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หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวชิาสารสนเทศศึกษา 

หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา   มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา คณะมนุษยศาสตร์ 

 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

1. ช่ือหลกัสูตร 

ภาษาไทย      : หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาสารสนเทศศึกษา 

ภาษาองักฤษ : Bachelor of Arts Program in  Information  Studies 

 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวชิา 

ช่ือเตม็ (ไทย)      : ศิลปศาสตรบณัฑิต  (สารสนเทศศึกษา)  

     ช่ือยอ่ (ไทย)        : ศศ.บ. (สารสนเทศศึกษา) 

     ช่ือเตม็ (องักฤษ) : Bachelor of Arts (Information Studies) 

     ช่ือยอ่ (องักฤษ)   : B.A. (Information Studies) 

 

3. วชิาเอก/หรือความเช่ียวชาญเฉพาะของหลกัสูตร 

มุ่งผลิตบณัฑิตใหมี้ความรู้ ความสามารถดา้นสารสนเทศศึกษา มีทกัษะและประสบการณ์การเรียนรู้

และการฝึกปฏิบติั พร้อมสาํหรับการทาํงาน การแกปั้ญหา และการพฒันาความรู้ในสาขาวชิาการ และ

วชิาชีพดา้นสารสนเทศศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตามหลกัวชิาการและวชิาชีพ 

 

4. จํานวนหน่วยกติทีเ่รียนตลอดหลกัสูตร 

     138 หน่วยกิต 
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5. รูปแบบของหลกัสูตร 

5.1 รูปแบบ 

            เป็นหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี หลกัสูตร 4 ปี  

5.2  ภาษาทีใ่ช้ 

 จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย เอกสารและตาํราในวชิาหลกัเป็นตาํราภาษาไทย และ

ภาษาองักฤษ 

     5.3 การรับเข้าศึกษา 

           รับนกัศึกษาไทยและนกัศึกษาต่างประเทศท่ีสามารถฟัง พดู อ่าน เขียน และเขา้ใจภาษาไทย

เป็นอยา่งดี 

     5.4 ความร่วมมือกบัสถาบันอืน่ 

           เป็นหลกัสูตรเฉพาะของสถาบนัท่ีจดัการเรียนการสอนโดยตรง 

      5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา 

           ใหป้ริญญาเพียงสาขาวชิาเดียว  

 

6. สถานภาพของหลกัสูตรและการพจิารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลกัสูตร 

หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

ปรับปรุงจากหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาสารสนเทศศึกษา (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551) 

- คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา ใหค้วามเห็นชอบการปรับปรุงหลกัสูตร  

 ในการประชุมคร้ังท่ี 1/2554 เม่ือวนัท่ี  15  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2554 

- สภาวชิาการ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทยไดพ้ิจารณากลัน่กรองหลกัสูตร และใหค้วามเห็นชอบ  

 ในการประชุมคร้ังท่ี 5/2554 เม่ือวนัท่ี  6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2554 

- สภามหาวทิยาลยัมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทยไดอ้นุมติั/เห็นชอบหลกัสูตร 

- ในการประชุมคร้ังท่ี 7/2554 เม่ือวนัท่ี 16  เดือน ธนัวาคม พ.ศ. 2554 

- เปิดสอนภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 2555 

 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสูตรทีม่ีคุณภาพและมาตรฐาน 

                 หลกัสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวฒิุระดบั

ปริญญาตรี ในปีการศึกษา 2557 
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8. อาชีพทีส่ามารถประกอบได้หลงัสําเร็จการศึกษา 

1. บรรณารักษ ์ นกัเอกสารสนเทศในหอ้งสมุดหรือองคก์ารสารสนเทศอ่ืน  

2. ผูป้ฏิบติังานสนบัสนุนการวจิยั เช่น นกัวเิคราะห์และประมวลสารสนเทศเพื่อการวจิยั  เป็นตน้  

3. ผูป้ฏิบติังานเก่ียวกบัการจดัการสารสนเทศ เช่น การสร้างฐานขอ้มูล  การจดัการเน้ือหาของเวบ็ไซต์ 

การพฒันาเวบ็ไซต์ เป็นตน้  

4. ผูป้ฏิบติังานเก่ียวกบังานบริการสารสนเทศเชิงพาณิชย ์ เช่น ผูอ้บรมการใชฐ้านขอ้มูล  (Database 

Trainer) ผูข้ายโปรแกรมและฐานขอ้มูลสาํหรับงานหอ้งสมุด 

5. พนกังานหรือเจา้ของธุรกิจดา้นการจดัพิมพแ์ละใหเ้ช่าหรือจาํหน่ายส่ิงพิมพ ์และส่ืออิเล็กทรอนิกส์  

6. ผูป้ระกอบอาชีพอิสระท่ีเก่ียวขอ้งกบังานดา้นสารสนเทศ เช่น การพฒันาเวบ็ไซต ์ การพฒันา

ฐานขอ้มูล  การจดัทาํหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นตน้  

7. ผูป้ระกอบอาชีพอ่ืน ๆ ท่ีสามารถนาํความรู้ทางสารสนเทศศึกษาไปประยกุต ์

 

 

9. ช่ือ นามสกุล ของอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร 

1. อาจารย์นฤมล รุจิพร หัวหน้าสาขาฯ  

2. อาจารย์ศรีอร เจนประภาพงศ์ 

3. อาจารย์อรนุช เมฆาวบูิลย์ 

4. อาจารย์รติรัตน์ มหาทรัพย์ 

5. ดร.จอมขวญั ผลภาษี 

 

10. สถานทีจั่ดการเรียนการสอน 

 มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  

 

 

หมวดที ่2  ข้อมูลเฉพาะของหลกัสูตร 

 

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 

    1.1 ปรัชญา 

บณัฑิตมีความรู้ และทกัษะในการจดัการสารสนเทศ โดยมุ่งเนน้การใชเ้ทคโนโลยี 

สารสนเทศ 
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     1.2 วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อผลิตบณัฑิตใหมี้ความรู้ดา้นสารสนเทศศึกษา และมีทกัษะในการประกอบอาชีพ 

เพื่อสนองความตอ้งการของตลาดงานในภาคธุรกิจและภาครัฐ 

2. เพื่อผลิตบณัฑิตใหมี้ความสามารถในการวางแผนและการจดัการสารสนเทศอยา่ง                 

มีระบบ 

3. เพื่อผลิตบณัฑิตใหมี้ศกัยภาพในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการจดัการสารสนเทศ   

4. เพื่อผลิตบณัฑิตใหมี้จริยธรรมวชิาชีพ  

5. เพื่อผลิตบณัฑิตใหมี้ความใฝ่รู้ และมีทกัษะในการคน้ควา้วจิยั  เพื่อพฒันาตนเองและ

วชิาชีพอยา่งต่อเน่ือง 

 

 

หมวดที ่3. ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลกัสูตร 

 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

    1.1 ระบบ 

           จดัการศึกษาในระบบทวภิาค 

    1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

            การจดัการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อนตามความจาํเป็นของผูเ้รียน ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัการพิจารณา

ของผูรั้บผดิชอบหลกัสูตรและนโยบายของมหาวทิยาลยั 

    1.3  การเทยีบเคียงหน่วยกติในระบบทวภิาค 

          ไม่มี  

 

 

2. การดําเนินการหลกัสูตร 

     2.1 วนั- เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 

            ภาคตน้   เดือนมิถุนายน- เดือนกนัยายน 

            ภาคปลาย  เดือนตุลาคม- เดือนกุมภาพนัธ์ 

            ภาคฤดูร้อน  เดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม 
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     2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

          ผูส้มคัรเขา้เป็นนกัศึกษาจะตอ้งมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 

   2.2.1  เป็นผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย สายสามญั (ม. 6) หรือระดบั

ประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า หรือ 

  2.2.2  เป็นผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า หรือ

ระดบัอนุปริญญา (3 ปี) หรือเทียบเท่า หรือ 

  2.2.3  เป็นผูส้าํเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีสาขาวชิาใดสาขาวชิาหน่ึงจากมหาวทิยาลยัหอการ     

คา้ไทย และสมคัรเขา้ศึกษาเพื่อรับปริญญาตรีในสาขาวชิาอ่ืน 

  2.2.4  เป็นผูส้าํเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีจากมหาวทิยาลยัอ่ืน หรือสถาบนัการศึกษาชั้นสูงอ่ืน

ในประเทศหรือ ต่างประเทศ ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการรับรองและสมคัรเขา้ศึกษาในระดบัปริญญาตรีใน

สาขาวชิาอ่ืน 

  2.2.5   ผูส้มคัรท่ีมีคุณสมบติัไม่ตรงตามเกณฑข์า้งตน้ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการ

อาํนวยการสอบคดัเลือกนกัศึกษาใหม่ 

      
 

3. หลกัสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1 หลกัสูตร 

 3.1.1 จํานวนหน่วยกติ  รวมตลอดหลกัสูตร   138 หน่วยกิต  

 3.1.2  โครงสร้างหลกัสูตร  

(1) หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  30 หน่วยกติ 

ก. กลุ่มวชิาภาษา 15 

ข. กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 

ค. กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ 3 

ง.  กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ 3 

จ.  กลุ่มวชิาพฒันาคุณภาพชีวติ 3 

(2) หมวดวชิาเฉพาะ 102 หน่วยกติ  

ก. กลุ่มวชิาแกน 24 

ข. กลุ่มวชิาเอก 63 

แบ่งเป็น 2 แผน คือ  
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แผน ก  หลกัสูตรปกติ 

กลุ่มวชิาเอกบงัคบั 39     

กลุ่มวชิาเอกเลือก 24  

  วชิาประสบการณ์วชิาชีพ (บงัคบั) 3  

  วชิาบูรณาการความรู้เพื่อวชิาชีพสารสนเทศ(บงัคบั)3 

  วชิาเอกเลือกอ่ืน  18 

แผน ข  หลกัสูตรมีวชิาสหกิจศึกษา 

กลุ่มวชิาเอกบงัคบั 39 

กลุ่มวชิาเอกเลือก 24  

  วชิาสหกิจศึกษา (บงัคบั) 6 

  วชิาเอกเลือกอ่ืน  18 

ค. กลุ่มวชิาโทหรือวชิาเอกเลือก 15 

(3) หมวดวชิาเลอืกเสรี  6 หน่วยกติ  

 

3.1.3 รายวชิาในแต่ละหมวดวชิาและจํานวนหน่วยกติ 

3.1.3.1  รหัสวชิา 

รายวชิาในหลกัสูตรมีหลกัเกณฑก์ารใชร้หสัวชิา โดยแทนดว้ยตวัอกัษร 2 ตวั และตวัเลข 3 

หลกั นาํหนา้ทุกรายวชิาในหลกัสูตร ดงัต่อไปน้ี 

(1) หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  

รายวชิาต่าง ๆ ในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไปจะมีรหสันาํหนา้ช่ือวชิา ซ่ึงมีความหมาย ดงัน้ี 

อกัษรตวัแรก  คือ  คณะวชิา ประกอบดว้ย 

B หมายถึง คณะบริหารธุรกิจจดับริการ ไดแ้ก่ กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์  

H หมายถึง คณะมนุษยศาสตร์จดับริการ ไดแ้ก่ กลุ่มวชิาภาษา กลุ่มวชิา

สังคมศาสตร์  กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ และกลุ่มวชิาพฒันาคุณภาพชีวติ 

S หมายถึง คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยจีดับริการ ไดแ้ก่ กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์

และคณิตศาสตร์ 

อกัษรตวัท่ีสอง  คือ  G  หมายถึง  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 

เลขหลกัร้อย  คือ  0  หมายถึง  รายวชิาศึกษาทัว่ไป 
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เลขหลกัสิบและหลกัหน่วย  หมายถึง  ลาํดบัวชิาตั้งแต่ 01 – 99 

(2) หมวดวชิาเฉพาะ  

หมวดวชิาเฉพาะประกอบดว้ยรายวชิาในกลุ่มวชิาแกน กลุ่มวชิาเอก  และกลุ่มวชิาโท             

จะมีรหสันาํหนา้ช่ือวชิา ซ่ึงมีความหมาย ดงัน้ี 

                      ก.  กลุ่มวชิาแกน 

อกัษรตวัแรก  คือ  คณะวชิา ประกอบดว้ย 

                               H   หมายถึง คณะมนุษยศาสตร์ 

อกัษรตวัท่ีสอง  คือ  หมวดวชิา 

            O*  หมายถึง  หมวดวชิาแกน 

                                *รหสัวชิามาจากอกัษรลาํดบัท่ี 2 ของคาํวา่ Core 

(ใชเ้ฉพาะหมวดวชิาแกนของคณะมนุษยศาสตร์เท่านั้น) 

 

เลขหลกัร้อย  คือ  ชั้นปีท่ี  ประกอบดว้ย 

เลข 1 หมายถึง จดัสอนในชั้นปีท่ี 1  

เลข 2 หมายถึง จดัสอนในชั้นปีท่ี 2  

เลข 3 หมายถึง จดัสอนในชั้นปีท่ี 3  

เลข 4 หมายถึง จดัสอนในชั้นปีท่ี 4  

เลขหลกัสิบและหลกัหน่วย  หมายถึง  ลาํดบัวชิาตั้งแต่ 01 - 99 

ข.  กลุ่มวชิาเอก 

อกัษรตวัแรก  คือ  คณะวชิา ประกอบดว้ย 

                            H     หมายถึง คณะมนุษยศาสตร์ 

อกัษรตวัท่ีสอง  คือ  สาขาวชิา 

            S*   หมายถึง  สาขาวชิาภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารธุรกิจ 

         R*   หมายถึง  สาขาวชิาภาษาองักฤษและการแปล 

         H*   หมายถึง  สาขาวชิาภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร  

         A*   หมายถึง  สาขาวชิาภาษาญ่ีปุ่น 

         Z*   หมายถึง  สาขาวชิาภาษาจีน 

         N*  หมายถึง  สาขาวชิาสารสนเทศศึกษา 
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*อกัษรตวัท่ีสองของรหสัวชิานาํมาจากอกัษรภาษาองักฤษลาํดบัท่ี 2 ของช่ือภาษาองักฤษ

ของแต่ละสาขาวชิา หากตวัอกัษรดงักล่าวซํ้ ากบัรหสัท่ีไดก้าํหนดมาก่อนหนา้น้ีแลว้  ใหใ้ช้

ตวัอกัษรลาํดบัถดัไป หรือใชต้วัอกัษรท่ีส่ือความหมายเก่ียวขอ้งกบัสาขาวชิาเป็นอกัษรตวัท่ีสอง

ของรหสัวชิา (ใชก้บัหมวดวชิาเฉพาะ กลุ่มวชิาเอกของคณะมนุษยศาสตร์เท่านั้น)    

เลขหลกัร้อย  คือ  ชั้นปีท่ี  ประกอบดว้ย 

 เลข 1 หมายถึง จดัสอนในชั้นปีท่ี 1  

 เลข 2 หมายถึง จดัสอนในชั้นปีท่ี 2  

 เลข 3 หมายถึง จดัสอนในชั้นปีท่ี 3  

  เลข 4 หมายถึง จดัสอนในชั้นปีท่ี 4  

เลขหลกัสิบและหลกัหน่วย  หมายถึง  ลาํดบัวชิาตั้งแต่ 0-99 

 01 -  30  ใชส้าํหรับวชิาเอกบงัคบั   

 31 - 99  ใชส้าํหรับวชิาเอกเลือก   

ค.  กลุ่มวชิาโท 

กลุ่มวชิาโทในคณะ 

อกัษรตวัแรก  คือ    คณะวชิา ประกอบดว้ย 

                 H     หมายถึง คณะมนุษยศาสตร์ 

อกัษรตวัท่ีสอง  คือ  X  หมายถึง  รายวชิาโท 

เลขหลกัร้อย  คือ  สาขาวชิาโท  ประกอบดว้ย 

 เลข 0 หมายถึง วชิาโทสาขาวชิาภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารธุรกิจ 

 เลข 1 หมายถึง วชิาโทสาขาวชิาภาษาองักฤษและการแปล 

 เลข 2 หมายถึง  วชิาโทสาขาวชิาภาษาญ่ีปุ่น 

  เลข 3 หมายถึง วชิาโทสาขาวชิาภาษาจีน 

 เลข 4 หมายถึง วชิาโทสาขาวชิาภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 

 เลข 5 หมายถึง วชิาโทสาขาวชิาสารสนเทศศึกษา 

เลขหลกัสิบและหลกัหน่วย  หมายถึง  ลาํดบัวชิาตั้งแต่ 01 - 99 

กลุ่มวชิาโทต่างคณะ 

อกัษรตวัแรก  คือ  คณะวชิา ประกอบดว้ย 

 B หมายถึง  คณะบริหารธุรกิจ 
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 A หมายถึง คณะบญัชี  

 E หมายถึง คณะเศรษฐศาสตร์  

 H หมายถึง คณะมนุษยศาสตร์  

 S หมายถึง คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

 C หมายถึง คณะนิเทศศาสตร์  

 N หมายถึง คณะวศิวกรรมศาสตร์  

 L หมายถึง คณะนิติศาสตร์  

อกัษรตวัท่ีสอง  คือ  X  หมายถึง  รายวชิาโท 

เลขหลกัร้อย หลกัสิบ และหลกัหน่วย  หมายถึง  ลาํดบัวชิาตั้งแต่ 001 - 999 

 (3) หมวดวชิาเลอืกเสรี 

อกัษรตวัแรก  คือ    คณะวชิา ประกอบดว้ย 

                  H     หมายถึง คณะมนุษยศาสตร์ 

อกัษรตวัท่ีสอง  คือ  L* หมายถึง หมวดวชิาเลือกเสรี 

เลขหลกัร้อย หลกัสิบ และหลกัหน่วย  หมายถึง  ลาํดบัวชิาตั้งแต่ 001 - 999 

    *รหสัวชิามาจากอกัษรภาษาองักฤษลาํดบัท่ี 2 ของคาํวา่ Elective 

(ใชเ้ฉพาะหมวดวชิาเลือกเสรีของคณะมนุษยศาสตร์เท่านั้น) 

  3.1.3.2  รายวชิา   

   (1)  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป มี 5 กลุ่มวชิา จาํนวนรวม  30 หน่วยกิต  ประกอบดว้ย 

       ก.  กลุ่มวชิาภาษา  จาํนวน 5 วชิา รวม  15  หน่วยกิต 

รหัสวชิา            รายวชิา  หน่วยกติ เง่ือนไขก่อนเรียน 

                                                                                             (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

HG008   ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 

  (Thai Language for Communication) 

3(3-0-6) - 

HG009   ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 1 

  (English for Communication 1) 

3(3-0-6) - 

HG010   ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 2  

  (English for Communication 2) 

3(3-0-6) ศึกษาก่อน HG009  

หรือ คะแนน TOEIC  

250 หรือเทียบเท่า 
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รหัสวชิา            รายวชิา  หน่วยกติ เง่ือนไขก่อนเรียน 

                                                                                             (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

HG011   ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 3  

  (English for Communication 3) 

3(3-0-6) ศึกษาก่อน HG010 

หรือ คะแนน TOEIC 

350 หรือเทียบเท่า 

HG012   ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 4 

  (English for Communication 4) 

3(3-0-6) ศึกษาก่อน HG011 

หรือ คะแนน TOEIC 

450 หรือเทียบเท่า 

 

หมายเหตุ  สาํหรับกลุ่มวชิาภาษาองักฤษ  นกัศึกษาสามารถยืน่ผลคะแนนสอบ TOEIC หรือเทียบเท่าตามท่ี

ระบุไวใ้นคาํอธิบายรายวชิา  เพื่อขอยกเวน้รายวชิาภาษาองักฤษได ้ โดยตอ้งยืน่ผลคะแนนสอบ  TOEIC  ให้

เสร็จส้ินภายในภาคเรียนท่ี 2 ของปีการศึกษาท่ี 2 ท่ีนกัศึกษาเขา้ศึกษา  ในกรณีท่ียืน่ผลคะแนน  TOEIC 550  

หรือมากกวา่  นกัศึกษาสามารถไดรั้บการยกเวน้วชิาภาษาองักฤษไดทุ้กรายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 

และตอ้งลงทะเบียนเรียนรายวชิาอ่ืน ๆ ท่ีเปิดสอนในมหาวทิยาลยัฯ (ยกเวน้รายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป) 

ทดแทนใหค้รบ/ไม่นอ้ยกวา่จาํนวนหน่วยกิตท่ีไดรั้บการยกเวน้  เพื่อใหมี้จาํนวนหน่วยกิตครบตามท่ีหลกัสูตร

กาํหนด 

ข.  กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณติศาสตร์  จาํนวน 2 วชิา  รวม  6  หน่วยกิต 

รหัสวชิา รายวชิา  หน่วยกติ เง่ือนไขก่อนเรียน 

                                                                                           (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

SG004   วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยสีมยัใหม่ 

  (Modern Science and Technology) 

3(3-0-6) - 

SG005   คณิตศาสตร์และสถิติสาํหรับชีวติประจาํวนั 

  (Mathematics and Statistics for Daily  Life) 

3(3-0-6) - 

 

ค.  กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์  จาํนวน 1 วชิา  รวม  3  หน่วยกิต 

รหัสวชิา รายวชิา หน่วยกติ เง่ือนไขก่อนเรียน 

                                                                                          (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
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รหัสวชิา รายวชิา หน่วยกติ เง่ือนไขก่อนเรียน 

                                                                                          (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

BG002   ธุรกิจสมยัใหม่ 

  (Modern  Business) 

3(3-0-6) - 

ง.  กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์  จาํนวน 1 วชิา  รวม  3  หน่วยกิต 

รหัสวชิา รายวชิา หน่วยกติ เง่ือนไขก่อนเรียน 

                                                                                          (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

HG022   การบริหารตนเอง 

  (Self -Management) 

3(3-0-6) - 

    

    จ.  กลุ่มวชิาพฒันาคุณภาพชีวติ  จาํนวน 1 วชิา  รวม  3  หน่วยกิต 

รหัสวชิา รายวชิา หน่วยกติ เง่ือนไขก่อนเรียน 

                                                                                           (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

HG032   ทกัษะการดาํรงชีวติในสังคมโลก  

  (Global Life Skills) 

3(3-0-6) - 

 (2)  หมวด   วชิาเฉพาะ  มี 3 กลุ่มวชิา จาํนวนรวม  102 หน่วยกิต ประกอบดว้ย 

 

ก. กลุ่มวชิาแกน  จาํนวน  24  หน่วยกิต  

รหัสวชิา รายวชิา หน่วยกติ เง่ือนไขก่อนเรียน 

                                                                                           (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

HO101   ทกัษะการรู้สารสนเทศ   

      (Information Literacy Skills) 

3(2-2-5) - 

HO102   มนุษยก์บัอารยธรรม   

  (Man and Civilization) 

3(3-0-6) - 

HO103   สุนทรียวจิกัษ ์  

  (Aesthetics Appreciation) 

3(3-0-6) - 
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รหัสวชิา รายวชิา หน่วยกติ เง่ือนไขก่อนเรียน 

                                                                                           (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

HO201   ภาษาและวฒันธรรม  

  (Language and Culture) 

3(3-0-6) - 

HO202   การคิดเพื่อการพฒันา 

  (Thinking for Development) 

3(3-0-6) - 

HO203   วาทศิลป์ 

  (Speech Communication) 

3(2-2-5) - 

HO301   จริยศาสตร์สาํหรับชีวติประจาํวนั 

  (Ethics for Daily Life) 

3(3-0-6) - 

HO302   กระบวนการกลุ่มในการแกปั้ญหา   

  (Group Dynamics) 

3(2-2-5) - 

 

ข. กลุ่มวชิาเอก  จาํนวน  63 หน่วยกิต 

วชิาเอกบังคับ  จาํนวน 39 หน่วยกิต 

รหัสวชิา รายวชิา หน่วยกติ เง่ือนไขก่อนเรียน 

                                                                                           (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

HN101  สารสนเทศกบัสังคม 

     (Information and Society) 

3(3-0-6)       - 

HN102  การพฒันาทรัพยากรสารสนเทศ 

 (Information Resources Development) 

3(3-0-6) - 

HN201  ทรัพยากรสารสนเทศประเภทอา้งอิง 

 (Reference Resources) 

3(2-2-5) - 

HN202  การวเิคราะห์สารสนเทศ   

 (Information Analysis) 

3(2-2-5) - 

HN203  การทาํดรรชนีและสาระสังเขป 

 (Indexing and Abstracting) 

3(2-2-5) - 
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รหัสวชิา รายวชิา หน่วยกติ เง่ือนไขก่อนเรียน 

                                                                                           (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

HN204  การบริการและเผยแพร่สารสนเทศ 

 (Information Services and Dissemination) 

3(2-2-5) - 

HN301  การทาํรายการทรัพยากรสารสนเทศ 

 (Cataloging of Information Resources) 

3(2-2-5) - 

HN302  การจดัการหอ้งสมุดและศูนยส์ารสนเทศ    

 (Management of Libraries and Information Centers) 

3(3-0-6) - 

HN303   การพฒันาระบบสารสนเทศ 

  (Informationsystems Development) 

3(3-0-6) - 

HN304  การจดัเก็บและคน้คืนสารสนเทศ 

  (Information Storage and Retrieval)       

3(2-2-5) - 

HN305  การพฒันาฐานขอ้มูลในงานสารสนเทศ 

  (Database Development in Information Work) 

3(2-2-5) - 

HN306  การวจิยัในสาขาสารสนเทศศึกษา 

  (Research in Information Studies)      

3(3-0-6) - 

HN401  หอ้งสมุดอิเล็กทรอนิกส์ 

  (Electronic Libraries) 

3(2-2-5) - 

 

 

วชิาเอกเลอืก จาํนวน 24 หน่วยกิต 

แผน ก หลกัสูตรปกติ  วชิาประสบการณ์วชิาชีพ  จาํนวน 3 หน่วยกิต 

  วชิาบูรณาการความรู้เพื่อวชิาชีพสารสนเทศ  จาํนวน 3 หน่วยกิต     

  และเลือกรายวชิาในกลุ่มวชิาเอกเลือก จาํนวน 18 หน่วยกิต 

แผน ข หลกัสูตรมีวชิาสหกจิศึกษา  วชิาสหกิจศึกษา  จาํนวน  6  หน่วยกิต 

      และเลือกรายวชิาในกลุ่มวชิาเอกเลือก จาํนวน 18 หน่วยกิต  

รหัสวชิา รายวชิา หน่วยกติ เง่ือนไขก่อนเรียน 

                                                                                           (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 



 

รายละเอียดของหลกัสูตร (มคอ.2) -14 

 

รหัสวชิา รายวชิา หน่วยกติ เง่ือนไขก่อนเรียน 

                                                                                           (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

HN231  การอ่านเพื่องานสารสนเทศ 

  (Reading for Information Work) 

3(2-2-5) - 

HN232  ภาษาองักฤษเพื่องานสารสนเทศ 

  (English for Information Work) 

3(2-2-5) - 

HN233  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้เพื่องาน    

    สารสนเทศ 

  (Introduction to Computer Programming for    

  Information Work) 

3(2-2-5) - 

HN234  การพฒันาส่ือประสมเพื่องานสารสนเทศ 

  (Multimedia Development for Information Work) 

3(2-2-5) - 

HN235  การจดัการเวบ็ไซตเ์พื่องานสารสนเทศ 

  (Web Site Management for Information Work)   

3(2-2-5) - 

HN331  แหล่งสารสนเทศทางธุรกิจและอุตสาหกรรม 

  (Information Sources in Business and Industry) 

3(3-0-6) - 

HN332   การจดัการสารสนเทศธุรกิจ 

  (Management of Business Information) 

3(3-0-6) - 

HN333  การตลาดเพื่องานบริการสารสนเทศ 

  (Marketing for Information Services) 

3(3-0-6) - 

HN334  การจดัการสารสนเทศสาํนกังาน 

  (Office Information Management) 

3(3-0-6) - 

HN335  กิจกรรมสารสนเทศเพื่อบริการสังคม 

  (Information Activities for Social Services) 

3(2-2-5) - 

HN336  การจดัการจดหมายเหตุ 

  (Archives Management) 

3(3-0-6) - 
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รหัสวชิา รายวชิา หน่วยกติ เง่ือนไขก่อนเรียน 

                                                                                           (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

HN337   ประสบการณ์วชิาชีพ 

   (Practicum) 

     3(0-20-10) สอบผา่น  HN102, 

HN201, HN202, 

HN203, HN204, 

HN301, HN302 

HN431   บูรณาการความรู้เพื่อวชิาชีพสารสนเทศ  

  (Knowledge Integration for Information Profession)                

3(0-6-3) สอบผา่น  HN337 

HN432  การจดัการความรู้ในหอ้งสมุดและศูนยส์ารสนเทศ 

  (Knowledge Management in Libraries and Information 

  Centers) 

3(3-0-6) - 

HN433  คลงัความรู้ 

  (Knowledge Repositories) 

3(2-2-5) - 

HN434  การจดัการโครงการเพื่องานสารสนเทศ 

  (Project Management for Information Work) 

3(2-2-5) - 

HN435  ธุรกิจสารสนเทศ  

  (Information Business) 

3(3-0-6) - 

HN436  การประมวลสารสนเทศสาํเร็จรูป 

  (Information Repackaging) 

3(2-2-5) - 

HN437  การศึกษาอิสระ  

  (Independent Study) 

3(0-6-3) - 

HN438  สหกิจศึกษา 

  (Co-operative Education)    

 6(0-40-20) - 

   

กลุ่มวชิาโทต่างสาขาในคณะมนุษยศาสตร์  

กลุ่มวชิาโทของสาขาอ่ืนท่ีเปิดสอนภายในคณะมนุษยศาสตร์  และกลุ่มวชิาโทต่างคณะท่ีนกัศึกษา

สามารถเลือกเรียนได ้จาํนวน 15 หน่วยกิต 
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วชิาโทสาขาวชิาภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสารธุรกจิ 

  กลุ่มวชิาโทสาขาวชิาภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารธุรกิจเปิดใหน้กัศึกษาสาขา  และคณะอ่ืนมา

เลือกเรียนได ้ จาํนวน 15 หน่วยกิต ดงัต่อไปน้ี 

รหัสวชิา รายวชิา หน่วยกติ เง่ือนไขก่อนเรียน 

   (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

HX001   การส่ือสารธุรกิจ 1   

  (Business Communication 1)  

3(2-2-5) - 

HX002   การสนทนาภาษาองักฤษธุรกิจ    

  (Business English Conversation) 

3(1-4-4) - 

HX003   เทคนิคการอภิปราย 

  (Discussion Techniques) 

3(2-2-5) สอบผา่น  HX002 

HX004   การส่ือสารธุรกิจ 2 

  (Business Communication 2) 

3(2-2-5) สอบผา่น  HX001 

HX005   การเขียนทางธุรกิจ 

  (Writing for Business) 

 

3(2-2-5) สอบผา่น  HX004 

วชิาโทสาขาวชิาภาษาองักฤษและการแปล  

  กลุ่มวชิาโท ของสาขาวชิาภาษาองักฤษและการแปล ท่ีเปิดใหน้กัศึกษาสาขาอ่ืน   และคณะอ่ืนมา

เลือกเรียนได ้ จาํนวน 15 หน่วยกิต ดงัต่อไปน้ี 

รหัสวชิา รายวชิา  หน่วยกติ เง่ือนไขก่อนเรียน 

 (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง)  

HX101   การเขียนภาษาองักฤษ 

 (English Writing) 

3(1-4-4) - 

HX102 การแปลองักฤษ-ไทยเบ้ืองตน้ 

(Introduction to English-Thai Translation) 

3(1-4-4) - 

HX 103   การแปลไทย-องักฤษเบ้ืองตน้                                     

               (Introduction to Thai-English Translation)                                                                                                                                                                                       

HX104 การแปลข่าวและสารคดี 1 

(News and Documentary Translation 1) 

3(1-4-4) 

 

3(1-4-4) 

- 

 

ศึกษาก่อน HX102 
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รหัสวชิา รายวชิา  หน่วยกติ เง่ือนไขก่อนเรียน 

 (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง)  

HX105 การแปลเพื่อธุรกิจและการประชาสัมพนัธ์ 1 

(Business and Public Relations Translation 1) 

3(1-4-4) ศึกษาก่อน HX102 

   

วชิาโทสาขาวชิาภาษาญีปุ่่น 

  กลุ่มวชิาโทสาขาวชิาภาษาญ่ีปุ่นเปิดใหน้กัศึกษาสาขาอ่ืน  และคณะอ่ืนมาเลือกเรียนได ้ จาํนวน  

15 หน่วยกิต ดงัต่อไปน้ี 

รหัสวชิา รายวชิา  หน่วยกติ เง่ือนไขก่อนเรียน 

 (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง)  

HX201  ภาษาญ่ีปุ่น 1 

 (Japanese 1) 

3(2-2-5) - 

HX202  ภาษาญ่ีปุ่น 2 

 (Japanese 2) 

3(2-2-5) สอบผา่น  HX201 

HX203  ภาษาญ่ีปุ่น 3 

 (Japanese 3) 

3(2-2-5) สอบผา่น  HX202 

HX204  ภาษาญ่ีปุ่น 4 

 (Japanese 4) 

3(2-2-5) สอบผา่น  HX203 

HX205  การสนทนาภาษาญ่ีปุ่น 1 

 (Japanese Conversation 1) 

 

3(2-2-5) สอบผา่น  HX203 

วชิาโทสาขาวชิาภาษาจีน   

  กลุ่มวชิาโทสาขาวชิาภาษาจีนท่ีเปิดใหน้กัศึกษาสาขาอ่ืน  หรือคณะอ่ืนมาเลือกเรียนได ้ จาํนวน  

15 หน่วยกิต โดยนกัศึกษาตอ้งเรียนวชิาโทบงัคบัจาํนวน 3 รายวชิา และเลือกเรียนวชิาโทเลือกอีก 2 รายวชิา 

 

รหัสวชิา รายวชิา  หน่วยกติ เง่ือนไขก่อนเรียน 

                                                                                 (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

                วชิาโทบังคับ 9 หน่วยกติ   
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รหัสวชิา รายวชิา  หน่วยกติ เง่ือนไขก่อนเรียน 

                                                                                 (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

HX306 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร 1 

(Chinese for Communication 1) 

3(2-2-5) - 

HX307 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร 2 

(Chinese for Communication 2) 

3(2-2-5) สอบผา่น  HX306 

HX308 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร 3 

(Chinese for Communication 2) 

 

3(2-2-5) สอบผา่น  HX307 

 

วชิาโทเลอืก 

ใหเ้ลือกเรียนในกลุ่มวชิาโทเลือกเพิ่มเติมอีก 2 รายวชิา เพื่อใหค้รบ  5 รายวชิาตามท่ีหลกัสูตร

กาํหนด 

HX309 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจขั้นพื้นฐาน  

(Fundamental of Business Chinese) 

3(2-2-5) สอบผา่น  HX308 

 

HX310 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการท่องเท่ียว  

             (Business Chinese for Tourism) 

3(2-2-5) สอบผา่น  HX308 

 

HX311 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจบนัเทิง  

             (Business Chinese for Entertainment) 

3(2-2-5) 

 

สอบผา่น  HX308 

 

HX312 วฒันธรรมทางธุรกิจของจีน                                                       

             (Chinese Business Culture ) 

3(2-2-5) สอบผา่น  HX308 

 

 

วชิาโทสาขาวชิาภาษาไทยเพือ่การส่ือสาร           

 กลุ่มวชิาโทสาขาวชิาภาษาไทยเพื่อการส่ือสารเปิดใหน้กัศึกษาสาขาอ่ืน  หรือคณะอ่ืนมาเลือก

เรียนได ้ จาํนวน 15 หน่วยกิต โดยเลือกเรียน 5 รายวชิาจาก 6 รายวชิาต่อไปน้ี 

รหัสวชิา รายวชิา หน่วยกติ เง่ือนไขก่อนเรียน 

 (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

HX416   ภาษาไทยธุรกิจ 

               (Business Thai) 

3(2-2-5) - 
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รหัสวชิา รายวชิา หน่วยกติ เง่ือนไขก่อนเรียน 

 (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

HX417  ภาษาในสังคมไทย 

               (Language in Thai Society) 

3(3-0-6) - 

HX418  ภาษาไทยสาํหรับการนาํเสนอต่อประชุมชน 

               (Thai Language for Public Presentation) 

3(2-2-5) - 

HX419  วรรณกรรมไทยร่วมสมยั 

               (Contemporary Thai Literary Works) 

3(3-0-6) - 

HX420  ศิลปะการเขียนเพื่อส่ือร่วมสมยั  

               (Art of Writing for Contemporary Media) 

3(2-2-5) - 

HX421  การสัมภาษณ์ในงานอาชีพ   

               (Interview in Career Professionals) 

3(2-2-5) - 

 

 กลุ่มวชิาโทต่างคณะ 

 

คณะบริหารธุรกจิ 

วชิาโทสาขาวชิาบริหารธุรกจิ  กลุ่มวชิาโทของคณะบริหารธุรกิจท่ีเปิดให้นกัศึกษาทุกคณะ ยกเวน้ คณะ

บริหารธุรกิจ จาํนวน 15 หน่วยกิต 

รหัสวชิา รายวชิา  หน่วยกติ เง่ือนไขก่อนเรียน 

 (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

วชิาโทบังคับ 15 หน่วยกติ   

BX001  หลกัการจดัการ 

 (Principles of Management) 

 เทียบเท่า  BA921  องคก์ารและการจดัการ (คณะบญัชี) 

3(3-0-6) - 

BX003  การจดัการทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์าร 

 (Human Resource Management in Organizations) 

3(3-0-6) - 
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รหัสวชิา รายวชิา  หน่วยกติ เง่ือนไขก่อนเรียน 

 (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

BX004  การเงินธุรกิจเบ้ืองตน้ 

 (Introduction to Business Finance) 

 เทียบเท่า  BA923  การเงินธุรกิจ (คณะบญัชี) 

    EC204  การเงินธุรกิจสาํหรับนกัเศรษฐศาสตร์  

   (คณะเศรษฐศาสตร์) 

3(3-0-6) - 

BX005  การจดัการการปฏิบติัการ 

 (Operations Management) 

 เทียบเท่า  BA924  การจดัการการปฏิบติัการ (คณะบญัชี) 

3(3-0-6) - 

BX012  การบริหารการตลาด 

 (Marketing Management) 

3(3-0-6) - 

วชิาโทเลอืก 

 ในกรณีท่ีนกัศึกษาเคยศึกษาวชิาใดหรือวชิาท่ีเทียบเท่าในกลุ่มวชิาโทบงัคบัมาก่อน  ให้

นกัศึกษาเลือกเรียนวชิาดงัต่อไปน้ีทดแทนใหค้รบ 15 หน่วยกิต 

BX006  การจดัการธุรกิจขา้มชาติ  

 (Multinational Business Management) 

3(3-0-6) ศึกษาก่อน BX001 

หรือ BA921 

หรือเทียบเท่า 

BX007  การบริหารการเงิน 

 (Financial Management) 

3(3-0-6) ศึกษาก่อน BX004 

หรือ BA205 

หรือ BA923 

หรือ EC204 

หรือเทียบเท่า 
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รหัสวชิา รายวชิา  หน่วยกติ เง่ือนไขก่อนเรียน 

 (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

BX009  การส่งเสริมการตลาดและการส่ือสารการตลาด 

 (Promotion and Marketing Communication) 

 เทียบเท่า  BK304  การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ         

                 (คณะบริหารธุรกิจ) 

    BX304  การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ    

    (คณะบริหารธุรกิจ) 

3(3-0-6) ศึกษาก่อน BX012 

หรือ BA201 

หรือ BA922 

หรือเทียบเท่า 

BX010  การสรรหาและการคดัเลือกทรัพยากรมนุษย ์

 (Human Resource Recruitment and Selection) 

 เทียบเท่า  BH303  การสรรหาและการคดัเลือกทรัพยากร  

                มนุษย ์(คณะบริหารธุรกิจ) 

3(3-0-6) ศึกษาก่อน BH302 

หรือ BX003 

หรือเทียบเท่า 

BX011  การเจรจาต่อรอง 

 (Negotiation) 

 เทียบเท่า  BM305  การเจรจาต่อรอง (คณะบริหารธุรกิจ) 

   BX503  การเจรจาต่อรอง (คณะบริหารธุรกิจ) 

3(3-0-6) - 

 

 

 

 

คณะบัญชี 

วชิาโทสาขาวชิาบญัชี   กลุ่มวิชาโทของคณะบญัชีท่ีเปิดใหน้กัศึกษาทุกคณะ ยกเวน้ คณะบญัชี 

จาํนวน15 หน่วยกิต โดยนกัศึกษาตอ้งเรียนวิชาโทบงัคบั 4 รายวิชา และเลือกเรียนวิชาโทเลือก

อีก 1 รายวิชา 

รหัสวชิา รายวชิา  หน่วยกติ เง่ือนไขก่อนเรียน 

 (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

วชิาโทบังคับ 12 หน่วยกติ   
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รหัสวชิา รายวชิา  หน่วยกติ เง่ือนไขก่อนเรียน 

 (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

AX001  การบญัชีเบ้ืองตน้ 

 (Introduction to Accounting) 

 เทียบเท่า   AC911  หลกัการบญัชี1  หรือ 

                                AC914  หลกัการบญัชี    หรือ 

     AC931  บญัชีสาํหรับนกัเศรษฐศาสตร์ หรือ 

     AC951  หลกัการบญัชีเบ้ืองตน้ 

3(2-2-5) - 

AX002  การบญัชีชั้นกลาง 1 

 (Intermediate Accounting I) 

3(2-2-5) สอบผา่น AX001 

หรือ AC911 

หรือ AC914 

หรือ AC931 

หรือ AC951 

AX003  การบญัชีชั้นกลาง 2 

 (Intermediate Accounting II) 

3(2-2-5) สอบผา่น AX001 

หรือ AC911 

หรือ AC914 

หรือ AC931 

หรือ AC951 

AX004  การบญัชีตน้ทุน 

 (Cost Accounting) 

3(2-2-5) สอบผา่น AX001 

หรือ AC911 

หรือ AC914 

หรือ AC931 

หรือ AC951 

วชิาโทเลอืก 

สาํหรับนกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ  คณะเศรษฐศาสตร์ และคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ซ่ึงเรียนรายวชิาในหมวดวชิาเฉพาะในหลกัสูตรของคณะซ่ึงเทียบเท่ากบัวชิาโทบงัคบั  ใหเ้ลือกเรียนใน

กลุ่มวชิาโทเลือกเพิ่มเติมเพื่อใหค้รบ 5 รายวชิา 15 หน่วยกิต 

 

AX005  การบญัชีบริหาร 

 (Managerial Accounting) 

3(2–2-5) สอบผา่น AX004 



 

รายละเอียดของหลกัสูตร (มคอ.2) -23 

 

รหัสวชิา รายวชิา  หน่วยกติ เง่ือนไขก่อนเรียน 

 (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

AX006  การภาษีอากร 1 

 (Taxation 1) 

3(3–0-6) - 

AX007  ระบบสารสนเทศเบ้ืองตน้ 

 (Introduction to Information Systems) 

3(3–0-6) - 

AX008  การบญัชีภาษีอากร 

 (Tax Accounting) 

3(3–0-6) สอบผา่น AX002, 

      AX006 

AX009  การบญัชีเพื่อการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 

 (Environmental Management Accounting) 

3(3–0-6) สอบผา่น AX005 

AX010  รายงานทางการเงินและการวเิคราะห์   

              (Financial Reporting and Analysis) 

3(3–0-6) สอบผา่น AX002, 

   AX003   

 

คณะเศรษฐศาสตร์ 

วชิาโทสาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นกัศึกษาเลือกเรียน  5 รายวชิา 15 หน่วยกิต ภายใตเ้ง่ือนไขดงัน้ี 

1) นกัศึกษาคณะอ่ืนท่ีเคยเรียนวชิา เศรษฐศาสตร์เบ้ืองตน้ หรือ หลกัเศรษฐศาสตร์ 1 คู่กบั หลกั

เศรษฐศาสตร์ 2 หรือวชิาท่ีเทียบเท่า ใหเ้ลือกเรียน 5 วชิา จาก 7 วชิา คือ EX001 ถึง EX007 

2) นกัศึกษาคณะอ่ืนท่ีไม่เคยเรียนวชิา เศรษฐศาสตร์เบ้ืองตน้ หรือ หลกัเศรษฐศาสตร์ 1 คู่กบั หลกั

เศรษฐศาสตร์ 2 หรือวชิาท่ีเทียบเท่า  บงัคบัให้เรียนวชิา EX008 เศรษฐศาสตร์เบ้ืองตน้ 1 วชิา และเลือกวชิา

อ่ืนอีก 4 วชิา จาก 7 วชิา ท่ีเหลือ 

 

รหัสวชิา รายวชิา หน่วยกติ เง่ือนไขก่อนเรียน 

    (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

EX001  เศรษฐศาสตร์ในชีวติประจาํวนั 

 (Economics in Daily Life) 

3(3-0-6) - 

EX002  การศึกษา เศรษฐกิจไทย 

 (Thai Economy Studies) 

3(3-0-6) - 
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รหัสวชิา รายวชิา หน่วยกติ เง่ือนไขก่อนเรียน 

    (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

EX003  การศึกษา เศรษฐกิจระหวา่งประเทศ 

 (International Economy Studies) 

3(3-0-6) - 

EX004  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการประยกุต ์ 

 (Philosophy of Sufficiency Economy and Applications) 

3(3-0-6) - 

EX005  เศรษฐศาสตร์ส่ิงแวดลอ้มเบ้ืองตน้  

 (Introduction to Environmental Economics) 

3(3-0-6) - 

EX006  เศรษฐศาสตร์การเงินเบ้ืองตน้  

 (Introduction to Monetary Economics) 

3(3-0-6) - 

EX007  ธุรกิจและนโยบายสาธารณะ  

 (Business and Public Policy) 

3(3-0-6) - 

EX008  เศรษฐศาสตร์เบ้ืองตน้ 

 (Introduction  to  Economics) 

3(3-0-6) บงัคบัเรียนเป็น

วชิาแรก 

 

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

วชิาโทสาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  กลุ่มวชิาโทของคณะวทิยาศาสตร์ท่ีเปิดใหน้กัศึกษา

คณะอ่ืนเลือกเรียนได ้จาํนวน 15 หน่วยกิต  โดยนกัศึกษาตอ้งเลือกเรียนวชิาโทบงัคบัจาํนวน 4 รายวชิา และ

เลือกเรียนวชิาโทเลือกอีก 1 รายวชิา 

รหัสวชิา รายวชิา หน่วยกติ เง่ือนไขก่อนเรียน 

 (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

วชิาโทบังคับ 12 หน่วยกติ   

SX001   หลกัเทคโนโลยสีารสนเทศ 

(Principles of Information Technology) 

เทียบเท่า  AC214  หลกัเบ้ืองตน้ระบบสารสนเทศ  

ทางการบญัชี 

3(2-2-5) - 

SX002   การออกแบบและพฒันาเวบ็ 

 (Web Design and Development) 

3(2-2-5) - 
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รหัสวชิา รายวชิา หน่วยกติ เง่ือนไขก่อนเรียน 

 (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

SX003  การวเิคราะห์และออกแบบระบบ 

 (Systems Analysis and Design) 

3(3-0-6) - 

SX004  หลกัการจดัการฐานขอ้มูล 

 (Principles of Databases Management) 

3(2-2-5) ศึกษาก่อน SX001 

หรือ AC214 

วชิาโทเลอืก 3 หน่วยกติ   

SX005  พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ 

 (e-Commerce) 

3(3-0-6) ศึกษาก่อน SX001 

หรือ AC214 

และ SX002 

SX006  จรรยาบรรณและกฎหมายทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 (Information Technology Ethics and Law) 

3(3-0-6) - 

SX007   การบริหารโครงการเทคโนโลยสีารสนเทศ 

(Information Technology Project Management) 

3(3-0-6) ศึกษาก่อน SX003 

SX008 การส่ือสารขอ้มูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

(Data Communication and Computer Network) 

3(3-0-6) ศึกษาก่อน SX001  

หรือ AC214 

 

คณะนิเทศศาสตร์    

วชิาโทสาขาวชิานิเทศศาสตร์  กลุ่มวชิาโทของคณะนิเทศศาสตร์ท่ีเปิดใหน้กัศึกษาคณะอ่ืนเลือกเรียนได ้

จาํนวน 15 หน่วยกิต 

 

 

รหัสวชิา รายวชิา หน่วยกติ เง่ือนไขก่อนเรียน 

 (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

CX001   นิเทศศาสตร์เบ้ืองตน้ 

 (Introduction to Communication Arts) 

3(3-0-6) - 

CX002  การส่ือสารเพื่อการพฒันา 

 (Communication for Development) 

3(3-0-6) - 
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รหัสวชิา รายวชิา หน่วยกติ เง่ือนไขก่อนเรียน 

 (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

CX003  การโฆษณากบัสังคม 

 (Advertising and Society) 

3(3-0-6) - 

CX006   วารสารศาสตร์สากล       

               (International Journalism) 

3(3-0-6) - 

CX007  กิจการ กระจายเสียงและแพร่ภาพนานาชาติ 

 (International Broadcasting) 

3(3-0-6) - 

CX008 การส่ือสารเชิงกลยทุธ์ 

 (Fundamentals of Strategic Communication) 

3 (3-0-6) ศึกษาก่อน CX001 

 

คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

วชิาโทสาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์  กลุ่มวชิาโทของคณะวศิวกรรมศาสตร์ท่ีเปิดใหน้กัศึกษาคณะอ่ืนเลือก

เรียนได ้จาํนวน 15 หน่วยกิต 

รหัสวชิา รายวชิา หน่วยกติ เง่ือนไขก่อนเรียน 

 (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

NX001   เทคโนโลยรีะบบส่ือสาร 

 (Technology of Communication System) 

3(3-0-6) - 

NX002  นวตักรรมคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยใีนอนาคต  

 (Computer Innovation and Future Technology) 

3(3-0-6) - 

NX003  การจดัการไฟฟ้าและพลงังาน 

 (Electrical and Energy Management) 

3(3-0-6) - 

NX004  การปรับปรุงผลิตภาพในระบบการปฏิบติังาน 

 (Productivity Improvement in Operating System) 

3(3-0-6) - 

NX005  โลจิสติกส์เพื่อการแข่งขนัในโลกธุรกิจ 

 (Logistics for Competitiveness in Global Business) 

3(3-0-6) - 
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คณะนิติศาสตร์ 

วชิาโทสาขาวชิานิติศาสตร์   กลุ่มวชิาโทของคณะนิติศาสตร์ท่ีเปิดใหน้กัศึกษาคณะอ่ืนเลือกเรียนได ้จาํนวน 

15 หน่วยกิต 

รหัสวชิา รายวชิา หน่วยกติ เง่ือนไขก่อนเรียน 

 (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

 วชิาโทบังคับ 3 หน่วยกติ   

LX001 หลกักฎหมายทัว่ไป 

(General Principles of Law) 

3(3-0-6) - 

 วชิาโทเลอืก 12 หน่วยกติ   

LX002 กฎหมายส่ิงแวดลอ้มเบ้ืองตน้ 

(Introduction to Environment Law) 

3(3-0-6) ศึกษาก่อน LX001 

หรือ LW931 

LX003 กฎหมายคุม้ครองผูบ้ริโภคและความรับผดิชอบ                     

ในผลิตภณัฑเ์บ้ืองตน้ 

(Introduction to Consumer Protection Law and Product 

Liability Law) 

3(3-0-6) ศึกษาก่อน LX001 

หรือ LW931 

LX004 กฎหมายเก่ียวกบัอาชญากรรมทางธุรกิจเบ้ืองตน้ 

(Introduction to Law of Business Crime) 

3(3-0-6) ศึกษาก่อน LX001 

หรือ LW931 

LX005 กฎหมายเก่ียวกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยเ์บ้ืองตน้ 

(Introduction to Securities and Securities Exchange 

Law) 

3(3-0-6) ศึกษาก่อน LX001 

หรือ LW931 

LX006 กฎหมายเก่ียวกบัการลงทุนระหวา่งประเทศเบ้ืองตน้ 

(Introduction  to  International  Investment  Law) 

3(3-0-6) ศึกษาก่อน LX001 

หรือ LW931 

นกัศึกษาท่ีไม่เลือกเรียนวชิาโทในคณะใดคณะหน่ึงโดยเฉพาะ  ใหเ้ลือกเรียนวชิาโทในคณะของ

สาขาวชิาใดสาขาวชิาหน่ึงจาํนวน 15 หน่วยกิต  หรือใหเ้ลือกเรียนวชิาเอกเลือกทดแทนใหค้รบ 15 หน่วยกิต 

ตามท่ีหลกัสูตรกาํหนด  

 

 

วชิาโทสาขาวชิาสารสนเทศศึกษา  จาํนวน 15 หน่วยกิต  



 

รายละเอียดของหลกัสูตร (มคอ.2) -28 

 

 วชิาโทของสาขา วชิาสารสนเทศศึกษา ท่ีเปิดใหน้กัศึกษาสาขาอ่ืนหรือคณะอ่ืนมาเลือกเรียนได ้ 

จาํนวน 7  รายวชิา  เลือกเรียนจาํนวน 5 รายวชิา  15  หน่วยกิต 

รหัสวชิา รายวชิา หน่วยกติ เง่ือนไขก่อนเรียน 

                                                                                        (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

HX501  ธุรกิจสารสนเทศ 

  (Information Business) 

3(3-0-6) - 

HX503  การตลาดเพื่อธุรกิจสารสนเทศ 

  (Marketing for Information Business) 

3(3-0-6) - 

HX504  การจดัการสารสนเทศสาํนกังาน 

  (Office Information Management) 

3(3-0-6) - 

HX506  การบริการ 

  (Services) 

3(3-0-6) - 

HX507  การสืบคน้สารสนเทศธุรกิจและอุตสาหกรรม   

  (Information Searching for Business and Industry) 

3(2-2-5) - 

HX508  คลงัความรู้ 

  (Knowledge Repositories) 

3(2-2-5) - 

HX509  การพฒันาส่ือประสมเพื่อธุรกิจสารสนเทศ 

  (Multimedia Development for Information Business) 

3(2-2-5) - 

(3) หมวดวชิาเลอืกเสรี    

นกัศึกษาตอ้งศึกษาวชิาเลือกเสรีจาํนวนอยา่งนอ้ย  6  หน่วยกิต  ทั้งน้ี นกัศึกษาอาจเลือกรายวชิาท่ี

เปิดสอนในสาขาวชิาอ่ืนในระดบัปริญญาตรีในคณะมนุษยศาสตร์ หรือคณะอ่ืนในมหาวทิยาลยั และรายวชิา 

 

ท่ีเปิดสอนในมหาวทิยาลยัอ่ืนๆทั้งในและต่างประเทศท่ีมีขอ้ตกลง/ร่วมมือกบัมหาวทิยาลยัหรือไดรั้บรอง

จากสาํนกังาน ก.พ.  สาํหรับรายวชิาเลือกเสรี คณะมนุษยศาสตร์ ประกอบดว้ยรายวชิาต่อไปน้ี 

 

 

 



 

รายละเอียดของหลกัสูตร (มคอ.2) -29 

 

วชิาเลอืกเสรี      จาํนวน  6  หน่วยกิต 

รหัสวชิา รายวชิา หน่วยกติ เง่ือนไขก่อนเรียน 

 (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

HL001    เทคโนโลยเีพื่อการจดัการสารสนเทศในสาํนกังาน 

               (Technology for Office Information  Management)                  

3(2-2-5) - 

HL002   ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ 

  (Information Systems for Business)                                                                

3(2-2-5) - 

HL003    เทคโนโลยเีพื่อการนาํเสนอและการเผยแพร่                           

               (Technology for Presentation and Dissemination)             

3(2-2-5) - 

HL004    คอมพิวเตอร์เพื่อช่วยการเรียนรู้                                                                       

               (Computer as Learning Media) 

3(2-2-5) - 

HL005   ระเบียบวธีิวจิยัเบ้ืองตน้                  

                (Introduction to Research Methodology)     

3(2-2-5) - 

HL006   สังคมและการปกครองไทย            

               (Thai Society and Government) 

3(3-0-6) - 

HL007   พรรคการเมืองและกลุ่มพลงัในประเทศไทย       

               (Thai Political Parties and Pressure Groups)           

3(3-0-6) - 

HL008   การพฒันาความมัน่คงแห่งชาติ                               

              (National Stability Development) 

3(3-0-6) - 

HL009   นโยบายต่างประเทศของไทย                                              

               (Thai Foreign Policy)          

3(3-0-6) - 

HL010   ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้  

               (Introduction to Southeast Asian Studies) 

3(3-0-6) - 

BA944   ความรู้เก่ียวกบัธุรกิจระหวา่งประเทศ  

              (Introduction to International Business)           

3(3-0-6) - 

HL011   ความรู้เก่ียวกบัองคก์ารระหวา่งประเทศ    

               (Introduction to International Organizations)             

3(3-0-6) - 
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รหัสวชิา รายวชิา หน่วยกติ เง่ือนไขก่อนเรียน 

 (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

HL012   สถานการณ์โลกปัจจุบนั  

              (Current Global Affairs)         

3(3-0-6) - 

HL013   ปัญหาสังคมไทยในปัจจุบนั      

               (Current Problems of Thai Society)      

3(3-0-6) - 

HL014   มนุษยแ์ละสภาพแวดลอ้ม         

                (Man and Environment)          

3(3-0-6) - 

HL015   พื้นฐานการแสดง                 

        (Introduction to Acting) 

3(2-2-5) - 

HL016   การพฒันาทกัษะการแสดง 

       (Acting Skills Development)              

3(2-2-5) สอบผา่น    

HL015 

HL017   การออกแบบเคร่ืองแต่งกายและการแต่งหนา้                           

                (Costume and Make-Up Design)                                              

3(2-2-5) - 

HL018   การขบัร้อง                                                        

               (Score Reading and Singing)             

3(2-2-5) - 

HL019   นาฏศิลป์ไทย 1      

               (Thai Dance 1)                           

3(2-2-5) - 

HL020   นาฏศิลป์ไทย 2  

               (Thai Dance 2)                                                                                                         

3(2-2-5) สอบผา่น    

HL019 

HL021   การอ่านร้อยกรองไทย   

               (Thai Poetry Recitation)          

3(2-2-5) - 

HL022  การละเล่นพื้นบา้นไทย        

             (Thai Folk Games)            

3(3-0-6) - 

HL023   พุทธศาสนาในประเทศไทย   

               (Buddhism in Thailand)           

3(3-0-6) - 

HL024   คติชนวทิยา                         

               (Folklore)           

3(3-0-6) - 
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รหัสวชิา รายวชิา หน่วยกติ เง่ือนไขก่อนเรียน 

 (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

HL025   เพลงพื้นบา้นไทย  

               (Thai Folk Songs) 

3(2-2-5) - 

HL026   โบราณคดีไทยและประเทศใกลเ้คียง  

               (Archaeology in Thailand and Neighboring Countries)          

3(3-0-6) - 

HL027   อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในเชิงภูมิศาสตร์และ 

              วฒันธรรม      

              (Tourism Industry from Geographical and Cultural  

              Perspectives) 

3(3-0-6) - 

HL028   วฒันธรรมร่วมสมยั  

               (Contemporary Culture) 

3(3-0-6) - 

HL029   การจดัทาํวารสาร   

               (Periodical Production) 

3(3-0-6) - 

HL030   หมากลอ้ม     

               (Go) 

3(2-2-5) - 

HL031   จิตวทิยาวยัรุ่น       

               (Adolescence Psychology) 

3(3-0-6) - 

HL032   ภาวการณ์เปล่ียนแปลงกบัความรับผดิชอบทางสังคม    

               (Change and Social Responsibilities)             

3(3-0-6) - 

HL033   ชุมชนกบักระแสโลกาภิวตัน์      

               (Community and Globalization)      

3(3-0-6) - 

HL034   วฒันธรรมประชานิยม     

               (Popular Culture) 

3(3-0-6) - 

HL035   ส่ือบนัเทิงปริทศัน์     

               (Entertainment Media Review) 

3(3-0-6) - 

HL036   จิตวทิยาครอบครัวและครอบครัวศึกษา  

               (Family Psychology and Family Studies)                       

3(3-0-6) - 
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รหัสวชิา รายวชิา หน่วยกติ เง่ือนไขก่อนเรียน 

 (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

HL037   จิตวทิยาพฒันาการ   

               (Developmental Psychology) 

3(3-0-6) - 

HL038   ภูมิ – ประวติัศาสตร์การท่องเท่ียวไทย   

               (Thai Geography and History for Tourism) 

3(3-0-6) - 

HL039   อนาคตศาสตร์เบ้ืองตน้   

               (Introduction to Futurology)     

3(3-0-6) - 

HL040   ปรัชญาธุรกิจ    

               (Philosophy of Business)               

3(3-0-6) - 

HL041   พุทธธรรม    

               (Buddhadhamma) 

3(3-0-6) - 

HL042   สันติภาพในพหุวฒันธรรม    

               (Peace in Multiculturalism) 

3(3-0-6) - 

HL043   ปรัชญาศิลปะ   

               (Philosophy of Art)            

3(3-0-6) - 

HL044   ความหลากหลายของกลุ่มชาติพนัธ์ุในสังคมไทย    

               (Diversity of Ethnic Groups in Thai Society)          

3(3-0-6) - 

HL045   สังคมศาสตร์ในชีวติประจาํวนั   

               (Social Sciences in Daily Life)          

3(3-0-6) - 

HL046   ภาษาเกาหลีเพื่อการส่ือสาร 1  

               (Korean for Communication 1) 

3(2-2-5) - 

HL047   ภาษาเกาหลีเพื่อการส่ือสาร 2   

               (Korean for Communication 2)                      

3(2-2-5) สอบผา่น HL046     

HL048   ภาษามาเลยเ์พื่อการส่ือสาร 1   

               (Malay for Communication 1)                         

3(2-2-5) - 

HL049   ภาษามาเลยเ์พื่อการส่ือสาร 2         

               (Malay for Communication 2)                                                                                     

3(2-2-5) สอบผา่น HL048     
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รหัสวชิา รายวชิา หน่วยกติ เง่ือนไขก่อนเรียน 

 (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

HL050   ภาษาเวยีดนามเพื่อการส่ือสาร 1   

              (Vietnamese for Communication 1) 

3(2-2-5) - 

HL051   ภาษาเวยีดนามเพื่อการส่ือสาร 2       

               (Vietnamese for Communication 2) 

3(2-2-5) สอบผา่น HL050     

 

3.1.4 แสดงแผนการศึกษา 

แผนการศึกษาหลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาสารสนเทศศึกษา 

แผน ก  หลกัสูตรปกติ 

ช้ันปีที ่1  ภาคต้น 

รหัสวชิา ช่ือวชิา 
หน่วยกติ 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
เงือ่นไข 

HG008 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 3(3-0-6) - 

HG009 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร 1 3(3-0-6) - 

SG004 วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยสีมยัใหม่ 3(3-0-6) - 

BG002 ธุรกิจสมยัใหม่ 3(3-0-6) - 

HO101 ทกัษะการรู้สารสนเทศ 3(2-2-5) - 

HO103 สุนทรียวจิกัษ ์ 3(3-0-6) - 

รวม 18  

 

ช้ันปีที ่1  ภาคปลาย 

รหัสวชิา ช่ือวชิา 
หน่วยกติ 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
เงือ่นไข 

HG010 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร 2 3(3-0-6) ศึกษาก่อน HG009  

หรือ คะแนน TOEIC  

250 หรือเทียบเท่า 

HG022 การบริหารตนเอง 3(3-0-6) - 

SG005 คณิตศาสตร์และสถิติสาํหรับชีวติประจาํวนั 3(3-0-6) - 

HO102 มนุษยก์บัอารยธรรม   3(3-0-6) - 
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HN101 วชิาเอกบงัคบั: สารสนเทศกบัสงัคม   3(3-0-6) - 

HN102 วชิาเอกบงัคบั: การพฒันาทรัพยากรสารสนเทศ 3(3-0-6) - 

รวม 18  

 

 

 

ช้ันปีที ่ 2 ภาคต้น 

รหัสวชิา ช่ือวชิา 
หน่วยกติ 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
เงือ่นไข 

HG011 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร 3 3(3-0-6) ศึกษาก่อน HG010 

หรือ คะแนน TOEIC 

350 หรือเทียบเท่า 

HO201 ภาษาและวฒันธรรม 3(3-0-6) - 

HO202 การคิดเพ่ือการพฒันา 3(3-0-6) - 

HN201 วชิาเอกบงัคบั: ทรัพยากรสารสนเทศประเภท

อา้งอิง 

3(2-2-5) - 

HN202 วชิาเอกบงัคบั: การวเิคราะห์สารสนเทศ   3(2-2-5) - 

 วชิาเอกเลือก (1 วชิา) 3 - 

รวม 18  

 

ช้ันปีที ่2  ภาคปลาย 

รหัสวชิา ช่ือวชิา 
หน่วยกติ 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
เงือ่นไข 

HG012 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร 4 3(3-0-6) ศึกษาก่อน HG011 

หรือ คะแนน TOEIC 

450 หรือเทียบเท่า 

HO203 วาทศิลป์ 3(2-2-5) - 

HN203 วชิาเอกบงัคบั: การทาํดรรชนีและสาระสงัเขป 3(2-2-5) - 

HN204 วชิาเอกบงัคบั: การบริการและเผยแพร่สารสนเทศ              3(2-2-5) - 

 วชิาเอกเลือก (1 วชิา) 3 - 

 วชิาโท (1 วชิา) 3 - 

รวม 18  
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ช้ันปีที ่ 3 ภาคต้น 

รหัสวชิา ช่ือวชิา 
หน่วยกติ 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
เงือ่นไข 

HO302 กระบวนการกลุ่มในการแกปั้ญหา 3(2-2-5) - 

HN301 วชิาเอกบงัคบั: การทาํรายการทรัพยากร

สารสนเทศ 

3(2-2-5) - 

HN302 วชิาเอกบงัคบั: การจดัการหอ้งสมุดและ                 

ศูนยส์ารสนเทศ  

3(3-0-6) - 

HN303 วชิาเอกบงัคบั: การพฒันาระบบสารสนเทศ 3(3-0-6) - 

 วชิาเอกเลือก (1 วชิา)  3 - 

 วชิาโท (1 วชิา) 3 - 

รวม 18  

 

ช้ันปีที ่3  ภาคปลาย 

รหัสวชิา ช่ือวชิา 
หน่วยกติ 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
เงือ่นไข 

HG032 ทกัษะการดาํรงชีวติในสงัคมโลก 3(3-0-6) - 

HO301 จริยศาสตร์สาํหรับชีวติประจาํวนั 3(3-0-6)  

HN304 วชิาเอกบงัคบั: การจดัเก็บและคน้คืนสารสนเทศ 3(2-2-5) - 

HN305 วชิาเอกบงัคบั: การพฒันาฐานขอ้มูลในงาน

สารสนเทศ 

3(2-2-5) - 

HN306 วชิาเอกบงัคบั: การวจิยัในสาขาสารสนเทศศึกษา 3(3-0-6) - 

 วชิาโท (1 วชิา) 3 - 

รวม 18  

 

ช้ันปีที ่3  ภาคฤดูร้อน 

รหัสวชิา ช่ือวชิา 
หน่วยกติ 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
เงือ่นไข 

HN337 วชิาเอกเลือก:  ประสบการณ์วชิาชีพ 3(0-20-10) สอบผา่น  HN102, 

HN201, HN202, 

HN203, HN204, 

HN301, HN302 

รวม 3  
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ช้ันปีที ่ 4 ภาคต้น 

รหัสวชิา ช่ือวชิา 
หน่วยกติ 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
เงือ่นไข 

HN401 วชิาเอกบงัคบั: หอ้งสมุดอิเลก็ทรอนิกส์ 3(2-2-5) - 

HN431 วชิาเอกเลือก: บูรณาการความรู้เพ่ือวชิาชีพ

สารสนเทศ 

3(0-6-3) สอบผา่น  HN337 

 วชิาเอกเลือก (1 วชิา) 3  - 

 วชิาโท (2 วชิา) 6 - 

 วชิาเลือกเสรี (1 วชิา) 3 - 

รวม 18  

 

ช้ันปีที ่4  ภาคปลาย 

รหัสวชิา ช่ือวชิา 
หน่วยกติ 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
เงือ่นไข 

 วชิาเอกเลือก (2 วชิา) 6 - 

 วชิาเลือกเสรี (1 วชิา) 3 - 

รวม 9  

 

หมายเหตุ: - คณะ มนุษยศาสตร์สามารถปรับเปล่ียนแผนการเรียนไดต้ามความเหมาะสมซ่ึงจะมีประกาศ

แจง้ใหน้กัศึกษาทราบ 

- -  นกัศึกษาสามารถปรึกษาอาจารยท่ี์ปรึกษาในการจดัแผนการเรียนท่ีเหมาะสม 
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แผน ข  หลกัสูตรมีวชิาสหกจิศึกษา 

 

ช้ันปีที ่1  ภาคต้น 

รหัสวชิา ช่ือวชิา 
หน่วยกติ 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
เงือ่นไข 

HG008 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 3(3-0-6) - 

HG009 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร 1 3(3-0-6) - 

SG004 วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยสีมยัใหม่ 3(3-0-6) - 

BG002 ธุรกิจสมยัใหม่ 3(3-0-6) - 

HO101 ทกัษะการรู้สารสนเทศ 3(2-2-5) - 

HO103 สุนทรียวจิกัษ ์ 3(3-0-6) - 

รวม 18  

 

ช้ันปีที ่1  ภาคปลาย 

รหัสวชิา ช่ือวชิา 
หน่วยกติ 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
เงือ่นไข 

HG010 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร 2 3(3-0-6) ศึกษาก่อน HG009  

หรือ คะแนน TOEIC  

250 หรือเทียบเท่า 

HG022 การบริหารตนเอง 3(3-0-6) - 

SG005 คณิตศาสตร์และสถิติสาํหรับชีวติประจาํวนั 3(3-0-6) - 

HO102 มนุษยก์บัอารยธรรม   3(3-0-6) - 

HN101 วชิาเอกบงัคบั: สารสนเทศกบัสงัคม   3(3-0-6) - 

HN102 วชิาเอกบงัคบั: การพฒันาทรัพยากรสารสนเทศ 3(3-0-6) - 

รวม 18  
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ช้ันปีที ่ 2 ภาคต้น 

รหัสวชิา ช่ือวชิา 
หน่วยกติ 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
เงือ่นไข 

HG011 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร 3 3(3-0-6) ศึกษาก่อน HG010 

หรือ คะแนน TOEIC 

350 หรือเทียบเท่า 

HO201 ภาษาและวฒันธรรม 3(3-0-6) - 

HO202 การคิดเพ่ือการพฒันา 3(3-0-6) - 

HN201 วชิาเอกบงัคบั: ทรัพยากรสารสนเทศประเภท

อา้งอิง 

3(2-2-5) - 

HN202 วชิาเอกบงัคบั: การวเิคราะห์สารสนเทศ   3(2-2-5) - 

 วชิาเอกเลือก (1 วชิา) 3 - 

รวม 18  

 

ช้ันปีที ่2  ภาคปลาย 

รหัสวชิา ช่ือวชิา 
หน่วยกติ 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
เงือ่นไข 

HG012 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร 4 3(3-0-6) ศึกษาก่อน HG011 

หรือ คะแนน TOEIC 

450 หรือเทียบเท่า 

HM203 วาทศิลป์ 3(2-2-5) - 

HN203 วชิาเอกบงัคบั: การทาํดรรชนีและสาระสงัเขป 3(2-2-5) - 

HN204 วชิาเอกบงัคบั: การบริการและเผยแพร่สารสนเทศ              3(2-2-5) - 

 วชิาเอกเลือก (1 วชิา) 3 - 

 วชิาโท (1 วชิา) 3 - 

รวม 18  
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ช้ันปีที ่ 3 ภาคต้น 

รหัสวชิา ช่ือวชิา 
หน่วยกติ 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
เงือ่นไข 

HO302 กระบวนการกลุ่มในการแกปั้ญหา 3(2-2-5) - 

HN301 วชิาเอกบงัคบั: การทาํรายการทรัพยากร

สารสนเทศ 

3(2-2-5) - 

HN302 วชิาเอกบงัคบั: การจดัการหอ้งสมุดและ                 

ศูนยส์ารสนเทศ  

3(3-0-6) - 

HN303 วชิาเอกบงัคบั: การพฒันาระบบสารสนเทศ 3(3-0-6) - 

 วชิาเอกเลือก (1 วชิา)  3 - 

 วชิาโท  (1 วชิา) 3 - 

รวม 18  

 

ช้ันปีที ่3  ภาคปลาย 

รหัสวชิา ช่ือวชิา 
หน่วยกติ 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
เงือ่นไข 

HG032 ทกัษะการดาํรงชีวติในสงัคมโลก 3(3-0-6) - 

HO301 จริยศาสตร์สาํหรับชีวติประจาํวนั 3(3-0-6)  

HN304 วชิาเอกบงัคบั: การจดัเก็บและคน้คืนสารสนเทศ 3(2-2-5) - 

HN305 วชิาเอกบงัคบั: การพฒันาฐานขอ้มูลในงาน

สารสนเทศ 

3(2-2-5) - 

HN306 วชิาเอกบงัคบั: การวจิยัในสาขาสารสนเทศศึกษา 3(3-0-6) - 

 วชิาเอกเลือก (1 วชิา) 3  

 วชิาโท  (1 วชิา) 3 - 

รวม 21  
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ช้ันปีที ่ 4 ภาคต้น 

รหัสวชิา ช่ือวชิา 
หน่วยกติ 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
เงือ่นไข 

HN401 วชิาเอกบงัคบั: หอ้งสมุดอิเลก็ทรอนิกส์ 3(2-2-5) - 

 วชิาเอกเลือก (2 วชิา) 6 - 

 วชิาโท (2 วชิา) 6 - 

 วชิาเลือกเสรี (2 วชิา) 6 - 

รวม 21  

 

ช้ันปีที ่4  ภาคปลาย 

รหัสวชิา ช่ือวชิา 
หน่วยกติ 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
เงือ่นไข 

HN438 วชิาเอกเลือก:  สหกิจศึกษา 6(0-40-20) - 

รวม 6  

 

หมายเหตุ: - คณะ มนุษยศาสตร์สามารถปรับเปล่ียนแผนการเรียนไดต้ามความเหมาะสมซ่ึงจะมีประกาศ

แจง้ใหน้กัศึกษาทราบ 

 -  นกัศึกษาสามารถปรึกษาอาจารยท่ี์ปรึกษาในการจดัแผนการเรียนท่ีเหมาะสม 
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3.1.5  คําอธิบายรายวชิา    

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  

1) กลุ่มวชิาภาษา  

HG008 ภาษาไทยเพือ่การส่ือสาร  3(3-0-6) 

(Thai Language for Communication) 

พฒันาทกัษะการใชภ้าษาไทยมาตรฐาน หลกัการฟัง การพดู การอ่าน และการเขียน  การใช้

ภาษาไทยเพื่อถ่ายทอดความคิดอยา่งเป็นระบบและสามารถส่ือสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

HG009 ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร 1  3(3-0-6) 

(English for Communication 1) 

พฒันาทกัษะการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั โดยเนน้ทกัษะการฟังเพื่อ           

จบัใจความสาํคญัและรายละเอียดจากขอ้ความหรือบทสนทนาสั้น ๆ  การพดูทกัทาย เร่ิมตน้สนทนา แนะนาํ

ตนเอง  ตอ้นรับ  ถามและตอบขอ้มูลอยา่งง่าย  การอ่านขอ้ความระดบัยอ่หนา้อยา่งง่ายๆ เพื่อจบัใจความ

สาํคญัและแสดงความคิดเห็น การเขียนขอ้ความสั้น ๆ ในรูปแบบทัว่ไปและผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

HG010 ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร 2  3(3-0-6) 

(English for Communication 2) 

ศึกษาก่อน   HG009 ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร 1  หรือ   

      คะแนน TOEIC 250 หรือเทยีบเท่า 

พฒันาทกัษะการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั   โดยเนน้ทกัษะการฟังเพื่อ               

จบัใจความสาํคญัและรายละเอียดจากขอ้ความหรือบทสนทนาท่ีซบัซอ้นข้ึน การมีส่วนร่วมในการสนทนา

โดยการถามตอบ และแสดงความคิดเห็น  การพดูในสถานการณ์ต่างๆ ท่ีพบในชีวติประจาํวนั รวมทั้งการ

นาํเสนอและเปรียบเทียบขอ้มูลทางธุรกิจอยา่งง่าย  การอ่านขอ้ความในหวัขอ้ท่ีหลากหลาย และสามารถ

สรุปเร่ืองได ้การเขียนขอ้ความในหวัขอ้ท่ีหลากหลายทั้งในรูปแบบทัว่ไปและผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
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HG011 ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร 3 3(3-0-6) 

(English for Communication 3) 

ศึกษาก่อน   HG010 ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร 2   หรือ   

      คะแนน TOEIC 350 หรือเทยีบเท่า 

พฒันาทกัษะการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการส่ือสารทางธุรกิจในชีวติประจาํวนั ซ่ึงเป็นการบูรณาการ

ทกัษะการฟัง พดู อ่าน และเขียน โดยเนน้การสนทนาทางโทรศพัท ์การนาํเสนอขอ้มูลเก่ียวกบับริษทั สินคา้ 

และบริการ  การเปรียบเทียบและวเิคราะห์ขอ้มูลทางธุรกิจ  การเขียนบนัทึกภายในและจดหมาย

อิเล็กทรอนิกส์  การอ่านข่าวท่ีเก่ียวกบัธุรกิจและสรุปใจความสาํคญัในเร่ืองท่ีอ่าน 

HG012 ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร 4  3(3-0-6) 

(English for Communication 4)  

ศึกษาก่อน   HG011 ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร 3   หรือ   

      คะแนน TOEIC 450 หรือเทยีบเท่า 

พฒันาทกัษะการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการส่ือสารทางธุรกิจในชีวติประจาํวนั  ซ่ึงเป็นการบูรณาการทกัษะการ

ฟัง พดู อ่าน และเขียน  โดยเนน้การประชุม การเจรจาต่อรองทางธุรกิจเบ้ืองตน้ และการสัมภาษณ์งานใน

สถานการณ์จาํลอง  การเขียนจดหมายสมคัรงาน และประวติัส่วนตวัในรูปแบบทัว่ไปและผา่นส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์  การอ่านบทความและสรุปความเก่ียวกบัสถานการณ์ธุรกิจในปัจจุบนั  รวมทั้งการส่ือสาร

ทางธุรกิจในวฒันธรรมท่ีแตกต่าง 

 

2) กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณติศาสตร์ 

SG004 วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยสีมัยใหม่  3(3-0-6) 

(Modern Science and Technology) 

วทิยาการทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยสีมยัใหม่ นวตักรรม และการสร้างองคค์วามรู้ใหม่  

ความกา้วหนา้ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยท่ีีมีผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้ม พลงังาน ผลิตภณัฑ์

การเกษตร การแพทย ์การส่ือสาร เศรษฐกิจ ธุรกิจ และสังคม 
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SG005 คณติศาสตร์และสถิติสําหรับชีวติประจําวนั  3(3-0-6) 

(Mathematics and Statistics for Daily Life) 

ความสาํคญัและบทบาทของคณิตศาสตร์และสถิติท่ีมีต่อวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 

คณิตศาสตร์และสถิติท่ีใชใ้นชีวติประจาํวนัและธุรกิจ  การใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปเพื่อการวเิคราะห์ขอ้มูลและ

การแปลผล 

 

3) กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ 

BG002 ธุรกจิสมัยใหม่ 3(3-0-6) 

(Modern  Business) 

 หลกัการและการประยกุตใ์ชค้วามรู้พื้นฐานทางดา้นธุรกิจ  รูปแบบการทาํธุรกิจสมยัใหม่   ความรู้

เบ้ืองตน้ทางดา้นการเงิน  เศรษฐศาสตร์  การบญัชี  กฎหมายธุรกิจ และสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ หลกั     

ธรรมาภิบาลในองคก์าร  จรรยาบรรณทางธุรกิจและความรับผดิชอบต่อสังคม 

  

4) กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ 

HG022 การบริหารตนเอง 3(3-0-6) 

(Self- Management) 

หลกัการและการประยกุตใ์ชค้วามรู้เร่ืองความแตกต่างระหวา่งบุคคลทางจิตวทิยา  พฤติกรรมทาง

สังคมของบุคคลและกลุ่มเก่ียวกบัการรับรู้  การเรียนรู้  แรงจูงใจ  ความฉลาดทางอารมณ์  การมีวฒิุภาวะ 

และสุขภาวะ  การนาํและการทาํงานเป็นทีม การจดัการความขดัแยง้อยา่งสร้างสรรค ์หลกัการคิดและการใช้

เหตุผล  การวเิคราะห์และเขา้ใจพฤติกรรมของมนุษยแ์ละนาํไปสู่การรู้จกัตนเอง เขา้ใจผูอ่ื้น และปรับตวัได ้ 

มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดาํเนินชีวติ 
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5) กลุ่มวชิาพฒันาคุณภาพชีวติ 

HG032 ทกัษะการดํารงชีวติในสังคมโลก  3(3-0-6) 

(Global Life Skills) 

ความรู้และทกัษะท่ีจาํเป็นในการดาํรงชีวติเก่ียวกบัสถาบนัทางสังคม  การเมืองและการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตย การเปล่ียนแปลงของสังคมโลกท่ีมีต่อเศรษฐกิจและสังคมไทย และกลุ่มประเทศ

อาเซียน ตลอดจนความแตกต่างทางดา้นศิลปวฒันธรรม ทกัษะทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการ

ส่ือสาร  รวมทั้งการพฒันาบุคลิกภาพ  การสมาคม  และการสร้างความน่าเช่ือถือในสังคม 

 

 

2. หมวดวชิาเฉพาะ 

ก. กลุ่มวชิาแกน  

HO101 ทกัษะการรู้สารสนเทศ    3(2-2-5) 

(Information Literacy Skills) 

ทกัษะการเรียนรู้  ความสาํคญั  กระบวนการพฒันาความรู้และทกัษะสารสนเทศ   ประกอบดว้ย  

การวเิคราะห์ความตอ้งการสารสนเทศ  การเลือกแหล่งและทรัพยากรสารสนเทศ  การสืบคน้สารสนเทศโดย

ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเป็นเคร่ืองมือ  การวเิคราะห์  สังเคราะห์และประเมินสารสนเทศ   การเรียบเรียง

และนาํเสนอสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ 

HO102 มนุษย์กบัอารยธรรม    3(3-0-6) 

          (Man and Civilization) 

 ววิฒันาการของมนุษยชาติทางดา้นการเมือง เศรษฐกิจ สังคม  วฒันธรรม   และศิลปวทิยาการ

ตั้งแต่ยคุเร่ิมแรกถึงปัจจุบนัในโลกตะวนัออกและตะวนัตก   คุณค่าของผลงานสร้างสรรคข์องมนุษยชาติ                

การสืบทอด การเกิดซํ้ าและการเปล่ียนแปลงของอารยธรรม 

HO103   สุนทรียวจัิกษ์    3(3-0-6) 

(Aesthetics Appreciation)  

คุณค่าและความงามของศิลปะแขนงต่างๆ การเขา้ถึงความงามในศิลปะ การมีประสบการณ์ใน

การดูงานศิลปะ  และการพฒันารสนิยมในการเสพงานศิลปะ 
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HO201 ภาษาและวฒันธรรม   3(3-0-6) 

 (Language and Culture) 

       ความสัมพนัธ์ระหวา่งภาษา วฒันธรรม กบัการส่ือสารในบริบทสังคมไทยและสังคมโลก   ภาษาท่ี

สะทอ้นความเป็นอยู่  ค่านิยม   ความเช่ือของคนในสังคม   การใชว้จันภาษาและอวจันภาษาท่ีเหมาะสมโดย

คาํนึงถึงความแตกต่างและความหลากหลายทางดา้นวฒันธรรม ดา้นความคิด 

HO202 การคิดเพือ่การพฒันา  3(3-0-6) 

 (Thinking for Development) 

ทฤษฎีความรู้เพื่อการพฒันา มิติของความจริง กระบวนการคิดวเิคราะห์เชิงเหตุผล  ตรรกวทิยา

แบบนิรนยัและอุปนยัเพื่อวเิคราะห์การอา้งเหตุผล วธีิการทางวทิยาศาสตร์  แนวคิดเพื่อการพฒันาตนและ

สังคมอยา่งย ัง่ยนื    ศาสนาและจริยธรรมเพื่อการอยูร่่วมกนัของมนุษย  ์

HO203 วาทศิลป์  3(2-2-5) 

 (Speech Communication) 

 ทฤษฎีการส่ือสารเบ้ืองตน้และการถ่ายทอดความคิดเป็นภาษา องคป์ระกอบของการพดูท่ีดี 

ความสาํคญัของการพดูในสังคม  การเลือกหวัขอ้เร่ืองท่ีพดู  การพิจารณาผูฟั้ง การปรับปรุงและสร้าง

บุคลิกภาพท่ีดีในการพดู และฝึกปฏิบติั 

HO301 จริยศาสตร์สําหรับชีวติประจําวนั  3(3-0-6) 

 (Ethics for Daily Life) 

             แนวคิดในการดาํเนินชีวติและแนวทางในการทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น  ทฤษฎีจริยศาสตร์ หลกัเกณฑ์

การตดัสินคุณค่าของการกระทาํ ปัญหาทางศีลธรรมท่ีทา้ทายต่อการตดัสินใจ การแกปั้ญหาชีวติโดยใช้

เหตุผล ความอดทน และยอมรับความแตกต่าง  สร้างสาํนึกพลเมือง และมีจิตอาสา 

HO302  กระบวนการกลุ่มในการแก้ปัญหา    3(2-2-5) 

 (Group Dynamics) 

            ทฤษฎีและเทคนิคต่างๆ ท่ีช่วยใหแ้กปั้ญหาในการทาํงานและการส่ือสารในหน่วยงาน                   

การฝึกจดัการดาํเนินการ    และเขา้ร่วมในการแกปั้ญหา    การฝึกสร้างนโยบายและจดักลุ่มการเรียนรู้ในรูป

ของคณะกรรมการ   การประชุมและการสัมภาษณ์ การศึกษาภาวะผูน้าํในรูปแบบต่างๆ 
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ข.   กลุ่มวชิาเอก 

 วชิาเอกบังคับ 

HN101 สารสนเทศกบัสังคม  3(3-0-6) 

 (Information and Society)       

             ความหมาย  ความสาํคญัและประเภทของสารสนเทศ  สารสนเทศกบัพฒันาการทางสังคม  

พฒันาการของการศึกษาในสาขาสารสนเทศศึกษา  ผูป้ฏิบติังานสารสนเทศ  ปรัชญา  จริยธรรมและ

จรรยาบรรณวชิาชีพ  พฒันาการและบทบาทของหน่วยงานบริการสารสนเทศ  นโยบายและกฎหมายท่ี

เก่ียวขอ้งกบัสารสนเทศ 

HN102 การพฒันาทรัพยากรสารสนเทศ       3(3-0-6) 

 (Information Resources Development)   

           การศึกษาความตอ้งการของผูใ้ช ้การจดัทาํนโยบายการพฒันาทรัพยากรสารสนเทศ การประเมิน

คุณค่าเพื่อการคดัเลือก การใชเ้คร่ืองมือช่วยในการคดัเลือก การจดัหา การประเมินทรัพยากรสารสนเทศ  

การจาํหน่ายออก 

HN201 ทรัพยากรสารสนเทศประเภทอ้างองิ       3(2-2-5) 

 (Reference Resources)                                   

               ความสาํคญั  ลกัษณะ  ประเภท  การประเมินคุณค่าและวธีิใชท้รัพยากรสารสนเทศประเภทอา้งอิง                  

ท่ีอยูใ่นรูปส่ือส่ิงพิมพ ์ และการสืบคน้ทรัพยากรสารสนเทศประเภทอา้งอิงในรูปส่ืออิเล็กทรอนิกส์   

HN202   การวเิคราะห์สารสนเทศ  3(2-2-5) 

 (Information Analysis) 

               การวเิคราะห์สารสนเทศดว้ยระบบทศนิยมดิวอ้ีและระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกนั 

HN203  การทาํดรรชนีและสาระสังเขป   3(2-2-5) 

 (Indexing and Abstracting) 

                ความหมาย  และประเภทของดรรชนีและสาระสังเขป การใชภ้าษาดรรชนีทั้งภาษาควบคุมและ

ภาษาธรรมชาติ  การกาํหนดศพัทด์รรชนี การจดัทาํดรรชนีและสาระสังเขป 
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HN204 การบริการและเผยแพร่สารสนเทศ   3(2-2-5) 

 (Information Services and Dissemination)        

               หลกัเกณฑแ์ละวธีิจดับริการสาํหรับหน่วยงานบริการสารสนเทศ  ประเภทของบริการ   การ

ส่งเสริมการอ่านและการใชส้ารสนเทศ  แนวคิดการจดับริการสารสนเทศบนเวบ็  การประชาสัมพนัธ์เพื่อ

งานบริการสารสนเทศ  จรรยาบรรณ มนุษยสัมพนัธ์กบัการใหบ้ริการสารสนเทศ  การตลาดกบังานบริการ

และเผยแพร่สารสนเทศ  วธีิประเมินผลการใหบ้ริการ 

HN301   การทาํรายการทรัพยากรสารสนเทศ    3(2-2-5)   

  (Cataloging of Information Resources)               

 ความหมาย วตัถุประสงค ์ และประโยชน์ของการทาํรายการทรัพยากรสารสนเทศ  หลกัเกณฑก์าร

ลงรายการท่ีเป็นมาตรฐานสากล  มาตรฐานโครงสร้างระเบียนบรรณานุกรม   แนวคิดเบ้ืองตน้เก่ียวกบั          

เมทาเดทา   

HN302   การจัดการห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศ             3(3-0-6) 

       (Management of Libraries and Information Centers)                                  

               หลกัทฤษฎีและแนวคิดในการจดัการ  การจดัการอาคารสถานท่ี   ภาวะผูน้าํและบุคลิกภาพ               

การเป็นผูน้าํ  การประชาสัมพนัธ์  แนวคิดใหม่ทางการบริหาร 

HN303   การพฒันาระบบสารสนเทศ        3(3-0-6) 

               (Informationsystems Development)                                                          

               แนวคิดเก่ียวกบัระบบสารสนเทศ  วงจรการพฒันาระบบ  เคร่ืองมือในการวเิคราะห์และออกแบบ

ระบบ  หลกัการวเิคราะห์   ออกแบบและพฒันาระบบสารสนเทศต่างๆ  ในหน่วยงานบริการสารสนเทศ                    

การทดสอบ      การติดตั้ง  การประเมินผลการใชง้าน  และการบาํรุงรักษาระบบ 

HN304    การจัดเกบ็และค้นคืนสารสนเทศ           3(2-2-5) 

   (Information Storage and Retrieval) 

               แนวคิดและทฤษฎีการจดัเก็บและคน้คืนสารสนเทศ  การจดัเก็บสารสนเทศในรูปเมทาเดทา     

หลกัการและกลยทุธ์การคน้คืนสารสนเทศ  การประเมินผล  
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HN305    การพฒันาฐานข้อมูลในงานสารสนเทศ                       3(2-2-5)                    

 (Database Development in Information Work)                                                          

                แนวคิดเร่ืองฐานขอ้มูล   ระบบการจดัการฐานขอ้มูล  สถาปัตยกรรมฐานขอ้มูล  แบบจาํลอง                   

ฐานขอ้มูล  การออกแบบและพฒันาฐานขอ้มูล  ภาษาท่ีใชใ้นการสร้างและเรียกใชข้อ้มูล  ความคงสภาพและ

ความไม่ขดัแยง้ของขอ้มูล  ความปลอดภยัของขอ้มูล   การกูฐ้านขอ้มูล ภาวะพร้อมกนัในการเขา้ถึง

ฐานขอ้มูล    การออกแบบและสร้างฐานขอ้มูลสาํหรับใชใ้นงานสารสนเทศ 

HN306   การวจัิยในสาขาสารสนเทศศึกษา           3(3-0-6)  

               (Research in Information Studies)        

               วตัถุประสงค ์ ความสาํคญั ประเภทของการวจิยั  ระเบียบวธีิวจิยั  กระบวนการวจิยั  การวเิคราะห์

ขอ้มูลและการนาํเสนอผลการวจิยั จริยธรรมในการวจิยั  

HN401   ห้องสมุดอเิลก็ทรอนิกส์        3(2-2-5)  

                (Electronic Libraries)   

               แนวคิดและหลกัการของหอ้งสมุดอิเล็กทรอนิกส์  การคดัเลือกและจดัหาระบบหอ้งสมุดอตัโนมติั  

การสร้างฐานขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบหอ้งสมุดอตัโนมติั  

 

 วชิาเอกเลอืก 

HN231   การอ่านเพือ่งานสารสนเทศ       3(2-2-5) 

 (Reading for Information Work)   

 เทคนิคการอ่าน   ฝึกทกัษะการอ่านเพื่อการคิดวเิคราะห์ เพื่อใชใ้นงานสารสนเทศ 

HN232   ภาษาองักฤษเพือ่งานสารสนเทศ  3(2-2-5) 

 (English for Information Work)       

            ฝึกทกัษะการฟัง พดู อ่าน และเขียนภาษาองักฤษ เพื่อใชใ้นงานสารสนเทศ  

HN233 การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์เบือ้งต้นเพือ่งานสารสนเทศ    3(2-2-5) 

           (Introduction to Computer Programming for Information Work) 

 หลกัพื้นฐานในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  ภาษาคอมพิวเตอร์  โครงสร้างโปรแกรม 

ขั้นตอนการพฒันาโปรแกรม  หลกัไวยากรณ์สาํหรับการเขียนโปรแกรม  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

เพื่องานสารสนเทศ           
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HN234  การพฒันาส่ือประสมเพือ่งานสารสนเทศ      3(2-2-5) 

    (Multimedia Development for Information Work)                                    

  ความสาํคญั  แนวคิด  หลกัการ  องคป์ระกอบ  ขั้นตอนการพฒันาและการนาํเสนอส่ือประสม            

การใชโ้ปรแกรมพฒันาส่ือประสมเพื่องานสารสนเทศ 

HN235 การจัดการเวบ็ไซต์เพือ่งานสารสนเทศ     3(2-2-5)      

           (Web Site Management for Information Work)   

              การออกแบบและพฒันาเวบ็ไซต ์ การจดัการสารสนเทศและการประเมินสารสนเทศบนเวบ็ไซต ์ 

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  โดยเนน้การประยกุตใ์ชใ้นงานสารสนเทศ 

HN331 แหล่งสารสนเทศทางธุรกจิและอุตสาหกรรม       3(3-0-6) 

          (Information Sources in Business and Industry)              

 ความหมาย  ประเภทของแหล่งสารสนเทศทางธุรกิจและอุตสาหกรรม   แหล่งผลิตและบริการ

สารสนเทศ   เครือข่ายสารสนเทศทางธุรกิจและอุตสาหกรรม  

HN332   การจัดการสารสนเทศธุรกจิ                                                3 (3-0-6)            

               (Management of Business Information)                        

                     ความสาํคญัของสารสนเทศธุรกิจ  ประเภท  องคป์ระกอบและลกัษณะของสารสนเทศธุรกิจ  ระบบส

สาํคญั เพื่อการจดัการธุรกิจ 

HN333   การตลาดเพือ่งานบริการสารสนเทศ             3(3-0-6)                                

              (Marketing for Information Services)  

               ความหมาย ความสาํคญั แนวคิด  ส่วนประสมทางการตลาด การวางแผนการตลาด การจดัการ

ลูกคา้สัมพนัธ์  การประยกุตก์ลยทุธ์การตลาดในงานบริการสารสนเทศ 

HN334   การจัดการสารสนเทศสํานักงาน          3(3-0-6) 

              (Office Information Management)                

              หลกัการจดัการสารสนเทศ  ความสาํคญัและประเภทของสารสนเทศสาํนกังาน  เทคโนโลยท่ีีใช้

ในการจดัการสารสนเทศสาํนกังาน  และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

HN335   กจิกรรมสารสนเทศเพือ่บริการสังคม                              3(2-2-5) 

               (Information Activities for Social Services)                            

 ความสาํคญัและประเภทของกิจกรรมสารสนเทศเพื่อบริการสังคม  กระบวนการจดักิจกรรมเพื่อ

บริการสังคม   
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HN336   การจัดการจดหมายเหตุ   3(3-0-6)  

               (Archives Management)                                                                            

   ประวติั   ความสาํคญั  หลกัการจดัการและการบริการเอกสารจดหมายเหตุ  การอนุรักษแ์ละการ

แปลงใหเ้ป็นดิจิทลั  

HN337   ประสบการณ์วชิาชีพ          3(0-20-10) 

              (Practicum)                                                  

               สอบผ่าน    HN102  การพฒันาทรัพยากรสารสนเทศ  และ 

     HN201  ทรัพยากรสารสนเทศประเภทอ้างองิ  และ 

         HN202  การวเิคราะห์สารสนเทศ  และ 

         HN203  การทาํดรรชนีและสาระสังเขป  และ 

         HN204  การบริการและเผยแพร่สารสนเทศ  และ 

         HN301  การทาํรายการทรัพยากรสารสนเทศ  และ 

         HN302  การจัดการห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศ   

               ฝึกงานประเภทต่างๆ ในหน่วยงานบริการสารสนเทศหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภาครัฐ

และเอกชน  โดยไดรั้บความเห็นชอบของสาขาวชิาและมีชัว่โมงฝึกงานไม่นอ้ยกวา่ 200 ชัว่โมง   

ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งเสนอรายงานการฝึกปฏิบติังานตามท่ีสาขาวชิากาํหนด 

HN431   บูรณาการความรู้เพือ่วชิาชีพสารสนเทศ   3(0-6-3) 

               (Knowledge Integration for Information Profession)  

               สอบผ่าน    HN337 ประสบการณ์วชิาชีพ                 

                ศึกษา  วเิคราะห์ ประมวลและบูรณาการความรู้  ในหวัขอ้ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการประกอบ

วชิาชีพ       

HN432   การจัดการความรู้ในห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศ 3(3-0-6)   

                (Knowledge Management in Libraries and Information Centers) 

                ความสาํคญั  ลกัษณะและกระบวนการในการจดัการความรู้  องคก์รแห่งการเรียนรู้  เทคนิคและเทคโ

ในการจดัการความรู้ในหอ้งสมุดและศูนยส์ารสนเทศ 
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HN433   คลงัความรู้ 3(2-2-5) 

                 (Knowledge Repositories)   

                           บทบาท  แนวคิด  และกระบวนการในการสร้างคลงัความรู้  ไดแ้ก่ การแสวงหา การรวบรวม การ

วเิคราะห์ การสังเคราะห์ การทาํเหมือง การนาํเสนอและการเผยแพร่  

HN434    การจัดการโครงการเพือ่งานสารสนเทศ           3(2-2-5) 

                (Project Management for Information Work)      

                หลกัการจดัการโครงการ ประเภทของโครงการ การกาํหนดวตัถุประสงค ์ การวเิคราะห์โครงการ 

การประเมินผลและการปรับปรุงโครงการ  การเขียนและการนาํเสนอโครงการ  เทคโนโลยท่ีีใชใ้นการ

จดัการโครงการ 

HN435    ธุรกจิสารสนเทศ                             3(3-0-6) 

                (Information Business)    

                ความหมาย  ขอบเขต  และประเภทของธุรกิจสารสนเทศ  หลกัการบริหารจดัการเพื่อการดาํเนินงาน

สารสนเทศ  การบริหารและควบคุมการผลิต  การตลาด  การใชพ้าณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ในการทาํธุรกิจสารสนเท

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

HN436    การประมวลสารสนเทศสําเร็จรูป                  3(2-2-5) 

                (Information Repackaging)                       

                ความสาํคญั  แนวคิด หลกัการ กระบวนการปรับเน้ือหาและรูปแบบของสารสนเทศใหเ้หมาะสม

กบัการใชง้านของผูใ้ชเ้ฉพาะกลุ่ม     การจดัการหน่วยงานประมวลสารสนเทศสาํเร็จรูป    

HN437    การศึกษาอสิระ 3(0-6-3) 

               (Independent Study)         

        การเลือกศึกษาหวัขอ้ท่ีผูเ้รียนแต่ละคนสนใจเก่ียวกบัสารสนเทศศึกษาโดยใหเ้ขียนรายงาน

การศึกษาท่ีสมบูรณ์ 1 ฉบบั  หวัขอ้ท่ีศึกษาจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากอาจารยป์ระจาํวชิา 

HN438    สหกจิศึกษา 6(0- 40-20) 

                (Co-operative  Education)   

  การปฏิบติังานจริงในสถานประกอบการอยา่งมีระบบ ตามสาขาวชิาท่ีศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ภาค

การศึกษา  ในฐานะพนกังานชัว่คราว นกัศึกษาจะตอ้งเขา้รับการเตรียมความพร้อมทั้งทางดา้นวชิาการ และ

การปฏิบติัตนในสังคม การทาํงาน รวมทั้งดาํเนินการตามขั้นตอนของสหกิจศึกษาท่ีมหาวทิยาลยักาํหนด  

การปฏิบติังานและการประเมินผลอยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดูแลของอาจารยท่ี์ปรึกษาของสาขาวชิา และพนกังาน

ท่ีปรึกษาท่ีสถานประกอบการมอบหมาย   
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ค.   กลุ่มวชิาโท 

 กลุ่มวชิาโทต่างสาขาในคณะมนุษยศาสตร์ 

สาขาวชิาภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสารธุรกจิ 

HX001   การส่ือสารธุรกจิ 1 3(2-2-5) 

              (Business Communication 1) 

              หลกัการเขียนจดหมายธุรกิจท่ีดี  และการฝึกเขียนโดยเนน้ความถูกตอ้งของรูปแบบของจดหมาย                   

ความเหมาะสมของถอ้ยคาํและความชดัเจนของขอ้ความ  การฝึกเขียนจดหมายประเภทต่างๆทั้งในรูปแบบ

ธรรมดาและอิเล็กทรอนิกส์  การเขียนประวติัยอ่  การเขียนจดหมายสมคัรงาน การกรอกใบสมคัร  การสัมภาษณ์

เขา้ทาํงาน 

HX002   การสนทนาภาษาองักฤษธุรกจิ 3(1-4-4) 

              (Business English Conversation) 

             การฝึกทกัษะการสนทนาเพื่อใชใ้นการติดต่อทางธุรกิจ ไดแ้ก่ การนาํเสนอ  การเจรจาต่อรอง  โดย

เนน้ความคล่องในการใชภ้าษา  และการเลือกใชค้าํศพัทแ์ละสาํนวนท่ีถูกตอ้งเหมาะสมกบัสถานการณ์ต่างๆ 

HX003   เทคนิคการอภิปราย 3(2-2-5) 

                (Discussion Techniques) 

                 สอบผ่าน    HX002 การสนทนาภาษาองักฤษธุรกจิ  

                หลกัและวธีิการอภิปรายกลุ่ม  การฝึกอภิปรายในหวัขอ้ต่างๆ ท่ีน่าสนใจและเหมาะสมกบัระดบั

ของผูเ้รียน  การฝึกบทบาทในการอภิปรายทั้งในฐานะผูฟั้ง  ผูพ้ดู  และผูด้าํเนินการอภิปราย  

HX004   การส่ือสารธุรกจิ 2 3(2-2-5) 

               (Business Communication 2) 

                สอบผ่าน   HX001 การส่ือสารธุรกจิ 1 

                หลกัและการฝึกเขียนบนัทึกขอ้ความท่ีใชใ้นสาํนกังาน  บนัทึกการประชุม  รายงานการปฏิบติังาน

โดยสรุป   และสารในวาระสาํคญัขององคก์ร  การฝึกใชภ้าษาองักฤษสาํหรับการประชุมในสถานการณ์

จาํลอง (Simulation) 
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HX005   การเขียนทางธุรกจิ 3(2-2-5) 

               (Writing for Business) 

               สอบผ่าน   HX004   การส่ือสารธุรกจิ 2 

                หลกัและการฝึกเขียนขอ้ความดา้นธุรกิจในเร่ืองการใหข้อ้มูลเก่ียวกบัสินคา้  การบริการ และ                

ข่าวประชาสัมพนัธ์     และ กิจกรรมต่างๆ  เพื่อประชาสัมพนัธ์องคก์รผา่นส่ือส่ิงพิมพแ์ละส่ืออิเล็กทรอนิกส์  

การส่ือความหมาย  ลีลาภาษาท่ีใช ้ องคป์ระกอบสาํคญัของการเขียนแต่ละประเภท  และรูปแบบการนาํเสนอ 

 

สาขาวชิาภาษาองักฤษและการแปล   

HX101  การเขียนภาษาองักฤษ 3(1-4-4) 

                (English Writing) 

                หลกัการเขียนยอ่หนา้ เรียงความและการเขียนสรุปความเบ้ืองตน้  

HX102  การแปลองักฤษ-ไทยเบือ้งต้น 3(1-4-4) 

                (Introduction to English – Thai Translation) 

 หลกัการแปล และการแปลในระดบัคาํ วลี ประโยคและยอ่หนา้ จากภาษาองักฤษเป็นภาษาไทย  

HX103 การแปลไทย-องักฤษเบือ้งต้น 3(1-4-4) 

                 (Introduction to Thai – English Translation) 

                หลกัการแปลและการแปลในระดบัคาํ วลี ประโยคและยอ่หนา้ จากภาษาไทยเป็นภาษาองักฤษ  

HX104  การแปลข่าวและสารคด ี1 3(1-4-4) 

                 (News and Documentary Translation1) 

 ศึกษาก่อน HX102 การแปลองักฤษ-ไทยเบือ้งต้น 

   การแปลข่าวและสารคดีประเภทต่าง ๆ จากภาษาองักฤษเป็นภาษาไทย โดยเนน้ความถูกตอ้งและ

ความเหมาะสมของภาษา 

HX105  การแปลเพือ่ธุรกจิและการประชาสัมพนัธ์ 1 3(1-4-4) 

                 (Business and Public Relations Translation1) 

 ศึกษาก่อน HX102 การแปลองักฤษ-ไทยเบือ้งต้น 

                การแปล ผลงาน ดา้นธุรกิจ และประชาสัมพนัธ์ จากภาษาองักฤษเป็นภาษาไทย โดยเนน้ความ

ถูกตอ้งและความเหมาะสมของภาษา 

 



 

รายละเอียดของหลกัสูตร (มคอ.2) -54 

 

สาขาวชิาภาษาญีปุ่่ น 

HX201  ภาษาญีปุ่่ น 1                                                       3(2-2-5) 

                (Japanese1) 

                ศึกษาอกัษรญ่ีปุ่นทั้ง 3 ประเภท ประมาณ 50 ตวั ฝึกฝนสาํนวนแนะนาํตนเอง คาํทกัทายท่ีถูกตอ้ง

ตามกาลเทศะ ตวัเลข โครงสร้างประโยคพื้นฐาน การใชค้าํคุณศพัทแ์ละคาํกริยา เพื่อใหส้ามารถส่ือสารอยา่ง

ง่ายได ้ ไดแ้ก่ การถามราคา การบอกเวลา เป็นตน้ 

HX202  ภาษาญีปุ่่น 2                                                       3(2-2-5)    

                (Japanese2) 

                สอบผ่าน  HX201 ภาษาญีปุ่่น 1 

 ศึกษาอกัษรคนัจิเพิ่มข้ึนอีกประมาณ 100 ตวั ฝึกฝนการใชรู้ปประโยคพื้นฐานต่างๆ อาทิ การ

แสดงความตอ้งการ การอธิบายเหตุผล การเปรียบเทียบ การอนุญาต การขอร้อง เสริมสร้างทกัษะการฟัง พดู 

อ่านและเขียนในระดบัท่ีสูงข้ึนโดยเนน้ใหผู้เ้รียนสามารถนาํไปประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้ง และสามารถ

สร้างสัมพนัธ์อนัดีกบัผูอ่ื้น 

HX203  ภาษาญีปุ่่น 3                 3(2-2-5)  

                 (Japanese3) 

                 สอบผ่าน  HX202 ภาษาญีปุ่่น 2 

                 ศึกษาอกัษรคนัจิเพิ่มข้ึนประมาณ 100 ตวั ฝึกฝนการใชรู้ปประโยคต่างๆ  ท่ีจาํเป็นต่อการส่ือสาร 

อาทิ การหา้มปราม การช้ีแจงกฎขอ้บงัคบั การบอกความสามารถ การเรียงลาํดบัเหตุการณ์ก่อนหลงั การ

แสดงความคิดเห็น การถ่ายทอดคาํพดูของผูอ่ื้น ประโยคความซอ้นต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างทกัษะดา้นการฟัง 

พดู อ่านและเขียนในระดบัท่ีสูงข้ึน และสามารถนาํความรู้ไปปรับใชเ้องไดต้ามสถานการณ์ 

HX204   ภาษาญีปุ่่น 4       3(2-2-5)   

                 (Japanese4)    

                 สอบผ่าน  HX203 ภาษาญีปุ่่น 3 

                 ศึกษาอกัษรคนัจิเพิ่มข้ึนประมาณ 150 ตวั ฝึกฝนการใชโ้ครงสร้างประโยคท่ีซบัซอ้นข้ึน อาทิ  การ                  

ตั้งเง่ือนไข การบรรยายสภาพของส่ิงต่าง ๆ  การแสดงเจตนา การแนะนาํ การใชภ้าษาใหเ้หมาะสมตาม

สถานการณ์และบุคคล ฯลฯ ตลอดจนฝึกการอ่านความเรียงขนาดสั้นเพื่อเสริมสร้างทกัษะการฟัง พดู อ่าน

และเขียนในระดบัท่ีสูงข้ึน  
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HX205  การสนทนาภาษาญีปุ่่น 1                                         3(2-2-5)       

                (Japanese Conversation 1)   

                สอบผ่าน  HX203 ภาษาญีปุ่่น 3 

  วธีิการสนทนาในหวัขอ้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวติประจาํวนัโดยใชค้าํศพัทแ์ละรูปประโยคท่ีไดเ้รียนมา 

โดยจะฝึกฝนจากสถานการณ์จาํลอง เหตุการณ์สมมติ หรือสถานการณ์ตามท่ีผูส้อนกาํหนด เพื่อใหส้ามารถ

ใชส้าํนวนภาษาไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม ทั้งน้ีจะสอดแทรกทศันคติ วธีิคิด ตลอดจนวฒันธรรมของคน

ญ่ีปุ่น ซ่ึงจะนาํมาซ่ึงความเขา้ใจอนัดีระหวา่งผูพ้ดูและผูฟั้ง 

 

สาขาวชิาภาษาจีน 

HX306 ภาษาจีนเพือ่การส่ือสาร 1 3(2-2-5)  

 ( Chinese for Communication 1) 

 ระบบการถอดเสียงภาษาจีนกลางดว้ยอกัษรโรมนั( Pinyin Romanization) และการฝึกออกเสียง

ภาษาจีนใหถู้กตอ้ง โครงสร้างตวัอกัษร  หลกัการเขียนตวัอกัษร และหมวดนาํอกัษรจีนท่ีมีความถ่ีในการใช้

สูง คาํศพัทพ์ื้นฐานเพื่อการส่ือสารเบ้ืองตน้ ในวงคาํศพัทท่ี์ไม่ตํ่ากวา่ 200 คาํ โครงสร้างไวยากรณ์พื้นฐาน 

การฝึกทกัษะการฟัง  พดู  อ่าน เขียนและแปล 

HX307 ภาษาจีนเพือ่การส่ือสาร 2 3(2-2-5)  

 ( Chinese for Communication 2) 

 สอบผ่าน HX306  ภาษาจีนเพือ่การส่ือสาร 1 

 คาํศพัทพ์ื้นฐานเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั ในวงคาํศพัทท่ี์เพิ่มข้ึนจากเดิมไม่ตํ่ากวา่ 200 คาํ 

โครงสร้างไวยากรณ์พื้นฐานท่ีซบัซอ้นมากข้ึน การฝึกทกัษะการฟัง  พดู  อ่าน เขียนและแปล 

HX308 ภาษาจีนเพือ่การส่ือสาร 3 3(2-2-5)  

 ( Chinese for Communication 3) 

 สอบผ่าน HX307  ภาษาจีนเพือ่การส่ือสาร 2 

 คาํศพัทเ์พื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนัในวงคาํศพัทท่ี์เพิ่มข้ึนจากเดิมไม่ตํ่ากวา่ 200 คาํ 

โครงสร้างไวยากรณ์ท่ีมีความซบัซอ้น การฝึกทกัษะการฟัง  พดู  อ่าน เขียนและแปล 
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HX309 ภาษาจีนเพือ่ธุรกจิข้ันพืน้ฐาน       3(2-2-5) 

  ( Fundamental of Business Chinese) 

 สอบผ่าน HX308  ภาษาจีนเพือ่การส่ือสาร 3 

 คาํศพัท ์สาํนวน โครงสร้างท่ีใชใ้นแวดวงธุรกิจ การฝึกทกัษะการฟัง พดู อ่านเขียนและแปลจาก

บทสนทนา บทความ ข่าวท่ีเก่ียวขอ้ง      

HX310 ภาษาจีนเพือ่ธุรกจิการท่องเทีย่ว 3(2-2-5)  

 ( Business Chinese for Tourism) 

 สอบผ่าน HX308  ภาษาจีนเพือ่การส่ือสาร 3 

 ศพัท ์ สาํนวนท่ีใชใ้นธุรกิจการท่องเท่ียว  ขอ้มูลเก่ียวกบัโรงแรมและสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสาํคญั

ทั้งของไทยและจีน  โดยเนน้การฝึกทกัษะพดูทั้งในส่วนของผูใ้หบ้ริการและผูใ้ชบ้ริการ 

HX311 ภาษาจีนเพือ่ธุรกจิบันเทงิ 3(2-2-5)  

 ( Business Chinese for Entertainment) 

 สอบผ่าน HX308  ภาษาจีนเพือ่การส่ือสาร 3  

 ศพัท ์สาํนวนภาษาจีนท่ีใช้ ในธุรกิจ บนัเทิงประเภทต่างๆ ไดแ้ก่ บทสารคดี บทภาพยนตร์                      

บทเพลงจีน บทโทรทศัน์  บทละคร บทสัมภาษณ์ การ์ตูน เป็นตน้ 

HX312 วฒันธรรมทางธุรกจิของจีน     3(2-2-5)  

 ( Chinese Business Culture) 

 สอบผ่าน HX308  ภาษาจีนเพือ่การส่ือสาร 3  

 วฒันธรรม และแนวคิดในการ ดาํเนินธุรกิจ ของชาวจีน ความเคยชินในพฤติกรรมการทาํธุรกิจ

ของคนจีน อุปนิสัยการทาํการคา้ของคนจีนในทอ้งถ่ินต่างๆ 

 

สาขาวชิาภาษาไทยเพือ่การส่ือสาร 

HX416   ภาษาไทยธุรกจิ 3(2-2-5) 

  (Business Thai) 

หลกัการใชภ้าษาท่ีเหมาะสมในการติดต่อส่ือสารทางธุรกิจ  การอ่านและการเขียนทางธุรกิจ

รูปแบบต่าง ๆ ไดแ้ก่ จดหมาย รายงานการประชุม โครงการ ประกาศ คาํสั่งและเอกสารทางธุรกิจอ่ืน ๆ เพื่อ

ใชภ้าษาไทยธุรกิจไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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HX417 ภาษาในสังคมไทย 3(3-0-6) 

  (Language in Thai Society) 

ความหลากหลายทางภาษาท่ีปรากฏในสังคมไทย ลกัษณะของภาษาเฉพาะกลุ่มและภาษาเฉพาะ

วงการในสังคมไทย สาเหตุ ปัจจยั และองคป์ระกอบท่ีทาํใหเ้กิดลกัษณะเฉพาะทางภาษา  ความสัมพนัธ์

ระหวา่งภาษากบัสังคมไทย 

HX418 ภาษาไทยสําหรับการนําเสนอต่อประชุมชน 3(2-2-5)  

  (Thai Language for Public Presentation) 

หลกัการใชภ้าษาไทยในการนาํเสนอในท่ีประชุมชน การกาํหนดวตัถุประสงคข์องการนาํเสนอ 

และการวเิคราะห์กลุ่มผูฟั้ง เพื่อจดัเตรียมเคา้โครงและรูปแบบในการนาํเสนอท่ีเหมาะสม ฝึกทกัษะการใช้

ภาษาไทยในการนาํเสนอโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํเร็จรูปและอุปกรณ์สาํหรับการนาํเสนอ 

HX419 วรรณกรรมไทยร่วมสมัย 3(3-0-6) 

  (Contemporary Thai Literary Works) 

ความหมายและความเป็นมาของวรรณกรรมไทยร่วมสมยั   ลกัษณะและการเปล่ียนแปลงของ

วรรณกรรมไทยภายหลงัการรับอิทธิพลจากตะวนัตก รูปแบบ  เน้ือหา  แนวคิด และกลวธีิการประพนัธ์ของ

วรรณกรรมไทยร่วมสมยั และเลือกอ่านวรรณกรรมไทยร่วมสมยัท่ีน่าสนใจ 

HX420 ศิลปะการเขียนเพือ่ส่ือร่วมสมัย 3(2-2-5) 

  (Art of Writing for Contemporary Media) 

ธรรมชาติและรูปแบบของส่ือต่าง ๆ ท่ีปรากฏในสังคมร่วมสมยั ไดแ้ก่ ส่ือส่ิงพิมพ ์ ส่ือ

วทิยกุระจายเสียง ส่ือวทิยโุทรทศัน์ ส่ืออินเทอร์เน็ต หลกัการเขียนและศิลปะการใชภ้าษาท่ีเหมาะสมกบัส่ือ

ร่วมสมยัประเภทต่าง ๆ และฝึกปฏิบติั 

HX421 การสัมภาษณ์ในงานอาชีพ 3(2-2-5) 

  (Interview in Career Professionals) 

 หลกัการสัมภาษณ์ การเตรียมการสัมภาษณ์ การแกปั้ญหาระหวา่งการสัมภาษณ์ การสัมภาษณ์ใน

งานอาชีพ และฝึกปฏิบติั 
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กลุ่มวชิาโทต่างคณะ 

คณะบริหารธุรกจิ 

 วชิาโทสาขาวชิาบริหารธุรกจิ 

BX001  หลกัการจัดการ  3(3-0-6) 

 (Principles of Management) 

 เทยีบเท่า BA921 องค์การและการจัดการ (คณะบัญชี) 

 ลกัษณะขององคก์ารและการบริหาร   ววิฒันาการของแนวความคิดและทฤษฎีทางการจดัการ    

หลกัและแนวคิดท่ีเก่ียวกบัหนา้ท่ีดา้นการจดัการ   ไดแ้ก่    การวางแผน    การจดัองคก์าร    การสั่งการ    การ

ชกันาํ  และการควบคุม  รวมถึงศึกษาสภาพแวดลอ้มท่ีมีอิทธิพลต่อการบริหาร  ความรับผดิชอบต่อสังคม

และจริยธรรมทางธุรกิจ 

BX003 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ 3(3-0-6) 

 (Human Resource Management in Organizations) 

 แนวความคิดสมยัใหม่ในการใชท้รัพยากรมนุษยใ์หเ้กิดประโยชน์ต่อองคก์าร  การพฒันาบุคลากร  

การประเมินผลและการควบคุมการปฏิบติังาน  ตลอดจนวธีิธาํรงรักษาบุคลากรใหเ้กิดความพึงใจในการ

ปฏิบติังาน 

BX004 การเงินธุรกจิเบือ้งต้น 3(3-0-6) 

 (Introduction to Business Finance) 

 เทยีบเท่า  BA923 การเงินธุรกจิ (คณะบัญชี) หรือ 

             EC204  การเงินธุรกจิสําหรับนักเศรษฐศาสตร์ (คณะเศรษฐศาสตร์) 

 เป้าหมายและหนา้ท่ีในการบริหารงานการเงินเบ้ืองตน้  งบการเงินและการนาํขอ้มูลจากงบการเงิน

ไปใชป้ระโยชน์ในการวเิคราะห์ทางการเงิน  การจดัการเงินสด  ลูกหน้ีและสินคา้  การจดัหาเงินทุน  

การศึกษาโครงสร้างและตน้ทุนของเงินทุน   การวเิคราะห์โครงการลงทุน 

BX005 การจัดการการปฏิบัติการ 3(3-0-6) 

 (Operations  Management) 

 เทยีบเท่า BA924  การจัดการการปฏิบัติการ (คณะบัญชี) 

 ลกัษณะและความสาํคญัของการจดัการการผลิตและบริการ  การกาํหนดความตอ้งการของลูกคา้  

การตดัสินใจดา้นการผลิต  การเลือกทาํเลท่ีตั้ง  การวางผงัโรงงาน  การวางแผนและการควบคุมการผลิต  การ

จดัการความปลอดภยัในโรงงาน  ระบบการจดัซ้ือ  ระบบการควบคุมของคงคลงั  และระบบการบาํรุงรักษา  
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การวางแผนวตัถุดิบ  การปรับการขนส่งและการใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปเขา้ช่วยในการจดัการดา้นการผลิต

และการบริการ 

BX012 การบริหารการตลาด 3(3-0-6) 

 (Marketing Management) 

 ความหมาย  ความสาํคญัและกระบวนการของการตลาด  แนวคิดและหลกัการตลาดสมยัใหม่  

หนา้ท่ีทางการตลาด  การแบ่งส่วนตลาด  การเลือกตลาดเป้าหมาย  การกาํหนดตาํแหน่งตลาด  สถาบนั

ทางการตลาด  พฤติกรรมผูบ้ริโภค  ส่วนผสมทางการตลาด  ไดแ้ก่  ผลิตภณัฑ ์ราคา  การจาํหน่าย  และการ

ส่งเสริมการตลาด  การวจิยัตลาด  ส่ิงแวดลอ้มท่ีมีอิทธิพลทางการตลาดตลอดจนบทบาท หนา้ท่ีความ

รับผดิชอบของการตลาดต่อสังคม  รวมทั้งแนวคิด  ทฤษฎีในการจดัการทางการตลาด 

BX006 การจัดการธุรกจิข้ามชาต ิ 3(3-0-6) 

 (Multinational Business Management)  

 ศึกษาก่อน  BX001 หลกัการจัดการ หรือ  

                  BA921 องค์การและการจัดการ (คณะบัญชี) หรือเทยีบเท่า 

 ลกัษณะของธุรกิจขา้มชาติ  ผลกระทบจากภาวะแวดลอ้มในแต่ละประเทศ  ไดแ้ก่  การเมือง  

เศรษฐกิจ  สังคม  วฒันธรรม  ตวับทกฎหมายท่ีเก่ียวกบัธุรกิจ ฯลฯ  การจดัการธุรกิจขา้มชาติตลอดจนศึกษา

ถึงปัญหาต่างๆท่ีเกิดข้ึน 

BX007 การบริหารการเงิน   3(3-0-6) 

 (Financial  Management) 

 ศึกษาก่อน    BX004  การเงินธุรกจิเบือ้งต้น หรือ  

                       BA205  การเงินธุรกจิ  หรือ  

                       BA923  การเงินธุรกจิ  หรือ  

                       EC204  การเงินธุรกจิสําหรับนักเศรษฐศาสตร์ หรือเทยีบเท่า 

 นโยบายการเงินต่างๆอนัมีผลต่อการตดัสินใจในการบริหารการเงินของธุรกิจ  เทคนิคท่ีใชใ้นการ

บริหารการเงิน  การจดัหาเงินทุนจากแหล่งต่างๆโครงสร้างของเงินทุน  การจดัการสินทรัพยห์มุนเวยีนและ

สินทรัพยถ์าวร  ตลอดจนแนวทางต่างๆในการเพิ่มมูลค่าสินทรัพยข์องกิจการ 
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BX009 การส่งเสริมการตลาดและการส่ือสารการตลาด 3(3-0-6) 

 (Promotion and Marketing Communication) 

 ศึกษาก่อน    BX012  การบริหารการตลาด  หรือ  

                                   BA201  หลกัการตลาด  หรือ  

                                   BA922  หลกัการตลาด หรือเทยีบเท่า 

 เทยีบเท่า      BK304  การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ (คณะบริหารธุรกจิ) 

      BX304  การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ (คณะบริหารธุรกจิ) 

 ความรู้เบ้ืองตน้ของการส่งเสริมการตลาดและการส่ือสารการตลาด เขา้ใจถึงการวางแผนการ

ส่งเสริมการตลาด รวมถึงกลยทุธ์ของการส่งเสริมการตลาด โดยใหเ้ขา้ใจในแต่ละเคร่ืองมือของการส่งเสริม

การตลาดในดา้นการโฆษณา  การส่งเสริมการขาย  การใชพ้นกังานขาย  การประชาสัมพนัธ์  การตลาด

ทางตรง  การตลาดผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์  รวมถึงเคร่ืองมือการส่งเสริมการตลาดอ่ืนๆ ไดแ้ก่ การทาํ 

Entertainment Marketing ตลอดจนความเขา้ใจเบ้ืองตน้เก่ียวกบัการตลาดแบบบูรณาการและการบริหาร

ลูกคา้สัมพนัธ์ 

BX010 การสรรหาและการคัดเลอืกทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6) 

 (Human Resource Recruitment and Selection) 

 ศึกษาก่อน  BH302  การจัดการทรัพยากรมนุษย์  หรือ  

                     BX003  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ หรือเทยีบเท่า 

 เทยีบเท่า    BH303 การสรรหาและการคัดเลอืกทรัพยากรมนุษย์ (คณะบริหารธุรกจิ) 

 หลกัการ  แนวคิดและกระบวนการวางแผนกาํลงัคนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว   การคดัเลือก

บุคลากร  การวเิคราะห์ทรัพยากรมนุษย ์ และการปริมาณงานขององคก์าร  วธีิการสรรหาการคดัเลือก  

รวมทั้งวเิคราะห์วธีิการใชแ้บบทดสอบต่างๆ ในการคดัเลือกทรัพยากรมนุษยท่ี์มีคุณภาพใหแ้ก่องคก์าร 

BX011 การเจรจาต่อรอง 3(3-0-6) 

 (Negotiation) 

 เทยีบเท่า    BM305  การเจรจาต่อรอง (คณะบริหารธุรกจิ) 

BX503  การเจรจาต่อรอง (คณะบริหารธุรกจิ) 

 แนวคิดของการเจรจาต่อรอง  หลกัเกณฑ ์องคป์ระกอบท่ีสาํคญัในการเจรจาต่อรอง  ศิลปะการ

เจรจาต่อรอง  ยทุธวธีิและการประเมินกลยทุธ์ในการเจรจาต่อรอง 

 



 

รายละเอียดของหลกัสูตร (มคอ.2) -61 

 

คณะบัญชี 

 วชิาโทสาขาวชิาบัญชี   

AX001 การบัญชีเบือ้งต้น                             3(2-2-5) 

 (Introduction to Accounting) 

 เทยีบเท่า     AC911 หลกัการบัญชี 1 หรือ  

  AC914  หลกัการบัญชี  หรือ 

  AC931  บัญชีสําหรับนักเศรษฐศาสตร์  หรือ  

  AC951  หลกัการบัญชีเบือ้งต้น 

 ค วามหมาย  วตัถุประสงคข์องการบญัชี  ประโยชน์ของขอ้มูลทาง การบญัชี  แม่บทการ

บญัชี  หลกัการและวธีิการบนัทึกบญัชีตามหลกัการบญัชีคู่  การบนัทึกบญัชี ตามวงจรบญัชี  การจดัทาํ

งบทดลอง  กระดาษทาํการ  งบการเงินสาํหรับกิจการใหบ้ริการ  กิจการซ้ือขายสินคา้  และ กิจการ

อุตสาหกรรม  บญัชีภาษีมูลค่าเพิ่ม  สมุดรายวนัเฉพาะ  ระบบใบสาํคญั  และระบบเงินสดยอ่ย 

AX002 การบัญชีช้ันกลาง 1 3(2-2-5) 

 (Intermediate Accounting 1) 

 สอบผ่าน  AX001  การบัญชีเบือ้งต้น หรือ  

   AC911 หลกัการบัญชี 1 หรือ  

   AC914  หลกัการบัญชี  หรือ  

   AC931  บัญชีสําหรับนักเศรษฐศาสตร์  หรือ 

   AC951  หลกัการบัญชีเบือ้งต้น 

 ความหมาย การจาํแนกประเภท  การรับรู้รายการ การวดัมูลค่า และการตีราคาสินทรัพย ์ วธีิการ

คาํนวณค่าเส่ือมราคาและค่าสูญส้ิน  การเปล่ียนแปลงในมูลค่าของสินทรัพย ์ การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

ความรู้เก่ียวกบัหลกัการและวธีิการทางบญัชีท่ีสามารถนาํไปใชใ้นทางปฏิบติั   
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AX003 การบัญชีช้ันกลาง 2 3(2-2-5) 

 (Intermediate Accounting 2) 

 สอบผ่าน AX001  การบัญชีเบือ้งต้น หรือ  

  AC911  หลกัการบัญชี 1 หรือ   

  AC914  หลกัการบัญชี  หรือ  

  AC931  บัญชีสําหรับนักเศรษฐศาสตร์  หรือ 

  AC951  หลกัการบัญชีเบือ้งต้น 

หลกัการและวธีิการบญัชีเก่ียวกบัหน้ีสินในเร่ืองการจาํแนกประเภทหน้ีสิน  การรับรู้และ

การวดัมูลค่าหน้ีสิน  การตีราคา  การแสดงรายการหน้ีสินในงบ แสดงฐานะการเงิน  และการ เปิดเผยขอ้มูล

หน้ีสินใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการบญัชี   การบญัชีเก่ียวกบัส่วนทุน ของหา้งหุน้ส่วน บริษทัจาํกดั และ

บริษทัมหาชนจาํกดั ในเร่ืองการจดัตั้งกิจการ การดาํเนินงาน และการแบ่งผลกาํไร ขาดทุน   การเปล่ียนแปลง

ส่วนของเจา้ของ  การเลิกกิจการ  และการชาํระบญัชี  ตลอดจนการแสดงรายการส่วนของเจา้ของใน

งบแสดงฐานะการเงิน และการเปิดเผยขอ้มูลส่วนของเจา้ของ รวมทั้งงบกระแสเงินสด 

AX004 การบัญชีต้นทุน 3(2–2-5) 

(Cost Accounting) 

 สอบผ่าน  AX001 การบัญชีเบือ้งต้น หรือ  

  AC911 หลกัการบัญชี 1 หรือ  

  AC914 หลกัการบัญชี หรือ  

  AC931 บัญชีสําหรับนักเศรษฐศาสตร์  หรือ  

  AC951  หลกัการบัญชีเบือ้งต้น 

 วตัถุประสงค ์ แนวคิด  และขอบเขตของการบญัชีตน้ทุน  การจาํแนกประเภทตน้ทุน              

งบการเงินของกิจการผลิตสินคา้  และการคิดตน้ทุนผลิตภณัฑ ์ ระบบบญัชีตน้ทุนจริง ระบบบญัชีตน้ทุน

ปกติ ระบบบญัชีตน้ทุนมาตรฐาน  การปันส่วนตน้ทุน การบญัชีตน้ทุนงานสั่งทาํ การบญัชีตน้ทุน

ช่วง  การบญัชี เก่ียวกบัเศษวสัดุของเสีย  และสินคา้มีตาํหนิ  การบญัชีผลิตภณัฑร่์วมและผลิตภณัฑพ์ลอย

ได ้ ตน้ทุนฐานกิจกรรม 
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AX005 การบัญชีบริหาร    3(2-2-5) 

 (Managerial Accounting) 

 สอบผ่าน   AX004  การบัญชีต้นทุน 

 วตัถุประสงค ์แนวคิดและขอบเขตของการบญัชีบริหาร  การคาํนวณตน้ทุนตามระบบตน้ทุน               

คิดเตม็และระบบตน้ทุนผนัแปร การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ของ ตน้ทุน-ปริมาณ-กาํไร  การใชข้อ้มูลเพื่อ

การตดัสินใจระยะสั้น  การกาํหนดราคาขาย    การกาํหนดราคาโอน  การบญัชีตามความรับผดิชอบและ

การวดัผลการปฏิบติังาน  การวเิคราะห์การจ่ายลงทุน การจดัทาํงบประมาณ 

AX006 การภาษีอากร 1  3(2–2-5) 

 (Taxation 1) 

 หลกัเกณฑ ์และวธีิการจดัเก็บภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล  ภาษีมูลค่าเพิ่ม  

ภาษีธุรกิจเฉพาะ  และอากรแสตมป์  ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย 

AX007 ระบบสารสนเทศเบือ้งต้น  3(3–0-6) 

 ( Introduction to Information Systems) 

 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัระบบสารสนเทศ  บทบาทและองคป์ระกอบของระบบสารสนเทศในองคก์ร  

รูปแบบและโครงสร้างของระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศยอ่ยทางธุรกิจ การเขา้ถึงระบบสารสนเทศ การ

ประยกุตใ์ชร้ะบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน การส่ือสารขอ้มูลในระบบสารสนเทศ และระบบเครือข่าย 

AX008 การบัญชีภาษีอากร  3(3-0-6) 

 (Tax Accounting) 

 สอบผ่าน   AX002  การบัญชีช้ันกลาง 1  และ 

           AX006  การภาษีอากร 1 

 ความหมายการบญัชีภาษีอากร กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัทาํบญัชี การคาํนวณภาษีเงินได ้ภาษี

หกั ณ ท่ีจ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ รวมทั้งการจดัทาํกระดาษทาํการ เพื่อคาํนวณภาษีอากร 

ตลอดจนศึกษาเปรียบเทียบระหวา่งหลกัเกณฑ ์และวธีิการคาํนวณกาํไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินไดแ้ตกต่าง

จาก   การคาํนวณกาํไรสุทธิตามมาตรฐานการบญัชี  จดัทาํรายงาน และการยืน่แบบแสดงรายการของภาษี

ต่าง ๆ 
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AX009 การบัญชีเพือ่การจัดการส่ิงแวดล้อม  3(3–0-6) 

 (Environmental  Management Accounting) 

 สอบผ่าน   AX005 การบัญชีบริหาร 

 ความเป็นมาของบญัชีส่ิงแวดลอ้ม  ปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีมีผลกระทบต่อธุรกิจ     การบญัชี

ส่ิงแวดลอ้มในมุมมองดา้นการบริหารจดัการ  ววิฒันาการของการบญัชีเพื่อ การจดัการส่ิงแวดลอ้ม การ

รวบรวม วเิคราะห์ขอ้มูลดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้มทั้งในส่วนของขอ้มูลดา้นกายภาพ  และขอ้มูล

ดา้นการเงิน การคาํนวณ การจาํแนกตน้ทุนและค่าใชจ่้ายดา้นส่ิงแวดลอ้ม การปันส่วนตน้ทุน รวมถึงมูลค่า 

รายได ้และรายการท่ีประหยดัไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการจดัการส่ิงแวดลอ้ม การจดัทาํรายงานดา้นตน้ทุนและ

ผลไดเ้ก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือสาํคญัสาํหรับผูบ้ริหารในการวางแผน ควบคุม และตดัสินใจ

ในการลงทุน และบริหารจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม โดยใชก้รณีศึกษา 

AX010   รายงานทางการเงินและการวเิคราะห์                   3(3-0-6) 

           (Financial Reporting and Analysis) 

 สอบผ่าน  AX002  การบัญชีช้ันกลาง 1 และ 

                    AX003  การบัญชีช้ันกลาง 2 

 การรับรู้ การวดัมูลค่า และการเปิดเผยขอ้มูลในรายงานทางการเงินตามแม่บทการบญัชี และ

มาตรฐานการบญัชี     วธีิการ และเคร่ืองมือในการวเิคราะห์งบการเงิน ตลอดจนอธิบายความหมาย และ

ขอ้จาํกดัของขอ้มูลในรายงานทางการเงิน เพื่อใชใ้นการตดัสินใจ   และผลกระทบจากการใชน้โยบายการ

บญัชีท่ีแตกต่างกนั โดยใชก้รณีศึกษา หรือเหตุการณ์จริง 

 

คณะเศรษฐศาสตร์ 

 วชิาโทสาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ 

EX001   เศรษฐศาสตร์ในชีวติประจําวนั                            3(3-0-6) 

 ( Economics  in Daily  Life)        

 การบริหารเศรษฐกิจส่วนบุคคล ทั้งรายได ้การบริโภค การออม และการลงทุน ความเช่ือมโยง

ระหวา่งเศรษฐกิจส่วนบุคคล เศรษฐกิจครัวเรือน เศรษฐกิจองคก์ร  และเศรษฐกิจของประเทศ เคร่ืองมือวดั

ภาวะทางเศรษฐกิจ การรับรู้ข่าวสารเศรษฐกิจและใชป้ระโยชน์จากข่าวสาร ผลกระทบจากนโยบาย

เศรษฐกิจสาํคญัต่อฐานะทางเศรษฐกิจส่วนบุคคล 
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EX002   การศึกษาเศรษฐกจิไทย     3(3-0-6)                                                                                  

 (Thai Economy Studies)             

 โครงสร้างและการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของเศรษฐกิจไทย  ความสาํคญัของภาคต่างประเทศ 

ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงเศรษฐกิจโลกท่ีมีต่อเศรษฐกิจไทย การคา้เสรี การขยายตวัของเศรษฐกิจ

สารสนเทศ นโยบายเศรษฐกิจและปัญหาเศรษฐกิจท่ีสาํคญั 

EX003    การศึกษาเศรษฐกจิระหว่างประเทศ    3(3-0-6) 

 ( International Economy Studies)       

 ความสัมพนัธ์ระหวา่งเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ การคา้ระหวา่งประเทศ การลงทุน

ระหวา่งประเทศ ดุลการชาํระเงินระหวา่งประเทศ อตัราแลกเปล่ียน ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ องคก์ร

ระหวา่งประเทศ ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจโลกท่ีมีต่อเศรษฐกิจไทย  

EX004   ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงและการประยุกต์   3(3-0-6) 

 ( Philosophy of Sufficiency Economy and  Applications)                            

       แนวคิดหลกั เป้าหมาย เง่ือนไข พื้นฐานการประยกุตใ์ชป้รัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการแกไ้ข

ปัญหาเศรษฐกิจ ธุรกิจ สังคม ส่ิงแวดลอ้ม ทั้งในระดบับุคคล ครัวเรือน องคก์ร ชุมชน ทอ้งถ่ิน และ

ระดบัชาติ เพื่อใหเ้กิดการพฒันาอยา่งสมดุล มัน่คง และย ัง่ยนื  โดยเฉพาะในบริบทตวัอยา่งของประเทศไทย  

EX005  เศรษฐศาสตร์ส่ิงแวดล้อมเบือ้งต้น   3(3-0-6) 

 (Introduction to Environmental Economics)        

 ความสัมพนัธ์ระหวา่งระบบเศรษฐกิจและส่ิงแวดลอ้ม ปัญหาส่ิงแวดลอ้ม   การแกไ้ขปัญหา

ส่ิงแวดลอ้ม สาเหตุและผลกระทบของความเส่ือมโทรมของคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม แนวคิดเก่ียวกบัการควบคุม

มลภาวะ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจกบัปัญหาส่ิงแวดลอ้ม นโยบายและมาตรการต่างๆของรัฐบาลในการ

ควบคุมมลภาวะ ตลอดจนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

EX006   เศรษฐศาสตร์การเงินเบือ้งต้น 3(3-0-6) 

 ( Introduction  to  Monetary  Economics)       

 เงิน บทบาทของเงินและเครดิต  อุปสงคแ์ละอุปทานของเงิน  เงินเฟ้อ  อตัราดอกเบ้ียและ

โครงสร้างของอตัราดอกเบ้ีย   ตลาดการเงิน   สถาบนัการเงินและบทบาทของสถาบนัการเงินท่ีมีต่อระบบ

เศรษฐกิจ   แหล่งท่ีมาและการใชไ้ปของเงินทุนของสถาบนัการเงิน บทบาทและหนา้ท่ีของธนาคารกลาง  

นโยบายการเงินและระบบการเงินระหวา่งประเทศของไทย 
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EX007   ธุรกจิและนโยบายสาธารณะ     3(3-0-6) 

 (Business and Public Policy)         

 แนวความคิดทางเศรษฐศาสตร์เก่ียวกบัระบบเศรษฐกิจ บทบาท และจุดมุ่งหมายในการดาํเนินการ

ทางเศรษฐกิจของรัฐบาล ตวักาํหนดนโยบายของรัฐบาล  การใชเ้คร่ืองมือของนโยบายเพื่อแกไ้ขปัญหา  และ

บรรลุเป้าหมายสูงสุดในการดาํเนินการทางเศรษฐกิจของรัฐบาล  ผลกระทบและการปรับตวัของธุรกิจเอกชน

ต่อการใชน้โยบายของรัฐบาล ตลอดจนความร่วมมือระหวา่งภาคธุรกิจ และภาครัฐบาลในบริบททางเศรษฐกิจ

ของประเทศไทย 

EX008   เศรษฐศาสตร์เบือ้งต้น    3(3-0-6) 

 (Introduction  to  Economics)               

 อุปสงค ์ อุปทาน  การทาํงานของกลไกราคา พฤติกรรมการบริโภค  การผลิต   การกาํหนดราคา

และปริมาณในตลาดผลผลิต   รายไดป้ระชาชาติ  การบริโภค   การออม   การลงทุน  ของภาคเอกชนและ

รัฐบาล    การคา้ระหวา่งประเทศ  ปัญหาเศรษฐกิจท่ีสาํคญั   รวมทั้งแนวทางแกไ้ข 

 

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 วชิาโทสาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

SX001  หลกัเทคโนโลยสีารสนเทศ  3(2-2-5) 

            (Principles of Information Technology) 

   เทยีบเท่า AC214  หลกัเบือ้งต้นระบบสารสนเทศทางการบัญชี 

  เทคโนโลยสีารสนเทศเบ้ืองตน้ ระบบสารสนเทศ ความสาํคญั บทบาทและผลกระทบของ

เทคโนโลยสีารสนเทศต่อโลกปัจจุบนั การใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปท่ีจาํเป็นสาํหรับงานธุรกิจ  

SX002  การออกแบบและพฒันาเวบ็ 3(2-2-5) 

            (Web Design and Development) 

 พื้นฐานและองคป์ระกอบของเวบ็ไซต์  การเลือกใชภ้าษาและเคร่ืองมือในการพฒันาเวบ็ 

แนวความคิด หลกัการและกลยทุธ์การออกแบบเวบ็ไซตก์ระบวนการพฒันาเวบ็ไซตก์ารบริหารและจดัการ

เวบ็ไซต ์การทาํการตลาดใหก้บัเวบ็ไซต ์เวบ็โฮสต้ิง และจรรยาบรรณของการพฒันาเวบ็ไซต ์
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SX003  การวเิคราะห์และออกแบบระบบ  3(3-0-6)  

 (Systems Analysis and Design) 

 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการวเิคราะห์ และออกแบบระบบ วงจรการพฒันาระบบ ศึกษาความเป็นไป

ได ้ตวัแบบการไหลของขอ้มูล เคร่ืองมือในการวเิคราะห์ระบบ ศึกษาระบบเดิมท่ีมีอยู ่วเิคราะห์ความ

ตอ้งการของผูใ้ช ้กาํหนดความตอ้งการ ออกแบบและพฒันาระบบใหม่ กรณีศึกษา 

SX004  หลกัการจัดการฐานข้อมูล  3(2-2-5) 

                (Principles of Databases Management) 

 ศึกษาก่อน   SX001 หลกัเทคโนโลยสีารสนเทศ หรือ 

         AC214 หลกัเบือ้งต้นระบบสารสนเทศทางการบัญชี 

   ความหมายของระบบฐานขอ้มูล  ขอ้ไดเ้ปรียบ  และเสียเปรียบในการใชร้ะบบฐานขอ้มูลแบบ 

ต่าง ๆ  วธีิการนาํฐานขอ้มูลมาใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ ระบบการจดัการฐานขอ้มูลท่ีสาํคญั การคืนสภาพ  ระบบ

ความปลอดภยั การศึกษาถึงวธีิการวเิคราะห์ระบบฐานขอ้มูลรวมทั้งการออกแบบฐานขอ้มูล การทาํใหเ้ป็น

รูปแบบบรรทดัฐาน  

SX005  พาณชิย์อเิลก็ทรอนิกส์  3(3-0-6) 

             (e-Commerce) 

             ศึกษาก่อน   SX001 หลกัเทคโนโลยสีารสนเทศ หรือ  

         AC214 หลกัเบือ้งต้นระบบสารสนเทศทางการบัญชี หรือ 

         SX002 การออกแบบและพฒันาเวบ็ไซต์ 

ชนิด ขอบเขต ขั้นตอน และการใชง้านของการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ คุณลกัษณะและแนวคิดของ

ระบบเศรษฐกิจในยคุดิจิตอล แนวทางและกลยทุธ์การพฒันารูปแบบธุรกิจสาํหรับการพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ โครงสร้างทางเทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรับการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ ระบบการจ่ายเงิน

อิเล็กทรอนิกส์ ความปลอดภยัและความลบัในการใชง้าน การทาํการตลาดสาํหรับการพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ ระบบการจดัส่งสินคา้ กฎหมายและจริยธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ 

SX006  จรรยาบรรณและกฎหมายทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ  3(3-0-6) 

 (Information Technology  Ethics and Law) 

 ความเส่ียงและผลกระทบของเทคโนโลยสีารสนเทศกบัคุณภาพชีวติ การทาํงานและการศึกษา 

กฎหมายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ ปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดจากการใชท้รัพยากรสารสนเทศ 

ไดแ้ก่  อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ไวรัสคอมพิวเตอร์ การละเมิดลิขสิทธ์ิ การคุม้ครองขอ้มูล การคุม้ครอง
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ความเป็นส่วนตวั รวมถึงจรรยาบรรณในการพฒันาระบบสารสนเทศ และจรรยาบรรณในการนาํเทคโนโลยี

สารสนเทศมาประยกุตใ์ช ้

SX007  การบริหารโครงการเทคโนโลยสีารสนเทศ 3(3-0-6)  

 (Information Technology Project Management) 

 ศึกษาก่อน   SX003 การวเิคราะห์และออกแบบระบบ  

 ภาพรวมของการบริหารโครงการเทคโนโลยสีารสนเทศ การทาํงานเป็นขั้นเป็นตอน การติดตาม

การกาํกบัโครงการเทคโนโลยสีารสนเทศ การวางแผนโครงการเทคโนโลยสีารสนเทศ การประมาณ

โครงการเทคโนโลยสีารสนเทศ การประมาณการ การจดัองคก์รโครงการเทคโนโลยสีารสนเทศ  การศึกษา

ความเป็นไปได ้การศึกษาความตอ้งการ การประเมินและบริหารความเส่ียง การประเมินผลหลงัส่งมอบ

โครงการเทคโนโลยสีารสนเทศ 

SX008   การส่ือสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพวิเตอร์ 3(3-0-6) 

 (Data Communication and Computer Network) 

 ศึกษาก่อน  SX001 หลกัเทคโนโลยสีารสนเทศ 

    AC214  หลกัเบือ้งต้นระบบสารสนเทศทางการบัญชี 

  ระบบการส่ือสารขอ้มูลทัว่ไป  ตวักลางและอุปกรณ์สาํหรับการส่ือสารขอ้มูลแบบอนาลอกและ

ดิจิตอล  การส่งขอ้มูล  การเขา้รหสัขอ้มูลและการควบคุมความผดิพลาด  สถาปัตยกรรมและพิธีการของ

เครือข่ายหลายชั้นการส่ือสารขอ้มูลระยะใกลแ้ละระยะไกล เครือข่ายแบบต่าง ๆ  สถาปัตยกรรมในระดบัชั้น

ของเครือข่ายและโปรโตคอล  การเช่ือมระหวา่งเครือข่าย  ข่ายงานบริเวณเฉพาะท่ี  การจดัการระบบความ

มัน่คงของเครือข่าย การจดัการเครือข่ายและการประยกุตใ์ชง้าน   

 

คณะนิเทศศาสตร์ 

 วชิาโทสาขาวชิานิเทศศาสตร์ 

CX001 นิเทศศาสตร์เบือ้งต้น 3(3-0- 6) 

 ( Introduction to Communication Arts) 

 ความหมาย ความสาํคญั และประเภทของการส่ือสาร องคป์ระกอบ แบบจาํลองของกระบวนการ

ส่ือสาร ลกัษณะ บทบาท หนา้ท่ีและววิฒันาการของการส่ือสารมวลชน ระบบและอิทธิพลของการ

ส่ือสารมวลชนท่ีมีต่อสังคม องคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งในและต่างประเทศ การส่ือสารกบัการพฒันาประเทศ 
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CX002  การส่ือสารเพือ่การพฒันา 3(3 -0-6) 

 (Communication for Development) 

                แนวคิด หลกัการ และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่ือสารกบัการพฒันา ครอบคลุมทั้งแนวคิด ทฤษฎี

เก่ียวกบัการพฒันา การส่ือสาร การส่ือสารเพื่อการพฒันา การเปล่ียนแปลงทางสังคม การแพร่กระจาย

นวตักรรม การส่ือสารรณรงค ์การตลาดเพื่อสังคม และการส่ือสารแบบมีส่วนร่วม โดยมีกรณีศึกษาประกอบ 

CX003 การโฆษณากบัสังคม 3(3-0-6) 

           (Advertising and Society) 

 บทบาท อิทธิพล และผลกระทบของการโฆษณาและกิจกรรมการตลาดอ่ืนๆ ท่ีมีต่อบุคคล ชุมชน 

และสังคม บทบาทของการโฆษณาในดา้นการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม จรรยาบรรณและความ

รับผดิชอบของนกัโฆษณา การควบคุมโฆษณาทางกฎหมายและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง โดยใชก้รณีศึกษาใน

ประเทศไทย 

CX006  วารสารศาสตร์สากล      3( 3-0-6) 

  (International Journalism) 

              แนวคิดเก่ียวกบัวารสารศาสตร์สากล การไหลเวยีนของข่าวสารระหวา่งประเทศ ภูมิทศัน์ของส่ือท่ี

เปล่ียนแปลงไปในยคุหลอมรวมส่ือซ่ึงก่อใหเ้กิดผลกระทบกบัประชาคมโลก ลกัษณะและบทบาทหนา้ท่ี

ของส่ือมวลชนทั้งในระดบัสากล และ ระดบัภูมิภาค โดยเฉพาะอยา่งยิง่ภูมิภาคอาเซียน วเิคราะห์ปัญหาการ

นาํเสนอข่าวสารของประเทศกาํลงัพฒันาองคก์รส่ือสารมวลชนท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในและต่างประเทศปัจจยัต่างๆ 

ดา้นการส่ือสารท่ีก่อใหเ้กิดประสิทธิผลต่อการพฒันา 

CX007  กจิการกระจายเสียงและแพร่ภาพนานาชาติ        3( 3-0-6) 

             (International Broadcasting) 

                โครงสร้าง ระบบ และการดาํเนินงานของกิจการกระจายเสียงและแพร่ภาพ ผา่นช่องทางต่างๆ 

ไดแ้ก่ ทางภาคพื้นดิน อินเทอร์เน็ต เคเบิลทีว ีการส่ือสารผา่นดาวเทียม และการส่ือสารรูปแบบอ่ืน ๆ ใน

ปริบททางเศรษฐกิจ การเมืองและสังคมท่ีแตกต่างกนัของนานาประเทศ 

CX008  การส่ือสารเชิงกลยุทธ์                                                        3 (3-0-6)                  

           ( Fundamentals of Strategic Communication)   

             ศึกษาก่อน CX001 นิเทศศาสตร์เบือ้งต้น  

             หลกัการ แนวคิด  และทฤษฎีเก่ียวกบัการส่ือสารเชิงกลยทุธ์  การสร้างและส่ือสารแบรนดร์ะดบั

องคก์ร ระดบัสินคา้และบริการ  การใชเ้คร่ืองมือหลกัในการส่ือสารแบรนด ์ โดยเนน้หลกัการ แนวคิด 
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ทฤษฎี และกระบวนการดาํเนินงานเก่ียวกบัการประชาสัมพนัธ์และการโฆษณา  จรรยาบรรณและความ

รับผดิชอบต่อสังคมในการส่ือสารเชิงกลยทุธ์ขององคก์ร 

 

คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

 วชิาโทสาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์ 

NX001 เทคโนโลยรีะบบส่ือสาร 3(3-0-6) 

 (Technology of Communication System) 

 เทคโนโลยรีะบบส่ือสารแบบมีสาย และไร้สายชนิดต่างๆ ความปลอดภยัในการใชง้านเคร่ืองมือ 

และอุปกรณ์ทางระบบการส่ือสารเบ้ืองตน้ท่ีควรทราบ ไดแ้ก่ ระบบโทรศพัทบ์า้น โทรศพัทมื์อถือ และ

อุปกรณ์ไร้สายอ่ืนๆ WLAN WiFi 3G 4G Edge GPRS เป็นตน้ 

NX002 นวตักรรมคอมพวิเตอร์ และเทคโนโลยใีนอนาคต 3(3-0-6) 

 (Computer Innovation and Future Technology) 

 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์  ซอฟตแ์วร์   อนาคตทางคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์  

ระบบคอมพิวเตอร์  การพฒันาทางดา้นซอฟตแ์วร์ระบบ  โปรแกรมสาํเร็จรูป  และอินเตอร์เน็ต   เทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์เคล่ือนท่ีและไร้สาย   กฎหมายเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์  เทคนิคการใชง้านโปรแกรมพื้นฐานทาง

คอมพิวเตอร์   แนวคิดของการปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัคอมพิวเตอร์และตวัเช่ือมประสานกบัผูใ้ช้  

คอมพิวเตอร์และการเลียนแบบมนุษย ์

NX003 การจัดการไฟฟ้าและพลงังาน 3(3-0-6) 

 (Electrical and Energy Management) 

 หลกัการกาํเนิดไฟฟ้าและพลงังานในรูปแบบต่าง  ๆ  การประยกุตใ์ชง้านในอาคารและ

อุตสาหกรรม  พรบ.และนโยบายการอนุรักษพ์ลงังาน  หลกัการอนุรักษไ์ฟฟ้าและพลงังาน  ในอาคารและ

อุตสาหกรรม การเก็บ วเิคราะห์และรายงานขอ้มูล หลกัการวเิคราะห์เศรษฐศาสตร์พลงังานเบ้ืองตน้ 

NX004 การปรับปรุงผลติภาพในระบบการปฏิบัติงาน   3(3-0-6) 

 (Productivity Improvement in Operating System) 

 การประยกุตใ์ชเ้ทคนิคทางวศิวกรรมอุตสาหการขั้นพื้นฐานในการจดัการระบบการทาํงาน  

เทคนิคในการวเิคราะห์งา น ผลิตภาพและระบบการปฏิบติังาน  เทคนิคในการปรับปรุงระบบงาน  การสร้าง
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มาตรฐานการทาํงาน  การใชเ้ทคนิคในการควบคุมคุณภาพเบ้ืองตน้  ระบบมาตรฐานทางอุตสาหกรรม  การ

วางแผนงาน  และการบริหารงานโครงการ กรณีศึกษาในการพฒันาระบบการทาํงาน และวธีิการทาํงาน 

NX005 โลจิสติกส์เพือ่การแข่งขันในโลกธุรกจิ   3(3-0-6) 

 (Logistics for Competitiveness in Global Business) 

 หลกัการจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  ความสาํคญัของโลจิสติกส์และโซ่อุปทานต่อเศรษฐกิจ

และองคก์ร  คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่อโลจิสติกส์  การวางแผนระบบ      โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  

ความสาํคญัของการบริการลูกคา้ การจดัการพสัดุและสินคา้คงคลงั การขนส่งการบรรจุภณัฑแ์ละการจดัซ้ือ  

การควบคุมการปฏิบติังาน  บทบาทของโลจิสติกส์ในการจดัการโซ่อุปทาน  และการวางแผนเชิงกลยทุธ์

สาํหรับการแข่งขนัธุรกิจ 

 

คณะนิติศาสตร์ 

 วชิาโทสาขาวชิานิติศาสตร์ 

LX001   หลกักฎหมายทัว่ไป      3 (3-0-6)                  

               (General Principles of Law) 

 ความสาํคญัของกฎหมายต่อสังคมและบุคคล ความสัมพนัธ์ของกฎหมายกบัวชิาสังคมศาสตร์ 

วทิยาศาสตร์ หรือศาสตร์อ่ืนๆ  ไดแ้ก่  กฎหมายกบัเศรษฐศาสตร์  กฎหมายกบัธุรกิจ กฎหมายกบัเทคโนโลย ี

ฯลฯ  ระบบกฎหมายในปัจจุบนั ประเภทของกฎหมาย   ไดแ้ก่ กฎหมายมหาชน กฎหมายเอกชน กฎหมาย

ระหวา่งประเทศ  กระบวนการนิติบญัญติั การบงัคบัใชก้ฎหมาย การตีความกฎหมาย  หลกัทัว่ไปของ

กฎหมายรัฐธรรมนูญ  หลกัทัว่ไปของกฎหมายแพง่และพาณิชย ์ หลกัทัว่ไปของกฎหมายอาญา  สถาบนัทาง

กฎหมาย  และกระบวนการยติุธรรม 

LX002   กฎหมายส่ิงแวดล้อมเบือ้งต้น     3(3-0-6)              

              (Introduction to Environment Law)  

     ศึกษาก่อน  LX001 หลกักฎหมายทัว่ไป หรือ  

                    LW931 หลกักฎหมายทัว่ไป  

 วกิฤตการณ์ของสภาวะแวดลอ้มท่ีมีผลกระทบต่อโลก  กฎหมายเก่ียวกบัการคุม้ครองสภาวะแวดลอ้ม

ในดา้นการควบคุมมลพิษ  การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและธรรมชาติ  นโยบายของรัฐในการประกนัสิทธิของ

ประชาชน  และมาตรการเก่ียวกบัการเรียกร้องค่าเสียหายจากคดีสภาวะแวดลอ้ม  ศึกษากฎหมายเก่ียวกบัการ

ควบคุมการใชท่ี้ดิน  และกฎหมายผงัเมือง  
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LX003 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคและความรับผดิชอบในผลติภัณฑ์เบือ้งต้น         3(3-0-6) 

                (Introduction to Consumer Protection Law  and Product Liability Law) 

 ศึกษาก่อน  LX001 หลกักฎหมายทัว่ไป หรือ  

                        LW931 หลกักฎหมายทัว่ไป 

 แนวคิดและหลกัการเก่ียวกบัการคุม้ครองผูบ้ริโภค  มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบั  การคุม้ครอง

ผูบ้ริโภค  ระเบียบปฏิบติัสาํหรับการคุม้ครองของผูบ้ริโภค  มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัการคุม้ครอง

ผูบ้ริโภคในดา้นคุณภาพของสินคา้และบริการ ราคา การปิด ฉลาก  การบรรจุหีบห่อ  การโฆษณา   

หน่วยงานในการคุม้ครองผูบ้ริโภคตาม พ.ร.บ. คุม้ครองผูบ้ริโภคและตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง   ตลอดจน

หลกักฎหมายความรับผดิชอบในผลิตภณัฑ ์

LX004   กฎหมายเกีย่วกบัอาชญากรรมทางธุรกจิเบือ้งต้น      3(3-0-6)        

               (Introduction to Law of Business Crime) 

  ศึกษาก่อน  LX001 หลกักฎหมายทัว่ไป หรือ 

                     LW931 หลกักฎหมายทัว่ไป              

 ความหมายของอาชญากรรมทางธุรกิจ  ทฤษฎี  และแนวคิดเก่ียวกบัการก่อตวัของอาชญากรรม

ทางธุรกิจ  อาชญากรรมเก่ียวกบัความผดิ ของหา้งหุน้ส่วนบริษทั  (Corporate Crime)   มาตรการตลอดจน

กลไกของรัฐในการดาํเนินการป้องกนั และปราบปรามอาชญากรรมประเภทน้ี   รวมถึงการไดเ้ปรียบใน

วถีิทางธุรกิจโดยการประกอบอาชญากรรมทางธุรกิจ เช่น ความผดิเก่ียวกบัการจารกรรมขอ้มูลทางโทรสาร 

การดกัฟังทางโทรศพัท ์(Wire Tapping) ตลอดจนการศึกษากฎหมายเก่ียวกบักฎหมายป้องกนัการฟอกเงิน 

LX005    กฎหมายเกีย่วกบัหลกัทรัพย์และ  ตลาดหลกัทรัพย์เบือ้งต้น        3(3-0-6) 

               (Introduction to Securities and Securities Exchange Law) 

   ศึกษาก่อน  LX001 หลกักฎหมายทัว่ไป หรือ  

                        LW931 หลกักฎหมายทัว่ไป             

 แนวคิดเก่ียวกบัตลาดเงินและตลาดทุน  การกาํกบัดูแลธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์   

องคก์รและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  รวมถึงการเขา้เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ การระดมทุน

ดว้ยการออกและเสนอขายหลกัทรัพย ์ ความหมายและประเภทของหลกัทรัพย ์ การออกและเสนอขาย

หลกัทรัพย ์ ประเภทและลกัษณะของธุรกิจหลกัทรัพย ์ การกระทาํอนัไม่เป็นธรรมเก่ียวกบัการซ้ือขาย

หลกัทรัพย ์ การเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พื่อครอบงาํกิจการ  และประเด็นท่ีน่าสนใจเก่ียวกบักฎหมายธุรกิจ

หลกัทรัพย ์
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LX006    กฎหมายเกีย่วกบัการลงทุนระหว่างประเทศเบือ้งต้น          3(3-0-6)       

                (Introduction to International Investment Law) 

    ศึกษาก่อน  LX001    หลกักฎหมายทัว่ไป  หรือ    

       LW931   หลกักฎหมายทัว่ไป              

  กฎเกณฑเ์ก่ียวกบัการลงทุน  กฎหมายเก่ียวกบัการประกอบอาชีพของคนต่างดา้ว  กฎหมายคนเขา้

เมือง  และกฎหมายการลงทุนของประเทศต่าง ๆ เก่ียวกบัการลงทุน  ทั้งการลงทุนโดยตรง (Direct 

Investment)  การลงทุนทางการเงิน (Portfolio Investment)  อนุญาโตตุลาการระหวา่งประเทศ  กฎหมายและ

นโยบายขององคก์ารการคา้โลก (WTO)  รวมทั้งนโยบาย หรือ ขอ้ปฏิบติัของ  GATT ท่ีมีผลกระทบกบัการ

ลงทุนระหวา่งประเทศ 

 

วชิาโทสาขาวชิาสารสนเทศศึกษา  

HX501   ธุรกจิสารสนเทศ                                  3(3-0-6) 

               (Information Business)    

                ความหมาย  ขอบเขต  และประเภทของธุรกิจสารสนเทศ  หลกัการบริหารจดัการเพื่อการดาํเนินงาน

สารสนเทศ  การบริหารและควบคุมการผลิต  การตลาด  การใชพ้าณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ในการทาํธุรกิจสารสนเท

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  

HX503   การตลาดเพือ่ธุรกจิสารสนเทศ              3(3-0-6)                                

  (Marketing for Information Business)    

  ความหมาย  ความสาํคญั แนวคิด    ส่วนประสมทางการตลาด  การวางแผนการตลาด  การจดัการ

ลูกคา้สัมพนัธ์  การประยกุตก์ลยทุธ์การตลาดในธุรกิจสารสนเทศ 

HX504   การจัดการสารสนเทศสํานักงาน           3(3-0-6) 

               (Office Information Management)                

               หลกัการจดัการสารสนเทศ  ความสาํคญัและประเภทของสารสนเทศสาํนกังาน  เทคโนโลยท่ีีใช้

ในการจดัการสารสนเทศสาํนกังาน  และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

HX506   การบริการ  3(3-0-6) 

 (Services) 

  ลกัษณะและความสาํคญัของการบริการ  ความตอ้งการและพฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริการ  เทคนิคการ

ใหบ้ริการ  การส่ือสารกบัผูใ้ชบ้ริการ  จิตวทิยาการใหบ้ริการ  บุคลิกภาพของผูใ้หบ้ริการ  เทคโนโลยกีบัการ

ใหบ้ริการ  คุณภาพของการบริการ 
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HX507   การสืบค้นสารสนเทศธุรกจิและอุตสาหกรรม  3(2-2-5) 

  (Information Searching for Business and Industry) 

  ความหมาย  แหล่งสารสนเทศทางธุรกิจและอุตสาหกรรม  วธีิการ  กลยทุธ์การสืบคน้สารสนเทศธุรกิจและ

อุตสาหกรรม  และการประเมินผลการสืบคน้ 

HX508   คลงัความรู้ 3(2-2-5) 

 (Knowledge Repositories)   

  บทบาท  แนวคิด  และกระบวนการในการสร้างคลงัความรู้  ไดแ้ก่ การแสวงหา การรวบรวม การวเิคราะห์ 

การสังเคราะห์ การทาํเหมือง การนาํเสนอและการเผยแพร่ 

HX509   การพฒันาส่ือประสมเพือ่ธุรกจิสารสนเทศ 3(2-2-5) 

 (Multimedia Development for Information Business)    

 ความสาํคญั  แนวคิด  หลกัการ  องคป์ระกอบ  ขั้นตอนการพฒันาและการนาํเสนอส่ือประสม            

การใชโ้ปรแกรมพฒันาส่ือประสมเพื่อธุรกิจสารสนเทศ 

 

3.  หมวดวชิาเลอืกเสรี 

HL001   เทคโนโลยเีพือ่การจัดการสารสนเทศ ในสํานักงาน              3(2-2-5)      

              (Technology for Office Information  Management) 

           การนาํเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นงานสาํนกังาน  โปรแกรมสาํเร็จรูปท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัทาํ

ขอ้มูลและเอกสารท่ีใชใ้นการดาํเนินงานธุรกิจ การฝึกปฏิบติัในหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์   

HL002   ระบบสารสนเทศเพือ่ธุรกจิ    3(2-2-5) 

              (Information Systems for Business) 

              ความหมาย ความสาํคญัของขอ้มูล สารสนเทศและระบบสารสนเทศในองคก์ร  หลกัการจดัการ

เทคโนโลยสีารสนเทศ   สารสนเทศและระบบสารสนเทศท่ีใชใ้นองคก์รธุรกิจ  การประยกุตใ์ชส้ารสนเทศ

เพื่อใหเ้กิดประโยชน์ทางธุรกิจ  การฝึกปฏิบติัในหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์   

HL003   เทคโนโลยเีพือ่การนําเสนอและการเผยแพร่                                                        3(2-2-5) 

              (Technology for Presentation and Dissemination) 

              ลกัษณะ ประเภท บทบาทของเทคโนโลยท่ีีมีต่อกระบวนการส่ือสาร การวางแผน การคดัเลือก

และสร้างสรรค ์ การนาํเสนอและเผยแพร่โดยใชเ้ทคโนโลย ีและฝึกปฏิบติัการใชเ้ทคโนโลยเีพื่อการ

นาํเสนอและการเผยแพร่ 
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HL004   คอมพวิเตอร์เพือ่ช่วยการเรียนรู้                                                           3(2-2-5) 

              (Computer as Learning Media) 

              ความสาํคญัและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์  การออกแบบ  การพฒันา  การประเมินผล และ               

การเผยแพร่ส่ือเพื่อช่วยการเรียนรู้  ฝึกปฏิบติัการใชค้อมพิวเตอร์สร้างและนาํเสนอส่ือ   

HL005  ระเบียบวธีิวจัิยเบือ้งต้น        3(2-2-5) 

              (Introduction to Research Methodology) 

           วตัถุประสงคแ์ละความสาํคญัของการวจิยั  ระเบียบวธีิและการวจิยัรูปแบบต่างๆ  ขั้นตอนการ

ดาํเนินการวจิยั  การทาํและเขียนรายงานการวจิยั 

HL006  สังคมและการปกครองไทย                                                                               3(3-0-6) 

             (Thai Society and Government) 

              แนวความคิดต่าง ๆ ทางดา้นสังคมวทิยาท่ีเก่ียวกบัสังคมไทย องคป์ระกอบท่ีสาํคญั และ

ความสัมพนัธ์ต่าง ๆ ท่ีมีอยูร่ะหวา่งระบบสังคมและระบอบการปกครอง เพื่อสร้างความเขา้ใจเก่ียวกบัปัญหา 

ตลอดจนสามารถวเิคราะห์และหาแนวทางในการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในสภาวการณ์ปัจจุบนั  

HL007  พรรคการเมืองและกลุ่มพลงัในประเทศไทย                                                         3(3-0-6) 

            (Thai Political Parties and Pressure Groups) 

             การกาํเนิด ววิฒันาการ โครงสร้าง  นโยบาย  หนา้ท่ี และบทบาทสาํคญัของกลุ่มพลงัและพรรค  

การเมืองไทย  ตลอดจนผลกระทบท่ีมีต่อการพฒันาการเมืองไทย 

HL008   การพฒันาความมั่นคงแห่งชาติ                                                                   3(3-0-6) 

             (National Stability Development) 

              ววิฒันาการ  เกียรติประวติั  และบรรพบุรุษของชาติไทย  ความมัน่คงแห่งชาติ  ยทุธศาสตร์ชาติ  

ยทุธศาสตร์พฒันา  และการวเิคราะห์ปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัความมัน่คง 

HL009  นโยบายต่างประเทศของไทย                                                3(3-0-6)  

              (Thai Foreign Policy) 

            สภาวการณ์และปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งในการกาํหนดรูปแบบของนโยบายต่างประเทศของไทย สภาพ

ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในประเทศท่ีกาํลงัพฒันา  โดยเนน้บทบาทของประเทศมหาอาํนาจท่ีมีต่อประเทศไทย 

นบัตั้งแต่วกิฤตการณ์สงครามเวยีดนาม 

 

 



 

รายละเอียดของหลกัสูตร (มคอ.2) -76 

 

HL010   ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้                                               3(3-0-6)                                                                                                                                                 

                (Introduction to Southeast Asian Studies) 

               ประวติัศาสตร์ ภูมิศาสตร์ การเมือง เศรษฐกิจ  ประเพณี  และวฒันธรรมของกลุ่มประเทศในเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใต ้จุดมุ่งหมาย นโยบาย และบทบาทของกลุ่มประเทศสมาชิกสมาคมอาเซียน (ASEAN) 

BA944   ความรู้เกีย่วกบัธุรกจิระหว่างประเทศ                                                                     3(3-0-6)  

             (Introduction to International Business) 

            การคา้  และการตลาดระหวา่งประเทศ   สภาวการณ์เศรษฐกิจ  ความตอ้งการ  การติดต่อและการ

เสาะหาตลาดต่างประเทศ  การสั่งเขา้และการส่งออก  กระแสเงินตราต่างประเทศ  สถานการณ์ นโยบายและ

ขอ้จาํกดัของการคา้ การเงินระหวา่งประเทศ 

HL011   ความรู้เกีย่วกบัองค์การระหว่างประเทศ                                                3(3-0-6) 

               (Introduction to International Organizations) 

               หลกัการ โครงสร้าง ขั้นตอนการปฏิบติังาน และบทบาทขององคก์ารสหประชาชาติ องคก์รยอ่ย 

และทบวงการชาํนญัพิเศษอ่ืน ๆ ไดแ้ก่  องคก์ารการคา้โลก  อาเซียน เอเปค โอเปค  นาฟตา้ อาฟตา้ กลุ่ม

ประเทศไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด บรรษทัขา้มชาติของต่างประเทศในประเทศไทยและบรรษทัขา้มชาติของไทยท่ีเขา้

ไปดาํเนินงานในต่างประเทศ รวมทั้งองคก์รพฒันาเอกชนท่ีมีบทบาทในการส่งเสริมการพฒันาชุมชนแบบ

ยัง่ยนืในประเทศไทย 

HL012 สถานการณ์โลกปัจจุบัน                        3(3-0-6) 

             (Current Global Affairs) 

                การวเิคราะห์สถานการณ์และภูมิหลงัของปัญหาสาํคญัในโลกปัจจุบนั  ความสัมพนัธ์ระหวา่ง

เหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน 

HL013   ปัญหาสังคมไทยในปัจจุบัน                                                              3(3-0-6) 

              (Current Problems of Thai Society) 

              โครงสร้างของสังคมไทย  การวเิคราะห์ปัญหาของสังคมไทย  การทาํแนวทางแกไ้ขเพื่อให้

สัมพนัธ์กบัความเปล่ียนแปลงของสังคมไทย 

HL014   มนุษย์และสภาพแวดล้อม                                                                                3(3-0-6) 

              (Man and Environment) 

              แนวคิด  หลกัการโดยทัว่ไปเก่ียวกบัความรู้ทางนิเวศและส่ิงแวดลอ้ม  ความสัมพนัธ์ระหวา่ง

มนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม   การปรับตวัของมนุษยใ์หเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ  การดดัแปลงภาวะ

แวดลอ้มใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด  สถานการณ์ส่ิงแวดลอ้มและการพฒันาประเทศไทยในปัจจุบนัท่ีเก่ียวกบั
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ความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ  การเกิดมลพิษส่ิงแวดลอ้ม  การป้องกนั  ควบคุม  และแกไ้ข

ปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึน 

HL015  พืน้ฐานการแสดง                                                                                                   3(2-2-5) 

             (Introduction to Acting) 

             ประวติัความเป็นมาของละครและการแสดง   ศพัทเ์ทคนิคท่ีเก่ียวกบัการละครและการแสดง การ  

ฝึกทาํสมาธิขั้นตน้ การควบคุมตนเอง การเคล่ือนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย การเล่นเกมเก่ียวกบัการแสดง  

ฝึกการใชเ้สียง อารมณ์ ความรู้สึก สัมผสัทั้งหา้ใหส้ัมพนัธ์กนั การฝึกสังเกตพฤติกรรมต่าง ๆ ของมนุษยแ์ละ

สัตว ์เพื่อตีความและนาํมาแสดง   ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักระบวนการผลิตละครและการแสดง  

HL016   การพฒันาทกัษะการแสดง                                                                                3(2-2-5) 

              (Acting Skills Development) 

              สอบผ่าน   HL015  พืน้ฐานการแสดง 

              ทฤษฎีและการฝึกปฏิบติัเก่ียวกบัการแสดงในบทบาทต่างๆ การสร้างและพฒันาตวัละคร การ

แสดงออกทางดา้นอารมณ์  ความรู้สึก  และสีหนา้ท่าทาง  การใชเ้สียงในการแสดง  การสร้างสถานการณ์

สมมุติ  ทกัษะการแสดงสด  หลกัการ  เทคนิคและความแตกต่างของการแสดงผา่นส่ือต่าง ๆ ไดแ้ก่ ละคร

เวที  ละครโทรทศัน์ และภาพยนตร์   การฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการโดยวทิยากรผูมี้ประสบการณ์ดา้น

ศิลปะการแสดง 

HL017  การออกแบบเคร่ืองแต่งกายและการแต่งหน้า                                               3(2-2-5) 

              (Costume and Make-Up Design)                                              

              วฒันธรรม ความหมาย และความสาํคญัของเคร่ืองแต่งกายและเคร่ืองประดบั  การฝึกออกแบบ

เคร่ืองแต่งกายและเคร่ืองประดบัใหเ้ขา้กบัการแสดงประเภทต่างๆ เพื่อใหเ้กิดความเหมาะสมและสอดคลอ้ง

กบัยคุสมยัและสภาพของนกัแสดง ทฤษฎีและการฝึกปฏิบติัเก่ียวกบัการแต่งหนา้เบ้ืองตน้และเทคนิคการ

แต่งหนา้สาํหรับการแสดง 

HL018   การขับร้อง                         3(2-2-5) 

              (Score Reading and Singing) 

              วธีิอ่านโนต้ดนตรี  การตีความบทเพลง  วธีิการออกเสียงขบัร้องในการแสดงประเภทต่าง ๆ อยา่ง

ถูกตอ้งตามท่วงทาํนอง  จงัหวะลีลา  อารมณ์และความรู้สึก 

HL019  นาฏศิลป์ไทย 1                   3(2-2-5) 

              (Thai Dance 1) 

              หลกัเบ้ืองตน้และแบบแผนของนาฏศิลป์ไทย  การฝึกปฏิบติัการรําพื้นฐาน  เพลงชา้   เพลงเร็ว                   

รําแม่บท   
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HL020   นาฏศิลป์ไทย 2                      3(2-2-5) 

             (Thai Dance 2) 

            สอบผ่าน   HL019  นาฏศิลป์ไทย 1 

            ทฤษฎีและการฝึกปฏิบติันาฏศิลป์ไทยขั้นสูง  เพื่อใหเ้กิดทกัษะความชาํนาญมากยิง่ข้ึน  และ

สามารถแสดงนาฏศิลป์ไทยซ่ึงเป็นท่ีนิยมได ้

HL021   การอ่านร้อยกรองไทย           3(2-2-5) 

             (Thai Poetry Recitation) 

              หลกัและการฝึกทกัษะการอ่านร้อยกรองไทยประเภทโคลง  ฉนัท ์ กาพย ์ กลอน  ร่าย และทาํนอง

การอ่านแบบต่าง ๆ  ไดแ้ก่ ทาํนองเสนาะ ขบั  สวด  เห่  พากย ์รวมทั้งกลวธีิการใชเ้สียงใหเ้หมาะกบับทอ่าน 

HL022   การละเล่นพืน้บ้านไทย         3(3-0-6) 

              (Thai Folk Games) 

              การละเล่นพื้นบา้นในภาคต่างๆ ของประเทศไทย อิทธิพลของสภาพสังคม ภูมิประเทศ ค่านิยม 

และคติชีวติท่ีมีต่อการละเล่นต่าง ๆ และการศึกษานอกสถานท่ีตามความเหมาะสม 

HL023   พุทธศาสนาในประเทศไทย   3(3-0-6) 

              (Buddhism in Thailand) 

              ประวติัและอิทธิพลของพุทธศาสนาท่ีมีต่อวถีิชีวติของคนไทย หลกัธรรมและวธีิปฏิบติัใน

สังคมไทย 

HL024   คติชนวทิยา                          3(3-0-6) 

 (Folklore) 
              ประวติัความเป็นมา และแนวคิดทางคติชนวทิยา อิทธิพลและค่านิยมท่ีมีต่อสังคมไทย  ทั้งในอดีต

และปัจจุบนั  วธีิการรวบรวมและวเิคราะห์ขอ้มูลทางคติชนวทิยาประเภทต่าง ๆ 

HL025   เพลงพืน้บ้านไทย                 3(2-2-5) 

              (Thai Folk Songs) 

              ประวติัความเป็นมา ลกัษณะ ประเภท และคุณค่าของเพลงพื้นบา้นไทย การฝึกแต่งและร้องเพลง

พื้นบา้น  การประยกุตใ์ชเ้พลงพื้นบา้นในโอกาสต่างๆ อยา่งเหมาะสม 

HL026   โบราณคดีไทยและประเทศ ใกล้เคียง 3(3-0-6) 

               (Archaeology in Thailand and Neighboring Countries) 

               ความหมายของวชิาโบราณคดี ความเก่ียวพนัระหวา่งโบราณคดีและศิลปกรรม ประวติัของศิลปะ

ไทยและศิลปะประเทศใกลเ้คียงพอสังเขป และการศึกษานอกสถานท่ีตามความเหมาะสม 
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HL027  อุตสาหกรรมการท่องเทีย่วในเชิงภูมิศาสตร์และวฒันธรรม                          3(3-0-6) 

              (Tourism Industry from Geographical and Cultural Perspectives) 

              ลกัษณะและความสาํคญัของภูมิศาสตร์ท่ีมีอิทธิพลต่อวฒันธรรมและธุรกิจอุตสาหกรรมการ

ท่องเท่ียว  เพื่อการวางแผนกิจกรรมการท่องเท่ียวใหส้อดคลอ้งกบัลกัษณะทางภูมิศาสตร์และวฒันธรรม  

การนาํความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นการประกอบอาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

HL028   วฒันธรรมร่วมสมัย                                                                   3(3-0-6) 

              (Contemporary Culture) 

              วฒันธรรมร่วมสมยั  ค่านิยม  วถีิชีวติของคนไทยดา้นต่างๆ ในปัจจุบนั ไดแ้ก่ การศึกษา

ความสัมพนัธ์ของครอบครัว  การทาํงาน  การใชเ้วลาวา่ง  การแต่งกาย  และการเขา้สังคม  เป็นตน้  การ

สังเกต  การเก็บรวบรวมขอ้มูล  และการนาํเสนอในเชิงสร้างสรรค์ 

HL029   การจัดทาํวารสาร           3(3-0-6) 

              (Periodical Production) 

               ลกัษณะและองคป์ระกอบของวารสาร  นโยบาย  แผนงาน   และงบประมาณค่าใชจ่้ายในการ

จดัทาํวารสาร  การบรรณาธิกรณ์วารสาร  ภาพกบัวารสาร  การจดัหนา้ และการจดัพิมพว์ารสาร 

HL030   หมากล้อม                          3(2-2-5)  

              (Go) 

               การพฒันาแนวคิดและเทคนิคขั้นพื้นฐานสาํหรับเล่นในช่วงเปิดเกม  กลางเกม  และปิดเกม  

ความหมายของพื้นท่ี  ลกัษณะหมากและทิศทางหมากเป็น -ตาย  การจบเกม  วธีิการเล่นหมากต่อ 9 เมด็  

สูตรมุมและหมากเด็ด  ประวติัศาสตร์และวฒันธรรมของหมากลอ้ม 

HL031 จิตวทิยาวยัรุ่น             3(3-0-6)      

                (Adolescence Psychology) 

             แนวคิด ทฤษฎีและการวจิยัเก่ียวกบัพฒันาการของวยัรุ่นในดา้นร่างกาย  สติปัญญา  อารมณ์  และ

สังคม ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและบุคลิกภาพของวยัรุ่น  การปรับตวัและการพฒันาชีวติอยา่งมีคุณค่า

และมีเป้าหมายของวยัรุ่นในยคุปัจจุบนั 

HL032   ภาวการณ์เปลีย่นแปลงกบัความรับผดิชอบทางสังคม                            3(3-0-6)  

  (Change and Social Responsibilities) 

           แนวโนม้และทิศทางของการเปล่ียนแปลงทุนทางสังคม  ทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทาง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ความผนัแปรของกระบวนการจดัระเบียบสังคมและขดัเกลาทางสังคม
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ตามกระแสโลกาภิวตัน์  จริยธรรม คุณธรรมและความรับผดิชอบทางสังคมของบุคคล ครอบครัว  องคก์ร  

ชุมชนและสังคมในปัจจุบนั 

HL033   ชุมชนกบักระแสโลกาภิวตัน์    3(3-0-6)   

     (Community and Globalization) 

            สภาพทางสังคมและวฒันธรรมของชุมชนไทย    ความเป็นมาและอิทธิพลของโลกาภิวตัน์ต่อ

ชุมชนไทย   เหตุผลความจาํเป็นและแนวทางในการปรับตวัของชุมชนไทย  จุดอ่อน  จุดแขง็ของชุมชนไทย  

การเปล่ียนแปลงของชุมชนไทยโดยใชป้รัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนาํการจดัการภูมิปัญญาและวฒันธรรม  

สร้างชุมชนภิวตัน์ใหส้ังคมไทยสามารถพึ่งพาตนเองได ้เพื่อการดาํรงอยูอ่ยา่งย ัง่ยนื 

HL034  วฒันธรรมประชานิยม                         3(3-0-6)  

            (Popular Culture) 

               ความหมาย  ลกัษณะเฉพาะ  ความเป็นมาของวฒันธรรมประชานิยม และอิทธิพลท่ีมีต่อสังคมไทย     

ความสัมพนัธ์ระหวา่งวฒันธรรมประชานิยมกบัระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม  อุตสาหกรรมการผลิต

วฒันธรรมและส่ือมวลชน  บริบททางสังคมและการเมือง  การบริโภควฒันธรรม  และวเิคราะห์วฒันธรรม

ประชานิยมท่ีมีอิทธิพลในชีวติประจาํวนัของคนในสังคมไทย  ไดแ้ก่  แฟชัน่  ดนตรี  ภาพยนตร์  สินคา้ของ

ท่ีระลึก  ภาพถ่าย  รายการโทรทศัน์  เป็นตน้ 

HL035     ส่ือบันเทงิปริทศัน์     3(3-0-6)     

 (Entertainment Media Review) 

      อุตสาหกรรมผลิตส่ือบนัเทิงในปัจจุบนั  ทั้งในบริบทของสังคมไทยและสังคมโลก  

ลกัษณะเฉพาะของส่ือบนัเทิงในประเทศไทยประเภทต่าง ๆ แนวทางการวเิคราะห์ส่ือบนัเทิงท่ีไดรั้บความ

นิยมในขณะนั้น  ฝึกวเิคราะห์ส่ือบนัเทิงเพื่อใหเ้ห็นความสัมพนัธ์กบัสภาพสังคม  วถีิชีวติและอิทธิพลท่ีมีต่อ

สังคมไทย 

HL036  จิตวทิยาครอบครัวและครอบครัวศึกษา          3(3-0-6)  

         (Family Psychology and Family Studies)                       

             แนวคิดทฤษฎีทางจิตวทิยาครอบครัวและครอบครัวศึกษา ลกัษณะและหนา้ท่ีของครอบครัว  

วงจรชีวติครอบครัวและการสร้างครอบครัว  สัมพนัธภาพและการปรับตวัในครอบครัวการอบรมขดัเกลา

ทางสังคมของครอบครัว  การเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีมีอิทธิพลต่อครอบครัวตลอดจนปัญหาครอบครัวและ

แนวทางการจดัการแกไ้ข 
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HL037 จิตวทิยาพฒันาการ                                     3(3-0-6) 

 (Developmental Psychology) 

 ความหมายและความสาํคญัของพฒันาการ  ปัจจยัต่าง  ๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและ

พฒันาการของบุคคล  ทฤษฎีเก่ียวกบัพฒันาการ  ศึกษาพฒันาการทางร่างกาย  อารมณ์ สังคมและสติปัญญา

ตั้งแต่ปฏิสนธิจนถึงวยัชรา การส่งเสริมพฒันาการมนุษยใ์นแต่ละช่วงวยั 

HL038 ภูมิ – ประวตัิศาสตร์การท่องเทีย่วไทย     3(3-0-6) 

 (Thai Geography and History for Tourism) 

 ลกัษณะทางกายภาพและประวติัศาสตร์ของแหล่งท่องเท่ียวในประเทศไทย รวมถึงสังคม 

วฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และศิลปกรรม  ปัญหาและผลกระทบท่ีมีต่อการท่องเท่ียวไทย 

HL039   อนาคตศาสตร์เบือ้งต้น                             3(3-0-6) 

 (Introduction to Futurology)                                                                              

 ววิฒันาการของมนุษยต์ั้งแต่ยคุเร่ิมแรกจนถึงปัจจุบนัในดา้นการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ความเช่ือ 

ตลอดจนศิลปวทิยาการดา้นต่างๆ อนัไดแ้ก่ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีปรัชญา และศิลปกรรม โดยใช้

ขอ้มูลเหล่านั้นในการทาํนายเหตุการณ์ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตอยา่งมีหลกัเกณฑแ์ละเหตุผลท่ีน่าเช่ือถือ 

รวมทั้งพิจารณาปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนแก่โลกและมนุษยชาติในปัจจุบนัและแนวทางการแกไ้ขปัญหาอยา่ง

มัน่คงและย ัง่ยนืต่อไปในอนาคต 

HL040 ปรัชญาธุรกจิ                                             3(3-0-6) 

 (Philosophy of Business) 

 ความเป็นจริงในวงการธุรกิจ การแกปั้ญหาและการตดัสินใจ การเรียนรู้งานแบบปฏิบติัจริง   

ภาวะผูน้าํในวถีิตะวนัตกและตะวนัออก ธุรกิจในบริบทของวฒันธรรมไทย  การสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ 

ความรับผดิชอบต่อสังคม และจริยธรรมธุรกิจ 

HL041 พุทธธรรม 3(3-0-6)    

  (Buddhadhamma)   

  หลกัธรรมต่างๆ ท่ีสาํคญัของพุทธศาสนาทั้งจากนิกายเถรวาทและมหายานเพื่อความเขา้ใจโลก 

และแนวทางการดาํเนินชีวติท่ีถูกตอ้ง ไดแ้ก่ มงคล 38 ประการ อริยสัจจ ์ปฏิจจสมุปบาท กฎแห่งกรรม 

ไตรสิกขา ทางสายกลาง ความวา่ง และความหลุดพน้ 
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HL042 สันติภาพในพหุวฒันธรรม  3(3-0-6) 

 (Peace in Multiculturalism) 

    ความหมายของพหุวฒันธรรม แนวคิดหลกัเก่ียวกบัสันติภาพและสันติศึกษา พหุลกัษณ์ใน

พฒันาการทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวฒันธรรมไทย ปัญหาความขดัแยง้และความรุนแรงในระดบั

ครอบครัว ชุมชน ชาติ และระหวา่งประเทศ  การจดัการความขดัแยง้โดยสันติวธีิ 

HL043 ปรัชญาศิลปะ           3(3-0-6) 

 (Philosophy of Art) 

    ความหมายของปรัชญาศิลปะ แนวคิดทางสุนทรียศาสตร์ ความสัมพนัธ์ระหวา่งศิลปะ ความดี 

และความจริง  การประเมินคุณค่าของงานศิลปะ  แนวคิดของศิลปะเพื่อศิลปะและศิลปะเพื่อสังคม  อิทธิพล

ของส่ือสมยัใหม่ท่ีมีต่องานศิลปะ 

HL044  ความหลากหลายของกลุ่มชาติพนัธ์ุในสังคมไทย  3(3-0-6) 

 (Diversity of Ethnic Groups in Thai Society) 

 อตัลกัษณ์ของกลุ่มชาติพนัธ์ุ ( ethnic identity ) ท่ีสาํคญัในสังคมไทย การธาํรงไวซ่ึ้งชาติพนัธ์ุ  

(ethnicity) ความแตกต่างหลากหลายของกลุ่มชาติพนัธ์ุต่างๆ การผสมผสานและความกลืนกลาย การ

เปล่ียนแปลงทางวฒันธรรมและวถีิชีวติในสังคมปัจจุบนั 

HL045   สังคมศาสตร์ในชีวติประจําวนั  3(3-0-6) 

 (Social Sciences in Daily Life ) 

     รูปแบบการดาํเนินชีวติ พฤติกรรมดา้นต่างๆ ของกลุ่มคนในสังคม ปัจจุบนั อาทิ ความคิด ความ

เช่ือ การตดัสินใจในการประกอบอาชีพ การทาํงาน งานอดิเรก กลุ่มทางสังคม การสร้างครอบครัว และการ

นาํสังคมศาสตร์แกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในชีวติประจาํวนั 

HL046 ภาษาเกาหลเีพือ่การส่ือสาร 1                  3(2-2-5)  

 (Korean for Communication 1) 

 ทกัษะการใชภ้าษาเกาหลีในชีวติประจาํวนั โดยเนน้การฟังและการสนทนาบทพดูพื้นฐานท่ีจาํเป็น

ต่อการใชส่ื้อสาร รวมทั้งการจบัใจความสาํคญัและการเขียนแสดงความคิดเห็นขั้นพื้นฐาน ในระดบัยอ่หนา้   
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HL047 ภาษาเกาหลเีพือ่การส่ือสาร 2             3(2-2-5) 

  (Korean for Communication 2) 

 สอบผ่าน   HL046  ภาษาเกาหลเีพือ่การส่ือสาร 1 

 ทกัษะการใชภ้าษาเกาหลี ในชีวติประจาํวนั โดยเนน้การฟังและการสนทนาบทพดู ท่ีซบัซอ้นมาก

ข้ึน รวมทั้งการจบัใจความสาํคญั การเขียนท่ีหลากหลายในระดบัท่ีซบัซอ้นมากข้ึน 

HL048 ภาษามาเลย์เพือ่การส่ือสาร 1 3(2-2-5) 

 (Malay for Communication 1) 

 ทกัษะการใชภ้าษามาเลย ์ในชีวติประจาํวนั โดยเนน้การฟังและการสนทนาบทพดูพื้นฐานท่ีจาํเป็น

ต่อการใชส่ื้อสาร รวมทั้งการจบัใจความสาํคญัและการเขียนแสดงความคิดเห็นขั้นพื้นฐาน ในระดบัยอ่หนา้   

HL049 ภาษามาเลย์เพือ่การส่ือสาร 2 3(2-2-5)  

 (Malay for Communication 2) 

 สอบผ่าน  HL048 ภาษามาเลย์เพือ่การส่ือสาร 1 

 ทกัษะการใชภ้าษามาเลยใ์นชีวติประจาํวนั โดยเนน้การฟังและการสนทนาบทพดู ท่ีซบัซอ้นมาก

ข้ึน รวมทั้งการจบัใจความสาํคญั การเขียนท่ีหลากหลายในระดบัท่ีซบัซอ้นมากข้ึน 

HL050   ภาษาเวยีดนามเพือ่การส่ือสาร 1                                                3(2-2-5) 

              (Vietnamese for Communication 1) 

              ทกัษะการใชภ้าษาเวยีดนามในชีวติประจาํวนั โดยเนน้การฟังและการสนทนาบทพดูพื้นฐานท่ี

จาํเป็นต่อการใชส่ื้อสาร รวมทั้งการจบัใจความสาํคญัและการเขียนแสดงความคิดเห็นขั้นพื้นฐาน ในระดบั

ยอ่หนา้   

HL051   ภาษาเวยีดนามเพือ่การส่ือสาร 2                                                                3(2-2-5) 

              (Vietnamese for Communication 2) 

              สอบผ่าน  HL050 ภาษาเวยีดนามเพือ่การส่ือสาร 1 

              ทกัษะการใชภ้าษาเวยีดนามในชีวติประจาํวนั โดยเนน้การฟังและการสนทนาบทพดู ท่ีซบัซอ้น

มากข้ึน รวมทั้งการจบัใจความสาํคญั การเขียนท่ีหลากหลายในระดบัท่ีซบัซอ้นมากข้ึน 
 

 



 รายละเอียดของหลกัสูตร (มคอ.2) -84 

 

      ภาคผนวก ก 

(สําเนา) 

ระเบียบมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

ว่าด้วย การศึกษาระบบหน่วยกิต ขัน้ปริญญาบัณฑติ 

พ.ศ .๒๕๔๕ 

---------------------------------- 

โดยท่ีมหาวิทยาลยัเห็นสมควรให้มีการจดัทําระเบียบมหาวิทยาลยัหอการค้าไทย  วา่ด้วย การศกึษา

ระบบหนว่ยกิต  ขัน้ปริญญาบณัฑิต  ให้เหมาะสมกบักาลสมยั   อาศยัอํานาจตามความในมาตรา  ๓๓  แหง่

พระราชบญัญตัสิถาบนัอดุมศกึษาเอกชน   พ.ศ  .๒๕๒๒   แก้ไขเพิ่มเตมิ  (ฉบบัท่ี  ๒)   พ .ศ  .๒๕๓๕   สภา

มหาวิทยาลยัในการประชมุครัง้ท่ี  ๒๑๓   เม่ือวนัศกุร์ท่ี  ๑๖  สิงหาคม  ๒๕๔๕   จงึมีมตใิห้ตราระเบียบ

มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย วา่ด้วย การศกึษาระบบหนว่ยกิตขัน้ปริญญาบณัฑิต พ.ศ .๒๕๔๕  ไว้ดงันี ้

ข้อ ๑. ระเบียบนีเ้รียกวา่ “ ระเบียบมหาวิทยาลยัหอการค้าไทย  วา่ด้วย การศกึษาระบบหนว่ยกิต  ขัน้

ปริญญาบณัฑิต  พ.ศ .๒๕๔๕” 

ข้อ ๒. ระเบียบนีใ้ห้ใช้บงัคบัตัง้แตปี่การศกึษา ๒๕๔๕  เป็นต้นไป 

ข้อ ๓. ให้ยกเลิกความในระเบียบมหาวิทยาลยัหอการค้าไทย  วา่ด้วย  การศกึษาระบบหนว่ยกิตขัน้

ปริญญาบณัฑิต พ.ศ .๒๕๓๗  และระเบียบ ประกาศ คําสัง่ หรือข้อบงัคบัอ่ืนท่ีขดัตอ่ระเบียบนี ้   ให้ใช้ระเบียบนี ้

แทน 

ข้อ ๔. ระบบการศึกษา 

๔.๑ มหาวิทยาลยัจดัการศกึษาในระบบทวิภาคโดยแบง่เวลาการศกึษาในปีหนึง่ๆ  

ออกเป็นสองภาคการศกึษาปกติ  คือ ภาคต้นและภาคปลาย   และอาจจะมีภาคฤดรู้อนตอ่จากภาคปลายอีก

หนึง่ภาคก็ได้  ภาคการศกึษาปกติ  มีระยะเวลาการศกึษาไมน้่อยกวา่  ๑๕  สปัดาห์  ภาคฤดรู้อนมีระยะเวลา

การศกึษาไมน้่อยกวา่ ๘ สปัดาห์  และจดัให้มีชัว่โมงการศกึษาในแตล่ะวิชารวมกนัทัง้หมดเทา่กบัการศกึษาใน

ภาคปกต ิ

๔.๒ เวลาการศกึษาของภาคฤดรู้อน  ๓ ภาค   ให้เทียบเทา่กบัเวลาการศกึษาของภาค

การศกึษาปกต ิ๑ ภาค 

๔.๓ คําวา่ “หนว่ยกิต” หมายถึง หนว่ยท่ีแสดงปริมาณการศกึษา  ซึง่มหาวิทยาลยัจดัให้แก่

นกัศกึษาตามปกตหินึง่หนว่ยกิต  หมายความวา่นกัศกึษาต้องศกึษาในห้องเรียนสปัดาห์ละหนึง่ชัว่โมงตอ่หนึง่

ภาคการศกึษา  และทํางานท่ีกําหนดให้ภายนอกห้องเรียนอีกไมน้่อยกวา่สองเทา่ตวั 
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๔.๓.๑ วิชาภาคทฤษฎีท่ีใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาสปัดาห์ละ  ๑ ชัว่โมง

ตอ่หนึง่ภาคการศกึษาปกต ิ ให้มีคา่เทา่กบั ๑ หนว่ยกิต 

๔.๓.๒ วิชาภาคปฏิบตัท่ีิใช้เวลาฝึกหรือทดลองสปัดาห์ละ  ๒ ชัว่โมงตอ่หนึง่ภาค

การศกึษาปกตใิห้มีคา่เทา่กบั  ๑ หนว่ยกิต   ยกเว้นบางสาขาวิชาซึง่อาจจะกําหนดเวลาให้สงูกวา่  ๒ ชัว่โมงได้

ตามความเหมาะสม 

๔.๓.๓ การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม   ท่ีใช้เวลาฝึกไมน้่อยกวา่สปัดาห์ละ  ๓ 

ชัว่โมงตอ่หนึง่ภาคการศกึษาปกตใิห้มีคา่เทา่กบั ๑ หนว่ยกิต 

๔.๓.๔ การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามท่ีได้รับมอบหมายท่ีใช้

เวลาทําโครงงานหรือกิจกรรมนัน้ๆ ไมน้่อยกวา่สปัดาห์ละ  ๓ ชัว่โมงตอ่หนึง่ภาคการศกึษาปกติ   ให้มีคา่เทา่กบั  

๑ หนว่ยกิต 

ข้อ ๕. คุณสมบัตขิองผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา  

ผู้สมคัรเข้าเป็นนกัศกึษาจะต้องมีคณุสมบตัดิงัตอ่ไปนี ้

๕.๑ เป็นผู้ ไมมี่โรคตดิตอ่อยา่งร้ายแรง โรคท่ีสงัคมรังเกียจ และโรคท่ีจะเบียดเบียนขดัขวาง

ตอ่การศกึษา 

๕.๒ ไมเ่ป็นผู้ มีความประพฤตเิส่ือมเสียอยา่งร้ายแรง 

๕.๓ เป็นผู้ สําเร็จการศกึษาประโยคมธัยมศกึษาตอนปลายสายสามญั  (ม.๖ หรือ ม.ศ.๕) 

หรือประโยคมธัยมศกึษาตอนปลายสายอาชีพ  (ม .ศ .๖  หรือ  ปวช .) ท่ีหนว่ยงานของรัฐรับรอง  หรือ

ประกาศนียบตัรอ่ืนท่ีกระทรวงศกึษาธิการเทียบเทา่  หรือเป็นหรือเคยเป็นนกัศกึษาของสถาบนัการศกึษาใน

ระดบัอดุมศกึษาซึง่หนว่ยงานของรัฐรับรอง 

๕.๔ เป็นผู้ สําเร็จการศกึษาขัน้ปริญญาตรีสาขาวิชาใดวิชาหนึง่จากมหาวิทยาลยัหอการค้า

ไทย (วิทยาลยัการค้า) และสมคัรเข้าศกึษาเพ่ือรับปริญญาตรีในสาขาวิชาอ่ืน 

๕.๕ เป็นผู้ สําเร็จการศกึษาขัน้ปริญญาตรีจากมหาวิทยาลยัอ่ืนหรือสถาบนัการศกึษาชัน้สงู

อ่ืนในประเทศ  หรือตา่งประเทศ  ซึง่ทบวงมหาวิทยาลยัรับรอง  และสมคัรเข้าศกึษาในระดบัปริญญาตรีใน

สาขาวิชาอ่ืน 

ข้อ ๖. การคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา 

การรับสมคัรและการสอบคดัเลือกผู้สมคัรเป็นนกัศกึษาตามข้อ  ๕. ให้เป็นไปตามระเบียบและ

ประกาศของมหาวิทยาลยัหอการค้าไทยท่ีเก่ียวกบัการสอบคดัเลือก 

สภามหาวิทยาลยัหอการค้าไทยอาจจะอนมุตัใิห้ผู้ มีคณุสมบตัติามข้อ ๕ .เข้าศกึษาโดยไมต้่อง

คดัเลือก  แตจ่ะต้องเป็นผู้ ท่ีหนว่ยราชการหรือองค์การระหวา่งประเทศเป็นผู้ขอให้เข้าศกึษา 



 รายละเอียดของหลกัสูตร (มคอ.2) -86 

 

ข้อ ๗. การขึน้ทะเบียนเป็นนักศึกษา 

๗.๑ ผู้ ท่ีได้รับการคดัเลือกจะมีสถานภาพเป็นนกัศกึษาตอ่เม่ือได้ขึน้ทะเบียนเป็นนกัศกึษา  

โดยต้องขึน้ทะเบียนเป็นนกัศกึษาด้วยตนเองตามวนั เวลา และสถานท่ีท่ีมหาวิทยาลยักําหนด 

๗.๒ ผู้ ท่ีได้รับการคดัเลือกแตไ่มส่ามารถขึน้ทะเบียนเป็นนกัศกึษาตามวนัท่ีมหาวิทยาลยั

กําหนดจะ  ต้องได้รับอนมุตัจิากอธิการบดี  และต้องขึน้ทะเบียนภายใน  ๗  วนั  นบัจากวนัขึน้ทะเบียนท่ี

มหาวิทยาลยักําหนด  มิฉะนัน้จะถือวา่สละสิทธิ 

ข้อ ๘. การเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต 

การเทียบวิชาเรียนและโอนหนว่ยกิตของนกัศกึษาจากสถาบนัอ่ืนเข้าศกึษาตอ่ในมหาวิทยาลยั 

 สําหรับหลกัสตูรท่ีไมส่งูกวา่ปริญญาตรีให้มีหลกัเกณฑ์ตา่งๆ  เป็นไปตามประกาศของทบวงมหาวิทยาลยัและ

ระเบียบของมหาวิทยาลยั 

ข้อ ๙. การลงทะเบียน 

๙.๑ การลงทะเบียนจะต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษา   ถ้ามีวิชาใดวิชาหนึง่

ท่ีต้องศกึษาก่อน  (Prerequisite) ซึง่ได้กําหนดไว้ในหลกัสตูร   นกัศกึษาจะต้องศกึษาวิชาท่ีต้องศกึษาก่อนหรือ

สอบวิชาท่ีต้องศกึษาก่อนให้ได้  หรือได้รับอนมุตัจิากคณบดีเป็นกรณีพิเศษ  จงึจะมีสิทธิลงทะเบียนวิชานัน้ๆ 

๙.๒ มหาวิทยาลยัจะกําหนดให้มีการลงทะเบียนศกึษาวิชาตา่งๆ  ในต้นภาคการศกึษา   

นกัศกึษาท่ีมิได้ลงทะเบียนภายในเวลาท่ีกําหนดจะไมมี่สิทธิเข้าเรียนในภาคการศกึษานัน้   ยกเว้นในกรณีซึง่

นกัศกึษามีเหตจํุาเป็นสดุวิสยั   และได้รับอนมุตัใิห้ลงทะเบียนได้เป็นกรณีพิเศษจากคณบดี   โดยจะต้องเสีย

คา่ปรับตามประกาศของมหาวิทยาลยั 

สําหรับนกัศกึษาท่ีไมส่ามารถลงทะเบียนศกึษาวิชาในภาคการศกึษาปกตจิะต้องย่ืนคําร้องขอ

อนมุตัจิากคณบดีและปฏิบตัติามระเบียบฉบบันี ้  ข้อ ๒๐. เพ่ือรักษาสถานภาพนกัศกึษาภายในระยะเวลาท่ี

มหาวิทยาลยัประกาศ  มิฉะนัน้จะถกูจําหนา่ยช่ือออกจากทะเบียนนกัศกึษา 

๙.๓ จํานวนหนว่ยกิตท่ีนกัศกึษาจะลงทะเบียนศกึษาได้มีดงันี ้

๙.๓.๑ ภาคปกต ิ

๙.๓.๑.๑ นกัศกึษาปกติ  จะต้องลงทะเบียนศกึษาในแตล่ะภาคการศกึษา

ปกตไิมต่ํ่ากวา่ ๙ หนว่ยกิต และไมเ่กิน ๒๒ หนว่ยกิต  สําหรับภาคฤดรู้อนจะลงทะเบียนได้ไมเ่กิน ๑๐ หนว่ยกิต 

๙.๓.๑.๒ นกัศกึษาวิทยาทณัฑ์ จะต้องลงทะเบียนศกึษาในภาคการศกึษา

ปกตไิมต่ํ่ากวา่  ๙ หนว่ยกิต  และไมเ่กิน  ๑๖ หนว่ยกิต   สําหรับภาคฤดรู้อนลงทะเบียนได้ไมเ่กิน   ๗  หนว่ยกิต  

แตอ่าจจะย่ืนคําร้องขออนมุตัจิากคณบดี  เพ่ือลงทะเบียนศกึษามากกวา่ท่ีกําหนดไว้ได้อีกไมเ่กิน  ๓ หนว่ยกิต  

ทัง้ภาคปกตแิละภาคฤดรู้อน 
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๙.๓.๒ ภาคคํ่า 

๙.๓.๒.๑ นกัศกึษาปกติ  จะต้องลงทะเบียนศกึษาในแตล่ะภาคการศกึษา

ปกตไิมต่ํ่ากวา่ ๙ หนว่ยกิต และไมเ่กิน ๑๙ หนว่ยกิต  และในภาคฤดรู้อนจะลงทะเบียนได้ไมเ่กิน ๗ หนว่ยกิต 

๙.๓.๒.๒ นกัศกึษาวิทยาทณัฑ์ จะต้องลงทะเบียนศกึษาในภาคการศกึษา

ปกตไิมต่ํ่ากวา่ ๖ หนว่ยกิต และไมเ่กิน ๑๖ หนว่ยกิต  และในภาคฤดรู้อนลงทะเบียนได้ไมเ่กิน  ๔ หนว่ยกิต  แต่

อาจจะย่ืนคําร้องขออนมุตัจิากคณบดี   เพ่ือลงทะเบียนศกึษามากกวา่ท่ีกําหนดไว้ได้อีกไมเ่กิน  ๓ หนว่ยกิต  ทัง้

ภาคปกตแิละภาคฤดรู้อน 

๙.๔ นกัศกึษาอาจจะลงทะเบียนศกึษาวิชาต่ํากวา่ท่ีกําหนดไว้ตามข้อ ๙.๓.๑ และ ๙.๓.๒ 

ได้ในกรณีท่ีนกัศกึษามีวิชาท่ีต้องศกึษาให้ครบตามหลกัสตูรภายในสองภาคการศกึษาปกติ  โดยได้รับอนมุตัิ

จากคณบดี 

๙.๕ นกัศกึษาจะต้องลงทะเบียนศกึษาวิชาด้วยตนเองตามวนั  เวลา  และสถานท่ีท่ี

มหาวิทยาลยักําหนด 

๙.๖ ให้นกัศกึษาภาคปกตแิละภาคค่ําลงทะเบียนเรียนร่วมกนัได้ โดยมีเง่ือนไขดงันี ้

๙.๖.๑ วิชาท่ีจะลงทะเบียนเรียนนัน้จะต้องเป็นวิชาท่ีได้รับความเห็นชอบจาก

คณบดี 

๙.๖.๒ นกัศกึษาภาคปกตท่ีิลงทะเบียนเรียนวิชาท่ีเปิดสอนของภาคค่ํา   และ

นกัศกึษาภาคค่ําท่ีลงทะเบียนวิชาท่ีเปิดสอนของนกัศกึษาภาคปกตนิัน้   จะต้องเป็นนกัศกึษาท่ีจะสําเร็จ

การศกึษาตามระเบียบมหาวิทยาลยัหอการค้าไทย  วา่ด้วย การศกึษาระบบหนว่ยกิตขัน้ปริญญาบณัฑิต  พ.ศ .

๒๕๔๕ 

๙.๖.๓ การลงทะเบียนเรียนร่วมกนัระหวา่งนกัศกึษาภาคปกตแิละภาคค่ํา   ให้

ลงทะเบียนได้เฉพาะในสองภาคการศกึษาปกต ิ และหนึง่ภาคฤดรู้อนท่ีจะสําเร็จการศกึษาเทา่นัน้ 

๙.๖.๔ จํานวนหนว่ยกิตในการลงทะเบียนและระยะเวลาศกึษาจะต้องเป็นไปตาม

ระเบียบทัง้ภาคปกตแิละภาคค่ํา 

ข้อ ๑๐. การเพิ่มและการเพกิถอนวิชา 

๑๐.๑ ภายใต้บงัคบัแหง่ระเบียบฉบบันี ้  ข้อ  ๑๑  .การขอเพิ่มวิชาจะกระทําได้ภายใน  ๓ 

สปัดาห์  นบัแตว่นัเปิดภาคเรียนของภาคการศกึษาปกติ   หรือภายใน  ๑  ๑ /๒ สปัดาห์  นบัแตว่นัเปิดภาค

การศกึษาของภาคฤดรู้อน  โดยได้รับอนมุตัจิากอาจารย์ท่ีปรึกษา 

๑๐.๒ การขอเพิกถอนวิชาต้องได้รับอนมุตัจิากอาจารย์ท่ีปรึกษา และให้มีผลดงัตอ่ไปนี ้
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๑๐.๒.๑ การขอเพิกถอนภายใน  ๓  สปัดาห์  นบัแตว่นัเปิดภาคเรียนของภาค

การศกึษาปกตหิรือภายใน  ๑ ๑/๒ สปัดาห์  นบัแตว่นัเปิดภาคการศกึษาของภาคฤดรู้อน  วิชาท่ีขอเพิกถอนนัน้

จะไมบ่นัทกึสญัลกัษณ์ W ในใบแสดงผลการศกึษา (Transcript) 

๑๐.๒.๒ การเพิกถอนในสปัดาห์ท่ี   ๑๓   ของภาคการศกึษา   หรือในสปัดาห์ท่ี  ๖ 

ของภาค   ฤดรู้อนนบัตัง้แตว่นัเปิดภาคการศกึษา  วิชาท่ีขอเพิกถอนนัน้จะบนัทกึสญัลกัษณ์  W ในใบแสดงผล

การศกึษา (Transcript) 

๑๐.๓ การขอเพิ่มและการขอเพิกถอนวิชานี ้จะต้องไมข่ดักบัจํานวนหนว่ยกิตตอ่ภาคตามข้อ 

๙.๓ 

ข้อ ๑๑. เวลาเรียน 

นกัศกึษาจะมีสิทธิเข้าสอบวิชาใดจะต้องมีเวลาศกึษาไมน้่อยกวา่ร้อยละ  ๘๐ ของเวลาเรียน

ทัง้หมดในวิชานัน้  ทัง้นีย้กเว้นในวิชาท่ีคณบดีได้ประกาศไว้ก่อนวา่จะไมค่ดิเวลาศกึษาในวิชานัน้ 

ข้อ ๑๒. ค่าเล่าเรียน  คา่บํารุง  และคา่ธรรมเนียมตา่งๆ  ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลยั 

ข้อ ๑๓. ระยะเวลาการศึกษา 

๑๓.๑ ภาคปกติ   นกัศกึษาต้องศกึษามีกําหนดระยะเวลาการศกึษาไมน้่อยกวา่  ๖ ภาค

การศกึษาปกตหิรือเทียบเทา่   และอยา่งมากไมเ่กิน  ๑๖ ภาคการศกึษาปกตหิรือเทียบเทา่   และต้องเรียนครบ

ตามหลกัสตูร 

๑๓.๒ ภาคค่ํา   นกัศกึษาต้องศกึษามีกําหนดระยะเวลาการศกึษาไมน้่อยกวา่  ๗  ภาค

การศกึษาหรือเทียบเทา่   และอยา่งมากไมเ่กิน  ๒๐ ภาคการศกึษาปกตหิรือเทียบเทา่   และต้องเรียนครบตาม

หลกัสตูร 

๑๓.๓ นกัศกึษาท่ีได้รับอนมุตัจิากมหาวิทยาลยัให้เทียบวิชาเรียนและโอนหนว่ยกิต  ตาม

ระเบียบฉบบันี ้  ข้อ  ๘   .ให้มีระยะเวลาการศกึษาตามประกาศของทบวงมหาวิทยาลยัและระเบียบของ

มหาวิทยาลยั 

ข้อ ๑๔. สัญลักษณ์แสดงผลการศึกษา 

๑๔.๑ ผลการสอบของแตล่ะวิชาจะจดัออกมาเป็นลําดบัขัน้  ซึง่มีแต้มประจําดงันี ้

 ลาํดับขัน้ ความหมาย แต้ม 

A ดีเลิศ  Excellent ๔ 

B+ ดีมาก  Very Good ๓.๕ 

B ดี  Good ๓ 

C+ ดีพอใช้  Fairly Good ๒.๕ 
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C พอใช้  Fair ๒ 

D+ ออ่น  Poor ๑.๕ 

D ผา่น  Pass ๑ 

F ตก  Failed ๐ 

 

 การให้ F จะกระทาํได้ในกรณีดังต่อไปนี ้

๑๔.๑.๑ นกัศกึษาเข้าสอบและสอบตก 

๑๔.๑.๒ นกัศกึษาขาดสอบโดยไมไ่ด้รับอนมุตัจิากคณบดี 

๑๔.๑.๓ นกัศกึษาไมมี่สิทธิเข้าสอบ   เน่ืองจากได้รับการตดัสินวา่มีเวลาเรียนไมถึ่ง

ร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทัง้หมดในวิชานัน้ 

๑๔.๑.๔ นกัศกึษาทําผิดระเบียบสอบไลแ่ละได้รับการตดัสินให้สอบตก 

๑๔.๒ นอกจากลําดบัขัน้ทัง้  ๘ ดงักลา่วในข้อ  ๑๔.๑ ผลการศกึษาของวิชาหนึง่ๆ  อาจจะ

แสดงด้วยสญัลกัษณ์ตอ่ไปนี ้

 สัญลักษณ์ ความหมาย 

W เพิกถอนโดยได้รับอนมุตัิ (Withdrawal with Permission) 

I การวดัผลไมส่มบรูณ์ (Incomplete) 

S พอใจ (Satisfactory) 

U ไมพ่อใจ (Unsatisfactory) 

๑๔.๒.๑ การให้สญัลกัษณ์  W จะกระทําได้เฉพาะวิชาท่ีนกัศกึษาได้ลงทะเบียนไว้

แล้ว โดยนกัศกึษาขอเพิกถอนวิชานัน้ภายในเวลาท่ีระบไุว้ในข้อ ๑๐.๒ และได้รับอนมุตั ิ

๑๔.๒.๒ การให้สญัลกัษณ์ I ในวิชาใดจะกระทําได้ในกรณีตอ่ไปนี ้

ก. อาจารย์ผู้สอนเห็นสมควรให้รอผลการศกึษาเพราะนกัศกึษาทํางานท่ี

เป็นสว่นประกอบการศกึษา  หรือการวดัผลของวิชานัน้ยงัไมส่มบรูณ์  ทัง้นีต้้องได้รับอนมุตัจิากคณบดี 

ข. นกัศกึษาป่วยนอนพกัรักษาตวัอยูใ่นโรงพยาบาลในวนัท่ีต้องสอบวิชา

นัน้ โดยมีใบรับรองแพทย์และใบแสดงการรักษาของสถานพยาบาลของทางราชการ หรือโรงพยาบาลเอกชน 

ค. นกัศกึษาป่วยและได้มาสอบในวนัท่ีมีการสอบ  หากนกัศกึษาไม่

สามารถทําการสอบได้  พยาบาลของมหาวิทยาลยัและกรรมการอํานวยการสอบ  ๒ ทา่นท่ีได้รับมอบหมายได้

ร่วมกนัพิจารณาแล้วเห็นวา่ไมค่วรให้ทําการสอบตอ่ไป   ทัง้นีน้กัศกึษาต้องมาตามกําหนดเวลาท่ีมีสิทธิเข้าสอบ

ในวิชานัน้ 



 รายละเอียดของหลกัสูตร (มคอ.2) -90 

 

ง. นกัศกึษาประสบอบุตัเิหตใุนวนัท่ีมีการสอบจนไมส่ามารถทําการสอบ

ได้ 

จ. บดิา  หรือมารดา  หรือญาตใิกล้ชิดของนกัศกึษาถึงแก่กรรม  และมี

ภารกิจจะต้องจดังานศพ ทัง้นีต้้องลาได้ไมเ่กิน ๗ วนั 

ฉ. นกัศกึษาได้รับทนุไปตา่งประเทศในระยะเวลาสัน้ในชว่งท่ีมีการสอบ 

ช. นกัศกึษาได้รับเลือกให้เป็นตวัแทนระดบัชาตใินการแขง่ขนักีฬา  และ/

หรือเผยแพร่ศลิปและวฒันธรรม ทัง้นีจ้ะต้องอยูใ่นระหวา่งการสอบ 

ซ. นกัศกึษาได้รับหมายเรียกเกณฑ์ทหารเรียกระดมพล  หรือหมายศาล

ในชว่งท่ีมีการสอบ 

ทัง้นี ้   จะต้องได้รับอนมุตัจิากประธานกรรมการอํานวยการสอบ  และ

นกัศกึษาต้องทําการสอบ และ/หรือทํางานท่ีกําหนดให้ทําเพิ่มเตมิให้เสร็จ  เพ่ือให้อาจารย์ผู้สอนรายงานผลการ

สอบได้ภายใน  ๒ สปัดาห์แรกของภาคการศกึษาถดัไป  มิฉะนัน้สญัลกัษณ์  I จะเปล่ียนเป็น  F และการให้

สญัลกัษณ์ I ตามข้อ ข .ถึง ฉ  .นกัศกึษาจะต้องเสียคา่ธรรมเนียมในการสอบแก้สญัลกัษณ์  I ตามประกาศของ

มหาวิทยาลยั 

ข้อ ๑๕. การประเมินผลการศึกษา 

๑๕.๑ การประเมินผลการศกึษาให้กระทําเม่ือสิน้ภาคการศกึษาแตล่ะภาค 

๑๕.๒ การนบัจํานวนหนว่ยกิตสะสมของนกัศกึษาเพ่ือให้ครบหลกัสตูรให้นบัเฉพาะหนว่ยกิ

ตของวิชาท่ีสอบได้เทา่นัน้ 

 ในกรณีท่ีนกัศกึษาลงทะเบียนศกึษาซํา้วิชาท่ีสอบได้ลําดบัขัน้ไมส่งูกวา่  D+มากกวา่

หนึง่ครัง้  ให้นบัจํานวนหนว่ยกิตของวิชาในหลกัสตูรไปคดิหนว่ยกิตสะสมเพียงครัง้เดียว   ในกรณีท่ีนกัศกึษาท่ี

ลงทะเบียนศกึษาวิชาท่ีระบไุว้วา่เทียบเทา่วิชาอ่ืนท่ีศกึษามาแล้วหรือกําลงัศกึษาอยู่   การคดิหนว่ยกิตสะสมให้

นบัหนว่ยกิตของวิชาใดวิชาหนึง่เทา่นัน้ 

๑๕.๓ การรวมจํานวนหนว่ยกิต  เพ่ือใช้ในการคํานวณแต้มเฉล่ียสะสมจะนบัจากหนว่ยกิ

ตของวิชาในหลกัสตูรท่ีนกัศกึษาสอบได้ลําดบัขัน้  A  B+  B  C+  C  D+ หรือ D เทา่นัน้  ในกรณีท่ีนกัศกึษา

ลงทะเบียนศกึษาซํา้วิชาท่ีสอบได้ลําดบัขัน้ไมส่งูกวา่ D+ มากกวา่หนึง่ครัง้  ให้นบัจํานวนหนว่ยกิตและแต้มท่ีได้

จากผลการศกึษาครัง้สดุท้ายไปใช้ในการคํานวณ ทัง้นีก้ารลงซํา้วิชานัน้ นกัศกึษาจะได้ลําดบัขัน้ไมส่งูกวา่ B 

๑๕.๔ แต้มเฉล่ียมี ๒ ประเภท  ซึง่คํานวณได้ดงันีคื้อ 
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๑๕.๔.๑ แต้มเฉล่ียประจําภาค   ให้คํานวณจากผลการศกึษาของนกัศกึษาในภาค

การศกึษานัน้   โดยเอาผลรวมของผลคณูของหนว่ยกิตกบัแต้มของแตล่ะวิชาตัง้หารด้วยผลรวมของหนว่ยกิ

ตของวิชาท่ีศกึษาในภาคการศกึษานัน้ๆ 

๑๕.๔.๒ แต้มเฉล่ียสะสม   ให้คํานวณจากผลการศกึษาของนกัศกึษา  ตัง้แตเ่ร่ิมเข้า

ศกึษาจนถึงการสอบไลค่รัง้สดุท้าย   โดยเอาผลรวมของผลคณูของหนว่ยกิตกบัแต้มของแตล่ะวิชาตัง้หารด้วย

ผลรวมของหนว่ยกิตของวิชาท่ีศกึษามาทัง้หมด  ยกเว้นวิชาท่ีได้ลําดบัขัน้ F 

ข้อ ๑๖. การสอบตกและการเรียนซํา้ 

๑๖.๑ นกัศกึษาท่ีสอบตกในวิชาบงัคบั   จะต้องลงทะเบียนศกึษาวิชานัน้ซํา้อีกจนกวา่จะ

สอบได้ 

๑๖.๒ นกัศกึษาท่ีสอบตกในวิชาเลือก   จะต้องลงทะเบียนวิชานัน้ซํา้อีกหรือเลือกศกึษาวิชา

อ่ืนแทนก็ได้ 

๑๖.๓ นกัศกึษาจะศกึษาซํา้วิชาได้แตเ่ฉพาะวิชาท่ีสอบได้ลําดบัขัน้ไมส่งูกวา่ D+ เทา่นัน้ 

ข้อ ๑๗. สภาพนักศึกษา 

๑๗.๑ การจําแนกสภาพนกัศกึษา  จะกระทําเม่ือสิน้ภาคการศกึษาภาคปกตแิตล่ะภาค  ทัง้นี ้

ยกเว้นนกัศกึษาท่ีเข้าศกึษาเป็นปีแรก  การจําแนกสภาพนกัศกึษาจะกระทําเม่ือสิน้ภาคการศกึษาปกตท่ีิสอง

นบัตัง้แตเ่ร่ิมเข้าศกึษา 

 สําหรับภาคฤดรู้อน  ให้นําผลการศกึษาไปรวมกบัผลการศกึษาในภาคการศกึษาปกติ

ถดัไป 

๑๗.๒ นกัศกึษาปกต ิ ได้แก่ นกัศกึษาท่ีสอบได้แต้มเฉล่ียสะสมไมต่ํ่ากวา่ ๒.๐๐ 

๑๗.๓ นกัศกึษาวิทยาทณัฑ์  ได้แก่ นกัศกึษาท่ีสอบได้แต้มเฉล่ียสะสมต่ํากวา่ ๒.๐๐ 

ข้อ ๑๘. การพ้นสภาพ 

๑๘.๑ นกัศกึษาต้องสอบให้ได้แต้มเฉล่ียสะสมไมต่ํ่ากวา่ ๑.๕๐ ในแตล่ะภาคการศกึษาปกต ิ

 มิฉะนัน้จะพ้นสภาพนกัศกึษา  ยกเว้นนกัศกึษาท่ีเข้าศกึษาเป็นภาคแรก 

๑๘.๒ นกัศกึษาต้องสอบให้ได้แต้มเฉล่ียสะสมไมต่ํ่ากวา่  ๑.๗๕ เป็นเวลา ๒ ภาคการศกึษา

ปกตติดิตอ่กนั  มิฉะนัน้จะพ้นสภาพนกัศกึษา  ทัง้นีไ้มน่บัภาคการศกึษาแรกของนกัศกึษา 

๑๘.๓ นกัศกึษาภาคปกตท่ีิมีระยะเวลาการศกึษาครบ ๑๖ ภาคการศกึษาปกตหิรือเทียบเทา่ 

 หรือนกัศกึษาภาคค่ําท่ีมีระยะเวลาการศกึษาครบ ๒๐ ภาคการศกึษาปกตหิรือเทียบเทา่แล้ว   แตส่อบได้หนว่ย

กิตยงัไมค่รบตามหลกัสตูรก็ดีหรือได้แต้มเฉล่ียสะสมต่ํากวา่ ๒.๐๐ ก็ดี  จะพ้นสภาพการเป็นนกัศกึษา 
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๑๘.๔ นกัศกึษาท่ีไมล่งทะเบียน  หรือไมต่ดิตอ่กองทะเบียนและประมวลผลตามข้อ  ๙.๒ 

มหาวิทยาลยัจะจําหนา่ยช่ือออกจากทะเบียนนกัศกึษา 

๑๘.๕ มหาวิทยาลยัสัง่ให้พ้นสภาพนกัศกึษาด้วยเหตกุระทําผิดวินยัอยา่งร้ายแรง 

๑๘.๖ มีคําพิพากษาของศาลถึงท่ีสดุให้ลงโทษจําคกุ   เว้นแตค่วามผิดอนัได้กระทําโดย

ประมาทหรือความผิดลหโุทษ 

๑๘.๗ ลาออก 

๑๘.๘ ตาย 

ข้อ ๑๙. การเทียบฐานะชัน้ปีของนักศึกษา 

๑๙.๑ นกัศกึษาท่ีสอบได้ต่ํากวา่ ๓๓ หนว่ยกิต  ให้เทียบฐานะเป็นนกัศกึษาชัน้ปีท่ี ๑ 

๑๙.๒ นกัศกึษาท่ีสอบได้ตัง้แต ่๓๓ หนว่ยกิตขึน้ไป  แตต่ํ่ากวา่ ๖๖ หนว่ยกิต  ให้เทียบฐานะ

เป็นนกัศกึษาชัน้ปีท่ี ๒ 

๑๙.๓ นกัศกึษาท่ีสอบได้ตัง้แต ่๖๖ หนว่ยกิตขึน้ไป  แตต่ํ่ากวา่ ๙๙ หนว่ยกิต  ให้เทียบฐานะ

เป็นนกัศกึษาชัน้ปีท่ี ๓ 

๑๙.๔ นกัศกึษาท่ีสอบได้ตัง้แต ่๙๙ หนว่ยกิตขึน้ไป  ให้เทียบฐานะเป็นนกัศกึษาชัน้ปีท่ี ๔ 

ข้อ ๒๐. การลาพักการศึกษา 

๒๐.๑ นกัศกึษาอาจจะย่ืนคําร้องขออนมุตัลิาพกัการศกึษาได้ในกรณีหนึง่กรณีใดดงัตอ่ไปนี ้

๒๐.๑.๑ ถกูเกณฑ์หรือระดมเข้ารับราชการทหารกองประจําการ 

๒๐.๑.๒ ได้รับทนุแลกเปล่ียนนกัศกึษาระหวา่งประเทศ  หรือทนุอ่ืนใดซึง่

มหาวิทยาลยัเห็นสมควรสนบัสนนุ 

๒๐.๑.๓ เจ็บป่วยจนต้องพกัรักษาตวัเป็นเวลานานตามคําสัง่แพทย์  โดยมีใบรับรอง

แพทย์จากสถานพยาบาลของทางราชการหรือโรงพยาบาลเอกชน 

๒๐.๑.๔ มีเหตจํุาเป็นสดุวิสยัอนัควรได้รับการพิจารณาให้ลาพกัการศกึษาได้ 

ทัง้นี ้ ให้นกัศกึษาย่ืนคําร้องโดยเร็วท่ีสดุและให้คณบดีเป็นผู้พิจารณาอนมุตั ิ

๒๐.๒ นกัศกึษาท่ีมีความจําเป็นสว่นตวัอ่ืนอาจย่ืนคําร้องลาพกัการศกึษาได้ถ้ามีคณุสมบตัิ

ดงัตอ่ไปนี ้

๒๐.๒.๑ ได้ศกึษาอยูใ่นมหาวิทยาลยัหอการค้าไทยมาแล้วอยา่งน้อย  ๑  ภาค

การศกึษา 

๒๐.๒.๒ มีแต้มเฉล่ียสะสมไมต่ํ่ากวา่ ๒.๐๐  ทัง้นี ้ให้นกัศกึษาย่ืนคําร้องโดยเร็วท่ีสดุ

และให้คณบดีเป็นผู้พิจารณาอนมุตั ิ
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๒๐.๓ การลาพกัการศกึษาตามข้อ ๒๐.๑ และ ๒๐.๒ นัน้  ให้อนมุตัไิด้ครัง้ละไมเ่กิน  ๒ ภาค

การศกึษาปกติ   ถ้านกัศกึษายงัมีความจําเป็นท่ีจะต้องขอลาพกัตอ่ไปอีก   ให้อธิการบดีอนมุตักิารลาพกัเป็น

กรณีพิเศษ 

๒๐.๔ ในกรณีท่ีนกัศกึษาได้รับอนมุตัใิห้ลาพกัการศกึษาได้   ให้นบัระยะเวลาท่ีลาอยูใ่น

ระยะเวลาการศกึษาด้วย ยกเว้นนกัศกึษาท่ีได้รับอนมุตัใิห้ลาพกัได้ตามข้อ ๒๐.๑.๑ 

๒๐.๕ ระหวา่งท่ีได้รับอนมุตัใิห้ลาพกัการศกึษานกัศกึษาจะต้องชําระคา่รักษาสถานภาพ

การเป็นนกัศกึษาทกุภาคการศกึษาปกติ   มิฉะนัน้จะพ้นสภาพนกัศกึษา   ยกเว้นนกัศกึษาท่ีลงทะเบียนและลา

พกัการศกึษาหลงั ๘ สปัดาห์ของภาคการศกึษาปกต ิ

๒๐.๖ นกัศกึษาท่ีได้รับอนมุตัใิห้ลาพกัการศกึษาเม่ือจะกลบัเข้าศกึษาตอ่   ให้รายงานตวัตอ่

กองทะเบียนและประมวลผลและคณบดีท่ีนกัศกึษาสงักดัอยูต่ามลําดบั 

๒๐.๗ เม่ือนกัศกึษาได้รับอนมุตัใิห้กลบัเข้าศกึษาตอ่แล้ว   ให้มีสภาพนกัศกึษาเหมือนก่อน

ได้รับอนมุตัใิห้ลาพกัการศกึษา 

ข้อ ๒๑. นักศึกษาท่ีกระทาํผิดระเบียบการสอบ 

การลงโทษนกัศกึษาท่ีกระทําผิดระเบียบการสอบไลป่ลายภาคหรือการสอบระหวา่งภาค  

ให้คณบดีท่ีนกัศกึษาสงักดัอยู่ และ/หรือคณะกรรมการอํานวยการสอบเป็นผู้ พิจารณาวา่เป็นความผิดทจุริตหรือสอ่

เจตนาทจุริตหรือเป็นความผิดอย่างอ่ืน 

๒๑.๑ ถ้าเป็นความผิดประเภททจุริต  ให้ลงโทษนกัศกึษาผู้กระทําความผิดดงัตอ่ไปนี ้

๒๑.๑.๑ ให้อธิการบดีสัง่ให้ลําดบัขัน้  F ในวิชาท่ีกระทําผิดระเบียบการสอบ  สว่น

วิชาอ่ืนท่ีนกัศกึษาลงทะเบียนไว้  ถ้าเป็นวิชาท่ีสอบมาแล้ว   ให้ได้ผลการสอบตามท่ีสอบได้จริง   ถ้าเป็นวิชาท่ียงั

ไมไ่ด้สอบก็ให้ดําเนินการสอบตามปกต ิ และให้ได้ผลการสอบตามท่ีสอบได้จริง 

๒๑.๑.๒ ให้อธิการบดีสัง่พกัการศกึษา  นกัศกึษาผู้กระทําผิด  ๑ ภาคการศกึษาปกติ

เป็นอยา่งน้อย  การสัง่พกัการศกึษาของนกัศกึษาผู้กระทําผิดนัน้   ให้เร่ิมในภาคการศกึษาปกติ  ถดัจากภาค

การศกึษาท่ีกระทําผิด  หากภาคท่ีถดัจากภาคการศกึษาท่ีกระทําผิดเป็นภาคฤดรู้อน  ให้สัง่พกัภาคต้นของปี

การศกึษาถดัไป   ยกเว้นนกัศกึษาท่ีจะสําเร็จการศกึษาในภาคฤดรู้อนให้สัง่พกัภาคฤดรู้อนนัน้   และให้นบั

ระยะเวลาท่ีถกูสัง่พกัการศกึษาเฉพาะภาคการศกึษาปกตใินการคดิสภาพนกัศกึษาและระยะเวลาการศกึษา

ด้วย เม่ือนกัศกึษาจะกลบัเข้ามาศกึษาตามปกต ิจะต้องชําระคา่รักษาสถานภาพให้ครบถ้วนเสียก่อน 

ในกรณีนกัศกึษาท่ีถกูสัง่พกัการศกึษาไปลงทะเบียนเรียนวิชาใดก็ตามใน

สถาบนัอดุมศกึษาอ่ืนๆ  มหาวิทยาลยัจะไมเ่ทียบวิชาหรือรับโอนหนว่ยกิตให้  
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๒๑.๒ ถ้าเป็นความผิดประเภททจุริตขัน้ร้ายแรงให้สภามหาวิทยาลยัเป็นผู้สัง่ให้พ้นสภาพ

จากการเป็นนกัศกึษา 

ข้อ ๒๒. การขอคืนค่าเล่าเรียน 

เงินคา่เลา่เรียน   คา่หนว่ยกิต   คา่บํารุง   และคา่ธรรมเนียมตา่งๆ   ยกเว้นคา่ประกนัของ

เสียหาย  เม่ือมหาวิทยาลยัได้รับและออกใบเสร็จรับเงินให้นกัศกึษาแล้ว  มหาวิทยาลยัจะไมคื่นให้  เว้นแต ่

๒๒.๑ นกัศกึษาขอเพิกถอนวิชา  เพราะมหาวิทยาลยัประกาศยกเลิกการสอนวิชานัน้  

นกัศกึษามีสิทธิขอคืนคา่เลา่เรียนวิชานัน้ได้เตม็จํานวนภายในกําหนด ๗ วนันบัถดัจากวนัประกาศยกเลิก 

๒๒.๒ นกัศกึษาขอเพิกถอนวิชาภายใน  ๓ สปัดาห์ของภาคการศกึษาปกตหิรือภายใน  ๑ ๑/

๒ สปัดาห์ของภาคฤดรู้อน  นบัตัง้แตว่นัเปิดภาคการศกึษา   มีสิทธิจะขอคืนคา่เลา่เรียนวิชานัน้ได้เตม็จํานวน   

แตท่ัง้นีไ้มร่วมถึงนกัศกึษาท่ีสอบคดัเลือกเข้ามาได้ในการศกึษาภาคแรก  จะไมไ่ด้รับสิทธิดงักลา่ว 

๒๒.๓ นกัศกึษาขอเพิกถอนวิชาเม่ือพ้นกําหนดในข้อ  ๒๒.๒ จะไมมี่สิทธิขอคืนคา่เลา่เรียน

วิชานัน้ 

ข้อ ๒๓. ระยะเวลาการศึกษาและการขอรับปริญญา 

ในภาคการศกึษาสดุท้าย  เม่ือนกัศกึษาสอบได้จํานวนหนว่ยกิตครบถ้วนตามหลกัสตูร  และได้

แต้มเฉล่ียไมต่ํ่ากวา่ ๒.๐๐  มีสิทธิย่ืนคําร้องแสดงความจํานงรับปริญญาบตัรตอ่กองทะเบียนและประมวลผล 

เม่ือนกัศกึษาสําเร็จการศกึษาแล้ว  ให้ขึน้ทะเบียนบณัฑิตและขึน้ทะเบียนเป็นสมาชิกสามญัสมาคม

ศิษย์เก่ามหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

ข้อ ๒๔. การให้อนุปริญญา 

นกัศกึษาผู้ใดศกึษาได้หน่วยกิตครบถ้วนตามหลกัสตูรขัน้ปริญญา  ได้แต้มเฉลี่ยสะสมไมถ่งึ ๒.๐๐ 

แตไ่มต่ํ่ากวา่ ๑.๕๐  หรือสอบได้หน่วยกิตตามท่ีกําหนดไว้ในแตล่ะสาขาวิชาของหลกัสตูรแตย่งัไมถ่งึขัน้ปริญญา  มี

สิทธิขอรับอนปุริญญาได้ 

ข้อ ๒๕. การอนุมัตปิริญญา 

๒๕.๑ นกัศกึษาท่ีจะได้รับอนมุตัปิริญญาจะต้องมีคณุสมบตัดิงันี ้

๒๕.๑.๑ สอบไลไ่ด้จํานวนหนว่ยกิตครบตามหลกัสตูร   ภายในระยะเวลาการศกึษา

ท่ีกําหนดไว้ในข้อ ๑๓. 

๒๕.๑.๒ ได้แต้มเฉล่ียสะสมไมต่ํ่ากวา่ ๒.๐๐ 

๒๕.๑.๓ มีความประพฤตดีิ 

๒๕.๑.๔ ไมมี่พนัธะตดิค้างหนีส้ินใดๆ กบัมหาวิทยาลยั 
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๒๕.๒ นกัศกึษาท่ีสอบไลไ่ด้จํานวนหนว่ยกิตครบตามหลกัสตูร  แตแ่ต้มเฉล่ียสะสม

ไมถึ่ง ๒.๐๐ จะได้รับอนมุตัปิริญญาได้ก็ตอ่เม่ือ 

๒๕.๒.๑ ลงทะเบียนศกึษาวิชาท่ีเปิดสอนตามหลกัสตูรตอ่ไปอีกจนกวา่จะทําแต้ม

เฉล่ียสะสมไมต่ํ่ากวา่  ๒ .๐๐  ภายในระยะเวลาการศกึษาท่ีกําหนดไว้ในข้อ  ๑๓  .วา่ด้วยเร่ืองระยะเวลา

การศกึษา 

๒๕.๒.๒ ลงทะเบียนศกึษาซํา้เฉพาะวิชาซึง่นกัศกึษาเคยสอบได้ลําดบัขัน้  D+ D 

หรือ F  จนกวา่จะทําแต้มเฉล่ียสะสมไมต่ํ่ากวา่  ๒.๐๐ ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ในข้อ  ๑๓ .วา่ด้วยเร่ือง

ระยะเวลาการศกึษา 

๒๕.๓ ในกรณีท่ีได้รับร้องเรียนหรือปรากฏแก่มหาวิทยาลยัวา่  นกัศกึษาผู้ใดมี

พฤตกิรรมท่ีเส่ือมเสียตอ่เกียรตภิมูิของมหาวิทยาลยัอยา่งร้ายแรง   สภามหาวิทยาลยัมีสิทธิท่ีจะชะลอการ

อนมุตัปิริญญาเอาไว้ก่อน เพ่ือสอบ-สวนพฤตกิรรมและหาความจริง 

ในกรณีท่ีผลของการสอบสวนเป็นท่ีปรากฏชดัวา่  นกัศกึษาผู้นัน้มีพฤตกิรรมท่ีเส่ือม

เสียตอ่เกียรตภิมูิของมหาวิทยาลยัอยา่งร้ายแรงจริง  สภามหาวิทยาลยัมีสิทธิท่ีจะไมอ่นมุตัปิริญญา  

ข้อ ๒๖. การให้ปริญญาเกียรตนิิยม 

๒๖.๑ นกัศกึษาท่ีจะได้รับปริญญาเกียรตนิิยมนัน้   จะต้องมีคณุสมบตัติามข้อ  ๒๕ .

และคณุสมบตัอ่ืินครบถ้วนตามข้อ ๒๖.๒  ๒๖.๓ และ ๒๖.๔ 

๒๖.๒ ปริญญาเกียรตนิิยมอนัดบัหนึง่   นกัศกึษาท่ีมีสิทธิได้รับปริญญาเกียรตนิิยม

อนัดบัหนึง่  จะต้องมีคณุสมบตัดิงันี ้

๒๖.๒.๑ นกัศกึษาภาคปกตหิรือภาคค่ํา  ต้องสอบไลไ่ด้หนว่ยกิตครบตามหลกัสตูรท่ี

กําหนดไว้ภายในเวลาท่ีกําหนดในหลกัสตูรภาคปกติ  (๔ ปี) หรือหลกัสตูรภาคค่ํา (๕ ปี)   ทัง้นีไ้มน่บัภาค

การศกึษาท่ีได้รับอนมุตัใิห้ลาพกัการศกึษา และ 

๒๖.๒.๒ เป็นผู้ ท่ีได้แต้มเฉล่ียสะสมตัง้แต่ ๓.๕๐ ขึน้ไป  และไมเ่คยสอบวิชาใดได้ใน

ลําดบัขัน้ F  และต้องไมเ่คยสอบได้ในลําดบัขัน้ D+ หรือ D ในวิชาเอก 

๒๖.๓ ปริญญาเกียรตนิิยมอนัดบัสอง   นกัศกึษาท่ีมีสิทธิได้รับปริญญาเกียรตนิิยม

อนัดบัสองจะต้องมีคณุสมบตัดิงันี ้

๒๖.๓.๑ นกัศกึษาภาคปกตหิรือภาคค่ํา   ต้องสอบได้หนว่ยกิตครบตามหลกัสตูรท่ี

กําหนดไว้ภายในเวลาท่ีกําหนดในหลกัสตูรภาคปกติ  (๔ ปี) หรือหลกัสตูรภาคค่ํา (๕ ปี)   ทัง้นี  ้ไมน่บัภาค

การศกึษาท่ีได้รับอนมุตัใิห้ลาพกัการศกึษาและ 
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๒๖.๓.๒ เป็นผู้ ท่ีได้แต้มเฉล่ียสะสมตัง้แต ่๓.๒๕ ขึน้ไป  และไมเ่คยสอบวิชาใดได้ใน

ลําดบัขัน้ F 

๒๖.๔ นกัศกึษาท่ีสอบได้หนว่ยกิตครบตามหลกัสตูร   ในกรณีระยะเวลาศกึษาเกิน

กวา่เวลาท่ีกําหนดในหลกัสตูรภาคปกต ิ(๔ ปี) หรือหลกัสตูรภาคค่ํา (๕ ปี)  ทัง้นีไ้มน่บัภาคการศกึษาท่ีได้รับอนุ

มตใิห้ลาพกั   มีสิทธิได้รับปริญญาเกียรตนิิยม  ตามข้อ  ๒๖.๒.๒ หรือ ข้อ ๒๖.๓.๒  ในกรณีระยะเวลาศกึษาท่ี

เกินไปนัน้   เกิดจากข้อขดัข้องเก่ียวกบัการจดัตารางสอนหรือเก่ียวข้องกบัอปุกรณ์  และ/หรือห้องปฏิบตักิารท่ี

ไมไ่ด้อยูใ่นความรับผิดชอบของนกัศกึษา 

ข้อ ๒๗. การถอดถอนปริญญา 

ผู้ สําเร็จการศกึษาและได้รับอนมุตัจิากสภามหาวิทยาลยัเป็นบณัฑิต  ซึง่มีลกัษณะ

ดงัตอ่ไปนี ้อาจถกูถอดถอนปริญญาโดยสภามหาวิทยาลยั  

๒๗.๑ เม่ือปรากฏแก่มหาวิทยาลยัในภายหลงัวา่บณัฑิตผู้นัน้มีคณุสมบตัไิมเ่ป็นไป

ตาม ข้อ ๕. และข้อ ๒๕. แหง่ระเบียบนี ้

๒๗.๒ บณัฑิตผู้นัน้ได้มาซึง่ปริญญาโดยทจุริต 

ข้อ ๒๘. ให้ใช้ระเบียบมหาวิทยาลยัหอการค้าไทย  วา่ด้วยการศกึษาระบบหนว่ยกิตขัน้

ปริญญาบณัฑิต  พ.ศ .๒๕๓๗  บงัคบัแก่นกัศกึษาท่ีเข้าศกึษาในมหาวิทยาลยัหอการค้าไทยก่อนปีการศกึษา  

๒๕๔๕ ไปจนกวา่จะสําเร็จการศกึษาหรือพ้นสภาพการเป็นนกัศกึษา 

ข้อ ๒๙. ให้อธิการบดีเป็นผู้ รักษาการตามระเบียบนีแ้ละให้มีอํานาจออกประกาศ  คําสัง่  

กําหนดแนวทางปฏิบตัิ   เพ่ือให้การดําเนินงานของมหาวิทยาลยัเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลผุลตาม

เจตนารมย์ของระเบียบนี ้

 

 ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๓๐  สิงหาคม  ๒๕๔๕ 

 

 

 

 

 ลงช่ือ    อาชว์  เตาลานนท์ 

 (ดร.อาชว์  เตาลานนท์) 

 นายกสภามหาวิทยาลยั 
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 สําเนาถกูต้อง 

 

 

  

 (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.อไุรวรรณ  ธนสถิตย์) 

 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาคผนวก ข 
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