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หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดษุฎีบัณฑิต
(หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2551)
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4.  ปรัชญาและวตัถุประสงค์ของหลักสูตร
     4.1 ปรัชญาเชิงอุดมการณ์ในการเปิดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดษุฎีบัณฑิต

4.1.1  เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ในสาขารัฐประศาสนศาสตร์
ในปัจจุบันองค์ความรู้ทางด้านรัฐประศาสนศาสตรท่ี์นำมาใช้ในประเทศไทย ส่วนใหญ่

เปน็องคค์วามรูซ้ึง่ไดรั้บถา่ยทอดจากสงัคมตะวนัตก ประกอบดว้ยองคค์วามรู ้ทัง้ทีม่ลัีกษณะเปน็สากล
และที ่มีลักษณะจำกัดทางวัฒนธรรม (Culture Bound)  ดังนั ้นในการนำทฤษฎีของตะวันตก
มาประยุกต์ใช้แต่เพียงประการเดียวย่อมไม่สามารถช่วยให้การพัฒนาประเทศไทยสามารถยืนหยัด
พ่ึงพาตัวเองได้ รวมท้ังนักวิชาการไทยยังไม่สามารถพัฒนาบทบาทฐานะของ "ความเป็นผู้นำทางปญัญา"
ได้โดยสมบูรณ์ การเสริมสร้างองค์ความรู้ซึ่งมีฐานคติสอดคล้องกับสังคมไทย  จึงเป็นหลักการที่พึง
ปรารถนา โดยพยายามสร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ที่มีคุณค่าทั้งทางทฤษฎีและปฎิบัติ
เพื่อนำไปใช้เป็นแกนนำในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต จากเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าว
การศึกษาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต จึงมุ่งเน้นในการสรรค์สร้างความสามารถ
ของนักศึกษาในแง่ของการริเร่ิมสร้างองค์ความรู้ต่าง ๆ  โดยผ่านทางกระบวนองค์ความรู้ต่างๆ การวิเคราะห์
สังเคราะห์และประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตรใ์ห้เหมาะสมกับการพัฒนาประเทศ
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4.1.2  เพ่ือสนองความต้องการในการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต
ปัจจุบันสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้ผลิตบัณฑิตทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์

ออกไปแล้วเป็นจำนวนมาก  โดยมุ่งหวังให้มหาบัณฑิตเหล่านั้นไปรับใช้ประเทศในฐานะนักบริหาร
จนกระท่ังถึงปัจจุบันได้มีการเรียกร้องจากบรรดาศิษย์เก่าท่ีทำงานด้านวิชาการในหน่วยงานต่างๆ โดยเห็นว่า
ในอนาคตการใช้ความรู้ในการพัฒนาประเทศนั้น จำเป็นต้องอาศัยองค์ความรู้และความสามารถ
ในการประยกุต์ใช้ในระดับท่ีสูงมาก เพราะสังคมในอนาคตจะเปน็สังคมแห่งความรู้และการเรียนรู้ ดังน้ัน
เพ่ือเป็นการตอบสนองขอ้เรียกร้องดังกล่าว คณะรัฐประศาสนศาสตร ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
จึงสมควรจัดให้มีการศึกษาในระดับสูงข้ึนไปเพ่ือจะได้ใช้เป็นรากฐานในการรองรับการพัฒนาประเทศในอนาคต

นอกจากนัน้ ในกระทรวง ทบวง กรมตา่ง ๆ ซึง่มหีนว่ยงานทางดา้นวชิาการสงักดัอยู่
หน่วยงานเหล่าน้ันก็มีความจำเป็นท่ีจะต้องพัฒนาบุคลากรท่ีทำหน้าท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารให้มีความรู้อย่างลึกซ้ึง
ในด้านรัฐประศาสนศาสตรใ์นระดับดุษฎีบัณฑิต เพ่ือให้การปฏิบัติงานของส่วนราชการน้ันสามารถบรรลุ
เป้าประสงค์ท่ีต้ังไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์   ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า  ขณะน้ีสถาบันมีขีดความสามารถสูง
อย่างเพียงพอที่จะผลิตบัณฑิตในระดับนี้ได้ เนื่องจากได้มีการสั่งสมประสบการณ์ทั้งในด้านการเรียน
การสอน และการวจัิย มาเปน็เวลาอนัสมควร จึงเหน็สมควรทีจ่ะดำเนนิการเปดิหลักสตูรดุษฎีบัณฑิตข้ึน
ในสาขาที ่จะอำนวยความสะดวกและสนองความต ้องการในการพัฒนาประเทศอย่างจริงจ ัง
จึงได้พิจารณาเปิดหลักสูตรที่สถาบันมีความพร้อมด้านบุคลากรและทรัพยากรอยู่แล้ว คือ หลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรดษุฎีบัณฑิต

หลักสูตรดังกล่าวน้ีจะมุ่งเน้นการศึกษาโดยเน้นหนักการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ควบคู่ไป
กับการวิเคราะห์วิจัยทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกับปรากฎการณ์ในการพัฒนาประเทศ

4.1.3 เพ่ือสนองบทบาทของคณะรฐัประศาสนศาสตร์ท่ีจะพัฒนาตัวเองไปสู่สถาบันช้ันนำในการ
เน้นหนักการผลิตองค์ความรู้ มากกว่าการให้บริการองค์ความรู้เป็นสำคัญดังผ่านมาโดยหลักสูตรนี้
จะทำให้การศึกษาวิจัยของคณะมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวิจัยที่เจาะลึกเข้าไป
ในแขนงวชิาตา่ง ๆ ทีจ่ำเปน็ตอ่การพฒันาประเทศ คณะรฐัประศาสนศาสตรห์วังวา่หลกัสตูรนีจ้ะมสีว่น
อย่างสำคัญในการดำรงฐานะความเป็นผู ้นำทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ทั้งในระดับประเทศ
และภูมิภาคเอาไว้ให้ได้
     4.2  ปรัชญาการเรยีนการสอนของหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรดษุฎีบัณฑิต

การเปิดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดษุฎีบัณฑิต ได้คำนึงถึงสภาวะต่าง ๆ  ดังต่อไปน้ี
4.2.1 พิจารณาสภาพปญัหาในสงัคมไทย เป็นศูนย์กลางในการศกึษา โดยครอบคลมุท้ังในอดตี

ปัจจุบัน และอนาคต ในลักษณะที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กับการพัฒนาประเทศและกระแส โลกาภิวัตน์
โดยเน้นความคิดทางด้านสหวิทยาการระหว่างสาขาวิชาต่างๆ เช่น สาขาสังคมวิทยา เศรษฐศาสตร์ การเมือง
 และการบรหิาร เป็นต้น



หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรดษุฎบัีณฑติ         5

4.2.2  พิจารณาแนวทางแกไ้ขปญัหาทางดา้นการพฒันาโดยอาศยัการศกึษา วิจยั ทดสอบ และ
ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ตามหลักทฤษฎีในสภาพสังคมไทย

เมื่อได้คำนึงถึงสภาวะดังกล่าวข้างต้น สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จึงได้เปิดหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรดษุฎีบัณฑิต โดยแยกกลุ่มวิชาท่ีเน้นความชำนาญออกเปน็  7 สาขาวิชาเอกด้วยกัน คือ

1.  การบริหารองค์การ
2.  การบริหารทรัพยากรมนุษย์
3.  การบริหารการเงินและการคลงั
4.  นโยบายสาธารณะ
5.  การปกครองท้องถ่ิน
6.  การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
7.  การบริหารงานยุติธรรมทางอาญา

     4.3  วัตถปุระสงค์
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดษุฎีบัณฑิต มีดังน้ี

1)  เพ่ือผลิตรัฐประศาสนศาสตรดษุฎีบัณฑิตท่ีเป็นผู้มีความรู้เป็นเลิศทางวิชาการทางด้าน
รัฐประศาสนศาสตร์

2) เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความเป็นผู้นำทางวิชาการ  สามารถนำความรู้มาชี้แนะ
เพ่ือแก้ไขปัญหาตลอดจนพฒันาหน่วยงานและประเทศชาติ

3)  เพ่ือส่งเสรมิใหนั้กศกึษาเปน็ผู้ท่ีมีความใสใ่จในการแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  ตลอดจน
มีคุณธรรมและสร้างประโยชน์ให้แก่สังคม

5. คุณสมบติัของผู้เข้าศกึษา
     5.1  แบบ 1.1

5.1.1 รับจากผู้สมัครท่ีทำงานในสายวิชาการ เช่น อาจารย์ นักวิชาการ หรือนักวิจัยในมหาวิทยาลัย
วิทยาลัย หรือสถาบันทางวิชาการอื่น ๆ  ที่ทำการสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือทำการวิจัย
หรือให้บริการทางวิชาการในสาขารัฐประศาสนศาสตร ์หรือสาขาอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องกับรัฐประศาสนศาสตร์
ตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาเห็นสมควร โดยต้องมีประสบการณ์การทำงานในสาย
วิชาการดังกล่าวมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี

5.1.2  มีความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ท่ีสถาบันกำหนด
5.1.3 สำเร็จการศึกษาปริญญามหาบัณฑิตจากสถาบันที่ได้รับการรับรองจาก สกอ. ทาง

สาขารัฐประศาสนศาสตร์ การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน บริหารธุรกิจ หรือสาขาบริหารด้านอื่นๆ
ท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาเห็นสมควร
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5.1.4 ได้แต้มเฉล่ียสะสมในระดับปริญญามหาบัณฑิตอย่างน้อย 3.5 จากระบบ 4 แต้มหรือเทียบเท่า
ในกรณีขาดคุณสมบัติดังกล่าว คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจพิจารณารับสมัครได้ ทั้งนี้ โดยต้อง
พิจารณาจากการมคีวามรู ้ความสามารถ และมผีลงานทางวชิาการทางรฐัประศาสนศาสตรดี์เดน่ แต่ท้ังนี้
ต้องมีแต้มเฉล่ียสะสมในระดับปริญญามหาบัณฑิตอย่างน้อย 3.2 จากระบบ 4 แต้ม หรือเทียบเท่า

5.1.5  มีหนังสือรับรองว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิตจากอาจารย์ที่
เคยสอนในระดับบัณฑิตหรือมหาบัณฑิต หรืออาจารย์ที่ปรึกษาและ/หรือผู้บังคับบัญชา จำนวน
ไม่น้อยกว่า 3 คน

5.1.6 สามารถอุทิศเวลาให้กับการศึกษาค้นคว้าได้เต็มเวลาจนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ในกรณีท่ีรับราชการหรือทำงานอืน่ๆ เต็มเวลา ให้ทำหนังสืออนุญาตให้ลาศึกษาเตม็เวลาจากผู้บังคับบัญชา
ระดับอธิบดีหรือเทียบเท่ามาแสดงเป็นหลักฐานโดยจะต้องลาศึกษาเต็มเวลาเป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี  ในปีการศึกษาแรก
เพ่ือให้มีเวลาเต็มท่ีในการเตรียมสอบคุณสมบัติ และจัดเตรียมวิทยานิพนธ์

5.1.7  ผ่านกระบวนการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตร  ตามกฎ ข้อบังคับ  และระเบียบ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

5.1.8  นกัศกึษาทีพ้่นสภาพการเปน็นกัศกึษา เพราะสอบไมผ่่านในกระบวนการเรยีนทีก่ำหนด
ไว้ ไม่มีสิทธิสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรน้ีอีก

5.1.9  มีคุณสมบัติอื่น ๆ เพิ่มเติม ตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับฯ  ว่าด้วยการศึกษาของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
     5.2  แบบ  2.1

5.2.1  มคีวามรูภ้าษาองักฤษในระดบัทีส่ามารถใชง้านในดา้นการเรยีนได ้ โดยตอ้งเปน็ไปตาม
มาตรฐานตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนด ผู้ที่มีความรู้ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนด จะต้อง
ปรับปรุงมาตรฐานความรู้ให้ได้ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนด มิฉะนั้น
ถือว่าขาดคุณสมบัติ

ในกรณีความรู้ภาษาอังกฤษ ผู้สมัครต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ท่ีสถาบันกำหนด
5.2.2  สำเร็จการศึกษาปริญญามหาบัณฑิต   จากสถาบันที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก

สกอ. ทางสาขารัฐประศาสนศาสตร์ การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน บริหารธุรกิจ รัฐศาสตร ์เศรษฐศาสตร์
สาธารณสุข ศึกษาศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือสาขาด้านอื่นที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณา
เห็นสมควร

5.2.3 ได้แต้มเฉล่ียสะสมในระดับปริญญามหาบัณฑิตอย่างน้อย 3.5 จากระบบ 4 แต้มหรือเทียบเท่า
ในกรณขีาดคณุสมบตัดิงักลา่ว คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร อาจพจิารณารบัสมคัรได ้ทัง้นี ้โดยตอ้ง
พิจารณาจากการมีความรู้ ความสามารถ และมีผลงานทางวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ดีเด่น
แต่ท้ังน้ีต้องมีแต้มเฉล่ียสะสมในระดับปริญญามหาบัณฑิตอย่างน้อย 3.2 จากระบบ 4 แต้ม หรือเทียบเท่า
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5.2.4  มีหนังสือรับรองว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิต  จากอาจารย์
ที่เคยสอนในระดับบัณฑิตหรือมหาบัณฑิต หรืออาจารย์ที่ปรึกษา และ/หรือผู้บังคับบัญชาจำนวน
ไม่น้อยกว่า 3 คน

5.2.5 สามารถอุทิศเวลาให้กับการศึกษาค้นคว้าได้เต็มเวลาจนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ในกรณีท่ีรับราชการหรือทำงานอ่ืน  ๆ  เต็มเวลา  ให้ทำหนังสือขออนุญาตให้ลาศึกษาเต็มเวลาจากผู้บังคับบัญชา
ระดับอธิบดีหรือเทียบเท่ามาแสดงเป็นหลักฐาน

ในกรณีไม่สามารถลาศึกษาเต็มเวลาได้ จะต้องมีหนังสือรับรองจากผูบ้ังคับบัญชา โดยให้การ
รับรองว่าจะสนับสนุนผู้สมัครให้เรียนได้ตามเวลาท่ีคณะกรรมการบรหิารหลักสูตรกำหนด  และในกรณี
นี้ผู้สมัครเมื่อได้รับเข้าเป็นนักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิตในภาคการศึกษาปกติ
และไม่เกิน 3 หน่วยกิต ในภาคฤดรู้อน

5.2.6 ผ่านกระบวนการคดัเลอืกเขา้ศกึษาในหลกัสตูรตามกฎ ข้อบังคบัและระเบยีบของสถาบนั
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

5.2.7 นักศึกษาท่ีพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา   เพราะสอบไม่ผ่านในกระบวนการเรียนท่ีกำหนดไว้
ไม่มีสิทธิสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรน้ีอีก

5.2.8  มีคุณสมบัติอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม ตามท่ีระบุไว้ในข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาของสถาบันบัณฑิต-
พัฒนบริหารศาสตร์

6.  หลักสูตร
6.1 จำนวนหนว่ยกิต
       แบบ  1.1   เป็นแผนการศึกษาท่ีเน้นการวิจัยโดยมีการทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า   48 หน่วยกิต

และอาจมีการเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมก็ได้ โดยไม่นับหน่วยกิต
    แบบ  2.1   เปน็แผนการศกึษาทีเ่นน้การวจิยั และมกีารศกึษารายวชิาเพิม่เตมิ  โดยตอ้งทำ

วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
6.2  องค์ประกอบของหลกัสูตร

                         วิชา                                     แบบ  1.1                                    แบบ  2.1
     1.  หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน                2  วิชา   6  หน่วยกิต                                    2 วิชา  6 หน่วยกิต

     (ไม่นับหน่วยกิต)               (ไมน่บัหนว่ยกติ)
     2.  หมวดวชิาหลกั                                อาจใหม้กีารเรยีนเพิม่เตมิ                   18  หน่วยกิต
     3.  หมวดวิชาเอก                     โดยไมน่บัหนว่ยกติกไ็ด้   12  หนว่ยกิต
     4.  สอบคณุสมบตั ิ                               ตอ้งสอบใหผ่้านภายใน                สอบหลงัจากเรยีนรายวชิาครบ

     ปีการศกึษาที ่1    30 หนว่ยกติ
     5.  วิทยานิพนธ์                                               48  หน่วยกิต    36  หนว่ยกติ

         รวม                                 48  หน่วยกิต                                    66  หน่วยกิต
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6.3 รายวิชา
       6.3.1 หมวดวชิาเสรมิพืน้ฐาน นกัศกึษาตามหลกัสตูรนี ้จะตอ้งมคีวามรูด้า้นภาษาองักฤษ

อย่างเพียงพอแก่ความจำเป็นในการศึกษา หากนักศึกษาคนใดมีความรู้ไม่เพียงพอ (เทียบเท่าวัดด้วย
ขอ้สอบ TOEFL/ITP  ตำ่กวา่ 550  คะแนน หรือการสอบแบบใชค้อมพวิเตอร ์  ตำ่กวา่ 213 หรือการสอบ
แบบ Internet-bases(IBT) ตำ่กวา่ 79 หรือ ไดผ้ลการสอบ IELTS ตำ่กวา่ 6.5)  จะตอ้งเรยีนเสรมิจนสอบ
ผ่านในหมวดวชิาเสริมพ้ืนฐาน
หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐานของคณะรฐัประศาสนศาสตร ์ ประกอบด้วย

(1)  ภส. 4003   การพัฒนาทักษะภาษาองักฤษแบบบรูณาการขัน้สูง                    3   หน่วยกิต
       (หากไดรั้บผลการศกึษาตำ่กว่า B ต้องลงทะเบยีนเรียนวิชา ภส. 4012)
(2)  ภส. 4012   การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาองักฤษ
                            แบบบูรณาการ                    3   หน่วยกิต
(3)  ภส. 6000   การอ่านและการเขยีนภาษาองักฤษระดบัสูง

            สำหรบับณัฑติศกึษา    3   หนว่ยกติ
       (หากไดรั้บผลการศกึษาตำ่กว่า B ต้องลงทะเบยีนเรียนวิชา ภส. 6001)
(4)  ภส. 6001   การซ่อมเสริมการอ่านและการเขยีนภาษาอังกฤษ

            ระดบัสงูสำหรบับณัฑติศกึษา    3   หนว่ยกติ
อนึง่  นักศกึษาระดบัปรญิญาเอกสามารถไดรั้บการยกเวน้การลงทะเบยีนเรยีนวิชาภาษาองักฤษ

เสริมพ้ืนฐาน  ต้องมีคุณสมบัติ ดังน้ี
1.   เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี   และ/หรือระดับปริญญาโทจากสถาบัน

การศึกษาภายในประเทศในหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ โดยสำเร็จการศึกษา
มาแล้วไม่เกิน 3 ปี นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา โดยได้คะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75 ในระดับปริญญาตรี
และ 3.25 ในระดับปริญญาโท หรือ

2. เป็นผู ้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ โดยต้องเป็นผู ้มีถิ ่นกำเนิดและที่อยู ่ถาวร
ในประเทศทีใ่ช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแมด้่วย หรือ

3. ไดรั้บผลการสอบ TOEFL ตัง้แต ่550 ขึน้ไป หรือในการสอบแบบใชค้อมพวิเตอร์
ได้ผลตั้งแต่ 213  ขึ้นไป หรือในการสอบแบบ Internet-bases(IBT) ได้ผลคะแนนตั้งแต่ 79 ขึ้นไป
หรือได้ผลการสอบ IELTS ต้ังแต่ระดับ 6.5 ข้ึนไป ไม่เกิน 2 ปี

      6.3.2  หมวดวิชาหลัก  นักศึกษาในหลักสูตรแบบ 2.1 จะต้องศึกษารายวิชาต่อไปนี้
อย่างน้อย 18 หน่วยกิต
*(1)รศ. 8000   ทฤษฎีการจัดการภาครัฐ                 3  หน่วยกิต
 (2) รศ. 8001   การวิเคราะห์องค์การและการจดัการ                 3  หน่วยกิต
 (3) รศ. 8002   การบริหารทรัพยากรมนุษย์เพ่ือความเป็นเลิศ 3  หน่วยกิต
 (4) รศ. 8003   การบริหารการเงินการคลังและระบบสถาบนัการเงิน 3  หน่วยกิต
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 (5) รศ. 8004   การวิเคราะหน์โยบายสาธารณะ 3  หน่วยกิต
*(6) รศ. 8100   ปรัชญาการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3  หน่วยกิต
*(7) รศ. 8101  การวิจัยเชิงปริมาณ 1 3  หน่วยกิต
 (8) รศ. 8102   การวิจัยเชิงปริมาณ 2 3  หน่วยกิต
 (9) รศ. 8103   การวิจัยเชิงคุณภาพ 3  หน่วยกิต
        หมายเหตุ วิชา  รศ. 8000, 8100  และวิชา 8101  เป็นวิชาบังคับท่ีกำหนดให้นักศึกษาทุกคนเรียน
ในหมวดน้ี

       6.3.3  หมวดวิชาเอก หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต มีสาขาวิชาเอก 7 สาขาดังน้ี
(1)  การบริหารองค์การ (Organization and Management)
(2)  การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management)
(3)  การบริหารการเงินและการคลัง (Financial and Fiscal Management)
(4)  นโยบายสาธารณะ (Public Policy)
(5)  การปกครองทอ้งถ่ิน (Local Government)
(6)  การจัดการภาครฐัและภาคเอกชน (Public and Private Management)
(7)  การบริหารงานยุติธรรมทางอาญา (Criminal Justice)
ดังมีรายละเอียดรายวิชาในแต่ละสาขาวิชาเอก ดังน้ี
     6.3.3.1  สาขาวิชาเอกการบริหารองค์การ (Organization and Management)

นักศึกษาท่ีเลือกสาขาน้ี จะต้องศึกษารายวิชาดังต่อไปน้ี อย่างน้อย 12 หน่วยกิต สำหรับแบบ 2.1
(1)  รศ. 8301  องค์การและการจดัการเพ่ือความได้เปรียบ     3  หนว่ยกติ

          ในการแขง่ขนั
(2)  รศ. 8302  การจัดการระหวา่งประเทศ     3  หนว่ยกติ
(3)  รศ. 8303  เทคนิคการจัดการสมัยใหม่     3  หนว่ยกติ
(4)  รศ. 8304  การจัดการคณุภาพ     3  หนว่ยกติ
(5)  รศ. 8305  สัมมนาการวิจัยและพัฒนาการบริหารองค์การ     3  หนว่ยกติ
(6)  รศ. 8005  การศึกษาตามแนวแนะ     3  หนว่ยกติ
 บุพวิชา รศ. 8001

     6.3.3.2  สาขาวิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย ์(Human  Resource Management)
นักศึกษาท่ีเลือกสาขาน้ี  จะต้องศึกษารายวิชาดังต่อไปน้ี อย่างน้อย 12 หน่วยกิต สำหรับแบบ 2.1

(1)  รศ. 8401  กลยุทธ์ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์     3  หนว่ยกติ
(2)  รศ. 8402  องค์การแหง่การเรยีนรู้และการพฒันา     3  หนว่ยกติ

          ขีดความสามารถ
(3)  รศ. 8403  กลยุทธ์ในการบริหารค่าตอบแทนแบบจงูใจ     3  หนว่ยกติ

          เพือ่การแขง่ขนั
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(4)  รศ. 8404  กลยุทธ์ในการประเมนิบุคคลและการประเมนิ     3  หนว่ยกติ
          ผลการปฏบิตังิาน

(5)  รศ. 8405  สัมมนาการวจัิยและพัฒนาการบรหิาร     3  หนว่ยกติ
          ทรพัยากรมนษุย์

(6)  รศ. 8005  การศึกษาตามแนวแนะ     3  หนว่ยกติ
บุพวิชา รศ. 8002

     6.3.3.3 สาขาวิชาเอกการบริหารการเงินและการคลัง  (Financial and Fiscal Management)
นักศึกษาท่ีเลือกสาขาน้ี จะต้องศึกษารายวิชาดังต่อไปน้ีอย่างน้อย 12 หน่วยกิต สำหรับแบบ 2.1

(1)  รศ. 8501  นโยบายและการบรหิารภาษีอากร     3  หนว่ยกติ
(2)  รศ. 8502  การจัดการรายจ่ายสาธารณะและการงบประมาณ  3  หน่วยกิต
(3)  รศ. 8503  การจัดการและการวเิคราะหท์างการเงนิ     3  หนว่ยกติ
(4)  รศ. 8504  การบรหิารการเงนิระหว่างประเทศ     3  หนว่ยกติ
(5)  รศ. 8505  สัมมนาการวจัิยและพัฒนาการบรหิารการเงนิ     3  หนว่ยกติ

          และการคลงั
(6)  รศ. 8005  การศึกษาตามแนวแนะ     3  หนว่ยกติ
บุพวิชา รศ. 8003

     6.3.3.4   สาขาวชิาเอกนโยบายสาธารณะ  (Public Policy) นกัศกึษาทีเ่ลอืกสาขานี้
จะต้องศึกษารายวิชาดังต่อไปน้ีอย่างน้อย 12 หน่วยกิต สำหรับแบบ 2.1

(1)  รศ. 8601  การนำนโยบายไปปฏบัิติและการประเมนิผล     3  หนว่ยกติ
                          นโยบาย
(2)  รศ. 8602  กระบวนการนโยบายสาธารณะในประเทศไทย     3  หนว่ยกติ

          การวเิคราะหผ์ลกระทบ
(3)  รศ. 8603  การวิเคราะหน์โยบายการเงนิและการคลงั     3  หนว่ยกติ
(4)  รศ. 8604  การวางแผนและการจดัการเชิงกลยุทธ์                     3  หน่วยกิต
(5)  รศ. 8605  สัมมนาการวจัิยและพัฒนานโยบายสาธารณะ     3  หนว่ยกติ
(6)  รศ. 8005  การศึกษาตามแนวแนะ     3  หนว่ยกติ
บุพวิชา รศ. 8004

     6.3.3.5 สาขาวิชาเอกการปกครองท้องถ่ิน (Local Government)นักศึกษาท่ีเลือกสาขา
วิชาน้ีจะต้องศึกษารายวิชาดังต่อไปน้ีอย่างน้อย 12 หน่วยกิต สำหรับแบบ 2.1

(1)  รศ. 8701  การปกครองทอ้งถ่ินสมัยใหม่     3  หนว่ยกติ
(2)  รศ. 8702  การปกครองทอ้งถ่ินเปรียบเทียบ     3  หนว่ยกติ
(3)  รศ. 8703  การจัดการในการปกครองทอ้งถ่ิน     3  หนว่ยกติ
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(4)  รศ. 8704  เทคนิคการวัดและการปรับปรุงบริการท้องถ่ิน     3  หนว่ยกติ
(5)  รศ. 8705  สัมมนาการวจัิยและพัฒนาการปกครองทอ้งถ่ิน     3  หน่วยกิต
(6)  รศ. 8005  การศึกษาตามแนวแนะ     3  หนว่ยกติ

     6.3.3.6  สาขาวิชาเอกการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน (Public and Private Management)
นักศึกษาท่ีเลือกสาขาวิชาน้ี  จะต้องศึกษารายวิชาดังต่อไปน้ีอย่างน้อย 12 หน่วยกิต สำหรับแบบ 2.1

(1)  รศ. 8801  การเงนิและการตลาดการเงนิ     3  หนว่ยกติ
(2)  รศ. 8802  การจัดการนโยบายและกลยทุธ์การแข่งขัน     3  หนว่ยกติ
(3)  รศ. 8803  การปรับโครงสร้างและการแปรรปูรัฐวิสาหกิจ     3  หนว่ยกติ
(4)  รศ. 8804  รัฐบาลและการกำหนดนโยบายของธรุกิจ     3  หนว่ยกติ
(5)  รศ. 8805  สัมมนาการวิจัยและพัฒนาการจัดการภาครัฐ     3  หนว่ยกติ

          และภาคเอกชน
(6)  รศ. 8005  การศึกษาตามแนวแนะ     3  หนว่ยกติ

     6.3.3.7  สาขาวิชาเอกการบริหารงานยุติธรรมทางอาญา  (Criminal Justice)  นักศึกษา
ท่ีเลือกสาขาวิชาน้ี จะต้องศึกษารายวิชาดังต่อไปน้ีอย่างน้อย 12 หน่วยกิต  สำหรับแบบ 2.1

(1)  รศ. 8901  อาชญาวิทยาระดบัสูง     3  หนว่ยกติ
(2)  รศ. 8902  นโยบายการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม  3  หน่วยกิต
(3)  รศ. 8903  เหย่ือวิทยา     3  หนว่ยกติ
(4)  รศ. 8904  ทฤษฎีและการวิจัยการบำบัดผู้กระทำผิด     3  หนว่ยกติ
(5)  รศ. 8905  สัมมนาการวจัิยและพัฒนาการบรหิารงาน     3  หนว่ยกติ

          ยุตธิรรมทางอาญา
(6)  รศ. 8005  การศึกษาตามแนวแนะ     3  หนว่ยกติ

       6.3.4 รศ. 9900  วิทยานิพนธ์  นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนทำวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า
48  หน่วยกิต  ในแบบ 1.1 และไม่น้อยกว่า 36  หน่วยกิตในแบบ 2.1

7. สาระสังเขปรายวิชา
สาระสังเขปรายวิชาและข้อกำหนดเก่ียวกับบุพวิชาต่างๆ ของหลักสูตร

หมวดวชิาเสรมิพ้ืนฐาน
ภส. 4003  การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการข้ันสูง    3  หน่วยกิต
LC. 4003  Advanced Integrated English Language Skills Development

เน้ือหาและกิจกรรมเน้นการบูรณาการทักษะท้ัง 4 ทักษะ คือ การฟัง การพูด การอ่านและการเขียน
ส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอหน้าชั้นเป็นกลุ่มย่อย การเขียนสรุป
เพ่ือจับประเด็นสำคัญ การเขียนรายงานและการวิจัย โดยผู้บรรยายอาจมอบหมายงานกลุ่มตามความเหมาะสม
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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
ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร  ด้วยการสอนและฝึกในลักษณะเฉพาะบคุคล

ภส. 6000  การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษระดับสูงสำหรับบัณฑิตศึกษา    3  หน่วยกิต
LC. 6000  Advanced Reading and Writing in English for Graduate Studies

ทบทวนกลวิธีท่ีจำเป็นต่อการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการประกอบด้วยความรู้ทางด้าน
โครงสร้างประโยค ศัพท์ท่ัวไปและศัพท์เฉพาะสาขาวิชา ความสัมพันธ์ของเน้ือหาภายในอนุเฉทและเร่ืองท่ีอ่าน

ภส. 6001  การซอ่มเสรมิการอา่นและการเขยีนภาษาองักฤษระดบัสงูสำหรบับณัฑติศกึษา    3  หนว่ยกิต
LC. 6001  Remedial Advanced Reading and Writing in English for Graduate Studies

ฝึกการอ่านเพิ่มเติมและซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาที่ยัง
บกพร่องในการเรียนวิชา  ภส.  6000  เพื่อปรับปรุงความสามารถทางการอ่านและการเขียนภาษา
อังกฤษเชิงวิชาการ ด้วยการสอนและฝึกในลักษณะเฉพาะบคุคล

หมวดวิชาหลัก
รศ. 8000  ทฤษฎีการจัดการภาครัฐ    3  หน่วยกิต
PA. 8000  Public Management Theory

ศกึษาถงึปรชัญา ทฤษฎแีละแนวคดิการจดัการภาครฐั ขอบเขตการศกึษาครอบคลมุถงึหลกัการ
พ้ืนฐานธรรมาภิบาลกับการจัดการภาครัฐ และผลลัพธ์ของการจัดการภาครัฐ โดยมีจุดเน้นเร่ืองประโยชน์
สาธารณะ ความเสมอภาคและความเป็นธรรมในสังคม คุณภาพชีวิตและความผาสุกของประชาชน
ศึกษาถงึวิวัฒนาการและพลวตัรของแนวคดิการจดัการภาครฐัร่วมสมยั   ความสมัพันธร์ะหว่างการเมอืง
กฎหมายมหาชนกับการจัดการภาครัฐ ปฏิสัมพันธ์ของภาครัฐ ภาคเอกชน  และภาคประชาสังคม
กับการจัดบริการสาธารณะ การบูรณาการองค์ความรู้ของสาขาวิชาในแนวสหวิทยาการการสังเคราะห์
องค์ความรู้และกระบวนทศัน์ใหม่ในการจดัการภาครฐัในบรบิทของสงัคมไทยและแนวทางทีเ่ป็นสากล

รศ. 8001  การวิเคราะห์องค์การและการจดัการ    3  หน่วยกิต
PA. 8001  Analysis of Organization and Management

ศึกษาเทคนคิและทฤษฎต่ีาง ๆ   ในการวิเคราะห์  เพ่ือให้เข้าใจองคก์ารและการจดัการอย่าง ลึกซ้ึง
เช่น การวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของโครงสร้างองค์การและกระบวนการจัดการ วิเคราะห์ทีม
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วิเคราะห์พฤติกรรมและวัฒนธรรม วิเคราะห์ภาวะผู้นำ วิเคราะห์แผนและกลยุทธ์ วิเคราะห์กระบวน-
การปฏิบัติงาน วิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผล วิเคราะห์สารสนเทศ วิเคราะห์ความขัดแย้ง
วิเคราะห์ส่ิงแวดล้อม วิเคราะห์ตลาด วิเคราะห์ผู้บริโภค วิเคราะห์ความสำเร็จและล้มเหลว เป็นต้น

รศ. 8002  การบริหารทรัพยากรมนุษย์เพ่ือความเป็นเลิศ    3  หน่วยกิต
PA. 8002  Human Resource Management for Excellence

ศกึษาแนวคดิการบรหิารทรพัยากรมนษุยใ์นศตวรรษที ่21 วิเคราะหค์วามเชือ่มโยงของกลยทุธ์
ขององค์การและกลยุทธ์การบริหารคน อันได้แก่ กลยุทธ์ในการจ้างงาน กลยุทธ์ในการใช้คนให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด กลยุทธ์ในการจูงใจให้คนมีความรักและผูกพันต่อองค์การ วิเคราะห์การดำเนิน
บทบาทที่ควรจะเป็นของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะบทบาทในการเป็นผู้ร่วมกำหนด    กลยุทธ์
และบทบาทของผูร่้วมสร้างการเปลีย่นแปลงใหอ้งค์การ ศึกษาความเปลีย่นแปลงขององคก์ารในอนาคต
ลักษณะงานที ่เปลี ่ยนแปลงในอนาคต และลักษณะของบุคลากรที ่องค์การต้องการในอนาคต
ศึกษาระบบการจ ่ายค ่าตอบแทนและระบบการประเม ินผล  พฤติกรรมและการปฏิบ ัต ิงาน
เพ่ือสร้างให้องค์การมีความสามารถในการแขง่ขัน

รศ. 8003  การบริหารการเงนิการคลังและระบบสถาบนัการเงนิ    3 หน่วยกิต
PA. 8003  Fiscal and Financial Systems and Institution Management

ศกึษาโครงสรา้งของระบบการเงนิและการคลงัของประเทศ โครงสรา้งของรายรบัและรายจา่ย
ของรฐับาล แนวทางการดำเนนินโยบายการเงนิและการคลงัของรฐับาล ซึง่รวมถงึนโยบายดา้นรายจา่ย
สาธารณะ นโยบายภาษีอากร การก่อหน้ีสาธารณะ และนโยบายดา้นอัตราดอกเบีย้และอัตราแลกเปลีย่น
เงินตราระหว่างประเทศ เพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ และการ
กระจายรายได้ ตลอดจนศึกษาถึงความสำคัญของระบบสถาบันการเงินต่อการพัฒนาประเทศและบทบาท
ของธนาคารกลางในการกำกบัดูแลระบบสถาบันการเงิน

รศ. 8004  การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ    3  หน่วยกิต
PA. 8004  Policy Analysis

ศึกษาแนวความคดิเกีย่วกบันโยบายสาธารณะ นโยบายศาสตร ์ประเภทของนโยบายสาธารณะ
และตัวแบบนโยบายสาธารณะ ตลอดจนศึกษากระบวนการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ ทั้งปัญหา
นโยบายสาธารณะ ทางเลือกนโยบาย การประกาศใช้นโยบาย การนำนโยบายไปปฏิบัติ  และการประเมินผล
นโยบาย รวมทัง้เทคนคิการวเิคราะหน์โยบายสาธารณะ โดยใชก้รณศึีกษาของไทยประกอบการอธบิาย
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รศ. 8100  ปรัชญาการวิจัยทางสังคมศาสตร์    3  หน่วยกิต
PA. 8100  Philosophy of the Social Sciences

ศกึษาปรชัญา ขอ้ตกลงเบือ้งตน้ (Assumption) ดา้นการวจิยัทางสงัคมศาสตร ์โดยเนน้ศกึษาถงึ
แนวทางการสร้างทฤษฎีท่ัวไป องค์ประกอบของทฤษฎี การพิสูจน์ความถูกต้องของทฤษฎีในเชิงประจักษ์
 ตลอดจนบทบาทของค่านิยมที่มีผลต่อการสร้างทฤษฎี และการพิสูจน์ความถูกต้องของทฤษฎี และ
แนวคิดต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวกับการวิจัย ความเป็นเหตุเป็นผล และความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิด ตัวแปร

รศ. 8101  การวิจัยเชิงปริมาณ 1    3  หน่วยกิต
PA. 8101  Quantitative Research Methods I

ศึกษาสถิติพรรณนาและสถิติอนุมานโดยเฉพาะเทคนิคทางสถิติที่ใช้หาความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปร 2 ตัวต่างๆ (Bivariate Analysis) ตลอดจนถึงแนวทางการวัดตัวแปร การสร้างมาตรวัดตลอดจนการ
ตรวจสอบความถูกต้อง และความน่าเช่ือถือของมาตรวัด

รศ. 8102   การวิจัยเชิงปริมาณ 2    3   หนว่ยกิต
PA. 8102  Quantitative Research Methods II

ศึกษาตัวแปรทางการวิจัยต่าง 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   การวิจัยเชิงคุณภาพ    3  หน่วยกิต
PA. 8103   Qualitative Research Methods

ศึกษาปรชัญา ขอ้ตกลงเบือ้งตน้ (Assumption) และแนวทางของการทำวจิยัเชงิคณุภาพโดยเนน้
ศึกษาเทคนิคการตีความและการเปรียบเทียบ ตลอดจนเทคนิคการวิเคราะห์เชิงประวัติศาสตร์ ในการ
ทำวิจัยเชิงคุณภาพ การศึกษาจะเน้นศึกษาเทคนิคในการทำวิจัยเชิงคุณภาพต่าง ๆ เช่น การวิจัยเอกสาร
การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม   การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก   การวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์จากการ
บอกเลา่  การสนทนากลุม่ (Focus Group Interview) โดยนกัศกึษาจะตอ้งจดัเสนอแนวทางการทำวจิยั
เชิงคณุภาพ เพ่ือนำเสนอและรว่มกนัพิจารณาในชัน้เรยีน
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หมวดวชิาเอก
สาขาวชิาเอกการบรหิารองคก์าร (Organization and Management)
รศ. 8301  องค์การและการจดัการเพือ่ความได้เปรียบในการแขง่ขัน    3  หน่วยกิต
PA. 8301  Organization and Management for Competitive Advantage

ศึกษาทฤษฎี  แนวคิด  หลักการ  และกรณีตัวอย่าง เกี่ยวกับองค์การและการจัดการเพื่อการ
แข่งขัน   ศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการแข่งขันในโลกการจัดการยุคใหม่  หลักการ
และเงือ่นไขสำคญัทีท่ำใหอ้งคก์ารและการจดัการไดเ้ปรยีบคูแ่ขง่ในภาวะทีม่กีารแขง่ขนัสงู ศกึษาภาวะ
กดดัน (Treat) ภาวะเก้ือหนุน (Compliment) ภาวะเส่ียง (Risk)  ภาวะล่อแหลม  และภาวะต่าง ๆ  ท่ีทำให้
องค์การและการจัดการต้องปรับตัวเพ่ือความได้เปรียบ

รศ. 8302  การจัดการระหว่างประเทศ    3  หน่วยกิต
PA. 8302  International Management

ศึกษาเพ่ือให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซ้ึงถึงปัจจัยต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการระหว่างประเทศ
เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์เชิงธุรกิจ องค์การระหว่างประเทศ องค์การข้ามชาติ
พฤติกรรมและวัฒนธรรมระหว่างประเทศ กลยุทธ์และเทคนิคการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติในโครงการ
ระหว่างประเทศ เป็นต้น
รศ. 8303  เทคนคิการจดัการสมยัใหม่    3  หน่วยกิต
PA. 8303  Modern Management Techniques

ศึกษาเทคนคิการจดัการสมยัใหม ่ 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  เพ่ือให้มีการแข่งขันกันในด้านคุณภาพ  การใช้การจัดการ
คุณภาพเป็นเคร่ืองมือในการเพิม่สมรรถนะในการแขง่ขัน ท้ังในระดับองค์การและในระดบัชาติ

รศ. 8305  สัมมนาการวิจัยและพัฒนาบริหารองค์การ    3  หน่วยกิต
PA. 8305  Seminar or Organization Management Research and Development

สัมมนาการวิจัยและพัฒนาเก่ียวกับประเด็นทางการบริหารองค์การโดยใช้การบริหารองค์การของ
ไทยเป็นกรณีศึกษา โดยครอบคลุมกระบวนการวิจัยท้ังหมด คือ วัตถุประสงค์ กรอบแนวความคิดเชิงทฤษฎี
ระเบยีบวิธีวิจัย  การวเิคราะหข้์อมูล  รวมทัง้การนำเสนอขอ้เสนอแนะเพือ่การพฒันาการบรหิารองคก์าร
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ให้เหมาะสม   ตลอดจนศึกษากระบวนการพัฒนาข้อเสนอในการจัดทำวิทยานิพนธ์ ต้ังแต่การพัฒนาหัวข้อ
วิทยานพินธ์  กรอบแนวความคดิเชิงทฤษฎ ีระเบยีบวิธีวิจัย การวิเคราะหข้์อมูลการนำเสนอขอ้เสนอแนะ
การสัมมนาวิชาน้ีนักศึกษาจะต้องสามารถจัดทำข้อเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ได้ตามมาตรฐาน

รศ. 8005    การศึกษาตามแนวแนะ    3  หน่วยกิต
PA. 8005   Directed Studies

นักศึกษาอาจขอศึกษาเพ่ิมเติมในหัวข้อท่ีเก่ียวข้องกับวิชาของตนตามแนวแนะกไ็ด้

สาขาวิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management)
รศ. 8401  กลยุทธ์ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์    3  หน่วยกิต
PA. 8401  Strategic Human Resource Management

ศึกษารูปแบบกลยุทธ์ของการบริหารคน ท้ังในกลยุทธ์แบบเชิงรุก (Proactive) และกลยุทธ์เชิงรับ
(Reactive) การวิเคราะห์องค์การเพ่ือการเลือกใช้กลยุทธ์ในการบริหารคนท่ีเหมาะสม การสร้างความเช่ือมโยง
ระหว่างกลยุทธ์ของธุรกิจและกลยุทธ์ของคน รวมท้ังการบูรณาการกลยุทธ์การบริหารคนกับกระบวนการ
ต่าง ๆ ของการบรหิารทรพัยากรมนษุย์ ต้ังแตก่ารวางแผนกำลงัคน การสรรหาและการพฒันาศกัยภาพ
ของคน การจูงใจและการประเมินผลการปฏิบัติงาน ศึกษาบทบาทของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ และหัวหน้างาน
(Line Managers) ซ่ึงจะเป็นผู้ผลักดันให้กลยุทธ์ประสบความสำเรจ็

รศ. 8402   องค์การแหง่การเรยีนรู้และการพฒันาขดีความสามารถของมนษุย์    3  หน่วยกิต
PA. 8402  Organization Learning and Competency

ศกึษาแนวคดิ รูปแบบ วิธกีารของการพฒันาคนตัง้แตอ่ดตีจนถงึปจัจบุนั ทัง้แนวคดิตะวนัออก
เช่น ศาสนาพุทธและแนวคดิของตะวันตก ศึกษาถึงวิธีการประเมนิศักยภาพของคน การทำการวเิคราะห์
ขีดความสามารถ (Competency Framework) ศึกษาแนวคิดขององค์การแห่งการเรียนรู้ ปัจจัยที่ทำให้
องค์การพัฒนาขีดความสามารถในการเรียนรู้ วัฒนธรรมที่จะส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ศึกษาตัวอย่าง
องค์การท่ีประสบความสำเร็จ (Best Practices) ว่ามีวิธีการสร้างและพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์อย่างไร

รศ. 8403   กลยุทธ์ในการบริหารค่าตอบแทนแบบจงูใจเพ่ือการแข่งขัน    3  หน่วยกิต
PA. 8403   Compensation Program Strategy and Design

ศึกษาทฤษฎกีารบริหารค่าตอบแทนในรปูแบบตา่ง ๆ โดยเฉพาะทีน่ำมาใช้ในองค์การสมัยใหม่
ทั้งในส่วนที่เป็นค่าจ้าง สวัสดิการ และผลประโยชน์เกื้อกูลทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน ศึกษา
แนวคดิการบรหิารคา่จา้งแบบยดืหยุน่  การทำการประเมนิคา่งาน (Job Evaluation)  การวเิคราะหง์าน
(Job Analysis) การทำการสำรวจค่าจ้าง (Pay Survey) การออกแบบค่าตอบแทนท่ี  จูงใจ  รวมท้ังแนวคิดในการ
จ่ายค่าตอบแทนในรูปของผลงานกลุ่ม ผลงานเด่ียว ว่ามีข้อดีและข้อเสียอย่างไร
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รศ. 8404  กลยุทธ์ในการประเมนิบุคคลและการประเมินผลการปฏบัิติงาน    3  หน่วยกิต
PA. 8404  Personnel Evaluation and Performance Appraisal

ศึกษารูปแบบแนวคิดในการประเมินบุคคลตั้งแต่ในอดีตที่เน้นงาน จนมาถึงปัจจุบัน ที่เน้น
ทั้งงาน เน้นวัฒนธรรมองค์การและการทำงานเป็นทีม ศึกษาคุณสมบัติที่เหมาะสมของคน รวมทั้ง
กระบวนการ ตลอดจนการสร้างเครื่องมือในการคัดเลือกคนให้เหมาะสมกับงาน องค์การและทีมงาน
ศึกษาวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานในรูปแบบต่าง ๆ การวัดผลงาน การสร้างตัวชี้วัดในการวัดผล
การปฏบิตังิาน การวดัพฤตกิรรมคน การนำเอาการประเมนิผลแบบ 360 องศา เขา้มาใชวิ้เคราะห ์ ขอ้ดี
ข้อเสียที่เกิดจากการใช้เทคนิค การประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งการให้คำวิพากษ์วิจารณ์ในเชิง
ท่ีสร้างสรรค์ (Constructive Feedback)

รศ. 8405  สัมมนาการวิจัยและพัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์    3   หนว่ยกิต
PA. 8405  Seminar on Human Resource Management Research and Development

สัมมนาการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับประเด็นการบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ของไทยเป็นกรณีศึกษา โดยครอบคลุมกระบวนการวิจัยทั้งหมด คือ วัตถุประสงค์
กรอบแนวความคิดเชิงทฤษฎี ระเบียบวิธีวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
และการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้เหมาะสม

ศึกษากระบวนการพฒันาขอ้เสนอในการจดัทำวทิยานพินธ ์ต้ังแตก่ารพฒันาหวัข้อวิทยานพินธ์
กรอบแนวความคิดเชิงทฤษฎี ระเบียบวิธีวิจ ัย การวิเคราะห์ข้อมูล การนำเสนอข้อเสนอแนะ
การสัมมนาวิชานี้นักศึกษาจะต้องสามารถจัดทำข้อเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ได้ตามมาตรฐาน

รศ. 8005    การศึกษาตามแนวแนะ    3  หน่วยกิต
PA. 8005   Directed Studies

นักศึกษาอาจขอศึกษาเพ่ิมเติมในหัวข้อท่ีเก่ียวข้องกับวิชาของตนตามแนวแนะกไ็ด้

สาขาวชิาเอกการบรหิารการเงนิและการคลงั (Financial and Fiscal Management)
รศ. 8501  นโยบายและการบรหิารภาษีอากร    3  หน่วยกิต
PA. 8501  Tax Policy and Administration

ศึกษารูปแบบต่าง ๆ ของการหารายได้ของรัฐบาล แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาษีอากร
โครงสรา้งทีเ่หมาะสมของภาษอีากร การบรหิารการจดัเกบ็ภาษอีากร ตลอดจนผลกระทบของภาษอีากร
ต่อ การจัดสรรทรัพยากร การกระจายรายได้ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และการรักษาเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจ ตลอดจนศึกษาบทบาทของภาษอีากรในการพัฒนาประเทศ
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รศ. 8502  การจัดการรายจ่ายสาธารณะและการงบประมาณ    3  หน่วยกิต
PA. 8502  Public Expenditure Management and Budgeting

ศึกษาทฤษฎีและแนวคามคิดเกี่ยวกับการจัดสรรรายจ่ายสาธารณะ การวิเคราะห์ความคุ้มทุน
ในการลงทุนสาธารณะ ตลอดจนศึกษาถึงการวางแผนจัดทำ และการบริหารงบประมาณรายจ่าย ซ่ึงรวมถึง
รูปแบบของระบบงบประมาณสมยัใหม่ต่าง ๆ ตลอดจนการวิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
จัดสรรงบประมาณ

รศ. 8503  การจัดการและการวเิคราะห์ทางการเงนิ    3   หนว่ยกิต
PA. 8503  Financial Management and Analysis

ศึกษาทฤษฎีการจัดการทางการเงินขององค์การ การวางแผนทางการเงิน การบริหารเงินทุนหมุนเวียน
 การบริหารสินทรัพย์ หลักการตัดสินใจลงทุนทางการเงินต่าง ๆ ตลอดจนแนวทางการปฏิรูประบบ
การเงินและการบญัชีภาครัฐ

รศ. 8504  การบริหารการเงินระหว่างประเทศ    3  หน่วยกิต
PA. 8504  International Finance Management

 ศกึษาสภาพแวดลอ้มทางการเงนิระหวา่งประเทศบทบาทของสถาบนัการเงนิระหวา่งประเทศ
ดุลการชำระเงินและระบบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ การบริหารความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยน การจัดหาเงินทุนระหว่างประเทศ ตลอดจนศึกษาถึงผลกระทบของการเปิดเสรีทางการเงิน
และการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจต่อการบริหารพัฒนาประเทศ

รศ. 8505  สัมมนาการวจัิยและพฒันาบรหิารการเงนิและการคลงั    3  หน่วยกิต
PA. 8505  Seminar on Fiscal and Financial Management Research and Development

สัมมนาการวจัิยและพัฒนาเกีย่วกับประเดน็ทางการบรหิารการเงนิและการคลงั โดยใช้การบริหาร
การเงินการคลังของไทยเป็นกรณีศึกษา โดยครอบคลุมกระบวนการวิจัยทั้งหมด คือ  วัตถุประสงค์
กรอบแนวความคิดเชิงทฤษฎี  ระเบียบวิธีวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล รวมท้ังการนำข้อเสนอแนะเพือ่การพัฒนา
และการจัดการบริหารการเงินการคลังให้เหมาะสม

ศึกษากระบวนการพฒันาขอ้เสนอในการจดัทำวทิยานพินธ ์ต้ังแตก่ารพฒันาหวัข้อวิทยานพินธ์
กรอบแนวความคดิเชงิทฤษฎ ีระเบยีบวธิวิีจยั การวเิคราะหข์อ้มลู การนำเสนอขอ้เสนอแนะ การสมัมนา
วิชาน้ีนักศึกษาจะต้องสามารถจัดทำข้อเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ได้ตามมาตรฐาน
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รศ. 8005    การศึกษาตามแนวแนะ    3  หน่วยกิต
PA. 8005   Directed Studies

นักศึกษาอาจขอศึกษาเพ่ิมเติมในหัวข้อท่ีเก่ียวข้องกับวิชาของตนตามแนวแนะกไ็ด้

สาขาวิชาเอกนโยบายสาธารณะ (Public Policy)
รศ. 8601  การนำนโยบายไปปฏบัิติและการประเมินผลนโยบาย    3  หน่วยกิต
PA. 8602  Policy Implementation and Evaluation

ศึกษาแนวความคิดเกี่ยวกับการนำนโยบายไปปฏิบัติปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จและล้มเหลว
ของการนำนโยบายไปปฏิบัติ สมรรถนะของหน่วยงานที ่ร ับผิดชอบการนำนโยบายไปปฏิบัติ
รวมทั้งทรัพยากรที่จำเป็นในการบริหารนโยบาย ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคที่สำคัญของการนำ
นโยบายไปปฏิบัติ

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการนำนโยบายไปปฏบัิติและการประเมนิผลนโยบายกรอบความคดิ
และระเบียบวิธีในการประเมินผลนโยบาย รวมท้ังปัญหาและอุปสรรคท่ีสำคัญในการประเมินผลนโยบาย

รศ. 8602  กระบวนการนโยบายสาธารณะในประเทศไทยและการวเิคราะห์ผลกระทบ    3  หน่วยกิต
PA. 8602  Public Policy  Process in Thailand and its Impact

ศึกษากระบวนการวิเคราะห์และกำหนดนโยบายสาธารณะของไทย โดยครอบคลุมการริเริ่ม
การผลักดัน และการประกาศใช้นโยบาย รวมทั้งกระบวนการนำนโยบายไปปฏิบัติ ปัญหาอุปสรรค
และข้อจำกัดที่เกิดจากการนำนโยบายไปปฏิบัติ ตลอดจนแนวทางในการศึกษาและพัฒนานโยบาย
สาธารณะของไทย

ศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบของนโยบาย ประเภทของผลกระทบ ปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพล
ต่อผลกระทบของนโยบาย เทคนิคและวิธีการวิเคราะห์ผลกระทบทั ้งเชิงปริมาณและคุณภาพ
รวมท้ังดัชนีและเคร่ืองช้ีวัดในการวิเคราะห์ผลกระทบของนโยบาย

รศ. 8603  การวเิคราะหน์โยบายการเงนิและการคลงั    3  หน่วยกิต
PA. 8603  Fiscal and Monetary Policy Analysis

ศึกษาวัตถุประสงค์ของนโยบายการเงินและการคลังของประเทศ นโยบายการจัดเก็บรายได้
และรายจ่ายของรัฐ เพื่อส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพและเป็นธรรม ตลอดจนการ
จัดการนโยบายด้านอุปสงค์และอุปทานของประเทศอยา่งมีดุลยภาพ

ศกึษาระบบการเงนิระหวา่งประเทศทีส่ง่ผลกระทบตอ่นโยบายการเงนิการคลงัภายในประเทศ
รวมท้ังสภาพปญัหาเกีย่วกับดุลการชำระเงนิ และการใชน้โยบายอตัราแลกเปลีย่นเพ่ือปรับสภาพดลุการ
ชำระเงินของประเทศ ตลอดจนผลกระทบของนโยบายการเงินระหว่างประเทศที่มีต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจของไทย



20          หลักสตูรสถาบนับณัฑติพัฒนบรหิารศาสตร์

รศ. 8604  การวางแผนและการจดัการเชิงกลยุทธ์    3   หนว่ยกิต
PA. 8604  Strategic Planning Management

ศึกษากระบวนการและการปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์  รวมทั้งการ
ประเมนิสถานการณแ์ละการตดัสนิใจเชงิกลยทุธ ์ตลอดจนการกำหนดกลยทุธ ์การนำกลยทุธไ์ปปฏบิตัิ
การประเมินผล และการควบคุมเพื่อให้การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์บรรลุวัตถุประสงค์

รศ. 8605  สัมมนาการวิจัยและพัฒนานโยบายสาธารณะ    3  หน่วยกิต
PA. 8605  Seminar on Public Policy Research and Development

สัมมนาการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับประเด็นนโยบายสาธารณะ  โดยใช้นโยบายสาธารณะ
ของไทยเป็นกรณีศึกษา โดยครอบคลุมกระบวนการวิจัยทั้งหมดคือ วัตถุประสงค์ กรอบแนวความคิด
เชงิทฤษฎ ีระเบยีบวธิวิีจยั และการวเิคราะหข์อ้มลู รวมทัง้การนำเสนอขอ้เสนอแนะเพือ่การพฒันาและ
จัดการนโยบายสาธารณะใหเ้หมาะสม

ศึกษากระบวนการพฒันาขอ้เสนอในการจดัทำวทิยานพินธ ์ต้ังแตก่ารพฒันาหวัข้อวิทยานพินธ์
กรอบแนวความคิดเชิงทฤษฎี ระเบียบวิธีวิจ ัย การวิเคราะห์ข้อมูล การนำเสนอข้อเสนอแนะ
การสัมมนาวิชาน้ีนักศึกษาจะต้องสามารถจัดทำข้อเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ได้ตามมาตรฐาน

สาขาวชิาเอกการปกครองทอ้งถิน่ (Local Government)
รศ. 8701  การปกครองสว่นท้องถิน่สมยัใหม่    3  หน่วยกิต
PA. 8701  Modern Local Governance

       ศกึษาแนวคดิสมยัใหมใ่นการจดัการปกครองทอ้งถิน่ เชน่ แนวคดิเกีย่วกบัการปกครอง
ท้องถิ่นในระบบเปิด การปกครองท้องถิ่นที่เน้นธรรมาภิบาล การปกครองท้องถิ่นที่เน้นกลไกตลาด
และทรัพยากรภายนอก (Outsourcing) การปกครองท้องถิ่นที่เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน
และชมุชน การปกครองทอ้งถ่ินทีเ่นน้ความสมัพันธกั์บระบบเศรษฐกจิสงัคมการเมอืง และการปกครอง
ท้องถิ ่นที ่เน้นการแก้ไขปัญหาเฉพาะเรื ่อง  เป็นต้น  การศึกษาจะครอบคลุมไปถึงการทบทวน
แนวความคิดที่สืบทอดกันมา (Conventional Model) ปัญหาและความท้าทายใหม่ ตลอดจนการ
พลวัตรไปสู่แนวคิดใหม่ (Rethinking Model) และรูปแบบการปกครองสมัยใหม่ที่เป็นตัวอย่าง
ในปัจจุบัน

รศ. 8702   การปกครองท้องถ่ินเปรียบเทียบ                                                                       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
และวิจารณ์ถึงรูปแบบการปกครองทอ้งถ่ินของไทยและของสงัคมต่าง ๆ  ได้อย่างกว้างขวาง

รศ. 8703   การจัดการในการปกครองทอ้งถ่ิน    3  หน่วยกิต
PA. 8703   Local Governance Management

ศกึษาเทคนคิและกระบวนการจดัการตา่ง ๆ สำหรบัการปกครองทอ้งถิน่ เชน่ การจดัการแบบ
เอาประชาชนเป็นศูนย์กลาง การจัดการแบบเน้นกลยุทธ์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น การจัดการแบบเน้น
องค์การแห่งการเรียนรู้ของท้องถิ่น การจัดการแบบเน้นผลสัมฤทธิ์ขององค์การปกครองท้องถิ่น
การจดัการแบบเนน้อปุสงค ์ (Demand Side Management) การจดัการแบบเนน้การเงนิการคลงัทอ้งถิน่
เป็นสำคัญและการจัดการแบบสหวิทยาการ เป็นต้น

รศ. 8704   เทคนิคการวัดและการปรับปรุงบริการท้องถ่ิน    3  หน่วยกิต
PA. 8704   Measurement and Improvement of Local Services

ศึกษาเทคนิคต่าง ๆ ในการวัด ประเมิน และการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง (Continuous Improvement)
เพื่อนำไปใช้กับกิจกรรมการให้บริการต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น กิจการโยธา
กิจการส่ิงแวดล้อม กิจการสาธารณสุข กิจการพัฒนาอาชีพ เป็นต้น ท้ังน้ี เพ่ือให้เกิดความม่ันใจว่า กิจกรรมต่าง ๆ
ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ไดรั้บการวดั ประเมนิ  ปรบัปรงุอยา่งถกูตอ้ง  และสามารถดำเนนิไป
อย่างมีประสิทธิภาพ

นักศึกษาต้องคิดค้นตัวแบบในการวัดและประเมินข้ึนมาอย่างน้อย 1 ตัวแบบพร้อมท้ังนำตัวแบบ
ดังกล่าวไปทดลองวัด/ประเมินจริงในภาคสนามด้วย

รศ. 8705  สัมมนาการวจัิยและพัฒนาการปกครองทอ้งถ่ิน    3  หน่วยกิต
PA. 8705  Seminar on Local Government Research and Development

สัมมนาการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับประเด็นทางการปกครองท้องถิ่น โดยใช้การปกครอง
ท้องถิ่นของไทยเป็นกรณีศึกษา โดยครอบคลุมกระบวนการวิจัยทั้งหมดคือ วัตถุประสงค์ กรอบแนว
ความคดิเชงิทฤษฎ ีระเบยีบวธิวิีจยั การวเิคราะหข์อ้มลู รวมทัง้การนำเสนอขอ้เสนอแนะเพือ่การพฒันา
และ การจัดการการปกครองทอ้งถ่ินให้เหมาะสม

ศกึษากระบวนการพฒันาขอ้เสนอในการจดัทำวทิยานพินธต์ัง้แตก่ารพฒันาหวัขอ้วิทยานิพนธ์
กรอบแนวความคิดเชิงทฤษฎี ระเบียบวิธีวิจ ัย การวิเคราะห์ข้อมูล การนำเสนอข้อเสนอแนะ
การสัมมนาวิชาน้ีนักศึกษาจะต้องสามารถจัดทำข้อเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ได้ตามมาตรฐาน
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สาขาวชิาเอกการจดัการภาครฐัและภาคเอกชน (Public and Private Management)
รศ. 8801  การเงนิและการตลาดการเงนิ    3  หน่วยกิต
PA. 8801  Finance and Financial Market

ศึกษาทฤษฎีแนวคิดและตัวแบบทางการเงิน การลงทุนและการวางแผนทางการเงินระหว่าง
ประเทศขององค์กรทั้งของรัฐและของเอกชน รวมทั้งเข้าใจถึงกลไกของตลาดการเงิน โครงสร้าง
ตลาดเงินตลาดทุน รูปแบบต่าง ๆ การพัฒนาตลาดเงินตลาดทุน การกำกับดูแลตลาดเงินตลาดทุน
รวมท้ังเข้าใจถึงตราสารทางการเงนิใหม่ ๆ  และการบริหารความเส่ียงปัจจัยทางการเงนิต่าง ๆ

รศ. 8802  การจัดการนโยบายและกลยทุธ์การแข่งขัน    3  หน่วยกิต
PA. 8802  Competitive Strategy & Policy Management

ศึกษาทฤษฎีแนวคิดและตัวแบบ เพื่อการแข่งขันทางการค้าในยุคโลกาภิวัตน์ และการค้าเสรี
โดยมุ่งสร้างความสามารถเชิงการแข่งขัน รวมทั้งกรณีศึกษาที่เกี่ยวกับการแข่งขันในโลกการค้าเสรี
ทั ้งนี ้จะครอบคลุมถึงความสามารถเชิงการแข่งขันของประเทศ และการแข่งขันระหว่างธุรกิจ
ในประเทศกบัต่างประเทศ และการแขง่ขันระหว่างธุรกิจในประเทศกนัเอง

รศ. 8803  การปรับโครงสร้างและการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ    3  หน่วยกิต
PA. 8803  Restructuring & Privatization

ศึกษาถึงแนวคิดทฤษฎีการปรับโครงสร้างองค์กร  เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลง
และเพ่ือความคล่องตัวในการบริหารงาน รวมท้ังโครงสร้างองค์กรท่ีเหมาะสมและศึกษาทฤษฎีและการแปรรูป
องค์กรของรัฐและรัฐวิสาหกิจไปสู่รูปแบบเอกชน    เพื่อเกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
เพื ่อประโยชน์ต่อองค์กรและสังคม รวมทั ้งศึกษาถึงกรณีตัวอย่างความสำเร ็จของการปรับ
โครงสร้างและการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ

รศ. 8804  รัฐบาลและการกำหนดนโยบายของธรุกิจ    3  หน่วยกิต
PA. 8804  Government & Corporate Policy

ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดการกำหนดนโยบายของภาคเอกชน ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบาย
ของรัฐ ศึกษาถึงบทบาทของ CEO ทั้งภาครัฐ เอกชน และรัฐวิสาหกิจ ในการกำหนดกลยุทธ์
และนโยบายขององค์กรให้สอดคล้องกับกรอบทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจ กฎหมาย และนโยบาย
ของรัฐบาล ซ่ึงเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร
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รศ. 8805   สัมมนาการวจัิยและพัฒนาการจดัการภาครฐัและภาคเอกชน    3 หน่วยกิต
PA. 8805   Seminar on Public and Private Management Research and Development

สัมมนาการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับประเด็นทางการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน โดยใช้การ
จัดการภาครัฐและภาคเอกชนเป็นกรณีศึกษา  โดยครอบคลุมกระบวนการวิจัยท้ังหมด  คือ  วัตถุประสงค์
 กรอบแนวความคิดเชิงทฤษฎี ระเบียบวิธีวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งการนำเสนอข้อเสนอแนะ
เพ่ือการพัฒนาและการจดัการภาครัฐและภาคเอกชนใหเ้หมาะสม

ศึกษากระบวนการพฒันาขอ้เสนอในการจดัทำวทิยานพินธ ์ต้ังแตก่ารพฒันาหวัข้อวิทยานพินธ์
กรอบแนวความคิดเชิงทฤษฎี ระเบียบวิธีวิจ ัย การวิเคราะห์ข้อมูล การนำเสนอข้อเสนอแนะ
การสัมมนาวิชาน้ีนักศึกษาจะต้องสามารถจัดทำข้อเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ได้ตามมาตรฐาน

รศ. 8005    การศึกษาตามแนวแนะ    3  หน่วยกิต
PA. 8005   Directed Studies

นักศึกษาอาจขอศึกษาเพ่ิมเติมในหัวข้อท่ีเก่ียวข้องกับวิชาของตนตามแนวแนะกไ็ด้

สาขาวิชาเอกการบรหิารงานยติุธรรมทางอาญา(Criminal Justice)
รศ. 8901   อาชญาวิทยาระดับสูง    3  หน่วยกิต
PA. 8901  Advanced Criminology

ศึกษาพัฒนาการของทฤษฏีทางอาชญาวิทยาตั้งแต่ในอดีตถึงปัจจุบัน   ศึกษาสาระสำคัญ
ของแนวคิดทฤษฎีทางอาชญาวิทยาที่แตกต่างกันในแต่ละสำนัก รวมถึงการเปรียบเทียบและประยุกต์
ใช้กรอบแนวคิดและทฤษฎีทางอาชญาวิทยาในการอธิบายพฤติกรรมการกระทำความผิดของอาชญากรในรูปแบบ
ต่างๆท่ีเกิดข้ึนในสังคมท้ังในและตา่งประเทศ

รศ. 8902  นโยบายการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม    3  หน่วยกิต
PA. 8902  Crime Prevention and Suppression Policy

ศึกษาแนวคิดและทฤษฏีที ่เกี ่ยวข้องในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม  ศึกษา
เปรียบเทียบพัฒนาการของนโยบายและรูปแบบการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมท้ังในและต่าง ประเทศ
รวมถึงการวิเคราะห์รูปแบบอาชญากรรมประเภทต่างๆที่มีลักษณะพิเศษ เช่น การค้ายาเสพติด
การก่อการร้ายระหว่างประเทศ การทุจริตคอรัปชั่น อาชญากรรมองค์การ อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ หรืออาชญากรรมใหม่อื่นๆ การศึกษาจะครอบคลุมถึง พฤติการณ์
ขอบเขตและผลกระทบทีมี่ต่อสังคมและเศรษฐกจิ  สาเหตุและปัจจัยท่ีก่อให้เกิดอาชญากรรม  บทบาทของ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และนโยบายการป้องกันและปราบปราม
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รศ. 8903  เหยือ่วิทยา    3   หนว่ยกิต
PA. 8903  Victimology

ศึกษาแนวคิด และทฤษฏีด้านเหยื่อวิทยา แนวคิดการบำบัดและเยียวยาเหยื่อในรูปแบบต่างๆ
ศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับเหยื่อ ในมิติต่างๆ เช่น การอยู่ร่วมกับชุมชนของเหยื่อ ทัศนคติของชุมชน
ทีม่ตีอ่เหยือ่  ปฏสิมัพนัธแ์ละทศันคตขิองเหยือ่ทีม่ตีอ่หนว่ยงานตา่งๆ   ในกระบวนการยตุธิรรม รวมถงึ
สิทธิข้ันพ้ืนฐานของผู้เสียหายและความรับผิดชอบของสังคม

รศ. 8904  ทฤษฎีและการวิจัยการบำบัดผู้กระทำผิด    3  หน่วยกิต
PA.8905  Correctional Theory and Research

   ศึกษาทฤษฏีในการบำบัดผู้กระทำผิด และนวัตกรรมของรูปแบบการบำบัดผู้กระทำผิด
ในรูปแบบต่างๆที่ผ่านมาในอดีตภายใต้กรอบแนวคิดทฤษฎีที่หลากหลาย ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กบัการบำบดัผูก้ระทำผดิทัง้ในและตา่งประเทศ ศกึษาสาเหตทุีจ่ะตอ้งมกีารบำบดัผูก้ระทำผดิ และความ
สอดคล้องระหว่างระบบสังคมกับรูปแบบการบำบัดผู้กระทำผิด บทบาทและนโยบายของหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้อง

รศ. 8905  สัมมนาการวิจัยและพัฒนาการบริหารงานยติุธรรมทางอาญา    3  หน่วยกิต
PA. 8905  Seminar on Criminal Justice Research and Development

สัมมนาการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับประเด็นทางการบริหารงานยุติธรรมทางอาญา ใช้การ
บริหารงานยุติธรรมทางอาญาของไทยเป็นกรณีศึกษา โดยครอบคลุมกระบวนการวิจัยทั้งหมด คือ
วัตถุประสงค์ กรอบแนวความคิดเชิงทฤษฎี ระเบียบวิธีวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งการนำเสนอ
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาและการจดัการงานยุติธรรมทางอาญาของไทยใหเ้หมาะสม

ศึกษากระบวนการพัฒนาข้อเสนอในการจัดทำวิทยานิพนธ์ตั้งแต่การพัฒนาหัวข้อวิทยานิพนธ์
กรอบแนวความคดิเชงิทฤษฎ ีระเบยีบวธิวิีจยั การวเิคราะหข์อ้มลู การนำเสนอขอ้เสนอแนะ การสมัมนา
วิชาน้ีนักศึกษาจะต้องสามารถจัดทำข้อเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ได้ตามมาตรฐาน

รศ. 8005   การศึกษาตามแนวแนะ    3  หน่วยกิต
PA. 8005  Directed Studies

นักศึกษาอาจขอศึกษาเพ่ิมเติมในหัวข้อท่ีเก่ียวข้องกับวิชาของตนตามแนวแนะกไ็ด้

รศ. 9900   วิทยานพินธ์  36  หน่วยกิต
PA. 9900  Dissertation
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม
หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2554

1. ช่ือหลักสูตร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม
Doctor of Philosophy Program in Social Development Administration

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการพัฒนาสังคม)
Doctor of Philosophy (Social Development Administration)
ปร.ด. (การบริหารการพัฒนาสังคม)
Ph.D. (Social Development Administration)

3. วิชาเอกหรือความเช่ียวชาญเฉพาะหลกัสูตร
ไม่มี

4. จำนวนหนว่ยกิตทีเ่รียนตลอดหลกัสตูร
48 หน่วยกิต สำหรับหลักสูตรแบบ 1(1.1)
60 หน่วยกิต สำหรับหลักสูตรแบบ 2(2.1)

5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ หลักสูตรปริญญาเอก ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
5.2 ภาษาท่ีใช้ ภาษาไทยและภาษาองักฤษ
5.3 การรับนักศึกษา รับท้ังนักศึกษาไทยและนกัศึกษาต่างชาติ
5.4 ความรว่มมือกับสถาบนัอืน่ หลักสตูรนีเ้ปน็หลกัสตูรเฉพาะของสถาบนัทีม่กีารจดัการเรยีน

การสอนโดยตรง แต่มีความร่วมมือทางด้านวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาท้ังภายในและต่างประเทศ
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

6. สถานภาพของหลกัสูตรและการพจิารณาอนมัุติ/เห็นชอบหลกัสูตร
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 จะเร่ิมเปิดการสอนภาคการศกึษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2555
คณะกรรมการสภาวชิาการ อนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรในการประชมุ คร้ังท่ี  5/2554 เม่ือวันท่ี 24

พฤศจิกายน 2554
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สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ อนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม คร้ังท่ี 11(พิเศษ)/
2554 เม่ือวันท่ี 28 ธันวาคม 2554

7. ความพร้อมในการเผยแพรห่ลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน
ปีการศึกษา 2555

8. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดห้ลังจบการศึกษา
1. นักบริหารด้านการพัฒนาสังคมมืออาชีพท่ีปฏิบัติงานด้านการพัฒนาสังคมและความรับผิดชอบ

ทางสังคม ท้ังในองค์การภาครัฐและองค์การเอกชน
2. อาจารย์และนักวิชาการด้านการบริหารการพัฒนาสังคมและด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องในสถาบัน

การศึกษาระดับอุดมศึกษา
3. บคุลากรในหนว่ยงานราชการหรอืสถานประกอบการทีม่กีารใชค้วามรูด้า้นการพฒันาสงัคม

การวิเคราะห์นโยบาย การวางแผนและการบรหิารการพัฒนาสังคม
4. อาชีพอิสระอ่ืนๆ

9. ปรัชญาและ/หรือวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
9.1 ปรัชญาของหลักสูตร

มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นนักวิชาการ นักวิจัย นักวิเคราะห์และกำหนดนโยบายและการวางแผน
และนักบริหารด้านการพัฒนาสังคมและสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านการบริหารการพัฒนาสังคมอย่างสร้างสรรค์

9.2 วัตถปุระสงคข์องหลกัสูตร
9.2.1 ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาเอกท่ีมีคุณภาพสูงด้านการบริหารการพัฒนาสังคมท่ีพร้อม

ด้วยความสามารถด้านสติปัญญา ความรู้ และทักษะ ท้ังด้านการวิจัย การวิเคราะห์นโยบาย และการวางแผน
การพัฒนาสังคมรวมทั้งมีความคิดสร้างสรรค์ที่จะนำองค์ความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้ในการผลิต
ผลงานทางวิชาการ และในการบริหารการพัฒนาสังคมให้เป็นท่ียอมรับในระดับต่างๆ ต้ังแต่ระดับท้องถ่ิน
 ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับสากล

9.2.2  ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาเอกท่ีมีความรู้และคุณธรรม เพ่ือตอบสนองความต้องการ
ทรัพยากรมนุษย์ ในสาขาการบริหารการพัฒนาสังคมและสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ในการเป็นนักวิชาการ
นักวิจัย ที่ปรึกษา หรือผู้บริหารชั้นนำในหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
ท้ังในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับสากล

9.2.3 สรา้งสมรรถนะดา้นการวจิยัแกน่กัศกึษาใหเ้ปน็ผูน้ำทางวชิาการ ทีส่ามารถสรา้ง
พัฒนาตอ่ยอด และบูรณาการความรู ้เพ่ือนำไปประยกุต์ใช้ในการพฒันาและแกไ้ขปัญหาด้านการบรหิาร
การพัฒนาสังคมในระดับต่างๆ อย่างได้ผลและมีประสิทธิภาพ
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10. ระบบการจัดการศึกษา
เปน็การศกึษาระบบทวภิาค ในปกีารศกึษาหนึง่ๆ แบง่ออกเปน็ 2 ภาคการศกึษาปกต ิโดยหนึง่

ภาคปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และอาจจะเปิดการศึกษาภาคฤดูร้อนเพิ่มเติมใน
แต่ละปีโดยกำหนดระยะเวลาและจำนวนหนว่ยกิตเทียบเคียงได้กับภาคการศึกษาภาคปกติ

11. การดำเนนิการหลกัสูตร
11.1 วัน-เวลาในการดำเนนิการเรยีนการสอน
ภาคการศึกษาท่ี 1 เดือนสิงหาคมถึงเดือนธันวาคม
ภาคการศึกษาท่ี 2 เดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม
ภาคฤดูร้อน เดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม
11.2 คุณสมบติัของผู้เข้าศกึษา

11.2.1 มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดบัดีและความรูค้อมพิวเตอร์ในระดบัใช้ได้ โดยต้อง
เป็นไปตามมาตรฐานท่ีกำหนดโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาการบริหารการ
พัฒนาสังคม ทั้งนี้ ผู้ที่มีความรู้ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนด จะต้องปรับปรุงมาตรฐานความรู้ของตนเอง
ใหไ้ดต้ามหลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรฯ กำหนด มฉิะนัน้ ถือว่าขาดคณุสมบตั ิสำหรบั
ความรู้ภาษาอังกฤษ ผู้สมัครต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ท่ีสถาบันกำหนด

11.2.2 สำเร็จการศึกษาปริญญาโททุกสาขา จากสถาบันการศึกษาในหรือต่างประเทศ
ท่ีได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา (สกอ.)

11.2.3 สำหรับหลักสูตรแบบ 1(1.1)   ต้องมีประสบการณใ์นการทำวจัิย หรือร่วมทำวิจัย
นอกเหนอืจากงานวจัิยท่ีเป็นวิทยานิพนธ์ อย่างน้อย 1 เร่ือง

11.2.4 ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสถาบัน ในการสอบข้อเขียน และ/หรือสอบ
สัมภาษณ์

12. โครงสรา้งหลกัสูตร
12.1 จำนวนหน่วยกิต  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม

แบง่แผนการศกึษาออกเปน็ 2 แบบ คอื แบบ 1(1.1) และ แบบ 2(2.1) โดยมรีายละเอยีดจำนวนหนว่ยกิต
ในแต่ละแผนการศึกษาดังต่ ไปน้ี

แบบ 1 (1.1) เปน็แผนการศกึษาทีเ่นน้การวจัิย โดยนกัศกึษาตอ้งทำวทิยานพินธไ์มน้่อย
กว่า 48 หน่วยกิต และอาจจะมีการเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมได้ ตามคำแนะนำของคณะกรรมการบรหิารหลักสูตร
หรือคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ โดยไม่นับจำนวนหน่วยกิต

แบบ 2 (2.1) เปน็การศกึษาทีเ่นน้การวจิยัและการศกึษารายวชิาเพิม่เตมิ โดยนกัศกึษา
ต้องทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และต้องศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
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12.2 โครงสร้างหรือองค์ประกอบของหลักสูตร

   หมวดวชิา หลกัสูตรแบบ 1 (1.1)             หลกัสตูรแบบ 2 (2.1)
   1. หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน                2 วิชา ไมน่บัหนว่ยกติ             2 วิชา ไมน่บัหนว่ยกติ
   2. หมวดวิชาหลัก                   อาจใหม้กีารเรยีน       6 หนว่ยกติ
   3. หมวดวิชาระเบียบวิธีวิจัย                        เพิ่มเติมโดย       9 หนว่ยกติ
   4. หมวดวิชาเอก               ไมน่บัหนว่ยกติกไ็ด้       9 หนว่ยกติ
   5. สอบวัดคุณสมบัติ                        ต้องสอบให้ผ่านภายใน 2 ปี        ตอ้งสอบใหผ่้านภายใน 2 ปี

นับจากวันข้ึนทะเบยีนเป็นนักศึกษา        หลังจากเรยีนรายวิชาครบ
   6. วิทยานพินธ์     48 หนว่ยกติ    36 หนว่ยกิต

        รวม     48 หนว่ยกิต    60 หนว่ยกิต

12.3 รายวิชา
ก. หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน

เป็นวิชาที่ต้องเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต และไม่นำผลการศึกษามาคำนวณแต้มเฉลี่ย นักศึกษา
จะต้องเรียนวิชาเสริมพ้ืนฐาน ในหมวดวชิาเสริมพ้ืนฐาน ดังน้ี
ภส 4003 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการข้ันสูง 3 หน่วยกิต(ไม่นับหน่วยกิต)
LC 4003 Advanced Integrated English Language Skills Development
ภส 6000 การอ่านและการเขยีนภาษาอังกฤษระดับสูงสำหรับบัณฑิตศึกษา    3 หน่วยกิต(ไม่นับหน่วยกิต)
LC 6000 Advanced Reading and Writing in English for Graduate Studies

หมายเหต ุ 1. การเรยีนการสอนมุง่เนน้การพฒันาทกัษะในการเขยีนบทความทางวชิาการ เปน็
ภาษาอังกฤษ โดยเง่ือนไขในการเรยีนวิชาเสริมพ้ืนฐานภาษาองักฤษให้เป็นไปตามประกาศของสถาบนั

      2. การยกเว้นการเรียนวิชาเสริมพ้ืนฐาน ให้เป็นไปตามประกาศของคณะพฒันาสังคม
และส่ิงแวดล้อม

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 การบริหารการพัฒนาสังคมข้ันสูง 3 หน่วยกิต
SD 8002 Advanced Social Development Administration
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ค. หมวดวิชาระเบียบวิจัย  เป็นวิชาบังคับสำหรับนักศึกษาหลักสูตรแบบ 2 (2.1) มี 3 วิชา 9 หน่วยกิต ได้แก่
พค 8101 ปรัชญาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต
SD 8101 Philosophy of  Social Science
พค 8102 ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ 3 หน่วยกิต
SD 8102 Quantitative Research Methodology
พค 8103 ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 3 หน่วยกิต
SD 8103 Qualitative Research Methodology

ง. หมวดวชิาเอก เปน็วชิาทีก่ำหนดใหน้กัศกึษาหลกัสตูรแบบ 2 (2.1) ตอ้งเลอืกเรยีน จำนวนอยา่งนอ้ย 3
วิชา 9 หน่วยกิต จากแต่ละสาขาวิชาเอกต่อไปน้ี โดยความเห็นชอบของอาจารย์ท่ีปรึกษา

สาขาวิชาเอกเทฤษฎีการพัฒนาและนโยบายการบรหิารการพัฒนาสังคม
พค 8201 รัฐ ประชาคม และการพัฒนาสังคม 3 หน่วยกิต
SD 8201 State, Civil Society and Social Development
พค 8202 เศรษฐกจิพอเพียงในการพฒันาสงัคม 3 หน่วยกิต
SD 8202 Sufficiency Economy Approach in Social Development
พค 8203 มิติทางสังคมและวัฒนธรรมของการพัฒนา 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 สัมมนานโยบายการพฒันาสังคม 3 หน่วยกิต
SD 8207 Seminar in Social Development Policies
พค 8208 สัมมนาการพัฒนาภูมิภาคและท้องถ่ิน 3 หน่วยกิต
SD 8208 Seminar in Regional and Local Development

สาขาวชิาเอกองค์การและการจดัการพฒันาสงัคม
พค 8209 การวิเคราะห์องค์การและสถาบนัทางสังคม 3 หน่วยกิต
SD 8209 Social Organization and Institution Analysis
พค 8210 การประกอบการทางสงัคม 3 หน่วยกิต
SD 8210 Social Entrepreneurship
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พค 8211 ภาวะผู้นำขององค์การทางสังคม  3 หน่วยกิต
SD 8211 Leadership of Social Organization
พค 8212 ความรับผิดชอบทางสังคมขององค์การ 3 หน่วยกิต
SD 8212 Corporate Social Responsibility
พค 8213 สัมมนาวัฒนธรรมองค์การทางสังคม 3 หน่วยกิต
SD 8213 Seminar in Social Organization Culture

นอกจากนี้นักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาต่อไปนี้เป็นรายวิชาในหมวดวิชาเอกเพิ่มเติมได้
ท้ังน้ีโดยความเห็นชอบของอาจารยท่ี์ปรึกษา
พค 8214 การวิพากษ์วรรณกรรมเพ่ือสร้างกรอบแนวคิด 3 หน่วยกิต
SD 8214 Literature Critique for Conceptual Formation
พค 8215 สถิติข้ันสูงสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต
SD 8215 Advanced Statistics for Social Science Research
พค 8216 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 3 หน่วยกิต
SD 8216 Qualitative Data Analysis
พค 8217 การวิจัยและพัฒนาเพ่ือระบุกลุ่มเส่ียง 3 หน่วยกิต
SD 8217 Research and Development of At-Risk People
พค 8218 การสร้างและพัฒนาดัชนีทางจิตวิทยาสังคมเพ่ือการอบรมและพัฒนา 3 หน่วยกิต
SD 8218 Construction and  Development of Psycho-Social Indicators for Training and Development
พค 8219 การสร้างและใชห้ลักฐานทางวชิาการเพ่ือการพัฒนาสังคม 3 หน่วยกิต
SD 8219 Evidence-based  Theory and Practice for Social Development
พค 8220 การศึกษาตามแนวแนะ 3 หน่วยกิต
SD 8220 Directed Studies

ง. หมวดวชิาวิทยานพินธ์
เป็นหมวดวิชาท่ีนักศึกษาต้องทำวิจัยเพ่ือเป็นวิทยานิพนธ์ โดยผู้ท่ีศึกษาในแผนการศึกษา แบบ1(1.1)

ต้องทำวิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต และผู้ท่ีศึกษาในแผนการศึกษา แบบ 2 (2.1) ต้องทำวิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต
ดังต่อไปน้ี
พค 9900 วิทยานพินธ ์(แบบ 1(1.1)) 48 หน่วยกิต
SD 9900 Dissertation (Track 1 (1.1))
พค 9901 วิทยานพินธ ์(แบบ 2(2.1)) 36 หน่วยกิต
SD 9901 Dissertation (Track 2 (2.1))
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12.4 คำอธิบายรายวชิา (Course Description)
(1) หมวดวชิาเสรมิพืน้ฐาน
ภส 4003 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการข้ันสูง 3 หนว่ยกิต
LC 4003 Advanced Integrated English Language Skills Development (ไม่นับหน่วยกิต)

เนือ้หาและกิจกรรมเน้นการบูรณาการทักษะท้ัง 4 ทักษะ คือ การฟัง การพูด การอ่านและการเขียน
ส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนาทกัษะภาษาองักฤษเพ่ือการนำเสนอหนา้ช้ันเป็นกลุ่มย่อยการเขียนสรุปเพ่ือ
จับประเด็นสำคัญ การเขียนรายงานและการวิจัย โดยผู้บรรยายอาจมอบหมายงานกลุ่มตามความเหมาะสม

ภส 6000 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษระดับสูงสำหรับบัณฑิตศึกษา 3 หนว่ยกิต
LC 6000 Advanced Reading and Writing in English for Graduate Studies            (ไม่นับหนว่ยกิต)

ทบทวนกลวิธีที่จำเป็นต่อการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ประกอบด้วยความรู้
ทางด้านโครงสร้างประโยค ศัพท์ท่ัวไปและศัพท์เฉพาะสาขาวชิา ความสัมพันธ์ของเน้ือหาภายในอนุเฉท
และเร่ืองท่ีอ่าน

(2) หมวดวชิาหลกั
พค 8001 ทฤษฎีและวาทกรรมการพัฒนาสังคม 3 หนว่ยกิต
SD 8001 Social Development Theories and Discourses

กำเนิดและพัฒนาการของทฤษฎีและวาทกรรมการพัฒนาสังคมการพัฒนาสังคมและความซับซ้อน
ของการเมือง  ทฤษฎีการพัฒนาสังคมกระแสหลัก ประเด็นใหม่ๆทางสังคม การพัฒนาทางเลือก และแนวคิด
แบบองค์รวม แนวคิดการพัฒนาแบบพหุลักษณ์แนวทางการพัฒนาสังคมท่ีได้รับความนิยมในวงกว้าง

พค 8002 การบริหารการพฒันาสงัคมข้ันสูง 3 หนว่ยกิต
SD 8002 Advanced Social Development Administration

การตรวจสอบแนวทางเชิงทฤษฎีหลักๆเก่ียวกับการบริหารการพัฒนาสังคมเทคนิคและยุทธศาสตร์
การบริหารสำหรับการจัดทำนโยบายและการวางแผนพัฒนาสังคม ความสำเร็จและความล้มเหลวของ
องค์การภาครัฐและองค์การท่ีไม่แสวงหากำไรในการนำนโยบายและแผนงานพฒันาสังคมไปปฏิบัติ

(3) หมวดวชิาระเบยีบวธีิวิจยั
พค 8101 ปรัชญาสังคมศาสตร์ 3 หนว่ยกิต
SD 8101 Philosophy of Social Science

กระบวนทัศน์ นิยาม และองค์ประกอบของปรัชญาสังคมศาสตร์การอภิปรายในหัวข้อท่ีเก่ียวข้อง
กับธรรมชาตินิยม การตีความนิยม พหุนิยม สังคมศาสตร์วิพากษ์ ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลในทาง
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สังคมศาสตร์ ความมีเหตุผล และการอธิบายเชิงโครงสร้างและหน้าที่ ข้อถกเถียงเกี่ยวกับอุปนัยนิยม
ปัจเจกนิยมและองค์รวมนิยม วัตถุประสงค์และค่านิยม ความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญาสังคมศาสตร์
กับแผนงานวิจัย

พค  8102 ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ 3 หนว่ยกิต
SD  8102 Quantitative Research Methodology

ปรัชญา แนวคดิ และกระบวนการของการวจัิยเชิงปริมาณทางสงัคมศาสตร ์ข้ันตอนและเทคนคิ
ต่างๆ ของการดำเนินการวิจัย ซ่ึงครอบคลุมต้ังแต่การกำหนดปัญหาและวัตถุประสงค์ การทบทวนวรรณกรรม
การสร้างกรอบแนวคิด การต้ังสมมติฐาน ประชากรและการสุม่ตัวอย่าง การออกแบบ การพัฒนาเคร่ืองมือ
การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและการตีความโดยใช้สถิติพ้ืนฐานและระดับสูง ตลอดจน
ถึงการจัดทำรายงานการวิจัย

พค  8103 ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 3  หนว่ยกิต
SD  8103 Qualitative Research Methodology

ปรัชญา แนวคิด และวิวัฒนาการของการวิจัยเชิงคุณภาพ การออกแบบการวิจัย กระบวนการ
วิธีการและข้ันตอนของการดำเนนิการวิจัยเชิงคุณภาพ การรวบรวมข้อมูลและเทคนิคต่างๆ ในการรวบรวม
ข้อมูลเชิงคุณภาพ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพและการตีความ ตลอดจนการรายงานผลการวิจัยเชิงคุณภาพ

(4) หมวดวชิาเอก
พค 8201 รัฐ ประชาคม และการพัฒนาสังคม    3  หนว่ยกิต
SD 8201 State, Civil Society and Social Development

ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาคมในการพฒันาสังคม  ทฤษฎีทางรัฐศาสตร์และสังคมวิทยา
เก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐสมัยใหม่กับประชาคมประชาธปิไตยเก่ียวกับสังคม  ขบวนการทางสังคม
ข้อถกเถียงเก่ียวกับแนวคิดว่าด้วยอำนาจ ความชอบธรรมและอธปิไตย และทิศทางของนโยบายสาธารณะ
สำหรับการพัฒนาสังคม

พค 8202 เศรษฐกจิพอเพยีงในการพฒันาสงัคม 3  หนว่ยกิต
SD 8202 Sufficiency Economy Approach in Social Development

ประวัติความเป็นมาเก่ียวกับพัฒนาการของแนวคิด และการวิเคราะห์เน้ือหาของแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงจากมุมมองและสาขาวิชาต่างๆ การประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่าง
ย่ังยืน ท้ังในระดับบุคคล กลุ่มและสังคม รวมท้ังการนำเสนอและการอภปิรายกรณีศึกษาตัวแบบท่ีประสบ
ผลสำเร็จ ท้ังในระดับบุคคล กลุ่ม องค์การและสังคม
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พค 8203 มิติทางสงัคมและวัฒนธรรมของการพฒันา 3  หนว่ยกิต
SD 8203 Social and Cultural Dimensions of Development

แนวคิดและการเปล่ียนกระบวนทัศน์ของการพัฒนา ภาพรวมของธรรมชาติ ภาพลักษณ์ และพลวัต
ของการพฒันา กบัความจรงิของการดอ้ยพัฒนา การสนทนาเชงิวเิคราะหเ์กีย่วกบัความสมัพนัธร์ะหวา่ง
สถาบันทางสงัคม กระบวนการทางสงัคม โครงสร้างทางสงัคมและความเชือ่รวมท้ังค่านิยมหลักเก่ียวกับ
เหตุและผลของการพฒันา โดยเน้นเฉพาะในบรบิทของไทยทีน่ำไปสูก่ารสร้างนโยบายการพฒันาสงัคม

พค 8204 คุณธรรมกับการพัฒนาสังคม 3  หนว่ยกิต
SD 8204 Moral and Social Development

การบรูณาการทฤษฎ ีหลักการ และผลการวจัิยในการสรา้งองคค์วามรูเ้ก่ียวกับคุณธรรมและการ
พัฒนาคุณธรรมในกลุ่มคนประเภทต่างๆ ซ่ึงจำแนกตามอายุและอาชีพการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ท่ีเก่ียวข้อง
ในการพัฒนาบุคคลให้เป็นคนดีท่ีเก่งและมีความสุขของครอบครัว หน่วยงาน และสังคม

พค 8205 ครอบครัวกับการพฒันาสงัคม 3  หนว่ยกิต
SD 8205 Family and Social Development

ทฤษฎี  การวิจัยสหสาขาวชิา และการประยกุต์ใช้เก่ียวข้องบทบาทของครอบครวั ท้ังสาเหตแุละ
ผลกระทบ อิทธิพลโครงสร้างทางสังคม เศรษฐกิจ และการเปล่ียนแปลงทางการเมืองต่อสถาบันครอบครัว
ผลกระทบของสถาบันครอบครัวต่อการพัฒนาคนและสังคมอย่างย่ังยืนการเปรียบเทียบการศึกษาในประเด็น
ท่ีเก่ียวข้องระหว่างสังคมต่างวัฒนธรรม

พค 8206 ทุนทางสงัคมกับการพัฒนา 3  หนว่ยกิต
SD 8206 Social Capital and Development

ประวัติความเป็นมาของแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับทุนทางสังคมความสำคัญของทุนทางสังคม
และปฏิสัมพันธ์กับองค์ประกอบอ่ืนๆในมุมมองของการพฒันา ประโยชน์ของทุนทางสงัคมในการสรา้ง
ความเตบิโตทางเศรษฐกจิ การขจดัความยากจน การจดัการสิง่แวดลอ้ม และการพฒันาการเมอืง รวมทัง้
กรณีศึกษาการประยุกต์ทุนทางสังคมในการพัฒนาในมิติต่างๆ

พค 8207 สัมมนานโยบายการพฒันาสงัคม 3  หนว่ยกิต
SD 8207 Seminar in Social Development Policies

การวิเคราะห์นโยบายการพัฒนาสังคมโดยใช้กรณีศึกษา การอภิปรายเน้นหนักเร่ืองกระบวนการ
ของนโยบายพัฒนาสังคม เน้ือหาของนโยบายพฒันาสังคม แรงผลักดันทางสังคม การเมือง และเศรษฐกจิ
ท่ีมีอิทธิพลต่อนโยบายการพัฒนาสังคม
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พค 8208 สัมมนาการพฒันาภมิูภาคและทอ้งถิน่ 3  หนว่ยกิต
SD 8208 Seminar in Regional and Local Development

ทฤษฎ ีแนวคดิ นโยบาย ยุทธศาสตร ์แผน และรปูแบบในการบรหิารและจดัการพฒันาภมูภิาค
และท้องถ่ิน ความสัมพันธ์พิเศษระหว่างหน่วยงานเก่ียวกับการบริหารจัดการบทบาทของภาคและองคก์าร
เอกชนในการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ  การเปรียบเทียบกรณีศึกษาในประเทศไทยกับ
กรณีศึกษาจากต่างประเทศ

พค 8209 การวเิคราะหอ์งคก์ารและสถาบนัทางสงัคม 3  หนว่ยกิต
SD 8209 Social Organization and Institution Analysis

ธรรมชาติและทฤษฎีองค์การและสถาบันทางสังคม การสร้างสถาบันทางสังคม และการจัดระบบ
สถาบัน กระบวนการทีเ่ก่ียวกับสถาบันองค์การและสถาบนั เครือข่ายและสถาบัน  ขบวนการและองคก์าร
ทางสังคม ภาวะผู้นำสถาบัน

พค 8210 การประกอบการทางสงัคม 3  หนว่ยกิต
SD 8210 Social Entrepreneurship

แนวคิด ทฤษฎีและกระบวนการของการประกอบการทางสงัคมแนวคิดการประกอบการทางสังคม
และแผนธุรกิจ การวัดมูลค่าทางสังคม การระดมทุนเพื่อการประกอบการ การตลาดและการออกตัว
การเติบโตและการบรรลุเป้าหมาย

พค 8211 ภาวะผูน้ำขององคก์ารทางสงัคม 3  หนว่ยกิต
SD 8211 Leadership of Social Organization

ทฤษฎีภาวะผู้นำ การวิจัยท่ีเก่ียวข้องและการประยุกต์ใช้ ทฤษฎีเชิงคุณลักษณะ ทฤษฎีเชิงพฤติกรรม
ทฤษฎีเชิงสถานการณ ์ตัวแบบภาวะผูน้ำเต็มขอบเขต ภาวะผู้นำเชิงวิสัยทัศน์ การพัฒนาภาวะผูน้ำ และผล
กระทบของภาวะผู้นำต่อสมาชิก องค์การและสังคม

พค 8212 ความรับผิดชอบทางสงัคมขององคก์าร 3  หนว่ยกิต
SD 8212 Corporate Social Responsibility

แนวคิด หลักการและการปฏิบัติท่ีเก่ียวข้องกับความรับผิดชอบทางสังคมขององค์การและบรรษัท
การเปรยีบเทียบการดำเนนิการดา้นความรบัผิดชอบทางสงัคมในองคก์ารต่างๆ   การวิเคราะหก์รณีศึกษา
และการศึกษาดูงานองค์การที่มีโครงการความรับผิดชอบทางสังคม การฝึกปฏิบัติการวางแผนการ
พัฒนาสังคม
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พค 8213 สัมมนาวัฒนธรรมองคก์ารทางสงัคม 3  หนว่ยกิต
SD 8213 Seminar in Social Organization Culture

การอภิปรายเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์การทางสังคม ซึ่งครอบคลุมเรื่อง วัฒนธรรมของสังคม
การสร้างทฤษฎีเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์การทางสังคม โครงสร้างองค์การทางสังคมและประสิทธิผล
ภาวะผู้นำและโครงสร้างองค์การ และการศึกษาเปรียบเทียบวัฒนธรรมองค์การ

พค 8214 การวิพากษ์วรรณกรรมเพ่ือสร้างกรอบแนวคิด 3  หนว่ยกิต
SD 8214 Literature Critique for Conceptual Formation

แนวทาง หลักการ และเทคนคิการวิเคราะห์วิจารณ์รายงานการวจัิยและบทความวชิาการ ท้ังด้าน
การวิจัยเชิงปริมาณและการวจัิยเชิงคุณภาพ การรวบรวมองคค์วามรู้และการนำผลการวจัิยท่ีน่าเช่ือถือไป
ประยุกต์ใช้  เทคนคิและวธีิการประมวลเอกสารเพือ่กำหนดกรอบความคดิในการวจัิย การเสนอนโยบาย
และการจัดการพัฒนา

พค 8215 สถติิข้ันสงูสำหรบัการวจัิยทางสงัคมศาสตร์ 3  หนว่ยกิต
SD 8215 Advanced Statistics for Social Science Research

หลักการ และแนวคดิการใช้สถิติในการวิจัยทางสังคมศาสตร ์สถิติข้ันสูง และการประยกุต์ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยทางสังคมศาสตร ์โดยเน้นหนักการวิเคราะห์องค์ประกอบ การวิเคราะห์ความ
แปรปรวน การวิเคราะห์การถดถอย การวิเคราะห์เส้นทางและสมการเชิงโครงสร้าง รวมทั้งการใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ทางสถิติ

พค 8216 การวเิคราะหข้์อมูลเชิงคุณภาพ 3  หนว่ยกิต
SD 8216 Qualitative Data Analysis

หลักการ วิธกีาร และเทคนคิตา่งๆในการวเิคราะหข์อ้มลูเชงิคณุภาพ กระบวนการและขัน้ตอน
ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ซ่ึงครอบคลุมการกำหนดรหัสเพ่ือจำแนกข้อมูล การเช่ือมโยงและบูรณาการ
ข้อมูลเพ่ือสร้างข้อเสนอเชิงแนวคิดและทฤษฎี หรืออธิบายปรากฏการณ์ท่ีศึกษารวมท้ังการใช้คอมพิวเตอร์
ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ

พค 8217  การวจัิยและพฒันาเพือ่ระบกุลุ่มเส่ียง 3  หนว่ยกิต
SD 8217  Research and Development of At-Risk People

การรวบรวมองค์ความรู้จากทฤษฎีและผลการวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการระบุประเภทของบุคคลกลุ่มเส่ียง
ด้านจิตและพฤติกรรม การประยุกต์ใช้ผลการวิจัยขั้นสูง เพื่อบ่งชี้ปัจจัยปกป้องหรือเสริมสร้างบุคคล
กลุม่เสีย่ง อันจะชว่ยบรรเทาหรอืขจดัปญัหาบคุคล หนว่ยงาน และสงัคม เชน่ ความลม้เหลวในการเรยีน
หรือการทำงาน ความไร้จริยธรรม ความอยู่ดีมีสุขน้อย หรือ อาชญากรรม เป็นต้น
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พค 8218 การสร้างและพฒันาดัชนีทางจิตวิทยาสังคมเพ่ือการอบรมและพฒันา 3  หนว่ยกิต
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 การสร้างและใชห้ลักฐานทางวชิาการเพือ่การพัฒนาสงัคม 3  หนว่ยกิต
SD  8219 Evidence-based  Theory and Practice for Social Development

การประมวลองคค์วามรูท้ีเ่กีย่วกบัประวตัคิวามเปน็มา ทฤษฎ ีหลักการ และผลการวจิยัขัน้สงูที่
พิสูจน์ประสิทธิผลของการพัฒนาบุคคลและสงัคม แนวทางใหมท่ี่งานวิจัยและงานพฒันาต้องดำเนนิการ
ควบคู่กันไป การใช้องค์ความรู้และการวิจัยมาช้ีนำการพัฒนาและการปรบัปรุงโครงการพัฒนาสังคมตาม
เง่ือนไขท่ีพบจากงานวิจัย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลของโครงการพัฒนาสังคม

พค 8220 การศึกษาตามแนวแนะ 3  หนว่ยกิต
SD 8220 Directed Studies

การศึกษาในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงเป็นการเฉพาะ ซ่ึงเป็นประโยชน์แก่การทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
แต่ละคน โดยมีอาจารย์ผู้หนึ่งรับผิดชอบดูแลและให้คำแนะนำ ทั้งนี้ต้องผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

(5) หมวดวชิาวทิยานพินธ์
พค 9900 วิทยานพินธ ์(แบบ 1 (1.1)) 48  หนว่ยกิต
SD 9900 Dissertation (Track 1(1.1))

การค้นคว้าวิจัยในหัวข้อท่ีสนใจเก่ียวกับการพัฒนาสังคมและการบริหารการพัฒนาสังคม ภายใต้
การปรกึษาของอาจารยท่ี์ปรึกษาอยา่งใกลชิ้ด โดยนักศึกษาทกุคนตอ้งมีการนำเสนอหวัข้อ รายงานความ
ก้าวหน้าและสอบป้องกันวิทยานิพนธ์

พค 9901 วิทยานพินธ ์(แบบ 2(2.1)) 36  หนว่ยกิต
SD 9901 Dissertation (Track 2(2.1))

การค้นคว้าวิจัยในหัวข้อท่ีสนใจเก่ียวกับการพัฒนาสังคมและการบริหารการพัฒนาสังคม ภายใต้
การปรึกษาของอาจารย์ท่ีปรึกษาอย่างใกล้ชิดรวมถึงการศึกษารายวิชาภาคทฤษฎีตามท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษาเห็นสมควร
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการส่ิงแวดล้อม
หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2554

1. ช่ือหลักสูตร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการส่ิงแวดล้อม
Doctor of Philosophy Program in Environmental Management

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการส่ิงแวดล้อม)
Doctor of Philosophy (Environmental Management)
ปร.ด. (การจัดการส่ิงแวดล้อม)
Ph.D. (Environmental Management)

3. วิชาเอกหรือความเช่ียวชาญเฉพาะหลกัสูตร
ไม่มี

4. จำนวนหนว่ยกิตทีเ่รียนตลอดหลกัสตูร
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 ภาษาท่ีใช้  ภาษาไทยและภาษาองักฤษ
5.3 การรับนักศึกษา  รับท้ังนักศึกษาไทยและตา่งชาติ
5.4 ความร่วมมือกับสถาบนัอ่ืน  เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบนัท่ีจัดการเรยีนการสอนโดยตรง

แต่มีความร่วมมือทางด้านวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาท้ังภายในและต่างประเทศ
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

6. สถานภาพของหลกัสูตรและการพจิารณาอนมัุติ/เห็นชอบหลกัสูตร
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 เปิดการสอนภาคการศกึษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2555
คณะกรรมการสภาวชิาการ อนมุตั/ิเหน็ชอบหลกัสตูรในการประชมุ ครัง้ที ่5/2554 เมือ่วันที ่24

พฤศจิกายน 2554



38          หลักสตูรสถาบนับณัฑติพัฒนบรหิารศาสตร์

7. ความพร้อมในการเผยแพรห่ลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน
ปีการศึกษา 2555

8. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดห้ลังจบการศึกษา
8.1 นักบริหารมืออาชีพท่ีปฏิบัติงานในภาครฐัและเอกชน
8.2 อาจารย์และนักวิชาการด้านการจัดการส่ิงแวดล้อม
8.3 บุคลากรในหน่วยงานราชการหรือสถานประกอบการที่มีการใช้ความรู้ด้านการจัดการ

ส่ิงแวดล้อม การวิเคราะห์นโยบาย การวางแผนและจัดการส่ิงแวดล้อม
8.4 อาชีพอิสระอ่ืนๆ

9. ปรัชญาและ/หรือวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
9.1 ปรัชญาของหลกัสตูร มุง่ผลติบณัฑติใหเ้ปน็นกัวจิยั และนกัวเิคราะหแ์ละกำหนดนโยบาย

การวางแผนและการจัดการส่ิงแวดล้อมเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านการจัดการส่ิงแวดล้อมอย่างบูรณาการ
และสร้างสรรค์

9.2 วัตถปุระสงค์
9.2.1 ผลิตบุคลากรท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการส่ิงแวดล้อม ให้มีทักษะท้ังด้านการวิจัย และ

การวิเคราะห์นโยบาย วางแผนและการจัดการส่ิงแวดล้อม โดยมีแนวคิดสร้างสรรค์ และมีภาวะผู้นำเพ่ือนำ
ไปสู่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตในระดับภูมิภาค
ในระดับประเทศ และระดับท้องถ่ินท่ีย่ังยืน

9.2.2 สร้างบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่มีความรู้และคุณธรรมและมีประสบการณ์การ
ทำงานในดา้นการวจิยั การวเิคราะหน์โยบาย วางแผนและการจดัการสิง่แวดลอ้ม เพือ่ตอบสนองความ
ต้องการขององคก์รต่างๆ ในระดับภูมิภาค ในระดับประเทศ และระดับท้องถ่ิน

9.2.3 สรา้งสมรรถนะดา้นการวจิยัแกน่กัศกึษาใหเ้ปน็ผูน้ำทางวชิาการทีส่ามารถสรา้ง
พัฒนาตอ่ยอด ประสานองคค์วามรู ้เพือ่นำไปประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาและแกไ้ขปญัหาดา้นการจดัการ
ส่ิงแวดล้อม ของภูมิภาค ประเทศ ท้องถ่ิน และองค์กร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

9.2.4 เพ่ิมขีดความสามารถในการแขง่ขันของประเทศไทย ด้วยการผลิตบุคลากรด้านการ
จัดการสิ่งแวดล้อมที่มีศักยภาพในการวิเคราะห์และสังเคราะห์สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม การพัฒนา
มาตรฐานส่ิงแวดล้อม คุณภาพชีวิต และการพัฒนาท่ีย่ังยืน มีวิสัยทัศน์ในการวางแผนและการจัดการส่ิงแวดล้อม

10. ระบบการจัดการศึกษา
เป็นการศึกษาระบบทวิภาค ปีการศึกษาหน่ึงๆ แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติโดยหน่ึงภาคปกติ

มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และอาจเปิดการศึกษาภาคฤดูร้อนที่กำหนดระยะเวลา
และจำนวนหน่วยกิต เทียบเคียงได้กับภาคการศึกษาภาคปกติ
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11. การดำเนนิการหลกัสูตร
11.1 วัน-เวลาในการดำเนนิการเรยีนการสอน

เร่ิมจัดการเรียนต้ังแต่ภาค 1 ปีการศึกษา 2555
ภาคการศึกษาท่ี 1 เดือนสิงหาคมถึงเดือนธันวาคม
ภาคการศึกษาท่ี 2 เดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม
ภาคฤดูร้อน เดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม

11.2 คุณสมบติัของผู้เข้าศกึษา
11.2.1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททุกสาขาจากสถาบันการศึกษาในหรือต่างประเทศ

ท่ีได้รับการรบัรองจากสำนกังานคณะกรรมการการอดุมศึกษา (สกอ.) และมปีระสบการณใ์นการทำวจัิย
หรือร่วมทำวจิยัไมน่อ้ยกวา่ 1 เรือ่งหรอืมปีระสบการณใ์นการทำงานในสาขาทีเ่กีย่วขอ้งกบัสิง่แวดลอ้ม
ไม่น้อยกว่า 1 ปี สำหรับหลักสูตรแบบ 1(1.1)

11.2.2 สำเรจ็การศกึษาปรญิญาโททกุสาขาจากสถาบนัการศกึษาในหรอืต่างประเทศที่
ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา (สกอ.) สำหรับหลักสูตรแบบ  2(2.1)

11.2.3 สำเรจ็การศกึษาปรญิญาตรทีกุสาขาจากสถาบนัการศกึษาในหรอืตา่งประเทศที่
ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และได้รับเกียรตินิยมหรือมีประสบการณ์
การทำงานไมน้่อยกว่า 1 ปี  สำหรับหลักสูตรแบบ 2(2.2)

11.2.4 มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับดีตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนด
11.2.5 ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนด

12. โครงสรา้งหลกัสูตร
12.1 จำนวนหนว่ยกิต

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรมีดังน้ี
48 หน่วยกิต สำหรับหลักสูตรแบบ 1(1.1)
57 หน่วยกิต สำหรับหลักสูตรแบบ 2(2.1)
81 หน่วยกิต สำหรับหลักสูตรแบบ 2(2.2)

แบบ 1(1.1) เปน็แผนการศกึษาทีเ่นน้การวจิยัโดยมกีารทำวทิยานพินธไ์มน่อ้ยกวา่ 48 หนว่ยกติ
และอาจมีการเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมก็ได้ โดยไม่นับหน่วยกิต

แบบ 2(2.1) เปน็การศกึษาทีเ่นน้การวจิยัและการศกึษารายวชิาเพิม่เตมิ โดยตอ้งทำวทิยานพินธ์
ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต

แบบ 2(2.2) เป็นการศึกษาท่ีเรียนในระดับปริญญาโทและเอกโดยมีการทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า
48 หน่วยกิตและศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
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12.2 โครงสร้างหรือองค์ประกอบของหลักสูตร

หมวดวิชา           หลกัสตูรแบบ 1(1.1)       หลกัสตูรแบบ 2(2.1)     หลกัสูตรแบบ 2(2.2)
                    ป.เอก              ป.โท - เอก

  1. หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน        -        2 วิชา ไมน่บัหนว่ยกติ    2 วิชา ไม่นับหน่วยกิต
  2. หมวดวิชาพ้ืนฐาน            อาจใหม้กีารเรยีน            12 หนว่ยกติ

         อาจให้มีการเรียน                 เพิ่มเติมโดยไม่นับ
             หน่วยกิตก็ได้                        หน่วยกิตก็ได้

  3. หมวดวิชาหลัก         เพิ่มเติมโดยไม่นับ                        6 หน่วยกิต              6 หน่วยกิต
  4. หมวดวิชาระเบียบวิธีวิจัย                                                 6 หน่วยกิต                         6 หน่วยกิต
  5. หมวดวิชาเอก                 9 หน่วยกิต              9 หน่วยกิต
  6. สอบวัดคุณสมบัติ       ตอ้งสอบใหผ่้านภายใน    ตอ้งสอบใหผ่้านภายใน  ตอ้งสอบใหผ่้านภายใน

            2 ปี  นับจากวันขึ้น            2 ปหีลังจากเรยีน              2 ปหีลังจากเรยีน
        ทะเบยีนเปน็นกัศกึษา               รายวิชาครบ              รายวชิาครบ

  7. วิทยานพินธ/์ดษุฎนีพินธ ์          48 หนว่ยกติ                36 หนว่ยกติ             48 หนว่ยกติ
     รวม                               48 หน่วยกิต                57 หน่วยกิต             81 หนว่ยกิต

12.3 รายวิชา
ก. หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน สำหรับนักศึกษาหลักสูตรแบบ  2(2.1) และ 2(2.2) เป็นวิชาไม่นับหน่วยกิตและ
ไม่นำผลการศึกษามาคำนวณแต้มเฉล่ีย นักศึกษาจะต้องเรียนวิชาเสริมพ้ืนฐาน ในหมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน ดังน้ี
รหัส ช่ือวิชา หน่วยกิต
ภส 4003 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการข้ันสูง 3 (ไม่นับหน่วยกิต)
LC 4003 Advanced Integrated English Language Skills Development
ภส 6000 การอ่านและการเขยีนภาษาอังกฤษระดับสูงสำหรับบัณฑิตศึกษา      3 (ไม่นับหน่วยกิต)
LC 6000 Advanced Reading and Writing in English for Graduate Studies

หมายเหตุ
1. การเรยีนการสอนมุง่เนน้การพฒันาทกัษะในการเขยีนบทความทางวชิาการเปน็ภาษาองักฤษ

โดยเง่ือนไขในการเรยีนวิชาเสริมพ้ืนฐานภาษาองักฤษให้เป็นไปตามประกาศของสถาบนั
2. การยกเว้นการเรียนวิชาเสริมพ้ืนฐานให้เป็นไปตามประกาศของสถาบนั
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ข. หมวดวิชาพ้ืนฐาน สำหรับนักศึกษาหลักสูตรแบบ 2(2.2) มี 4 วิชา 12 หน่วยกิต ได้แก่
รหัส ช่ือวิชา หน่วยกิต
สว 5101 นิเวศวิทยาและจริยธรรมส่ิงแวดล้อม 3 หน่วยกิต
EN 5101 Ecology and Environmental Ethics
สว 5102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม 3 หน่วยกิต
EN 5102 Environmental Science and Technology
สว 5103 นโยบาย การวางแผน และการประเมินผลด้านส่ิงแวดล้อม 3 หน่วยกิต
EN 5103 Environmental Policy, Planning and Evaluation
สว 5104 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติด้านส่ิงแวดล้อม 3 หน่วยกิต
EN 5104 Environmental Research Methodology and Statistics

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจพิจารณาให้นักศึกษาในหลักสูตรแบบ 1(1.1) และ 2(2.1)
เรียนรายวิชาในหมวดวิชาพ้ืนฐานเพ่ิมเติมเป็นการเฉพาะรายโดยไมนั่บหน่วยกิต ตามความเหมาะสม

ค. หมวดวชิาหลกั เป็นวิชาบังคับสำหรับนักศึกษาหลักสูตรแบบ 2 (2.1) และ 2(2.2) มี 2 วิชา 6 หน่วยกิต ได้แก่
รหัส ช่ือวิชา หน่วยกิต
สว 6101 หลักการจัดการส่ิงแวดล้อม 3 หน่วยกิต
EN 6101 Principle of Environmental Management
สว 6102 การจัดการส่ิงแวดล้อมข้ันประยุกต์ 3 หน่วยกิต
EN 6102 Applied Environmental Management

ง. หมวดวิชาระเบียบวิธีวิจัย เป็นวิชาบังคับสำหรับนักศึกษาหลักสูตรแบบ 2 (2.1) มี 2 วิชา 6 หน่วยกิต
รหัส ช่ือวิชา หน่วยกิต
สว 6201 ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ 3 หน่วยกิต
EN 6201 Quantitative Research Methodology
*สว 6202 ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 3 หน่วยกิต
EN 6202 Qualitative Research Methodology
*สว 6203 การออกแบบการวิจัยเชิงทดลอง 3 หน่วยกิต
EN 6203 Experimental Research Design
*เลือกเพยีง 1 วิชา
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จ. หมวดวชิาเอก เป็นวิชาท่ีกำหนดให้นักศึกษาหลักสูตรแบบ 2 (2.1)  และ 2(2.2) ต้องเรียน 3 วิชา 9 หน่วยกิต
(เรียนอย่างน้อย 2 วิชาในสาขาวิชาเอกและเรียนอีก 1 วิชาในสาขาวิชาเอกใดก็ได้ตามคำแนะนำของ
อาจารย์ท่ีปรึกษา)

สาขาวิชาเอกการบริหารและพัฒนาส่ิงแวดล้อม (Environmental Management and Development)
รหัส ช่ือวิชา หน่วยกิต
สว 7101 กฎหมายส่ิงแวดล้อมและองค์การ 3 หน่วยกิต
EN 7101 Environmental Laws and Organizations
สว 7102 การบริหารโครงการเพ่ือความย่ังยืน 3 หน่วยกิต
EN 7102  Project Management for Sustainability
สว 7103 เศรษฐศาสตร์ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 3 หน่วยกิต
EN 7103 Environmental and Natural Resources Economics
สว 7104 เศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์ในการจัดการส่ิงแวดล้อม 3 หน่วยกิต
EN 7104 Sufficiency Economy Approach in Environmental Management
สว 7105 การจัดการทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ 3 หน่วยกิต
EN 7105 Biodiversity Resource Management
สว 7106 การจัดการและอนุรักษ์พลังงาน 3 หน่วยกิต
EN 7106 Energy Conservation and Management
สว 7107 การจัดการส่ิงแวดล้อมเมืองและชุมชน 3 หน่วยกิต
EN 7107 Urban and Community Environmental Management
สว 7108 การจัดการอนามัยส่ิงแวดล้อม 3 หน่วยกิต
EN 7108 Environmental Health Management
สว 7109 เกษตรและการจัดการส่ิงแวดล้อม 3 หน่วยกิต
EN 7109 Agriculture and Environmental Management
สว 7110 โลกาภิบาลส่ิงแวดล้อม

3 หน่วยกิต
EN 7110 Global Environmental Governance

สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการจัดการส่ิงแวดล้อม (Environmental Management
Science and Technology)
รหัส ช่ือวิชา หน่วยกิต
สว 7201 เทคโนโลยีสารสนเทศส่ิงแวดล้อม 3 หน่วยกิต
EN 7201 Environmental Information Technology
สว 7202 การจัดการการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 3 หน่วยกิต



หลักสตูรปรชัญาดษุฎบัีณฑติ  สาขาวชิาการจดัการสิง่แวดลอ้ม          43

EN 7202 Climate Change Management
รหัส ช่ือวิชา หน่วยกิต
สว 7203 มลพิษทางอากาศและการจัดการ 3 หน่วยกิต
EN 7203 Air Pollution and Management
สว 7204 เทคโนโลยีสะอาด 3 หน่วยกิต
EN 7204 Clean Technology
สว 7205 การจัดการอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศ 3 หน่วยกิต
EN 7205 Eco-Industrial Management

สาขาวิชาเอกการวิเคราะห์และประเมินด้านส่ิงแวดล้อม (Environmental Analysis and Assessment)
รหัส ช่ือวิชา หน่วยกิต
สว 7301 การศึกษาความเปน็ไปได้และการประเมนิผลกระทบของโครงการพฒันา      3 หน่วยกิต
EN 7301  Development Project Feasibility Study and Impact Assessment
สว 7302 การประเมินผลกระทบทางทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 3 หน่วยกิต

ของห่วงโซ่อุปทานของผลิตภัณฑ์
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 การประเมินด้านส่ิงแวดล้อม 3 หน่วยกิต
EN 7304  Environmental Assessment
สว 7305 การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ 3 หน่วยกิต
EN 7305 Environmental and Health Impact Assessment
สว 7306 การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ 3 หน่วยกิต
EN 7306 Life Cycle Assessment
สว 7307 การจัดการความเส่ียงด้านส่ิงแวดล้อม 3 หน่วยกิต
EN 7307 Environmental Risk Management

สาขาวิชาเอกการจัดการสิ่งแวดล้อมเชิงสังคมและธุรกิจ (Social and Business Aspects in
Environmental Management)
รหัส ช่ือวิชา หน่วยกิต
สว 7401 การจัดการความขัดแย้งทางส่ิงแวดล้อม 3 หน่วยกิต
EN 7401 Environmental Conflict Management
สว 7402 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการส่ิงแวดล้อม 3 หน่วยกิต
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EN 7402 Public Participation in Environmental Management
รหัส ช่ือวิชา หน่วยกิต
สว 7403 ความรับผิดชอบต่อสังคม 3 หน่วยกิต
EN 7403 Social Responsibility
สว 7404 เศรษฐศาสตร์การบริหารธุรกิจส่ิงแวดล้อม 3 หน่วยกิต
EN 7404 Environmental Managerial Economics
สว 7405 ธุรกิจสีเขียว 3 หน่วยกิต
EN 7405 Green Business
สว 7406 มาตรฐานระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม 3 หน่วยกิต
EN 7406 Environmental Management System Standards

นักศกึษาสามารถเรยีนวิชาตอ่ไปนีเ้ปน็รายวชิาในหมวดวชิาเอกได ้ท้ังนีโ้ดยความเหน็ชอบของ
อาจารย์ท่ีปรึกษา
รหัส ช่ือวิชา หน่วยกิต
สว 8000 สัมมนาการจัดการส่ิงแวดล้อม 3 หน่วยกิต
EN 8000 Environmental Management Seminar
สว 8001 หัวข้อพิเศษในการจัดการส่ิงแวดล้อม 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 ช่ือวิชา หน่วยกิต
สว 9900 วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต
EN 9900 Dissertation
สว 9901 วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต
EN 9901 Dissertation
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12.4 คำอธิบายรายวชิา
หมวดวชิาเสรมิพ้ืนฐาน
ภส 4003 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการข้ันสูง 3 (ไม่นบัหนว่ยกิต)
LC 4003 Advanced Integrated English Language Skills Development

การบูรณาการทักษะท้ัง 4 ทักษะ คือ การฟัง การพูด การอ่านและการเขียน โดยเน้นทักษะการเขียน
 การพัฒนาทักษะการนำเสนอ การเขียนสรุปเพ่ือจับประเด็นสำคัญ การเขียนรายงานการวจัิย

ภส 6000 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษระดับสูงสำหรับบัณฑิตศึกษา    3 (ไม่นบัหนว่ยกิต)
LC 6000 Advanced Reading and Writing in English for Graduate Studies

ทบทวนกลวิธีท่ีจำเป็นต่อการอ่านและการเขยีนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการประกอบดว้ยความรู้ทาง
ดา้นโครงสรา้งประโยค ศพัทท์ัว่ไปและศพัทเ์ฉพาะสาขาวชิา ความสมัพนัธข์องเนือ้หาภายใน  อนเุฉท
และเร่ืองท่ีอ่าน

หมวดวชิาพืน้ฐาน
สว 5101 นเิวศวทิยาและจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม 3 หนว่ยกิต
EN 5101 Ecology and Environmental Ethics

ทฤษฎีและพัฒนาการของระบบนิเวศ การพึ่งพาในห่วงโซ่อาหาร แหล่งพลังงาน บทบาทของ
ส่ิงมีชีวิตต่อระบบนิเวศในการขยายตัวและการสร้างความม่ันคงของส่ิงมีชีวิตบทบาทของความหลากหลาย
ทางชีวภาพในการรักษาความมั่นคงของระบบนิเวศ ความสามารถในการรองรับและการพังทลายของ
ระบบนิเวศ อุดมการณ์ ปรัชญาและจริยธรรมทางส่ิงแวดล้อม วาทกรรมการพัฒนา การเปล่ียนแปลงแนวคิด
การพัฒนาตามยุคสมัย การพัฒนาท่ีย่ังยืน ธรรมาภิบาลส่ิงแวดล้อม

สว 5102 วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยสีิง่แวดลอ้ม 3 หนว่ยกิต
EN 5102 Environmental Science and Technology

ความรูพ้ื้นฐานเกีย่วกบัศาสตรด์า้นสิง่แวดลอ้ม ปญัหาดา้นสิง่แวดลอ้มและทรพัยากรธรรมชาติ
สาเหตุและผลกระทบ แนวทางและเทคโนโลยใีนการจดัการ ได้แก่ การจัดการน้ำเสียและเทคโนโลย ีการ
จัดการมลพิษทางอากาศและเทคโนโลยี การจัดการขยะและของเสียอันตรายและเทคโนโลยี เทคโนโลยีสะอาด
เทคโนโลยอ่ืีนๆ การออกแบบเครือ่งมอืและระบบ เกณฑก์ารเลอืกเครือ่งมอืและเทคโนโลยทีีเ่หมาะสม

สว 5103 นโยบาย การวางแผน และการประเมนิผลดา้นสิง่แวดลอ้ม 3 หนว่ยกิต
EN 5103 Environmental Policy, Planning and Evaluation

ทฤษฎีเกี่ยวกับนโยบาย การวางแผน และการประเมินผล การกำหนดและวิเคราะห์นโยบาย
นโยบายส่ิงแวดล้อมขององค์การมุ่งหวังกำไรและไม่มุ่งหวังกำไร นโยบายส่ิงแวดล้อมภาครัฐการวางแผน



46          หลักสตูรสถาบนับณัฑติพัฒนบรหิารศาสตร์

และการวางแผนกลยุทธ์ส่ิงแวดล้อม การวิเคราะห์แผนและโครงการ การติดตามตรวจสอบและประเมนิผล
นโยบายและแผนส่ิงแวดล้อม

สว 5104 ระเบยีบวธีิวิจยัและสถติดิา้นสิง่แวดลอ้ม 3 หนว่ยกิต
EN 5104 Environmental Research Methodology and Statistics

แนวคิด จุดมุ่งหมายและประเภทของการวจัิย การวิจัยในงานด้านการจัดการส่ิงแวดล้อม ข้ันตอน
การวิจัย การกำหนดปญัหาและประเดน็การวิจัย วัตถุประสงค ์การทบทวนวรรณกรรม การกำหนดกรอบ
แนวคิดและสมมตฐิาน ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง การออกแบบการวจัิยและเคร่ืองมือเก็บรวบรวมข้อมูล
การตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือเก็บรวบรวมข้อมูล เทคนิคการเกบ็รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
คณุภาพ การวเิคราะหข์อ้มลูเชงิปรมิาณ สถติิเชงิพรรณนาและเชงิคณุอนมุาน การประยกุตใ์ช้โปรแกรม
สำเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล เทคนิคการนำเสนอข้อมูล การอภิปรายผล การเขียนรายงานการวิจัย

หมวดวิชาหลัก
สว 6101 หลักการจดัการสิง่แวดลอ้ม 3 หนว่ยกิต
EN 6101 Principle of Environmental Management

ความเปน็มา แนวความคดิ และหลกัการของการจดัการสิง่แวดล้อม ธรรมชาตขิองระบบนเิวศ
ของโลก ความสัมพันธ์ของส่ิงแวดล้อมกับมนุษย์ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และผลกระทบของการพฒันา
ต่อระบบส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาต ิทฤษฎีและหลักการบรหิารจัดการ การประยุกต์ทฤษฎีด้าน
การบริหารจัดการกับการจัดการส่ิงแวดล้อม

สว 6102 การจดัการสิง่แวดลอ้มข้ันประยกุต์ 3 หนว่ยกิต
EN 6102 Applied Environmental Management

ความรู้ ทัศนคติ และความเข้าใจมิติของการจัดการส่ิงแวดล้อม การจัดการส่ิงแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์
เคร่ืองมือในการจัดการส่ิงแวดล้อมท่ีสำคัญ ได้แก่ เคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์ สังคม เทคโนโลยี การประเมิน
และมาตรฐานต่างๆ การจัดการสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยและต่างประเทศการพัฒนากรอบแนวคิด
ในการจัดการส่ิงแวดล้อมระดับชาติและระดับโลก

หมวดวชิาระเบยีบวิธีวิจัย
สว 6201 ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ 3 หนว่ยกิต
EN 6201 Quantitative Research Methodology

ปรัชญาและแนวคิดการวิจัยเชิงปริมาณ การประยุกต์การวิจัยเชิงปริมาณกับการวิจัยด้านการจัดการ
สิง่แวดลอ้ม ขัน้ตอนและเทคนคิตา่งๆ ของการดำเนนิการวจิยัดา้นสิง่แวดลอ้ม โดยครอบคลมุตัง้แตก่าร
กำหนดประเดน็ปัญหา การทบทวนวรรณกรรม ตัวแปรและกรอบแนวคดิ สมมตฐิาน ประชากรและการ
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สุม่ตวัอย่าง การออกแบบเครือ่งมอืการเกบ็รวบรวมขอ้มลู การรวบรวมขอ้มลูเชงิปรมิาณ การวเิคราะห์
ข้อมูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนาและเชงิอนมุาน และสถติิข้ันสงู เช่น เทคนคิการหาความสมัพันธร์ะหว่าง
ตัวแปร 2 ตัว (Bivariate Analysis) และตวัแปรมากกวา่ 2 ตัว (Multivariate Analysis) การอภปิรายผลเชงิ
ปริมาณ และการเขียนรายงานวิจัยเชิงปริมาณ

สว 6202 ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 3 หนว่ยกิต
EN 6202 Qualitative Research Methodology

ปรัชญาและวิวัฒนาการของการวจัิยเชิงคุณภาพ การประยุกต์การวิจัยเชิงคุณภาพกับการวิจัยด้าน
การจัดการส่ิงแวดล้อม ข้ันตอนการทำวิจัยเชิงคุณภาพ  การออกแบบการวิจัย การรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ
เช่น การวิจัยเอกสาร การสังเกตการณ์ การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก การประชุมระดมสมอง การสนทนากลุม่
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพและการตคีวาม และการเขยีนรายงานวิจัยเชิงคุณภาพ

สว 6203 การออกแบบการวจัิยเชิงทดลอง 3 หนว่ยกิต
EN 6203 Experimental Research Design

หลักการและแนวคิดของการวิจัยเชิงทดลอง เทคนิคในการออกแบบการทดลองในงานวิจัย
ด้านสิง่แวดลอ้ม เช่น CRD, RCBD, Factorial design, Split-plot, Latin square ระเบยีบวิธีวิจัยเชิงทดลอง
การเก็บตัวอย่าง การวิเคราะห์ตัวอย่าง การใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูล  ผลการทดลองและการอภิปรายผล
การสรุปและนำเสนอรายงาน

หมวดวชิาเอก
สว 7101 กฎหมายสิง่แวดลอ้มและองคก์าร 3 หนว่ยกิต
EN 7101 Environmental Laws and Organizations

หลักการและแนวคดิในกฎหมายสิง่แวดลอ้ม คุณลักษณะของกฎหมายสิง่แวดลอ้ม สาระสำคญั
ของกฎหมายสิง่แวดล้อม กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวกับส่ิงแวดล้อม กฎหมายทีเ่ก่ียวกับมลพิษต่างๆ องค์การด้าน
สิ่งแวดล้อม ทฤษฎีและแนวคิดการบริหารจัดการองค์การและการประยุกต์กับองค์การด้านสิ่งแวดล้อม
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ

สว 7102 การบรหิารโครงการเพือ่ความย่ังยืน 3 หนว่ยกิต
EN 7102 Project Management for Sustainability

ท่ีมาและหลักการของการพัฒนาอย่างย่ังยืน ความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับโครงการและการบริหารโครงการ
การประยกุต์หลักการพฒันาอยา่งย่ังยืนมาใชใ้นการบรหิารโครงการ การวางแผนโครงการ การวิเคราะห์
และประเมินโครงการ การนำโครงการไปปฏิบัติ การติดตามตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ กรณีศึกษา
ด้านการบริหารโครงการ
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สว 7103 เศรษฐศาสตรส่ิ์งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 3 หนว่ยกิต
EN 7103 Environmental and Natural Resources Economics

การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับทฤษฎีเกม หายนะของส่วนรวม บทบาทของรัฐในการ
แกป้ญัหากจิการของสว่นรวม ทฤษฎเีกีย่วกบัตลาด อุปสงค ์อุปทาน ราคา บทบาทของตลาดในการพชิิต
ประสิทธิภาพของการบรโิภคและการผลติและการใชท้รัพยากรธรรมชาต ิการจัดการตน้ทุน การควบคมุ
มลพิษด้วยกลไกราคา ต้นทุน ภาษีและค่าธรรมเนียมมลพิษ ระบบตลาดสำหรับโควต้ามลพิษ ทฤษฎีเก่ียวกับ
การวิเคราะห์โครงการ การใช้ทรัพยากรส้ินเปลืองและทรัพยากรหมุนเวียนอย่างย่ังยืน

สว 7104 เศรษฐกจิพอเพยีงประยุกต์ในการจดัการสิง่แวดลอ้ม 3 หนว่ยกิต
EN 7104 Sufficiency Economy Approach in Environmental Management

ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง ทฤษฎีเศรษฐศาสตรส์ำหรับเศรษฐกจิพอเพียง นโยบายสาธารณะ
สำหรับเศรษฐกิจพอเพียง นิเวศวิทยากับเศรษฐกิจพอเพียง การประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในดา้นตา่งๆ ไดแ้ก ่การจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม การจดัการสิง่แวดลอ้มอุตสาหกรรม
การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน การจัดการสิ่งแวดล้อมของภาคธุรกิจ การจัดการและอนุรักษ์พลังงาน
แบบจำลองการหมนุเวยีนทรพัยากรในระบบเศรษฐกจิ การออกแบบและการคำนวณในแบบจำลองทาง
เศรษฐกิจพอเพียง, เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาอย่างย่ังยืน

สว 7105 การจัดการทรพัยากรความหลากหลายทางชวีภาพ 3 หนว่ยกิต
EN 7105 Biodiversity Resource Management

นิยาม และความสำคญัของทรพัยากรความหลากหลายทางชวีภาพตอ่เศรษฐกจิและความมัน่คง
ของประเทศและของโลก สาเหตุและปัญหาการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ อนุสัญญาว่าด้วย
ความหลากหลายทางชีวภาพและพิธีสารว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ นโยบาย มาตรการ องค์กร
และกฎหมายไทยทีเ่ก่ียวข้อง การมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและประชาชน ความร่วมมือระหว่างประเทศ
แนวโน้มการจัดการทรัพยากรความหลากหลายทางชวีภาพในอนาคต กรณีศึกษาและดูงาน

สว 7106 การจดัการและอนรัุกษ์พลังงาน 3 หนว่ยกิต
EN 7106 Energy Conservation and Management

ยุทธศาสตร์ นโยบายและแผนการจัดการพลังงานในประเทศและต่างประเทศ หลักการจัดการ
พลังงาน เชน่ การบรหิารจดัการพลงังานทีด่ ี วิศวกรรมคณุคา่ในการจดัการพลงังาน การบรหิารจดัการ
ระบบสาธารณูปโภคด้านพลังงาน การพัฒนาเทคโนโลยี และการผลิตพลังงานความร้อนร่วม เทคนิค
ในการจัดการพลังงานภาคอาคารและสำนักงาน ภาคอุตสาหกรรม ภาคขนส่ง พลังงานทางเลือกและ
การจัดการ อุปสงค์และอุปทานพลังงาน ความมั่นคงด้านพลังงาน การคาดการณ์สถานการณ์พลังงาน
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สว 7107 การจดัการสิง่แวดลอ้มเมืองและชมุชน 3 หนว่ยกิต
EN 7107 Urban and Community Environmental Management

วิวัฒนาการของเมืองและชุมชน การใช้ประโยชน์ที่ดินและการเปลี่ยนแปลงของเมือง ระบบ
นเิวศเมอืง ปญัหาสิง่แวดลอ้มทีส่ำคญัของชมุชนเมอืง ไดแ้ก ่มลพษิทางอากาศ มลพษิทางนำ้ การจราจร
ชุมชนแออดั การใชท่ี้ดิน ผังเมอืงและพืน้ทีสี่เขยีว มูลฝอยและสิง่ปฏกูิล  แนวคดิและหลกัการการจดัการ
ส่ิงแวดล้อมเมืองและชุมชน เมืองน่าอยู่และเมอืงย่ังยืน กระบวนการวางแผนและจดัการสิง่แวดล้อมเมือง
และชุมชน กลยุทธ์ในการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชน แนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและ
ชุมชนในแตล่ะประเดน็

สว 7108 การจดัการอนามยัสิง่แวดลอ้ม 3 หนว่ยกิต
EN 7108 Environmental Health Management

หลักการจัดการด้านสุขภาพอนามัยอันเก่ียวข้องกับภาวะแวดล้อม หลักการและแนวความคดิทาง
พิษวิทยาและระบาดวิทยา ปัญหาสุขภาพอนามัยอันเป็นผลกระทบจากส่ิงแวดล้อมเป็นพิษท้ังจากส่ิงแวดล้อม
ทางกายภาพและสิ่งแวดล้อมทางสังคม กรณีศึกษาปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากสารพิษ น้ำเสีย
อากาศเป็นพิษ มูลฝอยและส่ิงปฏิกูล กากสารพิษ การปฎิบัติงานในสถานประกอบการ วัตถุเคมีอุตสาหกรรม
และการเกษตร กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์และการวางแผน
จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม แนวทางแก้ไขและข้อเสนอแนะในการปกป้องสุขภาพอนามัยของบุคคลใน
สภาวะแวดล้อมเป็นพิษต่าง ๆ

สว 7109 เกษตรและการจดัการสิง่แวดลอ้ม 3 หนว่ยกิต
EN 7109 Agriculture and Environmental Management

ความหมาย แนวความคดิ หลักการ และวธีิการตา่ง ๆ ของการจดัการสิง่แวดลอ้มฟารม์เกษตร
การวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ แนวทางการแก้ไขและการป้องกันผลกระทบที่เกิดจากการทำการเกษตร
การทำการเกษตรกรรมแบบยั่งยืน การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นทางการเกษตรในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การจัดการศัตรูพืชและสัตว์ด้วยระบบธรรมชาตโิดยไม่กระทบสิง่แวดล้อม การจัดการปัญหาส่ิงแวดล้อม
จากฟารม์ปศสุตัว ์การรไีซเคลิของเสยีจากการเกษตรและนำไปใชป้ระโยชน ์ผลกระทบจากมลพษิทาง
การเกษตรท่ีมีต่ออนามัยส่ิงแวดล้อมชุมชน การจัดระบบมาตรฐานฟารม์เกษตร เทคโนโลยีใหม่ ๆ ท่ีเกิดข้ึน
ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจัดการส่ิงแวดล้อมทางการเกษตรท้ังในปัจจุบันและอนาคต

สว 7110 โลกาภบิาลสิง่แวดลอ้ม 3 หนว่ยกิต
EN 7110 Global Environmental Governance

ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ แนวคิดการอภิบาลส่ิงแวดล้อมโลก วิวัฒนาการของการเมือง
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และการจดัการสิง่แวดลอ้มระหวา่งประเทศ ปญัหาสิง่แวดลอ้มโลก การเมอืงสิง่แวดลอ้มโลก หลักการ
จัดการและหลักจริยธรรมในการอภิบาลส่ิงแวดล้อมโลก ระบอบอภิบาลส่ิงแวดล้อมโลกกฎหมายส่ิงแวดล้อม
ระหว่างประเทศ การจัดการทรัพยากรชีวภาพโลก ความหลากหลายและความปลอดภัยทางชีวภาพ
การจัดการการเปลี่ยนแปลงและความสามารถในการดูดซับของชั้นบรรยากาศโลก การจัดการสารเคมี
อันตราย บทบาทของรฐั องคก์ารระหวา่งประเทศ บรรษทัขา้มชาต ิและประชาสงัคมโลกในการอภบิาล
ส่ิงแวดล้อม วิทยาศาสตร์กับการอภิบาลส่ิงแวดล้อมโลก ความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงแวดล้อมและการค้าโลก
การเมืองระหว่างประเทศพฒันาแล้วกับประเทศกำลงัพัฒนา

สว 7201 เทคโนโลยสีารสนเทศสิง่แวดลอ้ม 3 หนว่ยกิต
EN 7201 Environmental Information Technology

การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์เฉพาะด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการ
ดำเนนิงานดา้นสิง่แวดลอ้ม เชน่ ระบบสารสนเทศภมูศิาสตร ์ การจดัสรา้งระบบสนบัสนนุการตดัสนิใจ
สำหรับผู้บริหารด้านส่ิงแวดล้อมเพ่ือนำไปแก้ไขปัญหาเฉพาะด้านท่ีมีผลกระทบกับการจัดการส่ิงแวดล้อม
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสิ่งแวดล้อมระหว่างผู้สอน ผู้ศึกษา
และผู้เช่ียวชาญด้านการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศส่ิงแวดล้อมท้ังจากภายในประเทศและตา่งประเทศ

สว 7202 การจดัการการเปลีย่นแปลงสภาพภมิูอากาศ 3 หนว่ยกิต
EN 7202 Climate Change Management

กลไกการก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนท้ังท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาตแิละกิจกรรมต่างๆของมนุษย์โดย
เนน้หนกัไปในเรือ่งลกัษณะทางเคมฟิีสกิสข์องกา๊ซเรอืนกระจก นยิามของคา่ศกัยภาพในการกอ่ใหเ้กดิ
ภาวะโลกร้อน ระบบทางธรรมชาตใินการควบคมุอุณหภูมิของช้ันบรรยากาศ กลไกการไหลยอ้นกลับใน
เชิงบวกซึ่งเป็นตัวเร่งกระบวนการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เข้าสู่ชั้นบรรยากาศมากยิ่งขึ้น ตัวแปร
ภูมอิากาศกอ่นยคุมนษุย ์และความเชือ่มโยงกบัอณุหภมูใินชัน้บรรยากาศยคุปจัจบุนั แนวปฏบิตัใินการ
บรรเทาผลกระทบและปรบัตัวให้เข้ากับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในบริบทของประเทศไทย

สว 7203 มลพิษทางอากาศและการจดัการ 3 หนว่ยกิต
EN 7203 Air Pollution and Management

แนวคิดและความเป็นมาของมลพิษทางอากาศ ความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับฟิสิกส์และเคมีของบรรยากาศ
แหล่งกำเนิด การแพร่กระจายและผลกระทบของมลพิษทางอากาศทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค
และระดับโลก การกำเนิด การเปล่ียนแปลงและการสลายตวัของมลพิษทางอากาศ เทคนิคในการตรวจวดั
และวิเคราะห์ การประเมิน ควบคุมและการจัดการคุณภาพอากาศ มาตรฐานคุณภาพอากาศและการบังคับใช้
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สว 7204 เทคโนโลยสีะอาด 3 หนว่ยกิต
EN 7204 Clean Technology

หลักการของเทคโนโลยีสะอาด การประเมินการเกิดของเสีย การจัดทำสมดุลมวลและสมดุล
พลังงาน การประมาณปริมาณมลพิษที่ปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม การจัดทำทางเลือกของเทคโนโลยีสะอาด
การดำเนินการตามทางเลือกของเทคโนโลยีสะอาด การประเมินผลการดำเนินงานเทคโนโลยีสะอาด
การประเมินวัฏจักรชีวิต การออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจกลไกทางการตลาดและฉลากสิ่งแวดล้อม
เคร่ืองมือทางนโยบายในการสง่เสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า บทบาทของภาคสว่นท่ีเก่ียวข้องในการ
ส่งเสริมเทคโนโลยีสะอาด กรณีศึกษาและดูงาน

สว 7205 การจดัการอตุสาหกรรมเชงิเศรษฐนเิวศ 3 หนว่ยกิต
EN 7205 Eco-Industrial Management

หลักนิเวศวิทยาสำหรับภาคอุตสาหกรรม  การออกแบบและการจัดการอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศ
การประยุกต์หลักการสาขาต่างๆกับการจัดการอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศ  การประเมินประสิทธิผล
ของการจัดการอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศ กรณีศึกษาในประเทศและตา่งประเทศ

สว 7301 การศึกษาความเป็นไปได้และการประเมินผลกระทบของโครงการพฒันา 3 หนว่ยกิต
EN 7301 Development Project Feasibility Study and Impact Assessment

ระเบยีบวิธีเก่ียวกับการศกึษาความเหมาะสมของโครงการพฒันา ครอบคลมุเนือ้หาด้านแนวคดิ
วิชาการ วิศวกรรม และการประเมินผลกระทบด้าน เศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม
และระบบนิเวศ ทฤษฎีสวัสดิการของสังคม ทฤษฎีเก่ียวกับต้นทุนส่ิงแวดล้อม และการประเมินมูลค่าส่ิงแวดล้อม

สว 7302 การประเมินผลกระทบทางทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 3 หนว่ยกิต
 ของหว่งโซอุ่ปทานของผลติภัณฑ์

EN 7302 Natural Resources and Environmental Impact Studies of Product Supply Chains
ทฤษฎเีศรษฐศาสตรแ์บบจำลองปจัจยัการผลติและผลผลติ (Input-Output Model) การประยกุต์

แบบจำลองและการใช้งานข้อมูลของตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต (Input-Output Table) ในการประเมิน
ผลกระทบทางทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมผ่านระบบข้อมูลห่วงโซ่อุปทานของสนิค้าและบริการ
ข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การคำนวณความหนาแน่นของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
และพลังงานเป็นปัจจัยการผลิตในระบบข้อมูลห่วงโซ่อุปทานของสินค้าและบริการและนโยบายสาธารณะ
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สว 7303 อนาคตศกึษาและการวางแผน 3 หนว่ยกิต
EN 7303 Future Studies and Planning

ทฤษฎีเศรษฐศาสตรเ์ก่ียวกับแบบจำลองดลุยภาพท่ัวไป (Computable General Equilibrium-CGE
Model) การคาดการณ์อนาคตพิสัย การเติบโตของเศรษฐกิจเพื่อการพัฒนา และการปรับตัวของระบบ
เศรษฐกิจในสภาพแวดล้อมการพัฒนาที่ยั่งยืน และความจุของระบบนิเวศได้แก่ ภาคพื้นดิน แหล่งน้ำ
พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ ความจุของระบบนิเวศสำหรับการขับถ่ายกากปฏิกูลของการผลิตภาคเกษตร
อุตสาหกรรม และบริการ การค้า การลงทุน ต้นทุนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

สว 7304 การประเมนิดา้นสิง่แวดลอ้ม 3 หนว่ยกิต
EN 7304 Environmental Assessment

หลักการและพัฒนาการของการประเมินและการประเมินด้านสิ่งแวดล้อม เทคนิคและวิธีการ
ประเมนิ เครือ่งมอืสำคญัในการประเมนิดา้นสิง่แวดลอ้ม เชน่ การประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (EIA)
การประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (LCA) การตรวจ
ประเมินด้านส่ิงแวดล้อม (EA) รวมถึงการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (HIA) และการประเมินผลกระทบ
ด้านสังคม (SIA) การประเมินผลแผนและโครงการดา้นส่ิงแวดล้อม กรณีศึกษา

สว 7305 การประเมินผลกระทบสิง่แวดลอ้มและสุขภาพ 3 หนว่ยกิต
EN 7305 Environmental and Health Impact Assessment

พัฒนาการ ความหมาย และความสำคัญของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
หลักการและแนวคิดพ้ืนฐาน กระบวนการและเทคนิควิธีการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมและผลกระทบ
ทางสขุภาพ การมส่ีวนรว่มของสาธารณชน การเขยีนรายงาน ระบบการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม
ของประเทศไทยและตา่งประเทศ ปัญหาและแนวทางการพฒันาระบบการประเมนิผลกระทบส่ิงแวดล้อม
และสุขภาพ กรณีศึกษา

จส 7306 การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ 3 หนว่ยกิต
EN 7306 Life Cycle Assessment

หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (LCA) วัตถุดิบสีเขียว
การปรบัปรงุกระบวนการผลติ การออกแบบผลติภณัฑใ์หม ่การขนสง่และตลาดสเีขยีว ผู้บรโิภคสเีขยีว
และการกำจัดข้ันสุดท้ายท่ีปลอดภัย กรณีศึกษา
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สว 7307 การจดัการความเสีย่งดา้นสิง่แวดลอ้ม 3 หนว่ยกิต
EN 7307 Environmental Risk Management

แนวคิดและความหมายของความเส่ียง การใช้ความเส่ียงประกอบการตัดสินใจ การจัดการความเส่ียง
ตามกฎหมายโรงงาน การประเมินการสัมผัสกับส่ิงอันตราย กระบวนการจัดการความเส่ียงเทคนิคการบ่งช้ี
อันตราย การประเมินความเส่ียง การจัดการความเส่ียง การประกันความเส่ียงด้านส่ิงแวดล้อมในประเทศไทย
กรณีศึกษา

สว 7401 การจดัการความขดัแยง้ทางสิง่แวดลอ้ม 3 หนว่ยกิต
EN 7401 Environmental Conflict Management

ทฤษฎีความขัดแย้ง ความขัดแย้งและสาเหตุของความขัดแย้งด้านส่ิงแวดล้อม ความหมายและความ
สำคัญของการจัดการความขัดแย้ง ธรรมชาติของความขัดแย้งด้านส่ิงแวดล้อมในสังคมไทย ผลประโยชน์
ทับซ้อน การวิเคราะห์ความขัดแย้ง ทางเลือกและกระบวนการในการจดัการและป้องกันความขัดแย้งด้าน
ส่ิงแวดล้อม กระบวนการฟ้องร้อง กระบวนการตัดสินใจแบบมีส่วนร่วม การเจรจาต่อรองการเจรจาไกล่เกล่ีย
กรณีศึกษาการบริหารความขัดแย้งด้านสิ่งแวดล้อมที่ประสบความสำเร็จและไม่ประสบความสำเร็จทั้ง
ในประเทศและตา่งประเทศ

สว 7402 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการสิง่แวดลอ้ม 3 หนว่ยกิต
EN 7402 Public Participation in Environmental Management

ทฤษฎีการมีส่วนร่วมของประชาชน ความหมาย ความสำคัญ หลักการและแนวทางการมส่ีวนร่วม
ของประชาชนในการจัดการส่ิงแวดล้อม  แนวโน้มการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการส่ิงแวดล้อม
ของไทยและโลก กฎหมายการมีส่วนร่วมของประชาชนท่ีสำคัญของไทย การบริหารจัดการการมีส่วนร่วม
ของประชาชน เทคนิคการมีส่วนร่วมของประชาชน การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กระบวนการรบัฟัง
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการตัดสินใจด้าน
ส่ิงแวดล้อม การสร้างความตระหนักต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการส่ิงแวดล้อม กรณีศึกษา

สว 7403 ความรบัผิดชอบตอ่สังคม 3 หนว่ยกิต
EN 7403 Social Responsibility

ผลกระทบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมอันเกิดจากการตัดสินใจหรือการกระทำขององคก์ร ความรับ
ผิดชอบต่อสังคมภาคบังคับ ได้แก่ กฎหมาย ข้อบังคับ และมาตรฐาน ความรับผิดชอบต่อสังคมภาคสมัครใจ
ได้แก่ วัฒนธรรมองค์กร จริยธรรม และจิตสำนึก ความปลอดภัยและส่ิงแวดล้อม สิทธิมนุษยชน สวัสดิการ
สังคม การเคารพในผลประโยชน์ของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ธรรมาภิบาลขององค์กร การดำเนินธุรกิจ
อย่างเป็นธรรมมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมท้ังระดับสากลและของประเทศไทย
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การออกแบบแผนงานความรบัผิดชอบทางสังคม ส่ิงแวดล้อม และกิจการสาธารณะด้วยจิตสำนึกการพัฒนา
และการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษา

สว 7404 เศรษฐศาสตรก์ารบริหารธุรกิจส่ิงแวดลอ้ม 3 หนว่ยกิต
EN 7404 Environmental Managerial Economics

ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์สำหรับการจัดการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ การเลือกใช้ปัจจัยการผลิต
การจัดการต้นทุนส่ิงแวดล้อม ประสิทธิภาพของการกระจายสินค้า การขนส่งวัตถุดิบและสินค้า การวิเคราะห์
ต้นทุน ผลกำไร การเงนิ ธุรกิจส่ิงแวดลอ้ม การวิเคราะหโ์ครงการลงทนุและแผนงานความรบัผิดชอบตอ่
สังคมและสิ่งแวดล้อม การบริหารต้นทุนควบคุมมลพิษ การศึกษาอนาคตพิสัยของการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างการบริโภคและการผลิต การวางแผนการลงทุนด้านทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อมและพลังงาน

สว 7405 ธุรกิจสเีขียว 3 หนว่ยกิต
EN 7405 Green Business

แนวโนม้และโอกาสของธรุกิจสเีขยีว แนวคดิและพฒันาการของธรุกจิสเีขยีว การเปลีย่นแปลง
กฎหมาย นโยบายและข้อพิจารณาในการออกแบบและการดำเนินธุรกิจ เป้าหมายพื้นฐานสามประการ
ตัวแบบและมติิของการดำเนนิธุรกิจท่ีย่ังยืน การจดัการอาคารสเีขียว การตลาดสเีขียว การจดัการโรงงาน
เพ่ือการดำเนนิการทีย่ั่งยืน การจัดซ้ือจัดจ้างสีเขียว กลยุทธ์เพ่ือประโยชน์เชิงนิเวศ จรรยาบรรณของธรุกิจ
สีเขียว การจัดการการเปล่ียนแปลงขององค์การ การบัญชีส่ิงแวดล้อมเพ่ือความย่ังยืน

สว 7406 มาตรฐานระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม 3 หนว่ยกิต
EN 7406 Environmental Management System Standards

ความเป็นมา หลักการและแนวคิดของมาตรฐานระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม ISO 14000 ประโยชน์
ของการนำระบบการจัดการส่ิงแวดล้อมตามมาตรฐานสากลไปใช้ ข้อกำหนดของมาตรฐานระบบการจดัการ
สิง่แวดลอ้ม การกำหนดนโยบาย การวางแผน การนำไปปฏบิตั ิการตรวจสอบและการทบทวนโดยฝา่ย
บรหิาร การเขยีนเอกสารและระเบยีบวธิปีฏบิตั ิการเลอืกทีป่รกึษา การขอการรบัรอง การตรวจรบัรอง
องค์กรท่ีให้การรับรองมาตรฐานฯ ในประเทศไทย มาตรฐานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง

สว 8000 สมัมนาการจดัการสิง่แวดลอ้ม 3 หนว่ยกิต
EN 8000 Environmental Management Seminar

นักศึกษาจะได้รับมอบหมายให้จัดทำรายงานในประเด็นท่ีน่าสนใจทางด้านการจัดการส่ิงแวดล้อม
เพ่ือใช้ในการสมัมนาอภปิรายในชัน้เรียน
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สว 8001 หัวข้อพิเศษในการจดัการสิง่แวดลอ้ม 3 หนว่ยกิต
EN 8001 Special Topics in Environmental Management

หัวข้อพิเศษที่อาจารย์จะกำหนดให้ศึกษาตามความเหมาะสมกับประเด็นใหม่ๆ ทางด้านการ
จัดการส่ิงแวดล้อม

สว 8002 การศึกษาตามแนวแนะ 3 หนว่ยกิต
EN 8002 Directed Study

นักศึกษาสามารถศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ที่เป็นประโยชน์แก่การศึกษา
ของตน โดยมีอาจารย์ผู้หน่ึงรับผิดชอบดูแลและให้คำแนะนำท้ังน้ีโดยความเห็นชอบของอาจารย์ท่ีปรึกษา

สว 9000 การคน้ควา้อสิระ 3 หนว่ยกิต
EN 9000 Independent Study

การศึกษาค้นคว้าและวิจัยด้วยตนเองในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงเก่ียวกับการจัดการส่ิงแวดล้อม

สว 9900 วิทยานพินธ์ 48 หน่วยกิต
EN 9900 Dissertation

วิทยานิพนธ์สำหรับนักศึกษาในหลักสูตรแบบ 1 (1.1), 2 (2.2)

สว 9901 วิทยานพินธ์ 36 หนว่ยกิต
EN 9901 Dissertation

วิทยานิพนธ์สำหรับนักศึกษาในหลักสูตร 2 (2.1)
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หลักสูตรนิติศาสตรดษุฎีบัณฑิต
หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2554

1. ช่ือหลักสูตร
หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
Doctor of Laws Program

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา
นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
น.ด.
Doctor of Laws
LL.D.

3. วิชาเอกหรือความเช่ียวชาญเฉพาะหลกัสูตร
ไม่มี

4. จำนวนหนว่ยกิตทีเ่รียนตลอดหลกัสตูร
แบบ 1 (1.1)   (ผู้สำเร็จปริญญาโท) วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต
แบบ 2 (2.1)   (ผู้สำเร็จปริญญาโท) วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต ศึกษารายวิชา 18 หน่วยกิต
แบบ 2 (2.2)   (ผู้สำเร็จปริญญาตร)ี วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต ศึกษารายวิชา 30 หน่วยกิต

5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ

หลักสูตรระดับปริญญาเอก หลักสูตร 3  ปี
หลักสูตรระดับปริญญาโท-ปริญญาเอก หลักสูตร 4  ปี

5.2 ภาษาท่ีใช้
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

5.3 การรับนักศึกษา
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างประเทศ

5.4 ความร่วมมือกับสถาบนัอ่ืน
เป็นหลักสูตรของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์โดยเฉพาะ

5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาเดียว คือ นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
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6. สถานภาพของหลกัสูตรและการพจิารณาอนมัุติเห็นชอบหลกัสูตร
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 เปิดสอนภาคการศกึษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2554
สภาวชิาการ เหน็ชอบในการนำเสนอหลกัสตูรตอ่สภาสถาบนัฯ ในการประชมุ ครัง้ที ่ 1/2554

เม่ือวันท่ี 3 กุมภาพันธ์ 2554
สภาสถาบันฯ อนุมัติหลักสูตร ในการประชุม ครั้งที่ 2/2554 (พิเศษ) เมื่อวันที่ 28กุมภาพันธ์

2554

7. ความพร้อมในการเผยแพรห่ลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน
ปีการศึกษา 2554

8. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดห้ลังสำเร็จการศึกษา
1. อาจารย์ระดับอุดมศึกษา
2. นักวิจัย นักวิชาการด้านนิติศาสตร์
3. ผู้พิพากษา ตุลาการ พนักงานอัยการ ทหาร ตำรวจ
4. นิติกร ทนายความ ท่ีปรึกษากฎหมาย
5. นักวิชาชีพในหน่วยงานราชการหรือสถานประกอบการทีมี่การใช้ความรู้ทางกฎหมาย
6. นักการเมือง ข้าราชการการเมอืง
7. อาชีพอิสระอ่ืนๆ

9. ปรัชญา ความสำคญั และวตัถปุระสงคข์องหลกัสูตร
9.1 ปรัชญา

มุง่ผลติดษุฎบีณัฑติใหม้อีงคค์วามรูท้างนติศิาสตร ์มคีณุธรรม จรยิธรรม ธรรมาภบิาล
และความเช่ียวชาญด้านกฎหมาย รอบรู้ คิด วิเคราะห์ วินิจฉัยกฎหมาย ใช้กฎหมายถูกต้องตามหลักนิติธรรม
ผดุงความยุติธรรมให้แก่สังคม รักษาผลประโยชน์ประเทศ และนำความรู้สู่การพัฒนาประเทศ

9.2 วัตถปุระสงคข์องหลกัสูตร
9.2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตที่มีองค์ความรู้และความเป็นเลิศทาง

วิชาการด้านนิติศาสตร์
9.2.2 เพ่ือสร้างนักวิจัย สาขานิติศาสตร์ มีผลการศึกษาและงานวิจัยมีคุณค่าทางวิชาการ

อันเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใชเ้พ่ือการพัฒนาประเทศและผดงุความยุติธรรมให้แก่สังคม
9.2.3  เพ่ือผลิตและสร้างนักกฎหมายท่ีมีจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม

และธรรมาภิบาล
9.2.4 เพื่อขยายโอกาสทางการศกึษาระดับดุษฎีบัณฑิต การวิจัย และการให้บริการงาน

วิชาการทางนิติศาสตร์ระดับสูงแก่ประเทศ
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10. ระบบการจัดการศึกษา
เป็นการศึกษาเต็มเวลา (Full time) ระบบทวิภาค ปีการศึกษาหน่ึงๆ ประกอบด้วย  2 ภาคการศึกษา

โดยหนึง่ภาคการศกึษาปกต ิมรีะยะเวลาการศกึษาไมน่อ้ยกวา่ 15 สปัดาห ์อาจเปดิการศกึษาภาคฤดรู้อน
ท่ีกำหนดระยะเวลาและจำนวนหนว่ยกิตเทียบเคียงได้กับภาคการศกึษาปกต ิท้ังน้ี โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

11. การดำเนนิการหลกัสูตร
11.1 วัน - เวลา ในการดำเนนิการเรยีนการสอน

ภาคต้น เดือนสิงหาคมถึงเดือนธันวาคม
ภาคปลาย เดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม
ภาคฤดูร้อน เดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม

11.2 คุณสมบติัของผู้เข้าศกึษา
11.2.1  แบบ 1 (1.1)
(1) เป็นผู้สำเร็จการศกึษาระดบันิติศาสตรมหาบณัฑิตจากสถาบนัการศกึษาทีไ่ด้รับการ

รับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา (สกอ.)
(2) มีความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ท่ีสถาบันฯกำหนด
(3) มีประสบการณ์ในการทำวิจัยหรือร่วมทำวิจัยไม่น้อยกว่า 1 เร่ือง
(4) สามารถอุทิศเวลาให้กับการศึกษาค้นคว้าได้เต็มเวลาจนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
11.2.2  แบบ 2 (2.1)
(1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับนิติศาสตรมหาบัณฑิตจากสถาบันการศึกษาท่ีได้รับ

การรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา (สกอ.)
(2) มีความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ท่ีสถาบันฯกำหนด
(3) สามารถอุทิศเวลาให้กับการศึกษาค้นคว้าได้เต็มเวลาจนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
11.2.3  แบบ 2 (2.2)
(1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับนิติศาสตรบัณฑิตจากสถาบันการศึกษาท่ีได้รับการรับรอง

จาก สกอ. และได้เกียรตินิยม หรือมีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 1  ปี
(2) มีความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ท่ีสถาบันฯกำหนด
(3) สามารถอุทิศเวลาให้กับการค้นคว้าได้เต็มเวลาจนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

11.3 การคดัเลอืกผู้เข้าศกึษา
แบบ 1 (1.1)
(1) การสอบคัดเลือกเบ้ืองต้น โดยพิจารณาจาก

ก. ใบสมัคร
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ข. คะแนน TOEFL หรือ IELTS
ค. ผลงานวิจัยทางนิติศาสตร์ท่ีเคยทำหรือร่วมทำ จำนวน 1 เร่ือง
ง. เค้าโครงวิทยานิพนธ์ โดยผู้สมัครจะตอ้งเสนอเคา้โครงวิทยานิพนธ์เบ้ืองต้น

ให้คณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาพร้อมกับใบสมัคร
จ. ระบุสาขาวิชาเอกท่ีผู้สมัครต้องการเข้าศึกษามาพร้อมใบสมัคร

(2) การสอบสัมภาษณ์ โดยคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษา
แบบ 2 (2.1)
(1)  การสอบคัดเลือกเบ้ืองต้น โดยพิจารณาจาก

ก. ใบสมัคร
ข. คะแนน TOEFL หรือ IELTS
ค. ผลงานวิชาการทางนติิศาสตร์ เช่น บทความ จำนวน 1 เร่ือง(ถ้ามี)
ง. เค้าโครงวิทยานิพนธ์ โดยผู้สมัครจะตอ้งเสนอเคา้โครงวิทยานิพนธ์เบ้ืองต้น

ให้คณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาพร้อมกับใบสมัคร
จ. ระบุสาขาวิชาเอกท่ีผู้สมัครต้องการเข้าศึกษามาพร้อมใบสมัคร

(2) การสอบสัมภาษณ์ โดยคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษา
แบบ 2 (2.2)
(1) การสอบคัดเลือกเบ้ืองต้น โดยพิจารณาจาก

ก. ใบสมัคร
ข. คะแนนสอบ TOEFL หรือ IELTS
ค. ผลการศึกษา และใบรับรองประสบการณ์ทำงาน
ง. ข้อเขียนภาษาไทยที่แสดงถึงเป้าหมายการศึกษา (Statement of Purpose)

จำนวนไมเ่กิน 10 หน้ากระดาษ เอ 4
จ. ระบุสาขาวิชาเอกท่ีผู้สมัครต้องการเข้าศึกษามาพร้อมใบสมัคร

(2) การสอบสัมภาษณ์  โดยคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษา

12. หลักสูตร
12.1 จำนวนหนว่ยกิต
แบบ 1 (1.1) เปน็แผนการศกึษาทีเ่นน้การวจิยั โดยการทำวทิยานพินธไ์มน่อ้ยกวา่ 48 หนว่ยกติ

และอาจมีการเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมได้
แบบ 2 (2.1) เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยและมีการศึกษารายวิชาเพิ่มเติม โดยต้องทำ

วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต และศึกษารายวิชา 18 หน่วยกิต และอาจมีการเรียนเพ่ิมเติมได้
แบบ 2 (2.2) เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยและมีการศึกษารายวิชาเพิ่มเติม โดยต้องทำ

วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต และศึกษารายวิชา 30 หน่วยกิต และอาจมีการเรียนเพ่ิมเติมได้
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หมายเหตุ  หากนักศึกษาไม่สามารถเรียนจนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตได้
และประสงคจ์ะได้รับปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต นักศึกษาจะต้องเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม  ตามเกณฑ์การ
ศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต เพ่ือขอรับปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต

12.2โครงสรา้งหลกัสูตร
หมวดวิชา แบบ 1 (1.1)      แบบ 2 (2.1)            แบบ 2 (2.2)

 (1)การเตรียมความพร้อมก่อนเข้า ศึกษา 20 ช่ัวโมง         20 ช่ัวโมง               40 ช่ัวโมง
 (2)หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน          -         6 หนว่ยกติ               6 หนว่ยกติ

   (ไม่นับหน่วยกิต)       (ไม่นับหน่วยกิต)
 (3)หมวดวิชาพ้ืนฐาน          -                                  -              12 หนว่ยกติ
 (4)หมวดวิชาหลัก          -         6 หนว่ยกติ                  6 หน่วยกิต
 (5)หมวดวิชาวิจัย          -         6 หนว่ยกติ  6 หน่วยกิต
 (6)หมวดวิชาเอก                                                         -         6 หน่วยกิต                    6 หน่วยกิต

                (เลือกเรียนจากสาขาวิชา)    (เลอืกเรยีนจากสาขาวชิา)
 (7)หมวดวิทยานิพนธ์               48  หนว่ยกติ     36  หนว่ยกติ              48  หนว่ยกติ
 (8)สอบคุณสมบัติ                       สอบ              สอบ       สอบ
                               รวม                48 หน่วยกิต      54 หนว่ยกิต              78 หนว่ยกติ

12.3 รายวิชา
     12.3.1 การเตรยีมความพรอ้มก่อนเข้าศกึษา

เป็นวิชาภาษาอังกฤษสำหรบันักกฎหมายแยกเปน็ 2 รายวิชา คือ นด. 4000 ภาษาอังกฤษ
สำหรบัการศกึษากฎหมาย และ นด. 4001 ภาษาองักฤษขัน้สงูสำหรบัการศกึษากฎหมาย เปน็วชิาทีไ่ม่
กำหนดหน่วยกิตและไม่นำผลการศึกษามาคำนวณแต้มคะแนนเฉล่ีย นักศึกษา แบบ 1 (1.1) และ แบบ 2 (2.1)
ตอ้งเรยีน นด. 4001 เปน็เวลา 20 ช่ัวโมง นกัศกึษา แบบ 2 (2.2) ตอ้งเรยีน 2 รายวชิา คอื นด. 4000 และ
นด. 4001 วิชาละ 20 ช่ัวโมง รวม  40 ช่ัวโมง เพ่ือเตรียมความพรอ้มก่อนเขา้ศึกษาในหลกัสูตรนิติศาสตร-
ดุษฎีบัณฑิต ดังน้ี

นด. 4000  ภาษาอังกฤษสำหรับการศึกษากฎหมาย
LD. 4000  English for Legal Studies
นด. 4001  ภาษาอังกฤษข้ันสูงสำหรับการศึกษากฎหมาย
LD. 4001  Advanced English for Legal Studies

หมายเหตุ การยกเว้นไม่ต้องเรียนวิชาใดในหมวดวิชาเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ให้เป็นไป
ตามประกาศของคณะ

     12.3.2 หมวดวชิาเสรมิพืน้ฐาน
นักศึกษาท่ีมีผลการสอบวิชาภาษาอังกฤษต่ำกว่าคะแนนมาตรฐานทีจ่ะได้รับการยกเวน้

การลงทะเบยีนเรียนวิชาภาษาอังกฤษเสริมพ้ืนฐานตามทีส่ถาบันฯ กำหนด ดังน้ี
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ภส. 4003  การพัฒนาทกัษะภาษาองักฤษแบบบรูณาการขัน้สูง                  ไม่นับหน่วยกิต
LC. 4003  Advanced Integrated English Language Skills Development
ภส. 6000  การอา่นและการเขยีนภาษาองักฤษระดบัสงู                               ไมน่บัหนว่ยกติ

    สำหรับบัณฑิตศึกษา
LC. 6000  Advanced Reading and Writing in English for Graduate Studies
หมายเหต:ุ การยกเวน้การลงทะเบยีนเรยีนวชิาภาษาองักฤษในหมวดวชิาเสรมิพืน้ฐาน

ให้เป็นไปตามประกาศสถาบนั
     12.3.3 หมวดวชิาพืน้ฐาน

เป็นวิชาบังคับเฉพาะของนกัศึกษา แบบ 2(2.2) ต้องเรียนจำนวน  4 รายวิชา ดังน้ี
นด. 5000  นิติปรัชญา 3 หน่วยกิต
LD. 5000  Philosophy of Law
นด. 5001  กฎหมายแพง่ข้ันสูง 3 หน่วยกิต
LD. 5001  Advanced Civil Law
นด. 5002  กฎหมายอาญาขัน้สูง 3 หน่วยกิต
LD. 5002  Advanced Criminal Law
นด. 5003  หลักนิติธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 3 หน่วยกิต
LD. 5003  Rule of Law, Ethics and Good Governance

     12.3.4 หมวดวชิาหลกั
เป็นวิชาบังคับเฉพาะของนกัศึกษา แบบ 2 (2.1) และ แบบ 2 (2.2) ต้องเรียนจำนวน 2

รายวิชา (6 หน่วยกิต) ส่วนนักศึกษา แบบ 1 (1.1) อาจเรียนได้โดยไม่นับหน่วยกิต ดังน้ี
นด. 6000  กฎหมายกับการพัฒนาข้ันสูง 3 หน่วยกิต
LD. 6000  Advanced Law and Development
นด. 6001  กฎหมายว่าด้วยความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคม          3 หนว่ยกติ
LD. 6001  Law on Corporate Social Responsibility

     12.3.5 หมวดวชิาวจิยั
เปน็วชิาบงัคบัเฉพาะของนกัศกึษา แบบ 2 (2.1) และ แบบ 2 (2.2) ตอ้งเรยีนจำนวน 2

รายวิชา (6 หน่วยกิต) ส่วนนักศึกษา แบบ 1(1.1) ไม่ต้องเรียน แต่อาจเรียนได้โดยไม่นับหน่วยกิต ดังน้ี
นด. 8100  วิทยาการวิจัยสำหรับวิทยานิพนธ์ 1 3 หน่วยกิต
LD. 8100  Research Methodology for Dissertation 1
นด. 8101  วิทยาการวิจัยสำหรับวิทยานิพนธ์ 2 3 หน่วยกิต
LD. 8101  Research Methodology for Dissertation 2
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     12.3.6 หมวดวชิาเอก
เป็นวิชาท่ีนักศึกษา แบบ 2 (2.1) และ แบบ 2 (2.2) ต้องเรียนจำนวน 2 รายวิชา (6 หน่วยกิต)

สำหรบัวชิา นด. 7XXX นกัศกึษาเลอืกเรยีนจากสาขาวชิา (7 สาขาวชิา) ของหมวดวชิาเอก 3 หนว่ยกติ
ส่วนนักศึกษา แบบ 1 (1.1) อาจเรียนก็ได้  ดังน้ี

นด. 7000  ปัญหากฎหมายกับการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ 3 หน่วยกิต
    และการเมอืงขัน้สงู

LD. 7000  Selected Problems in Law and Politics, Economics and Social Development
นด. 7XXXวิชาเอกสาขา 3 หน่วยกิต
LD. 7XXX  Selected Study
สำหรบัวชิาเลอืก เปน็วชิาทีก่ำหนดใหน้กัศกึษาเลอืกเรยีนตามคำแนะนำของอาจารยท์ี่

ปรึกษา เพ่ือเป็นพ้ืนฐานความรู้สำหรับการทำวิทยานิพนธ์ และเพ่ือสร้างความชำนาญในกฎหมายเฉพาะทาง
นอกจากนี ้นกัศกึษา แบบ 1 (1.1) แบบ 2 (2.1) และ แบบ 2 (2.2) สามารถเลอืกเรยีนรายวชิาเพิม่เตมินอก
สาขาหรือในสาขาก็ได้ตามท่ีประสงค์ หลักสูตรน้ีมีสาขาวิชาเอก 7 สาขาวิชา ดังน้ี

สาขาที ่1 กฎหมายสงัคม-เศรษฐกจิ เพ่ือการพัฒนา
นด. 7010  กฎหมายแรงงานและความมัน่คงทางสังคม 3 หน่วยกิต
LD. 7010  Labor Law and Social Security
นด. 7011  กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก สตรี และครอบครัว 3 หน่วยกิต
LD. 7011  Law on Protection of Children, Women and Family
นด. 7012  กฎหมายระหว่างประเทศกบัการพัฒนาภูมิภาค 3 หน่วยกิต
LD. 7012  International Law and Regional Development
นด. 7013  กฎหมายการลงทนุระหว่างประเทศและการระงบัข้อพิพาท    3 หน่วยกติ

   การลงทุนระหว่างประเทศโดยอนญุาโตตุลาการข้ันสูง
LD. 7013  Advanced International Investment Law and International Investment

   Dispute Resolution by Arbitration
นด. 7014  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกับการคุ้มครองคุณภาพชีวิต 3 หน่วยกิต

    ของคนในชมุชน
LD. 7014  Local Government and the Protection of Community Quality of Life
นด. 7015  กฎหมายและการจัดการความหลากหลายทางวฒันธรรม 3 หน่วยกิต
LD. 7015  Law and Cultural Diversity Management
สาขาท่ี 2 กฎหมายธุรกิจ
นด. 7020  กฎหมายเก่ียวกับองค์กรธุรกิจ 3 หน่วยกิต
LD. 7020  Business Organization Law
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นด. 7021  กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค 3 หน่วยกิต
LD. 7021  Consumer Protection Law
นด. 7022  กฎหมายเก่ียวกับทรัพย์สินทางปัญญา 3 หน่วยกิต
LD. 7022  Intellectual Property Law
นด. 7023  กฎหมายล้มละลายและการฟ้ืนฟูกิจการ 3 หน่วยกิต
LD. 7023  Bankruptcy and Business Reorganisation
นด. 7024  การระงับข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการ 3 หน่วยกิต
LD. 7024  Settlement of Disputes and Arbitration
นด. 7025  กฎหมายป้องกันการผูกขาดและการกดีกันทางการค้าข้ันสูง 3 หน่วยกิต
LD. 7025  Advanced Antitrust Law
นด. 7026  กฎหมายภาษแีละการวางแผนธรุกิจภาษีข้ันสูง 3 หน่วยกิต
LD. 7026  Advanced Tax Law and Tax Planning
นด. 7027  กฎหมายเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการลงทนุข้ันสูง 3 หน่วยกิต
LD. 7027  Advanced Industrial Law and Investment
นด. 7028  กฎหมายการคา้และการลงทนุข้ันสูง 3 หน่วยกิต
LD. 7028  Advanced Trade and Investment Law
นด. 7029  กฎหมายกับการจัดการโลจิสติกส์ 3 หน่วยกิต
LD. 7029  Law and Logistics Management
นด. 7030  กฎหมายกับการบัญชีข้ันสูง 3 หน่วยกิต
LD. 7030  Advanced Law and Accounting
นด. 7031  กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้ันสูง 3 หน่วยกิต
LD. 7031  Advanced Law on Securities and Securities Market
นด. 7032  กฎหมายเก่ียวกับสถาบันการเงินข้ันสูง 3 หน่วยกิต
LD. 7032  Advanced Financial Institutions Law
นด. 7033  กฎหมายพาณชิย์ข้ันสูง 3 หน่วยกิต
LD. 7033  Advanced Commercial Law
นด. 7034  ปัญหากฎหมายธรุกิจข้ันสูง 3 หน่วยกิต
LD. 7034  Selected Problems in Business Law
สาขาที ่3 กฎหมายเอกชน
นด. 7040  กฎหมายแพ่งลักษณะสัญญาและลักษณะละเมดิข้ันสูง 3 หน่วยกิต
LD. 7040  Advanced Civil Contracts and Torts Law
นด. 7041  ทฤษฎีกฎหมายเอกชน 3 หน่วยกิต
LD. 7041  Theory of Private Law
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นด. 7042  ปัญหากฎหมายแพง่และพาณชิย์ 3 หน่วยกิต
LD. 7042  Problems in Civil and Commercial Law
นด. 7043  ทฤษฎีและหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 3 หน่วยกิต
LD. 7043  Theory and Principles of Civil Procedure Law
นด. 7044  ปัญหากฎหมายแพง่ข้ันสูง 3 หน่วยกิต
LD. 7044  Selected Problems in Civil Law
สาขาที ่4 กฎหมายมหาชน
นด.7050  กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองข้ันสูง 3 หน่วยกิต
LD. 7050  Advanced Constitutional Law and Political Institutions
นด. 7051  กฎหมายปกครองขัน้สูง 3 หน่วยกิต
LD. 7051  Advanced Administrative Law
นด. 7052  กฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครอง 3 หน่วยกิต
LD. 7052  Administrative Procedure Law
นด. 7053  กฎหมายเก่ียวกับการจัดโครงสร้างของฝ่ายปกครอง 3 หน่วยกิต

    และบุคลากรภาครฐั
LD. 7053  Administrative Structure and Personnel Law
นด. 7054  การมีส่วนร่วมของประชาชนกบักระบวนการตดัสินใจภาครัฐ      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  หลักกฎหมายการคลงั 3 หน่วยกิต
LD. 7057  Principles of Public Finance Law
นด. 7058  การบริหารนิติกรรมและสัญญาภาครัฐ 3 หน่วยกิต
LD. 7058  Administration of  Juristic Act and Contract of Government
นด. 7059  กฎหมายว่าด้วยการบริการสาธารณะและการกระจายอำนาจ          3 หนว่ยกติ
LD. 7059  Public Services and Decentralization Law
นด. 7060  การเงิน การคลัง และภาษีอากรขององคก์รปกครองสว่นท้องถ่ิน   3 หน่วยกิต
LD. 7060  Public Finance and Taxation of Local Government
นด. 7061  กฎหมายว่าด้วยท่ีมาและการควบคุมฝ่ายนิติบัญญัติ 3 หน่วยกิต
LD. 7061  Acquisition and Control of the Legislature Law
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นด. 7062  ปัญหากฎหมายมหาชนขัน้สูง 3 หน่วยกิต
LD. 7062  Selected Problems in Public Law
สาขาท่ี 5 กฎหมายกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
นด. 7070  ทฤษฎีและหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 3 หน่วยกิต
LD. 7070  Theory and Principles of Criminal Procedure Law
นด. 7071  กฎหมายลักษณะพยานขัน้สูง 3 หน่วยกิต
LD. 7071  Advanced Law of Evidence
นด. 7072  การบริหารงานกระบวนการยติุธรรมทางอาญา 3 หน่วยกิต
LD. 7072  Criminal Justice Administration
นด. 7073  ปัญหากฎหมายอาญา 3 หน่วยกิต
LD. 7073  Problems in Criminal Law
นด. 7074  อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยาข้ันสูง 3 หน่วยกิต
LD. 7074  Advanced Criminology and Penology
นด. 7075  การบริหารงานยุติธรรมข้ันสูงและความม่ันคงทางสังคม 3 หน่วยกิต
LD. 7075  Advanced Criminal Justice Administration and Social Safety Nets
นด. 7076  กฎหมายกระบวนการยติุธรรมทางอาญาระหวา่งประเทศ 3 หน่วยกิต
LD. 7076  International Criminal Justice
นด. 7077  กฎหมายอาชญากรรมทางเศรษฐกจิข้ันสูง 3 หน่วยกิต
LD. 7077  Advanced Economic Crime
นด. 7078  ความผิดของเด็ก เยาวชน และสตรี 3 หน่วยกิต
LD. 7078  Crime of Juvenile and Women
นด. 7079  กระบวนการลงโทษทางอาญาและการคมุประพฤติ 3 หน่วยกิต
LD. 7079  Criminal Punishment Process and Probation
นด.7080  ปัญหากฎหมายอาญาและการบรหิารงานยุติธรรมข้ันสูง 3 หน่วยกิต
LD. 7080  Selected Problems in Criminal Law and Justice Administration
สาขาท่ี 6 กฎหมายระหว่างประเทศ
นด. 7090  กฎหมายเศรษฐกจิและการค้าระหว่างประเทศ 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 3 หน่วยกิต
LD. 7093  International Organization Law
นด. 7094  กฎหมายว่าด้วยสนธิสัญญา 3 หน่วยกิต
LD. 7094  Law of Treaties
นด. 7095  กฎหมายการทูตและการกงสุล 3 หน่วยกิต
LD. 7095  Law on Diplomatic and Consular Relations
นด. 7096  กฎหมายว่าด้วยการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภูมิภาค 3 หน่วยกิต
LD. 7096  Regional Economic Integration Law
นด. 7097  กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยการเดินอากาศและอวกาศ  3 หน่วยกิต
LD. 7097  International Aviation and Space Law
นด. 7098  กระบวนวิธีการดำเนนิคดีทางพาณชิย์ระหว่างประเทศ 3 หน่วยกิต
LD. 7098  International Commercial Litigation
นด. 7099  ปัญหากฎหมายระหวา่งประเทศขัน้สูง 3 หน่วยกิต
LD. 7099  Selected Problems in International Law
สาขาที ่7 กฎหมายสิง่แวดลอ้ม
นด. 7110  กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  3 หน่วยกิต
LD. 7110  Natural Resources and Environmental Law
นด. 7111  กฎหมายว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน 3 หน่วยกิต

    กับการจัดการส่ิงแวดล้อม
LD. 7111  Public Participation and Environmental Management Law
นด. 7112  กฎหมายและนโยบายสิง่แวดล้อมระหว่างประเทศ 3 หน่วยกิต
LD. 7112  International Environmental Law and Policy
นด. 7113  กฎหมายการค้าระหว่างประเทศกับส่ิงแวดล้อม 3 หน่วยกิต
LD. 7113  International Trade Law and Environment
นด. 7114  กฎหมายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 3 หน่วยกิต
LD. 7114  Natural Resources and Conservation Law
นด. 7115  กฎหมายควบคุมมลพิษ 3 หน่วยกิต
LD. 7115  Pollution Control Law
นด. 7116  การประเมินผลกระทบสุขภาพ สังคม และส่ิงแวดล้อม 3 หน่วยกิต
LD. 7116  Health, Social and Environmental Impact Assessment
นด. 7117  จริยธรรมส่ิงแวดล้อม 3 หน่วยกิต
LD. 7117  Environmental Ethics
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นด. 7118  กฎหมายผังเมือง การวางแผนการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน 3 หน่วยกิต
    และจดัการเชงิพืน้ที่

LD. 7118  Town Planning, Land Use Planning and Spatial Planning Law
นด. 7119  กฎหมายและนโยบายวา่ด้วยการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ 3 หน่วยกิต
LD. 7119  Law and Policy on Climate Change
นด. 7120  ปัญหากฎหมายส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติข้ันสูง 3 หน่วยกิต
LD. 7120  Selected Problems in Environment Law and Natural Resources

     12.3.7 หมวดวชิาวทิยานพินธ์
เป็นหมวดวิชาท่ีนักศึกษาต้องทำวิทยานิพนธ์ โดยนักศึกษา แบบ 1 (1.1) ทำวิทยานิพนธ์

48 หน่วยกิต นักศึกษา แบบ 2 (2.1) ทำวิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต และนักศึกษา แบบ   2 (2.2)
ทำวิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต ดังน้ี

นด. 9900  วิทยานพินธ ์(แบบ 1 (1.1) และ แบบ 2 (2.2)) 48 หน่วยกิต
LD. 9900  Dissertation (Track 1 (1.1) and Tract 2 (2.2))
นด. 9901  วิทยานพินธ ์ (แบบ 2 (2.1)) 36 หน่วยกิต
LD. 9901  Dissertation (Track 2 (2.1))

12.4 คำอธิบายรายวชิา
วิชาเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
นด. 4000  ภาษาอังกฤษสำหรบัการศึกษากฎหมาย    (20 ช่ัวโมง)
LD. 4000  English for Legal Studies

ศึกษาหลักการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย คำศัพท์เฉพาะทางกฎหมาย สำนวนทาง
กฎหมาย การเรียนรู้และพัฒนาทกัษะในการอา่นเพ่ือความเขา้ใจ และการจบัใจความสำคญัของงานเขยีน
ด้านกฎหมาย ตลอดจนการหาข้อสรุปและการตีความงานเขียนด้านกฎหมาย

นด. 4001  ภาษาอังกฤษข้ันสูงสำหรบัการศึกษากฎหมาย       (20 ช่ัวโมง)
LD. 4001  Advanced English for Legal Studies

ศึกษาหลักการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับการศึกษา ค้นคว้าข้อมูล ข้อความคิด เรียนรู้ และพัฒนาทักษะ
ในการอา่นและจบัใจความสำคญัของวรรณกรรมทางนติิศาสตร ์คำศัพท์เฉพาะทางกฎหมาย สำนวนทาง
กฎหมาย เพ่ือการจัดทำวิทยานิพนธ์
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หมวดวชิาเสรมิพ้ืนฐาน
ภส. 4003  การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการข้ันสูง 3 หนว่ยกิต
LC. 4003  Advanced Integrated English Language Skills Development (ไม่นับหน่วยกิต)

เนือ้หาและกิจกรรมเน้นการบูรณาการทักษะท้ัง 4 ทักษะ คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
ส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอหน้าชั้นเป็นกลุ่มย่อย การเขียนสรุป
เพ่ือจับประเด็นสำคัญ การเขียนรายงาน และการวิจัยโดยผู้บรรยายอาจมอบหมายงานกลุ่มตามความเหมาะสม

ภส. 6000  การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษระดับสูงสำหรับบัณฑิตศึกษา 3 หนว่ยกิต
LC. 6000  Advanced Reading and Writing in English for Graduate Studies          (ไม่นับหนว่ยกิต)

ทบทวนกลวิธีที่จำเป็นต่อการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ประกอบด้วยความรู้
ทางด้านโครงสรา้งประโยค ศัพท์ท่ัวไปและศพัท์เฉพาะสาขาวชิา ความสัมพันธ์ของเน้ือหาภายในอนเุฉจ
และเร่ืองท่ีอ่าน

หมวดวชิาพืน้ฐาน
นด. 5000  นิติปรัชญา 3 หนว่ยกิต
LD. 5000   Philosophy of Law

ศึกษาปัญหารากฐานทางทฤษฎีกฎหมายและทฤษฎีนิติศาสตร์ ศึกษาวิเคราะห์ประวัติศาสตร์
ความคิดของกฎหมายธรรมชาติและปฎิฐานนิยมทางกฎหมาย ศึกษาแนวคิดกระแสหลักอื่น ๆ ในทาง
นิติปรัชญา เช่น แนวความคิดสำนักกฎหมายประวัติศาสตร์ ทฤษฎีกฎหมายบริสุทธ์ิ (Pure Theory of Law)
แนวความคิดนิติศาสตร์เชิงสังคมวิทยา (Sociological Jurisprudence) โดยเฉพาะนิติปรัชญายุคใหม่ รวมท้ัง
ข้อความคิดว่าด้วยความยุติธรรม ปัญหาเกี่ยวกับสภาพบังคับของกฎหมาย ปัญหาความสัมพันธ์
ระหวา่งกฎหมายกบัศลีธรรม รวมทัง้ ภารกจิของวชิานติปิรชัญาในยคุปจัจบุนั คอื การทำให ้"กฎหมาย"
เป็นเคร่ืองมือของรัฐสมัยใหม่ (Modern State) ในการกำหนดกฎเกณฑห์รือวินัยของสังคมในการอยู่ร่วมกัน
โดยมี "จุดหมาย" เพ่ือธำรงไว้ซ่ึงประโยชน์ส่วนรวม

นด. 5001  กฎหมายแพง่ขัน้สงู 3 หนว่ยกิต
LD. 5001  Advanced Civil Law

ฐานรากทางแนวความคดิ ทฤษฎีและวิวัฒนาการของกฎหมายแพง่ เช่น หลักสุจริต ความศักด์ิสิทธ์ิ
แห่งการแสดงเจตนา ความรับผิดทางแพง่ หลักกฎหมายแพง่ว่าด้วยบุคคล นิติบุคคล นิติกรรม สัญญา หน้ี
ละเมิด และทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณชิย์ และหลักกฎหมายพาณชิย์ การนำกฎหมายแพง่
และพาณชิย์มาใช้
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นด. 5002  กฎหมายอาญาขัน้สงู 3 หนว่ยกิต
LD. 5002  Advanced Criminal Law

ศึกษาประวัติ ปรัชญา ทฤษฎี และแนวความคิดของกฎหมายอาญา โทษทางอาญา โครงสร้าง
และความรบัผดิทางอาญาของประเทศทีใ่ชร้ะบบกฎหมายจารตีประเพณ ี(Common Law) และประเทศ
ท่ีใช้ประมวลกฎหมาย (Civil Law) แนวโน้มพัฒนาการของกฎหมายอาญาในประเทศตา่งๆ แนวคำพิพากษา
ของศาลไทย เพ่ือหาแนวทางปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

นด. 5003  หลักนิติธรรม จริยธรรม และธรรมาภบิาล 3 หนว่ยกิต
LD. 5003  Rule of Law, Ethics and Good Governance

ความหมายและสาระสำคัญของหลักนิติธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล หลักพื้นฐานว่าด้วย
การขดักันแห่งผลประโยชน ์(Conflict of Interest) ศึกษาพืน้ฐานและขอบเขตของการใชอ้ำนาจรฐั ระบบ
การควบคมุตรวจสอบการใชอ้ำนาจรัฐ หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี หลักจริยธรรม ศึกษาลักษณะ
ขององค์กรในทางวิชาชีพหลักการในการประกอบวิชาชีพ การควบคุมการประกอบวิชาชีพ หลักธรรมาภิบาล
ศึกษาหลักการในการประกอบกิจการท่ีดีของภาคเอกชนท่ีมีระบบตรวจสอบการประกอบกจิการและความ
รับผิดชอบต่อสังคม

หมวดวิชาหลัก
นด. 6000  กฎหมายกบัการพฒันาขัน้สงู 3 หนว่ยกิต
LD. 6000  Advanced Law and Development

ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับบทบาทหน้าท่ีของกฎหมายในสงัคม การพัฒนาสังคมกับปัญหา
ทางกฎหมาย กฎหมายกับการแก้ไขปัญหาทางสังคมและเศรษฐกิจ วิเคราะห์กฎหมายในฐานะท่ีกฎหมายเป็น
เคร่ืองมือของการพัฒนาประเทศ โดยศึกษาปัญหากฎหมายกบัการพัฒนาในมิติของกฎหมายกบัการเมือง
(สถาบันการเมือง) มิติในทางบริหาร มิติในทางเศรษฐกิจและมิติในทางสังคม ท้ังน้ี โดยพิจารณาประกอบกับ
สภาพความเปล่ียนแปลงของสังคมภายใต้ยุคโลกาภิวัตน์ รวมท้ัง ความจำเป็นในการปฏิรูปกฎหมายเพ่ือให้ทัน
สมัยและสอดคล้องกับสภาพความเปล่ียนแปลงของสังคม การบูรณาการหลักการทางเศรษฐศาสตร์สังคมศาสตร์์
รัฐศาสตรน์ติศิาสตร ์และเรยีนรูเ้ทคโนโลยสีมยัใหมม่าเปน็กลยทุธแ์ละกลไกในการพฒันา เพือ่นำไปสู่
การบัญญัติ ปรับปรุง แก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายเพ่ือให้มีความเหมาะสมและสอดรบักับการพัฒนาของประเทศ

นด. 6001  กฎหมายวา่ดว้ยความรบัผิดชอบขององคก์รตอ่สังคม 3 หนว่ยกิต
LD. 6001  Law on Corporate Social Responsibility

ศึกษาแนวคดิ ทฤษฎแีละกฎเกณฑม์าตรฐานวา่ดว้ยความรบัผิดชอบทางสงัคมขององคก์รธรุกิจ
(CSR หรือ ISO) ในฐานะปจัจยัของการพฒันา ตาม UN Global Compact ขององคก์ารสหประชาชาติ
สร้างองค์ความรู้ว่าด้วยคุณธรรมธุรกิจ ธรรมาภิบาลทางธุรกิจ ความรับผิดชอบ(Responsibility)ของวิสาหกิจ
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หรือธุรกิจท่ีมีต่อสังคม ส่ิงแวดล้อม ชุมชน หลักการของมาตรฐานความรบัผิดชอบต่อสังคม ๗ ประการ คือ
หลักความรับผิดชอบ (Accountability) หลักความโปร่งใส (Transparency)หลักการปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม
(Ethical Behavior) หลักการยอมรบัถึงผลประโยชนข์องผูมี้ส่วนไดส่้วนเสยี (Respect for Stakeholders
Interests) หลักการเคารพหลักนิติธรรม (Respect for the Rule of Law) หลักการเคารพต่อแนวปฏิบัติสากล
(Respect for International Norms of Behavior) หลักการเคารพต่อสิทธิมนุษยชน (Respect for Human Rights)

หมวดวิชาวิจัย
นด. 8100  วิทยาการวจิยัสำหรบัวทิยานพินธ ์1 3 หนว่ยกิต
LD. 8100  Research Methodology for Dissertation 1

นิติวิธีและวิทยาการวิจัยทางนิติศาสตร์ ข้ันตอนและกระบวนวธีิการวิจัย ประเภทวิจัยการทบทวน
วรรณกรรม การเลือกหัวข้อวิทยานิพนธ์ การกำหนดประเด็นปัญหา การต้ังและทดสอบสมมติฐานการเก็บรวบรวม

นด. 8101  วิทยาการวจิยัสำหรบัวทิยานพินธ ์2 3 หนว่ยกิต
LD. 8101  Research Methodology for Dissertation 2

การวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพ เทคนิคและวิธีการรวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์และ
อภิปรายผล การนำเสนอขอ้มลูโดยวาจาและโดยลายลกัษณอั์กษร การเขยีนรายงาน การเขยีนบทคดัยอ่
และการเขียนบทความ

หมวดวชิาเอก
นด. 7000  ปัญหากฎหมายกบัการพฒันาสงัคม เศรษฐกจิและการเมอืงข้ันสูง 3 หนว่ยกิต
LD. 7000  Selected Problems in Law and Politics, Economics and Social Development

เป็นการสัมมนาประเด็นปัญหาต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนากฎหมายตามหมวดสาขาวชิาได้แก่
กฎหมายกบัการพัฒนา กฎหมายธรุกิจ กฎหมายเอกชน กฎหมายมหาชน กฎหมายกระบวนการยติุธรรม-
ทางอาญา กฎหมายระหว่างประเทศ และกฎหมายสิง่แวดล้อม เพ่ือนำไปสู่การหาหัวข้อ ค้นคว้า และจัดทำ
วิทยานิพนธ์ต่อไป

สาขาวิชากฎหมายสงัคม-เศรษฐกิจ เพ่ือการพัฒนา
นด. 7010  กฎหมายแรงงานและความมัน่คงทางสงัคม 3 หนว่ยกิต
LD. 7010  Labor Law and Social Security

พัฒนาการของกฎหมายแรงงานและกฎหมายประกันสังคมและกฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคง
ทางสังคม ข้อความคิดของหลักกฎหมายแรงงานระหว่างประเทศ หลักกฎหมายประกันสังคมและสวัสดิการ
ทางสังคม ระบบกฎหมายแรงงานและระบบประกนัสังคมในประเทศไทยกระบวนการพจิารณาข้อพิพาท
แรงงาน การฟ้องคดีแรงงาน กฎหมายแรงงานสมัพันธ์ และกฎหมายคุม้ครองแรงงาน
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นด. 7011  กฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองเดก็ สตร ีและครอบครวั 3 หนว่ยกิต
LD. 7011  Law on Protection of Children, Women and Family

ศึกษาแนวคดิเก่ียวกับการให้ความคุ้มครองเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และครอบครัว อนุสัญญา
ว่าด้วยสิทธิเด็ก อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีทุกรูปแบบ หลักกฏหมายระหว่างประเทศ
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกับการคุ้มครองสิทธิเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และครอบครัว หลักความเท่าเทียมกันระหว่าง
ชายหญิงตามท่ีบัญญัติรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญ รวมท้ัง กฎหมายเฉพาะท่ีบัญญัติเพ่ือคุ้มครองสิทธิเด็ก สตรี
ผู้สงูอาย ุคนพกิาร และครอบครวั หลักกฎหมายทีคุ่ม้ครองเดก็ สตร ี ผู้สงูอาย ุคนพกิาร และครอบครวั
ในด้านต่างๆ เช่น การคุ้มครองแรงงาน การคุ้มครองในกระบวนการยุติธรรม และการพิจารณาคดี เป็นต้น

นด. 7012  กฎหมายระหว่างประเทศกับการพัฒนาภูมิภาค 3 หนว่ยกิต
LD. 7012  International Law and Regional Development

ศกึษาแนวคดิ ทฤษฎ ีบทบาทของกฎหมายระหวา่งประเทศภายใตก้รอบการรว่มมอืการพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมภูมิภาค เปรียบเทียบรูปแบบและวิเคราะห์การรวมตัวทางเศรษฐกิจของภูมิภาคบูรณาการ
องค์ความรู้ทางกฎหมายและนโยบาย ฝึกวิเคราะห์และกำหนดกรอบกฎหมายเพื่อการพัฒนาภูมิภาค
ในด้านต่างๆ ท้ังด้านเศรษฐกจิ สังคม และสิทธิมนุษยชน

นด. 7013  กฎหมายการลงทุนระหว่างประเทศและการระงบัข้อพิพาท 3 หนว่ยกิต
    การลงทนุระหวา่งประเทศโดยอนญุาโตตลุาการขัน้สงู

LD. 7013  Advanced International Investment Law and International Investment Dispute
    Resolution by Arbitration
ศึกษาถึงพัฒนาการของกฎหมายระหวา่งประเทศ เน้นศึกษาสาขาวชิาการลงทุนระหว่างประเทศ

สนธิสัญญาการลงทนุต่างๆ ท้ังสนธิสัญญาการลงทนุแบบทวภิาคีและพหุภาคีหลักการและมาตรการทาง
กฎหมายระหว่างประเทศวา่ด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทนุระหว่างประเทศ เช่น หลักการปฏิบัติ
อย่างเปน็ธรรมและเทา่เทยีม (Fair and equitable treatment) หลัก Most-favored-nation treatment หลัก
National treatment การเวนคนืกจิการเปน็ของรฐั (Expropriation) เปน็ตน้ และการระงบัขอ้พิพาทการ
ลงทุนระหว่างรัฐและนักลงทุนต่างชาติโดยอนุญาโตตุลาการ

นด. 7014  องค์กรปกครองสว่นท้องถิน่กับการคุม้ครองคุณภาพชวิีตของคนในชมุชน 3 หนว่ยกิต
LD. 7014  Local Government and the Protection of Community Quality of Life

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และหลักการคุ้มครองคุณภาพชีวิต บทบาท อำนาจ หน้าท่ีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินตามกฎหมายขององคก์รปกครองสว่นท้องถ่ินกับการคุ้มครองคุณภาพชีวิตของคนในชมุชน
การจัดทำข้อบัญญัติท้องถ่ินด้านการคุ้มครองคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนตามกฎหมาย
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นด. 7015  กฎหมายและการจดัการความหลากหลายทางวฒันธรรม 3 หนว่ยกิต
LD. 7015  Law and Cultural Diversity Management

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมาย นโยบายและการจัดการสังคมท่ีมีความหลาก
หลายทางวัฒนธรรม สร้างองค์ความรู้ว่าด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรมในฐานะปจัจัยของการพัฒนา
(Cultural diversity as a factor in development) บูรณาการองค์ความรู้เพื่อสร้างการยอมรับและเคารพ
ความแตกตา่งทางวฒันธรรมระหวา่งปจัเจกชนโดยปจัจยัต่างๆ เชน่ กลุม่ ชาต ิพันธุ ์ภาษา การแตง่กาย
วัฒนธรรม เป็นต้น

สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ
นด. 7020  กฎหมายเกีย่วกับองคก์รธุรกิจ 3 หนว่ยกิต
LD. 7020  Business Organization Law

ศึกษาบทบาทขององค์กรธุรกิจต่อการดำเนินธุรกิจสมัยใหม่ โดยเน้นบริษัทจำกัด และสัญญา
การร่วมทุนเพื่อประกอบกิจการ ทฤษฎีและแนวคิดทางกฎหมายเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่และความรับผิด
ของกรรมการและผูบ้ริหาร บทบาทของฝ่ายจัดการกับผู้ถือหุ้น ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ถือหุ้นข้างมากและ
ข้างน้อย การขยายกิจการของบริษัท และการจัดรูปธุรกิจแบบกลุ่มบริษัทในเครือ

นด. 7021  กฎหมายคุม้ครองผู้บริโภค 3 หนว่ยกิต
LD. 7021  Consumer Protection Law

ศึกษาประวัติ ปรัชญา ทฤษฎี และแนวความคิดเก่ียวกับกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค มาตรการต่างๆ
ทางกฎหมายเพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภค การแก้ไขหรือเยียวยาความเสียหายอันเกิดแก่ผู้บริโภคและวิธีพิจารณา
คดีผู้บริโภค กรณีศึกษาคดีต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนและปัญหาต่างๆท่ีเก่ียวกับการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
ของประเทศไทยกบัต่างประเทศ รวมท้ัง ศึกษาปัญหาต่างๆ อันเก่ียวกับการคุ้มครองผู้บริโภค

นด. 7022  กฎหมายเก่ียวกับทรัพย์สินทางปัญญา 3 หนว่ยกิต
LD. 7022  Intellectual Property Law

ศกึษาแนวความคดิ ทฤษฎ ีกฎหมายเกีย่วกบัการคุม้ครองทรพัย์สนิทางปญัญา และลกัษณะของ
ทรัพย์สินทางปญัญาท่ีสำคัญ ศึกษาเปรยีบเทียบกับกฎหมายทรพัย์สินทางปญัญาของประเทศตา่งๆ ความ
ตกลงสนธสิญัญาระหวา่งประเทศทีเ่กีย่วกบักฎหมายทรพัย์สนิทางปญัญา และกรณศีกึษาตา่งๆ เกีย่วกบั
การกระทำความผิดกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศและระหว่างประเทศ รวมท้ังกฎหมายอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง
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นด. 7023  กฎหมายลม้ละลายและการฟืน้ฟกิูจการ 3 หนว่ยกิต
LD. 7023  Bankruptcy and Business Reorganisation

ศึกษาววัิฒนาการ เหตุผลและความจำเปน็ของหลกัการลม้ละลายและการฟืน้ฟูกิจการเพือ่แก้ไข
ปัญหาการบงัคับชำระหน้ีและจัดสรรการชำระหนีแ้ก่เจ้าหน้ีในสภาวะทีลู่กหน้ีไม่อยู่ในสถานะทีจ่ะชำระ
หน้ีได้ซ่ึงเป็นสภาวการณ์ท่ีมีลักษณะเฉพาะและแตกตา่งไปจากมาตรการบงัคับชำระหน้ีในกรณีปกติในคดี
แพ่งท่ัวไป ตลอดจนศึกษาถึงข้ันตอน กระบวนการ กระบวนพิจารณาคดีท่ีเก่ียวข้องและความสัมพันธ์ของ
มาตรการเหลา่นีก้บักฎหมายอืน่ทัง้หลายทีเ่กีย่วขอ้ง สทิธหินา้ทีแ่ละบทบาทของผูม้สีว่นไดเ้สยีทัง้หลาย
และระบบเศรษฐกิจในภาพรวม รวมไปถึงการเข้ามามีบทบาทของรัฐในกระบวนการต่างๆ เหล่าน้ี และศึกษา
เปรียบเทียบกฎหมายล้มละลายระหว่างประเทศ

นด. 7024  การระงับข้อพิพาทและอนญุาโตตลุาการ 3 หนว่ยกิต
LD. 7024  Settlement of Disputes and Arbitration

ศกึษาประวตั ิปรชัญา ทฤษฎ ีและแนวความคดิเกีย่วกบัการระงบัขอ้พิพาททางเลอืกในลกัษณะ
ต่างๆ ได้แก่ การเจรจาต่อรอง การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท การประนีประนอมความและอนุญาโตตุลาการ
โดยศึกษาระบบกฎหมายไทยเปรียบเทียบกฎหมายต่างประเทศ และวิเคราะห์ปัญหาในเรื่องที่เกี่ยวข้อง

นด. 7025  กฎหมายปอ้งกันการผกูขาดและการกดีกันทางการคา้ข้ันสงู 3 หนว่ยกิต
LD. 7025  Advanced Antitrust Law

เป็นการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และหลักการในการป้องกันการผูกขาด และกีดกันทางการค้ามาตรการ
ทางกฎหมายไทยและตา่งประเทศในการปอ้งกันและควบคุมการผูกขาดและการกีดกันทางการค้า

นด. 7026  กฎหมายภาษแีละการวางแผนธรุกิจภาษข้ัีนสูง 3 หนว่ยกิต
LD. 7026  Advanced Tax Law and Tax Planning

ศกึษาแนวคดิ ทฤษฎ ีและปญัหากฎหมายภาษอีากร การจดัเกบ็ภาษ ีกระบวนการทางกฎหมาย
ในการคุม้ครองเอกชนผูเ้สยีภาษ ีการวางแผนภาษทีางธรุกจิ ภาระภาษใีนการประกอบธรุกจิ ภาษเีงนิได้
และภาษีการค้า อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการเว้นการจัดเก็บภาษีซ้อน การบรรเทาภาระภาษี
ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมาย กรณีศึกษาการจัดทำสัญญาท่ีมีผลกระทบต่อภาระภาษี

นด. 7027  กฎหมายเกีย่วกับอุตสาหกรรมและการลงทนุขัน้สงู 3 หนว่ยกิต
LD. 7027  Advanced Industrial Law and Investment

กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งโรงงานและการควบคุมโรงงาน กฎหมายและนโยบายการส่งเสริม
และสิทธิประโยชน์จากการลงทนุ สิทธิและหน้าท่ีของคนต่างด้าวในการลงทุน
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นด. 7028  กฎหมายการคา้และการลงทนุขัน้สงู 3 หนว่ยกิต
LD. 7028  Advanced Trade and Investment Law

แนวคดิและทฤษฎว่ีาดว้ยการคา้และการลงทนุ หลักกฎหมายวา่ดว้ยการซือ้ขายในประเทศ และ
ระหว่างประเทศ สัญญาซื้อขาย การใช้เล็ตเตอร์ออฟเครดิต การประกันการเสี่ยงภัย การขอสินเชื่อทาง
การค้า การส่งเสริมการลงทุน การจัดหาเงินทุนเพ่ือการดำเนินธุรกิจ และการระงับข้อพิพาททางการคา้

นด. 7029  กฎหมายกบัการจดัการโลจสิตกิส์ 3 หนว่ยกิต
LD. 7029  Law and Logistic Management

แนวคิดและทฤษฎีว่าด้วยการบริหารและการจัดการโลจิสติกส์  กระบวนการทางโลจิสติกส์
คลังสินค้าและการขนส่ง ห่วงโซ่ คุณค่า การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบกฎหมายที่เกี่ยวข้องและ
กฎเกณฑ์การขนส่งและการขนสง่ระหว่างประเทศ

นด. 7030  กฎหมายกับการบัญชีข้ันสูง 3 หนว่ยกิต
LD. 7030  Advanced Law and Accounting

แนวคิดและทฤษฎเีก่ียวกับความสมัพันธ์ระหว่างการยืน่งบดลุรายปี การชำระภาษทีางบญัชีตาม
ประมวลรัษฎากร ศึกษาเก่ียวกับกฎหมายและพระราชบญัญัติเก่ียวกับการสอบบัญชี หน้าท่ีการจัดทำบัญชี
บทบาท จรรยาบรรณ และความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี การออกใบอนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบบัญชี
ตลอดจนศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแง่มุมของการบังคับใช้กฎหมายกับศาสตร์ทางบัญชี ไม่ว่าจะเป็น
หลักการท่ัวไปทางบัญชี แนวความคิดเก่ียวกับรายรับรายจ่าย การตีราคาและการคำนวณคา่ราคาต่างๆ

นด. 7031  กฎหมายหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ข้ันสงู 3 หนว่ยกิต
LD. 7031  Advanced Law on Securities and Securities Market

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับตลาดเงินและตลาดทุน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
การซ้ือขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ การกระทำอันไม่เป็นธรรมเก่ียวกับ
การซือ้ขายหลกัทรพัย์ ตราสารทนุ ตราสารหนี ้ตราสารอนพัุนธ ์ปญัหาทางกฎหมายอนัเกดิจากสญัญา
ซ้ือขายล่วงหน้า ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า คือ ตลาดอนุพันธ์แห่งประเทศไทย (TFEX)และตลาดสินค้า
เกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (AFET)

นด. 7032  กฎหมายเกีย่วกับสถาบนัการเงนิขัน้สงู ๓ หนว่ยกิต
LD. 7032  Advanced Financial Institutions Law

บทบาทและอำนาจหน้าที่ของธนาคารแห่งประเทศไทย วัตถุประสงค์ในการดำเนินภารกิจอัน
พึงเป็นงานของธนาคารกลางเพื่อดำรงไว้ซึ่งเสถียรภาพทางการเงิน และเสถียรภาพของระบบสถาบัน
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การเงิน การกำกับและตรวจสอบสถาบนัการเงิน การควบคุมธนาคารพาณชิย์ พัฒนาการท่ีสำคัญในระบบ
สถาบันการเงิน เช่น ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ นิติบุคคลอ่ืนท่ีรัฐมนตรีประกาศ
กำหนดในราชกิจจานุเบกษา  ศึกษาถึงธนาคารพิเศษ เช่น ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร บทบาทของธนาคารกลางกบัสถาบนัการเงนิต่างประเทศ
กองทุนการเงินระหว่างประเทศ ความเกี่ยวพันระหว่างสถาบันการเงินภายในประเทศกับต่างประเทศ
และระหว่างประเทศ และผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ

นด. 7033  กฎหมายพาณชิย์ข้ันสงู 3 หนว่ยกิต
LD. 7033  Advanced Commercial Law

แนวคิดและทฤษฎีว่าด้วยกฎหมายพาณิชย์ ความสำคัญของกฎหมายพาณิชย์ที่มีต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ หลักกฎหมายพาณิชย์ของต่างประเทศและของไทย พัฒนาการกฎหมายพาณิชย์
การอนญุาโตตลุาการในทางการพาณชิย์ รูปแบบของนติกิรรมสญัญาพเิศษทีม่ไิดบ้ญัญตัไิวใ้นประมวล
กฎหมายแพง่และพาณชิย์ เช่น การทำสญัญาลิสซ่ิง ธุรกิจแฟคเตอริง่ กิจการร่วมค้า (Joint Venture)กิจการ
ค้าร่วม (Consortium) ทรัสต์ เป็นต้น

นด. 7034  ปัญหากฎหมายธรุกิจข้ันสงู 3 หนว่ยกิต
LD. 7034  Selected Problems in Business Law

สมัมนาดว้ยการนำเอาประเดน็ทีเ่ปน็ปญัหาทีเ่ปน็รากฐานทางกฎหมายธรุกจิ เพือ่วิเคราะหโ์ดย
ใช้ความรู้ท่ีศึกษากับประสบการณ์ของผู้เช่ียวชาญท่ีเป็นวิทยากร เพ่ือเป็นแนวทางไปสู่การหาหัวข้อในการ
ทำวิทยานิพนธ์

สาขาวิชากฎหมายเอกชน
นด. 7040   กฎหมายแพง่ลักษณะสญัญาและลกัษณะละเมิดข้ันสูง 3 หนว่ยกิต
LD. 7040  Advanced Civil Contracts and Torts Law

ศึกษาประวัติ ทฤษฎี และแนวความคิดเก่ียวกับกฎหมายแพ่งลักษณะสัญญา ข้อสัญญาท่ีไม่เป็นธรรม
ความสำคญัของสญัญา และพฒันาการของสญัญาในระบบกฎหมายแตล่ะระบบ รวมถึงองคป์ระกอบที่
สำคญัของสญัญา เงือ่นไขการเกดิขึน้ของสญัญา  การตคีวามสญัญา  ผลของสญัญาและการสิน้ผลของ
สญัญา ศกึษาประวตั ิทฤษฎ ีและแนวความคดิเกีย่วกบักฎหมายแพง่ลกัษณะละเมดิ รากฐานทางทฤษฎี
และความรับผิดทางละเมิด ภาระการพิสูจน์ ข้อต่อสู้ การเยียวยาความเสียหายและวิเคราะห์ความเหมาะสม
ของกฎหมายลักษณะละเมิดของไทยเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืน
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นด. 7041  ทฤษฎีกฎหมายเอกชน 3 หนว่ยกิต
LD. 7041  Theory of Private Law

ศึกษาแนวความคดิอันเปน็รากฐานและทฤษฎขีองกฎหมายแพง่ แนวความคดิทางกฎหมายแพง่
ท่ีเข้าสู่ระบบกฎหมายนานาประเทศ และมีอิทธิพลต่อกฎหมายมหาชนและกฎหมายพาณชิย์การนำแนวคิด
อันเป็นรากฐานและทฤษฎขีองกฎหมายแพง่มาอธบิายหลักการเกีย่วกับเสรีภาพในทรพัย์สิน หลักกรรม-
สทิธ์ิเอกชน หลักการครอบครองทรัพย์สิน อันเป็นเสรีภาพข้ันพ้ืนฐานแห่งการจำกัดสิทธิดังกล่าวท่ีปรากฏ
ในรูปของกฎหมาย ท่ีใช้ควบคุมสังคมและกำหนดสิทธิหน้าท่ีความรับผิดชอบของบุคคลในสังคมโดยศึกษา
ทั้งในเชิงทฤษฎีความรับผิดในทางแพ่งที่มีลักษณะทั่วๆ ไปในเชิงการควบคุมการใช้สิทธิเสรีภาพของ
เอกชนและในเชงิความรับผิดในการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต

นด. 7042  ปัญหากฎหมายแพง่และพาณิชย์ 3 หนว่ยกิต
LD. 7042  Problems in Civil and Commercial Law

ศึกษาปัญหาสำคัญในเร่ืองต่างๆ ของกฎหมายแพง่และพาณิชย์ในปัจจุบันและศึกษาเปรียบเทียบ
กับกฎหมายของต่างประเทศในประเด็นปัญหานั้นๆ รวมทั้ง วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางในการแก้ไข
ปัญหานัน้ๆ

นด. 7043  ทฤษฎีและหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่ 3 หนว่ยกิต
LD. 7043  Theory and Principles of Civil Procedure Law

ศึกษาประวัติ ปรัชญา ทฤษฎี และแนวความคิดของกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ระบบการ
พิจารณาพิพากษาคดีแพ่งของศาลไทยเปรียบเทียบกับต่างประเทศ และวิเคราะห์พัฒนาการใหม่ของ
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง เพ่ือหาแนวทางปรับปรุงกฎหมายไทยให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

นด. 7044  ปัญหากฎหมายแพง่ข้ันสูง  3 หนว่ยกิต
LD. 7044  Selected Problems in Civil Law

สัมมนาด้วยการนำเอาประเด็นปัญหาทางกฎหมายแพ่ง เพื่อวิเคราะห์โดยใช้ความรู้ที่ศึกษากับ
ประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญที่เป็นวิทยากร เพื่อเป็นแนวทางไปสู่การหาหัวข้อในการทำวิทยานิพนธ์

สาขาวิชากฎหมายมหาชน
นด. 7050  กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบนัการเมืองข้ันสูง 3 หนว่ยกิต
LD. 7050  Advanced Constitutional Law and Political Institutions

ศึกษากำเนดิและวิวัฒนาการของแนวความคดิว่าด้วยรัฐและระบบการเมอืงต่างๆ โดยเฉพาะแนว
ความคดิตามทฤษฎรัีฐธรรมนญูนิยม(Constitutionalism) และแนวความคดิสังคมนยิม โดยเน้นการศกึษา
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รูปแบบของรัฐบาล (Form of government) ในรูปแบบต่างๆ เช่น ระบบประธานาธิบดีระบบก่ึงประธานาธิบดี
ระบบรัฐสภา และระบบของประเทศสงัคมนิยม โดยจะเน้นการวิเคราะห์รูปแบบของรัฐบาลแต่ละรูปแบบ
เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาปัญหากฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองของไทย แนวความคิด
ว่าดว้ยรัฐธรรมนญูเปน็กฎหมายสงูสดุ การควบคมุกฎหมายมใิหข้ดัรฐัธรรมนูญ หลักการคุม้ครองสทิธิ
และเสรีภาพของบุคคล องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ

นด. 7051  กฎหมายปกครองขัน้สงู 3 หนว่ยกิต
LD. 7051  Advanced Administrative Law

ศึกษาประวัติความเป็นมาและลักษณะของฝ่ายปกครองและกฎหมายปกครอง บ่อเกิดและการใช้
การตีความกฎหมายปกครอง ทฤษฎีว่าด้วยการกระทำทางปกครอง หลักกฎหมายเกี่ยวกับสัญญาทาง
ปกครอง และหลักความรับผิดของฝ่ายปกครอง

นด. 7052  กฎหมายวิธีพิจารณาคดปีกครอง ๓ หนว่ยกิต
LD. 7052  Administrative Procedure Law

ศกึษาขอ้ความคดิพืน้ฐานเกีย่วกบัการควบคมุฝา่ยปกครองโดยองคก์รตลุาการ ความหมายและ
ขอบเขตของคดีปกครอง หลักการพ้ืนฐานในกระบวนวิธีพิจารณาคดีปกครอง รูปแบบคำฟ้องใน  คดีปกครอง
เง่ือนไขการฟ้องและการดำเนินกระบวนวิธีพิจารณาคดีปกครอง การคุ้มครองช่ัวคราว การพิพากษา ตลอดจน
การบังคับตามคำพิพากษา ทั้งนี้โดยศึกษาและวิเคราะห์เปรียบเทียบกับหลักกฎหมาย วิธีพิจารณาคดี
ปกครองของต่างประเทศ

นด. 7053  กฎหมายเกีย่วกับการจดัโครงสรา้งของฝา่ยปกครองและบคุลากรภาครฐั 3 หนว่ยกิต
LD. 7053  Administrative Structure and Personnel Law

ศึกษาการจัดโครงสร้างองค์กรของฝ่ายปกครองว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ประวัติการ
จัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินในประเทศตะวันตกและการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินในประเทศไทย
ตลอดจนโครงสร้างและปัญหาการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินในประเทศไทย

นด. 7054  การมีส่วนร่วมของประชาชนกับกระบวนการตดัสินใจภาครฐั 3 หนว่ยกิต
LD. 7054    People Participation and Public Decision Making Process

ศึกษาข้อความคิด หลักการพ้ืนฐานเกีย่วกับการบริหารราชการตามแนวคดิประชาธิปไตย สาเหตุ
และความเปลีย่นแปลงของกระบวนการตดัสนิใจภาครฐัในปจัจบัุน ข้อความคดิและหลกัการมส่ีวนร่วม
ของประชาชนในกระบวนการตดัสินใจภาครัฐ รูปแบบ วิธีการและผลในทางกฎหมายของการมส่ีวนร่วม
ของประชาชน รวมท้ังศึกษาปัญหาและกระบวนการตัดสินใจการมีส่วนร่วมของประชาชนในประเทศไทย
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นด. 7055  สิทธิมนุษยชน 3 หนว่ยกิต
LD. 7055  Human Rights

ศกึษาประวตั ิปรชัญา ทฤษฎ ีและแนวความคดิเกีย่วกบัสทิธมินษุยชน ปญัหาและอปุสรรคใน
ทางปฏิบัติ บทบาทและแนวทางขององคก์ารระหว่างประเทศ องค์กรของรัฐและองค์กรของเอกชนในการ
ส่งเสริมและปกปอ้งสิทธิมนุษยชน วิเคราะหเ์ปรียบเทียบกฎหมาย ระเบียบและแนวปฏบัิติท่ีเก่ียวข้องกับ
กระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยเปรียบเทียบกับมาตรฐานสากล เพื่อให้การคุ้มครองและปกป้อง
สิทธิมนุษยชนในด้านต่างๆ

นด. 7056  ทฤษฎีและหลักกฎหมายมหาชน 3 หนว่ยกิต
LD. 7056  Theory and Principles of Public Law

ศึกษาความหมายและการแบ่งประเภทกฎหมายมหาชนวิวัฒนาการของปรัชญากฎหมายแนวความคิด
และทฤษฎีของกฎหมายมหาชนในยุคต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวความคิดและทฤษฎีของกฎหมาย
มหาชนในยคุปัจจุบัน โดยเนน้การวเิคราะหเ์ร่ืองหลักประชาธปิไตย ทฤษฎกีารแบง่แยกอำนาจรฐั นิติรัฐ
การใช้อำนาจรัฐ แนวความคิดเก่ียวกับขอบเขตและการควบคมุการใช้อำนาจรัฐและนิติวิธีในทางกฎหมาย
มหาชน รวมท้ัง ศึกษาวิวัฒนาการและสภาพปญัหาของกฎหมายมหาชนในประเทศไทย

นด. 7057  หลักกฎหมายการคลงั 3 หนว่ยกิต
LD. 7057  Principles of Public Finance Law

ศึกษาทฤษฎีการคลังมหาชน หลักการท่ัวไปเก่ียวกับการงบประมาณ การภาษีอากร และหน้ีสาธารณะ
ทฤษฎเีกีย่วกบันโยบายการเงนิการคลงัของรฐั การใชม้าตรการทางการเงนิ การคลงั และการภาษอีากร
ในการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจการคลังและการเงินของรัฐ ตลอดทั้งแนวความคิดเกี่ยวกับอำนาจของ
รัฐสภา และรัฐบาลในการควบคมุทางการเงนิและการคลังของรัฐ

นด. 7058  การบริหารนิติกรรมและสัญญาภาครัฐ 3 หนว่ยกิต
LD. 7058   Administration of Juristic Act and Contract of Government

หลักกฎหมายวา่ดว้ยการทำนติกิรรมและสญัญาของรฐั กระบวนการและรปูแบบของนติกิรรม
และสัญญาภาครัฐ ประเด็นสำคัญในการเจรจาต่อรองทำนิติกรรมและสัญญาภาครัฐ องค์กรในการทำ
นิติกรรมและสัญญา สัญญาสัมปทาน หลักการบริหารนิติกรรมและสัญญาภาครัฐ

นด. 7059  กฎหมายว่าด้วยการบริการสาธารณะและการกระจายอำนาจ 3 หนว่ยกิต
LD. 7059  Public Services and Decentralization Law

ทฤษฎีบริการสาธารณะ หลักการกระจายอำนาจ ความสัมพันธ์ระหว่างการบริการสาธารณะ
กับการกระจายอำนาจ ความหมายของบริการสาธารณะ องค์กรท่ีเก่ียวข้องกับการบริการสาธารณะบทบาท
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อำนาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกับการบริการสาธารณะตามหลักการกระจายอำนาจรปูแบบ
การให้บริการสาธารณะบางประเภท

นด. 7060  การเงนิ การคลงั และภาษอีากรขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 3 หนว่ยกิต
LD. 7060   Public Finance and Taxation of Local Government

แนวคดิ ทฤษฎ ีและหลกัการการคลงัมหาชน นโยบายการเงนิของรฐั และขององคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ หลักการทัว่ไปเกีย่วกบัการงบประมาณ การภาษอีากร การตรวจสอบการใชจ้า่ยเงนิของรฐั
และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน การควบคุมทางการเงิน การคลังของรัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

นด. 7061  กฎหมายวา่ดว้ยท่ีมาและการควบคมุฝ่ายนติิบัญญติั 3 หนว่ยกิต
LD. 7061  Acquisition and Control of the Legislature Law

แนวคิดและทฤษฎีว่าด้วยท่ีมาของฝ่ายนิติบัญญัติ การเลือกต้ัง การแต่งต้ัง รูปแบบรัฐสภาการเข้าสู่
สมาชิกรัฐสภา ระบบพรรคการเมืองและบทบาทพรรคการเมือง อำนาจหน้าท่ีขององค์กรอิสระด้านการเลือกต้ัง
กระบวนการควบคุมการใช้อำนาจฝ่ายนิติบัญญัติ ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา และระบบการลงคะแนนเสียง

นด. 7062  ปัญหากฎหมายมหาชนขัน้สงู 3 หนว่ยกิต
LD. 7062  Selected Problems in Public Law

สัมมนาด้วยการนำเอาประเด็นปัญหาทางกฎหมายมหาชน เพื่อวิเคราะห์โดยใช้ความรู้ที่ศึกษา
กับประสบการณข์องผู้เช่ียวชาญท่ีเป็นวิทยากร เพ่ือเป็นแนวทางไปสูก่ารหาหัวข้อในการทำวทิยานิพนธ์

สาขาวิชากฎหมายกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
นด. 7070  ทฤษฎีและหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 3 หนว่ยกิต
LD. 7070  Theory and Principles of Criminal Procedure Law

ศึกษาประวัติ ปรัชญา ทฤษฎี และแนวความคดิของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กระบวนการ
ดำเนนิคดีอาญาก่อนการพิจารณาคดี การจับ การค้น การควบคุมตัว การควบคุมและตรวจสอบการใช้อำนาจ
ของพนักงานสอบสวน และการใช้ดุลพินิจของพนักงานอัยการ บทบาททนายความ การคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพของผู้ต้องหาคดีอาญา กระบวนการดำเนินคดีในศาล พยานหลักฐาน การคุ้มครองพยาน
กระบวนพิจารณาพิพากษาคดีของศาล และการบังคับโทษทางอาญาในระบบกฎหมายไทยและตา่งประเทศ

นด. 7071  กฎหมายลกัษณะพยานขัน้สงู 3 หนว่ยกิต
LD. 7071  Advanced Law of Evidence

ศึกษาประวัติ ปรัชญา ทฤษฎี และแนวความคิดของกฎหมายลักษณะพยานทั้งระบบไต่สวน
และระบบกล่าวหา กฎเกณฑ์และกระบวนการเกีย่วกับพยานหลักฐานท่ีมุ่งพิสูจน์ความจริงท้ังในคดีอาญา
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และคดแีพง่ หลักการรบัฟงัพยานหลกัฐาน การชัง่นำ้หนกัพยานหลกัฐาน การคุม้ครองพยานและการนำ
ความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์มาใช้ในการสอบสวนและพจิารณาพิพากษาคดี

นด. 7072  การบริหารงานกระบวนการยติุธรรมทางอาญา 3 หนว่ยกิต
LD. 7072  Criminal Justice Administration

ศึกษาปรัชญาการดำเนินงานของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและโครงสร้าง
และระบบการบรหิารงานยติุธรรมทางอาญา การกำหนดนโยบายและมาตรการในทางกฎหมายเกีย่วกับ
งานยุติธรรมทางอาญาการประสานงานและความรว่มมือระหว่างข่ายงานในกระบวนการยุติธรรมท้ังภายใน
และระหว่างประเทศ การปฏิบัติงาน การตรวจสอบและตดิตามประเมินผล ปัญหาการบริหารงานยุติธรรม
และแนวทางแกไ้ขการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบรหิารงานยุติธรรมทางอาญา

นด. 7073  ปัญหากฎหมายอาญา 3 หนว่ยกิต
LD. 7073  Problems in Criminal Law

ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาเฉพาะเรื่องที่สำคัญในกฎหมายอาญาสารบัญญัติ วิธีสบัญญัติ รวมทั้ง
ความผิดอาญาข้ามชาติและแนวความคิดของสหประชาชาติเก่ียวกับกฎหมายอาญา

นด. 7074  อาชญาวทิยาและทัณฑวิทยาข้ันสูง 3 หนว่ยกิต
LD. 7074  Advanced Criminology and Penology

วิเคราะห์และประเมินปัญหาที่สำคัญทางอาชญาวิทยา สาเหตุแห่งอาชญากรรม และการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว ศึกษาทฤษฎี และวิธีปฏิบัติในการลงโทษผู้กระทำความผิด มาตรการที่มีประสิทธิภาพ
ในการลงโทษ ประเมนิขอ้เสนอแนะทีส่ำคญัในการปฏรูิประบบการลงโทษ วิวัฒนาการของทณัฑวทิยา
และปรัชญาการลงโทษอาญา วัตถุประสงค์ของการลงโทษและการปฏิบัติต่อผู้กระทำความผิด กระบวนการ
และระบบการปฏิบัติต่อผู้กระทำความผิดอาญาในข้ันตอนต่างๆ ครอบคลุมการศึกษาอาชญากรรมผู้กระทำ
ความผิดและการใช้มาตรการลงโทษผู้กระทำความผิดท้ังทางด้านสังคม

นด. 7075  การบรหิารงานยติุธรรมข้ันสงูและความมัน่คงทางสงัคม 3 หนว่ยกิต
LD. 7075  Advanced Criminal Justice Administration and Social Safety Nets

ทฤษฎี หลักการในการบรหิารงานยติุธรรม และความมัน่คงทางสงัคม การกำหนดเปา้หมายและ
วัตถปุระสงคข์ององคก์รในระบบงานยติุธรรมและความมัน่คงทางสงัคม ปญัหา อุปสรรค และขอ้จำกดั
ในการบรหิารงานยตุธิรรม รวมทัง้ การประสานงานและความรว่มมือกบัหนว่ยงานตา่งๆ ในการดำเนนิ
งานระดับประเทศและระหวา่งประเทศ
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นด. 7076  กฎหมายกระบวนการยติุธรรมทางอาญาระหวา่งประเทศ 3 หนว่ยกิต
LD. 7076  International Criminal Justice

วิวัฒนาการและกฎเกณฑข์องกฎหมายอาญาระหวา่งประเทศ การประสานความรว่มมอืในการ
ปราบปรามและป้องกันการกระทำความผิดอาญาระหว่างประเทศ และการก่อการร้ายองค์การอาชญากรรม
ระหวา่งประเทศ กระบวนการสง่ผูร้้ายขา้มแดน กลไกทีใ่ชบ้งัคบัเกีย่วกบัอาชญากรรมระหวา่งประเทศ
กระบวนการยุติธรรมในคดีอาญาระหว่างประเทศ ท้ังในระดับประเทศ ระดับภูมิภาคองค์คณะพิจารณาคดี
อาญาระหว่างประเทศ และศาลอาญาระหวา่งประเทศ

นด. 7077  กฎหมายอาชญากรรมทางเศรษฐกจิข้ันสูง 3 หนว่ยกิต
LD. 7077  Advanced Economic Crime

ความหมาย ลักษณะ ประเภท และรูปแบบของอาชญากรรมเศรษฐกจิผลกระทบของอาชญากรรม
ทางเศรษฐกิจต่อความม่ันคง เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ ปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัด มาตรการและกลไก
ของรัฐในการบังคับใช้กฎหมาย เพ่ือการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกจิ

นด. 7078  ความผดิของเดก็ เยาวชน และสตรี 3 หนว่ยกิต
LD. 7078  Crime of Juvenile and Woman

แนวคดิและทฤษฎใีนการคุม้ครองสทิธเิดก็ เยาวชน และสตร ี สาเหตแุละปจัจยัแหง่การกระทำ
ความผิดของเด็ก เยาวชน และสตรี กระบวนการดำเนินคดีอาญา การปราบปรามการกระทำความผดิเก่ียวกับ
การค้ามนุษย์ การค้าแรงงาน การค้าประเวณี ปัญหาการละเมิดสิทธิเด็ก เยาวชน และสตรี นโยบายและภารกิจ
ของศูนย์สวัสดิภาพเด็ก เยาวชน และสตรี แนวทางการลดการกระทำความผดิ และการฟ้ืนฟูสภาพเพ่ือคืน
สู่สังคมปกติ

นด. 7079  กระบวนการลงโทษทางอาญาและการคมุประพฤติ 3 หนว่ยกิต
LD. 7079  Criminal Punishment Process and Probation

แนวคิดและทฤษฎีว่าด้วยโทษทางอาญาและการคมุประพฤติ เศรษฐศาสตร์กับแนวคิดว่าด้วยการ
ลงโทษ ประสทิธภิาพในการลงโทษทางอาญา กระบวนการลงโทษทางอาญาทีเ่หมาะสมตามหลกัสทิธิ
มนุษยชน แนวทางท่ีเหมาะสมในการคมุประพฤติ วิธีการดำเนินการคุมความประพฤต ิและการติดตามผล

นด. 7080  ปัญหากฎหมายอาญาและบรหิารการยุติธรรมข้ันสูง 3 หนว่ยกิต
LD. 7080  Selected Problems in Criminal Law and Justice Administration

สัมมนาด้วยการนำเอาประเด็นปัญหาทางกฎหมายอาญาและบริหารการยุติธรรม เพื่อวิเคราะห์
โดยใชค้วามรูท่ี้ศึกษากบัประสบการณข์องผูเ้ช่ียวชาญทีเ่ปน็วิทยากร เพ่ือเปน็แนวทางไปสูก่ารหาหวัข้อ
ในการทำวิทยานิพนธ์
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สาขาวิชากฎหมายระหว่างประเทศ
นด. 7090  กฎหมายเศรษฐกจิและการค้าระหว่างประเทศ 3 หนว่ยกิต
LD. 7090  International Economic and Trade Law

ศึกษาถึงระบบกฎหมายที่ใช้กับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ทั้งในด้านการค้า
ระหว่างประเทศ การเงินและการลงทุนระหว่างประเทศและการพัฒนา โดยเน้นการศึกษาวิเคราะห์ถึง
ระบบกฎหมายและกลไกของกฎหมายเศรษฐกจิระหว่างประเทศท่ีใช้อยู่ในปัจจุบันท้ังในระดับสากลและใน
ระดบัภมูภิาค รวมทัง้ ศกึษาวเิคราะหถึ์งผลกระทบของกฎหมายเศรษฐกจิระหวา่งประเทศในดา้นตา่งๆ
และผลกระทบต่อประเทศกำลังพัฒนาและประเทศไทย

นด. 7091  กฎหมาย มนุษยธรรมระหว่างประเทศ 3 หนว่ยกิต
LD. 7091  International Humanitarian Law

ศึกษาถึงประวัติความเป็นมาของกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศบทบาทของคณะกรรมการ
กาชาดระหว่างประเทศ หลักเกณฑ์และข้อยกเว้นของกฎหมายระหว่างประเทศภาคสงคราม อาทิ กฎในการ
สูร้บของฝา่ยพลรบและพลเรอืน กฎในการใชอ้าวุธในทางทหาร รวมทัง้ หลักกฎหมายเกีย่วกบัสถานะ
และการปฏิบัติต่อเชลยสงคราม พลเรือน สายลับ นักข่าว และผู้ลี้ภัย เป็นต้น อีกทั้งสนธิสัญญาอื่นที่
เก่ียวข้องกับการคุ้มครองพลเรือนในภาวะสงคราม

นด. 7092  กฎหมายทะเล 3 หนว่ยกิต
LD. 7092  Law of the Sea

ศึกษากฎเกณฑท่ี์ใช้บังคับกับอาณาเขตทางทะเล ตลอดจนปัญหาการแบ่งอาณาเขตทางทะเลของ
ประเทศทีม่อีาณาเขตตรงขา้มกนัหรอืประชดิตดิกนั แนวทางระงบัขอ้พิพาทเขตแดนทางทะเล วิเคราะห์
ปัญหาการแบ่งเขตแดนทางทะเลระหว่างประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ตลอดจนปัญหากฎหมาย
ทะเลต่างๆ ที่ขึ้นสู่ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศและศาลกฎหมายทะเลระหว่างประเทศ รวมทั้ง ปัญหา
กฎหมายอันเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของรัฐชายฝั่งที่มีในอาณาเขตทางทะเลต่างๆ เช่น ทะเลอาณาเขต
เขตเศรษฐกจิจำเพาะ ไหลท่วปี ทะเลหลวง พร้อมทัง้ศกึษาความเปน็มาและแนวความคดิของการจดัตัง้
เขตดังกล่าว นอกจากน้ันจะเป็นการศึกษาถึงหลักและข้อยกเว้นของหลักการแสวงหาประโยชนจ์ากมรดก
ร่วมกัน  ของมนุษยชาติจากทรัพยากรธรรมชาติท้ังท่ีมีชีวิตและไม่มีชีวิตท่ีอยู่ในทะเล

นด. 7093  กฎหมายองคก์ารระหว่างประเทศ 3 หนว่ยกิต
LD. 7093  International Organization Law

ศึกษาโครงสร้างและการดำเนินงานขององค์การระหว่างประเทศ ทบวงการชำนาญพิเศษ  ท่ีมีความ
สำคญัและทีมี่บทบาทตอ่สังคมโลกในปจัจบัุน อาท ิองคก์ารสหประชาชาต ิองคก์ารอนามยัโลก เปน็ตน้
รวมทัง้ ศึกษากฎเกณฑข์ององคก์ารดงักลา่ว ต้ังแตก่ารเปน็สมาชกิ การลงคะแนนเสยีง กลไกการบงัคบั
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รัฐใหป้ฏบิตัติามพนัธกรณ ีและการระงบัขอ้พิพาท ตลอดจนสทิธ ิหนา้ที ่และความรบัผดิขององคก์าร
ระหว่างประเทศศึกษาความสำเร็จและความล้มเหลวในการปฏิบัติการของสหประชาชาติในอดีตและ
ปัจจุบัน รวมทั้ง ความพยายามของสมาชิกของสมัชชาใหญ่สหประชาชาติที่จะพัฒนากฎหมายระหว่าง
ประเทศและตราข้อตกลงที่จะส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระหว่างประเทศ ความเกี่ยวข้อง
สัมพันธ์ขององค์การระหว่างประเทศกับประเทศไทย

นด. 7095  กฎหมายวา่ดว้ยสนธสิญัญา 3 หนว่ยกิต
LD. 7094  Law of Treaties

ศึกษากฎเกณฑ์ระหว่างประเทศท่ีใช้บังคับกับตราสารระหว่างประเทศท่ีมีสถานะเป็นสนธิสัญญา
หลักเกณฑ์การแยกตราสารระหว่างประเทศอ่ืนท่ีมิใช่สนธิสัญญาออกจากสนธิสัญญา อีกท้ังศึกษาหลักเกณฑ์
ตามอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. 1969 รวมถึงกระบวนการทำสนธสัิญญา การมี
ผลบงัคบัใชข้องสนธสิญัญา การเคารพสนธสิญัญา การตคีวามสนธสิญัญา การเปลีย่นแปลงแกไ้ขสนธ-ิ
สญัญา การระงบั และการยกเลกิการใชบ้งัคบัสนธสิญัญา สนธสิญัญากบัคดพิีพาท  ทีข่ึน้สูศ่าลยตุธิรรม
ระหว่างประเทศ อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ และศาลระหว่างประเทศอืน่ท่ีเก่ียวข้อง

นด. 7095  กฎหมายการทตูและการกงสลุ 3 หนว่ยกิต
LD. 7095  Law on Diplomatic and Consular Relations

ศึกษาประวัติความเป็นมาของการทูตและการกงสุล กฎเกณฑ์ระหว่างประเทศที่ใช้บังคับการ
ดำเนินความสัมพันธ์ทางการทูตและการกงสุลทั้งที่เป็นจารีตประเพณีระหว่างประเทศ และกฎเกณฑ์ท
อยู่ในอนสุญัญาเวยีนนาวา่ดว้ยความสมัพนัธท์างการทตู ค.ศ. 1961 และอนสุญัญาเวยีนนาวา่ดว้ยความ
สัมพันธ์ทางกงสุล ค.ศ. 1963 หลักเกณฑ์ว่าด้วยความคุ้มกันทางการทูตและการกงสุลหลักเกณฑ์ความ
ละเมิดมิได้ในตัวบุคคล สถานท่ี เอกสาร และบรรณสาร

นด. 7096  กฎหมายวา่ดว้ยการรวมกลุม่ทางเศรษฐกจิภูมิภาค 3 หนว่ยกิต
LD. 7096  Regional Economic Integration Law

ศึกษาเหตุผล ความเป็นมา และความจำเปน็ของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกจิ ประวัติและโครงสร้าง
ของสหภาพยโุรป และมาตรการภายในตา่งๆ อาท ิมาตรการทางเศรษฐกจิและการคา้ มาตรการสง่เสรมิ
คุณภาพการศึกษา มาตรการสง่เสริมการลงทุน และมาตรการทางสงัคมและวัฒนธรรม ศึกษาเปรียบเทียบ
แนวคิดการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในบริบทของอาเซียน วิเคราะห์หลักกฎหมาย มาตรการที่มีอยู่เดิม
และท่าทีของประเทศสมาชกิอาเซียน และความเป็นไปได้ในการพัฒนารูปแบบความร่วมมือในด้านต่างๆ
เช่น สหภาพยโุรป
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นด. 7097  กฎหมายระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการเดนิอากาศและอวกาศ 3 หนว่ยกิต
LD. 7097  International Aviation and Space Law

ศึกษาแนวคดิ กฎหมาย และกฎเกณฑร์ะหว่างประเทศวา่ด้วยการเดินอากาศและอวกาศ ท่ีมาของ
กฎหมายอากาศระหว่างประเทศและกฎหมายอวกาศ อนุสัญญาต่างๆ และองค์การระหว่างประเทศที่
เกี่ยวข้อง หลักเกณฑ์การเดินอากาศ การรับขนทางอากาศ ระบบความรับผิดและการเยียวยาผู้เสียหาย
และสัมมนาปญัหากฎหมายตา่งๆ ท่ีเกิดจากการเดนิอากาศระหวา่งประเทศ การขนสง่ทางอากาศระหวา่ง
ประเทศ และกฎหมายอวกาศ

นด. 7098  กระบวนวิธีการดำเนนิคดีทางพาณชิย์ระหว่างประเทศ 3 หนว่ยกิต
LD. 7098  International Commercial Litigation

ศึกษาแนวคิดและท่ีมา และพลวัตของการดำเนินคดีทางพาณิชย์ระหว่างประเทศศึกษาเปรียบเทียบ
กฎหมายไทยกับกฎหมายต่างประเทศว่าด้วยหลักการเลือกใช้กฎหมายในนิติสัมพันธ์ที่มีองค์ประกอบ
ต่างชาติแทรกซ้อน หลักการยอมรับและบังคับตามคำพิพากษาต่างประเทศรวมถึงการศึกษาความเป็นไปได้
ในการทำใหห้ลักการดงักลา่วเปน็ไปในลกัษณะเดยีวกนัตามรปูแบบ อนสุญัญากรงุเฮกวา่ดว้ยขอ้ตกลง
เลือกศาล ค.ศ. 2005 และอนุสัญญาบรัสเซลว่าด้วยเขตอำนาจศาลและการยอมรับคำพิพากษาศาลต่างประเทศ
ค.ศ. 1968 หลักการออกมาตรการคุ้มครองช่ัวคราว อาทิ มาตรการป้องกันการฟ้องคดีหลายศาลและมาตรการ
อายัดทรัพย์สินในต่างประเทศ

นด. 7099  ปัญหากฎหมายระหวา่งประเทศขัน้สูง 3 หนว่ยกิต
LD. 7099  Selected Problems in International Law

ศึกษาถึงมิติต่างๆ ของกฎหมายระหว่างประเทศ (Legal Dimensions of International Law) ท้ังในเชิง
ทฤษฎีและในเชิงปฏิบัติ โดยเน้นการศึกษาแบบวิเคราะห์ในเน้ือหาสาระสำคัญของกฎหมายระหว่างประเทศ
เชน่ มติกิฎหมายในดา้นบอ่เกดิกฎหมายระหวา่งประเทศ บคุคลในบงัคบัของกฎหมายระหวา่งประเทศ
การใช้และการตคีวามกฎหมายระหวา่งประเทศ รวมท้ัง ผลของกฎหมายระหวา่งประเทศในแงมุ่มต่างๆ

สาขาวชิากฎหมายสิง่แวดลอ้ม
นด. 7110  กฎหมายทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม 3 หนว่ยกิต
LD. 7110  Natural Resources and Environmental Law

ศึกษาประวัติ ปรัชญา ทฤษฎี และแนวความคิดเก่ียวกับกฎหมายการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษาคดีต่างๆ ที่เกิดขึ้นและปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวกับการ
บังคับใช้กฎหมายทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม การระงับข้อพิพาททางส่ิงแวดล้อม วิธีพิจารณาคดี
ส่ิงแวดล้อมและศาลซ่ึงพิจารณาคดีส่ิงแวดล้อม รวมท้ัง วิเคราะห์ปัญหาท่ีเก่ียวข้อง
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นด.7111  กฎหมายว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนกบัการจดัการสิง่แวดลอ้ม 3 หนว่ยกิต
LD. 7111  Public Participation and Environmental Management Law

ศึกษาหลักการการพัฒนาอย่างย่ังยืนด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน กฎหมายกับการมีส่วนร่วม
ของประชาชน  สิทธิ และหน้าที่ของประชาชนและองค์การพัฒนาเอกชนในการมีส่วนร่วมจัดการ
สิ่งแวดล้อม  อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐในการจัดให้มีส่วนร่วม  รูปแบบ  ขอบเขต  ขั้นตอน
และกระบวนการมีส่วนร่วม ความสัมพันธ์ระหว่างผลท่ีได้จากการจัดให้มีส่วนร่วมกับการตัดสินใจในการ
ใช้อำนาจรัฐการวิเคราะห์ประเภทของโครงการและกจิกรรมท่ีสมควรให้ประชาชนและองค์พัฒนาเอกชน
มีส่วนร่วม  กฎหมายรองรับการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์การพัฒนาเอกชนกับการจัดการส่ิงแวดล้อม

นด. 7112  กฎหมายและนโยบายสิง่แวดลอ้มระหว่างประเทศ 3 หนว่ยกิต
LD. 7112  International Environmental Law and Policy

แนวคิด ทฤษฎี หลักการว่าด้วยการคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม กฎหมายส่ิงแวดล้อม
ระหว่างประเทศท่ีมีผลบังคับตามกฎหมาย และไม่มีผลบังคับตามกฎหมายพันธกรณีของไทยท่ีมีต่อกฎหมาย
ส่ิงแวดล้อมระหว่างประเทศ เช่น อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพการเปล่ียนแปลงบรรยากาศ
โลก ปรากฏการณเ์รือนกระจก บทบาทขององคก์ารสหประชาชาตด้ิานการคุม้ครองส่ิงแวดล้อม (UNEP)

นด. 7113  กฎหมายการคา้ระหว่างประเทศกบัส่ิงแวดลอ้ม 3 หนว่ยกิต
LD. 7113  International Trade Law and Environment

ข้อกำหนดด้านมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมตามเงื่อนไขการค้าระหว่างประเทศ หลักการ
และเหตุผลของความเกี่ยวพันระหว่างสิ่งแวดล้อมกับการค้าระหว่างประเทศและการลงทุน กฎหมาย
เกีย่วกบัสิง่แวดลอ้มทีผู้่ประกอบการตอ้งปฏบิตั ิการควบคมุมาตรฐานการจดัการสิง่แวดลอ้ม มาตรการ
ในการส่งเสริมการจัดการส่ิงแวดล้อม

นด. 7114  กฎหมายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 3 หนว่ยกิต
LD. 7114  Natural Resources and Conservation Law

แนวคิด  หลักการ  และกฎหมายเกี่ยวกับการพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลาย
ทางชวีภาพ  นิเวศและระบบนเิวศ  การสงวนและการอนรัุกษท์รัพยากรธรรมชาตแิละความหลากหลาย
ทางชีวภาพ  การคุ้มครองพันธ์ุพืช  การคุ้มครองและสงวนสัตว์ป่า  การคุ้มครองป่าชายเลนและพ้ืนท่ีชุ่มน้ำ
การจัดการป่าและป่าชุมชน โดยประชาชนและชุมชน  และองค์กรภาคเอกชนในการพิทักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติ  และองค์กรภาครัฐ ท้ังจากส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค  และส่วนท้องถ่ิน หลักเกณฑ์เง่ือนไขและวิธีการ
ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน ปัญหาและ
อุปสรรคในการบังคับใช้กฎหมายส่ิงแวดล้อมเพ่ือการพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
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นด. 7115  กฎหมายควบคมุมลพษิ 3 หนว่ยกิต
LD. 7115  Pollution Control Law

แนวคิด หลักการ และกฎหมายเก่ียวกับการควบคุมและจัดการมลพิษในส่ิงแวดล้อม ประเภทและ
สภาพปัญหาและผลกระทบของมลพษิ  สาเหตุและแหล่งกำเนิดมลพิษ  มาตรการต่างๆ ท่ีใช้ในการควบคุม
และจัดการมลพิษ  เช่น มาตรการทางสังคม  เศรษฐศาสตร์ และการจัดการ  มาตรการในการป้องกันล่วงหน้า
รัฐกับการควบคุมและจัดการมลพิษ ประกอบด้วยองค์กรภาครัฐ  ส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถ่ิน
องคก์รภาคเอกชนกบัการควบคมุและจดัการมลพษิ ไดแ้ก ่ ประชาชน ชุมชน ธุรกิจเอกชน และองคก์าร
พัฒนาเอกชน ปัญหาและอุปสรรคในการบงัคับใช้กฎหมายส่ิงแวดล้อมเพ่ือการควบคุมและจัดการมลพิษ

นด. 7116  การประเมนิผลกระทบสขุภาพ สังคม และสิง่แวดลอ้ม 3 หนว่ยกิต
LD. 7116  Health, Social and Environmental Impact Assessment

แนวคิด ทฤษฎี หลักการการป้องกันล่วงหน้า หลักการการพัฒนาอย่างย่ังยืน ประเภทและกระบวน
การในการดำเนินการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ สังคม และสิ่งแวดล้อม องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการ
ประเมนิผลกระทบตอ่สขุภาพ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม ไดแ้ก ่องคก์รภาครฐั ในการควบคมุและตดิตาม
ตรวจสอบการนำรายงานการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ สังคม และสิ่งแวดล้อมไปใช้ องค์กรภาค
เอกชน ประกอบด้วย เจ้าของโครงการหรือกิจการท่ีต้องทำรายงานการประเมนิผลกระทบต่อสุขภาพ สังคม
และสิ่งแวดล้อม ประชาชน องค์การพัฒนาเอกชน และองค์กรอิสระด้านสิ่งแวดล้อมตามรัฐธรรมนูญ
ในการมีส่วนร่วม การติดตามตรวจสอบ การนำรายงาน การประเมินผลการกระทบต่อสุขภาพ สังคม
และส่ิงแวดล้อมไปใช้ การให้ความคิดเห็น และกฎหมายท่ีรองรับการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ สังคม
และส่ิงแวดล้อม

นด. 7117  จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม 3 หนว่ยกิต
LD. 7117  Environmental Ethics

คุณค่าของสิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิตของมนุษย์ สังคมกับการใช้ประโยชน์จากคุณค่าของ
สิ่งแวดล้อมอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกันอย่างยั่งยืน กลไกของรัฐกับการจัดสรรปันส่วนการบริโภค
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมอย่างเท่าเทียมกัน ความยุติธรรมสิ่งแวดล้อม บทบาทของนักกฎหมายกับการใช้
จริยธรรมส่ิงแวดล้อมในวิชาชีพ

นด. 7118  กฎหมายผังเมือง การวางแผนการใชป้ระโยชน์ท่ีดินและจัดการเชิงพ้ืนท่ี 3 หนว่ยกิต
LD. 7118  Town Planning, Land Use Planning and Spatial Planning Law

แนวคดิและทฤษฎว่ีาด้วยการจดัทำผงัเมอืง ข้อจำกดัในการจดัทำผงัเมอืง ความเกีย่วพันระหว่าง
ผังเมอืงกบัการใชป้ระโยชนท์ีดิ่น กฎหมายวา่ดว้ยการใชท้ีดิ่นของรฐัประเภทตา่งๆ เช่น ทีร่าชพสัด ุ ทีป่า่
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ท่ีสาธารณสมบติัของแผน่ดิน กฎหมายวา่ด้วยการควบคมุการใชท่ี้ดินของเอกชนการจดัการเชงิพ้ืนท่ีเพ่ือ
การคุ้มครองส่ิงแวดล้อม กระบวนการในการจดัทำแผนเชิงพ้ืนท่ี  กฎหมายรองรับการจัดการพ้ืนท่ี บทบาท
อำนาจหน้าที ่ของหน่วยงานภาครัฐ ในระดับส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ ่นในการ
วางแผนการจดัการเชิงพ้ืนท่ี และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนการจดัการพ้ืนท่ี

นด. 7119  กฎหมายและนโยบายวา่ดว้ยการเปลีย่นแปลงภมิูอากาศ 3 หนว่ยกิต
LD. 7119  Law and Policy on Climate Change

ศึกษาปัญหาส่ิงแวดล้อมอันเกิดจากการเปล่ียนแปลงทางสภาพภมิูอากาศ รวมท้ังระบบและกลไก
ในทางกฎหมายในฐานะทีเ่ป็นเคร่ืองมือท่ีจะนำมาใช้เพ่ือลดการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศท้ังในระดับประเทศ
และระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่มีต่อปัญหากฎหมายอื่น เช่น
กฎหมายสิทธิมนุษยชน กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา แนวทางการลดปัญหาภาวะโลกร้อนโดยการ
เตบิโตสเีขยีว (Green Growth) ทฤษฎ ีแนวคดิ และยทุธศาสตรท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัการดำเนนิกจิกรรมทีเ่ปน็
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์การเติบโตสีเขียวกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
และพลงังาน กลไกทางกฎหมายตา่งๆ ทีส่ง่เสรมิใหมี้การนำยทุธศาสตรก์ารเตบิโตสเีขยีวมาประยกุตใ์ช้

นด. 7120  ปัญหากฎหมายสิง่แวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาตข้ัินสูง 3 หนว่ยกิต
LD. 7120  Selected Problems in Environment Law and Natural Resources

สัมมนาด้วยการนำเอาประเด็นปัญหาทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อวิเคราะห์
โดยใชค้วามรูท่ี้ศึกษากบัประสบการณข์องผูเ้ช่ียวชาญทีเ่ปน็วิทยากร เพ่ือเปน็แนวทางไปสูก่ารหาหวัข้อ
ในการทำวทิยานิพนธ์

หมวดวทิยานพินธ์
นด. 9900  วิทยานพินธ ์(นกัศกึษา แบบ 1 (1.1) และนกัศกึษา แบบ 2 (2.2) 48 หนว่ยกิต
LD. 9900  Dissertation (Track 1 (1.1) and Track 2 (2.2))

    นักศึกษาท่ีสอบผ่านการสอบคุณสมบัติหรือสอบผ่าน การศึกษารายวิชา และสอบผ่านการสอบ
คุณสมบัติแล้วจะต้องแสดงองค์ความรู้ ความสามารถ ในการคิดวิเคราะห์ด้วยตนเองโดยการทำวิทยานิพนธ์
อย่างเป็นระบบและถูกต้องตามหลักวิทยาการวิจัยทางนิติศาสตร์ หัวข้อท่ีทำจะต้องไม่เคยมีการศึกษามาก่อน
วิทยานิพนธ์จะต้องมีคุณภาพดีเยี่ยมและสะท้อนถึงความลุ่มลึกขององค์ความรู้ในกฎหมายเฉพาะทางที่
นำไปใช้ประโยชน์ได้ในเชิงวิชาการหรือการประยุกต์ใช้  นักศึกษาต้องสามารถทำบทความ  จากงาน
วิทยานิพนธ์ท่ีมีคุณภาพสามารถตีพิมพ์ได้ในวารสารท่ีมีระบบการประเมิน
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นด. 9901 วิทยานพินธ ์ (นกัศกึษา แบบ 2 (2.1)) 36  หนว่ยกิต
LD. 9901  Dissertation (Track 2 (2.1))

นักศึกษาท่ีสอบผ่านการศึกษารายวิชา และสอบผ่านการสอบคุณสมบัติแล้ว จะต้องแสดงองค์ความรู้
ความสามารถ ในการคดิวิเคราะห์ด้วยตนเองโดยการทำวทิยานิพนธ์อย่างเป็นระบบและถกูต้องตามหลัก
วิทยาการวิจัยทางนิติศาสตร์ หัวข้อท่ีทำจะต้องไม่เคยมีการศึกษามาก่อน วิทยานิพนธ์จะต้องมีคุณภาพดีเย่ียม
และสะทอ้นถึงความลุม่ลึกขององคค์วามรู้ในกฎหมายเฉพาะทางทีน่ำไปใชป้ระโยชน์ได้  ในเชิงวิชาการ
หรือการประยกุตใ์ช ้ นกัศกึษาตอ้งสามารถทำบทความจากงานวทิยานพินธ ์ทีม่คีณุภาพสามารถตพิีมพ์
ได้ในวารสารท่ีมีระบบการประเมิน
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการการท่องเท่ียวแบบบูรณาการ

หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2554

1. ช่ือหลักสูตร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเท่ียวแบบบูรณาการ
Doctor of Philosophy Program in Integrated Tourism Management

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการการท่องเท่ียวแบบบูรณาการ)
Doctor of Philosophy (Integrated Tourism Management)
ปร.ด. (การจัดการการท่องเท่ียวแบบบูรณาการ)
Ph.D. (Integrated Tourism Management)

3. วิชาเอกหรือความเช่ียวชาญเฉพาะหลกัสูตร
ไม่มี

4. จำนวนหนว่ยกิตทีเ่รียนตลอดหลกัสตูร
48 หน่วยกิต สำหรับหลักสูตรแบบ 1.1
57 หน่วยกิต สำหรับหลักสูตรแบบ 2.1
75 หน่วยกิต สำหรับหลักสูตรแบบ 2.2

5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ  หลักสูตรปริญญาเอก ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
5.2 ภาษาท่ีใช้ ภาษาไทยและภาษาองักฤษ
5.3 การรับเข้าศึกษา รับท้ังนักศึกษาไทยและต่างชาติท่ีมีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับดีและมีความรู้

ดา้นคอมพวิเตอรใ์นระดบัใชไ้ด ้โดยตอ้งเปน็ไปตามมาตรฐานทีค่ณะกรรมการบรหิารหลักสตูรปรชัญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการกำหนดผู้ที่มีความรู้ต่ำกว่ามาตรฐานที่
กำหนดจะตอ้งปรับปรุงมาตรฐานความรูข้องตนเองไดต้ามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการบรหิารหลักสูตรฯ
กำหนด มิฉะน้ัน ถือว่าขาดคุณสมบัติ

ในกรณีความรู้ภาษาอังกฤษ ผู้สมัครต้องสอบ TOEFL หรือ IELTS โดยต้องมีผลการสอบตามเกณฑ์
ที่สถาบันกำหนดหรืออาจจะต้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษในหมวดวิชาเสริมพื้นฐาน โดยไม่นับหน่วยกิต
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ในภาคการศึกษาแรกที่เข้าเป็นนักศึกษา และต้องสอบให้ผ่านเกณฑ์ของสถาบันภายในปีการศึกษาแรก
มิฉะน้ัน จะไม่ได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนเรียนในภาคการศกึษาต่อไป

 5.4 ความร่วมมือกับสถาบนัอ่ืน เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบนัท่ีจัดการเรยีนการสอนโดยตรง
แต่มีความร่วมมือทางด้านวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาท้ังภายในและต่างประเทศ

 5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

6. สถานภาพของหลกัสูตรและการพจิารณาอนมัุติ/เห็นชอบหลกัสูตร
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 เปิดสอนภาคการศกึษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2554
คณะกรรมการสภาวิชาการ อนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่

3 กุมภาพนัธ์ 2554
สภาสถาบนับัณฑิตพัฒนบรหิารศาสตร ์ อนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรในการประชมุ  คร้ังท่ี 2/2554

(พิเศษ) เมือ่วันที ่28 กุมภาพนัธ ์2554

7. ความพร้อมในการเผยแพรห่ลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน
ปีการศึกษา  2554

8. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดห้ลังจบการศึกษา
1)นักบริหารมืออาชีพท่ีปฏิบัติงานในภาครฐัและภาคเอกชน
2)อาจารย์และนักวิชาการด้านการท่องเท่ียวหรือสังคมศาสตร์
3)บุคลากรในหน่วยงานราชการหรือสถานประกอบการที่มีการใช้ความรู้ด้านการท่องเที่ยว

การวิเคราะห์นโยบาย การวางแผนและจดัการการท่องเท่ียว
4)อาชีพอิสระอ่ืนๆ

9. ปรัชญาและ/หรือวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
9.1 ปรัชญาของหลักสูตร

มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นนักวิจัย และนักวิเคราะห์และกำหนดนโยบายการวางแผนและการ
จัดการการท่องเท่ียวเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านการท่องเท่ียวและการพัฒนาการท่องเท่ียวอย่างบูรณาการ
และสร้างสรรค์

9.2 วัตถปุระสงค์
     9.2.1 ผลิตบุคลากรท่ีเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการ ให้มีทักษะท้ังด้านการวิจัย

และการวิเคราะห์นโยบาย วางแผนและจัดการการท่องเท่ียวแบบบูรณาการโดยมีแนวคิดสร้างสรรค์และมีภาวะ
ผู้นำ เพ่ือนำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในระดับภูมิภาค ระดับประเทศและระดับท้องถ่ินท่ีย่ังยืน
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     9.2.2 สร้างบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่มีความรู้และคุณธรรมและมีประสบการณ์การทำงาน
ในดา้นการวจัิย การวเิคราะหน์โยบาย การวางแผนและการจดัการการทอ่งเทีย่วแบบบรูณาการ เพ่ือตอบ
สนองความต้องการขององค์กรต่างๆ ในระดับภูมิภาค ระดับประเทศและระดบัท้องถ่ิน

     9.2.3 สรา้งสมรรถนะดา้นการวจิยัแกน่กัศกึษาใหเ้ปน็ผู้นำทางวชิาการทีส่ามารถสรา้งพฒันา
ต่อยอด ประสานองค์ความรู้เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านการท่องเที่ยวของ
ภูมิภาค ประเทศ ท้องถ่ินและองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

     9.2.4 เพ่ิมขีดความสามารถในการแขง่ขันของอุตสาหกรรมการทอ่งเท่ียวของประเทศสูร่ะดับ
สากล ด้วยการผลิตบุคลากรด้านการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพในการวิเคราะห์และสังเคราะห์สถานการณ์
รวมท้ังมีวิสัยทัศน์ในการวางแผนและจดัการการท่องเท่ียวอย่างบูรณาการ

10. ระบบการจัดการศึกษา
เปน็การศกึษาระบบทวภิาค ปกีารศกึษาหนึง่ๆ แบง่ออกเปน็ 2 ภาคการศกึษาปกต ิโดยหนึง่ภาค

ปกตมิรีะยะเวลาการศกึษาไมน่อ้ยกวา่ 15 สปัดาห ์และอาจเปดิการศกึษาภาคฤดรู้อนทีก่ำหนดระยะเวลา
และจำนวนหน่วยกิต เทียบเคียงได้กับภาคการศึกษาภาคปกติ

11. การดำเนนิการหลกัสูตร
11.1 วัน - เวลาในการดำเนนิการเรยีนการสอน

ภาคต้น เดือนสิงหาคมถึงเดือนธันวาคม
ภาคปลาย เดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม
ภาคฤดูร้อน เดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม

11.2 คุณสมบติัของผู้เข้าศกึษา
11.2.1 มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดบัดี และคอมพิวเตอร์ในระดับใช้ได้ โดยต้องเป็นไป

ตามมาตรฐานที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
แบบบูรณาการกำหนด ผู้ท่ีมีความรู้ต่ำกว่ามาตรฐานท่ีกำหนดจะต้องปรับปรุงมาตรฐาน ความรู้ของตนเอง
ได้ตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการบรหิารหลักสูตรฯ กำหนด มิฉะน้ัน ถือว่าขาดคุณสมบัติในกรณีความรู้
ภาษาอังกฤษ ผู้สมัครต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ท่ีสถาบันกำหนด

11.2.2 สำเรจ็การศกึษาปรญิญาโททกุสาขาจากสถาบนัการศกึษาในหรอืต่างประเทศที่
ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา (สกอ.) สำหรับหลักสูตรแบบ 1.1 และ 2.1

11.2.3 สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีเกียรตินิยมของทุกสาขาจากสถาบนัการศึกษาในหรือ
ต่างประเทศท่ีได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สำหรับหลักสูตรแบบ 2.2

11.2.4  ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสถาบัน โดยการสอบข้อเขียนและ/หรือสัมภาษณ์
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12.  โครงสรา้งหลกัสูตร
12.1 จำนวนหนว่ยกิต

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรมีดังน้ี
     48 หนว่ยกติ สำหรับหลักสูตรแบบ 1.1
     57 หนว่ยกติ สำหรับหลักสูตรแบบ 2.1
     75 หนว่ยกติ สำหรับหลักสูตรแบบ 2.2
แบบ 1.1 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48

หน่วยกิต และอาจมีการเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมก็ได้ โดยไม่นับหน่วยกิต
แบบ 2.1 เป็นการศึกษาท่ีเน้นการวิจัยและการศึกษารายวิชาเพ่ิมเติมโดยต้องทำวิทยานิพนธ์

ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต
แบบ 2.2 เป็นการศึกษาที่เรียนในระดับปริญญาโทและเอก โดยมีการทำวิทยานิพนธ์

ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิตและศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต

12.2 โครงสร้างหรือองค์ประกอบของหลักสูตร

หมวดวิชา        หลักสูตรแบบ 1.1         หลักสตูรแบบ 2.1       หลักสูตรแบบ 2.2
  1. หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน    2 วิชา ไม่นับหน่วยกิต    2 วิชา (ไม่นับหน่วยกิต)  2 วิชา (ไม่นับหน่วยกิต)
  2. หมวดวิชาพ้ืนฐาน                        -                                      -                             6 หน่วยกิต
  3. หมวดวชิาหลกั                         อาจใหม้กีารเรยีน                   12 หนว่ยกติ           12 หนว่ยกติ
  4. หมวดวิชาระเบียบวิธีวิจัย       เพ่ิมเติมโดยไม่นับ               6 หนว่ยกติ             6 หนว่ยกติ
  5. หมวดวิชาเลือก             หนว่ยกติกไ็ด้               3 หนว่ยกติ             3 หนว่ยกติ
  6. สอบวัดคุณสมบัติ          ต้องสอบให้ผ่าน                         หลังจาก                                หลังจาก
                                                      ภายในปีการศึกษาที่ 1         เรียนรายวิชาครบ               เรียนรายวิชาครบ
  7. วิทยานพินธ์              48 หนว่ยกติ            36 หนว่ยกติ          48 หนว่ยกติ
                      รวม              48 หนว่ยกติ            57 หนว่ยกติ          75 หนว่ยกติ

12.3 รายวิชา
ก. วิชาเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา

เป็นวิชาท่ีไม่กำหนดหน่วยกิตและไม่นำผลการศึกษามาคำนวณแตม้รวมเฉล่ียท่ีนักศึกษา
ตอ้งเรยีนเพือ่เตรยีมความพรอ้มกอ่นเขา้ศกึษาในหลกัสตูรปรชัญาดษุฎบีณัฑติ สาขาวชิาการจดัการการ
ท่องเท่ียวแบบบูรณาการ โดยใช้เวลาเรียนไม่น้อยกว่า 20 ช่ัวโมง ดังน้ี
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ทท 4001 ภาษาอังกฤษข้ันสูงสำหรับการศึกษานโยบาย ไม่น้อยกว่า 20 ช่ัวโมง
 การวางแผนและการจดัการการท่องเท่ียวแบบบูรณาการ

TH 4001 Advanced English for Integrated Tourism Policy, Planning and Management Studies
นักศึกษาอาจได้รับการยกเว้นการเรียนวิชา ทท 4001 ได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศของ

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ

ข.หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน
เป็นวิชาไม่นับหน่วยกิต และไม่นำผลการศึกษามาคำนวณแต้มรวมเฉล่ียนักศึกษาจะต้อง

เรียนวิชาเสรมิพ้ืนฐาน ในหมวดวชิาเสรมิพ้ืนฐาน ดังน้ี
ภส 4003 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการข้ันสูง        3 หนว่ยกติ
LC 4003 Advanced Integrated English Language Skills Development(ไม่นับหน่วยกิต)
ภส 6000 การอ่านและการเขยีนภาษาอังกฤษระดับสูง     3 หนว่ยกติ

 สำหรับบัณฑิตศึกษา (ไม่นับหน่วยกิต)
LC 6000 Advanced Reading and Writing in English for Graduate Studies

หมายเหต ุ1. การเรียนการสอนมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะในการเขียนบทความทางวิชาการ
เป็นภาษาอังกฤษ โดยเง่ือนไขในการเรียนวิชาเสริมพ้ืนฐานภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามประกาศของสถาบัน

  2. การยกเว้นการเรียนวิชาเสริมพื้นฐานให้เป็นไปตามประกาศของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร

     ค. หมวดวิชาพ้ืนฐาน สำหรับนักศึกษาหลักสูตรแบบ 2.2 เท่าน้ัน มี 2 วิชา 6 หน่วยกิต ได้แก่
ทท 6005 ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับการท่องเท่ียวและบริการ 3 หน่วยกิต
TH 6005 Research Methodology for Tourism and Hospitality
ทท 7001 จริยธรรมในการกำหนดนโยบาย การวางแผน 3 หน่วยกิต

  และการจัดการการท่องเท่ียว
TH 7001 Ethics in Tourism Policy and Planning and Management

     ง. หมวดวชิาหลกั ม ี4 วิชา 12 หนว่ยกติ ไดแ้ก่
ทท 8011 นโยบาย การวางแผนและการพฒันาอุตสาหกรรม 3 หน่วยกิต

  การท่องเท่ียวตามแนวทางปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง
TH 8011 Sufficiency Economy Philosophy-based Tourism Industry Policy,

  Planning and Development
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ทท 8012 นวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพทุนมนุษย์สำหรับ 3 หน่วยกิต
  อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว และบริการ

TH 8012 Human Capital Development Innovation for Tourism and Hospitality Industry
ทท 8013 การจัดการการท่องเท่ียวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ 3 หน่วยกิต
TH 8013 Creative Community-based Tourism Management
ทท 8014 กลยุทธ์การจัดการข้ันสูงสำหรับธุรกิจการท่องเท่ียว 3 หน่วยกิต

  และบริการท่ามกลางความเปล่ียนแปลง
TH 8014 Advanced Strategic Management for Tourism and Hospitality

  Businesses among the Changes
     จ. หมวดวชิาดา้นระเบยีบวธีิวิจยั เลอืกเรยีนเพยีง 2 วิชา 6 หนว่ยกติ ไดแ้ก่

ทท 8101 ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธีข้ันสูงสำหรับอุตสาหกรรม 3 หน่วยกิต
  การท่องเท่ียวและบริการ

TH 8101 Advanced Mixed Research Methods for Tourism and Hospitality Industry
*ทท 8102 ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณข้ันสูงสำหรับอุตสาหกรรม 3 หน่วยกิต

    การท่องเท่ียวและบริการ
TH 8102 Advanced Quantitative Research Methods for Tourism and Hospitality Industry
*ทท 8103 ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพข้ันสูงสำหรับอุตสาหกรรม 3 หน่วยกิต

    การท่องเท่ียวและบริการ
TH 8103 Advanced Qualitative Research Methods for Tourism and Hospitality Industry
* เลอืกเพยีง 1 วิชา

     ฉ. หมวดวชิาเลือก ให้เลือกเรยีนไมน้่อยกว่า 1 วิชา  3 หน่วยกิต ดังตอ่ไปนี้
ทท 8301 การวางแผนการเงนิและการลงทนุเชิงประยุกต์ 3 หน่วยกิต

  สำหรับธุรกิจการท่องเท่ียวและบริการ
TH 8301 Applied Financial and Investment Planning for Tourism and Hospitality Businesses
ทท 8302 สัมมนาแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์สำหรับการ 3 หน่วยกิต

  พัฒนาการท่องเท่ียวในกลุ่มประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน
TH 8302 Creative Economy Seminar for ASEAN Tourism Industry Development
ทท 8303 สัมมนานโยบาย การวางแผนและการจดัการอุตสาหกรรม 3 หน่วยกิต

  การท่องเท่ียวและบริการ
TH 8303 Seminar for Tourism and Hospitality Policy, Planning and Management
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ทท 8304 การจัดการความรู้เพ่ือการพัฒนาขีดความสามารถ 3 หน่วยกิต
  ของทุนมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการ

TH 8304 Knowledge Management for Human Capital Competency
  Development in Tourism and Hospitality Industry

ทท 8005 การศึกษาตามแนวแนะ 3 หน่วยกิต
TH 8005 Directed Studies

     ฎ. การสอบประมวลความรู้
Qualifying Examination

     ญ. วิทยานิพนธ์
ทท 9900 วิทยานิพนธ์ 36/48 หน่วยกิต
TH 9900 Dissertation

12.4 คำอธิบายรายวชิา
วิชาเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
ทท 4001 ภาษาอังกฤษข้ันสูงสำหรับการศึกษานโยบาย ไมน้่อยกว่า 20 ช่ัวโมง

  การวางแผนและการจดัการการท่องเท่ียวแบบบูรณาการ
TH 4001 Advanced English for Integrated Tourism Policy, Planning and Management Studies

เป็นวิชาเสริมพ้ืนฐานความรู้ทางภาษาอังกฤษแก่นักศึกษาปริญญาเอกท่ีเข้ามาศึกษาใหม่ของ
หลักสูตรนโยบาย การวางแผนและการจดัการการท่องเท่ียวแบบบูรณาการโดยมุ่งเน้นในการฝึกทักษะ
การอ่านภาษาอังกฤษในสาขาวชิาการท่องเท่ียว เพ่ือเสริมสร้างทักษะในการอา่นและทำความเขา้ใจ
ตำราและบทความทีเ่ขียนเป็นภาษาอังกฤษ ในด้านการวิเคราะห์นโยบายการวางแผนและการจดัการ
การท่องเท่ียวแบบบูรณาการ

หมวดวชิาเสรมิพืน้ฐาน มี 2 วิชา ดงันี้
ภส 4003 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการข้ันสูง 3 หนว่ยกิต
LC 4003 Advanced Integrated English Language Skills Development (ไม่นับหน่วยกิต)

เน้ือหาและกิจกรรมเน้นการบูรณาการทักษะท้ัง 4 ทักษะ คือ การฟัง การพูด การอ่านและการเขียน
ส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการนำเสนอหน้าช้ันเป็นกลุ่มย่อยการเขียนสรุปเพ่ือจับ
ประเด็นสำคัญ การเขียนรายงานและการวิจัย โดยผู้บรรยายอาจมอบหมายงานกลุม่ตามความเหมาะสม
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ภส 6000 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษระดับสูงสำหรับบัณฑิตศึกษา 3 หนว่ยกิต
LC6000Advanced Reading and Writing in English for Graduate Studies              (ไม่นบัหนว่ยกติ)

ทบทวนกลวิธีท่ีจำเป็นต่อการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ประกอบด้วยความรู้ทาง
ด้านโครงสร้างประโยค ศัพท์ทั่วไปและศัพท์เฉพาะสาขาวิชา ความสัมพันธ์ของเนื้อหาภายในอนุเฉท
และเร่ืองท่ีอ่าน

หมวดวชิาพืน้ฐาน มี 2 วิชา ไดแ้ก่
ทท 6005 ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับการท่องเท่ียวและบริการ 3 หนว่ยกิต
TH 6005 Research Methodology for Tourism and Hospitality

ศกึษาวธิวิีทยา หลักการและขอบเขตเนือ้หาของการวจิยัดา้นการทอ่งเทีย่วและบรกิาร การเลอืก
ปัญหา การกำหนดรูปแบบ กระบวนการและขั้นตอนในการวิจัย การตั้งวัตถุประสงค์และสมมติฐาน
การกำหนดกรอบการวจัิย การสุ่มตัวอย่าง  การสร้างเคร่ืองมือ  การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล
การแปรผลข้อมูล การสรุปและอภิปรายผลการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย การนำเสนอผลการวิจัย
และการประเมินผลงานการวิจัย

ทท 7001 จริยธรรมในการกำหนดนโยบาย การวางแผนและการจดัการการท่องเท่ียว 3 หนว่ยกิต
TH 7001 Ethics in Tourism Policy and Planning and Management

ศึกษาแนวคิด หลักการและแนวทางการสร้างจริยธรรมในการกำหนดนโยบาย การวางแผน
การพัฒนาและจัดการการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน โดยเน้นแนวคิดการบริหารจัดการท่ีดี (Good Governance)

หมวดวชิาหลกั มี 4 วิชา ไดแ้ก่
ทท 8011 นโยบาย การวางแผนและการพฒันาอุตสาหกรรม 3 หนว่ยกิต

  การท่องเท่ียวตามแนวทางปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง
TH 8011 Sufficiency Economy Philosophy-Based Tourism Industry Policy, Planning and Development

ศึกษาทฤษฎี แนวคิดและหลักการในการกำหนดและวิเคราะห์นโยบายการวางแผนและการพัฒนา
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว วิวัฒนาการเชิงนโยบายทางการท่องเที่ยว ข้อตกลงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กับการพฒันาอตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่ว หลักการ ปรัชญาและการประยกุต์ใช้แนวคดิเศรษฐกจิพอเพียง
ในการกำหนดนโยบาย การวางแผนและการพฒันาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว
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ทท 8012 นวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพทุนมนุษย์สำหรับและบริการอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว  3 หน่วยกิต
TH 8012 Human Capital Development Innovation for Tourism and Hospitality Industry

ศึกษาหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาคุณภาพทุนมนุษย์และนวัตกรรมการพัฒนาทุน
มนุษย์สมัยใหม่ต่างๆ การบริหารคนเก่ง การเสริมสร้างความรักองค์กร การประยุกต์ใช้แนวคิดและทฤษฎี
การจัดการทุนมนุษย์และนวัตกรรมสมัยใหม่ การพัฒนาทุนมนุษย์ในองค์กรทางการทอ่งเท่ียวและบริการ
และองค์กรท่ีเก่ียวข้อง

ทท 8013 การจัดการการท่องเท่ียวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ 3 หนว่ยกิต
TH 8013 Creative Community-based Tourism Management

ศึกษาแนวคิด หลักการ เทคนิค วิธีการ แนวทางและกระบวนการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
รูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างสร้างสรรค์ การวิเคราะห์เปรียบเทียบการท่องเที่ยว
โดยชมุชนของตา่งประเทศและของไทย ตวัอย่างชมุชนทอ่งเทีย่วทีป่ระสบความสำเรจ็ในรปูแบบตา่งๆ

ทท 8014 กลยุทธ์การจัดการข้ันสูงสำหรบัธุรกิจการท่องเท่ียว 3 หนว่ยกิต
  และบรกิารทา่มกลางความเปลีย่นแปลง

TH 8014 Advanced Strategic Management for Tourism and Hospitality Businesses among theChanges
ศึกษาเทคนิคขั้นสูงในการวิเคราะห์สภาพสิ่งแวดล้อมทางธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการทั้ง

ภายในและภายนอกท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวและบริการ
การวิเคราะห์สภาพทางการตลาด การเทียบเคียง การกำหนดจุดยืนผลิตภัณฑ์การกำหนดกลยุทธ์การ
จัดการข้ันสูงในระดับต่างๆ การเขียนแผนกลยุทธ์ การแปลงแผนกลยทุธ์สู่การปฏิบัติ การประเมินผลแผน
กลยุทธ์ขององค์การ วิเคราะห์การวางแผนกลยทุธ์ข้ันสูงท่ามกลางความเปลีย่นแปลงขององคก์รธุรกิจการ
ท่องเที่ยวและบริการทั้งในและต่างประเทศ นำเสนอแผนกลยุทธ์การจัดการขั้นสูงสำหรับธุรกิจการ
ท่องเท่ียวและบริการท่ามกลางความเปล่ียนแปลง

หมวดวชิาดา้นระเบยีบวธีิวิจยัเลือกเรียนเพยีง 2 วิชา ไดแ้ก่
ทท 8101 ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธีข้ันสูงสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการ          3 หน่วยกิต
TH 8101 Advanced Mixed Research Methods for Tourism and Hospitality Industry

   ศึกษาแนวคิดเก่ียวกับรูปแบบ แนวทางการวิจัยแบบต่างๆ ท่ีนิยมใช้ในการวิจัยทางการท่องเท่ียว
และบริการท้ังเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณข้ันสูง ข้ันตอนในกระบวนการวจัิย ซ่ึงครอบคลุมถึงการกำหนด
ประเด็นปัญหา การทบทวนวรรณกรรม เพื่อสร้างกรอบแนวคิดของการศึกษา การกำหนดประชากร
การสุ่มตัวอย่าง การสร้างเคร่ืองมือในการเก็บข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผลและการวิเคราะห์
เพ่ือแปรความหมายข้อมูลท้ังในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ รวมท้ังการเขียนรายงานการวิจัย
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*ทท 8102 ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณข้ันสูงสำหรบัอุตสาหกรรมการทอ่งเท่ียวและบริการ      3 หน่วยกิต
TH 8102 Advanced Quantitative Research Methods for Tourism and Hospitality Industry

ศึกษาปรัชญา กระบวนทัศน์ ความหมาย วิวัฒนาการ ข้อตกลงเบ้ืองต้น แนวทางการวิจัยเชิงปริมาณ
ขั้นสูง ตัวแปรทางการวิจัยต่างๆ สถิติพรรณนาและสถิติอนุมาน เทคนิคทางสถิติที่ใช้หาความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปร แนวทางการวดัตัวแปร การสร้างมาตรวดัตลอดจนการตรวจสอบความถกูต้องและความ
น่าเชื่อถือของเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การแปรผล การสรุปผลการวิจัย
การอภิปรายผลการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัยในเชิงปริมาณทางด้านการท่องเที่ยวและบริการ
โดยนักศึกษาจะต้องออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณทางการท่องเท่ียวและบริการและร่วมกันพิจารณาในช้ันเรียน

*ทท 8103 ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพขัน้สูงสำหรบัอุตสาหกรรมการทอ่งเท่ียวและบรกิาร     3 หน่วยกิต
TH 8103 Advanced Qualitative Research Methods for Tourism and Hospitality Industry

ศึกษาปรัชญา กระบวนทัศน์ ความหมาย วิวัฒนาการ ข้อตกลงเบื้องต้น แนวทางการวิจัยเชิง
คณุภาพ ขัน้สงู การเกบ็รวบรวมขอ้มลู การตคีวามและการเปรยีบเทยีบ การวเิคราะหเ์ชงิประวตัศิาสตร์
สำหรับการวิจัยทางการท่องเท่ียวและบริการ การสรุปผลการวิจัย การอภิปรายผลการวิจัยการเขียนรายงาน
การวิจัยเชิงคุณภาพโดยนักศึกษาจะต้องออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพทางการท่องเท่ียวและบริการและร่วมกัน
พิจารณาในชัน้เรยีน

* เลือกเพยีง 1 วิชา

หมวดวชิาเลอืก ใหเ้ลือกเรียนไมน่อ้ยกว่า 1 วิชา ดงัตอ่ไปนี้
ทท 8301 การวางแผนการเงินและการลงทุนเชิงประยุกต์สำหรับธุรกิจการท่องเท่ียวและบริการ   3 หน่วยกิต
TH 8301 Applied Financial and Investment Planning for Tourism and Hospitality Businesses

มุ่งเน้นการประยุกต์ใช้ทฤษฎี เทคนิคและกระบวนการวางแผนและวิเคราะห์การเงินและ
การลงทุน สำหรับธุรกิจการท่องเท่ียวและบริการ การวิจัยทางการตลาด การจัดทำแผนธุรกิจ การประมาณ
การทางการเงิน รวมทั้งการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของการลงทุน ในด้านเทคนิค ด้านเศรษฐศาสตร์
ด้านการเงนิและดา้นการจดัการ ตลอดจนการเขยีนและนำเสนอแผนการเงนิและการลงทนุสำหรบัธุรกิจ
การท่องเท่ียวและบริการ

ทท 8302 สัมมนาแนวคดิเศรษฐกจิสร้างสรรค์สำหรับการพัฒนา 3 หนว่ยกิต
  การท่องเท่ียวในกลุ่มประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน

TH 8302 Creative Economy Seminar for ASEAN Tourism Industry Development
สัมมนาเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวและความร่วมมือในการพัฒนา

การท่องเท่ียวในกลุ่มประชาคมเศรษฐกจิอาเซียนโดยนำแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์มาวิเคราะห์ข้อมูล
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สรุปประเด็นปัญหาและอุปสรรค รวมท้ังเสนอแนะแนวทางในการสง่เสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ
เพ่ือก่อให้เกิดการพัฒนาการท่องเท่ียวท่ีย่ังยืนในกลุ่มประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน

ทท 8303 สัมมนานโยบาย การวางแผนและการจดัการอุตสาหกรรมการทอ่งเท่ียวและบริการ 3 หน่วยกิต
TH 8303 Seminar for Tourism and Hospitality Policy, Planning and Management

ศึกษาประเดน็ท้าทายในการกำหนดและวเิคราะหน์โยบายและวางแผนการจดัการอตุสาหกรรม
การท่องเที่ยวและบริการอย่างยั่งยืนในระดับมหภาคและจุลภาคพร้อมเสนอแนะแนวทางในการพัฒนา
กระบวนการการกำหนด วิเคราะห์นโยบาย วางแผนและจดัการอุตสาหกรรมการทอ่งเท่ียวโดยบูรณาการ
องค์ความรู้แบบสหวิทยาการเพ่ือพัฒนาการท่องเท่ียวสู่ความย่ังยืน ศึกษาจากกรณศึีกษาท้ังภายในประเทศ
และตา่งประเทศ นำเสนอผลการศกึษาและรว่มวิพากษภ์ายในชัน้เรยีน นำเสนอนโยบาย แผนการพฒันา
และจัดการอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการ

ทท 8304 การจัดการความรูเ้พ่ือการพัฒนาขีดความสามารถ 3 หนว่ยกิต
  ของทุนมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมการทอ่งเท่ียวและบริการ

TH 8304 Knowledge management for Human Capital Competency Development in Tourism
  and Hospitality Industry
ศึกษาแนวคดิการจัดการความรู ้ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการพัฒนากระบวนการจดัการความรูใ้นองค์กร

การกำหนดนโยบาย การวางแผน การดำเนนิการและการประเมนิผลการจดัการความรูใ้นองคก์ร รวมท้ัง
การสร้างวัฒนธรรมท่ีส่งเสริมการจัดการความรู้สำหรับอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการการอภิปราย
และวิเคราะห์ประเด็นและกรณีตัวอย่าง

ทท 8005 การศึกษาตามแนวแนะ 3 หนว่ยกิต
TH 8005 Directed Studies

นักศึกษาอาจขอศึกษาเพิ่มเติมในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับความสนใจของตนเป็นการศึกษาตาม
แนวแนะก็ได้

วิทยานิพนธ์
ทท 9900 วิทยานิพนธ์ 36/48 หนว่ยกิต
TH  9900 Dissertation

นักศึกษาต้องค้นคว้าวิจัยในหัวข้อที่สนใจภายใต้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างใกล้ชิด
อาจรวมถึงการศึกษารายวิชาภาคทฤษฎีตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาเห็นสมควร ทั้งนี้ นักศึกษาจะต้องมีการ
นำเสนอหัวข้อ รายงานความกา้วหน้าและสอบป้องกันวิทยานิพนธ์



หลักสูตรปริญญาโท



หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ          103

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต
หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2553
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หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต
Master of Public Administration Program

2. ช่ือปริญญาและช่ือย่อปริญญา
รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต
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Master of Public Administration
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คณะรัฐประศาสนศาสตร ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

4. ปรัชญาและวตัถุประสงค์ของหลักสูตร
4.1 ปรัชญาของหลักสูตร

มุ่งผลิตมหาบัณฑิตทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์  ให้มีองค์ความรู้ มีความเข้าใจใน
แนวคดิ  หลักการทางดา้นรฐัประศาสนศาสตร ์ทัง้ภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตั ิ ซึง่มเีนือ้หาหลกัทีม่คีวาม
เป็นพหุวิทยาการ (Multi-disciplinary) โดยเน้นความสำคัญของการประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางการบริหารต่างๆ
ให้มีความเหมาะสมกบัสภาพเศรษฐกจิ สังคม และการเมอืงของประเทศไทย มีความตระหนกัถึงประเด็น
ปญัหาสำคญัทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบัการบรหิารการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ โดยเนน้หลกั
ของการบริหารราชการแผ่นดินท่ีอยู่บนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) และการพัฒนา
อย่างย่ังยืน (Sustainable Development)

4.2 วัตถปุระสงค์
4.2.1 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านการบริหารที่สอดคล้อง

กับทิศทางการพฒันาประเทศ  ตลอดจนสอดคลอ้งกับสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกจิ   สังคม และการเมอืง
ท่ีเปล่ียนแปลงไป

4.2.2 เพือ่ผลิตมหาบณัฑติทีส่ามารถนำองคค์วามรูม้าประยกุตใ์ชใ้นทางปฏบิตั ิเพือ่ให้
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานและประเทศชาติ



104          หลักสตูรสถาบนับณัฑติพัฒนบรหิารศาสตร์

4.2.3 เพ่ือสง่เสริมให้นักศึกษาเป็นผู้ท่ีมีความใส่ใจในการแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ  ตลอดจน
มีคุณธรรม และสร้างประโยชน์ให้กับสังคม

4.3 หลักการและเหตุผลของการปรับปรุงหลักสูตร คณะรัฐประศาสนศาสตร์  ได้จัดให้มีการ
ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตมาอย่างต่อเน่ือง โดยในคร้ังน้ีได้มุ่งปรับให้หลักสูตร
มีความทันสมัยและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป  รวมทั้ง
ให้หลักสูตรมีความสอดคล้องกับแนวโน้มความต้องการในการพัฒนาประเทศ  ดังนั้น  หลักสูตรที่
ปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2553 น้ี   จึงมีการปรับสาขาวิชาเอก เน้ือหารายวิชาและช่ือให้มีความทันสมัย และตรงกับ
ความต้องการของผู้เรียนมากย่ิงข้ึน  ดังมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี

1. โครงสร้างวิชายังคงเดิม คือ นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนรวมอย่างน้อย 39 หน่วยกิต
2. หมวดวชิาเอก ไดมี้การเพิม่สาขาวชิาเอกอกี 1 สาขา  คือ สาขาวชิาเอกการบรหิาร

งานเมือง (Urban Administration) และมีการปรับเปล่ียนช่ือสาขาวิชาเอกให้มีความทันสมัย ได้แก่ หมวดวิชา
เอกองค์การและการจัดการ

3. หมวดวชิาหลกั ไดม้กีารปรบัรายวชิาและปรบัปรงุชือ่และเนือ้หาบางวชิาใหม้คีวาม
ทันสมัยมากย่ิงข้ึน

4.  สำหรับสาขาวิชาเอกการจัดการองค์การท่ีไม่แสวงหากำไร  คณะรัฐประศาสนศาสตร์
ไดมี้ความรว่มมอืทางวชิาการกบั  Indiana University-Purdue University Indianapolis (IUPUI)   เพ่ือให้
นักศึกษาสามารถเทยีบโอนวิชากับ IUPUI และรับประกาศนียบัตรได้

5. เพิ่มวิชาการฝึกงานให้กับนักศึกษาภาคปกติ เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้
นอกเหนือจากการเรียนการสอนในห้องเรียนตามปกติ

อนึ่ง การปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้ มีความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ของสำนกังานคณะกรรมการการอดุมศึกษา  และไดมี้การปรบัเลขรหสัวิชาจาก  3  ตัว  เป็น 4   ตัว  เพ่ือให้
สอดคล้องกับระเบียบของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

5. คุณสมบติัของผู้มีสิทธิเข้าศึกษา
(1) สำเรจ็การศกึษาระดบัปริญญาตรหีรือเทียบเทา่ทุกสาขาจากสถาบนัการศกึษาทัง้ใน และตา่ง

ประเทศ ท่ีสำนักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษารับรองมาตรฐานการศึกษา
(2) ประสบการณ์การทำงาน  ให้เป็นไปตามประกาศของสถาบนั
(3) สาขาวิชาเอกการจัดการองค์การท่ีไม่แสวงหากำไร ในกรณีการเรียนแบบออนไลน์กับ IUPUI

 จะต้องสอบผ่านภาษาองักฤษของสถาบนัฯ โดยมีคะแนนไมต่่ำกว่า 550 และมีความสามารถในการเรยีน
แบบออนไลน์ โดยอาจารย์ผู้ดูแลสาขาวิชาเอกจะเป็นผู้ทดสอบความพร้อม หรือ

(4) ให้เป็นไปตามประกาศของสถาบนั
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6. หลักสูตร
6.1 จำนวนหนว่ยกิตตลอดทัง้หลกัสูตรไมน้่อยกว่า 39 หนว่ยกิต
6.2 โครงสร้างหรือองค์ประกอบของหลักสูตร

หลักสูตรแบ่งการศกึษาออกเปน็  2  แผน  คือ  แผน ก2 และ  แผน ข
หมวดวิชา แผน ก2 แผน ข

1. หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน         ไมนั่บหนว่ยกิต         ไมน่บัหนว่ยกิต
2. หมวดวิชาหลัก            21 หนว่ยกติ            24 หนว่ยกติ
3. หมวดวิชาเอก              6 หน่วยกิต            12 หนว่ยกติ
4. วิชาการค้นคว้าอิสระ      -              3 หน่วยกิต
5. สอบประมวลความรู้ด้วยข้อเขียน   สอบ  สอบ
6. วิทยานิพนธ์            12  หนว่ยกติ      -

รวม            39  หนว่ยกิต          39  หนว่ยกิต
หมายเหตุ นักศึกษาต้องลงทะเบยีนเรียนรวมอย่างน้อย  39 หน่วยกิต
6.3 รายวิชา

6.3.1  หมวดวชิาเสรมิพืน้ฐาน  หมายถงึ  วิชาทีมุ่ง่ปรบัพืน้ฐานความรูใ้นระดบัตำ่กวา่
ขั้นบัณฑิตศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรภาคปกติ    เพื่อให้พร้อมที่จะเข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาโท
หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐานของคณะรัฐประศาสนศาสตร ์ ประกอบด้วย

(1)  สพ.4000 พ้ืนฐานสำหรบับัณฑิตศึกษา  ไม่นับหน่วยกิต
        ND.4000 Foundation for Graduate Studies
(2)  ภส.4001 การพัฒนาทักษะการอา่นภาษาองักฤษ  ไม่นับหน่วยกิต

         สำหรับบัณฑิตศึกษา
        LC.4001   Reading Skills Development in English for Graduate Studies
(3) ภส.4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ  ไม่นับหน่วยกิต
       LC.4002   Integrated English Language Skills Development
(4) ภส.4011 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ  ไม่นับหน่วยกิต

        สำหรับบัณฑิตศึกษา
       LC.4011 Remedial Reading Skills Development in English for Graduate Studies
(5) ภส.4012 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  ไม่นับหน่วยกิต

        แบบบรูณาการ
       LC.4012 Remedial Integrated English Language Skills Development
(6) รศ.4000 ความรู้เบ้ืองต้นทางคอมพิวเตอร์  ไม่นับหน่วยกิต
       PA.4000 Introduction to Computer Based Information Systems
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นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนวิชาในหมวดวิชาเสริมพ้ืนฐานในระยะต้นของการศึกษาหน่วยกิตท่ีได้
จากการศึกษาในหมวดวิชาน้ี ไม่นำมาคำนวณแต้มรวมเฉล่ีย

หมายเหตุ
1. การยกเว้นไม่ต้องเรียนวิชาในหมวดวิชาเสริมพื้นฐานจะกระทำได้ตามข้อกำหนด

ท่ีระบุไว้เก่ียวกับวิชาน้ัน ๆ  หรือโดยการสอบเทียบ ท้ังน้ี  ให้เป็นไปตามประกาศคณะรฐัประศาสนศาสตร์
2. การศกึษาวชิาเสรมิพืน้ฐานภาษาองักฤษ   หรือการยกเวน้ ใหเ้ปน็ไปตามประกาศฯ

ของสถาบัน
2.1  นักศึกษาท่ีสอบคัดเลือกหรือสอบเทียบวิชาภาษาอังกฤษได้ต่ำกว่ามาตรฐาน

ที่สถาบันกำหนดจะต้องลงทะเบียนเรียนวิชา ภส.4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับ
บัณฑิตศึกษา  และ ภส.4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ

2.2  กรณีไม่ผ่านการทดสอบวิชา ภส.4001 และ ภส.4002 ตามมาตรฐานท่ีสถาบัน
กำหนดจะต้องลงทะเบียนเรียน วิชา ภส.4011 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
สำหรับบัณฑิตศึกษาและวิชา ภส.4012 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการหรือ

2.3  ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสถาบนั
3. การเรยีน วิชา รศ.4000 ความรูเ้บือ้งตน้ทางคอมพวิเตอร ์ ถ้าผลการทดสอบไมผ่่าน

ในระดับ B นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนซ้ำในภาคต่อไป  จนกว่าจะสอบผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจึง
จะอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา

6.3.2   หมวดวิชาหลัก หมายถึง วิชาที่มุ่งให้นักศึกษามีพื้นฐานทางทฤษฎี แนวคิด
และเครือ่งมอืในการศกึษาและวเิคราะหป์ญัหา หรือกำหนดวธิปีฏบิตัทิางรฐัประศาสนศาสตร ์นกัศกึษา
จะต้องศึกษารายวิชาต่อไปน้ีอย่างน้อย 21 หน่วยกิต สำหรับแผน ก2 และ 24 หน่วยกิต สำหรับแผน ข.

หมวดวิชาหลักของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ประกอบด้วย
* (1)  รศ.6000 การจัดการภาครัฐ          3 หนว่ยกติ
           PA.6000 Public Management
* (2)  รศ.6010 ระบบสังคมและการเมอืงไทย          3 หนว่ยกติ
            PA.6010 Thai Social and Political Systems
* (3)  รศ.6020 ระเบยีบวิธีวิจัย (1)          3 หนว่ยกติ
           PA.6020 Research  Methodology (I)
* (4)  รศ.6030 ระบบเศรษฐกจิไทย          3 หนว่ยกติ
            PA.6030 Thai Economic Systems
* (5)  รศ.6100 องค์การสมัยใหม่          3 หนว่ยกติ
           PA.6100 Modern Organization
(6)  รศ.6200 การจัดการทุนมนุษย์          3 หนว่ยกติ
        PA.6200 Human Capital  Management
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(7)  รศ.6300 การบริหารการเงนิและการคลงั          3 หนว่ยกติ
        PA.6300 Financial and Fiscal  Management
(8)  รศ.6400 นโยบายสาธารณะ การวางแผนและการจดัการเชงิกลยุทธ์         3 หน่วยกิต
        PA.6400 Public Policy, Planning and Strategic Management
(9)  รศ.6500 การจัดการภาคส่วนท่ีไม่แสวงหากำไร          3 หนว่ยกติ
        PA6500 Nonprofit  Sector Management (เทยีบกบัวิชา SPEA-V525)*
*    (10)  รศ.6600 ระเบยีบวธิวิีจยั (2)          3 หนว่ยกติ
                PA.6600 Research  Methodology (II)
หมายเหต ุวิชา รศ.6000, รศ.6010, รศ.6020, รศ.6030 , รศ.6100  เป็นวิชาบังคับ ท่ีกำหนดให้

นักศึกษาทุกคนต้องเรียน  ส่วนวิชา รศ.6600 เป็นวิชาหลักท่ีกำหนดให้นักศึกษาแผน ก2 ทุกคนต้องเรียน
6.3.3  หมวดวิชาเอก   หมายถึง  วิชาท่ีมุ่งให้นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท  มีความรู้ความ

ชำนาญเฉพาะสาขาการศกึษาวิชาเอกแต่ละสาขา  ให้เป็นไปตามข้อกำหนดท่ีระบุไว้เก่ียวกับสาขาวิชาน้ัน ๆ
สาขาวิชาเอกคณะรัฐประศาสนศาสตร ์มีดังน้ี

(1)  องค์การและการจดัการ (Organization and Management)
(2)  การจัดการทุนมนุษย์ (Human Capital Management)
(3)  การบริหารการเงินและการคลัง (Financial and Fiscal Management)
(4) นโยบายสาธารณะและการจัดการเชิงกลยุทธ์ (Public Policy and  Strategic Management)
(5) การปกครองทอ้งถ่ิน (Local Government)
(6) การบริหารงานยุติธรรมทางอาญา (Criminal Justice Administration)
(7) การจัดการองค์การท่ีไม่แสวงหากำไร (Nonprofit Organization Management)
(8) การบริหารงานเมอืง (Urban Administration)
(9) การจัดการสำหรับนักบริหาร (Management for Executives)
* วิชา SPEA-V525   เป็นวิชาบังคับของการเลือกเรียนแบบ online  ตามระบบของ Indiana

University Purdue University  Indianapolis(IUPUI)
ดังมีรายละเอียดของรายวิชาในแต่ละสาขาวิชาเอกดังน้ี
     6.3.3.1 สาขาวชิาเอกองคก์ารและการจดัการ (Organization and Management)

นักศึกษาท่ีเลือกวิชาเอกสาขาน้ี จะต้องศึกษารายวิชาท่ีข้ึนต้นด้วยรหัส  7 ในสาขา
วิชาน้ี  อย่างน้อย 6 หน่วยกิต สำหรับแผน ก2 และ 12 หน่วยกิต สำหรับแผน ข

(1) รศ.7010  ระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการ          3 หนว่ยกติ
       PA.7010  Management  Information  Systems
(2) รศ.7100  การจัดการคุณภาพองค์การ          3 หนว่ยกติ
       PA.7100  Quality  Management
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(3) รศ.7110  ภาวะผู้นำและจริยธรรมในการบรหิารองค์การ          3 หนว่ยกติ
       PA.7110  Leadership  and  Ethics
(4)  รศ.7120  การจัดการนวัตกรรมและการเปลีย่นแปลงองค์การ          3 หนว่ยกติ
        PA.7120  Innovation and Change Management
(5)  รศ.7130  การออกแบบองคก์าร          3 หนว่ยกติ
        PA.7130  Organizational  Design
(6) รศ.7140  ระบบการตดัสินใจ          3 หนว่ยกติ
       PA.7140  Decision  Making Systems
(7) รศ.7150  องค์การแห่งความรู้และการเรียนรู้องค์การ          3 หนว่ยกติ
       PA.7150  The Knowledge Organization and Organizational Learning
(8)  รศ.8800  การฝกึงาน          3 หนว่ยกติ
        PA.8800  Internship
(9)  รศ.8900  การศึกษาตามแนวแนะ          3 หนว่ยกติ
        PA.8900  Directed Studies
หมายเหตุ
วิชา รศ.6100 เป็นวิชาบังคับท่ีกำหนดให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนก่อนลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาเอก

     6.3.3.2 สาขาวชิาเอกการจดัการทนุมนษุย ์ (Human Capital Management)
นักศึกษาที่เลือกวิชาเอกสาขานี้ จะต้องศึกษารายวิชาที่ขึ้นต้นด้วยรหัส 7 ใน

สาขาวชิาน้ี   อย่างน้อย  6 หน่วยกิต สำหรับแผน ก2 และ 12 หน่วยกิต สำหรับแผน ข
(1)  รศ.7010  ระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการ          3 หนว่ยกติ
        PA.7010  Management  Information  Systems
(2)  รศ.7200  การจัดการผลการปฏิบัติงานและการเพิม่ประสิทธิผลของงาน          3 หนว่ยกติ
        PA.7200  Performance Management and Effectiveness Improvement
(3)  รศ.7210  การประเมนิสมรรถนะและการพฒันาทุนมนุษย์          3 หนว่ยกติ
        PA.7210  Competency Assessment and Human Capital Development
(4)  รศ.7220  การบริหารค่าตอบแทนและผู้มีวุฒิสามารถ          3 หนว่ยกติ
        PA.7220  Managing  Rewards and Human Talent
(5)   รศ.7230  พนักงานสมัพันธแ์ละกฎหมายแรงงาน          3 หนว่ยกติ
         PA.7230  Employee Relations and Labor Laws
(6)   รศ.8800  การฝกึงาน          3 หนว่ยกติ
         PA.8800  Internship
(7)  รศ.8900  การศึกษาตามแนวแนะ          3 หนว่ยกติ
        PA.8900  Directed Studies
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หมายเหต ุ  วิชา รศ.6200 เปน็วชิาบงัคบัทีก่ำหนดใหน้กัศกึษาลงทะเบยีนเรยีนกอ่นลงทะเบยีน
เรียนสาขาวิชาเอก

     6.3.3.3  สาขาวิชาเอกบริหารการเงินและการคลัง (Financial and Fiscal Management)
นักศึกษาท่ีเลือกวิชาเอกสาขาน้ีจะต้องศึกษารายวิชาท่ีข้ึนต้นด้วยรหัส 7 ในสาขาวิชาน้ี   อย่างน้อย 6 หน่วยกิต
 สำหรับแผน ก2 และ 12 หน่วยกิต สำหรับแผน ข

(1)  รศ.7010  ระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการ          3 หนว่ยกติ
        PA.7010  Management  Information  Systems
(2)  รศ.7300  การบริหารนโยบายภาษอีากร          3 หนว่ยกติ
        PA.7300  Tax Policy Administration
(3)  รศ.7310  การงบประมาณ          3 หนว่ยกติ
        PA.7310  Budgeting
(4)  รศ.7320  การบริหารนโยบายการเงนิและสถาบนัการเงนิ          3 หนว่ยกติ
        PA.7320  Monetary Policy and Financial Institution Administration
(5)  รศ.7330  การบริหารการลงทนุสาธารณะ          3 หนว่ยกติ
        PA.7330  Public Investment Administration
(6)  รศ.7340  การบรหิารการเงนิ          3 หนว่ยกติ
        PA.7340  Financial Management
(7)  รศ.8800  การฝกึงาน          3 หนว่ยกติ
        PA.8800  Internship
(8)  รศ.8900  การศึกษาตามแนวแนะ          3 หนว่ยกติ
        PA.8900  Directed Studies
หมายเหต ุ  วิชา รศ.6300 เปน็วชิาบงัคบัทีก่ำหนดใหน้กัศกึษาลงทะเบยีนเรยีนกอ่นลงทะเบยีน

เรียนสาขาวิชาเอก
     6.3.3.4 สาขาวิชาเอกนโยบายสาธารณะและการจดัการเชิงกลยุทธ์ (Public Policy and

Strategic Management)
นักศึกษาท่ีเลือกวิชาเอกสาขาน้ี  จะต้องศึกษารายวิชาท่ีข้ึนต้นด้วยรหัส 7 ในสาขา

วิชาน้ี  อย่างน้อย 6 หน่วยกิต สำหรับแผน ก2 และ 12 หน่วยกิต สำหรับแผน ข

(1)  รศ.7010  ระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการ          3 หนว่ยกติ
        PA.7010  Management  Information  Systems
(2)  รศ.7400  การนำนโยบายไปปฏบัิติและการประเมนิผล          3 หนว่ยกติ
        PA.7400  Policy Implementation and Evaluation
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(3)  รศ.7410  การวางแผน การวิเคราะห์และการบริหารโครงการ          3 หนว่ยกติ
        PA.7410  Project Planning, Analysis and Management
(4)  รศ.7420  การพัฒนานโยบายสาธารณะในประเทศไทย          3 หนว่ยกติ
       PA.7420  Public Policy Development in Thailand
(5)  รศ.7430  การจัดการวิกฤตการณ์และสาธารณภัย          3 หนว่ยกติ
        PA.7430  Crisis and Disaster Management
(6)  รศ.8800  การฝกึงาน          3 หนว่ยกติ
        PA.8800  Internship
(7)  รศ.8900  การศึกษาตามแนวแนะ          3 หนว่ยกติ
        PA.8900  Directed  Studies
หมายเหต ุ วิชา รศ.6400 เปน็วชิาบงัคบัทีก่ำหนดใหน้กัศกึษาลงทะเบยีนเรยีนกอ่นลงทะเบยีน

เรียนสาขาวิชาเอก
     6.3.3.5  สาขาวชิาเอกการปกครองทอ้งถิน่ (Local Government)

นักศึกษาท่ีเลือกวิชาเอกสาขาน้ี  จะต้องศึกษารายวิชาท่ีข้ึนต้นด้วยรหัส 7 ในสาขา
วิชาน้ี อย่างน้อย 6 หน่วยกิต สำหรับแผน ก2 และ 12 หน่วยกิต สำหรับแผน ข

(1)  รศ.7010  ระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการ          3 หนว่ยกติ
        PA.7010  Management  Information  Systems
(2)  รศ.7500  ทฤษฎีการปกครองทอ้งถ่ิน          3 หนว่ยกติ
        PA.7500  Theories of Local Government
(3)  รศ.7510  การปกครองทอ้งถ่ินของไทย          3 หนว่ยกติ
        PA.7510  Thai Local Government
(4)  รศ.7520  การจัดการท้องถ่ิน          3 หนว่ยกติ
        PA.7520  Local Management
(5)  รศ.7530  การคลังท้องถ่ิน          3 หนว่ยกติ
        PA.7530  Local Public Finance
(6)  รศ.7540  การจัดการและการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ของท้องถ่ิน          3 หนว่ยกติ
        PA.7540  Human Resource Management and Development in Local Government
(7)  รศ.7550  การกระจายอำนาจและการมส่ีวนร่วมในการปกครองทอ้งถ่ิน          3 หนว่ยกติ
        PA.7550  Decentralization and Participation in Local Government
(8)  รศ.7560  เศรษฐกจิ สังคมและการเมอืงท้องถ่ิน          3 หนว่ยกติ
        PA.7560  Socio-Economics and Politics in Local Government
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(9)  รศ.7570  ฝึกปฏิบัติการภาคสนาม          3 หนว่ยกติ
        PA.7570  Field Work Study
(10)รศ.8800  การฝึกงาน          3 หนว่ยกติ
        PA.8800  Internship
(11)รศ.8900  การศึกษาตามแนวแนะ          3 หนว่ยกติ
        PA.8900  Directed Studies

     6.3.3.6 สาขาวิชาเอกบริหารงานยุติธรรมทางอาญา (Criminal Justice Administration)
นักศึกษาที่เลือกวิชาเอกสาขานี้  จะต้องศึกษารายวิชาที่ขึ้นต้นด้วยรหัส 7

ในสาขาวชิาน้ี  อย่างน้อย 6 หน่วยกิต สำหรับแผน ก2 และ 12 หน่วยกิต สำหรับแผน ข
(1)  รศ.7010  ระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการ          3 หนว่ยกติ
        PA.7010  Management  Information  Systems
(2)  รศ.7600  ทฤษฎีอาชญาวิทยาว่าด้วยการควบคุมอาชญากรรม          3 หนว่ยกติ
        PA.7600  Criminological Theory of Crime Control
(3)  รศ.7610  ทฤษฎีอาชญาวิทยาว่าด้วยการควบคุมทุรกรรมเยาวชน          3 หนว่ยกติ
        PA.7610  Criminological Theory of Delinquency Control
(4)  รศ.7620  อาชญากรรมพิเศษและอาชญากรรมใหมใ่นสังคมไทย          3 หนว่ยกติ
        PA.7620  Special Crimes and New Types of Crimes in Thai Society
(5)  รศ.7630  ประวัติแนวคิดของทฤษฎีอาชญาวิทยา          3 หนว่ยกติ
        PA.7630  History of Criminological Thoughts
(6)  รศ.7640  นโยบายอาญากบัการพัฒนาประเทศ          3 หนว่ยกติ
        PA.7640  Criminal Policy and National Development
(7)  รศ.7650  การบริหารงานยุติธรรมทางอาญา          3 หนว่ยกติ
        PA.7650  Criminal Justice Administration
(8)  รศ.7660  นวัตกรรมในกระบวนการยติุธรรมทางอาญา          3 หนว่ยกติ
        PA.7660  Innovation in Criminal Justice Systems
(9)  รศ.7670  การบริหารงานภายใตร้ะบบย่อยของกระบวนการยติุธรรมทางอาญา      3 หน่วยกิต
        PA.7670  Administration of Criminal Justice Subsystem
(10)รศ.8800  การฝึกงาน          3 หนว่ยกติ
        PA.8800  Internship
(11)รศ.8900  การศึกษาตามแนวแนะ          3 หนว่ยกติ
         PA.8900  Directed Studies
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     6.3.3.7 สาขาวิชาเอกการจัดการองค์การท่ีไม่แสวงหากำไร  (Nonprofit Organization
Management) นักศึกษาท่ีเลือกวิชาเอกสาขานี ้  จะต้องศึกษารายวิชาท่ีข้ึนต้นด้วยรหัส 7 ในสาขาวิชานี้
อย่างน้อย 6 หน่วยกิต สำหรับแผน ก2  และ 12 หน่วยกิต สำหรับแผน ข

(1)  รศ.7010  ระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการ          3 หนว่ยกติ
        PA.7010  Management  Information  Systems
(2)  รศ .7700  ประวัติศาสตร์และวิวัฒนาการของประชาสงัคม          3 หนว่ยกติ
                           และสาธารณประโยชน์
        PA.7700  History and Evolution of Civil Society and Philanthropy
(3)  รศ .7710  การประกอบการเพือ่สังคมในมุมมองเปรียบเทียบ          3 หนว่ยกติ
        PA.7710  Social Entrepreneurship in Comparative Perspectives
(4)  รศ.7720  ค่านิยมและจริยธรรมเก่ียวกับประชาสังคม          3 หนว่ยกติ

          และสาธารณประโยชน์
        PA.7720  Values and Ethics in Civil Society and Philanthropy
(5)  รศ.7730  การบริหารการเงินสำหรับองค์การท่ีไม่แสวงหากำไร          3 หนว่ยกติ
        PA.7730  Financial Management for Nonprofit Organizations
       (เทยีบกบัวชิา SPEA-V526)*
(6)  รศ.7740  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การท่ีไม่แสวงหากำไร          3 หนว่ยกติ

                        PA.7740  Human Resource Management in Nonprofit Organizations
       (เทยีบกบัวชิา SPEA-V522)*
(7)  รศ.7750  การบรหิารเงนิอุดหนุนและการเขยีนโครงรา่งเพือ่ระดมเงนิทุน          3 หนว่ยกติ
        PA.7750  Proposal Development and Grant Administration
        (เทยีบกบัวชิา SPEA-V557)*
(8)  รศ.7760  การระดมทุนสำหรับองค์การท่ีไม่แสวงหากำไร          3 หนว่ยกติ
        PA.7760  Fund Raising for Nonprofit Organizations

                        (เทยีบกบัวชิา SPEA-V558)*
(9)  รศ.8800  การฝกึงาน          3 หนว่ยกติ
        PA.8800  Internship
(10)รศ.8900  การศึกษาตามแนวแนะ          3 หนว่ยกติ
        PA.8900  Directed Studies
หมายเหตุ
     1.  วิชารศ.6500  เปน็วชิาบงัคบัทีก่ำหนดใหน้กัศกึษาลงทะเบยีนเรยีนกอ่นลงทะเบยีนรยีน

สาขาวิชาเอก
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     *2.  นักศึกษาในสาขาวิชาเอกน้ีเลือกเรียนแบบ online  ตามระบบของ Indiana University Purdue
University  Indianapolis(IUPUI)     โดยนกัศกึษาตอ้งเรยีนวชิา ดังตอ่ไปนี ้   SPEA-V522, SPEA-V525,
SPEA-V526, SPEA-V557 และ SPEA-V558

     6.3.3.8  สาขาวชิาเอกการบรหิารงานเมอืง (Urban Administration)
นักศึกษาท่ีเลือกวิชาเอกสาขาน้ี  จะต้องศึกษารายวิชาท่ีข้ึนต้นด้วยรหัส 7 ในสาขา

วิชาน้ี  อย่างน้อย 6 หน่วยกิต สำหรับแผน ก2 และ 12 หน่วยกิต สำหรับแผน ข
(1)  รศ.7010  ระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการ          3 หนว่ยกติ
        PA.7010  Management  Information  Systems
(2)  รศ.7900  นโยบายและการวางแผนเพือ่การพัฒนาเมอืง          3 หนว่ยกติ
         PA.7900  Urban Policy and Planning
(3)  รศ.7910  ภาคีความร่วมมือระหว่างภาคส่วนในการจัดการเมือง          3 หนว่ยกติ
        PA.7910  Partnership  in  Urban  Management
(4)  รศ.7920  ส่ิงท้าทายและนวัตกรรมในการจดัการเมือง          3 หนว่ยกติ
        PA.7920  Challenges and Innovation in Urban Management
(5)  รศ.7930  ส่ิงแวดล้อมของเมอืงและโครงสรา้งพ้ืนฐาน          3 หนว่ยกติ
        PA.7930  Urban Environment and Infrastructure
(6)  รศ.7940  ความยากจนและกลุม่ผู้ด้อยโอกาสในเขตเมอืง          3 หนว่ยกติ
        PA.7940  Poverty and Urban Underclass
(7)  รศ.8800  การฝกึงาน          3 หนว่ยกติ
        PA.8800  Internship
(8)  รศ.8900  การศึกษาตามแนวแนะ          3 หนว่ยกติ
        PA.8900  Directed Studies

     6.3.3.9 สาขาวชิาเอกการจดัการสำหรบันกับริหาร (Management for Executives)
กำหนดใหเ้รยีนเฉพาะในแผน ข   โดยนกัศกึษาทีเ่ลอืกวชิาเอกสาขานี ้จะตอ้ง

ศึกษารายวิชาท่ีข้ึนต้นด้วยรหัส 7 ในสาขาวชิาน้ีอย่างน้อย 12 หน่วยกิต
(1)  รศ.7010  ระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการ          3 หนว่ยกติ
        PA.7010  Management Information Systems
(2)  รศ.7800  การวางแผน การบริหารและการประเมนิผลโครงการ          3 หนว่ยกติ
        PA.7800  Project Planning Management and Evaluation
(3)  รศ.7810  การประเมินสมรรถนะและการพฒันาทรัพยากรมนุษย์          3 หนว่ยกติ
        PA.7810  Competency Assessment and Human Resource Development
(4)  รศ.7820  การวิเคราะหก์ารเงนิและงบประมาณ          3 หนว่ยกติ
        PA.7820  Financial and Budgetary Analysis
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(5)  รศ.8900  การศึกษาตามแนวแนะ          3 หนว่ยกติ
        PA.8900  Directed Studied

6.3.4  วิชาการค้นคว้าอิสระ
รศ.9000  วิชาการค้นคว้าอิสระ          3 หนว่ยกติ
PA.9000  Independent  Study
6.3.5  วิทยานิพนธ์
รศ.9004  วิทยานิพนธ์        12 หนว่ยกติ
PA.9004  Thesis

6.4   สาระสงัเขปรายวชิา
สาระสังเขปรายวิชาและข้อกำหนดเกีย่วกับบุพวิชาต่าง ๆ  ของคณะรัฐประศาสนศาสตร์

มีดังต่อไปน้ี
หมวดวชิาเสรมิพ้ืนฐาน
สพ.4000  พ้ืนฐานสำหรบับัณฑิตศึกษา ไม่นับหน่วยกิต
ND.4000  Foundation for Graduate Studies

แนะนำการเมอืงและการปกครอง เศรษฐกจิไทย ธุรกิจไทย สังคมไทย จริยธรรมของนกับรหิาร
จรยิธรรมทางวชิาการ การพฒันาบคุลกิภาพ สุขภาพกาย สุขภาพจติ รัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย
ภาษาไทยเพือ่การส่ือสาร การเขียนรายงานทางวชิาการ และเศรษฐกจิพอเพียงกับการพัฒนา

ภส.4001  การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา    ไม่นบัหนว่ยกิต
LC.4001  Reading Skills Development in English for Graduate Studies

สรา้งเสรมิความรูพ้ื้นฐานดา้นไวยากรณท์ีจ่ำเปน็สำหรบัพฒันาทกัษะการอา่น เชน่   การศกึษา
ประเภทของประโยค การหาแกนหลักและส่วนขยายของประโยค เพ่ือนำไปสู่การเรียนรู้และพัฒนาทักษะ
การอ่านงานเขียนทางวิชาการ เช่น ตำรา บทความวิชาการ โดยเน้นการพัฒนาทักษะการอ่านเพ่ือจับใจความ
สำคัญ เพ่ือหาข้อสรุป การตีความประโยค การเดาความหมายของคำศพัท์จากบริบท การอ่านแบบข้ามเพ่ือ
หาข้อมูลเฉพาะ การหาความสมัพันธ์ของประโยคและยอ่หน้าในงานเขยีนและการอ่านเชิงวิเคราะห์

ภส.4002  การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ ไม่นบัหน่วยกิต
LC.4002  Integrated English Language Skills Development

เนือ้หาและกจิกรรมเนน้การบรูณาการทกัษะทัง้ 4  ทักษะ  คือ  การฟงั  การพดู  การอา่น และการ
เขียนเชิงวิชาการเบือ้งต้น
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ภส.4011  การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา ไม่นับหน่วยกิต
LC.4011  Remedial Reading Skills Development in English for Graduate Studies

ฝึกทักษะและกลยุทธการอ่านภาษอังกฤษเชิงวิชาการที่นักศึกษาได้ศึกษามาก่อนแล้วในวิชา
ภส.4001 การพฒันาทกัษะการอา่นภาษาองักฤษสำหรบับณัฑติศกึษาเพิม่เตมิ ท้ังนีนั้กศกึษาจะไดรั้บการ
ฝึกฝนในลักษณะเฉพาะบคุคลมากข้ึน

ภส.4012  การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ ไม่นับหน่วยกิต
LC.4012  Remedial Integrated English Language Skills Development

ฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเพิ่มเติมและซ่อมเสริมทักษะดังกล่าวสำหรับ
นักศึกษาท่ียังบกพร่องในการเรียนวิชา ภส.4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ เพ่ือปรับปรุง
ความสามารถในการใชภ้าษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร ด้วยการสอนและฝึกในลักษณะเฉพาะบคุคล

รศ.4000  ความรู้เบ้ืองตน้ทางคอมพวิเตอร์ ไม่นับหน่วยกิต
PA.4000  Introduction to Computer Based Information Systems

ศึกษาความรู้เบ้ืองต้นด้านคอมพิวเตอร์ และทักษะการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์  เช่น
การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อสืบค้นข้อมูลในการจัดทำรายงาน การใช้แอพพลิเคชั่นต่าง ๆ  ผ่านเว็บ การใช้
โปรแกรมสเปรดชีท  โปรแกรมการนำเสนอผลงาน (Presentation) โปรแกรมการจัดทำฐานข้อมูล (Database)
และโปรแกรมทางสถติิเพ่ือใช้ในงานวิจัย

หมวดวิชาหลัก
รศ.6000  การจัดการภาครัฐ       3 หนว่ยกิต
PA.6000  Public Management

ศึกษาถึงปรัชญา  แนวคิด  ทฤษฎีการจัดการภาครัฐ การจัดการกิจการสาธารณะ การพัฒนาระบบ
บริหารภาครัฐ ศึกษาแนวคิดทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ร่วมสมัย ประเด็นการเสริมสร้างจริยธรรม
คุณธรรมและธรรมาภิบาลกับการจัดการภาครัฐ การพัฒนาระบบมาตรฐานภาครัฐ การจัดการเพื่อการ
พัฒนาและการจัดการการเปล่ียนแปลง

รศ.6010  ระบบสังคมและการเมืองไทย 3 หนว่ยกิต
PA.6010  Thai Social and Political Systems

ศึกษาแนวคิดเก่ียวกับระบบสังคมและระบบการเมืองไทย และความเช่ือมโยงกับนโยบาย และการ
จัดการเชิงกลยุทธ์ ศึกษาถึงทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการเปลี่ยน แปลงทางสังคม และประชาสังคม
แนวคดิเกีย่วกบัระบบการเมอืง ปรชัญาการเมอืง วัฒนธรรมการเมอืง รวมทัง้ปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งระบบ
สังคมและระบบการเมอืงท่ีมีผลต่อการบริหารการพัฒนาประเทศ
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รศ.6020  ระเบยีบวธีิวิจัย (1) 3 หนว่ยกิต
PA.6020  Research  Methodology (I)

 ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับแนวทางการวิจัยแบบต่าง ๆ ที่นิยมใช้ในงานวิจัยทางการบริหารทั้งเชิง
คณุภาพและเชงิปรมิาณ ศกึษาขัน้ตอนตา่ง ๆ ในกระบวนการวจิยั ซึง่ครอบคลมุถงึการกำหนดประเดน็
ปัญหา การทบทวนวรรณกรรม เพ่ือสร้างกรอบแนวคิดของการศึกษาสมมติฐานท่ีต้องทดสอบด้วยเคร่ืองมือ
เชิงประจักษ์ การวิจัยเชิงคุณภาพและการเขียนรายงานการวิจัยออกแบบการวิจัย การกำหนดประชากร
และวิธีการสุ่มตัวอย่าง การสร้างมาตรวัดสำหรับเก็บรวบรวมข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผล
และการวิเคราะห์เพ่ือแปรความหมายขอ้มูลท้ังในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

รศ.6030  ระบบเศรษฐกิจไทย 3 หนว่ยกิต
PA.6030  Thai Economic Systems

ศึกษาทฤษฎแีละแนวคดิทางเศรษฐศาสตร ์   และผลการวจัิยท่ีสำคัญเกีย่วกับการวเิคราะหร์ะบบ
เศรษฐกจิของไทย  ปญัหาการพฒันาเศรษฐกจิของไทย  นโยบายและมาตรการของรฐัในการแกป้ญัหา
และพัฒนาเศรษฐกจิตลอดจนความสมัพันธ์ระหว่างเศรษฐกจิของไทยและเศรษฐกจิโลก พร้อมท้ังศึกษา
เศรษฐกิจไทยเปรียบเทียบกับเศรษฐกิจของประเทศต่าง ๆ  ประกอบด้วย

รศ.6100  องค์การสมยัใหม่ 3 หนว่ยกิต
PA.6100  Modern Organization

ศึกษาถึงโครงสร้างองค์การ ปัจจัยท่ีมีผลต่อโครงสร้างองค์การ เช่น กลยุทธ์ เทคโนโลยี และขนาด
ขององค์การ

ศกึษาแนวคดิเกีย่วกับองคก์าร องคก์ารสมยัใหม ่ เชน่  องคก์ารแหง่ความรู ้ (The  Knowledge
Organization) องค์การเสมือนจริง (Virtual Organization) องค์การสมรรถนะสูง (High Performance
Organization) วัฒนธรรมองค์การ นวัตกรรมและการเปล่ียนแปลงองค์การ (Organizational Innovation and Change)

ศึกษาเกีย่วกับพฤตกิรรมขององคก์าร (Organizational Behavior) ทฤษฎแีรงจงูใจ (Motivation)
ภาวะผู้นำ (Leadership) พฤติกรรมกลุ่ม (Group Behavior) และการเมอืงในองค์การ

รศ.6200  การจัดการทุนมนุษย์ 3 หนว่ยกิต
PA.6200  Human Capital Management

ศึกษาเกีย่วกบัแนวคดิและหลกัการในการบรหิารคน ซึง่มองการบรหิารทรพัยากรมนษุยใ์นเชงิ
กลยุทธ์ ศึกษาการบูรณาการระหว่างกลยุทธ์ขององค์การและกลยุทธ์ของคนเข้าด้วยกันโดยผ่านทาง
ภารกิจหลักของการบริหารคน อันได้แก่ การวางแผนงานและการวางแผนคน การสรรหาและการ
คัดเลือก การพัฒนาศกัยภาพของบคุลากร การจา่ยค่าตอบแทนและการวางแผนอาชพีบุคลากร ศึกษาโดย
ประยกุตท์ัง้แนวคดิตะวนัออก อันไดแ้ก ่หลักปรชัญาของศาสนาพทุธ หลักคดิทางตะวนัตกเขา้ดว้ยกนั
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จริยธรรม คุณธรรมของผูบ้ริหาร จะเปน็หัวใจท่ีสำคัญของการบรหิารทรัพยากรมนษุย์ในยุคใหม่ รวมท้ัง
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ท่ีดีต้องสามารถตอบสนองความพึงพอใจของประชาชน ลูกค้า รวมท้ังสอดคล้อง
กับหลักธรรมาภิบาล

รศ.6300  การบริหารการเงนิและการคลงั 3 หนว่ยกิต
PA.6300  Financial and Fiscal Management

ศึกษาแนวความคิดและการปฏิบตัิที่เกี่ยวกับการบริหารระบบการเงินและการคลังของประเทศ
โดยเน้นศึกษาถึงการบริหารรายรับและรายจ่ายของรัฐบาล ตลอดจนผลกระทบของภาษีอากร หน้ีสาธารณะ
และรายจ่ายสาธารณะ ศึกษาถึงการดำเนินนโยบายการเงินและการคลังเพื่อการพัฒนาประเทศ เช่น
การดำเนินนโยบายการเงิน นโยบายการคลัง และนโยบายด้านอัตราแลกเปล่ียน เพ่ือส่งเสริมการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกจิ การกระจายรายได ้และเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิทัง้ภายในและระหวา่งประเทศ ตลอดจน
ศึกษาการบรหิารและบทบาทของสถาบนัการเงนิทีมี่ต่อการพฒันาประเทศและบทบาทความรบัผิดชอบ
ของธนาคารแหง่ประเทศไทย

รศ.6400  นโยบายสาธารณะ การวางแผนและการจดัการเชิงกลยุทธ์ 3 หนว่ยกิต
PA.6400  Public Policy, Planning and Strategic Management

ศึกษาแนวคิดพื้นฐาน และแนวทางในการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ การวางแผนและการ
จัดการเชิงกลยุทธ์ ศึกษาตัวแบบสำหรับการวิเคราะห์สถานการณ์เชิงกลยุทธ์ เทคนิคในการวางแผน
และการจัดการเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์ทางเลือกตลอดจนผลกระทบของทางเลือกต่าง ๆ รวมทั้ง
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการกำหนดนโยบายกับการวางแผนในระดับต่าง ๆ ของไทย
การวิเคราะห์พฤติกรรมท่ีเก่ียวข้อง รวมท้ังความสัมพันธ์และพลวัตของแหล่งอำนาจต่าง ๆ

รศ.6500  การจัดการภาคสว่นท่ีไม่แสวงหากำไร 3 หนว่ยกิต
PA.6500  Nonprofit Sector Management

ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดท่ีสำคัญๆทางด้านการบริหารองค์การท่ีไม่แสวงหากำไร ความสัมพันธ์
ระหว่างองค์การท่ีไม่แสวงหากำไรกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ตลอดจนประเด็นตามกฎหมาย
และจรรยาบรรณท่ีเก่ียวข้อง โดยเน้นการศึกษาในบริบทของประเทศไทยและเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนๆ
(เทียบกับ SPEA-V525)

รศ.6600ระเบยีบวธีิวิจยั (2) 3 หนว่ยกิต
PA.6600  Research Methodology (II)

การศึกษามีวัตถุประสงค์    เพ่ือให้นักศึกษามีทักษะในการทำงานวิจัยตามระเบียบวิธีวิจัย ซ่ึงกำหนด
ไวใ้นข้อเสนอโครงการวิจัย การศึกษามุ่งเน้นการวิจัยทางการบริหาร  ซ่ึงมีหน่วยของการวิเคราะห์ในระดับ
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องคก์าร   เพือ่ใหน้กัศกึษามแีนวทางการศกึษาทำความเขา้ใจในปรากฏการณท์างการบรหิารซึง่เกดิขึน้
ภายในองค์การ ข้อค้นพบของการวิจัยจะเป็นประโยชน์ต่อนักบริหารในการนำไปใชเ้ป็นมาตรการใหม ่ๆ
ในการแก้ไขปัญหาทางการบริหารที่เกิดขึ้นในหน่วยงานหรือนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
ของนักบริหารให้มีประสิทธิภาพ

หมวดวชิาเอก
รศ.7010  ระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการ 3 หนว่ยกิต
PA.7010  Management Information Systems

ศึกษาการนำระบบสารสนเทศมาใชใ้นการบริหารงาน โดยมีเน้ือหาครอบคลุมเร่ืองแนวคิดพ้ืนฐาน
เก่ียวกับระบบสารสนเทศ ประเภทของระบบสารสนเทศ  ความสมัพันธ์ระหว่างองคก์ารและสารสนเทศ
องค์ประกอบของเทคโนโลยสีารสนเทศ การพัฒนาระบบสารสนเทศพาณชิย์อิเล็คทรอนิคส์ การนำระบบ
สารสนเทศไปตดิตัง้กลยทุธใ์นการนำระบบสารสนเทศไปใช ้จรยิธรรมในการใชข้อ้มูลและสารสนเทศ
รวมท้ังผลกระทบของสารสนเทศตอ่องค์การ เศรษฐกิจและสังคม

รศ.7100  การจัดการคุณภาพองค์การ 3 หนว่ยกิต
PA.7100  Quality Management

ศึกษาเกี่ยวกับการนำเอาหลักการและเทคนิคการจัดการคุณภาพโดยรวมมาใช้เพื่อการพัฒนา
องค์การและการจดัการ  การศึกษาเน้นหนักไปท่ี 3 ส่วน คือ ส่วนแรก เน้นปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีของการ
จัดการคุณภาพ ส่วนที่สองเน้นหนักระบบและกลไกการจัดการคุณภาพ เช่น การจัดการลูกค้าและการ
แขง่ขนั การจดัการกระบวนการและการปฏบัิติงานคณุภาพ การจดัการทรพัยากรคณุภาพ การจดัระบบ
โครงสร้างองคก์ารแห่งคุณภาพและการจดัการวัฒนธรรมคณุภาพ เป็นต้น ส่วนท่ีสาม เน้นไปทีเ่คร่ืองมือ
(Tools) ต่าง ๆ ที่นิยมใช้ในการจัดการคุณภาพ เช่น เครื่องมือสำหรับปรับปรุงกระบวนการคุณภาพ
สถิติพ้ืนฐานท่ีจำเป็นสำหรับการจัดการคุณภาพและเทคนคิการควบคุมเชิงคุณภาพ  เป็นต้น

รศ.7110  ภาวะผู้นำและจริยธรรมในการบริหารองค์การ 3 หนว่ยกิต
PA.7110  Leadership and Ethics

ศึกษาเกีย่วกับทฤษฎ ี หลักการและแนวคดิพ้ืนฐานเรือ่งผู้นำทัง้จากอดตีจนถงึทฤษฎผู้ีนำในการ
เปล่ียนแปลง ความรับผิดชอบของผู้นำในกระบวนการบรหิารท้ังหมด

ศึกษาทักษะท่ีจำเป็นซ่ึงเป็นคุณสมบัติของผู้นำยุคใหม่  เช่น ทักษะการเป็นผู้นำในยุคโลกาภิวัฒน์
ความเข้าใจบทบาทของผู้นำกับแนวคิดประชาธิปไตย  การสร้างความสมัพันธ์ที่สร้างสรรค์ในองค์การ
การเป็นผู้นำท่ีสร้างแรงบันดาลใจ

ศึกษาเก่ียวกับหลักจริยธรรมในการบริหารและดำเนินการโดยเฉพาะการบรหิารงานขององคก์าร
ในภาครัฐ การเป็นผู้นำที่มีจริยธรรมและการบริหารผู้ตามอย่างมีคุณธรรม ตลอดจนการบริหารงาน
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โดยคำนึงถึงหลักธรรมาภิบาล หลักความรับผิดชอบต่อสังคม และความตระหนักถึงผลกระทบต่อสาธารณะ
เพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความตระหนักถึงประเด็นจริยธรรมและการเตรยีมตัวในการรับมือกับประเด็นทาง
จริยธรรมในการบริหารงานท่ีผู้นำอาจต้องเผชิญ เพ่ือการตัดสินใจด้วยความรับผิดชอบโดยการใช้กรณีศึกษา

รศ.7120  การจัดการนวตักรรมและการเปลีย่นแปลงองคก์าร 3 หนว่ยกิต
PA.7120  Innovation and Change Management

ศึกษาเรื่องเเนวคิดด้านนวัตกรรม ประเภทของนวัตกรรม    กระบวนการการเกิดนวัตกรรม
ปัจจัยส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมในองค์การ  และการนำนวัตกรรมมาใช้ในองค์การ

ศึกษาแนวคิดในการเปล่ียนแปลงองค์การ สาเหตุการเปล่ียนแปลงองค์การ กระบวนการเปล่ียนแปลง
องค์การ กลยุทธ์ในการเปลี่ยนแปลงองค์การ การประเมินผลการเปลี่ยนแปลง  ทักษะในการวินิจฉัย
องค์การเพ่ือการเปล่ียนแปลง ปัจจัยท่ีสนับสนุนการเปล่ียนแปลงองค์การ

ศึกษาบทบาทผูบ้ริหารในการจดัการนวตักรรมและการเปลีย่นแปลง  การจดัการกบัการตอ่ต้าน
การเปลี่ยนแปลง  และทักษะที่จำเป็นที่จะต้องใช้ในการเปลี่ยนแปลงองค์การ เช่น การติดต่อสื่อสาร
การสนับสนุนให้องค์การมีความยืดหยุ่นและปรับตนเองได้

รศ.7130  การออกแบบองค์การ 3 หนว่ยกิต
PA.7130  Organizational Design

ศึกษาโครงสร้างองค์การในฐานะท่ีเป็นปัจจัย ซ่ึงกำหนดรูปแบบของการทำงานกำหนดลำดบัช้ัน
ของการบังคับบัญชา กำหนดการแบ่งงานกันทำตามความรู้และความชำนาญเฉพาะด้าน ตลอดจนการ
ประสานงานและการควบคมุงาน

ศึกษาการออกแบบองค์การ นักศึกษาจะได้เรียนรู้และทำความเข้าใจรูปแบบองค์การประเภทต่าง ๆ
เช่น องค์การแนวดิ่งและองค์การแนวราบ เป็นต้น นอกจากนี้เนื้อหาวิชายังครอบคลุมถึงการออกแบบ
โครงสรา้งองคก์าร การเปลีย่นแปลงโครงสรา้งองคก์ารใหมี้ความเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มท้ังภายใน
และภายนอกความเขา้ใจเก่ียวกับโครงสร้างอำนาจและการเมอืงภายในองค์การ

ศกึษาองคก์ารอรปูนยั  ทีม่าของอำนาจประเภทตา่ง ๆ ในองคก์าร และผลกระทบตอ่โครงสรา้ง
องค์การท่ีเป็นทางการ

รศ.7140  ระบบการตัดสินใจ 3 หนว่ยกิต
PA.7140  Decision Making Systems

 ศึกษาความหมาย ทฤษฎี ประเภทและกระบวนการการตัดสินใจ โดยการทำความเข้าใจส่วน
ประกอบตา่ง ๆ ของการตดัสนิใจ เชน่ ผู้ทีท่ำการตดัสนิใจ เปา้หมายของการตดัสนิใจ  ทางเลอืกตา่ง ๆ
การเรียงลำดับทางเลือกและขบวนการเลอืกทางเลือกท่ีเหมาะสม เป็นต้น นอกจากน้ี นักศึกษาจะไดเ้รียนรู้
หลักความมเีหตมีุผลท่ีจำกดั (Bounded Rationality) การตดัสนิใจ โดยการใช ้Intuition การใชห้ลักการ
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ทีไ่มซ่บัซอ้นในกระบวนการการตดัสนิใจ ผลของความลำเอยีงทีม่ตีอ่กระบวนการตดัสนิใจ ความเสีย่ง
และความไม่แน่นอนในกระบวนการตัดสินใจ เนื้อหายังครอบคลุมถึงเครื่องมือในการตัดสินใจ เช่น
ทฤษฎีความเป็นไปได้ และ Decision Trees การตัดสินใจกลุ่มและกระบวนการการตดัสินใจกลุ่ม เป็นต้น

รศ.7150  องค์การแห่งความรู้และการเรียนรู้องค์การ 3 หนว่ยกิต
PA.7150  The Knowledge Organization and Organizational Learning

ศึกษาแนวคดิ ตัวแบบ ลักษณะและองคป์ระกอบทีเ่ก่ียวข้องกับองค์การแห่งความรู้  เช่น  กลยุทธ์
การจัดการความรู้ โครงสร้างองค์การ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วัฒนธรรมองค์การ
ท่ีสนับสนุนการจัดการความรู้และการประเมินผลการจัดการความรู้

ความสัมพันธ์ระหว่างองค์การแห่งความรู้ องค์การแห่งการเรียนรู้และการเรียนรู้องค์การ
การพัฒนาองค์การไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ ปัญหาอุปสรรคและปัจจัยแห่งความสำเร็จ

การพฒันาทกัษะในการพฒันาไปสูอ่งคก์ารแหง่ความรู ้ไดแ้ก ่การเรยีนรูอ้งคก์าร เชน่ การสรา้ง
วิสยัทศันร่์วม    การสรา้งทมีงาน   การคดิอยา่งเปน็ระบบ  (Systems Thinking) และการแบง่ปนัความรู้
(Knowledge Sharing)

รศ.7200  การจัดการผลการปฏบัิติงานและการเพิม่ประสิทธิผลของงาน 3 หนว่ยกิต
PA.7200  Performance Management and Effectiveness Improvement

ศึกษาและทำความเข้าใจกับคำว่า ผลงาน (Performance) ท้ังในความหมายท่ีแคบและในความหมาย
ท่ีกว้าง การอธิบายผลงานและการหาตัวช้ีวัดผลงานท่ีเป็นรูปธรรม ศึกษาสาเหตุท่ีทำให้ผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานตกต่ำ ศึกษาเทคนิควิธีในการหาช่องว่างระหว่างผลงานท่ีเป็นอยู่และผลงานท่ีคาดหวังในอนาคต

ศึกษา แนวคิดและเทคนิคในการเพิ่มพูนประสิทธิภาพของผลการปฏิบัติงาน  เทคนิคในการ
บอกผลสะท้อนกลับ (Feedback) ให้กับพนักงาน การประเมนิผลการปฏิบัติ   งานแบบ  360 องศา

ศึกษาแนวคิดของการจัดการผลการปฏิบัติงาน การเชื่อมโยงระหว่างกลยุทธ์ขององค์การกับ
ผลการปฏิบัติงาน ศึกษาวงจรการบริหารผลการปฏิบัติงานตั้งแต่ ขั้นตอนการวางแผน การนำแผนไป
ปฏิบัติและการประเมินผลแผน

รศ.7210  การประเมินสมรรถนะและการพฒันาทุนมนุษย์ 3 หนว่ยกิต
PA.7210  Competency Assessment and Human Capital Development

ศึกษาแนวคิดของสมรรถนะและการสร้างโมเดลสมรรถนะ (Competency Model) การนำเอา
โมเดลสมรรถนะไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาทุนมนุษย์ การออกแบบหลักสูตรในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เพ่ือให้มีสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับความต้องการขององค์การและตรงกับวิสัยทัศน์ขององค์การ

ศึกษากระบวนการในการสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added) ให้กับทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ
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การพัฒนาผู้บริหาร (Management Development) การสร้างสภาพแวดล้อมที่ช่วยส่งเสริมการพัฒนา
ทุนมนุษย์  การพัฒนาการเปน็หัวหน้างานท่ีดี รวมตลอดถึงการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้

ศึกษากระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาบุคลากร เทคนิคการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพการ
วางแผนและการพฒันาสายอาชีพ รวมถึงเทคนิคการฝึกอบรมและการประเมนิผลการเรียนรู้แบบใหม่

รศ.7220  การบริหารค่าตอบแทนและผูมี้วุฒิสามารถ 3 หนว่ยกิต
PA.7220  Managing Rewards and Human Talent

ศึกษาแนวคิดหลักการในการกำหนดกลยุทธ์ค่าตอบแทนที่ดึงดูด  (Strategic Compensation)
ศึกษาประเภทค่าตอบแทนแบบต่าง ๆ รวมทั้งสิทธิและผลประโยชน์ต่างๆ รวมทั้งรางวัลทั้งประเภทที่
เป็นตัวเงินและไมใ่ช่ตัวเงิน โดยเน้นรูปแบบใหม ่ๆ  ในการจา่ยค่าตอบแทน

ศึกษาเครื่องมือและวิธีการในการประเมิน  ค่างานและกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทน (Job
Evaluation and Pay Structure) เช่น การให้คะแนน การจำแนกงาน การทำ Broadband   การใช้ Competency-
based Job Evaluation เป็นต้น

ศึกษาแนวคิดในการสรรหาทรัพยากรมนุษย์ที่มีต้นทุนสูง (Talent Employees) รวมถึงการ
รักษาบคุลากรเหลา่น้ันให้อยู่ในองคก์าร ศึกษาแนวคดิใหม่ในการสรา้งความผกูพันให้เกิดข้ึนในองคก์าร
แนวคดิเกีย่วกับ Employ Abilities แนวคดิ Work-Life Balances และทฤษฎใีหมเ่กีย่วกับ Boundary Less
Careers ท่ีดึงดูดคนเก่งให้อยู่กับองค์การ

รศ.7230  พนักงานสมัพันธ์และกฎหมายแรงงาน 3 หนว่ยกิต
PA.7230  Employee Relations and Labor Laws

ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีพนักงานสัมพันธ์ (Theory of Employee Relations) และแรงงานสัมพันธ์
เปรียบเทียบ (Comparative Labor Relations) เพ่ือทำความเขา้ใจพฤติกรรมของตัวละครหลัก (Key Actors)
ในระบบแรงงานสมัพันธ ์ซ่ึงไดแ้ก ่คนงานและสหภาพแรงงาน นายจา้งและผูจั้ดการนายจา้งและภาครฐั
นอกจากนี ้การศึกษายังครอบคลุมถึงแนวคิดและทฤษฎเีก่ียวกับการเจรจาตอ่รอง (Negotiation) เพ่ือนำมา
ประยุกต์ใช้กับกระบวนการเจรจาตอ่รองร่วมกัน (Collective Bargaining) เพ่ือแก้ปัญหาข้อขัดแย้งในระบบ
แรงงานสมัพันธ์

ศึกษาผลกระทบของปัจจัยแวดล้อมที่มีต่อระบบพนักงานสัมพันธ์ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก
ซ่ึงได้แก่ การเมอืง เศรษฐกจิ สังคม เทคโนโลย ีกระแสโลกาภวัิตน์ โดยเฉพาะอยา่งย่ิง ลักษณะเฉพาะทาง
วัฒนธรรมของแต่ละสังคม ซึ่งมีผลกระทบต่อพฤติกรรมของตัวละครหลักในระบบแรงงานสัมพันธ์
และแบบแผนของกระบวนการเจรจาตอ่รองร่วมกันของระบบแรงงานสมัพันธ์ในแต่ละประเทศ

ศึกษาเปรียบเทียบระบบแรงงานสัมพันธ์ของประเทศต่าง ๆ ตลอดจนพัฒนาการและแนวโน้ม
การเปล่ียนแปลงในกระบวนการเจรจาตอ่รองร่วมกัน  จากอดีตมาถึงปัจจุบันและแนวโน้มการเปล่ียนแปลง
ต่อไปในอนาคต
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ศึกษาทำความเขา้ใจบทบาท  และหนา้ทีข่ององคก์ารชำนาญพเิศษดา้นแรงงานระหวา่งประเทศ
ของสหประชาชาต ิ ในการกำหนดมาตรฐานแรงงานระหวา่งประเทศหรอือนสุญัญาตา่ง ๆ  ดา้นแรงงาน
ศึกษาระบบแรงงานสัมพันธ์ของประเทศไทยซึ่งประกอบด้วยการศึกษาพัฒนาการของกระบวนการ
แรงงานในประเทศไทย  ศึกษากฎหมายแรงงานสัมพันธ์และกฎหมายท่ีเก่ียวกับการจ้างงานของประเทศไทย
ตลอดจนการยอมรับและปฏิบัติตามข้ออนุสัญญาด้านแรงงานขององค์การชำนาญพิเศษด้านแรงงาน
ระหว่างประเทศ

รศ.7300  การบริหารนโยบายภาษอีากร 3 หนว่ยกิต
PA.7300  Tax Policy Administration

ศกึษาทฤษฎแีละความรูเ้กีย่วกบัภาษอีากร เชน่ ฐานภาษ ี วัตถปุระสงคแ์ละโครงสรา้งของภาษี
ประเภทตา่ง ๆ  โครงสร้างอัตราภาษ ีวิธีการประเมนิภาษี ภาษีทางตรงและทางออ้ม การหลบเลีย่งและการ
หนภีาษ ีองคป์ระกอบของระบบภาษ ีตลอดจนผลกระทบโดยทัว่ไปของภาษ ีการบริหารการจดัเกบ็ภาษี
และการกำหนดนโยบายภาษอีากร

รศ.7310 การงบประมาณ 3 หนว่ยกิต
PA.7310  Budgeting

ศึกษาทฤษฎแีละแนวความคดิเกีย่วกบัการงบประมาณ  ทิศทางและโครงสรา้งของงบประมาณ
กระบวนการจดัทำงบประมาณ การวเิคราะหง์บประมาณและการบรหิารงบประมาณ  ศึกษาเปรยีบเทยีบ
ระบบงบประมาณของประเทศกำลังพัฒนาและประเทศพัฒนาแล้ว ปัญหาอุปสรรคในการจัดทำ
งบประมาณและการบริหารงบประมาณตลอดจนแนวทางแกไ้ข

รศ.7320  การบริหารนโยบายการเงนิและสถาบนัการเงนิ 3 หนว่ยกิต
PA.7320  Monetary Policy and Financial Institution Administration

ศึกษาทฤษฎีการเงิน และนัยเชิงนโยบายของทฤษฎกีารเงิน  บทบาท  โครงสร้างและสภาพปัญหา
ของสถาบันการเงินประเภทต่าง ๆ ในระบบเศรษฐกิจที่อาจกระทบต่อธุรกิจภาคเอกชนและประชาชน
โดยเฉพาะบทบาทของภาครัฐ เช่น ธนาคารกลางและสถาบันอื่น ๆ ในการกำกับดูแลสถาบันการเงิน
ประเภทตา่ง ๆ

รศ.7330  การบริหารการลงทุนสาธารณะ 3 หนว่ยกิต
PA.7330  Public Investment Administration

การวิเคราะห์ความคุ้มทุนของการลงทุนในโครงการสาธารณะ นโยบายและรูปแบบของการ
ลงทนุสาธารณะ การระดมเงนิทนุเพือ่การลงทนุในโครงการสาธารณะ การวเิคราะหผ์ลกระทบจากการ
ลงทุนสาธารณะ
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รศ.7340  การบริหารการเงิน 3 หนว่ยกิต
PA.7340  Financial Management

ศกึษาถึงการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชี เพ่ือการตัดสินใจ วิธีการระดมทุนในรูปแบบต่าง ๆ
แนวทางการปรับปรุงการบริหารการเงิน  ผลกระทบจากการแปรรปูรัฐวิสาหกิจกับการบริหารทางการเงิน
ของรัฐวิสาหกิจ การปฏิรูปการเงนิและการบญัชีภาครัฐ แนวความคดิเก่ียวกับการบัญชีว่าด้วยศูนย์ต้นทุน
และศูนย์กำไร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารทางการเงินและเป็นการวัดประสิทธิภาพของ
หน่วยงานตา่ง ๆ  ภายในองคก์ารด้วย

รศ.7400  การนำนโยบายไปปฏบัิติและการประเมินผล 3 หนว่ยกิต
PA.7400  Policy Implementation and Evaluation

ศึกษาขอบเขต ทฤษฎี ตัวแบบ กระบวนการนำนโยบายไปปฏิบัติประสบการณ์ของการนำ
นโยบายไปปฏบัิติในแต่ละประเภท และสาขาของนโยบาย ตลอดจนกลยทุธ์ในการนำนโยบายไปปฏบัิติ
ปจัจยัทีม่อิีทธพิลตอ่ความสำเรจ็หรอืความลม้เหลว โดยเนน้การนำนโยบายไปปฏบิตัแิละประสบการณ์
ของประเทศไทยเป็นกรณีตัวอย่าง รวมถึงศึกษาเชิงเปรียบเทียบระหว่างประเทศด้วยและศึกษาถึงการ
ประเมินนโยบายสาธารณะ  โดยครอบคลุมทั้งการประเมินสภาวะแวดล้อมการประเมินปัจจัยนำเข้า
การประเมนิกระบวนการ การประเมนิผลลพัธ ์  และการประเมนิผลกระทบของนโยบาย การออกแบบ
ระบบประเมินนโยบาย  การเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ข้อมูลและการรายงานผลการประเมินนโยบาย
สาธารณะ ตลอดจนการนำเสนอกลยทุธ์ในการผลิตนโยบายท่ีมีประสิทธิภาพด้วย

รศ.7410  การวางแผน การวิเคราะห์และการบริหารโครงการ 3 หนว่ยกิต
PA.7410  Project Planning, Analysis and Management

ศึกษาหลักการพื้นฐาน กระบวนการวางแผน การวิเคราะห์โครงการ โดยเฉพาะการวิเคราะห์
เชิงคุณภาพในด้านสังคม การเมือง การบริหารและสภาพแวดลอ้ม และการวิเคราะห์เชิงปริมาณซ่ึงรวมถึง
การวเิคราะหต้์นทนุ ผลประโยชน ์การวเิคราะหต้์นทนุและสมัฤทธผิล ศึกษาการบรหิารโครงการพฒันา
โดยเน้นปรัชญาของการบริหารโครงการในรูปแบบใหม่ แนวทางในการบริหารโครงการทั้งในระดับ
มหภาคและจุลภาค การบูรณาการโครงการ เทคนิค และเครื่องมือที่ใช้ในการควบคุมและติดตาม
ความก้าวหน้าของโครงการ ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสำเร็จและ/หรือความล้มเหลวในการบริหารโครงการ

รศ.7420  การพัฒนานโยบายสาธารณะในประเทศไทย 3 หนว่ยกิต
PA.7420 Public Policy Development in Thailand

ศึกษาถึงนโยบายสาธารณะร่วมสมัย พัฒนาการของนโยบายสาธารณะ กระบวนการ  กำหนดและ
พัฒนานโยบายสาธารณะในสาขาตา่ง ๆ  ของไทย อาทิ นโยบายดา้นการเมอืง เศรษฐกจิ สังคม วัฒนธรรม
และส่ิงแวดล้อม โดยศึกษาวิเคราะห์นโยบายรายสาขาในเชงิลึกตามความสนใจเฉพาะของนกัศึกษา  อาทิ
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การศกึษา, การสาธารณสขุ, กระบวนการยติุธรรม, การกระจายอำนาจและนโยบายการปกครองทอ้งถ่ิน,
การพฒันาการเกษตรการสง่เสรมิอุตสาหกรรมและธรุกิจขนาดเลก็และขนาดยอ่ม (Small and Medium
Enterprise-SME) การพัฒนาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์, วัฒนธรรม, แรงงานและสวสัดิการสังคม,
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม, ตลอดจนด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

รศ.7430  การจัดการวิกฤตการณ์และสาธารณภัย 3 หนว่ยกิต
PA.7430  Crisis and Disaster Management

ศึกษาถึงนโยบายและมาตรการจัดการ การออกแบบระบบป้องกัน การลดผลกระทบจากภัย
ธรรมชาต ิอุบัติภัย และเหตกุารณ์ไม่สงบทีก่ระทบตอ่คุณภาพชีวิตและความสงบเรยีบร้อยของสาธารณะ
โดยเน้นมาตรการนโยบายเชงิรุกและการสง่เสริมความร่วมมือระหว่างองค์การท้ังภาครัฐและภาคเอกชน
องค์การประชาสังคม ตลอดจนความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศในการพัฒนาระบบสัญญาณ
เตือนภัย เพ่ือป้องกันปัญหาวิกฤติการณ์และสาธารณภยัท้ังในสถานการณฉุ์กเฉินและในระยะยาว

รศ.7500  ทฤษฎีการปกครองท้องถ่ิน 3 หนว่ยกิต
PA.7500  Theories of Local Government

ศึกษาทฤษฎี  แนวคิด และหลักการปกครองท้องถิ่นสมัยใหม่ที่ใช้กันอยู่ในอารยประเทศ
เน้ือหาครอบคลุมถึงมิติต่างๆของการจดัการปกครองทอ้งถ่ิน เช่น ปรัชญาการปกครองทอ้งถ่ิน ระบบการ
ปกครองท้องถ่ินในลักษณะต่าง ๆ  รูปแบบและขนาดของหนว่ยปกครองท้องถ่ิน โครงสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างระบบการปกครองท้องถิ่นและการปกครองประเทศ การปกครองท้องถิ่นกับชุมชนและเมือง
รูปแบบการปกครองทอ้งถ่ินในประเทศตา่ง ๆ

รศ.7510  การปกครองท้องถ่ินของไทย 3 หนว่ยกิต
PA.7510  Thai Local Government

ศึกษาถงึระบบการปกครองทอ้งถิน่ของประเทศไทย ประกอบดว้ย ระบบกฎหมาย โครงสรา้ง
การปกครอง องค์กรปกครองท้องถ่ิน ประชาชนในท้องถ่ิน การมีส่วนร่วมของประชาชน บทบาทความสัมพันธ์
ระหว่างท้องถ่ินกับส่วนกลางและภาคประชาชน การตรวจสอบ กำกับ ดูแลการจัดบริการในลักษณะต่างๆ
 การมีส่วนร่วมของชุมชนและประชาชนในการจดับริการ

รศ.7520  การจัดการท้องถ่ิน 3 หนว่ยกิต
PA.7520  Local Management

แนวความคิดเก่ียวกับการจัดการท้องถ่ินสมัยใหม่  เช่น การจัดการภาครัฐแนวใหม่สำหรับท้องถ่ิน
การจัดการท้องถ่ินในฐานะทีท้่องถ่ินเป็นนิติบุคคล  ธรรมาภิบาลสำหรับท้องถ่ิน การจัดการในเชงิสหการ
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การทำข้อตกลงเพ่ือจัดหาบริการจากภายนอก(Outsource) ตลอดจนการสร้างเครือข่ายความรู้เพ่ือประโยชน์
ในการจัดทำการบริการของท้องถ่ิน

รศ.7530  การคลงัท้องถิน่ 3 หนว่ยกิต
PA.7530  Local Public Finance

ศึกษาทฤษฎแีละหลกัการของการจดัการการคลงัสว่นทอ้งถ่ิน ทัง้ในมติิการจดัการรายได ้ และ
รายจ่าย การพ่ึงตัวเองทางการคลัง  ความสัมพันธ์ระหว่างการคลัง  และเศรษฐกิจท้องถ่ิน การงบประมาณ
ทอ้งถิน่  การศกึษาจะครอบคลมุระเบยีบและขัน้ตอนตา่ง ๆ  ในการปฏบิตัใินกรณกีารปกครองทอ้งถิน่
ไทยด้วย

รศ.7540  การจัดการและการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ของท้องถ่ิน 3 หนว่ยกิต
PA.7540  Human Resource Management and Development in Local  Government

ศึกษาทฤษฎีแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาบุคคลของท้องถิ่น ครอบคลุมถึงทฤษฎี
เทคนิควิธีการต่าง ๆ  อันเป็นท่ีนิยมในระบบการปกครองทอ้งถ่ินในปัจจุบัน

รศ.7550  การกระจายอำนาจและการมส่ีวนร่วมในการปกครองทอ้งถ่ิน 3 หนว่ยกิต
PA.7550  Decentralization and Participation in Local Government

ศึกษาทฤษฎีและหลักการกระจายอำนาจจากระดบัชาติไปสู่ระดับท้องถ่ิน จากท้องถ่ินไปสู่ชุมชน
และประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ การมีส่วนร่วมของชุมชนและประชาชนในการปกครองท้องถิ่น
ความสัมพันธ์ระหว่างการกระจายอำนาจกับมิติการพัฒนาต่าง ๆ    เช่น   กับเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  ชุมชน
เปน็ต้น ความรบัผิดชอบขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน   ภายหลังการรบัมอบอำนาจ การตรวจสอบ
และกำกับดูแลภายหลังมอบอำนาจ  และปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความสำเร็จในการกระจายอำนาจ

รศ.7560  เศรษฐกจิ สังคมและการเมอืงท้องถิน่ 3 หนว่ยกิต
PA.7560  Socio-Economics and Politics in Local Government

ศกึษาสภาพแวดลอ้มและประเดน็ทางสงัคม  เศรษฐกจิและการเมอืง  ในระดบัทอ้งถิน่ในฐานะ
ทีป่จัจยัเหลา่นีเ้ปน็บรบิทสำคญัในการปกครองทอ้งถิน่  เชน่  การศกึษาระบบเศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง
ในระดบัปจัเจกบคุคลในระดบัครวัเรอืน ทรพัยากรทางเศรษฐกจิ   สงัคมของทอ้งถิน่  ระบบการเมอืง
ของท้องถ่ินในมิติความสัมพันธ์กับระดับชาติ
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รศ.7570  ฝึกปฏิบัติการภาคสนาม 3 หนว่ยกิต
PA.7570  Field Work Study

ให้นักศึกษาได้ไปฝึกปฏิบัติงานภาคสนามตามทีห่ลักสูตรจัดเตรียมไว้ให้

รศ.7600  ทฤษฎีอาชญาวิทยาว่าด้วยการควบคุมอาชญากรรม 3 หนว่ยกิต
PA.7600  Criminological Theory of Crime Control

ศกึษาทฤษฎสีหวทิยาการเกีย่วกบัอาชญากรรม โดยครอบคลมุจากนยิาม ขอบเขตและประเภท
ของอาชญากรรม โดยเฉพาะเน้นความสำคัญของสาเหตุอาชญากรรมจากกรอบทฤษฎีทางชีววิทยา จิตวิทยา
สังคมวิทยา มานุษยวิทยา เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์ ทฤษฎีในสังคมตะวันออก
รวมทั้งกลยุทธ์และมาตรการต่างๆ ในการควบคุมอาชญากรรม และการปฏิบัติต่ออาชญากร และเหยื่อ
อาชญากรรม

รศ.7610  ทฤษฎีอาชญาวิทยาว่าด้วยการควบคุมทุรกรรมเยาวชน 3 หนว่ยกิต
PA.7610  Criminological Theory of Delinquency Control

ศึกษาทฤษฎีสหวิทยาการเกี่ยวกับปัญหาเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด โดยให้ความสำคัญต่อ
การศึกษาวิจัยเก่ียวกับสาเหตุของการกระทำผิด พฤติกรรมเบ่ียงเบนของเด็กและเยาวชน กลยุทธ์และมาตรการ
ควบคุมทุรกรรมเยาวชน รวมท้ังแนวโน้มการกระทำผิดซ้ำของเด็กและเยาวชนเม่ือเจริญวุฒิภาวะข้ึน

รศ.7620  อาชญากรรมพิเศษและอาชญากรรมใหมใ่นสังคมไทย 3 หนว่ยกิต
PA.7620  Special Crimes and New Types of Crimes in Thai Society

ศึกษาเจาะลึกถึงอาชญากรรมเฉพาะประเภท ที่มีผลกระทบรุนแรงต่อสังคมไทยใน ปัจจุบัน
หรือน่าจะมีผลกระทบท่ีรุนแรงในอนาคต ดังเช่น  การค้ายาเสพติดให้โทษ การก่อการร้ายระหว่างประเทศ
การทุจริตคอรัปชั่น อาชญากรรมองค์การ  อาชญากรรมทางเศรษฐกิจและธุรกิจ อาชญากรรมทาง
คอมพวิเตอร ์หรืออาชญากรรมใหมอ่ื่น โดยศกึษาในลกัษณะครอบคลมุทัง้พฤตกิารณ ์ขอบเขต สาเหตุ
และนโยบายการป้องกันและแก้ไข

รศ.7630ประวัติแนวคิดของทฤษฎีอาชญาวิทยา 3 หนว่ยกิต
PA.7630  History of Criminological Thoughts

ศกึษาถงึการพฒันาการของปรชัญาและแนวคดิของนกัทฤษฎอีาชญาวทิยา ภายใตส้ำนกั  ตา่ง ๆ
โดยเร่ิมจากสำนกัอาชญาวิทยาด้ังเดิม  สำนักอาชญาวิทยาปฏิฐานนิยม   สำนักอาชญาวิทยา  ป้องกันสังคม
ในลกัษณะครอบคลมุทัง้ในสว่นของอาชญากร  เหยือ่อาชญากรและชมุชน  รวมทัง้เนน้การสงัเคราะห์
และบูรณาการ กรอบทฤษฎีของแต่ละสำนัก    เพ่ือแสวงหาภาพรวมของปรากฏการณอ์าชญากรรม
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รศ.7640  นโยบายอาญากบัการพัฒนาประเทศ 3 หนว่ยกิต
PA.7640  Criminal Policy and National Development

ศึกษาถึงพัฒนาการของนโยบายอาญาในยคุต่างๆ ต้ังแต่ยุคก่อนการปฏิรูประบบราชการยุคปฏิรูป
ระบบราชการ ยุคเปลีย่นแปลงการปกครองและยคุพฒันาเศรษฐกจิ  โดยมุง่ศกึษานโยบายอาญา  ทัง้ใน
ฐานะทีเ่ปน็ตวัแปรสาเหต ุ  และตวัแปรผลของการพฒันาประเทศ  โดยใหค้วามสำคญัตอ่การอยูด่มีสีขุ
ของประชาชน

รศ.7650  การบริหารงานยุติธรรมทางอาญา 3 หนว่ยกิต
PA.7650  Criminal Justice Administration

ศึกษาระบบบริหารของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทย โดยเน้นการ
วิเคราะห์สภาพปัญหา พัฒนาข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงงานยุติธรรมในเชิงบูรณาการ โดยเน้น
ผลลัพธ์ขั้นปลาย การเพิ่มบทบาทของภาคเอกชน ประชาชนและชุมชน ในการมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานยุติธรรมทางอาญา บทบาทของศาลในการกำหนดนโยบายสาธารณะของไทย ตลอดจน
ใหค้วามสนใจตอ่ปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งกระบวนการยตุธิรรมทางอาญา กบัระบบการเมอืงไทย สภาพทาง
เศรษฐกิจ และสังคมอ่ืน ๆ

รศ.7660  นวัตกรรมในกระบวนการยติุธรรมทางอาญา 3 หนว่ยกิต
PA.7660  Innovation in Criminal Justice Systems

ศึกษาความพยายามในการแสวงหาและทดลองนวัตกรรมต่าง ๆ เพื่อการป้องกันการควบคุม
อาชญากรรมและทุรกรรมเยาวชน ตลอดจนการบำบัดฟื้นฟูแก้ไขผู้กระทำผิด และการปฏิบัติต่อเหยื่อ
อาชญากรรม โดยมุ่งเน้นการวางแผนการดำเนนิงานและการวิจัยประเมินผลอย่างเป็นระบบ เพ่ือตอบสนอง
ต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคมและเพ่ือการนำการเปล่ียนแปลงทางสังคม

รศ.7670  การบริหารงานภายใตร้ะบบย่อยของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 3 หนว่ยกิต
PA.7670  Administration of Criminal Justice Subsystem

ศึกษาเจาะลกึเก่ียวกับพัฒนาการ เป้าประสงค ์ วัตถุประสงค์  โครงสร้างรูปนัย โครงสร้างอรูปนัย
อุปสรรคในการดำเนินงาน และแนวทางแก้ไขปรับปรุงของระบบย่อย ภายใต้กระบวนการยุติธรรม
ทางอาญา  ซึ่งได้แก่ ตำรวจ ทหาร ทนายความ ศาล และราชทัณฑ์ รวมถึงบทบาทของภาคประชาชน
ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
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รศ. 7700  ประวัติศาสตร์และวิวัฒนาการของประชาสงัคมและสาธารณประโยชน์  3 หนว่ยกิต
PA. 7700  History and Evolution of Civil Society and Philanthropy

ศึกษาประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการของประชาสังคมและการให้เพื่อสาธารณประโยชน์
ซ่ึงรวมถึงองค์การท่ีไม่แสวงหากำไรในประเทศไทยและภมิูภาคเอเชีย โดยให้ความสำคัญแก่การวิเคราะห์
บริบทของสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรมท่ีมีอิทธิพลต่อการส่งเสริมสนับสนุน หรือเป็นอุปสรรค
ในการพัฒนาประชาสังคมและการให้สาธารณประโยชน์  เนื้อหาวิชายังครอบคลุมถึงการวิเคราะห์
บทบาทและหน้าท่ีของภาคประชาสังคมท่ีมีต่อการเติบโตและการพัฒนาทางสังคม

รศ. 7710  การประกอบการเพ่ือสังคมในมุมมองเปรียบเทียบ 3 หนว่ยกิต
PA. 7710  Social Entrepreneurship in Comparative Perspectives

ศึกษารูปแบบและโครงสร้างหลากหลายของ "การประกอบการเพื่อสังคม" ในประเทศต่าง ๆ
โดยวิเคราะหแ์นวความคดิหลักการและเหตผุล รวมถึงวิธีดำเนนิการและปฏบัิติจริง  วิเคราะหว่์ารูปแบบ
เหล่านี้ มีความสำคัญและความจำเป็นต่อการพัฒนาของภาคส่วนที่ไม่หวังกำไรหรือไม่ อย่างไรบ้าง
รวมท้ังพิจารณาประเดน็เก่ียวกับคุณค่า ค่านิยม และจริยธรรมท่ีเก่ียวข้องกับ "การประกอบการเพือ่สังคม"

รศ. 7720  ค่านิยมและจริยธรรมเก่ียวกับประชาสังคมและสาธารณประโยชน์             3 หน่วยกิต
PA. 7720  Values and Ethics in Civil Society and Philanthropy

ศึกษา เหตุผล ความสำคัญ และความจำเป็นของคุณค่า  ค่านิยม และจริยธรรม ที่ควรจะเป็น
เน้นหลักการในองคก์ารภาคประชาสงัคมและการใหเ้พ่ือสาธารณประโยชนท่ี์มีความแตกต่างหลากหลาย
ในรูปแบบและอยู่ในบริบทของสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ทั้งศึกษาความสำคัญของค่านิยม
และจริยธรรมในประชาสงัคมและการใหเ้พ่ือสาธารณประโยชนจ์ากมุมมองต่าง ๆ

รศ. 7730  การบริหารการเงนิสำหรับองค์การท่ีไม่แสวงหากำไร 3 หนว่ยกิต
PA. 7730  Financial Management for Nonprofit Organizations

ศึกษาวิเคราะห์การบริหารการเงิน  ซึ่งรวมถึงการจัดทำแผนการเงิน การควบคุมงบประมาณ
การวเิคราะหก์ารลงทนุ กระบวนการการตดัสนิใจทางการเงนิ การบรหิารและการตดิตามการใชจ้า่ยเงนิ
และหลักการบัญชีขององค์การท่ีไม่แสวงหากำไร (เทียบกับ SPEA-V526)

รศ. 7740  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การท่ีไม่แสวงหากำไร        3 หนว่ยกิต
PA. 7740  Human Resource Management in Nonprofit Organizations

ศึกษาการจัดการทรัพยากรบุคคลซ่ึงจะนำไปสู่ความสำเร็จขององค์การท่ีไม่แสวงหากำไร โดยจะ
รวมถึงเน้ือหาเก่ียวกับกลยุทธ์และแนวทางปฏิบัติท่ีสำคัญสำหรับการสร้างผลิตผลในองค์การท่ีไม่แสวงหากำไร
ทฤษฎีแรงจูงใจสำหรับบุคลากรอาสาสมคัร กระบวนการการสรรหา การคัดเลือก ความสัมพันธ์ระหว่างผู้
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บรหิารกบัสมาชกิองคก์ารในระดบัอืน่ๆ การบรหิารคา่ตอบแทน การฝกึอบรม และการพฒันาบคุลากร
ในองค์การท่ีไม่แสวงหากำไร (เทียบกับ SPEA-V522)

รศ. 7750  การบรหิารเงนิอุดหนนุและการเขยีนโครงรา่งเพือ่ระดมเงนิทุน 3 หนว่ยกิต
PA. 7750  Proposal Development and Grant Administration

ศึกษาหลักการและวิธีการในการเขียนโครงร่างเพื่อขอเงินทุนสนับสนุนให้องค์การที่ไม่
แสวงหากำไร นักศกึษาจะไดมี้โอกาสในการสรา้งประสบการณ ์และมส่ีวนรว่มในกระบวนการการขอ
ทุนอุดหนนุกจิกรรมขององคก์าร เพ่ือร่วมกนัวิเคราะหถึ์งปญัหาและวธีิการเขยีนโครงรา่งเพือ่ขอเงนิทนุ
สนับสนุนท่ีประสบความสำเรจ็ โดยการศกึษาจะอยูบ่นพ้ืนฐานของการใชก้รณีศึกษาเปน็หลัก (เทียบกับ
SPEA-V557)

รศ. 7760  การระดมทุนสำหรับองค์การท่ีไม่แสวงหากำไร 3 หนว่ยกิต
PA. 7760  Fund Raising for Nonprofit Organizations

ศึกษากระบวนการของการระดมเงินทุนในองค์การที่ไม่แสวงหากำไร โดยรวมถึงการศึกษา
เทคนิค และกลยุทธ์ที่ใช้สำหรับวิเคราะห์แหล่งทรัพยากรที่มีศักยภาพ การใช้ทรัพยากรมนุษย์ที่มี
ประสิทธิภาพในกระบวนการการระดมทุน การวิเคราะห์รูปแบบของการระดมเงินทุนที่ใช้กันอยู่
ในปัจจุบัน โดยรวมถึงแง่มุมที่เป็นประเด็นเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมในการระดมทุนในองค์การ
ท่ีไม่แสวงหากำไร (เทียบกับ SPEA-V558)

รศ.7800  การวางแผนการบรหิารและการประเมินผลโครงการ  3 หนว่ยกิต
PA.7800  Project Planning Management and Evaluation

ศึกษากรอบความคดิในการบริหารโครงการ โดยครอบคลุมกระบวนการวางแผน การจัดองค์การ
การบริหารทรัพยากร การควบคุมและการประเมินผลโครงการ โดยศึกษาเฉพาะบทบาทของผู้จัดการ
โครงการในการบริหารทีมงานให้มีประสิทธิภาพ ด้วยการคำนึงถึงปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการ
บริหาร โดยเนน้ปรัชญาของการบรหิาร  โครงการในรปูแบบใหม ่แนวทางในการบรหิารโครงการทัง้ใน
ระดบัจลุภาคและมหภาค การบรูณาการโครงการ เทคนคิและเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการควบคมุ และตดิตาม
ความก้าวหน้าของโครงการ ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสำเร็จและ/หรือความล้มเหลวในการบริหารโครงการ

รศ.7810  การประเมินสมรรถนะและการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ 3 หนว่ยกิต
PA.7810  Competency Assessment and Human Resource Development

ศึกษาเกีย่วกับศักยภาพและความสามารถของบคุลากรในองคก์ารซ่ึงจะช่วยทำให้ องค์การสร้าง
ความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนั ศกึษาแนวคดิเรือ่งสมรรถนะหลกัขององคก์าร การประเมนิศักยภาพ การ
นำเอาแนวคดิไปใช้ในการคดัเลือก การพัฒนาและการใหค่้าตอบแทนทีเ่หมาะสมแกบุ่คลากรในองคก์าร
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ศึกษาแนวคิดเร่ืองของการบริหารจัดการความรู้ รวมท้ังการพัฒนาคนท่ีย่ังยืน และการพัฒนาจิตใจ แนวคิด
การพัฒนาคนแบบบูรณาการจะเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จะมีการกล่าวถึงรวมทั้ง
ปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ  ในการพัฒนาคน  จะถูกนำมาวเิคราะห์และเสนอแนะแนวทางแกไ้ข

รศ.7820  การวิเคราะห์การเงินและงบประมาณ 3 หนว่ยกิต
PA.7820  Financial and Budgetary Analysis

ศึกษาการวิเคราะห์ทางการเงินและงบประมาณขององค์การ เพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าใจ
ข้อมูลทางการเงินและบัญชีที่เกี่ยวข้องกับงบการเงินต่าง ๆ และสามารถนำข้อมูลทางการเงินไปใช้
ในการวิเคราะห์การเงิน รวมถึงการวิเคราะห์การระดมทนุ การวิเคราะห์การลงทุนทางการเงนิ การบริหาร
กระแสเงนิสด ตลอดจนศึกษาถึงการวางแผนงบประมาณ ซ่ึงรวมถึงรูปแบบต่าง ๆ  ของระบบงบประมาณ
สมัยใหม่ การวิเคราะห์งบดำเนินการ การวิเคราะห์งบลงทุน ตลอดจนศึกษาเคร่ืองมือต่าง ๆ  ในการติดตาม
ประเมินการใช้จ่ายงบประมาณ

รศ.7900  นโยบายและการวางแผนเพือ่การพัฒนาเมือง  3 หนว่ยกิต
PA.7900  Urban Policy and Planning

ศกึษาแนวคดิ  ทฤษฎ ีหลักการ  วิธกีาร   และเครือ่งมอืในการวเิคราะห ์พัฒนา   และประเมนิผล
นโยบาย   เพื่อแก้ไขปัญหาในเขตเมืองและการพัฒนาการบริหารเมือง ศึกษาระบบและกลไกในการ
วางแผนเมือง ประเด็นที่เกี่ยวข้องในการวางแผน รวมตั้งแต่การเจรจาต่อรองจนถึงกฎหมายในการ
ร้องเรียนปัญหาของเมืองที่นักวางแผนเมืองต้องเผชิญ การแก้ปัญหาทางด้านกฎหมายเปรียบเทียบ
กบัเมอืงอืน่ ๆ  รวมทัง้บทบาทของนกัวางแผนในสงัคมสมยัใหม ่ แนวคดิเกีย่วกบัการกำหนดเขตพืน้ที่
(Zoning) เพ่ือเป็นเครือ่งมือในการใชท่ี้ดินในเขตเมอืงเพ่ือวัตถุประสงคต่์าง ๆ  เช่น ท่ีอยู่อาศัย การพาณชิย์
อุตสาหกรรม การศึกษา เป็นต้น

รศ.7910  ภาคีความร่วมมือระหว่างภาคสว่นในการจดัการเมอืง 3 หนว่ยกิต
PA.7910  Partnership in Urban Management

ศึกษาแนวคดิ  หลักการ  รูปแบบและวธีิการในการสรา้งความร่วมมือระหว่างภาครัฐ  ภาคเอกชน
และประชาสังคมในการจัดการและพัฒนาเมืองรูปแบบต่าง ๆ  และของภาคีความร่วมมือในสาขาต่าง ๆ  อาทิ
พลังงาน  สาธารณสขุ  การศกึษา  การกำจดัของเสยี  การจดัสรรทรพัยากรของภาคสว่น  ตลอดจนการ
แก้ไขปัญหาความขัดแย้งและการสร้างฉันทามติของกลุ่มต่าง ๆ  โดยศึกษาเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืน ๆ
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รศ.7920  ส่ิงท้าทายและนวตักรรมในการจดัการเมือง 3 หนว่ยกิต
PA.7920  Challenges and Innovation in Urban Management

ศึกษาและวเิคราะหป์ระเดน็ปัญหาร่วมสมยัท่ีท้าทายเมอืงใหญใ่นประเทศไทย และทัว่โลก  เช่น
การบริหารเมือง (Urban Governance) การสนับสนุนเร่ืองทุน การอพยพย้ายถ่ิน การจราจร การจ้างงาน ฯลฯ
รวมทั้งศึกษาการเกิดขึ้นของเมือง ความสัมพันธ์ระหว่างเมืองต่าง ๆ แนวคิดในการจัดการเมือง
ทีส่ำคญัทัว่โลก เพือ่แสวงหานวตักรรมทีใ่ชใ้นการบรหิารจดัการเขตเมอืง (Urban) นคร (Metropolitan)
และมหานคร (Mega Cities) เช่น แนวคิดเร่ืองความสามารถในการแขง่ขันของเมือง (City Competitiveness)
แนวคิดเร่ืองการพัฒนาเมืองอย่างย่ังยืน (Sustainable  Cities) แนวคิดเร่ืองเมืองไร้สาย (Wireless Cities)  ฯลฯ

รศ.7930  ส่ิงแวดลอ้มของเมอืงและโครงสรา้งพืน้ฐาน 3 หนว่ยกิต
PA.7930  Urban Environment and Infrastructure

ศึกษาความสำคัญของโครงสร้างพ้ืนฐานและส่ิงแวดล้อมของสังคมเมือง   จากมุมมองด้านเทคนิค
สิง่แวดลอ้ม  การเมอืง  ประวตัศิาสตรแ์ละสงัคม ศกึษาเกีย่วกบัการบรหิาร การพฒันาและการปรบัปรงุ
ระบบสาธารณูปโภคและสภาพแวดลอ้มของเมือง  ซ่ึงรวมท้ังเร่ืองพลังงานและการตดิต่อส่ือสารโทรศัพท์
ระบบอินเทอร์เน็ตภายในเมือง ระบบคมนาคมขนส่งมวลชน ไฟฟ้า ประปา ของเสีย ท่ีจอดรถและท่ีพักผ่อน
โรงเรียน โรงพยาบาลและการบริการในชุมชน ประเด็นสำคัญรวมถึงการจัดการกับการเจริญเติบโตของเมือง
ความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม การให้ทุนสนับสนุน การบำรุงรักษา กฎหมายที่เกี่ยวเนื่องกับการบริหาร
งานด้าน วิศวกรรมและสถาปัตยกรรม

รศ.7940  ความยากจนและกลุม่ผู้ด้อยโอกาสในเขตเมอืง 3 หนว่ยกิต
PA.7940  Poverty and Urban Underclass

ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีและสาเหตุของการเกิดขึ้นของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและความยากจนใน
เขตเมืองโดยให้ความสำคัญกับประเด็นในแง่มุมของเศรษฐกิจ สังคมและบทบาททางการเมืองของคน
กลุ่มน้ีแนวทางการแก้ไข ปัญหาท่ีเป็นประสบการณ์ของประเทศต่าง ๆ  ท้ังในเชิงนโยบายและแนวทางปฏิบัติ

รศ.8800  การฝึกงาน 3 หนว่ยกิต
PA.8800  Internship

มุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจและพัฒนาตนเองนอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน
ทั้งในด้านความคิด การตัดสินใจ การวิเคราะห์งานอย่างเป็นระบบ การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ และได้รับ
ประสบการณ์จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและรฐัวิสาหกิจ
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รศ.8900  การศึกษาตามแนวแนะ 3 หนว่ยกิต
PA.8900  Directed Studies

นักศึกษาอาจขอศึกษาเพ่ิมเติมในหัวข้อท่ีเก่ียวข้องกับวิชาของตนเป็นการศึกษาตามแนวแนะกไ็ด้

วิชาการค้นคว้าอิสระ
รศ.9000  วิชาการค้นคว้าอิสระ 3 หนว่ยกิต
PA.9000  Independent Studies

ศกึษาจากประสบการณห์รือประเดน็ปญัหาเกีย่วกบัสาขาวชิาเอกทีน่กัศกึษาเลอืกเรยีน  แลว้ใช้
กรอบแนวคิดจากทฤษฎี แนวคิด หรือเทคนิคท่ีได้เรียนมาใช้  โดยอาศัยระเบียบวิธีวิจัย ศึกษาปรากฏการณ์
หรือตอบคำถามการวจิยัอย่างเปน็ระบบ แลว้เขยีนรายงานสง่อาจารยท์ีป่รกึษา โดยใชรู้ปแบบการเขยีน
รายงานการวิจัย

หมวดวชิาวทิยานพินธ์
รศ.9004  วิทยานิพนธ์ 12 หนว่ยกิต
PA.9004  Thesis

เทียบเป็นรายวิชาไม่น้อยกว่าหน่ึงภาคการศึกษา
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หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบณัฑิต
(หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.2551)

1. ช่ือหลักสูตร
หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบณัฑิต
Master of Public and Private Management Program

2. ช่ือปริญญา
การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบณัฑิต
รอ.ม.
Master of Public and Private Management
M.P.P.M.

3. หน่วยงานทีรั่บผิดชอบ
คณะรัฐประศาสนศาสตร ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

4. ปรัชญาของหลักสูตร
มุ่งผลิตมหาบณัฑิตทางดา้นการจดัการเกีย่วกับภาครัฐและภาคเอกชน ให้มีความรู้ท้ังภาคทฤษฎี

และภาคปฏิบัติ สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานได้อย่างเหมาะสม รวมท้ังเป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม ท้ังน้ีเน่ืองจาก
ปัจจุบันความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนมีความจำเป็นต่อการขับเคล่ือนประเทศไปสู่สังคมแห่งความรู้
(Knowledge-based Society) ที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน จึงจำเป็นที่จะต้องสร้างมหาบัณฑิตที่มีความรู้
ความเข้าใจในองค์ความรู้ด้านการจัดการใหม่ๆ มีทักษะในเทคนิคการบริหารท้ังของภาครัฐและภาคเอกชน
รวมถึงการนำหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการพัฒนาองค์การ ตลอดจนเพื่อเป็นฐานรากในการสร้าง
ความเข้าใจท่ีดีและความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเพ่ือการพัฒนาประเทศต่อไป

5. วัตถปุระสงคข์องหลกัสูตร
5.1 เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตด้านการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ท่ีมีความรู้และความสามารถเก่ียวกับ

การจัดการสมัยใหม่ ท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และสามารถนำไปประยกุต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม  ในการ
ปฏิบัติงานท้ังในหน่วยงานภาครฐั รัฐวิสาหกิจ และธุรกิจเอกชนได้

5.2  เพือ่สรา้งผูน้ำทีม่คีณุธรรม จรยิธรรม และมคีวามรบัผดิชอบตอ่สงัคม ในการจดัการสำหรบั
องค์การในภาครฐัและภาคเอกชน



134          หลักสตูรสถาบนับณัฑติพัฒนบรหิารศาสตร์

5.3 เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตด้านการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ท่ีสามารถนำความรูไ้ปสนับสนุน
การพัฒนาประเทศเพือ่มุ่งสู่สังคมแห่งความรู้

5.4  เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างบุคลากรในภาครัฐและภาคเอกชนโดยมีการแลกเปล่ียน
ความคิดเห็น ประสบการณ์ ทัศนคติ อันจะนำไปสู่ความร่วมมือซ่ึงกันและกันในอนาคต

6. หลักการและเหตผุลของการปรบัปรุงหลกัสูตร
เนื่องจากสภาพแวดล้อมทางด้านการบริหารของประเทศไทยปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงไป

อย่างมาก ดังน้ันเพ่ือให้หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิตมีความทันสมัยและสอดคล้อง
กับสภาพแวดล้อมทางการบริหารที่เปลี่ยนแปลงไป คณะรัฐประศาสนศาสตร์จึงเห็นสมควรให้มีการ
ปรบัปรงุหลกัสตูร  และเพือ่เปน็การเปดิโอกาสใหผู้้ทีส่นใจเขา้มาศกึษามากขึน้ โดยใหห้ลักสตูรมคีวาม
สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษาแห่งชาติ (สกอ.) ด้วย

คณะรัฐประศาสนศาสตรจึ์งเห็นสมควรให้ปรับปรุงหลักสูตรเสียใหม่ ดังต่อไปน้ี
1. ปรับโครงสร้างวิชาใหม่ โดยปรับให้มีจำนวนวิชาลดเหลือ 13 วิชา ซึ่งนักศึกษา

สามารถสำเรจ็การศกึษาไดภ้ายในเวลา 2 ป ี เหตผุลทีต่อ้งมกีารปรบัลดจำนวนวชิาลง เนือ่งจากบางวชิา
มเีนือ้หาวชิาทีเ่หลือ่มซอ้นกนั และบางวชิาสามารถสอดแทรกเขา้ไปในวชิาอืน่ได ้จงึมกีารรวมบางวชิา
ท่ีมีเน้ือหาคล้ายคลึงกันเข้าด้วยกัน

2.   มีการเพ่ิมวิชาใหม่ท่ีเป็นท่ีสนใจในปัจจุบันและมีความสำคัญในยุคท่ีมีการเปล่ียนแปลง
และความไม่แน่นอนสูง คือ วิชาการจัดการภาวะวิกฤตและความเสีย่ง (Risk and Crisis Management)

3. ปรับเนื้อหาวิชาให้มีความสอดคล้องกับยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
และเพ่ือตอบสนองความต้องการขององค์การ

4. เพิ่มวิชาการฝึกงาน เพื่อให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์และเรียนรู้ภาคปฏิบัติจาก
หน่วยงานภาครฐั และภาคเอกชน

7. คุณสมบติัของผู้เข้าศกึษา
(1)สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาใดสาขาหนึ่ง จากสถาบันการศึกษาของรัฐบาล

หรือเอกชน ท้ังในประเทศและต่างประเทศ ซ่ึง ก.พ. หรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองวิทยฐานะ
(2)มีประสบการณ์การทำงาน ให้เป็นไปตามประกาศของสถาบนั

8. หลักสูตร
8.1 จำนวนหนว่ยกิตรวมตลอดหลกัสูตร 39 หนว่ยกิต
8.2 โครงสร้างหรือองค์ประกอบของหลักสูตร
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หลักสูตรแบ่งการศึกษาออกเปน็ 2 แผน คือ แผน ก2 และแผน ข
        หมวดวิชา                                              แผน ก2                                         แผน ข

   1 หมวดวชิาเสรมิพืน้ฐาน                       15 หนว่ยกติ (ไมน่บัหนว่ยกติ)   15 หนว่ยกติ (ไมน่บัหนว่ยกติ)
   2 หมวดวิชาหลัก                                                         12 หน่วยกิต                                  18 หน่วยกิต
   3 หมวดวิชาเอก                                                           15 หน่วยกิต                                  18 หน่วยกิต
   4 วิชาการค้นคว้าอิสระ                                                         -                                              3 หน่วยกิต
   5 สอบประมวลความรู(้โดยขอ้เขยีน)                             สอบ                                                  สอบ
   6 วิทยานพินธ์                                                           12 หน่วยกิต                                             -

         รวม                                           39 หน่วยกิต                   39 หนว่ยกติ

8.3    รายวชิา
         8.3.1 หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน     เป็นวิชาไม่นับหน่วยกิต  และไม่นำมาคำนวณแต้มรวมเฉล่ีย

นักศึกษาที่จะต้องลงทะเบียนเรียนวิชาเสริมพื้นฐาน  ได้แก่ นักศึกษาภาคปกติที่ผ่านการทดสอบวิชา
ภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตามประกาศของสถาบัน  และไม่เคยศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์หรือเคยศึกษาแต่มี
ผลการศึกษาต่ำกว่าท่ีสถาบันกำหนด  นักศึกษาจะต้องเรียนวิชาเสริมพ้ืนฐาน  จำนวน  15  หน่วยกิต  วิชาต่างๆ
ในหมวดวิชาเสริมพ้ืนฐานมีดังต่อไปน้ี

* 1) สพ.4000  พ้ืนฐานสำหรบับัณฑิตศึกษา                      3 หน่วยกิต
        ND.4000  Foundation Graduate Studies
*2)  ภส.4001  การพัฒนาทักษะการอา่นภาษาองักฤษสำหรบับัณฑิตศึกษา      3 หน่วยกิต
        LC 4001   Reading Skills Development in English for Graduate Studies
*3) ภส. 4002  การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบรูณาการ 3 หน่วยกิต
        LC 4002  Integrated English Language Skills Development
* 4) ภส.4011  การซ่อมเสริมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา      3 หนว่ยกติ
        LC.4011  Remedial English Language Skills for Graduate  Studies
* 5) ภส.4012  การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบรูณาการ     3 หน่วยกิต

                                          LC.4012  Remedial Integrated English Language Skills Development
* 6) รอ.4000   ความรู้เบ้ืองต้นทางคอมพิวเตอร์      3 หนว่ยกติ
        PP.4000   Introduction to Computer Based Information System
หมายเหตุ:*   1. เง่ือนไขการเรยีนให้เป็นไปตามประกาศของสถาบนั

                                                            2. การยกเว้นไม่ต้องเรียนวิชาใดในหมวดวิชาเสริมพื้นฐานให้เป็นไป
                                                              ตามเกณฑ์ที่สถาบันกำหนด
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      8.3.2  หมวดวิชาหลัก  หมายถึง วิชาที่มุ่งให้นักศึกษามีพื้นฐานทางทฤษฎี แนวคิด
และเคร่ืองมือในการศึกษาวิเคราะห์ปัญหา นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาต่อไปน้ี 12 หน่วยกิต สำหรับแผน
ก2 และ 18 หน่วยกิต สำหรับแผน ข

1) รอ.6000  ระบบการเมอืง และระบบสังคม                      3 หน่วยกิต
                      PP.6000  Political and Social Systems

2) รอ.6001  เศรษฐศาสตร์สำหรับการจัดการ                                      3 หน่วยกิต
     PP.6001  Economics for Management
3) รอ.6002  การวิจัยทางการจัดการ                      3 หน่วยกิต

                     PP.6002  Management Research
4) รอ.6003  การจัดการภาครฐัและภาคเอกชน                                      3 หน่วยกิต
     PP.6003  Public and Private Sector Management
5) รอ.6004  องค์การสมัยใหม่                                                                      3 หน่วยกิต

                                     PP.6004  Modern Organizations
6) รอ.6005  ระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการ                      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  การบริหารและการพัฒนาทุนมนุษย์ยุคใหม่                      3 หน่วยกิต
        PP.7001 Human Capital Management and Development
*3) รอ.7002  การจัดการการเงนิ                                                      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  การจดัการภาวะวกิฤตและความเสีย่ง                      3 หน่วยกิต
        PP.7005 Risk and Crisis Management
  7)  รอ.8800  การฝกึงาน                                      3 หน่วยกิต
        PP.8800 Internships

                                  8)  รอ.8900  การศกึษาตามแนวแนะ                      3 หน่วยกิต
        PP.8900 Directed Studies
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หมายเหตุ  วิชา  รอ.7000, รอ.7001, รอ.7002 และ รอ.7004  เป็นวิชาเอกบังคับท่ีกำหนดให้
นักศึกษาทุกคนต้องเรียน

8.3.4  วิชาการค้นคว้าอิสระ
1) รอ.9000  การค้นคว้าอิสระ                                                                      3 หน่วยกิต
     PP.9000  Independent Study

8.3.5   หมวดวทิยานพินธ ์(Thesis)
1) รอ.9004  วิทยานพินธ์                                                   12 หน่วยกิต

                     PP.9004  Thesis

9. สาระสังเขป
สาระสังเขปรายวิชาและข้อกำหนดเก่ียวกับบุพวิชาต่างๆ   ของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ดังต่อไปน้ี

หมวดวชิาเสรมิพ้ืนฐาน
สพ.4000  พ้ืนฐานสำหรบับัณฑิตศึกษา        3 หนว่ยกิต
ND.4000  Foundation for Graduate Studies

   แนะนำการเมืองและการปกครอง  เศรษฐกิจไทย  ธุรกิจไทย  สังคมไทย   จริยธรรมของนักบริหาร
จริยธรรมทางวิชาการ  การพัฒนาบุคลิกภาพ  สุขภาพกาย  สุขภาพจิต  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร การเขียนรายงานทางวชิาการ และเศรษฐกจิพอเพียงกับการพัฒนา

*ภส. 4001  การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา 3 หนว่ยกิต
*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
และการอา่นเชงิวิเคราะห์

*ภส. 4002  การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ 3 หนว่ยกิต
*LC 4002  Integrated English Language Skills Development

เนื ้อหาและกิจกรรมเน้นการบูรณาการทักษะทั้ง 4 ทักษะ คือ การฟัง การพูด การอ่าน
และการเขยีนเชิงวิชาการเบือ้งต้น
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*ภส. 4011  การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา 3 หนว่ยกิต
*LC 4011  Remedial Reading Skills Development in English for Graduate Studies

ฝึกทักษะและกลยุทธการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการท่ีนักศึกษาได้ศึกษามาก่อนแล้วในวิชา ภส.
4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา เพิ่มเติม ทั้งนี้นักศึกษาจะได้รับ
การฝึกฝนในลักษณะเฉพาะบคุคลมากข้ึน

*ภส. 4012  การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ 3 หนว่ยกิต
*LC 4012  Remedial Integrated English Language Skills Development

ฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเพิ่มเติมและซ่อมเสริมทักษะดังกล่าวสำหรับ
นักศึกษาที่ยังบกพร่องในการเรียนวิชา ภส. 4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
เพื่อปรับปรุงความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ด้วยการสอนและฝึกในลักษณะ
เฉพาะบุคคล

** รอ.4000  ความรู้เบ้ืองตน้ทางคอมพวิเตอร์    3  หน่วยกิต
** PP.4000  Introduction to Computer Based Information Systems

   ศึกษาความรู้เบ้ืองต้นด้านคอมพิวเตอร์   และทักษะการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์
เช่น  การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อสืบค้นข้อมูลในการจัดทำรายงาน  การใช้แอพพลิเคชั่นต่างๆ ผ่านเว็บ
การใชโ้ปรแกรมสเปรดชที โปรแกรมการนำเสนอผลงาน (presentation) โปรแกรมการจดัทำฐานขอ้มูล
(database) และโปรแกรมทางสถติิเพ่ือใช้ในงานวิจัย

------------------------------------------------------
*    เป็นวิชาเสริมพ้ืนฐานตามหลกัสูตรของคณะภาษาและการสือ่สาร
**   การยกเว้นไม่ต้องเรียนวิชาใดในหมวดวชิาเสริมพ้ืนฐาน    ท้ังน้ีให้เป็นไปตามประกาศของสถาบนั-
      บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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หมวดวิชาหลัก
รอ.6000  ระบบการเมือง  และระบบสังคม                                                                                 3  หน่วยกิต
PP.6000  Political and Social Systems

   ศึกษาทฤษฎีว่าด้วยการเมือง และสังคม การพัฒนาการเมืองในระบบการเมืองแบบประชาธิปไตย
 พรรคการเมือง การมีส่วนร่วมทางการเมือง การเมืองภาคประชาชน และการเมืองท้องถิ่น การศึกษา
เกี่ยวกับสถาบัน กลไก รัฐธรรมนูญ และกฎหมายสำคัญๆ ที่มีผลต่อระบบการเมืองและสังคมไทย
โครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมไทย เอกลักษณ์ของสังคมไทย การเปลี ่ยนแปลงทางสังคม
สภาพปัญหาและทางออกของการพฒันาสังคมไทย

รอ.6001  เศรษฐศาสตรส์ำหรับการจัดการ                                    3  หน่วยกิต
PP.6001  Economics for Management

  ศกึษาหลกัเศรษฐศาสตรส์ำหรบัการจดัการ และหลกัเกณฑท์างเศรษฐศาสตรท์ีช่่วยตดัสนิใจ
ทางธรุกจิ เชน่ การประมาณการอปุสงคต์อ่สนิคา้บรกิาร การประมาณการการผลติ การวเิคราะหต์น้ทนุ
ในการผลิต การกำหนดราคาสินค้าและการวิเคราะห์ความเสี่ยงทางธุรกิจ และศึกษาถึงกลไกที่สำคัญ
ต่างๆ ในระบบเศรษฐกิจ เช่น ระบบการเงิน ตลาดการเงิน ตลาดเงินตลาดทุนเคร่ืองมือของนโยบายการเงิน
 รวมถึงผลกระทบของระบบการเงิน และนโยบายการเงินต่อภาคธุรกิจ ตลอดจนเน้นศึกษาถึงบทบาท
ของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจและนโยบายเศรษฐกิจต่างๆ  เช่น นโยบายการคลัง นโยบายการเงิน
และนโยบายอัตราแลกเปลี่ยน การใช้เครื่องมือทางการคลังเพื่อส่งเสริมการออมและการลงทุน ตลอด
ผลกระทบของนโยบายและมาตรการเหล่าน้ีต่อระดับราคา อัตราดอกเบ้ียเงินทุนไหลเข้าออกระหว่างประเทศ
 และความสามารถในการแขง่ขันของระบบเศรษฐกจิ

รอ.6002  การวิจัยทางการจัดการ                                    3  หน่วยกิต
PP.6002  Management Research

  ศกึษาแนวคดิ และวตัถปุระสงคข์องการวจิยัทางการจดัการ การวจิยัในรปูแบบตา่งๆ ทีน่ยิมใช้
ในงานวิจัยทางการจัดการ เปรียบเทียบความมุ่งหมายของการวิจัยประยุกต์ทางการจัดการที่แตกต่าง
จากการวิจัยบริสุทธิ ์  และการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ศึกษาขั ้นตอนต่างๆ ในกระบวนการวิจัย
ทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ครอบคลุมถึงการกำหนดประเด็นปัญหา การทบทวนวรรณกรรม
การสร้างกรอบแนวคิด การทดสอบสมมติฐานด้วยเครื่องมือเชิงประจักษ์ การออกแบบการวิจัย
การกำหนดประชากรและการสุ่มตัวอย่าง การสร้างมาตรวัด การเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผล
และการวิเคราะห์เพื่อแปรความหมายข้อมูล จริยธรรมการวิจัยและปัญหาการลอกเลียนงานของผู้อื่น
รวมถึงการเขียนรายงานการวจัิย เพ่ือสนับสนุนและใช้ประโยชน์ในการจัดการ
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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  และแนวคดิการบริการสาธารณะแนวใหม ่(New Public Service - NPS)

รอ.6004  องค์การสมัยใหม่                    3  หน่วยกิต
PP.6004  Modern Organizations

  ศึกษาสิ่งแวดล้อมองค์การ ระบบภายในองค์การ ปัจจัยที่มีผลต่อการออกแบบโครงสร้าง
องคก์าร เชน่ กลยทุธ ์เทคโนโลย ีและขนาด ความสมัพนัธร์ะหวา่งโครงสรา้งองค์การและประสทิธผิล
ขององค์การ
           ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบองค์การสมัยใหม่ เช่น องค์การแห่งความรู้ (The Knowledge
Organization)องค์การเสมือนจริง (Virtual Organization) องค์การสมรรถนะสูง (High Perfor-mance
Organization) วัฒนธรรมองค์การ นวัตกรรมและการเปล่ียนแปลงองค์การ (Organizational Innovation and Change)
                  ศึกษาเกีย่วกับพฤตกิรรมขององคก์าร (Organizational Behavior) ทฤษฎแีรงจงูใจ (Motivation)
ภาวะผู้นำ (Leadership) พฤติกรรมกลุ่ม (Group Behavior) และการเมอืงในองค์การ

รอ.6005  ระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการ                                                                    3  หน่วยกิต
PP.6005  Information System for Management
          แนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวทางในการนำระบบ
สารสนเทศมาใช้ (Approaches to Information Systems) ความสัมพันธ์ระหว่างระบบสารสนเทศ
กับองค์การและการจัดการ ระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ (Strategic Information Systems)
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์(e-Commerce)และรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์(e-Government)
           ประเภทของระบบสารสนเทศ  ระบบสารสนเทศที่ใช้ในงานปฏิบัติการ ระบบสารสนเทศ
ท่ีใช้ในการทำรายงาน ระบบสารสนเทศเพือ่สนับสนุนการตัดสินใจ และปัญญาประดิษฐ์การพัฒนาระบบ
สารสนเทศ (Systems Development)  จริยธรรม และผลกระทบทางสงัคมของระบบสารสนเทศ

องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ซอฟท์แวร์ (Software)
ฐานข้อมูล (Database) และโทรคมนาคมและเครือข่าย (Telecommunications and Networks) ความปลอดภัย
(Security)  อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง
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หมวดวชิาเอก
รอ.7000  การจัดการเชิงกลยุทธ์                                                    3  หน่วยกิต
PP.7000  Strategic Management

 ศึกษาความหมาย แนวความคิดและทฤษฎีการจัดการกลยุทธ์รวมถึงภารกิจ (missions)วัตถุประสงค์
กลยทุธข์ององคก์าร  ระบบ  และกระบวนการวางแผน (corporate plan) ต้ังแตแ่ผน  กลยทุธจ์นถงึแผน
ปฏบิตักิาร  และการปฏบิตัติามแผน  การวเิคราะหแ์ละการปรบัแผน และการบรหิารแผนใหส้อดคลอ้ง
กับสภาพแวดล้อมศึกษากรณีศึกษาการจัดการเชิงกลยุทธ์ของอุตสาหกรรมและธุรกิจที ่สำคัญ

รอ.7001  การบริหารและการพฒันาทุนมนุษย์ยุคใหม่                                    3  หน่วยกิต
PP.7001  Human Capital Management and Development

 เนื ้อหาของวิชาครอบคลุมแนวคิดของการบริหารคนตั ้งแต่อดีต ปัจจุบัน และอนาคต
(Post Knowledge Based Society) ผลของสภาพแวดล้อมที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้าง
ขององค์การ ลักษณะงานท่ีกระทบต่อคนและการบริหารคน

 กลยุทธ์ที่สำคัญในการบริหารทุนมนุษย์ตั้งแต่กลยุทธการวางแผนกำลังคน การสรรหา การ
พัฒนา การให้รางวัลและสิ่งจูงใจ การจัดการผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งกลยุทธ์การเก็บรักษาทุนมนุษย์
ท่ีมีค่าไว้ในองค์การ

 วิชานี้จะครอบคลุมบทบาทของผู้จัดการทรัพยากรมนุษย์ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งทิศทาง
และแนวโน้มการจัดการทุนมนุษย์ท้ังในภาครัฐและภาคเอกชน

รอ.7002  การจัดการการเงนิ                                    3  หน่วยกิต
PP.7002  Financial Management

 ศึกษาตลาดการเงิน ตลาดเงิน  ตลาดทุน บทบาทและความสำคัญของตลาดทุนต่อภาคธุรกิจ บทบาท
ความสำคัญของการบริหารการเงินขององค์กรทั้งของภาคครัวเรือน ภาคธุรกิจ และภาครัฐบาล
หลักการวิเคราะหท์างการเงนิเพ่ือประเมนิผลทางการเงนิของธรุกิจ หลักการระดมทนุทางการเงนิ วิธีการ
ผลกระทบ และประโยชน์ต่อธุรกิจ รวมทั้งหลักการบริหารการลงทุนในหลักทรัพย์ การบริหาร-
ความเส่ียงในการลงทุน

 ศึกษาการบริหารการเงินเชิงกลยุทธ์ และการวางแผนทางการเงินเพื่อความสำเร็จ รวมทั้ง
หลักการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ วิธีการ เหตุผลความจำเป็น ข้อดี ข้อจำกัด รวมท้ังการระดมทุนโดยการก่อหน้ี
การออกตราสารหน้ี กลไก การกำหนดอัตราดอกเบ้ีย ข้อดี และข้อจำกัด

 ศึกษาหลักการในการตดัสินใจลงทุนในโครงการ การวิเคราะห์โครงการ  เคร่ืองมือและตัวช้ีวัด
ในการตัดสินใจ การบริหารการเงินในระยะสั้น รวมทั้งการบริหารสภาพคล่องทางการเงินของธุรกิจ
หลักการในการบริหารข้อมูลข่าวสารทางการเงนิเพ่ือการตัดสินใจทางธุรกิจ
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รอ.7003  การบัญชีบริหาร                                    3  หน่วยกิต
PP.7003  Management Accounting

 ศึกษาแนวคิดและข้อสมมติขั้นมูลฐานทางการบัญชี  มาตรฐานการบัญชีและหลักการบัญชีที่
รับรองทั่วไปเพื่อเป็นพื้นฐานในการทำความเข้าใจรายงานการเงิน ซึ่งประกอบด้วย งบดุล งบกำไร
ขาดทนุ และงบกระแสเงนิสด  ตลอดจนศกึษาการนำขอ้มูลทางการบญัชีมาใชป้ระโยชนใ์นการวางแผน
ควบคุมและตัดสินใจ  ได้แก่  การวิเคราะห์รายงานการเงิน  การจัดทำงบประมาณ  งบประมาณลงทุนพฤติกรรม
ตน้ทนุ  การวเิคราะหต์น้ทนุ-ปรมิาณ-กำไร การวเิคราะหต์น้ทนุเพือ่การตดัสนิใจ การบญัชตีามความรบั
ผิดชอบ  การกำหนดต้นทุนผลิตภัณฑ์และการแบ่งสรรค่าใช้จ่าย ต้นทุนฐานกิจกรรมและต้นทุนมาตรฐาน

รอ.7004  การจัดการการตลาด                                                                    3  หน่วยกิต
PP.7004  Marketing Management

  ศึกษาแนวถึงกลยุทธ์ในการกำหนดนโยบายทางด้านการตลาด ว่าด้วยเรื่อง ราคา (Price)
สถานที่ (Place) การส่งเสริม (Promotion) ทั้งนี ้ภายใต้การพิจารณาถึงตลาดการค้าในประเทศ
ระหว่างภาครัฐและเอกชน และตลาดการค้าต่างประเทศซึ่งรวมถึงการศึกษาปัญหาและอุปสรรค
ที่เกิดขึ้นจากพฤติกรรมและทัศนคติของผู้บริโภค ผลกระทบจากกฎหมายต่างๆ และข้อกำหนดต่างๆ
ขององคก์ารคา้โลก (World Trade Organization) และผลจาก FTA ท่ีมีต่อการตลาดของไทย ตลอดจน
เทคนิคของการบริหารการตลาดตามสถานการณผั์นแปรต่างๆ ด้วย

รอ.7005  การจดัการภาวะวกิฤตและความเสีย่ง                                    3  หน่วยกิต
PP.7005  Risk and Crisis Management
                                  ศึกษาเก่ียวกับแนวคิดและกระบวนการในการจัดการภาวะวิกฤตและความเส่ียงในภาครัฐและ
ภาคเอกชนโดยพิจารณาตัวแบบการจัดการในลักษณะองค์รวม เนื้อหาหลักครอบคลุมถึงวิกฤตการณ์
และความเสี่ยงในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ ศึกษาแนวทางและกลยุทธ์การจัดการภาวะวิกฤต
ซึ่งเป็นผลมาจากพลวัตการเปลี่ยนแปลงและความผันผวนทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกองค์การ
ศึกษากระบวนการวางแผนจดัการวิกฤตการณ์โดยบูรณาการแนวคิดกับการปฏิบัติการวิเคราะห์สถานการณ์
และกรณีศึกษาทั้งในและต่างประเทศ และการสังเคราะห์บทเรียนเพื่อแสวงหาโอกาสและแนวทาง
ป้องกันแก้ไขจากภาวะวิกฤตและความเส่ียง

รอ.8800  การฝึกงาน                                                    3  หน่วยกิต
PP.8800  Internships
                 มุง่เนน้ใหน้กัศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจและพฒันาตนเองนอกเหนอืจากการเรยีนในหอ้งเรยีน
ทัง้ในดา้นความคดิ  การตดัสนิใจ  การวเิคราะหง์านอยา่งเปน็ระบบ   การแกไ้ขปญัหาตา่งๆ และไดรั้บ
ประสบการณจ์ากหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ
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รอ.8900  การศึกษาตามแนวแนะ                                                    3  หน่วยกิต
PP.8900  Directed Studies
            เปน็การสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร (workshop) โดยนกัศกึษารวมกลุม่กนัเพือ่ศกึษาคน้ควา้เรือ่งที
่น่าสนใจภายใต้คำแนะนำของอาจารย์  โดยเรื่องที่เลือกศึกษาจะเป็นการเขียนกรณีศึกษา  การจัดการ
ภาครัฐและภาคเอกชนในด้านใดด้านหนึ ่ง  เป็นการศึกษาปัญหาทางการบริหารและนำเสนอ
กระบวนการแก้ปัญหา  หรือศึกษาเพ่ือพิจารณาปัจจัยท่ีมีผลต่อความสำเร็จทางการบริหาร  หรือนำตัวแบบ
ที่น่าสนใจจากการเรียนรู้จากหลักสูตรไปประยุกต์กับกรณีทางการบริหารที่เป็นจริง  ซึ่งในการ
ศึกษาวิชาน้ีนักศึกษาสามารถกำหนดประเดน็ด้วยความคิดริเร่ิมร่วมกันของกลุ่ม

วิชาการค้นคว้าอิสระ
รอ.9000  การค้นคว้าอิสระ     3 หน่วยกิต
PP.9000  Independent Study

 ศึกษาวิจัยปรากฏการณ์หรือประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการบริการของภาครัฐและภาคเอกชน
โดยใช้กรอบความคิดที่เคยศึกษามาในหลักสูตร  โดยมุ่งหมายให้นักศึกษามีประสบการณ์ในการวิจัย
ทางการบริหาร  และจัดทำรายงานทางการศึกษาอย่างมีมาตรฐาน  หรือการใช้หลักวิชาเพื่อวิเคราะห์
และเสนอแนวทางแกไ้ขปัญหาในการบรหิารของหน่วยงานในเชงิประยุกต์

หมวดวชิาวทิยานพินธ์
รอ.9004  วิทยานิพนธ์                                  12  หน่วยกิต
PP.9004  Thesis
                  เทยีบเปน็รายวชิาไมน่อ้ยกวา่  1  ภาคการศกึษา
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หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)

1. ช่ือหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
Master of Business Administration Program

2. ช่ือปริญญา
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
Master of Business Administration
บธ.ม.
M.B.A.

3. หน่วยงานทีรั่บผิดชอบ
คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

4. ปรัชญาและวตัถุประสงค์ของหลักสูตร
คณะบริหารธุรกิจเตรียมตัวนักศึกษาให้สามารถเข้าปฏิบัติงานจัดการและงานบริหารในระดับ

กลางและระดับสูง คณะบริหารธุรกิจมีศักยภาพที่จะจัดการศึกษาที่ครอบคลุมกว้างขวางทางด้านการ
บรหิารธรุกจิโดยสนบัสนนุใหน้กัศึกษาสามารถสรา้งสรรคจ์รรโลงความกา้วหนา้ทางวชิาการ มคีวามรู้
ความสามารถทางบริหารธุรกิจอย่างเชี่ยวชาญเพื่อนำไปประกอบอาชีพด้วยคุณธรรมและบรรษัทภิบาล
และสามารถเช่ือมโยงความรู้ทางบริหารธุรกิจกับศาสตร์แขนงอ่ืนๆได้เป็นอย่างดี

วัตถปุระสงคข์องหลกัสูตรบรหิารธรุกิจมหาบณัฑติทางดา้นตา่ง ๆ  ดังน้ี
1. ด้านทักษะการแก้ไขปัญหา
     1.1 เพ่ือให้นักศึกษาสามารถทราบปญัหาและวิเคราะห์สาเหตุหลักของปัญหาในองคก์าร
     1.2 เพ่ือให้นักศึกษาสามารถแกปั้ญหาขององคก์รได้ท้ังระยะส้ันและระยะยาว
2. ด้านองคป์ระกอบต่าง ๆ  ของธุรกิจ
     2.1 เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้เพียงพอในด้านต่าง ๆ  ของธุรกิจและสามารถนำไปบูรณาการในองค์การได้
     2.2 เพ่ือให้นักศึกษาสามารถเชือ่มโยงองค์ประกอบต่าง ๆ  ของธุรกิจ ให้สอดคล้องกับองค์การ
3. ด้านจริยธรรม
   3.1 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีจริยธรรมและธรรมาภิบาลทางด้านธุรกิจและสามารถนำไป

ประยุกต์ใช้สำหรับเป็นแนวปฎิบัติในการดำเนนิธุรกิจ
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     3.2 เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อสังคมและสามารถรเิร่ิมการทำกิจกรรมต่างๆ
ทีมีความรับผิดชอบต่อสังคม

4. ดา้นผูน้ำเพือ่การเปลีย่นแปลง
     4.1 เพือ่สง่เสรมิใหน้กัศกึษามทีกัษะดา้นการวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณทกัษะดา้นการสือ่สารและ

ความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลย่ีเพ่ือการเปล่ียนแปลง
       4.2 เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะทางด้านความเป็นผู้นำเพ่ือสร้างการเปล่ียนแปลงในองค์การ
หลักการและเหตผุลของการปรบัปรุงหลกัสูตร
คณะบริหารธุรกิจได้เปิดให้มีการเรียนการสอนวิชาบริหารธุรกิจเป็นแห่งแรกของประเทศไทยมาเป็น

เวลากว่า 40 ปีแล้ว ตลอดระยะเวลาดังกล่าวก็ได้มีการปรับปรุงเน้ือหาและโครงสร้างของหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาด การจ้างงาน และสภาพการณ์ส่ิงแวดล้อมเสมอมาหลายคร้ังและทางคณะบริหาร-
ธุรกิจได้ทดลองเปิดวิชาใหม่ๆตามความเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมมาโดยตลอดผ่านวิชาการศึกษาเฉพาะ
เร่ืองทางบริหารธุรกิจ (Selected Topics in Business Administration) โดยระบุหัวข้อท่ีศึกษาอย่างชัดเจน

ในการปรับปรุงหลักสูตรคร้ังน้ีได้มีการปรับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตทางด้าน
ต่าง  ๆและหมวดวิชาเสริมพ้ืนฐานให้เป็นปัจจุบัน ตลอดจนปรับรหัสวิชาและคำอธิบายรายวิชาให้มีความเหมาะสม
และชัดเจนมากย่ิงข้ึน เพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงในสาขาบริหารธุรกิจ และเพ่ือให้เกิดความยืดหยุ่นมากข้ึน

5. คุณสมบติัของผู้เข้าศกึษา
สำเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาจากสถาบนัการศึกษาท้ังในประเทศและ

ต่างประเทศที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองมาตรฐานการศึกษาคุณสมบัติที่นอกเหนือ
จากน้ีให้เป็นไปตามประกาศสถาบนั

6. หลักสูตร
6.1 จำนวนหนว่ยกิตรวมตลอดหลกัสูตร ไม่น้อยกว่า 48 หนว่ยกิต
6.2 โครงสรา้งหลกัสตูร  มี 2 แผน คือ แผน ก(2) และ แผน ข
หมวดวิชา แผน ก(2)    แผน ข

     1. หมวดวิชาเสรมิพ้ืนฐาน (9 หน่วยกิต) ไม่นับหน่วยกิต            (9 หน่วยกิต) ไม่นับหน่วยกิต
     2. หมวดวชิาพืน้ฐาน          12 - 18  หนว่ยกติ           12 - 18  หนว่ยกติ
     3. หมวดวิชาหลัก                  15  หน่วยกิต                                          15  หน่วยกิต
     4. หมวดวิชาเอก/เลือก              3 - 9  หนว่ยกติ          12 -  27  หนว่ยกติ
     5. วิชาการคน้คว้าอิสระ        -      3  หนว่ยกติ
     6. การสอบประมวลความรู้   ดว้ยขอ้เขยีนและปากเปลา่                   ดว้ยขอ้เขยีนและปากเปลา่
     7. วิทยานพินธ์ 12  หน่วยกิต                                           -
         จำนวนหนว่ยกิตรวม   ไม่น้อยกว่า  48 หน่วยกิต    ไม่น้อยกว่า  48  หน่วยกิต
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หมายเหตุ : กรณีเลือกเรียน 2 สาขาวิชาเอก จะต้องศึกษาจำนวนหนว่ยกิตรวม 57 หน่วยกิต
6.3 รายวิชา

1. หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)
สพ. 4000  วิชาพ้ืนฐานสำหรบับัณฑิตศึกษา
ภส. 4001  การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
ภส. 4002  การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
ภส. 4011  การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
ภส. 4012  การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
ภส. 5030  การส่ือสารภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
บธ. 5080  ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารทางธุรกิจ
หมายเหต ุ  1. การเรยีนและยกเวน้การเรยีนวิชา สพ.4000 ภส. 4001 ภส. 4002 และ ภส.5030

ให้เป็นไปตามเกณฑข์องสถาบัน
     2. การยกเว้นการเรียนวิชา บธ. 5080 ให้เป็นไปตามประกาศคณะบรหิารธุรกิจ

2. หมวดวชิาพืน้ฐาน  เลือกเรียน  12 - 18  หน่วยกิต จากวชิาต่อไปนี้
บธ. 5020  เศรษฐศาสตรธุ์รกิจ
บธ. 5030  การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพ่ือการตัดสินใจทางธรุกิจ
บธ. 5060  ประเด็นทางกฎหมายในการดำเนนิธุรกิจ
บธ. 5100  การจัดการร่วมสมัย
บธ. 5140  บรรษัทภิบาลและจริยธรรมทางธุรกิจ
บธ. 5300  บัญชีการเงนิ
บธ. 5600  เทคโนโลยีสารสนเทศกับการบริหาร

3. หมวดวชิาหลกั 15 หนว่ยกติ
บธ. 6100  การบริหารทรัพยากรมนุษย์และพฤติกรรมองค์การ
บธ. 6200  การบริหารการตลาด
บธ. 6300  บัญชีบริหาร
บธ. 6400  การบริหารการเงนิ
บธ. 6500  การบริหารการปฏิบัติการ

4. หมวดวชิาเอก/เลือก
4.1 นักศึกษาแผน ก. (2) จะต้องเรียนวิชาเอก/เลือก จำนวน 3-9 หน่วยกิต
4.2 นกัศกึษาแผน ข. จะตอ้งเรยีนวชิาเอก/เลอืก จำนวน 12-27 หนว่ยกติ  โดยนกัศกึษาแผน ข.

สามารถเลือกระบุวิชาเอกดังน้ี
(1) เลือกไม่ระบุวิชาเอก  เลือกเรียนวิชาบังคับหรือวิชาเลือกของวิชาเอกต่างๆ จนครบ 48

หน่วยกิต



หลักสตูรบรหิารธรุกิจมหาบณัฑติ          147

(2) เลือกระบุวิชาเอกหนึ่งสาขาเรียนวิชาบังคับหรือวิชาเลือกตามวิชาเอกที่เลือกเรียน
อีก 9 หน่วยกิต และเลือกเรียนวิชาบังคับและวิชาเลือกของวิชาเอกต่างๆ เพ่ิมจนครบ  48 หน่วยกิต

(3) เลือกระบุวิชาเอกสองสาขา เรียนวิชาบังคับหรือวิชาเลือกตามวิชาเอกที่เลือกเรียน
อีก 9 หน่วยกิต จำนวนสองสาขารวม 18 หน่วยกิต และเลือกเรียนวิชาบังคับและวิชาเลือกของวิชาเอกต่างๆ
เพ่ิมจนครบ 57 หน่วยกิต
รายวชิาและขอ้กำหนดในหมวดวชิาเอก/เลือก มีดงันี้
1. รายวิชาบังคับ กำหนดใหนั้กศึกษาทุกคนต้องเรียนวิชาดังน้ี

บธ.8000  นโยบายธุรกิจและการจัดการกลยุทธ์ 3  หน่วยกิต
2. รายวิชาในสาขาวชิาเอก มีดังน้ี
     2.1 การจดัการ(Management) นกัศกึษาทีเ่ลอืกเรยีนสาขาวชิานีต้อ้งเรยีนวชิาในหมวดนีอ้ย่างนอ้ย
9 หน่วยกิต

บธ. 7110  การฝึกอบรมและการพัฒนา 3 หน่วยกิต
บธ. 7130  การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการของสถานการณแ์ละสภาวะแวดล้อม 3 หน่วยกิต
บธ. 7150  เทคโนโลยีและเทคนิคการจัดการ  3 หน่วยกิต
บธ. 7160  การวางแผนองคก์าร 3 หน่วยกิต
บธ. 7170  นวัตกรรมและการเปลีย่นแปลงขององค์การ    3 หน่วยกติ
บธ. 7180  ทฤษฎีองค์การและการพัฒนาองค์การ    3 หน่วยกติ
บธ. 7190  การจัดการโอกาสทางธรุกิจ    3 หน่วยกติ
บธ. 8190  สัมมนาการจัดการ    3 หน่วยกติ
บธ. 880 0  การศึกษาตามแนวแนะ    3 หน่วยกติ
บธ. 8880  การศึกษาเฉพาะเรือ่งทางบริหารธุรกิจ    3 หน่วยกติ

     2.2 การตลาด(Marketing) นักศึกษาท่ีเลือกเรียนสาขาวิชาน้ี กำหนดให้ต้องเรียนวิชา บธ.7260 และให้
เลือกเรียนวิชาอ่ืน ๆ  ในหมวดนีอ้ย่างน้อยอีก 6 หน่วยกิต

บธ. 7200  การบริหารการตลาดอุตสาหกรรม  3 หน่วยกิต
บธ. 7210  พฤติกรรมผู้บริโภค           3 หนว่ยกติ
บธ. 7220  การตลาดระหว่างประเทศ           3 หนว่ยกติ
บธ. 7230  การบริหารการค้าปลีก           3 หนว่ยกติ
บธ. 7240  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่           3 หนว่ยกติ
บธ. 7250  การตลาดสำหรับการบริการทางการเงนิ 3 หน่วยกิต
*บธ. 7260  การวิจัยตลาด  3 หน่วยกิต
บธ. 7270  การส่ือสารการตลาด 3 หน่วยกิต
บธ. 7280  การตลาดบริการ 3 หน่วยกิต
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บธ. 7290  การบริหารการตลาดข้ันสูง 3 หน่วยกิต
บธ. 7570  การบริหารการส่งกำลังบำรุง 3 หน่วยกิต
บธ. 8270  การบริหารแคมเปญโฆษณาและประชาสมัพันธ์ 3 หน่วยกิต
บธ. 8280  การตลาดเชิงปฏิสัมพันธ์และกลยุทธ์การส่งเสริมการขาย          3 หนว่ยกติ
บธ. 8290  สัมมนาการตลาด 3 หน่วยกิต
บธ. 8800  การศึกษาตามแนวแนะ 3 หน่วยกิต
บธ. 8880  การศึกษาเฉพาะเรือ่งทางบริหารธุรกิจ 3 หน่วยกิต

     2.3 การบญัชีเพ่ือการบรหิาร   (Accounting for Management) นกัศึกษาท่ีเลือกเรียนสาขาวิชาน้ีกำหนด
ให้ต้องเรียนวิชาบธ.7310  และให้เลือกเรียนวิชาอ่ืน ๆ ในหมวดนีอ้ย่างน้อยอีก  6 หน่วยกิต

บธ. 7300  การวิเคราะหง์บการเงนิและรายงานผลการดำเนนิงาน  3 หน่วยกิต
*บธ. 7310  ระบบการควบคุมบริหาร       3 หนว่ยกติ
บธ. 7320  การบัญชีระหว่างประเทศ  3 หน่วยกิต
บธ. 7330  การวางแผนภาษอีากร            3 หนว่ยกติ
บธ. 7340  ระบบสารสนเทศทางการบญัชี  3 หน่วยกิต
บธ. 8390  สัมมนาการบัญชีเพ่ือการบริหาร            3 หนว่ยกติ
บธ. 8800  การศึกษาตามแนวแนะ            3 หนว่ยกติ
บธ. 8880  การศึกษาเฉพาะเรือ่งทางบริหารธุรกิจ            3 หนว่ยกติ

     2.4 การเงิน(Finance) นักศึกษาทีเ่ลือกเรียนสาขาวชิาน้ีต้องเรียนวิชาในหมวดนีอ้ย่างน้อย 9  หน่วยกิต
บธ. 7250  การตลาดสำหรับการบริการทางการเงนิ 3 หน่วยกิต
บธ  7400  หลักทรัพย์ผลตอบแทนคงที่ 3 หน่วยกิต
บธ. 7410  ตราสารอนพัุนธ์ทางการเงนิ 3 หน่วยกิต
บธ. 7420  การบริหารการเงินระหว่างประเทศ 3 หน่วยกิต
บธ. 7430  การบริหารความเส่ียงทางการเงนิ 3 หน่วยกิต
บธ. 7440  การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางการเงนิ 3 หน่วยกิต
บธ. 7450  วาณิชธนกิจ 3 หน่วยกิต
บธ. 7460  การบรหิารการเงนิช้ันสูง 3 หน่วยกิต
บธ. 7470  การวิเคราะห์การลงทุนและการจัดการลงทุน 3 หน่วยกิต
บธ. 7480  ทฤษฎีการจัดการการลงทุนและตลาดทุน 3 หน่วยกิต
บธ. 7490  ตลาดการเงนิและสถาบนัการเงนิ 3 หน่วยกิต
บธ. 8490  สัมมนาการเงนิ 3 หน่วยกิต
บธ. 8800  การศึกษาตามแนวแนะ 3 หน่วยกิต
บธ. 8880  การศึกษาเฉพาะเรือ่งทางบริหารธุรกิจ 3 หน่วยกิต
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     2.5 การบรหิารการปฏบัิติการ(Operations Management) ศึกษาทีเ่ลือกเรยีนสาขาวชิานีต้้องเรยีนวิชา
ในหมวดนีอ้ย่างน้อย 9  หน่วยกิต

บธ. 7500  การศึกษาความเหมาะสมของโครงการ 3 หน่วยกิต
บธ. 7510  แบบจำลองการตัดสินใจสำหรับการบริหารการปฏิบัติการ 3 หน่วยกิต
บธ. 752 0  การบริหารการปฏิบัติการบริการ 3 หน่วยกิต
บธ. 7530  การบริหารคุณภาพ 3 หน่วยกิต
บธ. 7540  การบริหารโครงการ 3 หน่วยกิต
บธ. 7550  กลยุทธ์ทางด้านการผลิตและการปฏิบัติการ 3 หน่วยกิต
บธ. 7560  การบริหารห่วงโซ่อุปทาน 3 หน่วยกิต
บธ. 7570  การบริหารการส่งกำลังบำรุง 3 หน่วยกิต
บธ. 8590  สัมมนาการบริหารการปฏิบัติการ 3 หน่วยกิต
บธ. 8800  การศึกษาตามแนวแนะ 3 หน่วยกิต
บธ. 8880  การศึกษาเฉพาะเรือ่งทางบริหารธุรกิจ 3 หน่วยกิต

     2.6 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร(Management Information Systems) นักศึกษาท่ีเลือกเรียนสาขา
วิชาน้ีต้องเรียนวิชาในหมวดนีอ้ย่างน้อย 9 หน่วยกิต

บธ. 734 0  ระบบสารสนเทศทางการบญัชี 3 หน่วยกิต
บธ. 7620  ระบบฐานข้อมูลเพ่ือการบริหาร 3 หน่วยกิต
บธ. 7630  การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศเพือ่การบริหาร 3 หน่วยกิต
บธ. 764 0  ระบบช่วยการตัดสินใจ 3 หน่วยกิต
บธ. 7650  ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 3 หน่วยกิต
บธ. 7660  การจัดการความรู้ 3 หน่วยกิต
บธ. 869 0  สัมมนาระบบสารสนเทศเพือ่การบริหาร 3 หน่วยกิต
บธ. 8800  การศึกษาตามแนวแนะ 3 หน่วยกิต
บธ. 8880  การศึกษาเฉพาะเรือ่งทางบริหารธุรกิจ 3 หน่วยกิต

     2.7 ธุรกิจระหวา่งประเทศ(International Business) นักศกึษาทีเ่ลือกเรยีนสาขาวชิานีต้้องเรยีนวิชาใน
หมวดน้ีอย่างน้อย 9 หน่วยกิต

บธ. 7020  เศรษฐศาสตรจุ์ลภาคของการแขง่ขัน 3 หน่วยกิต
บธ. 7030  นโยบายของรัฐและเศรษฐกจิระหว่างประเทศ 3 หน่วยกิต
บธ. 7220  การตลาดระหว่างประเทศ 3 หน่วยกิต
บธ. 7320  การบัญชีระหว่างประเทศ 3 หน่วยกิต
บธ. 7420  การบริหารการเงนิระหว่างประเทศ 3 หน่วยกิต
บธ. 7710  การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 3 หน่วยกิต
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บธ. 7730  การจัดการซ้ือต่างตอบแทน 3 หน่วยกิต
บธ. 7740  การจัดการวัฒนธรรมร่วมและการเจรจาธุรกิจ 3 หน่วยกิต
บธ. 775 0  การจัดการธุรกิจในภาคพืน้เอเชียแปซิฟิก 3 หน่วยกิต
บธ. 776 0  การจัดการส่งออกและนำเขา้ 3 หน่วยกิต
บธ. 879 0  สัมมนาธุรกิจระหว่างประเทศ 3 หน่วยกิต
บธ. 8800  การศึกษาตามแนวแนะ 3 หน่วยกิต
บธ. 8880  การศึกษาเฉพาะเรือ่งทางบริหารธุรกิจ 3 หน่วยกิต
นักศึกษาที่มีวิชาเลือกเหลือเมื่อได้เรียนตามข้อกำหนดของวิชาเอกแล้วสามารถลงทะเบียนวิชา

ที่คณะบริหารธุรกิจเปิดสอนหรือวิชาที่ทางคณะบริหารธุรกิจหรือสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ประกาศเป็นวิชาเลือกได้เพ่ิมเติมจนครบตามจำนวนหนว่ยกิตตลอดหลักสูตร
5. วิชาการค้นคว้าอิสระ  3  หน่วยกิต (สำหรบัแผน ข)

บธ. 8900 การค้นคว้าอิสระ    : โครงการธุรกิจแบบบูรณาการ 3 หน่วยกิต
6. การสอบประมวลความรู้  ด้วยข้อเขียนและปากเปลา่
7. วิทยานพินธ์  12  หน่วยกิต (สำหรบัแผน ก. (2))

บธ. 9004 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
* จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต *

6.4 คำอธิบายรายวิชา
บธ. 5020 เศรษฐศาสตรธุ์รกิจ 3 หนว่ยกิต
(BA. 5020 Business Economics)

ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค และมหภาค โดยมุ่งเน้นการนำเอาทฤษฎีมาช่วยในการตัดสินใจ
และการวางแผนธุรกิจ รวมทั้งศึกษาวิเคราะห์กรณีตัวอย่างจากสถานการณ์เศรษฐกิจทั้งประเทศไทย
และต่างประเทศ โดยศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปรท่ีสำคัญทางเศรษฐกิจ

บธ. 5030 การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพ่ือการตัดสินใจทางธรุกิจ 3 หนว่ยกิต
(BA. 5030 Quantitative Analysis for Business Decisions)

ศึกษาวิธีการสถิติและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ เพื่อใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจ วิชานี้เน้นที่
แนวความคิด และการใช้แบบจำลองทางสถิติและคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาทางธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
หัวข้อท่ีศึกษารวมถงึการจดัข้อมูลเชิงตัวเลข การแจกแจงความถี ่ความนา่จะเปน็ การกระจายของการสุม่
ตัวอย่าง ช่วงความเช่ือม่ัน การทดสอบสมมติฐาน ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ตัวแบบถดถอยแบบพ้ืนฐาน
และแบบหลายตวัแปร การวิเคราะหอ์นุกรมเวลา ตัวแบบเชงิเสน้ การวิเคราะหก์ารตดัสินใจ และหัวข้อท่ี
สนใจเก่ียวกับการวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ
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บธ. 5060 ประเด็นทางกฎหมายในการดำเนนิธุรกิจ 3 หนว่ยกิต
(BA. 5060 Legal Issues in Business)

ประเด็นทางกฎหมายท่ีมีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจในสภาวการณ์ปัจจุบัน เช่น การทำสัญญา
และนิติกรรมกฎหมายเก่ียวกับนิติบุคคล การจ้างงาน และแรงงาน การเงินและหลักทรัพย์ เช่น การซ้ือขาย
แลกเปลี่ยนหรือเช่า การทำธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ และเงื่อนไขด้านการเงิน การดำเนินธุรกิจซึ่ง
อาจมีผลกระทบต่อสังคมและสภาวะแวดล้อมทางกฎหมายท่ีจะติดตามมา ความขัดแย้งระหว่างวัตถุประสงค์
ทางธุรกิจสิทธิตามกฎหมาย และจริยธรรมของผู้บริหาร

บธ. 5080 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารทางธุรกิจ    3 หนว่ยกิต(ไม่นบัหนว่ยกิต)
(BA. 5080 English for Business Communication)

บูรณาการความรู้ความสามารถในการส่ือสารภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ ซ่ึงรวมท้ังการอ่าน การฟัง
การพูด และการเขียนภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ ตลอดจนพัฒนาทักษะและความสามารถในการสรุป
วิเคราะห์และอภิปรายบทความหรือข้อความทางวิชาการในสาขาต่างๆ ของการบริหารธุรกิจ

บธ. 5100 การจัดการร่วมสมัย 3 หนว่ยกิต
(BA. 5100 Contemporary Management)

ทฤษฎ ีและหลักการทีน่ำไปสูก่ารพัฒนากรอบแนวคดิทางการจดัการ เพ่ือพัฒนาองคก์ารใหเ้กิด
ความร่วมสมัยที่เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การศึกษา การวางแผน
การจดัสรรทรพัยากรทัง้ทีจ่บัตอ้งได ้และจบัตอ้งไมไ่ด ้การจดุประกายความคดิ และกระตุน้ใหเ้กดิการ
ทุ่มเทในการทำงานดว้ยภาวะผู้นำ และการควบคมุท่ีนำไปสู่การสร้างความไดเ้ปรียบในการแขง่ขันให้กับ
องค์การแบบย่ังยืน

บธ. 5140 บรรษัทภิบาลและจริยธรรมทางธุรกิจ 3 หนว่ยกิต
(BA. 5140 Corporate Governance and Business Ethics)

บทบาทของกรรมการบรษิทั ผู้บรหิาร ผู้ถือหุ้น ผู้ตรวจสอบบญัช ีตลาดหลกัทรพัย์ และสงัคม
ในการเสริมสร้างบรรษัทภิบาล จริยธรรมทางธุรกิจท่ีผู้บริหารพึงจะปฏิบัติ ความขัดแย้งของผลประโยชน์
ของฝา่ยตา่งๆทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทั หลักปฏบิตัทิีด่ทีีจ่ะชว่ยเสรมิสรา้งบรรษทัภบิาล ความรบัผดิชอบตอ่
สังคมของบริษัท

บธ. 5300 บัญชีการเงิน 3 หนว่ยกิต
(BA. 5300 Financial Accounting)

หลักการบัญชี การวิเคราะห์งบการเงิน เพ่ือประกอบการตดัสินใจลงทุน
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บธ. 5600 เทคโนโลยีสารสนเทศกบัการบริหาร 3 หนว่ยกิต
(BA. 5600 Information Technology and Management)

พื้นฐานและประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการแข่งขันทางธุรกิจการนำ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการวางกลยุทธ์และการบริหารการพัฒนาระบบสารสนเทศ
และการนำเอาระบบสารสนเทศมาใชเ้พ่ือเพ่ิมผลิตผลและประสิทธิภาพขององค์การ

บธ. 6100 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ และพฤติกรรมองค์การ 3 หนว่ยกิต
(BA. 6100 Human Resource Management and Organization Behavior)

ทฤษฎีและหลักการเพื่อทำความเข้าใจพฤติกรรมมนุษย์ในการทำงานทั้งในระบบเอกบุคคล
กลุม่บคุคล และองคก์าร รวมทัง้การบรหิารจดัการทรพัยากรมนษุย์ ซึง่ประกอบดว้ยการสรรหาคดัเลอืก
การอบรมพัฒนา การเสริมแรงจูงใจให้มีพฤติกรรมเชิงบวก และการรักษาบุคลากรให้อยู่กับองค์การ

บธ.6200 การบริหารการตลาด 3 หนว่ยกิต
(BA.6200 Marketing Management)

ปรัชญา และแนวความคิดทางด้านการตลาด การวางแผนการตลาดการกำหนดกลยุทธ์ทาง
การตลาดเพือ่การเตบิโตของธรุกจิ การวเิคราะหโ์อกาสทางการตลาด ประเมนิความนา่สนใจของตลาด
การกำหนดโปรแกรมการตลาด  และการควบคุมการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ

บธ. 6300 บัญชีบริหาร 3 หนว่ยกิต
(BA. 6300 Management Accounting)

หลักการและปัญหาการใช้ข้อมูลทางบัญชีเพื่อการบริหารธุรกิจ การวิเคราะห์บทบาทของ
บัญชีใน  การคดิตน้ทนุการผลติ พฤติกรรมตน้ทนุเพือ่การควบคมุ การทำงบประมาณ การวางแผนธรุกจิ
การรายงานผล การติดตามและการประเมินผลการดำเนินงานขององค์การ รวมทั้งบทบาทของข้อมูล
ทางการเงินและข้อมูลเชิงปริมาณเพ่ือการตัดสินใจ

บธ.6400 การบริหารการเงิน 3 หนว่ยกิต
(BA.6400 Financial Management)

การพัฒนากรอบแนวความคิดในการวิเคราะห์และการบริหารการเงิน การบริหารเงินทุน
และทรัพย์สินระยะยาวของบริษัท การจัดหาเงินทุนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  โครงสร้างเงินทุน
รวมถึงนโยบายการปันผลและต้นทุนของเงินทุน
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บธ. 6500 การบริหารการปฏิบัติการ 3 หนว่ยกิต
(BA. 6500 Operations Management)

หลักการพ้ืนฐานการบรหิารการปฏิบัติการในการผลติ และการบริการ การวางแผนการวเิคราะห์
ปญัหา และการควบคมุการดำเนนิงานโดยสงัเขปทัง้เชงิคณุภาพ และปรมิาณ รวมทัง้กระบวนการผลติ
และการให้บริการ การกำหนดระเบยีบ และวิธีการในโรงงานและสว่นอ่ืนๆของโครงการ

บธ. 7020 เศรษฐศาสตรจุ์ลภาคของการแขง่ขัน 3  หนว่ยกิต
(BA. 7020 Microeconomics of Competitiveness)

ปจัจยัเกีย่วกบัความสามารถในการแขง่ขนัและการพฒันาเศรษฐกจิ โดยวิเคราะหจ์ากเศรษฐกจิ
ระดบัจลุภาค ถึงแมว่้านโยบายเศรษฐกจิมหภาค ระบบกฎหมายและการปกครองทีม่ั่นคงและการลงทนุ
ในทรัพยากรมนุษย์และสิ่งปลูกสร้างจะสร้างโอกาสในการแข่งขัน แต่ความมั่งคั่งนั้นสร้างที่ระดับ
เศรษฐศาตร์จุลภาค ความสามารถและประสิทธิผลของธุรกิจ ความเข้มแข็งของกลุ่มอุตสาหกรรมและคุณภาพ
ของส่ิงแวดล้อมทางธุรกิจเป็นปัจจัยท่ีสำคัญท่ีสุดในการกำหนดผลผลิตของประเทศหรือของภูมิภาค

บุพวิชา  บธ. 5020

บธ. 7030  นโยบายของรฐัและเศรษฐกจิระหว่างประเทศ 3 หนว่ยกิต
(BA.7030 Government Policies and International Economy)

ความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง และนโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศที่สำคัญด้านเศรษฐกิจ
และภูมิรัฐศาสตรร์ะหว่างประเทศ และผลกระทบทีจ่ะมีต่อการดำเนนิธุรกิจระหว่างประเทศโดยประเทศ
หรือกลุ่มประเทศที่อาจนำมาศึกษาได้แก่ กลุ่มประเทศอาเซียน และเอเชียแปซิฟิค สหภาพยุโรป
สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญ่ีปุ่น จีน อินเดียประเทศในแถบยโุรปตะวันออกและตะวันออกกลาง

บุพวิชา: บธ. 5020

บธ. 7110 การฝึกอบรมและการพัฒนา 3 หนว่ยกิต
(BA.7110 Training and Development)

บทบาท ความสำคัญของการฝึกอบรมและพัฒนาในด้านการบริหารงานบุคคลโดยเน้นเทคนิค
การพัฒนาเอกบุคคล การพัฒนากลุ่ม  และการพัฒนาองค์การ ตลอดจนการประเมินผลในการฝึกอบรม
และพฒันา

บุพวิชา : บธ.6100
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บธ. 7130 การเปล่ียนแปลง และพฒันาการของสถานการณแ์ละสภาวะแวดลอ้ม   3 หนว่ยกิต
(BA.7130 Changes and Development of Situation and Environment)

ความเขา้ใจในธรรมชาตแิละความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัต่างๆของสภาวะแวดลอ้ม  เชน่ สภาพ
สังคม การเมือง เศรษฐกิจ กฎหมาย และเทคโนโลยี ซ่ึงมีผลกระทบต่อวิวัฒนาการของธรุกิจประเภทต่างๆ
การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต  รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงเชิงพลวัตร
ท่ีจะส่งผลต่อปัจจัยต่าง ๆ  ของสภาวะแวดลอ้มในระดับโลก  ตลอดจนผลกระทบการเปลีย่นแปลงซ่ึงมีผล
ต่อธุรกิจและการบริหารองค์การ

บธ. 7150 เทคโนโลยแีละเทคนคิการจดัการ 3 หนว่ยกิต
(BA.7150 Management Technology and Techniques)

เทคนิคการจัดการร่วมสมัยและการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการวางแผน การจัดการองค์การ
การอำนวยการ และการควบคมุ การศึกษาเปรยีบเทียบเทคนคิการบริหาร เช่น การบริหารแบบมส่ีวนร่วม
การบริหารโดยยึดวัตถุประสงค์ การบริหารแบบกลุ่มคุณภาพ เป็นต้น

บธ. 7160 การวางแผนองคก์าร 3 หนว่ยกิต
(BA.7160 Corporate Planning)

กำหนดแผนแม่บทโดยวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจขององค์การท้ังจากภายในและภายนอก
 การกำหนดวสัิยทัศน์ทางธุรกิจ การบูรณาการของกลยทุธ์ธุรกิจ  การวางแผนปฏบัิติการ และการวางแผน
กำลงัคน ท้ังในระยะสัน้ และระยะยาว

บธ. 7170 นวัตกรรม และการเปลีย่นแปลงขององคก์าร 3 หนว่ยกิต
(BA.7170 Organizational Innovation and Change)

ศึกษาถึงปัจจัยท่ีก่อให้เกิดนวัตกรรมขององค์การ ท่ีมา และประเภทของนวตักรรม รวมท้ังการนำ
นวัตกรรมไปสู่การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันขององค์การ  ศึกษาการจัดการหลักการและแนวปฏิบัติ
การเปล่ียนแปลงขององค์การเพ่ือรับมือกับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนตลอดเวลา

บธ. 7180 ทฤษฎีองค์การและการพัฒนาองค์การ 3 หนว่ยกิต
(BA. 7180 Organization Theories and Organization Development)

ทฤษฎี และวิธีพัฒนาองค์การเชิงประยุกต์   การปรับองค์การโครงสร้างและระบบการทำงาน
ภายในให้เหมาะสมกับสภาพการแข่งขันทางธุรกิจมุ่งเน้นให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารงานความ
ยืดหยุ่นและ ความรวดเร็วในการตอบสนองต่ออุปสงค์ของตลาดท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลารวมท้ังการพัฒนา
และรักษาความได้เปรียบในการแข่งขันขององค์การ
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บธ. 7190 การจัดการโอกาสทางธรุกิจ 3 หนว่ยกิต
(BA.7190 Business Opportunity Management)

การประเมินสภาวการณ์ที่เอื้ออำนวยต่อการขยายตัวของธุรกิจ ปัจจัยสนับสนุนและข้อจำกัด
ภายนอกและภายใน การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโอกาสและการวิเคราะห์ความเสี่ยง การวางแผน
โครงการเพ่ือการดำเนินการและการควบคมุการปฏิบัติการ ตลอดจนการประเมนิ ผลโครงการในข้ันต่างๆ

บธ. 7200 การบริหารการตลาดอตุสาหกรรม 3 หนว่ยกิต
(BA. 7200 Industrial Marketing Management)

ลักษณะสำคัญของตลาดอุตสาหกรรม พฤติกรรมการบริโภคของอุตสาหกรรม การวางแผน
การตลาดของอุตสาหกรรม และการประเมินผลการตลาดอุตสาหกรรม

บุพวิชา : บธ.6200

บธ. 7210 พฤติกรรมผู้บริโภค 3 หนว่ยกิต
(BA.7210 Consumer Behavior)

พฤติกรรมผู้บริโภค เน้นการใช้วิชาพฤติกรรมศาสตร์แขนงต่างๆได้แก่ มานุษยวิทยา จิตวิทยาสังคม
และสังคมวิทยาเพ่ืออธิบายกระบวนการตัดสินใจและปัจจัยสำคัญท่ีมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค

บุพวิชา : บธ.6200

บธ. 7220 การตลาดระหวา่งประเทศ 3 หนว่ยกิต
(BA.7220 International Marketing)

การวิเคราะห์แนวความคิด ประเด็น และวิธีการทำการตลาดของสนิค้าในต่างประเทศ  โดยเน้นท่ี
โอกาสและอุปสรรคของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจระหว่างประเทศ กลยุทธ์การตลาดระหว่างประเทศ
และเทคนิคการจัดการตลาดระหว่างประเทศ

บุพวิชา : บธ. 620

บธ. 7230 การบริหารการค้าปลีก 3 หนว่ยกิต
(BA. 7230 Retail Management)

ความสำคัญของธุรกิจค้าปลีกในช่องทางการจัดจำหน่าย การแสวงหาโอกาสในธุรกิจค้าปลีก
รูปแบบองคก์ารคา้ปลกีทีท่นัสมยั เทคโนโลยใีหมใ่นการคา้ปลกี และอำนาจการตอ่รองของรา้นคา้ปลกี
การวางแผน การบรหิาร และการควบคมุธรุกจิคา้ปลกี ความสมัพนัธข์องธรุกจิรา้นคา้ปลกีกบัคูค่า้อืน่ๆ
ในห่วงโซ่อุปทาน

บุพวิชา : บธ. 6200
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บธ. 7240 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 3 หนว่ยกิต
(BA. 7240 New Product Development)

ข้ันตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาด จากการศึกษาโอกาสและความเปน็ไปได้ การสร้าง
แนวความคิดผลิตภัณฑ์และบริการใหม่  การวิเคราะห์ลักษณะผลิตภัณฑ์ และการประเมินผลแนวความคิด
การประมาณการยอดขาย และการวิเคราะห์การเงิน  ข้ันตอนการออกแบบและพัฒนาการทดลองการใช้จริง
และการทดสอบตลาด รวมท้ังข้ันตอนการวางตลาด

บุพวิชา  บธ. 6200

บธ. 7250 การตลาดสำหรบัการบริการทางการเงนิ 3  หนว่ยกิต
(BA. 7250 Marketing for Financial Services)

แนวทางกลยุทธ์การตลาดสำหรับธุรกิจบริการทางการเงินประเภทต่างๆ เช่น ธนาคารพาณิชย์
บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ และบริษัทประกันภัย การประยุกต์ส่วนประสมทางการตลาดกับ
ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน เช่น การปล่อยสินเชื่อ การรับฝาก วาณิชธนกิจ การค้าหลักทรัพย์
หลักทรัพย์ผลตอบแทนคงท่ี ตราสารอนุพันธ์ ฯลฯ การตลาดสำหรับนวัตกรรมการบริการทางการเงิน

บุพวิชา  บธ. 6200 และ บธ. 6400

บธ. 7260 การวจัิยตลาด 3 หนว่ยกิต
(BA. 7260 Marketing Research)

แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการวิจัย รวมถึงการกำหนดปัญหา คำถามในการวิจัย การเก็บข้อมูล
การวเิคราะหข์อ้มลู รวมทัง้การนำเสนอผลการวจิยัเพือ่ช่วยในการแกป้ญัหา และตดัสนิใจทางการตลาด
ให้ได้สัมฤทธ์ิผล

บุพวิชา : บธ.6200

บธ. 7270 การส่ือสารการตลาด 3 หนว่ยกิต
(BA. 7270 Marketing Communications)

แผนการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ บทบาทของการส่ือสารการตลาดในการวางแผนการตลาด
วัตถุประสงค์ทางการตลาดและวัตถุประสงค์ทางการสื่อสาร การวางงบประมาณ ลักษณะสำคัญของ
เครือ่งมอืสือ่สารการตลาดประเภทตา่งๆ การโฆษณา การตลาดโดยไมผ่่านคนกลาง การประชาสมัพนัธ์
และการให้ข่าว การส่งเสริมการขายและการใช้พนักงานขายการประเมินผลแผนส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ

บุพวิชา : บธ.6200
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บธ. 7280 การตลาดบรกิาร 3 หนว่ยกิต
(BA. 7280 Service Marketing)

ลักษณะของธุรกิจบริการ การเปรียบเทียบการตลาดการบริการกับการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์
พฤติกรรมผู้บริโภคในการบริการ ปัจจัยในการประเมินคุณภาพการบริการ การประยุกต์กลยุทธ์
ส่วนประสมทางการตลาดสำหรบัการบริการ

บุพวิชา : บธ.6200

บธ. 7290 การบริหารการตลาดขัน้สูง 3 หนว่ยกิต
(BA. 7290 Advanced Marketing Management)

หัวข้อและกรณีศึกษาต่างๆทางการตลาด เช่น การวิจัยตลาด การตลาดสำหรับอุตสาหกรรม
พฤติกรรมผู้บริโภค การตลาดระหวา่งประเทศ การพัฒนาผลติภัณฑ์ใหม่ การสือ่สารการตลาด การตลาด
บริการ ฯลฯ

บุพวิชา : บธ.6200

บธ. 7300 การวเิคราะหง์บการเงนิและรายงานผลการดำเนนิงาน 3 หนว่ยกิต
(BA. 7300 Analysis of Financial Statements and Performance Reports)

การวิเคราะห์งบการเงินและรายงานผลการดำเนินงาน ในมุมมองของผู้ใช้ข้อมูลจากงบการเงินของ
บริษัทและในมุมมองของผู้บริหารของบริษัท  เคร่ืองมือ ตัวแบบและวิธีการสำหรับการวิเคราะห์งบการเงิน

บุพวิชา  บธ. 6300

บธ. 7310 ระบบการควบคุมบริหาร 3 หนว่ยกิต
(BA. 7310 Management Control Systems)

แนวคิดการวางแผนควบคมุติดตามผลและการประเมนิผลการดำเนินการ โดยใช้หลักการบริหาร
ตามความรบัผิดชอบ กระบวนการนำแผนกลยทุธ์ไปใชว้างแผน จัดทำแผนงาน และงบประมาณ รวมท้ัง
ศึกษาผลกระทบของระบบการควบคมุบริหารต่อพฤติกรรมในองค์การ การประเมินปัจจัยแห่งความสำเร็จ
และความได้เปรียบในการแข่งขันขององค์การ

บุพวิชา  บธ. 6300

บธ. 7320 การบัญชีระหว่างประเทศ 3 หนว่ยกิต
(BA. 7320 International Accounting)

วิวัฒนาการทางทฤษฏีบัญชีและปฏิบัติการบัญชีการเงินระหว่างประเทศ  การบัญชีสำหรับ
ธุรกรรมที่เป็นเงินตราต่างประเทศและการเปลี่ยนแปลงระดับราคา การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
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การบัญชีสำหรับการป้องกันความเสี่ยง การบริหารและควบคุมองค์การของธุรกิจระหว่างประเทศ
การงบประมาณและการวดัผลงานธรุกิจระหวา่งประเทศ การภาษอีากรและหลกัการคดิราคาโอนสนิคา้
ระหว่างประเทศ การวิเคราะหง์บการเงนิระหว่างประเทศ

บุพวิชา  บธ. 6300

บธ. 7330 การวางแผนภาษอีากร 3 หนว่ยกิต
(BA. 7330 Tax Planning)

หลักการและนโยบายภาษสีำหรับบริษัท การวิเคราะห์การบัญชีภาษีการบริหารและวางแผนภาษี
เงินได้ของบริษัท  นโยบายรัฐบาลเก่ียวกับการภาษีสำหรับบริษัทและผู้ถือหุ้นในการก่อต้ัง การดำเนินการ
การปันผลกำไร การปิดกิจการและขายทอดตลาด การปรับปรุงหนี้ และการร่วมทุนในองค์การอื่นๆ

บุพวิชา  บธ. 5300

บธ. 7340 ระบบสารสนเทศทางการบญัชี 3 หนว่ยกิต
(BA. 7340 Accounting Information Systems)

หลักการประมวลผลธรุกรรม กระบวนการธรุกิจ และการควบคมุภายใน การศกึษาวงจรรายได้
วงจรการผลิตสินค้า วงจรค่าใช้จ่ายรวมถึงกระบวนการจัดซ้ือและการจ่ายเงินสด การประมวลค่าตอบแทน
และการบญัชสีนิทรพัย์ถาวร  ระบบบญัชแียกประเภททัว่ไป การจดัทำรายงานทางการเงนิและรายงาน
เพื่อการบริหาร การควบคุมและการตรวจสอบระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ รวมทั้ง
ระบบการวางแผนการใชท้รัพยากรขององค์กรและ ระบบการค้าอิเลคโทรนิกส์

บุพวิชา  บธ. 6300

บธ. 7400 หลักทรัพย์ผลตอบแทนคงที่ 3 หนว่ยกิต
(BA. 7400 Fixed Income Securities)

กรอบการประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ชนิดผลตอบแทนคงท่ีอย่างเหมาะสมกรอบในการประเมินมูลค่า
จะนำมาใชใ้นเร่ืองของโครงสรา้งดอกเบีย้ และมูลค่าของสนิทรัพย์แบบมผีลตอบแทนคงทีใ่นโครงสรา้ง
ท่ีซับซ้อน และมีตราสารอนุพันธ์แฝงอยู่ รวมถึงพันธบัตรชนิดท่ีสามารถเรียกซ้ือคืนก่อนถึงกำหนด (callable
bonds) และชนิดที่มีสิทธิในการขายตามเวลา และราคาที่ได้ตกลงไว้ (puttable bonds),หลักทรัพย์
ท่ีใช้อสังหาริมทรัพย์ค้ำประกัน (mortgage-backed securities), หลักทรัพย์ท่ีใช้สินทรัพย์ค้ำประกัน (asset-
backed securities) และพันธบัตรแปลงสภาพ (convertible bonds) การประเมินมูลค่าของตราสาร
อนุพันธ์ท่ีเก่ียวกับอัตราดอกเบ้ีย

บุพวิชา  บธ. 6400
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บธ. 7410 ตราสารอนพัุนธ์ทางการเงนิ 3 หนว่ยกิต
(BA 7410  Financial Derivatives)

ความรูใ้นเชงิวเิคราะหท์ัง้ในดา้นทฤษฏ ีและดา้นกลไกการทำงานของตราสารอนพัุนธ ์ โดยใช้
ตัวอย่างท้ังเชิงคณิตศาสตร์และเชิงตัวเลขเพ่ือพัฒนาความเข้าใจในเร่ืองราวของตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน
ให้มากย่ิงข้ึน หลักการพ้ืนฐานของตราสารอนุพันธ์ทางการเงินประเภทต่าง ๆ   ได้แก่ สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า
ฟิวเจอร์ (futures) และฟอร์เวิร์ด (forward), สัญญาสวอป (swaps), และสิทธิในการซือ้ หรือขายหุ้นสามญั
(options) แนวคิดในเร่ืองกลยุทธ์การซ้ือขาย และการป้องกันความเส่ียงโดยใช้ตราสารอนุพันธ์

บุพวิชา  บธ. 6400

บธ. 7420 การบริหารการเงินระหว่างประเทศ 3 หนว่ยกิต
(BA.7420 International Financial Management)

สภาพแวดล้อม และปัญหาในการบริหารการเงินของธุรกิจระหว่างประเทศ เช่น ระบบการ
กำหนดอตัราแลกเปลีย่น ตลาดเงนิระหวา่งประเทศ แหลง่เงนิทนุสำหรบัผูส้ง่ออก ผู้นำเขา้ และผูล้งทนุ
ระหว่างประเทศ การบริหารความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนการบริหารสินทรัพย์
และหนีสิ้น และโครงสรา้งของเงนิทนุ

บุพวิชา: บธ. 6400

บธ. 7430 การบริหารความเสีย่งทางการเงนิ 3 หนว่ยกิต
(BA. 7430 Financial Risk Management)

ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเงินและวิธีการสร้างตัวแบบอันเป็นองค์ประกอบท่ีสมบูรณ์แบบสำหรับการ
บริหารความเส่ียงด้วยหลักการทางคณิตศาสตร์  ตัวแบบทางคณิตศาสตร์สำหรับการบริหารความเส่ียงภัยตราสาร
อนุพันธ์ หลักการปลอดกำไรตัวแบบการประเมินมูลค่าสำหรับหน่ึงและมากกว่าหน่ึงระยะเวลาการประเมิน
มูลค่าตราสารอนุพันธ์  การประยุกต์ใช้การประเมินมูลค่ากระแสเงินสดท่ีมีความไม่แน่นอนตัวแบบท่ีสมบูรณ์
และไมส่มบรูณแ์ละการประยกุตใ์ชก้บัการบรหิารความเสีย่งทีม่คีวามซบัซอ้นและสนิคา้ทางประกนัภยั

บุพวิชา  บธ. 6400

บธ.7440 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางการเงนิ 3 หนว่ยกิต
(BA. 7440 Quantitative Analysis in Finance)

การวิเคราะห์เชิงตัวเลขในทางการเงินโดยอาศัยกระบวนการตัดสินใจสมัยใหม่ วิธีการสร้าง
แบบจำลองของตลาดการเงนิในบริบทของการประยกุต์ใช้จริงทางการเงนิ ด้านคณิตศาสตร์ และทางสถิติ
เคร่ืองมือทางการเงนิท่ีทันสมัย และเทคนคิจัดการความเสีย่ง นำไปสู่การวิเคราะห์แบบจำลองทางการเงนิ
เพ่ือแก้ปัญหาทางการเงนิโดยเฉพาะ

บุพวิชา  บธ. 6400
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บธ. 7450 วาณิชธนกิจ 3 หนว่ยกิต
(BA 7450 Investment Banking)

ธุรกิจของวาณิชธนกิจ และบทบาทของวาณิชธนกิจในอุตสาหกรรมการบริการทางการเงิน
และในระบบเศรษฐกจิ ธุรกิจหลัก ๆ ของวาณิชธนกิจ เช่น การให้คำปรึกษาทางการเงิน การประเมินมูลค่า
ทางการเงิน การจำหน่ายหลักทรัพย์ต่อมหาชน การค้าหลักทรัพย์ การจัดการระดมทุน การจัดการเงิน
ร่วมทุน วิศวกรรมการเงนิ การบริหารความเส่ียง เคร่ืองมือการเงินในตลาดเงนิ และการบริหารการเงิน

บุพวิชา บธ. 6400

บธ. 7460 การบริหารการเงินช้ันสูง 3 หนว่ยกิต
(BA.7460 Advanced Financial Management)

วิวัฒนาการทฤษฎีทางด้านการเงิน เน้นการตัดสินใจลงทุนภายใต้ความเสี่ยง การพัฒนาทฤษฎี
ต้นทุนของเงินทุน รวมท้ังตัวแบบต่างๆ ท่ีใช้ในการตัดสินใจ เก่ียวกับธุรกิจการบริหารการเงิน

บุพวิชา : บธ.6400

บธ. 7470 การวิเคราะหก์ารลงทนุและการจดัการลงทนุ 3 หนว่ยกิต
(BA.7470 Investment Analysis and Portfolio Management)

ชนดิของหลกัทรพัย์การเงนิ  แหลง่  และชนดิของขอ้มลูทีน่ำมาใชใ้นการวเิคราะห ์วิธกีารและ
หลักการต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจลงทุน หลักการและการปฏิบัติขั้นพื้นฐานในการ
จัดการลงทุนในหลักทรัพย์ท้ังการจัดการการลงทุนของบุคคล และการจัดการการลงทุนของสถาบัน

บุพวิชา บธ. 6400

บธ. 7480 ทฤษฎีการจัดการการลงทนุและตลาดทนุ  3 หนว่ยกิต
(BA. 7480 Portfolio Theory and Capital Markets)

ลักษณะและขอบเขตของตลาดทนุ และสถาบนัการเงนิทีเ่กีย่วขอ้ง กลไกสำคญัตา่ง ๆ ของการ
ดำเนินงานในตลาดทนุ ศึกษาทฤษฎกีารลงทุนในหลักทรัพย์ ทฤษฎีการจัดการหลักทรัพย์  และวิธีการ
นำทฤษฎีดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในประเทศไทย

บุพวิชา บธ.7460  และบธ.7470

บธ. 7490 ตลาดการเงนิและสถาบนัการเงนิ 3 หนว่ยกิต
(BA. 7490 Financial Markets and Financial Institutions)

ศึกษาสินทรัพย์ทางการเงิน ตลาดเงิน โลกาภิวัฒน์ และตลาดตราสารอนุพันธ์ พัฒนาการของ
ตลาดเงนิ สถาบนัการเงนิเพือ่รับฝากเงนิ การธนาคารกลางและนโยบายการเงนิ  บรษิทัประกนัภยั ธรุกจิ
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การลงทุนกละกองทุนบำนาญ การกำหนดราคาของสินทรัพย์ทางการเงินและอัตราดอกเบี้ย ระดับและ
โครงสร้างของอัตราดอกเบี้ย ตลาดพันธบัตรของบริษัทเอกชน ตลาดหุ้น ตลาดการซื้อขายล่วงหน้า
การแลกเปล่ียน

บุพวิชา บธ. 6400

บธ. 7500 การศึกษาความเหมาะสมของโครงการ 3 หนว่ยกิต
(BA.7500 Feasibility Study)

แนวความคิดในการจัดทำข้อเสนอเพื่อศึกษาความเหมาะสมของโครงการ การขยายงานธุรกิจ
การเพ่ิมสายผลิตภัณฑ์ และการพัฒนาธุรกิจใหม่ อภิปรายข้ันตอนในการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ
ในด้านเทคนคิ ด้านเศรษฐกจิ ด้านการเงนิ และด้านการจัดการ ตลอดจนการเขยีนและเสนอรายงาน

บุพวิชา : บธ.5020  บธ.6200  บธ.6300  บธ.6400 และ บธ.6500

บธ. 7510 แบบจำลองการตดัสินใจสำหรับการบริหารการปฏิบัติการ 3 หนว่ยกิต
(BA. 7510 Decision Modeling for Operations Management)

เครื่องมือพื้นฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อช่วยให้การตัดสินใจอยู่บนพื้นฐานของข้อมูล
การสำรวจแนวความคิด  โปรแกรมสำเร็จรูปและแพคเก็จซอฟแวร์เพื่อสร้างรูปแบบการตัดสินใจ
และความนา่จะเปน็สำหรบัการตดัสินใจ เช่น รูปแบบทีเ่กิดผลผลิตสูงสุด วิเคราะหก์ารตดัสินใจ รูปแบบ
การจัดคิว การจำลองแบบ วิธีการคาดการณ์ ฯลฯ

บุพวิชา  บธ. 6500

บธ. 7520 การบริหารการปฏิบัติการบริการ 3 หนว่ยกิต
(BA.7520 Service Operations Management)

แนวคดิและเทคนคิสำหรบัการออกแบบ การวางแผน การควบคมุการปฏบัิติการบรกิาร  รวมถึง
ทำเลทีต้ั่งการบรกิาร การออกแบบสถานทีใ่ห้บริการ การจดัการประสทิธิภาพและความตอ้งการแรงงาน
ด้านบริการ  การกำหนดตารางเวลา   การจัดคิว และ ผลกระทบของเทคโนโลยใีหม่ต่อปฏิบัติการบริการ

บุพวิชา  บธ. 6500

บธ. 7530 การบริหารคุณภาพ 3 หนว่ยกิต
(BA.7530 Quality Management)

แนวคดิและความหมายของปรชัญาในการจดัการคณุภาพแบบตา่ง ๆ  เครือ่งมอืและเทคนคิการ
ควบคุมคุณภาพ  การปรับปรุงคุณภาพ การรับประกันคุณภาพการบูรณาการการจัดการคุณภาพในองค์การ

บุพวิชา  บธ. 650
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บธ. 7540 การบริหารโครงการ 3 หนว่ยกิต
(BA. 7540 Project Management)

แนวคิดและทฤษฎีรูปแบบการจัดการโครงการทั้งหมดตลอดวงจร ทั้งการคัดเลือก การให้คำ
จำกดัความ การริเร่ิม การวางแผน การปฏิบัติการ การติดตาม การควบคุม  ทบทวนความสำเร็จของโครงการ
และหลังการนำโครงการไปใช้

บุพวิชา  บธ. 6500

บธ. 7550 กลยุทธ์ทางด้านการผลิตและการปฏบัิติการ 3 หนว่ยกิต
(BA.7550 Production/Operations Strategy)

การกำหนดขอบเขตของกลยุทธ์ทางด้านการปฏิบัติการ และความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์ทาง
ด้านการปฏิบัติการกับกลยุทธ์รวมขององค์การ ความสำคัญของผลิตภาพและการขยายผลิตภาพในการ
แขง่ขนัระดบัโลก การวางระบบใหเ้หมาะสมกบัสภาพการแขง่ขนัของตลาดและการออกแบบงาน โดย
วิเคราะห์กรณีศึกษาท่ีเก่ียวกับประเด็นทางกลยุทธ์ในด้านการผลิตและในสภาวการณท่ี์ไม่ใช่การผลิต

บุพวิชา  บธ. 6500

บธ. 7560 การบริหารห่วงโซ่อุปทาน 3 หนว่ยกิต
(BA.7560 Supply Chain Management)

แนวคิดและเคร่ืองมือในการจัดการการไหลของขอ้มูล วัตถุดิบและเงินตราในเครอืข่ายของลูกค้า
ผู้จัดหาสินค้า และ ผู้ผลิต อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  วิธีการคาดการณ์ความต้องการการควบคุม
สินคา้คงคลงั การจดัการการขนสง่ การกำหนดตารางเวลา การขนสง่ทางอากาศ การออกแบบเครอืขา่ย
ห่วงโซ่อุปทาน  การจัดหา  แหล่งท่ีมา การจัดการประมูล สัญญาและความร่วมมือในห่วงโซ่อุปทาน

บุพวิชา บธ. 6500

บธ. 7570 การบริหารการส่งกำลังบำรุง 3 หนว่ยกิต
(BA.7570 Logistics Management)

ระบบขนส่ง การคลังสินค้า การจัดหาและส่งวัสดุ ทฤษฎีสินค้าคงคลังและการให้บริการแก่ลูกค้า
การพัฒนาระบบการขนส่งกําลังบำรุงอย่างบูรณาการ ซ่ึงครอบคลุมทุกข้ันตอนของการส่งกำลังบำรุงต้ังแต่
การเคล่ือนย้ายวัตถุดิบไปจนถึงการเคล่ือนย้ายสินค้าสำเร็จรูปสู่ผู้บริโภคการวางแผนและการควบคุมระบบดังกล่าว

บุพวิชา บธ. 6500

บธ. 7620 ระบบฐานข้อมูลเพ่ือการบริหาร 3 หนว่ยกิต
(BA.7620 Database Systems for Management)

ระบบฐานข้อมูลโครงสร้างข้อมูลต่างๆ เช่น เน็ตเวิร์คไฮราคี และฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
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การบำรุงรักษา การเรียกใช้ข้อมูลจากระบบฐานขอ้มูลเพ่ือการตัดสินใจในการบรหิารธุรกิจ การออกแบบ
ฐานข้อมูลท่ีใช้ทางการบริหารธุรกิจ

บุพวิชา : บธ. 5600

บธ. 7630 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศเพือ่การบริหาร 3 หนว่ยกิต
(BA.7630 Analysis and Design of Management Information Systems)

หลักการออกแบบการทำงานของระบบสารสนเทศ การวเิคราะห ์และการออกแบบขอ้มลูหลัก
แฟม้ขอ้มลู การสือ่สาร และระบบการควบคมุการทำงานของระบบสารสนเทศในองคก์าร  รวมทัง้การ
นำเสนอผลการวิเคราะห์และการออกแบบระบบสารสนเทศ

บุพวิชา: บธ. 5600

บธ. 7640 ระบบช่วยการตัดสินใจ 3 หนว่ยกิต
(BA.7640 Decision Support System)

ระบบสารสนเทศเพื่อช่วยการตัดสินใจในการบริหาร โครงสร้างของระบบช่วยการตัดสินใจ
ทฤษฎีของระบบช่วยการตัดสินใจ การพัฒนาระบบช่วยการตัดสินใจ และบทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบช่วยการตัดสินใจ รูปแบบทางคณิตศาสตร์เพื่อประเมินผล  การทำงานของระบบทั้งจากมุมมอง
ของผู้ใช้ผู้ออกแบบและผู้เขียนโปรแกรมแนวโน้มในอนาคตของระบบชว่ยการตัดสินใจในองค์การ

บุพวิชา: บธ. 5600

บธ. 7650 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 3 หนว่ยกิต
(BA.7650 Electronic Business)

การประกอบธุรกิจผ่านทางอินเตอร์เน็ต ทั้งแบบธุรกิจกับธุรกิจและ ธุรกิจกับลูกค้าปลายทาง
ประโยชน์และข้อจำกัดของการทำธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ และรูปแบบการทำธุรกิจอิเล็กทรอนิกประเภทต่างๆ
ปญัหาการรกัษาความปลอดภยั ความเปน็สว่นตวัและความเปน็นรินามของธรุกจิอเิลก็ทรอนกิส ์ระบบ
การชำระเงนิออนไลน์ ระบบการจดัส่ง

บพุวิชา  :  บธ. 5600

บธ. 7660 การจัดการความรู้ 3 หนว่ยกิต
(BA.7660 Knowledge Management)

ความแตกตา่งของขอ้มลู สารสนเทศ และ ความรู ้  ความสำคญัของการจดัการความรูใ้นธรุกจิ
การบ่งช้ี การได้มา การพัฒนา การเก็บและแบง่ปันความรู้ในองค์การ การประยุกต์เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม
ในการจัดการความรู้ การวางแผน การวางระบบ และการประเมินผลการจัดการความรู้

บพุวิชา  :  บธ. 5600



164          หลักสตูรสถาบนับณัฑติพัฒนบรหิารศาสตร์

บธ. 7710 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ  3 หนว่ยกิต
(BA.7710 Management of International Business)

บทบาทและความสำคญัของธรุกจิระหวา่งประเทศ การจดัการองคก์ารและลกัษณะการบรหิาร
งานของบรษิทัพหชุาต ิ  และการรว่มลงทนุ บรษิทัทีท่ำธรุกจิกบัตา่งประเทศ กลยทุธใ์นการดำเนนิงาน
และการขยายกิจการ การวิเคราะห์คู่แข่งขัน และแรงจูงใจของบริษัทพหุชาติ  ปัจจัยทางด้านการเมือง
กฏหมาย สังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกจิท่ีมีผลต่อการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ ปัญหาและการแกไ้ข
ขอ้ขดัแยง้ระหวา่งบรษิทัแม ่และบรษิทัในเครอืทีอ่ยู่คนละประเทศ รวมถงึเนน้เรือ่งการบรหิารงานของ
บรรษัทข้ามชาติ ซ่ึงต้องครอบคลุมเน้ือหาทางดา้นโลจิสติกส์ ด้านการบรหิารคน ด้านการตดัสินใจลงทนุ
และการจัดการกลยุทธ์ข้ามชาติ

บพุวิชา  :  บธ. 5100

บธ. 7730 การจัดการซ้ือต่างตอบแทน 3 หนว่ยกิต
(BA.7730 Countertrade Management)

ชนิดของการซือ้ต่างตอบแทนและการปฎบัิติในอุตสาหกรรมตา่งๆ และในภมิูภาคตา่งๆในโลก
ประเดน็การจดัการทีต้่องพิจารณารวมถงึ การเงนิ การตลาด การบญัชี ภาษี องค์การ และ บริษัทท่ีชำนาญ
ในด้านน้ีท่ีสามารถให้ความช่วยเหลือแก่องค์การท่ีต้องการจะทำการซือ้ต่างตอบแทน

บธ. 7740 การจัดการวัฒนธรรมร่วมและการเจรจาธรุกิจ 3 หนว่ยกิต
(BA.7740 Cross-cultural management and Business Negotiation)

สภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม การวิเคราะห์วัฒนธรรมของผู้บริโภคในระดับโลกลักษณะ
ของตลาดในระดับภูมิภาค มาตรฐานของจริยธรรมในแต่ละประเทศ และการฝึกอบรมเก่ียวกับความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรม การฝึกอบรมจริยธรรมและการตรวจสอบ วิเคราะห์ปัญหาของการจัดการวัฒนธรรมร่วม และ
การบริหารจัดการในวัฒนธรรมท่ีต่างกันในแต่ละประเทศ อิทธิพลของวัฒนธรรมภูมิภาค วัฒนธรรมนานา
ชาติการแพร่ของวัฒนธรรมท่ีมีผลกระทบต่อการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเทคนิค
การเจรจาต่อรองในวัฒนธรรมต่างๆการจัดการความขัดแย้งในการเจรจาต่อรองของวัฒนธรรมท่ีแตกต่างกัน

บธ. 7750 การจัดการธุรกิจในภาคพืน้เอเชียแปซิฟิก 3 หนว่ยกิต
(BA.7750 Asia-Pacific Business Management)

สภาพแวดลอ้มในภาคพืน้เอเชยีแปซฟิิก ทีส่ง่ผลตอ่การจดัการองคก์ารธรุกจิ ธรรมเนยีมปฏบิตัิ
ของธุรกิจ และค่านิยมจริยธรรมท่ีเป็นลักษณะของบรษัิทท่ีดำเนินธุรกิจในเขตเอเชยีแปซิฟิก ประเด็นการ
จดัการทัว่ไปและการจดัการเชงิกลยทุธข์องบรษิทัทอ้งถิน่และบรษิทัพหชุาตทิีด่ำเนนิธรุกจิในภาคพืน้นี้
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บธ. 7760 การจัดการสง่ออกและนำเขา้ 3 หนว่ยกิต
(BA.7760 Export-Import Management)

ภาพรวมของกระบวนการส่งออกและนำเข้าซึ่งรวมถึงการจัดทำเอกสาร การขนส่ง การตลาด
และการเงนิของการปฏบิตักิารสง่ออกและนำเขา้  กฎหมายและขอ้จำกดัทางกฏหมายทีม่ผีลตอ่ผู้สง่ออก
และนำเขา้ และโครงการสนบัสนุนของรัฐบาล  รูปแบบตา่งๆของการสง่ออก รวมถึงการรับจ้างผลิต การ
ส่งออกทางอ้อม การส่งออกทางตรงปัญหาและประเด็นการจัดการท่ีเก่ียวเน่ืองกับรูปแบบการส่งออกเหล่าน้ี

บธ. 8000 นโยบายธรุกิจและการจดัการกลยุทธ์ 3 หนว่ยกิต
(BA. 8000 Business Policy and Strategic Management)

วิชารวบยอดของสาขาบรหิารธุรกิจ การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริงเน้นกระบวน
การจดัการกลยทุธ ์โดยเริม่จากการวางกลยทุธใ์นระดบัองคก์าร ในระดบัธรุกจิ และระดบัฝา่ย การนำไป
ประยุกต์ได้แก่ การออกแบบองค์การ ระบบการควบคุม และการบริหารทรัพยากรต่าง ๆ

บุพวิชา   :   บธ.6100  บธ.6200  บธ.6300  บธ.6400 และ บธ.6500

บธ. 8190 สัมมนาการจัดการ 3 หนว่ยกิต
(BA. 8190 Seminar in Management)

การศึกษาภาพรวมทางการจัดการขององค์การ เพ่ือสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ให้ความสำคัญ
กับการพัฒนาศักยภาพองค์การให้มีพลวัตท่ีลงตัวกับสถานการณ์ส่ิงแวดล้อมทางธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลา

บุพวิชา: บธ 5100

บธ. 8270 การบริหารแคมเปญโฆษณาและประชาสมัพันธ์ 3 หนว่ยกิต
(BA.8270 Advertising and Public Relations Campaign Management)

ลักษณะและบทบาทของโฆษณาและประชาสัมพันธ์ในการสื่อสารการตลาดกลยุทธ์ของการ
เลือกใช้โฆษณาและประชาสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์ทางการตลาดและ
วัตถปุระสงคท์างการสือ่สาร ผู้รับสารเปา้หมาย งบประมาณ และระยะเวลาของแคมเปญการบรูณาการ
แผนโฆษณาและการประชาสัมพันธ์กับเครื่องมือสื่อสารการตลาดอื่นๆปัญหาในการปฏิบัติจริงและ
การประเมินกิจกรรมโฆษณาและประชาสมัพันธ์

บุพวิชา  บธ. 6200

บธ. 8280 การตลาดเชงิปฏิสัมพันธ์และกลยุทธ์การส่งเสริมการขาย     3 หนว่ยกิต
(BA.8280 Interactive Marketing and Sales Promotion Strategies)

เครือ่งมอืสือ่สารการตลาดทีม่กีารสือ่สารสองทาง เชน่ การตลาดโดยไมผ่่านคนกลาง การตลาด
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อิเล็กทรอนกิส์ การขายผา่นบุคคล บทบาทของเครือ่งมือส่ือสารเหลา่น้ีในแผนการตลาด กลยุทธ์ของการ
ส่งเสริมการขาย ทั้งการส่งเสริมการขายที่เน้นไปยังลูกค้าและการส่งเสริมการขายที่เน้นไปยังผู้ค้า
การบูรณาการเคร่ืองมือส่ือสารการตลาดเหล่าน้ีกับเคร่ืองมือส่ือสารการตลาดชนิดอ่ืนๆ

บุพวิชา  บธ. 6200

บธ. 8290 สัมมนาการตลาด 3 หนว่ยกิต
(BA. 8290 Seminar in Marketing)

การนำทฤษฎทีางการตลาดมาประยกุตใ์นการแกป้ญัหา วางแผน วางนโยบาย วางแผนกลยทุธ์
และการตัดสินใจทางการตลาด โดยเน้นการใช้กรณีศึกษาเป็นหลัก

บุพวิชา: บธ. 6200

บธ. 8390 สัมมนาการบัญชีเพ่ือการบริหาร 3 หนว่ยกิต
(BA.8390 Seminar in Accounting for Management)

หลักการบรหิารตน้ทนุ เนน้กลยทุธก์ารจดัโครงสรา้ง การบรหิารตน้ทนุระยะสัน้และระยะยาว
เพื่อเพิ่มศักยภาพความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างยั่งยืน ให้กับองค์การ ภายใต้พลวัตทางธุรกิจ
และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี โดยวิธีการและหลักการบริหารต้นทุน และการใช้ข้อมูลต้นทุนเชิง
กลยุทธ์จำเปน็ต่อการพัฒนา ปรับปรุง และจัดการปจัจัยท่ีจำเปน็ต่อความสำเรจ็ขององคก์ารอย่างต่อเน่ือง

บุพวิชา  บธ. 7310

บธ. 8490 สัมมนาการเงนิ 3 หนว่ยกิต
(BA. 8490 Seminar in Finance)

ปัญหาทางด้านการเงินของธุรกิจ ปัญหาในด้านการจัดการทางการเงิน การวางแผนการลงทุน
แหล่งเงินทุน และการจัดสรรเงินปันผล โดยเน้นการนำทฤษฎี เครื่องมือและเทคนิคทางการเงินเข้ามา
ประยุกต์เพ่ือแก้ไขปัญหา โดยใช้กรณีศึกษาและงานวจัิยในประเทศไทยและตา่งประเทศ

บุพวิชา: บธ.6400

บธ. 8590 สัมมนาการบริหารการปฏิบัติการ 3 หนว่ยกิต
(BA.8590 Seminar in Operations Management)

ความก้าวหน้าต่าง ๆ  ในสาขาวิชาการบริหารการปฏิบัติการ วิเคราะห์ และร่วมวิจารณ์หัวข้อต่างๆ
ท่ีเก่ียวกับการบริหารการปฏิบัติการในช้ันเรียน

บุพวิชา: บธ. 6500
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บธ. 8690 สัมมนาระบบสารสนเทศเพือ่การบริหาร 3 หนว่ยกิต
(BA. 8690 Seminar in Management Information System)

การวิเคราะห์ช้ันสูงเก่ียวกับระบบสารสนเทศ เพ่ือการบริหาร โดยใช้กรณีศึกษาและการอภิปรายจาก
บทความทางวิชาการ การประยุกต์ทฤษฎีและเทคนิคต่าง ๆ โดยนักศึกษาต้องเสนอรายงานเพ่ือการอภิปรายในช้ัน

บุพวิชา: บธ. 5600

บธ. 8790 สัมมนาธุรกิจระหว่างประเทศ 3 หนว่ยกิต
(BA.8790 Seminar in International Business)

วิชารวบยอดของธุรกิจระหว่างประเทศ   การวิเคราะห์กรณีศึกษาจำนวนมากทีต้่องใช้ความรู้และ
ทักษะจากวิชาอื่นในการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศหรือที่เนื้อหาเกี่ยวกับธุรกิจระดับโลกหรือเชิง
เปรียบเทียบ  ปัญหาและแนวทางปฏบัิติของการตัดสินใจในการดำเนนิธุรกิจระหว่างประเทศ

บพุวิชา  :  บธ. 5100

บธ. 8800 การศึกษาตามแนวแนะ             3 หน่วยกิต
(BA. 8800 Directed Studies)

การศึกษาเชิงลึกเป็นรายบุคคลในหัวข้อท่ีเก่ียวเน่ืองกับสาขาวิชาของตนเป็นการศึกษาตามแนวแนะ
โดยอนุมัติของคณบดี ท้ังน้ีให้เป็นไปตามประกาศของคณะ

บุพวิชา: ให้เป็นไปตามความเหน็ชอบของผู้สอน

บธ. 8880 การศึกษาเฉพาะเร่ืองทางบริหารธุรกิจ             3 หน่วยกิต
(BA. 8880 Selected Topics in Business Administration)

การศกึษาในหวัขอ้พิเศษและทนัสมยัทางธรุกจิ  ซึง่คณะจะกำหนดใหเ้รยีนตามความเหมาะสม
โดยหัวข้อเร่ืองจะประกาศใหท้ราบล่วงหน้าก่อนเปิดภาคการศึกษา

บุพวิชา:  ให้เป็นไปตามความเหน็ชอบของผู้สอน

บธ. 8900 การค้นคว้าอิสระ: โครงการธุรกิจแบบบูรณาการ 3 หนว่ยกิต
(BA.8900 Independent Study: Integrated Business Project)

วิชาการค้นคว้าอิสระ การวิเคราะห์เพ่ือทราบอาการ และสาเหตุของปัญหาทางธุรกิจ เพ่ือสามารถ
แก้ไขปัญหาทางธุรกิจ การตรวจสอบทางธรุกิจ และการวางแผนธุรกิจโดยบูรณาการหน้าท่ีทางธุรกิจต่างๆ

บพุวิชา : บธ.6100  บธ.6200  บธ.6300  บธ.6400 และ บธ.6500 สำหรบันกัศกึษาในหลกัสตูร
แผน ข
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บธ. 9004 วิทยานิพนธ์ 12  หนว่ยกิต
(BA.9004 Thesis)

การศึกษาค้นคว้าเจาะลึกด้วยระเบียบวิธีการวิจัยในหัวข้อทางบริหารธุรกิจซึ่งได้รับการอนุมัติ
การตีพิมพ์ผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธ์ และการสอบปากเปลา่

บุพวิชา: ศึกษามาไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิตตามหลักสูตรแผน ก (2)

สพ. 4000 วิชาพ้ืนฐานสำหรบับัณฑิตศึกษา   3 หนว่ยกิต (ไม่นบัหนว่ยกิต)
ND 4000 Foundation for Graduate Studies

แนะนำการเมืองการปกครองไทย เศรษฐกิจ ธุรกิจไทย สังคมไทย จริยธรรมของนักบริหาร
จริยธรรมทางวิชาการ พัฒนาบุคลิกภาพ สุขภาพกาย สุขภาพจิต รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร การเขียนรายงานทางวชิาการและเศรษฐกจิพอเพียงกับการพัฒนา

ภส. 4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา         3 หนว่ยกิต(ไม่นบัหนว่ยกิต)
LC. 4001 Reading Skills Development in English for Graduate Studies

สร้างเสริมความรู้พ้ืนฐานด้านไวยากรณท่ี์จำเป็นสำหรับการพัฒนาทักษะการอ่าน เช่น การศึกษา
ประเภทของประโยคการหาแกนหลกัและส่วนขยายของประโยค เพ่ือนำไปสู่การเรียนรู้และพัฒนาทักษะ
การอ่านงานเขียนทางวิชาการ เช่น ตำรา บทความวิชาการ โดยเน้นการพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อ
จับใจความสำคญั เพ่ือหาขอ้สรุป การตคีวามประโยค การเดาความหมายของคำศพัท์จากบรบิท การอา่น
แบบข้ามเพื่อหาข้อมูลเฉพาะ การหาความสัมพันธ์ของประโยคและย่อหน้าในงานเขียนและการอ่าน
เชิงวิเคราะห์

ภส. 4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ   3 หนว่ยกิต   (ไม่นบัหนว่ยกิต)
LC. 4002 Integrated English Language Skills Development

เนือ้หาและกจิกรรมเนน้การบรูณาการทกัษะทัง้ 4 ทกัษะ คอื การฟงั การพดู การอา่น และการ
เขียนเชิงวิชาการเบือ้งต้น

ภส. 4011 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ 3 หนว่ยกิต(ไม่นบัหนว่ยกิต)
   สำหรับบัณฑิตศึกษา

 LC 4011 Remedial Reading Skills Development in English for Graduate Studies
ฝึกทักษะและกลยุทธ์การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการที่นักศึกษาได้ศึกษามาก่อนแล้วในวิชา

ภส. 4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิต เพ่ิมเติม ท้ังน้ีนักศึกษาจะไดรั้บการฝึกฝน
ในลักษณะเฉพาะบคุคลมากข้ึน
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ภส. 4012 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ    3 หนว่ยกิต(ไม่นบัหนว่ยกิต)
LC 4012 Remedial Integrated English Language Skills Development

ฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเพิ่มเติมและซ่อมเสริมทักษะดังกล่าว สำหรับ
นักศึกษาท่ียังบกพร่องในการเรียนวิชา ภส. 4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการเพ่ือปรับปรุง
ความสามารถในการใชภ้าษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร ด้วยการสอนและฝึกในลักษณะเฉพาะบคุคล

ภส. 5030 การส่ือสารภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา  3 หนว่ยกิต(ไม่นบัหนว่ยกิต)
LC 5030 English Communication Skills for Graduate Studies

เสริมสร้างทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษที่จำเป็นสำหรับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อให้
สามารถส่ือสารภาษาอังกฤษเชิงวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การเลือกเปิดรายวิชาพ้ืนฐานและวิชาเอก/เลือกให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
Choices of basic course and major/elective course offering are subject to the curriculum committee's

discretion.

การยกเว้นบุพวิชาต้องได้รับอนุมัติจากคณบดี
An exemption of a prerequisite is under the Dean's approval.
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หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาพัฒนาการเศรษฐกจิ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551)

1. ช่ือหลักสูตร
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิตสาขาวิชาพัฒนาการเศรษฐกิจ
Master of Economics Program in Development Economics

2. ช่ือปริญญา
เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต  (พัฒนาการเศรษฐกจิ)
ศ.ม.  (พัฒนาการเศรษฐกจิ)
Master of Economics (Development Economics)
M.Econ.  (Development Economics)

3. หน่วยงานทีรั่บผิดชอบ
คณะพัฒนาการเศรษฐกจิ   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

4. ปรัชญาและ/หรือวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
4.1 หลักการเหตผุลและจดุเดน่ของหลกัสูตรปรบัปรุง
การปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้มีหลักการและเหตุผลสำคัญที่จะปรับโครงสร้างวิชา และจัดให้

กระบวนการศึกษามีความกระชับ แต่ยังคงมาตรฐานของหลักสูตร โดยปรับวิชาหลักและวิชาเอกเพื่อ
บังคับเรียนวิชาทางด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณะและเครื่องมือวิเคราะห์มากขึ้นเพื่อให้เหมาะสม
กับการนำไปใช้วิเคราะห์ปัญหาการพัฒนาตามแนวโน้มในปัจจุบัน เช่น ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
การกระจายรายได้ ผลกระทบจากปัจจัยภายนอกประเทศ และโครงการพัฒนาต่าง ๆ  เพ่ิมเติมสาระและแนวคิด
เก่ียวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง องค์กรท่ีไม่แสวงกำไร เน้นการฝึกการวิเคราะห์ เพ่ือเพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียน
พัฒนาทกัษะการประยกุตค์วามรู ้ตลอดจนเปดิโอกาสใหผู้้เรยีนไดเ้ลอืกวชิาตามความสนใจใหก้วา้งขึน้
จากหลักสูตรอื่นของคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ จัดให้มีวิชาเสริมพื้นฐานด้านทฤษฎีเศรษฐศาสตร์
และคณิตศาสตร์และสถิติสำหรับนักเศรษฐศาสตร์ เพื่อปรับฐานความรู้เข้าสู่ระดับปริญญาโทก่อนเปิด
ภาคการศึกษา โดยมีการพิจารณายกเว้นเป็นกรณี ๆ  ไป

4.2 วัตถปุระสงคข์องหลกัสูตร
เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีความเข้าใจแนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์เกี ่ยวกับการพัฒนา

และผลกระทบจากนโยบายการพฒันา สร้างศักยภาพในการวเิคราะห์ทางเศรษฐกจิท่ีสามารถนำไปใชไ้ด้
ในอาชีพนักเศรษฐศาสตร์การพัฒนาในหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชนเพื่อการพัฒนา
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หรือหน่วยงานด้านวางแผนในภาคเอกชน มุ่งฝึกฝนให้ผู้ท่ีสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรสามารถมองปัญหา
ของการเปล่ียนแปลงเศรษฐกิจได้ด้วยความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ รวมท้ังมีทักษะในการใช้ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์
 และเคร่ืองมือวิเคราะห์ในการวิจัย

5. คุณสมบติัของผู้เข้าศกึษา
5.1 สำเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตรสีาขาใดสาขาหนึง่ จากสถาบนัการศกึษาของรฐับาล หรือ

เอกชนท้ังในประเทศและตา่งประเทศ ซ่ึงสำนักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษารับรองวิทยฐานะ
5.2  การมีประสบการณ์การทำงาน ให้เป็นไปตามประกาศของสถาบนั

6. ระบบการศึกษา
เป็นการศกึษาระบบทวภิาค ปีการศกึษาหนึง่ๆแบง่ออกเปน็ 2 ภาคการศกึษาปกต ิ(Semester) คือ

การศึกษาภาคต้น และการศึกษาภาคปลาย และอาจมีการศึกษาภาคฤดูร้อน (Summer Session)
การศกึษาภาคปกตมิรีะยะเวลา 16 สปัดาห ์สว่นการศกึษาภาคฤดรู้อนมรีะยะเวลา 8 สปัดาห ์ทัง้นีต้อ้งมี
ช่ัวโมงเรียนของแต่ละรายวิชาเท่ากับช่ัวโมงเรียนในภาคการศกึษาภาคปกติ

7. หลักสูตร
7.1 จำนวนหนว่ยกิต  จำแนกหนว่ยกิตตลอดหลักสูตร  36  หน่วยกิต
7.2 โครงสร้างหลักสูตร  โดยแบ่งแผนการศกึษาออกเปน็ 2 แผน คือ

                   หมวดวิชา                โครงสรา้งหลกัสตูรแผน ก 2                โครงการหลกัสตูร แผน ข
                                                                         (ทำวิทยานิพนธ์)
   1. หมวดวชิาเสรมิพืน้ฐาน               18 หนว่ยกติ (ไมน่บัหนว่ยกติ)          18 หนว่ยกติ (ไมน่บัหนว่ยกติ)
   2. หมวดวิชาพ้ืนฐาน                                3 หน่วยกิต                                3 หน่วยกิต
   3. หมวดวิชาหลัก                                9 หน่วยกิต                                9 หน่วยกิต
   4. หมวดวิชาเอก                              12 หน่วยกิต                              12 หน่วยกิต
   5. หมวดวิชาเลือก                                        -                                                9 หน่วยกิต
   6. วิชาการค้นคว้าอิสระ                                        -                                                3 หน่วยกิต
   7. วิทยานพินธ์                                              12 หน่วยกิต                                         -
   8. สอบประมวลความรู ้                     สอบประมวลความรูโ้ดยวิธี สอบประมวลความรู้โดยวิธี

                           - สอบข้อเขียน                           - สอบข้อเขียน
                                                                                                                          - สอบปากเปล่า

                         รวม                              36 หน่วยกิต                               36 หน่วยกิต
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7.3  รายวิชา
        7.3.1 หมวดวชิาเสรมิพืน้ฐาน                                             ไม่นบัหนว่ยกิต

  สพ.4000 พ้ืนฐานสำหรบับัณฑิตศึกษา      3 หนว่ยกติ
  ND.4000 Foundation for Graduate Studies
  ภส. 4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา      3 หนว่ยกติ
  LC 4001 Reading Skills Development in English for Graduate Studies
  ภส. 4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ      3 หนว่ยกติ
  LC 4002  Integrated English Language Skills Development
  ภส. 4011 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ      3 หนว่ยกติ

     สำหรับบัณฑิตศึกษา
  LC 4011  Remedial Reading Skills Development in English

    for Graduate Studies
  ภส. 4012 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ      3 หนว่ยกติ
  LC 4012  Remedial Integrated English Language Skills Development
  พศ.4000 หลักเศรษฐศาสตร์     3  หนว่ยกติ
  DE.4000 Principles of Economics
  พศ.4010 คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับนักเศรษฐศาสตร์     3  หนว่ยกติ
  DE.4010 Mathematics and Statistics for Economists

- หน่วยกิตท่ีได้จากการศึกษาวิชาในหมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน   ไม่ถือเป็นส่วนหน่ึงของหน่วยกิต
ตามข้อกำหนดการศึกษาในข้อ 17.1 การยกเว้นไม่ต้องเรียนวิชานอกคณะในหมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
กระทำได้ตามข้อกำหนดท่ีระบุไว้เก่ียวกับวิชาน้ัน ๆ  หรือให้เป็นไปตามประกาศของสถาบนั

- วิชาในหมวดวิชาเสริมพื้นฐานของคณะเป็นวิชาบังคับเรียน    นักศึกษาอาจได้รับยกเว้น
โดยการพิจารณาของอาจารย์ผู้สอนเป็นรายกรณี  โดยให้เป็นไปตามประกาศของสถาบัน  และผล
การศึกษากำหนดเปน็ s  หรือ u

        7.3.2 หมวดวชิาพืน้ฐาน    3  หนว่ยกิต
  (กำหนดใหเ้รยีน 3 หนว่ยกติ ในแผน ก.2 และแผน ข.)
  พศ.5000 เศรษฐมติิ I     3  หนว่ยกติ
  DE.5000 Econometrics I

        7.3.3 หมวดวชิาหลกั     9 หนว่ยกิต
  (กำหนดใหเ้รยีน 9 หนว่ยกติ ในแผน ก.2 และแผน ข.)
  พศ.6100 จุลเศรษฐศาสตร์     3  หนว่ยกติ
  DE.6100 Microeconomics
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  พศ.6200 มหเศรษฐศาสตร์     3  หนว่ยกติ
  DE.6200 Macroeconomics
  พศ.6300 เศรษฐศาสตรก์ารพัฒนา : ทฤษฎีและการประยกุต์     3  หนว่ยกติ
  DE.6300 Development Economics : Theories and Applications

        7.3.4 หมวดวชิาเอก                  12  หน่วยกิต
  (กำหนดใหเ้รยีน 12 หนว่ยกติ ในแผน ก.2 และแผน ข.)
  พศ.7010 เศรษฐศาสตรส์าธารณะ I     3  หนว่ยกติ
  DE.7010 Public Economics I
  พศ.7020 เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยยุทธศาสตร์     3  หนว่ยกติ
  DE.7020 Economics of Strategy
  พศ.7030 การวิเคราะห์โครงการ     3  หนว่ยกติ
  DE.7030 Project Analysis
  พศ.7040 การวางแผนและการตดิตามประเมินผลโครงการ     3  หนว่ยกติ
  DE.7040 Project Planning, Monitoring and Evaluation

        7.3.5 หมวดวชิาเลอืก     9 หนว่ยกิต
  (กำหนดใหเ้รยีน 9 หนว่ยกติ ในแผน ข.)
  กำหนดใหน้กัศกึษาในแผน ข. เรยีนวชิา พศ.7100 การออกแบบและวธิวิีจยั เปน็วชิา

บังคับเลือก และเลือกวิชาอ่ืนอีกไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
  นักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาเลือกจากรายวิชาต่าง ๆ หรือจะเลือกจากหลักสูตร

อ่ืนของคณะพัฒนาการเศรษฐกจิ แต่ท้ังน้ีต้องได้รับอนุมัติจากคณบดี
7.3.5 (1) วิชาบงัคบัเลอืก
พศ.7100 การออกแบบและวิธีวิจัย                      3 หน่วยกิต
DE.7100 Research Design and Methods
7.3.5 (2) วิชาเลอืกท่ัวไป
พศ.7110 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการประยุกต์ทางเศรษฐศาสตร์     3  หน่วยกิต
DE.7110 Philosophy of Sufficiency Economy and Economic Applications
พศ.7120 ความยากจนและการกระจายรายได้     3  หนว่ยกติ
DE.7120 Poverty and Income Distribution
พศ.7130 เศรษฐศาสตร์ภาคเอกชนท่ีไม่แสวงหากำไร     3  หนว่ยกติ
DE.7130 Economics of Non-profit Sector
พศ.7140 เศรษฐศาสตรส์าธารณะ II     3  หนว่ยกติ
DE.7140 Public Economics II
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พศ.7210 โลภาภิวัตน์และการพัฒนาเศรษฐกจิ     3  หนว่ยกติ
DE.7210 Globalization and Economic Development
พศ.7220 เศรษฐศาสตรก์ารค้าระหว่างประเทศ     3  หนว่ยกติ
DE.7220 International Trade
พศ.7230 เศรษฐศาสตรก์ารเงินระหว่างประเทศ     3  หนว่ยกติ
DE.7230 International Finance
พศ.7310 ภาคการเงนิและการพฒันาเศรษฐกจิ     3  หนว่ยกติ
DE.7310 Financial Sector and Economic Development
พศ.7320 ทฤษฎีและนโยบายการเงนิ     3  หนว่ยกติ
DE.7320 Monetary Theory and Policy
พศ.7410 เศรษฐศาสตรแ์รงงาน     3  หนว่ยกติ
DE.7410 Labor Economics
พศ.7420 ทุนมนุษย์และการพัฒนาเศรษฐกจิ     3  หนว่ยกติ
DE.7420 Human Capital and Economic Development
พศ.7430 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข     3  หนว่ยกติ
DE.7430 Health Economics
พศ.7510 เศรษฐศาสตร์ส่ิงแวดล้อม     3  หนว่ยกติ
DE.7510 Environmental Economics
พศ.7520 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ     3  หนว่ยกติ
DE.7520 Natural Resources Economics
พศ.7530 ประเดน็ทางเศรษฐศาสตรใ์นการจดัการดา้นทรพัยากร                 3  หน่วยกิต

                                   ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
DE.7530 Economic Issues in Natural Resource and Environmental Management
พศ.7610 ภาคการเกษตรและการพฒันาเศรษฐกจิ     3  หนว่ยกติ
DE.7610 Agricultural Sector and Economic Development
พศ.7620 ภาคอุตสาหกรรมและการพฒันาเศรษฐกิจ     3  หนว่ยกติ
DE.7620 Industrial Sector and Economic Development
พศ.7630 ภาคบริการและการพัฒนาเศรษฐกจิ     3  หนว่ยกติ
DE.7630 Service Sector and Economic Development
พศ.7710 เศรษฐมติิ II     3  หนว่ยกติ
DE.7710 Econometrics II
พศ.8000-8090 การศึกษาในหัวข้อพิเศษทางเศรษฐศาสตร์     3  หนว่ยกติ
DE.8000-8090 Special Topics in Economics
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พศ.8800-8900 การศึกษาตามแนวแนะ 1-3  หน่วยกิต
DE.8800-8900 Directed Studies
7.3.6 หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ    3  หนว่ยกิต
พศ.9000 การค้นคว้าอิสระ     3  หนว่ยกติ
DE.9000 Independent Study
7.3.7 วิทยานิพนธ์ 12  หนว่ยกิต
พศ.9004 วิทยานิพนธ์ 12  หน่วยกิต
DE.9004 Thesis

8. คำอธิบายรายวิชา
หมวดวชิาเสรมิพ้ืนฐาน
สพ.4000 พ้ืนฐานสำหรบับัณฑิตศึกษา     3 หน่วยกิต
ND 4000 Foundation for Graduate Studies

แนะนำการเมืองและการปกครองไทย เศรษฐกิจไทย ธุรกิจไทย สังคมไทย จริยธรรมของนักบริหาร
จริยธรรมทางวิชาการ การพัฒนาบุคลิกภาพ    สุขภาพกาย    สุขภาพจิต รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
 ภาษาไทยเพือ่การส่ือสาร     การเขียนรายงานทางวชิาการ และเศรษฐกจิพอเพียงกับการพัฒนา

ภส. 4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา 3 หนว่ยกิต
LC 4001 Reading Skills Development in English for Graduate Studies

สร้างเสริมความรู้พ้ืนฐานด้านไวยากรณท่ี์จำเป็นสำหรับการพัฒนาทักษะการอ่าน เช่น การศึกษา
ประเภทของประโยค การหาแกนหลักและส่วนขยายของประโยค  เพื่อนำไปสู่การเรียนรู้และพัฒนา
ทักษะการอ่านงานเขียนทางวิชาการ เช่น ตำรา บทความวิชาการ โดยเน้นการพัฒนาทักษะการอ่าน
เพื่อจับใจความสำคัญ เพื่อหาข้อสรุป การตีความประโยค การเดาความหมายของคำศัพท์จากบริบท
การอ่านแบบข้ามเพื่อหาข้อมูลเฉพาะ การหาความสัมพันธ์ของประโยค  และย่อหน้าในงานเขียน
และการอา่นเชงิวิเคราะห์

ภส. 4002  การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ 3 หนว่ยกิต
LC 4002  Integrated English Language Skills Development

เนื ้อหาและกิจกรรมเน้นการบูรณาการทักษะทั้ง 4 ทักษะ คือ การฟัง การพูด การอ่าน
และการเขยีนเชิงวิชาการเบือ้งต้น
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ภส. 4011  การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา 3 หนว่ยกิต
LC 4011  Remedial Reading Skills Development in English for Graduate Studies

ฝึกทักษะและกลยุทธการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการท่ีนักศึกษาได้ศึกษามาก่อนแล้วในวิชา ภส.
4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา เพิ่มเติม ทั้งนี้นักศึกษาจะได้รับ
การฝึกฝนในลักษณะเฉพาะบคุคลมากข้ึน

ภส. 4012  การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ 3 หนว่ยกิต
LC 4012  Remedial Integrated English Language Skills Development

ฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเพิ่มเติมและซ่อมเสริมทักษะดังกล่าวสำหรับ
นักศึกษาที่ยังบกพร่องในการเรียนวิชา ภส. 4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ เพื่อ
ปรับปรุงความสามารถในการใชภ้าษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร ด้วยการสอนและฝึกในลักษณะเฉพาะบุคคล

พศ.4000  หลักเศรษฐศาสตร์                         3 หน่วยกิต
DE 4000  Principles of Economics

การศึกษานิยามและแนวคิดในวิชาเศรษฐศาสตร์ ระบบเศรษฐกิจแบบตลาด และบทบาทของ
รัฐบาล ทฤษฎอุีปสงคแ์ละอปุทาน หลักคดิมลูคา่สว่นเพิม่(Marginal Analysis) การหาทางเลอืกทีด่ทีีส่ดุ
(Optimization) ทฤษฎีการผลิตและต้นทุนการผลิต แนวคิดเก่ียวกับระบบเศรษฐกจิมหภาค ทฤษฎีเก่ียวกับ
อุปสงค์รวม ดุลยภาพของระบบเศรษฐกิจ ความต้องการถือเงิน ธนาคารกลางและนโยบายการเงิน
รัฐบาลและนโยบายการคลัง ปัญหาเงินเฟ้อ และการว่างงาน ดุลการชำระเงินและอัตราแลกเปลี่ยน

พศ.4010 คณิตศาสตรแ์ละสถติิสำหรบันักเศรษฐศาสตร์                         3 หน่วยกิต
DE 4010 Mathematics and Statistics for Economists

การประยุกต์เทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ในการสร้างและวิเคราะห์ตัวแบบประเภทต่าง ๆ
ทางเศรษฐศาสตร์ ศึกษาตีความข้อมูลทางเศรษฐกิจ ที่มาของข้อมูล ทฤษฎีความน่าจะเป็น หลักการ
และเทคนิคในการสุ่มตัวอย่าง การนิรนัยทางสถิติ การประมาณค่าและการทดสอบสมมตฐิาน

หมวดวชิาพืน้ฐาน
พศ.5000 เศรษฐมิติ I                         3 หน่วยกิต
DE 5000 Econometrics I

การประยุกต์ทฤษฎีในการสร้างตัวแบบเศรษฐมิติ วิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์สมการ
พหุถดถอยและการวิเคราะห์อนุกรมเวลา การทดสอบความสอดคล้องของข้อมูลกับข้อกำหนด
ของตัวแบบ การปรับวิธีประมาณการให้เหมาะสมกับประเภทของตัวแบบ การประมาณการ
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กรณีตัวแปรเชิงคุณภาพ การศึกษาผลงานวิจัยเชิงประจักษ์ และการฝึกปฏิบัติ
บุพวิชา พศ. 6100 และ พศ. 6200

หมวดวิชาหลัก
พศ.6100 จุลเศรษฐศาสตร์         3 หนว่ยกิต
DE 6100 Microeconomics

ขอบเขตและวธีิการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร ์พฤติกรรมของผู้บริโภค ค่าของเวลา การวิเคราะห์-
ความเสี่ยง โครงสร้างตลาดสินค้า ทฤษฎีเกมและการตัดสินใจ โครงสร้างตลาดปัจจัยการผลิต ทฤษฎี-
ดลุยภาพทัว่ไป บทบาทของเงนิในดลุยภาพทัว่ไป ทฤษฎเีศรษฐศาสตรส์วสัดกิาร แนวคดิความทดัเทยีม
และประสิทธิภาพจากทฤษฎกีารเปล่ียนท่ี (Changing Place Theory)

พศ.6200 มหเศรษฐศาสตร์         3 หนว่ยกิต
DE 6200 Macroeconomics

ทฤษฎีและตัวแบบหลักในมหเศรษฐศาสตร์ โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบเชิงสถิติและเชิงพลวัต
ตรวจสอบทฤษฎกัีบปรากฏการณท์างเศรษฐกจิท่ีเกิดข้ึนจริง การวิเคราะหภ์าวะเศรษฐกจิและผลกระทบ
ของมาตรการการเงนิและการคลัง ทฤษฎีและตัวแบบการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ศึกษาประเด็นเก่ียวกับ
เสถียรภาพในระบบเศรษฐกจิ และการกำหนดนโยบายเศรษฐกจิมหภาค

พศ.6300 เศรษฐศาสตรก์ารพัฒนา : ทฤษฎีและการประยุกต์         3 หนว่ยกิต
DE 6300 Development Economics : Theories and Applications

แนวคดิเกีย่วกับการพฒันาเศรษฐกจิ การพฒันาอยา่งยัง่ยืน ทฤษฎกีารเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ
และนัยเชิงนโยบาย ความเหมาะสมและขอ้ด้อยของทฤษฎีการพัฒนาเศรษฐกิจในบริบทของประเทศกำลงั
พัฒนาการศึกษากระบวนการและนโยบายแก้ปัญหาความยากจน ปัญหาประชากร ปัญหาจากการขยายตัวของ
เมือง มุมมองทางเศรษฐศาสตรเ์ก่ียวกับประเดน็ต่าง ๆ  ท่ีส่งผลต่อการพัฒนา เช่น การศึกษา การสาธารณสุข
สินเช่ือและการเงินระดับจุลภาค (Credit and Microfinance) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

หมวดวชิาเอก
พศ.7010 เศรษฐศาสตรส์าธารณะ I         3 หนว่ยกิต
DE 7010 Public Economics I

ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยบทบาทของรัฐ ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์สวัสดิการว่าด้วยการ
จัดสรรทรัพยากรที ่มีประสิทธิภาพ ลักษณะและผลกระทบของความล้มเหลวของระบบตลาด
และความไม่เท่าเทียมกันของข้อมูล (Asymmetric Information) บทบาทของรัฐในการแทรกแซง
ระบบตลาดเพือ่สวัสดกิารของสงัคมทีด่ขีึน้และแกป้ญัหาการกระจายรายได ้ขอ้จำกดัและความลม้เหลว
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ของภาครัฐในการแทรกแซงตลาด เศรษฐศาสตร์ทางเลือกสาธารณะ (Economics of Public Choices)
กระบวนการกำหนดนโยบายสาธารณะและกรณศึีกษานโยบายสาธารณะทีส่ำคัญของประเทศไทย

บุพวิชา พศ. 6100 และ พศ. 6200

พศ.7020 เศรษฐศาสตรว่์าด้วยยุทธศาสตร์         3 หนว่ยกิต
DE 7020 Economics of Strategy

การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์เพื ่อการวางแผนยุทธศาสตร์   การศึกษาตลาดและความ
สามารถในการแข่งขัน  ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ด้านการจัดการและองค์กรเพ่ือการตัดสินใจ  การศึกษาปัจจัย
ท่ีเป็นเง่ือนไขความสำเร็จ การเขียนแผน  เคร่ืองมือบริหาร  และการประยุกต์กับยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

บุพวิชา พศ. 6100 และ พศ. 6020

พศ.7030 การวิเคราะห์โครงการ                         3 หน่วยกิต
DE 7030 Project Analysis

ความหมายและวิธีวัดสวัสดิการสังคม แนวคิดและทฤษฎีการวัดต้นทุนและผลตอบแทนของโครงการ
ภายใต้โครงสร้างตลาดต่าง ๆ  ความแตกต่างระหว่างต้นทุนและผลตอบแทนในทางธุรกิจและในทางเศรษฐศาสตร์
การเลือกใช้เกณฑ์ในการตัดสินใจลงทุน หลักการชดเชย การคำนวณอัตราส่วนลดของสังคม
การใช้ราคาตลาด และราคาทางเศรษฐศาสตร ์การคำนวณค่าสินค้าท่ีไม่มีราคาตลาด

บุพวิชา พศ. 6100 และ พศ. 6200

พศ.7040 การวางแผน และการติดตามประเมินผลโครงการ                         3 หน่วยกิต
DE 7040 Project Planning, Monitoring and Evaluation

การศึกษาวงจรและวธีิการวางแผนโครงการลงทนุบทบาทของภาครฐัและภาคประชาชนในการ
วางแผนโครงการ การติดตาม และประเมินผลโครงการลงทุนขนาดใหญ่ ศึกษาแนวคิด  และวิธีการ
วางระบบการติดตามประเมินผลระหว่างดำเนินโครงการ และภายหลังส้ินสุดโครงการ  ศึกษากรณีตัวอย่าง
ในประเทศไทยและตา่งประเทศ

บุพวิชา พศ. 6100 และ พศ. 6200

หมวดวิชาเลือก
วิชาบังคับเลือก
พศ.7100 การออกแบบและวธีิวิจัย         3 หนว่ยกิต
DE 7100 Research Design and Methods

ศึกษาวิธีการพัฒนากรอบปัญหาหรือโจทย์ของการวิจัย ความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎี สมมติฐาน
และตัวแบบ กระบวนการวิจัยและการอธิบายอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ การวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัย
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เชิงปริมาณ การออกแบบการวิจัย งานสำรวจในการวิจัย การวิเคราะห์ผลและการอนุมานทางสถิติ
การรายงานผลการวิจัย ตัวอย่างกาวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ การนำเสนอข้อเสนอการวิจัยโดยนักศึกษา

วิชาเลือกท่ัวไป
พศ.7110 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการประยุกต์ทางเศรษฐศาสตร์                         3 หน่วยกิต
DE 7110 Philosophy of Sufficiency Economy and Economic Applications

ความเป็นมาและความหมายของปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียงตามท่ีได้พระราชทานนำมาใชใ้น
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทฤษฎีและเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่อการประยุกต์
ปรัชญา เช่น การสร้างความมีเหตุมีผลในการตัดสินใจ การวิเคราะห์ความคุ ้มค่าในการใช้
ทรัพยากรต่อสังคม การวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยง การสร้างธรรมาภิบาลและบรรษัทภิบาล
เศรษฐศาสตรส์ารสนเทศ (Economics of Information)   สถาบนัทางเศรษฐกจิและการกำหนดนโยบาย
เศรษฐกิจตามหลักของปรัชญา

บุพวิชา พศ. 6100 และ พศ. 6200

พศ.7120 ความยากจนและการกระจายรายได้         3 หนว่ยกิต
DE 7120 Poverty and Income Distribution

ความเชื่อมโยงระหว่างการขยายตัวทางเศรษฐกิจกับการกระจายรายได้และความยากจน
การวัดการกระจายรายได ้การกำหนดเส้นความยากจน การศึกษามิติต่างๆ ของความยากจนในเขตชนบท
และเขตเมือง และนัยเชิงนโยบายของรัฐ บทบาทของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการ
แก้ปัญหาความยากจน การศึกษาผลงานวิจัยเชิงประจักษ์ท่ีเก่ียวข้อง

บุพวิชา พศ. 6100 และ พศ. 6200

พศ.7130 เศรษฐศาสตรภ์าคเอกชนท่ีไม่แสวงหากำไร         3 หนว่ยกิต
DE 7130 Economics of Non-profit Sector

ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการบริจาคเงินและเสียสละเวลาเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น บทบาทของ
องค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหากำไรในฐานะผู้ให้บริการสินค้าสาธารณะ ความสำคัญของภาคเอกชน
ที่ไม่แสวงหากำไรต่อการพัฒนาประเทศ การวิเคราะห์นโยบายภาษีและนโยบายอื ่นๆ ของรัฐ
ต่อการบริจาคของครัวเรือน การบริจาคของบริษัทเอกชน และการส่งเสริมบทบาทขององค์กร
เอกชนท่ีไม่แสวงหากำไร

บุพวิชา พศ. 6100 และ พศ. 6200
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พศ.7140 เศรษฐศาสตรส์าธารณะ II         3 หนว่ยกิต
DE 7140 Public Economics II

การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์เกี ่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากรและผลกระทบที่มีต่อการ
จัดสรรทรัพยากร อุปทานของแรงงาน การกระจายรายได้ และความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ทฤษฎีเกี่ยวกับสินค้าสาธารณะ รายจ่ายภาครัฐกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ตัวอย่างกรณีศึกษา
รายจ่ายของรัฐบาล การลงทุนสาธารณะ และโครงการสวัสดิการสังคม

บุพวิชา พศ. 6100 และ พศ. 6200

พศ.7210 โลกาภิวัตน์และการพัฒนาเศรษฐกจิ         3 หนว่ยกิต
DE 7210 Globalization and Economic Development

ทฤษฎเีศรษฐศาสตรเ์กีย่วกบัการคา้ระหวา่งประเทศและการเคลือ่นยา้ยเงนิทนุระหวา่งประเทศ
ที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนา การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ
และการพัฒนา ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี การเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามประเทศ
และความตกลงทางเศรษฐกจิระดับนานาชาติเก่ียวกับการค้าเสรี ท่ีมีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ การแก้ปัญหา
ความยากจน และการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม

บุพวิชา พศ. 6100 และ พศ. 6200

พศ.7220 เศรษฐศาสตรก์ารค้าระหว่างประเทศ         3 หนว่ยกิต
DE 7220 International Trade

ทฤษฎีและนโยบายการค้าระหว่างประเทศ การเปิดเสรีการค้าพหุภาคี การรวมกลุ่มการค้าเสรี
ระดับภูมิภาคและทวิภาคี มาตรการทางการค้า และผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจพลวัตของความได้เปรียบ
โดยเปรียบเทียบ ความสัมพันธ์ระหว่างการค้าระหว่างประเทศกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
และประเด็นทางสังคมท่ีเก่ียวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ

บุพวิชา พศ. 6100 และ พศ. 6200

พศ.7230 เศรษฐศาสตรก์ารเงินระหว่างประเทศ         3 หนว่ยกิต
DE 7230 International Finance

ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการเคลื่อนย้ายทุนและเงินตราระหว่างประเทศ ทฤษฎีการกำหนด
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ ตลาดเงินตราระหว่างประเทศ ตลาดทุน และบทบาทของ
สถาบันการเงินระหว่างประเทศการวิเคราะห์นโยบายเศรษฐกิจการเงินระหว่างประเทศและผลกระทบ
ของการเปดิเสรีทางการเงนิ

บุพวิชา พศ. 6100 และ พศ. 6200
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พศ.7310 ภาคการเงินและการพัฒนาเศรษฐกจิ         3 หนว่ยกิต
DE 7310 Financial Sector and Economic Development

การศึกษาภาพรวมของตลาดการเงินและความเชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจ ทฤษฎีการลงทุน
ทางการเงิน นวัตกรรมทางการเงิน ปัจจัยกำหนดโครงสร้างอัตราดอกเบี้ยและการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
บทบาทของสถาบนัการเงินในการพัฒนาเศรษฐกจิ บทบาทของรัฐในการกำกบัสถาบันการเงิน

บุพวิชา พศ. 6100 และ พศ. 6200

พศ.7320 ทฤษฎีและนโยบายการเงนิ         3 หนว่ยกิต
DE 7320 Monetary Theory and Policy

แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเงินการใช้เครื ่องมือและนโยบายการเงินเพื ่อบรรลุ
เป้าหมายทางการเงินและทางเศรษฐกิจ วิเคราะห์การดำเนินนโยบายทางการเงิน และการใช้เครื่องมือ
ทางการเงินของธนาคารกลาง ผลกระทบของนโยบายการเงินต่อตลาดการเงินและต่อระบบเศรษฐกิจ
การใช้นโยบายการเงินเพื่อควบคุมปริมาณเงินทั้งจากแหล่งเงินทุนภายในประเทศและจากต่างประเทศ
ประสิทธิภาพและข้อจำกัดในการใช้นโยบายและมาตรการทางการเงิน ทั้งของประเทศกำลังพัฒนา
และประเทศทีพั่ฒนาแล้ว

บุพวิชา พศ. 6100 และ พศ. 6200

พศ.7410 เศรษฐศาสตรแ์รงงาน         3 หนว่ยกิต
DE 7410 Labor Economics

ทฤษฎีอุปสงค์และอุปทานของแรงงาน ผลิตภาพของแรงงาน ตลาดแรงงาน การเลือกปฏิบัติ
กับแรงงาน ค่าชดเชยงานที่ไม่พึงประสงค์ การว่างงาน และระบบประกันสังคม การศึกษาผลกระทบ
ที่มีต่อตลาดแรงงานและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี  การเคลื่อนย้าย
แรงงานข้ามประเทศ และจากนโยบายและมาตรการของรฐั

บุพวิชา พศ. 6100

พศ.7420 ทุนมนุษย์และการพัฒนาเศรษฐกจิ         3 หนว่ยกิต
DE 7420 Human Capital and Economic Development

การศกึษาแนวคดิทางเศรษฐศาสตรเ์กีย่วกบัทนุมนษุยแ์ละการพฒันาทฤษฎกีารลงทนุในตวัคน
ด้านต่างๆ การศึกษาผลงานวิจัยเชิงประจักษ์เกี ่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างทุนมนุษย์และรายได้
ผลกระทบของการถ่ายทอดเทคโนโลยี และการเคลื่อนย้ายของแรงงานจากภายนอกประเทศที่มีต่อ
ทุนมนุษย์ ทฤษฎีการจัดสรรเวลา บทบาทของรัฐและนโยบายสาธารณะเกีย่วกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เพ่ือการพัฒนาประเทศ

บุพวิชา พศ. 6100
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พศ.7430 เศรษฐศาสตรส์าธารณสขุ         3 หนว่ยกิต
DE 7430 Health Economics

แนวคดิและหลกัการเศรษฐศาสตรส์าธารณสขุ การประยกุตท์ฤษฎเีศรษฐศาสตร ์เพือ่วิเคราะห์
นโยบายสาธารณสุข การจัดการด้านระบบบริการสาธารณสุข การจัดสรรและการกระจายทรัพยากร-
สาธารณสุข การวิเคราะห์และประเมินโครงการด้านสาธารณสุข การเงินและการคลังสาธารณสุข
และการใช้ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ในการศึกษาพฤติกรรมเกี่ยวกับการใช้จ่ายเพื่อสุขภาพ การลงทุน
และพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข การเข้าถึงบริการสาธารณสุข บทบาทภาครัฐและภาคเอกชน
ในการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข

บุพวิชา พศ. 6100 และ พศ. 6200

พศ.7510 เศรษฐศาสตรส่ิ์งแวดลอ้ม         3 หนว่ยกิต
DE 7510 Environmental Economics

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระบบเศรษฐกจิและส่ิงแวดล้อมปัญหาการพัฒนากับส่ิงแวดล้อม
ที่เกี่ยวข้องกับของเสียและมลพิษ การจัดการของเสียและมลพิษอย่างมีประสิทธิภาพทางเศรษฐศาสตร์
การกระจายผลประโยชน์ในการจัดการของเสียและมลพิษระหว่างกลุ่มผลประโยชน์ท้ังในปัจจุบันและในอนาคต
มาตรการและเครือ่งมอืทางเศรษฐศาสตรท่ี์ใช้ในการจดัการของเสยีและมลพษิ ผลกระทบของมาตรการ
ส่ิงแวดล้อมในประเทศและความตกลงระหวา่งประเทศต่อระบบเศรษฐกิจ

บุพวิชา พศ. 6100 และ พศ. 6200

พศ.7520 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ                         3 หน่วยกิต
DE 7520 Natural Resources Economics

ทฤษฎเีศรษฐศาสตรท์รัพยากรธรรมชาตท่ีิเก่ียวข้องกับการใชท้รัพยากรทีไ่ม่สามารถเพิม่พูนได้
 (Non-renewable Resources) และที่สามารถเพิ่มพูนได้ (Renewable Resources) อย่างมีประสิทธิภาพ
การวัดและเคร่ืองช้ีวัดความขาดแคลนของทรัพยากรธรรมชาติ การแก้ปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ
โดยการนำมาใช้ใหม่และการหาส่ิงทดแทน ปัญหา และนโยบายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทย

บุพวิชา พศ. 6100 และ พศ. 6200

พศ.7530 ประเด็นทางเศรษฐศาสตรใ์นการจดัการดา้นทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอ้ม   3 หน่วยกิต
DE 7530 Economic Issues in Natural Resource and Environmental Management

การศึกษาประเด็นทางเศรษฐศาสตร์ในการจัดการสิ ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย เช่น สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาแบบยั่งยืน
การค้ากับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ



หลักสตูรเศรษฐศาสตรมหาบณัฑติ  สาขาวชิาพัฒนาการเศรษฐกจิ        183

และสิ่งแวดล้อมโดยรัฐ ธุรกิจ ชุมชน องค์การสาธารณประโยชน์ หรือองค์การที่ไม่แสวงหากำไร
การประเมินมูลค่าความเสียหายของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผลกระทบของข้อตกลง
ทางส่ิงแวดล้อมระหว่างประเทศ

บุพวิชา พศ. 6100 และ พศ. 6200

พศ.7610 ภาคการเกษตรและการพฒันาเศรษฐกิจ                         3 หน่วยกิต
DE 7610 Agricultural Sector and Economic Development

การศึกษาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์และงานวิจัยเชิงประจักษ์ที่เกี่ยวข้องในการวิเคราะห์การผลิต
การบริโภค การแข่งขัน ตลาด และสินค้าในภาคการเกษตร การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี การลงทุน
ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร การวิเคราะห์บทบาทสำคัญ
ของภาคการเกษตรท่ีมีต่อการพัฒนาประเทศ เช่น บทบาททางด้านการค้า การลงทุน และการเปล่ียนแปลง
โครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจวางแผน และกำหนดนโยบาย
หรือมาตรการในการพฒันาส่งเสริมกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการเกษตรและการพฒันาประเทศ

บุพวิชา พศ. 6100 และ พศ. 6200

พศ.7620 ภาคอุตสาหกรรมและการพฒันาเศรษฐกิจ         3 หนว่ยกิต
DE 7620 Industrial Sector and Economic Development

การศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างภาคอตุสาหกรรมและระบบเศรษฐกจิ อุปสรรคของการพฒันา
อุตสาหกรรมในประเทศที่กำลังพัฒนา   การประยุกต์ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ในการวิเคราะห์โครงสร้าง
อุตสาหกรรม  การวิเคราะหค์วามสามารถในการแขง่ขันของอตุสาหกรรมและธรุกิจนโยบายการพฒันา
อุตสาหกรรมและการสง่เสริมการลงทุนเพ่ือการพัฒนาประเทศ

บุพวิชา พศ. 6100 และ พศ. 6200

พศ.7630 ภาคบริการและการพัฒนาเศรษฐกิจ         3 หนว่ยกิต
DE 7630 Service Sector and Economic Development

การศึกษาภาพรวมและโครงสร้างของภาคบริการ บทบาทและความสำคัญของภาคบริการ
ต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์และงานวิจัยเชิงประจักษ์
เกีย่วกบัประสทิธภิาพการผลติในภาคบรกิาร กรณศีกึษาของบางสาขา เชน่ การทอ่งเทีย่ว โทรคมนาคม
เป็นต้น ศึกษาตัวอย่างนโยบายหรือมาตรการภาครัฐในการส่งเสริมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาคบริการ
และผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ

บุพวิชา พศ. 6100 และ พศ. 6200
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พศ.7710 เศรษฐมิติ II         3 หนว่ยกิต
DE 7710 Econometrics II

การใช้ตัวแบบทางเศรษฐมิติเพิ ่มเติมจากตัวแบบมาตรฐาน  ในกรณีที ่ข้อมูลมีลักษณะ
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 เพื ่อใช้ประเมินผลกระทบ (Impulse Response) เป็นต้น

บุพวิชา พศ.5000 และ พศ. 6100 และ พศ. 6200

พศ.8000-8090 การศึกษาในหวัข้อพิเศษทางเศรษฐศาสตร์         3 หนว่ยกิต
DE 8000-8090 Special Topics  in Economics

การศึกษาในหัวข้อพิเศษและทันสมัยทางเศรษฐศาสตร์ ซึ่งคณะจะกำหนดให้เรียนตาม
ความเหมาะสม โดยหัวข้อเร่ืองจะประกาศให้ทราบล่วงหน้า ก่อนเปิดภาคการศึกษา

บุพวิชา พศ. 6100 และ พศ. 6200

พศ.8800-8900 การศึกษาตามแนวแนะ     1-3 หนว่ยกิต
DE 8800-8900 Directed Studies

การศึกษาในหัวข้อเฉพาะทางในประเด็นเศรษฐศาสตร์การพัฒนา ภายใต้การแนะนำของอาจารย์

หมวดวชิาการคน้ควา้อสิระ
พศ.9000 การค้นคว้าอิสระ         3 หนว่ยกิต
DE 9000 Independent Study

นักศึกษาค้นคว้าวิจัยและนำเสนอผลการวิจัยของตน ในสาขาเศรษฐศาสตร์การพัฒนา
ภายใต้คำแนะนำของอาจารย ์โดยเน้นให้นักศึกษานำความรูท้างพัฒนาการเศรษฐกจิมาประยุกต์

บุพวิชา พศ.7100

วิทยานิพนธ์
พศ.9004 วิทยานิพนธ์       12 หนว่ยกิต
DE 9004 Thesis  เทียบเป็นรายวิชาไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศกึษา

บุพวิชาท่ีกำหนดในแตล่ะวิชา คณบดอีาจยกเวน้บุพวิชาไดต้ามความจำเปน็ และเหมาะสม
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หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุ์รกิจ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)

1. ช่ือหลักสูตร
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
Master of Economics Program  in Business Economics

2. ช่ือปริญญา
เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต  (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)
ศ.ม.  (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)
Master of Economics  (Business Economics)
M. Econ.  (Business Economics)

3. หน่วยงานทีรั่บผิดชอบ
คณะพัฒนาการเศรษฐกจิ  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

4. ปรัชญาและ/หรือวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
4.1 หลักการและเหตผุลในการปรบัปรุงหลกัสูตร

หลักสตูรเศรษฐศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเศรษฐศาสตรธุ์รกิจ ไดเ้ปดิสอนครัง้แรก
เมือ่ป ีพ.ศ. 2535  ไดป้รบัปรงุมาแลว้ 3 ครัง้ ครัง้แรกเมือ่ป ีพ.ศ. 2542 ครัง้ทีส่องเมือ่ป ีพ.ศ. 2546 และครัง้
สุดท้ายเม่ือปี พ.ศ.2550 นับเป็นเวลา 4 ปี หลังจากท่ีได้ปรับปรุงหลักสูตรคร้ังสุดท้าย

การปรับปรุงหลักสูตรคร้ังน้ีเป็นการปรับปรุงคุณภาพของหลักสูตรให้ทันสมัย โดยการ
จัดกลุ่มวิชาเอกและวิชาเลือกใหม่ยกเลิกรายวิชาเดิมที่ไม่ได้รับความนิยมและเพิ่มเติมรายวิชาใหม่ที่มี
เน้ือหาสอดคล้องกับความต้องการของตลาดและตรงตามสายงานอาชพีของผู้เรียนเน้นการพัฒนาบุคลากรใน
สายงานอาชีพต่าง ๆ  เช่น สายงานธนาคาร ธุรกิจเอกชน และผู้ประกอบการธุรกิจส่วนตัวเป็นต้น นอกจากน้ี
ยังได้เพ่ิมรายวิชาทางด้านเศรษฐศาสตร์ภาคการท่องเท่ียวเป็นวิชาเลือกเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับ
บุคลากรหรือผู้ประกอบการด้านธุรกิจการท่องเท่ียวท่ีกำลังขยายตัวเติบโตอย่างต่อเน่ืองในปัจจุบัน

4.2 ปรัชญาของหลักสูตร
หลักสูตรน้ีมุ่งเน้นในการสร้างความเข้าใจในทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์และวิธีการวิเคราะห์

ทางเศรษฐศาสตร ์รวมทัง้เครือ่งมอืวิเคราะหเ์ชงิปรมิาณ เพือ่ประยกุตใ์ชใ้นองคก์รธรุกจิเอกชน องคก์ร
ภาครัฐ และองค์กรสาธารณประโยชน์

มหาบณัฑติทางเศรษฐศาสตรธ์รุกจิ คอื ผู้ทีม่คีวามรูแ้ละความเขา้ใจในการทำงานของ
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ระบบเศรษฐกิจ ภาคธุรกิจ และบทบาทของรัฐบาลท่ีมีผลต่อการประกอบธุรกิจ มีทักษะทางวิชาการเศรษฐศาสตร์
และการประยุกต์ใช้ในการประกอบธุรกิจ การวิจัย และมีศักยภาพในการเพิ่มพูนความรู้ไปตามพลวัต
ของการเปล่ียนแปลงในระบบเศรษฐกจิโลก และมีจริยธรรมในทางวิชาการและการประกอบอาชพี

4.3 วัตถปุระสงคข์องหลกัสูตร
1)เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการประยุกต์ใช้ทฤษฎีทาง

เศรษฐศาสตรใ์นองค์กรธุรกิจเอกชน รัฐบาล และองค์กรสาธารณประโยชน์
2) เพื่อสร้างศักยภาพของมหาบัณฑิตในการพัฒนาความรู้ทางเศรษฐศาสตร์และการ

ประยุกต์ใช้ในภาคธุรกิจ
3) เพ่ือปลูกฝังจริยธรรมในการประกอบอาชพีแก่มหาบัณฑิต
4) เพ่ิมทักษะในการปฏบัิติงานของมหาบณัฑิต

5. คุณสมบติัของผู้เข้าศกึษา
5.1 กรณีนักศึกษาเรียนในเวลาราชการ

5.1.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าหรือมีวิทยฐานะท่ีสภาสถาบัน
ผ่อนผันให้เข้าเป็นนักศึกษา ในกรณีที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาเอกชนหรือต่างประเทศ
จะต้องเป็นปริญญาท่ีได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษาหรือสำนักงาน ก.พ.

5.2 กรณีนักศึกษาเรียนนอกเวลาราชการ
5.2.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าหรือมีวิทยฐานะท่ีสภาสถาบัน

ผ่อนผันให้เข้าเป็นนักศึกษา ในกรณีที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาเอกชนหรือต่างประเทศ
จะต้องเป็นปริญญาท่ีได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษาหรือสำนักงาน ก.พ.

5.2.2 กรณีสอบสัมภาษณ์ มีประสบการณ์ทำงานหลังจากสำเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีมาแล้วไม่น้อยกว่า  1 ปี   และกรณีสอบข้อเขียน ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงาน

คณุสมบตัขิองผูม้สีทิธสิมคัรเขา้ศกึษา อาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม ทัง้นี้
ให้เป็นไปตามประกาศของสถาบนั

6. หลักสูตร
6.1 จำนวนหนว่ยกิต  จำนวนหนว่ยกิต ตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต
6.2 โครงสรา้งหลกัสูตร

6.2.1 แผน ก. (2)  เปน็การเรยีนภาคทฤษฎ ี24 หนว่ยกติ  ประกอบดว้ยวิชาเสรมิพืน้ฐาน
ไม่นับหน่วยกิต  วิชาพ้ืนฐาน 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
ไม่นับหนว่ยกิต  วิชาพ้ืนฐาน 9 หน่วยกิต  วิชาหลัก 9 หน่วยกิต  วิชาเอก 9 หน่วยกิต  วิชาเลือก 6 หน่วยกิต
วิชาค้นคว้าอิสระ 3 หน่วยกิต  และสอบประมวลความรู้

หมวดวิชา โครงสร้างหลักสูตรแผน ก.(2)        โครงสรา้งหลักสูตรแผน ข.
           (ทำวทิยานพินธ)์

  1. หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน            ไมน่บัหนว่ยกติ ไม่นับหน่วยกิต
  2. หมวดวิชาพ้ืนฐาน 9 หน่วยกิต     9 หนว่ยกติ
  3. หมวดวิชาหลัก 9 หน่วยกิต     9 หนว่ยกติ
  4. หมวดวิชาเอก 6 หน่วยกิต     9 หนว่ยกติ
  5. หมวดวิชาเลือก          -     6 หนว่ยกติ
  6. วิชาการค้นคว้าอิสระ          -     3 หนว่ยกติ
  7. วิทยานพินธ์               12 หนว่ยกติ              -
  8.  สอบประมวลความรู้         สอบประมวลความรู้              สอบประมวลความรู้

     รวม               36 หนว่ยกติ   36 หน่วยกิต

6.3 รายวิชา
     6.3.1 หมวดวชิาเสรมิพืน้ฐาน (ไม่นบัหนว่ยกิต)

สพ 4000  พ้ืนฐานสำหรบับัณฑิตศึกษา 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  การบัญชีและการวเิคราะหง์บการเงนิ 3  หน่วยกิต
EC 4010  Accounting and Financial Analysis
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หน่วยกิตท่ีได้จากการศึกษาวิชาในหมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน ไม่ถือเป็นส่วนหน่ึงของหน่วยกิต
ตามขอ้กำหนดการศกึษาในขอ้ 17.1 การยกเวน้ไม่ต้องเรียนวิชาในหมวดวชิาเสริมพ้ืนฐานกระทำไดต้าม
ข้อกำหนดท่ีระบุไว้เก่ียวกับวิชาน้ัน ๆ  หรือให้เป็นไปตามประกาศของสถาบนั

     6.3.2 หมวดวชิาพืน้ฐาน  (9 หนว่ยกิต)
ศศ 5010  คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับนักเศรษฐศาสตร์ 3 หน่วยกิต
EC 5010  Mathematics and Statistics for Economists
ศศ 5020  เศรษฐมิติประยุกต์และการพยากรณ์ 3 หน่วยกิต
EC 5020  Applied Econometrics and Forecasting
ศศ 5030  ระเบียบวิธีวิจัย 3 หน่วยกิต
EC 5030  Research Methodology

     6.3.3 หมวดวชิาหลกั  (9 หนว่ยกิต)
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 กลุ่มวิชาท่ีมุ่งให้นักศึกษามีความรู้
ความชำนาญเฉพาะสาขา โดยกำหนดใหน้กัศกึษาทีเ่ลอืกเรยีนแผน ก.(2) ตอ้งเรยีนวชิาบงัคบัของสาขา
วิชาเอก 2 วิชา จาก 3 วิชา และนักศึกษาท่ีเรียน แผน ข. ต้องเรียนวิชาบังคับของสาขาวิชาเอก 3 วิชาในแต่ละ
สาขา ดังน้ี

1) สาขาวชิาเอกการวเิคราะหโ์ครงการ  (Project Analysis)
ศศ 7011  การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทน 3 หน่วยกิต
EC 7011  Cost - Benefit Analysis
ศศ 7012  การวางแผนกลยุทธ์และวิเคราะห์โครงการ 3 หน่วยกิต
EC 7012  Strategic Planning and Project
ศศ 7013  การติดตามและประเมนิผลโครงการ 3 หน่วยกิต
EC 7013  Project Monitoring and Evaluation
2) สาขาวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Economics)
ศศ 7021  เศรษฐศาสตรร์ะหว่างประเทศ 3 หน่วยกิต
EC 7021  International Economics
ศศ 7022  ธุรกิจระหว่างประเทศ 3 หน่วยกิต
EC 7022 International Business
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ศศ 7023  การบริหารการเงนิระหว่างประเทศ 3 หน่วยกิต
EC 7023  International Financial Management
3) สาขาวชิาเอกเศรษฐศาสตรธุ์รกิจการเงนิ (Financial Economics)
ศศ 7031  ตลาดการเงนิและสถาบนัการเงนิ 3 หน่วยกิต
EC 7031  Financial Market and Financial Institutions
ศศ 7032  การลงทนุทางการเงนิ 3 หน่วยกิต
EC 7032  Financial Investment
ศศ 7033  การจัดการทางการเงนิ 3 หน่วยกิต
EC 7033  Financial Management
4) สาขาวิชาเอกเศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจ (Economics of Business Management)
ศศ 7041  เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม 3 หน่วยกิต
EC 7041  Industrial Economics
ศศ 7042  เศรษฐศาสตร์สำหรับผู้ประกอบการ 3 หน่วยกิต
EC 7042  Economics for Entrepreneurs
ศศ 7043  เศรษฐศาสตร์การจัดการบุคลากร 3 หน่วยกิต
EC 7043  Economics of Personnel Management

     6.3.5 หมวดวชิาเลอืก
นักศึกษาสามารถเลอืกศึกษาวชิาในหมวดวชิาเลือก หรือเลือกวิชาในกลุม่สาขาวชิาเอก

หรือวิชาในหลักสูตรอ่ืนๆ ของสถาบันเป็นวิชาเลือก เพ่ือให้หน่วยกิตครบถ้วนตามข้อกำหนดของหลักสูตรได้
กรณีเลือกวิชาในหลักสูตรอื่น จะต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้แนะนำและ

ได้รับอนุมัติจากคณบดี
     หมวดวชิาเลอืก  ประกอบดว้ย

ศศ 7181  บรรษัทภิบาล 3 หน่วยกิต
EC 7181  Corporate Governance
ศศ 7182  เศรษฐศาสตร์สำหรับผู้บริหาร 3 หน่วยกิต
EC 7182  Economics for Executives
ศศ 7183  ทฤษฎีเกมเพ่ือการตัดสินใจทางธุรกิจ 3 หน่วยกิต
EC 7183  Game Theory for Business Decision
ศศ 7184  การวิเคราะห์เศรษฐกิจมหภาค 3 หน่วยกิต
EC 7184  Macroeconomics Analysis
ศศ 7185  เศรษฐศาสตรภ์าคการท่องเท่ียว 3 หน่วยกิต
EC 7185  Economics for Tourism Sector
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ศศ 7186  การวิเคราะห์เชิงปริมาณสำหรับเศรษฐศาสตรท่์องเท่ียว 3 หน่วยกิต
EC 7186  Quantitative Analysis for Tourism Economics
ศศ 7187  การพยากรณ์เพ่ือธุรกิจ 3 หน่วยกิต
EC 7187  Business Forecasting
ศศ 7188  เทคนิคการประเมินมูลค่าส่ิงแวดล้อม 3 หน่วยกิต
EC 7188  Environmental Valuation Techniques
ศศ 7189  การรวมกลุ่มเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 3 หน่วยกิต
EC 7189  Regional Economic Integration
ศศ 7190  การวิเคราะห์และบริหารความเสีย่งทางการเงนิ 3 หน่วยกิต
EC 7190  Financial Risk Analysis and Management
ศศ 7191  เศรษฐศาสตรแ์รงงานและทนุมนุษย์ 3 หน่วยกิต
EC 7191  Economics of Labor and Human Capital
ศศ 7192  เศรษฐศาสตร์ภาคบริการ 3 หน่วยกิต
EC 7192  Economics of Service Sector

     6.3.6 วิชาการคน้ควา้อสิระ
ศศ 9000  การค้นคว้าอิสระ 3 หน่วยกิต
EC 9000  Independent Study

     6.3.7 วิชาการศกึษาตามแนวแนะ
ศศ 8800 - 8900  การศึกษาตามแนวแนะ  1-3 หน่วยกิต
EC 8800 - 8900  Directed Study

     6.3.8 วิทยานพินธ์
ศศ 9004  วิทยานพินธ์ 12 หน่วยกิต
EC 9004  Thesis

6.4 คำอธิบายรายวิชา
หมวดวชิาเสรมิพ้ืนฐาน
สพ 4000  พ้ืนฐานสำหรบับัณฑิตศึกษา 3  หนว่ยกิต
ND 4000  Foundation for Graduate Studies

แนะนำการเมืองและการปกครองไทย เศรษฐกิจไทย ธุรกิจไทย สังคมไทย จริยธรรมของนักบริหาร
จรยิธรรมทางวชิาการ การพฒันาบคุลกิภาพ สุขภาพกาย สุขภาพจติ รัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร การเขียนรายงานทางวิชาทางวิชาการ และเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนา
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ภส 4001  การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรบับัณฑิตศึกษา 3  หนว่ยกิต
LC 4001  Reading Skills Development in English for Graduate Studies

สร้างเสริมความรู้พ้ืนฐานด้านไวยากรณท่ี์จำเป็นสำหรับการพัฒนาทักษะการอ่าน เช่น การศึกษา
ประเภทของประโยค     การหาแกนหลกัและสว่นขยายของประโยค เพือ่นำไปสูก่ารเรยีนรูแ้ละพฒันา
ทกัษะการอา่นงานเขยีนทางวชิาการ เชน่ ตำรา บทความวชิาการ โดยเนน้การพฒันาทกัษะการอา่นเพือ่
จับใจความสำคัญ เพ่ือหาข้อสรุปการตีความประโยคการเดาความหมายของคำศพัท์จากบริบทการอ่านแบบ
ข้ามเพ่ือหาข้อมูลเฉพาะการหาความสัมพันธ์ของประโยคและย่อหน้าในงานเขียนและการอ่านเชิงวิเคราะห์

ภส 4002  การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ 3  หนว่ยกิต
LC 4002  Intgrated  English Language Skills Development

เนือ้หาและกจิกรรมเนน้การบรูณาการทกัษะทัง้ 4 ทกัษะ คอื การฟงั การพดู การอา่น และการ
เขียนเชิงวิชาการเบือ้งต้น

สภ 4011 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา 3  หนว่ยกิต
LC 4011  Remedial Reading Skills Development in English for Graduate Studies

ฝึกทักษะและกลยุทธการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการที่นักศึกษาได้ศึกษามาก่อนแล้วในวิชา
ภส 4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษาเพิ่มเติม ทั้งนี้นักศึกษาจะได้รับ
การฝึกฝนในลักษณะเฉพาะบคุลมากข้ึน

ภส 4012  การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ 3 หนว่ยกิต
LC 4012  Remedial Integrated English Language Skills Development

ฝึกทกัษะการฟงั  การพดู การอา่น และการเขยีนเพิม่เตมิและซอ่มเสรมิทกัษะดงักลา่ว สำหรบั
นักศึกษาท่ียังบกพร่องในการเรียนวิชา ภส 4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการเพ่ือปรับปรุง
ความสามารถในการใชภ้าษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร ด้วยการสอนและฝึกในลักษณะเฉพาะบคุคล

ศศ  4010  การบัญชีและการวิเคราะห์งบการเงนิ 3  หนว่ยกิต
EC  4010  Accounting and Financial Analysis

ศึกษาหลักพ้ืนฐานทางบญัชี ข้ันตอน และกระบวนการจดัทำงบการเงนิศึกษาขอบเขตและหนา้ท่ี
ของงบการเงนิ ไดแ้ก ่งบดลุ งบกำไรขาดทนุ งบกำไรสะสม และงบกระแสเงนิสด วิเคราะหง์บการเงนิ
เพื่อประเมินฐานะทางการเงินของกิจการ รวมถึงหลักพื้นฐานทางการเงิน เช่น ค่าตามเวลาของเงิน
ความเส่ียงและผลตอบแทน หลักพ้ืนฐานในการประเมนิมูลค่า เพ่ือการตัดสินใจทางการเงนิ
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หมวดวชิาพืน้ฐาน
ศศ 5010  คณิตศาสตรแ์ละสถติิสำหรบันกัเศรษฐศาสตร์ 3  หนว่ยกิต
EC 5010  Mathematics and Statistics  for Economists

ประยุกต์เทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ในการสร้างและวิเคราะห์ตัวแบบประเภทต่าง ๆ ทาง
เศรษฐศาสตร์ ศึกษาตีความข้อมูลทางเศรษฐกิจ ท่ีมาของข้อมูล ทฤษฎีความน่าจะเป็น หลักการและเทคนคิ
ในการสุ่มตัวอย่าง การนิรนัยทางสถิติ การประมาณค่าและการทดสอบสมมตฐิาน สหสัมพันธ์ของตัวแปร
การวิเคราะห์เส้นถดถอยอย่างง่าย การสรุปและการนำเสนอการวเิคราะห์ทางสถิติ

ศศ 5020  เศรษฐมิติประยุกต์และการพยากรณ์ 3  หนว่ยกิต
EC 5020  Applied Econometrics and Forecasting

ศึกษาตวัแบบเบือ้งตน้ (Classical Model) ความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแบบทางเศรษฐศาสตรแ์ละ
ตัวแบบเศรษฐมิติ การทดสอบตัวแบบท่ีแตกต่างไปจากตัวแบบมาตรฐาน การพยากรณ์การวิเคราะห์อนุกรมเวลา
ของตัวแปรเศรษฐกิจและธุรกิจและการประยุกต์เศรษฐมิติโดยการศึกษาผลงานท่ีเก่ียวข้องและการปฏิบัติจริง

บุพวิชา ศศ 5010

ศศ 5030  ระเบยีบวธีิวิจยั 3  หนว่ยกิต
EC 5030  Research Methodology

ศึกษาขั้นตอนในการทำวิจัย เทคนิควิธีการอ้างอิงเอกสาร การทบทวนวรรณกรรม การจัดเก็บ
ข้อมูล และการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้คำแนะนำและการควบคุมของอาจารย์ โดยประยุกต์
ความรูจ้ากวชิากระบวนการวจิยั ในการคน้ควา้ประเดน็วจิยัหรือประเดน็ปญัหาทางเศรษฐศาสตรธ์รุกจิ
เลือกเครื่องมือวิจัยที่เหมาะสม และนำเสนอข้อเสนอโครงร่างวิจัยต่อกลุ่มอาจารย์ เพื่อนำไปใช้ใน
วิชาค้นคว้าอิสระ

หมวดวิชาหลัก
ศศ 6010  จุลเศรษฐศาสตร์ 3  หนว่ยกิต
EC 6010  Microeconomics

ศึกษาขอบเขตและวิธีการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ บทบาทของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจพฤติกรรม
ของผู้บริโภคและอุปสงค์ต่อสินค้า ทฤษฎีการผลิตและต้นทุนการผลิต โครงสร้างตลาดและทฤษฎว่ีาด้วย
การกำหนดราคาสินค้า ทฤษฎีเกมส์และการตัดสินใจ ทฤษฎีว่าด้วยตลาดของปัจจัย การผลิตและการกระจาย
รายได้ ทฤษฎีดุลยภาพท่ัวไปและเศรษฐศาสตรส์วัสดิการความทดัเทียมและประสทิธิภาพจากทฤษฎกีาร
เปลี่ยนที่ (Changing Place Theory) บทบาทของเงินในดุลยภาพทั่วไปความล้มเหลวของกลไกราคา
และแนวทางแกไ้ข
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ศศ 6020  มหเศรษฐศาสตร์ 3  หนว่ยกิต
EC 6020  Macroeconomics

ศึกษาทฤษฎีและตัวแบบหลักในมหเศรษฐศาสตร์ โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบเชิงสถิตและเชิงพลวัต
ในระบบเศรษฐกิจ ตรวจสอบทฤษฎีกับปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจริงประเมินและพยากรณ์
ภาวะเศรษฐกิจ ศึกษาการกำหนดนโยบายเศรษฐกจิมหภาคท่ีมีผลต่อธุรกิจ

ศศ 6030  นโยบายเศรษฐกจิและสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ 3  หนว่ยกิต
EC 6030  Economics Policy and Business Environment

ศึกษาวิเคราะห์บทบาทของรัฐในระบบเศรษฐกิจ การแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ วิเคราะห์ผล
กระทบของนโยบายและมาตรการเศรษฐกจิต่อภาคธรุกิจ เศรษฐกจิและสวสัดิการสงัคมและการทำแผน
ธุรกิจ ศึกษากลไกบรรษัทภิบาลกับการพัฒนาธุรกิจ ศึกษาบทบาทของภาคเอกชนและองคก์รประชาสังคม
(Civil Society) ในการกำหนดนโยบายและมาตรการทางเศรษฐกจิ

บุพวิชา ศศ. 6010

หมวดวชิาเอก
ศศ 7011  การวเิคราะหต์น้ทนุและผลตอบแทน 3  หนว่ยกิต
EC 7011  Cost - Benefit Analysis

ศึกษาความหมายและวิธีวัดสวัสดิการสังคม แนวคิดและทฤษฎีการวัดต้นทุนและผลตอบแทน
ของโครงการภายใตโ้ครงสรา้งตลาดตา่ง ๆ ความแตกตา่งระหวา่งตน้ทนุและผลตอบแทนในทางธรุกจิ
และในทางเศรษฐศาสตรศึ์กษาการเลือกใช้เกณฑ์ในการตัดสินใจลงทุน หลักการในการเลือกอัตราส่วนลด
การคำนวณและใช้ราคาตลาดและราคาเงา การใช้อัตราแลกเปลี่ยนในตลาดและอัตราแลกเปลี่ยนเงา
การคำนวณค่าสินค้าท่ีไม่มีราคาตลาด

บุพวิชา ศศ 6010  และ  ศศ 6020

ศศ 7012  การวางแผนกลยทุธ์และวเิคราะหโ์ครงการ 3  หนว่ยกิต
EC 7012  Strategic Planning and Project

ศึกษาวงจรการวางแผนและดำเนนิโครงการ แนวคดิ กระบวนการ วิธีการวางแผนและวเิคราะห์
โครงการลงทนุของภาคเอกชน รัฐวสิาหกจิ โดยครอบคลมุการวเิคราะหด์า้นอปุสงคแ์ละการตลาด ดา้น
เทคนิค ด้านการเงิน ด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม การแปลงแผนขององค์กรเป็นแผนธุรกิจ
และแผนโครงการ การแปลงแผนกลยุทธ์ของโครงการเป็นแผนปฏิบัติโครงการ และวิเคราะห์ความ
เป็นไปได้ของโครงการ ตลอดจนการจัดเตรียมรายงานการวิเคราะห์โครงการ

บุพวิชา ศศ 6010  และ  ศศ 6020
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ศศ 7013  การตดิตามและประเมนิผลโครงการ 3  หนว่ยกิต
EC 7013  Project Monitoring and Evaluation

ศึกษาความหมายและแนวคิดเก่ียวกับการติดตามและประเมินผลโครงการอย่างเป็นระบบ หลักการ
และการวางระบบการตดิตามและการประเมนิผลระหว่างดำเนินการและเม่ือโครงการส้ินสุดการนำระบบ
การตดิตามและประเมนิผลโครงการไปปฏบิตั ิการปฏบิตังิานสนามสำหรบัการตดิตามและประเมนิผล
โครงการ การวิเคราะห์ข้อมูล การเสนอผลการวิเคราะห์

บุพวิชา ศศ 6010  และ  ศศ 6020

ศศ 7021  เศรษฐศาสตรร์ะหว่างประเทศ 3  หนว่ยกิต
EC 7021  International Economics

ศึกษาทฤษฎีและนโยบายการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ ประเด็นนโยบายในการเจรจาตอ่รองระดับพหุภาคี ภูมิภาค และทวิภาคีและผลกระทบ
ต่อเศรษฐกิจและภาคธุรกิจภายในประเทศ

ศึกษาทฤษฎีและนโยบายการเงินระหว่างประเทศ การปฏิรูประบบการเงินระหว่างประเทศ
การเปล่ียนแปลงโครงสร้างการเคล่ือนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ ผลกระทบต่อระบบเศรษฐกจิและภาค
ธุรกิจภายในประเทศศึกษาบทบาทของรัฐในการเพิ่มผลิตภาพและความสามารถในการแข่งขันใน
กระบวนการโลกาภิวัฒน์

บุพวิชา ศศ 6010  และ  ศศ 6020

ศศ 7022  ธุรกิจระหว่างประเทศ 3  หนว่ยกิต
EC 7022  International Business

ศึกษาวัตถุประสงค์ และรูปแบบของธุรกิจระหว่างประเทศ ปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม นโยบาย
ของรัฐและบทบาทขององคก์รระหว่างประเทศทีมี่ผลกระทบตอ่พฤติกรรมและการดำเนนิงานของธรุกิจ
ระหว่างประเทศ ศึกษายทุธศาสตรแ์ละความสามารถในการแขง่ขนัของธรุกิจระหวา่งประเทศ วิเคราะห์
ผลกระทบของธุรกิจระหว่างประเทศต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

บุพวิชา ศศ 6010  และ  ศศ 6020

ศศ 7023  การบริหารการเงนิระหว่างประเทศ 3  หนว่ยกิต
EC 7023  International Financial Management

ศึกษาสภาพแวดล้อมทางการเงินระหว่างประเทศ การพยากรณ์การเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียน
ความเส่ียงและการบริหารความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน กลยุทธ์ของบริษัทกับการลงทุนในต่างประเทศ
การบริหารความเสีย่งจากการเมอืง การประเมนิโครงการลงทนุในตา่งประเทศ การจัดหาเงนิทุนระหว่าง
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ประเทศ โครงสร้างเงินทุน การบริหารเงินทุนหมุนเวียนระหว่างประเทศ การจัดหาเงินทุนสำหรับ
การนำเข้าและการส่งออก

บุพวิชา  ศศ 6010  และ  ศศ 6020

ศศ 7031  ตลาดการเงนิและสถาบนัการเงนิ 3  หนว่ยกิต
EC 7031  Financial Market and Financial Institutions

ศึกษาภาพรวมของตลาดและสถาบันการเงินทั้งภายในและต่างประเทศ กลไกการทำงานของ
ระบบการเงนิทีส่มัพนัธก์บัระบบเศรษฐกจิ ปจัจยักำหนดโครงสรา้งอตัราดอกเบีย้ ทฤษฎกีารลงทนุทาง
การเงิน การกำหนดอัตราแลกเปล่ียน และนวัตกรรมทางการเงิน บทบาทของสถาบันการเงินประเภทต่างๆ
ในการระดมทุนและการใช้เงินทุน การบริหารความเส่ียงของสถาบันการเงินการกำกับดูแลสถาบันการเงิน
การวเิคราะหผ์ลของการใชน้โยบายการเงนิตอ่ระบบเศรษฐกจิ และการวเิคราะหผ์ลของนโยบายการเงนิ
ต่อระบบเศรษฐกิจ

บุพวิชา  ศศ. 6010  และ ศศ. 6020

ศศ 7032  การลงทนุทางการเงนิ 3  หนว่ยกิต
EC 7032  Financial Investment

ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับความเสี่ยงและผลตอบแทน ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวกับการตัดสินใจ
ภายใตค้วามเสีย่ง ทฤษฎกีารบรหิารกลุม่หลกัทรพัย ์ตวัแบบการประเมนิมลูคา่ตราสารหนี ้ตราสารทนุ
และตราสารอนพัุนธ์ รวมท้ังความเช่ือมโยงระหว่างการเปล่ียนแปลงปัจจัยทางเศรษฐกจิและผลตอบแทน
จากการลงทนุในหลกัทรพัย์ทางการเงนิ ศึกษาแนวความคดิสมมตฐิานตลาดประสทิธภิาพ วิเคราะหท์าง
เลือกการลงทุนในตลาดประสิทธิภาพ หลักการกระจายความเส่ียงท้ังระดับในประเทศและระหว่างประเทศ
บทบาทของการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ย รวมทั้งการบริหารความเสี่ยง
ในพอร์ตการลงทุน

บุพวิชา  ศศ 6010  และ  ศศ 6020

ศศ 7033  การจดัการทางการเงนิ 3  หนว่ยกิต
EC 7033  Financial Management

ศึกษาเป้าหมายหลักของการจัดการทางการเงนิของธุรกิจ พ้ืนฐานของการจดัการทางการเงนิ เช่น
มูลค่าตามเวลาของเงิน และแนวคิดเรื่องความเสี่ยงและผลตอบแทน หลักการตัดสินใจเพื่อลงทุน
ในสินทรัพย์ ทางเลือกในการจัดหาแหล่งเงินทุน การบริหารทุนหมุนเวียน นโยบายการเงินปันผล
ต้นทุนของเงินทุนและโครงสร้างเงินทุนของธุรกิจ การวางแผนทางการเงินระยะสั้นและระยะยาว
การประเมนิมลูค่าของธรุกจิ และการบรหิารความเสีย่ง ภายใตส้ภาพแวดลอ้มและเงือ่นไขทางเศรษฐกจิ

บพุวิชา  ศศ. 6010  และ  ศศ. 6020
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ศศ 7041  เศรษฐศาสตรอุ์ตสาหกรรม 3  หนว่ยกิต
EC 7041   Industrial Economics

ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีว่าด้วยองค์การอุตสาหกรรม วิเคราะห์พฤติกรรมและการดำเนนิงานของ
หน่วยธุรกิจตามลกัษณะโครงสรา้งของตลาดตา่ง ๆ ลักษณะของบรรษทัภิบาล (Corporate Governance)
ในธรุกิจเอกชน ศึกษายทุธศาสตรข์องหนว่ยธุรกิจท้ังระดบัในประเทศและระหวา่งประเทศ บทบาทของ
รัฐในการกำกับพฤติกรรมของหน่วยธุรกิจ เพ่ือประโยชน์สูงสุดของสังคม

บุพวิชา  ศศ 6010  และ ศศ 6020

ศศ 7042  เศรษฐศาสตรส์ำหรับผู้ประกอบการ 3  หนว่ยกิต
EC 7042  Economics for Entrepreneurs

ศึกษาเน้ือหาทฤษฎีจุลเศรษฐศาสตร์ (Microeconomics) ท่ีมีสาระสำคัญคือ ประสิทธิภาพ (Efficiency)
การทำความเข้าใจเรื่องประสิทธิภาพนั้นต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจในเนื้อหาทฤษฎีต่างๆ ได้แก่
ทฤษฎีอรรถประโยชน์ ทฤษฎีอุปสงค์สินค้าและบริการ ทฤษฎีการเลือกบริโภคท่ามกลางความไมแ่น่นอน
ทฤษฎีการผลิต และต้นทุนและโครงสร้างตลาดสินค้า  นักศึกษาสามารถนำความรูแ้ละความเข้าใจในเร่ือง
เหล่าน้ีมาใช้ประกอบการตัดสินใจและการวางแผนทางธรุกิจท่ามกลางความเส่ียงในรูปแบบต่างๆและเป็น
แนวทางกำหนดนโยบายและกลยทุธ์ทางธุรกิจได้เป็นอย่างดี

บุพวิชา  ศศ 6010  และ  ศศ 6020

ศศ 7043  เศรษฐศาสตรก์ารจดัการบคุลากร 3  หนว่ยกิต
EC 7053  Economics of Personnel Management

ศึกษาทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ท่ีว่าด้วยการบริหารจัดการบุคลากร เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันขององค์กร  โดยเร่ิมต้ังแต่ ทฤษฎีการว่าจ้างบุคคลากร การกำหนดรายได้และผลตอบแทน การกำหนด
แรงจูงใจในการทำงาน การเพ่ิมทักษะของบคุลากร การจัดสรรภาระงาน การเลิกจ้าง และการประเมนิผล
การปฏิบัติงานของบคุลากร นอกจากนี ้ยังอธิบายถึงโครงสร้างขององคก์รประเภทตา่งๆ อันส่งผลต่อการ
บริหารจัดงานบุคลากรในองค์กรได้อย่างเหมาะสม

บุพวิชา  ศศ 6010  และ  ศศ 6020

หมวดวิชาเลือก
ศศ 7181  บรรษัทภิบาล 3  หนว่ยกิต
EC 7181  Corporate Governance

ศึกษาทฤษฎี แนวคิดทางเศรษฐศาสตร ์และมาตรการของรฐัท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารและจัดการ
ระบบเศรษฐกิจและสังคมตลอดจนระบบการเมอืงท่ีส่งเสริมการมีส่วนร่วม (participation) มีความโปร่งใส
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(transparency) และสร้างความรับผิดชอบ (accountability)
ศึกษาปจัจัยและแรงจงูใจทีมี่ผลกระทบตอ่พฤติกรรมและโครงสรา้งระบบการจดัการของธรุกิจ

ที่ทำให้ธุรกิจมีความรับผิดชอบต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ถือหุ้น เจ้าหนี้ ผู้บริโภค พนักงาน และสังคม
โดยธุรกิจมีความม่ันคง และย่ังยืนในการดำเนนิกิจการ

บพุวิชา  ศศ. 6010  และ  ศศ. 6020

ศศ 7182  เศรษฐศาสตรส์ำหรบัผู้บริหาร 3  หนว่ยกิต
EC 7182  Economics for Executives

ศึกษาการจดัการองคก์รธุรกิจและกลยทุธ์เก่ียวกับการประสานงานและสรา้งส่ิงจูงใจการทำงาน
ภายในองค์กร รวมทั้งของเขตธุรกิจทั้งในแนวดิ่งและแนวนอน และการกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจ
ศึกษาสภาพแวดล้อมการแข่งขันและร่วมมือทางธุรกิจ กลยุทธ์การสร้างค่าและเพ่ิมค่าทางธุรกิจ ซ่ึงรวมถึง
วิธีการกำหนดราคาสินค้าและคุณภาพสินค้า ในการวางตำแหน่งสินค้าเพ่ือสร้างความได้เปรียบการแข่งขัน
เหนือคู่แข่งขันทางธุรกิจ การศึกษาใช้ตัวอย่างกรณีศึกษาประกอบการอภปิราย

บพุวิชา  ศศ. 6010  และ  ศศ. 6020

ศศ 7183  ทฤษฎีเกมเพ่ือการตัดสินใจทางธรุกิจ 3 หนว่ยกิต
EC 7183  Game Theory for Business Decision

ศึกษาทฤษฎีเกมซ่ึงเป็นเคร่ืองมือสำคัญอีกอย่างหน่ึงทางเศรษฐศาสตร์ในการวิเคราะห์การตัดสินใจ
ซึ่งนักธุรกิจ หรือผู้เล่นเกมจะต้องคำนึงถึงปฏิกิริยาตอบสนอง (Interactive decision) ของคู่แข่งในการ
กำหนดแผนยุทศาสตร์(Strategic Plan)  เพ่ือการเติบโตทางธุรกิจท่ีย่ังยืน (Sustainable business development)
โดยอาศัยรูปแบบต่าง ๆ ของการแข่งขันภายใต้ทฤษฎีเกมในการวิเคราะห์แผนกลยุทธ์ทางธุรกิจในมิติ
ตา่ง ๆ     เชน่  การกำหนดราคาสนิคา้และบรกิาร   การโฆษณาและการสง่เสรมิการขาย  การลงทนุเพือ่
ขยายกำลงัการผลติ การสรา้งความนา่เชือ่ถือตอ่ตรายีห้่อ การพฒันาผลติภณัฑ ์และกลยทุธอ่ื์นๆ  โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในทฤษฎีเกมในการวิเคราะห์การแข่งขันทาง
ธุรกิจของอตุสาหกรรมไทย และเพือ่การวางแผนกลยทุธ์ทางธรุกิจของตนเอง หรือหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง

บุพวิชา  ศศ 6010  และ  ศศ 6020

ศศ 7184  การวเิคราะหเ์ศรษฐกจิมหภาค 3 หนว่ยกิต
EC 7184  Macroeconomics Analysis

ศึกษาเคร่ืองช้ีภาวะเศรษฐกจิเพ่ือวิเคราะห์แนวโน้มของเศรษฐกจิในระยะสัน้และระยะยาวศกึษา
กรอบการดำเนินงานในการกำหนดนโยบายการเงินและการคลังเพื่อการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
และสง่เสรมิการเตบิโตทางเศรษฐกจิในระยะยาว  วิเคราะหค์วามเปน็ไปของเศรษฐกจิโลกและการคาด
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คะเนผลกระทบท่ีจะมีต่อเศรษฐกิจไทยวิเคราะห์การกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจของไทยภายใต้
บริบทของโครงสร้างและพัฒนาการของเศรษฐกจิโลก

บุพวิชา  ศศ 6010  และ  ศศ 6020

ศศ 7185  เศรษฐศาสตรภ์าคการทอ่งเท่ียว 3  หนว่ยกิต
EC 7185  Economics for Tourism Sector

ศึกษาและประยุกต์ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์สำหรับการวิเคราะห์โครงสร้างอุตสาหกรรมท่องเท่ียว
การวิเคราะห์อุปสงค์และอุปทานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ความสัมพันธ์ระหว่างภาคท่องเที่ยว
กบัการพฒันาเศรษฐกจิ การคาดการณผ์ลกระทบทางเศรษฐกจิ สังคมและสิง่แวดลอ้มจากการทอ่งเทีย่ว
นโยบายสาธารณะดา้นการท่องเท่ียว

บุพวิชา  ศศ 6010  และ  ศศ 6020

ศศ 7186  การวิเคราะห์เชิงปริมาณสำหรบัเศรษฐศาสตรท่์องเท่ียว 3  หนว่ยกิต
EC 7186  Quantitative Analysis for Tourism Economics

ศึกษาการกำหนดแนวคดิ การออกแบบงานวจัิย การคน้คว้า การวิเคราะหข้์อมูล การแปลผลการ
ศึกษา และการเผยแพรง่านวิจัยด้านการทอ่งเท่ียวโดยใช้วิธีการทางสถติิ เช่น การวิเคราะหส์มการถดถอย
การวิเคราะห์อนุกรมเวลา และการพยากรณ์

บพุวิชา  ศศ. 6010  และ  ศศ. 6020

ศศ 7187  การพยากรณ์เพ่ือธุรกิจ 3   หนว่ยกิต
EC 7187  Business Forecasting

ศึกษาหลักการและทฤษฎีทางด้านอนุกรมเวลาและการประยกุต์ใช้เพ่ือประโยชน์ในการพยากรณ์
ตัวแปรต่าง ๆ  ทางด้านเศรษฐกจิและธุรกิจ เช่น ยอดขาย ปริมาณผลผลิต และเงินเฟ้อ  เป็นต้น

บุพวิชา  ศศ 6010   ศศ 6020   และ ศศ 5020

ศศ 7188  เทคนคิการประเมนิมลูค่าสิง่แวดลอ้ม 3  หนว่ยกิต
EC 7188  Environmental Valuation Techniques

ศึกษาความหมายของการประเมนิมูลค่าผลกระทบดา้นส่ิงแวดล้อม มูลค่าทางเศรษฐศาสตรข์อง
สิง่แวดลอ้ม มลูคา่การใชโ้ดยออ้ม มลูคา่เผือ่ใชใ้นอนาคต มลูคา่สงวนไวใ้หลู้กหลาน มลูคา่ของการมอียู่
เทคนิคการประเมินมูลค่าผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมทางตรงและทางอ้อม ตัวอย่างของแบบจำลองเศรษฐมิติ
ของการประเมินมูลค่าผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม
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ศศ 7189  การรวมกลุ่มเศรษฐกจิระหว่างประเทศ 3  หนว่ยกิต
EC 7189  Regional Economic Integration

ศึกษาเชิงทฤษฎีและเชิงประจักษ์ของการรวมกลุ่มเศรษฐกิจ วิเคราะห์บทบาทและลกัษณะสำคญั
ของกลุม่เศรษฐกจิ อาท ิกลุม่ EU APEC NAFTA AFTA AEC และ CER เปน็ตน้ พร้อมทัง้ศกึษาและ
ประเมินผลกระทบของการรวมกลุม่เศรษฐกิจท่ีมีต่อภาคเอกชน และเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม

บุพวิชา  ศศ 6010  และ  ศศ 6020

ศศ 7190  การวเิคราะหแ์ละบรหิารความเสีย่งทางการเงนิ 3  หนว่ยกิต
EC 7190  Financial Risk Analysis and Management

ศกึษาถงึรปูแบบของความเสีย่งทางการเงนิ เครือ่งมอืในการวดัความเสีย่งทางการเงนิ แนวทาง
การบริหารเพื่อลดความเสี่ยงทางการเงิน วิเคราะห์ถึงผลดีผลเสียอันเกิดจากการบริหารความเสี่ยง
และผลกระทบของความเสีย่งทางการเงินต่อธุรกิจและต่อระบบเศรษฐกิจ

บุพวิชา  ศศ 6010  และ  ศศ 6020

ศศ. 7191  เศรษฐศาสตรแ์รงงาน และทุนมนุษย์ 3  หนว่ยกิต
EC 7192  Economics of Labor and Human Capital

ศึกษาอุปสงค์และอุปทานของแรงงาน โครงสร้างตลาดแรงงาน การลงทุนในการพัฒนาทุนมนุษย์
การกำหนดคา่จ้างวิเคราะห์ความแตกตา่งของค่าจ้าง การเคล่ือนย้ายแรงงาน การแบ่งแยกในตลาดแรงงาน
รวมไปถึงการวิเคราะห์นโยบายของรัฐท่ีส่งผลต่อการจ้างงานและพัฒนาคุณภาพของทรัพยากรแรงงานในประเทศ

ศศ 7192  เศรษฐศาสตรภ์าคบริการ 3  หนว่ยกิต
EC 7192  Economics of Service Sector

ศึกษาถึงความสำคัญของภาคบริการในโครงสร้างเศรษฐกิจปัจจุบัน รวมไปถึงการเจรจาเปิด
การคา้เสรภีาคบรกิาร โดยจะวเิคราะหเ์จาะลกึถึงแนวคดิทางทฤษฎทีางเศรษฐศาสตรแ์ละนโยบายตา่ง ๆ
ที่เกี่ยวข้องในสาขาบริการต่าง ๆ เช่น เศรษฐศาสตร์โทรคมนาคม เศรษฐศาสตร์บันเทิง เศรษฐศาสตร์
การกฬีา เศรษฐศาสตรอ์สังหาริมทรัพย์ เศรษฐศาสตรส์าธารณสขุ เศรษฐศาสตรก์ารศกึษา เศรษฐศาสตร์
การขนส่ง เศรษฐศาสตร์การป้องกัน เศรษฐศาสตร์วิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์แฟรนไชส์ และเศรษฐศาสตร์
การโฆษณา เป็นต้น

บุพวิชา  ศศ 6010  และ  ศศ 6020
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หมวดวิชาค้นคว้าอิสระ
ศศ 9000  การคน้ควา้อสิระ 3  หนว่ยกิต
EC 9000  Independent Studies

นักศึกษาเสนอผลงานวิจัยหรืองานค้นคว้าทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจภายใต้คำแนะนำและการควบคุม
ของอาจารย์ โดยเน้นให้นักศึกษานำความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจมาประยุกต์ใช้กับงานวิจัยหรืองาน
ค้นคว้า อีกท้ังมีความสามารถท่ีจะเสนอผลงานได้เป็นอย่างดี

บุพวิชา  ศศ 5030

การศึกษาตามแนวแนะ
ศศ 8800-8900  การศกึษาตามแนวแนะ 1 - 3  หนว่ยกิต
EC 8800-8900  Directed Studies

การศึกษาในหัวข้อเฉพาะทางในประเดน็เศรษฐศาสตรก์ารพัฒนาหรือเศรษฐศาสตรธุ์รกิจท่ีเก่ียว
เน่ืองกับสาขาวิชาเอก และเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวิจัย

บุพวิชา  ศศ 6010  และ  ศศ 6020

วิทยานิพนธ์
ศศ 9004  วิทยานพินธ์ 12  หนว่ยกิต
EC 9004  Thesis

เทียบเป็นรายวิชาไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา
บุพวิชา  ศศ 5020  ศศ 5030  ศศ 6010  และ ศศ 6020

บุพวิชาท่ีกำหนดในแต่ละวิชา คณบดีอาจยกเว้นบุพวิชาได้ตามความจำเปน็และเหมาะสม
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หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาเศรษฐศาสตรก์ารเงิน
(หลกัสตูรใหม ่ พ.ศ. 2551)

1. ช่ือหลักสูตร
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน
Master of Economics Program in Financial Economics

2. ช่ือปริญญา
เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต  (เศรษฐศาสตรก์ารเงิน)
ศ.ม.  (เศรษฐศาสตรก์ารเงิน)
Master of Economics  (Financial Economics)
M.Econ.  (Financial Economics)

3. หน่วยงานทีรั่บผิดชอบ
คณะพัฒนาการเศรษฐกจิ  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

4. ปรัชญาและ/หรือวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
4.1  หลักการและเหตผุล

การเปลี่ยนแปลงของกระแสเศรษฐกิจและการเงินของโลกในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลง
ไปอย่างรวดเร็ว การขยายตัวของตลาดการเงินและการลงทุนเกิดขึ้นทั้งในระดับทวิภาคี ภูมิภาค และ
พหุภาคีมีมีความรุดหน้าอย่างมาก ตลาดการเงนิมีความซับซ้อนและมีพลวัตมากข้ึน กอปรกับการเช่ือมโยง
ทางเศรษฐกิจและการเงินของโลกมีอยู่สูง การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจของประเทศใดประเทศหนึ่งจะมีผล
ต่อเศรษฐกิจของอีกหลายประเทศในเวลาอันรวดเร็วและมีผลกระทบรุนแรงและกว้างขวาง   รวมถึง
ประเทศไทย จนทำให้ต้องเผชิญกับความผันผวนทางเศรษฐกิจที่มากขึ้นอย่างไม่เคยประสบมาก่อน
แต่ขณะเดียวกันก็เป็นโอกาสที่จะยกระดับความสามารถของประเทศในการแข่งขันบนเวทีโลก ดังนั้น
จึงต้องมีการกำหนดยทุธศาสตรอ์ย่างเหมาะสมเพือ่ให้เศรษฐกจิไทยสามารถไดรั้บประโยชนจ์ากกระแส
โลกาภิวัตน์อย่างเต็มท่ีและป้องกันวิกฤติการณ์ทางการเงินท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต

ความขาดแคลนบุคลากรในสายอาชีพทางเศรษฐศาสตร์การเงินโดยเฉพาะผู้ท่ีมีความสามารถใน
การเข้าใจกลไกการทำงานของระบบเศรษฐกจิและสามารถเชือ่มโยงข้อมูลทางเศรษฐกจิกับการวิเคราะห์
ทางการเงินด้วยเครื่องมือการวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพ เป็นปัญหาหนึ่งที่ต้องได้รับการตอบสนอง
อย่างเร่งด่วนเพ่ือรองรับการพัฒนาทางเศรษฐกจิของประเทศ
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คณะพัฒนาการเศรษฐกิจเล็งเห็นปัญหาการขาดแคลนบุคลากรท่ีจะตอบสนองการขยายตัว
ของภาคการเงินได้อย่างทันเวลา จึงพัฒนาหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์-
การเงินข้ึนเพ่ือผลิตทรัพยากรบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ วิสัยทัศน์ และคุณธรรมในสาขาเศรษฐศาสตร-์
การเงินซ่ึงยังขาดแคลนอยู่เป็นจำนวนมากโดยมุง่เน้นสร้างความพร้อมให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาให้สามารถ
วิเคราะหส์ถานการณ์ทางเศรษฐกิจและวิเคราะห์ถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อองค์กรธุรกิจทั้งที่อยู่ใน
ภาคการเงินและที ่อยู ่ในภาคการผลิตอื ่น พร้อมทั ้งมีเครื ่องมือเพียงพอที ่จะใช้ในการวิเคราะห์
และปฏิบัติงาน ท่ีต้องการความรู้ความชำนาญทางเศรษฐศาสตรก์ารเงินได้อย่างทันท่วงที

เพื่อให้การเรียนการสอนบรรลุผลสำเร็จดังกล่าว และเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลง
ของตลาดแรงงานที่ต้องการมหาบัณฑิตทางเศรษฐศาสตร์ที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะสาขามากขึ้น
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรก์ารเงิน จึงมุ่งเน้นการศึกษาใน 3 ด้านหลัก คือ
ทฤษฎทีางเศรษฐศาสตร ์ทฤษฏีทางการเงนิ และเครือ่งมือในการวเิคราะห ์วิจัย ทางเศรษฐศาสตร ์เพ่ือให้
มหาบัณฑิตท่ีจบการศึกษา มีความเข้าใจกลไกการทำงานของระบบเศรษฐกจิและสามารถเชือ่มโยงข้อมูล
ทางเศรษฐกจิกับการวิเคราะห์ทางการเงินด้วยเคร่ืองมือการวิเคราะห์ท่ีมีประสิทธิภาพได้เป็นอย่างดี

ท้ังนี ้คณะพฒันาการเศรษฐกจิไดด้ำเนนิการผลติมหาบณัฑติทางดา้นพฒันาการเศรษฐกจิ
และเศรษฐศาสตรธ์รุกจิ มาเปน็ระยะเวลากวา่ 20 ป ีจงึมบีคุลากรทีม่คีณุภาพและประสบการณใ์นสาขา
เศรษฐศาสตร์การเงิน นับว่าคณะฯ มีความพร้อม ความคล่องตัวและมีศักยภาพท่ีจะดำเนินการเรียนการสอน
ในสาขาเศรษฐศาสตรก์ารเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4.2  วัตถปุระสงค์
เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถในการประยกุต์ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเงิน

และมีหลักจริยธรรมในการประกอบอาชีพ เพ่ือไปปฏิบัติงานในสาขาอาชีพต่าง ๆ  ในภาคการเงินและภาคการผลิต
อ่ืนท่ีต้องการความรู้ ความชำนาญ ของบุคลากรทางเศรษฐศาสตรก์ารเงินในระดับสูง

5. คุณสมบติัของผู้เข้าศกึษา
5.1 กรณีนักศึกษาเรียนในเวลาราชการ
       5.1.1เปน็ผูส้ำเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตรหีรือเทยีบเทา่หรอืมวิีทยฐานะทีส่ภาสถาบนั

ผ่อนผันให้เข้าเป็นนักศึกษา ในกรณีที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาเอกชน หรือต่างประเทศ
จะต้องเป็นปริญญาท่ีได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษาหรือสำนักงาน ก.พ.

5.2 กรณีนักศึกษาเรียนนอกเวลาราชการ
    5.2.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าหรือมีวิทยฐานะที่สภาสถาบัน

ผ่อนผันให้เข้าเป็นนักศึกษา ในกรณีที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาเอกชนหรือต่างประเทศ
จะต้องเป็นปริญญาท่ีได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษาหรือสำนักงาน ก.พ.
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       5.2.2 มีประสบการณ์ทำงานหลังจากสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีมาแล้วไม่น้อยกว่า  1ปี
โดยทำงานสาขาวิชาชีพทางเศรษฐศาสตร์การเงินหรือต้องการทำงานในสาขาวิชาชีพทางเศรษฐ-
ศาสตร์การเงิน ทั้งที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการเงิน ตลาดทุนในส่วนตลาดหลักทรัพย์ ตลาดตราสารหนี้
และตลาดอนพัุนธ ์ เชน่ บรษิทัหลกัทรพัย์ บรษิทัจดัการกองทนุ ฯลฯ  และทีเ่กีย่วขอ้งกบัสถาบนัการเงนิ
ได้แก่ ธนาคาร และสถาบันการเงินอื่น ๆ ที่มีบทบาทในการระดมทุนและให้เครดิตรวมถึง หน่วยงาน
ต่างท่ีทำหน้าท่ีในการกำกับดูแลต่าง  ๆเช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลงั หรือบุคลากรของหน่วยงานราชการตา่งๆ  เป็นต้น

       คุณสมบตัขิองผูมี้สทิธิสมคัรเข้าศกึษา อาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม ท้ังนี้
ให้เป็นไปตามประกาศของสถาบนั

6. หลักสูตร
6.1 จำนวนหนว่ยกิต  จำนวนหนว่ยกิต ตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต
6.2 โครงสรา้งหลกัสูตร
     6.2.1 แผน ก. แบบ ก2 เปน็การเรยีนภาคทฤษฎ ี24 หนว่ยกติ ประกอบดว้ยวิชาเสรมิพืน้ฐาน

ไม่นับหน่วยกิต  วิชาพ้ืนฐาน 3 หน่วยกิต  วิชาหลัก 6 หน่วยกิต  วิชาเอก 15 หน่วยกิต วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
และสอบประมวลความรู้

       6.2.2 แผน ข.  เปน็การเรยีนภาคทฤษฎ ี36 หนว่ยกติ ประกอบดว้ยวิชาเสรมิพืน้ฐาน ไมน่บั
หนว่ยกติ  วิชาพืน้ฐาน 3 หนว่ยกติ  วิชาหลกั 6 หนว่ยกติ  วิชาเอก 15 หนว่ยกติ  วิชาเลอืก 9  หนว่ยกติ
วิชาค้นคว้าอิสระ 3 หน่วยกิต  และสอบประมวลความรู้
                      หมวดวชิา                      โครงสรา้งหลกัสตูรแผน ก                 โครงการหลกัสตูร แผน ข
                                                                              (ทำวิทยานิพนธ์)
     1. หมวดวิชาเสรมิพ้ืนฐาน   15 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)    15 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)
     2. หมวดวชิาพืน้ฐาน                                     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. วิทยานพินธ์                                                  12 หน่วยกิต                                            -
                                                                     สอบประมวลความรู้โดยวิธี                สอบประมวลความรู้โดยวิธี
     8. สอบประมวลความรู้                            - สอบข้อเขียน                             - สอบข้อเขียน
                                                                                                                                            - สอบปากเปล่า
                            รวม                                  36 หน่วยกิต                                    36 หน่วยกิต
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6.3 รายวิชา
       6.3.1 หมวดวชิาเสรมิพืน้ฐาน ไม่นับหน่วยกิต
       สพ.4000  พ้ืนฐานสำหรบับัณฑิตศึกษา          3 หนว่ยกติ
       ND.4000  Foundation for Graduate Studies
       ภส. 4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา      3 หนว่ยกติ
       LC  4001 Reading Skills Development in English for Graduate Studies
       ภส. 4002 การพัฒนาทักษะภาษาองักฤษแบบบรูณาการ      3 หนว่ยกติ
       LC  4002 Integrated English Language Skills Development
       ภส. 4011 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ      3 หนว่ยกติ

         สำหรับบัณฑิตศึกษา
       LC 4011  Remedial Reading Skills Development in English

         for Graduate Studies
       ภส. 4012 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ      3 หนว่ยกติ
       LC 4012  Remedial Integrated English Language Skills Development
       ศก. 4010  บญัชแีละการวเิคราะหง์บการเงนิ          1 หนว่ยกติ
       FE. 4010  Accounting and Financial Statement Analysis
       ศก. 4020  คณิตศาสตรส์ำหรับนักเศรษฐศาสตรก์ารเงิน          1 หนว่ยกติ
       FE. 4020  Mathematics for Financial Economists
       ศก. 4030  จริยธรรมสำหรับนักเศรษฐศาสตรก์ารเงิน          1 หนว่ยกติ
       FE. 4030  Ethics for Financial Economists

     หนว่ยกติทีไ่ดจ้ากการศกึษาวชิาในหมวดวชิาเสรมิพืน้ฐาน ไมถื่อเปน็สว่นหนึง่ของหนว่ยกติ
ตามข้อกำหนดการศึกษาในข้อ 6.1 การยกเว้นไม่ต้องเรียนวิชาในหมวดวิชาเสริมพื้นฐาน กระทำได้
ตามข้อกำหนดท่ีระบุไว้เก่ียวกับวิชาน้ัน ๆ  หรือให้เป็นไปตามประกาศของสถาบนั

       6.3.2  หมวดวชิาพืน้ฐาน         3 หนว่ยกิต
 (กำหนดใหเ้รียน 3 หน่วยกิตในแผน ก. และแผน ข.)

       ศก. 5010  เศรษฐมติิ          3 หนว่ยกติ
       FE. 5010  Econometrics
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       6.3.3 หมวดวชิาหลกั         6 หนว่ยกิต
(กำหนดใหเ้รยีน 6 หนว่ยกติ ในแผน ก. และ แผน ข.)

       ศก.6010  จุลเศรษฐศาสตรป์ระยุกต์          3 หนว่ยกติ
       FE.6010  Applied Microeconomics
       ศก.6020  มหเศรษฐศาสตรป์ระยุกต์          3 หนว่ยกติ
       FE.6020  Applied Macroeconomics

       6.3.4 หมวดวชิาเอก       15 หนว่ยกิต
(กำหนดใหเ้รยีน 15 หนว่ยกติ ในแผน ก และแผน ข)

       ศก.7010  เศรษฐกจิและระบบการเงนิ          3 หนว่ยกติ
       EC.7010  Economy and Financial System
       ศก.7020  การเงนิธรุกจิ          3 หนว่ยกติ
       FE.7020  Corporate Finance
       ศก.7030  ทฤษฏีการกำหนดราคาสนิทรัพย์          3 หนว่ยกติ
       FE.7030  Asset Pricing Theory
       ศก.7040  ทฤษฏีกลุ่มหลักทรัพย์          3 หนว่ยกติ
       FE.7040  Portfolio Theory
       ศก.7050  การสรา้งแบบจำลองทางการเงนิ          3 หนว่ยกติ
       FE.7050  Financial Modeling

       6.3.5 หมวดวชิาเลอืกท่ัวไป         9 หนว่ยกิต
(กำหนดใหเ้รยีน 9 หนว่ยกติ ในแผน ข.)

       นักศึกษาสามารถเลอืกเรียนวิชาเลือกจากรายวชิาต่างๆ หรือจะเลือกจากหลักสูตรอ่ืน แต่ท้ังน้ี
ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณบดี

       ศก.7110  เศรษฐศาสตรน์โยบายการเงนิ          3 หนว่ยกติ
       FE.7110  Economics of Monetary Policy
       ศก.7120  ตลาดการเงนิระหวา่งประเทศ          3 หนว่ยกติ
       FE.7120  International Financial Markets
       ศก.7130  นวัตกรรมทางการเงนิ          3 หนว่ยกติ
       FE.7130  Financial Innovations
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       ศก.7140  ทฤษฏีการกำหนดราคาสนิทรัพย์ข้ันสูง          3 หนว่ยกติ
       FE.7140  Advanced Asset Pricing Theory
       ศก.7150  อนพัุนธท์างการเงนิ          3 หนว่ยกติ
       FE.7150  Financial Derivatives
       ศก.7160  การพยากรณท์างการเงนิ          3 หนว่ยกติ
       FE.7160  Financial Forecasting
       ศก.7170  การวิจัยทางเศรษฐศาสตรก์ารเงนิ          3 หนว่ยกติ
       FE.7170  Research in Financial Economics
       ศก.7180  เศรษฐมติิทางการเงนิขัน้สงู          3 หนว่ยกติ
       FE.7180  Advanced Financial Econometrics

       6.3.6 วิชาการคน้ควา้อสิระ         3 หนว่ยกิต
 (กำหนดใหเ้รยีน 3 หนว่ยกติ ใน แผน ข.)

       ศก.9000  การคน้ควา้อิสระ          3 หนว่ยกติ
       FE.9000  Independent Study

       6.3.7 วิชาการศกึษาตามแนวแนะ
       ศก.8800-8900  การศกึษาตามแนวแนะ      1-3 หนว่ยกติ
       FE.8800-8900  Directed Study

       6.3.8 วิทยานพินธ์
       ศก.9004  วิทยานพินธ์        12 หนว่ยกติ
       FE.9004  Thesis

7. คำอธิบายรายวิชา
หมวดวชิาเสรมิพ้ืนฐาน

สพ.4000  พ้ืนฐานสำหรบับัณฑิตศึกษา                         3 หน่วยกิต
ND.4000  Foundation for Graduate Studies

แนะนำการเมืองและการปกครองไทย เศรษฐกิจไทย ธุรกิจไทย สังคมไทย จริยธรรมของนักบริหาร
จริยธรรมทางวิชาการ  การพัฒนาบุคลิกภาพ  สุขภาพกาย  สุขภาพจิต  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร  การเขียนรายงานทางวชิาการ และเศรษฐกจิพอเพียงกับการพัฒนา
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ภส. 4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา 3 หนว่ยกิต
LC 4001 Reading Skills Development in English for Graduate Studies

สร้างเสริมความรู้พ้ืนฐานด้านไวยากรณท่ี์จำเป็นสำหรับการพัฒนาทักษะการอ่าน เช่น การศึกษา
ประเภทของประโยค การหาแกนหลักและส่วนขยายของประโยค  เพื่อนำไปสู่การเรียนรู้และพัฒนา
ทักษะการอ่านงานเขียนทางวิชาการ เช่น ตำรา บทความวิชาการ โดยเน้นการพัฒนาทักษะการอ่าน
เพื่อจับใจความสำคัญ เพื่อหาข้อสรุป การตีความประโยค การเดาความหมายของคำศัพท์จากบริบท
การอ่านแบบข้ามเพื่อหาข้อมูลเฉพาะ การหาความสัมพันธ์ของประโยค  และย่อหน้าในงานเขียน
และการอา่นเชงิวิเคราะห์

ภส. 4002  การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ 3 หนว่ยกิต
LC 4002  Integrated English Language Skills Development

เนื ้อหาและกิจกรรมเน้นการบูรณาการทักษะทั้ง 4 ทักษะ คือ การฟัง การพูด การอ่าน
และการเขยีนเชิงวิชาการเบือ้งต้น

ภส. 4011  การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา 3 หนว่ยกิต
LC 4011  Remedial Reading Skills Development in English for Graduate Studies

ฝึกทักษะและกลยุทธการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการท่ีนักศึกษาได้ศึกษามาก่อนแล้วในวิชา ภส.
4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา เพิ่มเติม ทั้งนี้นักศึกษาจะได้รับ
การฝึกฝนในลักษณะเฉพาะบคุคลมากข้ึน

ภส. 4012  การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ 3 หนว่ยกิต
LC 4012  Remedial Integrated English Language Skills Development

ฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเพิ่มเติมและซ่อมเสริมทักษะดังกล่าวสำหรับ
นักศึกษาที่ยังบกพร่องในการเรียนวิชา ภส. 4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
เพื่อปรับปรุงความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ด้วยการสอนและฝึกในลักษณะ
เฉพาะบุคคล

ศก.4010 บัญชีและการวิเคราะห์งบการเงนิ                                                                                        1  หน่วยกิต
FE.4010 Accounting and Financial Statement Analysis

ศึกษาถึงโครงสร้างทางบัญชี หลักการจัดทำรายงานทางการเงิน  และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูล
ทางบัญชีท่ีปรากฏในงบการเงินต่าง  ๆการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน อัตราส่วนทางการเงิน  สถานะทางการเงิน
ของกิจการตลอดจนการแปลความหมายเพือ่ใช้ในการวิเคราะห์ผลการดำเนินการและตัดสินใจทางการเงิน
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ศก.4020 คณิตศาสตรส์ำหรบันักเศรษฐศาสตรก์ารเงิน                                                        1  หน่วยกิต
FE.4020 Mathematics for Financial Economists

ศึกษาถึงหลักการและเครือ่งมือทางคณิตศาสตร์ในการวิเคราะห์ทางการเงนิ โดยเฉพาะเครือ่งมือ
ทางสถิติแคลคูลัส สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย อนุกรมเทเลอร์ เมทริกซ์ รวมถึงการคำนวณดอกเบ้ียประเภทต่าง ๆ
ท่ีจะเปน็พ้ืนฐานในการวเิคราะหแ์ละแกปั้ญหาในทางเศรษฐศาสตรก์ารเงนิ

ศก.4030 จริยธรรมสำหรับนักเศรษฐศาสตรก์ารเงิน                         1 หน่วยกิต
FE.4030 Ethics for Financial Economists

ศึกษาถึงหลักจริยธรรม จรรยาบรรณ กฎหมายและระเบยีบวิธีปฏิบัติ ท่ีเก่ียวข้องกับการประกอบ
วิชาชีพในสาขาเศรษฐศาสตร์การเงิน ตลอดจนบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่ควบคุมและกำกับดูแล
รวมถึงการสร้างสำนึกของความรับผิดชอบท่ีมีต่อวิชาชีพและองค์การ

หมวดวชิาพืน้ฐาน
ศก.5010 เศรษฐมิติ                                                                                                                        3  หน่วยกิต
FE.5010 Econometrics

ศึกษาตัวแบบทางเศรษฐมิติเบ้ืองต้น และการทดสอบสมมติฐานทางเศรษฐมิติ การทดสอบตัวแบบ
ท่ีแตกต่างไปจากตัวแบบมาตรฐาน การประยุกต์ตัวแบบทางเศรษฐมิติในการวิเคราะห์ข้อมูลและพยากรณ์แนวโน้ม
ตัวแปรทางเศรษฐกจิและการเงนิ รวมถึงวิธีการประมาณคา่ในรูปแบบต่าง ๆ  เช่น การประมาณคา่สมการ-
ถดถอย แบบสมการเชิงเด่ียว สมการเชิงซ้อน ตัวแบบ Logit Probit Generalized Least Square และระบบสมการ  เป็นต้น

หมวดวิชาหลัก
ศก.6010 จุลเศรษฐศาสตรป์ระยุกต์                                                                                        3  หน่วยกิต
FE.6010 Applied Microeconomics

ประยุกต์ทฤษฎี แนวคิด และหลักวิชาเศรษฐศาสตร์จุลภาคเพ่ือนำไปใช้วิเคราะห์ปัญหาทางเศรษฐกิจ
ท่ีเกิดข้ึนของหน่วยเศรษฐกิจต่าง ๆ ในระบบเศรษฐกิจ ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากร
พฤติกรรมของผู้บริโภค พฤติกรรมของผู้ผลิต อุปสงค์และอุปทานต่อสินค้าทฤษฎีการผลิตและต้นทุนการผลิต
ตลอดจนศึกษาถึงปัญหาท่ัวไปทางเศรษฐกิจและการเงิน
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ศก.6020 มหเศรษฐศาสตรป์ระยุกต์                                                                                        3  หน่วยกิต
FE.6020 Applied Macroeconomics

ประยุกต์ทฤษฎ ีแนวคดิ และตัวช้ีเศรษฐศาสตรม์หภาค เช่น การผลิต การจา้งงาน รายได ้รายจ่าย
และระดับราคาสินค้า เพื่อการวิเคราะห์เศรษฐกิจมหภาค และตัดสินใจทางการเงิน ผลกระทบต่อภาค
เศรษฐกจิตา่ง ๆ และระบบเศรษฐกจิโดยสว่นรวม วิเคราะหแ์นวคดิและผลกระทบของนโยบายการเงนิ
การคลังที่มีต่อการผลิต การจ้างงาน รายได้และรายจ่ายของประเทศ รวมถึงการพยากรณ์เศรษฐกิจ
ในระดับมหภาค และการกำหนดนโยบายเศรษฐกจิมหภาคท่ีมีผลต่อธุรกิจ

หมวดวชิาเอก
ศก.7010 เศรษฐกิจและระบบการเงนิ                                                                                        3  หน่วยกิต
EC.7010 Economy and Financial System

ศึกษาภาพรวมของเศรษฐกิจ ระบบการเงิน ตลอดจนตลาดและสถาบันการเงินทั้งภายใน
และต่างประเทศ กลไกการทำงานของระบบการเงนิท่ีสัมพันธ์กับระบบเศรษฐกจิโครงสร้างอัตราดอกเบ้ีย
ทฤษฎีการลงทุนทางการเงิน การกำหนดอัตราแลกเปลี่ยน บทบาทของสถาบันการเงินประเภทต่าง ๆ
ในการระดมทุนและการใช้เงินทุน การกำกับดูแลสถาบันการเงิน การวิเคราะห์ผลของการใช้นโยบาย
การเงินต่อระบบเศรษฐกิจ และนโยบายเกี่ยวกับการบริหาร การควบคุมและการส่งเสริมตลาดการเงิน
ตลาดทุน และสินเช่ือ รวมถึงความเช่ือมโยงกับสถาบันการเงินระหว่างประเทศ

ศก.7020 การเงินธุรกิจ                                                                                                                        3  หน่วยกิต
FE.7020 Corporate Finance

ศึกษาทฤษฎีและแนวทางการประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางการเงินสมัยใหม่เพื่อการประเมินมูลค่า
กำหนดนโยบาย และตดัสนิใจทางการเงนิขององคก์าร โดยครอบคลมุกจิกรรมทางธรุกจิดา้นการลงทนุ
การจัดหาแหล่งเงินทุน และการดำเนนิงาน ท่ีมีความสอดคลอ้งกับสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ เพ่ือเป้าหมาย
ในการสร้างมูลค่าสูงสุดให้แก่ธุรกิจ

ศก.7030 ทฤษฎีการกำหนดราคาสนิทรัพย์                                                                                        3  หน่วยกิต
FE.7030 Asset Pricing Theory

ศึกษาทฤษฎทีางเศรษฐศาสตรท่ี์เป็นพ้ืนฐานของการกำหนดราคาสนิทรัพย์ การตดัสินใจภายใต้
ความไม่แน่นอนและความเสีย่ง Fisher separation การกำหนดราคาตามแนวคดิ Arrow-Debreu แนวคิด no
arbitrage ในการกำหนดราคาสินทรัพย์ รวมถึงแบบจำลองที่ใช้กำหนดราคาสินทรัพย์ทางการเงิน
ท้ังตราสารหน้ี ตราสารทุน และตราสารอนพัุนธ์
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ศก.7040 ทฤษฎีกลุ่มหลักทรัพย์                                                                                                        3  หน่วยกิต
FE.7040 Portfolio Theory

ศึกษาหลักการจัดสรรการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ ทฤษฎีกลุ่มหลักทรัพย์สมัยใหม่
กลยุทธ์การบริหารกลุ่มหลักทรัพย์และการกระจายความเสีย่ง การจัดกลุ่มหลักทรัพย์โดยใช้ตัวแบบต่างๆ
การวิเคราะห์และจัดการความเสี่ยงของกลุ่มหลักทรัพย์ การประเมินผลการบริหารกลุ่มหลักทรัพย์
รวมถึงการบริหารกลุ่มหลักทรัพย์ของสถาบันการเงิน และการจัดสรรสินทรัพย์แบบพลวัต

ศก.7050 การสร้างแบบจำลองทางการเงนิ                                                                                        3  หน่วยกิต
FE.7050 Financial Modeling

ศึกษาประเภทของแบบจำลอง วัตถุประสงค์ของสร้างแบบจำลองและการพัฒนาแบบจำลองทางการเงิน
เพื่อการใช้ในการพยากรณ์ทางเศรษฐศาสตร์ การเงิน การลงทุน ความเสี่ยง และการประเมินมูลค่า
หลักทรัพย์ต่าง ๆ  โดยครอบคลุมข้ันตอนการสร้างแบบจำลอง การจำลองเหตุการณ์  การวิเคราะห์ผลการจำลอง
การตรวจตัวแบบจำลอง กรณีศึกษา ตลอดจนเคร่ืองมือท่ีจำเป็นในการวิเคราะห์  และการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
ต่าง ๆ   ในการสรา้งแบบจำลอง

หมวดวิชาเลือก
ศก.7110 เศรษฐศาสตรน์โยบายการเงนิ                                                                                        3  หน่วยกิต
FE.7110 Economics of Monetary Policy

ศึกษาแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ในการใช้เคร่ืองมือทางการเงิน  หลักการและกรอบของนโยบายการเงิน
เพ่ือบรรลุเป้าหมายทางเศรษฐกจิ ผลกระทบของนโยบายการเงนิต่อตลาดการเงนิและตอ่ระบบเศรษฐกจิ
การใช้นโยบายการเงินเพื่อควบคุมปริมาณเงินทั้งจากแหล่งเงินทุนภายในประเทศและจากต่างประเทศ
ประสิทธิภาพและข้อจำกัดในการใช้นโยบายและมาตรการทางการเงิน ทั้งของประเทศกำลังพัฒนา
และประเทศทีพั่ฒนาแล้ว

ศก.7120 ตลาดการเงนิระหวา่งประเทศ                        3  หน่วยกิต
FE.7120 International Financial Markets

ศึกษาถึงตลาดการเงินระหว่างประเทศ การบูรณาการของตลาดการเงินระหว่างประเทศ
กองทุนการเงินระหว่างประเทศ และสภาพแวดล้อมทางการเงินระหว่างประเทศรวมถึงทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์
ท่ีเกีย่วข้องกบัอัตราแลกเปลีย่น ปัจจยัต่าง ๆ  ท่ีมีผลกระทบตอ่การกำหนดอตัราแลกเปลีย่น การพยากรณ์
การเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนความเส่ียงและการบริหารความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน



หลักสตูรเศรษฐศาสตรมหาบณัฑติ  สาขาวชิาเศรษฐศาสตรก์ารเงนิ      211

ศก.7130 นวัตกรรมทางการเงนิ                                                                                                        3  หน่วยกิต
FE.7130 Financial Innovations

ศึกษาถึงนวัตกรรมทางการเงินท้ังในด้านแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์  กระบวนการเทคโนโลยี
และเครือ่งมอืทางการเงนิชนดิใหม ่ๆ ทีเ่กดิขึน้ ในตลาดเงนิ ตลาดทนุ ตลอดจนตลาดอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง
เพ่ือประโยชน์ในการจดัหาเงินทุน การลงทุน และเพ่ือป้องกันความเสีย่งในการลงทนุได้อย่างเหมาะสม

ศก.7140 ทฤษฎีการกำหนดราคาสินทรัพย์ขั้นสูง                                                                              3  หน่วยกิต
FE.7140 Advanced Asset Pricing Theory

ศึกษาทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องกับการกำหนดราคาสินทรัพย์ในเชิงลึก  การพัฒนาแบบจำลอง
ท่ีใช้กำหนดราคาสินทรัพย์ทางการเงินในแบบ Discrete และ Continuous-time ภายใต้สมมติฐานแบบต่าง ๆ
โดยเน้นการศกึษาแบบจำลองตา่ง ๆ  ในภาคขยาย เช่น Consumption-based asset pricing model, Merton's
inter-temporal CAPM, และการใช้แนวคิด Risk-neutral valuation ซึ่งเป็นพื้นฐานในการกำหนดราคา
ตราสารอนุพันธ์ต่าง ๆ

ศก.7150 อนุพันธ์ทางการเงนิ                                                                                                        3  หน่วยกิต
FE.7150 Financial Derivatives

ศึกษาอนุพันธ์ทางการเงินประเภทต่าง ๆ ตลาดอนุพันธ์ทางการเงิน รวมถึงทฤษฎีเกี่ยวกับ
การประเมินราคาและความเส่ียงของตราสารอนุพันธ์ประเภทต่าง ๆ  ท่ีข้ึนกับสินทรัพย์อ้างอิง  ท้ังท่ีเป็นหุ้นสามัญ
 สนิคา้โภคภณัฑ ์ อัตราดอกเบีย้ ดชันหีลักทรพัย์ อัตราแลกเปลีย่น และสนิทรพัย์อ้างองิอืน่ ๆ โดยเนน้
การพัฒนาการของอนพัุนธ์ทางการเงนิ และการประยกุต์ใช้งาน

ศก.7160 การพยากรณ์ทางการเงิน                                                                                                        3  หน่วยกิต
FE.7160 Financial Forecasting

ประยุกต์เคร่ืองมือเชิงปริมาณประเภทต่าง ๆ  ในการพยากรณ์แนวโน้มของข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์
และการเงนิ การพยากรณค์วามเส่ียงทางการเงนิและความผนัผวนของเศรษฐกจิมหภาค ศึกษาการตคีวาม
ตัวเลขการพยากรณ์ในลักษณะต่าง ๆ รวมถึงแนวทางในการเปรียบเทียบและประเมินความแม่นยำ
ของผลการพยากรณ์โดยตัวแบบ  ต่าง ๆ

ศก.7170 การวิจัยทางเศรษฐศาสตรก์ารเงิน                                                                                        3  หน่วยกิต
FE.7170 Research in Financial Economics

ศึกษากระบวนการในการทำวจัิยทางเศรษฐศาสตรก์ารเงิน ประเด็นต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวข้องกับการวิจัย
เชิงประจักษ์ทางการเงินในปัจจุบัน รวมถึงลักษณะของข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง การจัดทำข้อมูล และเคร่ืองมือท่ีใช้
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ในการวิเคราะห์ โดยครอบคลุมประเภทของงานวิจัยเชิงประจักษ์ต่าง ๆ  เช่น ประสิทธิภาพตลาดทุนและความสามารถ
ในการพยากรณ์ ผลตอบแทนของการลงทุน การวิเคราะห์เหตุการณ์ (Event Study) การเงินเชิงพฤติกรรม  เป็นต้น

ศก.7180 เศรษฐมติิทางการเงนิข้ันสูง                                                                                        3  หน่วยกิต
FE.7180 Advanced Financial Econometrics

ศึกษาวิธีการทางเศรษฐมติิข้ันสูง ปัญหาและเทคนคิการเลือกตัวแบบ วิธีการตรวจสอบและแกไ้ข
ปัญหาทางสถิติกรณีท่ีไม่เป็นไปตามข้อสมมติพ้ืนฐานเชิงเส้นตรง Maximum Likelihood Estimators, General
Method of Moment, Cointegration, unit roots, Vector Auto Regression และการวิเคราะห์ Panel Data เป็นต้น
รวมถึงศึกษาการประยุกต์ใช้เศรษฐมิติกับแบบจำลองทางเศรษฐศาสตรก์ารเงินท่ีมีความซับซ้อนอ่ืน ๆ

การศึกษาตามแนวแนะ
ศก.8800-8900 การศึกษาตามแนวแนะ                                                                                    1-3  หน่วยกิต
FE.8800-8900 Directed Study

การศึกษาในหวัข้อเฉพาะทางเศรษฐศาสตรก์ารเงนิ ท่ีเก่ียวเน่ืองกับหลักสูตร และเปน็ประโยชน์
ต่อการศึกษาวิจัย

วิชาคน้ควา้อสิระ
ศก.9000 การค้นคว้าอิสระ                                                                                                        3  หน่วยกิต
FE.9000 Independent Study

นักศึกษาเสนอผลงานวิจัยหรืองานค้นคว้าทางเศรษฐศาสตร์การเงินภายใต้คำแนะนำและการควบคุม
ของอาจารย์ โดยเน้นนักศึกษานำความรู้ทางเศรษฐศาสตร์การเงิน และระเบียบวิธีวิจัยมาประยุกต์
ใช้กับงานวิจัย หรืองานค้นคว้า อีกท้ังมีความสามารถทีจ่ะเสนอผลงานไดเ้ป็นอย่างดี

วิทยานิพนธ์
ศก.9004 วิทยานิพนธ์                                                                                                                      12  หน่วยกิต
FE.9004 Thesis

เทียบเป็นรายวิชาไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา
บุพวิชา ศก.5010  ศก.6010  ศก.6020
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หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรเ์พ่ือการบริหาร
หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2554

1. ช่ือหลักสูตร
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เพ่ือการบริหาร
 Master of Economics  Program in Executive Economics

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา
เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต (เศรษฐศาสตร์เพ่ือการบริหาร)
Master of Economics (Executive Economics)
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์เพ่ือการบริหาร)
M.Econ. (Executive Economics)

3. วิชาเอกหรือความเช่ียวชาญเฉพาะหลกัสูตร
ไม่มี

4. จำนวนหนว่ยกิตทีเ่รียนตลอดหลกัสตูร
36   หน่วยกิต

5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ หลักสูตรปริญญาโท ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
5.2 ภาษาท่ีใช้ ภาษาไทย
5.3 การรบัเขา้ศกึษา รับเฉพาะนกัศกึษาไทย หากนกัศกึษาตา่งชาตมิคีวามรูภ้าษาไทยกส็ามารถ

สมัครเข้าศึกษาได้
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบนัท่ีจัดการเรียนการสอนโดยตรง

แต่มีความร่วมมือทางด้านวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาท้ังภายในและต่างประเทศ
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

6. สถานภาพของหลกัสูตรและการพจิารณาอนมัุติ/เห็นชอบหลกัสูตร
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 เปิดสอนภาคการศกึษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2554
คณะกรรมการสภาวชิาการอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรในการประชมุ คร้ังท่ี 4/2554  เม่ือวันท่ี 14

กันยายน 2554
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สภาสถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์อนมุติั/เหน็ชอบหลกัสตูรในการประชมุ ครัง้ที ่9/2554
เม่ือวันท 26 กันยายน 2554

7. ความพร้อมในการเผยแพรห่ลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน
ปีการศึกษา 2554

8. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดห้ลังจบการศึกษา
1.  นักบริหารท่ีปฏิบัติงานในภาครฐัและเอกชน
2.  ครู อาจารย์ นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตรห์รือสังคมศาสตร์
3.  บุคลากรในหน่วยงานราชการหรือสถานประกอบการทีมี่การใช้ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์
4.  ผู้ประกอบการและเจา้ของกิจการ
5.  อาชีพอิสระอ่ืนๆ

9. ปรัชญา/วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
9.1 ปรัชญาของหลักสูตร

มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นนักบริหารที่มีความรู้ความเข้าใจสภาพทางเศรษฐกิจสามารถใช้
องคค์วามรู้ทางเศรษฐศาสตร์ในการบริหารงานอย่างมีคุณธรรม ถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือประโยชน์
สังคมและประเทศชาติ

9.2 วัตถปุระสงค์
9.2.1 สรา้งหลกัสตูรทีใ่หค้วามรูท้างเศรษฐศาสตรท์ีจ่ำเปน็สำหรบัผูม้อีาชพีนกับรหิาร

ท้ังในภาครัฐและเอกชน  รวมถึงเจ้าของกิจการ  เพ่ือเพ่ิมมิติทางเศรษฐศาสตรใ์นการตัดสินใจ
9.2.2 สร้างผู้บริหารที่เข้าใจสภาวะทางเศรษฐกิจ นโยบายเศรษฐกิจ และวิธีคิดอย่าง

เศรษฐศาสตร์
9.2.3 สร้างหลักสูตรที่เน้นประยุกต์แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์เพื่อการใช้งานในภาค

ปฏิบัติมากกว่าการมุ่งเน้นศึกษาทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์

10. ระบบการจัดการศึกษา
เปน็การศกึษาระบบทวภิาค ปกีารศกึษาหนึง่ๆ แบง่ออกเปน็ 2 ภาคการศกึษาปกต ิโดยหนึง่ภาค

ปกตมิรีะยะเวลาการศกึษาไมน่อ้ยกวา่ 15 สปัดาห ์และอาจเปดิการศกึษาภาคฤดรู้อนทีก่ำหนดระยะเวลา
และจำนวนหน่วยกิต เทียบเคียงได้กับภาคการศึกษาภาคปกติ
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11. การดำเนนิการหลกัสูตร
11.1 วัน-เวลาในการดำเนนิการเรยีนการสอน

ภาคการศึกษาท่ี 1 เดือนสิงหาคมถึงเดือนธันวาคม
ภาคการศึกษาท่ี 2 เดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม
ภาคฤดูร้อน เดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม

11.2 คุณสมบติัของผู้เข้าศกึษา
กรณีนักศึกษาเรียนในเวลาราชการ
      เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือมีวิทยฐานะท่ีสภาสถาบัน

ผ่อนผันให้เข้าเป็นนักศึกษา ในกรณีที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาเอกชนหรือต่างประเทศ
จะต้องเป็นปริญญาที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือสำนักงาน ก.พ.

กรณีนักศึกษาเรียนนอกเวลาราชการ
      1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าหรือมีวิทยฐานะท่ีสภาสถาบัน

ผ่อนผันให้เข้าเป็นนักศึกษา ในกรณีที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาเอกชนหรือต่างประเทศ
จะต้องเป็นปริญญาที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือสำนักงาน ก.พ.

      2. อายุ 30 ปีขึ ้นไปและมีประสบการณ์ทำงานหลังจากสำเรจ็การศึกษาในระดับ
ปรญิญาตรมีาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 4  ป ีโดยปฏบิตังิานในตำแหนง่หวัหนา้กลุม่งาน ผู้จดัการ หรือผู้บรหิาร
ระดับกลาง ในหน่วยงานภาครฐัและเอกชน หรือเจ้าของกิจการ

12. โครงสรา้งหลกัสูตร
12.1 จำนวนหนว่ยกิต

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต
12.1โครงสร้างหรือองค์ประกอบของหลักสูตร

                  หมวดวิชา          โครงสรา้งหลกัสตูร            โครงสรา้งหลกัสตูร
   แผน ก. (2) ทำวทิยานพินธ์       แผน ข. ไม่ทำวิทยานพินธ์

 1. หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน   9 หน่วยกิต (ไมนั่บหนว่ยกิต)              9 หน่วยกิต (ไมนั่บหนว่ยกิต)
 2. หมวดวิชาพ้ืนฐาน 6 หน่วยกิต     6 หนว่ยกติ
 3. หมวดวิชาหลัก 9 หน่วยกิต     9 หนว่ยกติ
 4. หมวดวิชาเอก 9 หน่วยกิต   18 หน่วยกิต
 5. วิชาการค้นคว้าอิสระ          -     3 หนว่ยกติ
 6. วิทยานิพนธ์               12 หนว่ยกติ              -
 7. สอบประมวลความรู้             สอบคณุสมบตัิ  สอบคุณสมบัติ

 สอบปากเปล่า
รวม               36 หนว่ยกติ   36 หน่วยกิต
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12.3 รายวิชา
ก. หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)
สพ.4000 พ้ืนฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา 3 หน่วยกิต
ND.4000 Foundation for Graduate Studies
ภส.4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา   3  หน่วยกติ
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

หน่วยกิตท่ีได้จากการศึกษาวิชาในหมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน ไม่ถือเป็นส่วนหน่ึงของหน่วยกิตตาม
ข้อกำหนดการศกึษาในขอ้ 3.1.1 การยกเวน้ไมต้่องเรยีนวิชาในหมวดวชิาเสรมิพ้ืนฐานกระทำไดต้ามขอ้
กำหนดท่ีระบุไว้เก่ียวกับวิชาน้ัน ๆ  หรือให้เป็นไปตามประกาศของสถาบนั

ข. หมวดวชิาพืน้ฐาน (6  หนว่ยกิต)
ศบ.5010 เคร่ืองช้ีภาวะเศรษฐกจิ 3  หน่วยกิต
EX.5010 Economic Indicators
ศบ.5020 การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจ 3  หน่วยกิต
EX.5020 Data Analysis for Executive Decision

ค. หมวดวชิาหลกั (9 หนว่ยกิต)
ศบ.6010 การวิเคราะห์เศรษฐกิจแบบเปิด 3  หน่วยกิต
EX.6010 Analysis of Opened Economy
ศบ.6020 เศรษฐศาสตร์เพ่ือการบริหาร 3  หน่วยกิต
EX.6020 Managerial  Economics
ศบ.6030 กลยุทธ์องค์การ 3  หน่วยกิต
EX.6030 Corporate  Strategies
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ง. หมวดวชิาเอก (18 หนว่ยกิต)
มีวิชาเอกเดยีว คือ เศรษฐศาสตรเ์พือ่การบรหิาร (กำหนดใหเ้รยีนวชิาใดกไ็ดใ้นหมวด

วิชาเอก จำนวน 9 หนว่ยกติ ในแผน ก.(2) และ เรยีน 18 หนว่ยกติ 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 เศรษฐกิจโลกาภิวัตน์ 3  หน่วยกิต
EX.7030 Economics of Globalization
ศบ.7040 นวัตกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์         3  หนว่ยกติ
EX.7040 Innovation and Creative Economy
ศบ.7050 ทรัพยากรมนุษย์เพ่ือศักยภาพการแข่งขัน 3  หน่วยกิต
EX.7050 Human Resource for Competition
ศบ.7060 การเงินและการวิเคราะห์ความเส่ียง 3  หน่วยกิต
EX.7060 Risk Analysis and Finance
ศบ.8800-8900 การศึกษาตามแนวแนะ 1-3 หน่วยกิต
EX.8800-8900 Directed Study

หมายเหตุ : นักศึกษาแผน ข สามารถเลือกเรียนวิชาในหลักสูตรอ่ืนของคณะพัฒนาการเศรษฐกจิ
เพ่ือใช้เป็นวิชาเอกได้ ซ่ึงต้องเรียนให้ครบ 18 หน่วยกิต โดยได้รับอนุมัติจากคณบดี

จ. วิชาการคน้ควา้อสิระ (3 หนว่ยกิต )(กำหนดใหเ้รยีน 3 หนว่ยกติ ใน แผน ข.)
ศบ.9000 การค้นคว้าอิสระ 3 หน่วยกิต
EX.9000 Independent Study

ฉ. วิทยานิพนธ์
ศบ.9004 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
EX.9004 Thesis
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13.5 คำอธิบายรายวิชา
หมวดวชิาเสรมิพ้ืนฐาน
สพ.4000 พ้ืนฐานสำหรบับัณฑิตศึกษา 3 หนว่ยกิต
ND.4000 Foundation for Graduate Studies

แนะนำการเมืองและการปกครองไทย เศรษฐกิจไทย ธุรกิจไทย สังคมไทย จริยธรรมของนักบริหาร
จริยธรรมทางวิชาการ การพัฒนาบุคลิกภาพ  สุขภาพกาย  สุขภาพจิต รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร  การเขียนรายงานทางวชิาการ และเศรษฐกจิพอเพียงกับการพัฒนา

ภส.4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา 3  หนว่ยกิต
LC 4001 Reading Skills Development in English for Graduate Studies

สร้างเสริมความรู้พ้ืนฐานด้านไวยากรณท่ี์จำเป็นสำหรับการพัฒนาทักษะการอ่าน เช่น การศึกษา
ประเภทของประโยค การหาแกนหลักและส่วนขยายของประโยคเพือ่นำไปสู่การเรียนรู้และพัฒนาทักษะ
การอา่นงานเขยีนทางวชิาการ เชน่ ตำรา บทความวชิาการ โดยเนน้การพฒันาทกัษะการอา่นเพือ่จบัใจ
ความสำคัญเพ่ือหาข้อสรุป การตีความประโยค การเดาความหมายของคำศพัท์จากบริบท การอ่านแบบข้าม
เพ่ือหาขอ้มูลเฉพาะ การหาความสมัพันธข์องประโยคและยอ่หน้าในงานเขยีนและการอา่นเชงิวิเคราะห์

ภส.4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ 3  หนว่ยกิต
LC 4002 Integrated English Language Skills Development

เนือ้หาและกิจกรรมเน้นการบูรณาการทักษะท้ัง 4 ทักษะ คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
เชิงวิชาการเบือ้งต้น

ภส.4011 การซ่อมเสริมพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา 3  หนว่ยกิต
LC.4011 Remedial Reading Skills Development in English for Graduate Studies

ฝึกทักษะและกลยุทธ์การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการที่นักศึกษาได้ศึกษามากาอนแล้วในวิชา
ภส.4001 การพฒันาทกัษะการอา่นภาษาองักฤษสำหรบับณัฑติศกึษาเพิม่เตมิ ท้ังนีนั้กศกึษาจะไดรั้บการ
ฝึกฝนในลักษณะเฉพาะบคุคลเพ่ิมข้ึน

ภส.4012 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ 3  หนว่ยกิต
LC 4012 Remedial Integrated English Language Skills Development

ฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเพิ่มเติมและซ่อมเสริมทักษะดังกล่าวสำหรับ
นักศึกษาท่ียังบกพร่องในการเรียนวิชา ภส.4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการเพ่ือปรับปรุง
ความสามารถในการใชภ้าษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร ด้วยการสอนและฝึกในลักษณะเฉพาะบคุคล
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หมวดวชิาพืน้ฐาน
ศบ.5010 เคร่ืองช้ีภาวะเศรษฐกจิ 3 หนว่ยกิต
EX.5010 Economic Indicators

ทักษะและความรูท่ี้จำเป็นในการทำความเขา้ใจเก่ียวกับโครงสร้างเศรษฐกจิศึกษาท่ีมาและความ
หมายของตัวแปร หรือดัชนีต่างๆทางเศรษฐกิจ และสามารถนำไปวิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน
รวมถึงการคาดการณ์แนวโน้มของเศรษฐกิจ

ศบ.5020 การวิเคราะหข้์อมูลเพ่ือการตดัสนิใจ 3 หนว่ยกิต
EX.5020 Data Analysis for Executive Decision

รูปแบบและการใชป้ระโยชน์จากข้อมูลในลักษณะต่างๆ  การนำหลักการทางสถิติไปประยุกต์ใช้
การต้ังสมมตฐิานและการทดสอบสมมตฐิาน การหาความสมัพันธ์ของตัวแปร การวิเคราะห์และการอ่าน
ผลข้อมูลทางเศรษฐศาสตร ์โดยใช้กรณีศึกษาและฝึกปฏิบัติ

หมวดวิชาหลัก
ศบ.6010 การวิเคราะห์เศรษฐกิจแบบเปิด 3 หนว่ยกิต
EX.6010 Analysis of Opened Economy

วิเคราะห์การทำงานของระบบเศรษฐกจิมหภาค บทบาทของภาคธรุกิจ ภาครัฐ และภาคครัวเรือน
ต่อการเติบโตทางเศรษฐกจิระยะยาว และความผันผวนของภาวะเศรษฐกจิในระยะสัน้ในโลกปัจจุบันท่ีมี
ความเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศสูง วิเคราะห์ผลกระทบของมาตรการตา่งๆของภาครัฐ รวมถึง
ศึกษาประเด็นสำคัญต่างๆในโลกปัจจุบันท่ีส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจแบบเปิด

ศบ.6020 เศรษฐศาสตรเ์พ่ือการบริหาร 3 หนว่ยกิต
EX.6020 Managerial  Economics

ทฤษฎีและวิธีคิดอย่างเศรษฐศาสตร์ในระดับจุลภาค ประกอบด้วยแนวคิด และหลักการทาง
เศรษฐศาสตร์สำหรับการตัดสินใจในภาวะท่ีมีทรัพยากร จำกัด ปัจจัยท่ีมีผลต่อผู้บริโภค การผลิตสวัสดิการ
สังคมโดยเน้นการประยุกต์แนวคิดจุลเศรษฐศาสตร์กับการตัดสินใจของผู้บริหารในการมองปัญหาทางเลือก
และผลท่ีจะเกิดข้ึน

ศบ.6030 กลยุทธ์องค์การ 3 หนว่ยกิต
EX.6030 Corporate  Strategies

การศึกษากลยุทธ์สำหรับกำหนดทิศทางในระยะยาว หรือแนวทางดำเนินงานเพื่อให้บรรลุ
เปา้หมายขององค์การ  ศึกษาระดับของกลยุทธ์ หลักเกณฑ์ในการกำหนดกลยุทธ์ขององค์การ  กระบวนการ
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ที่ใช้ในการกำหนดกลยุทธ์  การวิเคราะห์ลักษณะภายในขององค์การ ปัจจัยภายนอก โอกาสและภัย
คุกคามท่ีจะมีผลกระทบต่อองค์การ การกำหนดประเภทของกลยุทธ์ เพ่ือสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
ขององค์การ

หมวดวชิาเอก
ศบ.7010 เศรษฐศาสตร ์สังคม และการเมือง 3 หนว่ยกิต
EX.7010 Economics, Social Issues and Polilics

ประยกุตใ์ช้ความรูท้างเศรษฐศาสตรใ์นการวเิคราะหปั์ญหาทางเศรษฐกจิ สังคม และการเมอืงที่
สง่ผลกระทบตอ่ครวัเรอืน ธรุกจิ และการพฒันาขดีความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ อาท ิความ
เหลื่อมล้ำทางรายได้และการเข้าถึงโอกาสทางธุรกิจ คุณภาพการศึกษาและการมีงานทำ สังคมผู้สูงอายุ
การพนันและหนีน้อกระบบ ปัญหาเหล้าและสารเสพตดิอ่ืนๆ ปัญหาแรงงานตา่งด้าว ปัญหาภัยธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม ปัญหาคอร์รัปช่ัน และความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจเอกชน เป็นต้น

ศบ.7020 รัฐบาลและเศรษฐกจิตลาด 3 หนว่ยกิต
EX.7020 Government and Market Economy

ทฤษฏีและมโนทัศน์ทางเศรษฐศาสตร์เก่ียวกับบทบาทรัฐและนโยบายสาธารณะกับระบบเศรษฐกิจ
แบบตลาด  ทฤษฎีการกำกับควบคุมอุตสาหกรรมของภาครฐัและผลกระทบต่อธุรกิจ การจัดการเศรษฐกิจ
มหภาคกบัระบบตลาด ทฤษฎีและมโนทศัน์ความล้มเหลวของระบบตลาดและความลม้เหลวของภาครฐั
กรณีศึกษานโยบายสาธารณะของประเทศไทย

ศบ.7030 เศรษฐกจิโลกาภวัิตน์ 3 หนว่ยกิต
EX.7030 Economics of Globalization

ประยกุตใ์ชห้ลักความคดิเศรษฐศาสตรก์ารคา้และการเงนิระหวา่งประเทศเพือ่การตดัสนิใจเชงิ
บูรณาการภายใตก้ระแสการเปลีย่นแปลงของเศรษฐกจิโลกและการพัฒนาของเศรษฐกจิไทย ความสำคัญ
ท้ังในแง่ของการใช้ประโยชน์และการลดผลกระทบจากการเคลือ่นย้ายสินค้า บริการและปัจจัยการผลิตท่ี
เปดิกวา้งมากขึน้ การปรบัตวัเพือ่รองรบัความผนัผวนทีรุ่นแรงมากขึน้จากปจัจยัทางเศรษฐกจิทัง้ภายใน
และ ภายนอก รวมท้ังพลวัตของความสมัพันธ์ระหว่างการเคลือ่นย้ายของเงินทุนระหว่างประเทศแรงงาน
อัตราแลกเปล่ียน และเทคโนโลยีต่อภาคการผลิตจริง (Real Sector)ท่ีมีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างย่ังยืน
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ศบ.7040 นวัตกรรมและเศรษฐกจิสร้างสรรค์ 3 หนว่ยกิต
EX.7040 Innovation and Creative Economy

อธิบายถึงความสำคญัของการสรา้งและการตดัสินใจบริหารในการใชน้วัตกรรมในองคก์รไม่ว่า
จะเปน็ การต้ังราคาของนวัตกรรม การถ่ายโอนนวัตกรรมกับผลกระทบของเชิงเครือข่ายการต้ังวิสัยทัศน์เชิง
นวัตกรรมนอกจากน้ียังศึกษาแง่มุมต่างๆ ของนวัตกรรมต่อระบบเศรษฐกิจและสังคม เช่นความสำคัญของ
ทรัพย์สินทางปญัญา ระบบคลสัเตอร ์และเศรษฐกจิสรา้งสรรค ์เปน็ตน้ในตอนทา้ยของวชิาจะอธบิายถงึ
นโยบายสาธารณะในการใชน้วัตกรรมในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

ศบ.7050 ทรัพยากรมนุษย์เพ่ือศักยภาพการแข่งขัน 3 หนว่ยกิต
EX.7050 Human Resource for Competition

ความเข้าใจในเร่ืองการสร้างทุนมนุษย์ท่ีมีความสำคัญต่อการวางรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เพ่ือช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงานใหกั้บตัวบุคคลและองคก์รในระยะสัน้ และเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขันให้กับประเทศชาตใินระยะยาว ศึกษานโยบายการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรตลอดจน
บทบาทของรัฐในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นอกจากนี้แล้ววิชานี้ยังครอบคลุมการประยุกต์ทฤษฎี
จุลเศรษฐศาสตร์กับงานด้านบุคลากร การรับและพัฒนาพนักงาน การกำหนดค่าตอบแทน การเล่ือนตำแหน่ง
งาน และการเกษยีณก่อนอายุ

ศบ.7060 การเงนิและการวเิคราะหค์วามเสีย่ง 3 หนว่ยกิต
EX.7060 Risk Analysis and Finance

ศึกษาแนวคิดในการบริหารการเงิน การวางแผนทางการเงินและการลงทุน ต้นทุนของเงินทุน
การเลอืกใชแ้หลง่เงนิทนุ ความเสีย่งและผลตอบแทน หลักการบรหิารความเสีย่งขององคก์าร และการ
บริหารความเส่ียงด้านการเงิน ตลอดจนศึกษาประเด็นท่ีสำคัญทางการเงินและการบริหารความเส่ียง

การศึกษาตามแนวแนะ
ศบ.8800-8900  การศึกษาตามแนวแนะ 1-3  หนว่ยกิต
EX.8800-8900 Directed Study

การศึกษาในหัวข้อเฉพาะทางเศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหาร ที่เกี่ยวเนื่องกับหลักสูตร และเป็น
ประโยชน์ต่อการศึกษาวิจัย



222          หลักสตูรสถาบนับณัฑติพัฒนบรหิารศาสตร์

วิชาคน้ควา้อสิระ
ศบ.9000 การค้นคว้าอิสระ 3  หนว่ยกิต
EX.9000 Independent Study

นักศึกษาเสนอผลงานวิจัยหรืองานค้นคว้าทางเศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหาร ภายใต้คำแนะนำ
และการควบคมุของอาจารย์ โดยเน้นนักศึกษานำความรูท้างเศรษฐศาสตร ์และระเบียบวิธีวิจัยมาประยุกต์
ใช้กับงานวิจัย หรืองานค้นคว้า อีกท้ังมีความสามารถทีจ่ะเสนอผลงานไดเ้ป็นอย่างดี

วิทยานิพนธ์
ศบ.9004 วิทยานิพนธ์ 12  หนว่ยกิต
EX.9004 Thesis

เทียบเป็นรายวิชาไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา
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4. ปรัชญาและวตัถุประสงค์ของหลักสูตร
4.1 ปรัชญาของหลักสูตร  หลักสูตรน้ีมุ่งพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้มีทักษะในการวเิคราะห์

ปัญหาและสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในเชิงวิชาการและทฤษฎีได้อย่างเหมาะสม  รวมทั้งให้มี
ความสามารถในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ โดยใช้กระบวนการวิจัยและการประยุกต์ใช้ศาสตร์ มุ่งเน้น
การจัดการศึกษาท่ีสอดคล้องกับการพัฒนาขีดความสามารถตามศักยภาพของนักศึกษา

4.2 วัตถปุระสงคข์องหลกัสูตร
4.2.1 เพ่ือให้ผู้สำเร็จการศึกษามีความรู้ในศาสตร์ที ่เกี ่ยวข้องกับสถิติประยุกต์ ได้แก่

การวิจัยเพ่ือการบรหิารและการจดัการ เทคโนโลยกีารตดัสินใจและการจดัการ ประชากรและการพฒันา
และการวิจัยดำเนินงาน

4.2.2 เพ่ือให้ผู้สำเร็จการศึกษามีความรู้ทางการวิเคราะห์เชิงปริมาณ การวิจัย และการจัดการ
และสามารถนำไปประยกุต์ใช้ร่วมกับความรู้ทางสาขาวิชาท่ีเก่ียวข้องได้

4.2.3 เพ่ือให้ผู้สำเร็จการศกึษามคีวามสามารถรบัใช้สังคม และเปน็ผู้นำในการประยกุต์
ใช้ศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องได้อย่างเหมาะสม

4.2.4 เพ่ือส่งเสริมให้มีการค้นคว้าและผลิตผลงานวิชาการทางสถิติประยุกต์
4.2.5 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้สำเร็จการศึกษามีจริยธรรมและมีความรับผิดชอบในการทำงาน
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5. เหตผุลท่ีขอปรับปรุงหลกัสูตร
5.1 เพือ่ใหส้อดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของสภาพเศรษฐกจิและสังคมรวมถึงการเจริญก้าวหน้า

ทางด้านเทคโนโลย ีและวิชาการต่าง ๆ
5.2 เพ่ือให้หลักสูตรสถิติประยุกต์มีความชัดเจนในเป้าหมายการผลิตบัณฑิต  โดยการแยกออกเป็น

หลักสูตรโดยเฉพาะ
5.3 เพ่ือให้การบริหารหลักสูตรมีความคล่องตัวย่ิงข้ึน

6. คุณสมบติัของผู้มีสิทธ์ิสมัครเข้าศึกษา
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาจากสถาบันการศึกษาทั้งใน

และต่างประเทศที ่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับรองมาตรฐานการศึกษา
คุณสมบัติของผู้มีสิทธ์ิสมัครเข้าศึกษาอาจเปล่ียนแปลงหรือมีเกณฑ์เพ่ิมเติมได้ ท้ังน้ีให้เป็นไปตามประกาศ
ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และประกาศของคณะสถติิประยุกต์

7. หลักสูตร/โครงสรา้งหลกัสูตร
องค์ประกอบของหลักสูตรการศึกษาเพื่อปริญญาโททางสถิติประยุกต์   นักศึกษาจะต้องเรียน

ให้ได้จำนวนไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต โดยเลือกแผนหน่ึงแผนใด ดังน้ี แผน ก.(ทำวิทยานิพนธ์) และแผน ข.
(ไม่ทำวิทยานิพนธ์)

โครงสรา้งของหลกัสตูร
แผน ก. ทำวิทยานิพนธ์
1. หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน ไม่นับหน่วยกิต
2. หมวดวิชาพ้ืนฐาน         6 หนว่ยกติ
3. หมวดวิชาหลัก       12 หนว่ยกติ
4. หมวดวิชาเลือกอย่างน้อย         9 หนว่ยกติ
5. การสอบประมวลความรู้
6. วิทยานิพนธ์ (ผ่านการสอบปอ้งกันวิทยานิพนธ์)      12 หนว่ยกติ

รวมไม่น้อยกว่า     39  หนว่ยกิต
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แผน ข. ไม่ทำวิทยานิพนธ์
1. หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน ไม่นับหน่วยกิต
2. หมวดวิชาพ้ืนฐาน         6 หนว่ยกติ
3. หมวดวิชาหลัก       12 หนว่ยกติ
4. หมวดวิชาเลือกอย่างน้อย       18 หนว่ยกติ
5. วิชาการค้นคว้าอิสระ          3 หนว่ยกติ
6. การสอบประมวลความรู้

6.1 การสอบข้อเขียนพิสดาร
6.2 การสอบปากเปล่า
รวมไม่น้อยกว่า      39 หนว่ยกิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สถิติประยุกต์) ประกอบด้วยสาขาวิชาเอก ดังต่อไปน้ี
     1. การวิจัยเพ่ือการบริหารและการจดัการ (Research for Administration and Management)
     2. เทคโนโลยีการตัดสินใจและการจดัการ (Decision Technology and Management)
     3. ประชากรและการพฒันา (Population and Development)
     4. การวิจัยดำเนนิงาน (Operations Research)

7.1 หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน หมายถึงวิชาที่มุ่งปรับความรู้ในระดบัต่ำกว่าขั้นบัณฑิตศึกษาของ
นักศึกษาเพ่ือให้พร้อมท่ีจะศึกษาในช้ันปริญญาโท  ประกอบด้วย

(1) สพ.4000 พ้ืนฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา   3 หน่วยกิต
(2) สป.4001 คณิตศาสตร์สำหรับสถิติประยุกต์   3 หน่วยกิต
(3) สป.4002 การโปรแกรมเชิงวัตถุด้วยภาษาจาวา  3 หน่วยกิต
(4) สป.4003 ภาษาอังกฤษสำหรับสถิติประยุกต์  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. ขอ้กำหนดและการยกเวน้การเรยีนวชิาในหมวดวชิาเสรมิพืน้ฐาน  ใหเ้ปน็ไปตาม
ประกาศของคณะ/สถาบัน  ยกเว้นข้อกำหนดและการยกเว้นการเรียนวิชาเสริมพื้นฐานภาษาอังกฤษ
ของคณะภาษาและการสือ่สาร ให้เป็นไปตามเงือ่นไขของหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
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                    2. ในกรณทีีม่กีารปรบัปรงุหลกัสตูรวชิาภาษาองักฤษสำหรบับณัฑติศกึษา การเรยีน
วิชาเสริมพื้นฐานภาษาอังกฤษที่กำหนดไว้ในหลักสูตรนี้  จะต้องเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามหลักสูตร
วิชาภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษาท่ีปรับปรุงใหม่ด้วย

7.2 หมวดวิชาพื้นฐาน หมายถึงวิชาที่มุ่งให้นักศึกษามีพื้นฐานสำหรับการศึกษาวิชาหลัก
และวิชาเลือก มีจำนวนรวม 6 หน่วยกิต ได้แก่

(1) สป.5001 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติ 3 หน่วยกิต
(2) สป.5002 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 3 หน่วยกิต
7.3 หมวดวิชาหลัก หมายถึงกลุ่มวิชาที่มุ ่งให้นักศึกษามีความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน

ประกอบด้วยวิชาต่อไปน้ี (กำหนดให้แผน ก. และ แผน ข. เรียนวิชาในหมวดวิชาหลัก จำนวน 12 หน่วยกิต
ตามสาขาวิชาเอกท่ีกำหนดไว้ในข้อ 18.3.1 ถึง ข้อ 18.3.4)

(1) สป.6101 การออกแบบการวิจัย 3 หน่วยกิต
(2) สป.6102 การวิเคราะห์กลยุทธ์และการแข่งขัน 3 หน่วยกิต
(3) สป.6103 การวิจัยตลาด 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 การวิจัยดำเนินงาน 3 หน่วยกิต
(13) สป.6402 กระบวนการสโทแคสติก 3 หน่วยกิต
(14) สป.6403 การโปรแกรมเชงิเส้นและเชิงจำนวนเตม็ 3 หน่วยกิต
(15) สป.6404 ทฤษฎีทรัพยากรคงคลัง 3 หน่วยกิต

วิชาหลกัแยกตามสาขาวชิาเอก
7.3.1 การวิจัยเพ่ือการบริหารและการจัดการ
(1) สป.6101 การออกแบบการวิจัย
(2) สป.6102 การวิเคราะห์กลยุทธ์และการแข่งขัน
(3) สป.6103 การวิจัยการตลาด
(4) สป.6104 การติดตามและประเมินผลโครงการ
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7.3.2 เทคโนโลยกีารตัดสินใจและการจดัการ
(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 การออกแบบการวิจัย
(2) สป.6301 หลักประชากร
(3) สป.6302 เทคนิคประชากร
(4) สป.6303 ระบบสารสนเทศทางประชากร
7.3.4 การวจิยัดำเนนิงาน
(1) สป.6401 การวิจัยดำเนินงาน
(2) สป.6402 กระบวนการสโทแคสติก
(3) สป.6403 การโปรแกรมเชงิเส้นและเชิงจำนวนเตม็
(4) สป.6404 ทฤษฎีทรัพยากรคงคลัง

7.4 หมวดวิชาเลือก ประกอบด้วยกลุ่มวิชาต่อไปนี้ (แผน ก. กำหนดให้เลือกเรียนอย่างน้อย
9 หน่วยกิต และแผน ข. กำหนดให้เลือกเรียนอย่างน้อย 18 หน่วยกิต และวิชาการค้นคว้าอิสระ
 3 หนว่ยกติ) นกัศกึษาสามารถลงทะเบยีนวชิาเลอืกไดต้ามความสนใจของนกัศกึษา ทัง้นีจ้ะตอ้งไดรั้บ
ความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษา

7.4.1 กลุ่มวิชาการจัดการองค์การและธุรกิจ
(1) สป.7001 การจัดการเชิงบริหาร 3 หน่วยกิต
(2) สป.7002 การจัดการเชิงยุทธศาสตร์ 3 หน่วยกิต
(3) สป.7003 การจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า 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 กลุ่มวิชาระเบยีบวิธีวิจัยและสถติิ
(1) สป.7101 การวิเคราะห์ข้อมูลและการประยุกต์ 1 3 หน่วยกิต
(2) สป.7102 การวิเคราะห์ข้อมูลและการประยุกต์ 2 3 หน่วยกิต
(3) สป.7103 เทคโนโลยีและโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการวิจัย 3 หน่วยกิต
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(4) สป.7104 การทำเหมืองข้อมูลและการประยุกต์ 3 หน่วยกิต
(5) สป.7105 ความน่าจะเป็น 3 หน่วยกิต
(6) สป.7106 การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ 3 หน่วยกิต
7.4.3 กลุ่มวิชาวิทยาการการตดัสินใจ
(1) สป.7201 การวางแผนและการจดัลำดับงานผลิต 3 หน่วยกิต
(2) สป.7202 การจัดการโลจิสติกส์ 3 หน่วยกิต
(3) สป.7203 การวิเคราะห์ข่ายงานโลจิสติกส์ 3 หน่วยกิต
(4) สป.7204 การวิเคราะห์การตัดสินใจเชิงสถิติประยุกต์ 3 หน่วยกิต
(5) สป.7205 การจัดการความต้องการและการพยากรณ์ 3 หน่วยกิต
(6) สป.7206 การจัดการรายได้ 3 หน่วยกิต
7.4.4 กลุ่มวิชาประชากรและการพัฒนา
(1) สป.7301 เศรษฐศาสตร์ประชากร 3 หน่วยกิต
(2) สป.7302 คณิตศาสตร์ประชากร 3 หน่วยกิต
(3) สป.7303 ปัญหาประชากร 3 หน่วยกิต
(4) สป.7304 นโยบายและการวางแผนประชากรและการพฒันา 3 หน่วยกิต
(5) สป.7305 การประเมินความต้องการกำลังคน 3 หน่วยกิต
(6) สป.7306 ชราภาพวิทยา 3 หน่วยกิต
(7) สป.7307 บทบาทของสตรีและการพัฒนา 3 หน่วยกิต
7.4.5 กลุ่มวิชาการวจิยัดำเนนิงาน
(1) สป.7401 การวิเคราะห์ระบบการรอคอย 3 หน่วยกิต
(2) สป.7402 เทคนิคการพยากรณ์ 3 หน่วยกิต
(3) สป.7403 ทฤษฎีเกม 3 หน่วยกิต
(4) สป.7404 การโปรแกรมไมใ่ช่เชิงเส้นเชิงประยุกต์ 3 หน่วยกิต
(5) สป.7405 ความไว้ใจได้และการบำรุงรักษาได้ 3 หน่วยกิต
(6) สป.7406 การโปรแกรมเชิงพลวัต 3 หน่วยกิต
7.4.6 กลุ่มวิชาสัมมนาและศกึษาตามแนวแนะ
(1) สป.8001 การอ่านบทความทางสถิติประยุกต์ 3 หน่วยกิต
(2) สป.8002 สัมมนาทางสถิติประยุกต์ 3 หน่วยกิต
(3) สป.8003 สัมมนาเชิงปฏิบัติการทางสถิติประยุกต์ 3 หน่วยกิต
(4) สป.8004 การศึกษาตามแนวแนะ 3 หน่วยกิต
7.4.7 กลุ่มวิชาศึกษาเฉพาะเรือ่ง
(1) สป.8801-8809 การอ่านบทความทางสถิติประยุกต์ 3 หน่วยกิต
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7.4.8 กลุ่มวิชาคน้ควา้อิสระ
(1) สป.9000 การค้นคว้าอิสระ 3 หน่วยกิต
(2) สป.9004 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
7.4.9 กลุ่มวิชาเลือกอื่น ๆ ได้แก่วิชาหลักของสาขาวิชาเอกอื่นในหลักสูตรหรือวิชา

ในระดบับณัฑติศกึษาของหลกัสตูรอืน่ทัง้ในและนอกคณะสถิตปิระยกุต ์ทัง้นีใ้หเ้ปน็ไปตามคำปรกึษา
ของอาจารย์ท่ีปรึกษา

หมายเหตุ :ในจำนวน 39 หน่วยกิตที่ต้องลงทะเบียนตามข้อบังคับขั้นต่ำของหลักสูตรเพื่อรับ
ปริญญานั้น นักศึกษาแผน ก จะลงทะเบียนวิชาในกลุ่มวิชาสัมมนาและศึกษาตามแนวแนะไม่ได้
และนักศึกษาแผน ข จะลงทะเบียนในกลุ่มวิชาดังกล่าวได้ไม่เกิน 3 หน่วยกิต หรือได้รับอนุญาตจาก
อาจารย์ท่ีปรึกษา

8.  คำอธิบายรายวชิา
สพ.4000  พ้ืนฐานสำหรบับัณฑิตศึกษา 3 หนว่ยกิต
ND 4000  Foundation for Graduate Studies

แนะนำการเมืองและการปกครองไทย เศรษฐกิจไทย ธุรกิจไทย สังคมไทย จริยธรรมของนักบริหาร
จรยิธรรมทางวชิาการ การพฒันาบคุลกิภาพ สุขภาพกาย สุขภาพจติ รัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย
ภาษาไทยเพือ่การส่ือสาร การเขียนรายงานทางวชิาการ และเศรษฐกจิพอเพียงกับการพัฒนา

สป.4001  คณิตศาสตรส์ำหรับสถิติประยุกต์ 3 หนว่ยกิต
AS 4001  Mathematics for Applied Statistics

เมตริกซ์ พีชคณิตเชิงเส้น ลิมิต ความต่อเนื่อง การหาอนุพันธ์และปริพันธ์ อันดับและอนุกรม
ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ ตัวแปรสุ่ม ฟังก์ชันการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มแบบ
ไม่ต่อเน่ืองและแบบตอ่เน่ือง

สป.4002  การโปรแกรมเชงิวัตถุด้วยภาษาจาวา 3 หนว่ยกิต
AS 4002  Object-Oriented Programming in Java

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ องค์ประกอบของเทคโนโลยีจาวา โครงสร้างโปรแกรมชนิดของ
ตัวแปลข้อมูลพ้ืนฐาน ตัวปฏิบัติการ คำส่ังและโครงสรา้งการควบคมุ  คลาสและวตัถุ หลักการการหอ่หุ้ม
การรบัทอด และภาวะพหสุณัฐาน การนำเขา้ขอ้มลูและการแสดงผล การจดัการสิง่ผดิปกต ิคอลเลคชนั
และเจเนรกิ



230          หลักสตูรสถาบนับณัฑติพัฒนบรหิารศาสตร์

สป.4003  ภาษาอังกฤษสำหรบัสถิติประยุกต์ 3 หนว่ยกิต
AS 4003  English for Applied Statistics

ฝึกทักษะและกลวิธีการอ่านตำราภาษาอังกฤษในสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทางสถิติประยุกต์
วิเคราะห์คำศัพท์เพื่อหาความหมาย ศึกษาโครงสร้างของประโยคเพื่อให้เข้าใจความหมายของประโยค
ในโครงสรา้งรปูแบบตา่ง ๆ  ฝึกการอา่นบทความงานวจิยัและตำราในสาขาที่เกีย่วขอ้ง ศกึษาและฝกึการ
เขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น เน้นการเขียนประโยค การรวมและลดรูปประโยค และการเขียนข้อความ
ในรูปแบบย่อหน้า การพูดและการฟังภาษาอังกฤษในหัวข้อท่ีเก่ียวข้องกับสถิติประยุกต์

ภส.4001  การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา 3 หนว่ยกิต
LC 4001  Reading Skills Development in English for Graduate Studies

สร้างเสริมความรู ้พื ้นฐานด้านไวยากรณ์ที ่จำเป็นสำหรับการพัฒนาทักษะการอ่าน เช่น
การศึกษาประเภทของประโยค การหาแกนหลักและส่วนขยายของประโยค เพื่อนำไปสู่การเรียนรู้
และพฒันาทกัษะการอา่นเพือ่จบัใจความสำคญั เพือ่หาขอ้สรปุ การตคีวามประโยค การเดาความหมาย
ของศัพท์จากบรบิท การอ่านแบบขา้มเพ่ือหาข้อมูลเฉพาะ  การหาความสมัพันธ์ของประโยคและยอ่หน้า
ในงานเขียนและการอ่านเชิงวิเคราะห์

ภส.4002  การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ 3 หนว่ยกิต
LC 4002  Integrated English Language Skills Development

เน้ือหาและกิจกรรมเน้นการบูรณาการทักษะท้ัง 4 ทักษะ คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
เชิงวิชาการเบือ้งต้น

ภส.4011  การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา 3 หนว่ยกิต
LC 4011  Remedial Reading Skills Development in English for Graduate Studies

ฝึกทักษะและกลยุทธ์การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการที่นักศึกษาได้ศึกษามาก่อนแล้วในวิชา
ภส.4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา เพิ่มเติม ทั้งนี้ นักศึกษาจะได้รับ
การฝึกฝนในลักษณะเฉพาะบคุคลมากข้ึน

ภส.4012  การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ 3 หนว่ยกิต
LC 4012  Remedial Integrated English Language Skills Development

ฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเพิ่มเติมและซ่อมเสริมทักษะดังกล่าว สำหรับ
นักศึกษาท่ียังบกพร่องในการเรียนวิชา ภส.4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ  เพ่ือปรับปรุง
ความสามารถในการใชภ้าษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร  ด้วยการสอนและฝึกในลักษณะเฉพาะบคุคล
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สป.5001  ระเบียบวิธีวิจัยและสถติิ 3 หนว่ยกิต
AS 5001  Research Methods and Statistics

ประเภทของการวิจัย จริยธรรมของการวิจัย กระบวนการวิจัย การตั้งปัญหาสำหรับการวิจัย
การทบทวนวรรณกรรม วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยเน้นการสำรวจและการทดลอง การเขียนรายงานวิจัย
การสุ่มตัวอย่าง สถิติพรรณา การแจกแจงความน่าจะเป็นท่ีสำคัญ การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐาน
การทดสอบไคสแควรก์ารวิเคราะห์ความแปรปรวน และการวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการถดถอย

สป.5002  เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การจัดการ 3 หนว่ยกิต
AS 5002  Management Information Technology

ความหมายของการจัดการและระดับของการจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศ
ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีต่อการจัดการ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในเชิงกลยุทธ์
ประเภทของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ องค์การและหน้าที่ต่างๆ ในองค์การระบบสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนหน้าที ่ต่าง ๆ ในองค์การ ลักษณะของระบบสารสนเทศขององค์การที่บูรณาการ
ระบบสารสนเทศทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดในการดำเนนิกจิการ ขอ้มลู สารสนเทศและการจดัเกบ็ในองคก์าร
โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อใช้ในสำนักงาน ความมั่นคงและปลอดภัย วิธีการได้มาซึ่งระบบสารสนเทศ
การบริหารจัดการหน่วยงานสารสนเทศขององค์การ จริยธรรม กฎหมายและนโยบายของประเทศ
ท่ีเก่ียวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

สป.6101  การออกแบบการวิจัย 3 หนว่ยกิต
AS 6101  Research Design

ปรัชญา แนวทาง และหลักการที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบการวิจัย  วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ
วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ และวิธีการวิจัยแบบผสม

สป.6102  การวิเคราะหก์ลยุทธ์และการแขง่ขัน 3 หนว่ยกิต
AS 6102  Strategic and Competitive Analysis

องค์การและการแข่งขันระหว่างองค์การ เครื่องมือต่าง ๆ ทางการบริหารจัดการสำหรับ
วิเคราะหจ์ดุแขง็ จดุออ่น โอกาสและสิง่คกุคาม (SWOT Analysis) การวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายนอก
และภายในขององคก์าร การวเิคราะหอ์งคก์ารและลกูคา้ การวเิคราะหอุ์ตสาหกรรม การวเิคราะหค์ูแ่ขง่
การวิเคราะห์ทรัพยากรขององค์การ และการวิเคราะห์กลยุทธ์การแข่งขัน
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สป.6103  การวจัิยตลาด 3 หนว่ยกิต
AS 6103  Marketing  Research

บทบาทการวิจัยในการจัดการตลาด กระบวนการวิจัยตลาด ปัญหาต่าง ๆ ในการวิจัยตลาด
การกำหนดปัญหาการวิจัยตลาด การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยตลาด  การออกแบบการวิจัยตลาด
การเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิและปฐมภูมิ เทคนิคการเลือกตัวอย่างแบบต่าง ๆ   เทคนิคต่าง ๆ  ในการวิเคราะห์
ขอ้มลู การวจิยัแบง่กลุม่ลูกคา้ การวจิยัตำแหนง่ผลติภณัฑ ์การวจิยัเพือ่ออกแบบผลติภณัฑใ์หม ่การวจิยั
ความพึงพอใจของลูกค้า การจัดทำรายงานและเสนอผลการวจัิย

สป.6104  การติดตามและประเมนิผลโครงการ 3 หนว่ยกิต
AS 6104  Project Monitoring and Evaluation

คุณสมบัติและความหมายของการประเมนิผลโครงการ ขอบเขตและแนวทางในการประเมนิผล
โครงการ  ประเภทต่าง ๆ  ของการประเมนิผล และการฝึกปฏิบัติการประเมินผลโครงการ

บุพวิชา: สป.6101 การออกแบบการวิจัย หรือได้รับอนุญาตจากผู้สอน

สป.6201  ตัวแบบการตดัสินใจ 1 3 หนว่ยกิต
AS 6201  Decision Models I

กระบวนการตดัสนิใจ ตวัแบบคณติศาสตรเ์พือ่ช่วยในการแกป้ญัหาทีท่ราบคา่ของพารามเิตอร์
ของระบบ รวมถึงตัวแบบจัดสรรทรัพยากร ตัวแบบทรัพยากรคงคลัง ตัวแบบการขนส่ง ตัวแบบการ
โปรแกรมเชิงพลวัต ตัวแบบข่ายงานและการจัดการโครงการด้วย CPM/PERT และตัวแบบการมอบหมายงาน
 การประยุกต์ใช้ตัวแบบต่าง ๆ  เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร

บุพวิชา: สป.4001 คณิตศาสตร์สำหรับสถิติประยุกต์  หรือได้รับอนุญาตจากผู้สอน

สป.6202  ตัวแบบการตดัสินใจ 2 3 หนว่ยกิต
AS 6202  Decision Models II

ตวัแบบสโทแคสติกข้ันพ้ืนฐานสำหรับธุรกิจและอุตสาหกรรมกระบวนการปัวซองลูกโซ่มาร์คอฟ
แบบเวลาต่อเน่ืองและไม่ต่อเน่ือง การประยุกต์ใช้ในตัวแบบสินค้าคงคลังและระบบแถวคอย

บุพวิชา: สป.4001 คณิตศาสตร์สำหรับสถิติประยุกต์  หรือได้รับอนุญาตจากผู้สอน

สป.6203  ตัวแบบการจัดสรรทรัพยากร 3 หนว่ยกิต
AS 6203  Resource Allocation Models

การพัฒนาตัวแบบการจัดสรรทรัพยากร การประยุกต์การโปรแกรมเชิงเส้น การโปรแกรมเชิง
จำนวนเตม็ การโปรแกรมเชงิจำนวนเตม็บางสว่น และการโปรแกรมเชงิเปา้หมาย เพือ่จดัสรรทรพัยากร
อันมีจำกดัในธรุกิจและอตุสาหกรรม รูปแบบทัว่ไปของการโปรแกรมเชงิเสน้ ทฤษฎซิีมเพล็กซ์ ปัญหาคู่
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การวิเคราะห์ความอ่อนไหว การหาคำตอบการโปรแกรมเชิงจำนวนเต็มด้วยวิธีแตกก่ิง  และกำหนดขอบเขต
และการแก้ปัญหาหลายวัตถุประสงค์ด้วยการโปรแกรมเชิงเป้าหมาย

บุพวิชา: สป.6201 ตัวแบบการตัดสินใจ 1  หรือได้รับอนุญาตจากผู้สอน

สป.6204  การจำลอง 3 หนว่ยกิต
AS 6204  Simulation

การจำลองเชิงสถิติ การจำลองเหตุการณ์แบบไม่ต่อเนื่อง กระบวนการจำลองแบบปัญหา
การสร้างตัวเลขคล้ายสุ่ม และการสร้างเลขสุ่มตามการแจกแจง  การประยุกต์การจำลองกับปัญหา
ทางด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม การวิเคราะห์ผลการจำลองทางสถิติ การทวนสอบและความแม่น
ของตัวแบบจำลอง การทดลองเพ่ือหาคำตอบท่ีเหมาะสม การจำลองด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

บุพวิชา: สป.6201 ตัวแบบการตัดสินใจ 1  หรือได้รับอนุญาตจากผู้สอน

สป.6301  หลักประชากร 3 หนว่ยกิต
AS 6301  Principles of Demography

ขอบเขตและความสำคัญของศาสตร์ทางประชากร  ความสัมพันธ์กับศาสตร์แขนงอื่น ๆ
ประวัติความเป็นมาของประชากรศาสตร ์ ทฤษฎีและแนวความคิดท่ีสำคัญ   การเปล่ียนแปลงและแนวโน้ม
ของประชากรโลกและภูมิภาคต่าง ๆ   กระบวนการทางประชากรทีก่่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงความสัมพันธ์
ระหว่างการเปล่ียนแปลงทางประชากรกบัการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ  สังคมเทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม
ปัญหาและประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงขนาด  โครงสร้าง กระบวนการทางประชากร
และนโยบายทางประชากร

สป.6302  เทคนิคประชากร                                                                                                                       3 หน่วยกิต
AS 6302  Demographic Techniques

แหล่งข้อมูลท่ีสำคัญ วิธีการประเมนิความคลาดเคลือ่นของข้อมูลและการปรับแก้  เทคนิคการวัด
และวิเคราะห์ขนาดของประชากร องค์ประกอบด้านอายุ เพศ การสมรส การเจริญพันธุ์ การเจ็บป่วย
และการตาย การกระจายของประชากรและการยา้ยถ่ิน การสรา้งตารางชพีแบบมาตรฐาน การประมาณ
และการฉายภาพประชากร

สป.6303  ระบบสารสนเทศทางประชากร 3 หนว่ยกิต
AS 6303  Population Information Systems

โครงสร้างของระบบสารสนเทศประชากร  ส่วนประกอบของระบบสารสนเทศ  การพัฒนา
ระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ ลักษณะและหน้าท่ีของหน่วยงาน และองค์กรต่าง ๆ
ท่ีจัดทำสารสนเทศทางประชากร รายละเอียดของข้อมูลประชากรท่ีมีอยู่ในแต่ละระบบย่อย และในแตล่ะ
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หน่วยงาน/องคก์ารทีเ่กีย่วข้อง ลักษณะของขอ้มูลประชากร และการวางระบบสารสนเทศทางประชากร
ท่ีใช้ในการวางแผนดา้นตา่ง ๆ

บุพวิชา:สป.6301 หลักประชากร และ สป.6302 เทคนิคประชากรหรือได้รับอนุญาตจากอาจารย์ผู้สอน

สป.6401  การวจิยัดำเนนิงาน   3  หนว่ยกิต
AS 6401  Operations Research

ปรัชญาและประวัติความเป็นมาของการวิจ ัยดำเนินงาน ปัญหาการจัดสรรทรัพยากร
ปัญหาการขนส่ง การจัดลำดับ การประสานงาน การโปรแกรมเชิงพลวัต ปัญหาทรัพยากรคงคลัง
ปัญหาการรอคอย ปัญหาการแข่งขันประมูลและปัญหาการจัดเปล่ียนทรัพยากร

บุพวิชา: สป.4001 คณิตศาสตร์สำหรับสถิติประยุกต์ หรือได้รับอนุญาตจากอาจารย์ผู้สอน

สป.6402  กระบวนการสโทแคสตกิ     3 หน่วยกิต
AS 6402  Applied Stochastic Processes

กระบวนการสโทแคสตกิ เหตุการณ์เวียนบังเกิด โซ่มาร์คอฟ กระบวนการมารค์อฟ กระบวนการ
ปัวซองและกระบวนการเกิดและการตาย ทฤษฎีการเริ่มใหม่ การประยุกต์ กระบวนการสโทแคสติก
ในปัญหาการรอคอย ความไว้ใจได้ และปัญหาอ่ืนๆ

บุพวิชา: สป.4001 คณิตศาสตร์สำหรับสถิติประยุกต์ หรือได้รับอนุญาตจากอาจารย์ผู้สอน

สป.6403  การโปรแกรมเชิงเส้นและเชิงจำนวนเตม็   3 หนว่ยกิต
AS 6403  Linear and Integer Programming

รูปแบบท่ัวไปของการโปรแกรมเชิงเส้น ความหมายทางเรขาคณิตและการแปลความหมายของการ
โปรแกรมเชงิเสน้ ทฤษฎซีมิเพลก็ซ ์วิธซีมิเพลก็ซแ์บบปรบัรปู  การประยกุตท์ฤษฎซีมิเพลก็ซ ์ปญัหาคู่
วิธีแตกปัญหาให้เป็นปัญหาย่อย ขั้นตอนวิธีของขีดจำกัดบน การวิเคราะห์ภายหลังคำตอบอุตมะ
การโปรแกรมเชงิพารามเิตอร ์  การโปรแกรมเชงิเสน้แบบความนา่จะเปน็ การโปรแกรมเชงิจำนวนเตม็
เบ้ืองต้นโดยวิธีของโกโมรี วิธีแตกก่ิงและกำหนดขอบเขตและการโปรแกรมโดยกำหนดเปา้หมาย

บุพวิชา: สป.6401 การวิจัยดำเนินงาน หรือได้รับอนุญาตจากอาจารยผู้์สอน

สป.6404  ทฤษฎีทรัพยากรคงคลัง                                                                                                          3 หน่วยกิต
AS 6404  Inventory Theory

นโยบายทรัพยากรคงคลัง   ตัวแบบสินค้าคงคลังเม่ืออุปสงค์มีค่าคงท่ีและมีค่าเปล่ียนไปตามเวลา
ตวัแบบสินค้าคงคลังแบบสโตแคสติก กรณีคาบเดียวและหลายคาบ  ตัวแบบสินค้าคงคลังแบบหลายช้ันสำหรับ
การจัดการโซ่อุปทาน  สัญญาและการประสานงานในโซอุ่ปทาน

บุพวิชา: สป.6401 การวิจัยดำเนินงาน หรือได้รับอนุญาตจากผู้สอน
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สป.7001  การจัดการเชิงบริหาร 3 หนว่ยกิต
AS 7001  Administrative Management

ความหมายของการจดัการ ข้ันตอนของการจดัการ พันธกิจ วิสัยทัศน์  วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ขององค์การ กระบวนการวางแผนและการตัดสินใจ  รวมถึงการจัดการเชิงยุทธศาสตร์ การจัดการนวัตกรรม
และการบรหิารการเปลีย่นแปลง  การออกแบบองคก์าร การจดัการทรพัยากรมนษุย์ การสรา้งแรงจงูใจ
การเป็นผู้นำและการติดต่อส่ือสาร

สป.7002  การจัดการเชิงยุทธศาสตร์ 3 หนว่ยกิต
AS 7002  Strategic Management

กระบวนการจัดการเชิงยุทธศาสตร์ การวางแผนยุทธศาสตร์ระดับองค์การระดับธุรกิจและระดับฝ่าย
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การทั้งภายในและภายนอก การกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจ
การวางแผนปฏิบัติการท้ังระยะส้ันและระยะยาว การควบคุมและการบริหารทรัพยากรต่าง ๆ

สป.7003  การจดัการความสมัพันธ์ลูกค้า 3 หนว่ยกิต
AS 7003  Customer Relationship Management

แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า พัฒนาการของการจัดการความสัมพันธ์
กับลูกค้า ข้ันตอนของการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุน ก า ร จ ั ด ก า ร
ความสัมพันธ์กับลูกค้า การจัดการความสัมพันธ์ลูกค้าเชิงวิเคราะห์และการนำไปประยุกต์ใช้
การประเมินผลการดำเนินงานที่เน้นลูกค้าเป็นหลัก การวิเคราะห์คุณค่าของลูกค้า กลยุทธ์การสร้าง
ความจงรักภักดี  การสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศขององคก์ารท่ีมุ่งลูกค้าเป็นสำคัญ

สป.7004  การจัดการการตลาดเชงิยุทธศาสตร์       3 หนว่ยกิต
AS 7004  Strategie Marketing Management

ปรัชญาและแนวความคิดทางด้านการตลาด การวางแผนการตลาดและการกำหนดกลยุทธ์
ทางการตลาดเพือ่การเตบิโตของธรุกิจ การวิเคราะหโ์อกาสทางการตลาด  การวิเคราะห ์และการประเมนิ
ความน่าสนใจของตลาด การกำหนดกิจกรรมทางการตลาด การวางแผนและการควบคุมทางการตลาด

สป.7005  การจัดการการเงนิ 3 หนว่ยกิต
AS 7005  Financial Management

หน้าที่ในการจัดการการเงิน งบการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน ค่าของเงินตามเวลา
การวเิคราะหก์ารลงทนุ การประเมนิมลูคา่ตราสารทนุและตราสารหนี ้แหลง่เงนิทนุ โครงสรา้งของทนุ
ต้นทุนของเงินทุน การวิเคราะห์เพ่ือตัดสินใจทางการจดัการการเงนิและการลงทนุ
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สป.7006  การวิเคราะหเ์ชิงโอบลอ้มข้อมูล   3 หนว่ยกิต
AS 7006  Data Envelopment Analysis

ความหมายของประสิทธิภาพและมาตราวัดอ่ืน ๆ  ตัวแบบดีอีเอพ้ืนฐาน ตัวแบบซีซีอาร์ ตัวแบบบีซีซี
ขั ้นตอนเชิงสถิติสำหรับการเลือกตัวแปร ตัวแบบดีอีเอภายใต้สถานการณ์ซึ ่งไม่เป็นอิสระ
ต่อเวลา ดัชนีมาล์มคิวสท์ การประหยัดโดยการขยายขอบข่ายการผลิตและอรรถประโยชน์ เกมดีอีเอ

สป.7007  การจัดการความรู้ 3 หนว่ยกิต
AS 7700  Knowledge Management

ประเดน็เร่ืองการจดัการความรู ้ชนิดของความรู ้ตัวแบบการสรา้งความรู ้องค์การแห่งการเรยีนรู้
สภาวะแวดล้อมของการจัดการความรู้ การคิดอย่างเป็นระบบ   เทคนิคสำหรับการได้มาซึ่งความรู้
การแทนความรู ้ระบบผู้เช่ียวชาญเบ้ืองต้น

สป. 7008  การวดัผลการดำเนนิงานขององคก์าร   3 หนว่ยกิต
AS 7008  Organization Performance Measurement

พื้นฐานความขัดแย้งในองค์กรธุรกิจที่ต้องการการบริหาร  พื้นฐานสำหรับยุทธศาสตร์ที่
ประสบความสำเรจ็  รูปแบบองคก์ารสำหรบัการประเมนิผล  สารสนเทศทีใ่ช้ในการวดัและกำกบัผลการ
ดำเนินงาน ระบบการวัดผลการดำเนินงาน  การวัดผลกำไรการดำเนินงานจากทัศนะสัมฤทธิผล
และประสิทธิภาพการสร้างบาลานส์สกอร์การ์ด  การวัดประสิทธิภาพด้วยวิธีดีอีเอ

บุพวิชา: สป. 5002 เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่การจัดการ  หรือได้รับอนุญาตจากผู้สอน

สป.7101  การวิเคราะห์ข้อมูลและการประยุกต์ 1    3 หนว่ยกิต
AS 7101  Data Analysis and Applications I

เทคนิคต่าง ๆ ในการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการทำนาย โดยครอบคลุมเนื้อหา การวิเคราะห์
การถดถอยอย่างง่ายและเชิงพหุ ปัญหาต่าง ๆ และการแก้ไขในการวิเคราะห์การถดถอย การวิเคราะห์
จำแนกประเภท การถดถอยโลจสิตกิส ์การวเิคราะหอ์นกุรมเวลาแบบคลาสสคิ เทคนคิการปรบัใหเ้รยีบ
วิธกีารพยากรณแ์บบบอ็กซแ์ละเจนกนิส ์การเรยีนเนน้การวเิคราะหโ์ดยใชโ้ปรแกรมสำเรจ็รปูทางสถติิ
และการแปลความหมายสำหรบัการประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ

บุพวิชา: สป.5001 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติ  หรือได้รับอนุญาตจากผู้สอน

สป.7102  การวิเคราะห์ข้อมูลและการประยุกต์ 2 3  หนว่ยกิต
AS 7102  Data Analysis and Applications II

เทคนิคต่าง ๆ ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยครอบคลุมเนื้อหา การถดถอยแบบโลจิสติกส์
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กรณีหลายกลุ่ม (Multinomial Logistic Regression) การวิเคราะห์พหุประเภท การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม
การวิเคราะห์ความแปรปรวนตัวแปรพหุ  การวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก การวิเคราะห์ปัจจัย การวิเคราะห์
เส้นทางการวิเคราะห์สมการโครงสร้าง การวิเคราะห์การอยู่รอดและอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวข้อง การเรียนเน้นการวิเคราะห์
โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติและการแปลความหมายสำหรบัการประยุกต์ใช้ในการบริหาร

บุพวิชา: สป.7101 การวิเคราะห์ข้อมูลและการประยุกต์ 1  หรือได้รับอนุญาตจากผู้สอน

สป.7103  เทคโนโลยีและโปรแกรมสำเรจ็รูปสำหรับการวิจัย 3 หนว่ยกิต
AS 7103  Technologies  and  Software  Packages for Research

แหล่งข้อมูลสำหรับการวิจัย เทคโนโลยีในการรวบรวมข้อมูลและการจัดเก็บข้อมูล ระบบฐานข้อมูล
การสืบค้นข้อมูลจากระบบฐานข้อมูล คลังข้อมูลและมาร์ทข้อมูล  โครงสร้างของคลังข้อมูล การประยุกต์ใช้
คลงัขอ้มลูกบัองคก์าร การประมวลผลเชงิวเิคราะห ์ระบบสารสนเทศเชงิภมูศิาสตร ์โปรแกรมสำเรจ็รปู
ทางสถิติ โครงสร้างแฟ้มข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสำเรจ็รูปทางสถติิ การจัดเตรียมข้อมูล
การจัดการข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การนำเสนอผลลัพธ์และจัดทำรายงานด้วย Microsoft Office

สป.7104  การทำเหมืองข้อมูลและการประยุกต์ 3 หนว่ยกิต
AS 7304  Data Mining and Applications

ความหมายของการทำเหมืองข้อมูล ข้อแตกต่างระหว่างการทำเหมืองข้อมูลและสถิติ ข้ันตอน
การทำเหมืองข้อมูล โปรแกรมสำเร็จรูปทางการทำเหมืองข้อมูล การเตรียมข้อมูล วิธีการและอัลกอริทึมต่าง ๆ
สำหรับทำเหมืองข้อมูล ได้แก่ การจำแนกประเภท (Classification) การแบ่งกลุ่ม (Clustering)การวิเคราะห์
ความสมัพนัธแ์ละลำดบั (Association and Sequence Analysis) การประยกุตส์ำหรบัใชง้านดา้นตา่ง ๆ
ในองค์กร เช่น การตลาด การเงิน การจัดการความเสี่ยง  การเรียนเน้นการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม
สำเร็จรูปทางการทำเหมืองข้อมูลและการแปลความหมาย

บุพวิชา: สป.5001 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติ หรือได้รับอนุญาตจากผู้สอน

สป.7105  ความนา่จะเปน็ 3 หนว่ยกิต
AS 7105  Probability

สเปซความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่มแบบต่อเนื่องและแบบไม่ต่อเนื่อง การแปลง ค่าคาดหมาย
ฟังกชั์นเวยีนบงัเกดิ การแจกแจงแบบมเีงือ่นไข การแจกแจงความนา่จะเปน็ของฟงักชั์นของตวัแปรสุม่
สถิติลำดับ การลู่เข้าของอนุกรมของตัวแปรสุ่ม กฎตัวเลขจำนวนมาก และ ทฤษฏีขีดจำกัดส่วนกลาง

บุพวิชา: สป.4001 คณิตศาสตร์สำหรับสถิติประยุกต์  หรือได้รับอนุญาตจากผู้สอน
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สป.7106  การควบคมุคุณภาพเชงิสถติิ 3 หนว่ยกิต
AS 7106  Statistical Control

หลักการของการจัดการคุณภาพโดยรวม เคร่ืองมือและเทคนิคสำหรับการจัดการคุณภาพโดยรวม
สถิติพื ้นฐานสำหรับการควบคุมคุณภาพ แผนภูมิควบคุมสำหรับตัวแปรเชิงปริมาณและคุณภาพ
แผนภูมิควบคมุสำหรบักระบวนการผลติระยะสัน้ การวัดความสามารถของกระบวนการผลติ ระบบการ
สุ่มตัวอย่างเพ่ือการยอมรับ แผนการชักตัวอย่างเพ่ือการยอมรับ

บุพวิชา: สป.7105  ความน่าจะเป็น  หรือได้รับอนุญาตจากผู้สอน

สป.7201  การวางแผนและการจดัลำดบังานผลติ 3 หนว่ยกิต
AS 7201  Production Planning and Scheduling

แนวความคดิเบือ้งตน้เกีย่วกบัการวางแผนการผลติ โรงงานประเภทผลติตามสัง่และไมต่อ้งสัง่
แผนแม่บทการผลิต การวางแผนความตอ้งการทรัพยากรการผลิต การวางแผนการผลติแบบทันเวลาพอดี
และเทคโนโลยีการผลิตแบบอุตตมะ แนวความคิดเบ้ืองต้นในการจัดลำดับงาน การจัดลำดับงานท่ีเหมาะสมท่ีสุด
สำหรับหน่วยการผลิตหน่วยเดียว และการจัดลำดับงานท่ีเหมาะสมท่ีสุดสำหรับหน่วยการผลิตหลายหน่วย
ปัญหาเอ็นพี การจัดลำดับงานแบบฮิวริสติก และอ่ืน ๆ  สำหรับหน่วยการผลิตหลายหน่วย

บุพวิชา:สป.6201 ตัวแบบการตัดสินใจ 1 หรือ สป.6401 การวิจัยดำเนินงาน หรือได้รับอนุญาตจากผู้สอน

สป.7202  การจัดการโลจสิติกส์ 3 หนว่ยกิต
AS 7202  Logistics Management

แนวคิดพื้นฐานและความสำคัญของปฏิบัติการโลจิสติกส์ในองค์กรธุรกิจ  การจัดหาสินค้า
และการจดัการอปุทาน  การจดัการสนิคา้คงคลงั  การจดัการการวสัดใุนการผลติ  การจดัการคลงัสนิคา้
การจัดการการขนส่ง  การพยากรณ์ความต้องการสินค้า  ช่องทางการกระจายสนิค้า

บุพวิชา: สป.6201 ตัวแบบการตัดสินใจ 1 หรือ สป.6401 การวิจัยดำเนินงาน หรือได้รับอนุญาตจากผู้สอน

สป.7203  การวเิคราะหข่์ายงานโลจสิตกิส์ 3 หนว่ยกิต
AS 7203  Logistics Network Analysis

ปัญหาการกำหนดตำแหนง่  การกำหนดตำแหนง่ส่ิงอำนวยความสะดวกหนึง่แห่งและหลายแห่ง
การกำหนดตำแหน่งสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อให้บริการกลุ่มลูกค้าเพื่อให้ระยะทางรวมต่ำที่สุด
(ปัญหาพี-มัธยฐาน)  การกำหนดตำแหน่งสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อลดระยะทางที่ยาวที่สุดในการ
เดินทางในข่ายงาน (ปัญหาพี-ศูนย์) ปัญหาการขนส่ง  การกำหนดเส้นทางและความถี่ของการ
ให้บริการการขนสง่  การจัดสรรยานพาหนะ
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สป.7203  การวิเคราะห์ข่ายงานเชงิประยุกต์ 3 หนว่ยกิต
AS 7203  Supply Chain Optimization

ตัวแบบการจดัการทรพัยากรคงคลงัข้ันสูง รวมถึงกรณท่ีีความตอ้งการทรพัยากรเปน็ตัวแปรสุม่
ระยะเวลาส่งมอบทรัพยากรเป็นตัวแปรสุ่ม กรณีทรัพยากรหลายคลังและหลายรายการ และกรณีมีความร่วมมือ
ระหว่างผู้ซื้อ-ผู้ขาย การออกแบบข่ายงานโลจิสติกส์ เกณฑ์การเลือกตำแหน่งสิ่งอำนวยความสะดวก
ปญัหาตำแหนง่สิง่อำนวยความสะดวกหนึง่แหง่และหลายแหง่ ปญัหาพ-ีมธัยฐานและปญัหาพ-ีศนูยท์ีม่ี
ส่ิงอำนวยความสะดวกหลายแหง่

บุพวิชา: สป.6201 ตัวแบบการตัดสินใจ 1 หรือ สป.6401 การวิจัยดำเนินงาน หรือได้รับอนุญาตจากผู้สอน

สป.7204  การวิเคราะห์การตัดสินใจเชงิสถติิประยุกต์ 3 หนว่ยกิต
AS 7204  Applied Statistical Decision Analysis

หลักการในการตดัสินใจ ประเภทของการตดัสินใจ การตัดสินใจภายใตค้วามเสีย่ง การตัดสินใจ
ภายใต้ความไม่แน่นอน ฟังก์ชันอรรถประโยชน์ และการตัดสินใจท่ีมีหลายปัจจัย การประยุกต์การตัดสินใจ
ในธุรกิจและอุตสาหกรรม

บุพวิชา: สป.4001 คณิตศาสตร์สำหรับสถิติประยุกต์ หรือได้รับอนุญาตจากผู้สอน

สป.7205  การจัดการความต้องการและการพยากรณ์     3 หนว่ยกิต
AS 7205  Demand Management and Forecasting

ความสำคัญของการจัดการความต้องการต่อองค์การและระบบซัพพลายเชน ความสำคัญของ
กลยุทธ์ทางธุรกิจกับการวางแผนความตอ้งการ ข้อมูลนำเข้าจากฝ่ายการตลาดและฝ่ายขาย บทบาทของการ
วิเคราะห์ทางสถิติ การวิเคราะห์ข้อมูล  และการแปลความหมาย ข้ันตอนการสำรวจความตอ้งการ เทคนิค
การพยากรณ์เชิงปริมาณต่าง ๆ การวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อนและการประยุกต์เทคนิคการพยากรณ์
กับข้อมูลจริง การเช่ือมโยงและการส่ือสารกับลูกค้าการวัดประสิทธิภาพของการดำเนนิงานตามท่ีวางแผน

สป.7206  การจัดการรายได้      3 หนว่ยกิต
AS 7206  Revenue Management

ตัวแบบเชิงปริมาณสำหรับการจัดการรายได้ การควบคุมทรัพยากรเชิงเดี่ยวและเชิงเครือข่าย
ตัวแบบการจองเกิน การหาราคาเหมาะที่สุด การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการจัดการรายได้ในธุรกิจการบิน
โรงแรมและรถเช่า

บุพวิชา: สป.6201 ตัวแบบการตัดสินใจ 1 และ สป.6202 ตัวแบบการตัดสินใจ 2 หรือได้รับอนุญาตจากผู้สอน
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สป.7301  เศรษฐศาสตร์ประชากร 3 หนว่ยกิต
AS 7301  Economics of Population

ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยภาวะเจริญพันธุ์ การเจ็บป่วย การตายและการย้ายที่อยู่ ผลกระทบ
ในดา้นตา่ง ๆ ของประชากรตอ่กจิกรรมทางเศรษฐกจิ การลงทนุในทรพัยากรมนษุยแ์ละประสทิธภิาพ
ในการจัดสรรทรัพยากร การวิเคราะห์นโยบายประชากร การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

สป.7302  คณิตศาสตร์ประชากร 3 หนว่ยกิต
AS 7302  Mathematical Demography

การพัฒนาอย่างเป็นระบบเกี ่ยวกับทฤษฎีเชิงคณิตศาสตร์สำหรับโครงสร้างประชากร
ตัวแบบเชิงกำหนดและตัวแบบเชิงสุ่มของการเพิ่มประชากร ทฤษฎีประชากรคงตัว ตัวแบบย้อนกลับ
เชิงประชากรศาสตร ์การเข้าสู่ภาวะคงตัว  และทฤษฎีเออร์โกดิค

สป.7303  ปัญหาประชากร 3 หนว่ยกิต
AS 7303  Population  Problems

ทบทวนแนวโน้มประชากร อดีต ปัจจุบัน และอนาคต ผลกระทบที่มีต่อชีวิตความเป็นอยู่
และกระบวนการทางสงัคม ปัญหาประชากรในประเทศไทยและภมิูภาคต่างๆ ของโลก ปัญหาประชากร
ที่เกี ่ยวข้องกับการเพิ ่มขนาด การพัฒนาอย่างยั ่งยืนและสิ่งแวดล้อม การสมรสและการหย่าร้าง
บทบาททางเพศ การย้ายถ่ิน ความเป็นเมืองและความหนาแนน่ของประชากร

สป.7304  นโยบายและการวางแผนประชากรและการพฒันา 3 หนว่ยกิต
AS 7304  Population  and Development Policy and Planning

แนวความคิดและหลักการเกี่ยวกับนโยบายประชากรและการพัฒนา วิเคราะห์บทบาทของรัฐ
ในการพัฒนานโยบาย และโครงการพัฒนาที่สำคัญ ๆ หลักการและขอบเขตในการวางแผนพัฒนา
ในระบบเศรษฐกิจแบบผสม กระบวนการและวิธีการในการวางแผนพัฒนาการบริหาร การวางแผน
พฒันาระดับต่าง ๆ  ความสัมพันธ์ของการวางแผนระดับต่าง ๆ  และปัญหาในการวางแผน การกำหนดนโยบาย
และกลยุทธในการพัฒนาของประเทศไทย

สป.7305  การประเมินความตอ้งการกำลงัคน 3 หนว่ยกิต
AS 7305  Manpower Assessment

เทคนิคและวิธีการศึกษาท่ีใช้ในการประเมนิความตอ้งการกำลงัคนในสาขาตา่ง ๆ  เช่น การศึกษา
การสาธารณสุขที่ใช้กันในประเทศต่าง ๆ และในประเทศไทย ตลอดจนข้อดีและข้อเสียของแต่ละวิธี
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สป.7306  ชราภาพวิทยา 3 หนว่ยกิต
AS.7306  Gerontology

คำจำกัดความ กระบวนการสูงอายุของประชากร แนวโน้มการสูงอายุของประชากรโลก
และประเทศไทย ปัญหาด้านสุขภาพ ปัญหาเศรษฐกิจ และปัญหาท่ีอยู่อาศัยของผู้สูงอายุ ระบบการเก้ือหนุน
ผู้สูงอายุในสังคมเมืองและชนบทการทำงานของผู้สูงอายุและทิศทางและนโยบายของการสูงอายุ
ของประชากร

สป.7307  บทบาทของสตรีและการพัฒนา 3 หนว่ยกิต
AS.7307  Women's  Roles and Development

เปรียบเทียบบทบาทและสถานภาพของสตรใีนอดีตกับปัจจุบัน ทฤษฎีท่ีอธิบายการเปลีย่นแปลง
บทบาทและสถานภาพของสตร ีปัจจัยสำคัญท่ีส่งเสริมหรือเป็นอุปสรรค การพัฒนาบทบาทและสถานภาพ
ของสตรไีทย บทบาทของสตรใีนโครงการพฒันาตา่งๆ เชน่ โครงการการวางแผนครอบครวั การพฒันา
อนามัยและเด็ก การอนุรักษ์สิ ่งแวดล้อม การพัฒนาแรงงานฝีมือ และการพัฒนาชุมชน เป็นต้น
วิเคราะห์นโยบายและเสนอแนวทางในการแกปั้ญหาบทบาท และสถานภาพของสตรี

สป.7401  การวิเคราะห์ระบบการรอคอย 3 หนว่ยกิต
AS 7401  Analysis of Queueing Systems

การศกึษาระบบการรอคอยจากทศันะของกระบวนการสโทแคสตกิ ตัวแบบพืน้ฐานการรอคอย
ระบบการรอคอยทีม่สีถานใีหบ้รกิารหลายแหง่ ระบบการรอคอยทีม่กีารสญูเสยี และมสีถานใีหบ้รกิาร
หลายแหง่ และการวเิคราะหต์วัแบบเหลา่นีภ้ายใตข้อ้สมมตุฐิานตา่ง ๆ  ของการเขา้มาสูร่ะบบการรอคอย
และการให้บริการ การประยุกต์และหัวข้ออ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวข้อง

บุพวิชา: สป.6202 ตัวแบบการตัดสินใจ 2 หรือได้รับอนุญาตจากผู้สอน

สป.7402  เทคนิคการพยากรณ์ 3 หนว่ยกิต
AS 7402  Forecasting Technique

หลักการในการพยากรณ์ ลักษณะของข้อมูล วิธีการพยากรณ์แบบคลาสสิค การวิเคราะห์การถดถอย
เทคนิคการปรับให้เรียบ การพยากรณ์แบบปรับตัว อนุกรมเวลาของบอกซแ์ละเจนกินส์ และการวิเคราะห์
ความคลาดเคล่ือน และการประยุกต์  เทคนิคการพยากรณ์กับข้อมูลจริง

บุพวิชา: สป.4001 คณิตศาสตร์สำหรับสถิติประยุกต์ หรือได้รับอนุญาตจากผู้สอน



242          หลักสตูรสถาบนับณัฑติพัฒนบรหิารศาสตร์

สป.7403  ทฤษฎีเกม      3 หนว่ยกิต
AS 7403  Game Theory

แนวความคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับเกม เกมที่มีผลรวมเป็นศูนย์เมื่อมีผู้เล่น 2 คนและหลายคน
เกมท่ีมีผลรวมต่างจากศูนย์ เกมท่ีผู้เล่นร่วมมือและไม่ร่วมมือกันเกมท่ีมีกลยุทธ์เป็นจำนวนอนันต์เกมพลวัต
วิธีการหาคำตอบในปัญหาเกมและการประยกุต์

บุพวิชา: สป.6201 ตัวแบบการตัดสินใจ 1 หรือได้รับอนุญาตจากผู้สอน

สป.7404  การโปรแกรมไม่ใช่เชิงเส้นเชิงประยุกต์                   3 หน่วยกิต
AS 7404  Applied Non-Linear Programming

การหาค่าอุตตมะเมื่อไม่มีข้อจำกัด คุณสมบัติของจุดอุตตมะของฟังก์ชันนูนและฟังก์ชันเว้า
วิธีหาค่าต่ำสุดในหน่ึงมิติ วิธีการค้นหาจุดอุตตมะในหลายมิติ การหาค่าอุตตมะเม่ือมีข้อจำกัด ทฤษฎีตัวคูณ
ลากรานจ ์เงือ่นไขทีจ่ำเปน็และเพยีงพอของจดุอานมา้ เงือ่นไขของคารช์-คนูและทกัเกอร ์วิธหีาทศิทาง
ท่ีเป็นไปได้ ฟังก์ชันลงโทษและฟงัก์ชันขอบเขต

บุพวิชา: สป.4001 คณิตศาสตร์สำหรับสถิติประยุกต์ หรือได้รับอนุญาตจากผู้สอน

สป.7405  ความไว้ใจได้และการบำรงุรักษาได้ 3 หนว่ยกิต
AS 7405  Reliability and Maintainability

ความไว้ใจได้ในระบบจัดกลุ่ม การศึกษาความไว้ใจได้ของระบบจากความไว้ใจได้ของส่วนประกอบ
ผลของการสำรองสว่นประกอบตอ่ความไว้ใจได้ของระบบ การใช้กระบวนการสโตคาสตคิในการศกึษา
ความไว้ใจได้ การบำรุงรักษาได้และการจัดเปล่ียนและการสำรองส่วนประกอบ

บุพวิชา: สป.7105 ความน่าจะเป็น หรือได้รับอนุญาตจากผู้สอน

สป.7406  การโปรแกรมเชิงพลวัต      3 หนว่ยกิต
AS 7406  Dynamic Programming

ทฤษฎเีบ้ืองต้นเกีย่วกับการโปรแกรมเชงิพลวัต วิธีการคำนวณโดยเนน้การโปรแกรมเชงิพลวัต
แบบไม่ต่อเนื่อง กระบวนการตัดสินใจแบบมาร์คอฟที่มีขั ้นตอนจำนวนอันตะและจำนวนอนันต์
การโปรแกรมก่ึงมาร์คอฟ

บุพวิชา: สป.6201 ตัวแบบการตัดสินใจ 1 หรือ สป.6401 การวิจัยดำเนินงาน หรือได้รับอนุญาตจากผู้สอน

สป.8001  การอ่านบทความทางสถติิประยุกต์ 3 หนว่ยกิต
AS 8001  Readings in Applied Statistics

วิชานี้มีจุดมุ่งหมายให้นักศึกษาผู้ที่ตระเตรียมข้อเสนอวิทยานิพนธ์หรือบทนิพนธ์จากการ
คน้ควา้อสิระ หรือนกัศกึษาทีส่นใจ ไดอ่้านบทความทางวชิาการภายใตค้ำแนะนำของอาจารย ์นกัศกึษา
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ต้องเสนอรายงานเชงิวิเคราะห์จากบทความทีไ่ด้อ่านต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ

สป.8002  สัมมนาทางสถติิประยุกต์ 3 หนว่ยกิต
AS 8002  Seminar in Applied Statistics

วิชาน้ีมีจุดมุ่งหมายให้นักศึกษาเรียนรู้เก่ียวกับการประยุกต์วิชาทางสถิติประยุกต์ และวิชาท่ีเก่ียวข้อง
ในองค์การท้ังภาครัฐและภาคเอกชน นักศึกษาจะต้องทำรายงานนำเสนอเพือ่ประกอบการอภิปราย

สป.8003  สัมมนาเชิงปฏิบัติการทางสถติิประยุกต์ 3 หนว่ยกิต
AS 8003  Workshop Seminar in Applied Statistics

วิชานี้มีจุดมุ่งหมายให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์เกี่ยวกับการประยุกต์วิชาทางสถิติประยุกต์
และวิชาท่ีเก่ียวข้องในองค์การท้ังภาครัฐและภาคเอกชน นักศึกษาจะต้องทำโครงงานและนำเสนอผลงาน

สป.8004  การศึกษาตามแนวแนะ 3 หนว่ยกิต
AS 8004  Directed Studies

การศึกษาในหัวข้อเฉพาะทางในศาสตร์ที ่เกี ่ยวข้องกับสาขาวิชาเอกและเป็นประโยชน์
ต่อการวิจัย  โดยนักศึกษาอาจขอศึกษาเพิ่มเติมในหัวข้อที่เกี่ยวเนื่องกับแขนงวิชาเอกของนักศึกษา
ซ่ึงเป็นการศึกษาตามแนวแนะกไ็ด้

สป.8801-8809  การศึกษาเฉพาะเรือ่งทางสถติิประยุกต์ 3 หนว่ยกิต
AS 8801-8809  Selected Topics in Applied Statistics

การศึกษาในหัวข้อท่ีแตกต่างไปจากวิชาท่ีเปิดสอนตามปกติ ซ่ึงคณะฯ กำหนดข้ึนตามความเหมาะสม

สป.9000  การค้นคว้าอิสระ 3 หนว่ยกิต
AS 9000  Independent  Study

นักศึกษาเลือกหัวข้อที่จะศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์
ผู้รับผิดชอบวิชา และนักศึกษาต้องทำบทนิพนธ์

สป.9004  วิทยานิพนธ์ 12 หนว่ยกิต
AS 9004  Thesis

นักศึกษาต้องทำการคน้คว้าวิจัยในหัวข้อท่ีนักศึกษาสนใจภายใตค้ำปรึกษาของอาจารยท่ี์ปรึกษา
อย่างใกล้ชิด อาจรวมถึงการศึกษารายวิชาภาคทฤษฎีตามท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษาเห็นสมควร ท้ังน้ี จะต้องมีการ
นำเสนอหัวข้อ รายงานความกา้วหน้า และสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
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หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาสถติิ
(หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2552)

1. ช่ือหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ
Master of Science Program in Statistics

2. ช่ือปริญญา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สถิติ)
Master of Science (Statistics)
วท.ม. (สถิติ)
M.S. (Statistics)

3. หน่วยงานทีรั่บผิดชอบ
คณะสถิติประยุกต์

4. ปรัชญาและวตัถุประสงค์ของหลักสูตร
4.1 ปรัชญาของหลักสูตร

มุ่งพัฒนามหาบณัฑิตทางสถติิให้มีความสามารถในการนำวชิาการทางสถติิไปประยกุต์ใช้
ในการทำงานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  สรา้งงานวจิยัเพือ่พัฒนาประเทศไปสูก่ารพฒันาทีย่ั่งยนื มจีรรยา-
บรรณและซือ่สตัย์ตอ่วิชาชพีสถติ ิมกีารพฒันาตนเองอยา่งตอ่เนือ่ง และรบัผดิชอบตอ่ตนเองและสงัคม

4.2 วัตถปุระสงคข์องหลกัสูตร
4.2.1 เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษามีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ทางสถิติและศาสตร์ที่

เก่ียวข้องเพ่ือนำไปประยกุต์ใช้ในหน่วยงานภาครฐัและภาคเอกชน
4.2.2 เพ่ือให้ผู้สำเร็จการศึกษามีความสามารถนำศาสตรท์างสถิติและศาสตรท่ี์เก่ียวข้อง

ไปวิเคราะห์ทางข้อมูลท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วภายใต้สถานการณ์โลกาภิวัตน์ในปัจจุบัน

4.2.3 เพ่ือให้ผู้สำเร็จการศึกษามีพ้ืนฐานความรู้ความสามารถในการคน้คว้าและแสวงหา
ความรู้ได้ด้วยตนเอง

4.2.4 เพ่ือให้ผู้สำเร็จการศึกษามีพ้ืนฐานความรู้เพียงพอในการศึกษาต่อในระดับสูงข้ึนไป
4.2.5 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้สำเร็จการศึกษามีจริยธรรมในการใชศ้าสตร์ทางสถิติไปประยุกต์

ใช้ในการทำงาน



หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาสถติิ          245

5. เหตผุลท่ีขอเปิดหลกัสูตร
5.1 เพ่ือผลิตมหาบณัฑิตในศาสตรท์างดา้นสถิติ และเพือ่ให้สอดคล้องกับการ  เปล่ียนแปลงของ

สภาพเศรษฐกจิ และสังคม  รวมถึงการเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี และวิชาการต่าง ๆ
5.2 เพื่อให้หลักสูตรสถิติมีความชัดเจนในเป้าหมายของการผลิตบัณฑิต โดยแยกออกเป็น

หลักสูตรโดยเฉพาะ
5.3 เพ่ือให้การบริหารหลักสูตรมีความคล่องตัวย่ิงข้ึน

6. คุณสมบติัของผู้เข้าศกึษา
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาจากสถาบันการศึกษาทั้งในและ

ต่างประเทศที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับรองมาตรฐานการศึกษาคุณสมบัติ
ของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษาอาจเปลี่ยนแปลงหรือมีเกณฑ์เพิ่มเติมได้  ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์   หรือประกาศของคณะสถติิประยุกต์

7. องค์ประกอบของหลักสูตร
องค์ประกอบของหลักสูตรการศึกษาเพ่ือปริญญาโททางสถติิ นักศึกษาจะต้องเรียนให้ได้จำนวน

ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต โดยเลือกแผนหนึ่งแผนใด ดังนี้ แผน ก. (ทำวิทยานิพนธ์) และแผน ข.
(ไม่ทำวิทยานิพนธ์)

โครงสรา้งหลกัสตูร

หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาสถติ ิ(หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. 2552)
แผน  ก.  ทำวิทยานพินธ์        หนว่ยกิต
1. หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน             ไมน่บัหนว่ยกติ
2. หมวดวิชาพ้ืนฐาน     6 หนว่ยกติ
3. หมวดวิชาหลัก  12 หน่วยกิต
4. หมวดวิชาเลือกอย่างน้อย     9 หนว่ยกติ
5. การสอบประมวลความรู้
6. วิทยานิพนธ์ (ผ่านการสอบปอ้งกันวิทยานิพนธ์)  12 หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 39  หนว่ยกิต
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           แผน  ข.  ไม่ทำวทิยานพินธ์ หน่วยกิต
1. หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน           ไมน่บัหนว่ยกติ
2. หมวดวิชาพ้ืนฐาน               6 หนว่ยกติ
3. หมวดวิชาหลัก             12 หนว่ยกติ
4. หมวดวิชาเลือกอย่างน้อย             18 หนว่ยกติ
5. วิชาการค้นคว้าอิสระ               3 หนว่ยกติ
6. การสอบประมวลความรู้

6.1  การสอบข้อเขียนพิสดาร
6.2  การสอบปากเปล่า

รวมไม่น้อยกว่า            39  หนว่ยกิต

7.1 หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน หมายถึงวิชาที่มุ่งปรับความรู้ในระดับต่ำกว่าขั้นบัณฑิตศึกษาของ
นักศึกษาเพ่ือให้พร้อมท่ีจะศึกษาในช้ันปริญญาโท  ประกอบด้วย

(1) สพ.4000 พ้ืนฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา   3 หน่วยกิต
(2) สต.4001 คณิตศาสตร์สำหรับสถิติ   3 หน่วยกิต
(3) สต.4002 ฐานข้อมูลและชุดคำส่ัง SAS  3 หน่วยกิต
(4) สป.4003 ภาษาอังกฤษสำหรับสถิติประยุกต์  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

หมายเหต ุ1. ขอ้กำหนดและการยกเวน้การเรยีนวชิาในหมวดวชิาเสรมิพืน้ฐาน  ใหเ้ปน็ไปตาม
ประกาศของคณะ/สถาบัน  ยกเว้นข้อกำหนดและการยกเว้นการเรียนวิชาเสริมพื้นฐานภาษาอังกฤษ
ของคณะภาษาและการสือ่สาร ให้เป็นไปตามเง่ือนไขของหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา

   2. ในกรณีท่ีมีการปรับปรุงหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษาการเรียนวิชา
เสริมพื้นฐานภาษาอังกฤษที่กำหนดไว้ในหลักสูตรนี้  จะต้องเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามหลักสูตร
วิชาภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษาท่ีปรับปรุงใหม่ด้วย
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7.2  หมวดวชิาพืน้ฐาน หมายถึงวิชาท่ีมุ่งให้นักศึกษามีพ้ืนฐานสำหรับการศึกษาวิชาหลัก และวิชาเลือก
มีจำนวนรวม 6 หน่วยกิต  ได้แก่

(1)  สต.5001 เทคนิคตัวแปรเดียวกับการประยุกต์ 3 หน่วยกิต
(2)  สป.5002 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 3 หน่วยกิต
7.3 หมวดวชิาหลกั  หมายถึงกลุ่มวิชาท่ีมุ่งให้นักศึกษามีความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านประกอบด้วย

วิชาต่อไปน้ี (กำหนดใหแ้ผน ก. และ แผน ข. เรียนวิชาในหมวดวชิาหลัก จำนวน 12 หน่วยกิต)
(1) สต.6201 เทคนิคตัวแปรพหุกับการประยุกต์ 3 หน่วยกิต
(2) สต.6202 คณิตสถิติ 1: ความน่าจะเป็น 3 หน่วยกิต
(3) สต.6203 คณิตสถิติ 2: สถิติอนุมาน 3 หน่วยกิต
(4) สต.6204 การวิเคราะห์การถดถอยประยุกต์ 3 หน่วยกิต
7.4 หมวดวชิาเลอืก  ประกอบดว้ยกลุม่วชิาตอ่ไปนี ้(แผน ก. กำหนดใหเ้ลอืกเรยีนอยา่งนอ้ย  9

หน่วยกิต  และแผน ข. กำหนดให้เลือกเรียนอย่างน้อย 18 หน่วยกิต และวิชาการค้นคว้าอิสระ 3 หน่วยกิต)
สำหรับการเลือกวิชาเรียนของนักศึกษามีคำแนะนำดังนี้  หากนักศึกษาสำเร็จการศึกษาแล้วต้องการ
ทำงานทางดา้นธรุกจิการเงนิใหเ้ลอืกเรยีนวชิาในกลุม่วชิาสถติเิพือ่การจดัการ  หากสำเรจ็การศกึษาแลว้
ต้องการทำงานด้านอุตสาหกรรมให้เลือกเรียนในกลุ่มวิชาสถิติประยุกต์  และหากสำเร็จการศึกษาแล้ว
ต้องการเป็นอาจารย์ผู้สอนหรือต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกทางสถิติควรเลือกเรียนในกลุ่ม
วิชาสถิติวิเคราะห์ ท้ังน้ีนักศึกษาสามารถลงทะเบียนวิชาเลือกได้ตามความสนใจของนักศึกษา  ได้โดยจะต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษา

7.4.1 กลุ่มวิชาสถติิเพ่ือการจัดการ
(1) สต.7101 การทำเหมืองข้อมูลเชิงสถิติ 3 หน่วยกิต
(2) สต.7102 การวิเคราะห์อนุกรมเวลาทางการเงนิ 3 หน่วยกิต
(3) สต.7103 การวัดผลดำเนินงานขององคก์าร 3 หน่วยกิต
(4) สต.7104 ความน่าจะเป็นเชิงประยุกต์ 3 หน่วยกิต
(5) สต.7105 การบริหารสินค้าคงคลัง 3 หน่วยกิต
(6) สต.7106 สถิติสำหรับการปรับปรุงคุณภาพและผลิตภัณฑ์ 3 หน่วยกิต
(7) สต.7107 การบริหารจัดการกองทุนเชิงปริมาณ 3 หน่วยกิต
(8) สต.7108 การสร้างแบบจำลองสำหรับการจัดการความเส่ียง 3 หน่วยกิต
(9) สต.7109 การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการจัดการความเส่ียง 3 หน่วยกิต
(10) สต.7110 ตัวแบบสถิติในตลาดการเงิน 3 หน่วยกิต
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7.4.2  กลุ่มวิชาสถติิประยุกต์
(1) สต.7201 การควบคุมคุณภาพ 3 หน่วยกิต
(2) สต.7202 เทคนิคการพยากรณ์ 3 หน่วยกิต
(3) สต.7203 การสำรวจทางการตลาด 3 หน่วยกิต
7.4.3  กลุ่มวิชาสถติวิิเคราะห์
(1) สต.7301 เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง 3 หน่วยกิต
(2) สต.7302 การวิเคราะห์ตัวแปรพหุ 3 หน่วยกิต
(3) สต.7303 การวิเคราะห์สถิติแบบไม่ใช้พารามิเตอร์เชิงประยุกต์ 3 หน่วยกิต
(4) สต.7304 การวิเคราะห์อนุกรมเวลา 3 หน่วยกิต
(5) สต.7305 การวิเคราะห์การอยู่รอด 3 หน่วยกิต
(6) สต.7306 การวิเคราะห์ข้อมูลจำแนกประเภท 3 หน่วยกิต
(7) สต.7307 แผนแบบการทดลอง 3 หน่วยกิต
7.4.4  กลุ่มวิชาสัมมนาและศกึษาตามแนวแนะ
(1) สต.8001 การอ่านบทความทางสถิติ 3 หน่วยกิต
(2) สต.8002 สัมมนาทางสถิติ 3 หน่วยกิต
(3) สต.8003 สัมมนาเชิงปฎิบัติการทางสถิติ 3 หน่วยกิต
7.4.5  กลุ่มวิชาศึกษาเฉพาะเรือ่ง
(1) สต.8801 การศึกษาเฉพาะเรือ่งทางสถิติ 3 หน่วยกิต
7.4.6  กลุ่มวิชาคน้ควา้อสิระ
(1) สต.9000 การค้นคว้าอิสระ 3 หน่วยกิต
(2) สต.9004 วิทยานิพนธ์ 3 หน่วยกิต
7.4.7 กลุ่มวิชาเลอืกอ่ืนๆ ได้แก่วิชาหลักหรือวิชาเลือกอ่ืน ๆ  ในหลักสูตรภายในหรือภายนอกคณะ

ท้ังน้ีให้เป็นไปตามคำปรึกษาของอาจารย์ท่ีปรึกษา

8. คำอธิบายรายวิชา
สพ.4000  พ้ืนฐานสำหรบับัณฑิตศึกษา 3 หนว่ยกิต
ND 4000  Foundation for Graduate Studies

แนะนำการเมืองและการปกครองไทย เศรษฐกิจไทย ธุรกิจไทย สังคมไทย จริยธรรมของนักบริหาร
จรยิธรรมทางวชิาการ การพฒันาบคุลกิภาพ สุขภาพกาย สุขภาพจติ รัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย
 ภาษาไทยเพือ่การส่ือสาร การเขียน รายงานทางวชิาการ และเศรษฐกจิพอเพียงกับการพัฒนา
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สต.4001 คณิตศาสตรส์ำหรบัสถติิ  3  หนว่ยกิต
ST 4001  Mathematics for Statistics

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับพีชคณิตเชิงเส้น เมตริกซ์ ดีเทอร์มิแนนท์ การแก้ระบบสมการเชิงเส้น
เวคเตอร์สเปซ ฐานของเวคเตอร์สเปซ ค่าและเวคเตอร์ไอเกนของเมตริกซ์  การแปลงเชิงเส้น ลิมิต
ความต่อเนื่อง อนุพันธ์และอนุพันธ์บางส่วน การหาค่าสูงสุด และต่ำสุด จาโคเบียน อินทิเกรชัน
อันดับและอนุกรม และหัวข้ออ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง

สต.4002  ฐานขอ้มูลและชดุคำสัง่ SAS 3  หนว่ยกิต
ST 4002   Data Base and SAS Programming

ระบบการจัดการข้อมูล  โครงสร้างแฟ้มข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์เชิงสถิติการเตรียมและการจัดการ
ข้อมูล  การวิเคราะห์และการจัดการข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเรจ็รูป SAS การจัดเก็บข้อมูล  การค้นคืนข้อมูล
การแปลงข้อมูล การวิเคราะห์สถิติพรรณา  การเรียงลำดับข้อมูล การรวมแฟ้มข้อมูล การปรับปรุง
แฟ้มข้อมูล การสุ่มตัวอย่างและการรายงานข้อมูล

สป.4003  ภาษาอังกฤษสำหรบัสถิติประยุกต์ 3 หนว่ยกิต
AS 4003  English for Applied Statistics

ฝึกทักษะและกลวิธีการอ่านตำราและวารสารภาษาอังกฤษในสาขาต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวข้องทางสถิติประยุกต์
วิเคราะห์คำศัพท์เพื่อหาความหมาย ศึกษาโครงสร้างของประโยคเพื่อให้เข้าใจความหมายของประโยค
ในโครงสรา้งรปูแบบตา่ง ๆ  ฝึกการอา่นบทความ งานวจัิยและตำราในสาขาทีเ่ก่ียวข้องศกึษา และฝกึการ
เขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น เน้นการเขียนประโยค การรวมและลดรูปประโยค และการเขียนข้อความ
ในรูปแบบย่อหน้า การพูดและการฟังภาษาอังกฤษในหัวข้อท่ีเก่ียวข้องกับสถิติประยุกต์

ภส.4001  การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา 3 หนว่ยกิต
LC 4001  Reading Skills Development in English for Graduate Studies

สร้างเสริมความรู้พ้ืนฐานด้านไวยากรณท่ี์จำเป็นสำหรับการพัฒนาทักษะการอ่าน เช่น การศึกษา
ประเภทของประโยค การหาแกนหลักและส่วนขยายของประโยคเพือ่นำไปสู่การเรียนรู้และพัฒนาทักษะ
การอ่านเพ่ือจับใจความสำคญั เพ่ือหาข้อสรุป การตีความประโยค การเดาความหมายของศพัท์จากบริบท
การอ่านแบบข้ามเพื่อหาข้อมูลเฉพาะ  การหาความสัมพันธ์ของประโยคและย่อหน้าในงานเขียน
และการอา่นเชงิวิเคราะห์
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ภส.4002  การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ 3 หนว่ยกิต
LC 4002  Integrated English Language Skills Development

เน้ือหาและกิจกรรมเน้นการบูรณาการทักษะท้ัง 4 ทักษะ คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
เชิงวิชาการเบือ้งต้น

ภส.4011  การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา 3 หนว่ยกิต
LC 4011  Remedial Reading Skills Development in English for Graduate Studies

ฝึกทักษะและกลยุทธ์การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการที่นักศึกษาได้ศึกษามาก่อนแล้วในวิชา
ภส.4001 การพัฒนาทักษะการอา่นภาษาองักฤษสำหรบับัณฑิตศึกษา เพ่ิมเติม ท้ังน้ี นักศึกษาจะไดรั้บการ
ฝึกฝนในลักษณะเฉพาะบคุคลมากข้ึน

ภส.4012  การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ 3 หนว่ยกิต
LC 4012  Remedial Integrated English Language Skills Development

ฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเพิ่มเติมและซ่อมเสริมทักษะดังกล่าว สำหรับ
นักศึกษาท่ียังบกพร่องในการเรียนวิชา ภส.4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ เพ่ือปรับปรุง
ความสามารถในการใชภ้าษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร  ด้วยการสอนและฝึกในลักษณะเฉพาะบคุคล

สต.5001  เทคนิคตัวแปรเดยีวกับการประยกุต์   3  หนว่ยกิต
ST 5001  Univariate Techniques with  Application

การประยุกต์ใช้สถิติพื้นฐานในศาสตร์การทดลอง  แนวคิดเกี่ยวกับประชากรและตัวอย่าง
การชักตัวอย่าง การแจกแจงพื้นฐาน การประมาณแบบจุดและแบบช่วง การทดสอบสมมติฐาน
การวิเคราะห์ความแปรปรวนสำหรับการวางแผนการทดลอง การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมและ
การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์

สป.5002  เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การจัดการ   3  หนว่ยกิต
AS 5002  Management Information Technology

ความหมายของการจัดการและระดับของการจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศ
ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีต่อการจัดการ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในเชิงกลยุทธ์
ประเภทของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ องค์การและหน้าที่ต่างๆ ในองค์การ ระบบสารสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนหน้าท่ีต่างๆ ในองค์การ ลักษณะของระบบสารสนเทศขององค์การท่ีบูรณาการระบบสารสนเทศ
ท่ีเก่ียวข้องท้ังหมดในการดำเนนิกิจการ ข้อมูล สารสนเทศและการจดัเก็บในองค์การ  โปรแกรมสำเรจ็รูป




