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ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา า 22555522  
 

ภาคการศึกษาที่ 1 
(สิงหาคม – ธันวาคม 2552) 

 

17 สิงหาคม 2552 สอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่และลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเก่า   
 ผ่านระบบออนไลน์ 
18 สิงหาคม 2552 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
19 สิงหาคม 2552 ลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหมผ่่านระบบออนไลน์ 
20 สิงหาคม 2552 วันเปิดภาคการศึกษา 
26 สิงหาคม 2552 วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยได้รับเงินค่าหน่วยกิตคืน 100% 
31 สิงหาคม 2552 วันสุดท้ายของการขอลงทะเบียนเรียนสาย 
31 สิงหาคม 2552 วันเปิดภาคการศึกษาของชั้นเพิ่มเติมภาษา (ESL Program) 
2 กันยายน 2552 วันสุดท้ายของการเพิ่มและเปลี่ยนแปลงรายวิชาจาก Audit เป็น  
 Credit หรือ Credit เป็น Audit 
2 กันยายน 2552 วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยได้รับเงินค่าหน่วยกิตคืน 100%  
 โดยช าระค่าธรรมเนียมการถอนราชวิชา 
10 กันยายน 2552 พิธีไหว้ครู 
16 กันยายน 2552 วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยได้รบัเงินค่าหน่วยกิตคืน 50% 
 โดยช าระค่าธรรมเนียมการถอนราชวิชา 
21 - 26 กันยายน 2552 สัปดาห์สร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรม  
12 - 16 ตุลาคม 2552 สอบกลางภาค  
22 - 23 ตุลาคม 2552 หยุดหลังสอบกลางภาค 
26 ตุลาคม 2552 เริ่มเรียนหลังสอบกลางภาคและประกาศผลสอบกลางภาค 
9 - 13 พฤศจิกายน 2552 ลงทะเบียนเรียนลว่งหน้าประจ าภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา  
 2552 ผ่านระบบออนไลน ์
13 พฤศจิกายน 2552 วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยได้รบัสัญลักษณ์ W และ 
 เปลี่ยนแปลงรายวชิาจาก Credit เป็น Audit  
2-3 ธันวาคม 2552 สอบปลายภาคของชั้นเพิ่มเติมภาษา (ESL Program) 
4 ธ.ค. 2552 - 6 ม.ค. 2553 วันปิดภาคการศึกษาของชั้นเพิ่มเติมภาษา (ESL Program) 
3 ธันวาคม 2552 วันสุดท้ายของการศึกษา 
4 ธันวาคม 2552 วันแรกของการสอบปลายภาค 
7 ธันวาคม 2552 หยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
10 ธันวาคม 2552 หยุดวันรัฐธรรมนูญ 
15 ธันวาคม 2552 วันสุดท้ายของการสอบปลายภาค 
16 ธ.ค. 2552 - 6 ม.ค. 2553 วันปิดภาคการศึกษา 
24 ธันวาคม 2552 ประกาศผลการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ 
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ภาคการศึกษาที่ 2 
(มกราคม – พฤษภาคม 2553) 

 

4 มกราคม 2553 สอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่  
5 มกราคม 2553 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
6 มกราคม 2553 ลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหมแ่ละนักศึกษาเก่าผ่านระบบออนไลน์ 
7 มกราคม 2553 วันเปิดภาคศึกษาและวันสดุท้ายของการขอลงทะเบียนเรียนสาย 
13 มกราคม 2553 วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยได้รับเ งินค่าหน่วยกิตคืน 100% 
18 มกราคม 2553 วันสุดท้ายของการขอลงทะเบียนเรียนสาย 
20 มกราคม 2553 วันสุดท้ายของการเพิ่มและเปลี่ยนแปลงรายวิชาจาก Audit เป็น  
 Credit หรือ Credit เป็น Audit 
20 มกราคม 2553 วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยได้รับเงินค่าหน่วยกิตคืน 100% 
 โดยช าระค่าธรรมเนียมการถอนราชวิชา 
30 มกราคม 2553 หยุดชดเชยวันมาฆบูชา (31 มกราคม) 
1 - 6 กุมภาพันธ์ 2553 สัปดาห์สร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 
3 กุมภาพันธ์ 2553 วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยได้รบัเงินค่าหน่วยกิตคืน 50% 
 โดยช าระค่าธรรมเนียมการถอนราชวิชา 
22 - 26 กุมภาพันธ์ 2553 สอบกลางภาค  
1 มีนาคม 2553 หยุดหลังสอบกลางภาค 
22 - 26 มนีาคม 2553   ลงทะเบียนเรียนลว่งหน้าประจ าภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา  
  2553 ผ่านระบบออนไลน ์
31 มีนาคม 2553 วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยได้รบัสัญลักษณ์ W และ 
 เปลี่ยนแปลงรายวชิาจาก Credit เป็น Audit  
6 เมษายน 2553 หยุดวันจักร ี
9 - 16 เมษายน 2553 หยุดเทศกาลสงกรานต์ 
19 เมษายน 2553 เริ่มเรียนหลังเทศกาลสงกรานต์ 
21 - 22 เมษายน 2553 สอบปลายภาคของชั้นเตรียมภาษา (ESL Program) 
23 เม.ย. - 2 มิ.ย. 2553 วันปิดภาคการศึกษาของชั้นเตรียมภาษา (ESL Program) 
29 เมษายน 2553 เริ่มสอบปลายภาคนักศึกษาชัน้ปี 4 
4 พฤษภาคม 2553 เริ่มสอบปลายภาคนักศึกษาชัน้ปี 1-3 
5 พฤษภาคม 2553 หยุดวันฉัตรมงคล  
12 พฤษภาคม 2553 วันสุดท้ายของการสอบปลายภาค 
14 - 16 พฤษภาคม 2553 พิธีประทานปริญญาบัตร 
17 พ.ค. – 2 ม.ิย. 2553 วันปิดภาคการศึกษา 
24 พฤษภาคม 2553 ประกาศผลการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ 
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ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 22555522  
(วิทยาเขตกรุงเทพฯ) 

 

ภาคการศึกษาที่ 1 
(พฤษภาคม – กันยายน 2552) 

 
19 พฤษภาคม 2552        นักศึกษาชั้นปี 3 เข้าหอพักท่ีวิทยาเขตกรุงเทพ 
19 พฤษภาคม 2552        นักศึกษาชั้นปี 4 พบอาจารยท่ี์ปรึกษาและลงทะเบียนเรียน  

 และวนัเปิดภาคการศึกษา 
19 พฤษภาคม 2552        เริ่มการขอเพิ่มและขอถอนรายวิชาโดยได้รบัเงินคืน 
20 พฤษภาคม 2552        นักศึกษาชั้นปี 3 พบอาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อลงทะเบียนเรียน 

 และวนัเปิดภาคการศึกษา 
27 พฤษภาคม 2552        วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเรียนโดยไม่เสียค่าปรบั 
27 พฤษภาคม 2552        พิธีรับหมวก (Capping)   
28 พฤษภาคม 2552        พิธีไหว้ครูและรบัน้อง 
28 พฤษภาคม 2552       เริ่มการลงทะเบียนเรียนสายโดยเสียค่าปรบั 
30 พฤษภาคม 2552        วันสุดท้ายของการขอเพิ่มและถอนรายวิชาโดยได้รบัเงินคืน 

 ตามระเบียบของวิทยาลัย 
6 มิถุนายน 2552      วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเรียนสายโดยเสียค่าปรบั   
22 มิ.ย. - 28 ส.ค. 2552  นักศึกษาชั้นปี 4 ออกฝึกปฏิบัติวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน 
กรกฎาคม 2552        สัปดาห์สร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 
7 กรกฎาคม 2552       หยุดวันอาสาฬหบูชา 
8 กรกฎาคม 2552      หยุดวันเข้าพรรษา    
13 - 17 กรกฎาคม 2552 สอบกลางภาค     
7 สิงหาคม 2552     พิธีอาเศียรวาท  
12 สิงหาคม 2552    หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ      
31 ส.ค.- 4 ก.ย. 2552    สอบปลายภาค      
4 กันยายน 2552  วันสุดท้ายของการศึกษา 
7 - 13 กันยายน 2552    วันปิดภาคการศึกษา      
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ภาคการศึกษาที่ 2 
(กันยายน 2552 – มกราคม 2553) 

  
14 กันยายน 2552        วันเปิดภาคการศึกษา 
14 กันยายน 2552       นักศึกษาชั้นปีท่ี 3-4 พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อลงทะเบียนเรยีน 
14 กันยายน 2552        เริ่มการขอเพิ่มและขอถอนรายวิชาโดยได้รบัเงินคืน 
22 กัยายน 2552     วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเรียนโดยไม่เสียค่าปรบั   
23 กันยายน 2552         เริ่มการลงทะเบียนเรียนสายโดยเสียค่าปรบั 
25 กันยายน 2552       วันสุดท้ายของการขอเพิ่มและถอนรายวิชาโดยได้รบัเงินคืน 

 ตามระเบียบของวิทยาลัย   
2 ตุลาคม 2552        วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเรียนสายโดยเสียค่าปรบั 
ตุลาคม 2552 สัปดาห์สร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 
23 ตุลาคม 2552        หยุดวันปิยมหาราช 
29 ตุลาคม 2552   วันศิลปวัฒนธรรมไทย (มิชชันรักษ์วัฒนธรรมไทย)    
9 - 13 พฤศจิกายน 2552  สอบกลางภาคนักศึกษาชั้นปี 3 
22 พฤศจิกายน 2552     วันกีฬาสีคณะพยาบาลศาสตรม์ิชชัน     
23 พฤศจิกายน 2552      หยุดชดเชยวันกีฬาสี    
4 ธันวาคม 2552       พิธีอาเศียรวาท   
7 ธันวาคม 2552    หยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ   
10 ธันวาคม 2552         หยุดวันรัฐธรรมนูญ    
21 - 24 ธันวาคม 2552     สอบปลายภาคนักศึกษาชั้นปี 4 
23 ธันวาคม 2552     งานคริสต์มาส     
25 ธันวาคม 2552        หยุดวันคริสต์มาส  
25 ธ.ค. 2552 - 1 ม.ค. 2553 นักศึกษาชั้นปี 4 หยุด 
28 - 30 ธันวาคม 2552    สอบปลายภาคนักศึกษาชั้นปท่ีี 3 
30 ธันวาคม 2552        วันสุดท้ายของการศึกษาของนักศึกษาชั้นปี 3 
31 ธันวาคม 2552     หยุดวันสิ้นปี    
1 มกราคม 2553      หยุดวันขึ้นปใีหม่    
4 - 23 มกราคม 2553       วันปิดภาคการศึกษาของนักศึกษาชั้นปี 3 
4 - 29 มกราคม 2553    นักศึกษาชั้นปีท่ี 4 ฝึกปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกท่ีเลือกสรร     
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ภาคการศึกษาฤดูร้อน 
(มกราคม – เมษายน 2553) 

 
25 มกราคม 2553        วันเปิดภาคการศึกษา 
25 มกราคม 2553 นักศึกษาชั้นปี 3 พบอาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อลงทะเบียนเรียน 
25 มกราคม 2553        เริ่มการขอเพิ่มและขอถอนรายวิชาโดยได้รบัเงินคืน 
2 กุมภาพันธ์ 2553       วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเรียนโดยไม่เสียค่าปรบั 
1 - 26 กุมภาพันธ์ 2553   นักศึกษาชั้นปี 4 เตรียมและสอบ Comprehensive Exam 
3 กุมภาพันธ์ 2553       เริ่มการลงทะเบียนเรียนสายโดยเสียค่าปรบั  
5 กุมภาพันธ์ 2553     วันสุดท้ายของการขอเพิ่มและถอนรายวิชาโดยได้รบัเงินคืน 

 ตามระเบียบของวิทยาลัย 
7 กุมภาพันธ์ 2553         วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเรียนสายโดยเสียค่าปรบั 
22 - 26 กุมภาพันธ์ 2553  สอบกลางภาคนักศึกษาชั้นปี 3      
1 มีนาคม 2553        ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปี 4 
4 มีนาคม 2553        พิธีมอบเข็มและขีด (Pinning)  

 งานเลี้ยงฉลองบัณฑิตใหม่ (Banquet)  
5 มีนาคม 2553        พิธีอุทิศถวายบัณฑิต (Consecration) 
22 - 26 มีนาคม 2553   สอบปลายภาคนักศึกษาชั้นปี 3     
26 มีนาคม 2553      วันสุดท้ายของการศึกษา 
29 มี.ค. - 23 เม.ย. 2553    วันปิดภาคการศึกษา    
6 เมษายน 2553   หยุดวันจักรี      
8 เมษายน 2553         พิธีรดน้ าขอพร 
13 - 15 เมษายน 2553     หยุดเทศกาลวันครอบครัวและวันสงกรานต์ 
14 - 16 พฤษภาคม 2553  พิธีประทานปริญญาบัตร  
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สาส์นสาส์นจากอธิการบดีจากอธิการบดี  
 

 
 การศึ กษา เป็น กุญแจส า คัญ ท่ีจ ะ ไขไปสู่ ปร ะตูแห่ ง
ความส าเร็จ ในโลกปัจจุบันและอนาคตท่ีเต็มไปด้วยสิ่งท้าทาย การท่ี
นักศึกษาสามารถเข้ามาศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้นั้น เป็น
โอกาสดีท่ีจะได้เรียนรู้ตลอดชีวิต จึงขอให้นักศึกษาตระหนักถึง
ความส าคัญในสิ่งนี้อยู่เสมอ การศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยจัดให้เป็น
การศึกษาท่ีช่วยให้นักศึกษาได้เรียนรู้สิ่งท่ีเก่ียวข้องกับความเป็น
มนุษย์ ดังนั้น จึงมิได้เน้นเฉพาะความเก่งทางวิชาการเพียงอย่าง
เดียว  แต่รวมถึงความมีคุณค่าของความเป็นมนุษย์ในทุกด้าน  คือ  
ด้านร่างกายจิตใจ สังคม สติปัญญา และจิตวิญญาณ  ไม่มีการศึกษา 
ใดท่ีจะสมบูรณ์ได้หากขาดการส่งเสริมและพัฒนาการสร้างคุณลักษณะท่ีดีของชีวิต (Character) 
และคุณลักษณะท่ีดีของชีวิตจะช่วยให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตท่ีมีคุณค่า มีเกียรติ์ เป็นท่ียอมรับและ
เป็นท่ีต้องการของหน่วยงานต่างๆ ในสังคม นักศึกษายังจะได้เรียนรู้ถึงแนวทางการด าเนินชีวิตท่ี
ถูกต้องดีงาม ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจและความมั่นคงในตนเอง ซึ่งจะช่วยให้สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างมีความสุข นักศึกษาจะได้เรียนรู้ถึงความสุขอย่างแท้จริงโดยการรู้จัก
คิดถึงผู้อื่นก่อนเสมอ 
 ทุกหลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัยได้ผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษาจาก
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องของกระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทย และการรับรองมาตรฐาน
การศึกษาจากองค์กรนานาชาติของแอ๊ดเวนตีส ประเทศสหรัฐอเมริกา มหาวิทยาลัยยังได้ท า
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย 
เกาหลี และประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก และจากการท่ีมหาวิทยาลัยได้มีการประกัน
คุณภาพการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม ท าให้บัณฑิตท่ีจบการศึกษาได้งานท าท่ีดีในประเทศของตน
และสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้นได้ท้ังในประเทศแถบเอเชียและประเทศในโลกตะวันตก 
นอกจากนั้น นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศท่ีได้ท า
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ สามารถเลือกรับปริญญาจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศหรือจาก
มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิกก็ได้ 
 มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ภายในบริเวณท่ีร่มรื่น มีธรรมชาติท่ีสวยงามและเงียบสงบ เหมาะท่ีจะ
เป็นสถานศึกษา และนี่คือเหตุผลหนึ่งท่ีนักศึกษาจากหลายประเทศเลือกท่ีจะเข้ามาศึกษากับ
มหาวิทยาลัยแห่งนี้ และหวังว่านักศึกษาทุกคนจะมีความสุขสบายในการศึกษาเล่าเรียน การสร้าง
มิตรกับเพื่อนๆ ชาวต่างชาติ และมีความสุขกับการอยู่ร่วมกันภายในรั้วมหาวิทยาลัยท่ีสวยงาม
แห่งนี ้
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 ขอให้นักศึกษาแต่ละคนช่วยกันรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม
ของตน โดยการแสดงออกซึ่งความเป็นชาติของตนให้เพื่อนนักศึกษาอื่นๆ ได้ชื่นชมและเรียนรู้ 
และในขณะเดียวกันขอให้นักศึกษาได้ยอมรับในความแตกต่างของวัฒนธรรมอื่นๆ ด้วย ซึ่งขณะนี้
มีนักศึกษาท่ีมาจากประเทศต่างๆ ท่ีมีความแตกต่างท้ังเชื้อชาติ ภาษาและวัฒนธรรมถึง 35 ประเทศ 
 

 นักศึกษาจะได้เห็นการด าเนินชีวิตตามแนวทางของคริสเตียน ซึ่งเป็นหลักการด าเนินชีวิต
ท่ีมีคุณค่า มีคุณธรรม มีจริยธรรม มีเกียรติ์และศักดิ์ศรี มีความเท่าเทียมกันในความเป็นมนุษย์ สิ่ง
ดีงามเหล่านี้ช่วยให้เราสามารถอาศัยอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขท่ามกลางความแตกต่างท่ี
หลากหลาย ยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกคนเข้าเป็นครอบครัวของมหาวิทยาลัย 
 

           
             ด้วยความปรารถนาดี       
       

              
              รศ. ดร. วาร์เรน อาร์เธอร์ ชิปตัน 

 
 

 
ทัศนียภาพของมหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก  
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ปรัชญา ปรัชญา ปณธิาน ปณธิาน วิสยัทัศน์ วิสยัทัศน์ พันธกิจพันธกิจ  และและวัตถุประสงค์วัตถุประสงค์  
 
ปรัชญา 
 พัฒนาคนให้มีความสมดุลในทุกมิติของชีวิต ให้คุณธรรมน าความรู้ เพื่อจะได้สามารถน า
ความรู้ ทักษะ และเทคโนโลยีมาใช้อย่างมีปัญญาและมีจิตส านึกในความรับผิดชอบต่อการรับใช้
สังคม 
 
ปณิธาน 
 มุ่งคุณธรรม เสริมปัญญา พัฒนาคน 
 
วิสัยทัศน์ 
 เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าในระดับนานาชาติ เป็นชุมชนวิชาการท่ีมีความเข้มแข็งในด้าน
การเรียน การสอนและการวิจัย ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและการสร้าง
คุณลักษณะท่ีดีของชีวิต (Character) เพื่อเตรียมผู้เรียนให้พร้อมท่ีจะออกไปรับใช้สังคมอย่างมี
คุณค่าและมีความสุข 
 
พันธกิจ 

1. ผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม จรยิธรรม มีปัญญาและมีคุณลักษณะท่ีดีของชีวิตควบคู่ไป
กับความรู้ ทักษะ ความสามารถ 

2. มีผลงานวิจัยในแต่ละสาขาวิชาที่เปิดสอน และได้รบัการตีพมิพ์ในระดับชาติและ
นานาชาต ิ

3. มีโครงการและโปรแกรมการให้บริการวิชาการแก่สังคมท้ังในและต่างประเทศ 
4. เป็นแหล่งผลิตผู้น าและบุคคลตัวอย่างของสังคมและคริสตจกัรทั่วโลก  
5. มีระบบการบริหารจัดการท่ีเป็นสากลอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
6. บูรณาการชีวิตนักศึกษาแบบองค์รวมของการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและ

ธรรมชาติ อย่างสมดุลเพื่อพัฒนาชีวิตให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ 
 

วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้การด าเนินงานของการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย มีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และความคาดหวังของคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส 
มหาวิทยาลัยจึงก าหนดวัตถุประสงค์ไว้ดังนี้ 
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1. จัดการศึกษาขั้นปริญญาบัณฑิตให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และนโยบายการพัฒนา
การศึกษาของชาติและความคาดหวังของคริสตจักร 

2. ส่งเสริม สนับสนุนให้คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี และนักศึกษา ท าวิจัยหรือร่วมท าวิจัย และ
น าผลการวิจัยมาใช้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน พัฒนาชีวิต และพัฒนาสังคม 

3. ส่งเสริม สนับสนุน ให้คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี และนักศึกษา น าเอาความรู้ หลักธรรม
ทางศาสนามาเป็นรากฐานในการด าเนินชีวิต และสร้างความเข้าใจในการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมประจ าชาติของตน และการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

4. ส่งเสริมให้บัณฑิตมีความเป็นผู้น าท่ีมีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ อันน าไปสู่การ
กระท าอันก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมอย่างแท้จริง 

5. จัดระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให้เป็นสากล ให้สามารถปฏิบัติภารกิจ
หลักได้อย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้นท้ังในด้านมาตรฐานการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการ
วิชาการแก่สังคม การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติไทยและนานาชาติ และการ
พัฒนาชีวิตนักศึกษา 

 

 

 
ศาลาไทย สถานที่พักผอ่นแวดล้อมด้วยธรรมชาติทีร่่มรื่น  
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ประวัติประวัติมหาวิทยาลัยนานาชาติเอมหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชียเชีย--แปซิฟิกแปซิฟิก  
 

มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนของคริสตจักร       
เซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จัดตั้งภายใต้มูลนิธิคริสเตียนเมดิคอลของ
เซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส ซึ่งเป็นมูลนิธิท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อการสาธารณกุศลด้านการศึกษา 
การแพทย์ การศาสนา การพัฒนาชุมชน และอื่นๆ โดยมิได้มุ่งหาผลประโยชน์มาแบ่งปันกันเพื่อ
คนหนึ่งคนใดโดยเฉพาะ มหาวิทยาลัยมีกิจกรรมหลายอย่างท่ีได้กระท าตามวัตถุประสงค์ของ
มูลนิธิฯ เช่น การสงเคราะห์ทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนผู้ด้อยโอกาส  การร่วมกิจกรรมของหน่วย
แพทย์เคลื่อนท่ี การออกค่ายอาสาพัฒนาชนบท การพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษแก่เด็ก
และเยาวชนในท้องถิ่น การให้บริการทางด้านวิชาการแก่ชุมชน สถาบันการศึกษา สถานบริการ
สุขภาพท้ังในและต่างประเทศ เป็นต้น 

มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิกพัฒนามาจากโรงเรียนพยาบาลโรงพยาบาลมิชชั่น 
ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาท่ีได้ก่อตั้งขึ้นโดยมิชชันนารีคณะเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส มีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ความช่วยเหลือในด้านการรักษาพยาบาล การฟื้นฟูและการส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชน 
โดยจัดตั้งโรงพยาบาล สถานีอนามัย โรงเรียนพยาบาลขึ้นทั่วไปในประเทศต่างๆ   

ในปี พ.ศ. 2480 นายแพทย์ ราฟ เอฟ วอดแดล และภรรยาได้รับอนุญาตให้จัดตั้ง
โรงพยาบาลมิชชั่นในประเทศไทย ซึ่งเปิดท าการครั้งแรกท่ีห้าแยกพลับพลาไชย ภายหลังได้ย้าย
มายังเลขที่ 430 ถนนพิษณุโลก กรุงเทพฯ จนถึงปัจจุบัน 

ปี พ.ศ. 2484 โรงพยาบาลมิชชั่นได้ขออนุญาตเปิดโรงเรียนพยาบาลเพื่อผลิตพยาบาล
ส าหรับให้บริการแก่ผู้ป่วยในโรงพยาบาลมิชชั่น แต่เปิดสอนได้ไม่นานก็ต้องปิดลงเนื่องจาก
สงครามโลกครั้งท่ี 2 

ปี พ.ศ. 2490 โรงเรียนพยาบาลโรงพยาบาลมิชชั่น ได้เปิดท าการสอนอีกครั้ง ณ เลขท่ี 
430 ถนนพิษณุโลก กรุงเทพฯ ซึ่งอยู๋ในบริเวณเดียวกันกับโรงพยาบาลมิชชั่น ตลอดเวลาท่ีเปิด
ด าเนินการโรงเรียนพยาบาลฯ ได้ท าการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนให้ทันสมัย สอดคล้อง
กับหลักสูตรมาตรฐานของกองการพยาบาล กระทรวงสาธารณาสุขอยู่เสมอ 

ปี พ.ศ. 2508 ท าการปรับปรุงหลักสูตรอีกครั้ง โดยแยกหลักสูตรการพยาบาลออกจาก
วิชาการผดุงครรภ์ ระยะเวลา 3 ปีและ 6 เดือนตามล าดับ อีกท้ังได้เพิ่มคุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษา
จากเดิม คือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

ปี พ.ศ. 2529 โรงเรียนพยาบาลโรงพยาบาลมิชชั่น ได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัย
เมื่อวันท่ี 25 มีนาคม 2529 ให้จัดตั้งเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในนาม “วิทยาลัยมิชชัน” จัดตั้ง
ภายใต้มูลนิธิคริสเตียนเมดิคอลของเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส โดยเปิดด าเนินการคณะพยาบาลศาสตร์
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เป็นคณะแรก และจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี พยาบาลศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ เป็นหลักสูตรแรก 

ปีการศึกษา 2533 วิทยาลัยมิชชันได้รับอนุญาตให้จัดตั้งวิทยาเขตขึ้นท่ีอ าเภอมวกเหล็ก 
จังหวัดสระบุรี เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาแก่เยาวชนในส่วนภูมิภาคโดย
จัดการเรียนการสอนในคณะบริหารธุรกิจ 2 สาขาวิชาคือ สาขาวิชาการบัญชีและสาขาวิชาการจัดการ 
และอีก 1 ภาควิชาอิสระในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

ปี พ.ศ. 2540 วิทยาลัยเซ้าท์อีสเอเชียยูเนียน (Southeast Asia Union College) 
สถาบันอุดมศึกษาในเครือเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส ณ ประเทศสิงคโปร์ ย้ายมารวมกับวิทยาลัยมิชชัน 
วิทยาเขตมวกเหล็ก ท่ีอ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เพื่อให้เป็นวิทยาลัยนานาชาติในภาคพื้น
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีวัตถุประสงค์ให้เป็น Living Learning Center คือ มีโรงเรียน บ้าน และ
วัด อยู่ในบริเวณเดียวกัน  

 

 
                                    อนุสาวรีย์ที่แสดงถึงการรวมตัวกันของสามสถาบัน คือ  
วิทยาลัยมิชชันวิทยาเขตกรุงเทพฯ  วิทยาลัยมิชชันวิทยาเขตมวกเหล็ก  และวิทยาลัยเ     อิสเอเ  ยยูเนียน ประเทศสิงคโปร์ 

 
ปีการศึกษา 2542 คณะบริหารธุรกิจเปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ 3 สาขาวิชาคือ สาขาวิชา

การบัญชี สาขาวิชาการประกอบการธุรกิจ และสาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ ต่อมา
สาขาวิชาการประกอบการธุรกิจได้เปลี่ยนชื่อเป็น สาขาวิชาการประกอบการธุรกิจและการจัดการ ใน
ปีเดียวกันนี้ได้จัดตั้งคณะต่างๆ ขึ้นอีก 3 คณะคือ  

1. คณะวิทยาศาสตร์ เปิดสอนสาขาวิชาชีววิทยาและสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
2. คณะศาสนศึกษา เปิดสอนสาขาวิชาคริสต์ศาสนศึกษา 
3. คณะศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เปิดสอนสาขาวิชาภาษาอังกฤษ และ

สาขาวิชาจิตวิทยาและการศึกษา และได้ยกฐานะภาควิชาอิสระ สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษของหลักสูตรไทย มาอยู่ภายใต้คณะนี้ 



คู่มือการศึกษา ปีการศึกษา 2552 | มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก 
15 

 เนื่องจากคุณสมบัติข้อหนึ่งของผู้สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ ต้องมีความรู้และ
ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร ดังนั้นในปี พ.ศ. 2542 วิทยาลัย
ได้จัดการสอนวิชาภาษาอังกฤษ (English as a Second Language) เพื่อเตรียมความพร้อมด้าน
ภาษาให้กับนักศึกษาท่ีประสงค์จะเรียนหลักสูตรนานาชาติและบุคคลท่ัวไปท่ีสนใจพัฒนาทักษะ
ด้านภาษาอังกฤษ 
 ปี พ.ศ. 2547 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครูให้กับผู้ประกอบ
วิชาชีพครู เพื่อเพิ่มทักษะ ความสามารถในการสอน และให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาต ิ
 ปี พ.ศ. 2548 เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง เพื่อรองรับความต้องการบุคลากรใน
ด้านนี้ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยวิทยาลัยได้รับความร่วมมือทางวิชาการและบุคลากร 
จากวิทยาลัยอวอนเดล (Avondale College) ประเทศออสเตรเลีย 
 ปีการศึกษา 2549 ได้จัดตั้งคณะศึกษาศาสตร์และจิตวิทยา และได้ย้ายสาขาวิชาจิตวิทยา
และการศึกษา มาอยู่ภายใต้การดูแลของคณะนี้ 
 ปีการศึกษา 2550 ได้รับอนุมัติให้เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอน 
และหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2550) 
 ทุกหลักสูตรได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาอย่างไม่มีเงื่อนไข 
 เมื่อวันท่ี 30 มิถุนายน 2552  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวง 
ศึกษาธิการ ได้อนุมัติให้วิทยาลัยมิชชันเปลี่ยนชื่อและประเภทเป็นมหาวิทยาลัย โดยใช้ชื่อ
ภาษาไทยว่า มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก (ม.น.อ.) ชื่อภาษาอังกฤษว่า Asia-Pacific 
International University (A.I.U.)  
  

 
ป้ายชื่อมหาวิทยาลัย บริเวณประตูทางเข้าด้านหน้า 
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เครื่องหมายเครื่องหมาย  ตราสัญลักษณ์ตราสัญลักษณ์และสีประจ าและสีประจ ามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย    
 

เครื่องหมายและตราสัญลักษณ์ 
 เครื่องหมาย ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดให้ใช้กับเครื่องแบบนักศึกษา และใช้เป็นตรา
สัญลักษณ์ในโอกาสและวาระต่างๆ ในกิจการของมหาวิทยาลัย เครื่องหมายของมหาวิทยาลัย
ประกอบด้วยแถบวงกลมสีน้ าเงินด้านบนขนาด  ¾  ของวงกลม มีชื่อมหาวิทยาลัยเป็น
ภาษาอังกฤษและตัวเลข 1947 เป็นตัวอักษรสีขาว ส่วนของวงกลมด้านขวาล่างขนาด ¼  ของ
วงกลม ไม่มีขอบ ครึ่งล่างภายในวงกลมมีเส้นขนานเป็นริ้วสีฟ้า ตรงก่ึงกลางวงกลมมีโล่ขอบด า 
ภายในโล่มีรูปเปลวไฟ หัวนกพิราบ และหนังสือท่ีกางออก ก่ึงกลางหนังสือมีอักษรภาษาละติน  
SAPIENTA VITAM TRIBUUNT 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    ตราสัญลักษณ ์
 

ความหมายและเครื่องหมายมหาวิทยาลัย 

1. แถบวงกลมสีน้ าเงิน คือ สัญลักษณ์ของลูกโลกและความเป็นนานาชาติของ 
มหาวิทยาลัย  

2. เส้นริ้วสีฟ้าบริเวณครึ่งล่างภายในวงกลม หมายถึง สายน้ าท่ีมีอยู่ท่ัวไปในภูมิภาค 
เอเชีย-แปซิฟิก น้ ายังหมายถึงสิ่งท่ีหล่อเลี้ยงชีวิตของคนหลากหลายเชื้อชาติและ 
วัฒนธรรมที่ต่างก็มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง แต่ยังพึ่งพาซึ่งกันและกัน  

3. โล่ขอบด าภายในวงกลม หมายถึง หลักจริยธรรม คุณธรรมอันมีคุณค่า เป็นกรอบของ 
การด าเนินชีวิตท่ีถูกต้องดีงาม น าพาให้เกิดความเป็นมงคล และความผาสุขในชีวิต 

4. เปลวไฟ นกพิราบ และหนังสือ 
ก. เปลวไฟ หมายถึง แสงสว่างแห่งคุณธรรมและปัญญาอันเกิดจากการศึกษา 

ท่ีสร้างคนให้เป็นคนที่สมบูรณ์ เปลวไฟยังเป็นสัญลักษณ์ของตะเกียง 
โบราณท่ีให้แสงสว่างแห่งความหวังแก่มวลมนุษยชาติ 
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ข. นกพิราบ หมายถึง สัญลักษณ์ของความสันติสุขและเสรีภาพ 
ค. หนังสือ หมายถึง การศึกษาท่ีช่วยให้คนได้พัฒนาในทุกมิติของชีวิต ให้มี 

คุณธรรมเป็นฐานของชีวิต ให้รู้จักตนเองและผู้อ่ืน ยอมรับในความแตกต่าง 
ของบุคคลได้อย่างกว้างขวาง และสามารถอาศัยอยู่ท่ามกลางความแตกต่าง
ได้อย่างสันติ ในขณะเดียวกันยังรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์และความมีเสรีภาพ 
ในตนเองได้ ในหนังสือท่ีกางออกมีตัวสัญลักษณ์ภาษาละติน SAPIENTA  
VITAM TRIBUUNT หมายถึง  ปัญญาน าพาชีวิต 

ง. ตัวเลข 1947 หมายถึง ปีคริสตศักราชท่ีโรงเรียนพยาบาลโรงพยาบาลมิชชั่น
ในก ากับกระทรวงสาธารณสุขได้รับอนุมัติให้เปิดด าเนินการ ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยน
สถานภาพเป็นวิทยาลัยมิชชันและมหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก 
ตามล าดับ 

 

ความหมายโดยรวม  มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก ให้ความส าคัญกับการศึกษาท่ี
ไม่ได้เน้นเฉพาะทางด้านวิชาการและทักษะแต่เพียงด้านเดยีว แต่เน้นการสรา้งคุณลักษณะท่ีดีของ
ชีวิต (Character) และการสรา้งภูมิปัญญา (Wisdom) ควบคู่ไปด้วยกัน คือให้ผู้เรียนได้พัฒนาใน
ทุกมิติของชีวิต โดยมีคุณธรรมเป็นฐานของชีวิต สามารถบูรณาการเอาความรู้และทักษะมาใช้ให้
เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ต่อหน้าท่ีการงาน ต่อสังคม และสามารถน าเอาหลักคุณธรรม จริยธรรม
มาเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต การศึกษาจะชว่ยให้ผู้เรียนได้รู้จักตนเอง เข้าใจผู้อ่ืน และ
ยอมรับในความแตกต่างของบุคคลอื่นได้อย่างกว้างขวาง และสามารถอาศัยอยู่ท่ามกลางความ
แตกต่างได้อย่างมีสันติสุข ในขณะเดียวกันยังคงรักษาไว้ซึ่งความมีเสรีภาพและเอกลักษณ์ของตนเอง 
 

สีประจ ามหาวิทยาลัย  
 สีประจ ามหาวิทยาลัยคือ สีเหลืองและสีน  าเงิน ซึ่งมีความหมายดังนี้ 

1. สีเหลือง หมายถึง ทองค าท่ีได้ผ่านการหลอมจนเป็นสีเหลืองสุกปลั่ง เปรียบเสมือน
จิตใจท่ีได้ผ่านการขัดเกลาให้สะอาดบริสุทธิ์ เป็นคนที่กอร์ปด้วยคุณธรรม จริยธรรม 
เข้มแข็ง อดทน กล้าหาญ มีใจเมตตา มีคุณค่า และมีความสขุ 

2. สีน้ าเงิน หมายถึง ความจงรักภักดีในสถาบันพระมหากษัตริย์ มหาวิทยาลัย ตั้งอยู่ใน
ประเทศไทย ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี และนักศึกษาท้ังชาวไทยและชาว
ต่างประเทศท่ีเข้ามาพึ่งในพระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
อย่างมีความสงบสุข โดยหัวใจทุกดวงต่างแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์อย่างเปี่ยมล้น 
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ระบบกลไระบบกลไกกการประกันคุณภาพการประกันคุณภาพ  
 

มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก ได้ด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาอย่าง
เป็นรูปธรรม โดยใช้ระบบการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของ AAA (Accrediting Association 
of Seventh-day Adventist Schools, Colleges and Universities) ซึ่งเป็นระบบท่ีใช้กับสถาบัน 
การศึกษาในเครือเซเว่นเดย์แอ็ดเวนตีสท่ัวโลกและได้รับการรับรองมาตรฐานจากส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) หรือ สมศ. ในปีการศึกษา 2547 และ 2549  
 
ความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ 

มหาวิทยาลัย ได้ท าสัญญาตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ 7 สถาบันการศึกษา
ต่างประเทศ ดังนี้ 

- Avondale College, Cooranbong NSW, Australia 
- Griggs University, Michigan, USA 
- La Sierra University, Riverside, California, USA 
- Loma Linda University, Loma Linda, California, USA 
- Sahm Yook University, Seoul, Korea 
- Saniku Gakuin College, Chiba-Ken, Japan 
- Southern Adventist University, Tennessee, USA 
- Walla Walla University, Washington, USA 

 

 
การท าสัญญาตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ 
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ชีวิตในรั วมหาวิทยาลัยชีวิตในรั วมหาวิทยาลัย  
 

การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวิชาการและอื่นๆ 
 มหาวิทยาลัยได้จัดหลักสูตรท่ีเอื้อต่อการพัฒนาชีวิตของนักศึกษาในทุกด้าน จึงได้
สอดแทรกกิจกรรมการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และคุณค่าเข้าไว้กับกิจกรรมทางวิชาการอื่น 
ซึ่งนักศึกษาทุกคนควรเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ เหล่านี้ เช่น การอบรมด้านจริยธรรม (Chapel) 
และการเข้าโบสถ์ทุกวันเสาร์ (วันสะบาโต) และอื่นๆ ตามตารางเวลาที่ก าหนดไว้ 
 
การปฐมนิเทศ 
 นักศึกษาใหม่ทุกคนต้องเข้าร่วมในกิจกรรมปฐมนิเทศตามวันและเวลาท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด  
 
การแต่งกาย 
 นักศึกษาต้องแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักศึกษาของมหาวิทยาลัยในการเข้าชั้นเรียน     
การเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ และกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับงานของมหาวิทยาลัย 
 
การพักในหอพัก 
 นักศึกษาท่ีเข้าพักในหอพักมหาวิทยาลัย ต้องปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับของหอพัก
อย่างเคร่งครัด (ดูรายละเอียดจากคู่มือนักศึกษา) 
 

โรงอาหาร 
 เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษามีสุขภาพพลานามัยท่ีสมบูรณ์ แข็งแรง ปราศจากโรคร้ายท่ี
ป้องกันได้ มหาวิทยาลัยจึงจัดอาหารมังสวิรัตินานาชาติท่ีมีคุณค่าทางโภชนาครบ 5 หมู่ไว้บริการ 
 

 
โรงอาหาร 
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การขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ภายในมหาวิทยาลัย 
 นักศึกษาสามารถน ารถยนต์และรถจักรยานยนต์มาใช้ในบริเวณมหาวิทยาลัยได้ แต่ต้อง
ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดและจอดในบริเวณท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด  
 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 มหาวิทยาลัยมีศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย มีระบบเครือข่ายท่ีสามารถรองรับ
เครือข่ายได้ตลอด 24 ชั่วโมง 
 

สิ่งเสพติดให้โทษต่างๆ  
 มหาวิทยาลัยเป็นสถานท่ีปลอดสิ่งเสพติดทุกชนิด รวมถึงบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
หากพบว่านักศึกษาคนใดเสพหรือจ าหน่ายสิ่งเสพติดต่างๆ จะได้รับโทษทางวินัยและด าเนินคดี
ตามกฎหมาย 
 

การให้ค าปรึกษา 
มหาวิทยาลัยจัดให้มีศูนย์ให้ค าปรึกษาไว้ส าหรับนักศึกษาทุกคน 

 

การรักษาพยาบาล 
 มหาวิทยาลัยมีพยาบาลประจ าคลีนิคไว้ดูแลสุขภาพท่ัวไปของนักศึกษา หากนักศึกษามี
ความจ าเป็นต้องได้รับการดูแลรักษาจากแพทย์ท่ีโรงพยาบาล นักศึกษาสามารถขอเบิกค่า
รักษาพยาบาลได้  
 

 
ห้องพยาบาล 
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อาคารและสิ่งอ านวยความสะดวกอาคารและสิ่งอ านวยความสะดวก  
 

มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก 
 สถานท่ีตั้งของมหาวิทยาลัย ตั้งอยู่อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี มีเนื้อท่ี 339 ไร่ ล้อมรอบ 
ด้วยรีสอร์ทใกล้กับตัวอ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ปราศจากมลภาวะและการจราจรติดขัดของ
เมืองหลวง อาคารเรียนตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติท่ีสวยงาม ก่อให้เกิดบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ 
มหาวิทยาลัยเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ ความส าเร็จและการพัฒนาการของบุคคลเป็นหลัก 
 อาคารวิชญสภาได้รับการออกแบบให้ทันสมัยและตกแต่งอย่างสวยงาม  ประกอบด้วย
หอสมุด คณะบริหารธุรกิจ และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารวิทยาศาสตร์ประกอบด้วย
อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์อย่างครบครัน และห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล อาคารอ านวยการ
ประกอบด้วยหอประชุมท่ีทันสมัย  มีห้องเรียนและห้องพักของคณาจารย์คณะศิลปศาสตร์และ
มนุษย์ศาสตร์ หอประชุมและอาคารทุกหลังติดตั้งเครื่องปรับอากาศ รวมท้ังระบบป้องกันอัคคีภัย 
 หอสมุดประกอบด้วยหนังสือประมาณ 60,000 เล่ม ส่วนใหญ่เป็นหนังสือภาษาอังกฤษ 
นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถศึกษาบทความออนไลน์และใช้สื่อต่างๆ ในศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อค้นคว้าข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตได้ 
 

 
บริเวณชั้นล่างหอสมุด 

 
 มหาวิทยาลัยมีหอพักท่ีสวยงามพร้อมสิ่งอ านวยความสะดวกให้กับนักศึกษาประมาณ 
1,000 คน และบ้านพักส าหรับนักศึกษาท่ีมีครอบครัว โรงอาหารท่ีสามารถจัดเตรียมอาหารมังสวิรัติ
ท้ังไทยและนานาชาติ เปิดใหบ้ริการกับนักศึกษา คณาจารย์และแขกผู้มาเยี่ยม 
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หอพักนักศึกษา 

 
 อาคารสโมสรนักศึกษาและศูนย์กีฬา ตั้งอยู่ใกล้กับหอพักนักศึกษา ประกอบด้วยห้อง
พยาบาล ห้องออกก าลังกาย สนามเทนนิส สนามวอลเลย์บอล สนามบาสเกตบอล สนามฟุตบอล 
 

   
ห้องออกก าลังกาย 
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 อาคารศูนย์รวมใจตั้งอยู่บนพื้นท่ีท่ีสูงท่ีสุดของมหาวิทยาลัย ท าให้สามารถมองเห็น
ทัศนียภาพและทิวทัศน์ของมหาวิทยาลัยได้อย่างชัดเจน ประกอบด้วยสถานท่ีนมัสการ ห้อง
อธิษฐาน ห้องสมานมิตร ห้องพักคณาจารย์และห้องเรียนของคณะศาสนศึกษา 
 

 
โบสถ์ศูนยร์วมใจ 

 

 
 อาคารห้องพักรับรอง  ส าหรับผู้ปกครองของนักศึกษาหรือแขกผู้มาเยี่ยมเข้าพัก  
แบ่งเป็นห้องพักเตียงคู่และห้องพักเตียงเดี่ยว 
 

  
             ห้องพักแบบเตียงเดี่ยว               ห้องพักแบบเตียงคู่ 
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วิทยาเขตกรุงเทพฯ 
 วิทยาเขตกรุงเทพฯ ตั้งอยู่บนถนนพิษณุโลกใกล้กับราชตฤณมัยสมาคม (สนามม้านางเลิ้ง) 
อยู่ในบริเวณเดียวกับโรงพยาบาลมิชชั่น กรุงเทพฯ ประกอบด้วย ห้องเรียน ห้องสมุดและอาคาร
ส านักงานท่ีทันสมัย หอพักนักศึกษาสามารถรองรับนักศึกษาได้ 270 คน  
 

 
คณะพยคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตกรุงเทพฯาบาลศาสตร์ วิทยาเขตกรุงเทพฯ  

 
 

 
ออาาคคาารรคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตกรุงเทพฯคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตกรุงเทพฯ  
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ข้อมูลด้านการเงินข้อมูลด้านการเงิน  

 
มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเปิดด าเนินการ

ภายใตก้ารดูแลของมูลนิธิคริสเตียนเมดิคอลของเซเว่นธ์เดย์แอ็ดเวนติสเป็นกิจการท่ีไม่หวังผลก าไร 
การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยได้รับการสนับสนุนทางด้านการเงินจากคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์
แอ็ดเวนติสประจ าภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาและเชื่อในคุณค่า
ของการศึกษาคริสเตียนจึงท าให้ค่าเล่าเรียน ค่าหอพักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ มีอัตราท่ีไม่สูงเกินไป 
ดังนั้น นักศึกษาและผู้ปกครองพึงระลึกเสมอว่า การศึกษาเป็นการลงทุนท่ีคุ้มค่าไม่ใช่เพียง
ค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายเท่านั้น   
 
อัตราค่าเล่าเรียน ค่าบ ารุง ค่าธรรมเนียมปกติ  

มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก ได้ก าหนดอัตราค่าเล่าเรียน ค่าบ ารุง ค่าธรรมเนียม 
ไว้ดังนี้   

  

หมวดค่าเลา่เรียน (ขึ้นอยู่กับหลักสูตร) หน่วยกติละ 800 - 2,500 บาท 
หมวดค่าบ ารุง    
 1. ค่าบ ารุง ภาคการศึกษาละ 7,300  บาท 
2. ค่าบ ารุงห้องปฏิบัติการคอมพวิเตอร์ วิชาละ 1,200 บาท 
3. ค่าบ ารุงห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษ ภาคการศึกษาละ 1,000 บาท 
4. ค่าบ ารุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 

 
วิชาละ 1,500 บาท 

หมวดค่าธรรมเนียม    
1. ค่าธรรมเนียมการสมัครและสอบ ครั้งละ 300 บาท 
2. ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา ครั้งเดียว 1,500 บาท 
3. ค่าธรรมเนียมการเปล่ียนสาขาวชิา ครั้งละ 300 บาท 
4. ค่าธรรมเนียมการเปล่ียนคณะ ครั้งละ 500 บาท 
5. ค่าธรรมเนียมลงทะเบยีนเรียนสาย วันละ 100 บาท 
6. ค่าธรรมเนียมการเพิ่ม-ถอนรายวิชา วิชาละ 50  บาท 
7. ค่าธรรมเนียมรักษาสภาพนักศึกษา ภาคการศึกษาละ 500 บาท 
8. ค่าธรรมเนียมการเทียบโอนหน่วยกิต วิชาละ 500 บาท 
9. ค่าธรรมเนียมการสอบเทียบ วิชาละ 500 บาท 
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10. ค่าธรรมเนียมการสอบกรณีพิเศษ           วิชาละ 500   บาท 
11. ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต ครั้งเดียว 2,500 บาท 
12. ค่าธรรมเนียมพธิีส าเร็จการศึกษา ครั้งเดียว 1,000 บาท 
    
หมวดเบ็ดเตล็ด    
1. ค่าใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ฉบับละไม่เกิน 200 บาท 
2. ค่าใบรับรองการศึกษา / ส าเร็จการศึกษา ฉบับละไม่เกิน 100 บาท 
3. ค่าบัตรประจ าตัวนักศึกษา ฉบับละ 175 บาท 
4. ค่าวุฒิบตัร ฉบับละ 1,000 บาท 
5. ค่าคู่มือการศึกษา เล่มละ 200 บาท 
6. ค่าประกันของเสียหาย ครั้งเดียว 2,000 บาท 
*7. ค่าบ ารุงพิเศษปฏิบัติการอนามัยชุมชน ครั้งเดียว 3,500 บาท 
*8. ค่าบ ารุงยานพาหนะเพื่อฝึกนอกสถานที่ ภาคการศึกษาละ 2,000 บาท 
*9. ค่าตรวจร่างกายประจ าป ี ปีละไม่เกิน 600 บาท 
*10. ค่าเคร่ืองแบบฝกึการพยาบาล 3 ชุด ครั้งเดียว 2,000 บาท 
*11. ค่าเคร่ืองแบบฝกึงานอนามยัชมุชน 2 ชุด ครั้งเดียว 1,200  บาท 
*12. ค่าเข็มสัญลักษณ์วทิยาลัย ครั้งเดียว 1,000 บาท 

      * เฉพาะคณะพยาบาลศาสตร์เท่าน้ัน   
 

แผนการเงิน 
นักศึกษาควรติดต่อกับเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงินนักศึกษา เพื่อขอรับทราบค่าเล่าเรียนและ

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ล่วงหน้าก่อนวันลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา นักศึกษาต้องช าระค่าเล่าเรียน
ให้ตรงตามวันและเวลาท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด และไม่ปล่อยให้เกิดปัญหาหนี้สินจนส่งผล กระทบ
ต่อการเรียน ส าหรับนักศึกษาท่ีค้างช าระและไม่มาติดต่อกับฝ่ายการเงินนักศึกษาจะไม่มีสิทธิ์
ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาถัดไป และจะไม่มีการบันทึกผลการศึกษาในภาคการศึกษานั้นๆ 
ลงในใบแสดงผลการศึกษา 

 

ค่าหอพัก 
มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก ก าหนดค่าหอพักไว้ดังนี้ 
1. ห้องพักพัดลม ภาคการศึกษาปกติคิดในอัตรา 6,750 บาท ภาคการศึกษาฤดูร้อนคิดใน

อัตรา 2,700 บาท ส่วนห้องพักปรับอากาศคิดเพิ่มจากห้องพักพัดลม ห้องละ 5,000 บาท  
2. ค่าไฟฟ้า ค านวณจากมิเตอร์ที่ติดไว้ในห้องพักแต่ละห้อง หากมีการใช้เกินวงเงิน 100 บาท

ต่อเดือนนักศึกษาจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนท่ีเกิน 
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3. บ้านพักนักศึกษาที่มีครอบครัว ภาคการศึกษาปกติคิดในอัตรา 16,000 บาท ภาคการ 
ศึกษาฤดูร้อนคิดในอัตรา 6,400 บาท  ท้ังนี้ค่าน้ า ค่าไฟฟ้าและค่าสาธารณูปโภคอื่นๆ 
ไม่ได้รวมอยู่ในค่าเช่าบ้านพัก 

 

 
บ้านพักนักศึกษาที่มีครอบครัว 

 
ค่าอาหาร 

มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก ก าหนดค่าอาหารไว้ดังนี้ 
1. นักศึกษาชาย ภาคการศึกษาปกติคิดในอัตรา 11,000 บาท ภาคการศึกษาฤดูร้อน

คิดในอัตรา 4,400 บาท  
2. นักศึกษาหญิง ภาคการศึกษาปกติคิดในอัตรา 10,000 บาท ภาคการศึกษาฤดูร้อน

คิดในอัตรา 4,000 บาท 
3. ส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  เฉพาะปีแรกท่ีเข้าศึกษา

นักศึกษาชายคิดในอัตรา 8,800 บาทต่อภาคการศึกษา และนักศึกษาหญิงคิดในอัตรา 
8,000 บาทต่อภาคการศึกษา 

4. หากนักศึกษาทานอาหารเกินกว่าท่ีก าหนดไว้ นักศึกษาต้องรับผิดชอบค่าใช้จา่ย 
ส่วนที่เกิน 
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ค่าประกันของเสียหาย (คืนให้เม่ือพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา) 
เพื่อเป็นการประกันของเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้นในระหว่างท่ีศึกษาอยู่ มหาวิทยาลัยจึง

ให้มีการจัดเก็บค่าประกันของเสียหาย 2,000 บาท จากนักศึกษาทุกคน ซึ่งนักศึกษาสามารถยื่น  
ค าร้องขอรับคืนค่าประกันได้ใน 2 กรณี คือ  

1. ผู้ส าเร็จการศึกษา ให้ยื่นค าร้องขอรับเงินประกันคืนภายใน 15 วัน หลังวันรับปริญญา 
2. นักศึกษาท่ีพ้นสภาพในกรณีอื่นๆ ให้ยื่นค าร้องขอรับเงินประกันคืนภายใน 30 วัน 

หลังวันเปิดภาคการศึกษาถัดไป 
 
การช าระเงิน 

หลังการลงทะเบียนเรียนล่วงหน้าแล้ว ให้นักศึกษาติดต่อพบเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
นักศึกษาเพื่อรับใบแสดงค่าใช้จ่าย (Invoice) ซึ่งนักศึกษาต้องช าระค่าเล่าเรียนตามวันท่ี
มหาวิทยาลัยก าหนด นักศึกษาจะไม่มีสิทธิ์เข้าชั้นเรียนหากไม่ช าระค่าเล่าเรียน ค่าเล่าเรียน
สามารถท าได้โดยการช าระเป็นเงินสด โอนเงินผ่านธนาคาร บัตรเครดิตผ่านระบบ e-payment
เช็ค ดราฟท์ ตั๋วแลกเงิน ธนาณัติ หรือโทรเลขธนาณัติ โดยมหาวิทยาลัยก าหนดประเภทการช าระ
เงินดังต่อไปนี้  

1. กรณีช าระค่า เล ่า เร ียน เต ็มจ านวนตลอดปีการศึกษา ก่อนหร ือภายในว ัน
ลงทะเบียน (ท้ังนี้ไม่รวมภาคการศึกษาฤดูร้อน) จะได้รับส่วนลด 5% ส่วนลดโดย
ค านวณจากยอดสุทธิของค่าหน่วยกิตหลังหักเงินอุดหนุนหรือทุนการศึกษาแล้ว  

2.    กรณีช าระค่าเล่าเรียนจ่ายเต็มจ านวนส าหรบัหนึ่งภาคการศึกษาก่อนหรือภายในวนั
ลงทะเบียน 

3.    กรณีผ่อนช าระเป็นงวดภายในภาคการศึกษานั้นๆ โดยมีการคิดค่าธรรมเนียม หากไม่
ช าระภายในภาคการศึกษานั้น นักศึกษาจะไม่ได้รับอนุญาตให้ลงทะเบียนเรียนในภาค 

 ส าหรับผู้ปกครองท่ีส่งบุตรมาเรียนมากกว่า 1 คน ในเวลาเดยีวกัน บุตรคนท่ีสองจะได้รับ
ส่วนลดค่าหน่วยกิต 5% บุตรคนท่ีสามและคนถัดไปจะได้รบัส่วนลดค่าหน่วยกิต 10%  
 
ทุนการศึกษา 

มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก จัดให้ทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาท่ีมีความ
ประสงค์ขอรับความช่วยเหลือ ทุนการศึกษามีดังนี้ 

1. จากส านักงานสหมิชชั ่นภาคพื ้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส าหรับนักศึกษาที่มี
ภูมิล าเนาอยู่ในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

2. จากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 
3. จากแหล่งอื่น เช่น ทุนการศึกษาอธิการบดี เป็นต้น 
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โครงการเรียนและท างาน 
ตามปรัชญาของการศึกษาแอ็ดเวนตีส มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก เปิดโอกาส 

ให้นักศึกษาได้ท างานเพื่อพัฒนาทักษะและเพื่อเป็นทุนการศึกษาของนักศึกษา การท างานถือว่ามี
คุณค่าและเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ จ านวนของงานท่ีเปิดให้นักศึกษาท ามีจ านวนจ ากัด โดยจะ
เปิดโอกาสให้กับนักศึกษาท่ีมีปัญหาด้านการเงินเป็นล าดับแรก ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับผลการศึกษาด้วย 
 
การขอรับเงินคืนในกรณีขอถอนรายวิชา 

นักศึกษาท่ีมีความประสงค์ขอถอนรายวิชาหลังจากลงทะเบียนเรียนแล้ว ให้ยื่นค าร้องขอ 
ถอนรายวิชาต่อส านักรับนักศึกษาและทะเบียน และขอรับเงินคืนจากฝ่ายการเงินนักศึกษาท้ังนี้ 
นักศึกษาต้องแสดงหนังสือแสดงความเห็นชอบหรือหนังสือรับรองขอรับเงินคืนจากผู้ปกครอง การ
ขอรับเงินคืนสามารถท าได้ในกรณีดังนี้ 

1. รับเงินค่าหน่วยกิตและค่าห้องปฏิบัติการคืนได้ 100% จากการถอนรายวิชาภายใน
สองสัปดาห์แรกของภาคการศึกษา   

2. รับเงินค่าหน่วยกิตและค่าห้องปฏิบัติการคืนได้ 50% จากการถอนรายวิชาภายใน    
สี่สัปดาห์แรกของภาคการศึกษา 

3. ค่าหอพักและค่าอาหารท่ีจ่ายไว้ล่วงหน้า สามารถขอรับเงินคืนได้ตามเกณฑ์และอัตรา
ท่ีก าหนดไว้ (เศษของเดือนคิดเป็นหนึ่งเดือน) 

4. มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินในกรณีท่ีถอนหรือพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาหลังจาก 
สี่สัปดาห์แรกของการเปิดภาคการศึกษาหรือพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาจากการ 
ถูกลงโทษ 

5. ในกรณีขอรับเงินคืน ให้นักศึกษายื่นค าร้องหรือหนังสือจากผู้ปกครองได้ที่ฝ่ายการเงิน 
นักศึกษา 
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ประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร  
 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีและสาขาวิชาการจัดการ 
 
ส าหรับนักศึกษาที่พักในหอพักของมหาวิทยาลัย 

 

รายละเอียด  
ภาคการศึกษา 

ฤดูร้อน 
ภาค 

การศึกษาท่ี 1 
ภาค 

การศกึษาท่ี 2 
รวม 

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณในปีแรก  20,925 36,050 36,050 93,025 

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณในปีที่ 2   - 38,450 38,450 76,900 

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณในปีที่ 3   - 37,650 36,050 73,700 

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณในปีที่ 4   - 35,250 35,250 70,500 

 
 หมายเหตุ:   นักศึกษาชายให้เพ่ิมค่าอาหารจ านวน 1,000 บาทส าหรับภาคการศึกษาปกติและ 400 บาท 
   ส าหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน 
 

 
ส าหรับนักศึกษาที่ไม่ได้พักในหอพักของมหาวิทยาลัย 

 

รายละเอียด  
ภาคการศึกษา 

ฤดูร้อน 
ภาค 

การศึกษาท่ี 1 
ภาค 

การศึกษาท่ี 2 
รวม 

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณในปีแรก  12,725 19,300 19,300 51,325 

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณในปีที่ 2   - 21,700 21,700 43,400 

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณในปีที่ 3   - 20,900 19,300 40,200 

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณในปีที่ 4   - 18,500 18,500 37,000 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
 

ส าหรับนักศึกษาที่พักในหอพักของมหาวิทยาลัย 
 

รายละเอียด  
ภาคการศึกษา 

ฤดูร้อน 
ภาค 

การศึกษาท่ี 1 
ภาค 

การศึกษาท่ี 2 
รวม 

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณในปีแรก  48,100 44,825 44,825 137,750 

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณในปีที่ 2   16,850 38,750 38,750 94,350 

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณในปีที่ 3   - 38,750 39,650 78,400 

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณในปีที่ 4   - 40,550 38,550 79,100 

 
 หมายเหตุ:   ในปีแรกที่เข้ามาศึกษานักศึกษาชายให้เพ่ิมค่าอาหารจ านวน 800 บาทต่อภาคการศึกษา  
   และในปีที่ 2-4 เพ่ิมจ านวน 1,000 บาทส าหรับภาคการศึกษาปกติ และ 400 บาท ส าหรับ 
   ภาคการศึกษาฤดูร้อน 
 
 

ส าหรับนักศึกษาที่ไม่ได้พักในหอพักของมหาวิทยาลัย 
 

รายละเอียด  
ภาคการศึกษา 

ฤดูร้อน 
ภาค 

การศึกษาท่ี 1 
ภาค 

การศึกษาท่ี 2 
รวม 

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณในปีแรก  34,700 31,425 31,425 97,550 

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณในปีที่ 2   10,050 22,000 22,000 54,050 

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณในปีที่ 3   - 22,000 22,900 44,900 

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณในปีที่ 4   - 23,800 21,800 45,600 
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หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 
 

รายละเอียด  
ภาคการศึกษา 

ฤดูร้อน 
ภาค 

การศึกษาท่ี 1 
ภาค 

การศึกษาท่ี 2 
รวม 

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณในปีแรก  26,775 55,250 49,450 131,475 

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณในปีที่ 2   26,450 54,950 57,050 138,450 

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณในปีที่ 3   28,650 65,300 58,600 152,550 

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณในปีที่ 4   - 57,400 62,450 119,850 

 
 หมายเหตุ:   ในปีแรกและปีที่ 2 นักศึกษาชายให้เพ่ิมค่าอาหารจ านวน 1,000 บาทส าหรับภาคการศึกษา 
  ปกติ และ 400 บาทส าหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน 
 
 

 
                                       กิจกรรมกลุ่ม วิทยาเขตกรุงเทพฯ 
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ระเบียบระเบียบข้อบังคับข้อบังคับการศึกษาการศึกษา  ((AAccaaddeemmiicc  PPoolliicciieess))  
 
 คู่มือการศึกษาฉบับนี้ เป็นท่ีรวมของข้อมูลต่างๆ ท่ีเก่ียวกับการศึกษา เช่น โครงสร้าง
หลักสูตร  แผนการศึกษา ระเบียบข้อบังคับการศึกษาและอื่นๆ ท่ีจะช่วยให้นักศึกษาปฏิบัติตนได้
อย่างถูกต้องในระยะเวลาของการศึกษาในมหาวิทยาลัย คู่มือการศึกษาฉบับนี้ใช้ส าหรับ              
ปีการศึกษา 2552 หากมีระเบียบหรือข้อบังคับการศึกษาใดเปลี่ยนแปลงหรือประกาศใช้ในระหว่าง
ปีการศึกษา ให้มีผลบังคับใช้เช่นเดียวกับคู่มือการศึกษาฉบับนี้ 
 
ระเบียบการรับบุคคลเข้าศึกษา (Admissions Policies) 
การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา (Admission Criteria) 

มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก เปิดโอกาสให้ทุกคนที่มีคุณสมบัติตามท่ีก าหนดใน
ระเบียบว่าด้วยคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรม ค่านิยมและ
ระเบียบของมหาวิทยาลัยได้ ให้สมัครเข้าเรียนได้โดยไม่เลือกชั้น วรรณะ เชื้อชาติและศาสนา  
 

1.  คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา (Application Procedure) 
1.1 ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือ

เทียบเท่า เฉพาะคณะพยาบาลศาสตร์รับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายสายวิทย์เท่านั้น 

1.2 มีร่างกายสมบูรณ์ ปราศจากโรคเรื้อรัง โรคจิต หรือโรคอื่นๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการเรียน 
1.3 มีความประพฤติอยู่ในศีลธรรมอันดี ไม่เคยต้องโทษในคดีอาญา 
1.4 เป็นโสด อายุไม่ต่ ากว่า 17 ปี มีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร และน้ าหนักตัว       

ไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม (เฉพาะคณะพยาบาลศาสตร์) 
 

2.  เอกสารประกอบการย่ืนใบสมัคร (Application Documents) 
2.1 ใบแสดงผลการศึกษา ใบประกาศนียบัตร ใบสุทธิ หรือใบเทียบเท่าจากกระทรวง 

ศึกษาธิการฉบับจริง พร้อมส าเนา 
2.2 ส าเนาใบทะเบียนบ้าน 
2.3 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
2.4 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกหรือแว่นตาด า (ไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 1x1 นิ้ว 

จ านวน 3 รูป 
2.5 ส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้าม)ี 
2.6 ใบรับรองแพทย์ 
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3.  การรับสมัคร (Application Period) 
 มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก เปิดรับสมัครตลอดปีการศึกษา ส าหรับคณะ
พยาบาลศาสตร์ตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงสัปดาห์ท่ีสองของเดือนเมษายน 
 
4.  การย่ืนใบสมัคร (Submission of Application) 

4.1  สมัครด้วยตนเองท่ีส านักรับนกัศึกษาและทะเบียน  ชัน้ 2 อาคารบริหาร 
4.2  สมัครทางไปรษณีย์ได้ที่  

 ก. ส านักรับนักศึกษาและทะเบียน มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก  
     195 หมู่ 3 ต าบลมวกเหลก็ อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180  
  โทรศัพท์ 036 720-758 หรือ (036) 720-777 ต่อ 1112, 1114, 1116, 1120  
  โทรสาร  (036) 720-764  
 ข.  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟกิ 
  430 ถนนพิษณุโลก แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 

 โทรศัพท์ (02) 280-8243-6 โทรสาร  (02) 280-8247 
4.3 สมัครผ่านทาง http://www.apiu.edu/apply หรือส่งเอกสารการสมัครผ่านทาง

โทรสาร ซึ่งผู้สมัครต้องยื่นเอกสารการสมัครฉบบัจริงก่อนวันสอบคัดเลือก 
 

5.  การสอบคัดเลือก (Entrance Examination) 
5.1  สอบข้อเขียน วิชาท่ีสอบได้แก่ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เฉพาะคณะ

พยาบาลศาสตร์เพิ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ได้แก่ ชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ 
5.2   สอบสัมภาษณ์ ผู้ท่ีผ่านการสอบข้อเขียนจะได้รับคัดเลือกเพื่อสอบสัมภาษณ์ 
5.3  สอบบุคลิกภาพและตรวจร่างกาย เฉพาะคณะพยาบาลศาสตร์เท่านั้น  

 
6.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (Qualification of Applicants) 

6.1  มีคุณสมบัติครบถ้วนตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
6.2  ผ่านการสอบข้อเขียน 
6.3  ผ่านการสอบสัมภาษณ ์
6.4  ผ่านการสอบบุคลิกภาพและตรวจร่างกาย เฉพาะคณะพยาบาลศาสตร์เท่านั้น 
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การปฐมนิเทศ การขึ นทะเบียนนักศึกษาใหม่และการลงทะเบียนเรียน 
(Orientation, Registration of New Student and Class Registration) 
การปฐมนิเทศ (Orientation)  
 มหาวิทยาลัยจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ทุกคน เพื่อรับทราบข้อมูลและแนวทางท่ีเป็น
ประโยชน์ท้ังด้านการศึกษา การเรียนรู้ การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย การบริหารเวลาอย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตนเอง การตั้งเป้าหมายชีวิต การแนะน าอาคารสถานท่ี 
และการใช้บริการของหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย รวมถึงแนะน าให้รู้จักอาจารย์ท่ีปรึกษา
และการลงทะเบียนเรียน เพื่อให้นักศึกษาปฏิบัติตนได้ถูกต้องตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาใน
มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก  
 
การขึ นทะเบียนนักศึกษาใหม่ (Registration of New Student) 
 ผู้ท่ีผ่านการคัดเลือกให้เข้าศึกษา หรือผู้ท่ีเข้าศึกษาเพื่อปริญญาท่ีสอง จะมีสภาพเป็น
นักศึกษาก็ต่อเมื่อได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว ในการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาต้องไปรายงาน
ตัวและเตรียมหลักฐานต่างๆ ตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศของมหาวิทยาลัย ไปรายงานตัวเพื่อขึ้น
ทะเบียนต่อส านักรับนักศึกษาและทะเบียนของมหาวิทยาลัยเมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว 
มหาวิทยาลัยจะก าหนดรหัสประจ าตัวนักศึกษาให้ 
  
การลงทะเบยีนเรียน (Class Registration) 
  การลงทะเบียนเรียน จะเสร็จสมบูรณ์ได้ก็ต่อเมื่อนักศึกษาได้ปฏิบัติตามระเบียบขั้นตอน
การลงทะเบียนเรียน  ช าระค่าธรรมเนียมต่างๆ ส านักรับนักศึกษาและทะเบียนได้แจ้งรายชื่อ
นักศึกษาท่ีได้ลงทะเบียนเรียนต่ออาจารย์ประจ าวิชาตามประกาศของมหาวิทยาลัยแล้วเท่านั้น 
มหาวิทยาลัยไม่อนุญาตนักศึกษาเข้าชั้นเรียนในรายวิชาท่ีไม่ได้ลงทะเบียนเรียน 
 การลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรภาษาไทย ไม่ได้หมายถึงการมีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนใน
หลักสูตรนานาชาติ หรือการลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรนานาชาติ ก็ไม่ได้หมายถึงการมีสิทธิ์
ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรภาษาไทย  
 ภาคการศึกษาปกติ หากนักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนเรียนจะต้องขอลาพักการศึกษา
ส าหรับภาคการศึกษานั้น ภายในสามสิบวันนับจากวันเปิดภาคการศึกษา เพื่อรักษาสภาพการ
เป็นนักศึกษา ทั้งนี้ต้องช าระค่าธรรมเนียมเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา นักศึกษาท่ีไม่ได้รักษาสภาพ
การเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยจะถอนชื่อออกจากการเป็นนักศึกษา ท้ังนี้คณะกรรมการ            
รับนักศึกษา อาจพิจารณาให้นักศึกษาท่ีถูกถอนชื่อ กลับเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ได้หากมีเหตุผล
สมควร โดยจะตรวจสอบว่าระยะเวลาการศึกษาท่ีเหลือเพียงพอท่ีจะส าเร็จการศึกษาหรือไม่ และ
ให้ถือว่าระยะเวลาท่ีถูกถอนชื่อนั้นเป็นการลาพักการศึกษา ซึ่งนักศึกษาต้องช าระค่าธรรมเนียม
เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา รวมทั้งค่าธรรมเนียมอื่นๆ ท่ีค้างช าระเสมือนเป็นผู้ลาพักการศึกษา  



คู่มือการศึกษา ปีการศึกษา 2552 | มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก 
36 

  นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนด้วยตนเองตามวัน เวลา รายวิชาท่ีเปิดสอนและวิธีการลงทะเบียน
ตามประกาศของมหาวิทยาลัยดังนี้  

1. การลงทะเบียนเรยีนต้องไดร้ับความเห็นชอบเปน็ลายลักษณ์อักษรจากอาจารย์ท่ีปรึกษา 
2. นักศึกษาชั้นปีท่ีหนึ่ง ต้องลงทะเบียนเรียนตามรายวิชาและจ านวนหน่วยกิตท่ี

ก าหนดไว้ในโครงสร้างหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชาในแต่ละภาคการศึกษา 
3. นักศึกษาสภาพปกติชั้นปีท่ีสอง ปีท่ีสามและปีท่ีสี่ ต้องลงทะเบียนเรียนในภาค

การศึกษาปกติไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 21 หน่วยกิต และในภาคการศึกษา
ฤดูร้อนสามารถลงทะเบียนเรียนได้ไม่ต่ ากว่า 5 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 8 หน่วยกิต  

4. การลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า (Pre-registration) ส าหรับนักศึกษาท่ีมีแต้มคะแนนเฉลี่ย
สะสม (CGPA) ต่ ากว่า 2.00 เพียงเล็กน้อย ให้อาจารย์ท่ีปรึกษาอนุมัติการลงทะเบียน
เรียนได้ไม่เกิน 12 หน่วยกิต เมื่อมหาวิทยาลัยประกาศผลการศึกษาของภาคการศึกษา
ปัจจุบันแล้ว หากพบว่าผลการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ปกติ นักศึกษาสามารถขอเพิ่ม
รายวิชาภายหลังได้โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม 

5. หากรายวิชาใดก าหนดไว้ในหลักสูตรว่า ต้องเคยศึกษาหรือสอบผ่านวิชาบังคับก่อน 
(บุรพวิชา “Pre-requisite”) นักศึกษาต้องสอบผ่านวิชาบังคับนั้นก่อน จึงจะมีสิทธิ์
ลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น 

6. การลงทะเบียนเรียนต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันเปิดภาคการศึกษา ซึ่งเป็นช่วง 
การลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า (Pre-registration) ตามประกาศของส านักรับนักศึกษา
และทะเบียน การลงทะเบียนเรียนช้าอาจกระท าได้ภายใน 9 วันแรกนับจากวันเปิด
ภาคการศึกษาปกติหรือภายในชั่วโมงท่ี 5 นับจากวันเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน และ
ต้องช าระค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียนสายตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

7. รายวิชาใดท่ีนักศึกษาได้รับสัญลักษณ์ F สามารถลงทะเบียนเรียนซ้ าอีกได้ไม่เกิน 1 
ครั้ง ส าหรับวิชาเลือกนักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนซ้ า หรือเลือกเรียนวิชาเลือกท่ีอยู่
ในกลุ่มวิชาเดียวกันและมีจ านวนหน่วยกิตเท่ากันแทนได้ โดยต้องได้รับอนุมัติจาก
คณบดีที่สังกัด 

8. นักศึกษาท่ีไม่ได้ลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่ก าหนด จะหมดสิทธิ์ลงทะเบียนเรียน
ส าหรับภาคการศึกษานั้นๆ ยกเว้นได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ   

9. นักศึกษาลงทะเบียนเรียนแล้ว แต่มีความจ าเป็นต้องหยุดเรียน หากขอลาพักการ
เรียนภายในสิบสองสัปดาห์ของภาคการศึกษานั้นๆ  นักศึกษาจะได้รับสัญลักษณ์ W 
บันทึกในใบแสดงผลการศึกษาส าหรับรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน 
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 หมายเหต ุ   มหาวิทยาลัยอาจประกาศเพิม่การเปิดสอนในรายวิชาทีม่ีนักศึกษาลงทะเบียน  
  เรียนมาก หรืองดการเปิดสอนรายวิชาที่มีนักศึกษาลงทะเบยีนเรียนน้อย ทั้งนี ้              
  จะประกาศในสัปดาห์แรกของการเปิดภาคการศึกษา 

 
ระเบียบการลงทะเบียนเรียนตามสถานภาพนักศึกษา (Student Status and Course Load) 
 นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนตามสถานภาพนักศึกษา ดังต่อไปนี้ 

1. นักศึกษาสภาพปกติ (Regular Student) สามารถลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษา
หนึ่งๆ ได้ไม่ต่ ากว่า 9 หน่วยกิตแต่ไม่เกิน 21 หน่วยกิต ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยได้
ก าหนดจ านวนหน่วยกิตท่ีนักศึกษาสภาพปกติสามารถลงทะเบียนเรียนได้  โดย
พิจารณาจากแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade Point Average - CGPA) 
ตามตารางดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

2. นักศึกษารอพินิจ (Probation Student) สามารถลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษา
หนึ่งๆ ได้ไม่ต่ ากว่า 6 หน่วยกิตแต่ไม่เกิน 12 หน่วยกิต 

3. นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนเป็นภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจะส าเร็จการศึกษาหรือ
รายวิชาท่ีเหลือมีจ านวนหน่วยกิตต่ าหรือสูงกว่าจ านวนหน่วยกิตท่ีก าหนดไว้ 
นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 22 หน่วยกิต ท้ังนี้ต้องได้รับการอนุมัติ
จากคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ 

4. นักศึกษาท่ีมีความจ าเป็นต้องเรียนซ้ าในรายวิชาท่ีสอบตกหรือได้แต้มคะแนนเฉลี่ย
สะสมต่ ากว่าเกณฑ์อาจลงทะเบียนเรียนซ้ ารายวิชานั้นได้ โดยทุกรายวิชาท่ีเรียนจะ
ถูกบันทึกผลการศึกษาในใบแสดงผลการศึกษา ส่วนการค านวณแต้มคะแนนเฉลี่ย
สะสมจะน าผลการศึกษาท่ีสอบได้สูงท่ีสุดมาค านวณเท่านั้น 

 

นักศึกษาสภาพปกติ 

จ านวนหน่วยกิต 
ที่สามารถลงทะเบียนเรียนได้ 

ต่ าสุด สูงสุด 

แตม้คะแนนเฉล่ียสะสม 2.00 – 2.49 9 18 

แตม้คะแนนเฉล่ียสะสม 2.50 – 2.99   9 19 

แตม้คะแนนเฉล่ียสะสม 3.00 – 3.49  9 20 

แตม้คะแนนเฉล่ียสะสมมากกวา่ 3.50 9 21 
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ระเบียบการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาชั นปีที่สี่ (Freshment Courses During the Senior Year) 

 การลงทะเบียนเรียนในรายวิชาของชั้นปี ท่ีหนึ่งขณะท่ีเป็นนักศึกษาชั้นปี ท่ีสี่ ระเบียบ
การศึกษาไม่อนุมัติให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาของชั้นปี ท่ีหนึ่ง ยกเว้นในกรณีท่ีได้รับการ
อนุมัติจากคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ 
 

การลงทะเบียนเรียนควบคู่กับการเรียนที่สถาบันอื่นหรือการเรียนทางไกล 
(Concurrent Registration Distance Education Courses) 
 นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย -แปซิฟิก หากมีความ
จ าเป็นต้องลงทะเบียนเรียนท่ีสถาบันอื่นหรือเรียนทางไกลควบคู่กันไป ต้องได้รับความเห็นชอบ
เป็นลายลักษณ์อักษรจากคณบดีที่สังกัด และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการฝ่ายวิชาการก่อน
จึงจะลงทะเบียนเรียนได้ ท้ังนี้ ต้องปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัยว่าด้วยจ านวนหน่วยกิตท่ี
นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนได้โดยพิจารณาจากแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสม  
 

การลงทะเบียนเรียนแบบไม่คิดคะแนนและไม่นับหน่วยกิต (Audit Registration) 
 นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนแบบไม่คิดคะแนนและไม่นับหน่วยกิต โดยได้รับการ
อนุมัติจากอาจารย์ประจ าวิชาและคณบดีท่ีสังกัด นักศึกษาต้องปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการเข้า
ชั้นเรียน ซึ่งนักศึกษาต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนท้ังหมด หากนักศึกษา
มีเวลาเรียนน้อยกว่าท่ีก าหนด จะได้รับการบันทึกสัญลักษณ์ U (ไม่เป็นที่พอใจ) ลงใน ใบแสดงผล
การศึกษา และไม่อนุญาตให้สอบเทียบเพื่อปรับคะแนนและหน่วยกิตในภายหลัง ท้ังนี้นักศึกษา
สามารถเปลี่ยนการลงทะเบียนเรียนเป็นแบบคิดคะแนนและนับหน่วยกิตได้ภายในสัปดาห์แรก
ของภาคการศึกษา นักศึกษาต้องช าระค่าหน่วยกิต 50 % ของค่าหน่วยกิตปกติส าหรับรายวิชาท่ี
ลงทะเบียนเรียนแบบไม่คิดคะแนนและไม่นับหน่วยกิตนี้ 

 

การเทียบวิชาเรียนและการโอนหน่วยกิต (Transfer of Credits) 
ผู้มีสิทธิ์ขอเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
1. เป็นผู้มีความประพฤติดี 
2. เป็นหรือเคยเป็นนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งส านักงานคณะกรรมการ              

การอุดมศึกษารับรอง 
3. ไม่เป็นผู้ถูกคัดชื่อออกหรือถูกไล่ออกจากสถาบันอุดมศึกษาใดมาก่อน เนื่องจาก 

ถูกลงโทษทางวินัย 
4. เป็นผู้มีองค์ความรู้จากประสบการณ์ท างานหรือประสบการณ์ชีวิต 
5. เป็นผู้เรียนจากสถาบันการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
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เกณฑ์การเทียบวิชาเรียนและการโอนหน่วยกิตจากการศึกษาในระบบ  
(Prior Learning from Formal Education / Credentialed Programs) 

1. เป็นวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษาท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้ 
ความเห็นชอบแล้วหรือเป็นหลักสูตรท่ีเทียบวุฒิให้ 

2. เป็นรายวิชาท่ีมีเนื้อหาวิชาเทียบเคียงกันได้ หรือ มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อย 
กว่าร้อยละ 75 ของรายวิชาที่ขอเทียบโอน 

3. เป็นรายวิชาที่ได้ศึกษามาแล้วไม่เกิน 5 ปี นับถึงวันท่ีขอเทียบวิชาเรียน 
4. เป็นรายวิชาในหมวดวิชาพื้นฐานท่ัวไปและหมวดวิชาเลือกเสรีท่ีสอบไล่ได้ไม่ต่ ากว่า 

สัญลักษณ์ C หรือค่าคะแนน 2.00 หรือเทียบเท่า 
5. เป็นรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้านวิชาเอก วิชาแกน หรือวิชาชีพวิชาเฉพาะท่ีสอบไล่

ได้ไมต่่ ากว่าสัญลักษณ์ B หรือค่าคะแนน 3.00 หรือเทียบเท่า 
6. ให้เทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตไม่เกินร้อยละ 50 ของจ านวนหน่วยกิตรวมของ      

แต่ละหลักสูตรที่รับโอน และจะต้องใช้เวลาศึกษาในมหาวิทยาลัย เป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่าสองปีการศึกษา (72 หน่วยกิต)  และลงทะเบียนเรียนวิชาเอกไม่น้อยกว่า 24 
หน่วยกิต  จึงจะมีสิทธิ์ส าเร็จการศึกษาแต่ไม่มีสิทธิ์ได้รับปริญญาบัตรเกียรตินิยม 

7. การรายงานผลการรับโอนนักศึกษา จะกระท าภายในภาคการศึกษาท่ีท าการโอนหน่วยกิต 
โดยรายงานต่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พร้อมด้วยเอกสารคือ 

ก. ใบแสดงผลการศึกษาฉบับจริง (Transcript)  
ข. ค าอธิบายรายวิชาท่ีน ามาขอเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต    

 
การเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบ  
(Policy on Recognition and Prior Learning) 
 การเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตให้เหมาะสมกับสภาพสังคมไทย และสอดคล้องกับ 
พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (The Stipulations of the 1999 Education Reform Act) 
มหาวิทยาลัยเล็งเห็นถึงผลประโยชน์และความส าคัญของ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 15 
นักศึกษาท่ีศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย สามารถน าผลการเรียนมาเทียบวิชาเรียนได้ 
ในการเทียบโอนความรู้ท่ีมีมาก่อนสู่หน่วยกิต มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิกจะพิจารณา
ตามเกณฑ์ดังนี ้

1. เทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตแก่นักศึกษาท่ีมีองค์ความรู้มาก่อน จากการเรียนรู้ 
จากสถาบันการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยเทียบวิชาเรียนและ
โอนหน่วยกิตไม่เกินร้อยละ 25 ของจ านวนหน่วยกิตรวมของแต่ละหลักสูตรท่ีรับโอน 
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2. การรับโอนหน่วยกิตจากการเรียนรู้มาก่อนและการโอนตรง โดยท่ัวไปกระท าในขอบเขต
ของหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยได้รับการอนุมัติและการรับรองมาตรฐานจากส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สามารถรับโอนไม่เกิน  6  หน่วยกิต 
ในหมวดวิชาเลือกเสรี ซึ่งมหาวิทยาลัยยังไม่ได้เปิดสอน หรือคิดเป็นหน่วยกิตท่ีรับ
โอนได้ตามข้อบังคับการศึกษาในการรับโอนหน่วยกิตของมหาวิทยาลัย 

3. มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของรายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน  
4. การรับโอนหน่วยกิตในหมวดวิชาพื้นฐาน ซึ่งเป็นหมวดบังคับของมหาวิทยาลัย โดย

ท่ีนักศึกษาได้เรียนมาจากวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยแอ๊ดเวนตีสอื่นๆ สามารถยื่น 
ค าร้องขอรับโอนหน่วยกิตได้ 

5. ให้น าหลักฐานแสดงถึงการเรียนรู้มาก่อน เพื่อพิสูจน์ถึงองค์ความรู้ส่วนใหญ่คล้ายหรือ
ใกล้เคียงกับเนื้อหาสาระหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน 

6. การรับโอนหน่วยกิตต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยตามระเบียบท่ีอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 

 

ระเบียบขั นตอนการประเมินหน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบ  
(Assessment Procedures for Recognition and Prior Learning) 

1. นักศึกษาต้องระบุรายวิชาท่ีขอเทียบโอนหน่วยกิตลงในค าร้องให้ชัดเจน การเทียบ
โอนหน่วยกิตจากประสบการณ์การท างานหรือจากการฝึกงาน จะประเมินจาก
ประสบการณ์ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานด้านความรู้ทางวิชาการที่เก่ียวข้องกับรายวิชาท่ีขอ
เทียบโอน ไม่ใช่ประเมินจากตัวประสบการณ์การท างาน เมื่อผ่านการประเมิน
มหาวิทยาลัยจะใส่สัญลักษณ์ท่ีได้รับการเทียบโอนดังนี้  

ก. สัญลักษณ์ CS  เป็นสัญลักษณ์ท่ีแสดงว่าได้รับโอนหน่วยกิต จากการ
 สอบผ่านข้อสอบมาตรฐาน   

ข. สัญลักษณ์ CE  เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่าได้รับโอนหน่วยกิต จากการ 
สอบเทียบตามระเบียบข้อบังคับการสอบเทียบของมหาวิทยาลัย
นานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก 

ค. สัญลักษณ์ CT  เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่าได้รับโอนหน่วยกิต จากการ 
เรียนรู้ หรือผลงานจากองค์กรซึ่งไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา 

ง. สัญลักษณ์ CP  เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่าได้รับโอนหน่วยกิต จากการ 
ยื่นเอกสารต่างๆ ซึ่งแสดงถึงการเรียนรู้แบบไม่เป็นทางการ 

2. อาจารย์ประจ าวิชาหรือคณบดีท่ีได้รับมอบหมายเป็นผู้ประเมิน เสนออนุมัติหน่วยกิต
โดยคณบดีที่สังกัดและบันทึกรับมติโดยคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ 



คู่มือการศึกษา ปีการศึกษา 2552 | มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก 
41 

3. การยื่นค าร้องขอเทียบโอนหน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบต้องกระท าตาม
ระเบียบว่าด้วยการส่งเอกสารในคู่มือการศึกษา ซึ่งนักศึกษาสามารถติดต่อขอรับได้
จากส านักรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

4. ในการประเมินเอกสารต่างๆ นักศึกษาต้องช าระค่าธรรมเนียม 2,000 บาท  
5. หลังจากยื่นเอกสารครบสมบูรณ์ นักศึกษาจะทราบผลการประเมิน ภายใน 8 สัปดาห ์ 

ผลการประเมินจะบันทึกเป็นสัญลักษณ์ S (เป็นท่ีพอใจ) หรือสัญลักษณ์ U (ไม่เป็นที่
พอใจ) 

6. การอุทธรณ์ผลการประเมินที่ได้รับ ให้ยื่นค าอุทธรณ์ภายใน 14 วัน นับจากวันทราบ
ผลและปฏิบัติตามขั้นตอนระบุในคู่มือการศึกษา  

7. คณะกรรมการฝ่ายวิชาการจะศึกษา ทบทวนขั้นตอนและมาตรฐานส าหรับระเบียบ
วิธีการปฏิบัติการเทียบโอนหน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบประจ าทุกปี 

 
การประเมินแฟ้มสะสมผลงานเพื่อขอรับหน่วยกิต (Portfolio Assessment) 
 มหาวิทยาลัยได้จัดระเบียบว่าด้วยการประเมินแฟ้มสะสมผลงานเพื่อขอรับหน่วยกิตดังนี้ 

1. ผู้ยื่นค าร้องต้องเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก 
2. เป็นนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนอย่างต่อเนื่องและต้องสอบผ่าน 12 หน่วยกิตเป็น 

อย่างน้อย มหาวิทยาลัยจึงจะบันทึกการโอนหน่วยกิตลงในใบแสดงผลการศึกษา 
3. นักศึกษาต้องยื่นแฟ้มสะสมผลงานให้เรียบร้อยภายใน 2 ภาคการศึกษาก่อนส าเร็จ

การศึกษา 
4. หน่วยกิตเทียบโอนโดยการยื่นแฟ้มสะสมผลงาน สามารถเทียบโอนได้เฉพาะ

รายวิชาที่ปรากฎในคู่มือการศึกษาของมหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก 
5. คณบดีท่ีสังกัดหรือหัวหน้าสาขาวิชาร่วมกับรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการจะเป็น        

ผู้แต่งตั้งอาจารย์ท่ีเก่ียวข้องซึ่งมีความเชี่ยวชาญในหลักสูตรนั้นเป็นผู้ประเมิน  
6. แต่ละคณะจะก าหนดเนื้อหาของแต่ละรายวิชาหรือประมวลรายวิชาและก าหนด

เกณฑ์มาตรฐานในการรับโอนหน่วยกิต 
7. ผู้ยื่นค าร้องขอโอนหน่วยกิตอาจต้องถูกสัมภาษณ์เพื่อสอบทบทวนความรู้

ความสามารถว่าอยู่ในระดับท่ีจะได้รับหน่วยกิต 
8. การเทียบโอนจากการประเมินแฟ้มสะสมผลงาน นักศึกษาจะได้รับโอนหน่วยกิต    

สูงสุดเพียง 15 หน่วยกิต 
9. ผลการเทียบโอนจากการประเมินแฟ้มสะสมผลงานจะได้สัญลักษณ์ S (เป็นท่ีพอใจ) 

หรือ สัญลักษณ์ U (ไม่เป็นที่พอใจ) การได้รับสัญลักษณ์ S แฟ้มสะสมผลงานจะต้อง
เทียบเท่าสัญลักษณ์ C หรือสูงกว่า 
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ระบบการศึกษา (Academic Year) 
มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก จัดการศึกษาในระบบทวิภาค โดยแต่ละปี

การศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาคการศึกษาท่ี 1 และภาคการศึกษาท่ี 2 ซึ่ง
เป็นภาคการศึกษาบังคับ มีระยะเวลาในแต่ละภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ และอาจมี
ภาคการศึกษาฤดูร้อน ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ 
 
ระยะเวลาการศึกษา (Duration of Studies) 

นักศึกษาจะต้องมีระยะเวลาเรียนไม่ต่ ากว่า 7 ภาคการศึกษาปกติ แต่ไม่เกิน 16 ภาคการศึกษา 
ส าหรับคณะพยาบาลศาสตร์ ระยะเวลาเรียนไม่ต่ ากว่า 8 ภาคการศึกษาปกติและ 3 ภาค
การศึกษาฤดูร้อน แต่ไม่เกิน 16 ภาคการศึกษาปกติและ 6 ภาคการศึกษาฤดูร้อน โดยต้องศึกษา
ครบตามจ านวนหน่วยกิตท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร  
 
ระบบการนับหน่วยกิต (Credit Points) 

1. รายวิชาภาคทฤษฎี ท่ีใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตในระบบทวิภาค  

2. รายวิชาภาคปฏิบัติ ท่ีใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
ปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตในระบบทวิภาค 

3. การฝึกงานหรือฝึกภาคสนาม ท่ีใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
ปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตในระบบทวิภาค 

4. การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดก็ตามท่ีได้รับมอบหมาย ท่ีใช้เวลาท าโครงการ
หรือกิจกรรมนั้นๆ ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
ในระบบทวิภาค 

 
การขอเพิ่มและขอถอนรายวิชา (Add and Drop Course) 

1. การขอเพิ่มหรือถอนรายวิชาต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษาและจะต้อง
พิจารณาความคิดเห็นของอาจารย์ประจ าวิชาด้วย 

2. การขอเพิ่มรายวิชาจะกระท าได้ภายในสองสัปดาห์แรกนับจากวันเปิดภาคการศึกษา
ปกติหรือ ภายในชั่วโมงท่ี 5 นับจากวันเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน  

3. การขอถอนรายวิชาจะกระท าได้ก่อนการสิ้นสุดสัปดาห์ท่ี 12 ของภาคการศึกษาปกติ 
หรือก่อนก าหนดสอบปลายภาคไม่น้อยกว่าสองวัน ส าหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน 
นักศึกษาจะต้องยื่นค าร้องขอถอนรายวิชาท่ีส านักรับนักศึกษาและทะเบียน หากยื่นค า
ร้องขอถอนรายวิชาหลัง 2 สัปดาห์แรกหรือก่อนการสิ้นสุดสัปดาห์ท่ี 12 ของภาค
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การศึกษาปกติ จะได้รับสัญลักษณ์ W บันทึกลงในใบแสดงผลการศึกษา ซึ่งจะไม่มีผล
ต่อค านวณแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสม ในกรณีท่ีนักศึกษาไม่ได้เข้าชั้นเรียนและไม่ได้ยื่น
ค าร้องขอถอนรายวิชานั้นก่อนสัปดาห์ท่ี 12 ของภาคการศึกษาปกติหรือก่อนก าหนด
สอบปลายภาคไม่น้อยกว่าสองวันของภาคการศึกษาฤดูร้อน นักศึกษาจะได้รับสัญลักษณ์ 
F บันทึกลงใบแสดงผลการศึกษา 

4. การถอนรายวิชาภายในเวลาท่ีก าหนดจะได้รับเงินค่าหน่วยกิตคืนตามระเบียบการ
ขอรับเงินคืน 

5. ขั้นตอนการเพิ่มและถอนรายวิชาให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย  
 
เวลาเรียนและสิทธิ์ในการเข้าสอบ (Class Attendance and Right to sit for Final 
Examination) 

1. นักศึกษาจะต้องมีเวลาเรียนแต่ละรายวิชาท้ังภาคทฤษฎีและ/หรือภาคปฏิบัติไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของเวลาเรียน จึงจะมีสิทธิ์เข้าสอบปลายภาคในรายวิชานั้นๆ โดย
มหาวิทยาลัยจะมีการบันทึกการเข้าเรียนของนักศึกษาไว้ทุกรายวิชา ในแต่ละภาค
การศึกษา ท้ังนี้อาจยกเว้นกรณีเจ็บป่วยหรือเหตุสุดวิสัย แต่ต้องได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ 

2. นักศึกษาท่ีไม่เข้าสอบรายวิชาใดถือว่าสอบตกได้รับสัญลักษณ์ F ในรายวิชานั้นๆ  
 หากเกิดจากเหตุสุดวิสัยอาจผ่อนผันให้เข้าสอบรายวิชาท่ีขาดสอบเป็นกรณีพิเศษ 

ท้ังนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ 
 

การจ าแนกสภาพนักศึกษา (Academic Status) 
1. นักศึกษาสภาพปกติ (Regular Student) คือ นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนไม่ต่ ากว่า  

9 หน่วยกิตแต่ไม่เกิน 21 หน่วยกิตในแต่ละภาคการศึกษาและต้องสอบได้แต้ม
คะแนนเฉลี่ยสะสม (CGPA) 2.00 ขึ้นไป ท้ังนี้ หากนักศึกษาสอบได้แต้มคะแนน
เฉลี่ยประจ าภาค (GPA) ต่ ากว่า 2.00 โดยไม่ค านึงถึงแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสม 
(CGPA) นักศึกษาจะได้รับจดหมายเตือนจากรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ หาก
นักศึกษาสอบได้แต้มคะแนนเฉลี่ยประจ าภาค (GPA) 3.50 ขึ้นไป มหาวิทยาลัยได้
จัดให้มีการประกาศเกียรติคุณแก่นักศึกษาท่ีได้รับแต้มคะแนนเฉลี่ยประจ าภาค 
(GPA) ตามล าดับขั้นดังนี ้
ก. President’s List คือ นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนไม่ต่ ากว่า 12 หน่วยกิต ใน

แต่ละภาคการศึกษาซึ่งไม่รวมถึงวิชาท่ีได้รับสัญลักษณ์ I และสอบได้แต้ม
คะแนนเฉลี่ยประจ าภาค (GPA) ตั้งแต่ 3.75 ขึ้นไป 
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ข. Dean’s List คือ นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนไม่ต่ ากว่า 12 หน่วยกิตในแต่ละ
ภาคการศึกษาซึ่งไม่รวมถึงวิชาท่ีได้รับสัญลักษณ์ I และสอบได้แต้มคะแนน
เฉลี่ยประจ าภาค (GPA) ตั้งแต่ 3.50 – 3.74  

2. นักศึกษารอพินิจ (Probation Student)  คือ นักศึกษาท่ีสอบได้แต้มคะแนนเฉลี่ยสะสม 
(CGPA) ต่ ากว่า 2.00 แต่ยังไม่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา  

3. นักศึกษาทดลองเรียน (Provisional Student) คือ นักศึกษาที่มีคะแนนสอบคัดเลือก
ต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้นกัศึกษาได้ทดลองเรียนใน
ภาคการศึกษาแรกท่ีเข้าศึกษา   

 

การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา (Termination of Student Status) 
         นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาด้วยเหตุต่อไปนี้ 

1. ได้แต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.50 เมื่อสิ้นภาคการศึกษา ยกเว้น ภาคการศึกษา
แรกท่ีเข้ามาศึกษา 

2. เป็นนักศึกษาสภาพรอพินิจ ได้แต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.75 สามภาค
การศึกษาติดต่อกัน 

3. ไม่สามารถเรียนส าเร็จภายใน 16 ภาคการศึกษาปกติ นับตั้งแต่ภาคการศึกษาแรก 
ท่ีลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรนั้น ทั้งนี้ไม่รวมภาคการศึกษาฤดูร้อน 

4. มีความประพฤติไม่สมควรเป็นนักศึกษา หรือกระท าการอันก่อให้เกิดความเสื่อมเสีย 
แก่มหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยเห็นสมควรให้ถอนชื่อออกจากการเป็นนักศึกษา 

5. ลาออกหรือโอนไปเป็นนักศึกษาของสถาบันอื่น 
6. เรียนจบครบหลักสูตรและได้รับปริญญา 
7. ถึงแก่กรรม 

 
การจ าแนกฐานะชั นปีของนักศึกษา (Student Classification) 
 การจ าแนกฐานะชั้นปีของนักศึกษาจะกระท าเมื่อสิ้นสุดแต่ละภาคการศึกษาตามเกณฑ์ดังนี้ 

1. นักศึกษาชั้นปีท่ี 1 คือ นักศึกษาท่ีสอบได้ต่ ากว่า 36 หน่วยกิต 
2. นักศึกษาชั้นปีท่ี 2 คือ นักศึกษาท่ีสอบได้ตั้งแต่ 37 – 72 หน่วยกิต 
3. นักศึกษาชั้นปีท่ี 3 คือ นักศึกษาท่ีสอบได้ตั้งแต่ 73 – 108 หน่วยกิต 
4. นักศึกษาชั้นปีท่ี 4 คือ นักศึกษาท่ีสอบได้ตั้งแต่ 109 หน่วยกิตขึ้นไป 
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การเปิดรายวิชานอกเหนือจากแผนการศึกษา (Privately Tutored Courses) 
 การเปิดสอนรายวิชาท่ีนอกเหนือจากแผนการศึกษาท่ีก าหนดไว้ จะต้องมีนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า 15 คน ซึ่งคณะกรรมการฝ่ายวิชาการโดยค าแนะน าของอาจารย์ท่ี
ปรึกษา หัวหน้าสาขาวิชาและคณบดี อาจจะพิจารณาอนุมัติให้เปิดสอน ในกรณีท่ีมีนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนน้อยกว่า 15 คน นักศึกษาจะต้องช าระค่าหน่วยกิตเป็น 3 เท่าของค่าหน่วยกิตปกติ 
 
รายวิชาที่เปิดสอนเป็นรายบุคคล (Private Tutorial)  
 รายวิชาท่ีเปิดสอนเป็นรายบุคคล ต้องเป็นรายวิชาท่ีระบุในคู่มือการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย  ซึ่งอาจเปิดสอนพิเศษให้เป็นรายบุคคล ส าหรับนักศึกษาท่ีศึกษาได้เกือบจะครบ
ตามหลักสูตรท่ีก าหนดแต่ขาดบางวิชาท่ีตารางสอนปกติไม่สามารถจัดให้ได้  หรือนักศึกษาท่ี
จ าเป็นต้องเรียนให้ทันตามแผนการศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด เนื่องจากรายวิชานั้นไม่ได้เปิดใน
ภาคการศึกษานั้นเพราะมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนน้อย หรือนักศึกษาท่ีมีความจ าเป็นต้องเรียน
ซ้ าบางรายวิชา ท้ังนี้ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ  หากได้รับการอนุมัติ 
นักศึกษาจะต้องช าระค่าหน่วยกิตเป็น 3 เท่าของค่าหน่วยกิตปกติ 
 

 
การศึกษาเป็นรายบุคคล (Private Tutorial) 

 
การศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) 
 รายวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ มีลักษณะและเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

1. การศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) เป็นรายวิชาท่ีจัดให้เรียนเฉพาะเป็น
รายบุคคลแต่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ เพื่อเสริมและต่อองค์ความรู้
รายวิชาที่เรียนมาจากภาคการศึกษาปกติ มีเป้าหมายส่งเสริมสนับสนุน ให้เกิดการ
ค้นคว้าและเรียนรู้ในเชิงลึกในหัวข้อท่ีเลือกศึกษา  เพื่อต่อยอดองค์ความรู้ให้แก่
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นักศึกษา หัวข้อท่ีเลือกอาจเป็นหัวข้อท่ีมีความคล้ายคลึงกับสาขาวิชาท่ีเปิดสอนใน
มหาวิทยาลัยหรือหัวข้อใหม่ 

2. ต้องเป็นรายวิชาที่มีรหัสวิชาท่ีอยู่ในระดับ 3000 และ 4000 เท่านั้น และชื่อวิชาตาม
สาขาวิชา เช่น ENGL 4201 การศึกษาค้นคว้าอิสระภาษาอังกฤษ  

3. การประเมินผล จะประเมินจากการเขียนรายงาน หรือจากรายงานการบันทึก
ประสบการณ์ ขั้นตอนการปฏิบัติการทดลอง  หลังจากท่ีได้ตกลงกับนักศึกษาท่ีจะ
ลงทะเบียนเรียนวิชานี้ โดยอาจารย์ผู้ควบคุมดูแลจัดท าประมวลการสอนรายวิชา 
กิจกรรมการเรียน เกณฑ์การประเมินและตารางเวลาพบปะระหว่างนักศึกษาและ
อาจารย์ 45 ชั่วโมง ต่อหนึ่งหน่วยกิต  ท้ังนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
ฝ่ายวิชาการ  

4. นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระได้ไม่เกิน 6 หน่วยกิต 
ท้ังนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณบดีและได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ     
ฝ่ายวิชาการ 

5. วิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระไม่สามารถใช้แทนวิชาเอก วิชาท่ีสอบตกหรือเพื่อน ามา
ปรับระดับคะแนนได้ 

 
การสอบปลายภาคการศึกษา (Examination Policy) 

มหาวิทยาลัยเล็งเห็นถึงความส าคัญและถือเป็นความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยในการ
ด าเนินการสอบในรูปแบบท่ีรักษามาตรฐานความซื่อสัตย์ มหาวิทยาลัยจึงได้จัดให้มีการสอบโดย
ส่วนกลาง ซึ่งใช้หอประชุมเป็นสถานท่ีสอบรวมโดยมีเจ้าหน้าที่ส่วนกลางรับผิดชอบ  ผู้ใดละเมิด
ระเบียบว่าด้วยการสอบปลายภาคจะถูกปรับเป็นสอบตก เพื่อให้การสอบปลายภาคการศึกษาด าเนิน
ไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยให้ความยุติธรรมในการจัดตารางสอบซึ่งจะมีการประกาศ
ตารางสอบล่วงหน้าสองเดือน พร้อมจัดสถานท่ีสอบท่ีเอื้ออ านวยต่อการสอบของนักศึกษาอย่าง
เหมาะสม 
 
หน้าที่รับผิดชอบของนักศึกษามีดังนี  (Examination Roles and Students Responsibilities) 

1. นักศึกษาต้องสอบตามตารางสอบที่มหาวิทยาลัยก าหนด   
2. ควรมาถึงสถานท่ีสอบก่อนก าหนด เพื่อตรวจดูแผนผังท่ีนั่งสอบ 
3. การเข้าสอบทุกครั้งนักศึกษาจะต้องแต่งกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัย มิฉะนั้น 

จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ 
4. ห้ามน าต ารา หนังสือ เอกสาร เครื่องค านวณ หรือเครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์      

ทุกชนิด หากพบหลักฐานว่านักศึกษาคนนั้นทุจริตจะถูกปรับตกในวิชานั้น และ/หรือ
อาจถูกสั่งพักการเรียนในภาคการศึกษาปกติต่อไป  
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5. ให้น าบัตรประจ าตัวนักศึกษาวางบนโต๊ะ เพื่อการตรวจสอบของคณะกรรมการคุมสอบ 
6. ให้กรอกชื่อ ชื่อสกุล รหัสประจ าตัว คณะ สาขาวิชาตามหลักสูตรท่ีศึกษาลงบน

กระดาษค าตอบให้ครบถ้วนและชัดเจนในหน้าแรกและท่ีหัวกระดาษด้านขวาของ
หน้าถัดไป และในใบเซ็นชื่อเข้าสอบปลายภาค (Attendance Slip for Final 
Examination) 

7. ในเวลา 10 นาทีแรกอนุญาตให้อ่านข้อสอบเพื่อท าความเข้าใจในค าสั่ง แต่ห้ามขีด 
เขียนใดๆ ทั้งสิ้น 

8. อนุญาตให้นักศึกษาเข้าห้องสอบสายได้ 30 นาทีนับจากเวลาเริ่มอ่านข้อสอบ แต่จะ 
ไม่ได้รับการพิจารณาเพิ่มเวลาสอบท่ีขาดหายไปเพราะการมาสายนั้น 

9. ห้ามนักศึกษาออกจากห้องสอบก่อน 30 นาทีนับจากเวลาเริ่มสอบ ผู้เข้าสอบท่ีออก
จากห้องสอบแล้วจะไม่อนุญาตให้กลับเข้าห้องสอบอีก เว้นแต่ได้รับอนุญาตและอยู่ใน
ความดูแลของคณะกรรมการคุมสอบ 

10. ก่อนลุกจากท่ีนั่งทุกครั้ง นักศึกษาต้องยกมือขึ้นเพื่อขออนุญาต (หากมีความจ าเป็น  
ต้องเข้าห้องสุขาในระหว่างการสอบจะได้รับอนุญาตโดยมีกรรมการคุมสอบไปด้วย) 

11. นักศึกษาท่ีสอบเสร็จก่อนเวลาให้ยกมือแจ้งกรรมการคุมสอบ หลังจากกรรมการคุมสอบ  
เก็บกระดาษค าตอบวิชานั้นแล้วจึงจะออกจากห้องสอบได้ 

12. ไม่อนุญาตให้น าข้อสอบออกนอกห้องสอบ ยกเว้นอาจารย์ประจ าวิชาอนุญาตเท่านั้น 
 
การสอบนอกตาราง (Deferred Examinations) 

1. นักศึกษาท่ีไม่สามารถเข้าสอบปลายภาคตามตารางสอบท่ีก าหนด  หรือมีเหตุ
สุดวิสัยในระหว่างการสอบและไม่สามารถท าการสอบได้ ให้รายงานต่อหัวหน้า
คณะกรรมการคุมสอบของวันนั้นๆ ซึ่งจะได้รายงานให้นายทะเบียนรับทราบต่อไป  

2. นักศึกษาต้องติดต่อพบอาจารย์ประจ าวิชาและคณบดี เพื่อตกลงวันและเวลา           
ท่ีเหมาะสมส าหรับการสอบ จากนั้นยื่นค าร้องพร้อมเอกสารประกอบ เช่น ใบรับรอง
แพทย์จากอาจารย์ประจ าหอพัก พยาบาลประจ าคลีนิคหรือแพทย์จากโรงพยาบาล 
ต่อคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ 

3. นักศึกษาท่ีไม่ได้เข้าห้องสอบเนื่องจากตรวจสอบตารางสอบผิดพลาดจะไม่ได้รับการ
พิจารณาใหส้อบนอกตาราง 

4. นักศึกษาจะต้องช าระค่าธรรมเนียมในการสอบนอกตารางตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
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ระเบียบว่าด้วยความซือ่ตรงทางวิชาการ (Academic Honesty) 
 มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก มีพันธกิจในการพัฒนาบัณฑิตให้เป็นคนซื่อสัตย์ 
มีจริยธรรมท้ังในด้านชีวิตส่วนตัวและในการประกอบวิชาชีพ ดังนั้น จึงได้น าคุณค่าเหล่านี้ลงไปสู่
การปฏิบัติจริงกับนักศึกษาท่ีก าลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย ให้รู้จักเคารพและซื่อตรงต่อตนเอง 
ต่อการเรียน เช่น ซื่อตรงต่อการสอบ ไม่คัดลอกผลงานของผู้อื่นหรือปลอมแปลงข้อมูลแล้วอ้าง
สิทธิ์การเป็นเจ้าของผลงานเอง เป็นต้น 

 
ระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการทุจริตในการสอบ (Procedure for Dealing with Cheating)   

หากอาจารย์ประจ าวิชาหรือกรรมการคุมสอบพบเห็นพฤติกรรมท่ีส่อไปในทางทุจริตใน
ชั้นเรียนหรือในห้องสอบ ให้ปฏิบัติต่อไปนี้ 

 
อาจารย์ประจ าวิชาหรือกรรมการคุมสอบปฏิบัติดังนี ้
1. เรียกนักศึกษามาพบเพื่อหาข้อเท็จจริงและรวบรวมหลักฐาน พรอ้มบันทึกเหตุการณ ์
2. ปรึกษากับคณบดีหรืออาจารยท่ี์เก่ียวข้องเพื่อก าหนดบทลงโทษที่เหมาะสม 

 
 คณบดีปฏบิัติดังนี ้

1. ตรวจสอบแฟ้มประวัติกับส านกัรับนักศึกษาและทะเบียนว่าเคยมีการทุจริตหรือไม่ 
2. หากเป็นกรณีการทุจริตท่ีร้ายแรงให้รายงานต่อคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ เพื่อ

ก าหนดบทลงโทษต่อไป 
 
ระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการคัดลอกผลงาน (Procedure for Dealing with Plagiarism)  
 การคัดลอกความคิดหรือข้อความของบุคคลอื่นมาเป็นของตน ถือเป็นการทุจริตรูปแบบหนึ่ง
หากนักศึกษาได้รับการมอบหมายงานอิสระให้ท า มหาวิทยาลัยมีความคาดหวังว่านักศึกษา  จะ
ท างานด้วยตนเอง จะไม่แอบคัดลอกผลงานของบุคคลอื่น แต่ถ้าจ าเป็นท่ีจะต้องน าแนวคิดหรือ
ค าพูดของผู้อ่ืนมาใช้ ขอให้แจ้งแหล่งท่ีมาของข้อมูลและความคิดท่ีใช้ ในกรณีท่ีท ารายงานร่วมกัน
เป็นกลุ่ม ขอให้รายงานรายชื่อผู้ร่วมงานการส่งรายงานทุกครั้ง ขอให้นักศึกษาเขียนข้อความ
ดังต่อไปนี้ แนบบนหน้าปกเอกสารรายงาน  
 

“ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายงานนี้เป็นผลงานของข้าพเจ้าเองโดยไม่ได้คัดลอกผลงานของบุคคลหนึ่งบุคคลใด 
ข้าพเจ้าตระหนักดีว่า รายงานนี้อาจจะต้องผ่านการตรวจสอบเพื่อยืนยันผลงานของตนเอง ข้าพเจ้าได้อ่าน
และเข้าใจในระเบียบว่าด้วยความซื่อตรงทางวิชาการของมหาวิทยาลัยแล้วทุกประการ ” 

 

     ชื่อ..........................................  
     วันที่...................................... 
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 หน้าที่ปฏิบัติของอาจารย์ต่อนักศึกษาท่ีมีการคัดลอกผลงานทางวิชาการ 
1. พูดคุย ซักถามนักศึกษาว่าได้คัดลอกผลงานวิชาการจากผู้อื่นหรือไม่ 
2. ตรวจสอบแฟ้มประวัติของนักศึกษาจากส านักรับนักศึกษาทะเบียนวา่เคยมีประวัติ

การคัดลอกผลงานทางวิชาการจากผู้อื่นมาก่อนหรือไม่ 
3. ปรึกษากับคณบดีหรือคณาจารย์ท่านอื่น เพื่อก าหนดบทลงโทษท่ีเหมาะสม  
4. ในกรณีท่ีต้องด าเนินการต่อ ให้รายงานผลการสอบสวนต่อคณะกรรมการการสอบ

ของคณะและขอค าปรึกษาจากคณบดี 
5. หากพบว่ามีการคัดลอกผลงานทางวิชาการมาจากผู้อื่นจริง ให้คณบดีรายงานต่อ

ประธานคณะกรรมการฝ่ายวิชาการแล้วเก็บบันทึกมติท่ีประชุมและขอบเขตการ
ลงโทษไว้ในแฟ้มประวัตินักศึกษา 

 
บทลงโทษการทุจริต (Penalties for Academic Dishonesty) 
 การกระท าผิดครั้งแรก  อาจถูกปรับเป็นการสอบตกในรายวิชานั้น หรือถูกตัด 
     คะแนนการรายงานให้เป็นศูนย์  
 การกระท าผิดครั้งท่ีสอง   ปรับเป็นสอบตกในทุกรายวิชาท่ีนักศึกษาได้ลงทะเบียน 
     เรียนในภาคการศึกษานั้นๆ 
 การกระท าผิดครั้งท่ีสาม   ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยนานาชาติ 
     เอเชีย-แปซิฟิก 

การทุจริตหรือการคัดลอกผลงานทางวิชาการจากผู้อื่น ถือว่าเป็นความผิดท่ีร้ายแรง ดังนั้น 
การกระท าดังกล่าวจะถูกบันทึกไว้ในแฟ้มประวัตินักศึกษา 
 
การวัดผล การให้สัญลักษณ์ คะแนนและความหมาย (Grade System) 
การวัดผล (Grade System) 

1. การวัดผลการศึกษาระหว่างภาคการศึกษาและปลายภาคการศึกษาท่ีมีการเรียนการสอน
ในแต่ละภาคการศึกษา การวัดผลระหว่างภาคการศึกษาใช้วิธีสอบย่อย และ/หรือการ      
ท ารายงาน และ/หรือการสอบปฏิบัติ และ/หรือท ากิจกรรมตามท่ีก าหนด และ/หรือ        
การสอบกลางภาคโดยมีคะแนนเก็บร้อยละสี่สิบถึงหกสิบห้าของคะแนนรวมท้ังหมด  
หรือตามมติของสภาวิชาการ    

2. การวัดผลปลายภาคการศึกษา ใช้วิธีสอบข้อเขียนและ/หรือสอบปฏิบัติ  โดยมีคะแนน  
ร้อยละสามสิบห้าถึงหกสิบของคะแนนรวมท้ังหมดหรือตามมติของสภาวิชาการ 

3. การประเมินผลการศึกษาในรายวิชาต่างๆ ตามหลักสูตรแบบอิงเกณฑ์หรืออิงกลุ่ม  
แบ่งเป็นสองระบบ คือ 



คู่มือการศึกษา ปีการศึกษา 2552 | มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก 
50 

 3.1  ระบบมีค่าคะแนน แบ่งเป็น 8 ระดับ ดังนี้ 
 

สัญลักษณ์ ความหมายของผลการศึกษา ช่วงคะแนน (ค่ารอ้ยละ) ค่าคะแนน 

A ดีเยี่ยม (Excellent) 80 – 100 4.00 

B+ ดีมาก (Very Good) 75 – 79 3.50 

B ดี (Good) 70 – 74 3.00 

C+ ดีพอใช้ (Fairly Good) 65 – 69 2.50 

C พอใช้ (Fair) 60 – 64 2.00 

D+ อ่อน (Poor) 55 – 59 1.50 

D อ่อนมาก (Very Poor) 50 – 54 1.00 

F ตก (Fail) 0 – 49 0.00 

 
  3.2  ระบบไม่มีค่าคะแนน ก าหนดสัญลักษณ์และความหมายดังนี้ 

ก.  สัญลักษณ์  I  (Incomplete) เป็นสัญลักษณ์ท่ีแสดงว่านักศึกษาไม่
สามารถเข้ารับการวัดผลในรายวิชานั้นให้เสร็จสมบูรณ์ได้ การให้
สัญลักษณ์ I ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ประจ าวิชาและได้รับ
การอนุมัติจากคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ 

ข.  สัญลักษณ์  W (Withdrew from class) เป็นสัญลักษณ์ท่ีแสดงว่า 
นักศึกษาได้ถอนรายวิชาท่ีลงทะเบียนตามเงื่อนไขการลงทะเบียน 
หรือมหาวิทยาลัยอนุมัติให้นักศึกษาถอนทุกรายวิชาท่ีลงทะเบียน
เรียน การให้สัญลักษณ์ W จะกระท าเมื่อนักศึกษายื่นค าร้องขอถอน
รายวิชาหลังสัปดาห์ท่ี 2 และก่อนการสิ้นสุดของสัปดาห์ท่ี 12 ของ
ภาคการศึกษาปกติหรือหลังจาก 2 วันแรก และ 2 วันก่อนสิ้นสุดภาค
การศึกษาฤดูร้อน  

ค.  สัญลักษณ์ DG (Deferred Grade: Course Completed Within 2 
Semester) เป็นสัญลักษณ์ท่ีแสดงว่า รายวิชานั้นยังมีการเรียนการ
สอนต่อเนื่องถึงภาคการศึกษาถัดไป และไม่มีการวัดและประเมินผล
ภายในภาคการศึกษาท่ีลงทะเบียน  ท้ังนี้ ใช้ เฉพาะรายวิชา ท่ี
มหาวิทยาลัยก าหนด โดยปกติระยะเวลาจะไม่เกินสองภาคการศึกษา 
ยกเว้นได้รับอนุมัติจากรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
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ง.  สัญลักษณ์ S (Satisfactory: Passing) เป็นสัญลักษณ์ท่ีแสดงว่าผล
การสอบในรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเป็นท่ีพอใจ และถือว่า
นักศึกษาสอบรายวิชานั้น “ผ่าน” 

จ.  สัญลักษณ์ U (Unsatisfactory: No Credit) เป็นสัญลักษณ์ท่ีแสดงว่า
ผลการสอบในรายวิชาท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนไม่เป็นท่ีพอใจและ
ถือว่านักศึกษาสอบรายวิชานั้น “ไม่ผ่าน” และไม่ได้หน่วยกิต 

ฉ.  สัญลักษณ์ AU (Audit) เป็นสัญลักษณ์ท่ีใช้ส าหรับบันทึกการ
ลงทะเบียนเรียนโดยไม่คิดคะแนนและไม่นับหน่วยกิต  

ช.  สัญลักษณ์ FS (Failed but granted a supplementary) เป็น
สัญลักษณ์ท่ีแสดงว่าผลการสอบในรายวิชาท่ีนักศึกษาลงทะเบียน
เรียนไม่ผ่านการประเมิน แต่ได้รับการอนุมัติให้สอบซ่อมได้  

 

การให้สัญลักษณ์  
1. การให้ A, B+, B, C+, C, D+, D, และ F จะกระท าได้ดังนี้  

ก. รายวิชาที่นักศึกษาเข้าสอบและ/หรือมีผลงานที่ประเมินได้ 
ข. เปลี่ยนจาก I หรือ DG ภายในภาคการศึกษาถัดไป 

2. การให้ F จะกระท าได้ดังนี้ 
ก.  นักศึกษาเข้าสอบและสอบตก 
ข.  นักศึกษาขาดสอบ โดยไมไ่ด้รับอนุญาตจากคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ 
ค.  นักศึกษาไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ เนื่องจากมีเวลาเรยีนไม่ถึงร้อยละ  
     80 ในรายวิชานัน้ๆ 
ง.   นักศึกษาทุจริตในการสอบและได้รับการตัดสินให้สอบตก 
จ.  เปลีย่นจาก I หรือ DG เป็น F เนื่องจากไมป่ฏบิัติตามระเบียบการประเมนิผล 
ฉ.  เปลีย่นจาก FS เป็น F เนื่องจากสอบซ่อมเสรมิไม่ผ่าน 

 3.  การให้ DG กระท าได้ดังนี้ 
ก. รายวิชานั้นยังมีการเรียนการสอนต่อเนื่องถึงภาคการศึกษาถัดไป และไม่มี

การวัดและประเมินผลภายในภาคการศึกษาท่ีลงทะเบียน   
ข. ใช้เฉพาะรายวิชาท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด โดยปกติระยะเวลาจะไม่เกินสอง

ภาคการศึกษา ยกเว้นได้รับอนุมัติจากรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  
ค. สัญลักษณ์ DG จะเปลี่ยนเมื่อมีการวัดและประเมินผลภายในระยะเวลา      

ไม่เกินภาคการศึกษาถัดไป  
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ง. หากพ้นก าหนดสัญลักษณ์ DG จะถูกเปลี่ยนเป็นสัญลักษณ์ W และถ้ายัง
ไม่มีการวัดและประเมินผลตามเวลาท่ีก าหนดให้อีก สัญลักษณ์ DG จะถูก
เปลี่ยนเป็นสัญลักษณ์ F 

4. การให้ I จะกระท าได้ดังนี ้  
ก. นักศึกษาป่วยก่อนสอบหรือระหว่างสอบเป็นเหตุให้ ไม่สามารถเข้าสอบใน 

บางรายวิชาหรือท้ังหมดได้และปฏบิัติถูกต้องตามระเบียบการลาป่วย โดย
คณะกรรมการฝ่ายวิชาการพิจารณาประกอบกับความเห็นชอบจากอาจารย์
ผู้สอนรายวิชานั้นๆ เห็นว่าสมควรอนุมัติ เพราะการเรียนของนักศึกษาผู้นั้น
ขาดเนื้อหาเพียงเล็กน้อย 

ข. นักศึกษาขาดสอบโดยเหตุสุดวิสัยและคณะกรรมการฝ่ายวิชาการอนุมัติ 
ค. นักศึกษาสามารถติดต่อรับใบค าร้องเพื่อรับสัญลักษณ์ I อาจารย์ประจ าวิชา

ต้องระบุเป็นลายลักษณ์อักษรว่า การเรียน การบ้านและงานท่ีมอบหมายให้
ท าจะเสร็จสิ้นและส่งงานเมื่อใด ซึ่งอาจารย์ประจ าวิชาและนักศึกษาเห็นพ้อง
ต้องกัน ท้ังนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการพิจารณาผลการศึกษา
ภายในซึ่งรายวิชานั้นสังกัด ใบค าร้องท่ีมีลายลักษณ์อักษรของอาจารย์ประจ า      
วิชาและเนื้อหาที่ระบุไว้ในใบค าร้องนี้ ถือเป็นสัญญาซึ่งนักศึกษาต้องยื่นต่อ
ส านักรับนักศึกษาและทะเบียนจึงจะถือว่าสมบูรณ์ถูกต้อง นายทะเบียนจึงจะ
สามารถบันทึกผลการศึกษาตามท่ีได้รับอนุมัติ   ไม่เช่นนั้นรายวิชานั้นจะถูก
ปรับและบันทึกเป็นสัญลักษณ์ F โดยอัตโนมัติ 

 
การประเมินผลการศึกษา (Academic Evaluation) 
 การประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยจัดให้มีการประเมินผลการศึกษาภาคการศึกษาละ
ไม่น้อยกว่าหนึ่งครั้ง โดยกระท า เมื่อสิ้นสุดการศึกษาแต่ละภาค และต้องแล้วเสร็จภายใน 30 วันนับ
จากวันสอบวันสุดท้าย 
 

 

สัญลักษณ์และแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมขั นต่ าที่ถือว่าสอบผ่าน (Minimun Passing Grade) 
 การประเมินผลการศึกษารายวิชาท่ีก าหนดในหลักสูตร สัญลักษณ์ท่ีถือว่าสอบได้ต้อง      
ไม่ต่ ากว่า D และต้องได้รับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 ส าหรับวิชาเอกหากได้รับ
สัญลักษณ์ต่ ากว่า C ต้องลงทะเบียนเรียนใหม่จนกว่าจะสอบได้ ส าหรับวิชาเลือกหากได้รับ
สัญลักษณ์ F สามารถลงทะเบียนเรียนในรายวิชานั้นซ้ าอีกหรือเลือกรายวิชาอื่นในกลุ่มวิชา
เดียวกันแทนได้ และทุกรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนจะถูกบันทึกผลการศึกษาลงในใบแสดงผล
การศึกษา  
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การนับหน่วยกิตและการค านวณแต้มเฉลี่ย (Grade-Point Average) 
1. การนับจ านวนหน่วยกิตสะสมเพื่อให้ครบตามหลักสูตรก าหนด ให้นับเฉพาะหน่วยกิต 

ของรายวิชาที่สอบได้เท่านั้น ในกรณีท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดวิชาหนึ่ง
มากกว่าหนึ่งครั้ง ให้นับเฉพาะจ านวนหน่วยกิตครั้งสุดท้าย หรือครั้งท่ีสอบได้คะแนน
สูงกว่าน าไปคิดเป็นหน่วยกิตสะสมเพียงครั้งเดียว 

2. สัญลักษณ ์I, W, S, U, AU, FS และ DG จะไม่ถูกน ามาค านวณหาแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสม  
3. การค านวณแต้มคะแนนเฉลี่ย ให้นับเฉพาะรายวิชาท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนและ

เป็นวิชาท่ีได้มีการวัดผล  และได้สัญลักษณ์ A, B+, B, C+, C, D+, D และ F  ในกรณีท่ี
นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดหนึ่งมากกว่าหนึ่งครั้ง มหาวิทยาลัยจะค านวณ
แต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมจากหน่วยกิตของสัญลักษณ์ท่ีนักศึกษาสอบได้สูงท่ีสุดมา
ค านวณเพียงครั้งเดียว 

4. การค านวณแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสม ส าหรับนักศึกษาท่ีโอนย้ายมาจากสถาบันอื่นให้
ค านวณเฉพาะรายวชิาท่ีเรียนใหม่ 

ก. แต้มคะแนนเฉลี่ยประจ าภาค (Semester Grade Point Average - GPA) 
ให้ค านวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษาโดยการ
น าผลรวมของผลคูณของหน่วยกิตกับค่าคะแนนของสัญลักษณ์ท่ีนักศึกษา
ได้รับในแต่ละรายวิชาในภาคนั้นๆ (เช่น 3 หน่วยกิตคูณค่าคะแนนสัญลักษณ์ 
C คือ 2.00 ได้เท่ากับ 6.00) เป็นตัวตั้ง แล้วหารด้วยจ านวนหน่วยกิตท้ังหมด
ของทุกรายวิชาท่ีเรียนในภาคนั้นๆ ตัวอย่างการค านวณหาแต้มคะแนน
เฉลี่ยประจ าภาค (GPA) แสดงตามตารางข้างล่างนี้  
 

        ตัวอย่างการค านวณหาแต้มคะแนนเฉล่ียประจ าภาค (GPA) 
    

สัญลักษณ์ 
 

ค่าคะแนน 
 

จ านวนหนว่ยกิต ผลคูณของจ านวนหน่วยกติ กับ
ค่าคะแนนทุกรายวิชา 

A 4.00    3 12.00 
D+ 1.50    2 3.00 
B 3.00    3 9.00 
C+ 2.50    3 7.50 
F 0.00    2 0.00 

       รวม 13 31.50 
แต้มคะแนนเฉลี่ยประจ าภาค (GPA) เท่ากับ 31.5 หารด้วย 13 =  2.42 

 
 

ข. แต้มคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade Point Average - CGPA) ให้
ค านวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา จนถึงภาคท่ี
ก าลังคิดค านวณโดยน าเอาผลรวมของผลคูณของหน่วยกิตกับค่าคะแนนท่ี
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นักศึกษาได้รับท้ังหมด ในแต่ละรายวิชาเป็นตัวตั้งแล้วหารด้วยจ านวน
หน่วยกิตของรายวิชาท้ังหมด และในการหารให้ใช้จุดทศนิยมเพียง 2 ต าแหน่ง 
ไม่มีการปัดเศษ  
        ส าหรับรายวิชาท่ีได้สัญลักษณ์  F ให้บันทึกในใบแสดงผลการศึกษา 
และน าจ านวนหน่วยกิตของรายวิชานั้นมาค านวณแต้มคะแนนเฉลี่ยประจ า
ภาคและแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมด้วย 

5. การเรียนเพื่อปรับคะแนนเฉลี่ยสะสม เมื่อนักศึกษาสอบได้จ านวนหน่วยกิตครบทุกวิชา 
ตามท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว ได้แต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 2.00 นักศึกษา
อาจยื่นค าร้องขอเรียนเพิ่มเติมเพื่อปรับให้ได้แต้มคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.00 ได้โดยวิธีการ
ดังต่อไปนี้ 

ก. ลงทะเบียนเรียนซ้ าในบางวิชาซึ่งนักศึกษาเคยสอบไล่ได้ไม่สูงกว่า D 
ข. ลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติมในรายวิชาอื่นท่ียังไม่เคยเรียนท่ีมีอยู่ในหลักสูตร 
 หรือในหลักสูตรสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 
ค. การลงทะเบียนเรียนในข้อ ก.และ ข. นั้นกระท าได้โดยไม่จ ากัดหน่วยกิต  
 ขั้นต่ าในแต่ละภาคการศึกษา  
ง. การค านวณแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมในวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนซ้ า ให้คิด

ค านวณเฉพาะรายวิชาท่ีสอบได้สัญลักษณ์สูงท่ีสุดเท่านั้น 
 

การแบ่งระดับคะแนน (Grade Distribution) 
 การแบ่งช่วงคะแนนผลการสอบของนักศึกษา จะใช้เกณฑ์การประเมินผลโดยอาศัยผล
ของคะแนนจากการแจกแจงแบบโค้งปกติ (Normal Distribution) มากกว่าเกณฑ์การประเมินผล
โดยใช้เกณฑ์ปกติ (Criteria Distribution) โดยเฉพาะในรายวิชาท่ีมีนักศึกษามากกว่า 20 คน ท่ี
เป็นรายวิชาท่ีมีการฝึกปฏิบัติหรือรายวิชาท่ีมีการสอนหลายกลุ่ม โดยอาจารย์ผู้สอนคนเดียวกัน 
โดยจะต้องแปลงคะแนนดิบ (Raw Score) ให้เป็นคะแนนมาตรฐาน T-Score ก่อน เพื่อให้การ
กระจายของคะแนนมีการแจกแจงแบบโค้งปกติ โดยคณะกรรมการการสอบจะก ากับให้อยู่ใน
มาตรฐานดังกล่าว 
 

ระเบียบการประเมินผลการเรียนซ่อมเสริม (Supplementary Assessments) 
การประเมินผลการเรียนซ่อมเสริมอาจจะกระท าได้  ทั้งนี้ต้องอยู่บนพื้นฐานของระเบียบ

ของมหาวิทยาลัย  โดยมีข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
1. นักศึกษาท่ีสอบไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ า  ตามวัตถุประสงค์ของประมวลการสอนรายวิชา  

(Course Outline)  แต่มีคะแนนรวมจากการสอบในส่วนอื่น ๆ เท่ากับหรือสูงกว่าเกณฑ์ 
ซึ่งประมวลการสอนรายวิชาต้องระบุให้ชัดเจนว่า  การประเมินส่วนใดที่มีความส าคัญ
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และจ าเป็นต้องเรียนรู้  ตามขอบเขตของรายวิชานั้นๆ   พร้อมระบุเกณฑ์ขั้นต่ าของ
แต่ละส่วนไว้ให้ชัดเจน หรือนักศึกษาสอบปลายภาคไม่ผ่านและมีคะแนนต่ ากว่า
เกณฑ์ 5 คะแนน  นักศึกษาอาจได้รับการพิจารณาให้สอบซ่อมได้  โดยนักศึกษาจะ
ได้รับสัญลักษณ์ FS ก่อน (FS หมายถึงไม่ผ่านการประเมินแต่ได้รับการอนุมัติให้
สอบซ่อมได้) เมื่อคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบของคณะและอาจารย์ประจ า
วิชาเห็นสมควรว่า นักศึกษาจะได้รับการประเมินผลการเรียนซ่อมเสริมตามระเบียบ
ของสาขาวิชานั้นๆ การประเมินผลการเรียนซ่อมเสริมอาจประเมินผลโดยการ
สอบซ่อม  การท ารายงาน  การท าการบ้านซ้ าหรือมอบหมายการบ้านใหม่ให้ท า
เพิ่มเติม  ตลอดจนงานอื่นใดท่ีคณะกรรมการสอบได้อนุมัติ ประธานคณะกรรมการ
พิจารณาผลการสอบจะยื่นมติของคณะกรรมการเสนอต่อสภาคณบดี เพื่อพิจารณาว่า
สอดคล้องกับระเบียบข้อ 2 หรือไม่ หากนักศึกษามีคุณสมบัติไม่ขัดต่อระเบียบ
ดังกล่าว สภาคณบดีจะน ามติเสนอต่อนายทะเบียนเพื่อด าเนินการต่อไป 

2. การประเมินผลซ่อมเสริม ควรปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้    
ก. ให้ด าเนินการในวันหยุดระหวา่งภาคการศึกษา 
ข. นักศึกษาสามารถสอบซ่อมเสริมได้  1  รายวิชา ในแต่ละภาคการศึกษา 

หากนักศึกษาสอบไม่ผ่านเกิน 6 หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษา จะไม่ได้
รับการพิจารณาสิทธิ์ ในการสอบซ่อมเสริมจะได้รับการอนุมัติ 3 ครั้งในสอง
ปีแรกของการศึกษา  และอีก 2 ครั้งใน  2 ปีหลังของการศึกษาในระบบ
การศึกษา 4 ปี  นอกเหนือจากระเบียบท่ีระบุข้างต้น และมีเหตุอันสมควร
อาจจะได้รับการอนุมัติจากสภาคณบดี  

3. หากผลการสอบซ่อมเสริมผ่าน สัญลักษณ์ FS จะเปลี่ยนเป็นสัญลักษณ์ D แทน  
4. หากผลการสอบซ่อมเสริมไม่ผ่าน สัญลักษณ์ FS จะเปลี่ยนเป็นสัญลักษณ์ F แทน 
5. นักศึกษาต้องช าระค่าธรรมเนียมในการสอบซ่อมเสริมวิชาละ 500 บาท 

 
การสอบตกและเรียนซ  าชั น (Repeating Courses) 
 หากนักศึกษาสอบตกหรือสอบได้คะแนนต่ าในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง อาจเรียนซ้ าใน
รายวิชานั้นได้ และทุกรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนจะถูกบันทึกในระเบียนแสดงผลการศึกษา แต่ 
ล าดับขั้นท่ีสอบได้สูงท่ีสุดจะน ามาค านวณแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมเพียงครั้งเดียว 

1. นักศึกษาท่ีสอบตก (ได้สัญลักษณ์ F) ในวิชาบังคับต้องลงทะเบียนเรียนวิชานั้นซ้ าอีก        
2. นักศึกษาท่ีสอบตก (ได้สัญลกัษณ์ F) ในวิชาเลือกจะลงทะเบียนเรียนวิชานัน้ซ้ าอีก

หรือเลือกรายวิชาเลือกอื่นก็ได้ 
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ศูนย์การเรียนรู ้(Learning Center) 
 ศูนย์การเรียนรู้ คือ สถานท่ีท่ีจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมทางวิชาการแก่นักศึกษาทุกคน และมีการ
จัดเตรียมไว้เป็นพิเศษส าหรบันักศึกษารอพินิจ นักศึกษาทดลองเรียน และนักศึกษาท่ีได้รับการ
เตือนผลการเรียน  
ระเบียบของศูนย์การเรียนรู้ (Learning Center Regulations) 

1. ศูนย์การเรียนรู้ ตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกชั้น 3 ของห้องสมุด 
2. เวลาท าการ เปดิบริการตามวนัเวลา ท าการของห้องสมุดมหาวิทยาลัย  
3. การควบคุมดูแลศูนย์ฯ  

ก. เวลา 08.00 - 17.00 น. เจา้หน้าท่ีห้องสมุดจะเป็นผู้ดูแล 
ข. เวลา 13.00 - 17.00 น.และ 19.30 - 21.30 น. จะมีนักศึกษา 3-5 คน ท่ีเป็น

ผู้ช่วยอาจารย์ เป็นผู้ท่ีมีความประพฤติและมีผลการเรียนดีทางด้านภาษาอังกฤษ 
บริหารธุรกิจ ศาสนศาสตร์ และวิทยาศาสตร์เป็นผู้ดูแล ช่วยแนะน าแก่นักศึกษา
ท่ีต้องการความช่วยเหลือ ในบางเวลาจะมีนักศึกษาท่ีมีความเชี่ยวชาญในวิชา
อื่นๆ ช่วยดูแล ท้ังนีย้กเว้นวันหยุดระหว่างภาคและช่วงปิดภาคการศึกษา          

4. กฎและหลักเกณฑ์ของผู้เข้าใช้บริการศูนย์การเรียนรู ้
ก. ศูนย์การเรียนรู้ ต้อนรับนักศึกษาทุกคน 
ข. นักศึกษาท่ีมาเข้าใช้บริการ จะได้รับการแนะน าทางด้านวิชาการ  
ค. นักศึกษารอพินิจ ต้องใช้เวลาจ านวนชั่วโมงในการใช้บริการในศูนย์การเรียนรู้ 

ส าหรับภาคการศึกษาปกติให้ใช้เวลา 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ต่อหน่วยกิต ท้ังนี้
ขึ้นอยู่กับจ านวนหน่วยกิตท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา  

ง. นักศึกษาท่ีได้รับการเตือนผลการเรียน ส าหรับภาคการศึกษาปกติก าหนดให้เข้า
ใช้บริการในศูนย์การเรียนรู้ครึ่งชั่วโมงต่อสัปดาห์ต่อหน่วยกิต ส าหรับภาค
การศึกษาฤดูร้อน ก าหนดให้ใช้บริการเป็นสองเท่าของภาคการศึกษาปกติ ท้ังนี้ 
การค านวณจ านวนชั่วโมงท่ีใช้บริการในศูนย์การเรียนรู้ ของนักศึกษารอพินิจ 
ค านวณได้จากหนึ่งชั่วโมงต่อสัปดาหต์่อหนึ่งหน่วยกิต ซึ่งจ านวนชั่วโมงมากหรือ
น้อยขึ้นอยู่กับจ านวนรายวิชาท่ีนักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาค
การศึกษา 

จ. ระเบียบเก่ียวกับการใช้บริการในศูนย์การเรียนรู้ ให้ใช้ระเบียบเดียวกันกับ
ระเบียบการเข้าเรียนปกติ คือ นักศึกษาต้องเข้าใช้บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของจ านวนชั่วโมงท่ีต้องเข้าใช้บริการท้ังหมด ต่างกันตรงการนับการขาด คือ
จ านวนชั่วโมงท่ีนักศึกษาไม่เข้าใช้บริการจะถูกนับเป็นการขาด ท้ังนี้รวมถึง การ
ขาดเพราะความเจ็บป่วย มีเหตุจ าเป็นหรือการไปทัศนศึกษาท่ีจัดโดยอาจารย์
ประจ ารายวิชาก็ตาม  
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ฉ. การบันทึกจ านวนชั่วโมงท่ีเข้าใช้บริการในศูนย์การเรียนรู้ของนักศึกษา จะถูกส่ง
ให้อาจารย์ท่ีปรึกษาด้านวิชาการทุกวันศุกร์ที่ 2 และท่ี 4 ของเดือน 

5. ระเบียบการลงโทษ  
ก. นักศึกษาท่ีไม่เข้าใช้บริการในศูนย์การเรียนรู้เป็นเวลา 2 สัปดาห์ นักศึกษาต้อง

เข้าใช้บริการเพื่อชดเชยจ านวนชั่วโมงท่ีหายไปให้เสร็จสิ้นภายใน 2 สัปดาห์
ถัดไป ท้ังนี้นักศึกษาจะต้องเพิ่มเวลาการเข้าใช้บริการเพิ่มขึ้นอีก 20% เช่น 
นักศึกษาลงทะเบียนเรียน 12 หน่วยกิต ต้องเข้าใช้บริการในศูนย์การเรียนรู้ 12 
ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือ 24 ชั่วโมงต่อ 2 สัปดาห์ หากนักศึกษาเข้าใช้บริการแล้ว 
15 ชั่วโมงจาก 24 ชั่วโมง  ตามระเบียบนักศึกษาสามารถขาดได้ไม่เกิน 20% 
ของ 24 ชั่วโมง คือ  4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกใช้สิทธิ์ขาด 
20% นักศึกษามีเวลาท่ีต้องเข้าใช้บริการในศูนย์เรียนรู้เพียง 20 ชั่วโมง  ซึ่ง
นักศึกษาได้เข้าใช้บริการแล้ว 15 ชั่วโมง จึงขาดไปเพียง 5 ชั่วโมงเท่านั้น 
นักศึกษาจะต้องเพิ่มเวลาท่ีต้องเข้าใช้บริการอีก 20% ของ 5 ชั่วโมง คือ 1 
ชั่วโมง ดังนั้น ภายใน 2 สัปดาห์ถัดไป นักศึกษาต้องเข้าใช้บริการเป็น 6 ชั่วโมง
และจะต้องให้เสร็จสิ้น ภายใน 2 สัปดาห์ถัดไป 

ข. นักศึกษาท่ีไม่เข้าใช้บริการในศูนย์การเรียนรู้เป็นเวลา 4 สัปดาห์ เพราะการ
ประพฤติตัวไม่เหมาะสมหรือขาดความรับผิดชอบ จะถูกสั่งให้ถอนรายวิชาท่ี
ลงทะเบียนเรียนออก 1 วิชา ท้ังนี้นักศึกษาต้องเข้ารับค าแนะน าจากอาจารย์ท่ี
ปรึกษาทางด้านวิชาการ ซึ่งการถอนรายวิชานี้จะไม่ได้รับเงินค่าหน่วยกิตคืน 

ค. อาจารย์ท่ีปรึกษาด้านวิชาการ สามารถรายงานต่อสภาคณบดีเพื่อพิจารณา
อนุมัติหรือเชิญกรรมการฝ่ายวิชาการเข้าประชุมร่วมกับนักศึกษาเพื่อช่วย
พิจารณาการถอนรายวิชาได้ 

 

ระเบียบว่าด้วยการอุทธรณ์ (Student Academic Grievance Policy) 
การอุทธรณ์ให้เปลี่ยนคะแนน  
 สามารถกระท าได้หากอยู่ในเง่ือนไขดังนี้ 

ก. มีเหตุเป็นท่ีน่าเชื่อถือได้ว่า เป็นความเลินเล่อและไดบ้ันทึกคะแนนผิด 
ข. มีเหตุเป็นท่ีน่าเชื่อถือได้ว่า การประเมินผลการสอบขาดเหตุผลและความน่าเชื่อ 

 ให้ยื่นอุทธรณ์หลังการประกาศผลการสอบอย่างเป็นทางการ และต้องอุทธรณ์ภายในวัน
ศุกร์ที่สองของภาคการศึกษาถัดไป 
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 การอุทธรณ์เนื่องจากเหตุตามข้อ (ก) ให้นักศึกษาเข้าพบอาจารย์ผู้เก่ียวข้อง เพื่อ
สอบถามให้แน่ว่าผลการสอบท่ีประกาศแล้วนั้นถูกต้องตามท่ีอาจารย์ให้หรือไม่ หากเป็นการ
บันทึกผิดพลาดซึ่งต้องแก้ไข จะต้องได้รับการทบทวนโดยคณบดีและนายทะเบียน 
 หากการอุทธรณ์เนื่องจากเหตุตามข้อ (ข) นักศึกษาต้องยื่นค าอุทธรณ์เป็นลายลักษณ์
อักษรต่อนายทะเบียนของมหาวิทยาลัย พร้อมช าระค่าธรรมเนียมตามระเบียบ ผลการประเมิน
ใหม่อาจเป็นคะแนนท่ีได้อย่างเดิม หรือ ได้คะแนนสูงกว่าเดิม หรืออาจต่ ากว่าเดิม หากผลการ
ประเมินใหม่ท าให้นักศึกษาได้รับคะแนนสูงขึ้น ทางมหาวิทยาลัยจะคืนเงินค่าธรรมเนียมให้แก่
นักศึกษา 
 คณะกรรมการประเมินผลประกอบด้วย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์สองท่านซึ่ง
คัดเลือกโดยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และอาจารย์ท่ีเก่ียวข้องอีกหนึ่งท่าน 
 
การอุทธรณ์ด้านวิชาการ  
 นักศึกษาท่ีรู้สึกว่าตนถูกละเมิดสิทธิทางด้านวิชาการหรือไม่ได้รับความยุติธรรม ให้
นักศึกษาผู้นั้นมีสิทธิ์อุทธรณ์ได้ การอุทธรณ์ให้ท าเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของผู้อุทธรณ์และให้
อุทธรณ์ตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติดังต่อไปนี้  

ขั นตอนที่หนึ่ง  
 ให้น าปัญหานั้นเข้าสอบถามกับอาจารย์ผู้เก่ียวข้องหรืออาจารย์ท่ีปรึกษา เมื่อ
อาจารย์ท่ีปรึกษารับทราบแล้วจะต้องน าความหารือกับอาจารย์ท่ีเก่ียวข้อง 

1. ในกรณีท่ีนักศึกษาเจ้าของเรื่องไม่สามารถด าเนินการด้วยตนเองอาจ
มอบหมายให้เพื่อนอุทธรณ์แทนภายใน 30 วัน ตั้งแต่วันประกาศผลการสอบ 

2. เมื่อได้ยื่นหนังสืออุทธรณ์ในขั้นตอนท่ีหนึ่งแล้ว นักศึกษาจะได้รับการตอบ
เป็นหนังสือพร้อมค าแนะน าจากอาจารย์หรืออาจารย์ท่ีปรึกษาภายใน 3 วัน
ท าการ 

ขั นตอนที่สอง  
 หากนักศึกษายังไม่พึงพอใจกับผลการตัดสินในขั้นตอนท่ีหนึ่ง  นักศึกษา
สามารถเข้าร้องเรียนต่อหัวหน้าสาขาวิชาหรือคณบดีท่ีสังกัดพิจารณาในขั้นตอนต่อไป 

1.     หากอาจารย์ท่ีปรึกษาไม่ได้ด าเนินการอุทธรณ์ในขั้นตอนท่ีหนึ่ง นักศึกษา 
 สามารถน าส าเนาหนังสืออุทธรณ์พร้อมผลค าตอบของอาจารย์หรืออาจารย์ 
 ท่ีปรึกษาเสนอต่อหัวหน้าสาขาวิชาหรือคณบดีท่ีสังกัด 
2.     หัวหน้าสาขาวิชาหรือคณบดีท่ีสังกัดจะมีหนังสือตอบภายใน 15 วัน หลังจาก

ได้รับ ค าอุทธรณ์ 
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ขั นตอนที่สาม  
 หากนักศึกษายังไม่พึงพอใจต่อผลการพิจารณาในขั้นตอนท่ีสอง นักศึกษาสามารถ
อุทธรณ์ต่อไปยังรองอธิการบดฝี่ายวิชาการภายใน 15 วัน เพือ่หาข้อยุติ 
 นักศึกษาสามารถร้องขอให้คณะกรรมการอุทธรณ์ด้านวิชาการ ซึ่งประกอบด้วย 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธาน กรรมการประกอบด้วยหัวหน้าสาขาวิชาหรือคณบดี 
และกรรมการอีกหนึ่งท่านท่ีนักศึกษาเป็นผู้เลือก  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการจะเลือกอาจารย์
หนึ่งท่าน คณะกรรมการชุดนี้จะพิจารณาค าอุทธรณ์ และแจ้งผลการพิจารณาเป็นลายลักษณ์
อักษรให้นักศึกษาทราบภายใน 15 วัน และมติของคณะกรรมการอุทธรณ์ชุดนี้ ถือเป็นท่ี
สิ้นสุดและจะถูกบันทึกลงแฟ้มประวัติของนักศึกษา 

 
การส าเร็จการศึกษา (Graduation) 
        นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาและได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับปริญญาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

1. ศึกษารายวิชาต่างๆ  ครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของหลักสูตรท่ีก าหนดไว้ 
2. ใช้เวลาการศึกษาไม่ต่ ากว่า 7 ภาคการศึกษา แต่ไม่เกิน 16 ภาคการศึกษา ส าหรับ

คณะพยาบาลศาสตร์ต้องใช้เวลาศึกษาไม่ต่ ากว่า 8 ภาคการศึกษาปกติและ       
3 ภาคการศึกษาฤดูร้อน แต่ไม่เกิน 16 ภาคการศึกษา และต้องศึกษาครบ
จ านวนหน่วยกิตท่ีก าหนด  

3. ได้แต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า 2.00 และได้รบัแต้มคะแนน
เฉลี่ยสะสมในวิชาเอกไม่ต่ ากว่า 2.00  

4.   ไม่มีพันธะด้านหนีส้ินใดๆ กับมหาวิทยาลัย 
5.   มีความประพฤติเรียบร้อยเหมาะสมกับศักดิ์ศรีแห่งปริญญานั้น 
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การให้ปริญญา (Graduation Requirements) 
ปริญญาบัณฑิต 
 นักศึกษาผู้มีสิทธิ์ได้รับปริญญาบัณฑิต ต้องสอบได้จ านวนหน่วยกิตครบตามจ านวนท่ีก าหนด
ในหลักสูตร มีแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า 2.00 และได้รับแต้มคะแนนเฉลี่ย
สะสมในวิชาเอกไม่ต่ ากว่า 2.00 ส าหรับสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการจัดการ และสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ 
 
ปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหน่ึง  

นักศึกษาผู้มีสิทธิ์ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่งต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
1. ต้องสอบได้หน่วยกิตครบตามจ านวนท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร และมีระยะเวลาเรียน   

7 ภาคการศึกษาติดต่อกัน ท้ังนี้ไม่นับภาคการศึกษาท่ีอนุมัติให้ลาพัก ส าหรับคณะ
พยาบาลศาสตร์มีเวลาเรียน 8 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกันและไม่เกิน 3 ภาคการศึกษา
ฤดูร้อน 

2. ต้องสอบได้แต้มคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไปและไม่มีรายวิชาใดได้สัญลักษณ์  F 
3. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดในหัวข้อ “การส าเร็จการศึกษา”     

 
ปริญญาบณัฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง  

นักศึกษาผู้มีสิทธิ์ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับสอง ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
1. ต้องสอบได้หน่วยกิตครบตามจ านวนท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร และมีระยะเวลาเรียน 

7 ภาคการศึกษาติดต่อกัน ท้ังนี้ไม่นับภาคการศึกษาท่ีอนุมัติให้ลาพัก ส าหรับคณะ
พยาบาลศาสตร์มีเวลาเรียน 8 ภาคการศึกษาปกติดต่อกันและไม่เกิน 3 ภาคการศึกษา
ฤดูร้อน 

2. ต้องสอบได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ 3.25 ถึง 3.49 และไม่มีรายวิชาใด 
ได้สัญลักษณ์  F 

3. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดในหัวข้อ “การส าเรจ็การศึกษา”        
 
ครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะ (Academic Regalia) 

1. ครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก เป็นเสื้อคลุมท าด้วยผ้าทึบ 
ด า ยาวเหนือข้อเท้าประมาณ 15 เซนติเมตร ตัวเสื้อผ่าหน้าตลอด ด้านหน้ามีจีบ
กว้าง 2.5 เซนติเมตร ด้านละ 3 จีบ และด้านหลังรูด  แขนเสื้อยาวตกข้อมือ ปลาย
แขนปล่อย ตอนกลางแขนท้ังสองข้างมีแถบก ามะหยี่สีด ากว้าง 5 เซนติเมตร หนึ่ง
แถบ 
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2. ผ้าคล้องคอ ท าด้วยผ้าหรือแพรสีด าเช่นเดียวกับตัวเสื้อ มีแถบก ามะหยี่สีประจ าคณะ
ขลิบริมขอบด้านนอก และมีแถบก ามะหยี่สีประจ ามหาวิทยาลัย (สีน้ าเงิน) ทาบติดจาก
ขอบด้านในกว้าง 7.5 เซนติเมตร ซับในท าด้วยผ้าซาติน หรือผ้าต่วนสีประจ า
มหาวิทยาลัย (สีเหลือง) 

3. หมวก เป็นแผ่นสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละ 24 เซนติเมตร ท าด้วยผ้าหรือแพรสีด า  
มีพู่ห้อยสีด า ส าหรับผู้ท่ีได้รับปริญญาเกียรตินิยมใช้พู่ห้อยสีเหลืองทอง 

4. เข็มวิทยฐานะ มีลักษณะเป็นรูปตรามหาวิทยาลัย ท าด้วยโลหะ 
5. ความหมายของสีต่างๆ 

 สีเหลืองและสีน้ าเงินเข้ม หมายถึง สีประจ ามหาวิทยาลัย 
 สีน้ าตาล หมายถึง  สีประจ าคณะบริหารธุรกิจ 

 สีขาว หมายถึง สีประจ าคณะศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
 สีส้ม หมายถึง สีประจ าคณะพยาบาลศาสตร ์
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หลักสูตรที่เปิดสอนหลักสูตรที่เปิดสอน  
 

มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก จัดการเรียนการสอนของหลักสูตรภาษาไทย
จ านวน 3 คณะ 4 สาขาวิชา ดงัต่อไปนี้ 

 หลักสูตรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี 
 หลักสูตรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจดัการ 
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาพยาบาลศาสตร์ 

 
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนานาชาต ิดังนี้ 

ระดับปริญญาตรี  
 หลักสูตรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี 
 หลักสูตรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการธุรกิจและการจัดการ 
 หลักสูตรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ 
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคริสต์ศาสนศึกษา  

(ศาสนศาสตร์ประยุกต์) 
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคริสต์ศาสนศึกษา (ศาสนศึกษา) 
 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาและการศกึษา 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  
 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวชิาชีพครู 
 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวชิาการสอน 
ระดับปริญญาโท 
 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาท่ีสอง 
 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการสอน 

 และหลักสูตรเพิ่มเติมภาษา (Pre-University: ESL Program) ส าหรับนักศึกษาท่ีต้องการ
เข้าศึกษาในหลักสูตรนานาชาติหรือบุคคลท่ัวไปท่ีต้องการเพิ่มทักษะด้านภาษาอังกฤษ 
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รหัสวิชารหัสวิชา  
  

รหัสสัญลักษณ์ 
 ใช้แสดงแทนชื่อหมวดวิชาต่างๆ หากใช้แทนชื่อรายวิชาใดแสดงว่ารายวิชานัน้อยู่ใน
หมวดวิชาของรหัสสัญลักษณท่ี์ก าหนด  ได้แก่  

GENL หมายถึง   วิชาศึกษาท่ัวไป 
ACCT หมายถึง   วิชาเอกการบัญชี 
BSAD หมายถึง   วิชาบริหารธุรกิจ 
CNSC หมายถึง   วิชาพื้นฐานวิชาชีพพยาบาลศาสตร์ 
ECON หมายถึง   วิชาเศรษฐศาสตร ์
ELEC หมายถึง   วิชาเลือกเสร ี
ENGL หมายถึง   วิชาเอกภาษาอังกฤษ 
FINC หมายถึง   วิชาการเงิน 
MKTG หมายถึง   วิชาการตลาด 
MNGT หมายถึง   วิชาเอกการจัดการ 
NSEL หมายถึง   วิชาเลือกวิชาชีพพยาบาลศาสตร์ 
NSSC หมายถึง   วิชาเอกพยาบาลศาสตร ์

 
รหัสตัวเลข  
 ประกอบด้วยเลข 4 ตัว จากซา้ยไปขวาดังนี ้
      ตัวเลขต าแหน่งท่ี 1  แสดงชั้นปีที่เรียน 
     ตัวเลขต าแหน่งท่ี 2  แสดงลักษณะกลุ่มวิชา มรีายละเอียดดงันี้       
           1 หมายถึง  กลุ่มวิชาที่อยู่ในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

    2 หมายถึง  กลุ่มวิชาที่อยู่ในหมวดวิชาเอก 
               3 หมายถึง  กลุ่มวิชาที่อยู่ในหมวดวิชาแกน 

              0 หมายถึง  กลุ่มวิชาที่อยู่ในหมวดวิชาเลือกเสรี 
ตัวเลขต าแหน่งท่ี 3 และ 4 แสดงล าดบัรายวิชาในกลุ่มวิชาเดียวกัน 
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รหัสตัวเลขแสดงจ านวนหน่วยกิต 
 ตัวอย่าง 3 (3-0-6) 

ตัวเลขหน้าวงเลบ็ คือ จ านวนหน่วยกิตของรายวิชานั้น (มีค่าเท่ากับ 3 หน่วยกิจ) 
 ตัวเลขในวงเล็บ  มีดังนี ้

ตัวที่ 1  คือ  จ านวนชัว่โมงการบรรยายต่อหนึ่งสัปดาห์  
           (ใช้เวลาบรรยาย 3 ชัว่โมง ต่อสัปดาห์)  
ตัวที่ 2  คือ  จ านวนชัว่โมงการฝึกปฎิบัติ ต่อหนึ่งสัปดาห์  
           (วิชานี้ไม่มีชั่วโมงฝึกปฏิบัติ) 

 ตัวที่ 3  คือ  จ านวนชัว่โมงการศึกษาด้วยตนเองต่อหนึ่งสัปดาห์  
  (6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) 

 
การใช้รหัส  
 รหัสวิชามลีักษณะการเขียนดงันี้ 
 

 รหัสสัญลักษณ์ - รหัสตัวเลขแสดงชั้นปีที่เรียน – รหัสตัวเลขแสดงลักษณะกลุ่มวิชา – รหัส
ตัวเลขแสดงล าดับรายวิชา – รหัสตัวเลขแสดงจ านวนหน่วยกิต  
 
  ตัวอย่าง   GENL 1101 จิตวิทยาท่ัวไป 3 (3-0-6) 

หมายถึง    วิชาจิตวิทยาท่ัวไป จัดการเรียนการสอนส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่หนึ่ง  
 เป็นวิชาในหมวดศึกษาท่ัวไป เป็น             ท่ี  1 ในหมวด         
 วิชาศึกษาท่ัวไป วิชานี้มี  3 หน่วยกิต โดยมีชั่วโมงการบรรยาย           
  3  ชั่วโมง ต่อ 1 สัปดาห์ ไม่มีการฝึกปฏิบัติ และมีชั่วโมงส าหรับการศึกษา
 ค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยตนเอง 6 ชั่วโมงต่อ 1 สัปดาห ์
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หมวดวชิาศึกษาทั่วไป และ หมวดหมวดวชิาศึกษาทั่วไป และ หมวดวิชาเลือกวิชาเลือกเสรีเสรี  
GGeenneerraall  EEdduuccaattiioonn  aanndd  EElleeccttiivveess  CCoouurrsseess  

 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 36 หน่วยกิต 
 
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  6 หน่วยกิต 

ศท 
GENL 

1101 
1101 

จิตวิทยาท่ัวไป 
General Psychology 

3 (3-0-6) 

ศท   
GENL 

1102     
1102     

สังคมวิทยา 
Sociology 

3 (3-0-6) 

 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์ 9 หน่วยกิต 

ศท       
GENL       

1103 
1103 

ชีวิตและค าสอนของพระเยซู 
Life and Teachings of Jesus 

3 (3-0-6) 
 

ศท      
GENL     

1104 
1104 

หลักค าสอนพื้นฐานคริสตศาสนา 
Fundamental Teachings of Christianity 

3 (3-0-6) 
 

ศท      
GENL   

1105 
1105 

จริยศาสตร์และการพัฒนาศีลธรรม 
Ethics and Moral Development 
 

3 (3-0-6) 
 

กลุ่มวิชาภาษา  12 หน่วยกิต 
ภาษาอังกฤษ 9 หน่วยกิต  

ศท    
GENL  

1106 
1106 

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 
English Basics 

3 (3-0-6) 
 

(ส าหรับนักศึกษาที่ไม่สามารถสอบผ่านแบบทดสอบความรู้พ้ืนฐานภาษาอังกฤษ) 
ศท 
GENL 

1107 
1107 

ภาษาอังกฤษ 1 
English I 

3 (3-0-6) 

ศท 
1108 

1108 
1108 

ภาษาอังกฤษ 2 
English II 

3 (3-0-6) 

ศท 
GENL 

1109 
1109 

ภาษาอังกฤษ 3 
English III 

3 (3-0-6) 
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ภาษาไทย 3 หน่วยกิต 

ศท 
GENL 

2113 
2113 

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
Thai Language for Communication 

3 (3-0-6) 
 

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์  9 หน่วยกิต 
ศท 
GENL 

1110 
1110 

สุขภาพอนามัย 
Health and Wellness 

3 (2-2-4) 
 

ศท 
GENL 

1111 
1111 

คณิตศาสตร์ 
Mathematics 

3 (3-0-6) 
 

ศท 
GENL 

1112 
1112 

สารสนเทศเพื่อการสืบค้น 
Introduction to Information Resources and 
Technology 

3 (2-2-3) 

 
หมวดวิชาเลือกเสรี 8 หน่วยกิต 

ล 
ELEC 

3001 
3001 

กระบวนการกลุ่ม    
Group process 

2 (2-0-4) 
 

ล 
ELEC 

3002 
3002 

นิเทศศาสตร์เบื้องต้น         
Introduction to Communication 

2 (2-0-4) 

ล 
ELEC 

3003 
3003 

พิมพ์ดีดไทย           
Typing-Thai 

2 (1-3-2) 
 

ล 
ELEC 

3004 
3004 

พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษ         
Typing-English 

2 (1-3-2) 
 

ล 
ELEC 

3005 
3005 

การพูดในท่ีประชุมชน    
Public Speaking 

2 (2-0-4) 
 

ล  
ELEC 

3006 
3006 

โภชนศาสตร ์     
Nutrition 

2 (2-0-4) 
 

ล 
ELEC 

3007 
3007 

พลศึกษา (วอลเลยบ์อล)         
Physical Education (Volleyball)   

1 (½-1½-3) 

ล 
ELEC 

3008 
3008 

พลศึกษา (บาสเกตบอล)         
Physical Education (Basketball) 

1 (½-1½-3) 

ล  
ELEC 

3009 
3009 

พลศึกษา (แบดมินตัน)         
Physical Education (Badminton) 

1 (½-1½-3) 
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ล 
ELEC 

3010 
3010 

พลศึกษา (ฟุตบอล)     
Physical Education (Football) 

1 (½-1½-3) 

ล 
ELEC 

3011 
3011 

ประวัติวรรณกรรมท่ีศักดิ์สิทธ์        
Survey of Sacred Literature 

2 (2-0-4) 
 

ล 
ELEC 

3012 
3012 

ศาสนาเปรียบเทียบ     
Comparative Religions 

2 (2-0-4) 
 

ล  
ELEC 

3013 
3013 

ปรัชญาเบื้องต้น          
Introduction to Philosophy 

2 (2-0-4) 
 

ล 
ELEC 

3014 
3014 

ศิลปนิยม     
Art Appreciation 

2 (2-0-4) 
 

ล 
ELEC 

3015 
3015 

สังคีตนิยม     
Music Appreciation 

2 (2-0-4) 
 

ล 
ELEC 

3016 
3016 

หลักรัฐศาสตร์          
Principles of Political Science 

2 (2-0-4) 
 

ล 
ELEC 

3017 
3017 

ดนตรีประยุกต์     
Applied Music 

2 (2-0-4) 
 

ล 
ELEC 

3018 
3018 

วรรณคดีเบื้องต้น 
Introduction to Literature 

3 (3-0-6) 
 

ล 
ELEC 

3019 
3019 

วัฒนธรรมไทย 
Thai Culture 

2 (2-0-4) 
 

ล 
ELEC 

3020 
3020 

การสมรสและครอบครัว 
Marriage and Family 

2 (2-0-4) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



คู่มือการศึกษา ปีการศึกษา 2552 | มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก 
68 

หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีหลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี  
BBaacchheelloorr  ooff  BBuussiinneessss  AAddmmiinniissttrraattiioonn  iinn  AAccccoouunnttiinngg  

 
อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการบัญชี 

นางสุนิษา วลีศิลา (หัวหน้าสาขาวิชา)  นางนารี สวุิบลูย์ทรัพย์    
นายศราวุธ จักรสมศักดิ์    นายสุบิน พุทโสม    
นางสุรางคณา นามโคตร   Dr. Wayne Hamra  

 

อาจารย์ประจ าร่วมสอน 
 นายด ารง สัตยวากย์สกุล   นางสาวพยอม ศรีหารัตน ์
 นางวัลล ีพุทโสม    นายสมร นามโคตร 
 นายประไพ ปลายเนตร   
 

ชื่อปริญญาและชื่อสัญลักษณ์ย่อ 
ชื่อเต็มภาษาไทย          บริหารธรุกิจบัณฑิต (การบัญชี) 
สัญลักษณ์ย่อ                บธ.บ. (การบัญชี)               
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ      Bachelor of Business Administration (Accounting)       
สัญลักษณ์ย่อ                B.B.A. (Accounting)                

                                                   

คณะที่รับผิดชอบ  คณะบริหารธุรกิจ 
 

โครงสร้างหลักสูตร 
 โครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วยรายวิชาต่างๆ   จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   
ไม่น้อยกว่า 137 หน่วยกิต ผู้ส าเร็จการศึกษาจะต้องได้รับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 2.00 และได้รับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมในวิชาเอกไม่น้อยกว่า 2.00  
 

หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 36 หน่วยกติ 
หมวดวิชาชีพเฉพาะ   
 - กลุ่มวิชาแกน 51 หน่วยกติ 
 - กลุ่มวิชาเอกบงัคับ 33 หน่วยกติ 
 - กลุ่มวิชาเอกเลือก 9 หน่วยกติ 
หมวดวิชาเลือกเสรี 8 หน่วยกติ 
รวมทั งสิ น 137 หน่วยกิต 
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 36 หน่วยกิต 
 
หมวดวิชาชีพเฉพาะ 93 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาแกน 51 หน่วยกิต 

บช 
ACCT 

1301 
1301 

หลักการบัญชี 1 
Principles of Accounting I 

3 (2-2-4) 
 

บช 
ACCT 

1302 
1302 

หลักการบัญชี 2     
Principles of Accounting II 

3 (2-2-4) 
 

จก 
MNGT 

1301 
1301 

องค์การและการจดัการ 
Organization and Management 

3 (3-0-6) 
 

กต 
MKTG 

1301 
1301 

หลักการตลาด 
Principles of Marketing 

3 (3-0-6) 
 

บธ 
BSAD 

2301 
2301 

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
English for Business 

3 (3-0-6) 
 

ศศ 
ECON 

2301 
2301 

เศรษฐศาสตร์จุลภาค 
Micro Economics 

3 (3-0-6) 
 

ศศ 
ECON 

2302 
2302 

เศรษฐศาสตร์มหภาค 
Macro Economics 

3 (3-0-6) 
 

กง 
FINC 

2301 
2301 

การเงินธุรกิจ 
Business Finance 

3 (3-0-6) 
 

บธ 
BSAD 

2302 
2302 

สถิติธุรกิจ 
Business Statistics 

3 (3-0-6) 
 

จก 
MNG 

2302 
2302 

การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ 
Production and Operation Management 

3 (3-0-6) 
 

บธ 
BSAD 

2303 
2303 

กฎหมายธุรกิจ 
Business Law 

3 (3-0-6) 
 

จก 
MNGT 

3303 
3303 

การจัดการทรัพยากรมนุษย ์
Human Resource Management 

3 (3-0-6) 
 

จก 
MNGT 

3304 
3304 

การวิเคราะห์เชิงปริมาณ  
Quantitative Analysis 

3 (3-0-6) 

บธ  
BSAD 

3304 
3304 

การภาษีอากร  
Taxation 
 

3 (3-0-6) 
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บธ  
BSAD 

3305 
3305 

จริยธรรมในทางธุรกิจ 
Business Ethics 

3 (3-0-6) 
 

จก 
MNGT 

4305 
4305 

วิธีวจิัยธุรกิจ  
Business Research Methods 

3 (2-2-4) 
 

จก 
MNGT 

4306 
4306 

การจัดการเชิงกลยุทธ์และนโยบายธุรกิจ  
Strategic Management and Business Policy 

3 (3-0-6) 
 

   
กลุ่มวิชาเอกบังคับ 33 หน่วยกิต 

บช  
ACCT 

2203 
2203 

การบัญชีชั้นกลาง 1  
Intermediate Accounting I 

3 (2-2-4) 
 

บช 
ACCT 

2204 
2204 

การบัญชีชั้นกลาง 2  
Intermediate Accounting II 

3 (3-0-6) 

บช 
ACCT 

3205 
3205 

การบัญชีชั้นสูง 1 
Advanced Accounting I 

3 (3-0-6) 

บช 
ACCT 

3206 
3206 

การบัญชีชั้นสูง 2  
Advanced Accounting II  

3 (3-0-6) 
 

บช 
ACCT 

3207 
3207 

โปรแกรมส าเร็จรปูเพื่องานบญัชี 
Software Packages for Accounting 

3 (2-2-4) 
 

บช 
ACCT 

3208 
3208 

การบัญชีภาษีอากร 
Tax Accounting 

3 (3-0-6) 
 

บช 
ACCT 

3209 
3209 

การบัญชีต้นทุน  
Cost Accounting 

3 (3-0-6) 
 

บช 
ACCT 

3211 
3211 

การสอบบัญชี 1  
Auditing I 

3 (3-0-6) 
 

บช 
ACCT 

4213 
4213 

ระบบสารสนเทศเพื่อการบัญชี 
Accounting Information System 

3 (2-2-4) 
 

บช 
ACCT 

4214 
4214 

การจัดท างบการเงินและการวเิคราะห์ 
Financial Statement Reporting and Analysis 

3 (3-0-6) 
 

บช 
ACCT 

4215 
4215 

สัมมนาการบัญช ี 
Seminar in Accounting 

3 (3-0-6) 
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กลุ่มวิชาเอกเลือก 9 หน่วยกิต 
บธ 
BSAD 

3206 
3206 

การสื่อสารในทางธุรกิจ 
Business Communication 

3 (3-0-6) 
 

บช 
ACCT 

3216 
3216 

การบัญชีเฉพาะกิจการ 
Accounting for Specific Organizations 

3 (3-0-6) 
 

บช 
ACCT 

3217 
3217 

การบัญชีรัฐบาล  
Government Accounting 

3 (3-0-6) 
 

บช 
ACCT 

3218 
3218 

ทฤษฎีการบัญชี 
Accounting Theory 

3 (3-0-6) 
 

บช 
ACCT 

4210 
4210 

การบัญชีต้นทุนเพื่อการจัดการ  
Cost Accounting for Management  

3 (3-0-6) 
 

บช 
ACCT 

4212 
4212 

การสอบบัญช ี2  
Auditing II  

3 (3-0-6) 
 

บช 
ACC 

4219 
4219 

การตรวจสอบภายใน 
Internal Auditing 

3 (3-0-6) 
 

บช 
ACCT 

4220 
4220 

การวางระบบบัญช ี
Accounting System Design 

3 (3-0-6) 
 

 
หมวดวิชาเลือกเสรี 8 หน่วยกิต 

นักศึกษาสามารถเลือกเรียนจากรายวิชาท่ีเปิดสอนในมหาวทิยาลัย ท้ังนี้โดยความ
เห็นชอบของอาจารย์ท่ีปรึกษา 
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แผนการศึกษา 
 

นักศึกษาชั้นปีท่ี 1 
 

         ภาคการศึกษาฤดูร้อน 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ELEC 3003 พิมพ์ดีดไทย 2 (1-3-2) 
GENL 1103 ชีวิตและค าสอนของพระเยซ ู 3 (3-0-6) 
GENL 1110 สุขภาพอนามยั 3 (2-2-4) 
  รวม 8 

 

 

         ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ACCT 1301 หลักการบัญชี 1 3 (2-2-4) 
GENL 1104 หลักค าสอนพื้นฐานคริสตศาสนา 3 (3-0-6) 
GENL 1106 / 1107 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน หรือ ภาษาอังกฤษ 1 3 (3-0-6) 
GENL 1111 คณิตศาสตร ์ 3 (3-0-6) 
MNGT 1301 องค์การและการจัดการ 3 (3-0-6) 
  รวม 15 

 
 
ภาคการศึกษาท่ี 2 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ACCT 1302 หลักการบัญชี 2 3 (2-2-4) 
GENL 1101 จิตวทิยาทัว่ไป 3 (3-0-6) 
GENL 1107 / 1108 ภาษาอังกฤษ 1 หรือ ภาษาอังกฤษ 2 3 (3-0-6) 
GENL 1112 สารสนเทศเพื่อการสืบค้น 3 (2-2-3) 
MKTG 1301 หลักการตลาด 3 (3-0-6) 
  รวม 15 
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นักศึกษาชั้นปีท่ี 2 

 

 
ภาคการศึกษาท่ี 1 

  

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ACCT 2203 การบัญชชีั้นกลาง 1 3 (2-2-4) 
BSAD 2303 กฎหมายธุรกจิ 3 (3-0-6) 
ECON 2301 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 3 (3-0-6) 
GENL 1102 สังคมวิทยา 3 (3-0-6) 
GENL 1108 / 1109 ภาษาอังกฤษ 2 หรือ ภาษาอังกฤษ 3 3 (3-0-6) 
GENL 2113 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 3 (3-0-6) 
  รวม 18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคการศึกษาท่ี 2 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ACCT 2204 การบัญชชีั้นกลาง 2 3 (3-0-6) 
ECON 2302 เศรษฐศาสตร์มหภาค 3 (3-0-6) 
FINC 2301 การเงินธุรกิจ 3 (3-0-6) 
GENL 1105 จริยศาสตรแ์ละการพัฒนาศีลธรรม 3 (3-0-6) 
MNGT 2302 การจัดการการผลิตและการปฏบิัติการ 3 (3-0-6) 
  รวม 15 



คู่มือการศึกษา ปีการศึกษา 2552 | มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก 
74 

 
นักศึกษาชั้นปีท่ี 3 

 

 

ภาคการศึกษาท่ี 1   
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ACCT 3205 การบัญชีชั้นสูง 1 3 (3-0-6) 
ACCT 3207 โปรแกรมส าเร็จรปูเพื่องานบญัชี 3 (2-2-4) 
BSAD 2302 สถิติธุรกิจ 3 (3-0-6) 
BSAD 3304 การภาษีอากร 3 (3-0-6) 
BSAD 3305 จริยธรรมในทางธุรกิจ 3 (3-0-6) 
MNGT 3303 การจัดการทรัพยากรมนุษย ์ 3 (3-0-6) 
  รวม 18 

 
 

ภาคการศึกษาท่ี 2   
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ACCT 3206 การบัญชีชั้นสูง 2  3 (3-0-6) 
ACCT 3208 การบัญชีภาษีอากร 3 (3-0-6) 
ACCT 3209 การบัญชีต้นทุน  3 (3-0-6) 
ACCT 3211 การสอบบัญชี 1 3 (3-0-6) 
BSAD 2301 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 3 (3-0-6) 
MNGT 3304 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 3 (3-0-6) 
  รวม 18 
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นักศึกษาชั้นปีท่ี 4 

 

 

ภาคการศึกษาท่ี 1   
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ACCT 3216 การบัญชีเฉพาะกิจการ 3 (3-0-6) 
ACCT 4213 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 3 (2-2-4) 
ACCT 4214 การจัดท างบการเงินและการวเิคราะห์ 3 (3-0-6) 
MNGT 4305 วิธีวจิัยธุรกิจ 3 (2-2-4) 
ELEC 3004 พิมพ์ดีดอังกฤษ 2 (2-0-4) 
ELEC 3005 การพูดในท่ีประชุมชน 2 (2-0-4) 
  รวม 16 

 

 

ภาคการศึกษาท่ี 2   
รหัสวิชา ชื่อวชิา หน่วยกิต 

ACCT 4215 สัมมนาการบัญช ี 3 (3-0-6) 
ACCT 4219 การตรวจสอบภายใน 3 (3-0-6) 
ACCT 4220 การวางระบบบัญช ี 3 (3-0-6) 
MNGT 4306 การจัดการเชิงกลยุทธ์และนโยบายธุรกิจ 3 (3-0-6) 
ELEC 3016 หลักรัฐศาสตร์ 2 (2-0-4) 
 รวม 14 
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หลักสูตรบริหารธุรกิหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ  
BBaacchheelloorr  ooff  BBuussiinneessss  AAddmmiinniissttrraattiioonn  iinn  MMaannaaggeemmeenntt 

 
อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการจัดการ 

นางสุนิษา วลีศิลา (รักษาการหัวหน้าสาขาวิชา) นายด ารง สัตยวากย์สกุล   
 นางสาวพยอม ศรีหารัตน ์   นางภัทราภรณ์ แพงพงา   
 นายมิตรศิลป์ จันระวังยศ    นางวัลล ีพุทโสม    
นายสมร นามโคตร  
 

อาจารย์ประจ าร่วมสอน 
 นายประไพ ปลายเนตร    นายสุบิน พุทโสม 
 Dr. Wayne Hamra 

 

ชื่อปริญญาและชื่อสัญลักษณ์ย่อ 
ชื่อเต็มภาษาไทย      บริหารธรุกิจบัณฑิต (การจดัการ)            
สัญลักษณ์ย่อ                บธ.บ. (การจัดการ) 
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ  Bachelor of Business Administration (Management) 
สัญลักษณ์ย่อ                B.B.A. (Management) 

 

คณะที่รับผิดชอบ  คณะบริหารธุรกิจ 
 

โครงสร้างหลักสูตร 
 โครงสร้างหลักสูตรจะประกอบด้วยรายวิชาต่างๆ จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่
น้อยกว่า 137 หน่วยกิต ผู้ส าเร็จการศึกษาจะต้องได้รับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลกัสูตรไม่
น้อยกว่า 2.00 และได้รับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมในวิชาเอกไม่น้อยกว่า 2.00  
 

หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 36 หน่วยกติ 
หมวดวิชาชีพเฉพาะ   
 - กลุ่มวิชาแกน 51 หน่วยกติ 
 - กลุ่มวิชาเอกบงัคับ 33 หน่วยกติ 
 - กลุ่มวิชาเอกเลือก 9 หน่วยกติ 
หมวดวิชาเลือกเสรี 8 หน่วยกติ 
รวมทั งสิ น 137 หน่วยกิต 
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 36 หน่วยกิต 
 
หมวดวิชาชีพเฉพาะ 93 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาแกน 51 หน่วยกิต 

บช 
ACCT 

1301 
1301 

หลักการบัญชี 1 
Principles of Accounting I 

3 (2-2-4) 
 

บช 
ACCT 

1302 
1302 

หลักการบัญชี 2     
Principles of Accounting II 

3 (2-2-4) 
 

จก 
MNGT 

1301 
1301 

องค์การและการจดัการ 
Organization and Management 

3 (3-0-6) 
 

กต 
MKTG 

1301 
1301 

หลักการตลาด 
Principles of Marketing 

3 (3-0-6) 
 

บธ 
BSAD 

2301 
2301 

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
English for Business 

3 (3-0-6) 
 

ศศ 
ECON 

2301 
2301 

เศรษฐศาสตร์จุลภาค 
Micro Economics 

3 (3-0-6) 
 

ศศ 
ECON 

2302 
2302 

เศรษฐศาสตร์มหภาค 
Macro Economics 

3 (3-0-6) 
 

กง 
FINC 

2301 
2301 

การเงินธุรกิจ 
Business Finance 

3 (3-0-6) 
 

บธ 
BSAD 

2302 
2302 

สถิติธุรกิจ 
Business Statistics 

3 (3-0-6) 
 

จก 
MNG 

2302 
2302 

การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ 
Production and Operation Management 

3 (3-0-6) 
 

บธ 
BSAD 

2303 
2303 

กฎหมายธุรกิจ 
Business Law 

3 (3-0-6) 
 

จก 
MNGT 

3303 
3303 

การจัดการทรัพยากรมนุษย ์
Human Resource Management 

3 (3-0-6) 
 

จก 
MNGT 

3304 
3304 

การวิเคราะห์เชิงปริมาณ  
Quantitative Analysis 

3 (3-0-6) 

บธ  
BSAD 

3304 
3304 

การภาษีอากร  
Taxation 
 

3 (3-0-6) 
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บธ  
BSAD 

3305 
3305 

จริยธรรมในทางธุรกิจ 
Business Ethics 

3 (3-0-6) 
 

จก 
MNGT 

4305 
4305 

วิธีวจิัยธุรกิจ  
Business Research Methods 

3 (2-2-4) 
 

จก 
MNGT 

4306 
4306 

การจัดการเชิงกลยุทธ์และนโยบายธุรกิจ  
Strategic Management and Business Policy 

3 (3-0-6) 
 

 
กลุ่มวิชาเอกบังคับ 33 หน่วยกิต 

จก 2207 ทฤษฎีองค์การ                        3 (3-0-6) 
MNGT 2207 Organization Theory  
บธ 3207 ธุรกิจระหว่างประเทศ 3 (3-0-6) 
BSAD 3207 International Business  
จก 3208 พฤติกรรมบุคคลในองค์การ 3 (3-0-6) 
MNGT 3208 Human Behavior in Organization  
จก 3210 การวางแผนและควบคุมการจดัการ 3 (3-0-6) 
MNGT 3210 Management Planning and Control  
จก 3211 การจัดการโครงการ             3 (3-0-6) 
MNGT 3211 Project Management  
จก 3209 แรงงานสัมพันธ์                       3 (3-0-6) 
MNGT 3209 Labor Relations  
จก 3212 การจัดการรัฐวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 3 (3-0-6) 
MNGT 3212 Small and Medium Enterprise Management  
จก 3213 การบัญชีเพื่อการจัดการ 3 (3-0-6) 
MNGT 3213 Managerial Accounting  
จก 4214 การจัดการค่าจ้างและเงินเดือน 3 (3-0-6) 
MNGT 4214 Wage and Salary Management  
จก 4215 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3 (3-0-6) 
MNGT 4215 Management Information Systems 
จก 4216 สัมมนาการจดัการ                    3 (3-0-6) 
MNGT 4216 Seminar in Management  
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กลุ่มวิชาเอกเลือก 9 หน่วยกิต 
บธ 3206 การสื่อสารในทางธุรกิจ              3 (3-0-6) 
BSAD 3206 Business Communication   
บธ 3208 พาณิชย์อิเล็คโทรนิกส์ 3 (3-0-6) 
BSAD 3208 E-Commerce  
จก 3217 การจัดการส านักงาน 3 (3-0-6) 
MNGT 3217 Office Management  
กง 4201 หลักการลงทุน 3 (3-0-6) 
FINC 4201 Principles of Investment  
กต 4202 การจัดการการตลาด 3 (3-0-6) 
MKTG 4202 Marketing Management  
กต 4203 การตลาดระหว่างประเทศ 3 (3-0-6) 
MKTG 4203 International Marketing  
จก 4218 การควบคุมคุณภาพ 3 (3-0-6) 
MNGT 4218 Quality Control   
จก 4219 การจัดส่งทางธุรกิจ 3 (3-0-6) 
MNGT 4219 Business Logistics  
จก 4220 ระบบข้อมูลเพื่อการจัดการทรพัยากรมนุษย์ 3 (3-0-6) 
MNGT 4220 Human Resource Information System  

 
หมวดวิชาเลือกเสรี 8 หน่วยกิต 

นักศึกษาสามารถเลือกเรียนจากรายวิชาท่ีเปิดสอนในมหาวทิยาลัย ท้ังนี้โดยความ 
เห็นชอบของอาจารย์ท่ีปรึกษา 
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แผนการศึกษา 
 

นักศึกษาชั้นปีท่ี 1 
 

         ภาคการศึกษาฤดูร้อน 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ELEC 3003 พิมพ์ดีดไทย 2 (1-3-2) 
GENL 1103 ชีวิตและค าสอนของพระเยซ ู 3 (3-0-6) 
GENL 1110 สุขภาพอนามยั 3 (2-2-4) 
  รวม 8 

 

 

         ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ACCT 1301 หลักการบัญชี 1 3 (2-2-4) 
GENL 1104 หลักค าสอนพื้นฐานคริสตศาสนา 3 (3-0-6) 
GENL 1106 / 1107 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน หรือ ภาษาอังกฤษ 1 3 (3-0-6) 
GENL 1111 คณิตศาสตร ์ 3 (3-0-6) 
MNGT 1301 องค์การและการจัดการ 3 (3-0-6) 
  รวม 15 

 
 
ภาคการศึกษาท่ี 2 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ACCT 1302 หลักการบัญชี 2 3 (2-2-4) 
GENL 1101 จิตวทิยาทัว่ไป 3 (3-0-6) 
GENL 1107 / 1108 ภาษาอังกฤษ 1 หรือ ภาษาอังกฤษ 2 3 (3-0-6) 
GENL 1112 สารสนเทศเพื่อการสืบค้น 3 (2-2-3) 
MKTG 1301 หลักการตลาด 3 (3-0-6) 
  รวม 15 
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นักศึกษาชั้นปีท่ี 2 

 

 
ภาคการศึกษาท่ี 1 

  

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

BSAD 2303 กฎหมายธุรกิจ 3 (3-0-6) 
ECON 2301 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 3 (3-0-6) 
GENL 1102 สังคมวิทยา 3 (3-0-6) 
GENL 1108 / 1109 ภาษาอังกฤษ 2 หรือ ภาษาอังกฤษ 3 3 (3-0-6) 
GENL 2113 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3 (3-0-6) 
MNGT 2207 ทฤษฎีองค์การ 3 (3-0-6) 
  รวม 18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ภาคการศึกษาท่ี 2 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ECON 2302 เศรษฐศาสตร์มหภาค 3 (3-0-6) 
FINC 2301 การเงินธุรกิจ 3 (3-0-6) 
GENL 1105 จริยศาสตรแ์ละการพัฒนาศีลธรรม 3 (3-0-6) 
MNGT 2302 การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ 3 (3-0-6) 
MNGT 3208 พฤติกรรมบุคคลในองค์การ 3 (3-0-6) 
  รวม 15 
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นักศึกษาชั้นปีท่ี 3 
 
 

ภาคการศึกษาท่ี 1   
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

BSAD 2302 สถิติธุรกิจ 3 (3-0-6) 
BSAD 3304 การภาษีอากร 3 (3-0-6) 
BSAD 3305 จริยธรรมในทางธุรกิจ 3 (3-0-6) 
MNGT 3209 แรงงานสัมพันธ์ 3 (3-0-6) 
MNGT 3210 การวางแผนและการควบคุมการบริหาร 3 (3-0-6) 
MNGT 3303 การจัดการทรัพยากรมนุษย ์ 3 (3-0-6) 
  รวม 18 

 
 

ภาคการศึกษาท่ี 2   
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

BSAD 2301 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 3 (3-0-6) 
BSAD 3207 ธุรกิจระหว่างประเทศ 3 (3-0-6) 
MNGT 3211 การจัดการโครงการ 3 (3-0-6) 
MNGT 3212 การจัดการวิสาหกิจธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 3 (3-0-6) 
MNGT 3213 การบัญชีเพื่อการจัดการ 3 (3-0-6) 
MNGT 3304 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 3 (3-0-6) 
  รวม 18 
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นักศึกษาชั้นปีท่ี 4 

 

 

ภาคการศึกษาท่ี 1   
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

BSAD 3206 การสื่อสารในทางธุรกิจ 3 (3-0-6) 
MNGT 4214 การจัดการค่าจ้างและเงินเดือน 3 (3-0-6) 
MNGT 4215 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3 (3-0-6) 
MNGT 4305 วิธีวจิัยธุรกิจ 3 (2-2-4) 
ELEC 3004 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษ 2 (2-0-4) 
ELEC 3005 การพูดในท่ีประชุมชน 2 (2-0-4) 
  รวม 16 

 

 

ภาคการศึกษาท่ี 2   
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

MNGT 3217 การจัดการส านักงาน 3 (3-0-6) 
MKTG 4202 การจัดการการตลาด 3 (3-0-6) 
MNGT 4216 สัมมนาการจดัการ 3 (3-0-6) 
MNGT 4306 การจัดการเชิงกลยุทธ์และนโยบายธุรกิจ 3 (3-0-6) 
ELEC 3016 หลักรัฐศาสตร์ 2 (2-0-4) 
 รวม 14 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
BBaacchheelloorr  ooff  AArrttss  iinn  EEnngglliisshh  LLaanngguuaaggee   

 

อาจารย์ประจ า 
Ritha Lampadan (รักษาการคณบดี) Anita Mohan 
Bienvisa Nebres    Josephine Hungyo  
Julie Cook     Nola Tudu    
นายนคร กิจจรูญชัย   นายประไพ ปลายเนตร   
นางสุดปรารถนา ปลายเนตร 

 
ชื่อปริญญาและชื่อสัญลักษณ์ย่อ     
     ชื่อเต็มภาษาไทย  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)   

สัญลักษณ์ย่อ  ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)   
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Arts (English) 
สัญลักษณ์ย่อ  B. A. (English) 

 
คณะที่รับผิดชอบ  คณะศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
 

โครงสร้างหลักสูตร 
 โครงสร้างหลักสูตรจะประกอบด้วยรายวิชาต่างๆ จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่
น้อยกว่า 138 หน่วยกิต ผู้ส าเร็จการศึกษาจะต้องได้รับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลกัสูตรไม่
น้อยกว่า 2.00 และได้รับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมในวิชาเอกไม่น้อยกว่า 2.00  
 

หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 36 หน่วยกติ 
หมวดวิชาแกน 59 หน่วยกติ 
หมวดวิชาเอก 37 หน่วยกติ 
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกติ 
รวมทั งสิ น 138 หน่วยกิต 
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 36 หน่วยกิต 
 
หมวดวิชาแกน 59 หน่วยกิต   
 

Language Skills Courses (53 credits)  
Four of the Following (12 credits)  
ENGL 1011 English Communication Skills I 3 (2-3-4) 
ENGL 1012 English Communication Skills II 3 (2-3-4) 
ENGL 1013 English Communication Skills III 3 (2-3-4) 
ENGL 1014 English Communication Skills IV 3 (2-3-4) 
ENGL 1015 English Communication Skills V 3 (2-3-4) 
ENGL 2270 Contemporary Communication Theories 3 (3-0-6) 
ENGL 3355 Langauge and Culture 3 (3-0-6) 
COMM 4496 Seminar in Communication 3 (3-0-6) 
 Other courses approved by faculty  

         
Four  of the Following (12 credits)  
ENGL 1021 Basic English Listening Skills I  3 (2-3-4) 
ENGL 1022 Basic English Listening Skills II 3 (2-3-4) 
ENGL 1023 Intermediate English Listening Skills I 3 (2-3-4) 
ENGL 1024 Intermediate English Listening Skills II 3 (2-3-4) 
ENGL 1025 Advanced English Listening Skills  3 (2-3-4) 
ENGL 3234 Applied Phonetics 3 (3-0-6) 
ENGL 3373 Mass Media English 3 (3-0-6) 
 Other courses approved by faculty  

         
Four of the Following (12 credits)  
ENGL 1234 Writing Skills  3 (2-3-4) 
ENGL 1235 Intermediate Writing Skills I 3 (2-3-4) 
ENGL 1236 Intermediate Writing Skills II 3 (2-3-4) 
ENGL 1237 Advanced Writing Skills  3 (2-3-4) 
ENGL 1238 College Writing 3 (2-3-4) 
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ENGL 1114 English Composition I 3 (3-0-6) 
ENGL 1115 English Composition II 3 (3-0-6) 
ENGL 3253 Advanced Composition 3 (3-0-6) 
 Other courses approved by faculty 

 
 

Four of the Following (11 credits)  
ENGL 1301 English Grammar  2 (1-2-3) or 3 (2-3-4)  
ENGL 1302 Intermediate English Grammar I 2 (1-2-3) or 3 (2-3-4)  
ENGL 1303 Intermediate English Grammar II 2 (1-2-3) or 3 (2-3-4)  
ENGL 1304 English Grammar and Syntax I 2 (1-2-3) or 3 (2-3-4)  
ENGL 1305 English Grammar and Syntax II 2 (1-2-3) or 3 (2-3-4)  
ENGL 1150 College Grammar 3 (3-0-6) 
ENGL 3230 Introduction to Linguistics 3 (3-0-6) 
ENGL 4445 Advanced Grammar 3 (3-0-6) 
 Other courses approved by faculty  
  

Four of the Following (12 credits)  
ENGL 1321 English Reading Skills  3 (2-3-4) 
ENGL 1322 Intermediate English Reading Skills I 3 (2-3-4) 
ENGL 1323 Intermediate English Reading Skills II 3 (2-3-4) 
ENGL 1324 Advanced English Reading Skills  3 (2-3-4) 
ENGL 1325 Reading and Discussion 3 (2-3-4) 
ENGL 2221 Approaches to Reading 3 (3-0-6) 
ENGL 2401 Reading English for Thai Speakers 3 (3-0-6) 
ENGL 3354 Asian Literature 3 (3-0-6) 
 Other courses approved by faculty  

        

หมวดวิชาเอก: English for Communication in Thailand 37 หน่วยกิต 

Required Subjects (12 credits points)  
ENGL 3303 English – Thai Translation I 3 (3-0-6) 
ENGL 4304 English – Thai Translation II 3 (3-0-6) 
ENGL 3305 Thai – English Translation I 3 (3-0-6) 
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ENGL 4306 Thai – English Translation II 3 (3-0-6) 
 

English for Special Purposes (12 credit points)  
COMM 2205 Communication for Business 3 (3-0-6) 
ENGL 3301 News Writing 3 (3-0-6) 
ENGL 4414 English for Tourism 3 (3-0-6) 
ENGL 4436 Cross Cultural Communication 3 (3-0-6) 

 
Cognates (9 credit points)  
ENGL 2159 Research Writing 3 (3-0-6) 
ENGL 2260 Survey of English Literature I 3 (3-0-6) 
ENGL 3270 Survey of English Literature II 3 (3-0-6) 
ENGL 3315 Creative Writing 3 (3-0-6) 
ENGL 4415 Feature Writing 3 (3-0-6) 
ENGL 3353 Sacred Literature 3 (3-0-6) 
ENGL 4421 Methods of Teaching ESL 3 (3-0-6) 
ENGL 4425 Film & Media Studies 3 (3-0-6) 
ENGL 4434 History of the English Language 3 (3-0-6) 
ENGL 4480 Practicum in Translation 3 (0-0-9) 

 
Speech and Communication (2 credit points)  
SPCH 2204 Fundamentals of Speech and Communication 2 (2-0-4) 

 
Research (2 credit points)  
ENGL 4499  Senior Project 2 (0-0-6) 

 
 
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 
 นักศึกษาสามารถเลือกเรียนจากรายวิชาท่ีเปิดสอนในมหาวทิยาลัย ทั้งนี้โดยความ
เห็นชอบของอาจารย์ท่ีปรึกษา 
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แผนการศึกษา   
 

นักศึกษาชั้นปีท่ี 1 
 

 ภาคการศึกษาฤดูร้อน 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ELEC 3003 Typing-Thai / พิมพ์ดีดไทย 2 (1-3-2) 
GENL 1103 Life and Teaching of Jesus / ชีวิตและค าสอนของพระเยซู 3 (3-0-6) 
GENL 1110 Health and Wellness /  สุขภาพอนามัย 3 (2-2-4) 
 รวม 8 

 
 
 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ENGL 1012 English Communication Skills II 3 (2-3-4) 
ENGL 1022 Basic English Listening Skills II 3 (2-3-4) 
ENGL 1235 Intermediate English Writing Skills I 3 (2-3-4) 
ENGL 1302 Intermediate English Grammar I 3 (2-3-4) 
ENGL 1322 Intermediate English Reading Skills I 3 (2-3-4) 
 รวม 15 

 
 

 ภาคการศึกษาท่ี 2       
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ENGL 1013 English Communication Skills III 3 (2-3-4) 
ENGL 1023 Intermediate English Listening Skills I 3 (2-3-4) 
ENGL 1236 Intermediate English Writing Skills II 3 (2-3-4) 
ENGL 1303 Intermediate English Grammar II 3 (2-3-4) 
ENGL 1323 Intermediate English Reading Skills II 3 (2-3-4) 
 รวม 15 
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นักศึกษาชั้นปีท่ี 2 

 
 

 ภาคการศึกษาฤดูร้อน 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ENGL 1014  English Communication Skills IV 3 (2-3-4) 
ENGL 1024 Intermediate English Listening Skills II 3 (2-3-4) 
ENGL 1237 Advanced English Writing Skills  3 (2-3-4) 
ENGL 1304 English Grammar and Syntax I 3 (2-3-4) 
ENGL 1324  Advanced English Reading Skills  3 (2-3-4) 
  รวม 15 

 

        
          ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ENGL 1015  English Communication Skills V 3 (2-3-4) 
ENGL 1025 Advanced English Listening Skills  3 (2-3-4) 
ENGL 1238 College Writing  3 (2-3-4) 
ENGL 1305 English Grammar and Syntax II 3 (2-3-4) 
ENGL 1325  Reading and Discussion 3 (2-3-4) 
  รวม 15 

 

 

 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

COMM 2205 Communication for Business 3 (3-0-6) 
ENGL 3301 New Writing 3 (3-0-6) 
GENL 1104 Fundamentals Teaching of Christianity / 3 (3-0-6) 
 หลักค าสอนพื้นฐานคริสตศาสนา  
GENL 1106 Basic English / ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน OR 3 (3-0-6) 
GENL 1107 English I / ภาษาอังกฤษ 1  
GENL 1111 Mathematics / คณิตศาสตร ์ 3 (3-0-6) 
  รวม 15 
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นักศึกษาชั้นปีท่ี 3 
 

 

         ภาคการศึกษาฤดูร้อน 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ENGL 2159  Research Writing 3 (3-0-6) 
ELEC  xxxx Free Elective / วิชาเลือกเสรี 2 (2-0-4) 
 รวม 5 

 

 

 

 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ENGL 3303  English –Thai Translation I 3 (3-0-6) 
GENL 1101 General Psychology / จิตวิทยาทั่วไป 3 (3-0-6)  
GENL 1107 English I / ภาษาอังกฤษ 1 OR 3 (3-0-6) 
GENL 1108 English II / ภาษาอังกฤษ 2  
GENL 1112 Intro to Information Resources and Technology /  3 (3-0-6) 
 สารสนเทศเพื่อการสืบค้น  
ELEC  xxxx Free Elective / วิชาเลือกเสรี 2 (2-0-4) 
 รวม 14 

 

 

 

         ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ENGL 4204  English –Thai Translation II 3 (3-0-6) 
GENL 1102 Sociology / สังคมวิทยา 3 (3-0-6) 
GENL 1108 English II / ภาษาอังกฤษ 2 OR 3 (3-0-6) 
GENL 1109 English III / ภาษาอังกฤษ 3  
GENL 2113 Thai for Communication / ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 3 (3-0-6) 
ELEC  xxxx Free Elective / วิชาเลือกเสรี 2 (2-0-4) 
 รวม 14 
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นักศึกษาชั้นปีท่ี 4 
 

 

 ภาคการศึกษาฤดูร้อน 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ENGL 3355 Language and Culture 3 (3-0-6) 
SPCH 2204  Fundamentals of Speech and Communication 2 (2-0-4) 
 รวม 5 

 

 

 

 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ENGL 3305  Thai -  English Translation I 3 (3-0-6) 
ENGL 3315 Creative Wrirint 3 (3-0-6) 
ENGL 4434 History of English Language 3 (3-0-6) 
ENGL 4436 Cross Cultural Communication 3 (3-0-6) 
GENL 1105 Ethics and Moral / จริยศาสตรแ์ละการพัฒนาศีลธรรม 3 (3-0-6) 
 รวม 15 

 

 

 

         ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ENGL 4206  Thai -  English Translation II 3 (3-0-6) 
ENGL 4414 English for Tourism 3 (3-0-6) 
ENGL 4499 Senior Project 3 (3-0-6) 
 รวม 9 
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ค าอธิบายรายวชิาค าอธิบายรายวชิา  
หลักสูตรบริหหลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิตารธุรกจิบัณฑิตและหลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิตและหลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  

 
ACCT 1301 หลักการบญัชี 1 (Principles of Accounting I)  3 (2-2-4) 
ศึกษาถึงความหมายและประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี  แนวความคิดและหลักการของการบัญชทีี่
รับรองทั่วไป รวมถึงวธิีการวิเคราะห์และบันทึกรายการบัญชีในสมุดรายวันทั่วไปและบัญชีแยกประเภท  
การปรับปรุงและปิดบญัชี  การจัดท ากระดาษท าการ งบทดลอง และงบการเงิน ส าหรับธุรกจิประเภท
บริการ  การบันทึกบัญชีเกี่ยวกบัสินค้าคงเหลือ 
 

ACCT 1302 หลักการบญัชี 2 (Principles of Accounting II) 
บุรพวิชา: ACCT 1301 หลักการบัญชี 1 

3 (2-2-4) 

ศึกษาการบัญชีเงินสด เงินลงทนุ ตั๋วเงิน ลูกหนี้ สมุดรายวันเฉพาะ ระบบใบส าคัญสั่งจ่าย  การบัญชี
ของกิจการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม สินทรัพยถ์าวร หนี้สินและส่วนของเจ้าของ การบญัชสี าหรับ
กิจการอุตสาหกรรม 
 

ACCT 2203 การบญัชชีั นกลาง 1 (Intermediate Accounting I) 3 (2-2-4) 
 บุรพวิชา: ACCT 1302 หลักการบัญชี 2  
ศึกษาหลักเกณฑ์และกระบวนการบันทึกบัญชีสินทรัพย์ ตามมาตรฐานการบัญชีในเรื่องการรับรู้รายการ 
การวัดมูลค่า การจ าหน่ายจ่ายโอน การแสดงรายการและการเปดิเผยข้อมูลในงบการเงิน 
 
ACCT 2204 การบญัชชีั นกลาง 2 (Intermediate Accounting II)   

บุรพวิชา: ACCT 1302 หลักการบัญชี 2 
3 (3-0-6) 

ศึกษาหลักการและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับรู้ การวัดมูลค่า การบันทึกบัญชีหนี้สินและส่วนของเจ้าของ 
การแสดงรายการในงบการเงิน การจัดตั้ง การด าเนินการตลอดจนการเลิกกิจการของห้างหุ้นส่วนและ
บริษัทจ ากัด 
 
ACCT 3205 การบญัชชีั นสูง 1 (Advanced Accounting I) 

บุรพวิชา: ACCT 2204 การบัญชีชั้นกลาง 2 
3 (3-0-6)    

ศึกษาถึงวิธีการทางการบัญชีส าหรับกิจการที่มีปญัหาทางการเงนิ และการปรับปรุงกจิการใหม ่ การ
เปล่ียนแปลงในเรื่องหลักการบญัชี นโยบายทางการบัญชี พร้อมทั้งการแก้ไขข้อผิดพลาด หลักและ
วิธีการบญัชีเกี่ยวกับการฝากขาย การผ่อนช าระ การเช่าซื้อ การร่วมค้า และการบัญชีของหน่วยงานที่
ไม่แสวงหาก าไร 
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ACCT 3206 การบญัชชีั นสูง 2 (Advanced Accounting II) 
บุรพวิชา: ACCT 2204 การบัญชีชั้นกลาง 2 

3 (3-0-6) 
 

ศึกษาถึงการบัญชีส านักงานใหญ่และสาขาทั้งในประเทศและต่างประเทศ การรวมกิจการ และการจัดท า
งบการเงินรวมของบรษิัทใหญ่และบริษัทย่อย ตลอดจนการบัญชีส าหรับการปริวรรตเงินตรา 

ACCT 3207 โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานบญัชี  
(Software Packages for Accounting) 
บุรพวิชา: ACCT 1302 หลักการบัญชี 2 
             GENL 1112 สารสนเทศเพื่อการสืบค้น 

3 (2-2-4)  
 

ศึกษาถึงลักษณะทัว่ไปของโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานบัญชีต่างๆ  การใช้โปรแกรมส าเร็จรปูในการ
จัดเตรียมเอกสารทางการบัญชี รวมทัง้การฝึกใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชีประเภทตา่ง ๆ  

ACCT 3208 การบญัชภีาษอีากร (Tax Accounting)    
บุรพวิชา: ACCT 1302 หลักการบัญชี 2 
             BSAD 3304 การภาษีอากร  

3 (3-0-6) 

ศึกษาถึงความแตกต่างระหว่างหลักเกณฑ์การค านวณก าไรสุทธิ ตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ไปกับ
ก าไรสุทธิเพื่อเสียภาษีตามประมวลรัษฎากร   ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล  การบัญชี
เกี่ยวกับภาษีเงินได้หัก ณ ที่จา่ย การบัญชีเกี่ยวกบัภาษมีูลคา่เพิ่มและภาษีธุรกจิเฉพาะ รวมทั้งการ
จัดการกระดาษท าการเพื่อค านวณภาษี การจัดท ารายงานและการยื่นแบบแสดงรายการภาษีต่าง ๆ  

ACCT 3209 การบญัชีต้นทุน (Cost Accounting)   
บุรพวิชา: ACCT 1302 หลักการบัญชี 2 

3 (3-0-6)    

ศึกษาแนวความคิดเกี่ยวกับต้นทุน การสะสมต้นทุน วธิีการบญัชีเกี่ยวกับต้นทุนวัตถุดบิ ค่าแรงและ 
ค่าใชจ้่ายการผลิต ทางเลือกในระบบบัญชี อาท ิ ต้นทุนงานส่ังท า ต้นทุนช่วง บัญชีต้นทุนมาตรฐาน 
ต้นทุนตามกิจกรรม ตลอดจนการบัญชีเศษวัสดุ ของเสีย และของมีต าหนิ ต้นทุนผลิตภัณฑ์รว่ม และ
ผลิตภัณฑ์พลอยได้   
 
ACCT 3211 การสอบบญัชี 1 (Auditing I)   

บุรพวิชา: ACCT 2204 การบัญชีชั้นกลาง 2 
3 (3-0-6)    

ศึกษาถึงวิวฒันาการวิชาชีพสอบบัญช ี วตัถุประสงค ์ และการก ากับดูแลการสอบบัญชไีทยและสากล 
กฎหมายเกี่ยวกบัการบัญชีและการสอบบัญชี บทบาทและความรับผิดชอบของผู้สอบบญัช ี จรยิธรรม
แห่งวิชาชีพขั้นต้นของการปฏิบตัิงานสอบบัญชี การประเมินความเส่ียงและการวางแผนเพื่อการ
ตรวจสอบ การรวบรวมและวิเคราะห์หลักฐาน การปฏิบัติงานสอบบัญชี การสรุปผลการตรวจสอบ และ
รายงานการสอบบัญช ี
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ACCT 3216 การบญัชีเฉพาะกจิการ  
(Accounting for Specific Organizations) 
บุรพวิชา: ACCT 2204 การบัญชีชั้นกลาง 2 

3 (3-0-6) 

ศึกษาถึงหลักและวธิีการของการบัญชีเฉพาะกิจการ เช่น โรงแรม โรงพยาบาล ธุรกิจประกันภยั หรือ
อื่นๆ โดยเลือกศึกษากิจการบางประเภทตามเหมาะสมในปจัจุบนั 
 
ACCT 3217 การบญัชีรัฐบาล (Government Accounting)  

บุรพวิชา: ACCT 2204 การบัญชีชั้นกลาง 2  
3 (3-0-6) 

ศึกษาถึงหลักระบบโครงสร้างของบัญชีรัฐบาล วิธีการของบัญชีรัฐบาลส่วนราชการและการบัญชีส าหรับ
หน่วยงานย่อย ตลอดจนการจัดท างบประมาณ 
 
ACCT 3218 ทฤษฎีการบัญชี (Accounting Theory) 

บุรพวิชา: ACCT 2204 การบัญชีชั้นกลาง 2 
3 (3-0-6) 

ศึกษาถึงโครงสร้างของทฤษฎีบัญชี มาตรฐานการบัญชีทั้งของประเทศไทยและต่างประเทศ หลักเกณฑ์
การเสนอข้อมูลในงบการเงิน ปัญหาการวัดค่าสินทรัพย์ หนี้สินและทุน ปัญหาการวัดผลการด าเนินงาน
และรายงาน 
 
ACCT 4210 การบญัชีต้นทุนเพื่อการจัดการ  

(Cost Accounting for Management) 
บุรพวิชา: ACCT 3209 การบัญชีต้นทุน 

3 (3-0-6) 

ศึกษาถึงหลักการและวัตถุประสงค์ ในการวางแผนของการด าเนินงานด้านการเงินของกิจการ ในการ
น าข้อมูลทางการบัญชีไปใช้ประโยชน์ในเชิงบริหาร ทั้งในด้านการวางแผน การควบคุมและการตัดสินใจ
ของผู้บริหาร การประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในองค์การ แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลโดยใช้ข้อมูลทางการบัญชี โดยเน้นข้อมูลการบญัชีต้นทุนเพื่อการวางแผนและควบคุม
ก าไร เช่น วิเคราะห์ต้นทุนเพื่อการตัดสินใจในการตั้งราคาขาย การก าหนดราคาโอน ฯลฯ การจัดท า
บัญชตีามความรบัผิดชอบ การจดัท างบประมาณ 
 
ACCT 4212 การสอบบญัชี 2 (Auditing II)     

บุรพวิชา: ACCT 3211 การสอบบัญช ี1 
3 (3-0-6)  

ศึกษาหลักปฏิบตัิและปญัหาต่างๆ ในการสอบบัญชี โดยใชก้รณีศึกษารวมถึงการวิเคราะหแ์ละหา 
แนวทางในการตรวจสอบที่เหมาะสม การจัดท ากระดาษท าการ ตลอดจนการเขียนรายงานการสอบบัญชี 
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ACCT 4213 ระบบสารสนเทศเพือ่การบัญชี  
(Accounting Information System) 
บุรพวิชา: ACCT 3206 โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานบญัช ี

3 (2-2-4)    

ศึกษาลักษณะส่วนประกอบและวิธีการของระบบสารสนเทศทางการบัญชี หลักการวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบสารสนเทศทางการบัญช ี และการควบคมุวงจรธุรกิจพืน้ฐาน ระบบย่อยและระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชี ได้แก่ วงจรรายได้ วงจรค่าใชจ้่าย วงจรการผลิต วงจรสินทรัพย์ วงจรหนี้สิน และ
รายงานทางการเงิน 
 
ACCT 4214 การจัดท างบการเงินและการวิเคราะห์ 

(Financial Statement Reporting and Analysis) 
บุรพวิชา: ACCT 2204 การบัญชีชั้นกลาง 2 

3 (3-0-6)        
 

ศึกษาลักษณะวัตถุประสงค์และวิวัฒนาการของงบการเงิน พรบ.การบัญชี  รูปแบบและการน าเสนอ 
งบการเงิน การวิเคราะห์การเงนิ ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงในระดับราคา การประเมินจดุอ่อน
ของข้อมูลและข้อจ ากัดของงบการเงิน 
 
ACCT 4215 สัมมนาการบัญชี (Seminar for Accounting) 

บุรพวิชา: ACCT 2204 การบัญชีชั้นกลาง 2 
             ACCT 3209 การบัญชีต้นทุน และต้องสอบได้วชิา 
             เอกบังคบัหรือวชิาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 

3 (3-0-6) 

ศึกษาถึงแนวคิดและวิวฒันาการทางการบัญชี  จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาชพี มาตรฐานการ
บัญชีไทยและต่างประเทศ มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ  โดยใช้กรณีศึกษาอภิปรายถึงปัญหา
ทางการบัญชีที่เกิดขึ้นในปจัจุบนั 
 
ACCT 4219 การตรวจสอบภายใน (Internal Auditing)     

บุรพวิชา: ACCT 2204 การบัญชีชั้นกลาง 2 
3 (3-0-6)   

ศึกษาแนวความคิดเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน ความรับผิดชอบ จริยธรรมและ
มาตรฐานการสอบภายใน การจัดองค์กรและการบรหิารงานตรวจสอบภายใน ประเภทการตรวจสอบ
ภายใน ขอบเขตและความรับผดิชอบของผูต้รวจสอบภายใน คณะกรรมการการตรวจสอบ มาตรฐาน
การสอบภายใน จรยิธรรมผู้ตรวจสอบภายใน การวางแผนการตรวจสอบ การวิเคราะหค์วามเส่ียงและ
การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน การสรุปผลการตรวจสอบ 
การรายงานการตรวจสอบและการติดตามผล 
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ACCT 4220 การวางระบบบญัชี (Accounting System Design)  
บุรพวิชา: ACCT 2204 การบัญชีชั้นกลาง 2 

3 (3-0-6)     

ศึกษาถึงหลักการและวธิีการวางรูประบบบัญชี  และความส าคญัที่มตี่อการด าเนินงาน การออกแบบ
และการก าหนดเอกสารทางการบัญชี ผังบัญชี และการให้รหสับัญชี การจัดท าผังทางเดินเอกสาร 
ตลอดจนการรายงานทางการบญัช ี

BSAD 2301 ภาษาอังกฤษธุรกิจ (English for Business) 3 (3-0-6) 
 บุรพวิชา: GENL1109 ภาษาอังกฤษ 3  
ฝึกและพัฒนาทักษะทีใ่ชใ้นการพูดและเขียนภาษาอังกฤษในงานธุรกิจ เช่น การรับ พูด และจดบันทึก
ข้อความทางโทรศัพท์  การแนะน า  การสัมภาษณ ์  การน าเสนอสินค้าและบริการ  ฝึกใช้กลยุทธ์
ทางการส่ือสารในลักษณะการเหน็ด้วยหรือไม่เห็นด้วย การเปล่ียนหัวข้อสนทนา  การร้องขอ  การให้
ค าส่ังและการเจรจาต่อรอง พัฒนาทักษะในการเขียนโดยเน้นรูปแบบจดหมายธุรกิจต่างๆ โทรสาร 
ไปรษณีย์  อีเล็กทรอนิค (Email)  ตลอดจนระเบียบวาระและรายงานการประชมุ 

BSAD 2302 สถิติธุรกิจ (Business Statistics)  3 (3-0-6) 
ศึกษาการน าวิธกีารทางสถิตมิาใชว้ิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ  ตามแนวคิดพื้นฐานเรื่องความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม 
ทฤษฎีการแจกแจง การประมาณค่าเฉล่ีย การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การ
ถดถอยและสหสัมพันธ์ อนุกรมเวลา เลขดัชนี  เทคนิคการพยากรณ์ และสถิติที่ไมใ่ช่พารามิเตอร์ 

BSAD 2303 กฎหมายธุรกิจ (Business Law)  3 (3-0-6) 
ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประเภทของหมวดหมู่ หลักกฎหมายเกี่ยวกับ
การจัดตั้งองค์กรทางธุรกิจ กฎหมายเอกเทศสัญญาที่ส าคัญ ๆ เช่น การซื้อขาย เช่าทรัพย์ การกู้ยืม 
การค้ าประกันฯ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ประกาศใชใ้หม ่

BSAD 3206 การสื่อสารในทางธุรกิจ (Business Communication)  3 (3-0-6) 
ศึกษาถึงลักษณะการส่ือสารภายในและภายนอกองค์การ การบันทึกข้อความ การเขียนจดหมายธุรกจิ  
การจดและบันทกึรายงานการประชุม การใชโ้ทรศพัท ์การสัมภาษณ์ในงานธุรกจิ และการพูดตอ่ที่ประชมุชน 
ตลอดจนการเสนองานธุรกิจในรูปของเสียง ภาพ และข้อความเพื่อให้การส่ือสารมีประสิทธิภาพ 

BSAD 3207 ธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business) 3 (3-0-6) 
ศึกษาถึงทฤษฎีการคา้ระหว่างประเทศ  แนวความคิด  รูปแบบการลงทุน  และวิธีการด าเนินธุรกิจ
ระหว่างประเทศ  โครงสร้าง พฒันาการ และกลยุทธ์ของบรษิัทข้ามชาติ  ปจัจยัแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ  
การเมือง  และสังคมซึ่งมีผลต่อการด าเนินงาน  บทบาทขององค์กรระหว่างประเทศ  ระบบการเงินระหว่าง
ประเทศ  และนโยบายทางเศรษฐกิจและการเมืองที่ส าคญัของกลุ่มประเทศหรือภูมิภาคการค้าตา่งๆ 
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BSAD 3208 พาณิชย์อีเล็กโทรนิกส ์(E-Commerce)       3 (3-0-6) 
ศึกษาหลักการเบื้องต้นการพาณิชย์อีเล็กโทรนิกส์ การใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปและแบบจ าลองในธุรกิจ  
อีเล็กโทรนิกส์ รูปแบบของการท าธุรกิจบนอินเตอร์เน็ต การจัดตั้ง การพัฒนาและการจด Domain Name 
ระบบการช าระเงิน การรักษาความปลอดภัย กลยุทธท์างการตลาดบนอินเตอร์เน็ต เช่น กฎหมายและ
จริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์อีเล็กโทรนิกส์ ปัญหาและอุปสรรคของการพาณิชย์อีเล็กโทรนิกส์
และเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่น่าสนใจ รวมถงึปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จในการท าธุรกิจอีเล็กโทรนิกส์ 
  
BSAD 3304 การภาษีอากร (Taxation) 3 (3-0-6) 
ศึกษาถึงความรับผิดชอบองค์กรธุรกิจทีม่ีต่อสังคมในการเสียภาษี หลักและวธิีการจัดเก็บภาษีประเภท
ต่างๆ ตามประมวลรัษฎากรที่บงัคับใช้อยูใ่นปัจจุบัน รวมทั้งภาษีท้องถิ่นที่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
เป็นผู้จัดเก็บ ได้แก่ ภาษโีรงเรือน ภาษีบ ารุงท้องที่ และภาษีป้าย 
 
BSAD 3305 จริยธรรมในทางธุรกิจ (Business Ethics)  3 (3-0-6) 
ศึกษาความหมายและความส าคญัของจริยธรรมทางธุรกจิ อิทธิพลของส่ิงแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ 
การเมือง รวมถึงสังคม ลูกค้า คู่ค้า  คู่แข่งขัน พนักงาน ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) หลักธรรมรัฐ
และบรรษัทภบิาล การสร้างสังคมไทยให้ปลอดภัยจากคอร์รัปชั่น ตลอดจนการน าระบบจรยิธรรมมาใช้
ในการตัดสินใจ 
 
COMM 2205 การสื่อสารเพื่อธุรกจิ (Communication for Business) 3 (3-0-6) 
ศึกษาหลักการพื้นฐานด้านการใช้ภาษาพูดและเขียนระหว่างวัฒนธรรมที่แตกต่างกันอย่างมี
ประสิทธิภาพในวงการธุรกิจ เนื้อหารายวิชาประกอบด้วย การน าเสนอผลงาน ทักษะการส่ือสาร
ระหว่างบุคคลในสถานที่ท างาน รวมถึงทักษะการฟังและการใช้ภาษาท่าทางในการตอบสนอง การ
สัมภาษณ์ การเสนอรายงานเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม รวมถึงการเขียนจดหมายธุรกิจเพื่อการ
ส่ือสาร การบันทึกข้อความ การเขียนรายงานและโครงการ รายวิชามีการน าโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าเร็จรูปมาใช้ประกอบการเสนองาน 
 
COMM 2270 ทฤษฎีเพื่อการสื่อสารทีใ่ชใ้นยุคปัจจุบัน  

(Contemporary Communication Theories)                                                                        
3 (3-0-6) 

รายวิชาศึกษาหลักการเบื้องต้นที่น ามาประยุกต์ใช้ตามหลักทฤษฎีเพื่อการส่ือสารในยุคปัจจุบัน 
 
COMM 4496 สัมมนาเพื่อการสื่อสาร (Seminar in Communication)                                                                        3 (3-0-6) 
รายวิชาศึกษาพัฒนาการของการส่ือสาร หลักการและหลักฐานที่เป็นปัจจัยในการตอบสนองทางการ
ส่ือสารระหว่างปัจเจกบุคคลหรือกลุ่ม รวมถึงกลุ่มชนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยมีการ 
บูรณาการทฤษฎีเพื่อการส่ือสารมาใช้กับการประกอบวิชาชีพ 
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ECON 2301 เศรษฐศาสตร์จุลภาค (Micro Economics) 3 (3-0-6) 
ศึกษาถึงหลักทั่วไปของเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยมูลค่าราคา และการจัดสรรทรัพยากร ปัจจัยที่ก าหนดอุปสงค์
และอุปทานของสินค้า พฤติกรรมผู้บริโภค พฤติกรรมการผลิต การก าหนดราคาสินค้าและปจัจัยการ
ผลิตของตลาดในรูปแบบต่าง ๆ 

ECON 2302 เศรษฐศาสตร์มหภาค (Macro Economics)  3 (3-0-6) 
ศึกษาถึงหลักเศรษฐศาสตร์ทั่วไปว่าด้วย รายได้ประชาชาติ พฤติกรรมส่วนรวมของการบริโภค การออม 
และการลงทุน บทบาทของเงิน นโยบายการเงินและการคลัง บทบาทของรัฐ เงินเฟ้อ เงินฝืด และการ
ว่างงาน การผันผวนของรายได้ประชาชาต ิความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ลักษณะปัญหา
ของระบบเศรษฐกิจไทย โดยเน้นเศรษฐศาสตร์สวัสดิการและเศรษฐกิจแบบพอเพียง 
 
ELEC 3001 กระบวนการกลุม่ (Group Process)    2 (2-0-4) 
ศึกษาเรื่องของกลุ่มคน  อิทธิพลต่างๆ ที่มตี่อมนษุย์ในกลุ่มการยอมรับและเข้าใจพฤติกรรมของตนเอง 
และผู้อื่นเพื่อให้ได้ความรูท้ี่จะน าไปใชใ้นการพฒันาทัศนคติและพฤติกรรมของคน อันจะเป็นประโยชน์
ในการส่งเสริมการสร้างสัมพันธ์  และการปรับปรุงการท างานของกลุ่มให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
 

ELEC 3002 นิเทศศาสตร์เบื องต้น (Introduction to Communication) 2 (2-0-4) 
ศึกษาหลักการส่ือสาร อุปสรรคของการส่ือสาร การส่ือสารมวลชน และการประชาสัมพันธ์ รวมทั้งน าเอา
จิตวทิยามาประยุกต์ใช้ในการส่ือสาร 

ELEC 3003 พิมพ์ดีดไทย (Typing-Thai) 2 (1-3-2) 
ศึกษาแป้นพมิพ์ สรา้งพืน้ฐานในการพมิพ์ดีดภาษาไทย พมิพจ์ากตน้ฉบบั พมิพจ์ดหมาย  แบบฟอรม์ธรุกจิ 
พิมพร์ายงาน เพิม่พูนทักษะความเร็ว ความแม่นย า  และรูจ้ักใชเ้ครือ่งตลอดจนการเกบ็รักษาเครื่องพมิพ์ดีด    

ELEC 3004 พิมพ์ดีดอังกฤษ (Typing – English) 2 (1-3-2) 
ศึกษาแป้นพิมพ์ สร้างพื้นฐานในการพิมพ์ดีดภาษาอังกฤษ พิมพ์จากต้นฉบับพิมพ์จดหมาย แบบฟอร์ม 
ธุรกิจ พมิพ์รายงาน เพิ่มพูนทักษะความเร็วความแม่นย าและรูจ้ักใช้เครื่องตลอดจนการเก็บรักษาเครื่องพมิพ์ดีด      
 

ELEC 3005 การพูดในทีป่ระชมุชน (Public Speaking) 2 (2-0-4) 
ศึกษาหลักเบื้องต้น เกี่ยวกับการพูดในที่ประชุมชน เน้นเกี่ยวกบัท่าทาง น้ าเสียง การคัดเลือก  ค าพูด 
ทัศนคติ ตลอดจนความสามารถส่ือความไปสู่ผู้ฟัง 

ELEC 3006 โภชนศาสตร์ (Nutrition) 2 (2-0-4) 
ศึกษาความส าคัญของอาหารทีม่ีต่อสุขภาพจ าแนกชนิด หน้าทีแ่ละความส าคญั การเปล่ียนแปลงเมื่อ
เข้าสู่ร่างกาย  และแหล่งที่มาของสารอาหารแต่ละชนิด ผลจากการขยายสารอาหาร ภาวะโภชนาการ 
วิธีการประเมินอาหารครบมาตรฐานและก าหนดอาหาร ให้มีความสอดคล้องกับความต้องการสารอาหาร
ประจ าวันของแต่ละบุคคล  ตามเพศ วัย และสภาวะของร่างกาย  ศึกษาหลักในการเลือก การประกอบ 
และการเก็บถนอมอาหารตลอดจนบทบาทของศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีที่มีต่อการเลือกบริโภคอาหาร 
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ELEC 3007 พลศึกษา วอลเลย์บอล (Physical Education Volleyball) 1 (½-1 ½-3) 
ศึกษาประวตัิ เทคนิคและทักษะเบื้องต้น กติกาการแข่งขัน การมีน้ าใจเป็นนักกีฬา ฝึกทักษะเกีย่วกับ
การเล่นกีฬาวอลเลย์บอล 

ELEC 3008 พลศึกษา บาสเกตบอล (Physical Education Basketball)   1 (½-1 ½-3) 
ศึกษาประวตัิ เทคนิคและทักษะเบื้องต้น กติกาการแข่งขัน การมีน้ าใจเป็นนักกีฬา ฝึกทักษะเกีย่วกับ
การเล่นกีฬาบาสเกตบอล 

ELEC 3009 พลศึกษา แบดมินตัน (Physical Education Badminton) 1 (½-1 ½-3) 
ศึกษาประวตัิ เทคนิคและทักษะเบื้องต้น กติกาการแข่งขัน การมีน้ าใจเป็นนักกีฬา ฝึกทักษะเกีย่วกับ
การเล่นกีฬาแบดมินตัน 

ELEC 3010 พลศึกษา ฟุตบอล (Physical Education Football)  1 (½-1 ½-3) 
ศึกษาประวตัิ เทคนิคและทักษะเบื้องต้น กติกาการแข่งขัน การมนี้ าใจเป็นนักกีฬา ฝึกทักษะเกี่ยวกับ
การเล่นกีฬาฟุตบอล 

ELEC 3011 ประวัติวรรณกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์ (Survey of Sacred Literature) 2 (2-0-4) 
ส ารวจความเป็นมาของวรรณกรรมศักด์ิสิทธิ์ เช่น งานเขยีนของผู้ก่อตั้งศาสนาส าคัญ ๆ และบทบาทที่
วรรณกรรมมีต่อวัฒนธรรมนั้นๆ 

ELEC 3012 ศาสนาเปรียบเทยีบ (Comparative Religions)    2 (2-0-4) 
การเปรียบเทียบความเชื่อและการปฏิบัติของศาสนาที่เด่นๆ ของโลกที่ยงัผลใหโ้ลกเป็นเช่นทุกวนัน้ี 
ซึ่งได้แก่ ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม ยิว และกลุ่มที่กราบไหว้บูชาวัตถุ 

ELEC 3013 ปรัชญาเบื องต้น (Introduction to Philosophy)  2 (2-0-4) 
ศึกษาพัฒนาการของปรชัญา มลูเหตุของการเกิดปรชัญา ลักษณะและประเภทของ ทฤษฎีทางปรัชญา
โดยเน้นอภิปรัชญา ญาณวิทยา และคุณวิทยา ความสัมพันธข์องปรัชญากบัศาสตร์สาขาอื่น ตลอดจน
การน าหลักปรัชญาไปประยุกต์ใช ้

ELEC 3014 ศิลปนิยม (Art Appreciation) 2 (2-0-4) 
ศึกษาผลงานทางศิลปะที่ส าคัญๆ โดยเนน้การศึกษาเกี่ยวกับคุณค่าและลักษณะที่แตกต่างกันของศิลปะ
แต่ละประเภท 

ELEC 3015 สังคีตนิยม (Music Appreciation)   2 (2-0-4) 
ศึกษาเรื่องกับการดนตรีโดยเน้นประสบการณ์และโอกาสที่จะฟังดนตรีให้กว้างที่สุดเท่าที่จะท าได ้ วิชานี้
ประกอบด้วยการเข้าฟังการบรรยายการฟังนักดนตรี หรือนักร้องแสดงเด่ียวและการฟังคอนเสิร์ตต่างๆ 
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ELEC 3016 หลักรัฐศาสตร์ (Principles of Political Science) 2 (2-0-4) 
ศึกษาธรรมชาติและวธิีการต่างๆ ของรัฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐศาสตร์กับสังคมศาสตร์ในสาขา
อื่นๆ ทฤษฎีรัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ ระหว่างการใช้อ านาจกับ กฎหมาย ความสัมพันธ์ระหวา่งรัฐกับ
บุคคลและความมั่นคงทางการเมืองของสังคม 

ELEC 3017 ดนตรีประยุกต์   (Applied Music)  2 (2-0-4) 
พัฒนาประสิทธิภาพ ทักษะพื้นฐานด้านดนตรี เน้นความสามารถที่จะรับรู้โครงสร้างของการดนตรี โดยเริ่ม
สอนพื้นฐานเกี่ยวกับท านองและจังหวะ 

ELEC 3018 วรรณคดีเบื องต้น (Introduction to Literature)  3 (3-0-6) 
อ่านและศึกษาวรรณคดีเรื่องสั้น โดยเน้นแนวความคิด ในเรื่องคณุค่าความเชื่อทางสังคม และชีวติ 
 
ELEC 3019 วัฒนธรรมไทย  (Thai Culture)  2 (2-0-4) 
ศึกษาความเป็นมาของวฒันธรรมไทยและวิวฒันาการ ตัง้แต่เริม่สถาปนาอาณาจักรไทยจนถึงปัจจบุัน 
โดยเน้นเอกลักษณ์ของความเปน็ไทย   ส่ิงทีม่ีอิทธิพลในการก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงในยคุสมัย
ต่างๆ และอิทธิพลที่วฒันธรรมมตี่อแนวความคิด และการด าเนินชีวิตของคนไทย 
 
ELEC 3020 การสมรสและครอบครัว (Marriage and Family)  2 (2-0-4) 
ศึกษาการเลือกคู่สมรส การปรับตัว การส่ือสารในชีวติสมรส และสัมพันธภาพภายในครอบครัว 

ENGL 1011 ทักษะการสือ่สารภาษาอังกฤษ 1 
(English Communiation Skills I) 

3 (2-3-4) 

รายวิชาประกอบด้วยการพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน 
เช่นการสนทนาระหว่างบุคคลและการสนทนากลุ่ม การแลกเปล่ียนความคิดเห็น การบรรยายและ
ปราศรัย รายการวิทยุ การเสนอข่าวจากโทรทัศน์และการใช้ส่ือประเภทอื่น ๆ โดยเน้นความส าคัญใน
การฝึกปฏิบัติตามวิธีการต่าง ๆ เพื่อเพิ่มพูนทักษะการฟัง รวมถึงการเน้นให้ผู้เรียนได้น าทักษะการฟัง
มาใช้ผสมผสานร่วมกับทักษะการพูด รายวิชามีการจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ  
 
ENGL 1012 ทักษะการสือ่สารภาษาอังกฤษ 2 

(English Communiation Skills II) 
3 (2-3-4) 

รายวิชาประกอบด้วยการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานการณ์
ที่แตกต่างกัน เน้นการสนทนารายบุคคลและแลกเปล่ียนความคิดเห็นเป็นกลุ่ม เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้
มีการเตรียมตัวในการน าเสนอผลงานและการรายงานภายในกลุ่มย่อย โดยเน้นความส าคัญในการฝึก
ปฏิบัติตามวิธีการต่าง ๆเพื่อเพิ่มพูนทักษะการพูด รวมถึงการเน้นให้ผู้เรียนได้น าทักษะการพูดมาใช้
ผสมผสานร่วมกับทักษะการฟัง รายวิชามีการจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ  
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ENGL 1013 ทักษะการสือ่สารภาษาอังกฤษ 3 
(English Communiation Skills III) 

3 (2-3-4) 

รายวิชาประกอบด้วยการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้เนื้อหาข้อมูลข่าวสาร
ระดับอุดมศึกษาขั้นพื้นฐานที่แตกต่างกันออกไป เช่น จดหมาย รายงาน รายงานข่าว โฆษณา เรื่อง
ส้ัน และเนื้อหาทางด้านวิชาการที่มีความยากง่ายระดับปานกลาง โดยเน้นความส าคัญในการฝึก
ปฏิบัติตามวิธีการต่าง ๆเพื่อเพิ่มพูนทักษะการอ่าน รวมถึงการเน้นให้ผู้เรียนได้น าทักษะการอ่านมาใช้
ผสมผสานร่วมกับทักษะการเขียน รายวิชามีการจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ 
 
ENGL 1014 ทักษะการสือ่สารภาษาอังกฤษ 4 

(English Communiation Skills IV) 
3 (2-3-4) 

รายวิชาประกอบด้วยการพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษในระดับอุดมศึกษาขั้นพื้นฐานในงาน
เขียนประเภทต่าง ๆ โดยเน้นความส าคัญในการใช้หลักไวยากรณ์และวากยสัมพันธ์ของภาษาที่
ถูกต้องผ่านทางงานเขียนเช่น การเขียนจดหมาย รายงาน  บันทึกประจ าวัน การเขียนเรียงความส้ัน 
รายวิชายังประกอบด้วยการพัฒนาทักษะการเขียนเพื่องานด้านวิชาการ การเขียนอธิบาย การเขียน
บรรยาย และการเขียนเพื่ออ้างเหตุผลใช้แสดงความคิดเห็น รายวิชามีการจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ 
 
ENGL 1015 ทักษะการสือ่สารภาษาอังกฤษ 5 

(English Communiation Skills V) 
3 (2-3-4) 

รายวิชาประกอบด้วยการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้เนื้อหาข้อมูลข่าวสาร
ระดับอุดมศึกษาขั้นพื้นฐานที่แตกต่างกันออกไป เช่น จดหมาย รายงาน รายงานข่าว โฆษณา เรื่อง
ส้ัน และเนื้อหาทางด้านวิชาการที่มีความยากง่ายระดับปานกลาง โดยเน้นความส าคัญในการฝึก
ปฏิบัติตามวิธีการต่าง ๆเพื่อเพิ่มพูนทักษะการอ่าน รวมถึงการเน้นให้ผู้เรียนได้น าทักษะการอ่านมาใช้
ผสมผสานร่วมกับทักษะการเขียน รายวิชามีการจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ 
 
ENGL 1021 ทักษะการฟังภาษาอังกฤษ 1 (Basic English Listening Skills I) 3 (2-3-4) 
รายวิชาประกอบด้วยการพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษระดับที่สูงขึ้นในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน 
เช่นการสนทนาระหว่างบุคคลและการสนทนากลุ่ม การอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นภายในกลุ่ม 
การบรรยายและการปราศรัย รายการวิทยุ การเสนอข่าวจากโทรทัศน์และการใช้ส่ือประเภทอื่น ๆ 
โดยเน้นความส าคัญในการฝึกปฏิบัติตามวิธีการต่าง ๆเพื่อเพิ่มพูนทักษะการฟัง รวมถึงการเน้นให้
ผู้เรียนได้น าทักษะการฟังมาใช้ผสมผสานร่วมกับทักษะการพูด รายวิชามีการจัดกิจกรรมเชิง
ปฏิบัติการ  
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ENGL 1022 ทักษะการฟังภาษาอังกฤษ 2 (Basic English Listening Skills II) 3 (2-3-4) 
รายวิชาประกอบด้วยการพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษระดับที่สูงขึ้นในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน 
เช่นการสนทนาระหว่างบุคคลและการสนทนากลุ่ม การอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นภายในกลุ่ม 
การบรรยายและการปราศรัย รายการวิทยุ การเสนอข่าวจากโทรทัศน์และการใช้ส่ือประเภทอื่น ๆ 
โดยเน้นความส าคัญในการฝึกปฏิบัติตามวิธีการต่าง ๆ เพื่อเพิ่มพูนทักษะการฟัง รวมถึงการเน้นให้
ผู้เรียนได้น าทักษะการฟังมาใช้ผสมผสานร่วมกับทักษะการพูด รายวิชามีการจัดกิจกรรมเชิง
ปฏิบัติการ  
 
ENGL 1023 ทักษะการฟังภาษาอังกฤษขั นกลาง 1 

(Intermediate English Listening Skills I)   
3 (2-3-4) 

รายวิชาประกอบด้วยการพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษระดับที่สูงขึ้นในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน 
เช่นการสนทนาระหว่างบุคคลและการสนทนากลุ่ม การอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นภายในกลุ่ม 
การบรรยายและการปราศรัย รายการวิทยุ การเสนอข่าวจากโทรทัศน์และการใช้ส่ือประเภทอื่น ๆ 
โดยเน้นความส าคัญในการฝึกปฏิบัติตามวิธีการต่าง ๆเพื่อเพิ่มพูนทักษะการฟัง รวมถึงการเน้นให้
ผู้เรียนได้น าทักษะการฟังมาใช้ผสมผสานร่วมกับทักษะการพูด รายวิชามีการจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ  
 
ENGL 1024 ทักษะการฟังภาษาอังกฤษขั นกลาง 2 

(Intermediate English Listening Skills II)   
3 (2-3-4) 

รายวิชาประกอบด้วยการพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษระดับที่สูงขึ้นในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน 
เช่นการสนทนาระหว่างบุคคลและการสนทนากลุ่ม การอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นภายในกลุ่ม 
การบรรยายและการปราศรัย รายการวิทยุ การเสนอข่าวจากโทรทัศน์และการใช้ส่ือประเภทอื่น ๆ 
โดยเน้นความส าคัญในการฝึกปฏิบัติตามวิธีการต่าง ๆเพื่อเพิ่มพูนทักษะการฟัง รวมถึงการเน้นให้
ผู้เรียนได้น าทักษะการฟังมาใช้ผสมผสานร่วมกับทักษะการพูด รายวิชามีการจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ 
 
ENGL 1025 ทักษะการฟังภาษาอังกฤษขั นสูง  

(Advanced English Listening Skills) 
3 (2-3-4) 

รายวิชาประกอบด้วยการพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษในระดับก้าวหน้าในสถานการณ์ที่แตกต่าง
กัน เช่นการสนทนาระหว่างบุคคลและการสนทนากลุ่ม การอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นภายใน
กลุ่ม การบรรยายและการปราศรัย รายการวิทยุ การเสนอข่าวจากโทรทัศน์และการใช้ส่ือประเภทอื่น ๆ 
โดยเน้นความส าคัญในการฝึกปฏิบัติตามวิธีการต่าง ๆเพื่อเพิ่มพูนทักษะการฟัง รวมถึงการเน้นให้
ผู้เรียนได้น าทักษะการฟังมาใช้ผสมผสานร่วมกับทักษะการพูด รายวิชามีการจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ  
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ENGL 1114 การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ 1 (English Composition I) 3 (3-0-6) 
รายวิชาได้แนะน าหลักการเขียนขั้นพื้นฐานระดับอุดมศึกษา โดยเน้นการผูกประโยคและวรรคตอนใน
ย่อหน้างานเขียน การเชื่อมโยงล าดับความคิดที่ต่อเนื่อง การเขียนบรรยายและพรรณนา เนื้อหาวิชา
ได้มีการน าหลักการด้านโครงสร้างและวากยสัมพันธ์ของภาษาอังกฤษ 
 
ENGL 1115 การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ 2 (English Composition II) 3 (3-0-6) 
 บุรพวิชา: ENGL 1114 การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ 1  
รายวิชามุ่งหมายที่จะให้ผู้เรียนได้ฝึกประสบการณ์การเขียนในระดับที่สูงขึ้น ด้านการเขียนเชิงอธิบาย 
การเขียนเพื่อโน้มน้าวใจ และการเขียนอภิปรายโดยใช้เหตุผล รวมถึงการเขียนรายงานวิจัย 
 
ENGL 1150 ไวยากรณภ์าษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา (College Grammar) 3 (3-0-6) 
รายวิชาศึกษาชนิดของค าและการจ าแนกกลุ่มค าในภาษาอังกฤษ โดยเน้นความรู้ความเข้าใจและ
หลักการใช้ในการจ าแนกค าและชนิดของค าภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง เพื่อให้สอดคล้องตามหลัก
โครงสร้างของภาษาอังกฤษ 
 
ENGL 1234 ทักษะการเขยีนภาษาอังกฤษ 1 (English Writing Skills)  3 (2-3-4) 
รายวิชาประกอบด้วยการพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษทางด้านงานเขียนประเภทต่างๆ โดย
เน้นความส าคัญในการใช้หลักไวยากรณ์และวากยสัมพันธ์ของภาษาผ่านทางงานเขียนเช่น การเขียน
จดหมาย รายงาน บันทึกประจ าวัน การเขียนเรียงความส้ัน รายวิชายังประกอบด้วยการพัฒนาทักษะ
การเขียนเพื่องานด้านวิชาการ การเขียนอธิบาย การเขียนบรรยาย และการเขียนเพื่ออ้างเหตุผลใช้
แสดงความคิดเห็น รายวิชามีการจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ 
 
ENGL 1235 ทักษะการเขยีนภาษาอังกฤษขั นกลาง 1  

(Intermediate English Writing Skills I)  
3 (2-3-4) 

รายวิชาประกอบด้วยการพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษระดับที่สูงขึ้นทางด้านงานเขียนประเภท
ต่าง โดยเน้นความส าคัญในการใช้หลักไวยากรณ์และวากยสัมพันธ์ของภาษาผ่านทางงานเขียนเช่น 
การเขียนจดหมาย รายงาน บันทึกประจ าวัน การเขียนเรียงความส้ัน รายวิชายังประกอบด้วยการ
พัฒนาทักษะการเขียนเพื่องานด้านวิชาการ การเขียนอธิบาย การเขียนบรรยาย และการเขียนเพื่อ
อ้างเหตุผลใช้แสดงความคิดเห็น รายวิชามีการจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ 
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ENGL 1236 ทักษะการเขยีนภาษาอังกฤษขั นกลาง 2  
(Intermediate English Writing Skills II)  

3 (2-3-4) 

รายวิชาประกอบด้วยการพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษระดับที่สูงขึ้นทางด้านงานเขียนประเภท
ต่าง โดยเน้นความส าคัญในการใช้หลักไวยากรณ์และวากยสัมพันธ์ของภาษาผ่านทางงานเขียนเช่น 
การเขียนจดหมาย รายงาน บันทึกประจ าวัน การเขียนเรียงความส้ัน รายวิชายังประกอบด้วยการ
พัฒนาทักษะการเขียนเพื่องานด้านวิชาการ การเขียนอธิบาย การเขียนบรรยาย และการเขียนเพื่อ
อ้างเหตุผลใช้แสดงความคิดเห็น รายวิชามีการจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ 
 
ENGL 1237 ทักษะการเขยีนภาษาอังกฤษขั นสูง  

(Advanced English Writing Skills II)  
3 (2-3-4) 

รายวิชาประกอบด้วยการพฒันาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษระดับก้าวหน้าโดยเฉพาะงานเขียน
ทางด้านวิชาการและงานเขยีนประเภทต่าง ๆ โดยเน้นความส าคัญในการใช้หลักไวยากรณ์และ
วากยสัมพันธ์ของภาษา ผ่านทางงานเขียนเช่น การเขยีนจดหมาย รายงาน  บันทึกประจ าวนั การ
เขียนเรียงความส้ัน รายวชิายังประกอบด้วยการพฒันาทักษะการเขียนเพื่องานด้านวชิาการ รวมถงึ
การเขียนอธิบาย การเขียนบรรยาย การเขียนสังเคราะห์และวิเคราะห์ และการเขียนเพื่ออ้างเหตุผลใช้
แสดงความคิดเห็น รายวิชามีการจัดกิจกรรมเชิงปฏบิัติการ 
 
ENGL 1238 ทักษะการเขยีนภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา (College Writing) 3 (2-3-4) 
รายวิชาประกอบด้วยการพฒันาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษโดยเฉพาะงานเขยีนทางด้านวิชาการ
และงานเขียนประเภทต่างๆ โดยเน้นความส าคัญในการใชห้ลักไวยากรณ์และวากยสัมพันธ์ของภาษา 
ผ่านทางงานเขยีนเช่น การเขียนจดหมาย รายงาน  บันทึกประจ าวัน การเขียนเรียงความส้ัน รายวิชา
ยังประกอบด้วยการพัฒนาทักษะการเขียนเพื่องานด้านวชิาการ รวมถงึการเขียนอธิบาย การเขียน
บรรยาย การเขียนสังเคราะห์และวิเคราะห์ และการเขียนเพื่ออ้างเหตุผลใช้แสดงความคิดเห็น รายวิชามี
การจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ 
 

ENGL 1301 ไวยากรณภ์าษาอังกฤษ (English Grammar) 2 (1-2-3) , 3 (2-3-4) 
รายวิชาประกอบด้วยการพัฒนาทักษะทางด้านการใช้หลักไวยากรณ์และวากยสัมพันธ์ของ
ภาษาอังกฤษที่ถูกต้องในระดับที่สูงขึ้นโดยเน้นความส าคัญในการใช้ประโยคแบบกรรมวาจก และ
ประโยคกรรตุ เป็นต้น รายวิชามีการจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ        
 
ENGL 1302 ไวยากรณภ์าษาอังกฤษขั นกลาง 1  

(Intermediate English Grammar I) 
2 (1-2-3) , 3 (2-3-4) 

รายวิชาประกอบด้วยการพัฒนาทักษะทางด้านการใช้หลักไวยากรณ์และวากยสัมพันธ์ของ
ภาษาอังกฤษที่ถูกต้องในระดับที่สูงขึ้นโดยเน้นความส าคัญในการใช้ประโยคแบบกรรมวาจก และ
ประโยคกรรตุ เป็นต้น รายวิชามีการจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ    
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ENGL 1303 ไวยากรณภ์าษาอังกฤษขั นกลาง 2  
(Intermediate English Grammar II) 

2 (1-2-3) , 3 (2-3-4) 

รายวิชาประกอบด้วยการพัฒนาทักษะทางด้านการใช้หลักไวยากรณ์และวากยสัมพันธ์ของ
ภาษาอังกฤษที่ถูกต้องในระดับที่สูงขึ้นโดยเน้นความส าคัญในการใช้ประโยคแบบกรรมวาจก และ
ประโยคกรรตุ เป็นต้น รายวิชามีการจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ    
 

ENGL 1304 ไวยากรณภ์าษาอังกฤษและวากยสมัพันธ ์1 
(English Grammar and Syntax I) 

2 (1-2-3) , 3 (2-3-4) 

รายวิชาประกอบด้วยการพัฒนาทักษะทางด้านการใช้หลักไวยากรณ์และวากยสัมพันธ์ของ
ภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง ในระดับที่สูงขึ้นโดยเน้นความส าคัญในการใช้ประโยคแบบกรรมวาจก และ
ประโยคกรรตุ เป็นต้น รายวิชามีการจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ   
 

ENGL 1305 ไวยากรณภ์าษาอังกฤษและวากยสมัพันธ ์2 
(English Grammar and Syntax II) 

2 (1-2-3) , 3 (2-3-4) 

รายวิชาประกอบด้วยการพัฒนาทักษะทางด้านการใช้หลักไวยากรณ์และวากยสัมพันธ์ของ
ภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง ในระดับที่สูงขึ้นโดยเน้นความส าคัญในการใช้ประโยคแบบกรรมวาจก และ
ประโยคกรรตุ เป็นต้น รายวิชามีการจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ   
 

ENGL 1321 ทักษะการอา่นภาษาอังกฤษ (English Reading Skills) 3 (2-3-4) 
รายวิชาประกอบด้วยการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้เน้ือหาข้อมูลข่าวสารที่แตกต่างกัน
ออกไป เช่น จดหมาย รายงาน รายงานข่าว โฆษณา เรื่องส้ัน และเนื้อหาทางด้านวิชาการที่มีความ
ยากง่ายระดับปานกลาง โดยเน้นความส าคัญในการฝึกปฏิบัติตามวิธีการต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนทักษะการ
อ่าน รวมถึงการเน้นให้ผู้เรียนได้น าทักษะการอ่านมาใช้ผสมผสานร่วมกับทักษะการเขียน รายวิชามี
การจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ 
 
ENGL 1322 ทักษะการอา่นภาษาอังกฤษขั นกลาง 1  

(Intermediate English Reading Skills I) 
3 (2-3-4) 

รายวิชาประกอบด้วยการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษในระดับที่ สูงขึ้นโดยใช้เนื้อหาข้อมูล
ข่าวสารที่แตกต่างกันออกไป เช่น จดหมาย รายงาน รายงานข่าว โฆษณา เรื่องส้ัน และเนื้อหา
ทางด้านวิชาการที่มีความยากง่ายระดับปานกลาง โดยเน้นความส าคัญในการฝึกปฏิบัติตามวิธีการ
ต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนทักษะการอ่าน รวมถึงการเน้นให้ผู้เรียนได้น าทักษะการอ่านมาใช้ผสมผสาน
ร่วมกับทักษะการเขียน รายวิชามีการจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ 
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ENGL 1323 ทักษะการอา่นภาษาอังกฤษขั นกลาง 2  
 (Intermediate English Reading Skills II) 

3 (2-3-4) 

รายวิชาประกอบด้วยการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษในระดับที่สูงขึ้นโดยใช้เนื้ อหาข้อมูล
ข่าวสารที่แตกต่างกันออกไป เช่น จดหมาย รายงาน รายงานข่าว โฆษณา เรื่องส้ัน และเนื้อหา
ทางด้านวิชาการที่มีความยากง่ายระดับปานกลาง โดยเน้นความส าคัญในการฝึกปฏิบัติตามวิธีการ
ต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนทักษะการอ่าน รวมถึงการเน้นให้ผู้เรียนได้น าทักษะการอ่านมาใช้ ผสมผสาน
ร่วมกับทักษะการเขียน รายวิชามีการจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ 

ENGL 1324 ทักษะการอา่นภาษาอังกฤษขั นสูง (Advanced English Reading Skills) 3 (2-3-4) 
รายวิชาประกอบด้วยการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษระดับก้าวหน้าโดยเน้นทางด้านวิชาการ  
ใช้ข้อมูลข่าวสารที่แตกต่างกันออกไป เช่น จดหมาย รายงาน รายงานข่าว โฆษณา เรื่องส้ัน และ
เน้ือหาทางด้านวิทยาศาสตร์ขั้นสูง และการศึกษาทางด้านธุรกิจ โดยเน้นความส าคัญในการฝึกปฏิบัติ
ตามวิธีการต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนทักษะการอ่าน รวมถึงการเน้นให้ผู้เรียนได้น าทักษะการอ่านมาใช้
ผสมผสานร่วมกับทักษะการเขียน รายวิชามีการจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ 

ENGL 1325 การอ่านและการอภปิราย (Reading and Discussion) 3 (2-3-4) 
รายวิชาประกอบด้วยการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษระดับก้าวหน้าโดยเน้นทางด้านวิชาการ  
ใช้ข้อมูลข่าวสารที่แตกต่างกันออกไป เช่น จดหมาย รายงาน รายงานข่าว โฆษณา เรื่องส้ัน และ
เน้ือหาทางด้านวิทยาศาสตร์ขั้นสูง และการศึกษาทางด้านธุรกิจ โดยเน้นความส าคัญในการฝึกปฏิบัติ
ตามวิธีการต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนทักษะการอ่าน รวมถึงการเน้นให้ผู้เรียนได้น าทักษะการอ่านมาใช้
ผสมผสานร่วมกับทักษะการเขียน รายวิชามีการจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ 
 
ENGL 2159 การเขียนงานวจิัย (Research Writing)  3 (3-0-6) 
 บุรพวิชา: ENGL 1115 การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ 2  
ศึกษาทักษะการเขียนรายงานวิจัย การใช้แหล่งทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด การเขียนสรุป
ความ การถอดความ การสังเคราะห์งานเขียน และการใช้วิธีการอ้างอิงงานเขียนที่เหมาะสม รวมถึง
การรักษาไว้ซึ่งจรรยาบรรณทางด้านงานเขียนเชิงวิชาการ รายวิชาประกอบด้วยการน าเสนอ
ผลงานวิจัยที่ส าคัญให้ผู้ฟังที่มีความรู้ 
  
ENGL 2221 เทคนิคการอ่าน (Approaches to Reading) 3 (3-0-6) 
ศึกษาหลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับทักษะการอ่านและผลลัพท์ที่ได้รับจากการอ่าน ชี้ประเด็นแนวคิดหลัก
และส่วนสนับสนุนแนวคิด ระบุความแตกต่างระหว่างข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น การอนุมานลง
ความเห็นและการประเมินงานประพันธ์ของผู้เขียนตามมุมมองและแนวคิด ความเหมาะสม เป็นต้น 
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ENGL 2260 การส ารวจวรรณคดีอังกฤษ 1 (Survey of English Literature I) 3 (3-0-6) 
ศึกษาหลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับผลงานประพันธ์และศิลปะการอา่นและการศึกษาวรรณคดี รายวชิา
ประกอบด้วยการส ารวจผู้ประพนัธ์วรรณกรรมทีม่ีชื่อเสียงและความเปล่ียนแปลงของวรรณคดีอังกฤษ
ในยุคเริ่มแรกจนถึงยุคปลายศตวรรษที่ 18 รวมถึงเหตุการณ์ส าคัญในยุคกลาง ยุคทีว่รรณกรรมมี
ความรุ่งเรื่อง ยุคทีม่ีการบูรณาการ และวรรณกรรมยุคใหม ่
 

ENGL 2401 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อคนไทย (Reading English for Thai Speakers) 3 (3-0-6) 
รายวิชาเพื่อช่วยให้นักศึกษาไทยได้พัฒนากระบวนการอ่าน โดยเน้นความส าคัญทางด้านการพัฒนา
ทักษะการอ่านงานเขียนทางวิชาการและธุรกิจ เนื้อหาประกอบด้วยบทความที่หลากหลายและมี
รูปแบบที่แตกต่างออกไป เช่น บทความทางวิชาการ บทร้อยแก้ว ข่าว เรื่องขบขัน บทกลอน เป็นต้น 
 

ENGL 3303 การแปลอังกฤษ - ไทย 1 (English to Thai Translation I) 3 (3-0-6) 
ศึกษาหลักการเบื้องต้นของการแปลภาษาอังกฤษเป็นไทย รายวิชาประกอบด้วยการฝึกแปลสาระ
ประเภทต่าง ๆ ที่แตกต่างกันออกไป 
 
 

ENGL 3305 การแปลไทย - อังกฤษ 1 (Thai to English Translation I)                                            3 (3-0-6) 
 บุรพวิชา: ENGL 4204 การแปลอังกฤษ - ไทย 2  
ศึกษาหลักการเบื้องต้นของการแปลภาษาไทยเป็นอังกฤษ รายวิชาประกอบด้วยการฝึกแปลสาระ
ประเภทต่าง ๆ ที่แตกต่างกันออกไป 
 
ENGL 3230 ภาษาศาสตร์เบื องต้น  (Introduction to Linguistics)                                                                                   3 (3-0-6) 
ส ารวจเพื่อชีแ้นะนักศึกษาในเรื่องธรรมชาตขิองภาษาและการเปล่ียนแปลง การศึกษาระบบเสียงของ
ภาษา หนว่ยเสียงของภาษา วากยสัมพันธ์ การเปล่ียนแปลงความหมายของค าและมุมมองของสังคม
ที่มีต่อภาษา 
 

ENGL 3234 สัทศาสตร์ประยุกต์  (Applied Phonetics) 3 (3-0-6) 
ศึกษาหลักทางกายภาคและสรีระในการออกเสียง วิเคราะห์เสียงที่เปล่งออกมาเมื่อมีการส่ือสาร ฝึก
ถอดความจากเสียงเป็นอักษรทางสัทศาสตร์ และฝึกการออกเสียงที่ถูกต้อง 
 

ENGL 3253 การเขียนเรียงความขั นสูง (Advanced Composition) 3 (3-0-6) 
 บุรพวิชา: ENGL 1115 การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ 2  
รายวิชาให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์การเขียนร้อยแก้วที่ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบันประเภทต่าง ๆ 
นอกเหนือจากงานเขียนทางวิชาการ โดยเน้นความส าคัญของวิธีการเขียนเพื่อทดลอง งานเขียนที่มี
ความยืดหยุ่นและสร้างสรรค์ นักศึกษาจะได้ฝึกวิเคราะห์บทร้อยแก้วที่ได้รับการคัดสรรมา 
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ENGL 3270 การส ารวจวรรณคดีอังกฤษ 2 (Survey of English Literature II) 3 (3-0-6) 
 บุรพวิชา: ENGL 2260 การส ารวจวรรณคดีอังกฤษ 1  
ศึกษาประวัติผู้ประพันธ์วรรณกรรมที่มีชื่อเสียงและความเปล่ียนแปลงในวงการวรรณคดีอังกฤษตั้งแต่
ศตวรรษที่ 18 จนถึงปัจจุบัน รวมถึงเหตุการณ์ส าคัญในยุคจินตนิยม ยุควิกตอเรีย ยุคสมัยใหม่ และ
หลังยุคสมัยใหม่เป็นต้นมา 

ENGL 3270 การเขียนข่าว (News Writing)   3 (3-0-6) 
ศึกษาหลักทฤษฎีและภาคปฏิบัติของการเขียนข่าว โดยเน้นความส าคัญของการเขียนเรื่องข่าวให้กับ
ส่ือประเภทต่าง ๆ 
 

ENGL 3302 การศึกษาบทกวีนพินธ ์(Studies in Poetry) 3 (3-0-6) 
วิเคราะห์บทกวีนิพนธ ์ฉันทลักษณ์ วิธีการใช้ค าพูด ภาษาอุปมาเปรียบเทียบ โครงสร้าง เสียงและ
ใจความส าคัญโดยคัดเลือกบทอา่นที่มีเน้ือหาครอบคลุมทั้งจากบทกวีอังกฤษและอเมริกัน 
 

ENGL 3303 การศึกษาบทละคร (Studies in Drama)  3 (3-0-6) 
วิเคราะห์บทละครประเภทต่าง ๆ ทั้งบทละครที่มีความส าคัญมากและน้อย เช่น ละครที่เกี่ยวกับโศก
นาฎกรรม ละครขบขัน ละครที่มีทั้งเรื่องโศกเศร้าและขบขัน เรื่องที่เกินความเป็นจริง และละครที่
สอดแทรกด้วยเรื่องตลกเป็นต้น ความสัมพันธ์ของบทละครแต่ละประเภท โครงสร้างและการบรรยาย 
 
ENGL 3304 การศึกษานวนยิาย (Studies in Fiction) 3 (3-0-6) 
วิเคราะห์ปจัจยัพื้นฐานของโครงสร้างและเทคนิคของการเขียนเรือ่งส้ันและนวนิยาย 
 

ENGL 3352 นักประพันธ์ส าคัญทางงานวรรณกรรม (Major Authers)                                                                               3 (3-0-6) 
 บุรพวิชา: ENGL 2260 การส ารวจวรรณคดีอังกฤษ 1  
ศึกษาลักษณะเด่นของผู้ประพันธ์ที่มีชื่อเสียงระดับสากลที่ผลงานประพันธ์มีความส าคัญต่อประเทศที่
ใช้ภาษาอังกฤษ ผู้เรียนแต่ละคนต้องศึกษาเรื่องราวที่คัดเลือกไว้อย่างละเอียดและร่วมในกิจกกรรม
การเขียนและการวิเคราะห์ในชั้นเรียน หรือการน าเสนองานที่เกี่ยวข้องกับบทประพันธ์ที่ได้เรียนมา 
 

ENGL 3353 วรรณกรรมศักด์ิสิทธิ์ (Sacred Literature)                                                                                                           3 (3-0-6) 
 บุรพวิชา: ENGL 2260 การส ารวจวรรณคดีอังกฤษ 1   
ศึกษางานวรรณกรรมชิ้นเอกของศาสนาต่าง ๆ ในโลกที่ได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษ มีการ
ประยุกต์เทคนิคการแปลอธิบายโดยใช้ถ้อยค าและการวิเคราะห์วรรณกรรม 
 

ENGL 3354 วรรณคดีเอเชีย (Asian Literature)                                                                                                                 3 (3-0-6) 
 บุรพวิชา: ENGL 3253 การเขียนเรียงความขั้นสูง  
ศึกษางานวรรณกรรมชิ้นเอกที่ได้รับการคัดสรรในแถบภูมิภาคเอเชีย งานแปลหรืองานเขียนที่เป็น
ภาษาอังกฤษตั้งแต่ยุคคลาสสิคจนถึงยุคปัจจุบัน 
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ENGL 3355 ภาษาและวัฒนธรรม (Literature and Culture)                                                                                                          3 (3-0-6) 
บรรยายใช้ภาพยนตร์ประกอบการเรียนการสอน อ่านและอภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ประเพณีและวัฒนธรรมของประเทศต่าง ๆ ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางในการติดต่อส่ือสาร 
รายวิชาได้ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้เรียนได้เข้าใจถึงความแตกต่างและความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม ซึ่งท าให้มีการใช้ภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น 
 

ENGL 3373 ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสื่อสารมวลชน (Mass Media English)                                                                         3 (3-0-6) 
รายวิชาศึกษาหลักการเบื้องต้นของภาษาอังกฤษที่ใช้ในการส่ือสารในยุคปัจจุบัน โดยเน้นการอ่าน
อย่างกว้างขวาง การชมโทรทัศน์หรือวีดีทัศน์ การฟัง รวมถึงการเขียนเพื่อช่วยให้ผู้เรียนได้สร้าง
ความคุ้นเคยกับภาษาที่ใช้ในงานส่ือสารมวลชน 

ENGL 4204 การแปลอังกฤษ - ไทย 2 (English to Thai Translation II) 3 (3-0-6) 
 บุรพวิชา: ENGL 3203 การแปลอังกฤษ - ไทย 1  
ศึกษาบทบาทของความเข้าใจทางด้านวัฒนธรรมซึ่งมีผลต่องานแปล เลือกใช้บริบทและรูปแบบ
ประโยคของภาษาที่ถูกต้อง โดยฝึกแปลโวหารและส านวนภาษา  
 
ENGL 4206 การแปลไทย - อังกฤษ 2 (Thai to English Translation II)                                            3 (3-0-6) 
 บุรพวิชา: ENGL 3206 การแปลไทย - อังกฤษ 1  
ศึกษาบทบาทของความเข้าใจทางด้านวัฒนธรรมซึ่งมีผลต่องานแปล เลือกใช้บริบทและรูปแบบ
ประโยคของภาษาที่ถูกต้อง โดยฝึกแปลโวหารและส านวนภาษา  
 

ENGL 4414 ภาษาอังกฤษเพือ่การทอ่งเที่ยว (English for Tourism)                                                                                             3 (3-0-6) 
ศึกษาหลักการทางภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว โดยเน้นความส าคัญด้านการใช้ค าศัพท์และวิธีการ
ที่จ าเป็นต่อการประกอบอาชีพในด้านการท่องเที่ยว 

ENGL 4425 การศึกษางานภาพยนตร์และสื่อ (Film and Media Studies)                                                                                           3 (3-0-6) 
ศึกษางานภาพยนตร์ที่ได้รับการดัดแปลงจากนวนิยายและบทละคร ส ารวจธรรมชาติความสัมพันธ์
ของงานภาพยนตร์ ให้ความสนใจด้านแนวทฤษฎีของงานภาพยนตร์เปรียบเทียบกับบทภาพยนตร์
และการแสดงที่ให้อารมณ์สุนทรียภาพ ผู้เรียนต้องเข้าร่วมชมการแสดง 

ENGL 4434 ประวัติศาสตร์ภาษาอังกฤษ (History of English Language)                                                                                           3 (3-0-6) 
ศึกษาประวัติศาสตร์ของภาษาอังกฤษ การเปล่ียนแปลงของเสียงที่ส่งผลต่อภาษาอังกฤษในยุค
ปัจจุบัน รวมถึงประวัติความเป็นมาของรูปแบบไวยากรณ์และค าศัพท์ 
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ENGL 4436 การสื่อสารข้ามวฒันธรรม (Cross Cultural Communication)                                                                                         3 (3-0-6) 
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมและการส่ือสาร อิทธิของวัฒนธรรมที่มีต่อคุณค่าและการหยั่งรู้ 
การอภิปรายแสดงความคิดเห็นและกิจกรรมช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะในการคิดวิเคราะห์และการ
ส่ือสาร ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนได้สร้างปฏิสัมพันธ์ที่อ่อนโยนและส่ือสารกับผู้มีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันอย่าง
มีประสิทธิภาพ หรือกับชนกลุ่มน้อย และกับเพศตรงข้าม 

ENGL 4445 ไวยากรณภ์าษาอังกฤษขั นสูง (Advanced Grammar) 
บุรพวิชา:  ENGL1150  ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษระดบัอุดมศึกษา 

3 (3-0-6) 

ศึกษาหลักการทางภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว โดยเน้นความส าคัญด้านการใช้ค าศัพท์และวิธีการ
ที่จ าเป็นต่อการประกอบอาชีพในด้านการท่องเที่ยว 

ENGL 4499 โครงการนักศึกษาชั นปีที่ 4 (Senior Project)                                                                                       2 (0-0-6) 
เน้ือหาของรายวิชามุ่งหมายเพื่อช่วยให้ผู้เรียนได้รับความรู้ในส่ิงที่ต้องการ ผู้เรียนจะได้รับมอบหมาย
ให้เขียนบทความที่ให้ความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงงานวิจัย รายงาน งานเขียนอภิปรายแสดงเหตุและผล 
การพัฒนาหัวเรื่องรายงาน การเขียนบรรณานุกรม และการเขียนรายงานวิจัยตามหัวข้อที่ก าหนดให้ 

FINC 2301 การเงินธุรกิจ (Business Finance)  3 (3-0-6) 
ศึกษาหน้าที ่ ขอบเขตและจุดมุ่งหมายทางการเงิน การวิเคราะห ์ การวางแผนและควบคุมทางการเงิน 
การบริหารสินทรัพยต์่าง ๆ รวมทั้งการจัดหาและการจัดสรรเงนิทุน การวิเคราะห์งบลงทุน โครงสร้าง
เงินทุน นโยบายเงินปันผล และการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นการค านวณทางการเงิน 
 

FINC 4201 หลักการลงทุน (Principles of Investment)   3 (3-0-6) 
ศึกษาถึงหลักการเบื้องต้นในการลงทุน ตลาดหลักทรัพย์และการซื้อขาย ประเภทของหลักทรัพย ์   
ผลตอบแทนและความเส่ียงจากการลงทุน การประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ การวิเคราะหห์ลักทรพัย์และ
การพยากรณ์ผลตอบแทน การฉ้อฉลหลักทรัพย ์ตลอดจนการสร้างกลุ่มสินทรัพย์ลงทุน 
 

GENL 1101 จิตวิทยาทัว่ไป (General Psychology)  3 (3-0-6) 
ศึกษาความเป็นมาหลักจติวิทยาเบื้องต้น พฤติกรรม และธรรมชาติของมนษุย์ ความเข้าใจถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคล  กระบวนการเรียนรู้ กระบวนการสอน หลักและวิธีการสอน ทักษะการสอน 
บุคลิกภาพ การปรับตัว การรับรู้ อารมณ์ และสุขภาพจิต การคดิ การแก้ปัญหา  หลักการวัดและการ
ประเมินผล 

GENL 1102 สังคมวทิยา (Sociology)   3 (3-0-6) 
ศึกษาความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกับวชิาสังคมวิทยา โครงสร้างและหน้าที่ของสังคม การจัดระเบียบสังคม 
สถาบันสังคมทั้ง 6 สถาบัน โดยเน้นสถาบันครอบครัวและการสมรส การส่ือสารในครอบครัว สัมพันธภาพ
ในครอบครัว ความสัมพันธ์ของกลุ่มชนในสังคม การควบคุมและการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 
ตลอดจนปัญหาสังคม แนวทางแก้ไข และการคุม้ครองสิทธมินุษยชนในประเทศไทย  
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GENL 1103 ชีวิตและค าสอนของพระเยซู (Life and Teachings of Jesus)   3 (3-0-6) 
ศึกษาประวัติและชีวิตของพระเยชู ตามที่ถูกบันทึกไว้ในพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ ภาคพันธะสัญญาใหม ่ 
ความหมายของค าสอนและค าอุปมาของพระองค์  ตลอดจนถึงความสัมพันธ์ของค าสอนกับความต้องการ
ของบุคคล สังคมและโลกปจัจบุนั 
 
GENL 1104 หลักค าสอนพื นฐานของคริสตศาสนา  

(Fundamental Teachings of Christianity) 
3 (3-0-6) 

ศึกษาหลักค าสอนพื้นฐานของคริสตศาสนา ตามที่ถูกบันทึกไวใ้นพระคริสต์ธรรมคมัภีร์ โดยเน้นความ
เชื่อของคริสตจักรคณะเซเว่นธ์เดย์แอ็ดเวนตีส รวมถึงการน าหลักค าสอนมาใช้เพื่อพัฒนาการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน 

GENL 1105 จริยศาสตร์และการพัฒนาศีลธรรม (Ethics & Moral Development) 3 (3-0-6) 
ศึกษาหลักจริยธรรม โดยเน้นทฤษฎีของนักปรัชญาต่างๆ  และความเชื่อทางด้านศาสนา เพื่อน ามาใช้
ในการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาในชีวติประจ าวัน แหล่งก าเนิดของจติส านึกในเรื่องดี ชัว่ ถกู ผิด 
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องเช่น เจตคติ คา่นิยม ประสบการณ์เรียนรู้ของบุคคล 
วัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาจิตส านึก เพื่อให้แนวทางในการด าเนินชีวิตอย่างมคีุณค่า 

GENL 1106 ภาษาอังกฤษพื นฐาน (Basic English) 3 (3-0-6) 
This course covers Basic English needed for simple conversation, which will include 
vocabulary building and listening skills. The class will be conducted in the mode of a lab. 
 

GENL 1107 ภาษาอังกฤษ 1 (English I)  3 (3-0-6) 
This course is designed to develop the students’ Basic English speaking and writing skills, 
which will include: introduction to grammar including parts of speech, asking and answering 
questions, writing simple sentences and building vocabulary.  

GENL 1108 ภาษาอังกฤษ 2 (English II) 3 (3-0-6) 
This course develops the four language skills of listening, speaking, reading, and writing, the 
emphasis will on developing comprehension skills. 

GENL 1109 ภาษาอังกฤษ 3 (English III) 3 (3-0-6) 
Develops advanced ability in the four language skills of listening, speaking, reading and 
writing, In addition, students will be introduced to critical thinking. 

GENL 2113 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai Language for Communication) 3 (3-0-6) 
ศึกษาการใช้ภาษาไทยเพื่อพัฒนาทักษะในการส่ือสารทั้งส่ีด้าน โดยเน้นภาษาเชิงวิชาการ การใช้ภาษา
เพื่อกิจธุระ การเขียนจดหมายรูปแบบต่างๆ การเขียนรายงาน รวมทั้งการเขียนโน้มน้าวเพื่อจูงใจผู้อ่าน 
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GENL 1110 สุขภาพอนามยั (Health and Wellness)  3 (2-2-4) 
ศึกษาแนวคิดและหลักการป้องกนัในการน าไปสู่การส่งเสริมสุขภาพ และการคงไว้ซึ่งความสมดลุด้าน
ร่างกาย  จิตใจ  และจิตวิญญาณ  เพื่อให้เกิดประโยชน์ทางสุขภาพและมีความรู้ในการระวังรักษาอวัยวะ
ต่างๆ ของร่างกาย ตลอดจนการป้องกันโรค  รวมทั้งการส่งเสริมสมรรถภาพทางกาย การเลือกกิจกรรม
นันทนาการเพื่อสุขภาพ 

GENL 1111 คณิตศาสตร์ (Mathematics)  3 (3-0-6) 
ศึกษาในเรื่องระบบจ านวน กฎของเลขจ านวนต่างๆ การแก้สมการและอสมการ ความน่าจะเป็น ฟังก์ชัน
และกราฟ ลิมิตและความต่อเนื่อง เมทริกซ์  

GENL 1112 สารสนเทศเพื่อการสบืค้น  
(Introduction to Information Resources and Technology) 

3 (2-2-3) 

ศึกษาแหล่งสารนิเทศและการบริการของห้องสมุด หมวดหมู่หนงัสือทั่วไปและอ้างอิง  วิธีการค้นคว้า  
รวบรวม  และพินิจพิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในงานทางวิชาการ  รวมถึงการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการ
สืบค้นสารสนเทศ  ส่วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์  ประเภทซอฟท์แวร์  และการใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปส าหรับงานทั่วไป  ตลอดจนการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอรช์่วยงานทางด้านวิชาชีพ   
 

MKTG 2301 หลักการตลาด (Principles of Marketing) 3 (3-0-6) 
ศึกษาแนวความคิดเกี่ยวกับการตลาดและกระบวนการการตลาด  ส่ิงแวดล้อมทางการตลาด การ
จัดการข้อมูลทางการตลาด พฤติกรรมของผู้บรโิภคเบื้องต้น การแบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาด
เป้าหมายและการก าหนดต าแหน่งผลิตภัณฑ์ การพฒันาส่วนประสมทางการตลาด 
 

MKTG 4202 การจัดการการตลาด (Marketing Management)  
บุรพวิชา: MKTG 1301 หลักการตลาด 

3 (3-0-6) 

ศึกษาหน้าที่ ความส าคญั แนวความคดิด้านการจัดการการตลาด พฒันาการของตลาด วิเคราะห์ส่ิงแวดล้อม
ทางการตลาด  การวางแผนทางการตลาด พฤติกรรมของผู้บริโภค ระบบข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ การ
แบ่งส่วนตลาดและตลาดเป้าหมาย กลยุทธ์การแขง่ขันและการตอบโต้การแข่งขัน การก าหนดนโยบาย
และกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด การปฏิบัติการและการควบคุม
ทางการตลาด ตลอดจนความรับผิดชอบต่อสังคม 
 

MKTG 4203 การตลาดระหว่างประเทศ (International Marketing)  3 (3-0-6) 
 บุรพวิชา: BSAD 3207 ธุรกิจระหว่างประเทศ  MKTG 1301 หลักการตลาด  
ศึกษาแนวทางในการด าเนินธุรกิจการตลาดระหว่างประเทศ ในเรื่องบทบาทและนโยบายของรัฐ กลยุทธ์
การวางแผนและการควบคุมทางการตลาด ช่องทางและวิธีการเลือกช่องทางในการจัดจ าหน่ายในตลาด
ต่างประเทศ การเข้าสู่ตลาด การส่งออกและน าเข้า การขนส่งและการประกันภัย และวิธีการช าระเงิน 
รวมทัง้การวิเคราะหป์ัญหาต่างๆ ที่มีผลต่อการด าเนินงานด้านการตลาดระหว่างประเทศ  
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MNGT 1301 องค์การและการจัดการ (Organization and Management) 3 (3-0-6) 
ศึกษาการบัญชีเงินสด เงินลงทนุ ตั๋วเงิน ลูกหนี้ สมุดรายวันเฉพาะ ระบบใบส าคัญสั่งจ่าย  การบัญชี
ของกิจการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม สินทรัพยถ์าวร หนี้สินและส่วนของเจ้าของ การบญัชสี าหรับ
กิจการอุตสาหกรรม 
 
MNGT 2207 ทฤษฎีองค์การ (Organization Theory)   

บุรพวิชา: MNGT 1301 องค์การและการจัดการ 
3 (3-0-6) 

ศึกษาความหมาย แนวความคิดและทฤษฎทีี่เกี่ยวกบัองค์การตัง้แต่สมัยเดิมจนถึงปจัจุบัน ส่ิงแวดล้อม 
อ านาจหน้าที ่ความรับผิดชอบ วงจรชีวติองค์การ ผลกระทบทางเทคโนโลยีต่อโครงสร้างของ องค์การ 
การเปรียบเทียบและวิเคราะห์โครงสร้างองค์การให้มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับธุรกจิในรูปแบบตา่งๆ 
 

MNGT 2302 การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ  
(Production and Operation Management) 

3 (3-0-6) 
 

ศึกษาถึงหน้าที่งานการผลิตและการปฏิบัติการ การวิเคราะห์การใช้ปัจจัยและการออกแบบ
กระบวนการผลิตเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด การพยากรณ์และการวางแผนก าลังการผลิต การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ การจัดตั้งโรงงาน การออกแบบงาน การวิเคราะห์ระบบงาน การจัดการสินค้าคงเหลือ 
ระบบการบริหารคุณภาพ การจัดการส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัยในโรงงาน 
 

MNGT 3208 พฤติกรรมบุคคลในองค์การ (Human Behavior in Organizations) 
บุรพวิชา:  MNGT 1301 องค์การและการจัดการ 

3 (3-0-6) 

ศึกษาแนวความคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมองค์การ ทั้งองค์การที่เป็นทางการและที่ไม่เป็นทางการ พฤติกรรม
และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและกลุ่มในเรื่อง ทัศนคติ การรบัรู้ การเรียนรู้ แรงจูงใจ การท างาน
เป็นทีม ภาวะผู้น า การติดต่อส่ือสาร การตัดสินใจ วัฒนธรรมองค์การ รวมถึงอ านาจและการเมอืงใน
องค์การ การแก้ไขความขัดแย้ง การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของบุคคลในองค์การเพื่อใหท้ างานอย่าง
มีประสิทธิภาพ  
 
MNGT 3209 แรงงานสัมพันธ ์(Labor Relations) 

บุรพวิชา: MNGT 1301 องค์การและการจัดการ  
3 (3-0-6) 

ศึกษาระบบแรงงานสัมพันธ์ บทบาท และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างนายจา้งและ
ลูกจ้าง การร่วมเจรจาต่อรอง การไกล่เกล่ีย การชี้ขาดและวิธรีะงับข้อพิพาทแรงงานในรูปแบบต่างๆ 
การแก้ปัญหาแรงงานสัมพันธ์ บทบาทของศาลแรงงาน รวมถึงวธิีการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
นายจ้างกับลูกจ้าง 
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MNGT 3210 การวางแผนและการควบคุมการจัดการ  
(Management Planning and Control) 
บุรพวิชา: MNGT 1301 องค์การและการจัดการ  

3 (3-0-6) 
 

ศึกษาถึงแนวคิดของการวางแผนและควบคุมการบริหาร การประเมินสภาพแวดล้อมเพื่อใช้ในการก าหนด
วัตถุประสงค ์นโยบายขององค์การ การวางแผนระยะส้ัน การวางแผนระยะยาว วิธีการและเทคนิคของ
การควบคุมเพื่อให้บรรลุวัตถปุระสงค์ การประเมินและควบคมุทีใ่ชใ้นการจัดการ รวมทัง้วธิีการพัฒนา
กระบวนการวางแผนและควบคมุ 
 
MNGT 3211 การจัดการโครงการ (Project Management)  3 (3-0-6) 
 บุรพวิชา:    FINC 2301 การเงินธุรกิจ 

MKTG 1301 หลักการตลาด 
MNGT 1301 องค์การและการจดัการ 
MNGT 2302 การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ 

ศึกษากระบวนการจัดการโครงการ วงจรชีวติของโครงการ การวางแผน ความเป็นไปได้ของโครงการ 
และการควบคมุโครงการในเชงิเทคนิค ปจัจยัเวลา ค่าใชจ้่าย โดยพิจารณาจากการใช้ทรัพยากร การ
สัมฤทธผิลและผลกระทบ ความสัมพันธ์ระหว่างองค์การกับโครงการ การคัดเลือกบุคคล การควบคุม
และการประสานงาน  

MNGT 3213 การบญัชีเพือ่การจัดการ (Managerial Accounting) 
บุรพวิชา:    ACCT 1302 หลักการบัญช ี2 

3 (3-0-6) 

ศึกษาถึงวัตถุประสงคแ์ละขอบเขตของการบัญชีต้นทุนและการบัญชีบรหิาร วิเคราะห์พฤติกรรมต้นทุน
และเทคนิคในการประมาณการต้นทุน วิธีการต้นทุนผันแปรและต้นทุนรวม วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของ
ต้นทุน-ปริมาณ-ก าไร การจัดท างบประมาณและงบประมาณยืดหยุ่น งบกระแสเงินสด การใช้ข้อมูล
ต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ การบัญชีตามความรับผิดชอบและการวดัผลการปฏิบัติงาน การก าหนดราคา
โอนและวิเคราะห์รายจ่ายลงทุน 
 

MNGT 3214 การจัดการค่าจ้างและเงินเดือน (Wage and Salary Management) 
บุรพวิชา:    MNGT 3303 การจดัการทรัพยากรมนษุย ์

3 (3-0-6) 

ศึกษาถึงวัตถุประสงค์ ทฤษฎีและความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกบัค่าจ้าง การส ารวจค่าจ้าง หลักเกณฑ์พจิารณา
ก าหนดโครงสร้างค่าตอบแทน ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการจ่ายค่าจ้าง กฎหมายที่เกี่ยวข้อง การ
ประเมินผลงานและการควบคุมเพื่อก าหนดนโยบายค่าตอบแทนตลอดจนผลประโยชน์อ่ืน ๆ 
 

MNGT 3217 การจัดการส านักงาน (Office Management) 3 (3-0-6) 
ศึกษาหน้าทีแ่ละความส าคญัของส านักงานภายในองค์การ  การวางแผนการใช้พื้นที่ส านักงาน การออกแบบ
และการบริหารระบบจัดเก็บเอกสาร การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นส านักงาน การวางแผนการ
ควบคุม  และการบ ารุงรักษาเครือ่งใช้ส านักงาน  ตลอดจนระบบการป้องกันภัยในส านักงาน 
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MNGT 3303 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) 3 (3-0-6) 
ศึกษาแนวความคิด หลักการและหน้าที่ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การออกแบบและการวิเคราะห์งาน 
การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การสรรหาและการคัดเลือกบุคคล การฝึกอบรมและการพฒันาพนักงาน 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน  ความรู้พื้นฐานการจัดสรรค่าตอบแทนและสวัสดิการ สุขภาพและความ
ปลอดภัย ระเบียบวินยัและการรอ้งทุกข์  รวมถงึแรงงานสัมพันธ์ 
 
MNGT 3304 การวิเคราะห์เชิงปรมิาณ (Quantitative Analysis) 

บุรพวิชา:    BSAD 2302 สถิติธรุกิจ  
3 (3-0-6) 

ศึกษาหลักการและทฤษฎทีี่เกี่ยวกับตัวแบบทางคณิตศาสตร์ และการประยุกต์ในธุรกิจ ไดแ้ก่ ตัวแบบ
โปรแกรมเส้นตรง ตัวแบบการขนส่งตัวแบบการมอบหมายงาน การวิเคราะห์ข่ายงาน ตวัแบบการ  
ตัดสินใจ ตัวแบบสินค้าคงเหลือ ตัวแบบแถวคอย และตัวแบบการจ าลองปัญหาพร้อมทั้งการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ประยุกตใ์นการแกป้ัญหา 
 
MNGT 4212 การจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

(Small and Medium Enterprise Management) 
บุรพวิชา:  MNGT 1301 องค์การและการจัดการ 

      3 (3-0-6) 
 

ศึกษาบทบาทความส าคัญ และโครงสร้างของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  วิเคราะห์ความ
เป็นไปได้ในการจัดตั้งธุรกิจใหม่  การวางแผน  การผลิต การตลาด การเงิน การด าเนินงานและการ
ควบคุม รวมทั้งศึกษาปัจจัยที่ท าให้ธุรกิจประสบความส าเร็จและล้มเหลว 

MNGT 4214 การจัดการค่าจ้างและเงินเดือน (Wage and Salary Management) 
บุรพวิชา MNGT 3303 การจัดการทรัพยากรมนษุย ์   

3 (3-0-6) 

ศึกษาถึงวัตถุประสงค์ ทฤษฎีและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับค่าจ้าง การส ารวจค่าจ้าง หลักเกณฑ์พิจารณา
ก าหนดโครงสร้างค่าตอบแทน ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการจ่ายค่าจ้าง กฎหมายที่เกี่ยวข้อง การ
ประเมินผลงานและการควบคุมเพื่อก าหนดนโยบายค่าตอบแทนตลอดจนผลประโยชน์อ่ืน ๆ 

 

MNGT 4215 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  
(Management Information System) 
บุรพวิชา:  MNGT 1301 องค์การและการจัดการ 
             GENL 1112 สารสนเทศเพื่อการสืบค้น 

3 (3-0-6) 

ศึกษาถึงความหมาย  องค์ประกอบและบทบาทของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการในองค์การ  ลักษณะ
ของข้อมูลและสารสนเทศที่ดี  โครงสร้างระบบฐานข้อมูล  ขั้นตอนในการสร้างระบบสารสนเทศ  รวมถึง
การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบ และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจ 
และบริหารงาน   
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MNGT 4216 สัมมนาการจัดการ (Seminar in Management)   
บุรพวิชา: นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และต้องสอบได้วิชาเอกบังคับหรือ 
             วชิาเอกเลือกไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกติ 

3 (3-0-6) 

ศึกษาและวิเคราะห์ ปัญหาที่เกีย่วกับการบรหิารจากกรณีศึกษาและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในองค์การ  
โดยใช้ความรู้และเทคนคิใหม่ๆ ที่ได้ศึกษาเป็นแนวทางในการแก้ปัญหา 
 

MNGT 4218 การควบคมุคุณภาพ (Quantity Control) 
บุรพวิชา:  MNGT 2302 การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ 

3 (3-0-6) 

ศึกษาถงึหลักการ   และวธิีปฏบิัตใินการควบคุมคุณภาพในกจิการ ผลิตสินค้า การจัดซื้อ และการจัดจ าหน่าย 
โดยเน้นให้เห็นเทคนิคและเคร่ืองมือต่างๆ ทางสถิตทิี่น ามาใชใ้นการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบ
คุณภาพสินค้าและบริการ และคณุภาพมาตรฐานของสากล 
 

MNGT 4219 การจัดส่งทางธุรกิจ (Business Logistics)   
บุรพวิชา:  MNGT 1301 องค์การและการจัดการ   

3 (3-0-6) 

ศึกษาบทบาทและระบบของการจัดส่งในธุรกจิ ทั้งในกระบวนการผลิตและการจัดจ าหน่าย ขั้นตอนการ
จัดการกับวัตถุดิบ ตั้งแต่กระบวนการจัดหาและจัดซื้อ การจัดการและควบคุมวัสดุ สินค้าคงคลัง การ
จัดการขนส่ง การจัดการศูนย์การกระจายสินค้า อุปกรณ์อ านวยความสะดวกต่างๆ การบรรจภุัณฑ์
เพื่อการขนส่ง การควบคุมและตรวจสอบด้านการจัดส่งทางธุรกิจ การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดส่ง
ทางธุรกจิ รวมถึงการจัดส่งทางธุรกิจระหว่างประเทศ 
 

MNGT 4220 ระบบข้อมลูเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
(Human Resource Information System) 
บุรพวิชา:  MNGT 3303 การจัดการทรัพยากรมนษุย ์

3 (3-0-6) 
 

ศึกษาแนวความคิดหลักการด้านทรัพยากรมนุษย์ การออกแบบระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ และ
องค์ประกอบของระบบสารสนเทศที่สามารถน าไปใช้งานด้านทรัพยากรมนุษย์ เพื่อช่วยให้การบริหาร
และการตัดสินใจ ในด้านการวางแผน สรรหา คัดเลือก การประเมินผลการปฏิบัติงาน การพัฒนา และ
การจ่ายค่าตอบแทน 

MNGT 4305 วิธีวจิัยธุรกิจ (Business Research Methods) 
บุรพวิชา: BSAD 2302 สถิติธุรกิจ 

3 (2-2-4) 

ศึกษาประโยชนท์ี่ฝ่ายบรหิารจะไดร้ับจากการวิจยัธรุกิจ  สถานการณ์ที่จ าเปน็ต้องใชก้ารวิจยั  แนวความคิด
ด้านทฤษฎแีละวิจยั  การก าหนดปัญหา วัตถุประสงค์และสมมติฐานในการวิจยั รวมทั้งการออกแบบ 
การเก็บรวบ รวมข้อมูล  การวิเคราะห์ผลการวจิัย  ตลอดจนการแปลความหมายและรายงานผล เพื่อ
ประโยชน์ในการตัดสินใจ   
 
 
 



คู่มือการศึกษา ปีการศึกษา 2552 | มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก 
117 

MNGT 4306 การจัดการเชิงกลยุทธ์และนโยบายธุรกิจ 
(Strategic Management and Business Policy) 
บุรพวิชา:  FINC 2301 การเงินธุรกิจ 
              MKTG 1301 หลักการตลาด 
              MNGT 1301 องค์การและการจัดการ 
              MNGT 2302 การจดัการการผลิตและการปฏิบัติการ 
              MNGT 3303 การจดัการทรัพยากรมนษุย ์

3 (3-0-6)  

ศึกษาถึงการจัดการเชิงกลยุทธ์และนโยบายธุรกิจ การก าหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ 
ส่ิงแวดล้อมทัง้ภายในและภายนอกที่มีอิทธิพลต่อธุรกจิ การน ากลยุทธ์ไปปฏบิัต ิ การควบคมุกลยุทธ ์
ศึกษาเป็นรายกรณีในการแก้ปัญหาทางธุรกิจโดยใช้ความรู้ในทางการตลาด การเงิน การผลิต การบุคคล 
การวางแผนและการควบคมุ เพือ่ใช้ประกอบการตัดสินใจของผูบ้ริหารในองค์การ 
 
SPCH 2204 หลักการเบื องต้นของวาทวิทยาและการสื่อสาร       

(Fundamentals of Speech and Communication)                                                      
2 (2-0-6) 

รายวิชาดังกล่าวเน้นภาคปฏิบัติ ซึ่งได้ออกแบบมาเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กระบวนการพูดในที่ประชุม 
รวมถึงหลักการเบื้องต้นที่เกี่ยวกับการเตรียมถ้อยค าที่จะน ามากล่าวและการน าเสนอผลงาน 
 

 
อาคารวิญชสภา อาคารเรียนของคณะบริหารธุรกิจ 

 

 
ห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษ 
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หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์  
BBaacchheelloorr  ooff  NNuurrssiinngg  SScciieennccee  

 
อาจารย์ประจ า 

ดร. พรพรรณ สมินทร์ปัญญา (คณบดี) ดร. ศิริพร ตันติพูลวินัย 
นางสาวกฤษฎี  กลิน่ทอง นางสวิชญา กองเกิด 
ดร. จันทนา หล่อตจะกูล นางสาวสนิี  กะราลัย 
นางจารุรัตน ์ศรีรัตนประภาส นางสมศรี รัตนปรียานุช 
นางจิราวรรณ  กล่อมเมฆ นางสาวสาวิตรี บูรณากาญจน์ 
นางสาวนารี  ชว่งสว่าง นางสุดาพร สถิตยุทธการ 
นางสาวนิราศศิริ โรจนธรรมกุล นางสาวสชุีวา หนูทอง 
นางประหยัดศรี เถื่อนศิร ิ นางสุภัจฉรี  มะกรครรภ์ 
นางพฤกษาชาติ พิบลูธนาวนชิ นางสาวเสาวนีย์ ตันติพลูวินัย 
นางพรรณี ปรรคลักษ์ นางสาวเสาวภา วิชิตวาที 
นางเพชรไพลิน  สรรพสุ นางสาวอรเพ็ญ  พงศ์กล่ า 
นางสาวเพชรรัตน์ เอี่ยมละออ นางอัมพร  เนียมกุลรักษ์  
นางสาวภุมริน  อินทะชัย นางสาวอ าไพวรรณ  ทุมแสน 
นางสาวมนสิรา ห่วงทอง นางสาวอุษา มงคลสถิตย์พร 
  

ชื่อปริญญาและชื่อสัญลักษณ์ย่อ 
ชื่อเต็มภาษาไทย          พยาบาลศาสตรบัณฑิต  
สัญลักษณ์ย่อ                พย.บ.               
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ      Bachelor of Nursing Science       
สัญลักษณ์ย่อ                B.N.S. 

                       
คณะที่รับผิดชอบ  คณะพยาบาลศาสตร ์
                 
โครงสร้างหลักสูตร 
 โครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วยรายวิชาต่างๆ จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อย
กว่า 143 หน่วยกิต ผู้ส าเร็จการศึกษาจะต้องได้รับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อย
กว่า 2.00 และได้รับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมในวิชาเอกไม่น้อยกว่า 2.00  
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หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 33 หน่วยกติ 
หมวดวิชาพื้นฐานวิชาชีพ   28 หน่วยกติ 
หมวดวิชาชีพ  76 หน่วยกติ 
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกติ 
รวมทั งสิ น 143 หน่วยกิต 

 

รายวิชา 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 33 หน่วยกิต 
 

    กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์6 หน่วยกิต 
GENL 1101 มนุษย์และการเข้าใจตนเอง 

Human Self Understanding 
3 (3-0-6) 

GENL 1102 มนุษย์กับสังคม 
Human Relations and Society 

3 (3-0-6) 

     
    กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์9 หน่วยกิต 

GENL 1103 วัฒนธรรมการดูแลสุขภาพตามแบบคริสเตียน 
Sources of the Christian Health Care Tradition 

3 (3-0-6) 

GENL 1104 พื้นฐานค าสอนของคริสตศาสนา  
Fundamental Teaching of Christianity 

3 (3-0-6) 

GENL 1105 จริยศาสตร์และการพัฒนาศีลธรรม 
Ethics and Moral Development 

3 (3-0-6) 

    

 กลุ่มวิชาภาษา  12 หน่วยกิต 
    แบ่งกลุ่มวิชาภาษาออกเป็น 2 ทางเลือก ตามความสามารถในการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 ทางเลือกท่ี 1 

GENL 1106 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  
Basic English 

3 (3-0-6) 

GENL 1107 ภาษาอังกฤษ 1  
English I 

3 (3-0-6) 

GENL 1108 ภาษาอังกฤษ 2 
English II 

3 (3-0-6) 

GENL 2113 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
Thai Language for Communication 

3 (3-0-6) 
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ทางเลือกท่ี 2 
GENL 1107 ภาษาอังกฤษ 1  

English I 
3 (3-0-6) 

GENL 1108 ภาษาอังกฤษ 2 
English II 

3 (3-0-6) 

GENL 1109 ภาษาอังกฤษ 3 
English III 

3 (3-0-6) 

GENL 2113 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
Thai Language for Communication 

3 (3-0-6) 

    
      กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  6 หน่วยกิต 

GENL 1112 เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 (1-4-4) 
 Introduction to Information Resources and Technology 
GENL 2114 คณิตศาสตร์และสถิต ิ

Mathematics and Statistics 
3 (2-3-4) 

 
หมวดวิชาพื นฐานวิชาชีพ  28 หน่วยกิต 
 

CNSC 1201 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ 1 
Science for the Health Profession I 

2 (1½-1½-3) 

CNSC 1202 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ 2 
Science for the Health Profession II 

3 (2-3-4) 

CNSC 1203 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ 3 
Science for the Health Profession III 

3 (2-3-4) 

CNSC 1204 กายวิภาคศาสตร์และสรรีวิทยา 1 
Anatomy and Physiology I 

3 (2-3-4) 

CNSC 1205 กายวิภาคศาสตร์และสรรีวิทยา 2 
Anatomy and Physiology II 

3 (2-3-4) 

CNSC 1206 กายวิภาคศาสตร์และสรรีวิทยา 3 
Anatomy and Physiology III 

3 (2-3-4) 

CNSC 1207 การส่งเสริมสุขภาพ 
Health Promotion  
 

3 (2-3-4) 
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CNSC 2208 จุลชีววิทยาเชิงสุขภาพ 
Microbiology for Health Profession 

3 (2-3-4) 

CNSC 3209 พยาธิสรรีวิทยา 
Patho-physiology 

2 (2-0-4) 

CNSC 3210 ภาษาอังกฤษเพื่อการพยาบาล 
English for Nursing 
 

3 (3-0-6) 

หมวดวิชาชีพ 76 หน่วยกิต 
 

NSSC 1301 ทฤษฎีการพยาบาลและวิชาชพีการพยาบาล 
Nursing Theory and Nursing Profession 

2 (2-0-4) 

NSSC 2302 กระบวนการพยาบาลและบทบาททางการพยาบาล 1 
Nursing Process and Nursing Role I 

3 (2-3-4) 

NSSC 2303 กระบวนการพยาบาลและบทบาททางการพยาบาล 2  
Nursing Process and Nursing Role II 

2 (1½-1½-3) 

NSSC 2801 ปฏิบัติการพยาบาลเบื้องต้น 
Clinical Practice in Basic Nursing  

2 (0-8-2)  

NSSC 2401 โภชนศาสตรแ์ละโภชนบ าบดั 
Nutrition and Diet Therapy 

3 (2-3-4) 

NSSC 2402 เภสัชวิทยาส าหรบัพยาบาล 
Pharmacology for Nursing 

3 (3-0-6) 

NSSC 2403 การวิจัยเบื้องต้นทางการพยาบาล 
Introduction to Research in Nursing 

3 (2-3-4) 

NSSC 3501 การพยาบาลผู้ใหญ่ 1 
Adult Nursing I 

3 (3-0-6) 

NSSC 3802 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 1 
Clinical Practice in Adult Nursing I 

2 (0-8-2) 

NSSC 3502 การพยาบาลผู้ใหญ่ 2 
Adult Nursing II 

3 (3-0-6) 

NSSC 3803 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 2 
Clinical Practice in Adult Nursing II 

2 (0-8-2) 

NSSC 4503 การพยาบาลผู้ใหญ่ 3 
Adult Nursing III 

2 (2-0-4) 
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NSSC 4804 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 3 
Clinical Practice in Adult Nursing III 

1 (0-4-1) 

NSSC 3504 การพยาบาลผู้สูงอายุ 
Geriatric Nursing 

1 (1-0-2) 

NSSC 3601 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 
Child and Adolescent  Nursing 

4 (4-0-8) 

NSSC 3805 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวยัรุ่น  
Clinical Practice in Child and Adolescent Nursing 

2 (0-8-2) 

NSSC 3602 การพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์ 1 
Maternal-Child Nursing and Midwifery I 

3 (3-0-6) 

NSSC 3806 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์ 1 3 (0-12-3) 
 Clinical Practice in Maternal-Child Nursing and  

Midwifery I 
NSSC 4603 การพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์ 2 

Maternal-Child Nursing and Midwifery II 
3 (3-0-6) 

NSSC 4810 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์ 2 3 (0-12-3) 
 Clinical Practice in Maternal-Child Nursing and  

Midwifery II 
NSSC 3701 การพยาบาลอนามัยชุมชน 1 

Community Health Nursing I   
2 (2-0-4) 

NSSC 4705 การพยาบาลอนามัยชุมชน 2 
Community Health Nursing II  

2 (2-0-4) 

NSSC 4807 ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน 
Clinical Practice in Community Health Nursing 

2 (0-8-2) 

NSSC 3702 สุขภาพจิต  
Mental Health 

2 (2-0-4) 

NSSC 3703 การพยาบาลจิตเวช 
Psychiatric Nursing 

2 (2-0-4) 

NSSC 3808 ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 
Clinical Practice in Mental Health and Psychiatric Nursing 

2 (0-8-2) 

NSSC 3704 การรักษาเบื้องต้น 
Primary Medical Care    
  

2 (2-0-4) 
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NSSC 4809 ปฏิบัติการรักษาเบื้องต้น 
Clinical Practice in Primary Medical Care      

1 (0-4-1) 

NSSC 4404 ประเดน็ทางวิชาชีพการพยาบาล 
Issues in Nursing Profession 

3 (2-2-5) 

NSSC 4405 การบริหารจดัการการพยาบาลและภาวะผู้น า 
Nursing Management and Leadership 

2 (2-0-4) 

NSSC 4811 ปฏิบัติการบริหารจดัการการพยาบาลและภาวะผู้น า  
Clinical Practice in Nursing Management and 
Leadership 

2 (0-8-2) 

NSSC 4406 สัมมนาความรู้รวบยอดในวิชาชีพการพยาบาล 
Comprehensive Professional Nursing Seminar 

2 (0-6-2) 

NSSC 4407 กฎหมายและจริยธรรมวิชาชพีการพยาบาล 
Law and Ethics in Nursing Profession 

2 (2-0-4) 

 
หมวดวิชาเลือก  6 หน่วยกิต 
 

NSEL 4901 ปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกท่ีเลือกสรร 
Clinical Nursing in Selected Specialty Areas 

2 (0-8-2) 

NSEL 4902 บ าบดัทางเลือกเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ 
Alternative Therapies for Health Promotion 

2 (1-2-3) 

ELEC 3002 การสื่อสารเบื้องต้น 
Introduction to Communications 

2 (2-0-4) 

ELEC 3005 การพูดในท่ีชุมชน 
Speech and Public Speaking 

2 (2-0-4) 

ELEC 3012 ศาสนาเปรียบเทียบ 
Comparative Religions 

2 (2-0-4) 

ELEC 3018 ภาษาองักฤษขั้นสูงเพื่อการพยาบาล 
Advanced English for Nursing 

2 (0-4-2) 

ELEC 3019 หลักการสอนและการเรียนรู้ 
Principles of Teaching and Learning 

2 (2-0-4) 
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แผนการศึกษา 
คณะพยาบาลศาสตร์จะด าเนนิการจัดการเรียนการสอน 2 ปีแรกท่ีวิทยาเขตมวกเหล็ก  

และ 2 ปีหลังท่ีวิทยาเขตกรุงเทพ 
 

นักศึกษาชั้นปีท่ี 1 
 

     ภาคการศึกษาฤดูร้อน 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

CNSC 1201 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ 1 2 (1½-1½-3) 
GENL 1103 วัฒนธรรมการดูแลสุขภาพตามแบบคริสเตียน 3 (3-0-6) 
GENL 1106 /1107 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน หรือ ภาษาอังกฤษ 1 3 (3-0-6) 
 รวม 8 

 
     ภาคการศึกษาท่ี 1  

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

CNSC 1202 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ 2 3 (2-3-4) 
CNSC 1204 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 3 (2-3-4) 
CNSC 1207 การส่งเสริมสุขภาพ 3 (2-3-4) 
ELEC 3003 พิมพ์ดีดไทย 2 (1-2-4) 
GENL 1104 พื้นฐานค าสอนของคริสตศาสนา 3 (3-0-6) 
GENL 1107 /1108 ภาษาอังกฤษ 1 หรือ ภาษาอังกฤษ 2 3 (3-0-6) 
 รวม 17 

 
 
     ภาคการศึกษาท่ี 2  

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

CNSC 1203 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ 3 3 (2-3-4) 
CNSC 1205 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 3 (2-3-4) 
GENL 1101 มนุษยแ์ละการเข้าใจตนเอง 3 (3-0-6) 
GENL 1108 /1109 ภาษาอังกฤษ 2 หรือ ภาษาอังกฤษ 3 3 (3-0-6) 
GENL 1112 เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 (1-4-4) 
 รวม 15 
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นักศึกษาชั้นปีท่ี 2 
 

     ภาคการศึกษาฤดูร้อน 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

CNSC 1206 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 3 3 (2-3-4) 
GENL 2114 คณิตศาสตร์และสถิต ิ 3 (2-3-4) 
NSSC 1301 ทฤษฎีการพยาบาลและวชิาชีพการพยาบาล 2 (2-0-4) 
 รวม 8 

 
 
     ภาคการศึกษาท่ี 1  

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

CNSC 2208 จุลชีววิทยาเชิงสุขภาพ 3 (2-3-4) 
GENL 1102 มนุษย์กบัสังคม 3 (3-0-6) 
GENL 2113 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 3 (3-0-6) 
NSSC 2302 กระบวนการพยาบาลและบทบาททางการพยาบาล 1 3 (2-3-4) 
NSSC 2401 โภชนศาสตร์และโภชนบ าบัด 3 (2-3-4) 
 รวม 15 

 
 
     ภาคการศึกษาท่ี 2  

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

GENL 1105 จริยศาสตรแ์ละการพัฒนาศีลธรรม 3 (3-0-6) 
ELEC 3019 หลักการสอนและการเรียนรู้ 2 (2-0-4) 
NSSC 2303 กระบวนการพยาบาลและบทบาททางการพยาบาล 2  2 (1½-1½-3) 
NSSC 2402 เภสัชวิทยาส าหรับพยาบาล 3 (3-0-6) 
NSSC 2801 ปฏิบัติการพยาบาลเบื้องต้น 2 (0-8-2) 
NSSC 3702 สุขภาพจติ 2 (2-0-4) 
 รวม 14 
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นักศึกษาชั้นปีท่ี 3 
 

     ภาคการศึกษาท่ี 1  
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

CNSC 3209 พยาธิสรีรวิทยา 2 (2-0-4) 
NSSC 3501 การพยาบาลผู้ใหญ่ 1 3 (3-0-6) 
NSSC 3802 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 1 2 (0-8-2) 
NSSC 3504 การพยาบาลผู้สูงอาย ุ 1 (1-0-2) 
NSSC 3601 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 4 (4-0-8) 
NSSC 3805 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุน่  2 (0-8-2) 
 รวม 14 

 
 
     ภาคการศึกษาท่ี 2  

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

CNSC 3210 ภาษาอังกฤษเพื่อการพยาบาล 3 (3-0-6) 
NSSC 2403 การวิจัยเบื้องต้นทางการพยาบาล 3 (2-3-4) 
NSSC 3502 การพยาบาลผู้ใหญ่ 2 3 (3-0-6) 
NSSC 3803 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 2 2 (0-8-2) 
NSSC 3602 การพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์ 1 3 (3-0-6) 
NSSC 3703 การพยาบาลจติเวช  2 (2-0-4) 
NSSC 3808 ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 2 (0-8-2) 
 รวม 18 

 

 

     ภาคการศึกษาฤดูร้อน  
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

NSSC 3701 การพยาบาลอนามัยชมุชน 1  2 (2-0-4) 
NSSC 3704 การรักษาเบื้องต้น 2 (2-0-4) 
NSSC 3806 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์ 1 3 (0-12-3) 
 รวม 7 
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นักศึกษาชั้นปีท่ี 4 
 

     ภาคการศึกษาท่ี 1  
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

NSSC 4407 กฎหมายและจรยิธรรมวชิาชพีการพยาบาล 2 (2-0-4) 
NSSC 4603 การพยาบาลมารดา-ทารกและการพยาบาลผดุงครรภ์ 2 3 (3-0-6) 
NSSC 4810 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา-ทารกและการพยาบาลผดุงครรภ์ 2 3 (0-12-3) 
NSSC 4705 การพยาบาลอนามัยชมุชน 2 2 (2-0-4) 
NSSC 4807 ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน 2 (0-8-2) 
NSSC 4809 ปฏิบัติการรักษาเบื้องต้น 1 (0-4-1) 
 รวม 13 

 
 
     ภาคการศึกษาท่ี 2  

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

NSSC 4404 ประเด็นทางวิชาชีพการพยาบาล 3 (2-2-5) 
NSSC 4405 การบริหารจัดการการพยาบาลและภาวะผู้น า 2 (2-0-4) 
NSSC 4811 ปฏิบัติการบรหิารจัดการการพยาบาลและภาวะผู้น า 2 (0-8-2) 
NSSC 4503 การพยาบาลผู้ใหญ่ 3 2 (2-0-4) 
NSSC 4804 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 3 1 (0-4-1) 
 วิชาเลือก 2 (2-0-4) 
Post-Sem   
NSSC 4406 สัมมนาความรู้รวบยอดในวชิาชพีการพยาบาล 2 (0-6-2) 
 รวม 14 
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ค าอธิบายรายวชิาค าอธิบายรายวชิา  
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์  

 

GENL 1101 มนุษย์และการเข้าใจตนเอง (Human Self Understanding) 3 (3-0-6) 
ความเป็นมาหลักจิตวทิยาเบื้องต้น พฤติกรรม และธรรมชาติของมนุษย์ ความเข้าใจถงึความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล บุคลิกภาพ การปรับตัว การรับรู้ อารมณ์ และสุขภาพจิต การคิด การแก้ปญัหา  

GENL 1102 มนุษย์กบัสังคม (Human Relations and Society) 3 (3-0-6) 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกบัวิชาสังคมวิทยา โครงสร้างและหน้าทีข่องสังคม การจัดระเบียบสังคม สถาบัน
สังคมทั้ง 6 สถาบัน โดยเน้นสถาบันครอบครัวและการสมรส การส่ือสารในครอบครัว สัมพันธภาพใน
ครอบครัว ความสัมพันธ์ของกลุ่มชนในสังคม การควบคุมและการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 
ตลอดจนปัญหาสังคม แนวทางแก้ไข และการคุม้ครองสิทธมินุษยชนในประเทศไทย  

GENL 1103 วัฒนธรรมการดูแลสุขภาพตามแบบคริสเตียน   
(Sources of the Christian Health Care Tradition) 

3 (3-0-6) 

การส ารวจทางประวัติศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ ของศาสนาคริสต์ที่น าไปสู่การให้บริการทางสังคมและ
การดูแลสุขภาพ เรียนรู้ชีวติและค าสอนขององค์พระเยซูคริสต์จากเอกสารอ้างอิงต้นก าเนิดและการ
น าไปใช้เพื่อการพัฒนาจริยธรรมของบุคคล ความรับผิดชอบต่อสังคมและแรงจูงใจในการให้การดูแล
สุขภาพด้วยความรักและความเมตตา 

GENL 1104 พื นฐานค าสอนของคริสตศาสนา        
(Fundamental Teaching of Christianity) 

3 (3-0-6) 

หลักค าสอนพื้นฐานของคริสตศาสนา ตามที่ถูกบันทึกไว้ในพระคริสต์ธรรมคมัภีร ์ โดยเน้นความเชื่อ
ของคริสตจักรคณะเซเว่นเดยแ์อด็แวนติสท ์ รวมถึงการน าหลักค าสอนมาใช้เพื่อพฒันาการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน 

GENL 1105 จริยศาสตร์และการพัฒนาศีลธรรม    
(Ethics and Moral Development) 

3 (3-0-6) 

หลักจริยธรรม โดยเน้นทฤษฎีของนักปรัชญาต่างๆ  และความเชื่อทางด้านศาสนา เพื่อน ามาใชใ้นการ
ตัดสินใจและแก้ไขปัญหาในชีวิตประจ าวัน แหล่งก าเนิดของจิตส านึกในเรื่องดี ชั่ว ถูก ผิด ความสัมพันธ์
ระหว่างองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องเช่น เจตคติ ค่านิยม ประสบการณ์เรียนรู้ของบุคคล วัฒนธรรมและ 
ส่ิงแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาจิตส านึก เพื่อให้แนวทางในการด าเนินชีวิตอย่างมีคุณค่า 

 

GENL 1106 ภาษาอังกฤษพื นฐาน (Basic English) 3 (3-0-6) 
ภาษาอังกฤษพื้นฐานที่จ าเป็นส าหรับการสนทนาง่ายๆ การเรยีนรู้ค าศัพท์ต่างๆ และทักษะการฟงั 
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GENL 1107 ภาษาอังกฤษ 1 (English I) 3 (3-0-6) 
การพัฒนาภาษาองักฤษพื้นฐานด้านทักษะการพูดและการเขยีน  รวมทัง้ไวยากรณ์เบื้องต้นซึ่งรวมอยู่
ในการพูด การถาม การตอบค าถาม การเขยีนประโยคง่าย ๆ และการเรียนรู้ค าศัพท์ต่าง ๆ  
 
GENL 1108 ภาษาอังกฤษ 2 (English II) 3 (3-0-6) 
การพัฒนาความสามารถขั้นสูงในทักษะทางภาษา 4 ประการ ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน และการ
เขียน โดยเน้นการพัฒนาทักษะความเข้าใจ 

GENL 1109 ภาษาอังกฤษ 3 (English III) 3 (3-0-6) 
การพัฒนาความสามารถขั้นสูงในทักษะทางภาษาทัง้ 4 ด้าน ได้แก่ การพูด การฟัง การอ่าน และการ
เขียน รวมทั้งการคิดอย่างมวีิจารณญาณ 

GENL 2113 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai Language for Communication) 3 (3-0-6) 
การใช้ภาษาไทยเพื่อพัฒนาทักษะในการส่ือสารทั้งสี่ด้าน โดยเน้นภาษาเชิงวิชาการ การใชภ้าษาเพื่อ
กิจธุระ การเขยีนจดหมายรูปแบบต่าง ๆ การเขยีนรายงาน รวมทั้งการเขียนโน้มน้าวเพื่อจูงใจผูอ้่าน 
 
GENL 1112 เทคโนโลยสีารสนเทศ 

(Introduction to Information Resources and Technology) 
3 (1-4-4) 

แหล่งสารนิเทศและการบริการของห้องสมุด หมวดหมู่หนังสือทั่วไปและอ้างอิง วิธีการค้นคว้า รวบรวมและ
พินิจพิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใชใ้นงานทางวชิาการ รวมถึงการใช้คอมพิวเตอรช์่วยในการสืบค้นสารสนเทศ  
ส่วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ ประเภทซอฟท์แวร์ และการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับงานทั่วไป
ตลอดจนการประยุกตใ์ช้คอมพวิเตอร์ช่วยงานทางด้านวิชาชีพ   
บุรพวิชา: ELEC 3003 พิมพ์ดีดไทย 
 
GENL 2114 คณิตศาสตร์และสถิติ (Mathematics and Statistics) 3 (2-3-4) 
ระบบจ านวน กฎของเลขจ านวนต่าง ๆ การแก้สมการและอสมการ ความน่าจะเป็น ฟังก์ชันและกราฟ 
ลิมิตและความต่อเนื่อง เมทริกซ ์และความรู้เบื้องต้นทางสถิติ 
 
CNSC 1201 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ 1  

(Science for the Health Profession I) 
2 (1½-1½-3) 

วิทยาศาสตร์กายภาพทางด้านชวีวิทยาของมนุษยแ์ละสุขภาพเชงิประยุกต ์ เน้ือหาเป็นการประมวล
ความหลากหลายของหวัข้อต่างๆ ที่จ าเป็นไว้ด้วยกัน เช่น วธิีการและแนวความคิดทาง วิทยาศาสตร์  
การวัดทางวทิยาศาสตร์  ธาตตุา่ง ๆ  และโครงสร้างทางโมเลกลุ ปฏิกริยา และสารละลายชนิดต่างๆ 
ส่วนภาคปฏิบัติการเป็นการศึกษาเน้นให้สอดคล้องกับเน้ือหาของภาคบรรยาย 
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CNSC 1202 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ 2            
(Science for the Health Profession II) 

3(2-3-4) 

การเคล่ือนที่ กลไกต่างๆ ความสมดุลของกรด-ด่าง บัฟเฟอร์ สารประกอบไฮโดรคาร์บอน  แอลกอฮอล์  
คาร์โบไฮเดรตและไขมันชนิดต่างๆ   โดยเน้นที่ความเข้าใจในทฤษฎีพื้นฐานซ่ึงประยุกต์ใช้กับเทคนิค
และเครื่องมือต่างๆ ที่เกี่ยวกับการแพทย์ ส่วนภาคปฏิบัติการเป็นการศึกษาเน้นให้สอดคล้องกับเน้ือหา
ของภาคบรรยาย รวมทัง้การใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์  
 
CNSC 1203 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ 3 

(Science for the Health Profession III) 
3 (2-3-4) 

หน้าที่ของโปรตีน กรดนิวคลีอิค ความร้อน เสียง กัมมันตภาพรังสี แสง และ รังสี โดยเน้นที่ความเข้าใจใน
ทฤษฎีพื้นฐานซ่ึงประยุกตใ์ช้กับเทคนิค และเคร่ืองมือต่างๆ ที่เกีย่วกับการแพทย ์ ส่วนภาคปฏิบตัิการ
เป็นการศึกษาเน้นให้สอดคล้องกับเน้ือหาของภาคบรรยายรวมทั้งการใช้เคร่ืองมือทางวทิยาศาสตร์  

CNSC 1204 กายวภิาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 (Anatomy and Physiology I) 3 (2-3-4) 
พื้นฐานเกี่ยวกับกายวภิาคและสรีรวิทยาของมนษุย์  เน้ือหาประกอบด้วยค าศัพท์จ าเพาะต่าง ๆ ทาง
กายวิภาคของมนษุย์  ชีววิทยาของเซลล์  เน้ือเยื่อ  และระบบปกคลุมร่างกาย  ระบบโครงกระดูกและ
กล้ามเนื้อ นอกจากชีววิทยาของเซลล์โดยทั่วไปแล้ว ยังเป็นการศึกษาเกี่ยวกับชีววิทยาของเซลล์จ าเพาะ
ในแต่ละระบบในร่างกายมนษุย์   

CNSC 1205 กายวภิาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 (Anatomy and Physiology II) 3 (2-3-4) 
ระบบต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์ ได้แก่ ระบบกล้ามเนื้อ  ประสาท (รวมทั้งระบบรับความรู้สึกจ าเพาะต่างๆ)  
ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบการไหลเวียน และระบบการหายใจ   

CNSC 1206 กายวภิาคศาสตร์และสรีรวิทยา 3 (Anatomy and Physiology III) 3 (2-3-4) 
ระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์ ได้แก่ ระบบการย่อยอาหาร ระบบขับถ่าย และระบบสืบพันธุ์ ตลอดจน
เมตาบอลิซึม     
 
CNSC 1207 การส่งเสริมสขุภาพ  (Health Promotion) 3 (2-3-4) 
แนวคิดและหลักการดูแลสุขภาพ เพื่อการป้องกันและการส่งเสริมสุขภาพในการคงไว้ซึ่งภาวะสุขภาพ
สูงสุดด้านร่างกาย  จิตใจ  และจิตวิญญาณ การสร้างเสริมพลังอ านาจในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการ
ดูแลสุขภาพ การป้องกันความเจ็บป่วย การเสริมสร้างสมรรถนะทางกาย และการมีกิจกรรมนันทนาการ
ที่เหมาะสม รวมทั้งการผ่อนคลายความเครียด เพื่อการบ ารุงรักษาและคงไว้ซึ่งภาวะสุขภาพ 
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CNSC 2208 จุลชวีวิทยาเชิงสุขภาพ (Microbiology for Health Profession) 3 (2-3-4) 
จุลินทรีย์ชนิดต่างๆ ได้แก่ แบคทีเรีย ยีสต์ รา ไวรัส และพยาธ ิ  เน้ือหา ประกอบด้วยสัณฐานวิทยา  
สรีรวิทยา และ พันธุศาสตรข์องจุลินทรีย์ โดยเน้นที่ความหลากหลายทางกระบวนการเผาผลาญ  การ
ควบคุมการเจริญ ความสัมพันธ์ระหว่างเซลล์เจ้าบ้านและจุลินทรีย์  พร้อมทั้งระบบภูมคิุ้มกันโดย
กล่าวถึงจุลินทรยี์ชนิดต่างๆ ทีม่ผีลต่อสุขภาพและการเกิดโรคตอ่มนุษย์ ภาคปฏิบตัิการเป็นการศึกษา
สอดคล้องกับเน้ือหาในภาคบรรยาย โดยเน้นที่เทคนิคป้องกันการปนเปื้อน  การแยกเชื้อบริสุทธิ์ และ
การจ าแนก ชนิดของจุลินทรีย์  พร้อมกับการวัดและการควบคมุการเจริญของจุลินทรีย์   

CNSC 3209 พยาธิสรีรวิทยา (Patho-physiology) 2 (2-0-4) 
การเปล่ียนแปลงทางด้านพยาธิสภาพและสรีรภาพทุกระบบในร่างกายของมนุษย์ เมื่อมีส่ิงรบกวนภายใน
บุคคล ระหว่างบุคคลและภายนอกบุคคลมาท าให้เกิดโรค หรือกระทบต่อความสมดุลของตัวแปรทั้ง 5 
ของร่างกาย โดยมุ่งเน้นความเขา้ใจถงึความส าคัญของอาการ การแสดง และกลุ่มอาการ 
 

CNSC 3210 ภาษาอังกฤษเพือ่การพยาบาล (English for Nursing) 3 (3-0-6) 
การส่ือสารโดยใช้ภาษาอังกฤษในสถานบริการสุขภาพ การเรียนรู้ค าศัพท์ที่เกีย่วข้องกับการแพทย์
และการดูแลสุขภาพ มีทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ที่ใช้ในวิชาชีพการบริการสุขภาพ
ทั้งในแผนกผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก การสนทนาในชั้นเรียนจะมทีั้งการฟังและการพูดในสถานการณ์ที่
เป็นส่วนบุคคลและสถานการณ์ด้านการดูแลสุขภาพ ความสามารถในการอ่านและความเขา้ใจการ 
รายงานและการเขยีนรายงานทางการแพทย์ รวมทั้งการเขยีนรายงานและบันทึกทางการพยาบาล  
นักศึกษาสามารถใช้ภาษาอังกฤษนอกชั้นเรียนในการท ากิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

NSSC 1301 ทฤษฎีการพยาบาลและวิชาชพีการพยาบาล   
(Nursing Theory and Nursing Profession) 

2 (2-0-4) 

ประวัติและพฒันาการวชิาชพีการพยาบาล องค์กรวชิาชีพ บทบาทและความรับผิดชอบของพยาบาล
วิชาชีพ แนวคิดเบื้องต้นของทฤษฎีการพยาบาล การพยาบาลแบบองค์รวม และกระบวนการพยาบาล  
จริยธรรมและกฎหมายวชิาชพี และระบบการบริการสุขภาพ 
 

NSSC 2302 กระบวนการพยาบาลและบทบาททางการพยาบาล 1   
(Nursing Process and Nursing Role I) 

3 (2-3-4) 

 บุรพวิชา:  
 

NSSC 1301 ทฤษฎีการพยาบาลและวิชาชีพการพยาบาล 
CNSC 1206 กายวิภาคศาสตรแ์ละะสรีรวิทยา 3  

การคิดอย่างมวีิจารณญาณและกระบวนการพยาบาล ตามกรอบแนวคิดแบบจ าลองระบบการพยาบาล
ของนิวแมน การประเมินภาวะสุขภาพ ความต้องการและปญัหาทางการพยาบาล การพยาบาลเพื่อ
การป้องกันระยะที่ 1 โดยมีเป้าหมายสู่การมีภาวะสุขภาพในระดับสูงสุด หลักการพยาบาลและทักษะ
การปฏิบัติการพยาบาล ฝึกปฏบิัติทักษะการปฏิบัติการพยาบาลในห้องปฏิบตัิการพยาบาล 
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NSSC 2303 กระบวนการพยาบาลและบทบาททางการพยาบาล 2   
(Nursing Process and Nursing Role II) 

2 (1½-1½-3) 

 บุรพวิชา: NSSC 2302 กระบวนการพยาบาลและบทบาททางการพยาบาล 1 
กระบวนการพยาบาลตามกรอบแนวคิดแบบจ าลองระบบการพยาบาลของนิวแมน  การปรับตัวของ
ผู้รับบริการต่อส่ิงรบกวนทีไ่ม่ซับซ้อน ซึ่งมีผลกระทบต่อแนวป้องกันยืดหยุ่น แนวป้องกันปกต ิ และ
แนวต่อต้านของผู้รับบริการ การสนับสนุนแนวป้องกันของผู้รบับริการให้อยู่ในภาวะสูงสุด โดยการ
ป้องกันระยะที่ 1, 2 และ 3 รวมทั้งศึกษาแนวคิดและทักษะทางเภสัชศาสตร ์
  
NSSC 2801 ปฏิบัติการพยาบาลเบื องต้น (Clinical Practice in Basic Nursing) 2 (0-8-2) 
 บุรพวิชา:  NSSC 2302 กระบวนการพยาบาลและบทบาททางการพยาบาล 1 

NSSC 2303 กระบวนการพยาบาลและบทบาททางการพยาบาล 2 
ฝึกปฏิบัติการใช้กระบวนการพยาบาลในการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อการป้องกันระยะที่ 1, 2 และ 3 
มุ่งเน้นการประเมินส่ิงรบกวนทีม่ีผลกระทบต่อแนวป้องกันยืดหยุ่น แนวป้องกันปกต ิ และแนวต่อต้าน
ของผู้ป่วย การประเมินภาวะสุขภาพ ทักษะการปฏิบัติการพยาบาล การจัดการการพยาบาลบนพื้นฐาน
ของจรรยาบรรณและกฎหมายวชิาชีพ รวมทัง้การสร้างสัมพันธภาพกับผู้รับบริการ ครอบครวั และ
สมาชิกในระบบบริการสุขภาพ 
 
NSSC 2401 โภชนศาสตร์และโภชนบ าบัด (Nutrition and Diet Therapy) 3 (2-3-4) 
 บุรพวิชา: CNSC 1206 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 3  
พื้นฐานทางโภชนาการ ส่ิงรบกวนด้านร่างกาย จติใจ สังคมวัฒนธรรม พฒันาการ และจิตวญิญาณที่มี
ผลกระทบต่อภาวะโภชนาการของบุคคล การประเมินภาวะโภชนาการ และกระบวนการดแูลภาวะ
โภชนาการของบุคคลในชว่งชวีติต่างๆ ความส าคัญของโภชนาการเพื่อการบ ารุงรักษา และคงไว้ซึ่ง
ภาวะสุขภาพในระดับสูงสุด การดูแลภาวะโภชนาการในขณะเจ็บป่วย และการดัดแปลงอาหารให้
เหมาะสมกบัความต้องการของรา่งกายในทุกภาวะสุขภาพ และวฒันธรรมท้องถิ่น 
 
NSSC 2402 เภสัชวิทยาส าหรับพยาบาล (Pharmacology for Nursing) 3 (3-0-6) 
 บุรพวิชา:  

 
CNSC 1204 กายวิภาคศาสตรแ์ละสรีรวิทยา 1 
CNSC 1205 กายวิภาคศาสตรแ์ละสรีรวิทยา 2             
CNSC 1206 กายวิภาคศาสตรแ์ละสรีรวิทยา 3 

แหล่งทีม่า รูปแบบของยา เภสัชจลนศาสตรแ์ละเภสัชพลศาสตร์  กลุ่มยาต่างๆ บญัชยีาหลักแห่งชาติ 
ผลของยาต่อแนวป้องกันและแนวต่อต้านของร่างกาย หลักการและวิธีปฏิบัติในการใช้ยา การบริหารยา 
กระบวนการพยาบาลกับการใชย้า ในการป้องกันและการรักษาเพื่อคงไว้ซึง่ภาวะสุขภาพสูงสุดของ
บุคคล กลุ่มบุคคล ครอบครวัและชุมชน 
 
 



คู่มือการศึกษา ปีการศึกษา 2552 | มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก 
133 

NSSC 2403 การวิจัยเบื องต้นทางการพยาบาล  
(Introduction to Research in Nursing) 

3 (2-3-4) 

 บุรพวิชา: GENL 2114  คณิตศาสตร์และสถิต ิ  
หลักและวิธีการวิจัย กระบวนการวิจัยและการใช้ศาสตร์ทางการวจิัยเพื่อการสืบค้นข้อมูลอย่างเป็นระบบ  
โดยมุง่เน้นทักษะการท าความเขา้ใจ และการอ่านงานวจิัย การประเมินความถูกต้อง และการ
ประยุกต์ใช้ผลการวิจัยเพื่อการวางแผนการพยาบาล  การฝึกเขียนโครงการวิจัยเกี่ยวกับปัญหาทางการ
พยาบาลที่พบบ่อย รวมทัง้จรรยาบรรณด้านการวิจัย 
 

NSSC 3501 การพยาบาลผู้ใหญ่ 1 (Adult Nursing I) 3 (3-0-6) 
 บุรพวิชา:    

 
CNSC 1204 กายวิภาคศาสตรแ์ละสรีรวิทยา 1 
CNSC 1205 กายวิภาคศาสตรแ์ละสรีรวิทยา 2 
CNSC 1206 กายวิภาคศาสตรแ์ละสรีรวิทยา 3 
NSSC 1301 ทฤษฎีการพยาบาลและวิชาชีพการพยาบาล 
NSSC 2302 กระบวนการพยาบาลและบทบาททางการพยาบาล 1 
NSSC 2303 กระบวนการพยาบาลและบทบาททางการพยาบาล 2                   
NSSC 2801 ปฏิบัติการพยาบาลเบื้องต้น 
NSSC 2401 โภชนศาสตร์และโภชนบ าบัด                 
NSSC 2402 เภสัชวิทยาส าหรับพยาบาล 

 วิชาที่เรียนไปพร้อมกัน: CNSC 3209 พยาธิสรีรวิทยา 
ปัญหาสุขภาพและความเจ็บป่วยอันเกิดจากส่ิงรบกวนทีไ่ม่ซับซอ้นในผู้ใหญ่ ใช้กระบวนการพยาบาล
ตามแบบจ าลองการพยาบาลของนิวแมนในการปฏบิัติการพยาบาลเพื่อการป้องกันระยะที่ 1, 2 และ 3 
ในผู้ป่วยและครอบครัวที่มีปญัหาเกี่ยวกับการติดเชื้อ ความผดิปกติทางโภชนาการและกระบวนการ
เผาผลาญ รวมทั้งการผันแปรออกซิเจน และส่ิงรบกวนที่มีอิทธพิลต่อร่างกาย จิตใจ สังคมวัฒนธรรม 
พัฒนาการและจิตวญิญาณ 
 

7 
ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 
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NSSC 3802 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 1 (Clinical Practice in Adult Nursing I) 2 (0-8-2) 
 บุรพวิชา:  

               
 

CNSC 1204 กายวิภาคศาสตรแ์ละสรีรวิทยา 1 
CNSC 1205 กายวิภาคศาสตรแ์ละสรีรวิทยา 2 
CNSC 1206 กายวิภาคศาสตรแ์ละสรีรวิทยา 3 
NSSC 1301 ทฤษฎีการพยาบาลและวิชาชีพการพยาบาล  
NSSC 2302 กระบวนการพยาบาลและบทบาททางการพยาบาล 1 
NSSC 2303 กระบวนการพยาบาลและบทบาททางการพยาบาล 2 
NSSC 2801 ปฏิบัติการพยาบาลเบื้องต้น 
NSSC 2401 โภชนศาสตร์และโภชนบ าบัด 
NSSC 2402 เภสัชวิทยาส าหรับพยาบาล 

 วิชาที่เรียนไปพร้อมกัน: NSSC 3501การพยาบาลผู้ใหญ ่1 
CNSC 3209 พยาธิสรีรวิทยา 

 

ฝึกปฏิบัติการพยาบาลในหอผู้ป่วยโดยใช้กระบวนการพยาบาลตามแบบจ าลองการพยาบาลของนิวแมน
ในการปฏิบัติการพยาบาล เพื่อการป้องกันระยะที่ 1, 2 และ 3 กบัผู้ป่วยผู้ใหญ ่ผู้สูงอายุ และครอบครัว
ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการติดเชื้อ ความผิดปกติทางโภชนาการและกระบวนการเผาผลาญ  รวมทั้งการผันแปร
ออกซิเจน และส่ิงรบกวนที่ไม่ซบัซ้อนซึ่งมีอิทธิพลต่อร่างกาย จติใจ สังคมวฒันธรรม พัฒนาการและ
จิตวญิญาณ  
 

NSSC 3502 การพยาบาลผู้ใหญ่ 2 (Adult Nursing II) 3 (3-0-6) 
 บุรพวิชา: CNSC 1204 กายวิภาคศาสตรแ์ละสรีรวิทยา 1 

CNSC 1205 กายวิภาคศาสตรแ์ละสรีรวิทยา 2 
CNSC 1206 กายวิภาคศาสตรแ์ละสรีรวิทยา 3 
NSSC 1301 ทฤษฎีการพยาบาลและวิชาชีพการพยาบาล 
NSSC 2302 กระบวนการพยาบาลและบทบาททางการพยาบาล 1 
NSSC 2303 กระบวนการพยาบาลและบทบาททางการพยาบาล 2  
NSSC 2801ปฏิบัติการพยาบาลเบื้องต้น 
NSSC 2401 โภชนศาสตร์และโภชนบ าบัด                
NSSC 2402 เภสัชวิทยาส าหรับพยาบาล 
NSSC 3501 การพยาบาลผู้ใหญ่ 1                  
NSSC 3802 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 1 

ปัญหาสุขภาพและความเจ็บป่วยอันเกิดจากส่ิงรบกวนที่มีความซับซ้อนมากขึ้นในผู้ใหญ่  ใช้
กระบวนการพยาบาลตามแบบจ าลองการพยาบาลของนิวแมน ในการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อการ
ป้องกันระยะที่ 1, 2 และ 3 ในผู้ป่วยและครอบครัวที่มีปัญหาเกี่ยวกับการผันแปรด้านประสาทสัมผัส 
การรับรู้และการเคล่ือนไหว ภาวะไม่สมดุลของสารน้ าและเกลือแร่ รวมทั้งการเจริญเติบโตที่ผิดปกติ
ของเซลล์และปัญหาสุขภาพเฉพาะสตรี โดยมุ่งเน้นการระบุส่ิงรบกวนที่มีอิทธิพลต่อร่างกาย จิตใจ 
สังคมวัฒนธรรม พัฒนาการและจิตวิญญาณ 
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NSSC 3803 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 2 (Clinical Practice in Adult Nursing II) 2 (0-8-2) 
 บุรพวิชา: CNSC 1204 กายวิภาคศาสตรแ์ละสรีรวิทยา 1 

CNSC 1205 กายวิภาคศาสตรแ์ละสรีรวิทยา 2               
CNSC 1206 กายวิภาคศาสตรแ์ละสรีรวิทยา 3 
CNSC 3209 พยาธิสรีรวิทยา 
NSSC 1301 ทฤษฎีการพยาบาลและวิชาชีพการพยาบาล 
NSSC 2302 กระบวนการพยาบาลและบทบาททางการพยาบาล 1 
NSSC 2303 กระบวนการพยาบาลและบทบาททางการพยาบาล 2 
NSSC 2401 โภชนศาสตร์และโภชนบ าบัด 
NSSC 2402 เภสัชวิทยาส าหรับพยาบาล  
NSSC 2801 ปฏิบัติการพยาบาลเบื้องต้น 
NSSC 3501 การพยาบาลผู้ใหญ่ 1 
NSSC 3802 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 1 

 วิชาที่เรียนไปพร้อมกัน: NSSC 3502 การพยาบาลผู้ใหญ่ 2   
ฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญใ่นหอผู้ป่วย โดยใช้กระบวนการพยาบาลตามแบบจ าลองการพยาบาล
ของนิวแมนในการปฏิบัติการพยาบาล เพื่อการป้องกันระยะที่ 1, 2 และ 3 กับผู้ป่วยผู้ใหญ่ และครอบครัว
ที่มีปัญหาซึ่งมีความซับซ้อนมากขึ้นเกี่ยวกับการผันแปรด้านประสาทสัมผัส   การรับรู้และการเคล่ือนไหว 
ภาวะไม่สมดุลของสารน้ าและเกลือแร่ รวมทั้งการเจรญิเติบโตที่ผิดปกติของเซลล์และปัญหาสุขภาพ
เฉพาะสตรี มุ่งเน้นการระบุส่ิงรบกวนที่มีอทิธิพลต่อร่างกาย จิตใจ สังคมวฒันธรรม พัฒนาการและจิต
วิญญาณ 

 

NSSC 4503 การพยาบาลผู้ใหญ่ 3 (Adult Nursing III) 2 (2-0-4) 
 บุรพวิชา: CNSC 1204 กายวิภาคศาสตรแ์ละสรีรวิทยา 1 

CNSC 1205 กายวิภาคศาสตรแ์ละสรีรวิทยา 2 
CNSC 1206 กายวิภาคศาสตรแ์ละสรีรวิทยา 3 
CNSC 3209 พยาธิสรีรวิทยา 
NSSC 1301 ทฤษฎีการพยาบาลและวิชาชีพการพยาบาล 
NSSC 2302 กระบวนการพยาบาลและบทบาททางการพยาบาล 1 
NSSC 2303 กระบวนการพยาบาลและบทบาททางการพยาบาล 2 
NSSC 2401 โภชนศาสตร์และโภชนบ าบัด 
NSSC 2402 เภสัชวิทยาส าหรับพยาบาล  
NSSC 2801 ปฏิบัติการพยาบาลเบื้องต้น 
NSSC 3501 การพยาบาลผู้ใหญ่ 1 
NSSC 3802 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 1 
NSSC 3502 การพยาบาลผู้ใหญ่ 2 
NSSC 3803 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 2 
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ปัญหาสุขภาพอนามัยและความเจ็บป่วยที่ฉุกเฉินและวิกฤตในผูใ้หญ ่  ใช้กระบวนการพยาบาลตาม
แบบจ าลองการพยาบาลของนวิแมนในการปฏิบัติการพยาบาล เพื่อการป้องกันระยะที่ 1, 2 และ 3 ใน     
ผู้ป่วยและครอบครัวทีม่ีปัญหาจากส่ิงรบกวนที่ซับซ้อนซ่ึงมีอิทธพิลต่อร่างกาย จิตใจ สังคม วัฒนธรรม 
พัฒนาการและจิตวญิญาณ 

NSSC 4804 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 3 (Clinical Practice in Adult Nursing III) 1 (0-4-1) 
 บุรพวิชา: CNSC 1204 กายวิภาคศาสตรแ์ละสรีรวิทยา 1 

CNSC 1205 กายวิภาคศาสตรแ์ละสรีรวิทยา 2 
CNSC 1206 กายวิภาคศาสตรแ์ละสรีรวิทยา 3 
CNSC 3209 พยาธิสรีรวิทยา 
NSSC 1301 ทฤษฎีการพยาบาลและวิชาชีพการพยาบาล 
NSSC 2302 กระบวนการพยาบาลและบทบาททางการพยาบาล 1 
NSSC 2303 กระบวนการพยาบาลและบทบาททางการพยาบาล 2 
NSSC 2401 โภชนศาสตร์และโภชนบ าบัด 
NSSC 2402 เภสัชวิทยาส าหรับพยาบาล  
NSSC 2801 ปฏิบัติการพยาบาลเบื้องต้น 
NSSC 3501 การพยาบาลผู้ใหญ่ 1 
NSSC 3802 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 1 
NSSC 3502 การพยาบาลผู้ใหญ่ 2 
NSSC 3803 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 2 

 วิชาที่เรียนไปพร้อมกัน: NSSC 4503 การพยาบาลผู้ใหญ่ 3 
ฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญใ่นห้องฉุกเฉินและหออภิบาล โดยใช้กระบวนการพยาบาลตามแบบจ าลอง
การพยาบาลของนวิแมนในการปฏิบัติการพยาบาล เพื่อการป้องกันระยะที่ 1, 2 และ 3 กับผู้ปว่ยและ
ครอบครัวที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเจ็บป่วยฉุกเฉินและวิกฤต อันเกิดจากส่ิงรบกวนที่ซับซ้อนที่ซึ่งมีอิทธิพล
ต่อร่างกาย จิตใจ สังคมวฒันธรรม พัฒนาการและจติวิญญาณ 
 
NSSC 3504 การพยาบาลผู้สูงอายุ (Geriatric Nursing) 1 (1-0-2) 
 บุรพวิชา: NSSC 3502 การพยาบาลผู้ใหญ่ 2 

NSSC 3702 สุขภาพจติ 
NSSC 3601 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 

 

พัฒนาการ แนวคิดและทฤษฏคีวามสูงอาย ุ การประเมินส่ิงรบกวนซึ่งส่งผลกระทบต่อร่างกาย  จิตใจ 
สังคม วัฒนธรรม  พฒันาการและจิตวญิญาณของผู้สูงอายุ การใช้กระบวนการพยาบาลในการปอ้งกัน
ระยะที่ 1, 2 และ 3 ในผู้สูงอายใุนภาวะปกตแิละภาวะทีม่ีปญัหาสุขภาพ การดูแลผู้สูงอายใุนชมุชน 
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NSSC 3601 การพยาบาลเด็กและวยัรุ่น (Child and Adolescent Nursing) 4 (4-0-8) 
 บุรพวิชา: CNSC 3209 พยาธิสรีรวิทยา 

NSSC 3501 การพยาบาลผู้ใหญ่ 1 
NSSC 3802 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 1 

 

การเจริญเติบโต พัฒนาการ สุขภาพ และความเจ็บป่วยในเด็กและวัยรุ่น  โดยยึดครอบครัวเป็นศูนย์กลาง  
และใช้กระบวนการพยาบาลในการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อการปอ้งกันระยะที่ 1, 2 และ 3  มุง่เน้นการ
ประเมินส่ิงรบกวนทัง้ภายในและระหว่างบุคคลที่มผีลกระทบต่อรา่งกาย  จติใจ  พัฒนาการ  สังคม
วัฒนธรรม  และจิตวิญญาณ 
 

NSSC 3805 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวยัรุ่น   
(Clinical Practice in Child and Adolescent Nursing) 

2 (0-8-2) 

 บุรพวิชา: CNSC 3209 พยาธิสรีรวิทยา 
NSSC 3501 การพยาบาลผู้ใหญ่ 1 
NSSC 3802 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 1 

 

 วิชาที่เรียนไปพร้อมกัน: NSSC 3601 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 
ฝึกปฏิบัติการใช้กระบวนการพยาบาลในการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อการป้องกันระยะที่ 1, 2 และ 3 
ในเด็กและวัยรุ่นทีไ่ด้รับผลกระทบจากส่ิงรบกวนทั้งด้านร่างกาย  จิตใจ  พัฒนาการ  สังคม วัฒนธรรม  
และจิตวิญญาณ 
 

NSSC 3602 การพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์ 1   
(Maternal-Child Nursing and Midwifery I) 

3 (3-0-6) 

 บุรพวิชา: NSSC 3501 การพยาบาลผู้ใหญ่ 1 
NSSC 3802 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 1 
NSSC 3502 การพยาบาลผู้ใหญ่ 2 
NSSC 3803 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 2 
NSSC 3601 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 
NSSC 3805 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น   

 

ศึกษาครอบครัววัยเจริญพันธุ์  โดยใช้กระบวนการพยาบาลในการพยาบาลเพื่อการป้องกันระยะที่ 1 
และ 2   มุ่งเน้นการประเมินส่ิงรบกวนที่มผีลกระทบต่อร่างกาย  จิตใจ  พัฒนาการ  สังคม วัฒนธรรม  
และจิตวิญญาณ   ของมารดาในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด ระยะหลังคลอด และทารกแรกเกิด 
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NSSC 3806 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์ 1 
(Clinical Practice in Maternal-Child Nursing and Midwifery I) 

3 (0-12-3) 

 บุรพวิชา: NSSC 3501 การพยาบาลผู้ใหญ่ 1 
NSSC 3802 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 1 
NSSC 3502 การพยาบาลผู้ใหญ่ 2 
NSSC 3803 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 2 
NSSC 3601 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 
NSSC 3805 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น   

 

 วิชาที่เรียนไปพร้อมกัน: NSSC 3602 การพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์ 1   
ฝึกปฏิบัติการใช้กระบวนการพยาบาลเพื่อการป้องกันระยะที่ 1 และ 2  ในการพยาบาลมารดาในระยะ
ตั้งครรภ์ ระยะคลอด ระยะหลังคลอด และทารกแรกเกิด  ทีไ่ด้รับผลกระทบจากส่ิงรบกวนภายใน และ
ระหว่างบุคคลทั้งด้านร่างกาย  จติใจ  พัฒนาการ  สังคม วัฒนธรรม  และจิตวญิญาณ 
 
NSSC 4603 การพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์ 2    

(Maternal-Child Nursing and Midwifery II) 
3 (3-0-6) 

 บุรพวิชา: NSSC 3602 การพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์ 1 
NSSC 3806 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์ 1 

ศึกษาครอบครวัวัยเจริญพันธุ์ทีม่ีภาวะเสี่ยง  โดยใช้กระบวนการพยาบาลในการปฏบิัติการพยาบาล
เพื่อการป้องกันระยะที่ 1, 2 และ 3  มุง่เน้นการประเมินส่ิงรบกวนที่มผีลกระทบต่อร่างกาย จิตใจ  
พัฒนาการ  สังคม วัฒนธรรม  และจิตวิญญาณ  ของมารดาในระยะตั้งครรภ์  ระยะคลอด ระยะหลังคลอด 
และทารกแรกเกิด 
 
NSSC 4810 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์ 2 

(Clinical Practice in Maternal-Child Nursing and Midwifery II) 
3 (0-12-3) 

 บุรพวิชา: NSSC 3602 การพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์ 1 
NSSC 3806 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์ 1 

 วิชาที่เรียนไปพร้อมกัน: NSSC 4603 การพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ ์2 
ฝึกปฏิบัติการใช้กระบวนการพยาบาลในการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อการป้องกันระยะที่ 1, 2 และ 3  กับ
มารดาในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด ระยะหลังคลอด และทารกแรกเกิด ที่ได้รับผลกระทบจากส่ิงรบกวน
ทั้งดา้นร่างกาย  จิตใจ  พัฒนาการ  สังคมวฒันธรรม  และจิตวญิญาณ 
 
NSSC 3701 การพยาบาลอนามยัชมุชน 1 (Community Health Nursing I) 2 (2-0-4) 
 บุรพวิชา: NSSC 3502 การพยาบาลผู้ใหญ่ 2 

NSSC 3601 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 
NSSC 3602 การพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์ 1 
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หลักการและแนวคิดของการพยาบาลอนามัยชมุชน ปัญหาสุขภาพของประชาชนในประเทศ และ
ผลกระทบจากส่ิงรบกวนที่มตี่อสุขภาพของบุคคล ครอบครวั  และชมุชน ศึกษากรอบนโยบาย 
เป้าหมาย และกลยุทธ์ของแผนพัฒนาสาธารณสุขแห่งชาติและหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  การ
สาธารณสุขมูลฐาน การพยาบาลอาชีวอนามัย การอนามัยส่ิงแวดล้อม  และการบริหารงานพยาบาล
อนามัยชุมชน ประยุกตใ์ชโ้มเดลด้านสุขภาพในการสร้างเสริมสุขภาพ และการให้สุขศึกษาในชุมชน 
โดยเน้นการป้องกันระยะที่ 1, 2 และ 3 
 

NSSC 4705 การพยาบาลอนามยัชมุชน 2 (Community Health Nursing II) 2 (2-0-4) 
 บุรพวิชา: NSSC 3701 การพยาบาลอนามัยชมุชน 1  
ปัญหาสุขภาพอนามยั และความต้องการของชมุชน บทบาทและความรับผิดชอบของพยาบาลอนามัย
ชุมชนต่อบุคคล ครอบครัว และชุมชน เน้นการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการพยาบาลของนิวแมน และหลัก
วิทยาการระบาดในการวินจิฉัยปัญหาสุขภาพและความต้องการของชมุชน การอนามัยโรงเรียน การ
บริการสุขภาพที่บ้าน และการเยี่ยมบ้าน โดยใช้กระบวนการพยาบาลในการป้องกันระยะที่ 1, 2 และ 3 

 NSSC 4807 ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชมุชน    
(Clinical Practice in Community Health Nursing) 

2 (0-8-2) 

 บุรพวิชา: NSSC 3701 การพยาบาลอนามัยชมุชน 1  
 วิชาที่เรียนไปพร้อมกัน : NSSC 4705 การพยาบาลอนามัยชุมชน 2  
ฝึกปฏิบัติงานในสถานที่ตา่ง ๆ ในระบบการให้บริการสุขภาพ โดยเน้นการป้องกันระยะที่ 1, 2 และ 3 
ตลอดจนการประยุกตใ์ชแ้บบจ าลองการพยาบาลของนวิแมน และหลักวิทยาการระบาดในการวนิิจฉัย
ชุมชน การอนามยัโรงเรียน การบริการสุขภาพที่บ้าน และการเยีย่มบ้าน 
 

NSSC 3702 สุขภาพจิต (Mental Health) 2 (2-0-4) 
 บุรพวิชา: GENL 1101 มนุษย์และการเข้าใจตนเอง  
แนวคิดและทฤษฏีสุขภาพจิต ดชันีชี้วัดสุขภาพจิต การประเมินส่ิงรบกวนสุขภาพจิตซึ่งมีผล กระทบ
ต่อร่างกาย จิตใจ สังคม วฒันธรรม พัฒนาการ และ จิตวิญญาณของบุคคล ครอบครวัและชมุชน การ
ใช้กระบวนการพยาบาลในการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อการป้องกันการเจ็บป่วยทางจิตระยะที่ 1, 2 และ 3 
การส่งเสริมสุขภาพจติของบุคคล ครอบครัวและชมุชน 
 

NSSC 3703 การพยาบาลจิตเวช (Psychiatric Nursing)   2 (2-0-4) 
 บุรพวิชา: NSSC 3702 สุขภาพจิต  
วิวัฒนาการ  ทฤษฏีและหลักการพยาบาลจิตเวช   การใช้กระบวนการพยาบาลเพื่อการช่วยเหลือบุคคล 
ครอบครัว และชุมชนที่เจ็บป่วยทางจติ โดยการป้องกันระยะที่ 1, 2 และ 3 การจัดการกับความเครียด
และความวิตกกังวลและการจัดการในภาวะวิกฤติ  การใช้กระบวนการพยาบาลเพื่อการประเมินส่ิงรบกวน
ด้านร่างกาย จิตใจ สังคมวฒันธรรม พฒันาการและจติวญิญาณ โดยเน้นบทบาทของพยาบาลในการ
วิเคราะห์ปัญหาและการพยาบาลผู้ป่วยจิตเวชและผู้ป่วยที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม การสร้างสัมพันธภาพ
และการส่ือสารเพื่อการบ าบัดทางจิต จิตบ าบัด และการจัดกิจกรรมเพื่อการบ าบัดทางจติ 
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NSSC 3808 ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจติและจิตเวช      
(Clinical Practice in Mental Health and Psychiatric Nursing) 

2 (0-8-2) 

 บุรพวิชา: NSSC 3702 สุขภาพจิต  
 วิชาที่เรียนไปพร้อมกัน : NSSC 3703 การพยาบาลจิตเวช  
ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลซ่ึงมปีญัหาทางสุขภาพจิตตลอดช่วงชวีิต การใช้กระบวนการพยาบาลเพื่อ
การส่งเสริมสุขภาพจิต และป้องกันการเจ็บป่วยทางจิต โดยการป้องกันระยะที่ 1, 2 และ 3 การช่วยเหลือ
บุคคลและครอบครัวที่มีความเครียดและความวิตกกังวล การจัดการในภาวะวิกฤติ การวิเคราะห์ปัญหา
และการพยาบาลผู้ปว่ยจติเวช และผู้ป่วยทีม่ีพฤติกรรมไม่เหมาะสม และทักษะการปฏิบตัิการพยาบาล
เพื่อการบ าบัดทางจิต เช่น การสร้างสัมพันธภาพ และการส่ือสารเพื่อการบ าบัดทางจิต จิตบ าบดั และ
การจัดกิจกรรมบ าบัด   
 

NSSC 3704 การรักษาเบื องต้น  (Primary Medical Care) 2 (2-0-4) 
 บุรพวิชา: CNSC 1206 กายวิภาคศาสตรแ์ละสรีรวิทยา 3 

NSSC 3502 การพยาบาลผู้ใหญ่ 2 
NSSC 3601 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 
NSSC 3602 การพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์ 1 
NSSC 3701 การพยาบาลอนามัยชุมชน 1 

หลักและกระบวนการตรวจโรค การซักประวัติ การตรวจร่างกาย การคัดกรองโรค การประเมนิภาวะ
สุขภาพจากส่ิงรบกวนทางด้านรา่งกาย จิตใจ สังคมวัฒนธรรม พฒันาการและจิตวญิาณ ซึ่งมีผล 
กระทบต่อสุขภาพของผู้รบับริการ ครอบครัวและชุมชน การตรวจทางห้องปฏบิัติการที่ไม่ซับซ้อน การ
อ่านและแปรผลการตรวจ น าข้อมูลจากการซักประวัติ การตรวจร่างกาย ผลการตรวจทาง
ห้องปฏิบตัิการ และการประเมินภาวะสุขภาพมาใช้ในการวินจิฉัยโรคทีง่่าย ๆ หรือไม่ซบัซ้อน 
วางแผนให้การรักษาและการใชย้ารักษาโรคเบื้องต้น รวมทั้งการใช้กระบวนการพยาบาลในการ
ปฏิบัติการพยาบาลเพื่อการป้อง กันระยะที่ 1, 2 และ 3 การส่งต่อผู้ป่วยไปรับการรักษาที่เหมาะสม 
ตามขอบเขตของกระทรวงสาธารณสุขก าหนดไว้ 
 

NSSC 4809 ปฏิบัติการรักษาเบื องต้น (Clinical Practice in Primary Medical Care) 1 (0-4-1) 
 บุรพวิชา: NSSC 3704 การรักษาเบื้องต้น    
ฝึกปฏิบัติการใช้หลักและกระบวนการตรวจโรค  การซักประวัติ การตรวจร่างกาย  การคัดกรองโรค  
การประเมินภาวะสุขภาพจากส่ิงรบกวนทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม วัฒนธรรม พัฒนาการและจติวญิญาณ 
การตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ง่าย ๆ การอ่านและแปลผลการตรวจ น าข้อมูลจากการซักประวัติ การ
ตรวจร่างกาย การตรวจทางห้องปฏิบัติการและการประเมินภาวะสุขภาพมาวิเคราะห์และจัดล าดับ
ความส าคัญในการวินิจฉัยโรคที่ง่ายๆ หรือไม่ซับซ้อน วางแผนให้การรักษา และการใช้ยาในการรักษา
โรคเบื้องต้น การใช้กระบวนการพยาบาลในการป้องกันทั้ง 3 ระยะ การส่งต่อผู้ป่วยไปรับการรักษาที่
เหมาะสม ตามขอบเขตของกระทรวงสาธารณสุขก าหนดไว้ 
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NSSC 4404 ประเด็นทางวชิาชีพการพยาบาล (Issues in Nursing Profession) 3 (2-2-5) 
 บุรพวิชา: GENL 1105 จริยศาสตรแ์ละการพัฒนาศีลธรรม 

NSSC 1301 ทฤษฎีการพยาบาลและวิชาชีพการพยาบาล 
 

ส่ิงรบกวนที่มีผลกระทบต่อวิชาชีพการพยาบาล การตอบสนองต่อส่ิงรบกวนเพื่อสร้างความสมดุลของ
วิชาชีพ (แนวป้องกันยืดหยุ่น, แนวป้องกันปกติ และแนวต่อต้าน) การป้องกันทั้งสามระยะเพื่อสร้าง
ความมั่นคงแข็งแกร่งให้เกิดขึ้นในวิชาชีพ น าเสนอประเด็นโดยสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
ส่ิงรบกวน การสร้างความมั่นคงของระบบ ประเด็นทางกฎหมาย จริยธรรมและการตัดสินใจเชิง     
จริยธรรม และเศรษฐศาสตร์สุขภาพ รวมทั้งมุมมองของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับประเด็นนั้นๆ หัวข้อของ 
ประเด็นน าเสนอในรูปแบบของการสัมมนา 
 

NSSC 4405 การบริหารจัดการการพยาบาลและภาวะผู้น า 
(Nursing Management and Leadership) 

2 (2-0-4) 

 บุรพวิชา:    NSSC 1301 ทฤษฎีการพยาบาลและวชิาชีพการพยาบาล 
ทฤษฎี หลักการ และกระบวนการบริหารจัดการการพยาบาล ผู้น าและภาวะผู้น า และส่ิงรบกวนใน
สภาพแวดล้อมทีม่ีผลกระทบต่อร่างกาย จติใจ สังคมวัฒนธรรม พัฒนาการ และจิตวญิญาณของระบบ
บุคคล ระบบการพยาบาล และระบบองค์การ การบริหารจัดการการพยาบาลเพื่อการป้องกันทั้ง 3 ระยะ 
ในการคงไว้ซึง่ความมั่นคงของระบบ และการประกันคุณภาพการพยาบาล 
 

NSSC 4811 ปฏิบัติการบริหารจัดการการพยาบาลและภาวะผู้น า  
(Clinical Practice in Nursing Management and Leadership) 

2 (0-8-2) 

 บุรพวิชา: NSSC 3803 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ ่2 
NSSC 3805 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 
NSSC 3808 ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจติเวช 
NSSC 4810  ปฏิบัติการพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์ 2 

 วิชาที่เรียนไปพร้อมกัน: NSSC 4405 การบริหารจัดการการพยาบาลและภาวะผู้น า  
ฝึกปฏิบัติการบริหารจัดการการพยาบาล เน้นภาวะผู้น าและทักษะการบริหารจัดการการพยาบาลใน
บทบาทการเป็นหัวหน้าทีมการพยาบาล หัวหน้าเวร และสมาชิกทีม การประเมินและการบริหาร
จัดการส่ิงรบกวนที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของระบบบุคคล ระบบการพยาบาล และระบบองค์การ 
โดยการป้องกันทั้ง 3 ระยะ เพื่อเพิ่มความต้านทานหรือลดปฏิกริยาจากส่ิงรบกวนของระบบ นักศึกษา
มีส่วนร่วมในกระบวนการประกันคุณภาพการพยาบาล 
 

NSSC 4406 สัมมนาความรู้รวบยอดในวชิาชีพการพยาบาล 
(Comprehensive Professional Nursing Seminar)   

2 (0-6-2) 

การสัมมนาความรู้รวบยอดในวิชาชีพการพยาบาล เพื่อเตรียมนักศึกษาให้พร้อม  ส าหรับการเป็นพยาบาล
วิชาชีพ หัวข้อสัมมนา ไดแ้ก่ การพยาบาลผู้ใหญ ่ การพยาบาลมารดาทารก การพยาบาลสูตศิาสตร์ 
การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช การพยาบาลผู้สูงอายุ การพยาบาล
อนามัยชมุชน และ กฎหมายและจรรยาบรรณวชิาชพี 
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NSSC 4407 กฎหมายและจริยธรรมวิชาชพีการพยาบาล  
(Law and Ethics in Nursing Profession) 

2 (2-0-4) 

กฎหมายกับการประกอบวิชาชพีการพยาบาลและการผดุงครรภ์ กฎหมายแพ่งและกฎหมายอาญา 
พระราชบัญญัตวิิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์/และกฎหมายสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องหลักจรยิธรรม
ในวิชาชีพการพยาบาล จรรยาบรรณวิชาชพี สิทธิผู้ปว่ย และสิทธิพยาบาล ประเด็นปัญหาทาง
กฎหมายและจรยิธรรมในวิชาชพีการพยาบาล 

 

 
ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 

 

 
อาคารวิทยาศาสตร์  
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คณะกรรมการสภาคณะกรรมการสภามหามหาวิทยาลัยวิทยาลัย  
 
สมชัย ชื่นจิตร 
(นายกสภามหาวิทยาลัย)    

ประธานมูลนิธิคริสเตยีนเมดิคอลของเซเว่นธเ์ดย์แอด๊เวนตีส และ
ประธานส านักงานมชิชั่นแหง่ประเทศไทย 

ศ. เพ็ญศรี กาญจโนมยั 
(รองนายกสภามหาวิทยาลัย) 

ผู้ทรงคุณวฒุิของสถาบันอุดมศึกษา 

ดร. จันทนา หล่อตจะกูล
(เลขานุการ) 

รองคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  
มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชยี-แปซิฟิก 

Dr. Warren A Shipton  
 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก 

Mrs. Jacqueline Fabien  
 

ผอ. ฝ่ายการศึกษาส านักงานสหมิชชั่นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

Dr. Mike Mile Lekic ผอ. ฝ่ายการศึกษาส านักงาน Southern Asia-Pacific Division 

ดร. เดช เฉิดสุวรรณรักษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษทั กรุงเทพธุรภัณฑ์ออโตเมชั่น จ ากัด 

ภราดร ดร. บัญชา แสงหิรัญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชญั 

รศ.ดร. เรณา พงษ์เรืองพันธุ ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

ศ.ดร. ไพฑูรย์ ลินลารัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

ผศ. นพปฏล สุวจันานนท ์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
 

ดร. กมลนันท์ ทวียรรยงกุล อาจารย์ประจ าคณะวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชยี-แปซิฟิก 
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คณะกรรมการอ านวยการคณะกรรมการอ านวยการ    
 

Ronald Walter Townend Chairman) President, Southeast Asia Union Mission 

Edmund Liah (Vice-President) Secretary, Southeast Asia Union Mission 

Jacqueline Fabien Education Director, Southeast Asia Union Mission 

Jannie Bekker Treasurer, Southeast Asia Union Mission 

Warren Arthur Shipton (Secretary) President, Asia-Pacific International University 

Allan Yap Lay Member, Peninsular Malaysia Mission 

Ambrose Linang Government Education Officer, Sarawak 

Bukil Gandau Lay Member, Sabah Adventist Mission 

Danai Agartsupa Education Director, Thailand Adventist Mission 

Danson Ng President, Singapore Adventist Mission 

David Bell Administrator, Chiang Mai Adventist Academy 

George Larson President, Bangkok Adventist Hospital 

Kuah Kah Eng Research and Development Director, Singapore 

Lawrence Benyie President, Sarawak Adventist Mission 

Leong Fai President, Peninsular Malaysia Mission 

Mack Tennyson VP of Finance Administration, APIU 

Nelson Bendah President, Sabah Adventist Mission 

Pak Thong Lee APIU  Faculty Representative  

Pornpan Saminpanya  Dean, Faculty of Nursing, APIU 

Somchai Chuenjit President, Thailand Adventist Mission 

Tran Cong Tan President, Vietnam Adventist Mission 

Viroj Siriwattanakamol Lay Member, Thailand 

Wayne Hamra VP of Academic Administration, APIU 
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บุคลากรบุคลากรของของมหาวิทยาลัยนานาชาติเอมหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชียเชีย--แปซิฟกิแปซิฟกิ  

 

คณะผู้บริหาร 
Dr. Warren A Shipton  อธิการบดี 
Dr. Wayne Hamra  อาจารย์และรองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ 
Dr. Mack Tennyson III  อาจารย์และรองอธิการบดีฝ่ายการเงิน 
Dr. Christoph  Berger  อาจารย์และรองอธิการบดีฝ่ายกจิการนักศึกษา 
ดร. ศิริพร ตันติพูลวินัย  อธิการบดีกิตติคุณ 

 

ฝ่ายวิชาการ 
Dr. Wayne Hamra  อาจารย์และรองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ 
นายด ารง สัตยวากย์สกุล  อาจารย์และผูช้่วยรองอธิการฝ่ายวิชาการ 
Mrs. Shiela Fanwar  เจ้าหน้าที่ฝา่ยวิเทศสัมพันธ์ด้านวิชาการ 
นางสาวรจนา แฝงเพช็ร  เจ้าหน้าที่ฝา่ยวชิาการ 
นางสาวพมิพา ชีวาประกอบกจิ ผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีด้านประกันคุณภาพการศึกษา 
 

ส านักรับนักศึกษาและทะเบียน 
 นางสาวจิตตาภา วินจิกุลชยั อาจารย์และผู้อ านวยการส านัก 

นางสมพร อุตสาหรัมย ์ ผู้ช่วยนายทะเบยีน–หลักสูตรภาษาไทยวิทยาเขตกรงุเทพ 

 นางสัจจาภรณ์ แสนค า  ผู้ช่วยนายทะเบยีน - หลักสูตรภาษาไทยวทิยาเขตมวกเหล็ก 
 Mrs. San Ti Bwa   อาจารย์และผูช้่วยนายทะเบยีน  - หลักสูตรนานาชาต ิ
 Mrs. Veraliza Kirilov  เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ด้านการติดต่อนักศึกษา 
 

ฝ่ายการเงิน 
Dr. Mack Tennyson III  อาจารย์และรองอธิการบดีฝ่ายการเงิน 
Mr. Pradeep Tudu  สมุห์บัญช ี

 นายศราวธุ จักรสมศักด์ิ  ผู้ตรวจสอบภายใน 
นางนารี สุวบิูลย์ทรัพย ์ เจ้าหน้าที่ฝา่ยการเงินนักศึกษา 
นายประสาร สมชม  เจ้าหน้าที่ฝา่ยการเงินนักศึกษา 
นางสาวอมัพวัน วงษ์งาม  หัวหน้าฝ่ายบญัช ี
นางสกาววิณี จรญูแสง  เจ้าหน้าที่ฝา่ยการเงิน 
นายภษูิต ไซโล   เจ้าหน้าที่ฝา่ยการเงิน 
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แผนกทรัพยากรมนุษย ์
นางสาวภัทราภรณ์ แพงพงา หัวหน้าฝา่ยทรพัยากรมนษุย ์

 นางสายรุ้ง ฤทัยกานต์  เจ้าหน้าที่ฝ่ายหนังสือเดินทาง 
 
ฝ่ายกิจการนักศึกษา 

Dr. Christoph  Berger  อาจารย์และรองอธิการบดีฝ่ายกจิการนักศึกษา 
นางราชทปี ศรีกุเรชา ทากุช ิ ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาวิทยาเขตกรุงเทพ 

 นายธิรัตน์ สมพันธ ์ อาจารย์และผูช้่วยรองอธิการบดฝี่ายกิจการนักศึกษา 
 Mr. Ryan Ashlock  ศาสนจารย์ประจ าโบสถ ์

นายสามารถ วงศ์นภาไพศาล ผู้ช่วยศาสนจารยป์ระจ าโบสถ ์
Mr. Johnny Wong  หัวหน้าศูนย์ใหค้ าแนะน าปรึกษา 

 Mrs. Jeanette Jacobs  เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ด้านกิจการนักศึกษา 
 นางสาวสุรีรัตน์ โพธิ์ทอง  เจ้าหน้าที่ฝา่ยกิจการนักศึกษา 
 นางสาวหัทยา รุ่งโรจน ์ พยาบาลประจ าคลินิก 
 นางเปรมจิต  ทากาฮาช ิ อาจารย์แนะแนว 
  
หอพักนักศึกษา 
 Mr. Sorawit Chaipisit  อาจารย์ประจ าหอพักนักศึกษาชายโซโลมอน 
 Mr. Maranatha Paw  อาจารย์ประจ าหอพักนักศึกษาชายเอลียาห ์
 Ms. Clara Liaw   อาจารย์ประจ าหอพักนักศึกษาหญิงอีฟ 
 นางณัชฎารัตน์ ณ นดร  อาจารย์ประจ าหอพักนักศึกษาหญิงเอสเทอร์ 

นางธัญญา สมพันธ ์ อาจารย์ประจ าหอพักนักศึกษาหญิงรูธ 
 

 
หอพักนักศึกษาหลังใหม่ เริ่มเปิดใช้ในเดือนสิงหาคม 2552 
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ฝ่ายการตลาด 
 Mr. Stephen Loo   ผู้อ านวยการฝ่ายการตลาดและพัฒนา 

Mrs. Virginia Carrillo  เจ้าหน้าที่ฝา่ยประสานงานศษิย์เก่า  
Ms. Deanna Majilang  เจ้าหน้าที่ฝา่ยการตลาด 

 Mr. Le Tan Dihn   เจ้าหน้าที่ฝา่ยการตลาด 
นายโชคชยั ธาราร่ืนเริง  เจ้าหน้าที่ฝา่ยการตลาด 
นางฐิตารีย์ สิริกุลพัฒน์  เจ้าหน้าที่ฝา่ยการตลาด 
นางสาวสวุาลา ฉายาบริสุทธิ ์ เจ้าหน้าที่ฝา่ยการตลาด 

  

หอสมุด 
 Mr. Damian Ginajil  อาจารย์และหัวหน้าหอสมุด 
 นางสาวดวงใจ วงษ์เศษ  อาจารย์และผูช้่วยหวัหน้าหอสมดุ 
 นายวีระกุล สุวบิูลยท์รัพย์  อาจารย์และผูช้่วยหวัหน้าหอสมดุ 
 นายธราดล ธาราทรัพย์อนันต์ เจ้าหน้าที่ฝา่ยโสตทัศนศึกษา 
 

ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ 
 Mr. Marco Carrillo  อาจารย์และหัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 Mr. Stanislav Kirilov  อาจารย์และเจ้าหน้าที่ดแูลระบบเน็ทเวิร์ค 
 Mr. Dave Gaurino   เจ้าหน้าที่ดแูลเวบไซด ์
 นายมนตรี แซ่เจียง  เจ้าหน้าที่เทคนิค 
 

ฝ่ายบริการทั่วไป 
 นายมิตรศิลป์ จันระวังยศ  อาจารย์และหัวหน้าฝ่ายบริการทั่วไป 
 นายเหรียญทอง นันชัย  ผู้จัดการแผนกซ่อมบ ารุง 
 นายพงศว์ิสุทธิ์ วรรณ์ค า  ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกซ่อมบ ารงุ 
 นางสาวอมัพวา วงษ์งาม   เจ้าหน้าทีป่ระจ าแผนกซ่อมบ ารงุ 

นายพลกฤต กลมกลาง  หัวหน้าแผนกจัดซ้ือ 
นายแสงทอง สิริกุลพฒัน์  หัวหน้าแผนกยานยนต ์
นายสมพร ขจรภพ  หัวหน้าสหกรณ์ (MC Mart) 

 นางเรณูรัตน์ สมมิตร  ห้วหน้าห้องอาหาร 
 นางพิกุล พมิขันธ ์ หัวหน้าแม่บ้าน 
 Mrs. Veraliza Kirilov  หัวหน้าบ้านพักรับรอง 
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บุคลากรของบุคลากรของมหาวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยนานาชาติเอเอเชียเชีย--แปซิฟกิแปซิฟกิ  
(วิทยาเขตกรุงเทพฯ) 

 
 นางสมพร อุตสาหรัมย ์ ผู้ช่วยนายทะเบยีน – หลักสูตรภาษาไทย 

 นางธัญมาศ สะถา  บรรณารักษ์ 

 นางเสาวณยี์ ทองใบ  บรรณารักษ์ 

 นางสาวอมรา บญุเที่ยง  เจ้าหน้าที่เทคโนยทีางการศึกษา 

 นางสาวรัตนา น่ิมมาก  เจ้าหน้าทีธุ่รกิจและสารบรรณ  

 นางนิดฑา ก่อผล   อาจารย์ประจ าหอพักนักศึกษา 

 Mrs. Myrna Wolpin  อาจารย์ประจ าหอพักนักศึกษา 

 นางสาวสายพลอย หยางนอก เจ้าหน้าทีป่ระจ าหอพักนักศึกษา 

 นางบญุสอด สุขน้อย  เจ้าหน้าทีป่ระจ าหอพักนักศึกษา 

 นายอาคม ละอองพาว  พนักงานยานพาหนะ 

 
 

 
หอพักนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตกรุงเทพฯ 
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ข้อมูลสารสนเทศข้อมูลสารสนเทศ  
 
 

มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก/Asia-Pacific International University 

ที่อยู่    เลขท่ี 195 หมู่ 3 ถนนมวกเหล็ก - วังม่วง ต าบลมวกเหล็ก  
 อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180  
 หรือ  ตู้ ป.ณ. 4 มวกเหล็ก ต าบลมวกเหล็ก อ าเภอมวกเหล็ก  
        จังหวัดสระบุรี 18180  

             โทรศัพท์    036 720777 (อัตโนมัติ 90 คู่สาย) 
โทรสาร  036 720673, 036 720681, 036 720764 
Website:   www.apiu.edu 
โทรศัพท์  โทรสารและอีเมลของฝ่ายต่างๆ  

 

ส านกั / ฝา่ย / แผนก โทรศัพท์ (036) โทรสาร (036) E-mail Address 
ส านักอธิการบดี  720757 720673 presidentsec@apiu.edu 
  อธิการบด ี 720662 720673 president@apiu.edu 
  อธิการบดีกิตติคุณ 720762 720673 spt@apiu.edu 
ฝ่ายวิชาการ 720777 ต่อ 1117 720681 sheila@apiu.edu 
 รองอธิการบดี 720777 ต่อ 1111 720681 whamra@apiu.edu 
          ผู้ช่วยรองอธิการบดี 720777 ต่อ 1133 720681 damsat@apiu.edu 
ฝ่ายการเงิน 720777 ต่อ 1105 720664 cashier@apiu.edu 
 รองอธิการบดี 720678 720664 vpfinance@apiu.edu 
 ฝ่ายการเงินนักศึกษา 720777 ต่อ 1141 720664 studentfinance@apiu.edu 
ฝ่ายกิจการนักศึกษา 720776 720686 studentadmin@apiu.edu 
 รองอธิการบดี 720777 ต่อ 1401 720686 vpsa@apiu.edu 
 ผู้ช่วยรองอธิการบดี-ML 720777 ต่อ 1405 720686 tirat@apiu.edu 
 ผู้ช่วยรองอธิการบดี-BKK 0 2280 8243  0 22808247 rajdeep@apiu.edu 
ส านักรับนักศกึษาและทะเบยีน 720758 720764 register@apiu.edu 
 ผู้อ านวยการ 720759 720764 diradrec@apiu.edu 
 สมัครหลักสูตรพยาบาล...  0 2280 8243 0 2280 8247 registrarthb@apiu.edu 
 หลักสูตรภาษาไทย 720777 ต่อ 1114 720764 registrarth@apiu.edu 
 สมัครหลักสูตรนานาชาติ 720 777 ต่อ 1120 720764 register@apiu.edu 
 หลักสูตรนานาชาติ 720777 ต่อ 1116 720764 registrari@apiu.edu 
ฝ่ายการตลาด 720690 720689 mktngdir@apiu.edu 
หอสมุด หัวหน้า 720771 720771 dirlibr@apiu.edu 
           ผู้ช่วย 720777 ต่อ 1203 720771 mon@apiu.edu 
หอพักนักศึกษา    
 หอพักหญิงรูธ 720743 หรือ 720 777ต่อ 4743  thunya@apiu.edu 
 หอพักหญิงเอสเทอร์ 720744 หรือ 720 777ต่อ 4744 natchadarat@apiu.edu 
 หอพักชายเอลียาห์ 720745 หรือ 720 777ต่อ 4745 maratha@apiu.edu 
 หอพักหญิงอีฟ 720746 หรือ 720 777ต่อ 4746 claraltl@apiu.edu 
 หอพักชายโซโลมอน 720777 ต่อ 2301  tawan@apiu.edu 

 

http://www.apiu.edu/
mailto:studentfinance@missioncollege.edu
mailto:mktngdir@missioncollege.edu
mailto:maratha@apiu.edu
mailto:claraltl@apiu.edu
mailto:tawan@apiu.edu
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วิทยาเขตกรุงเทพฯ 
 
 ที่อยู่  เลขที่ 430 ถนนพิษณุโลก แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต  
   กรุงเทพมหานคร 10300 

โทรศัพท ์ 0 2280 8243-6  
โทรสาร  0 2280 8247 

  
โทรศัพท์และอีเมลของฝ่ายต่างๆ 
                             E-mail Address 
 คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 0 2280 8243-6 ต่อ 211    deannursing@apiu.edu 
 แผนกทะเบียน   0 2280 8243-6 ต่อ 218   registrarb@apiu.edu 
 ฝ่ายการเงิน   0 2280 8243-6 ต่อ 217   financeb@apiu.edu 
 ห้องสมุด   0 2280 8243-6 ต่อ 111   libralianb@apiu.edu 
 หอพักนักศึกษา   0 2281 1422 ต่อ 565   dormb@apiu.edu  
  
 

 
บริเวณด้านหน้าของอาคารบริหาร  
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แผนที่มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชียแผนที่มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย--แปซิฟิกแปซิฟิก  
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  แผนที่ภายในมหาวทิยาลัยนานาชาติเอเชียแผนที่ภายในมหาวทิยาลัยนานาชาติเอเชีย--แปซิฟิกแปซิฟิก  
                                  ส านักงานกลาง อส านักงานกลาง อ..มวกเหล็ก จมวกเหล็ก จ..สระบุรีสระบุรี  
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แผนที่มหาวิทยาลัยนานาชาแผนที่มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชียติเอเชีย--แปซิฟิกแปซิฟิก  
(วิทยาเขตกรุงเทพฯ) 
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          มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเช  ย-แปซิฟิก 

Asia-Pacific International University 
 

 
คณะกรรมการด าเนินงาน 

 1. นางสาวจติตาภา วินิจกุลชัย ประธานกรรมการ 
 2. ดร. กมลนันท์ ทวียรรยงกุล กรรมการ 
 3. นายด ารง สัตยวากย์สกุล  กรรมการ 
 4. นายประไพ ปลายเนตร กรรมการ 
 5. นางสาวพิมพา ชีวาประกอบกจิ กรรมการ 
 6. ดร. เวย์น แฮมรา  กรรมการ 
 7. นางสาวเสาวนีย์ ตันติพูลวินัย  กรรมการ 
 8. นางสุนิษา วลีศิลา กรรมการ 
 9. นางสัจจาภรณ์ แสนค า  กรรมการและเลขานุการ 

 
ออกแบบปกโดย 

 นางสาวพิมพา ชีวาประกอบกจิ 

 นางสาว    น า          า    ง 
 

คู่มือการศึกษา 
เจ้าของ   มหาวิทยาลัยนานาชาตเิอเชีย-แปซิฟิก 

จัดพิมพ์โดย  ส านักรับนักศึกษาและทะเบียน 
มหาวิทยาลัยนานาชาตเิอเชีย-แปซิฟิก 
195 หมู่ 3  ต. มวกเหล็ก อ. มวกเหล็ก  
จ. สระบุรี 18180 

เรียบเรียงโดย  อาจารย์ จิตตาภา  วินจิกุลชยั 
ผู้พิมพ ์   นางสัจจาภรณ์  แสนค า 
พิมพ์คร้ังที ่1   พฤศจิกายน 2552 
จ านวน   500 เล่ม 
พิมพ์ที่   สมชายการพิมพ์  504   ถ. มิตรภาพ  

อ. ปากช่อง  จ. นครราชสีมา 30130 
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