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หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551)
1. ชือ่ หลักสูตร
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
Doctor of Public Administration Program
2. ชือ่ ปริญญา
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
Doctor of Public Administration
รป.ด.
D.P.A.
3. หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ
ั ฑิต
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบณ
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
4. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
4.1 ปรัชญาเชิงอุดมการณ์ในการเปิดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
4.1.1 เพือ่ พัฒนาองค์ความรูใ้ นสาขารัฐประศาสนศาสตร์
ในปัจจุบนั องค์ความรูท้ างด้านรัฐประศาสนศาสตร์ทน่ี ำมาใช้ในประเทศไทย ส่วนใหญ่
เป็นองค์ความรูซ้ ง่ึ ได้รบั ถ่ายทอดจากสังคมตะวันตก ประกอบด้วยองค์ความรู้ ทัง้ ทีม่ ลี กั ษณะเป็นสากล
และที ่ ม ี ล ั ก ษณะจำกั ด ทางวั ฒ นธรรม (Culture Bound) ดั ง นั ้ น ในการนำทฤษฎี ข องตะวั น ตก
มาประยุกต์ใช้แต่เพียงประการเดียวย่อมไม่สามารถช่วยให้การพัฒนาประเทศไทยสามารถยืนหยัด
พึง่ พาตัวเองได้ รวมทัง้ นักวิชาการไทยยังไม่สามารถพัฒนาบทบาทฐานะของ "ความเป็นผูน้ ำทางปัญญา"
ได้โดยสมบูรณ์ การเสริมสร้างองค์ความรู้ซึ่งมีฐานคติสอดคล้องกับสังคมไทย จึงเป็นหลักการที่พึง
ปรารถนา โดยพยายามสร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ที่มีคุณค่าทั้งทางทฤษฎีและปฎิบัติ
เพื่อนำไปใช้เป็นแกนนำในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต จากเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าว
การศึกษาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต จึงมุ่งเน้นในการสรรค์สร้างความสามารถ
ของนักศึกษาในแง่ของการริเริม่ สร้างองค์ความรูต้ า่ ง ๆ โดยผ่านทางกระบวนองค์ความรูต้ า่ งๆ การวิเคราะห์
สังเคราะห์และประยุกต์ใช้องค์ความรูท้ างรัฐประศาสนศาสตร์ให้เหมาะสมกับการพัฒนาประเทศ
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4.1.2 เพือ่ สนองความต้องการในการศึกษาระดับดุษฎีบณ
ั ฑิต
ปัจจุบนั สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้ผลิตบัณฑิตทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์
ออกไปแล้วเป็นจำนวนมาก โดยมุ่งหวังให้มหาบัณฑิตเหล่านั้นไปรับใช้ประเทศในฐานะนักบริหาร
จนกระทัง่ ถึงปัจจุบนั ได้มกี ารเรียกร้องจากบรรดาศิษย์เก่าทีท่ ำงานด้านวิชาการในหน่วยงานต่างๆ โดยเห็นว่า
ในอนาคตการใช้ความรู้ในการพัฒนาประเทศนั้น จำเป็นต้องอาศัยองค์ความรู้และความสามารถ
ในการประยุกต์ใช้ในระดับทีส่ งู มาก เพราะสังคมในอนาคตจะเป็นสังคมแห่งความรูแ้ ละการเรียนรู้ ดังนัน้
เพือ่ เป็นการตอบสนองข้อเรียกร้องดังกล่าว คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
จึงสมควรจัดให้มกี ารศึกษาในระดับสูงขึน้ ไปเพือ่ จะได้ใช้เป็นรากฐานในการรองรับการพัฒนาประเทศในอนาคต
นอกจากนัน้ ในกระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ ซึง่ มีหน่วยงานทางด้านวิชาการสังกัดอยู่
หน่วยงานเหล่านัน้ ก็มคี วามจำเป็นทีจ่ ะต้องพัฒนาบุคลากรทีท่ ำหน้าทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารให้มคี วามรูอ้ ย่างลึกซึง้
ในด้านรัฐประศาสนศาสตร์ในระดับดุษฎีบณ
ั ฑิต เพือ่ ให้การปฏิบตั งิ านของส่วนราชการนัน้ สามารถบรรลุ
เป้าประสงค์ทต่ี ง้ั ไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้พจิ ารณาแล้วเห็นว่า ขณะนีส้ ถาบันมีขดี ความสามารถสูง
อย่างเพียงพอที่จะผลิตบัณฑิตในระดับนี้ได้ เนื่องจากได้มีการสั่งสมประสบการณ์ทั้งในด้านการเรียน
การสอน และการวิจยั มาเป็นเวลาอันสมควร จึงเห็นสมควรทีจ่ ะดำเนินการเปิดหลักสูตรดุษฎีบณ
ั ฑิตขึน้
ในสาขาที ่ จ ะอำนวยความสะดวกและสนองความต้ อ งการในการพั ฒ นาประเทศอย่ า งจริ ง จั ง
จึงได้พิจารณาเปิดหลักสูตรที่สถาบันมีความพร้อมด้านบุคลากรและทรัพยากรอยู่แล้ว คือ หลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
หลักสูตรดังกล่าวนีจ้ ะมุง่ เน้นการศึกษาโดยเน้นหนักการพัฒนาองค์ความรูใ้ หม่ควบคูไ่ ป
กับการวิเคราะห์วจิ ยั ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ทเ่ี กีย่ วข้องโดยตรงกับปรากฎการณ์ในการพัฒนาประเทศ
4.1.3 เพือ่ สนองบทบาทของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ทจ่ี ะพัฒนาตัวเองไปสูส่ ถาบันชัน้ นำในการ
เน้นหนักการผลิตองค์ความรู้ มากกว่าการให้บริการองค์ความรู้เป็นสำคัญดังผ่านมาโดยหลักสูตรนี้
จะทำให้การศึกษาวิจัยของคณะมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวิจัยที่เจาะลึกเข้าไป
ในแขนงวิชาต่าง ๆ ทีจ่ ำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ คณะรัฐประศาสนศาสตร์หวังว่าหลักสูตรนีจ้ ะมีสว่ น
อย่ า งสำคั ญ ในการดำรงฐานะความเป็ น ผู ้ น ำทางด้ า นรั ฐ ประศาสนศาสตร์ ทั ้ ง ในระดั บ ประเทศ
และภูมภิ าคเอาไว้ให้ได้
4.2 ปรัชญาการเรียนการสอนของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
การเปิดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต ได้คำนึงถึงสภาวะต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
4.2.1 พิจารณาสภาพปัญหาในสังคมไทย เป็นศูนย์กลางในการศึกษา โดยครอบคลุมทัง้ ในอดีต
ปัจจุบัน และอนาคต ในลักษณะที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กับการพัฒนาประเทศและกระแส โลกาภิวัตน์
โดยเน้นความคิดทางด้านสหวิทยาการระหว่างสาขาวิชาต่างๆ เช่น สาขาสังคมวิทยา เศรษฐศาสตร์ การเมือง
และการบริหาร เป็นต้น
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4.2.2 พิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาทางด้านการพัฒนาโดยอาศัยการศึกษา วิจยั ทดสอบ และ
ประยุกต์ใช้องค์ความรูต้ ามหลักทฤษฎีในสภาพสังคมไทย
เมื่อได้คำนึงถึงสภาวะดังกล่าวข้างต้น สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จึงได้เปิดหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต โดยแยกกลุม่ วิชาทีเ่ น้นความชำนาญออกเป็น 7 สาขาวิชาเอกด้วยกัน คือ
1. การบริหารองค์การ
2. การบริหารทรัพยากรมนุษย์
3. การบริหารการเงินและการคลัง
4. นโยบายสาธารณะ
5. การปกครองท้องถิน่
6. การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
7. การบริหารงานยุตธิ รรมทางอาญา
4.3 วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต มีดงั นี้
1) เพือ่ ผลิตรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตทีเ่ ป็นผูม้ คี วามรูเ้ ป็นเลิศทางวิชาการทางด้าน
รัฐประศาสนศาสตร์
2) เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความเป็นผู้นำทางวิชาการ สามารถนำความรู้มาชี้แนะ
เพือ่ แก้ไขปัญหาตลอดจนพัฒนาหน่วยงานและประเทศชาติ
3) เพือ่ ส่งเสริมให้นกั ศึกษาเป็นผูท้ ม่ี คี วามใส่ใจในการแสวงหาความรูใ้ หม่ๆ ตลอดจน
มีคณ
ุ ธรรมและสร้างประโยชน์ให้แก่สงั คม
5. คุณสมบัตขิ องผูเ้ ข้าศึกษา
5.1 แบบ 1.1
5.1.1 รับจากผูส้ มัครทีท่ ำงานในสายวิชาการ เช่น อาจารย์ นักวิชาการ หรือนักวิจยั ในมหาวิทยาลัย
วิทยาลัย หรือสถาบันทางวิชาการอื่น ๆ ที่ทำการสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือทำการวิจัย
หรือให้บริการทางวิชาการในสาขารัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาอืน่ ๆทีเ่ กีย่ วข้องกับรัฐประศาสนศาสตร์
ตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาเห็นสมควร โดยต้องมีประสบการณ์การทำงานในสาย
วิชาการดังกล่าวมาแล้วไม่ตำ่ กว่า 5 ปี
5.1.2 มีความรูภ้ าษาอังกฤษตามเกณฑ์ทส่ี ถาบันกำหนด
5.1.3 สำเร็จการศึกษาปริญญามหาบัณฑิตจากสถาบันที่ได้รับการรับรองจาก สกอ. ทาง
สาขารัฐประศาสนศาสตร์ การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน บริหารธุรกิจ หรือสาขาบริหารด้านอื่นๆ
ทีค่ ณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาเห็นสมควร
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5.1.4 ได้แต้มเฉลีย่ สะสมในระดับปริญญามหาบัณฑิตอย่างน้อย 3.5 จากระบบ 4 แต้มหรือเทียบเท่า
ในกรณีขาดคุณสมบัติดังกล่าว คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจพิจารณารับสมัครได้ ทั้งนี้ โดยต้อง
พิจารณาจากการมีความรู้ ความสามารถ และมีผลงานทางวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ดเี ด่น แต่ทง้ั นี้
ต้องมีแต้มเฉลีย่ สะสมในระดับปริญญามหาบัณฑิตอย่างน้อย 3.2 จากระบบ 4 แต้ม หรือเทียบเท่า
5.1.5 มีหนังสือรับรองว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิตจากอาจารย์ที่
เคยสอนในระดับบัณฑิตหรือมหาบัณฑิต หรืออาจารย์ที่ปรึกษาและ/หรือผู้บังคับบัญชา จำนวน
ไม่นอ้ ยกว่า 3 คน
5.1.6 สามารถอุทิศเวลาให้กับการศึกษาค้นคว้าได้เต็มเวลาจนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ในกรณีทร่ี บั ราชการหรือทำงานอืน่ ๆ เต็มเวลา ให้ทำหนังสืออนุญาตให้ลาศึกษาเต็มเวลาจากผูบ้ งั คับบัญชา
ระดับอธิบดีหรือเทียบเท่ามาแสดงเป็นหลักฐานโดยจะต้องลาศึกษาเต็มเวลาเป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี ในปีการศึกษาแรก
เพือ่ ให้มเี วลาเต็มทีใ่ นการเตรียมสอบคุณสมบัติ และจัดเตรียมวิทยานิพนธ์
5.1.7 ผ่านกระบวนการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตร ตามกฎ ข้อบังคับ และระเบียบ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
5.1.8 นักศึกษาทีพ่ น้ สภาพการเป็นนักศึกษา เพราะสอบไม่ผา่ นในกระบวนการเรียนทีก่ ำหนด
ไว้ ไม่มสี ทิ ธิสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรนีอ้ กี
5.1.9 มีคุณสมบัติอื่น ๆ เพิ่มเติม ตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
5.2 แบบ 2.1
5.2.1 มีความรูภ้ าษาอังกฤษในระดับทีส่ ามารถใช้งานในด้านการเรียนได้ โดยต้องเป็นไปตาม
มาตรฐานตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนด ผู้ที่มีความรู้ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนด จะต้อง
ปรับปรุงมาตรฐานความรู้ให้ได้ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนด มิฉะนั้น
ถือว่าขาดคุณสมบัติ
ในกรณีความรูภ้ าษาอังกฤษ ผูส้ มัครต้องมีความรูภ้ าษาอังกฤษตามเกณฑ์ทส่ี ถาบันกำหนด
5.2.2 สำเร็จการศึกษาปริญญามหาบัณฑิต จากสถาบันที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก
สกอ. ทางสาขารัฐประศาสนศาสตร์ การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน บริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
สาธารณสุข ศึกษาศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือสาขาด้านอื่นที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณา
เห็นสมควร
5.2.3 ได้แต้มเฉลีย่ สะสมในระดับปริญญามหาบัณฑิตอย่างน้อย 3.5 จากระบบ 4 แต้มหรือเทียบเท่า
ในกรณีขาดคุณสมบัตดิ งั กล่าว คณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจพิจารณารับสมัครได้ ทัง้ นี้ โดยต้อง
พิจารณาจากการมีความรู้ ความสามารถ และมีผลงานทางวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ดีเด่น
แต่ทง้ั นีต้ อ้ งมีแต้มเฉลีย่ สะสมในระดับปริญญามหาบัณฑิตอย่างน้อย 3.2 จากระบบ 4 แต้ม หรือเทียบเท่า
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5.2.4 มีหนังสือรับรองว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิต จากอาจารย์
ที่เคยสอนในระดับบัณฑิตหรือมหาบัณฑิต หรืออาจารย์ที่ปรึกษา และ/หรือผู้บังคับบัญชาจำนวน
ไม่นอ้ ยกว่า 3 คน
5.2.5 สามารถอุทิศเวลาให้กับการศึกษาค้นคว้าได้เต็มเวลาจนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ในกรณีทร่ี บั ราชการหรือทำงานอืน่ ๆ เต็มเวลา ให้ทำหนังสือขออนุญาตให้ลาศึกษาเต็มเวลาจากผูบ้ งั คับบัญชา
ระดับอธิบดีหรือเทียบเท่ามาแสดงเป็นหลักฐาน
ในกรณีไม่สามารถลาศึกษาเต็มเวลาได้ จะต้องมีหนังสือรับรองจากผูบ้ ังคับบัญชา โดยให้การ
รับรองว่าจะสนับสนุนผูส้ มัครให้เรียนได้ตามเวลาทีค่ ณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนด และในกรณี
นี้ผู้สมัครเมื่อได้รับเข้าเป็นนักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิตในภาคการศึกษาปกติ
และไม่เกิน 3 หน่วยกิต ในภาคฤดูรอ้ น
5.2.6 ผ่านกระบวนการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรตามกฎ ข้อบังคับและระเบียบของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
5.2.7 นักศึกษาทีพ่ น้ สภาพการเป็นนักศึกษา เพราะสอบไม่ผา่ นในกระบวนการเรียนทีก่ ำหนดไว้
ไม่มสี ทิ ธิสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรนีอ้ กี
5.2.8 มีคณ
ุ สมบัตอิ น่ื ๆ เพิม่ เติม ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
6. หลักสูตร
6.1 จำนวนหน่วยกิต
แบบ 1.1 เป็นแผนการศึกษาทีเ่ น้นการวิจยั โดยมีการทำวิทยานิพนธ์ไม่นอ้ ยกว่า 48 หน่วยกิต
และอาจมีการเรียนรายวิชาเพิม่ เติมก็ได้ โดยไม่นบั หน่วยกิต
แบบ 2.1 เป็นแผนการศึกษาทีเ่ น้นการวิจยั และมีการศึกษารายวิชาเพิม่ เติม โดยต้องทำ
วิทยานิพนธ์ไม่นอ้ ยกว่า 36 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาไม่นอ้ ยกว่า 30 หน่วยกิต
6.2 องค์ประกอบของหลักสูตร
วิชา
แบบ 1.1
แบบ 2.1
1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
2 วิชา 6 หน่วยกิต
2 วิชา 6 หน่วยกิต
(ไม่นบั หน่วยกิต)
(ไม่นบั หน่วยกิต)
2. หมวดวิชาหลัก
อาจให้มกี ารเรียนเพิม่ เติม
18 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเอก
โดยไม่นบั หน่วยกิตก็ได้
12 หน่วยกิต
4. สอบคุณสมบัติ
ต้องสอบให้ผา่ นภายใน
สอบหลังจากเรียนรายวิชาครบ
ปีการศึกษาที่ 1
30 หน่วยกิต
5. วิทยานิพนธ์
48 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต
รวม
48 หน่วยกิต
66 หน่วยกิต
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6.3 รายวิชา
6.3.1 หมวดวิชาเสริมพืน้ ฐาน นักศึกษาตามหลักสูตรนี้ จะต้องมีความรูด้ า้ นภาษาอังกฤษ
อย่างเพียงพอแก่ความจำเป็นในการศึกษา หากนักศึกษาคนใดมีความรู้ไม่เพียงพอ (เทียบเท่าวัดด้วย
ข้อสอบ TOEFL/ITP ต่ำกว่า 550 คะแนน หรือการสอบแบบใช้คอมพิวเตอร์ ต่ำกว่า 213 หรือการสอบ
แบบ Internet-bases(IBT) ต่ำกว่า 79 หรือ ได้ผลการสอบ IELTS ต่ำกว่า 6.5) จะต้องเรียนเสริมจนสอบ
ผ่านในหมวดวิชาเสริมพืน้ ฐาน
หมวดวิชาเสริมพืน้ ฐานของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ประกอบด้วย
(1) ภส. 4003 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการขัน้ สูง
3 หน่วยกิต
(หากได้รบั ผลการศึกษาต่ำกว่า B ต้องลงทะเบียนเรียนวิชา ภส. 4012)
(2) ภส. 4012 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
แบบบูรณาการ
3 หน่วยกิต
(3) ภส. 6000 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษระดับสูง
สำหรับบัณฑิตศึกษา
3 หน่วยกิต
(หากได้รบั ผลการศึกษาต่ำกว่า B ต้องลงทะเบียนเรียนวิชา ภส. 6001)
(4) ภส. 6001 การซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ
3 หน่วยกิต
ระดับสูงสำหรับบัณฑิตศึกษา
อนึง่ นักศึกษาระดับปริญญาเอกสามารถได้รบั การยกเว้นการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
เสริมพืน้ ฐาน ต้องมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี้
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และ/หรือระดับปริญญาโทจากสถาบัน
การศึกษาภายในประเทศในหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ โดยสำเร็จการศึกษา
มาแล้วไม่เกิน 3 ปี นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา โดยได้คะแนนเฉลีย่ สะสมไม่ตำ่ กว่า 2.75 ในระดับปริญญาตรี
และ 3.25 ในระดับปริญญาโท หรือ
2. เป็นผู้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ โดยต้องเป็นผู้มีถิ่นกำเนิดและที่อยู่ถาวร
ในประเทศทีใ่ ช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ดว้ ย หรือ
3. ได้รบั ผลการสอบ TOEFL ตัง้ แต่ 550 ขึน้ ไป หรือในการสอบแบบใช้คอมพิวเตอร์
ได้ผลตั้งแต่ 213 ขึ้นไป หรือในการสอบแบบ Internet-bases(IBT) ได้ผลคะแนนตั้งแต่ 79 ขึ้นไป
หรือได้ผลการสอบ IELTS ตัง้ แต่ระดับ 6.5 ขึน้ ไป ไม่เกิน 2 ปี
6.3.2 หมวดวิชาหลัก นักศึกษาในหลักสูตรแบบ 2.1 จะต้องศึกษารายวิชาต่อไปนี้
อย่างน้อย 18 หน่วยกิต
*(1)รศ. 8000 ทฤษฎีการจัดการภาครัฐ
3 หน่วยกิต
(2) รศ. 8001 การวิเคราะห์องค์การและการจัดการ
3 หน่วยกิต
(3) รศ. 8002 การบริหารทรัพยากรมนุษย์เพือ่ ความเป็นเลิศ
3 หน่วยกิต
(4) รศ. 8003 การบริหารการเงินการคลังและระบบสถาบันการเงิน
3 หน่วยกิต
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(5) รศ. 8004 การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ
3 หน่วยกิต
*(6) รศ. 8100 ปรัชญาการวิจยั ทางรัฐประศาสนศาสตร์
3 หน่วยกิต
*(7) รศ. 8101 การวิจยั เชิงปริมาณ 1
3 หน่วยกิต
(8) รศ. 8102 การวิจยั เชิงปริมาณ 2
3 หน่วยกิต
(9) รศ. 8103 การวิจยั เชิงคุณภาพ
3 หน่วยกิต
หมายเหตุ วิชา รศ. 8000, 8100 และวิชา 8101 เป็นวิชาบังคับทีก่ ำหนดให้นกั ศึกษาทุกคนเรียน
ในหมวดนี้
6.3.3 หมวดวิชาเอก หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต มีสาขาวิชาเอก 7 สาขาดังนี้
(1) การบริหารองค์การ (Organization and Management)
(2) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management)
(3) การบริหารการเงินและการคลัง (Financial and Fiscal Management)
(4) นโยบายสาธารณะ (Public Policy)
(5) การปกครองท้องถิน่ (Local Government)
(6) การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน (Public and Private Management)
(7) การบริหารงานยุตธิ รรมทางอาญา (Criminal Justice)
ดังมีรายละเอียดรายวิชาในแต่ละสาขาวิชาเอก ดังนี้
6.3.3.1 สาขาวิชาเอกการบริหารองค์การ (Organization and Management)
นักศึกษาทีเ่ ลือกสาขานี้ จะต้องศึกษารายวิชาดังต่อไปนี้ อย่างน้อย 12 หน่วยกิต สำหรับแบบ 2.1
(1) รศ. 8301 องค์การและการจัดการเพือ่ ความได้เปรียบ
3 หน่วยกิต
ในการแข่งขัน
(2) รศ. 8302 การจัดการระหว่างประเทศ
3 หน่วยกิต
(3) รศ. 8303 เทคนิคการจัดการสมัยใหม่
3 หน่วยกิต
(4) รศ. 8304 การจัดการคุณภาพ
3 หน่วยกิต
(5) รศ. 8305 สัมมนาการวิจยั และพัฒนาการบริหารองค์การ 3 หน่วยกิต
(6) รศ. 8005 การศึกษาตามแนวแนะ
3 หน่วยกิต
บุพวิชา รศ. 8001
6.3.3.2 สาขาวิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management)
นักศึกษาทีเ่ ลือกสาขานี้ จะต้องศึกษารายวิชาดังต่อไปนี้ อย่างน้อย 12 หน่วยกิต สำหรับแบบ 2.1
(1) รศ. 8401 กลยุทธ์ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์
3 หน่วยกิต
(2) รศ. 8402 องค์การแห่งการเรียนรูแ้ ละการพัฒนา
3 หน่วยกิต
ขีดความสามารถ
(3) รศ. 8403 กลยุทธ์ในการบริหารค่าตอบแทนแบบจูงใจ 3 หน่วยกิต
เพือ่ การแข่งขัน
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(4) รศ. 8404 กลยุทธ์ในการประเมินบุคคลและการประเมิน 3 หน่วยกิต
ผลการปฏิบตั งิ าน
(5) รศ. 8405 สัมมนาการวิจยั และพัฒนาการบริหาร 3 หน่วยกิต
ทรัพยากรมนุษย์
(6) รศ. 8005 การศึกษาตามแนวแนะ
3 หน่วยกิต
บุพวิชา รศ. 8002
6.3.3.3 สาขาวิชาเอกการบริหารการเงินและการคลัง (Financial and Fiscal Management)
นักศึกษาทีเ่ ลือกสาขานี้ จะต้องศึกษารายวิชาดังต่อไปนีอ้ ย่างน้อย 12 หน่วยกิต สำหรับแบบ 2.1
(1) รศ. 8501 นโยบายและการบริหารภาษีอากร
3 หน่วยกิต
(2) รศ. 8502 การจัดการรายจ่ายสาธารณะและการงบประมาณ 3 หน่วยกิต
(3) รศ. 8503 การจัดการและการวิเคราะห์ทางการเงิน
3 หน่วยกิต
(4) รศ. 8504 การบริหารการเงินระหว่างประเทศ
3 หน่วยกิต
(5) รศ. 8505 สัมมนาการวิจยั และพัฒนาการบริหารการเงิน 3 หน่วยกิต
และการคลัง
(6) รศ. 8005 การศึกษาตามแนวแนะ
3 หน่วยกิต
บุพวิชา รศ. 8003
6.3.3.4 สาขาวิชาเอกนโยบายสาธารณะ (Public Policy) นักศึกษาทีเ่ ลือกสาขานี้
จะต้องศึกษารายวิชาดังต่อไปนีอ้ ย่างน้อย 12 หน่วยกิต สำหรับแบบ 2.1
(1) รศ. 8601 การนำนโยบายไปปฏิบตั แิ ละการประเมินผล 3 หน่วยกิต
นโยบาย
(2) รศ. 8602 กระบวนการนโยบายสาธารณะในประเทศไทย 3 หน่วยกิต
การวิเคราะห์ผลกระทบ
(3) รศ. 8603 การวิเคราะห์นโยบายการเงินและการคลัง
3 หน่วยกิต
(4) รศ. 8604 การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์
3 หน่วยกิต
(5) รศ. 8605 สัมมนาการวิจยั และพัฒนานโยบายสาธารณะ 3 หน่วยกิต
(6) รศ. 8005 การศึกษาตามแนวแนะ
3 หน่วยกิต
บุพวิชา รศ. 8004
6.3.3.5 สาขาวิชาเอกการปกครองท้องถิน่ (Local Government)นักศึกษาทีเ่ ลือกสาขา
วิชานีจ้ ะต้องศึกษารายวิชาดังต่อไปนีอ้ ย่างน้อย 12 หน่วยกิต สำหรับแบบ 2.1
(1) รศ. 8701 การปกครองท้องถิน่ สมัยใหม่
3 หน่วยกิต
(2) รศ. 8702 การปกครองท้องถิน่ เปรียบเทียบ
3 หน่วยกิต
(3) รศ. 8703 การจัดการในการปกครองท้องถิน่
3 หน่วยกิต
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(4) รศ. 8704 เทคนิคการวัดและการปรับปรุงบริการท้องถิน่ 3 หน่วยกิต
(5) รศ. 8705 สัมมนาการวิจยั และพัฒนาการปกครองท้องถิน่ 3 หน่วยกิต
(6) รศ. 8005 การศึกษาตามแนวแนะ
3 หน่วยกิต
6.3.3.6 สาขาวิชาเอกการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน (Public and Private Management)
นักศึกษาทีเ่ ลือกสาขาวิชานี้ จะต้องศึกษารายวิชาดังต่อไปนีอ้ ย่างน้อย 12 หน่วยกิต สำหรับแบบ 2.1
(1) รศ. 8801 การเงินและการตลาดการเงิน
3 หน่วยกิต
(2) รศ. 8802 การจัดการนโยบายและกลยุทธ์การแข่งขัน
3 หน่วยกิต
(3) รศ. 8803 การปรับโครงสร้างและการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ 3 หน่วยกิต
(4) รศ. 8804 รัฐบาลและการกำหนดนโยบายของธุรกิจ
3 หน่วยกิต
(5) รศ. 8805 สัมมนาการวิจยั และพัฒนาการจัดการภาครัฐ 3 หน่วยกิต
และภาคเอกชน
(6) รศ. 8005 การศึกษาตามแนวแนะ
3 หน่วยกิต
6.3.3.7 สาขาวิชาเอกการบริหารงานยุตธิ รรมทางอาญา (Criminal Justice) นักศึกษา
ทีเ่ ลือกสาขาวิชานี้ จะต้องศึกษารายวิชาดังต่อไปนีอ้ ย่างน้อย 12 หน่วยกิต สำหรับแบบ 2.1
(1) รศ. 8901 อาชญาวิทยาระดับสูง
3 หน่วยกิต
(2) รศ. 8902 นโยบายการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม 3 หน่วยกิต
(3) รศ. 8903 เหยือ่ วิทยา
3 หน่วยกิต
(4) รศ. 8904 ทฤษฎีและการวิจยั การบำบัดผูก้ ระทำผิด
3 หน่วยกิต
(5) รศ. 8905 สัมมนาการวิจยั และพัฒนาการบริหารงาน
3 หน่วยกิต
ยุตธิ รรมทางอาญา
(6) รศ. 8005 การศึกษาตามแนวแนะ
3 หน่วยกิต
6.3.4 รศ. 9900 วิทยานิพนธ์ นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนทำวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า
48 หน่วยกิต ในแบบ 1.1 และไม่นอ้ ยกว่า 36 หน่วยกิตในแบบ 2.1
7. สาระสังเขปรายวิชา
สาระสังเขปรายวิชาและข้อกำหนดเกีย่ วกับบุพวิชาต่างๆ ของหลักสูตร
หมวดวิชาเสริมพืน้ ฐาน
ภส. 4003 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการขัน้ สูง
3 หน่วยกิต
LC. 4003 Advanced Integrated English Language Skills Development
เนือ้ หาและกิจกรรมเน้นการบูรณาการทักษะทัง้ 4 ทักษะ คือ การฟัง การพูด การอ่านและการเขียน
ส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอหน้าชั้นเป็นกลุ่มย่อย การเขียนสรุป
เพือ่ จับประเด็นสำคัญ การเขียนรายงานและการวิจยั โดยผูบ้ รรยายอาจมอบหมายงานกลุม่ ตามความเหมาะสม
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ภส. 4012 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
3 หน่วยกิต
LC. 4012 Remedial Integrated English Language Skills Development
ฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเพิ่มเติมและซ่อมเสริมทักษะดังกล่าว สำหรับ
นักศึกษาที่ยังบกพร่องในการเรียนวิชา ภส. 4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ หรือ
ภส. 4003 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการขั้นสูง เพื่อปรับปรุงความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สาร ด้วยการสอนและฝึกในลักษณะเฉพาะบุคคล
ภส. 6000 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษระดับสูงสำหรับบัณฑิตศึกษา
3 หน่วยกิต
LC. 6000 Advanced Reading and Writing in English for Graduate Studies
ทบทวนกลวิธที จ่ี ำเป็นต่อการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการประกอบด้วยความรูท้ างด้าน
โครงสร้างประโยค ศัพท์ทว่ั ไปและศัพท์เฉพาะสาขาวิชา ความสัมพันธ์ของเนือ้ หาภายในอนุเฉทและเรือ่ งทีอ่ า่ น
ภส. 6001 การซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษระดับสูงสำหรับบัณฑิตศึกษา 3 หน่วยกิต
LC. 6001 Remedial Advanced Reading and Writing in English for Graduate Studies
ฝึกการอ่านเพิ่มเติมและซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาที่ยัง
บกพร่องในการเรียนวิชา ภส. 6000 เพื่อปรับปรุงความสามารถทางการอ่านและการเขียนภาษา
อังกฤษเชิงวิชาการ ด้วยการสอนและฝึกในลักษณะเฉพาะบุคคล
หมวดวิชาหลัก
รศ. 8000 ทฤษฎีการจัดการภาครัฐ
3 หน่วยกิต
PA. 8000 Public Management Theory
ศึกษาถึงปรัชญา ทฤษฎีและแนวคิดการจัดการภาครัฐ ขอบเขตการศึกษาครอบคลุมถึงหลักการ
พืน้ ฐานธรรมาภิบาลกับการจัดการภาครัฐ และผลลัพธ์ของการจัดการภาครัฐ โดยมีจดุ เน้นเรือ่ งประโยชน์
สาธารณะ ความเสมอภาคและความเป็นธรรมในสังคม คุณภาพชีวิตและความผาสุกของประชาชน
ศึกษาถึงวิวฒ
ั นาการและพลวัตรของแนวคิดการจัดการภาครัฐร่วมสมัย ความสัมพันธ์ระหว่างการเมือง
กฎหมายมหาชนกับการจัดการภาครัฐ ปฏิสัมพันธ์ของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
กับการจัดบริการสาธารณะ การบูรณาการองค์ความรู้ของสาขาวิชาในแนวสหวิทยาการการสังเคราะห์
องค์ความรูแ้ ละกระบวนทัศน์ใหม่ในการจัดการภาครัฐในบริบทของสังคมไทยและแนวทางทีเ่ ป็นสากล
รศ. 8001 การวิเคราะห์องค์การและการจัดการ
3 หน่วยกิต
PA. 8001 Analysis of Organization and Management
ศึกษาเทคนิคและทฤษฎีตา่ ง ๆ ในการวิเคราะห์ เพือ่ ให้เข้าใจองค์การและการจัดการอย่าง ลึกซึง้
เช่น การวิเคราะห์จ ุดแข็งจุดอ่อนของโครงสร้างองค์การและกระบวนการจัดการ วิเคราะห์ท ีม
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วิเคราะห์พฤติกรรมและวัฒนธรรม วิเคราะห์ภาวะผู้นำ วิเคราะห์แผนและกลยุทธ์ วิเคราะห์กระบวนการปฏิบัติงาน วิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผล วิเคราะห์สารสนเทศ วิเคราะห์ความขัดแย้ง
วิเคราะห์สง่ิ แวดล้อม วิเคราะห์ตลาด วิเคราะห์ผบู้ ริโภค วิเคราะห์ความสำเร็จและล้มเหลว เป็นต้น
รศ. 8002 การบริหารทรัพยากรมนุษย์เพือ่ ความเป็นเลิศ
3 หน่วยกิต
PA. 8002 Human Resource Management for Excellence
ศึกษาแนวคิดการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 วิเคราะห์ความเชือ่ มโยงของกลยุทธ์
ขององค์การและกลยุทธ์การบริหารคน อันได้แก่ กลยุทธ์ในการจ้างงาน กลยุทธ์ในการใช้คนให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด กลยุทธ์ในการจูงใจให้คนมีความรักและผูกพันต่อองค์การ วิเคราะห์การดำเนิน
บทบาทที่ควรจะเป็นของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะบทบาทในการเป็นผู้ร่วมกำหนด กลยุทธ์
และบทบาทของผูร้ ว่ มสร้างการเปลีย่ นแปลงให้องค์การ ศึกษาความเปลีย่ นแปลงขององค์การในอนาคต
ลั ก ษณะงานที ่ เ ปลี ่ ย นแปลงในอนาคต และลั ก ษณะของบุ ค ลากรที ่ อ งค์ ก ารต้ อ งการในอนาคต
ศึ ก ษาระบบการจ่ า ยค่ า ตอบแทนและระบบการประเมิ น ผล พฤติ ก รรมและการปฏิ บ ั ต ิ ง าน
เพือ่ สร้างให้องค์การมีความสามารถในการแข่งขัน
รศ. 8003 การบริหารการเงินการคลังและระบบสถาบันการเงิน
3 หน่ ว ยกิ ต
PA. 8003 Fiscal and Financial Systems and Institution Management
ศึกษาโครงสร้างของระบบการเงินและการคลังของประเทศ โครงสร้างของรายรับและรายจ่าย
ของรัฐบาล แนวทางการดำเนินนโยบายการเงินและการคลังของรัฐบาล ซึง่ รวมถึงนโยบายด้านรายจ่าย
สาธารณะ นโยบายภาษีอากร การก่อหนีส้ าธารณะ และนโยบายด้านอัตราดอกเบีย้ และอัตราแลกเปลีย่ น
เงินตราระหว่างประเทศ เพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ และการ
กระจายรายได้ ตลอดจนศึกษาถึงความสำคัญของระบบสถาบันการเงินต่อการพัฒนาประเทศและบทบาท
ของธนาคารกลางในการกำกับดูแลระบบสถาบันการเงิน
รศ. 8004 การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ
3 หน่วยกิต
PA. 8004 Policy Analysis
ศึกษาแนวความคิดเกีย่ วกับนโยบายสาธารณะ นโยบายศาสตร์ ประเภทของนโยบายสาธารณะ
และตัวแบบนโยบายสาธารณะ ตลอดจนศึกษากระบวนการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ ทั้งปัญหา
นโยบายสาธารณะ ทางเลือกนโยบาย การประกาศใช้นโยบาย การนำนโยบายไปปฏิบตั ิ และการประเมินผล
นโยบาย รวมทัง้ เทคนิคการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ โดยใช้กรณีศกึ ษาของไทยประกอบการอธิบาย
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รศ. 8100 ปรัชญาการวิจยั ทางสังคมศาสตร์
3 หน่วยกิต
PA. 8100 Philosophy of the Social Sciences
ศึกษาปรัชญา ข้อตกลงเบือ้ งต้น (Assumption) ด้านการวิจยั ทางสังคมศาสตร์ โดยเน้นศึกษาถึง
แนวทางการสร้างทฤษฎีทว่ั ไป องค์ประกอบของทฤษฎี การพิสจู น์ความถูกต้องของทฤษฎีในเชิงประจักษ์
ตลอดจนบทบาทของค่านิยมที่มีผลต่อการสร้างทฤษฎี และการพิสูจน์ความถูกต้องของทฤษฎี และ
แนวคิดต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วกับการวิจยั ความเป็นเหตุเป็นผล และความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิด ตัวแปร
รศ. 8101 การวิจยั เชิงปริมาณ 1
3 หน่วยกิต
PA. 8101 Quantitative Research Methods I
ศึกษาสถิติพรรณนาและสถิติอนุมานโดยเฉพาะเทคนิคทางสถิติที่ใช้หาความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปร 2 ตัวต่างๆ (Bivariate Analysis) ตลอดจนถึงแนวทางการวัดตัวแปร การสร้างมาตรวัดตลอดจนการ
ตรวจสอบความถูกต้อง และความน่าเชือ่ ถือของมาตรวัด
รศ. 8102 การวิจยั เชิงปริมาณ 2
3 หน่วยกิต
PA. 8102 Quantitative Research Methods II
ศึกษาตัวแปรทางการวิจยั ต่าง ๆ เช่น Independent, Dependent, Control, Intervening, Suppressing
ตลอดจน Proxy และ Dummy Variables เน้นศึกษาถึงเทคนิคทางสถิติต่าง ๆ ที่ใช้หาความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรมากกว่า 2 ตัวแปร (Multivariate Analysis) เช่น Multiple Regression Analysis, Path Analysis,
Time Series, ANOVA, Factor Analysis เป็นต้น
รศ. 8103 การวิจยั เชิงคุณภาพ
3 หน่วยกิต
PA. 8103 Qualitative Research Methods
ศึกษาปรัชญา ข้อตกลงเบือ้ งต้น (Assumption) และแนวทางของการทำวิจยั เชิงคุณภาพโดยเน้น
ศึกษาเทคนิคการตีความและการเปรียบเทียบ ตลอดจนเทคนิคการวิเคราะห์เชิงประวัติศาสตร์ ในการ
ทำวิจัยเชิงคุณภาพ การศึกษาจะเน้นศึกษาเทคนิคในการทำวิจัยเชิงคุณภาพต่าง ๆ เช่น การวิจัยเอกสาร
การสังเกตการณ์แบบมีสว่ นร่วม การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก การวิจยั เชิงประวัตศิ าสตร์ ประวัตศิ าสตร์จากการ
บอกเล่า การสนทนากลุม่ (Focus Group Interview) โดยนักศึกษาจะต้องจัดเสนอแนวทางการทำวิจยั
เชิงคุณภาพ เพือ่ นำเสนอและร่วมกันพิจารณาในชัน้ เรียน
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หมวดวิชาเอก
สาขาวิชาเอกการบริหารองค์การ (Organization and Management)
รศ. 8301 องค์การและการจัดการเพือ่ ความได้เปรียบในการแข่งขัน
3 หน่วยกิต
PA. 8301 Organization and Management for Competitive Advantage
ศึกษาทฤษฎี แนวคิด หลักการ และกรณีตัวอย่าง เกี่ยวกับองค์การและการจัดการเพื่อการ
แข่งขัน ศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการแข่งขันในโลกการจัดการยุคใหม่ หลักการ
และเงือ่ นไขสำคัญทีท่ ำให้องค์การและการจัดการได้เปรียบคูแ่ ข่งในภาวะทีม่ กี ารแข่งขันสูง ศึกษาภาวะ
กดดัน (Treat) ภาวะเกือ้ หนุน (Compliment) ภาวะเสีย่ ง (Risk) ภาวะล่อแหลม และภาวะต่าง ๆ ทีท่ ำให้
องค์การและการจัดการต้องปรับตัวเพือ่ ความได้เปรียบ
รศ. 8302 การจัดการระหว่างประเทศ
3 หน่วยกิต
PA. 8302 International Management
ศึกษาเพือ่ ให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึง้ ถึงปัจจัยต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดการระหว่างประเทศ
เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์เชิงธุรกิจ องค์การระหว่างประเทศ องค์การข้ามชาติ
พฤติกรรมและวัฒนธรรมระหว่างประเทศ กลยุทธ์และเทคนิคการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติในโครงการ
ระหว่างประเทศ เป็นต้น
รศ. 8303 เทคนิคการจัดการสมัยใหม่
3 หน่วยกิต
PA. 8303 Modern Management Techniques
ศึกษาเทคนิคการจัดการสมัยใหม่ เช่น Balanced Scorecard, Key Performance Measurement,
Sig-Sigma, Continuous Improvement Technique, Benchmarking เป็นต้น
รศ. 8304 การจัดการคุณภาพ
3 หน่วยกิต
PA. 8304 Quality Management
ศึกษาทฤษฎีแนวคิดของการจัดการคุณภาพ การจัดการคุณภาพเพื่อการแข่งขัน การวางแผน
คุณภาพ การควบคุมคุณภาพ การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เทคนิคทางสถิติ และวิทยาศาสตร์เพื่อการ
จัดการคุณภาพ หลักเกณฑ์และเทคนิคต่าง ๆ เพือ่ ให้มกี ารแข่งขันกันในด้านคุณภาพ การใช้การจัดการ
คุณภาพเป็นเครือ่ งมือในการเพิม่ สมรรถนะในการแข่งขัน ทัง้ ในระดับองค์การและในระดับชาติ
รศ. 8305 สัมมนาการวิจยั และพัฒนาบริหารองค์การ
3 หน่วยกิต
PA. 8305 Seminar or Organization Management Research and Development
สัมมนาการวิจยั และพัฒนาเกีย่ วกับประเด็นทางการบริหารองค์การโดยใช้การบริหารองค์การของ
ไทยเป็นกรณีศกึ ษา โดยครอบคลุมกระบวนการวิจยั ทัง้ หมด คือ วัตถุประสงค์ กรอบแนวความคิดเชิงทฤษฎี
ระเบียบวิธวี จิ ยั การวิเคราะห์ขอ้ มูล รวมทัง้ การนำเสนอข้อเสนอแนะเพือ่ การพัฒนาการบริหารองค์การ
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ให้เหมาะสม ตลอดจนศึกษากระบวนการพัฒนาข้อเสนอในการจัดทำวิทยานิพนธ์ ตัง้ แต่การพัฒนาหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ กรอบแนวความคิดเชิงทฤษฎี ระเบียบวิธวี จิ ยั การวิเคราะห์ขอ้ มูลการนำเสนอข้อเสนอแนะ
การสัมมนาวิชานีน้ กั ศึกษาจะต้องสามารถจัดทำข้อเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ได้ตามมาตรฐาน
รศ. 8005 การศึกษาตามแนวแนะ
3 หน่วยกิต
PA. 8005 Directed Studies
นักศึกษาอาจขอศึกษาเพิม่ เติมในหัวข้อทีเ่ กีย่ วข้องกับวิชาของตนตามแนวแนะก็ได้
สาขาวิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management)
รศ. 8401 กลยุทธ์ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์
3 หน่วยกิต
PA. 8401 Strategic Human Resource Management
ศึกษารูปแบบกลยุทธ์ของการบริหารคน ทัง้ ในกลยุทธ์แบบเชิงรุก (Proactive) และกลยุทธ์เชิงรับ
(Reactive) การวิเคราะห์องค์การเพือ่ การเลือกใช้กลยุทธ์ในการบริหารคนทีเ่ หมาะสม การสร้างความเชือ่ มโยง
ระหว่างกลยุทธ์ของธุรกิจและกลยุทธ์ของคน รวมทัง้ การบูรณาการกลยุทธ์การบริหารคนกับกระบวนการ
ต่าง ๆ ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ตัง้ แต่การวางแผนกำลังคน การสรรหาและการพัฒนาศักยภาพ
ของคน การจูงใจและการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน ศึกษาบทบาทของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ และหัวหน้างาน
(Line Managers) ซึง่ จะเป็นผูผ้ ลักดันให้กลยุทธ์ประสบความสำเร็จ
รศ. 8402 องค์การแห่งการเรียนรูแ้ ละการพัฒนาขีดความสามารถของมนุษย์
3 หน่วยกิต
PA. 8402 Organization Learning and Competency
ศึกษาแนวคิด รูปแบบ วิธกี ารของการพัฒนาคนตัง้ แต่อดีตจนถึงปัจจุบนั ทัง้ แนวคิดตะวันออก
เช่น ศาสนาพุทธและแนวคิดของตะวันตก ศึกษาถึงวิธกี ารประเมินศักยภาพของคน การทำการวิเคราะห์
ขีดความสามารถ (Competency Framework) ศึกษาแนวคิดขององค์การแห่งการเรียนรู้ ปัจจัยที่ทำให้
องค์การพัฒนาขีดความสามารถในการเรียนรู้ วัฒนธรรมที่จะส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ศึกษาตัวอย่าง
องค์การทีป่ ระสบความสำเร็จ (Best Practices) ว่ามีวธิ กี ารสร้างและพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์อย่างไร
รศ. 8403 กลยุทธ์ในการบริหารค่าตอบแทนแบบจูงใจเพือ่ การแข่งขัน
3 หน่วยกิต
PA. 8403 Compensation Program Strategy and Design
ศึกษาทฤษฎีการบริหารค่าตอบแทนในรูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะทีน่ ำมาใช้ในองค์การสมัยใหม่
ทั้งในส่วนที่เป็นค่าจ้าง สวัสดิการ และผลประโยชน์เกื้อกูลทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน ศึกษา
แนวคิดการบริหารค่าจ้างแบบยืดหยุน่ การทำการประเมินค่างาน (Job Evaluation) การวิเคราะห์งาน
(Job Analysis) การทำการสำรวจค่าจ้าง (Pay Survey) การออกแบบค่าตอบแทนที่ จูงใจ รวมทัง้ แนวคิดในการ
จ่ายค่าตอบแทนในรูปของผลงานกลุม่ ผลงานเดีย่ ว ว่ามีขอ้ ดีและข้อเสียอย่างไร
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รศ. 8404 กลยุทธ์ในการประเมินบุคคลและการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
3 หน่วยกิต
PA. 8404 Personnel Evaluation and Performance Appraisal
ศึกษารูปแบบแนวคิดในการประเมินบุคคลตั้งแต่ในอดีตที่เน้นงาน จนมาถึงปัจจุบัน ที่เน้น
ทั้งงาน เน้นวัฒนธรรมองค์การและการทำงานเป็นทีม ศึกษาคุณสมบัติที่เหมาะสมของคน รวมทั้ง
กระบวนการ ตลอดจนการสร้างเครื่องมือในการคัดเลือกคนให้เหมาะสมกับงาน องค์การและทีมงาน
ศึกษาวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานในรูปแบบต่าง ๆ การวัดผลงาน การสร้างตัวชี้วัดในการวัดผล
การปฏิบตั งิ าน การวัดพฤติกรรมคน การนำเอาการประเมินผลแบบ 360 องศา เข้ามาใช้วเิ คราะห์ ข้อดี
ข้อเสียที่เกิดจากการใช้เทคนิค การประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งการให้คำวิพากษ์วิจารณ์ในเชิง
ทีส่ ร้างสรรค์ (Constructive Feedback)
รศ. 8405 สัมมนาการวิจยั และพัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
3 หน่วยกิต
PA. 8405 Seminar on Human Resource Management Research and Development
สัมมนาการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับประเด็นการบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ของไทยเป็นกรณีศึกษา โดยครอบคลุมกระบวนการวิจัยทั้งหมด คือ วัตถุประสงค์
กรอบแนวความคิดเชิงทฤษฎี ระเบียบวิธีวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
และการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้เหมาะสม
ศึกษากระบวนการพัฒนาข้อเสนอในการจัดทำวิทยานิพนธ์ ตัง้ แต่การพัฒนาหัวข้อวิทยานิพนธ์
กรอบแนวความคิ ด เชิ ง ทฤษฎี ระเบี ย บวิ ธ ี ว ิ จ ั ย การวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล การนำเสนอข้ อ เสนอแนะ
การสัมมนาวิชานี้นักศึกษาจะต้องสามารถจัดทำข้อเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ได้ตามมาตรฐาน
รศ. 8005 การศึกษาตามแนวแนะ
3 หน่วยกิต
PA. 8005 Directed Studies
นักศึกษาอาจขอศึกษาเพิม่ เติมในหัวข้อทีเ่ กีย่ วข้องกับวิชาของตนตามแนวแนะก็ได้
สาขาวิชาเอกการบริหารการเงินและการคลัง (Financial and Fiscal Management)
รศ. 8501 นโยบายและการบริหารภาษีอากร
3 หน่วยกิต
PA. 8501 Tax Policy and Administration
ศึกษารูปแบบต่าง ๆ ของการหารายได้ของรัฐบาล แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาษีอากร
โครงสร้างทีเ่ หมาะสมของภาษีอากร การบริหารการจัดเก็บภาษีอากร ตลอดจนผลกระทบของภาษีอากร
ต่อ การจัดสรรทรัพยากร การกระจายรายได้ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และการรักษาเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจ ตลอดจนศึกษาบทบาทของภาษีอากรในการพัฒนาประเทศ

18

หลักสูตรสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

รศ. 8502 การจัดการรายจ่ายสาธารณะและการงบประมาณ
3 หน่วยกิต
PA. 8502 Public Expenditure Management and Budgeting
ศึกษาทฤษฎีและแนวคามคิดเกี่ยวกับการจัดสรรรายจ่ายสาธารณะ การวิเคราะห์ความคุ้มทุน
ในการลงทุนสาธารณะ ตลอดจนศึกษาถึงการวางแผนจัดทำ และการบริหารงบประมาณรายจ่าย ซึง่ รวมถึง
รูปแบบของระบบงบประมาณสมัยใหม่ตา่ ง ๆ ตลอดจนการวิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
จัดสรรงบประมาณ
รศ. 8503 การจัดการและการวิเคราะห์ทางการเงิน
3 หน่วยกิต
PA. 8503 Financial Management and Analysis
ศึกษาทฤษฎีการจัดการทางการเงินขององค์การ การวางแผนทางการเงิน การบริหารเงินทุนหมุนเวียน
การบริหารสินทรัพย์ หลักการตัดสินใจลงทุนทางการเงินต่าง ๆ ตลอดจนแนวทางการปฏิรูประบบ
การเงินและการบัญชีภาครัฐ
รศ. 8504 การบริหารการเงินระหว่างประเทศ
3 หน่วยกิต
PA. 8504 International Finance Management
ศึกษาสภาพแวดล้อมทางการเงินระหว่างประเทศบทบาทของสถาบันการเงินระหว่างประเทศ
ดุลการชำระเงินและระบบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ การบริหารความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยน การจัดหาเงินทุนระหว่างประเทศ ตลอดจนศึกษาถึงผลกระทบของการเปิดเสรีทางการเงิน
และการรวมกลุม่ ทางเศรษฐกิจต่อการบริหารพัฒนาประเทศ
รศ. 8505 สัมมนาการวิจยั และพัฒนาบริหารการเงินและการคลัง
3 หน่วยกิต
PA. 8505 Seminar on Fiscal and Financial Management Research and Development
สัมมนาการวิจยั และพัฒนาเกีย่ วกับประเด็นทางการบริหารการเงินและการคลัง โดยใช้การบริหาร
การเงินการคลังของไทยเป็นกรณีศึกษา โดยครอบคลุมกระบวนการวิจัยทั้งหมด คือ วัตถุประสงค์
กรอบแนวความคิดเชิงทฤษฎี ระเบียบวิธวี จิ ยั การวิเคราะห์ขอ้ มูล รวมทัง้ การนำข้อเสนอแนะเพือ่ การพัฒนา
และการจัดการบริหารการเงินการคลังให้เหมาะสม
ศึกษากระบวนการพัฒนาข้อเสนอในการจัดทำวิทยานิพนธ์ ตัง้ แต่การพัฒนาหัวข้อวิทยานิพนธ์
กรอบแนวความคิดเชิงทฤษฎี ระเบียบวิธวี จิ ยั การวิเคราะห์ขอ้ มูล การนำเสนอข้อเสนอแนะ การสัมมนา
วิชานีน้ กั ศึกษาจะต้องสามารถจัดทำข้อเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ได้ตามมาตรฐาน
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รศ. 8005 การศึกษาตามแนวแนะ
3 หน่วยกิต
PA. 8005 Directed Studies
นักศึกษาอาจขอศึกษาเพิม่ เติมในหัวข้อทีเ่ กีย่ วข้องกับวิชาของตนตามแนวแนะก็ได้
สาขาวิชาเอกนโยบายสาธารณะ (Public Policy)
รศ. 8601 การนำนโยบายไปปฏิบตั แิ ละการประเมินผลนโยบาย
3 หน่วยกิต
PA. 8602 Policy Implementation and Evaluation
ศึกษาแนวความคิดเกี่ยวกับการนำนโยบายไปปฏิบัติปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จและล้มเหลว
ของการนำนโยบายไปปฏิ บ ั ต ิ สมรรถนะของหน่ ว ยงานที ่ ร ั บ ผิ ด ชอบการนำนโยบายไปปฏิ บ ั ต ิ
รวมทั้งทรัพยากรที่จำเป็นในการบริหารนโยบาย ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคที่สำคัญของการนำ
นโยบายไปปฏิบตั ิ
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการนำนโยบายไปปฏิบตั แิ ละการประเมินผลนโยบายกรอบความคิด
และระเบียบวิธใี นการประเมินผลนโยบาย รวมทัง้ ปัญหาและอุปสรรคทีส่ ำคัญในการประเมินผลนโยบาย
รศ. 8602 กระบวนการนโยบายสาธารณะในประเทศไทยและการวิเคราะห์ผลกระทบ
3 หน่วยกิต
PA. 8602 Public Policy Process in Thailand and its Impact
ศึกษากระบวนการวิเคราะห์และกำหนดนโยบายสาธารณะของไทย โดยครอบคลุมการริเริ่ม
การผลักดัน และการประกาศใช้นโยบาย รวมทั้งกระบวนการนำนโยบายไปปฏิบัติ ปัญหาอุปสรรค
และข้อจำกัดที่เกิดจากการนำนโยบายไปปฏิบัติ ตลอดจนแนวทางในการศึกษาและพัฒนานโยบาย
สาธารณะของไทย
ศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบของนโยบาย ประเภทของผลกระทบ ปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพล
ต่ อ ผลกระทบของนโยบาย เทคนิ ค และวิ ธ ี ก ารวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบทั ้ ง เชิ ง ปริ ม าณและคุ ณ ภาพ
รวมทัง้ ดัชนีและเครือ่ งชีว้ ดั ในการวิเคราะห์ผลกระทบของนโยบาย
รศ. 8603 การวิเคราะห์นโยบายการเงินและการคลัง
3 หน่วยกิต
PA. 8603 Fiscal and Monetary Policy Analysis
ศึกษาวัตถุประสงค์ของนโยบายการเงินและการคลังของประเทศ นโยบายการจัดเก็บรายได้
และรายจ่ายของรัฐ เพื่อส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพและเป็นธรรม ตลอดจนการ
จัดการนโยบายด้านอุปสงค์และอุปทานของประเทศอย่างมีดลุ ยภาพ
ศึกษาระบบการเงินระหว่างประเทศทีส่ ง่ ผลกระทบต่อนโยบายการเงินการคลังภายในประเทศ
รวมทัง้ สภาพปัญหาเกีย่ วกับดุลการชำระเงิน และการใช้นโยบายอัตราแลกเปลีย่ นเพือ่ ปรับสภาพดุลการ
ชำระเงินของประเทศ ตลอดจนผลกระทบของนโยบายการเงินระหว่างประเทศที่มีต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจของไทย
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รศ. 8604 การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์
3 หน่วยกิต
PA. 8604 Strategic Planning Management
ศึกษากระบวนการและการปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์ รวมทั้งการ
ประเมินสถานการณ์และการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ ตลอดจนการกำหนดกลยุทธ์ การนำกลยุทธ์ไปปฏิบตั ิ
การประเมินผล และการควบคุมเพื่อให้การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์บรรลุวัตถุประสงค์
รศ. 8605 สัมมนาการวิจยั และพัฒนานโยบายสาธารณะ
3 หน่วยกิต
PA. 8605 Seminar on Public Policy Research and Development
สัมมนาการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับประเด็นนโยบายสาธารณะ โดยใช้นโยบายสาธารณะ
ของไทยเป็นกรณีศึกษา โดยครอบคลุมกระบวนการวิจัยทั้งหมดคือ วัตถุประสงค์ กรอบแนวความคิด
เชิงทฤษฎี ระเบียบวิธวี จิ ยั และการวิเคราะห์ขอ้ มูล รวมทัง้ การนำเสนอข้อเสนอแนะเพือ่ การพัฒนาและ
จัดการนโยบายสาธารณะให้เหมาะสม
ศึกษากระบวนการพัฒนาข้อเสนอในการจัดทำวิทยานิพนธ์ ตัง้ แต่การพัฒนาหัวข้อวิทยานิพนธ์
กรอบแนวความคิ ด เชิ ง ทฤษฎี ระเบี ย บวิ ธ ี ว ิ จ ั ย การวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล การนำเสนอข้ อ เสนอแนะ
การสัมมนาวิชานีน้ กั ศึกษาจะต้องสามารถจัดทำข้อเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ได้ตามมาตรฐาน
สาขาวิชาเอกการปกครองท้องถิน่ (Local Government)
รศ. 8701 การปกครองส่วนท้องถิน่ สมัยใหม่
3 หน่วยกิต
PA. 8701 Modern Local Governance
ศึกษาแนวคิดสมัยใหม่ในการจัดการปกครองท้องถิน่ เช่น แนวคิดเกีย่ วกับการปกครอง
ท้องถิ่นในระบบเปิด การปกครองท้องถิ่นที่เน้นธรรมาภิบาล การปกครองท้องถิ่นที่เน้นกลไกตลาด
และทรัพยากรภายนอก (Outsourcing) การปกครองท้องถิ่นที่เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน
และชุมชน การปกครองท้องถิน่ ทีเ่ น้นความสัมพันธ์กบั ระบบเศรษฐกิจสังคมการเมือง และการปกครอง
ท้องถิ่นที่เน้นการแก้ไขปัญหาเฉพาะเรื่อง เป็นต้น การศึกษาจะครอบคลุมไปถึงการทบทวน
แนวความคิดที่สืบทอดกันมา (Conventional Model) ปัญหาและความท้าทายใหม่ ตลอดจนการ
พลวัตรไปสู่แนวคิดใหม่ (Rethinking Model) และรูปแบบการปกครองสมัยใหม่ที่เป็นตัวอย่าง
ในปัจจุบนั
รศ. 8702 การปกครองท้องถิน่ เปรียบเทียบ
3 หน่วยกิต
PA. 8702 Comparative Study of Local Governance
ศึกษาเปรียบเทียบระบบปกครองท้องถิ่นของไทยกับบางประเทศที่น่าสนใจ เช่น เปรียบเทียบ
ระหว่างไทยกับอังกฤษ อเมริกา ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และเยอรมนี เป็นต้น การศึกษาจะเน้น
การวิเคราะห์เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในมิติต่าง ๆ เช่น ความเหมือน/ความแตกต่าง จุดอ่อน/
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จุดแข็ง เหตุผล/ที่มาและแนวโน้มของการจัดรูปแบบและกลไกการปกครองท้องถิ่นของประเทศ
เหล่านี้กับประเทศไทย เมื่อสิ้นสุดกระบวนการเรียนการสอนวิชานี้นักศึกษาต้องสามารถอธิบาย
และวิจารณ์ถงึ รูปแบบการปกครองท้องถิน่ ของไทยและของสังคมต่าง ๆ ได้อย่างกว้างขวาง
รศ. 8703 การจัดการในการปกครองท้องถิน่
3 หน่วยกิต
PA. 8703 Local Governance Management
ศึกษาเทคนิคและกระบวนการจัดการต่าง ๆ สำหรับการปกครองท้องถิน่ เช่น การจัดการแบบ
เอาประชาชนเป็นศูนย์กลาง การจัดการแบบเน้นกลยุทธ์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น การจัดการแบบเน้น
องค์การแห่งการเรียนรู้ของท้องถิ่น การจัดการแบบเน้นผลสัมฤทธิ์ขององค์การปกครองท้องถิ่น
การจัดการแบบเน้นอุปสงค์ (Demand Side Management) การจัดการแบบเน้นการเงินการคลังท้องถิน่
เป็นสำคัญและการจัดการแบบสหวิทยาการ เป็นต้น
รศ. 8704 เทคนิคการวัดและการปรับปรุงบริการท้องถิน่
3 หน่วยกิต
PA. 8704 Measurement and Improvement of Local Services
ศึกษาเทคนิคต่าง ๆ ในการวัด ประเมิน และการปรับปรุงอย่างต่อเนือ่ ง (Continuous Improvement)
เพื่อนำไปใช้กับกิจกรรมการให้บริการต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น กิจการโยธา
กิจการสิง่ แวดล้อม กิจการสาธารณสุข กิจการพัฒนาอาชีพ เป็นต้น ทัง้ นี้ เพือ่ ให้เกิดความมัน่ ใจว่า กิจกรรมต่าง ๆ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ได้รบั การวัด ประเมิน ปรับปรุงอย่างถูกต้อง และสามารถดำเนินไป
อย่างมีประสิทธิภาพ
นักศึกษาต้องคิดค้นตัวแบบในการวัดและประเมินขึน้ มาอย่างน้อย 1 ตัวแบบพร้อมทัง้ นำตัวแบบ
ดังกล่าวไปทดลองวัด/ประเมินจริงในภาคสนามด้วย
รศ. 8705 สัมมนาการวิจยั และพัฒนาการปกครองท้องถิน่
3 หน่วยกิต
PA. 8705 Seminar on Local Government Research and Development
สัมมนาการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับประเด็นทางการปกครองท้องถิ่น โดยใช้การปกครอง
ท้องถิ่นของไทยเป็นกรณีศึกษา โดยครอบคลุมกระบวนการวิจัยทั้งหมดคือ วัตถุประสงค์ กรอบแนว
ความคิดเชิงทฤษฎี ระเบียบวิธวี จิ ยั การวิเคราะห์ขอ้ มูล รวมทัง้ การนำเสนอข้อเสนอแนะเพือ่ การพัฒนา
และ การจัดการการปกครองท้องถิน่ ให้เหมาะสม
ศึกษากระบวนการพัฒนาข้อเสนอในการจัดทำวิทยานิพนธ์ตง้ั แต่การพัฒนาหัวข้อวิทยานิพนธ์
กรอบแนวความคิ ด เชิ ง ทฤษฎี ระเบี ย บวิ ธ ี ว ิ จ ั ย การวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล การนำเสนอข้ อ เสนอแนะ
การสัมมนาวิชานีน้ กั ศึกษาจะต้องสามารถจัดทำข้อเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ได้ตามมาตรฐาน
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สาขาวิชาเอกการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน (Public and Private Management)
รศ. 8801 การเงินและการตลาดการเงิน
3 หน่วยกิต
PA. 8801 Finance and Financial Market
ศึกษาทฤษฎีแนวคิดและตัวแบบทางการเงิน การลงทุนและการวางแผนทางการเงินระหว่าง
ประเทศขององค์กรทั้งของรัฐและของเอกชน รวมทั้งเข้าใจถึงกลไกของตลาดการเงิน โครงสร้าง
ตลาดเงินตลาดทุน รูปแบบต่าง ๆ การพัฒนาตลาดเงินตลาดทุน การกำกับดูแลตลาดเงินตลาดทุน
รวมทัง้ เข้าใจถึงตราสารทางการเงินใหม่ ๆ และการบริหารความเสีย่ งปัจจัยทางการเงินต่าง ๆ
รศ. 8802 การจัดการนโยบายและกลยุทธ์การแข่งขัน
3 หน่วยกิต
PA. 8802 Competitive Strategy & Policy Management
ศึกษาทฤษฎีแนวคิดและตัวแบบ เพื่อการแข่งขันทางการค้าในยุคโลกาภิวัตน์ และการค้าเสรี
โดยมุ่งสร้างความสามารถเชิงการแข่งขัน รวมทั้งกรณีศึกษาที่เกี่ยวกับการแข่งขันในโลกการค้าเสรี
ทั ้ ง นี ้ จ ะครอบคลุ ม ถึ ง ความสามารถเชิ ง การแข่ ง ขั น ของประเทศ และการแข่ ง ขั น ระหว่ า งธุ ร กิ จ
ในประเทศกับต่างประเทศ และการแข่งขันระหว่างธุรกิจในประเทศกันเอง
รศ. 8803 การปรับโครงสร้างและการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
3 หน่วยกิต
PA. 8803 Restructuring & Privatization
ศึกษาถึงแนวคิดทฤษฎีการปรับโครงสร้างองค์กร เพือ่ ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทีเ่ ปลีย่ นแปลง
และเพือ่ ความคล่องตัวในการบริหารงาน รวมทัง้ โครงสร้างองค์กรทีเ่ หมาะสมและศึกษาทฤษฎีและการแปรรูป
องค์กรของรัฐและรัฐวิสาหกิจไปสู่รูปแบบเอกชน เพื่อเกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
เพื ่ อ ประโยชน์ ต ่ อ องค์ ก รและสั ง คม รวมทั ้ ง ศึ ก ษาถึ ง กรณี ต ั ว อย่ า งความสำเร็ จ ของการปรั บ
โครงสร้างและการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
รศ. 8804 รัฐบาลและการกำหนดนโยบายของธุรกิจ
3 หน่วยกิต
PA. 8804 Government & Corporate Policy
ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดการกำหนดนโยบายของภาคเอกชน ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบาย
ของรั ฐ ศึ ก ษาถึ ง บทบาทของ CEO ทั ้ ง ภาครั ฐ เอกชน และรั ฐ วิ ส าหกิ จ ในการกำหนดกลยุ ท ธ์
และนโยบายขององค์กรให้สอดคล้องกับกรอบทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจ กฎหมาย และนโยบาย
ของรัฐบาล ซึง่ เปลีย่ นแปลงอยูต่ ลอดเวลา เพือ่ ให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อองค์กร
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รศ. 8805 สัมมนาการวิจยั และพัฒนาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
3 หน่ ว ยกิ ต
PA. 8805 Seminar on Public and Private Management Research and Development
สัมมนาการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับประเด็นทางการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน โดยใช้การ
จัดการภาครัฐและภาคเอกชนเป็นกรณีศกึ ษา โดยครอบคลุมกระบวนการวิจยั ทัง้ หมด คือ วัตถุประสงค์
กรอบแนวความคิดเชิงทฤษฎี ระเบียบวิธีวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งการนำเสนอข้อเสนอแนะ
เพือ่ การพัฒนาและการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนให้เหมาะสม
ศึกษากระบวนการพัฒนาข้อเสนอในการจัดทำวิทยานิพนธ์ ตัง้ แต่การพัฒนาหัวข้อวิทยานิพนธ์
กรอบแนวความคิ ด เชิ ง ทฤษฎี ระเบี ย บวิ ธ ี ว ิ จ ั ย การวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล การนำเสนอข้ อ เสนอแนะ
การสัมมนาวิชานีน้ กั ศึกษาจะต้องสามารถจัดทำข้อเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ได้ตามมาตรฐาน
รศ. 8005 การศึกษาตามแนวแนะ
3 หน่วยกิต
PA. 8005 Directed Studies
นักศึกษาอาจขอศึกษาเพิม่ เติมในหัวข้อทีเ่ กีย่ วข้องกับวิชาของตนตามแนวแนะก็ได้
สาขาวิชาเอกการบริหารงานยุตธิ รรมทางอาญา(Criminal Justice)
รศ. 8901 อาชญาวิทยาระดับสูง
3 หน่วยกิต
PA. 8901 Advanced Criminology
ศึกษาพัฒนาการของทฤษฏีทางอาชญาวิทยาตั้งแต่ในอดีตถึงปัจจุบัน ศึกษาสาระสำคัญ
ของแนวคิดทฤษฎีทางอาชญาวิทยาที่แตกต่างกันในแต่ละสำนัก รวมถึงการเปรียบเทียบและประยุกต์
ใช้กรอบแนวคิดและทฤษฎีทางอาชญาวิทยาในการอธิบายพฤติกรรมการกระทำความผิดของอาชญากรในรูปแบบ
ต่างๆทีเ่ กิดขึน้ ในสังคมทัง้ ในและต่างประเทศ
รศ. 8902 นโยบายการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
3 หน่วยกิต
PA. 8902 Crime Prevention and Suppression Policy
ศึกษาแนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ศึกษา
เปรียบเทียบพัฒนาการของนโยบายและรูปแบบการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทัง้ ในและต่าง ประเทศ
รวมถึงการวิเคราะห์รูปแบบอาชญากรรมประเภทต่างๆที่มีลักษณะพิเศษ เช่น การค้ายาเสพติด
การก่อการร้ายระหว่างประเทศ การทุจริตคอรัปชั่น อาชญากรรมองค์การ อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ หรืออาชญากรรมใหม่อื่นๆ การศึกษาจะครอบคลุมถึง พฤติการณ์
ขอบเขตและผลกระทบทีม่ ตี อ่ สังคมและเศรษฐกิจ สาเหตุและปัจจัยทีก่ อ่ ให้เกิดอาชญากรรม บทบาทของ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง และนโยบายการป้องกันและปราบปราม
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รศ. 8903 เหยือ่ วิทยา
3 หน่วยกิต
PA. 8903 Victimology
ศึกษาแนวคิด และทฤษฏีด้านเหยื่อวิทยา แนวคิดการบำบัดและเยียวยาเหยื่อในรูปแบบต่างๆ
ศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับเหยื่อ ในมิติต่างๆ เช่น การอยู่ร่วมกับชุมชนของเหยื่อ ทัศนคติของชุมชน
ทีม่ ตี อ่ เหยือ่ ปฏิสมั พันธ์และทัศนคติของเหยือ่ ทีม่ ตี อ่ หน่วยงานต่างๆ ในกระบวนการยุตธิ รรม รวมถึง
สิทธิขน้ั พืน้ ฐานของผูเ้ สียหายและความรับผิดชอบของสังคม
รศ. 8904 ทฤษฎีและการวิจยั การบำบัดผูก้ ระทำผิด
3 หน่วยกิต
PA.8905 Correctional Theory and Research
ศึกษาทฤษฏีในการบำบัดผู้กระทำผิด และนวัตกรรมของรูปแบบการบำบัดผู้กระทำผิด
ในรูปแบบต่างๆที่ผ่านมาในอดีตภายใต้กรอบแนวคิดทฤษฎีที่หลากหลาย ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับการบำบัดผูก้ ระทำผิดทัง้ ในและต่างประเทศ ศึกษาสาเหตุทจ่ี ะต้องมีการบำบัดผูก้ ระทำผิด และความ
สอดคล้องระหว่างระบบสังคมกับรูปแบบการบำบัดผู้กระทำผิด บทบาทและนโยบายของหน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้อง
รศ. 8905 สัมมนาการวิจยั และพัฒนาการบริหารงานยุตธิ รรมทางอาญา
3 หน่วยกิต
PA. 8905 Seminar on Criminal Justice Research and Development
สัมมนาการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับประเด็นทางการบริหารงานยุติธรรมทางอาญา ใช้การ
บริหารงานยุติธรรมทางอาญาของไทยเป็นกรณีศึกษา โดยครอบคลุมกระบวนการวิจัยทั้งหมด คือ
วัตถุประสงค์ กรอบแนวความคิดเชิงทฤษฎี ระเบียบวิธีวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งการนำเสนอ
ข้อเสนอแนะเพือ่ การพัฒนาและการจัดการงานยุตธิ รรมทางอาญาของไทยให้เหมาะสม
ศึกษากระบวนการพัฒนาข้อเสนอในการจัดทำวิทยานิพนธ์ตั้งแต่การพัฒนาหัวข้อวิทยานิพนธ์
กรอบแนวความคิดเชิงทฤษฎี ระเบียบวิธวี จิ ยั การวิเคราะห์ขอ้ มูล การนำเสนอข้อเสนอแนะ การสัมมนา
วิชานีน้ กั ศึกษาจะต้องสามารถจัดทำข้อเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ได้ตามมาตรฐาน
รศ. 8005 การศึกษาตามแนวแนะ
3 หน่วยกิต
PA. 8005 Directed Studies
นักศึกษาอาจขอศึกษาเพิม่ เติมในหัวข้อทีเ่ กีย่ วข้องกับวิชาของตนตามแนวแนะก็ได้
รศ. 9900 วิทยานิพนธ์
PA. 9900 Dissertation

36 หน่วยกิต
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554
1. ชือ่ หลักสูตร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม
Doctor of Philosophy Program in Social Development Administration
2. ชือ่ ปริญญาและสาขาวิชา
ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต (การบริหารการพัฒนาสังคม)
Doctor of Philosophy (Social Development Administration)
ปร.ด. (การบริหารการพัฒนาสังคม)
Ph.D. (Social Development Administration)
3. วิชาเอกหรือความเชีย่ วชาญเฉพาะหลักสูตร
ไม่มี
4. จำนวนหน่วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสูตร
48 หน่วยกิต สำหรับหลักสูตรแบบ 1(1.1)
60 หน่วยกิต สำหรับหลักสูตรแบบ 2(2.1)
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ หลักสูตรปริญญาเอก ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
5.2 ภาษาทีใ่ ช้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.3 การรับนักศึกษา รับทัง้ นักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอืน่ หลักสูตรนีเ้ ป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันทีม่ กี ารจัดการเรียน
การสอนโดยตรง แต่มคี วามร่วมมือทางด้านวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาทัง้ ภายในและต่างประเทศ
5.5 การให้ปริญญาแก่ผสู้ ำเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมตั /ิ เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 จะเริม่ เปิดการสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555
คณะกรรมการสภาวิชาการ อนุมตั /ิ เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครัง้ ที่ 5/2554 เมือ่ วันที่ 24
พฤศจิกายน 2554
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สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ อนุมตั /ิ เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครัง้ ที่ 11(พิเศษ)/
2554 เมือ่ วันที่ 28 ธันวาคม 2554
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรทีม่ คี ณ
ุ ภาพและมาตรฐาน
ปีการศึกษา 2555
8. อาชีพทีส่ ามารถประกอบได้หลังจบการศึกษา
1. นักบริหารด้านการพัฒนาสังคมมืออาชีพทีป่ ฏิบตั งิ านด้านการพัฒนาสังคมและความรับผิดชอบ
ทางสังคม ทัง้ ในองค์การภาครัฐและองค์การเอกชน
2. อาจารย์และนักวิชาการด้านการบริหารการพัฒนาสังคมและด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องในสถาบัน
การศึกษาระดับอุดมศึกษา
3. บุคลากรในหน่วยงานราชการหรือสถานประกอบการทีม่ กี ารใช้ความรูด้ า้ นการพัฒนาสังคม
การวิเคราะห์นโยบาย การวางแผนและการบริหารการพัฒนาสังคม
4. อาชีพอิสระอืน่ ๆ
9. ปรัชญาและ/หรือวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
9.1 ปรัชญาของหลักสูตร
มุง่ ผลิตบัณฑิตให้เป็นนักวิชาการ นักวิจยั นักวิเคราะห์และกำหนดนโยบายและการวางแผน
และนักบริหารด้านการพัฒนาสังคมและสร้างองค์ความรูใ้ หม่ดา้ นการบริหารการพัฒนาสังคมอย่างสร้างสรรค์
9.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
9.2.1 ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาเอกทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูงด้านการบริหารการพัฒนาสังคมทีพ่ ร้อม
ด้วยความสามารถด้านสติปญ
ั ญา ความรู้ และทักษะ ทัง้ ด้านการวิจยั การวิเคราะห์นโยบาย และการวางแผน
การพัฒนาสังคมรวมทั้งมีความคิดสร้างสรรค์ที่จะนำองค์ความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้ในการผลิต
ผลงานทางวิชาการ และในการบริหารการพัฒนาสังคมให้เป็นทีย่ อมรับในระดับต่างๆ ตัง้ แต่ระดับท้องถิน่
ระดับภูมภิ าค ระดับประเทศ และระดับสากล
9.2.2 ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาเอกทีม่ คี วามรูแ้ ละคุณธรรม เพือ่ ตอบสนองความต้องการ
ทรัพยากรมนุษย์ ในสาขาการบริหารการพัฒนาสังคมและสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ในการเป็นนักวิชาการ
นักวิจัย ที่ปรึกษา หรือผู้บริหารชั้นนำในหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
ทัง้ ในระดับชาติ ระดับภูมภิ าค และระดับสากล
9.2.3 สร้างสมรรถนะด้านการวิจยั แก่นกั ศึกษาให้เป็นผูน้ ำทางวิชาการ ทีส่ ามารถสร้าง
พัฒนาต่อยอด และบูรณาการความรู้ เพือ่ นำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านการบริหาร
การพัฒนาสังคมในระดับต่างๆ อย่างได้ผลและมีประสิทธิภาพ
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10. ระบบการจัดการศึกษา
เป็นการศึกษาระบบทวิภาค ในปีการศึกษาหนึง่ ๆ แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ โดยหนึง่
ภาคปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และอาจจะเปิดการศึกษาภาคฤดูร้อนเพิ่มเติมใน
แต่ละปีโดยกำหนดระยะเวลาและจำนวนหน่วยกิตเทียบเคียงได้กบั ภาคการศึกษาภาคปกติ
11. การดำเนินการหลักสูตร
11.1 วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือนสิงหาคมถึงเดือนธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม
ภาคฤดูรอ้ น
เดือนมิถนุ ายนถึงเดือนกรกฎาคม
11.2 คุณสมบัตขิ องผูเ้ ข้าศึกษา
11.2.1 มีความรูภ้ าษาอังกฤษในระดับดีและความรูค้ อมพิวเตอร์ในระดับใช้ได้ โดยต้อง
เป็นไปตามมาตรฐานทีก่ ำหนดโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิตสาขาการบริหารการ
พัฒนาสังคม ทั้งนี้ ผู้ที่มีความรู้ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนด จะต้องปรับปรุงมาตรฐานความรู้ของตนเอง
ให้ได้ตามหลักเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ กำหนด มิฉะนัน้ ถือว่าขาดคุณสมบัติ สำหรับ
ความรูภ้ าษาอังกฤษ ผูส้ มัครต้องมีความรูภ้ าษาอังกฤษตามเกณฑ์ทส่ี ถาบันกำหนด
11.2.2 สำเร็จการศึกษาปริญญาโททุกสาขา จากสถาบันการศึกษาในหรือต่างประเทศ
ทีไ่ ด้รบั การรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
11.2.3 สำหรับหลักสูตรแบบ 1(1.1) ต้องมีประสบการณ์ในการทำวิจยั หรือร่วมทำวิจยั
นอกเหนือจากงานวิจยั ทีเ่ ป็นวิทยานิพนธ์ อย่างน้อย 1 เรือ่ ง
11.2.4 ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสถาบัน ในการสอบข้อเขียน และ/หรือสอบ
สัมภาษณ์
12. โครงสร้างหลักสูตร
12.1 จำนวนหน่วยกิต หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม
แบ่งแผนการศึกษาออกเป็น 2 แบบ คือ แบบ 1(1.1) และ แบบ 2(2.1) โดยมีรายละเอียดจำนวนหน่วยกิต
ในแต่ละแผนการศึกษาดังต่ ไปนี้
แบบ 1 (1.1) เป็นแผนการศึกษาทีเ่ น้นการวิจยั โดยนักศึกษาต้องทำวิทยานิพนธ์ไม่นอ้ ย
กว่า 48 หน่วยกิต และอาจจะมีการเรียนรายวิชาเพิม่ เติมได้ ตามคำแนะนำของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
หรือคณะกรรมการทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ์ โดยไม่นบั จำนวนหน่วยกิต
แบบ 2 (2.1) เป็นการศึกษาทีเ่ น้นการวิจยั และการศึกษารายวิชาเพิม่ เติม โดยนักศึกษา
ต้องทำวิทยานิพนธ์ไม่นอ้ ยกว่า 36 หน่วยกิต และต้องศึกษารายวิชาอีกไม่นอ้ ยกว่า 24 หน่วยกิต
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12.2 โครงสร้างหรือองค์ประกอบของหลักสูตร
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาเสริมพืน้ ฐาน
2. หมวดวิชาหลัก
3. หมวดวิชาระเบียบวิธวี จิ ยั
4. หมวดวิชาเอก
5. สอบวัดคุณสมบัติ
6. วิทยานิพนธ์
รวม

หลักสูตรแบบ 1 (1.1)
หลักสูตรแบบ 2 (2.1)
2 วิชา ไม่นบั หน่วยกิต
2 วิชา ไม่นบั หน่วยกิต
อาจให้มกี ารเรียน
6 หน่วยกิต
เพิ่มเติมโดย
9 หน่วยกิต
ไม่นบั หน่วยกิตก็ได้
9 หน่วยกิต
ต้องสอบให้ผ่านภายใน 2 ปี
ต้องสอบให้ผา่ นภายใน 2 ปี
นับจากวันขึน้ ทะเบียนเป็นนักศึกษา หลังจากเรียนรายวิชาครบ
48 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต
48 หน่วยกิต
60 หน่วยกิต

12.3 รายวิชา
ก. หมวดวิชาเสริมพืน้ ฐาน
เป็นวิชาที่ต้องเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต และไม่นำผลการศึกษามาคำนวณแต้มเฉลี่ย นักศึกษา
จะต้องเรียนวิชาเสริมพืน้ ฐาน ในหมวดวิชาเสริมพืน้ ฐาน ดังนี้
ภส 4003 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการขัน้ สูง
3 หน่วยกิต(ไม่นบั หน่วยกิต)
LC 4003 Advanced Integrated English Language Skills Development
ภส 6000 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษระดับสูงสำหรับบัณฑิตศึกษา 3 หน่วยกิต(ไม่นบั หน่วยกิต)
LC 6000 Advanced Reading and Writing in English for Graduate Studies
หมายเหตุ 1. การเรียนการสอนมุง่ เน้นการพัฒนาทักษะในการเขียนบทความทางวิชาการ เป็น
ภาษาอังกฤษ โดยเงือ่ นไขในการเรียนวิชาเสริมพืน้ ฐานภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามประกาศของสถาบัน
2. การยกเว้นการเรียนวิชาเสริมพืน้ ฐาน ให้เป็นไปตามประกาศของคณะพัฒนาสังคม
และสิง่ แวดล้อม
ข. หมวดวิชาหลัก เป็นวิชาบังคับสำหรับนักศึกษาหลักสูตรแบบ 2 (2.1) มี 2 วิชา 6 หน่วยกิต ได้แก่
พค 8001 ทฤษฎีและวาทกรรมการพัฒนาสังคม
3 หน่วยกิต
SD 8001 Social Development Theories and Discourses
พค 8002 การบริหารการพัฒนาสังคมขัน้ สูง
3 หน่วยกิต
SD 8002 Advanced Social Development Administration
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ค. หมวดวิชาระเบียบวิจยั เป็นวิชาบังคับสำหรับนักศึกษาหลักสูตรแบบ 2 (2.1) มี 3 วิชา 9 หน่วยกิต ได้แก่
พค 8101 ปรัชญาสังคมศาสตร์
3 หน่วยกิต
SD 8101 Philosophy of Social Science
พค 8102 ระเบียบวิธวี จิ ยั เชิงปริมาณ
3 หน่วยกิต
SD 8102 Quantitative Research Methodology
พค 8103 ระเบียบวิธวี จิ ยั เชิงคุณภาพ
3 หน่วยกิต
SD 8103 Qualitative Research Methodology
ง. หมวดวิชาเอก เป็นวิชาทีก่ ำหนดให้นกั ศึกษาหลักสูตรแบบ 2 (2.1) ต้องเลือกเรียน จำนวนอย่างน้อย 3
วิชา 9 หน่วยกิต จากแต่ละสาขาวิชาเอกต่อไปนี้ โดยความเห็นชอบของอาจารย์ทป่ี รึกษา
สาขาวิชาเอกเทฤษฎีการพัฒนาและนโยบายการบริหารการพัฒนาสังคม
3 หน่วยกิต
พค 8201 รัฐ ประชาคม และการพัฒนาสังคม
SD 8201 State, Civil Society and Social Development
พค 8202 เศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาสังคม
3 หน่วยกิต
SD 8202 Sufficiency Economy Approach in Social Development
พค 8203 มิตทิ างสังคมและวัฒนธรรมของการพัฒนา
3 หน่วยกิต
SD 8203 Social and Cultural Dimensions of Development
พค 8204 คุณธรรมกับการพัฒนาสังคม
3 หน่วยกิต
SD 8204 Moral and Social Development
พค 8205 ครอบครัวกับการพัฒนาสังคม
3 หน่วยกิต
SD 8205 Family and Social Development
พค 8206 ทุนทางสังคมกับการพัฒนา
3 หน่วยกิต
SD 8206 Social Capital and Development
พค 8207 สัมมนานโยบายการพัฒนาสังคม
3 หน่วยกิต
SD 8207 Seminar in Social Development Policies
พค 8208 สัมมนาการพัฒนาภูมภิ าคและท้องถิน่
3 หน่วยกิต
SD 8208 Seminar in Regional and Local Development
สาขาวิชาเอกองค์การและการจัดการพัฒนาสังคม
พค 8209 การวิเคราะห์องค์การและสถาบันทางสังคม
3 หน่วยกิต
SD 8209 Social Organization and Institution Analysis
พค 8210 การประกอบการทางสังคม
3 หน่วยกิต
SD 8210 Social Entrepreneurship
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พค 8211 ภาวะผูน้ ำขององค์การทางสังคม
SD 8211 Leadership of Social Organization
พค 8212 ความรับผิดชอบทางสังคมขององค์การ
SD 8212 Corporate Social Responsibility
พค 8213 สัมมนาวัฒนธรรมองค์การทางสังคม
SD 8213 Seminar in Social Organization Culture

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

นอกจากนี้นักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาต่อไปนี้เป็นรายวิชาในหมวดวิชาเอกเพิ่มเติมได้
ทัง้ นีโ้ ดยความเห็นชอบของอาจารย์ทป่ี รึกษา
พค 8214 การวิพากษ์วรรณกรรมเพือ่ สร้างกรอบแนวคิด
3 หน่วยกิต
SD 8214 Literature Critique for Conceptual Formation
พค 8215 สถิตขิ น้ั สูงสำหรับการวิจยั ทางสังคมศาสตร์
3 หน่วยกิต
SD 8215 Advanced Statistics for Social Science Research
พค 8216 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ
3 หน่วยกิต
SD 8216 Qualitative Data Analysis
พค 8217 การวิจยั และพัฒนาเพือ่ ระบุกลุม่ เสีย่ ง
3 หน่วยกิต
SD 8217 Research and Development of At-Risk People
3 หน่วยกิต
พค 8218 การสร้างและพัฒนาดัชนีทางจิตวิทยาสังคมเพือ่ การอบรมและพัฒนา
SD 8218 Construction and Development of Psycho-Social Indicators for Training and Development
พค 8219 การสร้างและใช้หลักฐานทางวิชาการเพือ่ การพัฒนาสังคม
3 หน่วยกิต
SD 8219 Evidence-based Theory and Practice for Social Development
พค 8220 การศึกษาตามแนวแนะ
3 หน่วยกิต
SD 8220 Directed Studies
ง. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์
เป็นหมวดวิชาทีน่ กั ศึกษาต้องทำวิจยั เพือ่ เป็นวิทยานิพนธ์ โดยผูท้ ศ่ี กึ ษาในแผนการศึกษา แบบ1(1.1)
ต้องทำวิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต และผูท้ ศ่ี กึ ษาในแผนการศึกษา แบบ 2 (2.1) ต้องทำวิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต
ดังต่อไปนี้
พค 9900 วิทยานิพนธ์ (แบบ 1(1.1))
48 หน่วยกิต
SD 9900 Dissertation (Track 1 (1.1))
พค 9901 วิทยานิพนธ์ (แบบ 2(2.1))
36 หน่วยกิต
SD 9901 Dissertation (Track 2 (2.1))
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12.4 คำอธิบายรายวิชา (Course Description)
(1) หมวดวิชาเสริมพืน้ ฐาน
ภส 4003 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการขัน้ สูง
3 หน่วยกิต
LC 4003 Advanced Integrated English Language Skills Development
(ไม่นับหน่วยกิต)
เนือ้ หาและกิจกรรมเน้นการบูรณาการทักษะทัง้ 4 ทักษะ คือ การฟัง การพูด การอ่านและการเขียน
ส่งเสริมให้นกั ศึกษาได้พฒ
ั นาทักษะภาษาอังกฤษเพือ่ การนำเสนอหน้าชัน้ เป็นกลุม่ ย่อยการเขียนสรุปเพือ่
จับประเด็นสำคัญ การเขียนรายงานและการวิจยั โดยผูบ้ รรยายอาจมอบหมายงานกลุม่ ตามความเหมาะสม
ภส 6000 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษระดับสูงสำหรับบัณฑิตศึกษา
3 หน่วยกิต
LC 6000 Advanced Reading and Writing in English for Graduate Studies
(ไม่นบั หน่วยกิต)
ทบทวนกลวิธีที่จำเป็นต่อการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ประกอบด้วยความรู้
ทางด้านโครงสร้างประโยค ศัพท์ทว่ั ไปและศัพท์เฉพาะสาขาวิชา ความสัมพันธ์ของเนือ้ หาภายในอนุเฉท
และเรือ่ งทีอ่ า่ น
(2) หมวดวิชาหลัก
พค 8001 ทฤษฎีและวาทกรรมการพัฒนาสังคม
3 หน่วยกิต
SD 8001 Social Development Theories and Discourses
กำเนิดและพัฒนาการของทฤษฎีและวาทกรรมการพัฒนาสังคมการพัฒนาสังคมและความซับซ้อน
ของการเมือง ทฤษฎีการพัฒนาสังคมกระแสหลัก ประเด็นใหม่ๆทางสังคม การพัฒนาทางเลือก และแนวคิด
แบบองค์รวม แนวคิดการพัฒนาแบบพหุลกั ษณ์แนวทางการพัฒนาสังคมทีไ่ ด้รบั ความนิยมในวงกว้าง
พค 8002 การบริหารการพัฒนาสังคมขัน้ สูง
3 หน่วยกิต
SD 8002 Advanced Social Development Administration
การตรวจสอบแนวทางเชิงทฤษฎีหลักๆเกีย่ วกับการบริหารการพัฒนาสังคมเทคนิคและยุทธศาสตร์
การบริหารสำหรับการจัดทำนโยบายและการวางแผนพัฒนาสังคม ความสำเร็จและความล้มเหลวของ
องค์การภาครัฐและองค์การทีไ่ ม่แสวงหากำไรในการนำนโยบายและแผนงานพัฒนาสังคมไปปฏิบตั ิ
(3) หมวดวิชาระเบียบวิธวี จิ ยั
พค 8101 ปรัชญาสังคมศาสตร์
3 หน่วยกิต
SD 8101 Philosophy of Social Science
กระบวนทัศน์ นิยาม และองค์ประกอบของปรัชญาสังคมศาสตร์การอภิปรายในหัวข้อทีเ่ กีย่ วข้อง
กับธรรมชาตินิยม การตีความนิยม พหุนิยม สังคมศาสตร์วิพากษ์ ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลในทาง
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สังคมศาสตร์ ความมีเหตุผล และการอธิบายเชิงโครงสร้างและหน้าที่ ข้อถกเถียงเกี่ยวกับอุปนัยนิยม
ปัจเจกนิยมและองค์รวมนิยม วัตถุประสงค์และค่านิยม ความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญาสังคมศาสตร์
กับแผนงานวิจยั
พค 8102 ระเบียบวิธวี จิ ยั เชิงปริมาณ
3 หน่วยกิต
SD 8102 Quantitative Research Methodology
ปรัชญา แนวคิด และกระบวนการของการวิจยั เชิงปริมาณทางสังคมศาสตร์ ขัน้ ตอนและเทคนิค
ต่างๆ ของการดำเนินการวิจยั ซึง่ ครอบคลุมตัง้ แต่การกำหนดปัญหาและวัตถุประสงค์ การทบทวนวรรณกรรม
การสร้างกรอบแนวคิด การตัง้ สมมติฐาน ประชากรและการสุม่ ตัวอย่าง การออกแบบ การพัฒนาเครือ่ งมือ
การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิตแิ ละการตีความโดยใช้สถิตพิ น้ื ฐานและระดับสูง ตลอดจน
ถึงการจัดทำรายงานการวิจยั
พค 8103 ระเบียบวิธวี จิ ยั เชิงคุณภาพ
3 หน่วยกิต
SD 8103 Qualitative Research Methodology
ปรัชญา แนวคิด และวิวัฒนาการของการวิจัยเชิงคุณภาพ การออกแบบการวิจัย กระบวนการ
วิธกี ารและขัน้ ตอนของการดำเนินการวิจยั เชิงคุณภาพ การรวบรวมข้อมูลและเทคนิคต่างๆ ในการรวบรวม
ข้อมูลเชิงคุณภาพ การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพและการตีความ ตลอดจนการรายงานผลการวิจยั เชิงคุณภาพ
(4) หมวดวิชาเอก
พค 8201 รัฐ ประชาคม และการพัฒนาสังคม
3 หน่วยกิต
SD 8201 State, Civil Society and Social Development
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาคมในการพัฒนาสังคม ทฤษฎีทางรัฐศาสตร์และสังคมวิทยา
เกีย่ วกับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐสมัยใหม่กบั ประชาคมประชาธิปไตยเกีย่ วกับสังคม ขบวนการทางสังคม
ข้อถกเถียงเกีย่ วกับแนวคิดว่าด้วยอำนาจ ความชอบธรรมและอธิปไตย และทิศทางของนโยบายสาธารณะ
สำหรับการพัฒนาสังคม
พค 8202 เศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาสังคม
3 หน่วยกิต
SD 8202 Sufficiency Economy Approach in Social Development
ประวัตคิ วามเป็นมาเกีย่ วกับพัฒนาการของแนวคิด และการวิเคราะห์เนือ้ หาของแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงจากมุมมองและสาขาวิชาต่างๆ การประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่าง
ยัง่ ยืน ทัง้ ในระดับบุคคล กลุม่ และสังคม รวมทัง้ การนำเสนอและการอภิปรายกรณีศกึ ษาตัวแบบทีป่ ระสบ
ผลสำเร็จ ทัง้ ในระดับบุคคล กลุม่ องค์การและสังคม
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พค 8203 มิตทิ างสังคมและวัฒนธรรมของการพัฒนา
3 หน่วยกิต
SD 8203 Social and Cultural Dimensions of Development
แนวคิดและการเปลีย่ นกระบวนทัศน์ของการพัฒนา ภาพรวมของธรรมชาติ ภาพลักษณ์ และพลวัต
ของการพัฒนา กับความจริงของการด้อยพัฒนา การสนทนาเชิงวิเคราะห์เกีย่ วกับความสัมพันธ์ระหว่าง
สถาบันทางสังคม กระบวนการทางสังคม โครงสร้างทางสังคมและความเชือ่ รวมทัง้ ค่านิยมหลักเกีย่ วกับ
เหตุและผลของการพัฒนา โดยเน้นเฉพาะในบริบทของไทยทีน่ ำไปสูก่ ารสร้างนโยบายการพัฒนาสังคม
พค 8204 คุณธรรมกับการพัฒนาสังคม
3 หน่วยกิต
SD 8204 Moral and Social Development
การบูรณาการทฤษฎี หลักการ และผลการวิจยั ในการสร้างองค์ความรูเ้ กีย่ วกับคุณธรรมและการ
พัฒนาคุณธรรมในกลุม่ คนประเภทต่างๆ ซึง่ จำแนกตามอายุและอาชีพการประยุกต์ใช้องค์ความรูท้ เ่ี กีย่ วข้อง
ในการพัฒนาบุคคลให้เป็นคนดีทเ่ี ก่งและมีความสุขของครอบครัว หน่วยงาน และสังคม
พค 8205 ครอบครัวกับการพัฒนาสังคม
3 หน่วยกิต
SD 8205 Family and Social Development
ทฤษฎี การวิจยั สหสาขาวิชา และการประยุกต์ใช้เกีย่ วข้องบทบาทของครอบครัว ทัง้ สาเหตุและ
ผลกระทบ อิทธิพลโครงสร้างทางสังคม เศรษฐกิจ และการเปลีย่ นแปลงทางการเมืองต่อสถาบันครอบครัว
ผลกระทบของสถาบันครอบครัวต่อการพัฒนาคนและสังคมอย่างยัง่ ยืนการเปรียบเทียบการศึกษาในประเด็น
ทีเ่ กีย่ วข้องระหว่างสังคมต่างวัฒนธรรม
พค 8206 ทุนทางสังคมกับการพัฒนา
3 หน่วยกิต
SD 8206 Social Capital and Development
ประวัตคิ วามเป็นมาของแนวคิดและทฤษฎีทเ่ี กีย่ วข้องกับทุนทางสังคมความสำคัญของทุนทางสังคม
และปฏิสมั พันธ์กบั องค์ประกอบอืน่ ๆในมุมมองของการพัฒนา ประโยชน์ของทุนทางสังคมในการสร้าง
ความเติบโตทางเศรษฐกิจ การขจัดความยากจน การจัดการสิง่ แวดล้อม และการพัฒนาการเมือง รวมทัง้
กรณีศกึ ษาการประยุกต์ทนุ ทางสังคมในการพัฒนาในมิตติ า่ งๆ
พค 8207 สัมมนานโยบายการพัฒนาสังคม
3 หน่วยกิต
SD 8207 Seminar in Social Development Policies
การวิเคราะห์นโยบายการพัฒนาสังคมโดยใช้กรณีศกึ ษา การอภิปรายเน้นหนักเรือ่ งกระบวนการ
ของนโยบายพัฒนาสังคม เนือ้ หาของนโยบายพัฒนาสังคม แรงผลักดันทางสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ
ทีม่ อี ทิ ธิพลต่อนโยบายการพัฒนาสังคม
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พค 8208 สัมมนาการพัฒนาภูมภิ าคและท้องถิน่
3 หน่วยกิต
SD 8208 Seminar in Regional and Local Development
ทฤษฎี แนวคิด นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน และรูปแบบในการบริหารและจัดการพัฒนาภูมภิ าค
และท้องถิน่ ความสัมพันธ์พเิ ศษระหว่างหน่วยงานเกีย่ วกับการบริหารจัดการบทบาทของภาคและองค์การ
เอกชนในการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ การเปรียบเทียบกรณีศึกษาในประเทศไทยกับ
กรณีศกึ ษาจากต่างประเทศ
พค 8209 การวิเคราะห์องค์การและสถาบันทางสังคม
3 หน่วยกิต
SD 8209 Social Organization and Institution Analysis
ธรรมชาติและทฤษฎีองค์การและสถาบันทางสังคม การสร้างสถาบันทางสังคม และการจัดระบบ
สถาบัน กระบวนการทีเ่ กีย่ วกับสถาบันองค์การและสถาบัน เครือข่ายและสถาบัน ขบวนการและองค์การ
ทางสังคม ภาวะผูน้ ำสถาบัน
3 หน่วยกิต
พค 8210 การประกอบการทางสังคม
SD 8210 Social Entrepreneurship
แนวคิด ทฤษฎีและกระบวนการของการประกอบการทางสังคมแนวคิดการประกอบการทางสังคม
และแผนธุรกิจ การวัดมูลค่าทางสังคม การระดมทุนเพื่อการประกอบการ การตลาดและการออกตัว
การเติบโตและการบรรลุเป้าหมาย
พค 8211 ภาวะผูน้ ำขององค์การทางสังคม
3 หน่วยกิต
SD 8211 Leadership of Social Organization
ทฤษฎีภาวะผูน้ ำ การวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องและการประยุกต์ใช้ ทฤษฎีเชิงคุณลักษณะ ทฤษฎีเชิงพฤติกรรม
ทฤษฎีเชิงสถานการณ์ ตัวแบบภาวะผูน้ ำเต็มขอบเขต ภาวะผูน้ ำเชิงวิสยั ทัศน์ การพัฒนาภาวะผูน้ ำ และผล
กระทบของภาวะผูน้ ำต่อสมาชิก องค์การและสังคม
พค 8212 ความรับผิดชอบทางสังคมขององค์การ
3 หน่วยกิต
SD 8212 Corporate Social Responsibility
แนวคิด หลักการและการปฏิบตั ทิ เ่ี กีย่ วข้องกับความรับผิดชอบทางสังคมขององค์การและบรรษัท
การเปรียบเทียบการดำเนินการด้านความรับผิดชอบทางสังคมในองค์การต่างๆ การวิเคราะห์กรณีศกึ ษา
และการศึกษาดูงานองค์การที่มีโครงการความรับผิดชอบทางสังคม การฝึกปฏิบัติการวางแผนการ
พัฒนาสังคม
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พค 8213 สัมมนาวัฒนธรรมองค์การทางสังคม
3 หน่วยกิต
SD 8213 Seminar in Social Organization Culture
การอภิปรายเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์การทางสังคม ซึ่งครอบคลุมเรื่อง วัฒนธรรมของสังคม
การสร้างทฤษฎีเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์การทางสังคม โครงสร้างองค์การทางสังคมและประสิทธิผล
ภาวะผูน้ ำและโครงสร้างองค์การ และการศึกษาเปรียบเทียบวัฒนธรรมองค์การ
พค 8214 การวิพากษ์วรรณกรรมเพือ่ สร้างกรอบแนวคิด
3 หน่วยกิต
SD 8214 Literature Critique for Conceptual Formation
แนวทาง หลักการ และเทคนิคการวิเคราะห์วจิ ารณ์รายงานการวิจยั และบทความวิชาการ ทัง้ ด้าน
การวิจยั เชิงปริมาณและการวิจยั เชิงคุณภาพ การรวบรวมองค์ความรูแ้ ละการนำผลการวิจยั ทีน่ า่ เชือ่ ถือไป
ประยุกต์ใช้ เทคนิคและวิธกี ารประมวลเอกสารเพือ่ กำหนดกรอบความคิดในการวิจยั การเสนอนโยบาย
และการจัดการพัฒนา
พค 8215 สถิตขิ น้ั สูงสำหรับการวิจยั ทางสังคมศาสตร์
3 หน่วยกิต
SD 8215 Advanced Statistics for Social Science Research
หลักการ และแนวคิดการใช้สถิตใิ นการวิจยั ทางสังคมศาสตร์ สถิตขิ น้ั สูง และการประยุกต์ใช้ใน
การวิเคราะห์ขอ้ มูลการวิจยั ทางสังคมศาสตร์ โดยเน้นหนักการวิเคราะห์องค์ประกอบ การวิเคราะห์ความ
แปรปรวน การวิเคราะห์การถดถอย การวิเคราะห์เส้นทางและสมการเชิงโครงสร้าง รวมทั้งการใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ทางสถิติ
พค 8216 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ
3 หน่วยกิต
SD 8216 Qualitative Data Analysis
หลักการ วิธกี าร และเทคนิคต่างๆในการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ กระบวนการและขัน้ ตอน
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ ซึง่ ครอบคลุมการกำหนดรหัสเพือ่ จำแนกข้อมูล การเชือ่ มโยงและบูรณาการ
ข้อมูลเพือ่ สร้างข้อเสนอเชิงแนวคิดและทฤษฎี หรืออธิบายปรากฏการณ์ทศ่ี กึ ษารวมทัง้ การใช้คอมพิวเตอร์
ช่วยในการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ
พค 8217 การวิจยั และพัฒนาเพือ่ ระบุกลุม่ เสีย่ ง
3 หน่วยกิต
SD 8217 Research and Development of At-Risk People
การรวบรวมองค์ความรูจ้ ากทฤษฎีและผลการวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการระบุประเภทของบุคคลกลุม่ เสีย่ ง
ด้านจิตและพฤติกรรม การประยุกต์ใช้ผลการวิจัยขั้นสูง เพื่อบ่งชี้ปัจจัยปกป้องหรือเสริมสร้างบุคคล
กลุม่ เสีย่ ง อันจะช่วยบรรเทาหรือขจัดปัญหาบุคคล หน่วยงาน และสังคม เช่น ความล้มเหลวในการเรียน
หรือการทำงาน ความไร้จริยธรรม ความอยูด่ มี สี ขุ น้อย หรือ อาชญากรรม เป็นต้น
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พค 8218 การสร้างและพัฒนาดัชนีทางจิตวิทยาสังคมเพือ่ การอบรมและพัฒนา
3 หน่วยกิต
SD 8218 Construction and Development of Psycho-Social Indicators for Training and Development
การประมวลทฤษฎี หลักการ และวิธีการในการสร้างและพัฒนาดัชนี 3 กลุ่มที่สำคัญ ได้แก่
ดัชนีแกน ดัชนีเชิงเหตุ และดัชนีเชิงผล ตัวอย่างของดัชนีต่างๆ เช่น ดัชนีความเข้มแข็งทางจิต ดัชนี
ความสุข ดัชนีทุนมนุษย์ ดัชนีเชิงเหตุและผลของจริยธรรมบุคคลประเภทต่างๆ เป็นต้น การใช้ดัชนี
ทางจิตวิทยาสังคม ในการวัดและประเมินที่สามารถนำไปสู่การพัฒนาหลักสูตรต่างๆ และโครงการ
การพัฒนาบุคคลและสังคม
พค 8219 การสร้างและใช้หลักฐานทางวิชาการเพือ่ การพัฒนาสังคม
3 หน่วยกิต
SD 8219 Evidence-based Theory and Practice for Social Development
การประมวลองค์ความรูท้ เ่ี กีย่ วกับประวัตคิ วามเป็นมา ทฤษฎี หลักการ และผลการวิจยั ขัน้ สูงที่
พิสจู น์ประสิทธิผลของการพัฒนาบุคคลและสังคม แนวทางใหม่ทง่ี านวิจยั และงานพัฒนาต้องดำเนินการ
ควบคูก่ นั ไป การใช้องค์ความรูแ้ ละการวิจยั มาชีน้ ำการพัฒนาและการปรับปรุงโครงการพัฒนาสังคมตาม
เงือ่ นไขทีพ่ บจากงานวิจยั เพือ่ เพิม่ ประสิทธิผลของโครงการพัฒนาสังคม
พค 8220 การศึกษาตามแนวแนะ
3 หน่วยกิต
SD 8220 Directed Studies
การศึกษาในเรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่ เป็นการเฉพาะ ซึง่ เป็นประโยชน์แก่การทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
แต่ละคน โดยมีอาจารย์ผู้หนึ่งรับผิดชอบดูแลและให้คำแนะนำ ทั้งนี้ต้องผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
(5) หมวดวิชาวิทยานิพนธ์
พค 9900 วิทยานิพนธ์ (แบบ 1 (1.1))
48 หน่วยกิต
SD 9900 Dissertation (Track 1(1.1))
การค้นคว้าวิจยั ในหัวข้อทีส่ นใจเกีย่ วกับการพัฒนาสังคมและการบริหารการพัฒนาสังคม ภายใต้
การปรึกษาของอาจารย์ทป่ี รึกษาอย่างใกล้ชดิ โดยนักศึกษาทุกคนต้องมีการนำเสนอหัวข้อ รายงานความ
ก้าวหน้าและสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
พค 9901 วิทยานิพนธ์ (แบบ 2(2.1))
36 หน่วยกิต
SD 9901 Dissertation (Track 2(2.1))
การค้นคว้าวิจยั ในหัวข้อทีส่ นใจเกีย่ วกับการพัฒนาสังคมและการบริหารการพัฒนาสังคม ภายใต้
การปรึกษาของอาจารย์ทป่ ี รึกษาอย่างใกล้ชดิ รวมถึงการศึกษารายวิชาภาคทฤษฎีตามทีอ่ าจารย์ทป่ ี รึกษาเห็นสมควร
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการจัดการสิง่ แวดล้อม
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554
1. ชือ่ หลักสูตร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการจัดการสิง่ แวดล้อม
Doctor of Philosophy Program in Environmental Management
2. ชือ่ ปริญญาและสาขาวิชา
ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต (การจัดการสิง่ แวดล้อม)
Doctor of Philosophy (Environmental Management)
ปร.ด. (การจัดการสิง่ แวดล้อม)
Ph.D. (Environmental Management)
3. วิชาเอกหรือความเชีย่ วชาญเฉพาะหลักสูตร
ไม่มี
4. จำนวนหน่วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสูตร
48 หน่วยกิต สำหรับหลักสูตรแบบ 1(1.1)
57 หน่วยกิต สำหรับหลักสูตรแบบ 2(2.1)
81 หน่วยกิต สำหรับหลักสูตรแบบ 2(2.2)
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ หลักสูตรปริญญาเอก ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
5.2 ภาษาทีใ่ ช้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.3 การรับนักศึกษา รับทัง้ นักศึกษาไทยและต่างชาติ
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอืน่ เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันทีจ่ ดั การเรียนการสอนโดยตรง
แต่มคี วามร่วมมือทางด้านวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาทัง้ ภายในและต่างประเทศ
5.5 การให้ปริญญาแก่ผสู้ ำเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมตั /ิ เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 เปิดการสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555
คณะกรรมการสภาวิชาการ อนุมตั /ิ เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครัง้ ที่ 5/2554 เมือ่ วันที่ 24
พฤศจิกายน 2554
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7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรทีม่ คี ณ
ุ ภาพและมาตรฐาน
ปีการศึกษา 2555
8. อาชีพทีส่ ามารถประกอบได้หลังจบการศึกษา
8.1 นักบริหารมืออาชีพทีป่ ฏิบตั งิ านในภาครัฐและเอกชน
8.2 อาจารย์และนักวิชาการด้านการจัดการสิง่ แวดล้อม
8.3 บุคลากรในหน่วยงานราชการหรือสถานประกอบการที่มีการใช้ความรู้ด้านการจัดการ
สิง่ แวดล้อม การวิเคราะห์นโยบาย การวางแผนและจัดการสิง่ แวดล้อม
8.4 อาชีพอิสระอืน่ ๆ
9. ปรัชญาและ/หรือวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
9.1 ปรัชญาของหลักสูตร มุง่ ผลิตบัณฑิตให้เป็นนักวิจยั และนักวิเคราะห์และกำหนดนโยบาย
การวางแผนและการจัดการสิง่ แวดล้อมเพือ่ สร้างองค์ความรูใ้ หม่ดา้ นการจัดการสิง่ แวดล้อมอย่างบูรณาการ
และสร้างสรรค์
9.2 วัตถุประสงค์
9.2.1 ผลิตบุคลากรทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดการสิง่ แวดล้อม ให้มที กั ษะทัง้ ด้านการวิจยั และ
การวิเคราะห์นโยบาย วางแผนและการจัดการสิง่ แวดล้อม โดยมีแนวคิดสร้างสรรค์ และมีภาวะผูน้ ำเพือ่ นำ
ไปสู่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตในระดับภูมิภาค
ในระดับประเทศ และระดับท้องถิน่ ทีย่ ง่ั ยืน
9.2.2 สร้างบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่มีความรู้และคุณธรรมและมีประสบการณ์การ
ทำงานในด้านการวิจยั การวิเคราะห์นโยบาย วางแผนและการจัดการสิง่ แวดล้อม เพือ่ ตอบสนองความ
ต้องการขององค์กรต่างๆ ในระดับภูมภิ าค ในระดับประเทศ และระดับท้องถิน่
9.2.3 สร้างสมรรถนะด้านการวิจยั แก่นกั ศึกษาให้เป็นผูน้ ำทางวิชาการทีส่ ามารถสร้าง
พัฒนาต่อยอด ประสานองค์ความรู้ เพือ่ นำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านการจัดการ
สิง่ แวดล้อม ของภูมภิ าค ประเทศ ท้องถิน่ และองค์กร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
9.2.4 เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย ด้วยการผลิตบุคลากรด้านการ
จัดการสิ่งแวดล้อมที่มีศักยภาพในการวิเคราะห์และสังเคราะห์สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม การพัฒนา
มาตรฐานสิง่ แวดล้อม คุณภาพชีวติ และการพัฒนาทีย่ ง่ั ยืน มีวสิ ยั ทัศน์ในการวางแผนและการจัดการสิง่ แวดล้อม
10. ระบบการจัดการศึกษา
เป็นการศึกษาระบบทวิภาค ปีการศึกษาหนึง่ ๆ แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติโดยหนึง่ ภาคปกติ
มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และอาจเปิดการศึกษาภาคฤดูร้อนที่กำหนดระยะเวลา
และจำนวนหน่วยกิต เทียบเคียงได้กบั ภาคการศึกษาภาคปกติ
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11. การดำเนินการหลักสูตร
11.1 วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน
เริม่ จัดการเรียนตัง้ แต่ภาค 1 ปีการศึกษา 2555
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือนสิงหาคมถึงเดือนธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม
ภาคฤดูรอ้ น
เดือนมิถนุ ายนถึงเดือนกรกฎาคม
11.2 คุณสมบัตขิ องผูเ้ ข้าศึกษา
11.2.1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททุกสาขาจากสถาบันการศึกษาในหรือต่างประเทศ
ทีไ่ ด้รบั การรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และมีประสบการณ์ในการทำวิจยั
หรือร่วมทำวิจยั ไม่นอ้ ยกว่า 1 เรือ่ งหรือมีประสบการณ์ในการทำงานในสาขาทีเ่ กีย่ วข้องกับสิง่ แวดล้อม
ไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี สำหรับหลักสูตรแบบ 1(1.1)
11.2.2 สำเร็จการศึกษาปริญญาโททุกสาขาจากสถาบันการศึกษาในหรือต่างประเทศที่
ได้รบั การรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สำหรับหลักสูตรแบบ 2(2.1)
11.2.3 สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทกุ สาขาจากสถาบันการศึกษาในหรือต่างประเทศที่
ได้รบั การรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และได้รบั เกียรตินยิ มหรือมีประสบการณ์
การทำงานไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี สำหรับหลักสูตรแบบ 2(2.2)
11.2.4 มีความรูภ้ าษาอังกฤษในระดับดีตามเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนด
11.2.5 ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนด
12. โครงสร้างหลักสูตร
12.1 จำนวนหน่วยกิต
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรมีดงั นี้
48 หน่วยกิต สำหรับหลักสูตรแบบ 1(1.1)
57 หน่วยกิต สำหรับหลักสูตรแบบ 2(2.1)
81 หน่วยกิต สำหรับหลักสูตรแบบ 2(2.2)
แบบ 1(1.1) เป็นแผนการศึกษาทีเ่ น้นการวิจยั โดยมีการทำวิทยานิพนธ์ไม่นอ้ ยกว่า 48 หน่วยกิต
และอาจมีการเรียนรายวิชาเพิม่ เติมก็ได้ โดยไม่นบั หน่วยกิต
แบบ 2(2.1) เป็นการศึกษาทีเ่ น้นการวิจยั และการศึกษารายวิชาเพิม่ เติม โดยต้องทำวิทยานิพนธ์
ไม่นอ้ ยกว่า 36 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาไม่นอ้ ยกว่า 24 หน่วยกิต
แบบ 2(2.2) เป็นการศึกษาทีเ่ รียนในระดับปริญญาโทและเอกโดยมีการทำวิทยานิพนธ์ไม่นอ้ ยกว่า
48 หน่วยกิตและศึกษารายวิชาไม่นอ้ ยกว่า 36 หน่วยกิต
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12.2 โครงสร้างหรือองค์ประกอบของหลักสูตร
หมวดวิชา

หลักสูตรแบบ 1(1.1) หลักสูตรแบบ 2(2.1) หลักสูตรแบบ 2(2.2)
ป.เอก
ป.โท - เอก
1. หมวดวิชาเสริมพืน้ ฐาน
2 วิชา ไม่นบั หน่วยกิต 2 วิชา ไม่นบั หน่วยกิต
2. หมวดวิชาพืน้ ฐาน
อาจให้มกี ารเรียน
12 หน่วยกิต
อาจให้มีการเรียน
เพิ่มเติมโดยไม่นับ
หน่วยกิตก็ได้
หน่วยกิตก็ได้
3. หมวดวิชาหลัก
เพิ่มเติมโดยไม่นับ
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
4. หมวดวิชาระเบียบวิธวี จิ ยั
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
5. หมวดวิชาเอก
9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
6. สอบวัดคุณสมบัติ
ต้องสอบให้ผา่ นภายใน ต้องสอบให้ผา่ นภายใน ต้องสอบให้ผา่ นภายใน
2 ปี นับจากวันขึ้น
2 ปีหลังจากเรียน
2 ปีหลังจากเรียน
ทะเบียนเป็นนักศึกษา
รายวิชาครบ
รายวิชาครบ
7. วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนพิ นธ์ 48 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต
48 หน่วยกิต
รวม
48 หน่วยกิต
57 หน่วยกิต
81 หน่วยกิต
12.3 รายวิชา
ก. หมวดวิชาเสริมพืน้ ฐาน สำหรับนักศึกษาหลักสูตรแบบ 2(2.1) และ 2(2.2) เป็นวิชาไม่นบั หน่วยกิตและ
ไม่นำผลการศึกษามาคำนวณแต้มเฉลีย่ นักศึกษาจะต้องเรียนวิชาเสริมพืน้ ฐาน ในหมวดวิชาเสริมพืน้ ฐาน ดังนี้
รหัส
ชือ่ วิชา
หน่วยกิต
ภส 4003
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการขัน้ สูง
3 (ไม่นบั หน่วยกิต)
LC 4003
Advanced Integrated English Language Skills Development
ภส 6000
การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษระดับสูงสำหรับบัณฑิตศึกษา 3 (ไม่นบั หน่วยกิต)
LC 6000
Advanced Reading and Writing in English for Graduate Studies
หมายเหตุ
1. การเรียนการสอนมุง่ เน้นการพัฒนาทักษะในการเขียนบทความทางวิชาการเป็นภาษาอังกฤษ
โดยเงือ่ นไขในการเรียนวิชาเสริมพืน้ ฐานภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามประกาศของสถาบัน
2. การยกเว้นการเรียนวิชาเสริมพืน้ ฐานให้เป็นไปตามประกาศของสถาบัน
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ข. หมวดวิชาพืน้ ฐาน สำหรับนักศึกษาหลักสูตรแบบ 2(2.2) มี 4 วิชา 12 หน่วยกิต ได้แก่
รหัส
ชือ่ วิชา
สว 5101
นิเวศวิทยาและจริยธรรมสิง่ แวดล้อม
EN 5101
Ecology and Environmental Ethics
สว 5102
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสง่ิ แวดล้อม
EN 5102
Environmental Science and Technology
สว 5103
นโยบาย การวางแผน และการประเมินผลด้านสิง่ แวดล้อม
EN 5103
Environmental Policy, Planning and Evaluation
สว 5104
ระเบียบวิธวี จิ ยั และสถิตดิ า้ นสิง่ แวดล้อม
EN 5104
Environmental Research Methodology and Statistics
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หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจพิจารณาให้นักศึกษาในหลักสูตรแบบ 1(1.1) และ 2(2.1)
เรียนรายวิชาในหมวดวิชาพืน้ ฐานเพิม่ เติมเป็นการเฉพาะรายโดยไม่นบั หน่วยกิต ตามความเหมาะสม
ค. หมวดวิชาหลัก เป็นวิชาบังคับสำหรับนักศึกษาหลักสูตรแบบ 2 (2.1) และ 2(2.2) มี 2 วิชา 6 หน่วยกิต ได้แก่
รหัส
ชือ่ วิชา
หน่วยกิต
สว 6101
หลักการจัดการสิง่ แวดล้อม
3 หน่วยกิต
EN 6101
Principle of Environmental Management
สว 6102
การจัดการสิง่ แวดล้อมขัน้ ประยุกต์
3 หน่วยกิต
EN 6102
Applied Environmental Management
ง. หมวดวิชาระเบียบวิธวี จิ ยั เป็นวิชาบังคับสำหรับนักศึกษาหลักสูตรแบบ 2 (2.1) มี 2 วิชา 6 หน่วยกิต
รหัส
ชือ่ วิชา
หน่วยกิต
สว 6201
ระเบียบวิธวี จิ ยั เชิงปริมาณ
3 หน่วยกิต
EN 6201
Quantitative Research Methodology
*สว 6202
ระเบียบวิธวี จิ ยั เชิงคุณภาพ
3 หน่วยกิต
EN 6202
Qualitative Research Methodology
*สว 6203
การออกแบบการวิจยั เชิงทดลอง
3 หน่วยกิต
EN 6203
Experimental Research Design
*เลือกเพียง 1 วิชา
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จ. หมวดวิชาเอก เป็นวิชาทีก่ ำหนดให้นกั ศึกษาหลักสูตรแบบ 2 (2.1) และ 2(2.2) ต้องเรียน 3 วิชา 9 หน่วยกิต
(เรียนอย่างน้อย 2 วิชาในสาขาวิชาเอกและเรียนอีก 1 วิชาในสาขาวิชาเอกใดก็ได้ตามคำแนะนำของ
อาจารย์ทป่ี รึกษา)
สาขาวิชาเอกการบริหารและพัฒนาสิง่ แวดล้อม (Environmental Management and Development)
รหัส
ชือ่ วิชา
หน่วยกิต
สว 7101
กฎหมายสิง่ แวดล้อมและองค์การ
3 หน่วยกิต
EN 7101
Environmental Laws and Organizations
สว 7102
การบริหารโครงการเพือ่ ความยัง่ ยืน
3 หน่วยกิต
EN 7102
Project Management for Sustainability
สว 7103
เศรษฐศาสตร์สง่ิ แวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
3 หน่วยกิต
EN 7103
Environmental and Natural Resources Economics
สว 7104
เศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์ในการจัดการสิง่ แวดล้อม
3 หน่วยกิต
EN 7104
Sufficiency Economy Approach in Environmental Management
สว 7105
การจัดการทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ
3 หน่วยกิต
EN 7105
Biodiversity Resource Management
สว 7106
การจัดการและอนุรกั ษ์พลังงาน
3 หน่วยกิต
EN 7106
Energy Conservation and Management
สว 7107
การจัดการสิง่ แวดล้อมเมืองและชุมชน
3 หน่วยกิต
EN 7107
Urban and Community Environmental Management
สว 7108
การจัดการอนามัยสิง่ แวดล้อม
3 หน่วยกิต
EN 7108
Environmental Health Management
สว 7109
เกษตรและการจัดการสิง่ แวดล้อม
3 หน่วยกิต
EN 7109
Agriculture and Environmental Management
สว 7110
โลกาภิบาลสิง่ แวดล้อม
3 หน่วยกิต
EN 7110
Global Environmental Governance
สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการจัดการสิง่ แวดล้อม (Environmental Management
Science and Technology)
รหัส
ชือ่ วิชา
หน่วยกิต
สว 7201
เทคโนโลยีสารสนเทศสิง่ แวดล้อม
3 หน่วยกิต
EN 7201
Environmental Information Technology
สว 7202
การจัดการการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
3 หน่วยกิต
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EN 7202
รหัส
สว 7203
EN 7203
สว 7204
EN 7204
สว 7205
EN 7205

Climate Change Management
ชือ่ วิชา
มลพิษทางอากาศและการจัดการ
Air Pollution and Management
เทคโนโลยีสะอาด
Clean Technology
การจัดการอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศ
Eco-Industrial Management
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3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

สาขาวิชาเอกการวิเคราะห์และประเมินด้านสิง่ แวดล้อม (Environmental Analysis and Assessment)
รหัส
ชือ่ วิชา
หน่วยกิต
สว 7301
การศึกษาความเป็นไปได้และการประเมินผลกระทบของโครงการพัฒนา 3 หน่วยกิต
EN 7301
Development Project Feasibility Study and Impact Assessment
สว 7302
การประเมินผลกระทบทางทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
3 หน่วยกิต
ของห่วงโซ่อปุ ทานของผลิตภัณฑ์
EN 7302
Natural Resources and Environmental Impact Studies of Product Supply Chains
สว 7303
อนาคตศึกษาและการวางแผน
3 หน่วยกิต
EN 7303
Future Studies and Planning
สว 7304
การประเมินด้านสิง่ แวดล้อม
3 หน่วยกิต
EN 7304
Environmental Assessment
สว 7305
การประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อมและสุขภาพ
3 หน่วยกิต
EN 7305
Environmental and Health Impact Assessment
สว 7306
การประเมินวัฏจักรชีวติ ของผลิตภัณฑ์
3 หน่วยกิต
EN 7306
Life Cycle Assessment
สว 7307
การจัดการความเสีย่ งด้านสิง่ แวดล้อม
3 หน่วยกิต
EN 7307
Environmental Risk Management
สาขาวิชาเอกการจัดการสิ่งแวดล้อมเชิงสังคมและธุรกิจ (Social and Business Aspects in
Environmental Management)
รหัส
ชือ่ วิชา
หน่วยกิต
สว 7401
การจัดการความขัดแย้งทางสิง่ แวดล้อม
3 หน่วยกิต
EN 7401
Environmental Conflict Management
สว 7402
การมีสว่ นร่วมของประชาชนในการจัดการสิง่ แวดล้อม
3 หน่วยกิต
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EN 7402
รหัส
สว 7403
EN 7403
สว 7404
EN 7404
สว 7405
EN 7405
สว 7406
EN 7406

Public Participation in Environmental Management
ชือ่ วิชา
ความรับผิดชอบต่อสังคม
Social Responsibility
เศรษฐศาสตร์การบริหารธุรกิจสิง่ แวดล้อม
Environmental Managerial Economics
ธุรกิจสีเขียว
Green Business
มาตรฐานระบบการจัดการสิง่ แวดล้อม
Environmental Management System Standards

หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

นักศึกษาสามารถเรียนวิชาต่อไปนีเ้ ป็นรายวิชาในหมวดวิชาเอกได้ ทัง้ นีโ้ ดยความเห็นชอบของ
อาจารย์ทป่ี รึกษา
รหัส
ชือ่ วิชา
หน่วยกิต
สว 8000
สัมมนาการจัดการสิง่ แวดล้อม
3 หน่วยกิต
EN 8000
Environmental Management Seminar
สว 8001
หัวข้อพิเศษในการจัดการสิง่ แวดล้อม
3 หน่วยกิต
EN 8001
Special Topics in Environmental Management
สว 8002
การศึกษาตามแนวแนะ
3 หน่วยกิต
EN 8002
Directed Study
สว 9000
การค้นคว้าอิสระ
3 หน่วยกิต
EN 9000
Independent Study
ญ. การสอบประมวลความรู้
Qualifying Examination
ฎ. วิทยานิพนธ์
รหัส
สว 9900
EN 9900
สว 9901
EN 9901

ชือ่ วิชา
วิทยานิพนธ์
Dissertation
วิทยานิพนธ์
Dissertation

หน่วยกิต
48 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต
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12.4 คำอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาเสริมพืน้ ฐาน
ภส 4003 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการขัน้ สูง
3 (ไม่นบั หน่วยกิต)
LC 4003 Advanced Integrated English Language Skills Development
การบูรณาการทักษะทัง้ 4 ทักษะ คือ การฟัง การพูด การอ่านและการเขียน โดยเน้นทักษะการเขียน
การพัฒนาทักษะการนำเสนอ การเขียนสรุปเพือ่ จับประเด็นสำคัญ การเขียนรายงานการวิจยั
ภส 6000 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษระดับสูงสำหรับบัณฑิตศึกษา
3 (ไม่นบั หน่วยกิต)
LC 6000 Advanced Reading and Writing in English for Graduate Studies
ทบทวนกลวิธที จ่ี ำเป็นต่อการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการประกอบด้วยความรูท้ าง
ด้านโครงสร้างประโยค ศัพท์ทว่ั ไปและศัพท์เฉพาะสาขาวิชา ความสัมพันธ์ของเนือ้ หาภายใน อนุเฉท
และเรือ่ งทีอ่ า่ น
หมวดวิชาพืน้ ฐาน
สว 5101 นิเวศวิทยาและจริยธรรมสิง่ แวดล้อม
3 หน่วยกิต
EN 5101 Ecology and Environmental Ethics
ทฤษฎีและพัฒนาการของระบบนิเวศ การพึ่งพาในห่วงโซ่อาหาร แหล่งพลังงาน บทบาทของ
สิง่ มีชวี ติ ต่อระบบนิเวศในการขยายตัวและการสร้างความมัน่ คงของสิง่ มีชวี ติ บทบาทของความหลากหลาย
ทางชีวภาพในการรักษาความมั่นคงของระบบนิเวศ ความสามารถในการรองรับและการพังทลายของ
ระบบนิเวศ อุดมการณ์ ปรัชญาและจริยธรรมทางสิง่ แวดล้อม วาทกรรมการพัฒนา การเปลีย่ นแปลงแนวคิด
การพัฒนาตามยุคสมัย การพัฒนาทีย่ ง่ั ยืน ธรรมาภิบาลสิง่ แวดล้อม
สว 5102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสง่ิ แวดล้อม
3 หน่วยกิต
EN 5102 Environmental Science and Technology
ความรูพ้ น้ื ฐานเกีย่ วกับศาสตร์ดา้ นสิง่ แวดล้อม ปัญหาด้านสิง่ แวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
สาเหตุและผลกระทบ แนวทางและเทคโนโลยีในการจัดการ ได้แก่ การจัดการน้ำเสียและเทคโนโลยี การ
จัดการมลพิษทางอากาศและเทคโนโลยี การจัดการขยะและของเสียอันตรายและเทคโนโลยี เทคโนโลยีสะอาด
เทคโนโลยีอน่ื ๆ การออกแบบเครือ่ งมือและระบบ เกณฑ์การเลือกเครือ่ งมือและเทคโนโลยีทเ่ี หมาะสม
สว 5103 นโยบาย การวางแผน และการประเมินผลด้านสิง่ แวดล้อม
3 หน่วยกิต
EN 5103 Environmental Policy, Planning and Evaluation
ทฤษฎีเกี่ยวกับนโยบาย การวางแผน และการประเมินผล การกำหนดและวิเคราะห์นโยบาย
นโยบายสิง่ แวดล้อมขององค์การมุง่ หวังกำไรและไม่มงุ่ หวังกำไร นโยบายสิง่ แวดล้อมภาครัฐการวางแผน

46

หลักสูตรสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

และการวางแผนกลยุทธ์สง่ิ แวดล้อม การวิเคราะห์แผนและโครงการ การติดตามตรวจสอบและประเมินผล
นโยบายและแผนสิง่ แวดล้อม
สว 5104 ระเบียบวิธวี จิ ยั และสถิตดิ า้ นสิง่ แวดล้อม
3 หน่วยกิต
EN 5104 Environmental Research Methodology and Statistics
แนวคิด จุดมุง่ หมายและประเภทของการวิจยั การวิจยั ในงานด้านการจัดการสิง่ แวดล้อม ขัน้ ตอน
การวิจยั การกำหนดปัญหาและประเด็นการวิจยั วัตถุประสงค์ การทบทวนวรรณกรรม การกำหนดกรอบ
แนวคิดและสมมติฐาน ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง การออกแบบการวิจยั และเครือ่ งมือเก็บรวบรวมข้อมูล
การตรวจสอบคุณภาพเครือ่ งมือเก็บรวบรวมข้อมูล เทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิง
คุณภาพ การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริมาณ สถิตเิ ชิงพรรณนาและเชิงคุณอนุมาน การประยุกต์ใช้โปรแกรม
สำเร็จรูปทางสถิตใิ นการวิเคราะห์ขอ้ มูล เทคนิคการนำเสนอข้อมูล การอภิปรายผล การเขียนรายงานการวิจยั
หมวดวิชาหลัก
สว 6101 หลักการจัดการสิง่ แวดล้อม
3 หน่วยกิต
EN 6101 Principle of Environmental Management
ความเป็นมา แนวความคิด และหลักการของการจัดการสิง่ แวดล้อม ธรรมชาติของระบบนิเวศ
ของโลก ความสัมพันธ์ของสิง่ แวดล้อมกับมนุษย์ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และผลกระทบของการพัฒนา
ต่อระบบสิง่ แวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ทฤษฎีและหลักการบริหารจัดการ การประยุกต์ทฤษฎีดา้ น
การบริหารจัดการกับการจัดการสิง่ แวดล้อม
สว 6102 การจัดการสิง่ แวดล้อมขัน้ ประยุกต์
3 หน่วยกิต
EN 6102 Applied Environmental Management
ความรู้ ทัศนคติ และความเข้าใจมิตขิ องการจัดการสิง่ แวดล้อม การจัดการสิง่ แวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์
เครือ่ งมือในการจัดการสิง่ แวดล้อมทีส่ ำคัญ ได้แก่ เครือ่ งมือทางเศรษฐศาสตร์ สังคม เทคโนโลยี การประเมิน
และมาตรฐานต่างๆ การจัดการสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยและต่างประเทศการพัฒนากรอบแนวคิด
ในการจัดการสิง่ แวดล้อมระดับชาติและระดับโลก
หมวดวิชาระเบียบวิธวี จิ ยั
สว 6201 ระเบียบวิธวี จิ ยั เชิงปริมาณ
3 หน่วยกิต
EN 6201 Quantitative Research Methodology
ปรัชญาและแนวคิดการวิจยั เชิงปริมาณ การประยุกต์การวิจยั เชิงปริมาณกับการวิจยั ด้านการจัดการ
สิง่ แวดล้อม ขัน้ ตอนและเทคนิคต่างๆ ของการดำเนินการวิจยั ด้านสิง่ แวดล้อม โดยครอบคลุมตัง้ แต่การ
กำหนดประเด็นปัญหา การทบทวนวรรณกรรม ตัวแปรและกรอบแนวคิด สมมติฐาน ประชากรและการ
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สุม่ ตัวอย่าง การออกแบบเครือ่ งมือการเก็บรวบรวมข้อมูล การรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ การวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้สถิตเิ ชิงพรรณนาและเชิงอนุมาน และสถิตขิ น้ั สูง เช่น เทคนิคการหาความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปร 2 ตัว (Bivariate Analysis) และตัวแปรมากกว่า 2 ตัว (Multivariate Analysis) การอภิปรายผลเชิง
ปริมาณ และการเขียนรายงานวิจยั เชิงปริมาณ
สว 6202 ระเบียบวิธวี จิ ยั เชิงคุณภาพ
3 หน่วยกิต
EN 6202 Qualitative Research Methodology
ปรัชญาและวิวฒ
ั นาการของการวิจยั เชิงคุณภาพ การประยุกต์การวิจยั เชิงคุณภาพกับการวิจยั ด้าน
การจัดการสิง่ แวดล้อม ขัน้ ตอนการทำวิจยั เชิงคุณภาพ การออกแบบการวิจยั การรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ
เช่น การวิจยั เอกสาร การสังเกตการณ์ การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก การประชุมระดมสมอง การสนทนากลุม่
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพและการตีความ และการเขียนรายงานวิจยั เชิงคุณภาพ
สว 6203 การออกแบบการวิจยั เชิงทดลอง
3 หน่วยกิต
EN 6203 Experimental Research Design
หลักการและแนวคิดของการวิจัยเชิงทดลอง เทคนิคในการออกแบบการทดลองในงานวิจัย
ด้านสิง่ แวดล้อม เช่น CRD, RCBD, Factorial design, Split-plot, Latin square ระเบียบวิธวี จิ ยั เชิงทดลอง
การเก็บตัวอย่าง การวิเคราะห์ตัวอย่าง การใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูล ผลการทดลองและการอภิปรายผล
การสรุปและนำเสนอรายงาน
หมวดวิชาเอก
สว 7101 กฎหมายสิง่ แวดล้อมและองค์การ
3 หน่วยกิต
EN 7101 Environmental Laws and Organizations
หลักการและแนวคิดในกฎหมายสิง่ แวดล้อม คุณลักษณะของกฎหมายสิง่ แวดล้อม สาระสำคัญ
ของกฎหมายสิง่ แวดล้อม กฎหมายอืน่ ทีเ่ กีย่ วกับสิง่ แวดล้อม กฎหมายทีเ่ กีย่ วกับมลพิษต่างๆ องค์การด้าน
สิ่งแวดล้อม ทฤษฎีและแนวคิดการบริหารจัดการองค์การและการประยุกต์กับองค์การด้านสิ่งแวดล้อม
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ
สว 7102 การบริหารโครงการเพือ่ ความยัง่ ยืน
3 หน่วยกิต
EN 7102 Project Management for Sustainability
ทีม่ าและหลักการของการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ความรูท้ ว่ั ไปเกีย่ วกับโครงการและการบริหารโครงการ
การประยุกต์หลักการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนมาใช้ในการบริหารโครงการ การวางแผนโครงการ การวิเคราะห์
และประเมินโครงการ การนำโครงการไปปฏิบตั ิ การติดตามตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ กรณีศกึ ษา
ด้านการบริหารโครงการ
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สว 7103 เศรษฐศาสตร์สง่ิ แวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
3 หน่วยกิต
EN 7103 Environmental and Natural Resources Economics
การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับทฤษฎีเกม หายนะของส่วนรวม บทบาทของรัฐในการ
แก้ปญ
ั หากิจการของส่วนรวม ทฤษฎีเกีย่ วกับตลาด อุปสงค์ อุปทาน ราคา บทบาทของตลาดในการพิชติ
ประสิทธิภาพของการบริโภคและการผลิตและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ การจัดการต้นทุน การควบคุม
มลพิษด้วยกลไกราคา ต้นทุน ภาษีและค่าธรรมเนียมมลพิษ ระบบตลาดสำหรับโควต้ามลพิษ ทฤษฎีเกีย่ วกับ
การวิเคราะห์โครงการ การใช้ทรัพยากรสิน้ เปลืองและทรัพยากรหมุนเวียนอย่างยัง่ ยืน
สว 7104 เศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์ในการจัดการสิง่ แวดล้อม
3 หน่วยกิต
EN 7104 Sufficiency Economy Approach in Environmental Management
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์สำหรับเศรษฐกิจพอเพียง นโยบายสาธารณะ
สำหรับเศรษฐกิจพอเพียง นิเวศวิทยากับเศรษฐกิจพอเพียง การประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในด้านต่างๆ ได้แก่ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม การจัดการสิง่ แวดล้อมอุตสาหกรรม
การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน การจัดการสิ่งแวดล้อมของภาคธุรกิจ การจัดการและอนุรักษ์พลังงาน
แบบจำลองการหมุนเวียนทรัพยากรในระบบเศรษฐกิจ การออกแบบและการคำนวณในแบบจำลองทาง
เศรษฐกิจพอเพียง, เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
สว 7105 การจัดการทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ
3 หน่วยกิต
EN 7105 Biodiversity Resource Management
นิยาม และความสำคัญของทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพต่อเศรษฐกิจและความมัน่ คง
ของประเทศและของโลก สาเหตุและปัญหาการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ อนุสัญญาว่าด้วย
ความหลากหลายทางชีวภาพและพิธีสารว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ นโยบาย มาตรการ องค์กร
และกฎหมายไทยทีเ่ กีย่ วข้อง การมีสว่ นร่วมของภาคเอกชนและประชาชน ความร่วมมือระหว่างประเทศ
แนวโน้มการจัดการทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพในอนาคต กรณีศกึ ษาและดูงาน
สว 7106 การจัดการและอนุรกั ษ์พลังงาน
3 หน่วยกิต
EN 7106 Energy Conservation and Management
ยุทธศาสตร์ นโยบายและแผนการจัดการพลังงานในประเทศและต่างประเทศ หลักการจัดการ
พลังงาน เช่น การบริหารจัดการพลังงานทีด่ ี วิศวกรรมคุณค่าในการจัดการพลังงาน การบริหารจัดการ
ระบบสาธารณูปโภคด้านพลังงาน การพัฒนาเทคโนโลยี และการผลิตพลังงานความร้อนร่วม เทคนิค
ในการจัดการพลังงานภาคอาคารและสำนักงาน ภาคอุตสาหกรรม ภาคขนส่ง พลังงานทางเลือกและ
การจัดการ อุปสงค์และอุปทานพลังงาน ความมั่นคงด้านพลังงาน การคาดการณ์สถานการณ์พลังงาน
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สว 7107 การจัดการสิง่ แวดล้อมเมืองและชุมชน
3 หน่วยกิต
EN 7107 Urban and Community Environmental Management
วิวัฒนาการของเมืองและชุมชน การใช้ประโยชน์ที่ดินและการเปลี่ยนแปลงของเมือง ระบบ
นิเวศเมือง ปัญหาสิง่ แวดล้อมทีส่ ำคัญของชุมชนเมือง ได้แก่ มลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ำ การจราจร
ชุมชนแออัด การใช้ทด่ี นิ ผังเมืองและพืน้ ทีส่ เี ขียว มูลฝอยและสิง่ ปฏิกลู แนวคิดและหลักการการจัดการ
สิง่ แวดล้อมเมืองและชุมชน เมืองน่าอยูแ่ ละเมืองยัง่ ยืน กระบวนการวางแผนและจัดการสิง่ แวดล้อมเมือง
และชุมชน กลยุทธ์ในการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชน แนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและ
ชุมชนในแต่ละประเด็น
สว 7108 การจัดการอนามัยสิง่ แวดล้อม
3 หน่วยกิต
EN 7108 Environmental Health Management
หลักการจัดการด้านสุขภาพอนามัยอันเกีย่ วข้องกับภาวะแวดล้อม หลักการและแนวความคิดทาง
พิษวิทยาและระบาดวิทยา ปัญหาสุขภาพอนามัยอันเป็นผลกระทบจากสิง่ แวดล้อมเป็นพิษทัง้ จากสิง่ แวดล้อม
ทางกายภาพและสิ่งแวดล้อมทางสังคม กรณีศึกษาปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากสารพิษ น้ำเสีย
อากาศเป็นพิษ มูลฝอยและสิง่ ปฏิกลู กากสารพิษ การปฎิบตั งิ านในสถานประกอบการ วัตถุเคมีอตุ สาหกรรม
และการเกษตร กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์และการวางแผน
จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม แนวทางแก้ไขและข้อเสนอแนะในการปกป้องสุขภาพอนามัยของบุคคลใน
สภาวะแวดล้อมเป็นพิษต่าง ๆ
สว 7109 เกษตรและการจัดการสิง่ แวดล้อม
3 หน่วยกิต
EN 7109 Agriculture and Environmental Management
ความหมาย แนวความคิด หลักการ และวิธกี ารต่าง ๆ ของการจัดการสิง่ แวดล้อมฟาร์มเกษตร
การวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ แนวทางการแก้ไขและการป้องกันผลกระทบที่เกิดจากการทำการเกษตร
การทำการเกษตรกรรมแบบยั่งยืน การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นทางการเกษตรในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การจัดการศัตรูพชื และสัตว์ดว้ ยระบบธรรมชาติโดยไม่กระทบสิง่ แวดล้อม การจัดการปัญหาสิง่ แวดล้อม
จากฟาร์มปศุสตั ว์ การรีไซเคิลของเสียจากการเกษตรและนำไปใช้ประโยชน์ ผลกระทบจากมลพิษทาง
การเกษตรทีม่ ตี อ่ อนามัยสิง่ แวดล้อมชุมชน การจัดระบบมาตรฐานฟาร์มเกษตร เทคโนโลยีใหม่ ๆทีเ่ กิดขึน้
ทีอ่ าจมีผลกระทบต่อการจัดการสิง่ แวดล้อมทางการเกษตรทัง้ ในปัจจุบนั และอนาคต
สว 7110 โลกาภิบาลสิง่ แวดล้อม
3 หน่วยกิต
EN 7110 Global Environmental Governance
ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ แนวคิดการอภิบาลสิง่ แวดล้อมโลก วิวฒ
ั นาการของการเมือง
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และการจัดการสิง่ แวดล้อมระหว่างประเทศ ปัญหาสิง่ แวดล้อมโลก การเมืองสิง่ แวดล้อมโลก หลักการ
จัดการและหลักจริยธรรมในการอภิบาลสิง่ แวดล้อมโลก ระบอบอภิบาลสิง่ แวดล้อมโลกกฎหมายสิง่ แวดล้อม
ระหว่างประเทศ การจัดการทรัพยากรชีวภาพโลก ความหลากหลายและความปลอดภัยทางชีวภาพ
การจัดการการเปลี่ยนแปลงและความสามารถในการดูดซับของชั้นบรรยากาศโลก การจัดการสารเคมี
อันตราย บทบาทของรัฐ องค์การระหว่างประเทศ บรรษัทข้ามชาติ และประชาสังคมโลกในการอภิบาล
สิง่ แวดล้อม วิทยาศาสตร์กบั การอภิบาลสิง่ แวดล้อมโลก ความสัมพันธ์ระหว่างสิง่ แวดล้อมและการค้าโลก
การเมืองระหว่างประเทศพัฒนาแล้วกับประเทศกำลังพัฒนา
สว 7201 เทคโนโลยีสารสนเทศสิง่ แวดล้อม
3 หน่วยกิต
EN 7201 Environmental Information Technology
การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์เฉพาะด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการ
ดำเนินงานด้านสิง่ แวดล้อม เช่น ระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์ การจัดสร้างระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
สำหรับผูบ้ ริหารด้านสิง่ แวดล้อมเพือ่ นำไปแก้ไขปัญหาเฉพาะด้านทีม่ ผี ลกระทบกับการจัดการสิง่ แวดล้อม
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสิ่งแวดล้อมระหว่างผู้สอน ผู้ศึกษา
และผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศสิง่ แวดล้อมทัง้ จากภายในประเทศและต่างประเทศ
สว 7202 การจัดการการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
3 หน่วยกิต
EN 7202 Climate Change Management
กลไกการก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนทัง้ ทีเ่ กิดขึน้ เองตามธรรมชาติและกิจกรรมต่างๆของมนุษย์โดย
เน้นหนักไปในเรือ่ งลักษณะทางเคมีฟสิ กิ ส์ของก๊าซเรือนกระจก นิยามของค่าศักยภาพในการก่อให้เกิด
ภาวะโลกร้อน ระบบทางธรรมชาติในการควบคุมอุณหภูมขิ องชัน้ บรรยากาศ กลไกการไหลย้อนกลับใน
เชิงบวกซึ่งเป็นตัวเร่งกระบวนการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เข้าสู่ชั้นบรรยากาศมากยิ่งขึ้น ตัวแปร
ภูมอิ ากาศก่อนยุคมนุษย์ และความเชือ่ มโยงกับอุณหภูมใิ นชัน้ บรรยากาศยุคปัจจุบนั แนวปฏิบตั ใิ นการ
บรรเทาผลกระทบและปรับตัวให้เข้ากับการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศในบริบทของประเทศไทย
สว 7203 มลพิษทางอากาศและการจัดการ
3 หน่วยกิต
EN 7203 Air Pollution and Management
แนวคิดและความเป็นมาของมลพิษทางอากาศ ความรูท้ ว่ั ไปเกีย่ วกับฟิสกิ ส์และเคมีของบรรยากาศ
แหล่งกำเนิด การแพร่กระจายและผลกระทบของมลพิษทางอากาศทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค
และระดับโลก การกำเนิด การเปลีย่ นแปลงและการสลายตัวของมลพิษทางอากาศ เทคนิคในการตรวจวัด
และวิเคราะห์ การประเมิน ควบคุมและการจัดการคุณภาพอากาศ มาตรฐานคุณภาพอากาศและการบังคับใช้
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สว 7204 เทคโนโลยีสะอาด
3 หน่วยกิต
EN 7204 Clean Technology
หลักการของเทคโนโลยีสะอาด การประเมินการเกิดของเสีย การจัดทำสมดุลมวลและสมดุล
พลังงาน การประมาณปริมาณมลพิษที่ปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม การจัดทำทางเลือกของเทคโนโลยีสะอาด
การดำเนินการตามทางเลือกของเทคโนโลยีสะอาด การประเมินผลการดำเนินงานเทคโนโลยีสะอาด
การประเมินวัฏจักรชีวิต การออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจกลไกทางการตลาดและฉลากสิ่งแวดล้อม
เครือ่ งมือทางนโยบายในการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า บทบาทของภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้องในการ
ส่งเสริมเทคโนโลยีสะอาด กรณีศกึ ษาและดูงาน
สว 7205 การจัดการอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศ
3 หน่วยกิต
EN 7205 Eco-Industrial Management
หลักนิเวศวิทยาสำหรับภาคอุตสาหกรรม การออกแบบและการจัดการอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศ
การประยุกต์หลักการสาขาต่างๆกับการจัดการอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศ การประเมินประสิทธิผล
ของการจัดการอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศ กรณีศกึ ษาในประเทศและต่างประเทศ
สว 7301 การศึกษาความเป็นไปได้และการประเมินผลกระทบของโครงการพัฒนา
3 หน่วยกิต
EN 7301 Development Project Feasibility Study and Impact Assessment
ระเบียบวิธเี กีย่ วกับการศึกษาความเหมาะสมของโครงการพัฒนา ครอบคลุมเนือ้ หาด้านแนวคิด
วิชาการ วิศวกรรม และการประเมินผลกระทบด้าน เศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ ทรัพยากรธรรมชาติสง่ิ แวดล้อม
และระบบนิเวศ ทฤษฎีสวัสดิการของสังคม ทฤษฎีเกีย่ วกับต้นทุนสิง่ แวดล้อม และการประเมินมูลค่าสิง่ แวดล้อม
สว 7302 การประเมินผลกระทบทางทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
3 หน่วยกิต
ของห่วงโซ่อปุ ทานของผลิตภัณฑ์
EN 7302 Natural Resources and Environmental Impact Studies of Product Supply Chains
ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์แบบจำลองปัจจัยการผลิตและผลผลิต (Input-Output Model) การประยุกต์
แบบจำลองและการใช้งานข้อมูลของตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต (Input-Output Table) ในการประเมิน
ผลกระทบทางทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมผ่านระบบข้อมูลห่วงโซ่อปุ ทานของสินค้าและบริการ
ข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การคำนวณความหนาแน่นของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
และพลังงานเป็นปัจจัยการผลิตในระบบข้อมูลห่วงโซ่อปุ ทานของสินค้าและบริการและนโยบายสาธารณะ
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สว 7303 อนาคตศึกษาและการวางแผน
3 หน่วยกิต
EN 7303 Future Studies and Planning
ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์เกีย่ วกับแบบจำลองดุลยภาพทัว่ ไป (Computable General Equilibrium-CGE
Model) การคาดการณ์อนาคตพิสัย การเติบโตของเศรษฐกิจเพื่อการพัฒนา และการปรับตัวของระบบ
เศรษฐกิจในสภาพแวดล้อมการพัฒนาที่ยั่งยืน และความจุของระบบนิเวศได้แก่ ภาคพื้นดิน แหล่งน้ำ
พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ ความจุของระบบนิเวศสำหรับการขับถ่ายกากปฏิกลู ของการผลิตภาคเกษตร
อุตสาหกรรม และบริการ การค้า การลงทุน ต้นทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
สว 7304 การประเมินด้านสิง่ แวดล้อม
3 หน่วยกิต
EN 7304 Environmental Assessment
หลักการและพัฒนาการของการประเมินและการประเมินด้านสิ่งแวดล้อม เทคนิคและวิธีการ
ประเมิน เครือ่ งมือสำคัญในการประเมินด้านสิง่ แวดล้อม เช่น การประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อม (EIA)
การประเมินสิง่ แวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) การประเมินวัฏจักรชีวติ ของผลิตภัณฑ์ (LCA) การตรวจ
ประเมินด้านสิง่ แวดล้อม (EA) รวมถึงการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (HIA) และการประเมินผลกระทบ
ด้านสังคม (SIA) การประเมินผลแผนและโครงการด้านสิง่ แวดล้อม กรณีศกึ ษา
สว 7305 การประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อมและสุขภาพ
3 หน่วยกิต
EN 7305 Environmental and Health Impact Assessment
พัฒนาการ ความหมาย และความสำคัญของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
หลักการและแนวคิดพืน้ ฐาน กระบวนการและเทคนิควิธกี ารประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อมและผลกระทบ
ทางสุขภาพ การมีสว่ นร่วมของสาธารณชน การเขียนรายงาน ระบบการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อม
ของประเทศไทยและต่างประเทศ ปัญหาและแนวทางการพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อม
และสุขภาพ กรณีศกึ ษา
จส 7306 การประเมินวัฏจักรชีวติ ของผลิตภัณฑ์
3 หน่วยกิต
EN 7306 Life Cycle Assessment
หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (LCA) วัตถุดิบสีเขียว
การปรับปรุงกระบวนการผลิต การออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ การขนส่งและตลาดสีเขียว ผูบ้ ริโภคสีเขียว
และการกำจัดขัน้ สุดท้ายทีป่ ลอดภัย กรณีศกึ ษา
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สว 7307 การจัดการความเสีย่ งด้านสิง่ แวดล้อม
3 หน่วยกิต
EN 7307 Environmental Risk Management
แนวคิดและความหมายของความเสีย่ ง การใช้ความเสีย่ งประกอบการตัดสินใจ การจัดการความเสีย่ ง
ตามกฎหมายโรงงาน การประเมินการสัมผัสกับสิง่ อันตราย กระบวนการจัดการความเสีย่ งเทคนิคการบ่งชี้
อันตราย การประเมินความเสีย่ ง การจัดการความเสีย่ ง การประกันความเสีย่ งด้านสิง่ แวดล้อมในประเทศไทย
กรณีศกึ ษา
สว 7401 การจัดการความขัดแย้งทางสิง่ แวดล้อม
3 หน่วยกิต
EN 7401 Environmental Conflict Management
ทฤษฎีความขัดแย้ง ความขัดแย้งและสาเหตุของความขัดแย้งด้านสิง่ แวดล้อม ความหมายและความ
สำคัญของการจัดการความขัดแย้ง ธรรมชาติของความขัดแย้งด้านสิง่ แวดล้อมในสังคมไทย ผลประโยชน์
ทับซ้อน การวิเคราะห์ความขัดแย้ง ทางเลือกและกระบวนการในการจัดการและป้องกันความขัดแย้งด้าน
สิง่ แวดล้อม กระบวนการฟ้องร้อง กระบวนการตัดสินใจแบบมีสว่ นร่วม การเจรจาต่อรองการเจรจาไกล่เกลีย่
กรณีศึกษาการบริหารความขัดแย้งด้านสิ่งแวดล้อมที่ประสบความสำเร็จและไม่ประสบความสำเร็จทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ
สว 7402 การมีสว่ นร่วมของประชาชนในการจัดการสิง่ แวดล้อม
3 หน่วยกิต
EN 7402 Public Participation in Environmental Management
ทฤษฎีการมีสว่ นร่วมของประชาชน ความหมาย ความสำคัญ หลักการและแนวทางการมีสว่ นร่วม
ของประชาชนในการจัดการสิง่ แวดล้อม แนวโน้มการมีสว่ นร่วมของประชาชนในการจัดการสิง่ แวดล้อม
ของไทยและโลก กฎหมายการมีสว่ นร่วมของประชาชนทีส่ ำคัญของไทย การบริหารจัดการการมีสว่ นร่วม
ของประชาชน เทคนิคการมีสว่ นร่วมของประชาชน การวิเคราะห์ผมู้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย กระบวนการรับฟัง
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการตัดสินใจด้าน
สิง่ แวดล้อม การสร้างความตระหนักต่อการมีสว่ นร่วมในการจัดการสิง่ แวดล้อม กรณีศกึ ษา
สว 7403 ความรับผิดชอบต่อสังคม
3 หน่วยกิต
EN 7403 Social Responsibility
ผลกระทบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อมอันเกิดจากการตัดสินใจหรือการกระทำขององค์กร ความรับ
ผิดชอบต่อสังคมภาคบังคับ ได้แก่ กฎหมาย ข้อบังคับ และมาตรฐาน ความรับผิดชอบต่อสังคมภาคสมัครใจ
ได้แก่ วัฒนธรรมองค์กร จริยธรรม และจิตสำนึก ความปลอดภัยและสิง่ แวดล้อม สิทธิมนุษยชน สวัสดิการ
สังคม การเคารพในผลประโยชน์ของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ธรรมาภิบาลขององค์กร การดำเนินธุรกิจ
อย่างเป็นธรรมมาตรฐานและแนวทางปฏิบตั ดิ า้ นความรับผิดชอบต่อสังคมทัง้ ระดับสากลและของประเทศไทย

54

หลักสูตรสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

การออกแบบแผนงานความรับผิดชอบทางสังคม สิง่ แวดล้อม และกิจการสาธารณะด้วยจิตสำนึกการพัฒนา
และการมีสว่ นร่วมของชุมชน กรณีศกึ ษา
สว 7404 เศรษฐศาสตร์การบริหารธุรกิจสิง่ แวดล้อม
3 หน่วยกิต
EN 7404 Environmental Managerial Economics
ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์สำหรับการจัดการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ การเลือกใช้ปัจจัยการผลิต
การจัดการต้นทุนสิง่ แวดล้อม ประสิทธิภาพของการกระจายสินค้า การขนส่งวัตถุดบิ และสินค้า การวิเคราะห์
ต้นทุน ผลกำไร การเงิน ธุรกิจสิง่ แวดล้อม การวิเคราะห์โครงการลงทุนและแผนงานความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม การบริหารต้นทุนควบคุมมลพิษ การศึกษาอนาคตพิสัยของการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างการบริโภคและการผลิต การวางแผนการลงทุนด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิง่ แวดล้อมและพลังงาน
สว 7405 ธุรกิจสีเขียว
3 หน่วยกิต
EN 7405 Green Business
แนวโน้มและโอกาสของธุรกิจสีเขียว แนวคิดและพัฒนาการของธุรกิจสีเขียว การเปลีย่ นแปลง
กฎหมาย นโยบายและข้อพิจารณาในการออกแบบและการดำเนินธุรกิจ เป้าหมายพื้นฐานสามประการ
ตัวแบบและมิตขิ องการดำเนินธุรกิจทีย่ ง่ั ยืน การจัดการอาคารสีเขียว การตลาดสีเขียว การจัดการโรงงาน
เพือ่ การดำเนินการทีย่ ง่ั ยืน การจัดซือ้ จัดจ้างสีเขียว กลยุทธ์เพือ่ ประโยชน์เชิงนิเวศ จรรยาบรรณของธุรกิจ
สีเขียว การจัดการการเปลีย่ นแปลงขององค์การ การบัญชีสง่ิ แวดล้อมเพือ่ ความยัง่ ยืน
สว 7406 มาตรฐานระบบการจัดการสิง่ แวดล้อม
3 หน่วยกิต
EN 7406 Environmental Management System Standards
ความเป็นมา หลักการและแนวคิดของมาตรฐานระบบการจัดการสิง่ แวดล้อม ISO 14000 ประโยชน์
ของการนำระบบการจัดการสิง่ แวดล้อมตามมาตรฐานสากลไปใช้ ข้อกำหนดของมาตรฐานระบบการจัดการ
สิง่ แวดล้อม การกำหนดนโยบาย การวางแผน การนำไปปฏิบตั ิ การตรวจสอบและการทบทวนโดยฝ่าย
บริหาร การเขียนเอกสารและระเบียบวิธปี ฏิบตั ิ การเลือกทีป่ รึกษา การขอการรับรอง การตรวจรับรอง
องค์กรทีใ่ ห้การรับรองมาตรฐานฯ ในประเทศไทย มาตรฐานอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
สว 8000 สัมมนาการจัดการสิง่ แวดล้อม
3 หน่วยกิต
EN 8000 Environmental Management Seminar
นักศึกษาจะได้รบั มอบหมายให้จดั ทำรายงานในประเด็นทีน่ า่ สนใจทางด้านการจัดการสิง่ แวดล้อม
เพือ่ ใช้ในการสัมมนาอภิปรายในชัน้ เรียน
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สว 8001 หัวข้อพิเศษในการจัดการสิง่ แวดล้อม
3 หน่วยกิต
EN 8001 Special Topics in Environmental Management
หัวข้อพิเศษที่อาจารย์จะกำหนดให้ศึกษาตามความเหมาะสมกับประเด็นใหม่ๆ ทางด้านการ
จัดการสิง่ แวดล้อม
สว 8002 การศึกษาตามแนวแนะ
3 หน่วยกิต
EN 8002 Directed Study
นักศึกษาสามารถศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ที่เป็นประโยชน์แก่การศึกษา
ของตน โดยมีอาจารย์ผหู้ นึง่ รับผิดชอบดูแลและให้คำแนะนำทัง้ นีโ้ ดยความเห็นชอบของอาจารย์ทป่ี รึกษา
สว 9000 การค้นคว้าอิสระ
3 หน่วยกิต
EN 9000 Independent Study
การศึกษาค้นคว้าและวิจยั ด้วยตนเองในเรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่ เกีย่ วกับการจัดการสิง่ แวดล้อม
สว 9900 วิทยานิพนธ์
EN 9900 Dissertation
วิทยานิพนธ์สำหรับนักศึกษาในหลักสูตรแบบ 1 (1.1), 2 (2.2)

48 หน่วยกิต

สว 9901 วิทยานิพนธ์
EN 9901 Dissertation
วิทยานิพนธ์สำหรับนักศึกษาในหลักสูตร 2 (2.1)

36 หน่วยกิต
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หลักสูตรนิตศิ าสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554
1. ชือ่ หลักสูตร
หลักสูตรนิตศิ าสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
Doctor of Laws Program
2. ชือ่ ปริญญาและสาขาวิชา
นิตศิ าสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
น.ด.
Doctor of Laws
LL.D.
3. วิชาเอกหรือความเชีย่ วชาญเฉพาะหลักสูตร
ไม่มี
4. จำนวนหน่วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสูตร
แบบ 1 (1.1) (ผูส้ ำเร็จปริญญาโท) วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต
แบบ 2 (2.1) (ผูส้ ำเร็จปริญญาโท) วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต ศึกษารายวิชา 18 หน่วยกิต
แบบ 2 (2.2) (ผูส้ ำเร็จปริญญาตรี) วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต ศึกษารายวิชา 30 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาเอก หลักสูตร 3 ปี
หลักสูตรระดับปริญญาโท-ปริญญาเอก หลักสูตร 4 ปี
5.2 ภาษาทีใ่ ช้
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
5.3 การรับนักศึกษา
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างประเทศ
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอืน่
เป็นหลักสูตรของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์โดยเฉพาะ
5.5 การให้ปริญญาแก่ผสู้ ำเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาเดียว คือ นิตศิ าสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมตั เิ ห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 เปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2554
สภาวิชาการ เห็นชอบในการนำเสนอหลักสูตรต่อสภาสถาบันฯ ในการประชุม ครัง้ ที่ 1/2554
เมือ่ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2554
สภาสถาบันฯ อนุมัติหลักสูตร ในการประชุม ครั้งที่ 2/2554 (พิเศษ) เมื่อวันที่ 28กุมภาพันธ์
2554
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรทีม่ คี ณ
ุ ภาพและมาตรฐาน
ปีการศึกษา 2554
8. อาชีพทีส่ ามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
1. อาจารย์ระดับอุดมศึกษา
2. นักวิจยั นักวิชาการด้านนิตศิ าสตร์
3. ผูพ้ พิ ากษา ตุลาการ พนักงานอัยการ ทหาร ตำรวจ
4. นิตกิ ร ทนายความ ทีป่ รึกษากฎหมาย
5. นักวิชาชีพในหน่วยงานราชการหรือสถานประกอบการทีม่ กี ารใช้ความรูท้ างกฎหมาย
6. นักการเมือง ข้าราชการการเมือง
7. อาชีพอิสระอืน่ ๆ
9. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
9.1 ปรัชญา
มุง่ ผลิตดุษฎีบณ
ั ฑิตให้มอี งค์ความรูท้ างนิตศิ าสตร์ มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล
และความเชีย่ วชาญด้านกฎหมาย รอบรู้ คิด วิเคราะห์ วินจิ ฉัยกฎหมาย ใช้กฎหมายถูกต้องตามหลักนิตธิ รรม
ผดุงความยุตธิ รรมให้แก่สงั คม รักษาผลประโยชน์ประเทศ และนำความรูส้ กู่ ารพัฒนาประเทศ
9.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
9.2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตที่มีองค์ความรู้และความเป็นเลิศทาง
วิชาการด้านนิตศิ าสตร์
9.2.2 เพือ่ สร้างนักวิจยั สาขานิตศิ าสตร์ มีผลการศึกษาและงานวิจยั มีคณ
ุ ค่าทางวิชาการ
อันเป็นประโยชน์ตอ่ การนำไปใช้เพือ่ การพัฒนาประเทศและผดุงความยุตธิ รรมให้แก่สงั คม
9.2.3 เพือ่ ผลิตและสร้างนักกฎหมายทีม่ จี รรยาบรรณวิชาชีพ มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาล
9.2.4 เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาระดับดุษฎีบณ
ั ฑิต การวิจยั และการให้บริการงาน
วิชาการทางนิตศิ าสตร์ระดับสูงแก่ประเทศ
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10. ระบบการจัดการศึกษา
เป็นการศึกษาเต็มเวลา (Full time) ระบบทวิภาค ปีการศึกษาหนึง่ ๆ ประกอบด้วย 2 ภาคการศึกษา
โดยหนึง่ ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาการศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 15 สัปดาห์ อาจเปิดการศึกษาภาคฤดูรอ้ น
ทีก่ ำหนดระยะเวลาและจำนวนหน่วยกิตเทียบเคียงได้กบั ภาคการศึกษาปกติ ทัง้ นี้ โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
11. การดำเนินการหลักสูตร
11.1 วัน - เวลา ในการดำเนินการเรียนการสอน
ภาคต้น
เดือนสิงหาคมถึงเดือนธันวาคม
ภาคปลาย
เดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม
ภาคฤดูรอ้ น
เดือนมิถนุ ายนถึงเดือนกรกฎาคม
11.2 คุณสมบัตขิ องผูเ้ ข้าศึกษา
11.2.1 แบบ 1 (1.1)
(1) เป็นผูส้ ำเร็จการศึกษาระดับนิตศิ าสตรมหาบัณฑิตจากสถาบันการศึกษาทีไ่ ด้รบั การ
รับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
(2) มีความรูภ้ าษาอังกฤษตามเกณฑ์ทส่ี ถาบันฯกำหนด
(3) มีประสบการณ์ในการทำวิจยั หรือร่วมทำวิจยั ไม่นอ้ ยกว่า 1 เรือ่ ง
(4) สามารถอุทศิ เวลาให้กบั การศึกษาค้นคว้าได้เต็มเวลาจนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
11.2.2 แบบ 2 (2.1)
(1) เป็นผูส้ ำเร็จการศึกษาระดับนิตศิ าสตรมหาบัณฑิตจากสถาบันการศึกษาทีไ่ ด้รบั
การรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
(2) มีความรูภ้ าษาอังกฤษตามเกณฑ์ทส่ี ถาบันฯกำหนด
(3) สามารถอุทศิ เวลาให้กบั การศึกษาค้นคว้าได้เต็มเวลาจนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
11.2.3 แบบ 2 (2.2)
(1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับนิตศิ าสตรบัณฑิตจากสถาบันการศึกษาทีไ่ ด้รบั การรับรอง
จาก สกอ. และได้เกียรตินยิ ม หรือมีประสบการณ์การทำงานไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี
(2) มีความรูภ้ าษาอังกฤษตามเกณฑ์ทส่ี ถาบันฯกำหนด
(3) สามารถอุทศิ เวลาให้กบั การค้นคว้าได้เต็มเวลาจนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
11.3 การคัดเลือกผูเ้ ข้าศึกษา
แบบ 1 (1.1)
(1) การสอบคัดเลือกเบือ้ งต้น โดยพิจารณาจาก
ก. ใบสมัคร
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ข. คะแนน TOEFL หรือ IELTS
ค. ผลงานวิจยั ทางนิตศิ าสตร์ทเ่ี คยทำหรือร่วมทำ จำนวน 1 เรือ่ ง
ง. เค้าโครงวิทยานิพนธ์ โดยผูส้ มัครจะต้องเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์เบือ้ งต้น
ให้คณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาพร้อมกับใบสมัคร
จ. ระบุสาขาวิชาเอกทีผ่ สู้ มัครต้องการเข้าศึกษามาพร้อมใบสมัคร
(2) การสอบสัมภาษณ์ โดยคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษา
แบบ 2 (2.1)
(1) การสอบคัดเลือกเบือ้ งต้น โดยพิจารณาจาก
ก. ใบสมัคร
ข. คะแนน TOEFL หรือ IELTS
ค. ผลงานวิชาการทางนิตศิ าสตร์ เช่น บทความ จำนวน 1 เรือ่ ง(ถ้ามี)
ง. เค้าโครงวิทยานิพนธ์ โดยผูส้ มัครจะต้องเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์เบือ้ งต้น
ให้คณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาพร้อมกับใบสมัคร
จ. ระบุสาขาวิชาเอกทีผ่ สู้ มัครต้องการเข้าศึกษามาพร้อมใบสมัคร
(2) การสอบสัมภาษณ์ โดยคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษา
แบบ 2 (2.2)
(1) การสอบคัดเลือกเบือ้ งต้น โดยพิจารณาจาก
ก. ใบสมัคร
ข. คะแนนสอบ TOEFL หรือ IELTS
ค. ผลการศึกษา และใบรับรองประสบการณ์ทำงาน
ง. ข้อเขียนภาษาไทยที่แสดงถึงเป้าหมายการศึกษา (Statement of Purpose)
จำนวนไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ เอ 4
จ. ระบุสาขาวิชาเอกทีผ่ สู้ มัครต้องการเข้าศึกษามาพร้อมใบสมัคร
(2) การสอบสัมภาษณ์ โดยคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษา
12. หลักสูตร
12.1 จำนวนหน่วยกิต
แบบ 1 (1.1) เป็นแผนการศึกษาทีเ่ น้นการวิจยั โดยการทำวิทยานิพนธ์ไม่นอ้ ยกว่า 48 หน่วยกิต
และอาจมีการเรียนรายวิชาเพิม่ เติมได้
แบบ 2 (2.1) เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยและมีการศึกษารายวิชาเพิ่มเติม โดยต้องทำ
วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต และศึกษารายวิชา 18 หน่วยกิต และอาจมีการเรียนเพิม่ เติมได้
แบบ 2 (2.2) เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยและมีการศึกษารายวิชาเพิ่มเติม โดยต้องทำ
วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต และศึกษารายวิชา 30 หน่วยกิต และอาจมีการเรียนเพิม่ เติมได้
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หมายเหตุ หากนักศึกษาไม่สามารถเรียนจนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนิตศิ าสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตได้
และประสงค์จะได้รบั ปริญญานิตศิ าสตรมหาบัณฑิต นักศึกษาจะต้องเรียนรายวิชาเพิม่ เติม ตามเกณฑ์การ
ศึกษาหลักสูตรนิตศิ าสตรมหาบัณฑิต เพือ่ ขอรับปริญญานิตศิ าสตรมหาบัณฑิต
12.2โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชา
แบบ 1 (1.1)
แบบ 2 (2.1)
แบบ 2 (2.2)
(1)การเตรียมความพร้อมก่อนเข้า ศึกษา 20 ชัว่ โมง
20 ชัว่ โมง
40 ชัว่ โมง
(2)หมวดวิชาเสริมพืน้ ฐาน
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
(ไม่นบั หน่วยกิต) (ไม่นบั หน่วยกิต)
(3)หมวดวิชาพืน้ ฐาน
12 หน่วยกิต
(4)หมวดวิชาหลัก
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
(5)หมวดวิชาวิจยั
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
(6)หมวดวิชาเอก
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
(เลือกเรียนจากสาขาวิชา) (เลือกเรียนจากสาขาวิชา)

(7)หมวดวิทยานิพนธ์
48 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต
48 หน่วยกิต
(8)สอบคุณสมบัติ
สอบ
สอบ
สอบ
รวม
48 หน่วยกิต
54 หน่วยกิต
78 หน่วยกิต
12.3 รายวิชา
12.3.1 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
เป็นวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมายแยกเป็น 2 รายวิชา คือ นด. 4000 ภาษาอังกฤษ
สำหรับการศึกษากฎหมาย และ นด. 4001 ภาษาอังกฤษขัน้ สูงสำหรับการศึกษากฎหมาย เป็นวิชาทีไ่ ม่
กำหนดหน่วยกิตและไม่นำผลการศึกษามาคำนวณแต้มคะแนนเฉลีย่ นักศึกษา แบบ 1 (1.1) และ แบบ 2 (2.1)
ต้องเรียน นด. 4001 เป็นเวลา 20 ชัว่ โมง นักศึกษา แบบ 2 (2.2) ต้องเรียน 2 รายวิชา คือ นด. 4000 และ
นด. 4001 วิชาละ 20 ชัว่ โมง รวม 40 ชัว่ โมง เพือ่ เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาในหลักสูตรนิตศิ าสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต ดังนี้
นด. 4000 ภาษาอังกฤษสำหรับการศึกษากฎหมาย
LD. 4000 English for Legal Studies
นด. 4001 ภาษาอังกฤษขัน้ สูงสำหรับการศึกษากฎหมาย
LD. 4001 Advanced English for Legal Studies
หมายเหตุ การยกเว้นไม่ตอ้ งเรียนวิชาใดในหมวดวิชาเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ให้เป็นไป
ตามประกาศของคณะ
12.3.2 หมวดวิชาเสริมพืน้ ฐาน
นักศึกษาทีม่ ผี ลการสอบวิชาภาษาอังกฤษต่ำกว่าคะแนนมาตรฐานทีจ่ ะได้รบั การยกเว้น
การลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษเสริมพืน้ ฐานตามทีส่ ถาบันฯ กำหนด ดังนี้
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ภส. 4003 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการขัน้ สูง
ไม่นบั หน่วยกิต
LC. 4003 Advanced Integrated English Language Skills Development
ภส. 6000 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษระดับสูง
ไม่นบั หน่วยกิต
สำหรับบัณฑิตศึกษา
LC. 6000 Advanced Reading and Writing in English for Graduate Studies
หมายเหตุ: การยกเว้นการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษในหมวดวิชาเสริมพืน้ ฐาน
ให้เป็นไปตามประกาศสถาบัน
12.3.3 หมวดวิชาพืน้ ฐาน
เป็นวิชาบังคับเฉพาะของนักศึกษา แบบ 2(2.2) ต้องเรียนจำนวน 4 รายวิชา ดังนี้
นด. 5000 นิตปิ รัชญา
3 หน่วยกิต
LD. 5000 Philosophy of Law
นด. 5001 กฎหมายแพ่งขัน้ สูง
3 หน่วยกิต
LD. 5001 Advanced Civil Law
นด. 5002 กฎหมายอาญาขัน้ สูง
3 หน่วยกิต
LD. 5002 Advanced Criminal Law
นด. 5003 หลักนิตธิ รรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
3 หน่วยกิต
LD. 5003 Rule of Law, Ethics and Good Governance
12.3.4 หมวดวิชาหลัก
เป็นวิชาบังคับเฉพาะของนักศึกษา แบบ 2 (2.1) และ แบบ 2 (2.2) ต้องเรียนจำนวน 2
รายวิชา (6 หน่วยกิต) ส่วนนักศึกษา แบบ 1 (1.1) อาจเรียนได้โดยไม่นบั หน่วยกิต ดังนี้
นด. 6000 กฎหมายกับการพัฒนาขัน้ สูง
3 หน่วยกิต
LD. 6000 Advanced Law and Development
นด. 6001 กฎหมายว่าด้วยความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคม
3 หน่วยกิต
LD. 6001 Law on Corporate Social Responsibility
12.3.5 หมวดวิชาวิจยั
เป็นวิชาบังคับเฉพาะของนักศึกษา แบบ 2 (2.1) และ แบบ 2 (2.2) ต้องเรียนจำนวน 2
รายวิชา (6 หน่วยกิต) ส่วนนักศึกษา แบบ 1(1.1) ไม่ตอ้ งเรียน แต่อาจเรียนได้โดยไม่นบั หน่วยกิต ดังนี้
นด. 8100 วิทยาการวิจยั สำหรับวิทยานิพนธ์ 1
3 หน่วยกิต
LD. 8100 Research Methodology for Dissertation 1
นด. 8101 วิทยาการวิจยั สำหรับวิทยานิพนธ์ 2
3 หน่วยกิต
LD. 8101 Research Methodology for Dissertation 2
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12.3.6 หมวดวิชาเอก
เป็นวิชาทีน่ กั ศึกษา แบบ 2 (2.1) และ แบบ 2 (2.2) ต้องเรียนจำนวน 2 รายวิชา (6 หน่วยกิต)
สำหรับวิชา นด. 7XXX นักศึกษาเลือกเรียนจากสาขาวิชา (7 สาขาวิชา) ของหมวดวิชาเอก 3 หน่วยกิต
ส่วนนักศึกษา แบบ 1 (1.1) อาจเรียนก็ได้ ดังนี้
นด. 7000 ปัญหากฎหมายกับการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ
3 หน่วยกิต
และการเมืองขัน้ สูง
LD. 7000 Selected Problems in Law and Politics, Economics and Social Development
นด. 7XXXวิชาเอกสาขา
3 หน่วยกิต
LD. 7XXX Selected Study
สำหรับวิชาเลือก เป็นวิชาทีก่ ำหนดให้นกั ศึกษาเลือกเรียนตามคำแนะนำของอาจารย์ท่ี
ปรึกษา เพือ่ เป็นพืน้ ฐานความรูส้ ำหรับการทำวิทยานิพนธ์ และเพือ่ สร้างความชำนาญในกฎหมายเฉพาะทาง
นอกจากนี้ นักศึกษา แบบ 1 (1.1) แบบ 2 (2.1) และ แบบ 2 (2.2) สามารถเลือกเรียนรายวิชาเพิม่ เติมนอก
สาขาหรือในสาขาก็ได้ตามทีป่ ระสงค์ หลักสูตรนีม้ สี าขาวิชาเอก 7 สาขาวิชา ดังนี้
สาขาที่ 1 กฎหมายสังคม-เศรษฐกิจ เพือ่ การพัฒนา
นด. 7010 กฎหมายแรงงานและความมัน่ คงทางสังคม
3 หน่วยกิต
LD. 7010 Labor Law and Social Security
นด. 7011 กฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองเด็ก สตรี และครอบครัว
3 หน่วยกิต
LD. 7011 Law on Protection of Children, Women and Family
นด. 7012 กฎหมายระหว่างประเทศกับการพัฒนาภูมภิ าค
3 หน่วยกิต
LD. 7012 International Law and Regional Development
นด. 7013 กฎหมายการลงทุนระหว่างประเทศและการระงับข้อพิพาท
3 หน่วยกิต
การลงทุนระหว่างประเทศโดยอนุญาโตตุลาการขัน้ สูง
LD. 7013 Advanced International Investment Law and International Investment
Dispute Resolution by Arbitration
นด. 7014 องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ กับการคุม้ ครองคุณภาพชีวติ
3 หน่วยกิต
ของคนในชุมชน
LD. 7014 Local Government and the Protection of Community Quality of Life
นด. 7015 กฎหมายและการจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรม
3 หน่วยกิต
LD. 7015 Law and Cultural Diversity Management
สาขาที่ 2 กฎหมายธุรกิจ
นด. 7020 กฎหมายเกีย่ วกับองค์กรธุรกิจ
3 หน่วยกิต
LD. 7020 Business Organization Law
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นด. 7021 กฎหมายคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
LD. 7021 Consumer Protection Law
นด. 7022 กฎหมายเกีย่ วกับทรัพย์สนิ ทางปัญญา
LD. 7022 Intellectual Property Law
นด. 7023 กฎหมายล้มละลายและการฟืน้ ฟูกจิ การ
LD. 7023 Bankruptcy and Business Reorganisation
นด. 7024 การระงับข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการ
LD. 7024 Settlement of Disputes and Arbitration
นด. 7025 กฎหมายป้องกันการผูกขาดและการกีดกันทางการค้าขัน้ สูง
LD. 7025 Advanced Antitrust Law
นด. 7026 กฎหมายภาษีและการวางแผนธุรกิจภาษีขน้ั สูง
LD. 7026 Advanced Tax Law and Tax Planning
นด. 7027 กฎหมายเกีย่ วกับอุตสาหกรรมและการลงทุนขัน้ สูง
LD. 7027 Advanced Industrial Law and Investment
นด. 7028 กฎหมายการค้าและการลงทุนขัน้ สูง
LD. 7028 Advanced Trade and Investment Law
นด. 7029 กฎหมายกับการจัดการโลจิสติกส์
LD. 7029 Law and Logistics Management
นด. 7030 กฎหมายกับการบัญชีขน้ั สูง
LD. 7030 Advanced Law and Accounting
นด. 7031 กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ขน้ั สูง
LD. 7031 Advanced Law on Securities and Securities Market
นด. 7032 กฎหมายเกีย่ วกับสถาบันการเงินขัน้ สูง
LD. 7032 Advanced Financial Institutions Law
นด. 7033 กฎหมายพาณิชย์ขน้ั สูง
LD. 7033 Advanced Commercial Law
นด. 7034 ปัญหากฎหมายธุรกิจขัน้ สูง
LD. 7034 Selected Problems in Business Law
สาขาที่ 3 กฎหมายเอกชน
นด. 7040 กฎหมายแพ่งลักษณะสัญญาและลักษณะละเมิดขัน้ สูง
LD. 7040 Advanced Civil Contracts and Torts Law
นด. 7041 ทฤษฎีกฎหมายเอกชน
LD. 7041 Theory of Private Law
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นด. 7042 ปัญหากฎหมายแพ่งและพาณิชย์
3 หน่วยกิต
LD. 7042 Problems in Civil and Commercial Law
นด. 7043 ทฤษฎีและหลักกฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพ่ง
3 หน่วยกิต
LD. 7043 Theory and Principles of Civil Procedure Law
นด. 7044 ปัญหากฎหมายแพ่งขัน้ สูง
3 หน่วยกิต
LD. 7044 Selected Problems in Civil Law
สาขาที่ 4 กฎหมายมหาชน
นด.7050 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองขัน้ สูง
3 หน่วยกิต
LD. 7050 Advanced Constitutional Law and Political Institutions
นด. 7051 กฎหมายปกครองขัน้ สูง
3 หน่วยกิต
LD. 7051 Advanced Administrative Law
นด. 7052 กฎหมายวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง
3 หน่วยกิต
LD. 7052 Administrative Procedure Law
นด. 7053 กฎหมายเกีย่ วกับการจัดโครงสร้างของฝ่ายปกครอง
3 หน่วยกิต
และบุคลากรภาครัฐ
LD. 7053 Administrative Structure and Personnel Law
นด. 7054 การมีสว่ นร่วมของประชาชนกับกระบวนการตัดสินใจภาครัฐ ๓ หน่วยกิต
LD. 7054 People Participation and Public Decision Making Process
นด. 7055 สิทธิมนุษยชน
3 หน่วยกิต
LD. 7055 Human Rights
นด. 7056 ทฤษฎีและหลักกฎหมายมหาชน
3 หน่วยกิต
LD. 7056 Theory and Principles of Public Law
นด. 7057 หลักกฎหมายการคลัง
3 หน่วยกิต
LD. 7057 Principles of Public Finance Law
นด. 7058 การบริหารนิตกิ รรมและสัญญาภาครัฐ
3 หน่วยกิต
LD. 7058 Administration of Juristic Act and Contract of Government
นด. 7059 กฎหมายว่าด้วยการบริการสาธารณะและการกระจายอำนาจ 3 หน่วยกิต
LD. 7059 Public Services and Decentralization Law
นด. 7060 การเงิน การคลัง และภาษีอากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 3 หน่วยกิต
LD. 7060 Public Finance and Taxation of Local Government
นด. 7061 กฎหมายว่าด้วยทีม่ าและการควบคุมฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัติ
3 หน่วยกิต
LD. 7061 Acquisition and Control of the Legislature Law
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นด. 7062 ปัญหากฎหมายมหาชนขัน้ สูง
3 หน่วยกิต
LD. 7062 Selected Problems in Public Law
สาขาที่ 5 กฎหมายกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญา
นด. 7070 ทฤษฎีและหลักกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา
3 หน่วยกิต
LD. 7070 Theory and Principles of Criminal Procedure Law
นด. 7071 กฎหมายลักษณะพยานขัน้ สูง
3 หน่วยกิต
LD. 7071 Advanced Law of Evidence
นด. 7072 การบริหารงานกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญา
3 หน่วยกิต
LD. 7072 Criminal Justice Administration
นด. 7073 ปัญหากฎหมายอาญา
3 หน่วยกิต
LD. 7073 Problems in Criminal Law
นด. 7074 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยาขัน้ สูง
3 หน่วยกิต
LD. 7074 Advanced Criminology and Penology
นด. 7075 การบริหารงานยุตธิ รรมขัน้ สูงและความมัน่ คงทางสังคม
3 หน่วยกิต
LD. 7075 Advanced Criminal Justice Administration and Social Safety Nets
นด. 7076 กฎหมายกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญาระหว่างประเทศ
3 หน่วยกิต
LD. 7076 International Criminal Justice
นด. 7077 กฎหมายอาชญากรรมทางเศรษฐกิจขัน้ สูง
3 หน่วยกิต
LD. 7077 Advanced Economic Crime
นด. 7078 ความผิดของเด็ก เยาวชน และสตรี
3 หน่วยกิต
LD. 7078 Crime of Juvenile and Women
นด. 7079 กระบวนการลงโทษทางอาญาและการคุมประพฤติ
3 หน่วยกิต
LD. 7079 Criminal Punishment Process and Probation
นด.7080 ปัญหากฎหมายอาญาและการบริหารงานยุตธิ รรมขัน้ สูง
3 หน่วยกิต
LD. 7080 Selected Problems in Criminal Law and Justice Administration
สาขาที่ 6 กฎหมายระหว่างประเทศ
นด. 7090 กฎหมายเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ
3 หน่วยกิต
LD. 7090 International Economic and Trade Law
นด. 7091 กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ
3 หน่วยกิต
LD. 7091 International Humanitarian Law
นด. 7092 กฎหมายทะเล
3 หน่วยกิต
LD. 7092 Law of the Sea
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นด. 7093 กฎหมายองค์การระหว่างประเทศ
LD. 7093 International Organization Law
นด. 7094 กฎหมายว่าด้วยสนธิสญ
ั ญา
LD. 7094 Law of Treaties
นด. 7095 กฎหมายการทูตและการกงสุล
LD. 7095 Law on Diplomatic and Consular Relations
นด. 7096 กฎหมายว่าด้วยการรวมกลุม่ ทางเศรษฐกิจภูมภิ าค
LD. 7096 Regional Economic Integration Law
นด. 7097 กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยการเดินอากาศและอวกาศ
LD. 7097 International Aviation and Space Law
นด. 7098 กระบวนวิธกี ารดำเนินคดีทางพาณิชย์ระหว่างประเทศ
LD. 7098 International Commercial Litigation
นด. 7099 ปัญหากฎหมายระหว่างประเทศขัน้ สูง
LD. 7099 Selected Problems in International Law
สาขาที่ 7 กฎหมายสิง่ แวดล้อม
นด. 7110 กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
LD. 7110 Natural Resources and Environmental Law
นด. 7111 กฎหมายว่าด้วยการมีสว่ นร่วมของประชาชน
กับการจัดการสิง่ แวดล้อม
LD. 7111 Public Participation and Environmental Management Law
นด. 7112 กฎหมายและนโยบายสิง่ แวดล้อมระหว่างประเทศ
LD. 7112 International Environmental Law and Policy
นด. 7113 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศกับสิง่ แวดล้อม
LD. 7113 International Trade Law and Environment
นด. 7114 กฎหมายอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
LD. 7114 Natural Resources and Conservation Law
นด. 7115 กฎหมายควบคุมมลพิษ
LD. 7115 Pollution Control Law
นด. 7116 การประเมินผลกระทบสุขภาพ สังคม และสิง่ แวดล้อม
LD. 7116 Health, Social and Environmental Impact Assessment
นด. 7117 จริยธรรมสิง่ แวดล้อม
LD. 7117 Environmental Ethics

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
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นด. 7118 กฎหมายผังเมือง การวางแผนการใช้ประโยชน์ทด่ี นิ
3 หน่วยกิต
และจัดการเชิงพืน้ ที่
LD. 7118 Town Planning, Land Use Planning and Spatial Planning Law
นด. 7119 กฎหมายและนโยบายว่าด้วยการเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศ
3 หน่วยกิต
LD. 7119 Law and Policy on Climate Change
นด. 7120 ปัญหากฎหมายสิง่ แวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติขน้ั สูง
3 หน่วยกิต
LD. 7120 Selected Problems in Environment Law and Natural Resources
12.3.7 หมวดวิชาวิทยานิพนธ์
เป็นหมวดวิชาทีน่ กั ศึกษาต้องทำวิทยานิพนธ์ โดยนักศึกษา แบบ 1 (1.1) ทำวิทยานิพนธ์
48 หน่วยกิต นักศึกษา แบบ 2 (2.1) ทำวิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต และนักศึกษา แบบ 2 (2.2)
ทำวิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต ดังนี้
นด. 9900 วิทยานิพนธ์ (แบบ 1 (1.1) และ แบบ 2 (2.2))
48 หน่วยกิต
LD. 9900 Dissertation (Track 1 (1.1) and Tract 2 (2.2))
36 หน่วยกิต
นด. 9901 วิทยานิพนธ์ (แบบ 2 (2.1))
LD. 9901 Dissertation (Track 2 (2.1))
12.4 คำอธิบายรายวิชา
วิชาเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
นด. 4000 ภาษาอังกฤษสำหรับการศึกษากฎหมาย
(20 ชัว่ โมง)
LD. 4000 English for Legal Studies
ศึกษาหลักการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย คำศัพท์เฉพาะทางกฎหมาย สำนวนทาง
กฎหมาย การเรียนรูแ้ ละพัฒนาทักษะในการอ่านเพือ่ ความเข้าใจ และการจับใจความสำคัญของงานเขียน
ด้านกฎหมาย ตลอดจนการหาข้อสรุปและการตีความงานเขียนด้านกฎหมาย
นด. 4001 ภาษาอังกฤษขัน้ สูงสำหรับการศึกษากฎหมาย
(20 ชัว่ โมง)
LD. 4001 Advanced English for Legal Studies
ศึกษาหลักการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับการศึกษา ค้นคว้าข้อมูล ข้อความคิด เรียนรู้ และพัฒนาทักษะ
ในการอ่านและจับใจความสำคัญของวรรณกรรมทางนิตศิ าสตร์ คำศัพท์เฉพาะทางกฎหมาย สำนวนทาง
กฎหมาย เพือ่ การจัดทำวิทยานิพนธ์
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หมวดวิชาเสริมพืน้ ฐาน
ภส. 4003 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการขัน้ สูง
3 หน่วยกิต
LC. 4003 Advanced Integrated English Language Skills Development
(ไม่นับหน่วยกิต)
เนือ้ หาและกิจกรรมเน้นการบูรณาการทักษะทัง้ 4 ทักษะ คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
ส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอหน้าชั้นเป็นกลุ่มย่อย การเขียนสรุป
เพือ่ จับประเด็นสำคัญ การเขียนรายงาน และการวิจยั โดยผูบ้ รรยายอาจมอบหมายงานกลุม่ ตามความเหมาะสม
ภส. 6000 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษระดับสูงสำหรับบัณฑิตศึกษา
3 หน่วยกิต
LC. 6000 Advanced Reading and Writing in English for Graduate Studies (ไม่นบั หน่วยกิต)
ทบทวนกลวิธีที่จำเป็นต่อการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ประกอบด้วยความรู้
ทางด้านโครงสร้างประโยค ศัพท์ทว่ั ไปและศัพท์เฉพาะสาขาวิชา ความสัมพันธ์ของเนือ้ หาภายในอนุเฉจ
และเรือ่ งทีอ่ า่ น
หมวดวิชาพืน้ ฐาน
นด. 5000 นิตปิ รัชญา
3 หน่วยกิต
LD. 5000 Philosophy of Law
ศึกษาปัญหารากฐานทางทฤษฎีกฎหมายและทฤษฎีนิติศาสตร์ ศึกษาวิเคราะห์ประวัติศาสตร์
ความคิดของกฎหมายธรรมชาติและปฎิฐานนิยมทางกฎหมาย ศึกษาแนวคิดกระแสหลักอื่น ๆ ในทาง
นิตปิ รัชญา เช่น แนวความคิดสำนักกฎหมายประวัตศิ าสตร์ ทฤษฎีกฎหมายบริสทุ ธิ์ (Pure Theory of Law)
แนวความคิดนิตศิ าสตร์เชิงสังคมวิทยา (Sociological Jurisprudence) โดยเฉพาะนิตปิ รัชญายุคใหม่ รวมทัง้
ข้อความคิดว่าด้วยความยุติธรรม ปัญหาเกี่ยวกับสภาพบังคับของกฎหมาย ปัญหาความสัมพันธ์
ระหว่างกฎหมายกับศีลธรรม รวมทัง้ ภารกิจของวิชานิตปิ รัชญาในยุคปัจจุบนั คือ การทำให้ "กฎหมาย"
เป็นเครือ่ งมือของรัฐสมัยใหม่ (Modern State) ในการกำหนดกฎเกณฑ์หรือวินยั ของสังคมในการอยูร่ ว่ มกัน
โดยมี "จุดหมาย" เพือ่ ธำรงไว้ซง่ึ ประโยชน์สว่ นรวม
นด. 5001 กฎหมายแพ่งขัน้ สูง
3 หน่วยกิต
LD. 5001 Advanced Civil Law
ฐานรากทางแนวความคิด ทฤษฎีและวิวฒ
ั นาการของกฎหมายแพ่ง เช่น หลักสุจริต ความศักดิส์ ทิ ธิ์
แห่งการแสดงเจตนา ความรับผิดทางแพ่ง หลักกฎหมายแพ่งว่าด้วยบุคคล นิตบิ คุ คล นิตกิ รรม สัญญา หนี้
ละเมิด และทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และหลักกฎหมายพาณิชย์ การนำกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์มาใช้
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นด. 5002 กฎหมายอาญาขัน้ สูง
3 หน่วยกิต
LD. 5002 Advanced Criminal Law
ศึกษาประวัติ ปรัชญา ทฤษฎี และแนวความคิดของกฎหมายอาญา โทษทางอาญา โครงสร้าง
และความรับผิดทางอาญาของประเทศทีใ่ ช้ระบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common Law) และประเทศ
ทีใ่ ช้ประมวลกฎหมาย (Civil Law) แนวโน้มพัฒนาการของกฎหมายอาญาในประเทศต่างๆ แนวคำพิพากษา
ของศาลไทย เพือ่ หาแนวทางปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบนั
นด. 5003 หลักนิตธิ รรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
3 หน่วยกิต
LD. 5003 Rule of Law, Ethics and Good Governance
ความหมายและสาระสำคัญของหลักนิติธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล หลักพื้นฐานว่าด้วย
การขัดกันแห่งผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ศึกษาพืน้ ฐานและขอบเขตของการใช้อำนาจรัฐ ระบบ
การควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี หลักจริยธรรม ศึกษาลักษณะ
ขององค์กรในทางวิชาชีพหลักการในการประกอบวิชาชีพ การควบคุมการประกอบวิชาชีพ หลักธรรมาภิบาล
ศึกษาหลักการในการประกอบกิจการทีด่ ขี องภาคเอกชนทีม่ รี ะบบตรวจสอบการประกอบกิจการและความ
รับผิดชอบต่อสังคม
หมวดวิชาหลัก
นด. 6000 กฎหมายกับการพัฒนาขัน้ สูง
3 หน่วยกิต
LD. 6000 Advanced Law and Development
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับบทบาทหน้าทีข่ องกฎหมายในสังคม การพัฒนาสังคมกับปัญหา
ทางกฎหมาย กฎหมายกับการแก้ไขปัญหาทางสังคมและเศรษฐกิจ วิเคราะห์กฎหมายในฐานะทีก่ ฎหมายเป็น
เครือ่ งมือของการพัฒนาประเทศ โดยศึกษาปัญหากฎหมายกับการพัฒนาในมิตขิ องกฎหมายกับการเมือง
(สถาบันการเมือง) มิตใิ นทางบริหาร มิตใิ นทางเศรษฐกิจและมิตใิ นทางสังคม ทัง้ นี้ โดยพิจารณาประกอบกับ
สภาพความเปลีย่ นแปลงของสังคมภายใต้ยคุ โลกาภิวตั น์ รวมทัง้ ความจำเป็นในการปฏิรปู กฎหมายเพือ่ ให้ทนั
สมัยและสอดคล้องกับสภาพความเปลีย่ นแปลงของสังคม การบูรณาการหลักการทางเศรษฐศาสตร์สงั คมศาสตร์์
รัฐศาสตร์นติ ศิ าสตร์ และเรียนรูเ้ ทคโนโลยีสมัยใหม่มาเป็นกลยุทธ์และกลไกในการพัฒนา เพือ่ นำไปสู่
การบัญญัติ ปรับปรุง แก้ไขเพิม่ เติมกฎหมายเพือ่ ให้มคี วามเหมาะสมและสอดรับกับการพัฒนาของประเทศ
นด. 6001 กฎหมายว่าด้วยความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคม
3 หน่วยกิต
LD. 6001 Law on Corporate Social Responsibility
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและกฎเกณฑ์มาตรฐานว่าด้วยความรับผิดชอบทางสังคมขององค์กรธุรกิจ
(CSR หรือ ISO) ในฐานะปัจจัยของการพัฒนา ตาม UN Global Compact ขององค์การสหประชาชาติ
สร้างองค์ความรูว้ า่ ด้วยคุณธรรมธุรกิจ ธรรมาภิบาลทางธุรกิจ ความรับผิดชอบ(Responsibility)ของวิสาหกิจ
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หรือธุรกิจทีม่ ตี อ่ สังคม สิง่ แวดล้อม ชุมชน หลักการของมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม ๗ ประการ คือ
หลักความรับผิดชอบ (Accountability) หลักความโปร่งใส (Transparency)หลักการปฏิบตั อิ ย่างมีจริยธรรม
(Ethical Behavior) หลักการยอมรับถึงผลประโยชน์ของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย (Respect for Stakeholders
Interests) หลักการเคารพหลักนิตธิ รรม (Respect for the Rule of Law) หลักการเคารพต่อแนวปฏิบตั สิ ากล
(Respect for International Norms of Behavior) หลักการเคารพต่อสิทธิมนุษยชน (Respect for Human Rights)
หมวดวิชาวิจัย
นด. 8100 วิทยาการวิจยั สำหรับวิทยานิพนธ์ 1
3 หน่วยกิต
LD. 8100 Research Methodology for Dissertation 1
นิตวิ ธิ แี ละวิทยาการวิจยั ทางนิตศิ าสตร์ ขัน้ ตอนและกระบวนวิธกี ารวิจยั ประเภทวิจยั การทบทวน
วรรณกรรม การเลือกหัวข้อวิทยานิพนธ์ การกำหนดประเด็นปัญหา การตัง้ และทดสอบสมมติฐานการเก็บรวบรวม
นด. 8101 วิทยาการวิจยั สำหรับวิทยานิพนธ์ 2
3 หน่วยกิต
LD. 8101 Research Methodology for Dissertation 2
การวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพ เทคนิคและวิธีการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และ
อภิปรายผล การนำเสนอข้อมูลโดยวาจาและโดยลายลักษณ์อกั ษร การเขียนรายงาน การเขียนบทคัดย่อ
และการเขียนบทความ
หมวดวิชาเอก
นด. 7000 ปัญหากฎหมายกับการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจและการเมืองขัน้ สูง
3 หน่วยกิต
LD. 7000 Selected Problems in Law and Politics, Economics and Social Development
เป็นการสัมมนาประเด็นปัญหาต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนากฎหมายตามหมวดสาขาวิชาได้แก่
กฎหมายกับการพัฒนา กฎหมายธุรกิจ กฎหมายเอกชน กฎหมายมหาชน กฎหมายกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญา กฎหมายระหว่างประเทศ และกฎหมายสิง่ แวดล้อม เพือ่ นำไปสูก่ ารหาหัวข้อ ค้นคว้า และจัดทำ
วิทยานิพนธ์ตอ่ ไป
สาขาวิชากฎหมายสังคม-เศรษฐกิจ เพือ่ การพัฒนา
นด. 7010 กฎหมายแรงงานและความมัน่ คงทางสังคม
3 หน่วยกิต
LD. 7010 Labor Law and Social Security
พัฒนาการของกฎหมายแรงงานและกฎหมายประกันสังคมและกฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคง
ทางสังคม ข้อความคิดของหลักกฎหมายแรงงานระหว่างประเทศ หลักกฎหมายประกันสังคมและสวัสดิการ
ทางสังคม ระบบกฎหมายแรงงานและระบบประกันสังคมในประเทศไทยกระบวนการพิจารณาข้อพิพาท
แรงงาน การฟ้องคดีแรงงาน กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ และกฎหมายคุม้ ครองแรงงาน
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นด. 7011 กฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองเด็ก สตรี และครอบครัว
3 หน่วยกิต
LD. 7011 Law on Protection of Children, Women and Family
ศึกษาแนวคิดเกีย่ วกับการให้ความคุม้ ครองเด็ก สตรี ผูส้ งู อายุ คนพิการ และครอบครัว อนุสญ
ั ญา
ว่าด้วยสิทธิเด็ก อนุสญ
ั ญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบตั ติ อ่ สตรีทกุ รูปแบบ หลักกฏหมายระหว่างประเทศ
อืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วกับการคุม้ ครองสิทธิเด็ก สตรี ผูส้ งู อายุ คนพิการ และครอบครัว หลักความเท่าเทียมกันระหว่าง
ชายหญิงตามทีบ่ ญ
ั ญัตริ บั รองไว้ในรัฐธรรมนูญ รวมทัง้ กฎหมายเฉพาะทีบ่ ญ
ั ญัตเิ พือ่ คุม้ ครองสิทธิเด็ก สตรี
ผูส้ งู อายุ คนพิการ และครอบครัว หลักกฎหมายทีค่ มุ้ ครองเด็ก สตรี ผูส้ งู อายุ คนพิการ และครอบครัว
ในด้านต่างๆ เช่น การคุม้ ครองแรงงาน การคุม้ ครองในกระบวนการยุตธิ รรม และการพิจารณาคดี เป็นต้น
นด. 7012 กฎหมายระหว่างประเทศกับการพัฒนาภูมภิ าค
3 หน่วยกิต
LD. 7012 International Law and Regional Development
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี บทบาทของกฎหมายระหว่างประเทศภายใต้กรอบการร่วมมือการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมภูมภิ าค เปรียบเทียบรูปแบบและวิเคราะห์การรวมตัวทางเศรษฐกิจของภูมภิ าคบูรณาการ
องค์ความรู้ทางกฎหมายและนโยบาย ฝึกวิเคราะห์และกำหนดกรอบกฎหมายเพื่อการพัฒนาภูมิภาค
ในด้านต่างๆ ทัง้ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิทธิมนุษยชน
นด. 7013 กฎหมายการลงทุนระหว่างประเทศและการระงับข้อพิพาท
3 หน่วยกิต
การลงทุนระหว่างประเทศโดยอนุญาโตตุลาการขัน้ สูง
LD. 7013 Advanced International Investment Law and International Investment Dispute
Resolution by Arbitration
ศึกษาถึงพัฒนาการของกฎหมายระหว่างประเทศ เน้นศึกษาสาขาวิชาการลงทุนระหว่างประเทศ
สนธิสญ
ั ญาการลงทุนต่างๆ ทัง้ สนธิสญ
ั ญาการลงทุนแบบทวิภาคีและพหุภาคีหลักการและมาตรการทาง
กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยการส่งเสริมและคุม้ ครองการลงทุนระหว่างประเทศ เช่น หลักการปฏิบตั ิ
อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม (Fair and equitable treatment) หลัก Most-favored-nation treatment หลัก
National treatment การเวนคืนกิจการเป็นของรัฐ (Expropriation) เป็นต้น และการระงับข้อพิพาทการ
ลงทุนระหว่างรัฐและนักลงทุนต่างชาติโดยอนุญาโตตุลาการ
นด. 7014 องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ กับการคุม้ ครองคุณภาพชีวติ ของคนในชุมชน
3 หน่วยกิต
LD. 7014 Local Government and the Protection of Community Quality of Life
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และหลักการคุม้ ครองคุณภาพชีวติ บทบาท อำนาจ หน้าทีข่ ององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ตามกฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ กับการคุม้ ครองคุณภาพชีวติ ของคนในชุมชน
การจัดทำข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่ ด้านการคุม้ ครองคุณภาพชีวติ ของคนในชุมชนตามกฎหมาย
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นด. 7015 กฎหมายและการจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรม
3 หน่วยกิต
LD. 7015 Law and Cultural Diversity Management
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมาย นโยบายและการจัดการสังคมทีม่ คี วามหลาก
หลายทางวัฒนธรรม สร้างองค์ความรูว้ า่ ด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรมในฐานะปัจจัยของการพัฒนา
(Cultural diversity as a factor in development) บูรณาการองค์ความรู้เพื่อสร้างการยอมรับและเคารพ
ความแตกต่างทางวัฒนธรรมระหว่างปัจเจกชนโดยปัจจัยต่างๆ เช่น กลุม่ ชาติ พันธุ์ ภาษา การแต่งกาย
วัฒนธรรม เป็นต้น
สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ
นด. 7020 กฎหมายเกีย่ วกับองค์กรธุรกิจ
3 หน่วยกิต
LD. 7020 Business Organization Law
ศึกษาบทบาทขององค์กรธุรกิจต่อการดำเนินธุรกิจสมัยใหม่ โดยเน้นบริษัทจำกัด และสัญญา
การร่วมทุนเพื่อประกอบกิจการ ทฤษฎีและแนวคิดทางกฎหมายเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่และความรับผิด
ของกรรมการและผูบ้ ริหาร บทบาทของฝ่ายจัดการกับผูถ้ อื หุน้ ความสัมพันธ์ระหว่างผูถ้ อื หุน้ ข้างมากและ
ข้างน้อย การขยายกิจการของบริษทั และการจัดรูปธุรกิจแบบกลุม่ บริษทั ในเครือ
นด. 7021 กฎหมายคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
3 หน่วยกิต
LD. 7021 Consumer Protection Law
ศึกษาประวัติ ปรัชญา ทฤษฎี และแนวความคิดเกีย่ วกับกฎหมายคุม้ ครองผูบ้ ริโภค มาตรการต่างๆ
ทางกฎหมายเพือ่ การคุม้ ครองผูบ้ ริโภค การแก้ไขหรือเยียวยาความเสียหายอันเกิดแก่ผบู้ ริโภคและวิธพี จิ ารณา
คดีผบู้ ริโภค กรณีศกึ ษาคดีตา่ งๆ ทีเ่ กิดขึน้ และปัญหาต่างๆทีเ่ กีย่ วกับการบังคับใช้กฎหมายคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
ของประเทศไทยกับต่างประเทศ รวมทัง้ ศึกษาปัญหาต่างๆ อันเกีย่ วกับการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
นด. 7022 กฎหมายเกีย่ วกับทรัพย์สนิ ทางปัญญา
3 หน่วยกิต
LD. 7022 Intellectual Property Law
ศึกษาแนวความคิด ทฤษฎี กฎหมายเกีย่ วกับการคุม้ ครองทรัพย์สนิ ทางปัญญา และลักษณะของ
ทรัพย์สนิ ทางปัญญาทีส่ ำคัญ ศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายทรัพย์สนิ ทางปัญญาของประเทศต่างๆ ความ
ตกลงสนธิสญ
ั ญาระหว่างประเทศทีเ่ กีย่ วกับกฎหมายทรัพย์สนิ ทางปัญญา และกรณีศกึ ษาต่างๆ เกีย่ วกับ
การกระทำความผิดกฎหมายทรัพย์สนิ ทางปัญญาในประเทศและระหว่างประเทศ รวมทัง้ กฎหมายอืน่ ๆทีเ่ กีย่ วข้อง
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นด. 7023 กฎหมายล้มละลายและการฟืน้ ฟูกจิ การ
3 หน่วยกิต
LD. 7023 Bankruptcy and Business Reorganisation
ศึกษาวิวฒ
ั นาการ เหตุผลและความจำเป็นของหลักการล้มละลายและการฟืน้ ฟูกจิ การเพือ่ แก้ไข
ปัญหาการบังคับชำระหนีแ้ ละจัดสรรการชำระหนีแ้ ก่เจ้าหนีใ้ นสภาวะทีล่ กู หนีไ้ ม่อยูใ่ นสถานะทีจ่ ะชำระ
หนีไ้ ด้ซง่ึ เป็นสภาวการณ์ทม่ี ลี กั ษณะเฉพาะและแตกต่างไปจากมาตรการบังคับชำระหนีใ้ นกรณีปกติในคดี
แพ่งทัว่ ไป ตลอดจนศึกษาถึงขัน้ ตอน กระบวนการ กระบวนพิจารณาคดีทเ่ี กีย่ วข้องและความสัมพันธ์ของ
มาตรการเหล่านีก้ บั กฎหมายอืน่ ทัง้ หลายทีเ่ กีย่ วข้อง สิทธิหน้าทีแ่ ละบทบาทของผูม้ สี ว่ นได้เสียทัง้ หลาย
และระบบเศรษฐกิจในภาพรวม รวมไปถึงการเข้ามามีบทบาทของรัฐในกระบวนการต่างๆ เหล่านี้ และศึกษา
เปรียบเทียบกฎหมายล้มละลายระหว่างประเทศ
นด. 7024 การระงับข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการ
3 หน่วยกิต
LD. 7024 Settlement of Disputes and Arbitration
ศึกษาประวัติ ปรัชญา ทฤษฎี และแนวความคิดเกีย่ วกับการระงับข้อพิพาททางเลือกในลักษณะ
ต่างๆ ได้แก่ การเจรจาต่อรอง การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท การประนีประนอมความและอนุญาโตตุลาการ
โดยศึกษาระบบกฎหมายไทยเปรียบเทียบกฎหมายต่างประเทศ และวิเคราะห์ปัญหาในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
นด. 7025 กฎหมายป้องกันการผูกขาดและการกีดกันทางการค้าขัน้ สูง
3 หน่วยกิต
LD. 7025 Advanced Antitrust Law
เป็นการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และหลักการในการป้องกันการผูกขาด และกีดกันทางการค้ามาตรการ
ทางกฎหมายไทยและต่างประเทศในการป้องกันและควบคุมการผูกขาดและการกีดกันทางการค้า
นด. 7026 กฎหมายภาษีและการวางแผนธุรกิจภาษีขน้ั สูง
3 หน่วยกิต
LD. 7026 Advanced Tax Law and Tax Planning
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และปัญหากฎหมายภาษีอากร การจัดเก็บภาษี กระบวนการทางกฎหมาย
ในการคุม้ ครองเอกชนผูเ้ สียภาษี การวางแผนภาษีทางธุรกิจ ภาระภาษีในการประกอบธุรกิจ ภาษีเงินได้
และภาษีการค้า อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการเว้นการจัดเก็บภาษีซ้อน การบรรเทาภาระภาษี
ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมาย กรณีศกึ ษาการจัดทำสัญญาทีม่ ผี ลกระทบต่อภาระภาษี
นด. 7027 กฎหมายเกีย่ วกับอุตสาหกรรมและการลงทุนขัน้ สูง
3 หน่วยกิต
LD. 7027 Advanced Industrial Law and Investment
กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งโรงงานและการควบคุมโรงงาน กฎหมายและนโยบายการส่งเสริม
และสิทธิประโยชน์จากการลงทุน สิทธิและหน้าทีข่ องคนต่างด้าวในการลงทุน
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นด. 7028 กฎหมายการค้าและการลงทุนขัน้ สูง
3 หน่วยกิต
LD. 7028 Advanced Trade and Investment Law
แนวคิดและทฤษฎีวา่ ด้วยการค้าและการลงทุน หลักกฎหมายว่าด้วยการซือ้ ขายในประเทศ และ
ระหว่างประเทศ สัญญาซื้อขาย การใช้เล็ตเตอร์ออฟเครดิต การประกันการเสี่ยงภัย การขอสินเชื่อทาง
การค้า การส่งเสริมการลงทุน การจัดหาเงินทุนเพือ่ การดำเนินธุรกิจ และการระงับข้อพิพาททางการค้า
นด. 7029 กฎหมายกับการจัดการโลจิสติกส์
3 หน่วยกิต
LD. 7029 Law and Logistic Management
แนวคิดและทฤษฎีว่าด้วยการบริหารและการจัดการโลจิสติกส์ กระบวนการทางโลจิสติกส์
คลังสินค้าและการขนส่ง ห่วงโซ่ คุณค่า การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบกฎหมายที่เกี่ยวข้องและ
กฎเกณฑ์การขนส่งและการขนส่งระหว่างประเทศ
3 หน่วยกิต
นด. 7030 กฎหมายกับการบัญชีขน้ั สูง
LD. 7030 Advanced Law and Accounting
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับความสัมพันธ์ระหว่างการยืน่ งบดุลรายปี การชำระภาษีทางบัญชีตาม
ประมวลรัษฎากร ศึกษาเกีย่ วกับกฎหมายและพระราชบัญญัตเิ กีย่ วกับการสอบบัญชี หน้าทีก่ ารจัดทำบัญชี
บทบาท จรรยาบรรณ และความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี การออกใบอนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบบัญชี
ตลอดจนศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแง่มุมของการบังคับใช้กฎหมายกับศาสตร์ทางบัญชี ไม่ว่าจะเป็น
หลักการทัว่ ไปทางบัญชี แนวความคิดเกีย่ วกับรายรับรายจ่าย การตีราคาและการคำนวณค่าราคาต่างๆ
นด. 7031 กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ขน้ั สูง
3 หน่วยกิต
LD. 7031 Advanced Law on Securities and Securities Market
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับตลาดเงินและตลาดทุน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
การซือ้ ขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ การกระทำอันไม่เป็นธรรมเกีย่ วกับ
การซือ้ ขายหลักทรัพย์ ตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารอนุพนั ธ์ ปัญหาทางกฎหมายอันเกิดจากสัญญา
ซือ้ ขายล่วงหน้า ตลาดสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า คือ ตลาดอนุพนั ธ์แห่งประเทศไทย (TFEX)และตลาดสินค้า
เกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (AFET)
นด. 7032 กฎหมายเกีย่ วกับสถาบันการเงินขัน้ สูง
๓ หน่วยกิต
LD. 7032 Advanced Financial Institutions Law
บทบาทและอำนาจหน้าที่ของธนาคารแห่งประเทศไทย วัตถุประสงค์ในการดำเนินภารกิจอัน
พึงเป็นงานของธนาคารกลางเพื่อดำรงไว้ซึ่งเสถียรภาพทางการเงิน และเสถียรภาพของระบบสถาบัน
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การเงิน การกำกับและตรวจสอบสถาบันการเงิน การควบคุมธนาคารพาณิชย์ พัฒนาการทีส่ ำคัญในระบบ
สถาบันการเงิน เช่น ธนาคารพาณิชย์ บริษทั เงินทุน บริษทั เครดิตฟองซิเอร์ นิตบิ คุ คลอืน่ ทีร่ ฐั มนตรีประกาศ
กำหนดในราชกิจจานุเบกษา ศึกษาถึงธนาคารพิเศษ เช่น ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร บทบาทของธนาคารกลางกับสถาบันการเงินต่างประเทศ
กองทุนการเงินระหว่างประเทศ ความเกี่ยวพันระหว่างสถาบันการเงินภายในประเทศกับต่างประเทศ
และระหว่างประเทศ และผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ
นด. 7033 กฎหมายพาณิชย์ขน้ั สูง
3 หน่วยกิต
LD. 7033 Advanced Commercial Law
แนวคิดและทฤษฎีว่าด้วยกฎหมายพาณิชย์ ความสำคัญของกฎหมายพาณิชย์ที่มีต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ หลักกฎหมายพาณิชย์ของต่างประเทศและของไทย พัฒนาการกฎหมายพาณิชย์
การอนุญาโตตุลาการในทางการพาณิชย์ รูปแบบของนิตกิ รรมสัญญาพิเศษทีม่ ไิ ด้บญ
ั ญัตไิ ว้ในประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เช่น การทำสัญญาลิสซิง่ ธุรกิจแฟคเตอริง่ กิจการร่วมค้า (Joint Venture)กิจการ
ค้าร่วม (Consortium) ทรัสต์ เป็นต้น
นด. 7034 ปัญหากฎหมายธุรกิจขัน้ สูง
3 หน่วยกิต
LD. 7034 Selected Problems in Business Law
สัมมนาด้วยการนำเอาประเด็นทีเ่ ป็นปัญหาทีเ่ ป็นรากฐานทางกฎหมายธุรกิจ เพือ่ วิเคราะห์โดย
ใช้ความรูท้ ศ่ี กึ ษากับประสบการณ์ของผูเ้ ชีย่ วชาญทีเ่ ป็นวิทยากร เพือ่ เป็นแนวทางไปสูก่ ารหาหัวข้อในการ
ทำวิทยานิพนธ์
สาขาวิชากฎหมายเอกชน
นด. 7040 กฎหมายแพ่งลักษณะสัญญาและลักษณะละเมิดขัน้ สูง
3 หน่วยกิต
LD. 7040 Advanced Civil Contracts and Torts Law
ศึกษาประวัติ ทฤษฎี และแนวความคิดเกีย่ วกับกฎหมายแพ่งลักษณะสัญญา ข้อสัญญาทีไ่ ม่เป็นธรรม
ความสำคัญของสัญญา และพัฒนาการของสัญญาในระบบกฎหมายแต่ละระบบ รวมถึงองค์ประกอบที่
สำคัญของสัญญา เงือ่ นไขการเกิดขึน้ ของสัญญา การตีความสัญญา ผลของสัญญาและการสิน้ ผลของ
สัญญา ศึกษาประวัติ ทฤษฎี และแนวความคิดเกีย่ วกับกฎหมายแพ่งลักษณะละเมิด รากฐานทางทฤษฎี
และความรับผิดทางละเมิด ภาระการพิสจู น์ ข้อต่อสู้ การเยียวยาความเสียหายและวิเคราะห์ความเหมาะสม
ของกฎหมายลักษณะละเมิดของไทยเปรียบเทียบกับประเทศอืน่
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นด. 7041 ทฤษฎีกฎหมายเอกชน
3 หน่วยกิต
LD. 7041 Theory of Private Law
ศึกษาแนวความคิดอันเป็นรากฐานและทฤษฎีของกฎหมายแพ่ง แนวความคิดทางกฎหมายแพ่ง
ทีเ่ ข้าสูร่ ะบบกฎหมายนานาประเทศ และมีอทิ ธิพลต่อกฎหมายมหาชนและกฎหมายพาณิชย์การนำแนวคิด
อันเป็นรากฐานและทฤษฎีของกฎหมายแพ่งมาอธิบายหลักการเกีย่ วกับเสรีภาพในทรัพย์สนิ หลักกรรมสิทธิเ์ อกชน หลักการครอบครองทรัพย์สนิ อันเป็นเสรีภาพขัน้ พืน้ ฐานแห่งการจำกัดสิทธิดงั กล่าวทีป่ รากฏ
ในรูปของกฎหมาย ทีใ่ ช้ควบคุมสังคมและกำหนดสิทธิหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของบุคคลในสังคมโดยศึกษา
ทั้งในเชิงทฤษฎีความรับผิดในทางแพ่งที่มีลักษณะทั่วๆ ไปในเชิงการควบคุมการใช้สิทธิเสรีภาพของ
เอกชนและในเชิงความรับผิดในการใช้สทิ ธิโดยไม่สจุ ริต
นด. 7042 ปัญหากฎหมายแพ่งและพาณิชย์
3 หน่วยกิต
LD. 7042 Problems in Civil and Commercial Law
ศึกษาปัญหาสำคัญในเรือ่ งต่างๆ ของกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในปัจจุบนั และศึกษาเปรียบเทียบ
กับกฎหมายของต่างประเทศในประเด็นปัญหานั้นๆ รวมทั้ง วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางในการแก้ไข
ปัญหานัน้ ๆ
นด. 7043 ทฤษฎีและหลักกฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพ่ง
3 หน่วยกิต
LD. 7043 Theory and Principles of Civil Procedure Law
ศึกษาประวัติ ปรัชญา ทฤษฎี และแนวความคิดของกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ระบบการ
พิจารณาพิพากษาคดีแพ่งของศาลไทยเปรียบเทียบกับต่างประเทศ และวิเคราะห์พัฒนาการใหม่ของ
กฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพ่ง เพือ่ หาแนวทางปรับปรุงกฎหมายไทยให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปจั จุบนั
นด. 7044 ปัญหากฎหมายแพ่งขัน้ สูง
3 หน่วยกิต
LD. 7044 Selected Problems in Civil Law
สัมมนาด้วยการนำเอาประเด็นปัญหาทางกฎหมายแพ่ง เพื่อวิเคราะห์โดยใช้ความรู้ที่ศึกษากับ
ประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญที่เป็นวิทยากร เพื่อเป็นแนวทางไปสู่การหาหัวข้อในการทำวิทยานิพนธ์
สาขาวิชากฎหมายมหาชน
นด. 7050 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองขัน้ สูง
3 หน่วยกิต
LD. 7050 Advanced Constitutional Law and Political Institutions
ศึกษากำเนิดและวิวฒ
ั นาการของแนวความคิดว่าด้วยรัฐและระบบการเมืองต่างๆ โดยเฉพาะแนว
ความคิดตามทฤษฎีรฐั ธรรมนูญนิยม(Constitutionalism) และแนวความคิดสังคมนิยม โดยเน้นการศึกษา
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รูปแบบของรัฐบาล (Form of government) ในรูปแบบต่างๆ เช่น ระบบประธานาธิบดีระบบกึง่ ประธานาธิบดี
ระบบรัฐสภา และระบบของประเทศสังคมนิยม โดยจะเน้นการวิเคราะห์รปู แบบของรัฐบาลแต่ละรูปแบบ
เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาปัญหากฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองของไทย แนวความคิด
ว่าด้วยรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุด การควบคุมกฎหมายมิให้ขดั รัฐธรรมนูญ หลักการคุม้ ครองสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
นด. 7051 กฎหมายปกครองขัน้ สูง
3 หน่วยกิต
LD. 7051 Advanced Administrative Law
ศึกษาประวัตคิ วามเป็นมาและลักษณะของฝ่ายปกครองและกฎหมายปกครอง บ่อเกิดและการใช้
การตีความกฎหมายปกครอง ทฤษฎีว่าด้วยการกระทำทางปกครอง หลักกฎหมายเกี่ยวกับสัญญาทาง
ปกครอง และหลักความรับผิดของฝ่ายปกครอง
๓ หน่วยกิต
นด. 7052 กฎหมายวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง
LD. 7052 Administrative Procedure Law
ศึกษาข้อความคิดพืน้ ฐานเกีย่ วกับการควบคุมฝ่ายปกครองโดยองค์กรตุลาการ ความหมายและ
ขอบเขตของคดีปกครอง หลักการพืน้ ฐานในกระบวนวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง รูปแบบคำฟ้องใน คดีปกครอง
เงือ่ นไขการฟ้องและการดำเนินกระบวนวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง การคุม้ ครองชัว่ คราว การพิพากษา ตลอดจน
การบังคับตามคำพิพากษา ทั้งนี้โดยศึกษาและวิเคราะห์เปรียบเทียบกับหลักกฎหมาย วิธีพิจารณาคดี
ปกครองของต่างประเทศ
นด. 7053 กฎหมายเกีย่ วกับการจัดโครงสร้างของฝ่ายปกครองและบุคลากรภาครัฐ
3 หน่วยกิต
LD. 7053 Administrative Structure and Personnel Law
ศึกษาการจัดโครงสร้างองค์กรของฝ่ายปกครองว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ประวัตกิ าร
จัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินในประเทศตะวันตกและการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินในประเทศไทย
ตลอดจนโครงสร้างและปัญหาการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินในประเทศไทย
นด. 7054 การมีสว่ นร่วมของประชาชนกับกระบวนการตัดสินใจภาครัฐ
3 หน่วยกิต
LD. 7054 People Participation and Public Decision Making Process
ศึกษาข้อความคิด หลักการพืน้ ฐานเกีย่ วกับการบริหารราชการตามแนวคิดประชาธิปไตย สาเหตุ
และความเปลีย่ นแปลงของกระบวนการตัดสินใจภาครัฐในปัจจุบนั ข้อความคิดและหลักการมีสว่ นร่วม
ของประชาชนในกระบวนการตัดสินใจภาครัฐ รูปแบบ วิธกี ารและผลในทางกฎหมายของการมีสว่ นร่วม
ของประชาชน รวมทัง้ ศึกษาปัญหาและกระบวนการตัดสินใจการมีสว่ นร่วมของประชาชนในประเทศไทย

78

หลักสูตรสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

นด. 7055 สิทธิมนุษยชน
3 หน่วยกิต
LD. 7055 Human Rights
ศึกษาประวัติ ปรัชญา ทฤษฎี และแนวความคิดเกีย่ วกับสิทธิมนุษยชน ปัญหาและอุปสรรคใน
ทางปฏิบตั ิ บทบาทและแนวทางขององค์การระหว่างประเทศ องค์กรของรัฐและองค์กรของเอกชนในการ
ส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชน วิเคราะห์เปรียบเทียบกฎหมาย ระเบียบและแนวปฏิบตั ทิ เ่ี กีย่ วข้องกับ
กระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยเปรียบเทียบกับมาตรฐานสากล เพื่อให้การคุ้มครองและปกป้อง
สิทธิมนุษยชนในด้านต่างๆ
นด. 7056 ทฤษฎีและหลักกฎหมายมหาชน
3 หน่วยกิต
LD. 7056 Theory and Principles of Public Law
ศึกษาความหมายและการแบ่งประเภทกฎหมายมหาชนวิวฒั นาการของปรัชญากฎหมายแนวความคิด
และทฤษฎีของกฎหมายมหาชนในยุคต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวความคิดและทฤษฎีของกฎหมาย
มหาชนในยุคปัจจุบนั โดยเน้นการวิเคราะห์เรือ่ งหลักประชาธิปไตย ทฤษฎีการแบ่งแยกอำนาจรัฐ นิตริ ฐั
การใช้อำนาจรัฐ แนวความคิดเกีย่ วกับขอบเขตและการควบคุมการใช้อำนาจรัฐและนิตวิ ธิ ใี นทางกฎหมาย
มหาชน รวมทัง้ ศึกษาวิวฒ
ั นาการและสภาพปัญหาของกฎหมายมหาชนในประเทศไทย
นด. 7057 หลักกฎหมายการคลัง
3 หน่วยกิต
LD. 7057 Principles of Public Finance Law
ศึกษาทฤษฎีการคลังมหาชน หลักการทัว่ ไปเกีย่ วกับการงบประมาณ การภาษีอากร และหนีส้ าธารณะ
ทฤษฎีเกีย่ วกับนโยบายการเงินการคลังของรัฐ การใช้มาตรการทางการเงิน การคลัง และการภาษีอากร
ในการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจการคลังและการเงินของรัฐ ตลอดทั้งแนวความคิดเกี่ยวกับอำนาจของ
รัฐสภา และรัฐบาลในการควบคุมทางการเงินและการคลังของรัฐ
นด. 7058 การบริหารนิตกิ รรมและสัญญาภาครัฐ
3 หน่วยกิต
LD. 7058 Administration of Juristic Act and Contract of Government
หลักกฎหมายว่าด้วยการทำนิตกิ รรมและสัญญาของรัฐ กระบวนการและรูปแบบของนิตกิ รรม
และสัญญาภาครัฐ ประเด็นสำคัญในการเจรจาต่อรองทำนิติกรรมและสัญญาภาครัฐ องค์กรในการทำ
นิตกิ รรมและสัญญา สัญญาสัมปทาน หลักการบริหารนิตกิ รรมและสัญญาภาครัฐ
นด. 7059 กฎหมายว่าด้วยการบริการสาธารณะและการกระจายอำนาจ
3 หน่วยกิต
LD. 7059 Public Services and Decentralization Law
ทฤษฎีบริการสาธารณะ หลักการกระจายอำนาจ ความสัมพันธ์ระหว่างการบริการสาธารณะ
กับการกระจายอำนาจ ความหมายของบริการสาธารณะ องค์กรทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริการสาธารณะบทบาท
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อำนาจหน้าทีข่ ององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ กับการบริการสาธารณะตามหลักการกระจายอำนาจรูปแบบ
การให้บริการสาธารณะบางประเภท
นด. 7060 การเงิน การคลัง และภาษีอากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
3 หน่วยกิต
LD. 7060 Public Finance and Taxation of Local Government
แนวคิด ทฤษฎี และหลักการการคลังมหาชน นโยบายการเงินของรัฐ และขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ หลักการทัว่ ไปเกีย่ วกับการงบประมาณ การภาษีอากร การตรวจสอบการใช้จา่ ยเงินของรัฐ
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ การควบคุมทางการเงิน การคลังของรัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
นด. 7061 กฎหมายว่าด้วยทีม่ าและการควบคุมฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัติ
3 หน่วยกิต
LD. 7061 Acquisition and Control of the Legislature Law
แนวคิดและทฤษฎีวา่ ด้วยทีม่ าของฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัติ การเลือกตัง้ การแต่งตัง้ รูปแบบรัฐสภาการเข้าสู่
สมาชิกรัฐสภา ระบบพรรคการเมืองและบทบาทพรรคการเมือง อำนาจหน้าทีข่ ององค์กรอิสระด้านการเลือกตัง้
กระบวนการควบคุมการใช้อำนาจฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัติ ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา และระบบการลงคะแนนเสียง
นด. 7062 ปัญหากฎหมายมหาชนขัน้ สูง
3 หน่วยกิต
LD. 7062 Selected Problems in Public Law
สัมมนาด้วยการนำเอาประเด็นปัญหาทางกฎหมายมหาชน เพื่อวิเคราะห์โดยใช้ความรู้ที่ศึกษา
กับประสบการณ์ของผูเ้ ชีย่ วชาญทีเ่ ป็นวิทยากร เพือ่ เป็นแนวทางไปสูก่ ารหาหัวข้อในการทำวิทยานิพนธ์
สาขาวิชากฎหมายกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญา
นด. 7070 ทฤษฎีและหลักกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา
3 หน่วยกิต
LD. 7070 Theory and Principles of Criminal Procedure Law
ศึกษาประวัติ ปรัชญา ทฤษฎี และแนวความคิดของกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา กระบวนการ
ดำเนินคดีอาญาก่อนการพิจารณาคดี การจับ การค้น การควบคุมตัว การควบคุมและตรวจสอบการใช้อำนาจ
ของพนักงานสอบสวน และการใช้ดุลพินิจของพนักงานอัยการ บทบาททนายความ การคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพของผู้ต้องหาคดีอาญา กระบวนการดำเนินคดีในศาล พยานหลักฐาน การคุ้มครองพยาน
กระบวนพิจารณาพิพากษาคดีของศาล และการบังคับโทษทางอาญาในระบบกฎหมายไทยและต่างประเทศ
นด. 7071 กฎหมายลักษณะพยานขัน้ สูง
3 หน่วยกิต
LD. 7071 Advanced Law of Evidence
ศึกษาประวัติ ปรัชญา ทฤษฎี และแนวความคิดของกฎหมายลักษณะพยานทั้งระบบไต่สวน
และระบบกล่าวหา กฎเกณฑ์และกระบวนการเกีย่ วกับพยานหลักฐานทีม่ งุ่ พิสจู น์ความจริงทัง้ ในคดีอาญา
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และคดีแพ่ง หลักการรับฟังพยานหลักฐาน การชัง่ น้ำหนักพยานหลักฐาน การคุม้ ครองพยานและการนำ
ความรูท้ างนิตวิ ทิ ยาศาสตร์มาใช้ในการสอบสวนและพิจารณาพิพากษาคดี
นด. 7072 การบริหารงานกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญา
3 หน่วยกิต
LD. 7072 Criminal Justice Administration
ศึกษาปรัชญาการดำเนินงานของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและโครงสร้าง
และระบบการบริหารงานยุตธิ รรมทางอาญา การกำหนดนโยบายและมาตรการในทางกฎหมายเกีย่ วกับ
งานยุตธิ รรมทางอาญาการประสานงานและความร่วมมือระหว่างข่ายงานในกระบวนการยุตธิ รรมทัง้ ภายใน
และระหว่างประเทศ การปฏิบตั งิ าน การตรวจสอบและติดตามประเมินผล ปัญหาการบริหารงานยุตธิ รรม
และแนวทางแก้ไขการมีสว่ นร่วมของประชาชนในการบริหารงานยุตธิ รรมทางอาญา
นด. 7073 ปัญหากฎหมายอาญา
3 หน่วยกิต
LD. 7073 Problems in Criminal Law
ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาเฉพาะเรื่องที่สำคัญในกฎหมายอาญาสารบัญญัติ วิธีสบัญญัติ รวมทั้ง
ความผิดอาญาข้ามชาติและแนวความคิดของสหประชาชาติเกีย่ วกับกฎหมายอาญา
นด. 7074 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยาขัน้ สูง
3 หน่วยกิต
LD. 7074 Advanced Criminology and Penology
วิเคราะห์และประเมินปัญหาที่สำคัญทางอาชญาวิทยา สาเหตุแห่งอาชญากรรม และการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว ศึกษาทฤษฎี และวิธีปฏิบัติในการลงโทษผู้กระทำความผิด มาตรการที่มีประสิทธิภาพ
ในการลงโทษ ประเมินข้อเสนอแนะทีส่ ำคัญในการปฏิรปู ระบบการลงโทษ วิวฒ
ั นาการของทัณฑวิทยา
และปรัชญาการลงโทษอาญา วัตถุประสงค์ของการลงโทษและการปฏิบตั ติ อ่ ผูก้ ระทำความผิด กระบวนการ
และระบบการปฏิบตั ติ อ่ ผูก้ ระทำความผิดอาญาในขัน้ ตอนต่างๆ ครอบคลุมการศึกษาอาชญากรรมผูก้ ระทำ
ความผิดและการใช้มาตรการลงโทษผูก้ ระทำความผิดทัง้ ทางด้านสังคม
นด. 7075 การบริหารงานยุตธิ รรมขัน้ สูงและความมัน่ คงทางสังคม
3 หน่วยกิต
LD. 7075 Advanced Criminal Justice Administration and Social Safety Nets
ทฤษฎี หลักการในการบริหารงานยุตธิ รรม และความมัน่ คงทางสังคม การกำหนดเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ขององค์กรในระบบงานยุตธิ รรมและความมัน่ คงทางสังคม ปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัด
ในการบริหารงานยุตธิ รรม รวมทัง้ การประสานงานและความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการดำเนิน
งานระดับประเทศและระหว่างประเทศ
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นด. 7076 กฎหมายกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญาระหว่างประเทศ
3 หน่วยกิต
LD. 7076 International Criminal Justice
วิวฒ
ั นาการและกฎเกณฑ์ของกฎหมายอาญาระหว่างประเทศ การประสานความร่วมมือในการ
ปราบปรามและป้องกันการกระทำความผิดอาญาระหว่างประเทศ และการก่อการร้ายองค์การอาชญากรรม
ระหว่างประเทศ กระบวนการส่งผูร้ า้ ยข้ามแดน กลไกทีใ่ ช้บงั คับเกีย่ วกับอาชญากรรมระหว่างประเทศ
กระบวนการยุตธิ รรมในคดีอาญาระหว่างประเทศ ทัง้ ในระดับประเทศ ระดับภูมภิ าคองค์คณะพิจารณาคดี
อาญาระหว่างประเทศ และศาลอาญาระหว่างประเทศ
นด. 7077 กฎหมายอาชญากรรมทางเศรษฐกิจขัน้ สูง
3 หน่วยกิต
LD. 7077 Advanced Economic Crime
ความหมาย ลักษณะ ประเภท และรูปแบบของอาชญากรรมเศรษฐกิจผลกระทบของอาชญากรรม
ทางเศรษฐกิจต่อความมัน่ คง เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ ปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัด มาตรการและกลไก
ของรัฐในการบังคับใช้กฎหมาย เพือ่ การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
3 หน่วยกิต
นด. 7078 ความผิดของเด็ก เยาวชน และสตรี
LD. 7078 Crime of Juvenile and Woman
แนวคิดและทฤษฎีในการคุม้ ครองสิทธิเด็ก เยาวชน และสตรี สาเหตุและปัจจัยแห่งการกระทำ
ความผิดของเด็ก เยาวชน และสตรี กระบวนการดำเนินคดีอาญา การปราบปรามการกระทำความผิดเกีย่ วกับ
การค้ามนุษย์ การค้าแรงงาน การค้าประเวณี ปัญหาการละเมิดสิทธิเด็ก เยาวชน และสตรี นโยบายและภารกิจ
ของศูนย์สวัสดิภาพเด็ก เยาวชน และสตรี แนวทางการลดการกระทำความผิด และการฟืน้ ฟูสภาพเพือ่ คืน
สูส่ งั คมปกติ
นด. 7079 กระบวนการลงโทษทางอาญาและการคุมประพฤติ
3 หน่วยกิต
LD. 7079 Criminal Punishment Process and Probation
แนวคิดและทฤษฎีวา่ ด้วยโทษทางอาญาและการคุมประพฤติ เศรษฐศาสตร์กบั แนวคิดว่าด้วยการ
ลงโทษ ประสิทธิภาพในการลงโทษทางอาญา กระบวนการลงโทษทางอาญาทีเ่ หมาะสมตามหลักสิทธิ
มนุษยชน แนวทางทีเ่ หมาะสมในการคุมประพฤติ วิธกี ารดำเนินการคุมความประพฤติ และการติดตามผล
นด. 7080 ปัญหากฎหมายอาญาและบริหารการยุตธิ รรมขัน้ สูง
3 หน่วยกิต
LD. 7080 Selected Problems in Criminal Law and Justice Administration
สัมมนาด้วยการนำเอาประเด็นปัญหาทางกฎหมายอาญาและบริหารการยุติธรรม เพื่อวิเคราะห์
โดยใช้ความรูท้ ศ่ี กึ ษากับประสบการณ์ของผูเ้ ชีย่ วชาญทีเ่ ป็นวิทยากร เพือ่ เป็นแนวทางไปสูก่ ารหาหัวข้อ
ในการทำวิทยานิพนธ์

82

หลักสูตรสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สาขาวิชากฎหมายระหว่างประเทศ
นด. 7090 กฎหมายเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ
3 หน่วยกิต
LD. 7090 International Economic and Trade Law
ศึกษาถึงระบบกฎหมายที่ใช้กับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ทั้งในด้านการค้า
ระหว่างประเทศ การเงินและการลงทุนระหว่างประเทศและการพัฒนา โดยเน้นการศึกษาวิเคราะห์ถึง
ระบบกฎหมายและกลไกของกฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศทีใ่ ช้อยูใ่ นปัจจุบนั ทัง้ ในระดับสากลและใน
ระดับภูมภิ าค รวมทัง้ ศึกษาวิเคราะห์ถงึ ผลกระทบของกฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศในด้านต่างๆ
และผลกระทบต่อประเทศกำลังพัฒนาและประเทศไทย
นด. 7091 กฎหมาย มนุษยธรรมระหว่างประเทศ
3 หน่วยกิต
LD. 7091 International Humanitarian Law
ศึกษาถึงประวัตคิ วามเป็นมาของกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศบทบาทของคณะกรรมการ
กาชาดระหว่างประเทศ หลักเกณฑ์และข้อยกเว้นของกฎหมายระหว่างประเทศภาคสงคราม อาทิ กฎในการ
สูร้ บของฝ่ายพลรบและพลเรือน กฎในการใช้อาวุธในทางทหาร รวมทัง้ หลักกฎหมายเกีย่ วกับสถานะ
และการปฏิบัติต่อเชลยสงคราม พลเรือน สายลับ นักข่าว และผู้ลี้ภัย เป็นต้น อีกทั้งสนธิสัญญาอื่นที่
เกีย่ วข้องกับการคุม้ ครองพลเรือนในภาวะสงคราม
นด. 7092 กฎหมายทะเล
3 หน่วยกิต
LD. 7092 Law of the Sea
ศึกษากฎเกณฑ์ทใ่ี ช้บงั คับกับอาณาเขตทางทะเล ตลอดจนปัญหาการแบ่งอาณาเขตทางทะเลของ
ประเทศทีม่ อี าณาเขตตรงข้ามกันหรือประชิดติดกัน แนวทางระงับข้อพิพาทเขตแดนทางทะเล วิเคราะห์
ปัญหาการแบ่งเขตแดนทางทะเลระหว่างประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ตลอดจนปัญหากฎหมาย
ทะเลต่างๆ ที่ขึ้นสู่ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศและศาลกฎหมายทะเลระหว่างประเทศ รวมทั้ง ปัญหา
กฎหมายอันเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของรัฐชายฝั่งที่มีในอาณาเขตทางทะเลต่างๆ เช่น ทะเลอาณาเขต
เขตเศรษฐกิจจำเพาะ ไหล่ทวีป ทะเลหลวง พร้อมทัง้ ศึกษาความเป็นมาและแนวความคิดของการจัดตัง้
เขตดังกล่าว นอกจากนัน้ จะเป็นการศึกษาถึงหลักและข้อยกเว้นของหลักการแสวงหาประโยชน์จากมรดก
ร่วมกัน ของมนุษยชาติจากทรัพยากรธรรมชาติทง้ั ทีม่ ชี วี ติ และไม่มชี วี ติ ทีอ่ ยูใ่ นทะเล
นด. 7093 กฎหมายองค์การระหว่างประเทศ
3 หน่วยกิต
LD. 7093 International Organization Law
ศึกษาโครงสร้างและการดำเนินงานขององค์การระหว่างประเทศ ทบวงการชำนาญพิเศษ ทีม่ คี วาม
สำคัญและทีม่ บี ทบาทต่อสังคมโลกในปัจจุบนั อาทิ องค์การสหประชาชาติ องค์การอนามัยโลก เป็นต้น
รวมทัง้ ศึกษากฎเกณฑ์ขององค์การดังกล่าว ตัง้ แต่การเป็นสมาชิก การลงคะแนนเสียง กลไกการบังคับ
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รัฐให้ปฏิบตั ติ ามพันธกรณี และการระงับข้อพิพาท ตลอดจนสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดขององค์การ
ระหว่างประเทศศึกษาความสำเร็จและความล้มเหลวในการปฏิบัติการของสหประชาชาติในอดีตและ
ปัจจุบัน รวมทั้ง ความพยายามของสมาชิกของสมัชชาใหญ่สหประชาชาติที่จะพัฒนากฎหมายระหว่าง
ประเทศและตราข้อตกลงที่จะส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระหว่างประเทศ ความเกี่ยวข้อง
สัมพันธ์ขององค์การระหว่างประเทศกับประเทศไทย
นด. 7095 กฎหมายว่าด้วยสนธิสญ
ั ญา
3 หน่วยกิต
LD. 7094 Law of Treaties
ศึกษากฎเกณฑ์ระหว่างประเทศทีใ่ ช้บงั คับกับตราสารระหว่างประเทศทีม่ สี ถานะเป็นสนธิสญ
ั ญา
หลักเกณฑ์การแยกตราสารระหว่างประเทศอืน่ ทีม่ ใิ ช่สนธิสญ
ั ญาออกจากสนธิสญ
ั ญา อีกทัง้ ศึกษาหลักเกณฑ์
ตามอนุสญ
ั ญากรุงเวียนนาว่าด้วยกฎหมายสนธิสญ
ั ญา ค.ศ. 1969 รวมถึงกระบวนการทำสนธิสญ
ั ญา การมี
ผลบังคับใช้ของสนธิสญ
ั ญา การเคารพสนธิสญ
ั ญา การตีความสนธิสญ
ั ญา การเปลีย่ นแปลงแก้ไขสนธิั ญากับคดีพพิ าท ทีข่ น้ึ สูศ่ าลยุตธิ รรม
สัญญา การระงับ และการยกเลิกการใช้บงั คับสนธิสญ
ั ญา สนธิสญ
ระหว่างประเทศ อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ และศาลระหว่างประเทศอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง
นด. 7095 กฎหมายการทูตและการกงสุล
3 หน่วยกิต
LD. 7095 Law on Diplomatic and Consular Relations
ศึกษาประวัติความเป็นมาของการทูตและการกงสุล กฎเกณฑ์ระหว่างประเทศที่ใช้บังคับการ
ดำเนินความสัมพันธ์ทางการทูตและการกงสุลทั้งที่เป็นจารีตประเพณีระหว่างประเทศ และกฎเกณฑ์ท
อยูใ่ นอนุสญ
ั ญาเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูต ค.ศ. 1961 และอนุสญ
ั ญาเวียนนาว่าด้วยความ
สัมพันธ์ทางกงสุล ค.ศ. 1963 หลักเกณฑ์ว่าด้วยความคุ้มกันทางการทูตและการกงสุลหลักเกณฑ์ความ
ละเมิดมิได้ในตัวบุคคล สถานที่ เอกสาร และบรรณสาร
นด. 7096 กฎหมายว่าด้วยการรวมกลุม่ ทางเศรษฐกิจภูมภิ าค
3 หน่วยกิต
LD. 7096 Regional Economic Integration Law
ศึกษาเหตุผล ความเป็นมา และความจำเป็นของการรวมกลุม่ ทางเศรษฐกิจ ประวัตแิ ละโครงสร้าง
ของสหภาพยุโรป และมาตรการภายในต่างๆ อาทิ มาตรการทางเศรษฐกิจและการค้า มาตรการส่งเสริม
คุณภาพการศึกษา มาตรการส่งเสริมการลงทุน และมาตรการทางสังคมและวัฒนธรรม ศึกษาเปรียบเทียบ
แนวคิดการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในบริบทของอาเซียน วิเคราะห์หลักกฎหมาย มาตรการที่มีอยู่เดิม
และท่าทีของประเทศสมาชิกอาเซียน และความเป็นไปได้ในการพัฒนารูปแบบความร่วมมือในด้านต่างๆ
เช่น สหภาพยุโรป
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นด. 7097 กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยการเดินอากาศและอวกาศ
3 หน่วยกิต
LD. 7097 International Aviation and Space Law
ศึกษาแนวคิด กฎหมาย และกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศว่าด้วยการเดินอากาศและอวกาศ ทีม่ าของ
กฎหมายอากาศระหว่างประเทศและกฎหมายอวกาศ อนุสัญญาต่างๆ และองค์การระหว่างประเทศที่
เกี่ยวข้อง หลักเกณฑ์การเดินอากาศ การรับขนทางอากาศ ระบบความรับผิดและการเยียวยาผู้เสียหาย
และสัมมนาปัญหากฎหมายต่างๆ ทีเ่ กิดจากการเดินอากาศระหว่างประเทศ การขนส่งทางอากาศระหว่าง
ประเทศ และกฎหมายอวกาศ
นด. 7098 กระบวนวิธกี ารดำเนินคดีทางพาณิชย์ระหว่างประเทศ
3 หน่วยกิต
LD. 7098 International Commercial Litigation
ศึกษาแนวคิดและทีม่ า และพลวัตของการดำเนินคดีทางพาณิชย์ระหว่างประเทศศึกษาเปรียบเทียบ
กฎหมายไทยกับกฎหมายต่างประเทศว่าด้วยหลักการเลือกใช้กฎหมายในนิติสัมพันธ์ที่มีองค์ประกอบ
ต่างชาติแทรกซ้อน หลักการยอมรับและบังคับตามคำพิพากษาต่างประเทศรวมถึงการศึกษาความเป็นไปได้
ในการทำให้หลักการดังกล่าวเป็นไปในลักษณะเดียวกันตามรูปแบบ อนุสญ
ั ญากรุงเฮกว่าด้วยข้อตกลง
เลือกศาล ค.ศ. 2005 และอนุสญ
ั ญาบรัสเซลว่าด้วยเขตอำนาจศาลและการยอมรับคำพิพากษาศาลต่างประเทศ
ค.ศ. 1968 หลักการออกมาตรการคุม้ ครองชัว่ คราว อาทิ มาตรการป้องกันการฟ้องคดีหลายศาลและมาตรการ
อายัดทรัพย์สนิ ในต่างประเทศ
นด. 7099 ปัญหากฎหมายระหว่างประเทศขัน้ สูง
3 หน่วยกิต
LD. 7099 Selected Problems in International Law
ศึกษาถึงมิตติ า่ งๆ ของกฎหมายระหว่างประเทศ (Legal Dimensions of International Law) ทัง้ ในเชิง
ทฤษฎีและในเชิงปฏิบตั ิ โดยเน้นการศึกษาแบบวิเคราะห์ในเนือ้ หาสาระสำคัญของกฎหมายระหว่างประเทศ
เช่น มิตกิ ฎหมายในด้านบ่อเกิดกฎหมายระหว่างประเทศ บุคคลในบังคับของกฎหมายระหว่างประเทศ
การใช้และการตีความกฎหมายระหว่างประเทศ รวมทัง้ ผลของกฎหมายระหว่างประเทศในแง่มมุ ต่างๆ
สาขาวิชากฎหมายสิง่ แวดล้อม
นด. 7110 กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
3 หน่วยกิต
LD. 7110 Natural Resources and Environmental Law
ศึกษาประวัติ ปรัชญา ทฤษฎี และแนวความคิดเกีย่ วกับกฎหมายการอนุรกั ษ์และการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษาคดีต่างๆ ที่เกิดขึ้นและปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวกับการ
บังคับใช้กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม การระงับข้อพิพาททางสิง่ แวดล้อม วิธพี จิ ารณาคดี
สิง่ แวดล้อมและศาลซึง่ พิจารณาคดีสง่ิ แวดล้อม รวมทัง้ วิเคราะห์ปญ
ั หาทีเ่ กีย่ วข้อง
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นด.7111 กฎหมายว่าด้วยการมีสว่ นร่วมของประชาชนกับการจัดการสิง่ แวดล้อม
3 หน่วยกิต
LD. 7111 Public Participation and Environmental Management Law
ศึกษาหลักการการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนด้านการมีสว่ นร่วมของประชาชน กฎหมายกับการมีสว่ นร่วม
ของประชาชน สิทธิ และหน้าที่ของประชาชนและองค์การพัฒนาเอกชนในการมีส่วนร่วมจัดการ
สิ่งแวดล้อม อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐในการจัดให้มีส่วนร่วม รูปแบบ ขอบเขต ขั้นตอน
และกระบวนการมีสว่ นร่วม ความสัมพันธ์ระหว่างผลทีไ่ ด้จากการจัดให้มสี ว่ นร่วมกับการตัดสินใจในการ
ใช้อำนาจรัฐการวิเคราะห์ประเภทของโครงการและกิจกรรมทีส่ มควรให้ประชาชนและองค์พฒ
ั นาเอกชน
มีสว่ นร่วม กฎหมายรองรับการมีสว่ นร่วมของประชาชนและองค์การพัฒนาเอกชนกับการจัดการสิง่ แวดล้อม
นด. 7112 กฎหมายและนโยบายสิง่ แวดล้อมระหว่างประเทศ
3 หน่วยกิต
LD. 7112 International Environmental Law and Policy
แนวคิด ทฤษฎี หลักการว่าด้วยการคุม้ ครองทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม กฎหมายสิง่ แวดล้อม
ระหว่างประเทศทีม่ ผี ลบังคับตามกฎหมาย และไม่มผี ลบังคับตามกฎหมายพันธกรณีของไทยทีม่ ตี อ่ กฎหมาย
ั ญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพการเปลีย่ นแปลงบรรยากาศ
สิง่ แวดล้อมระหว่างประเทศ เช่น อนุสญ
โลก ปรากฏการณ์เรือนกระจก บทบาทขององค์การสหประชาชาติดา้ นการคุม้ ครองสิง่ แวดล้อม (UNEP)
นด. 7113 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศกับสิง่ แวดล้อม
3 หน่วยกิต
LD. 7113 International Trade Law and Environment
ข้อกำหนดด้านมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมตามเงื่อนไขการค้าระหว่างประเทศ หลักการ
และเหตุผลของความเกี่ยวพันระหว่างสิ่งแวดล้อมกับการค้าระหว่างประเทศและการลงทุน กฎหมาย
เกีย่ วกับสิง่ แวดล้อมทีผ่ ปู้ ระกอบการต้องปฏิบตั ิ การควบคุมมาตรฐานการจัดการสิง่ แวดล้อม มาตรการ
ในการส่งเสริมการจัดการสิง่ แวดล้อม
นด. 7114 กฎหมายอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
3 หน่วยกิต
LD. 7114 Natural Resources and Conservation Law
แนวคิด หลักการ และกฎหมายเกี่ยวกับการพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลาย
ทางชีวภาพ นิเวศและระบบนิเวศ การสงวนและการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลาย
ทางชีวภาพ การคุม้ ครองพันธุพ์ ชื การคุม้ ครองและสงวนสัตว์ปา่ การคุม้ ครองป่าชายเลนและพืน้ ทีช่ มุ่ น้ำ
การจัดการป่าและป่าชุมชน โดยประชาชนและชุมชน และองค์กรภาคเอกชนในการพิทักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติ และองค์กรภาครัฐ ทัง้ จากส่วนกลาง ส่วนภูมภิ าค และส่วนท้องถิน่ หลักเกณฑ์เงือ่ นไขและวิธกี าร
ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน ปัญหาและ
อุปสรรคในการบังคับใช้กฎหมายสิง่ แวดล้อมเพือ่ การพิทกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
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นด. 7115 กฎหมายควบคุมมลพิษ
3 หน่วยกิต
LD. 7115 Pollution Control Law
แนวคิด หลักการ และกฎหมายเกีย่ วกับการควบคุมและจัดการมลพิษในสิง่ แวดล้อม ประเภทและ
สภาพปัญหาและผลกระทบของมลพิษ สาเหตุและแหล่งกำเนิดมลพิษ มาตรการต่างๆ ทีใ่ ช้ในการควบคุม
และจัดการมลพิษ เช่น มาตรการทางสังคม เศรษฐศาสตร์ และการจัดการ มาตรการในการป้องกันล่วงหน้า
รัฐกับการควบคุมและจัดการมลพิษ ประกอบด้วยองค์กรภาครัฐ ส่วนกลาง ส่วนภูมภิ าค และส่วนท้องถิน่
องค์กรภาคเอกชนกับการควบคุมและจัดการมลพิษ ได้แก่ ประชาชน ชุมชน ธุรกิจเอกชน และองค์การ
พัฒนาเอกชน ปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้กฎหมายสิง่ แวดล้อมเพือ่ การควบคุมและจัดการมลพิษ
นด. 7116 การประเมินผลกระทบสุขภาพ สังคม และสิง่ แวดล้อม
3 หน่วยกิต
LD. 7116 Health, Social and Environmental Impact Assessment
แนวคิด ทฤษฎี หลักการการป้องกันล่วงหน้า หลักการการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ประเภทและกระบวน
การในการดำเนินการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ สังคม และสิ่งแวดล้อม องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการ
ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ สังคม และสิง่ แวดล้อม ได้แก่ องค์กรภาครัฐ ในการควบคุมและติดตาม
ตรวจสอบการนำรายงานการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ สังคม และสิ่งแวดล้อมไปใช้ องค์กรภาค
เอกชน ประกอบด้วย เจ้าของโครงการหรือกิจการทีต่ อ้ งทำรายงานการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ สังคม
และสิ่งแวดล้อม ประชาชน องค์การพัฒนาเอกชน และองค์กรอิสระด้านสิ่งแวดล้อมตามรัฐธรรมนูญ
ในการมีส่วนร่วม การติดตามตรวจสอบ การนำรายงาน การประเมินผลการกระทบต่อสุขภาพ สังคม
และสิง่ แวดล้อมไปใช้ การให้ความคิดเห็น และกฎหมายทีร่ องรับการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ สังคม
และสิง่ แวดล้อม
นด. 7117 จริยธรรมสิง่ แวดล้อม
3 หน่วยกิต
LD. 7117 Environmental Ethics
คุณค่าของสิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิตของมนุษย์ สังคมกับการใช้ประโยชน์จากคุณค่าของ
สิ่งแวดล้อมอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกันอย่างยั่งยืน กลไกของรัฐกับการจัดสรรปันส่วนการบริโภค
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมอย่างเท่าเทียมกัน ความยุติธรรมสิ่งแวดล้อม บทบาทของนักกฎหมายกับการใช้
จริยธรรมสิง่ แวดล้อมในวิชาชีพ
นด. 7118 กฎหมายผังเมือง การวางแผนการใช้ประโยชน์ทด่ี นิ และจัดการเชิงพืน้ ที่
3 หน่วยกิต
LD. 7118 Town Planning, Land Use Planning and Spatial Planning Law
แนวคิดและทฤษฎีวา่ ด้วยการจัดทำผังเมือง ข้อจำกัดในการจัดทำผังเมือง ความเกีย่ วพันระหว่าง
ผังเมืองกับการใช้ประโยชน์ทด่ี นิ กฎหมายว่าด้วยการใช้ทด่ี นิ ของรัฐประเภทต่างๆ เช่น ทีร่ าชพัสดุ ทีป่ า่
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ทีส่ าธารณสมบัตขิ องแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการใช้ทด่ี นิ ของเอกชนการจัดการเชิงพืน้ ทีเ่ พือ่
การคุม้ ครองสิง่ แวดล้อม กระบวนการในการจัดทำแผนเชิงพืน้ ที่ กฎหมายรองรับการจัดการพืน้ ที่ บทบาท
อำนาจหน้ า ที ่ ข องหน่ ว ยงานภาครั ฐ ในระดั บ ส่ ว นกลาง ส่ ว นภู ม ิ ภ าค และส่ ว นท้ อ งถิ ่ น ในการ
วางแผนการจัดการเชิงพืน้ ที่ และการมีสว่ นร่วมของประชาชนในการวางแผนการจัดการพืน้ ที่
นด. 7119 กฎหมายและนโยบายว่าด้วยการเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศ
3 หน่วยกิต
LD. 7119 Law and Policy on Climate Change
ศึกษาปัญหาสิง่ แวดล้อมอันเกิดจากการเปลีย่ นแปลงทางสภาพภูมอิ ากาศ รวมทัง้ ระบบและกลไก
ในทางกฎหมายในฐานะทีเ่ ป็นเครือ่ งมือทีจ่ ะนำมาใช้เพือ่ ลดการเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศทัง้ ในระดับประเทศ
และระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่มีต่อปัญหากฎหมายอื่น เช่น
กฎหมายสิทธิมนุษยชน กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา แนวทางการลดปัญหาภาวะโลกร้อนโดยการ
เติบโตสีเขียว (Green Growth) ทฤษฎี แนวคิด และยุทธศาสตร์ทเ่ี กีย่ วข้องกับการดำเนินกิจกรรมทีเ่ ป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์การเติบโตสีเขียวกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
และพลังงาน กลไกทางกฎหมายต่างๆ ทีส่ ง่ เสริมให้มกี ารนำยุทธศาสตร์การเติบโตสีเขียวมาประยุกต์ใช้
นด. 7120 ปัญหากฎหมายสิง่ แวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติขน้ั สูง
3 หน่วยกิต
LD. 7120 Selected Problems in Environment Law and Natural Resources
สัมมนาด้วยการนำเอาประเด็นปัญหาทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อวิเคราะห์
โดยใช้ความรูท้ ศ่ี กึ ษากับประสบการณ์ของผูเ้ ชีย่ วชาญทีเ่ ป็นวิทยากร เพือ่ เป็นแนวทางไปสูก่ ารหาหัวข้อ
ในการทำวิทยานิพนธ์
หมวดวิทยานิพนธ์
นด. 9900 วิทยานิพนธ์ (นักศึกษา แบบ 1 (1.1) และนักศึกษา แบบ 2 (2.2)
48 หน่วยกิต
LD. 9900 Dissertation (Track 1 (1.1) and Track 2 (2.2))
นักศึกษาทีส่ อบผ่านการสอบคุณสมบัตหิ รือสอบผ่าน การศึกษารายวิชา และสอบผ่านการสอบ
คุณสมบัตแิ ล้วจะต้องแสดงองค์ความรู้ ความสามารถ ในการคิดวิเคราะห์ดว้ ยตนเองโดยการทำวิทยานิพนธ์
อย่างเป็นระบบและถูกต้องตามหลักวิทยาการวิจยั ทางนิตศิ าสตร์ หัวข้อทีท่ ำจะต้องไม่เคยมีการศึกษามาก่อน
วิทยานิพนธ์จะต้องมีคุณภาพดีเยี่ยมและสะท้อนถึงความลุ่มลึกขององค์ความรู้ในกฎหมายเฉพาะทางที่
นำไปใช้ประโยชน์ได้ในเชิงวิชาการหรือการประยุกต์ใช้ นักศึกษาต้องสามารถทำบทความ จากงาน
วิทยานิพนธ์ทม่ี คี ณ
ุ ภาพสามารถตีพมิ พ์ได้ในวารสารทีม่ รี ะบบการประเมิน
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นด. 9901 วิทยานิพนธ์ (นักศึกษา แบบ 2 (2.1))
36 หน่วยกิต
LD. 9901 Dissertation (Track 2 (2.1))
นักศึกษาทีส่ อบผ่านการศึกษารายวิชา และสอบผ่านการสอบคุณสมบัตแิ ล้ว จะต้องแสดงองค์ความรู้
ความสามารถ ในการคิดวิเคราะห์ดว้ ยตนเองโดยการทำวิทยานิพนธ์อย่างเป็นระบบและถูกต้องตามหลัก
วิทยาการวิจยั ทางนิตศิ าสตร์ หัวข้อทีท่ ำจะต้องไม่เคยมีการศึกษามาก่อน วิทยานิพนธ์จะต้องมีคณ
ุ ภาพดีเยีย่ ม
และสะท้อนถึงความลุม่ ลึกขององค์ความรูใ้ นกฎหมายเฉพาะทางทีน่ ำไปใช้ประโยชน์ได้ ในเชิงวิชาการ
หรือการประยุกต์ใช้ นักศึกษาต้องสามารถทำบทความจากงานวิทยานิพนธ์ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพสามารถตีพมิ พ์
ได้ในวารสารทีม่ รี ะบบการประเมิน
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สาขาวิชาการจัดการการท่องเทีย่ วแบบบูรณาการ
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554
1. ชือ่ หลักสูตร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเทีย่ วแบบบูรณาการ
Doctor of Philosophy Program in Integrated Tourism Management
2. ชือ่ ปริญญาและสาขาวิชา
ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต (การจัดการการท่องเทีย่ วแบบบูรณาการ)
Doctor of Philosophy (Integrated Tourism Management)
ปร.ด. (การจัดการการท่องเทีย่ วแบบบูรณาการ)
Ph.D. (Integrated Tourism Management)
3. วิชาเอกหรือความเชีย่ วชาญเฉพาะหลักสูตร
ไม่มี
4. จำนวนหน่วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสูตร
48 หน่วยกิต สำหรับหลักสูตรแบบ 1.1
57 หน่วยกิต สำหรับหลักสูตรแบบ 2.1
75 หน่วยกิต สำหรับหลักสูตรแบบ 2.2
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ หลักสูตรปริญญาเอก ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
5.2 ภาษาทีใ่ ช้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเข้าศึกษา รับทัง้ นักศึกษาไทยและต่างชาติทม่ี คี วามรูภ้ าษาอังกฤษในระดับดีและมีความรู้
ด้านคอมพิวเตอร์ในระดับใช้ได้ โดยต้องเป็นไปตามมาตรฐานทีค่ ณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการกำหนดผู้ที่มีความรู้ต่ำกว่ามาตรฐานที่
กำหนดจะต้องปรับปรุงมาตรฐานความรูข้ องตนเองได้ตามหลักเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ
กำหนด มิฉะนัน้ ถือว่าขาดคุณสมบัติ
ในกรณีความรูภ้ าษาอังกฤษ ผูส้ มัครต้องสอบ TOEFL หรือ IELTS โดยต้องมีผลการสอบตามเกณฑ์
ที่สถาบันกำหนดหรืออาจจะต้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษในหมวดวิชาเสริมพื้นฐาน โดยไม่นับหน่วยกิต
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ในภาคการศึกษาแรกที่เข้าเป็นนักศึกษา และต้องสอบให้ผ่านเกณฑ์ของสถาบันภายในปีการศึกษาแรก
มิฉะนัน้ จะไม่ได้รบั อนุมตั ใิ ห้ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาต่อไป
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอืน่ เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันทีจ่ ดั การเรียนการสอนโดยตรง
แต่มคี วามร่วมมือทางด้านวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาทัง้ ภายในและต่างประเทศ
5.5 การให้ปริญญาแก่ผสู้ ำเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมตั /ิ เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 เปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2554
คณะกรรมการสภาวิชาการ อนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่
3 กุมภาพันธ์ 2554
สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ อนุมตั /ิ เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครัง้ ที่ 2/2554
(พิเศษ) เมือ่ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554
ุ ภาพและมาตรฐาน
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรทีม่ คี ณ
ปีการศึกษา 2554
8. อาชีพทีส่ ามารถประกอบได้หลังจบการศึกษา
1)นักบริหารมืออาชีพทีป่ ฏิบตั งิ านในภาครัฐและภาคเอกชน
2)อาจารย์และนักวิชาการด้านการท่องเทีย่ วหรือสังคมศาสตร์
3)บุคลากรในหน่วยงานราชการหรือสถานประกอบการที่มีการใช้ความรู้ด้านการท่องเที่ยว
การวิเคราะห์นโยบาย การวางแผนและจัดการการท่องเทีย่ ว
4)อาชีพอิสระอืน่ ๆ
9. ปรัชญาและ/หรือวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
9.1 ปรัชญาของหลักสูตร
มุง่ ผลิตบัณฑิตให้เป็นนักวิจยั และนักวิเคราะห์และกำหนดนโยบายการวางแผนและการ
จัดการการท่องเทีย่ วเพือ่ สร้างองค์ความรูใ้ หม่ดา้ นการท่องเทีย่ วและการพัฒนาการท่องเทีย่ วอย่างบูรณาการ
และสร้างสรรค์
9.2 วัตถุประสงค์
9.2.1 ผลิตบุคลากรทีเ่ กีย่ วข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วและบริการ ให้มที กั ษะทัง้ ด้านการวิจยั
และการวิเคราะห์นโยบาย วางแผนและจัดการการท่องเทีย่ วแบบบูรณาการโดยมีแนวคิดสร้างสรรค์และมีภาวะ
ผูน้ ำ เพือ่ นำไปสูก่ ารพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วในระดับภูมภิ าค ระดับประเทศและระดับท้องถิน่ ทีย่ ง่ั ยืน
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9.2.2 สร้างบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่มีความรู้และคุณธรรมและมีประสบการณ์การทำงาน
ในด้านการวิจยั การวิเคราะห์นโยบาย การวางแผนและการจัดการการท่องเทีย่ วแบบบูรณาการ เพือ่ ตอบ
สนองความต้องการขององค์กรต่างๆ ในระดับภูมภิ าค ระดับประเทศและระดับท้องถิน่
9.2.3 สร้างสมรรถนะด้านการวิจยั แก่นกั ศึกษาให้เป็นผูน้ ำทางวิชาการทีส่ ามารถสร้างพัฒนา
ต่อยอด ประสานองค์ความรู้เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านการท่องเที่ยวของ
ภูมภิ าค ประเทศ ท้องถิน่ และองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
9.2.4 เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วของประเทศสูร่ ะดับ
สากล ด้วยการผลิตบุคลากรด้านการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพในการวิเคราะห์และสังเคราะห์สถานการณ์
รวมทัง้ มีวสิ ยั ทัศน์ในการวางแผนและจัดการการท่องเทีย่ วอย่างบูรณาการ
10. ระบบการจัดการศึกษา
เป็นการศึกษาระบบทวิภาค ปีการศึกษาหนึง่ ๆ แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ โดยหนึง่ ภาค
ปกติมรี ะยะเวลาการศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 15 สัปดาห์ และอาจเปิดการศึกษาภาคฤดูรอ้ นทีก่ ำหนดระยะเวลา
และจำนวนหน่วยกิต เทียบเคียงได้กบั ภาคการศึกษาภาคปกติ
11. การดำเนินการหลักสูตร
11.1 วัน - เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน
ภาคต้น
เดือนสิงหาคมถึงเดือนธันวาคม
ภาคปลาย
เดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม
ภาคฤดูรอ้ น
เดือนมิถนุ ายนถึงเดือนกรกฎาคม
11.2 คุณสมบัตขิ องผูเ้ ข้าศึกษา
11.2.1 มีความรูภ้ าษาอังกฤษในระดับดี และคอมพิวเตอร์ในระดับใช้ได้ โดยต้องเป็นไป
ตามมาตรฐานที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
แบบบูรณาการกำหนด ผูท้ ม่ี คี วามรูต้ ำ่ กว่ามาตรฐานทีก่ ำหนดจะต้องปรับปรุงมาตรฐาน ความรูข้ องตนเอง
ได้ตามหลักเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ กำหนด มิฉะนัน้ ถือว่าขาดคุณสมบัตใิ นกรณีความรู้
ภาษาอังกฤษ ผูส้ มัครต้องมีความรูภ้ าษาอังกฤษตามเกณฑ์ทส่ี ถาบันกำหนด
11.2.2 สำเร็จการศึกษาปริญญาโททุกสาขาจากสถาบันการศึกษาในหรือต่างประเทศที่
ได้รบั การรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สำหรับหลักสูตรแบบ 1.1 และ 2.1
11.2.3 สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีเกียรตินยิ มของทุกสาขาจากสถาบันการศึกษาในหรือ
ต่างประเทศทีไ่ ด้รบั การรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สำหรับหลักสูตรแบบ 2.2
11.2.4 ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสถาบัน โดยการสอบข้อเขียนและ/หรือสัมภาษณ์

92

หลักสูตรสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

12. โครงสร้างหลักสูตร
12.1 จำนวนหน่วยกิต
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรมีดงั นี้
48 หน่วยกิต สำหรับหลักสูตรแบบ 1.1
57 หน่วยกิต สำหรับหลักสูตรแบบ 2.1
75 หน่วยกิต สำหรับหลักสูตรแบบ 2.2
แบบ 1.1เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48
หน่วยกิต และอาจมีการเรียนรายวิชาเพิม่ เติมก็ได้ โดยไม่นบั หน่วยกิต
แบบ 2.1เป็นการศึกษาทีเ่ น้นการวิจยั และการศึกษารายวิชาเพิม่ เติมโดยต้องทำวิทยานิพนธ์
ไม่นอ้ ยกว่า 36 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาไม่นอ้ ยกว่า 21 หน่วยกิต
แบบ 2.2เป็นการศึกษาที่เรียนในระดับปริญญาโทและเอก โดยมีการทำวิทยานิพนธ์
ไม่นอ้ ยกว่า 48 หน่วยกิตและศึกษารายวิชาไม่นอ้ ยกว่า 27 หน่วยกิต
12.2 โครงสร้างหรือองค์ประกอบของหลักสูตร
หมวดวิชา
หลักสูตรแบบ 1.1
หลักสูตรแบบ 2.1
หลักสูตรแบบ 2.2
1. หมวดวิชาเสริมพืน้ ฐาน 2 วิชา ไม่นบั หน่วยกิต 2 วิชา (ไม่นบั หน่วยกิต) 2 วิชา (ไม่นบั หน่วยกิต)
2. หมวดวิชาพืน้ ฐาน
6 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาหลัก
อาจให้มกี ารเรียน
12 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
4. หมวดวิชาระเบียบวิธวี จิ ยั เพิม่ เติมโดยไม่นบั
6 หน่วยกิต
5. หมวดวิชาเลือก
หน่วยกิตก็ได้
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
6. สอบวัดคุณสมบัติ
ต้องสอบให้ผ่าน
หลังจาก
หลังจาก
ภายในปีการศึกษาที่ 1 เรียนรายวิชาครบ
เรียนรายวิชาครบ
7. วิทยานิพนธ์
48 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต
48 หน่วยกิต
รวม
48 หน่วยกิต
57 หน่วยกิต
75 หน่วยกิต
12.3 รายวิชา
ก. วิชาเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
เป็นวิชาทีไ่ ม่กำหนดหน่วยกิตและไม่นำผลการศึกษามาคำนวณแต้มรวมเฉลีย่ ทีน่ กั ศึกษา
ต้องเรียนเพือ่ เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการจัดการการ
ท่องเทีย่ วแบบบูรณาการ โดยใช้เวลาเรียนไม่นอ้ ยกว่า 20 ชัว่ โมง ดังนี้
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ทท 4001 ภาษาอังกฤษขัน้ สูงสำหรับการศึกษานโยบาย
ไม่นอ้ ยกว่า 20 ชัว่ โมง
การวางแผนและการจัดการการท่องเทีย่ วแบบบูรณาการ
TH 4001 Advanced English for Integrated Tourism Policy, Planning and Management Studies
นักศึกษาอาจได้รับการยกเว้นการเรียนวิชา ทท 4001 ได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ
ข.หมวดวิชาเสริมพืน้ ฐาน
เป็นวิชาไม่นบั หน่วยกิต และไม่นำผลการศึกษามาคำนวณแต้มรวมเฉลีย่ นักศึกษาจะต้อง
เรียนวิชาเสริมพืน้ ฐาน ในหมวดวิชาเสริมพืน้ ฐาน ดังนี้
ภส 4003 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการขัน้ สูง
3 หน่วยกิต
LC 4003 Advanced Integrated English Language Skills Development(ไม่นบั หน่วยกิต)
ภส 6000 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษระดับสูง
3 หน่วยกิต
(ไม่นบั หน่วยกิต)
สำหรับบัณฑิตศึกษา
LC 6000 Advanced Reading and Writing in English for Graduate Studies
หมายเหตุ 1. การเรียนการสอนมุง่ เน้นการพัฒนาทักษะในการเขียนบทความทางวิชาการ
เป็นภาษาอังกฤษ โดยเงือ่ นไขในการเรียนวิชาเสริมพืน้ ฐานภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามประกาศของสถาบัน
2. การยกเว้นการเรียนวิชาเสริมพื้นฐานให้เป็นไปตามประกาศของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร
ค. หมวดวิชาพืน้ ฐาน สำหรับนักศึกษาหลักสูตรแบบ 2.2 เท่านัน้ มี 2 วิชา 6 หน่วยกิต ได้แก่
ทท 6005 ระเบียบวิธวี จิ ยั สำหรับการท่องเทีย่ วและบริการ
3 หน่วยกิต
TH 6005 Research Methodology for Tourism and Hospitality
ทท 7001 จริยธรรมในการกำหนดนโยบาย การวางแผน
3 หน่วยกิต
และการจัดการการท่องเทีย่ ว
TH 7001 Ethics in Tourism Policy and Planning and Management
ง. หมวดวิชาหลัก มี 4 วิชา 12 หน่วยกิต ได้แก่
ทท 8011 นโยบาย การวางแผนและการพัฒนาอุตสาหกรรม
3 หน่วยกิต
การท่องเทีย่ วตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
TH 8011 Sufficiency Economy Philosophy-based Tourism Industry Policy,
Planning and Development
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ทท 8012 นวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพทุนมนุษย์สำหรับ
3 หน่วยกิต
อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ ว และบริการ
TH 8012 Human Capital Development Innovation for Tourism and Hospitality Industry
ทท 8013 การจัดการการท่องเทีย่ วโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์
3 หน่วยกิต
TH 8013 Creative Community-based Tourism Management
ทท 8014 กลยุทธ์การจัดการขัน้ สูงสำหรับธุรกิจการท่องเทีย่ ว
3 หน่วยกิต
และบริการท่ามกลางความเปลีย่ นแปลง
TH 8014 Advanced Strategic Management for Tourism and Hospitality
Businesses among the Changes
จ. หมวดวิชาด้านระเบียบวิธวี จิ ยั เลือกเรียนเพียง 2 วิชา 6 หน่วยกิต ได้แก่
ทท 8101 ระเบียบวิธวี จิ ยั แบบผสานวิธขี น้ั สูงสำหรับอุตสาหกรรม
3 หน่วยกิต
การท่องเทีย่ วและบริการ
TH 8101 Advanced Mixed Research Methods for Tourism and Hospitality Industry
3 หน่วยกิต
*ทท 8102 ระเบียบวิธวี จิ ยั เชิงปริมาณขัน้ สูงสำหรับอุตสาหกรรม
การท่องเทีย่ วและบริการ
TH 8102 Advanced Quantitative Research Methods for Tourism and Hospitality Industry
*ทท 8103 ระเบียบวิธวี จิ ยั เชิงคุณภาพขัน้ สูงสำหรับอุตสาหกรรม
3 หน่วยกิต
การท่องเทีย่ วและบริการ
TH 8103 Advanced Qualitative Research Methods for Tourism and Hospitality Industry
* เลือกเพียง 1 วิชา
ฉ. หมวดวิชาเลือก ให้เลือกเรียนไม่นอ้ ยกว่า 1 วิชา 3 หน่วยกิต ดังต่อไปนี้
ทท 8301 การวางแผนการเงินและการลงทุนเชิงประยุกต์
3 หน่วยกิต
สำหรับธุรกิจการท่องเทีย่ วและบริการ
TH 8301 Applied Financial and Investment Planning for Tourism and Hospitality Businesses
ทท 8302 สัมมนาแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์สำหรับการ
3 หน่วยกิต
พัฒนาการท่องเทีย่ วในกลุม่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
TH 8302 Creative Economy Seminar for ASEAN Tourism Industry Development
ทท 8303 สัมมนานโยบาย การวางแผนและการจัดการอุตสาหกรรม
3 หน่วยกิต
การท่องเทีย่ วและบริการ
TH 8303 Seminar for Tourism and Hospitality Policy, Planning and Management

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเทีย่ วแบบบูรณาการ

ทท 8304 การจัดการความรูเ้ พือ่ การพัฒนาขีดความสามารถ
ของทุนมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วและบริการ
TH 8304 Knowledge Management for Human Capital Competency
Development in Tourism and Hospitality Industry
ทท 8005 การศึกษาตามแนวแนะ
TH 8005 Directed Studies
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3 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต

ฎ. การสอบประมวลความรู้
Qualifying Examination
ญ. วิทยานิพนธ์
ทท 9900 วิทยานิพนธ์
TH 9900 Dissertation

36/48 หน่วยกิต

12.4 คำอธิบายรายวิชา
วิชาเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
ทท 4001 ภาษาอังกฤษขัน้ สูงสำหรับการศึกษานโยบาย
ไม่นอ้ ยกว่า 20 ชัว่ โมง
การวางแผนและการจัดการการท่องเทีย่ วแบบบูรณาการ
TH 4001 Advanced English for Integrated Tourism Policy, Planning and Management Studies
เป็นวิชาเสริมพืน้ ฐานความรูท้ างภาษาอังกฤษแก่นกั ศึกษาปริญญาเอกทีเ่ ข้ามาศึกษาใหม่ของ
หลักสูตรนโยบาย การวางแผนและการจัดการการท่องเทีย่ วแบบบูรณาการโดยมุง่ เน้นในการฝึกทักษะ
การอ่านภาษาอังกฤษในสาขาวิชาการท่องเทีย่ ว เพือ่ เสริมสร้างทักษะในการอ่านและทำความเข้าใจ
ตำราและบทความทีเ่ ขียนเป็นภาษาอังกฤษ ในด้านการวิเคราะห์นโยบายการวางแผนและการจัดการ
การท่องเทีย่ วแบบบูรณาการ
หมวดวิชาเสริมพืน้ ฐาน มี 2 วิชา ดังนี้
ภส 4003 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการขัน้ สูง
3 หน่วยกิต
LC 4003 Advanced Integrated English Language Skills Development
(ไม่นับหน่วยกิต)
เนือ้ หาและกิจกรรมเน้นการบูรณาการทักษะทัง้ 4 ทักษะ คือ การฟัง การพูด การอ่านและการเขียน
ส่งเสริมให้นกั ศึกษาได้พฒ
ั นาทักษะภาษาอังกฤษเพือ่ การนำเสนอหน้าชัน้ เป็นกลุม่ ย่อยการเขียนสรุปเพือ่ จับ
ประเด็นสำคัญ การเขียนรายงานและการวิจยั โดยผูบ้ รรยายอาจมอบหมายงานกลุม่ ตามความเหมาะสม
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ภส 6000 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษระดับสูงสำหรับบัณฑิตศึกษา
3 หน่วยกิต
LC6000Advanced Reading and Writing in English for Graduate Studies
(ไม่นบั หน่วยกิต)
ทบทวนกลวิธที จ่ี ำเป็นต่อการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ประกอบด้วยความรูท้ าง
ด้านโครงสร้างประโยค ศัพท์ทั่วไปและศัพท์เฉพาะสาขาวิชา ความสัมพันธ์ของเนื้อหาภายในอนุเฉท
และเรือ่ งทีอ่ า่ น
หมวดวิชาพืน้ ฐาน มี 2 วิชา ได้แก่
ทท 6005 ระเบียบวิธวี จิ ยั สำหรับการท่องเทีย่ วและบริการ
3 หน่วยกิต
TH 6005 Research Methodology for Tourism and Hospitality
ศึกษาวิธวี ทิ ยา หลักการและขอบเขตเนือ้ หาของการวิจยั ด้านการท่องเทีย่ วและบริการ การเลือก
ปัญหา การกำหนดรูปแบบ กระบวนการและขั้นตอนในการวิจัย การตั้งวัตถุประสงค์และสมมติฐาน
การกำหนดกรอบการวิจยั การสุม่ ตัวอย่าง การสร้างเครือ่ งมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูล
การแปรผลข้อมูล การสรุปและอภิปรายผลการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย การนำเสนอผลการวิจัย
และการประเมินผลงานการวิจยั
3 หน่วยกิต
ทท 7001 จริยธรรมในการกำหนดนโยบาย การวางแผนและการจัดการการท่องเทีย่ ว
TH 7001 Ethics in Tourism Policy and Planning and Management
ศึกษาแนวคิด หลักการและแนวทางการสร้างจริยธรรมในการกำหนดนโยบาย การวางแผน
การพัฒนาและจัดการการท่องเทีย่ วอย่างยัง่ ยืน โดยเน้นแนวคิดการบริหารจัดการทีด่ ี (Good Governance)
หมวดวิชาหลัก มี 4 วิชา ได้แก่
ทท 8011 นโยบาย การวางแผนและการพัฒนาอุตสาหกรรม
3 หน่วยกิต
การท่องเทีย่ วตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
TH 8011 Sufficiency Economy Philosophy-Based Tourism Industry Policy, Planning and Development
ศึกษาทฤษฎี แนวคิดและหลักการในการกำหนดและวิเคราะห์นโยบายการวางแผนและการพัฒนา
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว วิวัฒนาการเชิงนโยบายทางการท่องเที่ยว ข้อตกลงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กับการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ ว หลักการ ปรัชญาและการประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
ในการกำหนดนโยบาย การวางแผนและการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ ว
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ทท 8012 นวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพทุนมนุษย์สำหรับและบริการอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ ว 3 หน่วยกิต
TH 8012 Human Capital Development Innovation for Tourism and Hospitality Industry
ศึกษาหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาคุณภาพทุนมนุษย์และนวัตกรรมการพัฒนาทุน
มนุษย์สมัยใหม่ตา่ งๆ การบริหารคนเก่ง การเสริมสร้างความรักองค์กร การประยุกต์ใช้แนวคิดและทฤษฎี
การจัดการทุนมนุษย์และนวัตกรรมสมัยใหม่ การพัฒนาทุนมนุษย์ในองค์กรทางการท่องเทีย่ วและบริการ
และองค์กรทีเ่ กีย่ วข้อง
ทท 8013 การจัดการการท่องเทีย่ วโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์
3 หน่วยกิต
TH 8013 Creative Community-based Tourism Management
ศึกษาแนวคิด หลักการ เทคนิค วิธีการ แนวทางและกระบวนการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
รูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างสร้างสรรค์ การวิเคราะห์เปรียบเทียบการท่องเที่ยว
โดยชุมชนของต่างประเทศและของไทย ตัวอย่างชุมชนท่องเทีย่ วทีป่ ระสบความสำเร็จในรูปแบบต่างๆ
ทท 8014 กลยุทธ์การจัดการขัน้ สูงสำหรับธุรกิจการท่องเทีย่ ว
3 หน่วยกิต
และบริการท่ามกลางความเปลีย่ นแปลง
TH 8014 Advanced Strategic Management for Tourism and Hospitality Businesses among theChanges
ศึกษาเทคนิคขั้นสูงในการวิเคราะห์สภาพสิ่งแวดล้อมทางธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการทั้ง
ภายในและภายนอกท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวและบริการ
การวิเคราะห์สภาพทางการตลาด การเทียบเคียง การกำหนดจุดยืนผลิตภัณฑ์การกำหนดกลยุทธ์การ
จัดการขัน้ สูงในระดับต่างๆ การเขียนแผนกลยุทธ์ การแปลงแผนกลยุทธ์สกู่ ารปฏิบตั ิ การประเมินผลแผน
กลยุทธ์ขององค์การ วิเคราะห์การวางแผนกลยุทธ์ขน้ั สูงท่ามกลางความเปลีย่ นแปลงขององค์กรธุรกิจการ
ท่องเที่ยวและบริการทั้งในและต่างประเทศ นำเสนอแผนกลยุทธ์การจัดการขั้นสูงสำหรับธุรกิจการ
ท่องเทีย่ วและบริการท่ามกลางความเปลีย่ นแปลง
หมวดวิชาด้านระเบียบวิธวี จิ ยั เลือกเรียนเพียง 2 วิชา ได้แก่
ทท 8101 ระเบียบวิธวี จิ ยั แบบผสานวิธขี น้ั สูงสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วและบริการ 3 หน่วยกิต
TH 8101 Advanced Mixed Research Methods for Tourism and Hospitality Industry
ศึกษาแนวคิดเกีย่ วกับรูปแบบ แนวทางการวิจยั แบบต่างๆ ทีน่ ยิ มใช้ในการวิจยั ทางการท่องเทีย่ ว
และบริการทัง้ เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณขัน้ สูง ขัน้ ตอนในกระบวนการวิจยั ซึง่ ครอบคลุมถึงการกำหนด
ประเด็นปัญหา การทบทวนวรรณกรรม เพื่อสร้างกรอบแนวคิดของการศึกษา การกำหนดประชากร
การสุม่ ตัวอย่าง การสร้างเครือ่ งมือในการเก็บข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผลและการวิเคราะห์
เพือ่ แปรความหมายข้อมูลทัง้ ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ รวมทัง้ การเขียนรายงานการวิจยั
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*ทท 8102 ระเบียบวิธวี จิ ยั เชิงปริมาณขัน้ สูงสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วและบริการ 3 หน่วยกิต
TH 8102 Advanced Quantitative Research Methods for Tourism and Hospitality Industry
ศึกษาปรัชญา กระบวนทัศน์ ความหมาย วิวฒ
ั นาการ ข้อตกลงเบือ้ งต้น แนวทางการวิจยั เชิงปริมาณ
ขั้นสูง ตัวแปรทางการวิจัยต่างๆ สถิติพรรณนาและสถิติอนุมาน เทคนิคทางสถิติที่ใช้หาความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปร แนวทางการวัดตัวแปร การสร้างมาตรวัดตลอดจนการตรวจสอบความถูกต้องและความ
น่าเชื่อถือของเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การแปรผล การสรุปผลการวิจัย
การอภิปรายผลการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัยในเชิงปริมาณทางด้านการท่องเที่ยวและบริการ
โดยนักศึกษาจะต้องออกแบบการวิจยั เชิงปริมาณทางการท่องเทีย่ วและบริการและร่วมกันพิจารณาในชัน้ เรียน
*ทท 8103 ระเบียบวิธวี จิ ยั เชิงคุณภาพขัน้ สูงสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วและบริการ 3 หน่วยกิต
TH 8103 Advanced Qualitative Research Methods for Tourism and Hospitality Industry
ศึกษาปรัชญา กระบวนทัศน์ ความหมาย วิวัฒนาการ ข้อตกลงเบื้องต้น แนวทางการวิจัยเชิง
คุณภาพ ขัน้ สูง การเก็บรวบรวมข้อมูล การตีความและการเปรียบเทียบ การวิเคราะห์เชิงประวัตศิ าสตร์
สำหรับการวิจยั ทางการท่องเทีย่ วและบริการ การสรุปผลการวิจยั การอภิปรายผลการวิจยั การเขียนรายงาน
การวิจยั เชิงคุณภาพโดยนักศึกษาจะต้องออกแบบการวิจยั เชิงคุณภาพทางการท่องเทีย่ วและบริการและร่วมกัน
พิจารณาในชัน้ เรียน
* เลือกเพียง 1 วิชา
หมวดวิชาเลือก ให้เลือกเรียนไม่นอ้ ยกว่า 1 วิชา ดังต่อไปนี้
ทท 8301 การวางแผนการเงินและการลงทุนเชิงประยุกต์สำหรับธุรกิจการท่องเทีย่ วและบริการ 3 หน่วยกิต
TH 8301 Applied Financial and Investment Planning for Tourism and Hospitality Businesses
มุ่งเน้นการประยุกต์ใช้ทฤษฎี เทคนิคและกระบวนการวางแผนและวิเคราะห์การเงินและ
การลงทุน สำหรับธุรกิจการท่องเทีย่ วและบริการ การวิจยั ทางการตลาด การจัดทำแผนธุรกิจ การประมาณ
การทางการเงิน รวมทั้งการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของการลงทุน ในด้านเทคนิค ด้านเศรษฐศาสตร์
ด้านการเงินและด้านการจัดการ ตลอดจนการเขียนและนำเสนอแผนการเงินและการลงทุนสำหรับธุรกิจ
การท่องเทีย่ วและบริการ
ทท 8302 สัมมนาแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์สำหรับการพัฒนา
3 หน่วยกิต
การท่องเทีย่ วในกลุม่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
TH 8302 Creative Economy Seminar for ASEAN Tourism Industry Development
สัมมนาเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวและความร่วมมือในการพัฒนา
การท่องเทีย่ วในกลุม่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยนำแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์มาวิเคราะห์ขอ้ มูล
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สรุปประเด็นปัญหาและอุปสรรค รวมทัง้ เสนอแนะแนวทางในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ
เพือ่ ก่อให้เกิดการพัฒนาการท่องเทีย่ วทีย่ ง่ั ยืนในกลุม่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ทท 8303 สัมมนานโยบาย การวางแผนและการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วและบริการ 3 หน่วยกิต
TH 8303 Seminar for Tourism and Hospitality Policy, Planning and Management
ศึกษาประเด็นท้าทายในการกำหนดและวิเคราะห์นโยบายและวางแผนการจัดการอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวและบริการอย่างยั่งยืนในระดับมหภาคและจุลภาคพร้อมเสนอแนะแนวทางในการพัฒนา
กระบวนการการกำหนด วิเคราะห์นโยบาย วางแผนและจัดการอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วโดยบูรณาการ
องค์ความรูแ้ บบสหวิทยาการเพือ่ พัฒนาการท่องเทีย่ วสูค่ วามยัง่ ยืน ศึกษาจากกรณีศกึ ษาทัง้ ภายในประเทศ
และต่างประเทศ นำเสนอผลการศึกษาและร่วมวิพากษ์ภายในชัน้ เรียน นำเสนอนโยบาย แผนการพัฒนา
และจัดการอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วและบริการ
ทท 8304 การจัดการความรูเ้ พือ่ การพัฒนาขีดความสามารถ
3 หน่วยกิต
ของทุนมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วและบริการ
TH 8304 Knowledge management for Human Capital Competency Development in Tourism
and Hospitality Industry
ศึกษาแนวคิดการจัดการความรู้ ปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อการพัฒนากระบวนการจัดการความรูใ้ นองค์กร
การกำหนดนโยบาย การวางแผน การดำเนินการและการประเมินผลการจัดการความรูใ้ นองค์กร รวมทัง้
การสร้างวัฒนธรรมทีส่ ง่ เสริมการจัดการความรูส้ ำหรับอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วและบริการการอภิปราย
และวิเคราะห์ประเด็นและกรณีตวั อย่าง
ทท 8005 การศึกษาตามแนวแนะ
3 หน่วยกิต
TH 8005 Directed Studies
นักศึกษาอาจขอศึกษาเพิ่มเติมในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับความสนใจของตนเป็นการศึกษาตาม
แนวแนะก็ได้
วิทยานิพนธ์
ทท 9900 วิทยานิพนธ์
36/48 หน่วยกิต
TH 9900 Dissertation
นักศึกษาต้องค้นคว้าวิจัยในหัวข้อที่สนใจภายใต้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างใกล้ชิด
อาจรวมถึงการศึกษารายวิชาภาคทฤษฎีตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาเห็นสมควร ทั้งนี้ นักศึกษาจะต้องมีการ
นำเสนอหัวข้อ รายงานความก้าวหน้าและสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553
1. ชือ่ หลักสูตร
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
Master of Public Administration Program
2. ชือ่ ปริญญาและชือ่ ย่อปริญญา
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
รป.ม.
Master of Public Administration
M.P.A.
3. หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
4. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
4.1 ปรัชญาของหลักสูตร
มุ่งผลิตมหาบัณฑิตทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ให้มีองค์ความรู้ มีความเข้าใจใน
แนวคิด หลักการทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ทัง้ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ ซึง่ มีเนือ้ หาหลักทีม่ คี วาม
เป็นพหุวทิ ยาการ (Multi-disciplinary) โดยเน้นความสำคัญของการประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางการบริหารต่างๆ
ให้มคี วามเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศไทย มีความตระหนักถึงประเด็น
ปัญหาสำคัญทีม่ คี วามเกีย่ วข้องกับการบริหารการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยเน้นหลัก
ของการบริหารราชการแผ่นดินทีอ่ ยูบ่ นพืน้ ฐานของหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) และการพัฒนา
อย่างยัง่ ยืน (Sustainable Development)
4.2 วัตถุประสงค์
4.2.1 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านการบริหารที่สอดคล้อง
กับทิศทางการพัฒนาประเทศ ตลอดจนสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
4.2.2 เพือ่ ผลิตมหาบัณฑิตทีส่ ามารถนำองค์ความรูม้ าประยุกต์ใช้ในทางปฏิบตั ิ เพือ่ ให้
เกิดประโยชน์สงู สุดแก่หน่วยงานและประเทศชาติ
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4.2.3 เพือ่ ส่งเสริมให้นกั ศึกษาเป็นผูท้ ม่ี คี วามใส่ใจในการแสวงหาความรูใ้ หม่ ๆ ตลอดจน
มีคณ
ุ ธรรม และสร้างประโยชน์ให้กบั สังคม
4.3 หลักการและเหตุผลของการปรับปรุงหลักสูตร คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ได้จัดให้มีการ
ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตมาอย่างต่อเนือ่ ง โดยในครัง้ นีไ้ ด้มงุ่ ปรับให้หลักสูตร
มีความทันสมัยและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป รวมทั้ง
ให้หลักสูตรมีความสอดคล้องกับแนวโน้มความต้องการในการพัฒนาประเทศ ดังนั้น หลักสูตรที่
ปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2553 นี้ จึงมีการปรับสาขาวิชาเอก เนือ้ หารายวิชาและชือ่ ให้มคี วามทันสมัย และตรงกับ
ความต้องการของผูเ้ รียนมากยิง่ ขึน้ ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. โครงสร้างวิชายังคงเดิม คือ นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนรวมอย่างน้อย 39 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเอก ได้มกี ารเพิม่ สาขาวิชาเอกอีก 1 สาขา คือ สาขาวิชาเอกการบริหาร
งานเมือง (Urban Administration) และมีการปรับเปลีย่ นชือ่ สาขาวิชาเอกให้มคี วามทันสมัย ได้แก่ หมวดวิชา
เอกองค์การและการจัดการ
3. หมวดวิชาหลัก ได้มกี ารปรับรายวิชาและปรับปรุงชือ่ และเนือ้ หาบางวิชาให้มคี วาม
ทันสมัยมากยิง่ ขึน้
4. สำหรับสาขาวิชาเอกการจัดการองค์การทีไ่ ม่แสวงหากำไร คณะรัฐประศาสนศาสตร์
ได้มคี วามร่วมมือทางวิชาการกับ Indiana University-Purdue University Indianapolis (IUPUI) เพือ่ ให้
นักศึกษาสามารถเทียบโอนวิชากับ IUPUI และรับประกาศนียบัตรได้
5. เพิ่มวิชาการฝึกงานให้กับนักศึกษาภาคปกติ เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้
นอกเหนือจากการเรียนการสอนในห้องเรียนตามปกติ
อนึ่ง การปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้ มีความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และได้มกี ารปรับเลขรหัสวิชาจาก 3 ตัว เป็น 4 ตัว เพือ่ ให้
สอดคล้องกับระเบียบของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
5. คุณสมบัตขิ องผูม้ สี ทิ ธิเข้าศึกษา
(1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาจากสถาบันการศึกษาทัง้ ใน และต่าง
ประเทศ ทีส่ ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองมาตรฐานการศึกษา
(2) ประสบการณ์การทำงาน ให้เป็นไปตามประกาศของสถาบัน
(3) สาขาวิชาเอกการจัดการองค์การทีไ่ ม่แสวงหากำไร ในกรณีการเรียนแบบออนไลน์กบั IUPUI
จะต้องสอบผ่านภาษาอังกฤษของสถาบันฯ โดยมีคะแนนไม่ตำ่ กว่า 550 และมีความสามารถในการเรียน
แบบออนไลน์ โดยอาจารย์ผดู้ แู ลสาขาวิชาเอกจะเป็นผูท้ ดสอบความพร้อม หรือ
(4) ให้เป็นไปตามประกาศของสถาบัน
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6. หลักสูตร
6.1 จำนวนหน่วยกิตตลอดทัง้ หลักสูตรไม่นอ้ ยกว่า 39 หน่วยกิต
6.2 โครงสร้างหรือองค์ประกอบของหลักสูตร
หลักสูตรแบ่งการศึกษาออกเป็น 2 แผน คือ แผน ก2 และ แผน ข
หมวดวิชา
แผน ก2
แผน ข
1. หมวดวิชาเสริมพืน้ ฐาน
ไม่นบั หน่วยกิต
ไม่นบั หน่วยกิต
2. หมวดวิชาหลัก
21 หน่วยกิต
24 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเอก
6 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
4. วิชาการค้นคว้าอิสระ
3 หน่วยกิต
5. สอบประมวลความรูด้ ว้ ยข้อเขียน
สอบ
สอบ
6. วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
รวม
39 หน่วยกิต
39 หน่วยกิต
หมายเหตุ นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนรวมอย่างน้อย 39 หน่วยกิต
6.3 รายวิชา
6.3.1 หมวดวิชาเสริมพืน้ ฐาน หมายถึง วิชาทีม่ งุ่ ปรับพืน้ ฐานความรูใ้ นระดับต่ำกว่า
ขั้นบัณฑิตศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรภาคปกติ เพื่อให้พร้อมที่จะเข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาโท
หมวดวิชาเสริมพืน้ ฐานของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ประกอบด้วย
(1) สพ.4000 พืน้ ฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา
ไม่นบั หน่วยกิต
ND.4000 Foundation for Graduate Studies
(2) ภส.4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
ไม่นบั หน่วยกิต
สำหรับบัณฑิตศึกษา
LC.4001 Reading Skills Development in English for Graduate Studies
(3) ภส.4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
ไม่นบั หน่วยกิต
LC.4002 Integrated English Language Skills Development
(4) ภส.4011 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
ไม่นบั หน่วยกิต
สำหรับบัณฑิตศึกษา
LC.4011 Remedial Reading Skills Development in English for Graduate Studies
(5) ภส.4012 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ไม่นบั หน่วยกิต
แบบบูรณาการ
LC.4012 Remedial Integrated English Language Skills Development
(6) รศ.4000 ความรูเ้ บือ้ งต้นทางคอมพิวเตอร์
ไม่นบั หน่วยกิต
PA.4000 Introduction to Computer Based Information Systems
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นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนวิชาในหมวดวิชาเสริมพืน้ ฐานในระยะต้นของการศึกษาหน่วยกิตทีไ่ ด้
จากการศึกษาในหมวดวิชานี้ ไม่นำมาคำนวณแต้มรวมเฉลีย่
หมายเหตุ
1. การยกเว้นไม่ต้องเรียนวิชาในหมวดวิชาเสริมพื้นฐานจะกระทำได้ตามข้อกำหนด
ทีร่ ะบุไว้เกีย่ วกับวิชานัน้ ๆ หรือโดยการสอบเทียบ ทัง้ นี้ ให้เป็นไปตามประกาศคณะรัฐประศาสนศาสตร์
2. การศึกษาวิชาเสริมพืน้ ฐานภาษาอังกฤษ หรือการยกเว้น ให้เป็นไปตามประกาศฯ
ของสถาบัน
2.1 นักศึกษาทีส่ อบคัดเลือกหรือสอบเทียบวิชาภาษาอังกฤษได้ตำ่ กว่ามาตรฐาน
ที่สถาบันกำหนดจะต้องลงทะเบียนเรียนวิชา ภส.4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับ
บัณฑิตศึกษา และ ภส.4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
2.2 กรณีไม่ผา่ นการทดสอบวิชา ภส.4001 และ ภส.4002 ตามมาตรฐานทีส่ ถาบัน
กำหนดจะต้องลงทะเบียนเรียน วิชา ภส.4011 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
สำหรับบัณฑิตศึกษาและวิชา ภส.4012 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการหรือ
2.3 ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสถาบัน
3. การเรียน วิชา รศ.4000 ความรูเ้ บือ้ งต้นทางคอมพิวเตอร์ ถ้าผลการทดสอบไม่ผา่ น
ในระดับ B นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนซ้ำในภาคต่อไป จนกว่าจะสอบผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจึง
จะอนุมตั ใิ ห้สำเร็จการศึกษา
6.3.2 หมวดวิชาหลัก หมายถึง วิชาที่มุ่งให้นักศึกษามีพื้นฐานทางทฤษฎี แนวคิด
และเครือ่ งมือในการศึกษาและวิเคราะห์ปญ
ั หา หรือกำหนดวิธปี ฏิบตั ทิ างรัฐประศาสนศาสตร์ นักศึกษา
จะต้องศึกษารายวิชาต่อไปนีอ้ ย่างน้อย 21 หน่วยกิต สำหรับแผน ก2 และ 24 หน่วยกิต สำหรับแผน ข.
หมวดวิชาหลักของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ประกอบด้วย
* (1) รศ.6000 การจัดการภาครัฐ
3 หน่วยกิต
PA.6000 Public Management
* (2) รศ.6010 ระบบสังคมและการเมืองไทย
3 หน่วยกิต
PA.6010 Thai Social and Political Systems
* (3) รศ.6020 ระเบียบวิธวี จิ ยั (1)
3 หน่วยกิต
PA.6020 Research Methodology (I)
* (4) รศ.6030 ระบบเศรษฐกิจไทย
3 หน่วยกิต
PA.6030 Thai Economic Systems
* (5) รศ.6100 องค์การสมัยใหม่
3 หน่วยกิต
PA.6100 Modern Organization
(6) รศ.6200 การจัดการทุนมนุษย์
3 หน่วยกิต
PA.6200 Human Capital Management
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(7) รศ.6300 การบริหารการเงินและการคลัง
3 หน่วยกิต
PA.6300 Financial and Fiscal Management
(8) รศ.6400 นโยบายสาธารณะ การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์ 3 หน่วยกิต
PA.6400 Public Policy, Planning and Strategic Management
(9) รศ.6500 การจัดการภาคส่วนทีไ่ ม่แสวงหากำไร
3 หน่วยกิต
PA6500 Nonprofit Sector Management (เทียบกับวิชา SPEA-V525)*
* (10) รศ.6600 ระเบียบวิธวี จิ ยั (2)
3 หน่วยกิต
PA.6600 Research Methodology (II)
หมายเหตุ วิชา รศ.6000, รศ.6010, รศ.6020, รศ.6030 , รศ.6100 เป็นวิชาบังคับ ทีก่ ำหนดให้
นักศึกษาทุกคนต้องเรียน ส่วนวิชา รศ.6600 เป็นวิชาหลักทีก่ ำหนดให้นกั ศึกษาแผน ก2 ทุกคนต้องเรียน
6.3.3 หมวดวิชาเอก หมายถึง วิชาทีม่ งุ่ ให้นกั ศึกษาหลักสูตรปริญญาโท มีความรูค้ วาม
ชำนาญเฉพาะสาขาการศึกษาวิชาเอกแต่ละสาขา ให้เป็นไปตามข้อกำหนดทีร่ ะบุไว้เกีย่ วกับสาขาวิชานัน้ ๆ
สาขาวิชาเอกคณะรัฐประศาสนศาสตร์ มีดงั นี้
(1) องค์การและการจัดการ (Organization and Management)
(2) การจัดการทุนมนุษย์ (Human Capital Management)
(3) การบริหารการเงินและการคลัง (Financial and Fiscal Management)
(4) นโยบายสาธารณะและการจัดการเชิงกลยุทธ์ (Public Policy and Strategic Management)
(5) การปกครองท้องถิน่ (Local Government)
(6) การบริหารงานยุตธิ รรมทางอาญา (Criminal Justice Administration)
(7) การจัดการองค์การทีไ่ ม่แสวงหากำไร (Nonprofit Organization Management)
(8) การบริหารงานเมือง (Urban Administration)
(9) การจัดการสำหรับนักบริหาร (Management for Executives)
* วิชา SPEA-V525 เป็นวิชาบังคับของการเลือกเรียนแบบ online ตามระบบของ Indiana
University Purdue University Indianapolis(IUPUI)
ดังมีรายละเอียดของรายวิชาในแต่ละสาขาวิชาเอกดังนี้
6.3.3.1 สาขาวิชาเอกองค์การและการจัดการ (Organization and Management)
นักศึกษาทีเ่ ลือกวิชาเอกสาขานี้ จะต้องศึกษารายวิชาทีข่ น้ึ ต้นด้วยรหัส 7 ในสาขา
วิชานี้ อย่างน้อย 6 หน่วยกิต สำหรับแผน ก2 และ 12 หน่วยกิต สำหรับแผน ข
(1) รศ.7010 ระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการ
3 หน่วยกิต
PA.7010 Management Information Systems
(2) รศ.7100 การจัดการคุณภาพองค์การ
3 หน่วยกิต
PA.7100 Quality Management
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(3) รศ.7110 ภาวะผูน้ ำและจริยธรรมในการบริหารองค์การ
3 หน่วยกิต
PA.7110 Leadership and Ethics
(4) รศ.7120 การจัดการนวัตกรรมและการเปลีย่ นแปลงองค์การ
3 หน่วยกิต
PA.7120 Innovation and Change Management
(5) รศ.7130 การออกแบบองค์การ
3 หน่วยกิต
PA.7130 Organizational Design
(6) รศ.7140 ระบบการตัดสินใจ
3 หน่วยกิต
PA.7140 Decision Making Systems
(7) รศ.7150 องค์การแห่งความรูแ้ ละการเรียนรูอ้ งค์การ
3 หน่วยกิต
PA.7150 The Knowledge Organization and Organizational Learning
(8) รศ.8800 การฝึกงาน
3 หน่วยกิต
PA.8800 Internship
(9) รศ.8900 การศึกษาตามแนวแนะ
3 หน่วยกิต
PA.8900 Directed Studies
หมายเหตุ
วิชา รศ.6100 เป็นวิชาบังคับทีก่ ำหนดให้นกั ศึกษาลงทะเบียนเรียนก่อนลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาเอก
6.3.3.2 สาขาวิชาเอกการจัดการทุนมนุษย์ (Human Capital Management)
นักศึกษาที่เลือกวิชาเอกสาขานี้ จะต้องศึกษารายวิชาที่ขึ้นต้นด้วยรหัส 7 ใน
สาขาวิชานี้ อย่างน้อย 6 หน่วยกิต สำหรับแผน ก2 และ 12 หน่วยกิต สำหรับแผน ข
(1) รศ.7010 ระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการ
3 หน่วยกิต
PA.7010 Management Information Systems
(2) รศ.7200 การจัดการผลการปฏิบตั งิ านและการเพิม่ ประสิทธิผลของงาน
3 หน่วยกิต
PA.7200 Performance Management and Effectiveness Improvement
(3) รศ.7210 การประเมินสมรรถนะและการพัฒนาทุนมนุษย์
3 หน่วยกิต
PA.7210 Competency Assessment and Human Capital Development
(4) รศ.7220 การบริหารค่าตอบแทนและผูม้ วี ฒ
ุ สิ ามารถ
3 หน่วยกิต
PA.7220 Managing Rewards and Human Talent
(5) รศ.7230 พนักงานสัมพันธ์และกฎหมายแรงงาน
3 หน่วยกิต
PA.7230 Employee Relations and Labor Laws
(6) รศ.8800 การฝึกงาน
3 หน่วยกิต
PA.8800 Internship
(7) รศ.8900 การศึกษาตามแนวแนะ
3 หน่วยกิต
PA.8900 Directed Studies
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หมายเหตุ วิชา รศ.6200 เป็นวิชาบังคับทีก่ ำหนดให้นกั ศึกษาลงทะเบียนเรียนก่อนลงทะเบียน
เรียนสาขาวิชาเอก
6.3.3.3 สาขาวิชาเอกบริหารการเงินและการคลัง (Financial and Fiscal Management)
นักศึกษาทีเ่ ลือกวิชาเอกสาขานีจ้ ะต้องศึกษารายวิชาทีข่ น้ึ ต้นด้วยรหัส 7 ในสาขาวิชานี้ อย่างน้อย 6 หน่วยกิต
สำหรับแผน ก2 และ 12 หน่วยกิต สำหรับแผน ข
(1) รศ.7010 ระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการ
3 หน่วยกิต
PA.7010 Management Information Systems
(2) รศ.7300 การบริหารนโยบายภาษีอากร
3 หน่วยกิต
PA.7300 Tax Policy Administration
(3) รศ.7310 การงบประมาณ
3 หน่วยกิต
PA.7310 Budgeting
(4) รศ.7320 การบริหารนโยบายการเงินและสถาบันการเงิน
3 หน่วยกิต
PA.7320 Monetary Policy and Financial Institution Administration
(5) รศ.7330 การบริหารการลงทุนสาธารณะ
3 หน่วยกิต
PA.7330 Public Investment Administration
3 หน่วยกิต
(6) รศ.7340 การบริหารการเงิน
PA.7340 Financial Management
(7) รศ.8800 การฝึกงาน
3 หน่วยกิต
PA.8800 Internship
(8) รศ.8900 การศึกษาตามแนวแนะ
3 หน่วยกิต
PA.8900 Directed Studies
หมายเหตุ วิชา รศ.6300 เป็นวิชาบังคับทีก่ ำหนดให้นกั ศึกษาลงทะเบียนเรียนก่อนลงทะเบียน
เรียนสาขาวิชาเอก
6.3.3.4 สาขาวิชาเอกนโยบายสาธารณะและการจัดการเชิงกลยุทธ์ (Public Policy and
Strategic Management)
นักศึกษาทีเ่ ลือกวิชาเอกสาขานี้ จะต้องศึกษารายวิชาทีข่ น้ึ ต้นด้วยรหัส 7 ในสาขา
วิชานี้ อย่างน้อย 6 หน่วยกิต สำหรับแผน ก2 และ 12 หน่วยกิต สำหรับแผน ข
(1) รศ.7010 ระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการ
PA.7010 Management Information Systems
(2) รศ.7400 การนำนโยบายไปปฏิบตั แิ ละการประเมินผล
PA.7400 Policy Implementation and Evaluation

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
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(3) รศ.7410 การวางแผน การวิเคราะห์และการบริหารโครงการ
3 หน่วยกิต
PA.7410 Project Planning, Analysis and Management
(4) รศ.7420 การพัฒนานโยบายสาธารณะในประเทศไทย
3 หน่วยกิต
PA.7420 Public Policy Development in Thailand
(5) รศ.7430 การจัดการวิกฤตการณ์และสาธารณภัย
3 หน่วยกิต
PA.7430 Crisis and Disaster Management
(6) รศ.8800 การฝึกงาน
3 หน่วยกิต
PA.8800 Internship
(7) รศ.8900 การศึกษาตามแนวแนะ
3 หน่วยกิต
PA.8900 Directed Studies
หมายเหตุ วิชา รศ.6400 เป็นวิชาบังคับทีก่ ำหนดให้นกั ศึกษาลงทะเบียนเรียนก่อนลงทะเบียน
เรียนสาขาวิชาเอก
6.3.3.5 สาขาวิชาเอกการปกครองท้องถิน่ (Local Government)
นักศึกษาทีเ่ ลือกวิชาเอกสาขานี้ จะต้องศึกษารายวิชาทีข่ น้ึ ต้นด้วยรหัส 7 ในสาขา
วิชานี้ อย่างน้อย 6 หน่วยกิต สำหรับแผน ก2 และ 12 หน่วยกิต สำหรับแผน ข
3 หน่วยกิต
(1) รศ.7010 ระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการ
PA.7010 Management Information Systems
(2) รศ.7500 ทฤษฎีการปกครองท้องถิน่
3 หน่วยกิต
PA.7500 Theories of Local Government
(3) รศ.7510 การปกครองท้องถิน่ ของไทย
3 หน่วยกิต
PA.7510 Thai Local Government
(4) รศ.7520 การจัดการท้องถิน่
3 หน่วยกิต
PA.7520 Local Management
(5) รศ.7530 การคลังท้องถิน่
3 หน่วยกิต
PA.7530 Local Public Finance
(6) รศ.7540 การจัดการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของท้องถิน่
3 หน่วยกิต
PA.7540 Human Resource Management and Development in Local Government
(7) รศ.7550 การกระจายอำนาจและการมีสว่ นร่วมในการปกครองท้องถิน่
3 หน่วยกิต
PA.7550 Decentralization and Participation in Local Government
(8) รศ.7560 เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองท้องถิน่
3 หน่วยกิต
PA.7560 Socio-Economics and Politics in Local Government
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(9) รศ.7570 ฝึกปฏิบตั กิ ารภาคสนาม
PA.7570 Field Work Study
(10)รศ.8800 การฝึกงาน
PA.8800 Internship
(11)รศ.8900 การศึกษาตามแนวแนะ
PA.8900 Directed Studies
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3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

6.3.3.6 สาขาวิชาเอกบริหารงานยุตธิ รรมทางอาญา (Criminal Justice Administration)
นักศึกษาที่เลือกวิชาเอกสาขานี้ จะต้องศึกษารายวิชาที่ขึ้นต้นด้วยรหัส 7
ในสาขาวิชานี้ อย่างน้อย 6 หน่วยกิต สำหรับแผน ก2 และ 12 หน่วยกิต สำหรับแผน ข
(1) รศ.7010 ระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการ
3 หน่วยกิต
PA.7010 Management Information Systems
(2) รศ.7600 ทฤษฎีอาชญาวิทยาว่าด้วยการควบคุมอาชญากรรม
3 หน่วยกิต
PA.7600 Criminological Theory of Crime Control
(3) รศ.7610 ทฤษฎีอาชญาวิทยาว่าด้วยการควบคุมทุรกรรมเยาวชน
3 หน่วยกิต
PA.7610 Criminological Theory of Delinquency Control
(4) รศ.7620 อาชญากรรมพิเศษและอาชญากรรมใหม่ในสังคมไทย
3 หน่วยกิต
PA.7620 Special Crimes and New Types of Crimes in Thai Society
(5) รศ.7630 ประวัตแิ นวคิดของทฤษฎีอาชญาวิทยา
3 หน่วยกิต
PA.7630 History of Criminological Thoughts
(6) รศ.7640 นโยบายอาญากับการพัฒนาประเทศ
3 หน่วยกิต
PA.7640 Criminal Policy and National Development
(7) รศ.7650 การบริหารงานยุตธิ รรมทางอาญา
3 หน่วยกิต
PA.7650 Criminal Justice Administration
(8) รศ.7660 นวัตกรรมในกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญา
3 หน่วยกิต
PA.7660 Innovation in Criminal Justice Systems
(9) รศ.7670 การบริหารงานภายใต้ระบบย่อยของกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญา 3 หน่วยกิต
PA.7670 Administration of Criminal Justice Subsystem
(10)รศ.8800 การฝึกงาน
3 หน่วยกิต
PA.8800 Internship
(11)รศ.8900 การศึกษาตามแนวแนะ
3 หน่วยกิต
PA.8900 Directed Studies
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6.3.3.7 สาขาวิชาเอกการจัดการองค์การทีไ่ ม่แสวงหากำไร (Nonprofit Organization
Management) นักศึกษาทีเ่ ลือกวิชาเอกสาขานี้ จะต้องศึกษารายวิชาทีข่ น้ึ ต้นด้วยรหัส 7 ในสาขาวิชานี้
อย่างน้อย 6 หน่วยกิต สำหรับแผน ก2 และ 12 หน่วยกิต สำหรับแผน ข
(1) รศ.7010 ระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการ
3 หน่วยกิต
PA.7010 Management Information Systems
(2) รศ .7700 ประวัตศิ าสตร์และวิวฒ
ั นาการของประชาสังคม
3 หน่วยกิต
และสาธารณประโยชน์
PA.7700 History and Evolution of Civil Society and Philanthropy
(3) รศ .7710 การประกอบการเพือ่ สังคมในมุมมองเปรียบเทียบ
3 หน่วยกิต
PA.7710 Social Entrepreneurship in Comparative Perspectives
(4) รศ.7720 ค่านิยมและจริยธรรมเกีย่ วกับประชาสังคม
3 หน่วยกิต
และสาธารณประโยชน์
PA.7720 Values and Ethics in Civil Society and Philanthropy
(5) รศ.7730 การบริหารการเงินสำหรับองค์การทีไ่ ม่แสวงหากำไร
3 หน่วยกิต
PA.7730 Financial Management for Nonprofit Organizations
(เทียบกับวิชา SPEA-V526)*
(6) รศ.7740 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การทีไ่ ม่แสวงหากำไร
3 หน่วยกิต
PA.7740 Human Resource Management in Nonprofit Organizations
(เทียบกับวิชา SPEA-V522)*
(7) รศ.7750 การบริหารเงินอุดหนุนและการเขียนโครงร่างเพือ่ ระดมเงินทุน
3 หน่วยกิต
PA.7750 Proposal Development and Grant Administration
(เทียบกับวิชา SPEA-V557)*
(8) รศ.7760 การระดมทุนสำหรับองค์การทีไ่ ม่แสวงหากำไร
3 หน่วยกิต
PA.7760 Fund Raising for Nonprofit Organizations
(เทียบกับวิชา SPEA-V558)*
(9) รศ.8800 การฝึกงาน
3 หน่วยกิต
PA.8800 Internship
(10)รศ.8900 การศึกษาตามแนวแนะ
3 หน่วยกิต
PA.8900 Directed Studies
หมายเหตุ
1. วิชารศ.6500 เป็นวิชาบังคับทีก่ ำหนดให้นกั ศึกษาลงทะเบียนเรียนก่อนลงทะเบียนรียน
สาขาวิชาเอก
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*2. นักศึกษาในสาขาวิชาเอกนีเ้ ลือกเรียนแบบ online ตามระบบของ Indiana University Purdue
University Indianapolis(IUPUI) โดยนักศึกษาต้องเรียนวิชา ดังต่อไปนี้ SPEA-V522, SPEA-V525,
SPEA-V526, SPEA-V557 และ SPEA-V558
6.3.3.8 สาขาวิชาเอกการบริหารงานเมือง (Urban Administration)
นักศึกษาทีเ่ ลือกวิชาเอกสาขานี้ จะต้องศึกษารายวิชาทีข่ น้ึ ต้นด้วยรหัส 7 ในสาขา
วิชานี้ อย่างน้อย 6 หน่วยกิต สำหรับแผน ก2 และ 12 หน่วยกิต สำหรับแผน ข
(1) รศ.7010 ระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการ
3 หน่วยกิต
PA.7010 Management Information Systems
(2) รศ.7900 นโยบายและการวางแผนเพือ่ การพัฒนาเมือง
3 หน่วยกิต
PA.7900 Urban Policy and Planning
(3) รศ.7910 ภาคีความร่วมมือระหว่างภาคส่วนในการจัดการเมือง
3 หน่วยกิต
PA.7910 Partnership in Urban Management
(4) รศ.7920 สิง่ ท้าทายและนวัตกรรมในการจัดการเมือง
3 หน่วยกิต
PA.7920 Challenges and Innovation in Urban Management
(5) รศ.7930 สิง่ แวดล้อมของเมืองและโครงสร้างพืน้ ฐาน
3 หน่วยกิต
PA.7930 Urban Environment and Infrastructure
(6) รศ.7940 ความยากจนและกลุม่ ผูด้ อ้ ยโอกาสในเขตเมือง
3 หน่วยกิต
PA.7940 Poverty and Urban Underclass
(7) รศ.8800 การฝึกงาน
3 หน่วยกิต
PA.8800 Internship
(8) รศ.8900 การศึกษาตามแนวแนะ
3 หน่วยกิต
PA.8900 Directed Studies
6.3.3.9 สาขาวิชาเอกการจัดการสำหรับนักบริหาร (Management for Executives)
กำหนดให้เรียนเฉพาะในแผน ข โดยนักศึกษาทีเ่ ลือกวิชาเอกสาขานี้ จะต้อง
ศึกษารายวิชาทีข่ น้ึ ต้นด้วยรหัส 7 ในสาขาวิชานีอ้ ย่างน้อย 12 หน่วยกิต
(1) รศ.7010 ระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการ
3 หน่วยกิต
PA.7010 Management Information Systems
(2) รศ.7800 การวางแผน การบริหารและการประเมินผลโครงการ
3 หน่วยกิต
PA.7800 Project Planning Management and Evaluation
(3) รศ.7810 การประเมินสมรรถนะและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3 หน่วยกิต
PA.7810 Competency Assessment and Human Resource Development
(4) รศ.7820 การวิเคราะห์การเงินและงบประมาณ
3 หน่วยกิต
PA.7820 Financial and Budgetary Analysis
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(5) รศ.8900 การศึกษาตามแนวแนะ
3 หน่วยกิต
PA.8900 Directed Studied
6.3.4 วิชาการค้นคว้าอิสระ
รศ.9000 วิชาการค้นคว้าอิสระ
3 หน่วยกิต
PA.9000 Independent Study
6.3.5 วิทยานิพนธ์
รศ.9004 วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
PA.9004 Thesis
6.4 สาระสังเขปรายวิชา
สาระสังเขปรายวิชาและข้อกำหนดเกีย่ วกับบุพวิชาต่าง ๆ ของคณะรัฐประศาสนศาสตร์
มีดงั ต่อไปนี้
หมวดวิชาเสริมพืน้ ฐาน
สพ.4000 พืน้ ฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา
ไม่นับหน่วยกิต
ND.4000 Foundation for Graduate Studies
แนะนำการเมืองและการปกครอง เศรษฐกิจไทย ธุรกิจไทย สังคมไทย จริยธรรมของนักบริหาร
จริยธรรมทางวิชาการ การพัฒนาบุคลิกภาพ สุขภาพกาย สุขภาพจิต รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ภาษาไทยเพือ่ การสือ่ สาร การเขียนรายงานทางวิชาการ และเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนา
ภส.4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
ไม่นบั หน่วยกิต
LC.4001 Reading Skills Development in English for Graduate Studies
สร้างเสริมความรูพ้ น้ื ฐานด้านไวยากรณ์ทจ่ี ำเป็นสำหรับพัฒนาทักษะการอ่าน เช่น การศึกษา
ประเภทของประโยค การหาแกนหลักและส่วนขยายของประโยค เพือ่ นำไปสูก่ ารเรียนรูแ้ ละพัฒนาทักษะ
การอ่านงานเขียนทางวิชาการ เช่น ตำรา บทความวิชาการ โดยเน้นการพัฒนาทักษะการอ่านเพือ่ จับใจความ
สำคัญ เพือ่ หาข้อสรุป การตีความประโยค การเดาความหมายของคำศัพท์จากบริบท การอ่านแบบข้ามเพือ่
หาข้อมูลเฉพาะ การหาความสัมพันธ์ของประโยคและย่อหน้าในงานเขียนและการอ่านเชิงวิเคราะห์
ภส.4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
ไม่นบั หน่วยกิต
LC.4002 Integrated English Language Skills Development
เนือ้ หาและกิจกรรมเน้นการบูรณาการทักษะทัง้ 4 ทักษะ คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการ
เขียนเชิงวิชาการเบือ้ งต้น
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ภส.4011 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา ไม่นับหน่วยกิต
LC.4011 Remedial Reading Skills Development in English for Graduate Studies
ฝึกทักษะและกลยุทธการอ่านภาษอังกฤษเชิงวิชาการที่นักศึกษาได้ศึกษามาก่อนแล้วในวิชา
ภส.4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษาเพิม่ เติม ทัง้ นีน้ กั ศึกษาจะได้รบั การ
ฝึกฝนในลักษณะเฉพาะบุคคลมากขึน้
ภส.4012 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
ไม่นับหน่วยกิต
LC.4012 Remedial Integrated English Language Skills Development
ฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเพิ่มเติมและซ่อมเสริมทักษะดังกล่าวสำหรับ
นักศึกษาทีย่ งั บกพร่องในการเรียนวิชา ภส.4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ เพือ่ ปรับปรุง
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สาร ด้วยการสอนและฝึกในลักษณะเฉพาะบุคคล
รศ.4000 ความรูเ้ บือ้ งต้นทางคอมพิวเตอร์
ไม่นับหน่วยกิต
PA.4000 Introduction to Computer Based Information Systems
ศึกษาความรูเ้ บือ้ งต้นด้านคอมพิวเตอร์ และทักษะการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ เช่น
การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อสืบค้นข้อมูลในการจัดทำรายงาน การใช้แอพพลิเคชั่นต่าง ๆ ผ่านเว็บ การใช้
โปรแกรมสเปรดชีท โปรแกรมการนำเสนอผลงาน (Presentation) โปรแกรมการจัดทำฐานข้อมูล (Database)
และโปรแกรมทางสถิตเิ พือ่ ใช้ในงานวิจยั
หมวดวิชาหลัก
รศ.6000 การจัดการภาครัฐ
3 หน่วยกิต
PA.6000 Public Management
ศึกษาถึงปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีการจัดการภาครัฐ การจัดการกิจการสาธารณะ การพัฒนาระบบ
บริหารภาครัฐ ศึกษาแนวคิดทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ร่วมสมัย ประเด็นการเสริมสร้างจริยธรรม
คุณธรรมและธรรมาภิบาลกับการจัดการภาครัฐ การพัฒนาระบบมาตรฐานภาครัฐ การจัดการเพื่อการ
พัฒนาและการจัดการการเปลีย่ นแปลง
รศ.6010 ระบบสังคมและการเมืองไทย
3 หน่วยกิต
PA.6010 Thai Social and Political Systems
ศึกษาแนวคิดเกีย่ วกับระบบสังคมและระบบการเมืองไทย และความเชือ่ มโยงกับนโยบาย และการ
จัดการเชิงกลยุทธ์ ศึกษาถึงทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการเปลี่ยน แปลงทางสังคม และประชาสังคม
แนวคิดเกีย่ วกับระบบการเมือง ปรัชญาการเมือง วัฒนธรรมการเมือง รวมทัง้ ปฏิสมั พันธ์ระหว่างระบบ
สังคมและระบบการเมืองทีม่ ผี ลต่อการบริหารการพัฒนาประเทศ
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รศ.6020 ระเบียบวิธวี จิ ยั (1)
3 หน่วยกิต
PA.6020 Research Methodology (I)
ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับแนวทางการวิจัยแบบต่าง ๆ ที่นิยมใช้ในงานวิจัยทางการบริหารทั้งเชิง
คุณภาพและเชิงปริมาณ ศึกษาขัน้ ตอนต่าง ๆ ในกระบวนการวิจยั ซึง่ ครอบคลุมถึงการกำหนดประเด็น
ปัญหา การทบทวนวรรณกรรม เพือ่ สร้างกรอบแนวคิดของการศึกษาสมมติฐานทีต่ อ้ งทดสอบด้วยเครือ่ งมือ
เชิงประจักษ์ การวิจัยเชิงคุณภาพและการเขียนรายงานการวิจัยออกแบบการวิจัย การกำหนดประชากร
และวิธกี ารสุม่ ตัวอย่าง การสร้างมาตรวัดสำหรับเก็บรวบรวมข้อมูล วิธกี ารเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผล
และการวิเคราะห์เพือ่ แปรความหมายข้อมูลทัง้ ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
รศ.6030 ระบบเศรษฐกิจไทย
3 หน่วยกิต
PA.6030 Thai Economic Systems
ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ และผลการวิจยั ทีส่ ำคัญเกีย่ วกับการวิเคราะห์ระบบ
เศรษฐกิจของไทย ปัญหาการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย นโยบายและมาตรการของรัฐในการแก้ปญ
ั หา
และพัฒนาเศรษฐกิจตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจของไทยและเศรษฐกิจโลก พร้อมทัง้ ศึกษา
เศรษฐกิจไทยเปรียบเทียบกับเศรษฐกิจของประเทศต่าง ๆ ประกอบด้วย
รศ.6100 องค์การสมัยใหม่
3 หน่วยกิต
PA.6100 Modern Organization
ศึกษาถึงโครงสร้างองค์การ ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อโครงสร้างองค์การ เช่น กลยุทธ์ เทคโนโลยี และขนาด
ขององค์การ
ศึกษาแนวคิดเกีย่ วกับองค์การ องค์การสมัยใหม่ เช่น องค์การแห่งความรู้ (The Knowledge
Organization) องค์การเสมือนจริง (Virtual Organization) องค์การสมรรถนะสูง (High Performance
Organization) วัฒนธรรมองค์การ นวัตกรรมและการเปลีย่ นแปลงองค์การ (Organizational Innovation and Change)
ศึกษาเกีย่ วกับพฤติกรรมขององค์การ (Organizational Behavior) ทฤษฎีแรงจูงใจ (Motivation)
ภาวะผูน้ ำ (Leadership) พฤติกรรมกลุม่ (Group Behavior) และการเมืองในองค์การ
รศ.6200 การจัดการทุนมนุษย์
3 หน่วยกิต
PA.6200 Human Capital Management
ศึกษาเกีย่ วกับแนวคิดและหลักการในการบริหารคน ซึง่ มองการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในเชิง
กลยุทธ์ ศึกษาการบูรณาการระหว่างกลยุทธ์ขององค์การและกลยุทธ์ของคนเข้าด้วยกันโดยผ่านทาง
ภารกิจหลักของการบริหารคน อันได้แก่ การวางแผนงานและการวางแผนคน การสรรหาและการ
คัดเลือก การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร การจ่ายค่าตอบแทนและการวางแผนอาชีพบุคลากร ศึกษาโดย
ประยุกต์ทง้ั แนวคิดตะวันออก อันได้แก่ หลักปรัชญาของศาสนาพุทธ หลักคิดทางตะวันตกเข้าด้วยกัน
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จริยธรรม คุณธรรมของผูบ้ ริหาร จะเป็นหัวใจทีส่ ำคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในยุคใหม่ รวมทัง้
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ทด่ี ตี อ้ งสามารถตอบสนองความพึงพอใจของประชาชน ลูกค้า รวมทัง้ สอดคล้อง
กับหลักธรรมาภิบาล
รศ.6300 การบริหารการเงินและการคลัง
3 หน่วยกิต
PA.6300 Financial and Fiscal Management
ศึกษาแนวความคิดและการปฏิบตั ิที่เกี่ยวกับการบริหารระบบการเงินและการคลังของประเทศ
โดยเน้นศึกษาถึงการบริหารรายรับและรายจ่ายของรัฐบาล ตลอดจนผลกระทบของภาษีอากร หนีส้ าธารณะ
และรายจ่ายสาธารณะ ศึกษาถึงการดำเนินนโยบายการเงินและการคลังเพื่อการพัฒนาประเทศ เช่น
การดำเนินนโยบายการเงิน นโยบายการคลัง และนโยบายด้านอัตราแลกเปลีย่ น เพือ่ ส่งเสริมการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ การกระจายรายได้ และเสถียรภาพทางเศรษฐกิจทัง้ ภายในและระหว่างประเทศ ตลอดจน
ศึกษาการบริหารและบทบาทของสถาบันการเงินทีม่ ตี อ่ การพัฒนาประเทศและบทบาทความรับผิดชอบ
ของธนาคารแห่งประเทศไทย
รศ.6400 นโยบายสาธารณะ การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์
3 หน่วยกิต
PA.6400 Public Policy, Planning and Strategic Management
ศึกษาแนวคิดพื้นฐาน และแนวทางในการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ การวางแผนและการ
จัดการเชิงกลยุทธ์ ศึกษาตัวแบบสำหรับการวิเคราะห์สถานการณ์เชิงกลยุทธ์ เทคนิคในการวางแผน
และการจัดการเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์ทางเลือกตลอดจนผลกระทบของทางเลือกต่าง ๆ รวมทั้ง
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการกำหนดนโยบายกับการวางแผนในระดับต่าง ๆ ของไทย
การวิเคราะห์พฤติกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ ความสัมพันธ์และพลวัตของแหล่งอำนาจต่าง ๆ
รศ.6500 การจัดการภาคส่วนทีไ่ ม่แสวงหากำไร
3 หน่วยกิต
PA.6500 Nonprofit Sector Management
ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดทีส่ ำคัญๆทางด้านการบริหารองค์การทีไ่ ม่แสวงหากำไร ความสัมพันธ์
ระหว่างองค์การทีไ่ ม่แสวงหากำไรกับผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย (Stakeholder) ตลอดจนประเด็นตามกฎหมาย
และจรรยาบรรณทีเ่ กีย่ วข้อง โดยเน้นการศึกษาในบริบทของประเทศไทยและเปรียบเทียบกับประเทศอืน่ ๆ
(เทียบกับ SPEA-V525)
รศ.6600ระเบียบวิธวี จิ ยั (2)
3 หน่วยกิต
PA.6600 Research Methodology (II)
การศึกษามีวตั ถุประสงค์ เพือ่ ให้นกั ศึกษามีทกั ษะในการทำงานวิจยั ตามระเบียบวิธวี จิ ยั ซึง่ กำหนด
ไว้ในข้อเสนอโครงการวิจยั การศึกษามุง่ เน้นการวิจยั ทางการบริหาร ซึง่ มีหน่วยของการวิเคราะห์ในระดับ
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องค์การ เพือ่ ให้นกั ศึกษามีแนวทางการศึกษาทำความเข้าใจในปรากฏการณ์ทางการบริหารซึง่ เกิดขึน้
ภายในองค์การ ข้อค้นพบของการวิจยั จะเป็นประโยชน์ตอ่ นักบริหารในการนำไปใช้เป็นมาตรการใหม่ ๆ
ในการแก้ไขปัญหาทางการบริหารที่เกิดขึ้นในหน่วยงานหรือนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
ของนักบริหารให้มปี ระสิทธิภาพ
หมวดวิชาเอก
รศ.7010 ระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการ
3 หน่วยกิต
PA.7010 Management Information Systems
ศึกษาการนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงาน โดยมีเนือ้ หาครอบคลุมเรือ่ งแนวคิดพืน้ ฐาน
เกีย่ วกับระบบสารสนเทศ ประเภทของระบบสารสนเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างองค์การและสารสนเทศ
องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาระบบสารสนเทศพาณิชย์อเิ ล็คทรอนิคส์ การนำระบบ
สารสนเทศไปติดตัง้ กลยุทธ์ในการนำระบบสารสนเทศไปใช้ จริยธรรมในการใช้ขอ้ มูลและสารสนเทศ
รวมทัง้ ผลกระทบของสารสนเทศต่อองค์การ เศรษฐกิจและสังคม
รศ.7100 การจัดการคุณภาพองค์การ
3 หน่วยกิต
PA.7100 Quality Management
ศึกษาเกี่ยวกับการนำเอาหลักการและเทคนิคการจัดการคุณภาพโดยรวมมาใช้เพื่อการพัฒนา
องค์การและการจัดการ การศึกษาเน้นหนักไปที่ 3 ส่วน คือ ส่วนแรก เน้นปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีของการ
จัดการคุณภาพ ส่วนที่สองเน้นหนักระบบและกลไกการจัดการคุณภาพ เช่น การจัดการลูกค้าและการ
แข่งขัน การจัดการกระบวนการและการปฏิบตั งิ านคุณภาพ การจัดการทรัพยากรคุณภาพ การจัดระบบ
โครงสร้างองค์การแห่งคุณภาพและการจัดการวัฒนธรรมคุณภาพ เป็นต้น ส่วนทีส่ าม เน้นไปทีเ่ ครือ่ งมือ
(Tools) ต่าง ๆ ที่นิยมใช้ในการจัดการคุณภาพ เช่น เครื่องมือสำหรับปรับปรุงกระบวนการคุณภาพ
สถิตพิ น้ื ฐานทีจ่ ำเป็นสำหรับการจัดการคุณภาพและเทคนิคการควบคุมเชิงคุณภาพ เป็นต้น
รศ.7110 ภาวะผูน้ ำและจริยธรรมในการบริหารองค์การ
3 หน่วยกิต
PA.7110 Leadership and Ethics
ศึกษาเกีย่ วกับทฤษฎี หลักการและแนวคิดพืน้ ฐานเรือ่ งผูน้ ำทัง้ จากอดีตจนถึงทฤษฎีผนู้ ำในการ
เปลีย่ นแปลง ความรับผิดชอบของผูน้ ำในกระบวนการบริหารทัง้ หมด
ศึกษาทักษะทีจ่ ำเป็นซึง่ เป็นคุณสมบัตขิ องผูน้ ำยุคใหม่ เช่น ทักษะการเป็นผูน้ ำในยุคโลกาภิวฒ
ั น์
ความเข้าใจบทบาทของผู้นำกับแนวคิดประชาธิปไตย การสร้างความสัมพันธ์ที่สร้างสรรค์ในองค์การ
การเป็นผูน้ ำทีส่ ร้างแรงบันดาลใจ
ศึกษาเกีย่ วกับหลักจริยธรรมในการบริหารและดำเนินการโดยเฉพาะการบริหารงานขององค์การ
ในภาครัฐ การเป็นผู้นำที่มีจริยธรรมและการบริหารผู้ตามอย่างมีคุณธรรม ตลอดจนการบริหารงาน
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โดยคำนึงถึงหลักธรรมาภิบาล หลักความรับผิดชอบต่อสังคม และความตระหนักถึงผลกระทบต่อสาธารณะ
เพือ่ กระตุน้ ให้ผเู้ รียนมีความตระหนักถึงประเด็นจริยธรรมและการเตรียมตัวในการรับมือกับประเด็นทาง
จริยธรรมในการบริหารงานทีผ่ นู้ ำอาจต้องเผชิญ เพือ่ การตัดสินใจด้วยความรับผิดชอบโดยการใช้กรณีศกึ ษา
รศ.7120 การจัดการนวัตกรรมและการเปลีย่ นแปลงองค์การ
3 หน่วยกิต
PA.7120 Innovation and Change Management
ศึกษาเรื่องเเนวคิดด้านนวัตกรรม ประเภทของนวัตกรรม กระบวนการการเกิดนวัตกรรม
ปัจจัยส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมในองค์การ และการนำนวัตกรรมมาใช้ในองค์การ
ศึกษาแนวคิดในการเปลีย่ นแปลงองค์การ สาเหตุการเปลีย่ นแปลงองค์การ กระบวนการเปลีย่ นแปลง
องค์การ กลยุทธ์ในการเปลี่ยนแปลงองค์การ การประเมินผลการเปลี่ยนแปลง ทักษะในการวินิจฉัย
องค์การเพือ่ การเปลีย่ นแปลง ปัจจัยทีส่ นับสนุนการเปลีย่ นแปลงองค์การ
ศึกษาบทบาทผูบ้ ริหารในการจัดการนวัตกรรมและการเปลีย่ นแปลง การจัดการกับการต่อต้าน
การเปลี่ยนแปลง และทักษะที่จำเป็นที่จะต้องใช้ในการเปลี่ยนแปลงองค์การ เช่น การติดต่อสื่อสาร
การสนับสนุนให้องค์การมีความยืดหยุน่ และปรับตนเองได้
รศ.7130 การออกแบบองค์การ
3 หน่วยกิต
PA.7130 Organizational Design
ศึกษาโครงสร้างองค์การในฐานะทีเ่ ป็นปัจจัย ซึง่ กำหนดรูปแบบของการทำงานกำหนดลำดับชัน้
ของการบังคับบัญชา กำหนดการแบ่งงานกันทำตามความรู้และความชำนาญเฉพาะด้าน ตลอดจนการ
ประสานงานและการควบคุมงาน
ศึกษาการออกแบบองค์การ นักศึกษาจะได้เรียนรูแ้ ละทำความเข้าใจรูปแบบองค์การประเภทต่าง ๆ
เช่น องค์การแนวดิ่งและองค์การแนวราบ เป็นต้น นอกจากนี้เนื้อหาวิชายังครอบคลุมถึงการออกแบบ
โครงสร้างองค์การ การเปลีย่ นแปลงโครงสร้างองค์การให้มคี วามเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทัง้ ภายใน
และภายนอกความเข้าใจเกีย่ วกับโครงสร้างอำนาจและการเมืองภายในองค์การ
ศึกษาองค์การอรูปนัย ทีม่ าของอำนาจประเภทต่าง ๆ ในองค์การ และผลกระทบต่อโครงสร้าง
องค์การทีเ่ ป็นทางการ
รศ.7140 ระบบการตัดสินใจ
3 หน่วยกิต
PA.7140 Decision Making Systems
ศึกษาความหมาย ทฤษฎี ประเภทและกระบวนการการตัดสินใจ โดยการทำความเข้าใจส่วน
ประกอบต่าง ๆ ของการตัดสินใจ เช่น ผูท้ ท่ี ำการตัดสินใจ เป้าหมายของการตัดสินใจ ทางเลือกต่าง ๆ
การเรียงลำดับทางเลือกและขบวนการเลือกทางเลือกทีเ่ หมาะสม เป็นต้น นอกจากนี้ นักศึกษาจะได้เรียนรู้
หลักความมีเหตุมผี ลทีจ่ ำกัด (Bounded Rationality) การตัดสินใจ โดยการใช้ Intuition การใช้หลักการ
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ทีไ่ ม่ซบั ซ้อนในกระบวนการการตัดสินใจ ผลของความลำเอียงทีม่ ตี อ่ กระบวนการตัดสินใจ ความเสีย่ ง
และความไม่แน่นอนในกระบวนการตัดสินใจ เนื้อหายังครอบคลุมถึงเครื่องมือในการตัดสินใจ เช่น
ทฤษฎีความเป็นไปได้ และ Decision Trees การตัดสินใจกลุม่ และกระบวนการการตัดสินใจกลุม่ เป็นต้น
รศ.7150 องค์การแห่งความรูแ้ ละการเรียนรูอ้ งค์การ
3 หน่วยกิต
PA.7150 The Knowledge Organization and Organizational Learning
ศึกษาแนวคิด ตัวแบบ ลักษณะและองค์ประกอบทีเ่ กีย่ วข้องกับองค์การแห่งความรู้ เช่น กลยุทธ์
การจัดการความรู้ โครงสร้างองค์การ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วัฒนธรรมองค์การ
ทีส่ นับสนุนการจัดการความรูแ้ ละการประเมินผลการจัดการความรู้
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์การแห่งความรู้ องค์การแห่งการเรียนรู้และการเรียนรู้องค์การ
การพัฒนาองค์การไปสูอ่ งค์การแห่งการเรียนรู้ ปัญหาอุปสรรคและปัจจัยแห่งความสำเร็จ
การพัฒนาทักษะในการพัฒนาไปสูอ่ งค์การแห่งความรู้ ได้แก่ การเรียนรูอ้ งค์การ เช่น การสร้าง
วิสยั ทัศน์รว่ ม การสร้างทีมงาน การคิดอย่างเป็นระบบ (Systems Thinking) และการแบ่งปันความรู้
(Knowledge Sharing)
รศ.7200 การจัดการผลการปฏิบตั งิ านและการเพิม่ ประสิทธิผลของงาน
3 หน่วยกิต
PA.7200 Performance Management and Effectiveness Improvement
ศึกษาและทำความเข้าใจกับคำว่า ผลงาน (Performance) ทัง้ ในความหมายทีแ่ คบและในความหมาย
ทีก่ ว้าง การอธิบายผลงานและการหาตัวชีว้ ดั ผลงานทีเ่ ป็นรูปธรรม ศึกษาสาเหตุทท่ี ำให้ผลการปฏิบตั งิ านของ
พนักงานตกต่ำ ศึกษาเทคนิควิธใี นการหาช่องว่างระหว่างผลงานทีเ่ ป็นอยูแ่ ละผลงานทีค่ าดหวังในอนาคต
ศึกษา แนวคิดและเทคนิคในการเพิ่มพูนประสิทธิภาพของผลการปฏิบัติงาน เทคนิคในการ
บอกผลสะท้อนกลับ (Feedback) ให้กบั พนักงาน การประเมินผลการปฏิบตั ิ งานแบบ 360 องศา
ศึกษาแนวคิดของการจัดการผลการปฏิบัติงาน การเชื่อมโยงระหว่างกลยุทธ์ขององค์การกับ
ผลการปฏิบัติงาน ศึกษาวงจรการบริหารผลการปฏิบัติงานตั้งแต่ ขั้นตอนการวางแผน การนำแผนไป
ปฏิบตั แิ ละการประเมินผลแผน
รศ.7210 การประเมินสมรรถนะและการพัฒนาทุนมนุษย์
3 หน่วยกิต
PA.7210 Competency Assessment and Human Capital Development
ศึกษาแนวคิดของสมรรถนะและการสร้างโมเดลสมรรถนะ (Competency Model) การนำเอา
โมเดลสมรรถนะไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาทุนมนุษย์ การออกแบบหลักสูตรในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เพือ่ ให้มสี มรรถนะทีส่ อดคล้องกับความต้องการขององค์การและตรงกับวิสยั ทัศน์ขององค์การ
ศึกษากระบวนการในการสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added) ให้กับทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

121

การพัฒนาผู้บริหาร (Management Development) การสร้างสภาพแวดล้อมที่ช่วยส่งเสริมการพัฒนา
ทุนมนุษย์ การพัฒนาการเป็นหัวหน้างานทีด่ ี รวมตลอดถึงการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้
ศึกษากระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาบุคลากร เทคนิคการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพการ
วางแผนและการพัฒนาสายอาชีพ รวมถึงเทคนิคการฝึกอบรมและการประเมินผลการเรียนรูแ้ บบใหม่
รศ.7220 การบริหารค่าตอบแทนและผูม้ วี ฒ
ุ สิ ามารถ
3 หน่วยกิต
PA.7220 Managing Rewards and Human Talent
ศึกษาแนวคิดหลักการในการกำหนดกลยุทธ์ค่าตอบแทนที่ดึงดูด (Strategic Compensation)
ศึกษาประเภทค่าตอบแทนแบบต่าง ๆ รวมทั้งสิทธิและผลประโยชน์ต่างๆ รวมทั้งรางวัลทั้งประเภทที่
เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตวั เงิน โดยเน้นรูปแบบใหม่ ๆ ในการจ่ายค่าตอบแทน
ศึกษาเครื่องมือและวิธีการในการประเมิน ค่างานและกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทน (Job
Evaluation and Pay Structure) เช่น การให้คะแนน การจำแนกงาน การทำ Broadband การใช้ Competencybased Job Evaluation เป็นต้น
ศึกษาแนวคิดในการสรรหาทรัพยากรมนุษย์ที่มีต้นทุนสูง (Talent Employees) รวมถึงการ
รักษาบุคลากรเหล่านัน้ ให้อยูใ่ นองค์การ ศึกษาแนวคิดใหม่ในการสร้างความผูกพันให้เกิดขึน้ ในองค์การ
แนวคิดเกีย่ วกับ Employ Abilities แนวคิด Work-Life Balances และทฤษฎีใหม่เกีย่ วกับ Boundary Less
Careers ทีด่ งึ ดูดคนเก่งให้อยูก่ บั องค์การ
รศ.7230 พนักงานสัมพันธ์และกฎหมายแรงงาน
3 หน่วยกิต
PA.7230 Employee Relations and Labor Laws
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีพนักงานสัมพันธ์ (Theory of Employee Relations) และแรงงานสัมพันธ์
เปรียบเทียบ (Comparative Labor Relations) เพือ่ ทำความเข้าใจพฤติกรรมของตัวละครหลัก (Key Actors)
ในระบบแรงงานสัมพันธ์ ซึง่ ได้แก่ คนงานและสหภาพแรงงาน นายจ้างและผูจ้ ดั การนายจ้างและภาครัฐ
นอกจากนี้ การศึกษายังครอบคลุมถึงแนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับการเจรจาต่อรอง (Negotiation) เพือ่ นำมา
ประยุกต์ใช้กบั กระบวนการเจรจาต่อรองร่วมกัน (Collective Bargaining) เพือ่ แก้ปญ
ั หาข้อขัดแย้งในระบบ
แรงงานสัมพันธ์
ศึกษาผลกระทบของปัจจัยแวดล้อมที่มีต่อระบบพนักงานสัมพันธ์ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก
ซึง่ ได้แก่ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี กระแสโลกาภิวตั น์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ลักษณะเฉพาะทาง
วัฒนธรรมของแต่ละสังคม ซึ่งมีผลกระทบต่อพฤติกรรมของตัวละครหลักในระบบแรงงานสัมพันธ์
และแบบแผนของกระบวนการเจรจาต่อรองร่วมกันของระบบแรงงานสัมพันธ์ในแต่ละประเทศ
ศึกษาเปรียบเทียบระบบแรงงานสัมพันธ์ของประเทศต่าง ๆ ตลอดจนพัฒนาการและแนวโน้ม
การเปลีย่ นแปลงในกระบวนการเจรจาต่อรองร่วมกัน จากอดีตมาถึงปัจจุบนั และแนวโน้มการเปลีย่ นแปลง
ต่อไปในอนาคต
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ศึกษาทำความเข้าใจบทบาท และหน้าทีข่ ององค์การชำนาญพิเศษด้านแรงงานระหว่างประเทศ
ของสหประชาชาติ ในการกำหนดมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศหรืออนุสญ
ั ญาต่าง ๆ ด้านแรงงาน
ศึกษาระบบแรงงานสัมพันธ์ของประเทศไทยซึ่งประกอบด้วยการศึกษาพัฒนาการของกระบวนการ
แรงงานในประเทศไทย ศึกษากฎหมายแรงงานสัมพันธ์และกฎหมายทีเ่ กีย่ วกับการจ้างงานของประเทศไทย
ตลอดจนการยอมรับและปฏิบัติตามข้ออนุสัญญาด้านแรงงานขององค์การชำนาญพิเศษด้านแรงงาน
ระหว่างประเทศ
รศ.7300 การบริหารนโยบายภาษีอากร
3 หน่วยกิต
PA.7300 Tax Policy Administration
ศึกษาทฤษฎีและความรูเ้ กีย่ วกับภาษีอากร เช่น ฐานภาษี วัตถุประสงค์และโครงสร้างของภาษี
ประเภทต่าง ๆ โครงสร้างอัตราภาษี วิธกี ารประเมินภาษี ภาษีทางตรงและทางอ้อม การหลบเลีย่ งและการ
หนีภาษี องค์ประกอบของระบบภาษี ตลอดจนผลกระทบโดยทัว่ ไปของภาษี การบริหารการจัดเก็บภาษี
และการกำหนดนโยบายภาษีอากร
รศ.7310 การงบประมาณ
3 หน่วยกิต
PA.7310 Budgeting
ศึกษาทฤษฎีและแนวความคิดเกีย่ วกับการงบประมาณ ทิศทางและโครงสร้างของงบประมาณ
กระบวนการจัดทำงบประมาณ การวิเคราะห์งบประมาณและการบริหารงบประมาณ ศึกษาเปรียบเทียบ
ระบบงบประมาณของประเทศกำลังพัฒนาและประเทศพัฒนาแล้ว ปัญหาอุปสรรคในการจัดทำ
งบประมาณและการบริหารงบประมาณตลอดจนแนวทางแก้ไข
รศ.7320 การบริหารนโยบายการเงินและสถาบันการเงิน
3 หน่วยกิต
PA.7320 Monetary Policy and Financial Institution Administration
ศึกษาทฤษฎีการเงิน และนัยเชิงนโยบายของทฤษฎีการเงิน บทบาท โครงสร้างและสภาพปัญหา
ของสถาบันการเงินประเภทต่าง ๆ ในระบบเศรษฐกิจที่อาจกระทบต่อธุรกิจภาคเอกชนและประชาชน
โดยเฉพาะบทบาทของภาครัฐ เช่น ธนาคารกลางและสถาบันอื่น ๆ ในการกำกับดูแลสถาบันการเงิน
ประเภทต่าง ๆ
รศ.7330 การบริหารการลงทุนสาธารณะ
3 หน่วยกิต
PA.7330 Public Investment Administration
การวิเคราะห์ความคุ้มทุนของการลงทุนในโครงการสาธารณะ นโยบายและรูปแบบของการ
ลงทุนสาธารณะ การระดมเงินทุนเพือ่ การลงทุนในโครงการสาธารณะ การวิเคราะห์ผลกระทบจากการ
ลงทุนสาธารณะ
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รศ.7340 การบริหารการเงิน
3 หน่วยกิต
PA.7340 Financial Management
ศึกษาถึงการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางการเงิน การบัญชี เพือ่ การตัดสินใจ วิธกี ารระดมทุนในรูปแบบต่าง ๆ
แนวทางการปรับปรุงการบริหารการเงิน ผลกระทบจากการแปรรูปรัฐวิสาหกิจกับการบริหารทางการเงิน
ของรัฐวิสาหกิจ การปฏิรปู การเงินและการบัญชีภาครัฐ แนวความคิดเกีย่ วกับการบัญชีวา่ ด้วยศูนย์ตน้ ทุน
และศูนย์กำไร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารทางการเงินและเป็นการวัดประสิทธิภาพของ
หน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์การด้วย
รศ.7400 การนำนโยบายไปปฏิบตั แิ ละการประเมินผล
3 หน่วยกิต
PA.7400 Policy Implementation and Evaluation
ศึกษาขอบเขต ทฤษฎี ตัวแบบ กระบวนการนำนโยบายไปปฏิบัติประสบการณ์ของการนำ
นโยบายไปปฏิบตั ใิ นแต่ละประเภท และสาขาของนโยบาย ตลอดจนกลยุทธ์ในการนำนโยบายไปปฏิบตั ิ
ปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อความสำเร็จหรือความล้มเหลว โดยเน้นการนำนโยบายไปปฏิบตั แิ ละประสบการณ์
ของประเทศไทยเป็นกรณีตัวอย่าง รวมถึงศึกษาเชิงเปรียบเทียบระหว่างประเทศด้วยและศึกษาถึงการ
ประเมินนโยบายสาธารณะ โดยครอบคลุมทั้งการประเมินสภาวะแวดล้อมการประเมินปัจจัยนำเข้า
การประเมินกระบวนการ การประเมินผลลัพธ์ และการประเมินผลกระทบของนโยบาย การออกแบบ
ระบบประเมินนโยบาย การเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ข้อมูลและการรายงานผลการประเมินนโยบาย
สาธารณะ ตลอดจนการนำเสนอกลยุทธ์ในการผลิตนโยบายทีม่ ปี ระสิทธิภาพด้วย
รศ.7410 การวางแผน การวิเคราะห์และการบริหารโครงการ
3 หน่วยกิต
PA.7410 Project Planning, Analysis and Management
ศึกษาหลักการพื้นฐาน กระบวนการวางแผน การวิเคราะห์โครงการ โดยเฉพาะการวิเคราะห์
เชิงคุณภาพในด้านสังคม การเมือง การบริหารและสภาพแวดล้อม และการวิเคราะห์เชิงปริมาณซึง่ รวมถึง
การวิเคราะห์ตน้ ทุน ผลประโยชน์ การวิเคราะห์ตน้ ทุนและสัมฤทธิผล ศึกษาการบริหารโครงการพัฒนา
โดยเน้นปรัชญาของการบริหารโครงการในรูปแบบใหม่ แนวทางในการบริหารโครงการทั้งในระดับ
มหภาคและจุลภาค การบูรณาการโครงการ เทคนิค และเครื่องมือที่ใช้ในการควบคุมและติดตาม
ความก้าวหน้าของโครงการ ปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อความสำเร็จและ/หรือความล้มเหลวในการบริหารโครงการ
รศ.7420 การพัฒนานโยบายสาธารณะในประเทศไทย
3 หน่วยกิต
PA.7420 Public Policy Development in Thailand
ศึกษาถึงนโยบายสาธารณะร่วมสมัย พัฒนาการของนโยบายสาธารณะ กระบวนการ กำหนดและ
พัฒนานโยบายสาธารณะในสาขาต่าง ๆ ของไทย อาทิ นโยบายด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
และสิง่ แวดล้อม โดยศึกษาวิเคราะห์นโยบายรายสาขาในเชิงลึกตามความสนใจเฉพาะของนักศึกษา อาทิ
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การศึกษา, การสาธารณสุข, กระบวนการยุตธิ รรม, การกระจายอำนาจและนโยบายการปกครองท้องถิน่ ,
การพัฒนาการเกษตรการส่งเสริมอุตสาหกรรมและธุรกิจขนาดเล็กและขนาดย่อม (Small and Medium
Enterprise-SME) การพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์, วัฒนธรรม, แรงงานและสวัสดิการสังคม,
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม, ตลอดจนด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
รศ.7430 การจัดการวิกฤตการณ์และสาธารณภัย
3 หน่วยกิต
PA.7430 Crisis and Disaster Management
ศึกษาถึงนโยบายและมาตรการจัดการ การออกแบบระบบป้องกัน การลดผลกระทบจากภัย
ธรรมชาติ อุบตั ภิ ยั และเหตุการณ์ไม่สงบทีก่ ระทบต่อคุณภาพชีวติ และความสงบเรียบร้อยของสาธารณะ
โดยเน้นมาตรการนโยบายเชิงรุกและการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างองค์การทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชน
องค์การประชาสังคม ตลอดจนความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศในการพัฒนาระบบสัญญาณ
เตือนภัย เพือ่ ป้องกันปัญหาวิกฤติการณ์และสาธารณภัยทัง้ ในสถานการณ์ฉกุ เฉินและในระยะยาว
รศ.7500 ทฤษฎีการปกครองท้องถิน่
3 หน่วยกิต
PA.7500 Theories of Local Government
ศึกษาทฤษฎี แนวคิด และหลักการปกครองท้องถิ่นสมัยใหม่ที่ใช้กันอยู่ในอารยประเทศ
เนือ้ หาครอบคลุมถึงมิตติ า่ งๆของการจัดการปกครองท้องถิน่ เช่น ปรัชญาการปกครองท้องถิน่ ระบบการ
ปกครองท้องถิน่ ในลักษณะต่าง ๆ รูปแบบและขนาดของหน่วยปกครองท้องถิน่ โครงสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างระบบการปกครองท้องถิ่นและการปกครองประเทศ การปกครองท้องถิ่นกับชุมชนและเมือง
รูปแบบการปกครองท้องถิน่ ในประเทศต่าง ๆ
รศ.7510 การปกครองท้องถิน่ ของไทย
3 หน่วยกิต
PA.7510 Thai Local Government
ศึกษาถึงระบบการปกครองท้องถิน่ ของประเทศไทย ประกอบด้วย ระบบกฎหมาย โครงสร้าง
การปกครอง องค์กรปกครองท้องถิน่ ประชาชนในท้องถิน่ การมีสว่ นร่วมของประชาชน บทบาทความสัมพันธ์
ระหว่างท้องถิน่ กับส่วนกลางและภาคประชาชน การตรวจสอบ กำกับ ดูแลการจัดบริการในลักษณะต่างๆ
การมีสว่ นร่วมของชุมชนและประชาชนในการจัดบริการ
รศ.7520 การจัดการท้องถิน่
3 หน่วยกิต
PA.7520 Local Management
แนวความคิดเกีย่ วกับการจัดการท้องถิน่ สมัยใหม่ เช่น การจัดการภาครัฐแนวใหม่สำหรับท้องถิน่
การจัดการท้องถิน่ ในฐานะทีท่ อ้ งถิน่ เป็นนิตบิ คุ คล ธรรมาภิบาลสำหรับท้องถิน่ การจัดการในเชิงสหการ
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การทำข้อตกลงเพือ่ จัดหาบริการจากภายนอก(Outsource) ตลอดจนการสร้างเครือข่ายความรูเ้ พือ่ ประโยชน์
ในการจัดทำการบริการของท้องถิน่
รศ.7530 การคลังท้องถิน่
3 หน่วยกิต
PA.7530 Local Public Finance
ศึกษาทฤษฎีและหลักการของการจัดการการคลังส่วนท้องถิน่ ทัง้ ในมิตกิ ารจัดการรายได้ และ
รายจ่าย การพึง่ ตัวเองทางการคลัง ความสัมพันธ์ระหว่างการคลัง และเศรษฐกิจท้องถิน่ การงบประมาณ
ท้องถิน่ การศึกษาจะครอบคลุมระเบียบและขัน้ ตอนต่าง ๆ ในการปฏิบตั ใิ นกรณีการปกครองท้องถิน่
ไทยด้วย
รศ.7540 การจัดการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของท้องถิน่
3 หน่วยกิต
PA.7540 Human Resource Management and Development in Local Government
ศึกษาทฤษฎีแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาบุคคลของท้องถิ่น ครอบคลุมถึงทฤษฎี
เทคนิควิธกี ารต่าง ๆ อันเป็นทีน่ ยิ มในระบบการปกครองท้องถิน่ ในปัจจุบนั
รศ.7550 การกระจายอำนาจและการมีสว่ นร่วมในการปกครองท้องถิน่
3 หน่วยกิต
PA.7550 Decentralization and Participation in Local Government
ศึกษาทฤษฎีและหลักการกระจายอำนาจจากระดับชาติไปสูร่ ะดับท้องถิน่ จากท้องถิน่ ไปสูช่ มุ ชน
และประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ การมีส่วนร่วมของชุมชนและประชาชนในการปกครองท้องถิ่น
ความสัมพันธ์ระหว่างการกระจายอำนาจกับมิตกิ ารพัฒนาต่าง ๆ เช่น กับเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ชุมชน
เป็นต้น ความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ภายหลังการรับมอบอำนาจ การตรวจสอบ
และกำกับดูแลภายหลังมอบอำนาจ และปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อความสำเร็จในการกระจายอำนาจ
รศ.7560 เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองท้องถิน่
3 หน่วยกิต
PA.7560 Socio-Economics and Politics in Local Government
ศึกษาสภาพแวดล้อมและประเด็นทางสังคม เศรษฐกิจและการเมือง ในระดับท้องถิน่ ในฐานะ
ทีป่ จั จัยเหล่านีเ้ ป็นบริบทสำคัญในการปกครองท้องถิน่ เช่น การศึกษาระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
ในระดับปัจเจกบุคคลในระดับครัวเรือน ทรัพยากรทางเศรษฐกิจ สังคมของท้องถิน่ ระบบการเมือง
ของท้องถิน่ ในมิตคิ วามสัมพันธ์กบั ระดับชาติ
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รศ.7570 ฝึกปฏิบตั กิ ารภาคสนาม
PA.7570 Field Work Study
ให้นกั ศึกษาได้ไปฝึกปฏิบตั งิ านภาคสนามตามทีห่ ลักสูตรจัดเตรียมไว้ให้

3 หน่วยกิต

รศ.7600 ทฤษฎีอาชญาวิทยาว่าด้วยการควบคุมอาชญากรรม
3 หน่วยกิต
PA.7600 Criminological Theory of Crime Control
ศึกษาทฤษฎีสหวิทยาการเกีย่ วกับอาชญากรรม โดยครอบคลุมจากนิยาม ขอบเขตและประเภท
ของอาชญากรรม โดยเฉพาะเน้นความสำคัญของสาเหตุอาชญากรรมจากกรอบทฤษฎีทางชีววิทยา จิตวิทยา
สังคมวิทยา มานุษยวิทยา เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์ ทฤษฎีในสังคมตะวันออก
รวมทั้งกลยุทธ์และมาตรการต่างๆ ในการควบคุมอาชญากรรม และการปฏิบัติต่ออาชญากร และเหยื่อ
อาชญากรรม
รศ.7610 ทฤษฎีอาชญาวิทยาว่าด้วยการควบคุมทุรกรรมเยาวชน
3 หน่วยกิต
PA.7610 Criminological Theory of Delinquency Control
ศึกษาทฤษฎีสหวิทยาการเกี่ยวกับปัญหาเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด โดยให้ความสำคัญต่อ
การศึกษาวิจยั เกีย่ วกับสาเหตุของการกระทำผิด พฤติกรรมเบีย่ งเบนของเด็กและเยาวชน กลยุทธ์และมาตรการ
ควบคุมทุรกรรมเยาวชน รวมทัง้ แนวโน้มการกระทำผิดซ้ำของเด็กและเยาวชนเมือ่ เจริญวุฒภิ าวะขึน้
รศ.7620 อาชญากรรมพิเศษและอาชญากรรมใหม่ในสังคมไทย
3 หน่วยกิต
PA.7620 Special Crimes and New Types of Crimes in Thai Society
ศึกษาเจาะลึกถึงอาชญากรรมเฉพาะประเภท ที่มีผลกระทบรุนแรงต่อสังคมไทยใน ปัจจุบัน
หรือน่าจะมีผลกระทบทีร่ นุ แรงในอนาคต ดังเช่น การค้ายาเสพติดให้โทษ การก่อการร้ายระหว่างประเทศ
การทุจริตคอรัปชั่น อาชญากรรมองค์การ อาชญากรรมทางเศรษฐกิจและธุรกิจ อาชญากรรมทาง
คอมพิวเตอร์ หรืออาชญากรรมใหม่อน่ื โดยศึกษาในลักษณะครอบคลุมทัง้ พฤติการณ์ ขอบเขต สาเหตุ
และนโยบายการป้องกันและแก้ไข
รศ.7630ประวัตแิ นวคิดของทฤษฎีอาชญาวิทยา
3 หน่วยกิต
PA.7630 History of Criminological Thoughts
ศึกษาถึงการพัฒนาการของปรัชญาและแนวคิดของนักทฤษฎีอาชญาวิทยา ภายใต้สำนัก ต่าง ๆ
โดยเริม่ จากสำนักอาชญาวิทยาดัง้ เดิม สำนักอาชญาวิทยาปฏิฐานนิยม สำนักอาชญาวิทยา ป้องกันสังคม
ในลักษณะครอบคลุมทัง้ ในส่วนของอาชญากร เหยือ่ อาชญากรและชุมชน รวมทัง้ เน้นการสังเคราะห์
และบูรณาการ กรอบทฤษฎีของแต่ละสำนัก เพือ่ แสวงหาภาพรวมของปรากฏการณ์อาชญากรรม
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รศ.7640 นโยบายอาญากับการพัฒนาประเทศ
3 หน่วยกิต
PA.7640 Criminal Policy and National Development
ศึกษาถึงพัฒนาการของนโยบายอาญาในยุคต่างๆ ตัง้ แต่ยคุ ก่อนการปฏิรปู ระบบราชการยุคปฏิรปู
ระบบราชการ ยุคเปลีย่ นแปลงการปกครองและยุคพัฒนาเศรษฐกิจ โดยมุง่ ศึกษานโยบายอาญา ทัง้ ใน
ฐานะทีเ่ ป็นตัวแปรสาเหตุ และตัวแปรผลของการพัฒนาประเทศ โดยให้ความสำคัญต่อการอยูด่ มี สี ขุ
ของประชาชน
รศ.7650 การบริหารงานยุตธิ รรมทางอาญา
3 หน่วยกิต
PA.7650 Criminal Justice Administration
ศึกษาระบบบริหารของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทย โดยเน้นการ
วิเคราะห์สภาพปัญหา พัฒนาข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงงานยุติธรรมในเชิงบูรณาการ โดยเน้น
ผลลัพธ์ขั้นปลาย การเพิ่มบทบาทของภาคเอกชน ประชาชนและชุมชน ในการมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานยุติธรรมทางอาญา บทบาทของศาลในการกำหนดนโยบายสาธารณะของไทย ตลอดจน
ให้ความสนใจต่อปฏิสมั พันธ์ระหว่างกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญา กับระบบการเมืองไทย สภาพทาง
เศรษฐกิจ และสังคมอืน่ ๆ
รศ.7660 นวัตกรรมในกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญา
3 หน่วยกิต
PA.7660 Innovation in Criminal Justice Systems
ศึกษาความพยายามในการแสวงหาและทดลองนวัตกรรมต่าง ๆ เพื่อการป้องกันการควบคุม
อาชญากรรมและทุรกรรมเยาวชน ตลอดจนการบำบัดฟื้นฟูแก้ไขผู้กระทำผิด และการปฏิบัติต่อเหยื่อ
อาชญากรรม โดยมุง่ เน้นการวางแผนการดำเนินงานและการวิจยั ประเมินผลอย่างเป็นระบบ เพือ่ ตอบสนอง
ต่อการเปลีย่ นแปลงทางสังคมและเพือ่ การนำการเปลีย่ นแปลงทางสังคม
รศ.7670 การบริหารงานภายใต้ระบบย่อยของกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญา
3 หน่วยกิต
PA.7670 Administration of Criminal Justice Subsystem
ศึกษาเจาะลึกเกีย่ วกับพัฒนาการ เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์ โครงสร้างรูปนัย โครงสร้างอรูปนัย
อุปสรรคในการดำเนินงาน และแนวทางแก้ไขปรับปรุงของระบบย่อย ภายใต้กระบวนการยุติธรรม
ทางอาญา ซึ่งได้แก่ ตำรวจ ทหาร ทนายความ ศาล และราชทัณฑ์ รวมถึงบทบาทของภาคประชาชน
ในกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญา
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รศ. 7700 ประวัตศิ าสตร์และวิวฒ
ั นาการของประชาสังคมและสาธารณประโยชน์
3 หน่วยกิต
PA. 7700 History and Evolution of Civil Society and Philanthropy
ศึกษาประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการของประชาสังคมและการให้เพื่อสาธารณประโยชน์
ซึง่ รวมถึงองค์การทีไ่ ม่แสวงหากำไรในประเทศไทยและภูมภิ าคเอเชีย โดยให้ความสำคัญแก่การวิเคราะห์
บริบทของสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรมทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการส่งเสริมสนับสนุน หรือเป็นอุปสรรค
ในการพัฒนาประชาสังคมและการให้สาธารณประโยชน์ เนื้อหาวิชายังครอบคลุมถึงการวิเคราะห์
บทบาทและหน้าทีข่ องภาคประชาสังคมทีม่ ตี อ่ การเติบโตและการพัฒนาทางสังคม
รศ. 7710 การประกอบการเพือ่ สังคมในมุมมองเปรียบเทียบ
3 หน่วยกิต
PA. 7710 Social Entrepreneurship in Comparative Perspectives
ศึกษารูปแบบและโครงสร้างหลากหลายของ "การประกอบการเพื่อสังคม" ในประเทศต่าง ๆ
โดยวิเคราะห์แนวความคิดหลักการและเหตุผล รวมถึงวิธดี ำเนินการและปฏิบตั จิ ริง วิเคราะห์วา่ รูปแบบ
เหล่านี้ มีความสำคัญและความจำเป็นต่อการพัฒนาของภาคส่วนที่ไม่หวังกำไรหรือไม่ อย่างไรบ้าง
รวมทัง้ พิจารณาประเด็นเกีย่ วกับคุณค่า ค่านิยม และจริยธรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับ "การประกอบการเพือ่ สังคม"
รศ. 7720 ค่านิยมและจริยธรรมเกีย่ วกับประชาสังคมและสาธารณประโยชน์
3 หน่วยกิต
PA. 7720 Values and Ethics in Civil Society and Philanthropy
ศึกษา เหตุผล ความสำคัญ และความจำเป็นของคุณค่า ค่านิยม และจริยธรรม ที่ควรจะเป็น
เน้นหลักการในองค์การภาคประชาสังคมและการให้เพือ่ สาธารณประโยชน์ทม่ี คี วามแตกต่างหลากหลาย
ในรูปแบบและอยู่ในบริบทของสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ทั้งศึกษาความสำคัญของค่านิยม
และจริยธรรมในประชาสังคมและการให้เพือ่ สาธารณประโยชน์จากมุมมองต่าง ๆ
รศ. 7730 การบริหารการเงินสำหรับองค์การทีไ่ ม่แสวงหากำไร
3 หน่วยกิต
PA. 7730 Financial Management for Nonprofit Organizations
ศึกษาวิเคราะห์การบริหารการเงิน ซึ่งรวมถึงการจัดทำแผนการเงิน การควบคุมงบประมาณ
การวิเคราะห์การลงทุน กระบวนการการตัดสินใจทางการเงิน การบริหารและการติดตามการใช้จา่ ยเงิน
และหลักการบัญชีขององค์การทีไ่ ม่แสวงหากำไร (เทียบกับ SPEA-V526)
รศ. 7740 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การทีไ่ ม่แสวงหากำไร
3 หน่วยกิต
PA. 7740 Human Resource Management in Nonprofit Organizations
ศึกษาการจัดการทรัพยากรบุคคลซึง่ จะนำไปสูค่ วามสำเร็จขององค์การทีไ่ ม่แสวงหากำไร โดยจะ
รวมถึงเนือ้ หาเกีย่ วกับกลยุทธ์และแนวทางปฏิบตั ทิ ส่ี ำคัญสำหรับการสร้างผลิตผลในองค์การทีไ่ ม่แสวงหากำไร
ทฤษฎีแรงจูงใจสำหรับบุคลากรอาสาสมัคร กระบวนการการสรรหา การคัดเลือก ความสัมพันธ์ระหว่างผู้
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บริหารกับสมาชิกองค์การในระดับอืน่ ๆ การบริหารค่าตอบแทน การฝึกอบรม และการพัฒนาบุคลากร
ในองค์การทีไ่ ม่แสวงหากำไร (เทียบกับ SPEA-V522)
รศ. 7750 การบริหารเงินอุดหนุนและการเขียนโครงร่างเพือ่ ระดมเงินทุน
3 หน่วยกิต
PA. 7750 Proposal Development and Grant Administration
ศึกษาหลักการและวิธีการในการเขียนโครงร่างเพื่อขอเงินทุนสนับสนุนให้องค์การที่ไม่
แสวงหากำไร นักศึกษาจะได้มโี อกาสในการสร้างประสบการณ์ และมีสว่ นร่วมในกระบวนการการขอ
ทุนอุดหนุนกิจกรรมขององค์การ เพือ่ ร่วมกันวิเคราะห์ถงึ ปัญหาและวิธกี ารเขียนโครงร่างเพือ่ ขอเงินทุน
สนับสนุนทีป่ ระสบความสำเร็จ โดยการศึกษาจะอยูบ่ นพืน้ ฐานของการใช้กรณีศกึ ษาเป็นหลัก (เทียบกับ
SPEA-V557)
รศ. 7760 การระดมทุนสำหรับองค์การทีไ่ ม่แสวงหากำไร
3 หน่วยกิต
PA. 7760 Fund Raising for Nonprofit Organizations
ศึกษากระบวนการของการระดมเงินทุนในองค์การที่ไม่แสวงหากำไร โดยรวมถึงการศึกษา
เทคนิค และกลยุทธ์ที่ใช้สำหรับวิเคราะห์แหล่งทรัพยากรที่มีศักยภาพ การใช้ทรัพยากรมนุษย์ที่มี
ประสิทธิภาพในกระบวนการการระดมทุน การวิเคราะห์รูปแบบของการระดมเงินทุนที่ใช้กันอยู่
ในปัจจุบัน โดยรวมถึงแง่มุมที่เป็นประเด็นเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมในการระดมทุนในองค์การ
ทีไ่ ม่แสวงหากำไร (เทียบกับ SPEA-V558)
รศ.7800 การวางแผนการบริหารและการประเมินผลโครงการ
3 หน่วยกิต
PA.7800 Project Planning Management and Evaluation
ศึกษากรอบความคิดในการบริหารโครงการ โดยครอบคลุมกระบวนการวางแผน การจัดองค์การ
การบริหารทรัพยากร การควบคุมและการประเมินผลโครงการ โดยศึกษาเฉพาะบทบาทของผู้จัดการ
โครงการในการบริหารทีมงานให้มีประสิทธิภาพ ด้วยการคำนึงถึงปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการ
บริหาร โดยเน้นปรัชญาของการบริหาร โครงการในรูปแบบใหม่ แนวทางในการบริหารโครงการทัง้ ใน
ระดับจุลภาคและมหภาค การบูรณาการโครงการ เทคนิคและเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการควบคุม และติดตาม
ความก้าวหน้าของโครงการ ปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อความสำเร็จและ/หรือความล้มเหลวในการบริหารโครงการ
รศ.7810 การประเมินสมรรถนะและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3 หน่วยกิต
PA.7810 Competency Assessment and Human Resource Development
ศึกษาเกีย่ วกับศักยภาพและความสามารถของบุคลากรในองค์การซึง่ จะช่วยทำให้ องค์การสร้าง
ความได้เปรียบในการแข่งขัน ศึกษาแนวคิดเรือ่ งสมรรถนะหลักขององค์การ การประเมินศักยภาพ การ
นำเอาแนวคิดไปใช้ในการคัดเลือก การพัฒนาและการให้คา่ ตอบแทนทีเ่ หมาะสมแก่บคุ ลากรในองค์การ
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ศึกษาแนวคิดเรือ่ งของการบริหารจัดการความรู้ รวมทัง้ การพัฒนาคนทีย่ ง่ั ยืน และการพัฒนาจิตใจ แนวคิด
การพัฒนาคนแบบบูรณาการจะเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จะมีการกล่าวถึงรวมทั้ง
ปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ ในการพัฒนาคน จะถูกนำมาวิเคราะห์และเสนอแนะแนวทางแก้ไข
รศ.7820 การวิเคราะห์การเงินและงบประมาณ
3 หน่วยกิต
PA.7820 Financial and Budgetary Analysis
ศึกษาการวิเคราะห์ทางการเงินและงบประมาณขององค์การ เพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าใจ
ข้อมูลทางการเงินและบัญชีที่เกี่ยวข้องกับงบการเงินต่าง ๆ และสามารถนำข้อมูลทางการเงินไปใช้
ในการวิเคราะห์การเงิน รวมถึงการวิเคราะห์การระดมทุน การวิเคราะห์การลงทุนทางการเงิน การบริหาร
กระแสเงินสด ตลอดจนศึกษาถึงการวางแผนงบประมาณ ซึง่ รวมถึงรูปแบบต่าง ๆ ของระบบงบประมาณ
สมัยใหม่ การวิเคราะห์งบดำเนินการ การวิเคราะห์งบลงทุน ตลอดจนศึกษาเครือ่ งมือต่าง ๆ ในการติดตาม
ประเมินการใช้จา่ ยงบประมาณ
รศ.7900 นโยบายและการวางแผนเพือ่ การพัฒนาเมือง
3 หน่วยกิต
PA.7900 Urban Policy and Planning
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการ วิธกี าร และเครือ่ งมือในการวิเคราะห์ พัฒนา และประเมินผล
นโยบาย เพื่อแก้ไขปัญหาในเขตเมืองและการพัฒนาการบริหารเมือง ศึกษาระบบและกลไกในการ
วางแผนเมือง ประเด็นที่เกี่ยวข้องในการวางแผน รวมตั้งแต่การเจรจาต่อรองจนถึงกฎหมายในการ
ร้องเรียนปัญหาของเมืองที่นักวางแผนเมืองต้องเผชิญ การแก้ปัญหาทางด้านกฎหมายเปรียบเทียบ
กับเมืองอืน่ ๆ รวมทัง้ บทบาทของนักวางแผนในสังคมสมัยใหม่ แนวคิดเกีย่ วกับการกำหนดเขตพืน้ ที่
(Zoning) เพือ่ เป็นเครือ่ งมือในการใช้ทด่ี นิ ในเขตเมืองเพือ่ วัตถุประสงค์ตา่ ง ๆ เช่น ทีอ่ ยูอ่ าศัย การพาณิชย์
อุตสาหกรรม การศึกษา เป็นต้น
รศ.7910 ภาคีความร่วมมือระหว่างภาคส่วนในการจัดการเมือง
3 หน่วยกิต
PA.7910 Partnership in Urban Management
ศึกษาแนวคิด หลักการ รูปแบบและวิธกี ารในการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน
และประชาสังคมในการจัดการและพัฒนาเมืองรูปแบบต่าง ๆ และของภาคีความร่วมมือในสาขาต่าง ๆ อาทิ
พลังงาน สาธารณสุข การศึกษา การกำจัดของเสีย การจัดสรรทรัพยากรของภาคส่วน ตลอดจนการ
แก้ไขปัญหาความขัดแย้งและการสร้างฉันทามติของกลุม่ ต่าง ๆ โดยศึกษาเปรียบเทียบกับประเทศอืน่ ๆ
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รศ.7920 สิง่ ท้าทายและนวัตกรรมในการจัดการเมือง
3 หน่วยกิต
PA.7920 Challenges and Innovation in Urban Management
ศึกษาและวิเคราะห์ประเด็นปัญหาร่วมสมัยทีท่ า้ ทายเมืองใหญ่ในประเทศไทย และทัว่ โลก เช่น
การบริหารเมือง (Urban Governance) การสนับสนุนเรือ่ งทุน การอพยพย้ายถิน่ การจราจร การจ้างงาน ฯลฯ
รวมทั้งศึกษาการเกิดขึ้นของเมือง ความสัมพันธ์ระหว่างเมืองต่าง ๆ แนวคิดในการจัดการเมือง
ทีส่ ำคัญทัว่ โลก เพือ่ แสวงหานวัตกรรมทีใ่ ช้ในการบริหารจัดการเขตเมือง (Urban) นคร (Metropolitan)
และมหานคร (Mega Cities) เช่น แนวคิดเรือ่ งความสามารถในการแข่งขันของเมือง (City Competitiveness)
แนวคิดเรือ่ งการพัฒนาเมืองอย่างยัง่ ยืน (Sustainable Cities) แนวคิดเรือ่ งเมืองไร้สาย (Wireless Cities) ฯลฯ
รศ.7930 สิง่ แวดล้อมของเมืองและโครงสร้างพืน้ ฐาน
3 หน่วยกิต
PA.7930 Urban Environment and Infrastructure
ศึกษาความสำคัญของโครงสร้างพืน้ ฐานและสิง่ แวดล้อมของสังคมเมือง จากมุมมองด้านเทคนิค
สิง่ แวดล้อม การเมือง ประวัตศิ าสตร์และสังคม ศึกษาเกีย่ วกับการบริหาร การพัฒนาและการปรับปรุง
ระบบสาธารณูปโภคและสภาพแวดล้อมของเมือง ซึง่ รวมทัง้ เรือ่ งพลังงานและการติดต่อสือ่ สารโทรศัพท์
ระบบอินเทอร์เน็ตภายในเมือง ระบบคมนาคมขนส่งมวลชน ไฟฟ้า ประปา ของเสีย ทีจ่ อดรถและทีพ่ กั ผ่อน
โรงเรียน โรงพยาบาลและการบริการในชุมชน ประเด็นสำคัญรวมถึงการจัดการกับการเจริญเติบโตของเมือง
ความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม การให้ทุนสนับสนุน การบำรุงรักษา กฎหมายที่เกี่ยวเนื่องกับการบริหาร
งานด้าน วิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
รศ.7940 ความยากจนและกลุม่ ผูด้ อ้ ยโอกาสในเขตเมือง
3 หน่วยกิต
PA.7940 Poverty and Urban Underclass
ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีและสาเหตุของการเกิดขึ้นของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและความยากจนใน
เขตเมืองโดยให้ความสำคัญกับประเด็นในแง่มุมของเศรษฐกิจ สังคมและบทบาททางการเมืองของคน
กลุม่ นีแ้ นวทางการแก้ไข ปัญหาทีเ่ ป็นประสบการณ์ของประเทศต่าง ๆ ทัง้ ในเชิงนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิ
รศ.8800 การฝึกงาน
3 หน่วยกิต
PA.8800 Internship
มุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจและพัฒนาตนเองนอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน
ทั้งในด้านความคิด การตัดสินใจ การวิเคราะห์งานอย่างเป็นระบบ การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ และได้รับ
ประสบการณ์จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจ
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รศ.8900 การศึกษาตามแนวแนะ
3 หน่วยกิต
PA.8900 Directed Studies
นักศึกษาอาจขอศึกษาเพิม่ เติมในหัวข้อทีเ่ กีย่ วข้องกับวิชาของตนเป็นการศึกษาตามแนวแนะก็ได้
วิชาการค้นคว้าอิสระ
รศ.9000 วิชาการค้นคว้าอิสระ
3 หน่วยกิต
PA.9000 Independent Studies
ศึกษาจากประสบการณ์หรือประเด็นปัญหาเกีย่ วกับสาขาวิชาเอกทีน่ กั ศึกษาเลือกเรียน แล้วใช้
กรอบแนวคิดจากทฤษฎี แนวคิด หรือเทคนิคทีไ่ ด้เรียนมาใช้ โดยอาศัยระเบียบวิธวี จิ ยั ศึกษาปรากฏการณ์
หรือตอบคำถามการวิจยั อย่างเป็นระบบ แล้วเขียนรายงานส่งอาจารย์ทป่ี รึกษา โดยใช้รปู แบบการเขียน
รายงานการวิจยั
หมวดวิชาวิทยานิพนธ์
รศ.9004 วิทยานิพนธ์
PA.9004 Thesis
เทียบเป็นรายวิชาไม่นอ้ ยกว่าหนึง่ ภาคการศึกษา

12 หน่วยกิต
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(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2551)
1. ชือ่ หลักสูตร
หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต
Master of Public and Private Management Program
2. ชือ่ ปริญญา
การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต
รอ.ม.
Master of Public and Private Management
M.P.P.M.
3. หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
4. ปรัชญาของหลักสูตร
มุง่ ผลิตมหาบัณฑิตทางด้านการจัดการเกีย่ วกับภาครัฐและภาคเอกชน ให้มคี วามรูท้ ง้ั ภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบตั ิ สามารถนำไปประยุกต์ใช้กบั งานได้อย่างเหมาะสม รวมทัง้ เป็นผูท้ ม่ี คี ณ
ุ ธรรม ทัง้ นีเ้ นือ่ งจาก
ปัจจุบนั ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนมีความจำเป็นต่อการขับเคลือ่ นประเทศไปสูส่ งั คมแห่งความรู้
(Knowledge-based Society) ที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน จึงจำเป็นที่จะต้องสร้างมหาบัณฑิตที่มีความรู้
ความเข้าใจในองค์ความรูด้ า้ นการจัดการใหม่ๆ มีทกั ษะในเทคนิคการบริหารทัง้ ของภาครัฐและภาคเอกชน
รวมถึงการนำหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการพัฒนาองค์การ ตลอดจนเพื่อเป็นฐานรากในการสร้าง
ความเข้าใจทีด่ แี ละความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเพือ่ การพัฒนาประเทศต่อไป
5. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
5.1 เพือ่ ผลิตมหาบัณฑิตด้านการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ทีม่ คี วามรูแ้ ละความสามารถเกีย่ วกับ
การจัดการสมัยใหม่ ทัง้ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม ในการ
ปฏิบตั งิ านทัง้ ในหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และธุรกิจเอกชนได้
5.2 เพือ่ สร้างผูน้ ำทีม่ คี ณ
ุ ธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ในการจัดการสำหรับ
องค์การในภาครัฐและภาคเอกชน
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5.3 เพือ่ ผลิตมหาบัณฑิตด้านการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ทีส่ ามารถนำความรูไ้ ปสนับสนุน
การพัฒนาประเทศเพือ่ มุง่ สูส่ งั คมแห่งความรู้
5.4 เพือ่ เสริมสร้างความสัมพันธ์ทด่ี รี ะหว่างบุคลากรในภาครัฐและภาคเอกชนโดยมีการแลกเปลีย่ น
ความคิดเห็น ประสบการณ์ ทัศนคติ อันจะนำไปสูค่ วามร่วมมือซึง่ กันและกันในอนาคต
6. หลักการและเหตุผลของการปรับปรุงหลักสูตร
เนื่องจากสภาพแวดล้อมทางด้านการบริหารของประเทศไทยปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงไป
อย่างมาก ดังนัน้ เพือ่ ให้หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิตมีความทันสมัยและสอดคล้อง
กับสภาพแวดล้อมทางการบริหารที่เปลี่ยนแปลงไป คณะรัฐประศาสนศาสตร์จึงเห็นสมควรให้มีการ
ปรับปรุงหลักสูตร และเพือ่ เป็นการเปิดโอกาสให้ผทู้ ส่ี นใจเข้ามาศึกษามากขึน้ โดยให้หลักสูตรมีความ
สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ (สกอ.) ด้วย
คณะรัฐประศาสนศาสตร์จงึ เห็นสมควรให้ปรับปรุงหลักสูตรเสียใหม่ ดังต่อไปนี้
1. ปรับโครงสร้างวิชาใหม่ โดยปรับให้มีจำนวนวิชาลดเหลือ 13 วิชา ซึ่งนักศึกษา
สามารถสำเร็จการศึกษาได้ภายในเวลา 2 ปี เหตุผลทีต่ อ้ งมีการปรับลดจำนวนวิชาลง เนือ่ งจากบางวิชา
มีเนือ้ หาวิชาทีเ่ หลือ่ มซ้อนกัน และบางวิชาสามารถสอดแทรกเข้าไปในวิชาอืน่ ได้ จึงมีการรวมบางวิชา
ทีม่ เี นือ้ หาคล้ายคลึงกันเข้าด้วยกัน
2. มีการเพิม่ วิชาใหม่ทเ่ี ป็นทีส่ นใจในปัจจุบนั และมีความสำคัญในยุคทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง
และความไม่แน่นอนสูง คือ วิชาการจัดการภาวะวิกฤตและความเสีย่ ง (Risk and Crisis Management)
3. ปรับเนื้อหาวิชาให้มีความสอดคล้องกับยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
และเพือ่ ตอบสนองความต้องการขององค์การ
4. เพิ่มวิชาการฝึกงาน เพื่อให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์และเรียนรู้ภาคปฏิบัติจาก
หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน
7. คุณสมบัตขิ องผูเ้ ข้าศึกษา
(1)สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาใดสาขาหนึ่ง จากสถาบันการศึกษาของรัฐบาล
หรือเอกชน ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ ซึง่ ก.พ. หรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองวิทยฐานะ
(2)มีประสบการณ์การทำงาน ให้เป็นไปตามประกาศของสถาบัน
8. หลักสูตร
8.1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต
8.2 โครงสร้างหรือองค์ประกอบของหลักสูตร
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หลักสูตรแบ่งการศึกษาออกเป็น 2 แผน คือ แผน ก2 และแผน ข
หมวดวิชา
แผน ก2
แผน ข
1 หมวดวิชาเสริมพืน้ ฐาน
15 หน่วยกิต (ไม่นบั หน่วยกิต) 15 หน่วยกิต (ไม่นบั หน่วยกิต)
2 หมวดวิชาหลัก
12 หน่วยกิต
18 หน่วยกิต
3 หมวดวิชาเอก
15 หน่วยกิต
18 หน่วยกิต
4 วิชาการค้นคว้าอิสระ
3 หน่วยกิต
5 สอบประมวลความรู(้ โดยข้อเขียน)
สอบ
สอบ
6 วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
รวม
39 หน่วยกิต
39 หน่วยกิต
8.3 รายวิชา
8.3.1 หมวดวิชาเสริมพืน้ ฐาน เป็นวิชาไม่นบั หน่วยกิต และไม่นำมาคำนวณแต้มรวมเฉลีย่
นักศึกษาที่จะต้องลงทะเบียนเรียนวิชาเสริมพื้นฐาน ได้แก่ นักศึกษาภาคปกติที่ผ่านการทดสอบวิชา
ภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตามประกาศของสถาบัน และไม่เคยศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์หรือเคยศึกษาแต่มี
ผลการศึกษาต่ำกว่าทีส่ ถาบันกำหนด นักศึกษาจะต้องเรียนวิชาเสริมพืน้ ฐาน จำนวน 15 หน่วยกิต วิชาต่างๆ
ในหมวดวิชาเสริมพืน้ ฐานมีดงั ต่อไปนี้
* 1) สพ.4000 พืน้ ฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา
3 หน่วยกิต
ND.4000 Foundation Graduate Studies
*2) ภส.4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา 3 หน่วยกิต
LC 4001 Reading Skills Development in English for Graduate Studies
*3) ภส. 4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
3 หน่วยกิต
LC 4002 Integrated English Language Skills Development
* 4) ภส.4011 การซ่อมเสริมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
3 หน่วยกิต
LC.4011 Remedial English Language Skills for Graduate Studies
* 5) ภส.4012 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ 3 หน่วยกิต
LC.4012 Remedial Integrated English Language Skills Development
* 6) รอ.4000 ความรูเ้ บือ้ งต้นทางคอมพิวเตอร์
3 หน่วยกิต
PP.4000 Introduction to Computer Based Information System
หมายเหตุ:* 1. เงือ่ นไขการเรียนให้เป็นไปตามประกาศของสถาบัน
2. การยกเว้นไม่ต้องเรียนวิชาใดในหมวดวิชาเสริมพื้นฐานให้เป็นไป
ตามเกณฑ์ที่สถาบันกำหนด
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8.3.2 หมวดวิชาหลัก หมายถึง วิชาที่มุ่งให้นักศึกษามีพื้นฐานทางทฤษฎี แนวคิด
และเครือ่ งมือในการศึกษาวิเคราะห์ปญ
ั หา นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาต่อไปนี้ 12 หน่วยกิต สำหรับแผน
ก2 และ 18 หน่วยกิต สำหรับแผน ข
1) รอ.6000 ระบบการเมือง และระบบสังคม
3 หน่วยกิต
PP.6000 Political and Social Systems
2) รอ.6001 เศรษฐศาสตร์สำหรับการจัดการ
3 หน่วยกิต
PP.6001 Economics for Management
3) รอ.6002 การวิจยั ทางการจัดการ
3 หน่วยกิต
PP.6002 Management Research
4) รอ.6003 การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
3 หน่วยกิต
PP.6003 Public and Private Sector Management
5) รอ.6004 องค์การสมัยใหม่
3 หน่วยกิต
PP.6004 Modern Organizations
6) รอ.6005 ระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการ
3 หน่วยกิต
PP.6005 Information Systems for Management
8.3.3 หมวดวิชาเอก (เลือกเรียน 15 หน่วยกิต สำหรับแผน ก2 และ 18 หน่วยกิต สำหรับแผน ข)
*1) รอ.7000 การจัดการเชิงกลยุทธ์
3 หน่วยกิต
PP.7000 Strategic Management
*2) รอ.7001 การบริหารและการพัฒนาทุนมนุษย์ยคุ ใหม่
3 หน่วยกิต
PP.7001 Human Capital Management and Development
*3) รอ.7002 การจัดการการเงิน
3 หน่วยกิต
PP.7002 Financial Management
4) รอ.7003 การบัญชีบริหาร
3 หน่วยกิต
PP.7003 Management Accounting
*5) รอ.7004 การจัดการการตลาด
3 หน่วยกิต
PP.7004 Marketing Management
6) รอ.7005 การจัดการภาวะวิกฤตและความเสีย่ ง
3 หน่วยกิต
PP.7005 Risk and Crisis Management
7) รอ.8800 การฝึกงาน
3 หน่วยกิต
PP.8800 Internships
8) รอ.8900 การศึกษาตามแนวแนะ
3 หน่วยกิต
PP.8900 Directed Studies
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หมายเหตุ วิชา รอ.7000, รอ.7001, รอ.7002 และ รอ.7004 เป็นวิชาเอกบังคับทีก่ ำหนดให้
นักศึกษาทุกคนต้องเรียน
8.3.4 วิชาการค้นคว้าอิสระ
1) รอ.9000 การค้นคว้าอิสระ
3 หน่วยกิต
PP.9000 Independent Study
8.3.5 หมวดวิทยานิพนธ์ (Thesis)
1) รอ.9004 วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
PP.9004 Thesis
9. สาระสังเขป
สาระสังเขปรายวิชาและข้อกำหนดเกีย่ วกับบุพวิชาต่างๆ ของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ดังต่อไปนี้
หมวดวิชาเสริมพืน้ ฐาน
สพ.4000 พืน้ ฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา
3 หน่วยกิต
ND.4000 Foundation for Graduate Studies
แนะนำการเมืองและการปกครอง เศรษฐกิจไทย ธุรกิจไทย สังคมไทย จริยธรรมของนักบริหาร
จริยธรรมทางวิชาการ การพัฒนาบุคลิกภาพ สุขภาพกาย สุขภาพจิต รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ภาษาไทยเพือ่ การสือ่ สาร การเขียนรายงานทางวิชาการ และเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนา
*ภส. 4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
3 หน่วยกิต
*LC 4001 Reading Skills Development in English for Graduate Studies
สร้างเสริมความรู้พื้นฐานด้านไวยากรณ์ที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาทักษะการอ่าน เช่น การศึกษา
ประเภทของประโยค การหาแกนหลักและส่วนขยายของประโยค เพื่อนำไปสู่การเรียนรู้และพัฒนา
ทักษะการอ่านงานเขียนทางวิชาการ เช่น ตำรา บทความวิชาการ โดยเน้นการพัฒนาทักษะการอ่าน
เพื่อจับใจความสำคัญ เพื่อหาข้อสรุป การตีความประโยค การเดาความหมายของคำศัพท์จากบริบท
การอ่านแบบข้ามเพื่อหาข้อมูลเฉพาะ การหาความสัมพันธ์ของประโยคและย่อหน้าในงานเขียน
และการอ่านเชิงวิเคราะห์
*ภส. 4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ 3 หน่วยกิต
*LC 4002 Integrated English Language Skills Development
เนื้อหาและกิจกรรมเน้นการบูรณาการทักษะทั้ง 4 ทักษะ คือ การฟัง การพูด การอ่าน
และการเขียนเชิงวิชาการเบือ้ งต้น
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*ภส. 4011 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
3 หน่วยกิต
*LC 4011 Remedial Reading Skills Development in English for Graduate Studies
ฝึกทักษะและกลยุทธการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการทีน่ กั ศึกษาได้ศกึ ษามาก่อนแล้วในวิชา ภส.
4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา เพิ่มเติม ทั้งนี้นักศึกษาจะได้รับ
การฝึกฝนในลักษณะเฉพาะบุคคลมากขึน้
*ภส. 4012 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
3 หน่วยกิต
*LC 4012 Remedial Integrated English Language Skills Development
ฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเพิ่มเติมและซ่อมเสริมทักษะดังกล่าวสำหรับ
นักศึกษาที่ยังบกพร่องในการเรียนวิชา ภส. 4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
เพื่อปรับปรุงความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ด้วยการสอนและฝึกในลักษณะ
เฉพาะบุคคล
** รอ.4000 ความรูเ้ บือ้ งต้นทางคอมพิวเตอร์
3 หน่วยกิต
** PP.4000 Introduction to Computer Based Information Systems
ศึกษาความรูเ้ บือ้ งต้นด้านคอมพิวเตอร์ และทักษะการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์
เช่น การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อสืบค้นข้อมูลในการจัดทำรายงาน การใช้แอพพลิเคชั่นต่างๆ ผ่านเว็บ
การใช้โปรแกรมสเปรดชีท โปรแกรมการนำเสนอผลงาน (presentation) โปรแกรมการจัดทำฐานข้อมูล
(database) และโปรแกรมทางสถิตเิ พือ่ ใช้ในงานวิจยั

-----------------------------------------------------* เป็นวิชาเสริมพืน้ ฐานตามหลักสูตรของคณะภาษาและการสือ่ สาร
** การยกเว้นไม่ตอ้ งเรียนวิชาใดในหมวดวิชาเสริมพืน้ ฐาน ทัง้ นีใ้ ห้เป็นไปตามประกาศของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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รอ.6000 ระบบการเมือง และระบบสังคม
3 หน่วยกิต
PP.6000 Political and Social Systems
ศึกษาทฤษฎีวา่ ด้วยการเมือง และสังคม การพัฒนาการเมืองในระบบการเมืองแบบประชาธิปไตย
พรรคการเมือง การมีส่วนร่วมทางการเมือง การเมืองภาคประชาชน และการเมืองท้องถิ่น การศึกษา
เกี่ยวกับสถาบัน กลไก รัฐธรรมนูญ และกฎหมายสำคัญๆ ที่มีผลต่อระบบการเมืองและสังคมไทย
โครงสร้ า งสั ง คมและวั ฒ นธรรมไทย เอกลั ก ษณ์ ข องสั ง คมไทย การเปลี ่ ย นแปลงทางสั ง คม
สภาพปัญหาและทางออกของการพัฒนาสังคมไทย
รอ.6001 เศรษฐศาสตร์สำหรับการจัดการ
3 หน่วยกิต
PP.6001 Economics for Management
ศึกษาหลักเศรษฐศาสตร์สำหรับการจัดการ และหลักเกณฑ์ทางเศรษฐศาสตร์ทช่ี ว่ ยตัดสินใจ
ทางธุรกิจ เช่น การประมาณการอุปสงค์ตอ่ สินค้าบริการ การประมาณการการผลิต การวิเคราะห์ตน้ ทุน
ในการผลิต การกำหนดราคาสินค้าและการวิเคราะห์ความเสี่ยงทางธุรกิจ และศึกษาถึงกลไกที่สำคัญ
ต่างๆ ในระบบเศรษฐกิจ เช่น ระบบการเงิน ตลาดการเงิน ตลาดเงินตลาดทุนเครือ่ งมือของนโยบายการเงิน
รวมถึงผลกระทบของระบบการเงิน และนโยบายการเงินต่อภาคธุรกิจ ตลอดจนเน้นศึกษาถึงบทบาท
ของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจและนโยบายเศรษฐกิจต่างๆ เช่น นโยบายการคลัง นโยบายการเงิน
และนโยบายอัตราแลกเปลี่ยน การใช้เครื่องมือทางการคลังเพื่อส่งเสริมการออมและการลงทุน ตลอด
ผลกระทบของนโยบายและมาตรการเหล่านีต้ อ่ ระดับราคา อัตราดอกเบีย้ เงินทุนไหลเข้าออกระหว่างประเทศ
และความสามารถในการแข่งขันของระบบเศรษฐกิจ
รอ.6002 การวิจยั ทางการจัดการ
3 หน่วยกิต
PP.6002 Management Research
ศึกษาแนวคิด และวัตถุประสงค์ของการวิจยั ทางการจัดการ การวิจยั ในรูปแบบต่างๆ ทีน่ ยิ มใช้
ในงานวิจัยทางการจัดการ เปรียบเทียบความมุ่งหมายของการวิจัยประยุกต์ทางการจัดการที่แตกต่าง
จากการวิ จ ั ย บริ ส ุ ท ธิ ์ และการวิ จ ั ย ทางสั ง คมศาสตร์ ศึ ก ษาขั ้ น ตอนต่ า งๆ ในกระบวนการวิ จ ั ย
ทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ครอบคลุมถึงการกำหนดประเด็นปัญหา การทบทวนวรรณกรรม
การสร้างกรอบแนวคิด การทดสอบสมมติฐานด้วยเครื่องมือเชิงประจักษ์ การออกแบบการวิจัย
การกำหนดประชากรและการสุ่มตัวอย่าง การสร้างมาตรวัด การเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผล
และการวิเคราะห์เพื่อแปรความหมายข้อมูล จริยธรรมการวิจัยและปัญหาการลอกเลียนงานของผู้อื่น
รวมถึงการเขียนรายงานการวิจยั เพือ่ สนับสนุนและใช้ประโยชน์ในการจัดการ
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รอ.6003 การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
3 หน่วยกิต
PP.6003 Public and Private Sector Management
ศึกษาความหมาย แนวความคิด ทฤษฎีว่าด้วยการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน การบริการ
สาธารณะและธุรกิจของเอกชน รวมทั้งภาคประชาชน เปรียบเทียบความแตกต่าง ความคล้ายคลึง
ความสัมพันธ์เชื่อมโยง การประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน หุ้นส่วนระหว่าง
ภาครัฐและภาคเอกชน (Public and Private Partnership) การจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public
Management - NPM) การปฏิรูประบบราชการ แนวคิดการนำเทคนิคการบริหารจากภาคเอกชน
มาใช้ในภาครัฐ และแนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหม่ (New Public Service - NPS)
รอ.6004 องค์การสมัยใหม่
3 หน่วยกิต
PP.6004 Modern Organizations
ศึกษาสิ่งแวดล้อมองค์การ ระบบภายในองค์การ ปัจจัยที่มีผลต่อการออกแบบโครงสร้าง
องค์การ เช่น กลยุทธ์ เทคโนโลยี และขนาด ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างองค์การและประสิทธิผล
ขององค์การ
ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบองค์การสมัยใหม่ เช่น องค์การแห่งความรู้ (The Knowledge
Organization)องค์การเสมือนจริง (Virtual Organization) องค์การสมรรถนะสูง (High Perfor-mance
Organization) วัฒนธรรมองค์การ นวัตกรรมและการเปลีย่ นแปลงองค์การ (Organizational Innovation and Change)
ศึกษาเกีย่ วกับพฤติกรรมขององค์การ (Organizational Behavior) ทฤษฎีแรงจูงใจ (Motivation)
ภาวะผูน้ ำ (Leadership) พฤติกรรมกลุม่ (Group Behavior) และการเมืองในองค์การ
รอ.6005 ระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการ
3 หน่วยกิต
PP.6005 Information System for Management
แนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวทางในการนำระบบ
สารสนเทศมาใช้ (Approaches to Information Systems) ความสัมพันธ์ระหว่างระบบสารสนเทศ
กั บ องค์ ก ารและการจั ด การ ระบบสารสนเทศเชิ ง กลยุ ท ธ์ (Strategic Information Systems)
พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์(e-Commerce)และรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์(e-Government)
ประเภทของระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศที่ใช้ในงานปฏิบัติการ ระบบสารสนเทศ
ทีใ่ ช้ในการทำรายงาน ระบบสารสนเทศเพือ่ สนับสนุนการตัดสินใจ และปัญญาประดิษฐ์การพัฒนาระบบ
สารสนเทศ (Systems Development) จริยธรรม และผลกระทบทางสังคมของระบบสารสนเทศ
องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ซอฟท์แวร์ (Software)
ฐานข้อมูล (Database) และโทรคมนาคมและเครือข่าย (Telecommunications and Networks) ความปลอดภัย
(Security) อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
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รอ.7000 การจัดการเชิงกลยุทธ์
3 หน่วยกิต
PP.7000 Strategic Management
ศึกษาความหมาย แนวความคิดและทฤษฎีการจัดการกลยุทธ์รวมถึงภารกิจ (missions)วัตถุประสงค์
กลยุทธ์ขององค์การ ระบบ และกระบวนการวางแผน (corporate plan) ตัง้ แต่แผน กลยุทธ์จนถึงแผน
ปฏิบตั กิ าร และการปฏิบตั ติ ามแผน การวิเคราะห์และการปรับแผน และการบริหารแผนให้สอดคล้อง
กั บ สภาพแวดล้ อ มศึ ก ษากรณี ศ ึ ก ษาการจั ด การเชิ ง กลยุ ท ธ์ ข องอุ ต สาหกรรมและธุ ร กิ จ ที ่ ส ำคั ญ
รอ.7001 การบริหารและการพัฒนาทุนมนุษย์ยคุ ใหม่
3 หน่วยกิต
PP.7001 Human Capital Management and Development
เนื ้ อ หาของวิ ช าครอบคลุ ม แนวคิ ด ของการบริ ห ารคนตั ้ ง แต่ อ ดี ต ปั จ จุ บ ั น และอนาคต
(Post Knowledge Based Society) ผลของสภาพแวดล้อมที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้าง
ขององค์การ ลักษณะงานทีก่ ระทบต่อคนและการบริหารคน
กลยุทธ์ที่สำคัญในการบริหารทุนมนุษย์ตั้งแต่กลยุทธการวางแผนกำลังคน การสรรหา การ
พัฒนา การให้รางวัลและสิ่งจูงใจ การจัดการผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งกลยุทธ์การเก็บรักษาทุนมนุษย์
ทีม่ คี า่ ไว้ในองค์การ
วิชานี้จะครอบคลุมบทบาทของผู้จัดการทรัพยากรมนุษย์ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งทิศทาง
และแนวโน้มการจัดการทุนมนุษย์ทง้ั ในภาครัฐและภาคเอกชน
รอ.7002 การจัดการการเงิน
3 หน่วยกิต
PP.7002 Financial Management
ศึกษาตลาดการเงิน ตลาดเงิน ตลาดทุน บทบาทและความสำคัญของตลาดทุนต่อภาคธุรกิจ บทบาท
ความสำคัญของการบริหารการเงินขององค์กรทั้งของภาคครัวเรือน ภาคธุรกิจ และภาครัฐบาล
หลักการวิเคราะห์ทางการเงินเพือ่ ประเมินผลทางการเงินของธุรกิจ หลักการระดมทุนทางการเงิน วิธกี าร
ผลกระทบ และประโยชน์ต่อธุรกิจ รวมทั้งหลักการบริหารการลงทุนในหลักทรัพย์ การบริหารความเสีย่ งในการลงทุน
ศึกษาการบริหารการเงินเชิงกลยุทธ์ และการวางแผนทางการเงินเพื่อความสำเร็จ รวมทั้ง
หลักการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ วิธกี าร เหตุผลความจำเป็น ข้อดี ข้อจำกัด รวมทัง้ การระดมทุนโดยการก่อหนี้
การออกตราสารหนี้ กลไก การกำหนดอัตราดอกเบีย้ ข้อดี และข้อจำกัด
ศึกษาหลักการในการตัดสินใจลงทุนในโครงการ การวิเคราะห์โครงการ เครือ่ งมือและตัวชีว้ ดั
ในการตัดสินใจ การบริหารการเงินในระยะสั้น รวมทั้งการบริหารสภาพคล่องทางการเงินของธุรกิจ
หลักการในการบริหารข้อมูลข่าวสารทางการเงินเพือ่ การตัดสินใจทางธุรกิจ
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รอ.7003 การบัญชีบริหาร
3 หน่วยกิต
PP.7003 Management Accounting
ศึกษาแนวคิดและข้อสมมติขั้นมูลฐานทางการบัญชี มาตรฐานการบัญชีและหลักการบัญชีที่
รับรองทั่วไปเพื่อเป็นพื้นฐานในการทำความเข้าใจรายงานการเงิน ซึ่งประกอบด้วย งบดุล งบกำไร
ขาดทุน และงบกระแสเงินสด ตลอดจนศึกษาการนำข้อมูลทางการบัญชีมาใช้ประโยชน์ในการวางแผน
ควบคุมและตัดสินใจ ได้แก่ การวิเคราะห์รายงานการเงิน การจัดทำงบประมาณ งบประมาณลงทุนพฤติกรรม
ต้นทุน การวิเคราะห์ตน้ ทุน-ปริมาณ-กำไร การวิเคราะห์ตน้ ทุนเพือ่ การตัดสินใจ การบัญชีตามความรับ
ผิดชอบ การกำหนดต้นทุนผลิตภัณฑ์และการแบ่งสรรค่าใช้จา่ ย ต้นทุนฐานกิจกรรมและต้นทุนมาตรฐาน
รอ.7004 การจัดการการตลาด
3 หน่วยกิต
PP.7004 Marketing Management
ศึกษาแนวถึงกลยุทธ์ในการกำหนดนโยบายทางด้านการตลาด ว่าด้วยเรื่อง ราคา (Price)
สถานที่ (Place) การส่งเสริม (Promotion) ทั้งนี้ภายใต้การพิจารณาถึงตลาดการค้าในประเทศ
ระหว่างภาครัฐและเอกชน และตลาดการค้าต่างประเทศซึ่งรวมถึงการศึกษาปัญหาและอุปสรรค
ที่เกิดขึ้นจากพฤติกรรมและทัศนคติของผู้บริโภค ผลกระทบจากกฎหมายต่างๆ และข้อกำหนดต่างๆ
ขององค์การค้าโลก (World Trade Organization) และผลจาก FTA ทีม่ ตี อ่ การตลาดของไทย ตลอดจน
เทคนิคของการบริหารการตลาดตามสถานการณ์ผนั แปรต่างๆ ด้วย
รอ.7005 การจัดการภาวะวิกฤตและความเสีย่ ง
3 หน่วยกิต
PP.7005 Risk and Crisis Management
ศึกษาเกีย่ วกับแนวคิดและกระบวนการในการจัดการภาวะวิกฤตและความเสีย่ งในภาครัฐและ
ภาคเอกชนโดยพิจารณาตัวแบบการจัดการในลักษณะองค์รวม เนื้อหาหลักครอบคลุมถึงวิกฤตการณ์
และความเสี่ยงในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ ศึกษาแนวทางและกลยุทธ์การจัดการภาวะวิกฤต
ซึ่งเป็นผลมาจากพลวัตการเปลี่ยนแปลงและความผันผวนทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกองค์การ
ศึกษากระบวนการวางแผนจัดการวิกฤตการณ์โดยบูรณาการแนวคิดกับการปฏิบตั กิ ารวิเคราะห์สถานการณ์
และกรณีศึกษาทั้งในและต่างประเทศ และการสังเคราะห์บทเรียนเพื่อแสวงหาโอกาสและแนวทาง
ป้องกันแก้ไขจากภาวะวิกฤตและความเสีย่ ง
รอ.8800 การฝึกงาน
3 หน่วยกิต
PP.8800 Internships
มุง่ เน้นให้นกั ศึกษามีความรูค้ วามเข้าใจและพัฒนาตนเองนอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน
ทัง้ ในด้านความคิด การตัดสินใจ การวิเคราะห์งานอย่างเป็นระบบ การแก้ไขปัญหาต่างๆ และได้รบั
ประสบการณ์จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ
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รอ.8900 การศึกษาตามแนวแนะ
3 หน่วยกิต
PP.8900 Directed Studies
เป็นการสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร (workshop) โดยนักศึกษารวมกลุม่ กันเพือ่ ศึกษาค้นคว้าเรือ่ งที
่น่าสนใจภายใต้คำแนะนำของอาจารย์ โดยเรื่องที่เลือกศึกษาจะเป็นการเขียนกรณีศึกษา การจัดการ
ภาครั ฐ และภาคเอกชนในด้ า นใดด้ า นหนึ ่ ง เป็ น การศึ ก ษาปั ญ หาทางการบริ ห ารและนำเสนอ
กระบวนการแก้ปญ
ั หา หรือศึกษาเพือ่ พิจารณาปัจจัยทีม่ ผี ลต่อความสำเร็จทางการบริหาร หรือนำตัวแบบ
ที่น่าสนใจจากการเรียนรู้จากหลักสูตรไปประยุกต์กับกรณีทางการบริหารที่เป็นจริง ซึ่งในการ
ศึกษาวิชานีน้ กั ศึกษาสามารถกำหนดประเด็นด้วยความคิดริเริม่ ร่วมกันของกลุม่
วิชาการค้นคว้าอิสระ
รอ.9000 การค้นคว้าอิสระ
3 หน่วยกิต
PP.9000 Independent Study
ศึกษาวิจัยปรากฏการณ์หรือประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการบริการของภาครัฐและภาคเอกชน
โดยใช้กรอบความคิดที่เคยศึกษามาในหลักสูตร โดยมุ่งหมายให้นักศึกษามีประสบการณ์ในการวิจัย
ทางการบริหาร และจัดทำรายงานทางการศึกษาอย่างมีมาตรฐาน หรือการใช้หลักวิชาเพื่อวิเคราะห์
และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาในการบริหารของหน่วยงานในเชิงประยุกต์
หมวดวิชาวิทยานิพนธ์
รอ.9004 วิทยานิพนธ์
PP.9004 Thesis
เทียบเป็นรายวิชาไม่นอ้ ยกว่า 1 ภาคการศึกษา

12 หน่วยกิต
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หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
1. ชือ่ หลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
Master of Business Administration Program
2. ชือ่ ปริญญา
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
Master of Business Administration
บธ.ม.
M.B.A.
3. หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ
คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
4. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
คณะบริหารธุรกิจเตรียมตัวนักศึกษาให้สามารถเข้าปฏิบัติงานจัดการและงานบริหารในระดับ
กลางและระดับสูง คณะบริหารธุรกิจมีศักยภาพที่จะจัดการศึกษาที่ครอบคลุมกว้างขวางทางด้านการ
บริหารธุรกิจโดยสนับสนุนให้นกั ศึกษาสามารถสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ มีความรู้
ความสามารถทางบริหารธุรกิจอย่างเชี่ยวชาญเพื่อนำไปประกอบอาชีพด้วยคุณธรรมและบรรษัทภิบาล
และสามารถเชือ่ มโยงความรูท้ างบริหารธุรกิจกับศาสตร์แขนงอืน่ ๆได้เป็นอย่างดี
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตทางด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านทักษะการแก้ไขปัญหา
1.1 เพือ่ ให้นกั ศึกษาสามารถทราบปัญหาและวิเคราะห์สาเหตุหลักของปัญหาในองค์การ
1.2 เพือ่ ให้นกั ศึกษาสามารถแก้ปญ
ั หาขององค์กรได้ทง้ั ระยะสัน้ และระยะยาว
2. ด้านองค์ประกอบต่าง ๆ ของธุรกิจ
2.1 เพือ่ ให้นกั ศึกษามีความรูเ้ พียงพอในด้านต่าง ๆ ของธุรกิจและสามารถนำไปบูรณาการในองค์การได้
2.2 เพือ่ ให้นกั ศึกษาสามารถเชือ่ มโยงองค์ประกอบต่าง ๆ ของธุรกิจ ให้สอดคล้องกับองค์การ
3. ด้านจริยธรรม
3.1 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีจริยธรรมและธรรมาภิบาลทางด้านธุรกิจและสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้สำหรับเป็นแนวปฎิบตั ใิ นการดำเนินธุรกิจ
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3.2 เพือ่ ส่งเสริมให้นกั ศึกษามีความรับผิดชอบต่อสังคมและสามารถริเริม่ การทำกิจกรรมต่างๆ
ทีมคี วามรับผิดชอบต่อสังคม
4. ด้านผูน้ ำเพือ่ การเปลีย่ นแปลง
4.1 เพือ่ ส่งเสริมให้นกั ศึกษามีทกั ษะด้านการวิเคราะห์เชิงปริมาณทักษะด้านการสือ่ สารและ
ความรูค้ วามสามารถทางด้านเทคโนโลยีเ่ พือ่ การเปลีย่ นแปลง
4.2 เพือ่ ส่งเสริมให้นกั ศึกษามีทกั ษะทางด้านความเป็นผูน้ ำเพือ่ สร้างการเปลีย่ นแปลงในองค์การ
หลักการและเหตุผลของการปรับปรุงหลักสูตร
คณะบริหารธุรกิจได้เปิดให้มกี ารเรียนการสอนวิชาบริหารธุรกิจเป็นแห่งแรกของประเทศไทยมาเป็น
เวลากว่า 40 ปีแล้ว ตลอดระยะเวลาดังกล่าวก็ได้มกี ารปรับปรุงเนือ้ หาและโครงสร้างของหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาด การจ้างงาน และสภาพการณ์สง่ิ แวดล้อมเสมอมาหลายครัง้ และทางคณะบริหารธุรกิจได้ทดลองเปิดวิชาใหม่ๆตามความเปลีย่ นแปลงของสภาพแวดล้อมมาโดยตลอดผ่านวิชาการศึกษาเฉพาะ
เรือ่ งทางบริหารธุรกิจ (Selected Topics in Business Administration) โดยระบุหวั ข้อทีศ่ กึ ษาอย่างชัดเจน
ในการปรับปรุงหลักสูตรครัง้ นีไ้ ด้มกี ารปรับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตทางด้าน
ต่างๆ และหมวดวิชาเสริมพืน้ ฐานให้เป็นปัจจุบนั ตลอดจนปรับรหัสวิชาและคำอธิบายรายวิชาให้มคี วามเหมาะสม
และชัดเจนมากยิง่ ขึน้ เพือ่ รองรับการเปลีย่ นแปลงในสาขาบริหารธุรกิจ และเพือ่ ให้เกิดความยืดหยุน่ มากขึน้
5. คุณสมบัตขิ องผูเ้ ข้าศึกษา
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาจากสถาบันการศึกษาทัง้ ในประเทศและ
ต่างประเทศที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองมาตรฐานการศึกษาคุณสมบัติที่นอกเหนือ
จากนีใ้ ห้เป็นไปตามประกาศสถาบัน
6. หลักสูตร
6.1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่นอ้ ยกว่า 48 หน่วยกิต
6.2 โครงสร้างหลักสูตร มี 2 แผน คือ แผน ก(2) และ แผน ข
หมวดวิชา
แผน ก(2)
แผน ข
1. หมวดวิชาเสริมพืน้ ฐาน
(9 หน่วยกิต) ไม่นบั หน่วยกิต (9 หน่วยกิต) ไม่นบั หน่วยกิต
2. หมวดวิชาพืน้ ฐาน
12 - 18 หน่วยกิต
12 - 18 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาหลัก
15 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
4. หมวดวิชาเอก/เลือก
3 - 9 หน่วยกิต
12 - 27 หน่วยกิต
5. วิชาการค้นคว้าอิสระ
3 หน่วยกิต
6. การสอบประมวลความรู้
ด้วยข้อเขียนและปากเปล่า
ด้วยข้อเขียนและปากเปล่า
7. วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
จำนวนหน่วยกิตรวม
ไม่นอ้ ยกว่า 48 หน่วยกิต
ไม่นอ้ ยกว่า 48 หน่วยกิต
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หมายเหตุ : กรณีเลือกเรียน 2 สาขาวิชาเอก จะต้องศึกษาจำนวนหน่วยกิตรวม 57 หน่วยกิต
6.3 รายวิชา
1. หมวดวิชาเสริมพืน้ ฐาน (ไม่นบั หน่วยกิต)
สพ. 4000 วิชาพืน้ ฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา
ภส. 4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
ภส. 4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
ภส. 4011 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
ภส. 4012 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
ภส. 5030 การสือ่ สารภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
บธ. 5080 ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สารทางธุรกิจ
หมายเหตุ 1. การเรียนและยกเว้นการเรียนวิชา สพ.4000 ภส. 4001 ภส. 4002 และ ภส.5030
ให้เป็นไปตามเกณฑ์ของสถาบัน
2. การยกเว้นการเรียนวิชา บธ. 5080 ให้เป็นไปตามประกาศคณะบริหารธุรกิจ
2. หมวดวิชาพืน้ ฐาน เลือกเรียน 12 - 18 หน่วยกิต จากวิชาต่อไปนี้
บธ. 5020 เศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ
บธ. 5030 การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพือ่ การตัดสินใจทางธุรกิจ
บธ. 5060 ประเด็นทางกฎหมายในการดำเนินธุรกิจ
บธ. 5100 การจัดการร่วมสมัย
บธ. 5140 บรรษัทภิบาลและจริยธรรมทางธุรกิจ
บธ. 5300 บัญชีการเงิน
บธ. 5600 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการบริหาร
3. หมวดวิชาหลัก 15 หน่วยกิต
บธ. 6100 การบริหารทรัพยากรมนุษย์และพฤติกรรมองค์การ
บธ. 6200 การบริหารการตลาด
บธ. 6300 บัญชีบริหาร
บธ. 6400 การบริหารการเงิน
บธ. 6500 การบริหารการปฏิบตั กิ าร
4. หมวดวิชาเอก/เลือก
4.1 นักศึกษาแผน ก. (2) จะต้องเรียนวิชาเอก/เลือก จำนวน 3-9 หน่วยกิต
4.2 นักศึกษาแผน ข. จะต้องเรียนวิชาเอก/เลือก จำนวน 12-27 หน่วยกิต โดยนักศึกษาแผน ข.
สามารถเลือกระบุวชิ าเอกดังนี้
(1) เลือกไม่ระบุวชิ าเอก เลือกเรียนวิชาบังคับหรือวิชาเลือกของวิชาเอกต่างๆ จนครบ 48
หน่วยกิต

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

147

(2) เลือกระบุวิชาเอกหนึ่งสาขาเรียนวิชาบังคับหรือวิชาเลือกตามวิชาเอกที่เลือกเรียน
อีก 9 หน่วยกิต และเลือกเรียนวิชาบังคับและวิชาเลือกของวิชาเอกต่างๆ เพิม่ จนครบ 48 หน่วยกิต
(3) เลือกระบุวิชาเอกสองสาขา เรียนวิชาบังคับหรือวิชาเลือกตามวิชาเอกที่เลือกเรียน
อีก 9 หน่วยกิต จำนวนสองสาขารวม 18 หน่วยกิต และเลือกเรียนวิชาบังคับและวิชาเลือกของวิชาเอกต่างๆ
เพิม่ จนครบ 57 หน่วยกิต
รายวิชาและข้อกำหนดในหมวดวิชาเอก/เลือก มีดงั นี้
1. รายวิชาบังคับ กำหนดให้นกั ศึกษาทุกคนต้องเรียนวิชาดังนี้
บธ.8000 นโยบายธุรกิจและการจัดการกลยุทธ์
3 หน่วยกิต
2. รายวิชาในสาขาวิชาเอก มีดงั นี้
2.1 การจัดการ(Management) นักศึกษาทีเ่ ลือกเรียนสาขาวิชานีต้ อ้ งเรียนวิชาในหมวดนีอ้ ย่างน้อย
9 หน่วยกิต
บธ. 7110 การฝึกอบรมและการพัฒนา
3 หน่วยกิต
บธ. 7130 การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการของสถานการณ์และสภาวะแวดล้อม
3 หน่วยกิต
บธ. 7150 เทคโนโลยีและเทคนิคการจัดการ
3 หน่วยกิต
บธ. 7160 การวางแผนองค์การ
3 หน่วยกิต
บธ. 7170 นวัตกรรมและการเปลีย่ นแปลงขององค์การ
3 หน่วยกิต
บธ. 7180 ทฤษฎีองค์การและการพัฒนาองค์การ
3 หน่วยกิต
บธ. 7190 การจัดการโอกาสทางธุรกิจ
3 หน่วยกิต
บธ. 8190 สัมมนาการจัดการ
3 หน่วยกิต
บธ. 880 0 การศึกษาตามแนวแนะ
3 หน่วยกิต
บธ. 8880 การศึกษาเฉพาะเรือ่ งทางบริหารธุรกิจ
3 หน่วยกิต
2.2 การตลาด(Marketing) นักศึกษาทีเ่ ลือกเรียนสาขาวิชานี้ กำหนดให้ตอ้ งเรียนวิชา บธ.7260 และให้
เลือกเรียนวิชาอืน่ ๆ ในหมวดนีอ้ ย่างน้อยอีก 6 หน่วยกิต
บธ. 7200 การบริหารการตลาดอุตสาหกรรม
3 หน่วยกิต
บธ. 7210 พฤติกรรมผูบ้ ริโภค
3 หน่วยกิต
บธ. 7220 การตลาดระหว่างประเทศ
3 หน่วยกิต
บธ. 7230 การบริหารการค้าปลีก
3 หน่วยกิต
บธ. 7240 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
3 หน่วยกิต
บธ. 7250 การตลาดสำหรับการบริการทางการเงิน
3 หน่วยกิต
*บธ. 7260 การวิจยั ตลาด
3 หน่วยกิต
บธ. 7270 การสือ่ สารการตลาด
3 หน่วยกิต
บธ. 7280 การตลาดบริการ
3 หน่วยกิต
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บธ. 7290 การบริหารการตลาดขัน้ สูง
3 หน่วยกิต
บธ. 7570 การบริหารการส่งกำลังบำรุง
3 หน่วยกิต
บธ. 8270 การบริหารแคมเปญโฆษณาและประชาสัมพันธ์
3 หน่วยกิต
บธ. 8280 การตลาดเชิงปฏิสมั พันธ์และกลยุทธ์การส่งเสริมการขาย
3 หน่วยกิต
บธ. 8290 สัมมนาการตลาด
3 หน่วยกิต
บธ. 8800 การศึกษาตามแนวแนะ
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
บธ. 8880 การศึกษาเฉพาะเรือ่ งทางบริหารธุรกิจ
2.3 การบัญชีเพือ่ การบริหาร (Accounting for Management) นักศึกษาทีเ่ ลือกเรียนสาขาวิชานีก้ ำหนด
ให้ตอ้ งเรียนวิชาบธ.7310 และให้เลือกเรียนวิชาอืน่ ๆในหมวดนีอ้ ย่างน้อยอีก 6 หน่วยกิต
บธ. 7300 การวิเคราะห์งบการเงินและรายงานผลการดำเนินงาน
3 หน่วยกิต
*บธ. 7310 ระบบการควบคุมบริหาร
3 หน่วยกิต
บธ. 7320 การบัญชีระหว่างประเทศ
3 หน่วยกิต
บธ. 7330 การวางแผนภาษีอากร
3 หน่วยกิต
บธ. 7340 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
3 หน่วยกิต
บธ. 8390 สัมมนาการบัญชีเพือ่ การบริหาร
3 หน่วยกิต
บธ. 8800 การศึกษาตามแนวแนะ
3 หน่วยกิต
บธ. 8880 การศึกษาเฉพาะเรือ่ งทางบริหารธุรกิจ
3 หน่วยกิต
2.4 การเงิน(Finance) นักศึกษาทีเ่ ลือกเรียนสาขาวิชานีต้ อ้ งเรียนวิชาในหมวดนีอ้ ย่างน้อย 9 หน่วยกิต
บธ. 7250 การตลาดสำหรับการบริการทางการเงิน
3 หน่วยกิต
บธ 7400 หลักทรัพย์ผลตอบแทนคงที่
3 หน่วยกิต
บธ. 7410 ตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงิน
3 หน่วยกิต
บธ. 7420 การบริหารการเงินระหว่างประเทศ
3 หน่วยกิต
บธ. 7430 การบริหารความเสีย่ งทางการเงิน
3 หน่วยกิต
บธ. 7440 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางการเงิน
3 หน่วยกิต
บธ. 7450 วาณิชธนกิจ
3 หน่วยกิต
บธ. 7460 การบริหารการเงินชัน้ สูง
3 หน่วยกิต
บธ. 7470 การวิเคราะห์การลงทุนและการจัดการลงทุน
3 หน่วยกิต
บธ. 7480 ทฤษฎีการจัดการการลงทุนและตลาดทุน
3 หน่วยกิต
บธ. 7490 ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน
3 หน่วยกิต
บธ. 8490 สัมมนาการเงิน
3 หน่วยกิต
บธ. 8800 การศึกษาตามแนวแนะ
3 หน่วยกิต
บธ. 8880 การศึกษาเฉพาะเรือ่ งทางบริหารธุรกิจ
3 หน่วยกิต
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2.5 การบริหารการปฏิบตั กิ าร(Operations Management) ศึกษาทีเ่ ลือกเรียนสาขาวิชานีต้ อ้ งเรียนวิชา
ในหมวดนีอ้ ย่างน้อย 9 หน่วยกิต
บธ. 7500 การศึกษาความเหมาะสมของโครงการ
3 หน่วยกิต
บธ. 7510 แบบจำลองการตัดสินใจสำหรับการบริหารการปฏิบตั กิ าร
3 หน่วยกิต
บธ. 752 0 การบริหารการปฏิบตั กิ ารบริการ
3 หน่วยกิต
บธ. 7530 การบริหารคุณภาพ
3 หน่วยกิต
บธ. 7540 การบริหารโครงการ
3 หน่วยกิต
บธ. 7550 กลยุทธ์ทางด้านการผลิตและการปฏิบตั กิ าร
3 หน่วยกิต
บธ. 7560 การบริหารห่วงโซ่อปุ ทาน
3 หน่วยกิต
บธ. 7570 การบริหารการส่งกำลังบำรุง
3 หน่วยกิต
บธ. 8590 สัมมนาการบริหารการปฏิบตั กิ าร
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
บธ. 8800 การศึกษาตามแนวแนะ
บธ. 8880 การศึกษาเฉพาะเรือ่ งทางบริหารธุรกิจ
3 หน่วยกิต
2.6 ระบบสารสนเทศเพือ่ การบริหาร(Management Information Systems) นักศึกษาทีเ่ ลือกเรียนสาขา
วิชานีต้ อ้ งเรียนวิชาในหมวดนีอ้ ย่างน้อย 9 หน่วยกิต
บธ. 734 0 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
3 หน่วยกิต
บธ. 7620 ระบบฐานข้อมูลเพือ่ การบริหาร
3 หน่วยกิต
บธ. 7630 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศเพือ่ การบริหาร
3 หน่วยกิต
บธ. 764 0 ระบบช่วยการตัดสินใจ
3 หน่วยกิต
บธ. 7650 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
3 หน่วยกิต
บธ. 7660 การจัดการความรู้
3 หน่วยกิต
บธ. 869 0 สัมมนาระบบสารสนเทศเพือ่ การบริหาร
3 หน่วยกิต
บธ. 8800 การศึกษาตามแนวแนะ
3 หน่วยกิต
บธ. 8880 การศึกษาเฉพาะเรือ่ งทางบริหารธุรกิจ
3 หน่วยกิต
2.7 ธุรกิจระหว่างประเทศ(International Business) นักศึกษาทีเ่ ลือกเรียนสาขาวิชานีต้ อ้ งเรียนวิชาใน
หมวดนีอ้ ย่างน้อย 9 หน่วยกิต
บธ. 7020 เศรษฐศาสตร์จลุ ภาคของการแข่งขัน
3 หน่วยกิต
บธ. 7030 นโยบายของรัฐและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
3 หน่วยกิต
บธ. 7220 การตลาดระหว่างประเทศ
3 หน่วยกิต
บธ. 7320 การบัญชีระหว่างประเทศ
3 หน่วยกิต
บธ. 7420 การบริหารการเงินระหว่างประเทศ
3 หน่วยกิต
บธ. 7710 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
3 หน่วยกิต
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บธ. 7730 การจัดการซือ้ ต่างตอบแทน
3 หน่วยกิต
บธ. 7740 การจัดการวัฒนธรรมร่วมและการเจรจาธุรกิจ
3 หน่วยกิต
บธ. 775 0 การจัดการธุรกิจในภาคพืน้ เอเชียแปซิฟกิ
3 หน่วยกิต
บธ. 776 0 การจัดการส่งออกและนำเข้า
3 หน่วยกิต
บธ. 879 0 สัมมนาธุรกิจระหว่างประเทศ
3 หน่วยกิต
บธ. 8800 การศึกษาตามแนวแนะ
3 หน่วยกิต
บธ. 8880 การศึกษาเฉพาะเรือ่ งทางบริหารธุรกิจ
3 หน่วยกิต
นักศึกษาที่มีวิชาเลือกเหลือเมื่อได้เรียนตามข้อกำหนดของวิชาเอกแล้วสามารถลงทะเบียนวิชา
ที่คณะบริหารธุรกิจเปิดสอนหรือวิชาที่ทางคณะบริหารธุรกิจหรือสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ประกาศเป็นวิชาเลือกได้เพิม่ เติมจนครบตามจำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
5. วิชาการค้นคว้าอิสระ 3 หน่วยกิต (สำหรับแผน ข)
บธ. 8900 การค้นคว้าอิสระ : โครงการธุรกิจแบบบูรณาการ
3 หน่วยกิต
6. การสอบประมวลความรู้ ด้วยข้อเขียนและปากเปล่า
7. วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต (สำหรับแผน ก. (2))
12 หน่วยกิต
บธ. 9004 วิทยานิพนธ์
* จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่นอ้ ยกว่า 48 หน่วยกิต *
6.4 คำอธิบายรายวิชา
บธ. 5020 เศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ
3 หน่วยกิต
(BA. 5020 Business Economics)
ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค และมหภาค โดยมุ่งเน้นการนำเอาทฤษฎีมาช่วยในการตัดสินใจ
และการวางแผนธุรกิจ รวมทั้งศึกษาวิเคราะห์กรณีตัวอย่างจากสถานการณ์เศรษฐกิจทั้งประเทศไทย
และต่างประเทศ โดยศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปรทีส่ ำคัญทางเศรษฐกิจ
บธ. 5030 การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพือ่ การตัดสินใจทางธุรกิจ
3 หน่วยกิต
(BA. 5030 Quantitative Analysis for Business Decisions)
ศึกษาวิธีการสถิติและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ เพื่อใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจ วิชานี้เน้นที่
แนวความคิด และการใช้แบบจำลองทางสถิตแิ ละคณิตศาสตร์ในการแก้ปญ
ั หาทางธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
หัวข้อทีศ่ กึ ษารวมถึงการจัดข้อมูลเชิงตัวเลข การแจกแจงความถี่ ความน่าจะเป็น การกระจายของการสุม่
ตัวอย่าง ช่วงความเชือ่ มัน่ การทดสอบสมมติฐาน ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ตัวแบบถดถอยแบบพืน้ ฐาน
และแบบหลายตัวแปร การวิเคราะห์อนุกรมเวลา ตัวแบบเชิงเส้น การวิเคราะห์การตัดสินใจ และหัวข้อที่
สนใจเกีย่ วกับการวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ
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บธ. 5060 ประเด็นทางกฎหมายในการดำเนินธุรกิจ
3 หน่วยกิต
(BA. 5060 Legal Issues in Business)
ประเด็นทางกฎหมายทีม่ คี วามสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจในสภาวการณ์ปจั จุบนั เช่น การทำสัญญา
และนิตกิ รรมกฎหมายเกีย่ วกับนิตบิ คุ คล การจ้างงาน และแรงงาน การเงินและหลักทรัพย์ เช่น การซือ้ ขาย
แลกเปลี่ยนหรือเช่า การทำธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ และเงื่อนไขด้านการเงิน การดำเนินธุรกิจซึ่ง
อาจมีผลกระทบต่อสังคมและสภาวะแวดล้อมทางกฎหมายทีจ่ ะติดตามมา ความขัดแย้งระหว่างวัตถุประสงค์
ทางธุรกิจสิทธิตามกฎหมาย และจริยธรรมของผูบ้ ริหาร
บธ. 5080 ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สารทางธุรกิจ
3 หน่วยกิต(ไม่นบั หน่วยกิต)
(BA. 5080 English for Business Communication)
บูรณาการความรูค้ วามสามารถในการสือ่ สารภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ ซึง่ รวมทัง้ การอ่าน การฟัง
การพูด และการเขียนภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ ตลอดจนพัฒนาทักษะและความสามารถในการสรุป
วิเคราะห์และอภิปรายบทความหรือข้อความทางวิชาการในสาขาต่างๆ ของการบริหารธุรกิจ
บธ. 5100 การจัดการร่วมสมัย
3 หน่วยกิต
(BA. 5100 Contemporary Management)
ทฤษฎี และหลักการทีน่ ำไปสูก่ ารพัฒนากรอบแนวคิดทางการจัดการ เพือ่ พัฒนาองค์การให้เกิด
ความร่วมสมัยที่เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การศึกษา การวางแผน
การจัดสรรทรัพยากรทัง้ ทีจ่ บั ต้องได้ และจับต้องไม่ได้ การจุดประกายความคิด และกระตุน้ ให้เกิดการ
ทุม่ เทในการทำงานด้วยภาวะผูน้ ำ และการควบคุมทีน่ ำไปสูก่ ารสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้กบั
องค์การแบบยัง่ ยืน
บธ. 5140 บรรษัทภิบาลและจริยธรรมทางธุรกิจ
3 หน่วยกิต
(BA. 5140 Corporate Governance and Business Ethics)
บทบาทของกรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ ผูต้ รวจสอบบัญชี ตลาดหลักทรัพย์ และสังคม
ในการเสริมสร้างบรรษัทภิบาล จริยธรรมทางธุรกิจทีผ่ บู้ ริหารพึงจะปฏิบตั ิ ความขัดแย้งของผลประโยชน์
ของฝ่ายต่างๆทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั หลักปฏิบตั ทิ ด่ี ที จ่ี ะช่วยเสริมสร้างบรรษัทภิบาล ความรับผิดชอบต่อ
สังคมของบริษทั
บธ. 5300 บัญชีการเงิน
(BA. 5300 Financial Accounting)
หลักการบัญชี การวิเคราะห์งบการเงิน เพือ่ ประกอบการตัดสินใจลงทุน

3 หน่วยกิต
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บธ. 5600 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการบริหาร
3 หน่วยกิต
(BA. 5600 Information Technology and Management)
พื้นฐานและประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการแข่งขันทางธุรกิจการนำ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการวางกลยุทธ์และการบริหารการพัฒนาระบบสารสนเทศ
และการนำเอาระบบสารสนเทศมาใช้เพือ่ เพิม่ ผลิตผลและประสิทธิภาพขององค์การ
บธ. 6100 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ และพฤติกรรมองค์การ
3 หน่วยกิต
(BA. 6100 Human Resource Management and Organization Behavior)
ทฤษฎีและหลักการเพื่อทำความเข้าใจพฤติกรรมมนุษย์ในการทำงานทั้งในระบบเอกบุคคล
กลุม่ บุคคล และองค์การ รวมทัง้ การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ซึง่ ประกอบด้วยการสรรหาคัดเลือก
การอบรมพัฒนา การเสริมแรงจูงใจให้มพี ฤติกรรมเชิงบวก และการรักษาบุคลากรให้อยูก่ บั องค์การ
บธ.6200 การบริหารการตลาด
3 หน่วยกิต
(BA.6200 Marketing Management)
ปรัชญา และแนวความคิดทางด้านการตลาด การวางแผนการตลาดการกำหนดกลยุทธ์ทาง
การตลาดเพือ่ การเติบโตของธุรกิจ การวิเคราะห์โอกาสทางการตลาด ประเมินความน่าสนใจของตลาด
การกำหนดโปรแกรมการตลาด และการควบคุมการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
บธ. 6300 บัญชีบริหาร
3 หน่วยกิต
(BA. 6300 Management Accounting)
หลักการและปัญหาการใช้ข้อมูลทางบัญชีเพื่อการบริหารธุรกิจ การวิเคราะห์บทบาทของ
บัญชีใน การคิดต้นทุนการผลิต พฤติกรรมต้นทุนเพือ่ การควบคุม การทำงบประมาณ การวางแผนธุรกิจ
การรายงานผล การติดตามและการประเมินผลการดำเนินงานขององค์การ รวมทั้งบทบาทของข้อมูล
ทางการเงินและข้อมูลเชิงปริมาณเพือ่ การตัดสินใจ
บธ.6400 การบริหารการเงิน
3 หน่วยกิต
(BA.6400 Financial Management)
การพัฒนากรอบแนวความคิดในการวิเคราะห์และการบริหารการเงิน การบริหารเงินทุน
และทรัพย์สินระยะยาวของบริษัท การจัดหาเงินทุนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โครงสร้างเงินทุน
รวมถึงนโยบายการปันผลและต้นทุนของเงินทุน
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บธ. 6500 การบริหารการปฏิบตั กิ าร
3 หน่วยกิต
(BA. 6500 Operations Management)
หลักการพืน้ ฐานการบริหารการปฏิบตั กิ ารในการผลิต และการบริการ การวางแผนการวิเคราะห์
ปัญหา และการควบคุมการดำเนินงานโดยสังเขปทัง้ เชิงคุณภาพ และปริมาณ รวมทัง้ กระบวนการผลิต
และการให้บริการ การกำหนดระเบียบ และวิธกี ารในโรงงานและส่วนอืน่ ๆของโครงการ
บธ. 7020 เศรษฐศาสตร์จลุ ภาคของการแข่งขัน
3 หน่วยกิต
(BA. 7020 Microeconomics of Competitiveness)
ปัจจัยเกีย่ วกับความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยวิเคราะห์จากเศรษฐกิจ
ระดับจุลภาค ถึงแม้วา่ นโยบายเศรษฐกิจมหภาค ระบบกฎหมายและการปกครองทีม่ น่ั คงและการลงทุน
ในทรัพยากรมนุษย์และสิ่งปลูกสร้างจะสร้างโอกาสในการแข่งขัน แต่ความมั่งคั่งนั้นสร้างที่ระดับ
เศรษฐศาตร์จลุ ภาค ความสามารถและประสิทธิผลของธุรกิจ ความเข้มแข็งของกลุม่ อุตสาหกรรมและคุณภาพ
ของสิง่ แวดล้อมทางธุรกิจเป็นปัจจัยทีส่ ำคัญทีส่ ดุ ในการกำหนดผลผลิตของประเทศหรือของภูมภิ าค
บุพวิชา บธ. 5020
บธ. 7030 นโยบายของรัฐและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
3 หน่วยกิต
(BA.7030 Government Policies and International Economy)
ความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง และนโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศที่สำคัญด้านเศรษฐกิจ
และภูมริ ฐั ศาสตร์ระหว่างประเทศ และผลกระทบทีจ่ ะมีตอ่ การดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศโดยประเทศ
หรือกลุ่มประเทศที่อาจนำมาศึกษาได้แก่ กลุ่มประเทศอาเซียน และเอเชียแปซิฟิค สหภาพยุโรป
สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญีป่ นุ่ จีน อินเดียประเทศในแถบยุโรปตะวันออกและตะวันออกกลาง
บุพวิชา: บธ. 5020
บธ. 7110 การฝึกอบรมและการพัฒนา
3 หน่วยกิต
(BA.7110 Training and Development)
บทบาท ความสำคัญของการฝึกอบรมและพัฒนาในด้านการบริหารงานบุคคลโดยเน้นเทคนิค
การพัฒนาเอกบุคคล การพัฒนากลุม่ และการพัฒนาองค์การ ตลอดจนการประเมินผลในการฝึกอบรม
และพัฒนา
บุพวิชา : บธ.6100
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บธ. 7130 การเปลีย่ นแปลง และพัฒนาการของสถานการณ์และสภาวะแวดล้อม
3 หน่วยกิต
(BA.7130 Changes and Development of Situation and Environment)
ความเข้าใจในธรรมชาติและความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆของสภาวะแวดล้อม เช่น สภาพ
สังคม การเมือง เศรษฐกิจ กฎหมาย และเทคโนโลยี ซึง่ มีผลกระทบต่อวิวฒ
ั นาการของธุรกิจประเภทต่างๆ
การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงเชิงพลวัตร
ทีจ่ ะส่งผลต่อปัจจัยต่าง ๆ ของสภาวะแวดล้อมในระดับโลก ตลอดจนผลกระทบการเปลีย่ นแปลงซึง่ มีผล
ต่อธุรกิจและการบริหารองค์การ
บธ. 7150 เทคโนโลยีและเทคนิคการจัดการ
3 หน่วยกิต
(BA.7150 Management Technology and Techniques)
เทคนิคการจัดการร่วมสมัยและการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการวางแผน การจัดการองค์การ
การอำนวยการ และการควบคุม การศึกษาเปรียบเทียบเทคนิคการบริหาร เช่น การบริหารแบบมีสว่ นร่วม
การบริหารโดยยึดวัตถุประสงค์ การบริหารแบบกลุม่ คุณภาพ เป็นต้น
บธ. 7160 การวางแผนองค์การ
3 หน่วยกิต
(BA.7160 Corporate Planning)
กำหนดแผนแม่บทโดยวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจขององค์การทัง้ จากภายในและภายนอก
การกำหนดวิสยั ทัศน์ทางธุรกิจ การบูรณาการของกลยุทธ์ธรุ กิจ การวางแผนปฏิบตั กิ าร และการวางแผน
กำลังคน ทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว
บธ. 7170 นวัตกรรม และการเปลีย่ นแปลงขององค์การ
3 หน่วยกิต
(BA.7170 Organizational Innovation and Change)
ศึกษาถึงปัจจัยทีก่ อ่ ให้เกิดนวัตกรรมขององค์การ ทีม่ า และประเภทของนวัตกรรม รวมทัง้ การนำ
นวัตกรรมไปสูก่ ารสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันขององค์การ ศึกษาการจัดการหลักการและแนวปฏิบตั ิ
การเปลีย่ นแปลงขององค์การเพือ่ รับมือกับการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ตลอดเวลา
บธ. 7180 ทฤษฎีองค์การและการพัฒนาองค์การ
3 หน่วยกิต
(BA. 7180 Organization Theories and Organization Development)
ทฤษฎี และวิธีพัฒนาองค์การเชิงประยุกต์ การปรับองค์การโครงสร้างและระบบการทำงาน
ภายในให้เหมาะสมกับสภาพการแข่งขันทางธุรกิจมุง่ เน้นให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารงานความ
ยืดหยุน่ และ ความรวดเร็วในการตอบสนองต่ออุปสงค์ของตลาดทีเ่ ปลีย่ นแปลงตลอดเวลารวมทัง้ การพัฒนา
และรักษาความได้เปรียบในการแข่งขันขององค์การ
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บธ. 7190 การจัดการโอกาสทางธุรกิจ
3 หน่วยกิต
(BA.7190 Business Opportunity Management)
การประเมินสภาวการณ์ที่เอื้ออำนวยต่อการขยายตัวของธุรกิจ ปัจจัยสนับสนุนและข้อจำกัด
ภายนอกและภายใน การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโอกาสและการวิเคราะห์ความเสี่ยง การวางแผน
โครงการเพือ่ การดำเนินการและการควบคุมการปฏิบตั กิ าร ตลอดจนการประเมิน ผลโครงการในขัน้ ต่างๆ
บธ. 7200 การบริหารการตลาดอุตสาหกรรม
3 หน่วยกิต
(BA. 7200 Industrial Marketing Management)
ลักษณะสำคัญของตลาดอุตสาหกรรม พฤติกรรมการบริโภคของอุตสาหกรรม การวางแผน
การตลาดของอุตสาหกรรม และการประเมินผลการตลาดอุตสาหกรรม
บุพวิชา : บธ.6200
บธ. 7210 พฤติกรรมผูบ้ ริโภค
3 หน่วยกิต
(BA.7210 Consumer Behavior)
พฤติกรรมผูบ้ ริโภค เน้นการใช้วชิ าพฤติกรรมศาสตร์แขนงต่างๆได้แก่ มานุษยวิทยา จิตวิทยาสังคม
และสังคมวิทยาเพือ่ อธิบายกระบวนการตัดสินใจและปัจจัยสำคัญทีม่ ผี ลกระทบต่อการตัดสินใจของผูบ้ ริโภค
บุพวิชา : บธ.6200
บธ. 7220 การตลาดระหว่างประเทศ
3 หน่วยกิต
(BA.7220 International Marketing)
การวิเคราะห์แนวความคิด ประเด็น และวิธกี ารทำการตลาดของสินค้าในต่างประเทศ โดยเน้นที่
โอกาสและอุปสรรคของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจระหว่างประเทศ กลยุทธ์การตลาดระหว่างประเทศ
และเทคนิคการจัดการตลาดระหว่างประเทศ
บุพวิชา : บธ. 620
บธ. 7230 การบริหารการค้าปลีก
3 หน่วยกิต
(BA. 7230 Retail Management)
ความสำคัญของธุรกิจค้าปลีกในช่องทางการจัดจำหน่าย การแสวงหาโอกาสในธุรกิจค้าปลีก
รูปแบบองค์การค้าปลีกทีท่ นั สมัย เทคโนโลยีใหม่ในการค้าปลีก และอำนาจการต่อรองของร้านค้าปลีก
การวางแผน การบริหาร และการควบคุมธุรกิจค้าปลีก ความสัมพันธ์ของธุรกิจร้านค้าปลีกกับคูค่ า้ อืน่ ๆ
ในห่วงโซ่อปุ ทาน
บุพวิชา : บธ. 6200
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บธ. 7240 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
3 หน่วยกิต
(BA. 7240 New Product Development)
ขัน้ ตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสูต่ ลาด จากการศึกษาโอกาสและความเป็นไปได้ การสร้าง
แนวความคิดผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ การวิเคราะห์ลกั ษณะผลิตภัณฑ์ และการประเมินผลแนวความคิด
การประมาณการยอดขาย และการวิเคราะห์การเงิน ขัน้ ตอนการออกแบบและพัฒนาการทดลองการใช้จริง
และการทดสอบตลาด รวมทัง้ ขัน้ ตอนการวางตลาด
บุพวิชา บธ. 6200
บธ. 7250 การตลาดสำหรับการบริการทางการเงิน
3 หน่วยกิต
(BA. 7250 Marketing for Financial Services)
แนวทางกลยุทธ์การตลาดสำหรับธุรกิจบริการทางการเงินประเภทต่างๆ เช่น ธนาคารพาณิชย์
บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ และบริษัทประกันภัย การประยุกต์ส่วนประสมทางการตลาดกับ
ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน เช่น การปล่อยสินเชื่อ การรับฝาก วาณิชธนกิจ การค้าหลักทรัพย์
หลักทรัพย์ผลตอบแทนคงที่ ตราสารอนุพนั ธ์ ฯลฯ การตลาดสำหรับนวัตกรรมการบริการทางการเงิน
บุพวิชา บธ. 6200 และ บธ. 6400
บธ. 7260 การวิจยั ตลาด
3 หน่วยกิต
(BA. 7260 Marketing Research)
แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการวิจัย รวมถึงการกำหนดปัญหา คำถามในการวิจัย การเก็บข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูล รวมทัง้ การนำเสนอผลการวิจยั เพือ่ ช่วยในการแก้ปญ
ั หา และตัดสินใจทางการตลาด
ให้ได้สมั ฤทธิผ์ ล
บุพวิชา : บธ.6200
บธ. 7270 การสือ่ สารการตลาด
3 หน่วยกิต
(BA. 7270 Marketing Communications)
แผนการสือ่ สารการตลาดแบบบูรณาการ บทบาทของการสือ่ สารการตลาดในการวางแผนการตลาด
วัตถุประสงค์ทางการตลาดและวัตถุประสงค์ทางการสื่อสาร การวางงบประมาณ ลักษณะสำคัญของ
เครือ่ งมือสือ่ สารการตลาดประเภทต่างๆ การโฆษณา การตลาดโดยไม่ผา่ นคนกลาง การประชาสัมพันธ์
และการให้ขา่ ว การส่งเสริมการขายและการใช้พนักงานขายการประเมินผลแผนสือ่ สารการตลาดแบบบูรณาการ
บุพวิชา : บธ.6200
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บธ. 7280 การตลาดบริการ
3 หน่วยกิต
(BA. 7280 Service Marketing)
ลักษณะของธุรกิจบริการ การเปรียบเทียบการตลาดการบริการกับการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์
พฤติกรรมผู้บริโภคในการบริการ ปัจจัยในการประเมินคุณภาพการบริการ การประยุกต์กลยุทธ์
ส่วนประสมทางการตลาดสำหรับการบริการ
บุพวิชา : บธ.6200
บธ. 7290 การบริหารการตลาดขัน้ สูง
3 หน่วยกิต
(BA. 7290 Advanced Marketing Management)
หัวข้อและกรณีศึกษาต่างๆทางการตลาด เช่น การวิจัยตลาด การตลาดสำหรับอุตสาหกรรม
พฤติกรรมผูบ้ ริโภค การตลาดระหว่างประเทศ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การสือ่ สารการตลาด การตลาด
บริการ ฯลฯ
บุพวิชา : บธ.6200
บธ. 7300 การวิเคราะห์งบการเงินและรายงานผลการดำเนินงาน
3 หน่วยกิต
(BA. 7300 Analysis of Financial Statements and Performance Reports)
การวิเคราะห์งบการเงินและรายงานผลการดำเนินงาน ในมุมมองของผูใ้ ช้ขอ้ มูลจากงบการเงินของ
บริษทั และในมุมมองของผูบ้ ริหารของบริษทั เครือ่ งมือ ตัวแบบและวิธกี ารสำหรับการวิเคราะห์งบการเงิน
บุพวิชา บธ. 6300
บธ. 7310 ระบบการควบคุมบริหาร
3 หน่วยกิต
(BA. 7310 Management Control Systems)
แนวคิดการวางแผนควบคุมติดตามผลและการประเมินผลการดำเนินการ โดยใช้หลักการบริหาร
ตามความรับผิดชอบ กระบวนการนำแผนกลยุทธ์ไปใช้วางแผน จัดทำแผนงาน และงบประมาณ รวมทัง้
ศึกษาผลกระทบของระบบการควบคุมบริหารต่อพฤติกรรมในองค์การ การประเมินปัจจัยแห่งความสำเร็จ
และความได้เปรียบในการแข่งขันขององค์การ
บุพวิชา บธ. 6300
บธ. 7320 การบัญชีระหว่างประเทศ
3 หน่วยกิต
(BA. 7320 International Accounting)
วิวัฒนาการทางทฤษฏีบัญชีและปฏิบัติการบัญชีการเงินระหว่างประเทศ การบัญชีสำหรับ
ธุรกรรมที่เป็นเงินตราต่างประเทศและการเปลี่ยนแปลงระดับราคา การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
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การบัญชีสำหรับการป้องกันความเสี่ยง การบริหารและควบคุมองค์การของธุรกิจระหว่างประเทศ
การงบประมาณและการวัดผลงานธุรกิจระหว่างประเทศ การภาษีอากรและหลักการคิดราคาโอนสินค้า
ระหว่างประเทศ การวิเคราะห์งบการเงินระหว่างประเทศ
บุพวิชา บธ. 6300
บธ. 7330 การวางแผนภาษีอากร
3 หน่วยกิต
(BA. 7330 Tax Planning)
หลักการและนโยบายภาษีสำหรับบริษทั การวิเคราะห์การบัญชีภาษีการบริหารและวางแผนภาษี
เงินได้ของบริษทั นโยบายรัฐบาลเกีย่ วกับการภาษีสำหรับบริษทั และผูถ้ อื หุน้ ในการก่อตัง้ การดำเนินการ
การปันผลกำไร การปิดกิจการและขายทอดตลาด การปรับปรุงหนี้ และการร่วมทุนในองค์การอื่นๆ
บุพวิชา บธ. 5300
บธ. 7340 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
3 หน่วยกิต
(BA. 7340 Accounting Information Systems)
หลักการประมวลผลธุรกรรม กระบวนการธุรกิจ และการควบคุมภายใน การศึกษาวงจรรายได้
วงจรการผลิตสินค้า วงจรค่าใช้จา่ ยรวมถึงกระบวนการจัดซือ้ และการจ่ายเงินสด การประมวลค่าตอบแทน
และการบัญชีสนิ ทรัพย์ถาวร ระบบบัญชีแยกประเภททัว่ ไป การจัดทำรายงานทางการเงินและรายงาน
เพื่อการบริหาร การควบคุมและการตรวจสอบระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ รวมทั้ง
ระบบการวางแผนการใช้ทรัพยากรขององค์กรและ ระบบการค้าอิเลคโทรนิกส์
บุพวิชา บธ. 6300
บธ. 7400 หลักทรัพย์ผลตอบแทนคงที่
3 หน่วยกิต
(BA. 7400 Fixed Income Securities)
กรอบการประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ชนิดผลตอบแทนคงทีอ่ ย่างเหมาะสมกรอบในการประเมินมูลค่า
จะนำมาใช้ในเรือ่ งของโครงสร้างดอกเบีย้ และมูลค่าของสินทรัพย์แบบมีผลตอบแทนคงทีใ่ นโครงสร้าง
ทีซ่ บั ซ้อน และมีตราสารอนุพนั ธ์แฝงอยู่ รวมถึงพันธบัตรชนิดทีส่ ามารถเรียกซือ้ คืนก่อนถึงกำหนด (callable
bonds) และชนิดที่มีสิทธิในการขายตามเวลา และราคาที่ได้ตกลงไว้ (puttable bonds),หลักทรัพย์
ทีใ่ ช้อสังหาริมทรัพย์คำ้ ประกัน (mortgage-backed securities), หลักทรัพย์ทใ่ี ช้สนิ ทรัพย์คำ้ ประกัน (assetbacked securities) และพันธบัตรแปลงสภาพ (convertible bonds) การประเมินมูลค่าของตราสาร
อนุพนั ธ์ทเ่ี กีย่ วกับอัตราดอกเบีย้
บุพวิชา บธ. 6400
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บธ. 7410 ตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงิน
3 หน่วยกิต
(BA 7410 Financial Derivatives)
ความรูใ้ นเชิงวิเคราะห์ทง้ั ในด้านทฤษฏี และด้านกลไกการทำงานของตราสารอนุพนั ธ์ โดยใช้
ตัวอย่างทัง้ เชิงคณิตศาสตร์และเชิงตัวเลขเพือ่ พัฒนาความเข้าใจในเรือ่ งราวของตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงิน
ให้มากยิง่ ขึน้ หลักการพืน้ ฐานของตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงินประเภทต่าง ๆ ได้แก่ สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า
ฟิวเจอร์ (futures) และฟอร์เวิรด์ (forward), สัญญาสวอป (swaps), และสิทธิในการซือ้ หรือขายหุน้ สามัญ
(options) แนวคิดในเรือ่ งกลยุทธ์การซือ้ ขาย และการป้องกันความเสีย่ งโดยใช้ตราสารอนุพนั ธ์
บุพวิชา บธ. 6400
บธ. 7420 การบริหารการเงินระหว่างประเทศ
3 หน่วยกิต
(BA.7420 International Financial Management)
สภาพแวดล้อม และปัญหาในการบริหารการเงินของธุรกิจระหว่างประเทศ เช่น ระบบการ
กำหนดอัตราแลกเปลีย่ น ตลาดเงินระหว่างประเทศ แหล่งเงินทุนสำหรับผูส้ ง่ ออก ผูน้ ำเข้า และผูล้ งทุน
ระหว่างประเทศ การบริหารความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการเปลีย่ นแปลงของอัตราแลกเปลีย่ นการบริหารสินทรัพย์
และหนีส้ นิ และโครงสร้างของเงินทุน
บุพวิชา: บธ. 6400
บธ. 7430 การบริหารความเสีย่ งทางการเงิน
3 หน่วยกิต
(BA. 7430 Financial Risk Management)
ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเงินและวิธกี ารสร้างตัวแบบอันเป็นองค์ประกอบทีส่ มบูรณ์แบบสำหรับการ
บริหารความเสีย่ งด้วยหลักการทางคณิตศาสตร์ ตัวแบบทางคณิตศาสตร์สำหรับการบริหารความเสีย่ งภัยตราสาร
อนุพนั ธ์ หลักการปลอดกำไรตัวแบบการประเมินมูลค่าสำหรับหนึง่ และมากกว่าหนึง่ ระยะเวลาการประเมิน
มูลค่าตราสารอนุพนั ธ์ การประยุกต์ใช้การประเมินมูลค่ากระแสเงินสดทีม่ คี วามไม่แน่นอนตัวแบบทีส่ มบูรณ์
และไม่สมบูรณ์และการประยุกต์ใช้กบั การบริหารความเสีย่ งทีม่ คี วามซับซ้อนและสินค้าทางประกันภัย
บุพวิชา บธ. 6400
บธ.7440 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางการเงิน
3 หน่วยกิต
(BA. 7440 Quantitative Analysis in Finance)
การวิเคราะห์เชิงตัวเลขในทางการเงินโดยอาศัยกระบวนการตัดสินใจสมัยใหม่ วิธีการสร้าง
แบบจำลองของตลาดการเงินในบริบทของการประยุกต์ใช้จริงทางการเงิน ด้านคณิตศาสตร์ และทางสถิติ
เครือ่ งมือทางการเงินทีท่ นั สมัย และเทคนิคจัดการความเสีย่ ง นำไปสูก่ ารวิเคราะห์แบบจำลองทางการเงิน
เพือ่ แก้ปญ
ั หาทางการเงินโดยเฉพาะ
บุพวิชา บธ. 6400
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บธ. 7450 วาณิชธนกิจ
3 หน่วยกิต
(BA 7450 Investment Banking)
ธุรกิจของวาณิชธนกิจ และบทบาทของวาณิชธนกิจในอุตสาหกรรมการบริการทางการเงิน
และในระบบเศรษฐกิจ ธุรกิจหลัก ๆ ของวาณิชธนกิจ เช่น การให้คำปรึกษาทางการเงิน การประเมินมูลค่า
ทางการเงิน การจำหน่ายหลักทรัพย์ต่อมหาชน การค้าหลักทรัพย์ การจัดการระดมทุน การจัดการเงิน
ร่วมทุน วิศวกรรมการเงิน การบริหารความเสีย่ ง เครือ่ งมือการเงินในตลาดเงิน และการบริหารการเงิน
บุพวิชา บธ. 6400
บธ. 7460 การบริหารการเงินชัน้ สูง
3 หน่วยกิต
(BA.7460 Advanced Financial Management)
วิวัฒนาการทฤษฎีทางด้านการเงิน เน้นการตัดสินใจลงทุนภายใต้ความเสี่ยง การพัฒนาทฤษฎี
ต้นทุนของเงินทุน รวมทัง้ ตัวแบบต่างๆ ทีใ่ ช้ในการตัดสินใจ เกีย่ วกับธุรกิจการบริหารการเงิน
บุพวิชา : บธ.6400
บธ. 7470 การวิเคราะห์การลงทุนและการจัดการลงทุน
3 หน่วยกิต
(BA.7470 Investment Analysis and Portfolio Management)
ชนิดของหลักทรัพย์การเงิน แหล่ง และชนิดของข้อมูลทีน่ ำมาใช้ในการวิเคราะห์ วิธกี ารและ
หลักการต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจลงทุน หลักการและการปฏิบัติขั้นพื้นฐานในการ
จัดการลงทุนในหลักทรัพย์ทง้ั การจัดการการลงทุนของบุคคล และการจัดการการลงทุนของสถาบัน
บุพวิชา บธ. 6400
บธ. 7480 ทฤษฎีการจัดการการลงทุนและตลาดทุน
3 หน่วยกิต
(BA. 7480 Portfolio Theory and Capital Markets)
ลักษณะและขอบเขตของตลาดทุน และสถาบันการเงินทีเ่ กีย่ วข้อง กลไกสำคัญต่าง ๆ ของการ
ดำเนินงานในตลาดทุน ศึกษาทฤษฎีการลงทุนในหลักทรัพย์ ทฤษฎีการจัดการหลักทรัพย์ และวิธีการ
นำทฤษฎีดงั กล่าวมาประยุกต์ใช้ในประเทศไทย
บุพวิชา บธ.7460 และบธ.7470
บธ. 7490 ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน
3 หน่วยกิต
(BA. 7490 Financial Markets and Financial Institutions)
ศึกษาสินทรัพย์ทางการเงิน ตลาดเงิน โลกาภิวัฒน์ และตลาดตราสารอนุพันธ์ พัฒนาการของ
ตลาดเงิน สถาบันการเงินเพือ่ รับฝากเงิน การธนาคารกลางและนโยบายการเงิน บริษทั ประกันภัย ธุรกิจ
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การลงทุนกละกองทุนบำนาญ การกำหนดราคาของสินทรัพย์ทางการเงินและอัตราดอกเบี้ย ระดับและ
โครงสร้างของอัตราดอกเบี้ย ตลาดพันธบัตรของบริษัทเอกชน ตลาดหุ้น ตลาดการซื้อขายล่วงหน้า
การแลกเปลีย่ น
บุพวิชา บธ. 6400
บธ. 7500 การศึกษาความเหมาะสมของโครงการ
3 หน่วยกิต
(BA.7500 Feasibility Study)
แนวความคิดในการจัดทำข้อเสนอเพื่อศึกษาความเหมาะสมของโครงการ การขยายงานธุรกิจ
การเพิม่ สายผลิตภัณฑ์ และการพัฒนาธุรกิจใหม่ อภิปรายขัน้ ตอนในการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ
ในด้านเทคนิค ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเงิน และด้านการจัดการ ตลอดจนการเขียนและเสนอรายงาน
บุพวิชา : บธ.5020 บธ.6200 บธ.6300 บธ.6400 และ บธ.6500
บธ. 7510 แบบจำลองการตัดสินใจสำหรับการบริหารการปฏิบตั กิ าร
3 หน่วยกิต
(BA. 7510 Decision Modeling for Operations Management)
เครื่องมือพื้นฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อช่วยให้การตัดสินใจอยู่บนพื้นฐานของข้อมูล
การสำรวจแนวความคิด โปรแกรมสำเร็จรูปและแพคเก็จซอฟแวร์เพื่อสร้างรูปแบบการตัดสินใจ
และความน่าจะเป็นสำหรับการตัดสินใจ เช่น รูปแบบทีเ่ กิดผลผลิตสูงสุด วิเคราะห์การตัดสินใจ รูปแบบ
การจัดคิว การจำลองแบบ วิธกี ารคาดการณ์ ฯลฯ
บุพวิชา บธ. 6500
บธ. 7520 การบริหารการปฏิบตั กิ ารบริการ
3 หน่วยกิต
(BA.7520 Service Operations Management)
แนวคิดและเทคนิคสำหรับการออกแบบ การวางแผน การควบคุมการปฏิบตั กิ ารบริการ รวมถึง
ทำเลทีต่ ง้ั การบริการ การออกแบบสถานทีใ่ ห้บริการ การจัดการประสิทธิภาพและความต้องการแรงงาน
ด้านบริการ การกำหนดตารางเวลา การจัดคิว และ ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ตอ่ ปฏิบตั กิ ารบริการ
บุพวิชา บธ. 6500
บธ. 7530 การบริหารคุณภาพ
3 หน่วยกิต
(BA.7530 Quality Management)
แนวคิดและความหมายของปรัชญาในการจัดการคุณภาพแบบต่าง ๆ เครือ่ งมือและเทคนิคการ
ควบคุมคุณภาพ การปรับปรุงคุณภาพ การรับประกันคุณภาพการบูรณาการการจัดการคุณภาพในองค์การ
บุพวิชา บธ. 650
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บธ. 7540 การบริหารโครงการ
3 หน่วยกิต
(BA. 7540 Project Management)
แนวคิดและทฤษฎีรูปแบบการจัดการโครงการทั้งหมดตลอดวงจร ทั้งการคัดเลือก การให้คำ
จำกัดความ การริเริม่ การวางแผน การปฏิบตั กิ าร การติดตาม การควบคุม ทบทวนความสำเร็จของโครงการ
และหลังการนำโครงการไปใช้
บุพวิชา บธ. 6500
บธ. 7550 กลยุทธ์ทางด้านการผลิตและการปฏิบตั กิ าร
3 หน่วยกิต
(BA.7550 Production/Operations Strategy)
การกำหนดขอบเขตของกลยุทธ์ทางด้านการปฏิบัติการ และความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์ทาง
ด้านการปฏิบัติการกับกลยุทธ์รวมขององค์การ ความสำคัญของผลิตภาพและการขยายผลิตภาพในการ
แข่งขันระดับโลก การวางระบบให้เหมาะสมกับสภาพการแข่งขันของตลาดและการออกแบบงาน โดย
วิเคราะห์กรณีศกึ ษาทีเ่ กีย่ วกับประเด็นทางกลยุทธ์ในด้านการผลิตและในสภาวการณ์ทไ่ี ม่ใช่การผลิต
บุพวิชา บธ. 6500
บธ. 7560 การบริหารห่วงโซ่อปุ ทาน
3 หน่วยกิต
(BA.7560 Supply Chain Management)
แนวคิดและเครือ่ งมือในการจัดการการไหลของข้อมูล วัตถุดบิ และเงินตราในเครือข่ายของลูกค้า
ผูจ้ ดั หาสินค้า และ ผูผ้ ลิต อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล วิธกี ารคาดการณ์ความต้องการการควบคุม
สินค้าคงคลัง การจัดการการขนส่ง การกำหนดตารางเวลา การขนส่งทางอากาศ การออกแบบเครือข่าย
ห่วงโซ่อปุ ทาน การจัดหา แหล่งทีม่ า การจัดการประมูล สัญญาและความร่วมมือในห่วงโซ่อปุ ทาน
บุพวิชา บธ. 6500
บธ. 7570 การบริหารการส่งกำลังบำรุง
3 หน่วยกิต
(BA.7570 Logistics Management)
ระบบขนส่ง การคลังสินค้า การจัดหาและส่งวัสดุ ทฤษฎีสนิ ค้าคงคลังและการให้บริการแก่ลกู ค้า
การพัฒนาระบบการขนส่งกําลังบำรุงอย่างบูรณาการ ซึง่ ครอบคลุมทุกขัน้ ตอนของการส่งกำลังบำรุงตัง้ แต่
การเคลือ่ นย้ายวัตถุดบิ ไปจนถึงการเคลือ่ นย้ายสินค้าสำเร็จรูปสูผ่ บ้ ู ริโภคการวางแผนและการควบคุมระบบดังกล่าว
บุพวิชา บธ. 6500
บธ. 7620 ระบบฐานข้อมูลเพือ่ การบริหาร
3 หน่วยกิต
(BA.7620 Database Systems for Management)
ระบบฐานข้อมูลโครงสร้างข้อมูลต่างๆ เช่น เน็ตเวิร์คไฮราคี และฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
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การบำรุงรักษา การเรียกใช้ขอ้ มูลจากระบบฐานข้อมูลเพือ่ การตัดสินใจในการบริหารธุรกิจ การออกแบบ
ฐานข้อมูลทีใ่ ช้ทางการบริหารธุรกิจ
บุพวิชา : บธ. 5600
บธ. 7630 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศเพือ่ การบริหาร
3 หน่วยกิต
(BA.7630 Analysis and Design of Management Information Systems)
หลักการออกแบบการทำงานของระบบสารสนเทศ การวิเคราะห์ และการออกแบบข้อมูลหลัก
แฟ้มข้อมูล การสือ่ สาร และระบบการควบคุมการทำงานของระบบสารสนเทศในองค์การ รวมทัง้ การ
นำเสนอผลการวิเคราะห์และการออกแบบระบบสารสนเทศ
บุพวิชา: บธ. 5600
บธ. 7640 ระบบช่วยการตัดสินใจ
3 หน่วยกิต
(BA.7640 Decision Support System)
ระบบสารสนเทศเพื่อช่วยการตัดสินใจในการบริหาร โครงสร้างของระบบช่วยการตัดสินใจ
ทฤษฎีของระบบช่วยการตัดสินใจ การพัฒนาระบบช่วยการตัดสินใจ และบทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบช่วยการตัดสินใจ รูปแบบทางคณิตศาสตร์เพื่อประเมินผล การทำงานของระบบทั้งจากมุมมอง
ของผูใ้ ช้ผอู้ อกแบบและผูเ้ ขียนโปรแกรมแนวโน้มในอนาคตของระบบช่วยการตัดสินใจในองค์การ
บุพวิชา: บธ. 5600
บธ. 7650 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
3 หน่วยกิต
(BA.7650 Electronic Business)
การประกอบธุรกิจผ่านทางอินเตอร์เน็ต ทั้งแบบธุรกิจกับธุรกิจและ ธุรกิจกับลูกค้าปลายทาง
ประโยชน์และข้อจำกัดของการทำธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ และรูปแบบการทำธุรกิจอิเล็กทรอนิกประเภทต่างๆ
ปัญหาการรักษาความปลอดภัย ความเป็นส่วนตัวและความเป็นนิรนามของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ
การชำระเงินออนไลน์ ระบบการจัดส่ง
บุพวิชา : บธ. 5600
บธ. 7660 การจัดการความรู้
3 หน่วยกิต
(BA.7660 Knowledge Management)
ความแตกต่างของข้อมูล สารสนเทศ และ ความรู้ ความสำคัญของการจัดการความรูใ้ นธุรกิจ
การบ่งชี้ การได้มา การพัฒนา การเก็บและแบ่งปันความรูใ้ นองค์การ การประยุกต์เทคโนโลยีทเ่ี หมาะสม
ในการจัดการความรู้ การวางแผน การวางระบบ และการประเมินผลการจัดการความรู้
บุพวิชา : บธ. 5600
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บธ. 7710 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
3 หน่วยกิต
(BA.7710 Management of International Business)
บทบาทและความสำคัญของธุรกิจระหว่างประเทศ การจัดการองค์การและลักษณะการบริหาร
งานของบริษทั พหุชาติ และการร่วมลงทุน บริษทั ทีท่ ำธุรกิจกับต่างประเทศ กลยุทธ์ในการดำเนินงาน
และการขยายกิจการ การวิเคราะห์คู่แข่งขัน และแรงจูงใจของบริษัทพหุชาติ ปัจจัยทางด้านการเมือง
กฏหมาย สังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจทีม่ ผี ลต่อการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ ปัญหาและการแก้ไข
ข้อขัดแย้งระหว่างบริษทั แม่ และบริษทั ในเครือทีอ่ ยูค่ นละประเทศ รวมถึงเน้นเรือ่ งการบริหารงานของ
บรรษัทข้ามชาติ ซึง่ ต้องครอบคลุมเนือ้ หาทางด้านโลจิสติกส์ ด้านการบริหารคน ด้านการตัดสินใจลงทุน
และการจัดการกลยุทธ์ขา้ มชาติ
บุพวิชา : บธ. 5100
บธ. 7730 การจัดการซือ้ ต่างตอบแทน
3 หน่วยกิต
(BA.7730 Countertrade Management)
ชนิดของการซือ้ ต่างตอบแทนและการปฎิบตั ใิ นอุตสาหกรรมต่างๆ และในภูมภิ าคต่างๆในโลก
ประเด็นการจัดการทีต่ อ้ งพิจารณารวมถึง การเงิน การตลาด การบัญชี ภาษี องค์การ และ บริษทั ทีช่ ำนาญ
ในด้านนีท้ ส่ี ามารถให้ความช่วยเหลือแก่องค์การทีต่ อ้ งการจะทำการซือ้ ต่างตอบแทน
บธ. 7740 การจัดการวัฒนธรรมร่วมและการเจรจาธุรกิจ
3 หน่วยกิต
(BA.7740 Cross-cultural management and Business Negotiation)
สภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม การวิเคราะห์วฒ
ั นธรรมของผูบ้ ริโภคในระดับโลกลักษณะ
ของตลาดในระดับภูมภิ าค มาตรฐานของจริยธรรมในแต่ละประเทศ และการฝึกอบรมเกีย่ วกับความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรม การฝึกอบรมจริยธรรมและการตรวจสอบ วิเคราะห์ปญ
ั หาของการจัดการวัฒนธรรมร่วม และ
การบริหารจัดการในวัฒนธรรมทีต่ า่ งกันในแต่ละประเทศ อิทธิพลของวัฒนธรรมภูมภิ าค วัฒนธรรมนานา
ชาติการแพร่ของวัฒนธรรมทีม่ ผี ลกระทบต่อการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเทคนิค
การเจรจาต่อรองในวัฒนธรรมต่างๆการจัดการความขัดแย้งในการเจรจาต่อรองของวัฒนธรรมทีแ่ ตกต่างกัน
บธ. 7750 การจัดการธุรกิจในภาคพืน้ เอเชียแปซิฟกิ
3 หน่วยกิต
(BA.7750 Asia-Pacific Business Management)
สภาพแวดล้อมในภาคพืน้ เอเชียแปซิฟกิ ทีส่ ง่ ผลต่อการจัดการองค์การธุรกิจ ธรรมเนียมปฏิบตั ิ
ของธุรกิจ และค่านิยมจริยธรรมทีเ่ ป็นลักษณะของบริษทั ทีด่ ำเนินธุรกิจในเขตเอเชียแปซิฟกิ ประเด็นการ
จัดการทัว่ ไปและการจัดการเชิงกลยุทธ์ของบริษทั ท้องถิน่ และบริษทั พหุชาติทด่ี ำเนินธุรกิจในภาคพืน้ นี้
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บธ. 7760 การจัดการส่งออกและนำเข้า
3 หน่วยกิต
(BA.7760 Export-Import Management)
ภาพรวมของกระบวนการส่งออกและนำเข้าซึ่งรวมถึงการจัดทำเอกสาร การขนส่ง การตลาด
และการเงินของการปฏิบตั กิ ารส่งออกและนำเข้า กฎหมายและข้อจำกัดทางกฏหมายทีม่ ผี ลต่อผูส้ ง่ ออก
และนำเข้า และโครงการสนับสนุนของรัฐบาล รูปแบบต่างๆของการส่งออก รวมถึงการรับจ้างผลิต การ
ส่งออกทางอ้อม การส่งออกทางตรงปัญหาและประเด็นการจัดการทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับรูปแบบการส่งออกเหล่านี้
บธ. 8000 นโยบายธุรกิจและการจัดการกลยุทธ์
3 หน่วยกิต
(BA. 8000 Business Policy and Strategic Management)
วิชารวบยอดของสาขาบริหารธุรกิจ การนำความรูไ้ ปประยุกต์ใช้กบั สถานการณ์จริงเน้นกระบวน
การจัดการกลยุทธ์ โดยเริม่ จากการวางกลยุทธ์ในระดับองค์การ ในระดับธุรกิจ และระดับฝ่าย การนำไป
ประยุกต์ได้แก่ การออกแบบองค์การ ระบบการควบคุม และการบริหารทรัพยากรต่าง ๆ
บุพวิชา : บธ.6100 บธ.6200 บธ.6300 บธ.6400 และ บธ.6500
บธ. 8190 สัมมนาการจัดการ
3 หน่วยกิต
(BA. 8190 Seminar in Management)
การศึกษาภาพรวมทางการจัดการขององค์การ เพือ่ สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ให้ความสำคัญ
กับการพัฒนาศักยภาพองค์การให้มพี ลวัตทีล่ งตัวกับสถานการณ์สง่ิ แวดล้อมทางธุรกิจทีเ่ ปลีย่ นแปลงตลอดเวลา
บุพวิชา: บธ 5100
บธ. 8270 การบริหารแคมเปญโฆษณาและประชาสัมพันธ์
3 หน่วยกิต
(BA.8270 Advertising and Public Relations Campaign Management)
ลักษณะและบทบาทของโฆษณาและประชาสัมพันธ์ในการสื่อสารการตลาดกลยุทธ์ของการ
เลือกใช้โฆษณาและประชาสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์ทางการตลาดและ
วัตถุประสงค์ทางการสือ่ สาร ผูร้ บั สารเป้าหมาย งบประมาณ และระยะเวลาของแคมเปญการบูรณาการ
แผนโฆษณาและการประชาสัมพันธ์กับเครื่องมือสื่อสารการตลาดอื่นๆปัญหาในการปฏิบัติจริงและ
การประเมินกิจกรรมโฆษณาและประชาสัมพันธ์
บุพวิชา บธ. 6200
บธ. 8280 การตลาดเชิงปฏิสมั พันธ์และกลยุทธ์การส่งเสริมการขาย
3 หน่วยกิต
(BA.8280 Interactive Marketing and Sales Promotion Strategies)
เครือ่ งมือสือ่ สารการตลาดทีม่ กี ารสือ่ สารสองทาง เช่น การตลาดโดยไม่ผา่ นคนกลาง การตลาด
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อิเล็กทรอนิกส์ การขายผ่านบุคคล บทบาทของเครือ่ งมือสือ่ สารเหล่านีใ้ นแผนการตลาด กลยุทธ์ของการ
ส่งเสริมการขาย ทั้งการส่งเสริมการขายที่เน้นไปยังลูกค้าและการส่งเสริมการขายที่เน้นไปยังผู้ค้า
การบูรณาการเครือ่ งมือสือ่ สารการตลาดเหล่านีก้ บั เครือ่ งมือสือ่ สารการตลาดชนิดอืน่ ๆ
บุพวิชา บธ. 6200
บธ. 8290 สัมมนาการตลาด
3 หน่วยกิต
(BA. 8290 Seminar in Marketing)
การนำทฤษฎีทางการตลาดมาประยุกต์ในการแก้ปญ
ั หา วางแผน วางนโยบาย วางแผนกลยุทธ์
และการตัดสินใจทางการตลาด โดยเน้นการใช้กรณีศกึ ษาเป็นหลัก
บุพวิชา: บธ. 6200
บธ. 8390 สัมมนาการบัญชีเพือ่ การบริหาร
3 หน่วยกิต
(BA.8390 Seminar in Accounting for Management)
หลักการบริหารต้นทุน เน้นกลยุทธ์การจัดโครงสร้าง การบริหารต้นทุนระยะสัน้ และระยะยาว
เพื่อเพิ่มศักยภาพความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างยั่งยืน ให้กับองค์การ ภายใต้พลวัตทางธุรกิจ
และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี โดยวิธีการและหลักการบริหารต้นทุน และการใช้ข้อมูลต้นทุนเชิง
กลยุทธ์จำเป็นต่อการพัฒนา ปรับปรุง และจัดการปัจจัยทีจ่ ำเป็นต่อความสำเร็จขององค์การอย่างต่อเนือ่ ง
บุพวิชา บธ. 7310
บธ. 8490 สัมมนาการเงิน
3 หน่วยกิต
(BA. 8490 Seminar in Finance)
ปัญหาทางด้านการเงินของธุรกิจ ปัญหาในด้านการจัดการทางการเงิน การวางแผนการลงทุน
แหล่งเงินทุน และการจัดสรรเงินปันผล โดยเน้นการนำทฤษฎี เครื่องมือและเทคนิคทางการเงินเข้ามา
ประยุกต์เพือ่ แก้ไขปัญหา โดยใช้กรณีศกึ ษาและงานวิจยั ในประเทศไทยและต่างประเทศ
บุพวิชา: บธ.6400
บธ. 8590 สัมมนาการบริหารการปฏิบตั กิ าร
3 หน่วยกิต
(BA.8590 Seminar in Operations Management)
ความก้าวหน้าต่าง ๆ ในสาขาวิชาการบริหารการปฏิบตั กิ าร วิเคราะห์ และร่วมวิจารณ์หวั ข้อต่างๆ
ทีเ่ กีย่ วกับการบริหารการปฏิบตั กิ ารในชัน้ เรียน
บุพวิชา: บธ. 6500
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บธ. 8690 สัมมนาระบบสารสนเทศเพือ่ การบริหาร
3 หน่วยกิต
(BA. 8690 Seminar in Management Information System)
การวิเคราะห์ชน้ั สูงเกีย่ วกับระบบสารสนเทศ เพือ่ การบริหาร โดยใช้กรณีศกึ ษาและการอภิปรายจาก
บทความทางวิชาการ การประยุกต์ทฤษฎีและเทคนิคต่าง ๆโดยนักศึกษาต้องเสนอรายงานเพือ่ การอภิปรายในชัน้
บุพวิชา: บธ. 5600
บธ. 8790 สัมมนาธุรกิจระหว่างประเทศ
3 หน่วยกิต
(BA.8790 Seminar in International Business)
วิชารวบยอดของธุรกิจระหว่างประเทศ การวิเคราะห์กรณีศกึ ษาจำนวนมากทีต่ อ้ งใช้ความรูแ้ ละ
ทักษะจากวิชาอื่นในการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศหรือที่เนื้อหาเกี่ยวกับธุรกิจระดับโลกหรือเชิง
เปรียบเทียบ ปัญหาและแนวทางปฏิบตั ขิ องการตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ
บุพวิชา : บธ. 5100
บธ. 8800 การศึกษาตามแนวแนะ
3 หน่วยกิต
(BA. 8800 Directed Studies)
การศึกษาเชิงลึกเป็นรายบุคคลในหัวข้อทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับสาขาวิชาของตนเป็นการศึกษาตามแนวแนะ
โดยอนุมตั ขิ องคณบดี ทัง้ นีใ้ ห้เป็นไปตามประกาศของคณะ
บุพวิชา: ให้เป็นไปตามความเห็นชอบของผูส้ อน
บธ. 8880 การศึกษาเฉพาะเรือ่ งทางบริหารธุรกิจ
3 หน่วยกิต
(BA. 8880 Selected Topics in Business Administration)
การศึกษาในหัวข้อพิเศษและทันสมัยทางธุรกิจ ซึง่ คณะจะกำหนดให้เรียนตามความเหมาะสม
โดยหัวข้อเรือ่ งจะประกาศให้ทราบล่วงหน้าก่อนเปิดภาคการศึกษา
บุพวิชา: ให้เป็นไปตามความเห็นชอบของผูส้ อน
บธ. 8900 การค้นคว้าอิสระ: โครงการธุรกิจแบบบูรณาการ
3 หน่วยกิต
(BA.8900 Independent Study: Integrated Business Project)
วิชาการค้นคว้าอิสระ การวิเคราะห์เพือ่ ทราบอาการ และสาเหตุของปัญหาทางธุรกิจ เพือ่ สามารถ
แก้ไขปัญหาทางธุรกิจ การตรวจสอบทางธุรกิจ และการวางแผนธุรกิจโดยบูรณาการหน้าทีท่ างธุรกิจต่างๆ
บุพวิชา : บธ.6100 บธ.6200 บธ.6300 บธ.6400 และ บธ.6500 สำหรับนักศึกษาในหลักสูตร
แผน ข
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บธ. 9004 วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
(BA.9004 Thesis)
การศึกษาค้นคว้าเจาะลึกด้วยระเบียบวิธีการวิจัยในหัวข้อทางบริหารธุรกิจซึ่งได้รับการอนุมัติ
การตีพมิ พ์ผลงานวิจยั จากวิทยานิพนธ์ และการสอบปากเปล่า
บุพวิชา: ศึกษามาไม่นอ้ ยกว่า 36 หน่วยกิตตามหลักสูตรแผน ก (2)
สพ. 4000 วิชาพืน้ ฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา
3 หน่วยกิต (ไม่นบั หน่วยกิต)
ND 4000 Foundation for Graduate Studies
แนะนำการเมืองการปกครองไทย เศรษฐกิจ ธุรกิจไทย สังคมไทย จริยธรรมของนักบริหาร
จริยธรรมทางวิชาการ พัฒนาบุคลิกภาพ สุขภาพกาย สุขภาพจิต รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ภาษาไทยเพือ่ การสือ่ สาร การเขียนรายงานทางวิชาการและเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนา
ภส. 4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
3 หน่วยกิต(ไม่นบั หน่วยกิต)
LC. 4001 Reading Skills Development in English for Graduate Studies
สร้างเสริมความรูพ้ น้ื ฐานด้านไวยากรณ์ทจ่ี ำเป็นสำหรับการพัฒนาทักษะการอ่าน เช่น การศึกษา
ประเภทของประโยคการหาแกนหลักและส่วนขยายของประโยค เพือ่ นำไปสูก่ ารเรียนรูแ้ ละพัฒนาทักษะ
การอ่านงานเขียนทางวิชาการ เช่น ตำรา บทความวิชาการ โดยเน้นการพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อ
จับใจความสำคัญ เพือ่ หาข้อสรุป การตีความประโยค การเดาความหมายของคำศัพท์จากบริบท การอ่าน
แบบข้ามเพื่อหาข้อมูลเฉพาะ การหาความสัมพันธ์ของประโยคและย่อหน้าในงานเขียนและการอ่าน
เชิงวิเคราะห์
ภส. 4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
3 หน่วยกิต (ไม่นบั หน่วยกิต)
LC. 4002 Integrated English Language Skills Development
เนือ้ หาและกิจกรรมเน้นการบูรณาการทักษะทัง้ 4 ทักษะ คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการ
เขียนเชิงวิชาการเบือ้ งต้น
ภส. 4011 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
3 หน่วยกิต(ไม่นบั หน่วยกิต)
สำหรับบัณฑิตศึกษา
LC 4011 Remedial Reading Skills Development in English for Graduate Studies
ฝึกทักษะและกลยุทธ์การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการที่นักศึกษาได้ศึกษามาก่อนแล้วในวิชา
ภส. 4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิต เพิม่ เติม ทัง้ นีน้ กั ศึกษาจะได้รบั การฝึกฝน
ในลักษณะเฉพาะบุคคลมากขึน้
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ภส. 4012 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
3 หน่วยกิต(ไม่นบั หน่วยกิต)
LC 4012 Remedial Integrated English Language Skills Development
ฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเพิ่มเติมและซ่อมเสริมทักษะดังกล่าว สำหรับ
นักศึกษาทีย่ งั บกพร่องในการเรียนวิชา ภส. 4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการเพือ่ ปรับปรุง
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สาร ด้วยการสอนและฝึกในลักษณะเฉพาะบุคคล
ภส. 5030 การสือ่ สารภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
3 หน่วยกิต(ไม่นบั หน่วยกิต)
LC 5030 English Communication Skills for Graduate Studies
เสริมสร้างทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษที่จำเป็นสำหรับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อให้
สามารถสือ่ สารภาษาอังกฤษเชิงวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การเลือกเปิดรายวิชาพืน้ ฐานและวิชาเอก/เลือกให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
Choices of basic course and major/elective course offering are subject to the curriculum committee's
discretion.
การยกเว้นบุพวิชาต้องได้รบั อนุมตั จิ ากคณบดี
An exemption of a prerequisite is under the Dean's approval.
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หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการเศรษฐกิจ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551)
1. ชือ่ หลักสูตร
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาพัฒนาการเศรษฐกิจ
Master of Economics Program in Development Economics
2. ชือ่ ปริญญา
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาการเศรษฐกิจ)
ศ.ม. (พัฒนาการเศรษฐกิจ)
Master of Economics (Development Economics)
M.Econ. (Development Economics)
3. หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
4. ปรัชญาและ/หรือวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
4.1 หลักการเหตุผลและจุดเด่นของหลักสูตรปรับปรุง
การปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้มีหลักการและเหตุผลสำคัญที่จะปรับโครงสร้างวิชา และจัดให้
กระบวนการศึกษามีความกระชับ แต่ยังคงมาตรฐานของหลักสูตร โดยปรับวิชาหลักและวิชาเอกเพื่อ
บังคับเรียนวิชาทางด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณะและเครื่องมือวิเคราะห์มากขึ้นเพื่อให้เหมาะสม
กับการนำไปใช้วิเคราะห์ปัญหาการพัฒนาตามแนวโน้มในปัจจุบัน เช่น ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
การกระจายรายได้ ผลกระทบจากปัจจัยภายนอกประเทศ และโครงการพัฒนาต่าง ๆ เพิม่ เติมสาระและแนวคิด
เกีย่ วกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง องค์กรทีไ่ ม่แสวงกำไร เน้นการฝึกการวิเคราะห์ เพือ่ เพิม่ โอกาสให้ผเู้ รียน
พัฒนาทักษะการประยุกต์ความรู้ ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผเู้ รียนได้เลือกวิชาตามความสนใจให้กว้างขึน้
จากหลักสูตรอื่นของคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ จัดให้มีวิชาเสริมพื้นฐานด้านทฤษฎีเศรษฐศาสตร์
และคณิตศาสตร์และสถิติสำหรับนักเศรษฐศาสตร์ เพื่อปรับฐานความรู้เข้าสู่ระดับปริญญาโทก่อนเปิด
ภาคการศึกษา โดยมีการพิจารณายกเว้นเป็นกรณี ๆ ไป
4.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีความเข้าใจแนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับการพัฒนา
และผลกระทบจากนโยบายการพัฒนา สร้างศักยภาพในการวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจทีส่ ามารถนำไปใช้ได้
ในอาชีพนักเศรษฐศาสตร์การพัฒนาในหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชนเพื่อการพัฒนา
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หรือหน่วยงานด้านวางแผนในภาคเอกชน มุง่ ฝึกฝนให้ผทู้ ส่ี ำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรสามารถมองปัญหา
ของการเปลีย่ นแปลงเศรษฐกิจได้ดว้ ยความรูท้ างเศรษฐศาสตร์ รวมทัง้ มีทกั ษะในการใช้ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์
และเครือ่ งมือวิเคราะห์ในการวิจยั
5. คุณสมบัตขิ องผูเ้ ข้าศึกษา
5.1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาใดสาขาหนึง่ จากสถาบันการศึกษาของรัฐบาล หรือ
เอกชนทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ ซึง่ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองวิทยฐานะ
5.2 การมีประสบการณ์การทำงาน ให้เป็นไปตามประกาศของสถาบัน
6. ระบบการศึกษา
เป็นการศึกษาระบบทวิภาค ปีการศึกษาหนึง่ ๆแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ (Semester) คือ
การศึกษาภาคต้น และการศึกษาภาคปลาย และอาจมีการศึกษาภาคฤดูร้อน (Summer Session)
การศึกษาภาคปกติมรี ะยะเวลา 16 สัปดาห์ ส่วนการศึกษาภาคฤดูรอ้ นมีระยะเวลา 8 สัปดาห์ ทัง้ นีต้ อ้ งมี
ชัว่ โมงเรียนของแต่ละรายวิชาเท่ากับชัว่ โมงเรียนในภาคการศึกษาภาคปกติ
7. หลักสูตร
7.1 จำนวนหน่วยกิต จำแนกหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต
7.2 โครงสร้างหลักสูตร โดยแบ่งแผนการศึกษาออกเป็น 2 แผน คือ
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาเสริมพืน้ ฐาน
2. หมวดวิชาพืน้ ฐาน
3. หมวดวิชาหลัก
4. หมวดวิชาเอก
5. หมวดวิชาเลือก
6. วิชาการค้นคว้าอิสระ
7. วิทยานิพนธ์
8. สอบประมวลความรู้
รวม

โครงสร้างหลักสูตรแผน ก 2
(ทำวิทยานิพนธ์)
18 หน่วยกิต (ไม่นบั หน่วยกิต)
3 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
สอบประมวลความรูโ้ ดยวิธี
- สอบข้อเขียน
36 หน่วยกิต

โครงการหลักสูตร แผน ข
18 หน่วยกิต (ไม่นบั หน่วยกิต)
3 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
สอบประมวลความรูโ้ ดยวิธี
- สอบข้อเขียน
- สอบปากเปล่า
36 หน่วยกิต
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7.3 รายวิชา
ไม่นบั หน่วยกิต
7.3.1 หมวดวิชาเสริมพืน้ ฐาน
สพ.4000 พืน้ ฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา
3 หน่วยกิต
ND.4000 Foundation for Graduate Studies
ภส. 4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา 3 หน่วยกิต
LC 4001 Reading Skills Development in English for Graduate Studies
ภส. 4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
3 หน่วยกิต
LC 4002 Integrated English Language Skills Development
ภส. 4011 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
3 หน่วยกิต
สำหรับบัณฑิตศึกษา
LC 4011 Remedial Reading Skills Development in English
for Graduate Studies
ภส. 4012 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ 3 หน่วยกิต
LC 4012 Remedial Integrated English Language Skills Development
พศ.4000 หลักเศรษฐศาสตร์
3 หน่วยกิต
DE.4000 Principles of Economics
พศ.4010 คณิตศาสตร์และสถิตสิ ำหรับนักเศรษฐศาสตร์
3 หน่วยกิต
DE.4010 Mathematics and Statistics for Economists
- หน่วยกิตทีไ่ ด้จากการศึกษาวิชาในหมวดวิชาเสริมพืน้ ฐาน ไม่ถอื เป็นส่วนหนึง่ ของหน่วยกิต
ตามข้อกำหนดการศึกษาในข้อ 17.1 การยกเว้นไม่ต้องเรียนวิชานอกคณะในหมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
กระทำได้ตามข้อกำหนดทีร่ ะบุไว้เกีย่ วกับวิชานัน้ ๆ หรือให้เป็นไปตามประกาศของสถาบัน
- วิชาในหมวดวิชาเสริมพื้นฐานของคณะเป็นวิชาบังคับเรียน นักศึกษาอาจได้รับยกเว้น
โดยการพิจารณาของอาจารย์ผู้สอนเป็นรายกรณี โดยให้เป็นไปตามประกาศของสถาบัน และผล
การศึกษากำหนดเป็น s หรือ u
7.3.2 หมวดวิชาพืน้ ฐาน
3 หน่วยกิต
(กำหนดให้เรียน 3 หน่วยกิต ในแผน ก.2 และแผน ข.)
พศ.5000 เศรษฐมิติ I
3 หน่วยกิต
DE.5000 Econometrics I
7.3.3 หมวดวิชาหลัก
9 หน่วยกิต
(กำหนดให้เรียน 9 หน่วยกิต ในแผน ก.2 และแผน ข.)
พศ.6100 จุลเศรษฐศาสตร์
3 หน่วยกิต
DE.6100 Microeconomics
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พศ.6200 มหเศรษฐศาสตร์
3 หน่วยกิต
DE.6200 Macroeconomics
พศ.6300 เศรษฐศาสตร์การพัฒนา : ทฤษฎีและการประยุกต์
3 หน่วยกิต
DE.6300 Development Economics : Theories and Applications
7.3.4 หมวดวิชาเอก
12 หน่วยกิต
(กำหนดให้เรียน 12 หน่วยกิต ในแผน ก.2 และแผน ข.)
พศ.7010 เศรษฐศาสตร์สาธารณะ I
3 หน่วยกิต
DE.7010 Public Economics I
พศ.7020 เศรษฐศาสตร์วา่ ด้วยยุทธศาสตร์
3 หน่วยกิต
DE.7020 Economics of Strategy
พศ.7030 การวิเคราะห์โครงการ
3 หน่วยกิต
DE.7030 Project Analysis
พศ.7040 การวางแผนและการติดตามประเมินผลโครงการ
3 หน่วยกิต
DE.7040 Project Planning, Monitoring and Evaluation
9 หน่วยกิต
7.3.5 หมวดวิชาเลือก
(กำหนดให้เรียน 9 หน่วยกิต ในแผน ข.)
กำหนดให้นกั ศึกษาในแผน ข. เรียนวิชา พศ.7100 การออกแบบและวิธวี จิ ยั เป็นวิชา
บังคับเลือก และเลือกวิชาอืน่ อีกไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาเลือกจากรายวิชาต่าง ๆ หรือจะเลือกจากหลักสูตร
อืน่ ของคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ แต่ทง้ั นีต้ อ้ งได้รบั อนุมตั จิ ากคณบดี
7.3.5 (1) วิชาบังคับเลือก
พศ.7100 การออกแบบและวิธวี จิ ยั
3 หน่วยกิต
DE.7100 Research Design and Methods
7.3.5 (2) วิชาเลือกทัว่ ไป
พศ.7110 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการประยุกต์ทางเศรษฐศาสตร์ 3 หน่วยกิต
DE.7110 Philosophy of Sufficiency Economy and Economic Applications
พศ.7120 ความยากจนและการกระจายรายได้
3 หน่วยกิต
DE.7120 Poverty and Income Distribution
พศ.7130 เศรษฐศาสตร์ภาคเอกชนทีไ่ ม่แสวงหากำไร
3 หน่วยกิต
DE.7130 Economics of Non-profit Sector
พศ.7140 เศรษฐศาสตร์สาธารณะ II
3 หน่วยกิต
DE.7140 Public Economics II
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พศ.7210 โลภาภิวตั น์และการพัฒนาเศรษฐกิจ
3 หน่วยกิต
DE.7210 Globalization and Economic Development
พศ.7220 เศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ
3 หน่วยกิต
DE.7220 International Trade
พศ.7230 เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ
3 หน่วยกิต
DE.7230 International Finance
พศ.7310 ภาคการเงินและการพัฒนาเศรษฐกิจ
3 หน่วยกิต
DE.7310 Financial Sector and Economic Development
พศ.7320 ทฤษฎีและนโยบายการเงิน
3 หน่วยกิต
DE.7320 Monetary Theory and Policy
พศ.7410 เศรษฐศาสตร์แรงงาน
3 หน่วยกิต
DE.7410 Labor Economics
3 หน่วยกิต
พศ.7420 ทุนมนุษย์และการพัฒนาเศรษฐกิจ
DE.7420 Human Capital and Economic Development
พศ.7430 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
3 หน่วยกิต
DE.7430 Health Economics
พศ.7510 เศรษฐศาสตร์สง่ิ แวดล้อม
3 หน่วยกิต
DE.7510 Environmental Economics
พศ.7520 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ
3 หน่วยกิต
DE.7520 Natural Resources Economics
พศ.7530 ประเด็นทางเศรษฐศาสตร์ในการจัดการด้านทรัพยากร
3 หน่วยกิต
ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
DE.7530 Economic Issues in Natural Resource and Environmental Management
พศ.7610 ภาคการเกษตรและการพัฒนาเศรษฐกิจ
3 หน่วยกิต
DE.7610 Agricultural Sector and Economic Development
พศ.7620 ภาคอุตสาหกรรมและการพัฒนาเศรษฐกิจ
3 หน่วยกิต
DE.7620 Industrial Sector and Economic Development
พศ.7630 ภาคบริการและการพัฒนาเศรษฐกิจ
3 หน่วยกิต
DE.7630 Service Sector and Economic Development
พศ.7710 เศรษฐมิติ II
3 หน่วยกิต
DE.7710 Econometrics II
พศ.8000-8090 การศึกษาในหัวข้อพิเศษทางเศรษฐศาสตร์
3 หน่วยกิต
DE.8000-8090 Special Topics in Economics
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พศ.8800-8900 การศึกษาตามแนวแนะ
DE.8800-8900 Directed Studies
7.3.6 หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ
พศ.9000 การค้นคว้าอิสระ
DE.9000 Independent Study
7.3.7 วิทยานิพนธ์
พศ.9004 วิทยานิพนธ์
DE.9004 Thesis
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1-3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต

8. คำอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาเสริมพืน้ ฐาน
สพ.4000 พืน้ ฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา
3 หน่วยกิต
ND 4000 Foundation for Graduate Studies
แนะนำการเมืองและการปกครองไทย เศรษฐกิจไทย ธุรกิจไทย สังคมไทย จริยธรรมของนักบริหาร
จริยธรรมทางวิชาการ การพัฒนาบุคลิกภาพ สุขภาพกาย สุขภาพจิต รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ภาษาไทยเพือ่ การสือ่ สาร การเขียนรายงานทางวิชาการ และเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนา
ภส. 4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
3 หน่วยกิต
LC 4001 Reading Skills Development in English for Graduate Studies
สร้างเสริมความรูพ้ น้ื ฐานด้านไวยากรณ์ทจ่ี ำเป็นสำหรับการพัฒนาทักษะการอ่าน เช่น การศึกษา
ประเภทของประโยค การหาแกนหลักและส่วนขยายของประโยค เพื่อนำไปสู่การเรียนรู้และพัฒนา
ทักษะการอ่านงานเขียนทางวิชาการ เช่น ตำรา บทความวิชาการ โดยเน้นการพัฒนาทักษะการอ่าน
เพื่อจับใจความสำคัญ เพื่อหาข้อสรุป การตีความประโยค การเดาความหมายของคำศัพท์จากบริบท
การอ่านแบบข้ามเพื่อหาข้อมูลเฉพาะ การหาความสัมพันธ์ของประโยค และย่อหน้าในงานเขียน
และการอ่านเชิงวิเคราะห์
ภส. 4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
3 หน่วยกิต
LC 4002 Integrated English Language Skills Development
เนื้อหาและกิจกรรมเน้นการบูรณาการทักษะทั้ง 4 ทักษะ คือ การฟัง การพูด การอ่าน
และการเขียนเชิงวิชาการเบือ้ งต้น
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ภส. 4011 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
3 หน่วยกิต
LC 4011 Remedial Reading Skills Development in English for Graduate Studies
ฝึกทักษะและกลยุทธการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการทีน่ กั ศึกษาได้ศกึ ษามาก่อนแล้วในวิชา ภส.
4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา เพิ่มเติม ทั้งนี้นักศึกษาจะได้รับ
การฝึกฝนในลักษณะเฉพาะบุคคลมากขึน้
ภส. 4012 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
3 หน่วยกิต
LC 4012 Remedial Integrated English Language Skills Development
ฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเพิ่มเติมและซ่อมเสริมทักษะดังกล่าวสำหรับ
นักศึกษาที่ยังบกพร่องในการเรียนวิชา ภส. 4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ เพื่อ
ปรับปรุงความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สาร ด้วยการสอนและฝึกในลักษณะเฉพาะบุคคล
พศ.4000 หลักเศรษฐศาสตร์
3 หน่วยกิต
DE 4000 Principles of Economics
การศึกษานิยามและแนวคิดในวิชาเศรษฐศาสตร์ ระบบเศรษฐกิจแบบตลาด และบทบาทของ
รัฐบาล ทฤษฎีอปุ สงค์และอุปทาน หลักคิดมูลค่าส่วนเพิม่ (Marginal Analysis) การหาทางเลือกทีด่ ที ส่ี ดุ
(Optimization) ทฤษฎีการผลิตและต้นทุนการผลิต แนวคิดเกีย่ วกับระบบเศรษฐกิจมหภาค ทฤษฎีเกีย่ วกับ
อุปสงค์รวม ดุลยภาพของระบบเศรษฐกิจ ความต้องการถือเงิน ธนาคารกลางและนโยบายการเงิน
รัฐบาลและนโยบายการคลัง ปัญหาเงินเฟ้อ และการว่างงาน ดุลการชำระเงินและอัตราแลกเปลี่ยน
พศ.4010 คณิตศาสตร์และสถิตสิ ำหรับนักเศรษฐศาสตร์
3 หน่วยกิต
DE 4010 Mathematics and Statistics for Economists
การประยุกต์เทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ในการสร้างและวิเคราะห์ตัวแบบประเภทต่าง ๆ
ทางเศรษฐศาสตร์ ศึกษาตีความข้อมูลทางเศรษฐกิจ ที่มาของข้อมูล ทฤษฎีความน่าจะเป็น หลักการ
และเทคนิคในการสุม่ ตัวอย่าง การนิรนัยทางสถิติ การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐาน
หมวดวิชาพืน้ ฐาน
พศ.5000 เศรษฐมิติ I
3 หน่วยกิต
DE 5000 Econometrics I
การประยุกต์ทฤษฎีในการสร้างตัวแบบเศรษฐมิติ วิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์สมการ
พหุถดถอยและการวิเคราะห์อนุกรมเวลา การทดสอบความสอดคล้องของข้อมูลกับข้อกำหนด
ของตั ว แบบ การปรั บ วิ ธ ี ป ระมาณการให้ เ หมาะสมกั บ ประเภทของตั ว แบบ การประมาณการ
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กรณีตวั แปรเชิงคุณภาพ การศึกษาผลงานวิจยั เชิงประจักษ์ และการฝึกปฏิบตั ิ
บุพวิชา พศ. 6100 และ พศ. 6200
หมวดวิชาหลัก
พศ.6100 จุลเศรษฐศาสตร์
3 หน่วยกิต
DE 6100 Microeconomics
ขอบเขตและวิธกี ารวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ พฤติกรรมของผูบ้ ริโภค ค่าของเวลา การวิเคราะห์ความเสี่ยง โครงสร้างตลาดสินค้า ทฤษฎีเกมและการตัดสินใจ โครงสร้างตลาดปัจจัยการผลิต ทฤษฎีดุลยภาพทัว่ ไป บทบาทของเงินในดุลยภาพทัว่ ไป ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์สวัสดิการ แนวคิดความทัดเทียม
และประสิทธิภาพจากทฤษฎีการเปลีย่ นที่ (Changing Place Theory)
พศ.6200 มหเศรษฐศาสตร์
3 หน่วยกิต
DE 6200 Macroeconomics
ทฤษฎีและตัวแบบหลักในมหเศรษฐศาสตร์ โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบเชิงสถิติและเชิงพลวัต
ตรวจสอบทฤษฎีกบั ปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจทีเ่ กิดขึน้ จริง การวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจและผลกระทบ
ของมาตรการการเงินและการคลัง ทฤษฎีและตัวแบบการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ศึกษาประเด็นเกีย่ วกับ
เสถียรภาพในระบบเศรษฐกิจ และการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจมหภาค
พศ.6300 เศรษฐศาสตร์การพัฒนา : ทฤษฎีและการประยุกต์
3 หน่วยกิต
DE 6300 Development Economics : Theories and Applications
แนวคิดเกีย่ วกับการพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ทฤษฎีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
และนัยเชิงนโยบาย ความเหมาะสมและข้อด้อยของทฤษฎีการพัฒนาเศรษฐกิจในบริบทของประเทศกำลัง
พัฒนาการศึกษากระบวนการและนโยบายแก้ปญั หาความยากจน ปัญหาประชากร ปัญหาจากการขยายตัวของ
เมือง มุมมองทางเศรษฐศาสตร์เกีย่ วกับประเด็นต่าง ๆ ทีส่ ง่ ผลต่อการพัฒนา เช่น การศึกษา การสาธารณสุข
สินเชือ่ และการเงินระดับจุลภาค (Credit and Microfinance) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
หมวดวิชาเอก
พศ.7010 เศรษฐศาสตร์สาธารณะ I
3 หน่วยกิต
DE 7010 Public Economics I
ทฤษฎี เ ศรษฐศาสตร์ ว ่ า ด้ ว ยบทบาทของรั ฐ ทฤษฎี เ ศรษฐศาสตร์ ส วั ส ดิ ก ารว่ า ด้ ว ยการ
จั ด สรรทรั พ ยากรที ่ ม ี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ลั ก ษณะและผลกระทบของความล้ ม เหลวของระบบตลาด
และความไม่เท่าเทียมกันของข้อมูล (Asymmetric Information) บทบาทของรัฐในการแทรกแซง
ระบบตลาดเพือ่ สวัสดิการของสังคมทีด่ ขี น้ึ และแก้ปญ
ั หาการกระจายรายได้ ข้อจำกัดและความล้มเหลว
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ของภาครัฐในการแทรกแซงตลาด เศรษฐศาสตร์ทางเลือกสาธารณะ (Economics of Public Choices)
กระบวนการกำหนดนโยบายสาธารณะและกรณีศกึ ษานโยบายสาธารณะทีส่ ำคัญของประเทศไทย
บุพวิชา พศ. 6100 และ พศ. 6200
พศ.7020 เศรษฐศาสตร์วา่ ด้วยยุทธศาสตร์
3 หน่วยกิต
DE 7020 Economics of Strategy
การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์เพื่อการวางแผนยุทธศาสตร์ การศึกษาตลาดและความ
สามารถในการแข่งขัน ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ดา้ นการจัดการและองค์กรเพือ่ การตัดสินใจ การศึกษาปัจจัย
ทีเ่ ป็นเงือ่ นไขความสำเร็จ การเขียนแผน เครือ่ งมือบริหาร และการประยุกต์กบั ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
บุพวิชา พศ. 6100 และ พศ. 6020
พศ.7030 การวิเคราะห์โครงการ
3 หน่วยกิต
DE 7030 Project Analysis
ความหมายและวิธวี ดั สวัสดิการสังคม แนวคิดและทฤษฎีการวัดต้นทุนและผลตอบแทนของโครงการ
ภายใต้โครงสร้างตลาดต่าง ๆ ความแตกต่างระหว่างต้นทุนและผลตอบแทนในทางธุรกิจและในทางเศรษฐศาสตร์
การเลื อ กใช้ เ กณฑ์ ใ นการตั ด สิ น ใจลงทุ น หลั ก การชดเชย การคำนวณอั ต ราส่ ว นลดของสังคม
การใช้ราคาตลาด และราคาทางเศรษฐศาสตร์ การคำนวณค่าสินค้าทีไ่ ม่มรี าคาตลาด
บุพวิชา พศ. 6100 และ พศ. 6200
พศ.7040 การวางแผน และการติดตามประเมินผลโครงการ
3 หน่วยกิต
DE 7040 Project Planning, Monitoring and Evaluation
การศึกษาวงจรและวิธกี ารวางแผนโครงการลงทุนบทบาทของภาครัฐและภาคประชาชนในการ
วางแผนโครงการ การติดตาม และประเมินผลโครงการลงทุนขนาดใหญ่ ศึกษาแนวคิด และวิธีการ
วางระบบการติดตามประเมินผลระหว่างดำเนินโครงการ และภายหลังสิน้ สุดโครงการ ศึกษากรณีตวั อย่าง
ในประเทศไทยและต่างประเทศ
บุพวิชา พศ. 6100 และ พศ. 6200
หมวดวิชาเลือก
วิชาบังคับเลือก
พศ.7100 การออกแบบและวิธวี จิ ยั
3 หน่วยกิต
DE 7100 Research Design and Methods
ศึกษาวิธกี ารพัฒนากรอบปัญหาหรือโจทย์ของการวิจยั ความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎี สมมติฐาน
และตัวแบบ กระบวนการวิจัยและการอธิบายอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ การวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัย
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เชิงปริมาณ การออกแบบการวิจัย งานสำรวจในการวิจัย การวิเคราะห์ผลและการอนุมานทางสถิติ
การรายงานผลการวิจัย ตัวอย่างกาวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ การนำเสนอข้อเสนอการวิจัยโดยนักศึกษา
วิชาเลือกทัว่ ไป
พศ.7110 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการประยุกต์ทางเศรษฐศาสตร์
3 หน่วยกิต
DE 7110 Philosophy of Sufficiency Economy and Economic Applications
ความเป็นมาและความหมายของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามทีไ่ ด้พระราชทานนำมาใช้ใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทฤษฎีและเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่อการประยุกต์
ปรั ช ญา เช่ น การสร้ า งความมี เ หตุ ม ี ผ ลในการตั ด สิ น ใจ การวิ เ คราะห์ ค วามคุ ้ ม ค่ า ในการใช้
ทรัพยากรต่อสังคม การวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยง การสร้างธรรมาภิบาลและบรรษัทภิบาล
เศรษฐศาสตร์สารสนเทศ (Economics of Information) สถาบันทางเศรษฐกิจและการกำหนดนโยบาย
เศรษฐกิจตามหลักของปรัชญา
บุพวิชา พศ. 6100 และ พศ. 6200
พศ.7120 ความยากจนและการกระจายรายได้
3 หน่วยกิต
DE 7120 Poverty and Income Distribution
ความเชื่อมโยงระหว่างการขยายตัวทางเศรษฐกิจกับการกระจายรายได้และความยากจน
การวัดการกระจายรายได้ การกำหนดเส้นความยากจน การศึกษามิตติ า่ งๆ ของความยากจนในเขตชนบท
และเขตเมือง และนัยเชิงนโยบายของรัฐ บทบาทของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการ
แก้ปญ
ั หาความยากจน การศึกษาผลงานวิจยั เชิงประจักษ์ทเ่ี กีย่ วข้อง
บุพวิชา พศ. 6100 และ พศ. 6200
พศ.7130 เศรษฐศาสตร์ภาคเอกชนทีไ่ ม่แสวงหากำไร
3 หน่วยกิต
DE 7130 Economics of Non-profit Sector
ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการบริจาคเงินและเสียสละเวลาเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น บทบาทของ
องค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหากำไรในฐานะผู้ให้บริการสินค้าสาธารณะ ความสำคัญของภาคเอกชน
ที ่ ไ ม่ แ สวงหากำไรต่ อ การพั ฒ นาประเทศ การวิ เ คราะห์ น โยบายภาษี แ ละนโยบายอื ่ น ๆ ของรั ฐ
ต่อการบริจาคของครัวเรือน การบริจาคของบริษัทเอกชน และการส่งเสริมบทบาทขององค์กร
เอกชนทีไ่ ม่แสวงหากำไร
บุพวิชา พศ. 6100 และ พศ. 6200
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พศ.7140 เศรษฐศาสตร์สาธารณะ II
3 หน่วยกิต
DE 7140 Public Economics II
การวิ เ คราะห์ ท างเศรษฐศาสตร์ เ กี ่ ย วกั บ การจั ด เก็ บ ภาษี อ ากรและผลกระทบที ่ ม ี ต ่ อ การ
จัดสรรทรัพยากร อุปทานของแรงงาน การกระจายรายได้ และความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ทฤษฎีเกี่ยวกับสินค้าสาธารณะ รายจ่ายภาครัฐกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ตัวอย่างกรณีศึกษา
รายจ่ายของรัฐบาล การลงทุนสาธารณะ และโครงการสวัสดิการสังคม
บุพวิชา พศ. 6100 และ พศ. 6200
พศ.7210 โลกาภิวตั น์และการพัฒนาเศรษฐกิจ
3 หน่วยกิต
DE 7210 Globalization and Economic Development
ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์เกีย่ วกับการค้าระหว่างประเทศและการเคลือ่ นย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ
ที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนา การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ
และการพัฒนา ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี การเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามประเทศ
และความตกลงทางเศรษฐกิจระดับนานาชาติเกีย่ วกับการค้าเสรี ทีม่ ตี อ่ การพัฒนาเศรษฐกิจ การแก้ปญ
ั หา
ความยากจน และการอนุรกั ษ์สง่ิ แวดล้อม
บุพวิชา พศ. 6100 และ พศ. 6200
พศ.7220 เศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ
3 หน่วยกิต
DE 7220 International Trade
ทฤษฎีและนโยบายการค้าระหว่างประเทศ การเปิดเสรีการค้าพหุภาคี การรวมกลุ่มการค้าเสรี
ระดับภูมภิ าคและทวิภาคี มาตรการทางการค้า และผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจพลวัตของความได้เปรียบ
โดยเปรียบเทียบ ความสัมพันธ์ระหว่างการค้าระหว่างประเทศกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
และประเด็นทางสังคมทีเ่ กีย่ วข้องกับการค้าระหว่างประเทศ
บุพวิชา พศ. 6100 และ พศ. 6200
พศ.7230 เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ
3 หน่วยกิต
DE 7230 International Finance
ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการเคลื่อนย้ายทุนและเงินตราระหว่างประเทศ ทฤษฎีการกำหนด
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ ตลาดเงินตราระหว่างประเทศ ตลาดทุน และบทบาทของ
สถาบันการเงินระหว่างประเทศการวิเคราะห์นโยบายเศรษฐกิจการเงินระหว่างประเทศและผลกระทบ
ของการเปิดเสรีทางการเงิน
บุพวิชา พศ. 6100 และ พศ. 6200
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พศ.7310 ภาคการเงินและการพัฒนาเศรษฐกิจ
3 หน่วยกิต
DE 7310 Financial Sector and Economic Development
การศึกษาภาพรวมของตลาดการเงินและความเชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจ ทฤษฎีการลงทุน
ทางการเงิน นวัตกรรมทางการเงิน ปัจจัยกำหนดโครงสร้างอัตราดอกเบี้ยและการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
บทบาทของสถาบันการเงินในการพัฒนาเศรษฐกิจ บทบาทของรัฐในการกำกับสถาบันการเงิน
บุพวิชา พศ. 6100 และ พศ. 6200
พศ.7320 ทฤษฎีและนโยบายการเงิน
3 หน่วยกิต
DE 7320 Monetary Theory and Policy
แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเงินการใช้เครื่องมือและนโยบายการเงินเพื่อบรรลุ
เป้าหมายทางการเงินและทางเศรษฐกิจ วิเคราะห์การดำเนินนโยบายทางการเงิน และการใช้เครื่องมือ
ทางการเงินของธนาคารกลาง ผลกระทบของนโยบายการเงินต่อตลาดการเงินและต่อระบบเศรษฐกิจ
การใช้นโยบายการเงินเพื่อควบคุมปริมาณเงินทั้งจากแหล่งเงินทุนภายในประเทศและจากต่างประเทศ
ประสิทธิภาพและข้อจำกัดในการใช้นโยบายและมาตรการทางการเงิน ทั้งของประเทศกำลังพัฒนา
และประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้ว
บุพวิชา พศ. 6100 และ พศ. 6200
พศ.7410 เศรษฐศาสตร์แรงงาน
3 หน่วยกิต
DE 7410 Labor Economics
ทฤษฎีอุปสงค์และอุปทานของแรงงาน ผลิตภาพของแรงงาน ตลาดแรงงาน การเลือกปฏิบัติ
กับแรงงาน ค่าชดเชยงานที่ไม่พึงประสงค์ การว่างงาน และระบบประกันสังคม การศึกษาผลกระทบ
ที่มีต่อตลาดแรงงานและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี การเคลื่อนย้าย
แรงงานข้ามประเทศ และจากนโยบายและมาตรการของรัฐ
บุพวิชา พศ. 6100
พศ.7420 ทุนมนุษย์และการพัฒนาเศรษฐกิจ
3 หน่วยกิต
DE 7420 Human Capital and Economic Development
การศึกษาแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์เกีย่ วกับทุนมนุษย์และการพัฒนาทฤษฎีการลงทุนในตัวคน
ด้านต่างๆ การศึกษาผลงานวิจัยเชิงประจักษ์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างทุนมนุษย์และรายได้
ผลกระทบของการถ่ายทอดเทคโนโลยี และการเคลื่อนย้ายของแรงงานจากภายนอกประเทศที่มีต่อ
ทุนมนุษย์ ทฤษฎีการจัดสรรเวลา บทบาทของรัฐและนโยบายสาธารณะเกีย่ วกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เพือ่ การพัฒนาประเทศ
บุพวิชา พศ. 6100
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พศ.7430 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
3 หน่วยกิต
DE 7430 Health Economics
แนวคิดและหลักการเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข การประยุกต์ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ เพือ่ วิเคราะห์
นโยบายสาธารณสุข การจัดการด้านระบบบริการสาธารณสุข การจัดสรรและการกระจายทรัพยากรสาธารณสุข การวิเคราะห์และประเมินโครงการด้านสาธารณสุข การเงินและการคลังสาธารณสุข
และการใช้ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ในการศึกษาพฤติกรรมเกี่ยวกับการใช้จ่ายเพื่อสุขภาพ การลงทุน
และพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข การเข้าถึงบริการสาธารณสุข บทบาทภาครัฐและภาคเอกชน
ในการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข
บุพวิชา พศ. 6100 และ พศ. 6200
พศ.7510 เศรษฐศาสตร์สง่ิ แวดล้อม
3 หน่วยกิต
DE 7510 Environmental Economics
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระบบเศรษฐกิจและสิง่ แวดล้อมปัญหาการพัฒนากับสิง่ แวดล้อม
ที่เกี่ยวข้องกับของเสียและมลพิษ การจัดการของเสียและมลพิษอย่างมีประสิทธิภาพทางเศรษฐศาสตร์
การกระจายผลประโยชน์ในการจัดการของเสียและมลพิษระหว่างกลุม่ ผลประโยชน์ทง้ั ในปัจจุบนั และในอนาคต
มาตรการและเครือ่ งมือทางเศรษฐศาสตร์ทใ่ี ช้ในการจัดการของเสียและมลพิษ ผลกระทบของมาตรการ
สิง่ แวดล้อมในประเทศและความตกลงระหว่างประเทศต่อระบบเศรษฐกิจ
บุพวิชา พศ. 6100 และ พศ. 6200
พศ.7520 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ
3 หน่วยกิต
DE 7520 Natural Resources Economics
ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติทเ่ี กีย่ วข้องกับการใช้ทรัพยากรทีไ่ ม่สามารถเพิม่ พูนได้
(Non-renewable Resources) และที่สามารถเพิ่มพูนได้ (Renewable Resources) อย่างมีประสิทธิภาพ
การวัดและเครือ่ งชีว้ ดั ความขาดแคลนของทรัพยากรธรรมชาติ การแก้ปญั หาการขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ
โดยการนำมาใช้ใหม่และการหาสิง่ ทดแทน ปัญหา และนโยบายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทย
บุพวิชา พศ. 6100 และ พศ. 6200
พศ.7530 ประเด็นทางเศรษฐศาสตร์ในการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม 3 หน่วยกิต
DE 7530 Economic Issues in Natural Resource and Environmental Management
การศึ ก ษาประเด็ น ทางเศรษฐศาสตร์ ใ นการจั ด การสิ ่ ง แวดล้ อ มและทรั พ ยากรธรรมชาติ
ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย เช่น สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาแบบยั่งยืน
การค้ากับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
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และสิ่งแวดล้อมโดยรัฐ ธุรกิจ ชุมชน องค์การสาธารณประโยชน์ หรือองค์การที่ไม่แสวงหากำไร
การประเมินมูลค่าความเสียหายของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผลกระทบของข้อตกลง
ทางสิง่ แวดล้อมระหว่างประเทศ
บุพวิชา พศ. 6100 และ พศ. 6200
พศ.7610 ภาคการเกษตรและการพัฒนาเศรษฐกิจ
3 หน่วยกิต
DE 7610 Agricultural Sector and Economic Development
การศึกษาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์และงานวิจัยเชิงประจักษ์ที่เกี่ยวข้องในการวิเคราะห์การผลิต
การบริโภค การแข่งขัน ตลาด และสินค้าในภาคการเกษตร การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี การลงทุน
ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร การวิเคราะห์บทบาทสำคัญ
ของภาคการเกษตรทีม่ ตี อ่ การพัฒนาประเทศ เช่น บทบาททางด้านการค้า การลงทุน และการเปลีย่ นแปลง
โครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจวางแผน และกำหนดนโยบาย
หรือมาตรการในการพัฒนาส่งเสริมกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับการเกษตรและการพัฒนาประเทศ
บุพวิชา พศ. 6100 และ พศ. 6200
พศ.7620 ภาคอุตสาหกรรมและการพัฒนาเศรษฐกิจ
3 หน่วยกิต
DE 7620 Industrial Sector and Economic Development
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาคอุตสาหกรรมและระบบเศรษฐกิจ อุปสรรคของการพัฒนา
อุตสาหกรรมในประเทศที่กำลังพัฒนา การประยุกต์ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ในการวิเคราะห์โครงสร้าง
อุตสาหกรรม การวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมและธุรกิจนโยบายการพัฒนา
อุตสาหกรรมและการส่งเสริมการลงทุนเพือ่ การพัฒนาประเทศ
บุพวิชา พศ. 6100 และ พศ. 6200
พศ.7630 ภาคบริการและการพัฒนาเศรษฐกิจ
3 หน่วยกิต
DE 7630 Service Sector and Economic Development
การศึกษาภาพรวมและโครงสร้างของภาคบริการ บทบาทและความสำคัญของภาคบริการ
ต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์และงานวิจัยเชิงประจักษ์
เกีย่ วกับประสิทธิภาพการผลิตในภาคบริการ กรณีศกึ ษาของบางสาขา เช่น การท่องเทีย่ ว โทรคมนาคม
เป็นต้น ศึกษาตัวอย่างนโยบายหรือมาตรการภาครัฐในการส่งเสริมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาคบริการ
และผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ
บุพวิชา พศ. 6100 และ พศ. 6200
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พศ.7710 เศรษฐมิติ II
3 หน่วยกิต
DE 7710 Econometrics II
การใช้ ต ั ว แบบทางเศรษฐมิ ต ิ เ พิ ่ ม เติ ม จากตั ว แบบมาตรฐาน ในกรณี ท ี ่ ข ้ อ มู ล มี ล ั ก ษณะ
เฉพาะต่าง ๆ เช่น Panel Data และตัวแบบอื่น ๆ เช่น Binary and Multiple Choice Model เป็นต้น
การประมาณค่าระบบสมการ การวิเคราะห์อนุกรมเวลาแบบต่าง ๆ เช่น การทดสอบ Unit Root และ
Cointegration การสร้างตัวแบบ Var เพื่อใช้ประเมินผลกระทบ (Impulse Response) เป็นต้น
บุพวิชา พศ.5000 และ พศ. 6100 และ พศ. 6200
พศ.8000-8090 การศึกษาในหัวข้อพิเศษทางเศรษฐศาสตร์
3 หน่วยกิต
DE 8000-8090 Special Topics in Economics
การศึกษาในหัวข้อพิเศษและทันสมัยทางเศรษฐศาสตร์ ซึ่งคณะจะกำหนดให้เรียนตาม
ความเหมาะสม โดยหัวข้อเรือ่ งจะประกาศให้ทราบล่วงหน้า ก่อนเปิดภาคการศึกษา
บุพวิชา พศ. 6100 และ พศ. 6200
พศ.8800-8900 การศึกษาตามแนวแนะ
1-3 หน่วยกิต
DE 8800-8900 Directed Studies
การศึกษาในหัวข้อเฉพาะทางในประเด็นเศรษฐศาสตร์การพัฒนา ภายใต้การแนะนำของอาจารย์
หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ
พศ.9000 การค้นคว้าอิสระ
3 หน่วยกิต
DE 9000 Independent Study
นั ก ศึ ก ษาค้ น คว้ า วิ จ ั ย และนำเสนอผลการวิ จ ั ย ของตน ในสาขาเศรษฐศาสตร์ ก ารพั ฒ นา
ภายใต้คำแนะนำของอาจารย์ โดยเน้นให้นกั ศึกษานำความรูท้ างพัฒนาการเศรษฐกิจมาประยุกต์
บุพวิชา พศ.7100
วิทยานิพนธ์
พศ.9004 วิทยานิพนธ์
DE 9004 Thesis เทียบเป็นรายวิชาไม่นอ้ ยกว่า 1 ภาคการศึกษา

12 หน่วยกิต

บุพวิชาทีก่ ำหนดในแต่ละวิชา คณบดีอาจยกเว้นบุพวิชาได้ตามความจำเป็น และเหมาะสม
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(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
1. ชือ่ หลักสูตร
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ
Master of Economics Program in Business Economics
2. ชือ่ ปริญญา
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ)
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ)
Master of Economics (Business Economics)
M. Econ. (Business Economics)
3. หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
4. ปรัชญาและ/หรือวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
4.1 หลักการและเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ ได้เปิดสอนครัง้ แรก
เมือ่ ปี พ.ศ. 2535 ได้ปรับปรุงมาแล้ว 3 ครัง้ ครัง้ แรกเมือ่ ปี พ.ศ. 2542 ครัง้ ทีส่ องเมือ่ ปี พ.ศ. 2546 และครัง้
สุดท้ายเมือ่ ปี พ.ศ.2550 นับเป็นเวลา 4 ปี หลังจากทีไ่ ด้ปรับปรุงหลักสูตรครัง้ สุดท้าย
การปรับปรุงหลักสูตรครัง้ นีเ้ ป็นการปรับปรุงคุณภาพของหลักสูตรให้ทนั สมัย โดยการ
จัดกลุ่มวิชาเอกและวิชาเลือกใหม่ยกเลิกรายวิชาเดิมที่ไม่ได้รับความนิยมและเพิ่มเติมรายวิชาใหม่ที่มี
เนือ้ หาสอดคล้องกับความต้องการของตลาดและตรงตามสายงานอาชีพของผูเ้ รียนเน้นการพัฒนาบุคลากรใน
สายงานอาชีพต่าง ๆ เช่น สายงานธนาคาร ธุรกิจเอกชน และผูป้ ระกอบการธุรกิจส่วนตัวเป็นต้น นอกจากนี้
ยังได้เพิม่ รายวิชาทางด้านเศรษฐศาสตร์ภาคการท่องเทีย่ วเป็นวิชาเลือกเพือ่ เป็นการเตรียมความพร้อมให้กบั
บุคลากรหรือผูป้ ระกอบการด้านธุรกิจการท่องเทีย่ วทีก่ ำลังขยายตัวเติบโตอย่างต่อเนือ่ งในปัจจุบนั
4.2 ปรัชญาของหลักสูตร
หลักสูตรนีม้ งุ่ เน้นในการสร้างความเข้าใจในทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์และวิธกี ารวิเคราะห์
ทางเศรษฐศาสตร์ รวมทัง้ เครือ่ งมือวิเคราะห์เชิงปริมาณ เพือ่ ประยุกต์ใช้ในองค์กรธุรกิจเอกชน องค์กร
ภาครัฐ และองค์กรสาธารณประโยชน์
มหาบัณฑิตทางเศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ คือ ผูท้ ม่ี คี วามรูแ้ ละความเข้าใจในการทำงานของ
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ระบบเศรษฐกิจ ภาคธุรกิจ และบทบาทของรัฐบาลทีม่ ผี ลต่อการประกอบธุรกิจ มีทกั ษะทางวิชาการเศรษฐศาสตร์
และการประยุกต์ใช้ในการประกอบธุรกิจ การวิจัย และมีศักยภาพในการเพิ่มพูนความรู้ไปตามพลวัต
ของการเปลีย่ นแปลงในระบบเศรษฐกิจโลก และมีจริยธรรมในทางวิชาการและการประกอบอาชีพ
4.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1)เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการประยุกต์ใช้ทฤษฎีทาง
เศรษฐศาสตร์ในองค์กรธุรกิจเอกชน รัฐบาล และองค์กรสาธารณประโยชน์
2) เพื่อสร้างศักยภาพของมหาบัณฑิตในการพัฒนาความรู้ทางเศรษฐศาสตร์และการ
ประยุกต์ใช้ในภาคธุรกิจ
3) เพือ่ ปลูกฝังจริยธรรมในการประกอบอาชีพแก่มหาบัณฑิต
4) เพิม่ ทักษะในการปฏิบตั งิ านของมหาบัณฑิต
5. คุณสมบัตขิ องผูเ้ ข้าศึกษา
5.1 กรณีนกั ศึกษาเรียนในเวลาราชการ
5.1.1 เป็นผูส้ ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าหรือมีวทิ ยฐานะทีส่ ภาสถาบัน
ผ่อนผันให้เข้าเป็นนักศึกษา ในกรณีที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาเอกชนหรือต่างประเทศ
จะต้องเป็นปริญญาทีไ่ ด้รบั การรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือสำนักงาน ก.พ.
5.2 กรณีนกั ศึกษาเรียนนอกเวลาราชการ
5.2.1 เป็นผูส้ ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าหรือมีวทิ ยฐานะทีส่ ภาสถาบัน
ผ่อนผันให้เข้าเป็นนักศึกษา ในกรณีที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาเอกชนหรือต่างประเทศ
จะต้องเป็นปริญญาทีไ่ ด้รบั การรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือสำนักงาน ก.พ.
5.2.2 กรณีสอบสัมภาษณ์ มีประสบการณ์ทำงานหลังจากสำเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี และกรณีสอบข้อเขียน ไม่ตอ้ งมีประสบการณ์ทำงาน
คุณสมบัตขิ องผูม้ สี ทิ ธิสมัครเข้าศึกษา อาจมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม ทัง้ นี้
ให้เป็นไปตามประกาศของสถาบัน
6. หลักสูตร
6.1 จำนวนหน่วยกิต จำนวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต
6.2 โครงสร้างหลักสูตร
6.2.1 แผน ก. (2) เป็นการเรียนภาคทฤษฎี 24 หน่วยกิต ประกอบด้วยวิชาเสริมพืน้ ฐาน
ไม่นบั หน่วยกิต วิชาพืน้ ฐาน 9 หน่วยกิต วิชาหลัก 9 หน่วยกิต วิชาเอก 6 หน่วยกิต วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
และสอบประมวลความรู้
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6.2.2 แผน ข. เป็นการเรียนภาคทฤษฎี 36 หน่วยกิต ประกอบด้วยวิชาเสริมพื้นฐาน
ไม่นบั หน่วยกิต วิชาพืน้ ฐาน 9 หน่วยกิต วิชาหลัก 9 หน่วยกิต วิชาเอก 9 หน่วยกิต วิชาเลือก 6 หน่วยกิต
วิชาค้นคว้าอิสระ 3 หน่วยกิต และสอบประมวลความรู้
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาเสริมพืน้ ฐาน
2. หมวดวิชาพืน้ ฐาน
3. หมวดวิชาหลัก
4. หมวดวิชาเอก
5. หมวดวิชาเลือก
6. วิชาการค้นคว้าอิสระ
7. วิทยานิพนธ์
8. สอบประมวลความรู้
รวม

โครงสร้างหลักสูตรแผน ก.(2)
(ทำวิทยานิพนธ์)
ไม่นบั หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
สอบประมวลความรู้
36 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตรแผน ข.
ไม่นบั หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
สอบประมวลความรู้
36 หน่วยกิต

6.3 รายวิชา
6.3.1 หมวดวิชาเสริมพืน้ ฐาน (ไม่นบั หน่วยกิต)
สพ 4000 พืน้ ฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา
3 หน่วยกิต
ND 4000 Foundation for Graduate Studies
ภส 4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
3 หน่วยกิต
LC 4001 Reading Skills Development in English for Graduate Studies
ภส 4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
3 หน่วยกิต
LC 4002 Intgrated English Language Skills
Development
ภส 4011 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
3 หน่วยกิต
สำหรับบัณฑิตศึกษา
LC 4011 Remedial Reading Skills Development in English for Graduate Studies
ภส 4012 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
3 หน่วยกิต
LC 4012 Remedial Integrated English Language Skills Development
ศศ 4010 การบัญชีและการวิเคราะห์งบการเงิน
3 หน่วยกิต
EC 4010 Accounting and Financial Analysis
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หน่วยกิตทีไ่ ด้จากการศึกษาวิชาในหมวดวิชาเสริมพืน้ ฐาน ไม่ถอื เป็นส่วนหนึง่ ของหน่วยกิต
ตามข้อกำหนดการศึกษาในข้อ 17.1 การยกเว้นไม่ตอ้ งเรียนวิชาในหมวดวิชาเสริมพืน้ ฐานกระทำได้ตาม
ข้อกำหนดทีร่ ะบุไว้เกีย่ วกับวิชานัน้ ๆ หรือให้เป็นไปตามประกาศของสถาบัน
6.3.2 หมวดวิชาพืน้ ฐาน (9 หน่วยกิต)
ศศ 5010 คณิตศาสตร์และสถิตสิ ำหรับนักเศรษฐศาสตร์
3 หน่วยกิต
EC 5010 Mathematics and Statistics for Economists
ศศ 5020 เศรษฐมิตปิ ระยุกต์และการพยากรณ์
3 หน่วยกิต
EC 5020 Applied Econometrics and Forecasting
ศศ 5030 ระเบียบวิธวี จิ ยั
3 หน่วยกิต
EC 5030 Research Methodology
6.3.3 หมวดวิชาหลัก (9 หน่วยกิต)
ศศ 6010 จุลเศรษฐศาสตร์
3 หน่วยกิต
EC 6010 Microeconomics
ศศ 6020 มหเศรษฐศาสตร์
3 หน่วยกิต
EC 6020 Macroeconomics
ศศ 6030 นโยบายเศรษฐกิจและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
3หน่วยกิต
EC 6030 Economic Policy and Business Environment
6.3.4 หมวดวิชาเอก หมวดวิชาเอก ประกอบด้วย 4 สาขา คือ กลุม่ วิชาทีม่ งุ่ ให้นกั ศึกษามีความรู้
ความชำนาญเฉพาะสาขา โดยกำหนดให้นกั ศึกษาทีเ่ ลือกเรียนแผน ก.(2) ต้องเรียนวิชาบังคับของสาขา
วิชาเอก 2 วิชา จาก 3 วิชา และนักศึกษาทีเ่ รียน แผน ข. ต้องเรียนวิชาบังคับของสาขาวิชาเอก 3 วิชาในแต่ละ
สาขา ดังนี้
1) สาขาวิชาเอกการวิเคราะห์โครงการ (Project Analysis)
ศศ 7011 การวิเคราะห์ตน้ ทุนและผลตอบแทน
3 หน่วยกิต
EC 7011 Cost - Benefit Analysis
ศศ 7012 การวางแผนกลยุทธ์และวิเคราะห์โครงการ
3 หน่วยกิต
EC 7012 Strategic Planning and Project
ศศ 7013 การติดตามและประเมินผลโครงการ
3 หน่วยกิต
EC 7013 Project Monitoring and Evaluation
2) สาขาวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธรุ กิจระหว่างประเทศ (International Business Economics)
ศศ 7021 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
3 หน่วยกิต
EC 7021 International Economics
ศศ 7022 ธุรกิจระหว่างประเทศ
3 หน่วยกิต
EC 7022 International Business
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ศศ 7023 การบริหารการเงินระหว่างประเทศ
3 หน่วยกิต
EC 7023 International Financial Management
3) สาขาวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธรุ กิจการเงิน (Financial Economics)
ศศ 7031 ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน
3 หน่วยกิต
EC 7031 Financial Market and Financial Institutions
ศศ 7032 การลงทุนทางการเงิน
3 หน่วยกิต
EC 7032 Financial Investment
ศศ 7033 การจัดการทางการเงิน
3 หน่วยกิต
EC 7033 Financial Management
4) สาขาวิชาเอกเศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจ (Economics of Business Management)
ศศ 7041 เศรษฐศาสตร์อตุ สาหกรรม
3 หน่วยกิต
EC 7041 Industrial Economics
3 หน่วยกิต
ศศ 7042 เศรษฐศาสตร์สำหรับผูป้ ระกอบการ
EC 7042 Economics for Entrepreneurs
ศศ 7043 เศรษฐศาสตร์การจัดการบุคลากร
3 หน่วยกิต
EC 7043 Economics of Personnel Management
6.3.5 หมวดวิชาเลือก
นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาวิชาในหมวดวิชาเลือก หรือเลือกวิชาในกลุม่ สาขาวิชาเอก
หรือวิชาในหลักสูตรอืน่ ๆ ของสถาบันเป็นวิชาเลือก เพือ่ ให้หน่วยกิตครบถ้วนตามข้อกำหนดของหลักสูตรได้
กรณีเลือกวิชาในหลักสูตรอื่น จะต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้แนะนำและ
ได้รบั อนุมตั จิ ากคณบดี
หมวดวิชาเลือก ประกอบด้วย
ศศ 7181 บรรษัทภิบาล
3 หน่วยกิต
EC 7181 Corporate Governance
ศศ 7182 เศรษฐศาสตร์สำหรับผูบ้ ริหาร
3 หน่วยกิต
EC 7182 Economics for Executives
ศศ 7183 ทฤษฎีเกมเพือ่ การตัดสินใจทางธุรกิจ
3 หน่วยกิต
EC 7183 Game Theory for Business Decision
ศศ 7184 การวิเคราะห์เศรษฐกิจมหภาค
3 หน่วยกิต
EC 7184 Macroeconomics Analysis
ศศ 7185 เศรษฐศาสตร์ภาคการท่องเทีย่ ว
3 หน่วยกิต
EC 7185 Economics for Tourism Sector
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ศศ 7186 การวิเคราะห์เชิงปริมาณสำหรับเศรษฐศาสตร์ทอ่ งเทีย่ ว
EC 7186 Quantitative Analysis for Tourism Economics
ศศ 7187 การพยากรณ์เพือ่ ธุรกิจ
EC 7187 Business Forecasting
ศศ 7188 เทคนิคการประเมินมูลค่าสิง่ แวดล้อม
EC 7188 Environmental Valuation Techniques
ศศ 7189 การรวมกลุม่ เศรษฐกิจระหว่างประเทศ
EC 7189 Regional Economic Integration
ศศ 7190 การวิเคราะห์และบริหารความเสีย่ งทางการเงิน
EC 7190 Financial Risk Analysis and Management
ศศ 7191 เศรษฐศาสตร์แรงงานและทุนมนุษย์
EC 7191 Economics of Labor and Human Capital
ศศ 7192 เศรษฐศาสตร์ภาคบริการ
EC 7192 Economics of Service Sector
6.3.6 วิชาการค้นคว้าอิสระ
ศศ 9000 การค้นคว้าอิสระ
EC 9000 Independent Study
6.3.7 วิชาการศึกษาตามแนวแนะ
ศศ 8800 - 8900 การศึกษาตามแนวแนะ
EC 8800 - 8900 Directed Study
6.3.8 วิทยานิพนธ์
ศศ 9004 วิทยานิพนธ์
EC 9004 Thesis

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
1-3 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต

6.4 คำอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาเสริมพืน้ ฐาน
สพ 4000 พืน้ ฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา
3 หน่วยกิต
ND 4000 Foundation for Graduate Studies
แนะนำการเมืองและการปกครองไทย เศรษฐกิจไทย ธุรกิจไทย สังคมไทย จริยธรรมของนักบริหาร
จริยธรรมทางวิชาการ การพัฒนาบุคลิกภาพ สุขภาพกาย สุขภาพจิต รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร การเขียนรายงานทางวิชาทางวิชาการ และเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนา
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ภส 4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
3 หน่วยกิต
LC 4001 Reading Skills Development in English for Graduate Studies
สร้างเสริมความรูพ้ น้ื ฐานด้านไวยากรณ์ทจ่ี ำเป็นสำหรับการพัฒนาทักษะการอ่าน เช่น การศึกษา
ประเภทของประโยค การหาแกนหลักและส่วนขยายของประโยค เพือ่ นำไปสูก่ ารเรียนรูแ้ ละพัฒนา
ทักษะการอ่านงานเขียนทางวิชาการ เช่น ตำรา บทความวิชาการ โดยเน้นการพัฒนาทักษะการอ่านเพือ่
จับใจความสำคัญ เพือ่ หาข้อสรุปการตีความประโยคการเดาความหมายของคำศัพท์จากบริบทการอ่านแบบ
ข้ามเพือ่ หาข้อมูลเฉพาะการหาความสัมพันธ์ของประโยคและย่อหน้าในงานเขียนและการอ่านเชิงวิเคราะห์
ภส 4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
3 หน่วยกิต
LC 4002 Intgrated English Language Skills Development
เนือ้ หาและกิจกรรมเน้นการบูรณาการทักษะทัง้ 4 ทักษะ คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการ
เขียนเชิงวิชาการเบือ้ งต้น
สภ 4011 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
3 หน่วยกิต
LC 4011 Remedial Reading Skills Development in English for Graduate Studies
ฝึกทักษะและกลยุทธการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการที่นักศึกษาได้ศึกษามาก่อนแล้วในวิชา
ภส 4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษาเพิ่มเติม ทั้งนี้นักศึกษาจะได้รับ
การฝึกฝนในลักษณะเฉพาะบุคลมากขึน้
ภส 4012 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
3 หน่วยกิต
LC 4012 Remedial Integrated English Language Skills Development
ฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเพิม่ เติมและซ่อมเสริมทักษะดังกล่าว สำหรับ
นักศึกษาทีย่ งั บกพร่องในการเรียนวิชา ภส 4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการเพือ่ ปรับปรุง
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สาร ด้วยการสอนและฝึกในลักษณะเฉพาะบุคคล
ศศ 4010 การบัญชีและการวิเคราะห์งบการเงิน
3 หน่วยกิต
EC 4010 Accounting and Financial Analysis
ศึกษาหลักพืน้ ฐานทางบัญชี ขัน้ ตอน และกระบวนการจัดทำงบการเงินศึกษาขอบเขตและหน้าที่
ของงบการเงิน ได้แก่ งบดุล งบกำไรขาดทุน งบกำไรสะสม และงบกระแสเงินสด วิเคราะห์งบการเงิน
เพื่อประเมินฐานะทางการเงินของกิจการ รวมถึงหลักพื้นฐานทางการเงิน เช่น ค่าตามเวลาของเงิน
ความเสีย่ งและผลตอบแทน หลักพืน้ ฐานในการประเมินมูลค่า เพือ่ การตัดสินใจทางการเงิน
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หมวดวิชาพืน้ ฐาน
ศศ 5010 คณิตศาสตร์และสถิตสิ ำหรับนักเศรษฐศาสตร์
3 หน่วยกิต
EC 5010 Mathematics and Statistics for Economists
ประยุกต์เทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ในการสร้างและวิเคราะห์ตัวแบบประเภทต่าง ๆ ทาง
เศรษฐศาสตร์ ศึกษาตีความข้อมูลทางเศรษฐกิจ ทีม่ าของข้อมูล ทฤษฎีความน่าจะเป็น หลักการและเทคนิค
ในการสุม่ ตัวอย่าง การนิรนัยทางสถิติ การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐาน สหสัมพันธ์ของตัวแปร
การวิเคราะห์เส้นถดถอยอย่างง่าย การสรุปและการนำเสนอการวิเคราะห์ทางสถิติ
ศศ 5020 เศรษฐมิตปิ ระยุกต์และการพยากรณ์
3 หน่วยกิต
EC 5020 Applied Econometrics and Forecasting
ศึกษาตัวแบบเบือ้ งต้น (Classical Model) ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแบบทางเศรษฐศาสตร์และ
ตัวแบบเศรษฐมิติ การทดสอบตัวแบบทีแ่ ตกต่างไปจากตัวแบบมาตรฐาน การพยากรณ์การวิเคราะห์อนุกรมเวลา
ของตัวแปรเศรษฐกิจและธุรกิจและการประยุกต์เศรษฐมิตโิ ดยการศึกษาผลงานทีเ่ กีย่ วข้องและการปฏิบตั จิ ริง
บุพวิชา ศศ 5010
ศศ 5030 ระเบียบวิธวี จิ ยั
3 หน่วยกิต
EC 5030 Research Methodology
ศึกษาขั้นตอนในการทำวิจัย เทคนิควิธีการอ้างอิงเอกสาร การทบทวนวรรณกรรม การจัดเก็บ
ข้อมูล และการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้คำแนะนำและการควบคุมของอาจารย์ โดยประยุกต์
ความรูจ้ ากวิชากระบวนการวิจยั ในการค้นคว้าประเด็นวิจยั หรือประเด็นปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ
เลือกเครื่องมือวิจัยที่เหมาะสม และนำเสนอข้อเสนอโครงร่างวิจัยต่อกลุ่มอาจารย์ เพื่อนำไปใช้ใน
วิชาค้นคว้าอิสระ
หมวดวิชาหลัก
ศศ 6010 จุลเศรษฐศาสตร์
3 หน่วยกิต
EC 6010 Microeconomics
ศึกษาขอบเขตและวิธกี ารวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ บทบาทของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจพฤติกรรม
ของผูบ้ ริโภคและอุปสงค์ตอ่ สินค้า ทฤษฎีการผลิตและต้นทุนการผลิต โครงสร้างตลาดและทฤษฎีวา่ ด้วย
การกำหนดราคาสินค้า ทฤษฎีเกมส์และการตัดสินใจ ทฤษฎีวา่ ด้วยตลาดของปัจจัย การผลิตและการกระจาย
รายได้ ทฤษฎีดลุ ยภาพทัว่ ไปและเศรษฐศาสตร์สวัสดิการความทัดเทียมและประสิทธิภาพจากทฤษฎีการ
เปลี่ยนที่ (Changing Place Theory) บทบาทของเงินในดุลยภาพทั่วไปความล้มเหลวของกลไกราคา
และแนวทางแก้ไข
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ศศ 6020 มหเศรษฐศาสตร์
3 หน่วยกิต
EC 6020 Macroeconomics
ศึกษาทฤษฎีและตัวแบบหลักในมหเศรษฐศาสตร์ โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบเชิงสถิตและเชิงพลวัต
ในระบบเศรษฐกิจ ตรวจสอบทฤษฎีกับปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจริงประเมินและพยากรณ์
ภาวะเศรษฐกิจ ศึกษาการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจมหภาคทีม่ ผี ลต่อธุรกิจ
ศศ 6030 นโยบายเศรษฐกิจและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
3 หน่วยกิต
EC 6030 Economics Policy and Business Environment
ศึกษาวิเคราะห์บทบาทของรัฐในระบบเศรษฐกิจ การแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ วิเคราะห์ผล
กระทบของนโยบายและมาตรการเศรษฐกิจต่อภาคธุรกิจ เศรษฐกิจและสวัสดิการสังคมและการทำแผน
ธุรกิจ ศึกษากลไกบรรษัทภิบาลกับการพัฒนาธุรกิจ ศึกษาบทบาทของภาคเอกชนและองค์กรประชาสังคม
(Civil Society) ในการกำหนดนโยบายและมาตรการทางเศรษฐกิจ
บุพวิชา ศศ. 6010
หมวดวิชาเอก
ศศ 7011 การวิเคราะห์ตน้ ทุนและผลตอบแทน
3 หน่วยกิต
EC 7011 Cost - Benefit Analysis
ศึกษาความหมายและวิธีวัดสวัสดิการสังคม แนวคิดและทฤษฎีการวัดต้นทุนและผลตอบแทน
ของโครงการภายใต้โครงสร้างตลาดต่าง ๆ ความแตกต่างระหว่างต้นทุนและผลตอบแทนในทางธุรกิจ
และในทางเศรษฐศาสตร์ศกึ ษาการเลือกใช้เกณฑ์ในการตัดสินใจลงทุน หลักการในการเลือกอัตราส่วนลด
การคำนวณและใช้ราคาตลาดและราคาเงา การใช้อัตราแลกเปลี่ยนในตลาดและอัตราแลกเปลี่ยนเงา
การคำนวณค่าสินค้าทีไ่ ม่มรี าคาตลาด
บุพวิชา ศศ 6010 และ ศศ 6020
ศศ 7012 การวางแผนกลยุทธ์และวิเคราะห์โครงการ
3 หน่วยกิต
EC 7012 Strategic Planning and Project
ศึกษาวงจรการวางแผนและดำเนินโครงการ แนวคิด กระบวนการ วิธกี ารวางแผนและวิเคราะห์
โครงการลงทุนของภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ โดยครอบคลุมการวิเคราะห์ดา้ นอุปสงค์และการตลาด ด้าน
เทคนิค ด้านการเงิน ด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม การแปลงแผนขององค์กรเป็นแผนธุรกิจ
และแผนโครงการ การแปลงแผนกลยุทธ์ของโครงการเป็นแผนปฏิบัติโครงการ และวิเคราะห์ความ
เป็นไปได้ของโครงการ ตลอดจนการจัดเตรียมรายงานการวิเคราะห์โครงการ
บุพวิชา ศศ 6010 และ ศศ 6020
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ศศ 7013 การติดตามและประเมินผลโครงการ
3 หน่วยกิต
EC 7013 Project Monitoring and Evaluation
ศึกษาความหมายและแนวคิดเกีย่ วกับการติดตามและประเมินผลโครงการอย่างเป็นระบบ หลักการ
และการวางระบบการติดตามและการประเมินผลระหว่างดำเนินการและเมือ่ โครงการสิน้ สุดการนำระบบ
การติดตามและประเมินผลโครงการไปปฏิบตั ิ การปฏิบตั งิ านสนามสำหรับการติดตามและประเมินผล
โครงการ การวิเคราะห์ขอ้ มูล การเสนอผลการวิเคราะห์
บุพวิชา ศศ 6010 และ ศศ 6020
ศศ 7021 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
3 หน่วยกิต
EC 7021 International Economics
ศึกษาทฤษฎีและนโยบายการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ ประเด็นนโยบายในการเจรจาต่อรองระดับพหุภาคี ภูมภิ าค และทวิภาคีและผลกระทบ
ต่อเศรษฐกิจและภาคธุรกิจภายในประเทศ
ศึกษาทฤษฎีและนโยบายการเงินระหว่างประเทศ การปฏิรูประบบการเงินระหว่างประเทศ
การเปลีย่ นแปลงโครงสร้างการเคลือ่ นย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ ผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและภาค
ธุรกิจภายในประเทศศึกษาบทบาทของรัฐในการเพิ่มผลิตภาพและความสามารถในการแข่งขันใน
กระบวนการโลกาภิวฒ
ั น์
บุพวิชา ศศ 6010 และ ศศ 6020
ศศ 7022 ธุรกิจระหว่างประเทศ
3 หน่วยกิต
EC 7022 International Business
ศึกษาวัตถุประสงค์ และรูปแบบของธุรกิจระหว่างประเทศ ปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม นโยบาย
ของรัฐและบทบาทขององค์กรระหว่างประเทศทีม่ ผี ลกระทบต่อพฤติกรรมและการดำเนินงานของธุรกิจ
ระหว่างประเทศ ศึกษายุทธศาสตร์และความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจระหว่างประเทศ วิเคราะห์
ผลกระทบของธุรกิจระหว่างประเทศต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
บุพวิชา ศศ 6010 และ ศศ 6020
ศศ 7023 การบริหารการเงินระหว่างประเทศ
3 หน่วยกิต
EC 7023 International Financial Management
ศึกษาสภาพแวดล้อมทางการเงินระหว่างประเทศ การพยากรณ์การเปลีย่ นแปลงอัตราแลกเปลีย่ น
ความเสีย่ งและการบริหารความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น กลยุทธ์ของบริษทั กับการลงทุนในต่างประเทศ
การบริหารความเสีย่ งจากการเมือง การประเมินโครงการลงทุนในต่างประเทศ การจัดหาเงินทุนระหว่าง
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ประเทศ โครงสร้างเงินทุน การบริหารเงินทุนหมุนเวียนระหว่างประเทศ การจัดหาเงินทุนสำหรับ
การนำเข้าและการส่งออก
บุพวิชา ศศ 6010 และ ศศ 6020
ศศ 7031 ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน
3 หน่วยกิต
EC 7031 Financial Market and Financial Institutions
ศึกษาภาพรวมของตลาดและสถาบันการเงินทั้งภายในและต่างประเทศ กลไกการทำงานของ
ระบบการเงินทีส่ มั พันธ์กบั ระบบเศรษฐกิจ ปัจจัยกำหนดโครงสร้างอัตราดอกเบีย้ ทฤษฎีการลงทุนทาง
การเงิน การกำหนดอัตราแลกเปลีย่ น และนวัตกรรมทางการเงิน บทบาทของสถาบันการเงินประเภทต่างๆ
ในการระดมทุนและการใช้เงินทุน การบริหารความเสีย่ งของสถาบันการเงินการกำกับดูแลสถาบันการเงิน
การวิเคราะห์ผลของการใช้นโยบายการเงินต่อระบบเศรษฐกิจ และการวิเคราะห์ผลของนโยบายการเงิน
ต่อระบบเศรษฐกิจ
บุพวิชา ศศ. 6010 และ ศศ. 6020
ศศ 7032 การลงทุนทางการเงิน
3 หน่วยกิต
EC 7032 Financial Investment
ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับความเสี่ยงและผลตอบแทน ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวกับการตัดสินใจ
ภายใต้ความเสีย่ ง ทฤษฎีการบริหารกลุม่ หลักทรัพย์ ตัวแบบการประเมินมูลค่าตราสารหนี้ ตราสารทุน
และตราสารอนุพนั ธ์ รวมทัง้ ความเชือ่ มโยงระหว่างการเปลีย่ นแปลงปัจจัยทางเศรษฐกิจและผลตอบแทน
จากการลงทุนในหลักทรัพย์ทางการเงิน ศึกษาแนวความคิดสมมติฐานตลาดประสิทธิภาพ วิเคราะห์ทาง
เลือกการลงทุนในตลาดประสิทธิภาพ หลักการกระจายความเสีย่ งทัง้ ระดับในประเทศและระหว่างประเทศ
บทบาทของการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ย รวมทั้งการบริหารความเสี่ยง
ในพอร์ตการลงทุน
บุพวิชา ศศ 6010 และ ศศ 6020
ศศ 7033 การจัดการทางการเงิน
3 หน่วยกิต
EC 7033 Financial Management
ศึกษาเป้าหมายหลักของการจัดการทางการเงินของธุรกิจ พืน้ ฐานของการจัดการทางการเงิน เช่น
มูลค่าตามเวลาของเงิน และแนวคิดเรื่องความเสี่ยงและผลตอบแทน หลักการตัดสินใจเพื่อลงทุน
ในสินทรัพย์ ทางเลือกในการจัดหาแหล่งเงินทุน การบริหารทุนหมุนเวียน นโยบายการเงินปันผล
ต้นทุนของเงินทุนและโครงสร้างเงินทุนของธุรกิจ การวางแผนทางการเงินระยะสั้นและระยะยาว
การประเมินมูลค่าของธุรกิจ และการบริหารความเสีย่ ง ภายใต้สภาพแวดล้อมและเงือ่ นไขทางเศรษฐกิจ
บุพวิชา ศศ. 6010 และ ศศ. 6020
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ศศ 7041 เศรษฐศาสตร์อตุ สาหกรรม
3 หน่วยกิต
EC 7041 Industrial Economics
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีวา่ ด้วยองค์การอุตสาหกรรม วิเคราะห์พฤติกรรมและการดำเนินงานของ
หน่วยธุรกิจตามลักษณะโครงสร้างของตลาดต่าง ๆ ลักษณะของบรรษัทภิบาล (Corporate Governance)
ในธุรกิจเอกชน ศึกษายุทธศาสตร์ของหน่วยธุรกิจทัง้ ระดับในประเทศและระหว่างประเทศ บทบาทของ
รัฐในการกำกับพฤติกรรมของหน่วยธุรกิจ เพือ่ ประโยชน์สงู สุดของสังคม
บุพวิชา ศศ 6010 และ ศศ 6020
ศศ 7042 เศรษฐศาสตร์สำหรับผูป้ ระกอบการ
3 หน่วยกิต
EC 7042 Economics for Entrepreneurs
ศึกษาเนือ้ หาทฤษฎีจลุ เศรษฐศาสตร์ (Microeconomics) ทีม่ สี าระสำคัญคือ ประสิทธิภาพ (Efficiency)
การทำความเข้าใจเรื่องประสิทธิภาพนั้นต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจในเนื้อหาทฤษฎีต่างๆ ได้แก่
ทฤษฎีอรรถประโยชน์ ทฤษฎีอปุ สงค์สนิ ค้าและบริการ ทฤษฎีการเลือกบริโภคท่ามกลางความไม่แน่นอน
ทฤษฎีการผลิต และต้นทุนและโครงสร้างตลาดสินค้า นักศึกษาสามารถนำความรูแ้ ละความเข้าใจในเรือ่ ง
เหล่านีม้ าใช้ประกอบการตัดสินใจและการวางแผนทางธุรกิจท่ามกลางความเสีย่ งในรูปแบบต่างๆและเป็น
แนวทางกำหนดนโยบายและกลยุทธ์ทางธุรกิจได้เป็นอย่างดี
บุพวิชา ศศ 6010 และ ศศ 6020
ศศ 7043 เศรษฐศาสตร์การจัดการบุคลากร
3 หน่วยกิต
EC 7053 Economics of Personnel Management
ศึกษาทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ทว่ี า่ ด้วยการบริหารจัดการบุคลากร เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการ
แข่งขันขององค์กร โดยเริม่ ตัง้ แต่ ทฤษฎีการว่าจ้างบุคคลากร การกำหนดรายได้และผลตอบแทน การกำหนด
แรงจูงใจในการทำงาน การเพิม่ ทักษะของบุคลากร การจัดสรรภาระงาน การเลิกจ้าง และการประเมินผล
การปฏิบตั งิ านของบุคลากร นอกจากนี้ ยังอธิบายถึงโครงสร้างขององค์กรประเภทต่างๆ อันส่งผลต่อการ
บริหารจัดงานบุคลากรในองค์กรได้อย่างเหมาะสม
บุพวิชา ศศ 6010 และ ศศ 6020
หมวดวิชาเลือก
ศศ 7181 บรรษัทภิบาล
3 หน่วยกิต
EC 7181 Corporate Governance
ศึกษาทฤษฎี แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ และมาตรการของรัฐทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารและจัดการ
ระบบเศรษฐกิจและสังคมตลอดจนระบบการเมืองทีส่ ง่ เสริมการมีสว่ นร่วม (participation) มีความโปร่งใส
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(transparency) และสร้างความรับผิดชอบ (accountability)
ศึกษาปัจจัยและแรงจูงใจทีม่ ผี ลกระทบต่อพฤติกรรมและโครงสร้างระบบการจัดการของธุรกิจ
ที่ทำให้ธุรกิจมีความรับผิดชอบต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ถือหุ้น เจ้าหนี้ ผู้บริโภค พนักงาน และสังคม
โดยธุรกิจมีความมัน่ คง และยัง่ ยืนในการดำเนินกิจการ
บุพวิชา ศศ. 6010 และ ศศ. 6020
ศศ 7182 เศรษฐศาสตร์สำหรับผูบ้ ริหาร
3 หน่วยกิต
EC 7182 Economics for Executives
ศึกษาการจัดการองค์กรธุรกิจและกลยุทธ์เกีย่ วกับการประสานงานและสร้างสิง่ จูงใจการทำงาน
ภายในองค์กร รวมทั้งของเขตธุรกิจทั้งในแนวดิ่งและแนวนอน และการกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจ
ศึกษาสภาพแวดล้อมการแข่งขันและร่วมมือทางธุรกิจ กลยุทธ์การสร้างค่าและเพิม่ ค่าทางธุรกิจ ซึง่ รวมถึง
วิธกี ารกำหนดราคาสินค้าและคุณภาพสินค้า ในการวางตำแหน่งสินค้าเพือ่ สร้างความได้เปรียบการแข่งขัน
เหนือคูแ่ ข่งขันทางธุรกิจ การศึกษาใช้ตวั อย่างกรณีศกึ ษาประกอบการอภิปราย
บุพวิชา ศศ. 6010 และ ศศ. 6020
ศศ 7183 ทฤษฎีเกมเพือ่ การตัดสินใจทางธุรกิจ
3 หน่วยกิต
EC 7183 Game Theory for Business Decision
ศึกษาทฤษฎีเกมซึง่ เป็นเครือ่ งมือสำคัญอีกอย่างหนึง่ ทางเศรษฐศาสตร์ในการวิเคราะห์การตัดสินใจ
ซึ่งนักธุรกิจ หรือผู้เล่นเกมจะต้องคำนึงถึงปฏิกิริยาตอบสนอง (Interactive decision) ของคู่แข่งในการ
กำหนดแผนยุทศาสตร์(Strategic Plan) เพือ่ การเติบโตทางธุรกิจทีย่ ง่ั ยืน (Sustainable business development)
โดยอาศัยรูปแบบต่าง ๆ ของการแข่งขันภายใต้ทฤษฎีเกมในการวิเคราะห์แผนกลยุทธ์ทางธุรกิจในมิติ
ต่าง ๆ เช่น การกำหนดราคาสินค้าและบริการ การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย การลงทุนเพือ่
ขยายกำลังการผลิต การสร้างความน่าเชือ่ ถือต่อตรายีห่ อ้ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และกลยุทธ์อน่ื ๆ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในทฤษฎีเกมในการวิเคราะห์การแข่งขันทาง
ธุรกิจของอุตสาหกรรมไทย และเพือ่ การวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจของตนเอง หรือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
บุพวิชา ศศ 6010 และ ศศ 6020
ศศ 7184 การวิเคราะห์เศรษฐกิจมหภาค
3 หน่วยกิต
EC 7184 Macroeconomics Analysis
ศึกษาเครือ่ งชีภ้ าวะเศรษฐกิจเพือ่ วิเคราะห์แนวโน้มของเศรษฐกิจในระยะสัน้ และระยะยาวศึกษา
กรอบการดำเนินงานในการกำหนดนโยบายการเงินและการคลังเพื่อการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
และส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาว วิเคราะห์ความเป็นไปของเศรษฐกิจโลกและการคาด
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คะเนผลกระทบทีจ่ ะมีตอ่ เศรษฐกิจไทยวิเคราะห์การกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจของไทยภายใต้
บริบทของโครงสร้างและพัฒนาการของเศรษฐกิจโลก
บุพวิชา ศศ 6010 และ ศศ 6020
ศศ 7185 เศรษฐศาสตร์ภาคการท่องเทีย่ ว
3 หน่วยกิต
EC 7185 Economics for Tourism Sector
ศึกษาและประยุกต์ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์สำหรับการวิเคราะห์โครงสร้างอุตสาหกรรมท่องเทีย่ ว
การวิเคราะห์อุปสงค์และอุปทานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ความสัมพันธ์ระหว่างภาคท่องเที่ยว
กับการพัฒนาเศรษฐกิจ การคาดการณ์ผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคมและสิง่ แวดล้อมจากการท่องเทีย่ ว
นโยบายสาธารณะด้านการท่องเทีย่ ว
บุพวิชา ศศ 6010 และ ศศ 6020
ศศ 7186 การวิเคราะห์เชิงปริมาณสำหรับเศรษฐศาสตร์ทอ่ งเทีย่ ว
3 หน่วยกิต
EC 7186 Quantitative Analysis for Tourism Economics
ศึกษาการกำหนดแนวคิด การออกแบบงานวิจยั การค้นคว้า การวิเคราะห์ขอ้ มูล การแปลผลการ
ศึกษา และการเผยแพร่งานวิจยั ด้านการท่องเทีย่ วโดยใช้วธิ กี ารทางสถิติ เช่น การวิเคราะห์สมการถดถอย
การวิเคราะห์อนุกรมเวลา และการพยากรณ์
บุพวิชา ศศ. 6010 และ ศศ. 6020
ศศ 7187 การพยากรณ์เพือ่ ธุรกิจ
3 หน่วยกิต
EC 7187 Business Forecasting
ศึกษาหลักการและทฤษฎีทางด้านอนุกรมเวลาและการประยุกต์ใช้เพือ่ ประโยชน์ในการพยากรณ์
ตัวแปรต่าง ๆ ทางด้านเศรษฐกิจและธุรกิจ เช่น ยอดขาย ปริมาณผลผลิต และเงินเฟ้อ เป็นต้น
บุพวิชา ศศ 6010 ศศ 6020 และ ศศ 5020
ศศ 7188 เทคนิคการประเมินมูลค่าสิง่ แวดล้อม
3 หน่วยกิต
EC 7188 Environmental Valuation Techniques
ศึกษาความหมายของการประเมินมูลค่าผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อม มูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของ
สิง่ แวดล้อม มูลค่าการใช้โดยอ้อม มูลค่าเผือ่ ใช้ในอนาคต มูลค่าสงวนไว้ให้ลกู หลาน มูลค่าของการมีอยู่
เทคนิคการประเมินมูลค่าผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อมทางตรงและทางอ้อม ตัวอย่างของแบบจำลองเศรษฐมิติ
ของการประเมินมูลค่าผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อม
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ศศ 7189 การรวมกลุม่ เศรษฐกิจระหว่างประเทศ
3 หน่วยกิต
EC 7189 Regional Economic Integration
ศึกษาเชิงทฤษฎีและเชิงประจักษ์ของการรวมกลุม่ เศรษฐกิจ วิเคราะห์บทบาทและลักษณะสำคัญ
ของกลุม่ เศรษฐกิจ อาทิ กลุม่ EU APEC NAFTA AFTA AEC และ CER เป็นต้น พร้อมทัง้ ศึกษาและ
ประเมินผลกระทบของการรวมกลุม่ เศรษฐกิจทีม่ ตี อ่ ภาคเอกชน และเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม
บุพวิชา ศศ 6010 และ ศศ 6020
ศศ 7190 การวิเคราะห์และบริหารความเสีย่ งทางการเงิน
3 หน่วยกิต
EC 7190 Financial Risk Analysis and Management
ศึกษาถึงรูปแบบของความเสีย่ งทางการเงิน เครือ่ งมือในการวัดความเสีย่ งทางการเงิน แนวทาง
การบริหารเพื่อลดความเสี่ยงทางการเงิน วิเคราะห์ถึงผลดีผลเสียอันเกิดจากการบริหารความเสี่ยง
และผลกระทบของความเสีย่ งทางการเงินต่อธุรกิจและต่อระบบเศรษฐกิจ
บุพวิชา ศศ 6010 และ ศศ 6020
ศศ. 7191 เศรษฐศาสตร์แรงงาน และทุนมนุษย์
3 หน่วยกิต
EC 7192 Economics of Labor and Human Capital
ศึกษาอุปสงค์และอุปทานของแรงงาน โครงสร้างตลาดแรงงาน การลงทุนในการพัฒนาทุนมนุษย์
การกำหนดค่าจ้างวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าจ้าง การเคลือ่ นย้ายแรงงาน การแบ่งแยกในตลาดแรงงาน
รวมไปถึงการวิเคราะห์นโยบายของรัฐทีส่ ง่ ผลต่อการจ้างงานและพัฒนาคุณภาพของทรัพยากรแรงงานในประเทศ
ศศ 7192 เศรษฐศาสตร์ภาคบริการ
3 หน่วยกิต
EC 7192 Economics of Service Sector
ศึกษาถึงความสำคัญของภาคบริการในโครงสร้างเศรษฐกิจปัจจุบัน รวมไปถึงการเจรจาเปิด
การค้าเสรีภาคบริการ โดยจะวิเคราะห์เจาะลึกถึงแนวคิดทางทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องในสาขาบริการต่าง ๆ เช่น เศรษฐศาสตร์โทรคมนาคม เศรษฐศาสตร์บันเทิง เศรษฐศาสตร์
การกีฬา เศรษฐศาสตร์อสังหาริมทรัพย์ เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข เศรษฐศาสตร์การศึกษา เศรษฐศาสตร์
การขนส่ง เศรษฐศาสตร์การป้องกัน เศรษฐศาสตร์วทิ ยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์แฟรนไชส์ และเศรษฐศาสตร์
การโฆษณา เป็นต้น
บุพวิชา ศศ 6010 และ ศศ 6020
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หมวดวิชาค้นคว้าอิสระ
ศศ 9000 การค้นคว้าอิสระ
3 หน่วยกิต
EC 9000 Independent Studies
นักศึกษาเสนอผลงานวิจยั หรืองานค้นคว้าทางเศรษฐศาสตร์ธรุ กิจภายใต้คำแนะนำและการควบคุม
ของอาจารย์ โดยเน้นให้นักศึกษานำความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจมาประยุกต์ใช้กับงานวิจัยหรืองาน
ค้นคว้า อีกทัง้ มีความสามารถทีจ่ ะเสนอผลงานได้เป็นอย่างดี
บุพวิชา ศศ 5030
การศึกษาตามแนวแนะ
ศศ 8800-8900 การศึกษาตามแนวแนะ
1 - 3 หน่วยกิต
EC 8800-8900 Directed Studies
การศึกษาในหัวข้อเฉพาะทางในประเด็นเศรษฐศาสตร์การพัฒนาหรือเศรษฐศาสตร์ธรุ กิจทีเ่ กีย่ ว
เนือ่ งกับสาขาวิชาเอก และเป็นประโยชน์ตอ่ การศึกษาวิจยั
บุพวิชา ศศ 6010 และ ศศ 6020
วิทยานิพนธ์
ศศ 9004 วิทยานิพนธ์
EC 9004 Thesis
เทียบเป็นรายวิชาไม่นอ้ ยกว่า 1 ภาคการศึกษา
บุพวิชา ศศ 5020 ศศ 5030 ศศ 6010 และ ศศ 6020

12 หน่วยกิต

บุพวิชาทีก่ ำหนดในแต่ละวิชา คณบดีอาจยกเว้นบุพวิชาได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม
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ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์การเงิน)
Master of Economics (Financial Economics)
M.Econ. (Financial Economics)
3. หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
4. ปรัชญาและ/หรือวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
4.1 หลักการและเหตุผล
การเปลี่ยนแปลงของกระแสเศรษฐกิจและการเงินของโลกในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลง
ไปอย่างรวดเร็ว การขยายตัวของตลาดการเงินและการลงทุนเกิดขึ้นทั้งในระดับทวิภาคี ภูมิภาค และ
พหุภาคีมมี คี วามรุดหน้าอย่างมาก ตลาดการเงินมีความซับซ้อนและมีพลวัตมากขึน้ กอปรกับการเชือ่ มโยง
ทางเศรษฐกิจและการเงินของโลกมีอยูส่ งู การเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจของประเทศใดประเทศหนึ่งจะมีผล
ต่อเศรษฐกิจของอีกหลายประเทศในเวลาอันรวดเร็วและมีผลกระทบรุนแรงและกว้างขวาง รวมถึง
ประเทศไทย จนทำให้ต้องเผชิญกับความผันผวนทางเศรษฐกิจที่มากขึ้นอย่างไม่เคยประสบมาก่อน
แต่ขณะเดียวกันก็เป็นโอกาสที่จะยกระดับความสามารถของประเทศในการแข่งขันบนเวทีโลก ดังนั้น
จึงต้องมีการกำหนดยุทธศาสตร์อย่างเหมาะสมเพือ่ ให้เศรษฐกิจไทยสามารถได้รบั ประโยชน์จากกระแส
โลกาภิวตั น์อย่างเต็มทีแ่ ละป้องกันวิกฤติการณ์ทางการเงินทีอ่ าจเกิดขึน้ ในอนาคต
ความขาดแคลนบุคลากรในสายอาชีพทางเศรษฐศาสตร์การเงินโดยเฉพาะผูท้ ม่ี คี วามสามารถใน
การเข้าใจกลไกการทำงานของระบบเศรษฐกิจและสามารถเชือ่ มโยงข้อมูลทางเศรษฐกิจกับการวิเคราะห์
ทางการเงินด้วยเครื่องมือการวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพ เป็นปัญหาหนึ่งที่ต้องได้รับการตอบสนอง
อย่างเร่งด่วนเพือ่ รองรับการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศ
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คณะพัฒนาการเศรษฐกิจเล็งเห็นปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทีจ่ ะตอบสนองการขยายตัว
ของภาคการเงินได้อย่างทันเวลา จึงพัฒนาหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินขึน้ เพือ่ ผลิตทรัพยากรบุคคลทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถ วิสยั ทัศน์ และคุณธรรมในสาขาเศรษฐศาสตร์การเงินซึง่ ยังขาดแคลนอยูเ่ ป็นจำนวนมากโดยมุง่ เน้นสร้างความพร้อมให้แก่ผสู้ ำเร็จการศึกษาให้สามารถ
วิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและวิเคราะห์ถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อองค์กรธุรกิจทั้งที่อยู่ใน
ภาคการเงิ น และที ่ อ ยู ่ ใ นภาคการผลิ ต อื ่ น พร้ อ มทั ้ ง มี เ ครื ่ อ งมื อ เพี ย งพอที ่ จ ะใช้ ใ นการวิ เ คราะห์
และปฏิบตั งิ าน ทีต่ อ้ งการความรูค้ วามชำนาญทางเศรษฐศาสตร์การเงินได้อย่างทันท่วงที
เพื่อให้การเรียนการสอนบรรลุผลสำเร็จดังกล่าว และเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลง
ของตลาดแรงงานที่ต้องการมหาบัณฑิตทางเศรษฐศาสตร์ที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะสาขามากขึ้น
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน จึงมุง่ เน้นการศึกษาใน 3 ด้านหลัก คือ
ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ ทฤษฏีทางการเงิน และเครือ่ งมือในการวิเคราะห์ วิจยั ทางเศรษฐศาสตร์ เพือ่ ให้
มหาบัณฑิตทีจ่ บการศึกษา มีความเข้าใจกลไกการทำงานของระบบเศรษฐกิจและสามารถเชือ่ มโยงข้อมูล
ทางเศรษฐกิจกับการวิเคราะห์ทางการเงินด้วยเครือ่ งมือการวิเคราะห์ทม่ี ปี ระสิทธิภาพได้เป็นอย่างดี
ทัง้ นี้ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจได้ดำเนินการผลิตมหาบัณฑิตทางด้านพัฒนาการเศรษฐกิจ
และเศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ มาเป็นระยะเวลากว่า 20 ปี จึงมีบคุ ลากรทีม่ คี ณ
ุ ภาพและประสบการณ์ในสาขา
เศรษฐศาสตร์การเงิน นับว่าคณะฯ มีความพร้อม ความคล่องตัวและมีศกั ยภาพทีจ่ ะดำเนินการเรียนการสอน
ในสาขาเศรษฐศาสตร์การเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.2 วัตถุประสงค์
เพือ่ ผลิตมหาบัณฑิตทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถในการประยุกต์ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเงิน
และมีหลักจริยธรรมในการประกอบอาชีพ เพือ่ ไปปฏิบตั งิ านในสาขาอาชีพต่าง ๆ ในภาคการเงินและภาคการผลิต
อืน่ ทีต่ อ้ งการความรู้ ความชำนาญ ของบุคลากรทางเศรษฐศาสตร์การเงินในระดับสูง
5. คุณสมบัตขิ องผูเ้ ข้าศึกษา
5.1 กรณีนกั ศึกษาเรียนในเวลาราชการ
5.1.1เป็นผูส้ ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าหรือมีวทิ ยฐานะทีส่ ภาสถาบัน
ผ่อนผันให้เข้าเป็นนักศึกษา ในกรณีที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาเอกชน หรือต่างประเทศ
จะต้องเป็นปริญญาทีไ่ ด้รบั การรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือสำนักงาน ก.พ.
5.2 กรณีนกั ศึกษาเรียนนอกเวลาราชการ
5.2.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าหรือมีวิทยฐานะที่สภาสถาบัน
ผ่อนผันให้เข้าเป็นนักศึกษา ในกรณีที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาเอกชนหรือต่างประเทศ
จะต้องเป็นปริญญาทีไ่ ด้รบั การรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือสำนักงาน ก.พ.
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5.2.2 มีประสบการณ์ทำงานหลังจากสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 1ปี
โดยทำงานสาขาวิชาชีพทางเศรษฐศาสตร์การเงินหรือต้องการทำงานในสาขาวิชาชีพทางเศรษฐศาสตร์การเงิน ทั้งที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการเงิน ตลาดทุนในส่วนตลาดหลักทรัพย์ ตลาดตราสารหนี้
และตลาดอนุพนั ธ์ เช่น บริษทั หลักทรัพย์ บริษทั จัดการกองทุน ฯลฯ และทีเ่ กีย่ วข้องกับสถาบันการเงิน
ได้แก่ ธนาคาร และสถาบันการเงินอื่น ๆ ที่มีบทบาทในการระดมทุนและให้เครดิตรวมถึง หน่วยงาน
ต่างทีท่ ำหน้าทีใ่ นการกำกับดูแลต่าง ๆ เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง หรือบุคลากรของหน่วยงานราชการต่างๆ เป็นต้น
คุณสมบัตขิ องผูม้ สี ทิ ธิสมัครเข้าศึกษา อาจมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม ทัง้ นี้
ให้เป็นไปตามประกาศของสถาบัน
6. หลักสูตร
6.1 จำนวนหน่วยกิต จำนวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต
6.2 โครงสร้างหลักสูตร
6.2.1 แผน ก. แบบ ก2 เป็นการเรียนภาคทฤษฎี 24 หน่วยกิต ประกอบด้วยวิชาเสริมพืน้ ฐาน
ไม่นบั หน่วยกิต วิชาพืน้ ฐาน 3 หน่วยกิต วิชาหลัก 6 หน่วยกิต วิชาเอก 15 หน่วยกิต วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
และสอบประมวลความรู้
6.2.2 แผน ข. เป็นการเรียนภาคทฤษฎี 36 หน่วยกิต ประกอบด้วยวิชาเสริมพืน้ ฐาน ไม่นบั
หน่วยกิต วิชาพืน้ ฐาน 3 หน่วยกิต วิชาหลัก 6 หน่วยกิต วิชาเอก 15 หน่วยกิต วิชาเลือก 9 หน่วยกิต
วิชาค้นคว้าอิสระ 3 หน่วยกิต และสอบประมวลความรู้
หมวดวิชา
โครงสร้างหลักสูตรแผน ก
โครงการหลักสูตร แผน ข
(ทำวิทยานิพนธ์)
1. หมวดวิชาเสริมพืน้ ฐาน
15 หน่วยกิต (ไม่นบั หน่วยกิต) 15 หน่วยกิต (ไม่นบั หน่วยกิต)
2. หมวดวิชาพืน้ ฐาน
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาหลัก
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
4. หมวดวิชาเอก
15 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
5. หมวดวิชาเลือก
9 หน่วยกิต
6.วิชาค้นคว้าอิสระ
3 หน่วยกิต
7. วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
สอบประมวลความรู้โดยวิธี
สอบประมวลความรู้โดยวิธี
8. สอบประมวลความรู้
- สอบข้อเขียน
- สอบข้อเขียน
- สอบปากเปล่า
รวม
36 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต
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6.3 รายวิชา
6.3.1 หมวดวิชาเสริมพืน้ ฐาน
สพ.4000 พืน้ ฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา
ND.4000 Foundation for Graduate Studies
ภส. 4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
LC 4001 Reading Skills Development in English for Graduate Studies
ภส. 4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
LC 4002 Integrated English Language Skills Development
ภส. 4011 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
สำหรับบัณฑิตศึกษา
LC 4011 Remedial Reading Skills Development in English
for Graduate Studies
ภส. 4012 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
LC 4012 Remedial Integrated English Language Skills Development
ศก. 4010 บัญชีและการวิเคราะห์งบการเงิน
FE. 4010 Accounting and Financial Statement Analysis
ศก. 4020 คณิตศาสตร์สำหรับนักเศรษฐศาสตร์การเงิน
FE. 4020 Mathematics for Financial Economists
ศก. 4030 จริยธรรมสำหรับนักเศรษฐศาสตร์การเงิน
FE. 4030 Ethics for Financial Economists

ไม่นับหน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต
1 หน่วยกิต
1 หน่วยกิต
1 หน่วยกิต

หน่วยกิตทีไ่ ด้จากการศึกษาวิชาในหมวดวิชาเสริมพืน้ ฐาน ไม่ถอื เป็นส่วนหนึง่ ของหน่วยกิต
ตามข้อกำหนดการศึกษาในข้อ 6.1 การยกเว้นไม่ต้องเรียนวิชาในหมวดวิชาเสริมพื้นฐาน กระทำได้
ตามข้อกำหนดทีร่ ะบุไว้เกีย่ วกับวิชานัน้ ๆ หรือให้เป็นไปตามประกาศของสถาบัน
6.3.2 หมวดวิชาพืน้ ฐาน
(กำหนดให้เรียน 3 หน่วยกิตในแผน ก. และแผน ข.)
ศก. 5010 เศรษฐมิติ
FE. 5010 Econometrics

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน

205

6.3.3 หมวดวิชาหลัก
(กำหนดให้เรียน 6 หน่วยกิต ในแผน ก. และ แผน ข.)
ศก.6010 จุลเศรษฐศาสตร์ประยุกต์
FE.6010 Applied Microeconomics
ศก.6020 มหเศรษฐศาสตร์ประยุกต์
FE.6020 Applied Macroeconomics

6 หน่วยกิต

6.3.4 หมวดวิชาเอก
(กำหนดให้เรียน 15 หน่วยกิต ในแผน ก และแผน ข)
ศก.7010 เศรษฐกิจและระบบการเงิน
EC.7010 Economy and Financial System
ศก.7020 การเงินธุรกิจ
FE.7020 Corporate Finance
ศก.7030 ทฤษฏีการกำหนดราคาสินทรัพย์
FE.7030 Asset Pricing Theory
ศก.7040 ทฤษฏีกลุม่ หลักทรัพย์
FE.7040 Portfolio Theory
ศก.7050 การสร้างแบบจำลองทางการเงิน
FE.7050 Financial Modeling

15 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

6.3.5 หมวดวิชาเลือกทัว่ ไป
9 หน่วยกิต
(กำหนดให้เรียน 9 หน่วยกิต ในแผน ข.)
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาเลือกจากรายวิชาต่างๆ หรือจะเลือกจากหลักสูตรอืน่ แต่ทง้ั นี้
ต้องได้รบั ความเห็นชอบจากคณบดี
ศก.7110 เศรษฐศาสตร์นโยบายการเงิน
3 หน่วยกิต
FE.7110 Economics of Monetary Policy
ศก.7120 ตลาดการเงินระหว่างประเทศ
3 หน่วยกิต
FE.7120 International Financial Markets
ศก.7130 นวัตกรรมทางการเงิน
3 หน่วยกิต
FE.7130 Financial Innovations
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ศก.7140 ทฤษฏีการกำหนดราคาสินทรัพย์ขน้ั สูง
FE.7140 Advanced Asset Pricing Theory
ศก.7150 อนุพนั ธ์ทางการเงิน
FE.7150 Financial Derivatives
ศก.7160 การพยากรณ์ทางการเงิน
FE.7160 Financial Forecasting
ศก.7170 การวิจยั ทางเศรษฐศาสตร์การเงิน
FE.7170 Research in Financial Economics
ศก.7180 เศรษฐมิตทิ างการเงินขัน้ สูง
FE.7180 Advanced Financial Econometrics

3 หน่วยกิต

6.3.6 วิชาการค้นคว้าอิสระ
(กำหนดให้เรียน 3 หน่วยกิต ใน แผน ข.)
ศก.9000 การค้นคว้าอิสระ
FE.9000 Independent Study

3 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต

6.3.7 วิชาการศึกษาตามแนวแนะ
ศก.8800-8900 การศึกษาตามแนวแนะ
FE.8800-8900 Directed Study

1-3 หน่วยกิต

6.3.8 วิทยานิพนธ์
ศก.9004 วิทยานิพนธ์
FE.9004 Thesis

12 หน่วยกิต

7. คำอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาเสริมพืน้ ฐาน
สพ.4000 พืน้ ฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา
3 หน่วยกิต
ND.4000 Foundation for Graduate Studies
แนะนำการเมืองและการปกครองไทย เศรษฐกิจไทย ธุรกิจไทย สังคมไทย จริยธรรมของนักบริหาร
จริยธรรมทางวิชาการ การพัฒนาบุคลิกภาพ สุขภาพกาย สุขภาพจิต รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ภาษาไทยเพือ่ การสือ่ สาร การเขียนรายงานทางวิชาการ และเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนา
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ภส. 4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
3 หน่วยกิต
LC 4001 Reading Skills Development in English for Graduate Studies
สร้างเสริมความรูพ้ น้ื ฐานด้านไวยากรณ์ทจ่ี ำเป็นสำหรับการพัฒนาทักษะการอ่าน เช่น การศึกษา
ประเภทของประโยค การหาแกนหลักและส่วนขยายของประโยค เพื่อนำไปสู่การเรียนรู้และพัฒนา
ทักษะการอ่านงานเขียนทางวิชาการ เช่น ตำรา บทความวิชาการ โดยเน้นการพัฒนาทักษะการอ่าน
เพื่อจับใจความสำคัญ เพื่อหาข้อสรุป การตีความประโยค การเดาความหมายของคำศัพท์จากบริบท
การอ่านแบบข้ามเพื่อหาข้อมูลเฉพาะ การหาความสัมพันธ์ของประโยค และย่อหน้าในงานเขียน
และการอ่านเชิงวิเคราะห์
ภส. 4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
3 หน่วยกิต
LC 4002 Integrated English Language Skills Development
เนื้อหาและกิจกรรมเน้นการบูรณาการทักษะทั้ง 4 ทักษะ คือ การฟัง การพูด การอ่าน
และการเขียนเชิงวิชาการเบือ้ งต้น
ภส. 4011 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
3 หน่วยกิต
LC 4011 Remedial Reading Skills Development in English for Graduate Studies
ฝึกทักษะและกลยุทธการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการทีน่ กั ศึกษาได้ศกึ ษามาก่อนแล้วในวิชา ภส.
4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา เพิ่มเติม ทั้งนี้นักศึกษาจะได้รับ
การฝึกฝนในลักษณะเฉพาะบุคคลมากขึน้
ภส. 4012 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
3 หน่วยกิต
LC 4012 Remedial Integrated English Language Skills Development
ฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเพิ่มเติมและซ่อมเสริมทักษะดังกล่าวสำหรับ
นักศึกษาที่ยังบกพร่องในการเรียนวิชา ภส. 4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
เพื่อปรับปรุงความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ด้วยการสอนและฝึกในลักษณะ
เฉพาะบุคคล
ศก.4010 บัญชีและการวิเคราะห์งบการเงิน
1 หน่วยกิต
FE.4010 Accounting and Financial Statement Analysis
ศึกษาถึงโครงสร้างทางบัญชี หลักการจัดทำรายงานทางการเงิน และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูล
ทางบัญชีทป่ ี รากฏในงบการเงินต่าง ๆ การวิเคราะห์ขอ้ มูลทางการเงิน อัตราส่วนทางการเงิน สถานะทางการเงิน
ของกิจการตลอดจนการแปลความหมายเพือ่ ใช้ในการวิเคราะห์ผลการดำเนินการและตัดสินใจทางการเงิน
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ศก.4020 คณิตศาสตร์สำหรับนักเศรษฐศาสตร์การเงิน
1 หน่วยกิต
FE.4020 Mathematics for Financial Economists
ศึกษาถึงหลักการและเครือ่ งมือทางคณิตศาสตร์ในการวิเคราะห์ทางการเงิน โดยเฉพาะเครือ่ งมือ
ทางสถิตแิ คลคูลสั สมการเชิงอนุพนั ธ์ยอ่ ย อนุกรมเทเลอร์ เมทริกซ์ รวมถึงการคำนวณดอกเบีย้ ประเภทต่าง ๆ
ทีจ่ ะเป็นพืน้ ฐานในการวิเคราะห์และแก้ปญ
ั หาในทางเศรษฐศาสตร์การเงิน
ศก.4030 จริยธรรมสำหรับนักเศรษฐศาสตร์การเงิน
1 หน่วยกิต
FE.4030 Ethics for Financial Economists
ศึกษาถึงหลักจริยธรรม จรรยาบรรณ กฎหมายและระเบียบวิธปี ฏิบตั ิ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการประกอบ
วิชาชีพในสาขาเศรษฐศาสตร์การเงิน ตลอดจนบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่ควบคุมและกำกับดูแล
รวมถึงการสร้างสำนึกของความรับผิดชอบทีม่ ตี อ่ วิชาชีพและองค์การ
หมวดวิชาพืน้ ฐาน
ศก.5010 เศรษฐมิติ
3 หน่วยกิต
FE.5010 Econometrics
ศึกษาตัวแบบทางเศรษฐมิตเิ บือ้ งต้น และการทดสอบสมมติฐานทางเศรษฐมิติ การทดสอบตัวแบบ
ทีแ่ ตกต่างไปจากตัวแบบมาตรฐาน การประยุกต์ตวั แบบทางเศรษฐมิตใิ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลและพยากรณ์แนวโน้ม
ตัวแปรทางเศรษฐกิจและการเงิน รวมถึงวิธกี ารประมาณค่าในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การประมาณค่าสมการถดถอย แบบสมการเชิงเดีย่ วสมการเชิงซ้อนตัวแบบ LogitProbitGeneralizedLeastSquare และระบบสมการ เป็นต้น
หมวดวิชาหลัก
ศก.6010 จุลเศรษฐศาสตร์ประยุกต์
3 หน่วยกิต
FE.6010 Applied Microeconomics
ประยุกต์ทฤษฎี แนวคิด และหลักวิชาเศรษฐศาสตร์จลุ ภาคเพือ่ นำไปใช้วเิ คราะห์ปญั หาทางเศรษฐกิจ
ทีเ่ กิดขึน้ ของหน่วยเศรษฐกิจต่าง ๆ ในระบบเศรษฐกิจ ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากร
พฤติกรรมของผูบ้ ริโภค พฤติกรรมของผูผ้ ลิต อุปสงค์และอุปทานต่อสินค้าทฤษฎีการผลิตและต้นทุนการผลิต
ตลอดจนศึกษาถึงปัญหาทัว่ ไปทางเศรษฐกิจและการเงิน
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ศก.6020 มหเศรษฐศาสตร์ประยุกต์
3 หน่วยกิต
FE.6020 Applied Macroeconomics
ประยุกต์ทฤษฎี แนวคิด และตัวชีเ้ ศรษฐศาสตร์มหภาค เช่น การผลิต การจ้างงาน รายได้ รายจ่าย
และระดับราคาสินค้า เพื่อการวิเคราะห์เศรษฐกิจมหภาค และตัดสินใจทางการเงิน ผลกระทบต่อภาค
เศรษฐกิจต่าง ๆ และระบบเศรษฐกิจโดยส่วนรวม วิเคราะห์แนวคิดและผลกระทบของนโยบายการเงิน
การคลังที่มีต่อการผลิต การจ้างงาน รายได้และรายจ่ายของประเทศ รวมถึงการพยากรณ์เศรษฐกิจ
ในระดับมหภาค และการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจมหภาคทีม่ ผี ลต่อธุรกิจ
หมวดวิชาเอก
ศก.7010 เศรษฐกิจและระบบการเงิน
3 หน่วยกิต
EC.7010 Economy and Financial System
ศึกษาภาพรวมของเศรษฐกิจ ระบบการเงิน ตลอดจนตลาดและสถาบันการเงินทั้งภายใน
และต่างประเทศ กลไกการทำงานของระบบการเงินทีส่ มั พันธ์กบั ระบบเศรษฐกิจโครงสร้างอัตราดอกเบีย้
ทฤษฎีการลงทุนทางการเงิน การกำหนดอัตราแลกเปลี่ยน บทบาทของสถาบันการเงินประเภทต่าง ๆ
ในการระดมทุนและการใช้เงินทุน การกำกับดูแลสถาบันการเงิน การวิเคราะห์ผลของการใช้นโยบาย
การเงินต่อระบบเศรษฐกิจ และนโยบายเกี่ยวกับการบริหาร การควบคุมและการส่งเสริมตลาดการเงิน
ตลาดทุน และสินเชือ่ รวมถึงความเชือ่ มโยงกับสถาบันการเงินระหว่างประเทศ
ศก.7020 การเงินธุรกิจ
3 หน่วยกิต
FE.7020 Corporate Finance
ศึกษาทฤษฎีและแนวทางการประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางการเงินสมัยใหม่เพื่อการประเมินมูลค่า
กำหนดนโยบาย และตัดสินใจทางการเงินขององค์การ โดยครอบคลุมกิจกรรมทางธุรกิจด้านการลงทุน
การจัดหาแหล่งเงินทุน และการดำเนินงาน ทีม่ คี วามสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ เพือ่ เป้าหมาย
ในการสร้างมูลค่าสูงสุดให้แก่ธรุ กิจ
ศก.7030 ทฤษฎีการกำหนดราคาสินทรัพย์
3 หน่วยกิต
FE.7030 Asset Pricing Theory
ศึกษาทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ทเ่ี ป็นพืน้ ฐานของการกำหนดราคาสินทรัพย์ การตัดสินใจภายใต้
ความไม่แน่นอนและความเสีย่ ง Fisher separation การกำหนดราคาตามแนวคิด Arrow-Debreu แนวคิด no
arbitrage ในการกำหนดราคาสินทรัพย์ รวมถึงแบบจำลองที่ใช้กำหนดราคาสินทรัพย์ทางการเงิน
ทัง้ ตราสารหนี้ ตราสารทุน และตราสารอนุพนั ธ์
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ศก.7040 ทฤษฎีกลุม่ หลักทรัพย์
3 หน่วยกิต
FE.7040 Portfolio Theory
ศึกษาหลักการจัดสรรการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ ทฤษฎีกลุ่มหลักทรัพย์สมัยใหม่
กลยุทธ์การบริหารกลุม่ หลักทรัพย์และการกระจายความเสีย่ ง การจัดกลุม่ หลักทรัพย์โดยใช้ตวั แบบต่างๆ
การวิเคราะห์และจัดการความเสี่ยงของกลุ่มหลักทรัพย์ การประเมินผลการบริหารกลุ่มหลักทรัพย์
รวมถึงการบริหารกลุม่ หลักทรัพย์ของสถาบันการเงิน และการจัดสรรสินทรัพย์แบบพลวัต
ศก.7050 การสร้างแบบจำลองทางการเงิน
3 หน่วยกิต
FE.7050 Financial Modeling
ศึกษาประเภทของแบบจำลอง วัตถุประสงค์ของสร้างแบบจำลองและการพัฒนาแบบจำลองทางการเงิน
เพื่อการใช้ในการพยากรณ์ทางเศรษฐศาสตร์ การเงิน การลงทุน ความเสี่ยง และการประเมินมูลค่า
หลักทรัพย์ตา่ ง ๆ โดยครอบคลุมขัน้ ตอนการสร้างแบบจำลอง การจำลองเหตุการณ์ การวิเคราะห์ผลการจำลอง
การตรวจตัวแบบจำลอง กรณีศกึ ษา ตลอดจนเครือ่ งมือทีจ่ ำเป็นในการวิเคราะห์ และการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
ต่าง ๆ ในการสร้างแบบจำลอง
หมวดวิชาเลือก
ศก.7110 เศรษฐศาสตร์นโยบายการเงิน
3 หน่วยกิต
FE.7110 Economics of Monetary Policy
ศึกษาแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ในการใช้เครือ่ งมือทางการเงิน หลักการและกรอบของนโยบายการเงิน
เพือ่ บรรลุเป้าหมายทางเศรษฐกิจ ผลกระทบของนโยบายการเงินต่อตลาดการเงินและต่อระบบเศรษฐกิจ
การใช้นโยบายการเงินเพื่อควบคุมปริมาณเงินทั้งจากแหล่งเงินทุนภายในประเทศและจากต่างประเทศ
ประสิทธิภาพและข้อจำกัดในการใช้นโยบายและมาตรการทางการเงิน ทั้งของประเทศกำลังพัฒนา
และประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้ว
ศก.7120 ตลาดการเงินระหว่างประเทศ
3 หน่วยกิต
FE.7120 International Financial Markets
ศึกษาถึงตลาดการเงินระหว่างประเทศ การบูรณาการของตลาดการเงินระหว่างประเทศ
กองทุนการเงินระหว่างประเทศ และสภาพแวดล้อมทางการเงินระหว่างประเทศรวมถึงทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์
ทีเ่ กีย่ วข้องกับอัตราแลกเปลีย่ น ปัจจัยต่าง ๆ ทีม่ ผี ลกระทบต่อการกำหนดอัตราแลกเปลีย่ น การพยากรณ์
การเปลีย่ นแปลงอัตราแลกเปลีย่ นความเสีย่ งและการบริหารความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น
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ศก.7130 นวัตกรรมทางการเงิน
3 หน่วยกิต
FE.7130 Financial Innovations
ศึกษาถึงนวัตกรรมทางการเงินทัง้ ในด้านแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กระบวนการเทคโนโลยี
และเครือ่ งมือทางการเงินชนิดใหม่ ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในตลาดเงิน ตลาดทุน ตลอดจนตลาดอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
เพือ่ ประโยชน์ในการจัดหาเงินทุน การลงทุน และเพือ่ ป้องกันความเสีย่ งในการลงทุนได้อย่างเหมาะสม
ศก.7140 ทฤษฎีการกำหนดราคาสินทรัพย์ขั้นสูง
3 หน่วยกิต
FE.7140 Advanced Asset Pricing Theory
ศึกษาทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ทเ่ ี กีย่ วข้องกับการกำหนดราคาสินทรัพย์ในเชิงลึก การพัฒนาแบบจำลอง
ทีใ่ ช้กำหนดราคาสินทรัพย์ทางการเงินในแบบ Discrete และ Continuous-time ภายใต้สมมติฐานแบบต่าง ๆ
โดยเน้นการศึกษาแบบจำลองต่าง ๆ ในภาคขยาย เช่น Consumption-based asset pricing model, Merton's
inter-temporal CAPM, และการใช้แนวคิด Risk-neutral valuation ซึ่งเป็นพื้นฐานในการกำหนดราคา
ตราสารอนุพนั ธ์ตา่ ง ๆ
ศก.7150 อนุพนั ธ์ทางการเงิน
3 หน่วยกิต
FE.7150 Financial Derivatives
ศึกษาอนุพันธ์ทางการเงินประเภทต่าง ๆ ตลาดอนุพันธ์ทางการเงิน รวมถึงทฤษฎีเกี่ยวกับ
การประเมินราคาและความเสีย่ งของตราสารอนุพนั ธ์ประเภทต่าง ๆ ทีข่ น้ึ กับสินทรัพย์อา้ งอิง ทัง้ ทีเ่ ป็นหุน้ สามัญ
สินค้าโภคภัณฑ์ อัตราดอกเบีย้ ดัชนีหลักทรัพย์ อัตราแลกเปลีย่ น และสินทรัพย์อา้ งอิงอืน่ ๆ โดยเน้น
การพัฒนาการของอนุพนั ธ์ทางการเงิน และการประยุกต์ใช้งาน
ศก.7160 การพยากรณ์ทางการเงิน
3 หน่วยกิต
FE.7160 Financial Forecasting
ประยุกต์เครือ่ งมือเชิงปริมาณประเภทต่าง ๆ ในการพยากรณ์แนวโน้มของข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์
และการเงิน การพยากรณ์ความเสีย่ งทางการเงินและความผันผวนของเศรษฐกิจมหภาค ศึกษาการตีความ
ตัวเลขการพยากรณ์ในลักษณะต่าง ๆ รวมถึงแนวทางในการเปรียบเทียบและประเมินความแม่นยำ
ของผลการพยากรณ์โดยตัวแบบ ต่าง ๆ
ศก.7170 การวิจยั ทางเศรษฐศาสตร์การเงิน
3 หน่วยกิต
FE.7170 Research in Financial Economics
ศึกษากระบวนการในการทำวิจยั ทางเศรษฐศาสตร์การเงิน ประเด็นต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการวิจยั
เชิงประจักษ์ทางการเงินในปัจจุบนั รวมถึงลักษณะของข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง การจัดทำข้อมูล และเครือ่ งมือทีใ่ ช้
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ในการวิเคราะห์ โดยครอบคลุมประเภทของงานวิจยั เชิงประจักษ์ตา่ ง ๆ เช่น ประสิทธิภาพตลาดทุนและความสามารถ
ในการพยากรณ์ ผลตอบแทนของการลงทุน การวิเคราะห์เหตุการณ์ (Event Study) การเงินเชิงพฤติกรรม เป็นต้น
ศก.7180 เศรษฐมิตทิ างการเงินขัน้ สูง
3 หน่วยกิต
FE.7180 Advanced Financial Econometrics
ศึกษาวิธกี ารทางเศรษฐมิตขิ น้ั สูง ปัญหาและเทคนิคการเลือกตัวแบบ วิธกี ารตรวจสอบและแก้ไข
ปัญหาทางสถิตกิ รณีทไ่ี ม่เป็นไปตามข้อสมมติพน้ื ฐานเชิงเส้นตรง Maximum Likelihood Estimators, General
Method of Moment, Cointegration, unit roots, Vector Auto Regression และการวิเคราะห์ Panel Data เป็นต้น
รวมถึงศึกษาการประยุกต์ใช้เศรษฐมิตกิ บั แบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์การเงินทีม่ คี วามซับซ้อนอืน่ ๆ
การศึกษาตามแนวแนะ
ศก.8800-8900 การศึกษาตามแนวแนะ
1-3 หน่วยกิต
FE.8800-8900 Directed Study
การศึกษาในหัวข้อเฉพาะทางเศรษฐศาสตร์การเงิน ทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับหลักสูตร และเป็นประโยชน์
ต่อการศึกษาวิจยั
วิชาค้นคว้าอิสระ
ศก.9000 การค้นคว้าอิสระ
3 หน่วยกิต
FE.9000 Independent Study
นักศึกษาเสนอผลงานวิจยั หรืองานค้นคว้าทางเศรษฐศาสตร์การเงินภายใต้คำแนะนำและการควบคุม
ของอาจารย์ โดยเน้นนักศึกษานำความรู้ทางเศรษฐศาสตร์การเงิน และระเบียบวิธีวิจัยมาประยุกต์
ใช้กบั งานวิจยั หรืองานค้นคว้า อีกทัง้ มีความสามารถทีจ่ ะเสนอผลงานได้เป็นอย่างดี
วิทยานิพนธ์
ศก.9004 วิทยานิพนธ์
FE.9004 Thesis
เทียบเป็นรายวิชาไม่นอ้ ยกว่า 1 ภาคการศึกษา
บุพวิชา ศก.5010 ศก.6010 ศก.6020

12 หน่วยกิต
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หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554
1. ชือ่ หลักสูตร
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เพือ่ การบริหาร
Master of Economics Program in Executive Economics
2. ชือ่ ปริญญาและสาขาวิชา
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เพือ่ การบริหาร)
Master of Economics (Executive Economics)
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์เพือ่ การบริหาร)
M.Econ. (Executive Economics)
3. วิชาเอกหรือความเชีย่ วชาญเฉพาะหลักสูตร
ไม่มี
4. จำนวนหน่วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสูตร
36 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ หลักสูตรปริญญาโท ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
5.2 ภาษาทีใ่ ช้ ภาษาไทย
5.3 การรับเข้าศึกษา รับเฉพาะนักศึกษาไทย หากนักศึกษาต่างชาติมคี วามรูภ้ าษาไทยก็สามารถ
สมัครเข้าศึกษาได้
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอืน่ เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันทีจ่ ดั การเรียนการสอนโดยตรง
แต่มคี วามร่วมมือทางด้านวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาทัง้ ภายในและต่างประเทศ
5.5 การให้ปริญญาแก่ผสู้ ำเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมตั /ิ เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 เปิดสอนภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2554
คณะกรรมการสภาวิชาการอนุมตั /ิ เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครัง้ ที่ 4/2554 เมือ่ วันที่ 14
กันยายน 2554
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สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ อนุมตั /ิ เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครัง้ ที่ 9/2554
เมือ่ วันท 26 กันยายน 2554
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรทีม่ คี ณ
ุ ภาพและมาตรฐาน
ปีการศึกษา 2554
8. อาชีพทีส่ ามารถประกอบได้หลังจบการศึกษา
1. นักบริหารทีป่ ฏิบตั งิ านในภาครัฐและเอกชน
2. ครู อาจารย์ นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์หรือสังคมศาสตร์
3. บุคลากรในหน่วยงานราชการหรือสถานประกอบการทีม่ กี ารใช้ความรูท้ างเศรษฐศาสตร์
4. ผูป้ ระกอบการและเจ้าของกิจการ
5. อาชีพอิสระอืน่ ๆ
9. ปรัชญา/วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
9.1 ปรัชญาของหลักสูตร
มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นนักบริหารที่มีความรู้ความเข้าใจสภาพทางเศรษฐกิจสามารถใช้
องค์ความรูท้ างเศรษฐศาสตร์ในการบริหารงานอย่างมีคณ
ุ ธรรม ถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลเพือ่ ประโยชน์
สังคมและประเทศชาติ
9.2 วัตถุประสงค์
9.2.1 สร้างหลักสูตรทีใ่ ห้ความรูท้ างเศรษฐศาสตร์ทจ่ี ำเป็นสำหรับผูม้ อี าชีพนักบริหาร
ทัง้ ในภาครัฐและเอกชน รวมถึงเจ้าของกิจการ เพือ่ เพิม่ มิตทิ างเศรษฐศาสตร์ในการตัดสินใจ
9.2.2 สร้างผู้บริหารที่เข้าใจสภาวะทางเศรษฐกิจ นโยบายเศรษฐกิจ และวิธีคิดอย่าง
เศรษฐศาสตร์
9.2.3 สร้างหลักสูตรที่เน้นประยุกต์แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์เพื่อการใช้งานในภาค
ปฏิบตั มิ ากกว่าการมุง่ เน้นศึกษาทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์
10. ระบบการจัดการศึกษา
เป็นการศึกษาระบบทวิภาค ปีการศึกษาหนึง่ ๆ แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ โดยหนึง่ ภาค
ปกติมรี ะยะเวลาการศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 15 สัปดาห์ และอาจเปิดการศึกษาภาคฤดูรอ้ นทีก่ ำหนดระยะเวลา
และจำนวนหน่วยกิต เทียบเคียงได้กบั ภาคการศึกษาภาคปกติ
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11. การดำเนินการหลักสูตร
11.1 วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือนสิงหาคมถึงเดือนธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม
ภาคฤดูรอ้ น
เดือนมิถนุ ายนถึงเดือนกรกฎาคม
11.2 คุณสมบัตขิ องผูเ้ ข้าศึกษา
กรณีนกั ศึกษาเรียนในเวลาราชการ
เป็นผูส้ ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือมีวทิ ยฐานะทีส่ ภาสถาบัน
ผ่อนผันให้เข้าเป็นนักศึกษา ในกรณีที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาเอกชนหรือต่างประเทศ
จะต้องเป็นปริญญาที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือสำนักงาน ก.พ.
กรณีนกั ศึกษาเรียนนอกเวลาราชการ
1. เป็นผูส้ ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าหรือมีวทิ ยฐานะทีส่ ภาสถาบัน
ผ่อนผันให้เข้าเป็นนักศึกษา ในกรณีที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาเอกชนหรือต่างประเทศ
จะต้องเป็นปริญญาที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือสำนักงาน ก.พ.
2. อายุ 30 ปีขึ้นไปและมีประสบการณ์ทำงานหลังจากสำเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 4 ปี โดยปฏิบตั งิ านในตำแหน่งหัวหน้ากลุม่ งาน ผูจ้ ดั การ หรือผูบ้ ริหาร
ระดับกลาง ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือเจ้าของกิจการ
12. โครงสร้างหลักสูตร
12.1 จำนวนหน่วยกิต
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต
12.1โครงสร้างหรือองค์ประกอบของหลักสูตร
หมวดวิชา
โครงสร้างหลักสูตร
แผน ก. (2) ทำวิทยานิพนธ์
1. หมวดวิชาเสริมพืน้ ฐาน
9 หน่วยกิต (ไม่นบั หน่วยกิต)
2. หมวดวิชาพืน้ ฐาน
6 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาหลัก
9 หน่วยกิต
4. หมวดวิชาเอก
9 หน่วยกิต
5. วิชาการค้นคว้าอิสระ
6. วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
7. สอบประมวลความรู้
สอบคุณสมบัติ
รวม

36 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร
แผน ข. ไม่ทำวิทยานิพนธ์
9 หน่วยกิต (ไม่นบั หน่วยกิต)
6 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
18 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
สอบคุณสมบัติ
สอบปากเปล่า
36 หน่วยกิต
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12.3 รายวิชา
ก. หมวดวิชาเสริมพืน้ ฐาน (ไม่นบั หน่วยกิต)
สพ.4000 พืน้ ฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา
3 หน่วยกิต
ND.4000 Foundation for Graduate Studies
ภส.4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
3 หน่วยกิต
LC.4001 Reading Skills Development in English for Graduate Studies
ภส.4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
3 หน่วยกิต
LC.4002 Integrated English Language Skills Development
ภส.4011 การซ่อมเสริมพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา 3 หน่วยกิต
LC.4011 Remedial Reading Skills Development in English for Graduate Studies
ภส.4012 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
3 หน่วยกิต
LC.4012 Remedial Integrated English Language Skills Development
หน่วยกิตทีไ่ ด้จากการศึกษาวิชาในหมวดวิชาเสริมพืน้ ฐาน ไม่ถอื เป็นส่วนหนึง่ ของหน่วยกิตตาม
ข้อกำหนดการศึกษาในข้อ 3.1.1 การยกเว้นไม่ตอ้ งเรียนวิชาในหมวดวิชาเสริมพืน้ ฐานกระทำได้ตามข้อ
กำหนดทีร่ ะบุไว้เกีย่ วกับวิชานัน้ ๆ หรือให้เป็นไปตามประกาศของสถาบัน
ข. หมวดวิชาพืน้ ฐาน (6 หน่วยกิต)
ศบ.5010 เครือ่ งชีภ้ าวะเศรษฐกิจ
EX.5010 Economic Indicators
ศบ.5020 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพือ่ การตัดสินใจ
EX.5020 Data Analysis for Executive Decision
ค. หมวดวิชาหลัก (9 หน่วยกิต)
ศบ.6010 การวิเคราะห์เศรษฐกิจแบบเปิด
EX.6010 Analysis of Opened Economy
ศบ.6020 เศรษฐศาสตร์เพือ่ การบริหาร
EX.6020 Managerial Economics
ศบ.6030 กลยุทธ์องค์การ
EX.6030 Corporate Strategies

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
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ง. หมวดวิชาเอก (18 หน่วยกิต)
มีวชิ าเอกเดียว คือ เศรษฐศาสตร์เพือ่ การบริหาร (กำหนดให้เรียนวิชาใดก็ได้ในหมวด
วิชาเอก จำนวน 9 หน่วยกิต ในแผน ก.(2) และ เรียน 18 หน่วยกิต ในแผน ข)
ศบ.7010 เศรษฐศาสตร์ สังคม และการเมือง
3 หน่วยกิต
EX.7010 Economics, Social Issues and Polilics
ศบ.7020 รัฐบาลและเศรษฐกิจตลาด
3 หน่วยกิต
EX.7020 Government and Market Economy
ศบ.7030 เศรษฐกิจโลกาภิวตั น์
3 หน่วยกิต
EX.7030 Economics of Globalization
ศบ.7040 นวัตกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
3 หน่วยกิต
EX.7040 Innovation and Creative Economy
ศบ.7050 ทรัพยากรมนุษย์เพือ่ ศักยภาพการแข่งขัน
3 หน่วยกิต
EX.7050 Human Resource for Competition
ศบ.7060 การเงินและการวิเคราะห์ความเสีย่ ง
3 หน่วยกิต
EX.7060 Risk Analysis and Finance
ศบ.8800-8900 การศึกษาตามแนวแนะ
1-3 หน่วยกิต
EX.8800-8900 Directed Study
หมายเหตุ : นักศึกษาแผน ข สามารถเลือกเรียนวิชาในหลักสูตรอืน่ ของคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
เพือ่ ใช้เป็นวิชาเอกได้ ซึง่ ต้องเรียนให้ครบ 18 หน่วยกิต โดยได้รบั อนุมตั จิ ากคณบดี
จ. วิชาการค้นคว้าอิสระ (3 หน่วยกิต )(กำหนดให้เรียน 3 หน่วยกิต ใน แผน ข.)
ศบ.9000 การค้นคว้าอิสระ
3 หน่วยกิต
EX.9000 Independent Study
ฉ. วิทยานิพนธ์
ศบ.9004 วิทยานิพนธ์
EX.9004 Thesis

12 หน่วยกิต
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13.5 คำอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาเสริมพืน้ ฐาน
สพ.4000 พืน้ ฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา
3 หน่วยกิต
ND.4000 Foundation for Graduate Studies
แนะนำการเมืองและการปกครองไทย เศรษฐกิจไทย ธุรกิจไทย สังคมไทย จริยธรรมของนักบริหาร
จริยธรรมทางวิชาการ การพัฒนาบุคลิกภาพ สุขภาพกาย สุขภาพจิต รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ภาษาไทยเพือ่ การสือ่ สาร การเขียนรายงานทางวิชาการ และเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนา
ภส.4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
3 หน่วยกิต
LC 4001 Reading Skills Development in English for Graduate Studies
สร้างเสริมความรูพ้ น้ื ฐานด้านไวยากรณ์ทจ่ี ำเป็นสำหรับการพัฒนาทักษะการอ่าน เช่น การศึกษา
ประเภทของประโยค การหาแกนหลักและส่วนขยายของประโยคเพือ่ นำไปสูก่ ารเรียนรูแ้ ละพัฒนาทักษะ
การอ่านงานเขียนทางวิชาการ เช่น ตำรา บทความวิชาการ โดยเน้นการพัฒนาทักษะการอ่านเพือ่ จับใจ
ความสำคัญเพือ่ หาข้อสรุป การตีความประโยค การเดาความหมายของคำศัพท์จากบริบท การอ่านแบบข้าม
เพือ่ หาข้อมูลเฉพาะ การหาความสัมพันธ์ของประโยคและย่อหน้าในงานเขียนและการอ่านเชิงวิเคราะห์
ภส.4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
3 หน่วยกิต
LC 4002 Integrated English Language Skills Development
เนือ้ หาและกิจกรรมเน้นการบูรณาการทักษะทัง้ 4 ทักษะ คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
เชิงวิชาการเบือ้ งต้น
ภส.4011 การซ่อมเสริมพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
3 หน่วยกิต
LC.4011 Remedial Reading Skills Development in English for Graduate Studies
ฝึกทักษะและกลยุทธ์การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการที่นักศึกษาได้ศึกษามากาอนแล้วในวิชา
ภส.4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษาเพิม่ เติม ทัง้ นีน้ กั ศึกษาจะได้รบั การ
ฝึกฝนในลักษณะเฉพาะบุคคลเพิม่ ขึน้
ภส.4012 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
3 หน่วยกิต
LC 4012 Remedial Integrated English Language Skills Development
ฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเพิ่มเติมและซ่อมเสริมทักษะดังกล่าวสำหรับ
นักศึกษาทีย่ งั บกพร่องในการเรียนวิชา ภส.4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการเพือ่ ปรับปรุง
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สาร ด้วยการสอนและฝึกในลักษณะเฉพาะบุคคล
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หมวดวิชาพืน้ ฐาน
ศบ.5010 เครือ่ งชีภ้ าวะเศรษฐกิจ
3 หน่วยกิต
EX.5010 Economic Indicators
ทักษะและความรูท้ จ่ี ำเป็นในการทำความเข้าใจเกีย่ วกับโครงสร้างเศรษฐกิจศึกษาทีม่ าและความ
หมายของตัวแปร หรือดัชนีต่างๆทางเศรษฐกิจ และสามารถนำไปวิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน
รวมถึงการคาดการณ์แนวโน้มของเศรษฐกิจ
ศบ.5020 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพือ่ การตัดสินใจ
3 หน่วยกิต
EX.5020 Data Analysis for Executive Decision
รูปแบบและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลในลักษณะต่างๆ การนำหลักการทางสถิตไิ ปประยุกต์ใช้
การตัง้ สมมติฐานและการทดสอบสมมติฐาน การหาความสัมพันธ์ของตัวแปร การวิเคราะห์และการอ่าน
ผลข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์ โดยใช้กรณีศกึ ษาและฝึกปฏิบตั ิ
หมวดวิชาหลัก
3 หน่วยกิต
ศบ.6010 การวิเคราะห์เศรษฐกิจแบบเปิด
EX.6010 Analysis of Opened Economy
วิเคราะห์การทำงานของระบบเศรษฐกิจมหภาค บทบาทของภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคครัวเรือน
ต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจระยะยาว และความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจในระยะสัน้ ในโลกปัจจุบนั ทีม่ ี
ความเชือ่ มโยงทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศสูง วิเคราะห์ผลกระทบของมาตรการต่างๆของภาครัฐ รวมถึง
ศึกษาประเด็นสำคัญต่างๆในโลกปัจจุบนั ทีส่ ง่ ผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจแบบเปิด
ศบ.6020 เศรษฐศาสตร์เพือ่ การบริหาร
3 หน่วยกิต
EX.6020 Managerial Economics
ทฤษฎีและวิธีคิดอย่างเศรษฐศาสตร์ในระดับจุลภาค ประกอบด้วยแนวคิด และหลักการทาง
เศรษฐศาสตร์สำหรับการตัดสินใจในภาวะทีม่ ที รัพยากร จำกัด ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อผูบ้ ริโภค การผลิตสวัสดิการ
สังคมโดยเน้นการประยุกต์แนวคิดจุลเศรษฐศาสตร์กบั การตัดสินใจของผูบ้ ริหารในการมองปัญหาทางเลือก
และผลทีจ่ ะเกิดขึน้
ศบ.6030 กลยุทธ์องค์การ
3 หน่วยกิต
EX.6030 Corporate Strategies
การศึกษากลยุทธ์สำหรับกำหนดทิศทางในระยะยาว หรือแนวทางดำเนินงานเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายขององค์การ ศึกษาระดับของกลยุทธ์ หลักเกณฑ์ในการกำหนดกลยุทธ์ขององค์การ กระบวนการ
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ที่ใช้ในการกำหนดกลยุทธ์ การวิเคราะห์ลักษณะภายในขององค์การ ปัจจัยภายนอก โอกาสและภัย
คุกคามทีจ่ ะมีผลกระทบต่อองค์การ การกำหนดประเภทของกลยุทธ์ เพือ่ สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
ขององค์การ
หมวดวิชาเอก
ศบ.7010 เศรษฐศาสตร์ สังคม และการเมือง
3 หน่วยกิต
EX.7010 Economics, Social Issues and Polilics
ประยุกต์ใช้ความรูท้ างเศรษฐศาสตร์ในการวิเคราะห์ปญ
ั หาทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองที่
ส่งผลกระทบต่อครัวเรือน ธุรกิจ และการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ อาทิ ความ
เหลื่อมล้ำทางรายได้และการเข้าถึงโอกาสทางธุรกิจ คุณภาพการศึกษาและการมีงานทำ สังคมผู้สูงอายุ
การพนันและหนีน้ อกระบบ ปัญหาเหล้าและสารเสพติดอืน่ ๆ ปัญหาแรงงานต่างด้าว ปัญหาภัยธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม ปัญหาคอร์รปั ชัน่ และความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจเอกชน เป็นต้น
ศบ.7020 รัฐบาลและเศรษฐกิจตลาด
3 หน่วยกิต
EX.7020 Government and Market Economy
ทฤษฏีและมโนทัศน์ทางเศรษฐศาสตร์เกีย่ วกับบทบาทรัฐและนโยบายสาธารณะกับระบบเศรษฐกิจ
แบบตลาด ทฤษฎีการกำกับควบคุมอุตสาหกรรมของภาครัฐและผลกระทบต่อธุรกิจ การจัดการเศรษฐกิจ
มหภาคกับระบบตลาด ทฤษฎีและมโนทัศน์ความล้มเหลวของระบบตลาดและความล้มเหลวของภาครัฐ
กรณีศกึ ษานโยบายสาธารณะของประเทศไทย
ศบ.7030 เศรษฐกิจโลกาภิวตั น์
3 หน่วยกิต
EX.7030 Economics of Globalization
ประยุกต์ใช้หลักความคิดเศรษฐศาสตร์การค้าและการเงินระหว่างประเทศเพือ่ การตัดสินใจเชิง
บูรณาการภายใต้กระแสการเปลีย่ นแปลงของเศรษฐกิจโลกและการพัฒนาของเศรษฐกิจไทย ความสำคัญ
ทัง้ ในแง่ของการใช้ประโยชน์และการลดผลกระทบจากการเคลือ่ นย้ายสินค้า บริการและปัจจัยการผลิตที่
เปิดกว้างมากขึน้ การปรับตัวเพือ่ รองรับความผันผวนทีร่ นุ แรงมากขึน้ จากปัจจัยทางเศรษฐกิจทัง้ ภายใน
และ ภายนอก รวมทัง้ พลวัตของความสัมพันธ์ระหว่างการเคลือ่ นย้ายของเงินทุนระหว่างประเทศแรงงาน
อัตราแลกเปลีย่ น และเทคโนโลยีตอ่ ภาคการผลิตจริง (Real Sector)ทีม่ ผี ลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยัง่ ยืน
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ศบ.7040 นวัตกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
3 หน่วยกิต
EX.7040 Innovation and Creative Economy
อธิบายถึงความสำคัญของการสร้างและการตัดสินใจบริหารในการใช้นวัตกรรมในองค์กรไม่วา่
จะเป็น การตัง้ ราคาของนวัตกรรม การถ่ายโอนนวัตกรรมกับผลกระทบของเชิงเครือข่ายการตัง้ วิสยั ทัศน์เชิง
นวัตกรรมนอกจากนีย้ งั ศึกษาแง่มมุ ต่างๆ ของนวัตกรรมต่อระบบเศรษฐกิจและสังคม เช่นความสำคัญของ
ทรัพย์สนิ ทางปัญญา ระบบคลัสเตอร์ และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เป็นต้นในตอนท้ายของวิชาจะอธิบายถึง
นโยบายสาธารณะในการใช้นวัตกรรมในการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ศบ.7050 ทรัพยากรมนุษย์เพือ่ ศักยภาพการแข่งขัน
3 หน่วยกิต
EX.7050 Human Resource for Competition
ความเข้าใจในเรือ่ งการสร้างทุนมนุษย์ทม่ี คี วามสำคัญต่อการวางรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เพือ่ ช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพการทำงานให้กบั ตัวบุคคลและองค์กรในระยะสัน้ และเพิม่ ขีดความสามารถใน
การแข่งขันให้กบั ประเทศชาติในระยะยาว ศึกษานโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรตลอดจน
บทบาทของรัฐในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นอกจากนี้แล้ววิชานี้ยังครอบคลุมการประยุกต์ทฤษฎี
จุลเศรษฐศาสตร์กบั งานด้านบุคลากร การรับและพัฒนาพนักงาน การกำหนดค่าตอบแทน การเลือ่ นตำแหน่ง
งาน และการเกษียณก่อนอายุ
ศบ.7060 การเงินและการวิเคราะห์ความเสีย่ ง
3 หน่วยกิต
EX.7060 Risk Analysis and Finance
ศึกษาแนวคิดในการบริหารการเงิน การวางแผนทางการเงินและการลงทุน ต้นทุนของเงินทุน
การเลือกใช้แหล่งเงินทุน ความเสีย่ งและผลตอบแทน หลักการบริหารความเสีย่ งขององค์การ และการ
บริหารความเสีย่ งด้านการเงิน ตลอดจนศึกษาประเด็นทีส่ ำคัญทางการเงินและการบริหารความเสีย่ ง
การศึกษาตามแนวแนะ
ศบ.8800-8900 การศึกษาตามแนวแนะ
1-3 หน่วยกิต
EX.8800-8900 Directed Study
การศึกษาในหัวข้อเฉพาะทางเศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหาร ที่เกี่ยวเนื่องกับหลักสูตร และเป็น
ประโยชน์ตอ่ การศึกษาวิจยั
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วิชาค้นคว้าอิสระ
ศบ.9000 การค้นคว้าอิสระ
3 หน่วยกิต
EX.9000 Independent Study
นักศึกษาเสนอผลงานวิจัยหรืองานค้นคว้าทางเศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหาร ภายใต้คำแนะนำ
และการควบคุมของอาจารย์ โดยเน้นนักศึกษานำความรูท้ างเศรษฐศาสตร์ และระเบียบวิธวี จิ ยั มาประยุกต์
ใช้กบั งานวิจยั หรืองานค้นคว้า อีกทัง้ มีความสามารถทีจ่ ะเสนอผลงานได้เป็นอย่างดี
วิทยานิพนธ์
ศบ.9004 วิทยานิพนธ์
EX.9004 Thesis
เทียบเป็นรายวิชาไม่นอ้ ยกว่า 1 ภาคการศึกษา

12 หน่วยกิต
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิตปิ ระยุกต์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552
1. ชือ่ หลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิตปิ ระยุกต์
Master of Science Program in Applied Statistics
2. ชือ่ ปริญญา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สถิตปิ ระยุกต์)
Master of Science (Applied Statistics)
วท.ม. (สถิตปิ ระยุกต์)
M.S. (Applied Statistics)
3. หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ
คณะสถิตปิ ระยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
4. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
4.1 ปรัชญาของหลักสูตร หลักสูตรนีม้ งุ่ พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้มที กั ษะในการวิเคราะห์
ปัญหาและสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในเชิงวิชาการและทฤษฎีได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งให้มี
ความสามารถในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ โดยใช้กระบวนการวิจัยและการประยุกต์ใช้ศาสตร์ มุ่งเน้น
การจัดการศึกษาทีส่ อดคล้องกับการพัฒนาขีดความสามารถตามศักยภาพของนักศึกษา
4.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
4.2.1 เพือ่ ให้ผสู้ ำเร็จการศึกษามีความรูใ้ นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสถิติประยุกต์ ได้แก่
การวิจยั เพือ่ การบริหารและการจัดการ เทคโนโลยีการตัดสินใจและการจัดการ ประชากรและการพัฒนา
และการวิจยั ดำเนินงาน
4.2.2 เพือ่ ให้ผสู้ ำเร็จการศึกษามีความรูท้ างการวิเคราะห์เชิงปริมาณ การวิจยั และการจัดการ
และสามารถนำไปประยุกต์ใช้รว่ มกับความรูท้ างสาขาวิชาทีเ่ กีย่ วข้องได้
4.2.3 เพือ่ ให้ผสู้ ำเร็จการศึกษามีความสามารถรับใช้สงั คม และเป็นผูน้ ำในการประยุกต์
ใช้ศาสตร์ทเ่ี กีย่ วข้องได้อย่างเหมาะสม
4.2.4 เพือ่ ส่งเสริมให้มกี ารค้นคว้าและผลิตผลงานวิชาการทางสถิตปิ ระยุกต์
4.2.5 เพือ่ ส่งเสริมให้ผสู้ ำเร็จการศึกษามีจริยธรรมและมีความรับผิดชอบในการทำงาน
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5. เหตุผลทีข่ อปรับปรุงหลักสูตร
5.1 เพือ่ ให้สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคมรวมถึงการเจริญก้าวหน้า
ทางด้านเทคโนโลยี และวิชาการต่าง ๆ
5.2 เพือ่ ให้หลักสูตรสถิตปิ ระยุกต์มคี วามชัดเจนในเป้าหมายการผลิตบัณฑิต โดยการแยกออกเป็น
หลักสูตรโดยเฉพาะ
5.3 เพือ่ ให้การบริหารหลักสูตรมีความคล่องตัวยิง่ ขึน้
6. คุณสมบัตขิ องผูม้ สี ทิ ธิส์ มัครเข้าศึกษา
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาจากสถาบันการศึกษาทั้งใน
และต่ า งประเทศที ่ ส ำนั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา (สกอ.) รั บ รองมาตรฐานการศึ ก ษา
คุณสมบัตขิ องผูม้ สี ทิ ธิส์ มัครเข้าศึกษาอาจเปลีย่ นแปลงหรือมีเกณฑ์เพิม่ เติมได้ ทัง้ นีใ้ ห้เป็นไปตามประกาศ
ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และประกาศของคณะสถิตปิ ระยุกต์
7. หลักสูตร/โครงสร้างหลักสูตร
องค์ประกอบของหลักสูตรการศึกษาเพื่อปริญญาโททางสถิติประยุกต์ นักศึกษาจะต้องเรียน
ให้ได้จำนวนไม่นอ้ ยกว่า 39 หน่วยกิต โดยเลือกแผนหนึง่ แผนใด ดังนี้ แผน ก.(ทำวิทยานิพนธ์) และแผน ข.
(ไม่ทำวิทยานิพนธ์)
โครงสร้างของหลักสูตร
แผน ก. ทำวิทยานิพนธ์
1. หมวดวิชาเสริมพืน้ ฐาน
ไม่นบั หน่วยกิต
2. หมวดวิชาพืน้ ฐาน
6 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาหลัก
12 หน่วยกิต
4. หมวดวิชาเลือกอย่างน้อย
9 หน่วยกิต
5. การสอบประมวลความรู้
6. วิทยานิพนธ์ (ผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์) 12 หน่วยกิต
รวมไม่นอ้ ยกว่า
39 หน่วยกิต
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แผน ข. ไม่ทำวิทยานิพนธ์
1. หมวดวิชาเสริมพืน้ ฐาน
2. หมวดวิชาพืน้ ฐาน
3. หมวดวิชาหลัก
4. หมวดวิชาเลือกอย่างน้อย
5. วิชาการค้นคว้าอิสระ
6. การสอบประมวลความรู้
6.1 การสอบข้อเขียนพิสดาร
6.2 การสอบปากเปล่า
รวมไม่นอ้ ยกว่า
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ไม่นบั หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
18 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

39 หน่วยกิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สถิตปิ ระยุกต์) ประกอบด้วยสาขาวิชาเอก ดังต่อไปนี้
1. การวิจยั เพือ่ การบริหารและการจัดการ (Research for Administration and Management)
2. เทคโนโลยีการตัดสินใจและการจัดการ (Decision Technology and Management)
3. ประชากรและการพัฒนา (Population and Development)
4. การวิจยั ดำเนินงาน (Operations Research)
7.1 หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน หมายถึงวิชาที่มุ่งปรับความรู้ในระดับต่ำกว่าขั้นบัณฑิตศึกษาของ
นักศึกษาเพือ่ ให้พร้อมทีจ่ ะศึกษาในชัน้ ปริญญาโท ประกอบด้วย
(1) สพ.4000 พืน้ ฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา
3 หน่วยกิต
(2) สป.4001 คณิตศาสตร์สำหรับสถิตปิ ระยุกต์
3 หน่วยกิต
(3) สป.4002 การโปรแกรมเชิงวัตถุดว้ ยภาษาจาวา
3 หน่วยกิต
(4) สป.4003 ภาษาอังกฤษสำหรับสถิตปิ ระยุกต์
3 หน่วยกิต
(5) ภส.4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
3 หน่วยกิต
(6) ภส.4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
3 หน่วยกิต
(7) ภส.4011 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
3 หน่วยกิต
สำหรับบัณฑิตศึกษา
(8) ภส.4012 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
3 หน่วยกิต
หมายเหตุ 1. ข้อกำหนดและการยกเว้นการเรียนวิชาในหมวดวิชาเสริมพืน้ ฐาน ให้เป็นไปตาม
ประกาศของคณะ/สถาบัน ยกเว้นข้อกำหนดและการยกเว้นการเรียนวิชาเสริมพื้นฐานภาษาอังกฤษ
ของคณะภาษาและการสือ่ สาร ให้เป็นไปตามเงือ่ นไขของหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา

226

หลักสูตรสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

2. ในกรณีทม่ี กี ารปรับปรุงหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา การเรียน
วิชาเสริมพื้นฐานภาษาอังกฤษที่กำหนดไว้ในหลักสูตรนี้ จะต้องเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามหลักสูตร
วิชาภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษาทีป่ รับปรุงใหม่ดว้ ย
7.2 หมวดวิชาพื้นฐาน หมายถึงวิชาที่มุ่งให้นักศึกษามีพื้นฐานสำหรับการศึกษาวิชาหลัก
และวิชาเลือก มีจำนวนรวม 6 หน่วยกิต ได้แก่
(1) สป.5001 ระเบียบวิธวี จิ ยั และสถิติ
3 หน่วยกิต
(2) สป.5002 เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การจัดการ
3 หน่วยกิต
7.3 หมวดวิชาหลัก หมายถึงกลุ่มวิชาที่มุ่งให้นักศึกษามีความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน
ประกอบด้วยวิชาต่อไปนี้ (กำหนดให้แผน ก. และ แผน ข. เรียนวิชาในหมวดวิชาหลัก จำนวน 12 หน่วยกิต
ตามสาขาวิชาเอกทีก่ ำหนดไว้ในข้อ 18.3.1 ถึง ข้อ 18.3.4)
(1) สป.6101 การออกแบบการวิจยั
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
(2) สป.6102 การวิเคราะห์กลยุทธ์และการแข่งขัน
(3) สป.6103 การวิจยั ตลาด
3 หน่วยกิต
(4) สป.6104 การติดตามและประเมินผลโครงการ
3 หน่วยกิต
(5) สป.6201 ตัวแบบการตัดสินใจ 1
3 หน่วยกิต
(6) สป.6202 ตัวแบบการตัดสินใจ 2
3 หน่วยกิต
(7) สป.6203 ตัวแบบการจัดสรรทรัพยากร
3 หน่วยกิต
(8) สป.6204 การจำลอง
3 หน่วยกิต
(9) สป.6301 หลักประชากร
3 หน่วยกิต
(10) สป.6302 เทคนิคประชากร
3 หน่วยกิต
(11) สป.6303 ระบบสารสนเทศทางประชากร
3 หน่วยกิต
(12) สป.6401 การวิจยั ดำเนินงาน
3 หน่วยกิต
(13) สป.6402 กระบวนการสโทแคสติก
3 หน่วยกิต
(14) สป.6403 การโปรแกรมเชิงเส้นและเชิงจำนวนเต็ม
3 หน่วยกิต
(15) สป.6404 ทฤษฎีทรัพยากรคงคลัง
3 หน่วยกิต
วิชาหลักแยกตามสาขาวิชาเอก
7.3.1 การวิจยั เพือ่ การบริหารและการจัดการ
(1) สป.6101 การออกแบบการวิจยั
(2) สป.6102 การวิเคราะห์กลยุทธ์และการแข่งขัน
(3) สป.6103 การวิจยั การตลาด
(4) สป.6104 การติดตามและประเมินผลโครงการ
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7.3.2 เทคโนโลยีการตัดสินใจและการจัดการ
(1) สป.6201 ตัวแบบการตัดสินใจ 1
(2) สป.6202 ตัวแบบการตัดสินใจ 2
(3) สป.6203 ตัวแบบการจัดสรรทรัพยากร
(4) สป.6204 การจำลอง
7.3.3 ประชากรและการพัฒนา
(1) สป.6101 การออกแบบการวิจยั
(2) สป.6301 หลักประชากร
(3) สป.6302 เทคนิคประชากร
(4) สป.6303 ระบบสารสนเทศทางประชากร
7.3.4 การวิจยั ดำเนินงาน
(1) สป.6401 การวิจยั ดำเนินงาน
(2) สป.6402 กระบวนการสโทแคสติก
(3) สป.6403 การโปรแกรมเชิงเส้นและเชิงจำนวนเต็ม
(4) สป.6404 ทฤษฎีทรัพยากรคงคลัง
7.4 หมวดวิชาเลือก ประกอบด้วยกลุ่มวิชาต่อไปนี้ (แผน ก. กำหนดให้เลือกเรียนอย่างน้อย
9 หน่วยกิต และแผน ข. กำหนดให้เลือกเรียนอย่างน้อย 18 หน่วยกิต และวิชาการค้นคว้าอิสระ
3 หน่วยกิต) นักศึกษาสามารถลงทะเบียนวิชาเลือกได้ตามความสนใจของนักศึกษา ทัง้ นีจ้ ะต้องได้รบั
ความเห็นชอบจากอาจารย์ทป่ี รึกษา
7.4.1 กลุม่ วิชาการจัดการองค์การและธุรกิจ
(1) สป.7001 การจัดการเชิงบริหาร
3 หน่วยกิต
(2) สป.7002 การจัดการเชิงยุทธศาสตร์
3 หน่วยกิต
(3) สป.7003 การจัดการความสัมพันธ์ลกู ค้า
3 หน่วยกิต
(4) สป.7004 การจัดการการตลาดเชิงยุทธศาสตร์
3 หน่วยกิต
(5) สป.7005 การจัดการการเงิน
3 หน่วยกิต
(6) สป.7006 การวิเคราะห์เชิงโอบล้อมข้อมูล
3 หน่วยกิต
(7) สป.7007 การจัดการความรู้
3 หน่วยกิต
(8) สป.7008 การวัดผลการดำเนินงานขององค์การ
3 หน่วยกิต
7.4.2 กลุม่ วิชาระเบียบวิธวี จิ ยั และสถิติ
(1) สป.7101 การวิเคราะห์ขอ้ มูลและการประยุกต์ 1
3 หน่วยกิต
(2) สป.7102 การวิเคราะห์ขอ้ มูลและการประยุกต์ 2
3 หน่วยกิต
(3) สป.7103 เทคโนโลยีและโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการวิจยั
3 หน่วยกิต
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(4) สป.7104 การทำเหมืองข้อมูลและการประยุกต์
(5) สป.7105 ความน่าจะเป็น
(6) สป.7106 การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ
7.4.3 กลุม่ วิชาวิทยาการการตัดสินใจ
(1) สป.7201 การวางแผนและการจัดลำดับงานผลิต
(2) สป.7202 การจัดการโลจิสติกส์
(3) สป.7203 การวิเคราะห์ขา่ ยงานโลจิสติกส์
(4) สป.7204 การวิเคราะห์การตัดสินใจเชิงสถิตปิ ระยุกต์
(5) สป.7205 การจัดการความต้องการและการพยากรณ์
(6) สป.7206 การจัดการรายได้
7.4.4 กลุม่ วิชาประชากรและการพัฒนา
(1) สป.7301 เศรษฐศาสตร์ประชากร
(2) สป.7302 คณิตศาสตร์ประชากร
(3) สป.7303 ปัญหาประชากร
(4) สป.7304 นโยบายและการวางแผนประชากรและการพัฒนา
(5) สป.7305 การประเมินความต้องการกำลังคน
(6) สป.7306 ชราภาพวิทยา
(7) สป.7307 บทบาทของสตรีและการพัฒนา
7.4.5 กลุม่ วิชาการวิจยั ดำเนินงาน
(1) สป.7401 การวิเคราะห์ระบบการรอคอย
(2) สป.7402 เทคนิคการพยากรณ์
(3) สป.7403 ทฤษฎีเกม
(4) สป.7404 การโปรแกรมไม่ใช่เชิงเส้นเชิงประยุกต์
(5) สป.7405 ความไว้ใจได้และการบำรุงรักษาได้
(6) สป.7406 การโปรแกรมเชิงพลวัต
7.4.6 กลุม่ วิชาสัมมนาและศึกษาตามแนวแนะ
(1) สป.8001 การอ่านบทความทางสถิตปิ ระยุกต์
(2) สป.8002 สัมมนาทางสถิตปิ ระยุกต์
(3) สป.8003 สัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารทางสถิตปิ ระยุกต์
(4) สป.8004 การศึกษาตามแนวแนะ
7.4.7 กลุม่ วิชาศึกษาเฉพาะเรือ่ ง
(1) สป.8801-8809
การอ่านบทความทางสถิตปิ ระยุกต์

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
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7.4.8 กลุม่ วิชาค้นคว้าอิสระ
(1) สป.9000 การค้นคว้าอิสระ
3 หน่วยกิต
(2) สป.9004 วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
7.4.9 กลุ่มวิชาเลือกอื่น ๆ ได้แก่วิชาหลักของสาขาวิชาเอกอื่นในหลักสูตรหรือวิชา
ในระดับบัณฑิตศึกษาของหลักสูตรอืน่ ทัง้ ในและนอกคณะสถิตปิ ระยุกต์ ทัง้ นีใ้ ห้เป็นไปตามคำปรึกษา
ของอาจารย์ทป่ี รึกษา
หมายเหตุ :ในจำนวน 39 หน่วยกิตที่ต้องลงทะเบียนตามข้อบังคับขั้นต่ำของหลักสูตรเพื่อรับ
ปริญญานั้น นักศึกษาแผน ก จะลงทะเบียนวิชาในกลุ่มวิชาสัมมนาและศึกษาตามแนวแนะไม่ได้
และนักศึกษาแผน ข จะลงทะเบียนในกลุ่มวิชาดังกล่าวได้ไม่เกิน 3 หน่วยกิต หรือได้รับอนุญาตจาก
อาจารย์ทป่ี รึกษา
8. คำอธิบายรายวิชา
สพ.4000 พืน้ ฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา
3 หน่วยกิต
ND 4000 Foundation for Graduate Studies
แนะนำการเมืองและการปกครองไทย เศรษฐกิจไทย ธุรกิจไทย สังคมไทย จริยธรรมของนักบริหาร
จริยธรรมทางวิชาการ การพัฒนาบุคลิกภาพ สุขภาพกาย สุขภาพจิต รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ภาษาไทยเพือ่ การสือ่ สาร การเขียนรายงานทางวิชาการ และเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนา
สป.4001 คณิตศาสตร์สำหรับสถิตปิ ระยุกต์
3 หน่วยกิต
AS 4001 Mathematics for Applied Statistics
เมตริกซ์ พีชคณิตเชิงเส้น ลิมิต ความต่อเนื่อง การหาอนุพันธ์และปริพันธ์ อันดับและอนุกรม
ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ ตัวแปรสุ่ม ฟังก์ชันการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มแบบ
ไม่ตอ่ เนือ่ งและแบบต่อเนือ่ ง
สป.4002 การโปรแกรมเชิงวัตถุดว้ ยภาษาจาวา
3 หน่วยกิต
AS 4002 Object-Oriented Programming in Java
การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ องค์ประกอบของเทคโนโลยีจาวา โครงสร้างโปรแกรมชนิดของ
ตัวแปลข้อมูลพืน้ ฐาน ตัวปฏิบตั กิ าร คำสัง่ และโครงสร้างการควบคุม คลาสและวัตถุ หลักการการห่อหุม้
การรับทอด และภาวะพหุสณ
ั ฐาน การนำเข้าข้อมูลและการแสดงผล การจัดการสิง่ ผิดปกติ คอลเลคชัน
และเจเนริก
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สป.4003 ภาษาอังกฤษสำหรับสถิตปิ ระยุกต์
3 หน่วยกิต
AS 4003 English for Applied Statistics
ฝึกทักษะและกลวิธีการอ่านตำราภาษาอังกฤษในสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทางสถิติประยุกต์
วิเคราะห์คำศัพท์เพื่อหาความหมาย ศึกษาโครงสร้างของประโยคเพื่อให้เข้าใจความหมายของประโยค
ในโครงสร้างรูปแบบต่าง ๆ ฝึกการอ่านบทความงานวิจยั และตำราในสาขาที่เกีย่ วข้อง ศึกษาและฝึกการ
เขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น เน้นการเขียนประโยค การรวมและลดรูปประโยค และการเขียนข้อความ
ในรูปแบบย่อหน้า การพูดและการฟังภาษาอังกฤษในหัวข้อทีเ่ กีย่ วข้องกับสถิตปิ ระยุกต์
ภส.4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
3 หน่วยกิต
LC 4001 Reading Skills Development in English for Graduate Studies
สร้างเสริมความรู้พื้นฐานด้านไวยากรณ์ที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาทักษะการอ่าน เช่น
การศึกษาประเภทของประโยค การหาแกนหลักและส่วนขยายของประโยค เพื่อนำไปสู่การเรียนรู้
และพัฒนาทักษะการอ่านเพือ่ จับใจความสำคัญ เพือ่ หาข้อสรุป การตีความประโยค การเดาความหมาย
ของศัพท์จากบริบท การอ่านแบบข้ามเพือ่ หาข้อมูลเฉพาะ การหาความสัมพันธ์ของประโยคและย่อหน้า
ในงานเขียนและการอ่านเชิงวิเคราะห์
ภส.4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
3 หน่วยกิต
LC 4002 Integrated English Language Skills Development
เนือ้ หาและกิจกรรมเน้นการบูรณาการทักษะทัง้ 4 ทักษะ คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
เชิงวิชาการเบือ้ งต้น
ภส.4011 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
3 หน่วยกิต
LC 4011 Remedial Reading Skills Development in English for Graduate Studies
ฝึกทักษะและกลยุทธ์การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการที่นักศึกษาได้ศึกษามาก่อนแล้วในวิชา
ภส.4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา เพิ่มเติม ทั้งนี้ นักศึกษาจะได้รับ
การฝึกฝนในลักษณะเฉพาะบุคคลมากขึน้
ภส.4012 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
3 หน่วยกิต
LC 4012 Remedial Integrated English Language Skills Development
ฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเพิ่มเติมและซ่อมเสริมทักษะดังกล่าว สำหรับ
นักศึกษาทีย่ งั บกพร่องในการเรียนวิชา ภส.4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ เพือ่ ปรับปรุง
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สาร ด้วยการสอนและฝึกในลักษณะเฉพาะบุคคล
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สป.5001 ระเบียบวิธวี จิ ยั และสถิติ
3 หน่วยกิต
AS 5001 Research Methods and Statistics
ประเภทของการวิจัย จริยธรรมของการวิจัย กระบวนการวิจัย การตั้งปัญหาสำหรับการวิจัย
การทบทวนวรรณกรรม วิธกี ารเก็บรวบรวมข้อมูลโดยเน้นการสำรวจและการทดลอง การเขียนรายงานวิจยั
การสุม่ ตัวอย่าง สถิตพิ รรณา การแจกแจงความน่าจะเป็นทีส่ ำคัญ การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐาน
การทดสอบไคสแควร์การวิเคราะห์ความแปรปรวน และการวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการถดถอย
สป.5002 เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การจัดการ
3 หน่วยกิต
AS 5002 Management Information Technology
ความหมายของการจัดการและระดับของการจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศ
ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีต่อการจัดการ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในเชิงกลยุทธ์
ประเภทของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ องค์การและหน้าที่ต่างๆ ในองค์การระบบสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนหน้าที่ต่าง ๆ ในองค์การ ลักษณะของระบบสารสนเทศขององค์การที่บูรณาการ
ระบบสารสนเทศทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ หมดในการดำเนินกิจการ ข้อมูล สารสนเทศและการจัดเก็บในองค์การ
โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อใช้ในสำนักงาน ความมั่นคงและปลอดภัย วิธีการได้มาซึ่งระบบสารสนเทศ
การบริหารจัดการหน่วยงานสารสนเทศขององค์การ จริยธรรม กฎหมายและนโยบายของประเทศ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
สป.6101 การออกแบบการวิจยั
3 หน่วยกิต
AS 6101 Research Design
ปรัชญา แนวทาง และหลักการที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบการวิจัย วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ
วิธกี ารวิจยั เชิงคุณภาพ และวิธกี ารวิจยั แบบผสม
สป.6102 การวิเคราะห์กลยุทธ์และการแข่งขัน
3 หน่วยกิต
AS 6102 Strategic and Competitive Analysis
องค์การและการแข่งขันระหว่างองค์การ เครื่องมือต่าง ๆ ทางการบริหารจัดการสำหรับ
วิเคราะห์จดุ แข็ง จุดอ่อน โอกาสและสิง่ คุกคาม (SWOT Analysis) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
และภายในขององค์การ การวิเคราะห์องค์การและลูกค้า การวิเคราะห์อตุ สาหกรรม การวิเคราะห์คแู่ ข่ง
การวิเคราะห์ทรัพยากรขององค์การ และการวิเคราะห์กลยุทธ์การแข่งขัน
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สป.6103 การวิจยั ตลาด
3 หน่วยกิต
AS 6103 Marketing Research
บทบาทการวิจัยในการจัดการตลาด กระบวนการวิจัยตลาด ปัญหาต่าง ๆ ในการวิจัยตลาด
การกำหนดปัญหาการวิจัยตลาด การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยตลาด การออกแบบการวิจัยตลาด
การเก็บรวบรวมข้อมูลทุตยิ ภูมแิ ละปฐมภูมิ เทคนิคการเลือกตัวอย่างแบบต่าง ๆ เทคนิคต่าง ๆ ในการวิเคราะห์
ข้อมูล การวิจยั แบ่งกลุม่ ลูกค้า การวิจยั ตำแหน่งผลิตภัณฑ์ การวิจยั เพือ่ ออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ การวิจยั
ความพึงพอใจของลูกค้า การจัดทำรายงานและเสนอผลการวิจยั
สป.6104 การติดตามและประเมินผลโครงการ
3 หน่วยกิต
AS 6104 Project Monitoring and Evaluation
คุณสมบัตแิ ละความหมายของการประเมินผลโครงการ ขอบเขตและแนวทางในการประเมินผล
โครงการ ประเภทต่าง ๆ ของการประเมินผล และการฝึกปฏิบตั กิ ารประเมินผลโครงการ
บุพวิชา: สป.6101 การออกแบบการวิจยั หรือได้รบั อนุญาตจากผูส้ อน
สป.6201 ตัวแบบการตัดสินใจ 1
3 หน่วยกิต
AS 6201 Decision Models I
กระบวนการตัดสินใจ ตัวแบบคณิตศาสตร์เพือ่ ช่วยในการแก้ปญ
ั หาทีท่ ราบค่าของพารามิเตอร์
ของระบบ รวมถึงตัวแบบจัดสรรทรัพยากร ตัวแบบทรัพยากรคงคลัง ตัวแบบการขนส่ง ตัวแบบการ
โปรแกรมเชิงพลวัต ตัวแบบข่ายงานและการจัดการโครงการด้วย CPM/PERT และตัวแบบการมอบหมายงาน
การประยุกต์ใช้ตวั แบบต่าง ๆ เพือ่ สนับสนุนการตัดสินใจของผูบ้ ริหาร
บุพวิชา: สป.4001 คณิตศาสตร์สำหรับสถิตปิ ระยุกต์ หรือได้รบั อนุญาตจากผูส้ อน
สป.6202 ตัวแบบการตัดสินใจ 2
3 หน่วยกิต
AS 6202 Decision Models II
ตัวแบบสโทแคสติกขัน้ พืน้ ฐานสำหรับธุรกิจและอุตสาหกรรมกระบวนการปัวซองลูกโซ่มาร์คอฟ
แบบเวลาต่อเนือ่ งและไม่ตอ่ เนือ่ ง การประยุกต์ใช้ในตัวแบบสินค้าคงคลังและระบบแถวคอย
บุพวิชา: สป.4001 คณิตศาสตร์สำหรับสถิตปิ ระยุกต์ หรือได้รบั อนุญาตจากผูส้ อน
สป.6203 ตัวแบบการจัดสรรทรัพยากร
3 หน่วยกิต
AS 6203 Resource Allocation Models
การพัฒนาตัวแบบการจัดสรรทรัพยากร การประยุกต์การโปรแกรมเชิงเส้น การโปรแกรมเชิง
จำนวนเต็ม การโปรแกรมเชิงจำนวนเต็มบางส่วน และการโปรแกรมเชิงเป้าหมาย เพือ่ จัดสรรทรัพยากร
อันมีจำกัดในธุรกิจและอุตสาหกรรม รูปแบบทัว่ ไปของการโปรแกรมเชิงเส้น ทฤษฎีซมิ เพล็กซ์ ปัญหาคู่
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การวิเคราะห์ความอ่อนไหว การหาคำตอบการโปรแกรมเชิงจำนวนเต็มด้วยวิธแี ตกกิง่ และกำหนดขอบเขต
และการแก้ปญ
ั หาหลายวัตถุประสงค์ดว้ ยการโปรแกรมเชิงเป้าหมาย
บุพวิชา: สป.6201 ตัวแบบการตัดสินใจ 1 หรือได้รบั อนุญาตจากผูส้ อน
สป.6204 การจำลอง
3 หน่วยกิต
AS 6204 Simulation
การจำลองเชิงสถิติ การจำลองเหตุการณ์แบบไม่ต่อเนื่อง กระบวนการจำลองแบบปัญหา
การสร้างตัวเลขคล้ายสุ่ม และการสร้างเลขสุ่มตามการแจกแจง การประยุกต์การจำลองกับปัญหา
ทางด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม การวิเคราะห์ผลการจำลองทางสถิติ การทวนสอบและความแม่น
ของตัวแบบจำลอง การทดลองเพือ่ หาคำตอบทีเ่ หมาะสม การจำลองด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
บุพวิชา: สป.6201 ตัวแบบการตัดสินใจ 1 หรือได้รบั อนุญาตจากผูส้ อน
สป.6301 หลักประชากร
3 หน่วยกิต
AS 6301 Principles of Demography
ขอบเขตและความสำคัญของศาสตร์ทางประชากร ความสัมพันธ์กับศาสตร์แขนงอื่น ๆ
ประวัตคิ วามเป็นมาของประชากรศาสตร์ ทฤษฎีและแนวความคิดทีส่ ำคัญ การเปลีย่ นแปลงและแนวโน้ม
ของประชากรโลกและภูมภิ าคต่าง ๆ กระบวนการทางประชากรทีก่ อ่ ให้เกิดการเปลีย่ นแปลงความสัมพันธ์
ระหว่างการเปลีย่ นแปลงทางประชากรกับการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคมเทคโนโลยีและสิง่ แวดล้อม
ปัญหาและประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงขนาด โครงสร้าง กระบวนการทางประชากร
และนโยบายทางประชากร
สป.6302 เทคนิคประชากร
3 หน่วยกิต
AS 6302 Demographic Techniques
แหล่งข้อมูลทีส่ ำคัญ วิธกี ารประเมินความคลาดเคลือ่ นของข้อมูลและการปรับแก้ เทคนิคการวัด
และวิเคราะห์ขนาดของประชากร องค์ประกอบด้านอายุ เพศ การสมรส การเจริญพันธุ์ การเจ็บป่วย
และการตาย การกระจายของประชากรและการย้ายถิน่ การสร้างตารางชีพแบบมาตรฐาน การประมาณ
และการฉายภาพประชากร
สป.6303 ระบบสารสนเทศทางประชากร
3 หน่วยกิต
AS 6303 Population Information Systems
โครงสร้างของระบบสารสนเทศประชากร ส่วนประกอบของระบบสารสนเทศ การพัฒนา
ระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ ลักษณะและหน้าทีข่ องหน่วยงาน และองค์กรต่าง ๆ
ทีจ่ ดั ทำสารสนเทศทางประชากร รายละเอียดของข้อมูลประชากรทีม่ อี ยูใ่ นแต่ละระบบย่อย และในแต่ละ
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หน่วยงาน/องค์การทีเ่ กีย่ วข้อง ลักษณะของข้อมูลประชากร และการวางระบบสารสนเทศทางประชากร
ทีใ่ ช้ในการวางแผนด้านต่าง ๆ
บุพวิชา:สป.6301 หลักประชากร และ สป.6302 เทคนิคประชากรหรือได้รบั อนุญาตจากอาจารย์ผสู้ อน
สป.6401 การวิจยั ดำเนินงาน
3 หน่วยกิต
AS 6401 Operations Research
ปรั ช ญาและประวั ต ิ ค วามเป็ น มาของการวิ จ ั ย ดำเนิ น งาน ปั ญ หาการจั ด สรรทรั พ ยากร
ปัญหาการขนส่ง การจัดลำดับ การประสานงาน การโปรแกรมเชิงพลวัต ปัญหาทรัพยากรคงคลัง
ปัญหาการรอคอย ปัญหาการแข่งขันประมูลและปัญหาการจัดเปลีย่ นทรัพยากร
บุพวิชา: สป.4001 คณิตศาสตร์สำหรับสถิตปิ ระยุกต์ หรือได้รบั อนุญาตจากอาจารย์ผสู้ อน
สป.6402 กระบวนการสโทแคสติก
3 หน่วยกิต
AS 6402 Applied Stochastic Processes
กระบวนการสโทแคสติก เหตุการณ์เวียนบังเกิด โซ่มาร์คอฟ กระบวนการมาร์คอฟ กระบวนการ
ปัวซองและกระบวนการเกิดและการตาย ทฤษฎีการเริ่มใหม่ การประยุกต์ กระบวนการสโทแคสติก
ในปัญหาการรอคอย ความไว้ใจได้ และปัญหาอืน่ ๆ
บุพวิชา: สป.4001 คณิตศาสตร์สำหรับสถิตปิ ระยุกต์ หรือได้รบั อนุญาตจากอาจารย์ผสู้ อน
สป.6403 การโปรแกรมเชิงเส้นและเชิงจำนวนเต็ม
3 หน่วยกิต
AS 6403 Linear and Integer Programming
รูปแบบทัว่ ไปของการโปรแกรมเชิงเส้น ความหมายทางเรขาคณิตและการแปลความหมายของการ
โปรแกรมเชิงเส้น ทฤษฎีซมิ เพล็กซ์ วิธซี มิ เพล็กซ์แบบปรับรูป การประยุกต์ทฤษฎีซมิ เพล็กซ์ ปัญหาคู่
วิธีแตกปัญหาให้เป็นปัญหาย่อย ขั้นตอนวิธีของขีดจำกัดบน การวิเคราะห์ภายหลังคำตอบอุตมะ
การโปรแกรมเชิงพารามิเตอร์ การโปรแกรมเชิงเส้นแบบความน่าจะเป็น การโปรแกรมเชิงจำนวนเต็ม
เบือ้ งต้นโดยวิธขี องโกโมรี วิธแี ตกกิง่ และกำหนดขอบเขตและการโปรแกรมโดยกำหนดเป้าหมาย
บุพวิชา: สป.6401 การวิจยั ดำเนินงาน หรือได้รบั อนุญาตจากอาจารย์ผสู้ อน
สป.6404 ทฤษฎีทรัพยากรคงคลัง
3 หน่วยกิต
AS 6404 Inventory Theory
นโยบายทรัพยากรคงคลัง ตัวแบบสินค้าคงคลังเมือ่ อุปสงค์มคี า่ คงทีแ่ ละมีคา่ เปลีย่ นไปตามเวลา
ตัวแบบสินค้าคงคลังแบบสโตแคสติก กรณีคาบเดียวและหลายคาบ ตัวแบบสินค้าคงคลังแบบหลายชัน้ สำหรับ
การจัดการโซ่อปุ ทาน สัญญาและการประสานงานในโซ่อปุ ทาน
บุพวิชา: สป.6401 การวิจยั ดำเนินงาน หรือได้รบั อนุญาตจากผูส้ อน
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สป.7001 การจัดการเชิงบริหาร
3 หน่วยกิต
AS 7001 Administrative Management
ความหมายของการจัดการ ขัน้ ตอนของการจัดการ พันธกิจ วิสยั ทัศน์ วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ขององค์การ กระบวนการวางแผนและการตัดสินใจ รวมถึงการจัดการเชิงยุทธศาสตร์ การจัดการนวัตกรรม
และการบริหารการเปลีย่ นแปลง การออกแบบองค์การ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การสร้างแรงจูงใจ
การเป็นผูน้ ำและการติดต่อสือ่ สาร
สป.7002 การจัดการเชิงยุทธศาสตร์
3 หน่วยกิต
AS 7002 Strategic Management
กระบวนการจัดการเชิงยุทธศาสตร์ การวางแผนยุทธศาสตร์ระดับองค์การระดับธุรกิจและระดับฝ่าย
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การทั้งภายในและภายนอก การกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจ
การวางแผนปฏิบตั กิ ารทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาว การควบคุมและการบริหารทรัพยากรต่าง ๆ
สป.7003 การจัดการความสัมพันธ์ลกู ค้า
3 หน่วยกิต
AS 7003 Customer Relationship Management
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า พัฒนาการของการจัดการความสัมพันธ์
กับลูกค้า ขัน้ ตอนของการจัดการความสัมพันธ์กบั ลูกค้า เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุน ก า ร จ ั ด ก า ร
ความสั ม พั น ธ์ ก ั บ ลู ก ค้ า การจั ด การความสั ม พั น ธ์ ล ู ก ค้ า เชิ ง วิ เ คราะห์ แ ละการนำไปประยุ ก ต์ ใ ช้
การประเมินผลการดำเนินงานที่เน้นลูกค้าเป็นหลัก การวิเคราะห์คุณค่าของลูกค้า กลยุทธ์การสร้าง
ความจงรักภักดี การสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศขององค์การทีม่ งุ่ ลูกค้าเป็นสำคัญ
สป.7004 การจัดการการตลาดเชิงยุทธศาสตร์
3 หน่วยกิต
AS 7004 Strategie Marketing Management
ปรัชญาและแนวความคิดทางด้านการตลาด การวางแผนการตลาดและการกำหนดกลยุทธ์
ทางการตลาดเพือ่ การเติบโตของธุรกิจ การวิเคราะห์โอกาสทางการตลาด การวิเคราะห์ และการประเมิน
ความน่าสนใจของตลาด การกำหนดกิจกรรมทางการตลาด การวางแผนและการควบคุมทางการตลาด
สป.7005 การจัดการการเงิน
3 หน่วยกิต
AS 7005 Financial Management
หน้าที่ในการจัดการการเงิน งบการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน ค่าของเงินตามเวลา
การวิเคราะห์การลงทุน การประเมินมูลค่าตราสารทุนและตราสารหนี้ แหล่งเงินทุน โครงสร้างของทุน
ต้นทุนของเงินทุน การวิเคราะห์เพือ่ ตัดสินใจทางการจัดการการเงินและการลงทุน
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สป.7006 การวิเคราะห์เชิงโอบล้อมข้อมูล
3 หน่วยกิต
AS 7006 Data Envelopment Analysis
ความหมายของประสิทธิภาพและมาตราวัดอืน่ ๆ ตัวแบบดีอเี อพืน้ ฐาน ตัวแบบซีซอี าร์ ตัวแบบบีซซี ี
ขั ้ น ตอนเชิ ง สถิ ต ิ ส ำหรั บ การเลื อ กตั ว แปร ตั ว แบบดี อ ี เ อภายใต้ ส ถานการณ์ ซ ึ ่ ง ไม่ เ ป็ น อิ ส ระ
ต่อเวลา ดัชนีมาล์มคิวสท์ การประหยัดโดยการขยายขอบข่ายการผลิตและอรรถประโยชน์ เกมดีอเี อ
สป.7007 การจัดการความรู้
3 หน่วยกิต
AS 7700 Knowledge Management
ประเด็นเรือ่ งการจัดการความรู้ ชนิดของความรู้ ตัวแบบการสร้างความรู้ องค์การแห่งการเรียนรู้
สภาวะแวดล้อมของการจัดการความรู้ การคิดอย่างเป็นระบบ เทคนิคสำหรับการได้มาซึ่งความรู้
การแทนความรู้ ระบบผูเ้ ชีย่ วชาญเบือ้ งต้น
สป. 7008 การวัดผลการดำเนินงานขององค์การ
3 หน่วยกิต
AS 7008 Organization Performance Measurement
พื้นฐานความขัดแย้งในองค์กรธุรกิจที่ต้องการการบริหาร พื้นฐานสำหรับยุทธศาสตร์ที่
ประสบความสำเร็จ รูปแบบองค์การสำหรับการประเมินผล สารสนเทศทีใ่ ช้ในการวัดและกำกับผลการ
ดำเนินงาน ระบบการวัดผลการดำเนินงาน การวัดผลกำไรการดำเนินงานจากทัศนะสัมฤทธิผล
และประสิทธิภาพการสร้างบาลานส์สกอร์การ์ด การวัดประสิทธิภาพด้วยวิธดี อี เี อ
บุพวิชา: สป. 5002 เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การจัดการ หรือได้รบั อนุญาตจากผูส้ อน
สป.7101 การวิเคราะห์ขอ้ มูลและการประยุกต์ 1
3 หน่วยกิต
AS 7101 Data Analysis and Applications I
เทคนิคต่าง ๆ ในการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการทำนาย โดยครอบคลุมเนื้อหา การวิเคราะห์
การถดถอยอย่างง่ายและเชิงพหุ ปัญหาต่าง ๆ และการแก้ไขในการวิเคราะห์การถดถอย การวิเคราะห์
จำแนกประเภท การถดถอยโลจิสติกส์ การวิเคราะห์อนุกรมเวลาแบบคลาสสิค เทคนิคการปรับให้เรียบ
วิธกี ารพยากรณ์แบบบ็อกซ์และเจนกินส์ การเรียนเน้นการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ
และการแปลความหมายสำหรับการประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ
บุพวิชา: สป.5001 ระเบียบวิธวี จิ ยั และสถิติ หรือได้รบั อนุญาตจากผูส้ อน
สป.7102 การวิเคราะห์ขอ้ มูลและการประยุกต์ 2
3 หน่วยกิต
AS 7102 Data Analysis and Applications II
เทคนิคต่าง ๆ ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยครอบคลุมเนื้อหา การถดถอยแบบโลจิสติกส์

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิตปิ ระยุกต์

237

กรณีหลายกลุม่ (Multinomial Logistic Regression) การวิเคราะห์พหุประเภท การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม
การวิเคราะห์ความแปรปรวนตัวแปรพหุ การวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก การวิเคราะห์ปจั จัย การวิเคราะห์
เส้นทางการวิเคราะห์สมการโครงสร้าง การวิเคราะห์การอยูร่ อดและอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง การเรียนเน้นการวิเคราะห์
โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิตแิ ละการแปลความหมายสำหรับการประยุกต์ใช้ในการบริหาร
บุพวิชา: สป.7101 การวิเคราะห์ขอ้ มูลและการประยุกต์ 1 หรือได้รบั อนุญาตจากผูส้ อน
สป.7103 เทคโนโลยีและโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการวิจยั
3 หน่วยกิต
AS 7103 Technologies and Software Packages for Research
แหล่งข้อมูลสำหรับการวิจยั เทคโนโลยีในการรวบรวมข้อมูลและการจัดเก็บข้อมูล ระบบฐานข้อมูล
การสืบค้นข้อมูลจากระบบฐานข้อมูล คลังข้อมูลและมาร์ทข้อมูล โครงสร้างของคลังข้อมูล การประยุกต์ใช้
คลังข้อมูลกับองค์การ การประมวลผลเชิงวิเคราะห์ ระบบสารสนเทศเชิงภูมศิ าสตร์ โปรแกรมสำเร็จรูป
ทางสถิติ โครงสร้างแฟ้มข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ดว้ ยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ การจัดเตรียมข้อมูล
การจัดการข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูล การนำเสนอผลลัพธ์และจัดทำรายงานด้วย Microsoft Office
สป.7104 การทำเหมืองข้อมูลและการประยุกต์
3 หน่วยกิต
AS 7304 Data Mining and Applications
ความหมายของการทำเหมืองข้อมูล ข้อแตกต่างระหว่างการทำเหมืองข้อมูลและสถิติ ขัน้ ตอน
การทำเหมืองข้อมูล โปรแกรมสำเร็จรูปทางการทำเหมืองข้อมูล การเตรียมข้อมูล วิธกี ารและอัลกอริทมึ ต่าง ๆ
สำหรับทำเหมืองข้อมูล ได้แก่ การจำแนกประเภท (Classification) การแบ่งกลุม่ (Clustering)การวิเคราะห์
ความสัมพันธ์และลำดับ (Association and Sequence Analysis) การประยุกต์สำหรับใช้งานด้านต่าง ๆ
ในองค์กร เช่น การตลาด การเงิน การจัดการความเสี่ยง การเรียนเน้นการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม
สำเร็จรูปทางการทำเหมืองข้อมูลและการแปลความหมาย
บุพวิชา: สป.5001 ระเบียบวิธวี จิ ยั และสถิติ หรือได้รบั อนุญาตจากผูส้ อน
สป.7105 ความน่าจะเป็น
3 หน่วยกิต
AS 7105 Probability
สเปซความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่มแบบต่อเนื่องและแบบไม่ต่อเนื่อง การแปลง ค่าคาดหมาย
ฟังก์ชนั เวียนบังเกิด การแจกแจงแบบมีเงือ่ นไข การแจกแจงความน่าจะเป็นของฟังก์ชนั ของตัวแปรสุม่
สถิตลิ ำดับ การลูเ่ ข้าของอนุกรมของตัวแปรสุม่ กฎตัวเลขจำนวนมาก และ ทฤษฏีขดี จำกัดส่วนกลาง
บุพวิชา: สป.4001 คณิตศาสตร์สำหรับสถิตปิ ระยุกต์ หรือได้รบั อนุญาตจากผูส้ อน
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สป.7106 การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ
3 หน่วยกิต
AS 7106 Statistical Control
หลักการของการจัดการคุณภาพโดยรวม เครือ่ งมือและเทคนิคสำหรับการจัดการคุณภาพโดยรวม
สถิติพื้นฐานสำหรับการควบคุมคุณภาพ แผนภูมิควบคุมสำหรับตัวแปรเชิงปริมาณและคุณภาพ
แผนภูมคิ วบคุมสำหรับกระบวนการผลิตระยะสัน้ การวัดความสามารถของกระบวนการผลิต ระบบการ
สุม่ ตัวอย่างเพือ่ การยอมรับ แผนการชักตัวอย่างเพือ่ การยอมรับ
บุพวิชา: สป.7105 ความน่าจะเป็น หรือได้รบั อนุญาตจากผูส้ อน
สป.7201 การวางแผนและการจัดลำดับงานผลิต
3 หน่วยกิต
AS 7201 Production Planning and Scheduling
แนวความคิดเบือ้ งต้นเกีย่ วกับการวางแผนการผลิต โรงงานประเภทผลิตตามสัง่ และไม่ตอ้ งสัง่
แผนแม่บทการผลิต การวางแผนความต้องการทรัพยากรการผลิต การวางแผนการผลิตแบบทันเวลาพอดี
และเทคโนโลยีการผลิตแบบอุตตมะ แนวความคิดเบือ้ งต้นในการจัดลำดับงาน การจัดลำดับงานทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ
สำหรับหน่วยการผลิตหน่วยเดียว และการจัดลำดับงานทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ สำหรับหน่วยการผลิตหลายหน่วย
ปัญหาเอ็นพี การจัดลำดับงานแบบฮิวริสติก และอืน่ ๆ สำหรับหน่วยการผลิตหลายหน่วย
บุพวิชา:สป.6201 ตัวแบบการตัดสินใจ 1 หรือ สป.6401 การวิจยั ดำเนินงาน หรือได้รบั อนุญาตจากผูส้ อน
สป.7202 การจัดการโลจิสติกส์
3 หน่วยกิต
AS 7202 Logistics Management
แนวคิดพื้นฐานและความสำคัญของปฏิบัติการโลจิสติกส์ในองค์กรธุรกิจ การจัดหาสินค้า
และการจัดการอุปทาน การจัดการสินค้าคงคลัง การจัดการการวัสดุในการผลิต การจัดการคลังสินค้า
การจัดการการขนส่ง การพยากรณ์ความต้องการสินค้า ช่องทางการกระจายสินค้า
บุพวิชา: สป.6201 ตัวแบบการตัดสินใจ 1 หรือ สป.6401 การวิจยั ดำเนินงาน หรือได้รบั อนุญาตจากผูส้ อน
สป.7203 การวิเคราะห์ขา่ ยงานโลจิสติกส์
3 หน่วยกิต
AS 7203 Logistics Network Analysis
ปัญหาการกำหนดตำแหน่ง การกำหนดตำแหน่งสิง่ อำนวยความสะดวกหนึง่ แห่งและหลายแห่ง
การกำหนดตำแหน่งสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อให้บริการกลุ่มลูกค้าเพื่อให้ระยะทางรวมต่ำที่สุด
(ปัญหาพี-มัธยฐาน) การกำหนดตำแหน่งสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อลดระยะทางที่ยาวที่สุดในการ
เดินทางในข่ายงาน (ปัญหาพี-ศูนย์) ปัญหาการขนส่ง การกำหนดเส้นทางและความถี่ของการ
ให้บริการการขนส่ง การจัดสรรยานพาหนะ
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สป.7203 การวิเคราะห์ขา่ ยงานเชิงประยุกต์
3 หน่วยกิต
AS 7203 Supply Chain Optimization
ตัวแบบการจัดการทรัพยากรคงคลังขัน้ สูง รวมถึงกรณีทค่ี วามต้องการทรัพยากรเป็นตัวแปรสุม่
ระยะเวลาส่งมอบทรัพยากรเป็นตัวแปรสุม่ กรณีทรัพยากรหลายคลังและหลายรายการ และกรณีมคี วามร่วมมือ
ระหว่างผู้ซื้อ-ผู้ขาย การออกแบบข่ายงานโลจิสติกส์ เกณฑ์การเลือกตำแหน่งสิ่งอำนวยความสะดวก
ปัญหาตำแหน่งสิง่ อำนวยความสะดวกหนึง่ แห่งและหลายแห่ง ปัญหาพี-มัธยฐานและปัญหาพี-ศูนย์ทม่ี ี
สิง่ อำนวยความสะดวกหลายแห่ง
บุพวิชา: สป.6201 ตัวแบบการตัดสินใจ 1 หรือ สป.6401 การวิจยั ดำเนินงาน หรือได้รบั อนุญาตจากผูส้ อน
สป.7204 การวิเคราะห์การตัดสินใจเชิงสถิตปิ ระยุกต์
3 หน่วยกิต
AS 7204 Applied Statistical Decision Analysis
หลักการในการตัดสินใจ ประเภทของการตัดสินใจ การตัดสินใจภายใต้ความเสีย่ ง การตัดสินใจ
ภายใต้ความไม่แน่นอน ฟังก์ชนั อรรถประโยชน์ และการตัดสินใจทีม่ หี ลายปัจจัย การประยุกต์การตัดสินใจ
ในธุรกิจและอุตสาหกรรม
บุพวิชา: สป.4001 คณิตศาสตร์สำหรับสถิตปิ ระยุกต์ หรือได้รบั อนุญาตจากผูส้ อน
สป.7205 การจัดการความต้องการและการพยากรณ์
3 หน่วยกิต
AS 7205 Demand Management and Forecasting
ความสำคัญของการจัดการความต้องการต่อองค์การและระบบซัพพลายเชน ความสำคัญของ
กลยุทธ์ทางธุรกิจกับการวางแผนความต้องการ ข้อมูลนำเข้าจากฝ่ายการตลาดและฝ่ายขาย บทบาทของการ
วิเคราะห์ทางสถิติ การวิเคราะห์ขอ้ มูล และการแปลความหมาย ขัน้ ตอนการสำรวจความต้องการ เทคนิค
การพยากรณ์เชิงปริมาณต่าง ๆ การวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อนและการประยุกต์เทคนิคการพยากรณ์
กับข้อมูลจริง การเชือ่ มโยงและการสือ่ สารกับลูกค้าการวัดประสิทธิภาพของการดำเนินงานตามทีว่ างแผน
สป.7206 การจัดการรายได้
3 หน่วยกิต
AS 7206 Revenue Management
ตัวแบบเชิงปริมาณสำหรับการจัดการรายได้ การควบคุมทรัพยากรเชิงเดี่ยวและเชิงเครือข่าย
ตัวแบบการจองเกิน การหาราคาเหมาะที่สุด การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการจัดการรายได้ในธุรกิจการบิน
โรงแรมและรถเช่า
บุพวิชา: สป.6201 ตัวแบบการตัดสินใจ 1 และ สป.6202 ตัวแบบการตัดสินใจ 2 หรือได้รบั อนุญาตจากผูส้ อน
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สป.7301 เศรษฐศาสตร์ประชากร
3 หน่วยกิต
AS 7301 Economics of Population
ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยภาวะเจริญพันธุ์ การเจ็บป่วย การตายและการย้ายที่อยู่ ผลกระทบ
ในด้านต่าง ๆ ของประชากรต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การลงทุนในทรัพยากรมนุษย์และประสิทธิภาพ
ในการจัดสรรทรัพยากร การวิเคราะห์นโยบายประชากร การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
สป.7302 คณิตศาสตร์ประชากร
3 หน่วยกิต
AS 7302 Mathematical Demography
การพั ฒ นาอย่ า งเป็ น ระบบเกี ่ ย วกั บ ทฤษฎี เ ชิ ง คณิ ต ศาสตร์ ส ำหรั บ โครงสร้ า งประชากร
ตัวแบบเชิงกำหนดและตัวแบบเชิงสุ่มของการเพิ่มประชากร ทฤษฎีประชากรคงตัว ตัวแบบย้อนกลับ
เชิงประชากรศาสตร์ การเข้าสูภ่ าวะคงตัว และทฤษฎีเออร์โกดิค
สป.7303 ปัญหาประชากร
3 หน่วยกิต
AS 7303 Population Problems
ทบทวนแนวโน้มประชากร อดีต ปัจจุบัน และอนาคต ผลกระทบที่มีต่อชีวิตความเป็นอยู่
และกระบวนการทางสังคม ปัญหาประชากรในประเทศไทยและภูมภิ าคต่างๆ ของโลก ปัญหาประชากร
ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มขนาด การพัฒนาอย่างยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม การสมรสและการหย่าร้าง
บทบาททางเพศ การย้ายถิน่ ความเป็นเมืองและความหนาแน่นของประชากร
สป.7304 นโยบายและการวางแผนประชากรและการพัฒนา
3 หน่วยกิต
AS 7304 Population and Development Policy and Planning
แนวความคิดและหลักการเกี่ยวกับนโยบายประชากรและการพัฒนา วิเคราะห์บทบาทของรัฐ
ในการพัฒนานโยบาย และโครงการพัฒนาที่สำคัญ ๆ หลักการและขอบเขตในการวางแผนพัฒนา
ในระบบเศรษฐกิจแบบผสม กระบวนการและวิธีการในการวางแผนพัฒนาการบริหาร การวางแผน
พัฒนาระดับต่าง ๆ ความสัมพันธ์ของการวางแผนระดับต่าง ๆ และปัญหาในการวางแผน การกำหนดนโยบาย
และกลยุทธในการพัฒนาของประเทศไทย
สป.7305 การประเมินความต้องการกำลังคน
3 หน่วยกิต
AS 7305 Manpower Assessment
เทคนิคและวิธกี ารศึกษาทีใ่ ช้ในการประเมินความต้องการกำลังคนในสาขาต่าง ๆ เช่น การศึกษา
การสาธารณสุขที่ใช้กันในประเทศต่าง ๆ และในประเทศไทย ตลอดจนข้อดีและข้อเสียของแต่ละวิธี
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สป.7306 ชราภาพวิทยา
3 หน่วยกิต
AS.7306 Gerontology
คำจำกัดความ กระบวนการสูงอายุของประชากร แนวโน้มการสูงอายุของประชากรโลก
และประเทศไทย ปัญหาด้านสุขภาพ ปัญหาเศรษฐกิจ และปัญหาทีอ่ ยูอ่ าศัยของผูส้ งู อายุ ระบบการเกือ้ หนุน
ผู้สูงอายุในสังคมเมืองและชนบทการทำงานของผู้สูงอายุและทิศทางและนโยบายของการสูงอายุ
ของประชากร
สป.7307 บทบาทของสตรีและการพัฒนา
3 หน่วยกิต
AS.7307 Women's Roles and Development
เปรียบเทียบบทบาทและสถานภาพของสตรีในอดีตกับปัจจุบนั ทฤษฎีทอ่ี ธิบายการเปลีย่ นแปลง
บทบาทและสถานภาพของสตรี ปัจจัยสำคัญทีส่ ง่ เสริมหรือเป็นอุปสรรค การพัฒนาบทบาทและสถานภาพ
ของสตรีไทย บทบาทของสตรีในโครงการพัฒนาต่างๆ เช่น โครงการการวางแผนครอบครัว การพัฒนา
อนามัยและเด็ก การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การพัฒนาแรงงานฝีมือ และการพัฒนาชุมชน เป็นต้น
วิเคราะห์นโยบายและเสนอแนวทางในการแก้ปญ
ั หาบทบาท และสถานภาพของสตรี
สป.7401 การวิเคราะห์ระบบการรอคอย
3 หน่วยกิต
AS 7401 Analysis of Queueing Systems
การศึกษาระบบการรอคอยจากทัศนะของกระบวนการสโทแคสติก ตัวแบบพืน้ ฐานการรอคอย
ระบบการรอคอยทีม่ สี ถานีให้บริการหลายแห่ง ระบบการรอคอยทีม่ กี ารสูญเสีย และมีสถานีให้บริการ
หลายแห่ง และการวิเคราะห์ตวั แบบเหล่านีภ้ ายใต้ขอ้ สมมุตฐิ านต่าง ๆ ของการเข้ามาสูร่ ะบบการรอคอย
และการให้บริการ การประยุกต์และหัวข้ออืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
บุพวิชา: สป.6202 ตัวแบบการตัดสินใจ 2 หรือได้รบั อนุญาตจากผูส้ อน
สป.7402 เทคนิคการพยากรณ์
3 หน่วยกิต
AS 7402 Forecasting Technique
หลักการในการพยากรณ์ ลักษณะของข้อมูล วิธกี ารพยากรณ์แบบคลาสสิค การวิเคราะห์การถดถอย
เทคนิคการปรับให้เรียบ การพยากรณ์แบบปรับตัว อนุกรมเวลาของบอกซ์และเจนกินส์ และการวิเคราะห์
ความคลาดเคลือ่ น และการประยุกต์ เทคนิคการพยากรณ์กบั ข้อมูลจริง
บุพวิชา: สป.4001 คณิตศาสตร์สำหรับสถิตปิ ระยุกต์ หรือได้รบั อนุญาตจากผูส้ อน
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สป.7403 ทฤษฎีเกม
3 หน่วยกิต
AS 7403 Game Theory
แนวความคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับเกม เกมที่มีผลรวมเป็นศูนย์เมื่อมีผู้เล่น 2 คนและหลายคน
เกมทีม่ ผี ลรวมต่างจากศูนย์ เกมทีผ่ เู้ ล่นร่วมมือและไม่รว่ มมือกันเกมทีม่ กี ลยุทธ์เป็นจำนวนอนันต์เกมพลวัต
วิธกี ารหาคำตอบในปัญหาเกมและการประยุกต์
บุพวิชา: สป.6201 ตัวแบบการตัดสินใจ 1 หรือได้รบั อนุญาตจากผูส้ อน
สป.7404 การโปรแกรมไม่ใช่เชิงเส้นเชิงประยุกต์
3 หน่วยกิต
AS 7404 Applied Non-Linear Programming
การหาค่าอุตตมะเมื่อไม่มีข้อจำกัด คุณสมบัติของจุดอุตตมะของฟังก์ชันนูนและฟังก์ชันเว้า
วิธหี าค่าต่ำสุดในหนึง่ มิติ วิธกี ารค้นหาจุดอุตตมะในหลายมิติ การหาค่าอุตตมะเมือ่ มีขอ้ จำกัด ทฤษฎีตวั คูณ
ลากรานจ์ เงือ่ นไขทีจ่ ำเป็นและเพียงพอของจุดอานม้า เงือ่ นไขของคาร์ช-คูนและทักเกอร์ วิธหี าทิศทาง
ทีเ่ ป็นไปได้ ฟังก์ชนั ลงโทษและฟังก์ชนั ขอบเขต
บุพวิชา: สป.4001 คณิตศาสตร์สำหรับสถิตปิ ระยุกต์ หรือได้รบั อนุญาตจากผูส้ อน
สป.7405 ความไว้ใจได้และการบำรุงรักษาได้
3 หน่วยกิต
AS 7405 Reliability and Maintainability
ความไว้ใจได้ในระบบจัดกลุม่ การศึกษาความไว้ใจได้ของระบบจากความไว้ใจได้ของส่วนประกอบ
ผลของการสำรองส่วนประกอบต่อความไว้ใจได้ของระบบ การใช้กระบวนการสโตคาสติคในการศึกษา
ความไว้ใจได้ การบำรุงรักษาได้และการจัดเปลีย่ นและการสำรองส่วนประกอบ
บุพวิชา: สป.7105 ความน่าจะเป็น หรือได้รบั อนุญาตจากผูส้ อน
สป.7406 การโปรแกรมเชิงพลวัต
3 หน่วยกิต
AS 7406 Dynamic Programming
ทฤษฎีเบือ้ งต้นเกีย่ วกับการโปรแกรมเชิงพลวัต วิธกี ารคำนวณโดยเน้นการโปรแกรมเชิงพลวัต
แบบไม่ต่อเนื่อง กระบวนการตัดสินใจแบบมาร์คอฟที่มีขั้นตอนจำนวนอันตะและจำนวนอนันต์
การโปรแกรมกึง่ มาร์คอฟ
บุพวิชา: สป.6201 ตัวแบบการตัดสินใจ 1 หรือ สป.6401 การวิจยั ดำเนินงาน หรือได้รบั อนุญาตจากผูส้ อน
สป.8001 การอ่านบทความทางสถิตปิ ระยุกต์
3 หน่วยกิต
AS 8001 Readings in Applied Statistics
วิชานี้มีจุดมุ่งหมายให้นักศึกษาผู้ที่ตระเตรียมข้อเสนอวิทยานิพนธ์หรือบทนิพนธ์จากการ
ค้นคว้าอิสระ หรือนักศึกษาทีส่ นใจ ได้อา่ นบทความทางวิชาการภายใต้คำแนะนำของอาจารย์ นักศึกษา
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ต้องเสนอรายงานเชิงวิเคราะห์จากบทความทีไ่ ด้อา่ นต่ออาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบ
สป.8002 สัมมนาทางสถิตปิ ระยุกต์
3 หน่วยกิต
AS 8002 Seminar in Applied Statistics
วิชานีม้ จี ดุ มุง่ หมายให้นกั ศึกษาเรียนรูเ้ กีย่ วกับการประยุกต์วชิ าทางสถิตปิ ระยุกต์ และวิชาทีเ่ กีย่ วข้อง
ในองค์การทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชน นักศึกษาจะต้องทำรายงานนำเสนอเพือ่ ประกอบการอภิปราย
สป.8003 สัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารทางสถิตปิ ระยุกต์
3 หน่วยกิต
AS 8003 Workshop Seminar in Applied Statistics
วิชานี้มีจุดมุ่งหมายให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์เกี่ยวกับการประยุกต์วิชาทางสถิติประยุกต์
และวิชาทีเ่ กีย่ วข้องในองค์การทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชน นักศึกษาจะต้องทำโครงงานและนำเสนอผลงาน
สป.8004 การศึกษาตามแนวแนะ
3 หน่วยกิต
AS 8004 Directed Studies
การศึกษาในหัวข้อเฉพาะทางในศาสตร์ท ี่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาเอกและเป็นประโยชน์
ต่อการวิจัย โดยนักศึกษาอาจขอศึกษาเพิ่มเติมในหัวข้อที่เกี่ยวเนื่องกับแขนงวิชาเอกของนักศึกษา
ซึง่ เป็นการศึกษาตามแนวแนะก็ได้
สป.8801-8809 การศึกษาเฉพาะเรือ่ งทางสถิตปิ ระยุกต์
3 หน่วยกิต
AS 8801-8809 Selected Topics in Applied Statistics
การศึกษาในหัวข้อทีแ่ ตกต่างไปจากวิชาทีเ่ ปิดสอนตามปกติ ซึง่ คณะฯ กำหนดขึน้ ตามความเหมาะสม
สป.9000 การค้นคว้าอิสระ
3 หน่วยกิต
AS 9000 Independent Study
นักศึกษาเลือกหัวข้อที่จะศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์
ผูร้ บั ผิดชอบวิชา และนักศึกษาต้องทำบทนิพนธ์
สป.9004 วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
AS 9004 Thesis
นักศึกษาต้องทำการค้นคว้าวิจยั ในหัวข้อทีน่ กั ศึกษาสนใจภายใต้คำปรึกษาของอาจารย์ทป่ี รึกษา
อย่างใกล้ชดิ อาจรวมถึงการศึกษารายวิชาภาคทฤษฎีตามทีอ่ าจารย์ทป่ี รึกษาเห็นสมควร ทัง้ นี้ จะต้องมีการ
นำเสนอหัวข้อ รายงานความก้าวหน้า และสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2552)
1. ชือ่ หลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ
Master of Science Program in Statistics
2. ชือ่ ปริญญา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สถิต)ิ
Master of Science (Statistics)
วท.ม. (สถิต)ิ
M.S. (Statistics)
3. หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ
คณะสถิตปิ ระยุกต์
4. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
4.1 ปรัชญาของหลักสูตร
มุง่ พัฒนามหาบัณฑิตทางสถิตใิ ห้มคี วามสามารถในการนำวิชาการทางสถิตไิ ปประยุกต์ใช้
ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างงานวิจยั เพือ่ พัฒนาประเทศไปสูก่ ารพัฒนาทีย่ ง่ั ยืน มีจรรยาบรรณและซือ่ สัตย์ตอ่ วิชาชีพสถิติ มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนือ่ ง และรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
4.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
4.2.1 เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษามีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ทางสถิติและศาสตร์ที่
เกีย่ วข้องเพือ่ นำไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
4.2.2 เพือ่ ให้ผสู้ ำเร็จการศึกษามีความสามารถนำศาสตร์ทางสถิตแิ ละศาสตร์ทเ่ี กีย่ วข้อง
ไปวิเคราะห์ทางข้อมูลทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วภายใต้สถานการณ์โลกาภิวตั น์ในปัจจุบนั
4.2.3 เพือ่ ให้ผสู้ ำเร็จการศึกษามีพน้ื ฐานความรูค้ วามสามารถในการค้นคว้าและแสวงหา
ความรูไ้ ด้ดว้ ยตนเอง
4.2.4 เพือ่ ให้ผสู้ ำเร็จการศึกษามีพน้ื ฐานความรูเ้ พียงพอในการศึกษาต่อในระดับสูงขึน้ ไป
4.2.5 เพือ่ ส่งเสริมให้ผสู้ ำเร็จการศึกษามีจริยธรรมในการใช้ศาสตร์ทางสถิตไิ ปประยุกต์
ใช้ในการทำงาน
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5. เหตุผลทีข่ อเปิดหลักสูตร
5.1 เพือ่ ผลิตมหาบัณฑิตในศาสตร์ทางด้านสถิติ และเพือ่ ให้สอดคล้องกับการ เปลีย่ นแปลงของ
สภาพเศรษฐกิจ และสังคม รวมถึงการเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี และวิชาการต่าง ๆ
5.2 เพื่อให้หลักสูตรสถิติมีความชัดเจนในเป้าหมายของการผลิตบัณฑิต โดยแยกออกเป็น
หลักสูตรโดยเฉพาะ
5.3 เพือ่ ให้การบริหารหลักสูตรมีความคล่องตัวยิง่ ขึน้
6. คุณสมบัตขิ องผูเ้ ข้าศึกษา
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาจากสถาบันการศึกษาทั้งในและ
ต่างประเทศที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับรองมาตรฐานการศึกษาคุณสมบัติ
ของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษาอาจเปลี่ยนแปลงหรือมีเกณฑ์เพิ่มเติมได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือประกาศของคณะสถิตปิ ระยุกต์
7. องค์ประกอบของหลักสูตร
องค์ประกอบของหลักสูตรการศึกษาเพือ่ ปริญญาโททางสถิติ นักศึกษาจะต้องเรียนให้ได้จำนวน
ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต โดยเลือกแผนหนึ่งแผนใด ดังนี้ แผน ก. (ทำวิทยานิพนธ์) และแผน ข.
(ไม่ทำวิทยานิพนธ์)
โครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2552)
แผน ก. ทำวิทยานิพนธ์
หน่วยกิต
1. หมวดวิชาเสริมพืน้ ฐาน
ไม่นบั หน่วยกิต
2. หมวดวิชาพืน้ ฐาน
6 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาหลัก
12 หน่วยกิต
4. หมวดวิชาเลือกอย่างน้อย
9 หน่วยกิต
5. การสอบประมวลความรู้
6. วิทยานิพนธ์ (ผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์)
12 หน่วยกิต
รวมไม่นอ้ ยกว่า
39 หน่วยกิต
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แผน ข. ไม่ทำวิทยานิพนธ์
1. หมวดวิชาเสริมพืน้ ฐาน
2. หมวดวิชาพืน้ ฐาน
3. หมวดวิชาหลัก
4. หมวดวิชาเลือกอย่างน้อย
5. วิชาการค้นคว้าอิสระ
6. การสอบประมวลความรู้
6.1 การสอบข้อเขียนพิสดาร
6.2 การสอบปากเปล่า
รวมไม่นอ้ ยกว่า

หน่วยกิต
ไม่นบั หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
18 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

39 หน่วยกิต

7.1 หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน หมายถึงวิชาที่มุ่งปรับความรู้ในระดับต่ำกว่าขั้นบัณฑิตศึกษาของ
นักศึกษาเพือ่ ให้พร้อมทีจ่ ะศึกษาในชัน้ ปริญญาโท ประกอบด้วย
(1) สพ.4000 พืน้ ฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
(2) สต.4001 คณิตศาสตร์สำหรับสถิติ
(3) สต.4002 ฐานข้อมูลและชุดคำสัง่ SAS
3 หน่วยกิต
(4) สป.4003 ภาษาอังกฤษสำหรับสถิตปิ ระยุกต์
3 หน่วยกิต
(5) ภส.4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
3 หน่วยกิต
(6) ภส.4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
3 หน่วยกิต
(7) ภส.4011 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
3 หน่วยกิต
สำหรับบัณฑิตศึกษา
(8)ภส.4012 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
3 หน่วยกิต
หมายเหตุ 1. ข้อกำหนดและการยกเว้นการเรียนวิชาในหมวดวิชาเสริมพืน้ ฐาน ให้เป็นไปตาม
ประกาศของคณะ/สถาบัน ยกเว้นข้อกำหนดและการยกเว้นการเรียนวิชาเสริมพื้นฐานภาษาอังกฤษ
ของคณะภาษาและการสือ่ สาร ให้เป็นไปตามเงือ่ นไขของหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
2. ในกรณีทม่ี กี ารปรับปรุงหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษาการเรียนวิชา
เสริมพื้นฐานภาษาอังกฤษที่กำหนดไว้ในหลักสูตรนี้ จะต้องเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามหลักสูตร
วิชาภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษาทีป่ รับปรุงใหม่ดว้ ย
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7.2 หมวดวิชาพืน้ ฐาน หมายถึงวิชาทีม่ ง่ ุ ให้นกั ศึกษามีพน้ ื ฐานสำหรับการศึกษาวิชาหลัก และวิชาเลือก
มีจำนวนรวม 6 หน่วยกิต ได้แก่
(1) สต.5001 เทคนิคตัวแปรเดียวกับการประยุกต์
3 หน่วยกิต
(2) สป.5002 เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การจัดการ
3 หน่วยกิต
7.3 หมวดวิชาหลัก หมายถึงกลุม่ วิชาทีม่ งุ่ ให้นกั ศึกษามีความรูค้ วามชำนาญเฉพาะด้านประกอบด้วย
วิชาต่อไปนี้ (กำหนดให้แผน ก. และ แผน ข. เรียนวิชาในหมวดวิชาหลัก จำนวน 12 หน่วยกิต)
(1) สต.6201 เทคนิคตัวแปรพหุกบั การประยุกต์
3 หน่วยกิต
(2) สต.6202 คณิตสถิติ 1: ความน่าจะเป็น
3 หน่วยกิต
(3) สต.6203 คณิตสถิติ 2: สถิตอิ นุมาน
3 หน่วยกิต
(4) สต.6204 การวิเคราะห์การถดถอยประยุกต์
3 หน่วยกิต
7.4 หมวดวิชาเลือก ประกอบด้วยกลุม่ วิชาต่อไปนี้ (แผน ก. กำหนดให้เลือกเรียนอย่างน้อย 9
หน่วยกิต และแผน ข. กำหนดให้เลือกเรียนอย่างน้อย 18 หน่วยกิต และวิชาการค้นคว้าอิสระ 3 หน่วยกิต)
สำหรับการเลือกวิชาเรียนของนักศึกษามีคำแนะนำดังนี้ หากนักศึกษาสำเร็จการศึกษาแล้วต้องการ
ทำงานทางด้านธุรกิจการเงินให้เลือกเรียนวิชาในกลุม่ วิชาสถิตเิ พือ่ การจัดการ หากสำเร็จการศึกษาแล้ว
ต้องการทำงานด้านอุตสาหกรรมให้เลือกเรียนในกลุ่มวิชาสถิติประยุกต์ และหากสำเร็จการศึกษาแล้ว
ต้องการเป็นอาจารย์ผู้สอนหรือต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกทางสถิติควรเลือกเรียนในกลุ่ม
วิชาสถิตวิ เิ คราะห์ ทัง้ นีน้ กั ศึกษาสามารถลงทะเบียนวิชาเลือกได้ตามความสนใจของนักศึกษา ได้โดยจะต้อง
ได้รบั ความเห็นชอบจากอาจารย์ทป่ี รึกษา
7.4.1 กลุม่ วิชาสถิตเิ พือ่ การจัดการ
(1) สต.7101 การทำเหมืองข้อมูลเชิงสถิติ
3 หน่วยกิต
(2) สต.7102 การวิเคราะห์อนุกรมเวลาทางการเงิน
3 หน่วยกิต
(3) สต.7103 การวัดผลดำเนินงานขององค์การ
3 หน่วยกิต
(4) สต.7104 ความน่าจะเป็นเชิงประยุกต์
3 หน่วยกิต
(5) สต.7105 การบริหารสินค้าคงคลัง
3 หน่วยกิต
(6) สต.7106 สถิตสิ ำหรับการปรับปรุงคุณภาพและผลิตภัณฑ์
3 หน่วยกิต
(7) สต.7107 การบริหารจัดการกองทุนเชิงปริมาณ
3 หน่วยกิต
(8) สต.7108 การสร้างแบบจำลองสำหรับการจัดการความเสีย่ ง
3 หน่วยกิต
(9) สต.7109 การวิเคราะห์ขอ้ มูลสำหรับการจัดการความเสีย่ ง
3 หน่วยกิต
(10) สต.7110 ตัวแบบสถิตใิ นตลาดการเงิน
3 หน่วยกิต
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7.4.2 กลุม่ วิชาสถิตปิ ระยุกต์
(1) สต.7201 การควบคุมคุณภาพ
3 หน่วยกิต
(2) สต.7202 เทคนิคการพยากรณ์
3 หน่วยกิต
(3) สต.7203 การสำรวจทางการตลาด
3 หน่วยกิต
7.4.3 กลุม่ วิชาสถิตวิ เิ คราะห์
(1) สต.7301 เทคนิคการสุม่ ตัวอย่าง
3 หน่วยกิต
(2) สต.7302 การวิเคราะห์ตวั แปรพหุ
3 หน่วยกิต
(3) สต.7303 การวิเคราะห์สถิตแิ บบไม่ใช้พารามิเตอร์เชิงประยุกต์
3 หน่วยกิต
(4) สต.7304 การวิเคราะห์อนุกรมเวลา
3 หน่วยกิต
(5) สต.7305 การวิเคราะห์การอยูร่ อด
3 หน่วยกิต
(6) สต.7306 การวิเคราะห์ขอ้ มูลจำแนกประเภท
3 หน่วยกิต
(7) สต.7307 แผนแบบการทดลอง
3 หน่วยกิต
7.4.4 กลุม่ วิชาสัมมนาและศึกษาตามแนวแนะ
(1) สต.8001 การอ่านบทความทางสถิติ
3 หน่วยกิต
(2) สต.8002 สัมมนาทางสถิติ
3 หน่วยกิต
(3) สต.8003 สัมมนาเชิงปฎิบตั กิ ารทางสถิติ
3 หน่วยกิต
7.4.5 กลุม่ วิชาศึกษาเฉพาะเรือ่ ง
(1) สต.8801 การศึกษาเฉพาะเรือ่ งทางสถิติ
3 หน่วยกิต
7.4.6 กลุม่ วิชาค้นคว้าอิสระ
3 หน่วยกิต
(1) สต.9000 การค้นคว้าอิสระ
(2) สต.9004 วิทยานิพนธ์
3 หน่วยกิต
7.4.7 กลุม่ วิชาเลือกอืน่ ๆ ได้แก่วชิ าหลักหรือวิชาเลือกอืน่ ๆ ในหลักสูตรภายในหรือภายนอกคณะ
ทัง้ นีใ้ ห้เป็นไปตามคำปรึกษาของอาจารย์ทป่ี รึกษา
8. คำอธิบายรายวิชา
สพ.4000 พืน้ ฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา
3 หน่วยกิต
ND 4000 Foundation for Graduate Studies
แนะนำการเมืองและการปกครองไทย เศรษฐกิจไทย ธุรกิจไทย สังคมไทย จริยธรรมของนักบริหาร
จริยธรรมทางวิชาการ การพัฒนาบุคลิกภาพ สุขภาพกาย สุขภาพจิต รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ภาษาไทยเพือ่ การสือ่ สาร การเขียน รายงานทางวิชาการ และเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนา
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สต.4001 คณิตศาสตร์สำหรับสถิติ
3 หน่วยกิต
ST 4001 Mathematics for Statistics
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับพีชคณิตเชิงเส้น เมตริกซ์ ดีเทอร์มิแนนท์ การแก้ระบบสมการเชิงเส้น
เวคเตอร์สเปซ ฐานของเวคเตอร์สเปซ ค่าและเวคเตอร์ไอเกนของเมตริกซ์ การแปลงเชิงเส้น ลิมิต
ความต่อเนื่อง อนุพันธ์และอนุพันธ์บางส่วน การหาค่าสูงสุด และต่ำสุด จาโคเบียน อินทิเกรชัน
อันดับและอนุกรม และหัวข้ออืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
สต.4002 ฐานข้อมูลและชุดคำสัง่ SAS
3 หน่วยกิต
ST 4002 Data Base and SAS Programming
ระบบการจัดการข้อมูล โครงสร้างแฟ้มข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์เชิงสถิตกิ ารเตรียมและการจัดการ
ข้อมูล การวิเคราะห์และการจัดการข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป SAS การจัดเก็บข้อมูล การค้นคืนข้อมูล
การแปลงข้อมูล การวิเคราะห์สถิติพรรณา การเรียงลำดับข้อมูล การรวมแฟ้มข้อมูล การปรับปรุง
แฟ้มข้อมูล การสุม่ ตัวอย่างและการรายงานข้อมูล
สป.4003 ภาษาอังกฤษสำหรับสถิตปิ ระยุกต์
3 หน่วยกิต
AS 4003 English for Applied Statistics
ฝึกทักษะและกลวิธกี ารอ่านตำราและวารสารภาษาอังกฤษในสาขาต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องทางสถิตปิ ระยุกต์
วิเคราะห์คำศัพท์เพื่อหาความหมาย ศึกษาโครงสร้างของประโยคเพื่อให้เข้าใจความหมายของประโยค
ในโครงสร้างรูปแบบต่าง ๆ ฝึกการอ่านบทความ งานวิจยั และตำราในสาขาทีเ่ กีย่ วข้องศึกษา และฝึกการ
เขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น เน้นการเขียนประโยค การรวมและลดรูปประโยค และการเขียนข้อความ
ในรูปแบบย่อหน้า การพูดและการฟังภาษาอังกฤษในหัวข้อทีเ่ กีย่ วข้องกับสถิตปิ ระยุกต์
ภส.4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
3 หน่วยกิต
LC 4001 Reading Skills Development in English for Graduate Studies
สร้างเสริมความรูพ้ น้ื ฐานด้านไวยากรณ์ทจ่ี ำเป็นสำหรับการพัฒนาทักษะการอ่าน เช่น การศึกษา
ประเภทของประโยค การหาแกนหลักและส่วนขยายของประโยคเพือ่ นำไปสูก่ ารเรียนรูแ้ ละพัฒนาทักษะ
การอ่านเพือ่ จับใจความสำคัญ เพือ่ หาข้อสรุป การตีความประโยค การเดาความหมายของศัพท์จากบริบท
การอ่านแบบข้ามเพื่อหาข้อมูลเฉพาะ การหาความสัมพันธ์ของประโยคและย่อหน้าในงานเขียน
และการอ่านเชิงวิเคราะห์

250

หลักสูตรสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ภส.4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
3 หน่วยกิต
LC 4002 Integrated English Language Skills Development
เนือ้ หาและกิจกรรมเน้นการบูรณาการทักษะทัง้ 4 ทักษะ คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
เชิงวิชาการเบือ้ งต้น
ภส.4011 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
3 หน่วยกิต
LC 4011 Remedial Reading Skills Development in English for Graduate Studies
ฝึกทักษะและกลยุทธ์การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการที่นักศึกษาได้ศึกษามาก่อนแล้วในวิชา
ภส.4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา เพิม่ เติม ทัง้ นี้ นักศึกษาจะได้รบั การ
ฝึกฝนในลักษณะเฉพาะบุคคลมากขึน้
ภส.4012 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
3 หน่วยกิต
LC 4012 Remedial Integrated English Language Skills Development
ฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเพิ่มเติมและซ่อมเสริมทักษะดังกล่าว สำหรับ
นักศึกษาทีย่ งั บกพร่องในการเรียนวิชา ภส.4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ เพือ่ ปรับปรุง
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สาร ด้วยการสอนและฝึกในลักษณะเฉพาะบุคคล
สต.5001 เทคนิคตัวแปรเดียวกับการประยุกต์
3 หน่วยกิต
ST 5001 Univariate Techniques with Application
การประยุกต์ใช้สถิติพื้นฐานในศาสตร์การทดลอง แนวคิดเกี่ยวกับประชากรและตัวอย่าง
การชักตัวอย่าง การแจกแจงพื้นฐาน การประมาณแบบจุดและแบบช่วง การทดสอบสมมติฐาน
การวิเคราะห์ความแปรปรวนสำหรับการวางแผนการทดลอง การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมและ
การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์
สป.5002 เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การจัดการ
3 หน่วยกิต
AS 5002 Management Information Technology
ความหมายของการจัดการและระดับของการจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศ
ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีต่อการจัดการ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในเชิงกลยุทธ์
ประเภทของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ องค์การและหน้าที่ต่างๆ ในองค์การ ระบบสารสนเทศ
เพือ่ สนับสนุนหน้าทีต่ า่ งๆ ในองค์การ ลักษณะของระบบสารสนเทศขององค์การทีบ่ รู ณาการระบบสารสนเทศ
ทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ หมดในการดำเนินกิจการ ข้อมูล สารสนเทศและการจัดเก็บในองค์การ โปรแกรมสำเร็จรูป

