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หนาท่ี 1 

รายละเอียดของหลักสูตร 

หลักสูตรบัญชบีัณฑติ  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

 

ชื่อสถาบันอุดมศกึษา  มหาวทิยาลัยเวสเทิรน 

วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา  คณะบริหารธุรกจิและรัฐประศาสนศาสตร 

 

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป 

 

1.  รหัสและชื่อหลักสูตร 

 1.1  รหัสหลักสูตร   25501021100425 

 1.2  ชื่อหลักสูตร 

  ชื่อภาษาไทย    หลักสูตรบัญชีบัณฑติ   

       ชื่อภาษาอังกฤษ     Bachelor of Accountancy Program  

2.  ชื่อปรญิญาและสาขาวชิา ตามหลักเกณฑการกําหนดชื่อปรญิญาของกระทรวงศกึษาธกิาร 

  ชื่อเต็มภาษาไทย   บัญชีบัณฑติ                           

  ชื่อยอภาษาไทย        บช.บ.  

  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ   Bachelor of Accountancy  

  ชื่อยอภาษาอังกฤษ    B.Acc. 

3.  วชิาเอก/แขนงวชิา   ไมม ี

4.  จํานวนหนวยกิตที่เรยีนตลอดหลักสูตร  120 หนวยกติ 

5.  รูปแบบของหลักสูตร 

 5.1  รูปแบบ เปนหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ป) ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เร่ืองมาตรฐานคุณวุฒริะดับปริญญาตรี สาขาวชิาการบัญชี พ.ศ. 2562 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 

         5.2  ประเภทของหลักสูตร  เปนหลักสูตรปริญญาตรีทางวชิาการ 

 5.3  ภาษาทีใ่ช                  เปนหลักสูตรจัดการศึกษาเปนภาษาไทย และ/หรือภาษาอังกฤษ และหรือ

ภาษาจนี 

 5.4  การรับเขาศกึษา       รับนิสติไทยและนิสติตางชาติ 

 5.5  ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน  เปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

 5.6  การใหปรญิญาแกผูสําเร็จการศกึษา  การใหปริญญาบัญชีบัณฑติเพยีงสาขาวชิาเดยีว 

6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพจิารณาอนุมัต/ิการเหน็ชอบหลักสูตร 

 6.1 สถานภาพของหลักสูตร เปนหลักสูตรปรับปรุง ป พ.ศ. 2563 ท่ีปรับปรุงจากหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ซึ่งกําหนดเปดดําเนินการสอนในภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2563 
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 6.2 การพจิารณาอนุมัติ/การเห็นชอบหลักสูตร 

  -  คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ไดพิจารณาและมีมติเห็นชอบ ในการประชุม  

คร้ังท่ี 7/2563  เมื่อวันท่ี 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 

  -  สภามหาวิทยาลัยเวสเทิรน ไดพิจารณาและมีมติอนุมัติในการประชุมสภามหาวิทยาลัย           

คร้ังท่ี 5/2563 เมื่อวันท่ี 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 

7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน คาดวา หลักสูตรจะไดรับการเผยแพรวา 

เปนหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี พ.ศ. 2562 ในป

การศึกษา 2565” 

8.  อาชพีที่สามารถประกอบไดหลังสาํเร็จการศกึษา 

 เมื่อสําเร็จการศึกษาบัณฑติสามารถประกอบอาชีพเปน 

(1) ผูทําบัญชี  

(2) ผูตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต 

(3) พนักงานบัญชี 

 (4) ประกอบธุรกจิสวนตัว ท้ังภายในและตางประเทศ  

9.  ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนง และคณุวฒุกิารศกึษาของอาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตร 

10.  สถานที่จัดการเรยีนการสอน 

 ณ มหาวทิยาลัยเวสเทิรน วทิยาเขตวัชรพล  

11.  สถานการณภายนอกหรอืการพัฒนาที่จําเปนตองนาํมาพจิารณาในการวางแผนหลักสตูร 

12.  ผลกระทบจากสถานการณและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรมตอการพัฒนาหลักสูตร

และความเก่ียวของกับพันธกิจของมหาวทิยาลัย 

13.  ความสัมพันธกับหลักสูตรอ่ืนที่เปดสอนในคณะ/ภาควชิาอ่ืนของมหาวทิยาลัย  

หลักสูตรนี้มรีายวชิาหมวดศึกษาท่ัวไปบริหารจัดการโดยคณะศิลปศาสตรและวทิยาศาสตร 

 

หมวดที่ 2   ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1.  ความสําคัญปรัชญาและวัตถปุระสงคของหลักสูตร 

 1.1  ความสําคัญของหลักสูตร 

 1.2  ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร 

  1.2.1  ปรัชญาของหลักสูตร 

   เพื่อผลติบัณฑติในสาขาวชิาการบัญชีใหมคีวามรูความสามารถในการปฏบัิติงานในสาขาท่ีตนได

ศึกษามาเปนอยางดี รวมท้ังเปนผูท่ีมีความเช่ือม่ันในตนเอง มีคุณธรรมและจริยธรรม และมีทักษะในการสื่อสารใหมี

คุณภาพ เพื่อสนองตอความตองการขององคกรและหนวยงานตางๆ ของภาครัฐและเอกชนท่ีมีการพัฒนาอยาง

ตอเนื่องท้ังทางดานเศรษฐกจิ สังคม ดานธุรกจิและดานอุตสาหกรรม ท้ังในประเทศและตางประเทศ 
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  1.2.2  วัตถุประสงคของหลักสูตร 

   บัณฑติท่ีสําเร็จการศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑติ จะมคีุณลักษณะดังตอไปน้ี 

   (1) มีคุณธรรมจริยธรรม ยึดม่ันในจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความรับผดิชอบตอตนเอง วิชาชีพ 

และสังคม  

   (2)  มีความรอบรูในศาสตรทางการบัญชีและศาสตรอื่นท่ีเกี่ยวของ สามารถ บูรณาการและ

ประยุกตความรูไดอยางเหมาะสม และมทัีศนคติท่ีดตีอการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง  

   (3) มีทักษะทางวิชาชีพบัญชีสามารถใชดุลยพินิจเย่ียงผูประกอบวิชาชีพ และมีคุณลักษณะ

การเปนผูประกอบการ  

   (4)  มีความคิดสรางสรรคและความรับผิดชอบในงานท่ีทํารวมกับผูอื่น รวมถึงสามารถ

ทํางานรวมกับผูอื่น รวมมอืรวมพลังเพื่อสรางสรรคการพัฒนาวชิาชีพการบัญชี  

   (5) มคีวามสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย และสื่อสารไดอยางมปีระสทิธิภาพ  

2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 

 

หมวดที่ 3   ระบบการจัดการศกึษา การดําเนนิการ และโครงสรางของหลักสูตร 

 

1.  ระบบการจัดการศกึษา 

 1.1  ระบบการศกึษา 

  ใชระบบการศึกษาแบบทวภิาค โดยกําหนดใหหนึ่งปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกต ิและ

หนึ่งภาคการศึกษาปกตมิรีะยะเวลาในการศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห 

  นอกจากนี้ หลักสูตรอาจจัดการศึกษาในบางรายวชิาในลักษณะเปนชุดวิชา (Module) หรือทีละรายวชิา 

หรือใชระบบสารสนเทศผานระบบเครือขายของมหาวิทยาลัย โดยมีกําหนดระยะเวลาและจํานวนหนวยกิตท่ีมีสัดสวน

ท่ีเทียบเคยีงไดเทากับการศึกษาภาคการศึกษาปกตใินระบบทวภิาค ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเวสเทิรนวาดวย ระบบ

การศึกษาสําหรับระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 

 1.2  การจัดการศกึษาภาคฤดูรอน ไมม ี 

 1.3  การเทยีบเคยีงหนวยกิตในระบบทวภิาค  ไมม ี

 1.4  ระยะเวลาในการศกึษา 

 ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร นิสิตตองลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยอยางนอย 6 ภาค

การศึกษาปกติแตไมเกิน 8 ปการศึกษาปกตินับตั้งแตวันลงทะเบียนคร้ังแรกในหลักสูตร ตามขอบังคับมหาวิทยาลัย 

เวสเทิรนวาดวย ระบบการศึกษาสําหรับระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 

2.  การดาํเนนิการหลักสูตร 

 2.1 วัน - เวลาในการดาํเนนิการเรยีนการสอน 

  2.1.1  จัดการเรียนการสอนปการศึกษาละ 2 ภาคการศึกษา โดย 

   ภาคการศึกษาท่ี 1 ต้ังแตเดอืนสงิหาคมถงึเดอืนพฤศจกิายน 

   ภาคการศึกษาท่ี 2 ต้ังแตเดอืนมกราคมถงึเดอืนเมษายน 

  2.1.2  วัน-เวลาการจัดการเรียนการสอน เปนไปตามประกาศของมหาวทิยาลัย 
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 2.2  คุณสมบัติและการคัดเลอืกนสิติ 

  2.2.1  คุณสมบัตขิองผูเขาศกึษา 

   (1)  สําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา ตามหลักสูตรของ

กระทรวงศึกษาธิการหรือ 

                   (2)  สําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค 

หรือระดับอนุปริญญา หรือเทียบเทาดานบริหารธุรกิจ สําหรับการศึกษาตอจากระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

ประกาศนียบัตรวชิาชีพเทคนิค หรือระดับอนุปริญญา   

   (3)  ไมเปนผูมคีวามประพฤติเสื่อมเสยี หรือถูกไลออกจากสถาบันการศึกษาใดมากอน 

   (4)  เปนผูมภูีมลํิาเนาท่ีทางสถาบันสามารถติดตอไดตลอดเวลา 

            (5)  ไมเปนผูมโีรคติดตอรายแรง โรคท่ีสังคมรังเกยีจ หรือโรคท่ีเบียดเบียน อันเปนไป

อุปสรรคตอการศึกษา และแพทยมคีวามเห็นวามสุีขภาพเหมาะสมท่ีจะเขาศึกษาได 

  2.2.2 การคัดเลอืกนสิติ 

   การคัดเลอืกผูสมัครเพื่อเขาศึกษาใหยึดถอืหลักเกณฑดังตอไปน้ี 

           (1)  ผานการคัดเลอืกของมหาวทิยาลัยเวสเทิรนหรือ 

           (2)  ผานการคัดเลอืกรวมท่ัวประเทศของกระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร วจิัย และนวัตกรรม 

   (3)  พจิารณาจากปจจัยอื่นๆ ประกอบ อาทิ ประสบการณในการทํางาน ความสามารถท่ีจะ

ศึกษาในคณะบริหารธุรกจิและรัฐประศาสนศาสตรใหสําเร็จ 

 2.3  ปญหาของนสิติแรกเขา  ไมม ี

 2.4  กลยุทธในการดาํเนนิการเพื่อแกไขปญหา / ขอจํากัดของนสิติ      ไมม ี

 2.5  แผนการรับนสิติและผูสําเร็จการศกึษาในระยะ 5 ป 

 2.6. งบประมาณตามแผน 

  คาใชจายตลอดหลักสูตร ประมาณ 144,000 บาทหรือ 36,000 บาทตอปการศึกษา 

 2.7 ระบบการศกึษา 

            แบบช้ันเรียน 

2.8  การเทยีบโอนหนวยกิต รายวชิา และการลงทะเบยีนเรยีนขามมหาวทิยาลัย 

  2.8.1  การเทยีบโอนหนวยกิตและรายวชิา 

   เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเวสเทิรนวาดวย ระบบการศึกษาสําหรับระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. 2561    

  2.8.2  การลงทะเบยีนเรยีนขามมหาวทิยาลัย 

   เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเวสเทิรนวาดวย ระบบการศึกษาสําหรับระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. 2561 

3.  หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

 3.1  หลักสูตร 

  3.1.1  จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสตูร 

   หลักสูตรบัญชีบัณฑิต กําหนดโครงสรางของหลักสูตรประกอบดวยจํานวนหนวยกิตรวมตลอด

หลักสูตรไมนอยกวา 120 หนวยกติ 
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  3.1.2  โครงสรางและองคประกอบของหลักสูตร 

หมวดวชิาและกลุมวชิา จํานวนหนวยกิต 

(1)  หมวดศึกษาท่ัวไป 30 หนวยกติ 

(1.1)  กลุมวชิาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 9 หนวยกติ 

(1.2)  กลุมวชิาภาษา 15 หนวยกติ 

(1.3)  กลุมวชิาคณติศาสตรและวทิยาศาสตร 6 หนวยกติ 

(2)  หมวดวชิาเฉพาะ 84 หนวยกติ 

(2.1)  กลุมวชิาแกน 36 หนวยกติ 

(2.2)  กลุมวชิาเอก 33 หนวยกติ 

(2.3)  กลุมวชิาเอกเลอืกหรือกลุมวชิาโท 15 หนวยกติ 

(3)  หมวดวชิาเลอืกเสรี 6 หนวยกติ 

รวมจํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร 120 หนวยกิต 

  3.1.3  รหัสรายวชิาในหลักสูตร 

   (1)  รหัสวชิา  ประกอบดวยรหัสตัวอักษร 2 ตัว และรหัสตัวเลข 4 ตัว ดังน้ี 

    -    รหัสตัวอักษร 2 ตัว  เปนภาษาอังกฤษ หมายถงึรายวชิาในกลุมวชิา/หมวดวชิา/ 

สาขาวชิาของหลักสูตร ดังนี้ 

     SO หมายถงึ รายวชิาในกลุมวชิาสังคมศาสตร 

     HU หมายถงึ รายวชิาในกลุมวชิามนุษยศาสตร 

     TH หมายถงึ รายวชิาในกลุมวชิาภาษาไทย 

     EN หมายถงึ รายวชิาในกลุมวชิาภาษาอังกฤษ 

     IT หมายถงึ รายวชิาในกลุมวชิาสารสนเทศ 

     MA หมายถงึ รายวชิาในกลุมวชิาคณติศาสตร 

     ST หมายถงึ    รายวชิาในกลุมวชิาสกติิ 

     SC หมายถงึ รายวชิาในกลุมวชิาวทิยาศาสตร 

     CO หมายถงึ    รายวชิาในกลุมวชิาคอมพวิเตอร 

     AC  หมายถงึ    รายวชิาในกลุมวชิาการบัญชี 

     MK หมายถงึ    รายวชิาในกลุมวชิาการตลาด 

     MG หมายถงึ    รายวชิาในกลุมวชิาการจัดการ 

     EC  หมายถงึ    รายวชิาในกลุมวชิาเศรษฐศาสตร 

     BU  หมายถงึ    รายวชิาในกลุมวชิาบริหารธุรกจิ 

     FI  หมายถงึ    รายวชิาในกลุมวชิาการเงนิ  

     LA  หมายถงึ    รายวชิาในกลุมวชิากฎหมาย 

           -   รหัสตัวเลข 4 ตัว มคีวามหมาย ดังนี้ 

     รหัสตัวเลขหลักพัน   เปนตัวเลข 1 - 4 แสดงช้ันปท่ีเรียน 

       1   หมายถงึ   ช้ันปท่ี 1 

       2   หมายถงึ   ช้ันปท่ี 2 
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       3   หมายถงึ   ช้ันปท่ี 3 

       4   หมายถงึ   ช้ันปท่ี 4   

    -    รหัสตัวเลขหลักสบิและหลักหนวย แสดงลําดับของรายวชิาในหมวดวชิาหรือกลุม

วชิาเดยีวกัน 

       0   หมายถงึ   หมวดวชิาศึกษาท่ัวไป 

       1   หมายถงึ   กลุมวชิาแกน 

       2   หมายถงึ   กลุมวชิาเอก 

       3   หมายถงึ   กลุมวชิาเอกเลอืก/ วชิาโท 

       4   หมายถงึ   หมวดวชิาเลอืกเสรี   

       5   หมายถงึ   หมวดวชิาช้ันสูง 

   (2)  รหัสแสดงหนวยกิตประจํารายวชิา กําหนดดังน้ี 

    ตัวเลขหนาวงเล็บ  หมายถงึ  จํานวนหนวยกติของรายวชิาน้ัน 

    ตัวเลขในวงเล็บ ตัวแรก หมายถงึ  จํานวนช่ัวโมงบรรยาย/อภิปรายตอสัปดาห 

    ตัวเลขในวงเล็บ ตัวท่ีสอง  หมายถงึ  จํานวนช่ัวโมงปฏบัิติในหองปฏบัิติการ /   

หองทดลอง / คลนิิก / ภาคสนามตอสัปดาห 

    ตัวเลขในวงเล็บ ตัวท่ีสาม  หมายถงึ  จํานวนช่ัวโมงการศึกษาคนควาดวยตนเอง 

  3.1.4 รายละเอียดในหลักสูตร 

   3.1.4.1 หมวดวชิาศกึษาทั่วไป       30  หนวยกิต 

    (1)  กลุมสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร     9  หนวยกิต 

         ใหนิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาดังตอไปนี้ และหรือรายวิชาท่ีเปดสอนใน

มหาวทิยาลัยเวสเทิรน ตามความเห็นชอบของคณบด ี

SO1001 พลังอํานาจแหงชาติ           3 (3-0-6) 

  National Powers  

SO1002  สมรรถนะในการประกอบอาชีพ        3 (3-0-6) 

  Occupational Competence     

HU1001  หลักคุณธรรมและจรรยาบรรณ        3 (3-0-6) 

  Morality and Ethics   

HU1002  ปรัชญา ศาสนา และวัฒนธรรม         3 (3-0-6) 

  Philosophy Religion and Culture  

           (2)  กลุมวชิาภาษา       15 หนวยกิต 

TH1001  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร          3 (3-0-6) 

  Thai for Communication  

EN1001  ภาษาอังกฤษ 1           3 (3-0-6) 

  English I    

EN1002  ภาษาอังกฤษ 2           3 (3-0-6) 

  English II  
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EN2003  ภาษาอังกฤษ 3           3 (3-0-6) 

  English III   

EN2004  ภาษาอังกฤษ 4           3 (3-0-6) 

  English IV   

    (3)  กลุมวชิาคณติศาสตร และวทิยาศาสตร     6  หนวยกิต 

         ใหนิสติเลอืกเรียนจากรายวชิาดังตอไปน้ี และหรือรายวชิาท่ีเปดสอนใน

มหาวทิยาลัยเวสเทิรน ตามความเห็นชอบของคณบดี 

MA1001  คณติศาสตรในชีวติประจําวัน         3 (3-0-6) 

  Mathematics in Everyday Life  

SC1001  วทิยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา        3 (3-0-6) 

  Science and Technology for Development  

IT1001  สารสนเทศเพื่อการศึกษาคนควา         3 (3-0-6) 

  Information for Study Skill  

   3.1.3.2 หมวดวชิาเฉพาะ        84 หนวยกิต 

    (1)  กลุมวชิาแกน บังคับเรยีน     36  หนวยกิต 

AC1101  หลักการบัญชีเบ้ืองตน          3 (3-0-6) 

  Principles of Accounting   

BU2101  การภาษีอากร           3 (3-0-6) 

  Taxation   

CO1101  หลักการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกจิ       3 (2-2-5) 

  Principles of Information Technology for Business  

EC2101  หลักเศรษฐศาสตร             3 (3-0-6) 

  Principles of Economics  

FI2101  การเงนิธุรกจิ            3 (3-0-6) 

  Business Finance   

LA2101  กฎหมายธุรกจิ           3 (3-0-6) 

  Business Law             

MG1101  การจัดการองคการและทรัพยากรมนุษย        3 (3-0-6) 

  Organization and Human Resource Management  

MG4102 การจัดการการปฎบัิตกิาร         3 (3-0-6) 

  Operation Management 

MG4103  การจัดการเชิงกลยุทธ          3 (3-0-6) 

  Strategic Management  

MK2101  หลักการตลาด           3 (3-0-6) 

  Principles of Marketing  
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ST3101  สถติิธุรกจิ            3 (3-0-6) 

  Business Statistics  

BU3103  บรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณทางธุรกจิ       3 (3-0-6) 

  Corporate Governance and Business Ethics  

    (2)  กลุมวชิาเอก บังคับเรยีน     33   หนวยกิต 

AC2203   การบัญชีขัน้กลาง 1           3 (3-0-6) 

  Intermediate Accounting I  

AC2204  การบัญชีขัน้กลาง 2           3 (3-0-6) 

  Intermediate Accounting II 

AC3205  การบัญชีขัน้สูง 1          3 (3-0-6) 

  Advanced Accounting I   

AC3206  ระบบสารสนเทศทางการบัญชี           3 (3-0-6) 

  Information System of Accounting 

AC3207  การบัญชีภาษีอากร           3 (3-0-6) 

  Tax Accounting   

AC3208  การบัญชีตนทุน 1          3 (3-0-6) 

  Cost Accounting 1   

AC4209  การบัญชีตนทุน 2          3 (3-0-6) 

  Cost Accounting 2     

AC4210  การสอบบัญชี           3 (3-0-6) 

  Auditing      

AC4211  การบัญชีขัน้สูง 2          3 (3-0-6) 

  Advanced Accounting I  

FI3202 การวเิคราะหและการรายงานทางการเงนิ        3 (3-0-6) 

  Financial Analysis and Reporting  

AC4213   การควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน        3 (3-0-6) 

  Control and Internal Audit  

    (3)  กลุมวชิาเอกเลอืก        15  หนวยกิต 

         ใหนิสิตเลือกเรียนรายวิชาสัมมนาอยางนอย 3 หนวยกิต และเลือกเรยนรายวิชา

อยงนอย 12 หนวยกติ ดังตอไปน้ีตามความเห็นชอบของคณบด ี

AC3301  ทฤษฎกีารบัญชี           3 (3-0-6)  

  Accounting Theory 

AC3302  การบัญชีระหวางประเทศ            3 (3-0-6) 

  International Accounting  

AC3303   การวางแผนและควบคมุกําไร         3 (3-0-6) 

  Profit Planning and Control  
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AC3304 การบัญชีเฉพาะกจิการ           3 (3-0-6) 

  Accounting for Specific Entities  

AC4305  การสัมมนาการบัญชีการเงนิ         3 (3-0-6) 

  Seminar in Financial Accounting   

AC4306   การสัมมนาการบัญชีเพื่อการจดัการ        3 (3-0-6) 

  Seminar in Management Accounting  

AC4309  การวางแผนภาษีอากร          3 (3-0-6) 

  Tax Planning              

AC4312  การสัมมนาการสอบบัญชี          3 (3-0-6) 

  Seminar in Auditing   

AC4313        การใชคอมพวิเตอรในการตรวจสอบบัญชี             3 (2-2-5)           

Computerized in Auditing 

AC4314     การจัดการฐานขอมูล           3 (3-0-6) 

         Database Management 

AC4315  โปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญ         3 (2-2-5)   

  Accounting Software  

AC4316 การรักษาความปลอดภัยและการควบคุมระบบสารสนเทศ      3 (3-0-6) 

  Information Systems Security 

   3.1.4.3 หมวดวชิาเลอืกเสร ี       6  หนวยกิต 

    ใหนิสติเลอืกเรียนจากรายวชิาดังตอไปน้ี และหรือรายวชิาทีเปดสอนในหลักสูตรปริญญา

ตรีของมหาวทิยาลัยจํานวน 6 หนวยกติ ตามความเห็นชอบของคณบด ี

BUS4320  สหกจิศึกษา                 6 (0-36-18) 

  Cooperative Education 

  3.1.5  แผนการศกึษาตลอดหลักสูตรบัญชบีัณฑติ 

   สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกาศนยีบัตรวชิาชีพ หรือเทียบเทา มี

แผนการศึกษาดังตอไปน้ี  

ชั้นปท่ี 1 

ภาคการศึกษาท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต  รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

********* กลุมวชิาสงัคมศาสตรและมนุษยศาสตร 3 (3-0-6)  ********* กลุมวชิาสงัคมศาสตรและมนุษยศาสตร 3 (3-0-6) 

********* กลุมวชิาคณิตศาสตรและวทิยาศาสตร 3 (3-0-6)  ********* กลุมวชิาคณิตศาสตรและวทิยาศาสตร 3 (3-0-6) 

TH1001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  3 (3-0-6)  EN1002 ภาษาอังกฤษ 2 3 (3-0-6) 

EN1001 ภาษาอังกฤษ 1 3 (3-0-6)  AC1101 หลักการบัญชเีบื้องตน 3 (3-0-6) 

MG1101 การจัดการองคการและทรัพยากรมนุษย 3 (3-0-6)  CO1101 หลักการเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกจิ 3 (2-2-5) 

 รวม 15   รวม 15 
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ชั้นปท่ี 2 

ภาคการศึกษาท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต  รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

********* กลุมวชิาสงัคมศาสตรและมนุษยศาสตร 3 (3-0-6)  EN2004 ภาษาอังกฤษ 4 3 (3-0-6) 

EN2003 ภาษาอังกฤษ 3 3 (3-0-6)  BU2101 การภาษอีากร 3 (3-0-6) 

EC1101 หลักเศรษฐศาสตร 3 (3-0-6)  AC2203 การบัญชขีัน้กลาง 1 3 (3-0-6) 

MK2101 หลักการตลาด 3 (3-0-6)  AC2204 การบัญชขีัน้กลาง 2 3 (3-0-6) 

FI2101 การเงนิธุรกจิ 3 (3-0-6)  AC3206 ระบบสารสนเทศทางการบัญช ี 3 (3-0-6) 

LA2101 กฎหมายธุรกจิ 3 (3-0-6)  AC3208 การบัญชตีนทุน 1 3 (3-0-6) 

 รวม 18   รวม 18 

ชั้นปท่ี 3 

ภาคการศึกษาท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต  รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

ST3101 สถติธิุรกจิ 3 (3-0-6)  BU3103 บรรษัทภบิาลและจรรยาบรรณทางธุรกจิ 3 (3-0-6) 

AC3205 การบัญชขีัน้สูง 1 3 (3-0-6)  MG4102 การจัดการการปฎบิัตกิาร 3 (3-0-6) 

AC3207 การบัญชภีาษอีากร 3 (3-0-6)  AC4211 การบัญชขีัน้สูง 2 3 (3-0-6) 

FI3202 การวเิคราะหและรายงานทางการเงนิ 3 (3-0-6)  AC4213 การตรวจสอบภายในและการควบคมุภายใน 3 (3-0-6) 

********* วชิาเอกเลอืกหรือกลุมวชิาโท 3 (3-0-6)  ********* วชิาเอกเลอืกหรือกลุมวชิาโท 3 (3-0-6) 

    ********* วชิาเอกเลอืกหรือกลุมวชิาโท 3 (3-0-6) 

 รวม 15   รวม 18 

ชั้นปท่ี 4 

ภาคการศึกษาท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต  รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

MG4103 การจัดการเชงิกลยุทธ 3 (3-0-6)  ********* วชิาเลอืกเสรี 3 (3-0-6) 

AC4209 การบัญชตีนทุน 2 3 (3-0-6)  ********* วชิาเลอืกเสรี 3 (3-0-6) 

AC4210 การสอบบัญช ี 3 (3-0-6)  หรือ   

********* วชิาเอกเลอืกหรือกลุมวชิาโท 3 (3-0-6)  BUS4320 สหกจิศกึษา 6(0-36-18) 

********* วชิาเอกเลอืกหรือกลุมวชิาโท 3 (3-0-6)     

 รวม 15   รวม 6 

   สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค

หรือระดับอนุปริญญา หรือเทียบเทา มหาวิทยาลัยจะยกเวนหรือเทียบโอนหนวยกติ รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเวสเทิรนวาดวย ระบบการศึกษาสําหรับระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2561 

   3.1.6  คําอธบิายรายวชิา 

    3.1.6.1 หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป     30 หนวยกิต 

     (1)  กลุมวชิาสังคมศาสตรและมนษุยศาสตร   9 หนวยกิต 

      ใหนิสติเลอืกเรียนจากรายวชิาดังตอไปน้ี และหรือรายวชิาท่ีเปดสอนใน

มหาวทิยาลัยเวสเทิรน ตามความเห็นชอบของคณบดี 
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SO1001 พลังอํานาจแหงชาต ิ          3 (3-0-6) 

  National Powers  

  ศึกษาแนวคิดและพื้นฐานเกี่ยวกับชาติ การพัฒนาชาติโดยการเสริมสรางพลังอํานาจในดานการเมือง 

การปกครอง การทหาร เทคโนโลยี สังคม บนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียงและวิธีการประยุกตใชกับเศรษฐกิจและ

สังคมไทยเพื่อนําไปสูการพัฒนาท่ีย่ังยืนและมีภูมิคุมกัน นอกจากนั้น การศึกษายังครอบคลุมถึงการวิเคราะหความ

สัมฤทธ์ิผลของกรณีศึกษา (Case Studies) ตางๆ ท่ีมีการนําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปใชกับเหตุการณจริง ศาสนา 

ภูมิปญญาไทยและทองถิ่น สิ่งแวดลอม สิทธิมนุษยชน ผูประกอบการ การมีสวนรวมของประชาชนในการเสริมสราง

พลังอํานาจแหงชาติ จิตวิญญาณ จิตสาธารณะ หลักธรรมาภิบาล องคาพยพของสังคม การเปลี่ยนแปลงและการ

พัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ความสัมพันธระหวางประเทศ รวมถึงบทบาทของประชาชนในการมีสวน

รวมทางการเมอืง 

SO1002  สมรรถนะในการประกอบอาชพี        3 (3-0-6) 

  Occupational Competence     

  ศึกษาดานจิตวิทยาประยุกตเพื่อเสริมสรางสมรรถภาพในการดําเนินชีวิต การปรับตัว การทํางาน

รวมกับผูอื่น มนุษยสัมพันธ ทักษะในการทํางาน การคิดและการใชเหตุผล จิตบริการ ศักยภาพในการทํางาน ภาวะ

ผูนํา ความคดิสรางสรรคและทักษะในการแกไขปญหา การพัฒนาบุคลกิภาพ การตัดสนิใจ 

HU1001  หลักคณุธรรมและจรรยาบรรณ        3 (3-0-6) 

  Morality and Ethics  

  ศึกษาหลักคุณธรรม จริยธรรม และจริยศาสตร เพื่อเปนพื้นฐานในการคิด วิเคราะห สังเคราะห และ

ประยุกตใชในชีวิต บทบาทหนาท่ีในสังคม การดําเนินชีวิตอยางมีคุณธรรม เพื่อใหนิสิตเขาใจและสามารถท่ีจะปฏิบัติ

ตนไดอยางเหมาะสม มีคุณธรรมในบทบาทท่ีตนดํารงอยู เปนแบบอยางท่ีดีตอสังคมและสงเสริมการพัฒนาใหดําเนนิ

ควบคูไปกับจริยธรรม การบําเพ็ญประโยชน เปนท่ีพึ่งของตนเองและผูอื่น โดยมุงเนนการสรางเสริมจิตสํานึกแหง

ความรับผิดชอบตอตนเอง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม รวมท้ังศึกษาปญหาจริยศาสตรท่ีสําคัญ เพื่อใชเปน

แนวทางในการดําเนินชีวติและการแกปญหาจริยธรรมท่ีพบในสังคมปจจุบัน 

HU1002  ปรัชญา ศาสนา และวัฒนธรรม         3 (3-0-6) 

  Philosophy Religion and Culture  

  ศึกษาแนวคิดพื้นฐานทางปรัชญา มนุษยกับการแสวงหาความจริงของชีวิต ปรัชญาชีวิต วิเคราะหหา

เหตุผลในการประยุกตใชเพื่อพัฒนาตนเอง สังคม และประเทศชาติ ศึกษาแนวคดิของหลักศาสนา ศาสนาเปรียบเทียบ 

สามารถนําหลักคําสอนของศาสนาตางๆ มาใชในการดําเนนิชีวิตอยางผาสุกและเปนประโยชนตอสังคม รวมท้ังศึกษา

การกอเกิดวัฒนธรรม ความสําคัญของวัฒนธรรมไทย การอนุรักษ สงเสริม และเผยแพรวัฒนธรรมไทยอันเปน

เอกลักษณของความเปนไทย 

            (2)  กลุมวชิาภาษา      15 หนวยกิต 

TH1001  ภาษาไทยเพือ่การสื่อสาร          3 (3-0-6) 

  Thai for Communication  

          ศึกษาการใชภาษาไทยเพือ่ใหเกดิทักษะในการสื่อความหมาย โดยคํานงึถงึความลึกในเชิงความรู ความ

สมเหตุสมผล ความสามารถในการใชภาษาอยางถูกตอง และพัฒนาทักษะการฟง การพูด การอาน การเขียน ใหมี

ประสทิธิภาพในการสื่อสารในชีวติประจําวัน พรอมท้ังสงเสริมใหนิสติไดอานงานเขยีนประเภทตางๆ โดยเนนทักษะการ
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เขียนท่ีถูกตองและเปนมาตรฐานท้ังทางราชการและทางธุรกิจ  เพื่อสนองวัตถุประสงคในดานอาชีพและการศึกษาใน

ระดับสูงตอไป 

EN1001  ภาษาอังกฤษ 1           3 (3-0-6) 

  English I  

  ศึกษาพื้นฐานทางดานภาษาอังกฤษ โดยเนนใหนิสติไดฝกทักษะท้ังสี่ คือ การฟง การพูด การอาน และ

การเขียน โดยจะเนนในดานโครงสรางประโยคและคําศัพทงายๆ เพื่อใหนิสิตเขาใจถึงการใชประโยคในภาษาอังกฤษ 

พรอมท้ังเนนรูปควบคูไปกับหลักการอานและรูปแบบการอานแบบตางๆ เชน ขาว เร่ืองสั้น เร่ืองยาวและการจับ

ใจความ นิสติจะไดรับการฝกฝนจนสามารถฟงคําศัพทและรูปประโยคเหลาน้ีไปใชไดในระดับพื้นฐาน 

EN1002  ภาษาอังกฤษ 2           3 (3-0-6) 

  English II  

วชิาบังคับกอน : EN1001 

  ศึกษาพื้นฐานทางดานภาษาอังกฤษ โดยเนนใหนิสติไดฝกทักษะท้ังสี่ คอื การฟง  การพูด การอาน และ

การเขียน โดยจะเนนศึกษาโครงสรางประโยคและคําศัพทท่ีลึกซึ้ง เพื่อใหนิสิตเขาใจถึงการใชประโยคและศัพทขั้นสูง

พรอมท้ังเนนฝกทักษะในการเขียนประโยคสั้นๆ จากรูปประโยคและคําศัพทท่ีไดศึกษามา พรอมท้ังเร่ิมฝกทักษะ

ทางดานการฟงและการพูดประโยคและบทสนทนาสัน้ๆ จากสิ่งท่ีไดเรียนมา 

EN2003  ภาษาอังกฤษ 3           3 (3-0-6) 

  English III   

วชิาบังคับกอน : EN1002 

  ศึกษาเกี่ยวกับการฝกฝนและพัฒนาทักษะใหนิสิตสามารถอานและเขาใจขอความภาษาอังกฤษในเชิง

วิชาการและการสื่อสารแบบตางๆ ของวงการธุรกิจ รวมถึงการศึกษาหนังสือหรือขอความทางธุรกิจท่ีเกี่ยวกับขาว

คราวความเคลื่อนไหวตางๆ ในวงการธุรกิจท้ังในประเทศและตางประเทศ ซึ่งประกอบไปดวยรูปประโยคท่ี

สลับซับซอนขึ้นและคําศัพททางวชิาการและวงการธุรกจิในดานการเขยีน ซึ่งนิสติจะไดรับการฝกใหเขยีนขอความสั้นๆ 

จากรูปประโยคและคําศัพทดังกลาว การศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบและหลักท่ีใชเพื่อใหการใชนั้นถูกตองในสถานการณท่ี

ตางกัน นอกจากนี้ยังศึกษาทักษะดานการฟงและการพูดเพื่อใหมีความสามารถในการสนทนาในหัวขอและเนื้อหาท่ี

เกี่ยวกับชีวิตประจําวันและใชไดในวงการธุรกิจในลักษณะท่ีแสดงความคิดเห็นท่ีเกี่ยวกับธุรกิจและเศรษฐกิจ รวมถึง

การเรียนรูสํานวนท่ีถูกตองในการสนทนาในโอกาสตางๆ เชน การทักทาย การพูดทางโทรศัพท การสัมภาษณเพื่อเขา

ทํางาน การเลาเร่ืองสัน้ๆ 

EN2004  ภาษาอังกฤษ 4           3 (3-0-6) 

  English IV   

วชิาบังคับกอน : EN2003  

          ศึกษาเกี่ยวกับการเขยีนและปญหาในการเขยีนภาษาอังกฤษของคนไทย ตลอดจนแนวทางแกไขการเขียน และ

การพัฒนาทักษะในดานการเขียนสํานวนท่ีถูกตองของภาษาท้ังในดานตรรกวิทยา ความเชื่อถือไดอยางมีหลักเกณฑ 

โดยเนนทางดานธุรกิจและชีวิตประจําวันท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจอีกท้ังยังศึกษาความหมายท่ีลึกซึ้ง สามารถติดตองาน

ธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพและประสบผลสําเร็จ นอกจากนี้ยังฝกฝนทักษะในการเขียนขอมูลสวนตัว การเขียนใบ

สมัครเพื่อจุดประสงคตางๆ การเขียนภาษาอังกฤษเทคนิค การเขียนรายงาน และการเขียนจดหมายติดตอ

ภาษาอังกฤษ รวมถึงการศึกษาหลักการจดขอความและฝกการเขียนบันทึกขอความท่ีใชในวงการธุรกิจท่ัวไปและคํา
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บรรยายท้ังจากการฟง การพูด และการอาน พรอมท้ังฝกเขียนยอความ รวมท้ังเนนฝกฝนทักษะในการอานสิ่งตีพมิพ

ตางๆ การเขียนจดหมายส่ังซื้อ รวมถึงการเขียนสรุป การสัมภาษณ การรายงานปากเปลาจากรายงานท่ีสรุปจาก

สิ่งพมิพตางๆ และการสนทนาทางธุรกจิในหัวขอตางๆ 

     (3)  กลุมวชิาคณติศาสตร และวทิยาศาสตร    6  หนวยกิต 

          ใหนิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาดังตอไปนี้ และหรือรายวิชาท่ีเปดสอนใน

มหาวทิยาลัยเวสเทิรน ตามความเห็นชอบของคณบด ี

MA1001  คณติศาสตรในชวีติประจําวัน         3 (3-0-6) 

  Mathematics in Everyday Life  

  ศึกษาเกี่ยวกับความหมายและพัฒนาการ ความคิดทางคณิตศาสตร ความรูพื้นฐานทางคณิตศาสตร 

หลักเบ้ืองตนเกี่ยวกับวธีิคดิแบบคณติศาสตร คณติศาสตรกับการแกปญหาและตัดสนิใจในชีวติประจําวัน การคํานวณ

พื้นฐานเพื่อนําไปใชในชีวติประจําวัน การนําวธีิพื้นฐานมาใชแกปญหาคณติศาสตร โดยนําหลักการทางคณติศาสตรมา

ประยุกต ไดแก เซต สมการ สถติิเบ้ืองตน การแจกแจงความนาจะเปน การสุมตัวอยาง การประมาณคา การทดสอบ

สมมติฐานและความมนัียสําคัญ การถดถอย สหสัมพันธ คณติศาสตรการเงนิ และการคํานวณภาษีเงนิได 

SC1001  วทิยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อการพฒันา       3 (3-0-6) 

  Science and Technology for Development  

           ศึกษาหลักการและความสําคัญของวิทยาศาสตร พัฒนาการของวิทยาศาสตรตั้งแตสมัยแรกเร่ิมถึง

ปจจุบัน บทบาทของวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีท้ังทางดานชีวภาพและกายภาพ ความหลากหลายทางชีวภาพ สสาร

ท่ีเกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน การเปลี่ยนแปลงของโลกและบรรยากาศ เทคโนโลยีพลังงาน การสื่อสาร และ

โทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน ความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีมีผลกระทบตอสังคม

มนุษยและการจัดการสิ่งแวดลอมอยางย่ังยนื 

IT1001  สารสนเทศเพื่อการศกึษาคนควา         3 (3-0-6) 

  Information for Study Skill  

            ศึกษาความรูเบ้ืองตนทางคอมพิวเตอร และระบบสารสนเทศเพื่อประยุกตใชกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การเลอืกใช ขั้นตอนการคนควา การนําเสนอสารสนเทศ วธีิการรวบรวมบรรณานุกรม การจัดหมูหนังสอื บัตรรายการ 

หนังสอือางอิง ดรรชนี หลักเกณฑและวธีิการสบืคนเอกสารและสิ่งพมิพทางอิเล็กทรอนิกส การอานและการจดบันทึก

ขอความเพื่อนํามาเรียบเรียงรายงานวชิาการ รูปแบบของรายงาน และการเขียนรายงานอางอิง รวมถึงจริยธรรมของ

ผูใชสารสนเทศ 

    3.1.6.2 หมวดวชิาเฉพาะ       84  หนวยกิต 

     (1)  กลุมวชิาแกน บังคับเรยีน    36  หนวยกิต 

AC1101  หลักการบัญชเีบื้องตน           3 (3-0-6) 

  Principles of Accounting   

       ศึกษากรอบแนวความคิด มาตรฐานรายงานทางการเงิน ความหมาย วัตถุประสงค และประโยชนของ

การบัญชี  ประวัติของวชิาชีพบัญชีวงจรบัญชี การบันทึกบัญชีในสมุดรายวันและการผานรายการไปบัญชีแยกประเภท 

การปรับปรุงและปดบัญชี การจัดทํางบทดลอง กระดาษทําการและงบการเงินของกจิการบริการ ขายสินคาและผลติ

สนิคา การบัญชีเกี่ยวกับสนิทรัพย  หน้ีสนิ สวนของเจาของ ระบบเงนิสดยอย งบตนทุนการผลติ ระบบใบสําคัญ ศึกษา
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บทบาทของจริยธรรมในวิชาชีพและท่ีเกี่ยวของกับแนวคิดดานความรับผิดชอบตอสังคม ขอบังคับทางบัญชี และ

จรรยาบรรณวชิาชีพ 

BU2101  การภาษอีากร            3 (3-0-6) 

  Taxation   

                 ศึกษาแนวคดิและหลักเกณฑวธีิการจัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรท่ีบังคับใชในปจจุบัน วธีิการ

ประเมินและการจัดเก็บภาษีอากรตางๆ ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจาย 

ภาษีมูลคาเพิ่ม  ภาษีธุรกจิเฉพาะและอากรแสตมป ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามติ ภาษีระหวางประเทศ และภาษีอื่นๆ 

ท่ีเกี่ยวของการดําเนินธุรกิจโดยท่ัวไป ความแตกตางระหวางการวางแผนภาษี การหลีกเลี่ยงภาษีและการหนีภาษี 

รวมถงึศึกษาผลกระทบทางภาษีท่ีมตีอการตัดสนิใจทางการเงนิและการบริหารงาน   

CO1101  หลักการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ       3 (2-2-5) 

  Principles of Information Technology for Business  

           ศึกษาความหมาย องคประกอบ หลักการทํางานพื้นฐาน การจัดการความสัมพันธ และการประยุกตใช

ท่ีมีตอองคกรและธุรกิจของระบบคอมพิวเตอร ระบบเครือขายคอมพิวเตอร ระบบขาวสารขอมูล ระบบสารสนเทศ 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผดิเกี่ยวกับคอมพวิเตอร 

EC2101  หลักเศรษฐศาสตร             3 (3-0-6) 

  Principles of Economics  

                ศึกษาแนวคิดทางเศรษฐศาสตร หลักท่ัวไปของเศรษฐศาสตรจุลภาค พฤติกรรมผูบริโภค พฤติกรรม

ผูผลิต และพฤติกรรมของรัฐในโครงสรางตลาดประเภทตาง ๆ รวมถึงการแขงขันสมบูรณ การแขงขันแบบผูกขาด  

หลักท่ัวไปของเศรษฐศาสตรมหภาค รายไดประชาชาติ และการเปลี่ยนแปลงในดัชนีช้ีวัดตอกิจกรรมทางธุรกิจ การ

ออม การลงทุน การจางงาน ระดับราคา การเงิน และการคลัง อัตราดอกเบ้ีย เงินเฟอ เงินฝด ดุลการคา ดุลการเงนิ

และบริการ หรือดุลบัญชีเดินสะพัด การเติบโต และการพัฒนาทางเศรษฐกิจ รวมถึงนโยบายเศรษฐกิจท่ีกระจาย

ผูผลติและผูบริโภค และศึกษาเศรษฐศาสตรระหวางประเทศท่ีเกี่ยวของ 

FI2101  การเงนิธรุกิจ            3 (3-0-6) 

  Business Finance    

  ศึกษาขอบเขต บทบาท และหนาท่ีดานการเงินและการจัดการเงิน เคร่ืองมือทางการเงิน ของผูบริหาร

ฝายการเงนิ รวมถงึเปาหมาย และความสําคัญของการจัดการการเงนิในองคกรธุรกจิ การวเิคราะหการเงนิขัน้พื้นฐาน

จากงบการเงิน การจัดการสินทรัพยตางๆ ท้ังสินทรัพยหมุนเวียนและสินทรัพยไมหมุนเวียน การจัดหาแหลงเงินทุน

ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว การพิจารณาการลงทุน โครงสรางของเงินทุน รวมถึงนโยบายการจายเงินปนผล

ของธุรกิจ 

LA2101  กฎหมายธุรกิจ           3 (3-0-6) 

  Business Law             

  ศึกษาหลักกฎหมายเกี่ยวกับการจัดตัง้ อํานาจหนาท่ี การดําเนนิการและการเลกิกจิการสําหรับหาง

หุนสวน บริษัทจํากัด  และบริษัทมหาชนจํากัด พระราชบัญญัติคอมพวิเตอรท่ีเกี่ยวของกับธุรกจิ รวมถงึกฎหมาย

เอกเทศสัญญาท่ีสําคัญบางเร่ืองซึ่งเกี่ยวของกับกฎหมายธุรกจิระหวางประเทศ 
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MG1101  การจัดการองคการและทรัพยากรมนุษย       3 (3-0-6) 

  Organization and Human Resource Management  

  ศึกษาทฤษฎีองคการและการจัดการ วิวัฒนาการของการจัดองคการ หนาท่ีของการบริหารทรัพยากร

มนุษยและการจัดการสมัยใหม ประกอบดวย การวางแผน การจัดองคการ การบริหารงานบุคคล การจูงใจ การ

สื่อสาร การประสานงาน และการควบคุมงานในองคการ ขอบเขตหนาท่ีความรับผิดชอบ ของการจัดการทรัพยากร

มนุษยโดยครอบคลุมกระบวนการจัดหาทรัพยากรมนุษย การใหรางวัลทรัพยากรมนุษย การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

การธํารงรักษาและปองกันทรัพยากรมนุษยเพื่อการปฏิบัติงาน มาตรฐานระดับสูงอยางมืออาชีพ และศึกษาเกี่ยวกับ

การจัดการองคการและทรัพยากรมนุษยระหวางประเทศท่ีเกี่ยวของ  

MG4102 การจัดการการปฎบิัตกิาร         3 (3-0-6) 

  Operation Management 

          ศึกษาการวิเคราะหเชิงปริมาณธุรกิจ ระบบการผลิตและปฏิบัติการ การจัดองคการเพื่อการผลิต  

หนาท่ีของงานดานการผลิต การเลือกทําเลท่ีตั้งโรงงาน การวางผังโรงงาน การออกแบบงาน การวิเคราะหระบบงาน 

การควบคุมคุณภาพของสนิคา และการวางแผนการจัดการสนิคาคงเหลอือยางมปีระสทิธิภาพ 

MG4103  การจัดการเชงิกลยุทธ           3 (3-0-6) 

  Strategic Management  

  ศึกษาถึงการนําเอาความรูในแขนงตางๆ มาใชในการกําหนดนโยบายธุรกิจและกลยุทธในการดําเนิน

ธุรกิจ โดยการวิเคราะหสภาพแวดลอมตางๆ ซึ่งตองคํานึงถึงการเงิน การตลาด การเมือง ภาวะเศรษฐกิจ และ

เทคโนโลย ีกําหนดกลยุทธ ดําเนินกลยุทธ การประเมนิผลกลยุทธ ตลอดจนวธีิการดําเนินงานของธุรกจิท่ีเปนอยู และ

การบริหารความเสี่ยงของธุรกจิประเภทตางๆ เพื่อสนับสนุนการตัดสนิใจ รวมถงึศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ

ระหวางประเทศ  

MK2101  หลักการตลาด           3 (3-0-6) 

  Principles of Marketing  

            ศึกษาแนวคิดทางการตลาด ความหมาย ขอบเขต ความสําคัญ สิ่งแวดลอม แรงจูงใจ พฤติกรรมของ

ผูบริโภค การวิเคราะหตลาด การตลาดเปาหมาย สวนประสมการตลาด การตลาดบริการ ศิลปะการขาย การตลาด

ดจิทัิล การตลาดสนิคาเกษตรกรรม การตลาดอุตสาหกรรม การตลาดภายในประเทศ ตางประเทศ และจริยธรรมทาง

การตลาด 

ST3101  สถติธิุรกิจ            3 (3-0-6) 

  Business Statistics  

   ศึกษาการวิเคราะหปญหาทางธุรกิจในเชิงสถิติและคณิตศาสตร โดยศึกษาการวัดแนวโนมเขาสู

สวนกลาง  การวัดการกระจาย การประเมินคา การทดสอบสมมติฐานของคาพารามิเตอร การวิเคราะหความ

แปรปรวน ฟงกช่ัน ความชันของสวนโคง สูตรอนุพันธของฟงกช่ัน สัมพันธกับการดําเนินธุรกิจ การนําสถิติและ

คณิตศาสตรมาใชเพื่อการวิเคราะห  การนําวธีิการเชิงปริมาณและสถติิไปใชการการแกปญหาและการตัดสนิใจทาง

ธุรกจิ และการวจิัย 
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BU3103  บรรษทัภบิาลและจรรยาบรรณทางธุรกิจ       3 (3-0-6) 

  Corporate Governance and Business Ethics  

  ศึกษาลักษณะแนวคิดกฎหมาย ขอบังคับท่ีเกี่ยวของกับสภาพแวดลอมของหลักการบริหารจัดการท่ีดี

คุณธรรมและจริยธรรม ทฤษฎีและแนวปฎิบัติดานจรรยาบรรณทางธุรกิจ หนาท่ีควรรับผิดชอบท่ีถูกตอง ความ

ซื่อสัตย ความสัมพันธระหวางบุคคล คณะ องคกรหนาท่ีและความรับผิดชอบตอสังคม การสรางจิตสํานึกท่ีดี ความ

รับผิดชอบตอผูบริโภค ผูจัดจําหนาย ผูจําหนาย พนักงาน สังคมและสิ่งแวดลอม และใชจิตวิทยาในการบริหารธุรกจิ 

การใหคําปรึกษา วิธีการแกไขและช้ีแนะการจูงใจไปในทิศทางท่ีถูกตอง การใชจริยธรรม และจรรยาบรรณในการ

ประกอบวิชาชีพ รวมถงึผลกระทบของจริยธรรมตอการบริหารงาน 

     (2)  กลุมวชิาเอก บังคับเรยีน    33   หนวยกิต 

AC2203   การบัญชข้ัีนกลาง 1          3 (3-0-6) 

  Intermediate Accounting I  

วชิาบังคับกอน  : AC1101  

         ศึกษาแนวคิดมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลักการและวิธีการท่ีใชบันทึกรายการเกี่ยวกับ

สินทรัพย การจําแนกประเภทสินทรัพย การรับรูรายการ การวัดมูลคาของสินทรัพย คาเสื่อมราคา การตีราคา การ

ดอยคาของสินทรัพย การแสดงรายการและการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมของนโยบาย

ทางการบัญชีท่ีใชในการจัดทํางบการเงนิ รวมถงึการตคีวามและการเปดเผยขอมูลท่ีเกี่ยวของ 

AC2204  การบัญชข้ัีนกลาง 2          3 (3-0-6) 

  Intermediate Accounting II 

วชิาบังคับกอน : AC1101 

         ศึกษาหลักการและวิธีการท่ีใชบันทึกรายการเกี่ยวกับหนี้สินและสวนของเจาของ การจําแนกประเภท

ศึกษาหลักกฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้ง อํานาจหนาท่ี การดําเนินการและการเลิกกิจการสําหรับหางหุนสวน บริษัท

จํากัด  และบริษัทมหาชนจํากัด รวมถึงศึกษากฎหมายเอกเทศสัญญาท่ีสําคญับางเร่ืองซึ่งเกี่ยวของกับกฎหมายธุรกจิ

ระหวางประเทศและมาตรฐานการรายงานการเงินระหวางประเทศ (IFRSs) หรือมาตรฐานอื่นท่ีเกี่ยวของ ประเภท

หนี้สินและสวนของ การรับรูรายการ การวัดมูลคาของหนี้สนิและสวนของเจาของ การตีราคา การแสดงรายการและ

การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับหน้ีสนิและสวนของเจาของในงบการเงนิ การบัญชีเกี่ยวกับหางหุนสวนและบริษัท การจัดต้ัง 

การดําเนินงาน การเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ กําไรตอหุน การจัดสรรกําไรสะสม เงินปนผลและเงินสํารองตางๆ 

การเลิกกิจการและการชําระบัญชี การจัดทํางบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของเจาของ การบัญชีสําหรับการปรับ

โครงสรางหน้ีท่ีมปีญหา 

AC3205  การบัญชข้ัีนสูง 1          3 (3-0-6) 

  Advanced Accounting I   

วชิาบังคับกอน : AC2203 และ AC2204 

           ศึกษามาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ (IFRSs) ท่ีเกี่ยวของกับรายการคาตางๆ การ

บัญชีของการรวมคา การฝากขาย การขายผอนชําระและสัญญาเชาซื้อ สัญญาเชา สัญญากอสราง การบัญชีเกี่ยวกับ

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย กองทุนและกิจการท่ีไมแสวงหากําไร การเปลี่ยนแปลงทางบัญชีและการแกไขขอผิดพลาด 

จัดทํางบการเงนิจากรายการท่ีบันทึกไวไมสมบูรณ งบการเงินระหวางกาล 
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AC3206  ระบบสารสนเทศทางการบัญช ี          3 (3-0-6) 

  Information System of Accounting 

วชิาบังคับกอน : AC1101 และ CO1101 

  ศึกษาความหมาย วัตถุประสงคและวิวัฒนาการของขอมูลทางการบัญชี ในการประยุกตระบบ

สารสนเทศทางการบัญชี ชนิดของขอมูล หลักการและสวนประกอบของวงจรขอมูล ความสัมพันธระหวางขอมูล การ

วิเคราะหและการวางระบบระบบสารสนเทศ เพื่อชวยในการนําขอมูลทางบัญชีมาใชไดอยางมีประสิทธิภาพ การใช

ระบบระบบสารสนเทศในการบันทึกบัญชี การผานรายการไปบัญชีแยกประเภท วงจรทางธุรกจิขั้นพื้นฐาน ระบบยอย

ของระบบสารสนเทศทางการบัญชีเกี่ยวกับรายได วงจรคาใชจาย วงจรการผลิต วงจรการบริหารเงินและรายงาน

ทางการเงิน  ประเภทของเอกสารและสารสนเทศท่ีเกี่ยวของในแตละวงจร  การควบคุมภายใน ทางเดินเอกสารและ

สารสนเทศทางการบัญชีท่ีเกี่ยวของ ตลอดจนโครงสรางและวธีิการจัดทํารายงานการดําเนินงานขององคกร เพื่อใชท้ัง

ภายในและภายนอกองคกรซึ่งรวมถึงสารสนเทศท่ีตองการในการตัดสินใจทางการเงิน การวัดผลท่ีสําคัญของบทบาท

ของสารสนเทศทางการบัญชีในการสนองความตองการเหลานี้และวิเคราะหขอมูลดวยเคร่ืองมือและเทคโนโลยีท่ี

เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการตัดสนิใจ 

AC3207  การบัญชภีาษอีากร           3 (3-0-6) 

  Tax Accounting   

วชิาบังคับกอน : BU2101  

           ศึกษาแนวคิดกฎหมายขอบังคับท่ีกํากับดูแลท่ีมีรูปแบบตาง ๆ  และความแตกตางระหวางเกณฑการ

รับรูรายไดและคาใชจายตามหลักการบัญชี และการภาษีอากร การจัดทํากระดาษทําการเพื่อวิเคราะหประเด็นภาษี 

รวมท้ังการจัดทํารายงานตางๆ ท่ีสัมพันธกับรายการคาระหวางประเทศ ท่ีเกี่ยวของกับภาษีสรรพากร รวมถึงการ

วางแผนภาษี การหลกีเลี่ยงภาษี การหนภีาษี และการยื่นแบบแสดงรายการภาษีสรรพากร 

AC3208  การบัญชตีนทุน 1          3 (3-0-6) 

  Cost Accounting 1   

วชิาบังคับกอน : AC1101 

         ศึกษาบทบาทของการบัญชีตนทุนในองคกรธุรกิจ ความหมายและองคประกอบของตนทุน การ

ประยุกตใชเทคนิคตางๆ เพื่อใชในการตัดสินใจดานการบริหาร วิธีการบัญชีและการควบคุมเกี่ยวกับวัตถุดิบ แรงงาน 

คาใชจายการผลิต ระบบบัญชีตนทุน มาตรฐาน การวิเคราะหผลตาง การบัญชีตนทุนผลิตภัณฑรวมและผลิตภัณฑ

พลอยได ของเสีย การสิ้นเปลือง งานท่ีบกพรอง เศษซาก ท่ีมีความสําคัญตอกจิการ เชน ระบบบัญชีตนทุนงานส่ังทํา 

ระบบตนทุนชวงการผลิต ระบบบัญชีมาตรฐานตนทุนฐานกิจกรรม การบริหารสินคาคงเหลือและการจัดทํา

งบประมาณและการพยากรณ 

AC4209  การบัญชตีนทุน 2          3 (3-0-6) 

  Cost Accounting 2     

วชิาบังคับกอน : AC3208 

          ศึกษาการใชขอมูลตนทุนในการตัดสนิใจวางแผนและควบคุมการดําเนินงานกจิการภายใตสภาวการณ

ท่ีแนนอนและไมแนนอน ความสัมพันธระหวางตนทุน ปริมาณ และกําไรการงบประมาณและการวเิคราะหผลตาง การ

กําหนดราคาโอน การวิเคราะหพฤติกรรมตนทุน และตัวผลักดันตนทุน และการเทียบเคียงสมรรถนะกับเกณฑ

มาตรฐาน  การจัดทํารายงานท่ีผูบริหารกิจการสามารถนําไปใชประโยชนในเชิงการแขงขันและการเจริญเติบโตของ
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กิจการ หลักการบริหารตนทุนสมัยใหม ระบบตนทุนรวม ระบบตนทุนผันแปร     ปริมาณและกําไร  ระบบตนทุนรวม 

ระบบตนทุนผันแปร งบประมาณ การวิเคราะหตนทุน การกําหนดราคาสินคา ราคาโอน  และการประเมินผลการ

ปฏบัิติงานของผลติภัณฑและสวนงานธุรกจิ 

AC4210  การสอบบัญช ี           3 (3-0-6) 

  Auditing      

วชิาบังคับกอน : AC2203 และ AC2204  

        ศึกษาแนวคิด และมาตรฐานการสอบบัญชีสําหรับงานท่ีใหความเชื่อม่ัน ขอบเขตและวิวัฒนาการของ

การสอบบัญชี สถาบันของวิชาชีพสอบบัญชี กฎหมายและขอบังท่ีเกี่ยวของกับการตรวจสอบงบการเงิน สอบบัญชี 

จรรยาบรรณของผูสอบบัญชี  บทบาทและความรับผดิชอบของผูสอบบัญชี ขอตกลงในการรับงานสอบบัญชี หลักและ

เทคนิคของการสอบบัญชี การทุจริตและขอผิดพลาด การวางแผนและควบคุมการตรวจสอบภายใน ประเมินความ

เสี่ยงและพิจารณาผลกระทบตอการตรวจสอบในการสอบบัญชีและประยุกตใชวิธีเชิงปริมาณท่ีใชในการตรวจสอบ

หลักฐานการสอบบัญชี  การปฏิบัติงานการสอบบัญชีใหความเช่ือม่ันและมาตรฐานท่ีเกี่ยวของกับงานสอบบัญชี การ

ตรวจสอบสินทรัพย หนี้สิน สวนของเจาของ รายได คาใชจาย สรุปผลการตรวจสอบ การทดสอบแบบแจงขอความ

ของกรรมการ  หรือผูเปนหุนสวน  หรือผูจัดการ กระดาษทําการของผูสอบบัญชีรวมท้ังรายงานของผูสอบบัญชี 

รายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี  แนวทางการตรวจสอบบัญชีดวยคอมพิวเตอรและการควบคุมคุณภาพการ

สอบบัญชี และมาตรฐานสอบบัญชี 

AC4211  การบัญชข้ัีนสูง 2          3 (3-0-6) 

  Advanced Accounting I  

วชิาบังคับกอน :  AC2203 และ AC2204   

        ศึกษามาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ (IFRSs) ท่ีเกี่ยวของกับรายการคาตางๆ การ

บัญชีเกี่ยวกับการรวมธุรกจิ การบัญชีสํานักงานใหญและสาขา การจัดทํางบกระแสเงนิสด  การบัญชีสําหรับเงนิลงทุน

ในบริษัทรวมและบริษัทยอย การจัดทํางบ การเงินรวม  การแสดงรายการงบการเงินรวม ซึ่งรวมท้ังงบกระแสเงินสด

รวม การบัญชีสําหรับการแปลงคาเงนิตราตางประเทศ การเปดเผยขอมูลในงบการเงนิ 

FI3202 การวเิคราะหและการรายงานทางการเงนิ       3 (3-0-6) 

  Financial Analysis and Reporting  

วชิาบังคับกอน : AC2203 และ AC2204 

  ศึกษารายงานการเงินและการเปดเผยขอมูลทางการบัญชี  แนวความคิดและหลักการในการวเิคราะห

ขอมูลทางการเงินและการบัญชี การวิเคราะหอุตสาหกรรม  ผลกระทบตองบการเงินจากการเลือกใชนโยบายการ

บัญชีท่ีแตกตางกนั  วเิคราะหงบการเงิน เทคนิคและเคร่ืองมอืท่ีใชในการวิเคราะห  การวเิคราะหโดยใชอัตราสวนทาง

การเงนิ การวเิคราะหแนวโนม การวเิคราะหแนวดิง่ การเคลื่อนไหวของเงนิทุน ตนทุนของเงนิทุนขององคการ และการ

วิเคราะหกระแสเงินสด และวิธีการประเมินมูลคาดวยวิธีรายได วิธีสินทรัพย และวิธีมูลคาตลาดท่ีใชสําหรับการ

ตัดสนิใจลงทุน การวางแผนธุรกจิ และการบริหารการเงนิในระยะยาว 
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AC4213   การควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน       3 (3-0-6) 

  Control and Internal Audit   

วชิาบังคับกอน :  AC1101 

  ศึกษาการกํากับดูแลกิจการ วัตถุประสงคและองคประกอบของการควบคุมภาพภายใน  การควบคุม

ภายในตามแนวคดิของ COSO  การจัดการความเสี่ยงขององคการ (Enterprise Risk Management : ERM) ตามแนวคดิ

ของ COSO การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน  ความหมาย วัตถุประสงคและขอบเขตของการตรวจสอบ

ภายใน และควบคุมภายใน หนาท่ีและความรับผิดชอบของผูตรวจสอบภายใน แนวทางการตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบการปฏิบัติงานดานตาง ๆ และการบริหาร

ตรวจสอบภายใน  โดยเนนในเร่ืองของการควบคุมทางการบัญชี เคร่ืองมือ และเทคนิคท่ีใชในการประเมินการ

ตรวจสอบภายใน การสรุปผล การจัดทํารายงานและตดิตามผล รวมถงึการประเมนิความเสี่ยง การวัดผลความเสี่ยงท่ี

จะเกิดขึ้นการใหความเชื่อม่ันทางวิชาชีพ ท่ีรวมถึงความเสี่ยง การวัดผลความเสี่ยงและการสืบการฉอโกง และการ

ทุจริต 

     (3)  กลุมวชิาเอกเลอืก       15  หนวยกิต 

          ใหนิสิตเลือกรายวิชาสัมมนาอยางนอย 3 หนวยกิต และเลือกเรียน

รายวิชาในกลุมวิชาใดกลุมวิชาหนึ่ง หรือเลือกเรียนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งอยางนอย 12 หนวยกิต ดังตอไปนี้ ตาม

ความเห็นชอบของคณบดี 

AC3301  ทฤษฎกีารบัญช ี          3 (3-0-6)  

  Accounting Theory 

         ศึกษาแนวความคดิและขอสมมติขัน้มูลฐานของการบัญชี ววัิฒนาการของวชิาการบัญชี และสถาบันซึ่ง

กําหนดมาตรฐานทางการบัญชีของประเทศไทยและตางประเทศ รวมถึงประเด็นตางๆ ท่ีสําคัญทางวิชาการบัญชี 

แนวความคิดในการวิเคราะหสินทรัพย หนี้สิน  สวนของเจาของ รายได และคาใชจาย และวัดผลการดําเนินงานของ

กจิการเพื่อวัดฐานะทางการเงนิของกจิการ 

AC3302  การบัญชรีะหวางประเทศ           3 (3-0-6) 

  International Accounting  

          ศึกษาทฤษฎีบัญชีท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจระหวางประเทศ ระเบียบกฎเกณฑ วิธีทางการบัญชี 

และการแสดงรายงานทางการเงินของธุรกิจท่ีดําเนินกิจการระหวางประเทศ อันจะมีผลเนื่องจากระบบอัตรา

แลกเปลี่ยนและอัตราเงนิเฟอท่ีผนัแปรไปตามสภาวะทางเศรษฐกจิของแตละประเทศ ขอตกลงระหวางประเทศ 

AC3303   การวางแผนและควบคุมกําไร         3 (3-0-6) 

  Profit Planning and Control  

          ศึกษาหลักและวัตถุประสงคของการวาง แผนกําไรท้ังในระยะสั้นและระยะยาวของฝายบริหาร การ

ควบคุมกําไรใหเปนไปตามแผนงานท่ีวางไว ซึ่งรวมถึงการควบคุมปจจัยการผลิต การจําหนาย การดําเนินงานดาน

การเงินของกิจการ โดยการจัดทํางบประมาณ การรายงานการปฏิบัติ งานเปรียบเทียบกับงบประมาณ เทคนิคตางๆ 

ในการจัดทํางบประมาณ แนวความคิดเกี่ยวกับกระบวน การในการจัดทํางบประมาณ เพื่อเปนประโยชนตอการ

วางแผนและการควบคุม การวัดผลการดําเนินงาน และวัดผลตามเกณฑมาตรฐาน และการเก็บรักษาสินทรัพยของ

ธุรกจิ 
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AC3304 การบัญชเีฉพาะกิจการ           3 (3-0-6) 

  Accounting for Specific Entities 

           ศึกษาลักษณะรูปแบบของการบัญชีสําหรับกจิการท่ีมีลักษณะเฉพาะ การบัญชีและการควบคุมภายใน

เกี่ยวกับสนิทรัพย  หน้ีสนิ  สวนของเจาของ รายได  และคาใชจาย รายงานผลการดําเนินงานและการแสดงฐานะทาง

การเงินของกิจการนั้น ๆ ไดแกธุรกิจประกันภัย ธุรกิจการเกษตร กิจการโทรคมนาคมธุรกิจทองเท่ียว ธุรกิจโรงแรม  

ธุรกจิสถานพยาบาล  ธุรกจิสถาบันการเงนิ บัญชีสหกรณ การบัญชีมรดก และทรัสต ีรวมถงึการบัญชีของรัฐบาลและ

รัฐวิสาหกจิ 

AC4305  การสัมมนาการบัญชกีารเงนิ        3 (3-0-6) 

  Seminar in Financial Accounting   

                  ศึกษาปญหาเกี่ยวกับการบัญชีการเงินโดยใชกรณีศึกษา รวมถึงประเด็นปญหาทางการบัญชีการเงิน

และมาตรฐานการบัญชีท่ีเกดิขึ้นในปจจุบันและท่ีจะเปลี่ยนแปลงในอนาคต นอกจากน้ันยังจะไดศึกษาถงึหลักการบัญชี

ท่ีนิยมใชกันอยูในปจจุบัน ซึ่งมักจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะเศรษฐกิจและนวัตกรรมใหมของเคร่ืองมือทาง

การเงิน หัวขอหรือเนื้อหาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามปญหาและสถานการณ และจรรยาบรรณวิชาชีพ รวมถึง

การตคีวามของรายงานทางการเงนิตางๆ 

AC4306   การสัมมนาการบัญชเีพื่อการจัดการ       3 (3-0-6) 

  Seminar in Management Accounting 

          อภิปรายและวิเคราะหบทบาทของการบัญชีบริหารกับสภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงไป การนําเสนอ

ประเด็นสําคัญทางบัญชีตามสภาพปจจุบันการใชขอมูลทางการบัญชีในเชิงกลยุทธ  การประยุกตการบัญชีตนทุน  

และการวเิคราะหขอมูลทางการบัญชี เพื่อการบริหาร  ตลอดจนประเด็นท่ีนาสนใจ  ปญหาพเิศษทางการบัญชีบริหาร

ตามสภาพแวดลอมปจจุบัน  และจรรยาบรรณวชิาชีพ 

AC4309  การวางแผนภาษอีากร           3 (3-0-6) 

  Tax Planning              

        ศึกษาหลักการเกี่ยวกับการวางแผนภาษีอากร เชน ภาษีเงนิไดบุคคลธรรมดา นติบุิคคล ภาษีมูลคาเพิ่ม 

และภาษีธุรกจิเฉพาะ เทคนิคและปญหาในการวางแผนภาษีอากร เฉพาะอยางย่ิงในสวนท่ีเกี่ยวของกับภาษีอากรตาม

ประมวลรัษฎากรและการปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผนภาษีอากรท่ีดีสําหรับผูประกอบการโดยท่ัวไป ตลอดจนบทบาท

ของภาษีอากรในการตัดสนิใจเลอืกรูปแบบในการประกอบธุรกจิ 

AC4312  การสัมมนาการสอบบัญช ี         3 (3-0-6) 

  Seminar in Auditing   

         ศึกษาหลักการและปญหาตางๆ ท่ีมักจะเกิดขึ้นในการสอบบัญชี โดยใชหลักเกณฑท่ีมีอยูแลวในการ

ตรวจสอบปญหาและเกณฑใหมๆ ท่ีเกิดขึ้นในปจจุบันในการสอบบัญชี บทบาทของสถาบันตางๆ ท่ีมีตอการกําหนด

มาตรฐานการสอบบัญชีในประเทศไทย กฎหมายและพระราชบัญญัตเิกี่ยวกับการสอบบัญชีปญหามาตรฐานการสอบ

บัญชีในประเทศไทยเนนการใชกรณีศึกษาในการเรียนรู เพื่อเสริมสรางความเขาใจในดานการปฏิบัติเกี่ยวกับการ

ประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน การวางแผนและการตรวจสอบ การใชเทคนิคในการตรวจสอบบัญชีดวย

คอมพวิเตอร รวมถงึการสอบบัญชีในสถานการณท่ีมปีญหา เพื่อสามารถนําไปใชประโยชนในเชิงปฏบัิติได 
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AC4313       การใชคอมพวิเตอรในการตรวจสอบบัญช ี       3 (2-2-5)  

         Computerized in Auditing    

วชิาบังคับกอน AC4210 และAC3206 

                  ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับระบบสารสนเทศการตรวจสอบภายใน สภาพแวดลอมของระบบสารสนเทศท่ีใช

คอมพิวเตอรการประเมินความเสี่ยง การประเมินประสิทธิผลของการควบคุมภายในระบบสารสนเทศเทคนิคการ

ตรวจสอบโดยใชคอมพวิเตอรชวยในการตรวจสอบบัญชี 

AC4314        การจัดการฐานขอมูล          3 (3-0-6) 

                   Database Management 

วชิาบังคับกอน AC3206 

                 ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับฐานขอมูล โครงสราง สวนประกอบ ชนิดของขอมูล การเชื่อมโยงความสัมพันธ

ของขอมูลในฐานขอมูลใหเปนไปตามระบบและวธีิการทางบัญชี ตลอดจนการประยุกตใชระบบการจัดการฐานขอมูล 

AC4315      โปรแกรมสาํเร็จรูปทางการบัญช ี        3 (2-2-5)   

                 Accounting Software                  

วชิาบังคับกอน CO1101 

                 องคประกอบและโครงสรางหลักของโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชี การใชโปรแกรมสําเร็จรูป

ทางการบัญชีในการประมวลขอมูลทางการบัญชี การเลือกใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชีและการนํามาติดตัง้ใช

งาน โดยฝกปฏบัิตกิารใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชีท่ีนยิมใชในปจจุบัน 

AC4316      การรักษาความปลอดภัยและการควบคุมระบบสารสนเทศ     3 (3-0-6) 

                 Information Systems Security   

วชิาบังคับกอน AC3206 

                 การรักษาความปลอดภัย การสรางระบบ การควบคุม และการประกันคุณภาพของระบบสารสนเทศ

แผนการจัดการ และแนวโนมของระบบสื่อสารขอมูลในธุรกจิ 

   3.1.5.3  หมวดวชิาเลอืกเสร ี    6  หนวยกิต 

    ใหนิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาดังตอไปนี้ และหรือรายวิชาทีเปดสอนในหลักสูตร

ปริญญาตรีของมหาวทิยาลัยจํานวน 6 หนวยกติ ตามความเห็นชอบของคณบด ี 

BUS4320  สหกิจศกึษา               6 (0-36-18) 

  Cooperative Education  

        การปฏิบัติงานจริงในหนวยงานภาครัฐ หรือภาคเอกชนท่ีมีการดําเนินงานท่ีตรงหรือเกี่ยวของกับ

สาขาวชิาของนิสติ โดยเนนการประยุกตใชความรูท่ีไดจากการศึกษาในสาขาวชิากับการปฏบัิติงานจริง  

  ท้ังนี้นิสิตจะตองผานการฝกงานเปนเวลาไมนอยกวา 500 ช่ัวโมง ตลอดระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา

ปกต ิและจะตองไดรับรองจากสถานประกอบการ อาจารยท่ีปรึกษา และคณะกรรมการวชิาการคณะบริหารธุรกจิ 

 3.2   ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจําตัวประชาชน ตําแหนง และคณุวุฒกิารศกึษาของอาจารยประจํา

หลักสูตร 

4.  องคประกอบเก่ียวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรอืสหกิจศกึษา) 

 ในหลักสูตรมีวิชาสหกิจศึกษา ซึ่งนิสิตสามารถเลือกลงทะเบียนไดตามความประสงค ท้ังนี้จะตองไดรับความ

เห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษา และคณบดขีองคณะ 



คณะบรหิารธุรกจิและรัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน หลักสูตรบัญชีบณัฑติ  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) (มคอ.2) 

หนาท่ี 22 

 4.1  มาตรฐานผลการเรยีนรูของประสบการณภาคสนาม 

 4.2  ชวงเวลาที่จัดประสบการณ 

  การเรียนวชิาสหกจิศึกษา จัดใหเรียนภาคเรียนท่ี 2 ช้ันปท่ี 4 และนิสติจะตองเรียนและสอบผานรายวิชา

ในกลุมวชิาชีพ ไมนอยกวา 30 หนวยกติ 

 4.3  การจัดเวลาและตารางสอน 

  จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา 

5.  ขอกําหนดเก่ียวกับการทาํโครงงานหรอืวจัิย ไมม ี

 

หมวดที่ 4   ผลการเรยีนรู กลยุทธการสอนและการประเมนิผล 

 

1.  การพัฒนาคณุลักษณะพเิศษของนสิติ 

คุณลักษณะพเิศษ/คณุสมบัตทิี่พึงประสงค กลยุทธหรอืกิจกรรม 

(1) มคีุณธรรม จริยธรรม ความรับผดิชอบตอตนเอง 

วชิาชีพ สังคมและสิ่งแวดลอม 

(1.1) มกีารสอดแทรกเร่ือง คุณคา ทัศนคติ จริยธรรม

แหงวชิาชีพ ใหรูถงึผลกระทบท่ีมตีอวชิาชีพบัญชีใน

ประเทศไทย และ ในระบบเศรษฐกจิโลกในรายวชิาทุก

วชิาในกลุมวชิาชีพ การปฐมนเิทศและการปจฉมินเิทศ 

(1.2) ใหทํากจิกรรม/โครงการ ท่ีเกี่ยวกับการสรางเสริม

คุณธรรม จริยธรรม และความรับผดิชอบตอสังคม 

(1.3) มกีติกาท่ีจะสรางวนัิยในตนเอง และความ 

รับผดิชอบ และเฝาสังเกต โดยใชกระบวนกลุม 

(2) มคีวามรอบรูในศาสตรทางการบัญชี ทักษะทาง 

วชิาชีพ และศาสตรอื่นท่ีเกี่ยวของ 

(2.1) ใหนิสติเรียนวิชาท่ีตองใชความรูในศาสตรตางๆ 

เพื่อใชในการแกไขปญหา หรือ การแสดงความเห็น 

(2.2) จัดกจิกรรมในลักษณะบูรณาการวชิาการและ

กจิกรรมนิสติ ใหเหมาะสมกับระดับช้ันปของนสิติ 

(3) มคีวามสามารถคิด วเิคราะห สังเคราะห บูรณาการ

ความรูและประสบการณทางวชิาชีพบัญชีอยางเปน

ระบบ 

(3.1) ใหนิสติมสีวนรวมในกจิกรรมการบริการทาง

วชิาการและวชิาชีพ เสริมกับการลงทะเบียนเรียน

รายวชิาในหลักสูตร ใหเหมาะสมกับระดับช้ันปของนิสติ 

(3.2) ใชวธีิการสอนท่ีใหนิสติไดฝกหัดคดิวเิคราะห 

สังเคราะห บูรณาการความรูและประสบการณทาง

วชิาชีพบัญชี 

(4) มโีลกทัศนท่ีกวางไกล ความคดิสรางสรรค พัฒนา

ตนเองท้ังดานความรู ทักษะวชิาชีพอยางตอเนื่องและ

ทํางานรวมกับบุคคลอื่นไดทุกระดับอยางเหมาะสม 

(4.1) กําหนดใหทํางานกลุมในรายวชิา 

(4.2) สงเสริมใหนิสติไดเรียนวิชาสหกจิศึกษา 

(4.3) ใหนิสติมสีวนรวมในกจิกรรมการบริการทาง

วชิาการและวชิาชีพ เสริมกับการลงทะเบียนเรียน

รายวชิาในหลักสูตร ใหเหมาะสมกับ ระดับช้ันปของนิสติ 
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คุณลักษณะพเิศษ/คณุสมบัตทิี่พึงประสงค กลยุทธหรอืกิจกรรม 

(4.4) มอบหมายหัวขอ ท่ีมเีนื้อหาเหมาะสมกับการ 

เรียนรูดวยตนเอง และจัดหาสื่อการสอนอีเล็กทรอนิกส 

สื่อการสอนเอกสาร หรือแหลงคนควาท่ีจดัใหมใีน

หองสมุด ในปริมาณเพยีงพอและพรอมใช 

(5) มคีวามรูทางดานเทคโนโลยีท่ีทันสมัย สามารถ 

สื่อสารและใชเทคโนโลยีไดอยางมปีระสทิธิภาพ 

(5.1) มอบหมายงานท่ีใหนิสติใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

จากแหลงขอมูลอิเล็กทรอนิกส และใหมกีารรายงาน 

(5.2) กจิกรรมเสริมหลักสูตรเกี่ยวกับโปรแกรมสําเร็จรูป

ทางการบัญชี 

2.  การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 

3. ความคาดหวังของผลลัพธการเรยีนรูเม่ือสิ้นปการศกึษา 

ช้ันป ความคาดหวงัของผลลัพธการเรยีนรูเม่ือสิ้นปการศกึษา 

1           นิสิตมีความรูและทักษะพื้นฐานทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และมีทักษะวิชาชีพ มีคุณธรรม

และจริยธรรม มคีวามรับผดิชอบตอตนเองและสังคม ปรับตัวและดํารงตนอยูในสังคมไดเปนอยางดี 

2           นิสิตมีความรูดานบัญชีและศาสตรท่ีเกี่ยวของ สามารถประยุกตในการแกไข ปญหา และเสนอแนว

ทางแกไขปญหาไดอยางสรางสรรค สามารถทํางานเปนทีม มีความเปนผูนํา และยอมรับฟงความคิดเห็นของ

ผูอื่น 

3           นิสติมคีวามรูและสามารถใชเคร่ืองมอืและเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวของกับงานดานบัญชีไดอยางมปีระสทิธิภาพ

เชน สามารถใชตารางโปรแกรมคํานวณอยางงายได สามารถปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และ

มภีาวะผูนํา ทํางานเปนทีม พัฒนาตนไดอยางเหมาะสม  

4           นิสิตมีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ สามารถบูรณาการความรูท่ีศึกษาในศาสตรท่ีเกี่ยวของและนําไป

ประยุกตในการประกอบวิชาชีพ มีการคิดอยางเปนระบบ สามารถวิเคราะหแปลความหมายและเสนอแนะ

แนวทางในการแกไขปญหาไดอยางสรางสรรค เหมาะสมและมุงสูความเปนเลศิดวยพลังความคิด  

4.  แผนที่แสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวชิา (Curriculum 

Mapping) 

 

หมวดที่  5   หลักเกณฑในการประเมนิผลนสิติ 

 

1. กฎระเบยีบหรอืหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 

เปนไปตามขอบังคับมหาวทิยาลัยเวสเทิรนวาดวย ระบบการศึกษาสําหรับระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 

2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนสิติ  

3.  การสําเร็จการศกึษา 

 นิสติจะไดรับการเสนอชื่อใหรับปริญญาจะตองอยูภายใตเงื่อนไขดังตอไปน้ี 

 (1)  เปนไปตามขอบังคับมหาวทิยาลัยเวสเทิรนวาดวย ระบบการศึกษาสําหรับระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 
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 (2)  ไดศึกษาและสอบผานรายวิชาครบจํานวนหนวยกติในหลักสูตรและไดปฏบัิติตามเงื่อนไขท่ีมหาวทิยาลัย

หรือคณะฯ กําหนด 

 (3)  จะตองสอบใหไดคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวาคาระดับ 2.00 

 (4)  นิสิตท่ีลงทะเบียนเรียนและสอบไดหนวยกิตครบตามหลักสูตรแลว แตไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

(Cumulative Grade-Point Average: CGPA) ตํ่ากวา 2.00 ท้ังน้ีตองไมตํ่ากวา 1.75 จงึจะมสีทิธ์ิไดรับอนุปริญญา 

 

หมวดที่  6   การพฒันาคณาจารย 

 

1.  การเตรยีมการสําหรับอาจารยใหม   

2.  การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย  

 

หมวดที่ 7 การประกันคณุภาพหลักสูตร 

 

 หลักสูตรมรีะบบและวธีิการประกันคุณภาพหลักสูตรในแตละประเด็น ดังนี้ 

1.  การกํากับมาตรฐาน 

2. บัณฑติ  

3.  นสิติ  

4.  อาจารย  

5.  หลักสูตร การเรยีนการสอน การประเมินผูเรยีน  

6.  สิ่งสนับสนุนการเรยีนร ู 

7.   ตัวบงชี้ของผลการดาํเนนิงาน 

ตัวบงชี้ของผลการดาํเนนิงาน 
ปการศกึษา 

2563 2564 2565 2566 2567 

1 อาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มสีวนรวมในการ

ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนนิงานหลักสูตร  

     

2 มรีายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลองกับมาตรฐาน

คุณวุฒริะดับปริญญาตรี สาขาวชิาการบัญชี 

     

3 มกีารจัดทํารายละเอียดของรายวชิา (มคอ.3) และประสบการณ

ภาคสนาม (มคอ.4) (ถาม)ี ตามเจตนารมณท่ีควรคํานึงถงึในการจดัการ

เรียนการสอนในรายวชิา กอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบ

ทุกรายวชิา 

     

4 มกีารจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวชิา (มคอ.5) และ

ประสบการณภาคสนาม (มคอ.6) (ถาม)ี ตามเจตนารมณท่ีควรคํานึงถงึใน
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ตัวบงชี้ของผลการดาํเนนิงาน 
ปการศกึษา 

2563 2564 2565 2566 2567 

การจัดการเรียนการสอนในรายวชิา ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค

การศึกษาท่ีเปดสอนใหครบทุกรายวชิา 

5 มกีารจัดทํารายงานผลการดําเนนิการของหลักสูตร (มคอ.7) ภายใน          

60 วันหลังสิ้นสุดปการศึกษา 

     

6 มกีารทวนสอบผลลัพธการเรียนรูของของนิสติตามมาตรฐานผลการ

เรียนรูท่ีกําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถาม)ี อยางนอยรอยละ 25 ของ

รายวชิาท่ีเปดสอนในแตละปการศึกษา 

     

7 มกีารพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือการ

ประเมนิผลการเรียนรูจากผลการประเมนิการดําเนินงานท่ีรายงานใน    

มคอ.7 ปท่ีแลว   

     

8 อาจารยใหม (ถาม)ี ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการ

จัดการเรียนการสอน 

     

9 อาจารยประจําหลักสูตรทุกคนไดรับการพัฒนาทางวชิาการ และ/หรือ

วชิาชีพ อยางนอยปละ 1 คร้ัง 

     

10 จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถาม)ี ไดรับการพัฒนา

วชิาการ และ/หรือวชิาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 

     

11 ระดับความพงึพอใจของนิสติปสุดทาย/บัณฑติใหมท่ีมตีอคุณภาพ

หลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

12 ระดับความพงึพอใจของผูใชบัณฑติท่ีมตีอบัณฑติใหม เฉลี่ยไมนอยกวา 

3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

 

หมวดที่ 8   การประเมินและปรับปรุงการดําเนนิการของหลักสูตร 

 

1.  การประเมินประสทิธผิลของการสอน 

2.  การประเมนิหลักสูตรโดยภาพรวม  

3.  การประเมนิผลการดําเนนิงานตามรายละเอียดหลักสูตร  

4.  การทบทวนผลการประเมนิและวางแผนปรับปรุง  
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ขอบังคับมหาวทิยาลัยเวสเทรินวาดวย 

ระบบการศึกษาสําหรับระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. 2561 
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ขอบังคับมหาวทิยาลัยเวสเทริน 

วาดวย ระบบการศกึษาสาํหรับระดับปรญิญาตร ี 

พ.ศ. 2561 

 เพื่อใหการจัดการศึกษาสําหรับระดับปริญญาตรีเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธ์ิภาพ อาศัยอํานาจ

ตามความในมาตรา 34(2) แหงพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 

2550 สภามหาวิทยาลัยเวสเทิรนในการประชุมคร้ังท่ี 3/2561 เมื่อวันท่ี 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 จึงมีมติใหตรา

ขอบังคับไว ดังตอไปน้ี 

หมวด 1 

บททัว่ไป 

 ขอ 1  ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยเวสเทิรน วาดวย ระบบการศึกษาสําหรับระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. 2561” 

 ขอ 2 ขอบังคับน้ีใหใชบังคับต้ังแตภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2561 เปนตนไป 

 ขอ 3  ภายใตขอบังคับนี้ บรรดาระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ และคําส่ังตางๆ ท่ีวาดวย ระบบการศึกษาสําหรับ

ระดับปริญญาตรี ในสวนท่ีมบัีญญัติไวแลวในขอบังคับน้ีหรือซึ่งขัดแยงกับขอบังคับน้ี  ใหใชขอบังคับน้ีแทน 

 ขอ 4  ในขอบังคบัน้ี 

  “สภามหาวทิยาลัย”  หมายถงึ สภามหาวทิยาลัยเวสเทิรน  

  "มหาวทิยาลัย”  หมายถงึ    มหาวทิยาลัยเวสเทิรน 

  “อธิการบดี”       หมายถงึ   อธิการบดมีหาวทิยาลัยเวสเทิรน 

  “คณบดี”             หมายถงึ  คณบดขีองคณะวชิาท่ีนิสติศึกษาในมหาวทิยาลัย 

  “นิสติ”                หมายถงึ นิสิตมหาวิทยาลัยเวสเทิรนระดับปริญญาตรีและใหหมาย

รวมถงึนิสติ/นักศึกษาจากสถาบันอื่นท่ีลงทะเบียนเรียนรายวชิาของมหาวทิยาลัยเวสเทิรน 

  “อาจารยประจํา”  หมายถงึ ผู ท่ี ดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รอง

ศาสตราจารย และศาสตราจารย ท่ีมหีนาท่ีรับผดิชอบตามพันธกจิของมหาวทิยาลัย ปฏบัิติงานเต็มเวลา 

  “อาจารยประจําหลักสูตร” หมายถงึ อาจารยประจําท่ีมคีุณสมบัติตรงหรือสัมพันธกับสาขาวชิา

ของหลักสูตรท่ีเปดสอน ซึ่งมหีนาท่ีสอนและคนควาวจิัยในสาขาวชิาดังกลาวของมหาวทิยาลัย 

  “อาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตร” หมายถงึ อาจารยประจําหลักสูตรของมหาวิทยาลัยท่ีมี

ภาระหนาท่ีในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแตวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตาม 

ประเมนิผล และการพัฒนาหลักสูตร 

  “อาจารยพเิศษ”  หมายถงึ ผูสอนท่ีไมใชอาจารยประจําของมหาวทิยาลัย 

  “อาจารยท่ีปรึกษา”   หมายถงึ   อาจารยท่ีไดรับการแตงต้ังใหเปนท่ีปรึกษาแกนิสติ 

 ขอ 5  ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามขอบังคับนี้ และใหมีอํานาจออกระเบียบ คําส่ัง หรือประกาศ เพื่อ

ปฏบัิติการใหเปนไปตามขอบังคับน้ี ในกรณท่ีีจะตองมกีารดําเนินการใดๆ ท่ีมไิดกําหนดไวในขอบังคับน้ี หรือในกรณท่ีีมี
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ความจําเปนอยางย่ิง ตองผอนผันขอกําหนดตามขอบังคับนี้เปนกรณีพิเศษ เพื่อใหการจัดการศึกษาเปนไปดวยความ

เรียบรอย ใหอธิการบดมีอํีานาจตีความ วนิิจฉัย ส่ังการและปฏบัิติตามท่ีเห็นสมควร และใหถอืเปนท่ีสุด 

 

หมวด 2 

ระบบการศกึษา 

 ขอ 6 ระบบการศึกษาของมหาวทิยาลัยม ี2 รูปแบบ คอื 

 6.1  แบบในช้ันเรียน 

  6.2 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อ ซึ่งเปนการจัดการศึกษา โดยใชการสอนทางไกลผาน

ระบบการสื่อสาร หรือเครือขายสารสนเทศตางๆ หรือเปนไปตามเงื่อนไขท่ีกําหนด 

 ขอ 7  ระบบการจัดการศึกษาและระยะเวลาการศึกษา 

  7.1  มหาวิทยาลัย จัดระบบการจัดการศึกษาเปนระบบทวิภาค โดยกําหนดให 1 ปการศึกษา             

แบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ และหนึ่งภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห กรณีท่ีมี

การจัดการศึกษาในภาคฤดูรอน กําหนดใหระยะเวลาและจํานวนหนวยกิจมีสัดสวนเทียบเคียงไดกับภาคการศึกษา

ปกติ 

  7.2  ระบบหนวยกติและการคดิหนวยกติ  

   หนวยกติ หมายถงึ หนวยท่ีใชแสดงปริมาณการศึกษา ซึ่งมหีลักเกณฑดังน้ี 

 7.2.1  รายวิชาทฤษฎี ท่ีใชการบรรยายหรือการอภิปรายปญหาไมนอยกวา 15 ช่ัวโมงตอภาค

การศึกษาปกติ หรือไมนอยกวา 1 ช่ัวโมงตอสัปดาห ใหมคีาเทากับ 1 หนวยกติระบบทวภิาค 

   7.2.2  รายวชิาภาคปฏบัิติ ท่ีใชการฝกในหองปฏบัิติการหรือหองทดลอง ไมนอยกวา 30 ช่ัวโมง

ตอภาคการศึกษาปกติ หรือไมนอยกวา 2 ช่ัวโมงตอสัปดาห ใหมคีาเทากับ 1 หนวยกติ ระบบทวภิาค 

   7.2.3  รายวิชาฝกงาน ฝกภาคสนาม ฝกปฏิบัติในแหลงฝกปฏิบัติ ฝกงานอาชีพ หรือ   สหกิจ

ศึกษาไมนอยกวา 45 ช่ัวโมงตอภาคการศึกษาปกติ หรือไมนอยกวา 3 ช่ัวโมงตอสัปดาห ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต 

ระบบทวภิาค 

   7.2.4 รายวิชาท่ีใชการทําโครงงาน หรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามท่ีไดรับมอบหมายน้ันๆ ไม

นอยกวา 45 ช่ัวโมงตอภาคการศึกษาปกติ หรือไมนอยกวา 3 ช่ัวโมงตอสัปดาห ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต ระบบ

ทวภิาค  

  7.3  กรณีท่ีมีการจัดการศึกษาในลักษณะเปนชุดวิชา (Module) หรือทีละรายวิชา หรือในลักษณะอื่น 

กําหนดใหมรีะยะเวลาการศึกษามสัีดสวนเทียบเคยีงไดกับการศึกษาภาคการศึกษาปกตใินระบบทวภิาค 

  7.4  หนวยกติเรียน หมายถงึ จํานวนหนวยกติท่ีนิสติลงทะเบียนเรียน 

  7.5 หนวยกจิคํานวณรายภาค หมายถงึ จํานวนหนวยกติท้ังหมดของทุกรายวชิาท่ีนิสติไดรับ

เกรด A, B+, B, C+, C, D+, D หรือ F ในภาคการศึกษานัน้ 

  7.6  หนวยกิตคํานวณสะสม หมายถึง จํานวนหนวยกิตท้ังหมดของทุกรายวิชาทุกภาคการศึกษาท่ี

นิสติไดรับเกรด A, B+, B, C+, C, D+, D หรือ  F 

  7.7 หนวยกติท่ีสอบได หมายถงึ จํานวนหนวยกติรายวชิาท่ีนิสติสอบไดรับ A, B+, B, C+, C, 

D+, D, F, S, E หรือ G ในกรณีท่ีนิสิตสอบไดรายวิชาใดมากกวาหนึ่งคร้ัง หรือสอบไดรายวิชาใดท่ีระบุไวเทียบเทา

รายวชิาท่ีสอบไดมาแลวใหนับจํานวนหนวยกติสอบไดเพยีงคร้ังเดยีว 
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  7.8  กรณท่ีีลงทะเบียนเรียนซ้ําหรือเรียนเนนในรายวชิาใด เมื่อไดรับเกรดหรือคาระดับคะแนนใหม ให

นําเกรดหรือคาระดับคะแนนใหมมาคํานวณในรายวิชานั้น โดยไมนําเกรดหรือคาระดับคะแนนเดิมมาคํานวณในคา

ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade-Point Average : CGPA) ท้ังนี้ใหนับจํานวนหนวยกิตสอบไดเพียงคร้ัง

เดยีว 

ขอ 8  จํานวนหนวยกติรวมตลอดหลักสูตรและระยะเวลาในการศึกษา 

  8.1  หลักสูตรไมนอยกวา 6 ปการศึกษา ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 180 

หนวยกิตและนิสิตตองลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยไมนอยกวา  10 ภาคการศึกษาปกติหรือ 5 ปการศึกษา แตใช

เวลาศึกษาไมเกิน 24 ภาคการศึกษาปกติ หรือ 12 ปการศึกษา นับตั้งแตวันลงทะเบียนคร้ังแรกในหลักสูตรนี้ หรือ

เปนไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษาขององคกรวชิาชีพ 

  8.3  หลักสูตร 4 ปการศึกษา ใหมจีํานวนหนวยกติรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 120 หนวยกติและ

นิสติตองลงทะเบียนเรียนในมหาวทิยาลัยไมนอยกวา 6 ภาคการศึกษาปกติหรือ 3 ปการศึกษา แตใชเวลาศึกษาไมเกนิ 

16 ภาคการศึกษาปกตหิรือ 8 ปการศึกษา นับต้ังแตวันลงทะเบียนคร้ังแรกในหลักสูตรน้ี หรือเปนไปตามมาตรฐานการ

จัดการศึกษาขององคกรวชิาชีพ 

 

หมวด 3 

หลักสูตร 

 ขอ 9   ประเภทและโครงสรางของหลักสูตร 

  9.1  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ เปนหลักสูตรปริญญาตรีท่ีเนนใหมีความรู ทักษะทางวิชาการ

และสามารถนําไปประยุกตใชในสถานการณจริงไดอยางสรางสรรค ซึ่งจะประกอบดวยโครางสรางหลักสูตร ดังน้ี 

   9.1.1 หมวดศึกษาท่ัวไป มจีํานวนหนวยกติไมนอยกวา 30 หนวยกติ 

   9.1.2 หมวดวชิาเฉพาะในระดับปริญญาตรี ตองมจีํานวนหนวยกติ ดังน้ี 

    (1) หลักสูตรไมนอยกวา 6 ปการศึกษาไมนอยกวา 108 หนวยกติ 

    (2) หลักสูตร 5 ปการศึกษาไมนอยกวา 90 หนวยกติ 

    (3) หลักสูตร 4 ปการศึกษาไมนอยกวา 72 หนวยกติ 

    อนึ่ง อาจจัดการศึกษาในหมวดวิชาเฉพาะในลักษณะวิชาเอกเดี่ยว วิชาเอกคู หรือ

วิชาเอกและวิชาโท โดยจํานวนหนวยกิตของวิชาเอกตองไมนอยกวา 30 หนวยกิต และจํานวนหนวยกิตวิชาโทตองมี

หนวยกิตไมนอยกวา 15 หนวยกิต ในกรณีท่ีเปนวิชาเอกคูตองเพิ่มจํานวนหนวยกิตของวิชาเอกอีกไมนอยกวา 30 

หนวยกิต ดังนั้นวิชาเอกคูตองมีจํานวนหนวยกิตของวิชาเอกรวมไมนอยกวา 60 หนวยกิต ท้ังนี้จํานวนหนวยกิตรวม 

ตลอดหลักสูตรตองไมนอยกวา 150 หนวยกติ 

   9.1.3 หมวดวชิาเลอืกเสรี ตองมจีํานวนหนวยกติ ไมนอยกวา 6 หนวยกติ 

  9.2  หลักสูตรปริญญาตรีแบบกาวหนาทางวิชาการ เปนหลักสูตรปริญญาตรีท่ีเนนใหมีความรู

ความสามารถระดับสูง โดยกําหนดใหผูเรียนไดศึกษาบางรายวชิาในระดับบัณฑติศึกษาท่ีเปดสอนอยู และสนับสนุนให

ไดทําวจิัยทางวชิาการ ซึ่งจะประกอบดวยโครงสรางหลักสูตร ดังน้ี 

   9.2.1 หมวดศึกษาท่ัวไป มจีํานวนหนวยกติไมนอยกวา 30 หนวยกติ 

   9.2.2 หมวดวชิาเฉพาะในระดับปริญญาตรี ตองมจีํานวนหนวยกติ ดังน้ี 

    (1) หลักสูตรไมนอยกวา 6 ปการศึกษาไมนอยกวา 108 หนวยกติ 

    (2) หลักสูตร 5 ปการศึกษาไมนอยกวา 90 หนวยกติ 
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    (3) หลักสูตร 4 ปการศึกษาไมนอยกวา 72 หนวยกติ 

   9.2.3 หมวดวชิาเฉพาะในระดับบัณฑติศึกษาตองมจีํานวนหนวยกติไมนอยกวา 12 หนวยกติ 

   9.2.4 หมวดวชิาเลอืกเสรี ตองมจีํานวนหนวยกติ ไมนอยกวา 6 หนวยกติ 

  9.3  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ เปนหลักสูตรปริญญาตรีท่ีมีความรอบรูท้ัง

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เนนใหมีความรู สมรรถนะ และทักษะทางวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ หรือมีสมรรถนะ

และทักษะดานการปฏบัิติเชิงเทคนิคขงิศาสตรในสาขาน้ัน ๆ โดยผานการฝกงานในสถานประกอบการหรือสหกจิศึกษา 

ซึ่งจะตองประกอบดวยโครงสรางหลักสูตร ดังน้ี 

   9.3.1 หมวดศึกษาท่ัวไป มจีํานวนหนวยกติไมนอยกวา 30 หนวยกติ 

   9.3.2 หมวดวชิาเฉพาะในระดับปริญญาตรี ตองมจีํานวนหนวยกติ ดังน้ี 

    (1) หลักสูตรไมนอยกวา 6 ปการศึกษาไมนอยกวา 108 หนวยกติ 

    (2) หลักสูตร 5 ปการศึกษาไมนอยกวา 90 หนวยกติ 

    (3) หลักสูตร 4 ปการศึกษาไมนอยกวา 72 หนวยกติ 

    อนึ่ง อาจจัดการศึกษาในหมวดวิชาเฉพาะในลักษณะวิชาเอกเดี่ยว วิชาเอกคู หรือ

วิชาเอกและวิชาโท โดยจํานวนหนวยกิตของวิชาเอกตองไมนอยกวา 30 หนวยกิต และจํานวนหนวยกิตวิชาโทตองมี

หนวยกิตไมนอยกวา 15 หนวยกิต ในกรณีท่ีเปนวิชาเอกคูตองเพิ่มจํานวนหนวยกิตของวิชาเอกอีกไมนอยกวา 30 

หนวยกิต ดังนั้นวิชาเอกคูตองมีจํานวนหนวยกิตของวิชาเอกรวมไมนอยกวา 60 หนวยกิต ท้ังนี้จํานวนหนวยกิตรวม 

ตลอดหลักสูตรตองไมนอยกวา 150 หนวยกติ 

   9.3.3 หมวดวชิาเลอืกเสรี ตองมจีํานวนหนวยกติ ไมนอยกวา 6 หนวยกติ 

    หลักสูตรอาจจัดเปนหลักสูตรตอเนื่อง เพื่อเนนการเพิ่มเติมความรูและทักษะการ

ปฏบัิติงานขัน้สูงแกผูท่ีมทัีกษะการปฏบัิติงานอยูแลว 

  9.4 หลักสูตรปริญญาตรีแบบกาวหนาทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ เปนหลักสูตรปริญญาตรีสําหรับ

ผูเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ เนนใหมีความรูและสมรรถนะทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการขั้นสูงโดยใชหลักสูตรท่ีเปด

สอนอยูแลวใหรองรับศักยภาพของผูเรียน โดยกําหนดใหผูเรียนไดศึกษาบางรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเปดสอน

อยูและสนับสนุนใหไดทําวิจัยหรือการฝกปฏิบัติขั้นสูงในหนวยงาน องคกร หรือสถานประกอบการ ซึ่งประกอบดวย

โครงสรางหลักสูตร ดังนี้ 

   9.4.1 หมวดศึกษาท่ัวไป มจีํานวนหนวยกติไมนอยกวา 30 หนวยกติ 

   9.4.2 หมวดวชิาเฉพาะในระดับปริญญาตรี ตองมจีํานวนหนวยกติ ดังน้ี 

    (1) หลักสูตรไมนอยกวา 6 ปการศึกษาไมนอยกวา 108 หนวยกติ 

    (2) หลักสูตร 5 ปการศึกษาไมนอยกวา 90 หนวยกติ 

    (3) หลักสูตร 4 ปการศึกษาไมนอยกวา 72 หนวยกติ 

   9.4.3 หมวดวชิาเฉพาะในระดับบัณฑติศึกษาตองมจีํานวนหนวยกติไมนอยกวา 12 หนวยกติ 

   9.4.4 หมวดวชิาเลอืกเสรี ตองมจีํานวนหนวยกติ ไมนอยกวา 6 หนวยกติ 
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หมวด 4 

อาจารย 

 ขอ 10  จํานวน คุณวุฒ ิและคุณสมบัติของอาจารย 

  10.1 หลักสูตรปริญญาตรีทางวชิาการ 

   10.1.1 อาจารยประจําหลักสูตร  มีคุณวุฒิไมตํ่ากวาปริญาโทหรือเทียบเทา หรือมีตําแหนงทาง

วชิาการไมตํ่ากวาผูชวยศาสตราจารย และมผีลงานทางวชิาการท่ีไมใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา ซึ่งไดรับ

การเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย 1 เร่ืองใน

รอบ 5 ปยอนหลัง 

   10.1.2 อาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตร มจีํานวนไมนอยกวา 5 คน โดอยมคีุณวุฒิไมตํ่ากวาปริญา

โทหรือเทียบเทา หรือมีตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวาผูชวยศาสตราจารย และมีผลงานทางวิชาการท่ีไมใชสวนหนึ่ง

ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา ซึ่งไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารง

ตําแหนงทางวชิาการอยางนอย 1 เร่ืองในรอบ 5 ปยอนหลัง 

    กรณีท่ีมีการจัดการศึกษาวิชาเอกมากกวา 1 สาขาวิชา ตองมีอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรท่ีมคีุณวุฒิและคุณสมบัติตรงหรือสัมพันธกับสาขาวชิาท่ีเปดสอนไมนอยกวาวชิาเอกละ 3 คน 

   10.1.3 อาจารยผูสอน อาจเปนอาจารยประจําหรืออาจารยพิเศษ โดยมีคุณวุฒิไมตํ่ากวา

ปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือมีตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวาผูชวยศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ี

สัมพันธกัน หรือในสาขาวชิาของรายวชิาท่ีสอน 

    กรณีท่ีอาจารยประจํามีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทา ท่ีทําหนาท่ีสอนกอนท่ีเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 จะประกาศใช ใหสามารถทําหนาท่ีเปนอาจารยผูสอนตอไปได 

    กรณท่ีีเปนอาจารยพเิศษมคีุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทา ตองมปีระสบการณทํางานท่ี

เกี่ยวของกับการสอนในสาขาวิชานั้นมาแลวไมนอยกวา 6 ป และมีช่ัวโมงสอนไดไมเกินรอยละ 50 ของจํานวนช่ัวโมง

สอนในรายวชิาน้ัน ๆ 

  10.2 หลักสูตรปริญญาตรีทางวชิาชีพหรือปฏบัิติการ และหลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) 

   10.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร  มีคุณวุฒิไมตํ่ากวาปริญาโทหรือเทียบเทา หรือมีตําแหนงทาง

วชิาการไมตํ่ากวาผูชวยศาสตราจารย และมผีลงานทางวชิาการท่ีไมใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา ซึ่งไดรับ

การเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย 1 เร่ืองใน

รอบ 5 ปยอนหลัง 

    กรณท่ีีเปนหลักสูตรเนนทักษะดานวชิาชีพตองมคีุณสมบัติตามมาตรฐานวชิาชีพน้ันๆ 

    กรณีท่ีรวมผลิตกับหนวยงานอื่นท่ีไมใชสถาบันอุดมศึกษา ตองมีคุณวุฒิไมตํ่ากวา

ปริญาตรีหรือเทียบเทา และมปีระสบการณการทํางานในหนวยงานแหงน้ันไมนอยกวา 6 ป 

   10.2.2 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร มีจํานวนไมนอยกวา 5 คน โดยมีคุณวุฒิไมตํ่ากวาปริญา

โทหรือเทียบเทา หรือมีตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวาผูชวยศาสตราจารย และมีผลงานทางวิชาการท่ีไมใชสวนหนึ่ง

ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา ซึ่งไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารง

ตําแหนงทางวชิาการอยางนอย 1 เร่ืองในรอบ 5 ปยอนหลัง 

    กรณีท่ีเปนหลักสูตรเนนทักษะดานการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตรสาขาวิชานั้น ๆ ตองมี

อาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตรอยางนอย 2 ใน 5 คนท่ีมปีระสบการณในดานปฏบัิติการ ซึ่งอาจเปแนอจารยประจําหรือ
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เปนบุคลากรท่ีมา จากหนวยงานนัน้โดยมคีุณวุฒิไมตํ่ากวาปริญญตรีหรือเทียบเทา และมีประสบการณการทํางานใน

หนวยงานแหงวน้ันไมนอยกวา 6 ป 

    กรณีท่ีมีการจัดการศึกษาวิชาเอกมากกวา 1 สาขาวิชา ตองมีอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาท่ีเปดสอนไมนอยกวาเอกละ 3 คน และหากเปน

หลักสูตรท่ีเนนทักษะดานการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตรสาขาวิชานั้น ๆ ตองมีสัดสวนอาจารยท่ีมีประสบการณดาน

การปฏบัิตกิาร 1 ใน 3 คน 

   10.2.3 อาจารยผูสอน อาจเปนอาจารยประจําหรืออาจารยพิเศษ โดยมีคุณวุฒิไมตํ่ากวา

ปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือมีตําแหนงมางวิชาการไมตํ่ากวาผูชวยศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ี

สัมพันธกัน หรือในสาขาวชิาของรายวชิาท่ีสอน 

    กรณท่ีีอาจารยประจาํมคีุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทา และทําหนาท่ีสอนกอนท่ีเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 จะประกาศใช ใหสามารถทําหนาท่ีเปนอาจารยผูสอนตอไปได 

    กรณีท่ีเปนอาจารยพิเศษมีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทา ตองมีประสบการณการ

ทํางานท่ีเกี่ยวของกับการสอนในสาขาวชิาน้ันมาแลวไมนอยกวา 6 ป และมช่ัีวโมงสอนไดไมเกนิรอยละ 50 ของจํานวน

ช่ัวโมงสอนในรายวชิาน้ัน ๆ 

    กรณท่ีีเปนหลักสูตรเนนทักษะดานวชิาชีพตองมคีุณสมบัติตามมาตรฐานวชิาชีพน้ันๆ 

 

หมวด 5 

การรับเขาศกึษาและการลงทะเบยีนเรยีน 

 ขอ 11  การรับสมัครเขาเปนนสิติ 

  11.1  คุณสมบัติของผูสมัครเขาเปนนิสติ 

   ตองสําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา และคุณสมบัติอื่นตามท่ี

มหาวทิยาลัยกําหนดในหลักสูตร หรือ 

   กรณีท่ีเปนหลักสูตรแบบกาวหนาท้ังทางวิชาชีพ และทางวิชาชีพหรือทางปฏิบัตกิาร ตองสําเร็จ

การศึกษาไมตํ่ากวามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา โดยมคีาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumutative Grage-Point 

Average : CGPA) ตองไม ตํ่ากวา 3.50 จากระบบ 4  ระดับคะแนนหรือเทียบเทา และมีคุณสมบัติอื่นตามท่ี

มหาวิทยาลัยกําหนดในหลักสูตร อนึ่ง ระหวางการศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีแบบกาวหนา ตองมีผลการเรียนท่ีมี

คาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumutative Grage-Point Average : CGPA)  3.50 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือ

เทียบเทา หากมผีลการเรียนในภาคการศึกษาใดภาคการศึกษาหนึ่งมคีาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumutative Grage-

Point Average : CGPA)  3.50 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเทา ใหถือวาขาดคุณสมบัติในการศึกษาหลักสูตร

แบบกาวหนา   

  11.2  การคัดเลอืกผูสมัครเขาศึกษาเปนนิสติใหเปนตามท่ีมหาวทิยาลัยกําหนด 

  11.3  มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาอนุมัติใหรับนิสติหรือนักศึกษาจากสาขาวชิาอื่นในมหาวิทยาลัยหรือ

จากสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ เขาเปนนิสติ 
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 ขอ 12 การขึ้นทะเบียนเปนนิสติ 

  12.1 ผูสมัครเขาเปนนิสิตท่ีผานการคัดเลือกแลวจะมีสภาพเปนนิสิตก็ตอเมื่อไดขึ้นทะเบียนเปนนิสิต

แลว 

  12.2  ผูสมัครเขาเปนนิสิตท่ีผานการคัดเลือกแลวจะตองขึ้นทะเบียนเปนนิสิต พรอมท้ังชําระเงินตาม

ระเบียบหรือประกาศของมหาวทิยาลัย  

  12.3  ผูสมัครเขาเปนนิสิตท่ีผานการคัดเลือกใหเขาเปนนิสิตในหลักสูตรสาขาวิชาใด ตองขึ้นทะเบียน

เปนนิสิตสาขาวิชานั้น ท้ังนี้หากนิสิตจะโอนยายสาขาวิชาหรือเปลี่ยนวิชาเอกในภายหลังจะตองไดรับการอนุมัติจาก

มหาวทิยาลัย  

 ขอ 13  การเทียบโอนรายวชิาหรือโอนหนวยกติ 

  13.1  การเทียบโอนรายวชิาหรือโอนหนวยกติภายในมหาวทิยาลัย 

   13.1.1 คุณสมบัติของนิสิตท่ีขอเทียบโอนภายในมหาวิทยาลัยได คือ นิสิตท่ีตองการยาย

สาขาวชิา นิสติท่ีไดรับอนุมัติใหคนืสภาพนิสติ และนิสติท่ีเปนผูสําเร็จการศึกษาในสาขาวชิาอื่นของมหาวทิยาลัย 

   13.1.2  หลักเกณฑการขอเทียบโอนภายในมหาวทิยาลัย คอื 

    (1)  เปนรายวชิาหรือกลุมรายวชิาในหลักสูตรท่ีเคยศึกษาในมหาวทิยาลัย 

    (2)  เปนรายวิชาหรือกลุมรายวชิาท่ีบรรจุในหลักสูตรของคณะวชิาหรือสาขาวชิาท่ีขอ

เทียบโอน 

    (3)  เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาท่ีมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไมนอยกวาสามในสี่ของ

รายวชิาหรือกลุมรายวชิาท่ีขอเทียบโอน 

    (4)  เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาท่ีสอบไดไมตํ่ากวาเกรด C หรือคาระดับคะแนน 

2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน หรือเทียบเทา  

    (5)  จํานวนหนวยกิตของรายวิชาหรือกลุมรายวิชาท่ีขอเทียบโอนจะตองรวมกันแลว

ไมเกนิสามในสี่ของจํานวนหนวยกติรวมตลอดหลักสูตรท่ีรับโอน 

    (6)  การเทียบโอนในหลักสูตรใดหลักสูตรหน่ึง จะตองไมเกนิช้ันปและภาคการศึกษาท่ี

มนิีสติศึกษาอยู 

    (7)  ใหนิสิตยื่นคํารองขอเทียบโอนรายวิชาและหรือหนวยกิต ตอสํานักวิชาการให

เสร็จสิ้นภายใน 1 ภาคการศึกษานับจากการลงทะเบียนเรียนคร้ังแรก 

   13.1.3 กรณีท่ีนิสิตไดศึกษารายวิชาใดๆ ในสาขาวิชาเดียวกันมาแลว ใหใชผลการเรียนรูตาม

ระดับขัน้คะแนนเดมิท่ีไดรับ 

  13.2  การเทียบโอนรายวชิาหรือโอนหนวยกติจากสถาบันอื่น 

   13.2.1  คุณสมบัติของผูท่ีขอเทียบโอนจากสถาบันอื่น คอื 

    (1)  ตองมคีุณสมบัติของผูสมัครเขาศึกษาตามประกาศของมหาวทิยาลัย 

    (2)  ตองผานหลักเกณฑการคัดเลือกอยางใดอยางหนึ่ ง  ตามประกาศของ

มหาวทิยาลัย 

    (3)  ตองเปนหรือเคยเปนนิสิตของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเทาใน

หลักสูตรท่ีกระทรวงศึกษาธิการ หรือหนวยงานของรัฐท่ีมอํีานาจตามกฎหมายรับรอง 

    (4)  ไมเปนผูถูกคัดช่ือออกหรือถูกไลออกหรือใหพนสภาพนิสิต ดวยเหตุถูกลงโทษ 

ทางวนัิยจากสถาบันอุดมศึกษาใดมากอน 
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   13.2.2 หลักเกณฑการขอเทียบโอนจากสถาบันอื่น คอื 

    (1)  เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเทาท่ี

กระทรวงศึกษาธิการ หรือหนวยงานของรัฐท่ีมอํีานาจตามกฎหมายรับรอง 

    (2)  เปนรายวิชาหรือกลุมรายวชิาท่ีบรรจุในหลักสูตรของคณะวชิาหรือสาขาวชิาท่ีขอ

เทียบโอน   

    (3)  เปนรายวชิาหรือกลุมรายวิชาท่ีมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไมนอยกวาสาม ในสี่ของ

รายวชิาหรือกลุมรายวชิาท่ีขอเทียบโอน 

    (4)  เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาท่ีสอบไดไมตํ่ากวาเกรด C หรือคาระดับคะแนน 

2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน หรือเทียบเทา หรือเปนไปตามประกาศของมหาวทิยาลัย 

    (5)  จํานวนหนวยกิตของรายวิชาหรือกลุมรายวิชาท่ีขอเทียบโอนนับรวมกันแลวไม

เกนิสามในสี่ของจํานวนหนวยกติรวมตลอดหลักสูตรท่ีรับโอน 

    (6)  นิสิตจะตองลงทะเบียนเรียนและมีผลการศึกษาไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวน

หนวยกติ รวมท้ังหมดของหลักสูตร จงึจะมสีทิธ์ิสําเร็จการศึกษา แตไมมสีทิธ์ิไดรับปริญญาเกยีรตินิยม 

    (7)  การเทียบโอนในหลักสูตรใดหลักสูตรหน่ึง จะตองไมเกนิช้ันปและภาคการศึกษาท่ี

มนิีสติศึกษาอยูหรือไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวทิยาลัย 

    (8) นิสิตท่ีไดรับการเทียบโอนรายวิชาหรือโอนหนวยกิตจากสถาบันอื่น จะตองใช

เวลาศึกษาอยูในมหาวทิยาลัยอยางนอยหน่ึงปการศึกษา หรือ 2 ภาคการศึกษาปกติ 

    (9)  ใหนิสิตยื่นคํารองขอเทียบโอนรายวิชาและหรือหนวยกิตตอสํานักวิชาการใหเสร็จ

สิ้นภายใน 1 ภาคการศึกษานับจากการลงทะเบียนเรียนคร้ังแรก ท้ังนี้ตองเปนผลการศึกษาท่ีไดรับกอนการ ขึ้นทะเบียน

เปนนิสติมหาวทิยาลัย 

    กรณท่ีีนสิติสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีมาแลว และประสงคท่ีจะศึกษาปริญญาตรี

ท่ีสอง ใหยกเวนรายวชิาในหมวดศึกษาท่ัวไปจํานวน 30 หนวยกติ 

  13.3  การเทียบโอนความรูและการใหหนวยกิตจากการศึกษานอกระบบและหรือการศึกษาตาม

อัธยาศัยเขาสูการศึกษาในระบบ 

   13.3.1  คุณสมบัติของผูท่ีขอเทียบโอนความรูและการใหหนวยกิต ใหเปนไปตามระเบียบและ

ประกาศของมหาวทิยาลัย  

   13.3.2 หลักเกณฑการขอเทียบโอนความรูและการใหหนวยกติ คอื 

    (1) การเทียบโอนความรูจะเทียบเปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาตามหลักสูตรท่ีผูขอ

เทียบโอนตองการ 

    (2)  วิธีการประเมินเพื่อการเทียบโอนประสบการณและความรูในแตละรายวิชาหรือ

กลุมรายวิชาและเกณฑการตัดสินของการประเมินใหเปนไปตามระเบียบและประกาศของมหาวิทยาลัย โดยความ

เห็นชอบของสภามหาวทิยาลัย 

    (3)  ผลการประเมนิของรายวชิาหรือกลุมวิชาท่ีจะเทียบโอนประสบการณและความรู

ไดตองไดไมตํ่ากวาเกรด C หรือคาระดับคะแนน 2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน หรือเทียบเทา ท้ังน้ีจะไมมกีารนําผล

การประเมินมาคํานวณเปนคาระดับคะแนนเฉลี่ย (Grade-Point Average : GPA) และคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

(Cumulative Grade-Point Average : CGPA)  
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    (4)  การบันทึกผลการเรียนใหบันทึกตามวิธีการประเมินซึ่งเปนไปตามประกาศของ

มหาวทิยาลัย 

    (5)  การเทียบรายวิชาหรือกลุมรายวชิาจากการศึกษานอกระบบ/หรือการศึกษาตาม

อัธยาศัยใหเทียบโอนหนวยกิตไดรวมกันไมเกินสามในสี่ของจํานวนหนวยกิตรวมตลอดของหลักสูตรท่ีขอเทียบโอน 

ท้ังน้ีใหเปนไปตามระเบียบ ขอกําหนด ขอบังคับ และประกาศของสภามหาวทิยาลัย 

    (6) นิสิตท่ีไดรับการเทียบโอนประสบการณและความรู จะตองใชเวลาศึกษาอยูใน

มหาวทิยาลัยอยางนอยหน่ึงปการศึกษา หรือ 2 ภาคการศึกษาปกติ 

     (7) ใหนิสิตยื่นคํารองขอเทียบโอนประสบการณและความรูตอสํานักวิชาการใหเสร็จ

สิ้นภายในภาคการศึกษาน้ันๆ 

 ขอ 14  ประเภทของสภาพนิสติ ม ี2 ประเภท คอื นิสติสภาพปกติ และนิสติสภาพวทิยาทัณฑ 

  14.1  นิสติสภาพปกติ ไดแก 

   14.1.1  นิสติท่ีลงทะเบียนเรียนทุกภาคการศึกษาตามท่ีกําหนดไวในหลักสูตร 

   14.1.2  นิสติท่ีสอบไดคาระดับคะแนนเฉลีย่สะสม (Cumulative Grade-Point Average : CGPA) ไม

ตํ่ากวา 2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน 

   14.1.3  นิสติจากสถาบันอื่นท่ีลงทะเบียนเรียนบางรายวชิาท่ีมหาวทิยาลัยเปดสอน 

  14.2  นิสิตสภาพวิทยาทัณฑ ไดแก นิสิตท่ีสอบไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade-

Point Average : CGPA) ต้ังแต 1.50 ถงึ 1.99 จากระบบ 4 ระดับคะแนน 

 ขอ 15  การลงทะเบียนเรียน 

  15.1  การกําหนดวันและวิธีการลงทะเบียนเรียนในแตละภาคการศึกษาใหเปนไปตามประกาศของ

มหาวทิยาลัย 

  15.2  นิสิตสภาพปกติใหลงทะเบียนเรียนไดไมนอยกวา 9 หนวยกิตและไมเกิน 22 หนวยกิตใน            

แตละภาคการศึกษาปกติ สําหรับภาคการศึกษาฤดูรอนใหลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน 9 หนวยกิต ยกเวนนิสิตท่ีจะ

สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรในภาคการศึกษานั้นๆ ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากคณบดีใหลงทะเบียนเรียนได และ

เสนออธิการบดเีพื่อทราบตอไป 

  15.3  นิสิตสภาพวิทยาทัณฑ ลงทะเบียนเรียนไดไมเกนิ 15 หนวยกิตในแตละภาคการศึกษาปกติ และ

ไมเกิน 6 หนวยกิตในภาคการศึกษาฤดูรอน เวนแตจะไดรับความเห็นชอบจากคณบดีและเสนออธิการบดีเพื่อทราบ

ตอไป 

  15.4  นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนท่ีสถาบันอื่น และนิสิตตางสถาบันสามารถลงทะเบียนเรียนใน

มหาวทิยาลัยเวสเทิรนได ท้ังน้ีใหปฏบัิติตามประกาศมหาวทิยาลัยเวสเทิรนเร่ืองการศึกษาขามสถาบัน 

  15.5  การลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดเปนพิเศษโดยไมนับหนวยกิต ในลักษณะเปนผูรวมฟงการ

บรรยาย นิสิตอาจกระทําได แตท้ังนี้จํานวนหนวยกิตท่ีลงทะเบียนเรียนท้ังหมดของภาคการศึกษานั้นๆ จะตองไมเกนิ 

22 หนวยกิตสําหรับนิสิตสภาพปกติ และไมเกิน 15 หนวยกิตสําหรับนิสิตสภาพวิทยาทัณฑ ท่ีระบุไวในขอ 15.2 หรือ 

15.3 

  15.6  การลงทะเบียนเรียนจะตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษาและเปนไปตามประกาศ

ของมหาวทิยาลัย  

  15.7  การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณตอเมื่อไดชําระคาลงทะเบียน คาบํารุงและคาธรรมเนียมตางๆ 

ของมหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว นิสิตผูใดชําระคาลงทะเบียน คาบํารุงและคาธรรมเนียมตางๆ ภายหลังวันท่ี
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มหาวิทยาลัยกําหนด จะตองชําระคาปรับตามประกาศมหาวิทยาลัย  กรณีท่ีนิสิตลงทะเบียนเรียนไมสมบูรณในภาค

การศึกษาใดภายในกําหนดตามประกาศของมหาวทิยาลัยจะไมมีสิทธ์ิเรียนในภาคการศึกษานั้น เวนแตจะไดรับอนุมัติ

จากอธิการบดเีปนกรณไีป 

  15.8  นิสิตท่ีจะสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและเหลือรายวิชาเรียนตามหลักสูตรมีจํานวน              

หนวยกิตนอยกวาเกณฑท่ีกําหนดไวคือนอยกวา 9 หนวยกิต ในขอ 15.2 ใหลงทะเบียนเรียนเทาจําหนวนหนวยกิตท่ี

เหลือได 

 ขอ 16  การขอเพิ่ม ขอลด หรือขอถอนรายวชิา (ติด W)  

  16.1  การขอเพิ่มรายวชิา กระทําไดภายใน 2 สัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกต ิหรือภายในสัปดาห

แรกของภาคการศึกษาฤดูรอน 

  16.2  การขอลดรายวิชา กระทําไดภายใน 2 สัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกติ หรือภายในสัปดาห

แรกของภาคการศึกษาฤดูรอน และรายวชิาท่ีขอลดน้ีจะไมบันทึกในใบรายงานผลการศึกษา 

  16.3  การขอถอนรายวิชา (ติด W) กระทําไดหลังจาก 2 สัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกติ และไม

เกิน 12 สัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกติ หรือหลังจากสัปดาหแรกของภาคการศึกษาฤดูรอน แตไมเกิน 4 สัปดาห

นับจากวันเร่ิมการเรียนของภาคการศึกษาฤดูรอน และรายวชิาท่ีเพกิถอนจะบันทึก W ในรายงานผลการศึกษา 

  16.4  การขอเพิ่ม ขอลด หรือขอถอนรายวชิา (ติด W) นัน้ จํานวนหนวยกิตรวมหลังจากการเพิ่ม ลด 

หรือถอนรายวชิา (ติด W) แลวจะตองเปนไปตามเกณฑท่ีระบุไวคอืไมนอยกวา 9 หนวยกติและไมเกนิ 22 หนวยกิ

ตแตละภาคการศึกษาปกติ และไมเกนิ 9 หนวยกติในภาคการศึกษาฤดูรอน ดังรายละเอียดในขอ 15.2 สําหรับนิสติ

สภาพปกติ หรือไมเกนิ 15 หนวยกติในแตละภาคการศึกษาปกติ และไมเกนิ 6 หนวยกติในภาคการศึกษาฤดูรอน ดัง

รายละเอียดในขอ 15.3 สําหรับนิสติสภาพวทิยาทัณฑ 

 

หมวด 6 

คาบาํรุงและคาธรรมเนยีมการศกึษา 

 ขอ 17  นิสิตตองชําระคาบํารุงการศึกษา และคาธรรมเนียมการศึกษาตามระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยท่ีกําหนด

ตามประกาศมหาวทิยาลัย 

 ขอ 18  การขอคนืคาลงทะเบียนเรียนรายวชิา 

  18.1  รายวชิาใดท่ีมหาวทิยาลัยประกาศงดการเรียนการสอนท้ังภาคการศึกษา นิสติผูลงทะเบียนเรียน

รายวชิาน้ันมสีทิธ์ิขอเงนิคาลงทะเบียนรายวชิาดังกลาวคนืไดเต็มจํานวน  

  18.2  มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินคาลงทะเบียนเรียนรายวิชา เมื่อพนกําหนดการลงทะเบียน

ปกติไมวากรณใีดๆ 

  18.3  กรณีท่ีนิสิตขอลดรายวิชา นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชานี้ใหมไดโดยไมตองชําระ

คาลงทะเบียนเรียนใหม และตองชําระคาธรรมเนียมตามประกาศของมหาวทิยาลัย 

  18.4  กรณีท่ีนิสิตขอถอนรายวิชา (ติด W) นิสิตท่ีจะลงทะเบียนเรียนรายวิชานี้ใหมจะตองชําระ

คาลงทะเบียนเรียนใหมและตองชําระคาธรรมเนียมตามประกาศของมหาวทิยาลัย 

 ขอ 19  การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนิสติ 

  19.1  ในกรณท่ีีนิสติไมไดลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติไมวากรณใีด ยกเวนภาคการศึกษาฤดู

รอน นิสิตตองลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนิสิตตามประกาศของมหาวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา เพื่อรักษาสภาพนสิติ 
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หากนิสติไมไดลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนิสติตอเนื่องกัน 2 ภาคการศึกษาปกติตามกําหนด มหาวทิยาลัยจะใหนิสพิน

สภาพการเปนนิสติ 

  19.2  การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนิสิตใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายในสัปดาหท่ี 4 นับจาก   วัน

เปดภาคการศึกษา 

 ขอ 20  การลาพักการเรียน 

  นิสติอาจยื่นคํารองขออนุมัติลาพักการเรียนตอมหาวทิยาลัยไดในกรณตีอไปน้ี 

  20.1 ไดรับทุนแลกเปลี่ยนนิสิตระหวางประเทศหรือไดรับทุนอื่นใด ซึ่งมหาวิทยาลัยเห็นสมควร

สนับสนุน 

  20.2 เจ็บปวยจนตองพักรักษาตัวตามความเห็นของแพทยท่ีมใีบอนุญาตประกอบวชิาชีพเวชกรรมช้ัน 

1 ท่ีรักษาเปนเวลานานเกนิกวารอยละ 20 ของเวลาเรียนท้ังหมดในภาคการศึกษาน้ัน 

  20.3 มเีหตุจําเปนสวนตัวอื่นๆ ท่ีอธิการบดเีห็นสมควร 

  20.4 การลาพักการเรียน นิสิตตองยื่นคํารองตอมหาวิทยาลัยโดยเร็วท่ีสุด เมื่อไดรับอนุมัติแลวตอง

แจงใหงานทะเบียนทราบ 

  20.5 การลาพักการเรียนใหอนุมัติไดคร้ังละไมเกิน 1 ภาคการศึกษา ถานิสิตยังมีความจําเปนตองขอ

ลาพักการเรียนตอไปอีก ใหยื่นคํารองขอลาพักการเรียนใหม 

  20.6 ในกรณีท่ีนิสิตไดรับอนุมัติใหลาพักการเรียนใหนับระยะเวลาท่ีลาพักรวมอยูในระยะเวลา

การศึกษาดวย 

  20.7 ในระหวางท่ีไดรับอนุมัติใหลาพักการเรียนนิสติตองชําระคาบํารุง และคาธรรมเนียมอื่นๆ ตาม

ประกาศมหาวทิยาลัยทุกภาคการศึกษาปกติ เพื่อรักษาสภาพนิสติอยางตอเนื่องกัน 2 ภาคการศึกษาปกติตามกําหนด 

หากนิสติไมไดลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนิสติตอเนื่องกัน 2 ภาคการศึกาตามกําหนด จะพนสภาพนิสติตามเกณฑท่ี

ระบุไวในขอ 19.1 

 
หมวด 7 

การวัดและการประเมนิผลการศกึษา 

 ขอ 21  เวลาเรียน นิสติท่ีมสีทิธ์ิจะไดรับการวัดและการประเมินผลการศึกษาในรายวิชาใดๆ จะตองมเีวลาเรียน

ในรายวชิาน้ันๆ ไมตํ่ากวารอยละ 80 ของเวลาเรียนท้ังหมดของรายวชิาน้ัน ในกรณท่ีีนิสติมเีวลาเรียนตํ่ากวาท่ีกําหนด 

มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาอนุญาตหรือไมอนุญาตใหไดรับการวัดและการประเมินผลการศึกษาก็ได ท้ังนี้ อาจารย

ผูสอนในรายวชิาน้ันตองเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพจิารณา 

 ขอ 22  ระบบการประเมนิผลการศึกษา 

  22.1  การประเมนิผลการศึกษาของแตละรายวชิา ใหใชระบบ 4 ระดับคะแนน โดยแบงระดับคะแนน 8 

ชวงคะแนน ดังน้ี 

คาระดับคะแนน เกรด       ความหมาย 

4.00 A ดเีลศิ (Exceptional) 

3.50 B+ ดมีาก (Very Good) 

3.00 B ดี (Good) 

2.50 C+ คอนขางดี (Fair) 

2.00 C พอใช (Satisfactory) 
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   โดยจะกระทําไดในกรณดัีงตอไปน้ี 

   22.1.1 ในรายวชิาท่ีนิสติเขาสอบและหรือมผีลงานท่ีประเมนิไดเปนระดับขัน้ 

   22.1.2 เปลี่ยนจาก I กอนเสร็จสิ้นภายในภาคการศึกษาถัดไปท่ีนิสติลงทะเบียน 

   22.1.3 เปลี่ยนจาก IP ยกเวนรายวชิาโครงงาน หรือกจิกรรมอื่นท่ีไดรับมอบหมาย 

  22.2  นอกจากระบบคาระดับคะแนนระบบ 4 ระดับคะแนนตามขอ 22.1 แลว ยังอาจประเมินผล

การศึกษารายวชิาใดโดยไมมคีาระดับคะแนนไดดังน้ี 

เกรด              ความหมาย 

I ยังไมสมบูรณ (Incomplete) 

S พอใจ (Satisfactory) 

O พอใจมาก (Outstanding) 

U ยังไมพอใจ (Unsatisfactory) 

W ถอนรายวชิา (Withdrawal) 

WA รายวชิาท่ีไดรับการยกเวนไมตองลงทะเบียน (Waive) 

IP การศึกษายังไมสิ้นสุด (In Progress) 

RF รายวชิาท่ีไดลงทะเบียนเรียนซ้ําในรายวชิาท่ีได F 

RD รายวชิาท่ีไดลงทะเบียนเรียนเนนในรายวชิาท่ีได D 

RD+ รายวชิาท่ีไดลงทะเบียนเรียนเนนในรายวชิาท่ีได D+ 

RC รายวชิาท่ีไดลงทะเบียนเรียนเนนในรายวชิาท่ีได C 

RC+ รายวชิาท่ีไดลงทะเบียนเรียนเนนในรายวชิาท่ีได C+ 

TR รายวชิาท่ีไดรับการเทียบโอน 

CS รายวชิาท่ีไดรับการเทียบโอนโดยการทดสอบมาตรฐาน 

CE รายวชิาท่ีไดรับการเทียบโอนโดยการทดสอบท่ีไมใชการทดสอบมาตรฐาน 

CT รายวชิาท่ีไดรับการเทียบโอนโดยการประเมนิการศึกษาหรือการอบรม 

CP รายวชิาท่ีไดรับการเทียบโอนโดยการจัดทําแฟมสะสมงาน 

   22.3  การใหเกรดท่ีไมมคีาระดับคะแนน 

   22.3.1 การใหเกรด I จะกระทําไดในกรณีท่ีนิสิตยังทํางานท่ีเปนสวนประกอบของการศึกษาใน

รายวิชานั้นยังไมสมบูรณ หรือขาดสอบโดยเหตุสุดวิสัยซึ่งไดรับการอนุมัติใหสอบภายหลังได และอาจารยผูสอน

เห็นสมควรใหรอผลการศึกษาโดยความเห็นชอบของคณบด ีแตท้ังน้ีจะตองดําเนินการเพื่อขอเปลี่ยนเกรด I ใหเสร็จสิ้น

ภายในภาคการศึกษาถัดไปท่ีนิสิตลงทะเบียนเรียน มิฉะนั้นเกรด I จะเปลี่ยนเปนเกรด F หรือ U แลวแตกรณีโดย

อัตโนมัติ 

   22.3.2 การใหเกรด S จะกระทําไดเมื่อผลการประเมินเปนท่ีพอใจในรายวิชาท่ีหลักสูตรกําหนด

ไววามกีารประเมนิผลอยางไมมคีาระดับคะแนน หรือรายวชิาท่ีนิสติขอลงทะเบียนเรียนเปนพเิศษโดยไมนับหนวยกติ 

คาระดับคะแนน เกรด          ความหมาย 

1.50 D+ คอนขางออน (Quite poor) 

1.00 D ออนมาก (Very Poor) 

0 F ตก (Fail) 
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   22.3.3 การใหเกรด O จะกระทําไดเมื่อผลการประเมินเปนท่ีพอใจมากในรายวิชาท่ีหลักสูตร

กําหนดไววามกีารประเมนิผลอยางไมมคีาระดับคะแนน หรือรายวชิาท่ีนิสติขอลงทะเบียนเปนพเิศษโดยไมนับหนวยกติ 

   22.3.4 การใหเกรด U จะกระทําไดเมื่อการประเมินผลไมเปนท่ีพอใจในรายวิชาท่ีหลักสูตร

กําหนดไววามกีารประเมนิผลอยางไมมคีาระดับคะแนน หรือรายวชิาท่ีนิสติขอลงทะเบียนเรียนเปนพเิศษโดยไมนับเปน

หนวยกติ หรือรายวชิาท่ีนิสติไมสามารถเปลี่ยนเกรด I ไดตามกําหนด 

   22.3.5 การใหเกรด W จะกระทําไดหลังจากท่ีนิสิตไดรับการอนุมัติใหขอถอนรายวิชาตามขอ 

14.3 หรือนสิติลาพักการศึกษา หรือถูกส่ังพักการศึกษาในภาคการศึกษานัน้ 

   22.3.6 การใหเกรด WA จะกระทําไดเมื่อหลักสูตร หรือประกาศมหาวิทยาลัย กฎระเบียบ หรือ

ขอบังคับท่ีเกีย่วของสามารถใหดําเนินการได 

    22.3.7 การใหเกรด IP จะกระทําเมื่อสิ้นภาคการศึกษาท่ีนิสติลงทะเบียนเรียนในรายวิชาท่ีมีการ

สอนและหรือการทํางานอยางตอเนื่องกัน ท้ังน้ีตองไมเกนิ 2 ภาคการศึกษาปกติ 

   22.3.8 การใหเกรด R จะกระทําไดในกรณท่ีีมกีารลงทะเบียนเรียนซ้ําหรือเรียนเนนเนื่องจากผล

การเรียนในรายวชิาดังกลาวไดเกรด F, D, D+, C หรือ C+ เมื่อผลการเรียนของรายวชิาท่ีลงทะเบียนเรียนซ้ําหรือเรียน

เนนใหมนั้นเปนเกรด A, B+, B, C+, C, D+, D หรือ F ใหเปลี่ยนผลการเรียนในรายวิชาเดิมท่ีอยูในภาคการศึกษานัน้ๆ 

เปน RF, RD,  RD+, RC หรือ RC+  

  22.4  การใหเกรด F นอกเหนอืจากระบบ 4 ระดับคะแนน ตามขอ 22.1 แลว จะกระทําไดในกรณี

ตอไปน้ี 

   22.4.1  ในรายวชิาท่ีนิสติไมไดรับอนุญาตใหเขาสอบ เนื่องจากมเีวลาเรียนในรายวชิาน้ันๆ นอย

กวารอยละ 80 ของเวลาเรียนท้ังหมดของรายวชิาน้ัน ตามขอ 21 

   22.4.2 เมื่อนสิติกระทําผดิระเบียบการสอบ และไดรับการตัดสนิใหไดเกรด F เนื่องจากนิสติท่ีทํา

การทุจริตดวยประการใด ๆ ก็ตามเกี่ยวกับการสอบทุกชนดิ ตามขอ 26.1 

   22.4.3 เปลี่ยนจากเกรด I หรือเกรด IP 

   22.4.4 นิสติท่ีขาดสอบและไมไดติดตอขอสอบทดแทนภายในระยะเวลาท่ีมหาวทิยาลัยกําหนด 

          22.5  การใหเกรด TR จะกระทําไดในกรณีซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑการเทียบวิชาเรียนและโอนหนวย

กติในขอ 13 

  22.6 การใหเกรด CS จะกระทําไดในกรณีท่ีมีการเทียบโอนรายวิชาหรือกลุมวิชาจากความรูและ

ประสบการณ โดยนิสติสามารถผานการทดสอบมาตรฐาน ตามระเบียบและหลักเกณฑของมหาวทิยาลัย 

  22.7 การใหเกรด CE จะกระทําไดในกรณีท่ีมีการเทียบโอนรายวิชาหรือกลุมวิชาจากความรูและ

ประสบการณ โดยนิสิตสามารถผานการทดสอบท่ีไมใชการทดสอบมาตรฐาน ตามระเบียบและหลักเกณฑท่ี

มหาวทิยาลัยกําหนด 

  22.8 การใหเกรด CT จะกระทําไดในกรณีท่ีมีการเทียบโอนรายวิชาหรือกลุมวิชาจากความรูและ

ประสบการณ โดยนิสติผานการฝกอบรม ตามระเบียบและหลักเกณฑท่ีมหาวทิยาลัยกําหนด 

  22.9 การใหเกรด CP จะกระทําไดในกรณีท่ีมีการเทียบโอนรายวิชาหรือกลุมวิชาจากความรูและ

ประสบการณ โดยนิสิตสามารถผานการประเมินดวยแฟมสะสมงานของนิสิต ตามระเบียบและหลักเกณฑท่ี

มหาวทิยาลัยกําหนด 
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 ขอ 23  การประเมนิผลการศึกษาและการคํานวณคาระดับคะแนนเฉลี่ย 

  23.1  การประเมินผลการศึกษาใหกระทําเมื่อสิ้นสุดการศึกษาแตละภาคการศึกษา 

  23.2  การคํานวณคาระดับคะแนนเฉลีย่ คาระดับคะแนนเฉลี่ยม ี2 ประเภท ซึ่งคํานวณได ดังนี้ 

   23.2.1 คาระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาค (Grade-Point Average : GPA)  ใหคํานวณผลการเรียน

ของนิสติในแตละภาคการศึกษาโดยนําผลรวมของผลคูณของจํานวนหนวยกติกับคาระดับคะแนนท่ีนิสติไดรับในแตละ

รายวชิาเปนตัวต้ังแลวหารดวยผลรวมของจํานวนหนวยกติท้ังหมดท่ีลงทะเบียนในภาคการศึกษาน้ัน 

   23.2.2 คาระดับคะแนนเฉลีย่สะสม (Cumulative Grade-Point Average : CGPA) ใหคาํนวณจาก

ผลการเรียนของนิสิตตั้งแตเร่ิมเขาศึกษาจนถึงภาคการศึกษาท่ีกําลังคํานวณ โดยนําผลรวมของผลคูณของจํานวน

หนวยกิตกับคาระดับคะแนนท่ีนิสิตไดรับในแตละรายวิชาเปนตัวตั้งแลวหารดวยผลรวมของจํานวนหนวยกิตทุก

รายวชิาท่ีใชคํานวณ 

  23.3  การคํานวณคาระดับคะแนนเฉลีย่สะสม (Cumulative Grade-Point Average : CGPA) ใหคาํนวณ

เปนคาท่ีมีเลขทศนิยม 2 ตําแหนง หากทศนิยมตําแหนงท่ี 3 มีคามากกวาหรือเทากับ 5 ใหสามารถนํามาปดเศษ

เพิ่มขึ้นเปน 1 แลวนับรวมกับทศนิยมตําแหนงท่ีสอง แตหากทศนิยมตําแหนงท่ี 3 มีคานอยกวา 5 ใหตัดทศนิยม

ตําแหนงท่ี 3 ออก 

  23.4  ในกรณีท่ีนิสิตไดเกรด I ในรายวิชาท่ีมีการวัดและประเมินผลเปนคาระดับคะแนน ใหรอการ

คํานวณคาระดับคะแนนเฉลี่ยไวกอน จนกวาเกรด I จะเปลี่ยนเปนอยางอื่น 

 ขอ 24  การลงทะเบียนเรียนซ้ําหรือเรียนเนน 

  24.1  นิสิตท่ีไดรับเกรด F, U หรือ W ในรายวิชาบังคับ นิสิตจะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้ําอีก

จนกวาจะไดรับเกรดเปน A, B+, B, C+, C, D+, D หรือ S 

      24.2  นิสิตท่ีไดรับเกรด F, U หรือ W ในรายวิชาเลือก นิสิตจะลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้ําอีกหรือ

เลอืกเรียนรายวชิาเลอืกอื่นแทนได 

  24.3  นอกจากท่ีกลาวมาแลวในขอ 24.1 และขอ 24.2 นิสิตอาจลงทะเบียนเรียนในรายวชิาท่ีไดรับ D, 

D+,C ,C+ อีกคร้ังก็ได การลงทะเบียนเรียนตามท่ีกลาวน้ีเรียกวา “การเรียนเนน” 

  24.4 ในการลงทะเบียนเรียนซ้ําหรือเรียนเนน จะไดรับการแกไขเกรดในรายวิชานั้น การคํานวณคา

ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade-Point Average : CGPA) ใหคิดคาระดับคะแนนท่ีไดรับการแกไขนั้นแทน

โดยคดิคํานวณหนวยกติเพยีงคร้ังเดยีว 

 ขอ 25  การจําแนกสภาพนิสติ 

  25.1  การจําแนกสภาพนิสิตจะกระทําเมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติ หรือเมื่อสิ้นภาคการศึกษาฤดูรอน

สุดทายสําหรับนิสติท่ีศึกษาครบตามหลักสูตรและมคีุณสมบัติครบถวนกอนท่ีจะไดรับปริญญา เวนแตนิสติท่ีเขาศึกษา

เปนภาคการศึกษาแรก ใหจําแนกสภาพนิสติเมื่อสิ้นปการศึกษานับต้ังแตเร่ิมเขาศึกษา 

  25.2  ผลการเรียนในภาคการศึกษาฤดูรอน ใหนําไปรวมกบัผลการเรียนในภาคการศึกษาท่ี 1 และภาค

การศึกษาท่ี 2 ท่ีนิสติผูน้ันไดลงทะเบียนเรียนและมจีํานวนหนวยกติเพื่อคํานวณในการจําแนกสภาพนิสติ 

  25.3  การจําแนกสภาพนิสิตใหพิจารณาวาเปนนิสิตสภาพปกติหรือนิสิตสภาพวิทยาทัณฑตาม

หลักเกณฑในขอ 14 ประเภทของสภาพนิสติ 

 ขอ 26 การลงโทษนิสติผูกระทําความผดิ 

  26.1  นสิติท่ีทําการทุจริตดวยประการใดๆ ก็ตามเกี่ยวกับการสอบทุกชนิด ใหไดรับเกรด F ในรายวชิา

ท่ีกระทําผิดระเบียบการสอบ สวนรายวิชาอื่นท่ีนิสิตผูนัน้ลงทะเบียนเรียนไว ถาเปนรายวิชาท่ีสอบมาแลวใหไดผลการ
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เรียนตามท่ีสอบไดจริง ถาเปนรายวิชาท่ียังไมไดสอบก็ใหดําเนินการสอบตามปกติและใหไดผลการเรียนตามท่ีสอบได

จริง และหรือพิจารณาส่ังพักการศึกษานิสิตผูนัน้อยางนอยเปนระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา และหรืออาจใหพนสภาพ

นิสติก็ได 

  26.2  ถานิสิตกระทําผิดหรือรวมกระทําผิดอื่นๆ ท่ีเกี่ยวกับการศึกษา ใหคณะกรรมการประจําคณะ

วิชาท่ีนิสิตสังกัดอยูเปนผูพิจารณาลงโทษตามควรแกกรณี โดยคณบดีของคณะวิชาท่ีนิสิตสังกัดอยูเปนผูพิจารณา

ลงโทษตามมตขิองคณะกรรมการประจําคณะวชิา และแจงมหาวทิยาลัยเพื่อดําเนินการตอไป 

  26.3  การพักการศึกษาของนิสิตตามคําส่ังใหเร่ิมเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีกระทําผิดนั้น โดยใหมี

ระยะเวลาการลงโทษตอเนื่องกัน ท้ังนี้ ใหนับระยะเวลาท่ีถูกส่ังพักการศึกษาเขาเปนระยะเวลาการศึกษา และนิสิตท่ี

ถูกพักการศึกษาจะตองชําระคาลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนิสิตตามประกาศมหาวทิยาลัยทุกภาคการศึกษาปกต ิเพื่อ

รักษาสภาพนิสิตอยางตอเนื่องกัน 2 ภาคการศึกษาปกติตามกําหนด หากนิสิตไมไดลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนิสิต

ตอเนื่องกัน 2 ภาคการศึกษาปกติตามกําหนด จะพนสภาพนิสติตามเกณฑท่ีระบุไวในขอ 19.1 

 ขอ 27  การพนสภาพนิสติ นิสติจะพนสภาพการเปนนิสติ ในกรณดัีงตอไปน้ี 

  27.1  เมื่อศึกษาครบตามหลักสูตร และไดรับอนุมัติใหสําเร็จการศึกษาแลว 

  27.2  เมื่อไดรับอนุมัติจากมหาวทิยาลัยใหลาออก โดยไดปฏบัิติตามระเบียบตางๆ อยางครบถวน และ

ไมมหีน้ีสนิใดๆ ตอมหาวทิยาลัย 

  27.3  เมื่อมีการจําแนกสภาพการเปนนิสิตและไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade-

Point Average : CGPA) ตํ่ากวา 1.50 จากระบบ 4 ระดับคะแนน 

  27.4  เมื่อเปนนิสิตสภาพวิทยาทัณฑแลวมีคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade-Point 

Average : CGPA) ตํ่ากวา 1.80 จากระบบ 4 ระดับคะแนน สองภาคการศึกษาปกติท่ีมีการจําแนกสภาพการเปนนสิติ

ตอเนื่องกัน 

  27.5  เปนนิสติสภาพวทิยาทัณฑ 4 ภาคการศึกษาปกติตอเนื่องกันแลวยังไมพนสภาพวทิยาทัณฑ 

  27.6  เมื่อมีระยะเวลาการศึกษาครบ 12 ปการศึกษาสําหรับหลักสูตรไมนอยกวา 6 ปการศึกษา หรือ

มีระยะเวลาการศึกษาครบ 8 ปการศึกษาสําหรับหลักสูตร 4 ปการศึกษา แตมีจํานวนหนวยกิตสอบไดไมครบตาม

หลักสูตรหรือมีคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade-Point Average : CGPA) ตํ่ากวา 2.00 หรือไมสําเร็จ

การศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาท่ีกําหนดตามหลักสูตร 

  27.7  เมื่อมหาวิทยาลัยใหพนสภาพนิสิตตามขอ 19.1 ท่ีกําหนดใหนิสิตพนสภาพเมื่อไมไดลงทะเบียน

เพื่อรักษสภาพนิสติตอเนื่องกัน 2 ภาคการศึกษาปกติตามกําหนด 

  27.8  เมื่อทําผดิระเบียบอื่นๆ ของมหาวทิยาลัยและมหาวทิยาลัยประกาศใหพนสภาพการเปนนิสติ 

  27.9  ตรวจสอบพบในภายหลังวา 

   27.9.1  แสดงเอกสารหลักฐานการสมัครเขาเปนนิสิตอันเปนเท็จ หรือปลอมแปลงเอกสาร

หลักฐานดังกลาว  

   27.9.2 ขาดคุณสมบัติของผูสมัครเขาเปนนิสติตามขอ 11.1 

  27.10 เสยีชีวติ 

 ขอ 28 การคืนสภาพนิสิต ผูท่ีพนสภาพนิสิตโดยการลาออกหรือพนสภาพนิสิตเนื่องจากนิสิตไมไดลงทะเบียน

เพื่อรักาสภาพนิสติตอเนื่องกัน 2 ภาคการศึกษาปกตติามกําหนดตามขอ 19.1 มคีวามประสงคท่ีจะขอกลับเขาศึกษาใน

มหาวิทยาลัย สามารถยื่นคํารองตออธิการบดีเพื่อขอคืนสภาพนสิิตได ท้ังนี้ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยท่ี

กําหนดไว 
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หมวด 8 

การสาํเร็จการศกึษาและการอนุมัตปิรญิญาบัตร 

 ขอ 29  คุณสมบัตขิองผูสําเร็จการศึกษา 

  29.1  มรีะยะเวลาการศึกษาในมหาวทิยาลัย 

   29.1.1 หลักสูตรไมนอยกวา 6 ปการศึกษา ตองศึกษาในมหาวิทยาลัยไมนอยกวา 10 ภาค

การศึกษาปกติหรือ 5 ปการศึกษา แตใชเวลาศึกษาไมเกิน 24 ภาคการศึกษาปกติ หรือ 12 ปการศึกษา นับตั้งแตวัน

ลงทะเบียนคร้ังแรกในหลักสูตรน้ี หรือเปนไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษาขององคกรวชิาชีพตามขอ 8.1 

   29.1.2 หลักสูตร 5 ปการศึกษา ตองศึกษาในมหาวิทยาลัยไมนอยกวา 8 ภาคการศึกษาปกติ

หรือ 4 ปการศึกษา แตใชเวลาศึกษาไมเกิน 20 ภาคการศึกษาปกติ หรือ 10 ปการศึกษา นับตั้งแตวันลงทะเบียนคร้ัง

แรกในหลักสูตรน้ี หรือเปนไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษาขององคกรวชิาชีพตามขอ 8.2 

   29.1.3 หลักสูตร 4 ปการศึกษา ตองศึกษาในมหาวิทยาลัยไมนอยกวา 6 ภาคการศึกษาปกติ

หรือ 3 ปการศึกษา แตใชเวลาศึกษาไมเกิน 16 ภาคการศึกษาปกติ หรือ 8 ปการศึกษา นับตั้งแตวันลงทะเบียนคร้ัง

แรกในหลักสูตรน้ี หรือเปนไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษาขององคกรวชิาชีพตามขอ 8.3 

  29.2  ศึกษาและสอบไดครบตามจํานวนหนวยกติท่ีกําหนดไวในหลักสูตร 

  29.3  ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade-Point Average : CGPA) ตลอดหลักสูตร ไม

ตํ่ากวา 2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน 

  29.4  ไมเปนผูมคีวามประพฤติเสื่อมเสยีตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาในมหาวทิยาลัย 

  29.5  สามารถสอบผานเกณฑมาตรฐานการสอบรวบยอด (Comprehensive Exam) หรือ Exit Exam 

ตามขอบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวทิยาลัย 

 ขอ 30 นิสิตท่ีลงทะเบียนเรียนและสอบไดหนวยกติครบตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ไมนอยกวา 6 ป หรือ 

5 ป หรือ 4 ป) แลวแตไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade-Point Average : CGPA) ตํ่ากวา 2.00 จาก

ระบบ 4 ระดับคะแนน ท้ังนี้ตองมีคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade-Point Average : CGPA) ตํ่ากวา 

1.75 จากระบบ 4 ระดับคะแนน จึงมีสิทธ์ิไดรับอนุปริญญา ท้ังนี้ใหเปนไปตามขอบังคับ ระเบียบ และประกาศของ

มหาวทิยาลัย 

 ขอ 31  การใหปริญญาเกยีรตินิยม นิสิตท่ีจะไดรับการเสนอช่ือเพื่อเขารับปริญญาเกยีรตินิยม ตองมีคุณสมบัติ

ของผูสําเร็จการศึกษาตามขอ 29 และคุณสมบัติอื่นๆ ครบถวนทุกประการ ดังน้ี 

  31.1  เกยีรตินิยมอันดับหน่ึง ใหแกนิสติท่ีมคีุณสมบัติดังน้ี 

   31.1.1  ไดศึกษารายวิชาตางๆ ในมหาวิทยาลัยมาโดยตลอดครบตามหลักสูตรภายในระยะเวลา

การศึกษาท่ีกําหนดคือ ศึกษาในมหาวิทยาลัยไมนอยกวา 6 ปการศึกษา ตองศึกษาในมหาวิทยาลัยไมนอยกวา         

10 ภาคการศึกษาปกติหรือ 5 ปการศึกษา แตใชเวลาศึกษาไมเกิน 24 ภาคการศึกษาปกติ หรือ 12 ปการศึกษา 

นับต้ังแตวันลงทะเบียนคร้ังแรกในหลักสูตรน้ี หรือเปนไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษาขององคกรวชิาชีพตามขอ 8.1 

สําหรับหลักสูตร 5 ปการศึกษา ตองศึกษาในมหาวทิยาลัยไมนอยกวา 8 ภาคการศึกษาปกติหรือ 4 ปการศึกษา แตใช

เวลาศึกษาไมเกิน 20 ภาคการศึกษาปกติ หรือ 10 ปการศึกษา นับตั้งแตวันลงทะเบียนคร้ังแรกในหลักสูตรนี้ หรือ

เปนไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษาขององคกรวิชาชีพตามขอ 8.2 และสําหรับหลักสูตร 4 ปการศึกษา ตองศึกษา

ในมหาวิทยาลัยไมนอยกวา 6 ภาคการศึกษาปกติหรือ 3 ปการศึกษา แตใชเวลาศึกษาไมเกิน 16 ภาคการศึกษาปกติ 

หรือ 8 ปการศึกษา นับตั้งแตวันลงทะเบียนคร้ังแรกในหลักสูตรนี้ หรือเปนไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษาของ
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องคกรวิชาชีพตามขอ 8.3 สําหรับหลักสูตร 4 ปการศึกษา ท้ังนี้ไมนับรวมระยะเวลาท่ีนสิิตลาพักการศึกษาหรือมเีหตุ

จําเปนอยางอื่นท่ีอธิการบดเีห็นสมควร 

   31.1.2  ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade-Point Average : CGPA) ของทุก

รายวชิาไมนอยวา 3.50 จากระดับ 4 ระดับคะแนน 

   31.1.3  สอบไดหนวยกิตครบตามหลักสูตร โดยทุกรายวิชาไมเคยไดเกรด F, D, D+ หรือ U และ

ไมเคยเรียนซ้ําหรือเรียนเนนในรายวชิาใด ๆ 

   31.1.4  ไมเปนผูมคีวามประพฤติเสื่อมเสี่ยตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาในมหาวทิยาลัย และ 

   31.1.5 สามารถสอบผานเกณฑมาตรฐานการสอบรวบยอด (Comprehensive Exam) หรือ Exit 

Exam ตามขอบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวทิยาลัย  

  31.2  เกยีรตินิยมอันดับสอง ใหแกนิสติท่ีมคีุณสมบัติดังน้ี 

   31.2.1  ไดศึกษารายวิชาตางๆ ในมหาวิทยาลัยมาโดยตลอดครบตามหลักสูตรภายในระยะเวลา

การศึกษาท่ีกําหนดคือ ศึกษาในมหาวิทยาลัยไมนอยกวา 6 ปการศึกษา ตองศึกษาในมหาวิทยาลัยไมนอยกวา                

10 ภาคการศึกษาปกติหรือ 5 ปการศึกษา แตใชเวลาศึกษาไมเกิน 24 ภาคการศึกษาปกติ หรือ 12 ปการศึกษา 

นับต้ังแตวันลงทะเบียนคร้ังแรกในหลักสูตรน้ี หรือเปนไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษาขององคกรวชิาชีพตามขอ 8.1 

สําหรับหลักสูตร 5 ปการศึกษา ตองศึกษาในมหาวทิยาลัยไมนอยกวา 8 ภาคการศึกษาปกติหรือ 4 ปการศึกษา แตใช

เวลาศึกษาไมเกิน 20 ภาคการศึกษาปกติ หรือ 10 ปการศึกษา นับตั้งแตวันลงทะเบียนคร้ังแรกในหลักสูตรนี้ หรือ

เปนไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษาขององคกรวิชาชีพตามขอ 8.2 และสําหรับหลักสูตร 4 ปการศึกษา ตองศึกษา

ในมหาวิทยาลัยไมนอยกวา 6 ภาคการศึกษาปกติหรือ 3 ปการศึกษา แตใชเวลาศึกษาไมเกิน 16 ภาคการศึกษาปกติ 

หรือ 8 ปการศึกษา นับตั้งแตวันลงทะเบียนคร้ังแรกในหลักสูตรนี้ หรือเปนไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษาของ

องคกรวิชาชีพตามขอ 8.3 สําหรับหลักสูตร 4 ปการศึกษา ท้ังนี้ไมนับรวมระยะเวลาท่ีนสิิตลาพักการศึกษาหรือมเีหตุ

จําเปนอยางอื่นท่ีอธิการบดเีห็นสมควร  

   31.2.2 ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade-Point Average : CGPA) ของทุก

รายวชิาไมนอยกวา 3.25  จากระดับ 4 ระดับคะแนน 

   31.2.3 สอบไดหนวยกิตครบตามหลักสูตร โดยทุกรายวชิาไมเคยไดเกรด F, D, D+ หรือ U และ

ไมเคยเรียนซ้ําหรือเรียนเนนในรายวชิาใด ๆ 

   31.2.4  ไมเปนผูมคีวามประพฤติเสื่อมเสี่ยตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาในมหาวทิยาลัย และ 

   31.2.5 สามารถสอบผานเกณฑมาตรฐานการสอบรวบยอด (Comprehensive Exam) หรือ Exit 

Exam ตามขอบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวทิยาลัย 

 ขอ 32  การอนุมัติการสําเร็จการศึกษาของนิสิต มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเสนอชื่อนิสิตเฉพาะผูมีคุณสมบัติ

ของผูสําเร็จการศึกษาครบตามขอ 29 ขอ 30 และหรือขอ 31 โดยใหถอืเอาวันท่ีคณะกรรมการวิชาการ มหาวทิยาลัย

พิจารณาและอนุมัติใหสําเร็จการศึกษาเปนวันสําเร็จการศึกษาของนิสิตผูนั้น และมหาวิทยาลัยจะพิจารณาเสนอเพื่อ

ขออนุมัติการใหปริญญาบัตรตอสภามหาวทิยาลัยตอไป 
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 ขอ 33 การเพกิถอนการสําเร็จการศึกษาและปริญญาบัตร 

  เมื่อความปรากฏแกสภามหาวิทยาลัยวา นิสิตผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดรับปริญญาบัตรแลว เปนผูขาด

คุณสมบัติหรือกระทําผิดท่ีเกี่ยวของกับเงื่อนไขในการเขาศึกษา เพื่อเปนการรักษามาตรฐานในการจัดการศึกษาและ

เปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมายวาดวยการศึกษา ใหอธิการบดโีดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยดําเนินการ

ตรวจสอบขอเท็จจริงใหชัดเจนในกรณท่ีีเกดิขึ้น และจัดทํารายงานขอเท็จจริงเขาสูการพจิารณาของสภามหาวิทยาลัย

โดยเร็วท่ีสุด หากผลการพิจารณาปรากฎชัดเจนวา นิสิตผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดรับปริญญาบัตรแลว เปนผูขาด

คุณสมบัติหรือกระทําผิดท่ีเกี่ยวของกับเงื่อนไขในการเขาศึกษา ใหสภามหาวิทยาลัยมีมติเพิกถอนปริญญาบัตรของ

นิสติผูน้ัน และใหถอืวาคําวนิิจฉัยของสภามหาวทิยาลัยเปนท่ีสุด 

  ประกาศ ณ วันท่ี 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
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