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เสนทางสูบัณฑิต
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา

ÊÒÃ¤³º´Õ

นิสิตนักศึกษาที่ตัดสินใจเลือกศึกษาในสาขาวิชาการตางๆ ของคณะวิทยาการจัดการ
ทุกคนมีเปาหมายเพื่อเขาสู อาชีพที่มั่นคงและเจริญกาวหนาในอนาคต เสนทางสายนี้ ตองผานคําวา
“บัณฑิต” กอน
การเปนบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการจะตองมีทั้งองคความรูสากล มีทักษะในเชิง
อาชีพ มีจริยธรรม มีคุณธรรมที่ดี ตลอดเวลา 4 ป บนเสนทางสายนี้ หนังสือฉบับนี้เปนคูมือสําหรับทุก
คนที่จะตองใชใหเปนประโยชนแกตัวเอง
ขอใหนิสิตและนักศึกษาทุกคนประสบความสําเร็จในการศึกษาเลาเรียน และการ
ดําเนินชีวิต ไดรับปริญญาอยางสมเกียรติ เปนบัณฑิตที่มีคุณภาพ เพื่อนําความรูไปประกอบอาชีพและ
พัฒนาประเทศชาติ เปนคนดีของสังคมตอไป
ดวยความรักและปรารถนาดี

(ดร
ไพฑรย
ากสขข)
(ดร.ไพฑู
รย มมากสุ
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

คณะวิ
คณะวทยาการจดการ
ณฑต
คณะวทิ ยยาการจั
าการจัดการ
การ : เสนทางสู
เเสสนททางสู
างสบ ัณ
ฑฑิิต ประจาปการศกษา
ปประจํ
ระจําปปกาารศึ
รศึกษษาา ๒๕๕๘
๒๕๕๘

สารบัญ
เอกสารแนะนําเสนทางสูบัณฑิต

ขอมูลสวนตัวของนิสิตนักศึกษา
ปฏิทินวิชาการ ประจําปการศึกษาที่ 1/2558
ปฏิทินกิจกรรมนิสิต-นักศึกษา ประจําปการศึกษาที่ 1/2558

1. แนะนํามหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา

ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา
ประวัติสมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ
ปูชนียสถานในมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา
หนวยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา
• สํานักศิลปะและวัฒนธรรมสํานักงานอธิการบดี
• สํานักศิลปะและวัฒนธรรมสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
• สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
• สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
• สํานักกิจการนิสิตนักศึกษา
• สํานักคอมพิวเตอร
• สํานักประชาสัมพันธและสารสนเทศ
• สํานักวิเทศสัมพันธและเครือขายอาเซียน
• สถาบันวิจัยและพัฒนา
• บัณฑิตวิทยาลัย
• สํานักโรงเรียนสาธิต
การบริการและสวัสดิการตางๆสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัย

2. ระเบียบขอบังคับและประกาศเกี่ยวกับการลงทะเบียนและประเมินผล

2.1 ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา วาดวยการประเมินผล
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐
2.2 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา เรื่อง แนวปฎิบัติตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา วาดวยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐
2.3 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา เรื่อง กําหนดเกณฑการลงทะเบียนเรียน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
2.4 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฎบานสมเด็จเจาพระยา วาดวยการโอน
หรือเทียบโอนผลการเรียน และการยกเวนการเรียนรายวิชา พ.ศ. ๒๕๔๙
2.5 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา เรื่อง หลักเกณฑการเทียบโอนความรู
และประสบการณ เขาสูการศึกษาในระบบพ.ศ. ๒๕๕๔
2.6 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎบานสมเด็จเจาพระยา เรื่อง แนวปฏิบัติของคณะกรรมการ
โอนความรูและประสบการณ
2.7 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา เรื่อง หลักเกณฑการใหทุนการศึกษา
ผูที่มีผลการเรียนสูงสุดของสาขาวิชา

หนา
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2.8 หลักเกณฑการขยายสถานภาพของนิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๖
2.9 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา เรื่อง แนวปฎิบัติในการยายสาขาวิชา
ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา

3. ระเบียบขอบังคับและประกาศเกี่ยวกับการเงิน

3.1 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎบานสมเด็จเจาพระยาเรื่อง กําหนดเกณฑ
การลงทะเบียนหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๑
3.2 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยาเรื่องการเก็บเงินบํารุงการศึกษาและ
คาเลาเรียน สําหรับนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘
3.3 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา เรื่อง การเก็บคาธรรมเนียมพิเศษ
เพื่อพัฒนาสาขาวิชา คาจัดบริการและสวัสดิการ สําหรับนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี
3.4 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา เรื่อง การเก็บคาธรรมเนียมพิเศษเพื่อ
พัฒนาสาขาวิชา สําหรับ นักศึกษา ระดับปริญญาตรี (เพิ่มเติม)

4. ระเบียบขอบังคับและประกาศมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับงานกิจการนิสิต และนักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ

4.1 ประกาศสถาบันราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับคะแนนความประพฤติ
ของนักศึกษา
4.2 การใช TRENDS Model ในมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา

5. แนะนําคณะวิทยาการจัดการ

ปรัชญา วิสัยทัศน และพันธกิจ ของคณะวิทยาการจัดการ
ประวัติความเปนมาของคณะวิทยาการจัดการ
คณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ
คณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ
รูปคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนคณะวิทยาการจัดการ
รายชื่อคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนคณะวิทยาการจัดการ

6. รายละเอียดโครงสรางหลักสูตร แผนการศึกษาและบุพวิชา ของคณะวิทยาการจัดการ
ประจําปการศึกษา 2558
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

7. ภาคผนวก

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและปฏิบัติการ
สาขาวิชาการเปนผูประกอบการ
สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน
สาขาวิชาการโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
สาขาวิชาการประชาสัมพันธและการสื่อสารองคการ
สาขาวิชาการทองเที่ยว

แบบคํารองประเภทตางๆ ที่เกี่ยวกับงานวิชาการ
คูมือการใชงานระบบคลังขอสอบออนไลน สําหรับนิสิต-นักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ
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237
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1

ขอมูลสวนตัวและประวัติการลงทะเบียน
นิสิต – นักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ
ชื่อ - สกุล______________________________________ รหัสประจําตัว______________________________
หลักสูตร_______________________________________ สาขาวิชา_________________________________
เปนนิสิต นักศึกษา ประเภท
{ ภาคปกติ
{ ภาคพิเศษ
{ อื่น ๆระบุ__________________________________
เลขที่บัญชีบัตรประจําตัวนิสิตนักศึกษา_____________________________________________________________
วันเริ่มเขาเรียน________________________ วันสิ้นสุดระยะเวลาเรียน__________________________________
อาจารยที่ปรึกษา_____________________________________________________@_______________________
สถานที่ติดตอหอง_________อาคาร_____________ เวลา__________________ _______________________

2 คณะวทยาการจดการ
คคณะวิ
ณะวิทยยาการจั
าการจัดการ
การ : เสนทางสู
เเสสนททางสู
างสบ ณฑต
ัณฑฑิิต ประจาปการศกษา
ปประจํ
ระจําปปกาารศึ
รศึกษษาา ๒๕๕๘
๒๕๕๘
ชื่อ – นามสกุล
รหัสประจําตัว
หลักสูตร
ระดับ
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุมวิชา
1.1. กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
บังคับเรียน 9 หนวยกิต

ภาคเรียนที่

1.2. กลุมวิชามนุษยศาสตร
บังคับเรียน 6 หนวยกิต
1.3. กลุมวิชาสังคมศาสตร
บังคับเรียน 6 หนวยกิต
1.4. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
บังคับเรียน 9 หนวยกิต

2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
ลําดับ
ภาคเรียนที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
2.2 กลุมวิชาบังคับ
ลําดับ
ภาคเรียนที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

รหัสวิชา
2001101
2001102
2001103
1002101
2002102
2003101
2003102
4004101
4004102
4004103

ชื่อวิชา
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบคนสารสนเทศ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อนบาน
การพัฒนาพฤติกรรมมนุษย
สุนทรียนิยม
สังคมไทยและสังคมโลก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
วิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวิต
การคิดและการตัดสินใจ
เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ
2. หมวดวิชาเฉพาะดาน

หมูเรียน

นก
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

เกรด

หนวยกิต
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หมูเรียน

นก

เกรด

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หมูเรียน

นก

เกรด

หนวยกิต

คณะวิ
คณะวทยาการจดการ
ณฑต
คณะวทิ ยยาการจั
าการจัดการ
การ : เสนทางสู
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ปประจํ
ระจําปปกาารศึ
รศึกษษาา ๒๕๕๘
๒๕๕๘
2.3 กลุมวิชาเลือก
ลําดับ
1.

หนวยกิต

ภาคเรียนที่

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หมูเรียน

นก

เกรด

2.4 กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ
ลําดับ
ภาคเรียนที่
1.
2.

หนวยกิต
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หมูเรียน

นก

เกรด

ลําดับ
1.
2.
3.
4.
5.

รหัสวิชา

หมูเรียน

นก

เกรด

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ภาคเรียนที่

พักการเรียน
ครั้งที่
1.
2.
3.
4.
5.

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ชื่อวิชา

ภาคเรียนที่

ขอยกเวนวิชาเรียน
ขอโอนผลการเรียน
เรียนสมทบตาง ม. ราชภัฏ
ครั้งที่
ภาคเรียนที่
1.
2.
3.

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

หนวยกิต
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-----------------------------------------------
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ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยาเปนสถานศึกษาที่กอตั้งมาครบ 100 ป ใน พ.ศ.2539 สถานศึกษา
อันมีชื่อวา “บานสมเด็จเจาพระยา” เกิดจากพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวรัชกาลที่ 5
ที่จะตั้งโรงเรียนแบบ public school ของอังกฤษ โดยโปรดใหจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อดําเนินการเรื่องนี้ มีเจาพระยา
ภาสกรวงศ เสนาบดีกระทรวงธรรมการเปนประธาน ที่ประชุมเห็นวาจวนของสมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ
(ชวง บุญนาค) ซึ่งพระยาสีหราชเดโชชัย หลานปูของสมเด็จเจาพระยาฯ ไดนอมเกลาฯ ถวายไวตั้งแตป พ.ศ.2433
เปนที่กวางขวางใหญโตเห็นสมควรจัดตั้งเปนโรงเรียน ใหชื่อวา “โรงเรียนราชวิทยาลัย” เปดเรียนตั้งแตวันที่ 17
มีนาคม 2439 แตชาวบานนิยมเรียกวา “โรงเรียนฟากขะโนน” หรือ "โรงเรียนบานสมเด็จเจาพระยา" ตราของ
โรงเรียนเปนรูป จุฬามงกุฏ การแตงกายนุงผาสีครามแก เสื้อขาว มีนายเอ ซี คารเตอร เปนอาจารยใหญ
ครั้นตอมาการศึกษาขยายตัวขึ้นเปนลําดับ ทําใหสถานที่คับแคบลง โรงเรียนราชวิทยาลัยจึงยายไปอยูที่
ตําบลไผสิงโต ปทุมวัน ขางวังสระปทุมวัน จวนของสมเด็จเจาพระยาฯ ก็วางลง ในขณะนั้นการศึกษาระหวางหัวเมือง
กับกรุงเทพมหานคร เหลื่อมล้ํากันมาก เนื่องจากคุณภาพของครูแตกตางกัน กระทรวงธรรมการจึงไดจัดตั้งโรงเรียน
ฝกหัดครูขึ้นที่จวนของสมเด็จเจาพระยาฯ เรียกวา "โรงเรียนฝกหัดครูฝงตะวันตก" สําหรับผลิตครูที่มีคุณภาพเพื่อ
สอนในหัวเมือง เริ่มเปดสอนเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2446 มีหลวงบําเน็จวรญาณ เปนอาจารยใหญ
การจัดการศึกษาฝกหัดครูระยะนั้นไดขยายตัวออกไปตางจังหวัดมากขึ้น จึงทําใหความจําเปนที่จะสงนักเรียน
มาเรียนในกรุงเทพฯ ที่บานสมเด็จเจาพระยาลดนอยลง ทางราชการเห็นวาการฝกหัดอาจารยที่มีอยูเดิมจะใหได
ประโยชนอยางสูง ควรจัดเปนโรงเรียนประจํา จึงใหยายโรงเรียนฝกหัดอาจารยเทพศิรินทร ซึ่งเปนนักเรียนกลางวันมา
อยูที่โรงเรียนฝกหัดครูฝงตะวันตกแลวเรียกชื่อใหมวา “โรงเรียนฝกหัดอาจารยฝงตะวันตก” เมื่อ พ.ศ.2449 ขุน
วิเทศดรุณกิจเปนอาจารยใหญ และตอมาเรียกวา “โรงเรียนฝกหัดอาจารยบานสมเด็จเจาพระยา”
พ.ศ.2456 พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลาเจาอยูหัวไดโปรดเกลาฯ ใหโรงเรียนฝกหัดอาจารยบา นสมเด็จ
เจาพระยาไปสังกัดเปนแผนกหนึ่งของโรงเรียนขาราชการพลเรือน (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยในปจจุบัน) แตยังตั้งอยูที่
เดิมจนถึง พ.ศ.2458 จึงไดยายโรงเรียนฝกหัดอาจารยไปอยูทวี่ ังใหม (กรีฑาสถานแหงชาติในปจจุบัน) ทําให “จวน”
วางลงอีกครั้ง ทางราชการจึงไดตั้งโรงเรียนมัธยมขึ้น ณ จวนสมเด็จเจาพระยาขึ้นใหม เรียกวา “โรงเรียนมัธยมบาน
สมเด็จเจาพระยา” เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2458 รับนักเรียนประจํา โดยมีโรงเรียนใกลเคียงเขารวมเปนสาขาของ
สถานศึกษาแหงนี้ ไดแก โรงเรียนมัธยมวัดอนงค โรงเรียนสุขุมมาลัย (ตั้งอยูบริเวณวัดพิชัยญาติ) และโรงเรียนประถม
วัดอนงค มีพระยาประมวลวิชาพูล เปนอาจารยใหญ
โรงเรียนมัธยมบานสมเด็จเจาพระยาเปนโรงเรียนที่มีชื่อเสียงมาตั้งแตอดีต สีประจําโรงเรียนคือ มวงและขาว
อักษรยอของโรงเรียนคือ บ.ส. มีคติพจนประจําโรงเรียนคือ “สจฺจํ เว อมตา วาจา” และตราประจําโรงเรียนคือรูป
เสมา สุริยมณฑล เพื่อเปนเกียรติแดสมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ สัญลักษณที่กลาวมานี้เปนรากฐานสําคัญ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยามาจนถึงปจจุบนั เมื่อ พ.ศ. 2473 ทางราชการไดสรางสะพานปฐมบรม
ราชานุสรณ (สะพานพุทธ) และไดตัดถนนผานโรงเรียนมัธยมบานสมเด็จเจาพระยา สถานที่นี้จึงถูกรื้อถอนไมสามารถทํา
เปนโรงเรียนไดอีกตอไป พระยาวิเศษศุภวัตรซึ่งเปนอาจารยใหญโรงเรียนมัธยมบานสมเด็จเจาพระยาอยูในสมัยนั้น ได
เจรจาผานกระทรวงธรรมการเพื่อขอแลกเปลี่ยนสถานที่กับโรงเรียนศึกษานารีซึ่งเปนโรงเรียนขนาดเล็กและมีนักเรียน
จํานวนนอย ดังนั้นสถานที่ของโรงเรียนศึกษานารีเดิม จึงกอสรางเปนโรงเรียนมัธยมบานสมเด็จเจาพระยา และกระทรวง
พระคลังมหาสมบัติยังไดมอบที่ดินบริเวณตําบลบางไสไก และตอนใตของโรงเรียนศึกษานารีเดิมเพื่อสรางหอนอนและ
หองเรียน และไดยายนักเรียนมาอยู ณ ที่แหงใหมนี้ ตั้งแต พ.ศ. 2475 เปนตนไป ซึ่งเปนสถานที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บานสมเด็จเจาพระยาในปจจุบัน ขณะนั้นมีการศึกษาถึงชั้นมัธยมตอนปลาย (ม.7 - ม.8)
ใน พ.ศ. 2484 กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายผลิตครูมากขึ้น จึงใหเปดสอน แผนกฝกหัดครูอีกแผนกหนึ่ง มี
ชื่อเรียกวา “โรงเรียนฝกหัดครูบานสมเด็จเจาพระยา” คูกับโรงเรียนมัธยมบานสมเด็จเจาพระยา แผนกฝกหัดครูแหง
นี้เปดรับนักเรียนทุนของจังหวัด ที่สําเร็จการศึกษาชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 6 และไดเปดสอนหลักสูตรประโยคครูประถม
(ป.ป.) เปนโรงเรียนประจํา ตอมาใน พ.ศ. 2499 ไดยุบหลักสูตรดังกลาวและเปดสอนหลักสูตร ประกาศนียบัตร
วิชาการศึกษา และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชัน้ สูง

คณะวิ
คณะวทยาการจดการ
ณฑต
คณะวทิ ยยาการจั
าการจัดการ
การ : เสนทางสู
เเสสนททางสู
างสบ ัณ
ฑฑิิต ประจาปการศกษา
ปประจํ
ระจําปปกาารศึ
รศึกษษาา ๒๕๕๘
๒๕๕๘
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พ.ศ. 2501 โรงเรียนฝกหัดครูบา นสมเด็จเจาพระยาไดยกฐานะเปนวิทยาลัยครูบา นสมเด็จเจาพระยา และ
โรงเรียนมัธยมศึกษาบานสมเด็จเจาพระยาไดเปลี่ยนชื่อเปนโรงเรียนสาธิตวิทยาลัยครูบา นสมเด็จเจาพระยา
วิทยาลัยครูบานสมเด็จเจาพระยาไดขยายการจัดการศึกษาเพือ่ ผลิตครูมาเปนลําดับ ใน พ.ศ. 2516 ไดเปด
สอนในระดับปริญญาตรี หลักสูตรประโยคอุดมศึกษา ตอมาในป พ.ศ. 2518 กระทรวงศึกษาธิการ ไดประกาศใช
พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู วิทยาลัยครูบานสมเด็จเจาพระยา จึงไดเปดสอนระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษา
ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) จนกระทั่ง พ.ศ. 2527 จึงไดเปดสอนระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการอื่น ๆ เพิ่มขึ้น ไดแก
สาขาวิชาวิทยาศาสตร และสาขาวิชาศิลปศาสตร และยังไดเปดระดับอนุปริญญา หลักสูตร 2 ป นับเปนการขยาย
การศึกษาในระดับอุดมศึกษาอยางกวางขวาง ในปเดียวกันนีว้ ิทยาลัยครูบานสมเด็จเจาพระยาไดรวมกลุมกับ
วิทยาลัยครูกลุมนครหลวง 6 แหง เรียกชื่อวา “วิทยาลัยครูบานสมเด็จเจาพระยา สหวิทยาลัยรัตนโกสินทร”
วันที่ 14 กุมภาพันธ พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ
พระราชทานชื่อ “ สถาบันราชภัฏ ” เปนชื่อสถาบันการศึกษาในกรมการฝกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ แทนชื่อ
“วิทยาลัยครู” วิทยาลัยครูบานสมเด็จเจาพระยา จึงไดรบั พระราชทานนามใหมวา “ สถาบันราชภัฏบานสมเด็จ
เจาพระยา ” และจากพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 สถาบันราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยาสามารถจัด
การศึกษาในระดับปริญญาตรี โท และเอก ในสาขาวิชาตางๆ ได นับไดวา สถาบันราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา
เปนสถาบันที่มีเกียรติประวัติดีงามมาโดยตลอด และเปนความภาคภูมิใจของนักศึกษาทุกคน ที่ไดสําเร็จการศึกษา
จากสถาบันแหงนี้
วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 สถาบันไดรับการสถาปนาเปน “มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จ
เจาพระยา” ตามพรบ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
ประวัติสมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ
สมเด็จ เจ าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ (ชว ง บุน นาค) เปนมหาบุรุษของไทยที่ส รา งคุณ ประโยชนแ ก
ประเทศชาติอยางใหญหลวง ทานเปนศูนยรวมจิตใจของทุกคนในมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา และ
ชุมชนใกลเคียง เนื่องจากที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา และบริเวณโดยรอบเคยเปนจวนและ
ที่ดินของทานมากอนทุกๆ คนในมหาวิทยาลัยราชภัฏแหงนี้จึงเคารพเทิดทูนทาน โดยขนานนามทานวา “เจาพอ”
และเรียกตนเองวา “ลูกสุริยะ” เนื่องจากทานไดรับพระราชทานตรามหาสุริยมณฑลจากพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว ซึ่งเปนตราประจําตัวและยึดถือเปนสัญลักษณแทนตัวทานมาโดยตลอด
สมเด็จ เจ าพระยาบรมมหาศรีสุ ริย วงศเป นบุ ตรคนใหญ ของสมเด็จเจา พระยาบรมมหาประยู รวงศ (ดิ ศ
บุนนาค) และทานผูหญิงจัน เกิดในตอนปลายรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมาราช เมื่อวันที่ 23
ธันวาคม พ.ศ.2351 มีพี่นองรวมบิดามารดาเดียวกันรวม 9 คน บรรพบุรุษของตระกูลบุนนาคเปนเสนาบดีคนสําคัญ
มาตั้ง แตส มั ยอยุ ธยา และไดรับ ราชการแผ น ดิน สื บทอดต อกัน มา สมเด็ จเจ าพระยาบรมมหาศรีสุริย วงศได รับ
การศึกษา และฝ กฝนวิช าการตา ง ๆ เป นอย างดี เนื่องจากบิดาของทา นเป นเจ าพระยาพระคลั งเสนาบดีวา การ
ตางประเทศ และวาการปกครองหัวเมืองชายฝงทะเลมากอน สมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศมีความสนใจใน
ภาษาอังกฤษ สามารถพูดและอานตําราภาษาอังกฤษในสมัยนั้นไดอยางคลองแคลว ทานไดคบหากับชาวตะวันตก ที่
เขามาในประเทศไทยในสมัยนั้น โดยเฉพาะหมอบรัดเลย ทานยังเปนบุคคลสําคัญในการเจรจา และทําสัญญากับชาติ
ตะวันตก ที่เขามาติดตอกับไทยในสมัยรัชกาลที่ 3 และรัชกาลที่ 4 โดยตลอด นอกจากนี้ยังมีความสามารถในการตอ
เรือแบบฝรั่ง จนสามารถตอเรือกํา ป น ขนาดใหญ เป น จํา นวนหลายลํ า ท า นยั ง มี ค วามสนใจในความรูอื่นๆ เช น
วรรณคดี การคาการปกครอง เปนตน
สมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศไดถวายตัวเปนมหาดเล็กในสมัยรัชกาลที่ 2 และรับราชการมาโดย
ตลอดจนถึงสมัยรัชกาลที่ 5 มีตําแหนงราชการในระดับสูงคือ เปนอัครมหาเสนาบดีที่สมุหกลาโหมในสมัยรัชกาลที่ 4
และดํารงตําแหนงผูสําเร็จราชการ แผนดินเมื่อครั้งรัชกาลที่ 5 ยังทรงพระเยาว ภายหลังจากที่ลาออกจากราชการ
ในบั้นปลายชีวิต ทานยังไดรับแตงตั้งใหเปนที่ปรึกษาราชการแผนดินจนถึง แกพิราลัย นับเปนมหาบุรุษคนสําคัญของ
ประเทศชาติที่ประกอบคุณงามความดีจนเปนที่ประจักษแกคนทั้งปวง ดังบันทึกของ เซอรจอหน เบาวริ่ง ทูตอังกฤษที่
เขามาติดตอกับไทยในสมัยรัชกาลที่ 4 ซึ่งกลาวไววา “ เจาพระยาศรีสุริยวงศคนนี้ ถาไมเปนคนเจามารยา หรือคน
รักบานเมืองของตนก็ตาม ตองยอมรับวาฉลาดลวงรูการล้ําคนทั้งหลายที่เราไดพบในที่นี้ ทั้งมีกริยาอัชฌาสัย

10 คณะวทยาการจดการ
คคณะวิ
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Ă÷ŠćÜñĎšéĊ ĒúąøĎšÝĆÖóĎéÝćđĀöćąĒÖŠÖćú” óøąïćìÿöđéĘÝóøąÝčúÝĂöđÖúšćđÝšćĂ÷ĎŠĀĆüìøÜêøąĀîĆÖóøąìĆ÷Ēúą÷Ö÷ŠĂÜ
đÖĊ÷øêĉÙčè×ĂÜìŠćîüŠć “ÙøĆĚîëċÜøĆßÖćúðŦÝÝčïĆî ĕéšøĆïêĞćĒĀîŠ ÜñĎšÿĞćđøĘÝøćßÖćøĒñŠîéĉîÞúĂÜóøąđéßóøąÙčèēé÷
ĂĆí÷ćýĆ÷ đìĊę÷Üíøøö àČęĂêøÜöĉĕéšĒúđÖøÜñĎšĔé ÝąüŠćÖúŠćüêĆéÿĉîÖćøÿĉęÜĔéÝąĔĀšđðŨîÙčèðøąē÷ßîŤēé÷ìĆęüÖĆî ĒúąđðŨî
ĒïïĂ÷ŠćÜêŠĂĕðõć÷Āîšć ÿĉĚîÖćúîćî” ÿöđéĘÝđÝšćóøą÷ćïøööĀćýøĊÿčøĉ÷üÜýŤÿöøÿÖĆïìŠćîñĎšĀâĉÜÖúĉęî öĊïčêøĒúą
íĉéćøüöÖĆî 4 Ùî ĔîïĆĚîðúć÷ßĊüĉê ×ĂÜìŠćîöĆÖÝąóĆÖĂ÷ĎŠìĊęđöČĂÜøćßïčøĊ ĒúąëċÜĒÖŠóĉøćúĆ÷éšü÷ēøÙúöïîđøČĂìĊęðćÖ
ÙúĂÜÖøąìčŠöĒïî ÝĆÜĀüĆéøćßïčøĊ øüöĂć÷č 74 ðŘ đöČęĂüĆîìĊę 19 öÖøćÙö ó.ý. 2425 ëćïĆîøćßõĆäïšćîÿöđéĘÝ
đÝšćóøą÷ćÝċÜĕéšÝĆéóĉíĊøĞćúċÖëċÜìŠćîĔîüĆîìĊę 19 öÖøćÙö ×ĂÜìčÖðŘ đøĊ÷ÖüŠćǰüĆîÙúšć÷üĆîóĉøćúĆ÷ÿöđéĘÝđÝšćóøą÷ćïøö
öĀćýøĊÿčøĉ÷üÜýŤ ÝċÜđðŨîýĎî÷Ťøüö×ĂÜìčÖÙîĔîÿëćïĆîĒĀŠÜîĊĚìĊęÝąðøąÖĂïÙčèÙüćöéĊìĆĚÜðüÜ ĒúąöĊÙüćöÿćöĆÙÙĊêŠĂÖĆî
đóČęĂđìĉéìĎîđÖĊ÷øêĉ×ĂÜìŠćîêúĂéĕð

ĂîčÿćüøĊ÷Ť “ÿöđéĘÝđÝšćóøą÷ćïøööĀćýøĊÿčøĉ÷üÜýŤ”
ǰǰ;F58^>G5$5A$.5*7%5(4%&5 #4G5-$>E > G5!&3%5 3!0; -5*&8%J0-$>E > G5!&3%5
ïøööĀćýøĊÿčøĉ÷üÜýŤ đðŨîýøĊÿÜŠć×ĂÜöĀćüĉì÷ćúĆ÷ ĂîčÿćüøĊ÷ŤĒĀŠÜîĊĚđøĉęöÖŠĂÿøšćÜöćêĆĚÜĒêŠüĆîìĊę 19 öÖøćÙö ó.ý. 2519
ĒúąÿĞćđøĘÝđøĊ÷ïøšĂ÷ĔîðŘêŠĂöć ÙČĂĔîüĆîìĊę 19 öÖøćÙö ó.ý. 2520 éšü÷ÙüćöøŠüööČĂÝćÖÙèćÝćø÷Ť îĆÖýċÖþć
ÿöćÙöýĉþ÷ŤđÖŠćïšćîÿöđéĘÝđÝšćóøą÷ć ýĉþ÷ŤđÖŠć×ĂÜöĀćüĉì÷ćúĆ÷ìčÖøčŠîìć÷ćìñĎšÿČïÿÖčú×ĂÜÿöđéĘÝđÝšćóøą÷ćĄ Ēúą
ïčÙÙúìĆęüĕð àċęÜĕéšÿúąÖĞćúĆÜÖć÷ ÖĞćúĆÜĔÝ ĒúąÖĞćúĆÜìøĆó÷Ť éšü÷ýøĆìíćĒøÜÖúšćÝîïøøúčüĆêëčðøąÿÜÙŤìĊęÖĞćĀîéĕüšÙČĂ
đóČęĂøĞćúċÖëċÜóøąÙčè×ĂÜÿöđéĘÝđÝšćóøą÷ćïøööĀćýøĊÿčøĉ÷üÜýŤĒúąđìĉéìĎîđñ÷ĒóøŠđÖĊ÷øêĉðøąüĆêĉ×ĂÜìŠćîîĂÖÝćÖîĊĚ÷ĆÜ
öčŠÜĀüĆÜĔĀšđðŨîđÙøČęĂÜñĎÖóĆî÷ċéđĀîĊę÷üÝĉêĔÝ×ĂÜìčÖė ÙîĔîöĀćüĉì÷ćúĆ÷øćßõĆäïšćîÿöđéĘÝđÝšćóøą÷ć ÖćøÝĆéÿøšćÜ
Ăîč ÿ ćüøĊ÷Ť “ÿöđéĘ Ý đÝš ć óøą÷ćïøööĀćýøĊ ÿč øĉ÷ üÜýŤ ”ðøąÿïÙüćöÿĞ ć đøĘ Ý Ă÷Š ć Ü÷ĉę Ü đöČę Ăÿøš ć ÜĂîč ÿ ćüøĊ ÷Ť Ē ĀŠ Ü îĊĚ Ē úš ü
öĀćüĉì÷ćúĆ÷÷ĆÜĕéšîĞćđÜĉîìĊęđĀúČĂÝćÖÖćøïøĉÝćÙöćÝĆéêĆĚÜ “öĎúîĉíĉÿöđéĘÝđÝšćóøą÷ć” đóČęĂßŠü÷đĀúČĂîĆÖýċÖþć×ĂÜ
öĀćüĉì÷ćúĆ÷ĒĀŠÜîĊĚ ĒúąĕéšéĞćđîĉîÜćîöćÝîëċÜðŦÝÝčïĆî îĂÖÝćÖîĊĚ÷ĆÜĕéšîĞćđÜĉîìĊęđĀúČĂÝćÖÖćøïøĉÝćÙđóČęĂÖŠĂÿøšćÜ
Ăîč ÿ ćüøĊ ÷Ť éĆ Ü ÖúŠ ć ü öćïĎ ø èąĒúąÖŠĂÿøšćÜðĎ ß îĊ ÷ÿëćîìĊęÿĞ ć ÙĆâĂĊÖĒĀŠÜĀîċę Ü ×ĂÜöĀćüĉ ì ÷ćúĆ÷ øćßõĆ ä ïš ć îÿöđéĘ Ý
đÝšćóøą÷ćĕéšĒÖŠýćúÿöđéĘÝĄ

ýćúÿöđéĘÝĄ ĒúąýćúđÝšćìĊę

ýćúÿöđéĘÝđÝšćóøą÷ćïøööĀćýøĊÿčøĉ÷üÜýŤ ĀøČĂìĊęđøĊ÷ÖÖĆîìĆęüė ĕðüŠć ýćúÿöđéĘÝĄ ĀøČĂýćúđÝšćóŠĂ đðŨîýćúìĊę
ðøąéĉþåćîøĎððŦŪîÙøċęÜĂÜÙŤ ×ĂÜÿöđéĘÝđÝšćóøą÷ćïøööĀćýøĊÿčøĉ÷üÜýŤĔîĂćÙćøĕì÷ĒïïÿĊęöč× êĆĚÜĂ÷ĎŠĀîšćêċÖüĉđýþýčõ
üĆêøŤ ĀĆîĀîšćĕðìćÜìĉýêąüĆîĂĂÖÿŠüîìćÜìĉýđĀîČĂöĊĂćÙćøÙèąÙøčýćÿêøŤàċęÜêĆĚÜĂ÷ĎŠëĆéĕð ÙüćöýĆÖéĉĝÿĉìíĉĝ×ĂÜýćú
ÿöđéĘÝĄ đðŨîìĊęðøąÝĆÖþŤÖĆîéĊĔîïøøéćúĎÖÿčøĉ÷ąĒúąïčÙÙúìĆęüĕðìĊęöĊ ÙüćöđÙćøóýøĆìíćĔîÿöđéĘÝđÝšćóøą÷ćĄ ýćú
ÿöđéĘÝĄ đÖŠćĒêŠđéĉöêĆĚÜĂ÷ĎŠïøĉđüèüÜđüĊ÷îđúĘÖ êŠĂöćóøą÷ćüĉđýþýčõüĆêøŤ ĂćÝćø÷ŤĔĀâŠē øÜđøĊ÷îöĆí÷öïšćîÿöđéĘ Ý
đÝšćóøą÷ć ĕéšÿøšćÜýćúÿöđéĘÝĄ ×ċĚîöćĔĀöŠĔîïøĉđüèéšćîĀúĆÜ×ĂÜêċÖüĉđýþýčõüĆêøŤ ĒêŠðŦÝÝčïĆîîĊĚđøĊ÷ÖüŠćýćúđÖŠć ĀøČĂ
ýćúđÝšćìĊę öĊúĆÖþèąÙúšć÷ýćúóøąõĎöĉ êĆĚÜĂ÷ĎŠïîđ×ć×îćéđúĘÖìĊęÖŠĂÿøšćÜ×ċĚîöć ÿĎÜÝćÖóČĚîéĉîðøąöćè 3 đöêø đöČęĂðŘ
2514 ÙèąÖøøöÖćøéĞćđîĉîÖćøÖŠĂÿøšćÜĂćÙćøðøąëöÿćíĉêĕéšìĞćóĉíĊđÙúČęĂî÷šć÷ĕðÿøšćÜĕüšĀîšćĂćÙćøðøąëöÿćíĉêàċęÜ
öĊÙüćöÿü÷ÜćöĒúąđĀöćąÿö÷ĉęÜ×ċĚî
êŠĂöćĂćÝćø÷ŤÝøĎâ üÜýć÷ĆèĀŤ ĂéĊêðúĆéÖøąìøüÜýċÖþćíĉÖćø àċęÜđðŨîĂćÝćø÷ŤĔĀâŠ×ĂÜēøÜđøĊ÷îïšćîÿöđéĘÝ
đÝšćóøą÷ćÿöĆ÷îĆĚîĕéšøŠüöÖĆïÙèćÝćø÷ŤĒúąñĎšöĊÝĉêýøĆìíć đóČęĂïøĉÝćÙìčîìøĆó÷ŤÖŠĂÿøšćÜýćúÿöđéĘÝĄ ×ċĚîĔĀöŠ ïîóČĚîìĊę
ĂĆîđðŨîýćúÿöđéĘÝĄ ðŦÝÝčïĆî ĒúąĕéšÞúĂÜýćúÝîđðŨîðøąđóèĊïüÜÿøüÜĒúąÿĆÖÖćøąìčÖ ė ðŘ ÖćúđüúćñŠćîĕð ýćú
đéĉöìøčéēìøöĒúąÙĆïĒÙï ÝċÜĕéšïĎøèąĒúąÖŠĂÿøšćÜĔĀöŠ ēé÷îĞćđÜĉîÝćÖÖćøïøĉÝćÙÿøšćÜĂîčÿćüøĊ÷ŤìĊę÷ĆÜđĀúČĂĂ÷ĎŠöć
ïĎøèąÖŠĂÿøšćÜÿĞćđøĘÝúÜđöČęĂðúć÷ ó.ý. 2521

เส้นทางสู่บณ
ั ฑิต
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การ : เสนทางสู
เเสสนททางสู
างสบ ัณ
ฑฑิิต ประจาปการศกษา
ปประจํ
ระจําปปกาารศึ
รศึกษษาา ๒๕๕๘
๒๕๕๘
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รอยพระบาทประทับ ณ แผนดินบานสมเด็จ
ผูเขียน ผศ.กลอยใจ โสภณปาล ประธานกรรมการมูลนิธิสมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุรยวงศ (ชวง บุนนาค)
ทุกชีวิตที่อยูในแผนดิน “บานสมเด็จเจาพระยา” ปจจุบันบางทานคงจะทราบความเปนมาและประวัติของ
สถานที่แหงนี้ดี แลวคงจะไมตองบอกกลาวซ้ําอีกครั้ง แตสิ่งที่อยากบอกเพื่อใหทุกทานภูมิใจและบอกตอๆกันไ ป
เรื่องราวจะไดไมหยุดอยูเฉพาะรุนนี้
เหตุที่ใหชื่อเรื่องนี้วา “รอยพระบาทประทับ ณ แผนดินบานสมเด็จ ” เพราะแผนดินนี้ นอกจากจะเปนที่ดิน
ของ “เจาพอ” แลว ยังเปนสถานที่ราชการที่ไดรับพระมหากรุณาธิคุณ จากลนเกลาฯหลายพระองคไดเสด็จพระราช
ดําเนินประทับ รอยพระบาทไว ณ สถาบันการศึกษาแหงนี้ทั้ง 2 บริเวณ คือ บริเวณมหาวิทยาลัย (เขตนอก) และ
บริเวณโรงเรียนสาธิต (เขตใน) อีกทั้งสมเด็จพระสังฆราชฯ ก็ไดเสด็จ ณ สถานที่แหงนี้ถึง 3 ครั้ง จึงขอบอกเลา
เรื่องราวในอดีต เพื่อใหทุกทาน ปติและภูมิใจในสถาบันการศึกษาของเหลา “ลูกสุริยะ” สรุปดังนี้
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯและสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเสด็จพระ
ราชดําเนินทรงประกอบพิธีเปดอนุสาวรียสมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ (ชวง บุนนาค) เมื่อวันที่ 10 เมษายน
2523 นับวาเปนสิริมงคลอันยิ่งใหญตอสถาบันการศึกษาแหงนี้ และถือเปนเกียรติยศยิ่งตอสมเด็จเจาพระยาบรมมหา
ศรีสุริยวงศ (ชวง บุนนาค) ที่ไดรับพระมหากรุณาธิคุณจากลนเกลาฯทั้งสองพระองคเสด็จพระราชดําเนินมาทรงเปด
อนุสาวรียดวยพระองคเอง
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จประทับรอยพระบาทถึง 3 ครั้ง
ครั้งแรก สมเด็จพระสังฆราช เสด็จเปนประธานจุดเทียนชัย ในพิธีพุทธาภิเศกเหรียญและพระกริ่ง สมเด็จ
เจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ (ชวง บุนนาค) รุนที่ 1 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2519
ครั้งที่สอง สมเด็จพระสังฆราชเสด็จเปนประธานในพิธีวางศิลาฤกษ อาคาร 100 ป ศรีสุริยวงศเมื่อวันที่ 19
มกราคม 2537
ครั้งที่สาม สมเด็จพระสังฆราชเสด็จเปนประธานในพิธีเททองรูปปน พระกริ่งและเหรียญสมเด็จเจาพระยา
บรมมหาศรีสุริยวงศ (ชวง บุนนาค) รุนที่ 3 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2539
สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จมาทรงประกอบพิธีเปดอาคาร 2 ครั้ง
ครั้งแรกสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จเปดอาคารศูนยศิลปวัฒนธรรมเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2532
ครั้งที่สอง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ เสด็จเปดอาคาร 100 ป ศรีสุริยวงศ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน
2540
สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร เสด็จทรงประกอบพิธีเปด
อาคารบรรณราชนครินทร ซึ่งพระองคพระราชทานชื่ออาคารดังกลาวดวย เมื่อวันที่ 8 กรกฏาคม 2545
พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ เสด็จทรงประกอบพิธีเปดอาคารสมเด็จ
เจาพระยาบรมมหาประยูรวงศ (ดิศ บุนนาค) สมเด็จเจาพระยาบรมมหาพิชัยญาติ (ทัต บุนนาค) และสมเด็จ
เจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ (ชวง บุนนาค) ในวาระ 200 ป วันสมภพสมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ เมื่อ
วันที่ 23 ธันวาคม 2551
ผูเขียนนําเรื่องนี้ มากล าว ดวยประสงคจะใหลูกสุ ริยะทั้งหลายและทุกชี วิตในบานสมเด็ จเจา พระยา ได
ตระหนักและมีความภูมิใจในแผนดินประวัติศาสตรที่มีอายุยืนยาวกวา 100 ป เพื่อจะไดรวมกันสรางความดีและถวาย
ความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย โดยยึดถือแบบอยางของสมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ (ชวง
บุนนาค) ที่มีความจงรักภักดีตอพระมหากษัตริยแหงราชวงศจักรี หาผูใดเสมอมิได ขอให “ลูกสุริยะ”ทุกทานไมวาทาน
จะอยู ณ สถานที่ใด จงพรอมใจกันมารับความเปนสิริมงคลอันยิ่งใหญ และความปลื้มปติยินดีโดยทั่วหนากัน เก็บไว
ในความทรงจําของทาน ตราบนิรันดร

12 คณะวทยาการจดการ
คคณะวิ
ณะวิทยยาการจั
าการจัดการ
การ : เสนทางสู
เเสสนททางสู
างสบ ณฑต
ัณฑฑิิต ประจาปการศกษา
ปประจํ
ระจําปปกาารศึ
รศึกษษาา ๒๕๕๘
๒๕๕๘

หนวยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา แบงหนวยงานออกเปน 15 หนวยงาน ดังนี้
คณะครุศาสตร
9. สํานักกิจการนิสิต- นักศึกษา
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
10. สํานักคอมพิวเตอร
คณะวิทยาการจัดการ
11. สํานักประชาสัมพันธและสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
12. สํานักวิเทศสัมพันธและเครือขายอาเซียน
สํานักงานอธิการบดี
13. สถาบันวิจัยและพัฒนา
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
14. บัณฑิตวิทยาลัย
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
15. สํานักโรงเรียนสาธิต
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

สํานักงานอธิการบดี
สํานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยบานสมเด็จเจาพระยา เปนสวนงานบริหารกลางของอธิการ หนวยงานนี้
จัดระบบบริหารงานสวนกลาง มีงานบริหารบุคคล งบประมาณ อาคารสถานที่ และพัสดุ เปนตน มีภารกิจหลักในการ
ใหบริการแกหนวยงานตางๆ ทั้งภายในและภายนอก สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ
พัฒนาบุคลากรใหมีจิตบริการและทํางานเปนทีม พัฒนาระบบงานใหมีประสิทธิภาพและไดมาตรฐานสากล ทั้งนี้เพื่อให
มหาวิทยาลัยมีศักยภาพในการพัฒนาประเทศตอไป
หนวยงานภายในสํานักอธิการบดี
 กองนโยบายและแผน
 กองบริหารงานบุคคล
 กองคลัง
 งานพัสดุ
 งานธุรการ
 งานเลขานุการ
 งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม
ขอมูลติดตอ 02-473-7000 ตอ 1108 เว็บไซต : http://secret.bsru.ac.th

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา ตั้งอยู ณ อาคาร
“บรรณราชครินทร” (อาคาร 8) จัดใหบริการทรัพยากรสารสนเทศประเภทสื่อสิ่งพิมพและสื่อ อิเล็กทรอนิกสจํานวน
มากซึ่งนิสิต นักศึกษาและบุคคลทั่วไปสามารถเขาใชบริการไดโดยปฏิบัติตามกฏระเบียบของสํานักวิทยบริการ
เวลาเปดทําการ
วันจันทร – วันศุกร
เปดบริการเวลา 07.30 – 19.30 น.
วันเสาร- วันอาทิตย
เปดบริการเวลา 08.30 – 16.30 น.
***ปดทําการวันหยุดนักขัตฤกษและตามประกาศของมหาวิทยาลัย***
บริการที่ตางที่ไวใหบริการ มีดังนี้
1. บริการตอบคําถามและชวยคนควา บริการและแนะนําการสืบคนสารสนเทศในหองสมุด , บริการ
สารสนเทศเพื่อการวิจัย, บริการรวบรวมรายชื่อหนังสือตามสาขาวิชา, บริการแนะนําการเขียนและ
อางอิงบรรณานุกรม
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2. บริการสิ่งอํานวยความสะดวก บริการเครือขายไรสาย (Wireless Lan), คอมพิวเตอรสําหรับการ
สืบคนสารสนเทศ,โสตทัศนวัสดุ, หอง Mini Theatre,หองสมุดดนตรี, หองคนควากลุมยอย
3. บริการขอมูลทองถิ่นธนบุรี ใหบริการที่หองอางอิงชั้น 3
4. บริการฐานขอมูลออนไลน Academic Search Premier, Education Research Complete,
Computer & Applied Sciences, ฐานขอมูล DCMS และอื่นๆ เปนตน
การสมัครสมาชิก
สําหรับการใชบริการทรัพยากรสารสนเทศ ผูใชบริการจะตองเปนสมาชิกในกรณีที่เปนสมาชิกใหม ตองนํา
ใบเสร็จรับเงินคาเทอมในภาคเรียนนั้นมาแสดงเพื่อสมัครเปนสมาชิก ระเบียบการยืม – คืน
นักศึกษาระดับปริญญาตรี 5 เลม / 7 วัน
นักศึกษาระดับปริญญาโท 10 เลม / 14 วัน
นักศึกษาระดับปริญญาเอก 15 เลม / 14 วัน
*หมายเหตุ เมื่อสงหนังสือลาชากวาระยะเวลาที่กําหนด ตองเสียคาปรับลาชาในอัตราวันละ 5 บาท/เลม/วัน
สําหรับการใชบริการทรัพยากรสารสนเทศ ผูใชบริการจะตองเปนสมาชิกในกรณีที่เปนสมาชิกใหมตองนํา
ใบเสร็จรับเงินคาเทอมในภาคเรียนนั้นมาแสดงเพื่อสมัครเปนสมาชิก
การบริการ
1. บริการตอบคําถามและชวยคนควา
- บริการและแนะนําการสืบคนสารสนเทศในหองสมุดเทอมละ 2 ครั้ง หรือตามคํารองขอ
- บริการสารสนเทศเพื่อการวิจัย
- บริการรวบรวมรายชื่อหนังสือตามสาขาวิชา
- บริการแนะนําการเขียนและอางอิงบรรณานุกรม
- บริการสืบคนสารสนเทศผานทางเว็บไซต http://arcbs.bsru.ac.th - บริการใหขอเสนอแนะผานเว็บบอรดของสํานักวิทยบริการ
2. บริการสิ่งอํานวยความสะดวก
- บริการเครือขายไรสาย (Wireless Lan)
- บริการคอมพิวเตอรสําหรับการสืบคนสารสนเทศ
- บริการโสตทัศนวัสดุ
- บริการหอง Mini Theatre
- บริการหอง UBC
- บริการหองสมุดดนตรี
- บริการหองคนควากลุมยอย
3. บริการขอมูลทองถิ่นธนบุรี ใหบริการที่หองอางอิงชั้น 3
4. บริการฐานขอมูลออนไลน
Academic Search Premier เปนฐานขอมูลที่มีเนื้อหาครอบคลุมสหสาขาวิชามากที่สุดจากทั่วโลก ไมวาจะเปน
วิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร คอมพิวเตอร ฟสิกส เคมี ชีววิทยา สถาปตยกรรมศาสตร จิตวิทยา ศาสนา ปรัชญา
ประวัติศาสตร สังคมศาสตร ศึกษาศาสตร นิเทศศาสตร การแสดง ดนตรี และอื่นๆ โดยรวบรวมวารสารไวมากกวา
3,500 ชื่อเรื่อง ซึ่งมีมากกวา 2,070 ชื่อเรื่องที่เปนวารสารฉบับเต็ม อีกทั้งยังสามารถสืบคนขอมูลยอนหลังไดตั้งแตป
ค.ศ.1985
Education Research Complete เปนฐานขอมูลเฉพาะทางดานการศึกษาที่มีเนื้อหาครอบคลุม
การศึกษาทั้งในและตางประเทศโดยใหขอมูลวารสารทั้งหมดมากกวา 1,870 ชื่อเรื่อง เปนวารสารฉบับเต็มมากกวา
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1,060 ชื่อเรื่อง ซึ่งรวบรวมวารสารหลัก (Core journals) ตั้งแตระดับอนุบาลไปจนถึงระดับการศึกษาขั้นสูง และ
รวมถึงหนังสือ (Books and monographs)และงานวิจัยเฉพาะทางตางๆอีกมากมาย
Computers & Applied Sciences เปนฐานขอมูลที่ครอบคลุมของเขตการวิจัยและการพัฒนา
ในสาขาวิทยาการ คอมพิวเตอรและวิทยาศาสตรประยุกต CASC มีการจัดดัชนีและสาระสังเขปของวาสารเชิงวิชาการ
สิ่งพิมพโดยมืออาชีพ และแหลงอางอิงอื่นๆ จากรายการทรัพยากรอันหลากหลายมากกวา 2,000 รายการ นอกจากนี้
ยังใหบริการขอมูลฉบับเต็มของวารสารอีกกวา 950 ฉบับ
ACM Digital Library เปนฐานขอมูลดานเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการคอมพิวเตอรของ
Association for Computing Machinery (ACM) ครอบคลุมสารสนเทศจากบทความวารสาร นิตยสาร รายงาน
เอกสารการประชุมและขาวสาร ใหขอมูลบรรณานุกรม สาระสังเขป และเอการฉบับเต็ม ตั้งแตป 1974- ปจจุบัน
H.W.Wilson เปนฐานขอมูลบทความวารสารครอบคลุมสารสนเทศทุกสาขาวิชา ไดแก
วิทยาศาสตรป ระยุ กต และเทคโนโลยีชีว วิทยาและการเกษตร ศิล ปะ ธุรกิจ การศึกษา มนุษ ยศาสตร กฏหมาย
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร สัง คมศาสตร และสาขาวิ ชาอื่นๆ เชน เคมี ชีว ะ ฟสิกส ดาราศาสตร
สิ่งแวดลอม สัตวศาสตร และสันทนาการฯลฯ รายละเอียดขอมูลมีบรรณานุกรม สาระสังเขปและเอกสารฉบับเต็ม
ตั้งแตป ค.ศ. 1995- ปจจุบัน
ISI Web of Science เปนฐานขอมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขป ประกอบดวยฐานขอมูลยอย
ดาน Science Citation, Social Science citation และ Arts & Humanities Citation จากวารสารจํานวนกวา 8 ,
500 ชื่อ มีขอมูลจํานวนกวา 1.1 ลานระเบียน
ProQuest ABI/INFORM เปนฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่รวบรวมขอมูลดานธุรกิจ การจัดการ
การโฆษณา การตลาด เศรษฐศาสตร การบริหารทรัพยากรมนุษย การเงิน ภาษี คอมพิวเตอร มากกวา 1,100 ชื่อ
เรื่อง รวมถึงสารสนเทศของบริษัทตางๆอีกมากกวา 60,000 บริษัท สามารถสืบคนบทความฉบับเต็มไดจากวารสารทั่ว
โลกกวา 800 รายชื่อ
SpringerLink –Journal เปนฐานขอมูลที่ครอบคลุมสาขาวิชา Medicine & Public Health,
Russian, Life Sciences, Chemistry, Mathematics, Physics, Computer Science, มีบทความฉบับเต็ม (Full Text)
ของวารสารไมนอยกวา 1,200 ชื่อเรื่อง
ScienceDirect
เปนฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส ที่ใหบริการสืบคนบทความวารสาร สาขา
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการแพทย จํานวนกวา 1,800 ชื่อ ของสํานักพิมพ Elsevier Science, Academic
Press และสํานักพิมพอื่นๆ รวมทั้งวารสาร Reviews (Trends & Current Opinion) จํานวนกวา 6.2 ลานระเบียน
สามารถเขาใชบทความฉบับเต็มไดเกือบทุกชื่อ เรียกใช full-text ยอนหลังไดตั้งแตป 1995-ปจจุบัน
Emerald Management e-Journal เปนฐานขอมูลครอบคลุมสาขาวิชาทางดานการจัดการ
เช น การเงิ น และการบั ญ ชี ระบบอัต โนมั ติ ขั้น สู ง กฎหมายและจริย ธรรมทางธุ ร กิจ คณิ ต ศาสตร คอมพิ ว เตอร
เศรษฐศาสตรการศึกษา เปนตน รายละเอียดฐานขอมูล มีดรรชนี หรือสาระสังเขปบทความวารสาร และเอกสารฉบับ
เต็มบทความวารสาร (FULL TEXT) จํานวน 175 ชื่อ
ACS Publications เปนฐานขอมูลวารสารอิเล็กทรอนิกสจาก The American Chemical
Society เนนวารสารทางเคมี ใหขอมูลบทความวารสารฉบับเต็มเฉพาะวารสารที่หองสมุดบอกรับตัวเลมเทานั้น โดย
สามารถสืบคนไดทั้งฉบับปจจุบันและยอนหลังทั้งหมด
ฐานขอมูล DCMS เปนฐานขอมูลที่มีบทความ งานวิจัยและวิทยานิพนธ ระดับปริญญาโทและ
ปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ
ขอมูลติดตอ 02-473-7000 ตอ 1700, 1705 เว็บไซต : http://arcbs.bsru.ac.th
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สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
สํานักศิลปะและวัฒนธรรมเปนหนวยงานตามโครงสรางการแบงสวนราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบาน
สมเด็จเจาพระยา เริ่มดําเนินงานในชื่อ “ศูนยศิลปวัฒนธรรม” ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครูและสถาบันราช
ภั ฏ ในป พ.ศ.๒๕๓๘ ป จ จุ บั น สํ า นั กศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมเป น หน ว ยงานหนึ่ ง ที่ ดํ า เนิ น การตามภารกิ จ หลั กของ
มหาวิทยาลัยดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มีบทบาทและภารกิจที่สําคัญตามกรอบแผนพัฒนาอุดมศึกษาระยะ
ยาว ๑๕ ป (พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๖๕) ของสํานักงานคณะกรรมการ อุดมศึกษา สํานักศิลปะและวัฒนธรรมเปนหนวยงานที่
ชวยสรางคุณภาพของนิสิตนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ใหมีความเขาใจในบทบาทของวัฒนธรรมแหงตน
ชุมชน และทองถิ่น เพื่อนํามาปรับใหเขากับสภาพวิถีชีวิตแบบไทยในสังคมปจจุบัน และไดกําหนดปรัชญาในการ
ทํางานทํานุบํารุง และสืบสานงานวัฒนธรรมไวดังนี้ “แหลงรวมองคความรู เปดสูโลกกวาง สรางเครือขายวิชาการ สืบ
สานวัฒนธรรม นอมนําภูมิปญญาทองถิ่น” โครงการตางๆ ที่สํานักไดดําเนินการมาตลอด อาทิ โครงการเขาคายอบรม
คุณธรรมและจริยธรรมสรางแกนนําคนดีศรีบานสมเด็จฯ , โครงการลานบาน...ลานวัฒนธรรม, โครงการจัดกิจกรรม
ตามวันสําคัญตางๆตามเทศกาล และ โครงการครูอาสาสมัครสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยในตางประเทศ ที่จะสงนิสิต
ไปฝกประสบการณวิชาชีพ เปนครูอาสาสมัครสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเภท 3 เดือน
และประเภท ๑ ป ดําเนินการตอเนื่องมา ๑๔ ปแลว กิจกรรมขางตนเปนกิจกรรมที่สํานักศิลปะและวัฒนธรรมได
ดําเนินการอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน ทุกกิจกรรมเปดโอกาสใหนิสิตนักศึกษาจากทุกสาขาวิชาเขามามีสวนรวม
สงเสริมวัฒนธรรม และการทํากิจกรรมที่ทํานุบํารุงความเปนไทยสืบไป
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดกําหนดปรัชญาในการทํางานทํานุบํารุง และสืบสานงานวัฒนธรรมไวดังนี้ “
แหลงรวมองคความรู เปดสูโลกกวาง สรางเครือขายวิชาการ สืบสานวัฒนธรรม นอมนําภูมิปญญาทองถิ่น ” โดย
กําหนดวิสัยทัศนในการทํางานไววา”มุงศึกษารวบรวมองคความรูดานศิ ลปวัฒนธรรม ทํานุบํารุง อนุรักษ สงเสริม
เผยแพร และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม อันเปนมรดกที่ล้ําคาของชาติตั้งแตระดับชุมชนทองถิ่นไปสูระดับนานาชาติ” มีพันธ
กิจสําคัญที่กําหนดรวมกันคือ การศึกษาวิจัยองคความรูและเผยแพรผลงานดานศิลปวัฒนธรรมอยางตอเนื่อง การจัด
สภาพแวดลอมดานอาคารสถานที่ใหเหมาะสมกับการเปนสถาบันที่เปนแหลงรวบรวมความรูหรือเปนศูนยขอมูลดาน
ศิลปวัฒนธรรมยานฝงธนบุรี การสรางจิตสํานึกในคุณคาของศิลปวัฒนธรรมใหเกิดแกบุคลากรทั้งภายในและภายนอก
มหาวิ ท ยาลั ย มี ก ารประสานสั ม พั น ธ แ ละสรา งเครือขายการเรีย นรู ท างวั ฒ นธรรมกับ ชุ ม ชนท อ งถิ่น จนถึง ระดั บ
นานาชาติ
โครงการและกิจกรรมที่ไดดําเนินการมีดังนี้
1. โครงการเขาคายอบรมคุณธรรมจริยธรรมสรางแกนนําคนดีศรีบานสมเด็จฯ เพื่อเปนขุมกําลังในการตอบ
แทนคุณแผนดิน การบรรพชาอุปสมบทหมู การบวชเนกขัมบารมี ซึ่งจัดชวงปดภาคเรียนทุกภาคเรียน
2. โครงการลานบาน..ลานวัฒนธรรม เปดเวทีกิจกรรมใหนิสิตนักศึกษาไดแสดงความสามารถตามความถนัด
และสนใจ เชน การแสดงดนตรี รองเพลง ฯลฯ จัดกิจกรรมสัปดาหละ 1 ครั้ง ทุกสัปดาห
3. โครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวกับมารยาท ความงามอยางไทย การแสดงออกทางมารยาทไทยในสังคม จัด
กิจกรรมปการศึกษาละ 1 ครั้ง
4. โครงการครูอาสาสมัครสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยในตางประเทศ การสงนิสิตไปฝกประสบการณ
วิชาชีพ เปนครูอาสาสมัครสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยที่ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศนิวซีแลนด ประเภท 3
เดือน และ ประเภท 1 ป ดําเนินการตอเนื่องมาเปนเวลา 14 ป โดยรับสมัครนิสิตที่สนใจจากจากทุกคณะ รับ
สมัครชวงเดือนมกราคมของทุกป
5. โครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญตามเทศกาล เชน เทศกาลลอยกระทง จัดประกวดนางนพมาศและการ
แขงขันประดิษฐกระทง เทศกาลสงกรานตจัดกิจกรรมรวมกับชุมชน รดน้ําขอพรผูอาวุโส และการแสดงพื้นบานตาม
เทศกาลสงกรานต
6. โครงการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในรูปแบบตางๆ ไดแก กิจกรรมทัศนศึกษาจร “ทอดนอง...ลองเรือ เพื่อ
ความเขาใจกรุงธนบุรี” อยางตอเนื่อง เพื่อสรางความรูความเขาใจและเพลิดเพลินกับการเดินทางศึกษาแหงเรียนรู
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คคณะวิ
ณะวิทยยาการจั
าการจัดการ
การ : เสนทางสู
เเสสนททางสู
างสบ ณฑต
ัณฑฑิิต ประจาปการศกษา
ปประจํ
ระจําปปกาารศึ
รศึกษษาา ๒๕๕๘
๒๕๕๘
วัฒนธรรมในฝงธนบุรี จัดทุกภาคเรียน กิจกรรมทองเที่ยว “เพื่อความเขาใจในแผนดิน...เมืองไทยวันเดียวก็เที่ยวได”
เรียนรูแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมของจังหวัดรอบกรุงเทพฯ อาทิ อยุธยา ลพบุรี ฉะเชิงเทรา สุพรรณบุรี เพชรบุรี
สมุทรสงคราม ฯลฯ จัดทุกภาคเรียน กิจกรรมทองเที่ยวศึกษาแหลงเรียนรูวัฒนธรรมของประเทศ เพื่อนบาน “เยือน
เพื่อนบานอุษาคเนย” เวียดนาม ลาว จีน พมา กัมพูชา ฯลฯ จัดปละ 1 ครั้ง กิจกรรมดังกลาวเปนกิจกรรมที่สํานัก
ศิลปะและวัฒนธรรมไดดําเนินการอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน กิจกรรมเหลานี้เปดโอกาสใหนิสิตนักศึกษาจากทุก
โปรแกรมวิชาและทุกคณะเขามามีสวนรวม รวมทั้งโครงการในเชิงวิชาการคือกิจกรรมการเสวนา/สัมมนาเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมที่อยูในความสนใจ การจัดกิจกรรมตางๆ ไดดําเนินงานรวมกับเครือขายวัฒนธรรมทั้งภายในและนอก
มหาวิทยาลัยในระดับชุมชน ทองถิ่น ระดับชาติ และนานาชาติ กิจกรรมที่สําคัญไดแก การพัฒนาศูนยกรุงธนบุรี
ศึกษาใหเปนแหลงรวมองคความรูดานวัฒนธรรมในยานฝงธนบุรี ตั้งอยูที่ ”บานเอกนาค” ขางโรงเรียนประถมสาธิต
ดําเนินโครงการวิจัยพื้นที่ดานวัฒนธรรม ชุมชนทองเที่ยวยั่งยืนยานกุฎีจีนและพื้นที่เกี่ยวเนื่อง การจัดทําฐานขอมูล
และสรางคลังความรูดานวัฒนธรรมในมิติตางๆ เพื่อเปดใหบริการศึกษาคนควาแกนิสิตนักศึกษาและผูสนใจ
ขอมูลติดตอ 02- 473-7000 ตอ 1500 เว็บไซต : http://culture.bsru.ac.th

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
öĊõćøÖĉÝđÖĊę÷ü×šĂÜÖĆïéšćîüĉßćÖćøǰđßŠîǰÜćîøĆïÿöĆÙøîĉÿĉêǰîĆÖýċÖþćǰ ÜćîìąđïĊ÷îðøąüĆêĉǰÜćî
ðøąđöĉîñúÖćøýċÖþćǰǰÜćîóĆçîćĀúĆÖÿĎêøǰǰĒúąðøąÿćîÜćîÝĆéÖćøđøĊ÷îÖćøÿĂîÖĆïÙèąǰĒúąĀîŠü÷ÜćîìĊę
đÖĊę÷ü×šĂÜǰøüöìĆĚÜÖćøĔĀšïøĉÖćøđÖĊę÷üÖĆïÖćøĂĂÖđĂÖÿćøÿĞćÙĆâìćÜÖćøýċÖþćǰēé÷îĉÿĉêǰîĆÖýċÖþćǰÿćöćøëêĉéêŠĂ
ĔîÖøèĊêŠĂĕðîĊĚ
ìĊę
đøČęĂÜ
ĔßšÙĞćøšĂÜðøąđõì
Ģ ×ĂĒÖšĕ×ǰǰđðúĊę÷îĒðúÜǰÙĞćîĞćĀîšćǰßČęĂǰÿÖčúǰĒúąðøąüĆêĉ
ÙĞćøšĂÜìĆęüĕð
ģ ïĆêøðøąÝĞćêĆüîĉÿĉêǰîĆÖýċÖþćǰĀć÷ĀøČĂßĞćøčé
ÙĞćøšĂÜ×ĂöĊïĆêøðøąÝĞćêĆüîĆÖýċÖþć
Ĥ ×ĂĔïøć÷ÜćîñúÖćøýċÖþćǰ Transcript)
ÙĞćøšĂÜ ×ĂĔïøć÷ÜćîñúÖćøýċÖþć
ĥ ×ĂĀîĆÜÿČĂøĆïøĂÜÖćøđðŨîîĉÿĉêǰîĆÖýċÖþćǰǰüĉßćđĂÖǰǰÙüćöðøąóùêĉ
ÙĞćøšĂÜ ×ĂĀîĆÜÿČĂøĆïøĂÜ
Ħ ĕöŠÿćöćøëđ×šćđøĊ÷îìĆĚÜõćÙÖćøýċÖþćĀøČĂúÜìąđïĊ÷îđøĊ÷îĕöŠìĆî
ÙĞćøšĂÜ ×ĂóĆÖÖćøđøĊ÷î
ħ ĕöŠÿćöćøëýċÖþćêŠĂĕéšéšü÷ÿćđĀêčêŠćÜė
ÙĞćøšĂÜ×ĂúćĂĂÖ
Ĩ êšĂÜÖćøđìĊ÷ïēĂîüĉßćđøĊ÷î
- ÖøèĊÝïÖćøýċÖþćøąéĆïðøĉââćêøĊǰĀøČĂǰÿĎÜÖüŠć
ÙĞćøšĂÜ ×Ă÷ÖđüšîÖúčŠöüĉßć
ÖćøýċÖþćìĆęüĕð
- ÖøèĊđÙ÷ýċÖþćøąéĆïðøĉââćêøĊÝćÖìĊęĂČęîöćĒúšü êšĂÜĕöŠđÖĉîǰĢġ ðŘ ÙĞćøšĂÜ ×Ă÷ÖđüšîÖćøđøĊ÷îøć÷üĉßć
ĩ úÜìąđïĊ÷îđøĊ÷îĒúšüĒêŠĕöŠÿćöćøëđ×šćđøĊ÷îĕéšǰĀøČĂǰöĊđüúćđøĊ÷îĕöŠ
ÙĞćøšĂÜ ×Ă÷ÖđúĉÖüĉßćđøĊ÷î
ÙøïêćöÖĞćĀîé
îĂÖÝćÖîĊĚÿĞćîĆÖÿŠÜđÿøĉöüĉßćÖćøĒúąÜćîìąđïĊ÷î÷ĆÜöĊïøĉÖćøéšćîÙĞćøšĂÜĂČęîėǰĂĊÖǰàċęÜîĉÿĉêǰîĆÖýċÖþćǰÿćöćøë
êĉéêŠĂđóČęĂøĆïïøĉÖćøǰĕéšìĊęĂćÙćøǰĦ ßĆĚîúŠćÜǰǰǰĔîêćöǰüĆîǰǰĒúąđüúćǰǰéĆÜîĊĚ
üĆîÝĆîìøŤǰǰ- üĆîóčí
đüúćǰǰǰǰǰǰĩ.Ĥġ - Ģĩ.Ĥġ î
üĆîóùĀĆÿïéĊǰǰ- üĆîýčÖøŤ
đüúćǰǰǰǰǰǰĩ.Ĥġ - Ģħ.Ĥġ î
üĆîĂćìĉê÷Ť
đüúćǰǰǰǰǰǰĪ.ġġ - Ģħ.ġġ î

คณะวิ
คณะวทยาการจดการ
ณฑต
คณะวทิ ยยาการจั
าการจัดการ
การ : เสนทางสู
เเสสนททางสู
างสบ ัณ
ฑฑิิต ประจาปการศกษา
ปประจํ
ระจําปปกาารศึ
รศึกษษาา ๒๕๕๘
๒๕๕๘
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ÿĞćĀøĆïßŠüÜđüúćðŗéõćÙđøĊ÷îǰĔĀšïøĉÖćøđÞóćąüĆîÝĆîìøŤǰǰ- üĆîýčÖøŤǰđüúćǰĩ.Ĥġ - Ģħ.ġġ î
êćøćÜđüúćðäĉïĆêĉÜćîéĆÜÖúŠćüĂćÝđðúĊę÷îĒðúÜĕéšǰǰǰĔĀšêĉéêćöÝćÖðøąÖćýàċęÜÝąĒÝšÜĔĀšìøćï
úŠüÜĀîšćǰǰĀøČĂǰǰéĎøć÷úąđĂĊ÷éĂČęîǰėǰĕéšìĊęǰǰIUUQNJTCTSVBDUI )
ǰ
×šĂöĎúéšćîÖćøÝĆéÖćøđøĊ÷îĒúąÖćøúÜìąđïĊ÷îđøĊ÷î
ĔîÖćøýċÖþćøąéĆïĂčéöýċÖþćǰîĉÿĉêǰîĆÖýċÖþćêšĂÜđðŨîñĎšøĆïñĉéßĂïĒúąöĊÙüćöđ×šćĔÝìĊęëĎÖêšĂÜđÖĊę÷üÖĆï
ĀúĆÖÿĎêøǰÖøąïüîÖćøđøĊ÷îêúĂéÝîÖćøüĆéñúǰđóČęĂðŜĂÜÖĆîÙüćöñĉéóúćéĒúąÙüćöÿĎâđðúŠćìćÜÖćøýċÖþćǰǰ
éĆÜîĆĚîîĉÿĉêǰîĆÖýċÖþćÙüøöĊÙüćöøĎšÙüćöđ×šćĔÝđïČĚĂÜêšîđÖĊę÷üÖĆïēÙøÜÿøšćÜĀúĆÖÿĎêøǰĒúąÖćøúÜìąđïĊ÷îđøĊ÷îǰǰǰ
éĆÜêŠĂĕðîĊĚǰǰ
1. ĀúĆÖÿĎêø×ĂÜöĀćüĉì÷ćúĆ÷øćßõĆäïšćîÿöđéĘÝđÝšćóøą÷ć đðŗéÖćøÿĂîĔîǰĢĦ ÿć÷ǰÙČĂ
ÿć÷

ðøĉââćêøĊ

ðøąÖćýîĊ÷ïĆêøĄ

ðøĉââćēì

ðøĉââćđĂÖ

ÿć÷ÖćøýċÖþć

9

9

9

9

ÿć÷üĉì÷ćýćÿêøŤ

9

9

9

ÿć÷ýĉúðýćÿêøŤ

9

9

ÿć÷ïøĉĀćøíčøÖĉÝ

9

9

ÿć÷ÖćøïĆâßĊ

9

ÿć÷øĆåðøąýćÿîýćÿêøŤ

9

ÿć÷îĉđìýýćÿêøŤ

9

ÿć÷đìÙēîēú÷Ċ

9

ÿć÷îĉêĉýćÿêøŤ

9

ÿć÷ýĉúðÖøøöýćÿêøŤ

9

9

ÿć÷üĉýüÖøøöýćÿêøŤ

9

9

ÿć÷đýøþåýćÿêøŤ

9

ÿć÷ĂčêÿćĀÖøøöýćÿêøŤ

9

ÿć÷ÿćíćøèÿč×ýćÿêøŤ

9

ÿć÷ÖćøĒóì÷ŤĒñîĕì÷

9

9

9

ēÙøÜÿøšćÜĀúĆÖÿĎêøǰðøąÖĂïéšü÷ǰĀöüéüĉßćýċÖþćìĆęüĕðǰǰĀöüéüĉßćđÞóćąǰĒúąĀöüéđúČĂÖđÿøĊǰǰĒúąǰ
ĂćÝïćÜÿć×ćüĉßćöĊïćÜøć÷üĉßćìĊęöĊúĆÖþèąóĉđýþǰǰđßŠî
øć÷üĉßćïčóüĉßćǰ 1SF-SFRVJTJUF ǰ ÙČĂ ǰöĊ ø ć÷üĉ ß ćìĊę êš Ă ÜđøĊ ÷ îöćÖŠ Ă îǰĀćÖĕöŠ ð äĉ ïĆ êĉ ê ćöđÜČę Ă îĕ×ǰĔĀš
øć÷üĉßćìĊęúÜìąđïĊ÷îñĉéîĆĚîðøĆïđðŨî÷ÖđúĉÖǰǰǰĶ"V” øŠüöôŦÜ
øć÷üĉßćêćö×šĂÖĞćĀîéđÞóćą /POǰ $SFEJU ǰǰĀúĆÖÿĎêø×ĂÜöĀćüĉì÷ćúĆ÷ĔîïćÜÿć×ćüĉßćǰÝąöĊ
×šĂÖĞćĀîéđÞóćąÿĞćĀøĆïñĎšìĊęĕöŠöĊüčçĉÖćøýċÖþć ĀøČĂĕöŠđÙ÷ýċÖþćïćÜøć÷üĉßćĔîøąéĆïĂîčðøĉââćǰĀøČĂđìĊ÷ïđìŠćǰ

18 คณะวทยาการจดการ
คคณะวิ
ณะวิทยยาการจั
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เเสสนททางสู
างสบ ณฑต
ัณฑฑิิต ประจาปการศกษา
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๒๕๕๘
ĀøČĂêćö×šĂÖĞćĀîéđÞóćąÿĞćĀøĆïïćÜøć÷üĉßćǰĔĀšđøĊ÷îøć÷üĉßćđóĉęöđêĉöēé÷ĔĀšĕöŠîĆïĀîŠü÷ÖĉêøüöĔîđÖèæŤÖćø
ÿĞćđøĘÝÖćøǰýċÖþćêćöĀúĆÖÿĎêøǰǰǰǰ
ģ.ǰ øąïïÖćøÝĆéÖćøýċÖþć Ĕßšøąïïìüĉõćóǰēé÷ǰĢ ðŘÖćøýċÖþćǰĒïŠÜđðŨî
ģ.Ģ õćÙðÖêĉǰǰǰĢ ðŘÖćøýċÖþćǰǰĒïŠÜĂĂÖđðŨîǰǰģ õćÙÖćøýċÖþćðÖêĉǰǰÙČĂ
õćÙđøĊ÷îìĊęǰĢ øąĀüŠćÜđéČĂîÿĉÜĀćÙö - íĆîüćÙö
õćÙđøĊ÷îìĊęǰģ øąĀüŠćÜđéČĂîöÖøćÙö - đöþć÷î
ģ.ģ õćÙÖýóǰǰǰĢ ðŘÖćøýċÖþćǰ ĒïŠÜĂĂÖđðŨîǰǰĤ õćÙđøĊ÷îǰÙČĂ
õćÙđøĊ÷îìĊęǰĢ øąĀüŠćÜđéČĂîÿĉÜĀćÙö - íĆîüćÙö
õćÙđøĊ÷îìĊęǰģ øąĀüŠćÜđéČĂîöÖøćÙö - đöþć÷î
õćÙđøĊ÷îùéĎøšĂîǰ øąĀüŠćÜđéČĂîóùþćÙöǰǰ - ÖøÖãćÙö
ĀîċęÜõćÙđøĊ÷îðÖêĉǰöĊøą÷ąđüúćýċÖþćǰĢħ ÿĆðéćĀŤǰǰĒïŠÜðøąđõìđðŨîǰ
øĂïüĆîíøøöéćǰ đøĊ÷îüĆîÝĆîìøŤǰ- üĆîĂĆÜÙćøǰ-üĆîóčí ǰǰ
øĂïüĆîĂćìĉê÷Ťǰ đøĊ÷îđÞóćąüĆîĂćìĉê÷Ť
ÿĞćĀøĆïõćÙđøĊ÷îùéĎøšĂîǰ ÖĞćĀîéøą÷ąđüúćýċÖþćǰ ǰ ĩ ÿĆðéćĀŤǰ ǰ øĂïüĆîíøøöéćǰ đøĊ÷îüĆîÝĆîìøŤǰ üĆîĂĆÜÙćøǰ-üĆîóčíǰ-óùĀĆÿïéĊǰĒúąüĆîđÿćøŤ ǰǰĒúąøĂïüĆîĂćìĉê÷Ť đøĊ÷îđóĉęöĂĊÖĀîċęÜüĆîǰÙČĂǰüĆîđÿćøŤ
îĉÿĉêǰîĆÖýċÖþćêšĂÜúÜìąđïĊ÷îđøĊ÷îìčÖõćÙđøĊ÷îìĊęÖĞćĀîéǰǰ÷ÖđüšîĕéšøĆïĂîčöĆêĉĔĀšúćóĆÖÖćøđøĊ÷îǰǰ
đóČęĂĕöŠĔĀšđÿĊ÷ÿõćóÖćøđðŨîîĆÖýċÖþćǰǰ ìĆĚÜîĊĚĔĀšîĆïõćÙđøĊ÷îìĊęúćóĆÖÖćøđøĊ÷îøüöĔîÖćøóĉÝćøèćÖćøÿĞćđøĘÝ
ÖćøýċÖþćǰǰǰǰǰĒúąÖćøðøąđöĉîñúÖćøđøĊ÷îêćöøą÷ąđüúćìĊęÖĞćĀîééšü÷
ĔîĒêŠúąõćÙđøĊ÷îǰîĉÿĉêǰǰîĆÖýċÖþćǰǰêšĂÜǰ“ÖćøúÜìąđïĊ÷îđøĊ÷îǰǰĀøČĂǰǰǰóĆÖÖćøđøĊ÷îķǰ ēé÷ĔĀš
éĞćđîĉîÖćøĂ÷ŠćÜĔéĂ÷ŠćÜĀîċęÜđìŠćîĆĚî
ĀćÖĕöŠéĞćđîĉîÖćø×šćÜêšîǰÝąëĎÖóĆÖÿëćîõćóĔîõćÙđøĊ÷îîĆĚîǰĒúą
ĕöŠöĊÿĉìíĉúÜìąđïĊ÷îđøĊ÷îĔîõćÙđøĊ÷îëĆéĕð êšĂÜ÷ČęîđøČęĂÜ×ĂÙČîÿõćóÖćøýċÖþćǰ
ìĆĚÜîĊĚĔĀšîĆïõćÙđøĊ÷îìĊę×ĂóĆÖÖćøđøĊ÷îǰĀøČĂǰ×ĂÙČîÿõćóÖćøýċÖþćǰøüöĔîøą÷ąđüúćÖćøöĊÿõćóđðŨî
îĉÿĉêǰîĆÖýċÖþćǰêćöÖĞćĀîéĔî×šĂïĆÜÙĆïöĀćüĉì÷ćúĆ÷øćßõĆäïšćîÿöđéĘÝđÝšćóøą÷ćǰüŠćéšü÷Öćøðøąđöĉîñú
ÖćøýċÖþćøąéĆïðøĉââćêøĊ ó.ý. ģĦĦġ
Ĥ.ǰ ÖćøúÜìąđïĊ÷îđøĊ÷î êćöðøąÖćýÖøąìøüÜýċÖþćíĉÖćøǰđøČęĂÜǰđÖèæŤöćêøåćîĀúĆÖÿĎêøøąéĆïðøĉââćêøĊǰ
óýǰģĦĥĩ ) ĔĀšîĉÿĉêǰîĆÖýċÖþćǰúÜìąđïĊ÷îđøĊ÷îêŠĂõćÙÖćøýċÖþć éĆÜîĊĚ
Ĥ.Ģ õćÙðÖêĉ úÜìąđïĊ÷îđøĊ÷îĕöŠđÖĉî ģģ ĀîŠü÷Öĉê ĔîĒêŠúąõćÙÖćøýċÖþćðÖêĉǰ
ëšćêšĂÜÖćøúÜìąđïĊ÷îÿöìïõćÙóĉđýþǰÿćöćøëúÜìąđïĊ÷îđøĊ÷îĕéšĔîĒêŠúąõćÙÖćøýċÖþćðÖêĉĕéšǰĕöŠ
đÖĉî Ī ĀîŠü÷ÖĉêǰĔîõćÙǰĢ Ēúąǰģ ìĆĚÜîĊĚêšĂÜöĊÝĞćîüîĀîŠü÷ÖĉêǰøüöìĆĚÜÿĂÜðøąđõìĕöŠđÖĉîǰǰģģ ĀîŠü÷Öĉê

คณะวิ
คณะวทยาการจดการ
ณฑต
คณะวทิ ยยาการจั
าการจัดการ
การ : เสนทางสู
เเสสนททางสู
างสบ ัณ
ฑฑิิต ประจาปการศกษา
ปประจํ
ระจําปปกาารศึ
รศึกษษาา ๒๕๕๘
๒๕๕๘
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ÿĞćĀøĆïîĉÿĉêǰìĊęêšĂÜÖćøđøĊ÷îÿöìïõćÙÖýóǰĔîõćÙđøĊ÷îùéĎøšĂîêšĂÜöĊÙčèÿöïĆêĉéĆÜîĊĚ
- đøĊ÷îĂ÷ĎŠđðŨîðŘÖćøýċÖþćìĊęǰĤ îĆïĒêŠüĆîđ×šćđøĊ÷î
- ĔĀšúÜìąđïĊ÷îđøĊ÷îĕéšĕöŠđÖĉîǰǰĪ ĀîŠü÷Öĉê
- êšĂÜ÷ČęîÙĞćøšĂÜ×ĂÿöìïđøĊ÷îĒúąĕéšøĆïÖćøĂîčöĆêĉÖŠĂîÝċÜöĊÿĉìíĉúÜìąđïĊ÷îđøĊ÷î
ÖćøòřÖðøąÿïÖćøèŤüĉßćßĊóǰ îĉÿĉêǰÿćöćøëúÜìąđïĊ÷îđøĊ÷îòřÖðøąÿïÖćøèŤüĉßćßĊóĕéšĔîßĆĚîðŘìĊęǰĤ
đðŨîêšîĕðǰ ĒúąĔĀšúÜìąđïĊ÷îđøĊ÷îøć÷üĉßćĂČęîĕéšĕöŠđÖĉîǰ Ī ĀîŠü÷ÖĉêĔîõćÙđøĊ÷îðÖêĉǰ ĒúąĔĀšúÜìąđïĊ÷îđøĊ÷î
øć÷üĉßćĂČęîĕéšĕöŠđÖĉîǰħ ĀîŠü÷ÖĉêǰĔîõćÙđøĊ÷îùéĎøšĂî
ìĆĚÜîĊĚÖćøúÜìąđïĊ÷îđøĊ÷îéĆÜÖúŠćüǰ êšĂÜđðŨîĕðêćöđÖèæŤÖćøðøąđöĉîñúÖćøÿĞćđøĘÝÖćøýċÖþćđÖĊę÷üÖĆï
ÙčèÿöïĆêĉ×ĂÜñĎšÿĞćđøĘÝÖćøýċÖþćêćöĀúĆÖÿĎêø×ĂÜöĀćüĉì÷ćúĆ÷
Ĥ.ģ õćÙÖýóǰǰúÜìąđïĊ÷îđøĊ÷îĕöŠđÖĉî Ī ĀîŠü÷ÖĉêǰĔîĒêŠúąõćÙÖćøýċÖþćðÖêĉ
ĥ.ǰǰ×ĆĚîêĂîÖćøúÜìąđïĊ÷îđøĊ÷îǰ
öĀćüĉì÷ćúĆ÷ĕéšîĞćøąïïÙĂöóĉüđêĂøŤöćĔßšĔîøąïïÜćîìąđïĊ÷îǰǰîĉÿĉêǰîĆÖýċÖþćÿćöćøëđ×šćĔßšøąïï
ĕéšìĊęǰǰIUUQNJTCTSVBDUIǰ ǰ àċęÜîĆÖýċÖþćÿćöćøëĔßšúÜìąđïĊ÷îđøĊ÷îĕéšǰǰéĎøć÷üĉßćìĊęđðŗéÿĂîǰǰêćøćÜđøĊ÷îǰǰ
êćøćÜÿĂïǰĒúą×šĂöĎúìĊęÿĞćÙĆâĂČęîė ēé÷ÿćöćøëýċÖþć×ĆĚîêĂîǰĒúąøć÷úąđĂĊ÷éĕéšïîđüĘïĕàéŤ

îĉÿĉêǰîĆÖýċÖþćĔĀöŠëĎÖÖĞćĀîéøĀĆÿǰLogin ĒúąøĀĆÿǰ1BTTXPSE đóČęĂđ×šćøąïïđðŨîđú×ìĊęðøąÝĞćêĆüïĆêø
ðøąßćßî øĀĆÿñŠćîìĊęĔßšđ×šćøąïïÙøĆĚÜĒøÖ×ĂÜîĉÿĉêîĆÖýċÖþćĔĀöŠ ÝąÖĞćĀîéĔĀšđðŨîđú×ðøąÝĞćêĆüðøąßćßî×ĂÜ
îĉÿĉêîĆÖýċÖþć ĀúĆÜÝćÖìĊęđ×šćÿĎŠøąïïĒúšü ĀćÖîĉÿĉêîĆÖýċÖþćÙîĔéêšĂÜÖćøđðúĊę÷îøĀĆÿñŠćîÖĘÿćöćøëđðúĊę÷îĕéš
ÝćÖđöîĎ “đðúĊę÷îøĀĆÿñŠćî”)

20 คณะวทยาการจดการ
คคณะวิ
ณะวิทยยาการจั
าการจัดการ
การ : เสนทางสู
เเสสนททางสู
างสบ ณฑต
ัณฑฑิิต ประจาปการศกษา
ปประจํ
ระจําปปกาารศึ
รศึกษษาา ๒๕๕๘
๒๕๕๘

ÿĞćĀøĆïÖćøúÜìąđïĊ÷îüĉßćđøĊ÷îǰîĉÿĉêǰîĆÖýċÖþćÝąêšĂÜðäĉïĆêĉêćö×ĆĚîêĂîêŠĂĕðîĊĚ
- éĎðøąÖćýêćøćÜÿĂîđóČęĂêøüÝÿĂïĒúąüćÜĒñîÖćøúÜìąđïĊ÷îĔîøć÷üĉßćǰüĆîǰǰđüúćǰǰĀšĂÜđøĊ÷îǰìĊę
êšĂÜđøĊ÷îêćöĀúĆÖÿĎêøĔĀšđøĊ÷ïøšĂ÷ÖŠĂîǰǰ
- ĔĀšúÜìąđïĊ÷îđøĊ÷îñŠćîøąïïĂĉîđêĂøŤđîĘêǰìĊęǰIUUQNJTCTSVBDUI đìŠćîĆĚî ēé÷đúČĂÖđöîĎ
úÜìąđïĊ÷îǰ ĒúąéĞćđîĉîÖćøêćöúĞćéĆïêćöÙĞćĒîąîĞćìĊęøąïčĕüš ÝćÖîĆĚîîĉÿĉêîĆÖýċÖþćÿćöćøëÙšîĀć
øć÷üĉßćĕéšēé÷ÖćøÖøĂÖøĀĆÿüĉßć ĀøČĂßČęĂüĉßćìĊęêšĂÜÖćøúÜìąđïĊ÷îđøĊ÷î ÝćÖîĆĚî Öéðčśö “ÙšîĀć”
ÝąðøćÖäøć÷üĉßćĒúąĀöĎŠđøĊ÷îêŠćÜė ×ċĚîöćđóČęĂĔĀšîĉÿĉêîĆÖýċÖþćđúČĂÖúÜìąđïĊ÷î đøĊ÷îēé÷ÖćøÖé
ðčśö

Ēúą “÷Čî÷ĆîÖćøúÜìąđïĊ÷î

”
ǰ

ǰ
-

ĀúĆÜÝćÖîĆĚîÝąðøćÖäĀîšćÝĂ “÷Čî÷ĆîÖćøúÜìąđïĊ÷î” ĔĀšîĉÿĉêîĆÖýċÖþćÖéðčśö “÷Čî÷ĆîÖćø
úÜìąđïĊ÷î” ĂĊÖÙøĆĚÜ ÖćøúÜìąđïĊ÷îÝċÜÝąÿöïĎøèŤ

คณะวิ
คณะวทยาการจดการ
ณฑต
คณะวทิ ยยาการจั
าการจัดการ
การ : เสนทางสู
เเสสนททางสู
างสบ ัณ
ฑฑิิต ประจาปการศกษา
ปประจํ
ระจําปปกาารศึ
รศึกษษาา ๒๕๕๘
๒๕๕๘

-

ǰ

ǰ
-
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Öćøđóĉęöøć÷üĉßć : ĀúĆÜÝćÖìĊęîĉÿĉêîĆÖýċÖþćÖé÷Čî÷ĆîÖćøúÜìąđïĊ÷îĕðĒúšü ĒúąĀćÖêšĂÜÖćøđóĉęö
øć÷üĉßć ÿćöćøëìćêćö×ĆĚîêĂîđĀöČĂîÖĆïÖćøúÜìąđïĊ÷îĕéšđú÷ ēé÷ÙšîĀćøć÷üĉßćÝćÖøĀĆÿüĉßć
ĀøČĂßČęĂüĉßćĒúąÖé “÷Čî÷ĆîÖćøúÜìąđïĊ÷î” (îĉÿĉêîĆÖýċÖþćÝąêšĂÜÖé÷Čî÷ĆîÖćøúÜìąđïĊ÷î
ìĆĚÜĀöéǰģǰÙøĆĚÜ ǰÖćøúÜìąđïĊ÷îÝċÜÝąÿöïĎøèŤ
ÖćøëĂîøć÷üĉßć ĀúĆÜÝćÖìĊęîĉÿĉêîĆÖýċÖþćÖé÷Čî÷ĆîÖćøúÜìąđïĊ÷îĕðĒúšü ĒúąĀćÖêšĂÜÖćøëĂî
øć÷üĉßć îĉÿĉê îĆÖýċÖþćÿćöćøëìćĕéšēé÷Öéðčśö đóČęĂëĂîøć÷üĉßć ÝćÖîĆĚîÖé “÷Čî÷ĆîÖćø
úÜìąđïĊ÷î”đóČęĂëĂîøć÷üĉßćîĆĚî ĒúąÖé “÷Čî÷ĆîÖćøúÜìąđïĊ÷î” ĂĊÖÙøĆĚÜ ÖćøëĂîøć÷üĉßćÝċÜ
ÝąÿöïĎøèŤ

ĒúąÖé “÷Čî÷ĆîÖćøúÜìąđïĊ÷î” ĂĊÖÙøĆĚÜ ÖćøëĂîøć÷üĉßćÝċÜÝąÿöïĎøèŤ

22 คณะวทยาการจดการ
คคณะวิ
ณะวิทยยาการจั
าการจัดการ
การ : เสนทางสู
เเสสนททางสู
างสบ ณฑต
ัณฑฑิิต ประจาปการศกษา
ปประจํ
ระจําปปกาารศึ
รศึกษษาา ๒๕๕๘
๒๕๕๘

-

ÖćøêøüÝÿĂïñúÖćøýċÖþć : îĉÿĉêîĆÖýċÖþćÿćöćøëêøüÝÿĂïñúÖćøýċÖþć ēé÷ÖéðčśöđöîĎ “ñú
ÖćøýċÖþć” ÝąðøćÖäñúÖćøýċÖþćĔîĒêŠúąõćÙđøĊ÷î éĆÜõćóéšćîúŠćÜ

- đöČęĂúÜìąđïĊ÷îñŠćîøąïï JOUFSOFUǰ ǰ đøĊ÷ïøšĂ÷Ēúšü êšĂÜóĉöóŤñúÖćøúÜìąđïĊ÷îđøĊ÷îđÖĘïđðŨî
ĀúĆÖåćî ĀćÖöĊðŦâĀćĔîÖćøúÜìąđïĊ÷îđøĊ÷î îĉÿĉê îĆÖýċÖþćêšĂÜêĉéêŠĂÿĞćîĆÖÿŠÜđÿøĉöüĉßćÖćø
ĒúąÜćîìąđïĊ÷î ÖŠĂîÖćøđðŗéõćÙđøĊ÷î
- ÖøèĊêšĂÜÖćøđðúĊę÷îĒðúÜǰ ĀøČĂđóĉęöüĉßćđøĊ÷î ĔĀšéĞćđîĉîÖćøìĊęǰ IUUQNJTCTSVBDUI đìŠćîĆĚî
õć÷ĔîđüúćìĊęðäĉìĉîüĉßćÖćøÖĞćĀîéĔîĒêŠúąõćÙđøĊ÷î
- đöČęĂóšîÖĞćĀîéđüúćÖćøúÜìąđïĊ÷îđøĊ÷îǰǰêšĂÜ÷ČęîÙĞćøšĂÜ×ĂóĆÖÖćøđøĊ÷îĔîõćÙđøĊ÷îîĆĚîǰė
- îĉÿĉêǰ îĆÖýċÖþćÿćöćøë×ĂĔïøć÷ÜćîñúÖćøúÜìąđïĊ÷îðøąÝĞćõćÙđøĊ÷îĕéšìĊęÙèąǰ ĀøČĂǰ ìĊęÿĞćîĆÖ
ÿŠÜđÿøĉöüĉßćÖćøĒúąÜćîìąđïĊ÷îǰ ǰ ĀøČĂǰ óĉöóŤÝćÖđüĘïĕàéŤ ĒúąđÖĘïđðŨîĀúĆÖåćîĕüšĔßšĔîÖćø
êøüÝÿĂïÖćøúÜìąđïĊ÷îđøĊ÷îǰĀøČĂǰđóĉęöǰ– ëĂîüĉßćđøĊ÷î

คณะวิ
คณะวทยาการจดการ
ณฑต
คณะวทิ ยยาการจั
าการจัดการ
การ : เสนทางสู
เเสสนททางสู
างสบ ัณ
ฑฑิิต ประจาปการศกษา
ปประจํ
ระจําปปกาารศึ
รศึกษษาา ๒๕๕๘
๒๕๕๘
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ÙĞćĒîąîĞćÿĞćĀøĆïÖćøúÜìąđïĊ÷îđøĊ÷îǰ
- êšĂÜöĊÿëćîõćóđðŨîîĉÿĉêǰǰîĆÖýċÖþćðÖêĉĔî×èąéĞćđîĉîÖćøúÜìąđïĊ÷îđøĊ÷îǰǰöĉÞąîĆĚîëČĂüŠćÖćø
úÜìąđïĊ÷îĔîõćÙđøĊ÷îîĆĚîėǰĕöŠÿöïĎøèŤǰǰǰǰǰ
- ÖćøúÜìąđïĊ÷îđøĊ÷îÝąëČĂüŠćđÿøĘÝÿöïĎøèŤêŠĂđöČęĂĕéšßĞćøąÙŠćíøøöđîĊ÷öêŠćÜėǰõć÷ĔîđüúćìĊę
öĀćüĉì÷ćúĆ÷ÖĞćĀîéǰǰǰǰǰǰöĉÞąîĆĚîëČĂüŠćÖćøúÜìąđïĊ÷îđøĊ÷îĔîõćÙđøĊ÷îîĆĚîėǰđðŨîēöÛą
- øć÷üĉßćïčóüĉßćǰ 1SF-SFRVJTJUF ǰ
ĔîïćÜøć÷üĉßćĔîĀúĆÖÿĎêø×ĂÜöĀćüĉì÷ćúĆ÷ÖĞćĀîéĔĀš
đðŨîøć÷ǰüĉßćïčóüĉßćǰ 1SF-SFRVJTJUF ǰÙČĂǰöĊøć÷üĉßćìĊęêšĂÜđøĊ÷îöćÖŠĂîǰǰǰĀćÖĕöŠðäĉïĆêĉêćöđÜČęĂîĕ×ǰ
ĔĀšøć÷üĉßćìĊęúÜìąđïĊ÷îîĆĚîðøĆïđðŨî÷ÖđúĉÖǰ ǰ ǰ “W” éĆÜîĆĚîîĆÖýċÖþćÝċÜÙüøêøüÝÿĂïÝćÖđĂÖÿćø
đúŠöîĊĚǰ éĎÝćÖÿćøïĆâ ǰǰĀøČĂÝćÖĂćÝćø÷ŤìĊęðøċÖþćĀøČĂĂćÝćø÷ŤñĎšÿĂîĔîøć÷üĉßćîĆĚîǰǰĀøČĂÝćÖÙèą
üĉßćĔĀšđøĊ÷ïøšĂ÷ÖŠĂîǰǰ
- øć÷üĉßćêćö×šĂÖĞćĀîéđÞóćą /POǰ$SFEJU ǰǰĀúĆÖÿĎêø×ĂÜöĀćüĉì÷ćúĆ÷ĔîïćÜÿć×ćüĉßćǰÝąöĊ
×šĂÖĞćĀîéđÞóćąÿĞćĀøĆïñĎšìĊęĕöŠöĊüčçĉÖćøýċÖþć ĀøČĂĕöŠđÙ÷ýċÖþćïćÜøć÷üĉßćĔîøąéĆïĂîčðøĉââćǰ
ĀøČĂđìĊ÷ïđìŠćǰĀøČĂêćö×šĂÖĞćĀîéđÞóćąÿĞćĀøĆïïćÜøć÷üĉßćǰǰǰĔĀšđøĊ÷îøć÷üĉßćđóĉęöđêĉöēé÷ĔĀšĕöŠ
îĆïĀîŠü÷ÖĉêøüöĔîđÖèæŤÖćøÿĞćđøĘÝÖćøýċÖþćêćöĀúĆÖÿĎêøǰǰéĆÜîĆĚîîĉÿĉêǰîĆÖýċÖþćÝċÜÙüø
êøüÝÿĂïÝćÖđĂÖÿćøđúŠöîĊĚĔîĀĆüđøČęĂÜÿć×ćüĉßćìĊęđøĊ÷îǰĀøČĂÝćÖĂćÝćø÷ŤìĊęðøċÖþćǰǰǰĀøČĂĂćÝćø÷Ť
ñĎšÿĂîĔîøć÷üĉßćîĆĚîǰǰĀøČĂÝćÖÙèąüĉßćĔĀšđøĊ÷ïøšĂ÷ÖŠĂîǰǰ
ǰ
Ħ.ǰǰøąïïÖćøðøąđöĉîñúÖćøđøĊ÷î
öĀćüĉì÷ćúĆ÷öĊÖćøðøąđöĉîñúÖćøđøĊ÷îĔîøć÷üĉßćêŠćÜǰėǰêćöĀúĆÖÿĎêøđðŨîǰģ øąïïǰéĆÜîĊĚ
- øąïïÙŠćøąéĆïÙąĒîîǰĒïŠÜđðŨîǰǰĩ øąéĆïǰǰÿĞćĀøĆïøć÷üĉßćìĊęđøĊ÷îêćöĀúĆÖÿĎêøĒúąîĆïĀîŠü÷Öĉêǰǰǰ
øüöìĆĚÜøć÷üĉßćÖúčŠöòřÖðøąÿïÖćøèŤüĉßćßĊóǰǰÙČĂ
"ǰ Ö ǰǰ ǰǰ#ǰ × ǰǰ ǰǰ#ǰ × ǰǰ ǰǰ$ ǰ Ù ǰǰ ǰ$ǰǰ Ù) , D ǰ Ü ǰǰ ǰǰǰ%ǰ Ü) Ēúąǰǰǰ&ǰ Ý)
øąïïîĊĚĔßšÿĞćĀøĆïÖćøðøąđöĉîøć÷üĉßćìĊęđøĊ÷îêćöĀúĆÖÿĎêøĔîøć÷üĉßćìĊęöĊÖćøúÜìąđïĊ÷îǰĒúąîĆï
ĀîŠü÷ÖĉêĔîÖćøÝïǰÙŠćøąéĆïÙąĒîîìĊęëČĂüŠćÿĂïĕéšêćöøąïïîĊĚǰ ǰêšĂÜĕöŠêęĞćÖüŠćǰǰ“D” ëšćîĉÿĉêǰ
îĆÖýċÖþćĕéšÙŠćøąéĆïÙąĒîîǰ‘’ E’’ êšĂÜúÜìąđïĊ÷îđøĊ÷îĔĀöŠÝîÖüŠćÝąÿĂïĕéšǰǰĒúšüĔĀšđðúĊę÷î
ÙŠćøąéĆïÙąĒîîüĉßćìĊęÿĂïêÖîĆĚîđðŨîǰǰĶ14ķǰ ÖøèĊüĉßćđúČĂÖëšćĕéšÙŠćøąéĆïÙąĒîîǰ“ E “
ÿćöćøëđðúĊę÷îĕðúÜìąđïĊ÷îĒúąđøĊ÷îøć÷üĉßćĂČęîĒìîĕéš
ÿŠüîÖćøðøąđöĉîøć÷üĉßćÖćøđêøĊ÷ öòřÖðøąÿïÖćøèŤ üĉßćßĊóĒúąøć÷üĉ ßćÖćøòř ÖðøąÿïÖćøèŤ
üĉßćßĊóǰǰëšćĕéšÙŠćøąéĆïÙąĒîîêęĞćÖüŠćǰ“ C “ ëČĂüŠćÿĂïêÖǰǰîĉÿĉêǰîĆÖýċÖþćÝąêšĂÜúÜìąđïĊ÷îđøĊ÷î
ĔĀöŠǰǰ
- øąïïĕöŠöĊÙŠćøąéĆïÙąĒîîǰǰĔßšÿĆâúĆÖþèŤǰǰĤ øąéĆïǰǰÿĞćĀøĆïøć÷üĉßćìĊęĀúĆÖÿĎêøïĆÜÙĆïĔĀšđøĊ÷î
đóĉęöêćö×šĂÖĞćĀîéđÞóćąǰǰĒúąøć÷üĉßćìĊęöĀćüĉì÷ćúĆ÷ÖĞćĀîéĔĀšđøĊ÷îđóĉęöǰǰǰÙČĂ
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1%ǰǰ ñ÷ǰǰñŠćî÷Ăéđ÷Ċę÷ö ǰǰ ǰǰǰ1ǰ ñǰǰñŠćî ǰǰ ǰǰǰ'ǰ öñǰǰĕöŠñŠćî)
øć÷üĉßćìĊęĕéšøĆïÖćøðøąđöĉîđðŨîǰ“F” îĉÿĉêǰîĆÖýċÖþćêšĂÜúÜìąđïĊ÷îđøĊ÷îĔĀöŠÝîÖüŠćÝąñŠćî
đÖèæŤÖćøðøąđöĉî
ǰ
Ħ.Ģ ÖćøöĊÿĉìíĉÿĂïðúć÷õćÙ îĉÿĉê îĆÖýċÖþćÝąöĊÿĉìíĉĔîÖćøÿĂïðúć÷õćÙđøĊ÷îêšĂÜĂ÷ĎŠĔîđÖèæŤêŠĂĕðîĊĚ
- êšĂÜöĊđüúćđøĊ÷îĔîøć÷üĉßćîĆĚîǰėǰĕöŠîšĂ÷ÖüŠćøšĂ÷úąǰĩġ ×ĂÜđüúćđøĊ÷îìĆĚÜĀöé
- ĔîÖøèĊìĊęöĊđüúćđøĊ÷îĔîøć÷üĉßćĔéîšĂ÷ÖüŠćøšĂ÷úąǰĩġ ĒêŠĕöŠêęĞćÖüŠćøšĂ÷úąǰħġ ĔĀšĂ÷ĎŠĔîéčú÷óĉîĉÝ
×ĂÜĂćÝćø÷ŤðøąÝĞćüĉßć
- ĔîÖøèĊìĊęöĊđüúćđøĊ÷îĔîøć÷üĉßćĔéîšĂ÷ÖüŠćøšĂ÷úą ħġ ÝąĕöŠöĊÿĉìíĉÿĂïĔîüĉßćîĆĚî
- ñĎšĕöŠöĊÿĉìíĉÿĂïðúć÷õćÙÝąĕéšøĆïÖćøóĉÝćøèćñúÖćøđøĊ÷îđðŨîǰǰ“E”
Ħ.ģ Öćø×ćéÿĂï
Öćø×ćéÿĂïÖúćÜõćÙĀøČĂðúć÷õćÙǰĔĀšêĉéêŠĂ×ĂÿĂïìĊęñĎšÿĂîǰĀøČĂǰÙèąìĊęüĉßćîĆĚîÿĆÜÖĆéǰǰ
õć÷ĔîǰĢĦ üĆîîĆïÝćÖđðŗéõćÙđøĊ÷îëĆéĕðǰǰēé÷êšĂÜöĊĀúĆÖåćîđĀêčñúìĊęÿöÙüøĔîÖćø×ĂÿĂï
Ħ.Ĥ ÖćøĔĀšđÖøéǰøĂǰǰ ǰI = *ODPNQMFUF)
ĔßšÿĞćĀøĆïÖćøðøąđöĉîìĊęĕöŠÿöïĎøèŤĔîøć÷üĉßćìĊęîĉÿĉêǰîĆÖýċÖþć÷ĆÜìĞćÜćîĕöŠđÿøĘÝđöČęĂÿĉĚîõćÙđøĊ÷îǰĀøČĂ×ćé
ÿĂïǰñĎšìĊęĕéšǰ“ I “ êšĂÜéĞćđîĉîÖćø×ĂøĆïÖćøðøąđöĉîÝćÖñĎšÿĂîǰǰõć÷ĔîõćÙđøĊ÷îëĆéĕð
éĆÜîĆĚîëšćîĉÿĉêǰ îĆÖýċÖþćǰ ĕöŠöćêĉéêŠĂõć÷ĔîÖĞćĀîéǰ ǰ ñĎšÿĂîêšĂÜÿŠÜđÖøéēé÷ðøąđöĉîñúÖćøđøĊ÷îÝćÖ
ÙąĒîîìĊęöĊĂ÷ĎŠìĆĚÜĀöéǰ
Ħ.ĥ Öćø×Ă÷ÖđúĉÖüĉßćđøĊ÷îǰǰ W = 8JUIESBXǰ
ĔßšÿĞćĀøĆïÖćøïĆîìċÖñúÖćøđøĊ÷îìĊęĕéšøĆïĂîčöĆêĉĔĀš÷ÖđúĉÖøć÷üĉßćđøĊ÷îîĆĚî
îĉÿĉêǰîĆÖýċÖþćúÜìąđïĊ÷îĒúąßĞćøąđÜĉîđøĊ÷ïøšĂ÷ĒúšüǰĕöŠóøšĂöĀøČĂĕöŠÿćöćøëđøĊ÷îĕéšǰĀøČĂĕéšøĆïĂîčöĆêĉ
÷ÖđüšîǰĀøČĂēĂîüĉßćđøĊ÷îǰ ĂćÝöĊÖćøđøĊ÷îïšćÜǰĀøČĂĕöŠđÙ÷đ×šćđøĊ÷îđú÷ ǰǰêšĂÜéĞćđîĉîÖćøêĉéêŠĂÿĞćîĆÖÿŠÜđÿøĉö
üĉßćÖćøĒúąÜćîìąđïĊ÷îđóČęĂ×ĂÙĞćøšĂÜ÷ÖđúĉÖüĉßćđøĊ÷îǰõć÷ĔîđüúćìĊęÖĞćĀîéêćöðäĉìĉîüĉßćÖćø×ĂÜĒêŠúąõćÙ
öĉÞąîĆĚîĂćÝćø÷ŤñĎšÿĂîÿćöćøëÿŠÜøąéĆïÙąĒîîđðŨîǰêÖǰ E ĀøČĂǰF ǰêćö×šĂïĆÜÙĆïÿõćĄǰìĊęĔĀšöĊÖćøðøąđöĉîñúìčÖ
øć÷üĉßćìĊęöĊÖćøúÜìąđïĊ÷î éĆÜîĆĚîñĎšÿĂîĕöŠÿćöćøëÿŠÜđÖøéǰW ĕéšĀćÖîĉÿĉêǰîĆÖýċÖþćǰĕöŠĕéš÷ČęîÙĞćøšĂÜ×Ă÷ÖđúĉÖ
üĉßćđøĊ÷î
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Ħ.Ħ ÖćøĀćøąéĆïÙąĒîîđÞúĊę÷
- ÙŠćøąéĆïÙąĒîîđÞúĊę÷ðøąÝĞćõćÙĒúąÙŠćøąéĆïÙąĒîîđÞúĊę÷ÿąÿöǰǰĔĀšÙĉéđðŨîđú×ìýîĉ÷öǰģ
êĞćĒĀîŠÜēé÷ĕöŠðŦéđýþǰǰÿĞćĀøĆïøć÷üĉßćìĊęöĊñúÖćøđøĊ÷îǰ“ I “ ÷ĆÜĕöŠîĞćĀîŠü÷ÖĉêöćøüöđðŨîêĆüĀćø
đÞúĊę÷
- ÖøèĊÿĂïêÖǰǰêšĂÜúÜìąđïĊ÷îđøĊ÷îàĚĞćĔîøć÷üĉßćïĆÜÙĆïĀøČĂđðúĊę÷îĕðđøĊ÷îüĉßćĂČęîĕéšĔîøć÷üĉßć
đúČĂÖǰǰ ēé÷ĕöŠêšĂÜîĆïĀîŠü÷ÖĉêìĊęÿĂïêÖđðŨîêĆüĀćøđÞúĊę÷
- ÖøèĊìĊęîĉÿĉêǰîĆÖýċÖþćúÜìąđïĊ÷îđøĊ÷îàĚĞćÖĆïüĉßćìĊęÿĂïĕéšĒúšüǰǰĀøČĂđøĊ÷îøć÷üĉßćìĊęøąïčĕüšĔî
ĀúĆÖÿĎêøđìĊ÷ïđìŠćǰǰĔĀšîĆïĀîŠü÷ÖĉêĒúąÙŠćøąéĆïÙąĒîîđÞúĊę÷đÞóćąøć÷üĉßćìĊęđøĊ÷îÙøĆĚÜÿčéìšć÷
đìŠćîĆĚîǰǰǰĒúšüĔĀšđðúĊę÷îøć÷üĉßćìĊęđøĊ÷îàĚĞćîĆĚîǰĔĀšĕéšøĆïñúÖćøđøĊ÷îđðŨîǰĶǰ"Vķ
Ħ.ħ Öćø×ĂìøćïñúÖćøđøĊ÷îǰǰǰöĊüĉíĊêøüÝÿĂïĕéšéĆÜîĊĚ
- êøüÝÿĂïñúÖćøđøĊ÷î×ĂÜêîđĂÜĕéšÝćÖìĊęǰ IUUQNJTCTSVBDUI
ÖćøđøĊ÷î ĒúąéĞćđîĉîÖćøêćöúĞćéĆïêćöÙĞćĒîąîĞćìĊęøąïčĕüš

ēé÷đúČĂÖđöîĎêøüÝÿĂïñú

ħ.ǰ Öćø×ĂóĆÖÖćøđøĊ÷îǰ
ĔîÖøèĊìĊęîĉÿĉêǰîĆÖýċÖþćĕöŠÿćöćøëđ×šćđøĊ÷îêćöðÖêĉĔîõćÙđøĊ÷îĔéõćÙđøĊ÷îĀîċęÜǰêšĂÜêĉéêŠĂÜćîìąđïĊ÷î
đóČęĂéĞćđîĉîÖćø×ĂÙĞćøšĂÜóĆÖÖćøđøĊ÷îǰǰǰǰõć÷ĔîđüúćìĊęÖĞćĀîéêćöðäĉìĉîüĉßćÖćø×ĂÜĒêŠúąõćÙđøĊ÷î
×šĂÙüøøąüĆÜĔîÖćøóĆÖÖćøđøĊ÷î
- îĉÿĉêǰîĆÖýċÖþćêšĂÜĕöŠöĊÖćøúÜìąđïĊ÷îǰĀćÖúÜìąđïĊ÷îĒúšüêšĂÜĔßšÙĞćøšĂÜ×Ă÷ÖđúĉÖüĉßćđøĊ÷î
- îĉÿĉêǰîĆÖýċÖþćÿćöćøëóĆÖÖćøđøĊ÷îĕéšĕöŠÝĞćÖĆéÝĞćîüîõćÙđøĊ÷îǰĒêŠêšĂÜĂ÷ĎŠõć÷ĔêšđÜČęĂîĕ×đüúćÖćø
ÿĞćđøĘÝÖćøýċÖþćêćöøąđïĊ÷ïĄǰüŠćéšü÷ÖćøðøąđöĉîñúÖćøýċÖþć
Ĩ.ǰÖćøēĂîñúÖćøđøĊ÷îĒúąÖćø÷ÖđüšîüĉßćđøĊ÷îǰ
Ģ) Öćø×ĂēĂîñúüĉßćđøĊ÷îǰ Āöć÷ëċÜ
- ÖćøîĞćĀîŠü÷ÖĉêĒúąÙŠćøąéĆïÙąĒîîìčÖøć÷üĉßćöćēĂîìĆĚÜĀöéǰēé÷ĕöŠÝĞćÖĆéÝĞćîüîĀîŠü÷Öĉê
- đðŨîîĉÿĉêǰîĆÖýċÖþćÝćÖöĀćüĉì÷ćúĆ÷øćßõĆäïšćîÿöđéĘÝđÝšćóøą÷ćìĊę÷ĆÜĕöŠÝïÖćøýċÖþćđìŠćîĆĚî
- ĕöŠêšĂÜýċÖþćøć÷üĉßćîĆĚîĂĊÖ
đÜČęĂîĕ×ĔîÖćøēĂîñúÖćøđøĊ÷î
 ñĎš×ĂēĂîêšĂÜîĉÿĉêǰîĆÖýċÖþć×ĂÜöĀćüĉì÷ćúĆ÷øćßõĆäïšćîÿöđéĘÝđÝšćóøą÷ćìĊę÷ĆÜĕöŠÿĞćđøĘÝ
ÖćøýċÖþćđìŠćîĆĚî
 ñĎš×ĂēĂîêšĂÜĕöŠđÙ÷ëĎÖÿĆęÜĔĀšĂĂÖÝćÖÿëćîýċÖþćǰêćö×šĂïĆÜÙĆïöĀćüĉì÷ćúĆ÷üŠćéšü÷Öćø
ðøąđöĉîñúÖćøýċÖþćǰǰđßŠî - đÖøéđÞúĊę÷ĕöŠëċÜđÖèæŤìĊęÖĞćĀîéĔîÖćøðøąđöĉîñúÖćøýċÖþć
- öĊÿõćóÖćøđðŨîîĆÖýċÖþćÙøïêćöìĊęöĀćüĉì÷ćúĆ÷ÖĞćĀîéǰĒêŠ÷ĆÜǰǰ
ĕöŠÿĞćđøĘÝÖćøýċÖþć
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 ÖćøēĂîêšĂÜēĂîìĆĚÜĀöéìčÖøć÷üĉßćìĊęđÙ÷ýċÖþćöćǰēé÷ĕöŠÝĞćÖĆéÝĞćîüîĀîŠü÷ÖĉêìĊę×ĂēĂî đöČęĂĕéšøĆïǰ
ÖćøđìĊ÷ïēĂîĒúšüêšĂÜöĊđüúćýċÖþćĂ÷ĎŠĔîöĀćüĉì÷ćúĆ÷ĕöŠîšĂ÷ÖüŠćǰĢǰðŘÖćøýċÖþć
 êšĂÜéĞćđîĉîÖćø÷ČęîÙĞćøšĂÜ×ĂēĂîñúÖćøđøĊ÷îĔĀšĒúšüđÿøĘÝõć÷Ĕîǰģ õćÙđøĊ÷îǰĀúĆÜÝćÖüĆîìĊę×ċĚî
ìąđïĊ÷îđðŨîîĆÖýċÖþćĒúšü ĀćÖóšîÖĞćĀîéǰëČĂüŠćîĆÖýċÖþćÿúąÿĉìíĉĔîÖćø÷ČęîÙĞćøšĂÜ
 đöČęĂÙĞćøšĂÜĕéšøĆïÖćøĂîčöĆêĉǰ ǰêšĂÜîĞćÙĞćøšĂÜĕðßĞćøąÙŠćíøøöđîĊ÷öÖćøēĂîüĉßćđøĊ÷îǰǰìĊęÜćîÙúĆÜĔĀš
đøĊ÷ïøšĂ÷ÖŠĂîǰÝċÜĕéšøĆïÖćøïĆîìċÖñúĔîðøąüĆêĉÖćøđøĊ÷îøć÷üĉßć
ģ ǰǰÖćø×Ă÷ÖđüšîüĉßćđøĊ÷îǰǰĀöć÷ëċÜ
ÖćøîĞćĀîŠü÷Öĉê×ĂÜøć÷üĉßćĔîĀúĆÖÿĎêø×ĂÜöĀćüĉì÷ćúĆ÷ǰ ĀøČĂÿëćïĆîĂčéöýċÖþćĂČęîìĊęĕéšýċÖþćĒúšüöć
÷Öđüšîēé÷ĕöŠêšĂÜýċÖþćøć÷üĉßćîĆĚîĂĊÖǰǰēé÷
- êšĂÜđðŨîÖćøđøĊ÷îĔîøąéĆïÖćøýċÖþćìĊęđìĊ÷ïđìŠćĀøČĂÿĎÜÖüŠćđìŠćîĆĚî
- ĕéšÙŠćøąéĆïÙąĒîîĕöŠêęĞćÖüŠćǰÙǰǰĀøČĂǰñǰǰĀøČĂđìĊ÷ïđìŠć
- öĊøć÷úąđĂĊ÷é×ĂÜüĉßćǰ $PVSTFǰ%FTDSJQUJPO ǰàċęÜöĊđîČĚĂĀćĕöŠîšĂ÷ÖüŠćøć÷üĉßćìĊę×Ă÷Öđüšî
- ÝĞćîüîĀîŠü÷ÖĉêìĊęĕéšøĆïÖćø÷ÖđüšîĕöŠöćÖÖüŠćǰĤ Ĕîǰĥ ×ĂÜÝĞćîüîĀîŠü÷Öĉêøüö×ĆĚîêęĞćĔî
ĀúĆÖÿĎêøìĊęîĆÖýċÖþćĂ÷ĎŠǰĒúąêšĂÜöĊđüúćđøĊ÷îĔîöĀćüĉì÷ćúĆ÷ĂĊÖĕöŠîšĂ÷ÖüŠćǰĢ ðŘÖćøýċÖþć
- øć÷üĉßćìĊęĕéšøĆïÖćø÷ÖđüšîǰĔĀšïĆîìċÖĔîøąđïĊ÷îÖćøđøĊ÷îđðŨîǰñǰĔîßŠĂÜøąéĆïÙąĒîî
Öćø×Ă÷ÖđüšîÖćøđøĊ÷î×ĂÜñĎšýċÖþćÝćÖÖćøýċÖþćîĂÖøąïïǰǰǰǰÖćøýċÖþćêćöĂĆí÷ćýĆ÷ǰǰǰÖćøòřÖĂïøöǰ
ĀøČĂöĊðøąÿïÖćøèŤÖćøìĞćÜćîǰǰǰǰǰĔĀšöĀćüĉì÷ćúĆ÷ÖĞćĀîéüĉíĊÖćøĀøČĂĀúĆÖđÖèæŤÖćøðøąđöĉîđìĊ÷ïÙüćöøĎšĒúą
ðøąÿïÖćøèŤǰđóČęĂ÷ÖđüšîÖćøđøĊ÷îǰǰēé÷ìĞćđðŨîðøąÖćý×ĂÜöĀćüĉì÷ćúĆ÷
đÜČęĂîĕ×Öćø÷Öđüšî
 ñĎšöĊÿĉìíĉ÷Öđüšîøć÷üĉßćđøĊ÷îǰ êšĂÜđðŨîñĎšìĊęĕöŠđÙ÷ëĎÖÿĆęÜĔĀšĂĂÖÝćÖÿëćïĆîýċÖþćǰ đîČęĂÜÝćÖÙüćöðøąóùêĉ
đÿĊ÷Āć÷
 êšĂÜéĞćđîĉîÖćø÷ČęîÙĞćøšĂÜ×ĂēĂîñúÖćøđøĊ÷îĔĀšĒúšüđÿøĘÝõć÷Ĕîǰģ õćÙđøĊ÷îǰĀúĆÜÝćÖüĆîìĊę×ċĚîìąđïĊ÷î
đðŨîîĆÖýċÖþćĒúšü ĀćÖóšîÖĞćĀîéǰëČĂüŠćîĆÖýċÖþćÿúąÿĉìíĉĔîÖćø÷ČęîÙĞćøšĂÜ
 đöČęĂÙĞćøšĂÜĕéš øĆ ïÖćøĂîč öĆêĉǰ ǰêš ĂÜîĞ ć ÙĞćøšĂÜĕðßĞćøąÙŠ ć íøøöđîĊ÷öÖćøēĂîüĉß ćđøĊ÷ îǰǰìĊęÜ ćîÙúĆ ÜĔĀš
đøĊ÷ïøšĂ÷ÖŠĂîǰÝċÜĕéšøĆïÖćøïĆîìċÖñúĔîðøąüĆêĉÖćøđøĊ÷îøć÷üĉßć
ĩ.ǰÖćø×ĂÝïÖćøýċÖþćǰ
îĉÿĉê îĆÖýċÖþćìĊęúÜìąđïĊ÷îđøĊ÷îÙøïêćöĀúĆÖÿĎêøêšĂÜ÷ČęîÙĞćøšĂÜ×ĂÝïÖćøýċÖþćìĊęÿĞćîĆÖÿŠÜđÿøĉößćÖćø
ĒúąÜćîìąđïĊ÷îǰ ǰ õć÷ĔîđüúćìĊęÖĞćĀîéêćöðäĉìĉîüĉßćÖćø×ĂÜĒêŠúąõćÙđøĊ÷îǰ ǰ đóČęĂđðŨîÖćøĒÿéÜđÝêîć×Ă
ÿĞćđøĘÝÖćøýċÖþćǰ ĒêŠöĉĕéšĀöć÷ÙüćöüŠćǰ ÿĞćđøĘÝÖćøýċÖþćÙøïêćöĀúĆÖÿĎêøđøĊ÷ïøšĂ÷Ēúšüǰ đóøćąñĎšìĊęÝąÿĞćđøĘÝ
ÖćøýċÖþćêćöĀúĆÖÿĎêøêšĂÜöĊÙčèÿöïĆêĉÙøïëšüîéĆÜêŠĂĕðîĊĚ
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ĢǰǰöĊÙüćöðøąóùêĉđĀöćąÿö
ģǰÿĂïĕéšĔîøć÷üĉßćÙøïêćöĀúĆÖÿĎêøǰĒúąêćöøąđïĊ÷ïǰ×šĂïĆÜÙĆïêŠćÜėǰìĊęđÖĊę÷ü×šĂÜÖĆïÖćøđøĊ÷îÖćøÿĂî
ĤǰǰĕéšÙŠćøąéĆïÙąĒîîđÞúĊę÷ÿąÿöĕöŠîšĂ÷ÖüŠćǰģ.ġġ
ĥǰǰĕöŠêĉéÙŠćøąéĆïÙąĒîîǰǰÝǰǰĔîøć÷üĉßćïĆÜÙĆïǰĒúąǰøǰǰĔîøć÷üĉßćĔéǰė
Ħ. ǰêšĂÜĂ÷ĎŠõć÷Ĕîøą÷ąđüúćìĊęĔßšĔîÖćøýċÖþćǰêćö×šĂïĆÜÙĆïöĀćüĉì÷ćúĆ÷øćßõĆäïšćîÿöđéĘÝđÝšćóøą÷ćǰüŠć
éšü÷ÖćøðøąđöĉîñúÖćøýċÖþćøąéĆïðøĉââćêøĊǰó.ý. ģĦĦġ ×šĂ ĢĢ ÖĞćĀîéĔĀšéĆÜîĊĚ
ÿĞćĀøĆïĀúĆÖÿĎêøǰǰĥǰǰðŘǰǰǰǰǰǰ
õćÙðÖêĉǰǰ
öĊđüúćđøĊ÷îĕöŠêęĞćÖüŠćǰǰħ õćÙđøĊ÷îðÖêĉǰǰǰĒúąöĊÿõćóđðŨîîĆÖýċÖþćĕöŠđÖĉîǰĩ ðŘÖćøýċÖþćǰ
õćÙóĉđýþ
öĊđüúćđøĊ÷îĕöŠêęĞćÖüŠćǰǰĢĥ õćÙđøĊ÷îǰĒúąöĊÿëćîõćóÖćøđðŨîîĆÖýċÖþćĕöŠđÖĉîǰĢģ ðŘ
ÖćøýċÖþćǰ
ÿĞćĀøĆïĀúĆÖÿĎêøǰǰĦǰðŘǰǰǰ
õćÙðÖêĉǰǰ
öĊđüúćđøĊ÷îĕöŠêęĞćÖüŠćǰǰĩ õćÙđøĊ÷îðÖêĉǰǰǰĒúąöĊÿõćóđðŨîîĆÖýċÖþćĕöŠđÖĉîǰĢġ ðŘÖćøýċÖþć
õćÙóĉđýþ
öĊđüúćđøĊ÷îĕöŠêęĞćÖüŠćǰǰĢĨ õćÙđøĊ÷îǰǰĒúąöĊÿëćîõćóÖćøđðŨîîĆÖýċÖþćĕöŠđÖĉîǰĢĦ ðŘ
ÖćøýċÖþć
Ģġ.ǰÖćøóšîÿõćóÖćøđðŨîîĉÿĉêǰîĆÖýċÖþćǰ
×šĂÙüøøąüĆÜĔîÖćøóšîÿõćóÖćøđðŨîîĉÿĉêǰîĆÖýċÖþćǰǰǰǰàċęÜđÖĉé×ċĚîĕéšǰĤ ÖøèĊ
Ģ ǰǰÖćøóšîÿõćóđîČęĂÜÝćÖÖćøðøąđöĉîñúǰ
ÙŠćøąéĆïÙąĒîîđÞúĊę÷ÿąÿöĕöŠëċÜǰĢ.ħġ ĀøČĂǰĢ.ĩġ ĔîõćÙđøĊ÷îìĊę×šĂïĆÜÙĆïÖĞćĀîé
ģ ǰǰÖćøóšîÿõćóđîČęĂÜÝćÖĔßšøą÷ąđüúćÖćøýċÖþćÙøïÖĞćĀîéĒêŠ÷ĆÜĕöŠÿĞćđøĘÝÖćøýċÖþć
Ĥ) ÖćøóšîÿõćóđîČęĂÜÝćÖÙüćöðøąóùêĉǰǰ: đðŨîÖøèĊìĊęöĊÙüćöðøąóùêĉđÿĊ÷Āć÷ǰĀøČĂĕöŠđøĊ÷ïøšĂ÷ÝîëĎÖ
öĀćüĉì÷ćúĆ÷ÿĆęÜĔĀšĂĂÖĀøČĂĕúŠĂĂÖÝćÖöĀćüĉì÷ćúĆ÷
สํานักกิจการนิสิต นักศึกษา
สํานักกิจการนิสิตǰนักศึกษา ǰดําเนินจัดกิจกรรมǰและดูแลจัดบริการแนะแนวสําหรับนิสิต นักศึกษาทุกคน
öĊบริการอื่นๆดังตอไปนี้
1. บริการดานทุนการศึกษา งานแนะแนวǰมีทุนการศึกษาหลากหลายประเภท แกนิสิต นักศึกษาที่สนใจ
เขาขอรับทุน
2. บริการใหคําปรึกษา นักศึกษาผูมีปญหาตางๆ ที่ตองการผูใหคําปรึกษา
3. บริการจัดหางานทํา เพื่อชวยหารายไดพิเศษ งานแนะแนวเปนศูนยกลางติดตอเพื่อชวยเหลือนักศึกษาที่
ขาดแคลนทุนการศึกษาเลาเรียนใหไดงานพิเศษที่เหมาะสม
4. การเรียนและการฝกวิชาทหาร นิสิต นักศึกษาวิชาทหารที่มีความประสงคจะรายงานตัวเขารับการฝกฝน
แตละปการศึกษา สามารถมาดําเนินเรื่องและกิจกรรมตางๆที่เกี่ยวกับวิชาทหารไดที่ สํานักกิจการนิสิต
นักศึกษา อาคาร 1 ชั้น 2M
ขอมูลติดตอ 02-473-7000 ตอ 1300 , 1301 เว็บไซต : http://dsad.bsru.ac.th

28 คณะวทยาการจดการ
คคณะวิ
ณะวิทยยาการจั
าการจัดการ
การ : เสนทางสู
เเสสนททางสู
างสบ ณฑต
ัณฑฑิิต ประจาปการศกษา
ปประจํ
ระจําปปกาารศึ
รศึกษษาา ๒๕๕๘
๒๕๕๘
สํานักคอมพิวเตอร
สํานักคอมพิวเตอรเปนหนวยงานกลางในการประสานงาน และดําเนินการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารใหมีประสิทธิภาพเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย มีความมุงมั่นในการสรางความเปนเอกภาพดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ในการสรางสรรคสังคมแหงภูมิปญญาการ
เรียนรู ภารกิจ
ระบบเครือขายคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ท
การดําเนินงานรับผิดชอบดานควบคุมดูแล ประสานงาน บํารุงรักษา วางแผนดานระบบเครือขาย ติดตั้ง
ระบบคอมและเครือขาย ปจจุบันกําลังดําเนินการพัฒนาระบบเครือขายไรสายใหครอบคลุมทุกพื้นที่ของมหาวิทยาลัย
ระบบสารสนเทศ
มีการใหบริการพื้นที่ในการจัดทําเว็บไซตของหนวยงานตางๆ ภายในมหาวิทยาลัย เปนผูพัฒนา ปรับปรุง
แกไข รวมถึงเผยแพรขาวสารทางเว็บไซตหลักของมหาวิทยาลัย ปจจุบันสํานักคอมพิวเตอรเปนผู ประสานงานหลักใน
การจัดทําโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรองคกร(ERP) และระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารงาน (MIS) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา
บริการวิชาการไอซีที
มุงที่จะพัฒนานิสิต นักศึกษา บุคลากร ไดศึกษาเรียนรูจากโครงการอบรมคอมพิวเตอรเชิงปฎิบัติการเรื่อง
ตางๆ สงเสริมการประชาสัมพันธความรูและขาวสารดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารผานชองทางการ
ประชาสัมพันธรูปแบบตางๆ เชน โครงการ Unetwork.TV และพัฒนาสื่อ eDLTV ในการเรียนการสอน
บริการหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
ปจจุบันสํานักคอมพิวเตอรมีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรจํานวน 8 หอง แบงเปนหองที่ใชสําหรั บจัดการเรียน
การสอน 5 ห อ ง มี เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร ไ ว ค อยบริ ก าร 296 เครื่ อ ง และห อ งสํ า หรับ ให บ ริ ก ารสื บ ค น ข อ มู ล ทาง
อินเตอรเน็ต จํานวน 3 หอง มีเครื่องคอมพิวเตอรไวคอยบริการอีก 176 เครื่อง
บริการซอมบํารุง
สํานักคอมพิวเตอรจัดใหมีบุคลากรที่ชํานาญการเฉพาะทางในดานงานซอมบํารุงเครื่องคอมพิวเตอรในการ
ใหบริการปรึกษาปญหาและซอมบํารุงเครื่องของมหาวิทยาลัย
ขอมูลติดตอ 02-473-7000 ตอ 1722 , 1723 เว็บไซต : http://computing.bsru.ac.th

สํานักประชาสัมพันธและสารสนเทศ
สํานักประชาสัมพันธและสารสนเทศ เปนหนวยงานที่ทําหนาที่เปนสื่อกลางระหวางบุคลากรในมหาวิทยาลัย
และเปนสื่อกลางไปยังองคกรภายนอก เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศและการสือ่ สารประชาสัมพันธในอันที่จะเสริมสราง
ความรูความเขาใจอันดีระหวางคณาจารย บุคลากร นิสิตนักศึกษา ผูรับบริการ ประชาชนและสังคม รวมทั้งการสราง
เครือขายความรวมมือในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย รวมทั้งเพื่อใหการบริหารและการดําเนินงานของสํานัก
ประชาสัมพันธและสารสนเทศเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้
1. เพื่อสงเสริมการสื่อสารประชาสัมพันธเพื่อสรางความรู ความเขาใจอันดี ระหวางคณาจารย บุคลากร นิสิต
นักศึกษาภายในมหาวิ ท ยาลั ย ระหว า งมหาวิ ท ยาลั ย ด ว ยกัน และระหว างมหาวิ ท ยาลั ยกับ ผู รับ บริการ
ประชาชน และสังคม
2. เพื่อสงเสริมสนับสนุนการดําเนินการสรางภาพลักษณที่ดีของมหาวิทยาลัย
3. เพื่ อดํา เนิน การประสานงานกับ หน ว ยงานต า งๆด า นระบบขอมู ล ฐานขอมูล และสารสนเทศกลางของ
มหาวิทยาลัยใหมีความทันสมัยเปนสากล รวมทั้งการใหบริการอยางมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อสงเสริมสนับ สนุนการดําเนินการผลิตสื่อและเพิ่ มชองทางการสื่อสารประชาสัมพัน ธเพื่อรองรับการ
ดําเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ขอมูลติดตอ 02-473-7000 ตอ 1011 , 1115 เว็บไซต : http://prinfo.bsru.ac.th
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สํานักวิเทศสัมพันธและเครือขายอาเซียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยามีนโยบาลที่ชัดเจนในการดําเนินงาน “สงเสริมมหาวิทยาลัยสู
สากล” เพี่อทําหนาที่เพิ่มพูนทักษะการใชภาษาอังกฤษ ภาษาเพื่อนบานและภาษาอื่นๆ ซึ่งเป นนโยบายสําคัญของ
มหาวิทยาลัยใหกับนักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย ตลอดจนผูสนใจภายนอก ทั้งยังสงเสริมพัฒนาคุณภาพ การ
เรียนการสอนตา งประเทศและงานบริการใหสอดคล องกับ ยุคป จจุ บัน ที่ภาษาตา ง ประเทศเปน สิ่ง จําเปน ในการ
ดํารงชีวิต นอกจากนี้ยังมีการสรางเครือขายความรวมมือในแขนงตางๆ ทั้งดานการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ การพัฒนา
บุคลากร พัฒนานิสิต นักศึกษา ตลอดจนสงเสริมแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมซึ่งกันและกันกับนานาประเทศ ทั้งใน
ภูมิภาคเอเชีย ออสเตรเลีย อเมริกา และยุโรป สงผลใหมหาวิทยาลัยเล็งเห็นความสําคัญที่ตองมีหนวยงานที่รับผิ ดชอบ
ในการปฏิบัติงานโดยตรง จึงไดจัดตั้ง “สํานักวิเทศสัมพันธและเครือขายอาเซียน”
ขอมูลติดตอ 02-473-7000 ตอ 1740 เว็บไซต : http://language.bsru.ac.th

สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันวิจัยและพัฒนา ตัง้ อยู ณ ชั้น ๗ อาคาร ๑๐๐ ป ศรีสุรยิ วงศ เปนหนวยงานสนับสนุนดานการวิจัย
โดยจัดบริการสนับสนุนทุนวิจัยแกคณาจารย บุคลากร และนิสติ /นักศึกษา ตลอดจนบริการสารสนเทศผลงานวิจัย
การดําเนินงานหลักของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประกอบไปดวย ǰǰใหคําปรึกษาดานวิจัยǰ ǰใหทุนสนับสนุนงานวิจัย
จัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการที่เกี่ยวของกับการพัฒนาศักยภาพในการทําวิจัย บริการขอมูลงานวิจัยตางๆ และบริการ
เผยแพร่และถ่ายทอดผลงานวิจัย
นิสิต/นักศึกษาสามารถใชบริการไดดังนี้
1. ใหคําปรึกษาดานการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนามีทีมคณาจารยและเจาหนาที่สําหรับใหคําปรึกษาที่
เกี่ยวกับการวิจัยใหแกนิสิต/นักศึกษา
2. ใหทุ น สนั บ สนุ น การวิ จั ย นิ สิ ต /นั กศึ กษาสามารถสอบถามรายละเอี ย ดได จ ากคณะที่ สั ง กั ด หรือ ที่
สถาบันวิจัยและพัฒนา หรือดูรายละเอียดไดจากเว็บไซต http://research.bsru.ac.th
3. การพัฒนาศักยภาพในการทําวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการที่เกี่ยวของกับการทํา
วิจัยใหแกนิสิต/นักศึกษาเปนประจําทุกภาคเรียน
4. บริการขอมูลงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนามีหองสมุดวิจัยเพื่อใหนิสิต/นักศึกษาไดสืบคนขอมูลงานวิจัย
รวมทั้งการใหบริการฐานขอมูลงานวิจัยออนไลนใหแกนิสิต/นักศึกษาไดใชเปนแหลงสืบคนและอางอิง
5. บริการเผยแพรและถายทอดผลงานวิจัย ทางสถาบันวิจัยและพัฒนามีจัดเวทีประชุมทางวิชาการเพื่อเผยแพรñúÜćî
วิจัยทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติใหแกนิสิต/นักศึกษาไดนําเสนอผลงาน
ข้อมูลติดต่อ 02-473-7000 ต่อ 1600 เว็บไซต : http://research.bsru.ac.th

บัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย ตั้งอยู ณ ชั้น 5 อาคารสมเด็จเจาพระยาบรมมหาประยูรวงศ (ทัต บุนนาค อาคาร11) เปด
สอนในระดับบัณฑิตศึกษาทั้งระดับประกาศนียบัตร ระดับปริญญาโท และปริญญาเอกǰ โดยมีหลักสูตรที่นาสนใจหลาย
สาขาวิชา ǰและมีความรวมมือกับสถาบันการศึกษาอื่นๆ ทั้งในและนอกประเทศ นิสิต นักศึกษาที่จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีแลว ǰสามารถเลือกศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาที่สนใจ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จ
เจาพระยา ไดจนถึงระดับปริญญาเอก
ขอมูลติดตอ 02-473-7000 ตอ 1810 , 1813 เว็บไซต : http://grad.bsru.ac.th
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การ : เสนทางสู
เเสสนททางสู
างสบ ณฑต
ัณฑฑิิต ประจาปการศกษา
ปประจํ
ระจําปปกาารศึ
รศึกษษาา ๒๕๕๘
๒๕๕๘
สํานักโรงเรียนสาธิต (Office of Demonstration School)
ǰ
สํานักโรงเรียนสาธิตประกอบดวยสามหนวยงานยอย ǰศูนยสาธิตการศึกษาปฐมวัย ǰโรงเรียนประถมสาธิต
ǰ

และโรงเรียนมัธยมสาธิต สํานักโรงเรียนสาธิตสงเสริมและเรงรัดการจัดการเรียนรูขั้นพื้นฐานใหไดมาตรฐานและมี
คุณภาพ โดยเนน ทักษะกระบวนการคิด การแสวงหาความรู ส งเสริมการจั ดกิจ กรรมการพัฒ นาผู เรียนใหมี
คุณธรรมǰÝøĉ÷íøøöǰǰĒúąÙęćîĉ÷öìĊęóċÜðøąÿÜÙĝǰǰĔĀĚïøĉÖćøìćÜüĉßćÖćøĒÖęßčößîĒúąÿĆÜÙöĔîìĚĂÜëĉęîđðĘîĒĀúęÜìéúĂÜǰ
ÙĚîÙüĚćǰǰĒúąüĉÝĆ÷ǰǰđóČęĂóĆçîćĂÜÙĝÙüćöøĎĚéĚćîÖćøýċÖþćǰ
สำนั ก โรงเรี ย นสาธิ ต เป ด โอกาสให นิ สิ ต ปริ ญ ญาตรี ค ณะครุ ศ าสตร ในมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏบ า นสมเด็ จ
เจาพระยาใชเปนแหลงฝกประสบการณวิชาชีพ คือใหนักศึกษาได สังเกตการสอนและฝกสอน กอนที่จะไปประกอบ
อาชีพจริง และเปนแหลงวิจัยคนควาทางดานการศึกษา
นอกจากนี้ยังมีหนวยงานประกันคุณภาพ สามารถติดตอไดที่ ขอมูลติดตอ 02-473-7000 ตอ 1602 เว็บไซต
: http://km.bsru.ac.th และหนวยตรวจสอบภายใน ขอมูลติดตอ 02-473-7000 ตอ 7801 เว็บไซต :
http://audit.bsru.ac.th

การบริการและสวัสดิการตางๆ
1. หอ งพยาบาล มหาวิ ท ยาลั ย ราชภัฏบ า นสมเด็ จเจ า พระยามี หองพยาบาลอยู ที่ อาคาร 2 ชั้ น ล า ง
ใหบริการแกนิสิตนักศึกษาเกี่ยวกับ
1.1 การตรวจสุขภาพ
1.2 การปฐมพยาบาลแกนิสิตนักศึกษาและคณาจารย
1.3 การประสานงานกับหนวยงานภายนอกǰǰในการใหบริการดานสุขภาพอนามัยและแกปญหา
เกี่ยวกับอนามัย
2. การรับธนาณัติ พัสดุ และจดหมายลงทะเบียน
2.1 นิสิต นักศึกษาจะขอรับธนาณัติ พัสดุǰและจดหมายลงทะเบียนไดที่งานธุรการĂćÙćøǰǰðĊ
อาคาร 100 ป ศรีสุริยวงศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา โดยตรวจสอบรายชื่อของตนไดที่ปายประกาศ
ของงานธุรการ
2.2 ที่ทําการไปรษณียของการสื่อสารฯ สาขาสําเหร มาเปดบริการนิสิต ǰนักศึกษาในเวลาøćßÖćø
ที่อาคาร 2 ชั้นลาง ติดกับงานประชาสัมพันธ
3. อาจารยที่ปรึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยาจะจัด ใหมีอาจารยที่ปรึกษาสํา หรับนิสิตภาคปกติ และ
อาจารยคูคิดสําหรับนักศึกษา ǰ กศ.พ. ซึ่งจะใหคําปรึกษาทางวิชาการและอื่น ๆ ทั้งยังมีหนาที่ใหคําปรึกษานิสิต
นักศึกษาในเรื่องการลงทะเบียน การเพิ่มถอนหรือการเปลี่ยนแปลงวิชาเรียนแตละครั้งรวมถึงการติดตามผลการเรียน
ของนิสิต นักศึกษา อาจารยที่ปรึกษาจะเปนคนกลางในการประสานติดตอระหวางนิสิตǰ นั กศึกษากับมหาวิทยาลัย
เพื่อใหนิสิต นักศึกษาประสบความสําเร็จในการศึกษา
4. บริการแนะแนว
งานแนะแนว สํานักกิจการนิสิต นักศึกษา ไดจัดบริการแนะแนวสําหรับนิสิต นักศึกษาทุกคน ที่สํานัก
กิจการนิสิต นักศึกษา ซึ่งอาจารยประจําอยูในเวลาราชการ บริการแนะแนวมีดังนี้
4.1 บริการดานทุนการศึกษา (เฉพาะภาคปกติ) งานแนะแนวไดจัดทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย
5 ประเภท ดังนี้
4.1.1 ทุนประเภทรางวัล ǰไดแก รางวัลเรียนดี รางวัลกีฬาเดน รางวัลผูบําเพ็ญประโยชน
รางวัลสงเสริมวัฒนธรรมไทย เปนตน
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4.1.2 ทุนสงเคราะหการศึกษาใหแก นิสิต นั กศึกษาที่ยากจน โดยนิสิต นักศึกษาจะตอง
คอยสอบถามและอานประกาศของฝายแนะแนวอยูเสมอ โดยสมัครขอรับทุนดวยตนเอง มีอาจารยที่ปรึกษารับรองใบ
สมัคร และมีใบรับรองคะแนนเฉลี่ยจากǰสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพื่อนําไปประกอบการพิจารณาของ
กรรมการ
4.1.3ǰǰทุนกูยืม สําหรับนิสิต นักศึกษา ที่มีรายไดประจําหรือมีผูปกครองสงเสีย แตเกิด
ความจําเปนที่จะตองขอยืมทุนประเภทนี้เพื่อทดลองจายชั่วคราว เนื่องจากเงินที่ไดรับประจํามาไมถึงตามกําหนด โดย
ตองแจงความจํานงตอคณะกรรมการลวงหนา 1 วัน เปนอยางนอย และแสดงหลักฐานที่ จะใช คืนภายในเวลาที่
คณะกรรมการเห็นสมควร เมื่อไดรับอนุมัติแลว จะตองทําสัญญากูยืมโดยมีอาจารยในมหาวิทยาลัยเปนผูค้ําประกัน
4.1.4ǰǰทุ น ค า ตอบแทน เป น เงิ น จ า ยค า ตอบแทนแก นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาที่ ทํ า งานให
มหาวิทยาลัย
หรือกระทําอยางหนึ่งอยางใดที่เปนประโยชนตอมหาวิทยาลัย
4.2 บริการใหคํา ปรึกษานิ สิต นั กศึกษาผู มีป ญหาต างๆ (ยกเวน ดา นวิ ชาการซึ่ งต องติด ตอกับ
อาจารยที่ปรึกษาโดยตรง) ตองการผูใหคําปรึกษา งานแนะแนวยินดีและเต็มใจใหคําปรึกษาแกนิสิต นักศึกษา โดย
มาปรึกษากับอาจารยของงานแนะแนวไดทุกเวลา แตถาเปนปญหาที่สลับซับซอนและตองการเวลาในการปรึกษา ควร
มาติดตอลงชื่อนัดพบอาจารยประจํางานแนะแนวได ซึ่งจะมีนิสิต นักศึกษาอยูเวรประจํา โปรดมาตามเวลานัด โดย
จะถือวาปญหาของนิสิต นักศึกษาเปนเรื่องลับเฉพาะ
4.3 บริการจัดหางานทํา เพื่อชวยหารายไดพิเศษ งานแนะแนวเปนศูนยก ลางติดตอเพื่อชวยเหลือ
นิสิต นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนการศึกษาเลาเรียนใหไดงานพิเศษที่เหมาะสม นิสิต นักศึกษาที่ประสงคจะทํางานใหมา
ติดตอลงชื่อไวเพื่อจะไดจัดหางานไดตามความจําเปน

ระเบียบ ขอบังคับและประกาศ

ที่เกี่ยวกับการลงทะเบียนและประเมินผล
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ïšćîÿöđéĘÝđÝšćóøą÷ćüŠćéšü÷ÖćøðøąđöĉîñúÖćøýċÖþćøąéĆïðøĉââćêøĊóýǰǰģĦĦġ
Ĥ. ðøąÖćýöĀćüĉì÷ćúĆ÷øćßõĆäïšćîÿöđéĘÝđÝšćóøą÷ć đøČęĂÜǰ ÖĞćĀîéđÖèæŤÖćøúÜìąđïĊ÷îđøĊ÷îĀúĆÖÿĎêø
øąéĆïðøĉââćêøĊǰóýǰģĦĦĩ
ĥ. øąđïĊ÷ïöĀćüĉì÷ćúĆ÷øćßõĆäïšćîÿöđéĘÝđÝšćóøą÷ćüŠćéšü÷ÖćøēĂîĀøČĂđìĊ÷ïēĂîñúÖćøđøĊ÷îǰ ǰ ĒúąÖćø
÷ÖđüšîÖćøđøĊ÷îøć÷üĉßćóýǰģĦĥĪ
Ħ. ðøąÖćýöĀćüĉì÷ćúĆ÷øćßõĆäïšćîÿöđéĘÝđÝšćóøą÷ćđøČęĂÜǰǰǰĀúĆÖđÖèæŤÖćøđìĊ÷ïēĂîÙüćöøĎšĒúą
ðøąÿïÖćøèŤǰđ×šćÿĎŠÖćøýċÖþćĔîøąïïóýģĦĦĥ
ħ. ðøąÖćýöĀćüĉì÷ćúĆ÷øćßõĆäïšćîÿöđéĘÝđÝšćóøą÷ćđøČęĂÜǰĀúĆÖđÖèæŤÖćøĔĀšìčîÖćøýċÖþćñĎšìĊęöĊñúÖćø
đøĊ÷îÿĎÜÿčé×ĂÜÿć×ćüĉßć
Ĩ. ðøąÖćýöĀćüĉì÷ćúĆ÷øćßõĆäïšć îÿöđéĘÝđÝšćóøą÷ć đøČęĂÜ ĒîüðäĉïĆ êĉĔîÖćø÷šć÷ÿć×ćüĉ ßć×ĂÜîĉÿĉ êǰ
îĆÖýċÖþćǰöĀćüĉì÷ćúĆ÷øćßõĆäïšćîÿöđéĘÝđÝšćóøą÷ć
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o °´´¤®µª·¥µ¨´¥¦µ£´o µ¤ÁÈÁo µ¡¦³¥µ
ªnµo ª¥µ¦¦³Á¤·¨µ¦«¹¬µ¦³´¦·µ¦¸
¡.«. ÓÖÖÑ
…………………..
°µ«´¥°Îµµµ¤ªµ¤Ä¤µ¦µ ÒÙ (Ó) Â®n¡¦³¦µ´´·¤®µª·¥µ¨´¥¦µ£´¡.«. ÓÖÕØ £µ
¤®µª·¥µ¨´¥¦µ£´oµ¤ÁÈÁoµ¡¦³¥µ¹°° °o ´´Åªo´ n°Å¸Ê
°o Ò °o ´ ´¸Ê Á¦¸ ¥ªnµ“ °o ´´£µ¤®µª·¥µ¨´¥¦µ£´oµ¤ÁÈÁoµ¡¦³¥µªnµoª¥µ¦
¦³Á¤·¨µ¦«¹¬µ¦³´¦· µ¦¸ ¡.«. ÓÖÖÑ”
°o Ó ¦¦µ °o ´´¦³Á¸¥®¦º °¦³µ«Ä¸É ´ ´ °o ´´¸ÊÄ®oÄo °o ´´¸ÊÂ
°o ÔÄ®oÄo °o ´´¸ÊµÎ ®¦´··´«¹¬µ¸ÉÁ µo «¹¬µ´ÊÂn¸µ¦«¹¬µÓÖÖÑ ÁÈ oÅ
°o Õ Ä °o ´´¸Ê
“ ¤®µª·¥µ¨´¥” ®¤µ¥¹¤®µª·¥µ¨´¥¦µ£´oµ¤ÁÈÁoµ¡¦³¥µ
“ £µ” ®¤µ¥¹£µ¤®µª·¥µ¨´¥¦µ£´oµ¤ÁÈÁoµ¡¦³¥µ
“ °·µ¦¸®¤µ¥¹°·µ¦¸¤®µª·¥µ¨´¥¦µ£´oµ¤ÁÈÁoµ¡¦³¥µ
“ ··” ®¤µ¥¹¼o ¸ÉÁ µo «¹¬µÄ¤®µª·¥µ¨´¥ÁÈ¤Áª¨µ
“ ´«¹¬µ” ®¤µ¥¹ ¼o ¸ÉÁ µo «¹¬µÄ¤®µª·¥µ¨´¥Å¤nÁÈ¤Áª¨µ®¦º °µ¤Ã¦µ¦°ºÉÄ¸É
Å¤nÄn··
°o ÖÄ®o¤¸µ¦¦³Á¤·¨µ¦Á¦¸ ¥Ä¦µ¥ª·µnµÇµ¤®¨´¼ ¦ÁÈ Ó ¦³´¸Ê
Ò  ¦³nµ¦³´³ÂÂnÁÈ Ù ¦³´
¦³´³Â ªµ¤®¤µ¥ °¨µ¦Á¦¸¥
n µ¦³´³Â
A
¸Á¥¸¥É ¤
ÕÑ
B+
¸¤µ
ÔÖ
B
¸
ÔÑ
C+
¸¡°Äo
ÓÖ
C
¡°Äo
ÓÑ
D+
°n°
ÒÖ
ÒÑ
D
°n°¤µ
E

ÑÑ

35

36 คณะวทยาการจดการ
คคณะวิ
ณะวิทยยาการจั
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¦³¸Ê ÄoÎµ®¦´µ¦¦³Á¤·¦µ¥ª·µ¸ÉÁ¦¸ ¥µ¤®¨´¼ ¦Ä¦µ¥ª·µ¸É¤¸µ¦¨³Á¸ ¥Â¨³´
®nª¥·Äµ¦nµ¦³´³Â¸Éº°ªnµ°Åoµ¤¦³¸Êo°Å¤nÉµÎ ªnµ“D” oµ··´«¹¬µÅonµ
¦³´³Â‘’ E’’ o°¨³Á¸¥Á¦¸ ¥Ä®¤nªnµ³°Åo®¦º °Á µo ¦´µ¦ ¹ °¦¤ÄÁºÊ °®µª·µ¸É
Á¸¥Åo´ ¤µ¦µ¦µ¥ª·µ´ÊÇÂµ¦¨³Á¸¥Á¦¸ ¥Ä®¤nµ¦ ¹ °¦¤Âµ¦¨³Á¸¥Ä®¤nÄ®o
ÁÈ Åµ¤¦³µ«¤®µª·¥µ¨´¥Â¨oªÄ®oÁ¨¸É¥nµ¦³´³Âª·µ¸É°´ÊÁÈ “PS” ¦¸ ª·µÁ¨º°
oµÅonµ¦³´³Â“ E “ µ¤µ¦Á¨¸É¥Å¨³Á¸¥Â¨³Á¦¸ ¥¦µ¥ª·µ°ºÉÂÅo
n ªµ¦¦³Á¤·¦µ¥ª·µµ¦Á¦¸ ¥¤ ¹ ¦³µ¦rª·µ¸ ¡Â¨³¦µ¥ª·µµ¦ ¹ ¦³µ¦rª·µ¸¡
oµÅonµ¦³´³ÂÎÉµªnµ“ C “ º°ªnµ°··´«¹¬µ³o°¨³Á¸¥Á¦¸ ¥Ä®¤n
Ó ¦³Å¤n¤¸nµ¦³´³ÂÎµ®´¨´¬rµ¦¦³Á¤·´¸Ê
¦³´µ¦¦³Á¤·
ªµ¤®¤µ¥ °µ¦¦³Á¤·
PD ( Pass with Distinction )
nµ¸Á¥¸¥É ¤
P ( Pass )
nµ
F ( Fail )
Å¤nµn 
¦³¸Ê Ä oÎµ®¦´  µ¦¦³Á¤· ¦µ¥ª· µ¸É ®¨´ ¼ ¦´ ´ Ä®oÁ¦¸ ¥ Á¡·É ¤ µ¤ o°Îµ®Á¡µ³Â¨³
¦µ¥ª·µ¸É¤®µª·¥µ¨´¥Îµ®Ä®oÁ¦¸ ¥Á¡·É¤
¦µ¥ª·µ¸ÉÅo¨µ¦¦³Á¤·ÁÈ “ F “ ··´«¹¬µ³o°¨³Á¸¥Â¨³Á¦¸ ¥Ä®¤nªnµ³°
Åo®¦º °Ä®oÁ µo ¦´µ¦ ¹ °¦¤Âªnµ³°nµ
°o × ´¨´¬r°ºÉÇ¤¸´ ¸Ê
Au ( Audit ) ÄoµÎ ®¦´µ¦¨³Á¸¥Á¡ºÉ°¦n ª¤¢´Ã¥Å¤n´ ®nª¥·
W ( Withdraw ) ÄoµÎ ®¦´µ¦´¹¦¸ ´ n°Å¸Ê
(Ò) ··´«¹¬µÅo¦´°»¤´ ·Ä®o¥Á¨·¦µ¥ª·µÁ¦¸ ¥´Ên°Îµ®°¨µ¥£µÅ¤n
o°¥ªnµÓ ´µ®r
(Ó) ··´«¹¬µÅo¦´°»¤´ ·Ä®o¨µ¡´µ¦Á¦¸ ¥Ä£µÁ¦¸ ¥´Ê
(Ô) ··´«¹¬µ¼´ÉÄ®o¡´ µ¦Á¦¸ ¥®¨´µ¨³Á¸¥Ä£µÁ¦¸ ¥´ÊÂ¨oª
Õ) ¦µ¥ª·µÁ¨º°¸ÉÅo¦´µ¦°»¤´ ·Ä®oÅÁ¦¸ ¥ª·µ°ºÉÂ
PS (Pass with Satisfaction) ÄoÎµ®¦´µ¦´¹¦µ¥ª·µ¸ÉÅo¦´nµ¦³´³Â“ E “ Ä®oµ¤µ¦
¨³Á¸¥Á¦¸ ¥Ä®¤nÅoÂ¨oªÄ®oÁ¨¸É¥nµ¦³´³Â´ÊÁÈ “ PS “
I ( Incomplete ) ÄoÎµ®¦´´¹µ¦¦³Á¤·¸ÉÅ¤n¤¼¦rÄ¦µ¥ª·µ¸É´ «¹¬µ¥´ÎµµÅ¤n
Á¦È Á¤ºÉ°·Ê £µÁ¦¸ ¥®¦º ° µ°··´«¹¬µ¸ÉÅo“ I “ o°ÎµÁ·µ¦ °¦´µ¦¦³Á¤·Á¡ºÉ°Á¨¸É¥
¦³´³ÂÄ®oÁ¦È ·Ê £µ¥Ä£µÁ¦¸ ¥´Å
°o Ø ¦µ¥ª·µ¸ÉÅo¦´µ¦¥Áªoµ¦Á¦¸ ¥ µ¤¦³Á¸ ¥Á¸É ¥ª´µ¦¥Áªoµ¦Á¦¸ ¥Ä®o¨µ¦
¦³Á¤·ÁÈ “P“
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°o Ù µ¦¨³Á¸¥Á¦¸ ¥Ä®o¨³Á¸¥Á¦¸ ¥ÅoÅ¤n°o ¥ªnµÚ ®nª¥· Â¨³Å¤nÁ·ÓÓ ®n ª¥
· ÄÂn¨³£µµ¦«¹¬µ·Îµ®¦´µ¦¨³Á¸¥Á¦¸ ¥ÁÈ¤Áª¨µÂ¨³Ä®o¨³Á¸¥Á¦¸ ¥ÅoÅ¤nÁ· Ú
®nª¥·ÄÂn¨³£µµ¦«¹¬µ·µÎ ®¦´µ¦¨³Á¸¥Á¦¸ ¥Å¤nÁÈ¤Áª¨µ
Îµ®¦´µ¦¨³Á¸¥Á¦¸ ¥Ä£µ§¼¦o°Ä®o¨³Á¸¥Á¦¸ ¥ÅoÅ¤nÁ·Ú ®n ª¥·®¦º °
µ¤¦³µ« °¤®µª·¥µ¨´¥
°o Ú ··´«¹¬µ¸ÉÁ µo «¹¬µÄ®¨´¼ ¦¦· µ¦¸  Ó ¸ ®¨´°»¦· µ ³¨³Á¸¥¦µ¥ª·µ
¸ÉÊ µÎ ®¦º °¦µ¥ª·µÁ¸¥Ánµ´¦µ¥ª·µ¸ÉÁ¥«¹¬µ¤µÂ¨oªÄ¦³´°»¦· µÅ¤nÅo®µ¨³Á¸¥ÎÊµÄ®oÁªo
µ¦´®nª¥·Á¡ºÉ°¡·µ¦µª·µÁ¦¸ ¥¦µ¤®¨´¼ ¦¸ÉµÎ ¨´«¹¬µ°¥¼n ¥Áªo¦µ¥ª·µ¸ÉÁ¥°Åo¤µÂ¨oª
Á·ÒÑ ¸ ´´ÊÂn£µÁ¦¸ ¥¸É°ÅoÄ¦µ¥ª·µ´Ê¹ª´¸ÉÁ µo «¹¬µµ¤®¨´¼ ¦¸ÉµÎ ¨´«¹¬µ°¥¼Än ®oÁ¦¸ ¥
ÎÊµÅo
°o ÒÑ µ¦®µ¦³´³ÂÁ¨¸É¥
Ò nµ¦³´³ÂÁ¨¸É¥¦³Îµ£µÂ¨³nµ¦³´³ÂÁ¨¸É¥³¤Ä®o·ÁÈ Á¨ «· ¥¤
Ó ÎµÂ®nÃ¥Å¤n´Á«¬Îµ®¦´¦µ¥ª·µ¸É¤¸¨µ¦Á¦¸ ¥“ I “ ¥´Å¤nµÎ ®nª¥·¤µ¦ª¤ÁÈ ´ª®µ¦Á¨¸É¥
Ó ¦¸ °o°¨³Á¸¥Á¦¸ ¥ÎÊµ®¦º °Á¨¸É¥ÅÁ¦¸ ¥ª·µ°ºÉÅ¤n°o ´®nª¥·
¸É°ÁÈ ´ª®µ¦Á¨¸É¥
Ô ¦¸ ¸É··´«¹¬µ¨³Á¸¥Á¦¸ ¥ÎÊµ´ª·µ¸É°ÅoÂ¨oª®¦º °Á¦¸ ¥¦µ¥ª·µ¸É¦³»
ÅªoÄ®¨´¼ ¦Á¸¥ÁnµÄ®o´ ®nª¥·Â¨³nµ¦³´³ÂÁ¨¸É¥Á¡µ³¦µ¥ª·µ¸ÉÁ¦¸ ¥¦´Ê» oµ¥Ánµ´Ê
Â¨oªÄ®oÁ¨¸É¥¦µ¥ª·µ¸ÉÁ¦¸ ¥ÎÊµ´ÊÄ®oÅo¦´¨µ¦Á¦¸ ¥ÁÈ “ Au”
°o ÒÒ ¼o µÎ Á¦È µ¦«¹¬µµ¤®¨´¼ ¦o°¤¸»¤´·¦oª» °o ´¸Ê
Ò ¤¸ªµ¤¦³¡§·¸
Ó °Åo¦µ¥ª·µnµÇ¦µ¤®¨´¼ ¦¦ª¤´Ê¦µ¥ª·µ¸É£µÎµ®Ä®oÁ¦¸ ¥Á¡·¤É
Ô Åo¦³´nµ³ÂÁ¨¸É¥³¤Å¤nÉµÎ ªnµÓÑÑ
Õ ¤¸Áª¨µÁ¦¸ ¥Å¤nÉµÎ ªnµÕ £µµ¦«¹¬µ·Ä¦¸ ¸ÉÁ¦¸ ¥®¨´¼ ¦Ó ¸ Å¤nÉµÎ ªnµ×
£µÁ¦¸ ¥·Ä¦¸ ¸ÉÁ¦¸ ¥®¨´¼ ¦Õ ¸ Â¨³Å¤nÉµÎ ªnµÙ £µµ¦«¹¬µ·Ä¦¸ Á¦¸ ¥®¨´¼ ¦Ö ¸
Ö ¤¸£µ¡ÁÈ ··Å¤nÁ·Õ¸ µ¦«¹¬µ·n°´Ä¦¸ Á¦¸ ¥®¨´¼ ¦Ó ¸ Å¤nÁ·Ù ¸
µ¦«¹¬µ·n°´Ä¦¸ ¸ÉÁ¦¸ ¥®¨´¼ ¦Õ ¸ Â¨³Å¤nÁ·ÒÑ ¸ µ¦«¹¬µ·n°´Ä¦¸ Á¦¸ ¥®¨´¼ ¦
Ö ¸
Î µ®¦´  ´ «¹  ¬µ£µ¡·Á«¬ ¨³Á¸ ¥ Á¦¸ ¥ Å¤n ÁÈ¤Áª¨µ ¤¸ Áª¨µÁ¦¸ ¥ Å¤n É µÎ ªnµ Ù £µ
µ¦«¹¬µ·Ä¦¸ Á¦¸ ¥®¨´¼ ¦Ó ¸ Â¨³Å¤nÉµÎ ªnµÒÕ £µµ¦«¹¬µ·Ä¦¸ Á¦¸ ¥®¨´¼ ¦Õ ¸ 
Â¨³¤¸£µ¡µ¦ÁÈ ´«¹¬µÅ¤nÁ·× ¸ µ¦«¹¬µÄ¦¸ Á¦¸ ¥®¨´¼ ¦Ó ¸ Å¤nÁ·ÒÓ ¸ µ¦«¹¬µ
Ä¦¸ Á¦¸ ¥®¨´¼ ¦Õ ¸ Â¨³Å¤nÁ·ÒÖ ¸ µ¦«¹¬µÄ¦¸ Á¦¸ ¥®¨´¼ ¦Ö ¸
´Ê¸Ê¥Áªo Ã¦µ¦¡·Á«¬¸É´µ¦«¹¬µ°¸ÉÊ´Ä®o ÁÈ Åµ¤¦³µ« °¤®µª·¥µ¨´¥ªn µ
o ª¥Ã¦µ¦´ÊÇ
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°o ÒÓ µ¦¡o£µ¡µ¦ÁÈ ··´«¹¬µ
··³¡o£µ¡µ¦ÁÈ ··Á¤ºÉ°°¥¼Än Ár °o Ä °o ®¹É´n°Å¸Ê
Ò ¨µ¦Á¦¸ ¥Åo¦³´nµ³ÂÁ¨¸É¥³¤ÎÉµªnµÒ×Ñ Á¤ºÉ°·Ê £µÁ¦¸ ¥·£µÁ¦¸ ¥
¸ÉÓ ´´ÊÂnÁ¦·É ¤Á µo Á¦¸ ¥
Ó ¨µ¦¦³Á¤·Åonµ³ÂÁ¨¸É¥³¤ÎÉµªnµÒÙÑ Ä£µÁ¦¸ ¥·£µÁ¦¸ ¥¸É Õ ¸É
× ¸ÉÙ ¸ÉÒÑ ¸ÉÒÓ Â¨³¸ÉÒÕ ´´ÊÂnÁ¦·É ¤Á µo Á¦¸ ¥
Ô ··¨³Á¸¥Á¦¸ ¥¦®¨´¼ ¦Îµ®Ân¥´ Åonµ³ÂÁ¨¸É¥³¤ÎÉµªnµÒÙÑ
Õ ¤¸ £µ¡ÁÈ · · ¦Õ¸ · n°n°´Ä¦¸ ¸É Á¦¸ ¥ ®¨´¼ ¦Ó ¸ Â¨³¦Ù¸
· n °´Ä¦¸ Á¦¸ ¥®¨´ ¼ ¦Õ ¸ Â¨³¦ÒÑ ¸ · n °´Ä¦¸ Á¦¸ ¥®¨´ ¼  ¦Ö ¸ Â¨³ µ
»¤´·µ¤ °o ÒÑÔ Äµ¦ÁÈ ¼o µÎ Á¦È µ¦«¹¬µµ¤®¨´¼ ¦
Î µ®¦´´«¹¬µ£µ¡·Á«¬ ³¡o£µ¡µ¦ÁÈ ´«¹¬µ  Á¤ºÉ°¨µ¦¦³Á¤·Åo¦³´
³ÂÁ¨¸É¥³¤ÎÉµªnµÒÙÑ Á¤ºÉ°·Ê £µÁ¦¸ ¥¸É Õ ¦¸ ®¨´¼ ¦ Ó ¸ Â¨³Á¤ºÉ°·Ê £µÁ¦¸ ¥¸É Ù ¦¸
Á¦¸ ¥®¨´¼ ¦Õ ¸ ®¦º °´«¹¬µ¨³Á¸¥Á¦¸ ¥¦µ¤®¨´¼ ¦Îµ®Ân¥´ Åo¦³´³Â³¤ÎÉµ
ªnµÒÙÑ Åo¦³´³ÂÎÉµªnµ“ C “ Ä¦µ¥ª·µµ¦Á¦¸ ¥¤ ¹ ¦³µ¦rª· µ¸¡®¦º ° µ¦ ¹ 
¦³µ¦rª· µ¸¡µ¦´Îµª£µÁ¦¸ ¥Ä®o´ ´ÊÂnÁ¦·É ¤Á µo Á¦¸ ¥
°o ÒÔ Á¤ºÉ°··´«¹¬µÁ µo Á¦¸ ¥ÅoµÎ ª®nª¥·¦µ¤¸ÉµÎ ®ÅªoÄ®¨´¼ ¦Â¨oªÂ¨³Åo
¦³´³ÂÁ¨¸É¥³¤´ÊÂnÒÙÑ ÂnÅ¤n¹ÓÑÑ Ä®oÁ¨º°Á¦¸ ¥¦µ¥ª·µÁ¡·É¤Á·¤Á¡ºÉ°Îµnµ¦³´³Â
Á¨¸É¥³¤Ä®o¹ÓÑÑ ´Ê¸Ê°o °¥¼Än ¦³¥³Áª¨µ¸ÉµÎ ®µ¤ °o ÒÒÖ®¦º °µ¤¦³¥³Áª¨µ¸ÉµÎ ®£µ¡
µ¦ÁÈ ´«¹¬µ °Ã¦µ¦´µ¦«¹¬µ£µ¡·Á«¬´ÊÇ
°o ÒÕ ··´«¹¬µ¸É»¦· ®¦º °¦n ª¤»¦· Äµ¦°¦µ¥ª·µÄÄ®o´ «¹¬µ¼o Ê ´ Åo¦´¨µ¦
Á¦¸ ¥“ E “ ®¦º °“ F “ µ¤¦³µ¦¦³Á¤·¨µ¦Á¦¸ ¥Ä¦µ¥ª·µ´ÊÂ¨³¤®µª·¥µ¨´¥¡·µ¦µÃ¬µ¤
ª¦Ân¦¸ 
°o ÒÖ ¼o µÎ Á¦È µ¦«¹¬µ¦³´¦· µ¦¸ ³Åo¦´Á¸¥¦··¥¤o°¤¸»¤´·´ ¸Ê
Ò  ¦³´¦· µ¦¸ ( ®¨´¼ ¦Õ ¸ ) Á¤ºÉ°¦µ¤®¨´¼ ¦Â¨oªÅonµ¦³´³Â
Á¨¸É ¥³¤Å¤no°¥ªnµÔ×Ñ ³Åo¦´Á¸ ¥¦··¥¤°´´®¹É oµÅo¦³´³ÂÁ¨¸É ¥³¤Å¤no°¥ªnµ
ÔÓÖ ÂnÅ¤n¹Ô×Ñ ³Åo¦´Á¸¥¦··¥¤°´´°
Ó ¦³´¦· µ¦¸ ( ®¨´°»¦· µ) o°Åo¦´nµ³ÂÁ¨¸É¥³¤µ¦³´
°»¦· µ®¦º °Á¸¥ÁnµÅ¤n°o ¥ªnµÔ×ÑÂ¨³Á¦¸ ¥¦®¨´¼ ¦Ã¥Åo¦´nµ¦³´³ÂÁ¨¸É¥³¤µ
µ¦«¹¬µÄ¤®µª·¥µ¨´¥Å¤n°o ¥ªnµÔ×Ñ³Åo¦´Á¸¥¦··¥¤°´´®¹ÉoµÅo¦³´³ÂÁ¨¸É¥³¤
µµ´Á·¤Â¨³¤®µª·¥µ¨´¥¸ÊÅ¤n°o ¥ªnµÔÓÖ ÂnÅ¤n¹Ô×Ñ ³Åo¦´Á¸¥¦··¥¤°´´°
Ô °ÅoÄ ¦µ¥ª· µÄÇÅ¤nÉ µÎ ªnµ“C”®¦º °Å¤nÅo “PS”µ¤¦³n µ¦³´³Â
®¦º °Å¤nÅo“F“ µ¤¦³Å¤n¤¸nµ¦³´³Â
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Îµ®¦´¼o ¸ÉÅo¦´nµ³ÂÁ¨¸É¥³¤Å¤n°o ¥ªnµÔ.×Ñ ³Åo¦´Á¸¥¦··¥¤°´´®¹É
Ân¤¸¦µ¥ª·µ¸É°Åonµ¦³´³Â“D” Ä®oÅo¦´Á¸¥¦··¥¤°´´°
Õ ··¤¸Áª¨µÁ¦¸ ¥Å¤nÁ·Õ £µÁ¦¸ ¥·Îµ®¦´®¨´¼ ¦Ó ¸ Å¤nÁ·Ù £µÁ¦¸ ¥
·Îµ®¦´®¨´¼ ¦Õ ¸ Â¨³Å¤nÁ·ÒÑ £µÁ¦¸ ¥·µÎ ®¦´®¨´¼ ¦Ö ¸
´«¹¬µ£µ¡·Á«¬¤¸ Áª¨µÁ¦¸ ¥Å¤nÁ·Ù £µÁ¦¸ ¥Îµ®¦´®¨´¼ ¦Ó ¸ Â¨³Å¤nÁ· ÒÕ
£µÁ¦¸ ¥Îµ®¦´®¨´¼ ¦Õ ¸
°o Ò× Ä®o°· µ¦¸¦´¬µµ¦Ä®oÁÈ Åµ¤ °o ´´¸Ê Â¨³ÁÈ ¼o Ê ¸ µÄ¦¸ ¸É¤¸´®µµµ¦
Äo °o ´´¸Ê
¦³µ«ª´¸ÉÓÕ¤¸µ¤ ¡«ÓÖÖÑ
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ðøąÖćýöĀćüĉì÷ćúĆ÷øćßõĆäïšćîÿöđéĘÝđÝšćóøą÷ć
đøČęĂÜĒîüðäĉïĆêĉ êćö×šĂïĆÜÙĆïöĀćüĉì÷ćúĆ÷øćßõĆäïšćîÿöđéĘÝđÝšćóøą÷ć
üŠćéšü÷ÖćøðøąđöĉîñúÖćøýċÖþćøąéĆïðøĉââćêøĊó.ý. ģĦĦġ
đóČęĂĔĀšÖćøðøąđöĉîñúÖćøýċÖþćÿĞćĀøĆïîĉÿĉêǰîĆÖýċÖþć×ĂÜöĀćüĉì÷ćúĆ÷øćßõĆäïšćîÿöđéĘÝđÝšćóøą÷ć
éĞćđîĉîĕðĂ÷ŠćÜöĊðøąÿĉìíĉõćóǰǰöĀćüĉì÷ćúĆ÷ÝċÜÖĞćĀîéĔĀšöĊĒîüðäĉïĆêĉéĆÜîĊĚ
Ģǰǰ Ēîüðäĉ ïĆêĉîĊĚĔßšÿĞć ĀøĆï îĉÿĉê ǰîĆÖýċÖþćøąéĆï ðøĉââćêøĊǰ ×ĂÜöĀćüĉì÷ćúĆ ÷ øćßõĆä ïš ć îÿöđéĘÝ
đÝšćóøą÷ćǰìĆĚÜõćÙðÖêĉĒúąõćÙóĉđýþ
ģǰǰ ÖćøöĊÿĉìíĉĝÿĂïðúć÷õćÙđøĊ÷îǰêšĂÜĂ÷ĎŠĔîđÖèæŤêŠĂĕðîĊĚ
ģĢǰ öĊđüúćđøĊ÷îĔîøć÷üĉßćîĆĚîǰėǰĕöŠîšĂ÷ÖüŠćøšĂ÷úąǰĩġǰ×ĂÜđüúćđøĊ÷îìĆĚÜĀöé
ģģǰǰ ĔîÖøèĊìĊęöĊđüúćđøĊ÷îĔîøć÷üĉßćĔéîšĂ÷ÖüŠćǰĩġǰĒêŠĕöŠêęĞćÖüŠćøšĂ÷úąǰħġǰĔĀšĂ÷ĎŠĔîéčú÷óĉîĉÝ
×ĂÜĂćÝćø÷ŤðøąÝĞćüĉßć
ģĤǰ ĔîÖøèĊìĊęöĊđüúćđøĊ÷îĔîøć÷üĉßćĔéîšĂ÷ÖüŠćøšĂ÷úąǰħġǰÝąĕöŠöĊÿĉìíĉĝÿĂïĔîøć÷üĉßćîĆĚî
ģĥǰǰ ñĎšĕöŠöĊÿĉìíĉĝÿĂïðúć÷õćÙđøĊ÷îÝąĕéšøĆïÖćøóĉÝćøèćñúÖćøđøĊ÷îđðŨîǰ“ E “
ñĎšöĊÿĉìíĉĝÿĂïĒêŠ×ćéÿĂïðúć÷õćÙđøĊ÷îǰÖćøóĉÝćøèćĔĀšöĊÿĉìíĉĝÿĂïĔĀšĂ÷ĎŠĔîéčú÷óĉîĉÝ×ĂÜ
ĂćÝćø÷ŤðøąÝĞćüĉßćǰĀøČĂǰÙèąÖøøöÖćøïøĉĀćøĀúĆÖÿĎêø
Ĥǰ øąïïÖćøðøąđöĉîñúÖćøýċÖþćǰĔĀšöĊÖćøðøąđöĉîñúÖćøđøĊ÷îøć÷üĉßćêŠćÜǰėǰêćöĀúĆÖÿĎêøđðŨîǰģǰ
øąïïǰéĆÜîĊĚ
ĤĢǰ øąïïÙŠćøąéĆïÙąĒîîĒïŠÜđðŨîǰĩǰøąéĆï
øąéĆïÙąĒîî
ÙüćöĀöć÷×ĂÜñúÖćøđøĊ÷î
ÙŠćøąéĆïÙąĒîî
A
éĊđ÷Ċę÷ö
ĥġ
B+
éĊöćÖ
ĤĦ
B
éĊ
Ĥġ
C+
éĊóĂĔßš
ģĦ
C
óĂĔßš
ģġ
D+
ĂŠĂî
ĢĦ
D
ĂŠĂîöćÖ
Ģġ
E
êÖ
ġ
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øąïïîĊĚĔßšÿĞćĀøĆïÖćøðøąđöĉîøć÷üĉßćìĊęđøĊ÷îêćöĀúĆÖÿĎêøĔîøć÷üĉßćìĊęöĊÖćøúÜìąđïĊ÷îǰĒúą
îĆïĀîŠü÷Öĉê øąéĆïÙąĒîîìĊęëČĂüŠćÿĂïĕéšêćöøąïïîĊĚǰêšĂÜĕöŠêęĞćÖüŠćǰ“D” ëšćĕéšøąéĆïÙąĒîîĔîøć÷üĉßćĔéđðŨîǰ
“E” êš ĂÜúÜìąđïĊ ÷ îđøĊ ÷ îĔĀöŠ Ý îÖüŠ ć ÝąÿĂïĕéš ǰ ÷Öđüš î øć÷üĉß ćđúČĂ Öǰëšć ĕéš ø ąéĆ ï ÙąĒîî “E” ÿćöćøë
đðúĊę÷îĒðúÜĕðúÜìąđïĊ÷îđøĊ÷îøć÷üĉßćĂČęîìĊęĂ÷ĎŠĔîĀöüéĒúąÖúčŠöđéĊ÷üÖĆîĒìîĕéš
ÖćøúÜìąđïĊ÷îđøĊ÷îĔĀöŠĔîøć÷üĉßćđéĉö ìĊęĕéšøąéĆïÙąĒîîǰ“E” ĔĀšđðúĊę÷îÙŠćøąéĆïÙąĒîî
üĉßćìĊęÿĂïêÖîĆĚîđðŨîǰPS
Öćøðøąđöĉîøć÷üĉ ß ćÖćøđêøĊ÷öòřÖðøąÿïÖćøèŤ üĉßćßĊóǰĒúąøć÷üĉßćÖćøòřÖðøąÿïÖćøèŤ
üĉßćßĊóǰëšćĕéšøąéĆïÙąĒîîêęĞćÖüŠćǰ“C” ëČĂüŠćÿĂïêÖ îĉÿĉêǰîĆÖýċÖþćÝąêšĂÜúÜìąđïĊ÷îĒúąòřÖðøąÿïÖćøèŤ
ĔĀöŠ
Ĥģǰ øąïïĕöŠöĊÙŠćøąéĆïÙąĒîîǰÖĞćĀîéÿĆâúĆÖþèŤÖćøðøąđöĉîǰéĆÜîĊĚ
øąéĆïÖćøðøąđöĉî
ÙüćöĀöć÷×ĂÜñúÖćøðøąđöĉî
PD (Pass with Distinction)
ñŠćîéĊđ÷Ċę÷ö
P (Pass)
ñŠćî
F (Fail)
ĕöŠñŠćî
øąïïîĊĚĔßšÿĞ ćĀøĆ ïÖćøðøąđöĉî øć÷üĉß ćìĊęĀ úĆ ÖÿĎê øïĆÜÙĆïĔĀš đøĊ÷ îđóĉęöǰêćö×šĂÖĞćĀîéđÞóćą
Ēúąøć÷üĉßćìĊęÿõćðøąÝĞćÿëćïĆîÖĞćĀîéĔĀšđøĊ÷îđóĉęöǰøć÷üĉßćìĊęĕéšñúÖćøðøąđöĉîđðŨîǰ“F” îĉÿĉêǰîĆÖýċÖþć
ÝąêšĂÜúÜìąđïĊ÷îĒúąđøĊ÷îĔĀöŠÝîÖüŠćÝąñŠćîđÖèæŤÖćøðøąđöĉî
ĤĤǰǰ ÿĆâúĆÖþèŤĂČęîǰėǰǰöĊéĆÜîĊĚ
Au (Audit) ĔßšÿĞćĀøĆïÖćøïĆîìċÖÖøèĊéĆÜêŠĂĕðîĊĚ
Ģ ǰǰÿĞćĀøĆïÖćøúÜìąđïĊ÷îđóČęĂøŠüöôŦÜǰēé÷ĕöŠîĆïĀîŠü÷Öĉê
ģ ǰǰÖćøðøĆïñúÖćøđøĊ÷î×ĂÜøć÷üĉßćìĊęúÜìąđïĊ÷îđøĊ÷îñĉéđÜČęĂîĕ×êćöĀúšÖÿĎêøǰđßŠîǰÖćø
úÜìąđïĊ÷îđøĊ÷îñĉéúĞćéĆïüĉßćĔîĔîÖúčŠöïčóüĉßć
W (Withdraw) ĔßšÿĞćĀøĆïÖćøïĆîìċÖÖøèĊéĆÜêŠĂĕðîĊĚ
Ģ ǰ îĉÿĉê ǰîĆ ÖýċÖ þćĕéš øĆï ĂîčöĆ êĉĔ Āš÷ Öđúĉ Öøć÷üĉ ß ćđøĊ ÷ îđöČęĂ óšî ÖĞć Āîéđóĉę ö-ëĂîǰÖŠĂ î
ÖĞćĀîéÿĂïðúć÷õćÙĕöŠîšĂ÷ÖüŠćǰģǰÿĆðéćĀŤǰ
ģ ǰ îĉÿĉêǰîĆÖýċÖþćĕéšøĆïĂîčöĆêĉĔĀšúćóĆÖÖćøđøĊ÷îĔîõćÙđøĊ÷îîĆĚî
Ĥ ǰ îĉÿĉêǰîĆÖýċÖþćëĎÖÿĆęÜĔĀšóĆÖÖćøđøĊ÷îĀúĆÜÝćÖúÜìąđïĊ÷îĔîõćÙđøĊ÷îîĆĚîĒúšü
ĥ øć÷üĉßćđúČĂÖìĊęĕéšøĆïÖćøĂîčöĆêĉĔĀšĕðđøĊ÷îüĉßćĂČęîĒìî
PS (Pass with Satisfaction ǰĔßšÿĞćĀøĆïÖćøïĆîìċÖøć÷üĉßćìĊęĕéšøĆïÙŠćøąéĆïÙąĒîîǰEǰĔĀš
ÿćöćøëúÜìąđïĊ÷îđøĊ÷îĔĀöŠĕéšǰǰĒúšüĔĀšđðúĊę÷îÙŠćøąéĆïÙąĒîîîĆĚîǰđðŨîǰPS
I (Incomplete) ĔßšÿĞćĀøĆïïĆîìċÖÖćøðøąđöĉîñúÖćøđøĊ÷îìĊęĕöŠÿöïĎøèŤĔîøć÷üĉßćìĊęîĉÿĉê
îĆÖýċÖþć÷ĆÜìĞćÜćîĕöŠđÿøĘÝđöČęĂÿĉĚîõćÙđøĊ÷î ĀøČĂ×ćéÿĂïǰîĉÿĉêîĆÖýċÖþćìĊęĕéšǰIǰêšĂÜéĞćđîĉîÖćø×ĂøĆïÖćø
ðøąđöĉîǰđóČęĂđðúĊę÷îøąéĆïÙąĒîîĔĀšđÿøĘÝÿĉĚîõć÷ĔîõćÙđøĊ÷îëĆéĕð
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îĉ ÿĉ ê ǰîĆ Ö ýċ Ö þć ìĊę ĕ éš øĆ ï ñúÖćøðøąđöĉ î đðŨ î ǰ“I” ĀćÖĕöŠ ö ćêĉ é êŠ Ă đóČę Ă ×ĂøĆ ï ÖćøĒÖš ĕ ×ǰ
õć÷ĔîĀîċęÜõćÙÖćøđøĊ÷îîĆïÝćÖÖćøúÜìąđïĊ÷îĔîøć÷üĉßćìĊęđðŨîǰ“I” îĆĚîǰĔĀšĂćÝćø÷ŤñĎšÿĂîÿŠÜÙąĒîîĒúąǰ
ðøąđöĉîñúÖćøđøĊ÷îÝćÖÙąĒîîìĊęöĊĂ÷ĎŠđöČęĂÿĉĚîõćÙđøĊ÷îéĆÜÖúŠćüǰđóČęĂÿŠÜÙŠćøąéĆïÙąĒîîöćÿć×ćüĉßćǰÙèąǰĒúą
ÿĞćîĆÖÿŠÜđÿøĉöüĉßćÖćøĒúąÜćîìąđïĊ÷îǰêćöúĞćéĆï
îĉÿĉêǰîĆÖýċÖþćìĊę÷ĆÜìĞćÜćîĕöŠđÿøĘÝÿĉĚîõćÙđøĊ÷îǰĔĀšēé÷ĔĀšîĉÿĉêǰîĆÖýċÖþćêĉéêŠĂìĊęĂćÝćø÷ŤñĎšÿĂî
ĥ ÖćøîĆïõćÙđøĊ÷îǰĔĀšîĆïøüöõćÙđøĊ÷ îìĊęöĊÖćøúÜìąđïĊ ÷îǰĀøČĂǰÖćøúćóĆÖÖćøđøĊ÷ îǰĀøČĂǰÖćøǰ
×ĂÙČîÿõćóÖćøýċÖþćǰđßŠîǰ
õćÙðÖêĉǰǰǰîĉÿĉêǰđøĉęöđ×šćýċÖþćßĆĚîðŘìĊęǰĢ
õćÙđøĊ÷îìĊęǰĢ úÜìąđïĊ÷îđøĊ÷î
õćÙđøĊ÷îìĊęǰģǰúćóĆÖÖćøđøĊ÷î
ßĆĚîðŘìĊęǰģ
õćÙđøĊ÷îìĊęǰĢǰ×ĂÙČîÿõćóÖćøýċÖþć
õćÙđøĊ÷îìĊęǰģǰúÜìąđïĊ÷îđøĊ÷î
ĔĀšîĆïüŠćöĊÿõćóÖćøđðŨîîĉÿĉêǰîĆÖýċÖþćǰøüöǰĥǰõćÙđøĊ÷î
Ħ. ĔĀšĂíĉÖćøïéĊđðŨîñĎšßĊĚ×ćéĔîÖøèĊìĊęđÖĉéðŦâĀćđÖĊę÷üÖĆïðøąÖćýîĊĚ

ðøąÖćýǰǰèǰǰüĆîìĊęǰ ģĨ ÖøÖãćÙöǰǰóýģĦĦĩ

(ñĎšßŠü÷ýćÿêøćÝćø÷ŤǰéøúĉîéćǰđÖèæŤöć
øĆÖþćøćßÖćøĒìîĂíĉÖćøïéĊ
öĀćüĉì÷ćúĆ÷øćßõĆäïšćîÿöđéĘÝđÝšćóøą÷ć
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ðøąÖćýöĀćüĉì÷ćúĆ÷øćßõĆäïšćîÿöđéĘÝđÝšćóøą÷ć
đøČęĂÜǰÖĞćĀîéđÖèæŤÖćøúÜìąđïĊ÷îđøĊ÷îĀúĆÖÿĎêøøąéĆïðøĉââćêøĊǰóýǰģĦĦĩ
..................................................................
éšü÷đðŨî ÖćøÿöÙüøðøĆï ðøčÜđÖèæŤÖćøúÜìąđïĊ÷îđøĊ÷îøąéĆïðøĉââćêøĊ×ĂÜöĀćüĉì÷ćúĆ÷øćßõĆä
ïšćîÿöđéĘÝđÝšćóøą÷ćìĊęĔßšĔîðŦÝÝčïĆîĔĀšöĊÙüćöđĀöćąÿö÷ĉęÜ×ċĚîǰǰđóČęĂĔĀšđðŨîĕðêćöðøąÖćýÖøąìøüÜýċÖþćíĉÖćøǰ
đøČęĂÜđÖèæŤöćêøåćîĀúĆÖÿĎêøøąéĆïðøĉââćêøĊǰóýǰģĦĥĩ ĒúąÙüćöđĀĘîßĂï×ĂÜìĊęðøąßčöÙèïéĊ ÙøĆĚÜìĊęǰ
ħģĦĦĩ üćøąìĊęǰĦĤ üĆîìĊęǰĤġǰöĉëčîć÷îǰóýǰģĦĦĩ ĒúąǰĂíĉÖćøïéĊǰĂćýĆ÷ĂĞćîćÝêćöÙüćöĔîöćêøćǰģĨǰ
ĒúąǰĤĢǰĒĀŠÜóøąøćßïĆââĆêĉöĀćüĉì÷ćúĆ÷øćßõĆäǰóýǰģĦĥĨǰĔĀšĂĂÖðøąÖćýđÖĊę÷üÖĆïđÖèæŤÖćøúÜìąđïĊ÷î
đøĊ÷îǰĀúĆÖÿĎêøøąéĆïðøĉââćêøĊǰéĆÜêŠĂĕðîĊĚ
Ģ ðøąÖćýöĀćüĉì÷ćúĆ÷øćßõĆäïšćîÿöđéĘÝđÝšćóøą÷ćîĊĚǰǰđøĊ÷ÖüŠćǰǰ“ÖĞćĀîéđÖèæŤÖćøúÜìąđïĊ÷î
đøĊ÷îĀúĆÖÿĎêøøąéĆïðøĉââćêøĊǰóýǰģĦĦĩ”
ģ ĔĀš÷ÖđúĉÖðøąÖćýöĀćüĉì÷ćúĆ÷øćßõĆäïšćîÿöđéĘÝđÝšćóøą÷ćǰđøČęĂÜÖĞćĀîéđÖèæŤÖćøúÜìąđïĊ÷î
đøĊ÷îĀúĆÖÿĎêøøąéĆïðøĉââćêøĊǰóýǰģĦĦĢ ðøąÖćýǰèǰüĆîìĊęǰĦ ÖčöõćóĆîíŤǰģĦĦģ
Ĥ ĔĀš Ĕ ßš ð øąÖćýîĊĚ ÿĞ ć ĀøĆ ï ÖćøúÜìąđïĊ ÷ îđøĊ ÷ îĔîĀúĆ Ö ÿĎ ê øøąéĆ ï ðøĉ â âćêøĊ ìč Ö ĀúĆ Ö ÿĎ ê ø×ĂÜ
öĀćüĉ ì ÷ćúĆ ÷ ǰÿĞ ć ĀøĆ ï ÖćøúÜìąđïĊ ÷ îđøĊ ÷ îêĆĚ Ü ĒêŠ õ ćÙđøĊ ÷ îìĊę ǰ Ģ ðŘ Ö ćøýċ Ö þćǰģĦĦĩ đðŨ î êš î ĕð
êćöøć÷úąđĂĊ÷éìĊęÖĞćĀîéǰéĆÜîĊĚ
ĤĢǰõćÙðÖêĉ (ÿĞćĀøĆïÖćøúÜìąđïĊ÷îđøĊ÷îðÖêĉ
Ģ ǰÖćøúÜìąđïĊ÷îǰǰîĉÿĉêõćÙðÖêĉǰĔĀšúÜìąđïĊ÷îđøĊ÷îĕéšǰǰǰøüöìĆĚÜÿĉĚîĕöŠđÖĉîǰǰģģ ĀîŠü÷ÖĉêǰĔîĒêŠúą
õćÙÖćøýċÖþćðÖêĉǰ
ģ ǰÖćøđøĊ÷îÿöìïõćÙǰÖýó îĉÿĉêõćÙðÖêĉǰÿćöćøëúÜìąđïĊ÷îđøĊ÷îĕéšĔîĒêŠúąõćÙÖćøýċÖþćðÖêĉ
ĕéš ĕöŠđÖĉîǰĪ ĀîŠü÷Öĉê õćÙÖćøýċÖþćìĊęǰĢǰĒúąǰģ ǰìĆĚÜîĊĚêšĂÜöĊÝĞćîüîĀîŠü÷ÖĉêǰøüöìĆĚÜÿĂÜðøąđõìĕöŠđÖĉîǰǰģģ
ĀîŠü÷Öĉê
ÿĞćĀøĆïîĉÿĉêǰõćÙðÖêĉǰìĊęđøĊ÷îÿöìïõćÙǰÖýóǰĔîõćÙđøĊ÷îùéĎøšĂîĕéšǰêšĂÜöĊÙčèÿöïĆêĉéĆÜîĊĚ
- ÖĞćúĆÜýċÖþćĂ÷ĎŠđðŨîðŘÖćøýċÖþćìĊęǰ Ĥ đðŨîêšîĕðîĆïĒêŠüĆîđ×šćđøĊ÷î
- ĔĀšúÜìąđïĊ÷îđøĊ÷îĕéšĕöŠđÖĉîǰǰĪ ĀîŠü÷Öĉê
Ĥ ǰÖćøòřÖðøąÿïÖćøèŤüĉßćßĊó îĉÿĉêõćÙðÖêĉǰÿćöćøëúÜìąđïĊ÷îđøĊ÷îòřÖðøąÿïÖćøèŤüĉßćßĊóĕéš
ĔîßĆĚîðŘìĊęǰĤ đðŨîêšîĕð ÿĞćĀøĆïĀúĆÖÿĎêøǰĥǰðŘǰĒúąßĆĚîðŘìĊęǰĥ đðŨîêšîĕð ÿĞćĀøĆïĀúĆÖÿĎêøǰĦǰðŘ øüöìĆĚÜÿćöćøë
úÜìąđïĊ÷îđøĊ÷îøć÷üĉßćĂČęîĕéšĕöŠđÖĉîǰĪ ĀîŠü÷ÖĉêĔîõćÙÖćøýċÖþćðÖêĉǰĒúąÿćöćøëúÜìąđïĊ÷îđøĊ÷îøć÷üĉßć
ĂČęîĕéšĕöŠđÖĉîǰħǰĀîŠü÷ÖĉêǰĔîõćÙđøĊ÷îùéĎøšĂî
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การ : เสนทางสู
เเสสนททางสู
างสบ ณฑต
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รศึกษษาา ๒๕๕๘
๒๕๕๘
ìĆĚÜîĊĚÖćøúÜìąđïĊ÷îđøĊ÷îéĆÜÖúŠćüǰêšĂÜđðŨîĕðêćöđÖèæŤÖćøðøąđöĉîñúÖćøÿĞćđøĘÝÖćøýċÖþćđÖĊę÷üÖĆï
ÙčèÿöïĆêĉ×ĂÜñĎšÿĞćđøĘÝÖćøýċÖþćêćöĀúĆÖÿĎêø×ĂÜöĀćüĉì÷ćúĆ÷

ĤģǰõćÙǰÖýó (ÿĞćĀøĆïÖćøúÜìąđïĊ÷îđøĊ÷îĕöŠđêĘöđüúć
ĔĀšúÜìąđïĊ÷îđøĊ÷îĕéš ĕöŠđÖĉî Ī ĀîŠü÷ÖĉêǰĔîĒêŠúąõćÙÖćøýċÖþć ÿĞćĀøĆïÖćøúÜìąđïĊ÷îđøĊ÷îĕöŠđêĘö
đüúć
ÿĞćĀøĆïøą÷ąđüúćÖćøÿĞćđøĘÝÖćøýċÖþć óĉÝćøèćĕéšéĆÜîĊĚ
ĀúĆÖÿĎêøðøĉââćêøĊ (ĥ ðŘ ǰ ÿĞćđøĘÝÖćøýċÖþćĕéšĕöŠÖŠĂî ħ õćÙÖćøýċÖþćðÖêĉ ÿĞćĀøĆïÖćø
úÜìąđïĊ÷îđøĊ÷îđêĘöđüúć ĒúąĕöŠÖŠĂî Ģĥ õćÙÖćøýċÖþćðÖêĉ ÿĞćĀøĆïÖćøúÜìąđïĊ÷îđøĊ÷îĕöŠđêĘöđüúć
ĀúĆÖÿĎêøÙøčýćÿêøïĆèæĉêǰðøĉââćêøĊ (Ħ ðŘ ǰ ÿĞćđøĘÝÖćøýċÖþćĕéšĕöŠÖŠĂî Ģġ õćÙÖćøýċÖþćðÖêĉ
ÿĞćĀøĆïÖćøúÜìąđïĊ÷îđøĊ÷îđêĘöđüúć ĒúąĕöŠÖŠĂî ĢĨ õćÙÖćøýċÖþćðÖêĉ ÿĞćĀøĆïÖćøúÜìąđïĊ÷îđøĊ÷îĕöŠđêĘö
đüúć
ĥ. ÖøèĊîĉÿĉêǰîĆÖýċÖþćÝą×ĂúÜìąđïĊ÷îđøĊ÷îîĂÖđĀîČĂÝćÖìĊęÖĞćĀîéĕüšĔîðøąÖćýîĊĚǰ ĔĀšĂ÷ĎŠĔîéčú÷ǰ
óĉîĉÝ×ĂÜĂíĉÖćøïéĊǰǰ

ðøąÖćýǰèǰüĆîìĊęǰǰģĨǰǰÖøÖãćÙöǰǰóýǰģĦĦĩ

(ñĎšßŠü÷ýćÿêøćÝćø÷ŤǰéøúĉîéćǰđÖèæŤöć
øĆÖþćøćßÖćøĒìîĂíĉÖćøïéĊ
öĀćüĉì÷ćúĆ÷øćßõĆäïšćîÿöđéĘÝđÝšćóøą÷ć

คณะวิ
คณะวทยาการจดการ
ณฑต
คณะวทิ ยยาการจั
าการจัดการ
การ : เสนทางสู
เเสสนททางสู
างสบ ัณ
ฑฑิิต ประจาปการศกษา
ปประจํ
ระจําปปกาารศึ
รศึกษษาา ๒๕๕๘
๒๕๕๘

¦³Á¸¥¤®µª·¥µ¨´¥¦µ£´o µ¤ÁÈÁo µ¡¦³¥µ
ªn µo ª¥µ¦Ã°®¦º°Á¸¥Ã°¨µ¦Á¦¸¥Â¨³µ¦¥Áªo µ¦Á¦¸¥¦µ¥ª·µ
¡«ÓÖÕÚ
----------------------------°µ«´¥°Îµµµ¤ªµ¤Ä¤µ¦µÒÙ Ó Â®n¡¦³¦µ´´·¤®µª·¥µ¨´¥¦µ£´¡«ÓÖÕØ£µ¤®µª·¥µ¨´¥
¹ªµ¦³Á¸¥Åªo´ n°Å¸Ê
°o Ò¦³Á¸¥¸Ê Á¦¸ ¥ªnµ“¦³Á¸¥£µ¤®µª·¥µ¨´¥oµ¤ÁÈÁoµ¡¦³¥µªnµoª¥µ¦Ã°®¦º °Á¸¥Ã°¨µ¦
Á¦¸ ¥Â¨³µ¦¥Áªoµ¦Á¦¸ ¥¦µ¥ª·µ¡«ÓÖÕÚ”
°o ÓÄ®oÄo¦³Á¸¥¸ÊµÎ ®¦´··´«¹¬µ¸ÉÁ µo «¹¬µ´ÊÂn¸µ¦«¹¬µÓÖÕÚÁÈ oÅ
¦¦µ¦³Á¸ ¥Îµ´É®¦º ° °o ´´°ºÉÄ¸É Á¸É ¥ª´µ¦Ã°®¦º °Á¸ ¥Ã°¨µ¦Á¦¸ ¥Â¨³µ¦
¥Áªoµ¦Á¦¸ ¥¦µ¥ª·µ¹É ´ ®¦º °Â¥o´¦³Á¸¥¸ÊÄ®oÄo¦³Á¸¥¸ÊÂ
°o ÔÄ¦³Á¸¥¸Ê
“··” ®¤µ¥ªµ¤ªnµ¼o ¸É«¹¬µÁÈ¤Áª¨µÄª´Îµµ¦· °¤®µª·¥µ¨´¥¦µ£´oµ¤ÁÈÁoµ¡¦³¥µ
“´«¹¬µ” ®¤µ¥ªµ¤ªnµ¼o ¸É«¹¬µ°¦¤µ¤Ã¦µ¦nµÇ °¤®µª·¥µ¨´¥
“µ¦Ã°¨µ¦Á¦¸ ¥” ®¤µ¥ªµ¤ªnµµ¦Îµ®n ª¥· Â¨³nµ¦³´³Â °»¦µ¥ª·µ¸É Á¥«¹ ¬µ
µ®¨´¼¦ °¤®µª·¥µ¨´¥¤µÄoÃ¥Å¤n°o «¹¬µ¦µ¥ª·µ´Ê°¸
“µ¦Á¸¥Ã°¨µ¦Á¦¸¥”®¤µ¥ªµ¤ªnµµ¦Îµ®n ª¥· Â¨³nµ¦³´³Â °¦µ¥ª·µ¸É Á¥«¹ ¬µ
µ®¨´¼¦ °µ´°»¤«¹¬µ°ºÉ¤µÄoÃ¥Å¤n°o «¹¬µ¦µ¥ª·µ´Ê°¸
“µ¦¥Áªo µ¦Á¦¸ ¥” ®¤µ¥ªµ¤ªnµµ¦Îµ®n ª¥·  °¦µ¥ª·µµ®¨´¼ ¦ °¤®µª·¥µ¨´¥®¦º °
®¨´¼¦µ´°»¤«¹¬µ°ºÉ¸ÉÁ¥«¹¬µ¤µÂ¨oª¹É¤¸ÁºÊ°®µµ¦³ªµ¤¥µnµ¥Á¸¥ÅoÅ¤n°o ¥ªnµµ¤Ä¸É  °¦µ¥ª·µÄ
®¨´¼¦ °¤®µª·¥µ¨´¥Â¨³°¥¼Än ¦³´Á¸¥ª´¤µÄoÃ¥Å¤n°o «¹¬µ¦µ¥ª·µ´Ê°¸
“µ¦¦³Á¤·Á¸¥ªµ¤¦¼o Â¨³¦³µ¦r ”®¤µ¥ªµ¤ªnµµ¦Îµªµ¤¦¼ o Â¨³¦³µ¦r µµ¦
«¹¬µ°¦³µ¦«¹ ¬µµ¤°´¥µ«´¥µ¦ ¹ °¦¤®¦º °¦³µ¦rµ¦Îµµ¤µ °¦³Á¤·Á¸¥´¦µ¥ª·µÄ
®¨´¼¦ °¤®µª·¥µ¨´¥Á¡ºÉ° °¥ÁªoÅ¤n°o Á¦¸ ¥¦µ¥ª·µ´Ê°¸
“µ´  °»  ¤«¹  ¬µ” ®¤µ¥ªµ¤ªnµ µ´ µ¦«¹  ¬µ¸É ¤¸  µ¦´ µ¦Á¦¸ ¥ µ¦°Ä¦³´ ®¨´
¤´¥¤«¹¬µ°¨µ¥®¨´¼¦Å¤nÉµÎ ªnµ°»¦· µ®¦º °Á¸¥Ánµ¸É³¦¦¤µ¦µ¦°»¤«¹¬µ¦´¦°
“¤®µª·¥µ¨´¥” ®¤µ¥ªµ¤ªnµ¤®µª·¥µ¨´¥¦µ£´oµ¤ÁÈÁoµ¡¦³¥µ
“ °·µ¦¸” ®¤µ¥ªµ¤ªnµ°· µ¦¸¤®µª·¥µ¨´¥¦µ£´oµ¤ÁÈÁoµ¡¦³¥µ
°o Õ¦µ¥ª·µ¸É ³Ã°®¦º °Á¸ ¥Ã°¨µ¦Á¦¸ ¥®¦º °¥Áªoµ¦Á¦¸ ¥o°°Åo®¦º °Á¥«¹ ¬µ ¹ °¦¤
¤µÂ¨oªÅ¤nÁ·ÒÑ¸ ´¹ª´¸ÉÁ µo «¹¬µÃ¥Á¦·É ¤´µª´¸ÉµÎ Á¦È µ¦«¹¬µ®¦º °£µÁ¦¸ ¥» oµ¥¸É¤¸¨µ¦Á¦¸ ¥®¦º °ª´
»oµ¥¸É«¹¬µ ¹ °¦¤®¦º °¤¸¦³µ¦rµ¦ÎµµÁÈ ¸É¥°¤¦´ °³¦¦¤µ¦¦³Á¤·
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เเสสนททางสู
างสบ ณฑต
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ระจําปปกาารศึ
รศึกษษาา ๒๕๕๘
๒๕๕๘
°o Ö¼¤o ¸··Åo¦´Ã°®¦º °Á¸¥Ã°¨µ¦Á¦¸ ¥ÅoÂn¼ o ¸É¤¸»¤´· °o Ä °o ®¹É´n°Å¸Ê
Ò ¼o ¸É «¹¬µÄ¤®µª·¥µ¨´¥¤µÂ¨oª¹É ¥´Å¤nµÎ Á¦È µ¦«¹ ¬µÂ¨³Å¤n¤¸£µ¡µ¦ÁÈ · ·´«¹¬µ
Â¨oª¨´Á µo ¤µ«¹¬µÄ®¤n
(Ó) ¼o ¸É °¥oµ¥µ«¹¬µµµ´µ¦«¹¬µ°ºÉ
(Ô) ¼o ¸É Á¨¸É¥£µ¡µ· · °¤®µª·¥µ¨´¥£µ·ÁÈ ´«¹ ¬µµ¤Ã¦µ¦°ºÉ¸É Äo®¨´¼ ¦
°¤®µª·¥µ¨´¥®¦º °¼o ¸É«¹¬µµ¤Ã¦µ¦°ºÉ¸ÉÄo®¨´¼¦ °¤®µª·¥µ¨´¥Á¨¸É¥£µ¡ÁÈ ··£µ·
(Õ) ¼o ¸ÉµÎ Á¦È µ¦«¹¬µ¦³´°»¦· µµ¤®µª·¥µ¨´¥®¦º °µ´µ¦«¹¬µ°ºÉ
°o ×ÁºÉ°Å Äµ¦Ã°®¦º °Á¸¥Ã°¨µ¦Á¦¸ ¥
(Ò) ¼ o °Ã°o°¤¸£µ¡µ¦ÁÈ · ·£µ·®¦º °´«¹¬µµ¤Ã¦µ¦°ºÉ°¥nµÄ°¥nµ®¹É 
Ó ¼ o °Ã°o° Å¤n Á ¥¼  ´É Ä®o ° °µµ«¹  ¬µµ¤ o° ´ ´ ¤®µª·  ¥µ¨´¥ ªnµ oª ¥µ¦
¦³Á¤·¨µ¦«¹¬µ
Ô µ¦Ã°o°Ã°´Ê®¤»¦µ¥ª·µ¸ÉÁ¥«¹¬µ¤µÃ¥Å¤nµÎ ´Îµª®nª¥·¸É °Ã°
Õ µ¦Á¸ ¥Ã°Îµª®n ª¥· ¸É Åo¦´µ¦Á¸ ¥Ã°¦ª¤Â¨oªo°Å¤nÁ· µ¤Ä¸É Îµ®¦´ 
®¨´¼ ¦¦· µ¦¸ Â¨³Å¤nÁ· ®¹É Äµ¤Îµ®¦´®¨´¼ ¦´·«¹ ¬µ °®n ª¥· ¦ª¤ Ê ´ ÎÉµ¹É Îµ®ÅªoÄ
Ã¦Â¦¤ª·µ¸ÉµÎ ¨´«¹¬µÄ¤®µª·¥µ¨´¥Â¨³Á¤ºÉ°Åo¦´µ¦Á¸¥Ã°Â¨oªo°¤¸Áª¨µ«¹¬µ°¥¼Än ¤®µª·¥µ¨´¥Å¤n°o ¥ªnµÒ
¸ µ¦«¹¬µ
°o Ø¼¤o ¸··ÍÅo¦´¥Áªoµ¦Á¦¸ ¥ÅoÂn¼¤o ¸»¤´· °o Ä °o ®¹Én°Å¸Ê
Ò  ¼o ¸ÉµÎ Á¦È µ¦«¹¬µ®¦º °¼o ¸ÉÁ¥«¹¬µµ¤®µª·¥µ¨´¥
(Ó) ¼o ¸ÉµÎ Á¦È µ¦«¹¬µ®¦º °Á¥«¹¬µµµ´°»¤«¹¬µ°ºÉÁ µo ¤µ«¹¬µÄ¤®µª·¥µ¨´¥
(Ô) ¼o ¸Éµn µ¦«¹¬µ°¦¤Ä¦µ¥ª·µÄ¦µ¥ª·µ®¹É µ¤®¨´¼ ¦ °¤®µª·¥µ¨´¥
(Õ) ¼o ¸É «¹¬µµµ¦«¹ ¬µ°¦³µ¦«¹ ¬µµ¤°´¥µ«´¥µ¦ ¹ °¦¤®¦º °¤¸¦³µ¦rµ¦
Îµµ
¼¤o ¸··¥Áªoµ¤ Ô Â¨³ Õ o°¤¸ªµ¤¦¼ o¡Êºµ¦³´¤´¥¤«¹¬µ°¨µ¥®¦º °Á¸¥ÁnµÎµ®¦´
µ¦ °¥Áªoµ¦Á¦¸ ¥¦³´¦· µ¦¸ Â¨³¤¸ªµ¤¦¼ o¡Êºµ¦³´¦· µ¦¸ ®¦º °Á¸¥ÁnµÎµ®¦´µ¦ °¥Áªoµ¦Á¦¸ ¥
¦³´´·«¹¬µ
°o ÙÁºÉ°Å µ¦¥Áªoµ¦Á¦¸ ¥
Ò o°ÁÈ ¦µ¥ª·µ¸ÉÅo¦´³ÂÅ¤nÉµÎ ªnµC Îµ®¦´®¨´¼ ¦¦³´¦· µ¦¸ Â¨³B Îµ®¦´
®¨´¼¦´·«¹¬µ®¦º °Á¸¥Ánµ
Ó µ¦ °¥Áªoµ¦Á¦¸ ¥ °¼«o ¹¬µµµ¦«¹¬µ°¦³µ¦«¹¬µµ¤°´¥µ«´¥µ¦ ¹ °¦¤
®¦º °¤¸¦³µ¦rµ¦ÎµµÄ®o¤®µª·¥µ¨´¥Îµ®ª·¸µ¦®¦º °®¨´Árµ¦¦³Á¤·Á¸¥ªµ¤¦¼ oÂ¨³¦³µ¦r
Á¡ºÉ°¥Áªoµ¦Á¦¸ ¥Ã¥ÎµÁÈ ¦³µ« °¤®µª·¥µ¨´¥
Ô ¼o µÎ Á¦È µ¦«¹¬µÄ¦³´¦· µ¦¸ ¤µÂ¨oªÂ¨³Á µo «¹¬µÄ¦³´°»¦· µ®¦º °¦· µ¦¸ Ä
°¸Ã¦Â¦¤ª·µ®¹ÉÅo¥Áªoµ¦Á¦¸ ¥¦µ¥ª·µÄ®¤ªª·µ«¹¬µ´ªÉ Å´Ê®¤Ã¥Å¤nµÎ ÁºÉ°Å °o ÕÂ¨³ °o Ù Ò 
¤µ¡·µ¦µ
Õ Îµª®n ª¥· ¸É Åo¦´µ¦¥Áªo¦ª¤Â¨oªo°Å¤nÁ· µ¤Ä¸É Îµ®¦´®¨´¼ ¦¦· µ¦¸ 
Â¨³Å¤nÁ·®¹ÉÄµ¤Îµ®¦´®¨´¼¦´·«¹¬µ °®nª¥·¦ª¤ Ê ´ ÎÉµ¹ÉÎµ®ÅªoÄÃ¦Â¦¤ª·µ¸ÉµÎ ¨´«¹¬µ
Ä¤®µª·¥µ¨´¥Â¨³Á¤ºÉ°Åo¦´µ¦¥ÁªoÂ¨oªo°¤¸Áª¨µ«¹¬µ°¥¼Än ¤®µª·¥µ¨´¥Å¤n°o ¥ªnµ¸ µ¦«¹¬µ
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๒๕๕๘
(Ö) ¦µ¥ª·µ¸É Åo¦´µ¦¥ÁªoÄ®o
´ ¹ÅªoÄ¦³Á¸¥µ¦Á¦¸ ¥ °· ·´«¹¬µÃ¥Äo°´ ¬¦¥n°
“P” Än°¦³´³ÂÎµ®¦´¼o ¸ÉÅo¦´µ¦¥Áªo¨µ¦Á¦¸ ¥µ¤ °o Ù Ô Ä®o
´ ®nª¥·®¤ªª·µ«¹¬µ´ªÉ Å

¦ª¤ÄÁrµ¦ÎµÁ¦È µ¦«¹¬µ Ã¥Å¤n°o ´¹¨µ¦Á¦¸ ¥ÁÈ ¦µ¥ª·µ
o° Ú¼ o¸É  ³ °Ã°®¦º ° Á¸ ¥ Ã°¨µ¦Á¦¸ ¥ ®¦º ° ¥Áªo µ¦Á¦¸ ¥ o° ¦³Îµ Ä®oÁ ¦È  ·Ê  µ¤Áª¨µ¸É
¤®µª·¥µ¨´¥Îµ®
°o ÒÑµ¦´Îµª£µÁ¦¸ ¥ °¼o ¸ÉÅo¦´µ¦Ã°®¦º °Á¸¥Ã°¨µ¦Á¦¸ ¥®¦º °¥Áªoµ¦Á¦¸ ¥¦µ¥ª·µÄ®o
º°Ár´ ¸Ê
Ò ··£µ·Ä®o´ Îµª®nª¥·ÅoÅ¤nÁ·ÓÓ®nª¥·ÁÈ Ò£µÁ¦¸ ¥
(Ó) ¼o ¸É «¹¬µ°¦¤µ¤Ã¦µ¦°ºÉ¸É Äo®¨´¼ ¦ °¤®µª·¥µ¨´¥Ä®o
´ Îµª®nª¥·ÅoÅ¤nÁ·ÒÖ
®nª¥·ÁÈ Ò£µÁ¦¸ ¥
Ô µ¦Ã°¨µ¦Á¦¸ ¥ °· ·´«¹¬µµ¤ °o Ö Ò Ä®o´ Á¡µ³£µÁ¦¸ ¥¸ÉÁ¥«¹¬µÂ¨³¤¸¨
µ¦Á¦¸ ¥··´«¹¬µµ¤ °o Ö Ó  Ô Â¨³ Õ Ä®o´ Îµª£µÁ¦¸ ¥n°ÁºÉ°´
°o ÒÒÄ¦¸ É¸¤®µª·¥µ¨´¥Á· ®¨´¼¦Ä®¤n³Ã°®¦º °Á¸¥Ã°··´«¹¬µÁ µo «¹¬µÅoÅ¤nÁ·ªnµ´Ê
¸ Â¨³£µµ¦«¹¬µ¸ÉÅo¦´°»µÄ®o¤¸··´«¹¬µÁ¦¸ ¥°¥¼n µ¤®¨´¼¦¸ÉÅo¦´ªµ¤Á®È°Â¨oª
°o ÒÓµ¦Ã°®¦º °Á¸¥Ã°¨µ¦Á¦¸ ¥®¦º °¥Áªoµ¦Á¦¸ ¥o°Îµ¦³nµ¦¦¤Á¸ ¥¤µ¤¦³Á¸¥ °
¤®µª·¥µ¨´¥
°o ÒÔÄ®o°· µ¦¸®¦º °¼o ¸É°· µ¦¸ ¤°®¤µ¥ÁÈ ¼¤o ¸°µÎ µ¡·µ¦µ°»¤´ ·µ¦Ã°®¦º °Á¸¥Ã°¨µ¦
Á¦¸ ¥®¦º °µ¦¥Áªoµ¦Á¦¸ ¥¦µ¥ª·µ
°o ÒÕ¼Åo o¦´µ¦Ã°®¦º °Á¸ ¥Ã°¨µ¦Á¦¸ ¥Å¤nÁ¸ ¥· ·Í ¸É ³Åo¦´¦· µÁ¸ ¥¦··¥¤Ân¼o ¸É Åo¦´µ¦
¥Áªoµ¦Á¦¸ ¥Å¤n¤¸··ÍÅo¦´¦· µÁ¸¥¦··¥¤
°o ÒÖÄ®o°·µ¦¸ÁÈ ¼¦o ´¬µµ¦Ä®oÁÈ Åµ¤¦³Á¸¥¸ÊÂ¨³ÁÈ ¼¡o ·µ¦µª··´¥´ ®µ¸ÉÁ· Ê ¹µµ¦Äo
¦³Á¸¥¸Ê
¦³µ«ª´¸ÉÓÚ´ªµ¤¡«ÓÖÕÚ

«µ¦µµ¦¥r¡¦´¥¤µ´¤´·
µ¥£µ¤®µª·¥µ¨´¥¦µ£´oµ¤ÁÈÁoµ¡¦³¥µ
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¦³µ«¤®µª·¥µ¨´¥¦µ£´o µ¤ÁÈÁo µ¡¦³¥µ
Á¦ºÉ° ®¨´Ár µ¦Á¸¥Ã°ªµ¤¦¼oÂ¨³¦³µ¦rÁ o µ¼n µ¦«¹¬µÄ¦³
¡«ÓÖÖÕ
---------------------------Ã¥¸É¡¦³¦µ´´·µ¦«¹¬µÂ®nµ·¡«ÓÖÕÓ Â¨³¸ÉÂoÅ Á¡·É¤Á·¤ ´¸ÉÓ ¡«
ÓÖÕÖ Îµ®Ä®o¤¸µ¦Á¸¥Ã°¨µ¦Á¦¸ ¥µµ¦«¹¬µÄ¦³´µ¦«¹¬µ°¦³Â¨³µ¦«¹¬µ
µ¤°´¥µ«´¥Á µo ¼n µ¦«¹¬µÄ¦³ÅoÁ¡ºÉ°Á¦· ¤¦oµÃ°µÄµ¦«¹¬µÄ®o´ ¦³µ°¥nµ´ªÉ ¹Ánµ
Á¸¥¤Â¨³n°ÁºÉ °Ä®o¦³µ¤¸ªµ¤¦¼ o¤¸»£µ¡¤¸»¦¦¤¦· ¥¦¦¤ÁÈ µ¦¦oµ ´ ¤µªµ¤¦¼ o
Â¨³¡´µ¦´¡¥µ¦¤» ¬¥r °¦³Á«¦°¦´µ¦Á¨¸É¥Â¨Ä¥»Ã¨µ£·ª´ rÂ¨³«´¥£µ¡µ¦Â n ´
¦³´¦³Á«
°oµ¹¦³Á¸¥¤®µª·¥µ¨´¥¦µ£´oµ¤ÁÈÁoµ¡¦³¥µªnµoª¥µ¦Ã°®¦º °Á¸¥Ã°¨
µ¦Á¦¸ ¥Â¨³µ¦¥Áªoµ¦Á¦¸ ¥¦µ¥ª·µ¡«ÓÖÕÚ °· µ¦¸°µ«´¥°Îµµµ¤ªµ¤Ä¤µ¦µÓÓ(Ù)
¤µ¦µÓØÂ¨³¤µ¦µÔÒ Â®n¡¦³¦µ´´·¤®µª·¥µ¨´¥¦µ£´¡«ÓÖÕØ Îµ´É£µ¤®µª·¥µ¨´¥¦µ
£´oµ¤ÁÈÁoµ¡¦³¥µ¸ÉÒ/ÓÖÕØ Á¦ºÉ °¤°°ÎµµÄ®o°· µ¦¸¨ª´¸ÉÓÙ ¤·»µ¥ÓÖÕØ Â¨³¤·
³¦¦¤µ¦°Îµª¥µ¦¤®µª·¥µ¨´¥¦´Ê¸ÉÙ/ÓÖÖÓ ª´¸ÉÓØ »¤£µ¡´rÓÖÖÓ Ä®o¥Á¨· ¦³µ«
¤®µª·¥µ¨´¥¦µ£´oµ¤ÁÈÁoµ¡¦³¥µÁ¦ºÉ °®¨´Ár µ¦Á¸¥Ã°ªµ¤¦¼o Â¨³¦³µ¦r Á µo ¼n
µ¦«¹¬µÄ¦³¡«ÓÖÖÓ ¨ª´¸ÉÓ »¤£µ¡´rÓÖÖÓ Â¨³Ä®oÄo¦³µ«´¸ÊÂ
®¤ª¸É Ò
Ár µ¦Á¸¥Ã°
µ¦Á¸¥Ã°ªµ¤¦¼ oÂ¨³¦³µ¦rÂn··´«¹¬µ¤¸Ár´ ¸Ê
o °Ò o µ¦µµ¦
Ä®o¡·µ¦µÎµÂ®n®¦º °¥«¸É¦°°¥¼n ®¦º °Á¥¦°°¥¼n Ã¥¤¸Ár´¸Ê
ÒÒ µo ¦µµ¦®¦º °¡´µ¦µµ¦»¦³Á£µ¦Á¸ ¥Ã° Ê ¹ °¥¼n´ ÎµÂ®n Â¨³°µ¥»¦µµ¦¸É
Îµ¦ÎµÂ®n´ÊÃ¥Á¸¥Ä®oÅ¤nÁ·ÓÕ ®nª¥·
ÒÓÎµ¦ª®¦º °®µ¦¡·µ¦µµ¥«¸ÉµÎ ¦°¥¼n Ã¥Á¸¥Ä®oÅ¤nÁ·ÓÕ ®nª¥·
ÒÔ¼¡o ·¡µ¬µ°´¥µ¦®¦º °¼¡o ·¡µ¬µ¤Á¸¥Ä®oÅ¤nÁ·ÓÕ ®nª¥·
o °Óµ¥µ¦Á¤º°
ÓÒ¡·µ¦µµ¤ÎµÂ®nµµ¦Á¤º°Ä¦³´¦³Á«ÅoÂn
µo ¦µµ¦ n µ¥µ¦Á¤º° µ¦Îµ¦ÎµÂ®nÄ®nª¥¦µµ¦ ÅoÂnµ¥¦´¤¦¸ ¦´¤¦¸ 
Á¨ µ·µ¦µ¥¦´¤¦¸ ¸É¦¹ ¬µÁ¨ µ»µ¦®¦º °Ã¬¦³ÎµÎµ´µ¥¦´¤¦¸  ÁÈ o
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¼o µÎ ¦ÎµÂ®nµµ¦Á¤º°ÅoÂn¤µ·£µ¼Âo ¦µ¬¦¤µ·ª»·£µ
¡·µ¦µÁ¸¥Ä®oÅ¤nÁ·ÕÓ ®nª¥·
ÓÓ¡·µ¦µµ¤ÎµÂ®nµµ¦Á¤º°¦³´o°·ÉÅoÂn
µo ¦µµ¦ n µ¥µ¦Á¤º°Ä¦µµ¦n ªo°·É Án ¼ªo nµ ¦µµ¦¦» Á¡¤®µ¦¦°¼ªo nµ
¦µµ¦¦» Á¡¤®µ¦Á¨ µ»µ¦¦°¦³µ£µ¦³µ¸É¦¹ ¬µ¸É¦¹ ¬µµ¥°rµ¦¦· ®µ¦n ª
´®ª´µ¥Á«¤¦¸ µ¥°rµ¦¦· ®µ¦n ªÎµ¨ÁÈ o
¼o µÎ ¦ÎµÂ®n µµ¦Á¤º°Ä¦µµ¦n ªo°·É ÅoÂn¤µ· £µo°·É  °°rµ¦
¦°n ªo°·É
¡·µ¦µµ¤Îµªªµ¦³µ¦Îµ¦ÎµÂ®n
¤´¥¸É®¹É
Á¸¥Ä®oÅ¤nÁ·ÒÙ ®nª¥·
¤´¥¸É°
Á¸¥Ä®oÅ¤nÁ·ÓÒ ®nª¥·
¤´¥¸Éµ¤
Á¸¥Ä®oÅ¤nÁ·ÓÕ ®nª¥·
o °Ô¡´µ¦´ª·µ®·
Ä®o°»Ã¨¤Á¸¥Á¸¥®¨´Árµ¦Á¸¥Ã° ° µo ¦µµ¦
o °Õ®n ª¥µ£µÁ°
ÕÒ ¦¸ ÁÈ Áoµ °· µ¦³¡·µ¦µÁÈ ¦¸ Å´Ê¸Ê Áoµ °· µ¦o°¤¸ Ä
³Á¸¥Ä»Á¦º °®» o£µ¡nµ¥°µ¥»µ°µ¥»»¨Ã¥°µ¡·µ¦µÁr°ºÉÇ
¦³°oª¥Án µ» ¦·Îµª¡´µÄµ¦³°µ¦¦³Á¥³Áª¨µ
¦³°µ¦Â¨³°ºÉÇ´Ê¸ÊÁ¸¥Ä®oÅ¤nÁ·ÓÕ ®nª¥·
ÕÓ Îµ®¦´ ¼o ¸É ÁÈ ¡´ µ¦· ¬´ Á°¡·µ¦µµµ£µ¡µÎµÂ®n  °
»¨´ÊÇÂ¨³¦³¥³Áª¨µµ¦Îµµ´Ê¸ÊÁ¸¥Ä®oÅ¤nÁ·ÓÕ ®nª¥·
ÕÔ ¦¸ ¼o ¦³°°µ¸¡°·¦³°ºÉÇÁn«·¨· ´Á ¸¥´Â¨Â¨³°ºÉÇÁ¸¥µ¤
¦³µ¦rÂ¨³¨µ¸É¦µÁ¸¥Ä®oÅ¤nÁ·ÓÕ ®nª¥·
°o Ö´ª»«µµÁ¸¥ÅoÅ¤nÁ·ÓÕ ®nª¥· Ê ¹°¥¼n ´ ¤«´·Í®¦º °ÎµÂ®n¸ÉÅo¦´Ä«µµ
´ÊÇÂ¨³Îµª¸ ¸É·´ ·«µ·
°o ×µ¦Á¸¥Ã°ªµ¤¦¼oÂ¨³¦³µ¦r°Á®º°µ¤¸É¦³µ«Ä®o¥¹ º°¦³µ«Âoµ¥
®¤ª¸É Ó
ª·¸¦³Á¤·ªµ¤¦¼o
ª·¸µ¦¦³Á¤·ªµ¤¦¼oÁ¡ºÉ°µ¦Á¸¥ªµ¤¦¼oÂ¨³¦³µ¦rÊ ´ Ä®oÁ¨º°ª·¸µ¦¦³Á¤·ªµ¤¦¼ o
Ã¥°µ³¦³Á¤·Ã¥µ¦°®¦º °¦³Á¤·µÂ¢o ¤³¤µ®¦º °°µ³ÄoÊ ´ Ó ª·¸¦nª¤´ÈÅo
Îµ®¦´ª·¸µ¦¦³Á¤·¤¸´ ¸Ê
o °Ò. µ¦¦³Á¤·Ã¥µ¦°
Äµ¦¦³Á¤·Ã¥µ¦°´Ê³¦¦¤µ¦°µ³Á¨º°Äoª·¸Äª·¸®¹É®¦º °Äo®¨µ¥ª·¸
¦n ª¤´ÅoÎµ®¦´µ¦¦³Á¤·Ã¥µ¦°¤¸´ ¸Ê
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ÒÒµ¦° °o Á ¸¥
µ¦° °o Á ¸¥¸Ê ³Îµ®Ã¥³¦¦¤µ¦ °µ µª·µÁ¡ºÉ°ª´ªµ¤¦¼ oµo ÁºÊ °®µ®¦º °
ªµ¤ÎµÁ¦È  °¨µ¦Á¦¸ ¥¦¼o °· ·´«¹¬µ¸É¦³r³Á¸¥ªµ¤¦¼o Â¨³¦³µ¦rÃ¥ °o °¸É
¦oµ Ê ¹o°¦µ¤ª´»¦³rÂ¨³Îµ°· µ¥¦µ¥ª·µÂ¨³o°°Åo³Âµ¤Ár¸É¤®µª·¥µ¨´¥
³µ µª·µÎµ®
ÒÓµ¦°µÁ¨nµ
ÁÈ µ¦°ª´ªµ¤¦¼ oªµ¤Á µo ÄÄ¦µ¥ª·µ¸É··´«¹¬µÁ¸¥ªµ¤¦¼oÃ¥³¦¦¤µ¦
°µ µª·µ¹É °µ³¦³°oª¥µ¦´¤£µ¬r´Ê¦³ÁÈµ¤®´ª °o Ä®o¤¸µ¦°£·¦µ¥®¦º °°Îµµ¤
µ¤ÁºÊ°®µµ¦³ÄÎµ°·µ¥¦µ¥ª·µ´ÊÇ
ÒÔµ¦°´¬³·´ ·
µ¦°´¬³·´ ·ÁÈ µ¦°´¬³Äµ¦·´ ·µÃ¥µ¦Ä®o··´«¹¬µ¸É °Á¸¥
ªµ¤¦¼o  µ·  ®¦º ° Â°°¹  ªµ¤µ¤µ¦Äµ¦·  ´· µÁ¡ºÉ °¦ª°´ ¬³ªµ¤µ¤µ¦¸É
°¨o°´¨µ¦Á¦¸ ¥¦¼oÄ¦µ¥ª·µ¸É °Á¸¥ªµ¤¦¼oÂ¨³¦³µ¦r
ÒÕµ¦°°ºÉÇ¸Éµ¤®µª·¥µ¨´¥³Á®È°
¤®µª·¥µ¨´¥³°µÎµ®ª·¸µ¦°¸É°Á®º°µª·¸µ¦ µo oÈÅoÁ¡ºÉ°ÁÈ µ¦ª´
ªµ¤¦¼oªµ¤Á µo ÄÄ®o°¨o°´¦µ¥¨³Á°¸¥ÄÎµ°· µ¥¦µ¥ª·µ
ÒÖµ¦¦³Á¤·µ¦«¹¬µ°¦¤¸É´ Ã¥®nª¥µ°ºÉÇÁÈ µ¦Îµ¨µ¦«¹¬µ®¦º °µ¦
¹ °¦¤ °Á¸ ¥ ªµ¤¦¼o Â ¨³¦³µ¦r µ¦¦³Á¤·  ³ÎµÁ· µ¦Ã¥³¦¦¤µ¦ °µ µª· µ
¡·µ¦µ °o ¤¼¨Ä¦³ÁÈnµÇ´¸Ê
ÒÒÒ¨µ¦«¹¬µ°¦¤¸É¤»n®ª´
ÒÒÓ¦³¥³Áª¨µÄµ¦«¹¬µ°¦¤ Ò ®nª¥·ÄoÁª¨µÅ¤n°o ¥ªnµÒÖ ´ªÉ Ã¤
ÒÒÔÁºÊ°®µ °®¨´¼ ¦³o°Å¤n°o ¥ªnµÎµ°·µ¥¦µ¥ª·µÄ®¨´¼ ¦
ÒÒÕª·¸µ¦¦³Á¤·ªµ¤ÎµÁ¦È  °¨µ¦«¹¬µ°¦¤
o °Ó. µ¦¦³Á¤·µÂ¢o ¤³¤¨µ
µ¦¦³Á¤·µÂ¢o ¤³¤¨µÁÈ µ¦¦ª¦ª¤¦³¤ª¨¦n °¦°¥®¨´ µ
Âªµ¤¦¼o Â¨³¦³µ¦r µ¦ÎµµÁ¡ºÉ° °Á¸¥ªµ¤¦¼oÂ¨³¦³µ¦r Ä¦µ¥ª·µnµÇ¹É o°
¦°¨»¤´Ê£µ§¬¸Â¨³£µ·´ ·¨°¦°¨»¤µ¦³ÄÎµ°· µ¥¦µ¥ª·µ¦µ¥¨³Á°¸¥Âªµ
Äµ¦¦³Á¤·µÂ¢o ¤³¤¨µ¤¸´ ¸Ê
Ó.Ò ®¨´µÂªµ¤¦¼oÂ¨³¦³µ¦r
®¨´µ¸ÉÂªµ¤¦¼oÂ¨³¦³µ¦rÅoÂn¦µ¥µªµ¤Áª¸¸«´ rÂn¡´
¡·¤¡rÁ ¸¥ª£µ¡ªµµ¦³·¬r®¦º °´ª°¥nµµ¸ÉÁ·µªµ¤· °··´«¹¬µ¸É °Á¸¥Ã°ªµ¤¦¼o
®¤µ¥¦´¦°µ¼Áo ¸É ¥ªµµ¦°µ¦¦³Á¤·¨Á¡ºÉ°Á¨ºÉ°ÎµÂ®n ¦µª´¨· · ´ ¦´¹µ¦ ¹ 
ª·µ®µ¦Îµ°·µ¥ÁºÊ°®µª·µµ¦ ¹ °¦¤ÁÈ o
Ó.Ó Ê´ °µ¦Á°Â¢o ¤³¤¨µ
Äµ¦Á°Â¢o ¤³¤¨µ¤¸ Ê´ °´¸Ê
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Ó.Ó.Ò µ¦Á¨º°µ µÂ¨³Îµ°· µ¥¦µ¥ª·µ¸É°¨o°´¦³µr¸É³ °
Á¸¥ªµ¤¦¼oÃ¥··´«¹¬µ¦³Á¤·¦³µ¦rµ¦Á¦¸ ¥¦¼o¸É¤¸¤µn°Ân¨³oµ °ªnµªµ¤¦¼ o °
¸É¤¸°¥¼n µ¤µ¦Á¸¥Åo´ ¦µ¥ª·µÄµ¤®¨´¼ ¦¸É°o µ¦Á¸¥ªµ¤¦¼o
Ó.Ó.Ó µ¦¦ª¦ª¤®¨´µ¦n °¦°¥¸ÉÂªµ¤¦¼o´¬³Â¨³¦³µ¦r¸É
¦´Îµ°·µ¥¦µ¥ª·µ
Ó.Ó.Ô µ¦¦¦¥µ¥·É ¸ÉÅoÁ¦¸ ¥¦¼o¦³°®¨´µ¦n °¦°¥
Ó.Ô µ¦Ân´Ê³¦¦¤µ¦¦³Á¤·¨Â¢o ¤³¤¨µ
¤®µª·¥µ¨´¥Ã¥³nµÇÎµ®³¦¦¤µ¦¦³Á¤·¨Â¢o ¤³¤µ °· ·
´«¹¬µÃ¥Îµ®Ä®oÁÈ °µµ¦¥r¸ÉÁ¸É¥ªµÄµ µª·µ´ÊÇ®¦º °°µµ¦¥r¼o °¦µ¥ª·µ¸É °Á¸¥ÁÈ ¼o
¦³Á¤·Â¢o ¤³¤¨µoµªµ¤¦¼oµ¤¸ÉÂÄÂ¢o ¤³¤¨µ°¨o°´µ¦³ÄÎµ°· µ¥ª·µ¸É
°Á¸¥È³Ä®o··´«¹¬µÁ°Â¢o ¤³¤¨µÅo¦´µ¦Á¸¥ªµ¤¦¼o®¦º °°µ³ °Ä®o··´«¹¬µ
Á¸¥Â °o ¤¼¨®¦º °®¨´µÁ¡·É¤Á·¤®¦º °Äoª·¸µ¦°ºÉÇÁnµ¦°nµµ¦ª´¦³Á¤·¨Ä¦µ¥ª·µ
´ÊÇ
o °Ôµ¦´· ¨µ¦¦³Á¤·
Ô.Ò ¤®µª· ¥µ¨´¥ Ân  ´Ê ³¦¦¤µ¦¦³Á¤·  Á¸ ¥ ªµ¤¦¼o Â ¨³¦³µ¦r Á oµ ¼n
µ¦«¹¬µÄ¦³Ã¥Îµ®Ä®o¤¸¦¦¤µ¦ÎµªÔ ¦³°oª¥¦³µµ µª·µÂ¨³°µµ¦¥r
¼o °Ä¦µ¥ª·µ¸É °Á¸¥ªµ¤¦¼ oÂ¨³°µµ¦¥r°ºÉ¸É³Á°Ân´Ê
Ô.Ó ¨µ¦¦³Á¤·Ä®oµÎ Á· µ¦µ¤¦³µ«ª¤®µª·¥µ¨´¥Á¦ºÉ ° °o Â³ÎµÁ¸É¥ª´
Âª·´ ·¸ÉÅoÄµ¦Á¸¥Ã°¨µ¦Á¦¸ ¥Ä¦³´¦· µ °o  ¦³µ«ª´¸ÉÓÚ ´¥µ¥ÓÖÕÖ
Ô.Ô µ¦´· ¨µ¦¦³Á¤·ªµ¤¦¼o°¥¼Än »¨¥¡·· °³¦¦¤µ¦
®¤ª¸É Ô
µ¦Á¸¥ªµ¤¦¼oÂ¨³¦³µ¦r¦³´¦·µ¦¸
°o ÒÎµÁ¦È µ¦«¹¬µÅ¤nÉµÎ ªnµ¤´¥¤«¹¬µ°¨µ¥®¦º °¤¸ªµ¤¦¼oÁ¸¥Ánµ
o° Ó. µ¦Á¸ ¥ ªµ¤¦¼o  ³Á¸ ¥ ÁÈ ¦µ¥ª·  µ®¦º ° ¨»n ¤ ¦µ¥ª·  µµ¤®¨´ ¼  ¦Ân ¨ ³¦³´
µ¦«¹¬µ¸ÉÁ· °Ä¤®µª·¥µ¨´¥
°o Ôª·¸µ¦¦³Á¤·Á¡ºÉ°µ¦Á¸ ¥ªµ¤¦¼o ÄÂn¨³¦µ¥ª·µ®¦º °¨»n¤¦µ¥ª·µÄ®oÁÈ Åµ¤
®¨´Ár °¤®µª·¥µ¨´¥
°o Õµ¦ °Á¸¥ªµ¤¦¼oÂ¨³¦³µ¦ro°Åo¦´¨µ¦¦³Á¤·Å¤nÉµÎ ªnµ¦³´³Â
C ®¦º °Âo¤¦³´³ÂÓ.ÑÑ °¦µ¥ª·µ®¦º °¨»n¤¦µ¥ª·µ¦³´¦· µ¦¸ Â¨³Ä®o´ ¹¨ °¦µ¥ª·µ
¸ÉÁ¸¥ÄÄ¦µ¥µ¨µ¦«¹¬µ(Transcript) Ã¥Å¤nµÎ ¤µ·nµ¦³´³ÂÁ¨¸É¥¦³Îµ£µÂ¨³nµ¦³´
³ÂÁ¨¸É¥³¤
°o Öµ¦´¹¨µ¦¦³Á¤·Ä®oÁÈ Åµ¤¸É¤®µª·¥µ¨´¥Îµ®
°o ×··´«¹¬µ³o°ÄoÁª¨µ«¹¬µ°¥¼Än ¤®µª·¥µ¨´¥Å¤n°o ¥ªnµÒ ¸ µ¦«¹¬µ
°o ØÁ¸¥Ã°ÅoÅ¤nÁ·Ô ÄÕ °Îµª®nª¥·¦ª¤ °®¨´¼ ¦Â¨³µ¦´®nª¥·
n°£µÁ¦¸ ¥Ä®oÁÈ Åµ¤¸É¤®µª·¥µ¨´¥Îµ®
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°o ÙÄ¦¸ ¸É¤®µª·¥µ¨´¥Á· ®¨´¼ ¦Ä®¤n³Á¸¥Ã°· ·´«¹¬µÁ µo «¹¬µÅoÅ¤nÁ· 
´Ê¸ Â¨³£µµ¦«¹¬µ¸ÉÅo¦´°»µÄ®o¤¸··´«¹¬µÁ¦¸ ¥°¥¼n µ¤®¨´¼ ¦¸ÉÅo¦´ªµ¤Á®È°Â¨oª
®¤ª¸É Õ
µ¦Á¸¥ªµ¤¦¼o Â¨³¦³µ¦r ¦³´´·«¹¬µ
°o ÒÎµÁ¦È µ¦«¹¬µÅ¤nÉµÎ ªnµ¦³´¦· µ¦¸ ®¦º °¤¸ªµ¤¦¼oÁ¸¥Ánµ
°o Óµ¦Á¸¥ªµ¤¦¼o³Á¸¥ÁÈ ¦µ¥ª·µ®¦º °¨»n¤¦µ¥ª·µµ¤®¨´¼ ¦Â¨³¦³´µ¦«¹¬µ
¸ÉÁ· °Ä¤®µª·¥µ¨´¥
°o Ôª·¸µ¦¦³Á¤·Á¡ºÉ°µ¦Á¸¥ªµ¤¦¼o ÄÂn¨³¦µ¥ª·µ®¦º °¨»n¤¦µ¥ª·µÂ¨³Árµ¦
´·  °µ¦¦³Á¤·ÄÂn¨³ª·¸Ä®oÁÈ Åµ¤¦³µ« °¤®µª·¥µ¨´¥
°o Õ¨µ¦¦³Á¤·³o°Á¸¥ÅoÅ¤nÉµÎ ªnµ¦³´³Â´ª°´¬¦B ®¦º °Âo¤³ÂÔÑÑ
®¦º °Á¸¥ÁnµÎµ®¦´¦µ¥ª·µ®¦º °¨»n¤¦µ¥ª·µ¹³Ä®oµÎ ª®nª¥· °¦µ¥ª·µ®¦º °¨»n¤¦µ¥ª·µ´ÊÂn
³Å¤nÄ®o¦³´³Â´ª°´¬¦Â¨³Å¤nµÎ ¤µ·³Â¨µ¦Á¦¸ ¥®¦º °ÎµªÂo¤¦³´³ÂÁ¨¸É ¥
³¤
°o Öµ¦´¹¨µ¦¦³Á¤·Ä®oÁÈ Åµ¤¸É¤®µª·¥µ¨´¥Îµ®
°o ×Îµª®nª¥·¸ÉÅo¦´µ¦Á¸¥Ã°¦ª¤Â¨oªo°Å¤nÁ·®¹É Äµ¤ °Îµª®nª¥
·¦ª¤ Ê ´ ÎÉµ¹É Îµ®Ä®¨´¼ ¦n ª··´«¹¬µ¸Éµ¤®µª·¥µ¨´¥¦µ£´oµ¤ÁÈÁoµ¡¦³¥µ
Á¸¥Ã°Åoµ¤¦µ¥ª·µ¸É°¨o°´®¨´¼ ¦¸ÉÁ¸¥Ã°Â¨³Á¤ºÉ°Åo¦´Ã°Â¨oªo°¤¸Áª¨µ«¹¬µ°¥¼Än 
¤®µª·¥µ¨´¥Å¤n°o ¥ªnµÒ ¸ µ¦«¹¬µ
°o ØÄ¦¸ ¸É¤®µª·¥µ¨´¥Á· ®¨´» ¦Ä®¤n³Á¸¥Ã°ªµ¤¦¼oÂn´ «¹¬µ¸ÉÁ µo «¹¬µÅo
Å¤nÁ·´Ê¸ Â¨³£µµ¦«¹¬µ¸ÉÅo¦´°»µÄ®o´ «¹¬µÁ¦¸ ¥°¥¼n µ¤®¨´¼ ¦¸ÉÅo¦´Á®È°
®¤ª¸É Ö
ÁºÉ°Å µ¦Á¸¥Ã°
°o Ò. ¼o ³ °Á¸¥Ã°ªµ¤¦¼oÂ¨³¦³µ¦rÁ µo ¼n µ¦«¹¬µÄ¦³o°¦³ÎµÄ®oÁ¦È ·Ê Ä
Ò ¸ µ¦«¹¬µoµÎµ®¨´µ´Êo°Îµ¦³nµ¦´£µÁ¦¸ ¥¨³ÖÑÑ µµ¤¦³Á¸¥£µ¦³Îµµ´¦µ£´
ªnµoª¥µ¦ÁÈÁ·Îµ¦» µ¦«¹¬µÂ¨³nµ¥Á·Á¡ºÉ°´µ¦«¹¬µ£µ· ´¸ÉÔ ¡«ÓÖÕ×
o°Ón µ ¦¦¤Á¸ ¥ ¤µ¦Á¸ ¥ Ã°¨µ¦Á¦¸ ¥ Â¨³®n ª¥· Ä®oÁ È Åµ¤¦³µ« °
¤®µª·¥µ¨´¥
°o Ô¼o ¸É³ °Á¸¥Ã°ªµ¤¦¼ o Â¨³¦³µ¦r Á µo ¼n µ¦«¹¬µÄ¦³Å¤n¤¸··Í Åo¦´
¦· µÁ¸¥¦··¥¤
°o ÕÄ®o°·µ¦¸ÁÈ ¼¡o ·µ¦µª··´¥Â¨³¸Ê µ´ ®µ¸É°µ³Á· Ê ¹µµ¦Äo¦³µ«¸Ê
Â¨³¦³µ«¸Ê¤¸¨´´Äo´ÊÂn£µÁ¦¸ ¥¸ÉÒ ¸ µ¦«¹¬µÓÖÖÖ
¦³µ«ª´¸ÉÒÖ ¡§¬£µ¤¡«ÓÖÖÖ
¦°«µ¦µµ¦¥r»¡¨ª»·Á
°·µ¦¸
¦³µ£µª·µµ¦
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¦³µ«Âo µ¥
----------------------------Äµ¦Á¸ ¥ Ã°ªµ¤¦¼o Â ¨³¦³µ¦r Ân ·· ´ «¹  ¬µ³¦¦¤µ¦°µ¡·  µ¦µ o°¤¼ ¨
¦³°´¸Ê
o °Ò o µ¦µµ¦
Ä®o¡·µ¦µµ¤ÎµÂ®n®¦º °¥«¸É¦°°¥¼n ®¦º °Á¥¦°°¥¼n Ã¥¤¸Ár´¸Ê
1.1 µo ¦µµ¦¡¨Á¦º °»¦³Á£Á¸¥Ä®oÅ¤nÁ·ÓÕ ®nª¥· Ê ¹°¥¼n ´ ¦³´ÎµÂ®nÂ¨³°µ¥»
¦µµ¦¸ÉµÎ ¦ÎµÂ®n´Ê
1.2 Îµ¦ª®¦º °®µ¦¡·µ¦µµ¥«¸ÉµÎ ¦°¥¼n
· ¦¸ -· Á°Á¸¥Ánµnµ· ¦¸ -nµ· Á°Á¸¥ÁnµÂ¨³
µÎµ¦ªÁ¸¥Ánµ
Á¸¥Ä®oÅ¤nÁ· Ú ®nª¥·
¦o°¥¦¸ -¦o°¥ÃÁ¸¥Ánµ
Á¸¥Ä®oÅ¤nÁ· ÒÓ ®nª¥·
¦o°¥Á°Á¸¥Ánµ
Á¸¥Ä®oÅ¤nÁ· ÒÖ ®nª¥·
¡´¦¸ -¡´ÃÁ¸¥Ánµ
Á¸¥Ä®oÅ¤nÁ· ÓÒ ®nª¥·
¡´Á°Á¸¥Ánµ Ê ¹Å
Á¸¥Ä®oÅ¤nÁ· ÓÕ ®nª¥·
Á¸¥Ä®oÅ¤nÁ· ÓÕ ®nª¥·
1.3 ¼¡o ·¡µ¬µ°´¥µ¦®¦º °¼¡o ·¡µ¬µ¤
o °Ó. µ¥µ¦Á¤º°
2.1 ¡·µ¦µµ¤ÎµÂ®nµµ¦Á¤º°
Á¨ µ»µ¦¦´¤¦¸ Â¨³¼o nª¥¦´¤¦¸
Á¸¥Ä®oÅ¤nÁ· ÒÙ ®nª¥·
¼o nª¥¦´¤¦¸ Â¨³¸É¦¹ ¬µ¦´¤¦¸
Á¸¥Ä®oÅ¤nÁ· ÓÕ ®nª¥·
¦´¤¦¸ ªµn µ¦Â¨³¦´¤¦¸ nª¥ªnµµ¦
Á¸¥Ä®oÅ¤nÁ· ÔÑ ®nª¥·
¦³µª»·£µÂ¨³¦³µ£µ¼Âo ¦µ¬¦
Á¸¥Ä®oÅ¤nÁ· ÕÓ ®nª¥·
¤µ·ª»·£µ
Á¸¥Ä®oÅ¤nÁ· ÕÓ ®nª¥·
2.2 ¡·µ¦µµ¤ªµ¦³¤´¥
¤µ·£µ¼Âo ¦µ¬¦ 
¤´¥Â¦
Á¸¥Ä®oÅ¤nÁ· ÓÕ ®nª¥·
¤´¥¸É°
Á¸¥Ä®oÅ¤nÁ· ÔÑ ®nª¥·
¤´¥¸Éµ¤
Á¸¥Ä®oÅ¤nÁ· Ô× ®nª¥·
¸É ¤´¥ Ê ¹Å
Á¸¥Ä®oÅ¤nÁ· ÕÓ ®nª¥·
¼o ¦»ª»·¦³Îµª
Á¸¥Ä®oÅ¤nÁ· ÒÙ ®nª¥·
¼o nª¥®¦º °ª
Á¸¥Ä®oÅ¤nÁ· ÒÙ ®nª¥·
Á¨ µ»µ¦Â¨³ª
Á¸¥Ä®oÅ¤nÁ· ÒÙ ®nª¥·
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Á¨ µ»µ¦¦³µª»·£µ®¦º °¼o nª¥¦³µª»·£µ Á¸¥Ä®oÅ¤nÁ· ÒÙ ®nª¥·
2.3 ¡·µ¦µµ¤Îµªªµ¦³µ¦Îµ¦ÎµÂ®n
Ó.Ô.Ò ¤µ·°rµ¦¦°n ªo°·ÉÁn° Îµ´¼Äo ®nµo 
Â¨³°ºÉÇ
¤´¥¸É®¹É
Á¸¥Ä®oÅ¤nÁ· ÒÙ ®nª¥·
¤´¥¸É°
Á¸¥Ä®oÅ¤nÁ· ÓÒ ®nª¥·
°¤´¥ Ê ¹Å
Á¸¥Ä®oÅ¤nÁ· ÓÕ ®nª¥·
Ó.Ô.Ó ¦³µ °°r¦¦°n ªo°·ÉnµÇÁn¦³µ£µ¦» Á¡¤®µ¦
¦³µ£µ°rµ¦¦· ®µ¦n ª´®ª´µ¥Á«¤¦¸ ®¦º °µ¥°rµ¦¦· ®µ¦n ªÎµ¨ÁÈ oÁ¸¥
Ä®oÅ¤nÁ·ÓÕ ®nª¥·
Ó.Ô.Ô ¸É¦¹ ¬µ¦´¤¦¸ Â¨³¸É¦¹ ¬µnµÇ¡·µ¦µÁÈ ¦µ¥Çµ¤ªµ¤Á®¤µ³¤´Ê¸Ê
¦ª¤´Ê¼o ¸µÎ µÄ°r¦µµ¦³¦³Ã¥rnµÇÁ¸¥Ä®oÅ¤nÁ·ÓÕ ®nª¥·
o °Ô®n ª¥µ£µÁ°
Îµ®¦´¼o ¸ÉÁÈ ¡´µ¦· ¬´ Á°¡·µ¦µµµ£µ¡µÎµÂ®n °»¨´ÊÇÂ¨³
¡·µ¦µµ¤°µ¥»µ´¸Ê
°µ¥»µÎÉµªnµÖ ¸
Á¸¥Ä®oÅ¤nÁ· Ú ®nª¥·
°µ¥»µ¤µªnµÖ ¸ ÂnÅ¤nÁ·Ù ¸
Á¸¥Ä®oÅ¤nÁ· ÒÓ ®nª¥·
°µ¥»µ¤µªnµÙ ¸ ÂnÅ¤nÁ·ÒÑ ¸
Á¸¥Ä®oÅ¤nÁ· ÒÖ ®nª¥·
°µ¥»µ¤µªnµÒÑ ¸ ÂnÅ¤nÁ·ÒÓ ¸
Á¸¥Ä®oÅ¤nÁ· ÒÙ ®nª¥·
°µ¥»µ¤µªnµÒÓ ¸ ÂnÅ¤nÁ·ÒÖ ¸
Á¸¥Ä®oÅ¤nÁ· ÓÒ ®nª¥·
°µ¥»µ¤µªnµÒÖ ¸ Ê ¹Å
Á¸¥Ä®oÅ¤nÁ· ÓÕ ®nª¥·
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¦³µ«¤®µª·¥µ¨´¥¦µ£´o µ¤ÁÈÁo µ¡¦³¥µ
Á¦ºÉ° Âª·´· °³¦¦¤µ¦Á¸¥Ã°ªµ¤¦¼o Â¨³¦³µ¦r
---------------------------µ¤¸É¤®µª·¥µ¨´¥¦µ£´oµ¤ÁÈÁoµ¡¦³¥µÅo¦³µ«Á¦ºÉ °®¨´Árµ¦Á¸¥Ã°
ªµ¤¦¼ o  Â¨³¦³µ¦r Á µo ¼n  µ¦«¹ ¬µÄ¦³¨ª´¸É Ó »¤£µ¡´r ¡«ÓÖÖÓ ¤®µª· ¥µ¨´¥ ¹ 
¦³µ«Á¦ºÉ ° Âª·  ´· °³¦¦¤µ¦µ¦Á¸ ¥ Ã°ªµ¤¦¼o Â ¨³¦³µ¦r  Á¡ºÉ ° ¦³°µ¦
ÎµÁ·µµ¤¦³µ«´¨nµª µo oÎµ®¦´µ µª·µÂ¨³³´¸Ê
1. Ä®o³Ân´Ê³¦¦¤µ¦Äµ¦¡·µ¦µµ¦Á¸¥ Ã°ªµ¤¦¼o Â¨³¦³µ¦r
¦³°Åoª¥
Ò.Ò ¸®¦º °¦°¸¸É¦´¤°®¤µ¥ ¦³µ
Ò.Ó ¼Âo µ³¦¦¤µ¦³Ò  ¦¦¤µ¦
Ò.Ô ¼Áo ¸É¥ªµÄµ µª·µÒ 
¦¦¤µ¦
Ò.Õ ®´ª®oµµ µª·µ
¦¦¤µ¦Â¨³Á¨ µ»µ¦
Ó³¦¦¤µ¦³¤¸µ¦¦³»¤Á¤ºÉ°Åo¦´®´º °Îµ¦o°¡¦o°¤Á°µ¦¦³°¸É¤¼¦r
Â¨³o°ÎµÁ·µ¦Ä®oÁ¦È ·Ê £µ¥ÄÒÖ ª´´µÅo¦´Îµ¦´¦°
Ô³¦¦¤µ¦³¡·µ¦µ °o ¤¼¨»¤´· °· ·´«¹¬µoµ¡ªnµÅ¤nÁ¡¸¥¡°°µ
° °o ¤¼¨Á¡·É¤Á·¤®¦º °Á· Ã°µÄ®o··´«¹¬µ¸ÊÂÅo
Õ³¦¦¤µ¦o°n ¨µ¦¡·µ¦µÄ®o¸®¦º °³¦¦¤µ¦³ÁÈ ¼¡o ·µ¦µ
°»¤´ ·¨
Ö³¦¦¤µ¦³Åo¦´nµ°ÂÄ¦¸ ¸É °Á¸¥Ã°¦³µ¦r ª·µ¨³ÓÕÑ
µ
×µ¦Á¸ ¥ Ã°ªµ¤¦¼o Â ¨³¦³µ¦r o° Îµ Ä ³¸É Á È · ·  ´ «¹  ¬µ °
¤®µª·¥µ¨´¥Ân³¦¦¤µ¦°µ¡·µ¦µÁ¸¥Ã°°¥nµÅ¤nÁÈ µµ¦Îµ®¦´¼o ¸É¦³r³¤´¦Á µo
Á¦¸ ¥¸É¤®µª·¥µ¨´¥¨nª®oµn°ÁÈ ··´«¹¬µ¸É¤¼¦rÅo
¦³µ«ª´¸ÉÒÖ¡§¬£µ¤¡«ÓÖÖÖ

¦°«µ¦µµ¦¥r»¡¨ª»·Á
°·µ¦¸
¦³µ£µª·µµ¦

55

56 คณะวทยาการจดการ
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Îµ¦o ° °Á¸¥Ã°ªµ¤¦¼o Â¨³¦³µ¦r Á o µ¼n µ¦«¹¬µÄ¦³
ºÉ°»¨¦®´
··´«¹¬µµ µª·µ³.............
µ¸É·n°.........................
®¤µ¥Á¨ Ã¦«´¡r
1. ¦µ¥ª·µ¸É °Á¸¥Ã°»¤´·ÎµÂ®n£µ¦·nµÇ¸É°¨o°´µ¦³Äµ¦ °Á¸¥Ã°
¤¸¦µ¥¨³Á°¸¥´¸Ê
»¤´·Â¨³Á°µ¦¦³°µ¦ °
¦µ¥ª· µ¸É °Á¸¥Ã°

* ´«¹¬µµ¤µ¦Á ¸¥Á¡·É¤Á·¤¦³°Ä °o ¸ÊÃ¥ÄoÁ°µ¦Â´Îµ¦o°Åo
Óª·¸µ¦¦³Á¤·¸É°o µ¦Ä®o³¦¦¤µ¦Á¸¥Ã°¦³µ¦rÄo¦³°µ¦Á¸¥Ã°
Á¨º°Åo¤µªnµÒ °o
µ¦° °o Á ¸¥
µ¦°µÁ¨nµ
µ¦°·´ ·
µ¦¦³Á¤·¨µµÂ¢o ¤³¤µ
Ô®¨´µ¸ÉÂ¤µ¦³°µ¦¡·µ¦µÅoÂn
®¨´µµ¦ ¹ °¦¤
Ä¦ ¦´¦°ÎµÁµÂ¨³¤¸ª´ ¦· ¦³°oª¥
ÄÁ¦È ¦´Á·nµ¦¦¤Á¸¥¤µ¦Á¸¥Ã°
¦³µ«¸¥´¦
Ä³Á¸¥¦· ¬´ ®» o
Ä¦´¦°¦³µ¦rµ¦Îµµ
Â¢o ¤³¤µ
°ºÉÇ
............................................................................................................................
¨ºÉ°¼¥o ºÉ Îµ¦o°
(....................................................)
ª´¸É
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¦³µ«¤®µª·¥µ¨´¥¦µ£´o µ¤ÁÈÁo µ¡¦³¥µ
Á¦ºÉ°®¨´Ár µ¦Ä®o »µ¦«¹¬µ¼o¤¸É ¸¨µ¦Á¦¸¥¼ »  °µ µª·µ
…………………………….
oª¥¤®µª·¥µ¨´¥¤¸Ã¥µ¥Äµ¦´»»µ¦«¹¬µÄ®oÂn··¸É¤¸¨µ¦Á¦¸ ¥¼ »  °Ân¨³
µ µª·µÁ¡ºÉ°ÁÈ  ª´Îµ¨´ÄÂn··µ¤¤· °³¦¦¤µ¦¸É¦³»¤¸Äµ¦¦³»¤¦´Ê¸ÉÔ /
ÓÖÖÔ ª´¸ÉÔ ¤¸µ¤ÓÖÖÔ Â¨³³¦¦¤µ¦°Îµª¥µ¦¤®µª·¥µ¨´¥Äµ¦¦³»¤¦´Ê¸ÉÒÑ/
ÓÖÖÔ ª´¸ÉÒÑ ¤¸µ¤ÓÖÖÔÄµ¦Îµ®®¨´Árµ¦Ä®o»µ¦«¹¬µ¼o ¸É¤¸¨µ¦Á¦¸ ¥¼ »  °
µ µª·µ
°·µ¦¸°µ«´¥°Îµµµ¤ªµ¤¤µ¦µ ÓØÂ¨³ÔÒÂ®n ¡¦³¦µ´´·¤®µª·¥µ¨´¥¦µ£´ ¡«
ÓÖÕØ £µ¤®µª·¥µ¨´¥¤°°ÎµµÄ®o°·µ¦¸¸É Ò/ÓÖÕØ¨ª´¸É ÓÙ¤·»µ¥ÓÖÕØ Â¨³·É ¸É°µo 
¹¹¦³µ«®¨´Árµ¦Ä®o»µ¦«¹¬µ¼o ¸É¤¸¨µ¦Á¦¸ ¥¼ »  °µ µª·µ´¸Ê
Ò. µ¦¡·µ¦µ»µ¦«¹¬µÄ®o¡·µ¦µ¨µ¦Á¦¸ ¥´¸Ê
Ò.Ò £µÁ¦¸ ¥¸ÉÓ Îµ®¦´··®¨´¼ ¦¦· µ¦¸ n°ÁºÉ° ®¨´°»¦· µ 
Ò.Ó £µÁ¦¸ ¥¸ÉÕ ®¦º °× Îµ®¦´··®¨´¼ ¦¦· µ¦¸ ®¨´¼ ¦Õ ¸ 
Ò.Ô £µÁ¦¸ ¥¸ÉÕ ®¦º °× ®¦º °Ù Îµ®¦´··®¨´¼ ¦¦· µ¦¸ ®¨´¼ ¦Ö ¸ 
Óµ¦¡·µ¦µ¨µ¦Á¦¸ ¥
Ó.Ò ··o°¨³Á¸¥Á¦¸ ¥Å¤n°o ¥ªnµÒÙ ®nª¥·
Ó.Ó o°Å¤n¤¸¨µ¦Á¦¸ ¥D+ ®¦º °D ®¦º °E ®¦º ° F ®¦º ° I ®¦º ° PS
Ó.Ô¦¸ ¸É¤¸ ¥Á¨·¦µ¥ª·µ W o°¤¸¦³´³ÂÄ¦µ¥ª·µnµÇ¦ª¤´Å¤n°o ¥ªnµ
ÒÙ ®nª¥·
Ôµ¦¡·µ¦µ»Ä®oµ µª·µ¨³Ò »¦¸ ¸É¤¸Å¼o o¨µ¦Á¦¸ ¥Ánµ´Ä®o³¦¦¤µ¦µ µª·µ
ÁÈ ¼o ´ · Á¨º°Ò 
Õ¦¸ ¸É®¨´¼ ¦µ µª·µ¤¸µ¦Â¥ÁÈ Â ª·µª·µÁ°Ä®o»µ¦«¹¬µÂ ª·µª·µÁ°¨³
Ò »
Ö. »µ¦«¹¬µÄ®oÁÈ Á·Îµ¦» µ¦«¹¬µÂ¨³nµÁ¨nµÁ¦¸ ¥ °£µÁ¦¸ ¥´Å
Ä®oµÎ ´n Á¦· ¤ª·µµ¦Â¨³µ³Á¸¥¤¸®oµ¸É¦³¤ª¨¦µ¥ºÉ°
Á°n°¸É¦³»¤¸
³¦¦¤µ¦°Îµª¥µ¦¤®µª·¥µ¨´¥Â¨³¦³µ«ºÉ°¼Åo o¦´»µ¦«¹¬µ
´Ê¸Ê´ÊÂn¸ µ¦«¹¬µÓÖÖÔÁÈ oÅªnµ³¤¸µ¦Á¨¸É¥Â¨
¦³µ«ª´¸ÉÒÑ ¤¸µ¤¡«ÓÖÖÔ
¦°«µ¦µµ¦¥r»¡¨ª»·Á
°·µ¦¸
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ðøąÖćýöĀćüĉì÷ćúĆ÷øćßõĆäïšćîÿöđéĘÝđÝšćóøą÷ć
đøČęĂÜǰǰǰĀúĆÖđÖèæŤÖćø×÷ć÷ÿëćîõćó×ĂÜîĉÿêĉ ǰîĆÖýċÖþćøąéĆïðøĉââćêøĊ
óýģĦĦħ
-----------------------------------------đóČęĂĔĀšÿĂéÙúšĂÜÖĆï×šĂÖĞćĀîé×ĂÜóøąøćßïĆââĆêĉÖćøýċÖþćĒĀŠÜßćêĉǰǰóýģĦĥģĒúąǰîē÷ïć÷Öćø
ðäĉøĎðÖćøýċÖþćĔîìýüøøþìĊęÿĂÜ (ó.ý.ģĦĦģ - ģĦħĢ) ×ĂÜÖøąìøüÜýċÖþćíĉÖćøǰìĊęĔĀšÙüćöÿĞćÙĆâÖĆïÖćøđÿøĉöÿøšćÜ
ēĂÖćÿìćÜÖćøýċÖþćĒúąđøĊ÷îøĎšǰĔĀšĒÖŠðøąßćßîĂ÷ŠćÜìĆęüëċÜǰđìŠćđìĊ÷öǰǰĒúąêŠĂđîČęĂÜǰǰÞąîĆĚîǰĂšćÜëċÜÖćøĔßšĂĞćîćÝ×ĂÜ
ĂíĉÖćøïéĊĔîöćêøćǰģĨǰĒúąöćêøćǰĤĢǰĒĀŠÜóøąøćßïĆââĆêĉöĀćüĉì÷ćúĆ÷øćßõĆäǰóýģĦĥĨǰǰðøąÖĂïÖĆï×šĂđÿîĂ
ÝćÖìĊęðøąßčöÙèïéĊǰÙøĆĚÜìĊęǰĢ/ģĦĦħǰǰđöČęĂüĆîìĊęǰǰģĪǰǰöÖøćÙöǰǰģĦĦħǰÝċÜĂĂÖðøąÖćýǰǰéĆÜêŠĂĕðîĊĚ
×šĂǰĢǰǰǰǰ ðøąÖćýîĊĚǰđøĊ÷ÖüŠćǰ“ðøąÖćýöĀćüĉì÷ćúĆ÷øćßõĆäïšćîÿöđéĘÝđÝšćóøą÷ćǰđøČęĂÜǰĀúĆÖđÖèæŤÖćø×÷ć÷
ÿëćîõćó×ĂÜîĉÿĉêǰîĆÖýċÖþćøąéĆïðøĉââćêøĊǰóýģĦĦħ”
×šĂǰģ

ĀúĆÖđÖèæŤÖćøóĉÝćøèćđóČęĂ×Ă×÷ć÷ÿëćîõćóǰǰöĊéĆÜêŠĂĕðîĊĚ
ģĢǰǰǰ ÖćøóĉÝćøèć×Ă×÷ć÷ÿëćîõćóǰĔĀšĂîčöĆêĉÙøĆĚÜúąǰĢǰõćÙđøĊ÷îǰĒêŠĕöŠđÖĉîǰĢðŘÖćøýċÖþć
ģģǰǰ ÿĞćĀøĆïñĎšìĊęöĊøć÷üĉßćìĊęêšĂÜúÜìąđïĊ÷îǰĔĀšúÜìąđïĊ÷îǰĕöŠđÖĉîǰģģǰĀîŠü÷ÖĉêêŠĂĀîċęÜõćÙđøĊ÷îǰǰÿĞćĀøĆï
õćÙðÖêĉǰĒúąĕöŠđÖĉî ĪǰǰĀîŠü÷ÖĉêǰêŠĂĀîċęÜõćÙđøĊ÷îǰǰÿĞćĀøĆïõćÙóĉđýþ
ģĤǰǰǰ êšĂÜĕöŠÙšćÜÙŠćíøøöđîĊ÷öÖćøýċÖþćǰĀøČĂĀîĊĚÿĉîĂČęîėÖĆïöĀćüĉì÷ćúĆ÷
×šĂǰĤǰǰ đöČęĂĕéšøĆïĂîčöĆêĉĔĀšÙČîÿëćîõćóǰîĉÿĉêǰîĆÖýċÖþćǰÝąêšĂÜĔßšđüúćýċÖþćĔîĀúĆÖÿĎêøêćöÖĞćĀîéìĊę÷Čęî×Ă
ĒúąĔĀšîĆïøüöđðŨîøą÷ąđüúćìĊęýċÖþćĔîĀúĆÖÿĎêøìĆĚÜĀöé
×šĂǰĥǰ ĔĀšĂíĉÖćøïéĊđðŨîñĎšóĉÝćøèćüĉîÝĉ ÞĆ÷ĒúąßĊĚ×ćéðŦâĀćìĊęĂćÝđÖĉé×ċĚîÝćÖÖćøĔßšðøąÖćýîĊĚǰǰǰĒúąðøąÖćý
îĊĚöĊñúïĆÜÙĆïĔßšêĆĚÜĒêŠðŘÖćøýċÖþćǰģĦĦĦ
ðøąÖćýǰèǰüĆîìĊęǰǰǰĨǰǰǰǰÖčöõćóĆîíŤǰǰǰóýǰģĦĦħ

คณะวิ
คณะวทยาการจดการ
ณฑต
คณะวทิ ยยาการจั
าการจัดการ
การ : เสนทางสู
เเสสนททางสู
างสบ ัณ
ฑฑิิต ประจาปการศกษา
ปประจํ
ระจําปปกาารศึ
รศึกษษาา ๒๕๕๘
๒๕๕๘
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ðøąÖćýöĀćüĉì÷ćúĆ÷øćßõĆäïšćîÿöđéĘÝđÝšćóøą÷ć
đøČęĂÜ ĒîüðäĉïĆêĉĔîÖćø÷šć÷ÿć×ćüĉßć×ĂÜîĉÿĉêǰîĆÖýċÖþćǰöĀćüĉì÷ćúĆ÷øćßõĆäïšćîÿöđéĘÝđÝšćóøą÷ć
----------------------------------------đóČęĂĔĀš Öćø×Ă÷šć÷ÿć×ćüĉ ßć×ĂÜîĉÿĉêǰîĆÖýċÖþćǰøąéĆïðøĉ ââćêøĊ×ĂÜöĀćüĉì÷ćúĆ÷ øćßõĆ ä
ïšćîÿöđéĘÝđÝšćóøą÷ć đðŨîĕðéšü÷ÙüćöđøĊ÷ïøšĂ÷ǰĒúąöĊÙüćößĆéđÝî öĀćüĉì÷ćúĆ÷ÝċÜÖĞćĀîéĒîüðäĉïĆêĉÖćø
÷šć÷ÿć×ćüĉßćǰàċęÜñŠćîÙüćöđĀĘîßĂï×ĂÜìĊęðøąßčöÙèïéĊǰǰÿöĆ÷üĉÿćöĆâ üĆîìĊęǰĢħǰÖøÖäćÙö óýǰģĦĦĩǰǰĒúąǰ
ĂíĉÖćøïéĊǰĂćýĆ÷ĂĞćîćÝêćöÙüćöĔîöćêøćǰģĨǰĒúąǰĤĢǰĒĀŠÜóøąøćßïĆââĆêĉöĀćüĉì÷ćúĆ÷øćßõĆäǰóýǰģĦĥĨǰ
ÝċÜĂĂÖðøąÖćýđÖĊę÷üÖĆïĒîüðäĉïĆêĉĔîÖćø÷šć÷ÿć×ćüĉßć×ĂÜîĉÿĉêǰîĆÖýċÖþć øąéĆïðøĉââćêøĊǰéĆÜêŠĂĕðîĊĚ
Ģǰ îĉÿĉêǰîĆÖýċÖþćìĊęðøąÿÜÙŤÝą÷šć÷ÙèąĀøČĂđðúĊę÷îÿć×ćüĉßć êšĂÜđðŨîñĎšđÙ÷úÜìąđïĊ÷îđøĊ÷î
öćĒúšüĕöŠîšĂ÷ÖüŠć ģǰõćÙÖćøýċÖþćðÖêĉǰĒúąĕöŠđÖĉîǰĥǰõćÙÖćøýċÖþćđøĊ÷îǰǰĒúąêšĂÜĕéšøĆïÙąĒîîđÞúĊę÷ÿąÿö
ĕöŠêęĞćÖüŠćǰģġġǰĔîõćÙÖćøýċÖþćìĊę÷ČęîÙĞćøšĂÜ×Ă÷šć÷ÿć×ćüĉßćǰ
ģ ÷ĆÜöĊÿëćîõćóÖćøđðŨîîĉÿĉêǰîĆÖýċÖþćĂ÷ĎŠǰĒúąêšĂÜĕöŠÙšćÜßĞćøąÙŠćíøøöđîĊ÷öÖćøýċÖþć
ĤǰǰÖćø÷šć÷ÿć×ćüĉßćĔĀšđðŨîĕðêćöđÜČęĂîĕ×ǰéĆÜîĊĚ
- îĉÿĉêǰîĆÖýċÖþćÝą×Ă÷šć÷ÿć×ćüĉßćĀøČĂ÷šć÷ÙèąêšĂÜĕéšøĆïÙüćöđĀĘîßĂïÝćÖĂćÝćø÷Ť
ìĊęðøċÖþćǰǰðøąíćîÿć×ćüĉßćǰĒúąÙèïéĊĔîÙèąđéĉö Ēúą
- êšĂÜĕéšøĆïÖćøĂîčöĆêĉÝćÖðøąíćîÿć×ćüĉßćǰĒúąÙèïéĊĔîÙèąĔĀöŠêćöúĞćéĆï
- îĉÿĉêǰîĆÖýċÖþć ÿćöćøë×Ă÷šć÷ÿć×ćĕéšĕöŠđÖĉîǰĢǰÙøĆĚÜǰ
ĥ Öćø×Ă÷šć÷ÿć×ćüĉßćǰđöČęĂîĉÿĉêǰîĆÖýċÖþćǰ÷ČęîÙĞćøšĂÜĔîõćÙđøĊ÷îĔé đöČęĂĕéšøĆïĂîčöĆêĉÝąöĊ
ñúïĆÜÙĆïĔîõćÙđøĊ÷îëĆéĕð
đöČęĂîĉÿĉêǰîĆÖýċÖþćĕéš÷šć÷ÿć×ćüĉßćĒúšüǰøć÷üĉßćìĊęđÙ÷đøĊ÷îöćǰǰìĆĚÜĀöéÝąîĞćöćÙĉéøąéĆï
ÙŠćÙąĒîîđÞúĊę÷ÿąÿöĔîÿć×ćüĉßćĔĀöŠéšü÷ ÿĞćĀøĆïøć÷üĉßćìĊęĕéšúÜìąđïĊ÷îđøĊ÷îöćĒúšüǰÝąĕéšøĆïÖćøēĂî÷šć÷ĕð
÷Ć Ü ēÙøÜÿøš ć ÜĀúĆ Ö ÿĎ ê øĔĀöŠ ē é÷ñŠ ć îÖćøóĉ Ý ćøèćÝćÖÖøøöÖćøïøĉ Ā ćøĀúĆ Ö ÿĎ ê øǰǰÿĞ ć ĀøĆ ï øć÷üĉ ß ćìĊę Ă ÷ĎŠ
îĂÖđĀîČĂÝćÖēÙøÜÿøšćÜĀúĆÖÿĎêøĔĀöŠǰĔĀšïøøÝčĂ÷ĎŠĔîĀöüéüĉßćđúČĂÖđÿøĊ
Öćø×Ă÷šć÷ÿć×ćüĉßćǰĕöŠĂćÝĔßšđðŨîđĀêčĔîÖćø÷ČęîÙĞćøšĂÜ×ĂúÜìąđïĊ÷îđøĊ÷îđÖĉîĀîŠü÷Öĉê
ðøąÖćýîĊĚĔĀšöĊñúĔßšïĆÜÙĆïǰêĆĚÜĒêŠõćÙđøĊ÷îìĊęǰĢǰðŘÖćøýċÖþćǰģĦĦĩǰđðŨîêšîĕð
îĂÖđĀîČĂÝćÖðøąÖćýîĊĚǰ ǰĔĀšĂ÷ĎŠĔîéčúóĉîĉÝ×ĂÜĂíĉÖćøïéĊ
ðøąÖćýǰèǰüĆîìĊęǰǰǰģĨ ÖøÖãćÙö óýǰģĦĦĩ

(ñĎšßŠü÷ýćÿêøćÝćø÷ŤǰéøúĉîéćǰđÖèæŤöć
øĆÖþćøćßÖćøĒìîĂíĉÖćøïéĊ
öĀćüĉì÷ćúĆ÷øćßõĆäïšćîÿöđéĘÝđÝšćóøą÷ć

ระเบียบ ขอบังคับและประกาศ
ที่เกี่ยวกับการเงิน

62 คณะวทยาการจดการ
คคณะวิ
ณะวิทยยาการจั
าการจัดการ
การ : เสนทางสู
เเสสนททางสู
างสบ ณฑต
ัณฑฑิิต ประจาปการศกษา
ปประจํ
ระจําปปกาารศึ
รศึกษษาา ๒๕๕๘
๒๕๕๘

คณะวิ
คณะวทยาการจดการ
ณฑต
คณะวทิ ยยาการจั
าการจัดการ
การ : เสนทางสู
เเสสนททางสู
างสบ ัณ
ฑฑิิต ประจาปการศกษา
ปประจํ
ระจําปปกาารศึ
รศึกษษาา ๒๕๕๘
๒๕๕๘

63

64 คณะวทยาการจดการ
คคณะวิ
ณะวิทยยาการจั
าการจัดการ
การ : เสนทางสู
เเสสนททางสู
างสบ ณฑต
ัณฑฑิิต ประจาปการศกษา
ปประจํ
ระจําปปกาารศึ
รศึกษษาา ๒๕๕๘
๒๕๕๘

คณะวิ
คณะวทยาการจดการ
ณฑต
คณะวทิ ยยาการจั
าการจัดการ
การ : เสนทางสู
เเสสนททางสู
างสบ ัณ
ฑฑิิต ประจาปการศกษา
ปประจํ
ระจําปปกาารศึ
รศึกษษาา ๒๕๕๘
๒๕๕๘
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66 คณะวทยาการจดการ
คคณะวิ
ณะวิทยยาการจั
าการจัดการ
การ : เสนทางสู
เเสสนททางสู
างสบ ณฑต
ัณฑฑิิต ประจาปการศกษา
ปประจํ
ระจําปปกาารศึ
รศึกษษาา ๒๕๕๘
๒๕๕๘

คณะวิ
คณะวทยาการจดการ
ณฑต
คณะวทิ ยยาการจั
าการจัดการ
การ : เสนทางสู
เเสสนททางสู
างสบ ัณ
ฑฑิิต ประจาปการศกษา
ปประจํ
ระจําปปกาารศึ
รศึกษษาา ๒๕๕๘
๒๕๕๘
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68 คณะวทยาการจดการ
คคณะวิ
ณะวิทยยาการจั
าการจัดการ
การ : เสนทางสู
เเสสนททางสู
างสบ ณฑต
ัณฑฑิิต ประจาปการศกษา
ปประจํ
ระจําปปกาารศึ
รศึกษษาา ๒๕๕๘
๒๕๕๘

คณะวิ
คณะวทยาการจดการ
ณฑต
คณะวทิ ยยาการจั
าการจัดการ
การ : เสนทางสู
เเสสนททางสู
างสบ ัณ
ฑฑิิต ประจาปการศกษา
ปประจํ
ระจําปปกาารศึ
รศึกษษาา ๒๕๕๘
๒๕๕๘
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70 คณะวทยาการจดการ
คคณะวิ
ณะวิทยยาการจั
าการจัดการ
การ : เสนทางสู
เเสสนททางสู
างสบ ณฑต
ัณฑฑิิต ประจาปการศกษา
ปประจํ
ระจําปปกาารศึ
รศึกษษาา ๒๕๕๘
๒๕๕๘

คณะวิ
คณะวทยาการจดการ
ณฑต
คณะวทิ ยยาการจั
าการจัดการ
การ : เสนทางสู
เเสสนททางสู
างสบ ัณ
ฑฑิิต ประจาปการศกษา
ปประจํ
ระจําปปกาารศึ
รศึกษษาา ๒๕๕๘
๒๕๕๘
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72 คณะวทยาการจดการ
คคณะวิ
ณะวิทยยาการจั
าการจัดการ
การ : เสนทางสู
เเสสนททางสู
างสบ ณฑต
ัณฑฑิิต ประจาปการศกษา
ปประจํ
ระจําปปกาารศึ
รศึกษษาา ๒๕๕๘
๒๕๕๘

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา
เรื่อง การเก็บคาธรรมเนียมพิเศษเพื่อพัฒนาสาขาวิชา คาจัดบริการและสวัสดิการ
สําหรับนิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรี
--------------------------ตามระเบียบมหาวิทยาลั ย ราชภัฏ บานสมเด็จเจาพระยา วาดวยการเก็บเงิน คาธรรมเนียมเพื่อจั ด
การศึ ก ษา และการจ า ยเงิ น เพื่ อ จั ด การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี พ.ศ. 2551 (ข อ 5.2.4 และ ข อ 5.3) ให
มหาวิทยาลั ยเรี ยกเก็บเงินคาธรรมเนียมพิเศษเพื่อพัฒนาสาขาวิช า คาจั ดบริ ก ารและสวั ส ดิก าร สํ าหรับ นิสิ ต
นักศึกษาที่เขาศึกษาในปการศึกษา 2557
ตามระเบียบที่อางถึง อํานาจอธิการบดีตาม ขอ 12 ในระเบียบดังกลาว อํานาจอธิการบดีตามความใน
มาตรา 27 และมาตรา 31 แห ง พระราชบั ญ ญั ติม หาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏ พ.ศ. 2547 จึง ประกาศเรื่ อ งการเก็ บ
คาธรรมเนียมพิเศษเพื่อพัฒนาสาขาวิชา คาจัดบริการและสวัสดิการ ดังตอไปนี้
คาธรรมเนียมพิเศษเพื่อการพัฒนาสาขาวิชา
สาขาวิชาแอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย ǰÿČęĂÿćøöüúßîǰ
ภาคเรียนละ 15,000 บาท
(วิชาเอกภาพยนตรและมัลติมีเดีย)
สาขาวิชาเคมี เคมีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอรอิเล็กทรอนิกส
ภาคเรียนละ 5,000 บาท
วิศวกรรมไฟฟา เครื่องกลการผลิต วิศวกรรมเครื่องมือ และแมพิมพ
สาธารณสุขศาสตร อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ดนตรีตะวันตก
ดนตรีศึกษา (5ป) วิทยาศาสตรทั่วไป (5ป) การสื่อสารมวลชน
(วิชาเอกสรางสรรคและผลิตรายการวิทยุ วิชาเอกสรางสรรคและผลิต
รายการโทรทัศน วิชาเอกผูประกาศและการแสดง วิชาเอกขาวและ
การเขียนเชิงวารสารศาสตร) จุลชีววิทยา ชีววิทยา คอมพิวเตอรธุรกิจ
จิตวิทยา คอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา คณิตศาสตร (5ป) ภาษาอังกฤษ (5 ป)
นาฏยศิลปศึกษา (5 ป) ภาษาไทย (5 ป) ǰการศึกษาปฐมวัย (5 ป)
คอมพิวเตอรศึกษา (5 ป) สังคมศึกษา (5 ป) พลศึกษา (5ป) ภาษาอังกฤษ
ออกแบบนิเทศศิลป นาฏยศิลป การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (ตอเนื่อง)
เกษตรศาสตร
คณิตศาสตร คหกรรมศาสตร เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อโลจิสติกส
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม (ตอเนื่อง) สาขาวิชาฟสิกสประยุกต สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร ǰÿć×ć
วิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑĂčêÿćĀÖøøö
สาขาวิชาดนตรีไทยเพื่อการอาชีพ ǰǰ สาขาวิชานิติศาสตร ǰ ÿć×ćüĉßć
การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง

ǰ ภาคเรียนละ 3,000 บาท

คณะวิ
คณะวทยาการจดการ
ณฑต
คณะวทิ ยยาการจั
าการจัดการ
การ : เสนทางสู
เเสสนททางสู
างสบ ัณ
ฑฑิิต ประจาปการศกษา
ปประจํ
ระจําปปกาารศึ
รศึกษษาา ๒๕๕๘
๒๕๕๘
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สาขาวิชาการประชาสัมพันธและการสื่อสารองคการ
สาขาวิชา
การบริหารทรัพยากรมนุษย สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร
ธุรกิจ สาขาวิชาการเปนผูประกอบการ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร สาขาวิชาเอกการบัญชี สาขาวิชาการทองเที่ยว

ภาคเรียนละ 3,000 บาท

สาขาวิชาอื่น ๆ

ภาคเรียนละ 1,500 บาท

คาจัดบริการและสวัสดิการ ใหเปนเงินฝากถอนคืน เพื่อนําไปใชตามวัตถุประสงค
- คาจัดการปฐมนิเทศและฝกอบรมตอเนื่องเฉพาะนิสิต
1,200 บาท
- คาบริการตรวจสุขภาพและประกันอุบัติเหตุตลอดหลักสูตรเฉพาะนิสิต 900 บาท
- คาจัดการปฐมนิเทศและประกันอุบัติเหตุตลอดหลักสูตรสําหรับนักศึกษา 800 บาท
- คาจัดทําหนังสือเสนทางสูบัณฑิต 300 บาท
- กิจกรรมเสริมหลักสูตร กลุมวิชาการศึกษาทั่วไปเฉพาะนิสิต ในการศึกษาภาษาและ
วัฒนธรรมเพื่อนบาน 500 บาท
การชําระเงินตามประกาศนี้ใหใชบังคับแก นิสิต – นักศึกษา ที่เขารับการศึกษาปการศึกษาǰพ.ศ.
2557 ทั้งนี้ใหจัดเก็บรวมกับประกาศการเก็บเงินบํารุงการศึกษา และคาเลาเรียน ในลักษณะเหมาจาย
ประกาศ ณ วันที่

มีนาคม พ.ศ. 2557

(รองศาสตราจารย ดร.ศิโรจน ผลพันธิน)
รักษาราชการแทนอธิการบดี

74 คณะวทยาการจดการ
คคณะวิ
ณะวิทยยาการจั
าการจัดการ
การ : เสนทางสู
เเสสนททางสู
างสบ ณฑต
ัณฑฑิิต ประจาปการศกษา
ปประจํ
ระจําปปกาารศึ
รศึกษษาา ๒๕๕๘
๒๕๕๘

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา
เรื่อง การเก็บคาธรรมเนียมพิเศษเพื่อพัฒนาสาขาวิชา
สําหรับนิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรี (เพิ่มเติม)
--------------------------ตามระเบี ยบมหาวิทยาลั ย ราชภัฏ บ านสมเด็จเจาพระยา วาดวยการเก็บเงิน คาธรรมเนี ยมเพื่อจั ด
การศึ ก ษา และการจ า ยเงิ น เพื่ อ จั ด การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี พ.ศ. 2551 (ข อ 5.2.4 และ ข อ 5.3) ให
มหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียมพิเศษเพื่อพัฒนาสาขาวิชา สําหรับนิสิต นักศึ กษาที่เขาศึกษาในปการศึกษา
2557
ตามระเบียบที่อางถึง อํานาจอธิการบดีตาม ขอ 12 ในระเบียบดังกลาว อํานาจอธิการบดีตามความใน
มาตรา 27 และมาตรา 31 แห ง พระราชบั ญ ญั ติม หาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏ พ.ศ. 2547 จึง ประกาศเรื่ อ งการเก็ บ
คาธรรมเนียมพิเศษเพื่อพัฒนาสาขาวิชา ดังนี้
คาธรรมเนียมพิเศษเพื่อการพัฒนาสาขาวิชา
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย

ภาคเรียนละ 15,000 บาท

การชําระเงินตามประกาศนี้ใหใชบังคับแก นิสิต – นักศึกษา ที่เขารับการศึกษาปการศึกษา 2557
ทั้งนี้ใหจัดเก็บรวมกับประกาศการเก็บเงินบํารุงการศึกษา และคาเลาเรียน ในลักษณะเหมาจาย
ประกาศ ณ วันที่

มิถุนายน พ.ศ. 2557

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ลินดา เกณฑมา)
รักษาราชการแทนอธิการบดี

ระเบียบ ขอบังคับและประกาศมหาวิทยาลัย
ที่เกี่ยวกับงานกิจการนิสิต และนักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ

76 คณะวทยาการจดการ
คคณะวิ
ณะวิทยยาการจั
าการจัดการ
การ : เสนทางสู
เเสสนททางสู
างสบ ณฑต
ัณฑฑิิต ประจาปการศกษา
ปประจํ
ระจําปปกาารศึ
รศึกษษาา ๒๕๕๘
๒๕๕๘

ðøąÖćýÿëćïĆîøćßõĆäïšćîÿöđéĘÝđÝšćóøą÷ć
đøČęĂÜǰǰĀúĆÖđÖèæŤđÖĊę÷üÖĆïÙąĒîîÙüćöðøąóùêĉ×ĂÜîĆÖýċÖþć
**************************
ĂćýĆ÷êćöøąđïĊ÷ïÿõćðøąÝĞćÿëćïĆîøćßõĆäïšćîÿöđéĘÝđÝšćóøą÷ćǰüŠćéšü÷ÖćøĒêŠÜÖć÷×ĂÜîĆÖýċÖþćõćÙðÖêĉǰúÜüĆîìĊęǰ 2 óùþõćÙöǰ
ó.ý. 2543 øąđïĊ÷ïÿõćðøąÝĞćÿëćïĆîøćßõĆäïšćîÿöđéĘÝđÝšćóøą÷ćǰüŠćéšü÷ÖćøĒêŠÜÖć÷×ĂÜîĆÖýċÖþćõćÙ Öý.ïð. úÜüĆîìĊęǰ 20 öĊîćÙöǰó.ý.
2541 ĒúąðøąÖćýüĉì÷ćúĆ÷ÙøĎïšćîÿöđéĘÝđÝšćóøą÷ćǰÿĀüĉì÷ćúĆ÷øĆêîēÖÿĉîìøŤǰüŠćéšü÷Ùüćöðøąóùêĉ×ĂÜîĆÖýċÖþćüĉì÷ćúĆ÷ÙøĎïšćîÿöđéĘÝ
đÝšćóøą÷ćÿĀüĉì÷ćúĆ÷øĆêîēÖÿĉîìøŤǰúÜüĆîìĊęǰ 1 öĉëčîć÷îǰó.ÿ. 2529 đóČęĂđðŨîÖćøÿŠÜđÿøĉöîĆÖýċÖþćĔĀšöĊÙüćöðøąóùêĉìĊęđĀöćąÿöǰēé÷÷ċéëČĂĒúą
ðäĉïĆêĉêćö×šĂïĆÜÙĆïǰéĆÜÖúŠćüǰĒúąđóČęĂĔĀšÖćøéĞćđîĉîÖćøđÖĊę÷üÖĆïÖćøÙüïÙčöÙüćöðøąóùêĉ×ĂÜ îĆÖýċÖþćǰêúĂéÝîÖćøúÜēìþđðŨîĕðéšü÷Ùüćö
đøĊ÷ïøšĂ÷ǰđĀöćąÿöǰĒúąđðŨîíøøöǰÿëćïĆîđĀĘîÿöÙüøÖĞćĀîéĀúĆÖđÖèæŤđÖĊę÷üÖĆïÙąĒîîÙüćöðøąóùêĉ×ĂÜîĆÖýċÖþćõćÙðÖêĉǰĒúąõćÙǰǰÖýïð.
ĕüšéĆÜîĊĚ
×šĂǰ1. ǰĔĀšÖĞćĀîéÙąĒîîÙüćöðøąóùêĉ×ĂÜîĆÖýċÖþćĒêŠúąÙîđðŨîǰ100 ÙąĒîîǰîĆÖýċÖþćìĊęĒÿéÜóùêĉÖøøöĕöŠđĀöćąÿöÝąëĎÖêĆéÙąĒîî
ÙüćöðøąóùêĉêćöĀúĆÖđÖèæŤîĊĚ
1.1 öĊóùêĉÖøøöÖšćüøšćüêŠĂÙøĎĂćÝćø÷Ť
30-50 ÙąĒîî
1.2 ÖŠĂÖćøĀøČĂđ×šćøŠüöìąđúćąüĉüćììĞćøšć÷øŠćÜÖć÷
30-50 ÙąĒîî
30-50 ÙąĒîî
1.3 đúŠîÖćøóîĆîǰéČęöÿčøćǰÿĎïïčĀøĊęǰĒúąđÿó÷ćđÿó÷Ťêĉé
1.4 úĆÖìøĆó÷ŤǰìĞćúć÷ìøĆó÷Ťÿĉî×ĂÜÿëćïĆîĀøČĂ×ĂÜñĎšĂČęî
10-30 ÙąĒîî
1.5 ĒêŠÜÖć÷ñĉéøąđïĊ÷ï×ĂÜìćÜÿëćïĆî
5-20 ÙąĒîî
1.6 ÖŠĂÙüćöđéČĂéøšĂîøĞćÙćâĔĀšÖĆïñĎšĂČęî
5-10 ÙąĒîî
×šĂǰǰ2. îĆÖýċÖþćìĊęĒÿéÜóùêĉÖøøöĕöŠđĀöćąÿöĂČęîǰėǰîĂÖđĀîČĂĕðÝćÖìĊęÖĞćĀîéĕüšêćö×šĂǰ 2 ĔĀšóĉÝćøèćêĆéÙąĒîîÙüćöðøąóùêĉêćö
đÖèæŤǰ×šĂǰ1 ēé÷đìĊ÷ïđÙĊ÷ÜÖĆî
×šĂǰǰ3. ÙèćÝćø÷ŤìčÖìŠćîöĊÿĉìíĉĝêĆéÙąĒîîÙüćöðøąóùêĉîĆÖýċÖþćđöČęĂđĀĘîîĆÖýċÖþćĒÿéÜóùêĉÖøøöĕöŠđĀöćąÿöǰēé÷ĔĀšðøąÿćîÜćîÖĆï
ÿĞćîĆÖÖĉÝÖćøîĆÖýċÖþćǰđóČęĂĔĀšöĊñúêŠĂîĆÖýċÖþćĂ÷ŠćÜÿöïĎøèŤĒúąĔĀšĒÝšÜÖćøêĆéÙąĒîîĔĀšîĆÖýċÖþćñĎšîĆĚîìøćïǰĒúąĔĀšêĆÖđêČĂîĀøČĂĂïøöÿĆęÜÿĂî
êćöÙüøĒÖŠÖøèĊ
×šĂǰǰ4. îĆÖýċÖþćìĊęëĎÖêĆéÙąĒîîÙüćöðøąóùêĉǰÿëćïĆîĂćÝóĉÝćøèćéĞćđîĉîÖćøêŠĂĕðîĊĚ
4.1 úÜēìþêćöøąđïĊ÷ïÿõćÖćøòřÖĀĆéÙøĎüŠćéšü÷ÖćøúÜēìþîĆÖýċÖþćĔîüĉì÷ćúĆ÷ÙøĎǰǰóý. 2522 ǰĕéšĒÖŠǰÖćøÖúŠćüêĆÖđêČĂîǰìĞćìĆèæŤ
ïîđðŨîúć÷úĆÖþèŤĂĆÖþøǰÿĆęÜóĆÖÖćøđøĊ÷îĀøČĂĔĀšĂĂÖÝćÖÿëćïĆîǰĒúšüĒêŠÖøèĊ
4.2 óĉÝćøèćÙčèÿöïĆêĉéšćîÙüćöðøąóùêĉÿĞćĀøĆïñĎšìĊęÝąÿĞćđøĘÝÖćøýċÖþćêćöĀúĆÖÿĎêøÿõćÖćøòřÖĀĆéÙøĎǰêćö×šĂïĆÜÙĆïÿõćÖćøòřÖĀĆé
ÙøĎǰüŠćéšü÷ÖćøðøąđöĉîñúÖćøýċÖþćĔîÖćøÝĆéÖćøýċÖþćǰÿĞćĀøĆïïčÙúćÖøðøąÝĞćÖćøǰó.ý. 2528 ĒúšüĒêŠÖøèĊ
4.3 éĞćđîĉîÖćøĂČęîĔéǰêćöìĊęÿëćïĆîóĉÝćøèćđĀĘîÿöÙüø
×šĂǰ5. îĆÖýċÖþćìĊęĒÿéÜóùêĉÖøøöĕöŠđĀöćąÿöǰîĂÖÝćÖÝąëĎÖêĆéÙąĒîîÙüćöðøąóùêĉêćöĀúĆÖđÖèæŤĒúšüǰĀćÖđðŨîÖøèĊìĊęđðŨîÙüćö
ñĉéóúćéìćÜĂćâćǰĂćÝëĎÖóîĆÖÜćîÜćîÿĂïÿüîéĞćđîĉîÙéĊĂćâćêćöÖãĀöć÷ĂĊÖìćÜĀîċęÜéšü÷
×šĂǰ6. ĔßšĀúĆÖđÖèæŤîĊĚǰêĆĚÜĒêŠðŘÖćøýċÖþćǰ2543 đðŨîêšîĕð
ðøąÖćýǰèǰüĆîìĊęǰ24 óùþõćÙöǰó.ý. 2543
ÿĆîêŤǰǰíøøöïĞćøčÜ
(øĂÜýćÿêøćÝćø÷ŤÿĆîêŤǰǰíøøöïĞćøčÜǰ)
ĂíĉÖćøïéĊÿëćïĆîøćßõĆäïšćîÿöđéĘÝđÝšćóøą÷ć

คณะวิ
คณะวทยาการจดการ
ณฑต
คณะวทิ ยยาการจั
าการจัดการ
การ : เสนทางสู
เเสสนททางสู
างสบ ัณ
ฑฑิิต ประจาปการศกษา
ปประจํ
ระจําปปกาารศึ
รศึกษษาา ๒๕๕๘
๒๕๕๘
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ÖćøïĆîìċÖÙąĒîîÙüćöðøąóùêĉ
đóČęĂĔĀšÖćøÖĞćÖĆïéĎĒúéšćîÙüćöđðŨîøąđïĊ÷ïđøĊ÷ïøšĂ÷×ĂÜîĉÿĉê/îĆÖýċÖþćǰǰöĀćüĉì÷ćúĆ÷øćßõĆäïšćîÿöđéĘÝđÝšćóøą÷ćǰǰǰǰǰđðŨîĕð
éšü÷ÙüćöđøĊ÷ïøšĂ÷ǰĒúąöĊðøąÿĉìíĉõćóǰǰÖĂÜóĆçîćîĉÿĉêîĆÖýċÖþćÝċÜĕéšÝĆéìĞćïĆêøïĆîìċÖÙąĒîîÙüćöðøąóùêĉĒúąïĆêøïĆîìċÖÙüćöéĊ×ċĚîǰ
đóČęĂĔĀšÙèćÝćø÷ŤĒúąđÝšćĀîšćìĊę×ĂÜöĀćüĉì÷ćúĆ÷ĄǰĔßšïĆîìċÖđðŨîĀúĆÖåćîĒúąÿŠÜöĂïĔĀšÖĂÜóĆçîćîĉÿĉêîĆÖýċÖþćïĆîìċÖðŜĂî×šĂöĎúĕüšĔî
ĒôŜöðøąüĆêĉ×ĂÜîĉÿĉê/îĆÖýċÖþćĒêŠúąÙîǰēé÷öĊĀúĆÖđÖèæŤðäĉïĆêĉéĆÜîĊĚ
úĆÖþèąïĆêø
1. ïĆêøïĆîìċÖÙąĒîîÙüćöðøąóùêĉ ÝąöĊúĆÖþèąđðŨîïĆêøøĎðÿĊęđĀúĊę÷öđßŠîđéĊ÷üÖĆîĒêŠĒïŠÜđðŨîǰ 3 ÿĊǰêćöîĚĞćĀîĆÖÙąĒîî
ÙüćöðøąóùêĉìĊęðøąđöĉîÝćÖóùêĉÖøøöÙüćöñĉéǰéĆÜîĊĚ
´¦´¹³Â
ªµ¤¦³¡§·
Ânµ¥·¦³Á¸¥
Â·¦·¥µoµª¦oµª/Å¤n»£µ¡
Á¨nµ¦¡´/ºÉ¤»¦µ/Á¡·ÉÁ¡¥r·
n°µ¦ª·ªµ/¦oµªµ¤Å¤n
°ºÉÇ……………………………………………………..….
ºÉ°´«¹¬µ……………………………………………………..
¦®´…………………………..Ã¦Â¦¤ª·µ……………………

ÿĊđ×Ċ÷üǰǰ đðŨîÙüćöñĉéóúćééšćîøąđïĊ÷ïüĉîĆ÷
öĊøąéĆïÙąĒîîǰ5 - 10 ÙąĒîî
ÿĊđĀúČĂÜ ǰđðŨîÙüćöñĉéàĚĞćĀøČĂÙŠĂî×šćÜøčîĒøÜ
ǰöĊøąéĆïÙąĒîîǰ11 – 20 ÙąĒîî
ÿĊĒéÜǰǰǰ đðŨîÙüćöñĉéìĊęøčîĒøÜ
öĊøąéĆïÙąĒîîǰ21 – 30 ÙąĒîî

……….…………….…
……….………………..
¨ºÉ°´«¹¬µ¨ºÉ°°µµ¦¥r
(¼o¦´¦µªµ¤·)
(¼oÁ°ªµ¤·)

2. ïĆêøïĆîìċÖÙüćöéĊ ÝąöĊúĆÖþèąđðŨîïĆêøøĎðìøÜÖúöǰéĆÜîĊĚ

´«¹¬µ¸Án«¦¸µ´
( oµ®oµ)

´¦´¹ªµ¤¸
Ânµ¥¼¦³Á¸¥
·¦·¥µ¤µ¦¥µ¸
°ºÉÇ………………..
ºÉ°´«¹¬µ…………………….
¦®´…………Ã¦Â¦¤ª·µ…….…….

( oµ®¨´)

……………..
……………..
¨ºÉ°´«¹¬µ
¨ºÉ°°µµ¦¥r
( ¼o¦´¦µÎµ¤Á¥) ( ¼oÁ°´¹)

üĉíĊÖćøĔßšïĆêøïĆîìċÖÙąĒîîÙüćöðøąóùêĉ
ÖĂÜóĆçîćîĉÿĉêýċÖþćǰÝąöĂïïĆêøìĆĚÜǰ 2 ßîĉéĕüšĔĀšÖĆïÙèćÝćø÷ŤĒúąđÝšćĀîšćìĊę×ĂÜöĀćüĉì÷ćúĆ÷ĄìčÖÙîóÖêĉéêĆüĔîÖøèĊìĊęóï
đĀĘîîĉÿĉê/îĆÖýċÖþćìĆĚÜõćÙðÖêĉĒúąõćÙóĉđýþ ÙîĔéðøąóùêĉñĉéøąđïĊ÷ïĀøČĂöĊóùêĉÖøøöĕöŠđĀöćąÿöĒúą×ĆéêŠĂøąđïĊ÷ï×šĂïĆÜÙĆï×ĂÜ
öĀćüĉì÷ćúĆ÷ĄǰìčÖìŠćîöĊÿĉìíĉìĊęÝą×ĂêøüÝéĎïĆêøðøąÝĞćêĆü×ĂÜîĉÿĉê/îĆÖýċÖþćǰ ( àċęÜîĉÿĉê/îĆÖýċÖþćìčÖÙîÝąêšĂÜóÖêĉéêĆüêúĂéđüúćǰ )
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đóČęĂÖøĂÖ×šĂöĎúìĊęêøÜÖĆïÙüćöđðŨîÝøĉÜúÜĔîïĆêøïĆîìċÖÙąĒîîÙüćöðøąóùêĉóøšĂöìĆĚÜøąïčÙüćöñĉéĒúąúÜúć÷öČĂßČęĂÖĞćÖĆïǰđóČęĂøĆïìøćï
Ùüćöñĉéĕüšéšü÷ÝćÖîĆĚîÙèćÝćø÷ŤÝąîĞćïĆêøéĆÜÖúŠćüĕðÿŠÜìĊęÖĂÜóĆçîćîĉÿĉêîĆÖýċÖþćǰđóČęĂéĞćđîĉîÖćøïĆîìċÖêŠĂĕð
ÿĞćĀøĆïïĆêøïĆîìċÖÙüćöéĊÖĘÝąđðŨîĕðĔîìĞćîĂÜđéĊ÷üÖĆîǰĀćÖĒêŠÝąĔßšĔîÖøèĊìĊęóïđĀĘîîĉÿĉê/îĆÖýċÖþćìĊęÙüćöðøąóùêĉéĊĀøČĂ
ðøąÖĂïÙčèÜćöÙüćöéĊđðŨîìĊęîŠćðøąìĆïĔÝǰēé÷ĀúĆÜÝćÖÖćøìĞćïĆîìċÖĒúąúÜúć÷öČĂßČęĂìĆĚÜĔîÿŠüî×ĂÜĂćÝćø÷ŤĒúąîĉÿĉê/îĆÖýċÖþćĒúšüǰ
ÝąöĂïïĆêøéĆÜÖúŠćüĔĀšîĉÿĉê/îĆÖýċÖþćđÖĘïøĆÖþćĕüšđóČęĂĔßšĒÿéÜđðŨîĀúĆÖåćîǰ×ĂøĆï×ĂÜøćÜüĆúĔîðúć÷ðŘÖćøýċÖþćǰàċęÜÖĂÜóĆçîćîĉÿĉê
îĆÖýċÖþćÝąĒÝšÜđÖèæŤĔĀšìøćïĔîúĞćéĆïêŠĂĕð
Öćøđ×šćøŠüöÖĉÝÖøøö×ĂÜîĉÿĉê/îĆÖýċÖþć
đóČęĂĔĀšîĉÿĉê/îĆÖýċÖþćĕéšóĆçîćýĆÖ÷õćóĒúą×ĊéÙüćöÿćöćøëǰĂĆîÝąîĞćĕðÿĎŠÙüćöđðŨîïĆèæĉêìĊęÿöïĎøèŤóøšĂöìĆĚÜéšćîüĉßćÖćøǰǰ
ìĆÖþąĒúąðøąÿïÖćøèŤÖćøđøĊ÷îøĎšìćÜÿĆÜÙöǰöĊÙüćöÙĉéÿøšćÜÿøøÙŤǰöĊÙčèíøøöĒúąöîčþ÷ÿĆöóĆîíŤÖĆïñĎšĂČęîǰǰÖĂÜóĆçîćîĉÿĉêîĆÖýċÖþćàċęÜ
đðŨîĀîŠü÷ÜćîìĊęöĊõćøąĀîšćìĊęĔîÖćøóĆçîćĒúąÖĞćÖĆïéĎĒúĔĀšđðŨîĕðêćöîē÷ïć÷ĒúąüĆêëčðøąÿÜÙŤ×ĂÜöĀćüĉì÷ćúĆ÷ĄǰÝċÜÖĞćĀîéĔĀšîĉÿĉê/
îĆÖýċÖþćìčÖÙîǰìĆĚÜõćÙðÖêĉĒúąóĉđýþ . đ×šćøŠüöÖĉÝÖøøöêćöđÖèæŤìĊęÖĞćĀîéĕüšĔĀšÙøïǰĀćÖúąđú÷đóĉÖđÞ÷ǰÝąëĎÖøąÜĆïÖćø×ĂÝï
ÖćøýċÖþćìĆîìĊǰ
îĉÿĉêõćÙðÖêĉ
ÖĉÝÖøøöïĆÜÙĆïìĊęîĉÿĉêìčÖÙîÝąêšĂÜđ×šćøŠüö
1. ðåöîĉđìý
2. ÖĉÝÖøøößöøöǰĂ÷ŠćÜîšĂ÷ðŘÖćøýċÖþćúąǰ1 ßöøöǰĒêŠĕöŠđÖĉîǰ2 ßöøö
îĉÿĉêßĆĚîðŘìĊęǰ1ĒúąðŘìĊęǰǰ ǰĀúĆÖÿĎêøǰǰðŘĀúĆÜìĊęđ×šćĔĀöŠǰ) ìčÖÙîÝąêšĂÜđúČĂÖđ×šćøŠüöÖĉÝÖøøöĂ÷ŠćÜîšĂ÷ǰ 8 ×šĂǰêŠĂĕðîĊĚ
1. ĂïøöóĆçîćïčÙúĉÖõćóĒúąÝøĉ÷íøøö
2. óĉíĊëüć÷đìĊ÷îÝĞćîĞćóøøþć
3. ÖĊāćøąĀüŠćÜÙèąǰ( ÖĊāćõć÷Ĕîǰ)
4. ÖĊāćǰ6 ÿëćïĆîǰ
5. üĆîÙúšć÷üĆîóĉøćúĆ÷ǰ“ üĆîđÝšćóŠĂǰ” (19 öÖøćÙöǰ)
6. óĉíĊÿéčéĊđìĉéóøąđÖĊ÷øêĉüĆîĒöŠĒĀŠÜßćêĉǰǰ(12 ÿĉÜĀćÙöǰ)
7. îĉìøøýÖćøĒúąÜćîüĉßćÖćøǰ“üĆîüĉì÷ćýćÿêøŤĒĀŠÜßćêĉ” *** đÞóćąîĉÿĉêÙèąüĉì÷ćýćÿêøŤĒúąđìÙēîēú÷Ċ
8. óĉíĊÿéčéĊđìĂéóøąđÖĊ÷øêĉüĆîóŠĂĒĀŠÜßćêĉǰ (5 íĆîüćÙöǰ)
9. óĉíĊđìĂéóøąđÖĊ÷øêĉÿöđéĘÝóøąđÝšćêćÖÿĉîöĀćøćßǰǰ(28 íĆîüćÙöǰ)
10.đúČĂÖêĆĚÜîć÷ÖĂÜÙŤÖćøïøĉĀćøîĉÿĉê/îĆÖýċÖþć
11.ĔĀšđúČĂÖìĞćÖĉÝÖøøöĂČęîǰĀøČĂÖĉÝÖøøöìĊęöĀćüĉì÷ćúĆ÷ĄǰöĂïĀöć÷
îĆÖýċÖþćõćÙóĉđýþǰ
îĆÖýċÖþćĔĀöŠìčÖÙîÝąêšĂÜđ×šćøŠüöÖĉÝÖøøöïĆÜÙĆïǰ4 ÖĉÝÖøøöǰéĆÜêŠĂĕðîĊĚ
1. ðåöîĉđìý×ĂÜöĀćüĉì÷ćúĆ÷Ą
2. ĔĀšđúČĂÖìĞćÖĉÝÖøøöĂČęîėǰĀøČĂÖĉÝÖøøöìĊęöĀćüĉì÷ćúĆ÷öĂïĀöć÷ĂĊÖĂ÷ŠćÜîšĂ÷ǰ3 ÖĉÝÖøøö
îĉÿĉê/îĆÖýċÖþćĔĀöŠìčÖÙîÝąêšĂÜđ×šćøŠüöÖĉÝÖøøö×ĂÜöĀćüĉì÷ćúĆ÷ĄǰìčÖÙøĆĚÜìĊęìćÜöĀćüĉì÷ćúĆ÷ĄĒÝšÜĔĀšîĉÿĉê/îĆÖýċÖþćìøćïǰ
đóČęĂìĞćÖćøđßĘÙ×šĂöĎúĔîÖćøđ×šćøŠüöÖĉÝÖøøö×ĂÜîĉÿĉê/îĆÖýċÖþćǰ
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´ª°¥nµ
¦¼Âµ¦Ânµ¥··¸É¼¦³Á¸¥
1.Á¦ºÉ°Â··´Êe¸É1 »·

2.Á¦ºÉ°Â··´Êe¸É1 »¡·¸

3. Á¦ºÉ°Â··´Êe¸É2 – 4 »·4.Á¦ºÉ°Â··´Êe¸É2 – 4 »¡·¸
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¦³Á¸¥£µ¦³Îµµ´¦µ£´oµ¤ÁÈÁoµ¡¦³¥µ
ªnµoª¥µ¦Ânµ¥ °´«¹¬µ£µ·¡.«. 2543
Á¡ºÉ°Ä®oÁ·ªµ¤Á}¦³Á¸¥Á¦¸¥¦o°¥Â¨³Á¸¥¦·£¼¤·Â®n´«¹¬µ °µ´°µ«´¥°Îµµµ¤ªµ¤Ä¤µ¦µ 30 (2) Â®n
¡¦³¦µ´´·µ´¦µ£´¡ .«. 2538 £µ¦³Îµµ´¦µ£´oµ¤ÁÈÁoµ¡¦³¥µªnµoª¥µ¦µ¦Ânµ¥ °´«¹¬µ£µ
·¹ªµ¦³Á¸¥ ¹ÊÅªo´n°Å¸Ê
o° 1 ¦³Á¸¥¸ÊÁ¦¸¥ªnµ “¦³Á¸¥£µ¦³Îµµ´¦µ£´oµ¤ÁÈÁoµ¡¦³¥µ ªnµoª¥µ¦Ânµ¥ °´«¹¬µ£µ·
¡.«. 2543”
o° 2 Ä®oÄo¦³Á¸¥¸Ê ´ÊÂneµ¦«¹¬µ 2543 Á}oÅ
o° 3 Ä®o¥Á¨·¦³Á¸¥£µ¦³Îµµ´¦µ£´oµ¤ÁÈÁoµ¡¦³¥µ ªnµoª¥µ¦Ânµ¥ °´«¹¬µ£µ· ¡.«. 2541
o° 4 Á¦ºÉ°Â´«¹¬µ®·
4.1Á¦ºÉ°Â·
4.1.1 ÁºÊ°Äooµ µªÁºÊ°Á¨¸Ê¥Å¤nµÁ·ÅÅ¤nÄooµ¥ºÅ¤n¤¸¨ª¨µ¥®¦º°¤¸¦³´Ân°Á·Ê
nµ°¨°Á¥Èµ¥Áµ³¦´»¤·¦³»¤Á¦ºÉ°®¤µ¥µ´¦µ£´oµ¤ÁÈÁoµ¡¦³¥µ 5 Á¤ÈÅ¤n¤¸µ®¨´Â ¥µªÁ®º° o°«°
¡°¦³¤µ¨µ¥Â ÁºÊ°¡´¨°°oµ°ÃÂ Å¤n¸Å¤n¤¸¦³Álµ´ªÁºÊ°Å¤n¦´¦¼Á·ÅÂ¨³Å¤n¨n°¥µ¥°°°
¦³Ã¦

4.1.2 ¦³Ã¦ Äooµ¸¦¤nµ®¦º°Îµ ÁºÊ°Á¨¸Ê¥Å¤n¤¸¨ª¨µ¥ Å¤nµÁ·Å Å¤nÄooµ¥¹ Â»£µ¡
Å¤É¦³´Ânoª¥¨¼Å¤o®¦º°°ºÉ Ç ªµ¤¥µª¡°¸Á nµ ®¦º°¨»¤Á nµÅ¤nÁ·¦¹Én°
4.1.3 Á È¤Á¦ºÉ°®¤µ¥µ´¦µ£´oµ¤ÁÈÁoµ¡¦³¥µ Ä®o¨´¦·Áª°oµoµ¥ÄoÁºÊ°¦³¤µ
3 ·Êª
4.1.4 Á È¤ ´ ÄoÁ È¤ ´µ¥®´¸ÊÎµµ¨®¦º°Îµ ªoµ 1.5 ·Êª Å¤n¤¸¨ª¨µ¥®´ªÁ È¤ ´Á¦ºÉ°®¤µ¥µ´
¦µ£´oµ¤ÁÈÁoµ¡¦³¥µ
4.1.5 ¦°Áoµ
4.1.5.1 ´«¹¬µ´Êe¸É 1 Äo¦°Áoµ®´®¦º°oµÄ®»o¤oÅ¤nÁd¨µ¥Áoµ¸ µª¨oª oÁ¸Ê¥ ª¤
»Áoµ¸ µªÁºÊ°Á¨¸Ê¥Å¤n¤¸¨ª¨µ¥ ¼Å¤nÁ·¦³´ o°Áoµ¦°Áoµ
4.1.5.2 ´«¹¬µ´ÊÂn´Êe¸É 2 ¹ÊÅ Äo¦°Áoµ®´®¦º°oµÄ®»o¤o ®¦º° ¦´o ¸»£µ¡
¦»£µ¡ o¼¡°¦³¤µ Å¤no°ª¤»Áoµ ®oµ¤Äo¦°Áoµ®»o¤ o° Â¨³¦°ÁoµÂ³
4.2Á¦ºÉ°Â¡·¸
4.2.1 ÁºÊ°Äoµ¤Á¦ºÉ°Â· Ân·¦³»¤°
4.2.2 ¦³Ã¦ Á®¤º°Á¦ºÉ°Â· ÂnÄo¸¦¤nµÁnµ´Ê
4.2.3 ¦°Áoµ
4.2.3.1 ´«¹¬µ´Êe¸É 1 Äoµ¤Á¦ºÉ°Â·
4.2.3.2 ´«¹¬µ´ÊÂn´Êe¸É 2 ¹ÊÅ Äo¦°Áoµ®´®»o¤o¸Îµ Å¤nÁd¨µ¥Áoµ ¦»£µ¡
o¼¡°¦³¤µ Å¤no°ª¤»Áoµ
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o° 5 Á¦ºÉ°Â´«¹¬µµ¥
5.1 Á¦ºÉ°Â·
5.1.1 ÁºÊ°
5.1.1.1 ´«¹¬µµ¥´Êe¸É 1 ÁºÊ°°Á·Ênµ°¨° ¦³ÁlµÁºÊ°Å¤n¤¸ µ Å¤n¤¸µ®¨´ Â 
´Ê¸ µª ÁºÊ°oµÁ¨¸Ê¥ Å¤nµÁ·Å Å¤nÄooµ¥º Å¤n¤¸¨ª¨µ¥ Å¤n¦³´Ânoª¥¦³»¤®¦º°°ºÉ Ç ¦·Áª¨µ¥ ¦³Álµ®¦º°
oµ®¨´ ¼ÁÅ¸¦¤nµ¤¸¦µµ´¦µ£´oµ¤ÁÈÁoµ¡¦³¥µÅ¤n¨n°¥ÁºÊ°¨°¥µ¥°µÁ
5.1.1.2 ´«¹¬µ´ÊÂn´Êe¸É 2 ¹ÊÅÄoÁºÊ°¨´¬³Á¸¥ª´´«¹¬µ´Êe¸É 1 Ân°»µ·Ä®oÄo
Â ´Ê®¦º°Â ¥µªÅo Å¤no°¼ÁÅ Å¤n¨n°¥ÁºÊ°¨°¥µ¥°µÁ
5.1.2 µÁÄ®oÄoµÁ µ¥µªoµ¦¤¸nµ®¦º°ÎµÁºÊ°Á¨¸Ê¥Å¤n¤¸¨ª¨µ¥Å¤nÄooµ¥º®¦º°oµ¥¸rÂ
»£µ¡µÁÅ¤n¦´¦¼Á·Å µÅ¤nÂÁ·Å®¦º°ªoµÁ·Å
5.1.3 ¦°ÁoµÄo¦°Áoµ®´®¦º°oµÄ¸Îµ®¦º°ÊÎµµ¨Á o¤Å¤n¤¸¨ª¨µ¥¦»£µ¡Å¤n®»o¤ o°®oµ¤Äo¦°Áoµ
µ®¦º°¦°ÁoµÂ³
5.1.4 »Áoµª¤»ÁoµÅ¤n¤¸¨ª¨µ¥ ¸Îµ¸ÊÎµµ¨¸¦¤nµ®¦º°¸ÁµÁ o¤
5.1.5 Á È¤ ´ ÄoÁ È¤ ´®´¸Îµ®¦º°ÊÎµµ¨ µ 1-1.5 ·ÊªÅ¤n¤¸¨ª¨µ¥®´ªÁ È¤ ´¦µµ´ ¦µ£´
oµ¤ÁÈÁoµ¡¦³¥µ
5.2 Á¦ºÉ°Â¡·¸
5.2.1 ÁºÊ°
5.2.1.1 ´«¹¬µ´Êe¸É1 Á®¤º°Á¦ºÉ°ÂÂ·
5.2.1.2 ´«¹¬µ´ÊÂn´Êe¸É2 ¹ÊÅÁ®¤º°Á¦ºÉ°Â·ÂnÄ®oÄoÁºÊ°Á·ÊÂ ¥µªÅ¤n¡´Â 
ÁºÊ°¼ÁÅ¸¦¤nµ¤¸¦µµ´¦µ£´oµ¤ÁÈÁoµ¡¦³¥µ
5.2.2 µÁÁ®¤º°Á¦ºÉ°Â·ÂnÄo¸¦¤nµÁnµ´Ê
5.2.3 ¦°ÁoµÄo¦°Áoµ®´¸ÎµÁnµ´Ê
5.2.4 »ÁoµÄo»Áoµ¸ÎµÅ¤n¤¸¨ª¨µ¥
o°6 ¦¤
6.1 ´«¹¬µ®·Ä®oÎµ¤¦»£µ¡Å¤n´¸¤®¦º°µ¤Â¢´ÉÁ·ªµ¤Á®¤µ³¤
6.2 ´«¹¬µµ¥Ä®oÎµ¦¤»£µ¡®¦º°¦°¦Å¤n´¸¤Å¤nÅªo®ªÁ¦µ®¦º°¨n°¥¥µª¦»¦´Á·ªµ¤
Á®¤µ³¤
o°7 Á¦ºÉ°ÂÎµ®¦´µ¦Á¦¸¥ª·µ¡¨«¹¬µµ¦Á¦¸¥£µ·´·Â¨³µ¦ f£µµ¤Ä®oÄoÅoÁ¡µ³Ä´ÉªÃ¤¸É¤¸·¦¦¤
´¨nµªÁnµ´Ê
o°8 µ¦Ânµ¥Äª´¦´¡¦³¦µµ¦·µ´¦Ä®oÁ}Åµ¤¦³µ« °µ´
o°9 Á¦ºÉ°¦³´Ân´«¹¬µ³o°Å¤nÄoÁ¦ºÉ°¦³´¸É¤¸nµÁ·ªµ¤ÎµÁ}Â¨³Å¤nÁ®¤µ³¤´£µ¡ªµ¤Á}´«¹¬µ
o°10 Á¡ºÉ°Ä®o´«¹¬µº°·´·Ã¥Á¦n¦´¹Ä®oªµÃ¬Îµ®¦´´«¹¬µ¸ÉÂnµ¥Å¤n¼o°µ¤¦³Á¸¥´¨nµª oµo´¸Ê
10.1 ´³Âªµ¤¦³¡§·
10.2 °µµ¦¥rÂ¨³®nª¥µnµÇ °µ´Å¤n¦´·n°Â¨³Ä®o¦·µ¦ÄÇ´Ê·Ê
10.3 °µµ¦¥r¼o°¦³Îµª·µ®¦º°¼oª»¤®o°°Å¤n°»µÄ®oÁ oµ®o°Á¦¸¥®¦º°®o°°
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°o 11 Ä®o°·µ¦¸®¦º°¼o¸É°·µ¦¸¤°®¤µ¥Á}¼oÎµÁ·µ¦Ä®oÁ}Åµ¤¦³Á¸¥¸ÊÂ¨³¤¸°Îµµ¡·µ¦µ´·¸Ê µ
¦¸¸É¤¸{®µ°´Á·µµ¦ÎµÁ·µ¦µ¤¦³Á¸¥¸Ê

¦³µ«ª´¸É2 ¡§¬£µ¤¡.«. 2543
¨ºÉ°¡¸¦³¡¬r°¤¡¬r¡´r
( µ¥¡¸¦³¡«r°¤¡¬r¡´r)
µ¥£µ¦³Îµµ´¦µ£´oµ¤ÁÈÁoµ¡¦³¥µ
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¦³µ«ª·¥µ¨´¥¦¼oµ¤ÁÈÁoµ¡¦³¥µ®ª·¥µ¨´¥¦´Ã·¦r
ªnµoª¥ªµ¤¦³¡§· °´«¹¬µª·¥µ¨´¥¦¼oµ¤ÁÈÁoµ¡¦³¥µ®ª·¥µ¨´¥¦´Ã·¦r
---------------------------------oª¥¦µªnµ´«¹¬µª·¥µ¨´¥ ¦¼ oµ¤ÁÈÁoµ¡¦³¥µµ¦³¡§·Å¤nÁ®¤µ³¤´£µ¡¸ÉÁ}´«¹¬µ´ ´Ê ª·¥µ¨´¥
Á®È¤ª¦Îµ® o°´´Äµ¦·´· °´«¹¬µÅo´¸Ê
o°1 o°´´¸É´«¹¬µo°·´·°¥nµÁ¦n¦´
1.1 Å¤nÁ¡»¦µ¥µÁ¤µ®¦º°·ÉÁ¡·°ºÉÇ£µ¥Ä¦·Áªª·¥µ¨´¥®¦º°Ä ³¸É°¥¼nÄÁ¦ºÉ°Â´«¹¬µ °ª·¥µ¨´¥
®¦º°Á oµ¤µÄª·¥µ¨´¥Ä ³¸É°¥¼nÄ£µ¡¤¹Á¤µ
1.2 Å¤nÁ¨nµ¦¡´»·
1.3 Å¤n¦³Îµµ¦»¦·Äµ¦°
1.4 Å¤n´·¦¦¤ÄÇ£µ¥Äª·¥µ¨´¥Ã¥¤·Åo¦´°»µµµª·¥µ¨´¥
1.5 Å¤nn°µ¦³Á¨µ³ª·ªµ´Ê£µ¥Äª·¥µ¨´¥Â¨³£µ¥°ª·¥µ¨´¥
1.6 Å¤n´ª£µ¥°Á oµ¤µÄª·¥µ¨´¥Ã¥Å¤n¤¸Á®»¤ª¦
1.7 Å¤n°¥¼nÄª·¥µ¨´¥Á·ªnµ 21.30 . ( °µo°Îµ·¦¦¤ÎµÁ}¦¸nªÃ¥¤¸°µµ¦¥rª»¤®¦º°Åo¦´
°»µµª·¥µ¨´¥Â¨oª)
1.8 Å¤n¨³Á¨¥¸É³Á oµ¦nª¤·¦¦¤¹Éª·¥µ¨´¥ÅoÎµ® ¹Ê
1.9 Å¤nÎµÁ¡·Á¥n°£µ¦³®¸Ê·¸É¤¸ o°¼¡´´®nª¥µ °ª·¥µ¨´¥
1.10 Å¤nÎµÄ®o¦´¡¥r· °ª·¥µ¨´¥Îµ¦»Á¸¥®µ¥
1.11 Å¤nÂnµ¥·¦³Á¸¥ÂÂ¸Éª·¥µ¨´¥Îµ®
1.12 Å¤n·´· ´n°ª´¦¦¤°´¸µ¤
´«¹¬µ¸É¦³¡§· iµ g o°´´¸Êª·¥µ¨´¥¤¸°Îµµ¸É³¡·µ¦µ°ª´É¨Ã¬Â¨³ °°»¤´·¨µ¦Á¦¸¥
o°2 o°¡¹·´· °´«¹¬µÁ¡ºÉ°¡´µÁ°
2.1 ·´·µ¤¦³Á¸¥ÂÂÂ¨³ o°´´ °ª·¥µ¨´¥Ã¥Á¦n¦´
2.2 Áµ¦¡ÁºÉ°¢{Â¨³·´·µ¤Îµ´É° °¦¤ °°µµ¦¥r
2.3 ¦´¬µºÉ°Á¸¥Â¨³Á¸¥¦·» °Â¨³ª·¥µ¨´¥
2.4 ´ÊÄ«¹¬µÁ¨nµÁ¦¸¥°¥nµÁÈ¤·{µ
2.5 Á oµ¦nª¤·¦¦¤ °ª·¥µ¨´¥
2.6 ¦´¬µªµ¤µ¤´¸ °®¤¼n³
2.7 ÄoÁª¨µªnµÄ®oÁ}¦³Ã¥r
2.8 Á}¼o¤¸ªµ¤°°¨´Ên°{®µnµÇ
2.9 Á}¼o¤¸ªµ¤¦´·°
2.10 »£µ¡n°¦¼°µµ¦¥rÂ¨³»¨´ÉªÅ
2.11 ·´·Á}¡¨Á¤º°¸
2.12 Á}¼o¦n°Áª¨µ
2.13 Á}¼o¤¸ÊÎµÄÁ}´¸¯µ
2.14 Á}¼o¤¸´³
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2.15 Á}¼o¤¸ªµ¤ºÉ°´¥r»¦·n°Á°Â¨³¼o°ºÉ
2.16 Á}¼o¦³®¥´
2.17 Á}¼oÁ¸¥¨³Ã¥Á®ÈÂnnª¦ª¤¤µªnµnª
2.18 ¡¹·´·Ä®oÁ®¤µ³¤´£µ¡´«¹¬µÂ¨³ªµ¤Á}»£µ¡
´Ê¸Ê´ÊÂneµ¦«¹¬µ2529 Á}oÅ

¦³µ«ª´¸É1 ¤·»µ¥¡.«. 2529
( ¨ºÉ°) »¦¡´r¥´r°
( ¦«.»¦¡´r¥´r°)
°·µ¦ª·¥µ¨´¥¦¼oµ¤ÁÈÁoµ¡¦³¥µ
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¦³Á¸¥£µµ¦ f®´¦¼
ªnµoª¥µ¦¨Ã¬´«¹¬µÄª·¥µ¨´¥¦¼¡.«. 2522
----------------------------------oª¥£µµ¦ f®´¦¼Á®È¤ª¦ªµ¦³Á¸¥ªnµoª¥µ¦¨Ã¬´«¹¬µÄª·¥µ¨´¥¦¼¼o¦³Îµªµ¤·nµÇÁ¡ºÉ°¦³Ã¥rÄµ¦
°¦¤´É°Â¨³Ä®oª·¥µ¨´¥¦¼nµÇº°Á}®¨´·´·Ä®oÁ®¤º°´£µµ¦ f®´¦¼¹°µ°µ«´¥ªµ¤Ä¤µ¦µ
13( 1 ) Â®n
¡¦³¦µ´´·ª·¥µ¨´¥¦¼¡.«. 2518 ªµ¦³Á¸¥Åªo´n°Å¸Ê
o°1 ¦³Á¸¥¸ÊÁ¦¸¥ªnµ“ ¦³Á¸¥£µµ¦ f®´¦¼ªnµoª¥µ¦¨Ã¬´«¹¬µÄª·¥µ¨´¥¡.«. 2522 ”
o°2 Ä®o¥Á¨·¦¦µ¦³Á¸¥ o°´´®¦º°Îµ´É°ºÉÄ¸É ´Â¥o´¦³Á¸¥¸ÊÂ¨³Ä®oÄo¦³Á¸¥¸ÊÂ
o°3 Ä¦³Á¸¥¸Ê
“ ´«¹¬µ” ®¤µ¥¹¼o¸ÉÎµ¨´«¹¬µ°¥¼nÄª·¥µ¨´¥¦¼µ¤®¨´¼¦£µµ¦ f®´¦¼
“ ¼o¦°” ®¤µ¥¹·µ¤µ¦µ®¦º°¼o¸ÉÂÁ}¼o¦°´«¹¬µ¸Éª·¥µ¨´¥ÁºÉ°º°
o°4 µ¦¨Ã¬´«¹¬µÄ®o°¥¼nÄ»¨¥¡·· °°·µ¦®¦º°¼o¸É°·µ¦¤°®¤µ¥¸É³ÎµÁ·µ¦µ¤ªµ¤Á®¤µ³¤´n°Å¸Ê
4.1 ªnµ¨nµª´Áº°
4.2 Îµ´rÁ}¨µ¥¨´¬r°´¬¦
4.3 ´É¡´µ¦Á¦¸¥
4.4 Ä®o°°µµ«¹¬µ
o°5 µ¦ªnµ¨nµª´Áº°ÄoÎµ®¦´´«¹¬µ¸ÉÅo¦³Îµªµ¤·Å¤n¦oµ¥Â¦Â¨³ÄÁ¤ºÉ°°·µ¦®¦º°¼o¸É°·µ¦¤°®¤µ¥Á®Èªnµ
¤ª¦
o°6µ¦Îµ´rÄoÎµ®¦´´«¹¬µ¸É¦³Îµªµ¤·ÊÎµ®¦º°Îµ°Á¸¥ª´¸ÉÁ¥¼¨Ã¬ªnµ¨nµª´Áº°¤µÂ¨oªÂ¨³
ª·¥µ¨´¥Á®Èªnµ´«¹¬µ¼o´Ê¦¼o¹Äµ¦¦³Îµªµ¤·
µ¦Îµ´rÄ®oÎµÁ}®´º°¨¨µ¥¤º°ºÉ°´«¹¬µ¼o¦³Îµªµ¤·Â¨³°µÁ··µ¤µ¦µ®¦º°¼o¦° ( oµ¤¸ )
¤µ´¹¦´¦µªµ¤·Â¨³¦´¦°µ¦Îµ´rÅªooª¥ÈÅo
o°7 µ¦´É¡´µ¦Á¦¸¥ÄoÎµ®¦´´«¹¬µ¸É¦³Îµªµ¤·¦oµ¥Â¦®¦º°Á¥¼¨Ã¬Îµ´rÂ¨oªÂnª·¥µ¨´¥¦¼Á®Èªnµ
´«¹¬µ¼o´Ê°µ¨´´ªÁ}¼o¦³¡§··´·¸Åoµ¦¨Ã¬´É¡´µ¦Á¦¸¥Ä®oÂoÁ}¨µ¥¨´¬r°´¬¦®¦º°Á··µ¤µ¦µ®¦º°¼o¦°
¤µ¦´¦µoª¥
o°8 µ¦Ä®o°°µµ«¹¬µ ÄoÎµ¦´´«¹¬µ¸É¦³Îµªµ¤·¦oµ¥Â¦®¦º°Á¥¼¨Ã¬Ä®o¡´µ¦Á¦¸¥¤µÂ¨oªo°¥ªnµ2 £µ
Á¦¸¥Â¨³ª·¥µ¨´¥¦¼Á®Èªnµ´«¹¬µ¼o´ÊÅ¤nµ¤µ¦³¨´´ªÁ}¼o¦³¡§··´·¸Åo°¸Â¨oª
o°9 µ¦¦³Îµªµ¤·¸Éº°ªnµ¦oµ¥Â¦ÅoÂnµ¦¦³¡§·Å¤n¤ª¦Ân£µ¡ °µ¦Á}´«¹¬µ°¥nµ¥·É
o°10 µ¦¨Ã¬µ¤ o° 4.3 Â¨³4.4 ª·¥µ¨´¥¦¼o°´Ê³¦¦¤µ¦°ªÅ¤no°¥ªnµ 3 Á¡ºÉ°ÎµÁ·µ¦°ªÄ®oÅo
o°ÁÈ¦·¦µ´Âon°´É¨Ã¬
µ¦¨Ã¬µ¤ o°4.2 ª·¥µ¨´¥³´Ê¦¦¤µ¦°ªµ¤ª¦¦Â¦®¦º°Å¤nÈÅo
o°11 Ä®oª·¥µ¨´¥¦¼°° o°´´Á¸É¥ª´ªµ¤¦³¡§· °´«¹¬µ¸ÉÅ¤n ´n°¦³Á¸¥¸ÊÃ¥ªµ¤Á®È° °³¦¦¤µ¦
¦³Îµª·¥µ¨´¥¦¼
o°12 Ä®oÄo¦³Á¸¥¸Ê´ÊÂnª´´µª´¦³µ«Á}oÅ
¦³µ«ª´¸É12 »¨µ¤2522
( ¨ºÉ°) ¦´§¬rÁµª«·¦·
( µ¥¦´§¬·ÍÁµª«·¦·)
µ¥£µµ¦ f®´¦¼
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¦³Á¸¥¤®µª·¥µ¨´¥¦µ£´oµ¤ÁÈÁoµ¡¦³¥µ
ªnµoª¥¦¦¤¼··/´«¹¬µ¡.«.ÓÖÕÙ
----------------------------------
°µ«´¥°Îµµµ¤ªµ¤Ä¤µ¦µÒÙ(Ó) Â®n¡¦³¦µ´´·¤®µª·¥µ¨´¥¦µ£´¡.«.ÓÖÕØ¹ªµ¦³Á¸¥ªnµ
oª¥¦¦¤¼··/´«¹¬µÅªo´¸Ê
®¤ª¸ÉÒ
´ÉªÅ
o° Ò.¦³Á¸¥¸ÊÁ¦¸¥ªnµ¦³Á¸¥¤®µª·¥µ¨´¥¦µ£´oµ¤ÁÈÁoµ¡¦³¥µªnµoª¥¦¦¤¼´«¹¬µ¡.«.ÓÖÕÙ
o° Ó.¥Á¨·¦³Á¸¥£µ¦³Îµµ´¦µ£´oµ¤ÁÈÁoµ¡¦³¥µªnµoª¥¦¦¤¼´«¹¬µ¡.«.ÓÖÕÖ
o° Ô.¦¦µ¦³Á¸¥ o°´´®¦º°¦³µ«°ºÉÄ¸É ´®¦º°Â¥o´¦³Á¸¥¸ÊÄ®oÄo¦³Á¸¥¸ÊÂ
o° Õ.¦³Á¸¥¸ÊÄ®oÄo´´´Ê··£µ·Â¨³´«¹¬µÄÃ¦µ¦¡·Á«¬
o° Ö.µ¤´¥Â®n¦³Á¸¥¸Ê
Ö.Ò £µ®¤µ¥¹£µ¤®µª·¥µ¨´¥¦µ£´oµ¤ÁÈÁoµ¡¦³¥µ
Ö.Ó¤®µª·¥µ¨´¥®¤µ¥¹¤®µª·¥µ¨´¥¦µ£´oµ¤ÁÈÁoµ¡¦³¥µ
Ö.Ô°·µ¦¸®¤µ¥¹°·µ¦¸¤®µª·¥µ¨´¥¦µ£´oµ¤ÁÈÁoµ¡¦³¥µ
Ö.Õ¦°°·µ¦¸®¤µ¥¹¦°°·µ¦¸¸É°·µ¦¸¤°®¤µ¥Ä®oÎµ´
¼Â¨µoµ·µ¦´«¹¬µ
Ö.Ö¼onª¥°·µ¦¸®¤µ¥¹¼onª¥°·µ¦¸¸É°·µ¦¸¤°®¤µ¥Ä®o¦´·°µoµ·µ¦´«¹¬µ
Ö.×¼o°Îµª¥µ¦®¤µ¥¹ oµ¦µµ¦¡¨Á¦º°¸ÉÅo¦´µ¦Ân´ÊÄ®oÎµ¦ÎµÂ®n¼o°Îµª¥µ¦®¦º°®´ª®oµ
°¡´µ··´«¹¬µ
Ö.Ø°¡´µ··´«¹¬µ®¤µ¥¹®nª¥µ¸É´Ê ¹ÊÄ¤®µª·¥µ¨´¥¦µ£´oµ¤ÁÈÁoµ¡¦³¥µÁ¡ºÉ°
ÎµÁ·µ¦oµ·µ¦´«¹¬µ °¤®µª·¥µ¨´¥¦µ£´oµ¤ÁÈÁoµ¡¦³¥µ
Ö.Ù«¼¥rÄ®oµ¦«¹¬µ®¤µ¥¹«¼¥rÄ®oµ¦«¹¬µ¸É¤®µª·¥µ¨´¥¦µ£´oµ¤ÁÈÁoµ¡¦³¥µÁdÎµµ¦°
°¤®µª·¥µ¨´¥
Ö.Ú··®¤µ¥¹´«¹¬µ£µ·¸ÉÎµ¨´«¹¬µÄ¤®µª·¥µ¨´¥¦µ£´oµ¤ÁÈÁoµ¡¦³¥µ
Ö.ÒÑ´«¹¬µ®¤µ¥¹´«¹¬µÃ¦µ¦´µ¦«¹¬µÎµ®¦´»¨µ¦¦³Îµµ¦´«¹¬µÃ¦µ¦´
µ¦«¹¬µÁ¡ºÉ°ªÂ¨³´«¹¬µ°ºÉ¸É¤·Än´«¹¬µ£µ·¸ÉÎµ¨´«¹¬µÄ¤®µª·¥µ¨´¥¦µ£´oµ¤ÁÈÁoµ¡¦³¥µ
Ö.ÒÒ¼oÂ··/´«¹¬µ ®¤µ¥¹´«¹¬µ¸ÉÅo¦´µ¦´Á¨º°µ´«¹¬µ£µ¥Ä®¤¼nÁ¦¸¥Ä®o·´·
®oµ¸ÉÂ¨³´·ÄÂ´«¹¬µÄ®¤¼nÁ¦¸¥
Ö.ÒÓ°rµ¦··´«¹¬µ®¤µ¥¹®nª¥µ¸ÉÎµ®oµ¸ÉÄµ¦¦·®µ¦µ·¦¦¤··Â¨³´«¹¬µ ¹Ê
¦´°¡´µ··´«¹¬µ®¦º°®nª¥µ °¤®µª·¥µ¨´¥¸ÉÅo¦´¤°®¤µ¥
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Ö.ÒÔ³¦¦¤µ¦°rµ¦··´«¹¬µ ®¤µ¥¹³··Â¨³´«¹¬µ¸ÉÅo¦´µ¦Ân´ÊÄ®oÁ}
µ¥°rµ¦¦·®µ¦··µ¥°rµ¦¦·®µ¦´«¹¬µ¦³µ£µ··¦³µ£µ´«¹¬µÁ¨ µ»µ¦°rµ¦¦·®µ¦
··Á¨ µ»µ¦°rµ¦¦·®µ¦´«¹¬µÂ¨³¦¦¤µ¦°rµ¦¦·®µ¦´«¹¬µ
Ö.ÒÕ°rµ¦¦·®µ¦··®¤µ¥¹³··¸ÉÅo¦´µ¦Ân´ÊÄ®o¦·®µ¦µ·¦¦¤·· °¤®µª·¥µ¨´¥
¦µ£´oµ¤ÁÈÁoµ¡¦³¥µ
Ö.ÒÖ°rµ¦¦·®µ¦´«¹¬µ ®¤µ¥¹³´«¹¬µ¸ÉÅo¦´Ân´ÊÄ®o¦·®µ¦µ·¦¦¤´«¹¬µ °
¤®µª·¥µ¨´¥¦µ£´oµ¤ÁÈÁoµ¡¦³¥µ
Ö.Ò×µ¥°rµ¦¦·®µ¦··®¤µ¥¹¼o¸ÉÅo¦´µ¦Ân´ÊÄ®oÎµ¦ÎµÂ®nµ¥°rµ¦¦·®µ¦·· °
¤®µª·¥µ¨´¥¦µ£´oµ¤ÁÈÁoµ¡¦³¥µÄeµ¦«¹¬µ
Ö.ÒØµ¥°rµ¦¦·®µ¦´«¹¬µ ®¤µ¥¹¼o¸ÉÅo¦´µ¦Ân´ÊÄ®oÎµ¦ÎµÂ®nµ¥°rµ¦¦·®µ¦
´«¹¬µ °¤®µª·¥µ¨´¥¦µ£´oµ¤ÁÈÁoµ¡¦³¥µÄeµ¦«¹¬µ{»´
Ö.ÒÙ£µ··®¤µ¥¹£µ´«¹¬µ£µ·¤®µª·¥µ¨´¥¦µ£´oµ¤ÁÈÁoµ¡¦³¥µ
Ö.ÒÚ£µ´«¹¬µ®¤µ¥¹£µ´«¹¬µÃ¦µ¦¡·Á«¬¤®µª·¥µ¨´¥¦µ£´oµ¤ÁÈÁoµ¡¦³¥µ
Ö.ÓÑ¦³µ£µ··®¤µ¥¹··¸ÉÅo¦´µ¦Ân´ÊÄ®oÎµ¦ÎµÂ®n¦³µ£µ··¤®µª·¥µ¨´¥¦µ
£´oµ¤ÁÈÁoµ¡¦³¥µÄeµ¦«¹¬µ{»´
Ö.ÓÒ¦³µ£µ´«¹¬µ ®¤µ¥¹´«¹¬µ¸ÉÅo¦´µ¦Ân´ÊÄ®oÎµ¦ÎµÂ®n¦³µ£µ´«¹¬µ
¤®µª·¥µ¨´¥¦µ£´oµ¤ÁÈÁoµ¡¦³¥µÄeµ¦«¹¬µ{»´
Ö.ÓÓÃ¤¦··®¤µ¥¹Ã¤¦··¦³Îµ³Ân¨³³
Ö.ÓÔÃ¤¦´«¹¬µ ®¤µ¥¹Ã¤¦´«¹¬µÃ¦µ¦¡·Á«¬¦³Îµ«¼¥rÄ®oµ¦«¹¬µÂn¨³«¼¥r
¤®µª·¥µ¨´¥¦µ£´oµ¤ÁÈÁoµ¡¦³¥µ
Ö.ÓÕµ¥Ã¤¦··®¤µ¥¹··¸ÉÅo¦´µ¦Ân´ÊÄ®oÎµ¦ÎµÂ®nµ¥Ã¤¦··¦³Îµ³Ân¨³
³ °¤®µª·¥µ¨´¥¦µ£´oµ¤ÁÈÁoµ¡¦³¥µÄeµ¦«¹¬µ{»´
Ö.ÓÖµ¥Ã¤¦´«¹¬µ ®¤µ¥¹´«¹¬µ¸ÉÅo¦´µ¦Ân´ÊÄ®oÎµ¦ÎµÂ®nµ¥Ã¤¦´«¹¬µ
¦³Îµ«¼¥rÄ®oµ¦«¹¬µÂn¨³«¼¥r °¤®µª·¥µ¨´¥¦µ£´oµ¤ÁÈÁoµ¡¦³¥µÄeµ¦«¹¬µ{»´
Ö.Ó×£µÃ¤¦·· ®¤µ¥¹£µ··¦³Îµ³Ân¨³³ °¤®µª·¥µ¨´¥¦µ£´oµ¤ÁÈ
Áoµ¡¦³¥µ
Ö.ÓØÃ¤¦£µ´«¹¬µ®¤µ¥¹£µ´«¹¬µ¦³Îµ«¼¥rÂn¨³«¼¥rÄ®oµ¦«¹¬µ °¤®µª·¥µ¨´¥¦µ
£´oµ¤ÁÈÁoµ¡¦³¥µ
Ö.ÓÙ¦³µ£µÃ¤¦·· ®¤µ¥¹··¸ÉÅo¦´µ¦Ân´ÊÄ®oÎµ¦ÎµÂ®n¦³µ£µÃ¤¦··
¦³Îµ³Ân¨³³ °¤®µª·¥µ¨´¥¦µ£´oµ¤ÁÈÁoµ¡¦³¥µÄeµ¦«¹¬µ{»´
Ö.ÓÚ¦³µ£µÃ¤¦´«¹¬µ ®¤µ¥¹´«¹¬µ¸ÉÅo¦´µ¦Ân´ÊÄ®oÎµ¦ÎµÂ®n¦³µ£µ
Ã¤¦´«¹¬µ¦³Îµ³Ân¨³³ °¤®µª·¥µ¨´¥¦µ£´oµ¤ÁÈÁoµ¡¦³¥µÄeµ¦«¹¬µ{»´
Ö.ÔÑ¤¦¤®¤µ¥¹¤¦¤·¦¦¤··Â¨³´«¹¬µ´´°rµ¦¦·®µ¦··Â¨³°rµ¦¦·®µ¦´«¹¬µ
Ö.ÔÒ»¤»¤ ®¤µ¥¹»¤»¤·¦¦¤··Â¨³´«¹¬µ´´Ã¤¦··¦³Îµ³Â¨³Ã¤¦´«¹¬µ
¦³Îµ«¼¥rÂn¨³«¼¥r
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Ö.ÔÓ°µµ¦¥r¸É¦¹¬µ ®¤µ¥¹°µµ¦¥r¸É¤®µª·¥µ¨´¥Ân´ÊÄ®oÎµ®oµ¸ÉÄ®oÎµ¦¹¬µÄµ¦ÎµÁ·µ
°°rµ¦¦·®µ¦··°rµ¦¦·®µ¦´«¹¬µ£µ··£µ´«¹¬µÃ¤¦··Ã¤¦´«¹¬µ£µÃ¤¦··£µ
Ã¤¦´«¹¬µ¤¦¤Â¨³»¤»¤
Ö.ÔÔÁ··¦¦¤´«¹¬µ ®¤µ¥¹Á·¹É¤®µª·¥µ¨´¥Á¦¸¥ÁÈµ··Â¨³´«¹¬µµ¤¦³Á¸¥
¤®µª·¥µ¨´¥¦µ£´oµ¤ÁÈÁoµ¡¦³¥µªnµoª¥¦¦¤¼··/´«¹¬µ¡.«.ÓÖÕÙ
Ö.ÔÕ¦³¤µ ®¤µ¥¹¦³¤µ¦µ¥nµ¥¦³Îµe¸É´¦¦µÁ··¦¦¤´«¹¬µµ¤¦³µ«
¤®µª·¥µ¨´¥¦µ£´oµ¤ÁÈÁoµ¡¦³¥µ
®¤ª¸ÉÓ
Ã¥µ¥ª´»¦³r °°rµ¦´«¹¬µÂ¨³µ¦ÎµÁ··¦¦¤´«¹¬µ
nª¸ÉÒÃ¥µ¥ °°rµ¦··´«¹¬µ
°o ×.µ¦ÎµÁ··¦¦¤ °°rµ¦··´«¹¬µ®¦º°µ¦´·¦¦¤Ä °··/´«¹¬µ´Ê£µ¥Ä®¦º°£µ¥°
¤®µª·¥µ¨´¥o°Åo¦´°»¤´·µ°¡´µ··´«¹¬µn°»¦´Ê¹³ÎµÁ·µ¦Åo
o° Ø.°rµ¦··´«¹¬µ··Â¨³´«¹¬µo°Å¤nÎµÁ··¦¦¤ÄÇ¹É ´´µ¦¦°¦³°
¦³µ·Å¥°´¤¸¡¦³¤®µ¬´¦·¥rÁ}¦³¤» Â¨³o°Å¤n ´n°®¤µ¥¦³Á¸¥´¤Â¨³µ¦¸¦³Á¡¸°´¸µ¤ °Å¥
o° Ù.Äµ¦´·¦¦¤nµÇo°ÎµÁ··¦¦¤¹ÉÁ}¦³Ã¥rÂn··/´«¹¬µÂ¨³´¤
o° Ú.Äµ¦´·¦¦¤nµÇ °¤®µª·¥µ¨´¥··/´«¹¬µo°¦nª¤¤º°°¥nµÁÈ¤¸É
 o° ÒÑ.··/´«¹¬µo°¦nª¤·¦¦¤¸É¤®µª·¥µ¨´¥®¦º°´¤´ ¹Êµ¤Ã°µ°´ª¦
 o° ÒÒ. °rµ¦¦·®µ¦··°rµ¦¦·®µ¦´«¹¬µÃ¤¦··Â¨³Ã¤¦´«¹¬µ¦³Îµ«¼¥rÄ®oµ¦«¹¬µ
°¤®µª·¥µ¨´¥Á}«¼¥r¨µ °··/´«¹¬µÄµ¦·n°¦³µµ´¤®µª·¥µ¨´¥nªµ¦·n°¦³µµ´
»¨³»¨®nª¥µ®¦º°µ´°ºÉÄµ£µ¥°³o°Åo¦´ªµ¤Á®È°µ°¡´µ··´«¹¬µ
 o° ÒÓ. Äµ¦´·¦¦¤nµÇo°·´·µ¤¦³Á¸¥¤®µª·¥µ¨´¥¦µ£´oµ¤ÁÈÁoµ¡¦³¥µªnµoª¥
¦¦¤¼··/´«¹¬µ¡.«.ÓÖÕÙ

nª¸ÉÓª´»¦³r °µ¦ÎµÁ··¦¦¤··/´«¹¬µ
 o° ÒÔ. µ¦ÎµÁ··¦¦¤ °··/´«¹¬µ¤¸ª´»¦³r´n°Å¸Ê
ÒÔ.ÒÁ¡ºÉ°Ä®o··/´«¹¬µÅoÁ¦¸¥¦¼oÂ¨³ f Á°Äµ¦Äo··Á¦¸£µ¥Â¨³µ¦¦°Á°µ¤
¦³°¦³µ·Å¥°´¤¸¡¦³¤®µ¬´¦·¥rÁ}¦³¤»
ÒÔ.ÓÁ¡ºÉ° f Ä®o··/´«¹¬µ¦´·° fµ¦Á}¼oÎµÂ¨³¼oµ¤¸É¸Äµ¦´·¦¦¤Ä®o°¨o°´
Ã¥µ¥ °¤®µª·¥µ¨´¥
ÒÔ.ÔÁ¡ºÉ°¨¼ {»¦¦¤¦·¥¦¦¤Ân··/´«¹¬µÄ®o¤¸ªµ¤¦´ªµ¤µ¤´¸Ä®¤¼n··/´«¹¬µ¦¼o´
µ¦Á¸¥¨³°»·«Â¨³ÎµÁ¡È¦³Ã¥rÁ¡ºÉ°´¤Â¨³¦³Á«µ·
ÒÔ.ÕÁ¡ºÉ°nÁ¦·¤®¨´¼¦´Êµoµª·µµ¦Â¨³¦³µ¦rµª·µ¸¡Ân··/´«¹¬µ
ÒÔ.ÖÁ¡ºÉ°Îµ»Îµ¦»nÁ¦·¤Â¨³¦´¬µÅªo¹É«µµ«·¨ª´¦¦¤°´¸µ¤ °Å¥
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ÒÔ.× Á¡ºÉ°nÁ¦·¤¡¨µµ¤´¥Â¨³¡´µ»¨·£µ¡Â¨³nÁ¦·¤Ä®o··´«¹¬µÅoÄoÁª¨µªnµÄ®oÁ·
¦³Ã¥rÁ¡ºÉ°¡´µ»£µ¡¸ª· °Á°
ÒÔ.Ø Á¡ºÉ°¨¼ {Ä®o··/´«¹¬µ¤¸ªµ¤¦´·°n°Á°Â¨³´¤¤¸ªµ¤Á°ºÊ°°µ¦Â¨³µ¤µ¦Ä®o
ÎµÂ³ÎµÂ¨³Á¥Â¡¦nªµ¤¦¼oÄ®oÂn¼o°ºÉ
ÒÔ.ÙÁ¡ºÉ°nÁ¦·¤¡´µ··/´«¹¬µÄ®o¤¸»¨´¬³¸É¡¹¦³rµ¤Áµ¦¤r °¤®µª·¥µ¨´¥
ÒÔ.ÚÁ¡ºÉ°Á¥Â¡¦nºÉ°Á¸¥Â¨³Á¸¥¦·» °¤®µª·¥µ¨´¥
®¤ª¸ÉÔ
··®oµ¸É °··/´«¹¬µ
nª¸ÉÒ®oµ¸É °··/´«¹¬µ
°o ÒÕ. ··/´«¹¬µ¤¸··µ¤¦´¦¦¤¼Â®n¦µ°µµ´¦Å¥
o° ÒÖ. ··/´«¹¬µ¥n°¤¤¸··ÁnµÁ¸¥¤´Äµ¦Á oµ¦nª¤·¦¦¤Â¨³®¦º°´·¦¦¤µ¤¦³Á¸¥ o°´´
®¦º° o°Îµ®Â®n·¦¦¤´Ê
o° Ò×. ··/´«¹¬µ¥n°¤¤¸··Äµ¦¡¼µ¦Á ¸¥Á¡ºÉ°Á°Â³Á¸É¥ª´·¦¦¤nµÇn°°rµ¦´«¹¬µ
´Ê¸Êo°Å¤n ´n°¦³µ«¦³Á¸¥Â¨³ o°´´ °¤®µª·¥µ¨´¥¦ª¤´Ê´´·Â®n®¤µ¥
nª¸ÉÓ®oµ¸É °··/´«¹¬µ
°o ÒØ. ··/´«¹¬µ¤¸®oµ¸É¦´¬µÅªo¹Éµ·«µµ¡¦³¤®µ¬´¦·¥rÂ¨³µ¦¦°¦³°¦³µ·Å¥
°´¤¸¡¦³¤®µ¬´¦·¥rÁ}¦³¤» 
o° ÒÙ. ··/´«¹¬µ¤¸®oµ¸É¦´¬µÅªo¹Éªµ¤µ¤´¸ºÉ°Á¸¥Á¸¥¦·» °··/´«¹¬µÂ¨³¤®µª·¥µ¨´¥
o° ÒÚ. ··/´«¹¬µ¤¸®oµ¸Éo°·´·µ¤¦³Á¸¥ o°´´Â¨³¦³µ«¤®µª·¥µ¨´¥Ã¥Á¦n¦´
o° ÓÑ. ··/´«¹¬µ¤¸®oµ¸ÉÄ®oªµ¤¦nª¤¤º°Â¨³nª¥Á®¨º°Äµ¦ÎµÁ··¦¦¤¸É°¨o°´Ã¥µ¥Â¨³
ª´»¦³r °·¦¦¤··/´«¹¬µ¹É¤®µª·¥µ¨´¥°rµ¦··´«¹¬µ¤¦¤Â¨³»¤»¤´ ¹Ê
o° ÓÒ. ¤¸®oµ¸É °¡¨Á¤º°µ¤¦´¦¦¤¼Â®n¦µ°µµ´¦Å¥

®¤ª¸ÉÕ
°rµ¦··´«¹¬µ
o° ÓÓ.°rµ¦´«¹¬µÂn°°Á}Áoµnª´¸Ê
ÓÓ.Ò ³¦¦¤µ¦°rµ¦··´«¹¬µ
ÓÓ.Ó £µ··
ÓÓ.Ô °rµ¦¦·®µ¦··
ÓÓ.Õ £µÃ¤¦··
ÓÓ.Ö Ã¤¦··
ÓÓ.× £µ´«¹¬µ
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ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘
ÓÓ.Ø °rµ¦¦·®µ¦´«¹¬µ
ÓÓ.Ù £µÃ¤¦´«¹¬µ
ÓÓ.ÚÃ¤¦´«¹¬µ
o° ÓÔ. Á¦ºÉ°®¤µ¥ °°rµ¦··´«¹¬µÄ®oÄoÁ¦ºÉ°®¤µ¥ °¤®µª·¥µ¨´¥Ã¥£µ¥ÄoÁ¦ºÉ°®¤µ¥¤¸ºÉ°
°rµ¦··´«¹¬µÄÂn¨³nª
o° ÓÕ. Ä®oÎµ´µ °°rµ¦··´«¹¬µÂn¨³nª°¥¼n£µ¥Ä¤®µª·¥µ¨´¥Â¨³°¥¼n¸É´Ê °«¼¥rÄ®o
µ¦«¹¬µÂn¨³«¼¥r
o° ÓÖ. n°Á oµÅÎµ®oµ¸ÉÄ®o°rµ¦··´«¹¬µ·µÄ¸É¦³»¤ °£µ··/´«¹¬µªnµ³¦´¬µÅªo
Â¨³·´·µ¤ o°´´ºÉ°´¥r Â¨³·´·®oµ¸ÉÁ¡ºÉ°¦³Ã¥rÂn··/´«¹¬µÂ¨³¤®µª·¥µ¨´¥¦µ£´oµ¤ÁÈ
Áoµ¡¦³¥µ

®¤ª¸ÉÖ
£µ··/´«¹¬µ
nª¸ÉÒ´ÉªÅ
o° Ó×.ÄoºÉ°ÁÈ¤Â¨³ºÉ°¥n°´¸Ê
³¦¦¤µ¦°rµ¦··´«¹¬µ°.. 
o° ÓØ. ³¦¦¤µ¦°rµ¦··´«¹¬µ¦³°oª¥
Ó×.Òµ¥°rµ¦¦·®µ¦··Á}¦³µ
Ó×.Óµ¥°rµ¦¦·®µ¦´«¹¬µÁ}¦°¦³µ
Ó×.Ô¦³µ£µ··Á}¦¦¤µ¦
Ó×.Õ¦³µ£µ´«¹¬µÁ}¦¦¤µ¦
Ó×.Ö¦¦¤µ¦°rµ¦¦·®µ¦··Á}¦¦¤µ¦
Ó×.×¦¦¤µ¦°rµ¦¦·®µ¦´«¹¬µÁ}¦¦¤µ¦
Ó×.ØÁ¨ µ»µ¦°rµ¦¦·®µ¦··Á}¦¦¤µ¦Â¨³Á¨ µ»µ¦
Ó×.ÙÁ¨ µ»µ¦°rµ¦¦·®µ¦´«¹¬µÁ}¦¦¤µ¦Â¨³¼onª¥Á¨ µ»µ¦
o° ÓÙ. ªµ¦³ °³¦¦¤µ¦°rµ¦··´«¹¬µ¤¸Îµ®®¹Éeµ¦«¹¬µ
nª¸ÉÓ°Îµµ®oµ¸É °³¦¦¤µ¦°rµ¦··´«¹¬µ
o° ÓÚ. ¤¸°Îµµ®oµ¸É´n°Å¸Ê
ÓÚ.Ò¦³µ³¦¦¤µ¦°rµ¦··´«¹¬µ
ÓÚ.Ò.ÒÁ¦¸¥¦³»¤³¦¦¤µ¦°rµ¦··´«¹¬µÂ¨³Á}¦³µÄµ¦¦³»¤¨°
Á}¼o¸Ê µÄ¦¸¸É¤· °¦³»¤¤¸³ÂÁ¸¥Ánµ´
ÓÚ.Ò.Ó¨µ¤Á°µ¦Äµ¤³¦¦¤µ¦°rµ¦··´«¹¬µ
ÓÚ.Ò.ÔÂoÂ¨³¦³µµ´°¡´µ··´«¹¬µ
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ÓÚ.Ó¦°¦³µ³¦¦¤µ¦°rµ¦··´«¹¬µ
ÓÚ.Ó.Ò·´·®oµ¸ÉÂ¦³µÁ¤ºÉ°¦³µÅ¤n°¥¼n®¦º°Å¤nµ¤µ¦·´·®oµ¸ÉÅo
ÓÚ.ÔÁ¨ µ»µ¦
ÓÚ.Ô.Ò°°®´º°Á·¦³»¤
ÓÚ.Ô.Ó´Îµ¦µ¥µµ¦¦³»¤
ÓÚ.Ô.ÔÁÈÂ¨³¦ª¦ª¤Á°µ¦nµÇ
ÓÚ.Ô.Õ®oµ¸É°ºÉÇ°´Á¸É¥ª´·¦¦¤ °³¦¦¤µ¦°rµ¦··/´«¹¬µ
ÓÚ.Õ³¦¦¤µ¦°rµ¦··´«¹¬µ
ÓÚ.Õ.Ò¡·µ¦µÁ¡ºÉ°ªµÃ¥µ¥Â¨³Âªµµ¦ÎµÁ·µÃ¦µ¦ªµ¤¦nª¤¤º°¦³®ªnµ°rµ¦
®µ¦··Â¨³°rµ¦¦·®µ¦´«¹¬µÃ¥Ä®o°¨o°´Ã¥µ¥ °¤®µª·¥µ¨´¥°´³Îµ¤µ¹ÉºÉ°Á¸¥Â¨³Á¸¥¦·»
ÓÚ.Õ.ÓÎµÃ¥µ¥Â¨³Âªµµ¦ÎµÁ·µÃ¦µ¦ªµ¤¦nª¤¤º°¦³®ªnµ°rµ¦¦·®µ¦··
³°rµ¦¦·®µ¦´«¹¬µÅ·´·µ¤°Îµµ®oµ¸É
®¤ª¸É×
£µ··/´«¹¬µ
nª¸ÉÒ´ÉªÅ
o° ÔÑ.£µ··/´«¹¬µÄoºÉ°ÁÈ¤Â¨³ºÉ°¥n°´¸Ê
ÔÑ.Ò£µ··¤®µª·¥µ¨´¥¦µ£´oµ¤ÁÈÁoµ¡¦³¥µ..
ÔÑ.Ó£µ´«¹¬µ¤®µª·¥µ¨´¥¦µ£´oµ¤ÁÈÁoµ¡¦³¥µ«..
o° ÔÒ.£µ··/´«¹¬µ¦³°oª¥¼oÂ··/´«¹¬µ®¤¼nÁ¦¸¥¨³®¹É
 o° ÔÓ. °·µ¦¸®¦º°¦°°·µ¦¸¼oÅo¦´µ¦¤°®¤µ¥Á}¼o¨µ¤ÄÎµ´ÉÂn´Ê³¦¦¤µ¦£µ··/
´«¹¬µÂ¨³®¦º°ÎµÂ®nnµÇ °£µ··/´«¹¬µÃ¥Ä®o¼onª¥°·µ¦¸®¦º°¼o°Îµª¥µ¦°¡´µ··´«¹¬µÁ}¼o
Á°Ä®oÂn´ÊÂ¨³·´·®oµ¸É£µ¥Äª´¸É·®oµ¤¸µ¤ °eµ¦«¹¬µ´ÊÇ
 o° ÔÔ. ªµ¦³ °£µ··/´«¹¬µ¤¸Îµ®®¹Éeµ¦«¹¬µ³¦¦¤µ¦£µ··/´«¹¬µ³Îµ¦
ÎµÂ®nÅoÅ¤nÁ·°ªµ¦³·n°´
 o° ÔÕ. »¤´· °¤µ·£µ··/´«¹¬µ¤¸´¸Ê
ÔÕ.ÒÁ}··£µ·®¦º°´«¹¬µÃ¦µ¦¡·Á«¬ °¤®µª·¥µ¨´¥
ÔÕ.ÓÁ}¤µ·£µ··/´«¹¬µÄ£µµ¦«¹¬µ¸É«¹¬µ°¥¼nÁnµ´Ê
ÔÕ.ÔÅ¤n°¥¼nÄ¦³®ªnµo°Ã¬¡´µ¦Á¦¸¥
ÔÕ.ÕÅ¤nÁ}³¦¦¤µ¦°rµ¦¦·®µ¦··/´«¹¬µ³¦¦¤µ¦Ã¤¦··³Â¨³¦¦¤µ¦
Ã¤¦´«¹¬µ«¼¥rÄ®oµ¦«¹¬µ
 o° ÔÖ. µ¦Åo¤µ¹É¦³µ£µ··/´«¹¬µÄ®oÄoª·¸¦¦®µ®¦º°Á¨º°´Êµ¤¦³µ« °¤®µª·¥µ¨´¥
 o° Ô×. Ä®o¦³µ£µ··/´«¹¬µÁ°ºÉ°³¦¦¤µ¦£µ··/´«¹¬µÁ¡ºÉ°Îµ¦ÎµÂ®n´n°Å¸Ê¦°
¦³µ£µÁ¨ µ»µ¦Á®¦´·¦³µ´¤¡´rÂ¨³ÎµÂ®n°ºÉÇµ¤ªµ¤Á®¤µ³¤Á°n°°·µ¦¸®¦º°¼oÅo¦´
¤°®¤µ¥Á¡ºÉ°¡·µ¦µÂn´Ê
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คคณะวิ
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๒๕๕๘
°o ÔØ. Ä®o¤µ·£µ··/´«¹¬µ¦¦®µ¼oÁ oµÎµ¦ÎµÂ®nÁ}³¦¦¤µ·µ¦¦³Îµ£µ··/´«¹¬µµ¤
ªµ¤Á®¤µ³¤Â¨³Á°n°°·µ¦¸®¦º°¼oÅo¦´¤°®¤µ¥Ân´Ê
o° ÔÙ. ³¦¦¤µ¦Â¨³³¦¦¤µ·µ¦o°Åo¦´³ÂÁ¨¸É¥³¤Å¤nÉÎµªnµÓ.ÑÑª´Îµ¦ÎµÂ®n
¥Áªo··/´«¹¬µ¸ÉÁ oµÄ®¤nÄeµ¦«¹¬µ´ÊÇ
o° ÔÚ. ¦³µ£µ··o°Á}¼o¸É¨³Á¸¥Á¦¸¥¤µÂ¨oªÅ¤nÉÎµªnµ¸É£µµ¦«¹¬µª´¸É¤´¦Á oµ¦´
µ¦¦¦®µ®¦º°Á¨º°´Êµ¤¦³µ« °¤®µª·¥µ¨´¥Â¨³o°Å¤nÎµ¦ÎµÂ®nªµ¦³n°ÁºÉ°
o° ÕÑ. ¦³µ£µ´«¹¬µo°Á}¼o¸É¨³Á¸¥Á¦¸¥¤µÂ¨oªÅ¤nÉÎµªnµ°£µµ¦«¹¬µª´¸¤´¦
Á oµ¦´µ¦¦¦®µ®¦º°Á¨º°´Êµ¤¦³µ« °¤®µª·¥µ¨´¥Â¨³o°Å¤nÎµ¦ÎµÂ®nªµ¦³n°ÁºÉ°
o° ÕÒ. µ¦Á¨º°´Ê¦³µ£µ³o°Á¦È·Ê£µ¥ÄÁº°»¤£µ¡´r °eµ¦«¹¬µ´ÊÇ
o° ÕÓ. ¤µ·£µ··/´«¹¬µ³¦¦¤µ¦³¦¦¤µ·µ¦¡oµÎµÂ®nÁ¤ºÉ°
ÕÓ.Òµ¥
ÕÓ.Ó¨µ°°
ÕÓ.Ô¡oÎµÂ®nµ¤ªµ¦³
ÕÓ.Õ¡´µ¦Á¦¸¥Ä¦³®ªnµ¸ÉÎµ¦ÎµÂ®n
ÕÓ.Ö¤®µª·¥µ¨´¥¡·µ¦µÄ®o¡oµÎµÂ®n
ÕÓ.×¤µ·£µ··/´«¹¬µ°°Á¸¥Á·ªnµ°Äµ¤ °Îµª¤µ·´Ê®¤Ä®o¡oµ
ÎµÂ®n
o° ÕÔ.Ä¦¸¸É¤µ·£µ¡ °¤µ·£µ·Ê»¨Ä ³¸É¥´Á®¨º°¦³¥³Áª¨µÁ·®·ª´n°ª´¸ÉÒÖ
¤¸µ¤ °eµ¦«¹¬µ´ÊÇÄ®oÎµµ¦Á¨º°¼oÂ··/´«¹¬µÁ¡ºÉ°Îµ¦ÎµÂ®n¤µ·£µ··/´«¹¬µÂÁ·¤Ä®o¤¸
ªµ¦³µ¦Îµ¦ÎµÂ®nÁnµ´¦³¥³Áª¨µ¸ÉÁ®¨º°
o° ÕÕ.¦³¤µ£µ··/´«¹¬µÅo¤µµ
ÕÕ.Ò¦³¤µµÁ·nµ·¦¦¤··/´«¹¬µ
ÕÕ.ÓÁ·¦µ¥Åo°ºÉÇ
nª¸ÉÓ°Îµµ®oµ¸É °£µ··/´«¹¬µ
o° ÕÖ. £µ··/´«¹¬µ¤¸°Îµµ®oµ¸É´n°Å¸Ê
ÕÖ.Ò¡·µ¦µÄ®oªµ¤Á®È°®¦º°Å¤nÁ®È°n°Ã¥µ¥Ã¦µ¦Â¨³¦³¤µ °³¦¦¤µ¦
°rµ¦¦·®µ¦··/´«¹¬µÃ¤¦··/´«¹¬µ¤¦¤Â¨³»¤»¤
ÕÖ.Ó¡·µ¦µÁ¦ºÉ°¦µª¦o°» r®¦º° o°Á°Â³ °··/´«¹¬µ®¦º°¨»n¤··/´«¹¬µµ¤ o°Á° °
³¦¦¤µ·µ¦¸ÉÁ¸É¥ª o°Á°n°¤®µª·¥µ¨´¥nµ°¡´µ··´«¹¬µµ¤¨Îµ´Â¨³¦µ¥µ¨Ä®o°rµ¦¦·®µ¦
··/´«¹¬µ¦µ
ÕÖ.Ô¦ª°µ¦Îµµ °³¦¦¤µ¦°rµ¦¦·®µ¦··/´«¹¬µÃ¤¦··/´«¹¬µ¦ª°
µ¦Á·Â¨³´¸ °°rµ¦¦·®µ¦··/´«¹¬µÃ¤¦··/´«¹¬µ¨°¡·µ¦µ¦µ¥µÁ¸É¥ª´¦µ¥¦´ –¦µ¥nµ¥
®¦º°µ¦Åo¦´´»´Êµoµµ¦Á·Â¨³ª´»¹É³¦¦¤µ¦°rµ¦¦·®µ¦··/´«¹¬µ£µ··/´«¹¬µÃ¤¦
··/´«¹¬µ¤¦¤®¦º°»¤»¤Åo¦´¤µ
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ÕÖ.Õ·µ¤Â¨³¦³Á¤·¨µ¦ÎµÁ··¦¦¤ °°rµ¦¦·®µ¦··/´«¹¬µÃ¤¦··/´«¹¬µ
¤¦¤Â¨³»¤»¤
ÕÖ.ÖÁ°ªµ¤·Á®ÈÄµ¦ÎµÁ··¦¦¤ °°rµ¦¦·®µ¦··/´«¹¬µÃ¤¦··/´«¹¬µ¤¦¤
Â¨³»¤»¤
ÕÖ.× Ád°£·¦µ¥³¦¦¤µ¦°rµ¦¦·®µ¦··/´«¹¬µÃ¤¦··/´«¹¬µ´Ê³®¦º°¦µ¥»¨
Á¤ºÉ°Á·Á®» o°ÄÁ¸É¥ª´µ¦ÎµÁ·µ °³¦¦¤µ¦°rµ¦··´«¹¬µµ¦¨¤·Å¤nÅªoªµÄo°¤¸³ÂÁ¸¥ °
¤µ·Å¤no°¥ªnµ°Äµ¤ °¤µ·´Ê®¤
ÕÖ.ØÁ¤ºÉ°¤¸µ¦¨¤·ÅªoÅªoªµÄÄ®o¦³µ£µ··/´«¹¬µÁ°nµ°¡´µ··´«¹¬µn°
°·µ¦¸Ä®o°°¦¦¤µ¦¦·®µ¦°rµ¦··´«¹¬µÃ¤¦··/´«¹¬µ´Ê³®¦º°¦µ¥»¨
o° Õ×. °Îµµ®oµ¸É °³¦¦¤µ·µ¦£µ··/´«¹¬µÂn¨³ iµ¥¤¸´¸Ê
Õ×.Ò «¹¬µÂ¨³ÁÈ o°¤¼¨ÎµÁ·µ¦ °°rµ¦··´«¹¬µÁ¡ºÉ°Îµ¤µÁ°n°£µ··/´«¹¬µÄ¦¸
µ¤¸ÉÁ®È¤ª¦
Õ×.Ó«¹¬µÂ¨³¡·µ¦µÁ¦ºÉ°¦µª¦o°» r®¦º° o°Á°Â³ °··´«¹¬µ®¦º°¨»n¤··/´«¹¬µ®µ
Á®È¤ª¦Ä®oÎµÁ°n°¸É¦³»¤£µÁ¡ºÉ°¦nª¤¡·µ¦µÎµÁ°n°¤®µª·¥µ¨´¥n°Å
Õ×.Ô ¦ª°Á°µ¦Á¸É¥ª´µ¦ÎµÁ·µ¦ °°rµ¦··´«¹¬µ®¦º°®nª¥µ°ºÉ¸É´´°rµ¦
¦·®µ¦··/´«¹¬µÃ¤¦··/´«¹¬µÄµ¦¦ª°´¨nµªÄ®o°rµ¦··´«¹¬µÂÁ°µ¦n°³¦¦¤µ·µ¦
o° ÕØ. ³¦¦¤µ·µ¦¤¸ªµ¦³Ánµ¸É£µ··/´«¹¬µÎµ®ÂnÅ¤nÁ·ªµ¦³ °£µ··/´«¹¬µ
o° ÕÙ. ³¦¦¤µ¦£µ··/´«¹¬µ¤¸°Îµµ´n°Å¸Ê
ÕÙ.Ò¦³µ£µ··/´«¹¬µ
ÕÙ.Ò.ÒÁ¦¸¥¦³»¤£µ··/´«¹¬µÂ¨³Á}¦³µµ¦¦³»¤¨°Á}¼o¸Ê µÄ¦¸¸É¤·
°¸É¦³»¤¤¸³ÂÁ¸¥Ánµ´
ÕÙ.Ò.Ó¨µ¤Á°µ¦Äµ¤£µ··/´«¹¬µ
ÕÙ.Ò.ÔÁ}¼oÂ °£µ··/´«¹¬µÄ·¦¦¤£µ¥°¤®µª·¥µ¨´¥
ÕÙ.Ò.ÕÁ°ºÉ°³¦¦¤µ¦¦·®µ¦£µ··/´«¹¬µÁ¡ºÉ° °°»¤´·Ân´ÊÂ¨³·´·£µ¦·ÄÇ
°£µ··/´«¹¬µ´n°Å¸Ê
 ( Ò) ¦°¦³µ£µ··/´«¹¬µ
( Ó) Á¨ µ»µ¦
( Ô) °ºÉÇµ¤¸ÉÁ®È¤ª¦
ÕÙ.Ò.Ö·n°¦³µµ´°rµ¦¦·®µ¦··/´«¹¬µÂ¨³Ã¤¦··/´«¹¬µ
ÕÙ.Ò.×Á°Â¨³¦µ¥µµ¦ÎµÁ··¦¦¤ÄÇ °£µ··/´«¹¬µn°°¡´µ··
´«¹¬µÂ¨³µ¦¦³»¤£µ··/´«¹¬µ
ÕÙ.Ò.ØÁ¥Â¡¦n o°¤¼¨ nµªµ¦Á¸É¥ª´·¦¦¤ °··/´«¹¬µ
ÕÙ.Ó¦°¦³µ£µ´«¹¬µ
ÕÙ.Ó.Ò·´·®oµ¸ÉÂ¦³µ£µÁ¤ºÉ°¦³µ£µÅ¤n°¥¼n®¦º°Å¤nµ¤µ¦·´·®oµ¸ÉÅo
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··´«¹¬µ
nª¸ÉÔµ¦¦³»¤
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¦³»¤ª·µ¤´£µ··/´«¹¬µ
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¦³Ã¥rn°··/´«¹¬µÂ¨³¤®µª·¥µ¨´¥Ã¥µ¤µ¦ÎµÁ·µ¦ÅoÄ¦¸´n°Å¸Ê
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o° ÖÓ. µ¦¦³»¤£µ··/´«¹¬µo°¤¸¤µ·Á oµ¦nª¤¦³»¤Å¤no°¥ªnµ¹É®¹ÉÂnoµÅ¤n¦Ä®o¤µ·
Á oµ¦nª¤¦³»¤¤µªnµµ¤· ¹ÊÅÁ° °Ád¦³»¤Â¨³¨¤·Åo
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®¤ª¸É×
°rµ¦¦·®µ¦··/´«¹¬µ
nª¸ÉÒ´ÉªÅ
o° Ö×. °rµ¦¦·®µ¦··/´«¹¬µÄoºÉ°ÁÈ¤Â¨³ºÉ°¥n°´¸Ê
Ö×.Ò°rµ¦¦·®µ¦··¤®µª·¥µ¨´¥¦µ£´oµ¤ÁÈÁoµ¡¦³¥µ°..
Ö×.Ó°rµ¦¦·®µ¦´«¹¬µ¤®µª·¥µ¨´¥¦µ£´oµ¤ÁÈÁoµ¡¦³¥µ°«..
o° ÖØ.°rµ¦¦·®µ¦··/´«¹¬µ¦³°oª¥
ÖØ.Òµ¥°rµ¦¦·®µ¦··/´«¹¬µ
ÖØ.Ó°»µ¥°rµ¦¦·®µ¦··/´«¹¬µ
ÖØ.Ôµ¥Ã¤¦··®¦º°µ¥Ã¤¦´«¹¬µÁ}¦¦¤µ¦
ÖØ.ÕÁ¨ µ»µ¦
ÖØ.ÖÁ®¦´·
ÖØ.×ÎµÂ®nnµÇµ¤¸ÉÁ®È¤ª¦
o° ÖÙ.»¤´· °³¦¦¤µ¦°rµ¦¦·®µ¦··/´«¹¬µ¤¸´¸Ê
ÖÙ.ÒÁ}··£µ·®¦º°´«¹¬µÃ¦µ¦¡·Á«¬¤®µª·¥µ¨´¥¦µ£´oµ¤ÁÈÁoµ¡¦³¥µ
ÖÙ.ÓÁ}³¦¦¤µ¦°rµ¦¦·®µ¦··/´«¹¬µÄ£µµ¦«¹¬µ¸É«¹¬µ°¥¼nÁnµ´Ê
ÖÙ.ÔÁ}¼o¸É¤¸ªµ¤¦³¡§·¸Å¤nÁ¥¼¨Ã¬µ¤¦³µ« °¤®µª·¥µ¨´¥¦µ£´oµ¤ÁÈÁoµ¡¦³¥µ
¥ÁªoÃ¬ªnµ¨nµª´Áº°®¦º°¼´³Âªµ¤¦³¡§·Å¤nÁ·ÓÑ³Â
ÖÙ.Õµ¥°rµ¦¦·®µ¦··Â¨³°»µ¥°rµ¦¦·®µ¦··o°Á}¼o¸É¨³Á¸¥Á¦¸¥¤µÂ¨oªÅ¤nÉÎµ
ªnµ¸É£µµ¦«¹¬µª´¦´¤´¦Á¨º°´Ê
ÖÙ.Öµ¥°rµ¦¦·®µ¦´«¹¬µÂ¨³°»µ¥°rµ¦¦·®µ¦´«¹¬µo°¨³Á¸¥Á¦¸¥¤µÂ¨oªÅ¤nÉÎµ
ªnµ°£µµ¦«¹¬µª´¦´¤´¦Á¨º°´Ê
ÖÙ.×®¨´µÅo¦´µ¦Ân´Êµ¤®µª·¥µ¨´¥Â¨oªo°¨³Á¸¥Á¦¸¥¨°¦³¥³Áª¨µÄeµ¦«¹¬µ¸É
Îµ¦ÎµÂ®n
ÖÙ.Ø³¦¦¤µ¦°rµ¦¦·®µ¦··/´«¹¬µo°Å¤n¤¸ÎµÂ®n°ºÉÄÄ£µ··/´«¹¬µ
ÖÙ.ÙÁ}¼oÁ¸¥¨³¡¦o°¤¸É³·´·µÄ®o´°rµ¦¦·®µ¦··/´«¹¬µÂ¨³¤®µª·¥µ¨´¥
o° ÖÚ.µ¥°rµ¦¦·®µ¦··/´«¹¬µo°¤µµµ¦Á¨º°´ÊÃ¥Ä®o¼oÁ¨º°´Ê¨³ÂÄ®o¼o¤´¦ÅoÁ¡¸¥
®¹É¼o¸ÉÅo³ÂÁ¸¥¼»³Åo¦´µ¦Á¨º°´Êoµ¼o¤´¦Åo³Â¼»Ánµ´Ä®oÁ¨º°´ÊÁ¡µ³¼o¤´¦¸ÉÅo³Â
¼»Ánµ´ªnµ³Åo¼o¸ÉÅo³Â¼»Á¡¸¥Á¸¥ª
o° ×Ñ.µ¦´µ¦Á¨º°´Êµ¥°rµ¦¦·®µ¦··/´«¹¬µÄ®o°¡´µ··´«¹¬µÁ° °Ân´Ê
³¦¦¤µ¦´µ¦Á¨º°´ÊÃ¥¤¸¦°°·µ¦¸¸ÉÅo¦´¤°®¤µ¥Á}¦³µÂ¨³³¦¦¤µ¦°¸Îµª®¹Éµ¤¸É
Á®È¤ª¦Ân³o°¦³°oª¥´ªÂ··/´«¹¬µÅ¤no°¥ªnµ¹É®¹É °³¦¦¤µ¦Â¨³Ä®o´ÎµÁ}¦³µ« °µ
¤®µª·¥µ¨´¥
o° ×Ò.°·µ¦¸®¦º°¦°°·µ¦¸¼oÅo¦´µ¦¤°®¤µ¥Á}¼o¨µ¤ÄÎµ´ÉÂn´Êµ¥°rµ¦¦·®µ¦··/
´«¹¬µ®¦º°ÎµÂ®nnµÇ °°rµ¦¦·®µ¦··/´«¹¬µÃ¥Ä®o¼onª¥°·µ¦¸®¦º°¼o°Îµª¥µ¦°¡´µ··´«¹¬µ
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´Ê¸Êo°Å¤nÁ·ª´¸ÉÒÖ¤¸µ¤ °»e
o° ×Ó.³¦¦¤µ¦°rµ¦¦·®µ¦··/´«¹¬µÎµ¦ÄÎµÂ®nÅo¦µª¨³®¹Ée
o° ×Ô.Ä®o¤¸°µµ¦¥r¸É¦¹¬µ°rµ¦¦·®µ¦´«¹¬µ°¥nµo°¥®¹É

nª¸ÉÓ°Îµµ®oµ¸É
 o° ×Õ. ³¦¦¤µ¦°rµ¦¦·®µ¦··/´«¹¬µ¤¸°Îµµ®oµ¸É´¸Ê
×Õ.ÒÎµ®Ã¥µ¥Â¨³Âªµµ¦¦·®µ¦µÄ®o°¨o°´ª´»¦³rÄµ¦ÎµÁ··¦¦¤ °
··/´«¹¬µÄ o°®¹ o°·µ¤Â®n¦³Á¸¥¸Ê´Ê¸ÊÄ®o°rµ¦¦·®µ¦··/´«¹¬µÂ¨Ã¥µ¥n°£µ··/
´«¹¬µ£µ¥Äµ¤·ª´´µª´Ád£µÁ¦¸¥´Å
×Õ.Óµ¦ªµÂÂ¨³´ÎµÃ¦µ¦´·¦¦¤nµÇo°Åo¦´ªµ¤Á®È°µ°µµ¦¥r¸É¦¹¬µ»¦´Ê
×Õ.ÔÃ¦µ¦®¦º°·¦¦¤ÄÇ¸ÉÎµ¦nª¤´Ä®o°rµ¦¦·®µ¦··°rµ¦¦·®µ¦´«¹¬µÃ¤¦··
³Ã¤¦´«¹¬µn´ªÂ¸ÉÁ¸É¥ª o°°¥nµo°¥°Á oµ¦nª¤¦³»¤Á¡ºÉ°Á°Ã¦µ¦
×Õ.ÕÁ°Ã¦µ¦·¦¦¤Â¨³¦³¤µÁ¡ºÉ°Ä®o£µ··/´«¹¬µ¡·µ¦µ°»¤´·£µ¥ÄÚÑª´´
µª´¸ÉÅo¦´µ¦Ân´Ê
×Õ.Ö¦·®µ¦µÂ¨³ÎµÁ··¦¦¤ °°rµ¦¦·®µ¦··/´«¹¬µµ¤¸ÉÅoÂ¨n°£µ··/´«¹¬µ
×Õ.×¼Â¨Ä®oµ¦´»µ¦ÎµÁ·µ °¤¦¤nµÇ®¦º°¦³µµ·¦¦¤¦³®ªnµ³«¼¥rÄ®o
µ¦«¹¬µ
×Õ.Ø¦·®µ¦µÂ¨³ÎµÁ··¦¦¤¸ÉÅo¦´¤°®¤µ¥µ°¡´µ··´«¹¬µ¸ÉÁ}·¦¦¤¦³Îµe
®¦º°·¦¦¤¦nª¤´nª¦µµ¦£µ¥°
×Õ.ÙÁ° °Ân´Ê··/´«¹¬µ®¦º°°»¦¦¤µ¦n°¤®µª·¥µ¨´¥Á¡ºÉ°·´·µnµÇµ¤¸É
³¦¦¤µ¦°rµ¦¦·®µ¦··/´«¹¬µÁ®È¤ª¦
×Õ.ÚÎµÁ·µ¦Á·nµ¥Á··¦¦¤··/´«¹¬µÅÄoÄÃ¦µ¦nµÇ¸ÉÅo¦´°»¤´·µ£µ··/
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×Õ.ÒÑ Á}«¼¥r¨µµ¦¦oµªµ¤´¤¡´rÂ¨³ªµ¤Á oµÄ°´¸¦³®ªnµ··/´«¹¬µÂ¨³°µµ¦¥r
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³¦¦¤µ¦´Ê®¤¹³¦°r¦³»¤
 o° ××. µ¦¦³»¤»¦´Êo°¤¸°µµ¦¥r¸É¦¹¬µÁ oµ¦nª¤¦³»¤
 o° ×Ø. µ¦¨¤·ª··´¥{®µÄÇÄ®oº°Á¸¥ oµ¤µÁ}Ároµ³ÂÁ¸¥Ánµ´Ä®o¦³µÄ¸É¦³»¤
°°Á¸¥Á¡·É¤°¸Á¸¥®¹ÉÁ}Á¸¥¸Ê µÂ¨³º°Á}¸É·Ê»
 o° ×Ù. Ä®o¦µ¥µ¨µ¦¦³»¤n°¤®µª·¥µ¨´¥Ã¥nµ¼onª¥°·µ¦¸®¦º°¼o°Îµª¥µ¦°¡´µ··
´«¹¬µ£µ¥ÄÁÈª´´ÂnÁ¦È·Êµ¦¦³»¤
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o° ×Ú. ³¦¦¤µ¦°rµ¦¦·®µ¦··/´«¹¬µ¡oÎµÂ®nÄ¦¸n°Å¸Ê
×Ú.Òµ¥
×Ú.Ó¨µ°°
×Ú.Ô¡oÎµÂ®nµ¤ªµ¦³
×Ú.Õ¡´µ¦Á¦¸¥Ä¦³®ªnµ¸ÉÎµ¦ÎµÂ®n
×Ú.Ö¤®µª·¥µ¨´¥¡·µ¦µÄ®o¡oµÎµÂ®n
×Ú.×£µ··/´«¹¬µ¨¤·Å¤nÅªoªµÄµ¥°rµ¦¦·®µ¦··/´«¹¬µµ¤ o°ÕÖ.Ø
o° ØÑ.Á¤ºÉ°³¦¦¤µ¦°rµ¦¦·®µ¦··/´«¹¬µ¡oµÎµÂ®nµ¤ o°×Ú.×o°¤°µÄ®o
³¦¦¤µ¦°rµ¦¦·®µ¦··/´«¹¬µ»Ä®¤n®¦º°°¡´µ··´«¹¬µÄ®oÁ¦¸¥¦o°¥£µ¥Äµ¤·ª´Ã¥o°¦³Îµ
Á}¨µ¥¨´¬r°´¬¦
o° ØÒ.Á¤ºÉ°ÎµÂ®n¦¦¤µ¦°rµ¦¦·®µ¦··/´«¹¬µªnµ¨µ¤ o°×ÚÄ®oµ¥°rµ¦¦·®µ¦··/
´«¹¬µ¡·µ¦µ¼o¸ÉÁ®¤µ³¤Â¨oªÁ°n°¤®µª·¥µ¨´¥Á¡ºÉ°Ân´ÊÎµ¦ÎµÂ®n¸Éªnµ¨Ã¥°¥¼nÄÎµÂ®nÁ¡¸¥Ánµªµ¦³¸É
Á®¨º°°¥¼n °¼o¹ÉÁ oµ¦´ÎµÂ®nÂ
Ä¦¸¸Éµ¥°rµ¦¦·®µ¦··/´«¹¬µ¡oµÎµÂ®nµ¤ o°×ÚÂ¨³Á®¨º°¦³¥³Áª¨µÄµ¦Îµ¦
ÎµÂ®no°¥ªnµ®·ª´Ä®o°¡´µ··´«¹¬µ¡·µ¦µÁ°ºÉ°¼o¦´¬µµ¦rÄÎµÂ®nÅ¦ªµ¦³¸ÉÁ®¨º°°¥¼n
o° ØÓ.³¦¦¤µ¦°rµ¦¦·®µ¦··/´«¹¬µ¤¸··Á oµ¦nª¤¦³»¤Â¨³Â¨ o°ÁÈ¦·®¦º°Âªµ¤
·Á®ÈÄ¸É¦³»¤£µ··/´«¹¬µÂnÅ¤n¤¸··°°Á¸¥¨³Â
o° ØÔ.¦³¤µµ¦ÎµÁ·µ °°rµ¦¦·®µ¦··/´«¹¬µÅoµ
ØÔ.Ò¦³¤µµÁ··¦¦¤··/´«¹¬µ
ØÔ.ÓÁ·¸É¤¸¼o¦·µÄ®oÂn°rµ¦¦·®µ¦··/´«¹¬µ
ØÔ.ÔÁ·¸É¤®µª·¥µ¨´¥´¦¦Ä®o
ØÔ.ÕÁ·µµ¦®µ¦µ¥Åo °°rµ¦¦·®µ¦··/´«¹¬µ
ØÔ.ÖÁ·¨¦³Ã¥r¸ÉÁ·µ¦³¤µ °°rµ¦¦·®µ¦··/´«¹¬µ
®¤ª¸ÉØ
£µÃ¤¦··³/£µÃ¤¦´«¹¬µ«¼¥rÄ®oµ¦«¹¬µ
nª¸ÉÒ´ÉªÅ
°o ØÕ.£µÃ¤¦··³£µÃ¤¦´«¹¬µ«¼¥rÄ®oµ¦«¹¬µÁ¦¸¥ºÉ°ÁÈ¤ªnµ£µÃ¤¦··Â¨oªn°oµ¥
oª¥ºÉ°³´ÊÇ®¦º°£µÃ¤¦´«¹¬µ«¼¥rÄ®oµ¦«¹¬µÂ¨oªn°oµ¥oª¥ºÉ°«¼¥rÄ®oµ¦«¹¬µ´ÊÇ
o° ØÖ.£µÃ¤¦··³Â¨³£µÃ¤¦´«¹¬µ«¼¥rµ¦«¹¬µÁ¦¸¥ºÉ°ÁÈ¤ªnµ
ØÑ.Ò¦³µ£µÃ¤¦··Â¨oªn°oµ¥oª¥ºÉ°³´ÊÇ®¦º°¦³µ£µÃ¤¦´«¹¬µ«¼¥rÄ®o
µ¦«¹¬µÂ¨oªn°oµ¥oª¥ºÉ°«¼¥rÄ®oµ¦«¹¬µ´ÊÇ
ØÑ.Ó¦°¦³µ£µÃ¤¦··Â¨oªn°oµ¥oª¥ºÉ°³´ÊÇ®¦º°¦°¦³µ£µÃ¤¦´«¹¬µ
«¼¥rÄ®oµ¦«¹¬µÂ¨oªn°oµ¥oª¥ºÉ°«¼¥rÄ®oµ¦«¹¬µ´ÊÇ
ØÑ.ÔÁ¨ µ»µ¦
ØÑ.ÕÁ®¦´·
ØÑÖ³¦¦¤µ¦ iµ¥°ºÉÇµ¤¸ÉÁ®È¤ª¦
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°o Ø×. £µÃ¤¦··³®¦º°£µÃ¤¦´«¹¬µ«¼¥rÄ®oµ¦«¹¬µ¦³°oª¥¤µ·¸ÉÁ}¼oÂ··
®¦º°´«¹¬µ °³®¦º°«¼¥rÄ®oµ¦«¹¬µ®¤¼nÁ¦¸¥¨³®¹É
o° ØØ. ¸®¦º°¼o°Îµª¥µ¦«¼¥rÁ}¼oÁ°Ä®o°·µ¦¸¼o¨µ¤ÄÎµ´ÉÂn´Ê³¦¦¤µ¦£µÃ¤¦
··³®¦º°£µÃ¤¦«¼¥rÄ®oµ¦«¹¬µ®¦º°ÎµÂ®nnµÇ£µ¥Ä·®oµª´´Ânª´¸ÉÅo¦´µ¦Á¨º°´Ê
o° ØÙ. ªµ¦³ °£µÃ¤¦··³®¦º°£µÃ¤¦´«¹¬µ«¼¥rÄ®oµ¦«¹¬µ¤¸Îµ®®¹Ée
³¦¦¤µ¦£µÃ¤¦··³®¦º°£µÃ¤¦´«¹¬µ«¼¥rÄ®oµ¦«¹¬µ³Îµ¦ÎµÂ®nÅoÅ¤nÁ·°ªµ¦³·n°´
o° ØÚ. »¤´· °¤µ·£µÃ¤¦³®¦º°«¼¥rÄ®oµ¦«¹¬µ¤¸´¸Ê
ØÚ.ÒÁ}·· °³®¦º°´«¹¬µÃ¦µ¦¡·Á«¬ °«¼¥rÄ®oµ¦«¹¬µ
ØÚ.ÓÅ¤n°¥¼nÄ¦³®ªnµo°Ã¬¡´µ¦Á¦¸¥
ØÚ.ÔÅ¤nÁ}³¦¦¤µ¦Ã¤¦··³®¦º°Ã¤¦´«¹¬µ«¼¥rÄ®oµ¦«¹¬µ
o° ÙÑ. µ¦Åo¤µ¹É¦³µ£µÃ¤¦··³®¦º°Ã¤¦´«¹¬µ«¼¥rÄ®oµ¦«¹¬µÄ®oÄoª·¸µ¦¦¦®µ®¦º°
Á¨º°´Êµ¤¦³µ« °³®¦º°«¼¥rÄ®oµ¦«¹¬µÁ}¦µªÇÅ
o° ÙÒ. Ä®o¦³µ£µÃ¤¦··³®¦º°Ã¤¦´«¹¬µ«¼¥rÄ®oµ¦«¹¬µÁ°ºÉ°³¦¦¤µ¦Ã¤¦
³®¦º°Ã¤¦´«¹¬µ«¼¥rÄ®oµ¦«¹¬µµ¼oÂ··/´«¹¬µÁ¡ºÉ°Îµ¦ÎµÂ®n´n°Å¸Ê¦°¦³µ£µÁ¨ µ»µ¦
Á®¦´·¦³µ´¤¡´rÂ¨³ÎµÂ®n°ºÉÇµ¤ªµ¤Á®¤µ³¤Á°n°°·µ¦¸®¦º°¼oÅo¦´¤°®¤µ¥Ân´Ê
o° ÙÓ. Ä®o¤µ·£µÃ¤¦··³®¦º°Ã¤¦´«¹¬µ«¼¥rÄ®oµ¦«¹¬µ¦¦®µ¼oÁ oµÎµ¦ÎµÂ®nÁ}
³¦¦¤µ·µ¦¦³Îµ£µÃ¤¦··³®¦º°Ã¤¦´«¹¬µ«¼¥rÄ®oµ¦«¹¬µµ¤ªµ¤Á®¤µ³¤Â¨³Á°n°°·µ¦¸
®¦º°¼oÅo¦´¤°®¤µ¥Ân´Ê
o° ÙÔ. ¦³µ£µÃ¤¦··³®¦º°Ã¤¦´«¹¬µ«¼¥rÄ®oµ¦«¹¬µo°Á}¼o¸É¨³Á¸¥Á¦¸¥¤µÂ¨oªÅ¤n
ÉÎµªnµ°£µµ¦«¹¬µª´¦´¤´¦Á¨º°´ÊÂ¨³o°Å¤nÎµ¦ÎµÂ®nªµ¦³n°ÁºÉ°
o° ÙÕ. ¤µ·£µÃ¤¦··³®¦º°Ã¤¦£µ´«¹¬µ«¼¥rÄ®oµ¦«¹¬µ¡oµÎµÂ®nÁ¤ºÉ°
ÙÕ.Òµ¥
ÙÕ.Ó¨µ°°
ÙÕ.Ô¡oÎµÂ®nµ¤ªµ¦³
ÙÕ.Õ¤®µª·¥µ¨´¥¡·µ¦µÄ®o¡oµÎµÂ®n
ÙÕ.Ö¤µ·£µ··°°Á¸¥Á·ªnµ°Äµ¤ °¤µ·´Ê®¤Ä®o¡oµÎµÂ®n
o° ÙÖ. ¦³¤µ£µÃ¤¦·³®¦º°Ã¤¦´«¹¬µ«¼¥rÄ®oµ¦«¹¬µÅo¤µµ
ÙÖ.Ò¦³¤µµÁ·nµ·¦¦¤·³®¦º°´«¹¬µ °«¼¥rÄ®oµ¦«¹¬µ
ÙÖ.ÓÁ·¦µ¥Åo°ºÉÇ
nª¸ÉÓ°Îµµ®oµ¸É °£µÃ¤¦··³®¦º°Ã¤¦´«¹¬µ«¼¥rÄ®oµ¦«¹¬µ
o° Ù×. £µÃ¤¦··³®¦º°Ã¤¦´«¹¬µ«¼¥rÄ®oµ¦«¹¬µ¤¸°Îµµ®oµ¸É´n°Å¸Ê
Ù×.Ò¡·µ¦µÄ®oªµ¤Á®È°®¦º°Å¤nÁ®È°n°Ã¥µ¥Ã¦µ¦Â¨³¦³¤µ °³¦¦¤µ¦
Ã¤¦··³®¦º°Ã¤¦´«¹¬µ«¼¥rÄ®oµ¦«¹¬µÂ¨³»¤»¤
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Ù×.Ó¦ª°µ¦Îµµµ¦Á·´¸¦µ¥¦´–¦µ¥nµ¥Â¨³¡´» °³¦¦¤µ¦Ã¤¦··³
®¦º°Ã¤¦´«¹¬µ«¼¥rÄ®oµ¦«¹¬µ
Ù×.Ô·µ¤Â¨³¦³Á¤·¨µ¦ÎµÁ··¦¦¤ °Ã¤¦··³®¦º°Ã¤¦´«¹¬µ«¼¥rÄ®oµ¦«¹¬µ
Â¨³»¤»¤
Ù×.ÕÁ°ªµ¤·Á®ÈÄµ¦ÎµÁ··¦¦¤ °Ã¤¦··³®¦º°Ã¤¦´«¹¬µ«¼¥rÄ®oµ¦«¹¬µ
Â¨³»¤»¤
Ù×.ÖÁd°£·¦µ¥³¦¦¤µ¦Ã¤¦··³®¦º°Ã¤¦´«¹¬µ«¼¥rÄ®oµ¦«¹¬µ´Ê³®¦º°
¦µ¥»¨Á¤ºÉ°Á·Á®» o°ÄÁ¸É¥ª´µ¦ÎµÁ·µ °³¦¦¤µ¦Ã¤¦··³®¦º°Ã¤¦´«¹¬µ«¼¥rÄ®oµ¦«¹¬µ
µ¦¨¤·Å¤nÅªoªµÄo°¤¸³ÂÁ¸¥ °¤µ·Å¤no°¥ªnµÓÄÔ °¤µ·´Ê®¤
Ù×.×Á¤ºÉ°¤¸µ¦¨¤·Å¤nÅªoªµÄÄ®o¦³µ£µ··³®¦º°¦³µ£µ´«¹¬µ«¼¥rÄ®oµ¦«¹¬µ
Á°nµ¸®¦º°¼o°Îµª¥µ¦«¼¥rÄ®oµ¦«¹¬µn°°·µ¦¸Ä®o°°¦¦¤µ¦Ã¤¦··®¦º°Ã¤¦´«¹¬µ«¼¥rÄ®o
µ¦«¹¬µ´Ê³®¦º°¦µ¥»¨
o° ÙØ. °Îµµ®oµ¸É °³¦¦¤µ·µ¦£µ··³®¦º°£µ´«¹¬µ«¼¥rÄ®oµ¦«¹¬µÂn¨³ iµ¥¤¸´¸Ê
ÙØ.Ò«¹¬µÂ¨³ÁÈ o°¤¼¨ÎµÁ·µ¦ °Ã¤¦··³®¦º°Ã¤¦´«¹¬µ«¼¥rÄ®oµ¦«¹¬µÁ¡ºÉ°Îµ¤µ
Á°n° £µ··³®¦º°£µ´«¹¬µ«¼¥rÄ®oµ¦«¹¬µÄ¦¸¸ÉÁ®È¤ª¦
ÙØ.Ó¦ª°Á°µ¦Á¸É¥ª´µ¦ÎµÁ·µ¦ °Ã¤¦··³®¦º°Ã¤¦´«¹¬µ«¼¥rÄ®oµ¦«¹¬µ
®¦º°®nª¥µ°ºÉ¸É´´Äµ¦¦ª°´¨nµªÄ®oÃ¤¦··³®¦º°Ã¤¦´«¹¬µ«¼¥rÄ®oµ¦«¹¬µÂÁ°µ¦n°
³¦¦¤µ·µ¦£µ¥ÄÁÈª´´´ÊÂnª´¦´¦µÁ}¨µ¥¨´¬r°´¬¦
o° ÙÙ. £µÃ¤¦··³®¦º°£µÃ¤¦´«¹¬µ«¼¥rÄ®oµ¦«¹¬µ¤¸°ÎµµÂn´Ê··¸ÉÁ}®¦º°Å¤nÁ}
¤µ·£µ··³®¦º°£µ´«¹¬µ«¼¥rÄ®oµ¦«¹¬µÁ}³¦¦¤µ·µ¦ª·µ¤´Á¡ºÉ°¡·µ¦µÁ¦ºÉ°ÄÁ¦ºÉ°®¹ÉÃ¥Á¡µ³
Â¨oªÁ°n°£µÃ¤¦··³®¦º°Ã¤¦´«¹¬µ«¼¥rÄ®oµ¦«¹¬µ
o° ÙÚ. ³¦¦¤µ·µ¦¤¸ªµ¦³Ánµ¸É£µ··³®¦º°£µ´«¹¬µ«¼¥rÄ®oµ¦«¹¬µÎµ®ÂnÅ¤nÁ·ªµ¦³
°£µ··³®¦º°£µ´«¹¬µ«¼¥rÄ®oµ¦«¹¬µ
o° ÚÑ.³¦¦¤µ¦£µÃ¤¦··³®¦º°£µÃ¤¦´«¹¬µ«¼¥rÄ®oµ¦«¹¬µ¤¸°Îµµn°Å¸Ê
ÚÑ.Ò¦³µ£µÃ¤¦··³®¦º°£µÃ¤¦´«¹¬µ«¼¥rÄ®oµ¦«¹¬µ
ÚÑ.Ò.ÒÁ¦¸¥¦³»¤£µÃ¤¦··³®¦º°£µÃ¤¦´«¹¬µ«¼¥rÄ®oµ¦«¹¬µÂ¨³Á}
¦³µµ¦¦³»¤¨°Á}¼o¸Ê µÄ¦¸¸É¤· °¸É¦³»¤¤¸³ÂÁ¸¥Ánµ´
ÚÑ.Ò.Ó¨µ¤Á°µ¦Äµ¤£µÃ¤¦··³®¦º°Ã¤¦´«¹¬µ«¼¥rÄ®oµ¦«¹¬µ
ÚÑ.Ò.ÔÁ}¼oÂ °£µÃ¤¦··³®¦º°£µÃ¤¦´«¹¬µ«¼¥rÄ®oµ¦«¹¬µ
ÚÑ.Ò.ÕÁ°ºÉ°¤µ·³¦¦¤µ¦¦·®µ¦£µÃ¤¦··³®¦º°£µÃ¤¦´«¹¬µ«¼¥rÄ®o
µ¦«¹¬µÁ¡ºÉ° °°»¤´·Ân´ÊÂ¨³·´·£µ¦·ÄÇ °£µÃ¤¦··³®¦º°£µÃ¤¦´«¹¬µ«¼¥rÄ®oµ¦«¹¬µ°µ·
Án¦°¦³µ£µÁ¨ µ»µ¦Á®¦´·¦³µ´¤¡´rÂ¨³ÎµÂ®n°ºÉÇµ¤ªµ¤Á®¤µ³¤Á°n°°·µ¦¸®¦º°¼o
Åo¦´¤°®¤µ¥Á¡ºÉ°¡·µ¦µÂn´Ê
ÚÑ.Ò.Ö·n°¦³µµ´Ã¤¦··³®¦º°Ã¤¦´«¹¬µ«¼¥rÄ®oµ¦«¹¬µ
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ÚÑ.Ò.×Á°Â¨³¦µ¥µµ¦ÎµÁ··¦¦¤ÄÇ °£µÃ¤¦··³®¦º°£µÃ¤¦
´«¹¬µ«¼¥rÄ®oµ¦«¹¬µn°°¡´µ··´«¹¬µÂ¨³µ¦¦³»¤ °£µÃ¤¦··³®¦º°£µÃ¤¦´«¹¬µ«¼¥r
Ä®oµ¦«¹¬µ
ÚÑ.Ò.ØÁ¥Â¡¦n o°¤¼¨ nµªµ¦Á¸É¥ª´·¦¦¤ °··/´«¹¬µ
ÚÑ.Ó¦°¦³µ£µÃ¤¦··³®¦º°£µÃ¤¦´«¹¬µ«¼¥rÄ®oµ¦«¹¬µ
ÚÑ.Ó.Ò·´·®oµ¸ÉÂ¦³µ£µÃ¤¦··³®¦º°£µÃ¤¦´«¹¬µ«¼¥rÄ®oµ¦«¹¬µ
Á¤ºÉ°¦³µ£µÃ¤¦··³®¦º°£µÃ¤¦´«¹¬µ«¼¥rÄ®oµ¦«¹¬µÅ¤n°¥¼n®¦º°Å¤nµ¤µ¦·´·®oµ¸ÉÅo
ÚÑ.Ó.ÓÎµ®oµ¸Éµ¤¸É¦³µ£µÃ¤¦··³®¦º°£µÃ¤¦´«¹¬µ«¼¥rÄ®oµ¦«¹¬µ
¤°®¤µ¥µÄ·µ¦´Êª °£µ
ÚÑ.ÔÁ¨ µ»µ¦
ÚÑ.Ô.Ò°°®´º°´¦³»¤ °£µÃ¤¦··³®¦º°£µÃ¤¦´«¹¬µ«¼¥rÄ®oµ¦«¹¬µ
ÚÑ.Ô.Ó´Îµ¦µ¥µµ¦¦³»¤ °£µÃ¤¦··³®¦º°£µÃ¤¦´«¹¬µ«¼¥rÄ®o
µ¦«¹¬µ
ÚÑ.Ô.ÔÁÈÂ¨³¦ª¦ª¤Á°µ¦nµÇ °£µÃ¤¦··³®¦º°£µÃ¤¦´«¹¬µ«¼¥rÄ®o
µ¦«¹¬µ
ÚÑ.Ô.Õ®oµ¸É°ºÉÇ°´Á¸É¥ª´·¦¦¤ °£µÃ¤¦··³®¦º°£µÃ¤¦´«¹¬µ«¼¥rÄ®o
µ¦«¹¬µ
nª¸ÉÔµ¦¦³»¤
°o ÚÒ. µ¦¦³»¤£µÃ¤¦··³®¦º°£µÃ¤¦´«¹¬µ«¼¥rÄ®oµ¦«¹¬µ¤¸Ó¦³Á£º°µ¦
¦³»¤µ¤´Â¨³µ¦¦³»¤ª·µ¤´
o° ÚÓ. µ¦¦³»¤µ¤´£µÃ¤¦··³®¦º°£µÃ¤¦´«¹¬µ«¼¥rÄ®oµ¦«¹¬µÄ®o¤¸µ¦¦³»¤°¥nµ
o°¥£µÁ¦¸¥¨³®¹É¦´ÊÃ¥µ¦Á° °¦³µ£µÃ¤¦··³®¦º°£µÃ¤¦´«¹¬µ«¼¥rÄ®oµ¦«¹¬µn°
¤®µª·¥µ¨´¥Á¡ºÉ°´ÎµÁ}¦³µ« °³®¦º°«¼¥rÄ®oµ¦«¹¬µ
o° ÚÔ.µ¦¦³»¤ª·µ¤´£µÃ¤¦··³®¦º°£µÃ¤¦´«¹¬µ«¼¥rÄ®oµ¦«¹¬µ³¦³ÎµÅoÄ¦¸¸É
¡·µ¦µÁ¦ºÉ°Á¦nnª®¦º°¤¸ªµ¤ÎµÁ}¸É¥´¦³Ã¥rn°··/´«¹¬µÂ¨³¤®µª·¥µ¨´¥Ã¥µ¤µ¦ÎµÁ·µ¦ÅoÄ¦¸
´n°Å¸Ê
ÚÔ.Ò¤µ·£µÃ¤¦··³®¦º°£µÃ¤¦´«¹¬µ«¼¥rÄ®oµ¦«¹¬µÎµª®¹ÉÄµ¤ °
¤µ·´Ê®¤Á oµºÉ°Á°n°¦³µ£µÃ¤¦··³®¦º°£µÃ¤¦´«¹¬µ«¼¥rÄ®oµ¦«¹¬µ
ÚÔ.Ó¦³µ£µÃ¤¦··³®¦º°£µÃ¤¦´«¹¬µ«¼¥r®oµ¦«¹¬µÁ¦¸¥¦³»¤Ã¥ªµ¤
Á®È° °¸®¦º°¼o°Îµª¥µ¦«¼¥rÄ®oµ¦«¹¬µ
ÚÔ.ÔÃ¤¦··³®¦º°Ã¤¦´«¹¬µ«¼¥rÄ®oµ¦«¹¬µÁ°n°¦³µ£µÃ¤¦··³®¦º°
Ã¤¦´«¹¬µ«¼¥rÄ®oµ¦«¹¬µÁ¤ºÉ°¤¸Á®»¨Â¨³ªµ¤ÎµÁ}Á¦nnª
ÚÔ.Õ¸®¦º°¼o°Îµª¥µ¦«¼¥rÄ®oµ¦«¹¬µÎµ®
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°o ÚÕ. µ¦¦³»¤£µÃ¤¦··³®¦º°£µÃ¤¦´«¹¬µ«¼¥rÄ®oµ¦«¹¬µo°¤¸¤µ·Á oµ¦nª¤¦³»¤
Å¤no°¥ªnµ¹É®¹ÉÂnoµÅ¤n¦°r¦³»¤Ä®o¤µ·Á oµ¦nª¤¦³»¤Á° °Ád¦³»¤Â¨³¨¤·Åo´Ê¸Êo°Îµ¦µ¥µn°°
¡´µ··´«¹¬µÃ¥nµ¸®¦º°¼o°Îµª¥µ¦«¼¥rÄ®oµ¦«¹¬µ
o° ÚÖ.µ¦¨¤·ª··´¥{®µÄÇÄ¸É¦³»¤£µÃ¤¦··³®¦º°£µÃ¤¦´«¹¬µ«¼¥rÄ®oµ¦«¹¬µ
Ä®oº°Á¸¥ oµ¤µÁ}Ároµ³ÂÁ¸¥Ánµ´Ä®o¦³µ°°Á¸¥Á¡·É¤°¸®¹ÉÁ¸¥Á}Á¸¥¸Ê µ
o° Ú×.Ä®o°µµ¦¥r¸É¦¹¬µ£µÃ¤¦··³®¦º°£µÃ¤¦´«¹¬µ«¼¥rÄ®oµ¦«¹¬µ°¥nµo°¥®¹É
Â¨³Ä®o°µµ¦¥r¸É¦¹¬µÁ oµ¦nª¤¦³»¤£µÃ¤¦··³®¦º°£µÃ¤¦´«¹¬µ«¼¥rÄ®oµ¦«¹¬µoª¥»¦´Ê
o° ÚØ.Ä®o¦µ¥µ¨µ¦¦³»¤£µÃ¤¦··³®¦º°£µÃ¤¦´«¹¬µ«¼¥rÄ®oµ¦«¹¬µn°
¤®µª·¥µ¨´¥Á¡ºÉ°¦µÃ¥nµ°¡´µ··´«¹¬µ
®¤ª¸ÉÙ
Ã¤¦··³®¦º°Ã¤¦´«¹¬µ«¼¥rÄ®oµ¦«¹¬µ
nª¸ÉÒ´ÉªÅ
 o° ÚÙ.Ã¤¦··³Ã¤¦´«¹¬µ«¼¥rÄ®oµ¦«¹¬µÁ¦¸¥ºÉ°ÁÈ¤ªnµ
ÚÙ.ÒÃ¤¦··Â¨oªn°oª¥ºÉ°³´ÊÇ
ÚÙ.ÓÃ¤¦´«¹¬µ«¼¥rÄ®oµ¦«¹¬µÂ¨oªn°oª¥ºÉ°«¼¥rÄ®oµ¦«¹¬µ´ÊÇ
 o° ÚÚ. Ã¤¦··³Â¨³Ã¤¦´«¹¬µ«¼¥rÄ®oµ¦«¹¬µ¦³°oª¥
ÚÚ.Òµ¥Ã¤¦··³ µ¥Ã¤¦´«¹¬µ«¼¥rÄ®oµ¦«¹¬µ
ÚÚ.Ó°»µ¥Ã¤¦··³
ÚÚ.Ô°»µ¥Ã¤¦´«¹¬µ³
ÚÚ.ÕÁ¨ µ»µ¦
ÚÚ.ÖÁ®¦´·
ÚÚ.×¦¦¤µ¦ iµ¥°ºÉÇµ¤¸ÉÁ®È¤ª¦
 o° ÒÑÑ. »¤´· °¦¦¤µ¦Ã¤¦··/´«¹¬µ¤¸´¸Ê
ÒÑÑ.ÒÁ}·· °Ân¨³³®¦º°´«¹¬µÃ¦µ¦¡·Á«¬ÄÂn¨³«¼¥rÄ®oµ¦«¹¬µ
¤®µª·¥µ¨´¥¦µ£´oµ¤ÁÈÁoµ¡¦³¥µ
ÒÑÑ.ÓÁ}··¸É´´Ä³®¦º°´«¹¬µÃ¦µ¦¡·Á«¬Ä«¼¥rÄ®oµ¦«¹¬µ¸É«¹¬µ°¥¼n
Ánµ´Ê
ÒÑÑ.ÔÁ}¼o¸É¤¸ªµ¤¦³¡§·¸Ã¥Å¤nÁ¥¼¨Ã¬µ¤¦³µ« °¤®µª·¥µ¨´¥¦µ£´oµ
¤ÁÈÁoµ¡¦³¥µ¥ÁªoÃ¬ªnµ¨nµª´Áº°®¦º°¼´³Âªµ¤¦³¡§·Å¤nÁ·¥¸É·³Â
o° ÒÑÒ.µ¥Ã¤¦··Â¨³°»µ¥Ã¤¦··o°Á}¼o¸É¨³Á¸¥Á¦¸¥¤µÂ¨oªÅ¤nÉÎµªnµ°£µ
µ¦«¹¬µª´¦´¤´¦Á¨º°´Ê
o° ÒÑÓ.µ¥Ã¤¦´«¹¬µÂ¨³°»µ¥Ã¤¦´«¹¬µÃ¦µ¦¡·Á«¬o°¨³Á¸¥Á¦¸¥¤µÂ¨oªÅ¤nÉÎµªnµ
°£µµ¦«¹¬µª´¦´¤´¦Á¨º°´Ê
 o° ÒÑÔ. ®¨´µÅo¦´µ¦Á¨º°´Êµ¤®µª·¥µ¨´¥Â¨oªo°¨³Á¸¥Á¦¸¥¨°¦³¥³Áª¨µ¸ÉÎµ¦ÎµÂ®n
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°o ÒÑÕ. ³¦¦¤µ¦Ã¤¦··®¦º°´«¹¬µo°Å¤n¤¸ÎµÂ®n°ºÉÄÄ£µÃ¤¦··³£µÃ¤¦
´«¹¬µ®¦º°«¼¥rÄ®oµ¦«¹¬µ
o° ÒÑÖ. Á}¼oÁ¸¥¨³¡¦o°¤¸É³·´·µÄ®o´Ã¤¦··³®¦º°Ã¤¦´«¹¬µ«¼¥rÄ®oµ¦«¹¬µÂ¨³
¤®µª·¥µ¨´¥
o° ÒÑ×. µ¥Ã¤¦··®¦º°o°¤µµµ¦Á¨º°´ÊÃ¥Ä®o¼oÁ¨º°´Ê¨³ÂÄ®o¼o¤´¦ÅoÁ¡¸¥®¹É¼o¸É
Åo³ÂÁ¸¥¼»³Åo¦´Á¨º°´Êoµ¼o¤´¦Åo³Â¼»Ánµ´Ä®oÁ¨º°´ÊÁ¡µ³¼o¤´¦¸ÉÅo³Â¼»Ánµ´ªnµ
³Åo¼o¸ÉÅo³Â¼»Á¡¸¥Á¸¥ª
o° ÒÑØ. µ¦´´Êµ¥Ã¤¦Ä®oÎµÁ·µ¦´¸Ê
Á¨º°´Êµ¥Ã¤¦³®¦º°«¼¥rÄ®oµ¦«¹¬µÄ®o´ÎµÁ}¦³µ« °³®¦º°«¼¥rÄ®o
µ¦«¹¬µÂ¨³Ä®o¸®¦º°¼o°Îµª¥µ¦«¼¥rÄ®oµ¦«¹¬µÂn´Ê³¦¦¤µ¦ ¹Ê»®¹É¦³°oª¥¦°¸¦°
¼o°Îµª¥µ¦«¼¥rÄ®oµ¦«¹¬µ¸ÉÅo¦´¤°®¤µ¥Ä®oÎµ´¼Â¨µoµ·µ¦´«¹¬µÁ}¦³µÄ®o¤¸³¦¦¤µ¦°¸Îµª
µ¤¸ÉÁ®È¤ª¦Ã¥Ä®o¤¸´ªÂ··®¦º°´«¹¬µ¦nª¤Á}¦¦¤µ¦oª¥
o° ÒÑÙ. µ¥Ã¤¦··®¦º°´«¹¬µ®¦º°ÎµÂ®nnµÇ °Ã¤¦··®¦º°´«¹¬µÄ®o¦°¸®¦º°
®nª¥µ¸ÉÅo¦´¤°®¤µ¥Á}¼oÁ°Ä®o³¸Ân´ÊÄ®o·´·®oµ¸É£µ¥ÄÁÈª´´´ÊÂnª´¸É¦³µ«¨µ¦Á¨º°´Ê
o° ÒÑÚ. ³¦¦¤µ¦Ã¤¦··®¦º°´«¹¬µ°¥¼nÄÎµÂ®n¦µª¨³®¹Ée
o° ÒÒÑ. Ä®o¤¸°µµ¦¥r¸É¦¹¬µÃ¤¦··®¦º°´«¹¬µ°¥nµo°¥®¹É
nª¸ÉÓ°Îµµ®oµ¸É
o° ÒÒÒ. ³¦¦¤µ¦Ã¤¦··³Ã¤¦´«¹¬µ«¼¥rÄ®oµ¦«¹¬µ¤¸°Îµµ®oµ¸É´¸Ê
ÒÒÒ.ÒÎµ®Ã¥µ¥Â¨³Âªµµ¦¦·®µ¦µ··/´«¹¬µÄ®o
°¨o°´ª´»¦³rÎµÁ··¦¦¤ °··/´«¹¬µÄ o°×¹ o°ÒÔÂ®n¦³Á¸¥¸ÊÂ¨³Ä®o°¨o°´Ã¥µ¥ °
£µ¤®µª·¥µ¨´¥´Ê¸ÊÄ®oÃ¤¦··³®¦º°£µ´«¹¬µ«¼¥rÄ®oµ¦«¹¬µ¡·µ¦µ°»¤´·
ÒÒÒ.Óµ¦ªµÂÂ¨³´ÎµÃ¦µ¦µ¦´·¦¦¤nµÇo°Åo¦´ªµ¤Á®È°µ°µµ¦¥r¸É
¦¹¬µ»¦´Ê
ÒÒÒ.Ô¦·®µ¦µÂ¨³ÎµÁ··¦¦¤ °Ã¤¦··³Â¨³Ã¤¦´«¹¬µ«¼¥rÄ®oµ¦«¹¬µ
µ¤ o°ÒÒÒ.Ò
ÒÒÒ.Õ¼Â¨Ä®oµ¦´»µ¦ÎµÁ·µ °»¤nµÇ
ÒÒÒ.Ö¦·®µ¦µÂ¨³ÎµÁ··¦¦¤¸ÉÅo¦´¤°®¤µ¥µ¤¸ÉÅo¦´¤°®¤µ¥Ä®o´·¦¦¤¦³Îµe
®¦º°·¦¦¤¦nª¤´¤®µª·¥µ¨´¥
ÒÒÒ.×Á°Á¡ºÉ° °Ân´Ê··/´«¹¬µ®¦º°°»¦¦¤µ¦Á¡ºÉ°·´·µnµÇµ¤¸É³¦¦¤µ¦Ã¤¦
··³Ã¤¦´«¹¬µ«¼¥rÄ®oµ¦«¹¬µÁ®È¤ª¦n°¸®¦º°¼o°Îµª¥µ¦«¼¥rÄ®oµ¦«¹¬µ
ÒÒÒ.ØÎµÁ·µ¦Á·nµ¥Á··¦¦¤··/´«¹¬µÅÄoÄÃ¦µ¦nµÇ¸ÉÅo¦´°»¤´·µ£µ
®¦º°£µ··³®¦º°£µ´«¹¬µ«¼¥rÄ®oµ¦«¹¬µ´Ê¸Ê³o°·´·Ä®oÁ}Åµ¤¦³Á¸¥ªnµoª¥µ¦Á· °µ¦µµ¦
Ã¥°»Ã¨¤
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°o ÒÒÓ. Á°Ã¦µ¦nµÇ¸É°¥¼n°Á®º°µÃ¦µ¦¨°eÄ¦¸Á¦nnªÁ}¨µ¥¨´¬r°´¬¦n°¦°
¸®¦º°¼o¸ÉÅo¦´¤°®¤µ¥Á¡ºÉ° °ªµ¤Á®È°Â¨³Ä®oÎµÃ¦µ¦Á oµ¸É¦³»¤£µÁ¡ºÉ° °°»¤´·ÎµÁ·µ¦
o° ÒÒÔ. µ¦¦³»¤³¦¦¤µ¦Ã¤¦··³Ã¤¦´«¹¬µ«¼¥rÄ®oµ¦«¹¬µo°¤¸¼oÁ oµ¦³»¤°¥nµo°¥
¹É®¹É °³¦¦¤µ¦´Ê®¤¹³¦°r¦³»¤
o° ÒÒÕ. µ¦¦³»¤»¦´Êo°¤¸°µµ¦¥r¸É¦¹¬µÁ oµ¦nª¤¦³»¤°¥nµo°¥®¹É
o° ÒÒÖ. µ¦¨¤·ª··´¥{®µÄÇÄ®oº°Á¸¥ oµ¤µÁ}Ároµ³ÂÁ¸¥Ánµ´Ä®o¦³µÄ¸É
¦³»¤°°Á¸¥Á¡·É¤°¸Á¸¥®¹ÉÁ}Á¸¥¸Ê µÂ¨³º°Á}·Ê»
o° ÒÒ×. Ä®o¦µ¥µ¨µ¦¦³»¤n°¤®µª·¥µ¨´¥Ã¥nµ¼o¸Åo¦´¤°®¤µ¥
o° ÒÒØ. ³¦¦¤µ¦Ã¤¦··³³¦¦¤µ¦Ã¤¦´«¹¬µ«¼¥rÄ®oµ¦«¹¬µ¡oÎµÂ®nÄ¦¸
n°Å¸Ê
ÒÒØ.Ò µ¥
ÒÒØ.Ó ¨µ°°
ÒÒØ.Ô ¡oÎµÂ®nµ¤ªµ¦³
ÒÒØ.Õ ¡´µ¦Á¦¸¥Ä¦³®ªnµ¸ÉÎµÎµÂ®n
ÒÒØ.Ö £µ··³®¦º°£µ´«¹¬µ«¼¥rÄ®oµ¦«¹¬µ¨¤·Å¤nÅªoªµÄµ¥Ã¤¦´«¹¬µ
µ¤ o°ÕÖ.Ø
o° ÒÒÙ. Á¤ºÉ°³¦¦¤µ¦Ã¤¦··³³¦¦¤µ¦Ã¤¦´«¹¬µ«¼¥rÄ®oµ¦«¹¬µ¡oµÎµÂ®n
µ¤ o°ÒÒØ.Öo°¤°µÄ®o³¦¦¤µ¦»Ä®¤n °³®¦º°«¼¥rÄ®oµ¦«¹¬µÄ®oÁ¦¸¥¦o°¥£µ¥Äµ¤·ª´Ã¥o°
¦³ÎµÁ}¨µ¥¨´¬r°´¬¦
o° ÒÒÚ. Á¤ºÉ°ÎµÂ®n¦¦¤µ¦Ã¤¦··³Ã¤¦´«¹¬µ«¼¥rÄ®oµ¦«¹¬µªnµ¨µ¤ o°ÒÒØÄ®oµ¥
Ã¤¦··³µ¥Ã¤¦´«¹¬µ«¼¥rÄ®oµ¦«¹¬µ¡·µ¦µ¼o¸ÉÁ®¤µ³¤Â¨oªÁ°n°³Á¡ºÉ°Ân´ÊÎµ¦ÎµÂ®n¸Éªnµ
¨Ã¥°¥¼nÄÎµÂ®nÁ¡¸¥Ánµªµ¦³¸ÉÁ®¨º°°¥¼n °¼o¹ÉÁ oµ¦´ÎµÂ®nÂ
Ä¦¸¸Éµ¥Ã¤¦··³µ¥Ã¤¦´«¹¬µ«¼¥rÄ®oµ¦«¹¬µ¡oµÎµÂ®nµ¤ o°ÒÒØ
Â¨³Á®¨º°¦³¥³Áª¨µÄµ¦Îµ¦ÎµÂ®no°¥ªnµ®·ª´Ä®o¸®¦º°¼o°Îµª¥µ¦«¼¥r¡·µ¦µÁ°ºÉ°¼o¦´¬µµ¦rÄ
ÎµÂ®nÅ¦ªµ¦³¸ÉÁ®¨º°°¥¼n
o° ÒÓÑ. ³¦¦¤µ¦Ã¤¦··³Ã¤¦´«¹¬µ«¼¥rÄ®oµ¦«¹¬µ¤¸··Á oµ¦nª¤¦³»¤Â¨³Â¨
o°ÁÈ¦·®¦º°Âªµ¤·Á®ÈÄ¸É¦³»¤£µ··³®¦º°«¼¥rÄ®oµ¦«¹¬µÂnÅ¤n¤¸··°°Á¸¥¨³Â
o° ÒÓÒ. ¦³¤µµ¦ÎµÁ·µ °Ã¤¦··Åoµ
ÒÓÒ.Ò ¦³¤µµÁ··¦¦¤··¸ÉÅo¦´µ¦´¦¦µ°rµ¦¦·®µ¦··¦¸Ã¤¦··
³®¦º°Ã¤¦´«¹¬µ«¼¥rÄ®oµ¦«¹¬µo°Åo¦´µ¦´¦¦Á··¦¦¤´«¹¬µµ¤Îµª´«¹¬µ¸É¨³Á¸¥Á¦¸¥Ä
eµ¦«¹¬µ´ÊÇ
ÒÓÒ.ÓÁ·¸É¤¸¼o¦·µÄ®oÂn··³/ ®¦º°Ã¤¦´«¹¬µ«¼¥rÄ®oµ¦«¹¬µ
ÒÓÒ.Ô Á·¸É¤®µª·¥µ¨´¥´¦¦Ä®o
ÒÓÒ.Õ Á·µµ¦®µ¦µ¥Åo °Ã¤¦··³Ã¤¦´«¹¬µ«¼¥rÄ®oµ¦«¹¬µ
ÒÓÒ.Ö Á·¨¦³Ã¥r¸ÉÁ·µ¦³¤µ °Ã¤¦··³Ã¤¦´«¹¬µ«¼¥rÄ®o
µ¦«¹¬µ
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๒๕๕๘
®¤ª¸ÉÚ
¤¦¤Â¨³»¤»¤··/´«¹¬µ
°o ÒÓÓ. ··/´«¹¬µ¹É¤¸ªµ¤ÄÄµ¦Îµ·¦¦¤¦nª¤´°µ¦ª¤´´Ê¤¦¤»¤»¤Á¡ºÉ°ÎµÁ·µ¦´
·¦¦¤µ¤ª´»¦³r °¤¦¤»¤»¤Åo
o° ÒÓÔ. ··/´«¹¬µ»o°Á}¤µ·¤¦¤°¥nµo°¥¨³®¹É¤¦¤
o° ÒÓÕ. µ¦´´Ê¤¦¤o°Åo¦´°»µµ¤®µª·¥µ¨´¥Ã¥Ä®oÎµÁ·µ¦´n°Å¸Ê¤¸¦µ¥ºÉ°¤µ·Á oµºÉ°
´´´Ê¤¦¤Å¤no°¥ªnµÂ·¤µ·¤µµ··/´«¹¬µ³nµÇÅ¤no°¥ªnµ°³
o° ÒÓÖ. µ¦´´Ê»¤»¤¤µ· °»¤»¤Å¤no°¥ªnµ¥¸É·®oµÃ¥¤µ·¤µµ··£µ¥Ä³®¦º°
´«¹¬µ£µ¥Ä«¼¥rÄ®oµ¦«¹¬µ´ÊÇ
o° ÒÓ×. ¦³»¦µ¥ºÉ°³¦¦¤µ¦Â¨³¤µ·¡¦o°¤´Êª´»¦³r¸É´ÁÂ¨³¦³Á¸¥ o°´´nµÇ °
¤¦¤Â¨³»¤»¤Ã¥Å¤n ´n°Ã¥µ¥Â¨³¦³µ« °¤®µª·¥µ¨´¥
o° ÒÓØ. ¤¦¤Á°Ã¦µ¦·¦¦¤¸É³ÎµÁ·µ¦ÄÂn¨³e°¥nµo°¥®¹ÉÃ¦µ¦
o° ÒÓÙ. ¨´¬³ °¤¦¤¸É¦³Á£º°
ÒÓÙ.Ò nÁ¦·¤ª·µµ¦
ÒÓÙ.Ó nÁ¦·¤¸¯µÂ¨³´µµ¦
ÒÓÙ.Ô nÁ¦·¤«µµ«·¨³Â¨³ª´¦¦¤
ÒÓÙ.Õ nÁ¦·¤µ¦ÎµÁ¡È¦³Ã¥r°»¦´¬r¦´¡¥µ¦¦¦¤µ·Â¨³£µ¡Âª¨o°¤
o° ÒÓÚ. ¨´¬³ °»¤»¤°¦³Á£º°
ÒÓÚ.Ò ´»ª·µ¸¡Á¡µ³Ã¦Â¦¤ª·µ
ÒÓÚ.Ó ´»ªµ¤Á¸É¥ªµÁ¡µ³oµ
o° ÒÔÑ. µ¦ÎµÁ·µ¦´´Ê¤¦¤»¤»¤Ä®o¤®µª·¥µ¨´¥°»¤´·µ¤ª´»¦³r o°ÒÓÙ, ÒÓÚÃ¥ÎµÁ}
¦³µ« °¤®µª·¥µ¨´¥³«¼¥rÄ®oµ¦«¹¬µµ¤¨Îµ´Á}eÇÅ
o° ÒÔÒ. Ä®o¤¦¤ ¹Ê¦n°°rµ¦··´«¹¬µÂ¨³»¤»¤ ¹Ê¦n°Ã¤¦··³®¦º°Ã¤¦´«¹¬µ
«¼¥rÄ®oµ¦«¹¬µÃ¥¤¸µ¦¦³µµÂ¨³·µ¤¨µ¦ÎµÁ·µ¨°eµ¦«¹¬µ
o° ÒÔÓ. Ä®o¤¦¤Â¨³»¤»¤¦³°oª¥ÎµÂ®nn°Å¸Ê
ÒÔÓ.Ò ¦³µ
ÒÔÓ.Ó ¦°¦³µ
ÒÔÓ.Ô Á®¦´·
ÒÔÓ.Õ ÎµÂ®nnµÇµ¤ªµ¤Á®¤µ³¤
o° ÒÔÔ. µ¦¦³»¤ °³¦¦¤µ¦¤¦¤»¤»¤Ä®oÁ}Åµ¤ o°´´ °¤¦¤»¤»¤´ÊÇ
o° ÒÔÕ. ¦µ¥Åo °¤¦¤¤µµ
ÒÔÕ.Ò µ¦´¦¦¦³¤µµ°rµ¦¦·®µ¦··/´«¹¬µ
ÒÔÕ.Ó ¨¦³Ã¥rµµ¦´·¦¦¤
ÒÔÕ.Ô ¦´¡¥r·¸É¤¸¼o¦·µ
ÒÔÕ.Õ ¦µ¥Åo°ºÉÇ
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¤¦¤¸É¤¸¦µ¥Åo´ÊÂn®¹É¡´µ ¹ÊÅo°´Ê³¦¦¤µ¦µ¦Á·¦³°oª¥°µµ¦¥r¸É¦¹¬µ
¦³µ¤¦¤Â¨³Á®¦´·µ¦Á·nµ¥ °¤¦¤Ä®o·´·µ¤¦³Á¸¥µ¦Á· °µ¦µµ¦Ã¥°»Ã¨¤
o° ÒÔÖ. ¦µ¥Åo °»¤»¤Åoµ
ÒÔÖ.Ò Á··¦¦¤··/´«¹¬µ
ÒÔÖ.Ó ¨¦³Ã¥rµµ¦´·¦¦¤
ÒÔÖ.Ô ¦´¡¥r·¸É¤¸¼o¦·µ
ÒÔÖ.Õ ¦µ¥Åo°ºÉÇ
»¤»¤¸É¤¸¦µ¥Åo´ÊÂn®¹É¡´µ ¹ÊÅo°´Ê³¦¦¤µ¦µ¦Á·
¦³°oª¥°µµ¦¥r¸É¦¹¬µ¦³µ»¤»¤Â¨³Á®¦´·µ¦Á·nµ¥Á· °»¤»¤Ä®o·´·µ¤¦³Á¸¥Á· °µ
¦µµ¦Ã¥°»Ã¨¤

®¤ª¸ÉÒÑ
°µµ¦¥r¸É¦¹¬µ
°o ÒÔ×. Ä®o¤¸°µµ¦¥r¸É¦¹¬µ¹É¤®µª·¥µ¨´¥´Ê ¹ÊÁ¡ºÉ°¦´·°Â¨³°¥¼Â¨·µ¤Ä®oÎµ¦¹¬µ®¦º°Ä®o
ÎµÂ³ÎµÁ¸É¥ª´µ¦ÎµÁ·µ´·¦¦¤ °´«¹¬µ°¥nµÄ¨o· ¦³°oª¥
ÒÔ×.Ò °µµ¦¥r¸É¦¹¬µ£µ··/´«¹¬µ
ÒÔ×.Ó °µµ¦¥r¸É¦¹¬µ°rµ¦¦·®µ¦··/´«¹¬µ
ÒÔ×.Ô °µµ¦¥r¸É¦¹¬µÃ¤¦··³Ã¤¦´«¹¬µ«¼¥rÄ®oµ¦«¹¬µ
ÒÔ×.Õ °µµ¦¥r¸É¦¹¬µ¤¦¤®¦º°»¤»¤
o° ÒÔØ. °µµ¦¥r¸É¦¹¬µµ¤ o°ÒÔ×.ÒÄ®oÁ}°µµ¦¥r°´´°¡´µ··´«¹¬µ
o° ÒÔÙ. °µµ¦¥r¸É¦¹¬µµ¤ o°ÒÔ×.ÓÄ®o¼onª¥°·µ¦¸®¦º°°µµ¦¥r®´ª®oµ iµ¥·¦¦¤··/´«¹¬µ
Á}°µµ¦¥r¸É¦¹¬µÃ¥ÎµÂ®n
o° ÒÔÚ. Ä®o¤¸°µµ¦¥r¸É¦¹¬µÃ¤¦··Ã¤¦´«¹¬µ«¼¥rÄ®oµ¦«¹¬µ°¥nµo°¥ÒÃ¥Á°
¤®µª·¥µ¨´¥Ân´ÊÁ¡ºÉ°¼Â¨Ä®oÎµÂ³ÎµÂ¨³Îµ¦¹¬µoµ·¦¦¤ °··Ä³®¦º°´«¹¬µÄ«¼¥rÄ®oµ¦«¹¬µ
o° ÒÕÑ. °µµ¦¥r¸É¦¹¬µ¤¦¤®¦º°»¤»¤¤¸°µµ¦¥r¸É¦¹¬µ¦³Îµ¤¦¤»¤»¤Å¤no°¥ªnµ¤¦¤»¤»¤¨³
®¹ÉÃ¥¦³µ¤¦¤»¤»¤Á°¦µ¥ºÉ°n°°¡´µ··´«¹¬µÁ¡ºÉ° °Ä®o¤®µª·¥µ¨´¥Ân´ÊÎµ®¦´°µµ¦¥r¸É
¦¹¬µ»¤»¤Ä®o¦³µ»¤»¤Á}¼oÁ°ºÉ°n°¸Á¡ºÉ° °Ä®o³Ân´Ê
o° ÒÕÒ. °µµ¦¥r¸É¦¹¬µ¤¸°Îµµ®oµ¸É
ÒÕÒ.Ò ¡·µ¦µÄ®oÎµÂ³ÎµÎµ¦¹¬µÂn··/´«¹¬µÄªµ¤¦´·° °Äµ iµ¥nµÇ
¸ÉÁ¸É¥ª o°µ¤¸É¤®µª·¥µ¨´¥¤°®¤µ¥
ÒÕÒ.Ó Á°Â³ªµ¤·Á®ÈÁ¸É¥ª´µoµnµÇ °··/´«¹¬µn°¤®µª·¥µ¨´¥
ÒÕÒ.Ô ¼Â¨Á oµ¦nª¤·¦¦¤ °··/´«¹¬µÄnªnµÇ¸ÉÁ¸É¥ª o°
ÒÕÒ.Õ Á oµ¦nª¤¦³»¤´··/´«¹¬µµ¤¦¸
ÒÕÒ.Ö °Îµª¥ªµ¤³ªÄ®o´··/´«¹¬µoµµ¦´·¦¦¤nµÇ
ÒÕÒ.× Å¤n¤¸··Äµ¦´·ÄÂ··/´«¹¬µ®µ··/´«¹¬µÅ¤n¦o° °
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ระจําปปกาารศึ
รศึกษษาา ๒๕๕๘
๒๕๕๘
o° ÒÕÓ. °µµ¦¥r¸É¦¹¬µÂn¨³¦¸®¤ªµ¦³Á¤ºÉ°
ÒÕÓ.Ò µ¥
ÒÕÓ.Ó ¨µ°°
ÒÕÓ.Ô °°µ¤ªµ¦³ °Ân¨³¦¸
ÒÕÓ.Õ ¥oµ¥Å·´·®oµ¸ÉÄ¤®µª·¥µ¨´¥°ºÉÇ
ÒÕÓ.Ö ¤®µª·¥µ¨´¥¤¸Îµ´ÉÄ®o¡oµÎµÂ®n
®¤ª¸ÉÒÒ
¦³¤µµ¦ÁÈÁ·Â¨³µ¦ÄoÁ·nµ·¦¦¤··/´«¹¬µ
o° ÒÕÔ. ¦³¤µµ¦ÎµÁ·µ °°rµ¦··´«¹¬µÅoµÁ·nµ·¦¦¤··/´«¹¬µ¸É¤®µª·¥µ¨´¥
Á¦¸¥ÁÈ
o° ÒÕÕ. Á·nµ·¦¦¤··/´«¹¬µµ¤¦³Á¸¥¸Êº°Á·¸ÉÁ oµÄ¨´¬³Ä¨´¬³®¹É ´n°Å¸Ê
ÒÕÕ.ÒÁ·nµÎµ¦»·¦¦¤··/´«¹¬µ¸É¤®µª·¥µ¨´¥Á¦¸¥ÁÈµ··/´«¹¬µ
ÒÕÕ.Ó Á·Â¨³¦´¡¥r·¸É¤¸¼o¦·µÁ¡ºÉ°´·¦¦¤ °··/´«¹¬µ
ÒÕÕ.Ô Á·¸ÉÅo¤µµµ¦´·¦¦¤
ÒÕÕ.Õ Á·¨¦³Ã¥r¸ÉÁ·µÁ·nµ·¦¦¤
o° ÒÕÖ. Á·µ¤ o°ÒÕÕ¸ÊÅ¤nº°ªnµÁ}¦µ¥Åo °¤®µª·¥µ¨´¥/ Ä®oÄoÁ¡ºÉ°´·¦¦¤··/´«¹¬µÁnµ´Ê
Á·nµÎµ¦»·¦¦¤··/´«¹¬µ³Äonµ¥ÅoÄ¨´¬³nµÇ´¸Ê
ÒÕÖ.Ò ¡·¸¦¦¤µ«µµ
ÒÕÖ.Ó µ¦³Îµe °µ¦µµ¦
ÒÕÖ.Ô ·¦¦¤¸¯µÂ¨³´µµ¦
ÒÕÖ.Õ µ¦´·¦¦¤nµÇ °··/´«¹¬µ
ÒÕÖ.Ö µ¦»«¨Â¨³ª´·µ¦
ÒÕÖ.× nµÄonµ¥Äµ¦Îµ·¦¦¤ °··/´«¹¬µ°µ·Ánnµ¡µ®³Á·µnµ°µ®µ¦
nµ°µ®µ¦ªnµÂ¨³Á¦ºÉ°ºÉ¤nµ¸É¡´nµ°Âµ¦Îµ·¦¦¤ °´«¹¬µnµ°Âª·¥µ¦Â¨³°ºÉÇÄ®oÁ}Åµ¤
¦³µ« °¤®µª·¥µ¨´¥
o° ÒÕ×.Ä®o¤®µª·¥µ¨´¥ÁÈÁ·nµÎµ¦»·¦¦¤µ··/´«¹¬µÅoe¨³Å¤nÁ·®¦o°¥µnª³´ÁÈÄ
°´¦µÄÄ®oÎµÁ}¦³µ« °¤®µª·¥µ¨´¥
o° ÒÕØ. Ä®o¤®µª·¥µ¨´¥Á¦¸¥ÁÈÁ·nµ·¦¦¤Äª´¨³Á¸¥®¦º°ª´°ºÉÄ¸É¤®µª·¥µ¨´¥Îµ®
o° ÒÕÙ. ¼o¸ÉÎµ¦³Á·nµÎµ¦»·¦¦¤oµªnµÁª¨µ¸ÉÎµ®o°ÎµÁ¦ºÉ° °n°´Â¨³Ä®o°¥¼nÄ»¨¥¡·· °
°·µ¦¸¸É³n°´Åoµ¤¤®µª·¥µ¨´¥Îµ®
o° ÒÕÚ. ´«¹¬µ¸ÉÃ°¤µ«¹¬µÄ¤®µª·¥µ¨´¥³o°Îµ¦³Á·nµÎµ¦»·¦¦¤µ¤¦³Á¸¥¸Ê
o° ÒÖÑ. Ä®o°·µ¦¸Ân´Ê³¦¦¤µ¦¦·®µ¦Á·nµÎµ¦»·¦¦¤¦³°oª¥
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ÒÕÖ.Ò¦°°·µ¦¸Á}¦³µ¦¦¤µ¦
ÒÕÖ.Ó¼onª¥°·µ¦¸Á}¦°¦³µ¦¦¤µ¦
ÒÕÖ.Ô´ªÂ°rµ¦¦·®µ¦··/´«¹¬µÎµª°Á}¦¦¤µ¦
ÒÕÖ.Õ°µµ¦¥r¹É¤¸®oµ¸É¼Â¨·¦¦¤··/´«¹¬µ®¦º°°µµ¦¥r°ºÉ¸ÉÁ®È¤ª¦Á}¦¦¤µ¦
ÒÕÖ.Ö¼o°Îµª¥µ¦°¡´µ··´«¹¬µ®¦º°°µµ¦¥r°ºÉ¸ÉÁ®È¤ª¦Á}¦¦¤µ¦Â¨³Á¨ µ»µ¦
o° ÒÖÒ. ³Â¨³«¼¥rÄ®oµ¦«¹¬µ°µ´Ê³¦¦¤µ¦ªnµoª¥Á·nµ·¦¦¤Ã¥¤¸¸®¦º°¼o°Îµª¥µ¦
«¼¥rÄ®oµ¦«¹¬µÁ}¦³µÂ¨³³¦¦¤µ¦°ºÉµ¤¸ÉÁ®È¤ª¦Á}¦¦¤µ¦
o° ÒÖÓ. Ä®o³¦¦¤µ¦¤¸°Îµµ®oµ¸ÉÂ¨³ªµ¤¦´·°Äµ¦°»¤´·Â¨³ª»¤µ¦Äonµ¥Á·nµ·¦¦¤Ä®o
Á}Åµ¤ o°ÒÕÖ Â®n¦³Á¸¥¸ÊÃ¥¦³®¥´µ¤®¨´Ár´n°Å¸Ê
ÒÖÓ.Ò °rµ¦¦·®µ¦··/´«¹¬µÁ}¼oÁ°Ã¦µ¦Â¨³¦³¤µ
¦µ¥nµ¥¦³ÎµeÃ¥ °°»¤´·¦´ÊÂ¦ÅoÅ¤nÁ·¦o°¥¨³Â· °¦³¤µµ¦¦µ¥¦´n°£µ··/´«¹¬µ
ÒÖÓ.Ó ¼o¸ÉÎµ®oµ¸ÉÁ·nµ¥o°Á}Á®¦´·®¦º°¼o¸É³¦¦¤µ¦Ä®o
ªµ¤Á®È°Îµ®¦´ª·¸µ¦Á·nµ¥Ä®o°»Ã¨¤µ¤¦³Á¸¥ÂÂ °µ¦µµ¦Â¨³¤¸®¨´µ¦³°µ¦Á·nµ¥¦oª
o° ÒÖÔ. ª·¸µ¦ÁÈ¦´¬µÁ·Ä®o¦³µ¦¦¤µ¦Á·nµ¥Á·nµÎµ¦»·¦¦¤´Ê®¤µ¤®µª·¥µ¨´¥Â¨oªÎµ
µµµ¦¡µ·¥rµµ¦°°¤·®¦º°®¦r°°¤¦´¡¥rÄµ¤³¦¦¤µ¦Ã¥ÄoºÉ°´¸ªnµÁ·nµ·¦¦¤··
¤®µª·¥µ¨´¥¦µ£´oµ¤ÁÈÁoµ¡¦³¥µwÎµ®¦´Á·¸ÉÁ¦¸¥ÁÈµ··£µ·®¦º°vÁ·nµ·¦¦¤´«¹¬µ
¤®µª·¥µ¨´¥¦µ£´oµ¤ÁÈÁoµ¡¦³¥µ ”Îµ®¦´Á·¸ÉÁ¦¸¥ÁÈµ´«¹¬µÃ¦µ¦¡·Á«¬®¦º° “Á·nµ·¦¦¤´«¹¬µ
«¼¥rÄ®oµ¦«¹¬µ¤®µª·¥µ¨´¥¦µ£´oµ¤ÁÈÁoµ¡¦³¥µ”Îµ®¦´Á·¸ÉÁ¦¸¥ÁÈµ´«¹¬µ«¼¥rÄ®oµ¦«¹¬µ´ÊÇ
µ¦¨µ¤ÄÁ°µ¦°Á·Ä®o³¦¦¤µ¦µ¤ o°ÒÖÑ¦nª¤´¨µ¤°¥nµo°¥°
Ã¥Á}°µµ¦¥r®¹ÉÂ¨³´«¹¬µ®¹É
o° ÒÖÕ. Á·nµÎµ¦»·¦¦¤¸ÉÁ®¨º°nµ¥ÄÂn¨³e®µ¤¸ªµ¤ÎµÁ}o°ÄoÄµ¦´·¦¦¤¸ÉÁ}¦³Ã¥rn°
··/´«¹¬µÄ®o°·µ¦¸®¦º°¦°°·µ¦¸Á}¼o¤¸°ÎµµÄµ¦´Énµ¥µ¤ o°ÒÕÖÂ¨³ÄÃ¦µ¦¸ÉÁ®Èªnµ¤¸ªµ¤
ÎµÁ}°Á®º°µ o°ÒÕÖÃ¥´ÎµÃ¦µ¦Á° °°»¤´·n°°·µ¦¸µ¦°Á·Á¡ºÉ°Äonµ¥µ¤¦µ¥µ¦¸ÉÅo¦´µ¦
°»¤´·Ä®oÁ}Åµ¤¦³Á¸¥µ¦°Á·µ¤ o°ÒÖÓª¦¦°
o° ÒÖÖ. Á¤ºÉ°´·¦¦¤Á¦È·ÊÃ¦µ¦Â¨oª¼o¦´·°Äµ¦Á·nµ¥o°¦µ¥µ¨µ¦ÎµÁ·µ¡¦o°¤
®¨´µ¦³°µ¦Á·nµ¥£µ¥Äµ¤·ª´Ä¦¸¸ÉÅ¤nµ¤µ¦®µ®¨´µÅo¦oªµ¤¦³Á¸¥o°¸ÊÂÁ}¨µ¥
¨´¬r°´¬¦ÂnoµÅ¤nµ¤µ¦¸ÊÂÅoÄ®o³¦¦¤µ¦µ¦Á·Á°¤®µª·¥µ¨´¥Á¡ºÉ°Ân´Ê³¦¦¤µ¦°ª®µ
o°ÁÈ¦·n°Å
o° ÒÖ×. Ä¦¸¸É¤¸ªµ¤ÎµÁ}Á¦nnª°rµ¦··´«¹¬µÅ¤n°µ °°»¤´·Á·nµ¥µ¤ª·¸µ¦Ä o°Ò ÖÓÅo
´nª¸Ä®o¦³µ¦¦¤µ¦µ¦Á·nµ·¦¦¤Äo»¨¥¡··µ¤¸ÉÁ®È¤ª¦°»¤´·Ä®oÁ·nµ¥Á·Åo£µ¥ÄªÁ·Å¤nÁ··¦¦¤
¨³ÖÑ,ÑÑÑ.-µ ÂnoµÁ·Ä®o °¤·°»¤´·µ³¦¦¤µ¦°Îµª¥µ¦¤®µª·¥µ¨´¥ Â¨oªÂoÄ®o³¦¦¤µ¦£µ··/
´«¹¬µ¦µÃ¥Á¦Èª¸É»
o° ÒÖØ. Ä®o°·µ¦¸Ân´Ê¼o¦ª°´¸Á·nµ·¦¦¤··/´«¹¬µ°¥nµo°¥e¨³¦´Ê£µ¥ÄÁº°¤¸µ¤
°eµ¦«¹¬µ´ÊÇÂ¨oª¦µ¥µ¤®µª·¥µ¨´¥Á}¨µ¥¨´¬r°´¬¦
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®¤ª¸ÉÒÓ
ÁÈÁ¨È
°o ÒÖÙ. °·µ¦¸oª¥ªµ¤Á®È° °³¦¦¤µ¦¸É¤®µª·¥µ¨´¥´Ê ¹ÊÅ¤no°¥ªnµÖÃ¥¤¸°·µ¦¸
Á}¦³µ¤¸°Îµµ¥»®¦º°°°£µ··/´«¹¬µ³¦¦¤µ¦°rµ¦¦·®µ¦··/´«¹¬µÃ¤¦· ·³Ã¤¦
´«¹¬µ«¼¥rÄ®oµ¦«¹¬µ¤¦¤Â¨³»¤»¤Åooµ¤¸µ¦ÎµÁ·µ¦·ª´»¦³rµ¤®¤ª¸É °®¦º°·Ã¥µ¥¸ÉÂ¨Åªo
°µÎµÄ®oÁ·ªµ¤Á¸¥®µ¥Ân¤®µª·¥µ¨´¥Á}°¥nµ¥·É®¦º° ´n°ªµ¤Á¦¸¥¦o°¥ °oµÁ¤º°
o° ÒÖÚ. µ¦¥»®¦º°°°µ¤ o°ÒÖ ÙÄ®oº°Á}¸É»Â¨oªÄ®o°¥¼nÄ»¨¥¡·· °°·µ¦¸oª¥ªµ¤
Á®È° °³¦¦¤µ¦¸É¤®µª·¥µ¨´¥´Ê ¹Êµ¤ o°ÒÖÙÁ®È¤ª¦³ÎµÁ·µ¦Ä®o¤¸µ¦Á¨º°µ¦¦¦®µ®¦º°Ân´ÊÄ®¤n
µ¤Ân¦¸Åo
o° Ò×Ñ. µ¦ÎµÁ··µ¦´«¹¬µ °«¼¥rÄ®oµ¦«¹¬µ°¤®µª·¥µ¨´¥Ä®oÁ}Åµ¤¦³Á¸¥¸Ê®¦º°
¤®µª·¥µ¨´¥Á®È¤ª¦Ä®o®nª¥µ°ºÉÎµÁ·µ¦Â°¡´µ··´«¹¬µÄ®oÄo¦³µ« °¤®µª·¥µ¨´¥Á}¦¸Å
o° Ò×Ò. µ¦ÂoÅ Á¡·É¤¦³Á¸¥£µ¤®µª·¥µ¨´¥¸Ê¦³ÎµÅoÃ¥
Ò×Ò.Ò ¤µ·£µ··/´«¹¬µ°Äµ¤ °¤µ·´Ê®¤Á oµºÉ°´ ¦o° °n°¤®µª·¥µ¨´¥
Ò×Ò.Ó ³¦¦¤µ¦°rµ¦··´«¹¬µ°Äµ¤ °¤µ·Ân¨³nªÁ oµºÉ°´¦o° °n°
¤®µª·¥µ¨´¥Ä ·µ¦¸ÉÁ¸É¥ª o°
Ò×Ò.Ô °¡´µ··´«¹¬µÁ°n°¤®µª·¥µ¨´¥
o° Ò×Ó. µ¦ÎµÁ·µ¦ÂoÅ Á¡·É¤Á·¤µ¤ o°Ò ×ÒÄ®o¤®µª·¥µ¨´¥Ân´Ê³¦¦¤µ¦ ¹Ê»®¹É¦³°oª¥
µ´ªÂ°¡´µ··´«¹¬µ´ªÂ£µ··/´«¹¬µ´ªÂ°rµ¦¦·®µ¦··/´«¹¬µ¼oÂµµ¦¥rÄ£µ
¦³Îµ¤®µª·¥µ¨´¥Â¨³µµµ¦¥r°ºÉÇ¸É¤®µª·¥µ¨´¥Á®È¤ª¦Á¡ºÉ°¡·µ¦µ¥¦nµÂ¨oªÁ°n°£µ¤®µª·¥µ¨´¥Á¡ºÉ°
¦³µ«Äon°Å
o° Ò×Ô. Ä®o¦°°·µ¦¸¸ÉÅo¦´¤°®¤µ¥Ä®o¼Â¨µ·µ¦··/´«¹¬µ¦´¬µµ¦Ä®oÁ}Åµ¤¦³Á¸¥¸Ê
Ä¦¸¸É¤¸ o° ´Â¥oÄµ¦Äo¦³Á¸¥¸ÊÄ®oÎµ o° ´Â¥oÁ°n°°·µ¦¸Á¡ºÉ° ª··´¥¸Ê µ
Á¡µ³µ¨
Ä®o°rµ¦··´«¹¬µ¹É¤¸°¥¼nn°ª´¦³µ«¦³Á¸¥¸ÊÁ}°rµ¦··´«¹¬µÅªnµ³¡oªµ¦³Ä¦¸¸É³
®¦º°«¼¥rÄ®oµ¦«¹¬µ¥´Å¤n¡¦o°¤ÎµÁ·µ¦µ¤¦³Á¸¥¸Ê°»Ã¨¤Ä®oÎµÁ·µ¦Ã¥°rµ¦··´«¹¬µn°Åªnµ³¤¸
ªµ¤¡¦o°¤
¦³µ«  ª´¸É´ªµ¤ ÓÖÕÙ

( «µ¦µµ¦¥r¡¦´¥¤µ´¤´·)
µ¥£µ¤®µª·¥µ¨´¥¦µ£´oµ¤ÁÈÁoµ¡¦³¥µ
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đøČęĂÜîŠćøĎšđÖĊę÷üÖĆïÖćøðøą÷čÖêŤĔßšüÜÝøÙčèõćóÖĆïÖćøđøĊ÷îøĎš×ĂÜîĉÿĉê
đøĊ÷ïđøĊ÷Üēé÷ǰñý.ðøąõćóøøèǰĀĉøĆâüĆßøóùÖþŤǰ
øĂÜÙèïéĊòść÷ðøąÖĆîÙčèõćóǰ
Ùèąöîčþ÷ŤýćÿêøŤĒúąÿĆÜÙöýćÿêøŤ ǰ
ǰ

ĔîÖćøéĞćđîĉîÜćîìčÖðøąđõìǰĕöŠüŠćÝąđðŨîđøČęĂÜđÖĊę÷üÖĆïÖćøđøĊ÷îÖćøÿĂîǰǰǰÖćøóĆçîćîĉÿĉêàċęÜÖćøéĞćđîĉî

ēÙøÜÖćøĒúąÖĉÝÖćøêŠćÜėǰĒîŠîĂîÙčèÝąêšĂÜüćÜĒñîÖćøìĞćÜćîĒúąúÜöČĂðäĉïĆêĉǰǰđóČęĂĔĀšĕéšñúúĆóíŤ×ĂÜÜćîêćö
êšĂÜÖćøǰĒêŠĔîïćÜÙøĆĚÜöĆÖÝąúČöîċÖëċÜÖćøðøąđöĉîêøüÝÿĂïñúìĊęđÖĉé×ċĚîǰĒúąøć÷ÜćîñúÖćøÝĆéÖĉÝÖøøöđóČęĂîĞćñú
öćðøĆïðøčÜóĆçîćĔĀšĕéšêćöđðŜćĀöć÷ǰ
ǰéĆÜîĆĚîĔîÖćøéĞćđîĉîÜćîêŠćÜėǰĕöŠüŠćÝąđðŨîđøČęĂÜÿŠüîêĆüǰĀøČĂÖĉÝÖøøö×ĂÜÿŠüîøüöǰĀøČĂÖĉÝÖøøö×ĂÜßöøö
ìĊęøŠüöđðŨîÿöćßĉÖǰÙüøÝąîĞćüÜÝøÙčèõćóĕðÖĞćÖĆïêøüÝÿĂïÖćøìĞćÜćîĔĀšĕéšÙčèõćóǰđóøćąÝąĕéšöćêøåćîđðŨîĕð
êćöđÖèæŤìĊęêšĂÜÖćøǰ
ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰēÙøÜÖćø/ÖĉÝÖøøöêŠćÜėǰöĊüĉëĊÖćøìĞćÜćîàċęÜđðŨîĕðêćöíøøößćêĉǰđóĊ÷ÜĒêŠîĞćøąïïĒúąÖúĕÖÙčèõćóÖćø
ìĞćÜćîđ×šćöćđÿøĉöĒúąÖĞćÖĆïĔĀšĕéšÙčèõćó÷ĉęÜ×ċĚîǰĒúąđóČęĂðŜĂÜÖĆîÙüćöñĉéóúćéìĊęÝąđÖĉéǰÝċÜÙüøîĞćüÜÝøÙčèõćó
đ×ĚćöćÖĞćÖĆïǰêøüÝÿĂïøąĀüŠćÜéĞćđîĉîÖćøǰĒúąđöČęĂđÿøĘÝÿĉĚîēÙøÜÖćø/ÖĉÝÖøøöìčÖÙøĆĚÜéšü÷ǰ
ǰǰǰǰǰǰǰǰǰðŦÝÝčïĆîìčÖĀîŠü÷ÜćîĕöŠüŠćÝąđðŨîĂÜÙŤÖø×ĂÜøĆåĒúąđĂÖßîǰöĊÖćøîĞćĀúĆÖÖćøĀøČĂđÖèæŤÙčèõćóđ×šćöćßŠü÷
ĔîÖćøìĞćÜćîĔĀšöĊðøąÿĉìíĉõćóöćÖ×ċĚîǰđßŠîǰ5ÿ ǰ1%$" 1MBO-Do$IFDL-Act),ǰǰ+*5 +VTUǰ JOǰ 5JNF ǰĀøČĂĂČęîėǰ
êćöĒêŠĂÜÙŤÖø/ĀîŠü÷ÜćîîĆĚîÝąđĀĘîÿöÙüøǰ
ǰ
ǰ
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ǰ
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ÖćøĔßšǰTRENDS Model ĔîöĀćüĉì÷ćúĆ÷øćßõĆäïšćîÿöđéĘÝđÝšćóøą÷ć
ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰøĂÜýćÿêøćÝćø÷Ťǰéø.ÿčóúǰüčçĉđÿîǰĂíĉÖćøïéĊöĀćüĉì÷ćúĆ÷øćßõĆäïšćîÿöđéĘÝđÝšćóøą÷ćǰǰǰĕéšÖĞćĀîéìĉýìćÜÖćø
éĞćđîĉîÜćî×ĂÜöĀćüĉì÷ćúĆ÷ǰēé÷öčŠÜĔĀšöĀćüĉì÷ćúĆ÷đðŨîǰ“ 8PSMEĴT -PDBM 6OJWFSTJUZǰķǰàċęÜìĞćĀîšćìĊęøüöýĎî÷ŤÙüćöøĎšÝćÖøąéĆïǰ
*OUFSOBUJPOBM ǰĒúąđÖŠÜĔîüĉßćÖćøìšĂÜëĉęîǰ -PDBM ǰàċęÜÝąïĆÜđÖĉéñúĕéšēé÷öĊ×ïüîÖćøǰ“øąïïðäĉïĆêĉǰĀøČĂǰDelivery Systemķǰ
ǰ×ĆĚîêĂîĒúąìčÖ×ĆĚîêĂîöĊÙüćöÿĞćóĆîíŤđÖĊę÷ü×šĂÜÿŠÜêŠĂÖĆîđðŨîøąïïǰđøĊ÷ÖüŠćǰ“TRENDS ModelķǰéĆÜĒñîõĎöĉðøąÖĂïêŠĂĕðîĊĚǰ
ǰ
ǰ
ǰ
ǰ
ǰ
ǰ
ǰ
ǰ
×ĆĚîìĊęǰǰÖćøëŠć÷ìĂéÙüćöøĎšÿćÖúĒÖŠîĆÖýċÖþćìčÖðøąđõìǰĂĆîëČĂđðŨîõćøÖĉÝóČĚîåćîìĊęĂćÝćø÷ŤÿëćîýċÖþćÖøąìĞćĂ÷ĎŠĒúšüǰ
5SBOTNJUUJOHǰPGǰ*OUFSOBUJPOBMǰ,OPXMFEHF–T)ǰ
×ĆĚîìĊęǰǰÖćøó÷ć÷ćöđ×šćĔÝìšĂÜëĉęîïîåćî×ĂÜüĉßćÖćøÿćÖúǰēé÷ÖćøýċÖþć×šĂöĎúÖćøüĉÝĆ÷ǰ 3FTFBSDI3FDPWFSZǰPGǰ%BUB–3 ǰ
×ĆĚîìĊęǰǰđöČęĂĕéš×šĂöĎúÝćÖÖćøÿøčðĒúąÖćøüĉÝĆ÷ǰêšĂÜöĊÖćøêøüÝÿĂïĔîìšĂÜëĉęîĀøČĂĔîÿëćîÖćøèŤÝøĉÜǰđóČęĂĔĀšđÖĉéÙüćööĆęîĔÝÖŠĂî
đñ÷ĒóøŠǰ &YQFSJNFOUǰJOǰ-PDBMǰ4JUVBUJPO–& ǰ
×ĆĚîìĊęǰǰÿøčðÝćÖǰ3×ĆĚîêĂîĒøÖĔĀšđĀöćąÿöÿĞćĀøĆïđñ÷ĒóøŠĔîìšĂÜëĉęîǰÿĉęÜìĊęĕéšøĆïÝąđðŨîǰÿĉęÜĔĀöŠìĊęđĀöćąÿöÖĆïǰìšĂÜëĉęîǰǰ /FXMZǰ
BQQSPQSJBUFǰ,OPXMFEHF–/ ǰǰ
×ĆĚîìĊęǰǰ×ĆĚîÖćøĀøČĂÖćøđñ÷ĒóøŠĔĀšîĆÖýċÖþćǰ %JTUSJCVUJPOǰPGǰ,OPXMFEHFǰUPǰ%FWFMPQNFOU–%)ǰ
×ĆĚîìĊęǰǰ×ĆĚîÖćøîĞćÿĉęÜÙšîóïÿĎŠÖćøóĆçîćìšĂÜëĉęîǰ 4FSWJDFǰUPǰ-PDBMJUZ–4 ǰ
ǰ
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ÝćÖĒñîõĎöĉÝąöĊđÿšîĒïŠÜÙøċęÜ×ĂÜÿĊęđĀúĊę÷öđðŨîÿĂÜÿŠüîǰÿŠüîïîÝąđîšîÖćøðäĉïĆêĉÖćøéšćîüĉßćÖćøǰǰ "DBEFNJD)ǰǰÿŠüîúŠćÜÝąđîšî
ÖćøðäĉïĆêĉÖćøéšćîîĞćĂÜÙŤÙüćöøĎšĕðĔßšĒúąðäĉïĆêĉ *NQMFNFOUBUJPO àċęÜìĆĚÜǰǰòść÷êšĂÜÖćøǰ 53&/%4ǰ ĔîÿĆéÿŠüîìĊęĒêÖêŠćÜÖĆîǰ
ÙČĂǰ
ǰ)ǰĀćÖÿëćïĆîĂčéöýċÖþćĔéđîšîÖćøìĞćüĉÝĆ÷öćÖÖüŠćÖćøîĞćĂÜÙŤÙüćöøĎšĕðĔßšĒúąðäĉïĆêĉǰÙČĂǰöĊÿĆéÿŠüî×ĂÜǰ5ǰ3ǰ&ǰöćÖÖüŠćǰ
/ % 4 ÝąđðŨîÿëćïĆîĂčéöýċÖþćìĊęđîšîÖćøüĉÝĆ÷ǰĂćÝđøĊ÷ÖüęćǰĶǰÿëćïĆîĂčéöýċÖþćìĊęđîšîÖćøüĉÝĆ÷ ķǰ 3FTFBSDIǰ 0SJFOUFEǰ
*OTUJUVUF ǰ
ǰ

 ǰĀćÖÿëćïĆîĂčéöýċÖþćĔéđîšîÖćøîĞćĂÜÙŤÙüćöøĎšĕðĔßšĒúąðäĉïĆêĉöćÖÖüŠćÖćøìĞćüĉÝĆ÷ǰÙČĂǰöĊÿĆéÿŠüî×ĂÜǰ/ǰ%ǰ4ǰöćÖÖüŠćǰ

5ǰ3ǰ&ǰÝąđðŨîÿëćïĆîĂčéöýċÖþćìĊęđîšîÖćøîĞćĂÜÙŤÙüćöøĎšĕðĔßšĒúąðäĉïĆêĉǰĂćÝđøĊ÷ÖüŠćǰ“ÿëćïĆîĂčéöýċÖþćìĊęđîšîÖćøðäĉïĆêĉÖćøķǰǰ
0QFSBUJPOǰ0SJFOUFEǰ*OTUJUVUF ǰ
ǰ

 ǰĀćÖÿëćïĆîĂčéöýċÖþćĔéđîšîÖćøìĞćüĉÝĆ÷đìŠćėǰÖĆïÖćøîĞćĂÜÙŤÙüćöøĎšĕðĔßšĒúąðäĉïĆêĉǰÙČĂǰöĊÿĆéÿŠüî×ĂÜǰ5ǰ3ǰ&ǰđìŠćÖĆïǰ

/ǰ%ǰ4ǰÝąđðŨîÿëćïĆîĂčéöýċÖþćìĊęđîšîÖćøüĉÝĆ÷ǰĂćÝđøĊ÷ÖüŠćǰ“ÿëćïĆîĂčéöýċÖþćìšĂÜëĉęî”ǰ
đÿšîǰAǰ ÝąÖĞćĀîéÿĆéÿŠüî×ĂÜǰ 53&/%4ǰ×ĂÜÿëćïĆîĂčéöýċÖþćîĆĚîǰėǰüŠćđîšîðäĉïĆêĉÖćøĔîéšćîĔéöćÖÖüŠćÖĆîǰĂíĉïć÷ĕéš

ǰ
éĆÜîĊĚǰ

x ĀćÖöĊÿĆéÿŠüî×ĂÜǰ5ǰ3ǰ&ǰöćÖÖüŠćǰ/ǰ%ǰ4ǰÝąđðŨîÿëćïĆîĂčéöýċÖþćìĊęđîšîÖćøüĉÝĆ÷ǰĂćÝđøĊ÷ÖüŠćǰ“ÿëćïĆîĂčéöýċÖþćìĊęđîšî
ÖćøüĉÝĆ÷”ǰ
x ĀćÖöĊÿĆéÿŠüî×ĂÜǰ /ǰ%ǰ4ǰöćÖÖüŠćǰ5ǰ3ǰ&ǰÝąđðŨîÿëćïĆîĂčéöýċÖþćìĊęđîšîÖćøîĞćĂÜÙŤÙüćöøĎšĕðĔßšĒúąðäĉïĆêĉĂćÝđøĊ÷ÖüŠćǰǰ
“ÿëćïĆîĂčéöýċÖþćìĊęđîšîÖćøðäĉïĆêĉÖćø”ǰ
ǰǰǰǰǰǰǰǰéĆÜîĆĚîǰĀćÖÿëćïĆîĂčéöýċÖþćĔéöĊÿĆéÿŠüî×ĂÜǰǰ53&/%4ǰǰĒïïđÿšîǰ"ǰĒÿéÜüŠćÿëćïĆîĂčéöýċÖþćîĆĚîđîšîðäĉïĆêĉÖćøǰēé÷Öćø
îĞćĂÜÙŤÙüćöøĎšĕðĔßšĒúąðäĉïĆêĉöćÖÖüŠćÖćøìĞćüĉÝĆ÷ǰđóøćąÿĆéÿŠüî×ĂÜǰ/ǰ%ǰ4ǰöćÖÖüŠćǰ5ǰ3ǰ&ǰ
ǰǰ
ÿĞǰ ćĀøĆïđÿšîǰBǰÝąĒÿéÜëċÜǰ“ÿëćïĆîĂčéöýċÖþćìšĂÜëĉęîķǰàċęÜÝąöĊǰ53&/%4ǰĂ÷ĎŠĔîÿĆéÿŠüîĒúąøąéĆïđéĊ÷üÖĆîǰđĀêčñúìĊęđ×šćĔÝ
Ă÷ŠćÜÜŠć÷ǰÙČĂǰÿëćïĆîĂčéöýċÖþćÝąïøĉĀćøÿĆÜÙöìĊęêîđĂÜǰ“êĆĚÜĂ÷ĎŠķǰĔîìšĂÜëĉęî×ĂÜêîĕéšǰÝąêšĂÜöĊüĉßćÖćøÿćÖú *OUFSOBUJPOBMǰ
,OPXMFEHF–5 ǰÿĎÜĒúąêšĂÜðäĉïĆêĉÖćøǰ53&/%4ǰêćöúĞćéĆïǰéĆÜîĆĚîǰĀćÖÿëćïĆîĂčéöýċÖþćĔéöĊÿĆéÿŠüî×ĂÜǰ53&/%4ǰĒïïđÿšîǰBǰ
ĒÿéÜüŠćÿëćïĆîĂčéöýċÖþćìĊęđîšîìĆĚÜÖćøüĉÝĆ÷ĒúąÖćøðäĉïĆêĉÖćøǰēé÷ÖćøîĞćĂÜÙŤÙüćöøĎšĕðĔßšĒúąðäĉïĆêĉǰđóøćąÿĆéÿŠüî×ĂÜ 5ǰ 3ǰ &ǰ
đìŠćÖĆïǰ/ǰ%ǰ4ǰ
ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰĀćÖðäĉïĆêĉêćöǰ53&/%4ǰ .PEFMǰÙüćöøĎšĔĀöŠÝćÖìšĂÜëĉęîǰ -PDBMǰ ,OPXMFEHF)ǰÝąîĞćĕðÿĎŠÖćøóĆçîćÙüćöøĎšÿćÖúǰ
*OUFSOBUJPOBMǰ ,OPXMFEHF ǰ ĒúąÙüćöøĎšÿćÖúÝąîĞćĕðÿĎŠÖćøóĆçîćÙüćöøĎšìšĂÜëĉęîĀöčîđüĊ÷îđðŨîǰüĆäÝĆÖøǰàċęÜđðŨîǰĶǰ÷čìíýćÿêøŤ
ÿëćîÖćøèŤ ķǰǰìĊęìĞćĔĀšìĆĚÜîĆÖýċÖþćĒúąĂćÝćø÷Ťđ×šćĔÝúċÖàċĚÜĔîüĉßćÖćøÝćÖÿëćîÖćøèŤÝøĉÜǰǰēé÷öĊÖćøýċÖþćüĉÝĆ÷ÝćÖĒĀúŠÜ×ĂÜ
ÙüćöøĎšÝøĉÜėǰ -PDBM-CBTFE-3FTFBSDI ǰĒúąđîšîĀîĆÖĔĀšÿćöćøëîĞćÙüćöøĎšìĊęĕéšÝćÖÖćøüĉÝĆ÷ĕðĔßšđóČęĂÖćøóĆçîćìšĂÜëĉęîǰ
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ÖćøîĞćǰTRENDS Model öćĔßšĔîÖćøđøĊ÷îÖćøÿĂî
ǰ

×ĆĚîìĊęǰ1 ÖćøëŠć÷ìĂéÙüćöøĎšÿćÖúĒÖŠîĆÖýċÖþć ǰ 5SBOTNJUUJOHǰPGǰ*OUFSOBUJPOBMǰ,OPXMFEHF–5 ǰǰǰǰĂćÝćø÷ŤÿĂî

îĆÖýċÖþćéšü÷ÙüćöøĎšÿćÖúǰ ÙüćöøĎšÿćÖúÙČĂÙüćöøĎšĔîÿć×ćüĉßćìĊęêîđĂÜÿĂîǰàċęÜđðŨîÙüćöøĎšìĊęñĎšđøĊ÷îĔîÿć×ćîĆĚîÙüøìøćïǰĒúąđðŨî
ÙüćöøĎšìĊęìĆîÿöĆ÷)ǰàċęÜđðŨîõćøÖĉÝóČĚîåćîìĊęĂćÝćø÷ŤĕéšÖøąìĞćĂ÷ĎŠĒúšüǰ
ǰ

×ĆĚîìĊęǰ2 Öćøó÷ć÷ćöđ×šćĔÝìšĂÜëĉęîēé÷ÖćøüĉÝĆ÷ǰĀøČĂÖćøýċÖþć×šĂöĎúĔĀöŠĔîìšĂÜëĉęîǰ 3FTFBSDI3FDPWFSZǰPGǰǰ

%BUB–3 ǰǰǰ ĂćÝćø÷ŤĀć×šĂöĎúĔĀöŠđóČęĂĔßšĔîÖćøÿĂîǰēé÷ìĞćÖćøüĉÝĆ÷/ÖćøĀć×šĂöĎúĔîđøČęĂÜìĊęđÖĊę÷ü×šĂÜÖĆïìšĂÜëĉęîǰđßŠîǰĀćÖÿĂî
üĉßćÖćøïøĉĀćøìøĆó÷ćÖøöîčþ÷ŤǰÖĘìĞćüĉÝĆ÷đøČęĂÜÖćøïøĉĀćøìøĆó÷ćÖøöîčþ÷ŤǰàċęÜĂćÝ×ĂìčîĕéšÝćÖìčîĂéĀîčîÖćøüĉÝĆ÷×ĂÜǰöïÿǰ
ÝćÖÿëćïĆîüĉÝĆ÷ĒúąóĆçîć×ĂÜǰöïÿ.)ǰ
ǰ

×ĆĚîìĊęǰ3 đöČęĂĕéš×šĂöĎúÝćÖÖćøÿøčðĒúąÖćøüĉÝĆ÷ ǰêšĂÜöĊÖćøêøüÝÿĂïĔîìšĂÜëĉęîĀøČĂĔîÿëćîÖćøèŤÝøĉÜǰđóČęĂĔĀšđÖĉéÙüćö

öĆęîĔÝÖŠĂîđñ÷ĒóøŠǰ &YQFSJNFOUǰJOǰ-PDBMǰ4JUVBUJPO-& ǰǰǰǰĂćÝćø÷ŤđĂć×šĂöĎúìĊęĕéšĔĀöŠöćêøüÝÿĂïǰĀøČĂìéúĂÜĔîÿëćîÖćøèŤ
ÝøĉÜǰđóČęĂĔĀšđÖĉéÙüćööĆęîĔÝÖŠĂîđñ÷ĒóøŠǰ
ǰ

×ĆĚîìĊęǰ4 ÿøčðÝćÖǰ3 ×ĆĚîêĂîĒøÖĔĀšđĀöćąÿöÿĞćĀøĆïđñ÷ĒóøŠĔîìšĂÜëĉęî ǰÿĉęÜìĊęĕéšøĆïÝąđðŨîÿĉęÜĔĀöŠìĊęđĀöćąÿöÖĆïìšĂÜëĉęîǰ

/FXMZǰ "QQSPQSJBUFǰ ,OPXMFEHF-/ ǰ ǰ ĂćÝćø÷ŤÿøčðÙüćöøĎšǰüĉđÙøćąĀŤǰĀøČĂÿĆÜđÙøćąĀŤÙüćöøĎšìĊęĕéšÝćÖǰǰ×ĆĚîêĂîĒøÖĔĀš
đĀöćąÿöÿĞćĀøĆïđñ÷ĒóøŠĔîìšĂÜëĉęîǰàċęÜìĞćĔĀšĕéšÙüćöøĎšĔĀöŠđÖĊę÷üÖĆïìšĂÜëĉęîǰ
ǰ

×ĆĚîìĊęǰ5 ×ĆĚîÖćøĀøČĂÖćøđñ÷ĒóøŠĔĀšîĆÖýċÖþć ǰ %JTUSJCVUJPOǰ PGǰ ,OPXMFEHFǰ UPǰ %FWFMPQNFOU-% ǰ ǰǰĂćÝćø÷Ť

đñ÷ĒóøŠÙüćöøĎšĔĀöŠìĊęĕéšĔĀšĒÖŠîĆÖýċÖþćǰÙČĂǰîĞćĕðĔßšĔîÖćøđøĊ÷îÖćøÿĂîǰàċęÜîĆÖýċÖþćÖĘÝąĕéšđøĊ÷îøĎšÙüćöøĎšĔĀöŠìĊęĕéšÝćÖÖćøüĉÝĆ÷Ĕî
ÿëćîÖćøèŤÝøĉÜ×ĂÜìšĂÜëĉęîǰ
ǰ

×ĆĚîìĊęǰ6 ×ĆĚîÖćøîĞćÿĉęÜÙšîóïÿĎŠÖćøóĆçîćìšĂÜëĉęî ǰ 4FSWJDFǰUPǰ-PDBMJUZ-4 ǰǰǰǰđðŨîÖćøîĞćÿĉęÜìĊęÙšîóïǰ ĂÜÙŤÙüćöøĎšĔĀöŠ)ǰ

ÝćÖǰ3FTFBSDIǰBOEǰ5FBDIJOHǰÿĎŠÖćøóĆçîćìšĂÜëĉęîǰđßŠîǰĂćÝćø÷ŤîĞćÙüćöøĎšĔĀöŠìĊęĕéšöćđ×Ċ÷îđðŨîïìÙüćöǰÜćîüĉÝĆ÷ǰđñ÷ĒóøŠéšü÷
ÖćøêĊóĉöóŤǰ×ċĚîǰ8FCTJUFǰĒúąëšćĀćÖĒðúĂÜÙŤÙüćöøĎšìĊęĕéšĔĀöŠđðŨîõćþćêŠćÜðøąđìýǰĂćÝöĊñĎšîĞćĕðĔßšđñ÷ĒóøŠǰĀøČĂĂšćÜĂĉÜêŠĂĕðǰàċęÜ
ÝąđðŨîÖćøóĆçîćÙüćöøĎšìšĂÜëĉęîÿĎŠÿćÖúǰ
ÖćøîĞćǰTRENDS Model öćĔßšĔîÖøąïüîÖćøìĞćÿćøîĉóîíŤǰ(Preliminary Thesis)
ǰ

×ĆĚîìĊęǰ1ǰ ÖćøëŠć÷ìĂéÙüćöøĎšÿćÖúĒÖŠîĆÖýċÖþć ǰ 5SBOTNJUUJOHǰPGǰ*OUFSOBUJPOBMǰ,OPXMFEHF-5)ǰǰǰĂćÝćø÷Ťǰöïÿǰ

ĕéšĔßšÙüćöøĎšÿćÖúĔîÖćøÿĂîîĆÖýċÖþćǰĂĆîëČĂđðŨîõćøÖĉÝóČĚîåćîìĊęÙèćÝćø÷Ť×ĂÜǰöïÿǰÖøąìĞćĂ÷ĎŠĒúšüǰ
ǰ

×ĆĚîìĊęǰ2 ǰÖćøó÷ć÷ćöđ×šćĔÝìšĂÜëĉęîïîåćî×ĂÜüĉßćÖćøÿćÖú ǰēé÷ÖćøýċÖþć×šĂöĎú/ÖćøüĉÝĆ÷ǰ 3FTFBSDI3FDPWFSZǰǰ

PGǰ%BUB-3 ǰ ǰ ĂćÝćø÷ŤüćÜĒñîøŠüöÖĆïîĆÖýċÖþćìĊęÖĞćúĆÜÝąĕðòřÖðøąÿïÖćøèŤüĉßćßĊóǰ òřÖÜćî)ǰǰēé÷ÖćøüćÜĒñîìĞćüĉÝĆ÷ĔîđøČęĂÜìĊę
đÖĊę÷ü×šĂÜÖĆïìšĂÜëĉęîǰÙČĂđÖĊę÷ü×šĂÜÖĆïĂÜÙŤÖøìĊęîĆÖýċÖþćÖĞćúĆÜÝąĕðòřÖÜćîǰđóČęĂĔĀšîĆÖýċÖþćöĊÙüćöđ×šćĔÝìšĂÜëĉęîïîåćî×ĂÜüĉßćÖćø
ÿćÖúǰĔîĒêŠúą×ĆĚîêĂî×ĂÜǰ 53&/%4ǰ.PEFMǰ ÿćöćøëĔĀš×šĂöĎú÷šĂîÖúĆïǰ 'FFECBDL ǰđóČęĂÖćøìïìüîêøüÝÿĂïĕéšìčÖ×ĆĚîêĂîǰ
đßŠîǰǰĀćÖîĆÖýċÖþćđÖĘï×šĂöĎúǰđÖĊę÷üÖĆïðŦâĀć×ĂÜĂÜÙŤÖøǰĒúąîĞćđÿîĂĒîüìćÜÖćøĒÖšðŦâĀćĔĀšÖĆïĂÜÙŤÖøĒúšüǰĂÜÙŤÖø÷ĂöøĆïÖĘǰ
ÿćöćøëîĞćĕðÿĎŠ×ĆĚîìĊęǰǰĕéšǰ
ǰ
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ǰ

×ĆĚîìĊęǰ3 ǰđöČęĂĕéš×šĂöĎúÝćÖÖćøÿøčðĒúąÖćøüĉÝĆ÷ǰêšĂÜöĊÖćøêøüÝÿĂïĔîìšĂÜëĉęîĀøČĂĔîÿëćîÖćøèŤÝøĉÜǰđóČęĂĔĀšđÖĉé

ÙüćööĆęîĔÝÖŠĂîđñ÷ĒóøŠǰ &YQFSJNFOUǰJOǰ-PDBMǰ4JUVBUJPO& ǰǰǰîĆÖýċÖþćìéúĂÜîĞćđĂćĒîüìćÜÖćøĒÖšðŦâĀćìĊęđÿîĂĔĀšÖĆïǰ
ĂÜÙĝÖøĕðìéúĂÜĔîÿëćîÖćøèŤÝøĉÜǰ ĔîìĊęìĞćÜćîìĊęîĆÖýċÖþćĕðòřÖÜćî)ǰđóČęĂĔĀšđÖĉéÙüćööĆęîĔÝÖŠĂîđñ÷ĒóøŠǰ
ǰ

×ĆĚîìĊęǰ4 ÿøčðÝćÖǰ3 ×ĆĚîêĂîĒøÖĔĀšđĀöćąÿöÿĞćĀøĆïđñ÷ĒóøŠĔîìšĂÜëĉęîǰÿĉęÜìĊęĕéšøĆïÝąđðŨîÿĉęÜĔĀöŠìĊęđĀöćąÿöÖĆïìšĂÜëĉęîǰ

/FXMZǰ "QQSPQSJBUFǰ ,OPXMFEHF-/ ǰ ǰ ǰ ǰ đðŨîÖćøÿøčðÙüćöøĎšìĊęĕéšÝćÖǰǰ×ĆĚîêĂîĒøÖǰĔĀšđĀöćąÿöÿĞćĀøĆïđñ÷ĒóøŠĔîìšĂÜëĉęîǰ
đñ÷ĒóøŠĔîĂÜÙŤÖøìĊęöĊúĆÖþèąđĀöČĂîĀøČĂÙúšć÷ÖĆî)ǰÖøèĊìĊęÖćøìéúĂÜðøąÿïÙüćöúšöđĀúüÖĘÝąîĞćöćĔßšđðŨîÖøèĊýċÖþćĒêŠëšć
ðøąÿïÙüćöÿĞćđøĘÝÖĘÝąîĞćÙüćöøĎšìĊęđðŨîÿĉęÜĔĀöŠĕðđñ÷ĒóøŠĔĀšĒÖŠìšĂÜëĉęîǰ
ǰ

×ĆĚîìĊęǰ5 ×ĆĚîÖćøđñ÷ĒóøŠÙüćöøĎšĔĀöŠđóČęĂÖćøóĆçîć ǰøüöëċÜÖćøđñ÷ĒóøŠĀøČĂÿĂîĔĀšîĆÖýċÖþćǰǰ ǰ%JTUSJCVUJPOǰPGǰ

,OPXMFEHFǰ UPǰ %FWFMPQNFOU-% ǰ ǰ đñ÷ĒóøŠÙüćöøĎšĔĀöŠìĊęĕéšÝćÖÖćøüĉÝĆ÷ĒúąìéúĂÜĔîÿëćîÖćøèŤÝøĉÜĔĀšĒÖŠîĆÖýċÖþćǰÙČĂǰ
îĞćĕðĔßšĔîÖćøđøĊ÷îÖćøÿĂîǰîĆÖýċÖþćÖĘÝąĕéšýċÖþćÙüćöøĎšĔĀöŠìĊęĕéšÝćÖÖćøüĉÝĆ÷ĔîÿëćîÖćøèŤÝøĉÜ×ĂÜìšĂÜëĉęîǰ
ǰ

×ĆĚîìĊęǰ6 ×ĆĚîÖćøîĞćÿĉęÜÙšîóïÿĎŠÖćøóĆçîćìšĂÜëĉęî ǰ 4FSWJDFǰ UPǰ -PDBMJUZ-4 ǰǰǰ îĞćÿĉęÜìĊęÙšîóïǰ ÙüćöøĎšĔĀöŠ)ǰǰÝćÖǰ

3FTFBSDIǰBOEǰ5FBDIJOHǰÿĎŠÖćøóĆçîćìšĂÜëĉęîǰđßŠîǰēé÷ÖćøĒÖšðŦâĀćĔĀšÖĆïĂÜÙŤÖøĀøČĂÖćøóĆçîćíčøÖĉÝ×ĂÜìšĂÜëĉęîǰĒúąëšćĀćÖ
îĞćÙüćöøĎšĔĀöŠìĊęĕéšÝćÖÖćøüĉÝĆ÷ĔîìšĂÜëĉęîĕðđñ÷ĒóøŠÿĎŠÿćÖúÖĘÝąîĞćĕðÿĎŠÖćøóĆçîćÙüćöøĎšÿćÖúǰàċęÜđðŨîÖćøǰïĎøèćÖćøÙüćöøĎšÿćÖú
ĔĀšđ×šćÖĆïÖćøóĆçîćìšĂÜëĉęîǰ
ǰ
ǰ
ǰǰ
ǰ
ǰ
ǰ

แนะนํ
า
คณะวิทยาการจัดการ
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ปรัชญา วิสัยทัศน และพันธกิจ
ของ
คณะวิทยาการจัดการ
ปรัชญา
ความคิดกวางไกล ใฝรูคูจริยธรรม ชี้นําพัฒนาสังคม

วิสัยทัศน (Vision)
คณะวิทยาการจัดการ ผลิตบัณฑิตที่มีความรู ความสามารถดานการบริหารจัดการ มีทักษะดานวิชาชีพ
มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อพัฒนาสังคม

พันธกิจ (Mission)
1. ผลิตบัณฑิตดานบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย ǰ สาขาวิชาการตลาด ǰสาขาวิชาการเปน
ผูประกอบการ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ และคอมพิวเตอรธรุ กิจ สาขาวิชาการบัญชี
ดานนิเทศศาสตร สาขาวิชาการสือ่ สารมวลชน สาขาวิชาการโฆษณาและธุรกิจบันเทิง สาขาวิชาการประชาสัมพันธและการ
สื่อสารองคการ และสาขาวิชาการทองเที่ยว ที่มีคุณคาตอทองถิ่น สังคม และประเทศชาติ
2. สงเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาองคความรูใหมและทองถิ่น
3. ใหบริการทางวิชาการแกสังคม
4. สรางเสริมคุณธรรมและจริยธรรมใหแกนสิ ิตและนักศึกษาใหเปนบุคลากรที่ดีของสังคม
5. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม อันเปนเอกลักษณของสังคมไทย

คุณลักษณะบัณฑิตของคณะวิทยาการจัดการ
เพื่อใหการผลิตบัณฑิตของคณะวิทยาการจัดการ บรรลุวัตถุประสงคตามปณิธานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และ
สอดคลองกับสภาพการเปลีย่ นแปลงเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ คณะวิทยาการจัดการจึงไดกาํ หนดคุณลักษณะบัณฑิตที่
พึงประสงคไว ดังนี้
1. มีความรูความสามารถในการคิดวิเคราะหทางวิชาการอยางมีเหตุผล
2. มีคุณธรรม จริยธรรมและความซือ่ สัตยในวิชาชีพ สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดดี
3. มีความรับผิดชอบตอสังคมและปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี
4. มีความสามารถในการใชภาษาไทยในระดับทีส่ ื่อสารไดอยางถูกตอง
5. มีความสามารถในการใชภาษาตางประเทศ (ภาษาเพื่อนบาน) ในระดับที่สื่อสารไดอยางนอย 1 ภาษา
6. มีความรูความสามารถในการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม
7. สามารถประกอบวิชาชีพไดอยางมีคุณภาพและสอดคลองกับความตองการของผูใช

สีประจําคณะ : สีฟา
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ประวัติความเปนมาของคณะวิทยาการจัดการ
ในป พ.ศ. 2527 ไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2527 (ฉบับที่ 2) มีผลใหวทิ ยาลัยครูซึ่งเปน
สถาบันที่ผลิตบุคลากรทางการศึกษาเพียงอยางเดียว สามารถผลิตบัณฑิตไดอีก 2 สาขา คือ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
และศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ในเวลาตอมามีสถาบันที่ผลิตครูมากขึ้น ทั้งในมหาวิทยาลัยตาง ๆ และวิทยาลัยครูเอง
ทําใหผลิตครูเกินความตองการ บัณฑิตเกิดการวางงานจํานวนมาก ดังนั้นวิทยาลัยครูบานสมเด็จเจาพระยา จึงไดจดั ตั้ง
คณะวิทยาการจัดการขึ้นในป พ.ศ. 2527 ( 27 พฤศจิกายน 2527 ) ทําหนาที่จัดการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิต
สาขาศิลปศาสตรเพื่อสนองตอบความตองการของสังคม ในขณะนั้น
คณะวิทยาการจัดการ เดิมเรียก คณะวิชาวิทยาการจัดการ มีสํานักงานตั้งอยูที่อาคาร 3 ชั้น 2 ตรงขางหอประชุม
เกา (โรงอาหาร) ในครั้งแรกที่เปดสอนยังไมมีการแบงสวนราชการภายใน หลังจากนั้นอีก 1 ป จึงไดมีการแบงสวนราชการ
ภายในเปน 5 ภาควิชา คือ
1. ภาควิชาการเงินและบัญชี
2. ภาควิชาการตลาด
3. ภาควิชาการสื่อสารและการประชาสัมพันธ
4. ภาควิชาบริหารธุรกิจและสหกรณ
5. ภาควิชาเศรษฐศาสตร
ในป พ.ศ. 2534 คณะวิทยาการจัดการ มีนักศึกษาเพิ่มเปนจํานวนมาก จึงไดยายสํานักงานมายังหอสมุดเกา
ซึ่งวางจากการใชงานมาระยะหนึ่Üǰǰêอมาไดมีการปรับปรุงซอมแซมตัวอาคารสถานที่ใหมęǰđรียกวาอาคารǰǰàึ่งเปนǰǰĂćÙćøĕöĚ
2 ชั้น เปนสํานักงานคณะ หองเรียน หองปฏิบัติการและหองพักอาจารย
ǰǰǰǰǰǰ14ǰǰกุมภาพันธĝǰǰพ.ศǰ535ǰǰพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัü ǰไดพระราชทานนาม "ǰสถาบันราชภัฏǰ"
(คนของพระราชา) ใชแทนชื่อ "ǰวิทยาลัยครูǰ" ทั่วประเทศ
ǰǰǰǰǰǰ8ǰǰมีนาคม พ.ศǰ 2538ǰǰทรงพระราชทาน "ตราพระราชลัญจกร"ǰ ใหเปนตราสัญลักษณของสถาบันราชภัฏ
ทั่วประเทศ
ǰǰǰǰǰǰ25ǰǰมกราคมǰǰó.ศ.ǰǰ538 ประกาศใช "ǰพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.ǰ2538ǰ"ǰǰทําให คณะวิชา
เปลี่ยนเปนǰคณะǰตําแหนงหัวหนาคณะวิชาǰเปลีย่ นเปน คณบดี พรอมทั้งเปลี่ยนครุยวิทยฐานะของบัณฑิตใหม เปนครั้ง
แรกในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ป พ.ศ. 2539ǰǰโดยมีผดู าํ รงตําแหนงǰǰหัวหนาคณะ ซึ่งปจจุบัน เรียกวา ǰ คณบดี
เรียงลําดับดังนี้
1. ดร.สุรพล
ธีรรัตนพันธ (ǰ24 พฤศจิกายน 2527 - 16 เมษายน 2530ǰ)
(ǰ17 เมษายน 2530
- 17 เมษายน 2534ǰ)
2. รองศาสตราจารยพิบูล ทีปะปาล
3. ผูชวยศาสตราจารยวารี ศรีมาโนชน
(ǰ18 เมษายน 2534
- 10 พฤศจิกายน 2536ǰ)
4. ดร.ทวิช
บุญธิรัศมี
(ǰ11 พฤศจิกายน 2536 - 15 มิถุนายน 2538ǰ)
5. ผูชวยศาสตราจารยสมปอง คงชัย
(ǰ16 มิถุนายน 2538
- 30 กันยายน 2539ǰ)
6. ผูชวยศาสตราจารยเสนีย สุวิทวัส
(ǰǰ1 ตุลาคม 253
- 30 กันยายน 2544ǰ)
7. รองศาสตราจารยเกริก วยัคฆานนท (ǰǰ1 ตุลาคม 2544
- 31 ตุลาคม 2551ǰ)
8. รองศาสตราจารยรวงพร อิ่มผล
(ǰǰ1 พฤศจิกายน 2551 - 30 กันยายน 2554 )
9. ดร.ไพฑูรย
มากสุข
(ǰǰ1 ตุลาคม 255ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ ปจจุบัน )
ในป พ.ศ. 2540 (มิถุนายน) จนถึงเดือนเมษายน 2545 คณะวิทยาการจัดการไดยายมายังอาคาร 100 ป
ศรีสรุ ิยวงศ ซึ่งสรางขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสที่สถาบันมีอายุครบ 100 ป ในป พ.ศ. 2539 ซึ่งเปนอาคารสูงที่สดุ อาคาร
แรกของกระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้น (สูง 15 ชั้น)
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ป พ.ศ. 2541 ไดเกิดแนวความคิดที่จะประสานภารกิจการทํางานมากกวาที่จะแยกกันเปนภาควิชา คณะวิทยาการ
จัดการจึงไดจัดองคาพยพใหม และบริหารโดยคณะบุคคล โดยแบงออกเปน 5 โปรแกรมวิชา คือ
1. โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป
2. โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร
3. โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ
4. โปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตรธรุ กิจ
5. โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว
ในปการศึกษา 2543 คณะวิทยาการจัดการ สามารถจัดการเรียนการสอนและประสาทปริญญาตรีในสาขาวิชา
บริหารธุรกิจหรือบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) ได แตกตางจากเดิมที่ผเู รียนจบในดานบริหารธุรกิจและการจัดการ ระดับ
ปริญญาตรี จะไดรับการประสาทปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิตเทานั้น
เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2545 คณะวิทยาการจัดการไดยายมายังทีต่ ั้งปจจุบัน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร
7) เลขที่ 1061 ถนน อิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กทม.10600 โทร. 02-473-7000 ตอ 4000 โทรสาร 02472
5715 จากจุดเริ่มตนมาจนถึงปจจุบัน คณะวิทยาการจัดการไดกาวมาสูความโออา สงางาม ทันสมัย มีความพรอมดานสิ่ง
อํานวยความสะดวกทุก ๆ ดาน
ป พ.ศ. 2542 ไดมีการตรากฎหมายที่เปนแมบทในการจัดการศึก ษาของประเทศขึ้น เรียกวาพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติกําหนดใหสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ตองเขามารวมอยูในสังกัดเดียวกัน และมีฐานะเปนนิติบุคคล สถาบัน
ราชภัฏทั่วประเทศจึงเปลี่ยนสถานภาพเปน "มหาวิทยาลัย" สถาบันราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยาจึงเปลี่ยนสถานภาพเปน
มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ บ า นสมเด็ จ เจ า พระยา ตามพระราชบั ญญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ǰพ.ศǰǰ547 ǰǰǰǰ เมื่ อ ǰǰวัน ที่
15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 โดยมีการแบงสวนราชการออกเปน 9 หนวยงาน หนวยงาน 1 ใน 9 คือ คณะวิทยาการ
จัดการ
ป พ.ศ. 2547 หนวยงานในคณะวิทยาการจัดการ แบงได ดังนี้
1. สํานักงานคณบดี ตั้งอยูที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5
2. โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร เปดสอน 5 แขนงวิชา
- แขนงวิชาการโฆษณา
- แขนงวิชาการประชาสัมพันธ
- แขนงวิชาวารสารศาสตร
- แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
- แขนงวิชาภาพนิ่งและภาพยนตร
3. โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ เปดสอน 2 แขนงวิชา
- แขนงวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย
- แขนงวิขาการตลาด
4. โปรแกรมวิชาการบัญชีและการเงิน
5. โปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตรธรุ กิจ
6. โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว
ตอมาใน ป พ.ศ.2552 มหาวิทยาลัยมีการปรับเปลีย่ นรูปแบบการบริหารงานโดยมีการกระจายอํานาจการบริหารลง
สูสาขาวิชา โดยคณะวิทยาการจัดการ มี 11 สาขาวิชา ดังนี้
1. สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย
2. สาขาวิชาการตลาด
3. สาขาวิชาคอมพิวเตอรธรุ กิจ
4. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส
5. สาขาวิชาการเปนผูประกอบการ
6. สาขาวิชาการบัญชี
7. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร
8. สาขาวิชาการโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
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9. สาขาวิชาการประชาสัมพันธและการสื่อสารองคการ
10. สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน
11. สาขาวิชาการทองเที่ยว
ป พ.ศ. 2552 สํานักงานคณะวิทยาการจัดการ ไดยายมาตั้งอยูที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 7) ชั้น 1 ถนน
อิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ และคณะวิทยาการจัดการไดดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรเกา ซึ่งใชหลักสูตรกลาง
ของสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2543 และพัฒนาหลักสูตรใหม เพื่อใหห ลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคลองกับความตองการของ
ผูเรียน ตลอดจนสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีและปริญญาโทของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา พ.ศ.2548 และในปการศึกษา 2555 ไดเปดสอนหลักสูตรปรับปรุงใหมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ทั้งหมด 11 หลักสูตรในระดับปริญญาตรี และ 1 หลักสูตรในระดับปริญญาโท และในปจจุบันคณะวิทยาการไดเปดสอน
หลักสูตรในปการศึกษา 2558 ดังนี้
ระดับปริญญาโท
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ป)
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธรุ กิจ
4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส
5. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเปนผูประกอบการ
6. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
7. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
8. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
9. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธและการสือ่ สารองคการ
10. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน
11. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยว
ปจจุบันการดําเนินการของคณะจัดในรูปแบบของคณะกรรมการ มีรายละเอียดดังนี้
1. คณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ ซึ่งประกอบไปดวย
1. ดร.ไพฑูรณ
มากสุข
ประธานกรรมการ
2. ผศ.ระวีพันธ
สะอาดเอี่ยม
รองประธานกรรมการ
3. ผศ.วารี
ศรีมาโนชน
กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก
4. ดร.วารินทร
สินสูงสุด
กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก
5. นายณพรรต
พิมพพิพัฒน
กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก
6. อ.พรรณา
พูนพิน
กรรมการ
จรรยาวุฒิ
กรรมการ
7. อ.สิทธิศักดิ์
8. อ.สุเมธ
ใจเย็น
กรรมการ
9. อ.วิชุณี
สารสุวรรณ
กรรมการ
10. นางอัชรี
ภักดีสุวรรณ
กรรมการและเลขานุการ
2. คณะกรรมการบริหารคณะ รับผิดชอบในการบริหารงานทั่วไป ประกอบดวย
1. ดร.ไพฑูรย
มากสุข
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
2. ผศ.ระวีพันธ
สะอาดเอี่ยม
รองคณบดีฝายบริหาร
3. อ.สิทธิศักดิ์
จรรยาวุฒิ
รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา
ใจเย็น
รองคณบดีฝายวิชาการ
4. อ.สุเมธ

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

120 คณะวทยาการจดการ
คคณะวิ
ณะวิทยยาการจั
าการจัดการ
การ : เสนทางสู
เเสสนททางสู
างสบ ณฑต
ัณฑฑิิต ประจาปการศกษา
ปประจํ
ระจําปปกาารศึ
รศึกษษาา ๒๕๕๘
๒๕๕๘
5. อ.พรรณา
6. อ.วิชุณี
7. อ.รัตนา
8. อ.ปรียาภรณ
9. อ.สุภาพร
10. อ.ภัทิรา
11. อ.เพียงธิดา
12. อ.รัชนก
13. อ.พิมพพิไล
14. ผศ.ดร.ธัชพงศ
15. อ.นิตยา
16. อ.ธีรวีร
17. อ.พิทักษพงษ
18. นางอัชรี

พูนพิน
สารสุวรรณ
บุญอวม
สืบสวัสดิ์
ปริญญาเศรษฐกุล
มาศมาลัย
เสรีสุทธิกูลชัย
ปญญาสุพัฒน
ไทพิทักษ
เศรษฐบุตร
มณีวงศ
เอี่ยมสุวรรณ
คมพุดซา
ภัคดีสุวรรณ

รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา
รองคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา
ประธานสาขาวิชาการประชาสัมพันธและการสื่อสารองคการ
ประธานสาขาวิชาการสื่อสารมวลชน
ประธานสาขาวิชาการตลาด
ประธานสาขาวิชาการบัญชี
ประธานสาขาวิชาการทองเที่ยว
ประธานสาขาวิชาการเปนผูประกอบการ
ประธานสาขาวิชาการโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
ประธานสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย
ประธานสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส
ประธานสาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ
ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
หัวหนาสํานักงาน

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

คณะวิ
คณะวทยาการจดการ
ยาการจั
ทางสู
ณฑต
คณะววทิ ยา
าการจัดการ : เสนทางสู
เสนทา
างสสบ ัณ
ฑฑิิต ประจาปการศกษา
ปประจํ
ระจําปปการศึึกษา ๒๕๕๘๘
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เฟองหลัก เฟองเสริม เฟองปญญา
อดีตนั้นบานสมเด็จเจาพระยา
ทั้งใตฟาเมืองทองตองกลาวขวัญ
ผลิตครูเพชรนํ้างามอยูครามครัน
จนถึงวันตองปรับเปลี่ยนปฏิญญาณ
ผลิต ป.กศ. สูบัณฑิต ครุศาสตร
นี่อีกมาดอันอาโอ แสนสงา
วิทยาการจัดการเสริมเติมติดมา
ไมหยุดนิ่งประวิงเวลาการเปลี่ยนแปลง
เมื่อนอยแรงแฝงฝงในฝงมนุษยฯ
นโยบายเรงรุดตามถอยแถลง
การจัดการ บริหาร สื่อสาร สําแดง
เพิ่มความแกรงเปนคณะฯอยางมั่งคง
สถาบันฯ กาวสูมหาวิทยาลัย
การจัดการยิ่งกาวไกลสําเร็จประสงค
บัณฑิตรับใชชาติอยางอาจอง
ยี่สิบหาปที่ดํารงดําเนินมา
ปจจุบันสัญญามั่นไมหยุดนิ่ง
กาวหนาเชิดพักตรพริ้งใหสมสงา
เปนเฟองหลักเฟองเสริมเฟองปญญา
บานสมเด็จฯ วิวรรธนกลาในสากล

คณาจารยคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา
ผูชวยศาสตราจารยชวลิต ผูภักดี : รอยเรียง

รายนามคณาจารยและบุคลากร
ของคณะวิทยาการจัดการ

124 คณะวทยาการจดการ
คคณะวิ
ณะวิทยยาการจั
าการจัดการ
การ : เสนทางสู
เเสสนททางสู
างสบ ณฑต
ัณฑฑิิต ประจาปการศกษา
ปประจํ
ระจําปปกาารศึ
รศึกษษาา ๒๕๕๘
๒๕๕๘

คณะกรรมการบริหาร คณะวิทยาการจัดการ

ดร.ไพฑูรย มากสุข

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ผศ.ระวีพันธ สะอาดเอี่ยม
รองคณบดีฝายบริหาร

อาจารยสิทธิศักดิ์ จรรยาวุฒิ

รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา

อาจารยสุเมธ ใจเย็น

อาจารยพรรณา พูนพิน

อาจารยวิชุณี สารสุวรรณ

นางอัชรี ภักดีสุวรรณ

รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา

รองคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา

รองคณบดีฝายวิชาการ

หัวหนาสํานักงานคณบดี

คณะวิ
คณะวทยาการจดการ
ณฑต
คณะวทิ ยยาการจั
าการจัดการ
การ : เสนทางสู
เเสสนททางสู
างสบ ัณ
ฑฑิิต ประจาปการศกษา
ปประจํ
ระจําปปกาารศึ
รศึกษษาา ๒๕๕๘
๒๕๕๘

125

คณาจารย สาขาวิชาการบัญชี

อ.ภัทิรา มาศมาลัย

ผศ.ดร.ณุศณี มีแกวกุญชร

ผศ.นพพร ลิ้มสุขวัฒน

รศ.ปรียานุช กิจรุงโรจนเจริญ

รศ.รวงพร อิ่มผล

ผศ.ระวีพันธ สะอาดเอี่ยม

ผศ.สิริรักษ ศรีเสวก

อ.อุกฤต คูหพันธ

อ.สมาพร ปญญาวรายุทธ

อ.วรางคนางค สกุลวงศ ลี หยาน

ประธานสาขาวิชา

126 คณะวทยาการจดการ
คคณะวิ
ณะวิทยยาการจั
าการจัดการ
การ : เสนทางสู
เเสสนททางสู
างสบ ณฑต
ัณฑฑิิต ประจาปการศกษา
ปประจํ
ระจําปปกาารศึ
รศึกษษาา ๒๕๕๘
๒๕๕๘

คณาจารย สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย

ผศ.ดร.ธัชพงศ เศรษฐบุตร
ประธานสาขาวิชา

รศ.เกริก วยัคฆานนท

อ.อาภา วรรฉวี

ผศ.เกษรา โพธิ์เย็น

รศ.ดร.สุนันทา เลาหนันทน

ผศ.นงนุช อุณอนันต

อ.เดชา พนาวรกุล

คณาจารย สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

อ.พิทักษพงษ คมพุดซา

อ.พรรณา พูนพิน

อ.สรสินธุ สายสินสอน

อ.สุเมธ ใจเย็น

อ.วิชุณี สารสุวรรณ

อ.อารยา แสงมหาชัย

ประธานสาขาวิชา

คณะวิ
คณะวทยาการจดการ
ณฑต
คณะวทิ ยยาการจั
าการจัดการ
การ : เสนทางสู
เเสสนททางสู
างสบ ัณ
ฑฑิิต ประจาปการศกษา
ปประจํ
ระจําปปกาารศึ
รศึกษษาา ๒๕๕๘
๒๕๕๘
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คณาจารย สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส

อ.นิตยา มณีวงศ
ประธานสาขาวิชา

อ.ธีรวรา บวชชัยภูมิ

อ.ณัฐพนธ เกษสาคร

อ.ขวัญชัย ชางเกิด

อ.กรองทอง หีบโคกสูง

คณาจารย สาขาวิชาการเปนผูประกอบการ

อ.รัชนก ปญญาสุพัฒน
ประธานสาขาวิชา

ผศ.ดร.นฤมล สุนสวัสดิ์

อ.นภัสพร นิยะวานนท

อ.โสภณ สระทองมา

อ.อดิเรก วัชรพัฒนกุล

128 คณะวทยาการจดการ
คคณะวิ
ณะวิทยยาการจั
าการจัดการ
การ : เสนทางสู
เเสสนททางสู
างสบ ณฑต
ัณฑฑิิต ประจาปการศกษา
ปประจํ
ระจําปปกาารศึ
รศึกษษาา ๒๕๕๘
๒๕๕๘

คณาจารย สาขาวิชาการตลาด

อ.สุภาพร ปริญญาเศรษฐกุล
ประธานสาขาวิชา

ผศ.สุพรรณี จองวิวัฒสกุล

ผศ.ชรินพร กุลดิลกรัตน

อ.เดือนเดน วสุนันต

ผศ.ดร.เสาวณี เรืองไชยศรี

อ.วิภาวี ชอไมทอง

อ.พิศิษฐ ชํานาญนา

คณาจารย สาขาวิชาการทองเที่ยว

อ.เพียงธิดา เสรีสุทธิกุลชัย

อ.พรรพิชญา อัญชันภาติ

อ.อภิญญา นุชนารถ

ดร.ตุลราศี ประเทพ

อ.สุพรรณิการ ชาคํารุณ

อ.จารุณี บุญเรืองรัตน

อ.วรศิริ ผลเจริญ

อ.มนชนก จุลสิกขี

ประธานสาขาวิชา

คณะวิ
คณะวทยาการจดการ
ณฑต
คณะวทิ ยยาการจั
าการจัดการ
การ : เสนทางสู
เเสสนททางสู
างสบ ัณ
ฑฑิิต ประจาปการศกษา
ปประจํ
ระจําปปกาารศึ
รศึกษษาา ๒๕๕๘
๒๕๕๘

คณาจารย สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ

อ.ธีรวีร เอี่ยมสุวรรณ
ประธานสาขาวิชา

ผศ.ดร.กัมพล เชื้อแถว

รศ.ดร.ปรเมสฐ บุญศรี

อ.อรรถวิทย เฉลียวเกรียงไกร

อ.นเรศ นิภากรพันธ

คณาจารย สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)

อ.กรกช วนกรกุล
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130 คณะวทยาการจดการ
คคณะวิ
ณะวิทยยาการจั
าการจัดการ
การ : เสนทางสู
เเสสนททางสู
างสบ ณฑต
ัณฑฑิิต ประจาปการศกษา
ปประจํ
ระจําปปกาารศึ
รศึกษษาา ๒๕๕๘
๒๕๕๘

คณาจารย สาขาวิชาการประชาสัมพันธและการสื่อสารองคการ

อ.รัตนา บุญอวม

รศ.นลินี เสาวภาคย

ประธานสาขาวิชา

อ.อารียา จุยจําลอง

อ.รัตนา พรมมา

ผศ.พรสวรรค ตั้งเมตตาจิตตกุล

ผศ.สิงห สิงหขจร

อ.ประภวิษณุ พนัสทรัพยสุข

คณาจารย สาขาวิชาการโฆษณาและธุรกิจบันเทิง

อ.พิมพพิไล ไทยพิทักษ
ประธานสาขาวิชา

อ.ณัฎฐ เดชะปญญา

อ.สิทธิศักดิ์ จรรยาวุฒิ

อ.ภัทรนันท ไวทยะสิน

อ.จันทรัศมิ์ สิริวุฒิ

อ.ดวงพร พงศผาสุก

อ.เพียรพิลาส พิริยาโภคานนท

คณะวิ
คณะวทยาการจดการ
ณฑต
คณะวทิ ยยาการจั
าการจัดการ
การ : เสนทางสู
เเสสนททางสู
างสบ ัณ
ฑฑิิต ประจาปการศกษา
ปประจํ
ระจําปปกาารศึ
รศึกษษาา ๒๕๕๘
๒๕๕๘

131

คณาจารย สาขาวิชาสื่อสารมวลชน

อ.ปรียาภรณ สืบสวัสดิ์
ประธานสาขาวิชา

ผศ.สุปราณี ศิริสวัสดิ์ชัย

ผศ.ดร.จรัล มานตรี

อ.ชาลี มหาบรรพต

อ.วิรัชต แสงดาวฉาย

อ.ดรุษ ประดิษฐทรง

อ.สรรพัชญ เจียระนานนท

อ.ณิชาภา แกวประดับ

อ.มนัสวี พัวตระกูล

อ.เสาวลักษณ ศรีสุวรรณ

อ.พัชนี แสนไชย

132 คณะวทยาการจดการ
คคณะวิ
ณะวิทยยาการจั
าการจัดการ
การ : เสนทางสู
เเสสนททางสู
างสบ ณฑต
ัณฑฑิิต ประจาปการศกษา
ปประจํ
ระจําปปกาารศึ
รศึกษษาา ๒๕๕๘
๒๕๕๘

คณาจารย สาขาวิชาภาพยนตและดิจิทัลมีเดีย

อ.ณรงคฤทธิ์ วงศยะรา

ดร.ไพฑูรย มากสุข

อ.วรรณลักษณ อินทรจันทร

อ.ไซนิล สมบูรณ

อ.บุญสง นาคภู

อ.พิเชฐ วงศจอย

ประธานสาขาวิชา

คณะวิ
คณะวทยาการจดการ
ณฑต
คณะวทิ ยยาการจั
าการจัดการ
การ : เสนทางสู
เเสสนททางสู
างสบ ัณ
ฑฑิิต ประจาปการศกษา
ปประจํ
ระจําปปกาารศึ
รศึกษษาา ๒๕๕๘
๒๕๕๘
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บุคลากร สํานักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

นางอัชรี ภักดีสุวรรณ

นส.บุญถึง สัมมาโภชน

หัวหนาสํานักงานคณบดี

นักวิเคราะหนโยบายและแผน

นายจินดา ติระกุล

นส.กนกวรรณ อูอรุณ

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

นายจีรนัย แดงดี

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

นส.พิมพร พานทอง

นส.มานิต ฆองบานโขง

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

นส.วิภา แกวชมร

นส.จรัสมณี โอวุฒิธรรม

นักวิชาการเงินและบัญชี

นายอนุชา แกวละมุล

นายวุฒิวัฒน เดชเรือง
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

นายสาธิต ศิลารักษ

นักวิชาการศึกษา

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

นักวิชาการศึกษา

เจาหนาที่สารสนเทศ

นส.ภิรษา โชติรุจิโสภณ

นักวิชาการพัสดุ

นายรมไทร ฉํ่าคลาม

นักเอกสารสนเทศ

นักวิชาการคอมพิวเตอร

นายธีรนัย ฉิมพสุทธิ์

นายสมคะเน หนูเล็ก

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

พนักงานขับรถ

134 คณะวทยาการจดการ
คคณะวิ
ณะวิทยยาการจั
าการจัดการ
การ : เสนทางสู
เเสสนททางสู
างสบ ณฑต
ัณฑฑิิต ประจาปการศกษา
ปประจํ
ระจําปปกาารศึ
รศึกษษาา ๒๕๕๘
๒๕๕๘
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đïĂøŤēìøýĆóìŤ
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คณะวิทยาการจัดการ : เสนทางสู
คณะวทยาการจดการ
เสนทางสูบ ณฑต
ัณฑิต ประจาปการศกษา
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘
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136 คณะวทยาการจดการ
คณะวิทยาการจัดการ : เสนทางสู
เสนทางสูบ ณฑต
ัณฑิต ประจาปการศกษา
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘
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คณะวิ
คณะวทยาการจดการ
ณฑต
คณะวทิ ยยาการจั
าการจัดการ
การ : เสนทางสู
เเสสนททางสู
างสบ ัณ
ฑฑิิต ประจาปการศกษา
ปประจํ
ระจําปปกาารศึ
รศึกษษาา ๒๕๕๘
๒๕๕๘
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138 คณะวทยาการจดการ
คคณะวิ
ณะวิทยยาการจั
าการจัดการ
การ : เสนทางสู
เเสสนททางสู
างสบ ณฑต
ัณฑฑิิต ประจาปการศกษา
ปประจํ
ระจําปปกาารศึ
รศึกษษาา ๒๕๕๘
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รายละเอียดโครงสรางหลักสูตร แผนการศึกษา
และบุพวิชา ของคณะวิทยาการจัดการ

ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘

140 คณะวทยาการจดการ
คคณะวิ
ณะวิทยยาการจั
าการจัดการ
การ : เสนทางสู
เเสสนททางสู
างสบ ณฑต
ัณฑฑิิต ประจาปการศกษา
ปประจํ
ระจําปปกาารศึ
รศึกษษาา ๒๕๕๘
๒๕๕๘
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

: หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
: Bachelor of Accountancy

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
ชื่อยอ (ภาษาไทย)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)
ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ)

: บัญชีบัณฑิต
: บช.บ.
: Bachelor of Accountancy
ǰB.Acc.

ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
ปรัชญาและความสําคัญ
มุงสรางบัณฑิตทางการบัญชีท่มี ีความรู ความสามารถ คุณธรรมและจริยธรรม เพื่อประกอบวิชาชีพทางการบัญชีตามความตองการของ
สังคม อันกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประเทศชาติ
วัตถุประสงค
1. เพื่อสรางบัณฑิตทางการบัญชีที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจรรยาบรรณทางวิชาชีพทางบัญชี
2. เพื่อสรางบัณฑิตทางการบัญชีที่มีความรูแ ละทักษะทางวิชาชีพบัญชีในระดับสากล และตรงตามความตองการของธุรกิจ และการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี สามารถทํางานไดทันทีเมื่อสําเร็จการศึกษา
3. เพื่อสรางบัณฑิตทางการบัญชีที่มีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ และมีความสามารถในการประยุกตความรูในการ
ปฏิบัติงานและแกไขปญหาไดอยางสรางสรรค
4. เพื่อสรางบัณฑิตทางการบัญชีที่มีความสามารถในการทํางานเปนทีมกับผูอื่นอยางมีประสิทธิภาพ
5. เพื่อสรางบัณฑิตทางการบัญชีที่มีความสามารถในการสื่อสาร และใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพในการเผยแพร
องคความรูสูทองถิ่น
โครงสรางหลักสูตร
จํานวนหนวยกิต

หนวยกิตรวม ตลอดหลักสูตร 134 หนวยกิต แบงออกเปน
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1) กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
1.2) กลุมวิชามนุษยศาสตร
1.3) กลุมวิชาสังคมศาสตร
1.4) กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2) หมวดวิชาเฉพาะ
2.1) กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ (หรือวิชาแกน)
2.2) กลุมวิชาชีพ
2.3) กลุมวิชาชีพเลือก
3) หมวดวิชาเลือกเสรี

ไมนอยกวา

ไมนอยกวา

ไมนอยกวา

รายวิชาในหลักสูตร
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไมนอยกวา
1.1) กลุมวิชา ภาษาและการสื่อสาร
2001101
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบคนสารสนเทศ
Thai for Communication and Information Retrieval
2001102
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication

30
9
6
6
9
98
45
41
12
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

30
9

หนวยกิต
หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)

คณะวิ
คณะวทยาการจดการ
ณฑต
คณะวทิ ยยาการจั
าการจัดการ
การ : เสนทางสู
เเสสนททางสู
างสบ ัณ
ฑฑิิต ประจาปการศกษา
ปประจํ
ระจําปปกาารศึ
รศึกษษาา ๒๕๕๘
๒๕๕๘
2001103
1.2) กลุมวิชา
1002101
2002102
1.3) กลุมวิชา
2003101
2003102
1.4) กลุมวิชา
4004101
4004102
4004103

ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อนบาน
Neighboring Language and Culture
มนุษยศาสตร
การพัฒนาพฤติกรรมมนุษย
Human Behavior Development
สุนทรียนิยม
Aesthetic Appreciation
สังคมศาสตร
สังคมไทยและสังคมโลก
Thai and Global Society
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
Natural Resources and Environments
คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
วิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวิต
Science for Quality of Life
การคิดและการตัดสินใจ
Thinking and Decision Making
เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ
Integrated Information Technology

2) หมวดวิชาเฉพาะ
2.1) กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
3000201
สถิติธุรกิจ
Business Statistics
3000202
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
Business Communication in English I
3000203
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
Business Communication in English II
3001100
หลักการตลาด
Principles of Marketing
3002100
หลักการจัดการ
Principles of Management
3003400
การจัดการเชิงกลยุทธ
Strategic Management
3005203
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
Management Information System
3011101
การบัญชีขั้นตน 1
Accounting Principles I
3011102
การบัญชีขั้นตน 2
Accounting Principles II
3011200
กฎหมายธุรกิจ
Business Laws
3011203
การเงินธุรกิจ
Business Finance
3011204
การภาษีอากร 1
Taxation I
3060102
เศรษฐศาสตรจุลภาค 1
Microeconomics I
3060103
เศรษฐศาสตรมหภาค 1
Macroeconomics I

3(3-0-6)
6

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)

6

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)

9

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

ไมนอยกวา

98
45

หนวยกิต
หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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142 คณะวทยาการจดการ
คคณะวิ
ณะวิทยยาการจั
าการจัดการ
การ : เสนทางสู
เเสสนททางสู
างสบ ณฑต
ัณฑฑิิต ประจาปการศกษา
ปประจํ
ระจําปปกาารศึ
รศึกษษาา ๒๕๕๘
๒๕๕๘
3061301

การวิเคราะหเชิงปริมาณทางธุรกิจ
Business Quantitative Analysis

3(3-0-6)

2.2) กลุมวิชาชีพ
3011205
การบัญชีขั้นกลาง 1
Intermediate Accounting I
3011206
การบัญชีขั้นกลาง 2
Intermediate Accounting II
3011207
การบัญชีตนทุน 1
Cost Accounting I
3011208
การบัญชีตนทุน 2
Cost Accounting II
3011309
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
Accounting Information Systems
3011310
การภาษีอากร 2
Taxation II
3011311
การบัญชีขั้นสูง 1
Advanced Accounting I
3011312
การบัญชีขั้นสูง 2
Advanced Accounting II
3011313
การสอบบัญชี
Auditing
3011414
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
Internal Control and Audit
3011415
รายงานทางการเงินและการวิเคราะห
Financial Reports and Analysis
3011416
สัมมนาการบัญชี
Seminars in Accounting
3011417
การเรียนรูอิสระ
Independent Study

41

2.3) กลุมวิชาเลือก
โดยใหเลือกเรียนจากรายวิชาดังตอไปนี้ อยางนอย 12 หนวยกิต
3011418
ทฤษฎีการบัญชี
Accounting Theory
3011419
การบัญชีระหวางประเทศ
International Accounting
3011420
ปญหาการสอบบัญชี
Problems in Auditing
3011421
การกํากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณทางวิชาชีพบัญชี
Corporate Governance and Accounting Professional Ethics
3011422
การวางแผนและควบคุมทางการบัญชี
Controllership
3011423
การงบประมาณยุคใหม
Modern Budgeting
3011424
โปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชี
Accounting Software Package
3011425
การวางแผนภาษีอากร
Tax Planning
3011426
การบัญชีเฉพาะกิจ
Specialized Accounting
3011427
การวิจยั ทางบัญชี
Accounting Research

12

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
5(0-0-500)
หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

คณะวิ
คณะวทยาการจดการ
ณฑต
คณะวทิ ยยาการจั
าการจัดการ
การ : เสนทางสู
เเสสนททางสู
างสบ ัณ
ฑฑิิต ประจาปการศกษา
ปประจํ
ระจําปปกาารศึ
รศึกษษาา ๒๕๕๘
๒๕๕๘
3011428
3011429
3011430
3011431
3011432
3011433
3001211
3001307
3002201
3002311
3004201

ระบบฐานขอมูลสําหรับการบัญชี
Database Systems for Accounting
การบัญชีธนาคาร
Bank Accounting
การจัดการการเงิน
Financial Management
หลักและนโยบายการลงทุน
Investment Policy
ตลาดเงินและธุรกิจระหวางประเทศ
Financial Markets and Interbusiness
การจัดการความเสี่ยง
Risk Management
การจัดการการตลาด
Marketing Management
กลยุทธการตลาด
Marketing Strategies
การจัดการทรัพยากรมนุษย
Human Resource Management
พฤติกรรมองคการ
Organizational Behavior
การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ
Production and Operation Management

143

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3) หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอยกวา
6
หนวยกิต
ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยาโดยไมซ้ํากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแลว
และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้

หมวดวิชาโท

1) สําหรับนิสติ นักศึกษา นอกสาขาวิชาการบัญชี
นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา ที่ประสงคเลือกเรียนวิชาโท สาขาวิชาการบัญชี ใหเลือก
เรียนรายวิชาที่มีเนื้อหา เสริม / สัมพันธกับวิชาเอก ภายใตความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษา/ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร โดยสามา รถเลือก
เรียนในกลุมตอไปนี้
1. กลุมวิชาการบัญชี จํานวนไมนอยกวา 21 หนวยกิต
3011101
การบัญชีขั้นตน 1
3(2-2-5)
Accounting Principles I
3011102
การบัญชีขั้นตน 2
3(2-2-5)
Accounting Principles II
3011204
การภาษีอากร 1
3(3-0-6)
Taxation I
3011205
การบัญชีขั้นกลาง 1
3(2-2-5)
Intermediate Accounting I
3(2-2-5)
3011206
การบัญชีขั้นกลาง 2
Intermediate Accounting II
3011207
การบัญชีตนทุน 1
3(3-0-6)
Cost Accounting I
3011208
การบัญชีตนทุน 2
3(3-0-6)
Cost Accounting II
3011309
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
3(2-2-5)
Accounting Information Systems
3011313
การสอบบัญชี
3(3-0-6)
Auditing

144 คณะวทยาการจดการ
คคณะวิ
ณะวิทยยาการจั
าการจัดการ
การ : เสนทางสู
เเสสนททางสู
างสบ ณฑต
ัณฑฑิิต ประจาปการศกษา
ปประจํ
ระจําปปกาารศึ
รศึกษษาา ๒๕๕๘
๒๕๕๘
3011415

รายงานทางการเงินและการวิเคราะห
Financial Reports and Analysis
2. กลุมวิชาการเงิน จํานวนไมนอยกวา 18 หนวยกิต
3011101
การบัญชีขั้นตน 1
Accounting Principles I
3011203
การเงินธุรกิจ
Business Finance
3011430
การจัดการการเงิน
Financial Management
3011431
หลักและนโยบายการลงทุน
Investment Policy
3011432
ตลาดเงินและธุรกิจระหวางประเทศ
Financial Markets and Interbusiness
3011433
การจัดการความเสี่ยง
Risk Management

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

2) สําหรับนิสติ นักศึกษาในสาขาวิชาการบัญชีทตี่ องการเลือกเรียนวิชาโทสาขาอื่น
นิสิต นักศึกษา สาขาวิชาการบัญชี ที่ตองการเลือกเรียนวิชาโทสาขาอื่น ๆ สามารถเลือกลงทะเบียนเรียนในสาขาวิชาที่เปด
กลุมวิชาโทตามที่ระบุไวในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยได
ทั้งนี้ นิสิต นักศึกษา ตองแจงใหทางสาขาวิชาทราบกอนจะเริ่มเรียนในชั้นปที่ 3 และตองไดรับความเห็นชอบจากสาขาวิชา
ที่นิสิต นักศึกษาเลือกเรียนวิชาโทดวย รายวิชาที่เลือกเรียนใหเปนไปตามขอกําหนดและเงื่อนไขของหลักสูตรวิชาโทของสาขาวิชาที่นิสิต นักศึกษา
เลือก
แผนการศึกษา
รหัสวิชา

รหัสวิชา
3011205

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
วิชาศึกษาทั่วไป
วิชาพื้นฐาน
รวม
ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
วิชาพื้นฐาน
วิชาชีพบังคับ
- การบัญชีขั้นกลาง 1
รวม

รหัสวิชา
3011208
3011309
3011310
3011311

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
วิชาพื้นฐาน
วิชาชีพบังคับ
- การบัญชีตนทุน 2
- ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
- การภาษีอากร 2
- การบัญชีขั้นสูง 1
วิชาเลือกเสรี
รวม

นก.
15
3
18
นก.
15
3
3

รหัสวิชา

รหัสวิชา
3011206
3011207

18
นก.
3
12
3
3
3
3
3
18

รหัสวิชา
3011312
3011313
3011418

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
วิชาศึกษาทั่วไป
วิชาพื้นฐาน
รวม

นก.
15
6
21

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
วิชาพื้นฐาน
วิชาชีพบังคับ
- การบัญชีขั้นกลาง 2
- การบัญชีตนทุน 1
รวม

นก.
15
6
3
3
21

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
วิชาพื้นฐาน
วิชาชีพบังคับ
- การบัญชีขั้นสูง 2
- การสอบบัญชี
- รายงานทางการเงินและการวิเคราะห
วิชาชีพเลือก
วิชาเลือกเสรี
รวม

นก.
3
9
3
3
3
3
3
18

คณะวิ
คณะวทยาการจดการ
ณฑต
คณะวทิ ยยาการจั
าการจัดการ
การ : เสนทางสู
เเสสนททางสู
างสบ ัณ
ฑฑิิต ประจาปการศกษา
ปประจํ
ระจําปปกาารศึ
รศึกษษาา ๒๕๕๘
๒๕๕๘

รหัสวิชา
3011414
3011416

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
วิชาชีพบังคับ
- การควบคุมภายในและการตรวจสอบ
ภายใน
- สัมมนาการบัญชี
วิชาชีพเลือก
รวม

นก.
6
3

รหัสวิชา
3011417

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
วิชาชีพบังคับ
- การเรียนรูอิสระ

3
9
15

รวม

นก.
5
5

5

บุพวิชา (Prerequisite Courses)
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
รายวิชาบุพวิชา (Prerequisite Courses) คือรายวิชาที่ตองเรียนมากอน เพราะบางรายวิชามีเงื่อนไขบังคับตองเรียนวิชาอื่นมากอน จึง
จะเรียนวิชานี้ได หากไมเรียนวิชาเงื่อนไขดังกลาวกอนจะถือวา วิชาที่นกั ศึกษาเรียนเปนโมฆะ โดยถูกปรับยกเลิกเปน W และตองกลับไปเรียนวิชา
เงื่อนไขบังคับกอน ตัวอยางเชน วิชา การบัญชีขั้นตน 2 (3011102) มีเงื่อนไขวาจะตองเรียน วิชา การบัญชีขั้นตน 1 (3011101) และตองสอบผาน
กอน
รายวิชาบุพวิชาของหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สรุปไดดังนี้
รหัสวิชา

รายวิชา

วิชาทีต่ องเรียนมากอน (Prerequisite)

3011102

การบัญชีขั้นตน 2

ตองสอบผานกอน : 3011101 การบัญชีขั้นตน 1

3011203

การเงินธุรกิจ

ตองสอบผานกอน : 3004100 หลักการบัญชีเบื้องตน หรือ
3011102 การบัญชีขั้นตน 2

3011205

การบัญชีขั้นกลาง 1

ตองสอบผานกอน : 3011102 การบัญชีขั้นตน 2

3011206

การบัญชีขั้นกลาง 2

ตองสอบผานกอน : 3011102 การบัญชีขั้นตน 2

3011207

การบัญชีตนทุน 1

ตองสอบผานกอน : 3011102 การบัญชีขั้นตน 2

3011208

การบัญชีตนทุน 2

ตองสอบผานกอน : 3011207 การบัญชีตนทุน 1

3011309

ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

ตองสอบผานกอน : 3005232 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

3011310

การภาษีอากร 2

ตองสอบผานกอน : 3011205 การบัญชีขั้นกลาง 1 และ
ตองสอบผานกอน : 3011206 การบัญชีขั้นกลาง 2

3011311

การบัญชีขั้นสูง 1

ตองสอบผานกอน : 3011205 การบัญชีขั้นกลาง 1 และ
ตองสอบผานกอน : 3011206 การบัญชีขั้นกลาง 2

3011312

การบัญชีขั้นสูง 2

ตองสอบผานกอน : 3011205 การบัญชีขั้นกลาง 1 และ
ตองสอบผานกอน : 3011206 การบัญชีขั้นกลาง 2

3011313

การสอบบัญชี

ตองสอบผานกอน : 3011205 การบัญชีขั้นกลาง 1 และ
ตองสอบผานกอน : 3011206 การบัญชีขั้นกลาง 2

3011315

การบัญชีเพื่อการจัดการ

ตองสอบผานกอน : 3011100 หลักการบัญชีเบื้องตน

3011414

การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

ตองสอบผานกอน : 3011205 การบัญชีขั้นกลาง 1 และ
ตองสอบผานกอน : 3011206 การบัญชีขั้นกลาง 2

3011415

รายงานทางการเงินและการวิเคราะห

ตองสอบผานกอน : 3011205 การบัญชีขั้นกลาง 1 และ
ตองสอบผานกอน : 3011206 การบัญชีขั้นกลาง 2
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คคณะวิ
ณะวิทยยาการจั
าการจัดการ
การ : เสนทางสู
เเสสนททางสู
างสบ ณฑต
ัณฑฑิิต ประจาปการศกษา
ปประจํ
ระจําปปกาารศึ
รศึกษษาา ๒๕๕๘
๒๕๕๘
รหัสวิชา
3011416

รายวิชา
สัมมนาการบัญชี

วิชาทีต่ องเรียนมากอน (Prerequisite)
ตองสอบผานกอน : 3011205 การบัญชีขั้นกลาง 1 และ
ตองสอบผานกอน : 3011206 การบัญชีขั้นกลาง 2

3011418

ทฤษฎีการบัญชี

ตองสอบผานกอน : 3011205 การบัญชีขั้นกลาง 1 และ
ตองสอบผานกอน : 3011206 การบัญชีขั้นกลาง 2

3011419

การบัญชีระหวางประเทศ

ตองสอบผานกอน : 3011205 การบัญชีขั้นกลาง 1 และ
ตองสอบผานกอน : 3011206 การบัญชีขั้นกลาง 2

3011420

ปญหาการสอบบัญชี

ตองสอบผานกอน : 3011313 การสอบบัญชี (Auditing)

3011421

การกํากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณทางวิชาชีพบัญชี

ตองสอบผานกอน : 3011313 การสอบบัญชี

3011422

การวางแผนและควบคุมทางการบัญชี

ตองสอบผานกอน : 3011207 การบัญชีตนทุน 1

3011423

การงบประมาณยุคใหม

ตองสอบผานกอน : 3011207 การบัญชีตนทุน 1

3011424

โปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชี

ตองสอบผานกอน : 3011102 การบัญชีขั้นตน 2 และ
ตองสอบผานกอน : 3005212 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

3011425

การวางแผนภาษีอากร

ตองสอบผานกอน : 3011310 การภาษีอากร 2

3011426

การบัญชีเฉพาะกิจ

ตองสอบผานกอน : 3011205 การบัญชีขั้นกลาง 1 และ
ตองสอบผานกอน : 3011206 การบัญชีขั้นกลาง 2

3011427

การวิจยั ทางบัญชี

ตองสอบผานกอน : 3000201 สถิติธุรกิจ

3011428

ระบบฐานขอมูลสําหรับการบัญชี

ตองสอบผานกอน : 3005232 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

3011429

การบัญชีธนาคาร

ตองสอบผานกอน : 3011101 การบัญชีขั้นตน 1 และ
ตองสอบผานกอน : 3011102 การบัญชีขั้นตน 2

3011430

การจัดการการเงิน

ตองสอบผานกอน : 3011203 การเงินธุรกิจ

3011431

หลักและนโยบายการลงทุน

ตองสอบผานกอน : 3011203 การเงินธุรกิจ

3011432

ตลาดเงินและธุรกิจระหวางประเทศ

ตองสอบผานกอน : 3011203 การเงินธุรกิจ

3011433

การจัดการความเสี่ยง

ตองสอบผานกอน : 3011203 การเงินธุรกิจ

3061301

การวิเคราะหเชิงปริมาณทางธุรกิจ

ตองสอบผานกอน : 3000201 สถิติธุรกิจ

คณะวิ
คณะวทยาการจดการ
ณฑต
คณะวทิ ยยาการจั
าการจัดการ
การ : เสนทางสู
เเสสนททางสู
างสบ ัณ
ฑฑิิต ประจาปการศกษา
ปประจํ
ระจําปปกาารศึ
รศึกษษาา ๒๕๕๘
๒๕๕๘

147

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2555)
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

: หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร
: Bachelor of Economics Program in Economics.

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
: เศรษฐศาสตรบัณฑิต(เศรษฐศาสตร)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)
: Bachelor of Economics (Economics)
ชื่อยอ (ภาษาไทย)
: ศ.บ.(เศรษฐศาสตร)
ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ)
: B.Econ (Economics)
ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
ปรัชญา
มุงผลิตบัณฑิตที่มีความรูความสามารถความชํานาญการและคุณธรรมทางดานเศรษฐศาสตรธุรกิจที่มีคุณคาตอทองถิ่นสังคมและ
ประเทศชาติ
ความสําคัญ
หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา ยึดหลักมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพระดับอุดมศึกษา มุงผลิตกําลังคนเพื่อสนอง
ความตองการของทองถิ่นและสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ทั้งที่เปนนักวิชาการ วิชาชีพ และวิชาชีพชั้นสูง สามารถปรับ
ตามสภาพการเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจ สังคม และความกาวหนาของวิทยาการ เปดโอกาสใหมีการเลือกเรียนไดอยางกวางขวางทั้งหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี ในการจัดกิจกรรมและประสบการณการเรียนรู โดยมุงเนนการปฏิบัติควบคูทฤษฎีไปสูการพัฒนา
วัตถุประสงค
1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรูความสามารถในระดับวิชาชีพ และนําไปประยุกตใชในการประกอบอาชีพ ทั้งอาชีพอิสระ หนวยงาน
เอกชน รัฐวิสาหกิจ องคกรของรัฐบาลและสามารถนําไปเปนแนวทางในการศึกษาระดับสูงตอไปทั้งในประเทศและตางประเทศ
2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีเจตคติที่ดี มีคุณภาพ และทักษะเพียงพอที่จะสามารถดําเนินธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพและพัฒนาตนเอง
ใหมีความรับผิดชอบตอชุมชนในทองถิ่น
3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีเจตคติที่ดีตอการประกอบธุรกิจ และมีคานิยมในการประกอบอาชีพอยางมีจรรยาบรรณ มีคุณธรรมและ
จริยธรรม
4.ǰเพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได มีมนุษยสัมพันธ รูบทบาทหนาที่ของการเปนผูนําและผูตามที่ดี
5.ǰเพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการสืบคนขอมูลรวบรวม เรียบเรียง และสามารถ
นําเสนอไดอยางมีประสิทธิภาพ
โครงสรางหลักสูตร
จํานวนหนวยกิต
หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 137 หนวยกิต แบงออกเปน
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป ไมนอยกวา
1.1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
1.2 กลุมวิชามนุษยศาตร
1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร
1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา
2.1 กลุมวิชาแกน
2.2 กลุมวิชาเลือก วิชาเอก ไมนอยกวา
2.3 กลุมฝกประสบการณวิชาชีพเศรษฐศาสตร
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา

30
ǰ9
ǰ6
ǰ6
ǰ9
101
66
30
ǰ5
ǰ6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวนกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

รายวิชาในหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา
1.1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร

30
9

หนวยกิต
หนวยกิต
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คคณะวิ
ณะวิทยยาการจั
าการจัดการ
การ : เสนทางสู
เเสสนททางสู
างสบ ณฑต
ัณฑฑิิต ประจาปการศกษา
ปประจํ
ระจําปปกาารศึ
รศึกษษาา ๒๕๕๘
๒๕๕๘
2001101
2001102
2001103

ǰǰǰǰǰภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบคนสารสนเทศ
ǰǰǰǰǰThai for Communication and Information Retrieval
ǰǰǰǰǰภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ǰǰǰǰǰEnglish for Communication
ǰǰǰǰǰภาษาและวัฒนธรรมเพื่อนบาน
ǰǰǰǰǰNeighboring Language and Culture

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร

6

1002101

การพัฒนาพฤติกรรมมนุษย
Human Behavior Development
2002102
สุนทรียนิยม
Aesthetic Appreciation
1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร
2003101
2003102

3(3-0-6)
3(3-0-6)
6

สังคมไทยและสังคมโลก
Thai and Global Society
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
Natural Resources and Environments

4004102
4004103

3(3-0-6)

3001101
3011100
3011203
3011315
3061102
3061103

9

วิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวิต
Science for Quality of Life
การคิดและการตัดสินใจ
Thinking and Decision Making
เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ
Integrated Information Technology

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา
2.1 กลุมวิชาแกน
3000201
สถิติธุรกิจ
Busuness Statistics
3000202
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
Business English 1
3000203
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
Business English 2
3000204
กฎหมายเกีย่ วกับการประกอบธุรกิจและการภาษีอากร
Business and Taxation Laws
หลักการตลาด
Principles of Marketing
หลักการบัญชีเบือ้ งตน
Introduction to Accounting Principles
การเงินธุรกิจ
Business Finance
การบัญชีเพื่อการจัดการ
Management Accounting
เศรษฐศาสตรจุลภาค 1
Microeconomics 1
เศรษฐศาสตรมหภาค 1
Macroeconomics 1

หนวยกิต
3(3-0-6)

1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
4004101

หนวยกิต

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

101
66

หนวนกิต
หนวยกิต
3(6-0-3)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

คณะวิ
คณะวทยาการจดการ
ณฑต
คณะวทิ ยยาการจั
าการจัดการ
การ : เสนทางสู
เเสสนททางสู
างสบ ัณ
ฑฑิิต ประจาปการศกษา
ปประจํ
ระจําปปกาารศึ
รศึกษษาา ๒๕๕๘
๒๕๕๘
3061201

เศรษฐศาสตรจุลภาค 2
Microeconomics 2
3061202
เศรษฐศาสตรมหภาค 2
Macroeconomics 2
3061203
เศรษฐศาสตรการจัดการ
Managerial Economics
3061204
การคลังรัฐบาล
Public Finance
3061205
เศรษฐศาสตรการจัดการอุตสาหกรรม
Industrial Management Economics
3061206
เศรษฐศาสตรคณิตศาสตร
Mathematic Economics
3061301
การวิเคราะหเชิงปริมาณทางธุรกิจ
Business Quantitative Analysis
3061302
เศรษฐศาสตรระหวางประเทศ
International Economics
3061303
เศรษฐมิติ
Econometrics
3061309
จริยธรรมสําหรับนักเศรษฐศาสตร
Ethics for Economist
3061310
เศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอม
Environmental Economics
3061401
วิธีการวิจยั ทางเศรษฐศาสตรธุรกิจ
Research in Business Economics
2.2) วิชาเลือก วิชาเอก ไมนอยกวา
3061304
สถาบันการเงินและตลาดการเงิน
Financial Market and Institute
3061305
สภาพคลองและการวิเคราะหสินเชื่อ
Liquidity and Equity Management
3061306
การวิเคราะหโครงการและแผนงาน
Projects and Programs Analysis
3061307
เศรษฐศาสตรการเงิน
Financial Economics
3061308
เศรษฐศาสตรบริหารจัดการตลาดทุน
Financial Market Management
3061311
การวิเคราะหงบการเงิน
Financial Budgeting Analysis
3061402
การลงทุนในทางเลือกอื่น
Other Investments
3061403
เศรษฐศาสตรการลงทุนในตราสารทุน
Equity Investment Economics
3061404
เศรษฐศาสตรการลงทุนในตราสารหนี้
Debt Investment Economics
3061405
หัวขอเฉพาะการวิเคราะหหลักทรัพย
Case study in Securities Analysis
3061406
สัมมนาทางเศรษฐศาสตรการลงทุน
Seminar in Investment Economics
3061407
เศรษฐศาสตรการลงทุนในตราสารอนุพันธ
Derivative Investment
3061408
เศรษฐศาสตรนโยบายการเงินในประเทศไทย
Monetary Policy in Thailand

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(6-0-3)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
30

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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150 คณะวทยาการจดการ
คคณะวิ
ณะวิทยยาการจั
าการจัดการ
การ : เสนทางสู
เเสสนททางสู
างสบ ณฑต
ัณฑฑิิต ประจาปการศกษา
ปประจํ
ระจําปปกาารศึ
รศึกษษาา ๒๕๕๘
๒๕๕๘
3061409

เทคนิคการพยากรณทางธุรกิจ
Usiness Forecasting Techniques
3061410
เศรษฐศาสตรการลงทุนระหวางประเทศ
International Investment Economics
3004201
การจัดการผลิตและปฎิบัตกิ าร
Production and Operation Management
2.3) กลุมกลุมฝกประสบการณวชิ าชีพเศรษฐศาสตร
3061400
ฝกประสบการณวิชาชีพเศรษฐศาสตร
Field Experience in Economics
3) หมวดวิชาเลือกเสรี

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
5

หนวยกิต
5(0-350-0)

6

หนวยกิต

ให เลือกเรีย นรายวิชาใด ๆ ในหลัก สูต รมหาวิทยาลัยราชภัฏ บา นสมเด็จ เจาพระยาโดยไมซ้ํากับรายวิชาที่เคยเรียน
มาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กาํ หนดใหเรียน โดยไม นับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้
หมวดวิชาโท
สําหรับนิสติ นักศึกษา นอกสาขาวิชาเศรษฐศาสตร นิสิต นักศึกษา ที่เรียนในสาขาวิชาอื่น ๆ ที่มีความประสงคจะเลือก
สาขาวิชาเศรษฐศาสตรเปนวิชาโท ไมนอ ยกวา 18 หนวยกิตโดยอยูในความรับผิดชอบของคณะกรรมการประจําหลักสูตร ดังตอไปนี้
1.1) วิชาบังคับ
6
หนวยกิต
3061102
เศรษฐศาสตรจุลภาค 1
3(3-0-6)
Microeconomics 1
3061103
เศรษฐศาสตรมหภาค 1
3(3-0-6)
Macroeconomics 1
1.2) วิชาเลือก
12
หนวยกิต
3061201
เศรษฐศาสตรจุลภาค 2
3(3-0-6)
Microeconomics 2
3061202
เศรษฐศาสตรมหภาค 2
3(3-0-6)
Macroeconomics
3061203
เศรษฐศาสตรการจัดการ
3(3-0-6)
Managerial Economics
ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ3(3-0-6)
3061204
การคลังรัฐบาล
Public Finance
3061205
เศรษฐศาสตรการจัดการอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Management Economics
3061302
เศรษฐศาสตรระหวางประเทศ
3(3-0-6)
International Economics
3061310
เศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
Environmental Economics
3061304
สถาบันการเงินและตลาดการเงิน
3(3-0-6)
Financial Market and Institute
3061306
การวิเคราะหโครงการและแผนงาน
3(3-0-6)
Projects and Programs Analysis
3061307
เศรษฐศาสตรการเงิน
3(3-0-6)
Financial Economics
สําหรับนิสิต และนักศึกษาที่เรียนในหลักสูตรที่มีการกําหนดรายวิชา 3061102 เศรษฐศาสตรจุลภาค 1 และรายวิชา
3061103 เศรษฐศาสตรมหภาค 1 เปนวิชาพื้นฐานวิชาชีพหรือวิชาบังคับเรียนในหลักสูตร มีความประสงคจะเลือกสาขาวิชาเศรษฐศาสตรเปนวิชา
โท ใหเลือกเรียนรายวิชาจาก หัวขอ 1.2) กลุมวิชาเลือก 6 รายวิชา รวม 18 หนวยกิต
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คณะวิ
คณะวทยาการจดการ
ณฑต
คณะวทิ ยยาการจั
าการจัดการ
การ : เสนทางสู
เเสสนททางสู
างสบ ัณ
ฑฑิิต ประจาปการศกษา
ปประจํ
ระจําปปกาารศึ
รศึกษษาา ๒๕๕๘
๒๕๕๘
ผนการศึกษา
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
วิชาศึกษาทั่วไป 5 วิชา
วิชาบังคับ
3061101 เศรษฐศาสตรจุลภาค 1
รวม
รหัสวิชา

นก.
15
3
3
18

รหัสวิชา
3061102

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
3000201
3000202
3001101
3061201
3061203
3061204
รหัสวิชา
3011203
3061301
3061302
3061310

ชื่อวิชา
วิชาบังคับ
สถิติธุรกิจ
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
หลักการตลาด
เศรษฐศาสตรจุลภาค 2
เศรษฐศาสตรการจัดการ
การคลังรัฐบาล
รวม
ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
วิชาบังคับ
การเงินธุรกิจ
การวิเคราะหเชิงปริมาณทางธุรกิจ
เศรษฐศาสตรระหวางประเทศ
เศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอม
วิชาเลือก
รวม

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
วิชาบังคับ
3061401 วิธีวจิ ัยทางเศรษฐศาสตรธุรกิจ
วิชาบังคับเลือก
วิชาเลือกเสรี
รวม
รหัสวิชา

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
วิชาศึกษาทั่วไป 5 วิชา
วิชาบังคับ
เศรษฐศาสตรมหภาค 1
รวม

นก.
15
3
3
18

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
นก.
18
3
3
3
3
3
3
18

รหัสวิชา

นก.
12
3
3
3
3
6
18

รหัสวิชา

นก.
3
3
12
6
21

รหัสวิชา

3000203
3000204
3011100
3061202
3061205
3061206

3011315
3061303
3061309

ชื่อวิชา
วิชาบังคับรวม
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร
หลักการบัญชีเบือ้ งตน
เศรษฐศาสตรมหภาค 2
เศรษฐศาสตรการจัดการอุตสาหกรรม
เศรษฐศาสตรคณิตศาสตร
รวม
ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
วิชาบังคับ
บัญชีเพื่อการจัดการ
เศรษฐมิติ
จริยธรรมสําหรับนักเศรษฐศาสตร
วิชาเลือก
รวม

3061400

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
วิชาการฝกประสบการณวิชาชีพ
การฝกประสบการณวิชาชีพ
รวม

นก.
18
3
3
3
3
3
3
18
นก.
9
3
3
3
12
21
นก.
5
5
5
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คคณะวิ
ณะวิทยยาการจั
าการจัดการ
การ : เสนทางสู
เเสสนททางสู
างสบ ณฑต
ัณฑฑิิต ประจาปการศกษา
ปประจํ
ระจําปปกาารศึ
รศึกษษาา ๒๕๕๘
๒๕๕๘
บุพวิชา (Prerequisite Courses)
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
รายวิชาบุพวิชา (Prerequisite Courses) คือรายวิชาที่ตองเรียนมากอน เพราะบางรายวิชามีเงื่อนไขบังคับตองเรียนวิชาอื่นมากอน จึง
จะเรียนวิชานี้ได หากไมเรียนวิชาเงื่อนไขดังกลาวกอนจะถือวา วิชาที่นกั ศึกษาเรียนเปนโมฆะ โดยถูกปรับยกเลิกเปน W และตองกลับไปเรียนวิชา
เงื่อนไขบังคับกอน ตัวอยางเชน วิชา เศรษฐศาสตรจุลภาค 2 (30612015) มีเงื่อนไขวาจะตองเรียน วิชา เศรษฐศาสตรจุลภาค 1 (3061102) มา
กอน
รายวิชาบุพวิชาของหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สรุปไดดังนี้
รหัสวิชา
รายวิชา
วิชาทีต่ องเรียนมากอน (Prerequistite)
3000203
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
300202
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
ตองสอบผาน 3011100 หลักการบัญชีเบื้องตน หรือ
3011203
การเงินธุรกิจ
3011102 การบัญชีข้นั ตน 1 กอน
3011315
การบัญชีเพื่อการจัดการ
ตองสอบผาน 3011100 หลักการบัญชีเบื้องตน กอน
3061201

เศรษฐศาสตรจุลภาค 2

3061102

เศรษฐศาสตรจุลภาค 1

3061202

เศรษฐศาสตรมหภาค 2

3061103

เศรษฐศาสตรมหภาค 1

3061301

การวิเคราะหเชิงปริมาณทางธุรกิจ

3000201

สถิติธุรกิจ

3061303

เศรษฐมิติ

3000201

สถิติธุรกิจ หรือ

วิธีการวิจยั ทางเศรษฐศาสตรธุรกิจ
เทคนิคการพยากรณทางธุรกิจ
เศรษฐศาสตรการลงทุนระหวางประเทศ

3061203
3000201
3000201
3061302

เศรษฐศาสตรคณิตศาสตร
สถิติธุรกิจ
สถิติธุรกิจ
เศรษฐศาสตรระหวางประเทศ

3061401
3061409
3061410

คณะวิ
คณะวทยาการจดการ
ณฑต
คณะวทิ ยยาการจั
าการจัดการ
การ : เสนทางสู
เเสสนททางสู
างสบ ัณ
ฑฑิิต ประจาปการศกษา
ปประจํ
ระจําปปกาารศึ
รศึกษษาา ๒๕๕๘
๒๕๕๘
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

: หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย
: Bachelor of Business Administration Program in Human Resource Management

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
ชื่อยอ (ภาษาไทย)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)
ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ)

: บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบริหารทรัพยากรมนุษย)
: บธ.บ. (การบริหารทรัพยากรมนุษย)
: Bachelor of Business Administration (Human Resource Management)
: B.B.A. (Human Resource Management)

ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
ปรัชญา
มุงผลิตนักทรัพยากรมนุษยที่มีวิสัยทัศน คุณภาพ คุณธรรมและมีจิตอาสาพัฒนาสังคม จะขับเคลื่อนใหองคกรประสบความสําเร็จใน
สภาวะการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของสภาพเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม นําไปสูการพัฒนาประเทศชาติได
ความสําคัญ
นักศึกษาไดรับการศึกษาอยา การจัดการเรียนการสอนในดานการบริหารทรัพยากรมนุษย เพื่อใหนิสิตงมีคุณภาพ โดยศึกษาในเรื่องของ
กระบวนการทั้งหมดในการบริหารทรัพยากรมนุษยที่สอดคลองกับสภาพแวดลอม ǰสภาพปญหาǰ และตอบสนองตอความตองการของสังคมใน
ปจจุบัน อีกทั้งสามารถนําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดจริÜǰ ตลอดจนมีพัฒนาการทางทักษะ ǰสติปญญาควบคูกบั ความรับผิดชอบตอสังคม
วัตถุประสงค
1. เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความรู ǰความสามารถในการบริหารทรัพยากรมนุษยระดับวิชาชีพ ǰและสามารถนําไปประกอบวิชาชีพไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการคิด วิเคราะห โดยใชเหตุผลในการแกไขปญหาเพื่อ สรางสรรคผลสัมฤทธิ์ในการทํางาน
และปฏิบัติงานดวยหลักวิชาการที่มีการวางแผนและควบคุมอยางรอบคอบ
3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีเจตคติที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบตอสังคม
4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะในการดํารงชีพ สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดเปนอยางดี
5. เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถสื่อสารและใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับสถานการณ
โครงสรางหลักสูตร
จํานวนหนวยกิต
หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 132 หนวยกิต แบงออกเปน
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป ไมนอยกวา
1.1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
1.2 กลุมวิชามนุษยศาตร
1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร
1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา
2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุมวิชาเฉพาะ
2.2.1 วิชาบังคับ
2.2.2 วิชาเลือก
2.2.3 วิชาฝกประสบการณวิชาชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา

30
ǰ9
ǰ6
ǰ6
ǰ9
96
45
51
33
12
ǰ6
ǰ6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวนกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

154 คณะวทยาการจดการ
คคณะวิ
ณะวิทยยาการจั
าการจัดการ
การ : เสนทางสู
เเสสนททางสู
างสบ ณฑต
ัณฑฑิิต ประจาปการศกษา
ปประจํ
ระจําปปกาารศึ
รศึกษษาา ๒๕๕๘
๒๕๕๘
รายวิชาในหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา
1.1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
2001101
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบคนสารสนเทศ
Thai for Communication and Information Retrieval
2001102
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
2001103
ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อนบาน
Neighboring Language and Culture
1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร
1002101
การพัฒนาพฤติกรรมมนุษย
Human Behavior Development
2002102
สุนทรียนิยม
Aesthetic Appreciation
1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร
2003101
สังคมไทยและสังคมโลก
Thai and Global Society
2003102
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
Natural Resources and Environments
1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
4004101
วิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวิต
Science for Quality of Life
4004102
การคิดและการตัดสินใจ
Thinking and Decision Making
4004103
เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ
Integrated Information Technology
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา
2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
3000201
สถิติธุรกิจ
Business Statistics
3000202
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
Business Communication in English 1
3000203
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
Business Communication in English 2
3000204
กฎหมายเกีย่ วกับการประกอบธุรกิจและการภาษีอากร
Business Laws and Taxation
3001100
หลักการตลาด
Principles of Marketing
3002100
หลักการจัดการ
Principles of Management
3003400
การจัดการเชิงกลยุทธ
Strategic Management
3004201
การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ
Production and Operation Management
3005101
การประยุกตใชซอฟตแวรในงานธุรกิจ
Application Software in Business
3011100
หลักการบัญชีเบือ้ งตน
Introduction to Accounting Principles

30
9

หนวยกิต
หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

6

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)

6

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)

9

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

96
45

หนว÷กิต
หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

คณะวิ
คณะวทยาการจดการ
ณฑต
คณะวทิ ยยาการจั
าการจัดการ
การ : เสนทางสู
เเสสนททางสู
างสบ ัณ
ฑฑิิต ประจาปการศกษา
ปประจํ
ระจําปปกาารศึ
รศึกษษาา ๒๕๕๘
๒๕๕๘
3011203
3011315
3061102
3061103
3061301

การเงินธุรกิจ
Business Finance
การบัญชีเพื่อการจัดการ
Managerial Accounting
เศรษฐศาสตรจุลภาค 1
Microeconomics 1
เศรษฐศาสตรมหภาค 1
Macroeconomics 1
การวิเคราะหเชิงปริมาณทางธุรกิจ
Business Quantitative Analysis

2.2 กลุมวิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา
2.2.1 วิชาบังคับ
3002211
การจัดการทรัพยากรมนุษย
Human Resource Management
3002212
การสรรหาและการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย
Human Resource Recruitment and Selection
3002311
พฤติกรรมองคการ
Organizational Behavior
3002312
จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบตอสังคม
Business Ethics and Corporate Social Responsibility
3002313
การจัดการคาตอบแทน
Compensation Management
3002314
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและการฝกอบรม
Human Resource Development and Training
3002315
ระบบสารสนเทศทางการจัดการทรัพยากรมนุษย
Human Resources Management Information Systems
3002316
การวิจยั ทางธุรกิจ
Business Research
3002317
การจัดการผลการปฏิบัติงาน
Performance Management
3002318
การวางแผนทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ
Strategic Human Resource Planning
3002411
การสัมมนาทางการจัดการทรัพยากรมนุษย
Seminar in Human Resource Management
3001211
3002206
3002214
3002215
3002301
3002308
3002319

2.2.2 วิชาเลือก ไมนอยกวา
การจัดการการตลาด
Marketing Management
ภาวะผูนําและการพัฒนาทีมงาน
Leadership and Teamwork Developing
ความรูในการประกอบธุรกิจ
Principles of Business Operation
จิตวิทยาธุรกิจ
Business Psychology
แรงงานและการพนักงานสัมพันธ
Labor and Employee Relations
การสื่อสารในองคการ
Communication in Organization
การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ
International Business Management

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
51
33

หนวยกิต
หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

12

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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คคณะวิ
ณะวิทยยาการจั
าการจัดการ
การ : เสนทางสู
เเสสนททางสู
างสบ ณฑต
ัณฑฑิิต ประจาปการศกษา
ปประจํ
ระจําปปกาารศึ
รศึกษษาา ๒๕๕๘
๒๕๕๘
3002320

การจัดการทรัพยากรมนุษยระหวางประเทศ
International Human Resource Management
3002321
การพัฒนาองคการและการจัดการการเปลี่ยนแปลง
Organization Development and Change Management
3002403
การจัดการสํานักงานสมัยใหม
Modern Office Management
3002404
การเจรจาตอรอง
Negotiation
3002405
มนุษยสัมพันธในองคการ
Human Relations in Organization
3002406
การศึกษารายบุคคล
Individual Studies
3002412
การจัดการความรูและองคการแหงการเรียนรู
Knowledge Management and Learning Organization
3003304
การจัดการธุรกิจขนาดยอม
Small Business Management
3003306
การพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางาน
Efficiency Development in Working
6
2.2.3 วิชาฝกประสบการณวิชาชีพ
3002420
การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทางการจัดการทรัพยากรมนุษย
Preparation for Internship in Human Resource Management
3002421
การฝกประสบการณวิชาชีพทางการจัดการทรัพยากรมนุษย
Internship in Human Resource Management

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
หนวยกิต
3(2-2-5)
3(0-350-0)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา
6
หนวยกิต
ใหเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยาโดยไมซ้ํากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแลว
และตองไมเปนรายวิชาทีก่ ําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้
หมวดวิชาโท
1)
สําหรับนิสิต นักศึกษา นอกสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย
นิสิต นักศึกษา ที่เรียนในสาขาวิชาอื่น ๆ ที่มีความประสงคจะเลือกสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษยเปนวิชาโทตอง
เลือกเรียนรายวิชาตาง ๆ ตามทีก่ ําหนดไวรวม 21 หนวยกิตดังตอไปนี้
3002100
หลักการจัดการ
3(3-0-6)
Principles of Management
3002211
การจัดการทรัพยากรมนุษย
3(3-0-6)
Human Resource Management
3002212
การสรรหาและการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย
3(3-0-6)
Human Resource Recruitment and Selection
3002313
การจัดการคาตอบแทน
3(3-0-6)
Compensation Management
3002314
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและการฝกอบรม
3(2-2-5)
Human Resource Development and Training
3002315
ระบบสารสนเทศทางการจัดการทรัพยากรมนุษย
3(2-2-5)
Human Resources Management Information Systems
3002317
การจัดการผลการปฏิบัติงาน
3(3-0-6)
Performance Management
สําหรับนิสิต นักศึกษาที่เรียนในหลักสูตรที่มีการกําหนดรายวิชา 3002100 หลักการจัดการ เปนวิชาพื้นฐานวิชาชีพหรือ
วิชาบังคับเรียนในหลักสูตร มีความประสงคจะเลือกสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษยเปนวิชาโท ใหเลือกเรียนรายวิชาที่เหลือตามทีก่ ําหนดไว
6 รายวิชา รวม 18 หนวยกิต
2)
สําหรับนิสิต นักศึกษา ในสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษยที่ตองการเลือกเรียนวิชาโทสาขาอื่น

คณะวิ
คณะวทยาการจดการ
ณฑต
คณะวทิ ยยาการจั
าการจัดการ
การ : เสนทางสู
เเสสนททางสู
างสบ ัณ
ฑฑิิต ประจาปการศกษา
ปประจํ
ระจําปปกาารศึ
รศึกษษาา ๒๕๕๘
๒๕๕๘
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นิสิต นักศึกษา สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษยที่ตองการเลือกเรียนวิชาโทสาขาอื่น ๆ สามารถเลือก โดยการเลือก
ลงทะเบียนในสาขาวิชาที่เปดกลุมวิชาโทตามที่ระบุไวในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยได
ทั้งนี้ นิสิต นักศึกษา ตองแจงใหทางสาขาวิชาและภาควิชาทราบกอนจะเริ่มเรียนในชั้นปที่ 3 และตองไดรับความเห็นชอบ
จากสาขาวิชาที่นิสิต นักศึกษาเลือกเรียนวิชาโทดวย รายวิชาที่เลือกเรียนใหเปนไปตามขอกําหนดและเงื่อนไขของหลักสูตรวิชาโทของสาขาวิชาที่
นิสิต นักศึกษาเลือก
แผนการศึกษา
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
นก.
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
นก.
วิชาศึกษาทั่วไป 5 วิชา
15
วิชาศึกษาทั่วไป 5 วิชา
15
วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
3
วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
3
3001100 หลักการตลาด
3
3002100 หลักการจัดการ
3
รวม
18
รวม
18

รหัสวิชา
3011100
3061102
3000202
3005101
3000201
3002211

รหัสวิชา
3061301
3002311
3002313
3002314
3002315

รหัสวิชา
3011315
3003400
3002411

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
หลักการบัญชีเบือ้ งตน

นก.
15
3

เศรษฐศาสตรจุลภาค 1
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
การประยุกตใชซอฟตแวรในงานธุรกิจ
สถิติธุรกิจ
วิชาบังคับ
การจัดการทรัพยากรมนุษย
รวม

3
3
3
3
3
3
18

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
การวิเคราะหเชิงปริมาณทางธุรกิจ
วิชาบังคับ
พฤติกรรมองคการ
การจัดการคาตอบแทน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและการ
ฝกอบรม
ระบบสารสนเทศทางการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย
วิชาเลือก
รวม
ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
การบัญชีเพื่อการจัดการ
การจัดการเชิงกลยุทธ
วิชาบังคับ
การสัมมนาทางการจัดการทรัพยากร
มนุษย

รหัสวิชา
3000204
3061103
3000203
3004201
3002211

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
กฎหมายเกีย่ วกับการประกอบธุรกิจและการ
ภาษีอากร
เศรษฐศาสตรมหภาค 1
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ
วิชาบังคับ
การสรรหาและการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย
วิชาเลือก
รวม

นก.
12
3
3
3
3
3
3
3
18

นก.
3
3
12
3

3011203

3
3

3002316
3002317

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
การเงินธุรกิจ
วิชาบังคับ
จริยธรรมทางธุรกิจ และความรับผิดชอบ
ตอสังคม
การวิจยั ทางธุรกิจ
การจัดการผลการปฏิบัติงาน

3

3002318

การวางแผนทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ

3

วิชาเลือก

3
18

รหัสวิชา

3002312

6
21
นก.
6
3
3
3
3

รหัสวิชา
3002421

รวม
ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
วิชาฝกประสบการณวิชาชีพ
การฝกประสบการณวิชาชีพทางการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย

นก.
3
3
12
3
3
3

นก.
3
3

158 คณะวทยาการจดการ
คคณะวิ
ณะวิทยยาการจั
าการจัดการ
การ : เสนทางสู
เเสสนททางสู
างสบ ณฑต
ัณฑฑิิต ประจาปการศกษา
ปประจํ
ระจําปปกาารศึ
รศึกษษาา ๒๕๕๘
๒๕๕๘
วิชาฝกประสบการณวิชาชีพ
การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ
ทางการจัดการทรัพยากรมนุษย
วิชาเลือกเสรี
รวม

3002420

3
3
6
18

รวม

3

บุพวิชา (Prerequisite Courses)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย
รายวิชาบุพวิชา (Prerequisite Courses) คือรายวิชาที่ตองเรียนมากอน เพราะบางรายวิชามีเงื่อนไขบังคับตองเรียนวิชาอื่นมากอน จึง
จะเรียนวิชานี้ได หากไมเรียนวิชาเงื่อนไขดังกลาวกอนจะถือวา วิชาที่นกั ศึกษาเรียนเปนโมฆะ โดยถูกปรับยกเลิกเปน W และตองกลับไปเรียนวิชา
เงื่อนไขบังคับกอน ตัวอยางเชน วิชาการสรรหาและการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย (3002212) มีเงื่อนไขวาจะตองผานการเรียนวิชาการจัดการ
ทรัพยากรมนุษยǰ(3002211) มากอน
รายวิชาบุพวิชาของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย สรุปไดดังนี้
รหัสวิชา

รายวิชา

3000203
3011203

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
การเงินธุรกิจ

3011315
3061301
3002212
3002313
3002314
3002315
3002316
3002317
3002318
3002421

การบัญชีเพื่อการจัดการ
การวิเคราะหเชิงปริมาณทางธุรกิจ
การสรรหาและการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย
การจัดการคาตอบแทน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและการฝกอบรม
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย
การวิจยั ทางธุรกิจ
การจัดการผลการปฏิบัติงาน
การวางแผนทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ
การฝกประสบการณวิชาชีพทางการจัดการทรัพยากรมนุษย

วิชาทีต่ องเรียนมากอน (Prerequistite)
3000202

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
ตองสอบผาน 3011100 หลักการบัญชีเบื้องตน หรือ
3011102 การบัญชีข้นั ตน 1 กอน
ตองสอบผาน 3011100 หลักการบัญชีเบื้องตน กอน
3000201
สถิติธุรกิจ
3002211
การจัดการทรัพยากรมนุษย
3002211
การจัดการทรัพยากรมนุษย
3002211
การจัดการทรัพยากรมนุษย
3002211
การจัดการทรัพยากรมนุษย
3000201
สถิติธุรกิจ
3002211
การจัดการทรัพยากรมนุษย
3002211
การจัดการทรัพยากรมนุษย
3002420
การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ
ทางการจัดการทรัพยากรมนุษย

คณะวิ
คณะวทยาการจดการ
ณฑต
คณะวทิ ยยาการจั
าการจัดการ
การ : เสนทางสู
เเสสนททางสู
างสบ ัณ
ฑฑิิต ประจาปการศกษา
ปประจํ
ระจําปปกาารศึ
รศึกษษาา ๒๕๕๘
๒๕๕๘

159

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการตลาด
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

: หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
: Bachelor of Business Administration Program in Marketing

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
ชื่อยอ (ภาษาไทย)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)
ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ)

: บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)
: บธ.บ. (การตลาด)
: Bachelor of Business Administration (Marketing)
: B.B.A. (Marketing)

ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
ปรัชญา
มุงผลิตบัณฑิตที่มีความรูความสามารถในการบริหารธุรกิจระดับวิชาชีพ เพื่อตอบสนองความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมทางธุรกิจ
และความตองการของตลาดแรงงานในปจจุบันควบคูกบั การปลูกฝงบัณฑิตใหเปนผูมีจริยธรรม คุณธรรมและความรับผิดชอบตอทองถิ่น ชุมชนและ
สังคม อันเปนรากฐานสําคัญของความเจริญที่ยั่งยืนของสังคมและประเทศชาติ
ความสําคัญ
การจัดการเรียนการสอนในดานสาขาวิชาการตลาด เพือ่ ใหนักศึกษาไดรับการศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดยผสมผสาน
บริหารธุรกิจสาขาตางๆ อยางมีคุณภาพ นําไปสูการประยุกตหลักวิชาการเพือ่ ใชในการประกอบวิชาชีพได
วัตถุประสงค
1. เพื่อผลิตบัณฑิตดานบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาดที่มีเจตคติที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพการตลาด และมี
จิตสํานึกในความรับผิดชอบตอทองถิ่นและสังคม
2. เพื่อผลิตบัณฑิตดานบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาดที่มีความรูและทักษะทางดานการตลาด ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีความ
เขาใจในหลักการและแนวคิดทางดานการตลาดสมัยใหม สามารถนําความรูไปประยุกตใชในการประกอบวิชาชีพได
3. เพื่อผลิตบัณฑิตดานบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาดที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ โดยใชแนวคิดทางดานการ
บริหารธุรกิจอยางบูรณาการ และสามารถแกไขปญหาไดอยางสรางสรรค
4. เพื่อผลิตบัณฑิตดานบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาดที่มีความสามารถในการทํางานรวมกับผูอื่น มีภาวะผูนาํ และมีความรับผิดชอบ
ตองานที่ไดรับมอบหมายอยางมีประสิทธิภาพ
5. เพื่อผลิตบัณฑิตดานบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาดที่มีทกั ษะในการวิเคราะหขอมูลเชิงตัวเลขเพื่อการตัดสินใจ รวมทั้งสามารถ
สื่อสาร และใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ

160 คณะวทยาการจดการ
คคณะวิ
ณะวิทยยาการจั
าการจัดการ
การ : เสนทางสู
เเสสนททางสู
างสบ ณฑต
ัณฑฑิิต ประจาปการศกษา
ปประจํ
ระจําปปกาารศึ
รศึกษษาา ๒๕๕๘
๒๕๕๘
โครงสรางหลักสูตร
จํานวนหนวยกิต
หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 132 หนวยกิต แบงออกเปน
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป ไมนอยกวา
1.1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
1.2 กลุมวิชามนุษยศาตร
1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร
1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา
2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุมวิชาเฉพาะ
2.2.1 วิชาบังคับ
2.2.2 วิชาเลือก
2.3 กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ
2.3.1 วิชาเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ
2.3.2 วิชาฝกประสบการณวิชาชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา

30
9
6
6
9
96
42
48
33
15
6
3
3
6

รายวิชาในหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา
1.1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
2001101
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบคนสารสนเทศ
Thai for Communication and Information Retrieval
2001102
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
2001103
ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อนบาน
Neighboring Language and Culture
1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร
การพัฒนาพฤติกรรมมนุษย
Human Behavior Development
2002102
สุนทรียนิยม
Aesthetic Appreciation
1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร
2003101
สังคมไทยและสังคมโลก
Thai and Global Society
2003102
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
Natural Resources and Environments

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวนกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
30
9

3(3-0-6)
3(3-0-6)
6

1002101

1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
4004101
วิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวิต
Science for Quality of Life
4004102
การคิดและการตัดสินใจ
Thinking and Decision Making
4004103

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)

6

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)

9

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)

เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ
Integrated Information Technology

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา
2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
3000201
สถิติธุรกิจ
Business Statistics

หนวยกิต
หนวยกิต
3(3-0-6)

3(2-2-5)
96
42

หนวนกิต
หนวยกิต
3(3-0-6)

คณะวิ
คณะวทยาการจดการ
ณฑต
คณะวทิ ยยาการจั
าการจัดการ
การ : เสนทางสู
เเสสนททางสู
างสบ ัณ
ฑฑิิต ประจาปการศกษา
ปประจํ
ระจําปปกาารศึ
รศึกษษาา ๒๕๕๘
๒๕๕๘
3000202
3000203
3000204
3001100
3001211
3001312
3002100
3004201
3011100
3011203
3011315
3061102
3061103

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
Business Communication in English 1
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
Business Communication in English 2
กฎหมายเกีย่ วกับการประกอบธุรกิจและการภาษีอากร
Business Laws and Taxation
หลักการตลาด
Principles of Marketing
การจัดการการตลาด
Marketing Management
การวิเคราะหเชิงปริมาณทางการตลาด
Quantitative Analysis for Marketing
หลักการจัดการ
Principles of Management
การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ
Production and Operation Management
หลักการบัญชีเบือ้ งตน
Introduction to Accounting Principles
การเงินธุรกิจ
Business Finance
การบัญชีเพื่อการจัดการ
Managerial Accounting
เศรษฐศาสตรจุลภาค 1
Microeconomics 1
เศรษฐศาสตรมหภาค 1
Macroeconomics 1

2.2 กลุมวิชาเฉพาะ
2.2.1 วิชาบังคับ
3001201
พฤติกรรมผูบริโภค
Consumer Behavior
3001301
การจัดการผลิตภัณฑและตราสินคา
Product and Brand Management
3001302
การจัดการราคา
Pricing Management
3001303
การจัดการชองทางการตลาด
Marketing Channel Management
3001304
การสื่อสารทางการตลาดเชิงบูรณาการ
Integrated Marketing Communications
3001305
การตลาดระดับโลก
Global Marketing
3001306
จริยธรรมทางการตลาดและความรับผิดชอบของธุรกิจตอสังคม
Marketing Ethics and Corporate Social Responsibility
3001307
กลยุทธการตลาด
Marketing Strategies
3001401
การวางแผนทางการตลาด
Marketing Planning
3001402
การวิจยั ทางการตลาด
Marketing Research
3001403
สัมมนาทางการตลาด
Seminar in Marketing

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
ǰǰ(3-0-6)
3
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
48
33

หนวยกิต
หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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162 คณะวทยาการจดการ
คคณะวิ
ณะวิทยยาการจั
าการจัดการ
การ : เสนทางสู
เเสสนททางสู
างสบ ณฑต
ัณฑฑิิต ประจาปการศกษา
ปประจํ
ระจําปปกาารศึ
รศึกษษาา ๒๕๕๘
๒๕๕๘
2.2.2) วิชาเลือก ไมนอยกวา
3001212
การตลาดบริการ
Service Marketing
3001213
การจัดการการขาย
Sales Management
3001214
การจัดการการโฆษณาทางการตลาด
Advertising Management for Marketing
3001215
การขายโดยบุคคลและศิลปะการขาย
Personal Selling and Salesmanship
3001216
การจัดการการสงเสริมการขาย
Sales Promotion Management
3001217
การจัดการการประชาสัมพันธทางการตลาด
Public Relations Management for Marketing
3001218
การตลาดทางตรง
Direct Marketing
3001311
การจัดการการคาปลีก
Retail Management
การจัดการความสัมพันธทางการตลาด
3001313
Marketing Relationship Management
3001314
ปญหาพิเศษทางการตลาด
Marketing Special Problem
3001411
การตลาดเกษตรและสหกรณ
Agricultural and Cooperative Marketing
3001412
การตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดลอม
Social and Environmental Marketing
3001413
ระบบสารสนเทศทางการตลาด
Marketing Information System
3001414
สถานการณปจจุบันทางการตลาด
Current Issues in Marketing
3001415
การสรางนวัตกรรมทางการตลาด
Marketing Innovation
3002211
การจัดการทรัพยากรมนุษย
Human Resource Management
3004202
หลักการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน
Principles of Logistics and Supply Chain Management
3005101
การประยุกตใชซอฟทแวรในงานธุรกิจ
Application Software in Business
2.3 กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ
3001431
การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทางการตลาด
Pre-internship in Marketing
3001432
การฝกประสบการณวิชาชีพทางการตลาด
Internship in Marketing

15

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

6

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(0-300-0)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา
6
หนวยกิต
ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยาโดยไมซ้ํากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแลว และตองไมเปน
รายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้
หมวดวิชาโท
1) สําหรับนิสิต นักศึกษา นอกสาขาวิชาการตลาด
นิสิต นักศึกษา ที่เรียนในสาขาวิชาอื่นๆ ที่มีความประสงคจะเลือกสาขาวิชาการตลาดเปนวิชาโท ตองเลือกเรียนรายวิชาตางๆ ตามที่
กําหนดไวรวม 21 หนวยกิต ดังตอไปนี้

คณะวิ
คณะวทยาการจดการ
ณฑต
คณะวทิ ยยาการจั
าการจัดการ
การ : เสนทางสู
เเสสนททางสู
างสบ ัณ
ฑฑิิต ประจาปการศกษา
ปประจํ
ระจําปปกาารศึ
รศึกษษาา ๒๕๕๘
๒๕๕๘
3001100
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หลักการตลาด
3(3-0-6)
Principles of Marketing
3001201
พฤติกรรมผูบริโภค
3(3-0-6)
Consumer Behavior
3001301
การจัดการผลิตภัณฑและตราสินคา
3(3-0-6)
Product and Brand Management
3001302
การจัดการราคา
3(3-0-6)
Pricing Management
3001303
การจัดการชองทางการตลาด
3(3-0-6)
Marketing Channel Management
3001304
การสื่อสารทางการตลาดเชิงบูรณาการ
3(3-0-6)
Integrated Marketing Communications
3001401
การวางแผนทางการตลาด
3(2-2-5)
Marketing Planning
สําหรับนิสิต นักศึกษาที่เรียนในหลักสูตรที่มีการกําหนดรายวิชา 3001100 หลักการตลาด เปนวิชาพื้นฐานวิชาชีพหรือวิชาบังคับเรียน
ในหลักสูตร มีความประสงคจะเลือกสาขาวิชาการตลาดเปนวิชาโท ใหเลือกเรียนรายวิชาที่เหลือตามที่กาํ หนดไว 6 รายวิชา รวม 18 หนวยกิต
2) สําหรับนิสิต นักศึกษา ในสาขาวิชาการตลาดที่ตองการเลือกเรียนวิชาโทสาขาอื่น
นิสิต นักศึกษา สาขาวิชาการตลาด ที่ตองการเลือกเรียนวิชาโทสาขาอื่นๆ สามารถเลือกลงทะเบียนเรียนในสาขาวิชาที่เปดกลุมวิชาโท
ตามที่ระบุไวในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยได
ทั้งนี้ นิสิต นักศึกษา ตองแจงใหทางสาขาวิชาและภาควิชาทราบกอนจะเริ่มเรียนในชั้นปที่ และตองไดรับความเห็นชอบจาก 3
ที่นิสิต สาขาวิชาที่นิสิต นักศึกษาเลือกเรียนวิชาโทดวย รายวิชาที่เลือกเรียนใหเปนไปตามขอกําหนดและเงื่อนไขของหลักสูตรวิชาโทของสาขาวิชา
นักศึกษาเลือก
แผนการศึกษา
ปการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
3001100

ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
วิชาศึกษาทั่วไป 5 วิชา
วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
หลักการตลาด
รวม

นก.
15
3
3
18

รหัสวิชา
3002100

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
วิชาศึกษาทั่วไป 5 วิชา
วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
หลักการจัดการ
รวม

นก.
15
3
3
18

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
การเงินธุรกิจ
เศรษฐศาสตรมหภาค 1
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ

นก.
15
3
3
3
3

การจัดการการตลาด
วิชาบังคับ
การจัดการผลิตภัณฑและตราสินคา
รวม

3
3
3
18

ปการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
3011100
3061102
3000202
3000204
3000201
3001201

ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
หลักการบัญชีเบือ้ งตน
เศรษฐศาสตรจุลภาค 1
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
กฎหมายเกีย่ วกับการประกอบ
ธุรกิจและการภาษีอากร
สถิติธุรกิจ
วิชาบังคับ
พฤติกรรมผูบริโภค
รวม

นก.
15
3
3
3
3
3
3
3
18

รหัสวิชา
3011203
3061103
3000203
3004201
3001211
3001301
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คคณะวิ
ณะวิทยยาการจั
าการจัดการ
การ : เสนทางสู
เเสสนททางสู
างสบ ณฑต
ัณฑฑิิต ประจาปการศกษา
ปประจํ
ระจําปปกาารศึ
รศึกษษาา ๒๕๕๘
๒๕๕๘
ปการศึกษาที่ 3
รหัสวิชา
3001312
3011315
3001302
3001303
3001304
3001306

ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
การวิเคราะหเชิงปริมาณทางการตลาด
การบัญชีเพื่อการจัดการ
วิชาบังคับ
การจัดการราคา
การจัดการชองทางการตลาด
การสื่อสารทางการตลาดเชิงบูรณาการ
จริยธรรมทางการตลาดและความ
รับผิดชอบของธุรกิจตอสังคม
รวม

นก.
6
3
3
12
3
3
3
3

รหัสวิชา
3001305
3001307

18

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
วิชาบังคับ
การตลาดระดับโลก
กลยุทธการตลาด
วิชาเลือก 1
วิชาเลือก 2
วิชาเลือก 3
วิชาเลือกเสรี 1
วิชาเลือกเสรี 2
รวม

นก.
6
3
3
3
3
3
3
3
21

ปการศึกษาที่ 4
รหัสวิชา
3001401
3001402
3001403
3001431

ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
วิชาบังคับ
การวางแผนทางการตลาด
การวิจยั ทางการตลาด
สัมมนาทางการตลาด
วิชาเลือก 4
วิชาเลือก 5
การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทาง
การตลาด
รวม

นก.
9
3
3
3
3
3
3
18

รหัสวิชา
3001432

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
การฝกประสบการณวิชาชีพทางการตลาด

รวม

นก.
3

3

คณะวิ
คณะวทยาการจดการ
ณฑต
คณะวทิ ยยาการจั
าการจัดการ
การ : เสนทางสู
เเสสนททางสู
างสบ ัณ
ฑฑิิต ประจาปการศกษา
ปประจํ
ระจําปปกาารศึ
รศึกษษาา ๒๕๕๘
๒๕๕๘
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บุพวิชา (Prerequisite Courses)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการตลาด
รายวิชาบุพวิชา (Prerequisite Courses) คือรายวิชาที่ตองเรียนมากอน เพราะบางรายวิชามีเงื่อนไขบังคับตองเรียนวิชาอื่นมากอน จึง
จะเรียนวิชานี้ได หากไมเรียนวิชาเงื่อนไขดังกลาวกอนจะถือวา วิชาที่นกั ศึกษาเรียนเปนโมฆะ โดยถูกปรับยกเลิกเปน W และตองกลับไปเรียนวิชา
เงื่อนไขบังคับกอน ตัวอยางเชน วิชา การพยากรณทางธุรกิจ (3004305) มีเงื่อนไขวาจะตองเรียน วิชา สถิติธุรกิจ (3000201) มากอน
รายวิชาบุพวิชาของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด สรุปไดดังนี้
รหัสวิชา

รายวิชา

3000203
3001312
3011203

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
การวิเคราะหเชิงปริมาณทางการตลาด
การเงินธุรกิจ

3011315
3001301
3001302
3001303
3001304
3001305
3001307
3001401
3001402

การบัญชีเพื่อการจัดการ
การจัดการผลิตภัณฑและตราสินคา
การจัดการราคา
การจัดการชองทางการตลาด
การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ
การตลาดระดับโลก
กลยุทธการตลาด
การวางแผนทางการตลาด
การวิจยั ทางการตลาด

3001403
3001432

สัมมนาทางการตลาด
การฝกประสบการณวิชาชีพทางการตลาด

วิชาทีต่ องเรียนมากอน (Prerequisite)
3000202
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
3000201
สถิติธุรกิจ และ 3001100 หลักการตลาด
ตองสอบผาน 3011100 หลักการบัญชีเบื้องตน หรือ
3011102 การบัญชีข้นั ตน 1 กอน
ตองสอบผาน 3011100 หลักการบัญชีเบื้องตน กอน
3001100
หลักการตลาด
3001100
หลักการตลาด
3001100
หลักการตลาด
3001100
หลักการตลาด
3001100
หลักการตลาด
3001100
หลักการตลาด
3001100
หลักการตลาด
3000201
สถิติธุรกิจ และ
3001100
หลักการตลาด
3001100
หลักการตลาด
3001431
การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทางการตลาด
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คคณะวิ
ณะวิทยยาการจั
าการจัดการ
การ : เสนทางสู
เเสสนททางสู
างสบ ณฑต
ัณฑฑิิต ประจาปการศกษา
ปประจํ
ระจําปปกาารศึ
รศึกษษาา ๒๕๕๘
๒๕๕๘
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

: หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
: Bachelor of Business Administration Program in Business Computer

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
ชื่อยอ (ภาษาไทย)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)
ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ)

: บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอรธุรกิจ)
: บธ.บ.(คอมพิวเตอรธุรกิจ)
: Bachelor of Business Administration (Business Computer)
: B.B.A. (Business Computer)

ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
ปรัชญา
มุงผลิตบัณฑิตใหมีความรู ความเชี่ยวชาญดานคอมพิวเตอรและระบบธุรกิจ พรอมทั้งประยุกตใหเหมาะสมกับธุรกิจแตละประเภททั้ง
ภาครัฐและเอกชน รวมถึงเปนผูที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย ความอดทน มานะ และสูงานโดยไมทอถอย ตลอดจนใชความรูเปนเครื่องมือในการ
ประกอบอาชีพตางๆเพื่อพัฒนาสังคมและประเทศชาติ
ความสําคัญ
นักศึกษาหรือผูสนใจเขาถึงวิชา การสรางความตระหนักในความสําคัญของคอมพิวเตอรและระบบธุรกิจ พรอมทั้งเปดโอกาสใหนิสิต
ความรูทางดานคอมพิวเตอรในระดับสูง และการเลือกอาชีพในสาขาที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอรในภาคธุรกิจ ซึ่งไดจัดการเรียนการสอนเพือ่ ใหนิสิต
นักศึกษาไดรับความรูทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัตโิ ดยผสมผสานศาสตรทางดานบริหารธุรกิจอยางมีคุณภาพ เพือ่ นําไปสูการประยุกตใชวิชาการใน
การประกอบอาชีพ
วัตถุประสงค
1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานดานการบริหารธุรกิจและคอมพิวเตอร มีความรูความสามารถในการบริหาร
หนวยงานทางดานระบบสารสนเทศ การบริหารโครงการขนาดเล็กถึงขนาดกลางทางคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศและสามารถออกแบบ
และสรางระบบสารสนเทศสําหรับธุรกิจไดอยางเหมาะสม
2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการคิด วิเคราะหโดยใชเหตุผลในการแกปญหา เพือ่ สรางสรรคผลสัมฤทธิ์ในการทํางาน และ
ปฏิบัติงานดวยหลักวิชาการที่มีการวางแผนและควบคุมอยางรอบคอบ
3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ซื่อสัตยสุจริตขยันหมัน่ เพียร สํานึกในจรรยาบรรณวิชาชีพและมีความ
รับผิดชอบตอทองถิ่นและสังคม
4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดประสบผลสําเร็จ

คณะวิ
คณะวทยาการจดการ
ณฑต
คณะวทิ ยยาการจั
าการจัดการ
การ : เสนทางสู
เเสสนททางสู
างสบ ัณ
ฑฑิิต ประจาปการศกษา
ปประจํ
ระจําปปกาารศึ
รศึกษษาา ๒๕๕๘
๒๕๕๘
โครงสรางหลักสูตร
จํานวนหนวยกิต
หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 126 หนวยกิต แบงออกเปน
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป ไมนอยกวา
1.1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
1.2 กลุมวิชามนุษยศาตร
1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร
1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา
2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุมวิชาเฉพาะ
2.2.1 วิชาบังคับ
2.2.2 วิชาเลือก
2.2.3 วิชาฝกประสบการณวิชาชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา
รายวิชาในหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา
1.1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
2001101
2001102
2001103

30
9
6
6
9
90
30
60
45
12
3
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวนกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
30
9

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบคนสารสนเทศ
Thai for Communication and Information Retrieval
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อนบาน
Neighboring Language and Culture

1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร
การพัฒนาพฤติกรรมมนุษย
Human Behavior Development
2002102
สุนทรียนิยม
Aesthetic Appreciation
1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
6

1002101

สังคมไทยและสังคมโลก
Thai and Global Society
2003102
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
Natural Resources and Environments
1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
4004101
วิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวิต
Science for Quality of Life
4004102
การคิดและการตัดสินใจ
Thinking and Decision Making
4004103
เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ
Integrated Information Technology

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)

6

2003101

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา

หนวยกิต
หนวยกิต

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)

9

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

90

ǰ หนวนกิต
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168 คณะวทยาการจดการ
คคณะวิ
ณะวิทยยาการจั
าการจัดการ
การ : เสนทางสู
เเสสนททางสู
างสบ ณฑต
ัณฑฑิิต ประจาปการศกษา
ปประจํ
ระจําปปกาารศึ
รศึกษษาา ๒๕๕๘
๒๕๕๘
2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
3000201
3000202
3000204
3001100
3002100
3004201
3061102
3061103
3011100
3011203

30

สถิติธุรกิจ
Business Statistics
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
Business Communication in English 1
กฎหมายเกีย่ วกับการประกอบธุรกิจและการภาษีอากร
Business Laws and Taxation
หลักการตลาด
Principles of Marketing
หลักการจัดการ
Principles of Management
การจัดการผลิตและปฏิบัตกิ าร
Production and Operation Management
เศรษฐศาสตรจุลภาค 1
Microeconomics 1
เศรษฐศาสตรมหภาค 1
Macroeconomics 1
หลักการบัญชีเบือ้ งตน
Introduction to Accounting Principles
การเงินธุรกิจ
Business Finance

2.2 กลุมวิชาเฉพาะ
2.2.1 วิชาบังคับ

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)

60
45

หนวยกิต
หนวยกิต

3005101

การประยุกตใชซอฟตแวรในงานธุรกิจ
Application Software in Business

3(2-2-5)

3005102

ระบบฐานขอมูล
Database System
แนวคิดระบบปฏิบัติการ
Operating System Concept
หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
Principle of Computer Programming
คอมพิวเตอรกราฟกเบื้องตนและการออกแบบเว็บ
Introduction to Computer Graphic and Web Design
โครงสรางขอมูลและอัลกอริทึม
Data Structure and Algorithm
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
Management Information System
การโปรแกรมคอมพิวเตอร
Computer Programming
การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร
Data Communication and Computer Network

3(2-2-5)

การวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศ
Information System Analysis and Design
โครงงานทางวิชาชีพคอมพิวเตอรธุรกิจ 1
Business Computer Career Project 1

3(2-2-5)

3005103
3005104
3005201
3005202
3005203
3005204
3005301
3005302
3005303

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(2-2-5)

คณะวิ
คณะวทยาการจดการ
ณฑต
คณะวทิ ยยาการจั
าการจัดการ
การ : เสนทางสู
เเสสนททางสู
างสบ ัณ
ฑฑิิต ประจาปการศกษา
ปประจํ
ระจําปปกาารศึ
รศึกษษาา ๒๕๕๘
๒๕๕๘
3005306

การโปรแกรมบนเว็บ
Web Programming
การจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส
Electronic Business Management

3(2-2-5)

3005315

การวิจยั และวิเคราะหขอ มูลทางสถิติดวยโปรแกรมสําเร็จรูป

3(2-2-5)

3005401

Application Software for Research and Statistic Data Analysis
ภาษาอังกฤษสําหรับวิชาชีพคอมพิวเตอรธุรกิจ
English for Business Computer Career

3(3-0-6)

3005312

2.2.2** วิชาเลือก ไมนอยกวา
3005304

3(3-0-6)

12

หนวยกิต

ระบบจัดการฐานขอมูล
Database Management System
หลักการออกแบบปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร
Principle of Human-Computer Interaction

3(2-2-5)

3005307

การพัฒนาระบบการฝกอบรมผานเว็บ
Web-Based Training Development

3(2-2-5)

3005308

คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบสื่อสิ่งพิมพและงานโฆษณา
Computer for Publishing Design and Advertising

3(2-2-5)

3005309

การสรางภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ
2D Animation Creation
การสรางภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ
3D Animation Creation

3(2-2-5)

3005311

การสรางภาพเคลื่อนไหว 3 มิติขั้นสูง
Advance 3D Animation Creation

3(2-2-5)

3005313

ระบบสํานักงานอัตโนมัติ
Office Automation System

3(2-2-5)

3005314

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจดานธุรกิจ
Business Decision Support Systems

3(3-0-6)

3005305

3005310

การโปรแกรมเชิงวัตถุ
Object Oriented Programming
3005403
การผลิตสื่อมัลติมีเดีย
Multimedia Production
3005404
กรณีศึกษาทางคอมพิวเตอรธุรกิจ
Case Study in Business Computer
2.2.3 วิชาฝกประสบการณวิชาชีพ
3005400
การฝกประสบการณวิชาชีพทางคอมพิวเตอรธุรกิจ
Professional Internship in Business Computer

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3005402

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3

หนวยกิต
3(0-300-0)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา
6
หนวยกิต
ใหเลือกเรียนรายวิชาใด ๆในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยาโดยไมซ้ํากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแลว และ
เปนรายวิชาทีก่ ําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้
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170 คณะวทยาการจดการ
คคณะวิ
ณะวิทยยาการจั
าการจัดการ
การ : เสนทางสู
เเสสนททางสู
างสบ ณฑต
ัณฑฑิิต ประจาปการศกษา
ปประจํ
ระจําปปกาารศึ
รศึกษษาา ๒๕๕๘
๒๕๕๘
หมวดวิชาโท
นิสิต นักศึกษา หลักสูตร / สาขาวิชาอื่น ที่ประสงคเลือกเรียนวิชาโท สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจจะตองเลือกเรียนในรายวิชาโทของ
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจที่ไมซ้ําซอน หรือ ปรากฏอยูในหลักสูตรของนิสิต นักศึกษานั้น
นิสิต นักศึกษา ที่เรียนหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ถามีความประสงคจะเรียนกลุมวิชาโท ในสาขาวิชาอื่นๆ ที่
เปดสอนในคณะวิทยาการจัดการ หรือคณะอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา โดยเลือกเรียนกลุมวิชาโทในสาขาวิชาที่ประสงค
จํานวนไมนอยกวา 18 หนวยกิต และไมซ้ํากับรายวิชาที่มีอยูในหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ทั้งนี้ นิสิต นักศึกษา ตองแจง
ใหทางสาขาวิชาและภาควิชาทราบกอนจะเริ่มเรียนในชั้นปที่ 3 และตองไดรับความเห็นชอบจากสาขาวิชาที่นิสิต นักศึกษา เลือกเรียนวิชาโทดวย
รายวิชาที่เลือกเรียนใหเปนไปตามขอกําหนดและเงื่อนไขของหลักสูตรวิชาโทของสาขาวิชาที่นิสิต นักศึกษาเลือก
3005102
ระบบฐานขอมูล
3(2-2-5)
Database System
3005104
หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
3(2-2-5)
Principle of Computer Programming
3005201
คอมพิวเตอรกราฟกเบื้องตนและการออกแบบเว็บ
3(2-2-5)
Introduction to Computer Graphic and Web Design
3005203
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3(3-0-6)
Management Information System
3005302
การวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศ
3(2-2-5)
Information System Analysis and Design
3005309
การสรางภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ
3(2-2-5)
2D Animation Creation
แผนการศึกษา
ปการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

3005103

ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

นก.

วิชาศึกษาทั่วไป 5 วิชา

15

วิชาบังคับ
แนวคิดระบบปฏิบัติการ

3

รหัสวิชา

3005101
3005102

รวม

18

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

นก.

วิชาศึกษาทั่วไป 5 วิชา

15

วิชาบังคับ
การประยุกตใชซอฟตแวรในงาน
ธุรกิจ
ระบบฐานขอมูล
รวม

3
3
21

ปการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา

ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

นก.

วิชาแกนธุรกิจ 5 วิชา
วิชาบังคับ

15

3005202

โครงสรางขอมูล

3

3005104

หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร

3

รวม

21

รหัสวิชา

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

นก.

วิชาแกนธุรกิจ 4 วิชา
วิชาบังคับ

12

3005204

การโปรแกรมคอมพิวเตอร

3

3005203

ระบบสารสนเทศเพื่อกาจัดการ

3

3005201

คอมพิวเตอรกราฟกเบื้องตนและ
การออกแบบเว็บ

3

รวม

21

คณะวิ
คณะวทยาการจดการ
ณฑต
คณะวทิ ยยาการจั
าการจัดการ
การ : เสนทางสู
เเสสนททางสู
างสบ ัณ
ฑฑิิต ประจาปการศกษา
ปประจํ
ระจําปปกาารศึ
รศึกษษาา ๒๕๕๘
๒๕๕๘

171

ปการศึกษาที่ 3
รหัสวิชา
3005301
3005302
3005312

ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
วิชาบังคับ

นก.

รหัสวิชา

การสื่อสารขอมูลและเครือขาย
คอมพิวเตอร
การวิเคราะหและออกแบบระบบ
สารสนเทศ

3

3005303

3

3005315

การจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส
วิชาเลือก 1 วิชา
รวม

3
3
18

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
วิชาบังคับ

นก.

โครงงานทางดานคอมพิวเตอร
ธุรกิจ 1
การวิจยั และวิเคราะหขอ มูลทาง
สถิติดวยโปรแกรมสําเร็จรูป

3

วิชาเลือก
วิชาเลือกเสรี 1 วิชา
รวม

3
3
12

3

ปการศึกษาที่ 4
รหัสวิชา

ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

นก.

วิชาบังคับ

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
3005406

3005401

ภาษาอังกฤษสําหรับวิชาชีพคอมพิวเตอร
ธุรกิจ

3

3005404

กรณีศึกษาทางดานคอมพิวเตอรธุรกิจ

3

วิชาเลือก 1 วิชา

3

วิชาเลือกเสรี 1 วิชา
รวม

3
12

การฝกประสบการณวิชาชีพทาง
คอมพิวเตอรธุรกิจ

รวม

นก.
3

3

บุพวิชา (Prerequisite Courses)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
รายวิชาบุพวิชา (Prerequisite Courses) คือรายวิชาที่ตองเรียนมากอน เพราะบางรายวิชามีเงื่อนไขบังคับตองเรียนวิชาอื่นมากอน จึง
จะเรียนวิชานี้ได หากไมเรียนวิชาเงื่อนไขดังกลาวกอนจะถือวา วิชาที่นกั ศึกษาเรียนเปนโมฆะ โดยถูกปรับยกเลิกเปน W และตองกลับไปเรียนวิชา
เงื่อนไขบังคับกอน ตัวอยางเชน วิชา การโปรแกรมคอมพิวเตอร (3005204) มีเงื่อนไขวาจะตองเรียน วิชา หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
(3005104) มากอน
รายวิชาบุพวิชาของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ สรุปไดดังนี้
รหัสวิชา

รายวิชา

วิชาทีต่ องเรียนมากอน (Prerequisite)
ตองสอบผาน 3011100 หลักการบัญชีเบื้องตน หรือ
3011102 การบัญชีข้นั ตน 1 กอน
ตองสอบผาน 3011100 หลักการบัญชีเบื้องตน กอน

3011203

การเงินธุรกิจ

3011315

การบัญชีเพื่อการจัดการ

3005204

การโปรแกรมคอมพิวเตอร

3005104

หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร

3005304

ระบบจัดการฐานขอมูล

3005102

ระบบฐานขอมูล

3005308

คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบสื่อสิ่งพิมพและงาน
โฆษณา

3005201

คอมพิวเตอรกราฟกเบื้องตนและการออกแบบเว็บ

3005314

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจดานธุรกิจ

3005303

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

3005402

การโปรแกรมเชิงวัตถุ

3005204

การโปรแกรมคอมพิวเตอร

172 คณะวทยาการจดการ
คคณะวิ
ณะวิทยยาการจั
าการจัดการ
การ : เสนทางสู
เเสสนททางสู
างสบ ณฑต
ัณฑฑิิต ประจาปการศกษา
ปประจํ
ระจําปปกาารศึ
รศึกษษาา ๒๕๕๘
๒๕๕๘
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและปฏิบัติการ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ชื่อปริญญาสาขาวิชา
ชื่อเต็ม(ภาษาไทย)
ชื่อยอ (ภาษาไทย
ชื่อยอ(ภาษาอังกฤษ)
ชื่อยอ(ภาษาอังกฤษ)

: หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส
: Bachelor of Business Administration
Program in Logistics Management
: บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส)
: บธ.บ. (การจัดการโลจิสติกส)
: Bachelor of Business Administration (Logistics Management)
: B.B.A. (Logistics Management)

ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
ปรัชญา
ผลิตบัณฑิตใหมีวิสัยทัศน คุณภาพ คุณธรรมนําความรู ความคิดเชิงกวาง เชิงลึก เพื่อสรางคุณคาในระบบการทํางานโลจิสติกส มีความ
เชื่อมั่นในวิชาชีพโลจิสติกสวาเปนองคประกอบสําคัญของการดําเนินชีวิตของมนุษย เพื่อตอบสนองความสะดวก ประหยัด พรอมตอบรับการ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของสภาพเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และรองรับการเปดเสรีการคาในอนาคต
ความสําคัญ
การแสวงหาวิธีการตางๆ เพื่อมุงดําเนินธุรกิจใหมีความโดดเดนและความอยูรอดของบริษัท เพื่อ ตอบสนองรวดเร็วตอโลกปจจุบันนั้น การ
จัดการโลจิสติกสจึงเปนเครื่องมือสําคัญที่ชวยใหธุรกิจดําเนินไปอยางราบรื่น ชวยลดตนทุนของกิจกรรมการผลิตและการบริหารหรือกระบวนการ
ของซัพพลายเชนดวยการควบคุม การไหลเวียนของวัสดุ สินคาโดยการวางแผน การปฏิบัติตามกลไกทีก่ ําหนดไว การประเมินผลการดําเนินงานและ
พัฒนาอยางตอเนื่อง
การดําเนินหลักสูตร โปรแกรมบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส มุงใหผูศึกษาไดความรู ความคิดทั้งเชิงกวางและลึก ในการ
บริหารจัดการดานโลจิสติกสและซัพพลายเชนไดเปนอยางดี นอกจากนั้นยังไดรับความรวมมือกับภาคเอกชนสนับสนุนใหบัณฑิตมีคุณภาพโดยการ
ไปศึกษาดูงาน ตลอดจนเชิญผูประกอบการที่มีประสบการณสูงมาเปนวิทยากรพิเศษ
วัตถุประสงค
1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรูทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ มีความเขาใจในการจัดการโลจิสติกสและใหสามารถนําความรูไปประยุกตใชใน
การประกอบอาชีพได
2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีเจตคติที่ดี มีคุณธรรม มีจริยธรรม และมีจิตสํานึกในความรับผิดชอบตอทองถิ่น และสังคม
3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถคิดวิเคราะห แกปญหาอยางสรางสรรค โดยใชระบบโลจิสติกสในการสรางความสําเร็จทางอาชีพ
4. เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความสามารถในการทํางานรวมกับผูอื่นอยางประสบผลสําเร็จ
5. เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการโลจิสติกสอยางเปนระบบ

คณะวิ
คณะวทยาการจดการ
ณฑต
คณะวทิ ยยาการจั
าการจัดการ
การ : เสนทางสู
เเสสนททางสู
างสบ ัณ
ฑฑิิต ประจาปการศกษา
ปประจํ
ระจําปปกาารศึ
รศึกษษาา ๒๕๕๘
๒๕๕๘
โครงสรางหลักสูตร
จํานวนหนวยกิต
หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 135 หนวยกิต แบงออกเปน
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป ไมนอยกวา
1.1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
1.2 กลุมวิชามนุษยศาตร
1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร
1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา
2.1 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 วิชาบังคับ
2.3 วิชาเลือกไมนอยกวา
2.4 วิชาฝกประสบการณวิชาชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา
รายวิชาในหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา
1.1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
2001101
2001102
2001103

30
9
6
6
9
99
42
36
15
6
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวนกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
30
9

หนวยกิต
หนวยกิต

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบคนสารสนเทศ
Thai for Communication and Information Retrieval
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อนบาน
Neighboring Language and Culture

1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร
การพัฒนาพฤติกรรมมนุษย
Human Behavior Development
2002102
สุนทรียนิยม
Aesthetic Appreciation
1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
6

หนวยกิต

1002101

สังคมไทยและสังคมโลก
Thai and Global Society
2003102
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
Natural Resources and Environments
1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
4004101
วิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวิต
Science for Quality of Life
4004102
การคิดและการตัดสินใจ
Thinking and Decision Making
4004103
เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ
Integrated Information Technology
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา
2.1) กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
3000201
สถิติธุรกิจ
Business Statitstics
3000202
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
Business Comunication In English I
3000203
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
Business Communication In English II

3(3-0-6)
3(3-0-6)
6

หนวยกิต

2003101

3(3-0-6)
3(3-0-6)
9

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

99
42

หนวยกิต
หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
ǰ
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คคณะวิ
ณะวิทยยาการจั
าการจัดการ
การ : เสนทางสู
เเสสนททางสู
างสบ ณฑต
ัณฑฑิิต ประจาปการศกษา
ปประจํ
ระจําปปกาารศึ
รศึกษษาา ๒๕๕๘
๒๕๕๘
3000204
3001100
3002100
3003400
3004201
3005101
3011100
3011203
3061102
3061103
3061301

กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและการภาษีอากร
Business Laws and Taxation
หลักการตลาด
Principles of Marketing
หลักการจัดการ
Principles of Management
การจัดการเชิงกลยุทธ
Strategic Management
การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ
Production and Operation Management
การประยุกตใชซอฟทแวรในงานธุรกิจ
Applied Software in Business
หลักการบัญชีเบื้องตน
Introduction to Accounting Principles
การเงินธุรกิจ
Business Finance
เศรษฐศาสตรจุลภาค 1
Microeconomics I
เศรษฐศาสตรมหภาค 1
Macroeconomics I
การวิเคราะหเชิงปริมาณทางธุรกิจ
Business Quantitative Analaysis

2.2) กลุมวิชาบังคับ
3000301
จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบตอสังคม
Business Ethics and Corporate Social Resposibility
3004202
หลักการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน
Principles of Logistics and Supply Chain Management
3004207
การจัดการการขนสงและการจัดการกระจายสินคา
Transportation and Distribution Management
3004204
การจัดการทรัพยากรโลจิสติกส
Logistics Resources Management
3004301
การจัดการคลังสินคาและการควบคุมสินคาคงคลัง
Warehouse Management and Inventory Control
3004302
ระบบการรวางแผนและควบคุมการผลิต
Production Planning and Control System
3004307
การจัดซื้อในโซอุปทาน
Purchasing in Supply Chain
3004308
การวิจัยทางการจัดการโลจิสติกส
Logistics Management Research
3004310
การจัดการโลจิสติกสเชิงกลยุทธ
Logistics Strategics Management
3004311
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการโลจิสติกส
Managerial Information System For Logistics Management
3004312
บัญชีสําหรับโลจิสติกส
Accounting for Logistics
3004402
การสัมมนาการจัดการโลจิสติกส
Seminar in Logistics Management

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
36

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

คณะวิ
คณะวทยาการจดการ
ณฑต
คณะวทิ ยยาการจั
าการจัดการ
การ : เสนทางสู
เเสสนททางสู
างสบ ัณ
ฑฑิิต ประจาปการศกษา
ปประจํ
ระจําปปกาารศึ
รศึกษษาา ๒๕๕๘
๒๕๕๘
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2.3) กลุมวิชาเลือก
15
หนวยกิต
3004203
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ
3(3-0-6)
Industrial Psychology and Organization
3004205
การขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ
3(3-0-6)
Multimodal Transportation
3004313
การจัดการความสัมพันธลูกคา
3(3-0-6)
Customer Relationship Management
3004318
การจัดการการคาปลีก
3(3-0-6)
Retail Management
3004401
การจัดการกิจการพาณิชยนาวี
3(3-0-6)
Marine Management
3004404
การบรรจุภัณฑเพื่อโลจิสติกส
3(3-0-6)
Packing in Logistics
3004405
การจัดการโลจิสติกสระหวางประเทศ
3(3-0-6)
International Logistics Management
3004406
การเจรจาตอรองธุรกิจ
3(3-0-6)
Negotiation in Business
3004408
การใชภาษาอังกฤษในโลจิสติกส
3(2-2-5)
Communication for Logistics Management
3004409
การจัดการความเสี่ยงสําหรับโลจิสติกส และ ซัพพลายเชน
3(2-2-5)
Risk Management for Logistics and supply chain
3004410
การจัดการนวัตกรรมในโลจิสติกส
3(3-0-6)
Logistics Innovation Management
2.4) กลุมวิชาฝกประสบการณวชิ าชีพ
6
หนวยกิต
3004400
เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพการจัดการโลจิสติกส
3(2-2-5)
Preparation for Professional Experience in Logistics Management
3004407
การฝกประสบการณวิชาชีพการจัดการโลจิสติกส
3(0-300-0)
Professional Experience in Logistics Management
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6
หนวยกิต
ใหเลือกเรียนไมนอยกวา 6 หนวยกิตในรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา โดยไมซ้ํากับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จหลักสูตรของสาขาวิชา
หมวดวิชาโท
นิสิต นักศึกษาบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาอื่น ที่ตองการเลือกเรียนสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสเปนวิชาโท ใหนักศึกษา
เรียนวิชาตามที่กําหนดไว ไมนอยกวา 15 หนวยกิต
สําหรับนิสิต นักศึกษาคณะอื่น ที่ตองการเลือกเรียนสาขาวิชาการจัดการโลจิสติสกเปนวิชาโท ตองสอบผานวิชา 3002100
หลักการจัดการ และ วิชา 3004201 การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ เปนวิชาพื้นฐานวิชาชีพในหลักสูตรและเลือกวิชาตามที่กําหนดไว รวม
ทั้งหมดไมนอยกวา 15 หนวยกิต
สําหรับนิสิต นักศึกษาในสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสที่ตองการเลือกเรียนวิชาโทสาขาอื่น สามารถเลือกลงทะเบียนเรียน
ในสาขาวิชาที่เปดกลุมวิชาโทตามที่ระบุไวในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยได
3004202
หลักการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน
3(3-0-6)
Principles of Logistics and Supply Chain Management
3004207
การจัดการการขนสงและการจัดการกระจายสินคา
3(3-0-6)
Transportation and Distribution Management
3(3-0-6)
3004301
การจัดการคลังสินคาและการควบคุมสินคาคงคลัง
Warehouse Management and Inventory Control
3004310
การจัดการโลจิสติกสเชิงกลยุทธ
3(3-0-6)
Logistics Strategics Management
3004311
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการโลจิสติกส
3(3-0-6)
Managerial Information System For Logistics Management

176 คณะวทยาการจดการ
คคณะวิ
ณะวิทยยาการจั
าการจัดการ
การ : เสนทางสู
เเสสนททางสู
างสบ ณฑต
ัณฑฑิิต ประจาปการศกษา
ปประจํ
ระจําปปกาารศึ
รศึกษษาา ๒๕๕๘
๒๕๕๘
แผนการศึกษา
รหัสวิชา

3002100

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
วิชาศึกษาทั่วไป 5 วิชา
วิชาพื้นฐานวิชาชีพ

นก.
15
3

รหัสวิชา

หลักการจัดการ
รวม

3
18

3011101

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
วิชาบังคับ
3061102 เศรษฐศาสตรจุลภาค 1
3000202 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
3005101 การประยุกตใชซอฟทแวรในงานธุรกิจ
3000201
3001100
3004202
3004207

รหัสวิชา
3006301
3000301
3004301
3003400
3004307
3004302

สถิติธุรกิจ
หลักการตลาด
หลัการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน
การจัดการการขนสงและการจัดการ
กระจายสินคา
รวม
ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
วิชาบังคับ
การวิเคราะหเชิงปริมาณทางธุรกิจ
จริยธรรมทางธุรกิจและความ
รับผิดชอบตอสังคม
การจัดการคลังสินคาและควบคุม
สินคาคงคลัง
การจัดการเชิงกลยุทธ
การจัดซื้อในโซอุปทาน
ระบบการวางแผนและการควบคุมการ
ผลิต
วิชาเลือกเสรี
รวม

นก.
15
6
3
3
3
3
3
3
3

รหัสวิชา
3061103
3000203
3000204
3004201
3004204

21

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
วิชาศึกษาทั่วไป 5 วิชา
วิชาพื้นฐานวิชาชีพ

นก.
15
3

หลักการบัญชีเบือ้ งตน
รวม

3
18

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
วิชาบังคับ
เศรษฐศาสตรมหภาค 1
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
กฎหมายเกีย่ วกับการประกอบธุรกิจและ
การภาษี
การจัดการผลิตและปฏิบัตกิ าร
การจัดการทรัพยากรโลจิสติกส
วิชาเลือก
รวม

นก.
12
3
3
3
3
3
3
6
21

นก.
6
12
3
3

3011203
3004310

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
วิชาบังคับ
การเงินธุรกิจ
การจัดการโลจิสติกสเชิงกลยุทธ

3

3004311

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการโลจิสติกส

3

3
3
3

3004312

บัญชีสําหรับโลจิสติกส
วิชาเลือก
วิชาเลือกเสรี

3
3
3

รวม

18

3
21

รหัสวิชา

นก.
3
12
3
3

คณะวิ
คณะวทยาการจดการ
ณฑต
คณะวทิ ยยาการจั
าการจัดการ
การ : เสนทางสู
เเสสนททางสู
างสบ ัณ
ฑฑิิต ประจาปการศกษา
ปประจํ
ระจําปปกาารศึ
รศึกษษาา ๒๕๕๘
๒๕๕๘

รหัสวิชา

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
วิชาบังคับ

3004402 การสัมมนาการจัดการ
โลจิสติกส
3004308 การวิจยั ทางการจัดการโลจิสติกส
3004400 เตรียมการฝกประสบการณวิชาชีพการ
จัดการโลจิสติกส
วิชาเลือก
รวม

นก.
9

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3004407 การฝกประสบการณวิชาชีพการจัดการโลจิ
สติกส

นก.
3

รวม

3

3
3
3
6
15
บุพวิชา (Prerequisite Courses)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส

รายวิชาบุพวิชา (Prerequisite Courses) คือรายวิชาที่ตองเรียนมากอน เพราะบางรายวิชามีเงื่อนไขบังคับตองเรียนวิชาอื่นมากอน จึง
จะเรียนวิชานี้ได หากไมเรียนวิชาเงื่อนไขดังกลาวกอนจะถือวา วิชาที่นกั ศึกษาเรียนเปนโมฆะ โดยถูกปรับยกเลิกเปน W และตองกลับไปเรียนวิชา
เงื่อนไขบังคับกอน ตัวอยางเชน วิชา ระบบการวางแผนและควบคุมการผลิต (3004302) มีเงื่อนไขวาจะตองเรียน วิชา การจัดการการผลิตและ
ปฏิบัติการ (3004201) มากอน
รหัสวิชา
3000203
3011203
3061301
3004301

รายวิชาบุพวิชาของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส สรุปไดดังนี้
รายวิชา
วิชาทีต่ องเรียนมากอน (Prerequisite)
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
300202
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
การเงินธุรกิจ
ตองสอบผาน 3011100 หลักการบัญชีเบื้องตน หรือ
3011102 การบัญชีข้นั ตน 1 กอน
การวิเคราะหเชิงปริมาณทางธุรกิจ
3000201
สถิติธุรกิจ
การจัดการคลังสินคาและการควบคุมสินคาคงคลัง
3004201
วิชา การจัดการผลิต และ

3004302

ระบบการวางแผนและควบคุมการผลิต

3001100
3004201

3004312
3004308
3004404

การบัญชีสําหรับในโลจิสติกส
การวิจยั ทางการจัดการโลจิสติกส
การบรรจุภัณฑเพื่อโลจิสติกส

3011100
3000201
3001100

หลักการบัญชีเบือ้ งตน
สถิติธุรกิจ และเปนนิสิต นักศึกษาฐานะปที่ 3
หลักการตลาด และ

การฝกประสบการณวิชาชีพการจัดการโลจิสติกส

3004201
3004400

การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ
เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพการจัดการโลจิสติกส

3004407

วิชา หลักการตลาด
การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ

177

178 คณะวทยาการจดการ
คคณะวิ
ณะวิทยยาการจั
าการจัดการ
การ : เสนทางสู
เเสสนททางสู
างสบ ณฑต
ัณฑฑิิต ประจาปการศกษา
ปประจํ
ระจําปปกาารศึ
รศึกษษาา ๒๕๕๘
๒๕๕๘
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการเปนผูประกอบการ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

: หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเปนผูประกอบการ
: Bachelor of Business Administration Program in Entrepreneurship

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
ชื่อยอ (ภาษาไทย)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)
ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ)

: บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเปนผูประกอบการ)
: บธ.บ. (การเปนผูประกอบการ)
: Bachelor of Business Administration (Entrepreneurship)
: B.B.A. (Entrepreneurship)

ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
ปรัชญา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเปนผูประกอบการ มุงผลิตบัณฑิตดานการเปนผูประกอบการที่มีวิสัยทัศน คุณภาพ
ความรูความสามารถ ความชํานาญการ และคุณธรรมทางดานการเปนผูประกอบการที่ดีมีคุณคาตอทองถิ่น สังคมและประเทศชาติ
ความสําคัญ
การจั ดการเรี ย นการสอนในด า นการเป นผู ป ระกอบการ เพื่ อ ให นิสิ ต นั ก ศึ ก ษาได รับ การศึ ก ษาอยา งมีคุ ณภาพ โดยศึก ษา
กระบวนการ การเปนผูประกอบการที่สอดคลองกับสภาพแวดลอมสภาพปญหาและสนองตอความตองการของสังคมในปจจุบันสามารถนําไป
ประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดจริง นิสิต นักศึกษามีพัฒนาการทางความรู ทักษะ เจตคติ สติปญญาควบคูกับความรับผิดชอบตอสังคม
วัตถุประสงค
1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมจริยธรรม และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพการเปนผูประกอบการ
2. เพื่อผลิตบัณฑิตใหสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเปนผูประกอบการ และประยุกตความรูสูการปฏิบัติได
4. เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความสามารถคิดอยางเปนระบบ ประยุกตความรูความเขาใจและแกปญหาได ใหสอดคลองกับสถานการณ
5. เพื่อผลิตบัณฑิตใหสามารถสื่อสารและใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับสถานการณ

คณะวิ
คณะวทยาการจดการ
ณฑต
คณะวทิ ยยาการจั
าการจัดการ
การ : เสนทางสู
เเสสนททางสู
างสบ ัณ
ฑฑิิต ประจาปการศกษา
ปประจํ
ระจําปปกาารศึ
รศึกษษาา ๒๕๕๘
๒๕๕๘
โครงสรางหลักสูตร
จํานวนหนวยกิต

หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 131 หนวยกิต แบงออกเปน
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา
1.1) กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
1.2) กลุมวิชามนุษยศาสตร
1.3) กลุมวิชาสังคมศาสตร
1.4) กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2) หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา
2.1) วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2) วิชาเฉพาะ
ǰ2.2.1) วิชาบังคับ
2.2.2) วิชาเลือก ไมนอยกวา
2.2.3) วิชาวิชาฝกประสบการณวชิ าชีพ
3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา

30
ǰ9
ǰ6
ǰ6
ǰ9
95
45
50
30
15
ǰ5
ǰ6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

รายวิชาในหลักสูตร
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา
1.1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
2001101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบคนสารสนเทศ
Thai for Communication and Information Retrieval
2001102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
2001103 ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อนบาน
Neighboring Language and Culture
1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร
1002101 การพัฒนาพฤติกรรมมนุษย
Human Behavior Development
2002102 สุนทรียนิยม
Aesthetic Appreciation
1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร
2003101 สังคมไทยและสังคมโลก
Thai and Global Society
2003102 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
Natural Resources and Environments
1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
4004101 วิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวิต
Science for Quality of Life
4004102 การคิดและการตัดสินใจ
Thinking and Decision Making
4004103 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ
Integrated Information Technology
2) หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา
2.1 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
3000201 สถิติธุรกิจ
Business Statistics
3000202 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
Business Communication in English 1
3000203 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
Business Communication in English 2

30
9

หนวยกิต
หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

6

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)

6

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)

9

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

95
45

หนวยกิต
หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

179

180 คณะวทยาการจดการ
คคณะวิ
ณะวิทยยาการจั
าการจัดการ
การ : เสนทางสู
เเสสนททางสู
างสบ ณฑต
ัณฑฑิิต ประจาปการศกษา
ปประจํ
ระจําปปกาารศึ
รศึกษษาา ๒๕๕๘
๒๕๕๘
3000204 กฎหมายเกีย่ วกับการประกอบธุรกิจและการภาษีอากร
Business Laws and Taxation
3001100 หลักการตลาด
Principles of Marketing
3002100 หลักการจัดการ
Principles of Management
3003400 การจัดการเชิงกลยุทธ
Strategic Management
3004201 การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ
Production and Operation Management
3005101 การประยุกตใชซอฟตแวรทางธุรกิจ
Application Software in Business
3061102 เศรษฐศาสตรจุลภาค 1
Microeconomics 1
3061103 เศรษฐศาสตรมหภาค 1
Macroeconomics 1
3061301 การวิเคราะหเชิงปริมาณทางธุรกิจ
Business Quantitative Analysis
3011100 หลักการบัญชีเบือ้ งตน
Fundamental Accounting
3011203 การเงินธุรกิจ
Business Finance
3011315 การบัญชีเพื่อการจัดการ
Managerial Accounting

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

2.2 วิชาเฉพาะ
2.2.1 วิชาบังคับ
3001301 การจัดการผลิตภัณฑและตราสินคา
Product and Brand Management
3003201 หลักการประกอบการ
Principles of Entrepreneur
3003203 การบริหารทรัพยากรบุคคลสําหรับผูประกอบการ
Human Resourcs Management for Entrepreneur
3003302 การวิจยั สําหรับผูป ระกอบการ
Business Research for Entrepreneur
3003309 ยุทธศาสตรการจัดการการตลาดสําหรับผูประกอบการ
Marketing Strategics Management for Entrepreneur
3003304 การจัดการธุรกิจขนาดยอม
Small Business Management
3003305 ศิลปะการขายสําหรับผูประกอบการ
The Art of Selling for Entrepreneur
3003308 ยุทธศาสตรการคาระหวางประเทศ
International Trade strategy
3003402 การสัมมนาการเปนผูประกอบการ
Seminar in Entrepreneurship
3003405 การจัดทําแผนและโครงการสําหรับผูป ระกอบการ
Planning and Project Management for Entrepreneur
2.2.2 วิชาเลือก ไมนอยกวา
3001311 การจัดการคาปลีก
Retail Management
3002215 จิตวิทยาธุรกิจ
Business Psychology

15

หนวยกิต

50
30

หนวยกิต
หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(3-0-6)
3(3-0-6)

คณะวิ
คณะวทยาการจดการ
ณฑต
คณะวทิ ยยาการจั
าการจัดการ
การ : เสนทางสู
เเสสนททางสู
างสบ ัณ
ฑฑิิต ประจาปการศกษา
ปประจํ
ระจําปปกาารศึ
รศึกษษาา ๒๕๕๘
๒๕๕๘
3002312 จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบตอสังคม
Business Ethics and Social Responsibility
3002404 การเจรจาตอรอง
Negotiation
3002405 มนุษยสัมพันธในองคการ
Human Relations in Organization
3003204 การประกอบธุรกิจแฟรนไชส
Business Franchise
3003205 การออกแบบบรรจุภัณฑและปายฉลาก
Package and Logo Design
3003206 การจัดการธุรกิจครอบครัว
Family Business Management
3003301 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ
Service Industry Management
3003303 การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ
International Business Management
3003306 การพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางาน
Efficiency Development in Working
3003307 การรวมทุนและการระดมทุน
Venture Capital and Private Equity Investing
3003310 การประกอบธุรกิจผานสื่ออีเล็กทรอนิกส
Electronic Commerce Business
3003403 การคุมครองแรงงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน
Labor Protection Occupational Health and Safety in Work
3003404 มาตรฐานและการทําปนมาตรฐาน
Standard and Standardization management
3004202 หลักการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน
Principles of Logistics and Supply Chain Management
2.2.3 วิชาฝกประสบการณวิชาชีพ
3003401 การฝกประสบการณวิชาชีพดานการเปนผูประกอบการ
Internship in Entrepreneurship

5

181

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
หนวยกิต
5(0-350-0)

6
หนวยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา
ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยาโดยไมซ้ําซอนกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแลว
หรือเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยาวาดวยการโอนผลการเรียนและการยกเวนผลการเรียนรายวิชาฯ
และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑความสําเร็จของหลักสูตร
หมวดวิชาโท
สําหรับนิสติ นักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเปนผูประกอบการ
นิสิต นักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเปนผูประกอบการ ที่มีความประสงคจะเลือกเรียนวิชาโท
สาขาวิชาอื่นๆ หรือวิชาโทหลักสูตรอื่นๆ สามารถเลือกลงทะเบียนเรียนกลุมวิชาโท ตามที่ระบุไวในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยฯได
ทั้งนี้ นิสิต นักศึกษา ตองแจงใหทางสาขาวิชาทราบกอนจะเริ่มเรียนในชั้นปที่ 3 และตองไดรับความเห็นชอบจาก
สาขาวิชาที่นิสิต นักศึกษาเลือกเรียนวิชาโทดวย รายวิชาที่เลือกเรียนใหเปนไปตามขอกําหนดและเงื่อนไขของหลักสูตรวิชาโทของสาขาวิช าที่นิสิต
นักศึกษาเลือก
สําหรับนิสิต นักศึกษา หลักสูตรและสาขาอื่นๆ
นิสิต นักศึกษา หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
อื่น ๆ ที่มีความประสงคจะเลือกเรียนวิชาโท สาขาวิชาการเปนผูประกอบการ ใหเรียนรายวิชาตามที่กําหนดไวไมนอยกวา 18 หนวยกิต
(รายวิชาตองไมซ้ํากับที่เคยเรียนมาแลว) นิสิต นักศึกษาหลักสูตรอื่นที่ไมใช หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิตและหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต ใหเรียนรายวิชาตามที่กําหนดไว 21 หนวยกิต

182 คณะวทยาการจดการ
คคณะวิ
ณะวิทยยาการจั
าการจัดการ
การ : เสนทางสู
เเสสนททางสู
างสบ ณฑต
ัณฑฑิิต ประจาปการศกษา
ปประจํ
ระจําปปกาารศึ
รศึกษษาา ๒๕๕๘
๒๕๕๘
3003201 หลักการประกอบการ
Principles of Entrepreneurship
3003203 การบริหารทรัพยากรบุคคลสําหรับผูประกอบการ
Human Resource Management for Entrepreneur
3003305 ศิลปะการขายสําหรับผูประกอบการ
The Art of Selling for Entrepreneur
3003309 ยุทธศาสตรการจัดการการตลาดสําหรับผูประกอบการ
Marketing Strategic Management for Entrepreneur
3003407 การจัดทําแผนและโครงการสําหรับผูป ระกอบการ
Planning and Project Management for Entrepreneur
3003304 การจัดการธุรกิจขนาดยอม
Small Business Management
3011203 การเงินธุรกิจ
Business Finance

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

แผนการศึกษา
รหัสวิชา
3002100

รหัสวิชา
3011100
3061102
3000202
3000201
3003201

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
วิชาศึกษาทั่วไป 5 วิชา
วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
- หลักการจัดการ
รวม
ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
- หลักการบัญชีเบื้องตน
- เศรษฐศาสตรจุลภาค 1
- ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
- สถิติธุรกิจ
วิชาบังคับ
- หลักการประกอบการ
วิชาเลือก
รวม

รหัสวิชา
3061301
3011315
3005101
3003309
3001301

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
- การวิเคราะหเชิงปริมาณทางธุรกิจ

นก.
15
3
3
18
นก.
12
3
3
3
3
3
3

3001100

รหัสวิชา
3000203
3061103
3004201
3011203
3003203

3
18
นก.
9
3

- การบัญชีเพื่อการจัดการ
- การประยุกตใชซอฟตแวรทางธุรกิจ
วิชาบังคับ
- ยุทธศาสตรการจัดการการตลาดสําหรับ
ผูประกอบการ
- การจัดการผลิตภัณฑและตราสินคา

3
3
6
3

วิชาเลือก

6
21

รวม
ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา

3
3

รหัสวิชา
3000204

3003302
3003304
3003305
3003308
วิชาเลือก

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
วิชาศึกษาทั่วไป 5 วิชา
วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
- หลักการตลาด
รวม
ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
- ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
- เศรษฐศาสตรมหภาค 1
- การจัดการการผลิตและปฏิบัตกิ าร
- การเงินธุรกิจ
วิชาบังคับ
- การบริหารทรัพยากรบุคคลสําหรับ
ผูประกอบการ
วิชาเลือก
รวม

นก.
15
3
3
18
นก.
12
3
3
3
3
3
3
3
18

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
- กฎหมายเกีย่ วกับการประกอบธุรกิจและ
การภาษีอากร

นก.
3
3

วิชาบังคับ
- การวิจัยสําหรับผูประกอบการ

12
3

- การจัดการธุรกิจขนาดยอม
- ศิลปะการขายสําหรับผูประกอบการ
- ยุทธศาสตรการคาระหวางประเทศ

3
3
3
3
18

รวม
ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

คณะวิ
คณะวทยาการจดการ
ณฑต
คณะวทิ ยยาการจั
าการจัดการ
การ : เสนทางสู
เเสสนททางสู
างสบ ัณ
ฑฑิิต ประจาปการศกษา
ปประจํ
ระจําปปกาารศึ
รศึกษษาา ๒๕๕๘
๒๕๕๘
รหัสวิชา
3003400
3003405
3003402

ชื่อวิชา
วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
- การจัดการเชิงกลยุทธ
วิชาบังคับ
- การจัดทําแผนและโครงการสําหรับ
ผูประกอบการ
- การสัมมนาการเปนผูประกอบการ
วิชาเลือก เสรี
รวม

นก.
3
3

รหัสวิชา

ชื่อวิชา
วิชาฝกประสบการณวิชาชีพ
- การฝกประสบการณวิชาชีพดานการเปน
ผูประกอบการ

3003401

นก.
5
5

6
3
3
6
15

รวม

5

บุพวิชา (Prerequisite Courses)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการเปนผูประกอบการ
รายวิชาบุพวิชา (Prerequisite Courses) คือรายวิชาที่ตองเรียนมากอน เพราะบางรายวิชามีเงื่อนไขบังคับตองเรียนวิชาอื่นมากอน จึง
จะเรียนวิชานี้ได หากไมเรียนวิชาเงื่อนไขดังกลาวกอนจะถือวา วิชาที่นกั ศึกษาเรียนเปนโมฆะ โดยถูกปรับยกเลิกเปน W และตองกลับไปเรียนวิชา
เงื่อนไขบังคับกอน ตัวอยางเชน วิชา การพยากรณทางธุรกิจ (3004305) มีเงื่อนไขวาจะตองเรียน วิชา สถิติธุรกิจ (3000201) มากอน
รายวิชาบุพวิชาของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเปนผูประกอบการ สรุปไดดังนี้
รหัสวิชา

รายวิชา

วิชาทีต่ องเรียนมากอน (Prerequisite)

3000203

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2

3000202

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1

3001301

การบริหารผลิตภัณฑและตราสินคา

3001100

หลักการตลาด

3003302

การวิจยั สําหรับผูป ระกอบการ

3000201

สถิติธุรกิจและเปนนิสิต นักศึกษาฐานะปที่ 3

3004305

การพยากรณทางธุรกิจ

3000201

3011203

การเงินธุรกิจ

3011315

การบัญชีเพื่อการจัดการ

สถิติธุรกิจ
ตองสอบผาน 3011100 หลักการบัญชีเบื้องตน หรือ
3011102 การบัญชีข้นั ตน 1 กอน
ตองสอบผาน 3011100 หลักการบัญชีเบื้องตน กอน

3061301

การวิเคราะหเชิงปริมาณทางธุรกิจ

3000201

สถิติธุรกิจ
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184 คณะวทยาการจดการ
คคณะวิ
ณะวิทยยาการจั
าการจัดการ
การ : เสนทางสู
เเสสนททางสู
างสบ ณฑต
ัณฑฑิิต ประจาปการศกษา
ปประจํ
ระจําปปกาารศึ
รศึกษษาา ๒๕๕๘
๒๕๕๘
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา การสื่อสารมวลชน
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

: หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (การสื่อสารมวลชน)
: Bachelor of Communication Arts (Mass Communication)

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
ชื่อยอ (ภาษาไทย)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)
ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ)

: นิเทศศาสตรบัณฑิต (การสื่อสารมวลชน)
: นศ.บ. (การสื่อสารมวลชน)
: Bachelor of Communication Arts (Mass Communication)
: B.Com.Arts (Mass Communication)

ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
ปรัชญา
ผลิตนักสื่อสารมวลชนที่ซื่อสัตยและรับผิดชอบตอการนําเสนอขาวสารสาธารณะและความเปนจริง ทั้งเปนกลไกสําคัญในการนําพา
สังคมไปสูการเปลี่ยนแปลงที่ดีของชุมชนทองถิ่นและสังคมไทย
ความสําคัญ
มุงเนนให ผลิตบั ณฑิตเป นผูมีความรู ความสามารถทางดา นสื่อสารมวลชนอั น ไดแ ก วารสารศาสตรภ าพยนตรแ ละมัลติมีเดีย
วิทยุ ก ระจายเสีย ง และวิท ยุโทรทั ศน ตลอดจนมี ความรูท างวิ ช าการและความสามารถทางปฏิบั ติ นํา ไปพั ฒนาและประยุก ตกับ งานดา น
สื่อสารมวลชนไดอยางเหมาะสม
วัตถุประสงค
1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตยสุจริต มีความรับผิดชอบทีด่ ีตอสังคม และมีจรรยาบรรณของนักสื่อสารมวลชน
2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู ความเขาใจ และมีความสามารถทั้งทางดานทฤษฎีและปฏิบัติดานนิเทศศาสตรไดแก วิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน ภาพยนตรและมัลติมีเดีย และวารสารศาสตร เพื่อนําความรูไปใชในการประกอบอาชีพดานการสื่อสารมวลชนในอนาคต
3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความชํานาญเฉพาะทางในวิชาชีพดานวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน ภาพยนตรและมัลติมีเดีย และวารสาร
ศาสตร โดยสามารถนําไปประยุกต บูรณาการ และตัดสินใจเพื่อแกปญหางานดานสื่อสารมวลชนได
4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ มีมนุษยสัมพันธ และรูบทบาทของการเปนผูน ําและผูตามได
อยางเหมาะสม
5. เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถนําเทคโนโลยีสมัยใหมไปใชในการทํางานดานสื่อสารมวลชนในการสืบคน รวบรวม เรียงเรียง และ
นําเสนอผานสื่อตางๆไดอยางมีประสิทธิภาพ

คณะวิ
คณะวทยาการจดการ
ณฑต
คณะวทิ ยยาการจั
าการจัดการ
การ : เสนทางสู
เเสสนททางสู
างสบ ัณ
ฑฑิิต ประจาปการศกษา
ปประจํ
ระจําปปกาารศึ
รศึกษษาา ๒๕๕๘
๒๕๕๘
โครงสรางหลักสูตร
จํานวนหนวยกิต
หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 126 หนวยกิต แบงออกเปน
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป ไมนอยกวา
1.1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
1.2 กลุมวิชามนุษยศาตร
1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร
1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา
2.1) วิชาแกนนิเทศศาสตร
2.2) วิชาเฉพาะดาน
2.2.1) วิชาเอก (บังคับ)
2.2.2) วิชาเอก (เลือก)
2.2.3) วิชาสัมพันธสาขา
2.2.4) วิชาการฝกประสบการณวิชาชีพ
3 หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา

30
ǰ9
ǰ6
ǰ6
ǰ9
95
21
74
30
21
18
5
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

รายวิชาในหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา
1.1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร

30
9

หนวยกิต
ǰǰǰǰหนวยกิต

2001101

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบคนสารสนเทศ
Thai for Communication and Information Retrieval
2001102
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
2001103
ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อนบาน
Neighboring Language and Culture
1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร
1002101

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
6

การพัฒนาพฤติกรรมมนุษย
Human Behavior Development

สุนทรียนิยม
Aesthetic Appreciation
1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร
2003101
สังคมไทยและสังคมโลก
Thai and Global Society
2003102
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
Natural Resources and Environments

3(3-0-6)

2002102

1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
4004101
วิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวิต
Science for Quality of Life
4004102
4004103

3(3-0-6)
6

ǰǰǰ หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)

9

การคิดและการตัดสินใจ
Thinking and Decision Making
เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ
Integrated Information Technology

ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ2 หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา
2.1 กลุมวิชาแกนพื้นฐานนิเทศศาสตร
3050101
หลักนิเทศศาสตร
Principles of Communication Arts
3050102
ภาษาไทยเพื่องานนิเทศศาสตร
Thai Language for Communication Arts

ǰหนวยกิต

ǰหนวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

95
21

หนวยกิต
หนวยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
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186 คณะวทยาการจดการ
คคณะวิ
ณะวิทยยาการจั
าการจัดการ
การ : เสนทางสู
เเสสนททางสู
างสบ ณฑต
ัณฑฑิิต ประจาปการศกษา
ปประจํ
ระจําปปกาารศึ
รศึกษษาา ๒๕๕๘
๒๕๕๘
3050103

กฎหมายและจริยธรรมสําหรับงานนิเทศศาสตร
Laws and Ethics for Communication Arts
3050104
การวิจยั นิเทศศาสตร
Research for Communication Arts
3050105
กราฟกสําหรับงานนิเทศศาสตร
Graphic Design for Communication Arts
3050106
หลักการถายภาพ
Principles of Photography
3050107
ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร 1
English for Communication Arts 1
2.2) วิชาเฉพาะดาน
2.2.1) วิชาเอก (บังคับ)
2.2.2) วิชาเอก (เลือก)

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
74
30
21

ใหเลือกเรียนกลุมเนนเฉพาะดาน กลุม หนึ่งกลุมใดจาก 5 กลุม นี้ คือ
กลุมที่ 1 กลุมสรางสรรคและผลิตรายการวิทยุ
วิชาเอก (บังคับ)
30
3053101
หลักวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
Principles of Broadcasting
3053102
หลักวารสารศาสตร
Principles of Journalism
3053103
หลักภาพยนตรและมัลติมีเดีย
Principles of Film and Multimedia
3053104
หลักประชาสัมพันธและโฆษณา
Principles of Public Relations and Advertising
3053201
การเขียนบทวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
Script Writing for Broadcasting
3053202
การประกาศและการดําเนินรายการ
Announcing and Presentation
3053203
การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง 1
Radio Program Production 1
3053204
การใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
Broadcasting Information Technology
3053301
การสรางสรรคผลงานดานวิทยุกระจายเสียง
Radio Creative Presentation
3053302
การบริหารงานทางวิทยุกระจายเสียง
Radio Organization Administration
วิชาเอก (เลือก)
21
3053209
หลักการรายงานขาวและการเขียนขาว
Principles of News Reporting and Writing
3053213
ศิลปะการเลาเรื่อง
Arts of Storytelling
3053303
การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง 2
Radio Program Production 2
3053305
การผลิตรายการวิทยุชุมชน
Communities Radio Program Production
3053306
การผลิตรายการสารคดีทางวิทยุกระจายเสียง
Radio Documentary Production
3053307
การผลิตรายการละครวิทยุกระจายเสียง
Radio Drama Production

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2–2-5)
3(2–2-5)
3(2–2-5)
3(2–2-5)
3(2–2-5)
3(2–2-5)
หนวยกิต
3(2–2-5)
3(2–2-5)
3(2–2-5)
3(2–2-5)
3(2–2-5)
3(2–2-5)

คณะวิ
คณะวทยาการจดการ
ณฑต
คณะวทิ ยยาการจั
าการจัดการ
การ : เสนทางสู
เเสสนททางสู
างสบ ัณ
ฑฑิิต ประจาปการศกษา
ปประจํ
ระจําปปกาารศึ
รศึกษษาา ๒๕๕๘
๒๕๕๘
3053308
3053309
3053323
3053327
3053328
3053333
3053401

3053101
3053102
3053103
3053104
3053201
3053202
3053204
3053205
3053310
3053311
3053208
3053213
3053312
3053313
3053314

การผลิตรายการวิทยุทางอินเทอรเน็ต
Internet Radio Production
การใชดนตรีและเสียงประกอบ
Music and Sound Effects
การใชเสียงเพื่องานพากย
Voice for Diction
การพูดภาษาอังกฤษสําหรับผูประกาศและผูดําเนินรายการ
English Speaking for Announcers and Presenters
ผูประกาศภาษาทองถิ่น
Dialect Announcers
ขาวพลเมือง
Citizen Journalism
สัมมนาการสื่อสารมวลชน
Mass Communication Seminar
กลุมที่ 2 กลุมสรางสรรคและผลิตรายการโทรทัศน
วิชาเอก (บังคับ)
30
หลักวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
Principles of Broadcasting
หลักวารสารศาสตร
Principles of Journalism
หลักภาพยนตรและมัลติมีเดีย
Principles of Film and Multimedia
หลักประชาสัมพันธและโฆษณา
Principles of Public Relations and Advertising
การเขียนบทวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
Script Writing for Broadcasting
การประกาศและการดําเนินรายการ
Announcing and Presentation
การใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
Broadcasting Information Technology
การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน 1
Television Program Production 1
การสรางสรรคผลงานทางวิทยุโทรทัศน
Television Creative Presentation
การบริหารงานทางวิทยุโทรทัศน
Television Organization Administration
วิชาเอก (เลือก)
การแสดง 1
Acting 1
ศิลปะการเลาเรื่อง
Arts of Storytelling
การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน 2
Television Program Production 2
การผลิตรายการสารคดีทางวิทยุโทรทัศน
Documentary Program Production
การผลิตรายการขาวทางวิทยุโทรทัศน
News Program Production

3(2–2-5)
3(2–2-5)
3(2–2-5)
3(2–2-5)
3(2–2-5)
3(2–2-5)
3(2–2-5)
หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2–2-5)
3(2–2-5)
3(2–2-5)
3(2–2-5)
3(2–2-5)
3(2–2-5)

21

หนวยกิต
3(2–2-5)
3(2–2-5)
3(2–2-5)
3(2–2-5)
3(2–2-5)

187

188 คณะวทยาการจดการ
คคณะวิ
ณะวิทยยาการจั
าการจัดการ
การ : เสนทางสู
เเสสนททางสู
างสบ ณฑต
ัณฑฑิิต ประจาปการศกษา
ปประจํ
ระจําปปกาารศึ
รศึกษษาา ๒๕๕๘
๒๕๕๘
3053315
3053316
3053321
3053322
3053327
3053328
3053309
3053333
3053401

3053101
3053102
3053103
3053104
3053202
3053207
3053208
3053209
3053317
3053318
3053213
3053319
3053320
3053321

การบริหารงานเคเบิ้ลทีวี
Cable Television Administration
การประเมินคุณภาพรายการวิทยุและโทรทัศน
Broadcast Evaluation
การแตงหนาและเครื่องแตงกาย
Make-up and Costumes
ฉากและอุปกรณประกอบฉาก
Scenery and Property
การพูดภาษาอังกฤษสําหรับผูประกาศและผูดําเนินรายการ
English Speaking for Announcers and Presenters
ผูประกาศภาษาทองถิ่น
Dialect Announcers
การใชดนตรีและเสียงประกอบ
Music and Sound Effects
ขาวพลเมือง
Citizen Journalism
สัมมนาการสื่อสารมวลชน
Mass Communication Seminar
กลุมที่ 3 กลุมผูประกาศและการแสดง
วิชาเอก (บังคับ)
หลักวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
Principles of Broadcasting
หลักวารสารศาสตร
Principles of Journalism
หลักภาพยนตรและมัลติมีเดีย
Principles of Film and Multimedia
หลักประชาสัมพันธและโฆษณา
Principles of Public Relations and Advertising
การประกาศและการดําเนินรายการ
Announcing and Presentation
เทคนิคการเปนพิธีกร
Techniques for Master of Ceremony
การแสดง 1
Acting 1
หลักการรายงานขาวและการเขียนขาว
Principles of News Reporting and Writing
การกํากับการแสดง
Directing
เทคนิคการจัดรายการ
Techniques for Broadcasting Program
วิชาเอก (เลือก)
ศิลปะการเลาเรื่อง
Arts of Storytelling
การแสดง 2
Acting 2
วาทวิทยา
Speech of Communication
การแตงหนาและเครื่องแตงกาย
Make-up and Costumes

3(2–2-5)
3(2–2-5)
3(2–2-5)
3(2–2-5)
3(2–2-5)
3(2–2-5)
3(2–2-5)
3(2–2-5)
3(2–2-5)

30

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2–2-5)
3(2–2-5)
3(2–2-5)
3(2-2-5)
3(2–2-5)
3(2–2-5)

21

หนวยกิต
3(2–2-5)
3(2–2-5)
3(2–2-5)
3(2–2-5)

คณะวิ
คณะวทยาการจดการ
ณฑต
คณะวทิ ยยาการจั
าการจัดการ
การ : เสนทางสู
เเสสนททางสู
างสบ ัณ
ฑฑิิต ประจาปการศกษา
ปประจํ
ระจําปปกาารศึ
รศึกษษาา ๒๕๕๘
๒๕๕๘
3053322
3053323
3053324
3053325
3053326
3053327
3053328
3053332
3053336
3053401

3053101
3053102
3053103
3053104
3053209
3053210
3053211
3053329
3053330
3053331

3053202
3053211
3053328

ฉากและอุปกรณประกอบฉาก
Scenery and Property
การใชเสียงเพื่องานพากย
Voice for Diction
เทคนิคการสัมภาษณ
Interview Techniques
การบรรยายนอกสถานที่
Commentary Program
การรายงานพระราชพิธีและงานพิธี
Royal and Public Ceremony Reporting
การพูดภาษาอังกฤษสําหรับผูประกาศและผูดําเนินรายการ
English Speaking for Announcers and Presenters
ผูประกาศภาษาทองถิ่น
Dialect Announcers
การสื่อสารขามวัฒนธรรม
Cross Cultural Communication
การรายงานขาวทางสื่อสังคมและสื่อใหม
Social Media and New Media Reporting
สัมมนาการสื่อสารมวลชน
Mass Communication Seminar
กลุมที่ 4 กลุมขาวและการเขียนเชิงวารสารศาสตร
วิชาเอก (บังคับ)
หลักวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
Principles of Broadcasting
หลักวารสารศาสตร
Principles of Journalism
หลักภาพยนตรและมัลติมีเดีย
Principles of Film and Multimedia
หลักประชาสัมพันธและโฆษณา
Principles of Public Relations and Advertising
หลักการรายงานขาวและการเขียนขาว
Principles of News Reporting and Writing
ขาวและการสืบคนขอเท็จจริง
News and Fact-finding
การเขียนสรางสรรคเชิงวารสารศาสตร
Creative Writing in Journalism
การรายงานขาวเชิงสืบสวน
Investigative News Reporting
การเขียนบทความและบทบรรณาธิการ
Article and Editorial Writing
ประเด็นศึกษาทางจริยธรรมวารสารศาสตร
Ethical Issues in Journalism
วิชาเอก (เลือก)
การประกาศและการดําเนินรายการ
Announcing and Presentation
ทฤษฎีภาพยนตรและวิจารณ
Film Theory and Criticism
ผูประกาศภาษาทองถิ่น
%JBMFDUǰ"OOPVODFSǰǰ

3(2–2-5)
3(2–2-5)
3(2–2-5)
3(2–2-5)
3(2–2-5)
3(2–2-5)
3(2–2-5)
3(2–2-5)
3(2–2-5)
3(2–2-5)

30

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2–2-5)
3(2-2-5)

21

หนวยกิต
3(2–2-5)
3(3-0-6)
3(2–2-5)

189

190 คณะวทยาการจดการ
คคณะวิ
ณะวิทยยาการจั
าการจัดการ
การ : เสนทางสู
เเสสนททางสู
างสบ ณฑต
ัณฑฑิิต ประจาปการศกษา
ปประจํ
ระจําปปกาารศึ
รศึกษษาา ๒๕๕๘
๒๕๕๘
3053213
3053332
3053333
3053334
3053335
3053336
3053337
3053338
3053339
3053340
3053341
3053342
3053343
3053344
3053345
3053346
3053347
3053348
3053401

ศิลปะการเลาเรื่อง
Arts of Storytelling
การสื่อสารขามวัฒนธรรม
Cross Cultural Communication
ขาวพลเมือง
Citizen Journalism
การรายงานขาวเชิงสรางสรรค
Creative News Reporting
การรายงานขาวและผลิตรายการขาวสารทางวิทยุและโทรทัศน
Broadcast News Reporting and Production
การรายงานขาวทางสื่อสังคมและสื่อใหม
Social Media and New Media Reporting
การอานและพิเคราะหผลงานทางวารสารศาสตร
Review Literary Journalism
การเขียนบันเทิงคดี
Fiction Writing
การเขียนสารคดี
Feature Writing
การเขียนบทสารคดีทางโทรทัศน
Feature Script Writing for Television
หลักการถายภาพวารสารศาสตร
Basic Photojournalism
การสํารวจพิเคราะหผลงานภาพถายวารสารศาสตร
Advance Photojournalism
การถายภาพวารสารศาสตรขั้นสูง
Survey of Photojournalism
การออกแบบหนังสือและนิตยสารทางสิ่งพิมพและสื่อดิจิตอล
Print and Digital Magazine Design
การออกแบบหนังสือพิมพทางสิ่งพิมพและสื่อดิจิตอล
Print and Digital Newspaper Design
การออกแบบเว็บไซตสําหรับงานวารสารศาสตร
Website Design for Journalism
การศึกษาสังคมในประเด็นทางเศรษฐกิจและการเมือง
Social Study in Economic and Political Issues
การศึกษาสังคมในประเด็นทางสังคมและวัฒนธรรม
Social Study in Social and Cultural Issues
สัมมนาการสื่อสารมวลชน
Mass Communication Seminar

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2–2-5)
3(2–2-5)
3(2–2-5)
3(2–2-5)
3(2–2-5)
3(2–2-5)
3(2–2-5)
3(2–2-5)
3(2–2-5)
3(2–2-5)
3(2–2-5)
3(2–2-5)
3(2–2-5)
3(2–2-5)
3(2–2-5)

การมีสิทธิเลือกเรียนกลุมวิชากลุมขาวและการเขียนเชิงวารสารศาสตรเปนกลุมวิชาเนนเฉพาะดาน
1. นักศึกษาตองไดเกรดเฉลี่ยรวมของชั้นปที่ 1 เฉพาะภาคเรียนที่ 1 หรือภาคเรียนที่ 2 ไมนอยกวา 2.30
2. นักศึกษาตองไดเกรดวิชาหลักวารสารศาสตร หรือวิชาขาวและการสืบคนขอเท็จจริง ไมต่ํากวาเกรด C+
การลงทะเบียนเรียนวิชาตอเนื่องเฉพาะรายวิชาในกลุมวิชาการรายงานขาวอื่นๆ
นักศึกษาตองผานวิชาหลักการรายงานขาวและการเขียนขาวไมต่ํากวาเกรด C+ จึงจะมีสิทธิ
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาในกลุมวิชาการรายงานขาวอื่น ๆ

คณะวิ
คณะวทยาการจดการ
ณฑต
คณะวทิ ยยาการจั
าการจัดการ
การ : เสนทางสู
เเสสนททางสู
างสบ ัณ
ฑฑิิต ประจาปการศกษา
ปประจํ
ระจําปปกาารศึ
รศึกษษาา ๒๕๕๘
๒๕๕๘

3053101
3053102
3053103
3053104
3053212
3053213
3053214
3053215
3053349
3053350

3053321
3053322
3053327
3053328
3053351
3053352
3053353
3053354
3053355
3053356
3053357
3053358
3053359

กลุมที่ 5 กลุมภาพยนตรและมัลติมีเดีย
วิชาเอก (บังคับ)
หลักวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
Principles of Broadcasting
หลักวารสารศาสตร
Principles of Journalism
หลักภาพยนตรและมัลติมีเดีย
Principles of Film and Multimedia
หลักประชาสัมพันธและโฆษณา
Principles of Public Relations and Advertising
ทฤษฎีภาพยนตรและวิจารณ
Film Theory and Criticism
ศิลปะการเลาเรื่อง
Arts of Storytelling
พื้นฐานการผลิตภาพยนตร
Fundamental of Film Production
การเขียนบทภาพยนตร
Screenwriting Workshop
การถายภาพยนตร
Cinematography
การตัดตอในงานดิจิตอล
Editing in the Digital Studio
วิชาเอก (เลือก)
การแตงหนาและเครื่องแตงกาย
Make-up and Costumes
ฉากและอุปกรณประกอบฉาก
Scenery and Property
การพูดภาษาอังกฤษสําหรับผูประกาศและดําเนินรายการ
English Speaking for Announcers and Presenters
ผูป ระกาศภาษาทองถิ่น
Dialect Announcers
สุนทรียะแหงภาพยนตร
Film Aesthetics
การเขียนบทภาพยนตรขั้นสูง
Advanced Screenwriting Workshop
การแสดงขั้นพื้นฐาน
Basic Training of Acting
การกํากับนักแสดงในภาพยนตร
Directing the Actor for Film
การผลิตภาพยนตร 1
Film Production 1
การผลิตภาพยนตร 2
Film Production 2
การออกแบบดนตรีและเสียงประกอบ
Sound Design
แอนิเมชั่นขั้นพื้นฐาน
Animation Basics
การออกแบบงาน 3 มิติ
3D Modeling

30

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2–2-5)
3(2–2-5)
3(2–2-5)
3(2–2-5)
3(2–2-5)

21

หนวยกิต
3(2–2-5)
3(2–2-5)
3(2–2-5)
3(2–2-5)
3(2–2-5)
3(2–2-5)
3(2–2-5)
3(2–2-5)
3(2–2-5)
3(2–2-5)
3(2–2-5)
3(2–2-5)
3(2–2-5)

191

192 คณะวทยาการจดการ
คคณะวิ
ณะวิทยยาการจั
าการจัดการ
การ : เสนทางสู
เเสสนททางสู
างสบ ณฑต
ัณฑฑิิต ประจาปการศกษา
ปประจํ
ระจําปปกาารศึ
รศึกษษาา ๒๕๕๘
๒๕๕๘
3053360
3053361
3053401

การสรางตัวละครแอนิเมชั่น
Character Animation
การแสดงภาพยนตร
Film Acting
สัมมนาการสื่อสารมวลชน
Mass Communication Seminar

2.2.3) วิชาสัมพันธสาขา
บังคับ 9 ǰหนวยกิต ในรายวิชาตอไปนี้
3050108
ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร 2
English for Communication Arts 2
3053001
การตลาดเพื่องานนิเทศศาสตร
Marketing Communication
3053002
โครงการออกแบบสรางสรรคและวิพากษ
Special Project

3(2–2-5)
3(2–2-5)
3(2–2-5)
18

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

เลือก ไมนอยกวา 9 ǰหนวยกิต ในรายวิชาตอไปนี้
การสื่อสารบูรณาการเพื่อการพัฒนา
Integrated Development Communication
3053004
จิตวิทยาเพื่อการสื่อสารระหวางบุคคล
Psychology for Interpersonal Communication
3053005
เศรษฐศาสตรเพื่อการดําเนินชีวิต
Economic for living
3053006
มนุษยสัมพันธและบุคลิกภาพ
Human Relations and Personality

3053003

2.2.4) วิชาการฝกประสบการณวชิ าชีพ
3050109
วิชาการฝกประสบการณวิชาชีพ

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
5

หนวยกิต
5(0-225-0)

3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา
6
หนวยกิต
หมวดวิชาเลือ กเสรีเป นรายวิชาที่นิสิตสามารถเลือ กเรีย นรายวิชาที่สาขาวิชาตา งๆในมหาวิทยาลัยราชภัฏ บา นสมเด็จ
เจาพระยาเปดใหนิสิตจากตางสาขาวิชาสามารถเลือกเรียนไดอยางเสรี โดยเรียนตามเนื้อหาวิชาที่กําหนดไวในคําอธิบายรายวิชาของวิชานั้นๆ ที่นิสิต
นักศึกษาไดเลือก จํานวน 6 หนวยกิต
หมวดวิชาโท

1) นิสิต-นักศึกษา หลักสูตร / สาขาวิชาอื่น ที่ประสงคเลือกเรียนวิชาโท สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน
จะตองเลือกเรียนในรายวิชาโทของสาขาวิชาการสื่อสารมวลชนที่ไมซ้ําซอน หรือ ปรากฏอยูใ นหลักสูตรของนิสิต – นักศึกษานั้น
2) นิสิต – นักศึกษา ที่เรียนหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ถามีความประสงคจะเรียนกลุมวิชาโท ใน
สาขาวิชาอื่น ๆ ที่เปดสอนในคณะวิทยาการจัดการ หรือคณะอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา โดยเลือกเรียนกลุมวิชาโทใน
สาขาวิชาที่ประสงค ǰǰจํานวนไมนอยกวา 21 หนวยกิต ǰและไมซ้ํากับรายวิชาที่มีอยูในหลักสูตร นิเทศศาสตรบัณฑิต ทั้งนี้ นิสิต -นักศึกษา
ตองแจงใหทางสาขาวิชาทราบกอนจะเริ่มเรียนในชั้นปที่ 3 และตองไดรับความเห็นชอบจากสาขาวิชาที่นิสิตเลือกเรียนวิชาโทดวย รายวิชาที่เลือก
เรียนใหเปนไปตามขอกําหนดและเงื่อนไขของหลักสูตรวิชาโทของสาขาวิชาที่นิสิต – นักศึกษาเลือก จํานวน 21 หนวยกิต โดยมีรายละเอียด ดังนี้
เลือกเรียนเปนวิชาโท สําหรับนิสิตนักศึกษาในสาขาการสื่อสารมวลชน
นิสิตนักศึกษาในสาขาวิชาการสื่อสารมวลชน ที่ประสงคเลือกเรียนวิชาโท สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน
ใหเลือกเรียนในกลุมเนนเฉพาะดาน กลุมหนึ่งกลุมใดจาก 5 กลุมวิชาเทานั้น โดยไมซ้ํากับรายวิชาที่เรียนไปแลว ไมนอยกวา 21 ǰหนวยกิต

คณะวิ
คณะวทยาการจดการ
ณฑต
คณะวทิ ยยาการจั
าการจัดการ
การ : เสนทางสู
เเสสนททางสู
างสบ ัณ
ฑฑิิต ประจาปการศกษา
ปประจํ
ระจําปปกาารศึ
รศึกษษาา ๒๕๕๘
๒๕๕๘
เลือกเรียนเปนวิชาโท สําหรับนิสิตนักศึกษาในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นอกสาขาการสื่อสารมวลชน)
นิสิตนักศึกษาในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นอกสาขาวิชาการสื่อสารมวลชน) ที่ประสงคเลือกเรียนวิชา
โท สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน ใหเรียนในรายวิชาตอไปนี้ ǰ21 ǰหนวยกิต
3053101
หลักวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
3(3-0-6)
Principles of Broadcasting
3053201
การเขียนบทวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
3(2–2-5)
Script Writing for Broadcasting
3(2–2-5)
3053202
การประกาศและการดําเนินรายการ
Announcing and Presentation
3053209
หลักการรายงานขาวและการเขียนขาว
3(2-2-5)
Principles of News Reporting and Writing
3053318
เทคนิคการจัดรายการ
3(2–2-5)
Techniques for Broadcasting Program
3053333
ขาวพลเมือง
3(2-2-5)
Citizen Journalism
3053358
แอนิเมชั่นขั้นพื้นฐาน
3(2–2-5)
Animation Basics
เลือกเรียนเปนวิชาโท สําหรับนิสติ นักศึกษานอกหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (สาขาอื่นหรือคณะอื่น)
นิสิตนักศึกษานอกหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาอื่นและคณะอื่น) ที่ประสงคเลือกเรียนวิชา
โท สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน ใหเรียนในรายวิชาตอไปนี้ 21 หนวยกิต
3050101
หลักนิเทศศาสตร
Principles of Communication Arts
3050102
ภาษาไทยเพื่องานนิเทศศาสตร
Thai Language for Communication Arts
3050103
กฎหมายและจริยธรรมสําหรับงานนิเทศศาสตร
Laws and Ethics for Communication Arts
3053202
การประกาศและการดําเนินรายการ
Announcing and Presentation
3053209
หลักการรายงานขาวและการเขียนขาว
Principles of News Reporting and Writing
3053318
เทคนิคการจัดรายการ
Techniques for Broadcasting Program
3053358
แอนิเมชั่นขั้นพื้นฐาน
Animation Basics

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2–2-5)
3(2-2-5)
3(2–2-5)
3(2–2-5)

193

194 คณะวทยาการจดการ
คคณะวิ
ณะวิทยยาการจั
าการจัดการ
การ : เสนทางสู
เเสสนททางสู
างสบ ณฑต
ัณฑฑิิต ประจาปการศกษา
ปประจํ
ระจําปปกาารศึ
รศึกษษาา ๒๕๕๘
๒๕๕๘
แผนการศึกษา
กลุมสรางสรรคและผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง
รหัสวิชา
3050101
3050102

รหัสวิชา
3050105
3050107
3053102
3053103
3053201
3053202

รหัสวิชา
3050104
3053301
3053302

รหัสวิชา
3053002

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 รายวิชา
หลักนิเทศศาสตร
ภาษาไทยเพื่องานนิเทศศาสตร
รวม

นก.
15
3
3
21

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
กราฟกสําหรับงานนิเทศศาสตร
ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร 1
หลักวารสารศาสตร
หลักภาพยนตรและมัลติมีเดีย
การเขียนบทวิทยุฯ
การประกาศและดําเนินรายการ
รายวิชาเอกเลือก 1 วิชา
รวม

นก.
3
3
3
3
3
3
3
21

รหัสวิชา
3050106
3053101

รหัสวิชา
3050103
3053001
3053104
3053203
3053204

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
การวิจยั นิเทศศาสตร
การสรางสรรคผลงานดานวิทยุฯ
การบริหารงานทางวิทยุฯ
รายวิชาเอกเลือก 2 วิชา
รายวิชาสัมพันธกับสาขาเลือก 1 วิชา
รวม

นก.
3
3
3
6
3
18

รหัสวิชา
3050108

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
โครงการออกแบบสรางสรรคและวิพากษ
รายวิชาเอกเลือก 1 วิชา
วิชาเลือกเสรี 1 วิชา
รวม

นก.
3
3
3
9

รหัสวิชา
3050109

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 รายวิชา
หลักการถายภาพ
หลักวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
รวม

นก.
15
3
3
21

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
กฎหมายและจริยธรรมฯ
การตลาดเพื่องานนิเทศศาสตร
หลักประชาสัมพันธและโฆษณา
การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง 1
การใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
รายวิชาเอกเลือก 2 วิชา

นก.
3
3
3
3
3
6

รวม

21

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร 2
รายวิชาเอกเลือก 1 วิชา
รายวิชาสัมพันธกับสาขาเลือก 2 วิชา
วิชาเลือกเสรี 1 วิชา
รวม
ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
การฝกประสบการณวิชาชีพนิเทศศาสตร
รวม

นก.
3
3
6
3
15
นก.
5
5

คณะวิ
คณะวทยาการจดการ
ณฑต
คณะวทิ ยยาการจั
าการจัดการ
การ : เสนทางสู
เเสสนททางสู
างสบ ัณ
ฑฑิิต ประจาปการศกษา
ปประจํ
ระจําปปกาารศึ
รศึกษษาา ๒๕๕๘
๒๕๕๘
กลุมสรางสรรคและผลิตรายการโทรทัศน
รหัสวิชา
3050101
3050102

รหัสวิชา
3050105
3050107
3053102
3053103
3053201
3053202

รหัสวิชา
3050104
3053310
3053311

รหัสวิชา
3053002

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 รายวิชา
หลักนิเทศศาสตร
ภาษาไทยเพื่องานนิเทศศาสตร
รวม

นก.
15
3
3
21

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
กราฟกสําหรับงานนิเทศศาสตร
ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร 1
หลักวารสารศาสตร
หลักภาพยนตรและมัลติมีเดีย
การเขียนบทวิทยุฯ
การประกาศและการดําเนินรายการ
รายวิชาเอกเลือก 1 วิชา
รวม

นก.
3
3
3
3
3
3
3
21

รหัสวิชา
3050106
3053101

รหัสวิชา
3050103
3053001
3053104
3053204
3053205

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 รายวิชา
หลักการถายภาพ
หลักวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
รวม

นก.
15
3
3
21

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
กฎหมายและจริยธรรมฯ
การตลาดเพื่องานนิเทศศาสตร
หลักประชาสัมพันธและโฆษณา
การใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน 1
รายวิชาเอกเลือก 2 วิชา

นก.
3
3
3
3
3
6

รวม

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
การวิจยั นิเทศศาสตร
การสรางสรรคผลงานดานวิทยุโทรทัศน
การบริหารงานทางวิทยุโทรทัศน
รายวิชาเอกเลือก 2 วิชา
รายวิชาสัมพันธกับสาขาเลือก 1 วิชา
รวม

นก.
3
3
3
6
3
18

รหัสวิชา
3050108

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
โครงการออกแบบสรางสรรคและวิพากษ
รายวิชาเอกเลือก 1 วิชา
วิชาเลือกเสรี 1 วิชา
รวม

นก.
3
3
3
9

รหัสวิชา
3050109

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร 2
รายวิชาเอกเลือก 1 วิชา
รายวิชาสัมพันธกับสาขาเลือก 2 วิชา
วิชาเลือกเสรี 1 วิชา
รวม
ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
การฝกประสบการณวิชาชีพนิเทศศาสตร
รวม

21
นก.
3
3
6
3
15
นก.
5
5
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196 คณะวทยาการจดการ
คคณะวิ
ณะวิทยยาการจั
าการจัดการ
การ : เสนทางสู
เเสสนททางสู
างสบ ณฑต
ัณฑฑิิต ประจาปการศกษา
ปประจํ
ระจําปปกาารศึ
รศึกษษาา ๒๕๕๘
๒๕๕๘
กลุมผูประกาศและการแสดง
รหัสวิชา
3050101
3050102

รหัสวิชา
3050105
3050107
3053102
3053103
3053202
3053208

รหัสวิชา
3050104
3053209
3053318

รหัสวิชา
3053002

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 รายวิชา
หลักนิเทศศาสตร
ภาษาไทยเพื่องานนิเทศศาสตร
รวม

นก.
15
3
3
21

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
กราฟกสําหรับงานนิเทศศาสตร
ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร 1
หลักวารสารศาสตร
หลักภาพยนตรและมัลติมีเดีย
การประกาศและการดําเนินรายการ
การแสดง 1
รายวิชาเอกเลือก 1 วิชา
รวม

นก.
3
3
3
3
3
3
3
21

รหัสวิชา
3050106
3053101

รหัสวิชา
3050103
3053001
3053104
3053207
3053317

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
การวิจยั นิเทศศาสตร
หลักการรายงานขาวฯ
เทคนิคการจัดรายการ
รายวิชาเอกเลือก 2 วิชา
รายวิชาสัมพันธกับสาขาเลือก 1 วิชา
รวม

นก.
3
3
3
6
3
18

รหัสวิชา
3050108

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
โครงการออกแบบสรางสรรคและวิพากษ
รายวิชาเอกเลือก 1 วิชา
วิชาเลือกเสรี 1 วิชา
รวม

นก.
3
3
3
9

รหัสวิชา
3050109

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 รายวิชา
หลักการถายภาพ
หลักวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
รวม

นก.
15
3
3
21

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
กฎหมายและจริยธรรมฯ
การตลาดเพื่องานนิเทศศาสตร
หลักประชาสัมพันธและโฆษณา
เทคนิคการเปนพิธีกร
การกํากับการแสดง
รายวิชาเอกเลือก 2 วิชา

นก.
3
3
3
3
3
6

รวม

21

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร 2
รายวิชาเอกเลือก 1 วิชา
รายวิชาสัมพันธกับสาขาเลือก 2 วิชา
วิชาเลือกเสรี 1 วิชา
รวม
ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
การฝกประสบการณวิชาชีพนิเทศศาสตร
รวม

นก.
3
3
6
3
15
นก.
5
5

คณะวิ
คณะวทยาการจดการ
ณฑต
คณะวทิ ยยาการจั
าการจัดการ
การ : เสนทางสู
เเสสนททางสู
างสบ ัณ
ฑฑิิต ประจาปการศกษา
ปประจํ
ระจําปปกาารศึ
รศึกษษาา ๒๕๕๘
๒๕๕๘

197

กลุมขาวและการเขียนเชิงวารสารศาสตร
รหัสวิชา
3050101
3050102

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 รายวิชา
หลักนิเทศศาสตร
ภาษาไทยเพื่องานนิเทศศาสตร
รวม

นก.
15
3
3
21

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร 1
หลักวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
หลักวารสารศาสตร
หลักภาพยนตรและมัลติมีเดีย
หลักประชาสัมพันธและโฆษณา
รายวิชาเอกเลือก 1 วิชา
รวม

นก.
3
3
3
3
3
3
18

รหัสวิชา
3050103
3050104
3050108
3053001
3053209
3053211

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
การรายงานขาวเชิงสืบสวน

นก.
3

รหัสวิชา
3053331

การเขียนบทความและบทบรรณาธิการ
รายวิชาเอกเลือก 2 วิชา
รายวิชาสัมพันธกับสาขาเลือก 2 วิชา
รวม

3
6
6
18

3053332

รหัสวิชา
3050105
3050106

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 รายวิชา
กราฟกสําหรับงานนิเทศศาสตร
หลักการถายภาพ
รวม

นก.
15
3
3
21

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
กฎหมายและจริยธรรมฯ
การวิจยั นิเทศศาสตร
ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร 2
การตลาดเพื่องานนิเทศศาสตร
หลักการรายงานขาวและการเขียนขาว
การเขียนสรางสรรคเชิงวารสารศาสตร
รวม

นก.
3
3
3
3
3
3
18

.
รหัสวิชา
3050107
3053101
3053102
3053103
3053104

รหัสวิชา
3053329
3053330

รหัสวิชา
3053002

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
โครงการออกแบบสรางสรรคและวิพากษ
รายวิชาเอกเลือก 1 วิชา
รายวิชาเลือกเสรี 2 วิชา
รวม

นก.
3
3
6
12

รหัสวิชา
3050109

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
ประเด็นศึกษาทางจริยธรรมวารสาร
ศาสตร
การสื่อสารขามวัฒนธรรม
รายวิชาเอกเลือก 3 วิชา
รายวิชาสัมพันธกับสาขาเลือก 1 วิชา
รวม
ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
การฝกประสบการณวิชาชีพนิเทศศาสตร
รวม

นก.
3
3
9
3
18
นก.
5
5

198 คณะวทยาการจดการ
คคณะวิ
ณะวิทยยาการจั
าการจัดการ
การ : เสนทางสู
เเสสนททางสู
างสบ ณฑต
ัณฑฑิิต ประจาปการศกษา
ปประจํ
ระจําปปกาารศึ
รศึกษษาา ๒๕๕๘
๒๕๕๘
กลุมภาพยนตรและมัลติมเี ดีย
รหัสวิชา
3050101
3050102

รหัสวิชา
3050105
3050107
3053102
3053103
3053212
3053215

รหัสวิชา
3050104
3053349
3053350

รหัสวิชา
3053002

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 รายวิชา
หลักนิเทศศาสตร
ภาษาไทยเพื่องานนิเทศศาสตร
รวม

นก.
15
3
3
21

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
กราฟกสําหรับงานนิเทศศาสตร
ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร 1
หลักวารสารศาสตร
หลักภาพยนตรและมัลติมีเดีย
ทฤษฎีภาพยนตรและการวิจารณ
การเขียนบทภาพยนตร
รายวิชาเอกเลือก 1 วิชา
รวม

นก.
3
3
3
3
3
3
3
21

รหัสวิชา
3050103
3053001
3053104
3053213
3053214

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
การวิจยั นิเทศศาสตร
การถายภาพยนตร
การตัดตอในงานดิจิตอล
รายวิชาเอกเลือก 2 วิชา
รายวิชาสัมพันธกับสาขาเลือก 1 วิชา
รวม

นก.
3
3
3
6
3
18

รหัสวิชา
3050108

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
โครงการออกแบบสรางสรรคและวิพากษ
รายวิชาเอกเลือก 1 วิชา
วิชาเลือกเสรี 1 วิชา
รวม

นก.
3
3
3
9

รหัสวิชา
3050106
3053101

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 รายวิชา
หลักการถายภาพ
หลักวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
รวม

นก.
15
3
3
21

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
กฎหมายและจริยธรรมฯ
การตลาดเพื่องานนิเทศศาสตร
หลักประชาสัมพันธและโฆษณา
ศิลปะการเลาเรื่อง
พื้นฐานการผลิตภาพยนตร
รายวิชาเอกเลือก 2 วิชา

นก.
3
3
3
3
3
6

รวม

21

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร 2
รายวิชาเอกเลือก 1 วิชา
รายวิชาสัมพันธกับสาขาเลือก 2 วิชา
วิชาเลือกเสรี 1 วิชา
รวม

รหัสวิชา
3050109

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
การฝกประสบการณวิชาชีพนิเทศศาสตร
รวม

นก.
3
3
6
3
15
นก.
5
5

คณะวิ
คณะวทยาการจดการ
ณฑต
คณะวทิ ยยาการจั
าการจัดการ
การ : เสนทางสู
เเสสนททางสู
างสบ ัณ
ฑฑิิต ประจาปการศกษา
ปประจํ
ระจําปปกาารศึ
รศึกษษาา ๒๕๕๘
๒๕๕๘
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน
รายวิชาบุพวิชา (Prerequisite Courses) คือรายวิชาที่ตองเรียนมากอน เพราะบางรายวิชามีเงื่อนไขบังคับตองเรียนวิชาอื่นมากอน จึง
จะเรียนวิชานี้ได หากไมเรียนวิชาเงื่อนไขดังกลาวกอนจะถือวา วิชาที่นกั ศึกษาเรียนเปนโมฆะ โดยถูกปรับยกเลิ กเปน W และตองกลับไปเรียนวิชา
เงื่อนไขบังคับกอน ตัวอยางเชน วิชา การเขียนบทวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน (3053201) มีเงื่อนไขวาจะตองเรียน วิชา หลัก
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน (3053101) และตองสอบผานกอน
รายวิชาบุพวิชาของหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน สรุปไดดังนี้
รายวิชาทีต่ องเรียนตามลําดับกอนหลัง (Prerequstite)
รหัสวิชา

รายวิชา

วิชาทีต่ องเรียนมากอน (Prerequistite)

3050108
3053201

ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร 2
การเขียนบทวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน

ตองสอบผานกอน 3050107 ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร 1

3053203

การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง 1

3053205

การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน 1

3053303

การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง 2

ตองสอบผานกอน 3053205 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง 1

3053312

การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน 2

ตองสอบผานกอน 3053205 การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน 1

3053317

การกํากับการแสดง

ตองสอบผานกอน 3053208 การแสดง 1

3053319

การแสดง 2

ตองสอบผานกอน 3053208 การแสดง 1

3053352

การเขียนบทภาพยนตรขั้นสูง

ตองสอบผานกอน 3053215 การเขียนบทภาพยนตร

3053354
3053356

การกํากับนักแสดงในภาพยนตร
การผลิตภาพยนตร 2

ตองสอบผานกอน 3053353 การแสดงขั้นพื้นฐาน

ตองสอบผานกอนǰ3053101 หลักวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
ตองสอบผานกอน 3053201 การเขียนบทวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน
ตองสอบผานกอน 3053201 การเขียนบทวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน

ตองสอบผานกอน 3053355 การผลิตภาพยนตร 1

199

200 คณะวทยาการจดการ
คคณะวิ
ณะวิทยยาการจั
าการจัดการ
การ : เสนทางสู
เเสสนททางสู
างสบ ณฑต
ัณฑฑิิต ประจาปการศกษา
ปประจํ
ระจําปปกาารศึ
รศึกษษาา ๒๕๕๘
๒๕๕๘
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

: หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
: Bachelor of Communication Arts
Program in Advertising and Entertainment Business

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : ǰนิเทศศาสตรบัณฑิต (การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง)
ชื่อยอ (ภาษาไทย) : ǰนศ.บ. (การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Communication Arts (Advertising and Entertainment Business)
ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ) : B.Com Arts (Advertising and Entertainment Business)
ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
ปรัชญา
ผลิตบัณฑิตผูมีความรู ความสามารถทางดานการโฆษณาและธุรกิจบันเทิง โดยมีความสามารถในดานการโฆษณา ประชาสัมพันธ การ
สื่อสารการตลาด การจัดการในธุรกิจบันเทิงและธุรกิจอื่นๆ การใชสื่อเทคโนโลยีตางๆ โดยมุงเนนสรางบัณฑิตใหมีทั้งความรูทางวิชาก ารและ
ความสามารถทางปฏิบัติการ มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณตอวิชาชีพ มีความรูความสามารถสอดคลองกับความตองการของตลาดวิชาชีพ
อยางสรางสรรคและมีประสิทธิภาพ
ความสําคัญ
ดวยสภาวะความเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง กระแสโลกาภิวัตน ฯลฯ ทําใหมีความจําเปนที่ตองพัฒนาหลักสูตร
สาขาวิชาการโฆษณาและธุรกิจบันเทิง เพื่อบูรณาการองคความรูต างๆใหเหมาะสมกับบริบทและปจจัยตางๆที่จะพัฒนาการเรียนการสอนให
เหมาะสมกับความตองการของผูเรียน ตลาดวิชาชีพ สภาพสังคม เศรษฐกิจ นโยบายเศรษฐกิจสรางสรรคตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ กระแส
โลกาภิวัตน กระแสการตอสูในเชิงการสื่อสาร ฯลฯ
กิจบั นเทิงในฐานะที่เป นภาคสวนหนึ่งของสถาบันอุดมศึก ษาจึงมีพันธกิจ และปณิธานอันแนวแนที่จ ะ สาขาวิช าการโฆษณาและธุร
สรางสรรคพัฒนาบัณฑิตใหเปนผูกาวนําการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่ขับเคลื่อนดวยการใชเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค
วัตถุประสงค
1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณตอวิชาชีพ มีความรับผิดชอบและมีความริเริ่มสรางสรรคในการปฏิบัติงานดาน
นิเทศศาสตร
2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู ความเขาใจ และมีความสามารถทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติดานนิเทศศาสตรไดแก การโฆษณา การ
ประชาสัมพันธ การสื่อสารการตลาด การจัดการในธุรกิจบันเทิงและอื่นๆ การใชสื่อเทคโนโลยี โดยสามารถนําความรูทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติไป
ใชบริหารจัดการในการทํางานในตลาดวิชาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะทางปญญา มีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ มีวิจารณญาณในการพิจารณาแกไขปญหาใน
สถานการณตางๆ สามารถประยุกตใชความรู แนวคิด หลักการและทฤษฎีตา งๆ ในการปฏิบัติงาน
4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะดานความสัมพันธระหวางบุคคล สามารถทํางานเปนทีมรวมกับผูอื่นอยางมีประสิทธิภาพ และมีความ
รับผิดชอบในการเรียนรูที่จะพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง มีความสามารถในการปรับตัวและมีปฏิสัมพันธกับผูอื่นได
5. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการสื่อสาร ในการพูด การฟง การอาน การเขียน การสรุปประเด็นและนําเสนอไดอยางมีประสิทธิภาพ
ตลอดจนสามารถเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกตใชเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตรมาแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม
โครงสรางหลักสูตร
จํานวนหนวยกิต
หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 132 หนวยกิต แบงออกเปน
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป ไมนอยกวา
30
หนวยกิต
1.1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
9
หนวยกิต
1.2 กลุมวิชามนุษยศาตร
6
หนวยกิต
1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร
6
หนวยกิต
9
หนวยกิต
1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2) หมวดวิชาเฉพาะไมนอยกวา
96
หนวยกิต

คณะวิ
คณะวทยาการจดการ
ณฑต
คณะวทิ ยยาการจั
าการจัดการ
การ : เสนทางสู
เเสสนททางสู
างสบ ัณ
ฑฑิิต ประจาปการศกษา
ปประจํ
ระจําปปกาารศึ
รศึกษษาา ๒๕๕๘
๒๕๕๘
2.1) กลุมวิชาแกนนิเทศศาสตร
2.2) กลุมวิชาเฉพาะดาน
2.2.1) วิชาบังคับ(เอก)
2.2.2) วิชาเลือก
2.2.2.1) กลุมวิชาการโฆษณาและการสือ่ สารการตลาด
2.2.2.2) กลุมวิชาศิลปะการแสดงและธุรกิจบันเทิง
2.3) กลุมวิชาการฝกประสบการณวิชาชีพ
3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา

21

หนวยกิต

18
54

หนวยกิต
หนวยกิต

3
6

หนวยกิต
หนวยกิต

รายวิชาในหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา
1.1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
2001101
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบคนสารสนเทศ
Thai for Communication and Information Retrieval
2001102
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
2001103
ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อนบาน
Neighboring Language and Culture

30
9

3(3-0-6)
3(3-0-6)

1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร
1002101
การพัฒนาพฤติกรรมมนุษย
Human Behavior Development
2002102
สุนทรียนิยม
Aesthetic Appreciation
1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร
2003101
สังคมไทยและสังคมโลก
Thai and Global Society
2003102
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
Natural Resources and Environments

6

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)

6

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)

1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
4004101
วิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวิต
Science for Quality of Life
4004102
การคิดและการตัดสินใจ
Thinking and Decision Making
4004103
เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ
Integrated Information Technology
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา
2.1 กลุมวิชาแกนนิเทศศาสตร
3050101
หลักนิเทศศาสตร
Principles of CommunicationArts
3050102
ภาษาไทยเพื่องานนิเทศศาสตร
Thai for Communication Arts
3050103
กฎหมายและจริยธรรมสําหรับงานนิเทศศาสตร
Laws and Ethics for Communication Arts
3050104
การวิจยั นิเทศศาสตร
Research for Communication Arts
3050105
ศิลปะและงานกราฟฟกสําหรับงานนิเทศศาสตร
Arts and Graphic Design for Communication Arts
3050106
หลักการถายภาพ
Principles of Photography

หนวยกิต
หนวยกิต
3(3-0-6)

9

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

96
21

หนวยกิต
หนวยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

201

202 คณะวทยาการจดการ
คคณะวิ
ณะวิทยยาการจั
าการจัดการ
การ : เสนทางสู
เเสสนททางสู
างสบ ณฑต
ัณฑฑิิต ประจาปการศกษา
ปประจํ
ระจําปปกาารศึ
รศึกษษาา ๒๕๕๘
๒๕๕๘
3050107

ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร 1
English for Communication Arts 1

2.2 กลุมวิชาเฉพาะดาน
2.2.1) วิชาเอกบังคับ
3051201
หลักการโฆษณา
Principles of Advertising
3051202
ความรูเบื้องตนในการประกอบธุรกิจบันเทิง
Introduction to Entertainment Business
3051203
ภาษาอังกฤษเพื่องานโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
English for Advertising and Entertainment Business
3051204
บูรณาการภูมิปญญาเพื่องานนิเทศศาสตร
Integrated Wisdom for Communication Arts
3051301
การสื่อสารระหวางวัฒนธรรม
Intercultural Communication
3051302
การจัดกิจกรรมพิเศษ
Special Events
2.2.2)

3(2-2-5)

18

วิชาเอกเลือกไมนอยกวา
54
ใหนักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาในกลุมวิชาการโฆษณาและการสื่อสารการตลาด รวมกับกลุม
วิชาศิลปะการแสดงและธุรกิจบันเทิงรวมกันไมนอยกวา 54 หนวยกิต
2.2.2.1) กลุมวิชาการโฆษณาและการสื่อสารการตลาด
3051101
หลักการสื่อสารการตลาด
Principles of Marketing Communication
3051205
การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค
Consumer Behavior Analysis
3051206
การเขียนบทโฆษณา
Creative Copy Writing
3051207
การบริหารงานลูกคา
Client Service Management
3051303
การสรางสรรคและผลิตงานโฆษณา
Advertising Creativity and Production
3051304
การวางแผนสื่อโฆษณา
Advertising Media Planning
3051305
การถายภาพโฆษณา
Advertising Photography
คอมพิวเตอรกราฟฟก
3051306
Computer Graphic
3051307
การออกแบบโฆษณาดวยคอมพิวเตอร
Computer Design for Advertising
3051308
การออกแบบเสียงและดนตรีเพื่องานโฆษณา
Sound and MusicDesign forAdvertising
3051401
กลยุทธการสรางตราสินคา
Branding Strategy
3051402
สื่อสมัยใหมและเครือขายทางสังคม
New Media and Social Network
3051403
การวางแผนรณรงคโฆษณา
AdvertisingCampaign Planning
3051404
สัมมนาการโฆษณาเพื่อธุรกิจบันเทิง
Seminarin Advertising for Entertainment Business

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
หนวยกิต

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

คณะวิ
คณะวทยาการจดการ
ณฑต
คณะวทิ ยยาการจั
าการจัดการ
การ : เสนทางสู
เเสสนททางสู
างสบ ัณ
ฑฑิิต ประจาปการศกษา
ปประจํ
ระจําปปกาารศึ
รศึกษษาา ๒๕๕๘
๒๕๕๘

3051208
3051209
3051210
3051211
3051309
3051310
3051311
3051312
3051313
3051314
3050108
3051315
3051405
3051406

2.2.2.2) กลุมวิชาศิลปะการแสดงและธุรกิจบันเทิง
ทฤษฎีการละคร
Theory ofDrama
นาฏยลีลา
Dancing
ภาพยนตรและวิดโี อเบื้องตน
Introduction to Film and Video
ทักษะการขับรองเพื่อธุรกิจบันเทิง
Singing Skills for Entertainment Business
การแสดงเพื่อธุรกิจบันเทิง
Acting for Entertainment Business
การกํากับการแสดงเพื่อธุรกิจบันเทิง
Directing for Entertainment Business
เทคนิคการแตงหนาและการแตงกาย
Make – up and Costumes Techniques
การออกแบบฉากและการจัดไฟ
Scenery and Lighting Design
แอนิเมชั่น
Animation
การตลาดธุรกิจบันเทิง
Entertainment Business Marketing
ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร2
English for Communication Arts 2
ดนตรีปฏิบัติเพื่อธุรกิจบันเทิง
Practicum in Music for Entertainment Business
การใชเสียงและการตีความ
Sound andInterpretation
การเขียนบทเพื่อธุรกิจบันเทิง
Script Writing for Entertainment Business

2.3) วิชาการฝกประสบการณวชิ าชีพนิเทศศาสตร
3050401
การฝกประสบการณวิชาชีพนิเทศศาสตร
Professional Internship for Communication Arts

203

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3

หนวยกิต
3(0-300-0)

3. หมวดเลือกเสรี ไมนอยกวา
6
หนวยกิต
ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยาโดยไมซ้ํากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิ ชาที่
กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้
หมวดวิชาโท
นักศึกษาสาขาวิชาอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยาที่ประสงคจะเลือกเรียนวิชาโทในสาขาวิชาการโฆษณาและธุรกิจ
บันเทิงใหเลือกเรียนรายวิชาในกลุมวิชาตอไปนี้ จํานวนไมนอยกวา 18 หนวยกิต
วิชาบังคับ
6
หนวยกิต
3051201
หลักการโฆษณา
3(3-0-6)
Principles of Advertising
3051202
ความรูเบื้องตนในการประกอบธุรกิจบันเทิง
3(3-0-6)
Introduction to Entertainment Business
วิชาเลือกไมนอยกวา
12
หนวยกิต
ละธุรกใหนักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาในกลุมวิชาการโฆษณาและการสื่อสารการตลาด รวมกับกลุมวิชาศิลปะการแสดงแ ิจบันเทิงรวมกัน
ไมนอยกวา 12หนวยกิต
1) กลุมวิชาการโฆษณาและการสื่อสารการตลาด
3051101
หลักการสื่อสารการตลาด
3(3-0-6)
Principles ofMarketing Communication

204 คณะวทยาการจดการ
คคณะวิ
ณะวิทยยาการจั
าการจัดการ
การ : เสนทางสู
เเสสนททางสู
างสบ ณฑต
ัณฑฑิิต ประจาปการศกษา
ปประจํ
ระจําปปกาารศึ
รศึกษษาา ๒๕๕๘
๒๕๕๘
3051206

การบริหารงานลูกคา
Client Service Management
3051303
การสรางสรรคและผลิตงานโฆษณา
AdvertisingCreativityand Production
3051304
การวางแผนสื่อโฆษณา
Advertising Media Planning
3051403
การวางแผนรณรงคโฆษณา
AdvertisingCampaign Planning
2) กลุมวิชาศิลปะการแสดงและธุรกิจบันเทิง
3051209
นาฏยลีลา
Dancing
3051309
การแสดงเพื่อธุรกิจบันเทิง
ActingforEntertainment Business
3051211
ทักษะการขับรองเพื่อธุรกิจบันเทิง
Singing Skills for Entertainment Business
3051315
ดนตรีปฏิบัติเพื่อธุรกิจบันเทิง
Practicum in Music for Entertainment Business
3051406
การเขียนบทเพื่อธุรกิจบันเทิง
Script Writing for Entertainment Business

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

แผนการศึกษา
รหัสวิชา
3050101
3050102

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
วิชาศึกษาทั่วไป5 วิชา
หลักนิเทศศาสตร
ภาษาไทยเพื่องานนิเทศศาสตร
รวม

รหัสวิชา
3050105
3050107
3051201
3051202

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
ศิลปะและงานกราฟฟกสําหรับงานนิเทศ
ศาสตร
ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร 1
หลักการโฆษณา

นก.
15
3
3

รหัสวิชา
3050106

21
นก.
3

รหัสวิชา
3051203

3
3

3051204

ความรูเบื้องตนในการประกอบธุรกิจ
บันเทิง
รายวิชาเอกเลือกกลุมวิชาการโฆษณาและ
การสื่อสารการตลาด 1 วิชา

3

รายวิชาเอกเลือกกลุมวิชาศิลปะการแสดง
และธุรกิจบันเทิง 1 วิชา
รวม

3

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
วิชาศึกษาทั่วไป 5 วิชา
หลักการถายภาพ
รายวิชาเอกเลือกกลุมวิชาการโฆษณาและ
การสื่อสารการตลาด 1ǰ วิชา
รวม
ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่องานโฆษณาและธุรกิจ
บันเทิง
บูรณาการภูมิปญญาเพื่องานนิเทศศาสตร
รายวิชาเอกเลือกกลุมวิชาการโฆษณาและ
การสื่อสารการตลาด2 วิชา
รายวิชาเอกเลือกกลุมวิชาศิลปะการแสดง
และธุรกิจบันเทิง 2 วิชา

นก.
15
3
3
21
นก.
3
3
6
6

3

18

รวม

18

คณะวิ
คณะวทยาการจดการ
ณฑต
คณะวทิ ยยาการจั
าการจัดการ
การ : เสนทางสู
เเสสนททางสู
างสบ ัณ
ฑฑิิต ประจาปการศกษา
ปประจํ
ระจําปปกาารศึ
รศึกษษาา ๒๕๕๘
๒๕๕๘

รหัสวิชา
3050103

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
กฎหมายและจริยธรรมสําหรับงานนิเทศ
ศาสตร
รายวิชาเอกเลือกกลุมวิชาการโฆษณาและ
การสื่อสารการตลาด 2 วิชา
รายวิชาเอกเลือกกลุมวิชาศิลปะการแสดง
และธุรกิจบันเทิง 3ǰวิชา
รวม

รหัสวิชา
3050104

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
การวิจยั นิเทศศาสตร
รายวิชาเอกเลือกǰ3ǰวิชา
วิชาเลือกเสรี 1 วิชา
รวม

นก.
3

รหัสวิชา
3051301

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
การสื่อสารระหวางวัฒนธรรม

6

3051302

การจัดกิจกรรมพิเศษ

3

9

รายวิชาเอกเลือกǰ2ǰวิชา

6

18

วิชาเลือกเสรี 2 วิชา
รวม

6
18

นก.
3
9
3
15

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3050401 การฝกประสบการณวิชาชีพนิเทศศาสตร
รวม

นก.
3

นก.
3
3

บุพวิชา (Prerequisite Courses)
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
รายวิชาบุพวิชา (Prerequisite Courses) คือรายวิชาที่ตองเรียนมากอน เพราะบางรายวิชามีเงื่อนไขบังคับตองเรียนวิชาอื่นมากอน จึง
จะเรียนวิชานี้ได หากไมเรียนวิชาเงื่อนไขดังกลาวกอนจะถือวา วิชาที่นกั ศึกษาเรียนเปนโมฆะ โดยถูกปรับยกเลิกเปน W และตองกลับไปเรียนวิชา
เงื่อนไขบังคับกอน ตัวอยางเชน วิชา การบัญชีขั้นตน 2 (3011102) มีเงื่อนไขวาจะตองเรียน วิชา การบัญชีขั้นตน 1 (3011101) ตองสอบผานกอน
รายวิชาบุพวิชาของหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโฆษณาและธุรกิจบันเทิง สรุปไดดังนี้
รายวิชาทีต่ องเรียนตามลําดับกอนหลัง (Prerequisite)
รหัสวิชา

รายวิชา

3050108

ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร 2

วิชาทีต่ องเรียนมากอน (Prerequisite)
ตองสอบผานกอน 3050107 ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร 1
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206 คณะวทยาการจดการ
คคณะวิ
ณะวิทยยาการจั
าการจัดการ
การ : เสนทางสู
เเสสนททางสู
างสบ ณฑต
ัณฑฑิิต ประจาปการศกษา
ปประจํ
ระจําปปกาารศึ
รศึกษษาา ๒๕๕๘
๒๕๕๘
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการประชาสัมพันธและการสื่อสารองคการ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
: นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธและการสื่อสารองคการ
ภาษาอังกฤษ
: Bachelor of Communication Arts Program in Public Relations and Corporate Communication
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : นิเทศศาสตรบัณฑิต (การประชาสัมพันธและการสื่อสารองคการ)
ชื่อยอ (ภาษาไทย) : นศ.บ. (การประชาสัมพันธและการสื่อสารองคการ)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Communication Arts ( Public Relations and Corporate Communication)
ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ) : B.Com. Arts (Public Relations and Corporate Communication)
ปรัชญา ความสําคัญและวัตถุประสงคของหลักสูตร
ปรัชญาของหลักสูตร
บูรณาการความรู สูศักยภาพการประชาสัมพันธและการสื่อสารองคการ เพื่อการสื่อสารสมัยใหม
ความสําคัญของหลักสูตรการประชาสัมพันธและการสื่อสารองคการ
ผลิตบัณฑิตที่สามารถบูรณาการความรูดานการประชาสัมพันธและการสื่อสารองคการ ซึ่งมีบทบาทสําคัญตอการสื่อสารสมัยใหมรวมกัน
ในบริบทโลกาภิวัตน เพื่อใหสามารถตอบสนองสภาวะทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองที่มีความซับซอนและมีการแขงขันสูงในปจจุบัน
วัตถุประสงค
1. เพื่อ ผลิ ตบั ณฑิต ให มีคุ ณธรรม จริ ย ธรรม จรรยาบรรณต อ วิ ชาชีพ และมีค วามริ เริ่ มสร า งสรรค ในการปฏิ บั ติ งานด า นการ
ประชาสัมพันธและการสื่อสารองคการ
2. เพื่อ ผลิตบัณฑิตใหมีความรู ความเขา ใจ และมีความสามารถทั้งทางดา นทฤษฎีแ ละปฏิบัติดานนิเทศศาสตร โดยเฉพาะ การ
ประชาสัมพันธและการสื่อสารองคการ สามารถนําเทคโนโลยีสมัยใหมไปประยุกตใชในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อผลิตบัณฑิตให มีความชํานาญเฉพาะทางในวิชาชีพดานการประชาสัมพันธและการสื่อสารองคการ โดยมีทักษะปฏิสัมพันธ
ระหวางกลุม การเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานรวมกันเปนกลุม เพื่อสามารถตัดสินใจแกปญ
 หาในการปฏิบัติงานได
4. เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความสามารถจัดการงานดานการประชาสัมพันธและการสื่อสารองคการเพื่อไปเปนผูปฏิบัติ การหรือปฏิบัติงาน
ดานบริหาร ทั้งนําความรูไปบูรณาการเพื่อการพัฒนาและบริการวิชาการแกชุมชนและทองถิ่น
5. เพื่อผลิ ต บั ณฑิตให มีทัก ษะการเรีย นรู สามารถเก็บ ข อ มู ลตัว เลขมาใช ในการวิจั ย งานดา นนิเทศศาสตร โดยเฉพาะด า นการ
ประชาสัมพันธและการสื่อสารองคการ เพื่อนําไปใชในสภาวะเปลี่ยนแปลง ทางสังคม เศรษฐกิจ และ วัฒนธรรมอยางเหมาะสม

คณะวิ
คณะวทยาการจดการ
ณฑต
คณะวทิ ยยาการจั
าการจัดการ
การ : เสนทางสู
เเสสนททางสู
างสบ ัณ
ฑฑิิต ประจาปการศกษา
ปประจํ
ระจําปปกาารศึ
รศึกษษาา ๒๕๕๘
๒๕๕๘
โครงสรางหลักสูตร
จํานวนหนวยกิต
หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 129 หนวยกิต แบงออกเปน
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร
1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร
1.4ǰกลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2) หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 วิชาแกน
2.2 วิชาเฉพาะดาน
2.2.1 วิชาบังคับ
2.2.2 วิชาเลือก
2.3 วิชาฝกประสบการณวิชาชีพ
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
รายวิชาในหลักสูตร
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไปไมนอยกวา
General Education
1002101
การพัฒนาพฤติกรรมมนุษย
Human Behavior Development
2001101
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบคนสารสนเทศ
Thai for Communication and Information Retrieval
2001102
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English For Communication
2001103
ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อนบาน
Neighboring Language and Culture
2002102
สุนทรียนิยม
Aesthetic Appreciation
2003101
สังคมไทยและสังคมโลก
Thai and Global Society
2003102
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
Natural Resources and Environments
4004101
วิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวิต
Science for Quality of Life
4004102
การคิดและการตัดสินใจ
Thinking and Decision Making
4004103
เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ
Integrated Information Technology
2)

หมวดวิชาเฉพาะ
Specified Subjects
2.1 วิชาแกน
Core Subjects
3050101
หลักนิเทศศาสตร
Principles of Communication Arts
3050102
ภาษาไทยเพื่องานนิเทศศาสตร
Thai Language for Communication Arts
3050103
กฎหมายและจริยธรรมสําหรับงานนิเทศศาสตร
Laws and Ethics for Communication Arts
3050104
การวิจยั นิเทศศาสตร
Research for Communication Arts

30
9
6
6
9
93
21
72
45
24
3
6
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หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
30

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

90

หนวยกิต

21

หนวยกิต
3(3–0-6)
3(2–2-5)
3(3–0-6)
3(2–2-5)

208 คณะวทยาการจดการ
คคณะวิ
ณะวิทยยาการจั
าการจัดการ
การ : เสนทางสู
เเสสนททางสู
างสบ ณฑต
ัณฑฑิิต ประจาปการศกษา
ปประจํ
ระจําปปกาารศึ
รศึกษษาา ๒๕๕๘
๒๕๕๘
3050105
3050106
3050107

กราฟกสําหรับงานนิเทศศาสตร
Graphic Design for Communication Arts
หลักการถายภาพ
Principles of Photography
ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร 1
English for Communication Arts 1

3(2–2-5)
3(2–2-5)
3(2–2-5)

2.2 วิชาเฉพาะดาน
69
Specialized Subjects
2.2.1 วิชาบังคับ
45
Requisite Subjects
3052201
หลักการประชาสัมพันธ
Principles of Public Relations
3052202
หลักการสื่อสารองคการ
Principles of Corporate Communication
3052203
จิตวิทยาเพื่อการสื่อสาร
Psychology for Communication
3052204
การบริหารการประชาสัมพันธและการสือ่ สารองคการ
Administration for Public Relations and Corporate Communication
3052305
การจัดการสื่อสารการตลาดและพฤติกรรมผูบริโภค
Marketing Communication Management and Customer Behaviors
3052306
การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธและการสื่อสารองคการ
Writing for Public Relations and Corporate Communication
3052307
การวางแผนและการประเมินผลการประชาสัมพันธและการสื่อสารองคการ
Planning and Evaluation for Public Relations and Corporate Communication
3052308
ความรับผิดชอบตอสังคมขององคการ
Corporate Social Responsibility (CSR )
3052309
การพูดและการเจรจาตอรอง
Speech and Negotiation
3052210
เทคโนโลยีการสื่อสารเพือ่ การประชาสัมพันธและการสื่อสารองคการ
Communication Technology for Public Relations and Corporate Communication
3052311
การถายภาพเพื่อการประชาสัมพันธและการสื่อสารองคการ
Photography for Public Relations and Corporate Communication
3052312
สื่อสิ่งพิมพเพื่อการประชาสัมพันธและการสื่อสารองคการ
Printed Media for Public Relations and Corporate Communication
3052314
สื่อดิจิทัลเพื่อการประชาสัมพันธและการสื่อสารองคการ
Digital Media for Public Relations and Corporate Communication
3052315
สื่อทางเลือกเพื่อชุมชน
Selective Media for Community

หนวยกิต

2.2.2 วิชาเลือก
24
Selective Subjects
การพัฒนาบุคลิกภาพเพือ่ การประชาสัมพันธและการสื่อสารองคการ
Personality Development for Public Relations and Corporate Communication
การสื่อสารเพื่อการโนมนาวใจ
Persuasive Communication
การสื่อสารตราสินคา
Brand Communication

หนวยกิต

3052216
3052217
3052218
3052319

การสื่อสารเพื่อการรณรงค
Communication for Campaign

หนวยกิต
3(3–0-6)
3(3–0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2–2-5)
3(2-2-5)
3(3–0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(2–2-5)
3(2–2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

คณะวิ
คณะวทยาการจดการ
ณฑต
คณะวทิ ยยาการจั
าการจัดการ
การ : เสนทางสู
เเสสนททางสู
างสบ ัณ
ฑฑิิต ประจาปการศกษา
ปประจํ
ระจําปปกาารศึ
รศึกษษาา ๒๕๕๘
๒๕๕๘
3052320

การสื่อสารบูรณาการเพื่อการพัฒนา
Integrated Development Communication
การสื่อสารเพื่อการจัดการภาวะวิกฤต
Communication for Crisis Management
การวิจยั เพื่อการประชาสัมพันธและการสื่อสารองคการ
Research for Public Relations and Corporate Communication
ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร 2
English for Communication Arts 2
วิทยุโทรทัศนเพื่อการประชาสัมพันธและการสื่อสารองคการ
Television Programs for Public Relations and Corporate Communication
วิทยุกระจายเสียงเพื่อการประชาสัมพันธและการสื่อสารองคการ
Radio Programs for Public Relations and Corporate Communication
เทคนิคการสื่อสารองคการแบบผสมผสาน
Integrated Techniques for Corporate Communication

3052321
3052422
3050108
3052423
3052424
3052225

2.3 วิชาฝกประสบการณวิชาชีพ
Field Experience Subjects
3050109
ปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพ
Field Experience and Training

209

3(2–2-5)
3(2-2-5)
3(2–2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3

หนวยกิต
ǰ3(4-5-0)

3 ) หมวดวิชาเลือกเสรี
6
หนวยกิต
Free –enroled Subjects
ใหนิสิตนักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาที่สาขาวิชาตางๆในมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยาเปดใหนิสิต นักศึกษา จากตาง
สาขาวิชาสามารถเลือกเรียนไดอยางเสรี โดยไมซ้ํากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแลว และไมเปนรายวิชาที่กาํ หนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิต รวมใน
เกณฑการสําเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ จํานวน 6 หนวยกิต
หมวดวิชาโท (สําหรับสาขาอื่น ๆ)
นิสิตนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา ที่ประสงคเลือกเรียนวิชาโท สาขาวิชาการประชาสัมพันธและการสื่อสาร
องคการใหเลือกเรียนรายวิชาตอไปนี้ จํานวน 21 หนวยกิต โดยอยูในความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําหลักสูตร
1)

3050101
3050102
3050103
3052201
3050104
2)

3052201
3052202
3052210
3052312

วิชาบังคับเรียน
หลักนิเทศศาสตร
Principles of Communication Arts
ภาษาไทยเพื่องานนิเทศศาสตร
Thai Language for Communication Arts
กฎหมายและจริยธรรมสําหรับงานนิเทศศาสตร
Laws and Ethics for Communication Arts
หลักการประชาสัมพันธ
Principles of Public Relations
การวิจยั นิเทศศาสตร
Research for Communication Arts

15

วิชาเลือก
6
หลักการประชาสัมพันธ
Principles of Public Relations
หลักการสื่อสารองคการ
Principles of Corporate Communication
เทคโนโลยีการสื่อสารเพือ่ การประชาสัมพันธและการสื่อสารองคการ
Communication Technology for Public Relations and Corporate Communication
สื่อสิ่งพิมพเพื่อการประชาสัมพันธและการสื่อสารองคการ
Printed Media for Public Relations and Corporate Communication

หนวยกิต
3(3–0-6)
3(2–2-5)
3(3–0-6)
3(3–0-6)
3(2–2-5)
หนวยกิต
3(3–0-6)
3(3–0-6)
3(3–0-6)
3(2-2-5)

210 คณะวทยาการจดการ
คคณะวิ
ณะวิทยยาการจั
าการจัดการ
การ : เสนทางสู
เเสสนททางสู
างสบ ณฑต
ัณฑฑิิต ประจาปการศกษา
ปประจํ
ระจําปปกาารศึ
รศึกษษาา ๒๕๕๘
๒๕๕๘
แผนการศึกษา
รหัสวิชา
3050101
3050102

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
วิชาศึกษาทั่วไป
วิชาแกน
หลักนิเทศศาสตร
ภาษาไทยเพื่องานนิเทศศาสตร
รวม

นก.
15
6
3
3

รหัสวิชา
3050106
3050107

21

รวม

3050105

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
วิชาแกน
กราฟกสําหรับงานนิเทศศาสตร

นก.
3
3

3052201
3052203

วิชาบังคับ
หลักการประชาสัมพันธ
จิตวิทยาเพื่อการสื่อสาร

15
3
3

3052202
3052204

ความรับผิดชอบตอสังคมขององคการ
เทคโนโลยีการสื่อสารเพือ่ การ
ประชาสัมพันธและการสื่อสารองคการ
สังคมศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อการ
ประชาสัมพันธและการสื่อสารองคการ
รวม

3
3

3052309
3052312

3

3052311

รหัสวิชา

3052308
3052210
3052213

รหัสวิชา
3050104
3052305
3052307
3052315

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
วิชาแกน
การวิจยั นิเทศศาสตร
วิชาบังคับ
การจัดการสื่อสารการตลาดและพฤติกรรม
ผูบริโภค
การวางแผนและการประเมินผลการ
ประชาสัมพันธและการสื่อสารองคการ
สื่อทางเลือกเพื่อชุมชน
วิชาเลือก
รวม

รหัสวิชา

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
วิชาเลือก
วิชาเลือกเสรี
รวม

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
วิชาศึกษาทั่วไป
วิชาแกน
หลักการถายภาพ
ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร 1

รหัสวิชา
3050103

18
นก.
3
3
9
3

รหัสวิชา

3052306

3

3052314

3
6

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
วิชาแกน
วิชาบังคับ
การเขียนเพื่อการประชา สัมพันธและการ
สื่อสารองคการ
สื่อดิจิทัลเพื่อการประชาสัมพันธและการ
สื่อสารองคการ
วิชาเลือก

18
นก.
6
6
12

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
วิชาแกน
กฎหมายและจริยธรรมสําหรับงานนิเทศ
ศาสตร
วิชาบังคับ
หลักการสื่อสารองคการ
การบริหารการประชาสัมพันธและการ
สื่อสารองคการ
การพูดและการเจรจาตอรอง
สื่อสิ่งพิมพเพื่อการประชาสัมพันธและการ
สื่อสารองคการ
การถายภาพเพื่อการประชาสัมพันธและการ
สื่อสารองคการ
รวม

21
นก.
3
3
15
3
3
3
3
3
18
นก.
6
3
3
12

รวม
รหัสวิชา
3050109

นก.
15
6
3
3

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
ปฏิบตั ิการและฝกประสบการณวิชาชีพ
รวม

18
นก.
3
3

คณะวิ
คณะวทยาการจดการ
ณฑต
คณะวทิ ยยาการจั
าการจัดการ
การ : เสนทางสู
เเสสนททางสู
างสบ ัณ
ฑฑิิต ประจาปการศกษา
ปประจํ
ระจําปปกาารศึ
รศึกษษาา ๒๕๕๘
๒๕๕๘
บุพวิชา (Prerequisite Courses)
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธและการสื่อสารองคการ
รายวิชาบุพวิชา (Prerequisite Courses) คือรายวิชาที่ตองเรียนมากอน เพราะบางรายวิชามีเงื่อนไขบังคับตองเรียนวิชาอื่นมากอน จึง
จะเรียนวิชานี้ได หากไมเรียนวิชาเงื่อนไขดังกลาวกอนจะถือวา วิชาที่นกั ศึกษาเรียนเปนโมฆะ โดยถูกปรับยกเลิกเปน W และตองกลับไปเรียนวิชา
เงื่อนไขบังคับกอน ตัวอยางเชน วิชา การบัญชีขั้นตน 2 (3011102) มีเงื่อนไขวาจะตองเรียน วิชา การบัญชีขั้นตน 1 (3011101) ตองสอบผานกอน
รายวิชาบุพวิชาของหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธและการสื่อสารองคการ สรุปไดดังนี้
รายวิชาทีต่ องเรียนตามลําดับกอนหลัง (Prerequstite)
รหัสวิชา

รายวิชา

3050108

ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร 2

วิชาทีต่ องเรียนมากอน (Prerequistite)
ตองสอบผานกอน 3050107 ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร 1
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212 คณะวทยาการจดการ
คคณะวิ
ณะวิทยยาการจั
าการจัดการ
การ : เสนทางสู
เเสสนททางสู
างสบ ณฑต
ัณฑฑิิต ประจาปการศกษา
ปประจํ
ระจําปปกาารศึ
รศึกษษาา ๒๕๕๘
๒๕๕๘
หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา การทองเที่ยว
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

: หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยว
: Bachelor of Arts Program in Tourism

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
ชื่อยอ (ภาษาไทย)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)
ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ)

: ศิลปศาสตรบัณฑิต (การทองเที่ยว)
: ศศ.บ. (การทองเที่ยว)
: Bachelor of Arts (Tourism)
: B.A. (Tourism)

ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
ปรัชญา
บัณฑิตสาขาการทองเที่ยวเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรูความสามารถทางดานวิชาการและปฏิบัติการในดานการทองเที่ยว
สามารถแกไขปญหาที่เกิดขึ้นและทํางานรวมกับผูอื่นได ตลอดจนมีทักษะความสามารถในการใชภาษาตางประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความสําคัญ
1. พัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะและสมรรถนะตรงตามความตองการของตลาดแรงงานในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวไทย
2. พัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานสากล โดยเฉพาะอยางยิ่งในภูมิภาคอาเซียน
3. สงเสริมใหเกิดเครือขายความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษา หนวยงานภาครัฐ และหนวยงานภาคเอกชนในการสอนการ
บริการวิชาการ และการวิจัย
วัตถุประสงค
1.
2.
3.
การทํางานได
4.
5.

มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อตรง ความซื่อสัตยและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของธุรกิจทองเที่ยวทั้งภาครัฐ และเอกชน
มีความรูและประสบการณการเรียนรู เตรียมความพรอมและสามารถปฏิบัติงานในสาขาวิชาการทองเที่ยวไดอยางมีประสิทธิภาพ
มีความสามารถในการคิดวิเคราะหและริเริ่มสรางสรรค โดยใชความรูและประสบการณในสาขาวิชาการทองเที่ยวในการแกปญหา
มีทักษะความสามารถดานการสื่อสาร การวิเคราะหวิจัย การใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการสมัยใหม
มีทักษะในการติดตอประสานงานและทํางานรวมกับผูอื่น

คณะวิ
คณะวทยาการจดการ
ณฑต
คณะวทิ ยยาการจั
าการจัดการ
การ : เสนทางสู
เเสสนททางสู
างสบ ัณ
ฑฑิิต ประจาปการศกษา
ปประจํ
ระจําปปกาารศึ
รศึกษษาา ๒๕๕๘
๒๕๕๘
โครงสรางหลักสูตร
จํานวนหนวยกิต
หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 133 หนวยกิต แบงออกเปน
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป ไมนอยกวา
1.1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
1.2 กลุมวิชามนุษยศาตร
1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร
1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2) หมวดวิชาเฉพาะดา ไมนอยกวา
2.1) วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
ไมนอยกวา
2.2) วิชาเฉพาะ
ไมนอยกวา
2.2.1) วิชาเฉพาะบังคับ
ไมนอยกวา
2.2.2) วิชาเฉพาะเลือก
ไมนอยกวา
1) วิชาความสนใจเฉพาะ
2) วิชาภาษาตางประเทศเพื่องานอาชีพ
3) หมวดวิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณวชิ าชีพ
4) หมวดวิชาเลือกเสรี

ไมนอยกวา
ไมนอยกวา
ไมนอยกวา
ไมนอยกวา

รายวิชาในหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป ไมนอยกวา
1.1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
2001101
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบคนสารสนเทศ
Thai for Communication and Information Retrieval
2001102
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
2001103
ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อนบาน
Neighboring Language and Culture
1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร
การพัฒนาพฤติกรรมมนุษย
Human Behavior Development
2002102
สุนทรียนิยม
Aesthetic Appreciation
1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร
2003101
สังคมไทยและสังคมโลก
Thai and Global Society
2003102
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
Natural Resources and Environments
1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
4004101
วิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวิต
Science for Quality of Life
4004102
การคิดและการตัดสินใจ
Thinking and Decision Making
4004103
เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ
Integrated Information Technology
2 หมวดวิชาเฉพาะดาน
2.1) วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
3030101
อุตสาหกรรมการทองเที่ยว
Tourism Industry
3030102
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับธุรกิจทีพ่ ักและบริการอาหาร
Introduction to Lodging and Food Service Business
3030203
มรดกทางวัฒนธรรมของประเทศไทย
Thai Cultural Heritage

30
9
6
6
9
90
27
63
33
30
15
15
7
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
30
9

หนวยกิต
หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

6

1002101

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)

6

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)

9

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

90
27

หนวยกิต
หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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214 คณะวทยาการจดการ
คคณะวิ
ณะวิทยยาการจั
าการจัดการ
การ : เสนทางสู
เเสสนททางสู
างสบ ณฑต
ัณฑฑิิต ประจาปการศกษา
ปประจํ
ระจําปปกาารศึ
รศึกษษาา ๒๕๕๘
๒๕๕๘
3030204
3030205
3030206
3030207
3030208
3030309

การจัดการทรัพยากรมนุษยสําหรับการทองเที่ยว
Human Resource Management for Tourism
จิตวิทยาการบริการ
Service Psychology
พฤติกรรมนักทองเที่ยวและการสื่อสารขามวัฒนธรรม
Tourist Behavior and Cross-cultural Communication
การจัดประชุมและนิทรรศการนานาชาติ
Meeting Convention and Exhibition
จริยธรรมและกฎหมายสําหรับการทองเที่ยว
Ethics and Laws for Tourism
เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการทองเทีย่ ว
Information Technology for Tourism

2.2) วิชาเฉพาะ
2.2.1 วิชาเฉพาะบังคับ
3030210
ภูมิศาสตรการทองเที่ยวไทย
Thai Geography for Tourism
3030211
การทองเที่ยวอยางยั่งยืน
Sustainable Tourism
3030212
งานมัคคุเทศก
Tour Guiding
3030213
หลักการขนสงและธุรกิจสายการบิน
Principles of Transportation and Airline Business
3030214
ภาษาอังกฤษสําหรับการนําเที่ยว
English for Tour Conducting
3030315
การบัญชีสาํ หรับธุรกิจนําเที่ยว
Accounting for Tour Business
3030316
การวางแผนและการจัดรายการนําเทีย่ ว
Introduction to Tour Planning and Organization
การตลาดการทองเที่ยว
3030317
Tourism Marketing
3030318
ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจการทองเที่ยว
English for Tourism Business
3030319
การวิจัยสําหรับการทองเที่ยว
Research for Tourism
3030420
สัมมนาสถานการณปจจุบันทางดานการทองเที่ยว
Seminar on Current Topics Related to Tourism
2.2.2 วิชาเฉพาะเลือก

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
63
33

หนวยกิต
หนวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

ไมนอยกวา

30

หนวยกิต

1) กลุม วิชาความสนใจเฉพาะ
ไมนอยกวา
ใหเลือกศึกษาจากวิชาสนใจเฉพาะ ดังตอไปนี้
1.1) วิชาสนใจเฉพาะทางการทองเที่ยว
3031321
การสํารองที่นั่งและการจัดจําหนายตั๋วเครื่องบิน
Reservation and Ticketing
3031322
การผลิตสื่อเพื่อการทองเที่ยว
Tourism Media Production
3031323
ศาสตรและศิลปของอาหารไทย
Thai Cuisine Appreciation
3031324
การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
Cultural Tourism
3031325
การทองเที่ยวเชิงนิเวศ
Ecotourism

15

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

คณะวิ
คณะวทยาการจดการ
ณฑต
คณะวทิ ยยาการจั
าการจัดการ
การ : เสนทางสู
เเสสนททางสู
างสบ ัณ
ฑฑิิต ประจาปการศกษา
ปประจํ
ระจําปปกาารศึ
รศึกษษาา ๒๕๕๘
๒๕๕๘
3031326

ธนบุรีศึกษาเพื่อการทองเที่ยว
Dhonburi Studies for Tourism
3031327
อาเซียนศึกษาเพื่อการทองเที่ยว
ASEAN Studies for Tourism
3031328
ภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากรการทองเที่ยว
English for Tourism Personnel
3031329
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางการทองเที่ยว
Communicative English for Tourism
1.2) วิชาสนใจเฉพาะทางการโรงแรม
3032330
การจัดการงานสวนหนา
Front Office Management
3032331
งานบารและเครื่องดื่ม
Bar and Beverage
3032332
การจัดการภัตตาคารและธุรกิจรานอาหาร
Restaurant Business Management
3032333
การจัดเลี้ยง
Catering
3032334
การขายและการประชาสัมพันธธุรกิจโรงแรม
Sales and Public Relations for Hotel Business
3032335
การจัดการงานแมบาน
Housekeeping Management
3032336
ภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากรการโรงแรม
English for Hotel Personnel
3031329
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางการทองเที่ยว
Communicative English for Tourism
1.3) วิชาสนใจเฉพาะทางการจัดการประชุม นิทรรศการ และการทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัล
3033337
การจัดการประชุมและการบริหารโครงการ
Meeting Convention Conference and Project Management
3033338
การจัดการการทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัลและการบริการสนับสนุนการประชุม
Incentive Travel Management and MICE Supporting
3033339
การจัดการแสดงสินคาและนิทรรศการ
Trade Show and Exhibition Management
3033340
การจัดการกิจกรรมพิเศษ
Special Event Management
3033341
การตลาดและเทคนิคการขายสําหรับธุรกิจการประชุมนิทรรศการและงานแสดงสินคา
Marketing and Selling Techniques for MICE Business
3033342
ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจการจัดการประชุมนิทรรศการ และการทองเที่ยวเพือ่ เปนรางวัล
English for Meeting Incentive Travel and Exhibition Business
3031329
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางการทองเที่ยว
Communicative English for Tourism
2) วิชาเฉพาะเลือกทางภาษาตางประเทศเพื่องานอาชีพ
ไมนอยกวา
ใหเลือกศึกษาจากวิชาเฉพาะเลือกไดเพียง 1 กลุม ดังตอไปนี้
2.1) กลุมวิชาภาษาจีนกลาง
3034343
ภาษาจีนกลางเพื่อการสนทนาและการสื่อสาร
Mandarin for Conversation and Communication
3034344
ภาษาจีนกลางสําหรับธุรกิจการทองเที่ยว
Mandarin for Tourism Business
3034345
ภาษาจีนกลางสําหรับการนําเที่ยว
Mandarin for Tour Conducting
3034346
ภาษาจีนกลางสําหรับบุคลากรการทองเที่ยว
Mandarin for Tourism Personnel

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
15

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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คคณะวิ
ณะวิทยยาการจั
าการจัดการ
การ : เสนทางสู
เเสสนททางสู
างสบ ณฑต
ัณฑฑิิต ประจาปการศกษา
ปประจํ
ระจําปปกาารศึ
รศึกษษาา ๒๕๕๘
๒๕๕๘
3034347

ภาษาจีนกลางสําหรับอุตสาหกรรมบริการ
Mandarin for Hospitality Industry
2.2) กลุมวิชาภาษาญี่ปุน
3035348
ภาษาญี่ปุนเพื่อการสนทนาและการสื่อสาร
Japanese for Conversation and Communication
3035349
ภาษาญี่ปุนสําหรับธุรกิจการทองเที่ยว
Japanese for Tourism Business
3035350
ภาษาญี่ปุนสําหรับการนําเที่ยว
Japanese for Tour Conducting
3035351
ภาษาญี่ปุนสําหรับบุคลากรการทองเที่ยว
Japanese for Tourism Personnel
3035352
ภาษาญี่ปุนสําหรับอุตสาหกรรมบริการ
Japanese for Hospitality Industry
2.3) กลุมวิชาภาษาเกาหลี
3036353
ภาษาเกาหลีเพื่อการสนทนาและการสื่อสาร
Korean for Conversation and Communication
3036354
ภาษาเกาหลีสําหรับธุรกิจการทองเที่ยว
Korean for Tourism Business
3036355
ภาษาเกาหลีสําหรับการนําเที่ยว
Korean for Tour Conducting
3036356
ภาษาเกาหลีสําหรับบุคลากรการทองเที่ยว
Korean for Tourism Industry
3036357
ภาษาเกาหลีสําหรับอุตสาหกรรมบริการ
Korean for Hospitality Industry
2.4) กลุมวิชาภาษาฝรั่งเศส
3037358 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสนทนาและการสื่อสาร
French for Conversation and Communication
3037359 ภาษาฝรั่งเศสสําหรับธุรกิจการทองเที่ยว
French for Tourism Business
3037360 ภาษาฝรั่งเศสสําหรับการนําเที่ยว
French for Tour Conducting
3037361 ภาษาฝรั่งเศสสําหรับบุคลากรการทองเที่ยว
French for Tourism Industry
3037362 ภาษาฝรั่งเศสสําหรับอุตสาหกรรมบริการ
French for Hospitality Industry
3) หมวดวิชาปฏิบตั ิการและฝกประสบการณวชิ าชีพ
3030463 การเตรียมความพรอมฝกประสบการณวชิ าชีพการทองเทีย่ ว
Preparation for Professional Experience in Tourism
3030464 การฝกประสบการณวิชาชีพการทองเที่ยว
Field Experience in Tourism

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
7

หนวยกิต
2(0-90-0)
5(0-400-0)

6
หนวยกิต
4) หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา
ใหเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยาโดยไมซ้ํากับรายวิชาทีเ่ คยเรียนมาแลว
และตองไมเปนรายวิชาทีก่ ําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จหลักสูตรของสาขาวิชา
หมวดวิชาโท

21
หนวยกิต
นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา ที่ประสงคเลือกเรียนวิชาโท สาขาวิชาการทองเที่ยวใหเลือก
เรียนรายวิชาที่มีเนื้อหา เสริม / สัมพันธกับวิชาเอก ภายใตความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษา/ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร โดยสามารถเลือกเรียนใน
กลุม ตอไปนี้ จํานวน 21 หนวยกิต
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คณะวิ
คณะวทยาการจดการ
ณฑต
คณะวทิ ยยาการจั
าการจัดการ
การ : เสนทางสู
เเสสนททางสู
างสบ ัณ
ฑฑิิต ประจาปการศกษา
ปประจํ
ระจําปปกาารศึ
รศึกษษาา ๒๕๕๘
๒๕๕๘
3030101
3030102
3030203
3030205
3030206
3030207
3030211
3030212
3030316
3031329

อุตสาหกรรมทองเที่ยว
ntroduction to Tourism Industry
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับธุรกิจที่พักและบริการอาหาร
Introduction to Lodging and Food Service Business
มรดกทางวัฒนธรรมของประเทศไทย
Thai Cultural Heritage
จิตวิทยาการบริการ
Service Psychology
พฤติกรรมนักทองเที่ยวและการสื่อสารขามวัฒนธรรม
Tourist Behavior and Cross-Cultural Communication
การจัดการประชุม และนิทรรศการนานาชาติ
Meeting Convention and Exhibition
การทองเที่ยวอยางยั่งยืน
Sustainable Tourism
งานมัคคุเทศก
Tour Guiding
การวางแผนและการจัดรายการนําเทีย่ ว
Introduction to Tour Planning and Organization
ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสารทางการทองเที่ยว
Communicative English for Tourism

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

นิสิต-นักศึกษา หลักสูตร/สาขาวิชาอื่นที่ประสงคเลือกเรียนวิชาโท สาขาวิชาการทองเที่ ยวจะตองเลือกเรียนในรายวิชาโทของ
สาขาวิชาการทองเที่ยว ที่ไมซ้ําซอน หรือ ปรากฏอยูในหลักสูตรของนิสิต–นักศึกษานั้น
นิสิต–นักศึกษา ที่เรียนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยว ถามีความประสงค จะเรียนกลุมวิชาโท ใน
สาขาวิชาอื่นๆ ที่เปดสอนในคณะวิทยาการจัดการ หรือคณะอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา โดยเลือกเรียนกลุมวิชาโทในสาขาวิชาที่
ประสงค จํานวนไมนอยกวา 21 หนวยกิต และไมซ้ํากับรายวิชาที่มีอยูในหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ย ว ทั้งนี้
นิสิต-นักศึกษา ตองแจงใหทางสาขาวิชาทราบกอนจะเริ่มเรียน ในชั้นปที่ 3 และตองไดรับความเห็นชอบจากสาขาวิชาที่นิสิตเลือกเรียนวิชาโท
ดวย รายวิชาที่เลือกเรียนใหเปนไปตามขอกําหนดและเงื่อนไขของหลักสูตรวิชาโทของสาขาวิชาที่นิสิต–นักศึกษาเลือก
แผนการศึกษา
รหัสวิชา
3030101

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
วิชาศึกษาทั่วไป 5 วิชา
วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
อุตสาหกรรมการทองเที่ยว
รวม

3030210
3030211

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
มรดกทางวัฒนธรรมของประเทศไทย
การจั ด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย สํ า หรั บ การ
ทองเที่ยว
จิตวิทยาการบริการ
วิชาเฉพาะบังคับ
ภูมิศาสตรการทองเที่ยวไทย
การทองเที่ยวอยางยั่งยืน

3034343
3035348

วิชาเฉพาะเลือกทางภาษา (เลือก 1 วิชา)
ภาษาจีนกลางเพื่อการสนทนาและการสื่อสาร
ภาษาญี่ปุนเพื่อการสนทนาและการสื่อสาร

รหัสวิชา
3030203
3030204
3030205

นก.
15
3
3
18
นก.
9
3
3
3
6
3
3
3
3
3

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
วิชาศึกษาทั่วไป 5 วิชา
วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
3030102 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับธุรกิจที่พักและบริการอาหาร
รวม

นก.
15
3
3
18

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
พฤติกรรมนักทองเที่ยวและการสื่อสารขามวัฒนธรรม
การจัดประชุมและนิทรรศการนานาชาติ

นก.
6
3
3

วิชาเฉพาะบังคับ
งานมัคคุเทศก
หลักการขนสงและธุรกิจสายการบิน
ภาษาอังกฤษสําหรับการนําเที่ยว
วิชาเฉพาะเลือกทางภาษา (เลือก 1 วิชา)
ภาษาจีนกลางสําหรับธุรกิจการทองเที่ยว
ภาษาญี่ปุนสําหรับธุรกิจการทองเที่ยว

9
3
3
3
3
3
3

รหัสวิชา
3030206
3030207

3030212
3030213
3030214
3034344
3035349

218 คณะวทยาการจดการ
คคณะวิ
ณะวิทยยาการจั
าการจัดการ
การ : เสนทางสู
เเสสนททางสู
างสบ ณฑต
ัณฑฑิิต ประจาปการศกษา
ปประจํ
ระจําปปกาารศึ
รศึกษษาา ๒๕๕๘
๒๕๕๘
3036353
3037358

รหัสวิชา
3030208
3030315
3030316

3034345
3035350
3036355
3037360

รหัสวิชา
3030420
3030463

3034347
3035352
3036357
3037362

ภาษาเกาหลีเพื่อการสนทนาและการสื่อสาร
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสนทนาและการสื่อสาร
รวม

3
3
18

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
จริยธรรมและกฎหมายสําหรับการทองเที่ยว
วิชาเฉพาะบังคับ
การบัญชีสําหรับธุรกิจนําเที่ยว
การวางแผนและการจัดรายการนําเที่ยว

นก.
3
3
6
3
3

วิชาความสนใจเฉพาะ (เลือก 2 วิชา)
วิชาเฉพาะเลือกทางภาษา (เลือก 1 วิชา)
ภาษาจีนกลางสําหรับการนําเที่ยว
ภาษาญี่ปุนสําหรับการนําเทีย่ ว
ภาษาเกาหลีสําหรับการนําเที่ยว
ภาษาฝรั่งเศสสําหรับการนําเที่ยว
รวม

6
3
3
3
3
3
18

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
สัมมนาสถานการณปจจุบันทางดานการทองเที่ยว
การเตรียมความพรอมฝกประสบการณวิชาชีพ
การทองเที่ยว
วิชาความสนใจเฉพาะ (เลือก 1 วิชา)
วิชาเลือกเสรี (2 วิชา)
วิชาเฉพาะเลือกทางภาษา (เลือก 1 วิชา)
ภาษาจีนกลางสําหรับอุตสาหกรรมบริการ
ภาษาญี่ปุนสําหรับอุตสาหกรรมบริการ
ภาษาเกาหลีสําหรับอุตสาหกรรมบริการ
ภาษาฝรั่งเศสสําหรับอุตสาหกรรมบริการ
รวม

นก.
5
3
2
3
6
3
3
3
3
3
17

3036354
3037359

รหัสวิชา
3030309
3030317
3030318
3030319
3034346
3035351
3036356
3037361

รหัสวิชา
3030464

ภาษาเกาหลีสําหรับธุรกิจการทองเที่ยว
ภาษาฝรั่งเศสสําหรับธุรกิจการทองเที่ยว
รวม

3
3
18

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการทองเที่ยว
วิชาเฉพาะบังคับ
การตลาดการทองเที่ยว
ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจการทองเที่ยว
การวิจัยสําหรับการทองเที่ยว
วิชาความสนใจเฉพาะ (เลือก 2 วิชา)
วิชาเฉพาะเลือกทางภาษา (เลือก 1 วิชา)
ภาษาจีนกลางสําหรับบุคลากรการทองเทีย่ ว
ภาษาญี่ปนุ สําหรับบุคลากรการทองเทีย่ ว
ภาษาเกาหลีสําหรับบุคลากรการทองเทีย่ ว
ภาษาฝรั่งเศสสําหรับบุคลากรการทองเทีย่ ว
รวม

นก.
3
3
9
3
3
3
6
3
3
3
3
3
21

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
การฝกประสบการณวิชาชีพการทองเที่ยว

นก.
5

รวม

5

คณะวิ
คณะวทยาการจดการ
ณฑต
คณะวทิ ยยาการจั
าการจัดการ
การ : เสนทางสู
เเสสนททางสู
างสบ ัณ
ฑฑิิต ประจาปการศกษา
ปประจํ
ระจําปปกาารศึ
รศึกษษาา ๒๕๕๘
๒๕๕๘
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บุพวิชา (Prerequisite Courses)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการทองเทีย่ ว
รายวิชาบุพวิชา (Prerequisite Courses) คือรายวิชาที่ตองเรียนมากอน เพราะบางรายวิชามีเงื่อนไขบังคับตองเรียนวิชาอื่นมากอน จึง
จะเรียนวิชานี้ได หากไมเรียนวิชาเงื่อนไขดังกลาวกอนจะถือวา วิชาที่นักศึกษาเรียนเปนโมฆะ โดยถูกปรับยกเลิก W และตองกลับไปเรียนวิชา
เงื่อนไขบังคับกอน ตัวอยางเชน วิชา การผลิตสื่อเพื่อการทองเที่ยว (3031322) มีเงื่อนไขวาจะตองเรียน วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศสํา หรับการ
ทองเที่ยว (3030309) มากอน
รหัสวิชา
3031322
3034344
3034345
3034346
3034347
3035349
3035350
3035351
3035352

รายวิชาบุพวิชาของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ สรุปไดดังนี้
รายวิชา
วิชาทีต่ องเรียนมากอน (Prerequisite)
การผลิตสื่อเพื่อการทองเที่ยว
3030309 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการทองเทีย่ ว
ภาษาจีนกลางสําหรับธุรกิจการทองเที่ยว
3034343 ภาษาจีนกลางเพื่อการสนทนาและการสื่อสาร
ภาษาจีนกลางสําหรับการนําเที่ยว
3034344 ภาษาจีนกลางสําหรับธุรกิจการทองเที่ยว
ภาษาจีนกลางสําหรับบุคลากรการทองเที่ยว
3034346 ภาษาจีนกลางสําหรับบุคลากรการทองเที่ยว
ภาษาจีนกลางสําหรับอุตสาหกรรมบริการ
3034347 ภาษาจีนกลางสําหรับอุตสาหกรรมบริหาร
ภาษาญี่ปุนสําหรับธุรกิจการทองเที่ยว
3035348 ภาษาญี่ปุนเพื่อการสนทนาและการสื่อสาร
ภาษาญี่ปุนสําหรับการนําเทีย่ ว
3035349 ภาษาญี่ปุนสําหรับธุรกิจการทองเที่ยว
ภาษาญี่ปุนสําหรับบุคลากรการทองเที่ยว
3035350 ภาษาญี่ปุนสําหรับการนําเทีย่ ว
ภาษาญี่ปุนสําหรับอุตสาหกรรมบริการ
3035351 ภาษาญี่ปุนสําหรับบุคลากรการทองเที่ยว

3036354 ภาษาเกาหลีสําหรับธุรกิจการทองเที่ยว

3036353

ภาษาเกาหลีเพื่อการสนทนาและการสื่อสาร

3036355 ภาษาเกาหลีสําหรับการนําเที่ยว

3036354

ภาษาเกาหลีสําหรับธุรกิจการทองเที่ยว

3036356 ภาษาเกาหลีสําหรับบุคลากรการทองเที่ยว

3036355

ภาษาเกาหลีสําหรับการนําเที่ยว

3036357
3037359
3037360
3037361
3037362
3030464

3036356
3037358
3037359
3037360
3037361
3030463

ภาษาเกาหลีสําหรับบุคลากรการทองเที่ยว
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสนทนาและการสื่อสาร
ภาษาฝรั่งเศสสําหรับธุรกิจการทองเที่ยว
ภาษาฝรั่งเศสสําหรับการนําเที่ยว
ภาษาฝรั่งเศสสําหรับบุคลากรการทองเที่ยว
การเตรียมความพรอมฝกประสบการณวิชาชีพการทองเที่ยว

ภาษาเกาหลีสําหรับอุตสาหกรรมบริการ
ภาษาฝรั่งเศสสําหรับธุรกิจการทองเที่ยว
ภาษาฝรั่งเศสสําหรับการนําเที่ยว
ภาษาฝรั่งเศสสําหรับบุคลากรการทองเที่ยว
ภาษาฝรั่งเศสสําหรับอุตสาหกรรมบริการ
การฝกประสบการณวิชาชีพการทองเที่ยว

220 คณะวทยาการจดการ
คคณะวิ
ณะวิทยยาการจั
าการจัดการ
การ : เสนทางสู
เเสสนททางสู
างสบ ณฑต
ัณฑฑิิต ประจาปการศกษา
ปประจํ
ระจําปปกาารศึ
รศึกษษาา ๒๕๕๘
๒๕๕๘

คณะวิ
คณะวทยาการจดการ
ณฑต
คณะวทิ ยยาการจั
าการจัดการ
การ : เสนทางสู
เเสสนททางสู
างสบ ัณ
ฑฑิิต ประจาปการศกษา
ปประจํ
ระจําปปกาารศึ
รศึกษษาา ๒๕๕๘
๒๕๕๘
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222 คณะวทยาการจดการ
คคณะวิ
ณะวิทยยาการจั
าการจัดการ
การ : เสนทางสู
เเสสนททางสู
างสบ ณฑต
ัณฑฑิิต ประจาปการศกษา
ปประจํ
ระจําปปกาารศึ
รศึกษษาา ๒๕๕๘
๒๕๕๘
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ǰ
ǰ
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1. ÔöĀÔöąõøăďĀĈõçñöşĀôêĄÚĘ èöúÛýĀíÝĊĀė -ýÔċø ÝĊėĀõûĐøăöąõøăďĀĈõçèŞąÚĕĒþşéČÔèşĀÚÔŞĀìýŞÚ×ĜąöşĀÚ
ǰ
2. ïČşêĈėýĜąďöĖÛÔąöûĉÔüąēîĐøşúĐøăèşĀÚÔąöÕĀÜíĄíĒþôŞÕĀĒþşéŞąõýĜąďìąÜíĄíďçćôĐìíçşúõ
ǰ
3. ĒíöąõÚąìïøÔąöûĉÔüąýąôąöéÕĀöĄíēçşóąõþøĄÚÛąÔõĊėì×ĜąöşĀÚêĈėÚąìêăďíĈõìĐøşúúĄìêĜąÔąö
ǰ
õÔďúşìïČşýĜąďöĖÛÔąöûĉÔüąÔŞĀìîŖñû0)
 ïČşõĊėì×ĜąöşĀÚèşĀÚôąöĄíďĀÔýąöóąõĒìúĄììĄíĐèŞúĄìõĊìėǰ ďĀÔýąöôćÜăìĄìĘ éĊĀúŞąêŞąìõÔďøćÔÔąöÕĀöĄíďĀÔýąö þąÔ
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ÜíĄíøăíąê
ÜíĄíøăíąê
ÜíĄíøăíąê
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éǰ
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ĔïøĆïøĂÜđøĊ÷îÙøïêćöĀúĆÖÿĎêøǰ*(4) øĂÿõćĄĂîčöĆêĉ ǰ õćþćĕì÷_____ßč
õćþćĕì÷_____ßčééǰǰ
ǰĂČęîėǰøąïč________________________________ǰ õćþćĕì÷_____ßč
õćþćĕì÷_____ßčééǰǰ
ĔïøĆïøĂÜÖćøđøĊ÷îđðŨîõćÙđøĊ÷îÿčéìšć÷*(3)ǰ

ǰ

ǰ

ǰ

õćþćĂĆÜÖùþ_____ßčéǰ
õćþćĂĆ
õćþćĂĆÜÜÖùþ_____ßč
Öùþ_____ßčééǰǰ
õćþćĂĆÜÖùþ_____ßčéǰ
õćþćĂĆ
õćþćĂĆÜÜÖùþ_____ßč
Öùþ_____ßčééǰǰ
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õćþćĂĆÜÜÖùþ_____ßč
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ǰ
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ǰ

ǰ
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úÜßČęĂ____________________________________ñĎš÷ČęîÙĞćøšĂÜǰ

ǰ

ÿĉęÜìĊęǰîĉÿĉê-îĆÖýċÖþćêšĂÜéĞćđîĉîÖćø

ǰ

êøüÝÿĂïóĉÝćøèć

ǰ
1. ÖøĂÖøć÷úąđĂĊ÷éóøšĂöìĆĚÜêøüÝÿĂïßČĂę ǰ- ÿÖčú, ßČęĂ÷ýǰĒúą
ǰÖĂÜÙúĆÜ êøüÝÿĂïÖćøßĞćøąđÜĉî
ǰ
øć÷úąđĂĊ÷éêŠćÜėǰĔĀšëĎÖêšĂÜÖŠĂîÿŠÜÙĞćøšĂÜǰ
îĉÿĉê-îĆÖýċÖþćĕéšßĞćøąÙŠćíøøöđîĊ÷öđøĊ÷ïøšĂ÷Ēúšüǰ
ǰ
2. ĔïøĆïøĂÜǰÿćöćøë×ĂøĆïĕéšõć÷ĀúĆÜÝćÖ÷ČęîÙĞćøšĂÜìĊęÜćîìąđïĊ÷îĒúšüǰ
úÜßČęĂ_____________________________________ǰ
3 üĆîìĞćÖćø ÷ÖđüšîñĎšÿćĞ đøĘÝÖćøýċÖþćÖŠĂîðŘǰóý ǰ
ǰ
(ǰ_______________________________________ǰ)ǰ
 ßĞćøąÙŠćíøøöđîĊ÷öǰ
ðêøĊǰ ÞïĆïúąǰǰïćìǰ
ǰ
ðēìǰ ÞïĆïúąǰǰïćìǰ
ǰÿĞćîĆÖÖĉÝÖćøîĉÿĉê-îĆÖýċÖþć êøüÝÿĂïĒúšü
ǰ
ðđĂÖǰ ÞïĆïúąǰǰïćì
ǰöĊðŦâĀćéšćîÙüćöðøąóùêĉǰĕöŠÿöÙüøĂĂÖĔïøĆïøĂÜǰ
4. îĞćÙĞćøšĂÜÿŠÜÿĞćîĆÖÿŠÜđÿøĉöüĉßćÖćøĒúąÜćîìąđïĊ÷îǰ
ǰ
ǰöĊÙüćöðøąóùêĉđĀöćąÿöǰÿöÙüøĂĂÖĔïøĆïøĂÜǰ
 ñĎš÷ČęîÙĞćøšĂÜêšĂÜöćøĆïđĂÖÿćøõć÷Ĕîǰ6ǰüĆîîĆïĒêŠüĆî÷ČęîđĂÖÿćøǰöĉÞąîĆĚî
ǰ ëČĂüŠćìŠćî÷ÖđúĉÖÖćø×ĂøĆïđĂÖÿćøǰĀćÖðøąÿÜÙŤÝąøĆïÝąêšĂÜ÷ČęîÙĞćøšĂÜ
ǰöĊÙüćöðøąóùêĉéċ éĊđ÷Ċ÷ę öǰÿöÙüøĂĂÖĔïøĆïøĂÜǰ
ǰ ĔĀöŠĒúąßĞćøąÙŠćíøøöđîĊ÷öĔĀöŠǰ
úÜßČęĂ_____________________________________ǰ
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ǰ ĒúąêøüÝÿĂïÝćÖÿĞćîĆÖÖĉÝÖćøîĉÿĉê-îĆÖýċÖþć
ǰïĆèæĉêüĉì÷ćúĆ÷êøüÝÿĂïĒúšü
ǰ

ǰ
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ǰ

ǰ  ǰǰîĉÿĉê-îĆÖýċÖþćêšĂÜßĞćøąÙŠćđìĂöÙøïìčÖđìĂöǰĒúąÿŠÜĔï×ĂđøĊ÷îđðŨî
ǰ õćÙÿčéìšć÷Ēúšüǰ ìï
 ǰǰǰîĉÿĉê-îĆÖýċÖþćêšĂÜßĞćøąÙŠćđìĂöÙøïìčÖđìĂöǰĒúąÿŠÜĔï
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ćøýċ
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þć__________ǰ
ǰ
ìĆĚÜîĊĚ×šćóđÝšćĕéšêøüÝÿĂïñúÖćøđøĊ÷îĒúąøą÷ąđüúćĔîÖćøýċÖþćđðŨîđðŨîìĊęđøĊ÷ïøšĂ÷ĒúšüÖŠĂî÷ČęîÙĞćøšĂÜĒúąÖćøßĞćøąđÜĉîǰÙćéüŠć
ÝąÿćöćøëđøĊ÷îÝïĀúĆÖÿĎêøĕéšêćö×šĂïĆÜÙĆïöĀćüĉì÷ćúĆ÷ǰüŠćéšü÷ÖćøðøąđöĉîñúÖćøýċÖþćĄǰÝċÜđøĊ÷îöćđóČęĂēðøéóĉÝćøèćǰĒúąĀćÖ×šĂÙüćö
×šćÜêšîĕöŠëĎÖêšĂÜĀøČĂĕöŠêøÜ×šĂđìĘÝÝøĉÜðøąÖćøĔé×šćóđÝšć÷ĉîéĊĔĀšñú×ĂÜÙĞćøšĂÜîĊĚđðŨîēöÛąĒúą÷ĉî÷ĂöðäĉïĆêĉêćöøąđïĊ÷ï×ĂÜöĀćüĉì÷ćúĆ÷ìčÖ
ðøąÖćøǰ ǰ
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ǰ
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ǰ
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ÿĉęÜìĊęǰîĉÿĉê-îĆÖýċÖþćêšĂÜéĞćđîĉîÖćø
 ĂćÝćø÷ŤìĊęðøċÖþć

ǰ

êøüÝÿĂïóĉÝćøèć

ǰ ǰÖĂÜÙúĆÜ êøüÝÿĂïÖćøßĞćøąđÜĉî
ǰ

ǰ îĉÿĉê-îĆÖýċÖþćĕéšßĞćøąÙŠćíøøöđîĊ÷öđøĊ÷ïøšĂ÷Ēúšüǰ
(ēðøéøąïčßČęĂĔĀšßĆéđÝî___________________________________)ǰ
ǰ ĂćÝćø÷ŤìĊęðøċÖþćĕéšßĊĚĒÝÜĀúĆÖđÖèæŤĒúąêøüÝÿĂïñúÖćøýċÖþćĔĀšĒÖŠîĉÿĉê- ǰúÜßČęĂ________________________________________ǰ
îĆÖýċÖþćĒúšüđĀĘîüŠćǰ
(ǰ__________________________________________ǰ)ǰ
ǰ
ǰ
ǰđĀĘîÙüøĂîčâćêĔĀšóĆÖÖćøđøĊ÷îǰǰÙČîÿõćóĕéšǰ
ǰ
ǰ
ǰ

ǰ

ǰĕöŠđĀĘîÙüøĂîčâćêĔĀšóĆÖÖćøđøĊ÷îǰǰÙČîÿõćóǰ
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úÜßČęĂ_____________________________________ĂćÝćø÷ŤìĊęðøċÖþćǰ
ǰ

2. îĞćÙĞćøšĂÜÿŠÜÿĞćîĆÖÿŠÜđÿøĉöüĉßćÖćøĒúąÜćîìąđïĊ÷îǰ
ǰ 3. ÙĞćøšĂÜĕéšøĆïÖćøĂîčöĆêĉǰîĉÿĉê-îĆÖýċÖþćÿćöćøëßĞćøąÙŠćíøøöđîĊ÷öĕéšìĊęǰ
ǰ ÖĂÜÙúĆÜǰ
 øą÷ąđüúć×ĂÜÖćøóĆÖÖćøđøĊ÷îÙČîÿõćóǰîĆïøüöĔîøą÷ąđüúćÖćø
ǰ
đøĊ÷î×ĂÜîĉÿĉê-îĆÖýċÖþćéšü÷
ǰ

ǰÜćîìąđïĊ÷îðøąüĆêĉÿĞćîĆÖÿŠÜđÿøĉöĄ êøüÝÿĂïĒúšü
úÜßČęĂ________________________________________ǰ
ǰ

ǰ

(ǰ__________________________________________ǰ)ǰ
ǰ

ǰñĎšĂĞćîü÷ÖćøÿĞćîĆÖÿŠÜđÿøĉöĄ óĉÝćøèć
đĀĘîüŠć___________________________________________ǰ
ǰ
ǰ

úÜßČęĂ________________________________ñĎšĂĞćîü÷ÖćøÿĞćîĆÖÿŠÜđÿøĉöĄǰ
ǰ

(ǰ__________________________________________ǰ)ǰ

îĉÿĉê-îĆÖýċÖþćÿćöćøëêøüÝÿĂïñúÖćø÷ČęîÙĞćøšĂÜĕéšđĂÜìĊęǰhttp://mis.bsru.ac.thǰĀĆü×šĂǰ“ÙĞćøšĂÜĂĂîĕúîŤ”ǰ

ÙĞćøšĂÜ×ĂúćĂĂÖ / ÷šć÷öĀćüĉì÷ćúĆ÷

ÙĞćøšĂÜìĊǰę ǰǰ__________________ǰ
ǰ

üĆîøĆïđøČęĂÜǰ__________________ǰ

ìï7

öĀćüĉì÷ćúĆ÷øćßõĆäïšćîÿöđéĘÝđÝšćóøą÷ć
üĆîìĊę_______________đéČĂîǰ_________________________ó.ýǰ@@@@@@@@@@@@@@@@@@ǰ
ǰ

×šćóđÝšćǰ(îć÷,îćÜ,îćÜÿćü ǰ__________________________________________øĀĆÿîĆÖýċÖþć____________________ǰ
ǰ

Ùèą___________________________________________ÿć×ćüĉßć________________________________________________ǰ
ǰ

øąéĆïǰ ǰðøĉââćêøĊǰ

ǰðøĉââćēìǰ

ǰðøĉââćđĂÖǰ ǰĂČęîė_____________________________________________ǰ

ǰõćÙðÖêĉǰ

ǰõćÙóĉđýþǰ

ǰ

ðøąđõìÖćøýċÖþćǰ ǰ
ǰ

ÿëćîìĊęìĊęêĉéêŠĂĕéšÖøèĊöĊðŦâĀćǰ__________________________________________________ǰēìøýĆóìŤ____________________ǰ
ǰ

öĊÙüćöðøąÿÜÙŤ *đúČĂÖìĞćđøČęĂÜĔéđøČęĂÜĀîċęÜ
 ×ĂúćĂĂÖǰÝćÖÖćøđðŨîîĆÖýċÖþćĔîõćÙđøĊ÷îìĊǰę @@@@@@@@ǰðŘÖćøýċÖþćǰ__________ǰ
ǰ

đîČęĂÜÝćÖǰ__________________________________________________________________________________________
ǰ

ǰîĉÿĉê-îĆÖýċÖþćǰÝąĕéšøĆïñúÖćøđøĊ÷îđÞóćąõćÙđøĊ÷îìĊęĕéšßĞćøąÙŠćíøøöđîĊ÷îđøĊ÷îøšĂ÷ĒúšüđìŠćîĆĚîǰ
ñúÖćøđøĊ÷îǰèǰüĆîìĊę÷ČęîÙĞćøšĂÜëČĂđðŨîÿĉĚîÿčéǰ

 ×Ă÷šć÷öĀćüĉì÷ćúĆ÷ĕðöĀćüĉì÷ćúĆ÷ _______________________________________________
ǰǰǰǰǰǰêĆĚÜĒêŠõćÙđøĊ÷î________ðŘÖćøýċÖþć__________ǰ
ēé÷×šćóđÝšćǰǰ ǰöĊñúÖćøđøĊ÷îøąéĆïÙąĒîîđÞúĊ÷ę ĕöŠêćęĞ ÖüŠćǰǰ2.00ǰ
ǰ
ǰ
ǰ
ǰ
ǰ
ǰ
ǰ
ǰ
ǰ
ǰ
ǰ
ǰìčÖøć÷üĉßćĕöŠöñĊ úÖćøđøĊ÷îêĉéÙšćÜǰÝǰĀøČĂǰøǰ(ǰIǰ/ǰEǰ)ǰ
ǰ
ǰĕöŠöĊĀîĊĚÙšćÜßĞćøąǰ
ǰ
ǰ
 ĕéšđøĊ÷îüĉßćêŠćÜ ė öćĒúšü øüö
ǰ õćÙđøĊ÷î øüöìĆĚÜÿĉĚî
ǰîĉÿĉê-îĆÖýċÖþćǰÝąĕéšøĆïñúÖćøđøĊ÷îđÞóćąõćÙđøĊ÷îìĊęĕéšßĞćøąÙŠćíøøöđîĊ÷îđøĊ÷îøšĂ÷ĒúšüđìŠćîĆĚîǰ
ǰ
ñúÖćøđøĊ÷îǰèǰüĆîìĊę÷ČęîÙĞćøšĂÜëČĂđðŨîÿĉĚîÿčéǰ

ĀîŠü÷Öĉê

úÜßČęĂ____________________________________ñĎš÷ČęîÙĞćøšĂÜ

ÿĉęÜìĊęǰîĉÿĉê-îĆÖýċÖþćêšĂÜéĞćđîĉîÖćø
ǰîĞćÿŠÜñĎšìęđĊ ÖĊę÷ü×šĂÜđóČęĂêøüÝÿĂïóĉÝćøèćǰĒúąúÜÙüćöđĀĘîßĂï
ǰĂćÝćø÷ŤìĊęðøċÖþć
(ēðøéøąïčßČęĂĔĀšßĆéđÝî___________________________________)ǰ
ǰ ÙüćöđĀĘî_______________________________________________ǰ
úÜßČęĂ_____________________________________ĂćÝćø÷ŤìĊęðøċÖþćǰ

ǰ
ǰ
ǰ
ǰ
ǰ
ǰ
ǰ
ǰ
ǰ

ǰ

ǰîĞćÿŠÜÿĞćîĆÖüĉì÷ïøĉÖćøĒúąđìÙēîēú÷Ċÿćøÿîđìý
êøüÝÿĂïÖćø÷Čöǰ- ÿŠÜÙČîĀîĆÜÿČĂǰĄúĄ
ÙüćöđĀĘî_______________________________________________ǰ
úÜßČęĂ__________________________________________________ǰ
ǰ

ǰîĞćÿŠÜÖĂÜÙúĆÜ
êøüÝÿĂïÙŠćíøøöđîĊ÷öÙšćÜßĞćøą
ÙüćöđĀĘî_______________________________________________ǰ
úÜßČęĂ__________________________________________________ǰ
îĞćÙĞćøšĂÜÿŠÜÿĞćîĆÖÿŠÜđÿøĉöüĉßćÖćøĒúąÜćîìąđïĊ÷î
ǰ

ǰ
ǰ

êøüÝÿĂïóĉÝćøèć
ñĎǰ šĂĞćîü÷ÖćøÿĞćîĆÖÿŠÜđÿøĉöĄóĉÝćøèć
ǰĂîčöĆêĉǰ
ǰ
ǰ
ǰĕöŠĂîčöĆêǰĉ
_____________________________________________ǰ
úÜßČęĂ____________________________ñĎšĂĞćîü÷ÖćøÿĞćîĆÖÿŠÜđÿøĉöĄǰ

(ǰ__________________________________________ǰ)ǰ
øĂÜĂíĉÖćøïéĊòść÷üĉßćÖćø
ǰĂîčöĆêĉǰ
ǰ
ǰĕöŠĂîčöĆêǰĉ
_____________________________________________ǰ
ǰ

úÜßČęĂ______________________________________øĂÜĂíĉÖćøïéĊǰ

(ǰ___________________________________________)ǰ
ǰ

îĉÿĉê-îĆÖýċÖþćÿćöćøëêøüÝÿĂïñúÖćø÷ČęîÙĞćøšĂÜĕéšđĂÜìĊęǰhttp://mis.bsru.ac.thǰĀĆü×šĂǰ“ÙĞćøšĂÜĂĂîĕúîŤ”ǰ

ÙĞćøšĂÜìĊǰę ǰǰ__________________ǰ

ÙĞćøšĂÜ×ĂđøĊ÷îÿöìïêŠćÜöĀćüĉì÷ćúĆ÷

ǰ

üĆîøĆïđøČęĂÜǰ__________________ǰ

ìï8

öĀćüĉì÷ćúĆ÷øćßõĆäïšćîÿöđéĘÝđÝšćóøą÷ć
üĆîìĊę_______________đéČĂîǰ_________________________ó.ýǰ@@@@@@@@@@@@@@@@@@ǰ
ǰ

×šćóđÝšćǰ(îć÷,îćÜ,îćÜÿćü ǰ__________________________________________øĀĆÿîĆÖýċÖþć________________________ǰ
ǰ

Ùèą___________________________________________ÿć×ćüĉßć__________________________________________________ǰ
ǰ

øąéĆïǰ ǰðøĉââćêøĊǰ

ǰðøĉââćēìǰ

ǰðøĉââćđĂÖǰ ǰĂČęîė______________________________________________ǰ

ǰõćÙðÖêĉǰ

ǰõćÙóĉđýþǰ

ǰ

ðøąđõìÖćøýċÖþćǰ ǰ
ǰ

ÿëćîìĊęìĊęêĉéêŠĂĕéšÖøèĊöĊðŦâĀćǰ__________________________________________________ǰēìøýĆóìŤ_______________________ǰ
ǰ

öĊÙüćöðøąÿÜÙŤ×ĂđøĊ÷îÿöìïêŠćÜöĀćüĉì÷ćúĆ÷đîČęĂÜÝćÖ(ĔĀšøąïčđĀêčñúöĉÞąîĆĚîÝąĕöŠĕéšøĆïÖćøóĉÝćøèć ǰ___________________________ǰ
____________________________________________________ìĊęöĀćüĉì÷ćúĆ÷_________________________________________ǰ
ĔîõćÙđøĊ÷îìĊ_ę _________ðŘÖćøýċÖþćǰ25________éĆÜöĊøć÷üĉßćêŠĂĕðîĊǰĚ
ǰǰøĀĆÿüĉßć@@@@@@@@@@@@@@@@@ǰǰ
ßČęĂüĉßć______________________________________ǰǰ

(_____ĀîŠü÷Öĉê)ǰ

ǰǰøĀĆÿüĉßć@@@@@@@@@@@@@@@@@ǰǰ

ßČęĂüĉßć@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ǰǰǰ

(_____ĀîŠü÷Öĉê)ǰ

ǰǰøĀĆÿüĉßć@@@@@@@@@@@@@@@@@ǰǰ

ßČęĂüĉßć______________________________@@@@@@@@ǰǰǰ

(_____ĀîŠü÷Öĉê)ǰ

ǰǰøĀĆÿüĉßć@@@@@@@@@@@@@@@@@ǰǰ

ßČęĂüĉßć@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ǰǰǰ

(_____ĀîŠü÷Öĉê)ǰ

ǰ

ǰ

ìĆĚÜîĊĚ×šćóđÝšćĕéšúÜìąđïĊ÷îĕüšĒúšüĔîõćÙđøĊ÷îîĊĚǰÝĞćîüî_______ĀîŠü÷Öĉêǰǰǰǰ
ĒúąúÜìąđïĊ÷îđøĊ÷îđóĉęöêŠćÜöĀćüĉì÷ćúĆ÷ĂĊÖ ÝĞćîüî_______ĀîŠü÷Öĉê

øüöìĆĚÜÿĉĚî_________ĀîŠü÷Öĉêǰ

ǰ
ÝċÜđøĊ÷îöćđóČęĂēðøéóĉÝćøèćǰǰǰĒúąĀćÖ×šĂÙüćö×šćÜêšîĕöŠëĎÖêšĂÜĀøČĂĕöŠêøÜ×šĂđìĘÝÝøĉÜðøąÖćøĔéǰǰ×šćóđÝšć÷ĉîéĊĔĀšñú×ĂÜÙĞćøšĂÜîĊĚđðŨî
ēöÛąĒúą÷ĉî÷ĂöðäĉïĆêĉêćöøąđïĊ÷ï×ĂÜöĀćüĉì÷ćúĆ÷ìčÖðøąÖćø
úÜßČęĂ________________________________ñĎš÷ČęîÙĞćøšĂÜǰ
ǰ

ÿĉęÜìĊęǰîĉÿĉê-îĆÖýċÖþćêšĂÜéĞćđîĉîÖćø
ǰêĉ éêŠ Ă ðøąíćîÿć×ćüĉ ß ć đóČę ĂêøüÝÿĂïóĉ ÝćøèćǰĒúąúÜ
ÙüćöđĀĘîßĂïĔîÖćøðøĆïøĀĆÿüĉßćǰ
ðøąíćîÿć×ćüĉßćúÜÙüćöđĀĘîǰ
_______________________________________________ǰ
ǰ

úÜßČęĂ______________________________ðøąíćîÿć×ćüĉßćǰ
(_____________________________________________)ǰ
ǰîĞćÙĞćøšĂÜÿŠÜÿĞćîĆÖÿŠÜđÿøĉöüĉßćÖćøĒúąÜćîìąđïĊ÷î
*ǰÙĞ ć øš Ă ÜîĊĚ Ý ąöĊ ñ úÿöïĎ ø èŤ êŠ Ă đöČę Ă îĆ Ö ýċ Ö þćîĞ ć ĔïđÿøĘ Ý Öćø
úÜìąđïĊ÷îđøĊ÷îÖĆïöĀćüĉì÷ćúĆ÷ĂČęîǰöć÷ČęîìĊęòść÷ìąđïĊ÷îĒúšüǰǰǰǰ
** ÖøèĊîĆÖýċÖþćđøĊ÷îÿöìïìčÖøć÷üĉßćêšĂÜéĞćđîĉîÖćøßĞćøą
ÙŠćíøøöđîĊ÷öêŠćÜǰėǰ÷ÖđüšîÙŠćĀîŠü÷ÖĉêìĊęöĀćüĉì÷ćúĆ÷øćßõĆä
ïšćîÿöđéĘÝđÝšćóøą÷ćéšü÷ǰöĉÞąîĆĚîÝąĕöŠÿćöćøëïĆîìċÖñúÖćø
đøĊ÷îĔîõćÙđøĊ÷îîĆĚîĕéšǰ

ǰ

êøüÝÿĂïóĉÝćøèćǰ

1ǰÖúčŠöÜćîøąïïÙĂöóĉ
üđêĂøŤĒúąÿćøÿîđìýêøüÝÿĂïĒúšüǰ
ǰ
______________________________________________ǰ
ǰ
ǰ
úÜßČęĂ__________________________________________ǰ
ǰ
(ǰ____________________________________________ǰ)ǰ
ǰ
ǰ
ǰ
2ǰñĎšĂĞćîü÷ÖćøÿĞ
ćîĆÖÿŠÜđÿøĉöĄǰóĉÝćøèćǰ
ǰ
______________________________________________ǰ
ǰ

ǰ
úÜßČęĂ_______________________________ñĎšĂĞćîü÷ÖćøÿĞćîĆÖÿŠÜđÿøĉöĄǰ
ǰ
(ǰ____________________________________________ǰ)ǰ

ǰ
ǰ

ǰ
ǰ
ǰ
ǰ

îĉÿĉê-îĆÖýċÖþćÿćöćøëêøüÝÿĂïñúÖćø÷ČęîÙĞćøšĂÜĕéšđĂÜìĊęǰhttp://mis.bsru.ac.thǰĀĆü×šĂǰ“ÙĞćøšĂÜĂĂîĕúîŤ”ǰ

×ĜąöşĀÚêĈė __________________

ÙĞćøšĂÜ×Ă÷ÖđüšîÖćøđøĊ÷îøć÷üĉßć

úĄìöĄíďöĊėĀÚ__________________

ìï9

öĀćüĉì÷ćúĆ÷øćßõĆäïšćîÿöđéĘÝđÝšćóøą÷ć
üĆîìĊę_______________đéČĂîǰ_________________________ó.ýǰ@@@@@@@@@@@@@@@@@@ǰ
ǰ

×šćóđÝšćǰ(îć÷,ǰîćÜ,ǰîćÜÿćü ǰ__________________________________________øĀĆÿîĆÖýċÖþć______________________ǰ
ǰ

Ùèą___________________________________________ÿć×ćüĉßć________________________________________________ǰ
ǰ

øąéĆïǰ ǰðøĉââćêøĊǰ

ǰðøĉââćēìǰ

ǰðøĉââćđĂÖǰ ǰĂČęîė______________________________________________ǰ

ǰõćÙðÖêĉǰ

ǰõćÙóĉđýþǰ

ǰ

ðøąđõìÖćøýċÖþćǰ ǰ
ǰ

ÿëćîìĊęìĊęêĉéêŠĂĕéšÖøèĊöĊðŦâĀćǰ__________________________________________________ǰēìøýĆóìŤ____________________ǰ
ǰ

×Ă÷ÖđüšîÖćøđøĊ÷îǰǰđîČęĂÜÝćÖđÙ÷ýċÖþćöćĒúšüĔîøąéĆïǰǰǰ ǰðøĉââćêøĊǰǰ ǰĂČęîǰėǰēðøéøąïčǰ__________________________________
ÝćÖÿëćîýċÖþćßČęĂǰ_______________________________________ǰ
ÙČĂǰøĀĆÿüĉßćǰ______________@@ǰßČęĂüĉßć_____________________________ǰÝĞćîüî______ĀîŠü÷ÖĉêǰĕéšøąéĆïÙąĒîî____________
đóČęĂîĞćöć÷Öđüšîøć÷üĉßć
ǰǰǰǰǰøĀĆÿüĉßćǰ________________ßČęĂüĉßć______________________________ÝĞćîüî______ĀîŠü÷Öĉêǰ
àċęÜĂ÷ĎŠĔîÖúčŠöüĉßć___________________________________________@@ǰ đóČęĂÙüćöëĎÖêšĂÜĔĀšîĆÖýċÖþćéĎøć÷úąđĂĊ÷éĔîÙĎŠöČĂîĆÖýċÖþćǰǰ
ÖøèĊìĊęøć÷üĉßćĔéĕéšøĆïÖćø÷ÖđüšîĒúšüǰĀćÖĕöŠđ×šćêćöēÙøÜÿøšćÜĀúĆÖÿĎêøìĊęýċÖþćǰøć÷üĉßćìĊęĕéšøïĆ Öćø÷ÖđüšîîĆĚîÝąëĎÖîĞćĕðđ×šćÖúčŠöüĉßćđúČĂÖđÿøĊ)ǰ
ǰ
ÝċÜđøĊ÷îöćđóČęĂēðøéóĉÝćøèćǰǰǰĒúąĀćÖ×šĂÙüćö×šćÜêšîĕöŠëĎÖêšĂÜĀøČĂĕöŠêøÜ×šĂđìĘÝÝøĉÜðøąÖćøĔéǰǰ×šćóđÝšć÷ĉîéĊĔĀšñú×ĂÜÙĞćøšĂÜîĊĚđðŨî
ēöÛąĒúą÷ĉî÷ĂöðäĉïĆêĉêćöøąđïĊ÷ï×ĂÜöĀćüĉì÷ćúĆ÷ìčÖðøąÖćøǰ
úÜßČęĂ________________________________ñĎš÷ČęîÙĞćøšĂÜǰ
ǰ

ǰ

êøüÝÿĂïóĉÝćøèćǰǰ
ǰ
ÖĂÜÙúĆÜêøüÝÿĂïĒúšü
ǰ
_________________________________________ǰ
ǰ
úÜßČǰęĂ_____________________________________ǰ
(ǰ_______________________________________ǰ)ǰ
ǰ
ǰ
ÙèąÖøøöÖćøüĉßćÖćøǰóĉÝǰ ćøèć
ǰ
ǰĂîčöĆêĉĔĀš÷ÖđüšîüĉßćđøĊ÷îĕéšǰ
ǰ
ǰĕöŠĂîčöĆêĉǰđîČęĂÜÝćÖǰ______________________________________________________________________________ǰ
ǰ
úÜîćö__________________________________ðøąíćîÿć×ćüĉßć___________________________________________ǰ
ǰ
úÜîćö__________________________________ÙèïéĊǰÙèą_______________________________________________ǰ
ǰ
úÜîćö__________________________________ÖúčŠöÜćîđĂÖÿćøǰ
ǰ
ǰ
úÜîćö__________________________________ñĎšĂĞćîü÷ÖćøÿĞćîĆÖÿŠÜđÿøĉöĄǰǰÙèïéĊ
ïè
Ć æĉêüĉì÷ćúĆ÷ǰ
ǰ

ĂćÝćø÷ŤìĊęðøċÖþć
(ēðøéøąïčßČęĂĔĀšßĆéđÝîǰ_____________________________)ǰ
ÙüćöđĀĘî_______________________________________ǰ
úÜßČęĂ______________________________ĂćÝćø÷ŤìĊęðøċÖþćǰ

đÜČęĂîĕ×ĔîÖćø÷ÖđüšîÖćøđøĊ÷îøć÷üĉßć
1. îĉÿĉê-îĆÖýċÖþćǰêšĂÜĒîïÿĞćđîćñúÖćøđøĊ÷îóøšĂöìĆĚÜÙĞćĂíĉïć÷øć÷üĉßćĔîÖćø÷ČęîÙĞćøšĂÜǰ
2. êšĂÜđðŨîüĉßćìĊęĕéšøĆïÙąĒîîǰĕöŠêęĞćÖüŠćǰÙǰǰĀøČĂǰǰñǰ($ǰĀøČĂǰP)ǰĀøČĂǰđìĊ÷ïđìŠćǰĀøČĂøšĂ÷úąǰǰĒúąêšĂÜöĊđîČĚĂĀćđìĊ÷ïĕéšĕöŠîšĂ÷ÖüŠćøć÷üĉßć
ĔîĀúĆÖÿĎêø×ĂÜöĀćüĉì÷ćúĆ÷ǰ
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øĀĆÿüĉßćǰ________________ǰßČęĂüĉßć________________________________________________ǰ
đîČęĂÜÝćÖǰǰǰ ǰ

ǰđðŨîõćÙđøĊ÷îÿčéìšć÷ǰ

ǰ
ǰ
ǰ

ǰĂČęîǰėǰ(ïĂÖđĀêčñúĀøČĂÙüćöÝĞćđðŨîđóČęĂĔßšðøąÖĂïÖćøóĉÝćøèć)______________________________________ǰ

ǰ

ǰ

ÝċÜđøĊ÷îöćđóČęĂēðøéóĉÝćøèćĒúąĀćÖ×šĂÙüćö×šćÜêšîĕöŠëĎÖêšĂÜĀøČĂĕöŠêøÜ×šĂđìĘÝÝøĉÜðøąÖćøĔéǰǰ×šćóđÝšć÷ĉîéĊĔĀšñú×ĂÜÙĞćøšĂÜîĊĚǰ

đðŨîēöÛąĒúą÷ĉî÷ĂöðäĉïĆêĉêćöøąđïĊ÷ï×ĂÜöĀćüĉì÷ćúĆ÷ìčÖðøąÖćø
úÜßČęĂ________________________________ñĎš÷ČęîÙĞćøšĂÜǰ
ǰ

êøüÝÿĂïóĉÝćøèćǰǰ

ǰ
ÙüćöđĀĘî×ĂÜðøąíćîÿć×ćüĉßć_______________________________________________________________________
ǰ
ǰÿć×ćüĉßć÷ĉîéĊđðŗéÿĂîüĉßćéĆÜÖúŠćüĔĀšĔîüĆîǰ________________ǰđüúćǰ_______________________Āš
ĂÜǰ__________________ǰ
ǰ
ǰ

ǰ
ÝĞćîüîìĊęđðŗéøĆï_______________________ēé÷ÝĆéĂćÝćø÷ŤñĎšÿĂîÙČĂ________________________________________________ǰ
ǰ
ǰ
ǰ
ǰ
ǰ
ǰ
ǰ
ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ Öøčǰèćđ×Ċ÷îßČęĂñĎšÿĂîêĆüïøøÝÜ ǰ
ǰĕöŠĂîčöĆêĉǰđîČęĂÜÝćÖǰ__________________________________________________________________________________ǰ
ǰ
ǰ

ǰ
úÜîćöǰ______________________________ðøąíćîÿć×ćüĉ
ßćǰ
ǰ
ÙüćöđĀĘî×ĂÜÙèïéĊǰÙèą__________________________________________
ǰ
ǰĂîčöĆêĉĔĀšđðŗéÿĂîǰ ǰ
ǰĕöŠĂîčöĆêĉĔĀšđðŗéÿĂîǰǰǰǰǰ
ǰ
ǰ
úÜîćö_______________________________ÙèïéĊǰ
ǰ
ÙüćöđĀĘî×ĂÜøĂÜĂíĉÖćøïéĊòść÷üĉßćÖćø
ǰ
ǰĂîčöĆêĉĔĀšđðŗéÿĂîǰ ǰ
ǰĕöŠĂîčöĆêĉĔĀšđðŗéÿĂîǰ
ǰ
ǰ
úÜîćö_______________________________øĂÜĂíĉÖćøïéĊòść÷üĉßćÖćøǰ
ǰ
ǰ

Āöć÷đĀêč
1. Öćø÷ČęîÙĞćøšĂÜ×Ăđðŗéøć÷üĉßćǰêšĂÜ÷Čęîõć÷Ĕîøą÷ąđüúćìĊęÖĞćĀîéêćöðäĉìĉîüĉßćÖćøǰ
2. đöČęĂÙĞćøšĂÜĂîčöĆêĉǰĔĀšîÿĉ ĉê-îĆÖýċÖþćúÜìąđïĊ÷îđøĊ÷îđĂÜĔîßŠüÜ×ĂÜÖćøúÜìąđïĊ÷îđøĊ÷îǰ
3. îĉÿĉê-îĆÖýċÖþćÙüøúÜìąđïĊ÷îéšü÷êîđĂÜǰĒúąóĉöóŤñúÖćøúÜìąđïĊ÷îđÖĘïĕüšđðŨîĀúĆÖåćîǰ
ǰ
ǰ

îĉÿĉê-îĆÖýċÖþćÿćöćøëêøüÝÿĂïñúÖćø÷ČęîÙĞćøšĂÜĕéšđĂÜìĊęǰhttp://mis.bsru.ac.thǰĀĆü×šĂǰ“ÙĞćøšĂÜĂĂîĕúîŤ”ǰ

ÙĞćøšĂÜ×ĂđðúĊę÷îÿć×ćüĉßć

ÙĞćøšĂÜìĊǰę ǰǰǰǰ__________________ǰ
ǰ

ìï15

üĆîøĆïđøČęĂÜǰ__________________ǰ

öĀćüĉì÷ćúĆ÷øćßõĆäïšćîÿöđéĘÝđÝšćóøą÷ć

üĆîìĊę_______________đéČĂîǰ_________________________ó.ýǰ@@@@@@@@@@@@@@@@@@ǰ
ǰ

×šćóđÝšćǰ(îć÷,ǰîćÜ,ǰîćÜÿćü ǰ__________________________________________øĀĆÿîĆÖýċÖþć______________________ǰ
ǰ

Ùèą___________________________________________ÿć×ćüĉßć________________________________________________ǰ
ǰ

øąéĆïǰ ǰðøĉââćêøĊǰ

ǰðøĉââćēìǰ

ǰðøĉââćđĂÖǰ ǰĂČęîė_____________________________________________ǰ

ǰõćÙðÖêĉǰ

ǰõćÙóĉđýþǰ

ǰ

ðøąđõìÖćøýċÖþćǰ ǰ
ǰ

ÿëćîìĊęìĊęêĉéêŠĂĕéšÖøèĊöĊðŦâĀćǰ__________________________________________________ǰēìøýĆóìŤ____________________ǰ
öĊÙüćöðøąÿÜÙŤ

×ĂđðúĊę÷îÿć×ćüĉßćǰÝćÖǰ_____________@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ǰđðŨîǰ_______________________________________ǰ
×ĂđðúĊę÷îÙèąǰǰǰǰ ǰǰǰǰǰÝćÖǰ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ǰđðŨîǰ______________________________________ǰ
đîČęĂÜÝćÖǰ_______________________________________________________________________________________________ǰ
______________________________________________________________________________________________________ǰ
úÜßČęĂ____________________________________ñĎš÷ČęîÙĞćøšĂÜ

×ĆĚîêĂîÖćøóĉÝćøèć
1. ÿĞćîĆÖüĉì÷ïøĉÖćøĒúąđìÙēîēú÷Ċ
ÿćøÿîđìý
2. ÖĂÜÙúĆÜ
ǰĂćÝćø÷ŤìĊęðøċÖþćǰÿć×ćđéĉö
ǰðøąíćîÿć×ćüĉßćǰÿć×ćđéĉö
ǰðøąíćîÿć×ćüĉßćǰÿć×ćĔĀöŠ
ǰÙèïéĊǰÙèąĔĀöŠ
ǰñĎšĂĞćîü÷ÖćøÿĞćîĆÖÿŠÜđÿøĉöĄ

ñúÖćøóĉÝćøèć

úÜîćö

ǰêøüÝÿĂïĒúšüǰ
ǰêøüÝÿĂïĒúšüĕöŠöĊÙŠćíøøöđîĊ÷öǰ
ǰǰǰǰÖćøýċÖþćÙšćÜǰ
ǰĂîčöĆêĉǰ
ǰĕöŠĂîčöĆêĉǰ____________________ǰ
ǰĂîčöĆêĉǰ
ǰĕöŠĂîčöĆêĉǰ____________________ǰ
ǰĂîčöĆêĉǰ
ǰĕöŠĂîčöĆêĉǰ____________________ǰ
ǰĂîčöĆêĉǰ
ǰĕöŠĂîčöĆêĉǰ____________________ǰ
ǰĂîčöĆêǰĉ
ǰĕöŠĂîčöĆêĉǰ____________________ǰ

đÜČęĂîĕ×ĔîÖćø×ĂđðúĊę÷îÿć×ćüĉßć
1. îĉÿĉê-îĆÖýċÖþćêšĂÜĕöŠöĊÙŠćíøøöđîĊ÷öÖćøýċÖþćÙšćÜǰ
2. îĉÿĉê-îĆÖýċÖþćøĀĆÿ×ċĚîêšîéšü÷ǰǰìĊęðøąÿÜÙŤÝąđðúĊę÷îÿć×ćüĉßćǰÙèąüĉßćǰÿćöćøë÷ČęîÙĞćøšĂÜĕéšĔîõćÙđøĊ÷îìĊęǰǰ×ĂÜðŘÖćøýċÖþćĒøÖǰ
3. đöČęĂÙĞćøšĂÜĕéšøĆïĂîčöêĆ ĉÝąöĊñúĔîõćÙđøĊ÷îëĆéĕðǰ
4. îĉÿĉê-îĆÖýċÖþćìĊęĕéšøĆïÖćøĂîčöĆêĉĔĀšđðúĊę÷îĒðúÜÿć×ćÙèąǰĕöŠÿćöćøëĔßšđðŨîđÜČęĂîĕ×ĔîÖćøđðŗéĀöĎŠđøĊ÷îÖøèĊóĉđýþĕéšǰǰ

îĉÿĉê-îĆÖýċÖþćÿćöćøëêøüÝÿĂïñúÙĞćøšĂÜĕéšđĂÜìĊęǰhttp://mis.bsru.ac.thĀĆü×šĂǰ“ÙĞćøšĂÜĂĂîĕúîŤ”

ÙĞćøšĂÜĒÝšÜ×ĂđøĊ÷îđðŨîõćÙđøĊ÷îÿčéìšć÷

ÙĞćøšĂÜìĊǰę ǰǰǰ__________________ǰ
ǰ

ìï

üĆîøĆïđøČęĂÜǰ__________________ǰ

x Āöéđ×êÿŠÜÙĞćøšĂÜǰđìĂöǰ___/25___ üĆîìĊę _______________
öĀćüĉì÷ćúĆ÷øćßõĆäïšćîÿöđéĘÝđÝšćóøą÷ć
üĆîìĊę_______________đéČĂîǰ_________________________ó.ýǰ@@@@@@@@@@@@@@@@@@ǰ
ǰ

×šćóđÝšćǰ(îć÷,ǰîćÜ,ǰîćÜÿćü ǰ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@øĀĆÿîĆÖýċÖþć________________________ǰ
ßČęĂ-ÿÖčúõćþćĂĆÜÖùþǰ(MR./MS./MRS.)_________________________________________________________________________ǰ
Ùèą___________________________________________ÿć×ćüĉßć_________________________________________________ǰ
øąéĆïǰ ǰðøĉââćêøĊǰ

ǰðøĉââćēìǰ

ǰðøĉââćđĂÖǰ ǰĂČęîė_____________________________________________ǰ

ðøąđõìÖćøýċÖþćǰ ǰ

ǰõćÙðÖêĉǰ

ǰõćÙóĉđýþǰ

ǰ
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ǰ
ǰ
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êøüÝÿĂïóĉÝćøèćǰ
ĂćÝćø÷ŤìĊęðøċÖþć
ĂćÝćø÷ŤìĊęðøċÖþćĕéšßĊĚĒÝÜĀúĆÖđÖèæŤĒúąêøüÝÿĂïñúÖćøđøĊ÷îĔĀšĒÖŠîĉÿĉê-îĆÖýċÖþćĒúšüǰǰ
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ǰ
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ǰ
ǰ

îĉÿĉê-îĆÖýċÖþćÿćöćøëêøüÝÿĂïñúÖćø÷ČęîÙĞćøšĂÜĕéšđĂÜìĊęǰhttp://mis.bsru.ac.thǰĀĆü×šĂǰ“ÙĞćøšĂÜĂĂîĕúîŤ”ǰ

คู่มือการใช้ งานระบบคลังข้ อสอบออนไลน์
สําหรั บนิสิต-นักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ

238 คณะวทยาการจดการ
คคณะวิ
ณะวิทยยาการจั
าการจัดการ
การ : เสนทางสู
เเสสนททางสู
างสบ ณฑต
ัณฑฑิิต ประจาปการศกษา
ปประจํ
ระจําปปกาารศึ
รศึกษษาา ๒๕๕๘
๒๕๕๘

คู่มอื การใช้ งานระบบคลังข้ อสอบออนไลน์
สํ าหรับนิสิต-นักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ
ขันตอนที 1 การเข้าใช้งานระบบเมือเจ้าหน้าทีดูแลระบบเข้าไปที URL ของระบบ จะปรากฏหน้าจอ
หลัก จากนันคลิกปุ่ ม เข้าสู่ ระบบผูใ้ ช้งานทัวไป ดังรู ปที 1

รู ปที 1 หน้าจอหลักของระบบ

คณะวิ
คณะวทยาการจดการ
ณฑต
คณะวทิ ยยาการจั
าการจัดการ
การ : เสนทางสู
เเสสนททางสู
างสบ ัณ
ฑฑิิต ประจาปการศกษา
ปประจํ
ระจําปปกาารศึ
รศึกษษาา ๒๕๕๘
๒๕๕๘
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ขันตอนที 2 เข้าสู่ ระบบโดยการกรอก username และ password และกดปุ่ ม Login เพือเข้าสู่ ระบบดัง
รู ปที 2

รู ปที 2 หน้าจอการเข้าสู่ ระบบหลักของผูใ้ ช้งานทัวไป
** User และ Password จะได้รับจากกรรมการควบคุมการสอบทุกครังทีมีการสอบเท่านัน**

240 คณะวทยาการจดการ
คคณะวิ
ณะวิทยยาการจั
าการจัดการ
การ : เสนทางสู
เเสสนททางสู
างสบ ณฑต
ัณฑฑิิต ประจาปการศกษา
ปประจํ
ระจําปปกาารศึ
รศึกษษาา ๒๕๕๘
๒๕๕๘

ขันตอนที 3 การแสดงรายละเอียดการสอบของแต่ละรายวิชาทีมีสิทธิในการทําแบบทดสอบ
ออนไลน์ของนักศึกษา หากต้องการทําแบบทดสอบ เลือกเข้าสู่ การสอบ ดังรู ปที 3

รู ปที 3 การแสดงรายละเอียดการสอบทีมีสิทธิ ในการทําแบบทดสอบ

คณะวิ
คณะวทยาการจดการ
ณฑต
คณะวทิ ยยาการจั
าการจัดการ
การ : เสนทางสู
เเสสนททางสู
างสบ ัณ
ฑฑิิต ประจาปการศกษา
ปประจํ
ระจําปปกาารศึ
รศึกษษาา ๒๕๕๘
๒๕๕๘

ขันตอนที 4 การทําแบบทดสอบ หากต้องการเริ มทําข้อสอบ เลือกเริ มทําข้อสอบ ดังรู ปที

รู ปที การทําแบบทดสอบ (1)

รู ปที 5 การทําแบบทดสอบ (2)
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242 คณะวทยาการจดการ
คคณะวิ
ณะวิทยยาการจั
าการจัดการ
การ : เสนทางสู
เเสสนททางสู
างสบ ณฑต
ัณฑฑิิต ประจาปการศกษา
ปประจํ
ระจําปปกาารศึ
รศึกษษาา ๒๕๕๘
๒๕๕๘
ขันตอนที 5 หากชุดข้อสอบมีการทดสอบเมาส์ จะมีการทดสอบคลิกซ้าย คลิกขวา และคลิก 2 ครัง
หากมีการทดสอบแป้ นพิมพ์ จะมีการทดสอบการพิมพ์ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และตัวเลข 0-9 และหากมี
การทดสอบการทําแบบทดสอบ จะมีการทดสอบเสมือนทําแบบทดสอบจริ ง จะแสดงดังรู ปที 6-11

รู ปที 6 การทดสอบเมาส์ โดยการคลิกซ้ายทีปุ่ มกด

รู ปที 7 การทดสอบเมาส์ โดยการคลิกขวาทีปุ่ มกด

คณะวิ
คณะวทยาการจดการ
ณฑต
คณะวทิ ยยาการจั
าการจัดการ
การ : เสนทางสู
เเสสนททางสู
างสบ ัณ
ฑฑิิต ประจาปการศกษา
ปประจํ
ระจําปปกาารศึ
รศึกษษาา ๒๕๕๘
๒๕๕๘

รู ปที 8 การทดสอบเมาส์ โดยการคลิกสองครังทีปุ่ มกด

รู ปที 9 การทดสอบแป้ นพิมพ์
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244 คณะวทยาการจดการ
คคณะวิ
ณะวิทยยาการจั
าการจัดการ
การ : เสนทางสู
เเสสนททางสู
างสบ ณฑต
ัณฑฑิิต ประจาปการศกษา
ปประจํ
ระจําปปกาารศึ
รศึกษษาา ๒๕๕๘
๒๕๕๘

รู ปที 10 การทดสอบแป้ นพิมพ์

รู ปที 11 การทดลองการทําแบบทดสอบ

คณะวิ
คณะวทยาการจดการ
ณฑต
คณะวทิ ยยาการจั
าการจัดการ
การ : เสนทางสู
เเสสนททางสู
างสบ ัณ
ฑฑิิต ประจาปการศกษา
ปประจํ
ระจําปปกาารศึ
รศึกษษาา ๒๕๕๘
๒๕๕๘
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ขันตอนที 6 หน้าจอจะแสดงข้อสอบ ถ้าเป็ นข้อสอบแบบปรนัย ในกรณี ทีไม่แน่ใจในคําตอบ ให้
เลือกไม่แน่ใจ และแถบคําตอบจะแสดงตัวอักษรสี เหลือง หากแน่ใจ แถบคําตอบจะแสดงตัวอักษรสี เขียว แต่
ถ้าหากยังไม่ตอบคําตอบ จะแสดงตัวอักษรสี แดง ด้านล่างแถบคําตอบจะแสดงแถบเปอร์ เซ็นต์การตอบ
คําตอบ และจํานวนข้อทังหมดทีทําแล้ว ทําแล้วแต่ไม่แน่ใจ และยังไม่ทาํ ข้อสอบ (โดยแบ่งเป็ นสี เดียวกับ
แถบคําตอบ) จะแสดงดังรู ปที 12-15

รู ปที 12 การทําแบบทดสอบ (1)

รู ปที 13 การทําแบบทดสอบ (2)

246 คณะวทยาการจดการ
คคณะวิ
ณะวิทยยาการจั
าการจัดการ
การ : เสนทางสู
เเสสนททางสู
างสบ ณฑต
ัณฑฑิิต ประจาปการศกษา
ปประจํ
ระจําปปกาารศึ
รศึกษษาา ๒๕๕๘
๒๕๕๘

รู ปที 14 การทําแบบทดสอบ (3)

รู ปที 15 การทําแบบทดสอบ (4)

คณะวิ
คณะวทยาการจดการ
ณฑต
คณะวทิ ยยาการจั
าการจัดการ
การ : เสนทางสู
เเสสนททางสู
างสบ ัณ
ฑฑิิต ประจาปการศกษา
ปประจํ
ระจําปปกาารศึ
รศึกษษาา ๒๕๕๘
๒๕๕๘

รู ปที 16 การแสดงกระดาษคําตอบของทดสอบทังหมด

รู ปที 17 การส่ งข้อสอบ
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248 คณะวทยาการจดการ
คคณะวิ
ณะวิทยยาการจั
าการจัดการ
การ : เสนทางสู
เเสสนททางสู
างสบ ณฑต
ัณฑฑิิต ประจาปการศกษา
ปประจํ
ระจําปปกาารศึ
รศึกษษาา ๒๕๕๘
๒๕๕๘

ขันตอนที 7 การแสดงผลคะแนน เมื อส่ ง ข้อ สอบแล้ว ระบบจะแสดงผลคะแนนของผู ้ส อบ
ประกอบด้วย ชือผูส้ อบ, วิชา, ชื อการสอบ, จํานวนข้อ, คะแนนสอบทีได้, จํานวนข้อทีตอบถูก และจํานวน
ข้อทีตอบผิด ดังรู ปที 18

รู ปที 18 การแสดงผลการสอบ

คณะวิ
คณะวทยาการจดการ
ณฑต
คณะวทิ ยยาการจั
าการจัดการ
การ : เสนทางสู
เเสสนททางสู
างสบ ัณ
ฑฑิิต ประจาปการศกษา
ปประจํ
ระจําปปกาารศึ
รศึกษษาา ๒๕๕๘
๒๕๕๘
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ขันตอนที 8 การแสดงผลคะแนน หากต้องการเรี ยกดูผลการสอบ เลื อกดูผลการสอบหลังชื อการ
สอบทีต้องการ จะแสดงผลการสอบ ดังรู ปที 19 และ 20

รู ปที 19 การแสดงผลการสอบ (1)

รู ปที 20 การแสดงผลการสอบ (2)

บันทึกผูเรียน
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