซ้อน เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การสร้างสรรค์ และการบริการแก่ผู้บริโภค
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ITE 6210 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 3(3-0-6)

  (Decision Support Systems)

 แนวคดิระบบสนบัสนนุการตดัสนิใจ กระบวนการในการตดัสินใจ องค์ประกอบของระบบสนบัสนนุการตดัสินใจ การจำาลองและการวเิคราะห ์

ความจำาเป็นของความอัจฉริยะทางธุรกิจ องค์ประกอบและเทคโนโลยีความอัจฉริยะทางธุรกิจ การจัดการความรู้ ระบบอัจฉริยะ ระบบสนับสนุน 

การตัดสินใจแบบกลุ่ม การจัดสร้างระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

ITE 6211 การจัดการความมั่นคงของสารสนเทศ 3(3-0-6)

  (Information Security Management)

 ความรู้เบื้องต้นด้านความมั่นคงของสารสนเทศ รวมถึงแนวคิดพื้นฐานและเทคโนโลยีความมั่นคงสารสนเทศ โครงร่างการจัดการความ

มั่นคงสารสนเทศ การจัดการความเสี่ยงด้านความมั่นคง นโยบายและมาตรฐานความมั่นคงสารสนเทศ ความตระหนักด้านความมั่นคง การกู้ภัยพิบัติ  

การตอบสนองต่อเหตุการณ์ การตรวจสอบและควบคุมความมั่นคง ประเด็นกฎหมายด้านความมั่นคงของสารสนเทศ

ITE 6212 ระบบข่าวกรองทางธุรกิจ 3(3-0-6)

  (Business Intelligence Systems)

 แนวคดิพืน้ฐานของระบบขา่วกรองทางธรุกจิ สถาปตัยกรรมและโครงสรา้งพืน้ฐานความอจัฉรยิะทางธรุกจิ โครงสรา้งพืน้ฐานและการพฒันา

คลังข้อมูล เทคนิคและเครื่องมือในการสร้างระบบข่าวกรองทางธุรกิจให้กับองค์กร การพัฒนาและจัดการข้อมูล โอแลป เหมืองข้อมูล การวัดผล 

การดำาเนินงาน หลักการและวงจรของการพัฒนาระบบข่าวกรองทางธุรกิจ การรู้จักเอาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและปฏิบัติในระบบ 

ข่าวกรองทางธุรกิจ

ITE 6213 ปัญญาประดิษฐ์ 3(3-0-6)

  (Artificial Intelligence)

 ความหมายของปัญญาประดิษฐ์คืออะไร ปัญหา ตัวแทน การรับรู้และการกระทำา การค้นหา เทคนิคการค้นหาแบบฮิวรีสติค ขั้นตอนวิธี 

เชิงพันธุกรรม การแทนความรู้ การแทนความรู้แบบตรรกะ การแทนความรู้แบบกฎ การหาเหตุผลโดยใช้สัญญลักษณ์ภายใต้ความไม่แน่นอน การหา 

เหตุผลแบบสถิติ โครงสร้างแบบอ่อนของสล็อทและฟิลเลอร์ โครงสร้างแบบแข็งของสล็อทและฟิลเลอร์ การเล่นเกม การวางแผนความเข้าใจ  

การประมวลผลภาษาธรรมชาติ ปัญญาประดิษฐ์แบบขนานและแบบแยกส่วน การเรียนรู้ โมเดลการเชื่อมต่อ สามัญสำานึก ระบบผู้เชี่ยวชาญ

ITE 6214 เทคโนโลยีการจัดการองค์ความรู้ 3(3-0-6)

  (Knowledge Management Technology)

 ความรู้พื้นฐานของการจัดการองค์ความรู้ การจัดการองค์ความรู้ในบริบทของการสนับสนุนการตัดสินใจอย่างชาญฉลาด ความสัมพันธ์ของ

การจัดการองค์ความรู้กับสาขาวิชาอื่นๆ วงจรชีวิตของการจัดการองค์ความรู้ ระบบฐานความรู้ เทคนิคการจัดการองค์ความรู้แบบต่างๆ การค้นพบ

ความรู้จากฐานข้อมูล ระบบผู้เชี่ยวชาญ ระบบการให้เหตุผลเชิงกรณี กลไกการเรียนรู้ของเครื่องคอมพิวเตอร์ หัวข้อวิจัยด้านการจัดการองค์ความรู้

ITE 6215 การประมวลผลภาพและวีดีทัศน์ 3(3-0-6)

  (Image and Video Processing)

 แนะนำาความรู้เชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติในการประมวลผลภาพและวีดิทัศน์ การสร้างภาพและการแทนภาพ การประมวลผลภาพลักษณ์

ฐานสอง การปรับปรุงภาพ การตรวจจับและตัดแยกคุณลักษณะเด่นออกจากภาพ สีและโทนสี การรู้จำาวัตถุ การประมวลผลวีดิทัศน์แบบสามมิติ  

การประมวลผลวีดิทัศน์แบบพลวัตร และการประยุกต์ใช้งานต่างๆ

ITE 6216 การทำาเหมืองข้อมูล 3(3-0-6)

  (Data mining)

 กระบวนการทำาเหมืองข้อมูลที่สำาคัญ เช่น คริสป์-ดีเอม็ และ เซมมา การแบ่งกลุ่มฐานข้อมูล โดยใช้อัลกอรทิึมเคมีนส์ และโครงข่ายประสาท

เทียมโคโฮเนน การจำาแนกโดยใช้รูปต้นไม้การตัดสินใจและโครงข่ายประสาทเทียมแบคพรอพโพเกชัน การค้นหากฎความสัมพันธ์ของข้อมูลโดย 

การใช้อัลกอริทึมอะพริออริ ซอฟต์แวร์การทำาเหมืองข้อมูลเชิงพาณิชย์ การประยุกต์ใช้งานการทำาเหมืองข้อมูล
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ITE 6217 การเรียนรู้ของเครื่อง 3(3-0-6)

  (Machine Learning)

 ความรู้พื้นฐานของการเรียนรู้ของเครื่อง การเรียนรู้แบบมีผู้สอน การถดถอย อัลกอริทึมเพื่อนบ้านที่ใกล้ที่สุด ซัพพอร์ทเวกเตอร์

แมชชีน โครงข่ายความเชื่อแบบเบย์ ต้นไม้การตัดสินใจ แบบจำาลองแบบผสม การลดมิติข้อมูล พีซีเอ การวิเคราะห์ปัจจัย วิธีการในการผสมผสาน  

การแบ่งกลุ่มข้อมูล อัลกอริทึมอีเอ็ม การเรียนรู้แบบเสริมกำาลัง การประยุกต์ใช้ในปัจจุบันของการเรียนรู้ของเครื่อง

ITE 6218 การประมวลผลภาษาธรรมชาติ 3(3-0-6)

  (Natural Language Processing)

 ภาพรวมของการประมวลผลภาษาธรรมชาติ ความคลุมเครือของภาษา แบบจำาลองและอัลกอริทึมที่ใช้ในการประมวลผลภาษาธรรมชาติ 

เครื่องสถานะจำากัด การประมวลผลหน่วยคำาและคลังคำาศัพท์ การบ่งหน้าที่หน่วยคำากับแบบจำาลองฮิดเดนมาคอฟ ลำาดับช้ันภาษาของฌอมสกี้ 

ไวยากรณ์ไม่พึ่งบริบท การแจงส่วนจากบนลงล่างและจากล่างขึ้นบน แคลคูลัสภาคแสดงลำาดับที่หน่ึง การแทนความหมาย การวิเคราะห์ความ

หมาย และความหมายหน่วยคำา การลดความกำากวมของคำา งานประยุกต์ใหม่ของการประมวลผลภาษาธรรมชาติ การสกัดข่าวสารจากอินเทอร์เน็ต  

การใช้คอมพิวเตอร์สร้างภาษาธรรมชาติด้วยวิธีต่างๆ แนะนำาการแปลภาษา งานวิจัยด้านการประมวลผลภาษาธรรมชาติ

ITE 6219 การบริหารออกแบบและจัดการระบบ 3(3-0-6)

  (System Administration, Design, and Management)

 ความรู้พื้นฐานของการเรียนรู้ของเครื่อง การเรียนรู้แบบมีผู้สอน การถดถอย อัลกอริทึมเพื่อนบ้านที่ใกล้ที่สุด ซัพพอร์ทเวกเตอร์

แมชชีน โครงข่ายความเชื่อแบบเบย์ ต้นไม้การตัดสินใจ แบบจำาลองแบบผสม การลดมิติข้อมูล พีซีเอ การวิเคราะห์ปัจจัย วิธีการในการผสมผสาน  

การแบ่งกลุ่มข้อมูล อัลกอริทึมอีเอ็ม การเรียนรู้แบบเสริมกำาลัง การประยุกต์ใช้ในปัจจุบันของการเรียนรู้ของเครื่อง

ITE 6220  เทคโนโลยีเว็บขั้นสูง 3(3-0-6)

  (Advanced Web Technology)

 โครงสร้างและสถาปัตยกรรมอินเทอร์เน็ตและเว็บสมัยใหม่ ขั้นตอนการพัฒนาเว็บอย่างมืออาชีพ เทคโนโลยีและเครื่องมือในการพัฒนา

เว็บขั้นสูง การจัดการฐานข้อมูลบนเว็บ การพัฒนา Web Services การพัฒนาเว็บเพื่อรองรับการบริการรูปแบบต่างๆ บนการประมวลผลแบบกลุ่ม

เมฆ (Cloud computing) การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันด้วย AJAX นวัตกรรมทางอินเทอร์เน็ต สื่อสังคมออนไลน์ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเว็บ 

กับการทำางานเชิงธุรกิจ

ITE 6221 การสื่อสารและเครือข่ายไร้สาย 3(3-0-6)

  (Wireless Communications and Networks)

 ภาพรวมของการสื่อสารเคลื่อนที่และเครือข่ายไร้สาย พื้นฐานการส่งผ่านไร้สาย ความถี่และสัญญาณ สายอากาศ การแพร่ของสัญญาณ 

เทคนิคการมอดดูเลท เทคนิคการมัลติเพล็กซ์ เทคนิคสเปรดสเปรกตรัม เทคนิคการควบคุมการเข้าถึงสื่อ เช่น เอฟดีเอ็มเอ ทีดีเอ็มเอ และซีดีเอ็มเอ 

ระบบโทรคมนาคมไรส้าย เชน่ ระบบเซลลลูาร ์ระบบสือ่สารดาวเทยีม และระบบการกระจายแบบดจิทิลั เทคโนโลยเีครอืขา่ยไรส้าย เชน่ IEEE802.11 

บลูทูธ และไวแมกซ์ ความปลอดภัยบนเครือข่ายไร้สาย การสำารวจสถานที่ การวางแผน การปรับใช้ และการจัดการเครือข่ายท้องถิ่นไร้สาย  

โพรโทคอลเครือข่ายไร้สาย ไอพีเคลื่อนที่ โพรโทคอลทรานสปอร์ทไร้สาย และการสนับสนุนการเคลื่อนที่

ITE 6222 การบริหารออกแบบและจัดการเครือข่าย 3(3-0-6)

  (Network Administration, Design, and Management)

 การออกแบบเครือข่าย และการตั้งค่าอุปกรณ์เครือข่าย เช่น เราเตอร์และสวิทช์ การติดตั้งและบริหารการให้บริการเครือข่าย เช่น  

พรอกซี่ อีเมล ดีเอนเอส การเฝ้าระวังเครือข่าย ประสิทธิภาพของเครือข่ายโพรโทคอลสำาหรับการจัดการเครือข่าย เช่น เอสเอ็นเอมพี การจัดการ

เครือข่ายด้านความปลอดภัย และเครื่องมือสำาหรับการบริหารจัดการเครือข่าย

ITE 6801 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ระบบการวางแผนทรัพยากรขององค์กร 3(3-0-6)

  (Enterprise Resource Planning Workshop)

 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่น่าสนใจ ณ สถานการณ์ปัจจุบัน ในการวางแผนทรัพยากรขององค์กร
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ITE 6802 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ระบบฐานข้อมูล 3(3-0-6)

  (Database System Workshop)

 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การออกแบบ สร้าง ใช้งาน รวมไปถึงการเขียนโปรแกรมระบบฐานข้อมูลที่น่าสนใจ ณ สถานการณ์ปัจจุบัน

ITE 6803 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ โปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 3(3-0-6)

  (Mobile Application Workshop)

 สมัมนาเชงิปฏบิตักิาร การออกแบบ สรา้ง ใชง้าน รวมไปถงึการเขยีนโปรแกรมประยกุตบ์นอปุกรณเ์คลือ่นทีข่อ้มลูทีน่า่สนใจ ณ สถานการณ์

ปัจจุบัน

ITE 6811 โครงงานวิจัยเพื่อภาคอุตสาหกรรม 1 2(0-4-2)  

  (Industrial Research Project 1)

 นักศึกษาจะถูกกำาหนดให้ทำาการศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในภาคอุตสาหกรรม โดยหลักสูตรจะเป็นผู้คัดเลือกหน่วย

งานที่นักศึกษาที่เข้าไปศึกษา นักศึกษาจะทำาการศึกษาภายใต้การกำากับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาที่หลักสูตรกำาหนดให้และผู้รับผิดชอบที่ได้รับการ

มอบหมายหน่วยงาน นักศึกษาต้องทำารายงานสรุป และนำาเสนอโดยที่ปัญหาที่นำามาศึกษาจะต้องได้รับการเห็นชอบจากทั้งหลักสูตรและหน่วยงาน

ITE 6812 โครงงานวิจัยเพื่อภาคอุตสาหกรรม 2 2(0-4-2)   

  (Industrial Research Project 2)

 ปัญหาและแนวทางแก้ไขท่ีผ่านการอนุมัติในโครงงานวิจัยเพื่อภาคอุตสาหกรรม 1 จะถูกนำามาใช้ทดสอบหรือทดลองในสภาพแวดล้อม 

จริงหรือใกล้เคียงจริง เพื่อพิสูจน์แนวคิดและวัดผลสัมฤทธิ์ในการงานใช้งาน นักศึกษาต้องทำารายงานสรุป และนำาเสนอแก่ที่ปรึกษาและผู้รับผิดชอบ

ที่ได้รับการมอบหมายจากหน่วยงาน

ITE 6901 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 3(3-0-6)

  (Selected Topic in Information Technology I)

 รายวิชาตามความสนใจ ณ สถานการณ์ปัจจุบัน และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

ITE 6902 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 3(3-0-6)

  (Selected Topic in Information Technology 2)

 รายวิชาตามความสนใจ ณ สถานการณ์ปัจจุบัน และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

ITE 6903 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 3(3-0-6)

  (Selected Topic in Information Technology 3)

 รายวิชาตามความสนใจ ณ สถานการณ์ปัจจุบัน และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

ITE 6904 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 3(3-0-6)

  (Selected Topic in Information Technology 4)

 รายวิชาตามความสนใจ ณ สถานการณ์ปัจจุบัน และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

ITE 6905 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 3(3-0-6)

  (Selected Topic in Information Technology 5)

 รายวิชาตามความสนใจ ณ สถานการณ์ปัจจุบัน และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

ITE 6906 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 6 3(3-0-6)

  (Selected Topic in Information Technology 6)

 รายวิชาตามความสนใจ ณ สถานการณ์ปัจจุบัน และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ITE 7901 วิทยานิพนธ์ (สำาหรับแผน ก1) 36(0-72-144)

  (Thesis)

 การศึกษาวิเคราะห์อย่างเป็นระบบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบงานวิจัยมาตรฐาน

ITE 7902 วิทยานิพนธ์ (สำาหรับแผน ก2) 12(0-24-48)

  (Thesis)

 การศึกษาวิเคราะห์อย่างเป็นระบบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบงานวิจัยมาตรฐาน

ITE 7903 การศึกษาค้นคว้าอิสระ 6(0-12-24)

  (Independent Study)

 การศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบงานวิจัย

LBM 6201 มุมมองทางวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ของอุตสาหกรรมลักชัวรี่  2(2-0-4)

  (Cross-Cultural and Creative Aspects of Luxury Industry)

รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี 

 ภาพรวมของแนวคิดและความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับความหรูหรา มุมมองทางวัฒนธรรม รวมไปถึงการพัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับความหรูหรา

ในระยะเวลาที่ผ่านมา ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดดังกล่าวกับสังคม ผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์ในตลาด และอิทธิพลที่ส่งผลต่อบุคคล การมองเห็น

คุณค่าในรากเหง้าและต้นกำาเนิดของแบรนด์หรู รวมถึงการนำาทักษะความสามารถในการระบุแหล่งที่มาของแนวความคิดดั้งเดิมอันทรงค่าในตลาด 

สินค้าลักชัวรี่มาประยุกต์ใช้จริง การศึกษาถึงสาระสำาคัญของรากฐาน ของกลุ่ม หรือของบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์และนำามาแปลผลเพื่อใช้ 

ในวงการธุรกิจ

 Overview of the idea of luxury and its conception in general and cross-cultural aspects; the development of luxury 

concept over time; its relation with the society; its impact on the products in the market; and its influences on individuals. 

The appreciation of provenance and origin of a luxury brand and the practical application of skills in identifying original ideas 

that have value in the luxury market. Explores the creative essence of a foundation, group or of an individual translated into 

a business.

 

LBM 6202  สภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมลักชัวรี่ 2(2-0-4)

   (Luxury Environment)

รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี

 ภาพรวมเกี่ยวกับสินค้าลักชัวรี่ในระดับมหภาค ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ระดับแฟชั่นทั่วไปไปจนถึงห้องเสื้อชั้นสูง เครื่องประดับ อัญมณี นาฬิกา 

รวมไปถึงการเดินทางท่องเที่ยว ธุรกิจการโรงแรม อุตสาหกรรมรถยนต์ และศาสตร์การรับประทานอาหาร การวิเคราะห์ความพิเศษและความ 

แตกตา่งของสนิคา้แตล่ะชนดิในอตุสาหกรรมลกัชวัรี ่เรยีนรูค้วามทา้ทายดา้นตา่งๆ รวมถงึเทคนคิการจดัการทีเ่กีย่วขอ้งและหลักกลยทุธก์ารดำาเนนิการ

 Overview of the major segments of luxury goods from fashion to haute couture, accessories, jewelry, timepieces, 

travel, hospitality, automotive and gastronomy. Analysis of the specificities of these segments, discover the challenges at 

stake and learn about the related management techniques and strategies to implement. 

LBM 6203  การสื่อสารลักชัวรี่แบรนด์ 2(2-0-4)

   (Luxury Brand Communication)

รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี

 ความเข้าใจในพื้นฐานของการสื่อสารลักชัวรี่แบรนด์ทั้งในทางทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดยการใช้กรณีศึกษาและการตรวจสอบวิธีการต่างๆ

ที่แบรนด์แต่ละแบรนด์ใช้สื่อสารกับกลุ่มลูกค้า อาทิ การโฆษณา การจัดอีเว้นท์ และการประชาสัมพันธ์ รวมไปถึงบทบาทของการสื่อสารการตลาด 

และการนำาความรู้ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจลักชัวรี่

 Understand theoretical and practical foundations of luxury brand communication by using case studies and examining 

the various methods which brands communicate with target audiences, including advertising, event management and public 

relations; the role of marketing communications and the application of this knowledge within the luxury sector.
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LBM 6204  การสร้างแบรนด์และการตลาดของอุตสาหกรรมลักชัวรี่ 2(2-0-4)

  (Branding and Marketing in Luxury Industry)

รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี

 ศึกษาเกี่ยวกับการรับรู้ ความรู้ความเข้าใจ และความหลงใหลในความเป็นแบรนด์ และความตั้งใจของผู้บริโภคที่ตัดสินใจซื้อสินค้าลักชัวรี่ 

รวมไปถงึการถา่ยทอดขอ้มลูแตล่ะดา้นของแบรนดใ์หซ้มึซบัเขา้ไปตราตรงึอยูใ่นจติใจของผูบ้รโิภค กลยทุธก์ารสรา้งสถาปตัยกรรมแบรนด ์ยทุธศาสตร์

ในการขยายแบรนด์ การสร้างแบรนด์ด้วยโซเชี่ยลเน็ตเวิร์ค และศึกษาจากกรณีตัวอย่างของแบรนด์ลักชัวรี่ระดับแนวหน้าทั้งในและต่างประเทศ

 Brand awareness, cognition, affection and purchase intension of consumers of luxury goods; translating elements of 

the brand into the mind of consumers; strategies of brand architecture; strategies of brand extension; branding with social 

network; cases of top international and local luxury brands.

LBM 6205  หัวข้อเลือกสรรทางอุตสาหกรรมลักชัวรี่ 2(2-0-4)

   (Selected Topics in Luxury Industry)

รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี

 สมัมนาในประเดน็หวัขอ้ทางดา้นการจดัการอตุสาหกรรมลกัชวัรีท่ีส่ำาคญัในปจัจบุนั ซึง่ดำาเนนิการโดยนกัวชิาการและผูป้ระกอบการในธรุกจิ

ที่เกี่ยวข้อง

 Seminars on current issues in luxury industry conducted by scholars and practitioners in related areas.

LBM 6206  สัมมนาเรื่องการบริหารจัดการลักชัวรี่แบรนด์ 2(2-0-4)

   (Seminars in Luxury Brand Management)

รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี

 สัมมนาในประเด็นหัวข้อทางด้านการบริหารจัดการลักชัวรี่แบรนด์ที่สำาคัญในปัจจุบัน ซ่ึงดำาเนินการโดยนักวิชาการและผู้ประกอบการ 

ในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

 Seminars on current issues in luxury brand management conducted by scholars and practitioners in related areas.

 

LBM 6207  การจัดการออกแบบสำาหรับอุตสาหกรรมลักชัวรี่ 2(2-0-4)

   (Design Management)

รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี

 ภาพรวมของพื้นฐานการจัดการออกแบบและขั้นตอนการออกแบบสำาหรับอุตสาหกรรมลักชัวรี่ (กลยุทธ์ กระบวนการ และการดำาเนินการ) 

อีกทั้งยังได้เรียนรู้ถึงวิธีการออกแบบเพื่อมีส่วนร่วมทางธุรกิจ การพัฒนาวิธีการออกแบบโดยการนำานวัตกรรมมาผสานกับวัฒนธรรมและกลยุทธ์ 

การสร้างแบรนด์ การสร้างเรื่องราวความเป็นมาให้กับแบรนด์ลักชัวรี่ ความรับผิดชอบในการออกแบบและความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึง 

การออกแบบสำาหรับยุคดิจิตอล

 Overview of design management fundamentals and design process for luxury industry (strategy, process, and  

implementation); design contributions to business; developing a design-led innovation culture and the strategies for branding; 

designing luxury brand experiences; design and social responsibility; design for digital ages.

 

LBM 6208  การจัดการค้าปลีกสินค้าลักชัวรี่ 2(2-0-4)

   (Luxury Retail Management)

รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี

 ศึกษาเกี่ยวกับพื้นฐานการจัดการและการกระจายสินค้าของแบรนด์ลักชัวรี่ บทบาทเชิงกลยุทธ์ของการขายสินค้าแบรนด์หรูแบบค้าปลีก  

(รูปแบบธุรกิจค้าปลีก) และการสื่อสารโครงสร้างและรูปแบบของแบรนด์ลักชัวรี่ผ่านแนวคิดร้านค้า การตกแต่ง การขายสินค้าในห้างสรรพสินค้า  

ยังจะได้เรียนรู้ถึงหลักเศรษฐศาสตร์สำาหรับร้านค้าลักชัวรี่ การจัดการการค้าปลีกและตัวชี้วัด งานบริการในธุรกิจค้าปลีกลักชัวรี่ การจ้างงาน  

การบูรณาการ การวัดและการสร้างแรงจูงใจให้พนักงานขาย และกรณีศึกษาของวิธีการที่ดีที่สุดสำาหรับการจัดการค้าปลีกสินค้าลักชัวรี่
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 Foundation of luxury brand management and luxury distribution; the strategic role of retail for luxury brands (retail 

business models); communicating luxury brands DNA and code through store concept, decoration, in-store merchandising; 

luxury store economics; management of retail operations and KPIs; services in luxury retailing; hiring, integrating, managing 

and motivating sales staff; best practices of luxury retail management.

LBM 6209  ความเป็นผู้ประกอบการกับการสร้างธุรกิจสินค้าลักชัวรี่  2(2-0-4)

   (Entrepreneurship and Venture Initiation in Luxury Business) 

รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี

 การรบัมอืกบัสิง่ทีผู่ป้ระกอบการในอนาคตตอ้งการสำาหรบัการพฒันาแนวความคดิเกีย่วกบัความลกัชวัรีท่ีเ่ปน็นวตักรรมใหม ่ในตลาดธรุกจิ

แฟชั่นระดับโลกและอุตสาหกรรมสินค้าลักชัวรี่ปัจจุบัน ศึกษาถึงความท้าทายที่ต้องเผชิญเมื่อเริ่มก่อตั้งบริษัท ได้เรียนรู้ผ่านกรณีศึกษา และเรียน

รู้วิธีการเขียนแผนธุรกิจที่เกิดประสิทธิผลสูงสุด สิ่งสำาคัญท่ีสุด คือ สามารถวิเคราะห์และเรียนรู้วิธีการประเมินศักยภาพในการเติบโตในธุรกิจใหม่  

การลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง และเรียนรู้สิ่งที่มีความจำาเป็นในการประสบความสำาเร็จอย่างยั่งยืนและรุ่งเรืองในเศรษฐกิจโลกที่เต็มไปด้วยการแข่งขัน

 Address the need of future entrepreneurs to develop innovative luxury concepts in specific markets of today’s 

global fashion and luxury industry. Study challenges faced by start-up companies, investigate case studies, and learn the 

best practices of writing a business plan. Analyse and learn how to evaluate growth potential in new businesses, minimize 

risk involved, and study what conditions are needed to succeed, sustain and flourish in the competitive global economy.

LBM 6210  การเรียนรู้ภาคปฏิบัติการบริหารจัดการลักชัวรี่แบรนด์ 1  3(0-40-0)

   (Work-based Learning in Luxury Brand Management 1)

รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี

 การฝึกปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการลักชัวรี่แบรนด์ ตามเป้าหมายที่กำาหนดโดยคณะ มีระยะฝึกปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 40 ชั่วโมง 

ต่อสัปดาห์ ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาทางด้านการฝึกปฏิบัติงานและพนักงานพี่เล้ียงในสถานประกอบการ โดยมีการจัดทำารายงานผล 

การปฏิบัติงานเมื่อสิ้นสุดการฝึกงาน การประเมินผลการฝึกปฏิบัติงานจะประเมินจากหน่วยงานฝึกอบรมและจากสถานประกอบการต้นสังกัด  

โดยประเมินจากเวลาฝึกปฏิบัติ รายงาน และผลการทดสอบความสามารถในการปฏิบัติงาน 

 Internship in the area of luxury brand management for the duration of no less than 40 hours per week; supervisied 

by internship advisors and coaches from the workplace. At the end of internship period, the students will be evaluated on 

their performances at work and final report by the company.

LBM 6211  การเรียนรู้ภาคปฏิบัติการบริหารจัดการลักชัวรี่แบรนด์ 2  3(0-40-0)

   (Work-based Learning in Luxury Brand Management 2)

รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี

 การฝึกปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการลักชัวรี่แบรนด์ ตามเป้าหมายที่กำาหนดโดยคณะ มีระยะฝึกปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 40 ชั่วโมง 

ต่อสัปดาห์ ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาทางด้านการฝึกปฏิบัติงานและพนักงานพี่เล้ียงในสถานประกอบการ โดยมีการจัดทำารายงานผล 

การปฏิบัติงานเมื่อสิ้นสุดการฝึกงาน การประเมินผลการฝึกปฏิบัติงานจะประเมินจากหน่วยงานฝึกอบรมและจากสถานประกอบการต้นสังกัด  

โดยประเมินจากเวลาฝึกปฏิบัติ รายงาน และผลการทดสอบความสามารถในการปฏิบัติงาน 

 Internship in the area of luxury brand management for the duration of no less than 40 hours per week; supervisied 

by internship advisors and coaches from the workplace. At the end of internship period, the students will be evaluated on 

their performances at work and final report by the company

LOG 5101  การจัดการโซ่อุปทานเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6)

  (Strategic Supply Chain Management)

 วิธี แนวคิดและบทบาทของกลยุทธ์ด้านการจัดการโซ่อุปทาน การไหลเวียนของพัสดุ คลังสินค้าและการกระจายสินค้า กลยุทธ์การขนส่ง 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการโซ่อุปทาน การจัดองค์กรและวางแผนสำาหรับโซ่อุปทาน โลจิสติกส์และโซ่อุปทานโลก (Global logistics)  

แนวโน้มเกี่ยวกับโลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน
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LOG 5201  การขนส่งและกระจายสินค้า 3(3-0-6)

  (Freight Transport and Distribution)

 การวเิคราะหป์จัจยัทีส่ง่ผลกระทบตอ่การตดัสนิใจในการขนสง่และกระจายสนิคา้ การวางแผนเชงินโยบาย แผนการควบคมุและปฏิบตักิาร 

แบบจำาลองการตัดสินใจสำาหรับการขนส่งและการกระจายสินค้า การวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียของการขนส่งและกระจายสินค้าในรูปแบบต่างๆ นโยบาย

ในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง กรณีศึกษา

LOG 6102  การจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ 2(2-0-4)

  (International Logistics Management)

 บทบาทความสำาคัญของระบบโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ ขั้นตอนการนำาเข้าและการส่งออกสินค้า ระบบเอกสารและเทอมการค้า  

(INCOTERMS) ของการดำาเนินการธุรกิจโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ กลยุทธ์ในการจัดการและการบริหารระบบโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ 

และกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง

LOG 6301  การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง 3(3-0-6)

  (Warehouse and Inventory Management)

 บทบาทของคลังสินค้าในระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน การพยากรณ์ความต้องการด้านโลจิสติกส์ การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การวางแผน 

การจัดเก็บสินค้าคงคลัง การควบคุมระดับสินค้าคงคลัง การคำานวณจุดสั่งซื้อและปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสม ระบบการจัดการคลังสินค้า (WMS) 

การวิเคราะห์การไหลเวียนของสินค้า การคลังสินค้าเพื่อการกระจายสินค้า ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยบริหารจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง

LOG 6302  การจัดซื้อเชิงกลยุทธ์ 2(2-0-4)

  (Strategic Procurement)

 ระบบและบทบาทของการจัดซื้อในโซ่อุปทาน หลักการและการบริหารเกี่ยวกับการจัดซ้ือในเรื่องการจัดรูปองค์การ หน่วยงานจัดซื้อ  

การกำาหนดและตรวจสอบจำานวนสัง่ซือ้ การพจิารณาจงัหวะเวลาในการจดัซือ้ นโยบายการจดัซือ้ การพฒันากลยทุธใ์นการจดัซือ้อยา่งมปีระสทิธภิาพ 

การสร้างพันธมิตรและความร่วมมือทางการจัดซื้อ กรณีศึกษา

LOG 6401  กฎหมายการขนส่งและการประกันภัยสินค้า 2(2-0-4)

  (Transport Law and Cargo Insurance)

 เอกสารและสัญญาที่ใช้ในการขนส่ง ขอบเขตความรับผิดชอบของผู้ให้บริการการขนส่ง การวิเคราะห์และคำานวณการชดเชยค่าเสียหาย 

จากกฎหมายการขนส่งและระบบการประกันภัยสินค้า ความเสี่ยงภัยในการประกอบธุรกิจและขอบเขตความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย 

ที่เกี่ยวข้องโดยศึกษาจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง

LOG 6501  ระบบสารสนเทศสำาหรับโลจิสติกส์ 2(2-0-4)

  (Information System for Logistics)

 การใชข้อ้มลูสารสนเทศในระบบโลจสิตกิสแ์ละโซ่อปุทาน เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่ชว่ยในการบรหิารจดัการ อาท ิระบบอนิเทอรเ์นต็ ระบบ

สือ่สารไรส้ายและโทรคมนาคม ระบบบง่ชีอ้ตัโนมตั ิ(Auto-ID) ระบบโลจสิตกิส์อเิล็กทรอนกิส์ ซอฟตแ์วรก์ารบรหิารจดัการคลังสินค้าและขนสง่ ระบบ

บริหารจัดการภายในองค์กร การเลือกเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับการใช้งาน การออกแบบระบบสารสนเทศโลจิสติกส์

LOG 6601  การวิเคราะห์เชิงปริมาณและแบบจำาลองการตัดสินใจ 3(3-0-6)

   (Quantitative Analysis and Decision Models)

 การประยุกต์ใช้เครื่องมือในการพยากรณ์ทางธุรกิจ แบบจำาลองเพื่อช่วยในการตัดสินใจ การวิเคราะห์ค่าความอ่อนไหวของตัวแปรการ 

ตัดสินใจ การวิเคราะห์ความเสี่ยงในกระบวนการทางธุรกิจ ทฤษฎีการควบคุมการดำาเนินงานด้วยต้นทุนที่ประหยัด การวัดค่าประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผลขององค์กร โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการตัดสินใจเชิงธุรกิจ
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LOG 6701  หัวข้อเลือกสรรทางโลจิสติกส์ 1 1(1-0-2)

   (Selected Topics in Logistics 1)

 ศึกษาหัวข้อพิเศษที่จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการโลจิสติกส์ ตามที่คณะกำาหนด

LOG 6702  หัวข้อเลือกสรรทางโลจิสติกส์ 2 1(1-0-2)

  (Selected Topics in Logistics 2)

 ศกึษาหวัขอ้พเิศษทีจ่ะเปน็ประโยชนต์อ่การจดัการโลจสิตกิส ์นอกเหนอืจากหวัขอ้เลอืกสรรทางโลจสิตกิส ์1 และเปน็ไปตามทีค่ณะกำาหนด

LOG 6703  ประเด็นสำาคัญทางโลจิสติกส์ 2(2-0-4)

   (Current Issues in Logistics)

 สถานการณ์และประเด็นสำาคัญต่างๆ ในปัจจุบันและอนาคตที่เกี่ยวข้องกับการจัดการโลจิสติกส์

RTC 5201  การจัดการเชิงกลยุทธ์ในธุรกิจค้าปลีก 3(3-0-6)

   (Strategic Management in Retail Business) 

 การกำาหนดกลยุทธ์ทางด้านธุรกิจค้าปลีกและการนำาไปปฏิบัติจริง ศึกษาจากการวิเคราะห์กรณีศึกษาและจากการศึกษาดูงานที่สถานที่

ประกอบการจริง การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกขององค์กรค้าปลีก การค้นหาปัญหา นำาเสนอและการเลือกวิธีในการแก้ไข  

เพื่อให้เกิดข้อได้เปรียบในธุรกิจค้าปลีกที่มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง

RTC 5202  การจัดการโลจิสติกส์ในธุรกิจค้าปลีก 3(3-0-6)

   (Logistics Management in Retail Business)

 บทบาทของโลจิสติกส์ และผลกระทบที่มีต่อธุรกิจค้าปลีก วิธีการในการวางแผนทางด้านโลจิสติกส์เพื่อลดต้นทุนในธุรกิจค้าปลีก และการ 

กระจายสินค้าเพื่อให้ถึงมือผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบด้วย การเลือกบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม การบริหารสินค้าคงคลังและคลังสินค้า 

การขนส่งสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพและการกระจายความเสี่ยง รวมทั้งการใช้ระบบเทคโนโลยีในการติดตามกิจกรรมด้านโลจิสติกส์ และแนวคิด 

ในการจัดการห่วงโซ่อุปทานในธุรกิจค้าปลีก โดยศึกษาจากการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและศึกษาดูงานจากสถานประกอบการจริง

RTC 5203  การจัดการการจัดซื้อในธุรกิจค้าปลีก 3(3-0-6)

   (Procurement Management in Retail Business)

 แนวคิดและนโยบายการจัดซื้อสินค้าในธุรกิจค้าปลีก กระบวนการและขั้นตอนสำาคัญในการจัดซื้อสำาหรับธุรกิจค้าปลีก ความต้องการ 

ของลูกค้า การกำาหนดขนาดของสินค้า การคัดเลือกและประเมินซัพพลายเออร์ การเปิดประมูลเจรจา การร่างสัญญาและการจัดการกับสัญญา  

เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ลดความเสี่ยงให้กับซัพพลายเออร์และเพิ่มผลกำาไรให้กับธุรกิจค้าปลีก

RTC 5204  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจค้าปลีก 3(3-0-6)

   (Management Information System in Retail Business)

 ความสำาคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีต่อธุรกิจค้าปลีก ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจด้านต่างๆ ของธุรกิจค้าปลีก  

เนื้อหาประกอบด้วยการศึกษาเพื่อนำาระบบสารสนเทศไปใช้ การวางแผน การควบคุม การจัดการ และการประกอบการ เป็นต้น รวมถึงการใช้ระบบ

สารสนเทศเพื่อบริหารซัพพลายเชน การบริหารจัดการหน้าร้านและการบริหารลูกค้า เป็นต้น

RTC 6901  หัวข้อเลือกสรรทางการจัดการธุรกิจค้าปลีก 3(3-0-6)

   (Selected Topics in Retail Business)

 สัมมนาเพื่อศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาและมุมมองที่สำาคัญในหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการธุรกิจค้าปลีกในยุคปัจจุบัน
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RTM 5101  การจัดการเชิงกลยุทธ์ในธุรกิจค้าปลีก 3(3-0-6)

   (Strategic Management in Retail Business) 

 การวางแผนกลยุทธ์เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในธุรกิจค้าปลีก โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมต่างๆ ทางธุรกิจตลอดจน 

วิธีการดำาเนินงานของธุรกิจท่ีเป็นอยู่เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ปัญหา แนวทางการเลือกกลยุทธ์ในการดำาเนินงานเพ่ือช่วยในการตัดสินใจ เน้นการเรียนรู้  

จากการวิเคราะห์กรณีศึกษาเกี่ยวกับธุรกิจค้าปลีกและการศึกษาดูงาน

RTM 5301  การจัดการโลจิสติกส์ในธุรกิจค้าปลีก 3(3-0-6)

   (Logistics Management in Retail Business)

 บทบาทของโลจิสติกส์ที่มีต่อธุรกิจค้าปลีก การจัดการและการวางแผนทางด้านโลจิสติกส์เพื่อลดต้นทุนในธุรกิจค้าปลีก และการกระจาย

สินค้าเพื่อให้ถึงมือผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารสินค้าคงคลังและคลังสินค้า การเลือกบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม การขนส่งสินค้าอย่างมี

ประสทิธภิาพและการประกนัความเสีย่ง รวมทัง้การใชร้ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศโลจสิตกิสเ์พือ่เพิม่คณุภาพของการใหบ้รกิาร และการไดม้าซึง่ขอ้มลู

เพื่อการติดตามกิจกรรมด้านโลจิสติกส์และแนวคิดในการจัดการห่วงโซ่อุปทานในธุรกิจค้าปลีก

RTM 6101  การจัดการแฟรนไชส์ 3(3-0-6)

   (Franchise Management)

 ความหมาย ลักษณะ ประเภทของธุรกิจแฟรนไชส์ ข้อดีและข้อเสียของการทำาธุรกิจ แฟรนไชส์ กฎเกณฑ์ เงื่อนไข การตลาด การจัดการ

และการจัดหาเงินทุนเพื่อการประกอบธุรกิจ แฟรนไชส์ การติดต่อและการจัดทำาสัญญาธุรกิจกับผู้ให้สิทธิทางการค้า และแนวทางการสร้างความ 

เป็นธรรมในการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ระหว่างผู้ให้สิทธิทางการค้ากับผู้รับสิทธิทางการค้า การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการประกอบธุรกิจ 

แฟรนไชส์ กระบวนการสร้างโอกาสทางธุรกิจโดยผ่านระบบแฟรนไชส์

RTM 6301  การจัดการการจัดซื้อในธุรกิจค้าปลีก 2(2-0-4)

   (Purchasing Management in Retail Business)

 แนวคิดและนโยบายการคัดเลือกสินค้าในธุรกิจค้าปลีกเพื่อการสร้างยอดขายกระบวนการจัดซื้อ และการจัดหาสินค้าเพื่อการประกอบ

ธุรกิจค้าปลีก การควบคุมสินค้าในกระบวนการ การจัดซื้อจัดหา การวิเคราะห์ความเหมาะสมของสินค้า เพื่อความสอดคล้องต่อการบริหารส่วนผสม 

ของผลิตภัณฑ์ การจัดการสินค้าร่วมสมัย เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มต่างๆ และการสร้างผลกำาไรแก่ธุรกิจค้าปลีก

RTM 6401  พฤติกรรมผู้บริโภค 3(3-0-6)

   (Consumer Behavior)

 แนวคิดและการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรม และการตัดสินใจของผู้บริโภค โดยศึกษาปัจจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อการ 

ตัดสินใจของผู้บริโภค ความต้องการ การจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ ทัศนคติ บุคลิกภาพ บทบาทของผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจซื้อ 

และรูปแบบที่สำาคัญของสถานการณ์ซื้อ กระบวนการซื้อ และพฤติกรรมการซื้อ

RTM 6402  การสื่อสารทางการตลาด 2(2-0-4)

   (Marketing Communications)

 กระบวนการวางแผนและการบรหิารการสือ่สารการตลาด การกำาหนดกลยทุธว์ธิกีารใชเ้ครือ่งมอืเพือ่การสือ่สารทางการตลาดและกจิกรรม

ทางดา้นการตลาดตา่งๆ เพือ่การสือ่สารกบักลุม่เปา้หมาย การจดัการ และการประเมนิผลโครงการและกจิกรรมการส่ือสารการตลาด หลกัการบรหิาร

หน่วยงานการสื่อสารการตลาด ระบบสารสนเทศการสื่อสารและจริยธรรมในการสื่อสารการตลาด

RTM 6403  การตลาดระหว่างประเทศ 3(3-0-6)

  (International Marketing)

 การจดัการการตลาดในธรุกจิระหวา่งประเทศ เพือ่ใหส้ามารถวางแผนและกำาหนดกลยทุธ ์ทีส่อดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มของตลาดระหวา่ง

ประเทศ โดยวิเคราะห์ความแตกต่างของตลาด สภาพแวดล้อมทางด้านการเมือง กฎหมาย เศรษฐกิจ การเงิน และสถาบันการเงิน วัฒนธรรมและ

พฤติกรรมของผู้บริโภคในต่างประเทศ การวางแผนการจัดการองค์การเพื่อการดำาเนินการ ตลอดจนกำาหนดกลยุทธ์ส่วนผสมทางการตลาดสำาหรับ

ตลาดต่างประเทศ
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RTM 6501  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจค้าปลีก 2(2-0-4)

  (Management Information System in Retail Business)

 การนำาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้สนับสนุนธุรกิจค้าปลีก โดยใช้ระบบสารสนเทศที่เหมาะสมในด้านการวางแผน การควบคุม การบริหาร 

การดำาเนินการ ตลอดจนการตัดสินใจทางธุรกิจค้าปลีกในระดับต่างๆ อาทิ ระบบ ERP, E-Commerce, RFID, WMS

RTM 6701  หัวข้อเลือกสรรทางธุรกิจค้าปลีก 1 1(1-0-2)

  (Selected Topics in Retail Business 1)

 หัวข้อพิเศษที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพทางธุรกิจค้าปลีก โดยเน้นด้านการจัดการ

RTM 6702  หัวข้อเลือกสรรทางธุรกิจค้าปลีก 2 1(1-0-2)

  (Selected Topics in Retail Business 2)

 หัวข้อพิเศษที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพทางธุรกิจค้าปลีก โดยเน้นด้านการจัดการนอกเหนือจากหัวข้อเลือกสรรทางธุรกิจ 

ค้าปลีก 1 และเป็นไปตามที่คณะกำาหนด

RTM 6703  ประเด็นสำาคัญทางธุรกิจค้าปลีก 2(2-0-4)

  (Current Issues in Retail Business)

 สถานการณ์และประเด็นสำาคัญในปัจจุบันและอนาคตที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการจัดการธุรกิจค้าปลีก

ระดับปริญญาเอก
Doctor Degree

BUC7101 ระเบียบวิธีการวิจัยขั้นสูง  3(3-0-9)
  (Advanced Research Methodology)
รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี
 ทฤษฎีและทักษะในการทำาวิจัย โครงสรางของรายงานการวิจัย การเขียนการทบทวนวรรณกรรมในลักษณะที่ครบวงจร ประเภทของ 
การออกแบบการวิจัย ซึ่งประกอบดวยการวิจัยเชิงทดลอง การวิจัยแบบระยะยาว การวิจัยแบบตัดขวาง กรณีศึกษาและการวิจัยแบบวิธีผสม  
การอภปิรายในเชงิลกึสำาหรบัประเดน็ทัง้ความสอดคลองภายในและความสอดคลองภายนอกของการวจิยัและประเดน็อืน่ทีค่รอบคลมุ ประกอบดว้ย 
การออกแบบเครื่องมือการทำาวิจัย การสุ่มตัวอย่างและกระบวนการสรางทฤษฎี การเรียนรูโครงสรางของบทความที่ดี ประเด็นของการตีพิมพ์และ
จริยธรรมในการทำางานวิจัย
 Concepts and skills of research: The structure of a research paper; Literature review in a comprehensive and critical 
manner; Types of research design including experimental, longitudinal, cross sectional, case study and mixed method designs; 
In-depth discussion on the issues of internal validity and external validity issues of research; Other issues covered including 
the design of research instrument, sampling design, and process of theory building; Understanding of what constitute a good 
paper, the issues of publication and ethics in research work.

BUC 7102 วิธีการวิจัยเชิงปริมาณขั้นสูง  3(3-0-9)
  (Advanced Quantitative Methods)
รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี
 การเกบ็รวบรวมขอ้มลู การตรวจสอบและจดัการ การแสดงแนวโนม้เขาสูส่ว่นกลางและความแปรปรวนทางสถติ ิตารางและแผนภมู ิทดสอบ
สมมตฐิาน การเปรียบเทยีบคา่เฉลีย่ และการตรวจสอบคา่สหสมัพนัธด์ว้ยการทดสอบแบบพาราเมตรกิและนอนพาราเมตรกิ การวเิคราะหก์ารถดถอย 
วิธีการเชิงปริมาณขั้นกลางถึงขั้นสูงสำาหรับการวิจัย ประกอบด้วย การวิเคราะห์อนุกรมเวลาการวิเคราะห์ปัจจัยและการวิเคราะห์กลุ่ม การวิเคราะห์
การจำาแนกกลุ่มและการวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติกส์ รูปแบบสมการโครงสราง และวิธีการอื่นที่เกี่ยวของกับวิธีที่นักศึกษาเจาะจงใช้ การใช้ซอฟต์แวร์ 
ในการวิเคราะห์ผล
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 Data collection, verification and management; Display the central tendency and variation in statistics, tables and 
charts; Test of hypothesis; Comparing means and examining the correlations with parametric and non parametric tests;  
Regression models; Intermediate to advanced quantitative methods for research including: time series analysis, factor analysis 
and cluster analysis, discrimination analysis and logistic regression, structural equation models, and other methods relating 
to the special methods of the students; Use of software to conduct analysis.

BUC 7103 วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพขั้นสูง 3(3-0-9)
  (Advanced Qualitative Methods)
รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี
 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัวธิกีารเชงิคณุภาพเพือ่การวจิยั การใชก้รณศีกึษาเดยีวหรอืหลายกรณศีกึษา ทฤษฎฐีานราก การสงัเกตและการวจิยั
เชิงชาติพันธุ์วรรณา การบรรยายและการวิเคราะห์เนื้อหา ประเด็นเกี่ยวกับการใช้งานของวิธีการเชิงคุณภาพในการวิจัย เทคนิคการสัมภาษณ์และ 
การสังเกต การทำาสนทนากลุ่ม (Focus Group) เทคนิคในการคาดการณ์ การเขารหัสและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ การใช้ซอฟต์แวร์ 
ในการวิเคราะห์ผล

 Introduction to the qualitative methods for research: Single and multiple case study; Grounded theory; Observation 

and ethnography; Narrative and content analysis; Application issues of the qualitative method in the real research setting; 

Interview and observation techniques; Practice of focus group; Projecting technique; Coding and analysis of the qualitative 

data; Use of software to conduct analysis.

BUC 7104 สัมมนาด้านกลยุทธ์การจัดการทั่วไปและด้านการตลาด 3(1-4-7)

  (Seminar in Strategic Management and Marketing)

รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี

 การศึกษาและการอ่านงานวิจัยและสิ่งตีพิมพ์เฉพาะทาง: การมอบหมายให้อ่าน บทความและส่ิงตีพิมพ์ทางด้านกลยุทธ์บริหารจัดการ

ทั่วไป บริหารด้านการตลาด การเขียนและนำาเสนอข้อมูลในเชิงสรุปเกี่ยวกับวัตถุประสงค์การวิจัยกรอบทฤษฎี วิธีการวิจัย ผลการวิจัยที่สำาคัญ และ 

การวิพากษ์วิจารณ์บทความวิชาการเป็นกลุ่มหรือเป็นรายบุคคล ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา การสื่อสารและการให้คำาแนะนำาแก่นักศึกษา

รวมถึงการประเมินบทความของนักศึกษา

 Guided reading of literature of the specialized area: Assign to read current academic papers in strategic manage-

ment and marketing management; Report and presentation of a summary on the research objective, theoretical framework,  

methodology, major findings, and presentation of critiques on the paper in groups or individual basis under the supervision 

of the advisor; Advice and communication with the candidate’s own paper and evaluation of the performance accordingly.

BUC 7105  สัมมนาด้านกลยุทธ์การจัดการการเงินและด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 3(1-4-7)

   (Seminar in Strategic Financial Management and Human Resources Management)

รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี

 การศึกษาและการอ่านงานวิจัยและสิ่งตีพิมพ์เฉพาะทาง: การมอบหมายให้อ่าน บทความและสิ่งตีพิมพ์ทางด้านกลยุทธ์การจัดการการเงิน

และดา้นการบรหิารทรพัยากรบคุคล การเขยีนและนำาเสนอขอ้มลูในเชงิสรปุเกีย่วกบัวตัถปุระสงคก์ารวจิยักรอบทฤษฎ ีวธิกีารวจิยั ผลการวจิยัทีส่ำาคญั

และวิพากษ์วิจารณ์บทความวิชาการเป็นกลุ่มหรือเป็นรายบุคคล ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา การสื่อสารและการให้คำาแนะนำาแก่นักศึกษา

รวมถึงการประเมินบทความของนักศึกษา

 Guided reading of literature of the specialized area: Assign to read current academic papers in strategic financial  

management and human resourses management; Report and presentation of a summary on the research objective,  

theoretical framework, methodology, major findings, and present critiques on the paper in groups or individual basis under  

the supervision of the advisor; Advice and communication with the candidate’s own paper and evaluate the performance 

accordingly.
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BUC 7106 การปฏิบัติการวิจัย I 3(1-4-7)

  (Research Apprenticeship I)

รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี

 ปฏิบัติการวิจัยจริงกับอาจารย์ท่ีปรึกษา การทำางานวิจัยหนึ่งหัวข้อต่อภาคการศึกษาภายใต้การกำากับดูแลของอาจารย์ท่ีปรึกษา  

การร่วมงานวิจัยในโครงการวิจัยของอาจารย์ที่ปรึกษา การมอบหมายให้นักศึกษาปฏิบัติการทำาวิจัยก่อนการเขียนดุษฎีนิพนธ์และการประเมิน 

ตามผลงานที่ได้รับมอบหมาย การจัดทำารายงานการค้นพบเบื้องต้น

 Real research experience with the mentor: Conducting a piece of research per term under the supervision of his  

mentor; Participation in a part of a research project of the mentor in an academic or business setting; Research practices before 

the writing the candidate’s own dissertation, and being evaluated by the mentor according to his performance; Completion 

of inception report and initial finding.

BUC 8101 การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ขั้นสูงสำาหรับการบริหารธุรกิจ 3(3-0-9)

  (Advanced Economic Analysis for Business Administration)

รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี

 รูปแบบของเศรษฐกิจมหภาคและจุลภาคต่างๆ ของนักเศรษฐศาสตร์ คำานิยามที่ชัดเจนของแนวคิด กรอบระบบที่มีลำาดับก่อนหลัง ผลลัพธ์

และเหตุการณ์ที่อาจเกิดข้ึน การพิจารณาปัจจัยการเปลี่ยนแปลง เช่น การเปลี่ยนมุมมองในแบบการเปรียบเทียบคงที่ (Static) และกระบวนการ

ผันแปร (Dynamic) และการศึกษาพฤติกรรมมนุษย์เพื่อเป็นทางเลือกในการตัดสินใจ การวางรากฐานด้านการสรางทฤษฎีให้กับดุษฎีนิพนธ์

 Various micro and macroeconomic models of an economist: Clear definition of concepts under study, a systematic 

frame with antecedents, outcomes and contingencies, changes viewed as static comparison and dynamic process, human 

behavior as choice under trade-offs; Foundation for theory building for the doctoral dissertation.

BUC 8102 สัมมนาด้านกลยุทธ์การผลิตและโลจิสติกส์ 3(1-4-7)

  (Seminar in Stategic Operation Management and Logistics)

รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี

 การศึกษาและการอ่านงานวิจัยและสิ่งตีพิมพ์เฉพาะทาง: การมอบหมายให้อ่าน บทความและส่ิงตีพิมพ์ทางด้านกลยุทธ์การผลิตและ 

โลจิสติกส์ การเขียนและนำาเสนอข้อมูลในเชิงสรุปเก่ียวกับวัตถุประสงค์การวิจัยกรอบทฤษฎี วิธีการวิจัย ผลการวิจัยที่สำาคัญ และวิพากษ์วิจารณ์

บทความวิชาการเป็นกลุ่มหรือเป็นรายบุคคล ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา การสื่อสารและการให้คำาแนะนำาแก่นักศึกษารวมถึงการประเมิน

บทความของนักศึกษา

 Guided reading of literature of the specialized area: Assign to read current academic papers in production  

management and logistics, and strategic management; Report and presentation of a summary on the research objective, 

theoretical framework, methodology, major findings, and present critiques on the paper in groups or individual basis under 

the supervision of the advisor; Advice and communication with the candidate’s own paper and evaluate the performance 

accordingly.

BUC 8103 การปฏิบัติการวิจัย II 3(1-4-7)

  (Research Apprenticeship II)

รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี

 ปฏิบัติการวิจัยจริงกับอาจารย์ท่ีปรึกษา การทำางานวิจัยหนึ่งหัวข้อต่อภาคการศึกษาภายใต้การกำากับดูแลของอาจารย์ท่ีปรึกษา  

การร่วมงานวิจัยในโครงการวิจัยของอาจารย์ที่ปรึกษา การมอบหมายให้นักศึกษาปฏิบัติการทำาวิจัยก่อนการเขียนดุษฎีนิพนธ์และการประเมิน 

ผลงานที่ได้รับมอบหมาย การปรับปรุงแก้ไขการค้นพบเบื้องต้นและการจัดทำารายงานฉบับสมบูรณ์

 Real research experience with the mentor: Conducting a piece of research per term under the supervision of his  

mentor; Participation in a part of a research project of the mentor in an academic or business setting; Research practices  

before the writing the candidate’s own dissertation, and being evaluated by the mentor according to his performance;  

Revision the initial finding and complete final report.



582

BUC 8901 ดุษฎีนิพนธ์ 36(0-0-144)

  (Dissertation)

รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : ต้องสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ

 การเขียนงานวิจัยข้ันสูงเพื่อเป็นดุษฎีนิพนธ์ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน: 1) วรรณกรรมและหัวข้อ  

2) การเขยีนโครงรา่ง 3) ผลการวจิยัเบือ้งตน้ และ 4) การทำาดษุฎีนพินธข์ัน้สุดทา้ย การสอบผ่านการปอ้งกนัทกุขัน้ตอนกอ่นเสรจ็ส้ินการทำาดษุฎนีพินธ ์

และการกำาหนดการเผยแพร่ส่วนหนึ่งของการวิจัยในวารสารทางวิชาการและนำาเสนอการวิจัยในการประชุมวิชาการ

 Advanced work under the supervision of academic advisor(s) arranged to suit the individual research interest and 

divided into 4 phases: 1) Literature and topic, 2) Proposal development, 3) Preliminary findings, and 4) Final dissertation; 

Successful defence in all phases before completing the full dissertation; Requirements to publish part of the candidate’s 

research in an academic journal and present such research in a research conference.

工商管理硕士学位

工商管理专业（中文体系）

课程描述

ARC 5301 艺术管理法律环境  3(3-0-6)
  (Legal Aspects of Arts and Entertainment)
 艺术和娱乐业的相关法律问题。通过课堂讲授与阅读来了解有关版权和其他知识产权、合同、许可协议、协议修

正、代理协议以及建立合伙人或者注册公司等方面的法律事宜

ARC 5302 比较文化政策  3(3-0-6)
  (Comparative Cultural Policy)
 概述世界尤其是亚洲国家艺术与文化政策的历史，演进，和挑战。艺术对人类和社区发展的重要性。艺术经理人

如何与政府决策者建立伙伴关系，并且卓有成效的合作的相关策略。

 
ARC 5303 表演艺术管理  3(3-0-6)
  (Performing Arts Management)
 学习各种表演艺术的管理，与表演艺术有关的项目管理和组织管理：包括对于下述盈利和非盈利艺术机构和艺术

活动的管理决策：交响乐，歌剧，舞蹈表演，剧院和交响乐团，音乐行业（音乐的创作，录制、流通，明星代理、演唱会

宣传等）。

ARC 5304 视觉艺术管理  3(3-0-6)
  (Visual Arts Management)
 博物馆执行总裁和美术画廊经理的职责。授课内容包括艺术机构和艺术家的职责；如何协调董事会、社区和艺术

家的关系；展览规划，博物馆、企业和私人艺术品收藏；艺术品收购和设备管理。

ARC 5305 媒体艺术管理  3(3-0-6)
  (Media Arts Management)
 各种形式的商业媒体，和媒体行业的管理，其中包括非营利和营利性质的组织，以及与媒体行业的热门话题。

 
ARC 5306 演唱会和重大活动策划组织	 3(3-0-6)
  (Concert and Festival Production Management)
 本课程提供策划和管理演唱会、节日活动、现场表演所需的资源、工具和相关训练；学生可以了解活动策划的流

程并体验活动策划的实际工作。
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ARC 5307 国际艺术管理	 3(3-0-6)
  (International Arts Management)
 艺术的国际化，及与之相关的艺术制作、展示、艺术展览以及巡回演出管理等工作。

ARC 6301 艺术项目管理 3(3-0-6)
  (Project Management for Arts Managers)
 项目管理原则和在艺术上的应用；各种范围和类型的艺术项目的管理技术。着重于了解把项目目标与艺术组织的

目标或潜在投资者的利益相结合的重要性。

ARC 6302 艺术创业学 3(3-0-6)
  (Arts Entrepreneurship)
 分析艺术家创业所选择行业的适合性；了解企业经营各个方面：有步骤地从构想、执行到推出一个新企业；培养

财务、职员关系和市场营销等方面的能力。

ARC 6303 音乐产业管理	 3(3-0-6)
  (Music Business Management)
 音乐产业的组织和经营：音乐录制、音响设备、表演、和音乐教育。各类音乐行业的商务决策过程，营销战略，

艺术家/演员关系管理，合同，法律保护和创业机会。

ARC 6304 时装行业探究 3(3-0-6)
  (Fashion Business)
 概述时装行业的各个组成部分的运作和相互关系：包括男装、女装、童装和附件的设计、生产、配送等。学生将

认识在时装行业上的各种职业机会，了解如何做商务决策，认识和解决问题，扩展机会。

ARC 6305 电影产业探究	 3(3-0-6)
  (Business of the Film Industry)
 在目前市场上电影的种类和电影行业的种类，电影行业的运作，例如：如何筹资制作电影，电影流通的成本，电

影院管理以及市场营销等；独立电影制作的情况；经济，社会，政治因素对于电影生产、流通，以及公众偏好的影响；电

影业的兼并。

ARC 6306 剧院管理技巧	 3(3-0-6)
  (Management Techniques for Theater)
 剧院管理技巧包括：演出的生命周期，人力资源计划，战略规划，剧院的市场营销，及其它建立剧院所必需的运

营和发展的技能。

 
ARC 6901 艺术和文化管理研讨课 3(3-0-6)
  (Selected Topics in Arts and Cultural Management)
 学习和分析当前有关艺术和文化管理的各种重要问题和观点的研讨课。

BUC 5101 商务管理 2(2-0-4)
  (Business Management)
 不同商务类型的特点及重要性；企业管理的理念；企业家的种类及特点；企业管理的重要任务，即生产、市场营

销、财务及人力资源管理；企业的建立过程及其有关法律、社会、经济及政治对企业的影响。
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BUC 5102 财务会计 2(2-0-4)
  (Financial Accounting)
 财务会计的基本原理，流程，相关公式和做帐方法：通过学习，了解如何收集财务信息，如何通过财务报表分析

企业的资产负债，盈亏，现金流，销售运营，以及整体财务状况，并掌握相关的会计准则和通行方法。

BUC 5103 组织和人力资源管理 3(3-0-6)
   (Organization and Human Resource Management)
	 组织、组织结构、组织文化、及其他影响组织的内因和外因：通过学习，了解人力资源管理的主要环节，了解个

人和团队的行为和领导力的培养和发挥，来提高组织的执行力和运作效率。

BUC 5104 市场营销管理 3(3-0-6)
  (Marketing Management)
	 市场营销原理的战略应用；通过学习，了解如何分析本企业的优势，市场竞争，和消费者的需求，并以此开发产

品；制定相应的营销战略。了解营销战略与企业战略目标的整合以及客户关系的发展和管理。

BUC 5105  财务管理 3(3-0-6)
  (Financial Management)
	 制定财务预算，监控财务状况，选择资金来源和投资方向：通过学习，了解成本，产量和利润的关系，了解可变

成本，长期成本，标准成本等概念，	以及预算制定和管理的方法；了解根据融资及投资的成本和风险，来做融资和投资

决策。

BUC 5106 管理经济学 3(3-0-6)
  (Managerial Economics)
	 用来制定商务战略和帮助管理决策的经济学原理及理论：通过学习和案例分析，了解如何分析及预测需求量，分

析产量，成本；利润和投资；了解如何分析市场特征并制定价格策略，如何应对风险和不确定性；以及了解经济环境的变

化对于企业的长期和短期影响。

BUC 5107 运营管理 3(3-0-6)
  (Operations Management)
	 生产和运营的职能及其对企业的重要性：通过学习，了解如何观察与设计企业的运营模式，用数量方法来分析生

产中的问题并改善决策；了解如何预测不同客户群对于商品和服务的需求，来制定生产计划，控制生产和服务流程；了解

选址，库存管理，质量管理等其他生产运营战略。

BUC 5701 商务研究方法 3(3-0-6)
  (Business Research Methods)
	 商务调研的理念和方法：通过学习和实际操作，了解如何设计商务调研。其中包括如何发现研究问题，	提出研究

假设、制定研究框架、收集数据	、应用定性和定量方法分析数据，如何运用电脑程序分析数据、写作报告、以及运用研

究成果提出相关建议。

BUC 6101 项目管理 3(3-0-6)
  (Project Management)
	 项目管理的理念和实务：通过学习和实际操作，了解如何作项目计划和项目的可行性分析；了解如何管理项目的

实施，其中包括资金管理；时段控制；人力和实物资源的分配；相关人员的配合协调，项目评估，以及与项目管理有关的

政治和经济因素	。
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BUC 6102 亚洲管理学 3(3-0-6)
  (Asian Management)
 东方管理理念和原则：通过学习，了解东方哲学和佛教思想在管理上的运用，联系东方的文化环境，用东方的视

角来整合西方管理理论；研究亚洲各个国家如中国、日本、韩国、新加坡及泰国的经济及贸易的成功案例。

BUC 6103  特许经营管理 3(3-0-6)
  (Franchise Management)
	 特许经营管理的定义、特征和种类：特许经营方式的优缺点，包括相关规定和营业条件，如何联系特许经营权授

予人，如何签约，如何建立授权人与受权人之间公平关系；如何进行特许经营的营销、和融资。

BUC 6104 消费者行为学 3(3-0-6)
  (Consumer Behavior)
	 消费者的决策和行为：了解消费者从问题认知，收集信息，到比较选择的决策过程；了解消费者从选择产品，品

牌，店家到选择购买时间和数量的消费行为；了解消费者个体或群体特征，以及社会文化环境对于消费者决策过程和消费

行为的影响，从而选择恰当的目标市场，市场定位和营销组合，以及客户关系管理策略。

BUC 6105 营销传播 3(3-0-6)
  (Marketing Communications)
	 营销传播的规划与管理：如何制定和执行营销传播战略，其中包括：确定传播要点，利用广告，公关，促销，直

销等工具，选择和使用传播媒体；了解如何创立和推广品牌，如何评估营销传播的绩效以及营销传播的职业道德。

BUC 6106 国际市场营销学 3(3-0-6)
  (International Marketing)
	 国际间的市场营销：各国之间在政治、法律、经济、金融，文化及消费者行为等方面的差异性；如何根据这种差

异以及本企业国际化的战略动机，选择市场，确立恰当的市场定位，进入战略和营销组合；以及与这些战略相匹配的组织

结构。

BUC 6107 商贸泰语 3(3-0-6)
  (Thai Communications for Business and Commerce)
 通行泰语在商务领域的基础运用：通过学习和情景模拟，能够在了解泰国文化的基础上，进行商务沟通和作商务

报告；提高听说技能，能理解和分析多类商务文件。

BUC 6108 商业法律环境 3(3-0-6)
  (Legal Aspects for Business)
 影响个人、商业和商务交易的法律环境。学生将体验到基本的法律术语和概念，如民事诉讼程序、民事侵权行

为、知识产权、网络法、劳工和雇用、代理和产品负债。学生将学到如何评估商务交易里法律的重要性，在各种情况下

采用法律推理并提出法律结论，在实际情况下比较和纳用各种法律概念和诠释。

BUC 6901 独立研究报告 3(0-0-9)
  (Independent Study)
 根据研究报告、商业计划、商业策略或者提议报告的形式，针对零售管理、工商管理和艺术文化管理等进行的研

究与分析。

BUC 6902 论文 12(0-0-36)
  (Thesis)
	 根据论文规范，针对零售管理、工商管理和艺术文化管理等进行的研究与分析。
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GMC 5101 创业学 3(3-0-6)
  (Entrepreneurship)
	 一个企业的生命周期，从认知机会、商务规划、开展事业、发展到退出。开发一套创业的观念模式，以及其他特

别话题例如商业网络、创新、家族企业创业融资和国际创业学。

GMC 5102 领导学 3(3-0-6)
  (Leadership)
 领导人的能力，包括问题的处理、决策、计划、授权、内部沟通、会议管理和个人管理等，还包括在各种环境情

况下的领导，帮助和影响的能力，和变革管理。

GMC 5103 环球商务管理 3(3-0-6)
  (Global Business Management)
 为了面对挑战性的多变世界，培育一批拥有所需技能的人员。课题包括：分析环球商务环境的体制，战略导向和

进入方式的选择，以国际视角进行合作，风险管理和文化差异管理。

GMC 5104 战略管理 3(3-0-6)
  (Strategic Management)
 公司的战略问题和战略的形成、实施和评估。战略管理概念和分析技巧；识别公司所在环境的机会和威胁，以及

价值链的优势和劣势。公司策略和商业模式之间的关系，设立企业远景，使命和战略目标，发展和执行战略计划，以及评

估战略实施。

GMC 5105 战略物流管理 3(3-0-6)
  (Strategic Logistics Management)
 战略物流管理方面的知识和能力：主要课题包括运输管理、仓库和设备地点管理、库存管理和供应链策略等，涵

盖量化和质化方面的物流管理，通过课堂模拟和实地考察模式学习。

 
GMC 5106 质量系统管理 3(3-0-6)
  (Quality System Management)
 全面质量管理概念和原则以及各种可采纳的工具以达到全面品质管理的目标：采用统计法进行的质量管理，TQM

工具例如：基准、质量功能展开(QFD)、质量损失函数、全面生产维护(TPM)以及失效模式与影响分析(FMEA)等，这些内

容将结合ISO和QS认证过程以及TQA（泰国质量奖）实际案例来讨论。

GMC 6101 中国商务 3(3-0-6)
  (Business in China)
 针对在中国营业进行PESTEL	(政治、经济、社会、科技、环境)	分析，通过专题讲座形式讨论目前在经营上的各种

问题和论点，学生必须编写一份在中国经营的商务计划。

GMC 6102 泰国商务 3(3-0-6)
  (Business in Thailand)
 针对在泰国营业进行PESTEL	(政治、经济、社会、科技、环境)	分析，通过专题讲座形式讨论目前在经营上的各种

问题和论点，学生必须编写一份在泰国经营的商务计划。

GMC 6901 工商管理研讨课 3(3-0-6)
  (Selected Topics in General Management)
 学习和分析当前有关工商管理的各种重要问题和观点的研讨课。
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RTC 5201 零售业战略管理 3(3-0-6)
  (Strategic Management in Retail Business) 
零售业战略的制定和实施：通过案例分析和实地考察，了解如何分析零售企业的内外部环境，发现问题，提出并选择解

决方案，来在竞争激烈的零售业中获取优势。

RTC 5202 零售业物流管理 3(3-0-6)
  (Logistics Management in Retail Business)
	 物流的职能及其对零售业的影响：如何通过物流计划及管理降低零售业的成本，有效地将产品配送到顾客手中。

其中包括；如何选择合适的包装；如何管理库存及仓储，如何提高运输效率和分摊风险，如何应用物流追踪等信息技术，

以及零售业的供应链理念。通过学习理论知识和企业现场考察的方式进行教学。

RTC 5203 零售业采购管理 3(3-0-6)
  (Procurement Management in Retail Business)
	 零售业采购商品的理念和战略：了解零售业采购过程和关键环节；包括把握顾客需求，提出产品规格，选择并审

核供货商，招标谈判和起草合同，合同实施管理；从而满足顾客需求，降低供货商风险，提高零售业的利润。

RTC 5204 零售业信息管理系统 3(3-0-6)
  (Management Information System in Retail Business)
	 信息技术对与零售业的重要性，信息系统如何支持零售业在计划、控制、管理、运营等方面的决策，比如供应链

管理，店面管理，和客户管理等等。

RTC 6901 零售业管理研讨课 3(3-0-6)
  (Selected Topics in Retail Business)
 学习和分析当前有关零售业的各种重要问题和观点的研讨课。

博士学位

工商管理哲学博士学位

工商管理专业（中文体系）

BUC7101 高级研究方法概论 3(3-0-9)
  (Advanced Research Methodology)
先修科目：无

	 有关学术研究的基本概念和技能：论文的结构；完整而且具有批判性的文献综述；各种研究类型的设计，包括实

验性研究	（Experimental）、横断性研究（Cross	Sectional）、纵贯性研究	（Longitudinal）、案例分析及混合方法设

计；研究的内部效度与外部效度；调研工具、抽样设计、理论的创建过程；论文的评价标准，出版及研究工作中的道德问

题。

BUC 7102 高级定量研究方法概论 3(3-0-9)
  (Advanced Quantitative Methods)
先修科目：无

	 数据收集，验证，整理和使用：用统计参数、表格和图表来表示集中趋势和离散程度；假设检验；采用参数和非

参数检验方式来比较平均数和研究关联度；回归模型;	时间序列分析、因子分析和聚类分析、判别分析	（Discrimination	

Analysis）和逻辑回归分析（Logistic	Regression）,	结构方程模型（Structural	Equation	Model）,	和其他分析方法；

应用软件进行上述定量分析。
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BUC 7103 高级定性研究方法概论 3(3-0-9)
  (Advanced Qualitative Methods)
先修科目：无

	 定性研究方法入门：单个案例和多个案例研究方法；扎根理论(Grounded	 Theory）；观察法和人类学方法	

（Ethnography）；叙事和内容分析	(Narrative	and	Content	Analysis)；定性方法在实际研究中的应用；访谈和观察

技巧；焦点小组的实践；投射技术；定性数据的编码和分析；应用软件进行上述定性方法分析。

BUC 7104 战略管理与市场营销研讨 3(1-4-7)
  (Seminar in Strategic Management and Marketing)
先修科目：无

	 专业领域的文献导读：安排学生阅读当前关于战略管理与市场营销领域中的学术文献；对每篇文献的研究目标、

理论框架、研究方法、主要发现进行总结性的报告和批评，并在导师的指导下以小组或个人的形式进行演说和讨论。	

BUC 7105 财务与人力资源管理研讨 3(1-4-7)
  (Seminar in Strategic Financial Management and Human Resources Management)
先修科目：无

	 专业领域的文献导读：安排学生阅读当前关于财务与人力资源管理领域中的学术文献；对每篇文献的研究目标、

理论框架、研究方法、主要发现进行总结性的报告和批评，并在导师的指导下以小组或个人的形式进行演说和讨论。

BUC 8102 运营和物流管理研讨 3(1-4-7)
  (Seminar in Stategic Operation Management and Logistics)
先修科目：无

	 专业领域的文献导读：安排学生阅读当前关于运营和物流管理领域中的学术文献；对每篇文献的研究目标、理论

框架、研究方法、主要发现进行总结性的报告和批评，并在导师的指导下以小组或个人的形式进行演说和讨论。

BUC 8101 商务管理的经济学分析 3(3-0-9)
  (Advanced Economic Analysis for Business Administration)
先修科目：无

	 经济学的各种微观和宏观经济模型及其建模方法：研究中相关概念的界定；对于前因、后果及或有事项的系统分

析；静态比较和动态过程；人类行为的权衡选择；博士论文理论构建的基础。

BUC 7106 研究实践（一） 3(1-4-7)
  (Research Apprenticeship I)
先修科目：无

 与导师共同进行一项研究：在导师的指导下参与导师的一项学术或商务应用研究；在撰写个人论文前取得研究的

实际经验。导师将根据学生表现进行评估；研究实习一的部分，完成初期报告。

BUC 8103 研究实践（二） 3(1-4-7)
  (Research Apprenticeship II)
先修科目：研究实践（一）或按照课程管理委员会决议进行

	 与导师共同进行一项研究：在导师的指导下参与导师的一项学术或商务应用研究；在撰写个人论文前取得研究的

实际经验。导师将根据学生表现进行评估；研究实习二的部分，修改初步发现并完成最后报告。
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BUC 8901 博士论文	 36(0-0-144)

	 	 (Dissertation)
先修科目：通过综合考试

 在指定的学术导师的指导下根据个人的研究兴趣进行。整个过程分为四个阶段：1）文献及选题	2）研究方案，3）	

初步研究结果，4）论文；在整篇论文完成前需要成功通过每个阶段的答辩；论文的一部分需要在学术期刊上发表，并

在学术会议宣
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