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โครงการการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต่อเนื่องจากปริญญาตรี (โครงการ 4+1) 

หลักการและเหตุผล 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีพันธกิจที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา ดังน้ันการพัฒนา
ศักยภาพและความเข้มแข็งทางวิชาการ ถือเป็นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับได้ใน
ระดับชาติและนานาชาติ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเล็งเห็นถึงความสําคัญและพิจารณา
เห็นว่านิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ และศักยภาพในการศึกษาต่อ
ระดับบัณฑิตศึกษาได้ ดังน้ันจึงเห็นควรเพ่ิมความหลากหลายในการจัดการเรียนการสอนโดยมีการส่งเสริมให้
นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่มีศักยภาพทางวิชาการ มีเจตคติที่ดี และมีเป้าหมายใน
การท่ีจะศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาท้ังในสาขาวิชาเดิม หรือสาขาท่ีเก่ียวข้อง ได้มีโอกาสได้เรียนบางรายวิชา
ในระดับบัณฑิตศึกษาขณะศึกษาในระดับปริญญาตรี ซึ่งจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการกระตุ้นให้นิสิตระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาอย่างต่อเน่ือง  
 โดยหลักการจัดโครงการฯ น้ีไม่ได้ดําเนินการจัดทําหลักสูตรบัณฑิตศึกษาใหม่ เป็นการนําหลักสูตร
บัณฑิตศึกษาที่มีอยู่เดิมมาบริหารจัดการให้เกิดรูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลาย เพ่ิมโอกาสทางการศึกษา 
และเพ่ิมประสิทธิภาพของหลักสูตรบัณฑิตศึกษาให้รับนิสิตตามแผนได้มากย่ิงขึ้น โดยดําเนินการภายใต้ข้อบังคับ
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และแนวทางกรบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา   พ.ศ.2558 

วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือเปิดโอกาสให้นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สามารถลงทะเบียนรายวิชา
ในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาได้ในขณะที่กําลังศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

2.  เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตระดับปริญญาตรีที่มีเป้าหมายในการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 
สามารถศึกษาได้อย่างต่อเน่ือง และใช้ระยะเวลาในการศึกษาน้อยลง 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
คุณสมบัติผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 
 1. นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒที่ลงเรียนมาแล้วไม่นอ้ยกว่า 6 ภาคการศึกษา หรือนสิิต
ปีสุดท้ายของหลักสูตรนั้นๆ และลงทะเบียนเรยีนรายวิชา ไมน่้อยกว่าร้อยละ 80 
 2. มีเกรดเฉลี่ยสะสม (นับคะแนนเฉล่ียอย่างต่าํ 5 ภาคเรียน) ไม่น้อยกว่า 2.75 
 3. นิสิตต้องมีผลคะแนนการสอบสมิทธิภาพทางภาษาระดับปริญญาตรี (SWU-SET)ระดับB1 ณ วันที่สมัครเข้า
ร่วมโครงการ 
 4. มีคุณสมบัติอื่นๆสอดคล้องกับประกาศการรับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการฯกรณีไม่เป็นไปตามที่กําหนดให้อยู่
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ในดุลยพินิจของคณะกรรมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 5. นิสิตที่เข้าร่วมโครงการจะต้องศึกษารายวิชาที่อยู่ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีให้ครบถ้วนตามโครงสร้าง
หลักสูตรก่อน จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนเกิน 22 หน่วยกิตได้ 
 
รายละเอียดการจัดการเรียนการสอนและการลงทะเบยีน 

ระดับ-ชั้นปี ระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา 
ป.ตรี ชั้นปี1-2-3 (ภาคเรียนท่ี1) เรียนระดับปริญญาตรี  
ป.ตรี ชั้นปีท่ี3 ภาคเรียนท่ี 2 และ
ภาคฤดูร้อน 

ลงทะเบียนและชําระค่าธรรมเนียม
การศึกษาระดับปริญญาตรี (ยกเว้นภาค
ฤดูร้อน) 

สมัครเข้าร่วมโครงการ/ประกาศผล  

ป.ตรี ชั้นปีท่ี4 ภาคเรียนท่ี 1 ลงทะเบียนและชําระค่าธรรมเนียม
การศึกษาระดับปริญญาตรี 

ปฐมนิเทศ/ ชําระค่าธรรมเนียม
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา-งวดท่ี 1 
(ในการจ่ายเงินรอบท่ี 2 ตามปฏิทิน
การศึกษา 1/2564)/เร่ิมเรียนรายวิชา
ระดับบัณฑิตศึกษา 

ป.ตรี ชั้นปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2  ลงทะเบียนและชําระค่าธรรมเนียม
การศึกษาระดับปริญญาตรี                  
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 

เรียนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา 

ป.ตรี ชั้นปีท่ี 4 ภาคฤดูร้อน ข้ึนทะเบียนเป็นนิสิตบัณฑิตศึกษา และชําระค่าข้ึนทะเบียน 1,700 บาท (ใช้จ่ายใน
การรับปริญญาระดับบัณฑิตศึกษา)ชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ-งวดที่2 
เรียนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา(ถ้ามี)/เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพในการเรียน
ระดับบัณฑิตศึกษา 

บัณฑิตศึกษาชั้นปีท่ี1ภาคเรียนท่ี 1 ชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ-งวดท่ี 3(ให้ดําเนินการช่วงเพิ่ม-ลดรายวิชา)เรียน
รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา/สอบโครงร่างปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ 

บัณฑิตศึกษาชั้นปีท่ี1ภาคเรียนท่ี 2 ชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ-งวดท่ี 4(ให้ดําเนินการช่วงเพิ่ม-ลดรายวิชา) เรียน
รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา/ทําปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์/เผยแพร่ผลงานฯ 

บัณฑิตศึกษาชั้นปีท่ี1 ภาคฤดูร้อน สอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์/เผยแพร่ผลงานฯ 
จบการศึกษาโดยมีคุณสมบัตรครบตามข้อบังคับฯ พ.ศ.2559 

1.นิสิตท่ีเข้าร่วมโครงการฯหากไม่สําเร็จการศึกษาในภาคฤดูร้อนของช้ันปีท่ี1 ระดับบัณฑิตศึกษา และไม่เป็นไปตามข้อกําหนด
ในโครงการนี้ จะต้องเปลี่ยนสภาพเป็นนิสิตระดับปริญญาโท แบบปกติ โดยนับระยะเวลาต้ังแต่ข้ึนทะเบียนเป็นนิสิตศึกษา และ
ให้เร่ิมลงทะเบียนรักษาสภาพนสิตต้ังแต่ชั้นปีท่ี2 ภาคเรียนท่ี 1 
2.กรณีนิสิตท่ีเข้าร่วมโครงการฯ ขอสละสิทธ์ิหรือไม่สามารถศึกษาต่อจนจบระดับบัณฑิตศึกษาเงินท่ีชําระให้กับมหาวิทยาลัยทุก
รายการจะไม่ได้รับคืนไม่ว่ากรณีใดๆท้ังสิ้น 
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กําหนดการโครงการการจ ัดการศึกษาระดบับัณฑติศึกษาต่อเนื่องจากปริญญาตร ี 
(โครงการ 4+1) ปีการศึกษา 2564 

 

 
  

ล ำดับ รายละเอียด วันที ่ หมายเหตุ 

1 เปิดรับสมัครนิสิตเข้าโครงการ 4+1  ต้ังแต่วันน้ี – 18 มิถุนายน   
2564 

คู่มือการเปิดรับสมัครและ 
ใบสมัคร สามารถ 
Download ได้ที่ 
http://grad.swu.ac.th/ 

2 สอบภาษาอังกฤษทั่วไป  
(สําหรับนิสิตเข้าร่วมโครงการฯ ที่ยังไม่มี
ผล SWU-SET ระดับ B1) 

10 กรกฏาคม 2564 ประกาศห้องสอบที่ 
http://grad.swu.ac.th/ 

3 บัณฑตวิทยาลัยประกาศช่ือผู้ผ่านเกณฑ์ 
การพิจารณา 

22 กรกฏาคม 2564 ประกาศผลที่ เว็บไซต์ 
http://grad.swu.ac.th/ 

4 ปฐมนิเทศนิสิตโครงการ 4+1 แจ้งให้ทราบภายหลัง บัณฑิตวิทยาลัย 

5 เปิดเทอมนิสิตโครงการ 4+1 เป็นไปตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
 

คุณสมบัติทั่วไปของนสิิตที่โครงการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต่อเนื่องจากปริญญาตรี (โครงการ 4+1)  
1. มีคุณณสมบัติเป็นไปตามที่หลักสูตรกําหนด (ดังรายละเอียดการรับสมคัรเข้าร่วมโครงการ)  
2. เกรดเฉลี่ยรวม 5 ภาคเรียนการศึกษา (GPA) ต้ังแต่ 2.75 ขึ้นไป   
3. ผลการสอบภาษาอังกฤษ SWU-SET ต้ังแต่ B1 ขึ้นไป กรณีถ้านิสติยังไม่มีผลคะแนน SWU-SET 
ให้เข้าสอบภาษาอังกฤษทั่วไป พร้อมกับผู้สมัครในการสอบคัดเลือกเป็นนิสิตใหมร่ะดับบัณฑิตศึกษา ปี
การศึกษา  2564  (ภาคต้น) รอบที่ 3 ในวันที่ 10 กรกฏาคม 2564 หากผลคะแนนอยู่ในระดับทดลองเรียน 
หรือผ่านแบบมีเง่ือนไข นิสิตจะต้องเข้าเรียนภาษาอังกฤษกับบัณฑิตวิทยาลัยตามที่ระบุในแต่ละระดับ  
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จํานวนนิสิตท่ีรับเข้าโครงการ 
เพื่อให้นิสิตเข้าศึกษาในระดับบัณฑติศึกษา ปีการศึกษา 2564 

 
ลําดับ คณะ/สํานัก/สถาบัน หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา รับ(จํานวน) 

1 คณะเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรการจัดการ 20 
2 คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 5 

    หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ 5 
    หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์ 5 
  หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา 5 
    หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส ์ 4 
    หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร ์ 5 

3 คณะกายภาพบําบัด หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด 2 
4 คณะบริหารธุรกิจเพ่ือสังคม วิชาเอกการตลาด / วิชาเอกการจัดการ 15 
5 คณะสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 5 

    หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ 10 
    หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขานโยบายและการจัดการ

สาธารณะ 
10 

    หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางสังคม 20 
6 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อและนวัตกรรมสื่อสาร 45 

  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเพ่ือธุรกิจ 20 
7 คณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 5 
8 คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเภสัชภัณฑ์ 10 
9   คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 5 
10 คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและ

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการ
จัดการทรัพยากร 

5 
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ส่วนที่ 1  
รายละเอียดการรับสมัครเข้าโครงการ 4+1 
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คณะเศรษฐศาสตร์ 
1. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรการจัดการ (รับจํานวน 20 คน)  
    รับนิสิตหลักสูตรปริญญาตรี คือ เศรษฐศาสตรบัณฑิต เป็นแบบแผน ข 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัคร คือ (ระบุนอกเหนือจากเกณฑ์กลางที่มหาวิทยาลัยกําหนด คือ 
GPA  2.75 และคะแนน SWU-SET คือ B1) 

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (GPA 2.75 และคะแนน SWU-SET คือ B1)  
1. เป็นนิสิตปี 4 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
2.  มีเกรดรายวิชาเศรษฐศาสตร์มหภาคข้ันกลาง C+ และรายวิชาเศรษฐศาสตรจุลภาคขั้นกลาง C+ ขึ้น

ไป สามารถเทียบโอนรายวิชาได้ 6 หน่วยกิต  

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (GPA 2.75 และคะแนน SWU-
SET คือ B1) 

1. เป็นนิสิตปี 4 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2.  มีเกรดรายวิชา วศอ 304 การวิจัยการดําเนินการ หรือ วศอ 305 การวางแผนและการควบคุมการ
ผลิต C+ และรายวิชา วศอ 352 การวิเคราะห์ต้นทุนและงบประมาณอุตสาหกรรม C+ ขึ้นไป สามารถเทียบโอน
รายวิชาได้ 6 หน่วยกิต 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ (GPA 2.75 และคะแนน SWU-
SET คือ B1) 

1.  เ ป็ น นิ สิ ต ปี  4 หลั ก สู ต ร วิ ศ วก ร รมศ าสต ร บัณ ฑิต  ส าข า วิ ช า วิ ศ วก ร รม อุ ตส าหกา ร  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2.  มีเกรดรายวิชา วศล 304 การวิจัยการดําเนินการ หรือ วศล 305 การวางแผนและการควบคุมการ
ผลิต C+ และรายวิชา วศล 306 การจําลองแบบโซ่อุปทาน หรือ วศล 307 การดําเนินงานและกลยุทธ์โซ่อุปทาน 
C+ หรือและ วศล 303 ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีทางโลจิสติกส์ C+ ขึ้นไป สามารถเทียบโอนรายวิชาได้ 6 
หน่วยกิต 

เอกสารที่ใช้ในการสมัครเพิ่มเติม  
ใบแสดงผลการเรียน 5 เทอม (ปี 1 ถึง ปี 3 เทอม 1) 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ ปีการศึกษา 2563 (ระดับหลักสูตร) 
คือ  ผ.ศ.ดร.สุวิมล เฮงพัฒนา 
เบอร์โทร 083-5636464 
อีเมล   suwimonh@g.swu.ac.th 
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คณะวิทยาศาสตร์ 
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (จํานวน 5 คน) 
    รับนิสิตหลักสูตรปริญญาตรี คือ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัคร คือ (ระบุนอกเหนือจากเกณฑ์กลางที่มหาวิทยาลัยกําหนด คือ 
GPA 2.75 และคะแนน SWU-SET คือ B1) 
 เป็นนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 

 
เอกสารที่ใช้ในการสมัครเพิ่มเติม  

 1.ใบแสดงผลการเรียน 5 เทอม (ปี 1 ถึง ปี 3 เทอม 1) 
 2. ใบแสดงคะแนน SWU-SET  
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ ปีการศึกษา 2563 (ระดับหลักสูตร) 
คือ  ผศ.ดร.สุจิตรา ศรีสังข์ 
เบอร์โทร 085-0183131 
อีเมล   sujittras@g.swu.ac.th 
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3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ (จํานวน 5 คน) 
   รับนิสิตหลักสูตรปริญญาตรี คือ   1)  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 

   2)  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัคร คือ (ระบุนอกเหนือจากเกณฑ์กลางที่มหาวิทยาลัยกําหนด คือ 

GPA 2.75 และคะแนน SWU-SET คือ B1) 
 เป็นนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์/ สาขาวิชาเคมี 
 

เอกสารที่ใช้ในการสมัครเพิ่มเติม  
 1. ใบแสดงผลการเรียน 5 เทอม (ปี 1 ถึง ปี 3 เทอม 1) 
 2. ใบแสดงคะแนน SWU-SET  
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ ปีการศึกษา 3256 (ระดับหลักสูตร) 
คือ  ผ.ศ. ปณิธาน วนากมล 
เบอร์โทร 099 783 5151 
อีเมล   panitan@g.swu.ac.th 
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4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์ (จํานวน 5 คน) 
รับนิสิตหลักสูตรปริญญาตรี คือ 1) วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 

2) วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 
 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัคร คือ (ระบุนอกเหนือจากเกณฑ์กลางที่มหาวิทยาลัยกําหนด คือ 

GPA 2.75 และคะแนน SWU-SET คือ B1) 
เป็นนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา/ สาขาวิชาชีววิทยา 

 
เอกสารที่ใช้ในการสมัครเพิ่มเติม  

 1. ใบแสดงผลการเรียน 5 เทอม (ปี 1 ถึง ปี 3 เทอม 1) 
 2. ใบแสดงคะแนน SWU-SET  
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ ปีการศึกษา 2563 (ระดับหลักสูตร) 
คือ  ผศ.ดร.ณัฏฐิกา  สุวรรณาศรัย 
เบอร์โทร 086 723 9088 
อีเมล   nuttika@g.swu.ac.th 
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5. หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา (รับจํานวน 5 คน)  
รับนสิิตหลักสตูรปริญญาตร ีคือ 1) การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส ์

2) การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธสิมัคร คือ (ระบุนอกเหนือจากเกณฑ์กลางที่มหาวิทยาลยักําหนด คือ 
GPA 2.75 และคะแนน SWU-SET คอื B1) 

เป็นนิสิตระดับปริญญาตรี เรยีนมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษา หรอืนิสิตช้ันปีสุดท้าย 
 

เอกสารที่ใชใ้นการสมัครเพิม่เติม  
1.สําเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) 
2.สําเนาบัตรประชาชน 
3.ใบรับรองความรู้ภาษาอังกฤษ (SWU-SET) 

 
อาจารย์ผู้รับผดิชอบโครงการ ปีการศึกษา 2563 (ระดับหลักสูตร) 

คือ  ผศ.ดร. จรรยา ดาสา 
เบอร์โทร 081 484 8922 
อีเมล   Chanyah@g.swu.ac.th 
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6. หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิิกส์ (หลักสูตรสองภาษา รับจํานวน 4 คน)  
รับนสิิตหลักสตูรปริญญาตร ีคือ 1) การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 

2) วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 
 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธสิมัคร คือ (ระบุนอกเหนือจากเกณฑ์กลางที่มหาวิทยาลยักําหนด คือ 
GPA 2.75 และคะแนน SWU-SET คือ B1) 

เกรดเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 3.00  
 

เอกสารที่ใชใ้นการสมัครเพิม่เติม  
เอกสารโครงร่างวิจัย ที่สนใจทําปริญญานิพนธ์ (mini-proposal) 

 
อาจารย์ผู้รับผดิชอบโครงการ ปีการศึกษา 2563 (ระดับหลักสูตร) 

คือ  ผศ.ดร. ศิริลักษณ์  เรืองรุ่งโรจน์ 
เบอร์โทร 086 038 6145 
อีเมล   sirilukr@g.swu.ac.th 
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7. หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (จํานวน 5 คน)  
รับนิสิตหลักสูตรปริญญาตรี คือ 1) การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ช้ันปีสุดท้าย 

2) วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ช้ันปีสุดท้าย 
 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัคร คือ (ระบุนอกเหนือจากเกณฑ์กลางที่มหาวิทยาลัยกําหนด คือ 

GPA 2.75 และคะแนน SWU-SET คือ B1) 
 ผลการเรียนเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.75 
 

เอกสารที่ใช้ในการสมัครเพิ่มเติม  
 1. ใบแสดงผลการเรียน 5 เทอม (ปี 1 ถึง ปี 3 เทอม 1) 
 2. ใบแสดงคะแนน SWU-SET  
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ ปีการศึกษา 3256 (ระดับหลักสูตร) 
คือ  อ.ดร.รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์  
เบอร์โทร 0945596962  
อีเมล   rungfa@g.swu.ac.th  
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คณะกายภาพบําบัด 
8. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด (จํานวน 2 คน) 
รับนิสิตหลักสูตรปริญญาตรี คือ  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด 

 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัคร คือ (ระบุนอกเหนือจากเกณฑ์กลางที่มหาวิทยาลัยกําหนด คือ 

GPA 2.75 และคะแนน SWU-SET คือ B1) 
 เป็นนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชากายภาพบําบัด 
 

เอกสารที่ใช้ในการสมัครเพิ่มเติม  
 1.ใบแสดงผลการเรียน 5 เทอม (ปี 1 ถึง ปี 3 เทอม 1) 
 2.ใบแสดงคะแนน SWU-SET  
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ ปีการศึกษา 2563 (ระดับหลักสูตร) 
คือ  รศ.ดร.รัมภา  บุญสินสุข 
เบอร์โทร 089 666 1731 
อีเมล   rumpa@g.swu.ac.th 
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คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม 
9. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการตลาด และวิชาเอกการจัดการ (จํานวน 15 คน)  
   9.1 รับนิสิตหลักสูตรปริญญาตรี คือ 1) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

          (วิชาเอกการเงิน วิชาเอกการตลาด วิชาเอกธุรกิจระหว่างประเทศ) 
      2) หลักสตูรบัญชีบัณฑิต 
      3) หลักสตูรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
      4) หลักสตูรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจเพ่ือสงัคม 
      

คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัคร คือ (ระบุนอกเหนือจากเกณฑ์กลางที่มหาวิทยาลัยกําหนด คือ 
GPA 2.75 และคะแนน SWU-SET คือ B1) 
 1. เป็นนิสิตหลักสูตรคือ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตทุกสาขา/วิชาเอก 
 2. การขอเทียบรายวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต ต้องเป็นรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ ได้แก่ วิชาแกน 
วิชาเอกบังคับ และวิชาเอกเลือก สอบไล่ได้ไม่ตํ่ากว่าสัญลักษณ์ B หรือค่าคะแนน 3.00 หรือเทียบเท่า 
 
   9.2 รับนิสิตหลักสูตรปริญญาตรี คือ หลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
                                                (จํานวน 15 คน) 
 หมายเหตุ: ปีการศึกษา 2564 คณะบริหารธุรกิจเพ่ือสังคม จะเปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรีจาก
คณะ/วิทยาลัยอ่ืนๆ ภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เฉพาะนิสิตโครงการ 4+1 หลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ เท่าน้ัน 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัคร คือ (ระบุนอกเหนือจากเกณฑ์กลางที่มหาวิทยาลัยกําหนด คือ 
GPA 2.75 และคะแนน SWU-SET คือ B1) 

 
 เอกสารที่ใช้ในการสมัครเพิ่มเติม  
 - 
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ (ระดับหลักสูตร)   
คือ  รองศาสตราจารย์ผจงศักด์ิ  หมวดสง 
ตําแหน่ง รักษาการแทนคณบดีคณะบริหารธุรกิจเพ่ือสังคม 
เบอร์โทร 0 2169 1016-18 
อีเมล์   pajongsa@g.swu.ac.th 
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คณะสังคมศาสตร์ 
10. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ (จํานวน 5 คน) 
รับนิสิตหลักสูตรปริญญาตรี คือ 1) ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 
    2) ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตรบัณฑิต 
    3) ศิลปศาสตรบัณฑิต ทุกสาขา 

 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัคร คือ (ระบุนอกเหนือจากเกณฑ์กลางที่มหาวิทยาลัยกําหนด คือ 

GPA 2.75 และคะแนน SWU-SET คือ B1) 
  เป็นนิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 
 

เอกสารที่ใช้ในการสมัครเพิ่มเติม  
 1. ใบแสดงผลการเรียน 5 เทอม (ปี 1 ถึง ปี 3 เทอม 1) 
 2. ใบแสดงคะแนน SWU-SET  
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ (ระดับหลักสูตร) 
คือ  ผศ.ดร.โดม ไกรปกรณ์ 
เบอร์โทร 081 376 2007 
อีเมล   domek.ra@hotmail.com 
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11. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ (นอกเวลาราชการ จํานวน 10 คน) 
รับนิสิตหลักสูตรปริญญาตรี คือ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ 

 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัคร คือ (ระบุนอกเหนือจากเกณฑ์กลางที่มหาวิทยาลัยกําหนด คือ 

GPA 2.75 และคะแนน SWU-SET คือ B1) 
  เป็นนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ 
 

เอกสารที่ใช้ในการสมัครเพิ่มเติม  
1. ใบแสดงผลการเรียน 5 เทอม (ปี1 ถึง ปี 3 เทอม 1) 
2. ใบแสดงคะแนน SWU-SET  
3. เรียงความโดยพิมพ์ลงในกระดาษ A4 ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษในหัวข้อ “งานวิจัยที่สนใจ” 

 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ ปีการศึกษา 2562(ระดับหลักสูตร) 

คือ  อ.ดร. สถาพร มนต์ประภัสสร 
เบอร์โทร 026495000 ต่อ 11765 , 081-938-7174 
อีเมล   satha13@hotmail.com 
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12. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายและการจัดการสาธารณะ(จํานวน 10 คน) 
รับนิสิตหลักสูตรปริญญาตรี คือ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัคร คือ (ระบุนอกเหนือจากเกณฑ์กลางที่มหาวิทยาลัยกําหนด คือ 
GPA 2.75 และคะแนน SWU-SET คือ B1) 

เป็นนิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
 

เอกสารที่ใช้ในการสมัครเพิ่มเติม  
 1. ใบแสดงผลการเรียน 5 เทอม (ปี 1 ถึง ปี 3 เทอม 1) 
 2. ใบแสดงคะแนน SWU-SET  
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ (ระดับหลักสูตร) 
คือ  ผศ.ดร.จุลศักด์ิ ชาญณรงค์ 
เบอร์โทร 099 320 3891 
อีเมล   brakmae@yahoo.com 
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13. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางสังคม (จํานวน 20 คน) 
รับนิสิตหลักสูตรปริญญาตรี คือ รับนิสิตไม่จํากัดสาขาวิชา 

 
 คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัคร คือ (ระบุนอกเหนือจากเกณฑ์กลางที่มหาวิทยาลัยกําหนด คือ 

GPA 2.75 และคะแนน SWU-SET คือ B1) 
 เป็นนิสิตไม่จํากัดสาขาวิชา 
 

เอกสารที่ใช้ในการสมัครเพิ่มเติม  
 1. ใบแสดงผลการเรียน 5 เทอม (ปี 1 ถึง ปี 3 เทอม 1) 
 2. ใบแสดงคะแนน SWU-SET 
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ ปีการศึกษา 2563 (ระดับหลักสูตร) 
คือ  ผศ.ดร. ธันนิกานต์ สูญสิ้นภัย 
เบอร์โทร 086 376 9716 
อีเมล              tannikarn@hotmail.com 
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วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 
14. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อและนวัตกรรมสื่อสาร (จํานวน 45 คน) 
รับนิสิตหลักสูตรปริญญาตรี คือ ทุกหลักสูตร 
 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัคร คือ (ระบุนอกเหนือจากเกณฑ์กลางที่มหาวิทยาลัยกําหนด คือ 
GPA 2.75 และคะแนน SWU-SET คือ B1) 
 เป็นนิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ทุกหลักสูตร 
 

เอกสารที่ใช้ในการสมัครเพิ่มเติม  
1. ใบแสดงผลการเรียน 5 เทอม (ปี 1 ถึง ปี 3 เทอม 1) 
2. ใบแสดงคะแนน SWU-SET  
3. มีจดหมายรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา (Recommend Letter) แบบ 0.5 โดยปิดผนึกกลับถึงฝ่าย

วิชาการของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 
4. แฟ้มสะสมผลงาน(Portfolio) ที่เก่ียวข้องกับสาขาที่สมัคร 
5. โครงร่างหัวข้อสําหรับการทําปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์  ระดับปริญญาโท  (Proposal)  

ประกอบการสมัครและนําเสนอโครงร่างดังกล่าวในวันสอบสัมภาษณ์ 
 

- อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ ปีการศึกษา 2563(ระดับหลักสูตร) 
คือ  อ.ดร. เสาวลักษณ์ พันธะบุตร 
เบอร์โทร 081 355 9355 
อีเมล   saowaluck@g.swu.ac.th 
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15. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเพื่อธุรกิจ (จํานวน 20 คน) 
รับนิสิตหลักสูตรปริญญาตรี คือ  ทุกหลักสูตร 
 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัคร คือ (ระบุนอกเหนือจากเกณฑ์กลางที่มหาวิทยาลัยกําหนด คือ 
GPA 2.75 และคะแนน SWU-SET คือ B1) 
 เป็นนิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ทุกหลักสูตร 
 

เอกสารที่ใช้ในการสมัครเพิ่มเติม  
1. ใบแสดงผลการเรียน 5 เทอม (ปี 1 ถึง ปี 3 เทอม 1) 
2. ใบแสดงคะแนน SWU-SET  
3. มีจดหมายรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา (Recommend Letter) แบบ อ.5 1 ฉบับ โดยปิดผนึกกลับ

ถึงฝ่ายวิชาการของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 
4. แฟ้มสะสมผลงาน )Portfolio) ที่เก่ียวข้องกับสาขาที่สมัคร 
5. โครงร่างหัวข้อสําหรับการทําปริญญานิพนธ์/สาระนิพนธ์ระดับปริญญาโท (Proposal)  

ประกอบการสมัครและนําเสนอโครงร่างดังกล่าวในวันสอบสัมภาษณ์ 
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ ปีการศึกษา 2563 (ระดับหลักสูตร) 
คือ  อ.ดร. เสาวลักษณ์ พันธะบุตร 
เบอร์โทร 081 355 9355 
อีเมล   saowaluck@g.swu.ac.th 
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คณะมนุษยศาสตร์ 
16. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (จํานวน 5 คน) 
รับนิสิตหลักสูตรปริญญาตรี คือ  1) ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
    2) การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัคร คือ (ระบุนอกเหนือจากเกณฑ์กลางที่มหาวิทยาลัยกําหนด คือ 
GPA 2.75 และคะแนน SWU-SET คือ B1) 
 เป็นนิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ 
 

เอกสารที่ใช้ในการสมัครเพิ่มเติม  
1. ใบแสดงผลการเรียน  
2. ใบแสดงคะแนน SWU-SET  

 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ ปีการศึกษา 2563 (ระดับหลักสูตร) 

คือ  ผศ.ดร.สุภาภรณ์ ย้ิมวิลัย 
เบอร์โทร 087 083 6200 
อีเมล   supapoy@yahoo.com 
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คณะเภสัชศาสตร์ 
17. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเภสัชภัณฑ์ (จํานวน 10 คน) 
รับนิสิตหลักสูตรปริญญาตรี คือ  เภสัชศาสตรบัณฑิต 
 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัคร คือ (ระบุนอกเหนือจากเกณฑ์กลางที่มหาวิทยาลัยกําหนด คือ 
GPA 2.75 และคะแนน SWU-SET คือ B1) 
          เป็นนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่กําลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันปีที่ 5 
 

สารที่ใช้ในการสมัครเพิ่มเติม  
 1. ใบแสดงผลการเรียน 9 เทอม (ปี 1 ถึง ปี 5 เทอม 1) 
 2. ใบแสดงคะแนน SWU-SET 
 3. แบบขอเทียบโอนรายวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเภสัชภัณฑ์ 
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ ปีการศึกษา  2564 (ระดับหลักสูตร) 
คือ  รศ.ดร.วีระศักด์ิ สามี 
เบอร์โทร 037-395094-5 ต่อ 21626 
อีเมลล์   weerasak@g.swu.ac.th 
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คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
18. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (จํานวน 5 คน)  
รับนิสิตหลักสูตรปริญญาตรี คือ  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัคร คือ (ระบุนอกเหนือจากเกณฑ์กลางที่มหาวิทยาลัยกําหนด คือ 

GPA 2.75 และคะแนน SWU-SET คือ B1) 
กําลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา และจะจบการศึกษาในเวลา 
8 เทอมตามที่หลักสูตรกําหนด 

 
เอกสารที่ใช้ในการสมัครเพิ่มเติม  
1. ใบแสดงผลการเรียน 5 เทอม (ปี 1 ถึงปี 3 เทอม 1) 
2. หนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาโครงงานวิศวกรรม 
3. แผนการทําวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา(Study plan) 

 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ ปีการศึกษา 2563 (ระดับหลักสูตร)   

คือ  รศ.ดร.สุนิติ  สุภาพ 
เบอร์โทร 081 696 3623 
อีเมล   suniti@g.swu.ac.th 
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คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
19.หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร  
(จํานวน 5 คน) 
รับนิสิตหลักสูตรปริญญาตรี คือ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร 
 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัคร คือ (ระบุนอกเหนือจากเกณฑ์กลางที่มหาวิทยาลัยกําหนด คือ 
GPA 2.75 และคะแนน SWU-SET คือ B1) 
 1. เป็นนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร 
 2. สอบผ่านทุกรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
 3. เกรดเฉลี่ยรวม 6 ภาคการศึกษา (GPA) ต้ังแต่ 2.75 ขึ้นไป 
 หมายเหตุ กรณีที่นิสิตยังไม่มี SWU-SET ให้สอบภาษาอังกฤษทั่วไป พร้อมกับผู้สมัครในการสอบ
คัดเลือกเป็นนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา 
 

เอกสารที่ใช้ในการสมัครเพิ่มเติม  
1. ใบแสดงผลการเรียน 6 ภาคการศึกษา (ปี 1 ถึงปี 3 ) 
2. ใบแสดงคะแนน SWU-SET 
3. สําเนาหลักฐานการเปลี่ยนช่ือ/สกุล (ถ้ามี) 
4. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
5. แนวทางการวิจัยโดยย่อ ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 

 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ ปีการศึกษา 2563 (ระดับหลักสูตร)   

คือ  รศ.ดร.ทายาท ศรียาภัย 
เบอร์โทร 086 397 0351 
อีเมล   thayat@g.swu.ac.th 
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ส่วนที่ 2 
แผนการเรียนหลักสูตรที่เข้าร่วมโครงการ 4+1 
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คณะเศรษฐศาสตร ์
1. หลักสูตร ศลิปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรการจัดการ  
หลักสูตรระดับปริญญาตรี คือ เศรษฐศาสตรบณัฑิต รับ จํานวนแผน ข จํานวน  20 คน 

รายวิชาที่ได้รบัการยกเว้นฯ 
ศฐ512 และ ศฐ513  

 
รายวิชาที่ต้องเรียนเพ่ิมในระดับบัณฑิตศึกษา 

ศฐ511 (3 นก)     ศฐ521   (2 นก)      ศฐ531 (3 นก)      ศฐ532 (3 นก) 
ศฐ533 (1 นก)    วิชาเลือก 12 นก     สารนิพนธ์ 6 นก 

 
การลงทะเบียนเรียนเพิ่มของนิสิตในโครงการฯ 

แผน ข 
ระดับการศึกษา-ชั้นป ี รายวิชา 

ระดับปริญญาตรี-ปีที่ 4/1 ศฐ511 (3 นก)  
ระดับปริญญาตรี-ปีที่ 4/2 ศฐ521 (2 นก) ศฐ531 (3 นก) ศฐ532 (3 นก) ศฐ533 (1 นก) 
ระดับปริญญาตรี-ปีที่ 4/3 วิชาเลือก 6 นก 
ระดับปริญญาโท-ช้ันปีที่ 1/1 วิชาเลือก 6 นก 
ระดับปริญญาโท-ช้ันปีที่ 1/2 สารนิพนธ์ 6 นก 
ระดับปริญญาโท-ช้ันปีที่ 1/3 - 

 
การลงรายวิชาในใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ฯ  

แผน ข 
ระดับการศึกษา-ชั้นป ี รายวิชา 

ระดับปริญญาโท-ช้ันปีที่  1/1 ศฐ511 (3 นก)  ศฐ512 (3 นก) ศฐ513 (3 นก) + วิชาเลือก 6 นก 
ระดับปริญญาโท-ช้ันปีที่ 1/2 ศฐ521 (2 นก)  ศฐ531 (3 นก) ศฐ532 (3 นก) ศฐ533 (1 นก) 
ระดับปริญญาโท-ช้ันปีที่ 1/3 วิชาเลือก 6 นก สารนิพนธ์ 6 นก 
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หลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรการจัดการ  
หลักสูตรระดับปริญญาตรี คือ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

 
รายวิชาที่ได้รบัการยกเว้นฯ 

ศฐ532  วิชาเลือก (ศฐ631) 
 

รายวิชาที่ต้องเรียนเพ่ิมในระดับบัณฑิตศึกษา 
ศฐ511 (3 นก)    ศฐ512 (3 นก)       ศฐ513 (3 นก)      ศฐ521 (2 นก)     
ศฐ531 (3 นก)    ศฐ533 (1 นก)      วิชาเลือก 6 นก    วิชาเลอืก 3 นก   สารนิพนธ์ 6 นก 
 

การลงทะเบียนเรียนเพิ่มของนิสิตในโครงการฯ 
แผน ข 

ระดับการศึกษา-ชั้นป ี รายวิชา 
ระดับปริญญาตรี-ปีที่ 4/1 ศฐ511 (3 นก)   ศฐ512 (3 นก) ศฐ513 (3 นก) 
ระดับปริญญาตรี-ปีที่ 4/2 ศฐ521 (2 นก) ศฐ531 (3 นก) ศฐ533 (1 นก) 
ระดับปริญญาตรี-ปีที่ 4/3 วิชาเลือก 6 นก 
ระดับปริญญาโท-ช้ันปีที่ 1/1 วิชาเลือก 3 นก 
ระดับปริญญาโท-ช้ันปีที่ 1/2  สารนิพนธ์ 6 นก 
ระดับปริญญาโท-ช้ันปีที่ 1/3 - 

 
การลงรายวิชาในใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ฯ  

แผน ข 
ระดับการศึกษา-ชั้นป ี รายวิชา 

ระดับปริญญาโท-ช้ันปีที่ 1/1 ศฐ511 (3 นก) ศฐ512 (3 นก) ศฐ513 (3 นก)  วิชาเลือก 3 นก 
ระดับปริญญาโท-ช้ันปีที่ 1/2 ศฐ521 (2 นก) ศฐ531 (3 นก) ศฐ532 (3 นก) ศฐ533 (1 นก) 
ระดับปริญญาโท-ช้ันปีที่ 1/3 วิชาเลือก 6 นก สารนิพนธ์ 6 นก 
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หลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรการจัดการ  
หลักสูตรระดับปริญญาตรี คือ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ 

 
รายวิชาที่ได้รบัการยกเว้นฯ 

ศฐ532  วิชาเลือก (ศฐ633 หรือ ศฐ635) 
 

รายวิชาที่ต้องเรียนเพ่ิมในระดับบัณฑิตศึกษา 
ศฐ511 (3 นก)   ศฐ512 (3 นก)   ศฐ513 (3 นก)   ศฐ521 (2 นก)  
ศฐ531 (3 นก)   ศฐ533 (1 นก)   วิชาเลือก 6 นก   วิชาเลือก 3 นก  สารนิพนธ์ 6 นก 
 

การลงทะเบียนเรียนเพิ่มของนิสิตในโครงการฯ 
แผน ข 

ระดับการศึกษา-ชั้นป ี รายวิชา 
ระดับปริญญาตรี-ปีที่ 4/1 ศฐ511 (3 นก)   ศฐ512 (3 นก) ศฐ513 (3 นก) 
ระดับปริญญาตรี-ปีที่ 4/2 ศฐ521 (2 นก) ศฐ531 (3 นก) ศฐ533 (1 นก) 
ระดับปริญญาตรี-ปีที่ 4/3 วิชาเลือก 6 นก 
ระดับปริญญาโท-ช้ันปีที่ 1/1 วิชาเลือก 3 นก 
ระดับปริญญาโท-ช้ันปีที่ 1/2 - สารนิพนธ์ 6 นก 
ระดับปริญญาโท-ช้ันปีที่ 1/3 - 

 
การลงรายวิชาในใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ฯ  

แผน ข 
ระดับการศึกษา-ชั้นป ี รายวิชา 

ระดับปริญญาโท-ช้ันปีที่ 1/1 ศฐ511 (3 นก) ศฐ512 (3 นก) ศฐ513 (3 นก)  วิชาเลือก 3 นก 
ระดับปริญญาโท-ช้ันปีที่ 1/2 ศฐ521 (2 นก) ศฐ531 (3 นก) ศฐ532 (3 นก) ศฐ533 (1 นก) 
ระดับปริญญาโท-ช้ันปีที่ 1/3 วิชาเลือก 6 นก สารนิพนธ์ 6 นก 
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คณะวิทยาศาสตร ์
2. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คือ วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเคมี 
 หลักสูตรระดับปริญญาตรี คือ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี รบัจํานวน 5 คน 
 
รายวิชาที่ได้รบัการยกเว้นฯ 

คม 573  + วิชาเลือก จํานวน 2 นก 
 

รายวิชาที่ต้องเรียนเพ่ิมในระดับบัณฑิตศึกษา 
วิชาบังคับ 6 หน่วยกิต   วิชาเลือก 4 นก. คม670 (1 นก)   วิชาบังคับ 3 หน่วยกิต  
วิชาเลือก 4 นก. คม660 (1 นก)    วิชาเลือก 2 นก.  คม662 (1 นก) 

 
การลงทะเบียนเรียนเพิ่มของนิสิตในโครงการฯ 

ระดับการศึกษา-ชั้นป ี รายวิชา 
ระดับปริญญาตรี-ปีที่ 4/1 วิชาบังคับ 6 หน่วยกิต + วิชาเลือก 4 นก. 
ระดับปริญญาตรี-ปีที่ 4/2 คม670 (1 นก) + วิชาบังคับ 3 หน่วยกิต + วิชาเลือก 4 นก. 
ระดับปริญญาตรี-ปีที่ 4/3 - 
ระดับปริญญาโท-ช้ันปีที่ 1/1 คม660 (1 นก) + วิชาเลือก 2 นก. 
ระดับปริญญาโท-ช้ันปีที่ 1/2 คม662 (1 นก) 
ระดับปริญญาโท-ช้ันปีที่ 1/3 - 

 
การลงรายวิชาในใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ฯ 

ระดับการศึกษา-ชั้นป ี รายวิชา 
ระดับปริญญาโท-ช้ันปีที่ 1/1 คม660 (1 นก) + วิชาเลือก 6 นก. + วิชาบังคับ 6 นก. + คม573  
ระดับปริญญาโท-ช้ันปีที่ 1/2 คม670 (1 นก) คม 662 (1 นก) + วิชาเลือก 6 นก + วิชาบังคับ  

3 นก. 
ระดับปริญญาโท-ช้ันปีที่ 1/3 - 
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3. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คือ วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร ์
 หลักสูตรระดับปริญญาตรี คือ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิิกส์/ สาขาวิชาเคมี รับจํานวน 5 คน 
 
รายวิชาที่ได้รบัการยกเว้นฯ 

- 
 

รายวิชาที่ต้องเรียนเพ่ิมในระดับบัณฑิตศึกษา 
วส501 (3 นก)       วส502 (3 นก)      วส591 (2 นก)     วศ592 (1 นก)     วส503 (2 นก)    
วิชาเลือก 6 นก      วส504 (2 นก)      วส593 (1 นก)      วิชาเลือก 6 นก 

 
การลงทะเบียนเรียนเพิ่มของนิสิตในโครงการฯ 

ระดับการศึกษา-ชั้นป ี รายวิชา 
ระดับปริญญาตรี-ปีที่ 4/1 วส501 (3 นก)  วส502 (3 นก)  วส591 (2 นก)  วศ592 (1 นก) 
ระดับปริญญาตรี-ปีที่ 4/2 วส503 (2 นก) + วิชาเลือก 6 นก 
ระดับปริญญาตรี-ปีที่ 4/3 - 
ระดับปริญญาโท-ช้ันปีที่ 1/1 วส504 (2 นก) วส593 (1 นก) + วิชาเลือก 6 นก 
ระดับปริญญาโท-ช้ันปีที่ 1/2 - 
ระดับปริญญาโท-ช้ันปีที่ 1/3 - 

        
การลงรายวิชาในใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ฯ 

ระดับการศึกษา-ชั้นป ี รายวิชา 
ระดับปริญญาโท-ช้ันปีที่ 1/1 วส501 (3 นก) วส502 (3 นก) วส591 (2 นก)  วศ592 (1 นก)    

วส503 (2 นก) + วิชาเลือก 6 นก 
ระดับปริญญาโท-ช้ันปีที่ 1/2 วส503 (2 นก) วส593 (1 นก) + วิชาเลือก 6 นก 
ระดับปริญญาโท-ช้ันปีที่ 1/3 - 
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4. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คือ วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์  
หลักสูตรระดับปริญญาตรี คือ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา, ชีววิทยา รับจํานวน 5 คน 
 
รายวิชาที่ได้รบัการยกเว้นฯ 

(วิชาบังคับ) จชป604,  
(วิชาเลือก) จชป511, จชป512, จชป513, จชป521, จชป522, จชป523  
(ในรายวิชาเลือกที่ได้รับการยกเว้น สามารถเลือกรวมกันได้ไม่เกิน 6 หน่วยกิต) 

 
รายวิชาที่ต้องเรียนเพ่ิมในระดับบัณฑิตศึกษา 

จชป602, จชป603, จชป605, จชป541, จชป542, ปพท691, วิชาเลือก 6-12 หน่วยกิต 
 

การลงทะเบียนเรียนเพิ่มของนิสิตในโครงการฯ 
ระดับการศึกษา-ชั้นป ี รายวิชา 

ระดับปริญญาตรี-ปีที่ 4/1 จชป602, จชป604, วิชาเลือก 3 นก. 
ระดับปริญญาตรี-ปีที่ 4/2 วิชาเลือก 6 นก. 
ระดับปริญญาตรี-ปีที่ 4/3  
ระดับปริญญาโท-ช้ันปีที่ 1/1 จชป542, จชป603, ปพท691 (6 นก), วิชาเลือก 3 นก. 
ระดับปริญญาโท-ช้ันปีที่ 1/2 จชป541, จชป605, ปพท691 (6 นก.) 
ระดับปริญญาโท-ช้ันปีที่ 1/3  

        
การลงรายวิชาในใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ฯ 

ระดับการศึกษา-ชั้นป ี รายวิชา 
ระดับปริญญาโท-ช้ันปีที่ 1/1 จชป542, จชป602, จชป603, จชป604, ปพท691 (6 นก), วิชา

เลือก 6 นก. 
ระดับปริญญาโท-ช้ันปีที่ 1/2 จชป541, จชป605, ปพท691 (6 นก.) วิชาเลือก 6 นก. 
ระดับปริญญาโท-ช้ันปีที่ 1/3  
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5.หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คือ การศกึษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศ์กึษา  
 หลักสูตรระดับปริญญาตรี คือ การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี/ฟสิิกส์/คณิตศาสตร์  
และวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี/ฟสิิกส์/คณิตศาสตร์ รับจํานวน 5 คน  
รายวิชาที่ได้รบัการยกเว้นฯ 

..............................................................................................................................................................................   
รายวิชาที่ต้องเรียนเพ่ิมในระดับบัณฑิตศึกษา 
วษ651 (3 นก)    วษ655 (1 นก)    วษ652 (2 นก)     วษ661 (3 นก)    วิชาเลือก 2 นก  
วิชาเลือก 6 นก    วษ511 (2 นก)    วษ653 (2 นก)     วษ656 (1 นก)    วษ512 (2 นก) 
การลงทะเบียนเรียนเพิ่มของนิสิตในโครงการฯ 

ระดับการศึกษา -ชั้นปี  รายวิชา 
ระดับปริญญาตรี-ปีที่ 4/1  (วท.บ.) 
ระดับปริญญาตรี-ปีที่ 5/1  (กศ.บ.) 

วษ651 (3 นก) วษ655 (1 นก) 

ระดับปริญญาตรี-ปีที่ 4/2 (วท.บ.) 
ระดับปริญญาตรี-ปีที่ 5/2  (กศ.บ.) 

วษ652 (2 นก) วษ661 (3 นก)+ วิชาเลือก 2 นก 

ระดับปริญญาตรี-ปีที่ 4/3 (วท.บ.) 
ระดับปริญญาตรี-ปีที่ 5/3  (กศ.บ.) 

วิชาเลือก 6 นก 

ระดับปริญญาโท-ช้ันปีที่ 1/1 วษ511 (2 นก) วษ653 (2 นก) วษ656 (1 นก) 
ระดับปริญญาโท-ช้ันปีที่ 1/2 วษ512 (2 นก) 
ระดับปริญญาโท-ช้ันปีที่ 1/3 - 

 
การลงรายวิชาในใบแสดงผลการเรียน )Transcript) ฯ 

ระดับการศึกษา-ชั้นป ี รายวิชา 
ระดับปริญญาโท-ช้ันปีที่ 1/1 วษ511 (2 นก) วษ653 (2 นก) วษ656 (1 นก)      

วษ651 (3 นก)  วษ655 (1 นก) 
ระดับปริญญาโท-ช้ันปีที่ 1/2 วษ512 (2 นก) วษ652 (2 นก) วษ661 (3 นก)+ วิชา

เลือก 2 นก 
ระดับปริญญาโท-ช้ันปีที่ 1/3 วิชาเลือก 6 นก 
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6. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คือ การศกึษามหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์  
หลักสูตรระดับปริญญาตรี คือ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิิกส์ รับจํานวน 4 คน 
 
รายวิชาที่ได้รบัการยกเว้นฯ 

ฟส 691 (1 หน่วยกิต)  และ ฟส 692 (ไม่นับหน่วยกิต) 
 

รายวิชาที่ต้องเรียนเพ่ิมในระดับบัณฑิตศึกษา 
 - 
 
การลงทะเบียนเรียนเพิ่มของนิสิตในโครงการฯ 

ระดับการศึกษา-ชั้นป ี รายวิชา 
ระดับปริญญาตรี-ปีที่ 4/1 - 
ระดับปริญญาตรี-ปีที่ 4/2 ฟส 531 (4 หน่วยกิต) และ ฟส 551 (4  หน่วยกิต) 
ระดับปริญญาตรี-ปีที่ 4/3 ฟส 501 (4 หน่วยกิต) และ ฟส 511 (4  หน่วยกิต) 
ระดับปริญญาโท-ช้ันปีที่ 1/1 พฐ501 (3 นก) +วิชาเลือก  (6  หน่วยกิต) 
ระดับปริญญาโท-ช้ันปีที่ 1/2 พฐ502 (3 นก) 
ระดับปริญญาโท-ช้ันปีที่ 1/3 - 

 
การลงรายวิชาในใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ฯ 

ระดับการศึกษา-ชั้นป ี รายวิชา 
ระดับปริญญาโท-ช้ันปีที่ 1/1 พฐ501 (3 นก)  ฟส 501 (4 นก) ฟส511(4 นก) + วิชาเลือก 6 นก 
ระดับปริญญาโท-ช้ันปีที่ 1/2 พฐ502 (3 นก) ฟส531 (4 นก) ฟส 551 (4 นก) ฟส691 (1 นก)  

ฟส692 (ไม่นับหน่วยกิต) 
ระดับปริญญาโท-ช้ันปีที่ 1/3 - 
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7. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คือ การศกึษามหาบัณฑิต สาขาคณติศาสตร์  รับจํานวน 5 คน 
หลักสูตรระดับปริญญาตรี คือ วิทยาศาสตรบัณฑิต / การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์  

 

รายวิชาที่ได้รบัการยกเว้นฯ 
คษ551 นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน 2(1-2-3)  ถ้าผ่านการ
เรียนรายวิชา คษ 452 การสร้างสื่อคอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา 
4(3-2-7) แล้ว 

 

รายวิชาที่ต้องเรียนเพ่ิมในระดับบัณฑิตศึกษา 
แผน ก 
หมวดวิชาพืน้ฐานทางการศกึษา 3 หน่วยกิต 
 พฐ501 ปรัชญาทางการศึกษาเพ่ือการพัฒนา                 3(2-2-5) 
 พฐ502 การวิจัยและสถิติทางการศึกษา                        3(2-2-5) 
  
หมวดวิชาบังคับ 15 หน่วยกิต 
 คษ511 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์          3(2-2-5) 
 คษ512 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้คณติศาสตร์          3(2-2-5) 
 คณ510 คณิตวิเคราะห์สําหรับครู                             3(2-2-5) 
 คณ520 พีชคณิตสําหรับครู                                      3(2-2-5) 
 คณ530 เรขาคณิตสําหรับครู                                    3(2-2-5) 
 
 หมวดวิชาเลอืก ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต 
 คณ550 คณิตศาสตร์ดิสครีตสําหรับคร ู   3(2-2-5) 
 คษ551 นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน  2(2-2-3) 
  
ปริญญานพินธ ์
 ปพท691 ปรญิญานิพนธ์ระดับปริญญาโท                  12 หน่วยกิต 

    
การลงทะเบียนเรียนเพิ่มของนิสิตในโครงการฯ 

แผน ก 
ระดับการศึกษา-ชั้นป ี รายวิชา 

ระดับปริญญาตรี-ปีที่ 5/1 วิชาบังคับ 6 หน่วยกิต  
คษ511 หลักสตูรและการเรียนรู้คณิตศาสตร์           3(2-2-5)         
คณ510 คณิตวิเคราะห์สําหรับครู                        3(2-2-5) 

ระดับปริญญาตรี-ปีที่ 5/2 วิชาบังคับ 6 หน่วยกิต 
คษ512การวิจยัเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้คณิตศาสตร์     3(2-2-5) 
คณ520 พีชคณิตสําหรับครู                              3(2-2-5) 
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ระดับปริญญาโท-ช้ันปีที่ 1/1 วิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา (3 หน่วยกิต) 
พฐ501 ปรัชญาทางการศึกษาเพ่ือการพัฒนา         3(2-2-5) 
วิชาบังคับ (3 หน่วยกิต)  
คณ530 เรขาคณิตสําหรับครู                            3(2-2-5) 
วิชาเลือก (ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต) 
ปริญญานิพนธ์ 
ปพท691 ปรญิญานิพนธ์ระดับปริญญาโท            3 หน่วยกิต 

ระดับปริญญาโท-ช้ันปีที่ 1/2 วิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา 
พฐ502 การวิจยัและสถิติทางการศึกษา               3(2-2-5) 
ปริญญานิพนธ์ 
ปพท691 ปรญิญานิพนธ์ระดับปริญญาโท            9หน่วยกิต 

 
 
การลงรายวิชาในใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ฯ 

ระดับการศึกษา-ชั้นป ี รายวิชา 
ระดับปริญญาโท-ช้ันปีที่ 1/1 วิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา (3 หน่วยกิต) 

พฐ501 ปรัชญาทางการศึกษาเพ่ือการพัฒนา            3(2-2-5) 
วิชาบังคับ (9 หน่วยกิต) 
คษ511หลักสตูรและการจัดการเรียนรู้คณติศาสตร์     3(2-2-5) 
คณ510 คณิตวิเคราะห์สําหรับครู                         3(2-2-5) 
คณ530 เรขาคณิตสําหรับครู                              3(2-2-5) 
วิชาเลือก (ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต) 
ปริญญานิพนธ์ (3 หน่วยกิต) 
ปพท691 ปรญิญานิพนธ์ระดับปริญญาโท               3 หน่วยกิต 

ระดับการศึกษา-ชั้นป ี รายวิชา 
ระดับปริญญาโท-ช้ันปีที่ 1/2 วิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา (3 หน่วยกิต) 

พฐ502 การวิจยัและสถิติทางการศึกษา                  3(2-2-5) 
วิชาบังคับ (6 หน่วยกิต) 
คษ512 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้คณติศาสตร์     3(2-2-5) 
คณ520 พีชคณิตสําหรับครู                                3(2-2-5) 
ปริญญานิพนธ์ (9 หน่วยกิต) 
ปพท691 ปรญิญานิพนธ์ระดับปริญญาโท               9 หน่วยกิต 
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คณะกายภาพบําบัด 
8. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชากายภาพบําบัด 
หลักสูตรระดับปริญญาตรี คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชากายภาพบาํบัด  รับจํานวน  2 คน 
 

รายวิชาที่ได้รบัการยกเว้นฯ 
- 

รายวิชาที่ต้องเรียนเพ่ิมในระดับบัณฑิตศึกษา 
     วิชาเลือก จํานวน 6 หน่วยกิต   
   PTX501 จํานวน 2 หน่วยกิต   
   PTX502 จํานวน 3 หน่วยกิต   
   PTX503 จํานวน 4 หน่วยกิต  PTX504 จํานวน 3 หน่วยกิต   
            ปพท 691 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท จํานวน 3 หน่วยกิต 
การลงทะเบียนเรียนเพิ่มของนิสิตในโครงการฯ 

แผน ก  
ระดับการศึกษา-ชั้นป ี รายวิชา 

ระดับปริญญาตรี-ปีที่ 4/1 วิชาเลือก จํานวน 6 หน่วยกิต 
ระดับปริญญาตรี-ปีที่ 4/2 วิชาเลือก จํานวน 6 หน่วยกิต 
ระดับปริญญาตรี-ปีที่ 4/3 PTX501 จํานวน 2 หน่วยกิต  PTX502 จํานวน 3 หน่วยกิต 

วิชาเลือก จํานวน 3 หน่วยกิต 
ปพท 691 ปรญิญานิพนธ์ระดับปริญญาโท จํานวน 3 หน่วยกิต   

ระดับปริญญาโท-ช้ันปีที่ 1/1 PTX503 จํานวน 4 หน่วยกิต  PTX504 จํานวน 3 หน่วยกิต   
ปพท 691 ปรญิญานิพนธ์ระดับปริญญาโท จํานวน 3 หน่วยกิต   

ระดับปริญญาโท-ช้ันปีที่ 1/2 ปพท 691 ปรญิญานิพนธ์ระดับปริญญาโท จํานวน 6 หน่วยกิต   

 แผน ข  
ระดับการศึกษา-ชั้นป ี รายวิชา 

ระดับปริญญาตรี-ปีที่ 4/1 วิชาเลือก จํานวน 6 หน่วยกิต 
ระดับปริญญาตรี-ปีที่ 4/2 วิชาเลือก จํานวน 6 หน่วยกิต 
ระดับปริญญาตรี-ปีที่ 4/3 PTX501 จํานวน 2 หน่วยกิต  PTX502 จํานวน 3 หน่วยกิต 

วิชาเลือก จํานวน 3 หน่วยกิต 
ระดับปริญญาโท-ช้ันปีที่ 1/1 PTX503 จํานวน 4 หน่วยกิต  PTX504 จํานวน 3 หน่วยกิต   

สพท 681 สารนิพนธ์ระดับปริญญาโท จํานวน 3 หน่วยกิต   
ระดับปริญญาโท-ช้ันปีที่ 1/2 สพท 681 สารนิพนธ์ระดับปริญญาโท จํานวน 3 หน่วยกิต   
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การลงรายวิชาในใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ฯ  
แผน ก2 

ระดับการศึกษา-ชั้นป ี รายวิชา 
ระดับปริญญาโท-ช้ันปีที่ 1/1 วิชาบังคับ จํานวน 12 หน่วยกิต 

วิชาเลือก จํานวน 9 หน่วยกิต 
ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท จํานวน 3 หน่วยกิต   

ระดับปริญญาโท-ช้ันปีที่ 1/2 วิชาเลือก จํานวน 3 หน่วยกิต 
ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท จํานวน 9 หน่วยกิต   

 

แผน ข 
ระดับการศึกษา-ชั้นป ี รายวิชา 

ระดับปริญญาโท-ช้ันปีที่ 1/1 วิชาบังคับ จํานวน 12 หน่วยกิต 
วิชาเลือก จํานวน 12 หน่วยกิต 

ระดับปริญญาโท-ช้ันปีที่ 1/2 วิชาเลือก จํานวน 6 หน่วยกิต 
สารนิพนธ์ระดับปริญญาโท จาํนวน 6 หน่วยกิต   
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คณะบริหารธรุกิจเพื่อสังคม 
9. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คือ หลักสตูรบริหารธรุกิจมหาบัณฑิต 
                                          (วิชาเอกการตลาด/วิชาเอกการจัดการ) 
    9.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี คือ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ,หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการเงิน, 
วิชาเอกการตลาด, วิชาเอกธุรกิจระหว่างประเทศ, สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม และสาขาวิชาธุรกิจ
เพ่ือสังคม รับจํานวน 15 คน 
 
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คือ  หลักสตูรบริหารธรุกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) 
                                        (วิชาเอกการตลาด และวิชาเอกการจัดการ) 
9.1 หลักสูตรปริญญาตรี คอื หลักสูตรบรหิารธรุกิจบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
9.1.1 นสิิตระดับปริญญาตรหีลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการเงิน 
รายวิชาที่ได้รบัการยกเว้นฯ  

1. หมวดวิชาแกน 
บธม501 
MBA501 

พฤติกรรมองค์กรและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ขั้นสูง 
Advanced Organizational Behavior and Human Resource Management 

บธม502 
MBA502 

การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ 
Production and Operations Management 

บธม511 
MBA511 

การบัญชีบริหาร 
Managerial Accounting 

บธม521 
MBA521 

การจัดการทางการเงิน 
Financial Management 

บธม601 
MBA601 

การจัดการเชิงกลยุทธ์ขั้นสูงและความรับผิดชอบต่อสังคม 
Advanced Strategic Management Social Responsibility 

 
รายวิชาที่ต้องเรียนเพ่ิมในระดับบัณฑิตศึกษา 

1. หมวดวิชาแกน 
บธม531 
MBA531 

การจัดการการตลาดขั้นสูง 
Advanced Marketing Management 

บธม551 
MBA551 

เศรษฐศาสตร์การจัดการ 
Managerial Economics 

บธม571 
MBA571 

ระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ 
Business Research Methodology 

2. หมวดวิชาเอก 
2.1 หมวดวิชาเอกบังคับ 
- วิชาเอกการตลาด 
บธม532 
MBA532 

การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค 
Consumer Behavior Analysis 

บธม631 
MBA631 

การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 
Integrated Marketing Communication 
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บธม632 
MBA632 

การจัดการการขาย 
Sales Management 

- วิชาเอกการจัดการ 
บธม541 
MBA541 

การประกอบการและนวัตกรรมในธุรกิจ 
Entrepreneurship and Innovation in Business  

บธม641 
MBA641 

ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 
Electronic Business 

บธม642 
MBA642 

การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 
International Business Management 

2.2 หมวดวิชาเอกเลือก 
2.2.1 แผน ก ปริญญานิพนธ์ แบบ ก2 กําหนดให้เรียน 3 หน่วยกิต 

     2.2.2 แผน ข สารนิพนธ์ กําหนดให้เรียน 9 หน่วยกิต 
            โดยเลือกจากรายวิชาดังน้ี 
- วิชาเอกการตลาด 
บธม503 
MBA503 

การจัดการระบบสารสนเทศ 
Information System Management 

บธม504 
MBA504 

การประกอบการเพ่ือสังคม 
Social Entrepreneurship 

บธม505 
MBA505 

การเจรจาต่อรอง 
Negotiation 

บธม533 
MBA533 

การจัดการตราสินค้าและราคา 
Brand Management and Pricing 

บธม534 
MBA534 

การจัดการการตลาดระหว่างประเทศ 
International Marketing Management 

บธม535  
MBA535 

การตลาดบริการ 
Service Marketing 

บธม536 
MBA536 

เทคนิคในการพยากรณ์ตลาด 
Market Forecasting Techniques 

บธม537 
MBA537  

กลยุทธ์การตลาดเพ่ือการแข่งขัน 
Marketing Strategy for Competitive Advantage  

บธม538 
MBA538 

การจัดการโลจิสติกส ์
Logistics Management 

บธม561 
MBA561 

สัมมนาการจัดการการตลาดสมัยใหม ่
Seminar in Modern Marketing Management 

บธม671 
MBA671 

การวิจัยการตลาด 
Marketing Research 

- วิชาเอกการจัดการ 
บธม503 
MBA503 

การจัดการระบบสารสนเทศ 
Information System Management 
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บธม504 
MBA504 

การประกอบการเพ่ือสังคม 
Social Entrepreneurship 

บธม505 
MBA505 

การเจรจาต่อรอง 
Negotiation 

บธม542 
MBA542 

การบริหารโครงการ 
Project Management 

บธม543 
MBA543 

เทคนิคในการพยากรณ์ธุรกิจ 
Techniques of Business Forecasting 

บธม544 
MBA544 

การจัดการเชิงกลยุทธ์ร่วมสมยั 
Contemporary Strategic Management 

บธม545 
MBA545 

ธุรกิจและแนวทางการจัดการของประเทศในกลุ่มอาเซียน 
Business and Management Practices in ASEAN Countries 

บธม546 
MBA546 

การบริหารค่าตอบแทนและการจัดการผลปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ 
Compensation Management and Strategic Performance Management 

บธม547 
MBA547 

การพัฒนาทุนมนุษย์ในองค์การ 
Human Capital Development in Organizations 

บธม548  
MBA548 

การจัดการข้ามวัฒนธรรม 
Cross Cultural Management 

บธม672 
MBA672 

การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพ่ือการจัดการ 
Quantitative Analysis for Management 

3. ปริญญานพินธ์  )สําหรับแผน ก แบบ ก 2 ) 
ปพท691 
GRT691 

ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท 
Thesis 

4. สารนิพนธ์ )สาํหรับแผน ข (6 หน่วยกิต 
สพท681 
GRI681 

สารนิพนธ์ระดับปริญญาโท 
Independent Study 
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การลงทะเบียนเรียนเพิ่มของนิสิตในโครงการฯ  
 

แผนการเรียนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต วิชาเอกการตลาด 
สําหรบันสิิตระดับปรญิญาตรี หลักสูตรบริหารธรุกิจบัณฑิต วิชาเอกการเงนิ 

 
ระดับปริญญาตรี ปีที่ 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาแกน 
บธม531 การจัดการการตลาดขั้นสูง 3(3-0-6) 
บธม551 เศรษฐศาสตรก์ารจัดการ 3(3-0-6) 
บธม571 ระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ 3(2-2-5) 
 รวม 9(8-2-17) 

 
ระดับปริญญาตรี ปีที่ 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาเอกบังคับ 
บธม532 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค 3(3-0-6) 
บธม631 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 3(3-0-6) 
บธม632 การจัดการการขาย 3(3-0-6) 
หมวดวิชาเอกเลือก  
บธมxxx วิชาเอกเลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต 
 รวม 12(x-x-xx) 

 
ระดับปริญญาตรี ปีที่ 4 ภาคฤดูร้อน (เฉพาะแผน ข สารนิพนธ์) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาเอกเลือก    
บธมxxx วิชาเอกเลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต 
บธมxxx วิชาเอกเลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต 
 รวม 6 หน่วยกิต 

 
ระดับปริญญาโท ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ปริญญานพินธ์ หรือ สารนพินธ ์  
ปพท691 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท 3  หน่วยกิต 
สพท681 สารนิพนธ์ระดับปริญญาโท 
 รวม 3 หน่วยกิต 
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ระดับปริญญาโท ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ปริญญานพินธ์ หรือ สารนพินธ ์  
ปพท691  ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท 9 หน่วยกิต 
สพท681 สารนิพนธ์ระดับปริญญาโท 3 หน่วยกิต 
 รวม X(x-x-x) 

 
การลงรายวิชาใบในแสดงผลการเรียน (Transcript) ฯ 

ระดับการศึกษาช้ันป ี รายวิชา 
ระดับปริญญาโทช้ันปีที่1/1 บธม501 

MBA501 
พฤติกรรมองค์กรและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ขั้นสูง 
Advanced Organizational Behavior and Human 
Resource Management 

 บธม511 
MBA511 

การบัญชีบริหาร 
Managerial Accounting 

 บธม531 
MBA531 

การจัดการการตลาดขั้นสูง 
Advanced Marketing Management 

 บธม551 
MBA551 

เศรษฐศาสตร์การจัดการ 
Managerial Economics 

 บธม 601 
MBA601 

การจัดการเชิงกลยุทธ์ขั้นสูงและความรับผิดชอบต่อสังคม 
Advanced Strategic Management Social Responsibility 

 บธม631 
MBA631 

การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 
Integrated Marketing Communication 

 บธม632 
MBA632 

การจัดการการขาย 
Sales Management 

 บธมxxx วิชาเอกเลือก  1 รายวิชา 
ระดับปริญญาโทช้ันปีที่1/2 บธม502 

MBA502 
การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ 
Production and Operations Management 

 บธม521 
MBA521 

การจัดการทางการเงิน 
Financial Management 

 บธม532 
MBA532 

การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค 
Consumer Behavior Analysis 

 บธม571 
MBA571 

ระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ 
Business Research Methodology 

 บธมxxx วิชาเอกเลือก  1 รายวิชา (เฉพาะแผน ข สารนิพนธ์) 
 บธมxxx วิชาเอกเลือก 1  รายวิชา (เฉพาะแผน ข สารนิพนธ์) 

*หมายเหตุ รายวิชาสอบพิเศษที่แสดงผลการเรียน (Transcript)  ได้แก่ 
 COM651 COMPREHENSIVE EXAMINATION 
 EPG600 ENGLISH PROFICIENCY FOR GRADUATE PROGRAM 
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การลงทะเบียนเรียนเพิ่มของนิสิตในโครงการฯ  
 

แผนการเรียนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต วิชาเอกการจัดการ 
สําหรบันสิิตระดับปรญิญาตรี หลักสูตรบริหารธรุกิจบัณฑิต วิชาเอกการเงนิ 

 
ระดับปริญญาตรี ปีที่ 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาแกน 
บธม531 การจัดการการตลาดขั้นสูง 3(3-0-6) 
บธม551 เศรษฐศาสตรก์ารจัดการ 3(3-0-6) 
บธม571 ระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ 3(2-2-5) 
 รวม 9(8-2-17) 

 
ระดับปริญญาตรี ปีที่ 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาเอกบังคับ 
บธม541 การประกอบการและนวัตกรรมในธุรกิจ 3(3-0-6) 
บธม641 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 3(3-0-6) 
บธม642 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
หมวดวิชาเอกเลือก  
บธมxxx วิชาเอกเลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต 
 รวม 12(x-x-xx) 

 
ระดับปริญญาตรี ปีที่ 4 ภาคฤดูร้อน (เฉพาะแผน ข สารนิพนธ์) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาเอกเลือก    
บธมxxx วิชาเอกเลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต 
บธมxxx วิชาเอกเลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต 
 รวม 6 หน่วยกิต 

 
ระดับปริญญาโท ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
ปริญญานพินธ์ หรือ สารนพินธ ์  
ปพท691 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท 3  หน่วยกิต 
สพท681 สารนิพนธ์ระดับปริญญาโท 
 รวม 3 หน่วยกิต 
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ระดับปริญญาโท ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ปริญญานพินธ์ หรือ สารนพินธ ์  
ปพท691  ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท 9 หน่วยกิต 
สพท681 สารนิพนธ์ระดับปริญญาโท 3 หน่วยกิต 
 รวม X(x-x-x) 

 
การลงรายวิชาใบในแสดงผลการเรียน (Transcript) ฯ 

ระดับการศึกษา – ชั้นป ี รายวิชา 
ระดับปริญญาโทช้ันปีที่ 1/1 บธม501 

MBA501 
พฤติกรรมองค์กรและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ขั้นสูง 
Advanced Organizational Behavior and Human 
Resource Management 

 บธม511 
MBA511 

การบัญชีบริหาร 
Managerial Accounting 

 บธม531 
MBA531 

การจัดการการตลาดขั้นสูง 
Advanced Marketing Management 

 บธม551 
MBA551 

เศรษฐศาสตร์การจัดการ 
Managerial Economics 

 บธม 601 
MBA601 

การจดัการเชิงกลยุทธ์ขั้นสูงและความรับผิดชอบต่อสังคม 
Advanced Strategic Management Social Responsibility 

 บธม 641 
MBA641 

ธุรกจิอิเล็กทรอนิกส์ 
Electronic Business 

 บธม 642 
MBA642 

การจดัการธุรกจิระหว่างประเทศ 
International Business Management 

 บธมxxx วิชาเอกเลือก  1 รายวิชา 
ระดับปริญญาโทช้ันปีที1่/2 บธม502 

MBA502 
การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ 
Production and Operations Management 

 บธม521 
MBA521 

การจัดการทางการเงิน 
Financial Management 

 บธม 541 
MBA541 

การประกอบการและนวัตกรรมในธุรกิจ 
Entrepreneurship and Innovation in Business  

 บธม571 
MBA571 

ระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ 
Business Research Methodology 

 บธมxxx วิชาเอกเลือก  1 รายวิชา (เฉพาะแผน ข สารนิพนธ์) 
 บธมxxx วิชาเอกเลือก 1  รายวิชา (เฉพาะแผน ข สารนิพนธ์) 

 
* หมายเหตุ รายวิชาสอบพิเศษที่แสดงผลการเรียน (Transcript)  ได้แก่ 
 COM651 COMPREHENSIVE EXAMINATION 
 EPG600 ENGLISH PROFICIENCY FOR GRADUATE PROGRAM 
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9.1.2 นสิิตระดับปริญญาตรหีลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการตลาด 
รายวิชาที่ได้รบัการยกเว้นฯ 

1. หมวดวิชาแกน 
บธม501 
MBA501 

พฤติกรรมองค์กรและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ขั้นสูง 
Advanced Organizational Behavior and Human Resource Management 

บธม502 
MBA502 

การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ 
Production and Operations Management 

บธม511 
MBA511 

การบัญชีบริหาร 
Managerial Accounting 

บธม601 
MBA601 

การจัดการเชิงกลยุทธ์ขั้นสูงและความรับผิดชอบต่อสังคม 
Advanced Strategic Management Social Responsibility 

2. หมวดวิชาเอก 
2.1 หมวดวิชาเอกบังคบั 
- วิชาเอกการตลาด  
บธม632 
MBA632 

การจัดการการขาย 
Sales Management 

2.2 หมวดวิชาเอกเลือก 
- วิชาเอกการตลาด 
บธม  671  
MBA671 

การวิจัยการตลาด 
Marketing Research 

 

รายวิชาที่ต้องเรียนเพ่ิมในระดับบัณฑิตศึกษา 
1. หมวดวิชาแกน 
บธม521 
MBA521 

การจัดการทางการเงิน 
Financial Management 

บธม531 
MBA531 

การจัดการการตลาดขั้นสูง 
Advanced Marketing Management 

บธม551 
MBA551 

เศรษฐศาสตร์การจัดการ 
Managerial Economics 

บธม571 
MBA571 

ระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ 
Business Research Methodology 

2. หมวดวิชาเอก 
2.1 หมวดวิชาเอกบังคับ 
- วิชาเอกการตลาด 
บธม532 
MBA532 

การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค 
Consumer Behavior Analysis 

บธม631 
MBA631 

การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 
Integrated Marketing Communication 
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- วิชาเอกการจัดการ 
บธม541 
MBA541 

การประกอบการและนวัตกรรมในธุรกิจ 
Entrepreneurship and Innovation in Business  

บธม641 
MBA641 

ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 
Electronic Business 

บธม642 
MBA642 

การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 
International Business Management 

2.2 หมวดวิชาเอกเลือก 
2.2.1 แผน ก ปริญญานิพนธ์ แบบ ก2 กําหนดให้เรียน 3 หน่วยกิต 
2.2.2 แผน ข สารนิพนธ์ กําหนดให้เรียน 9 หน่วยกิต 
       โดยเลือกจากรายวิชาดังน้ี 
- วิชาเอกการตลาด 
บธม 503 
MBA503 

การจัดการระบบสารสนเทศ 
Information System Management 

บธม 504 
MBA504 

การประกอบการเพ่ือสังคม 
Social Entrepreneurship 

บธม 505 
MBA505 

การเจรจาต่อรอง 
Negotiation 

บธม 533 
MBA533 

การจัดการตราสินค้าและราคา 
Brand Management and Pricing 

บธม 534 
MBA534 

การจัดการการตลาดระหว่างประเทศ 
International Marketing Management 

บธม 535  
MBA535 

การตลาดบริการ 
Service Marketing 

บธม 536 
MBA536 

เทคนิคในการพยากรณ์ตลาด 
Market Forecasting Techniques 

บธม 537 
MBA537  

กลยุทธ์การตลาดเพ่ือการแข่งขัน 
Marketing Strategy for Competitive Advantage  

บธม 538 
MBA538 

การจัดการโลจิสติกส ์
Logistics Management 

บธม 561 
MBA561 

สัมมนาการจัดการการตลาดสมัยใหม ่
Seminar in Modern Marketing Management 

บธม 671 
MBA671 

การวิจัยการตลาด 
Marketing Research 
 

- วิชาเอกการจัดการ 
บธม 503 
MBA503 

การจัดการระบบสารสนเทศ 
Information System Management 

บธม 504 การประกอบการเพ่ือสังคม 
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MBA504 Social Entrepreneurship 
บธม 505 
MBA505 

การเจรจาต่อรอง 
Negotiation 

บธม 542 
MBA542 

การบริหารโครงการ 
Project Management 

บธม 543 
MBA543 

เทคนิคในการพยากรณ์ธุรกิจ 
Techniques of Business Forecasting 

บธม 544 
MBA544 

การจัดการเชิงกลยุทธ์ร่วมสมยั 
Contemporary Strategic Management 

บธม 545 
MBA545 

ธุรกิจและแนวทางการจัดการของประเทศในกลุ่มอาเซียน 
Business and Management Practices in ASEAN Countries 

บธม 546 
MBA546 

การบริหารค่าตอบแทนและการจัดการผลปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ 
Compensation Management and Strategic Performance Management 

บธม 547 
MBA547 

การพัฒนาทุนมนุษย์ในองค์การ 
Human Capital Development in Organizations 

บธม 548  
MBA548 

การจัดการข้ามวัฒนธรรม 
Cross Cultural Management 

บธม 672 
MBA672 

การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพ่ือการจัดการ 
Quantitative Analysis for Management 

3. ปริญญานพินธ์ )สําหรับแผน ก แบบ ก 2 ) 12 หน่วยกิต 
ปพท691 
GRT 691 

ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท 
Thesis 

4. สารนิพนธ์ )สาํหรับแผน ข (6 หน่วยกิต  
สพท681 
GRI 681 

สารนิพนธ์ระดับปริญญาโท 
Independent Study 
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การลงทะเบียนเรียนเพิ่มของนิสิตในโครงการฯ  
 

แผนการเรียนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต วิชาเอกการตลาด 
สําหรบันสิิตระดับปรญิญาตรี หลักสูตรบริหารธรุกิจบัณฑิต วิชาเอกการตลาด 

 
ระดับปริญญาตรี ปีที่ 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาแกน 
บธม521 การจัดการทางการเงิน 3(3-0-6) 
บธม531 การจัดการการตลาดขั้นสูง 3(3-0-6) 
บธม551 เศรษฐศาสตรก์ารจัดการ 3(3-0-6) 
บธม571 ระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ 3(2-2-5) 
 รวม 12(11-2-23) 

 
ระดับปริญญาตรี ปีที่ 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาเอกบังคับ 
บธม532 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค 3(3-0-6) 
บธม631 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 3(3-0-6) 
หมวดวิชาเอกเลือก  
บธมxxx วิชาเอกเลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต 
 รวม 9(x-x-xx) 

 
ระดับปริญญาตรี ปีที่ 4 ภาคฤดูร้อน (เฉพาะแผน ข สารนิพนธ์) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาเอกเลือก   
บธมxxx วิชาเอกเลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต 
บธมxxx วิชาเอกเลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต 
 รวม 6 หน่วยกิต 

 
ระดับปริญญาโท ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ปริญญานพินธ์ หรือ สารนพินธ ์  
ปพท691 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท 3  หน่วยกิต 
สพท681 สารนิพนธ์ระดับปริญญาโท 
 รวม 3 หน่วยกิต 
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ระดับปริญญาโท ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ปริญญานพินธ์ หรือ สารนพินธ ์  
ปพท691  ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท 9 หน่วยกิต 
สพท681 สารนิพนธ์ระดับปริญญาโท 3 หน่วยกิต 
 รวม X(x-x-x) 

 
การลงรายวิชาใบในแสดงผลการเรียน (Transcript) ฯ 

ระดับการศึกษาช้ันป ี รายวิชา 
ระดับปริญญาโทช้ันปีที่1/1 บธม501 

MBA501 
พฤติกรรมองค์กรและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ขั้นสูง 
Advanced Organizational Behavior and Human 
Resource Management 

 บธม511 
MBA511 

การบัญชีบริหาร 
Managerial Accounting 

 บธม531 
MBA531 

การจัดการการตลาดขั้นสูง 
Advanced Marketing Management 

 บธม551 
MBA551 

เศรษฐศาสตร์การจัดการ 
Managerial Economics 

 บธม 601 
MBA601 

การจัดการเชิงกลยุทธ์ขั้นสูงและความรับผิดชอบต่อสังคม 
Advanced Strategic Management Social Responsibility 

 บธม631 
MBA631 

การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 
Integrated Marketing Communication 

 บธม632 
MBA632 

การจัดการการขาย 
Sales Management 

 บธมxxx วิชาเอกเลือก  1 รายวิชา 
ระดับปริญญาโทช้ันปีที่1/2 บธม502 

MBA502 
การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ 
Production and Operations Management 

 บธม521 
MBA521 

การจัดการทางการเงิน 
Financial Management 

 บธม532 
MBA532 

การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค 
Consumer Behavior Analysis 

 บธม571 
MBA571 

ระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ 
Business Research Methodology 

 บธมxxx วิชาเอกเลือก  1 รายวิชา (เฉพาะแผน ข สารนิพนธ์) 
 บธมxxx วิชาเอกเลือก 1  รายวิชา (เฉพาะแผน ข สารนิพนธ์) 

*หมายเหตุ รายวิชาสอบพิเศษที่แสดงผลการเรียน (Transcript)  ได้แก่ 
 COM651 COMPREHENSIVE EXAMINATION 
 EPG600 ENGLISH PROFICIENCY FOR GRADUATE PROGRAM  
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การลงทะเบียนเรียนเพิ่มของนิสิตในโครงการฯ  
 

แผนการเรียนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต วิชาเอกการจัดการ 
สําหรบันสิิตระดับปรญิญาตรี หลักสูตรบริหารธรุกิจบัณฑิต วิชาเอกการตาด 

 
ระดับปริญญาตรี ปีที่ 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาแกน 
บธม521 การจัดการทางการเงิน 3(3-0-6) 
บธม531 การจัดการการตลาดขั้นสูง 3(3-0-6) 
บธม551 เศรษฐศาสตรก์ารจัดการ 3(3-0-6) 
บธม571 ระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ 3(2-2-5) 
 รวม 12(11-2-23) 

 
ระดับปริญญาตรี ปีที่ 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาเอกบังคับ 
บธม541 การประกอบการและนวัตกรรมในธุรกิจ 3(3-0-6) 
บธม641 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 3(3-0-6) 
บธม642 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
หมวดวิชาเอกเลือก  
บธมxxx วิชาเอกเลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต 
 รวม 12(x-x-xx) 

 
ระดับปริญญาตรี ปีที่ 4 ภาคฤดูร้อน (เฉพาะแผน ข สารนิพนธ์) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาเอกเลือก   
บธมxxx วิชาเอกเลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต 
บธมxxx วิชาเอกเลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต 

 รวม 6 หน่วยกิต 
 
ระดับปริญญาโท ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ปริญญานพินธ์ หรือ สารนพินธ ์  
ปพท691 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท 3  หน่วยกิต 
สพท681 สารนิพนธ์ระดับปริญญาโท 
 รวม 3 หน่วยกิต 
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ระดับปริญญาโท ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ปริญญานพินธ์ หรือ สารนพินธ ์  
ปพท691  ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท 9 หน่วยกิต 
สพท681 สารนิพนธ์ระดับปริญญาโท 3 หน่วยกิต 
 รวม X(x-x-x) 

 
การลงรายวิชาใบในแสดงผลการเรียน (Transcript) ฯ 

ระดับการศึกษาช้ันป ี รายวิชา 
ระดับปริญญาโทช้ันปีที่ 1/1 บธม501 

MBA501 
พฤติกรรมองค์กรและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ขั้นสูง 
Advanced Organizational Behavior and Human 
Resource Management 

 บธม511 
MBA511 

การบัญชีบริหาร 
Managerial Accounting 

 บธม531 
MBA531 

การจัดการการตลาดขั้นสูง 
Advanced Marketing Management 

 บธม551 
MBA551 

เศรษฐศาสตร์การจัดการ 
Managerial Economics 

 บธม 601 
MBA601 

การจดัการเชิงกลยุทธ์ขั้นสูงและความรับผิดชอบต่อสังคม 
Advanced Strategic Management Social Responsibility 

 บธม 641 
MBA641 

ธุรกจิอิเล็กทรอนิกส์ 
Electronic Business 

 บธม 642 
MBA642 

การจดัการธุรกจิระหว่างประเทศ 
International Business Management 

 บธมxxx วิชาเอกเลือก  1 รายวิชา 
ระดับปริญญาโทช้ันปีที่ 1/2 บธม502 

MBA502 
การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ 
Production and Operations Management 

 บธม521 
MBA521 

การจัดการทางการเงิน 
Financial Management 

 บธม 541 
MBA541 

การประกอบการและนวัตกรรมในธุรกิจ 
Entrepreneurship and Innovation in Business  

 บธม571 
MBA571 

ระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ 
Business Research Methodology 

 บธมxxx วิชาเอกเลือก  1 รายวิชา (เฉพาะแผน ข สารนิพนธ์) 
 บธมxxx วิชาเอกเลือก 1  รายวิชา (เฉพาะแผน ข สารนิพนธ์) 

 
* หมายเหตุ รายวิชาสอบพิเศษที่แสดงผลการเรียน (Transcript)  ได้แก่ 
 COM651 COMPREHENSIVE EXAMINATION 
 EPG600 ENGLISH PROFICIENCY FOR GRADUATE PROGRAM 
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9.1.3 นสิิตระดับปริญญาตรหีลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกธุรกิจระหว่างประเทศ 
รายวิชาที่ได้รบัการยกเว้นฯ  

1. หมวดวิชาแกน 
บธม501 
MBA501 

พฤติกรรมองค์กรและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ขั้นสูง 
Advanced Organizational Behavior and Human Resource Management 

บธม502 
MBA502 

การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ 
Production and Operations Management 

บธม511 
MBA511 

การบัญชีบริหาร 
Managerial Accounting 

บธม601 
MBA601 

การจัดการเชิงกลยุทธ์ขั้นสูงและความรับผิดชอบต่อสังคม 
Advanced Strategic Management Social Responsibility 

2. หมวดวิชาเอก 
2.1 หมวดวิชาเอกบังคับ 
- วิชาเอกการตลาด 
บธม532 
MBA532 

การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค 
Consumer Behavior Analysis 

- วิชาเอกการจัดการ 
บธม642 
MBA642 

การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 
International Business Management 

 

รายวิชาที่ต้องเรียนเพ่ิมในระดับบัณฑิตศึกษา 
1. หมวดวิชาแกน 
บธม521 
MBA521 

การจัดการทางการเงิน 
Financial Management 

บธม531 
MBA531 

การจัดการการตลาดขั้นสูง 
Advanced Marketing Management 

บธม551 
MBA551 

เศรษฐศาสตร์การจัดการ 
Managerial Economics 

บธม571 
MBA571 

ระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ 
Business Research Methodology 

2. หมวดวิชาเอก 
2.1 หมวดวิชาเอกบังคับ 
- วิชาเอกการตลาด 
บธม631 
MBA631 

การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 
Integrated Marketing Communication 

บธม632 
MBA632 

การจัดการการขาย 
Sales Management 
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- วิชาเอกการจัดการ 
บธม541 
MBA541 

การประกอบการและนวัตกรรมในธุรกิจ 
Entrepreneurship and Innovation in Business  

บธม641 
MBA641 

ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 
Electronic Business 

2.2 หมวดวิชาเอกเลือก 
2.2.1 แผน ก ปริญญานิพนธ์ แบบ ก2 กําหนดให้เรียน 3 หน่วยกิต 

     2.2.2 แผน ข สารนิพนธ์ กําหนดให้เรียน 9 หน่วยกิต 
            โดยเลือกจากรายวิชาดังน้ี 
- วิชาเอกการตลาด 
บธม  503  
MBA503 

การจัดการระบบสารสนเทศ 
Information System Management 

บธม 504 
MBA504 

การประกอบการเพ่ือสังคม 
Social Entrepreneurship 

บธม 505 
MBA505 

การเจรจาต่อรอง 
Negotiation 

บธม 533 
MBA533 

การจัดการตราสินค้าและราคา 
Brand Management and Pricing 

บธม 534 
MBA534 

การจัดการการตลาดระหว่างประเทศ 
International Marketing Management 

บธม 535  
MBA535 

การตลาดบริการ 
Service Marketing 

บธม 536 
MBA536 

เทคนิคในการพยากรณ์ตลาด 
Market Forecasting Techniques 

บธม 537 
MBA537  

กลยุทธ์การตลาดเพ่ือการแข่งขัน 
Marketing Strategy for Competitive Advantage  

บธม 538 
MBA538 

การจัดการโลจิสติกส ์
Logistics Management 

บธม 561 
MBA561 

สัมมนาการจัดการการตลาดสมัยใหม ่
Seminar in Modern Marketing Management 

บธม 671 
MBA671 

การวิจัยการตลาด 
Marketing Research 

- วิชาเอกการจัดการ 
บธม 503 
MBA503 

การจัดการระบบสารสนเทศ 
Information System Management 

บธม 504 
MBA504 

การประกอบการเพ่ือสังคม 
Social Entrepreneurship 

บธม 505 
MBA505 

การเจรจาต่อรอง 
Negotiation 
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บธม 542 
MBA542 

การบริหารโครงการ 
Project Management 

บธม 543 
MBA543 

เทคนิคในการพยากรณ์ธุรกิจ 
Techniques of Business Forecasting 

บธม 544 
MBA544 

การจัดการเชิงกลยุทธ์ร่วมสมยั 
Contemporary Strategic Management 

บธม 545 
MBA545 

ธุรกิจและแนวทางการจัดการของประเทศในกลุ่มอาเซียน 
Business and Management Practices in ASEAN Countries 

บธม 546 
MBA546 

การบริหารค่าตอบแทนและการจัดการผลปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ 
Compensation Management and Strategic Performance Management 

บธม 547 
MBA547 

การพัฒนาทุนมนุษย์ในองค์การ 
Human Capital Development in Organizations 

บธม 548  
MBA548 

การจัดการข้ามวัฒนธรรม 
Cross Cultural Management 

บธม 672 
MBA672 

การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพ่ือการจัดการ 
Quantitative Analysis for Management 

3. ปริญญานพินธ์  )สําหรับแผน ก แบบ ก 2 ) 
ปพท691 
GRT 691 

ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท 
Thesis 

4. สารนิพนธ์ )สาํหรับแผน ข (6 หน่วยกิต 
สพท681 
GRI 681 

สารนิพนธ์ระดับปริญญาโท 
Independent Study 
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การลงทะเบียนเรียนเพิ่มของนิสิตในโครงการฯ  
 

แผนการเรียนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต วิชาเอกการตลาด 
สําหรบันสิิตระดับปรญิญาตรี หลักสูตรบริหารธรุกิจบัณฑิต วิชาเอกธรุกิจระหว่างประเทศ 

 
ระดับปริญญาตรี ปีที่ 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาแกน 
บธม521 การจัดการทางการเงิน 3(3-0-6) 
บธม531 การจัดการการตลาดขั้นสูง 3(3-0-6) 
บธม551 เศรษฐศาสตรก์ารจัดการ 3(3-0-6) 
บธม571 ระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ 3(2-2-5) 
 รวม 12(11-2-23) 

 
ระดับปริญญาตรี ปีที่ 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาเอกบังคับ 
บธม631 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 3(3-0-6) 
บธม632 การจัดการการขาย 3(3-0-6) 
หมวดวิชาเอกเลือก  
บธมxxx วิชาเอกเลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต 
 รวม 9(x-x-xx) 

 
ระดับปริญญาตรี ปีที่ 4 ภาคฤดูร้อน  (เฉพาะแผน ข สารนิพนธ์) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาเอกเลือก   
บธมxxx วิชาเอกเลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต 
บธมxxx วิชาเอกเลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต 
 รวม 6 หน่วยกิต 

 
ระดับปริญญาโท ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ปริญญานพินธ์ หรือ สารนพินธ ์  
ปพท691 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท 3  หน่วยกิต 
สพท681 สารนิพนธ์ระดับปริญญาโท 
 รวม 3 หน่วยกิต 
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ระดับปริญญาโท ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ปริญญานพินธ์ หรือ สารนพินธ ์  
ปพท691  ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท 9 หน่วยกิต 
สพท681 สารนิพนธ์ระดับปริญญาโท 3 หน่วยกิต 
 รวม X(x-x-x) 

 
การลงรายวิชาใบในแสดงผลการเรียน (Transcript) ฯ 

ระดับการศึกษาช้ันป ี รายวิชา 
ระดับปริญญาโทช้ันปีที่1/1 บธม501 

MBA501 
พฤติกรรมองค์กรและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ขั้นสูง 
Advanced Organizational Behavior and Human 
Resource Management 

 บธม511 
MBA511 

การบัญชีบริหาร 
Managerial Accounting 

 บธม531 
MBA531 

การจัดการการตลาดขั้นสูง 
Advanced Marketing Management 

 บธม551 
MBA551 

เศรษฐศาสตร์การจัดการ 
Managerial Economics 

 บธม 601 
MBA601 

การจัดการเชิงกลยุทธ์ขั้นสูงและความรับผิดชอบต่อสังคม 
Advanced Strategic Management Social Responsibility 

 บธม631 
MBA631 

การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 
Integrated Marketing Communication 

 บธม632 
MBA632 

การจัดการการขาย 
Sales Management 

 บธมxxx วิชาเอกเลือก  1 รายวิชา 
ระดับปริญญาโทปีที่1/2 บธม502 

MBA502 
การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ 
Production and Operations Management 

 บธม521 
MBA521 

การจัดการทางการเงิน 
Financial Management 

 บธม532 
MBA532 

การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค 
Consumer Behavior Analysis 

 บธม571 
MBA571 

ระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ 
Business Research Methodology 

 บธมxxx วิชาเอกเลือก  1 รายวิชา (เฉพาะแผน ข สารนิพนธ์) 
 บธมxxx วิชาเอกเลือก 1  รายวิชา (เฉพาะแผน ข สารนิพนธ์) 

*หมายเหตุ รายวิชาสอบพิเศษที่แสดงผลการเรียน (Transcript)  ได้แก่ 
 COM651 COMPREHENSIVE EXAMINATION 
 EPG600 ENGLISH PROFICIENCY FOR GRADUATE PROGRAM  
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การลงทะเบียนเรียนเพิ่มของนิสิตในโครงการฯ 
 

แผนการเรียนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต วิชาเอกการจัดการ 
สําหรบันสิิตระดับปรญิญาตรี หลักสูตรบริหารธรุกิจบัณฑิต วิชาเอกธรุกิจระหว่างประเทศ 

 
ระดับปริญญาตรี ปีที่ 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาแกน 
บธม521 การจัดการทางการเงิน 3(3-0-6) 
บธม531 การจัดการการตลาดขั้นสูง 3(3-0-6) 
บธม551 เศรษฐศาสตรก์ารจัดการ 3(3-0-6) 
บธม571 ระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ 3(2-2-5) 
 รวม 12(12-2-23) 

 
ระดับปริญญาตรี ปีที่ 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาเอกบังคับ 
บธม541 การประกอบการและนวัตกรรมในธุรกิจ 3(3-0-6) 
บธม641 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 3(3-0-6) 
หมวดวิชาเอกเลือก  
บธมxxx วิชาเอกเลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต 
 รวม 9(x-x-xx) 

 
ระดับปริญญาตรี ปีที่ 4 ภาคฤดูร้อน  (เฉพาะแผน ข สารนิพนธ์) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาเอกเลือก   
บธมxxx วิชาเอกเลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต 
บธมxxx วิชาเอกเลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต 
 รวม 6 หน่วยกิต 

 
ระดับปริญญาโท ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ปริญญานพินธ์ หรือ สารนพินธ ์  
ปพท691 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท 3  หน่วยกิต 
สพท681 สารนิพนธ์ระดับปริญญาโท 
 รวม 3 หน่วยกิต 
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ระดับปริญญาโท ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ปริญญานพินธ์ หรือ สารนพินธ ์  
ปพท691  ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท 9 หน่วยกิต 
สพท681 สารนิพนธ์ระดับปริญญาโท 3 หน่วยกิต 
 รวม X(x-x-x) 

 
การลงรายวิชาใบในแสดงผลการเรียน (Transcript) ฯ 

ระดับการศึกษา – ชั้นปี รายวิชา 
ระดับปริญญาโทช้ันปีที1่/1 บธม501 

MBA501 
พฤติกรรมองค์กรและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ขั้นสูง 
Advanced Organizational Behavior and Human 
Resource Management 

 บธม511 
MBA511 

การบัญชีบริหาร 
Managerial Accounting 

 บธม531 
MBA531 

การจัดการการตลาดขั้นสูง 
Advanced Marketing Management 

 บธม551 
MBA551 

เศรษฐศาสตร์การจัดการ 
Managerial Economics 

 บธม 601 
MBA601 

การจดัการเชิงกลยุทธ์ขั้นสูงและความรับผิดชอบต่อสังคม 
Advanced Strategic Management Social Responsibility 

 บธม 641 
MBA641 

ธุรกจิอิเล็กทรอนิกส์ 
Electronic Business 

 บธม 642 
MBA642 

การจดัการธุรกจิระหว่างประเทศ 
International Business Management 

 บธมxxx วิชาเอกเลือก  1 รายวิชา 
ระดับปริญญาโทช้ันปีที1่/2 บธม502 

MBA502 
การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ 
Production and Operations Management 

 บธม521 
MBA521 

การจัดการทางการเงิน 
Financial Management 

 บธม 541 
MBA541 

การประกอบการและนวัตกรรมในธุรกิจ 
Entrepreneurship and Innovation in Business  

 บธม571 
MBA571 

ระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ 
Business Research Methodology 

 บธมxxx วิชาเอกเลือก  1 รายวิชา (เฉพาะแผน ข สารนิพนธ์) 
 บธมxxx วิชาเอกเลือก 1  รายวิชา (เฉพาะแผน ข สารนิพนธ์) 

 
* หมายเหตุ รายวิชาสอบพิเศษที่แสดงผลการเรียน (Transcript)  ได้แก่ 
 COM651 COMPREHENSIVE EXAMINATION 
 EPG600 ENGLISH PROFICIENCY FOR GRADUATE PROGRAM 

 



59 
 

9.1.4 นสิิตระดับปริญญาตร ีหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560) 
รายวิชาที่ได้รบัการยกเว้นฯ  

1. หมวดวิชาแกน 
บธม511 
MBA511 

การบัญชีบริหาร 
Managerial Accounting 

บธม521 
MBA521 

การจัดการทางการเงิน 
Financial Management 

บธม601 
MBA601 

การจัดการเชิงกลยุทธ์ขั้นสูงและความรับผิดชอบต่อสังคม 
Advanced Strategic Management Social Responsibility 

 

รายวิชาที่ต้องเรียนเพ่ิมในระดับบัณฑิตศึกษา 
1. หมวดวิชาแกน 
บธม501 
MBA501 

พฤติกรรมองค์กรและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ขั้นสูง 
Advanced Organizational Behavior and Human Resource Management 

บธม502 
MBA502 

การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ 
Production and Operations Management 

บธม531 
MBA531 

การจัดการการตลาดขั้นสูง 
Advanced Marketing Management 

บธม551 
MBA551 

เศรษฐศาสตร์การจัดการ 
Managerial Economics 

บธม571 
MBA571 

ระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ 
Business Research Methodology 

2. หมวดวิชาเอก 
2.1 หมวดวิชาเอกบังคับ 
- วิชาเอกการตลาด 
บธม532 
MBA532 

การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค 
Consumer Behavior Analysis 

บธม631 
MBA631 

การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 
Integrated Marketing Communication 

บธม632 
MBA632 

การจัดการการขาย 
Sales Management 

- วิชาเอกการจัดการ 
บธม541 
MBA541 

การประกอบการและนวัตกรรมในธุรกิจ 
Entrepreneurship and Innovation in Business  

บธม641 
MBA641 

ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 
Electronic Business 

บธม642 
MBA642 

การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 
International Business Management 
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2.2 หมวดวิชาเอกเลือก 
2.2.1 แผน ก ปริญญานิพนธ์ แบบ ก2 กําหนดให้เรียน 3 หน่วยกิต 

     2.2.2 แผน ข สารนิพนธ์ กําหนดให้เรียน 9 หน่วยกิต 
            โดยเลือกจากรายวิชาดังน้ี 
- วิชาเอกการตลาด 
บธม 503 
MBA503 

การจัดการระบบสารสนเทศ 
Information System Management 

บธม 504 
MBA504 

การประกอบการเพ่ือสังคม 
Social Entrepreneurship 

บธม 505 
MBA505 

การเจรจาต่อรอง 
Negotiation 

บธม 533 
MBA533 

การจัดการตราสินค้าและราคา 
Brand Management and Pricing 

บธม 534 
MBA534 

การจัดการการตลาดระหว่างประเทศ 
International Marketing Management 

บธม 535  
MBA535 

การตลาดบริการ 
Service Marketing 

บธม 536 
MBA536 

เทคนิคในการพยากรณ์ตลาด 
Market Forecasting Techniques 

บธม 537 
MBA537  

กลยุทธ์การตลาดเพ่ือการแข่งขัน 
Marketing Strategy for Competitive Advantage  

บธม 538 
MBA538 

การจัดการโลจิสติกส ์
Logistics Management 

บธม 561 
MBA561 

สัมมนาการจัดการการตลาดสมัยใหม ่
Seminar in Modern Marketing Management 

บธม 671 
MBA671 

การวิจัยการตลาด 
Marketing Research 

- วิชาเอกการจัดการ 
บธม 503 
MBA503 

การจัดการระบบสารสนเทศ 
Information System Management 

บธม 504 
MBA504 

การประกอบการเพ่ือสังคม 
Social Entrepreneurship 

บธม 505 
MBA505 

การเจรจาต่อรอง 
Negotiation 

บธม 542 
MBA542 

การบริหารโครงการ 
Project Management 

บธม 543 
MBA543 

เทคนิคในการพยากรณ์ธุรกิจ 
Techniques of Business Forecasting 
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บธม 544 
MBA544 

การจัดการเชิงกลยุทธ์ร่วมสมยั 
Contemporary Strategic Management 

บธม 545 
MBA545 

ธุรกิจและแนวทางการจัดการของประเทศในกลุ่มอาเซียน 
Business and Management Practices in ASEAN Countries 

บธม 546 
MBA546 

การบริหารค่าตอบแทนและการจัดการผลปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ 
Compensation Management and Strategic Performance Management 

บธม 547 
MBA547 

การพัฒนาทุนมนุษย์ในองค์การ 
Human Capital Development in Organizations 

บธม 548  
MBA548 

การจัดการข้ามวัฒนธรรม 
Cross Cultural Management 

บธม 672 
MBA672 

การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพ่ือการจัดการ 
Quantitative Analysis for Management 

3. ปริญญานพินธ์  )สําหรับแผน ก แบบ ก 2 ) 
ปพท691 
GRT 691 

ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท 
Thesis 

4. สารนิพนธ์ )สาํหรับแผน ข (6 หน่วยกิต 
สพท681 
GRI 681 

สารนิพนธ์ระดับปริญญาโท 
Independent Study 
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การลงทะเบียนเรียนเพิ่มของนิสิตในโครงการฯ  
 

แผนการเรียนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต วิชาเอกการตลาด 
สําหรบันสิิตระดับปรญิญาตรี หลักสูตรบญัชีบัณฑิต 

 
ระดับปริญญาตรี ปีที่ 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาแกน 
บธม501 พฤติกรรมองค์กรและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ขั้นสูง 3(3-0-6) 
บธม531 การจัดการการตลาดขั้นสูง 3(3-0-6) 
บธม551 เศรษฐศาสตรก์ารจัดการ 3(3-0-6) 
บธม571 ระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ 3(2-2-5) 
 รวม 12(11-2-23) 

 
ระดับปริญญาตรี ปีที่ 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาเอกบังคับ 
บธม532 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค 3(3-0-6) 
บธม631 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 3(3-0-6) 
บธม632 การจัดการการขาย 3(3-0-6) 
หมวดวิชาเอกเลือก  
บธมxxx วิชาเอกเลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต 
 รวม 12(x-x-xx) 

 
ระดับปริญญาตรี ปีที่ 4 ภาคฤดูร้อน  (เฉพาะแผน ข สารนิพนธ์) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาเอกเลือก   
บธมxxx วิชาเอกเลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต 
บธมxxx วิชาเอกเลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต 
 รวม 6 หน่วยกิต 
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ระดับปริญญาโท ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาแกน 
บธม502 การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ 3(3-0-6) 
ปริญญานพินธ์ หรือ สารนพินธ ์  
ปพท691 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท 3  หน่วยกิต 
สพท681 สารนิพนธ์ระดับปริญญาโท 
 รวม 3(x-x-xx) 

 
ระดับปริญญาโท ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ปริญญานพินธ์ หรือ สารนพินธ ์  
ปพท691  ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท 9 หน่วยกิต 
สพท681 สารนิพนธ์ระดับปริญญาโท 3 หน่วยกิต 
 รวม X(x-x-x) 

 
การลงรายวิชาใบในแสดงผลการเรียน (Transcript) ฯ 

ระดับการศึกษาช้ันป ี รายวิชา 
ระดับปริญญาโทช้ันปีที่ 1/1 บธม501 

MBA501 
พฤติกรรมองค์กรและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ขั้นสูง 
Advanced Organizational Behavior and Human 
Resource Management 

 บธม511 
MBA511 

การบัญชีบริหาร 
Managerial Accounting 

 บธม531 
MBA531 

การจัดการการตลาดขั้นสูง 
Advanced Marketing Management 

 บธม551 
MBA551 

เศรษฐศาสตร์การจัดการ 
Managerial Economics 

 บธม 601 
MBA601 

การจดัการเชิงกลยุทธ์ขั้นสูงและความรับผิดชอบต่อสังคม 
Advanced Strategic Management Social Responsibility 

 บธม631 
MBA631 

การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ 
Integrated Marketing Communication 

 บธม632 
MBA632 

การจดัการการขาย 
Sales Management 

 บธมxxx วิชาเอกเลือก  1 รายวิชา 
ระดับปริญญาโทช้ันปีที1่/2 บธม502 

MBA502 
การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ 
Production and Operations Management 

 บธม521 
MBA521 

การจัดการทางการเงิน 
Financial Management 

 บธม532 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค 
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ระดับการศึกษาช้ันป ี รายวิชา 
MBA532 Consumer Behavior Analysis 

 บธม571 
MBA571 

ระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ 
Business Research Methodology 

 บธมxxx วิชาเอกเลือก  1 รายวิชา (เฉพาะแผน ข สารนิพนธ์) 
 บธมxxx วิชาเอกเลือก 1  รายวิชา (เฉพาะแผน ข สารนิพนธ์) 

*หมายเหตุ รายวิชาสอบพิเศษที่แสดงผลการเรียน (Transcript)  ได้แก ่
 COM651 COMPREHENSIVE EXAMINATION 
 EPG600 ENGLISH PROFICIENCY FOR GRADUATE PROGRAM 

 
 
 

การลงทะเบียนเรียนเพิ่มของนิสิตในโครงการฯ  
 

แผนการเรียนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต วิชาเอกการจัดการ 
สําหรบันสิิตระดับปรญิญาตรี หลักสูตรบญัชีบัณฑิต 

 
ระดับปริญญาตรี ปีที่ 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาแกน 
บธม501 พฤติกรรมองค์กรและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ขั้นสูง 3(3-0-6) 
บธม531 การจัดการการตลาดขั้นสูง 3(3-0-6) 
บธม551 เศรษฐศาสตรก์ารจัดการ 3(3-0-6) 
บธม571 ระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ 3(2-2-5) 
 รวม 12(11-2-23) 

 
ระดับปริญญาตรี ปีที่ 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาเอกบังคับ 
บธม541 การประกอบการและนวัตกรรมในธุรกิจ 3(3-0-6) 
บธม641 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 3(3-0-6) 
บธม642 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
หมวดวิชาเอกเลือก  
บธมxxx วิชาเอกเลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต 
 รวม 12(x-x-xx) 
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ระดับปริญญาตรี ปีที่ 4 ภาคฤดูร้อน  (เฉพาะแผน ข สารนิพนธ์) 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเอกเลือก   
บธมxxx วิชาเอกเลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต 
บธมxxx วิชาเอกเลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต 
 รวม 6 หน่วยกิต 

 
ระดับปริญญาโท ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาแกน 
บธม502 การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ 3(3-0-6) 
ปริญญานพินธ์ หรือ สารนพินธ ์  
ปพท691 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท 3  หน่วยกิต 
สพท681 สารนิพนธ์ระดับปริญญาโท 
 รวม 3(x-x-xx) 

 
ระดับปริญญาโท ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ปริญญานพินธ์ หรือ สารนพินธ ์  
ปพท691  ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท 9 หน่วยกิต 
สพท681 สารนิพนธ์ระดับปริญญาโท 3 หน่วยกิต 
 รวม X(x-x-x) 

 
การลงรายวิชาใบในแสดงผลการเรียน (Transcript) ฯ 

ระดับการศึกษาช้ันป ี รายวิชา 
ระดับปริญญาโทช้ันปีที่ 1/1 บธม501 

MBA501 
พฤติกรรมองค์กรและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ขั้นสูง 
Advanced Organizational Behavior and Human 
Resource Management 

 บธม511 
MBA511 

การบัญชีบริหาร 
Managerial Accounting 

 บธม531 
MBA531 

การจัดการการตลาดขั้นสูง 
Advanced Marketing Management 

 บธม551 
MBA551 

เศรษฐศาสตร์การจัดการ 
Managerial Economics 

 บธม 601 
MBA601 

การจัดการเชิงกลยุทธ์ขั้นสูงและความรับผิดชอบต่อสังคม 
Advanced Strategic Management Social 
Responsibility 

 บธม 641 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 
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ระดับการศึกษาช้ันป ี รายวิชา 
MBA641 Electronic Business 

 บธม 642 
MBA642 

การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 
International Business Management 

 บธมxxx วิชาเอกเลือก  1 รายวิชา 
ระดับปริญญาโทช้ันปีที่1/2 บธม502 

MBA502 
การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ 
Production and Operations Management 

   
 บธม521 

MBA521 
การจัดการทางการเงิน 
Financial Management 

 บธม 541 
MBA541 

การประกอบการและนวัตกรรมในธุรกิจ 
Entrepreneurship and Innovation in Business  

 บธม571 
MBA571 

ระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ 
Business Research Methodology 

 บธมxxx วิชาเอกเลือก  1 รายวิชา (เฉพาะแผน ข สารนิพนธ์) 
 บธมxxx วิชาเอกเลือก 1  รายวิชา (เฉพาะแผน ข สารนิพนธ์) 

* หมายเหตุ รายวิชาสอบพิเศษที่แสดงผลการเรียน (Transcript)  ได้แก่ 
 COM651 COMPREHENSIVE EXAMINATION 
 EPG600 ENGLISH PROFICIENCY FOR GRADUATE PROGRAM 
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9.1.5 นสิิตระดับปริญญาตร ีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเท่ียวและการโรงแรม 
                                 (หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560) 
รายวิชาที่ได้รบัการยกเว้นฯ  

1. หมวดวิชาแกน 
บธม601 
MBA601 

การจัดการเชิงกลยุทธ์ขั้นสูงและความรับผิดชอบต่อสังคม 
Advanced Strategic Management Social Responsibility 

 

รายวิชาที่ต้องเรียนเพ่ิมในระดับบัณฑิตศึกษา 
1. หมวดวิชาแกน 
บธม501 
MBA501 

พฤติกรรมองค์กรและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ขั้นสูง 
Advanced Organizational Behavior and Human Resource Management 

บธม502 
MBA502 

การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ 
Production and Operations Management 

บธม511 
MBA511 

การบัญชีบริหาร 
Managerial Accounting 

บธม521 
MBA521 

การจัดการทางการเงิน 
Financial Management 

บธม531 
MBA531 

การจัดการการตลาดขั้นสูง 
Advanced Marketing Management 

บธม551 
MBA551 

เศรษฐศาสตร์การจัดการ 
Managerial Economics 

บธม571 
MBA571 

ระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ 
Business Research Methodology 

2. หมวดวิชาเอก 
2.1 หมวดวิชาเอกบังคบั 
- วิชาเอกการตลาด 
บธม532 
MBA532 

การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค 
Consumer Behavior Analysis 

บธม631 
MBA631 

การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 
Integrated Marketing Communication 

บธม632 
MBA632 

การจัดการการขาย 
Sales Management 

- วิชาเอกการจัดการ 
บธม541 
MBA541 

การประกอบการและนวัตกรรมในธุรกิจ 
Entrepreneurship and Innovation in Business  

บธม641 
MBA641 

ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 
Electronic Business 

บธม642 
MBA642 

การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 
International Business Management 
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2.2 หมวดวิชาเอกเลือก 
2.2.1 แผน ก ปริญญานิพนธ์ แบบ ก2 กําหนดให้เรียน 3 หน่วยกิต 

     2.2.2 แผน ข สารนิพนธ์ กําหนดให้เรียน 9 หน่วยกิต 
            โดยเลือกจากรายวิชาดังน้ี 
- วิชาเอกการตลาด 
บธม 503 
MBA503 

การจัดการระบบสารสนเทศ 
Information System Management 

บธม 504 
MBA504 

การประกอบการเพ่ือสังคม 
Social Entrepreneurship 

บธม 505 
MBA505 

การเจรจาต่อรอง 
Negotiation 

บธม 533 
MBA533 

การจัดการตราสินค้าและราคา 
Brand Management and Pricing 

บธม 534 
MBA534 

การจัดการการตลาดระหว่างประเทศ 
International Marketing Management 

บธม 535  
MBA535 

การตลาดบริการ 
Service Marketing 

บธม 536 
MBA536 

เทคนิคในการพยากรณ์ตลาด 
Market Forecasting Techniques 

บธม 537 
MBA537  

กลยุทธ์การตลาดเพ่ือการแข่งขัน 
Marketing Strategy for Competitive Advantage  

บธม 538 
MBA538 

การจัดการโลจิสติกส ์
Logistics Management 

บธม 561 
MBA561 

สัมมนาการจัดการการตลาดสมัยใหม ่
Seminar in Modern Marketing Management 

บธม 671 
MBA671 

การวิจัยการตลาด 
Marketing Research 

- วิชาเอกการจัดการ 
บธม 503 
MBA503 

การจัดการระบบสารสนเทศ 
Information System Management 

บธม 504 
MBA504 

การประกอบการเพ่ือสังคม 
Social Entrepreneurship 

บธม 505 
MBA505 

การเจรจาต่อรอง 
Negotiation 

บธม 542 
MBA542 

การบริหารโครงการ 
Project Management 

บธม 543 
MBA543 

เทคนิคในการพยากรณ์ธุรกิจ 
Techniques of Business Forecasting 

บธม 544 การจัดการเชิงกลยุทธ์ร่วมสมยั 
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MBA544 Contemporary Strategic Management 
บธม 545 
MBA545 

ธุรกิจและแนวทางการจัดการของประเทศในกลุ่มอาเซียน 
Business and Management Practices in ASEAN Countries 

บธม 546 
MBA546 

การบริหารค่าตอบแทนและการจัดการผลปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ 
Compensation Management and Strategic Performance Management 

บธม 547 
MBA547 

การพัฒนาทุนมนุษย์ในองค์การ 
Human Capital Development in Organizations 

บธม 548  
MBA548 

การจัดการข้ามวัฒนธรรม 
Cross Cultural Management 

บธม 672 
MBA672 

การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพ่ือการจัดการ 
Quantitative Analysis for Management 

3. ปริญญานพินธ์  )สําหรับแผน ก แบบ ก 2 ) 
ปพท691 
GRT 691 

ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท 
Thesis 

4. สารนิพนธ์ )สาํหรับแผน ข (6 หน่วยกิต 
สพท681 
GRI 681 

สารนิพนธ์ระดับปริญญาโท 
Independent Study 
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การลงทะเบียนเรียนเพิ่มของนิสิตในโครงการฯ  
 

แผนการเรียนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต วิชาเอกการตลาด 
สําหรบันสิิตระดับปรญิญาตรี หลักสูตรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

 
ระดับปริญญาตรี ปีที่ 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาแกน 
บธม501 พฤติกรรมองค์กรและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ขั้นสูง 3(3-0-6) 
บธม531 การจัดการการตลาดขั้นสูง 3(3-0-6) 
บธม551 เศรษฐศาสตรก์ารจัดการ 3(3-0-6) 
บธม571 ระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ 3(2-2-5) 
 รวม 12(11-2-23) 

 
ระดับปริญญาตรี ปีที่ 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 
- นิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ช้ันปีที่ 4 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
 
ระดับปริญญาตรี ปีที่ 4 ภาคฤดูร้อน  (เฉพาะแผน ข สารนิพนธ์) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาเอกเลือก   
บธมxxx วิชาเอกเลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต 
บธมxxx วิชาเอกเลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต 
 รวม 6 หน่วยกิต 

 
ระดับปริญญาโท ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาแกน 
บธม501 พฤติกรรมองค์กรและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ขั้นสูง 3(3-0-6) 
บธม502 การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ 3(3-0-6) 
บธม511 การบัญชีบริหาร 3(3-0-6) 
บธม521 การจัดการทางการเงิน 3(3-0-6) 
ปริญญานพินธ์ หรือ สารนพินธ ์  
ปพท691 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท 3  หน่วยกิต 
สพท681 สารนิพนธ์ระดับปริญญาโท 
 รวม 12(x-x-xx) 
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ระดับปริญญาโท ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเอกบังคับ 
บธม532 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค 3(3-0-6) 
บธม631 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 3(3-0-6) 
บธม632 การจัดการการขาย 3(3-0-6) 
หมวดวิชาเอกเลือก  
บธมxxx วิชาเอกเลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต 
ปริญญานพินธ์ หรือ สารนพินธ ์  
ปพท691  ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท 9 หน่วยกิต 
สพท681 สารนิพนธ์ระดับปริญญาโท 3 หน่วยกิต 
 รวม 12(x-x-xx) 

 
การลงรายวิชาใบในแสดงผลการเรียน (Transcript) ฯ 

ระดับการศึกษาช้ันป ี รายวิชา 
ระดับปริญญาโทช้ันปีที่1/1 บธม501 

MBA501 
พฤติกรรมองค์กรและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ขั้นสูง 
Advanced Organizational Behavior and Human 
Resource Management 

 บธม511 
MBA511 

การบัญชีบริหาร 
Managerial Accounting 

 บธม531 
MBA531 

การจัดการการตลาดขั้นสูง 
Advanced Marketing Management 

 บธม551 
MBA551 

เศรษฐศาสตร์การจัดการ 
Managerial Economics 

 บธม 601 
MBA601 

การจัดการเชิงกลยุทธ์ขั้นสูงและความรับผิดชอบต่อสังคม 
Advanced Strategic Management Social Responsibility 

 บธม631 
MBA631 

การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 
Integrated Marketing Communication 

 บธม632 
MBA632 

การจัดการการขาย 
Sales Management 

 บธมxxx วิชาเอกเลือก  1 รายวิชา 
ระดับปริญญาโทช้ันปีที่1/2 บธม502 

MBA502 
การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ 
Production and Operations Management 

 บธม521 
MBA521 

การจัดการทางการเงิน 
Financial Management 

 บธม532 
MBA532 

การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค 
Consumer Behavior Analysis 
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ระดับการศึกษาช้ันป ี รายวิชา 
 บธม571 

MBA571 
ระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ 
Business Research Methodology 

 บธมxxx วิชาเอกเลือก  1 รายวิชา (เฉพาะแผน ข สารนิพนธ์) 
 บธมxxx วิชาเอกเลือก 1  รายวิชา (เฉพาะแผน ข สารนิพนธ์) 

*หมายเหตุ รายวิชาสอบพิเศษที่แสดงผลการเรียน (Transcript)  ได้แก่ 
 COM651 COMPREHENSIVE EXAMINATION 
 EPG600 ENGLISH PROFICIENCY FOR GRADUATE PROGRAM 

 
 
 

การลงทะเบียนเรียนเพิ่มของนิสิตในโครงการฯ  
 

แผนการเรียนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต วิชาเอกการจัดการ 
สําหรบันสิิตระดับปรญิญาตรี หลักสูตรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

 
ระดับปริญญาตรี ปีที่ 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาแกน 
บธม501 พฤติกรรมองค์กรและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ขั้นสูง 3(3-0-6) 
บธม531 การจัดการการตลาดขั้นสูง 3(3-0-6) 
บธม551 เศรษฐศาสตรก์ารจัดการ 3(3-0-6) 
บธม571 ระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ 3(2-2-5) 
 รวม 12(11-2-23) 

 
ระดับปริญญาตรี ปีที่ 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 
- นิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ช้ันปีที่ 4 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
 
ระดับปริญญาตรี ปีที่ 4 ภาคฤดูร้อน  (เฉพาะแผน ข สารนิพนธ์) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาเอกเลือก   
บธมxxx วิชาเอกเลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต 
บธมxxx วิชาเอกเลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต 
 รวม 6 หน่วยกิต 
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ระดับปริญญาโท ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาแกน 
บธม501 พฤติกรรมองค์กรและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ขั้นสูง 3(3-0-6) 
บธม502 การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ 3(3-0-6) 
บธม511 การบัญชีบริหาร 3(3-0-6) 
บธม521 การจัดการทางการเงิน 3(3-0-6) 
ปริญญานพินธ์ หรือ สารนพินธ ์  
ปพท691 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท 3  หน่วยกิต 
สพท681 สารนิพนธ์ระดับปริญญาโท 
 รวม 12(x-x-xx) 

 
ระดับปริญญาโท ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาเอกบังคับ 
บธม541 การประกอบการและนวัตกรรมในธุรกิจ 3(3-0-6) 
บธม641 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 3(3-0-6) 
บธม642 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
หมวดวิชาเอกเลือก  
บธมxxx วิชาเอกเลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต 
ปริญญานพินธ์ หรือ สารนพินธ ์  
ปพท691  ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท 9 หน่วยกิต 
สพท681 สารนิพนธ์ระดับปริญญาโท 3 หน่วยกิต 
 รวม 12(x-x-xx) 

 
การลงรายวิชาใบในแสดงผลการเรียน (Transcript) ฯ 

ระดับการศึกษาช้ันป ี รายวิชา 
ระดับปริญญาโทช้ันปีที่1/1 บธม501 

MBA501 
พฤติกรรมองค์กรและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ขั้นสูง 
Advanced Organizational Behavior and Human 
Resource Management 

 บธม511 
MBA511 

การบัญชีบริหาร 
Managerial Accounting 

 บธม531 
MBA531 

การจัดการการตลาดขั้นสูง 
Advanced Marketing Management 

 บธม551 
MBA551 

เศรษฐศาสตร์การจัดการ 
Managerial Economics 

 บธม 601 
MBA601 

การจัดการเชิงกลยุทธ์ขั้นสูงและความรับผิดชอบต่อสังคม 
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ระดับการศึกษาช้ันป ี รายวิชา 
Advanced Strategic Management Social 
Responsibility 

 บธม 641 
MBA641 

ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 
Electronic Business 

 บธม 642 
MBA642 

การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 
International Business Management 

 บธมxxx วิชาเอกเลือก  1 รายวิชา 
ระดับปริญญาโทช้ันปีที่1/2 บธม502 

MBA502 
การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ 
Production and Operations Management 

 บธม521 
MBA521 

การจัดการทางการเงิน 
Financial Management 

 บธม 541 
MBA541 

การประกอบการและนวัตกรรมในธุรกิจ 
Entrepreneurship and Innovation in Business  

 บธม571 
MBA571 

ระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ 
Business Research Methodology 

 บธมxxx วิชาเอกเลือก  1 รายวิชา (เฉพาะแผน ข สารนิพนธ์) 
 บธมxxx วิชาเอกเลือก 1  รายวิชา (เฉพาะแผน ข สารนิพนธ์) 

 
* หมายเหตุ รายวิชาสอบพิเศษที่แสดงผลการเรียน (Transcript)  ได้แก่ 
 COM651 COMPREHENSIVE EXAMINATION 
 EPG600 ENGLISH PROFICIENCY FOR GRADUATE PROGRAM 
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9.1.6 นสิิตระดับปริญญาตร ี คือ หลักสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาธรุกิจเพื่อสงัคม 
                                       (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) 
รายวิชาที่ได้รบัการยกเว้นฯ  

1. หมวดวิชาแกน 
บธม502 
MBA502 

การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ 
Production and Operations Management 

บธม521 
MBA521 

การจัดการทางการเงิน 
Financial Management 

บธม601 
MBA601 

การจัดการเชิงกลยุทธ์ขั้นสูงและความรับผิดชอบต่อสังคม 
Advanced Strategic Management Social Responsibility 

2. หมวดวิชาเอก 
2.2 หมวดวิชาเอกเลือก 
- วิชาเอกการตลาด 
บธม 504 
MBA504 

การประกอบการเพ่ือสังคม 
Social Entrepreneurship 

- วิชาเอกการจัดการ 
บธม 504 
MBA504 

การประกอบการเพ่ือสังคม 
Social Entrepreneurship 

 

รายวิชาที่ต้องเรียนเพ่ิมในระดับบัณฑิตศึกษา 
1. หมวดวิชาแกน 
บธม501 
MBA501 

พฤติกรรมองค์กรและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ขั้นสูง 
Advanced Organizational Behavior and Human Resource Management 

บธม511 
MBA511 

การบัญชีบริหาร 
Managerial Accounting 

บธม531 
MBA531 

การจัดการการตลาดขั้นสูง 
Advanced Marketing Management 

บธม551 
MBA551 

เศรษฐศาสตร์การจัดการ 
Managerial Economics 

บธม571 
MBA571 

ระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ 
Business Research Methodology 

2. หมวดวิชาเอก 
2.1 หมวดวิชาเอกบังคับ 
- วิชาเอกการตลาด 
บธม532 
MBA532 

การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค 
Consumer Behavior Analysis 

บธม631 
MBA631 

การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 
Integrated Marketing Communication 
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บธม632 
MBA632 

การจัดการการขาย 
Sales Management 

- วิชาเอกการจัดการ 
บธม541 
MBA541 

การประกอบการและนวัตกรรมในธุรกิจ 
Entrepreneurship and Innovation in Business  

บธม641 
MBA641 

ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 
Electronic Business 

บธม642 
MBA642 

การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 
International Business Management 

2.2 หมวดวิชาเอกเลือก 
2.2.1 แผน ก ปริญญานิพนธ์ แบบ ก2 กําหนดให้เรียน 3 หน่วยกิต 

     2.2.2 แผน ข สารนิพนธ์ กําหนดให้เรียน 9 หน่วยกิต 
            โดยเลือกจากรายวิชาดังน้ี 
- วิชาเอกการตลาด 
บธม 503 
MBA503 

การจัดการระบบสารสนเทศ 
Information System Management 

บธม 504 
MBA504 

การประกอบการเพ่ือสังคม 
Social Entrepreneurship 

บธม 505 
MBA505 

การเจรจาต่อรอง 
Negotiation 

บธม 533 
MBA533 

การจัดการตราสินค้าและราคา 
Brand Management and Pricing 

บธม 534 
MBA534 

การจัดการการตลาดระหว่างประเทศ 
International Marketing Management 

บธม 535  
MBA535 

การตลาดบริการ 
Service Marketing 

บธม 536 
MBA536 

เทคนิคในการพยากรณ์ตลาด 
Market Forecasting Techniques 

บธม 537 
MBA537  

กลยุทธ์การตลาดเพ่ือการแข่งขัน 
Marketing Strategy for Competitive Advantage  

บธม 538 
MBA538 

การจัดการโลจิสติกส ์
Logistics Management 

บธม 561 
MBA561 

สัมมนาการจัดการการตลาดสมัยใหม ่
Seminar in Modern Marketing Management 

บธม 671 
MBA671 

การวิจัยการตลาด 
Marketing Research 

- วิชาเอกการจัดการ 
บธม 503 
MBA503 

การจัดการระบบสารสนเทศ 
Information System Management 
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บธม 504 
MBA504 

การประกอบการเพ่ือสังคม 
Social Entrepreneurship 

บธม 505 
MBA505 

การเจรจาต่อรอง 
Negotiation 

บธม 542 
MBA542 

การบริหารโครงการ 
Project Management 

บธม 543 
MBA543 

เทคนิคในการพยากรณ์ธุรกิจ 
Techniques of Business Forecasting 

บธม 544 
MBA544 

การจัดการเชิงกลยุทธ์ร่วมสมยั 
Contemporary Strategic Management 

บธม 545 
MBA545 

ธุรกิจและแนวทางการจัดการของประเทศในกลุ่มอาเซียน 
Business and Management Practices in ASEAN Countries 

บธม 546 
MBA546 

การบริหารค่าตอบแทนและการจัดการผลปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ 
Compensation Management and Strategic Performance Management 

บธม 547 
MBA547 

การพัฒนาทุนมนุษย์ในองค์การ 
Human Capital Development in Organizations 

บธม 548  
MBA548 

การจัดการข้ามวัฒนธรรม 
Cross Cultural Management 

บธม 672 
MBA672 

การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพ่ือการจัดการ 
Quantitative Analysis for Management 

3. ปริญญานพินธ์  )สําหรับแผน ก แบบ ก 2 ) 
ปพท691 
GRT 691 

ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท 
Thesis 

  
4. สารนิพนธ์ )สาํหรับแผน ข (6 หน่วยกิต 
สพท681 
GRI 681 

สารนิพนธ์ระดับปริญญาโท 
Independent Study 
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การลงทะเบียนเรียนเพิ่มของนิสิตในโครงการฯ  
 

แผนการเรียนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต วิชาเอกการตลาด 
สําหรบันสิิตระดับปรญิญาตรี หลักสูตรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจเพื่อสังคม 

 
ระดับปริญญาตรี ปีที่ 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาแกน 
บธม501 พฤติกรรมองค์กรและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ขั้นสูง 3(3-0-6) 
บธม531 การจัดการการตลาดขั้นสูง 3(3-0-6) 
บธม551 เศรษฐศาสตรก์ารจัดการ 3(3-0-6) 
บธม571 ระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ 3(2-2-5) 
 รวม 12(11-2-23) 

 
ระดับปริญญาตรี ปีที่ 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาเอกบังคับ 
บธม532 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค 3(3-0-6) 
บธม631 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 3(3-0-6) 
บธม632 การจัดการการขาย 3(3-0-6) 
หมวดวิชาเอกเลือก  
บธมxxx วิชาเอกเลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต 
 รวม 12(x-x-xx) 

 
ระดับปริญญาตรี ปีที่ 4 ภาคฤดูร้อน  (เฉพาะแผน ข สารนิพนธ์) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาเอกเลือก   
บธมxxx วิชาเอกเลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต 
บธมxxx วิชาเอกเลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต 
 รวม 6 หน่วยกิต 

 
 
 
 
 
 
 
 



79 
 

ระดับปริญญาโท ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาแกน 
บธม511 การบัญชีบริหาร 3(3-0-6) 
บธม521 การจัดการทางการเงิน 3(3-0-6) 
ปริญญานพินธ์ หรือ สารนพินธ ์  
ปพท691 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท 3  หน่วยกิต 
สพท681 สารนิพนธ์ระดับปริญญาโท 
 รวม 6(6-0-12) 

 
ระดับปริญญาโท ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ปริญญานพินธ์ หรือ สารนพินธ ์  
ปพท691 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท 9 หน่วยกิต 
สพท681 สารนิพนธ์ระดับปริญญาโท 3 หน่วยกิต 
 รวม X(x-x-x) 

 
การลงรายวิชาใบในแสดงผลการเรียน (Transcript) ฯ 

ระดับการศึกษา – ชั้นป ี รายวิชา 
ระดับปริญญาโทช้ันปีที่1/1 บธม501 

MBA501 
พฤติกรรมองค์กรและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ขั้นสูง 
Advanced Organizational Behavior and Human 
Resource Management 

 บธม511 
MBA511 

การบัญชีบริหาร 
Managerial Accounting 

 บธม531 
MBA531 

การจัดการการตลาดขั้นสูง 
Advanced Marketing Management 

 บธม551 
MBA551 

เศรษฐศาสตร์การจัดการ 
Managerial Economics 

 บธม 601 
MBA601 

การจัดการเชิงกลยุทธ์ขั้นสูงและความรับผิดชอบต่อสังคม 
Advanced Strategic Management Social Responsibility 

 บธม631 
MBA631 

การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 
Integrated Marketing Communication 

 บธม632 
MBA632 

การจัดการการขาย 
Sales Management 

 บธมxxx วิชาเอกเลือก  1 รายวิชา 
ระดับปริญญาโทช้ันปีที่1/2 บธม502 

MBA502 
การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ 
Production and Operations Management 

   



80 
 

ระดับการศึกษา – ชั้นป ี รายวิชา 
 บธม521 

MBA521 
การจัดการทางการเงิน 
Financial Management 

 บธม532 
MBA532 

การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค 
Consumer Behavior Analysis 

 บธม571 
MBA571 

ระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ 
Business Research Methodology 

 บธมxxx วิชาเอกเลือก  1 รายวิชา (เฉพาะแผน ข สารนิพนธ์) 
 บธมxxx วิชาเอกเลือก 1  รายวิชา (เฉพาะแผน ข สารนิพนธ์) 

*หมายเหตุ รายวิชาสอบพิเศษที่แสดงผลการเรียน (Transcript)  ได้แก่ 
 COM651 COMPREHENSIVE EXAMINATION 
 EPG600 ENGLISH PROFICIENCY FOR GRADUATE PROGRAM 

 
 
 

การลงทะเบียนเรียนเพิ่มของนิสิตในโครงการฯ  
 

แผนการเรียนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต วิชาเอกการจัดการ 
สําหรบันสิิตระดับปรญิญาตรี หลักสูตรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจเพื่อสังคม 

 
ระดับปริญญาตรี ปีที่ 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาแกน 
บธม501 พฤติกรรมองค์กรและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ขั้นสูง 3(3-0-6) 
บธม531 การจัดการการตลาดขั้นสูง 3(3-0-6) 
บธม551 เศรษฐศาสตรก์ารจัดการ 3(3-0-6) 
บธม571 ระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ 3(2-2-5) 
 รวม 12(11-2-23) 

 
ระดับปริญญาตรี ปีที่ 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาเอกบังคับ 
บธม541 การประกอบการและนวัตกรรมในธุรกิจ 3(3-0-6) 
บธม641 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 3(3-0-6) 
บธม642 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
หมวดวิชาเอกเลือก  
บธมxxx วิชาเอกเลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต 
 รวม 12(x-x-xx) 
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ระดับปริญญาตรี ปีที่ 4 ภาคฤดูร้อน  (เฉพาะแผน ข สารนิพนธ์) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาเอกเลือก   
บธมxxx วิชาเอกเลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต 
บธมxxx วิชาเอกเลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต 
 รวม 6 หน่วยกิต 

 
ระดับปริญญาโท ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาแกน 
บธม502 การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ 3(3-0-6) 
บธม511 การบัญชีบริหาร 3(3-0-6) 
บธม521 การจัดการทางการเงิน 3(3-0-6) 
บธม601 การจัดการเชิงกลยุทธ์ขั้นสูงและความรับผิดชอบต่อสังคม 3(3-0-6) 
ปริญญานพินธ์ หรือ สารนพินธ ์  
ปพท691 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท 3  หน่วยกิต 
สพท681 สารนิพนธ์ระดับปริญญาโท 
 รวม 12(x-x-xx) 

 
ระดับปริญญาโท ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ปริญญานพินธ์ หรือ สารนพินธ ์  
ปพท691  ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท 9 หน่วยกิต 
สพท681 สารนิพนธ์ระดับปริญญาโท 3 หน่วยกิต 
 รวม X(x-x-x) 

 
การลงรายวิชาใบในแสดงผลการเรียน (Transcript) ฯ 

ระดับการศึกษชั้นป ี รายวิชา 
ระดับปริญญาโทช้ันปีที่ 1/1 บธม501 

MBA501 
พฤติกรรมองค์กรและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ขั้นสูง 
Advanced Organizational Behavior and Human 
Resource Management 

 บธม511 
MBA511 

การบัญชีบริหาร 
Managerial Accounting 

 บธม531 
MBA531 

การจัดการการตลาดขั้นสูง 
Advanced Marketing Management 

 บธม551 
MBA551 

เศรษฐศาสตร์การจัดการ 
Managerial Economics 
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ระดับการศึกษชั้นป ี รายวิชา 
 บธม 601 

MBA601 
การจัดการเชิงกลยุทธ์ขั้นสูงและความรับผิดชอบต่อสังคม 
Advanced Strategic Management Social 
Responsibility 

 บธม 641 
MBA641 

ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 
Electronic Business 

 บธม 642 
MBA642 

การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 
International Business Management 

 บธมxxx วิชาเอกเลือก  1 รายวิชา 
ระดับปริญญาโทช้ันปีที่1/2 บธม502 

MBA502 
การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ 
Production and Operations Management 

 บธม521 
MBA521 

การจัดการทางการเงิน 
Financial Management 

 บธม 541 
MBA541 

การประกอบการและนวัตกรรมในธุรกิจ 
Entrepreneurship and Innovation in Business  

 บธม571 
MBA571 

ระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ 
Business Research Methodology 

 บธมxxx วิชาเอกเลือก  1 รายวิชา (เฉพาะแผน ข สารนิพนธ์) 
 บธมxxx วิชาเอกเลือก 1  รายวิชา (เฉพาะแผน ข สารนิพนธ์) 

* หมายเหตุ รายวิชาสอบพิเศษที่แสดงผลการเรียน (Transcript)  ได้แก่ 
 COM651 COMPREHENSIVE EXAMINATION 
 EPG600 ENGLISH PROFICIENCY FOR GRADUATE PROGRAM 
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หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คือ  หลักสตูรบริหารธรุกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) 
                                        (วิชาเอกการจัดการ) 
9.2 นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 
รายวิชาที่ได้รบัการยกเว้นฯ 

- ไม่ม ี
รายวิชาที่ต้องเรียนเพ่ิมในระดับบัณฑิตศึกษา 
1. หมวดวิชาแกน โดยกําหนดให้เรียน 24 หน่วยกิต ดังน้ี   

บธม501 
MBA501 

พฤติกรรมองค์กรและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ขั้นสูง 
Advanced Organizational Behavior and Human 
Resource Management 

3(3-0-6) 
 

บธม502 
MBA502 

การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ 
Production and Operations Management 

3(3-0-6) 
 

บธม511 
MBA511 

การบัญชีบริหาร 
Managerial Accounting 

3(3-0-6) 

บธม521 
MBA521 

การจัดการทางการเงิน 
Financial Management 

3(3-0-6) 

บธม531 
MBA531 

การจัดการการตลาดขั้นสูง 
Advanced Marketing Management 

3(3-0-6) 

บธม551 
MBA551 

เศรษฐศาสตร์การจัดการ 
Managerial Economics 

3(3-0-6) 

บธม571 
MBA571 

ระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ 
Business Research Methodology 

3(2-2-5) 

บธม 601 
MBA601 

การจัดการเชิงกลยุทธ์ขั้นสูงและความรับผิดชอบต่อสังคม 
Advanced Strategic Management Social Responsibility 

3(3-0-6) 
 

     
2. หมวดวิชาเอก 
   - แผน ก ปริญญานิพนธ์ แบบ ก2 กําหนดให้เรียนไมน้่อยกว่า 12 หน่วยกิต. 
   - แผน ข สารนพินธ์ กําหนดให้เรียนไมน้่อยกว่า 18 หน่วยกิต 
   (2.1) วิชาเอกบังคับ กําหนดให้เรียน 9 หน่วยกิต ดังน้ี 
          (2.1.1) วิชาเอกการจัดการ 

บธม 541 
MBA541 

การประกอบการและนวัตกรรมในธุรกิจ 
Entrepreneurship and Innovation in Business  

3(3-0-6) 
 

บธม 641 
MBA641 

ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 
Electronic Business 

3(3-0-6) 
 

บธม 642 
MBA642 

การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 
International Business Management 

3(3-0-6) 
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 (2.2) วิชาเอกเลือก  แผน ก ปริญญานิพนธ์ แบบ ก2 กําหนดให้เรียน 3 หน่วยกิต 
          แผน ข สารนพินธ์ กําหนดให้เรียน 9 หน่วยกิต โดยเลือกจากรายวิชาดังน้ี 
                  (2.2.1) วิชาเอกการจัดการ 

บธม 503 
MBA503 

การจัดการระบบสารสนเทศ 
Information System Management 

3(3-0-6) 
 

บธม 504 
MBA504 

การประกอบการเพ่ือสังคม 
Social Entrepreneurship 

3(3-0-6) 

บธม 505 
MBA505 

การเจรจาต่อรอง 
Negotiation 

3(3-0-6) 
 

บธม 542 
MBA542 

การบริหารโครงการ 
Project Management 

3(3-0-6) 
 

บธม 543 
MBA543 

เทคนิคในการพยากรณ์ธุรกิจ 
Techniques of Business Forecasting 

3(3-0-6) 

บธม 544 
MBA544 

การจัดการเชิงกลยุทธ์ร่วมสมยั 
Contemporary Strategic Management 

3(3-0-6) 

บธม 545 
MBA545 

ธุรกิจและแนวทางการจัดการของประเทศในกลุ่มอาเซียน 
Business and Management Practices in ASEAN 
Countries 

3(3-0-6) 

บธม 546 
MBA546 

การบริหารค่าตอบแทนและการจัดการผลปฏิบัติงานเชิงกลยทุธ ์
Compensation Management and Strategic 
Performance Management 

3(3-0-6) 

บธม 547 
MBA547 

การพัฒนาทุนมนุษย์ในองค์การ 
Human Capital Development in Organizations 

3(3-0-6) 

บธม 548  
MBA548 

การจัดการข้ามวัฒนธรรม 
Cross Cultural Management 

3(3-0-6) 

บธม 672 
MBA672 

การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพ่ือการจัดการ 
Quantitative Analysis for Management 

3(3-0-6) 

    
 3. ปริญญานพินธ์ (สําหรับแผน ก แบบ ก 2) 12 หน่วยกิต 

ปพท691 
GRT 691 

ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท 
Thesis 

12 หน่วยกิต 
 

   
  4. สารนิพนธ ์(สําหรับแผน ข) 6 หน่วยกิต  

สพท681 
GRI 681 

สารนิพนธ์ระดับปริญญาโท 
Independent Study 

6 หน่วยกิต 
 

 

 
 
 



85 
 

การลงทะเบียนเรียนเพิ่มของนิสิตในโครงการฯ  
 

แผนการเรียนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต วิชาเอกการจัดการ 
สําหรบันสิิตระดับปรญิญาตรี หลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 

 
ระดับปริญญาตรี ปีที่ 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาแกน 
บธม501 พฤติกรรมองค์กรและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ขั้นสูง 3(3-0-6) 
บธม531 การจัดการการตลาดขั้นสูง 3(3-0-6) 
บธม551 เศรษฐศาสตรก์ารจัดการ 3(3-0-6) 
บธม571 ระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ 3(2-2-5) 
 รวม 12(11-2-23) 

 
ระดับปริญญาตรี ปีที่ 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาเอกบังคับ 
บธม541 การประกอบการและนวัตกรรมในธุรกิจ 3(3-0-6) 
บธม641 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 3(3-0-6) 
บธม642 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
หมวดวิชาเอกเลือก  
บธมxxx วิชาเอกเลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต 
 รวม 12(x-x-xx) 

 
ระดับปริญญาตรี ปีที่ 4 ภาคฤดูร้อน  (เฉพาะแผน ข สารนิพนธ์) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาเอกเลือก   
บธมxxx วิชาเอกเลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต 
บธมxxx วิชาเอกเลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต 
 รวม 6 หน่วยกิต 
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ระดับปริญญาโท ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาแกน 
บธม502 การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ 3(3-0-6) 
บธม511 การบัญชีบริหาร 3(3-0-6) 
บธม521 การจัดการทางการเงิน 3(3-0-6) 
บธม601 การจัดการเชิงกลยุทธ์ขั้นสูงและความรับผิดชอบต่อสังคม 3(3-0-6) 
ปริญญานพินธ์ หรือ สารนพินธ ์  
ปพท691 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท 3  หน่วยกิต 
สพท681 สารนิพนธ์ระดับปริญญาโท 
 รวม 12(x-x-xx) 

 
ระดับปริญญาโท ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ปริญญานพินธ์ หรือ สารนพินธ ์  
ปพท691  ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท 9 หน่วยกิต 
สพท681 สารนิพนธ์ระดับปริญญาโท 3 หน่วยกิต 
 รวม X(x-x-x) 

 
การลงรายวิชาใบในแสดงผลการเรียน (Transcript) ฯ 

ระดับการศึกษาช้ันป ี รายวิชา 
ระดับปริญญาโทช้ันปีที่1/1 บธม501 

MBA501 
พฤติกรรมองค์กรและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ขั้นสูง 
Advanced Organizational Behavior and Human 
Resource Management 

 บธม511 
MBA511 

การบัญชีบริหาร 
Managerial Accounting 

 บธม531 
MBA531 

การจัดการการตลาดขั้นสูง 
Advanced Marketing Management 

 บธม551 
MBA551 

เศรษฐศาสตร์การจัดการ 
Managerial Economics 

 บธม 601 
MBA601 

การจัดการเชิงกลยุทธ์ขั้นสูงและความรับผิดชอบต่อสังคม 
Advanced Strategic Management Social 
Responsibility 

 บธม 641 
MBA641 

ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 
Electronic Business 

 บธม 642 
MBA642 

การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 
International Business Management 

 บธมxxx วิชาเอกเลือก  1 รายวิชา 
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ระดับการศึกษาช้ันป ี รายวิชา 
ระดับปริญญาโทช้ันปีที่1/2 บธม502 

MBA502 
การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ 
Production and Operations Management 

 บธม521 
MBA521 

การจัดการทางการเงิน 
Financial Management 

 บธม 541 
MBA541 

การประกอบการและนวัตกรรมในธุรกิจ 
Entrepreneurship and Innovation in Business  

 บธม571 
MBA571 

ระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ 
Business Research Methodology 

 บธมxxx วิชาเอกเลือก  1 รายวิชา (เฉพาะแผน ข สารนิพนธ์) 
 บธมxxx วิชาเอกเลือก 1  รายวิชา (เฉพาะแผน ข สารนิพนธ์) 

 
* หมายเหตุ รายวิชาสอบพิเศษที่แสดงผลการเรียน (Transcript)  ได้แก่ 
 COM651 COMPREHENSIVE EXAMINATION 
 EPG600 ENGLISH PROFICIENCY FOR GRADUATE PROGRAM 
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คณะสังคมศาสตร ์
10. หลักสูตรระดับบณัฑิตศึกษา คือ ศลิปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร ์
หลักสูตรระดับปริญญาตรี คือ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์  (รับจํานวน 5 คน) 
รายวิชาที่ได้รบัการยกเว้นฯ 

ปศ 502  การวิเคราะห์เอกสารประวัติศาสตร์   3(2-2-5)   
ปศ 511  ไทยในบริบทสังคมโลก     3(3-0-6)      
ปศ 512  ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและสังคมไทย   3(3-0-6)      
ปศ 513  ประวัติศาสตร์การเมืองไทย    3(3-0-6)     

รายวิชาที่ต้องเรียนเพ่ิมในระดับบัณฑิตศึกษา 
ปศ 501  ระเบียบวิธีวิจัยทางประวัติศาสตร์    3(2-2-5) 
ปศ 503  สัมมนาประวัติศาสตร์     3(1-4-4) 
ปศ 504  ภาษาอังกฤษขั้นสูงสําหรับการศึกษาประวัติศาสตร์   3(2-2-5) 
ปศ 505  การศึกษาอิสระ      3(0-6-3)  

การลงทะเบียนเรียนเพิ่มของนิสิตในโครงการฯ   
ระดับการศึกษา-ชั้นป ี รายวิชา 

ระดับปริญญาตรี-ปีที่ 4/1 ปศ 501 ระเบียบวิธีวิจัยทางประวัติศาสตร์                      3(2-2-5)  
ปศ 504 ภาษาอังกฤษขั้นสูงสาํหรับการศึกษาประวัติศาสตร์ 3(2-2-5)   

ระดับปริญญาตรี-ปีที่ 4/2 ปศ 503   สัมมนาประวัติศาสตร์                                  3(1-4-4) 

ระดับปริญญาตรี-ปีที่ 4/3 - 

ระดับปริญญาโท-ช้ันปีที่ 1/1 ปศ 505  การศึกษาอิสระ                                          3(0-6-3) 
ปพท691 ปรญิญานิพนธ์ระดับปริญญาโท                      6 หน่วยกิต 

ระดับปริญญาโท-ช้ันปีที่ 1/2 ปพท691 ปรญิญานิพนธ์ระดับปริญญาโท                      6 หน่วยกิต 
ระดับปริญญาโท-ช้ันปีที่ 1/3 - 

 
การลงรายวิชาในใบแสดงผลการเรียน (Transcript)  

ระดับการศึกษา-ชั้นป ี รายวิชา 
ระดับปริญญาโท-ช้ันปีที่ 1/1 ปศ 501 ระเบียบวิธีวิจัยทางประวัติศาสตร์                       3(2-2-5) 

ปศ 504 ภาษาอังกฤษขั้นสูงสาํหรับการศึกษาประวัติศาสตร์   3(2-2-5)   
ปศ 511 ไทยในบริบทสังคมโลก                                    3(3-0-6)   

ระดับปริญญาโท-ช้ันปีที่ 1/2 ปศ502 การวิเคราะห์เอกสารประวัติศาสตร์                      3(2-2-5)   
ปศ 503  สัมมนาประวัติศาสตร์                                    3(1-4-4) 
ปศ 512  ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและสังคมไทย                 3(3-0-6)   
ปศ 513  ประวัติศาสตร์การเมืองไทย                              3(3-0-6)  
ปศ 505  การศึกษาอิสระ                                            3(0-6-3) 
ปพท691 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท                      6 หน่วยกิต 

ระดับปริญญาโท-ช้ันปีที่ 1/3 ปพท691 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท                      6 หน่วยกิต 
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11. หลักสูตรระดับบัณฑิตศกึษา คือ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ 
     หลักสูตรระดับปรญิญาตรี คือ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ 
     นอกเวลาราชการ รบัจํานวน 10 คน 
รายวิชาที่ได้รบัการยกเว้นฯ  

ยกเว้นในรูปแบบการลดจํานวนช่ัวโมง (28 ช่ัวโมงในแต่ละรายวิชา)  ถ้านิสิตลงเรียนในรายวิชาที่ภาค
กําหนดไว้และได้ผลการเรียนตามที่กําหนด 
1. GE 511 Nature of Geospatial Data        
2. GE 513 Physical System and Human Interaction      
3. GE 522 Advanced Remote Sensing        

รายวิชาที่ต้องเรียนเพ่ิมในระดับบัณฑิตศึกษา 

1. GE 521 Advanced Geographic Information System and Global Positioning System 
2. GE 551 Seminar in  Geoinformatics        
3. GRT 691 Master’s Thesis         

การลงทะเบียนเรียนเพิ่มของนิสิตในโครงการฯ 
ระดับการศึกษา-ชั้นป ี รายวิชา 

ระดับปริญญาตรี-ปีที่ 4/1 GE511 Nature of Geospatial Data   
GE513 Physical System and Human Interaction  
GE521 Advanced Geographic Information System and Global 
Positioning System  
GE522 Advanced Remote Sensing  

ระดับปริญญาตรี-ปีที่ 4/2 GE512 Research Methodology and Development of Geography 
and Geoinformatics Thought + วิชาเลือก 3 วิชา 

ระดับปริญญาตรี-ปีที่ 4/3  
ระดับปริญญาโท-ช้ันปีที่ 1/1 GE551 Seminar in Geoinformatics  

GRT 691 Master’s Thesis 
ระดับปริญญาโท-ช้ันปีที่ 1/2 GRT 691 Master’s Thesis 
ระดับปริญญาโท-ช้ันปีที่ 1/3 - 

 

การลงรายวิชาในใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ฯ 
ระดับการศึกษา-ชั้นป ี รายวิชา 

ระดับปริญญาโท-ช้ันปีที่ 1/1 GE511 Nature of Geospatial Data  
GE513 Physical System and Human Interaction  
GE521 Advanced Geographic Information System and Global 
Positioning System  
GE522 Advanced Remote Sensing  

ระดับปริญญาโท-ช้ันปีที่ 1/2 GE512 Research Methodology and Development of Geography 
and Geoinformatics Thought 
GE551 Seminar in Geoinformatics + วิชาเลือก 3 วิชา  

ระดับปริญญาโท-ช้ันปีที่ 1/3  
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12. หลักสูตรระดับบณัฑิตศึกษา คือ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายและการจัดการสาธารณะ 
    หลักสูตรระดับปรญิญาตรี คือ รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต  นอกเวลาราชการ รบัจํานวน 10 คน 
 
รายวิชาที่ได้รบัการยกเว้นฯ 

รศ501 รศ512 
 
รายวิชาที่ต้องเรียนเพ่ิมในระดับบัณฑิตศึกษา 

รศ502     รศ503     รศ504 รศ505    รศ506  
 
การลงทะเบียนเรียนเพิ่มของนิสิตในโครงการฯ 

แผน ข 
ระดับการศึกษา- ชั้นป ี รายวิชา 
ระดับปริญญาตรีปีที่ 4/1  รป503 (3 นก) รป504   (3 นก) 
ระดับปริญญาตรีปีที่ 4/2  รป505 (3 นก) รป506 (3 นก) รป516 (3 นก) 
ระดับปริญญาตรีปีที่ 4/3   
ระดับปริญญาโท ช้ันปีที่ 1/1  รป502 (3 นก) + วิชาเลือก 6 นก 
ระดับปริญญาโท ช้ันปีที่ 1/2  - 
ระดับปริญญาโท ช้ันปีที่ 1/3  - 

 
การลงรายวิชาในใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ฯ 

แผน ข 
ระดับการศึกษา- ชั้นป ี รายวิชา 
ระดับปริญญาโท ช้ันปีที่ 1/1  รป503 (3 นก)  ป504 (3 นก)  รป501 (3 นก)  รป502 (3นก) 

+  วิชาเลือก 6 นก 
ระดับปริญญาโท ช้ันปีที่ 1/2  รป 505 (3 นก)   รป 506 (3 นก)   รป 516  (3 นก)         

รป 512  (3 นก ) 
ระดับปริญญาโท ช้ันปีที่ 1/3   
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13. หลักสูตรระดับบณัฑิตศึกษา คือ ศลิปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางสังคม 
     หลักสูตรระดับปรญิญาตรี ไม่จํากัดสาขาวิชา รบัแผน ก2 และ ข จํานวน 20 คน 

 
รายวิชาที่ได้รบัการยกเว้น 

แผน ก2 จส511 (3 นก) และวิชาเลือก จํานวน 3 หน่วยกิต 
แผน ข  จส511 (3 นก) และวิชาเลือก จํานวน 6 หน่วยกิต 

 
รายวิชาที่ต้องเรียนเพ่ิมในระดับบัณฑิตศึกษา 

แผน ก2 จส512 (3 นก)   จส513 (3 นก)   จส514 (3 นก)   จส515 (3 นก)   จส516 (3 นก)       
ปพท691(12 นก)  และวิชาเลือก 3 หน่วยกิต 
แผน ข  จส512 (3 นก)   จส513(3 นก)   จส514 (3 นก)   จส515(3 นก)   จส516 (3 นก)  สพท681 
(6 นก) และวิชาเลือก 6 หน่วยกิต 
 

การลงทะเบียนเรียนเพิ่มของนิสิตในโครงการฯ   
แผน ก2 

ระดับการศึกษา-ชั้นป ี รายวิชา 
ระดับปริญญาตรี-ปีที่  4/1 จส512(3 นก) จส513(3 นก) วิชาเลือก 3 หน่วยกิต 
ระดับปริญญาตรี-ปีที่  4/2 จส514(3 นก) จส515(3 นก) จส516(3 นก)   
ระดับปริญญาตรี-ปีที่  4/3  
ระดับปริญญาโท-ปีที่  1/1  
ระดับปริญญาโท-ปีที่  1/2 ปพท691 (6 นก) 
ระดับปริญญาโท-ปีที่  1/3 ปพท691 (6 นก) 

 
แผน ข 

ระดับการศึกษา-ชั้นป ี รายวิชา 
ระดับปริญญาตรี-ปีที่  4/1 จส512(3 นก)  จส513(3 นก) วิชาเลือก 3 หน่วยกิต 
ระดับปริญญาตรี-ปีที่  4/2 จส514(3 นก  จส515(3 นก) วิชาเลือก 3 หน่วยกิต   
ระดับปริญญาตรี-ปีที่  4/3  
ระดับปริญญาโท-ปีที่  1/1  
ระดับปริญญาโท-ปีที่  1/2 จส516 (3 นก) 
ระดับปริญญาโท-ปีที่  1/3 สพท681 (6 นก) 
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การลงรายวิชาในใบแสดงผลการเรียน (Transcript) 
แผน ก2 

ระดับการศึกษา-ชั้นป ี รายวิชา 
ระดับปริญญาโท-ปีที่  1/1 จส 511 (3 นก)  จส512(3 นก)  จส513 (3 นก) วิชาเลือก 6 

หน่วยกิต 
ระดับปริญญาโท-ปีที่  1/2 จส514 (3 นก)  จส515 (3 นก)  จส516(3 นก) ปพท691  

(6 นก) 
ระดับปริญญาโท-ปีที่  1/3 ปพท691 (6 นก) 

 
แผน ข 

ระดับการศึกษา-ชั้นป ี รายวิชา 
ระดับปริญญาโท-ปีที่  1/1 จส 511 (3 นก) จส512(3 นก) จส513 (3 นก) วิชาเลือก 6 

หน่วยกิต 
ระดับปริญญาโท-ปีที่  1/2 จส514 (3 นก) จส515 (3 นก) จส516(3 นก) วิชาเลือก 6 

หน่วยกิต 
ระดับปริญญาโท-ปีที่  1/3 สพท681 (6 นก) 
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วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสงัคม 
14. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อและนวัตกรรมสื่อสาร  รับจํานวน 45 คน 
     หลักสูตรระดับปรญิญาตรี คือ ทุกหลักสูตร 

 
รายวิชาที่ได้รบัการยกเว้นฯ 

 - 
รายวิชาที่ต้องเรียนเพ่ิมในระดับบัณฑิตศึกษา 

สนส501   สนส502   สนส503  สนส512    สนส524    สนส532    สนส541      สนส552        
สนส561   สนส611   สนส622     สนส543    สนส631    ปพท691    สนส563     สนส6501 
 

การลงทะเบียนเรียนเพิ่มของนิสิตในโครงการฯ 

ระดับการศึกษา-ชั้นป ี รายวิชา 

ระดับปริญญาตรี-ปีที่ 4/1 

สนส501 การวิจัยสื่อและนวัตกรรมสื่อสาร                     3(2-2-5)     
สนส502 ปรัชญาแนวคิดรวบยอดทางการสื่อสารและนวัตกรรมสื่อสาร     
                                                                        3(3-0-6) 
สนส503 แนวคิดสร้างสรรค์เพ่ือสื่อและนวัตกรรม          3(1-4-4)     

ระดับปริญญาตรี-ปีที่ 4/2 

กลุ่มวิชาสื่อสารสขุภาพ    
สนส503 แนวคิดสร้างสรรค์เพ่ือสื่อและนวัตกรรม          3(1-4-4)     
สนส512 สื่อบูรณาการเพ่ือการสื่อสารสุขภาพ                 3(1-4-4)      
สนส524 การเขียนเพ่ือการสื่อสารสุขภาพขั้นสูง          3(2-2-5)     
กลุ่มวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล  
สนส503  แนวคิดสร้างสรรค์เพ่ือสื่อและนวัตกรรม          3(1-4-4)     
สนส532  ปฏิบัติการภาพยนตร์และสื่อดิจิทลั                  3(1-4-4)     
สนส541  ภาพยนตร์ไทยศึกษาและการพัฒนา          3(2-2-5)     
กลุ่มวิชานวัตกรรมสื่อสาร  
สนส503  แนวคิดสร้างสรรค์เพ่ือสื่อและนวัตกรรม         3(1-4-4)      
สนส552  กลยุทธ์สื่อและการจัดการการสื่อสาร           3(2-2-5)      
สนส561  กลยุทธ์การสร้างแบรนด์และการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณา
การ                                                                  3(2-2-5) 

ระดับปริญญาตรี-ปีที่ 4/3 - 

ระดับการศึกษา-ชั้นป ี รายวิชา 

ระดับปริญญาโท-ช้ันปีที่ 1/1 กลุ่มวิชาสื่อสารสขุภาพ 
สนส611 สัมมนาการสื่อสารสุขภาพ                              3(1-4-4)     
สนส622 โครงงานบูรณาการการสื่อสารสุขภาพ          3(1-4-4)   
กลุ่มวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล  
สนส543 เทคนิคการเล่าเรื่องและการเขียนเพ่ืองานภาพยนตร์และสื่อ
ดิจิทัล                                                              3(1-4-4) 



94 
 

สนส631 สัมมนาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล                    3(1-4-4)      
ปพท691 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท                      3 หน่วยกิต   
กลุ่มวิชานวัตกรรมสื่อสาร  
สนส563 การเล่าเรื่องข้ามสื่อ                     3(2-2-5) 
สนส651 สัมมนาการสื่อสารร่วมสมัย                    3(1-4-4)      

ระดับปริญญาโท-ชั้นปีที่ 1/2 -                      
ระดับปริญญาโท-ชั้นปีที่ 1/3 - 

 

การลงรายวิชาในใบแสดงผลการเรียน (Transcript)  
ระดับการศึกษา-ชั้นป ี รายวิชา 

ระดับปริญญาโท-ช้ันปีที่ 1/1 สนส501 การวิจัยสื่อและนวัตกรรมสื่อสาร                     3(2-2-5) 
สนส502 ปรัชญาแนวคิดรวบยอดทางการสื่อสารและนวัตกรรมสื่อสาร     
                                                                        3(3-0-6) 
สนส503 แนวคิดสร้างสรรค์เพ่ือสื่อและนวัตกรรม              3(1-4-4) 

ระดับปริญญาโท-ช้ันปีที่ 1/2 กลุ่มวิชาสื่อสารสขุภาพ    
สนส503  แนวคิดสร้างสรรค์เพ่ือสื่อและนวัตกรรม          3(1-4-4) 
สนส512  สื่อบูรณาการเพ่ือการสื่อสารสุขภาพ                 3(1-4-4) 
สนส524  การเขียนเพ่ือการสื่อสารสุขภาพขั้นสูง           3(2-2-5) 
กลุ่มวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล  
สนส503  แนวคิดสร้างสรรค์เพ่ือสื่อและนวัตกรรม          3(1-4-4) 
สนส532  ปฏิบัติการภาพยนตร์และสื่อดิจิทลั          3(1-4-4) 
สนส541  ภาพยนตร์ไทยศึกษาและการพัฒนา          3(2-2-5) 
กลุ่มวิชานวัตกรรมสื่อสาร  
สนส503  แนวคิดสร้างสรรค์เพ่ือสื่อและนวัตกรรม         3(1-4-4) 
สนส552 กลยุทธ์สื่อและการจัดการการสื่อสาร               3(2-2-5) 
สนส561 กลยุทธ์การสร้างแบรนด์และการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ            
3(2-2-5) 

ระดับการศึกษา-ชั้นป ี รายวิชา 
ระดับปริญญาโท-ช้ันปีที่ 1/1 กลุ่มวิชาสื่อสารสขุภาพ 

สนส611 สัมมนาการสื่อสารสุขภาพ                   3(1-4-4) 
สนส622 โครงงานบูรณาการการสื่อสารสุขภาพ         3(1-4-4) 
กลุ่มวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล  
สนส543 เทคนิคการเล่าเร่ืองและการเขียนเพ่ืองานภาพยนตร์และส่ือดิจิทัล           
3(1-4-4) 
สนส631 สัมมนาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล                  3(1-4-4) 
กลุ่มวิชานวัตกรรมสื่อสาร  
สนส563 การเล่าเรื่องข้ามสื่อ                    3(2-2-5) 
สนส651 สัมมนาการสื่อสารร่วมสมัย                   3(1-4-4) 

ระดับปริญญาโท-ช้ันปีที่ 1/2 - 
ระดับปริญญาโท-ช้ันปีที่ 1/3 - 
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15. หลักสูตรระดับบณัฑิตศึกษา คือ ศลิปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบเพื่อธุรกิจ 
หลักสูตรระดับปริญญาตรี คือ  ทุกหลักสตูร   รับจํานวน 20 คน 
 

รายวิชาที่ได้รบัการยกเว้นฯ 
      - 

รายวิชาที่ต้องเรียนเพ่ิมในระดับบัณฑิตศึกษา 
         อธ 501  อธ 511  อธ 522  อธ512     อธ513    อธ521    อธ502   อธ514   อธ531     
 

การลงทะเบียนเรียนเพิ่มของนิสิตในโครงการฯ 
ระดับการศึกษา-ชั้นป ี รายวิชา 

ระดับปริญญาตรี-ปีที่ 4/1 อธ 501 วิจัยและพัฒนาเพ่ือการออกแบบ                       3(2-2-5) 
อธ 511 นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการออกแบบเพ่ือธุรกิจ  3(2-2-5) 
อธ 522 แนวคิดเชิงธุรกิจ                                            3(3-0-6) 

ระดับปริญญาตรี-ปีที่ 4/2 อธ512    อัตลักษณ์ไทยและการออกแบบเพ่ือธุรกิจ            3(2-2-5) 
อธ513   ปฏิบัติการออกแบบเพ่ือธุรกิจ                       3(1-4-4) 
อธ521   สัมมนาพฤติกรรมผูบ้ริโภค                               3(1-4-4) 

ระดับปริญญาตรี-ปีที่ 4/3 - 
ระดับปริญญาโท-ช้ันปีที่ 1/1 อธ502   สัมมนาวิจัยและพัฒนาในการออกแบบเพ่ือธุรกิจ    3(1-4-4) 

อธ514   สัมมนาปฏิบัติการด้านการออกแบบเพ่ือธุรกิจ        3(1-4-4) 
ระดับปริญญาโท-ช้ันปีที่ 1/2 อธ531    ปฏิบัติการออกแบบเพ่ือธุรกิจ                      3(1-4-4) 
ระดับปริญญาโท-ช้ันปีที่ 1/3 - 

 

การลงรายวิชาในใบแสดงผลการเรียน (Transcript) 
ระดับการศึกษา-ชั้นป ี รายวิชา 
ระดับปริญญาโท-ช้ันปีที่ 1/1 อธ 150  วิจัยและพัฒนาเพ่ือการออกแบบ                         3)2-2-5(  

อธ 511 นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการออกแบบเพ่ือธุรกิจ 3)2-2-5(  
อธ 522 แนวคิดเชิงธุรกิจ                                         3(3-0-6) 

ระดับปริญญาโท-ช้ันปีที่ 1/2 อธ512   อัตลกัษณ์ไทยและการออกแบบเพ่ือธุรกิจ           3(2-2-5) 
อธ513   ปฏิบัติการออกแบบเพ่ือธุรกิจ                      3(1-4-4) 
อธ521   สัมมนาพฤติกรรมผูบ้ริโภค                              3(1-4-4) 

ระดับปริญญาโท-ช้ันปีที่ 1/3 - 
ระดับปริญญาโท-ช้ันปีที่ 2/1 อธ502   สัมมนาวิจัยและพัฒนาในการออกแบบเพ่ือธุรกิจ     3(1-4-4) 

อธ514   สัมมนาปฏิบัติการด้านการออกแบบเพ่ือธุรกิจ        3(1-4-4) 
ระดับปริญญาโท-ช้ันปีที่ 2/2 อธ531   ปฏิบัติการออกแบบเพ่ือธุรกิจ                      3(1-4-4( 
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คณะมนุษยศาสตร ์
16. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
หลักสูตรระดับปริญญาตรี คือ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาชาวิชาภาษาอังกฤษ/ การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ รับจํานวน 5 คน 

 
รายวิชาที่ได้รบัการยกเว้นฯ 

วิชาเลือก 9 นก (รายวิชาทางการสอน  เทยีบเป็น อก 541 ระเบียบวิธีการสอน   รายวิชาทางวรรณคดี  
เทียบเป็น อก 635 หัวข้อคัดสรรทางวรรณคดี  รายวิชาทางภาษา เทียบเป็น อก 603  การศึกษาอิสระ) 

 
รายวิชาที่ต้องเรียนเพ่ิมในระดับบัณฑิตศึกษา 

อก511 (3 นก)   อก501 (3 นก)  วิชาเลือก 6 นก  อก602 (3 นก)  วิชาเลือก 6 นก 
 
การลงทะเบียนเรียนเพิ่มของนิสิตในโครงการฯ 

ระดับการศึกษา-ชั้นป ี รายวิชา 
ระดับปริญญาตรี-ปีที่ 4/1 อก511 (3 นก) 
ระดับปริญญาตรี-ปีที่ 4/2 อก501 (3 นก) + วิชาเลือก 6 นก 
ระดับปริญญาตรี-ปีที่ 4/3  
ระดับปริญญาโท-ช้ันปีที่ 1/1 อก602 (3 นก) + วิชาเลือก 6 นก 
ระดับปริญญาโท-ช้ันปีที่ 1/2  
ระดับปริญญาโท-ช้ันปีที่ 1/3  

 
การลงรายวิชาในใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ฯ 

ระดับการศึกษา-ชั้นป ี รายวิชา 
ระดับปริญญาโท-ช้ันปีที่ 1/1 อก511 (3 นก)  อก602 (3 นก) + วิชาเลือก  9 นก 
ระดับปริญญาโท-ช้ันปีที่ 1/2 อก501 (3 นก) + วิชาเลือก 12 นก   
ระดับปริญญาโท-ช้ันปีที่ 1/3 - 
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คณะเภสัชศาสตร ์
17.หลักสูตรระดับบัณฑิตศกึษา คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเภสัชภัณฑ์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
หลักสูตรระดับปริญญาตรี คือ หลักสูตรเภสัชศาสตรบณัฑิต จํานวนรับแผน ก 10 คน 
 
1.รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นฯ 

หมวดวิชาบังคับ (เทียบโอน) 
ภภม 711  การค้นหายาจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ  3(2-3-4) 
ภภม 712  การพัฒนาตํารับยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ 3(2-3-4)  
ภภม 713  การควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ์  3(2-3-4) 

 หมวดวิชาเลือก (เลือกเทียบโอนได้อิสระ)* 
ภทภ 721   การพัฒนาตํารับยารูปแบบของแข็ง   3(2-3-4)                                                     
ภทภ 722   เทคโนโลยีเครื่องสําอาง  3(2-3-4)                                                                               
ภภค 782   การประยุกต์สเปคโตรสโคปีในงานวิเคราะห์เภสัชภัณฑ์  3(2-3-4)                                                
ภภว 792   เทคโนโลยีการประเมินและพัฒนาคุณภาพสมุนไพร  3(2-3-4)    

 ภภว 794   การตรวจกรองฤทธ์ิทางชีวภาพของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ  3(2-3-4) 
 
2.รายวิชาที่ต้องเรียนเพิ่มในระดับบัณฑิตศึกษา 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาบังคับ 
ภภม 702 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติทางวิทยาการเภสัชภัณฑ์ 2(2-0-4) 

ภภม 703 สัมมนาวิทยาการเภสัชภัณฑ์ 1(0-3-0) 
ภภม 708 ปัญหาพิเศษทางวิทยาการเภสัชภัณฑ์ 3(0-6-3) 
 รวม 6 หน่วยกิต 
ปริญญานพินธ ์

ปพท 691 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท 12 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือก (เลือกได้อิสระ)* 

ภทภ 723 การทดสอบในเซลล์เพ่ือค้นหายาใหม่           3(2-3-4)  
ภภค 7 18  นํ้ามันหอมระเหยจากพันธ์ุไม้หอม 3(2-3-4) 
ภภค 7 38  การประยุกต์โครมาโทกราฟีในงานวิเคราะห์เภสัชภัณฑ์ 3(2-3-4) 
ภภว 791 พฤกษเคม ี 3(2-3-4) 
ภภว 793 พฤกษศาสตร์พ้ืนบ้าน 3(2-3-4) 
ภภว 579  พฤกษบําบัด 3(3-0-6) 

*หมวดวิชาเลือก เลือกลงทะเบยีน ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต (สามารถเลือกจากรายชื่อรายวิชาที่เทยีบโอนได้หรือ
ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา) 
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3.การลงทะเบยีนเรียนเพิ่มของนิสิตในโครงการฯ 
ระดับการศึกษา-ชั้นป ี รายวิชา 
ระดับปริญญาตรี-ปีที่ 6/1 ภภม 711 การค้นหายาจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (เทียบโอน)          3(2-3-4) 

ภภม 712 การพัฒนาตํารับยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ (เทียบโอน)    3(2-3-4) 
รวม                                                                        6 หน่วยกิต 

ระดับปริญญาตรี-ปีที่ 6/2 ภภม 713 การควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ์  (เทียบโอน)               3(2-3-4)
วิชาเลือก (เทียบโอน)                                                    3 หน่วยกิต 
รวม                                                                        6 หน่วยกิต 

ระดับปริญญาตรี-ปีที่ 6/3 ภภม 708 ปัญหาพิเศษทางวิทยาการเภสัชภัณฑ์                       3(0-6-3)
วิชาเลือก เทียบโอนหรือลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา                  3 หน่วยกิต 
รวม                                                                        6 หน่วยกิต 

ระดับปริญญาโท-ช้ันปีที่1/1 ภภม 702 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติทางวิทยาการเภสัชภัณฑ์          2(2-0-4) 
ภภม 703 สมัมนาวิทยาการเภสัชภัณฑ์                                  1(0-3-0) 
วิชาเลือก (เทียบโอนหรือลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา)                 3 หน่วยกิต 
ปพท 691 ปรญิญานิพนธ์ระดับปริญญาโท                           3 หน่วยกิต 
รวม                                                                        9 หน่วยกิต 

ระดับปริญญาโท-ช้ันปีที่1/2 ปพท 691 ปรญิญานิพนธ์ระดับปริญญาโท                           9 หน่วยกิต 
 
การลงรายวิชาในใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ฯ 
ระดับการศึกษา-ช้ันปี รายวิชา 
ระดับปริญญาโท-ช้ันปีที่ 1/1 ภภม 702 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติทางวิทยาการเภสัชภัณฑ์        2(2-0-4) 

ภภม 703 สมัมนาวิทยาการเภสัชภัณฑ์                                1(0-3-0) 
ภภม 708 ปัญหาพิเศษทางวิทยาการเภสัชภัณฑ์                     3(0-6-3)   
ภภม 711 การค้นหายาจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ                      3(2-3-4) 
ภภม 712 การพัฒนาตํารับยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ                 3(2-3-4) 
วิชาเลือก                                                                6 หน่วยกิต 
รวม                                                                     18 หน่วยกิต 

ระดับปริญญาโท-ช้ันปีที่ 1/2 ภภม 713 การควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ์                             3(2-3-4) 
วิชาเลือก                                                                3 หน่วยกิต 
ปพท 691 ปรญิญานิพนธ์ระดับปริญญาโท                       12 หน่วยกิต 
รวม                                                                    18 หน่วยกิต 
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คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
18. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
หลักสูตรระดับปริญญาตรี คือ วิศวกรรมโยธา รับ จํานวนแผน ก จํานวน 5 คน 
 
รายวิชาที่ได้รบัการยกเว้นฯ 

วศย 501, วศย 513, วศย 524, วศย 527, วศย 534, วศย 538, วศย 544, วศย 551, วศย 552 
 
รายวิชาที่ต้องเรียนเพ่ิมในระดับบัณฑิตศึกษา 

วศย 503   วศย 502   วศย 511   วศย 512    วศย 521    วศย 531    วศย 541    วศย 553     
วศย 562   วศย 563   วศย 514   วศย 522    วศย 531    วศย 563    วศย 532    วศย 542   วศย 
554   วศย 564   วศย 518   วศย 523    วศย 533    วศย 641    วศย 558    วศย 569   วิชาเลือก   
ปริญญานิพนธ์ 

 
การลงทะเบียนเรียนเพิ่มของนิสิตในโครงการ 

ระดับ
การศึกษา-

ชั้นป ี

กลุ่มสาขาวิชา 
กลุ่มวิชา
วิศวกรรม

แหล่งน้าํและ
สิ่งแวดล้อม 

กลุ่มวิชา
วิศวกรรมการ

จัดการ
ก่อสร้าง 

กลุ่มวิชา
วิศวกรรม
โครงสร้าง 

กลุ่มวิชา
วิศวกรรม
ขนสง่และ
สารสนเทศ
ภูมิศาสตร ์

กลุ่มวิชา
วิศวกรรม
ธรณเีทคนคิ 

กลุ่มวิชา
คอนกรีตและ

วัสดุ
วิศวกรรม 

ระดับ
ปริญญาตรี-ปี

ที่ 4/1 

วิชาแกน 5 
หน่วยกิต 
(วศย 503 
วศย 502) 

 

วิชาแกน 5 
หน่วยกิต 
(วศย 503 
วศย 502) 

วิชาแกน 5 
หน่วยกิต 
(วศย 503 
วศย 502) 

วิชาแกน 5 
หน่วยกิต 
(วศย 503 
วศย 502) 

วิชาแกน 5 
หน่วยกิต 
(วศย 503 
วศย 502) 

วิชาแกน 5 
หน่วยกิต 
(วศย 503 

วศย 502) + 
วิชาบังคับ 3 
หน่วย(วศย 

561) 
ระดับ

ปริญญาตรี-ปี
ที่ 4/2 

วิชาบังคับ 6 
หน่วยกิต 
(วศย 511 
วศย 512) 

วิชาบังคับ 3 
หน่วยกิต 

(วศย 521) 

วิชาบังคับ 3 
หน่วยกิต 

(วศย 531) 

วิชาบังคับ 6 
หน่วยกิต 
(วศย 541  
วศย 543) 

วิชาบังคับ 3 
หน่วยกิต 

(วศย 553) 

วิชาบังคับ 6 
หน่วยกิต 
(วศย 562 
วศย 563) 

ระดับ
ปริญญาตรี-ปี

ที่ 4/3 

วิชาบังคับ 3  
หน่วยกิต  

(วศย 514) +
วิชาเลือก 1 
หน่วย (วศย 

613) 

วิชาบังคับ 3  
หน่วยกิต 

(วศย 522) +
วิชาเลือก 1 
หน่วย (วศย 

622) 

วิชาบังคับ 3  
หน่วยกิต 

(วศย 532) +
วิชาเลือก 1 
หน่วย (วศย 

632) 

วิชาบังคับ 3  
หน่วยกิต 

(วศย542) +
วิชาเลือก 1 
หน่วย (วศย

643) 

วิชาบังคับ 3  
หน่วยกิต 

(วศย 554) +
วิชาเลือก 1 
หน่วย (วศย 

653) 

วิชาบังคับ 3  
หน่วยกิต 

(วศย 564) +
วิชาเลือก 1 
หน่วย (วศย 

661) 
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ระดับ
การศึกษา-

ชั้นป ี

กลุ่มสาขาวิชา 
กลุ่มวิชา
วิศวกรรม

แหล่งน้าํและ
สิ่งแวดล้อม 

กลุ่มวิชา
วิศวกรรมการ

จัดการ
ก่อสร้าง 

กลุ่มวิชา
วิศวกรรม
โครงสร้าง 

กลุ่มวิชา
วิศวกรรม
ขนสง่และ
สารสนเทศ
ภูมิศาสตร ์

กลุ่มวิชา
วิศวกรรม
ธรณเีทคนคิ 

กลุ่มวิชา
คอนกรีตและ

วัสดุ
วิศวกรรม 

ระดับ
ปริญญาโท-
ช้ันปีที่ 1/1 

วิชาเลือก 3 
หน่วยกิต 

(วศย 518) + 
ปริญญานิพนธ์ 

วิชาเลือก 3 
หน่วยกิต(วศย 

523) +  
ปริญญานิพนธ์ 

วิชาเลือก 3 
หน่วยกิต(วศย 

533)  +  
ปริญญานิพนธ์ 

วิชาเลือก 3 
หน่วยกิต 

(วศย 641) +  
ปริญญา
นิพนธ์ 

วิชาเลือก 3 
หน่วยกิต

(วศย 558)  
+  

ปริญญา
นิพนธ์ 

วิชาเลือก 3 
หน่วยกิต

(วศย 569) +  
ปริญญา
นิพนธ์ 

ระดับ
ปริญญาโท-
ช้ันปีที่ 1/2 

ปริญญานิพนธ์
ระดับปริญญา

โท 

ปริญญานิพนธ์
ระดับปริญญา

โท 

ปริญญานิพนธ์
ระดับปริญญา

โท 

ปริญญา
นิพนธ์ระดับ
ปริญญาโท 

ปริญญา
นิพนธ์ระดับ
ปริญญาโท 

ปริญญา
นิพนธ์ระดับ
ปริญญาโท 

ระดับ
ปริญญาโท-
ช้ันปีที่ 1/3 

ปริญญานิพนธ์
ระดับปริญญา

โท 

ปริญญานิพนธ์
ระดับปริญญา

โท 

ปริญญานิพนธ์
ระดับปริญญา

โท 

ปริญญา
นิพนธ์ระดับ
ปริญญาโท 

ปริญญา
นิพนธ์ระดับ
ปริญญาโท 

ปริญญา
นิพนธ์ระดับ
ปริญญาโท 

 
การลงรายวิชาในใบแสดงผลการเรียน (Transcript)  

กลุ่มวิชาวิศวกรรมแหล่งน้าํและสิ่งแวดล้อม 
ระดับการศึกษา-ชั้นป ี รายวิชา 

ระดับปริญญาโท-ช้ันปีที่ 1/1 วิชาแกน 5 หน่วยกิต (วศย503, วศย502) +วิชาบังคับ 6 หน่วยกิต  
(วศย511, วศย 512) +วศย 501 (3 หน่วยกิต) + วศย 513 (3 หน่วยกิต) 

ระดับปริญญาโท-ช้ันปีที่ 1/2 วิชาบังคับ 3 หน่วยกิต (วศย 514) + วิชาเลือก 3 หน่วยกิต (วศย 518)  
ระดับปริญญาโท-ช้ันปีที่ 1/3 วศย 613 (1 หน่วยกิต) 

 
กลุ่มวิชาวิศวกรรมการจัดการก่อสรา้ง 

ระดับการศึกษา-ชั้นป ี รายวิชา 
ระดับปริญญาโท-ช้ันปีที่ 1/1 วิชาแกน 5 หน่วยกิต (วศย 503, วศย 502) + วิชาบังคับ 6 หน่วยกิต 

(วศย 521, วศย 522) +วศย 501 (3 หน่วยกิต) + วศย 524    
(3 หน่วยกิต) 

ระดับปริญญาโท-ช้ันปีที่ 1/2 วิชาบังคับ 3 หน่วยกิต (วศย 523) + วิชาเลือก 3 หน่วยกิต       
(วศย 527)  

ระดับปริญญาโท-ช้ันปีที่ 1/3 วศย 622 (1 หน่วยกิต) 
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กลุ่มวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง 
ระดับการศึกษา-ชั้นป ี รายวิชา 

ระดับปริญญาโท-ช้ันปีที่ 1/1 วิชาแกน 5 หน่วยกิต (วศย 503, วศย 502) + วิชาบังคับ 6 หน่วยกิต 
(วศย 531, วศย 532) +วศย 501 (3 หน่วยกิต) + วศย 534   
 (3 หน่วยกิต) 

ระดับปริญญาโท-ช้ันปีที่ 1/2 วิชาบังคับ 3 หน่วยกิต (วศย 533) + วิชาเลือก 3 หน่วยกิต (วศย 527)  
ระดับปริญญาโท-ช้ันปีที่ 1/3 วศย 632 (1 หน่วยกิต) 

 
กลุ่มวิชาวิศวกรรมขนส่งและสารสนเทศภูมิศาสตร ์

ระดับการศึกษา-ชั้นป ี รายวิชา 
ระดับปริญญาโท-ช้ันปีที่ 1/1 วิชาแกน 5 หน่วยกิต (วศย 503, วศย 502) + วิชาบังคับ 6 หน่วยกิต 

(วศย 541, วศย 542) +วศย 501 (3 หน่วยกิต) + วศย 544    
(3 หน่วยกิต) 

ระดับปริญญาโท-ช้ันปีที่ 1/2 วิชาบังคับ 3 หน่วยกิต (วศย 543) + วิชาเลือก 3 หน่วยกิต (วศย 538)  
ระดับปริญญาโท-ช้ันปีที่ 1/3 วศย 643 (1 หน่วยกิต) 

 
กลุ่มวิชาวิศวกรรมธรณีเทคนิค 

ระดับการศึกษา-ชั้นป ี รายวิชา 
ระดับปริญญาโท-ช้ันปีที่ 1/1 วิชาแกน 5 หน่วยกิต (วศย 503, วศย 502) + วศย 501 (3 หน่วยกิต) 

+ วศย 551 (3 หน่วยกิต) 
ระดับปริญญาโท-ช้ันปีที่ 1/2 วิชาบังคับ 6 หน่วยกิต (วศย 553, วศย 554) + วิชาเลือก 3 หน่วยกิต 

(วศย 558)  +  วศย 552 (3 หน่วยกิต) 
ระดับปริญญาโท-ช้ันปีที่ 1/3 วศย 653 (1 หน่วยกิต) 

กลุ่มวิชาคอนกรีตและวัสดุวิศวกรรม 
ระดับการศึกษา-ชั้นป ี รายวิชา 

ระดับปริญญาโท-ช้ันปีที่ 1/1 วิชาแกน 5 หน่วยกิต (วศย 503, วศย 502) + วิชาบังคับ 6 หน่วยกิต 
(วศย 561, วศย 562) + วศย 501 (3 หน่วยกิต)  

ระดับปริญญาโท-ช้ันปีที่ 1/2 วิชาบังคับ 6 หน่วยกิต (วศย 563, วศย 564) + วิชาเลือก 3 หน่วยกิต 
(วศย 569)  

ระดับปริญญาโท-ช้ันปีที่ 1/3 วศย 661 (1 หน่วยกิต) 
 
 
 
 
 
 
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
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19.หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คือ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการ
จัดการทรัพยากร 
หลักสูตรระดับปริญญาตรี คือ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการ
ทรัพยากร  จํานวนรับแผน 5 คน 
 
1. รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นฯ 
 วสท 513 เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการประยุกต์ 
 วสท 518 การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติเพ่ือการวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร 
**ซ้ํากับรายวิชาบังคับเลือกกลุ่มเทคโนโลยี ในหลักสูตร วท.บ. 
 
2. รายวิชาที่ต้องเรียนเพิ่มในระดับบัณฑิตศึกษา 
 ไม่ม ี
 
3. การลงทะเบียนเรียนเพ่ิมของนสิิตในโครงการฯ 

ปริญญาตรี ปทีี่ 4 
ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต 
ทล431 สัมมนา 2 1 หน่วยกิต วสท511 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และนิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม 
3 หน่วยกิต 

ทล432 โครงงานวิจัย 1 1 หน่วยกิต ทล433 โครงงานวิจัย 2 1 หน่วยกิต 
วสท512 การจัดการสิ่งแวดล้อม
และจิตวิทยาชุมชน 

3 หน่วยกิต วสท515 สัมมนา 1(ป.โท) 1 หน่วยกิต 

วสท514 ระเบียบวิธีวิจัยด้าน
สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

3 หน่วยกิต วสท517 การเขียนภาษาอังกฤษเชิง
วิชาการสําหรับงานวิจัยด้านเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร 

3 หน่วยกิต 

วสท513 เทคโนโลยีสิ่งแวดลอ้ม
และการประยุกต์* 

3 หน่วยกิต วสท518 การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทาง
สถิติเพ่ือการวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากร* 

3 หน่วยกิต 

วิชาเฉพาะด้านเลือก (ป.ตรี) 9 หน่วยกิต วิชาเฉพาะด้านเลือก (ป.ตรี) 3 หน่วยกิต 
วิชาเลือก (ป.โท) 3 หน่วยกิต 

รวม 20หน่วยกิต รวม 17หน่วยกิต 

*ซ้ํากับรายวิชาบังคับเลือกกลุ่มเทคโนโลยี ในหลักสูตร วท.บ.(รายวิชาที่ได้รับการยกเว้น) 
 
 
 
 

ปริญญาโท ปทีี่ 1 
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ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต 
วสท516 สัมมนา 2(ป.โท) 1 หน่วยกิต ปพท 691 ปรญิญานิพนธ์ ระดับป.โท 9 หน่วยกิต 
ปพท691 ปรญิญานิพนธ์ระดับป.โท 3 หน่วยกิต  
วิชาเลือก (ป.โท) 3 หน่วยกิต  

รวม 7 หน่วยกิต รวม 9 หน่วยกิต 

 
 
4. การลงรายวิชาในใบแสดงผลการเรียน (Transcript) 

ระดับการศึกษา/ชัน้ป ี รายวิชา 
ระดับปริญญาโท ปี1/1 วสท516 สัมมนา 2(ป.โท) 

ปพท 691 ปริญญานิพนธ์ ระดับป.โท 
วิชาเลือก (ป.โท) 

ระดับปริญญาโท ปี1/2 ปพท691 ปริญญานิพนธ์ระดับป.โท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

การทําปริญญานิพนธ์และสารนิพนธ์ 
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ส่วนท่ี 3  
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ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
(จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง อยู่ระหว่างการขออนุมัติฯ) 
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