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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
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เพ่ือใช้ในสำนักงาน ความม่ันคงและปลอดภัย  วิธีการได้มาซ่ึงระบบสารสนเทศการบริหารจัดการหน่วยงาน
สารสนเทศขององค์การ จริยธรรม กฎหมายและนโยบายของประเทศทีเ่ก่ียวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

สต.6201  เทคนิคตัวแปรพหุกับการประยุกต์   3  หนว่ยกิต
ST 6201  Multivariate Techniques with Application

การแจกแจงตัวแปรพหุแบบปกติและการประมาณค่าพารามิเตอร์  โฮลเทลลิงทีกำลังสอง
การวิเคราะห์โพรไฟล์  การวิเคราะห์ความแปรปรวนตัวแปรพหุ  สหสัมพันธ์ แคนนอนนิคัล  การวิเคราะห์
การจำแนกประเภท    การวเิคราะหก์ารจดักลุม่ การวเิคราะหส์ว่นประกอบหลกัและการวเิคราะหป์จัจยั
โดยนำเทคนิคต่างๆ ไปประยุกต์ใช้กับการแก้ปัญหาของข้อมูลจริง

บุพวิชา : สต.5001 เทคนิคตัวแปรเดียวกับการประยุกต์ หรือได้รับอนุญาตจากผู้สอน

สต.6202  คณติสถติ ิ1: ความนา่จะเปน็ 3  หนว่ยกิต
ST 6202  Mathematical Statistics I:  Probability

ปริภูมิความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่มแบบต่อเนื่องและแบบไม่ต่อเนื่อง การแปลง ค่าคาดหมาย
ฟังก์ชันก่อบังเกิด การแจกแจงแบบมีเงื่อนไข การแจกแจงความน่าจะเป็นของฟังก์ชันของตัวแปรสุ่ม
สถิติอันดับ การลู่เข้าของลำดับของตัวแปรสุ่ม กฎตัวเลขจำนวนมาก และ ทฤษฏีขีดจำกัดส่วนกลาง

บุพวิชา: สต.4001 คณิตศาสตร์สำหรับสถิติ หรือได้รับอนุญาตจากผู้สอน

สต.6203  คณติสถติ ิ2: สถติอินมุาน 3  หนว่ยกิต
ST 6203  Mathematical Statistics II: Statistical Inference

ตัวอย่างสุ่ม การแจกแจงความน่าจะเป็นของสถิติ เกณฑ์การเลือกตัวประมาณค่า การประมาณแบบจุด
วิธีการหาตัวประมาณแบบต่างๆ ทฤษฎีของราวและแบลคเวลล์  ทฤษฎีของเลมานน์และเชฟเฟ่ การประมาณ
เป็นช่วง แนวคิดเก่ียวกับการทดสอบสมมุติฐาน ทฤษฎีของเนย์แมนและเพียร์สัน แบบทดสอบท่ีมีกำลังสูงสุด
สม่ำเสมอ แบบทดสอบอัตราส่วนภาวะน่าจะเป็นและแบบทดสอบอ่ืน ๆ

บุพวิชา: สต.6202  คณิตสถิติ 1: ความน่าจะเป็น หรือได้รับอนุญาตจากผู้สอน

สต.6204  การวิเคราะห์การถดถอยแบบประยกุต์   3  หนว่ยกิต
ST 6204  Applied Regression Analysis

การถดถอยเชิงเส้น การประมาณค่าพารามิเตอร์ การทดสอบสมมติฐาน การสร้างตัวแบบการวิเคราะห์
คา่คงเหลือ การละเมิดข้อสมมติ การถดถอยในกรณีท่ีตัวแปรตอบสนองเป็นแบบทวินาม การใช้การถดถอย
เชิงเสน้อย่างงา่ย  การถดถอยเชงิเสน้แบบพหแุละการถดถอยแบบโลจสีตกิสเ์พ่ือฉายภาพการดำเนนิงาน
และการพยากรณ์  รวมท้ังการใช้เทคนิคการสร้างตัวแบบ

บุพวิชา: สต.6202  คณิตสถิติ 1: ความน่าจะเป็น หรือได้รับอนุญาตจากผู้สอน
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สต.7101  การทำเหมอืงข้อมูลเชิงสถติิ            3  หน่วยกิต
ST 7101  Statistical Data Mining

การค้นหาความรู้ในฐานข้อมูลและคลังข้อมูล การปรับปรุงแก้ไขข้อมูลและการแปลงข้อมูล
การจำแนก การจัดกลุ่ม สัมพันธภาพ การลำดับก่อนหลัง ความผิดปกติ การเปรียบเทียบตัวแบบ
การตีความผลลัพท์ในรูปของธุรกิจ เช่น การตลาด ความเส่ียง และอ่ืนๆ

บพุวิชา : สต.5001 เทคนคิการวเิคราะหต์วัแปรเดยีวกบัการประยกุตท์างธรุกจิ  และ สต.6202
คณิตสถิติ 1: ความน่าจะเป็น หรือได้รับอนุญาตจากผู้สอน

สต.7102  การวเิคราะหอ์นกุรมเวลาทางการเงนิ  3  หนว่ยกิต
ST 7102  Financial Time Series Analysis

อนุกรมเวลาทางการเงินและคุณลักษณะของอนุกรมเวลา  การวิเคราะห์อนุกรมเวลาเชิงเส้น
ตัวแบบความไม่เป็นเอกพันธ์อย่างมีเงื่อนไข ตัวแบบ ARCH  ตัวแบบ GARCH  ตัวแบบ CHARMA
และการกรองแบบคัลแมน

บุพวิชา : สต.6202  คณิตสถิติ 1: ความน่าจะเป็น หรือได้รับอนุญาตจากผู้สอน

สต.7103  การวดัผลดำเนนิงานขององคก์าร 3  หนว่ยกิต
ST 7103  Organizational Performance Measurement

ความตึงเครียดในองค์การเมื่อถูกวัดผล พื้นฐานสำหรับยุทธศาสตร์ที่ประสบความสำเร็จ
การจัดองค์การเพื่อการวัดผลงาน สารสนเทศที่ใช้ในการวัดผลและกำกับการดำเนินงาน ระบบการ
วัดผลดำเนินงาน การวิเคราะห์งบดุลและงบกำไรขาดทนุ การวิเคราะห์อัตราส่วนการเงิน   การวัดผลกำไร
จากประสิทธิผลและประสิทธิภาพ บาลานซ์สกอร์การ์ด และตัวแบบดีอีเอสำหรับการวัดประสิทธิภาพ

บุพวิชา : สป.5002 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการ หรือได้รับอนุญาตจากผู้สอน

สต.7104  ความน่าจะเป็นเชิงประยุกต์   3  หนว่ยกิต
ST 7104  Applied Probability

ทบทวนความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความน่าจะเป็นและการแจกแจงแบบมีเงื่อนไข กระบวนการ
สโตแคสติกเบื้องต้น กระบวนการปัวซอง กระบวนการกำเนิดใหม่ โซ่มาร์คอฟที่เวลาเป็นตัวแปร
ต่อเน่ืองและตัวแปรไม่ต่อเน่ือง กระบวนการตัดสินใจแบบมาร์คอฟ กระบวนการก่ึงมาร์คอฟการประยุกต์
ใช้ในตัวแบบสินค้าคงคลังแบบสโตแคสติก และระบบแถวคอย

บุพวิชา : สต.6202  คณิตสถิติ 1: ความน่าจะเป็น หรือได้รับอนุญาตจากผู้สอน
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สต.7105  การบริหารสนิคา้คงคลงั 3  หนว่ยกิต
ST 7105  Inventory Management

ตัวแบบสินค้าคงคลังแบบพารามเิตอร์ท่ีทราบค่าและแบบสโตแคสตกิ ตัวแบบปริมาณการสัง่ซ้ือ
ท่ีประหยัด ตัวแบบท่ีขนาดปรมิาณการสัง่ซ้ือเป็นพลวัต ตัวแบบร้านขายหนงัสือพิมพ์ ระดับสินค้าคงคลัง
สนิคา้พืน้ฐาน  นโยบาย (s , S) และ (Q , r) ตวัแบบทีร่ะยะเวลาการสัง่ซือ้และรบัสนิคา้เปน็สโตแคสตกิ
ระบบอนุกรม ระบบสินค้าคงคลังแบบหลายช้ัน การพัฒนาใหม่ๆ ในการรวมความเส่ียงและสัญญาโซ่อุปทาน

บุพวิชา  สต.7104  ความน่าจะเป็นแบบประยุกต์ หรือได้รับอนุญาตจากผู้สอน

สต.7106  สถิติสำหรับการปรับปรุงคุณภาพและผลติภัณฑ์ 3  หนว่ยกิต
ST 7106  Statistics for Quality and Productivity Improvement

วิธเีชงิสถติสิำหรบัการควบคมุคณุภาพและการปรบัปรงุผลติภณัฑ ์แผนภมูกิารควบคมุสำหรบั
ตวัแปรและคณุลกัษณะ การสุม่เพือ่การตรวจรบั วิธคีวบคมุคณุภาพในระหวา่งการดำเนนิการ  และแบบ
ระหว่างหยุดดำเนินการ  ความเส่ียงท่ีมีอยู่ในการตัดสินใจบนฐานของเส้นโค้งคุณลักษณะปฎิบัติการ (OCC)
การพัฒนาใหม่ๆ ในการบริหารคุณภาพแบบองค์รวม

บุพวิชา : สต.6202  คณิตสถิติ 1: ความน่าจะเป็น หรือได้รับอนุญาตจากผู้สอน

สต.7107  การบริหารจัดการกองทุนเชิงปริมาณ 3  หนว่ยกิต
ST 7107  Quantitative Equity Portfolio Management

ทบทวนการโปรแกรมเชิงเส้นและการโปรแกรมเชิงกำลังสอง พื้นฐานของการบริหารกองทุน
เชิงปริมาณ ตัวแบบพื้นฐาน QEPM ปัจจัยและการเลือกปัจจัย ตัวแบบปัจจัยพื้นฐาน ตัวแบบปัจจัยเชิง
เศรษฐศาสตร ์การพยากรณค์วามพรอ้มทีผู้่ลงทนุจะจา่ยสำหรบัปจัจยัแตล่ะตวัและความเสีย่งของปจัจยั
แต่ละตัว การปรับดุลยภาพและค่าใช้จ่ายของรายการ อำนาจการเพิ่มผลทางการเงิน ความเป็นกลาง
ของตลาด อัลฟาของเบยส์และเน้ือหาท่ีเก่ียวข้อง

บุพวิชา : สต.6202 คณิตสถิติ 1 : ความน่าจะเป็น  หรือได้รับอนุญาตจากผู้สอน

สต.7108  การสร้างแบบจำลองสำหรบัวิทยาการจดัการความเสีย่ง 3  หนว่ยกิต
ST 7108  Simulation Methods for Risk Management Science

การสรา้งตวัแปรสุม่ การสรา้งตวัแปรสุ่มแบบพห ุ วิธีการลดความแปรปรวน และวิธีการวิเคราะห์
ทางสถติขิองผลลพัธท์ีไ่ดจ้ากการจำลอง  การสุม่ตวัอย่างตามสำคญั  ตวัแปรควบคมุหลกั การแบง่กลุม่
และการประมาณคา่ของอนุพันธ์ ตัวเลขก่ึงสุ่ม การกำหนดราคาของออฟชัน่แบบอเมรกัิน และการจำลอง
ภายใต้สถานการณ์ต่างๆ สำหรับการจัดการความเส่ียง

บุพวิชา  สต.6202 คณิตสถิติ 1 : ความน่าจะเป็น  หรือได้รับอนุญาตจากผู้สอน
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สต.7109  การวิเคราะหข้์อมูลสำหรบัวิทยาการการจดัการความเสีย่ง 3  หนว่ยกิต
ST 7109  Data Analysis for Risk Management Science

การประยุกต์ใช้เทคนิคตัวแปรพหุสำหรับการจัดการสินทรัพย์  การกรองแบบคัลแมนและวิธี
อนุกรมเวลาในการวิเคราะห์โครงสร้างของระยะเวลา วิธีการทำเหมืองข้อมูล การถดถอยแบบไม่ใช่เชิงเส้น
และวิธีการแบ่งกลุ่มต้นไม้ในทางการเงนิ

บุพวิชา  สต.7108 การจำลองสำหรับวิทยาการจัดการความเส่ียงหรือได้รับอนุญาตจากผู้สอน

สต.7110  ตัวแบบสถติิในตลาดการเงนิ  3  หนว่ยกิต
ST 7110  Statistical Modeling in Financial Markets

แนวคิดของการบรหิารความเสีย่งท่ีเก่ียวข้องกับตัวแบบเชงิสถิติในเนือ้หาการเงนิท่ัวไปท่ีสำคัญ
3 ด้านคือ การบริหารจัดการสินทรัพย์ การกำหนดราคาตราสารอนพัุนธ์และตราสารหน้ี

บุพวิชา  สต.7209 การบริหารจัดการกองทุนเชิงปริมาณ หรือได้รับอนุญาตจากผู้สอน

สต.7201  การควบคุมคุณภาพ 3  หนว่ยกิต
ST 7201  Quality Control

แนวความคิดเกี่ยวกับซิคซิกมา การวัดประสิทธิภาพซิคซิกมา แนวความคิดการผลิตแบบลีน
การนำเอาซิคซิกมาไปใช้ในหน่วยอุตสาหกรรมและบริการ กระบวนการปรับปรุงด้วย DMAIC
เครื ่องมือในการกำหนดกระบวนการที ่สำคัญ เครื ่องมือในการวัด เช่น การจับคู ่กระบวนการ
การวัดซ้ำและทำซ้ำ และแผนภูมิควบคุม เป็นต้น เครื่องมือในการวิเคราะห์ได้แก่ การวิเคราะห์
ความแปรปรวน และการวิเคราะห์กระบวนการ เครื่องมือในการปรับปรุง รวมถึงการซ่อมบำรุง
เชงิปอ้งกนัการออกแบบการทดลอง  และเครือ่งมอืในการควบคมุเชงิสถติ ิความสำคญัของหวัหนา้ทมี
ในการนำซิคซิกมาไปใช้ ความสัมพันธ์ของซิคซิกมากับการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า

บุพวิชา: สต.7106 สถิติสำหรับการปรับปรุงคุณภาพและผลิตภัณฑ์  หรือได้รับอนุญาตจากผู้สอน

สต.7202  เทคนิคการพยากรณ์ 3  หนว่ยกิต
ST 7202  Forecasting Techniques

หลักการในการพยากรณ ์ลักษณะของขอ้มูล การตระเตรยีมขอ้มูล วิธีการพยากรณแ์บบคลาสคิ
การวิเคราะห์การถดถอย เทคนิคการปรับให้เรียบ การพยากรณ์แบบปรับตัว อนุกรมเวลาของบอกซ์
และเจนกินส์และการวิเคราะห์ความคลาดเคล่ือน และการประยุกต์ เทคนิคการพยากรณ์กับข้อมูลจริง

บุพวิชา: สต.6201 เทคนิคตัวแปรพหุกับการประยุกต์ หรือได้รับอนุญาตจากผู้สอน
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สต.7203  การสำรวจทางการตลาด  3  หนว่ยกิต
ST 7203  Marketing Survey

ธรรมชาติของการสำรวจทางการตลาด การวางแผน โครงการวิจัย ข้อมูลฑุติยภูมิ การวางแผนการสำรวจ
มาตรและสเกล แบบสอบถาม การวิจัยเชิงคุณภาพ การสังเกตุ และการทดลอง การวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงปริมาณ รายงานการประเมินผล และการนำเสนอ การวิจัยการตลาดประยุกต์ สิ่งแวดล้อมทางการ
วิจัยการตลาด การวิจัยการตลาดท่ัวโลก และระบบการตัดสินใจสนับสนุนการตลาด

บุพวิชา : สต.5001 เทคนิคตัวแปรเดียวกับการประยุกต์ หรือได้รับอนุญาตจากผู้สอน

สต.7301  เทคนคิการสุม่ตวัอย่าง 3  หนว่ยกิต
ST 7301  Sampling Techniques

วิธีการเลือกตัวอย่าง การสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย
แบบเป็นระบบ แบบแบ่งประชากรเป็นชั้นภูมิ แบบกลุ่มและแบบหลายขั้น การสุ่มแบบสองตอน
ความคลาดเคล่ือนและความเอนเอียงในการสำรวจด้วยตัวอย่าง

บุพวิชา: สต.6202 คณิตสถิติ 1: ความน่าจะเป็น หรือได้รับอนุญาตจากผู้สอน

สต.7302  การวิเคราะห์ตัวแปรพหุ 3  หนว่ยกิต
ST 7302  Multivariate Analysis

ทฤษฎพ้ืีนฐานของหลายตวัแปร  การแจกแจงแบบปกตขิองตวัแปรพหุ การประมาณคา่และการ
ทดสอบสมมุติฐานเมื่อประชากรมีการแจกแจงของตัวแปรพหุเป็นแบบปกติการใช้สถิติทีกำลังสอง
การวิเคราะห์การถดถอยของตัวแปรพหุ การวิเคราะห์ความแปรปรวนของตัวแปรพหุ การวิเคราะห์
ดิสคริมิแนนท์และการวิเคราะห์การจำแนก การวิเคราะห์ส่วนประกอบหลัก การวิเคราะห์ปัจจัย
การวิเคราะห์คาโนนิคัลและอ่ืน ๆ

บุพวิชา: สต.6202 วิชาคณิตสถิติ 1: ความน่าจะเป็น หรือได้รับอนุญาตจากผู้สอน

สต.7303  การวิเคราะห์เชิงสถิติแบบไม่ใช้พารามิเตอร์เชิงประยุกต์ 3  หนว่ยกิต
ST 7303  Applied Nonparametric Statistical Analysis

เทคนคิและการประยกุต์ใช้วิธีทางสถติิแบบไมใ่ช้พารามเิตอร์ การประมาณคา่ ช่วงความเชือ่ม่ัน
การทดสอบสมมตฐิานในประชากรเดยีว สองประชากร และมากกวา่ 2 ประชากร และการประยกุต์อ่ืน ๆ

บุพวิชา: สต.6201 เทคนิคตัวแปรพหุกับการประยุกต์ หรือได้รับอนุญาตจากผู้สอน
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สต.7304  การวเิคราะหอ์นกุรมเวลา 3  หนว่ยกิต
ST 7304  Time Series Analysis

การวิเคราะหอ์นุกรมเวลาในโดเมนของเวลาและความถี ่สเปคตรมัและตวัแบบคา่เฉลีย่เคล่ือนท่ี
การถดถอยในตัวเอง การแจกแจงของสหสัมพันธ์ในตัวเองและสหสัมพันธ์ในตัวเองบางส่วน
ฟังก์ชั่นความหนาแน่นสเปคตรัม การประมาณค่าพารามิเตอร์และการทดสอบสมมติฐานอนุกรมเวลา
แบบพหุ การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมข้ามพวกของอนุกรมเวลาแบบพห ุและการวิเคราะห์สเปคตรัม
ข้ามพวก และการประยุกต์ใช้กับข้อมูลจริง

บุพวิชา: สต.6201 เทคนิคตัวแปรพหุกับการประยุกต์ หรือได้รับอนุญาตจากผู้สอน

สต.7305  การวิเคราะห์การอยู่รอด 3  หนว่ยกิต
ST 7305  Survival Analysis

ตัวแบบการลม้เหลวเชิงสถิติ วิธีการทดสอบชว่งชีวิต ความน่าเช่ือถือของระบบ ตัวประมาณของ
คาแพลนและไมเออร์ และตัวแบบถดถอยของคอกซ์

บุพวิชา: สต.6203 คณิตสถิติ 2: สถิติอนุมาน หรือได้รับอนุญาตจากผู้สอน

สต.7306  การวิเคราะห์ข้อมูลจำแนกประเภท 3  หนว่ยกิต
ST 7306  Categorical Data Analysis

ตัวแบบโครงสร้างของข้อมูลแจงนับ ตัวแบบล็อกเชิงเส้น ทฤษฎีการแจกแจงการถดถอยโลจีสติกส์
การประมาณคา่ด้วยวิธีความควรจะเปน็สูงสุดและกำลงัสองน้อยท่ีสุดแบบถ่วงน้ำหนักของข้อมูลจำแนก
ประเภทข้ามพวก

บุพวิชา: สต.6203 คณิตสถิติ 2: สถิติอนุมาน หรือได้รับอนุญาตจากผู้สอน

สต.7307  แผนแบบการทดลอง  3  หนว่ยกิต
ST 7307  Experimental Designs

หลักการออกแบบการทดลอง การวางแผนสุ่มสมบูรณ์ การสุ่มบล็อกสมบูรณ์ จัตุรัสลาติน แผนแบบ
การทดลองแฟคทอเรยีล การมผีลปนกนั สปลทิพลอ็ต วิทยาการผวิตอบสนอง  แผนการทดลองบลอ็ค
ไม่สมบูรณ์และแผนการทดลองสลับ

บุพวิชา : สต.5001 เทคนิคตัวแปรเดียวกับการประยุกต์ หรือได้รับอนุญาตจากผู้สอน



หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาสถติิ          257

สต.8001  การอ่านบทความทางสถติิ 3  หนว่ยกิต
ST 8001  Readings in Statistics

วิชานี้มีจุดมุ่งหมายให้นักศึกษาผู้ที่ต้องทำวิทยานิพนธ์หรือบทนิพนธ์จากการค้นคว้าอิสระ
และนักศึกษาที่สนใจอ่านบทความทางสถิติภายใต้คำแนะนำของอาจารย์  นักศึกษาแต่ละคนต้อง
นำเสนอรายงานการวเิคราะห์จากการอ่านบทความให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

สต.8002  สมัมนาทางสถติิ 3  หนว่ยกิต
ST 8002  Seminar in Statistics

การอภิปรายจะเกีย่วกับการประยกุต์สถิติทางดา้นธรุกิจ  อุตสาหกรรม ภาครัฐและองคก์ารอ่ืน ๆ
ผู้นำการสมัมนาตอ้งเป็นอาจารย์ นักวิชาการ และนักสถิติปฏิบัติ นักศึกษาแตล่ะคนต้องนำเสนอบทความ
เพ่ือประกอบการอภิปราย

สต.8003  สัมมนาเชิงปฏิบัติการทางสถติิ 3  หนว่ยกิต
ST 8003  Workshop Seminar in Statistics

วิชานี้มีจุดมุ่งหมายให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์เกี่ยวกับการประยุกต์วิชาทางสถิติประยุกต์
และวิชาท่ีเก่ียวข้องในองค์การท้ังภาครัฐและภาคเอกชน นักศึกษาจะต้องทำโครงงานและนำเสนอผลงาน

สต.8801-8809  การศึกษาเฉพาะเรือ่งทางสถติิ 3  หนว่ยกิต
ST 8801-8809  Selected Topics in Statistics

การศึกษาในหัวข้อที่แตกต่างไปจากวิชาที่เปิดสอนตามปกติ หัวข้อจะถูกกำหนดโดยคณะฯ
และจะประกาศใหท้ราบล่วงหน้า

สต.9000  การคน้ควา้อสิระ 3  หนว่ยกิต
ST 9000  Independent Study

นักศึกษาเลอืกหัวข้อท่ีจะศกึษาคน้คว้าด้วยตนเองตามความสนใจ  โดยไดรั้บความเหน็ชอบจาก
อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชา และนักศึกษาต้องทำรายงาน

สต.9004  วิทยานพินธ์ 12  หนว่ยกิต
ST 9004  Thesis

นักศึกษาต้องทำการคน้คว้าวิจัยในหัวข้อท่ีนักศึกษาสนใจภายใตค้ำปรึกษาของอาจารยท่ี์ปรึกษา
อย่างใกล้ชิด อาจรวมถึงการศึกษารายวิชาภาคทฤษฎตีามท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษาเห็นสมควรท้ังน้ี จะต้องมีการ
นำเสนอหัวข้อ รายงานความกา้วหน้า และสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ
(หลกัสตูรใหม ่ พ.ศ. 2552)

1. ช่ือหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ
Master of Science Program  in Computer Science  and Information Systems

2. ช่ือปริญญา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  (วิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ)
Master of Science (Computer Science and Information Systems)
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ)
M.S. (Computer Science and  Information Systems)

3. หน่วยงานรบัผิดชอบ
คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

4. ปรัชญาและวตัถุประสงค์ของหลักสูตร
4.1 ปรัชญาของหลักสูตร

วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศมีความจำเป็นและสำคัญในสภาพแวดล้อม
ปัจจุบันท้ังในเชิงธุรกิจและสังคม  ผู้สำเร็จการศึกษาต้องมีความรู้ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อนำไปพัฒนาและประยุกต์ใช้ในองค์การต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้อง
กับความต้องการขององค์การ  ผู้สำเร็จการศึกษาต้องสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ตามสภาพแวดล้อม
ท่ีเปล่ียนไป  สามารถนำสารสนเทศและองคค์วามรู้ด้านอ่ืนมาผนวกใช้ได้

4.2 วัตถปุระสงคข์องหลกัสูตร
4.2.1 เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษามีความรู้ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน
องค์การต่าง ๆ

4.2.2 เพ่ือให้ผู้สำเร็จการศึกษามีความรู้ในศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยสีารสนเทศ และสามารถรบัใชส้งัคม และเปน็ผูน้ำในการประยกุตใ์ชศ้าสตรท์ีเ่กีย่วขอ้ง
ได้อย่างเหมาะสม

4.2.3 เพื่อส่งเสริมการค้นคว้าและผลิตผลงานทางวิชาการทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ และส่งเสริมการพัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์
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4.2.4 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้สำเร็จการศึกษามีจริยธรรมและความรับผิดชอบในการทำงาน

5. เหตผุลท่ีขอเปิดหลกัสูตร
5.1 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ ให้มีความรู้

ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการบรหิารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยสามารถนำไปประยกุต์ใช้ในองค์การต่าง ๆ

5.2 เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของสภาพเศรษฐกจิและสังคม  รวมถึงการเจริญก้าวหน้า
ทางด้านเทคโนโลยีและวิชาการต่าง ๆ

5.3 เพื่อทำให้หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศมีความชัดเจนในเป้าหมาย
การผลิตบัณฑิต  โดยแยกออกเป็นหลักสูตรโดยเฉพาะ

5.4 เพ่ือให้การบริหารหลักสูตรมีความคล่องตัวย่ิงข้ึน

6. คุณสมบติัของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาจากสถาบันการศึกษาทั้งใน

และตา่งประเทศทีส่ำนกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา (สกอ.) รับรองมาตรฐานการศกึษาคณุสมบติั
ของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษาอาจเปลี่ยนแปลงหรือมีเกณฑ์เพิ่มเติมได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์   และประกาศของคณะสถติิประยุกต์

7. หลักสูตร/โครงสรา้งหลกัสูตร
องค์ประกอบของหลักสูตรการศึกษาเพื่อปริญญาโททางวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบ

สารสนเทศ นักศึกษาจะต้องเรียนให้ได้จำนวนไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต โดยเลือกแผนหน่ึงแผนใด ดังน้ี  แผน
ก.  (ทำวิทยานิพนธ์) และแผน ข. (ไม่ทำวิทยานิพนธ์)

7.1 โครงสรา้งของหลกัสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ

(หลกัสตูรใหม ่ พ.ศ. 2552)
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

หลักสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ (วิทยาการคอมพวิเตอรแ์ละระบบสารสนเทศ) ประกอบดว้ย
สาขาวิชาเอก ดังต่อไปน้ี

1. วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science)
2. การจัดการระบบสารสนเทศ   (Information Systems Management)

7.2 หมวดวชิาเสรมิพืน้ฐาน   หมายถงึวชิาทีมุ่ง่ปรบัความรูใ้นระดบัตำ่กวา่ขัน้บณัฑติศกึษาของ
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) สป.4006 โครงสร้างข้อมูลและข้ันตอนวิธี 3  หน่วยกิต
(6) ภส.4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา 3  หน่วยกิต
(7) ภส.4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ 3  หน่วยกิต
(8) ภส.4011 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ 3  หน่วยกิต

สำหรับบัณฑิตศึกษา
(9) ภส.4012 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ 3  หน่วยกิต
หมายเหตุ  1. ข้อกำหนดและการยกเว้นการเรียนวิชาในหมวดวิชาเสริมพ้ืนฐานให้เป็นไปตามประกาศ

ของคณะ/สถาบันยกเว้นข้อกำหนดและการยกเวน้การเรยีนวิชาเสริมพ้ืนฐานภาษาองักฤษของคณะภาษา
และการส่ือสาร ให้เป็นไปตามเง่ือนไขของหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา

             2. ในกรณทีีม่กีารปรบัปรงุหลกัสตูรวชิาภาษาองักฤษสำหรบับณัฑติศกึษา  การเรยีน
วิชาเสริมพ้ืนฐานภาษาองักฤษท่ีกำหนดไว้ในหลักสูตรน้ี จะต้องเปล่ียนแปลงให้เป็นไปตามหลักสูตรวิชา
ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษาท่ีปรับปรุงใหม่ด้วย
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7.3 หมวดวิชาพื้นฐาน  หมายถึงวิชาที่มุ่งให้นักศึกษามีพื้นฐานสำหรับการศึกษาวิชาหลัก
และวิชาเลือกวิชาพ้ืนฐานแยกตามสาขาวชิาเอก ดังน้ี

สาขาวทิยาการคอมพวิเตอร์
(1) คส.5001   พื้นฐานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์                                                                 3  หน่วยกิต
(2) คส.5002   การจัดการและระบบสารสนเทศองคก์าร  3  หน่วยกิต
สาขาการจัดการระบบสารสนเทศ
(1) สป. 5001  ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติ 3  หน่วยกิต
(2) คส. 5002  การจัดการและระบบสารสนเทศองคก์าร 3  หน่วยกิต
7.4 หมวดวิชาหลัก  หมายถึงกลุ่มวิชาท่ีมุ่งให้นักศึกษามีความรู้ความชำนาญเฉพาะดา้นประกอบ

ด้วยวิชาต่อไปนี้ (กำหนดให้แผน ก. และ แผน ข. เรียนวิชาในหมวดวิชาหลัก จำนวน 12 หน่วยกิต
ตามสาขาวิชาเอกท่ีกำหนดไว้ในข้อ 18.4.1 ถึง ข้อ 18.4.2)

(1) คส.6101    ระบบฐานขอ้มูล 3  หน่วยกิต
(2) คส.6102    การส่ือสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3  หน่วยกิต
(3) คส.6103    สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 3  หน่วยกิต
(4) คส.6104    ระบบปฏิบัติการ 3  หน่วยกิต
(5) คส.6105    ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ                                                                        3  หน่วยกิต
(6) คส.6106    การพัฒนาระบบสารสนเทศ                                                                          3  หน่วยกิต
วิชาหลกัแยกตามสาขาวชิาเอก

7.4.1 วิทยาการคอมพิวเตอร์
(1) คส.6101   ระบบฐานขอ้มูล
(2) คส.6102   การส่ือสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
(3) คส.6103   สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
(4) คส.6104   ระบบปฏิบัติการ
7.4.2 การจัดการระบบสารสนเทศ
(1) คส.6101   ระบบฐานขอ้มูล
(2) คส.6102   การส่ือสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
(3) คส.6105   ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
(4) คส.6106   การพัฒนาระบบสารสนเทศ

7.5 หมวดวิชาเลือก  ประกอบด้วยกลุ่มวิชาต่อไปนี้(แผน ก. กำหนดให้เลือกเรียนอย่างน้อย
6  หน่วยกิต และแผน ข. กำหนดให้เลือกเรียนอย่างน้อย 15 หน่วยกิต และวิชาการค้นคว้าอิสระ 3 หน่วยกิต
นักศึกษาสามารถลงทะเบยีนวิชาเลือกไดต้ามความสนใจของนกัศึกษา  ท้ังน้ีจะตอ้งไดรั้บความเหน็ชอบ
จากอาจารย์ท่ีปรึกษา
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* นักศึกษาที่เลือกเรียนใน แผน ก. ให้เลือกได้จากวิชาที่เปิดในสถาบัน ทั้งนี้ให้เป็นไปตาม
คำปรึกษาของอาจารย์ท่ีปรึกษา

** นกัศกึษาทีเ่ลอืกเรยีนใน แผน ข. จะตอ้งลงเรยีนวชิาเลอืกในสาขาวชิาเอกอยา่งนอ้ย  3 วิชา
(9 หนว่ยกติ)  สำหรบัวชิาเลอืกทีเ่หลอืใหเ้ลอืกไดจ้ากวชิาทีเ่ปดิในสถาบนั ทัง้นีใ้หเ้ปน็ไปตามคำปรกึษา
ของอาจารย์ท่ีปรึกษา

7.5.1 วิชาเลือกในสาขาวชิาเอกการจัดการระบบสารสนเทศ
7.5.1.1 กลุ่มวิชาการจัดการองค์การและธุรกิจ
(1) สป.7001   การจัดการเชงิบริหาร                               3  หน่วยกิต
(2) สป.7002   การจดัการเชงิยทุธศาสตร ์                                               3  หนว่ยกติ
(3) สป.7003   การจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า                        3  หน่วยกิต
(4) สป.7008   การวดัผลการดำเนนิงานขององคก์าร                           3  หนว่ยกติ
7.5.1.2    กลุ่มวิชาฐานขอ้มูลและการประยกุต์
(1) คส.7101  คลังข้อมูลและการประยุกต์                       3  หน่วยกิต
(2) คส.7102  การจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ                3  หน่วยกิต
(3) คส.7103  ระบบฐานข้อมูลขั้นสูง                                                      3  หนว่ยกิต
7.5.1.3 กลุ่มวิชาการวางแผนและระบบสารสนเทศทางธรุกิจ
(1) คส.7201   ระบบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์                         3  หน่วยกิต
(2) คส.7202   ระบบสารสนเทศทางการบญัชี                    3  หน่วยกิต
(3) คส.7203   การบริหารโครงการเทคโนโลยสีารสนเทศ     3  หนว่ยกติ
(4) คส.7204   การวางแผนเชงิยุทธศาสตรร์ะบบสารสนเทศ  3  หน่วยกิต
(5) คส.7205   ระบบสารสนเทศเชงิยุทธศาสตร์                 3  หน่วยกิต
(6) คส.7206   นวัตกรรมกระบวนการ                            3  หน่วยกิต

7.5.2  วิชาเลือกในสาขาวชิาเอกวิทยาการคอมพวิเตอร์
7.5.2.1 กลุ่มวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ และการพัฒนาซอฟตแ์วร์
(1)  คส.6001 เทคโนโลยีการพัฒนาซอฟต์แวร์        3  หนว่ยกติ
(2) คส.6002 สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์                         3  หน่วยกิต
(3) คส.6003 วิศวกรรมซอฟต์แวร์     3  หนว่ยกติ
(4) คส.6004 การวิเคราะห์และการออกแบบเชงิวัตถุ         3  หนว่ยกติ
(5) คส.7001 การประกันคุณภาพซอฟต์แวร์                     3  หน่วยกิต
(6) คส.7002 การทดสอบซอฟต์แวร์                               3  หน่วยกิต
(7) คส.7003 การจัดการความเปล่ียนแปลงของซอฟต์แวร์    3  หนว่ยกติ
(8) คส.7004 ระบบความม่ันคงซอฟต์แวร์                        3  หน่วยกิต
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(9) คส.7005 มาตรวัดคุณภาพของซอฟต์แวร์                   3  หน่วยกิต
(10) คส.7006 การออกแบบและพฒันาซอฟต์แวร์                3  หน่วยกิต

          สำหรบัอุปกรณเ์คลือ่นที่
(11) คส.7007 การออกแบบและพฒันาซอฟต์แวร์สำหรับ 3  หน่วยกิต
                          อุปกรณ์สมองกลฝังตัว
(12) คส.7008 การออกแบบและพฒันาซอฟต์แวร์แอนิเมช่ัน    3  หนว่ยกติ

          และเกมส์
(13) คส.7009 การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบ        3  หน่วยกติ

          สารสนเทศภมูศิาสตร์
(14) คส.7010 การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมต่อประสาน  3  หน่วยกิต

          กบัมนษุย์
(15) คส.7011 การออกแบบและพฒันาซอฟต์แวร์สำหรับ       3  หนว่ยกติ

          ค่ายไมโครซอฟต์
(16) คส.7012 ปัญญาประดษิฐ์สำหรับวิศวกรรมซอฟตแ์วร์               3  หน่วยกิต
7.5.2.2 กลุ่มวิชาเครือข่ายคอมพวิเตอรแ์ละความมัน่คง
(1) คส.7301 ความม่ันคงของระบบคอมพวิเตอร์และเครือข่าย  3  หน่วยกิต
(2) คส.7302 การจัดการเครือข่าย                                  3  หน่วยกิต
(3) คส.7303 เครือข่ายไอพีและการประยุกต์                     3  หน่วยกิต
(4) คส.7304 วิทยาการรหัสลับ                                     3  หน่วยกิต
(5) คส.7305 การส่ือสารแบบไร้สายและเคล่ือนท่ี         3  หนว่ยกติ
(6) คส.7306 การบริหารความม่ันคงของสารสนเทศ  3  หน่วยกิต
(7) คส.7307 หัวขอ้ช้ันสงูทางเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์                  3  หนว่ยกติ
7.5.2.3 กลุ่มวิชาปัญญาประดิษฐ์
(1) คส.7401 ปัญญาประดิษฐ์                                                           3  หน่วยกิต
(2) คส.7402 ปัญญาประดิษฐ์ข้ันสูง                               3  หน่วยกิต
(3) คส.7403 การสร้างเคร่ืองเรียนรู้                                3  หน่วยกิต
(4) คส.7404 เครือข่ายประสาท                                     3  หน่วยกิต
(5) คส.7405 การทำเหมืองข้อมูล                                                     3  หน่วยกิต
(6) คส.7406 หัวข้อช้ันสูงทางการทำเหมอืงข้อมูล     3  หนว่ยกติ
7.5.2.4 กลุ่มวิชาสถาปัตยกรรมและระบบคอมพิวเตอร์
(1) คส.7501 มโนทัศน์ของภาษาชุดคำส่ัง                        3  หน่วยกิต
(2)คส.7502 การบริหารและจัดการระบบคอมพิวเตอร์        3  หนว่ยกติ

และเครือข่าย
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(3) คส.7503 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ข้ันสูง      3  หนว่ยกติ
(4) คส.7504 การคำนวณแบบขนาน                               3  หน่วยกิต
(5)  คส.7505 การออกแบบและการสร้างตัวแปลภาษา         3  หนว่ยกติ

คอมพิวเตอร์
(6) คส.7506 ระบบงานแบบเวลาจรงิ                              3  หน่วยกิต
(7) คส.7507 ระบบปฏิบัติการข้ันสูง                   3  หน่วยกิต
7.5.2.5 กลุ่มวิชาทฤษฎีทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
(1) คส.7601 การออกแบบและการวเิคราะห์ข้ันตอนวิธี 3  หน่วยกิต
(2) คส.7602 คณิตศาสตร์เชิงการจัดและทฤษฎีกราฟ    3  หนว่ยกติ
(3) คส.7603 ทฤษฎีจำนวนและการประยุกต์         3  หนว่ยกติ
(4) คส.7604 ทฤษฎีการคำนวณ                                   3  หน่วยกิต
(5) คส.7605 ความซับซ้อนของการคำนวณ                     3  หน่วยกิต
7.5.2.6 กลุ่มวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ
(1) คส.7701 การบริหารเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1 3  หน่วยกิต
(2) คส.7702 การบรหิารระบบคอมพวิเตอร ์                                 3  หนว่ยกติ
(3)  คส.7703 การบริหารเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2              3  หนว่ยกติ
(4) คส.7704 การบริหารเว็บไซต์                                 3  หน่วยกิต
(5) คส.7705 การบริหารระบบฐานข้อมูล                        3  หน่วยกิต
(6) คส.7706 การจัดการงานบริการด้านเทคโนโลยี         3  หนว่ยกติ

สารสนเทศ
7.5.2.7 กลุ่มวิชาเรขภาพและส่ือประสม
(1) คส.7801 เรขภาพคอมพิวเตอร์                            3  หน่วยกิต
(2) คส.7802 การประมวลส่ือประสม                            3  หน่วยกิต
(3) คส.7803 การประมวลภาพ                                 3  หน่วยกิต
(4) คส.7804 เรขภาพคอมพิวเตอร์ 3 มิติและวิทัศน์   3  หน่วยกติ

7.5.3   กลุ่มวิชาสัมมนาและศกึษาตามแนวแนะ
(1) คส.8001 การอ่านบทความทางวทิยาการคอมพิวเตอร์           3  หน่วยกิต

และระบบสารสนเทศ
(2) คส.8002 สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์                         3  หน่วยกิต

และระบบสารสนเทศ
7.5.4   กลุ่มวิชาศึกษาเฉพาะเรือ่ง

(1) คส.8801-8809   การศึกษาเฉพาะเรือ่งทางวทิยาการ 3  หน่วยกิต
     คอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศ
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7.5.5 กลุ่มวิชาคน้ควา้อิสระ
(1) คส.9000 การค้นคว้าอิสระ 3  หน่วยกิต
(2) คส.9004 วิทยานิพนธ์ 12  หน่วยกิต

7.5.6   กลุ่มวิชาเลอืกอ่ืน ๆ   ไดแ้กวิ่ชาหลกัของสาขาวชิาเอกอืน่ในหลกัสตูรหรอืวิชาใน
ระดับบัณฑิตศึกษาของหลักสูตรอื่นทั้งในและนอกคณะสถิติประยุกต์  ทั้งนี้ให้เป็นไปตามคำปรึกษา
ของอาจารย์ท่ีปรึกษา

หมายเหตุ :ในจำนวน 39 หน่วยกิตที่ต้องลงทะเบียนตามข้อบังคับขั้นต่ำของหลักสูตรเพื่อ
รับปริญญานั้น  นักศึกษาแผน ก จะลงทะเบียนวิชาในกลุ่มวิชาสัมมนาและศึกษาตามแนวแนะไม่ได้
และนักศึกษาแผน ข จะลงทะเบยีนในกลุ่มวิชาดังกล่าวได้ไม่เกิน 3 หน่วยกิต

8.  คำอธิบายรายวชิา
สพ.4000  พ้ืนฐานสำหรบับัณฑิตศึกษา                  3 หนว่ยกติ
ND 4000  Foundation for Graduate Studies

แนะนำการเมืองและการปกครองไทย เศรษฐกิจไทย ธุรกิจไทย สังคมไทย  จริยธรรมของนักบริหาร
จริยธรรมทางวชิาการ การพฒันาบคุลิกภาพ สุขภาพกาย   สุขภาพจติ รัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย
ภาษาไทยเพือ่การส่ือสาร การเขียนรายงานทางวชิาการ และเศรษฐกจิพอเพียงกับการพัฒนา

สป.4001  คณิตศาสตรส์ำหรับสถิติประยุกต์                                                                   3 หน่วยกิต
AS 4001  Mathematics for Applied Statistics

เมตรกิซ ์พีชคณติเชงิเสน้ ลิมติ ความตอ่เนือ่ง การหาอนพัุนธแ์ละปรพัินธ ์  อันดบัและอนกุรม
ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์    ตัวแปรสุ่ม  ฟังก์ชันการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มแบบ
ไม่ต่อเน่ืองและแบบตอ่เน่ือง

สป.4002  การโปรแกรมเชงิวัตถุด้วยภาษาจาวา 3 หนว่ยกิต
AS  4002  Object-Oriented Programming in Java

การเขยีนโปรแกรมเชงิวตัถุ  องคป์ระกอบของเทคโนโลยจีาวา โครงสรา้งโปรแกรม ชนดิของ
ตัวแปลข้อมูลพ้ืนฐาน ตัวปฏิบัติการ  คำส่ังและโครงสรา้งการควบคมุ  คลาสและวตัถุ หลักการการหอ่หุ้ม
การรับทอด และภาวะพหุสัณฐาน การนำเข้าข้อมูลและการแสดงผล  การจัดการส่ิงผิดปกติ  คอลเลคชันและ
เจเนรกิ
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สป.4003  ภาษาอังกฤษสำหรบัสถิติประยุกต์                3 หน่วยกิต
AS  4003  English for Applied Statistics

ฝึกทักษะและกลวิธีการอ่านตำราภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ วิเคราะห์คำศัพท์เพื่อหาความหมาย ศึกษาโครงสร้างของประโยคเพื่อให้เข้าใจความหมาย
ของประโยคในโครงสร้างรูปแบบต่าง ๆ ฝึกการอ่านบทความงานวิจัยและตำราในสาขาที่เกี่ยวข้อง
ศึกษาและฝึกการเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น เน้นการเขียนประโยค การรวมและลดรูปประโยค
และการเขียนข้อความในรูปแบบย่อหน้า การพูดและการฟัง   ภาษาอังกฤษในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ
สถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

สป.4006  โครงสรา้งขอ้มูลและขัน้ตอนวธีิ 3 หนว่ยกิต
AS  4006  Data Structures and Algorithms

การเรียกซ้ำอย่างเป็นระบบ  ยุทธศาสตร์การแก้ปัญหา  การวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี โครงสร้าง
แบบลำดบั แถวลำดบั รายการโยง แถวคอย กองซอ้น โครงสรา้งปนหมู ่ตน้ไม ้แถวคอยตามลำดบัความ
สำคัญ  ตารางแบบแฮช ข้ันตอนวิธีการเรียงลำดับและการค้นหาข้อมูล กราฟและข้ันตอนวิธีเก่ียวกับกราฟ
โครงสร้างข้อมูลภาษาไทย

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

สร้างเสริมความรู้พ้ืนฐานด้านไวยากรณท่ี์จำเป็นสำหรับการพัฒนาทักษะการอ่าน เช่น การศึกษา
ประเภทของประโยค การหาแกนหลักและส่วนขยายของประโยคเพือ่นำไปสู่การเรียนรู้และพัฒนาทักษะ
การอ่านเพ่ือจับใจความสำคญั เพ่ือหาข้อสรุป การตีความประโยค การเดาความหมายของศพัท์จากบริบท
การอ่านแบบข้ามเพื่อหาข้อมูลเฉพาะ  การหาความสัมพันธ์ของประโยคและย่อหน้าในงานเขียน
และการอา่นเชงิวิเคราะห์

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

เน้ือหาและกิจกรรมเน้นการบูรณาการทักษะท้ัง 4 ทักษะ คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
เชิงวิชาการเบือ้งต้น
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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 หน่วยกิต
LC 4012  Remedial Integrated English Language Skills Development

ฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเพิ่มเติมและซ่อมเสริมทักษะดังกล่าว สำหรับ
นักศึกษาท่ียังบกพร่องในการเรียนวิชา ภส.4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ เพ่ือปรับปรุง
ความสามารถในการใชภ้าษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร  ด้วยการสอนและฝึกในลักษณะเฉพาะบคุคล

สป. 5001  ระเบยีบวธีิวิจยัและสถติิ                                                                                      3 หน่วยกิต
AS 5001  Research Methods  and Statistics

ประเภทของการวจิยั  กระบวนการวจิยั การตัง้ปญัหาสำหรบัการวจิยั  การทบทวนวรรณกรรม
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยเน้นการสำรวจและการทดลอง   การเขียนรายงานวิจัย  จริยธรรมของการวิจัย
การสุ่มตัวอย่าง  สถิติพรรณา  การแจกแจงความน่าจะเป็นท่ีสำคัญ การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐาน
การทดสอบไคสแควร์  การวิเคราะห์ความแปรปรวน    และการวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการถดถอย

คส.5001  พ้ืนฐานทางวทิยาการคอมพวิเตอร์                  3  หน่วยกิต
CI 5001  Fundamentals of Computer Science

ยุทธศาสตร์การแก้ปัญหา แนวคิดการออกแบบและการวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี การเรียกซ้ำอย่าง
เปน็ระบบ โครงสรา้งขอ้มลูพ้ืนฐาน ตาราง รายการโยง แถวคอย กองซอ้น ตน้ไม ้ ฮีป ตาราง การแฮช
ข้ันตอนวิธีการเรียงลำดับและการค้นหาข้อมูล ทฤษฎีกราฟ และข้ันตอนวิธีเก่ียวกับ กราฟ  ตัวแบบการคำนวณ
ภาษาคอมพิวเตอร์ และการแปล

คส.5002  การจัดการและระบบสารสนเทศองคก์าร 3 หนว่ยกิต
CI 5002  Management and Enterprise  Information Systems

องคก์าร การบรหิารจดัการ และระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ
ในเชิงยุทธศาสตร์เพื่อก่อให้เกิดข้อได้เปรียบทางการแข่งขันในเชิงธุรกิจ การปรับเปลี่ยนกระบวนการ
ทำงานเพือ่ให้สอดคล้องกับการนำเอาเทคโนโลยมีาประยุกต์ใช้   ลักษณะของระบบสารสนเทศองคก์ารท่ี
บูรณาการระบบสารสนเทศทีเ่ก่ียวข้องท้ังหมดในการดำเนนิกจิการ ระบบสารสนเทศ  อีไอเอส  บทบาท
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ของอไีอเอสในองคก์าร การนำระบบการวางแผนทรพัยากรองคก์ารหรอือีอาร์พี มาประยกุตใ์ช้  ฟังกช่ั์น
ต่าง ๆ ที่อีอาร์พีมีให้ในการแก้ไขปัญหาธุรกิจ  การพัฒนาและการนำอีอาร์พี    มาใช้ให้เหมาะสมกับ
องค์การ  ปัญหาที่พบเป็นประจำในการนำอีอาร์พีมาใช้และวิธีการแก้ไข  และแนวโน้มในอนาคต
จริยธรรมและระเบียบข้อบังคับทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

คส.6101  ระบบฐานขอ้มูล 3 หนว่ยกิต
CI 6101  Database Systems

ตัวแบบและสถาปัตยกรรมข้อมูล ตัวแบบความสัมพันธ์ของเอนทิตี  วิธีการเข้าถึงฐานข้อมูล
แคลลูลัสและพีชคณิตเชิงความสัมพันธ์ การสลายสู่รูปแบบปกติ  ภาษาสอบถาม  การประมวลผลพร้อมกัน
การคืนสภาพ  ความมัน่คง บูรณภาพของขอ้มูล  โครงสร้างและแนวความคดิของระบบจดัการฐานขอ้มูล
ประเภทต่าง ๆ   และการประเมนิการทำงานของระบบฐานขอ้มูล

บุพวิชา: สป.4006 โครงสร้างข้อมูลและข้ันตอนวิธี  หรือ คส.5001 พ้ืนฐานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
หรือ ได้รับอนุญาตจากผู้สอน

คส.6102  การสือ่สารขอ้มูลและเครอืข่ายคอมพวิเตอร์ 3 หนว่ยกิต
CI 6102  Data Communication and Computer Networks

ศึกษาแนวคิด เทคนิค และตัวแบบของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หัวข้อครอบคลุมถึงการส่ือสารข้อมูล
แบบแอนะล็อกและดิจิตอล การเข้ารหัสข้อมูล  การรวมส่งสัญญาณร่วมส่ือในระบบการส่ือสารแบบมีสาย
และไรส้าย สถาปตัยกรรมเครอืขา่ย ตัวแบบโอเอสไอและตวัแบบทซีพีี/ไอพ ีสาระและโพรโตคอลของ
เครอืขา่ยคอมพวิเตอรใ์นระดบัชัน้กายภาพ ช้ันเชือ่มโยงขอ้มลู ช้ันเครอืขา่ย ช้ันขนสง่ขอ้มลูและชัน้การ
ประยุกต์  เทคโนโลยีแลน แมน และแวน การวิเคราะห์ประสิทธิภาพและ  ความม่ันคงของเครอืข่าย

คส.6103  สถาปตัยกรรมคอมพวิเตอร์ 3 หนว่ยกิต
CI 6103  Computer Architecture

โครงสร้างและองคป์ระกอบของคอมพวิเตอร์ การทำงานของหนว่ยประมวลผล การแทนขอ้มูล
ระดบัเครือ่ง การคำนวณของหนว่ยประมวลผล ชุดคำสัง่และรปูแบบคำสัง่ หน่วยควบคมุ หน่วยความจำ
หน่วยรับส่งข้อมูล ระบบการทำงานแบบไปน์ไลน์ สถาปัตยกรรมแบบริสค์ สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์แบบขนาน

คส.6104  ระบบปฏิบัติการ 3 หนว่ยกติ
CI 6104  Operating Systems

แนวความคดิพืน้ฐานเกีย่วกบัระบบปฏบิตักิาร  โครงสรา้งระบบคอมพวิเตอรซ์ึง่สนบัสนนุการ
ทำงานของระบบปฏบัิติการ  การจัดการขบวนการและเทรด   การจัดสรรหน่วยประมวลใหแ้ก่ขบวนการ
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และเทรด  การประสานงานและการสือ่สารระหวา่งขบวนการหรอืระหวา่งเทรด  การตดิตาย  และการ
วิธีการแก้ไข  การจัดสรรและการจัดการหน่วยความจำหลัก หน่วยความจำเสมือนและหน่วยความจำสำรอง
การจัดการแฟ้มข้อมูล  การป้องกันระบบ

บุพวิชา: คส.6103 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์  หรือได้รับอนุญาตจากผู้สอน

คส.6105  ระบบสนบัสนนุการตดัสินใจ 3 หนว่ยกิต
CI 6105  Decision Support Systems

กระบวนการตัดสินใจ  ลักษณะของปัญหาที่ต้องตัดสินใจ บทบาทของข้อมูลในกระบวนการ
ตัดสินใจ  ตัวแบบต่าง ๆ  ท่ีใช้ในการตัดสินใจ  คุณลักษณะของระบบสนบัสนุนการตัดสินใจ การประยุกต์
ใช้ฐานข้อมูล  การพัฒนาระบบสนบัสนุนการตัดสินใจ  การพัฒนาโดยใช้ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป

บุพวิชา: สป.4001 คณิตศาสตร์สำหรับสถิติประยุกต์ และคส.5002 ระบบสารสนเทศองค์การ
และการจัดการ  หรือได้รับอนุญาตจากผู้สอน

คส.6106  การพัฒนาระบบสารสนเทศ 3 หนว่ยกิต
CI 6106  Information System Development

วงจรชีวิตการพัฒนาระบบสารสนเทศ  การพัฒนาข้อกำหนดสำหรับระบบสารสนเทศ  การ
รวบรวมขอ้มลูและความตอ้งการ ตัวแบบการไหลของขอ้มูล การวเิคราะหแ์ละการออกแบบโปรแกรม
ระบบงาน การออกแบบโครงสรา้งและขอ้มลู พ้ืนฐานการวเิคราะหแ์ละการออกแบบเชงิวตัถ ุเครือ่งมอื
ช่วยในการออกแบบ

บุพวิชา: คส.6101 ระบบฐานข้อมูล  หรือได้รับอนุญาตจากผู้สอน

สป.7001  การจัดการเชิงบริหาร                                                                                         3 หน่วยกิต
AS 7001  Administrative Management

ความหมายของการจัดการ ขั้นตอนของการจัดการ  พันธกิจ  วิสัยทัศน์  วัตถุประสงค์และ
เป้าหมายขององค์การ  กระบวนการวางแผนและการตัดสินใจ  รวมถึงการจัดการเชิงยุทธศาสตร์
การจัดการนวัตกรรมและการบรหิารการเปล่ียนแปลง  การออกแบบองคก์าร   การจัดการทรัพยากรมนุษย์
การสร้างแรงจูงใจ  การเป็นผู้นำและการตดิต่อส่ือสาร

สป.7002  การจัดการเชิงยุทธศาสตร์ 3 หนว่ยกิต
AS 7002  Strategic Management

   กระบวนการจดัการเชงิยทุธศาสตร ์  การวางแผนยทุธศาสตรร์ะดบัองคก์าร ระดบัธรุกจิและ
ระดับฝ่าย   การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การท้ังภายในและภายนอก การกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจ
การวางแผนปฏิบัติการท้ังระยะส้ันและระยะยาว การควบคุมและการบริหารทรัพยากรต่าง ๆ
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สป.7003  การจดัการความสมัพันธ์ลูกค้า                                                                            3 หน่วยกิต
AS 7003  Customer Relationship Management

แนวคิดเก่ียวกับการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า  พัฒนาการของการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า
ข้ันตอนของการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า  เทคโนโลยีสารสนเทศสนบัสนุน การจัดการความสัมพันธ์
กับลูกค้า  การจัดการความสัมพันธ์ลูกค้าเชิงวิเคราะห์และการนำไปประยุกต์ใช้  การประเมินผลการ
ดำเนินงานที่เน้นลูกค้าเป็นหลัก  การวิเคราะห์คุณค่าของลูกค้า  กลยุทธ์การสร้างความจงรักภักดี
การสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศขององคก์ารท่ีมุ่งลูกค้าเป็นสำคัญ

สป.7008  การวดัผลดำเนนิงานขององคก์าร                                                                    3  หน่วยกิต
AS 7008  Organizational Performance Measurement

ความตึงเครียดในองค์การเม่ือถูกวัดผล พ้ืนฐานสำหรับยุทธศาสตร์ท่ีประสบความสำเร็จ การจัด
องค์การเพ่ือการวัดผลงาน สารสนเทศท่ีใช้ในการวัดผลและกำกับการดำเนินงาน ระบบการวัดผลดำเนินงาน
การวิเคราะห์งบดุลและงบกำไรขาดทนุ    การวิเคราะห์อัตราส่วนการเงิน   การวัดผลกำไรจากประสทิธิผล
และประสิทธิภาพ บาลานซ์สกอร์การ์ด    และตัวแบบดีอีเอสำหรับการวัดประสิทธิภาพ

บุพวิชา : คส.5002 ระบบสารสนเทศองคก์ารและการจัดการ หรือได้รับอนุญาตจากผู้สอน

คส.7101     คลังข้อมูลและการประยุกต์                                                                                                3 หน่วยกิต
CI 7101    Data Warehouse and Applications

ความหมายของคลังข้อมูล โครงสร้างของคลังข้อมูล ตัวแบบข้อมูลพหุมิตเทคโนโลยีต่าง ๆ
ที่นำมาใช้กับการออกแบบและการพัฒนาคลังข้อมูล เครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ในการพัฒนาคลังข้อมูล
ภาวะแวดล้อมในการทำงานกับคลังข้อมูล การประยุกต์ใช้คลังข้อมูลกับองค์การ การประมวลผลเชิง
วิเคราะหแ์บบเชือ่มตรง  ตลาดขอ้มลู   การจดัการโครงการคลงัขอ้มลู และการทำเหมอืงขอ้มลูเบือ้งตน้

บุพวิชา: คส.6101 ระบบฐานข้อมูล  หรือได้รับอนุญาตจากผู้สอน

คส.7102  การจดัเกบ็และคน้คนืสารสนเทศ 3 หนว่ยกิต
CI 7102  Information Storage and Retrieval

หลักการ ทฤษฎี และข้ันตอนวิธีต่าง ๆ  ในการค้นคืนสารสนเทศ การออกแบบการพฒันาและการ
ประเมนิประสทิธภิาพและประสทิธผิลของระบบ ตวัแบบในการคน้คนืสารสนเทศทัง้ตวัแบบ  ประเภท
คลาสสกิและตวัแบบแผนใหม ่การสรา้งและบำรงุรกัษาดชัน ีการคน้คนืแบบตา่ง ๆ และความกา้วหนา้
ล่าสุดของเทคโนโลยีท่ีเก่ียวกับการค้นคืนสารสนเทศ  รวมท้ังการจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศภาษาไทย

บุพวิชา: คส.6101 ระบบฐานข้อมูล  หรือได้รับอนุญาตจากผู้สอน
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คส.7103  ระบบฐานขอ้มูลข้ันสงู 3 หนว่ยกิต
CI 7103  Advanced Database Systems

ฐานข้อมูลแบบกระจาย ฐานข้อมูลเชิงเวลา ฐานความรู้ ฐานข้อมูลเชิงตรรก คลังข้อมูล ฐานข้อมูล
เชิงวัตถุ ฐานข้อมูลวัตถุเชิงความสัมพันธ์ ฐานข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์ ฐานข้อมูลประสม และฐานข้อมูลบนเว็บ

บุพวิชา: คส.6101 ระบบฐานข้อมูล  หรือได้รับอนุญาตจากผู้สอน

คส. 7201  ระบบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 3 หนว่ยกิต
CI 7201  E-Business Systems

ลักษณะของการทำธรุกิจอิเลคทรอนิกส์ เทคนิคและตัวแบบในการธรุกิจอิเลคทรอนิกส์  บทบาท
ของระบบสารสนเทศในการทำธุรกิจอิเลคทรอนิกส์  คุณลักษณะของระบบสารสนเทศสำหรับการ
ทำธุรกิจอิเลคทรอนิกส์  การนำเทคโนโลยีเว็บมาประยุกต์ใช้  เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสม
โปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้ในการพัฒนา  การบูรณาการเข้ากับระบบอีอาร์พี รวมทั้งประเด็นต่าง ๆ
ท่ีเก่ียวข้องและแนวโน้มของการทำธุรกิจอิเลคทรอนิกส์

บุพวิชา: คส.5002 ระบบสารสนเทศองคก์ารและการจัดการ  หรือได้รับอนุญาตจากผู้สอน

คส.7202  ระบบสารสนเทศทางการบญัชี 3 หนว่ยกิต
CI 7202  Accounting information Systems

หลักการและกระบวนการทางการบญัชีการเงนิ และบญัชีต้นทุน บัญชีแยกประเภท บัญชีลูกหน้ี
บัญชีเจ้าหน้ี สินทรัพย์ถาวร การพัฒนาผังบัญชี การรวมยอดบญัชี การกระทบยอดแบบเชือ่มตรงลักษณะ
ส่วนประกอบและกระบวนการของระบบสารสนเทศทางการบญัชี หลักการออกแบบระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชี และผลกระทบต่อองค์การอันเน่ืองจากระบบสารสนเทศทางการบญัชี

บุพวิชา: คส.6101 ระบบฐานข้อมูล หรือได้รับอนุญาตจากผู้สอน

คส.7203  การบริหารโครงการเทคโนโลยสีารสนเทศ 3 หนว่ยกิต
CI 7203  Information Technology Project Management

ลักษณะของโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ การกำหนดแนวความคิดและการริเริ่มโครงการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ โครงรูปการวางแผนโครงการ การบริหารโครงการด้านบุคคล การบริหาร
โครงการ การบริหารความเส่ียงในโครงการ การติดตามและรายงานโครงการ การบริหารคุณภาพโครงการ
การบริหารการเปล่ียนแปลงในองค์การ และนำโครงการไปสูก่ารปฏิบัติ และการประเมินผล

บุพวิชา: คส.6106 การพัฒนาระบบสารสนเทศ  หรือได้รับอนุญาตจากผู้สอน
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คส. 7204  การวางแผนเชงิยุทธศาสตรร์ะบบสารสนเทศ 3 หนว่ยกิต
CI 7204  Strategic Planning of Information Systems

ยุทธศาสตร์ขององค์การและเทคโนโลยีสารสนเทศ  แผนเชิงยุทธศาสตร์ วัฏฏะการวางแผน
องค์ประกอบของแผนเชิงยุทธศาสตร์ แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศ ยอดรวม ส่วนชุดคำสั่ง
การวางแผนขีดความสามารถ  การวางแผนโครงสรา้งพ้ืนฐาน การวางแผนทรัพยากรบุคคลเพ่ือการพัฒนา
การนำไปใช้ การติดตามและการประเมนิผลระบบสารสนเทศ

บุพวิชา: สป.5002 ระบบสารสนเทศองคก์ารและการจัดการ  หรือได้รับอนุญาตจากผู้สอน

คส.7205  ระบบสารสนเทศเชงิยุทธศาสตร์ 3 หนว่ยกิต
CI 7205  Strategic Information Systems

ศึกษาประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับความสัมพันธ์กับแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ  การรวมเทคโนโลยีสารสนเทศ
กับธุรกิจ  การบริหารสารสนเทศ  การวางแผนสารสนเทศ  การใช้เชิงกลยุทธ์ของระบบสารสนเทศ
ในองค์กรระดับสูง การใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื ่อได้เปรียบเชิงการแข่งขัน
การออกแบบกระบวนการทางธุรกิจ การจัดการการเปลี่ยนแปลง การลงทุนและการประเมินระบบ
สารสนเทศเชงิกลยุทธ์  และวิธีการประเมินคุณค่าทางธุรกิจของโครงการระบบสารสนเทศ

คส.7206  นวัตกรรมกระบวนการ 3 หนว่ยกิต
CI 7206  Process Innovation

แนวความคิดต่าง ๆ  เก่ียวกับนวัตกรรมกระบวนการ วิธีการแสดงกระบวนการการเลอืกกระบวน
การสำหรับนวัตกรรม วิสัยทัศน์เก่ียวกับกระบวนการ การออกแบบกระบวนการและการนำกระบวนการ
ใหม่ประยุกต์ในองค์การ นวัตกรรมกระบวนการกบัการจัดการการเปล่ียนแปลงในองค์การและกรณีศึกษา

คส.6001  เทคโนโลยสีำหรบัการพฒันาซอฟตแ์วร์                                                            3  หน่วยกิต
CI  6001  Software Development Technology

พื้นฐานและหลักการในการพัฒนาซอฟต์แวร์  เทคโนโลยีที ่ใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์
แบบตา่ง ๆ  ภาษาเอก็ซเ์อม็แอล และภาษาอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัภาษาเอก็ซเ์อม็แอล การพฒันาโปรแกรม
สำหรับการอ่านภาษาเอ็กซ์เอ็มแอล การพัฒนาโปรแกรมติดต่อกับซอฟต์แวร์แบบลูกข่ายกับแม่ข่าย
ในรูปแบบต่างๆ  การพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับเว็บโดยใช้ Java Script, Java Servlet, Java Server Page, Java
Server Faces และ AJAX

บุพวิชา: สป.4002 การโปรแกรมเชิงวัตถุด้วยภาษาจาวา  หรือได้รับอนุญาตจากผู้สอน



หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ  สาขาวชิาวิทยาการคอมพวิเตอรแ์ละระบบสารสนเทศ          273

คส.6002  สถาปัตยกรรมซอฟตแ์วร์                                                                                  3  หน่วยกิต
CI 6002  Software Architecture

สถาปัตยกรรมซอฟตแ์วร์แบบรวมศนูย์  สถาปัตยกรรมซอฟตแ์วร์แบบกระจาย สถาปัตยกรรม
ซอฟต์แวร์แบบลูกข่าย/แม่ข่าย  สถาปัตยกรรมเชิงข้อความ  ตัวกลางแบบเมสเซจ  สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์
เชิงบริการ  สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์เชิงคอมโพเนนท์  การเชื่อมต่อโปรแกรมประยุกต์ในองค์การ
สถาปัตยกรรมโครงสร้างพ้ืนฐาน  การออกแบบโครงสร้างพ้ืนฐาน สำหรับระบบท่ีต้องการความเช่ือม่ันสูง

บุพวิชา: คส.6001 เทคโนโลยีสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์  หรือได้รับอนุญาตจากผู้สอน

คส.6003  วิศวกรรมซอฟตแ์วร์                                                                                          3  หน่วยกิต
CI 6003  Software Engineering

กระบวนการพฒันาซอฟตแ์วรแ์บบตา่งๆ  การกำหนดขอบเขตและทรพัยากรทีใ่ชใ้นโครงการ
ซอฟต์แวร์  การรวบรวมความต้องการของระบบ การสร้างแบบจำลองของความต้องการของระบบ
การวิเคราะห์ความต้องการ  การออกแบบสถาปตัยกรรม การออกแบบขอ้มูลและโครงสร้างการออกแบบ
ตัวประสาน  การพัฒนาซอฟต์แวร์ กรอบการพัฒนา การทดสอบซอฟต์แวร์ มาตรฐานคุณภาพของซอฟต์แวร์
มาตรวดัและตวัช้ีวัดคณุภาพของซอฟตแ์วร ์การจดัการคอนฟกิกเูรชนั กฎหมายดา้นซอฟตแ์วร ์ลิขสทิธ์
และสิทธิบัตรด้านซอฟต์แวร์  จริยธรรมและคุณธรรมในการทำงานและประกอบการดา้นซอฟต์แวร์

บุพวิชา: สป.4002 การโปรแกรมเชิงวัตถุด้วยภาษาจาวา  หรือได้รับอนุญาตจากผู้สอน

คส. 6004  การวิเคราะหแ์ละการออกแบบเชงิวัตถุ                                                            3  หน่วยกิต
CI 6004  Object Oriented Analysis and Design

แนวคิดเชิงวัตถุ กระบวนการเชิงวัตถุ ภาษาสำหรับสร้างตัวแบบเชิงวัตถุ ภาษาสำหรับสร้างตัวแบบ
ยูเอ็มแอล การเก็บความต้องการ การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ การออกแบบเชิงวัตถุแบบอย่างสำหรับ
การออกแบบ

บุพวิชา: คส.5001 ระบบฐานข้อมูล  หรือได้รับอนุญาตจากผู้สอน

คส.7001  การประกันคุณภาพซอฟต์แวร์                                                                          3  หน่วยกิต
CI 7001  Software Quality Assurance

คุณภาพของซอฟตแ์วร ์  กรอบความคดิและคา่นยิมของคณุภาพของซอฟตแ์วร ์  ปัจจยัของงาน
ท่ีมีคุณภาพ รวมถึงการใช้ประโยชน์  ความน่าเช่ือถือ ความปลอดภัย  ความคุ้มครองป้องกันภัยความยากง่าย
ในการบำรุงรักษา  ความยืดหยุ่น  ประสิทธิภาพ  มาตรฐาน คุณภาพของซอฟต์แวร์  กระบวนการ
เพื่อคุณภาพของซอฟต์แวร์  ต้นแบบและมาตรวัด คุณภาพของซอฟต์แวร์  ต้นแบบความสมบูรณ์ทาง
ความสามารถของซอฟตแ์วร ์ และการรบัประกนัผลติภณัฑ ์ ตน้แบบผลติภณัฑค์ณุภาพ  การจดัการดา้น
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จริยธรรมและคุณธรรมในกระบวนการประกนัคุณภาพซอฟต์แวร์
บุพวิชา: คส.6003 วิศวกรรมซอฟต์แวร์    หรือได้รับอนุญาตจากผู้สอน

คส.7002  การทดสอบซอฟตแ์วร์                                                                                       3  หน่วยกิต
CI 7002  Software Testing

การทดสอบและการยนืยันซอฟตแ์วร์ การวจิารณ ์การทดลองใช ้และการตรวจสอบซอฟตแ์วร์
การทดสอบซอฟต์แวร์  การทดสอบส่วนประกอบย่อย การทดสอบเบ็ดเสร็จการทดสอบระบบและการยอมรับ
การทดสอบปัจจัยทางคุณภาพในหลายด้าน  การทดสอบและการประเมินผลการสื่อสารระหว่าง
คอมพวิเตอรแ์ละผูใ้ช้  การวเิคราะหแ์ละการรายงานปญัหา  การวเิคราะหข้์อผิดพลาด  การตดิตามปญัหา
การจัดการด้านจริยธรรมและคุณธรรมในกระบวนการทดสอบซอฟตแ์วร์

บุพวิชา: คส.6003 วิศวกรรมซอฟต์แวร์    หรือได้รับอนุญาตจากผู้สอน

คส.7003  การจดัการความเปลีย่นแปลงของซอฟตแ์วร์ 3  หนว่ยกิต
CI 7003  Software Change Management

หลักการในการจัดการความเปลี่ยนแปลงของซอฟต์แวร์  หลักการควบคุมการแก้ไขเอกสาร
และโปรแกรม  กระบวนการเชค็อนิและเชค็เอาทเ์อกสารหรอืโปรแกรมการควบคมุ  การแกไ้ขเอกสาร
และโปรแกรมสำหรบัการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบคู่ขนานกระบวนการควบคมุการเปล่ียนแปลงซอฟต์แวร์
การติดตามผลและการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับซอฟต์แวร์ มาตรฐานที่ใช้ในการควบคุม
การเปล่ียนแปลงซอฟต์แวร์

บุพวิชา: คส.6003 วิศวกรรมซอฟต์แวร์    หรือได้รับอนุญาตจากผู้สอน

คส.7004  ระบบความมัน่คงของซอฟตแ์วร์                   3  หน่วยกิต
CI 7004  Software Security Systems

หลักการเบือ้งตน้เกีย่วกบัความมัน่คงของระบบคอมพวิเตอร ์  เครอืขา่ย และระบบสารสนเทศ
ยุทธศาสตร์การโจมตี สถาปัตยกรรมความมั่นคง  กำแพงป้องกันภัย  รหัสลับทั้งแบบกุญแจสมมาตร
และกุญแจอสมมาตร การพิสูจน์ตัวจริง  ลายเซ็นดิจิตอลโครงสร้างพื้นฐานของระบบกุญแจสาธารณะ
การพัฒนาโปรแกรม เช่ือมต่อกับระบบความม่ันคงและระบบตรวจสอบผูใ้ช้งานแบบคร้ังเดียว

บุพวิชา: คส.6003 วิศวกรรมซอฟต์แวร์    หรือได้รับอนุญาตจากผู้สอน

คส.7005  มาตรวัดคุณภาพของซอฟตแ์วร์                                                                      3  หน่วยกิต
CI 7005  Software Quality  Measurement

ทฤษฎีเก่ียวกับมาตรวัดคุณภาพของซอฟตแ์วร์  ตัวแบบคุณภาพซอฟต์แวร์  คุณสมบัติซอฟต์แวร์
ทีม่คีณุภาพ   การจดัการดา้นคณุภาพ  มาตรวดัคณุภาพในมติติา่ง ๆ    กระบวนการทดสอบและการยนืยนั
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คุณภาพ  มาตรวัดคุณภาพสำหรับซอฟต์แวร์ท่ีมีความซับซ้อนและมาตรวัดคุณภาพของซอฟต์แวร์ท่ีพัฒนา
ด้วยหลักการเชิงวัตถุ

บุพวิชา: คส.6003 วิศวกรรมซอฟต์แวร์    หรือได้รับอนุญาตจากผู้สอน

คส.7006  การออกแบบและพฒันาซอฟตแ์วร์สำหรับอุปกรณ์เคล่ือนท่ี                           3  หน่วยกิต
CI 7006  Mobile Application Design and Development

อุปกรณ์เคลื ่อนที ่สามจี โปรโตคอลสื ่อสารของอุปกรณ์เคลื ่อนที ่ มาตรฐานของซิม
และสมาร์ทการ์ด  หลักการของการรับส่งข้อความเอสเอ็มเอส  ความมั่นคงของ  ข้อความเอสเอ็มเอส
ไมโครบราวเซอร์  การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ด้วยเจทูเอ็มอี  และดอตเน็ตคอมแพคเฟรมเวิกส์
การรักษาความมัน่คงในการทำธรุกรรมอิเลคโทรนิกส์ผ่านอุปกรณ์เคล่ือนท่ี  การติดต่อไร้สายแบบบลทููธ

บุพวิชา: สป.4002 การโปรแกรมเชิงวัตถุด้วยภาษาจาวา   หรือได้รับอนุญาตจากผู้สอน

คส.7007  การออกแบบและพฒันาซอฟตแ์วร์สำหรับอุปกรณ์สมองกลฝังตัว               3  หน่วยกิต
CI 7007  Embedded Application Design and Development

การพัฒนาและออกแบบระบบงานฝังตัว เทคนิคการเขียนโปรแกรมแบบฝังตัว  กรณีศึกษา
ระบบฝังตัวแบบเวลาจริง การติดต่อประสานกับอุปกรณ์ภายนอก การจำลอง  ขบวนการกายภาพ

บุพวิชา: สป.4002 การโปรแกรมเชิงวัตถุด้วยภาษาจาวา   หรือได้รับอนุญาตจากผู้สอน

คส. 7008  การออกแบบและพฒันาซอฟตแ์วร์แอนิเมช่ันและเกมส์                                 3  หน่วยกิต
CI 7008  Games and Animation Software Design and Development

การออกแบบกราฟฟิกเบื้องต้น  ภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ  การเขียนบทและนำเสนอเรื่องด้วย
ภาพเบือ้งตน้ คอมพวิเตอรแ์อนเิมชัน่  การจดัองคป์ระกอบ  การวางมมุกลอ้ง เทคนคิการลงส ี ท่าทางการ
เคล่ือนไหว  หลักและโครงสร้างของการทำภาพยนตร ์ การตัดต่อภาพยนตร์  ปัญญาประดิษฐ์ในแอนิเมช่ัน
และเกมส์

บุพวิชา: สป.4002 การโปรแกรมเชิงวัตถุด้วยภาษาจาวา   หรือได้รับอนุญาตจากผู้สอน

คส.7009  การออกแบบและพฒันาระบบสารสนเทศภมิูศาสตร์                                       3  หน่วยกิต
CI 7009  Geographic Information System Design and Development

ปรัชญาและแนวคิดสำหรับการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์   เทคโนโลยี
สำหรับระบบสารสนเทศภมิูศาสตร์ เช่นระบบระบพิุกัดบนพ้ืนโลก (GPS)  การพัฒนาโปรแกรมเชือ่มต่อ
กับแผนท่ี การออกแบบระบบสารสนเทศภมิูศาสตร์และการนำไปประยกุต์ใช้ในองค์กร

บุพวิชา: คส.6001 เทคโนโลยีสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ หรือได้รับอนุญาตจากผู้สอน
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คส.7010  การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมต่อประสานกับมนุษย์                                3  หน่วยกิต
CI 7010  Human Computer Interaction Design and Development

ปฏิสัมพันธร์ะหว่างมนษุย์และคอมพวิเตอร ์ขีดความสามารถของมนษุย์ เทคโนโลย ี โปรแกรม
ต่อประสานกับมนุษย์ วิธีการออกแบบ และวิธีการประเมินผล เคร่ืองมือ สำหรับออกแบบและพัฒนาวิธีวัด
และประเมินผลคุณภาพของโปรแกรมต่อประสาน  ปรัชญาสำหรับการออกแบบโปรแกรมตดิต่อประสาน
กบัผูใ้ช ้ ปญัหาและวธิกีารออกแบบใหเ้หมาะสมสำหรบัผูใ้ช ้ เทคนคิการออกแบบหนา้จอเพือ่รับขอ้มลู
จากผู้ใช้การออกแบบรายงานแบบสถิตและแบบพลวัต  เทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาโปรแกรมติดต่อ
ประสานกบัผู้ใช้

บุพวิชา: สป.4002 การโปรแกรมเชิงวัตถุด้วยภาษาจาวา  หรือได้รับอนุญาตจากผู้สอน

คส.7011  การออกแบบและพฒันาซอฟต์แวร์สำหรับค่ายไมโครซอฟต์                           3  หน่วยกิต
CI 7011  Microsoft  Studio for Design and Development

สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ไมโครซอฟต์ดอตเน็ต  การออกแบบซอฟต์แวร์เชิงบริการโดย
ใช้เว็บเซอร์วิส  เทคโนโลยีเอดีโอดอตเน็ต (ADO NET) เทคโนโลยีเอเอสพีดอตเน็ต (ASP.NET)
การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงองค์ประกอบโดยใชด้อตเน็ตรีโมทติง (Net    Remoting) เทคโนโลยีซิลเวอร์ไลท์
(Silver Light) และภาษาเอกซเ์อเอ็มแอล (XAML)

บุพวิชา: คส.6001 เทคโนโลยีสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์  หรือได้รับอนุญาตจากผู้สอน

คส.7012  ปัญญาประดิษฐ์สำหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์                                                    3  หน่วยกิต
CI 7012  Artificial Intelligence for Software Engineering

การค้นหาคำตอบ  การแทนความรู้ การตัดสินใจโดยใช้ทฤษฎีเกม  ตรรกะ ความน่าจะเป็น
และความไมแ่นน่อน ตน้ไมก้ารตดัสนิใจ ปญัหาแบบสอดคลอ้งกบัเงือ่นไขบงัคบั      เครอืขา่ยประสาท
การประมวลภาษาธรรมชาต ิโปรแกรมคน้หาบนเวบ็ การประยกุตใ์ช ้      สำหรบัวศิวกรรมซอฟตแ์วร์
การสร้างนวัตกรรมวิศวกรรมซอฟต์แวร์

บุพวิชา: สป.4006 โครงสร้างข้อมูลและข้ันตอนวิธี หรือได้รับอนุญาตจากผู้สอน

คส.7301  ความมัน่คงของระบบคอมพวิเตอรแ์ละเครอืขา่ย 3 หนว่ยกิต
CT 7301  Computer and Network Security

หลักการเบ้ืองต้นเก่ียวกับความม่ันคงของระบบคอมพวิเตอร์และเครือข่ายรหัสลับท้ังแบบกุญแจ
สมมาตรและกุญแจอสมมาตร การพิสูจน์ตัวจริง ลายเซ็นดิจิตอล โครงสร้างพื้นฐานของระบบกุญแจ
สาธารณะ การควบคุมบูรณภาพของการส่งข้อมูล ความมั่นคงในการสื่อสาร การโจมตีความมั่นคง
การป้องกันความม่ันคงสำหรับโปรแกรมเคล่ือนท่ี การควบคุมการเข้าถึงทรัพยากร และการจัดการความม่ันคง

บุพวิชา: คส.6102 การส่ือสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์  หรือได้รับอนุญาตจากผู้สอน
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คส.7302  การจดัการเครอืข่าย 3 หนว่ยกิต
CI 7302  Network Management

ศึกษาแนวคิด เทคนิค และเครื่องมือต่าง ๆ สำหรับการจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เนื้อหา
ครอบคลุมถึงโพรโทคอลของการจัดการเครือข่ายเอสเอ็นเอ็มพี อาร์มอน และ ทีเอ็มเอ็น การจัดการเครือข่าย
ในรูปแบบต่าง ๆ การจัดการชื่อ การจัดการโครงแบบ การจัดการความผิดพร่อง กฤตกรรมจัดการ
และสาระของความมัน่คงในการจัดการเครือข่าย

บุพวิชา: คส.6102 การส่ือสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์  หรือได้รับอนุญาตจากผู้สอน

คส.7303  เครือข่ายไอพีและการประยุกต์ 3 หนว่ยกิต
CI 7303  IP Networks and Applications

ศึกษาแนวคิดของเครือข่ายไอพีและการประมวลผลบนเครือข่ายไอพี โครงสร้างของเครือข่าย
ไอพี โพรโทคอลในระดับชั้นต่าง ๆ ของเครือข่ายไอพี การประมวลผลผ่านซอกเก็ต การประมวลผล
แบบลูกข่ายแม่ข่าย การประมวลผลพร้อมกัน สาระและการประมวลผลของอีเมล์ เว็บเซอร์วิสและส่ือประสม

บุพวิชา: คส.6102 การส่ือสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์  หรือได้รับอนุญาตจากผู้สอน

คส.7304  วิทยาการรหสัลบั 3 หนว่ยกิต
CI 7304  Cryptography

หลกัการและทฤษฎีของการเข้ารหัสและถอดรหัส ทฤษฎีจำนวนและพีชคณิต  ทฤษฎีความน่าจะเป็น
การสร้างและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ  ฟังก์ชันทางเดียว  ทฤษฎีเลขสุ่ม  การพิสูจน์แบบซีโรนอเลจ
เทคนิคการเข้าและถอดรหัส  และระบบคีย์สาธารณะ

คส.7305  การส่ือสารแบบไรส้ายและเคลือ่นท่ี 3 หนว่ยกิต
CI 7305  Wireless and Mobile Communication

หลักการ เทคนิค สถาปัตยกรรม และโปรโตคอล ในระบบการสือ่สารแบบไรส้าย การส่ือสารใน
ระบบดิจิตอล ตัวแบบของช่องการสื่อสาร เทคนิคการใช้ช่องการสื่อสารร่วมกัน การจัดการทรัพยากร
ของระบบ  การประเมนิประสทิธภิาพของชอ่งการสือ่สาร การสือ่สารดว้ยสญัญาณแถบกวา้ง  เครอืขา่ย
การส่ือสารแบบไร้สายและความม่ันคงของระบบ

บุพวิชา: คส.6102 การส่ือสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์  หรือได้รับอนุญาตจากผู้สอน

คส.7306  การบรหิารความมัน่คงของสารสนเทศ 3 หนว่ยกิต
CI 7306  Information Security Management

จุดอ่อนของความมั่นคงในระบบสารสนเทศ ผลกระทบต่อองค์การเมื่อเกิดรุกล้ำความมั่นคง
วงจรชีวิตในการพัฒนานโยบายเกี่ยวกับความมั่นคง การกำหนดความต้องการเกี่ยวกับความมั่นคง
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ข้ันตอนการพัฒนานโยบายเกีย่วกับความม่ันคง สถาปัตยกรรมความมัน่คง ยุทธศาสตรก์ารโจมตี บทบาท
และความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร การนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ การตรวจสอบ การป้องกันไวรัส กำแพง
ป้องกันภัย สถาปัตยกรรมกำแพงปอ้งกันภัย และการตรวจสอบสทิธิการเข้าถึงและเทคนคิการเข้ารหัสลับ

บุพวิชา: คส.6102 การส่ือสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์  หรือได้รับอนุญาตจากผู้สอน

คส.7307  หวัข้อช้ันสงูทางเครอืข่ายคอมพวิเตอร์ 3 หนว่ยกิต
CI 7307  Advanced Topics in Computer Networks

ทบทวนสถาปตัยกรรมและตวัแบบเครอืข่ายคอมพวิเตอร์ เครือข่ายความเรว็สูง สาระในชัน้ย่อย
การควบคุมการเข้าถึงสื่อ  การจัดเส้นทางของการส่งข้อมูลในเครือข่ายมีสาย  และเครือข่ายเคลื่อนที่
การควบคมุการคบัค่ังในเครอืข่าย คุณภาพการบรกิารของเครอืข่าย การจัดการแบนดวิ์ดท์ เครือข่ายระดับ
เดียวกันและการประยุกต์  และการส่งข้อมูลของส่ือประสม

บุพวิชา: คส.6102 การส่ือสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์  หรือได้รับอนุญาตจากผู้สอน

คส.7401  ปัญญาประดิษฐ์ 3 หนว่ยกิต
CI 7401  Artificial Intelligence

การคน้หาคำตอบ  การแทนความรู ้การตดัสนิใจโดยใชท้ฤษฎเีกม  ตรรกะ ความนา่จะเปน็และ
ความไม่แน่นอน ต้นไม้การตัดสินใจ ปัญหาแบบสอดคล้องกับเงื่อนไขบังคับ เครือข่ายประสาท
การประมวลภาษาธรรมชาต ิโปรแกรมค้นหาบนเว็บ และการประยุกต์

บุพวิชา: สป.4006 โครงสร้างข้อมูลและข้ันตอนวิธี หรือ คส.5001 พ้ืนฐานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
หรือได้รับอนุญาตจากผู้สอน

คส.7402  ปัญญาประดิษฐ์ข้ันสูง 3 หนว่ยกิต
CI 7402  Advanced Artificial Intelligence

หัวข้อชั้นสูงทางปัญญาประดิษฐ์ เช่น การวางแผน ความรู้และการตัดสินใจ การประมวลผล
ภาษาธรรมชาติ การสร้างเครื่องเรียนรู้ เช่น เครือข่ายประสาท ฟัซซี่ลอจิก ตัวแบบ Hidden Markov
เครือข่ายเบย์ และตัวแบบวิวัฒนาการ

บุพวิชา: คส.7401 ปัญญาประดิษฐ์  หรือได้รับอนุญาตจากผู้สอน

คส.7403  การสรา้งเครือ่งเรียนรู้ 3 หนว่ยกิต
CI 7403  Machine Learning

การเรยีนรูแ้นวคดิ   ตน้ไมก้ารตดัสนิใจ เครอืขา่ยประสาท การประเมนิคา่สมมตุฐิาน การเรยีนรู้
แบบเบเชยีน ทฤษฎกีารเรยีนรูเ้ชงิคอมพวิเตอร ์การเรยีนรูแ้บบกรณตีวัอย่าง การเรยีนรูแ้บบพนัธกุรรม
การเรียนรู้ชุดหลักเกณฑ์ การเรียนรู้แบบวิเคราะห์ และการเรียนรู้แบบเสริมสร้าง
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บุพวิชา: คส.7401 ปัญญาประดิษฐ์  หรือได้รับอนุญาตจากผู้สอน

คส.7404  เครือข่ายประสาท 3 หนว่ยกิต
CI 7404  Neural Networks

การจำลองและการวิเคราะห์เครือข่ายประสาทประดิษฐ์ ความสัมพันธ์ของเครือข่ายประสาท
ประดิษฐ์และเครือข่ายประสาทจริง การออกแบบเครือข่ายประสาทแบบต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง
กระบวนวธีิเรียนรู้ของเครอืข่ายประสาท เครือข่ายแบบฮอบฟลิด์และโบลสแมน  การเรียนรู้โดยไม่มีการ
ชี้นำ ตัวแบบปรับปรุงตนเอง การประยุกต์ใช้เครือข่ายประสาท และความสัมพันธ์เครือข่ายประสาท
กับตรรกะแบบคลุมเครือและกับข้ันตอนวิธีแบบพันธุกรรม

บุพวิชา: คส.7401 ปัญญาประดิษฐ์  หรือได้รับอนุญาตจากผู้สอน

คส.7405  การทำเหมืองข้อมูล                                                                                                                 3 หน่วยกิต
CI 7405  Data  Mining

การเตรยีมขอ้มลูสำหรบัการทำเหมอืงขอ้มลู  วิธกีารและอลักอรทิมึตา่ง ๆ สำหรบัการประมาณ
และการทำนายเชิงสถิติ  การจำแนกประเภท  การวิเคราะห์กลุ่ม  การวิเคราะห์หลักเกณฑ์การรวมตัว
และการประยุกต์การทำเหมืองข้อมูล

คส.7406  หวัข้อช้ันสงูทางการทำเหมอืงขอ้มูล 3 หนว่ยกิต
CI 7406  Advanced Topics in Data Mining

เทคนคิและอลักอริธึมขัน้สงูสำหรบัการทำเหมอืงขอ้มูล เทคนคิการจำแนกประเภท เทคนคิการ
วิเคราะห์กลุ่ม การรวมเทคนิคการทำเหมืองข้อมูล การเห็นภาพข้อมูล การทำเหมืองเว็บ  และการทำเหมอืง
ข้อมูลข้อความ

บุพวิชา คส.7405 การทำเหมืองข้อมูล  หรือ ได้รับอนุญาตจากผู้สอน

คส.7501  มโนทศันข์องภาษาชดุคำสัง่ 3 หนว่ยกิต
CI 7501  Programming Language Concepts

มโนทัศน์ของภาษาชุดคำสั่งระดับสูง  คุณลักษณะของภาษาชุดคำสั่ง การบายดิ้ง  ชนิดและ
โครงสร้างข้อมูล  โปรแกรมย่อย  การควบคุมการทำงานของชุดคำสั่ง  ขอบเขต  โครงสร้างข้อมูล
ชนิดพลวัต  การส่งผ่านพารามเิตอร์ของโปรแกรมยอ่ย  การจัดการหนว่ยความจำ  การจัดการขอ้ผิดพลาด
และการควบคุมการทำงานแบบขนาน

บุพวิชา: สป.4006 โครงสร้างข้อมูลและข้ันตอนวิธี  หรือได้รับอนุญาตจากผู้สอน
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คส.7502  การบริหารและการจดัการระบบคอมพวิเตอร์และเครือข่าย 3 หนว่ยกิต
CI 7502  Computer System and Network Administration

การใชค้ำสัง่พืน้ฐานบนระบบปฏบิตักิารยนูกิส ์  การจดัการและควบคมุขบวนการ  การจดัการ
ระบบแฟ้มข้อมูล  การเขียนเชลล์สคริปต์   การบริหารและการจัดการที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้งานระบบ
การสำรองและการกูคื้นข้อมูล และการจัดการความปลอดภัยของระบบ  การติดต้ังซอฟต์แวร์  การคอนฟิก
ระบบปฏิบัติการ  การคอนฟิกระบบเครือข่าย และการจัดการอุปกรณ์ท่ีเช่ือมต่อ

บุพวิชา: คส.6104 ระบบปฏิบัติการ  หรือได้รับอนุญาตจากผู้สอน

คส.7503  สถาปตัยกรรมคอมพวิเตอรข้ั์นสงู 3 หนว่ยกิต
CI 7503  Advanced  Computer Architecture

ตัวแบบสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ การประมวลผลแบบขนาน สถาปัตยกรรมแบบไปน์ไลน์
สถาปตัยกรรมแบบ VLIW หนว่ยประมวลผลกลางแบบซปุเปอรส์แคลลาร ์สถาปตัยกรรมคอมพวิเตอร์
แบบ SIMD และ MIMD การเช่ือมต่อระบบคอมพิวเตอร์

บุพวิชา: คส.6103 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์  หรือได้รับอนุญาตจากผู้สอน

คส.7504  การคำนวณแบบขนาน 3 หนว่ยกิต
CI 7504  Parallel Computing

พื้นฐานการคำนวณแบบขนาน แพลตฟอร์มสำหรับการคำนวณแบบขนาน หลักการออกแบบ
ข้ันตอนแบบขนาน วิธีการติดต่อส่งผ่านข้อมูล  การโปรแกรมในระบบทืใ่ช้การส่งผ่านข้อมูล การโปรแกรม
ในระบบที่มีหน่วยความจำร่วม ขั้นตอนแบบขนานกับเมทริกซ์ กราฟ การค้นหาและการหาค่าอุตตมะ

บุพวิชา: คส.6103 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์  หรือได้รับอนุญาตจากผู้สอน

คส.7505  การออกแบบและการสรา้งตัวแปลภาษาคอมพวิเตอร์ 3 หนว่ยกิต
CI 7505  Compiler Design and Construction

การออกแบบและสร้างตัวแปลภาษาคอมพิวเตอร์ปัจจุบัน การวิเคราะห์คำและไวยากรณ์
การสร้างชุดคำส่ังและการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ และการแปลโปรแกรมใหท้ำงานแบบทนัเวลาพอดี

บุพวิชา : สป.4003 โครงสร้างข้อมูลและข้ันตอนวิธี หรือ คส.5001 พ้ืนฐานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
หรือได้รับอนุญาตจากผู้สอน
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คส.7506  ระบบงานแบบเวลาจรงิ 3 หนว่ยกิต
CI 7506  Real Time Systems

หลักการของระบบงานแบบเวลาจรงิ การพฒันาระบบงานแบบเวลาจรงิ การประยกุตใ์ช้ในงาน
ด้านหุ่นยนต์ การผลิตในอุตสาหกรรม ระบบสื่อประสม และโต้ตอบกับมนุษย์  และระบบปฏิบัติการ
ท่ีใช้กับระบบงานแบบเวลาจรงิ

บุพวิชา: คส.6104 ระบบปฏิบัติการ  หรือได้รับอนุญาตจากผู้สอน

คส.7507  ระบบปฏิบัติการข้ันสูง 3 หนว่ยกิต
CI 7507  Advanced  Operating Systems

โครงสร้างระบบปฏิบัติการและการออกแบบ ระบบปฏิบัติการแบบมัลติเทรดและระบบมัลติ
โปรเซสเซอร ์ ระบบปฏิบัติการแบบเวลาจรงิ ระบบปฏิบัติการแบบกระจาย  การประสานและการสือ่สาร
ระหว่างขบวนการหรือระหว่างเทรด    และความม่ันคงของระบบ

บุพวิชา: คส.6104 ระบบปฏิบัติการ  หรือได้รับอนุญาตจากผู้สอน

คส.7601  การออกแบบและการวเิคราะห์ข้ันตอนวธีิ 3 หนว่ยกิต
CI 7601  Design and Analysis of Algorithms

ความซบัซ้อนของขัน้ตอนวิธีและการวเิคราะห ์ ข้ันตอนวิธีแบบแบง่แยกและพชิิต การวิเคราะห์
แบบอะมอร์ไตส โครงสร้างข้อมูลเซ็ทไม่มีส่วนร่วม คิวลำดับความสำคัญ ขั้นตอนวิธีบนกราฟ
การเปรียบเทียบสตริง การคูณเมตริกซ์ ข้ันตอนวิธีเรขาคณิต การคูณโพลีโนเมียลฟูเรียแบบเร็ว วิธีละโมบ
การโปรแกรมเชิงพลวัต ปัญหาเอ็นพี-สมบูรณ์ และข้ันตอนวิธีแบบคาดคะเน

บุพวิชา: สป.4003 โครงสร้างข้อมูลและข้ันตอนวิธี  หรือ คส.5001 พ้ืนฐานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
หรือ ได้รับอนุญาตจากผู้สอน

คส.7602  คณิตศาสตรเ์ชิงการจัดและทฤษฎีกราฟ 3 หนว่ยกิต
CI 7602  Combinatorics and Graph Theory

หลักการนับ ฟังก์ชันก่อกำเนิด ความสัมพันธ์ปรากฏซ้ำ การเพิ่มเข้าและตัดออก ทฤษฎีกราฟ
และข้ันตอน ต้นไม้ ปัญหาการไหลในเครือข่าย ริงและเลขคณิตมอดุลาร์ กรุ๊ป ทฤษฎีเข้ารหัส และวิธีการลำดับ

คส.7603  ทฤษฎีจำนวนและการประยกุต์ 3 หนว่ยกิต
CI 7603  Number Theory and Applications

จำนวนเฉพาะและตัวหารร่วมมาก สมภาค ฟังก์ชันมัลติพลิเคตีฟ คริปโตโลยี  รากปฐมเศษควอดเดรติก
เศษส่วนฐานสิบและเศษสว่นต่อเน่ือง
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คส.7604  ทฤษฎีการคำนวณ 3 หนว่ยกิต
CI 7604  Theory of Computation

เครื ่องจักรสถานะจำกัดเชิงกำหนด เครื ่องจักรสถานะจำกัดเชิงไม่กำหนด ภาษาปกติ
เครื่องจักรกดลง ภาษาไม่พึ่งบริบท รูปแบบปกติของภาษาไม่พึ่งจากบริบท เครื่องจักรของทัวริง
ภาษาพ่ึงบริบท และลำดับช้ันของภาษา

คส.7605  ความซบัซอ้นของการคำนวณ 3 หนว่ยกิต
CI 7605  Computational Complexity

ความซับซ้อนและการจัดการยาก ปัญหาการตัดสินใจ เครื่องจักรทัวริงเชิงกำหนดและคลาสพี
การคำนวณเชิงไม่กำหนดและคลาสเอ็นพี  ความสัมพันธ์ระหว่างคลาสพีและเอ็นพี การแปลงเชิงโพลีโนเมียล
และความสมบูรณ์เอ็นพี ทฤษฎีของคุก เทคนิคสำหรับพิสูจน์ความสมบูรณ์เอ็นพี การลดรูปทัวริง
และปัญหาเอ็นพีฮาร์ด  ข้ันตอนวิธีประมาณโครงสร้างของเอ็นพี  ลำดับช้ันเชิงโพลีโนเมียล ความซับซ้อน
ของปัญหาการนบั และพ้ืนท่ีเชิงล็อก

บุพวิชา: คส.7604 ทฤษฎีการคำนวณ  หรือได้รับอนุญาตจากผู้สอน

คส.7701  การบรหิารเครอืข่ายคอมพวิเตอร์ 1 3 หนว่ยกิต
CI 7701  Computer Network Administration 1

เครือข่ายคอมพิวเตอร์หลักมูล โอเอสไอ ไอพีแอ็ดเดรส ตัวพรางเครือข่ายย่อย อีเทอร์เน็ต
การวางแผนการเชื่อมโยงและการทดสอบเครือข่าย โปรโตคอลและแนวคิดในการจัดเส้นทาง ตาราง
การจดัเสน้ทาง การจดัเสน้ทางแบบสถติและแบบพลวตั โปรโตคอลแบบดสิแทนสเ์วคเตอร ์โปรโตคอล
แบบลิงค์เตท และโอเอสพิเอ

บุพวิชา: คส.6102 การส่ือสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือได้รับอนุญาตจากผู้สอน

คส.7702  การบริหารระบบคอมพิวเตอร์ 3 หนว่ยกิต
CI 7702  Computer System Administration

โครงสรา้งและสถาปตัยกรรมของระบบคอมพวิเตอร ์ระบบปฏบิตักิาร การบรหิารและจดัการ
ทรัพยากรของระบบ เช่น หน่วยประมวลผล หน่วยความจำหลัก หน่วยความจำเสมอืน และหน่วยความจำ
สำรอง การจัดการและควบคมุขบวนการ การจัดการระบบแฟม้ข้อมูล คำส่ังบนระบบปฏิบัติการ การเขียน
เวลล์สคริปต์ การบริหารและจัดการผู้ใช้งานระบบ การสำรองและกู้คืนข้อมูล การติดตั้งซอฟต์แวร์
และการจัดการด้านความม่ันคงของระบบ
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คส.7703  การบรหิารเครอืข่ายคอมพวิเตอร์ 2 3 หนว่ยกิต
CI 7703  Computer Network Administration 2

แนวคิดของการสวิตซ์ อีเธอร์เนตสวิตซ์ การออกแบบเครือข่าย เครือข่ายเฉพาะที่เสมือน
โปรโตคอลสแปนนิง่ทร ีโปรโตคอลทรัง้คิง่ การหาเสน้ทางระหวา่งเครอืขา่ยเฉพาะทีเ่สมอืน เครอืขา่ย
ไร้สาย เครือข่ายบริเวณกว้าง การเช่ือมต่อกับเครือข่ายบริเวณกว้าง เฟรมรีเลย์ พีพีพี การควบคุมการเข้าถึง
เครือข่าย และพ้ืนฐานวพีีเอ็น

บุพวิชา: คส.7701 การบริหารเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1 และคส 7702 การบริหารระบบคอมพิวเตอร์
หรือได้รับอนุญาตจากผู้สอน

คส.7704  การบริหารเว็บไซต์ 3 หนว่ยกิต
CI 7704  Web Site Administration

โครงสร้างและสถาปัตยกรรมของระบบเว็บ การพัฒนา ติดตั้ง และปรับแต่งค่าเว็บไซต์
การบรูณาการเว็บไซต์ร่วมกับภาษาโปรแกรมต่าง ๆ การรักษาความมั่งคงของเว็บไซต์และข้อมูล เช่น
การติดต้ัง Digital Certificate และการกำหนดคา่มาตรฐานเกีย่วกับ HTTPS การบริการซอฟต์แวร์ตัวกลาง
(Application Server) เช่น Tomcat หรือ JBOSS เป็นต้น

บุพวิชา: คส.7701 การบริหารเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1 และคส.7702 การบริหารระบบคอมพิวเตอร์
หรือได้รับอนุญาตจากผู้สอน

คส.7705  การบริหารระบบฐานขอ้มูล 3 หนว่ยกิต
CI 7705  Database Administration

การติดตั้งและกำหนดค่าคุณลักษณะที่เหมาะสมสำหรับระบบจัดการฐานข้อมูลและระบบ
คอมพวิเตอร ์การวเิคราะหเ์พือ่จดัสรรพืน้ทีก่ารจดัเกบ็ขอ้มลู ประสทิธภิาพในการเขา้ถงึขอ้มลู และการ
กระจายขอ้มูลในอปุกรณส์ำรองขอ้มูล การปรบัแตง่ดชันีข้อมูลให้เหมาะสมกบัการใชง้าน การปรบัปรงุ
คำสั่ง SQL ให้มีประสิทธิภาพ การควบคุมสิทธ์การเข้าใช้ระบบฐานข้อมูล และการจัดการการเข้าถึง
ข้อมูลพร้อมกัน และการแบ่งแยกหน่วยประมวลผล

คส.7706  การจดัการงานบรกิารดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 3 หนว่ยกิต
CI 7706  Technology Service Management

โครงสร้างองค์กรเทคโนโลยีสารสนเทศและงานให้บริการต่างๆ พื้นฐานภาระหน้าที่ความ
รับผิดชอบการจัดการและบริหารงานในศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ กระบวนการแจ้งปัญหาจากลูกค้า
และขัน้ตอนการใหบ้ริการ สัญญาระดบัการใหบ้ริการ การสง่มอบงานบรกิาร การวางแผนการใหบ้ริการ
การบริหารทรัพยากรณ์ในหน่วยงานเทคโนโลยสีารสนเทศ เช่น โครงการ ลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์
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ประยุกต์ เป็นต้น แผนรองรับให้ธุรกิจทำงานตอ่เน่ือง (Business Contingency Plan)แผนรองรับเหตุการณ์
ฉุกเฉนิ (Disater Recovery Plan) และมาตรฐาน Information Technology Infrastructure Library (ITIL)

คส.7801  เรขภาพคอมพวิเตอร์ 3 หนว่ยกิต
CI 7801  Computer Graphics

ความรู้เบื้องต้นทางด้านส่วนอุปกรณ์และส่วนชุดคำสั่งของเรขภาพคอมพิวเตอร์ ขั้นตอนวิธี
พ้ืนฐาน แรสเตอรใ์นเรขภาพ 2 มติ ิหนา้ตา่ง และการตดัขอบภาพ การแปลงรปูเรขาคณติ 2 มติ ิการแบง่
ส่วนภาพ การวาดภาพเคลื่อนไหว เรขภาพ 3 มิติ รูปเรขาคณิต 3 มิติ เทคนิคการสร้างตัวแบบ 3 มิติ
การแปลงการเหน็ ปัญหาของผิวท่ีถูกบัง การบังแสงเฉพาะแหง่ และเส้นโค้งและผิวโค้ง

บุพวิชา: สป.4006 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี หรือ คส.5001 พื้นฐานทางวิทยาการ
คอมพิวเตอร์  หรือ ได้รับอนุญาตจากผู้สอน

คส.7802  การประมวลส่ือประสม 3 หนว่ยกิต
CI 7802  Multimedia Processing

ความรู้เบื้องต้นของสื่อประสม การบีบอัดข้อมูลสื่อประสม การส่งข้อมูลสื่อประสมแบบทันที
และโพรโทคอลระบบฐานข้อมูลสื่อประสม เอกสารแบบสื่อประสม การนำเสนอสื่อประสม และการ
ประยุกต์ใช้งานส่ือประสม

บุพวิชา: สป.4006 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี  หรือ คส.5001 พื้นฐานทางวิทยาการ
คอมพิวเตอร์  หรือ ได้รับอนุญาตจากผู้สอน
คส.7803  การประมวลภาพ 3 หนว่ยกิต
CI 7803  Image Processing

ภาพในรูปแบบดิจิตอล การจัดเก็บภาพ การแปรรูปภาพ การปรับคืนภาพ การแบ่งอาณาเขต
บนภาพ การรู้จำและการเขา้ใจภาพ และการบีบอัดภาพ

บุพวิชา: สป.4006 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี  หรือ คส.5001 พื้นฐานทางวิทยาการ
คอมพิวเตอร์  หรือ ได้รับอนุญาตจากผู้สอน

คส.7804  เรขภาพคอมพวิเตอร ์3 มิตแิละวทัิศน์ 3 หนว่ยกิต
CI 7804  3D Computer Graphic and Visiualization

เทคนคิในการสรา้งเรขภาพคอมพวิเตอร ์3 มิติ การหาพืน้ผิวโค้ง การแรสภีาพ การหาระนาบตดั
การสร้างภาพเคลือ่นไหว เป็นต้น การเขียนโปรแกรมเรขภาพ 3 มิติ  โปรแกรมสำเรจ็รูปในการแสดงภาพ
3 มิติ  และการทำโครงงาน

บุพวิชา: คส.7801 เรขภาพคอมพิวเตอร์  หรือได้รับอนุญาตจากผู้สอน
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คส.8001  การอ่านบทความทางวทิยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ 3 หนว่ยกิต
CI 8001  Readings in Computer Science and Information Systems

วิชาน้ีมีจุดมุ่งหมายใหนั้กศึกษาผูท่ี้ตระเตรยีมข้อเสนอวทิยานพินธ์หรือนักศึกษาทีส่นใจไดอ่้าน
บทความทางวชิาการภายใตค้ำแนะนำของอาจารย ์นกัศกึษาตอ้งเสนอรายงานเชงิวเิคราะหจ์ากบทความ
ท่ีได้อ่านต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ

คส.8002  สัมมนาทางวทิยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ 3 หนว่ยกิต
CI 8002  Seminar in Computer Science and Information Systems

วิชานี้มีจุดมุ่งหมายให้นักศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการประยุกต์วิชาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
และระบบสารสนเทศ และวิชาที่เกี ่ยวข้องในองค์การทั้งภาครัฐและภาคเอกชน นักศึกษาจะต้อง
ทำรายงานนำเสนอเพือ่ประกอบการอภิปราย

คส.8801-8809  การศึกษาเฉพาะเร่ืองทางวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ  3 หนว่ยกิต
CI 8801-8809  Selected Topics in Computer Science and Information Systems

การศึกษาในหัวข้อที่แตกต่างไปจากวิชาที่เปิดสอนตามปกติ ซึ่งคณะฯกำหนดขึ้นตามความ
เหมาะสม

คส.9000  การคน้ควา้อสิระ 3 หนว่ยกิต
CI  9000  Independent  Study

นักศึกษาเลือกหัวข้อที่จะศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์
ผู้รับผิดชอบวิชา  และนักศึกษาต้องทำบทนิพนธ์

คส.9004  วิทยานพินธ์ 12 หนว่ยกิต
CI 9004  Thesis

นักศึกษาต้องทำการค้นคว้าวิจัยในหัวข้อที่นักศึกษาสนใจภายใต้คำปรึกษาของอาจารย์ที่
ปรึกษาอย่างใกล้ชิด  อาจรวมถึงการศึกษารายวิชาภาคทฤษฎีตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาเห็นสมควร
 ท้ังน้ี  จะต้องมีการนำเสนอหวัข้อ  รายงานความกา้วหน้า  และสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาวิทยาการประกันภัยและการบรหิารความเสีย่ง
หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2552

1. ช่ือหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการประกันภัยและการบริหารความเส่ียง
Master of Science Program in Insurance, Actuarial Science, and Risk Management

2. ช่ือปริญญา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการประกันภัยและการบริหารความเส่ียง)
Master of Science (Insurance, Actuarial Science, and Risk Management)
วท.ม. (วิทยาการประกันภัยและการบริหารความเส่ียง)
M.S. (Insurance, Actuarial Science, and Risk Management)

3. หน่วยงานรบัผิดชอบ
คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

4. ปรัชญาและวตัถุประสงค์ของหลักสูตร
4.1 ปรัชญาของหลักสูตร  ธุรกิจที่ให้บริการทางการเงินโดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจประกันชีวิต

และธุรกิจประกันวินาศภัยเป็นธุรกิจที่มีบทบาทเกี่ยวข้องอย่างยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศในดา้นการเปน็สถาบนัหลักท่ีมีหน้าท่ีในการบรหิารความเสีย่งและเปน็แหล่งระดมเงนิออม
ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาธุรกิจที่ให้บริการทางการเงินมีอัตราการขยายตัวอยู่ในเกณฑ์สูงอย่างต่อเนื่อง
เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายการค้าเสรีและเพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามกรอบ
การกำกับดูแลนานาชาติโซเวนซีทู รัฐบาลได้มีการแก้ไขแนวทางในการกำกับดูแลธุรกิจที่ให้บริการ
ทางประกันภัยเพิ่มขึ้นปัญหาสำคัญที่ตามมาคือการขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญในสาขา
คณิตศาสตร์ประกันภัยและการบริหารความเสีย่ง  ดังน้ัน คณะสถิติประยุกต์เห็นสมควรให้มีการปรับปรุง
หลักสูตรสาขาวิทยาการประกันภัย เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถให้เพียงพอกับการเติบโต
ของธุรกิจประกันภัยและธุรกิจท่ีให้บริการทางการเงินต่อไปโดยกำหนดวัตถุประสงค์ของการศึกษาไว้ดังน้ี

4.2 วัตถปุระสงคข์องหลกัสูตร
(1) เพื่อผลิตบุคลากรในศาสตร์วิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับ

ข้อกำหนดและคุณสมบัติของวิชาชีพคณิตศาสตร์ประกันภัยในระดับสากล
(2) เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และภาวะผู้นำของบุคลากรในศาสตร์วิทยาการประกันภัยและ

การบริหารความเส่ียงและสามารถนำความรูแ้ละประสบการณ์ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
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(3) เพื่อผลิตบุคลากรในศาสตร์วิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยงให้รองรับกับ
ความต้องการท่ีเพ่ิมมากข้ึนของธุรกิจประกันภัย ธุรกิจการให้บริการทางการเงิน และธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง

(4) เพื่อผลิตบุคลากรในศาสตร์วิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยงที่มีคุณธรรม
และจริยธรรม

5. เหตผุลท่ีขอเปิดหลกัสูตร
(1) เพื่อผลิตมหาบัณฑิตในศาสตร์วิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้อง

กับข้อกำหนดและคุณสมบัติของวิชาชีพคณิตศาสตร์ประกันภัยในระดับสากล
(2) เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงด้านการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยและธุรกิจการ

ให้บริการทางการเงนิท่ีเก่ียวข้อง
(3) เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกจิสงัคม เทคโนโลย ีและวทิยาการตา่งๆ ทีเ่จรญิกา้วหนา้

ข้ึนอย่างรวดเร็ว
(4) เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษามีความรู้ความสามารถและคุณภาพสูงขึ้นทั้งทางด้านวิชาการ

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารและการจัดการ การประยุกต์ใช้ และเสริมสร้างภาวะผู้นำ
(5) เพ่ือให้ผู้สำเร็จการศึกษามีองค์ความรู้ท่ีหลากหลายกว่าเดิม โดยมีนักศึกษาเปน็ศูนย์กลางตาม

ความสนใจหรือเป้าหมายอาชีพของนักศึกษาโดยผ่านระบบอาจารย์ท่ีปรึกษา
(6) เพ่ือให้การบริหารหลักสูตรมีความคล่องตัวย่ิงข้ึน

6. คุณสมบติัของผู้มีสิทธ์ิสมัครเข้าศึกษา
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาจากสถาบันการศึกษาทั้งใน

และต่างประเทศที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  (สกอ.) รับรองมาตรฐานการศึกษา
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาอาจเปลี่ยนแปลงหรือมีเกณฑ์เพิ่มเติมได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตาม
ประกาศของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และประกาศของคณะสถติิประยุกต์

7. หลักสูตร/โครงสรา้งหลกัสูตร
องค์ประกอบของหลักสูตรการศึกษาเพื่อปริญญาโททางวิทยาการประกันภัยและการบริหาร

ความเสี่ยง นักศึกษาจะต้องเรียนให้ได้จำนวนไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต โดยเลือกแผนหนึ่งแผนใดคือ
แผน ก. (ทำวิทยานิพนธ์) หรือแผน ข. (ไม่ทำวิทยานิพนธ์)
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โครงสรา้งของหลกัสตูร

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาวิทยาการประกันภัยและการบรหิารความเสีย่ง
                                                                       (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2552)

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
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 (วิทยาการประกันภัยและการบริหารความเส่ียง) ประกอบด้วย
สาขาวิชาเอก ดังต่อไปน้ี

1. คณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial Science)
2. การบริหารความเส่ียงองค์การ (Enterprise Risk Management)

7.1 หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน  วิชาเสริมพ้ืนฐานหมายถงึวิชาท่ีมุ่งปรับความรู้ในระดับต่ำกว่าข้ัน
บัณฑิตศึกษาของนักศึกษาเพ่ือให้พร้อมท่ีจะศึกษาในช้ันปริญญาโท ประกอบด้วยวิชาต่อไปน้ี

(1)สพ.4000 พ้ืนฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา 3 หน่วยกิต
(2) สป.4001 คณิตศาสตร์สำหรับสถิติประยุกต์   3 หน่วยกิต
(3) สป.4003 ภาษาอังกฤษสำหรับสถิติประยุกต์  3 หน่วยกิต
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(4) ภส.4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา  3 หน่วยกิต
(5) ภส.4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ  3 หน่วยกิต
(6) ภส.4011 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ  3 หน่วยกิต

สำหรับบัณฑิตศึกษา
(7) ภส.4012 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ   3 หน่วยกิต

หมายเหต ุ 1. ขอ้กำหนดและการยกเวน้การเรยีนวชิาในหมวดวชิาเสรมิพืน้ฐาน  ใหเ้ปน็ไปตาม
ประกาศของคณะยกเว้นข้อกำหนดและการยกเว้นการเรียนวิชาเสริมพื ้นฐานภาษาอังกฤษของ
คณะภาษาและการสือ่สาร ให้เป็นไปตามเง่ือนไขของหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา

    2. ในกรณทีีม่กีารปรบัปรงุหลกัสตูรวชิาภาษาองักฤษสำหรบับณัฑติศกึษา  การเรยีน
วิชาเสริมพื้นฐานภาษาอังกฤษที่กำหนดไว้ในหลักสูตรนี้  จะต้องเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามหลักสูตร
วิชาภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษาท่ีปรับปรุงใหม่ด้วย

7.2 หมวดวิชาพื้นฐาน  วิชาพื้นฐานหมายถึงวิชาที่มุ่งให้นักศึกษามีพื้นฐานสำหรับการศึกษา
วิชาหลัก และวิชาเลือก มีจำนวนรวม 6 หน่วยกิต ได้แก่

(1) ปส.5001 สถิติวิเคราะห์เพ่ือการบริหารความเส่ียงและการประกนัภัย 3 หน่วยกิต
(2) สป.5002 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 3 หน่วยกิต

7.3 หมวดวิชาหลัก วิชาหลักหมายถึงวิชาที่มุ่งให้นักศึกษามีความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน
ประกอบด้วยวิชาต่อไปน้ี (กำหนดให้แผน ก. และ แผน ข. เรียนวิชาในหมวดวิชาหลัก จำนวน 12 หน่วยกิต
ตามสาขาวิชาเอกท่ีกำหนดไว้ในข้อ 7.3.1 ถึง ข้อ 7.3.2.)

(1) ปส.6601 คณิตศาสตร์การเงิน 3 หน่วยกิต
(2) ปส.6602 ทฤษฎีความน่าจะเป็น 3 หน่วยกิต
(3) ปส.6603 ตัวแบบคณิตศาสตร์ประกันภัย 1 3 หน่วยกิต
(4) ปส.6604 คณิตศาสตร์ประกันวินาศภัย 1 3 หน่วยกิต
(5) ปส.6605 การบริหารความเส่ียง 3 หน่วยกิต
(6) ปส.6606 การเงินองค์การ 3 หน่วยกิต
วิชาหลกัแยกตามสาขาวชิาเอก

7.3.1 คณิตศาสตร์ประกันภัย
(1) ปส.6601 คณิตศาสตร์การเงิน
(2) ปส.6602 ทฤษฎีความน่าจะเป็น
(3) ปส.6603 ตัวแบบคณิตศาสตร์ประกันภัย 1
(4) ปส.6604 คณิตศาสตร์ประกันวินาศภัย 1
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7.3.2   การบรหิารความเสีย่งองคก์าร
(1) ปส.6601 คณิตศาสตร์การเงิน
(2) ปส.6602 ทฤษฎีความน่าจะเป็น
(3) ปส.6605 การบริหารความเส่ียง
(4) ปส.6606 การเงินองค์การ

7.4 หมวดวิชาเลือก หมวดวิชาเลือกประกอบดว้ยกลุ่มวิชาต่อไปน้ี (แผน ก. กำหนดใหเ้ลือกเรียน
อย่างน้อย  9 หน่วยกิต และแผน ข. กำหนดให้เลือกเรียนอย่างน้อย 18 หน่วยกิต และวิชาการค้นคว้าอิสระ 3
หน่วยกิต) โดยวิชาที่เลือกจะต้องเป็นวิชาเลือกที่อยู่ในกลุ่มวิชาของหลักสูตรวิทยาการประกันภัย
และการบริหารความเส่ียงไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต นักศึกษาสามารถลงทะเบียนวิชาเลือกได้ตามความสนใจ
ท้ังน้ีจะต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษา

7.4.1 กลุ่มวิชาการบรหิารความเสีย่ง
(1) ปส.7101 การจำลอง 3 หน่วยกิต
(2) ปส.7102 การจัดการสินทรัพย์และหน้ีสิน 3 หน่วยกิต
(3) ปส.7103 วิศวกรรมการเงิน 3 หน่วยกิต
(4) ปส.7104 การบริหารการลงทุน 3 หน่วยกิต
(5) ปส.7105 เศรษฐศาสตร์ 3 หน่วยกิต
(6) ปส.7106 การบริหารความเส่ียงเชิงกลยุทธ์ 3 หน่วยกิต
(7)ปส.7107 การบริหารความเส่ียงด้านปฏิบัติการ 3 หน่วยกิต
7.4.2 กลุ่มวิชาคณิตศาสตรป์ระกันภัย
(1) ปส.7201 ตัวแบบคณิตศาสตร์ประกันภัย 2 3 หน่วยกิต
(2) ปส.7202 คณิตศาสตร์ประกันวินาศภัย 2 3 หน่วยกิต
(3) ปส.7203 ทฤษฎีความเส่ียง 3 หน่วยกิต
(4) ปส.7204 หลักการประกันภัย 3 หน่วยกิต
(5) ปส.7205 ทฤษฎีความน่าเช่ือถือและการแจกแจงความสญูเสีย 3 หน่วยกิต
(6) ปส.7206 การบริหารการประกันภัยสุขภาพ 3 หน่วยกิต
(7) ปส.7207 การตลาดประกันภัยเชิงกลยุทธ์ 3 หน่วยกิต
(8) ปส.7208 การบัญชีเพ่ือการจัดการ

7.4.3 กลุ่มวิชาสัมมนาและศกึษาตามแนวแนะ
(1) ปส.8001 การอา่นบทความทางวทิยาการประกนัภยั                               3 หนว่ยกติ

และการบริหารความเส่ียง
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(2) ปส.8002 สัมมนาทางวิทยาการประกันภัยและการบริหารความเส่ียง 3 หน่วยกิต
(3) ปส.8003 สมัมนาเชงิปฏบิตัทิางวทิยาการประกนัภยั                              3 หนว่ยกติ

และการบริหารความเส่ียง
(4) ปส.8004 การศึกษาตามแนวแนะ 3 หน่วยกิต

7.4.4 กลุ่มวิชาศึกษาเฉพาะเรือ่ง
(1) ปส.8801-8809 การศึกษาเฉพาะเรือ่งทางวทิยาการประกนัภัย       3 หน่วยกิต

และการบริหารความเส่ียง
7.4.5 กลุ่มวิชาคน้ควา้อิสระ
(1) ปส.8900 การค้นคว้าอิสระ 3 หน่วยกิต
(2) ปส.9004 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
7.4.6   กลุ่มวิชาเลือกอ่ืนๆ วิชาเลือกอ่ืนๆได้แก่วิชาหลักของสาขาวชิาเอกอ่ืนในหลักสูตร

หรือวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาของหลักสูตรอื่นทั้งในและนอกคณะสถิติประยุกต์  ทั้งนี้ให้เป็นไปตาม
คำปรึกษาของอาจารย์ท่ีปรึกษา

หมายเหตุ :ในจำนวน 39 หน่วยกิตที่ต้องลงทะเบียนตามข้อบังคับขั้นต่ำของหลักสูตรเพื่อรับ
ปริญญานั้น นักศึกษาแผน ก. จะลงทะเบียนวิชาในกลุ่มวิชาสัมมนาและศึกษาตามแนวแนะไม่ได้
และนักศึกษาแผน ข. จะลงทะเบียนในกลุ่มวิชาดังกล่าวได้ไม่เกิน 3 หน่วยกิต หรือได้รับอนุญาต
จากอาจารย์ท่ีปรึกษา

8.  คำอธิบายรายวชิา
สพ.4000  พ้ืนฐานสำหรบับัณฑิตศึกษา 3 หนว่ยกิต
ND 4000  Foundation for Graduate Studies

การเมืองและการปกครองไทย เศรษฐกิจไทย ธุรกิจไทย สังคมไทย จริยธรรมของนักบริหาร
จรยิธรรมทางวชิาการ การพฒันาบคุลกิภาพ สุขภาพกาย สุขภาพจติ รัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย
ภาษาไทยเพือ่การส่ือสาร การเขียนรายงานทางวชิาการ และเศรษฐกจิพอเพียงกับการพัฒนา

สป.4001  คณิตศาสตรส์ำหรับสถิติประยุกต์ 3 หนว่ยกิต
AS 4001  Mathematics for Applied Statistics

อุปนยัเชงิคณติศาสตร ์ เวคเตอร ์ เมตรกิซ ์ พีชคณติเชงิเสน้ ลิมติ ความตอ่เนือ่ง การหาอนพัุนธ์
และปรพัินธ ์ อันดบัและอนกุรม ความนา่จะเปน็ของเหตกุารณแ์ละของตวัแปรสุม่ ฟังกชั์นการแจกแจง
ความน่าจะเป็นแบบไม่ต่อเน่ืองและแบบต่อเน่ือง
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สป.4003  ภาษาอังกฤษสำหรบัสถิติประยุกต์ 3 หนว่ยกิต
AS 4003  English for Applied Statistics

การฝกึทกัษะและกลวธิกีารอา่นตำราภาษาองักฤษในสาขาตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งทางสถติปิระยกุต์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ การวิเคราะห์คำศัพท์เพื่อหาความหมาย การศึกษาโครงสร้างของประโยค
เพื่อให้เข้าใจความหมายของประโยคในโครงสร้างรูปแบบต่าง ๆ การฝึกการอ่านบทความงานวิจัย
และตำราในสาขาทีเ่กีย่วข้อง การศกึษาและฝกึการเขยีนภาษาองักฤษเบือ้งตน้ การเนน้การเขยีนประโยค
การรวมและลดรูปประโยคและการเขียนข้อความในรูปแบบย่อหน้า การพูดและการฟังภาษาอังกฤษ
ในหัวข้อท่ีเก่ียวข้องกับสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

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

การสร้างเสริมความรู้พื้นฐานด้านไวยากรณ์ที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาทักษะการอ่าน เช่น
การศึกษาประเภทของประโยค การหาแกนหลักและส่วนขยายของประโยค เพื่อนำไปสู่การเรียนรู้
และพฒันาทกัษะการอา่นเพือ่จบัใจความสำคญั เพือ่หาขอ้สรปุ การตคีวามประโยค การเดาความหมาย
ของศัพท์จากบรบิท การอ่านแบบขา้มเพ่ือหาข้อมูลเฉพาะ  การหาความสมัพันธ์ของประโยคและยอ่หน้า
ในงานเขียนและการอ่านเชิงวิเคราะห์

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

เน้ือหาและกิจกรรมท่ีเน้นการบูรณาการทักษะท้ัง 4 ทักษะ คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
เชิงวิชาการเบือ้งต้น

ภส.4011  การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา 3 หนว่ยกิต
LC 4011  Remedial Reading Skills Development in English for Graduate Studies

การฝึกทักษะและกลยุทธ์การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการท่ีนักศึกษาได้ศึกษามาก่อนแล้วในวิชา
ภส.4001 การพัฒนาทักษะการอา่นภาษาองักฤษสำหรบับัณฑิตศึกษา เพ่ิมเติม ท้ังน้ี นักศึกษาจะไดรั้บการ
ฝึกฝนในลักษณะเฉพาะบคุคลมากข้ึน

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

การฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขยีนเพ่ิมเติมและซ่อมเสริมทักษะดังกล่าว สำหรับ
นักศึกษาท่ียังบกพร่องในการเรียนวิชา ภส.4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ เพ่ือปรับปรุง
ความสามารถในการใชภ้าษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร  ด้วยการสอนและฝึกในลักษณะเฉพาะบคุคล
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ปส.5001  สถิติเพ่ือการบริหารความเสีย่งและการประกนัภัย 3 หนว่ยกิต
AR 5001  Statistics for Risk Management and Insurance

สเปซความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่มแบบต่อเนื่องและแบบไม่ต่อเนื่อง ค่าคาดหมาย การแจกแจง
ความนา่จะเปน็ของฟงักชั์นของตวัแปรสุม่ การแจกแจงแบบมเีงือ่นไข สถติลิำดบั การลูเ่ขา้ของอนกุรม
ของตัวแปรสุ่ม กฎตัวเลขจำนวนมาก ทฤษฎีขีดจำกัดส่วนกลาง การประมาณคา่ด้วยวิธีกำลังสองน้อยท่ีสุด
การวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่ายและเชิงพหุ การทดสอบสมมุติฐาน การทดสอบและการหาช่วงความเช่ือม่ัน
การวิเคราะห์จำแนกกลุ่ม การถดถอยโลจิสติกส์ การวิเคราะห์อนุกรมเวลา การวิเคราะห์ข้อมูลการพยากรณ์

สป.5002  เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การจัดการ 3 หนว่ยกิต
AS 5002  Management Information Technology

ความหมายของการจัดการและระดับของการจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศ
ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีต่อการจัดการ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในเชิงกลยุทธ์
ประเภทของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการองค์การและหน้าที่ต่าง ๆ ในองค์การ ระบบสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนหน้าที ่ต่าง ๆ ในองค์การ ลักษณะของระบบสารสนเทศขององค์การที่บูรณาการ
ระบบสารสนเทศทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดในการดำเนนิกจิการ ขอ้มลู สารสนเทศและการจดัเกบ็ในองคก์าร
โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อใช้ในสำนักงาน ความมั่นคงและปลอดภัย วิธีการได้มาซึ่งระบบสารสนเทศ
การบริหารจัดการหน่วยงานสารสนเทศขององค์การ จริยธรรม กฎหมายและนโยบายของประเทศ
ท่ีเก่ียวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปส.6601  คณิตศาสตรก์ารเงนิ 3 หนว่ยกิต
AR 6601  Financial Mathematics

การคิดมูลค่าปัจจุบันและมูลค่าสะสมของเงิน ทฤษฎีการคิดดอกเบี้ยแบบต่าง ๆ เงินรายปี
การชำระหน้ีแบบต่าง ๆ การคิดค่าเส่ือมราคา การประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ หุ้น และพันธบัตร  การหาอัตรา
ผลตอบแทนของหุ้นกู้ พันธบัตร และหลักทรัพย์อ่ืนๆ ตารางการไถ่ถอน  การประยุกต์ใช้ในการประกันภัย

ปส.6602  ทฤษฎีความน่าจะเป็น 3 หนว่ยกิต
AR 6602  Probability Theory

การแจกแจงความนา่จะเปน็ เกณฑก์ารเลอืกตวัประมาณคา่ การวเิคราะหค์วามถดถอยอยา่งงา่ย
การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ การทดสอบสมมติฐาน ช่วงความเชื่อมั่น แบบจำลองอนุกรมเวลา
แบบจำลองอาริมา ค่าคาดเคล่ือนจากการพยากรณ์และช่วงความเช่ือม่ัน การประมาณค่า  การวิเคราะห์ข้อมูล
 และการพยากรณ์โดยใช้แบบจำลองอนุกรมเวลาแบบต่าง ๆ

บุพวิชา: สป.4001 คณิตศาสตร์สำหรับสถิติประยุกต์ หรือได้รับอนุญาตจากผู้สอน
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ปส.6603  ตัวแบบคณิตศาสตรป์ระกันภัย 1 3 หนว่ยกิต
AR 6603  Actuarial Modelling I

การวิเคราะห์รูปแบบการแจกแจงการอยู่รอดของชีวิต การสร้างตารางชีพ  การกำหนดเบี้ย
ประกันชีวิตสุทธิและเบ้ียประกันภัยรวมค่าใช้จ่ายของการประกนัชีวิตท่ีคุ้มครองชีวิตเดียว การคำนวณเงนิ
สำรองแบบต่างๆ รูปแบบการประกันชีวิตแบบต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพของนักคณิตศาสตร์ประกันภัย

บุพวิชา: สป.4001 คณิตศาสตร์สำหรับสถิติประยุกต์ หรือได้รับอนุญาตจากผู้สอน

ปส.6604  คณิตศาสตรป์ระกันวินาศภยั 1 3 หนว่ยกิต
AR 6604  Casualty Actuarial Mathematics I

หลักการคำนวณ เทคนิค และส่วนประกอบของเบีย้ประกันวินาศภัยบทบาทของหน่วยความเส่ียง
ค่าใช้จ่ายในการคำนวณเบีย้ประกนัภัย การวเิคราะหเ์พ่ือจำแนกกลุม่ความเสีย่ง การคำนวณคา่ความเสีย่ง
รายบุคคลและค่าความเส่ียงของแต่ละกลุ่ม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพของนักคณิตศาสตร์ประกันภัย

บุพวิชา: สป.4001 คณิตศาสตร์สำหรับสถิติประยุกต์ หรือได้รับอนุญาตจากผู้สอน

ปส.6605  การบริหารความเสีย่ง 3 หนว่ยกิต
AR 6605  Enterprise Risk  Management

ความเสี่ยง ความไม่แน่นอน สภาวะที่ก่อให้เกิดภัย ต้นทุนความเสี่ยง กรอบและกระบวนการ
การบรหิารความเสีย่ง การระบคุวามเสีย่ง การประเมนิความเสีย่ง การตอบสนองความเสีย่ง การตดิตาม
และทบทวนความเสีย่ง การบูรณาการความเสีย่ง  เงินกองทุนตามระดับความเส่ียง ระบบเตือนภัยล่วงหน้า
ดัชนีช้ีวัดความเส่ียง วัฒนธรรมความเสีย่ง การเรียนรู้จากความเสีย่ง โซลเวนซีทูและการบริหารความเส่ียง
ความสัมพันธ์ของการบริหารความเส่ียงและมูลค่าขององค์การ การพัฒนาและนำระบบบรหิารความเส่ียง
มาใช้ในองค์กร จริยธรรมของผู้บริหาร ธรรมาภิบาลและการบริหารความเส่ียง

ปส.6606  การเงนิองคก์ร 3 หนว่ยกิต
AR 6606  Corporate Finance

นิยามและคำจำกัดความท่ีสำคัญทางการเงิน สถาบันการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด
มูลค่าปัจจุบัน อัตราผลตอบแทน การวิเคราะห์งบการเงิน แหล่งเงินทุน ต้นทุนของเงินทุนโครงสร้างเงินทุน
ผลกระทบของการกู้เงินต่อโครงสร้างเงินทุน ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างเงินทุนกับนโยบาย
การลงทุน การประเมินโครงการการวัดผลการเงิน อัตราส่วนทางการเงิน มูลค่าหุ้น มูลค่าพันธบัตร
นโยบายการจ่ายเงินปันผล ภาษีส่วนบุคคล ภาษีนิติบุคคล จริยธรรมทางธุรกิจ
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ปส.7101  การจำลอง 3 หนว่ยกิต
AR 7101  Simulation

เทคนิคการจำลอง การจำลองแบบต่อเนื่องและแบบไม่ต่อเนื่อง การสร้างตัวแบบจำลอง
การวางแผนการทดลองแบบจำลอง การวิเคราะห์ผลการจำลอง ความแม่นของแบบจำลองและผลลัพธ์
การสร้างตัวแบบของกระบวนการข้อมูลเข้า การก่อกำเนิดเลขสุ่ม การทดสอบเลขสุ่ม การก่อกำเนิดค่า
ของตัวแปรสุ่ม ทฤษฎีแถวคอย กระบวนการสโตแคสติคส์ การประยุกต์การจำลองกับการบริหารความเส่ียง
และการประกนัภัย

ปส.7102  การจัดการสินทรัพย์และหน้ีสิน 3 หนว่ยกิต
AR 7102  Assets and Liabilities Management

ความเสีย่งดา้นการลงทนุของธรุกจิประกนัภยั การประเมนิสนิทรพัย์และหนีส้นิ ตวัแปรทีม่ผีล
ต่อความไหวของราคา เทคนิคการจัดการสินทรัพย์และหนี้สินของธุรกิจประกันภัย การใช้เครื่องมือ
ทางการเงินและอัตราส่วนที่ใช้ในการวิเคราะห์เพื่อจัดการสินทรัพย์และหนี้สินของธุรกิจประกันภัย

ปส.7103  วิศวกรรมการเงนิ 3 หนว่ยกิต
AR 7103  Financial Engineering

ทฤษฎเีศรษฐศาสตรก์ารเงนิสมยัใหม ่การตดัสนิใจในการลงทนุภายใตค้วามไมแ่นน่อน ทฤษฎี
กลุม่หลกัทรพัย์ การเลอืกกลุม่หลกัทรพัย์ภายใตก้รอบคา่เฉลีย่และคา่แปรปรวน ดลุยภาพของตลาดทนุ
ทฤษฎีการกำหนดราคา ตราสารอนุพันธ์ การประเมินสินทรัพย์ทางการเงินที่ไวต่อการเปลี่ยนแปลง
ของอัตราดอกเบ้ีย

บุพวิชา: สป.6601 คณิตศาสตร์การเงิน หรือได้รับอนุญาตจากผู้สอน

ปส.7104  การบริหารการลงทุน 3 หนว่ยกิต
AR 7104  Investment Management

หลักการลงทุน หลักทรัพย์ชนิดต่าง ๆ หลักการเบื ้องต้นในการวิเคราะห์หลักทรัพย์
การคํานวณอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์ ผลตอบแทนและความเสี่ยงในการลงทุน
ทฤษฎีพอร์ทฟอลิโอ ช่วงจังหวะการลงทุน วิธีการซื้อขายหลักทรัพย์ การวิเคราะห์และพยากรณ์
ปัจจัยท่ีเก่ียวข้อง
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ปส.7105  เศรษฐศาสตร์ 3 หนว่ยกิต
AR 7105  Economics

ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์สำหรับการประกันภัย อุปสงค์และอุปทานสำหรับการประกันภัย
วัฏจักรของการประกันภัย ความยืดหยุ่นของอุปสงค์และอุปทาน ทฤษฎีอรรถประโยชน์ ทฤษฎีการกำหนด
ราคาและอัตราเบ้ียประกันภัย การตัดสินใจผลิตในระยะส้ันและระยะยาว โครงสร้างของตลาดแบบตา่ง ๆ
และผลกระทบตอ่อุปสงค์และอุปทาน รูปแบบการตดัสินใจภายใตค้วามไมแ่น่นอน ความไมเ่ท่าเทียมกัน
ในการรบัรูข้อ้มลู นโยบายการเงนิ นโยบายการคลงั และการเขา้แทรกแซงของรฐับาลในรปูแบบตา่ง ๆ
ปจัจยัทีม่ผีลตอ่การออม การบรโิภค และการประกนัภยั อัตราเงนิเฟอ้ อัตราดอกเบีย้ อัตราแลกเปลีย่น
ระดับการว่างงาน การค้าระหว่างประเทศ ดุลการชำระเงนิ

ปส.7106  การบรหิารความเสีย่งเชิงกลยุทธ์ 3 หนว่ยกิต
AR 7106  Strategic Risk Management

นิยาม บทบาท และความสำคัญของการบริหารความเส่ียงเชิงกลยุทธ์ ทฤษฎีหลักการและแบบจำลอง
ท่ีเก่ียวข้อง องค์การและการเปลีย่นแปลง การบริหารความเส่ียงและการตัดสินใจเชิงรุก ความสัมพันธ์ของ
การบริหารความเสีย่งเชิงกลยุทธ์และมูลค่าขององคก์าร จริยธรรมทางธรุกิจ ธรรมาภิบาลและการบรหิาร
ความเส่ียงเชิงกลยุทธ์

บุพวิชา: สป.6605 การบริหารความเส่ียง หรือได้รับอนุญาตจากผู้สอน

ปส.7107  การบริหารความเสีย่งด้านปฏิบัติการ 3 หนว่ยกิต
AR 7107  Operational Risk Management

นิยาม บทบาท และความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ทฤษฎี  หลักการ
และองค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ กรอบและกระบวนการบริหารความเสี่ยง
ด้านปฏิบัติการ การตรวจสอบภายใน จริยธรรมทางธุรกิจ ธรรมาภิบาลและการบริหารความเส่ียง

ปส.7201  ตัวแบบคณิตศาสตรป์ระกันภัย 2 3 หนว่ยกิต
AR 7201  Actuarial Modeling II

รูปแบบการประกันชีวิตที่คุ้มครองหลายชีวิต รูปแบบการสิ้นสภาพจากกลุ่มจากหลายสาเหตุ
ทฤษฎีและการประยุกต์ของการประกันเงินบำนาญ สมมติฐาน สมการพ้ืนฐานทางคณติศาสตร์ประกันภัย
และทฤษฎทีางประชากรทีป่ระยกุตส์ำหรบัการประกนัเงนิบำนาญภาคเอกชน การคดิตน้ทนุ และภาระ
หน้ีสินผูกพันแบบตา่ง ๆ

บุพวิชา: สป.6603 ตัวแบบคณิตศาสตร์ประกันภัย 1 หรือได้รับอนุญาตจากผู้สอน
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ปส.7202  คณิตศาสตรป์ระกันวินาศภยั 2 3 หนว่ยกิต
AR 7202  Casualty Actuarial Mathematics II

หลักการคำนวณ เทคนิค และส่วนประกอบของเงินสำรอง การพยากรณ์เงินสำรอง การตรวจสอบ
ความเพียงพอของเงินสำรอง หลักบัญชีการประกันวินาศภัย ผลกระทบของเงินสำรองต่อระบบบัญชี
เทคนิคต่าง ๆ  ในการคำนวณเบีย้ประกันภัยต่อและผลกระทบต่อระบบบัญชี

บุพวิชา: สป.6604 คณิตศาสตร์ประกันวินาศภัย 1 หรือได้รับอนุญาตจากผู้สอน

ปส.7203  ทฤษฎีความเส่ียง 3 หนว่ยกิต
AR 7203  Risk Theory

ทฤษฎีเกี่ยวกับความเสี่ยง คุณลักษณะของความเสี่ยงและความสัมพันธ?กับการประกันภัย
การวิเคราะห์ความคุ้มครองของการประกันภัยประเภทต่าง ๆ การแจกแจงความถี่และความเสียหาย
รูปแบบของความเสีย่งในระยะสัน้ ตัวแบบของความเสีย่งรวมในช?วงเวลาจาํกัดและเมือ่มีการขยายเวลา
การประยุกต์ใช้ทฤษฎีความเส่ียง ทฤษฎีความหายนะ

บุพวิชา: สป.4001 คณิตศาสตร์สำหรับสถิติประยุกต์ หรือได้รับอนุญาตจากผู้สอน

ปส.7204  หลักการประกันภัย 3 หนว่ยกิต
AR 7204  Principle of Insurance

ความหมายของการประกันภัย ความสำคัญของการประกันภัยที่มีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสงัคมของประเทศ ประเภทและลกัษณะของการประกนัภยั หลักการประกนัภยั สถาบนัทีเ่กีย่วข้อง
กับการประกันภัย สินค้าการประกันชีวิตและประกันวินาศภัยแบบต่าง ๆ  โดยศึกษาถึงเง่ือนไขความคุ้มครอง
 หลักเกณฑ์ในการกำหนดพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัย หลักการพิจารณารับประกันภัย และการชดใช้
ค่าสินไหมทดแทน การประกันภัยต่อ การประกันสังคม กฎหมายและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง
กับการประกันภัย

ปส.7205  ทฤษฎีความน่าเช่ือถือและการแจกแจงความสญูเสีย 3 หนว่ยกิต
AR 7205  Credibility Theory and Loss Distributions

ทฤษฎีความน่าเชื่อถือ การประมาณค่าพารามิเตอร์ การสร้างตัวแบบการแจกแจงความสูญเสีย
การนำทฤษฎีมาประยุกต์เพ่ือประมาณการแจกแจงความสญูเสียและความเช่ือถือในกรณีท่ีข้อมูลมีลักษณะ
เป็นช่วงและในกรณีที่มีการตัดทอนข้อมูล  การศึกษาถึงการประมาณอัตราเบี้ยประกันสำหรับกลุ่มภัย
โดยอาศัยความเช่ือม่ันเชิงเส้นแบบเบยส์
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ปส.7206  การบริหารการประกันภัยสุขภาพ 3 หนว่ยกิต
AR 7206  Healthcare Management

องค์ประกอบของระบบสาธารณสุข การหมุนเวียนเงินในระบบสาธารณสุข เศรษฐศาสตร์
สาธารณสุข แนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงขององค์การ การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากร
และรูปแบบการใช้ชีวิต เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการดูแลสุขภาพ การบริหารการเงินขององค์กร
ท่ีให้บริการดา้นสาธารณสขุและการประกนัภัยสุขภาพ การประกนัภัยสุขภาพและการบรหิารความเสีย่ง
การออกแบบและพฒันาผลิตภัณฑ์ประกันภัยสุขภาพ

ปส.7207  การตลาดประกนัภัยเชิงกลยุทธ์ 3 หนว่ยกิต
AR 7207  Strategic Insurance Marketing

ปรัชญาและแนวความคิดทางด้านการตลาด การวางแผนการตลาดและการกำหนดกลยุทธ์
ทางการตลาดเพื่อการเติบโตของธุรกิจประกันภัย การวิเคราะห์โอกาสทางการตลาด การวิเคราะห์
และการประเมนิความน่าสนใจของตลาด การกำหนดกจิกรรมทางการตลาด การวางแผนและการควบคมุ
ทางการตลาด

ปส.7208  การบัญชีเพ่ือการจัดการ 3 หนว่ยกิต
AR 7208  Managerial Accounting

วัตถุประสงค์และขอบเขตของการบญัชีต้นทุนและการบัญชีเพ่ือการจัดการ หลักการทางการบัญชี
นโยบายทางการบัญชี กระบวนการทางการบัญชี การบันทึกข้อมูลบัญชี การรับรู้รายได้ การวิเคราะห์
และนำเสนอข้อมูลทางการบัญชี ระบบการควบคุมภายในการบัญชี การใช้ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการ
วางแผนและการตัดสินใจ การจัดทำงบการเงิน การวิเคราะห์และการใช้ประโยชน์ของงบการเงิน
การออกแบบระบบบัญชีเพ่ือการจัดการ

ปส.8001  การอ่านบทความทางวทิยาการประกันภัยและการบริหารความเส่ียง 3 หนว่ยกิต
AR 8001  Readings in  Insurance and Risk Management

วิชาน้ีมีจุดมุ่งหมายให้นักศึกษาท่ีสนใจได้อ่านบทความทางวชิาการภายใต้คำแนะนำของอาจารย์
นักศึกษาต้องเสนอรายงานเชิงวิเคราะห์จากบทความท่ีได้อ่านต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ

ปส.8002  สัมมนาทางวทิยาการประกันภัยและการบริหารความเสีย่ง 3 หนว่ยกิต
AR 8002  Seminar in Insurance and Risk Management

วิชาน้ีมีจุดมุ่งหมายให้นักศึกษาเรียนรู้เก่ียวกับการประยุกต์วิชาทางสถิติประยุกต์ และวิชาท่ีเก่ียวข้อง
ในองค์การท้ังภาครัฐและภาคเอกชน นักศึกษาจะต้องทำรายงานนำเสนอเพือ่ประกอบการอภิปราย
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ปส.8003  สัมมนาเชิงปฏิบัติการทางวิทยาการประกันภัยและการบริหารความเส่ียง 3 หนว่ยกิต
AR 8003  Workshop Seminar in Insurance and Risk Management

วิชานี้มีจุดมุ่งหมายให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์เกี่ยวกับการประยุกต์วิชาทางวิทยาการ
ประกันภัยและการบริหารความเสี่ยงและวิชาที่เกี่ยวข้องในองค์การทั้งภาครัฐและภาคเอกชน นักศึกษา
จะต้องทำโครงงานและนำเสนอผลงาน

ปส.8004  การศึกษาตามแนวแนะ 3 หนว่ยกิต
AR 8004  Directed Studies

การศึกษาในหัวข้อเฉพาะทางในศาสตร์ที ่เกี ่ยวข้องกับสาขาวิชาเอกและเป็นประโยชน์
ต่อการวิจัย  โดยนักศึกษาอาจขอศึกษาเพิ่มเติมในหัวข้อที่เกี่ยวเนื่องกับแขนงวิชาเอกของนักศึกษา
ซ่ึงเป็นการศึกษาตามแนวแนะกไ็ด้

ปส.8801-8809  การศกึษาเฉพาะเรือ่งทางวทิยาการประกนัภยัและการบรหิารความเสีย่ง      3 หนว่ยกิต
AR 8801-8809  Selected Topics in Insurance and Risk Management

การศึกษาในหัวข้อท่ีแตกต่างไปจากวิชาท่ีเปิดสอนตามปกติ ซ่ึงคณะฯ กำหนดข้ึนตามความเหมาะสม

ปส.8900  การค้นคว้าอิสระ 3 หนว่ยกิต
AR 8900  Independent Study

นักศึกษาเลือกหัวข้อที่จะศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์
ผู้รับผิดชอบวิชา และนักศึกษาต้องทำภาคนิพนธ์

ปส.9004  วิทยานิพนธ์ 12 หนว่ยกิต
AR 9004  Thesis

นักศึกษาต้องทำการคน้คว้าวิจัยในหัวข้อท่ีนักศึกษาสนใจภายใตค้ำปรึกษาของอาจารยท่ี์ปรึกษา
อย่างใกลชิ้ด อาจรวมถงึการศกึษารายวชิาภาคทฤษฎตีามทีอ่าจารยท์ีป่รกึษาเหน็สมควร ทัง้นี ้นกัศกึษา
จะต้องมีการนำเสนอหัวข้อ รายงานความกา้วหน้า และสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาบรหิารเทคโนโลยสีารสนเทศ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552

1. ช่ือหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
Master of Science Program in Information Technology Management

2. ช่ือปริญญา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ)
วท.ม. (บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ)
Master of Science (Information Technology Management)
M.S. (Information Technology Management)

3. หน่วยงานทีรั่บผิดชอบ
คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

4. ปรัชญาและวตัถุประสงค์ของหลักสูตร
4.1 ปรัชญาของหลกัสูตร  เศรษฐกจิใหมใ่นยคุโลกาภวัิตนไ์ดก้า้วเขา้สูยุ่คของขอ้มลูและขา่วสาร

การพัฒนาด้านเทคโนโลยสีารสนเทศจงึนับเป็นปัจจัยสำคัญท่ีมีผลต่อศักยภาพในการแขง่ขันขององคก์ร
และประเทศ ซึง่จะมผีลตอ่ความอยูร่อดขององคก์รและชวิีตความเปน็อยูข่องประชากรดว้ยเทคโนโลย-ี
สารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทในการบริหารองค์กรในทุกระดับชั้น ทุกหน่วยงาน และทุกขั้นตอน
ในกระบวนการดำเนนิกิจการ ต้ังแต่การวางแผนกลยุทธ์และนโยบาย การออกแบบกระบวนการทางธรุกิจ
การจัดโครงสร้างขององค์กร การบริหารทรัพยากรและการวางแผนและการควบคุมการปฏิบัติการ
จากการติดตามการจัดการเรียนการสอนด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในนานาประเทศ
พบว่าทิศทางของหลักสูตรมีรูปแบบท่ีมุ่งสนองตอบต่อการเปล่ียนแปลงและวิวัฒนาการของเทคโนโลยีมากข้ึน
รวมถึงผสมผสานแนวคิดด้านการจัดการ เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความสามารถประกอบอาชีพในสายงาน
ท่ีตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานไดทั้นท่วงที มีบทบาทในการเปน็ผู้นำองค์กรและมีความสามารถ
ในการบริหารจัดการองค์กรให้ทันกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ซึ่งได้กลายเป็นพื้นฐาน
ของการแขง่ขันเชิงธุรกิจในระดบันานาชาติ

4.2 หลักการและเหตุผล  สำหรับประเทศไทย ความต้องการบุคลากรที่มีพื้นฐานความรู้ทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศที่กว้างขวาง สามารถผสมผสานการใช้งานบนพื้นฐานของสื่อประเภทต่างๆ
และตามทนัวิวัฒนาการและการเปลีย่นแปลงการใชง้านเทคโนโลยใีนเชิงธุรกิจ รวมถึงสามารถนำระบบ
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เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการภายในองค์กร ยังมีอีกเป็น
จำนวนมาก  คณะสถติปิระยกุตจ์งึไดเ้สนอเปดิสอนหลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาเทคโนโลย-ี
สารสนเทศเพื ่อผลิตบุคลากรที ่มีความรู ้และความเชี ่ยวชาญในการบริหารและการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีลักษณะเป็นหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบสหวิทยาการ
(Multidiscipline)

หลักสูตรนี ้มีลักษณะเด่น คือ นักศึกษาจะได้เรียนรู ้และฝึกฝนทั ้งทางด้านการบริหาร
จัดการองค์กรในแขนงต่างๆ อาทิ การตลาด การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบัญชีและการเงิน ฯลฯ
และทางด้านการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งแต่การวางแผน การวิเคราะห์และออกแบบ
การสร้างและการพัฒนา และการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้งาน ดังนั้นผู้ที่สำเร็จการศึกษา
จะมีความรู้ความสามารถท่ีหลากหลายในตัวเอง ทำให้มีความพร้อมท่ีจะผสานวิชาความรู้และประสบการณ์
ท่ีได้จากการศึกษาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรท่ีตนทำงานไดทั้นที

ในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ ได้มีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรโดยนำข้อเสนอที่ได้จาก
การประชุมหารือร่วมกันระหว่าง อาจารย์ ศิษย์เก่า และผู้บริหาร IT จากองค์กรต่างๆ มาเป็นแนวทาง
ในการปรับปรุงหลักสูตรให้หลักสูตรมีความทันสมัยตรงกับความต้องการของสังคม และสอดคล้อง
กับสภาวะการประกอบการธรุกิจในปัจจุบัน ด้วยการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความกระชับข้ึน โดยได้ปรับ
ลดวิชาที่มีความซ้ำซ้อน หรือควบรวมวิชาบางวิชาเข้าด้วยกัน และเพิ่มวิชาที่เป็นนวัตกรรมสมัยใหม่
และวิชาท่ีเน้นให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไปปรับใช้กับการบริหารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

4.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาบริหารเทคโนโลย-ี
สารสนเทศ เป็นหลักสูตรที่มุ่งปรับการศึกษาให้ทันกับพื้นฐานแนวคิดทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ๆ
เพื่อสนองตอบต่อความต้องการการใช้งานเทคโนโลยีขององค์กรและประเทศ ในสภาวะการแข่งขัน
ในโลกธุรกิจปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือ

1. ผลิตบุคลากรที ่สามารถบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื ่อนำไปปฏิบัติงาน
ได้ทันกับความต้องการขององค์กร และทันกับสภาพการณ์ของการแข่งขันในการดำเนินธุรกิจ ทั้งใน
ระดับประเทศและระดบันานาชาติ

2. ผลิตบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถด้านการบริหารจัดการองค์กร ควบคู่ไปกับ
การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้มีความสามารถในการเป็นผู้นำด้านการเปลี่ยนแปลง
และการพัฒนาขององค์กร

3. สร้างบัณฑิตระดับปริญญาโทจากพื้นฐานระดับปริญญาตรีหลากหลายสาขา
ตามปรัชญาการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ให้มีความรู้แบบบูรณาการคือมีความรู้ท้ังด้าน
เทคโนโลยีและด้านการบริหารจัดการ

4. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้สำเร็จการศึกษามีจริยธรรมและมีความรับผิดชอบในการทำงาน
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5. คุณสมบติัของผู้เข้าศกึษา
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาจากสถาบันการศึกษาทั้งใน

และต่างประเทศ ท่ีสำนักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา (สกอ.) รับรองมาตรฐานการศกึษา
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษาอาจเปล่ียนแปลงหรือมีเกณฑ์เพ่ิมเติมได้  ท้ังน้ีให้เป็นไปตาม

ประกาศของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือประกาศของคณะสถติิประยุกต์

6. หลักสูตร
(1) จำนวนหนว่ยกิตรวมตลอดหลกัสูตรไม่น้อยกว่า 39 หนว่ยกิต
(2) โครงสรา้งหลกัสูตร

หมวดวิชา แผน ก. แผน ข.
      (ทำวทิยานพินธ)์               (ไมท่ำวทิยานพินธ)์

1. หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน        9-15 หนว่ยกติ            9-15 หนว่ยกติ
    (ไมน่บัหนว่ยกติ)                  (ไมน่บัหนว่ยกติ)

2. หมวดวิชาพ้ืนฐาน              6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาหลัก            18 หนว่ยกติ               18 หนว่ยกติ
4. หมวดวิชาเลือก               3 หนว่ยกติ               12 หนว่ยกติ
5. วิชาการค้นคว้าอิสระ  3 หน่วยกิต
6. วิทยานิพนธ์
   (ผ่านการสอบปอ้งกันวิทยานิพนธ์)            12 หนว่ยกติ
7. การสอบประมวลความรู้
    7.1 การสอบประมวลความรู้โดยข้อเขียน
    7.2 การสอบปากเปลา่

รวม           39 หนว่ยกิต               39 หนว่ยกติ

(3) รายวชิา
1. หมวดวชิาเสรมิพืน้ฐาน  9-15 หนว่ยกิต (ไม่นบัหนว่ยกิต)
สพ.4000  พื้นฐานสำหรบับัณฑิตศึกษา                                                                   3 หน่วยกิต
ND.4000  Foundation for Graduate Studies
ภส.4001  การพัฒนาทกัษะการอา่นภาษาองักฤษสำหรบับัณฑิตศึกษา             3 หน่วยกิต
LC.4001  Reading Skills Development in English for Graduate Studies
ภส.4002  การพฒันาทกัษะภาษาองักฤษแบบบรูณาการ                                      3 หนว่ยกติ
LC.4002  Integrated English Language Skills Development



หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาบรหิารเทคโนโลยสีารสนเทศ          303

ภส.4011  การซอ่มเสรมิการพฒันาทกัษะการอา่นภาษาองักฤษ                         3 หนว่ยกติ
  สำหรับบัณฑิตศึกษา

LC.4011  Remedial Reading Skills Development in English for Graduate Studies
ภส.4012  การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาองักฤษแบบบรูณาการ             3 หน่วยกิต
LC.4012  Remedial Integrated English Language Skills Development
บทส.4001  ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารธุรกิจ 1          1 หนว่ยกติ
ITM.4001  English for Business Communications I
บทส.4002  ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารธรุกจิ 2                                                    1 หนว่ยกติ
ITM.4002  English for Business Communications II
บทส.4003  ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารธรุกจิ 3                                                    1 หนว่ยกติ
ITM.4003  English for Business Communications III
บทส.4010  การเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอรแ์ละการแกปั้ญหา                          3 หน่วยกิต
ITM.4010  Computer Programming and Problem Solving
บทส.4020  การบัญชีการเงิน          3 หนว่ยกติ
ITM.4020      Financial Accounting

หมายเหตุ :1. ข้อกำหนดและการยกเว้นการเรียนวิชาในหมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ให้เป็นไป
ตามประกาศของคณะ/สถาบนั ยกเวน้ขอ้กำหนดและการยกเวน้การเรยีนวชิาเสรมิพืน้ฐานภาษาองักฤษ
ของคณะภาษาและการสือ่สาร ให้เป็นไปตามเง่ือนไขของหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา

      2. ในกรณท่ีีมีการปรบัปรุงหลักสูตรวิชาภาษาองักฤษสำหรบับัณฑิตศึกษา การเรยีน
วิชาเสริมพื้นฐานภาษาอังกฤษที่กำหนดไว้ในหลักสูตรนี้ จะต้องเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามหลักสูตร
วิชาภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษาท่ีปรับปรุงใหม่ด้วย

2. หมวดวชิาพืน้ฐาน  6 หนว่ยกิต
บทส.5010  การจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศเบือ้งตน้                                         3 หนว่ยกติ
ITM.5010  Introduction to Information Technology Management
บทส.5020  ธุรกิจและการจัดการ          3 หนว่ยกติ
ITM.5020  Business and Management
3. หมวดวชิาหลกั  18 หนว่ยกิต

3.1 วิชาหลกัดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ
บทส.6010  การจดัการฐานขอ้มลูและคลงัขอ้มลู                                    3 หนว่ยกติ
ITM.6010  Database Management and Data Warehousing
บทส.6020  เครือข่ายคอมพิวเตอร์และความมัน่คงสารสนเทศ            3 หน่วยกิต
ITM.6020  Computer Network and Information Security
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บทส.6030  การพัฒนาระบบสารสนเทศและการจดัการโครงการ     3 หน่วยกิต
ITM.6030  Information Systems Development and Project Management
3.2 วิชาหลักด้านการบรหิาร
บทส.6050  การเงนิและการบญัชีเพ่ือการบรหิารเทคโนโลย ี             3 หน่วยกิต
ITM.6050  Finance and Accounting for Technology Management
บทส.6060  การจัดการทรัพยากรมนุษย์และพฤติกรรมองค์การ          3 หน่วยกิต
ITM.6060  Human Resource Management and Organization Behavior
บทส.6070  การจัดการตลาด          3 หนว่ยกติ
ITM.6070  Marketing Management

4. หมวดวชิาเลอืก
4.1 วิชาเลือกบังคับ  กำหนดใหเ้รียนอย่างนอ้ย 3 หน่วยกิต สำหรับแผน ก. และ

9 หน่วยกิต สำหรับแผน ข. จากวิชาเลือกบังคับ จำนวน 6 วิชา
บทส.7011  การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ          3 หนว่ยกติ
ITM.7011  Information Technology Project Management
บทส.7012  การกำกบัดแูลและการบรหิารความเสีย่ง                            3 หนว่ยกติ

     ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ
ITM.7012  Information Technology Governance and Risk Management
บทส.7013  การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ระบบสารสนเทศ          3 หนว่ยกติ
ITM.7013  Strategic Planning of Information Systems
บทส.7014  การประกอบธรุกจิอเิลค็ทรอนกิ                                           3 หนว่ยกติ
ITM.7014  E-Business
บทส.7015  การบรหิารเทคโนโลยแีละนวตักรรม                                 3 หนว่ยกติ
ITM.7015  Technology and Innovation Management
บทส.7016  การบริหารการปฏิบัติการ          3 หนว่ยกติ
ITM.7016  Operations Management
4.2 วิชาเลอืกเสร ีกำหนดให้เลือกเรียนอีกอย่างน้อย 3 หน่วยกิต สำหรับแผน ข.
บทส.7050  ระบบบัญชีบริหารและยุทธศาสตร์การบริหารต้นทุน     3 หน่วยกิต
ITM.7050  Management Accounting and Strategic Cost Management
บทส.7051  ระบบสารสนเทศทางการบญัช ี                                           3 หนว่ยกติ
ITM.7051  Accounting Information Systems
บทส.7052  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจดัการภาครฐั         3 หน่วยกิต
ITM.7052  E- Government
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บทส.7053  เทคโนโลยีมัลติมีเดีย                                                               3 หน่วยกิต
ITM.7053  Multimedia Technologies
บทส.7054 การออกแบบระบบสนบัสนนุการทำงาน                           3 หนว่ยกติ
ITM.7054  Performance Support Systems Design
บทส.7055 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติ          3 หนว่ยกติ
ITM.7055  Research Methods and Statistics
บทส.7070-7079 การศึกษาเฉพาะเรือ่งทางการบรหิารเทคโนโลยี    3 หน่วยกิต

สารสนเทศ
ITM.7070-7079  Selected Topics in Information Technology and Management
บทส.8000  สมัมนาการบรหิารเทคโนโลยสีารสนเทศ                         3 หนว่ยกติ
ITM.8000  Seminar in Information Technology Management

หมายเหตุ : นอกเหนือจากวิชาเลือกเสรีดังกล่าวแล้ว นักศึกษายังอาจเลือกเรียน
วิชาเลือกเสรีจากหลักสูตรอื่นๆ ของสถาบันได้อีกตามความเหมาะสม ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ
ของอาจารย์ท่ีปรึกษา

5. บทส.9000  วิชาการค้นคว้าอิสระ
     ITM.9000  Independent Study
6. บทส.9004  วิทยานิพนธ์
     ITM.9004  Thesis

7. คำอธิบายรายวิชา
สพ.4000  พื้นฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา                                                                                                 3 หน่วยกิต
ND.4000  Foundation for Graduate Studies

แนะนำการเมืองและการปกครองไทย เศรษฐกิจไทย ธุรกิจไทย สังคมไทย จริยธรรมของนักบริหาร
จริยธรรมทางวิชาการ การพัฒนาบุคลิกภาพ สุขภาพกาย สุขภาพจิต รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย
 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร การเขียนรายงานทางวชิาการ และเศรษฐกจิพอเพียงกับการพัฒนา

ภส.4001  การพฒันาทกัษะการอา่นภาษาองักฤษสำหรบับณัฑติศกึษา                                           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  การพฒันาทกัษะภาษาองักฤษแบบบรูณาการ                                                                     3 หนว่ยกติ
LC.4002  Integrated English Language Skills Development

เน้ือหาและกิจกรรมเน้นการบูรณาการทักษะท้ัง 4 ทักษะ คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
เชิงวิชาการเบือ้งต้น

ภส.4011  การซอ่มเสรมิการพฒันาทกัษะการอา่นภาษาองักฤษสำหรบับณัฑติศกึษา                 3 หนว่ยกิต
LC.4011  Remedial Reading Skills Development in English for Graduate Studies

ฝึกทักษะและกลยุทธ์การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการที่นักศึกษาได้ศึกษามาก่อนแล้วในวิชา
ภส.4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา เพิ่มเติม ทั้งนี้ นักศึกษาจะได้รับ
การฝึกฝนในลักษณะเฉพาะบคุคลมากข้ึน

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

ฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเพิ่มเติมและซ่อมเสริมทักษะดังกล่าวสำหรับ
นักศึกษาท่ียังบกพร่องในการเรียนวิชา ภส.4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการเพ่ือปรับปรุง
ความสามารถในการใชภ้าษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร ด้วยการสอนและฝึกในลักษณะเฉพาะบคุคล

บทส.4001  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ 1                                                                                  1 หน่วยกิต
ITM.4001  English for Business Communications I

เป็นการบูรณาการความรู้ความสามารถในการส่ือสารภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ ซ่ึงรวมท้ัง การฟัง
การพูดและการเขียนภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ ตลอดจนพัฒนาทักษะและความสามารถในการ
เขียนเอกสารติดต่อและรายงาน

บทส.4002  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ 2                                                                                  1 หน่วยกิต
ITM.4002  English for Business Communications II

เป็นการบูรณาการความรู้ความสามารถในการสือ่สารภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ ฝึกทักษะการฟัง
การพูดและการเขียนภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ จากที่นักศึกษาได้ศึกษามาก่อนในวิชา บทส.4001
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ 1 เพิ่มเติม ตลอดจนพัฒนาทักษะและความสามารถในการนำเสนอ
รายงานและผลงาน



หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาบรหิารเทคโนโลยสีารสนเทศ          307

บทส.4003  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ 3                                                                                  1 หน่วยกิต
ITM.4003  English for Business Communications III

เป็นการบูรณาการความรู้ความสามารถในการสือ่สารภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ ฝึกทักษะการฟัง
การพูดและการเขียนภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ จากที่นักศึกษาได้ศึกษามาก่อนในวิชา บทส.4002
ภาษาอังกฤษเพื ่อการสื ่อสารธุรกิจ 2 เพิ ่มเติมตลอดจนพัฒนาทักษะและความสามารถในการ
ดำเนินการประชุมผู้บริหารและการเจรจาทางธรุกิจ

บทส.4010  การเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอรแ์ละการแกปั้ญหา                                                        3 หนว่ยกติ
ITM.4010  Computer Programming and Problem Solving

พัฒนาการของภาษาคอมพิวเตอร์ เทคนิคและวิธีในการแก้ปัญหา โครงสร้างการทำงาน
ของโปรแกรมแบบตา่งๆ อาท ิProcedural, Event Driven, Object Oriented เปน็ตน้ ข้ันตอนการพฒันา
โปรแกรม การแปลโปรแกรม การทำงานของโปรแกรมในระบบปฏิบัติการ โครงสร้างข้อมูลเบื้องต้น
ศึกษาในรายละเอียดเฉพาะบางเรื่องหรือบางวิธีในการเขียนโปรแกรม ได้แก่ การเขียนโปรแกรม
เชิงโครงสรา้ง (Structured Programming) การเขยีนโปรแกรมเชงิวัตถุ (Object-Oriented Programming)
การเขียนโปรแกรมแบบ Visual และการเขียนโปรแกรมสำหรับทำงานบนเว็บ (Web Based Programming)

บทส.4020  การบัญชีการเงิน                                         3 หน่วยกิต
ITM.4020  Financial Accounting

หลักการบัญชี   การวิเคราะห์งบการเงิน   เพ่ือใช้ในการประเมินผลทางการเงิน และควบคุมองค์การ

บทส.5010  การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น                                                                       3 หน่วยกิต
ITM.5010  Introduction to Information Technology Management

ศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์
ระบบสารสนเทศประเภทตา่งๆ ทีใ่ชใ้นการประกอบการ อาท ิระบบสารสนเทศทีส่นบัสนนุการจดัการ
ระบบสารสนเทศที่ใช้ในการตัดสินใจ ระบบสารสนเทศที่ใช้ในการบริหารความรู้ในองค์กร เป็นต้น
ขั้นตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศและการบริหารโครงการ บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มี
ต่อการปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการขององค์กรและการดำเนินธุรกิจ (Business/IT Alignment)ความรู้
เก่ียวกับการจัดการงานบริการด้านสารสนเทศขององค์กร(IT Services Management) ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับ
บทบาทของธรรมภิบาลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Governance) การจัดการความเส่ียง(RiskManagement)
และ มาตรฐานด้านไอที (IT Compliance) ที่มีผลต่อการดำเนินงานขององค์กร รวมถึงศึกษาบทบาท
ของนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Innovation) ที่มีผลต่อการได้เปรียบในการแข่งขัน

บุพวิชา: บทส.4010 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และการแก้ปัญหา หรือได้รับอนุญาตจากผู้สอน
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บทส.5020  ธุรกิจและการจัดการ                                                                                                             3 หน่วยกิต
ITM.5020  Business and Management

ศึกษาหลักการพื้นฐานของการจัดการและการประกอบธุรกิจ เนื้อหาวิชา อธิบายหลักการของ
องค์กรธุรกิจ และปัจจัยท่ีเก่ียวข้อง รวมท้ังองค์ประกอบสำคัญในการเป็นผู้ประกอบการ  ความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับ เร่ืองบัญชี การตลาด การเงิน การบริหารบุคคล และการบริหารการปฏิบัติการ

บุพวิชา: บทส.4020 การบัญชีการเงิน หรือได้รับอนุญาตจากผู้สอน

บทส.6010  การจัดการฐานข้อมูลและคลังข้อมูล                                                                                3 หน่วยกิต
ITM.6010  Database Management and Data Warehousing

คุณสมบัติพ้ืนฐานของฐานข้อมูล องค์ประกอบและหน้าท่ีของระบบจัดการฐานข้อมูลการออกแบบ
โมเดลขอ้มลู การลอ็ก ภาวะการใชง้านพรอ้มกนั การกำหนดบทบาท และสทิธิข์องผูใ้ชใ้นระดบัตา่งๆ
การรักษาความปลอดภยัในระบบฐานขอ้มูล การจัดการความเส่ียง การกู้คืนและสำรองระบบ การประเมิน
และปรับปรุงประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูล องค์ประกอบและคุณสมบัติของคลังข้อมูล ความสัมพันธ์
ระหว่างฐานข้อมูลกับคลังข้อมูล ตัวแบบข้อมูลที่ใช้ในคลังข้อมูล การประยุกต์ใช้ประโยชน์คลังข้อมูล
ในเชิงธุรกิจ   บทบาทของระบบฐานข้อมูลและคลังข้อมูลต่อการวางกลยุทธ์และกำหนดนโยบาย
เทคโนโลยีสารสนเทศขององคก์าร

บุพวิชา: บทส.5010 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเบ้ืองต้น หรือได้รับอนุญาตจากผู้สอน

บทส.6020  เครือข่ายคอมพวิเตอรแ์ละความมัน่คงสารสนเทศ                         3 หน่วยกิต
ITM.6020  Computer Network and Information Security

การทำงานของเครอืข่ายคอมพวิเตอร ์สถาปตัยกรรมของระบบปฏบัิติการเครอืข่าย โปรโตคอล
โครงสร้างและการทำงานของเครือข่ายท้องถิ่น เครือข่ายระยะไกล เครือข่ายไร้สาย มาตรฐานระบบ
เครือข่าย (Open System Interconnect) การบริหารระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การเข้ารหัสข้อมูล
การเขา้รหัสข้อมูลแบบกญุแจสาธารณะ การรักษาความมัน่คงดา้นตา่ง ๆ  อาทิ ด้านกายภาพ เคร่ืองแมข่่าย
อุปกรณเ์ครอืขา่ย บรกิารเครอืขา่ย เปน็ตน้ ระบบความมัน่คงกบัการพฒันาระบบสารสนเทศ การจดัการ
ความเส่ียงและการจัดทำแผนฉุกเฉิน การบริหารระบบรักษาความม่ันคงข้อมูลสารสนเทศ  กฎหมายเก่ียวข้อง
กับความม่ันคงและธุรกรรมคอมพิวเตอร์ มาตรฐานด้านความม่ันคงเครือข่าย อาทิ ISO/IEC 27001

บุพวิชา: บทส.5010 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเบ้ืองต้น หรือได้รับอนุญาตจากผู้สอน

บทส.6030  การพัฒนาระบบสารสนเทศและการจดัการโครงการ                         3 หน่วยกิต
ITM.6030  Information Systems Development and Project Management

วงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ การวางแผนและจัดการโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
การวิเคราะห์ความคุ้มค่าของโครงการและปจัจัยเส่ียง เทคนิคและเคร่ืองมือในการวิเคราะห์ความต้องการ
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ของระบบ เครื่องมือที่ใช้ในการจำลองระบบเชิงข้อมูลและเชิงกระบวนการทำงาน อาทิ แบบจำลอง
ระบบเชิงโครงสร้าง แบบจำลองระบบเชิงวัตถุ การออกแบบฐานข้อมูล การออกแบบโปรแกรม
การตรวจรับระบบงาน การติดตั้งใช้งานและการบำรุงรักษาระบบ การประกันคุณภาพของระบบ
สารสนเทศ ศึกษาเปรียบเทียบวิธีการได้มาซึ่งระบบสารสนเทศและการจัดการ เทคโนโลยีสมัยใหม่
และแนวโน้มของการพัฒนาระบบสารสนเทศ อาทิ สถาปัตยกรรมเชิงบริการ การจัดการความรู้ BI
การทำเหมืองข้อมูล เป็นต้น

บุพวิชา: บทส.5010 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเบ้ืองต้น หรือได้รับอนุญาตจากผู้สอน

บทส.6050  การเงนิและการบญัชเีพือ่การบรหิารเทคโนโลย ี                                                             3 หนว่ยกติ
ITM.6050  Finance and Accounting for Technology Management

หลักการและปัญหาการใช้ข้อมูลทางบัญชีเพื่อการบริหารธุรกิจ การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต
การบรหิารตน้ทนุ การทำงบประมาณ การรายงานผล การตดิตามและประเมนิผลการดำเนนิงาน รวมทัง้
การพัฒนากรอบแนวความคิดในการวิเคราะห์และการบริหารการเงิน การบริหารเงินทุนและทรัพย์สิน
ระยะยาวของบรษัิท การจดัหาเงนิทุนท้ังในระยะสัน้และระยะยาว โครงสรา้งเงนิทุน นโยบายการปนัผล
และตน้ทุนของเงนิทุน

บุพวิชา: บทส.5020 ธุรกิจและการจัดการ หรือได้รับอนุญาตจากผู้สอน

บทส.6060  การจดัการทรพัยากรมนษุยแ์ละพฤตกิรรมองคก์าร                                                       3 หนว่ยกติ
ITM.6060  Human Resource Management and Organization Behavior

การสร้างแนวความคิดเกี่ยวกับระบบองค์การในสถานการณ์สิ่งแวดล้อมภายนอกและภายใน
การจัดการเอกบุคคลและกลุ่มในองค์การ การจัดพฤติกรรมระหว่างเอกบุคคลและระหว่างกลุ่ม การจัดการ
กระบวนการต่างๆ ของพฤติกรรมองค์การ การจัดการพฤติกรรมองค์การในส่ิงแวดล้อมท่ีแปรเปล่ียน

บุพวิชา: บทส.5020 ธุรกิจและการจัดการ หรือได้รับอนุญาตจากผู้สอน

บทส.6070  การจัดการตลาด                                                                                                                    3 หน่วยกิต
ITM.6070  Marketing   Management

ปรัชญาและแนวความคิดทางด้านการตลาด การวางแผนการตลาดและการกำหนดกลยุทธ์
ทางการตลาดเพื่อการเติบโตของธุรกิจ การวิเคราะห์โอกาสทางการตลาด การวิเคราะห์และประเมิน
ความน่าสนใจของตลาด การกำหนดโปรแกรมการตลาด การควบคมุการดำเนนิงานอย่างมีประสิทธิภาพ
การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านการตลาดกับการบริหารเทคโนโลยี

บุพวิชา: บทส.5020 ธุรกิจและการจัดการ หรือได้รับอนุญาตจากผู้สอน
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บทส.7011  การบริหารโครงการเทคโนโลยสีารสนเทศ         3 หนว่ยกิต
ITM.7011  Information Technology Project Management

       ลักษณะของโครงการเทคโนโลยสีารสนเทศ การกำหนดแนวความคดิและการริเร่ิมโครงการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ โครงรูปการวางแผนโครงการ การบริหารโครงการด้านบุคคล  การบริหารโครงการ
การบริหารความเสี่ยงในโครงการ การติดตามและรายงานโครงการ การบริหารคุณภาพโครงการ
การบริหารการเปล่ียนแปลงในองค์การ และนำโครงการไปสูก่ารปฏิบัติและการประเมินผล

บุพวิชา: บทส.5020 ธุรกิจและการจัดการ หรือได้รับอนุญาตจากผู้สอน

บทส.7012  การกำกบัดูแลและการบรหิารความเสีย่งด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ                         3 หน่วยกิต
ITM.7012       Information Technology Governance and Risk Management

การควบคุมและกำกับทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามกฎหมายมาตรฐานสากลในการ
ตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการองค์การสำหรับการควบคุมและกำกับการบริหาร
การลงทุน งบประมาณและติดตามโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ การประเมินการควบคุมและกำกับ
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บทบาทและความสำคัญของการบริหารความเส่ียงทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิธีการบริหารความเส่ียง การวิเคราะห์และการเลือกเทคนิคการบริหารความเส่ียง การตรวจสอบและวัดผล

บุพวิชา: บทส.6050 การเงินและการบัญชีเพ่ือการบริหารเทคโนโลยี  หรือได้รับอนุญาตจากผู้สอน

บทส.7013  การวางแผนเชงิยุทธศาสตร์ระบบสารสนเทศ                                                         3 หน่วยกิต
ITM.7013  Strategic Planning of Information Systems

ยุทธศาสตร์ขององค์การและเทคโนโลยีสารสนเทศ  แผนเชิงยุทธศาสตร์ วัฏฏะการวางแผน
องค์ประกอบของแผนเชิงยุทธศาสตร์ แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศยอดรวม ส่วนชุดคำสั่ง
การวางแผนขีดความสามารถ  การวางแผนโครงสร้างพ้ืนฐาน  การวางแผนทรัพยากรบุคคลเพ่ือการพัฒนา
 การนำไปใช้ การติดตามและการประเมนิผลระบบสารสนเทศ

บุพวิชา: บทส.6070 การจัดการตลาด  หรือได้รับอนุญาตจากผู้สอน

บทส.7014  การประกอบธุรกิจอิเล็คทรอนิก                                                                                         3 หน่วยกิต
ITM.7014  E-Business

โครงสร้างพื้นฐานของการประกอบธุรกิจทางอิเล็กทรอนิก ประโยชน์และการได้เปรียบเชิง
แข่งขันทางธุรกิจ ผลกระทบต่อคู่แข่งและตลาด โครงสร้างพื้นฐานของพาณิชย์อิเล็กทรอนิก รูปแบบ
ในการประกอบธรุกิจอิเล็กทรอนิก B2B (Business-to-Business) B2C (Business-to-Customer)รูปแบบอ่ืน
อาทิ การประมลูทางอิเล็กทรอนิก การตลาดและการโฆษณาบนอนิเตอร์เน็ต เป็นต้น กฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง
กับพาณิชย์อิเล็กทรอนิก การเข้ารหัสและระบบความปลอดภัย ระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิก
ระบบการจัดส่งการเตรียมความพร้อมและการจัดองค์กร การวางแผนและกลยุทธ์ในการประกอบการ
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และการสร้างระบบงานเพือ่รองรับการประกอบธุรกิจทางอิเล็กทรอนิก
บุพวิชา: บทส.5010 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเบ้ืองต้น หรือได้รับอนุญาตจากผู้สอน

บทส.7015  การบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม                                                                                3 หน่วยกิต
ITM.7015  Technology and Innovation Management

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับธุรกิจ แนวทางการสร้างธุรกิจจากนวัตกรรม
และเทคโนโลย ีการออกแบบและพฒันาผลติภณัฑแ์ละบรกิารทีม่เีทคโนโลย ีการดำเนนิการเชงิพาณชิย์
การวางกลยุทธ์และการบริหารการเงินสำหรับผู้ประกอบการ กฏหมายและภาษีสำหรับผู้ประกอบการ
การตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ท่ีใช้เทคโนโลยี  การออกแบบองคก์รสำหรับผู้ประกอบการและการนำองคก์ร
ไปสู่ความสำเร็จ

บุพวิชา: บทส.5020 ธุรกิจและการจัดการ หรือได้รับอนุญาตจากผู้สอน

บทส.7016  การบรหิารการปฏบิตักิาร                                                         3 หนว่ยกติ
ITM.7016  Operations Management

หลักการพื ้นฐานการบริหารการปฏิบัติการในการผลิต และการบริหาร การวางแผน
การวิเคราะห์ปัญหา และการควบคุมการดำเนินงานโดยสังเขปทั้งเชิงคุณภาพ และปริมาณ รวมทั้ง
กระบวนการผลิตและการให้บริการ การกำหนดระเบียบ และวิธีการในโรงงานและส่วนอ่ืนๆ ของโครงการ

บุพวิชา: บทส.5020 ธุรกิจและการจัดการ หรือได้รับอนุญาตจากผู้สอน

บทส.7050 ระบบบญัชบีรหิารและยทุธศาสตรก์ารบรหิารตน้ทนุ                                                     3 หนว่ยกติ
ITM.7050  Management Accounting and Strategic Cost Management

แนวคิดการประยุกต์ใช้ข้อมูลทางบัญชีและข้อมูลเชิงปริมาณในการวางแผนงาน  การประสานงาน
การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ การควบคุมการดำเนินงานและประเมินผลงาน การบริหารต้นทุน
เชงิกลยทุธโ์ดยใชห้ลักการบรหิารตน้ทนุสมยัใหม ่การวเิคราะหว์งจรการเพิม่มลูคา่และวงจรทรพัยากร
การผลิตเพ่ือวางแผนยุทธ์ศาสตร์การบริหารต้นทุน คุณภาพสินค้าและบริการ  รวมท้ังการวัดต้นทุนคุณภาพ
และระบบการบริหารคุณภาพ การวัดผลงานแบบสมดลุย์โดยเน้นดัชนีการวัดผลงานหลัก

บุพวิชา: บทส.5020 ธุรกิจและการจัดการ หรือได้รับอนุญาตจากผู้สอน

บทส.7051 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี                                                                                            3 หน่วยกิต
ITM.7051  Accounting Information Systems

วงจรบัญชี ด้านต่างๆ อาทิ รายรับ รายจ่าย บัญชีแยกประเภทและรายงาน การผลิตสินค้า บุคลากร
เปน็ตน้ รูปแบบของระบบสารสนเทศทางการบญัชขีององคก์รประเภทตา่งๆ อาท ิ อุตสาหกรรม คา้สง่
ค้าปลีก บริการ มูลนิธิ ราชการ เป็นต้น การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศข้อมูลการบัญชี
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การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงระบบสารสนเทศทางการบัญชี กฏหมายและระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชี การรักษาความปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศ อาทิ
การกำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูล ความปลอดภัยด้านฐานข้อมูล และเครือข่าย     เป็นต้น

บุพวิชา: บทส.5010 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเบ้ืองต้น หรือได้รับอนุญาตจากผู้สอน

บทส.7052  การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการจดัการภาครฐั                                                         3 หนว่ยกติ
ITM.7052  E- Government

บทบาทและความสำคญัของเทคโนโลยสีารสนเทศในการบรหิารประเทศ สงัคม และการเมอืง
แนวทางการใชส่ื้ออิเล็กทรอนกิและอนิเตอรเ์น็ตเปน็ช่องทางในการดำเนนิกิจการของรฐั อาทิ การรับส่ง
และแลกเปลี่ยนข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้าง การให้บริการสาธารณะ ฯลฯ ระหว่างภาครัฐกับประชาชน
และกับองค์กรทั ้งระหว่างองค์กรภาครัฐด้วยกัน และกับภาคเอกชน รูปแบบของอาชญากรรม
ทางคอมพิวเตอร์และการ บุกรุกระบบ การแสวงหาแนวทางในการกำหนดนโยบาย ระเบียบข้อบังคับ
และมาตรการในการปอ้งกนัและควบคมุ เพือ่ใหเ้กดิความมัน่คง ความเปน็ธรรม และความเทา่เทยีมกนั
ในการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกรวม ถึงการส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน
ในการดำเนนิกิจการทางอิเล็กทรอนิก

บุพวิชา: บทส.5010 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเบ้ืองต้น หรือได้รับอนุญาตจากผู้สอน

บทส.7053  เทคโนโลยีมัลติมีเดีย                                                                                                            3 หน่วยกิต
ITM.7053  Multimedia Technologies

หลักการพื้นฐานของระบบแสง ระบบเสียง และการแทนด้วยค่าดิจิตอล ประเภทและรูปแบบ
ของขอ้มลูมลัตมิเีดยีสถาปตัยกรรมระบบงานมลัตมิเีดยี กระบวนการออกแบบและพฒันางานมลัตมิเีดยี
เชิงโต้ตอบการจัดเก็บ การส่ือสารและการแสดงผลงาน มาตรฐานและเทคนคิในการบีบอัดข้อมูล อุปกรณ์
และเครื่องมือที่ใช้ในงานมัลติมีเดียทั้งระบบปฏิบัติงาน (Production) และระบบปลายทาง (End-user)

บุพวิชา: บทส.5010 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเบ้ืองต้น หรือได้รับอนุญาตจากผู้สอน

บทส.7054  การออกแบบระบบสนับสนุนการทำงาน                                                                          3 หน่วยกิต
ITM.7054  Performance Support Systems Design

หลักการพื้นฐานและการออกแบบระบบสนับสนุนการทำงาน หลักการออกแบบโดยเน้น
ผลการปฏิบัติงานประกอบด้วย การกำหนดความต้องการของผู้ปฏิบัติงาน การวิเคราะห์ปัญหา
การวิเคราะห์งาน และกำหนดทักษะจำเป็นที่ต้องการในการปฏิบัติงาน องค์ประกอบประเภทต่างๆ
ของระบบ อาท ิTutorials, Drills, Simulations, Help, Cue cards, Hypertext, Expert systems, Help desk,
Examples, Job aids ฯลฯ ลักษณะและความเหมาะสมขององค์ประกอบเหล่านี ้กับลักษณะงาน
และสภาพแวดล้อมในองค์กร
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บทส.7055  ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติ                                                                                                      3 หน่วยกิต
ITM.7055  Research Methods and Statistics

ประเภทของการวจิยั  กระบวนการวจิยั การตัง้ปญัหาสำหรบัการวจิยั  การทบทวนวรรณกรรม
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยเน้นการสำรวจและการทดลอง   การเขียนรายงานวิจัย  จริยธรรม
ของการวิจัย  การสุ่มตัวอย่าง  สถิติพรรณา  การแจกแจงความน่าจะเป็นที่สำคัญ การประมาณค่า
และการทดสอบสมมตฐิาน  การทดสอบไคสแควร์  การวิเคราะห์ความแปรปรวน  และการวิเคราะห์
สหสัมพันธ์และการถดถอย

บทส.7070-7079  การศกึษาเฉพาะเรือ่งทางการบรหิารเทคโนโลยสีารสนเทศ                             3 หนว่ยกิต
ITM.7070-7079  Selected Topics in Information Technology and Management

การศึกษานอกเหนอืจากวิชาท่ีเปิดสอนตามปกต ิโดยหลักสูตรจะกำหนดขึน้ตามความเหมาะสม
และประกาศใหท้ราบล่วงหน้าก่อนเปิดภาคการศึกษา

บทส.8000  สัมมนาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                        3 หน่วยกิต
ITM.8000  Seminar in Information Technology Management

วิเคราะห์และศึกษาปัญหาต่างๆ ในการนำเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นองค์การ โดยเฉพาะด้าน
ความเข้าใจต่อวัฒนธรรมขององค์การ ลักษณะพลวัตของการดำเนินธุรกิจ และการบริหารจัดการ
การปฏิสัมพันธ์กับบุคลากรในระดับและหน่วยงานต่างๆ ขององค์การ ตลอดจนปัจจัยเสี่ยงต่างๆ
ที ่ม ีผลต่อความสำเร ็จในการพัฒนาและติดตั ้งระบบ วิธีการศึกษาอาจเป็นการใช้กรณีศึกษา
หรือการอภิปรายจากบทความทางวิชาการหรือการใช้การทดลองฝึกฝนการใช้เทคนิค และทฤษฎีต่างๆ
โดยนักศึกษาต้องเสนอรายงานเพือ่การอภิปรายในช้ัน

บทส.9000  วิชาการค้นคว้าอิสระ                                                                                                            3 หน่วยกิต
ITM.9000  Independent Study

นักศึกษาเลือกหัวข้อที่จะศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์
ผู้รับผิดชอบวิชา และนักศึกษาต้องทำบทนิพนธ์

บทส.9004  วิทยานิพนธ์                                                                                                                            3 หน่วยกิต
ITM.9004  Thesis

นักศ ึกษาต ้องทำว ิทยานิพนธ์ภายใต ้การควบคุมของอาจารย ์ท ี ่ปร ึกษาว ิทยานิพนธ์
และคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ทั้งนี้ จะต้องมีการนำเสนอหัวข้อ รายงานความก้าวหน้า
และสอบผ่านป้องกันวิทยานิพนธ์ ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ์



314          หลักสตูรสถาบนับณัฑติพัฒนบรหิารศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาการจดัการโลจสิตกิส์
หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2552

1. ช่ือหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
Master of Science Program in Logistics Management

2. ช่ือปริญญา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์)
Master of Science (Logistics Management)
วท.ม. (การจัดการโลจิสติกส์)
M.S. (Logistics Management)

3. หน่วยงานทีรั่บผิดชอบ
คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

4. ปรัชญาและวตัถุประสงค์ของหลักสูตร
4.1 ปรัชญาของหลักสูตร
หลักสูตรนี้มุ่งพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ทางการจัดการโลจิสติกส์ที่ถึงพร้อมด้วยทักษะด้าน

การบริหาร การวิเคราะห์ และเทคโนโลย ี รวมท้ังมีจริยธรรมในวิชาชีพ เพ่ือเป็นกำลังสำคัญในการพฒันา
อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ของประเทศ

4.2 วัตถปุระสงคข์องหลกัสูตร
4.2.1 เพือ่ผลิตผูส้ำเรจ็การศกึษาทางการจดัการโลจสิตกิสท์ีม่กีารบรูณาการทกัษะดา้น

การจัดการ การวิเคราะห์เชิงปริมาณ และเทคโนโลยี
4.2.2 เพื่อส่งเสริมให้มีการค้นคว้าและผลิตผลงานวิชาการและผลงานเชิงประยุกต์

ท่ีมีคุณค่าทางการจัดการโลจิสติกส์
4.2.3 เพื่อส่งเสริมให้ผู้สำเร็จการศกึษามจีริยธรรมในการประกอบวชิาชีพทางดา้นการ

จัดการโลจิสติกส์

5. เหตผุลท่ีขอเปิดหลกัสูตร
5.1 เพ่ือตอบสนองความต้องการบุคลากรทางสายอาชีพโลจิสติกส์ของประเทศ
5.2 เพื่อผลิตผู้สำเร็จการศึกษาที่มีความสามารถเพื่อร่วมในการพัฒนาอุตสาหกรรมโลจิสติกส์

ของประเทศไทยใหเ้ท่าเทียมนานาประเทศ
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5.3 เพื่อให้สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เป็นที่รู้จักในวงการวิชาการและธุรกิจด้านการ
จัดการโลจิสติกส์

6. คุณสมบติัของผู้มีสิทธ์ิสมัครเข้าศึกษา
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาจากสถาบันการศึกษาทั้งใน

และตา่งประเทศทีส่ำนกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา (สกอ.) รับรองมาตรฐานการศกึษา  คุณสมบติั
ของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาอาจเปลี่ยนแปลงหรือมีเกณฑ์เพิ่มเติมได้  ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศ
ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และประกาศของคณะสถติิประยุกต์

7. หลักสูตร/โครงสรา้งหลกัสูตร
องค์ประกอบของหลกัสูตรการศกึษาเพือ่ปริญญาโททางการจดัการโลจสิติกส์  นักศึกษาจะตอ้ง

เรยีนใหไ้ดจ้ำนวนไมน่อ้ยกวา่ 36 หนว่ยกติ โดยเลอืกแผนหนึง่แผนใด ดงันี ้แผน ก. (ทำวทิยานพินธ)์
และแผน ข. (ไม่ทำวิทยานิพนธ์)

แผน ก. ทำวิทยานิพนธ์
1. หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน ไม่นับหน่วยกิต
2. หมวดวิชาพ้ืนฐาน       11 หนว่ยกติ
3. หมวดวิชาหลัก       12 หนว่ยกติ
4. หมวดวิชาเลือกอย่างน้อย         0 หนว่ยกติ
5. วิชาการสัมมนานานาชาติทางการจัดการโลจิสติกส์         1 หนว่ยกติ
6. การสอบประมวลความรู้
7. วิทยานิพนธ์ (ผ่านการสอบปอ้งกันวิทยานิพนธ์)      12 หนว่ยกติ

รวมไม่น้อยกว่า                     36 หนว่ยกติ
แผน ข. ไม่ทำวิทยานิพนธ์

1. หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน ไม่นับหน่วยกิต
2. หมวดวิชาพ้ืนฐาน       11 หนว่ยกติ
3. หมวดวิชาหลัก       12 หนว่ยกติ
4. หมวดวิชาเลือกอย่างน้อย         9 หนว่ยกติ
5. วิชาการสัมมนานานาชาติทางการจัดการโลจิสติกส์         1 หนว่ยกติ
6. วิชาการค้นคว้าอิสระ         3 หนว่ยกติ
7 การสอบประมวลความรู้

7.1 การสอบข้อเขียนพิสดาร
7.2 การสอบปากเปล่า
รวมไม่น้อยกว่า      36 หนว่ยกิต



316          หลักสตูรสถาบนับณัฑติพัฒนบรหิารศาสตร์

7.1 หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน หมายถึงวิชาที่มุ่งปรับความรู้ในระดับต่ำกว่าขั้นบัณฑิตศึกษา
ของนักศึกษาเพ่ือให้พร้อมท่ีจะศึกษาในช้ันปริญญาโท  ประกอบด้วย

(1) สพ.4000 พ้ืนฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา 3 หน่วยกิต
(2) จล.4001 คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับการจัดการโลจิสติกส์ 3 หน่วยกิต
(3) จล.4002 ภาษาอังกฤษสำหรับการจัดการโลจิสติกส์ 3 หน่วยกิต
(4) ภส.4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา 3 หน่วยกิต
(5) ภส.4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ 3 หน่วยกิต
(6) ภส.4011 การซอ่มเสรมิการพฒันาทกัษะการอา่นภาษาองักฤษ                           3 หนว่ยกติ

สำหรับบัณฑิตศึกษา
(7)ภส.4012 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ 3 หน่วยกิต
หมายเหต ุ  1. ข้อกำหนดและการยกเวน้การเรยีนวิชาในหมวดวชิาเสรมิพ้ืนฐาน  ให้เปน็ไปตาม

ประกาศของคณะ/สถาบัน  ยกเว้นข้อกำหนดและการยกเว้นการเรียนวิชาเสริมพื้นฐานภาษาอังกฤษ
ของคณะภาษาและการสือ่สาร ให้เป็นไปตามเง่ือนไขของหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา

      2. ในกรณีท่ีมีการปรับปรุงหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษสำหรบับัณฑิตศึกษา  การเรียน
วิชาเสริมพื้นฐานภาษาอังกฤษที่กำหนดไว้ในหลักสูตรนี้  จะต้องเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามหลักสูตร
วิชาภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษาท่ีปรับปรุงใหม่ด้วย

7.2 หมวดวิชาพื้นฐาน หมายถึงวิชาที่มุ่งให้นักศึกษามีพื้นฐานสำหรับการศึกษาวิชาหลัก
และวิชาเลือก มีจำนวนรวม 11 หน่วยกิต ได้แก่

(1) จล.5001 การวิเคราะห์ข้อมูลและตัวแบบการตัดสินใจ 2 หน่วยกิต
(2) จล.5002 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 3 หน่วยกิต
(3) จล.5003 พ้ืนฐานทางการจดัการสำหรับบุคลากรในสายงานโลจสิติกส์ 3 หน่วยกิต
(4) จล.5004 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการโลจิสติกส์ 3 หน่วยกิต
7.3 หมวดวิชาหลัก หมายถึงกลุ่มวิชาที่มุ ่งให้นักศึกษามีความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน

ประกอบด้วยวิชาต่อไปน้ี (กำหนดให้แผน ก. และ แผน ข. เรียนวิชาในหมวดวิชาหลัก จำนวน 12 หน่วยกิต
(1) จล.6001 การจัดการสินค้าคงคลัง 3 หน่วยกิต
(2) จล.6002 การจัดการคลังสินค้า 3 หน่วยกิต
(3) จล.6003 การจัดการการขนส่งและการกระจายสินค้า 3 หน่วยกิต
(4) จล.6004 การจัดการอุปสงค์และอุปทานเชิงบูรณาการ 3 หน่วยกิต
7.4 หมวดวิชาเลือก ประกอบด้วยกลุ่มวิชาต่อไปน้ี (แผน ก. กำหนดให้เลือกเรียนอย่างน้อย 0 หน่วยกิต

และแผน ข. กำหนดใหเ้ลอืกเรยีนอยา่งนอ้ย 9 หนว่ยกติ และวชิาการคน้ควา้อสิระ 3 หนว่ยกติ) นกัศกึษา
สามารถลงทะเบียนวิชาเลือกได้ตามความสนใจของนักศึกษา ทั้งนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
อาจารย์ท่ีปรึกษา
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7.4.1 กลุ่มวิชาการจัดการองค์การและธุรกิจ
(1) จล.7101 การจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า 3 หน่วยกิต
(2) จล.7102 การบริหารความเส่ียง 3 หน่วยกิต
(5) จล.7103 การจัดการโลจิสติกส์นานาชาติ 3 หน่วยกิต
7.4.2 กลุ่มวิชาเทคนคิการวเิคราะหข้์อมูล
(1) จล.7201 การจำลอง 3 หน่วยกิต
(2) จล.7202 การทำเหมืองข้อมูลและการประยุกต์ 3 หน่วยกิต
(3) จล.7203 การจัดการรายได้ 3 หน่วยกิต
7.4.3 กลุ่มวิชาเทคโนโลยี
(1) จล.7301 การจัดการข้อมูลและระบบฐานข้อมูล 3 หน่วยกิต
(2) จล.7302 ระบบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 3 หน่วยกิต
(3) จล.7303 ระบบสารสนเทศเชงิยุทธศาสตร์ 3 หน่วยกิต
7.4.4 กลุ่มวิชาสัมมนาและการศกึษาตามแนวแนะ
(1) จล.8001 สัมมนานานาชาติทางการจัดการโลจิสติกส์ 1 หน่วยกิต
(2) จล.8002 การศึกษาตามแนวแนะ 3 หน่วยกิต
(3) จล.8003 การศึกษาตามแนวแนะ 2 หน่วยกิต
7.4.5 กลุ่มวิชาศึกษาเฉพาะเรือ่ง
(1) จล.8801-8807     การศึกษาเฉพาะเรือ่งทางการจดัการโลจิสติกส์ 3 หน่วยกิต
(2) จล 8808-8809     การศึกษาเฉพาะเรือ่งทางการจดัการโลจิสติกส์ 2 หน่วยกิต
7.4.6 กลุ่มวิชาคน้ควา้วจิยั
(1) จล.9000 การค้นคว้าอิสระ 3 หน่วยกิต
(2) จล.9001 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
7.4.7 กลุ่มวิชาเลือกอื่นๆ ได้แก่วิชาในระดับบัณฑิตศึกษาของหลักสูตรอื่นทั้งใน

และนอกคณะสถิติประยุกต์  ท้ังน้ีให้เป็นไปตามความเหน็ชอบของอาจารย์ท่ีปรึกษา

หมายเหตุ:ในจำนวน 36 หน่วยกิตที่ต้องลงทะเบียนตามข้อบังคับขั้นต่ำของหลักสูตรเพื่อรับ
ปริญญานั้น  นักศึกษาแผน ก. จะลงทะเบียนวิชาในกลุ่มวิชาสัมมนาและศึกษาตามแนวแนะได้ไม่เกิน
1 หน่วยกิต  และนกัศึกษาแผน ข. จะลงทะเบยีนในกลุม่วิชาดังกล่าวไดไ้ม่เกิน 4 หน่วยกิต โดยต้องไดรั้บ
อนุญาตจากอาจารย์ท่ีปรึกษา
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8. คำอธิบายรายวิชา
สพ.4000  พ้ืนฐานสำหรบับัณฑิตศึกษา 3 หนว่ยกิต
ND 4000  Foundation for Graduate Studies

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

จล.4001  คณิตศาสตรแ์ละสถติิสำหรบัการจดัการโลจสิตกิส์ 3 หนว่ยกิต
LM 4001  Mathematics and Statistics for Logistics Management

อนุพันธ์และการประยุกต์  อินทีเกรชันและการประยุกต์  การเรียงลำดับ  การจัดหมู่ ความน่าจะเป็น
ฟังก์ชันการแจกแจงความนา่จะเป็นของตัวแปรสุ่มท้ังต่อเน่ืองและไม่ต่อเน่ือง  ค่าคาดหมาย  การวิเคราะห์
ความเสีย่งและการจำลองแบบมอนตคิาร์โล  การสุ่มตัวอย่างและการประมาณคา่  การทดสอบสมมติุฐาน

จล.4002  ภาษาองักฤษสำหรบัการจดัการโลจสิติกส์ 3 หนว่ยกิต
LM 4002  English for Logistics Management

ฝึกทักษะและกลวิธีการอ่านตำราภาษาอังกฤษท่ีเก่ียวข้องทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิเคราะหค์ำศพัทเ์พือ่หาความหมาย  ศกึษาโครงสรา้งของประโยคเพือ่ให้เขา้ใจความหมายของประโยค
ในโครงสร้างรูปแบบต่างๆ  ฝึกการอ่านบทความงานวิจัยและตำราทางการจัดการโลจิสติกส์  ศึกษาและฝึกการ
เขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น เน้นการเขียนประโยค การรวมและลดรูปประโยค และการเขียนข้อความ
ในรูปแบบย่อหน้า  การพูดและการฟังภาษาอังกฤษในหัวข้อท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการโลจิสติกส์

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

สร้างเสริมความรู้พ้ืนฐานด้านไวยากรณท่ี์จำเป็นสำหรับการพัฒนาทักษะการอ่าน เช่น การศึกษา
ประเภทของประโยค การหาแกนหลักและส่วนขยายของประโยค เพื่อนำไปสู่การเรียนรู้และพัฒนา
ทักษะการอ่านเพื่อจับใจความสำคัญ เพื่อหาข้อสรุป การตีความประโยค การเดาความหมายของศัพท์
จากบริบท การอ่านแบบข้ามเพ่ือหาข้อมูลเฉพาะ  การหาความสัมพันธ์ของประโยค และย่อหน้าในงานเขียน
และการอา่นเชงิวิเคราะห์

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

เน้ือหาและกิจกรรมเน้นการบูรณาการทักษะท้ัง 4 ทักษะ คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
เชิงวิชาการเบือ้งต้น
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ภส.4011  การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา 3 หนว่ยกิต
LC 4011  Remedial Reading Skills Development in English for Graduate Studies

ฝึกทักษะและกลยุทธ์การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการที่นักศึกษาได้ศึกษามาก่อนแล้วใน
วิชา ภส.4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา เพ่ิมเติม ท้ังน้ี นักศึกษาจะไดรั้บ
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

จล.5001  การวเิคราะหข้์อมูลและตวัแบบการตดัสนิใจ 2 หนว่ยกิต
LM 5001  Data Analysis and Decision Models

การวิเคราะห์การถดถอย  การวิเคราะห์อนุกรมเวลาและการพยากรณ์การสร้างตัวแบบการตัดสินใจ
ท่ีเป็นการหาค่าท่ีดีท่ีสุด และการประยุกต์  การสร้างตัวแบบการจำลองของระบบและการวเิคราะห์ การใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลและหาคำตอบ

จล.5002  การจัดการโลจสิติกส์และโซอุ่ปทาน 3 หนว่ยกิต
LM 5002  Logistics and Supply Chain Management

ปฏบิตักิารโลจสิตกิสใ์นองคก์ารธรุกจิ  ความสำคญัของปฏบิตักิารโลจสิตกิสต์อ่องคก์ารธรุกจิ
ธุรกจิการใหบ้รกิารโลจสิตกิส ์ โลจสิตกิสย้์อนกลบั  โลจิสตกิสร์ะหว่างประเทศ  การวเิคราะหค์า่ใชจ้า่ย
ของกิจกรรมโลจิสติกส์เพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ  การวัดผลปฏิบัติการ โลจิสติกส์ในองค์การธุรกิจ
การจดัโครงสรา้งองคก์ารเพือ่การจดัการโลจสิตกิส ์การจดัการโลจสิตกิสแ์บบองคร์วม  และการจดัการ
โซ่อุปทาน  ปัจจัยมหภาคท่ีมีผลกระทบต่อการจัดการโลจิสติกส์  การจัดการความเส่ียง  กรณีศึกษา

จล. 5003  พ้ืนฐานทางการจดัการสำหรบับคุลากรในสายงานโลจสิตกิส์           3 หนว่ยกติ
LM 5003  Management Fundamental for Logistics Personnel

พื้นฐานทางการบัญชีและการเงิน  การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน  การวิเคราะห์การลงทุน
การวัดผลกำไรการดำเนินงานจากทัศนะสัมฤทธิผลและประสิทธิภาพ  การใช้บาลานส์สกอร์การ์ด
ในการบริหารงาน  ประเด็นทางจริยธรรมของการจัดการธุรกิจ  พฤติกรรมการทำงานที่เหมาะสม
สัมพันธภาพในการทำงาน  ความเป็นผู้นำ  กรณีศึกษา
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จล.5004  เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การจดัการโลจสิตกิส์ 3 หนว่ยกิต
LM 5004  Information Technology for Logistics Management

การจดัการปฏบัิติการโลจสิตกิสด้์วยระบบการวางแผนทรพัยากรองคก์าร  การฝกึใชโ้ปรแกรม
ประยุกต์ทางการวางแผนทรัพยากรองค์การ  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารระหว่างองค์การ
เทคโนโลยกีารติดตามและระบตัุวตน  ระบบสารสนเทศภมิูศาสตรเ์พ่ือการจัดการโลจสิติกส์  เทคโนโลยี
สารสนเทศเพือ่สนับสนุนการตัดสินใจทางโลจิสติกส์  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเชงิกลยุทธ์

จล.6001  การจดัการสนิค้าคงคลงั 3 หนว่ยกิต
LM 6001  Inventory Management

การแบ่งกลุ่มสินค้าคงคลัง  ตัวแบบสินค้าคงคลังแบบพารามเิตอร์ท่ีทราบค่า เม่ืออุปสงค์มีค่าคงท่ี
และมีค่าเปลี่ยนไปตามเวลา  ตัวแบบสินค้าคงคลังแบบสโทแคสติกในกรณีคาบเดียวและหลายคาบ
ตัวแบบสินค้าคงคลังซ่ึงมีเวลานำเป็นแบบสโทแคสติก  ระบบสินค้าคงคลังแบบลำดับ  ตัวแบบสินค้าคงคลัง
แบบหลายช้ัน  การวิเคราะห์ความเส่ียงรวม  กรณีศึกษา

บุพวิชา: จล.4001 คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับการจัดการโลจิสติกส์ หรือได้รับอนุญาตจากผู้สอน

จล.6002  การจดัการคลงัสนิค้า 3 หนว่ยกิต
LM 6002  Warehouse Management

บทบาทและเป้าหมายของคลังสินค้า  คุณลักษณะพื ้นฐานของคลังสินค้า  ยูนิตโหลด
และบรรจุภัณฑ์  อุปกรณ์ที ่ใช้ในการจัดเก็บและการเคลื่อนย้ายลำเลียง  กิจกรรมในคลังสินค้า
โครงสร้างต้นทุนของคลังสินค้า  คลังสินค้าชนิดรวมรวมศูนย์ข้ามท่าหรือศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้า
คลังสินค้าแบบแยกหีบห่อ  ระบบจัดการคลังสินค้า  ตัวแบบการจัดสรรพ้ืนท่ีในคลังสินค้า ตัวแบบสำหรับ
ระบุตำแหน่งจัดวางสินค้า  การหาคำตอบของตัวแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  กรณีศึกษา

บุพวิชา: จล.5001 การวิเคราะห์ข้อมูลและตัวแบบการตัดสินใจ หรือได้รับอนุญาตจากผู้สอน

จล.6003  การจดัการการขนสง่และเครอืข่ายการกระจายสนิค้า          3 หนว่ยกิต
LM 6003  Transportation and Distribution Network Management

รูปแบบการขนสง่และคา่ใช้จ่าย  โครงสร้างพ้ืนฐานของการขนสง่ในประเทศไทย  การวิเคราะห์
ค่าใช้จ่ายสำหรับการขนส่งหลายรูปแบบ  การคัดเลือกผู้ให้บริการการขนส่ง  ขั้นตอนและเอกสาร
สำหรับการนำเขา้-ส่งออก  ระบบจัดการการขนสง่  ตัวแบบการจดัเส้นทางการขนสง่  ตัวแบบการกำหนด
ตำแหน่ง  การหาคำตอบของตวัแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  ช่องทางการกระจายสนิค้ากลยุทธ์ในการ
กระจายสินค้า  กรณีศึกษา

บุพวิชา: จล.5001 การวิเคราะห์ข้อมูลและตัวแบบการตัดสินใจ และ จล.5003 การวัดผลการดำเนินงาน
ขององค์การ หรือได้รับอนุญาตจากผู้สอน
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จล.6004  การจัดการอุปสงค์และอุปทานเชิงบูรณาการ 3 หนว่ยกิต
LM 6004  Integrated Demand and Supply Management

การพยากรณ์ความต้องการสินค้า  การบูรณาการการพยากรณ์อุปสงค์กับการวางแผนธุรกิจ
ผลกระทบของความไมแ่น่นอนตอ่ต้นทุนธุรกิจ  การลดความไมแ่น่นอนในโซอุ่ปสงค ์ ผลกระทบแซวั่ว
การจัดการโซ่อุปทานเพื่อลดผลกระทบแซ่วัว  การจัดการโซ่อุปทานแบบดันและแบบดึง  การจัดซื้อ
การคัดเลือกผู้ขาย  ตัวแบบเพ่ือการต้ังราคาและสัญญา  การจัดการความสัมพันธ์กับผู้ขาย  การสร้างพันธมิตร
ทางธุรกิจในโซ่อุปทาน  กรณีศึกษา

บุพวิชา: จล.5001 การวิเคราะห์ข้อมูลและตัวแบบการตัดสินใจ หรือได้รับอนุญาตจากผู้สอน

จล.7101  การจดัการความสมัพนัธลู์กค้า 3 หนว่ยกิต
LM 7101  Customer Relationship Management

แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า  พัฒนาการของการจัดการความสัมพันธ์
กับลูกค้า  ขั้นตอนของการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า  เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการจัดการ
ความสัมพันธ์กับลูกค้า  การจัดการความสัมพันธ์ลูกค้าเชิงวิเคราะห์และการนำไปประยุกต์ใช้
การประเมินผลการดำเนินงานที่เน้นลูกค้าเป็นหลัก  การวิเคราะห์คุณค่าของลูกค้า  กลยุทธ์การสร้าง
ความจงรักภักดี  การสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศขององคก์ารท่ีมุ่งลูกค้าเป็นสำคัญ

จล.7102  การบรหิารความเสีย่งองคก์าร 3 หนว่ยกิต
LM 7102  Enterprise Risk Management

ความเสีย่ง  ความไมแ่นน่อน  สภาวะทีก่อ่ใหเ้กดิภยั  ตน้ทนุความเสีย่ง  กรอบและกระบวนการ
การบริหารความเสี่ยง  การระบุความเสี่ยง  การประเมินความเสี่ยง  การตอบสนองความเสี่ยง
การติดตามและทบทวนความเสี่ยง  การบูรณาการความเสี่ยง  เงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง
ระบบเตือนภัยล่วงหน้า  ดัชนีชี ้วัดความเสี่ยง  วัฒนธรรมความเสี่ยง  การเรียนรู้จากความเสี่ยง
ความสัมพันธ์ของการบริหารความเส่ียงและมูลค่าขององค์การ  การพัฒนาและนำระบบบรหิารความเส่ียง
มาใช้ในองค์การ  จริยธรรมของผู้บริหาร  ธรรมาภิบาลและการบริหารความเส่ียง

จล.7103  การจดัการโลจสิตกิสน์านาชาติ 3 หนว่ยกิต
LM 7103  International Logistics Management

โลกาภิวัฒน์และผลกระทบต่อธุรกิจยุคใหม่  กลยุทธ์ในการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
ระหวา่งประเทศ  โครงสรา้งพืน้ฐานทางคมนาคมและยทุธศาสตรโ์ลจสิตกิสน์านาชาตขิองประเทศไทย
บทบาทของภาครัฐและกฏระเบียบการค้าระหว่างประเทศ  ข้อพิพาททางการค้าระหว่างประเทศ
บทบาทของท่าเรือและสนามบินในการค้าระหว่างประเทศ  การขนส่งระหว่างประเทศ  ระบบสื่อสาร
ข้อมูลในการขนส่งระหว่างประเทศ
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จล.7201  การจำลอง 3 หนว่ยกิต
LM7201  Simulation

การจำลองเชิงสถิติ  การจำลองเหตุการณ์แบบไม่ต่อเนื่อง  กระบวนการจำลองแบบปัญหา
การสร้างตัวเลขคล้ายสุ่ม  และการสร้างเลขสุ่มตามการแจกแจง  การประยุกต์การจำลองกับปัญหา
ทางด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม  การวิเคราะห์ผลการจำลองทางสถิติ  การทวนสอบและความแม่น
ของตัวแบบจำลอง  การทดลองเพ่ือหาคำตอบท่ีเหมาะสม  การจำลองด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

บุพวิชา: จล.5001 การวิเคราะห์ข้อมูลและตัวแบบการตัดสินใจ หรือได้รับอนุญาตจากผู้สอน

จล.7202  การทำเหมอืงข้อมูลและการประยุกต์ 3 หนว่ยกิต
LM7202  Data Mining and Applications

ความหมายของการทำเหมอืงขอ้มลู  ขอ้แตกตา่งระหวา่งการทำเหมอืงขอ้มลูและสถติ ิ ขัน้ตอน
การทำเหมอืงข้อมูล  โปรแกรมสำเรจ็รูปทางการทำเหมอืงข้อมูล  การเตรยีมข้อมูล วิธีการและอลักอริทึม
ต่างๆ  สำหรับทำเหมืองข้อมูล ได้แก่ การจำแนกประเภท การแบ่งกลุ่ม การวิเคราะห์ความสัมพันธ์
และลำดบั  การประยกุต์สำหรับใช้งานดา้นต่างๆในองคก์าร เช่น การตลาด การเงนิ การจัดการความเสีย่ง
การเรียนเน้นการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการทำเหมืองข้อมูลและการแปลความหมาย

บุพวิชา: จล.5001 การวิเคราะห์ข้อมูลและตัวแบบการตัดสินใจ หรือได้รับอนุญาตจากผู้สอน

จล.7203  การจดัการรายได้ 3 หนว่ยกิต
LM 7203  Revenue Management

ตัวแบบเชิงปริมาณสำหรับการจัดการรายได้  การควบคุมทรัพยากรเชิงเดี่ยวและเชิงเครือข่าย
ตัวแบบการจองเกิน  การหาราคาเหมาะที่สุด  การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการจัดการรายได้ในธุรกิจการบิน
โรงแรมและรถเช่า

บุพวิชา: จล.5001 การวิเคราะห์ข้อมูลและตัวแบบการตัดสินใจ หรือได้รับอนุญาตจากผู้สอน

จล.7301  การจดัการขอ้มูลและระบบฐานขอ้มูล 3 หนว่ยกิต
LM 7301  Data Management and Database System

การจัดการข้อมูลและสารสนเทศในมมุมองของการบรหิาร  ประเภทความสมัพันธ์  การสอบถาม
ข้อมูลท่ีมีความสัมพันธ์ประเภทต่างๆ  การสร้างตัวแบบข้อมูล  ภาษาสอบถามและการประยกุต์  การเตรียม
ข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์  คุณสมบัติพื้นฐานของฐานข้อมูล  องค์ประกอบและหน้าที่ของระบบจัดการ
ฐานขอ้มูล  การออกแบบโมเดลขอ้มูล  การลอ็ก  ภาวะการใชง้านพรอ้มกนั การกำหนดบทบาทและสทิธิ์
ของผูใ้ชใ้นระดบัตา่งๆ  การรกัษาความปลอดภยัในระบบฐานขอ้มลู  การจดัการความเสีย่ง  การกูค้นื
และสำรองระบบ  การประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูล

บุพวิชา: จล.5004 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการโลจิสติกส์  หรือได้รับอนุญาตจากผู้สอน
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จล. 7302  ระบบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 3 หนว่ยกิต
LM 7302  E-Business Systems

ลักษณะของการทำธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์  เทคนิคและตัวแบบในการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
บทบาทของระบบสารสนเทศในการทำธรุกจิอเิลก็ทรอนกิส ์  คณุลักษณะของระบบสารสนเทศสำหรบั
การทำธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์  การนำเทคโนโลยีเว็บมาประยุกต์ใช้  เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสม
โปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้ในการพัฒนา  การบูรณาการเข้ากับระบบอีอาร์พี  ประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
แนวโน้มของการทำธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

บุพวิชา: จล.5004 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการโลจิสติกส์  หรือได้รับอนุญาตจากผู้สอน

จล.7303  ระบบสารสนเทศเชงิยุทธศาสตร์ 3 หนว่ยกิต
LM 7303  Strategic Information Systems

ศึกษาประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับความสัมพันธ์กับแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ  การรวมเทคโนโลยีสารสนเทศ
กับธุรกิจ  การบริหารสารสนเทศ  การวางแผนสารสนเทศ  การใช้เชิงกลยุทธ์ของระบบสารสนเทศ
ในองคก์ารระดบัสูง  การใช้สารสนเทศและเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่ได้เปรียบเชิงการแขง่ขัน  การออก
แบบกระบวนการทางธรุกจิ การจดัการการเปลีย่นแปลง  การลงทนุและการประเมนิระบบสารสนเทศ
เชิงกลยุทธ์  และวิธีการประเมินคุณค่าทางธุรกิจของโครงการระบบสารสนเทศ

บุพวิชา: จล.5004 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการโลจิสติกส์  หรือได้รับอนุญาตจากผู้สอน

จล.8001  สัมมนานานาชาตทิางการจดัการโลจสิตกิส์ 1 หนว่ยกิต
LM 8001  International Seminar in Logistics Management

วิชานี้มีจุดมุ่งหมายให้นักศึกษาได้มีโอกาสเพิ่มพูนวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส์ใน
ระดบัสากล  ประกอบไปดว้ย 2 กจิกรรมทีน่กัศกึษาตอ้งเขา้รว่ม  คอื 1) การอบรมระยะสัน้ในหว้ขอ้ทาง
การจัดการโลจิสติกส์ท่ีเป็นท่ีสนใจในเวลาน้ันโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิชาวต่างประเทศหรือชาวไทย  และ
2) การเข้าชมหน่วยปฏิบัติการทางโลจิสติกส์ท่ีมีกิจกรรมการปฏิบัติงานในระดับสากลไม่น้อยกว่า 2 แห่ง

จล.8002  การศึกษาตามแนวแนะ 3 หนว่ยกิต
LM 8002  Directed Studies

การศึกษาในหัวข้อเฉพาะทางทางการจัดการโลจิสติกส์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการวิจัยของ
นักศึกษา  นักศึกษาจะต้องทำรายงานสรุปการเรียนรู้ต่ออาจารย์ผู้สอน
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จล.8003  การศึกษาตามแนวแนะ 2 หนว่ยกิต
LM 8003  Directed Studies

การศึกษาในหัวข้อเฉพาะทางทางการจัดการโลจิสติกส์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการวิจัยของ
นักศึกษา  นักศึกษาจะต้องทำรายงานสรุปการเรียนรู้ต่ออาจารย์ผู้สอน

จล.8801-8807  การศึกษาเฉพาะเรือ่งทางการจดัการโลจสิติกส์ 3 หนว่ยกิต
LM 8801-8807  Selected Topics in Logistics Management

การศึกษาในหัวข้อที่แตกต่างไปจากวิชาที่เปิดสอนตามปกติ ซึ่งคณะฯ กำหนดขึ้นตาม
ความเหมาะสม

จล.8808-8809  การศึกษาเฉพาะเรือ่งทางการจดัการโลจสิติกส์ 2 หนว่ยกิต
LM 8808-8809  Selected Topics in Logistics Management

การศึกษาในหัวข้อที่แตกต่างไปจากวิชาที่เปิดสอนตามปกติ ซึ่งคณะฯ กำหนดขึ้นตาม
ความเหมาะสม

จล.9000  การคน้ควา้อสิระ 3 หนว่ยกิต
LM 9000  Independent Study

นักศึกษาเลือกหัวข้อที่จะศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์
ผู้รับผิดชอบวิชา และนักศึกษาต้องทำบทนิพนธ์

จล.9001  วิทยานพินธ์ 12 หนว่ยกิต
LM 9001  Thesis

นักศึกษาต้องทำการคน้คว้าวิจัยในหัวข้อท่ีนักศึกษาสนใจภายใตค้ำปรึกษาของอาจารยท่ี์ปรึกษา
อย่างใกล้ชิด อาจรวมถึงการศึกษารายวิชาภาคทฤษฎีตามท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษาเห็นสมควร ท้ังน้ี จะต้องมีการ
นำเสนอหัวข้อ รายงานความกา้วหน้า และสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาวิศวกรรมซอฟตแ์วร์
หลักสูตรใหม ่ พ.ศ. 2552

1. ช่ือหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
Master of Science  in  Software Engineering

2. ช่ือปริญญา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  (วิศวกรรมซอฟต์แวร์)
Master of Science (Software Engineering)
วท.ม. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์)
M.S. (Software Engineering)

3. หน่วยงานรบัผิดชอบ
คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

4. ปรัชญาและวตัถุประสงค์ของหลักสูตร
              4.1 ปรัชญาของหลกัสูตร

มุ่งเน้นในการผลิตมหาบัณฑิตเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรด้านการพัฒนา
ซอฟต์แวร์ โดยเฉพาะอย่างย่ิงหลักสูตรน้ีจะผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีความเช่ียวชาญในการออกแบบซอฟตแ์วร์
และการจัดการโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ท่ีมีขนาดใหญ่และมีความสลับซับซ้อน   รวมท้ังมีความสามารถ
ในการเป็นผู้นำในด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์  ซึ่งอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์นับเป็นอุตสาหกรรมสำคัญ
ต่อการพัฒนาประเทศและสามารถสรา้งรายได้ให้กับประเทศ

4.2 วัตถปุระสงคข์องหลกัสูตร
4.2.1  เพือ่ใหผู้้สำเรจ็การศกึษามคีวามรูใ้นศาสตรด์า้นวศิวกรรมซอฟตแ์วร ์ ซึง่รวมถงึ

ความรูใ้นดา้นวชิาการ  ความเชีย่วชาญ และประสบการณใ์นการพฒันาซอฟตแ์วร ์  และความรูใ้นดา้น
เทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน  องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  ทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ

4.2.2  เพ่ือส่งเสริมให้มีการค้นคว้าและผลิตผลงานทางวิชาการด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์
และส่งเสริมให้มีการพัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์เพ่ือใช้ในวงการอุตสาหกรรม

4.2.3  เพ่ือส่งเสริมให้ผู้สำเร็จการศึกษามีคุณธรรมและจริยธรรมในการทำงานท่ีรับผิดชอบ
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5. เหตผุลท่ีขอเปิดหลกัสูตร
5.1  เพือ่ผลิตมหาบณัฑติทางดา้นวศิวกรรมซอฟตแ์วร ์ ซึง่ยงัขาดแคลนและเปน็ทีต่อ้งการของ

อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ในประเทศ
5.2  เป็นหลักสูตรที่ครอบคลุมศาสตร์ในด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์  การออกแบบซอฟต์แวร์

กระบวนการพฒันาซอฟตแ์วร์  การประเมนิคุณภาพ  และการทดสอบซอฟตแ์วร์  ซ่ึงเป็นจุดสำคัญในการ
ศึกษาเพ่ือการบูรณาการแบบครบวงจร

5.3  เพ่ือผลิตมหาบณัฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถและคณุภาพในระดบัสูงท้ังทางดา้นการพฒันา
ซอฟต์แวร์และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

6. คุณสมบติัของผู้มีสิทธ์ิสมัครเข้าศึกษา
เป็นผู้สำเร็จการศกึษาระดบัปริญญาตรหีรือเทียบเท่าสาขาวทิยาการคอมพวิเตอร์และสาขาอืน่ ๆ

ท่ีเก่ียวข้องจากสถาบนัการศกึษาทัง้ในและตา่งประเทศทีส่ำนกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา (สกอ.)
รับรองมาตรฐานการศึกษา  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษาอาจเปลี่ยนแปลงหรือมีเกณฑ์
เพิ่มเติมได้ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์   และประกาศของ
คณะสถิติประยุกต์

7. หลักสูตร
องค์ประกอบของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์นักศึกษา

จะต้องเรียนให้ได้จำนวนไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต โดยเลือกแผนหน่ึงแผนใด ดังน้ี  แผน  ก. (ทำวิทยานิพนธ์)
และแผน ข. (ไม่ทำวิทยานิพนธ์)

7.1 โครงสรา้งของหลกัสูตร
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2552

แผน ก. ทำวิทยานิพนธ์
1.  หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน 7  หน่วยกิต*
     (ไม่รวมวิชาเสริมพ้ืนฐานภาษาองักฤษและพ้ืนฐานสำหรบับัณฑิตศึกษา)
2.  หมวดวิชาพ้ืนฐาน 3  หน่วยกิต
3.  หมวดวิชาหลัก               12  หนว่ยกติ
4.  หมวดวิชาเลือกอย่างน้อย               12  หนว่ยกติ
5.  การสอบประมวลความรู้
6.  วิทยานิพนธ์ (ผ่านการสอบปอ้งกันวิทยานิพนธ์)              12  หนว่ยกติ

รวมไม่น้อยกว่า              39  หนว่ยกติ
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แผน ข. ไม่ทำวิทยานิพนธ์
1.  หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน 7  หน่วยกิต*
     (ไม่รวมวิชาเสริมพ้ืนฐานภาษาองักฤษและพ้ืนฐานสำหรบับัณฑิตศึกษา)
2.  หมวดวิชาพ้ืนฐาน 3  หน่วยกิต
3.  หมวดวิชาหลัก               12  หนว่ยกติ
4.  หมวดวิชาเลือกอย่างน้อย               18  หนว่ยกติ
     4.1 วิชาเลอืกอย่างนอ้ย               12  หนว่ยกติ
     4.2 วิชาเลอืก (บังคบัเลอืก)
          (1) วิชาค่ายฝึกวิเคราะหแ์ละออกแบบซอฟตแ์วร์ 1 3  หน่วยกิต
          (2) วิชาค่ายฝึกวิเคราะหแ์ละออกแบบซอฟตแ์วร์ 2 3  หน่วยกิต
5.  วิชาการค้นคว้าอิสระ 6  หน่วยกิต
      (ค่ายฝึกพัฒนาและทดสอบซอฟตแ์วร์)
6.  การสอบประมวลความรู้
     6.1 การสอบข้อเขียนพิสดาร
     6.2 การสอบปากเปลา่

รวมไม่น้อยกว่า              39  หนว่ยกติ
* ไม่นับหน่วยกิต  และสามารถขอยกเว้นได้ตามเกณฑ์ท่ีกำหนด

7.2 หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน   หมายถึงวิชาที่มุ่งปรับความรู้ในระดับต่ำกว่าขั้นบัณฑิตศึกษา
ของนักศึกษาเพ่ือให้พร้อมท่ีจะศึกษาในช้ันปริญญาโท  ประกอบด้วย

(1) สพ.4000 พ้ืนฐานสำหรบับัณฑิตศึกษา       3 หนว่ยกติ
(2) สป.4002 การโปรแกรมเชิงวัตถุด้วยภาษาจาวา                                   3 หน่วยกิต
(3) สป.4006 โครงสร้างข้อมูลและข้ันตอนวิธี                                          3 หน่วยกิต
(4) คส.4007 การพัฒนาทักษะสำหรับการบริหารและการจัดการ          1 หนว่ยกติ
(5) คส.4008 ภาษาองักฤษสำหรบัวศิวกรรมซอฟตแ์วร ์                                       3 หนว่ยกติ
(6)   ภส.4001 การพัฒนาทักษะการอา่นภาษาอังกฤษสำหรบับัณฑิตศึกษา     3 หน่วยกิต
(7)   ภส.4002 การพฒันาทกัษะภาษาองักฤษแบบบรูณาการ                              3 หนว่ยกติ
(8)   ภส.4011 การซอ่มเสรมิการพฒันาทกัษะการอา่นภาษาองักฤษ                 3 หน่วยกิต

                                         สำหรับบัณฑิตศึกษา
(9)   ภส.4012 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบรูณาการ      3 หน่วยกิต

หมายเหตุ  1. ขอ้กำหนดและการยกเวน้การเรยีนวชิาในหมวดวชิาเสรมิพืน้ฐาน  ใหเ้ปน็ไปตาม
ประกาศของคณะ/สถาบัน   ยกเว้นข้อกำหนดและการยกเว้นการเรียนวิชาเสริมพื้นฐานภาษาอังกฤษ
ของคณะภาษาและการสือ่สาร ให้เป็นไปตามเงือ่นไขของหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
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    2. ในกรณทีีม่กีารปรบัปรงุหลกัสตูรวชิาภาษาองักฤษสำหรบับณัฑติศกึษา  การเรยีน
วิชาเสริมพื้นฐานภาษาอังกฤษที่กำหนดไว้ในหลักสูตรนี้  จะต้องเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามหลักสูตร
วิชาภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษาท่ีปรับปรุงใหม่ด้วย

7.3 หมวดวชิาพืน้ฐาน  หมายถงึ  วิชาทีมุ่ง่ใหน้กัศกึษามพ้ืีนฐานสำหรบัการศกึษาในวชิาหลกั
และวิชาเลือก  มีจำนวนรวม 3 หน่วยกิต  ได้แก่

(1) คส.5003  ระบบฐานขอ้มูล 3  หน่วยกิต
7.4 หมวดวิชาหลัก  หมายถึงกลุ่มวิชาที่มุ ่งให้นักศึกษามีความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน

ประกอบด้วยวิชาต่อไปน้ี (กำหนดให้แผน ก. และ แผน ข. เรียนวิชาในหมวดวิชาหลัก จำนวน 12 หน่วยกิต)
(1) คส.6001 เทคโนโลยีการพัฒนาซอฟต์แวร์ 3  หน่วยกิต
(2) คส.6002 สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ 3  หน่วยกิต
(3) คส.6003 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3  หน่วยกิต
(4) คส.6004 การวิเคราะห์และการออกแบบเชงิวัตถุ 3  หน่วยกิต

7.5 หมวดวิชาเลือก  ประกอบด้วยกลุ่มวิชาต่อไปนี้ (นักศึกษาสามารถลงทะเบียนวิชาเลือก
ได้ตามความสนใจของนกัศึกษา  ท้ังน้ีจะต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษา)

7.5.1 กลุ่มวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ และการพัฒนาซอฟตแ์วร์
(1) คส.7001 การประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ 3  หน่วยกิต
(2) คส.7002 การทดสอบซอฟต์แวร์ 3  หน่วยกิต
(3) คส.7003 การจัดการความเปล่ียนแปลงของซอฟต์แวร์ 3  หน่วยกิต
(4) คส.7004 ระบบความม่ันคงซอฟต์แวร์ 3  หน่วยกิต
(5) คส.7005 มาตรวัดคุณภาพซอฟต์แวร์ 3  หน่วยกิต
(6) คส.7006 การออกแบบและพฒันาซอฟต์แวร์สำหรับอุปกรณ์เคล่ือนท่ี      3  หน่วยกิต
(7) คส.7007  การออกแบบและพฒันาซอฟต์แวร์สำหรับ 3  หน่วยกิต
                         อุปกรณส์มองกลฝงัตวั
(8) คส.7008  การออกแบบและพฒันาซอฟต์แวร์แอนิเมช่ันและเกมส์ 3  หน่วยกิต
(9) คส.7009  การออกแบบและพฒันาซอฟต์แวร์ระบบ 3  หน่วยกิต
                         สารสนเทศภมูศิาสตร์
(10) คส.7010  การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมต่อประสานกับมนุษย์ 3  หน่วยกิต
(11) คส.7011  การออกแบบและพฒันาซอฟต์แวร์สำหรับค่ายไมโครซอฟต์ 3  หน่วยกิต
(12) คส.7012  ปัญญาประดิษฐ์สำหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3  หน่วยกิต
7.5.2 กลุ่มวิชาการวางแผนและระบบสารสนเทศทางธรุกิจ
(1) คส.7201 ระบบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 3  หน่วยกิต
(2) คส.7202 ระบบสารสนเทศทางการบญัชี 3  หน่วยกิต
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(3) คส.7203 การบริหารโครงการเทคโนโลยสีารสนเทศ 3  หน่วยกิต
(4) คส.7204 การวางแผนเชงิยุทธศาสตร์ระบบสารสนเทศ 3  หน่วยกิต
(5) คส.7205 ระบบสารสนเทศเชงิยุทธศาสตร์ 3  หน่วยกิต
(6) คส.7206 นวัตกรรมกระบวนการ 3  หน่วยกิต
(7) คส.7020 ระบบสารสนเทศองคก์าร 3  หน่วยกิต
(8) คส.7021 การจัดการธุรกิจ   3  หน่วยกติ
นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์จะต้องเลือกวิชาเลือกอย่างน้อย 3 วิชา (9 หน่วยกิต)

จากกลุ่มวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และการพัฒนาซอฟต์แวร์ หรือกลุ่มวิชาการวางแผน และระบบสารสนเทศ
ทางธรุกจิ   สำหรบัวชิาเลอืกอืน่สามารถเลอืกไดจ้ากกลุม่วชิาอืน่ในหลกัสตูร  หรือวิชาในหลกัสตูรอืน่
ในคณะหรือในสถาบันก็ได้  ท้ังน้ีให้เป็นไปตามคำแนะนำของอาจารยท่ี์ปรึกษา

7.5.3    กลุ่มวิชาค่ายฝึกวิเคราะห์และออกแบบซอฟตแ์วร์
(1) คส.8011 ค่ายฝึกวิเคราะห์และออกแบบซอฟตแ์วร์ 1 3  หน่วยกิต
(2) คส 8012 ค่ายฝึกวิเคราะห์และออกแบบซอฟตแ์วร์ 2 3  หน่วยกิต
7.5.4   กลุ่มวิชาการศึกษาเฉพาะเรือ่ง
(1) คส.8811-8819 การศกึษาเฉพาะเรือ่งทางวศิวกรรมซอฟตแ์วร ์                   3 หนว่ยกติ
7.5.5   กลุ่มวิชาคน้ควา้อสิระ
(1) คส.9000  การค้นคว้าอิสระ
      (ค่ายฝึกพัฒนาและทดสอบซอฟตแ์วร์) 6  หน่วยกิต
7.5.6 วิทยานิพนธ์
(1) คส.9004 วิทยานิพนธ์ 12  หน่วยกิต
7.5.7 กลุ่มวิชาเลอืกอ่ืน ๆ วิชาในระดับบัณฑิตศึกษาของหลักสูตรอื ่นทั ้งในและ

นอกคณะสถิติประยุกต์  ท้ังน้ีให้เป็นไปตามคำแนะนำของอาจารยท่ี์ปรึกษา

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

แนะนำการเมืองและการปกครองไทย เศรษฐกิจไทย ธุรกิจไทย สังคมไทย จริยธรรมของนักบริหาร
 จริยธรรมทางวชิาการ การพฒันาบคุลิกภาพ สุขภาพกาย สุขภาพจติ รัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย
 ภาษาไทยเพือ่การส่ือสาร การเขียน รายงานทางวชิาการ และเศรษฐกจิพอเพียงกับการพัฒนา
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สป. 4002  การโปรแกรมเชิงวัตถุด้วยภาษาจาวา 3 หนว่ยกิต
AS 4002  Object-Oriented Programming in Java

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ  องค์ประกอบของเทคโนโลยีจาวา โครงสร้างโปรแกรม ชนิดของตัวแปร
ข้อมูลพ้ืนฐาน ตัวปฏิบัติการ  คำส่ังและโครงสร้างการควบคุม  คลาสและวัตถุ หลักการการห่อหุ้ม  การรับทอด
และภาวะพหสุณัฐาน การนำเขา้ขอ้มลูและการแสดงผล  การจดัการสิง่ผดิปกต ิ คอลเลคชนัและ เจเนรกิ

สป. 4006  โครงสรา้งขอ้มูลและขัน้ตอนวธีิ 3 หนว่ยกิต
AS 4006  Data Structures and Algorithms

การเรียกซ้ำอย่างเป็นระบบ  ยุทธศาสตร์การแก้ปัญหา  การวิเคราะห์ข้ันตอนวิธี โครงสร้างแบบลำดับ
แถวลำดับ รายการโยง แถวคอย กองซ้อน โครงสร้างปนหมู่ ต้นไม้แถวคอยตามลำดับความสำคัญ
ตารางแบบแฮช ขั้นตอนวิธีการเรียงลำดับและการค้นหาข้อมูล กราฟและขั้นตอนวิธีเกี่ยวกับกราฟ
โครงสร้างข้อมูลภาษาไทย

คส. 4007  การพฒันาทกัษะสำหรบัการบรหิารและการจดัการ                                                        1  หนว่ยกติ
CI 4007  Soft Skills Development for Management and Administration

การพัฒนาบุคลิกภาพ การพัฒนาตนเอง ทักษะการคิด การพัฒนาศักยภาพ เทคนิคการนำเสนองาน
การส่ือสารในองค์กร จิตวิทยาและมนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน ความสามารถในการปรับตัว และสร้างความ
สัมพันธ์ท่ีดี การทำงานเป็นทีมเพ่ือพัฒนาองค์กร การสร้างแรงจูงใจ การบริหารงานบุคคลยุคใหม่ จิตสำนึก
แห่งการบริการท่ีดี(Service Mind) เทคนิคการแก้ปัญหาและตัดสินใจ ภาวะผู้นำ  เจรจาทางธุรกิจท่ีมีประสิทธิผล

คส. 4008  ภาษาอังกฤษสำหรบัวิศวกรรมซอฟตแ์วร์ 3 หนว่ยกิต
CI 4008  English for Software Engineering

ฝึกทักษะและกลวิธีการอ่านตำราภาษาอังกฤษท่ีเก่ียวข้องกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 วิเคราะหค์ำศพัทเ์พือ่หาความหมาย ศกึษาโครงสรา้งของประโยคเพือ่ให้เขา้ใจความหมายของประโยค
ในโครงสรา้งรปูแบบตา่ง ๆ ฝึกการอา่นบทความงานวจิยัและตำราในสาขาทีเ่กีย่วขอ้งศกึษาและฝกึการ
เขียนภาษาอังกฤษเบ้ืองต้น เน้นการเขียนประโยค การรวมและลดรูปประโยค และการเขียนข้อความในรูปแบบ
ย่อหนา้ การพดูและการฟงัภาษาองักฤษในหวัข้อท่ีเกีย่วข้องกบัคอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยสีารสนเทศ

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

สร้างเสริมความรู้พ้ืนฐานด้านไวยากรณท่ี์จำเป็นสำหรับการพัฒนาทักษะการอ่าน เช่น การศึกษา
ประเภทของประโยค การหาแกนหลักและส่วนขยายของประโยค เพ่ือนำไปสู่การเรียนรู้ และพัฒนาทักษะ
การอ่านเพ่ือจับใจความสำคญั เพ่ือหาข้อสรุป การตีความประโยค การเดาความหมายของศพัท์จากบริบท
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การอ่านแบบข้ามเพื่อหาข้อมูลเฉพาะ  การหาความสัมพันธ์ของประโยคและย่อหน้าในงานเขียน
และการอา่นเชงิวิเคราะห์

ภส.4002  การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ               3 หนว่ยกติ
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 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการเพ่ือปรับปรุง
ความสามารถในการใชภ้าษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร  ด้วยการสอนและฝึกในลักษณะเฉพาะบคุคล

คส.5003  ระบบฐานขอ้มูล 3  หนว่ยกิต
CI 5003  Database Systems

ตัวแบบและสถาปัตยกรรมข้อมูล ตัวแบบความสัมพันธ์ของเอนทิตี  วิธีการเข้าถึงฐานข้อมูล
แคลลูลัสและพีชคณิตเชิงความสัมพันธ์ การสลายสู่รูปแบบปกติ  ภาษาสอบถาม  การประมวลผล
พร้อมกัน  การคืนสภาพ  ความมั่นคง บูรณภาพของข้อมูล  โครงสร้างและแนวความคิดของระบบ
จัดการฐานข้อมูลประเภทต่าง ๆ   และการประเมินการทำงานของระบบฐานขอ้มูล

บุพวิชา: สป.4006 โครงสร้างข้อมูลและข้ันตอนวิธี  หรือได้รับอนุญาตจากผู้สอน

คส.6001  เทคโนโลยกีารพฒันาซอฟตแ์วร์ 3  หน่วยกิต
CI 6001  Software Development Technology

พื้นฐานและหลักการในการพัฒนาซอฟต์แวร์  เทคโนโลยีที ่ใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์
แบบตา่ง ๆ  ภาษาเอก็ซเ์อม็แอล และภาษาอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัภาษาเอก็ซเ์อม็แอล การพฒันาโปรแกรม
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สำหรับการอ่านภาษาเอ็กซ์เอ็มแอล การพัฒนาโปรแกรมติดต่อกับซอฟต์แวร์แบบลูกข่ายกับแม่ข่าย
ในรปูแบบตา่งๆ  การพฒันาซอฟตแ์วร์สำหรบัเวบ็โดยใช ้Java Script, Java Servlet, Java Server Page,
Java Server Faces และ AJAX

บุพวิชา: สป.4002 การโปรแกรมเชิงวัตถุด้วยภาษาจาวา  หรือได้รับอนุญาตจากผู้สอน

คส.6002  สถาปัตยกรรมซอฟตแ์วร์ 3  หนว่ยกิต
CI 6002  Software Architecture

สถาปตัยกรรมซอฟตแ์วร์แบบรวมศนูย์  สถาปตัยกรรมซอฟตแ์วร์แบบกระจาย สถาปตัยกรรม
ซอฟต์แวร์แบบลูกข่าย/แม่ข่าย  สถาปัตยกรรมเชิงข้อความ  ตัวกลางแบบเมสเซจ  สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์
เชิงบริการ  สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์เชิงคอมโพเนนท์  การเชื่อมต่อโปรแกรมประยุกต์ในองค์การ
 สถาปัตยกรรมโครงสร้างพ้ืนฐาน  การออกแบบโครงสร้างพ้ืนฐาน สำหรับระบบท่ีต้องการความเช่ือม่ันสูง
                   บุพวิชา: คส.6001 เทคโนโลยกีารพัฒนาซอฟตแ์วร์  หรือได้รับอนุญาตจากผูส้อน

คส.6003  วิศวกรรมซอฟตแ์วร์ 3  หนว่ยกิต
CI 6003  Software Engineering

กระบวนการพฒันาซอฟตแ์วรแ์บบตา่งๆ  การกำหนดขอบเขตและทรพัยากรทีใ่ชใ้นโครงการ
ซอฟต์แวร์  การรวบรวมความต้องการของระบบ การสร้างแบบจำลองของความต้องการของระบบ
การวิเคราะห์ความต้องการ  การออกแบบสถาปัตยกรรม การออกแบบข้อมูลและโครงสร้าง
การออกแบบตัวประสาน  การพัฒนาซอฟต์แวร์ กรอบการพัฒนา การทดสอบซอฟต์แวร์ มาตรฐาน
คุณภาพของซอฟต์แวร์ มาตรวัดและตัวชี ้วัดคุณภาพของซอฟต์แวร์ การจัดการคอนฟิกกูเรชัน
กฎหมายด้านซอฟต์แวร์ ลิขสิทธิ์และสิทธิบัตรด้านซอฟต์แวร์  จริยธรรมและคุณธรรมในการทำงาน
และประกอบการด้านซอฟต์แวร์

บุพวิชา: สป.4002 การโปรแกรมเชิงวัตถุด้วยภาษาจาวา  หรือได้รับอนุญาตจากผู้สอน

คส.6004  การวิเคราะห์และการออกแบบเชงิวัตถุ 3  หนว่ยกิต
CI 6004  Object  Oriented Analysis and Design

แนวคิดเชิงวัตถุ กระบวนการเชิงวัตถุ ภาษาสำหรับสร้างตัวแบบเชิงวัตถุ ภาษาสำหรับสร้างตัวแบบ
ยูเอม็แอล การเกบ็ความตอ้งการ การวเิคราะหแ์ละการออกแบบระบบ การออกแบบเชงิวตัถ ุ   แบบอยา่ง
สำหรับการออกแบบ

บุพวิชา: คส.5003 ระบบฐานข้อมูล  หรือได้รับอนุญาตจากผู้สอน
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คส.7001  การประกันคุณภาพซอฟตแ์วร์ 3  หนว่ยกิต
CI 7001  Software Quality Assurance

คุณภาพของซอฟตแ์วร ์  กรอบความคดิและคา่นยิมของคณุภาพของซอฟตแ์วร์  ปัจจยัของงาน
ท่ีมีคุณภาพรวมถึงการใช้ประโยชน์  ความน่าเช่ือถือ ความปลอดภัย  ความคุ้มครองป้องกันภัย ความยากง่าย
ในการบำรงุรกัษา  ความยดืหยุน่  ประสทิธภิาพ  มาตรฐาน คณุภาพของซอฟตแ์วร ์  กระบวนการเพือ่
คณุภาพของซอฟตแ์วร ์ ตน้แบบและมาตรวดั   ตน้แบบความสมบรูณท์างความสามารถของซอฟตแ์วร์
และการรับประกันผลิตภัณฑ์  ต้นแบบผลิตภัณฑ์คุณภาพ  การจัดการด้านจริยธรรมและคุณธรรม
ในกระบวนการประกนัคุณภาพซอฟต์แวร์

บุพวิชา: คส.6003 วิศวกรรมซอฟต์แวร์    หรือได้รับอนุญาตจากผู้สอน

คส.7002  การทดสอบซอฟตแ์วร์        3  หนว่ยกิต
CI 7002  Software Testing

การทดสอบและการยนืยันซอฟตแ์วร์ การวจิารณ ์การทดลองใช ้และการตรวจสอบซอฟตแ์วร์
การทดสอบซอฟต์แวร์  การทดสอบส่วนประกอบย่อย การทดสอบเบ็ดเสร็จการทดสอบระบบ
และการยอมรบั  การทดสอบปจัจัยทางคุณภาพในหลายดา้น  การทดสอบและการประเมนิผลการส่ือสาร
ระหว่างคอมพิวเตอร์และผู้ใช้  การวิเคราะห์และการรายงานปัญหา  การวิเคราะห์ข้อผิดพลาด
การติดตามปัญหา การจัดการด้านจริยธรรมและคุณธรรมในกระบวนการทดสอบซอฟตแ์วร์

บุพวิชา: คส.6003 วิศวกรรมซอฟต์แวร์    หรือได้รับอนุญาตจากผู้สอน

คส.7003  การจดัการความเปลีย่นแปลงของซอฟตแ์วร์ 3  หนว่ยกิต
CI 7003  Software Change Management

หลักการในการจัดการความเปลี่ยนแปลงของซอฟต์แวร์  หลักการควบคุมการแก้ไขเอกสาร
และโปรแกรม  กระบวนการเชค็อนิและเชค็เอาทเ์อกสารหรอืโปรแกรมการควบคมุ  การแกไ้ขเอกสาร
และโปรแกรมสำหรบัการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบคู่ขนานกระบวนการควบคมุการเปล่ียนแปลงซอฟต์แวร์
การตดิตามผลและการตรวจสอบการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้กบัซอฟตแ์วร ์มาตรฐาน ทีใ่ชใ้นการควบคมุ
การเปล่ียนแปลงซอฟต์แวร์

บุพวิชา: คส.6003 วิศวกรรมซอฟต์แวร์    หรือได้รับอนุญาตจากผู้สอน

คส.7004  ระบบความมัน่คงซอฟตแ์วร์        3  หนว่ยกิต
CI 7004  Software Security Systems

หลักการเบือ้งตน้เกีย่วกบัความมัน่คงของระบบคอมพวิเตอร ์ เครอืขา่ย และระบบ   สารสนเทศ
ยุทธศาสตร์การโจมตี สถาปัตยกรรมความมั่นคง  กำแพงป้องกันภัย   รหัสลับทั้งแบบกุญแจสมมาตร
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และกุญแจอสมมาตร การพิสูจน์ตัวจริง  ลายเซ็นดิจิตอลโครงสร้างพื้นฐานของระบบกุญแจสาธารณะ
การพัฒนาโปรแกรมเช่ือมต่อกับระบบความม่ันคงและระบบตรวจสอบผูใ้ช้งานแบบคร้ังเดียว

บุพวิชา: คส.6003 วิศวกรรมซอฟต์แวร์    หรือได้รับอนุญาตจากผู้สอน

คส.7005  มาตรวัดคุณภาพของซอฟตแ์วร์ 3  หนว่ยกิต
CI 7005  Software Quality  Measurement

ทฤษฎีเก่ียวกับมาตรวัดคุณภาพของซอฟต์แวร์  ตัวแบบคุณภาพซอฟต์แวร์  คุณสมบัติ   ซอฟต์แวร์
ทีม่คีณุภาพ   การจดัการดา้นคณุภาพ  มาตรวดัคณุภาพในมติติา่ง ๆ    กระบวนการทดสอบและการยนืยนั
คุณภาพ  มาตรวัดคุณภาพสำหรับซอฟต์แวร์ที่มีความซับซ้อนและมาตรวัดคุณภาพของซอฟต์แวร์ที่
พัฒนาด้วยหลักการเชิงวัตถุ

บุพวิชา: คส.6003 วิศวกรรมซอฟต์แวร์    หรือได้รับอนุญาตจากผู้สอน

คส.7006  การออกแบบและพฒันาซอฟตแ์วร์สำหรับอุปกรณ์เคล่ือนท่ี 3  หนว่ยกิต
CI 7006  Mobile Application Design and Development

อุปกรณ์เคล่ือนท่ีสามจี โปรโตคอลส่ือสารของอุปกรณ์เคล่ือนท่ีมาตรฐานของซิมและสมาร์ทการ์ด
หลกัการของการรบัสง่ขอ้ความเอสเอม็เอส  ความมัน่คงของ  ขอ้ความเอสเอม็เอส  ไมโครบราวเซอร์
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ด้วยเจทูเอ็มอี  และดอตเน็ตคอมแพคเฟรมเวิกส์ การรักษาความมั่นคง
ในการทำธุรกรรมอิเลคโทรนิกส์ผ่านอุปกรณ์เคล่ือนท่ีการติดต่อไร้สายแบบบลูทูธ

บุพวิชา: สป.4002 การโปรแกรมเชิงวัตถุด้วยภาษาจาวา  หรือได้รับอนุญาตจากผู้สอน

คส.7007  การออกแบบและพฒันาซอฟตแ์วร์สำหรับอุปกรณ์สมองกลฝังตัว 3  หนว่ยกิต
CI 7007  Embedded Application Design and Development

การพัฒนาและออกแบบระบบงานฝังตัว เทคนิคการเขียนโปรแกรมแบบฝังตัว กรณีศึกษา
ระบบฝังตัวแบบเวลาจริง การติดต่อประสานกับอุปกรณ์ภายนอก การจำลอง  ขบวนการกายภาพ
บุพวิชา: สป.4002 การโปรแกรมเชิงวัตถุด้วยภาษาจาวา  หรือได้รับอนุญาตจากผู้สอน

คส.7008  การออกแบบและพฒันาซอฟต์แวร์แอนิเมช่ันและเกมส์ 3  หนว่ยกิต
CI 7008  Games and Animation Software Design and Development

การออกแบบกราฟฟิกเบื้องต้น  ภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ  การเขียนบทและนำเสนอเรื ่อง
ด้วยภาพเบื้องต้น คอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น  การจัดองค์ประกอบ  การวางมุมกล้อง เทคนิคการลงสี
ทา่ทางการเคลือ่นไหว  หลักและโครงสรา้งของการทำภาพยนตร ์ การตดัตอ่ภาพยนตร ์ ปญัญาประดษิฐ์
ในแอนเิมช่ันและเกมส์

บุพวิชา: สป.4002 การโปรแกรมเชิงวัตถุด้วยภาษาจาวา   หรือได้รับอนุญาตจากผู้สอน
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คส.7009  การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบสารสนเทศภมิูศาสตร์ 3  หนว่ยกิต
CI 7009  Geographic Information System Software Design and Development

ปรชัญาและแนวคดิสำหรบัการออกแบบและพฒันาระบบสารสนเทศภมูศิาสตร ์    เทคโนโลยี
สำหรับระบบสารสนเทศภมิูศาสตร์ เช่นระบบระบพิุกัดบนพ้ืนโลก (GPS)  การพัฒนาโปรแกรมเชือ่มต่อ
กับแผนท่ี การออกแบบระบบสารสนเทศภมิูศาสตร์และ    การนำไปประยกุต์ใช้ในองค์กร

บุพวิชา: คส.6001 เทคโนโลยีการพัฒนาซอฟต์แวร์ หรือได้รับอนุญาตจากผู้สอน

คส.7010  การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมต่อประสานกับมนุษย์  3  หนว่ยกิต
CI 7010  Human Computer Interaction Design and Development

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ ขีดความสามารถของมนษุย์ เทคโนโลยี โปรแกรมต่อ
ประสานกบัมนุษย์ วิธีการออกแบบ และวิธีการประเมนิผล เคร่ืองมือ   สำหรับออกแบบและพฒันา วิธีวัด
และประเมินผลคุณภาพของโปรแกรมต่อประสานกับมนุษย์  ปรัชญาสำหรับการออกแบบโปรแกรม
ต่อประสานกบัมนุษย์  ปัญหาและวธีิการออกแบบใหเ้หมาะสมสำหรบัผู้ใช้  เทคนคิการออกแบบหนา้จอ
เพ่ือรับข้อมูลจากผู้ใช้   การออกแบบรายงานแบบสถิติและแบบพลวัต  เทคโนโลยีท่ีใช้ในการพัฒนาโปรแกรม
ต่อประสานกับมนุษย์

บุพวิชา: สป.4002 การโปรแกรมเชิงวัตถุด้วยภาษาจาวา  หรือได้รับอนุญาตจากผู้สอน

คส.7011  การออกแบบและพฒันาซอฟต์แวร์สำหรับค่ายไมโครซอฟต์ 3  หนว่ยกิต
CI 7011  Microsoft  Studio for Design and Development

สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ไมโครซอฟต์ดอตเน็ต  การออกแบบซอฟต์แวร์เชิงบริการโดย
ใช้เว็บเซอร์วิส  เทคโนโลยีเอดีโอดอตเน็ต (ADO.NET) เทคโนโลยีเอเอสพีดอตเน็ต (ASP.NET)
การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงองค์ประกอบโดยใชด้อตเน็ตรีโมทติง (Net    Remoting) เทคโนโลยีซิลเวอร์ไลท์
(Silver Light) และภาษาเอ็กซ์เอเอ็มแอล (XAML)

บุพวิชา: คส.6001 เทคโนโลยีการพัฒนาซอฟต์แวร์  หรือได้รับอนุญาตจากผู้สอน

คส.7012  ปัญญาประดิษฐ์สำหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3  หนว่ยกิต
CI 7012  Artificial Intelligence for Software Engineering

การค้นหาคำตอบ  การแทนความรู้ การตัดสินใจโดยใช้ทฤษฎีเกม  ตรรกะ ความน่าจะเป็น
และความไมแ่นน่อน ตน้ไมก้ารตดัสนิใจ ปญัหาแบบสอดคลอ้งกบัเงือ่นไขบงัคบั      เครอืขา่ยประสาท
การประมวลภาษาธรรมชาต ิโปรแกรมคน้หาบนเวบ็ การประยกุตใ์ช ้      สำหรบัวศิวกรรมซอฟตแ์วร์
การสร้างนวัตกรรมวิศวกรรมซอฟต์แวร์

บุพวิชา: สป.4006 โครงสร้างข้อมูลและข้ันตอนวิธี หรือได้รับอนุญาตจากผู้สอน
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คส.7020  ระบบสารสนเทศองคก์าร 3  หนว่ยกิต
CI 7020  Enterprise Information Systems

ลักษณะของระบบสารสนเทศขององค์การที่บูรณาการระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
ในการดำเนินกิจการ ระบบสารสนเทศอีไอเอส  บทบาทของอีไอเอสในองค์การ    การนำระบบการ
วางแผนทรัพยากรองค์การหรืออีอาร์พี มาประยุกต์ใช้  ฟังก์ชันต่าง ๆ  ท่ีอีอาร์พีมีให้ในการแก้ไขปัญหาธุรกิจ
การพฒันาและการนำออีารพี์มาใชใ้หเ้หมาะสม    กบัองคก์าร  ปญัหาทีพ่บเปน็ประจำในการนำออีารพี์
มาใช้และวิธีการแก้ไข  รวมท้ัง    แนวโน้มในอนาคต

คส.7021  การจัดการธุรกิจ 3  หนว่ยกิต
CI 7021  Business Management

หลักการและกระบวนการทางการบญัชี  การเงนิสำหรบัองคก์รธรุกจิ  นิยามและคำจำกดัความ
ที่สำคัญทางการเงิน  สถาบันการเงิน  แหล่งเงินทุน  ต้นทุน  การลงทุน  การวัดผล  การเงิน
อัตราส่วนทางการเงนิ  มูลค่าหุ้น  การบริหารสินค้าคงคลงั  ศูนย์กระจายสนิค้า  และคลังสินค้า  การขนสง่
แนวทางการจัดการสินค้าคงคลังในธุรกิจโลจิสติกส์

คส.7201  ระบบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 3  หนว่ยกิต
CI 7201  E-Business Systems

ลักษณะของการทำธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคและตัวแบบในการทำธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
บทบาทของระบบสารสนเทศในการทำธรุกิจอิเล็กทรอนิกส์  คุณลักษณะของระบบ    สารสนเทศสำหรบั
การทำธรุกจิอเิลก็ทรอนกิส ์  การนำเทคโนโลยเีวบ็มาประยกุตใ์ช ้     เครอืขา่ยคอมพวิเตอรท์ีเ่หมาะสม
โปรแกรมสำเร็จรูปท่ีใช้ในการพัฒนา  การบูรณาการ   เข้ากับระบบอีอาร์พี รวมท้ังประเด็นต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวข้อง
และแนวโน้มของการทำธรุกิจ     อิเล็กทรอนิกส์

บุพวิชา: คส.5002 ระบบสารสนเทศองคก์ารและการจัดการ  หรือได้รับอนุญาตจากผู้สอน

คส.7202  ระบบสารสนเทศทางการบญัชี 3  หนว่ยกิต
CI 7202  Accounting Information Systems

หลักการและกระบวนการทางการบญัชีการเงิน และบัญชีต้นทุน บัญชีแยกประเภท  บัญชีลูกหน้ี
บัญชีเจ้าหน้ี สินทรัพย์ถาวร การพัฒนาผังบัญชี การรวมยอดบัญชี การ  กระทบยอดแบบเชือ่มตรงลักษณะ
ส่วนประกอบและกระบวนการของระบบ    สารสนเทศทางการบญัชี หลักการออกแบบระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชี ผลกระทบ    ต่อองค์การอันเน่ืองจากระบบสารสนเทศทางการบญัชี

บุพวิชา: คส.5003 ระบบฐานข้อมูล  หรือได้รับอนุญาตจากผู้สอน
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คส.7203  การบริหารโครงการเทคโนโลยสีารสนเทศ         3  หนว่ยกิต
CI 7203  Information Technology Project Management

ลักษณะของโครงการเทคโนโลยสีารสนเทศ การกำหนดแนวความคดิและการรเิริม่    โครงการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ โครงรูปการวางแผนโครงการ การบริหารโครงการด้าน    บุคคลการบริหารโครงการ
การบริหารความเสี่ยงในโครงการ การติดตามและรายงาน    โครงการ การบริหารคุณภาพโครงการ
การบริหารการเปล่ียนแปลงในองคก์าร และนำ    โครงการไปสูก่ารปฏิบัติและการประเมนิผล

บุพวิชา: คส.6016 การพัฒนาระบบสารสนเทศ  หรือได้รับอนุญาตจากผู้สอน

คส.7204  การวางแผนเชงิยุทธศาสตรร์ะบบสารสนเทศ 3  หนว่ยกิต
CI 7204  Strategic Planning of Information Systems

ยุทธศาสตร์ขององค์การและเทคโนโลยีสารสนเทศ  แผนเชิงยุทธศาสตร์ วัฏฏะการ วางแผน
องค์ประกอบของแผนเชิงยุทธศาสตร์ แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศ     ยอดรวม ส่วนชุดคำสั่ง
การวางแผนขีดความสามารถ  การวางแผนโครงสรา้งพ้ืนฐาน การวางแผนทรัพยากรบุคคลเพ่ือการพัฒนา
 การนำไปใช้ การติดตามและการประเมนิผลระบบสารสนเทศ

บุพวิชา: คส.5002 ระบบสารสนเทศองคก์ารและการจัดการ  หรือได้รับอนุญาตจากผู้สอน

คส.7205  ระบบสารสนเทศเชงิยุทธศาสตร์ 3  หนว่ยกิต
CI 7205  Strategic Information Systems

ศึกษาประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับความสัมพันธ์กับแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ  การรวมเทคโนโลยีสารสนเทศ
กับธุรกิจ  การบริหารสารสนเทศ  การวางแผนสารสนเทศ  การใช้เชิงกลยุทธ์ของระบบสารสนเทศในองค์กร
ระดับสูง การใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ    เพื่อได้เปรียบเชิงการแข่งขัน  การออกแบบ
กระบวนการทางธุรกิจ การจัดการการ    เปลี่ยนแปลง การลงทุนและการประเมินระบบสารสนเทศ
เชิงกลยุทธ์  วิธีการประเมิน   คุณค่าทางธุรกิจของโครงการระบบสารสนเทศ

คส.7206  นวัตกรรมกระบวนการ 3 หนว่ยกิต
CI 7206  Process Innovation

แนวความคิดต่าง ๆ  เก่ียวกับนวัตกรรมกระบวนการ วิธีการแสดงกระบวนการการเลือกกระบวนการ
สำหรับนวัตกรรม วิสัยทัศน์เกี่ยวกับกระบวนการ การออกแบบกระบวนการและการนำกระบวนการ
ใหม่ประยุกต์ในองค์การ นวัตกรรมกระบวนการกบัการจัดการการเปล่ียนแปลงในองค์การและกรณีศึกษา
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คส.8011  ค่ายฝึกวิเคราะห์และออกแบบซอฟตแ์วร์ 1                                              3  หน่วยกิต
CI 8011  Analysis and Design Software Engineering I

วิชานี้มีจุดมุ่งหมายให้นักศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการประยุกต์วิชาทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์
และวิชาที่เกี่ยวข้องในองค์การทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  นักศึกษาจะต้องฝึก  วิเคราะห์และออกแบบ
ซอฟต์แวร์  โดยจะมุ่งเน้นการเก็บรวบรวมข้อมูล  ความต้องการและข้อกำหนดคุณสมบัติซอฟต์แวร์
จากผู้ใช้  เพ่ือมาสร้างต้นแบบความตอ้งการของระบบ  โดยจะนำปญัหาต่างๆ เข้ามาสัมมนาร่วมกันเพ่ือหา
แนวทางการวิเคราะห์และออกแบบที่เหมาะสม (รายละเอียดการจัดการเรียนการสอนอยู่ในภาคผนวก)

คส.8012  ค่ายฝึกวิเคราะห์และออกแบบซอฟตแ์วร์ 2                                              3  หน่วยกิต
CI 8012  Analysis and Design Software Engineering II

วิชานี้มีจุดมุ่งหมายให้นักศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการประยุกต์วิชาทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์
และวิชาที่เกี่ยวข้องในองค์การทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  นักศึกษาจะต้องฝึกวิเคราะห์และออกแบบ
ซอฟต์แวร์  โดยจะมุ่งเน้นการวิเคราะห์และออกแบบซอฟต์แวร์  รวมถึงการสร้างสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์
ให้เหมาะสมกับการนำไปประยุกต์ใช้  โดยจะนำปัญหาต่างๆ เข้ามาสัมมนาร่วมกันเพื่อหาแนวทาง
การวิเคราะห์และออกแบบท่ีเหมาะสม  (รายละเอียดการจัดการเรียนการสอนอยู่ในภาคผนวก)

คส.8811-8819  การศึกษาเฉพาะเร่ืองทางวิศวกรรมซอฟตแ์วร์     3  หนว่ยกิต
CI 8811-8819  Selected Topics in Software Engineering

การศึกษาในหัวข้อท่ีแตกต่างไปจากวิชาท่ีเปิดสอนตามปกติ ซ่ึงคณะฯ กำหนดข้ึนตามความเหมาะสม

คส.9000  การคน้ควา้อสิระ 6  หนว่ยกิต
CI 9000  Independent  Study    (ค่ายฝกึพฒันาและทดสอบซอฟตแ์วร)์

นักศึกษาเลือกหัวข้อที่จะศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้
รับผิดชอบวิชา  และนกัศึกษาตอ้งทำภาคนพินธ์  วิชาน้ีเป็นค่ายฝึกพัฒนา และทดสอบซอฟตแ์วร์เป็นวิชา
ปฏิบัติและการค้นคว้าอิสระ  โดยจะมุ่งเน้นการพัฒนา  ซอฟต์แวร์ให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่ได้จาก
วิชาค่ายฝึกวิเคราะหแ์ละออกแบบซอฟตแ์วร์  ซ่ึงรวมถึงการทดสอบซอฟตแ์วร์  และการประกนัคุณภาพ
ซอฟต์แวร์ให้ได้มาตรฐาน (รายละเอียดการจัดการเรียนการสอนอยู่ในภาคผนวก)

คส.9004  วทิยานพินธ์ 12  หนว่ยกิต
CI 9004  Thesis

นักศึกษาต้องทำการคน้คว้าวิจัยในหัวข้อท่ีนักศึกษาสนใจภายใตค้ำปรึกษาของอาจารยท่ี์ปรึกษา
อย่างใกล้ชิด  อาจรวมถึงการศึกษารายวิชาภาคทฤษฎีตามท่ีอาจารย์  ท่ีปรึกษาเห็นสมควร  ท้ังน้ี  จะต้องมีการ
นำเสนอหัวข้อ  รายงานความกา้วหน้า  และสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
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หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการบรหิารการพฒันาสงัคม
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551)

1. ช่ือหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม
Master of Arts Program in Social Development Administration

2. ช่ือปริญญา
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการพัฒนาสังคม)
ศศ.ม. (การบริหารการพัฒนาสังคม)
Master of Arts (Social Development Administration)
M.A. (Social Development Administration)

3. หน่วยงานทีรั่บผิดชอบ
คณะพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

4. ปรัชญาของหลักสูตร
หลักสูตรพัฒนาสังคมได้รับการอนุมัติให้เปิดสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2526 เพื่อผลิตบัณฑิต

ท่ีมีความสามารถในการทำวจัิยและมีความรู้ในเชิงสหสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์ โดยให้สามารถวิเคราะห์
วางแผนและดำเนนิการแก้ปัญหาและพัฒนางานทีรั่บผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
รวมท้ังสร้างผลลัพธ์ท่ีพึงประสงคแ์ก่หน่วยงานท่ีตนเองสังกัดและสังคมโดยรวม    หลักสูตรพัฒนาสังคม
ไดรั้บการปรบัปรงุครัง้แรก พ.ศ. 2533  ครัง้ที ่2 พ.ศ.2542  และครัง้ที ่3 พ.ศ. 2545  เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบั
สภาพปัญหาความต้องการและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในขณะนั้น    จากความเป็นจริงที่ว่าสังคม
มีพลวัตตลอดเวลา และระยะเวลาท่ีผ่านมาสภาพทางสังคมในทุกมิติได้เปล่ียนแปลงไปจากเดิมเป็นอย่างมาก
มลัีกษณะทีซ่ับซอ้นมากขึน้  มปีญัหาและความตอ้งการทางสงัคมใหม่ๆ เกดิขึน้เปน็จำนวนมากมกีารนำ
วิทยาการใหม่ๆมาใช้มากข้ึนมีการกระจายอำนาจสูท้่องถ่ินและมีการขับเคล่ือนสังคมให้เป็นสังคมท่ีมีฐาน
แห่งความรู้และภูมิปัญญาด้วยเงื่อนไขดังกล่าวคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมได้พิจารณาแล้วเห็น
ควรว่าควรมีการปรับปรุงหลักสูตรพัฒนาสังคมท้ังในด้านภาพลักษณ์ ช่ือหลักสูตร โครงสร้าง และด้านเน้ือหา
เพื่อให้มีความกระชับ ครอบคลุม และทันสมัย สามารถตอบสนองความต้องการในการปฏิบัติงาน
ของกลุ่มเป้าหมาย และการพัฒนาสังคมในภาพรวม
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5. วัตถปุระสงค์
1) เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตสาขาการบริหารการพัฒนาสังคม  ท่ีมีความรู้ ความเข้าใจในเน้ือหาสหสาขา

วิชาหลักทางสงัคมศาสตร ์และมทัีกษะและความสามารถในการวเิคราะห ์วิจัย กำหนดนโยบาย วางแผน
และบริหาร เพื่อการพัฒนาสังคม รวมทั้งมีจิตสำนึกแห่งการแสวงหาความรู้และเรียนรู้ด้วยตนเอง
อย่างต่อเน่ืองเพ่ือพัฒนาภูมิปัญญาภายหลังจบหลักสูตร

2) เพ่ือสนองตอบความตอ้งการบุคลากรท่ีมีคุณภาพของหนว่ยงานท้ังภาครัฐ เอกชน และองค์กร
สาธารณประโยชน์

3) เพ่ือส่งเสริมการสร้างชุมชนและเครือข่ายทางวิชาการท่ีเข้มแข็งโดยประสานร่วมมือกับนักวิชาการ
และผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาต่างๆทั้งภายในและภายนอกสถาบันฯ ดำเนินการจัดการศึกษา แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

6. คุณสมบติัผู้เข้าศึกษา
(1) สำเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตร ีสาขาใดสาขาหนึง่ จากสถาบนัการศกึษาของรฐับาล หรือ

เอกชน ท้ังในประเทศและตา่งประเทศ ซ่ึงสำนักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษารับรองวิทยฐานะ
(2) การมีประสบการณ์การทำงาน ให้เป็นไปตามประกาศของสถาบนั

7. หลักสูตร
7.1 จำนวนหนว่ยกิต  โดยกำหนดจำนวนหนว่ยกิตรวมของหลักสูตร จำนวน 39 หน่วยกิต
7.2 โครงสร้างหลักสูตร โดยแบ่งแผนการศกึษาออกเปน็ 2 แผน คือ
                                                                             แผน ก2                                           แผน ข
                                                                      (ทำวิทยานิพนธ์)         (ศึกษาวชิาการคน้ควา้อิสระ)

             1) หมวดวชิาเสรมิพืน้ฐาน                                   12                                               12
                                                                      (ไม่นับหน่วยกิต)                  (ไมน่บัหนว่ยกติ)

             2) หมวดวชิาหลกั                                                   12                                               12
             3) หมวดวชิาเอก                                                   15                                               15
             4) หมวดวชิาเลอืก                                                     -                                                 9
             5) วิทยานพินธ์                                                   12                                                 -
             6) วิชาการคน้ควา้อสิระ                                     -                                                 3
             7) การสอบประมวลความรู้                                  สอบ                                              สอบ
             8) การสอบวทิยานพินธ์                                  สอบ                                                 -
             9) การสอบปากเปลา่                                     -                                              สอบ
                                 รวม                                          39 หนว่ยกติ                                        39 หนว่ยกติ
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7.3 รายช่ือวิชา
7.3.1 หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน*
1. สพ.4000  พ้ืนฐานสำหรบับัณฑิตศึกษา                                          3 หน่วยกิต
    (ND.4000 Foundation for Graduate Studies)
2. ภส. 4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา      3 หนว่ยกติ
    LC  4001 Reading Skills Development in English for Graduate Studies
3. ภส. 4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ      3 หนว่ยกติ
    LC  4002 Integrated English Language Skills Development
4. ภส. 4011 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ      3 หน่วยกติ

      สำหรับบัณฑิตศึกษา
    LC 4011  Remedial Reading Skills Development in English

      for Graduate Studies
5. ภส. 4012 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ      3 หนว่ยกติ
    LC 4012  Remedial Integrated English Language Skills Development
* การยกเวน้ไมต่อ้งเรยีนวชิาในหมวดนีใ้หเ้ปน็ไปตามเกณฑท์ีส่ถาบนักำหนดหรอืเปน็ไปตาม

ประกาศของสถาบัน

7.3.2  หมวดวชิาหลกั จำนวน 12 หนว่ยกติ ดงันี้
1. พค.6001  ระเบียบวิธีวิจัย                                                                                          3 หน่วยกิต
     (SD.6001 Research Methodology)
2. พค.6002  กระบวนทัศน์ และทฤษฎีสังคมกับการวิเคราะห์สังคมไทย                          3 หน่วยกิต
     (SD.6002 Social Paradigms and Theories for Thai Social Analysis)
3. พค.6003  แนวความคิดทฤษฎีทางพัฒนาสังคม                                                          3 หน่วยกิต
     (SD.6003 Social Development Concepts and Theories)
4. พค.6004  จิตวิทยาสังคมกับการพัฒนา                                                                          3 หน่วยกิต
     (SD.6004 Social Psychology and Development)

7.3.3  หมวดวิชาเอก จำนวน 15 หน่วยกิต มี 4 สาขาวชิาเอก ดังน้ี
1. วิชาเอกนโยบายและการวางแผนทางสงัคม
     (Social Policy and Planning)

1.1 พค.7001  แนวคิดพ้ืนฐานเก่ียวกับนโยบายและการวางแผนสงัคม          3 หนว่ยกติ
      (SD.7001 Introduction to Social Policy and Planning)
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1.2 พค.7002  การเมืองและระบบราชการกบัการกำหนดนโยบายสงัคม          3 หน่วยกิต
      (SD.7002 Political and Bureaucratic System in Social Policy Formulation)
1.3 พค.7003  การวางแผนกลยทุธ์                                                                          3 หนว่ยกติ
      (SD.7003 Strategic Planning)
1.4 พค.7004  การนำนโยบายไปปฏบัิติ                                                          3 หน่วยกิต
      (SD.7004 Policy Implementation)
1.5 พค.7005  การประเมินผลนโยบาย แผน และโครงการ                          3 หน่วยกิต
      (SD.7005 Policy, Plan and Project Evaluation)

2. วิชาเอกการจัดการการพฒันาสังคม
     (Social Development  Management)

2.1 พค.7006  กระบวนทัศน์และทฤษฎีองค์การทางสังคม          3 หนว่ยกติ
      (SD.7006 Social Organization Paradigms and Theories)
2.2 พค.7007  การจัดการการพัฒนาสังคม                                                          3 หน่วยกิต
      (SD.7007 Social Development Management)
2.3 พค.7008  การจัดการความรู้                                                                          3 หน่วยกิต
      (SD.7008 Knowledge Management)
2.4 พค.7009  ภาวะผู้นำและวัฒนธรรมองค์การทางสังคม                          3 หน่วยกิต
      (SD.7009 Leadership and Culture of Social Organization)
2.5 พค.7010  การจัดการโครงการพัฒนา                                                          3 หน่วยกิต
      (SD.7010 Development Project Management)

3. วิชาเอกการบริหารและพฒันาท้องถ่ิน
     (Local Administration Development)

3.1 พค.7011  นโยบายและการวางแผนพฒันาท้องถ่ิน                          3 หน่วยกิต
      (SD.7011 Local Development Policy and Planning )
3.2 พค.7012  การบริหารงานทอ้งถ่ิน                                                          3 หน่วยกิต
      (SD.7012 Local Administration)
3.3 พค.7013  การจัดการเชิงกลยุทธ์เพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน                          3 หน่วยกิต
      (SD.7013 Strategic Management for Local Development)
3.4 พค.7014  การจัดสวัสดิการสังคมของท้องถ่ิน                                          3 หน่วยกิต
      (SD.7014 Local Social Welfare Management)
3.5 พค.7015  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม                          3 หน่วยกิต
      (SD.7015 Natural Resources and Environmental Management)
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4. วิชาเอกการวิจัยและพัฒนาทางจติ-พฤติกรรมศาสตร์
    (Psycho - Behavioral Science Research and Development)

4.1 พค.7016  ทัศนคติ ค่านิยม และพฤติกรรมทางสังคม                          3 หน่วยกิต
      (SD.7016 Attitude, Values and Social Behaviors)
4.2 พค.7017  การวิจัยทางจิตวิทยาพัฒนาการเพ่ือการกำหนด                          3 หน่วยกิต

                                         นโยบายและการวางแผนพัฒนา
      (SD.7017 Research in Development Psychology for Policy

                                         Formulation and Plan Development)
4.3 พค.7018  เทคนิคการพัฒนากลุ่มงานและประสทิธิผลของกลุ่ม          3 หนว่ยกติ
      (SD.7018 Techniques for Work - Group Development and Effectiveness)

4.4 พค.7019  การวิจัยและพัฒนาบุคคลตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง    3 หน่วยกิต
      (SD.7019 Research and Development of Individual based on

                                         Principles of Sufficiency Economy)
4.5 พค.7020  การวิจัยและพัฒนาทางจิต - พฤติกรรมศาสตร์                          3 หน่วยกิต
     (SD 7020 Research and Development in Psycho-Behavioral Science)

7.3.4 หมวดวชิาเลือก มีดังนี้
1. พค.7031  การวิเคราะห์นโยบาย                                                                          3 หน่วยกิต
   (SD.7031 Policy Analysis)
2. พค.7032  นโยบายสังคมเชิงเปรียบเทียบ                                                          3 หน่วยกิต
   (SD.7032 Comparative Social Policies)
3. พค.7033  กลุ่มประชาสังคมและพรรคการเมอืงกับการพัฒนานโยบาย        3 หน่วยกิต
   (SD.7033 Civic Groups and Political Parties in Policy Development)
4. พค.7034  สัมมนานโยบายและการวางแผนทางสงัคม                          3 หน่วยกิต
   (SD.7034 Seminar in Social Policy and Planning)
5. พค.7035  การวิจัยนโยบาย                                                                          3 หน่วยกิต
   (SD.7035 Policy Research)
6. พค.7036  การจัดการความเส่ียงทางสังคม                                                          3 หน่วยกิต
   (SD.7036 Social Risk Management)
7. พค.7037  การจัดการความขัดแย้งทางสังคม                                          3 หน่วยกิต
   (SD.7037 Social Conflict Management)
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8. พค.7038  วัฒนธรรมองค์การขององค์การทางสังคม                          3 หน่วยกิต
   (SD.7038 Organization Culture of Social Organization)
9. พค.7039  องค์การเรียนรู้                                                                          3 หน่วยกิต
   (SD.7039 Learning Organization)
10. พค.7040  การจัดการเครือข่ายสังคม                                                          3 หน่วยกิต
     (SD.7040  Social Network Management)
11. พค.7041  การศึกษาชุมชน                                                                          3 หน่วยกิต
     (SD.7041  Community Studies)
12. พค.7042  การวิจัยสังคมและวัฒนธรรมท้องถ่ินเพ่ือการพัฒนา          3 หนว่ยกติ
     (SD.7042  Social and Local Culture Research for Development)
13. พค.7043  การพัฒนาชุมชนเมอืงและชุมชนชนบท                          3 หน่วยกิต
     (SD.7043  Urban and Rural Community Development)
14. พค.7044  จริยธรรมและกิจการบ้านเมืองท่ีดีในการบริหารงานท้องถ่ิน     3 หน่วยกิต
     (SD.7044  Ethics and Good Governance for Local Administration)
15. พค.7045  สัมมนาการพัฒนาระบบการบรหิารงานท้องถ่ิน                          3 หน่วยกิต
     (SD.7045  Seminar on Local Administration Development)
16. พค.7046  การส่ือสารเพ่ือการเปล่ียนแปลงทัศนคติและพฤติกรรม          3 หนว่ยกติ
     (SD.7046  Communication for Change of Attitudes and Behaviors
17. พค.7047  การวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย                          3 หน่วยกิต
     (SD.7047  Research and Development of Thai Behavioral System)
18. พค.7048  จิตพฤติกรรมศาสตร์กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต                          3 หน่วยกิต
     (SD.7048  Psycho-Behavioral Science and the Enhancement of Quality of Life)
19. พค.7049  จิตวิทยาส่ิงแวดล้อม                                                                          3 หน่วยกิต
     (SD.7049  Environmental Psychology)
20. พค.7050  สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาทางจิตพฤติกรรมศาสตร์  3 หน่วยกิต
     (SD.7050  Workshop in Research and Development in Psycho-Behavioral Science)
21. พค.7051  สัมมนาจริยธรรมพหุระดับการพัฒนาสังคม                          3 หน่วยกติ
     (SD.7051  Seminar in Multilevel - Morality and Social Development)
22. พค.7052  การสร้างมาตรวัดในการวิจัยทางสังคม                                          3 หน่วยกิต
     (SD.7052  Social Scale Construction in Social Research)
23. พค.7053  เทคโนโลยีเพ่ือการวิจัยทางสังคม                                          3 หน่วยกิต
     (SD.7053  Technology for Social Research)
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24. พค.7054  การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการวิจัยทางสังคม                          3 หน่วยกิต
     (SD.7054  Data Analysis for Social Research)
25. พค.7055  การประยุกต์เศรษฐกจิพอเพียงในการพฒันา                          3 หน่วยกิต
     (SD.7055  Sufficiency Economy Application to Development)
26. พค.8000  การศึกษาตามแนวแนะ                                                          3 หน่วยกิต

                                     (SD.8000  Directed Studies)
หมายเหตุ  “นอกจากน้ีให้นักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาในหมวดวิชาอ่ืนๆ ในหลักสูตร

หรือนอกหลักสูตรมาเป็นวิชาเลือกได้”
7.3.5 หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ

1. พค.9000  การค้นคว้าอิสระ                                                                          3 หน่วยกิต
   (SD.9000  Independent Study)

7.3.6 หมวดวิชาวิทยานิพนธ์
1. พค.9004  วิทยานิพนธ์                                                                                          3 หน่วยกิต
   (SD.9004  Thesis)

8. สาระสังเขปของวิชา
8.1 หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน (เป็นวิชาท่ีไม่นำมานับรวมแต้มเฉล่ีย)  ประกอบด้วย

สพ.4000  พ้ืนฐานสำหรบับัณฑิตศึกษา                                                         3 หน่วยกิต
ND.4000  Foundation for Graduate Studies

แนะนำการเมอืงและการปกครอง เศรษฐกจิไทย ธุรกิจไทย สังคมไทย  จริยธรรมของนกับริหาร
จรยิธรรมทางวชิาการ การพฒันาบคุลกิภาพ สุขภาพกาย สุขภาพจติ รัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย
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
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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

8.2 หมวดวิชาหลัก  มีจำนวน 4 วิชา รวม 12 หน่วยกิต ประกอบดว้ย
พค.6001 ระเบียบวิธีวิจัย                                                         3 หน่วยกิต
SD.6001 Research Methodology

ความหมาย สาระสำคัญและความสัมพันธ์ของศาสตร์ ปรัชญา หลักวิธีการทางวิทยาศาสตร์ แนวทาง
รูปแบบ กระบวนการ และขั้นตอนการวิจัยทางสังคม ได้แก่ การกำหนดประเด็นปัญหาการวิจัย
การสำรวจและทบทวนวรรณกรรม การกำหนดกรอบแนวคดิในการวจัิยประชากรและการเลอืกตัวอย่าง
การวัด เคร่ืองวัดและวิธีการเก็บข้อมูล การประมวลและวเิคราะห์ข้อมูล ท้ังในเชิงปริมาณและเชงิคุณภาพ
เพ่ือจัดเตรียมข้อเสนอเค้าโครงการวิจัย
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พค.6002 กระบวนทัศน์ และทฤษฎีสังคมกับการวิเคราะห์สังคมไทย                                         3 หน่วยกิต
SD 6002 Social Paradigm and Theories for Thai Social Analysis

แนวความคดิเกีย่วกับระบบสงัคม กระบวนทศัน์ และพัฒนาการของทฤษฎสัีงคมทีเ่ป็นรากฐาน
ของสำนักคิด และกลุ่มทฤษฎีทางสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งของสำนักคิดโครงสร้าง สำนักขัดแย้ง
รวมทั้งกลุ่มทฤษฎีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และวัฒนธรรม เพื่อให้เข้าใจถึงหลักการ วิธีการ
วิเคราะห์และการนำไปใชใ้นการวิเคราะห์ปัญาหาท่ีเป็นจริงของสังคมไทย

พค.6003 แนวความคดิทฤษฎทีางพฒันาสงัคม                                                         3 หน่วยกิต
SD.6003 Social Development Concepts and Theories

แนวความคิดทฤษฎีต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวกับสหสาขาวิชาในการพัฒนาสังคม กรอบความคิดรูปแบบต่าง ๆ
ของการพัฒนาสังคม รวมทั้งแนวความคิดและวิวัฒนาการเกี่ยวกับนโยบายสังคม และกระบวนการ
วิธีการพัฒนาสังคม

พค.6004 จิตวิทยาสังคมกับการพัฒนา                                                         3 หน่วยกิต
SD.6004 Social Psychology and Development

แนวคดิทฤษฎ ีและผลงานวจัิยทางจติวิทยาสงัคม ท่ีนำไปประยกุตกั์บงานพฒันาสงัคม โดยเนน้
เร่ืองพฤติกรรมทางสังคมและกระบวนการต่าง ๆ ของกลุ่ม การแสวงหาแนวทางการพฒันาบุคคลและกลุ่ม
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลในการทำงานและคณุภาพชีวิต

8.3 หมวดวิชาเอก มี 4 สาขา ๆ  ละ 5 วิชา ๆ  3 หน่วยกิต รวม 15 หน่วยกิต ดังต่อไปนี้
       1) วิชาเอกนโยบายและการวางแผนทางสงัคม

                           (Social Policy and Planning) ประกอบดว้ย
พค7001แนวคดิพืน้ฐานเกีย่วกับนโยบายและการวางแผนสงัคม                         3 หน่วยกิต
SD.7001 Introduction to Social Policy and Planning

แนวคิด ประเภท องค์ประกอบของนโยบายและการวางแผนความสมัพันธ์ระหว่างนโยบาย แผน
และโครงการ แนวคิด ขอบเขตและวิธีการศึกษานโยบายสาธารณะกระบวนการนโยบาย การกำหนด
และวิเคราะห์นโยบาย ต้ังแต่การเกิดปัญหา การยกระดับปัญหาข้ึนเป็นปัญหาเชิงนโยบาย  การกำหนดนโยบาย
การนำนโยบายไปปฏิบัติ การแปลงนโยบายไปสู่แผนและโครงการ การศึกษาผลกระทบและการประเมินผล
นโยบาย
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พค.7002 การเมือง และระบบราชการกับการกำหนดนโยบายสงัคม                                         3 หน่วยกิต
SD.7002 Political and Bureaucratic System in Social Policy Formulation

ความหมายของการกำหนดนโยบาย ผู้มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายทัง้ภายในและภายนอก
ระบบการเมอืง ขัน้ตอน กระบวนการกำหนด นโยบาย บทบาท และอทิธพิลของกลุม่ สถาบนัการเมอืง
และระบบราชการท่ีมีต่อการกำหนดนโยบายสาธารณะ  ตลอดจนการวิเคราะห์การกำหนดนโยบายโดยอาศัย
ตัวแบบท่ีเน้นกระบวนการและตัวแบบท่ีเน้นผลผลิตหรือปัจจัยนำออกของนโยบาย

พค.7003 การวางแผนกลยทุธ์                                                         3 หน่วยกิต
SD.7003 Strategic Planning

แนวคิดพ้ืนฐานและความสำคญัของการวางแผน ความหมายของการวางแผนกลยทุธ์ การกำหนด
วิสัยทัศน์และพันธกิจ การวิเคราะหส์ภาพแวดลอ้มขององคก์าร การกำหนดวตัถุประสงคร์ะยะยาว ระดับ
และชนิดของกลยุทธ์ การวิเคราะห์กลยุทธ์และทางเลือกกลยุทธ์ การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ การทบทวน
ประเมิน  และการควบคุมกลยุทธ์

พค.7004 การนำนโยบายไปปฏบัิติ                                                         3 หน่วยกิต
SD.7004 Policy Implementation

ความหมาย ขอบเขต การวัดความสำเร็จและความล้มเหลวของการนำนโยบายสาธารณะไปปฎบัิติ
ข้ันตอน ผู้เก่ียวข้องและตัวแบบในการวิเคราะห์การนำนโยบายสาธารณะไปปฏบัิติ ตลอดจนปัญหาต่าง ๆ
ท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการของการนำนโยบายสาธารณะไปปฏบัิติ

พค.7005 การประเมินผลนโยบาย แผน และโครงการ                                                         3 หน่วยกิต
SD.7005 Policy, Plan and Project Evaluation

ศึกษาแนวคิดเก่ียวกับการประเมินผล การวิจัย ประเมินผล นโยบาย แผน และโครงการ โดยมุ่งเน้น
ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาสังคม นโยบาย แผน และโครงการ ตลอดจนระเบียบวิธีการประเมินผล

       2) วิชาเอกการจดัการการพฒันาสงัคม
                            (Social Development Management) ประกอบดว้ย
พค.7006 กระบวนทัศน์และทฤษฎีองค์การทางสังคม                                                         3 หน่วยกิต
SD.7006 Social Organization Paradigms and Theories

ความหมาย พัฒนาการ กระบวนทัศน์ ประสิทธิผล โครงสร้าง สิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์
และเปา้ประสงค ์การตดัสนิใจ อำนาจและการเมอืง ความขดัแยง้ การควบคมุและอดุมการณ ์การเรยีนรู้
และการเปล่ียนแปลงองค์การทางสังคม และบทบาทขององคก์ารทางสังคมต่อการพัฒนา
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พค.7007 การจัดการการพัฒนาสังคม                                                         3 หน่วยกิต
SD.7007 Social Development Management

ความหมาย แนวคิดเก่ียวกับกระบวนการ การจัดการ ซ่ึงประกอบด้วย การวางแผน การกำหนด
เป้าหมาย การจดัองคก์าร การจดัการทรพัยากรมนษุย์ การนำและภาวะผูน้ำ การกำกบัติดตาม ควบคมุงาน
และการประเมินผลงาน

พค.7008 การจัดการความรู้                                                         3 หน่วยกิต
SD.7008 Knowledge Management

ความหมาย ความสำคญั ลักษณะและประเภทของความรู ้ระบบการจดัการความรู ้   การสรา้ง
การแสวงหา และการบันทึกความรู้ แนวทางการรวบรวมและการเปลี่ยนแปลงระหว่างความรู้ภายใน
และภายนอกตัวบุคคล การประมวลและสร้างระบบคลังความรู้ การทดสอบระบบและการพัฒนา
การถ่ายทอดความรู้ จริยธรรมและประเด็นทางกฎหมายเก่ียวกับความรู้

พค.7009 ภาวะผู้นำและวฒันธรรมองคก์ารทางสงัคม                                                         3 หน่วยกิต
SD.7009 Leadership and Culture of Social Organization

ความหมาย ความสำคญั แนวคิดและพัฒนาการของทฤษฎแีละระเบียบวิธีในการศึกษาภาวะผู้นำ
และวัฒนธรรมองค์การ ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำและวัฒนธรรมองค์การกับประสิทธิผล
ความพงึพอใจ การจดัการความขดัแยง้ และการมสีว่นรว่ม แนวทางและวธิกีารในการพฒันาภาวะผูน้ำ
และแนวทางในการเปลีย่นแปลงวัฒนธรรมองค์การ

พค.7010 การจัดการโครงการพฒันา                                                         3 หน่วยกิต
SD.7010 Development Project Management

แนวคิด หลักการ เทคนิคและกระบวนการต่าง ๆ ในการกำหนดและวางแผนโครงการพัฒนา
การจัดองค์การ การจัดทำแผนปฏบัิติการ การนำโครงการพฒันาไปปฏบัิติ การอำนวยการโครงการ กำกับ
ติดตามประเมินผลโครงการ ตลอดจนการถ่ายโอนโครงการสู่การบริหารงานประจำ

       3) วิชาเอกการบรหิารและพฒันาทอ้งถิน่
            (Local Development and Administration) ประกอบดว้ย

พค.7011 นโยบายและการวางแผนพฒันาท้องถ่ิน                                                         3 หน่วยกิต
SD.7011 Local Development Policy and Planning

แนวคิด หลักการ ขอบเขตของนโยบายและการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นภายใต้บริบทของ
ปัญหาและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคม ทั้งกระบวนการ กำหนด และการนำนโยบายและแผน
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ไปปฏิบัติและการวางแผนพัฒนาในระดับท้องถิ่น การบริหารงานและความสัมพันธ์ระหว่างตัวแทน
ของรัฐบาลกลางในส่วนภูมิภาค และหน่วยการปกครองท้องถิ่นโดยเฉพาะการประสานการกำหนด
นโยบาย และการปรับเปล่ียนและแปลงนโยบายไปสูก่ารปฏิบัติ

พค.7012 การบริหารงานทอ้งถ่ิน                                                         3 หน่วยกิต
SD.7012 Local Administration)

แนวคิดเก่ียวกับการกระจายอำนาจ การบริหารงานท้องถ่ิน วิวัฒนาการ การวางแผน การจัดโครงสร้าง
องค์การ การนำและการควบคุม ติดตาม ประเมินผลงานของหน่วยงานปกครองท้องถิ ่นสากล
และในประเทศไทย

พค.7013 การจัดการเชิงกลยุทธ์เพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน         3 หนว่ยกิต
SD.7013 Strategic Management for Local Development

แนวคิดเก่ียวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ของหน่วยการปกครองทอ้งถ่ินและองค์การภาคประชาชน
โดยเน้นตั้งแต่กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ การดำเนนิงานตามแผนและการประเมินผลการดำเนินงาน
ตามกลยุทธ์ท่ีได้กำหนดไว้ของหน่วยการปกครองท้องถ่ินและองค์การภาคประชาชน

พค.7014 การจดัสวสัดกิารสงัคมของทอ้งถิน่         3 หนว่ยกิต
SD.7014 Local Social Welfare Management

แนวคิด รูปแบบวิธีการ และปัจจัยในการจัดสวัสดิการสังคมของการปกครองทอ้งถ่ินและองค์การ
ภาคประชาชน โดยเนน้องคก์ารทีป่ระสบความสำเรจ็ในการจดัสวสัดกิารสงัคมรปูแบบตา่ง ๆ  เพือ่สรา้ง
ความเข้มแข็งของชุมชน

พค.7015 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม         3 หนว่ยกิต
SD.7015 Natural Resources and Environmental Management

แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น กระบวนการ
แนวคิดหลัก ที่ใช้ในการจัดการปัญหา ผลกระทบ ตลอดจนแนวทางในการจัดการข้อขัดแย้งที่เกิดจาก
การแย่งชิงทรัพยากรธรรมชาติในท้องถ่ิน
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       4) วิชาเอกการวจิยัและพฒันาทางจติ - พฤตกิรรมศาสตร์
            (Psycho-Behavioral Science Research and Development)

พค.7016 ทัศนคต ิค่านยิม และพฤตกิรรมทางสงัคม                                                                         3 หน่วยกิต
SD.7016 Attitude, Values and Social Behaviors

แนวคิด ทฤษฎี และผลการวิจัยท่ีเก่ียวกับทางเกิด และการเปล่ียนแปลงทัศนคติ ความเช่ือและค่านิยม
ศึกษาเทคนิคการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ การสร้างและการใช้เครื่องมือวัดทัศนคติและค่านิยมแบบต่าง ๆ
รวมท้ังศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติ ค่านิยม กับพฤติกรรมทางสังคมและส่ิงแวดล้อม เพ่ือประยุกต์
ในงานพฒันาสงัคม

พค.7017 การวิจัยทางจติวิทยาพฒันาการ เพ่ือการกำหนดนโยบายและการวางแผนพฒันา    3 หนว่ยกิต
SD.7017 Research in Development Psychology for Policy Formulation and Plan Development)

ทฤษฎี กระบวนการวิธีวิจัย การใช้ผลการวิจัยและองค์ความรู ้ทางจิตวิทยาพัฒนาการ
และสาขาวิชาท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือวางนโยบาย/โครงการพัฒนา การประเมินผลงานตามนโยบาย/โครงการพัฒนา
และการปรับปรุงนโยบาย/โครงการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สำหรับกลุ่มบุคคลเป้าหมายสำคัญที่แบ่งตาม
ลักษณะทางชวีสังคม และอ่ืน ๆ  เช่น กลุ่มเยาวชนระดบัอายุต่าง ๆ  กลุ่มสตรี กลุ่มผู้ชรา เป็นต้น

พค.7018 เทคนคิการพฒันากลุม่งานและประสทิธิผลของกลุม่                                                      3 หนว่ยกติ
SD.7018 Techniques for Work-Group Development and Effectiveness

การประยกุตค์วามรูใ้หม ่ๆ  ทางจติวิทยาสงัคม จิตวิทยาองคก์าร การพฒันาทรพัยากรมนษุย์และ
สังคมวิทยา เพ่ือพัฒนาผู้นำและบุคลากรของกลุ่มทำงานในองค์กรประเภทต่าง ๆ  และขนาดต่าง ๆ  โดยศึกษา
ในเร่ืองธรรมชาติของมนุษย์และองค์การ เช่น การส่ือสาร หลักการของกระบวนการกลุม่เทคนิคและวิธีการ
ตา่ง ๆ เพือ่การจงูใจ การใหก้ารสนบัสนนุทางสงัคม การสรา้งขวญักำลงัใจ และความพงึพอใจในกลุม่
และการอบรมขัดเกลาทางสังคม เพ่ือประสิทธิผลในการทำงานกลุม่

พค.7019 การวิจัยและพัฒนาบุคคลตามหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง                         3 หน่วยกิต
SD.7019 Research and Development of Individual based on Principles of Sufficiency Economy

การวเิคราะหห์ลักปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง การนำองคค์วามรูท้างจติวทิยา เชน่ จติวทิยาสงัคม
จติวทิยาพฒันาการ เปน็ตน้ พฤตกิรรมศาสตรต์า่ง ๆ มาบรูณาการ เพือ่กำหนดนโยบายและการวางแผน
ในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การวิจัยและประยุกต์ใช้ดัชนีเครื่องชี้และการจัดการ
พัฒนาในระดับบุคคลและกลุ่ม
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พค.7020 การวิจัยและพัฒนาทางจติ - พฤติกรรมศาสตร์         3 หนว่ยกิต
SD.7020 Research and Development in Psycho-Behavioral Science

การประยุกต์ทฤษฎีและการวิจัยทางจิต - พฤติกรรมศาสตร์ เพ่ือการวางแผนการวิจัยการประมวลเอกสาร
 ตลอดจนการสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือวัด เพ่ือการเตรียมทำวิจัยทางจิต - พฤติกรรมศาสตร์

8.4 หมวดวิชาเลือก มีดังต่อไปนี้
พค.7031 การวิเคราะห์นโยบาย                                                         3 หน่วยกิต
SD.7031 Policy Analysis

แนวคิด ทฤษฎี ขอบเขต และวิธีการวิเคราะห์นโยบาย ทั้งในด้านการวิเคราะห์เชิงพรรณนา
ที่เน้นวิธีการวิเคราะห์ โดยอาศัยเหตุและผลในเชิงนามธรรม และการวิเคราะห์เชิงเสนอแนะที่เน้น
วิธีการวิเคราะห์โดยอาศัยเทคนิคการวิเคราะห์เชิงปริมาณ เช่น การประเมินความเป็นไปได้
(Feasibility Assessment Technique) การวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมเส้นตรง (Linear Programming)
และการวิเคราะห์ต้นทุนผลประโยชน์ (Cost Benefit Analysis) ฯลฯ ประกอบกับการวิเคราะห์
และประเมินทางเลือกเชิงนโยบายเพ่ือกำหนดนโยบายทีเ่หมาะสม

พค.7032 นโยบายสงัคมเชิงเปรียบเทียบ                                                         3 หน่วยกิต
SD.7032 Comparative Social Policies)

เปรียบเทียบประเด็นนโยบายสังคมของประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง และ
วัฒนธรรมที่แตกต่างกัน โดยพิจารณาพื้นฐาน กระบวนการ และการบริหาร รวมทั้งปัจจัยที่ก่อให้เกิด
ความสำเร็จ และล้มเหลวในกระบวนการทางนโยบาย

พค.7033 กลุ่มประชาสังคมและพรรคการเมืองกับการพัฒนานโยบาย                         3 หน่วยกิต
SD.7033 Civic Groups and Political Parties in Policy Development

เปรียบเทียบลักษณะและวิวัฒนาการของกลุ่มประชาสังคมและพรรคการเมืองไทยกับต่างประเทศ
เปรียบเทียบพื้นฐานของการรวมกลุ่มพรรคและการจัดตั้งพรรค ปัญหาและแนวทางการจัดตั้งองค์กร
และการบริหารงานภายในกลุ่มและพรรค รวมทั้งบทบาทและอิทธิพลทางสังคมที่มีผลต่อการพัฒนา
นโยบายของรัฐ

พค.7034 สัมมนานโยบายและการวางแผนทางสงัคม                                                         3 หน่วยกิต
SD7034 Seminar in Social Policy and Planning

อภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแผนทางสังคมที่สำคัญรวมทั้งผลกระทบ
ท่ีมีต่อกันระหว่างนโยบายและแผนทางสงัคมกับการเปล่ียนแปลงทางสังคม
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พค.7035 การวิจัยนโยบาย                                                         3 หน่วยกิต
SD.7035 Policy Research

ศึกษาเก่ียวกับการประยุกต์แนวคิดของการวิจัยทางสังคมศาสตรเ์พ่ือช่วยให้นักวิเคราะห์นโยบาย
สามารถเสนอแนะนโยบาย ปรับปรุงการดำเนินงาน และพัฒนานโยบายที่มีความถูกต้องเหมาะสม
มากยิ่งขึ้นโดยการวิจัยนโยบายจะเน้นถึงการกำหนดประเด็นปัญหาที่ใช้ในการวิจัย การนิยามปัญหา
และการคัดเลือกวิธีการวิจัยท่ีเหมาะสมในการศกึษารวมถึงข้ันตอนและเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย

พค.7036 การจดัการความเสีย่งทางสงัคม                                                         3 หน่วยกิต
SD.7036 Social Risk Management

แนวคิด ประเภท ระดับ ความเส่ียงทางสังคม เง่ือนไขท่ีก่อให้เกิดความเสีย่งทางสังคมท้ังทางด้าน
ปัจเจกบุคคล กลุ่ม องค์การ สถาบัน สังคม สิ่งแวดล้อม และสถานการณ์ระหว่างประเทศ แนวทาง
และวิธีการในการป้องกันความเส่ียง การลดความเส่ียง และการจัดการความเส่ียง

พค.7037 การจัดการความขดัแย้งทางสงัคม                                                         3 หน่วยกิต
SD.7037 Social Conflict Management

แนวคิด ประเภท ระดับความขัดแย้งทางสังคม เง่ือนไขท่ีก่อให้เกิดความขัดแย้งด้านปัจเจกบุคคล
กลุ่ม องค์การ สถาบัน วัฒนธรรม โครงสร้าง สังคม การส่ือสาร ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม และสถานการณ์
ระหว่างประเทศ แนวทางในการปอ้งกัน และการจัดการความขัดแย้ง

พค.7038 วัฒนธรรมองค์การขององคก์รทางสงัคม                                                         3 หน่วยกิต
SD.7038 Organization Culture of Social Organization

แนวคิด ประเภท กระบวนการก่อเกิด และการสืบสวน วัฒนธรรมองค์การปฏิสัมพันธ์
ระหว่างวัฒนธรรมของสังคมกับวัฒนธรรมองค์การ การสร้างและปลูกฝังวัฒนธรรมองค์การ การเปล่ียนแปลง
วัฒนธรรมองค์การ

พค.7039 องค์การเรียนรู้                                                         3 หน่วยกิต
SD.7039 Learning Organization

แนวคิด องค์ประกอบขององค์การเรียนรู้ และกระบวนการสร้างองค์การเรียนรู้เง่ือนไขท่ีมีอิทธิพล
ต่อการเกิด การดำรงอยู่ และการสิ้นสุดของการเรียนรู้ในองค์การ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างการเรียนรู้
ของปัจเจกชนกับการเรียนรู้ขององค์การ
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พค.7040 การจัดการเครอืข่ายสังคม                                                         3 หน่วยกิต
SD.7040 Social Network Management

แนวคิดเกี่ยวกับเครือข่ายทางสังคม การวิเคราะห์และระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์การ
การสร้างและการออกแบบโครงสร้างเครือข่าย การวางแผนและสร้างการมีส่วนร่วมภายในเครือข่าย
การกำกับติดตามและประเมินผลเครือข่าย

พค.7041 การศึกษาชุมชน                                                         3 หน่วยกิต
SD.7041 Community Studies

กระบวนการ ความสัมพันธ์ในชุมชน การเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน ตลอดจน
ปัญหาของชุมชนภายใต้ปฏิสัมพันธ์ของระบบย่อยในชุมชน

พค.7042 การวิจัยและวัฒนธรรมท้องถ่ินเพ่ือการพัฒนา                                                         3 หน่วยกิต
SD.7042 Social and Local Culture Research for Development

ปรชัญา แนวคดิ หลักการ รูปแบบ และวธิกีารวจิยัทอ้งถิน่เพือ่การพฒันาโดยเนน้ความสมัพนัธ์
ขององค์ประกอบทางวัฒนธรรม สถาบันครอบครัว ภูมิปัญญาชาวบ้าน และการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต
รวมท้ังเน้นเทคนิคการวิจัยเชิงวัฒนธรรม ชุมชนและวิธีการในการเข้าถึงข้อมูล เช่น การวิจัยแบบมีส่วนร่วม
การศึกษาประวัติชีวิต การตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล เช่น เทคนิคสามเส้า การศึกษาแบบภาพรวม
ตลอดจนวิธีการนำเสนอผลการศึกษาเพ่ือช่วยในการกำหนดและ/หรือ ปรับปรุงนโยบาย แผนและโครงการ
เพ่ือพัฒนาวิถีชีวิตชุมชน

พค.7043 การพัฒนาชุมชนเมืองและชุมชนชนบท                                                         3 หน่วยกิต
SD.7043 Urban and Rural Community Development

แนวคิดในการพัฒนาเมืองและชนบทในลักษณะของสหวิทยาการ โดยมีสาระสำคัญท่ีเน้นคุณภาพ
ชีวิตของการอยู่อาศัยท่ีดีในชุมชนเป็นเป้าหมายร่วม ศึกษาทฤษฎี แนวคิด และรูปแบบของการพฒันาเมือง
และชนบทในแง่ของส่ิงแวดล้อม ลักษณะของชุมชน การอยู่อาศัย การทำมาหากิน และธุรกิจ การหลอมตัว
และผันแปรของวัฒนธรรม ความสัมพันธ์ของประชากรประเภทและกลุ่มต่าง ๆ ความจำเป็นที่จะต้อง
มีองค์การ จัดการดูแล ความเป็นไป และจัดบริการทางสังคม การพิจารณาภาระหน้าท่ี และความสัมพันธ์กัน
ระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ  ของชนบทเมือง และระหว่างเมืองกับเมืองท่ีอยู่ท้ังในประเทศและต่างประเทศ
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พค.7044 จริยธรรมและกิจการบ้านเมืองท่ีดีในการบริหารงานทอ้งถ่ิน                                         3 หน่วยกิต
SD.7044 Ethics and Good Governance for Local Administration

หลักการและแนวความคิดเกี่ยวกับการนำจริยธรรมไปใช้ในการบริหารงานท้องถิ่น หลักการ
สำคัญของกิจการบ้านเมืองท่ีดีการปรับบทบาทขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ินและบุคลากรของท้องถ่ิน
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงการนำหลักการของกิจการบ้านเมืองท่ีดีในการบริหารงานท้องถ่ิน
เพ่ือให้เกิดประโยชนสู์งสุดแกป่ระชาชน

พค.7045 สัมมนาการพัฒนาระบบการบรหิารงานท้องถ่ิน                                                         3 หน่วยกิต
SD.7045 Seminar on Local Administration Development

แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารงานท้องถิ่น วิเคราะห์นโยบายการพัฒนาระบบ
การบริหารงานท้องถ่ินของประเทศไทยในอดตีจนถึงปัจจุบันโดยพิจารณาจากบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
พุทธศักราช 2550 และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องและท่ีมีผลต่อการพัฒนาระบบการบรหิารงานท้องถ่ิน

พค.7046 การส่ือสารเพ่ือการเปล่ียนแปลงทัศนคติและพฤตกิรรม                                         3 หน่วยกิต
SD.7046 Communication for Change of Attitudes and Behaviors

การศึกษาประเภทและองค์ประกอบของการสื่อสารที่มีประสิทธิผลสูงในการรณรงค์เพื่อการ
เปลี่ยนทัศคติ และนำสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เช่น พฤติกรรมทางการเมือง พฤติกรรมหลีกเลี่ยง
การเสพติด และพฤติกรรมการใช้สินค้าไทย ศึกษาวิเคราะห์โครงการที่จัดขึ้นเพื่อกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
โดยพิจารณาลักษณะทางจิตใจ วิถีชีวิต และสภาวะแวดล้อมของกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย

พค.7047 การวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย                                                         3 หน่วยกิต
SD.7047 Research and Development of Thai Behavioral System

การศึกษาวิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ โดยศึกษาการวิจัยระบบพฤติกรรมท่ีสำคัญของคนไทย
เช่น พฤติกรรมการทำงาน พฤติกรรมสุขภาพ พฤติกรรมพลเมืองดี พฤติกรรมทางศาสนา เป็นต้น เทคนิคการ
ประมวลเอกสาร การสร้างเครื่องมือวัดในเชิงปริมาณ และการนำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนา
ระบบพฤติกรรมต่าง ๆ  ของบุคคล

พค.7048 จิตพฤติกรรมศาสตร์กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต                                                         3 หน่วยกิต
SD.7048 Psycho-Behavioral Science and the Enhancement of Quality of Life

การศกึษา แนวคดิ ทฤษฎ ีและประเภทของคณุภาพชวิีตทัง้ในประเทศและตา่งประเทศรวมทัง้
การประยุกต์ใช้ผลการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์เพื่อกำหนดระดับสร้างดัชนีทางด้านต่าง ๆ ที่สำคัญ
และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคคล
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พค.7049 จติวทิยาสิง่แวดลอ้ม                                                         3 หน่วยกิต
SD.7049 Environmental Psychology

การศกึษาทฤษฎแีละผลการวจัิยท่ีเกีย่วกับความสมัพันธร์ะหว่างคนกบัสิง่แวดลอ้มทางกายภาพ
ทั้งอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่มีต่อพฤติกรรม ความรู้สึกและความอยู่ดีมีสุขของบุคคล
โดยเน้นส่ิงแวดล้อมท่ีมนุษย์สร้างข้ึน และการจูงใจหรือการจัดการเพ่ือรักษาสภาพแวดล้อม

พค.7050 สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาการจิตพฤติกรรมศาสตร์         3 หนว่ยกิต
SD.7050 Workshop in Research and Development in Psycho-Behavioral Science

การเนน้วธิกีารวจิยัทางจติพฤตกิรรมศาสตรข์ัน้สงู สำหรบันกัศกึษาทีต่อ้งการเพิม่ระดบัความรู้
และทกัษะการทำวจัิยแบบชดุโครงการ การวิเคราะหข้์อมูลเชิงปริมาณแบบพห ุเทคนคิการสรปุรวบยอด
ผลการวิจัย และแนวทางการนำเสนอรายงานการวจัิยในโอกาสต่าง ๆ

พค.7051 สัมมนาจริยธรรมพหุระดับกับการพัฒนา                                                          3 หน่วยกิต
SD.7051 Seminar in Multilevel-Morality and Social Development

การศกึษาปญัหาสงัคมและกลุม่บคุคล โดยการศกึษาจรยิธรรม คณุธรรม คา่นยิม ในสงัคมทีม่ี
ระดับการพัฒนาต่างกัน ท้ังท่ีปรากฎในระดบันานาชาต ิระดับประเทศ ระดับชุมชน และหรือระดับบุคคล
การวิเคราะห์ผลสืบเน่ืองของจริยธรรม คุณธรรม ค่านิยม ท่ีเก่ียวข้องกับการวางแผนนโยบายและการจดัการ
พัฒนาบุคคล กลุ่มคน และสังคม

พค.7052 การสร้างมาตรวดัในการวจัิยทางสงัคม                                                         3 หน่วยกิต
SD.7052 Social Scale Construction in Social Research

หลักการและความสำคัญของมาตรวัดในการวิจัยทางสังคม ประเภทของมาตรวัด ปัญหาเก่ียวกับการวัด
ทฤษฎีและวิธีการที่สำคัญของมาตรวัดมิติเดียวและมาตรวัดหลายมิติ เทคนิควิธีการใช้เทคโนโลยี
ในการสร้างและตรวจสอบคณุภาพมาตรวัดชนิดต่างๆ ท่ีใช้อย่างแพร่หลายในการวิจัยทางสังคม

พค.7053 เทคโนโลยเีพ่ือการวิจัยทางสงัคม                                                                         3 หน่วยกิต
SD.7053 Technology for Social Research

หลักการ ความหมายของเทคโนโลยี การใช้เทคโนโลยีสื่อประสม เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
และโปรแกรมสำเร็จรูปในกระบวนการทำวจัิยและการบริหาร
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พค.7054 การวิเคราะหข้์อมูลเพ่ือการวิจัยทางสงัคม                                                         3 หน่วยกิต
SD.7054 Data Analysis for Social Research

หลักการและกระบวนการของการใช้สถิติที่เหมาะสมในการวิเคราะห์และพยากรณ์ข้อมูล
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในการวิจัยทางสังคม ได้แก่ การพรรณนา การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน
 การวิเคราะห์ความแปรปรวน สหสัมพันธ์และการวิเคราะห์การถดถอย โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
ตลอดจนการแปลความหมายและนำเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล

พค.7055 การประยุกต์เศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนา 3 หนว่ยกิต
SD.7055 Sufficiency Economy Application to Development

ปรัชญา แนวคดิ ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง อุดมการณ ์หลักการ เทคนคิ วิธีการ และกรณตัีวอย่างเกีย่วกับ
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กระบวนการ และขบวนการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติตลอดจนรูปแบบ กลไก กลยุทธ์ และกลวิธี การประยุกต์ปรัชญา
ของเศรษฐกจิพอเพียงในการพฒันาและการบรหิารงานพัฒนา

พค.8000 การศึกษาตามแนวแนะ                                                         3 หน่วยกิต
SD.8000 Directed Studies

นักศึกษาอาจจะขอศึกษาเพ่ิมเติมในหัวข้อท่ีเก่ียวเน่ืองกับแขนงวิชาเอกของตน เป็นการศึกษาตาม
แนวแนะก็ได้

8.5 หมวดวชิาการคน้ควา้อิสระ
พค.9000 การค้นคว้าอิสระ                                                         3 หน่วยกิต
SD.9000 Independent Study

การศึกษาค้นคว้าและวิจัยด้วยตนเองในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับสาขาวิชาวิจัย นโยบายและ
การบริหารการพัฒนาสังคม

8.6 หมวดวชิาวิทยานพินธ์
พค.9004 วิทยานิพนธ์ 12 หนว่ยกิต
SD.9004 Thesis

การศึกษาค้นคว้าและวิจัยด้วยตนเองในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งเกี่ยวกับสาขาวิชาวิจัยนโยบาย
และการบริหารพัฒนาสังคม  ตามท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการควบคมุวิทยานิพนธ์
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาการจดัการสิง่แวดลอ้ม
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551)

1. ช่ือหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการส่ิงแวดล้อม
Master of Science Program in Environmental Management

2. ช่ือปริญญา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการส่ิงแวดล้อม)
วท.ม. (การจัดการส่ิงแวดล้อม)
Master of Science (Environmental Management)
M.S. (Environmental Management)

3. หน่วยงานรบัผิดชอบ
คณะพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

4. ปรัชญาของหลักสูตร
การพัฒนาประเทศท่ีผ่านมาก่อให้เกิดผลดีทางเศรษฐกิจและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ในระดับหน่ึง แต่ได้ก่อให้เกิดปัญหาส่ิงแวดล้อมรุนแรงย่ิงข้ึนตามลำดบั เช่น ปัญหาน้ำเสีย อากาศเปน็พิษ
มูลฝอย กากของเสียอันตราย อุบัติภัยจากเคมีภัณฑ์ อุบัติเหตุและโรคจากการประกอบอาชพี ความร่อยหรอ
เส่ือมโทรมของทรพัยากรธรรมชาต ิเป็นต้น ปัญหาสิง่แวดลอ้มท้ังหลายยังมิได้รับการแกไ้ข ก็เกิดปัญหา
ส่ิงแวดลอ้มใหม่ๆ  ตามมาทัง้ระดบัชาตแิละระดบัโลก ได้แก่ ปัญหาโลกรอ้นข้ึน ปัญหาความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ปัญหาการทำลายโอโซนในชั้นบรรยากาศ ปัญหาความปลอดภัยของชีวิตในทะเล เป็นต้น
เป็นผลให้ปัญหาสิ่งแวดล้อมเกิดการสะสมและเพิ่มความสลับซับซ้อนยากแก่การป้องกันแก้ไขยิ่งขึ้น
ทุกขณะจนไม่อาจละเลยหรือมองข้ามไปได้อีกต่อไป เนื่องจากปัญหาสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ส่งผลกระทบ
ต่อสุขภาพอนามัย ความปลอดภัย และสภาพการดำรงชีวิตของประชาชนโดยส่วนรวม

ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาที่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันป้องกันและแก้ไข ภาครัฐตามลำพังคง
ไมอ่าจจดัการปญัหาสิง่แวดลอ้มใหบ้รรลผุลสำเรจ็ตามเปา้หมายของการพฒันาแบบยัง่ยนืได ้ตอ้งไดรั้บ
ความรว่มมอืจากฝา่ยอ่ืน ๆ  ด้วย ไดแ้ก ่ภาคธรุกิจเอกชน เอ็นจโีอ สถาบนัการศกึษา และสือ่มวลชนตา่ง ๆ
นับแต่แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 3 เป็นต้นมา ปัญหาส่ิงแวดล้อมได้รับความสนใจ
และเอาใจใส่มากขึ้นเป็นลำดับ รัฐบาลหลายชุดที่ผ่านมาได้ให้ความสนับสนุนการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
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ของชาติโดยได้มีการจัดตั้งหน่วยงานและออกกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมหลายฉบับเพื่อป้องกัน
แกไ้ขและฟืน้ฟูสภาพสิง่แวดลอ้มให้ดีย่ิงข้ึน แต่ปัญหาสิง่แวดลอ้มยังคงอยูแ่ละกลบัเลวรา้ยรุนแรงยิง่ข้ึน
ท้ังน้ีเป็นท่ียอมรับกันว่ามีอุปสรรคอยู่หลายประการท่ีสำคัญ ได้แก่ การขาดการจัดการท่ีดี

ปจัจบุนัรฐับาลไดอ้อกกฎหมายสนบัสนนุใหอ้งคก์รนอกภาครฐัเขา้มามสีว่นรว่มปอ้งกนัแกไ้ข
ปัญหาสิง่แวดลอ้มมากขึน้ โดยเปลีย่นบทบาทเจา้หน้าท่ีของรัฐไปเปน็ผู้กำกบัดูแล และอนญุาตใหบุ้คคล
ทีส่ามจากองคก์รนอกภาครฐัเขา้มามบีทบาทในการวเิคราะห ์ตรวจสอบรบัรองดา้นสิง่แวดลอ้ม และให้
บริการกำจัดของเสียแทนเจ้าหน้าท่ี ทำให้เกิดช่องทางประกอบธุรกิจเก่ียวกับส่ิงแวดล้อมหลากหลายแขนง
และมีแนวโน้มจะเติบโตก้าวหน้าข้ึนตามลำดับในอนาคต ท้ังน้ีภาคธุรกิจเอกชนและองค์กรนอกภาครัฐอ่ืน ๆ
จะต้องเตรียมกำลังทรัพยากรบุคคลให้เพียงพอและมีคุณภาพตามความต้องการของตลาดแรงงานด้านส่ิงแวดล้อมด้วย

สถาบันการศึกษาหลายแห่งเห็นความสำคัญของการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
และได้เข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตบัณฑิตด้านสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ระดับปริญญาตรี โท และเอก
ป้อนแก่หน่วยงานต่าง ๆ แต่ส่วนใหญ่เน้นด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ซึ่งเหมาะแก่นักศึกษาที่มี
พ้ืนความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรม ในด้านการจัดการส่ิงแวดล้อมซ่ึงมีการผนวกผสมผสาน
วิทยาการดา้นการจดัการเขา้กับวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยส่ิีงแวดล้อม ได้อยู่ในความสนใจของสถาบนั
หลายแหง่ทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน แตส่ถาบนัเหลา่นัน้ไมม่คีวามพรอ้มดา้นการเรยีนการสอนเกีย่วกบั
การบริหารและการจัดการอย่างเต็มท่ี

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ซ่ึงเป็นสถาบันการศึกษาช้ันสูงด้านการบริหารและการจัดการ
จึงได้เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาทักษะการบริหาร
สิง่แวดลอ้มของบคุลากรภาครฐั และผลติบคุลากรดา้นการจดัการสิง่แวดลอ้ม เพือ่รองรบัธรุกจิเกีย่วกบั
สิง่แวดลอ้มทีก่ำลงัเตบิโตกา้วหนา้ขึน้ตามลำดบั อันจะเปน็ประโยชนต์อ่การพฒันาคณุภาพสิง่แวดลอ้ม
ของประเทศไทยโดยรวมต่อไป ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรสามารถปฏิบัติงานเป็นนักบริหาร
หรือนักวิชาการสิ่งแวดล้อมตามหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี ่ยวข้องกับการจัดการ
ส่ิงแวดล้อมได้

หลังจากได้ใช้หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตทางการจัดการสิ่งแวดล้อมฉบับ พ.ศ. 2541
มาจนปัจจุบัน พบว่าหากได้ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรให้เหมาะสมยิ่งขึ้น จะทำให้การบริหารหลักสูตร
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้นด้วย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จึงเห็นสมควรปรับปรุงหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตทางการจัดการส่ิงแวดล้อมเสียใหม่ เป็นหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2550

5. วัตถปุระสงค์
5.1 เพ่ือผลิตบุคลากรระดับสูง ด้านการจัดการส่ิงแวดล้อมท่ีมีความรู้และความสามารถใน

- การปฏิบัติ บริหาร กำหนดนโยบาย วางแผน ควบคุม วิเคราะห์ ตรวจสอบ
และประเมินผลโครงการด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสามารถประสานประโยชน์ในการใช้ทรัพยากร
ต้นทุนเพ่ือการพัฒนาควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
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- การศกึษาคน้ควา้วจิยัดา้นสิง่แวดลอ้ม โดยใชค้วามรูค้วามเขา้ใจทางดา้นวทิยาศาสตร์
เทคโนโลยี และวิทยาการจัดการมาผสมผสาน และประยุกต์ใช้ร่วมกันในการจัดการสิ่งแวดล้อม
ท้ังระดับท้องถ่ิน ระดับชาติ และระดับนานาชาติ

- การสร้างจิตสำนึกแก่ตนและสังคมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมของชาติ
และมุ่งตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในอันท่ีจะพัฒนาคุณภาพส่ิงแวดล้อมควบคู่ไปกับการพัฒนาสาขาอ่ืน ๆ
อย่างย่ังยืน

5.2 เพ่ือส่งเสริมการให้บริการวิชาการและการวิจัยทางด้านการจัดการส่ิงแวดล้อม

6. คุณสมบติัผู้เข้าศึกษา
(1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาใดสาขาหนึ่ง จากสถาบันการศึกษาของรัฐบาล

หรือเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่ง ก.พ. หรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รับรองวิทยฐานะ

(2) มีประสบการณ์การทำงาน ให้เป็นไปตามประกาศของสถาบนั

7. หลักสูตร
7.1 จำนวนหนว่ยกิต  โดยกำหนดจำนวนหนว่ยกิตรวมของหลักสูตร จำนวน 39 หน่วยกิต
7.2 โครงสร้างหลักสูตร โดยแบ่งแผนการศกึษาออกเปน็ 2 แผน คือ

                            หมวดวิชา                                             แผน ก2                                            แผน ข
                                                                     (ทำวิทยานิพนธ์)        (ศกึษาวชิาการคน้ควา้อสิระ)
1) หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน                                  12                                                12
                                                                     (ไม่นับหน่วยกิต)                   (ไม่นับหน่วยกิต)
2) หมวดวิชาหลัก                                  24                                                 24
3) หมวดวิชาเลือก                                    3                                                12
4) วิทยานพินธ์                                                  12                                                  -
5) วิชาการค้นคว้าอิสระ                                    -                                                  3
6) การสอบประมวลความรู้                สอบ                                              สอบ
7) การสอบวิทยานิพนธ์                                สอบ                                                  -
8) การสอบปากเปล่า                                    -                                              สอบ

                                       รวม                                            39 หนว่ยกิต                       39 หนว่ยกิต
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7.3 รายช่ือวิชา
       7.3.1 หมวดวชิาเสรมิพืน้ฐาน*

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

ไปตามประกาศของสถาบนั
       7.3.2  หมวดวชิาหลกั

1) จส.6000  ส่ิงแวดล้อม นิเวศวิทยา และการจัดการ                                          3 หน่วยกิต
    EM.6000  Environment, Ecology and Management
2) จส.6001  เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในการจัดการส่ิงแวดล้อม          3 หนว่ยกติ
    EM.6001  Politico-Socioeconomic Factors in Environmental Management
3) จส.6010  เทคโนโลยีสารสนเทศส่ิงแวดล้อม                                          3 หน่วยกิต
    EM.6010  Environmental Information Technology
4) จส.6011  ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติด้านส่ิงแวดล้อม                                          3 หน่วยกิต
    EM.6011  Environmental Research Methodology and Statistics
5) จส.6020  กฎหมายและองค์กรส่ิงแวดล้อม                                          3 หน่วยกิต
    EM.6020  Environmental Laws and Organizations
6) จส.6021  เศรษฐศาสตร์ส่ิงแวดล้อม                                                          3 หน่วยกิต
    EM.6021  Environmental Economics
7) จส.6022  การวิเคราะห์นโยบายและการวางแผนสิง่แวดล้อม          3 หนว่ยกติ
    EM.6022  Environmental Policy Analysis and Planning
8) จส.6023  การบริหารโครงการส่ิงแวดล้อม                                          3 หน่วยกิต
    EM.6023  Environmental Project Management
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       7.3.3  หมวดวชิาเลอืก
1) จส.7000  การจัดการมลพิษ                                                                          3 หน่วยกิต
    EM.7000  Pollution Management
2) จส.7001  การจัดการและการอนรัุกษ์พลังงาน                                          3 หน่วยกิต
    EM.7001  Energy  Conservation and Management
3) จส.7002  การจัดการส่ิงแวดล้อมระหว่างประเทศ                                          3 หน่วยกิต
    EM.7002  International Environmental Management
4) จส.7003  การจัดการเทคโนโลยีสะอาด                                                          3 หน่วยกิต
    EM.7003  Clean Technology Management
5) จส.7004  การจัดการและการพัฒนาธุรกิจเก่ียวกับส่ิงแวดล้อม          3 หนว่ยกติ
    EM.7004  Environmental Business Development and Management
7) จส 7005  เทคโนโลยีการจัดการส่ิงแวดล้อม                                          3 หน่วยกิต
    EM 7005  Environmental Management Technology
8) จส.7010  การวิเคราะห์ความเส่ียงและการตัดสินใจทางส่ิงแวดล้อม          3 หนว่ยกติ
    EM.7010  Environmental Risk Assessment and Decision Making
9) จส.7011    การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม                                          3 หน่วยกิต
    EM.7011    Environmental Impact Assessment
10) จส.7012  เศรษฐศาสตร์ส่ิงแวดล้อมประยุกต์                                          3 หน่วยกิต
      EM.7012  Applied Environmental Economics
11) จส.7013  การประเมินผลกระทบทางสงัคม                                          3 หน่วยกิต
      EM.7013  Social Impact Assessment
12) จส.7020  การจัดการอนามัยส่ิงแวดล้อม                                                          3 หน่วยกิต
      EM.7020  Environmental Health Management
13) จส.7021  การจัดการส่ิงแวดล้อมเมือง                                                          3 หน่วยกิต
      EM.7021  Urban Environmental Management
14) จส.7022  การจัดการส่ิงแวดล้อมอุตสาหกรรม                                          3 หน่วยกิต
      EM.7022  Industrial Environmental Management
15) จส.7023  การจัดการอุบัติภัยส่ิงแวดล้อม                                                          3 หน่วยกิต
       EM.7023  Environmental Emergencies Management
16) จส.7024  การจัดการมลพิษภายในอาคารบา้นเรือน                          3 หน่วยกิต
      EM.7024  Indoor Pollution Management
17) จส.7025  การจัดการส่ิงแวดล้อมภาคเกษตรกรรม                                          3 หน่วยกิต
      EM.7025  Agricultural Environmental Management
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18) จส. 7026  มาตรฐานระบบการจดัการส่ิงแวดล้อม (ISO 14000)          3 หนว่ยกติ
      EM.7026  Environmental Management System Standards (ISO 14000))
19) จส.7027  มาตรฐานระบบการจดัการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย       3 หน่วยกิต
      EM.7027  Occupational Health and Safety Management  System Standards
20) จส. 7028  การจัดการส่ิงแวดล้อมตามแนวเศรษฐกจิพอเพียง          3 หนว่ยกติ
      EM. 7028  Sufficiency  Economy Based Environmental Management
21) จส. 7029  การจัดการความขัดแย้งเก่ียวกับส่ิงแวดล้อม                          3 หน่วยกิต
      EM.7029  Environmental Conflict Management
21) จส.7030  การจัดการส่ิงแวดล้อมน้ำ                                                          3 หนว่ยกิต
     EM.7030  Water Environment Management
22) จส.7031  การจัดการคุณภาพอากาศ                                                          3 หน่วยกิต
      EM.7031  Air Quality Management
23) จส.7032  การจัดการมูลฝอย ส่ิงปฏิกูล และของเสียอันตราย          3 หนว่ยกติ
      EM.7032  Solid and Hazardous Waste Management
24) จส.7033  การจัดการมลพิษทางเสียง                                                          3 หน่วยกิต
      EM.7033  Noise Pollution Management
25) จส.7040  การจัดการทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่า                                          3 หน่วยกิต
      EM.7040  Forest Resource and Wildlife Management
26) จส.7041  การจัดการทรัพยากรทางทะเล และชายฝ่ัง                          3 หน่วยกิต
      EM.7041  Marine and Coastal Resource Management
27) จส.7042  การจัดการมรดกทางวัฒนธรรม และทางธรรมชาติ          3 หนว่ยกติ
      EM.7042  Cultural and Natural Heritage Management
28) จส.7043  การจัดการทรัพยากรความหลากหลายทางชวีภาพ          3 หนว่ยกติ
      EM.7043  Biodiversity Resource Management
29) จส.8000  สัมมนาการจัดการส่ิงแวดล้อม                                                          3 หน่วยกิต
      EM.8000  Seminar in Environmental Management
30) จส.8001  หัวข้อพิเศษทางการจดัการส่ิงแวดล้อม                                          3 หน่วยกิต
      EM.8001  Special Topics in Environmental Management
31) จส.8002  การศึกษาตามแนวแนะ                                                          3 หน่วยกิต
      EM.8002  Directed Studies
หมายเหตุ  “นอกจากน้ีให้นักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาในหมวดวิชาอ่ืนๆ ในหลักสูตร

หรือนอกหลักสูตรมาเป็นวิชาเลือกได้”
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       7.3.4 หมวดวชิาการคน้ควา้อสิระ
1) จส.9000  วิชาการค้นคว้าอิสระ                                                                          3 หน่วยกิต
    EM.9000  Independent Study

       7.3.5 หมวดวชิาวทิยานพินธ์
1) จส.9004  วิทยานิพนธ์                                                                        12 หน่วยกิต
    EM.9004  Thesis

7.4 วัตถปุระสงคแ์ละวธีิการเรยีนการสอนของหมวดวชิาตา่ง ๆ
       เพ่ือให้ผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรน้ี มีความรู้ด้านการจัดการส่ิงแวดล้อม และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง

มีความเข้าใจในการวิเคราะห์นโยบาย และปัญหาส่ิงแวดล้อมต่าง ๆ จากกรณีศึกษา และสามารถใช้กลยุทธ์
การวางแผนสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทั้งปัจจุบันและอนาคตได้เป็นอย่างดี
หลักสูตรการจัดการส่ิงแวดล้อมจึงประกอบด้วย 3 หมวดวิชา ได้แก่ 1) หมวดวิชาหลัก 2) หมวดวิชาเลือก 3)
หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ หรือ หมวดวิชาวิทยานิพนธ์     โดยนักศึกษาต้องเรียนทุกวิชาในหมวดวิชาบังคับ
 และเลือกเรียนวิชาเลือกตามหมวดท่ีต้องการ
หมวดวิชาหลัก  หมวดวิชาความรู้เก่ียวกับหลักการของการจัดการและส่ิงแวดล้อม
วัตถุประสงค์  เพื่อให้นักศึกษาได้รู ้และเข้าใจแนวความคิด หลักการและวิธีการต่าง ๆ เกี ่ยวกับ
ระบบการจัดการ มีความสามารถในการวเิคราะห์ วิจัยและประเมินผล มีประสบการณ์จากกรณีศึกษาต่าง ๆ
และสามารถพัฒนาแนวทาง หรือกลยุทธ์ในการจัดการส่ิงแวดล้อมภายใต้ข้อจำกัดต่าง ๆ  เช่น ระบบสังคม
กฎหมาย เศรษฐกิจ การเมือง และระบบข้อมูล เป็นต้น
วิธีการเรียนการสอน  เน้นให้ความรู้เก่ียวกับการจัดการ และส่วนประกอบสำคัญของการจัดการด้านส่ิงแวดล้อม
รายช่ือวิชา จส.6000 ส่ิงแวดล้อม นิเวศวิทยา และการจัดการ

จส.6001 เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในการจัดการส่ิงแวดล้อม
จส.6010 เทคโนโลยีสารสนเทศส่ิงแวดล้อม
จส.6011 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติด้านส่ิงแวดล้อม
จส.6020 กฎหมายและองค์กรส่ิงแวดล้อม
จส.6021 เศรษฐศาสตร์ส่ิงแวดล้อม
จส.6022 การวิเคราะห์นโยบายและการวางแผนสิง่แวดล้อม
จส.6023 การบริหารโครงการส่ิงแวดล้อม

หมวดวิชาเลือก  หมวดวิชาเพ่ิมความชำนาญสำหรบัการจัดการส่ิงแวดล้อม
วัตถปุระสงค์  เพ่ือให้นักศึกษาได้มีโลกทัศน์ท่ีกว้างขวางและเช่ียวชาญในการวิเคราะห์และ/หรือการจัดการอ่ืน ๆ
ท่ีเก่ียวข้องกับส่ิงแวดล้อม ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาปัญหาและการจัดการส่ิงแวดล้อมต่อไป
วิธีการเรียนการสอน  เน้นการวิเคราะห์ปัญหาและการจัดการสิ่งแวดล้อมเฉพาะเรื่องภายใต้กรอบของ
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กฎหมายข้อบังคับในเร่ืองน้ัน ๆ  เพ่ือก่อให้เกิดโลกทัศน์ท่ีกว้างขวาง
รายช่ือวิชา จส.7000 การจัดการมลพิษ

จส.7001 การจัดการและการอนุรักษ์พลังงาน
จส.7002 การจัดการส่ิงแวดล้อมระหว่างประเทศ
จส.7003 การจัดการเทคโนโลยีสะอาด
จส.7004 การจัดการและการพัฒนาธุรกิจเก่ียวกับส่ิงแวดล้อม
จส.7005 เทคโนโลยีการจัดการส่ิงแวดล้อม
จส.7010 การวิเคราะห์ความเส่ียงและการตัดสินใจทางส่ิงแวดล้อม
จส.7011 การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม
จส.7012 เศรษฐศาสตร์ส่ิงแวดล้อมประยุกต์
จส.7013 การประเมินผลกระทบทางสังคม
จส.7020 การจัดการอนามัยส่ิงแวดล้อม
จส.7021 การจัดการส่ิงแวดล้อมเมือง
จส.7022 การจัดการส่ิงแวดล้อมอุตสาหกรรม
จส.7023 การจัดการอุบัติภัยส่ิงแวดล้อม
จส.7024 การจัดการมลพิษภายในอาคารบ้านเรือน
จส 7025 การจัดการส่ิงแวดล้อมภาคเกษตรกรรม
จส 7026 มาตรฐานระบบการจดัการส่ิงแวดล้อม (ISO 14000)
จส 7027 มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
จส 7028 การจัดการส่ิงแวดล้อมตามแนวเศรษฐกจิพอเพียง
จส.7029 การจัดการความขัดแย้งเก่ียวกับส่ิงแวดล้อม
จส.7030 การจัดการส่ิงแวดล้อมน้ำ
จส.7031 การจัดการคุณภาพอากาศ
จส.7032 การจัดการมูลฝอย ส่ิงปฏิกูล และของเสียอันตราย
จส.7033 การจัดการมลพิษทางเสียง
จส.7040 การจัดการทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่า
จส.7041 การจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่
จส.7042 การจัดการมรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ
จส.7043 การจัดการทรัพยากรความหลากหลายทางชวีภาพ
จส.8000 สัมมนาการจัดการส่ิงแวดล้อม
จส.8001 หัวข้อพิเศษทางการจัดการส่ิงแวดล้อม
จส.8002 การศึกษาตามแนวแนะ
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หมวดวชิาการคน้คว้าอิสระและวทิยานพินธ์
รายช่ือวิชา จส.9000 การค้นคว้าอิสระ (สำหรับนักศึกษาท่ีเลือกเรียนแผน ข)

จส.9004 วิทยานิพนธ์ (สำหรับนักศึกษาท่ีเลือกเรียนแผน ก 2)
หมายเหตุ   - การเทยีบวชิา การกำหนดบพุวิชา การยกเวน้ไมต่อ้งเรยีนวชิาใดในหมวดวชิาเสรมิพืน้ฐาน
และเง่ือนไขอ่ืน ๆ  ให้เป็นไปตามประกาศของคณะพฒันาสังคมและส่ิงแวดล้อม

     - การโอนวิชาและหน่วยกิตจากสถาบันการศึกษาอ่ืน ต้องสามารถเทียบวิชากับวิชาในหลักสูตรน้ี
และ/หรือ เป็นประโยชนต่์อการศกึษาตามหลกัสตูรนี ้ท้ังนีต้้องไดรั้บอนมัุติจากคณบดคีณะพฒันาสงัคม
และส่ิงแวดล้อม และต้องเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของสถาบัน

8. สาระสังเขปรายวิชา
8.1 หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน (เป็นวิชาท่ีไม่นำมานับรวมหน่วยกิต) มี 6 วิชาประกอบด้วย

สพ.4000 พ้ืนฐานสำหรบับัณฑิตศึกษา                                                         3 หน่วยกิต
ND.4000 Foundation for Graduate Studies

แนะนำการเมืองและการปกครองไทย เศรษฐกิจไทย ธุรกิจไทย สังคมไทย จริยธรรมของนักบริหาร
จรยิธรรมทางวชิาการ การพฒันาบคุลกิภาพ สุขภาพกาย สุขภาพจติ รัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย
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

8.2 หมวดวิชาหลัก มีจำนวน 8 วิชา รวม 24 หน่วยกิต  ประกอบดว้ย
จส.6000 สิง่แวดลอ้ม นเิวศวทิยา และการจดัการ                                                         3 หน่วยกิต
EM. 6000 Environment , Ecology and Management

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม นิเวศวิทยา และวิทยาการจัดการ ครอบคลุม
นิยาม ทฤษฎี หลักการ ศัพท์เทคนิคที่ควรทราบ ความรู้ที่จำเป็นในการทำความเข้าใจส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับกิจกรรม สินค้าและบริการขององคก์าร ซ่ึงมีปฏิสัมพันธ์กับส่ิงแวดล้อม หลักการและขอ้กำหนดต่าง ๆ
ในการจัดทำระบบการจัดการส่ิงแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐานไทย และระหว่างประเทศ รวมท้ัง กลยุทธ์
เคร่ืองมือ และเทคโนโลยต่ีาง ๆ  ท่ีใช้ในการจัดการส่ิงแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาแบบยัง่ยืน

จส.6001 เศรษฐกจิ สังคม และการเมอืงในการจดัการสิง่แวดลอ้ม                         3 หน่วยกิต
EM.6001 Politico-socioeconomic Factors in Environmental Management

ความรู้พ้ืนฐานส่ิงแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองในการจัดการส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน
ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองจากการพัฒนา   วาทกรรมการพัฒนา การพัฒนาแบบทางเลือก
ประชากรและส่ิงแวดล้อม  การแก้ปัญหาความยากจน  การเปล่ียนแปลงแนวคิดการพัฒนาและเทคโนโลยี
ตามยุคสมัย รวมท้ังกรณีศึกษาต่างๆ

จส.6010 เทคโนโลยสีารสนเทศสิง่แวดลอ้ม                                                         3 หน่วยกิต
EM.6010 Environmental Information Technology

การผลติ และการนำแผนทีภ่าพถา่ยทางอากาศ และภาพถา่ยดาวเทยีม มาใชใ้นการเตรยีมขอ้มลู
ส่ิงแวดล้อม การบริหารข้อมูลทางส่ิงแวดล้อมด้วยระบบการจัดการฐานข้อมูล และการเรียนรู้กรณีศึกษาฐาน
ข้อมูลสำเร็จรูปต่าง ๆ  และการนำระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์มาช่วยในการวางแผนการจัดการส่ิงแวดล้อม
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จส.6011 ระเบยีบวธีิวิจยัและสถติดิา้นสิง่แวดลอ้ม                                                         3 หน่วยกิต
EM.6011 Environmental Research Methodology and Statisties

การวิจัยทางสิ่งแวดล้อม การวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ ขั้นตอนของการวิจัย
การกำหนดปัญหา และประเด็นการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การกำหนดกรอบแนวความคิด และสมมุติฐาน
 การกำหนดประชากรเป้าหมาย การเลือกและสุม่ตัวอย่าง วิธีการเก็บข้อมูล ตรรก การวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงคุณภาพ เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้สถิติต่าง ๆ รวมท้ังการประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
ทางสถติใินการวเิคราะหข์อ้มลู เทคนคิการนำเสนอ การตคีวามหมายผลการวเิคราะห ์การจดัทำรายงาน
และการรายงานผลการผสมผสานระหวา่งการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการวจัิย
ด้านการจัดการส่ิงแวดล้อมต่อไป

จส.6020 กฎหมายและองคก์รส่ิงแวดลอ้ม                                                         3 หน่วยกิต
EM.6020 Environmental Laws and Organizations

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อม  สาระสำคัญที่น่าสนใจของกฎหมายสิ่งแวดล้อม
บางฉบับปัญหาการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมฉบับต่าง ๆ  กรณีศึกษา ทั้งกฎหมายสิ่งแวดล้อม
ของไทย และอนุสัญญา พิธีสารและข้อตกลง ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจน
กฎหมายสิ่งแวดล้อมใหม่ ๆ ในอนาคต นอกจากนั้นยังรวมถึงบทบาทขององค์กรสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ
ท้ังในและตา่งประเทศ

จส.6021 เศรษฐศาสตรส่ิ์งแวดลอ้ม                                         3 หน่วยกิต
EM.6021 Environmental Economics

ขอบเขตและวิธีการทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อนำมาใช้ในการศึกษาประเด็นสิ่งแวดล้อม ได้แก่
ทฤษฎีอุปสงคอุ์ปทาน ทฤษฎีต้นทุนและราคา ความล้มเหลวของตลาดและความลม้เหลวของรฐั ในกรณี
ของผลกระทบภายนอกของระบบเศรษฐกจิและสินค้าสาธารณะ ทฤษฎีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติท่ีใช้แล้ว
หมดส้ินไปและสร้างใหม่ไม่ได้ หลักการเศรษฐศาสตร์เก่ียวกับ ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย หรือ     ผู้ได้รับผลประโยชน์
เป็นผู้จ่าย การวิเคราะห์การตัดสินใจโครงการ อันเนื่องมาจากนโยบายและมาตรการด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดมูลค่า การกำหนดต้นทุนและผลประโยชน์ของสิ่งแวดล้อม
การคำนวณมูลค่าปัจจุบัน และการจัดการความเส่ียง

จส.6022 การวิเคราะหน์โยบายและการวางแผนสิง่แวดลอ้ม                                                         3 หน่วยกิต
EM.6022 Environmental Policy Analysis and Planning

ความสัมพันธ์ระหว่างระบบสังคม เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี และส่ิงแวดล้อม การกำหนด
และวิเคราะห์นโยบายในการควบคุมสิ่งแวดล้อมระดับประเทศและระดับนานาชาติ แนวนโยบาย
ในการปรับปรุงและแก้ไขสิ่งแวดล้อม นโยบายและแผนที่มีผลกระทบต่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
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การวิเคราะห์นโยบายและแผนงานของหน่วยงานที่ควบคุม หรือมีหน้าที่โดยตรงต่อการใช้ทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม วิธีวิเคราะห์นโยบายและแผนทางด้านสังคม/เศรษฐกิจ/และการเมือง ที่มีผลต่อชุมชน
และการพัฒนา การประสานแผน การมีส่วนร่วมของประชาชนและการปฏบัิติตามแผน

จส.6023 การบริหารโครงการสิง่แวดล้อม                                                          3 หน่วยกิต
EM.6023 Environmental Project Management

ความสำคัญและลักษณะของโครงการดา้นส่ิงแวดล้อม ปัญหาส่ิงแวดล้อมท่ีสำคัญและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง การวางแผนโครงการ การวิเคราะห์โครงการ การดำเนินโครงการ การติดตามประเมินผล
โครงการด้านสิ่งแวดล้อม  การประยุกต์หลักการพัฒนาอย่างยั ่งยืนมาใช้ในการบริหารโครงการ
ตรวจติดตามและประเมินผลสิ่งแวดล้อม ตัวชี ้วัดด้านสิ่งแวดล้อม การนำเสนอผลการประเมิน
การจัดทำรายงานประเมนิผล การส่ือข้อมูลจากการเฝ้าระวังและการประเมนิ

8.3 หมวดวิชาเลือก มีดังต่อไปนี้
จส.7000 การจัดการมลพิษ                                         3 หน่วยกิต
EM.7000 Pollution  Management

นิยาม  สถานการณ์ การป้องกัน การจัดการแบบผสมผสานนโยบายและยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษ
เทคโนโลยีสะอาด การมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคเอกชน อุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศ  การวิเคราะห์
ประสิทธิภาพการลงทุนสำหรับการจัดการมลพิษ การวิเคราะห์ความเส่ียงเพ่ือการตัดสินใจ การจัดการมลพิษ
เฉพาะด้านท่ีประชาชนให้ความสนใจสงู เช่น มลพิษทางอากาศ น้ำ และของเสียอันตราย กรณีศึกษา ดูงาน

จส.7001 การจัดการและการอนรัุกษ์พลังงาน 3 หน่วยกิต
EM. 7001 Energy Conservation and Management

ความเป็นมาของพลังงาน แหล่งพลังงานท่ีใช้แล้วหมดไป ความต้องการใช้พลังงานและขอ้จำกัด
ทางด้านการขาดแคลนแหล่งพลังงาน การพัฒนาแหล่งพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกอื่น
ผลกระทบจากการใช้พลังงานท่ีมีต่อส่ิงแวดล้อม กฎหมายและการจัดการควบคุมการใช้พลังงานของประเทศ
การแก้ไขปัญหาพลังงานขาดแคลน การจัดการด้านอุปสงค์ของพลังงานและผลกระทบสิ่งแวดล้อม
จากการใชพ้ลังงานท้ังในปัจจุบันและอนาคต

จส.7002 การจัดการสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ                                                                               3 หน่วยกิต
EM.7002 International Environment Management

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเข้าเป็นประเทศภาคีในข้อตกลงระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อม
สถานการณส์ิง่แวดลอ้มโลก อนสุญัญาและพธิสีารตา่งๆ ทีป่ระเทศไทยไดร่้วมลงนามและใหส้ตัยาบนั
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ความช่วยเหลือด้านการเงินและเทคโนโลยี ความรับผิดชอบของประเทศภาคี การดำเนินการของ
ประเทศไทยตามข้อตกลงด้านส่ิงแวดล้อมระหว่างประเทศแต่ละฉบับ  รวมท้ังการใช้ประเด็นทางส่ิงแวดล้อม
เป็นกำแพงการคา้ระหว่างประเทศ  กรณีศึกษา

จส.7003 การจัดการเทคโนโลยสีะอาด                                                         3 หน่วยกิต
EM. 7003 Clean Technology Management

หลักการและแนวความคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีสะอาด การวิเคราะห์นโยบายเทคโนโลยีสะอาด
ในภาคอตุสาหกรรม เกษตร และสาธารณสขุ กฎหมายและองคก์รทีส่นบัสนนุการใชเ้ทคโนโลยสีะอาด
ในกระบวนการผลิตและจำหน่ายสินค้าในปัจจุบัน การใช้ฉลากเขียวในสินค้าอุปโภคบริโภค สิ่งจูงใจ
ทางเศรษฐกิจในการใช้เทคโนโลยีสะอาดสำหรับผู้ลงทุน การมีส่วนร่วมของสาธารณชน การวางแผนกลยุทธ์
การใชท้รัพยากรอยา่งประหยดัและหมนุเวยีน การลดการสญูเสยีทรัพยากรการบรหิาร การใชท้รัพยากร
ต้นทุนและส่ิงทดแทน การทำของเหลือใช้ให้เป็นประโยชน์ มาตรการจูงใจของรัฐเก่ียวกับเทคโนโลยีสะอาด
เพ่ือการพัฒนาแบบยัง่ยืน เป็นต้น

จส.7004 การจัดการและการพฒันาธุรกิจเก่ียวกับส่ิงแวดลอ้ม                                                         3 หน่วยกิต
EM.7004 Environmental Business Development and Management

วิเคราะห์ตลาดด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศ แนวโน้มการพัฒนาธุรกิจเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม
ประเภทของธรุกิจเอกชนเกีย่วกับส่ิงแวดล้อมในปัจจุบัน นโยบายและกฎหมายทีเ่อ้ืออำนวยต่อการลงทุน
สิทธิประโยชน์ กลยุทธ์การจัดการธุรกิจสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ การร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐ
และเอกชนหรือเอกชนไทยกับนักลงทุนต่างชาติ การถ่ายทอดเทคโนโลยี ปัญหาสิทธิบัตร เทคนิคการ
บริหารการตลาด การบัญชีและการเงิน เทคนิคการเขียนรายละเอียดประกอบสัญญา การจัดการด้านข้อมูล
วัฒนธรรมของบริษัท เอกลักษณ์และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนนิกิจการ
เก่ียวกับส่ิงแวดล้อม ข้อเสนอแนะแนวทางแกไ้ข กรณีศึกษาและดูงาน

จส.7005 เทคโนโลยกีารจดัการสิง่แวดลอ้ม                                                         3 หน่วยกิต
EM.7005 Environmental Management Technology

ความสำคญัของสิง่แวดลอ้ม คำนยิาม คำอธบิายตา่งๆ ท่ีเกีย่วกับเทคโนโลยทีางดา้นสิง่แวดลอ้ม
ปัญหาสิ่งแวดล้อมและแนวทางแก้ไขปัญหา เทคโนโลยีการควบคุมมลพิษทางอากาศ เทคโนโลยี
การจัดการน้ำเสีย เทคโนโลยีการจัดการมูลฝอยและของเสยีติดเช้ือ เทคโนโลยีการจัดการมลพิษทางเสยีง
เทคโนโลยีการประหยัดพลังงาน เทคโนโลยีสะอาด การประเมินวงจรชีวิต หลักการจัดการนิคมอุตสาหกรรม
เชิงเศรษฐนเิวศและเทคโนโลยใีหม่
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จส.7010 การวเิคราะหค์วามเสีย่งและการตดัสนิใจทางสิง่แวดลอ้ม                         3 หน่วยกิต
EM.7010 Environmental Risk Assessment and Decision Making

การวิเคราะห์ความเสี่ยง โดยวิธีการที่กฎหมายกำหนด เทคนิควิธีการบ่งชี้จุดเสี่ยงในสถาน
ประกอบการ วิธีการเชิงปริมาณในการจัดอันดับความเส่ียง การจัดทำเครือข่ายเตือนภัย และเตรียมความพร้อม
สำหรับบรรเทาความรุนแรงของอุบัติภัยในพ้ืนท่ีเส่ียง รวมท้ังการจัดทำแผนเพ่ือลดความเส่ียง กรณีศึกษา

จส.7011 การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม                                         3 หน่วยกิต
EM.7011 Environmental Impact Assessment

พัฒนาการของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม กระบวนการและวิธีการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม  ระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยและต่างประเทศ
กรณีศึกษาการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมของโครงการพัฒนาต่างๆ ในประเทศไทย

จส.7012 เศรษฐศาสตรส่ิ์งแวดล้อมประยุกต์                                         3 หน่วยกิต
EM.7012  Applied Environmental Economics

ความสัมพันธ์ของระบบเศรษฐกิจและส่ิงแวดล้อม ความหมายของการพัฒนาแบบย่ังยืนการจัดการ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาแบบยั่งยืน แนวทาง  แรงจูงใจทางเศรษฐศาสตร์  และแนวทางการสั่งการ
และควบคุม  ในการป้องกันส่ิงแวดล้อมตามหลักการเศรษฐศาสตร์ เคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์ในการจัดการ
ทางส่ิงแวดล้อม และผลกระทบของเคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์ท่ีมีต่อผู้ผลิตและผู้บริโภคในประเทศตลอดจน
สถานะการแขง่ขันทางการค้าระหว่างประเทศ กรณีศึกษาของประเทศไทย และประเทศอ่ืน ๆ

จส.7013 การประเมินผลกระทบทางสังคม                                                         3 หน่วยกิต
EM.7013 Social Impact Assessment

ความจำเป็นในการประเมินผลกระทบทางสังคม กระบวนการและวิธีการในการประเมินผล
กระทบทางสังคม กรณีศึกษาการประเมินผลกระทบทางสังคมของโครงการพัฒนาต่างๆ ปัญหาและอุปสรรค
ของการประเมนิผลกระทบทางสงัคมของประเทศไทย ขอ้เสนอแนะเพือ่การพฒันาและปรบัปรงุระบบ
การประเมินผลกระทบทางสังคมของประเทศไทย

จส.7020 การจัดการอนามยัส่ิงแวดลอ้ม                                                         3 หน่วยกิต
EM.7020 Environmental Health Management

หลักการจัดการด้านสุขภาพอนามัยอันเกี่ยวข้องกับภาวะแวดล้อม หลักการและแนวความคิด
ทางพิษวิทยาและระบาดวิทยา ปัญหาสุขภาพอนามัยอันเป็นผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ
ท้ังจากส่ิงแวดล้อมทางกายภาพและสิง่แวดล้อมทางสังคม กรณีศึกษาปัญหาอนามัยส่ิงแวดล้อมอันเกิดจาก
สารพษิ นำ้เสยี อากาศเปน็พษิ มลูฝอยและสิง่ปฏกิลู กากสารพษิ อาชวีอนามยั สขุศาสตรอุ์ตสาหกรรม
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ภูมอิากาศ การจดัการวตัถุเคมอุีตสาหกรรม และการเกษตร ทีส่ง่ผลกระทบตอ่ผู้บรโิภค กฎหมายตา่ง ๆ
ท่ีเก่ียวข้องกับการจดัการอนามยัส่ิงแวดล้อม และกลยุทธ์การวางแผนจดัการอนามยัส่ิงแวดล้อม แนวทาง
แก้ไขและข้อเสนอแนะในการปกปอ้งสุขภาพอนามัยของบุคคลทุกเพศทุกวัยทุกฐานะในสภาวะแวดลอ้ม
เปน็พิษตา่ง ๆ

จส.7021 การจดัการสิง่แวดลอ้มเมือง                                                         3 หน่วยกิต
EM.7021 Urban Environmental Management

วิวัฒนาการของเมือง การใช้ประโยชน์ที่ดินและการเปลี่ยนแปลงของเมือง ระบบนิเวศเมือง
ปัญหาส่ิงแวดล้อมท่ีสำคัญของชุมชนเมือง ได้แก่ มลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ำ การจราจร ชุมชนแออัด
การใชท้ีด่นิ ผังเมอืงและพืน้ทีส่เีขยีว มลูฝอยและสิง่ปฏกิลู เปน็ตน้  แนวคดิและหลกัการในการจดัการ
ส่ิงแวดล้อมเมือง เมืองน่าอยู่และเมืองย่ังยืน กระบวนการวางแผนและจัดการส่ิงแวดล้อมเมือง  กลยุทธ์ในการ
จัดการส่ิงแวดล้อมเมือง แนวทางการจัดการส่ิงแวดล้อมเมืองในแต่ละประเด็น

จส.7022 การจัดการส่ิงแวดล้อมอุตสาหกรรม                                                         3 หน่วยกิต
EM.7022 Industrial Environmental Management

การพัฒนาอุตสาหกรรม ปัญหาสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม นโยบายสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม
องคก์รทีเ่กีย่วขอ้ง การจดัการดา้นมาตรฐานผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรม    การจดัการเรือ่งรอ้งเรยีนเกีย่วกบั
สิง่แวดลอ้ม  ความรว่มมอืระหวา่งภาครฐัและเอกชน การใชเ้ครือ่งมอืทางเศรษฐศาสตรใ์นการควบคมุ
สิ่งแวดล้อมโรงงาน การประเมินความเสี่ยง การขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษของโรงงาน
มาตรฐานต่างๆ ด้านส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัย  กรณีศึกษาและดูงาน

จส. 7023 การจดัการอบัุติภัยส่ิงแวดลอ้ม                                                         3 หน่วยกิต
EM 7023 Environmental Emergencies Management

สถานการณ์อุบัติภัยส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาตแิละจากกิจกรรมของมนุษย์ในประเทศไทยและใน
ต่างประเทศ สาเหตุ การป้องกัน การแก้ไขและฟ้ืนฟูสภาพความเสียหาย การให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์
การเงนิ ท่ีพักอาศัย อาหารและอืน่ๆ แก่ผู้ประสบภยั องค์กรและกฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง กรณีศึกษาและดงูาน

จส.7024 การจัดการมลพิษภายในอาคารบา้นเรือน                                                         3 หน่วยกิต
EM.7024 Indoor Pollution Management

การวิเคราะห์ปัญหามลพิษในอาคารบ้านเรือนท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาพ คุณภาพของวัสดุก่อสร้าง
การใชส้นิคา้ทีม่อีงคป์ระกอบของวตัถอัุนตรายในอาคารบา้นเรอืน ภูมสิถาปตัยกรรมและการออกแบบ
สิ่งแวดล้อมในอาคารบ้านเรือน กฎหมายและมาตรฐานอากาศในอาคารบ้านเรือน การเฝ้าระวัง
การป้องกันและการแก้ไข กรณีศึกษาและดูงาน
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จส. 7025 การจัดการส่ิงแวดล้อมภาคเกษตรกรรม                                                         3 หน่วยกิต
EM .7025 Agricultural Environmental Management

สถานการณ์ส่ิงแวดล้อมภาคเกษตรกรรม ผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดล้อมด้านต่างๆ เทคโนโลยี
การจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เพาะปลูก ปศุสัตว์ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและสัตว์บก รวมทั้งการจัดการ
และการใช้ประโยชน์ของเสียจากการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร กรณีศึกษาและดูงาน

จส.7026 มาตรฐานระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม (ISO 14000)                                         3 หน่วยกิต
EM.7026 Environmental Management System Standards ISO 14000

หลักการและแนวคิดของมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14000) ประโยชน์ของ
การนำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากลไปใช้ ข้อกำหนดของมาตรฐานระบบการ
จัดการส่ิงแวดล้อม การกำหนดนโยบายและการวางแผน การนำไปปฏิบัติ การตรวจประเมิน การปรับปรุงแก้ไข
การทบทวนโดยฝา่ยบริหาร การเขียนเอกสารและระเบยีบวิธีปฎิบัติ การเลือกท่ีปรึกษา การขอการรบัรอง
การตรวจรับรอง หน่วยงานของไทยท่ีบริการด้านการจัดการส่ิงแวดล้อม กรณีศึกษาและดูงาน

จส.7027 มาตรฐานระบบการจดัการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย                         3 หน่วยกิต
EM.7027 Occupational Health and Safety Management System Standards

ความรูพ้ื้นฐานเกีย่วกบัอาชวีอนามยั ความปลอดภยัและเออรโ์กโนมคิส ์  หลักการและแนวคดิ
เก่ียวกับมาตรฐานระบบการจดัการอาชีวอนามัยและความปลอดภยั (TIS /OHSAS 18000) ประโยชน์ของ
การนำระบบดังกล่าวไปใช้ปฎิบัติ การขอการรับรอง รวมทั้งมาตรฐานและแนวปฎิบัติอื ่นๆ เช่น
ILO-OSH 2100, SA 8000, RCP, ISO 26000, HACCP และ MS - QWL 2004 กรณีศึกษาและดงูาน

จส.7028 การจัดการส่ิงแวดล้อมตามแนวเศรษฐกจิพอเพียง                                                         3 หน่วยกิต
EM.7028 Sufficiency Economy Based Environmental Management

สร้างพ้ืนฐานความเขา้ใจทฤษฎ ีหลักการและเครือ่งมือสำหรับการวดัผล การจดัการสิง่แวดล้อม
แบบเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีลักษณะสมดุลของการหมุนเวียนสสารและพลังงาน มีการพึ่งพาระหว่าง
กจิกรรมของสิง่มชีีวิตและกจิกรรมทางเศรษฐกจิ แสดงใหเ้ห็นการจดัการปญัหาสิง่แวดลอ้มทีก่ลมกลนื
กับธรรมชาต ิและผลดทีางเศรษฐกจิและการพฒันาคน การจดัการปญัหาผลกระทบสิง่แวดลอ้มของการ
พัฒนาเศรษฐกิจและการจัดการทรัพยากรอย่างย่ังยืน

จส.7029 การจดัการความขดัแยง้เกีย่วกับสิง่แวดลอ้ม                                         3 หน่วยกิต
EM.7029 Environmental Conflict Management

หลักการ แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความขัดแย้ง สาเหตุและผลกระทบของความขดัแย้ง รูปแบบ
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แนวทาง กลไก เทคนิค กระบวนการเรียนรู้ และนวัตกรรมในการแก้ปัญหาความขัดแย้งเก่ียวกับส่ิงแวดล้อม
กฎหมายและนโยบายที ่เกี ่ยวข้อง กรณีศึกษาความขัดแย้งเกี ่ยวกับสิ ่งแวดล้อมในประเทศไทย
และต่างประเทศ การดูงานสำหรับกรณีท่ีประสบความสำเร็จในการจัดการความขัดแย้งเก่ียวกับส่ิงแวดล้อม

จส.7030 การจัดการสิง่แวดลอ้มทางนำ้                         3 หน่วยกิต
EM.7030 Water Environment Management

ความสำคัญของทรัพยากรน้ำ  สถานการณ์น้ำในประเทศไทย  ปัญหาน้ำขาดแคลน ปัญหาน้ำท่วม
ปญัหามลพษิทางนำ้  การจดันำ้แบบลุม่นำ้ สทิธกิารใชน้ำ้ กฎหมายเกีย่วกบันำ้ การมสีว่นรว่มระหวา่ง
ภาครัฐกับเอกชนในการจัดการน้ำ เทคโนโลยีสะอาดในการจัดการน้ำ เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียแบบต่างๆ
 ท่ีเหมาะสมกับประเทศไทย กรณีศึกษาและดูงาน

จส.7031 การจัดการคุณภาพอากาศ         3 หนว่ยกิต
EM.7031 Air Quality Management

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอากาศในชั้นบรรยากาศต่างๆ   แหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศทั้งใน
ระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค และระดับโลก ผลกระทบของมลพิษทางอากาศ กฎหมายและมาตรฐาน
คุณภาพอากาศ การควบคุมและเฝ้าระวังมลพิษทางอากาศ เทคโนโลยีการจัดการมลพิษทางอากาศ
ภายในอาคารและชุมชน  ความร่วมมือระหว่างประเทศในการแก้ปัญหาก๊าซเรือนกระจก และสาร
ทำลายโอโซนในช้ันบรรยากาศ กรณีศึกษาและดูงาน

จส.7032 การจดัการมลูฝอย ส่ิงปฏกูิล และของเสยีอันตราย                                                         3 หน่วยกิต
EM.7032 Solid and Hazardous Waste Management

นิยาม สถานการณ์ ปัญหาและ แหล่งกำเนิดมูลฝอย ส่ิงปฏิกูล และกากสารพิษ การเก็บ การขนย้าย
การกำจัด เทคโนโลยีที่เหมาะสม การให้เอกชนมีส่วนร่วมบริการเก็บขน และกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล
และกากสารพิษ การคัดแยกมูลฝอยและกากสารพิษจากแหล่งกำเนิด  การใช้ประโยชน์จากมูลฝอย ส่ิงปฏิกูล
และกากสารพษิ กฎหมายและองคก์รท่ีเก่ียวข้อง บทบาทของราชการสว่นท้องถ่ินกรณศึีกษาและดูงาน

จส.7033 การจัดการมลพษิเสียง                         3 หน่วยกิต
EM.7033 Noise Pollution Management

ความรู ้เบื ้องต้นเกี ่ยวกับเสียง ผลกระทบของเสียง สถานการณ์เสียงดังในประเทศไทย
ปัญหาเสียงดังจากแหล่งกำเนิดต่างๆ การตรวจวัดเสียง และการได้ยิน  เทคโนโลยีการจัดการเสียงดัง
กฎหมายและมาตรฐานเสยีงดัง  อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล  กรณีศึกษาและดูงาน
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จส.7040 การจัดการทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า         3 หนว่ยกิต
EM.7040 Forest Resource and Wildlife Management

ระบบนิเวศของป่า  ความสำคัญและนโยบายการอนุรักษ์ป่าและสัตว์ป่า สถานการณ์ปัจจุบัน
หลักการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนและกรอบปฏิบัติของเครือข่ายการสงวนชีวมณฑล การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน กฎหมายคุ้มครองป่าไม้และสัตว์ป่า ปัญหาการปฏิบัติตามกฎหมายและพันธกรณีระหว่าง
ประเทศ การกำหนดเขตรักษาพันธ์ุสัตว์หรือเขตป่าอนุรักษ์  ป่าชุมชน การเพาะพันธ์ุสัตว์ป่าของภาคเอกชน
กรณีศึกษาและดูงาน

จส.7041 การจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่                                                         3 หน่วยกิต
EM.7041 Marine and Coastal Resource Management

ความหมายของทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ การวิเคราะหปั์ญหา สาเหตขุองความเสือ่มโทรม
ของทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง มาตรการแก้ไขและแนวทางการจัดการเพ่ือการใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน
 กรณีศึกษาและดูงาน

จส.7042 การจัดการมรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ         3 หนว่ยกิต
EM.7042 Cultural and Natural Heritage Management

ความหมายของมรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ  สภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนกับมรดกทางวัฒนธรรม
และทางธรรมชาต ิการบรหิารจดัการในปจัจบุนั ปญัหา อุปสรรค แนวทางการบรหิารจดัการทีน่ำไปสู่
ความย่ังยืนของการใช้ประโยชน์มรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาต ิกรณีศึกษาและดูงาน

จส.7043 การจัดการทรัพยากรความหลากหลายทางชวีภาพ         3 หนว่ยกิต
EM.7043 Biodiversity Resource Management

นิยาม ความสำคัญของทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพต่อเศรษฐกิจและความมั่นคง
ของประเทศและของโลก สาเหตุและปัญหาการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ อนุสัญญาว่าด้วยความ
หลากหลายทางชีวภาพและพิธีสารว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ นโยบาย มาตรการ องค์กร
และกฎหมายไทยทีเ่ก่ียวข้อง การมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและประชาชน ความร่วมมือระหว่างประเทศ
แนวโน้มการจัดการทรัพยากรความหลากหลายทางชวีภาพในอนาคต กรณีศึกษาและดูงาน

จส.8000 สัมมนาการจดัการสิง่แวดลอ้ม                                                         3 หน่วยกิต
EM.8000 Seminar in Environmental Management

นักศึกษาจะได้รับมอบหมายหัวข้อจัดทำรายงาน เพื่อใช้ในการสัมมนาอภิปรายในชั้นเรียน
ในบางกรณีอาจเชิญวิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก มาร่วมสัมมนาอภิปรายประเด็นปัญหา
ท่ีน่าสนใจทางด้านการจัดการส่ิงแวดล้อม
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จส.8001 หัวข้อพิเศษทางการจดัการสิง่แวดลอ้ม         3 หนว่ยกติ
EM.8001 Special Topics in Environmental Management

หัวข้อพิเศษที่อาจารย์จะกำหนดให้ศึกษาตามความเหมาะสมกับประเด็นใหม่ ๆ  ทางด้าน
การจัดการส่ิงแวดล้อม

จส.8002 การศึกษาตามแนวแนะ                                                                                                             3 หน่วยกิต
EM.8002 Directed Studies

นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนกับอาจารย์ผู้ใดผู้หนึ่งในหัวข้อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือวิชาใด
ที่มีหรือไม่มีในหลักสูตรและนักศึกษามีความสนใจเฉพาะบุคคล  ทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบ
จากอาจารย์ผู้สอนก่อน

8.4 หมวดวชิาการคน้ควา้อิสระ
จส.9000 การค้นคว้าอิสระ         3 หนว่ยกิต
EM.9000  Independent Study

การศึกษาค้นคว้าและวิจัยด้วยตนเองในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงเก่ียวกับการจัดการส่ิงแวดล้อม

8.5 หมวดวชิาวิทยานพินธ์
จส.9004 วิทยานิพนธ์                                                        12 หน่วยกิต
EM.9004 Thesis

การศึกษาค้นคว้าและวิจัยด้วยตนเองในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม
ตามท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์
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หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาการสือ่สารประยุกต์
(หลกัสตูรใหม ่ พ.ศ. 2551)

1. ช่ือหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการส่ือสารประยุกต์
Master of Arts Program in Applied Communication

2. ช่ือปริญญา
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การส่ือสารประยุกต์)
ศศ.ม. (การส่ือสารประยุกต์)
Master of Arts in Applied Communication
M.A. (Applied Communication)

3. หน่วยงานทีรั่บผิดชอบ
คณะภาษาและการสือ่สาร สถาบันบัณทิตพัฒนบริหารศาสตร์

4. ปรัชญาและวตัถุประสงค์ของหลักสูตร
4.1 ปรัชญาของหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการสื่อสารประยุกต์มีลักษณะเชิงพหุวิทยาการ

มุ่งเสริมสร้างความรู้ทางทฤษฎี การเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏบัิติและการพัฒนาความคดิสร้างสรรค์
อันจะนำไปสู่การสร้างศักยภาพทางสังคม  เป็นหลักสูตรที่มีความแตกต่างไปจากหลักสูตรการสื่อสาร
หรือนเิทศศาสตรโ์ดยทัว่ไป เพราะเนน้การสือ่สารในบรบิทอาชพีทีห่ลากหลายซึง่เปน็แนวทางสง่เสรมิ
พัฒนบรหิารศาสตรใ์นประเดน็การพฒันาความสามารถทางการสือ่สารของสมาชกิในสงัคม โดยเฉพาะ
ผู้นำในบริบทอาชีพต่างๆ

4.2 วัตถปุระสงคข์องหลกัสูตร
4.2.1 ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถดา้นการสือ่สารท้ังภาคทฤษฎแีละภาคปฏบัิติ

พร้อมท้ังสามารถนำความรูไ้ปประยุกต์ใช้ในงานอาชพีต่างๆ ท้ังในภาครัฐและภาคเอกชน
4.2.2 ผลิตบัณฑิตให้เป็นอาจารย์ผู้สอนและเป็นผู้บริหารการเรียนการสอนสาขาวชิาการ

ส่ือสาร
4.2.3 ผลิตบัณฑิตให้เป็นบุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านการสื่อสารและด้านอื่นๆ

ท่ีเก่ียวข้องในหน่วยงานต่างๆ  ท่ีมีความสามารถในการสือ่สารอย่างมีประสิทธิภาพ
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5. คุณสมบติัของผู้เข้าศกึษา
5.1 สำเร็จปริญญาตรีสาขาใดสาขาหนึ่งจากสถาบันของรัฐหรือเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ

ท่ีได้รับการรับรองวิทยฐานะจากสำนักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
5.2 กรณีมีประสบการณ์ทำงานให้เป็นไปตามประกาศสถาบนับัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

6. หลักสูตร
6.1 จำนวนหนว่ยกิต  จำนวนหนว่ยกิตตลอดหลักสูตร  36 หน่วยกิต
6.2 โครงสรา้งหลกัสูตร
     6.2.1 แผน ก 2 กำหนดให้เรียนวิชาเสริมพ้ืนฐานไม่นับหน่วยกิต 4 วิชา วิชาหลัก 12 หน่วยกิต

วิชาเลือก 12 หน่วยกิต วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต และสอบประมวลความรู้
      6.2.2 แผน ข กำหนดใหเ้รยีนวชิาเสรมิพืน้ฐานไมน่บัหนว่ยกติ 4 วิชา วิชาหลกั 12  หนว่ยกติ

วิชาเลือก 21 หน่วยกิต วิชาการค้นคว้าอิสระ 3 หน่วยกิต และสอบประมวลความรู้

                                 หมวดวิชา                                        แผน ก 2                            แผน ข
1. หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน                                (ไม่นับหน่วยกิต)                   (ไม่นับหน่วยกิต)

                                                                                                         4 วิชา             4 วิชา
2. หมวดวิชาหลัก                                                     12 หน่วยกิต                       12 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือก                                     12 หน่วยกิต                       21 หน่วยกิต
4. หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ                                -                          3 หน่วยกิต
5. วิทยานิพนธ์                                                      12 หน่วยกิต                                  -
6. สอบประมวลความรู้                                             สอบ                               สอบ

                                         รวม                                       36 หน่วยกิต                        36 หน่วยกิต

หมายเหตุ   นักศึกษาที่เรียนแผน ข (นอกเวลาราชการ) กำหนดให้เรียนวิชาเสริมพื้นฐาน
                                         (ไม่นับหน่วยกิต) จำนวน 1 วิชา

6.3 รายวิชา
       6.3.1 หมวดวชิาเสรมิพืน้ฐาน  ไม่นบัหนว่ยกิต

สพ. 4000  วิชาพ้ืนฐานสำหรบับัณฑิตศึกษา          3 หนว่ยกติ
ND 4000  Foundation for Graduate Studies
ภส. 4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา      3 หนว่ยกติ
LC  4001 Reading Skills Development in English for Graduate Studies
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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
สส. 4001  ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษาสาขาการส่ือสารประยุกต์          3 หนว่ยกติ
AC 4001  English for Graduate Studies in Applied Communication

       6.3.2 หมวดวชิาหลกั  12 หนว่ยกิต
(กำหนดใหเ้รยีน 12 หนว่ยกติ ในแผน ก 2  และแผน ข)
สส. 6001  ทฤษฎีการส่ือสาร          3 หนว่ยกติ
AC 6001   Communication Theory
สส. 6002  การส่ือสารมวลชนและสังคม                                                          3 หน่วยกิต
AC 6002   Media and Society
สส. 6003  ระเบียบวิธีวิจัยการส่ือสาร                                                          3 หน่วยกิต
AC 6003   Communication Research Methodology
สส. 6004  การส่ือสารในสังคมพหุวัฒนธรรม                                          3 หน่วยกิต
AC 6004   Communication in a Multi-Cultural Society

       6.3.3 หมวดวชิาเลอืก
(กำหนดใหเ้รยีน 12 หนว่ยกติ ในแผน ก 2)
(กำหนดใหเ้รยีน 21 หนว่ยกติ ในแผน ข)
สส. 7011  ทฤษฎีการส่ือสารองค์การ                                                          3 หน่วยกิต
AC 7011   Organizational Communication Theory
สส. 7012  เทคโนโลยีการส่ือสารและองค์การ                                          3 หน่วยกิต
AC 7012   Communication Technology and Organization
สส. 7013  ปริทรรศน์สากลการส่ือสารองค์การ                                          3 หน่วยกิต
AC 7013   Global Perspectives on Organizational Communication
สส. 7014  วัฒนธรรมองค์การและการส่ือสาร                                          3 หน่วยกิต
AC 7014   Organizational Culture and Communication
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สส. 7015  การส่ือสารเพ่ือแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การธุรกิจ  3 หน่วยกิต
AC 7015   Communication for Corporate Social Responsibility
สส. 7016  การรณรงค์และการส่ือสาร          3 หนว่ยกติ
AC 7016   Campaigns and Communication
สส. 7017  การส่ือสารกับการเปล่ียนแปลงทางสังคม          3 หนว่ยกติ
AC 7017   Communication and Social Change
สส. 7018  นโยบายและการวางแผนการสือ่สาร          3 หนว่ยกติ
AC 7018   Communication Policy and Planning
สส. 7019  การส่ือสารเพ่ือสุขภาวะ          3 หนว่ยกติ
AC 7019   Communication for Well-Being
สส. 7020  การรณรงค์เชิงนโยบายและรปูแบบการใชส่ื้อ          3 หนว่ยกติ
AC 7020   Advocacy and Media Use
สส. 7021  การส่ือสารการเมือง                                                                          3 หน่วยกิต
AC 7021   Political Communication
สส. 7022   หลักการประชาสมัพันธ์          3 หนว่ยกติ
AC 7022   Principles of Public Relations
สส. 7023  การส่ือสารการตลาดแบบผสมผสาน                                          3 หน่วยกิต
AC 7023   Integrated Marketing Communication
สส. 7024  กรณีศึกษาทางประชาสมัพันธ์                                                          3 หน่วยกิต
AC 7024   Case Studies in Public Relations
สส. 7025  การโฆษณาและกลยทุธ์การส่งเสริม                                          3 หน่วยกิต
AC 7025   Advertising and Promotion Strategy

       6.3.4 วิชาคน้ควา้อสิระ  3  หนว่ยกิต
(กำหนดใหเ้รยีน 3 หนว่ยกติ ในแผน ข)
สส. 9000  การค้นคว้าอิสระ          3 หนว่ยกติ
AC 9000   Independent Study

       6.3.5 วิทยานพินธ ์ 12  หนว่ยกิต
(กำหนดใหเ้รยีน 12 หนว่ยกติ ในแผน ก 2)
สส. 9004  วิทยานิพนธ์        12 หนว่ยกติ
AC 9004   Thesis
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7. คำอธิบายรายวิชา
7.1 หมวดวิชาเสรมิพ้ืนฐาน

สพ. 4000 วิชาพ้ืนฐานสำหรบับัณฑิตศึกษา         3 หนว่ยกิต
ND 4000 Foundation for Graduate Studies

แนะนำการเมืองและการปกครองไทย เศรษฐกิจไทย ธุรกิจไทย สังคมไทย  จริยธรรมของนักบริหาร
จริยธรรมทางวิชาการ พัฒนาบุคลิกภาพ 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 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 เพ่ือ
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ปรับปรุงความสามารถในการใชภ้าษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร ด้วยการสอนและฝึกในลักษณะเฉพาะบุคคล

สส. 4001 ภาษาอังกฤษสำหรบับัณฑิตศึกษาสาขาการสือ่สารประยุกต์         3 หนว่ยกิต
AC 4001 English for Graduate Studies in Applied Communication

สร้างเสริมความรู้ความเข้าใจวิธีการและกลยุทธการเรียนรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนา
ทักษะการอ่าน การเขียน การพูด และการฟังภาษาอังกฤษเชิงวิชาการในระดับบัณฑิตศึกษา
ด้านการส่ือสารประยุกต์

7.2 หมวดวชิาหลกั
สส. 6001 ทฤษฎีการส่ือสาร         3 หนว่ยกิต
AC 6001 Communication Theory

ศึกษาภาพรวมขององค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาทางการสื่อสาร รวมถึงศึกษาความสัมพันธ์
ของการส่ือสารของมนุษย์กับตัวแปรอ่ืนๆ เช่น สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม

สส. 6002 การสือ่สารมวลชนและสงัคม         3 หนว่ยกิต
AC 6002 Media and Society

ศึกษาการกำเนิดและการพัฒนาแนวคิดและทฤษฎีการสื่อสารมวลชน รวมถึงแนวคิดใหม่ๆ
ในการศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างส่ือสารมวลชนและสังคม  โดยเน้นการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์

สส. 6003 ระเบียบวิธีวิจัยการส่ือสาร         3 หนว่ยกิต
AC 6003 Communication Research Methodology

ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับลักษณะและองค์ประกอบของการวิจัยด้านการส่ือสาร โดยให้ความสำคัญ
ในเรื่องการจัดทำข้อเสนอการวิจัย การออกแบบการวิจัย วิธีวิจัย การวิเคราะห์และตีความข้อมูล
ท่ีเหมาะสมและการเขยีนรายงานการวิจัย

สส. 6004 การส่ือสารในสงัคมพหวัุฒนธรรม         3 หนว่ยกิต
AC 6004 Communication in a Multi-Cultural Society

ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดของการส่ือสารระหว่างวัฒนธรรมในสังคมท่ีมีความหลากหลายในดา้น
วัฒนธรรม  วิเคราะหห์น้าทีแ่ละบทบาทของการสือ่สารทีมี่ส่วนสำคญัในการจดัรูปแบบการปฏสัิมพันธ์
ระหว่างสมาชกิในสังคมยุคโลกาภิวัฒน์ท่ีมีความแตกตา่งทางวฒันธรรม  รวมท้ังศึกษาถึงแนวคิดพ้ืนฐาน
และระเบียบวิธีวิจัยในการวิเคราะห์วิจัยในบริบทท่ีมีความแตกต่างกันท้ังทางด้านภาษาและวัฒนธรรม
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7.3 หมวดวชิาเลอืก
สส. 7011 ทฤษฎีการส่ือสารองค์การ         3 หนว่ยกิต
AC 7011 Organizational Communication Theory

ศึกษาพ้ืนฐานด้านแนวคิดทฤษฎีและวิจัยเพ่ือการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาของการส่ือสารองค์การ
โดยให้ความสำคัญในเร่ืองกระบวนการส่ือสารและองค์การ วัฒนธรรมองค์การ อิทธิพลของสภาวะแวดล้อมองค์การ
ต่อการปรับตัวและการเปล่ียนแปลงขององค์การ

สส. 7012 เทคโนโลยกีารส่ือสารและองคก์าร         3 หนว่ยกิต
AC 7012 Communication Technology and Organization

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีการสื่อสารและองค์การ การใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร
และบทบาทของเทคโนโลยใีนการส่งเสริมการดำเนินงานและการบรรลเุป้าหมายขององค์การ

สส. 7013 ปริทรรศน์สากลการสือ่สารองค์การ         3 หนว่ยกิต
AC 7013 Global Perspectives on Organizational Communication

ศึกษาการแปรเปล่ียนรูปแบบองค์การไม่ว่าเพ่ือการแสวงหาและไม่แสวงหาผลกำไรจากระดับท้องถ่ิน
สู่ระดับสากล โดยให้ความสำคัญต่อนัยยะทางองค์การและการส่ือสารและความเป็นสากลท่ีเพ่ิมข้ึน แนวทาง
การเรียนรู้ท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติเพ่ือความเข้าใจและปฏิสัมพันธ์ในระบบท่ีมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม

สส. 7014 วัฒนธรรมองค์การและการสือ่สาร         3 หนว่ยกิต
AC 7014 Organizational Culture and Communication

ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์การ ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การ
และการส่ือสาร โดยเน้นถึงความสำคัญของกระบวนการขัดเกลาทางวัฒนธรรมในองค์การ ทฤษฎีองค์การ
กลยุทธ์การจัดการทางวัฒนธรรมและการศึกษางานวิจัยการสื่อสารองค์การจากมุมมองสตรีนิยม
นอกจากน้ียังมุ่งศึกษาประเด็นร่วมสมัยต่างๆ ของวัฒนธรรมองค์การ อาทิ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ในองค์การและประเดน็ว่าด้วยเพศสภาพ

สส. 7015 การส่ือสารเพือ่แสดงความรบัผิดชอบต่อสังคมขององคก์ารธุรกิจ         3 หนว่ยกิต
AC 7015 Communication for Corporate Social Responsibility

ศึกษาวิธีการท่ีประเด็นทางสังคมและส่ิงแวดล้อมได้รวมเข้าไปเป็นประเด็นหลักของบริษัทอย่างแยบยล
และศึกษาว่าบริษัทส่ือสารประเด็นดังกล่าวน้ีไปสู่สาธารณะอย่างไรโดยมุ่งเน้นการวิเคราะห์บทบาทของธุรกิจ
ในสังคมการพัฒนากลยุทธ์และกิจกรรมระดับองค์กรในการตอบโจทย์ประเด็นทางสังคมและส่ิงแวดล้อม
และการส่ือสาร พันธกิจของบริษัทในด้านการมีพฤติกรรมท่ีมีจริยธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม นอกจากน้ี
ยังมีการอภิปรายถึงช่องทางการส่ือสารในลักษณะน้ีและกลยุทธ์การส่ือสารท่ีได้ผลโดยยกตัวอย่างจากของจริง
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สส. 7016 การรณรงค์และการส่ือสาร         3 หนว่ยกิต
AC 7016 Campaigns and Communication

ศึกษาและอภิปรายกระบวนการและข้ันตอนการรณรงค์เพ่ือจุดประสงค์ทางธุรกิจ สังคม การเมอืง
การสาธารณสขุ โดยเนน้การสรา้งสรรคเ์น้ือหา การใชก้ลวิธี โน้มน้าวใจ และการวเิคราะหก์ลุ่มเปา้หมาย

สส. 7017 การส่ือสารกบัการเปลีย่นแปลงทางสงัคม         3 หนว่ยกิต
AC 7017 Communication and Social Change

ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีว่าด้วยปฏิสัมพันธ์ระหว่างสังคมและการสื่อสาร โดยเน้นวิเคราะห์
ความเชือ่มโยงระหวา่งพัฒนาการทางดา้นการสือ่สารกบัการเปลีย่นแปลงทางสงัคมตลอดจนผลกระทบ
ของเทคโนโลยีส่ือสาร ต่อการเปล่ียนแปลงบทบาทและวธีิการดำเนินงานขององค์กรทางสังคมต่าง ๆ

สส. 7018 นโยบายและการวางแผนการสือ่สาร         3 หนว่ยกิต
AC 7018 Communication Policy and Planning

ศึกษานโยบายและแผนการส่ือสารในบริบทต่างๆ การกำหนดนโยบายและการวางแผนการสือ่สาร
ความเกีย่วพันระหวา่งนโยบายและแผนการสือ่สารกบันโยบายและแผนขององคก์ารภาครฐัและเอกชน
การบริหารการส่ือสาร ปัญหา ปัจจัย และประเด็นต่างๆ ในการปฏิบัติตามนโยบายและแผนการสือ่สาร

สส. 7019 การส่ือสารเพือ่สุขภาวะ         3 หนว่ยกิต
AC 7019 Communication for Well-Being

ศึกษามุมมองและแนวคิดต่างๆ ท่ีเก่ียวกับสุขภาวะของมนุษย์และการส่ือสาร การศึกษาการส่ือสาร
เพื่อสุขภาวะในแนวทางพหุสาขาวิชา และการใช้การสื่อสารในการส่งเสริมสุขภาพ ตั้งแต่ระดับบุคคล
ชุมชน จนถึงระดับชาติ

สส. 7020 การรณรงค์เชิงนโยบายและรปูแบบการใช้ส่ือ         3 หนว่ยกิต
AC 7020 Advocacy and Media Use

ศึกษาและวเิคราะหก์ารดำเนนิการของกลุม่ต่างๆท่ีหลากหลาย (เช่น หน่วยงานภาครฐั ผู้โฆษณา
องคก์ารเพือ่สขุภาพ กลุ่มรณรงคเ์ชงินโยบาย ดารา นกัแสดง และนกัสงัคมศาสตร)์ ในการใชส้ือ่ทัง้ใน
และนอกกระแสหลกัให้เกิดประสิทธิผล

สส. 7021 การส่ือสารการเมือง         3 หนว่ยกิต
AC 7021 Political Communication

ศึกษาความสำคัญของการส่ือสารในงานการเมือง เน้นบทบาทของการส่ือสาร กระบวนการส่ือสาร
และตัวสื่อ จากสองมุมมองคือ มุมมองว่าด้วยการสื่อสารในฐานะเป็นตัวผลักดันให้เกิดการมีส่วนร่วม
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ทางการเมือง และการส่ือสารในฐานะเปน็เคร่ืองมือสร้างความนิยมของกลุ่มการเมือง

สส. 7022 หลักการประชาสัมพันธ์         3 หนว่ยกิต
AC 7022 Principles of Public Relations

ศึกษาพ้ืนฐานแนวความคิดและทฤษฎีในการวิเคราะห์ประเด็นของการส่ือสารและการประชาสัมพันธ์
รวมถึงการศึกษากระบวนการและหน้าที่ของการสื่อสารในแง่มุมต่างๆ เช่น การประชาสัมพันธ์
เพ่ือกิจกรรมสาธารณะและเพือ่การจัดการประเด็นสำคัญ

สส. 7023 การส่ือสารการตลาดแบบผสมผสาน         3 หนว่ยกิต
AC 7023 Integrated Marketing Communication

ศกึษากลยทุธก์ารสือ่สารและโฆษณาผลติภณัฑ ์โดยเนน้บทบาทการสือ่สารเพือ่การสรา้งพืน้ที่
ทางการตลาดในประเทศและระหวา่งประเทศ และการนำทฤษฎกีารโน้มน้าวใจไปประยุกต์ใช้จริง

สส. 7024 กรณีศึกษาทางประชาสัมพันธ์         3 หนว่ยกิต
AC 7024 Case Studies in Public Relations

กรณีศึกษาต่างๆท่ีเก่ียวกับการประชาสัมพันธ์ในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยเน้นคุณประโยชน์
ของการประชาสัมพันธ์ในภาคบริการและภาคอุตสาหกรรม และในฐานะท่ีเป็นเคร่ืองมือทางกลยุทธ์ธุรกิจ

สส. 7025 การโฆษณาและกลยทุธ์การส่งเสริม 3 หนว่ยกิต
AC 7025 Advertising and Promotion Strategy

ศึกษาทฤษฎแีละหลกัเกณฑต่์างๆ ของการโฆษณาความหมายและความสำคญัของการโฆษณา
ในยุคปัจจุบัน เน้นกลยุทธ์การส่งเสริมการโฆษณาท่ีมีประสิทธิภาพ

สส. 9000 การคน้ควา้อสิระ 3 หนว่ยกิต
AC 9000 Independent Study

รายงานการวิจัยหรือค้นคว้าในประเด็นภายใต้คำแนะนำควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษา และมี
ขอบข่ายท่ีเหมาะสมสามารถทำสำเรจ็ลุล่วงในหน่ึงภาคการศึกษา

สส. 9004 วิทยานพินธ์ 12 หนว่ยกิต
AC 9004 Thesis

รายงานการวิจัยหรือค้นคว้าด้วยตนเองในหัวข้อเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงภายใต้การให้คำปรึกษาของอาจารย์
รวมทั้งการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ขอบข่ายของการศึกษาวิจัยจะต้องกว้างขวาง สมบูรณ์  และได้
มาตรฐานตามระเบียบวิธีวิจัย
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หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบณัฑติ
สาขาวิชาการส่ือสารและวัฒนธรรมญ่ีปุ่น

หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2554

1. ช่ือหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการส่ือสารและวัฒนธรรมญ่ีปุ่น
Master of Arts Program in Japanese Communication and Culture

2. ช่ือปริญญา
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  (การส่ือสารและวัฒนธรรมญ่ีปุ่น)
ศศ.ม. (การส่ือสารและวัฒนธรรมญ่ีปุ่น)
Master of Arts (Japanese Communication and Culture)
M.A. (Japanese Communication and Culture)

3. วิชาเอกหรือความเช่ียวชาญเฉพาะหลกัสูตร
ไม่มี

4. จำนวนหนว่ยกิตทีเ่รียนตลอดหลกัสตูร
36 หน่วยกิต

5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1  รูปแบบ  หลักสูตรปริญญาโท ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
5.2  ภาษาท่ีใช้  ภาษาไทยและภาษาญีปุ่่น
5.3  การรับนักศึกษา รับท้ังนักศึกษาไทยและนกัศึกษาต่างชาติท่ีสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

หรือเทียบเท่า หรือสอบผ่านการวัดระดับความรู้ภาษาญ่ีปุ่นซ่ึงจัดสอบโดยรัฐบาลญ่ีปุ่นได้ระดับไม่ต่ำกว่า N3
หรือได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการปริญญาโทของหลักสูตรการส่ือสารและวัฒนธรรมญ่ีปุ่น

5.4  ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบนัท่ีจัดการเรียนการสอนโดยตรง
5.5  การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

6.  สถานภาพของหลกัสูตรและการพจิารณาอนมัุติเห็นชอบหลกัสูตร
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 เร่ิมเปิดการสอนต้ังแต่ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2554
สภาวิชาการ เห็นชอบในการนำเสนอหลกัสูตรต่อสภาสถาบนั ในการประชมุ คร้ังท่ี 1/2554
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เม่ือวันท่ี 3 กุมภาพันธ์ 2554
สภาสถาบันอนุมัติหลักสูตรในการประชมุ คร้ังท่ี 2/2554 เม่ือวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2554

7. ความพร้อมในการเผยแพรห่ลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน
ปีการศึกษา 2556

8. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดห้ลังสำเร็จการศึกษา
1. ครู อาจารย์
2. นักวิจัย นักวิชาการ
3. ล่าม, นักแปล
4. พนักงานและผู้บริหารท่ีเก่ียวข้องกับญ่ีปุ่น
5. ข้าราชการ เจ้าหน้าท่ีรัฐวิสาหกิจ
6. ประกอบอาชีพอิสระ

9. รายวิชาท่ีเปิดสอนโดยสำนกังานอธิการบดี  และคณะภาษาและการสือ่สาร ได้แก่ รายวิชาในหมวดวชิา
เสริมพ้ืนฐาน

สพ 4000  วิชาพ้ืนฐานสำหรบับัณฑิตศึกษา 3 หน่วยกิต
ND 4000   Foundation for Graduate Studies
ภส. 4001  การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา 3 หน่วยกิต
LC 4001   Reading Skills Development in English for Graduate Studies
ภส. 4002  การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ 3 หน่วยกิต
LC 4002   Integrated English Language Skills Development
ภส. 4011  การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา   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

10. ปรัชญา ความสำคญัและวตัถปุระสงคข์องหลกัสูตร
10.1 ปรัชญา  หลักสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑติ  สาขาวชิาการสือ่สารและวฒันธรรมญีปุ่่น  เปน็

หลักสูตรท่ีมุ่งสร้างความรูเ้ชิงผสมผสานเพือ่ให้ผู้เรียนสามารถนำความรูท่ี้ได้ไปประยุกต์ใช้ในสายอาชพี
ท่ีตนเก่ียวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ และยังมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพการส่ือสารด้านภาษาญีปุ่่นในบริบท
ท่ีหลากหลายท้ังในด้านสังคมเศรษฐกจิการเมอืงวัฒนธรรมและการพฒันาซ่ึงจะเปน็แนวทางหนึง่ในการ
ขยายขอบเขตความรู้ด้านพัฒนบริหารศาสตร์
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10.2 วัตถปุระสงคข์องหลกัสูตร
1. เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้เก่ียวกับทฤษฎีการส่ือสารและวัฒนธรรมญีปุ่่น ตลอดจนมี

ความเข้าใจในด้านการทำงานรว่มกับคนญ่ีปุ่น เพ่ือนำไปประยุกต์ใช้ในสายอาชีพของตนได้
2. เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีทักษะด้านการใช้ภาษาญ่ีปุ่นในระดับสูง เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการ

ประกอบอาชีพของตน
3. เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีจริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบอาชพี
4. เพ่ือสร้างองค์ความรู้และงานวิจัยด้านการส่ือสารและวัฒนธรรมญ่ีปุ่นท่ีจะสามารถนำ

ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม และสัมพันธภาพของทัง้สองประเทศ

11. ระบบการจัดการศึกษา
เป็นการศึกษาระบบทวภิาค ปีการศึกษาหน่ึงๆ ประกอบด้วย 2 ภาคการศึกษา โดยหน่ึงภาคปกติมี

ระยะเวลาการศกึษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ อาจเปิดการศึกษาภาคฤดูร้อนท่ีกำหนดระยะเวลา  และจำนวน
หน่วยกิตเทียบเคียงได้กับภาคการศึกษาภาคปกติ ท้ังน้ีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการหลักสูตร

12. การดำเนนิการหลกัสูตร
12.1 วัน - เวลาในการดำเนนิการเรยีนการสอน

เร่ิมจัดการเรียนการสอน ต้ังแต่ภาค 2 ปีการศึกษา 2554
ภาคการศึกษาท่ี 1 เดือนสิงหาคมถึงเดือนธันวาคม
ภาคการศึกษาท่ี 2 เดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม
ภาคฤดูร้อน เดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม

12.2 คุณสมบติัของผู้เข้าศกึษา
1. สำเร็จปริญญาตรหีรือเทียบเท่าจากสถาบนัของรัฐหรือเอกชนทัง้ในหรือต่างประเทศ

ท่ีได้รับการรับรองวิทยฐานะจากสำนักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
2. ศึกษาภาษาญ่ีปุ่นเป็นวิชาเอกหรือวิชาโทเม่ือศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีหรือสอบผ่าน

การวดัระดบัความรูภ้าษาญีปุ่น่ซึง่จดัสอบโดยรฐับาลญีปุ่น่ไดร้ะดบัไมต่ำ่กวา่ N3 หรอืไดรั้บอนมุตัจิาก
คณะกรรมการปริญญาโทของหลักสูตรการส่ือสารและวัฒนธรรมญ่ีปุ่น

3. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสถาบัน โดยการสอบข้อเขียนและ/หรือสัมภาษณ์

13. โครงสรา้งหลกัสูตร
13.1 จำนวนหนว่ยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร   36  หน่วยกิต
13.2 โครงสรา้งหลกัสูตร
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          หมวดวชิา    แผน ก 2     แผน ข
                                                                                                 (หน่วยกิต)                  (หน่วยกิต)

  หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน            (ไมน่บัหนว่ยกติ)            (ไมน่บัหนว่ยกติ)
     3 วิชา      3 วิชา

  หมวดวิชาพ้ืนฐาน          9          9
  หมวดวิชาหลัก          9          9
  หมวดวิชาเอก          -          9
  หมวดวิชาเลือก          6          6
  หมวดวิชาค้นคว้าอิสระ          -          3
  วิทยานพินธ์        12          -
  สอบประมวลความรู้          -            โดยสอบขอ้เขยีน
                           รวม        36        36

13.3 รายวิชา
1) หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน เป็นวิชาท่ีไม่นับหน่วยกิต และไม่นำผลการศึกษามาคำนวณแตม้รวม

เฉล่ีย นักศึกษาจะตอ้งเรียนวิชาเสริมพ้ืนฐานในหมวดวชิาภาษาอังกฤษดังน้ี
สพ 4000 วิชาพ้ืนฐานสำหรบับัณฑิตศึกษา 3 หน่วยกิต
ND 4000  Foundation for Graduate Studies
ภส. 4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา 3 หน่วยกิต
LC 4001  Reading Skills Development in English for Graduate Studies
ภส. 4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ 3 หน่วยกิต
LC 4002  Integrated English Language Skills Development
ภส. 4011 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา    3 หน่วยกิต
LC 4011  Remedial Reading Skills Development in English for Graduate Studies
ภส. 4012 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ        3 หนว่ยกติ
LC 4012  Remedial Integrated English Language Skills Development
สญ 4001 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา สาขาการสือ่สารและวัฒนธรรมญ่ีปุ่น       3 หน่วยกิต
JC 4001  English for Graduate studies in Japanese Communication and Culture
หมายเหตุ 1. เง่ือนไขการเรยีนวิชาเสรมิพ้ืนฐานในหมวดวชิาภาษาองักฤษใหเ้ป็นไปตาม

หลักเกณฑ์ของสถาบันโดยหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
2. ในกรณีที่มีการปรับปรุงหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา

การเรียนวิชาเสริมพื้นฐานภาษาอังกฤษที่กำหนดไว้ในหลักสูตรนี้ จะต้องเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตาม
หลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษาท่ีปรับปรุงใหม่ด้วย
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3. วิชา สญ 4001 เป็นวิชาเสริมพ้ืนฐานในหมวดวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา
ภาคพิเศษสำหรับเงื่อนไขการเรียนและการยกเว้นการเรียนวิชานี้ให้เป็นไปตามประกาศของคณะภาษา
และการส่ือสาร

2) หมวดวชิาพืน้ฐาน
สญ 5000 ภาษาญ่ีปุ่นสำหรับบัณฑิตศึกษา 3 หน่วยกิต
JC 5000  Japanese for Graduate Studies
สญ 5001 การอ่านภาษาญ่ีปุ่นในระดับบัณฑิตศึกษา 3 หน่วยกิต
JC 5001  Japanese Reading for Graduate Studies
สญ 5002 ปรัชญาชีวิตและแนวคดิในสังคมญ่ีปุ่น 3  หน่วยกิต
JC 5002  Japanese Philosophy and Ways of Life
หมายเหตุ  วิชา สญ 5000 ภาษาญี่ปุ่นสำหรับบัณฑิตศึกษา นักศึกษาสามารถขอยกเว้นการ

ลงทะเบยีนเรยีนวิชานีไ้ดท้ัง้นีใ้หเ้ปน็ไปตามประกาศของคณะภาษาและการสือ่สาร หากนกัศกึษาไดรั้บ
การยกเว้นการลงทะเบียนเรียน นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกให้ครบหน่วยกิตตามข้อกำหนด
ของหลักสูตร

3) หมวดวชิาหลกั
สญ 6000 ทฤษฎีการส่ือสารระหว่างวัฒนธรรม 3 หน่วยกิต
JC 6000  Theoretical Approaches to Intercultural Communication
สญ 6001 วิวัฒนาการทางสงัคมและวัฒนธรรมญ่ีปุ่น  3 หน่วยกิต
JC 6001 Evolution of Japanese Society and Culture
สญ 6002 ระเบียบวิธีวิจัย* 3 หน่วยกิต
JC 6002 Research Methodology
* วิชา สญ 6002 ระเบียบวิธีวิจัย นักศึกษาสามารถลงทะเบยีนเรียนร่วมกับวิชา สส 6003 ระเบียบ

วิธีวิจัยการส่ือสาร ในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการส่ือสารประยุกต์ได้
4)หมวดวชิาเอก (เฉพาะแผน ข) หมวดวชิาเอกม ี2 สาขาใหเ้ลอืก นกัศกึษาสามารถเลอืกเรยีน

หมวดวิชาเอกสาขาใดสาขาหนึง่ได ้แต่ต้องลงทะเบยีนเรียนท้ัง 3 วิชา (9 หน่วยกิต) ในสาขานัน้ๆ โดยให้
ตรงกับหัวข้อวิชาการค้นคว้าอิสระ

4.1)สาขาการส่ือสารญ่ีปุ่น
สญ 7000 การส่ือสารในบริบททางวัฒนธรรม 3  หน่วยกิต
JC 7000  Communication in Cultural Context
สญ 7001 การใช้ภาษาญ่ีปุ่นในการเจรจาตอ่รอง 3  หน่วยกิต
JC 7001  Japanese for Negotiation
สญ 7002 การส่ือสารกับอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม 3  หน่วยกิต
JC 7002  Communication and Cultural Identity
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4.2)สาขาวัฒนธรรมญ่ีปุ่น
สญ 7003 วัฒนธรรมองค์การญ่ีปุ่น 3  หน่วยกิต
JC 7003  Japanese Organizational Culture
สญ 7004 วัฒนธรรมเปรียบเทียบไทย-ญ่ีปุ่น 3  หน่วยกิต
JC 7004  Comparative Studies of Thai and Japanese Culture
สญ 7005 ทักษะภาษาญีปุ่่นเชิงประยุกต์ในบริบททางวัฒนธรรม 3  หน่วยกิต
JC 7005  Applied Japanese Skills within Cultural Context
5)หมวดวิชาเลือก**
สญ 7006 ภาษาญ่ีปุ่นระดับสูง 3  หน่วยกิต
JC 7006  Advanced Japanese
สญ 7007 ส่ือสารมวลชนในญีปุ่่น 3  หน่วยกิต
JC 7007  Mass Media in Japan
สญ 7008 วัฒนธรรมกระแสนยิมญ่ีปุ่น 3  หน่วยกิต
JC 7008  Japanese Popular Culture
สญ 7009 เศรษฐกิจ เทคโนโลยี กับการขยายตัวทางวัฒนธรรมของญ่ีปุ่น 3  หน่วยกิต
JC 7009  Economy, Technology and the Expansion of Japanese Culture
สญ 7010 ภาษาญ่ีปุ่นในบริบทธุรกิจ 3  หน่วยกิต
JC 7010  Japanese Language in Business Context
สญ 7011 หลักการแปล 3  หน่วยกิต
JC 7011  Principles of Translation
สญ 7012 หลักการล่าม 3  หน่วยกิต
JC 7012  Principles of Interpretation
สญ 7013 การสอนภาษาไทยใหค้นญ่ีปุ่น 3  หน่วยกิต
JC 7013  Teaching Thai to Japanese people
สญ 7014 การสอนภาษาญีปุ่่น 3  หน่วยกิต
JC 7014  Japanese Language Teaching
** ให้เลือกลงทะเบยีนเรียน 2 วิชา  (6 หน่วยกิต)นักศึกษาสามารถเลอืกลงทะเบยีนวิชาในหมวด

วิชาเอกเป็นวิชาเลือกได้
6)หมวดวชิาคน้ควา้อสิระ (3 หนว่ยกิต)
สญ 9000 วิชาค้นคว้าอิสระ 3  หน่วยกิต
JC 9000  Independent Study
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7)วิทยานพินธ ์ (12 หนว่ยกิต)
สญ 9004 วิทยานิพนธ์ 12  หน่วยกิต
JC 9004  Thesis
8)สอบประมวลความรู้
สอบประมวลความรู้โดยการสอบข้อเขียน สำหรับนักศึกษาท่ีเลือกเรียนแผน ข

13.4  คำอธิบายรายวชิา
1) หมวดวชิาเสรมิพืน้ฐาน
สพ 4000 พ้ืนฐานสำหรบับัณฑิตศึกษา 3 หนว่ยกิต
ND 4000 Foundation for Graduate Studies

แนะนำการเมืองและการปกครองไทย เศรษฐกิจไทย ธุรกิจไทย สังคมไทย จริยธรรมของนักบริหาร
จรยิธรรมทางวชิาการ การพฒันาบคุลกิภาพ สุขภาพกาย สุขภาพจติ รัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย
ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร การเขียนรายงานทางวชิาการ  และเศรษฐกจิพอเพียงกับการพัฒนา

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

สร้างเสริมความรู้พ้ืนฐานด้านไวยากรณท่ี์จำเป็นสำหรับการพัฒนาทักษะการอ่าน เช่น การศึกษา
ประเภทของประโยค การหาแกนหลักและส่วนขยายของประโยคเพือ่นำไปสู่การเรียนรู้และพัฒนาทักษะ
การอ่านงานเขียนทางวิชาการ เช่น ตำรา บทความวิชาการโดยเน้นการพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อจับใจ
ความสำคัญ เพ่ือหาข้อสรุป การตีความประโยค การเดาความหมายของคำศพัท์จากบริบทการอ่านแบบข้าม
เพ่ือหาขอ้มูลเฉพาะ การหาความสมัพันธข์องประโยคและยอ่หน้าในงานเขยีนและการอา่นเชงิวิเคราะห์

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

เนือ้หาและกจิกรรมเนน้การบรูณาการทกัษะทัง้ 4 ทกัษะ คอื การฟงั การพดู การอา่น และการ
เขียนเชิงวิชาการเบือ้งต้น

ภส. 4011 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา 3 หนว่ยกิต
LC 4011 Remedial Reading Skills Development in English for Graduate Studies

ฝึกทักษะและกลยุทธ์การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการที่นักศึกษาได้ศึกษามาก่อนแล้วในวิชา
ภส. 4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา เพิ่มเติม ทั้งนี้นักศึกษาจะได้รับ
การฝึกฝนในลักษณะเฉพาะบคุคลมากข้ึน
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ภส. 4012 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ 3 หนว่ยกิต
LC 4012 Remedial Integrated English Language Skills Development

ฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเพิ่มเติมและซ่อมเสริมทักษะดังกล่าวสำหรับ
นักศึกษาท่ียังบกพร่องในการเรียนวิชา ภส. 4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการเพ่ือปรับปรุง
ความสามารถในการใชภ้าษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร ด้วยการสอนและฝึกในลักษณะเฉพาะบคุคล

สญ 4001 ภาษาอังกฤษสำหรบับัณฑิตศึกษาสาขาการสือ่สารและวัฒนธรรมญ่ีปุ่น 3 หนว่ยกิต
LC 4012 Remedial Integrated English Language Skills Development

สรา้งเสรมิความรูค้วามเขา้ใจวธิกีารและกลยทุธก์ารเรยีนรู ้โดยเฉพาะอยา่งยิง่การพฒันาทกัษะ
การอ่าน การเขยีน การพูด และการฟงัภาษาอังกฤษเชงิวิชาการในระดบับัณฑิตศึกษาด้านการสือ่สารและ
วัฒนธรรมญ่ีปุ่น

3) หมวดวชิาพืน้ฐาน (9 หนว่ยกิต)
สญ 5000 ภาษาญ่ีปุ่นสำหรับบัณฑิตศึกษา 3 หนว่ยกิต
JC 5000 Japanese for Graduate Studies

เนือ้หาและกจิกรรมเนน้การบรูณาการทกัษะทัง้ 4 ทกัษะ คอื การฟงั   การพดู การอา่น และการ
เขียนเชิงวิชาการเบือ้งต้น

สญ 5001 การอ่านภาษาญีปุ่่นในระดับบัณฑิตศึกษา 3 หนว่ยกิต
JC 5001 Japanese Reading for Graduate Studies

พัฒนาทักษะการอ่านบทความ เน้นการพัฒนาทักษะการอ่านเพ่ือจับใจความสำคัญเพ่ือหาข้อสรุป
การตีความประโยคในเนือ้เร่ือง การเดาความหมายของคำศพัท์จากบรบิท การอ่านแบบขา้มเพ่ือหาข้อมูล
เฉพาะ ความสามารถในการหาความสมัพันธ์ของประโยคและย่อหน้าในบทอ่านและการอ่านเชิงวิเคราะห์

สญ 5002 ปรัชญาชีวิตและแนวคดิในสงัคมญ่ีปุ่น 3 หนว่ยกิต
JC 5002 Japanese Philosophy and Ways of Life

ศึกษาและวิเคราะห์ ภูมิปัญญา ค่านิยม รวมถึงการดำเนินชีวิตแบบญ่ีปุ่นไม่ว่าจะเป็นแนวความคิด
ดา้นสนัตภิาพ ดา้นการอนรัุกษ ์ด้านปรชัญา ดา้นศลิปะ ทีส่ง่ผลตอ่การดำเนนิชวิีตของคนญีปุ่น่ และการ
พัฒนาของประเทศญีปุ่่นในปัจจุบัน เพ่ือเป็นแบบอย่างในการนำมาประยกุต์ใช้ในสังคมยุคโลกาภิวัตน์
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3)หมวดวชิาหลกั  (9 หนว่ยกิต)
สญ 6000 ทฤษฎีการส่ือสารระหว่างวัฒนธรรม 3 หนว่ยกิต
JC 6000 Theoretical Approaches to Intercultural Communication

ศึกษาทฤษฎีการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมในบริบทต่างๆ  และปรากฏการณ์ที่เกิดจากการ
ส่ือสาร ระหว่างวัฒนธรรมท่ีมีผลกระทบต่อสังคมและวัฒนธรรมญ่ีปุ่น  รวมท้ังงานวิจัยในด้านการส่ือสาร
ระหว่างวัฒนธรรมของญ่ีปุ่น

สญ 6001 วิวัฒนาการทางสงัคมและวัฒนธรรมญ่ีปุ่น 3 หนว่ยกิต
JC 6001 Evolution of Japanese Society and Culture

ศึกษาวิวัฒนาการทางสงัคมและวฒันธรรมของประเทศญีปุ่่นในยุคต่างๆ คือ ยุคโบราณ  (-1185)
ยุคกลาง (ค.ศ. 1185 - ค.ศ. 1868) และยคุใหม ่(ค.ศ.1868 - ปจัจบุนั)  เพือ่ปพ้ืูนความรูท้างประวตัศิาสตร์
โดยสังเขป  และเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญด้านต่างๆ ที่มีความเชื่อมโยงกับสังคม วัฒนธรรม
ของญ่ีปุ่น ต้ังแต่ อดีต ถึงปัจจุบัน

สญ 6002 ระเบียบวิธีวิจัย 3 หนว่ยกิต
JC 6002 Research Methodology

ศึกษาระเบยีบวิธีวิจัยด้านการสือ่สารและวฒันธรรมในเชงิปริมาณและเชงิคุณภาพ โดยมีเน้ือหา
เกีย่วกบัชาตพัินธุว์รรณาดา้นการสือ่สาร (ethnography of communication)  ทฤษฎฐีานราก (grounded
theory)  การวเิคราะหเ์ร่ืองราว (narrative inquiry) การใชโ้ปรแกรม SPSS ในการวเิคราะหข้์อมูลเชิงสถติิ
และศึกษาถึงเทคนิควิธีการหาหัวข้อวิจัย การตั้งคำถามวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การรวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการทำวิจัย

4)หมวดวชิาเอก (9 หนว่ยกิต) หมวดวิชาเอกมี 2 สาขา นักศึกษาแผน ข สามารถเลือกเรียนสาขาใดสาขาหน่ึง
ท้ัง 3 วิชา (9 หน่วยกิต)โดยให้ตรงกับหัวข้อวิชาการค้นคว้าอิสระ
4.1)สาขาการส่ือสารญ่ีปุ่น
สญ 7000 การส่ือสารในบริบททางวัฒนธรรม 3 หนว่ยกิต
JC 7000 Communication in Cultural Context

ศึกษาทฤษฎีการส่ือสารด้วยภาษาญ่ีปุ่นในบริบทท่ีแตกต่างด้านวัฒนธรรม โดยเน้นการศึกษาใน
หัวข้อเก่ียวกับการใชภ้าษาและการเรยีนรู้ของผู้เรียนภาษาญีปุ่่นผ่านรูปแบบวจันกรรม (speech act) ต่างๆ
และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการใช้ภาษาและการเรยีนรู้ภาษาญ่ีปุ่น
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สญ 7001 การใช้ภาษาญ่ีปุ่นในการเจรจาตอ่รอง 3 หนว่ยกิต
JC 7001 Japanese for Negotiation

ศึกษาทฤษฎีและหลักการในการเจรจาตอ่รองในบริบทของภาษาญ่ีปุ่น เพ่ือทำความเข้าใจแนวคิด
ท่ีมีบทบาทในการเจรจาตอ่รองของคนญ่ีปุ่น

สญ 7002 การส่ือสารกับอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม 3 หนว่ยกิต
JC 7002 Communication and Cultural Identity

ศกึษาอตัลักษณท์างวฒันธรรม ซึง่ประกอบดว้ยอัตลกัษณท์างเพศ, ภูมภิาค, องคก์าร, ชาตพัินธุ์
และโลกไซเบอร์ของญ่ีปุ่นในปัจจุบัน และวิเคราะห์เก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างการส่ือสารกับอัตลักษณ์
ทางวัฒนธรรม และการพัฒนารูปแบบทางอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของสังคม

4.2) สาขาวัฒนธรรมญ่ีปุ่น
สญ 7003 วัฒนธรรมองค์การญ่ีปุ่น 3 หนว่ยกิต
JC 7003 Japanese Organizational Culture

ศึกษาแนวคิดเก่ียวกับองค์กร รูปแบบโครงสรา้ง ลักษณะเฉพาะขององคก์รญ่ีปุ่น และเทคนิคการ
ดำเนนิธรุกจิทีเ่ปน็เอกลกัษณข์องญีปุ่น่ ทัง้ในแงก่ระบวนการสือ่สารภายใน และระหวา่งองคก์ร รวมถงึ
แนวทางการบริหารจัดการแบบญ่ีปุ่น

สญ 7004 วัฒนธรรมเปรียบเทียบไทย?ญ่ีปุ่น 3 หนว่ยกิต
JC 7004 Comparative Studies of Thai and Japanese Cultures

ศึกษาและวเิคราะห์วัฒนธรรมไทยและวฒันธรรมญีปุ่่นในเชิงเปรียบเทียบ เพ่ือให้เข้าใจถึงความ
เหมือนและความต่างในแง่มุมต่างๆ เช่น ค่านิยมหลัก ความเช่ือ ระเบียบแบบแผนของสังคมและอัตลักษณ์
ของแต่ละชาติพันธ์ุ  และเพ่ือให้เข้าใจถึงกระบวนการการแพรก่ระจายของวฒันธรรมท่ีเกิดข้ึนได้

สญ 7005 ทักษะภาษาญ่ีปุ่นเชิงประยุกต์ในบริบททางวัฒนธรรม 3 หนว่ยกิต
JC 7005 Applied Japanese Skills within Cultural Context

พัฒนาทักษะการทำความเข้าใจ การวิเคราะห์ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และการตัดสินใจ
โดยนำความรู้ด้านภาษา และวัฒนธรรมญี่ปุ่นมาประยุกต์ใช้ เน้นการอภิปรายและวิเคราะห์กรณีศึกษา
(case studies) ร่วมกันในช้ันเรียน
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5)หมวดวิชาเลือก
สญ 7006 ภาษาญ่ีปุ่นระดับสูง 3 หนว่ยกิต
JC 7006 Advanced Japanese

ฝึกทักษะด้านการฟัง การพูด ในระดับสูงจากสื่อวิทยุและโทรทัศน์  และทักษะด้านการอ่าน
การเขียน ในระดับสูงจากหนงัสือพิมพ์ นิตยสาร  เพ่ือนำไปใชใ้นการปฏบัิติงานไดจ้ริง

สญ 7007 ส่ือสารมวลชนในญีปุ่่น 3 หนว่ยกิต
JC 7007 Mass Media in Japan

ศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบของส่ือสารมวลชนญ่ีปุ่น เช่น ส่ือหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ อินเตอร์เนต
และบทบาทของสือ่สารมวลชนทีส่่งอิทธิพลต่อสังคมญีปุ่่น นอกจากนียั้งศึกษาถึงประเทศญีปุ่่นในฐานะ
ท่ีเป็นตลาดส่ือสารเคล่ือนท่ีสำคัญของโลกปัจจุบัน

สญ 7008 วัฒนธรรมกระแสนิยมญ่ีปุ่น 3 หนว่ยกิต
JC 7008 Japanese Popular Culture

ศึกษาและวเิคราะหลั์กษณะทางวฒันธรรมกระแสนยิมของคนญีปุ่่น เช่น การแตง่กาย เพลง กีฬา
วรรณกรรม ท่ีมีผลต่อรูปแบบการดำเนินชีวิต การแสดงออกถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมท่ีเปล่ียนแปลงไป

สญ 7009 เศรษฐกจิ เทคโนโลย ีกับการขยายตวัทางวฒันธรรมของญีปุ่่น 3 หนว่ยกิต
JC 7009 Economy, Technology and the Expansion of Japanese Culture

ศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างการเตบิโตทางเศรษฐกจิ เทคโลยีกับการขยายตวัทางวัฒนธรรมของ
ญี่ปุ่น ตลอดจนแนวทาง และยุทธศาสตร์ด้านความร่วมมือระหว่างประเทศของญ่ีปุ่นท้ังท่ีมีกับประเทศไทย
 ประเทศในกลุม่อาเซียน และประเทศในกลุม่ภูมิภาคอ่ืน

สญ 7010 ภาษาญ่ีปุ่นในบริบทธุรกิจ 3 หนว่ยกิต
JC 7010 Japanese Language in Business Context

พัฒนาทักษะการฟัง การพูด การเขียนตอบจดหมายในบริบทธุรกิจ และศึกษาเก่ียวกับขนบธรรมเนียม
 ในทางธุรกิจของคนญ่ีปุ่นด้วย

สญ 7011 หลักการแปล 3 หนว่ยกิต
JC 7011 Principles of Translation

ศึกษาความรูพ้ื้นฐานทัว่ไปเกีย่วกับการแปล หลักการแปลอยา่งมข้ัีนตอนและระบบ เนน้การฝกึ
ทักษะการแปลเอกสารในรปูแบบต่างๆจากภาษาญีปุ่่นเป็นภาษาไทยและภาษาไทยเปน็ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือให้
เห็นปัญหาของการแปลและเขา้ใจการแปลท่ีถูกต้อง
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สญ 7012 หลักการล่าม 3 หนว่ยกิต
JC 7012 Principles of Interpretation

ศึกษาความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับการปฏิบัติงานล่ามท้ังล่ามพูดตาม และล่ามพูดพร้อม เรียนรู้กระบวน
การปฏบิตักิารแปลแบบลา่ม ปญัหาทีพ่บและแนวทางแกไ้ข ผลกระทบทางความเชือ่และวฒันธรรมทัง้
ทางวจนะและอวจนะ และฝึกฝนทักษะในด้านต่างๆ ท่ีจำเป็นในการแปลแบบลา่ม

สญ 7013 การสอนภาษาไทยใหค้นญ่ีปุ่น 3 หนว่ยกิต
JC 7013 Teaching Thai to Japanese People

ศึกษาการใช้สื่อต่างๆ เพื่อช่วยในการสอนภาษาไทยที่ใช้ในชีวิตประจำวันให้แก่คนญี่ปุ่น
และเทคนคิการสอนใหเ้ขา้ใจโดยงา่ยโดยเนือ้หาวิชาจะมุง่เนน้การสอนทกัษะในดา้นการพดูและการฟงั
เป็นหลัก และมีฝึกทดลองให้สอนคนญ่ีปุ่นจริง

สญ 7014 การสอนภาษาญีปุ่่น 3 หนว่ยกิต
JC 7014 Japanese Language Teaching

ศึกษาและวิเคราะห์ตำราภาษาญี่ปุ่นขั้นต้นและขั้นกลาง ฝึกเทคนิคการสอนให้เข้าใจโดยง่าย
และฝกึการใชส้ือ่ตา่งๆ เพือ่ช่วยในการสอน โดยเนือ้หาวชิาจะมุง่เนน้การสอนทกัษะดา้นการพดู การฟงั
เป็นหลัก และฝึกทดลองสอนจริง

6)หมวดวชิาการคน้ควา้อสิระ (3 หนว่ยกิต)
สญ 9000 วิชาการคน้คว้าอิสระ 3 หนว่ยกิต
JC 9000 Independent Study

รายงานการวิจัยหรือค้นคว้าในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับญ่ีปุ่นศึกษา ภายใต้การควบคุมของอาจารย์
ท่ีปรึกษาและมีขอบข่ายท่ีเหมาะสม สามารถทำสำเร็จลุล่วงได้ภายในหน่ึงภาคการศึกษา

7)วิทยานพินธ ์ (12 หนว่ยกิต)
สญ 9004 วิทยานพินธ์ 12  หนว่ยกิต
JC 9004 Thesis

จะต้องวิจัยรายงานในหัวข้อเฉพาะภายใต้คำแนะนำของอาจารยท่ี์ปรึกษา พร้อมกับต้องเข้าสอบ
ป้องกันวิทยานิพนธ์ด้วย การวิจัยจะต้องครอบคลุม และเป็นท่ียอมรับได้ในมาตรฐานการวิจัย
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หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบณัฑติ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการพัฒนาอาชีพ

หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2554

1. ช่ือหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการพัฒนาอาชีพ
Master of Arts Program in English for Professional Development

2. ช่ือปริญญา
ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต (ภาษาอังกฤษเพ่ือการพัฒนาอาชีพ)
Master of Arts (English for Professional Development)
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเพ่ือการพัฒนาอาชีพ)
M.A. (English for Professional Development)

3. วิชาเอก
-ไม่มี-

4. จำนวนหนว่ยกิตทีเ่รียนตลอดหลกัสตูร
36 หน่วยกิต

5.  รูปแบบของหลกัสูตร
5.1 รูปแบบ  หลักสูตรปริญญาโท ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
5.2 ภาษาท่ีใช้ ภาษาไทยและภาษาองักฤษ
5.3 การรบันกัศกึษารับนกัศกึษาไทยทีส่ำเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตรหีรือเทยีบเทา่หรอืสอบ

ผ่านการวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษซ่ึงจัดสอบโดยสถาบัน (หรือได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการปริญญาโท
ของหลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือการพัฒนาอาชีพ)

5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบนัท่ีจัดการเรียนการสอนโดยตรง
5.5  การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

6. สถานภาพของหลกัสูตรและการพจิารณาอนมัุติเห็นชอบหลกัสูตร
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 เร่ิมเปิดการสอนต้ังแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2555
สภาวิชาการ เห็นชอบในการนำเสนอหลักสูตรต่อสภาสถาบัน ในการประชุม ครั้งที่ 9/2554
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 เม่ือวันท่ี 26 กันยายน 2554
สภาสถาบัน อนุมัติหลักสูตรในการประชมุ คร้ังท่ี 10/2554 เม่ือวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2554

7. ความพร้อมในการเผยแพรห่ลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน
ปีการศึกษา 2557

8. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดห้ลังสำเร็จการศึกษา
1. ครู อาจารย์
2. นักวิจัย นักวิชาการ
3. ล่าม, นักแปล
4. พนักงานและผูบ้ริหารท่ีเก่ียวข้องกับการใช้ภาษาอังกฤษ
5. ข้าราชการ เจ้าหน้าท่ีรัฐวิสาหกิจ
6. ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

9. ปรัชญาและวตัถุประสงค์ของหลักสูตร
9.1 ปรัชญา ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่นิยมใช้ในการสื่อสารจนถูกขนานนามว่าเป็นภาษาสากล

หรือภาษาระหว่างประเทศ ท่ีใช้ติดต่อส่ือสารกับคนท่ัวโลก ภาษาอังกฤษได้เข้ามามีบทบาทสำคญัต่อการ
ดำรงชีวิตของคนไทยทัง้ในอดีตและปัจจุบัน คนไทยสว่นมากจงึนิยมเรียนภาษาอังกฤษเพราะมคีวามเช่ือ
ว่าสามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการประกอบ อาชีพ ผู้ที่มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษา
อังกฤษได้เป็นอย่างดีและมีความเข้าใจวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย ย่อมจะได้รับการยอมรับในสังคมและเป็นท่ี
ต้องการของตลาดแรงงานทกุสาขาอาชีพ

ในปัจจุบัน ประเทศไทยได้มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วในด้านต่างๆ อาทิเช่น เศรษฐกิจ สังคม
การศึกษา และสารสนเทศ ยังผลให้เกิดการติดต่อส่ือสารในรูปแบบต่างๆ กับนานาประเทศ ทุกหน่วยงาน
ท้ังภาครัฐและภาคเอกชนจึงมีความต้องการบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษท่ัวไปและ
ภาษาอังกฤษเฉพาะดา้น ไม่ว่าจะเปน็ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสารในชวิีตประจำวนั ภาษาอังกฤษวิชาการ
ภาษาอังกฤษธรุกิจ หรือภาษาอังกฤษเพือ่อาชีพอ่ืนๆ เพ่ือใช้ในการปฏบัิติงาน และติดต่อส่ือสารให้สำเร็จ
ลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังจะเห็นได้จากการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่เกิดขึ้นมากมาย
หลายรูปแบบ ต้ังแต่การสอนภาษาอังกฤษในสถาบัน การศึกษาทุกระดับ การสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียน
สอนภาษาและโรงเรียนกวดวิชาต่างๆ การสอนภาษาอังกฤษผ่านส่ือต่างๆ อาทิ วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์
นิตยสาร วารสาร อินเตอร์เน็ต และส่ือสารสนเทศ ตลอดจนการฝึกอบรมภาษาอังกฤษหลักสูตรพิเศษท่ีจัด
โดยสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน แต่ความจำเป็นและความต้องการด้าน
ภาษาอังกฤษในกลุม่ผู้ประกอบวชิาชีพในหน่ายงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน ธนาคาร บริษัท
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ห้างรา้น ผู้ประกอบวชิาชพีอิสระ หรือแมแ้ตภิ่กษสุามเณร ยังมอียู่อย่างตอ่เนือ่ง และมแีนวโนม้ทีจ่ะเพิม่
มากข้ึนตามความเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและสังคมท้ังในระดับชาติและระดับนานาชาติ

ในฐานะทีเ่ป็นหน่ึงในบรรดาสถาบนัการศึกษาช้ันนำของประเทศทีมี่บทบาทสำคญัในการสอน
การใหบ้ริการวชิาการ และอบรมภาษาองักฤษแกนั่กศกึษาและบคุคลทัว่ไปจากหลากหลายสาขาวชิาชีพ
คณะภาษาและการสือ่สาร สถาบนับณัฑติพัฒนบรหิารศาสตรไ์ดเ้ล็งเหน็ความตอ้งการดงักลา่วทีป่รากฏ
ชัดในสังคมวงกวา้งและทกุระดับ จึงได้ดำเนินการจัดทำหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิตสาขาวชิาภาษา
อังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่จะเสริมสร้างผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถทางด้าน
ภาษาอังกฤษ เพื่อตอบสนองความต้องการแต่ละบุคคล ความต้องการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
และกระแสการเปลีย่นแปลงของประเทศและโลกทัง้ในปัจจุบันและอนาคต

9.2 วัตถปุระสงคข์องหลกัสูตร
9.2.1 ผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับภาษาอังกฤษ

ภาษาศาสตรป์ระยกุต ์รวมทัง้ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพีในดา้นตา่งๆ ในระดบัทีส่ามารถพฒันา และนำ
ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชพีต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

9.2.2ผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีทักษะความสามารถทางภาษาองักฤษท่ีสอดคล้องและเหมาะสม
กับความต้องการทางเศรษฐกจิ  สังคม และสภาวะปัจจุบันของประเทศ

9.2.3 ผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ วิสัยทัศน์ และศักยภาพที่สามารถพัฒนาตนเองให้มี
ความรู ้ความเขา้ใจในวฒันธรรมและแนวคดิของเจา้ของภาษา ตลอดจนมคีวามเชีย่วชาญในการใชภ้าษา
อังกฤษในวชิาชีพของตนไดใ้นระดับสูง

9.2.4 ผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม สามารถจัดการกับปัญหา
ทางจริยธรรมท่ีซับซ้อนในบริบทของวิชาการหรือวิชาชีพได้อย่างม่ันคงและมีวิจารณญาณ มีความคิดริเร่ิม
ในการหาทางเลอืกทีเ่หมาะสม เพือ่ปฏบิตังิานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชภ้าษาองักฤษไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ
และเปน็ประโยชนต่์อชุมชน

10. ระบบการจัดการศึกษา
เป็นการศึกษาระบบทวภิาค ปีการศึกษาหน่ึงๆ ประกอบด้วย 2 ภาคการศึกษา โดยหน่ึงภาคปกติมี

ระยะเวลาการศกึษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ อาจเปิดการศึกษาภาคฤดูร้อนท่ีกำหนดระยะเวลา  และจำนวน
หน่วยกิตเทียบเคียงได้กับภาคการศึกษาภาคปกติ ท้ังน้ีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการหลักสูตร

12. การดำเนนิการหลกัสูตร
12.1 วัน - เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน เร่ิมจัดการเรียนการสอน ต้ังแต่ภาค 1 ปีการศึกษา 2555

ภาคการศึกษาท่ี 1 เดือนสิงหาคมถึงเดือนธันวาคม
ภาคการศึกษาท่ี 2 เดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม
ภาคฤดูร้อน เดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม
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12.2 คุณสมบติัของผู้เข้าศกึษา
12.2.1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขา จากสถาบันการศึกษา

ของรัฐหรือเอกชนทั้งในและต่างประเทศที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับรอง
หรือมีวิทยฐานะท่ีสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์อนุมัติให้เข้าเป็นนักศึกษาสำหรับประสบการณ์
ทำงานให้เป็นไปตามประกาศสถาบนั

12.2.2 ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสถาบัน โดยการสอบข้อเขียนและ/หรือสัมภาษณ์

13 โครงสรา้งหลกัสูตร
13.1 จำนวนหนว่ยกิต   จำนวนหนว่ยกิตตลอดหลักสูตร   36  หน่วยกิต
13.2 โครงสรา้งหลกัสูตร
              หมวดวิชา       แผน ก2             แผน ข
หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน    6 หน่วยกติ          6 หนว่ยกติ
(ไม่นับหน่วยกิต)
หมวดวิชาพ้ืนฐาน    9 หน่วยกติ          9 หนว่ยกติ
หมวดวิชาหลัก    9 หน่วยกติ          9 หนว่ยกติ
หมวดวิชาเอก    6 หน่วยกติ        15 หนว่ยกติ
หมวดวิชาค้นคว้าอิสระ              -          3 หนว่ยกติ
วิทยานิพนธ์  12 หน่วยกิต                   -
สอบประมวลความรู้             -    โดยสอบข้อเขียน
                  รวม                  36 หนว่ยกติ        36 หนว่ยกติ

หมายเหต ุ1. นักศึกษาทุกคน (แผน ก2 และแผน ข) ต้องเรียนวิชาเสริมพ้ืนฐาน อพอ. 4000  ภาษา
อังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา

  2. นกัศกึษาสามารถลงทะเบยีนเรยีนรายวชิาเลอืกในหลกัสตูรอืน่ของคณะภาษาและ
การส่ือสารได้ ท้ังน้ีเน้ือหาของรายวิชาน้ันๆ ต้องมีความเก่ียวข้องกับหลักสูตร

13.3 รายวิชา
1) หมวดวชิาเสรมิพืน้ฐาน (ไม่นบัหนว่ยกิต)

สพ 4000 วิชาพ้ืนฐานสำหรบับัณฑิตศึกษา 3 หน่วยกิต
ND 4000 Foundation for Graduate Studies
อพอ 4000 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา 3 หน่วยกิต
EPD 4000 English for Graduate Studies
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2) หมวดวชิาพืน้ฐาน 9 หนว่ยกิต
อพอ 5000 ภาษาอังกฤษนานารูปแบบ 3 หน่วยกิต
EPD 5000 World Englishes
อพอ 5001 การอ่านและการเขยีนแบบบูรณาการ 3 หน่วยกิต
EPD 5001 Integrated Reading and Writing
อพอ 5002 ทักษะการฟังและการสนทนาภาษาองักฤษในทีท่ำงาน 3 หน่วยกิต
EPD 5002 Listening and Speaking in Workplaces

3) หมวดวชิาหลกั 9 หนว่ยกิต
อพอ 6000 วิธีวิจัยภาษาอังกฤษเพ่ือการพัฒนาอาชีพ 3 หน่วยกิต
EPD 6000 Research Methods in English for Professional Development
อพอ 6001 ไวยากรณ์สำหรับการทำงาน 3 หน่วยกิต
EPD 6001 Grammar for Professional Context
อพอ 6002 การเขยีนเชงิอาชพี 3 หน่วยกิต
EPD 6002 Professional Writing

4) หมวดวชิาเอก 15 หนว่ยกิต
อพอ 7000 ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการแปลภาษา 3 หน่วยกิต
EPD 7000 Theories and Practice in Translation
อพอ 7001 ภาษาอังกฤษสำหรับส่ือและเทคโนโลยี 3 หน่วยกิต
EPD 7001 English for Media and Technology
อพอ 7002 ภาษาอังกฤษสำหรับการส่ือสารธุรกิจ 3 หน่วยกิต
EPD 7002 English for Business Communication
อพอ 7003 ภาษาอังกฤษเพ่ือการบริการประชาชนและสงัคม 3 หน่วยกิต
EPD 7003 English for Human and Social Services
อพอ 7004 ภาษาอังกฤษสำหรบัอาชีพเชิงวิชาการ 3 หน่วยกิต
EPD 7004 English for Academic Professions

5) วิชาคน้ควา้อสิระ 3 หนว่ยกิต
อพอ 9000 วิชาค้นคว้าอิสระ 3 หน่วยกิต
EPD 9000 Independent Study

6) วิทยานพินธ ์12 หนว่ยกิต
อพอ 9004 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
EPD 9004 Thesis
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13.4 คำอธิบายรายวชิา
1) หมวดวชิาเสรมิพืน้ฐาน (ไม่นบัหนว่ยกิตรวม)
สพ 4000 พ้ืนฐานสำหรบับัณฑิตศึกษา 3 หนว่ยกิต
ND 4000 Foundation for Graduate Studies

แนะนำการเมืองและการปกครองไทย เศรษฐกิจไทย ธุรกิจไทย สังคมไทย จริยธรรมของนักบริหาร
จรยิธรรมทางวชิาการ การพฒันาบคุลกิภาพ สุขภาพกาย สุขภาพจติ รัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย
 ภาษาไทยเพือ่การส่ือสาร การเขียนรายงานทางวชิาการ  และเศรษฐกจิพอเพียงกับการพัฒนา

อพอ 4000 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา 3 หนว่ยกิต
EPD 4000 English for Graduate Studies

ศึกษาโครงสร้างของภาษาอังกฤษ อาทิ ประเภทของประโยค แกนหลัก คำและส่วนขยายใน
ประโยค โดยเน้นที่การพัฒนาทักษะการอ่านเนื้อหาวิชาการ และเอกสารวิจัยที่ใช้ประกอบการศึกษา
ระดับบัณฑิตวิทยาลัย  เช่นเดียวกับเน้นที่การยกระดับความสามารถในการสื่อสารด้านการออกเสียง
ภาษาอังกฤษ  จากการศึกษากระบวนการออกเสียง การเน้นเสียงและแบบแผนการออกเสียงสูงต่ำ
นักศึกษาต้องฝึกฟังเสียงและออกเสียงภาษาอังกฤษในห้องปฏิบัติการทางภาษาดว้ย

2) หมวดวชิาพืน้ฐาน 9 หนว่ยกิต
อพอ 5000 ภาษาอังกฤษนานารูปแบบ 3 หนว่ยกิต
EPD 5000 World Englishes

ศกึษามิติทางด้านภาษาศาสตร์และสังคมวัฒนธรรมของการใช้ภาษาอังกฤษนานารูปแบบโดยเน้น
หัวขอ้ทีห่ลากหลาย เชน่ ความเปน็เจา้ของภาษาองักฤษ ภาษาองักฤษในฐานะภาษากลาง ภาษาองักฤษ
และบริบทอาชีพต่างๆ รวมถึงภาษาอังกฤษและการสร้างอัตลักษณ์

อพอ 5001 การอ่านและการเขียนแบบบูรณาการ 3 หนว่ยกิต
EPD 5001 Integrated Reading and Writing

การพัฒนาการบรูณาการทกัษะการอา่นและการเขยีนท่ีเป็นประโยชนส์ำหรับการเรยีนในระดบั
บัณฑิตวิทยาลัย เนื้อหาวิชาประกอบด้วยการศึกษาสื่อการอ่านจริงที่หลากหลายเพื่อให้เข้าใจมุมมองที่
แตกต่างกัน ระบุความคิดหลัก และตีความจากนัยระหว่างประโยค เน้นการใช้ทักษะย่อยต่างๆ ของการอ่าน
ได้แก่ การร่างเค้าโครง การสรุปความ การวางโครงร่าง และการถ่ายข้อความ โดยบูรณาการทักษะการอ่าน
กับการสร้างและวิเคราะห์งานเขียนประเภทต่างๆ รวมถึงส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ทักษะการคิดเชิงวิจารณ์
ได้แก่ การสังเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ปัญหา และการโต้ตอบโดยอยู่บนพ้ืนฐานของการประเมนิ
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อพอ 5002 ทักษะการฟังและการสนทนาภาษาองักฤษในท่ีทำงาน 3 หนว่ยกิต
EPD 5002 Listening and Speaking in Workplaces

การศกึษาทกัษะการฟงัและการสนทนาภาษาองักฤษกบัวชิาชพีในเชงิปฏบิตั ิ  วิชานีจ้ะใชก้รณี
ศึกษาเก่ียวกับการส่ือสารทางวัจนภาษาระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพกับลูกค้าในบริบทหลากหลายเป็นพ้ืนฐาน
ในการวเิคราะหแ์ละสำรวจความสมัพนัธร์ะหวา่งรปูแบบการสือ่สารกบับรบิท  และจะเนน้ความเขา้ใจ
วิธีการจัดการและพัฒนาการติดต่อสื่อสารทางวัจนภาษาภายในองค์การหรือสถานที่ทำงานให้บรรลุผล
ตามท่ีต้ังไว้

3) หมวดวชิาหลกั  9 หนว่ยกิต
อพอ 6000 วิธีวิจัยภาษาอังกฤษเพ่ือการพัฒนาอาชีพ 3 หนว่ยกิต
EPD 6000 Research Methods in English for Professional Development

ศึกษาความรู้เบ้ืองต้นของกระบวนการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยเน้นหัวข้อท่ีหลากหลาย เช่น
การตั้งคำถามวิจัย การเขียนบททบทวนวรรณกรรม เกณฑ์เรื่องความน่าเชื่อถือและความเที่ยงตรง
รวมท้ังวิธีวิจัยแบบผสมผสาน

อพอ 6001 ไวยากรณ์สำหรับการทำงาน 3 หนว่ยกิต
EPD 6001 Grammar for Professional Context

การศึกษาไวยากรณ์ระดับสูง เช่น กลุ่มคำ หน่วยคำท่ีทำหน้าท่ีต่างๆ ในประโยค ประเภทของประโยค
และส่วนต่างๆ ของประโยค ซ่ึงท้ังหมดทีก่ล่าวมาน้ีจะเปน็การศกึษาประโยคทีใ่ช้ในบริบทต่างๆ รายวิชา
น้ีเน้นให้ผู้เรียนใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษสำหรับหลากหลายสาขาอาชพีได้อย่างถูกต้อง

อพอ 6002 การเขียนเชิงอาชีพ 3 หนว่ยกิต
EPD 6002 Professional Writing

การศึกษาหลักการเขียนในบริบทอาชีพต่างๆ ท่ีจำเป็นสำหรับการเรียนในหลักสูตรและการทำงาน
ในอนาคต เน้นการปรบัทักษะการเขยีนให้เข้ากับความหลากหลายของผูท่ี้เก่ียวข้องและเนือ้งานในสาขา
อาชีพด้านต่างๆ อาทิเช่น การเขียนประวัติย่อ ข้อเสนอโครงการ รายงานเฉพาะเรือ่งในเชิงเทคนิคและเชิง
ธรุกิจ การเขียนเพ่ือเผยแพร่บนเว็บไซต์ และการเขียนเป็นกลุ่มท่ีมีผู้ร่วมเขียนหลายคน รวมถึงการวิเคราะห์
โครงสร้างของเน้ือหาท่ีเก่ียวกับอาชีพต่างๆโดยการให้คำปรึกษาและหารือสำหรับการตรวจแก้การใช้ภาษา
หรือไวยากรณ์ถือเป็นองค์ประกอบสำคัญของวิชาน้ี
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4) หมวดวชิาเอก 15 หนว่ยกิต
อพอ 7000 ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการแปลภาษา 3 หนว่ยกิต
EPD 7000 Theories and Practice in Translation

ศึกษาทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการแปลภาษา เน้ือหาวิชามุ่งอภิปรายทฤษฎีทางภาษาและอรรถศาสตร์
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการแปล โดยทำการศกึษารปูแบบและกรณศีกึษาการแปล รวมทัง้การนำทฤษฎเีหลา่นีม้า
ประยุกต์และฝึกปฏิบัติจากเอกสารในหลากหลายสาขาอาชีพ มีการเน้นย้ำจรรยาบรรณและแนวปฏิบัติ
ท่ีพึงประสงค์ของสาขาอาชีพการแปลภาษา

อพอ 7001 ภาษาอังกฤษสำหรบัส่ือและเทคโนโลยี 3 หนว่ยกิต
EPD 7001 English for Media and Technology

การศึกษาควบคู่กันระหว่างภาษาอังกฤษท่ีใช้ในการส่ือสารด้ังเดิมและภาษาอังกฤษท่ีใช้ในระบบ
เทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่ เน้นย้ำทักษะในการวิเคราะห์และพัฒนาในเชิงทฤษฎีและการนำภาษา
อังกฤษไปใชกั้บส่ือหลากหลาย ผู้เรียนจะไดเ้รียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านทางสือ่และพัฒนาประสทิธิภาพการ
ใช้ภาษา อังกฤษในการสือ่สารผ่านส่ือท่ีหลากหลาย

อพอ 7002 ภาษาอังกฤษสำหรับการส่ือสารธุรกิจ 3 หนว่ยกิต
EPD 7002 English for Business Communication

ศึกษาการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจระหว่างประเทศและรปูแบบท่ีหลากหลายของการส่ือสาร
เชิงธุรกิจและอาชพี โดยมุ่งเนน้การพฒันาความชำนาญทางภาษาของผูเ้รียน โดยสัมผัสและเรยีนรู้บริบท
การสื่อสารในอาชีพต่างๆ ทั้งในแบบท้องถิ่นและสากล การฝึกฝนในเชิงปฏิบัติในการสื่อสารระหว่าง
วัฒนธรรม ผู้เรียนจะได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านต่างๆ ในบริบทธุรกิจและอาชีพเฉพาะผ่านกรณีศึกษา
ในหัวข้อท่ีเก่ียวข้อง รวมท้ังพัฒนาทักษะระหว่างบุคคลในบริบทอาชีพท่ีหลากหลาย

อพอ 7003 ภาษาอังกฤษเพ่ือการบริการประชาชนและสังคม 3 หนว่ยกิต
EPD 7003 English for Human and Social Services

ศึกษาวัจนกรรมหลากประเภททีใ่ช้ในอาชีพทางสายสังคมศาสตร ์อาทิ งานราชการ การปกครอง
ยุตธิรรม บรกิารและจดัเลีย้ง เดนิทางและทอ่งเทีย่ว กฬีา สนัทนาการ และนนัทนาการ โดยมกีารเนน้ให้
นักศึกษาวิเคราะหภ์าษาทีใ่ช้ในบริบทจากเนือ้หาจริง เพ่ือท่ีจะเขา้ใจกลวธีิท่ีผู้พูดและผู้เขียนเลือกใช้ภาษา
ให้ส่ือความหมายดงัประสงค ์เพ่ือท่ีจะตีความหมายของถอ้ยคำไดถู้กต้องและเพือ่นำปฏิบัติการทางภาษา
ในการส่ือสารเช่นน้ันมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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อพอ 7004 ภาษาอังกฤษสำหรับอาชีพเชิงวิชาการ 3 หนว่ยกิต
EPD 7004 English for Academic Professions

วิชานี้ศึกษาการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับอาชีพเชิงวิชาการ เน้นการพัฒนาทักษะการเขียนตั้งแต่
รูปแบบที่หลากหลายของประโยคไปจนถึงเทคนิคต่างๆ ที่ใช้ปรับแก้งานเขียนเชิงวิชาการ นอก จากนี้
ยังเนน้ศกึษากลวธิกีารอา่นรปูแบบตา่งๆ และการใชค้ำพดูอธบิายภาษาเพือ่รับมอืกบัคำศพัทเ์ชงิวชิาการ
รูปประโยคท่ีซับซ้อน และข้อเขียนท่ีเต็มไปด้วยเน้ือหามากมาย และบทความต่างๆ ในสายวิชาการ

5) วิชาการคน้ควา้อสิระ 3 หนว่ยกิต
อพอ 9000 การค้นคว้าอิสระ 3 หนว่ยกิต
EPD 9000 Independent Study

รายงานการวิจัย หรือค้นคว้า ในประเด็นภายใต้คำแนะนำควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษา และมี
ขอบข่ายท่ีเหมาะสมสามารถทำสำเรจ็ลุล่วงในหน่ึงภาคการศึกษา

6) วิทยานพินธ ์12 หนว่ยกิต
อพอ 9004 วิทยานิพนธ์ 12 หนว่ยกิต
EPD 9004 Thesis

รายงานการวจิยั หรือคน้ควา้ดว้ยตนเองในหวัขอ้เรือ่งใดเรือ่งหนึง่ ภายใตก้ารใหค้ำปรกึษาของ
อาจารย์ รวมท้ังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ขอบข่ายของการศึกษาวิจัยจะต้องกว้างขวางสมบรูณ์และได้
มาตรฐานตามระเบียบวิธีวิจัย
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต
สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)

1. ช่ือหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
Master of  Science Program in Human Resource and Organization Development

2. ช่ือปริญญา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ)
วท.ม. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ)
Master of Science (Human Resource and Organization Development)
M.S. (Human Resource and Organization Development)

3. หน่วยงานรบัผิดชอบ
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

4. ปรัชญาและวตัถุประสงค์ของหลักสูตร
4.1 ปรัชญาของหลักสูตร
       หลักสตูรการพฒันาทรพัยากรมนษุยแ์ละองคก์าร มุง่ผลติบคุลากรใหเ้ปน็มหาบณัฑติดา้น

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การในประเทศไทย เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียน
ท่ีอยู่ในวัยทำงาน ซ่ึงปฏิบัติงานอยู่ในหน่วยงานต่างๆ ท้ังองค์การภาครัฐ ธุรกิจ องค์การสาธารณประโยชน์
องค์การชุมชนและองค์การที่ปรึกษา มีความสามารถที่จะพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีวิธีคิดที่เท่าทัน
กับกระแสโลก และมีทักษะความสามารถที่ดีในกระบวนการร่วมคิดร่วมเรียนรู้ พัฒนาแนวความคิด
เทคนิคปฏิบัติเพ่ือพัฒนาบุคคล หน่วยงาน และองค์การท่ีปฏิบัติงานให้เจริญเติบโตอย่างย่ังยืน

4.2 วัตถปุระสงคข์องหลกัสูตร
       หลักสูตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เรียนได้สร้างเสริม

ความรู้และประสบการณใ์นเร่ืองดังต่อไปน้ี
1. การพัฒนาความรู้ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การที่มีความเป็นสากล

โดยเฉพาะในเรือ่งกระบวนการเปลีย่นแปลงและการปรบัสู่การเป็นองค์การเชิงกลยุทธ์
2. ความเข้าใจและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นกลยุทธ์สร้างความสำเร็จ
3. การเรียนรู้แนวคิดการพัฒนาทรพัยากรมนษุย์ การจัดการทรพัยากรมนษุย์ การพัฒนา
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องค์การ และการวิจัยด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเน้นภาวะแห่งดุลยภาพระหว่างหลักการ ทฤษฎี
และการนำไปประยกุต์ใช้ได้จริง

       หลักสูตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ มีความเป็นสหวิทยาการและเน้นการ
บูรณาการศาสตร์ทางด้านจิตวิทยา การศึกษา การจัดการ และสังคมศาสตร์ ซึ่งจะสามารถรองรับ
ความต้องการของผู้เรียนทั้งที่เป็นผู้บริหาร นักวิชาการ นักวิจัย ผู้ประกอบวิชาชีพและนักปฏิบัติ
โดยผู้เรียนสามารถเลือกเรียนแผนการเรียนที่ต่างกัน ภายใต้การดูแลแนะนำโดยอาจารย์ที่ปรึกษา
รวมเป็นวิชาที่จะต้องลงทะเบียนเรียนทั้งหมด 39 หน่วยกิต ประกอบด้วยวิชาต่างๆ ในหมวดวิชาหลัก
หมวดวิชาเอก หมวดวิชาเอกเลือก การฝึกงาน และการศึกษาอิสระ

5. คุณสมบติัของผู้เข้าศกึษา
5.1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาใดสาขาหน่ึงจากสถาบันการศึกษาของรัฐบาลหรือเอกชน

ท้ังในและต่างประเทศซ่ึง ก.พ. หรือสำนักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษารับรองวิทยฐานะ
5.2 ประสบการณ์ทำงานให้เป็นไปตามประกาศของสถาบนั

6. หลักสูตร
6.1 จำนวนหนว่ยกิตรวมตลอดหลกัสูตร 39 หนว่ยกิต
6.2 โครงสรา้งหลกัสูตรประกอบดว้ย 2 แผน คือ

6.2.1  แผน ก2 (ทำวิทยานพินธ์)
6.2.2  แผน ข     (ไม่ทำวิทยานพินธ์)

5.2.1   แผน ก2  (ทำวทิยานพินธ)์
ก. หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)                 15  หนว่ยกติ
ข. วิชาหลัก                                                                 12  หน่วยกิต
ค. วิชาเอก                                                 12  หน่วยกิต
ง. วิชาเลือก                                                   3  หน่วยกิต
จ. วิทยานิพนธ์                                                                 12  หน่วยกิต
ฉ. สอบประมวลความรู้โดยข้อเขียน
ช. สอบวิทยานิพนธ์

              รวม                 39  หนว่ยกติ
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5.2.2  แผน ข (ไม่ทำวิทยานพินธ)์
ก. หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน(ไม่นับหน่วยกิต)                 15  หนว่ยกติ
ข. วิชาหลัก                                                 12  หน่วยกิต
ค. วิชาเอก                                                 12  หน่วยกิต
ง. วิชาลือก                                                   9  หน่วยกิต
จ. วิชาสัมมนาเชิงปฏิบัติการ                                                   3  หน่วยกิต
ฉ. วิชาการค้นคว้าอิสระ                                                   3  หน่วยกิต
ช. สอบประมวลความรู้โดยข้อเขียน
ฌ. สอบปากเปล่า

              รวม                  39  หนว่ยกติ

แผนการศึกษาได้ผสมผสานวิชาด้านการพัฒนทรัพยากรมนุษย์และองค์การ นักศึกษา
สามารถเลือกศึกษาแผนการศกึษาแผนใดแผนหนึง่ ดังน้ี

แผน ก2 นักศึกษาสามารถเลือกที่จะเขียนวิทยานิพนธ์ ในหัวข้อที่เกี ่ยวกับการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

แผน ข   นักศึกษาสามารถเลือกวิชาเลือกตามความสนใจได้อย่างน้อย  3   วิชา  (9 หน่วยกิต)
นักศึกษาในแผนน้ีต้องศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระ ซ่ึงอาจเป็นการทำข้อเสนอในการแก้ปัญหาขององค์การ
ท่ีทำการศึกษา หรือศึกษาประเด็นหัวข้อท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

6.3 รายวิชา
       ก. หมวดวชิาเสรมิพืน้ฐาน (ไม่นบัหนว่ยกิต)

สพ.4000 พ้ืนฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา
ND.4000 Foundation for Graduate Studies
พอ.4000 สถิติเบ้ืองต้นสำหรับงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
HR.4000 Statistics for Human Resource and Organization Development
ภส. 4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
LC. 4001 Reading Skills Development in English for Graduate Studies
ภส. 4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
LC. 4002 Integrated English Language Skills Development
ภส. 4011 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
LC. 4011 Remedial Reading Skills Development in English for Graduate Studies
ภส. 4012 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
LC. 4012 Remedial Integrated English Language Skills Development
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       ข. หมวดวชิาหลกั 4 วิชา (12 หนว่ยกิต)
พอ.6001 พฤติกรรมองค์การและการเรียนรู้
HR.6001 Organizational Behavior and Learning
พอ.6002 ทฤษฎีองค์การและการจัดองค์การ
HR.6002 Organization Theory and Management
พอ.6003 จริยธรรมองค์การ
HR.6003 Organization Ethics
พอ.6004 ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
HR.6004 Research Methodology

       หมายเหตุ : การยกเว้นการเรียนวิชาในหมวดวิชาเสริมพ้ืนฐานให้เป็นไปตามประกาศฯ ของสถาบัน
               ยกเวน้การเรยีนวชิา พอ.4000 ใหเ้ปน็ไปตามประกาศฯ คณะ

       ค. วิชาเอก ประกอบดว้ย  3  สาขา ดงันี้
(1)    สาขาทรพัยากรมนษุยเ์ชิงกลยทุธ์  ประกอบดว้ยวิชาบงัคบั 4 วิชา (12 หนว่ยกิต)
พอ.7011 กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์
HR.7011 Strategic Human Resource
พอ.7012  การจัดการเรียนรู้และพัฒนาในสถานทีท่ำงาน
HR.7012 Workplace Learning and Development
พอ.7013 การบริหารโครงการด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
HR.7013 Human Resource Project Management
พอ.7014 ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน
HR.7014 Performance Management System
(2)   วิชาเอกสาขาการพฒันาองคก์าร  ประกอบดว้ยวิชาบงัคบั  4 วิชา   (12 หนว่ยกิต)
พอ.7021 ทฤษฎีและการพัฒนาองค์การ
HR.7021 Organization Development
พอ.7022 แนวทางและวธีิปฏิบัติในงานพฒันาองคก์าร
HR.7022 Organization Development Interventions
พอ.7023 ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์
HR.7023 Strategic Performance Management System
พอ.7024 ภาวะผู้นำในการพฒันาองคก์าร
HR.7024 Leadership in Organization Development
(3) วิชาเอกไม่ระบุสาขา  นักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาบังคับของวิชาเอกต่างๆ จนครบ

12 หน่วยกิต
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       ง. หมวดวชิาเลอืก (9 หนว่ยกิต)
นักศึกษาสามารถเลอืกเรียนวิชาในหมวดวชิาเลือกในกลุม่ต่าง ๆ  หรือในหมวดวชิาเอก

เป็นวิชาเลือกได้ นอกจากน้ีนักศึกษายังสามารถเลือกเรียนวิชาอ่ืนๆท่ีเปิดสอนในสถาบนัเป็นวิชาเลือกเสรี
ได้อีกไม่เกิน 3  หน่วยกิต

       หมายเหตุ  คำแนะนำในการเลอืกเรยีนวิชาเลอืกของนกัศกึษาทีร่ะบวิุชาเอก
    - นักศึกษาสาขาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ ควรจะเลือกเรียนวิชาเลือกในกลุ่มวิชา

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD) หรือวิชาในกลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (HRM)
     - นักศึกษาสาขาการพัฒนาองค์การควรจะเลือกเรียนวิชาเลือกในกลุ่มวิชาการพัฒนาองค์การ(OD)
       รายชือ่วิชาเลอืกมี ดงันี้

(1)  วิชาเลอืกในกลุม่วิชาการพฒันาทรพัยากรมนษุย ์ (HRD)
พอ.7111  การบริหารสายอาชีพและผู้มีความสามารถสูง
HR.7111 Career and Talent Management
พอ.7112 การเอ้ืออำนวย การแนะนำและการใหค้ำปรึกษา
HR.7112 Facilitating Coaching and Counseling
พอ.7113 การจัดการฝึกอบรมและพัฒนา
HR.7113 Management of Training and Development
พอ.7114 การออกแบบและพัฒนาการเรียนการสอน
HR.7114 Instructional Design and Development
พอ.7115 การพัฒนาวิทยากร
HR.7115 Trainer Development
พอ.7116 การประเมินผลงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
HR.7116 Human Resource Development Evaluation
พอ.7117 ระเบียบวิธีวิจัยข้ันสูง
HR.7117 Advanced Research Methodogy
พอ.8002 การฝึกปฏิบัติงาน
HR.8002 Internship
พอ.8003 การศึกษาอิสระ
HR.8003 Special Topics
(2)  วิชาเลอืกในกลุม่วิชาการจดัการทรพัยากรมนษุย ์ (HRM)
พอ.7121 การบริหารค่าตอบแทน
HR.7121 Compensation Management
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พอ.7122 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์และการจัดวางตำแหน่ง
HR.7122 Human Resource Planning and Staffing
พอ.7123 การจัดการคุณภาพชีวิตการทำงานในองคก์าร
HR.7123 Managing Quality of Work Life
พอ.7124 แรงงานสมัพันธ์
HR.7124 Industrial Relations
พอ.7125 การพัฒนาภาวะผูน้ำ
HR.7125 Leadership Development
พอ.7126 ระบบสารสนเทศในงานทรพัยากรมนุษย์
HR.7126 Human Resource Information System
พอ.7127  การศึกษามุมมองเปรียบเทียบนานาชาติ
HR.7127 International Comparative Study
พอ.8002 การฝึกปฏิบัติงาน
HR.8002 Internship
พอ.8003 การศึกษาอิสระ
HR.8003 Special Topics
(3)  วิชาเลอืกในกลุม่วิชาการพฒันาองคก์าร  (OD)
พอ.7231 การส่ือสารเชิงกลยุทธ์
HR.7231 Communication in Organization Development
พอ.7232 พลวัตทางวัฒนธรรมและความหลากหลายในองคก์าร
HR.7232 Cultural Dynamic and Diversity in Organizations
พอ.7233 พลวัตกลุ่มในองค์การ
HR.7233 Group Dynamics in Organizations
พอ.7234 การบริหารองค์การแบบเครือข่าย
HR.7234 Network Organizational Management
พอ.7235 การบริหารคุณภาพ
HR.7235 Quality Management
พอ.7236 องค์การแห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้
HR.7236 Learning Organization and Knowledge Management
พอ.7237 การให้คำปรึกษาอย่างมืออาชีพ
HR.7237 Professional Consultancy
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พอ.8002 การฝึกปฏิบัติงาน
HR.8002 Internship
พอ.8003 การศึกษาอิสระ
HR.8003 Special Topics

       จ. หมวดวชิาสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร (3 หนว่ยกิต)
พอ.8001 การสัมมนาประเด็นปัญหาปัจจุบันในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
HR.8001 Seminars on Current Issues in Human Resource and Organization Development
พอ.8002 การฝึกปฏิบัติงาน
HR.8002 Internship
พอ.8003 การศึกษาอิสระ
HR.8003 Special Topics

       ฉ. หมวดวชิาการคน้ควา้อสิระ  (3 หนว่ยกิต)
พอ.9000 การค้นคว้าอิสระ
HR.9000 Independent Study

       ช. หมวดวทิยานพินธ์ (12 หนว่ยกิต)
พอ.9004 วิทยานิพนธ์
HR.9004 Thesis

       ฌ. การสอบประมวลความรู้
นักศึกษาจะต้องสอบประมวลความรู้โดยข้อเขียนหลังจากศึกษารายวิชาครบถ้วน

และได้คะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
       ญ. การสอบปากเปลา่

นักศึกษาสามารถสอบปากเปล่าได้หลังจากผ่านการสอบประมวลความรู้
หมายเหตุ 1.นักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาเลือกเสรีจากจากหลักสูตรอ่ืนในสถาบันได้ ไม่เกิน  3 หน่วยกิต

   2. นักศึกษาสามารถย้ายข้ามสาขาได้ เม่ือได้เรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต ตามข้อบังคับข้อ 48

7. คำอธิบายรายวิชา
สพ.4000 พ้ืนฐานสำหรบับัณฑิตศึกษา         3 หนว่ยกิต
ND.4000 Foundation for Graduate Studies

แนะนำการเมอืงการปกครองไทย เศรษฐกจิไทย ธุรกิจไทย สังคมไทย จริยธรรมของนกับรหิาร
จรยิธรรมทางวชิาการ การพฒันาบคุลกิภาพ สุขภาพกาย สุขภาพจติ รัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย
ภาษาไทยเพือ่การส่ือสาร 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

ฝึกทักษะและกลยุทธการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการที่นักศึกษาได้ศึกษามาก่อนแล้วในวิชา
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

พอ.4000 สถิติเบ้ืองต้นสำหรบังานพฒันาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ         3 หนว่ยกิต
HR.4000 Statistics  for Human Resource and Organization Development

ศึกษาแนวคิดเบ้ืองต้นเก่ียวกับวิชาสถิติเพ่ือการวิจัย เช่น การวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย การหาค่าสหสัมพันธ์
ประเภทต่างๆ การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์เชิงถดถอย
และสหสัมพันธ์พหุเบ้ืองต้น การทดสอบความแตกตา่งระหว่างตัวแปร โดยเน้นให้นักศึกษามีความสามารถ
ในการใช้คอมพิวเตอร์สำเร็จรูปวิเคราะห์และแปลผลจากคอมพิวเตอร์
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พอ.6001 พฤติกรรมองค์การและการเรียนรู้         3 หนว่ยกิต
HR.6001 Organizational Behavior and Learning

ศึกษาองคค์วามรูด้้านจติวิทยา การศกึษา พฤตกิรรมทางสงัคมและ จรยิธรรม โดยมสัีงคมวทิยา
และปรัชญาเป็นส่วนเสริม เพ่ือทำความเข้าใจกระบวนการเรียนรู้ของมนุษย์และกระบวนการส่งเสริมพฤติกรรม
การเรียนรู ้ของมนุษย์อย่างต่อเนื ่องในทุกระดับวัย รวมถึงปัจจัยเงื ่อนไขที ่ส่งผลต่อพัฒนาการ
และการเสริมสร้างความสามารถ ทัศนคติและการแสดงออกที่พึงประสงค์ของบุคคลที่สมวุฒิภาวะ
และฐานะการเปน็สมาชิกท่ีสร้างสรรค์คุณค่า ต่อองค์การและสังคม

พอ. 6002 ทฤษฎีองค์การและการจัดองค์การ         3 หนว่ยกิต
HR. 6002 Organization Theory and  Management

ศึกษาองค์ความรู้ และวิวัฒนาการทางความคิดของทฤษฎีและการจัดการองค์การยุคต่างๆ
นบัตัง้แตยุ่คการปฏวัิตอุิตสาหกรรมครัง้แรกทีก่อ่ใหเ้กดิการบรหิารจดัการแนวคลาสสคิ แลว้พัฒนาการ
สู่การบริหารจัดการองค์การอีกหลายแนวคิด เช่น แนวคิดมนุษย์สัมพันธ์ แนวคิดนิเวศน์วิทยาองค์การ
การจัดการวัฒนธรรมองคก์าร การจัดรูปโครงสรา้งองคก์าร แนวคิดสังคม-เทคโนโลย ีแนวคิดการเรยีนรู้
ขององค์การ แนวคิดองค์การสมรรถนะสูง แนวคิดการจัดการการเปลี่ยนแปลง แนวคิดองค์การกับ
ความรับผิดชอบต่อสังคม แนวคิดองค์การที ่มีสุขภาวะดี บทบาทขององค์การบรรษัทข้ามชาติ
กับประเทศโลกท่ีสาม เป็นต้น รวมท้ังศึกษาแนวโน้มพัฒนาการของทฤษฎีและการจัดการองค์การในอนาคต

พอ.6003 จริยธรรมองค์การ         3 หนว่ยกิต
HR.6003 Organization  Ethics

วิชาน้ีเสนอเนือ้หาเก่ียวกับจริยธรรมและผลกระทบของจรยิธรรมต่องานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และงานพัฒนาองค์การ ความรู้ที่นำเสนอจะประกอบด้วยทฤษฎีและกรณีศึกษาที่นำเสนอเพื่อกระตุ้น
ให้เกิดการแสดงความคิดเห็นในห้องเรียนซึ่งจะช่วยให้นักศึกษามีความคุ้นเคยกับปัญหาทางจริยธรรม
ท่ีอาจพบในการทำงาน ทำให้มีการเตรียมพร้อมท่ีจะตัดสินใจแก้ไขปัญหาทางจริยธรรมในอนาคต

พอ.6004 ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ                         3 หน่วยกิต
HR.6004 Research Methodology

เม่ือผ่านกระบวนการเรียนการสอนของวิชาน้ีแล้ว  นักศึกษาควรมีความรู้และความเข้าใจระดับพ้ืนฐาน
เก่ียวกับแนวความคิด หลักการ ระเบียบวิธีวิจัย กระบวนการ  และการออกแบบการวิจัยในสาขาการพัฒนา-
ทรัพยากรมนษุย์และองคก์าร โดยมีเน้ือหาครอบคลมุหัวข้อท่ีหลากหลาย เช่น การเลือกหัวข้อในการวจัิย
กำหนดวัตถุประสงค์การวิจัย เลือกกลุ่มตัวอย่างท่ีเหมาะสม การเก็บข้อมูล เทคนิคการวิเคราะห์ท่ีเหมาะสม
ตามหลกัเหตผุลของการวจัิย และการรายงานผลการวจัิย นักศกึษาสามารถ ประเมนิและวจิารณง์านวจัิย
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และสามารถเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
บุพวิชา พอ.4000

พอ. 7011 กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์         3 หนว่ยกิต
HR. 7011 Strategic  Human  Resource

วิชานีมี้วัตถุประสงคเ์พ่ือช่วยให้นักศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจการบรหิารงานทรพัยากรมนษุย์ท่ี
สอดคล้องและส่งเสริมกับงานและวัตถุประสงค์ขององค์การ รวมท้ังเข้าใจขอบเขตและความเกีย่วข้องกัน
ของงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และงานพัฒนาองค์การ วิชานี้แบ่งเป็น
สองสว่นหลักคอื (1) งานบรหิารทรพัยากรมนษุย์เชิงกลยทุธ ์(Strategic HRM) เช่น การสรรหา/คัดเลอืก
การบริหารค่าตอบแทน การประเมินผลงาน หรือแรงงานสัมพันธ์ และ (2)งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์
(Strategic HRD) ได้แก่ งานท่ีเสริมสร้างการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้เต็มความสามารถ
และมีความสุขกับการทำงาน

พอ.7012 การจัดการเรียนรู้และพัฒนาในสถานทีท่ำงาน         3 หนว่ยกิต
HR.7012 Workplace Learning and Development

ศึกษาหลักการ แนวคิด กระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาของบุคคล การปรับพฤติกรรม
การจัดสภาพแวดล้อมท่ีส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการเรียนรู้ในท่ีทำงาน การพัฒนากระบวนการทำงาน
และความร่วมมือของสมาชิกในที่ทำงาน การเสริมสร้างศักยภาพและความสามารถของบุคคล
การปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนอย่างสร้างสรรค์ กลยุทธ์การพัฒนาตนเอง และการเสริมสร้างทีมงาน

พอ.7013 การบริหารโครงการด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์         3 หนว่ยกิต
HR.7013 Human Resource Project Management

ศึกษาทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติในการจัดการโครงการทรัพยากรมนุษย์นักศึกษาจะได้เห็นกระบวนการ
ในการออกแบบโครงการ ตั้งแต่การวิเคราะห์ปัญหา กำหนดกลุ่มเป้าหมาย และการเลือกวิธีปฏิบัติการ
ในช่วงของการดำเนินการซึ่งเป็นการติดตามให้โครงการเป็นไปตามแผนงานที่ทำไว้ในวัตถุประสงค์
นำตัวช้ีวัดมาใช้ในการประเมินความสำเร็จของโครงการ

พอ.7014 ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน         3 หนว่ยกิต
HR.7014 Performance Management System

การศึกษาระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานเป็นการนำเสนอแนวคิดเชิงระบบ (Systematic Approach)
ต่อการดำเนินงานด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือเป้าประสงค์ให้พนักงานทุกคนในองค์การ
สามารถสร้างผลการปฏิบัติงานให้กับองค์การ แนวคิดในการจัดทำระบบนี้อยู่บนฐานของการพัฒนา
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(Developmental Approach) คนและองค์การ การปรับเปล่ียนระบบงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ท่ีเป็นเสมือนระบบงานสนับสนุน (Supporting System) เช่น ระบบงานการฝึกอบรมและพัฒนาตามแนวทาง
Competency, ระบบการประเมนิผลการปฏบัิติงาน, ระบบการใหร้างวังและผลตอบแทน, และระบบการ
พัฒนาสายอาชพี ให้สอดคล้องและทำงานสง่เสริมกันเป็นเร่ืองท่ีสำคัญในการบรหิารระบบนี้

พอ.7021 ทฤษฎีและการพัฒนาองค์การ         3 หนว่ยกิต
HR.7021 Organization  Development

ศึกษาปรัชญาและแนวคิดการพัฒนาองค์การ ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาองค์การ ได้แก่ จิตวิทยา
เศรษฐศาสตร ์ สังคมวทิยา ทฤษฎรีะบบและการจดัการทบทวนแนวคดิและทฤษฏใีนชว่งศตวรรษที ่ 20
 เพื่อให้เกิดความเข้าใจการประยุกต์ใช้ทฤษฎีในการพัฒนาองค์การ นำเสนอประเด็นและแนวโน้มงาน
พัฒนาองค์การในปัจจุบันเพื่อใช้ในการวางแผนองค์การ กรณีศึกษาจะแสดงให้นักศึกษาเห็นถึง
การนำการพฒันาองคก์ารไปใชท้ั้งในและตา่งประเทศ

พอ.7022 แนวทางและวธีิปฏิบัติในงานพฒันาองค์การ         3 หนว่ยกิต
HR.7022 Organization Development Interventions

ศึกษาการวิเคราะห์ วิจัยในองค์การ เพ่ือการวางแผนปฏิบัติการในงานพัฒนาองค์การ การเย่ียมชม
องค์การทีมี่การจดัทำการปฏบัิติในงานพฒันาองคก์าร นักศึกษาจะไดศึ้กษาระบบและกลยทุธ์การพัฒนา
องคก์าร กรณศึีกษาใชใ้นการศกึษาตวัอย่างการปฏบัิติการในองคก์ารทีมี่สภาพแวดลอ้มและวฒันธรรม-
องค์การแตกต่างกัน

พอ.7023 ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์         3 หนว่ยกิต
HR.7023 Strategic Performance Management  System

การศกึษาระบบการบรหิารผลการปฏบิตังิานเชงิกลยทุธ ์เปน็การศกึษาทีใ่หค้วามสำคญักบัการ
จัดทำกลยุทธ์ระดับองค์การ การเสริมสร้างกระบวนการคิดเชิงกลยุทธ์ในทุกระดับการบริหาร และการจัดทำ
ระบบการบริหารและพัฒนางานด้านทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องและสนับสนุนการดำเนินงาน
ของระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน นักศึกษาจะต้องออกแบบระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน
ให้กับองค์การท่ีนักศึกษาปฏิบัติงานอยู่ หรือองค์การท่ีนักศึกษาเคยทำงานรว่มด้วย

พอ.7024 ภาวะผู้นำในการพฒันาองค์การ         3 หนว่ยกิต
HR.7024 Leadership in Organization Development

นักศึกษาจะไดเ้รียนรู้เก่ียวกับแนวคดิว่าด้วยภาวะผู้นำของสำนกัคิดต่างๆ ด้านการบรหิารจัดการ
โดยจะมุ่งเน้นให้นักศึกษาไดเ้รียนรู้ถึงความสมัพันธ์ระหว่างรูปแบบของภาวะผูน้ำท่ีเหมาะสมสอดคลอ้ง
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กบัรปูแบบขององคก์าร ดงันัน้ การเรยีนการสอนในวชิานีจ้ะมุง่เนน้ใหน้กัศกึษาไดเ้รยีนรูท้ีจ่ะเชือ่มโยง
การพัฒนาองค์การกับการพัฒนาภาวะผู้นำขององค์การในหลายรูปแบบ

พอ.7111 การบริหารสายอาชพีและผู้มีความสามารถสงู         3 หนว่ยกิต
HR.7111 Career and Talent Management

วิชาการพัฒนาสายอาชีพและการบริหารคนดีคนเก่ง มุ่งเน้นที่การศึกษาถึงทฤษฎี กลยุทธ์และ
เครื่องมือที่นักทรัพยากรมนุษย์ ใช้เพื่อสร้างสรรค์ความเป็นเลิศให้แก่องค์การโดยการ ระบุ บุคคลที่มี
ความสามารถสูงที่เหมาะสมกับความเจริญเติบโตและการปรับเปลี่ยนของความต้องการขององค์การได้
นักศึกษาจะได้เรียนรู้ท่ีจะ คัดสรร รักษาไว้ และพัฒนาระบบท่ีจะช่วยให้ผู้ท่ีมีความสามารถสูงได้รับการพัฒนา
อย่างเหมาะสมและเตบิโตได้อย่างเต็มศักยภาพ  รวมถึงเรียนรู้กระบวนการท่ีจะจัดการคนท่ีมีความสามารถ
ให้ทำงานได้สอดคล้องกับความต้องการขององค์การได้อย่างเหมาะสม

พอ.7112 การเอ้ืออำนวย การแนะนำและการใหค้ำปรึกษา         3 หน่วยกิต
HR.7112 Facilitating, Coaching and Counseling

ทักษะการให้คำแนะนำและการให้คำปรึกษาเป็นส่วนหนึ่งของทักษะในการพัฒนาบุคลากร
โดยนักศึกษาจะได้เรียนรู้ทักษะการดึงศักยภาพของบุคลากรออกมาโดยผ่านทักษะดังกล่าว รูปแบบที่
แตกต่างของการให้คำแนะนำและการเป็นท่ีปรึกษาจะทำให้นักศึกษาสามารถเลือกใช้รูปแบบท่ีเหมาะสมแก่ผู้รับ
คำแนะนำหรือปรึกษา นักศึกษาจะได้รับทราบกระบวนการฝึกและได้รับการฝึกในทักษะนี้โดยผ่าน
กรณีศึกษา บทบาทสมมติ การฝึกปฏิบัติจริง นักศึกษาจะได้เรียนรู้วิธีการรวบรวมข้อมูล การวางแผน
และแผนการติดตามความสำเรจ็ในการให้คำแนะนำและการใหค้ำปรึกษา

พอ.7113 การจัดการฝึกอบรมและพัฒนา         3 หนว่ยกิต
HR.7113 Management of Training and Development

ศึกษาแนวคิด หลักการจัดการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร การจัดทำหลักสูตร การจัดทำตัวแบบ
การเรียนรู้ การสร้างตัวช้ีวัดประสิทธิผลการฝึกอบรม การนำหลักการเรียนรู้มาใช้ในการวางแผนการสอน
รู้จักการนำเทคนคิการสอนต่างๆ มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียนศึกษาปัจจัยท่ีมีส่วนช่วยให้เกิด
การถ่ายโอนความรู้จากการฝึกอบรมไปสู่การปฏิบัติงาน การจัดเตรียมเอกสารประกอบการสอนการฝึกปฏิบัติ
และการวัดผลการเรียนรู้
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พอ.7114 การออกแบบและพัฒนาการเรียนการสอน         3 หนว่ยกิต
HR.7114 Instructional Design and Development

วิชาน้ีมีวัตถุประสงคเ์พ่ือให้นักศึกษามคีวามรูค้วามเขา้ใจ เก่ียวกับทฤษฎกีารออกแบบหลกัสูตร
ในปัจจุบันและเข้าใจว่าได้มีการนำเอางานวิจัยท่ีผ่านมาในอดีตมาปรับใช้เพ่ือเป็นหลักเกณฑ์ในการพัฒนาเอกสาร
และอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนอย่างไรบ้าง เนื้อหาวิชาประกอบด้วย ทฤษฎีการเรียนรู้ ทฤษฎี
การออกแบบสื่อการเรียนการสอน การพัฒนาการปฏิบัติจริงบนพื้นฐานของงานวิจัย และกระบวนการ
การวดัผลโดยอาศยัการปฏบิตัจิรงิ/อย่างแทจ้รงิ  เมือ่ผ่านกระบวนการเรยีนการสอนวชิานีแ้ลว้ นกัศกึษา
ควรมคีวามรูค้วามเขา้ใจและสามารถระบคุวามตอ้งการของผูเ้รียนทีเ่ปน็กลุม่เปา้หมาย สามารถเลอืกสือ่
การเรียนการสอนทีเ่หมาะสมและสามารถประเมนิความสามารถผูเ้รียนในการปฏบัิติตามส่ิงท่ีได้เรียนมา
อย่างมีประสิทธิภาพ

พอ.7115 การพัฒนาวิทยากร         3 หนว่ยกิต
HR.7115 Trainer  Development

แนวคิดเก่ียวกับการฝึกอบรม บทบาทของวิทยากร และหลักการเรียนรู้ประเภทของเทคนิคการฝึกอบรม
 และการเลือกใช้ให้เหมาะสมกับหลักสูตร เทคนิคการสอนโดยวิธีการบรรยาย วิธีการนำอภิปราย
การใช้เกมและการใช้กรณีศึกษา หลักการเตรียมการสอน การเตรียมการและการใช้โสตทัศนูปกรณ์
ประกอบการสอน วิธกีารศกึษาคน้ควา้ในหอ้งสมดุ การฝกึปฏบิตับิรรยาย/นำอภปิราย และการอภปิราย
ประสบการณ์การเป็นวิทยากร

พอ.7116 การประเมินผลงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์         3 หนว่ยกิต
HR.7116 Human Resource Development Evaluation

วิชานี้จะช่วยให้นักศึกษาเข้าใจภาพรวมของประสิทธภาพของงานทรัพยกรมนุษย์ในองค์การ
นกัศกึษาจะพฒันาทกัษะในการพฒันาคำถามในการประเมนิ การออกแบบการประเมนิ รวมทัง้คดัเลอืก
กลุม่ตวัอย่าง การวางแผนเกบ็ขอ้มลูและการพฒันาตวัวัดทีม่ปีระสทิธภิาพ นอกจากนีน้กัศกึษายงัจะได้
วิเคราะห์ถึงความคุ้มค่าของค่าใช้จ่ายของงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  ฝึกฝนทักษะในการสื่อสารผล
ของการประเมินไปสู่กลุ่มเป้าหมายได้อย่างเหมาะสมและพงึระวังถึงการเมืองท่ีเก่ียวข้องกับการประเมิน

พอ.7117 ระเบียบวิธีวิจัยข้ันสูง         3 หนว่ยกิต
HR.7117 Advanced Research Methodology

ศกึษาระเบยีบวธิกีารวจิยัทัง้เชงิปรมิาณ เชงิคณุภาพในขัน้สงู และวธิวิีจยัทีม่ลัีกษณะผสมผสาน
วิธีวิจัยท้ังสอง ในส่วนของวิธีวิจัยเชิงปริมาณน้ันเน้นสถิติข้ันสูงในการทำวิจัย เช่น การวิเคราะห์ถดถอยพหุ
 การวเิคราะหป์จัจยั การวเิคราะหจ์ำแนกประเภท การวเิคราะหถ์ดถอยโลจกิ การวเิคราะหห์ลายตวัแปร
การวิเคราะห์แคนนอนนิคัล การวิเคราะห์จัดกลุ่ม โดยวิชาน้ีเน้นการออกแบบงานวจัิย และการปฏิบัติจริง
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พอ.7121 การบริหารค่าตอบแทน         3 หนว่ยกิต
HR.7121 Compensation Management

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และแนวทางปฏิบัติในการบริหารค่าตอบแทน ศึกษาองค์ประกอบของค่าตอบแทน
และการออกแบบค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ต่างขององค์การรวมท้ังศึกษาแนวคิดและแนวทางปฏิบัติ
ในการบริหารค่าตอบแทนของประเทศตา่ง ๆ

พอ.7122 การวางแผนทรพัยากรมนุษย์ และการจัดวางตำแหนง่         3 หนว่ยกิต
HR.7122 Human Resource Planning and Staffing

ศึกษาแนวคิด และวิธีการในการวางแผนกำลงัคน การสรรหาและการคดัเลือกบุคลากรเข้าทำงาน
ในตำแหน่งต่าง ๆ  ให้เหมาะสมกับความต้องการขององค์การ และความสามารถของบุคคล รวมท้ังอภิปราย
เทคนิคการสรรหาและคดัเลือกรูปแบบต่าง ๆ  ขององค์การท้ังในและต่างประเทศ

พอ.7123 การจัดการคุณภาพชีวิตการทำงานในองคก์ร         3 หนว่ยกิต
HR.7123 Managing Quality of Work Life

ศึกษาองค์ความรู้และวิวัฒนาการทางความคดิของแนวคิดการจัดการและการพฒันาคุณภาพชีวิต
การทำงานในองค์การโดยนักศึกษาจะได้เรียนรู้ถึงความสัมพันธ์ระหว่างชีวิตของบุคลากรและการทำงานใน
องค์การ การสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน การบริหารจัดการความเครียดในองค์การแนวคิด
การบริหารจัดการองค์การแบบมนุษย์นิยม(Humanistic Organization) แนวคิดการบริหารจัดการองค์การแห่ง
ความสุข (Happy Workplace) แนวคิดจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology) แนวคิดองค์การท่ีมีสุขภาวะดี
(HealthyOrganization)การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาคุณภาพชีวิตในองค์การ

พอ.7124 แรงงานสมัพันธ์         3 หนว่ยกิต
HR.7124 Industrial Relations

ศึกษาแนวคดิและแนวปฏบัิติเก่ียวกับแรงงาน ความสมัพันธ์ระหว่างนายจา้งกับลูกจ้าง กฎหมาย
และนโยบายแรงงานสัมพันธ์ เช่น การจ้างงาน สิ่งแวดล้อมในการทำงาน สุขภาพและความปลอดภัย
รวมถึงประเด็นปัญหาแรงงานสัมพันธ์ เช่น ระบบสวัสดิการสังคม การประกันสังคม ระยะเวลาและรูปแบบ
ของการจา่ยเงนิค่าตอบแทน รูปแบบโครงสรา้งและการจดัการดา้นผลประโยชน ์กองทนุ การมส่ีวนร่วม
ของแรงงานในการจดัการหน่วยงาน



หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาการพฒันาทรพัยากรมนษุย์และองคก์าร          421

พอ.7125 การพัฒนาภาวะผู้นำ         3 หนว่ยกิต
HR.7125 Leadership Development

เน้ือหาของวิชาน้ีรวบรวมองค์ความรู้ ทฤษฎี พฤติกรรมและการปฏิบัติ และประเด็นท่ีสำคัญเก่ียวกับ
ภาวะผู้นำและการพัฒนาภาวะผู้นำ เพื่อช่วยให้นักศึกษาเข้าใจเรื่องภาวะผู้นำในองค์การ และเข้าใจ
การนำความรูท่ี้ได้จากวิชาน้ีไปใช้ในงานของตนเองเพือ่ทำให้องค์การสามารถมแีผนการพัฒนาภาวะผู้นำ
ท่ีเหมาะสมได้

พอ.7126 ระบบสารสนเทศในงานทรพัยากรมนุษย์         3 หนว่ยกิต
HR.7126 Human Resource Information System

ศกึษาแนวคดิ หลักการ วิธกีารพฒันาระบบขอ้มูลขา่วสาร  โครงสรา้งของระบบขอ้มูลขา่วสาร
การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ การวิเคราะห์ข้อมูล และการแปลผลข้อมูลด้านการพัฒนา
และการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ การฝึกหัดใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการออกแบบ
และดำเนินการกิจกรรมต่างๆ ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

พอ.7127 การศึกษามุมมองเปรียบเทียบนานาชาติ         3 หนว่ยกิต
HR.7127 International  Comparative Study

วิชานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้รับความรู้และได้รับรู้ประเด็นที่สำคัญด้าน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์การทั ้งของประเทศไทยและของต ่างประเทศ
ท่ีทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบันมากท่ีสุด และจะใช้วิธีการเรียนการสอนทีป่ระกอบด้วยการเรียนรู้ในห้องเรียน
การนำเสนอ/แลกเปล่ียนความคิดเห็น การพบกับผู้นำ/ผู้เช่ียวชาญในสาขา รวมท้ังการดูงานในต่างประเทศ
เพือ่ช่วยใหน้กัศกึษาไดเ้หน็และมคีวามรูเ้รือ่งการพฒันาทรพัยากรมนษุย/์การพฒันาองคก์ารในประเทศ
อ่ืนเพ่ิมไปจากในประเทศไทย

พอ.7231 การส่ือสารเชิงกลยุทธ์         3 หนว่ยกิต
HR.7231 Communication in Organization Development

วิชาน้ีมุ่งให้ความรู้ความเข้าใจในแนวคิดทางด้านการส่ือสารท่ีจำเป็นต่องานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และองค์การ โดยมุ่งเน้นการบูรณาการศาสตร์ต่างๆของการส่ือสาร นักศึกษาจะได้เรียนรู้เก่ียวกับกระบวนการ
ของการส่ือสาร ทฤษฎีหลักของการส่ือสาร ทักษะการส่ือสารท่ีจำเป็นต่องานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
และ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  โดยมีเนื้อหาครอบคลุมหัวข้อที่หลากหลาย เช่น การสื่อสารในองค์การ
การส่ือสารเพ่ือสร้างเครือข่าย  การส่ือสารเพ่ือสร้างทีมงาน การส่ือสารระหว่างวัฒนธรรม การจัดการความขัดแย้ง
และการเจรจาตอ่รอง และการนำเสนอโดยศกึษากรอบแนวคดิและทฤษฎตีา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เทคนคิวธีิ
พร้อมทั ้งการฝึกปฏิบัติ นักศึกษาจะได้เรียนรู ้เกี ่ยวกับวิเคราะห์ปัญหาการสื ่อสารในองค์การ
และสามารถวางแผนการสือ่สารท่ีมีประสิทธิภาพได้
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พอ.7232 พลวตัทางวฒันธรรมและความหลากหลายในองคก์าร         3 หนว่ยกิต
HR.7232 Cultural Dynamics and Diversity  in  Organizations

วิชานี้มีเนื้อหาครอบคลุมนิยามของวัฒนธรรมองค์การ การสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์การ
การปรับเปล่ียนวัฒนธรรมองค์การ นิยามของความหลากหลายในองค์การ มิติของความหลากหลายในองค์การ
ผู้เรียนจะได้ศึกษาวิธีการสร้างวัฒนธรรมองค์การและการนำความหลากหลายในองค์การมาใช้เป็นแหล่งสร้าง
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในองค์การเพ่ือสร้างความสำเร็จและความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันขององค์การ

พอ.7233 พลวัตกลุ่มในองคก์าร         3 หนว่ยกิต
HR.7233 Group Dynamics in Organizations

การทำงานร่วมกันของคนในองค์กราเป็นปัจจัยนำความสำเร็จขององค์การ วิชานี้มุ่งศึกษา
หัวข้อสำคัญในการสร้างพลังขับเคล่ือนของกลุ่มในองค์การ ได้แก่ หน้าท่ีและลักษณะของกลุ่มในองค์การ
โครงสร้างกลุ่ม การส่งเสริมการเรียนรู้จากประสบการณข์องกลุ่ม พัฒนาการของกลุม่ การแสดงภาวะผูน้ำ
ในกลุม่ การตดัสนิใจของกลุม่ การจดัการความขดัแยง้ในกลุม่ การพฒันาความคดิสรา้งสรรคข์องกลุม่
การให้คำปรึกษา และการเพ่ิมผลิตภาพของกลุ่ม

พอ. 7234 การบริหารองค์การแบบเครือข่าย         3 หนว่ยกิต
HR.7234 Network Organizational  Management

ศึกษาหลักการพ้ืนฐานการจัดรูปแบบองค์การและจัดการในยุคต่างๆภายใต้เง่ือนไขและพลวัตรของสังคม
ซึ ่งเชื ่อมโยงกับพัฒนาการขององค์การแบบเครือข่ายทั ้งในภาครัฐบาลและภาคเอกชนแนวคิด
ทางทฤษฎทีีอ่ธบิายปรากฏการณแ์ละพฤตกิรรมขององคก์ารแบบเครอืขา่ย   รวมทัง้รปูแบบและการจดั
แบ่งประเภทขององค์การแบบเครือข่าย  ส่ิงท้าทายรูปแบบการบริหารองค์การแบบเครือข่าย  การออกแบบ
เครือข่ายและรูปแบบความสัมพันธ์  และการพัฒนาขีดความสามารถท่ีสนับสนุนการบริหารองค์การแบบเครือข่าย
และกรณีศึกษาท่ีเก่ียวโยงกับหลักการบริหารองค์การแบบเครือข่าย

พอ.7235 การบริหารคุณภาพ         3 หนว่ยกิต
HR.7235 Quality Management

การบริหารคุณภาพได้รับการพัฒนาข้ึนเพ่ือเป็นหน่ึงในเคร่ืองมือการพัฒนาองค์การ หัวข้อในการศึกษา
ประกอบด้วยหลักการสร้างภาวะผู้นำเพ่ือให้เกิดความผูกพัน มุ่งเน้นลูกค้า บุคลากรมีส่วนร่วมสร้างบรรยากาศ
ในการทำงานเป็นทีม วางการพัฒนากระบวนการอย่างต่อเนื่อง และการใช้ข้อมูลที่สามารถวัดได้
เพ่ือนำมาเป็นส่วนหน่ึงของการจัดการคุณภาพ การเรียนรู้จะเป็นการเรียนรู้ผ่านกรณีศึกษาท่ีมีความหลากหลาย
เพ่ือนำการบรหิารคณุภาพนีไ้ปใชเ้พ่ือเพ่ิมผลการปฏบัิติงาน หรืองานบรกิารนกัศกึษาจะไดเ้รียนรู้ทฤษฎี
แนวคิดผ่านบทความวิชาการ ส่ือการเรียนรู้ต่างๆ และการนำประสบการณจ์ากท่ีทำงานมาร่วมเรียนรู้
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พอ.7236 องค์การแห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้         3 หนว่ยกิต
HR.7236 Learning Organization  and Knowledge Management

ศึกษาองค์ความรู้และวิวัฒนาการทางความคิดของแนวคิดองค์การแห่งการเรียนรู้และแนวคิด
การจัดการความรู ้ นักศึกษาจะได้เร ียนรู ้ถ ึงความสัมพันธ์ระหว่างองค์การแห่งการเร ียนรู ้
และการจัดการความรู ้ความสำคญัของการจดัการความรูแ้ละการจัดการความรูใ้นโลกยุคเศรษฐกจิสังคม
บนฐานความรู้ และจะได้ศึกษาถึงแนวทางการพัฒนาองค์การให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ
และได้เรียนรู้ถึงแนวทางและกระบวนการการจดัการความรู้อย่างเป็นระบบ

พอ.7237 การให้คำปรึกษาอย่างมืออาชีพ         3 หนว่ยกิต
HR.7237 Professional Consultancy

ศึกษาประวติัความเปน็มาของบรกิารใหค้ำปรกึษาดา้นการจดัการในยคุตา่งๆทีเ่กดิขึน้ควบคูกั่บ
การเจริญเติบโตและพัฒนาการของระบบเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมในสังคม   เพื่อนำไปสู่ความรู้
และความเข้าใจพ้ืนฐานเก่ียวกับแนวความคิด ทฤษฎี  แนวทาง  ขอบเขต และตัวแบบของการใหค้ำปรึกษา
ทางธุรกิจอย่างมืออาชีพท้ังในภาคเอกชนและรัฐบาลในปัจจุบัน โดยครอบคลุมท้ังในด้าน  1)หลักการปฎิบัติ
ของการใหค้ำปรกึษาดา้นการจดัการ  2) ความชำนาญพเิศษของผูใ้หค้ำปรกึษา   และ3)  หลักปฎบิตัดิา้น
การจดัการ/กระบวนการใหค้ำปรกึษา   การจดัการการใหค้ำปรกึษาเกีย่วขอ้งกบัการวางแผนและพฒันา
ขอ้เสนอโครงการ  การจดัองคก์ารและทมีใหค้ำปรกึษา  ภาวะผูน้ำการและสรา้งความสมัพนัธก์บัลกูคา้
กระบวนการศึกษาวิจัยองค์การและปรึกษาหารือ  การติดต่อสื่อสาร การป้อนกลับ และส่งมอบงาน
ให้คำปรึกษา  การสรุป ขยาย และประเมินผล    นอกจากน้ี ยังครอบคลุมถึงมิติด้านจริยธรรมและความจำเป็น
ด้านการพัฒนาวิชาชีพและทักษะท่ีจำเป็นด้านต่างๆของผู้ให้คำปรึกษาอีกด้วย การเรียนการสอนเน้นการใช้
วิธีสถานการณ์จำลอง  การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง  และการเชิญวิทยากรในวิชาชีพมาให้ข้อชี้แนะ
และป้อนกลับแก่นักศึกษา

พอ.8001 การสัมมนาประเดน็ปัญหาปจัจุบันในการพฒันาทรัพยากรมนษุย์และองคก์าร          3 หน่วยกิต
HR.8001 Seminar on Current  Issues in Human Resource and Organization Development

นักศึกษาทำการวิเคราะห์ สังเคราะห์เรื่องที่สนใจทำการศึกษาอยู่ในขอบเขตของเนื้อหาการ
พัฒนาองค์การ โดยพิจารณาถึงปฏิสัมพันธ์ของสภาพเศรษฐกจิ สังคม การเมือง และส่ิงแวดล้อมท่ีมีผลต่อ
แนวความคิด และการปฏิบัติในงานพัฒนาองค์การ
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พอ.8002 การฝึกปฏิบัติงาน         3 หนว่ยกิต
HR.8002 Internship

นักศึกษาสามารถเลอืกทำงานในตำแหนง่ท่ีเก่ียวข้องกับงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
ในองค์การใดก็ได้ ท้ังภาคธุรกิจ ราชการ ซ่ึงงานท่ีฝึกจะต้องมีหน้าท่ีรับผิดชอบงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และองค์การ สำหรับช่วงเวลาในการฝกึน้ันคิด 30 ช่ัวโมงต่อ 1 หน่วยกิต

พอ.8003 การศึกษาอิสระ         3 หนว่ยกิต
HR.8003 Special Topics

วิเคราะห์และสังเคราะห์เหตุการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน ท้ังในประเทศและตา่งประเทศ โดยพิจารณาถงึปฏิสัมพันธ์ของสภาพเศรษฐกจิ สังคม
และการเมอืง ทีม่ตีอ่แนวความคดิ และการปฏบิตัใินการพฒันาทรพัยากรมนษุย ์ซึง่วธิกีารศกึษาจะเปน็
การศึกษาอิสระรายบุคคล

พอ.9000 การค้นคว้าอิสระ         3 หนว่ยกิต
HR.9000 Independent Study

ศึกษาค้นคว้าและวิจัยด้วยตนเองในหัวข้อเรื่องใดเรื่องหนึ่งของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ตามท่ีได้รับอนุมัติจากคณบดีคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยนักศึกษาสามารถเลือกท่ีจะศึกษาเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง
อย่างเจาะลกึ หรือเลอืกศกึษาโดยการใชป้ญัหาจรงิทีเ่กดิขึน้ในองคก์าร เพือ่นำเสนอทางออกของปญัหา

พอ.9004 วิทยานิพนธ์       12 หนว่ยกิต
HR.9004 Thesis

ศึกษา ค้นคว้าและวิจัยด้วยตนเองในหัวข้อเรื่องใดเรื่องหนึ่งของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ตามท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการวิทยานิพนธ์ ท่ีได้รับการแต่งต้ังจากคณบดีคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยกีารบริหาร
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551)

1. ช่ือหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีการบริหาร
Master of Science Program in Management Technology

2. ช่ือปริญญา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  (เทคโนโลยีการบริหาร)
วท.ม. (เทคโนโลยีการบริหาร)
Master of Science (Management Technology)
M.S. (Management Technology)

3. หน่วยงานทีรั่บผิดชอบ
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

4.  ปรัชญาและวตัถุประสงค์ของหลักสูตร
4.1 ปรัชญาของหลักสูตร
       ผู้นำในทกุระดบัขององคก์ารทีจ่ะสามารถบรหิารงานใหป้ระสบความสำเรจ็ในยคุสมยัที่

สภาพแวดลอ้มทางเทคโนโลยสีงัคม และธรุกจิมกีารเปลีย่นแปลงอยา่งตอ่เนือ่งและรวดเรว็ จำเปน็ตอ้ง
เป็นผู้ที่สามารถใช้เทคนิคการบริหารองค์การที่ทันสมัย เทคโนโลยี และทุนมนุษย์ เป็นเครื่องมือทาง
กลยุทธ์ในการสร้างความแตกตา่งและข้อได้เปรียบทางการแขง่ขันสามารถประยกุต์และบูรณาการความรู้
นั้นมาออกแบบและพัฒนาการดำเนินการขององค์การอย่างสร้างสรรค์ มีเอกลักษณ์ รวมทั้งจะต้อง
มีคุณลักษณะของผู้นำท่ีสามารถส่ือสาร สร้างวัฒนธรรมการทำงานขององคก์ารท่ีเอ้ือต่อความสำเร็จท่ีย่ังยืน
ซ่ึงหลักสตูรเทคโนโลยกีารบรหิาร ของสถาบนับณัฑติพัฒนบรหิารศาสตร ์มีอุดมการณมุ่์งมัน่ทีจ่ะสรา้ง
ผู้นำท่ีมีคุณลักษณะดังกล่าวสู่สังคมไทยเพ่ือเป็นส่วนหน่ึงในการพัฒนาประเทศ

4.2 วัตถปุระสงคข์องหลกัสูตร
     4.2.1 ผลิตมหาบันฑิตทางเทคโนโลยีการบริหารท่ีมีคุณภาพและคุณธรรม สอดคล้องกับมาตรฐาน

อุตสาหกรรมและวิชาชีพ
     4.2.2 พัฒนาบุคลากรระดับบริหารและผู้ปฏิบัติงานให้มีความรู้ความสามารถด้านพัฒนาการ

บริหารเทคโนโลยีและเทคนิคการบริหาร
     4.2.3 เพ่ือพัฒนานวัตกรรมด้านการพัฒนาองค์การ เทคโนโลยีการบริหาร รวมถึงการเพิ่มผลผลิต

และประสิทธิภาพขององค์การ
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5. คุณสมบติัของผู้เข้าศกึษา
5.1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาใดสาขาหนึง่จากสถาบันการศึกษาของรัฐบาล

หรือเอกชนท้ังในและต่างประเทศซึง่ ก.พ. หรือสำนักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษารับรองวิทยฐานะ
5.2 มีประสบการณ์ทำงานให้เป็นไปตามประกาศของสถาบนั

6. หลักสูตร
6.1 จำนวนหนว่ยกิต รวมตลอดหลักสูตร  39  หน่วยกิต
6.2 โครงสร้างหลักสูตร ประกอบดว้ย  2  แผน คือ

6.2.1 แผน ก2 (ทำวิทยานิพนธ์)
6.2.2 แผน ข (ไม่ทำวิทยานิพนธ์)

6.2.1  แผน  ก2   (ทำวทิยานพินธ)์
ก. หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน  (ไม่นับหน่วยกิต)        15  หนว่ยกติ
ข. วิชาหลัก                                                        12  หน่วยกิต
ค. วิชาเอก                                        12  หน่วยกิต
ง. วิชาเอกเลือก                                           3  หน่วยกิต
จ. วิทยานิพนธ์                                                        12  หน่วยกิต
ฉ. สอบประมวลความรู้โดยข้อเขียน
ช. สอบวิทยานิพนธ์

            รวม        39    หนว่ยกติ

6.2.2   แผน  ข   (ไม่ทำวิทยานพินธ์)
ก. หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)        15  หนว่ยกติ
ข. วิชาหลัก                                        12  หน่วยกิต
ค. วิชาเอก                                        12  หน่วยกิต
ง. วิชาเอกเลือก                                          9  หน่วยกิต
จ. วิชาสัมมนาเชิงปฏิบัติการ                                          3  หน่วยกิต
ฉ. วิชาการค้นคว้าอิสระ                                          3  หน่วยกิต
ช. สอบประมวลความรู้โดยข้อเขียน
ฌ. สอบปากเปล่า

            รวม         39  หนว่ยกติ
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แผนการศึกษาได้บูรณาการท้ังด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และเทคโนโลยีการบริหารไว้ด้วยกัน
นักศึกษาสามารถเลอืกศึกษาแผนการศกึษาแผนใดแผนหนึง่ ดังน้ี

แผน ก2 นักศึกษาสามารถเลอืกท่ีจะเขยีนวิทยานิพนธ์ ในหัวข้อท่ีเก่ียวกับเทคโนโลยกีารบริหาร

แผน ข  นักศึกษาสามารถเลือกวิชาเลือกตามความสนใจได้อย่างน้อย 3 วิชา  (9 หน่วยกิต)
นักศึกษาในแผนน้ีต้องศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระ ซ่ึงอาจเป็นการทำข้อเสนอในการแก้ปัญหาขององค์การ
ท่ีทำการศึกษา หรือศึกษาประเด็นหัวข้อท่ีเก่ียวข้องกับเทคโนโลยีการบริหาร

6.3 รายช่ือวิชาแตล่ะหมวด
       ก. หมวดวชิาเสรมิพืน้ฐาน  (ไม่นบัหนว่ยกิต)

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

สำหรับบัณฑิตศึกษา
LC. 4011 Remedial Reading Skills Development in English

for Graduate Studies
ภส. 4012 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
LC. 4012 Remedial Integrated English Language Skills Development
ทบ.4000 สถิติเบ้ืองต้นสำหรับเทคโนโลยีการบริหาร
MT.4000 Statistics for Management

       ข.  หมวดวชิาหลกั  4 วิชา  (12 หนว่ยกิต)
ทบ.6001 พฤติกรรมองค์การและการเรียนรู้
MT.6001 Organizational Behavior and Learning
ทบ.6002 ทฤษฎีองค์การและการจัดองค์การ
MT.6002 Organization Theory and Management
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ทบ.6003 จริยธรรมองค์การ
MT.6003 Organization Ethics
ทบ.6004 ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับงานเทคโนโลยีการบริหาร
MT.6004 Research Methodology

หมายเหตุ : การยกเว้นการเรียนวิชาในหมวดวิชาเสริมพ้ืนฐานให้เป็นไปตามประกาศฯ
ของสถาบัน ยกเว้นการเรียนวิชา ทบ.4000 ให้เป็นไปตามประกาศฯของคณะ

ค.  หมวดวชิาเอก
วิชาเอกบงัคบั  4  วิชา  (12 หนว่ยกิต)

ทบ.7001 การบริหารโครงการข้ันสูง
MT.7001 Advanced Project Management
ทบ.7002 การบริหารเชิงกลยุทธ์
MT.7002 Strategic Management
ทบ.7003 เทคโนโลยีการตลาด
MT.7003 Marketing Technology
ทบ.7004 ระบบสารสนเทศเชงิกลยุทธ์
MT.7004 Strategic Information Systems

วิชาเอกเลอืก  3  วิชา  (9 หนว่ยกิต)
ทบ.7101 การบริหารและวิเคราะห์โครงการ
MT.7101 Project Management and Analysis
ทบ.7102 การพัฒนาภาวะผูน้ำ
MT.7102 Leadership Development
ทบ.7103  การส่ือสารองค์การ
MT.7103 Corporate Communication
ทบ.7104 การบัญชีการเงินและบัญชีจัดการ
MT.7104 Financial and Managerial Accounting
ทบ.7105 การจัดการด้านการเงนิช้ันสูง
MT.7105  Advanced Financial Management
ทบ.7106 ทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์
MT.7106 Strategic Human Resources
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ทบ.7107 ระเบียบวิธีวิจัยการตลาด
MT.7107 Marketing Research Methodology
ทบ.7108 ศาสตร์การตัดสินใจสำหรับผู้บริหาร
MT.7108 Decision Science for Management
ทบ.7109 ระเบียบวิธีวิจัยข้ันสูง
MT.7109 Advanced Research Methodology
ทบ.8110 การฝึกปฏิบัติงาน
MT.8110 Internship
ทบ.8111 การศึกษาอิสระ
MT.8111 Special Topics

ง. หมวดวชิาการสมัมนาเชงิปฏบัิติการ  (3 หนว่ยกิต)
ทบ.8001 การสัมมนาเพ่ือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการบริหาร
MT.8001 Seminar for Management Technology Application

จ. หมวดวชิาการคน้ควา้อสิระ  (3 หนว่ยกิต)
ทบ.9000 การค้นคว้าอิสระ
MT.9000 Independent Study

ฉ. หมวดวทิยานพินธ ์ (12 หนว่ยกิต)
ทบ.9004 วิทยานิพนธ์
MT.9004 Thesis

ช. การสอบประมวลความรู้
นักศึกษาจะต้องสอบประมวลความรู้โดยข้อเขียนหลังจากศึกษารายวิชาครบถ้วน

และได้คะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00

ฌ. การสอบปากเปล่า
นักศึกษาสามารถสอบปากเปล่าได้หลังจากผ่านการสอบประมวลความรู้

หมายเหตุ : 1. นักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาเลือกเสรีจากหลักสูตรอ่ืนในสถาบันได้ไม่เกิน 3 หน่วยกิต
      2. นักศึกษาสามารถย้ายข้ามสาขาได้ เมื่อได้เรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

                                          ตามข้อบังคับ ข้อ 48
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7. คำอธิบายรายวิชา
สพ.4000 พ้ืนฐานสำหรบับัณฑิตศึกษา         3 หนว่ยกิต
ND.4000 Foundation  for Graduate Studies

แนะนำการเมอืงการปกครองไทย เศรษฐกจิไทย ธุรกิจไทย สังคมไทย จริยธรรมของนกับรหิาร
จรยิธรรมทางวชิาการ การพฒันาบคุลกิภาพ สุขภาพกาย สุขภาพจติ รัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย
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

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
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ทบ.4000 สถิติเบ้ืองต้นสำหรบัเทคโนโลยกีารบริหาร         3 หนว่ยกิต
MT.4000 Statistics for Management

ศึกษาแนวคิดเบ้ืองต้นเก่ียวกับวิชาสถิติเพ่ือการวิจัย  เช่น  การวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย การหาค่าสหสัมพันธ์
ประเภทต่างๆ การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์เชิงถดถอย
และสหสัมพันธ์พหุเบ้ืองต้น การทดสอบความแตกตา่งระหว่างตัวแปร โดยเน้นให้นักศึกษามีความสามารถ
ในการใช้คอมพิวเตอร์สำเร็จรูปวิเคราะห์และแปลผลจากคอมพิวเตอร์

ทบ.6001 พฤติกรรมองค์การและการเรียนรู้         3 หนว่ยกิต
MT.6001 Organizational Behavior and Learning

ศึกษาองคค์วามรูด้้านจติวิทยา การศกึษา พฤตกิรรมทางสงัคมและ จริยธรรม โดยมสัีงคมวทิยา
และปรัชญาเป็นส่วนเสริม เพื่อทำความเข้าใจกระบวนการเรียนรู้ของมนุษย์ และกระบวนการส่งเสริม
พฤตกิรรมการเรยีนรูข้องมนษุยอ์ย่างตอ่เนือ่งในทกุระดบัวยั รวมถงึปจัจยัเงือ่นไขทีส่ง่ผลตอ่พัฒนาการ
และการเสริมสร้างความสามารถ ทัศนคติและการแสดงออกท่ีพึงประสงค์ของบุคคลท่ีสมวุฒิภาวะ
และฐานะการเปน็สมาชิกท่ีสร้างสรรค์คุณค่าต่อองค์การและสังคม

ทบ.6002 ทฤษฎีองค์การและการจัดองค์การ                         3 หน่วยกิต
MT.6002 Organization Theory and  Management

แนวความคิดทฤษฎีองค์การยุคต่างๆ ปัจจัยพ้ืนฐานและปัจจัยข้ันสูงในการจัดรูปองค์การทางด้าน
ความสลับซับซ้อน ความเป็นทางการ การกระจายอำนาจ ขนาดยุทธศาสตร์ สภาวะแวดล้อม และวิทยาการ
ต่อการจัดโครงสร้างองค์การ  หลักการจัดกลุ่มคนในองค์การ กลุ่มคนในองค์การ  หลักการจัดโครงสร้างองค์การ
แนวความคิดในการจัดโครงสร้างองค์การตามแนวทางมินท์ซเบิร์กกับแนวคิดแบบสากล
การพัฒนาทีมงานเครือข่ายอย่างไม่เป็นทางการ และวัฒนธรรมองค์การ

ทบ.6003 จริยธรรมองค์การ         3 หนว่ยกิต
MT.6003 Organization Ethics

ศึกษาทฤษฎแีละแนวคดิของจริยธรรมทางธรุกิจ นักศึกษาจะไดศึ้กษามาตรฐานการใชจ้ริยธรรม
ในการปฏิบัติงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ  โดยตระหนักถึงผลกระทบต่อพนักงานและองค์การ
อภิปรายประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับจริยธรรมในองค์การท่ีกำลังเกิดข้ึนในปัจจุบัน และมีส่วนเก่ียวพันโดยตรง
กับงานด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
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ทบ.6004 ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับงานเทคโนโลยกีารบริหาร         3 หนว่ยกิต
MT.6004 Research Methodology

ศึกษาทฤษฎีเก่ียวกับแนวความคิด หลักการ ระเบียบวิธีวิจัย กระบวนการ และการออกแบบการวิจัย
ในสาขาเทคโนโลยกีารบรหิาร โดยมเีนือ้หาครอบคลมุการเลอืกหวัขอ้ในการวจิยั กำหนดวตัถปุระสงค์
การวิจัย เลือกกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสม การเก็บข้อมูล เทคนิคการวิเคราะห์ที่เหมาะสมตามหลักเหตุผล
ของการวิจัย การรายงานผลการวิจัย การจัดทำข้อเสนอแนะในการประยุกต์ใช้ผลการวิจัย รวมท้ังสามารถเขียน
ข้อเสนอโครงการวิจัยได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน

บุพวิชา ทบ.4000

ทบ.7001 การบริหารโครงการข้ันสูง         3 หนว่ยกิต
MT.7001 Advanced Project Management

ศกึษาตวัแบบและเทคนคิของการบรหิารโครงการทีม่ปีระสทิธผิลตอ่ความสำเรจ็ของโครงการ
ภายใต้เงื ่อนไขด้านเวลา ต้นทุนและคุณภาพ กลุ่มปัจจัยที ่มีความสำคัญต่อการบริหารโครงการ
ในสภาวะการดำเนินการในปัจจุบันขององค์การที่มีความเปลี่ยนแปลงด้านรูปแบบองค์การ วัฒนธรรม
และเศรษฐกิจ รวมท้ังประเด็นทางด้านปรัชญาการบริหารโครงการสมัยใหม่ การบริหารความเส่ียงโครงการ
เทคนิคการวางแผน การดำเนินการ และการควบคุมโครงการท่ีทันสมัย

ทบ.7002 การบริหารเชิงกลยุทธ์         3 หนว่ยกิต
MT.7002 Strategic Management

ศึกษาสภาวะแวดล้อมสังคม การเมืองและเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อองค์กรท้ังในสภาวะปัจจุบัน
และอนาคต และเชือ่มโยงกบัการวเิคราะหอ์งคก์ารเพือ่วางแผนยทุธศาสตรข์ององคก์ารทีเ่หมาะสม โดย
การใช้ชุดเคร่ืองมือและเทคนิคการวิเคราะห์ด้านการแข่งขัน ด้านโครงสร้างด้านทรัพยากรและพฤติกรรม
ท้ังเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ รวมท้ังศึกษาถึงตัวแบบ แนวคิด ลักษณะและปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการแข่งขัน
และการดำเนนิธุรกิจขององคก์าร โดยเป็นการศึกษาท้ังทางดา้นทฤษฎ ีแนวคิดและการศกึษาเปรยีบเทียบ
กับการประยุกต์ใช้จริงในองค์การ

ทบ.7003 เทคโนโลยกีารตลาด         3 หนว่ยกิต
MT.7003 Marketing Technology

ศึกษาอิทธิพลของกลุ่มปัจจัยด้านเทคโนโลยีท่ีมีต่อกลยุทธ์ทางการตลาดท้ังด้านการกำหนดและพัฒนา
กลุม่ลกูคา้เปา้หมายใหม ่การศกึษาพฤตกิรรมของตลาดภายใตบ้รบิทเทคโนโลยทีีเ่ปลีย่นแปลง ทนัสมยั
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ลักษณะและรูปแบบสินค้าและบริการ ในลักษณะเช่ือมโยงกับการดำเนินการปัจจุบันขององค์การ และการ
สร้างสรรค์ลักษณะสินค้าและบริการแบบเครือข่ายท่ีต้องประสานความสามารถของแต่ละฝ่าย และการบริหาร
ประโยชน์ร่วมกัน  โดยใช้กรณีศึกษาจากองคก์ารท้ังในและต่างประเทศ

ทบ.7004 ระบบสารสนเทศเชงิกลยุทธ์         3 หนว่ยกิต
MT.7004 Strategic Information Systems

ศกึษาหลกัการ ตวัแบบ เครือ่งมอืและเทคนคิการสรา้งสรรค ์คดัสรร บรหิารและการตดัสนิใจ
ด้านสารสนเทศทีขั่บเคล่ือนด้วยเทคโนโลยสีมัยใหม่เพ่ือตอบสนองความตอ้งการขององคก์ารในภายใน
และภายนอกองค์การ ท้ังด้านการจัดการเชิงเทคนิคประสิทธิภาพ ด้านการพัฒนาเชิงพฤติกรรม การส่ือสาร
และวัฒนธรรมขององค์การ ด้านการบริหารความสัมพันธ์กับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียและเครือข่าย การบูรณาการ
เทคโนโลยกัีบการดำเนนิการในสว่นต่างๆ ขององคก์ารเพือ่ประโยชนต่์อองค์การทัง้ในระดบัปฏิบัติการ
และกลยุทธ์ โดยการเช่ือมโยงทฤษฎีและกรณีศึกษาขององค์การท้ังในและต่างประเทศ

ทบ.7101 การบริหารและวิเคราะห์โครงการ         3 หน่วยกิต
MT.7101 Project Management and Analysis

ศึกษาหลกัการ แนวทางและเทคนคิการรเิร่ิมโครงการ การวเิคราะหค์วามเปน็ไปได ้ความคุม้คา่
ของโครงการทั้งด้านคุณภาพและปริมาณ การออกแบบและวางแผนการการบริหาร และดำเนินการ
โครงการ การบริหารความเสี่ยงโครงการ การจัดทำตัวชี้วัดผลสำเร็จ และการบริหารทรัพยากรบุคคล
การบริหารลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียกับโครงการ การติดตามประเมินผลการดำเนินการของโครงการ
โดยใช้ตัวแบบสถานการณ์จำลองและประสบการณจ์ริงในการบริหารโครงการ

ทบ.7102 การพัฒนาภาวะผู้นำ         3 หนว่ยกิต
MT.7102 Leadership Development

ศึกษาปรัชญาแนวความคิดและหลักการจัดการเชิงบูรณาการ และพื้นฐานประเด็นองค์การ
ที่ท้าทายภาวะผู้นำในการขับเคลื่อนไปสู่ผลสำเร็จ ซึ่งครอบคลุม 1) การสร้างกรอบคิดแบบองค์รวม
ในการระบุปัญหา การกำหนดรูปแบบการแก้ปัญหา และการปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
2)การพัฒนาความสามารถด้านการนำข้ามหน้าที่งานและทักษะเชิงกลยุทธ์สำหรับการตัดสินใจ
และการดำเนินงานที่มีประสิทธิผลและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน 3) การพัฒนาด้านปรัชญา
ภาวะผู้นำส่วนบุคคลที่สะท้อนให้เห็นความรู้ ความสามารถ และความมั่นใจของตัวผู้นำ นอกจากนี้
การเรียนการสอนเนน้การใชผ้ลงานวิจัยและกรณศึีกษาดา้นภาวะผูน้ำท่ีได้รับการยอมรบัอย่างแพร่หลาย
เป็นเคร่ืองมือในการพัฒนารูปแบบวิธีคิดและพฤติกรรมของภาวะผู้นำในองค์การ
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ทบ.7103 การส่ือสารองค์การ         3 หนว่ยกิต
MT.7103 Corporate Communication

ศึกษาทฤษฎ ีแนวความคดิ งานวิจัย และแนวปฏบัิติในงานการสือ่สารองค์การท้ังด้านการจดัการ
การสือ่สารทีเ่ก่ียวข้องกับบุคคล และกลุม่บุคคลหลักๆ ท้ังภายใน และภายนอกองคก์ารทีมี่ความสมัพันธ์
กับองค์การโดยตรง เนื้อหาครอบคลุมรูปแบบ แนวทางและเทคนิคในการออกแบบข้อความหลัก
พฤติกรรมพึงประสงค์จากการสื่อสารรูปแบบการสื่อสาร การเลือกใช้ช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม
และมีประสิทธิผลต่อเป้าหมายขององค์การ รวมทั้งการบริหารการสื่อสารเพื่อวัตถุประสงค์พื้นฐาน
หลักขององค์การ ทั้ง การสร้างภาพลักษณ์ขององค์การ การโฆษณาประชาสัมพันธ์องค์การ การสร้าง
ความสัมพันธ์กับส่ือมวลชน การส่ือสารและสร้างความสัมพันธ์กับพนักงาน การส่ือสารเชิงวิกฤตการณ์

ทบ.7104 การบัญชีการเงินและบัญชีจัดการ         3 หนว่ยกิต
MT.7104 Financial and Managerial Accounting

ศึกษาหลักการ ทฤษฎี และความคดิพ้ืนฐานทางการบญัชีและงบการเงนิท่ีจำเป็นต่อการตัดสินใจ
เชิงการบริหารทั้งในระดับปฏิบัติการและกลยุทธ์ เนื้อหาครอบคลุมถึงการบันทึกข้อมูลทางบัญชี
การรับรู้รายได้   ต้นทุนสินค้าขายและสินค้าคงเหลือ  สินทรัพย์ท่ีมีอายุการใช้งานนาน และการคิดค่าเส่ือมราคา
 หนี้สินและส่วนของผู้เป็นเจ้าของ  ผลแตกต่างทางด้านเวลาในการคำนวณภาษีเงินได้  รายการพิเศษ
งบกระแสเงินสดและงบประมาณเงินทุน  ข้อมูลสำคัญในรายงานประจำปี  การวิเคราะห์งบการเงิน
และอัตราส่วนทาง การเงิน

ทบ.7105 การจัดการด้านการเงนิช้ันสูง         3 หนว่ยกิต
MT.7105 Advanced Financial Management

ศึกษาทฤษฎ ีหลักการและแนวทางในการจดัการการเงนิในระดบัองคก์าร ตัวแบบการวเิคราะห์
ทางการเงิน การอ่าน วิเคราะห์และประเมินสถานะและความสามารถทางการเงนิขององค์การ การวิเคราะห์
เพื่อการตัดสินใจในการลงทุน การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน  การบริหารเงินทุนหมุนเวียน
การบริหารสินทรัพย์ประจำ  การจัดหาเงินทุนระยะส้ัน ระยะปานกลางและระยะยาว  กลยุทธ์การจัดโครงสร้าง
เงินทุน  นโยบายเงินปันผล  การควบคุม การควบรวมกิจการและปัญหาทางการเงนิอ่ืน ๆ

ทบ.7106 ทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์         3 หนว่ยกิต
MT.7106 Strategic Human Resources

ศึกษาทฤษฎี หลักการและแนวทางการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ที่เหมาะสมสอดคล้อง
และส่งเสริมกับงานและวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ขององค์การ ขอบเขตและความเกี ่ยวข้องกัน
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ของงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และงานพัฒนาองค์การโดยเน้นเน้ือหาในด้าน
(1) งานบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ (Strategic HRM) ท้ังการสรรหา/คัดเลือก การบริหารค่าตอบแทน
 การประเมินผลงาน หรือแรงงานสัมพันธ์ และ (2) งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ (Strategic HRD)
ซึ่งหมายรวมถึงงานที่เสริมสร้างการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้เต็มความสามารถ
และมีความสุขกับการทำงาน

ทบ.7107 ระเบียบวิธีวิจัยการตลาด         3 หนว่ยกิต
MT.7107 Marketing Research Methodology

ศึกษาระเบียบวิธีวิจัยทางการตลาดเพ่ือใช้ในการตัดสินใจการตลาด ในลักษณะการวิจัยเชิงประจักษ์
(Action Research) โดยคำนึงถึงความเชื่อมโยงของปัจจัยด้านองค์การ ด้านผู้บริโภค ด้านเทคโนโลยี
ภายใต้สภาวะการเปล่ียนแปลงอย่างต่อเน่ือง ประกอบด้วย การกำหนดปัญหาในการวิจัยตลาด  การทบทวน
วรรณกรรมทางการตลาด  การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปผลการวิจัยตลาด  การทำรายงาน
ฉบับสมบูรณ์  และการนำเสนอผลงานวิจัยตลาด  การประยุกต์ใช้การวิจัยตลาด  ทั้งในโครงการวิจัย
การออกผลิตภัณฑ์ใหม่ และในโครงการวิจัยผลิตภัณฑ์เดิม ด้วยรูปแบบการวิจัยเชิงผสมผสานท้ังเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพซึ่งรวมถึงการทดลองและทดสอบตลาด การจำลองสถานการณ์เสมือน และการหา
ความเห็นร่วมจากผู้เช่ียวชาญ รวมท้ังเทคนิคอ่ืนๆ ท่ีมีการใช้จริงในองค์การ

ทบ.7108 ศาสตร์การตัดสินใจสำหรบัการบริหาร         3 หนว่ยกิต
MT.7108 Decision Science for Management

ศึกษาทฤษฎี หลักการ และแนวทางการวิเคราะห์และการสร้างตัวแบบสำหรับการตัดสินใจ
ด้วยเทคนิคความน่าจะเป็น สมการเส้นตรง การตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอนและความเสี่ยง
การวิเคราะห์แบบไม่ใช้ตัวแปร และการพยากรณ์ เพื่อสร้างเสริมทักษะในการใช้เทคนิคและเครื่องมือ
ในการตัดสินใจอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ท่ีจำเป็นสำหรับการบริหารงานอย่างมีประสิทธิผลในทุกระดับการบริหาร
ขององค์การ รวมทั้งการสร้างกรอบความคิด การพัฒนาความคิดเชิงระบบ การแก้ปัญหาและรูปแบบ
การตัดสินใจ โดยเน้ือหาวิชาออกแบบให้เหมาะสมกับผู้ไม่มีประสบการณ์ในศาสตร์น้ีมาก่อน

ทบ.7109 ระเบียบวิธีวิจัยข้ันสูง         3 หนว่ยกิต
MT.7109 Advanced  Research  Methodology

ศกึษาระเบยีบวธิกีารวจิยัทัง้เชงิปรมิาณ เชงิคณุภาพในขัน้สงู และวธิวิีจยัทีม่ลัีกษณะผสมผสาน
วิธีวิจัยท้ังสอง ในส่วนของวิธีวิจัยเชิงปริมาณน้ันเน้นสถิติข้ันสูงในการทำวิจัย เช่น การวิเคราะห์ถดถอยพหุ
 การวเิคราะหป์จัจยั การวเิคราะหจ์ำแนกประเภท การวเิคราะหถ์ดถอยโลจกิ การวเิคราะหห์ลายตวัแปร
การวิเคราะห์แคนนอนนคัิล การวิเคราะห์จัดกลุ่ม โดยวิชาน้ีเน้นการออกแบบงานวจัิย และการปฏบัิติจริง
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ทบ.8001 การสัมมนาเพ่ือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการบริหาร         3 หนว่ยกิต
MT.8001 Seminar for Management Technology Application

ศึกษาการวเิคราะหร์ะบุประเดน็ปัญหาทางเทคโนโลยกีารบรหิารขององคก์ารจรงิ การวิเคราะห์
กำหนดกรอบปัญหา การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือพัฒนาทางเลือก การประเมินผลทางเลือก การนำเสนอผลงาน
ต่อผู้บริหาร และการดำเนินการตามทางเลือกท่ีดีท่ีสุดในสถานการณ์น้ัน ด้วยการประยุกต์ใช้ศาสตร์เทคนิค
และเครื่องมือในสาขาเทคโนโลยีการบริหารเชิงบูรณาการโดยใช้การเรียนรู้ผ่านการประยุกต์ใช้จริงใน
องค์การและการนำเสนอเชงิการสัมมนาให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน

ทบ.8110 การฝึกปฏิบัติงาน         3 หนว่ยกิต
MT.8110 Internship

วิชาน้ีกำหนดใหนั้กศึกษาเลอืกทำงานกบัองคก์ารทัง้ภาครฐั รัฐวิสาหกจิและเอกชน ซ่ึงงานทีฝึ่ก
จะต้องมีหน้าท่ีรับผิดชอบในลักษณะทำงานร่วมกับพนักงานขององค์การเพ่ือค้นหาปัญหาและค้นหาคำตอบ
เชิงกลยุทธ์เพื่อพัฒนาองค์การให้ดีขึ ้น โดยประยุกต์ใช้ความรู้ เทคนิคและเครื่องมือในหลักสูตร
ในสถานการณ์จริง รวมท้ังวิธีการทำกลุ่มสัมพันธ์ การสร้างการมีส่วนร่วม การสร้างและพัฒนาทีมงานให้เกิดข้ึน
กับพนักงานในองคก์าร สำหรับช่วงเวลาในการฝกึคิด 30 ช่ัวโมงต่อ 1 หน่วยกิต

ทบ.8111 การศึกษาอิสระ         3 หนว่ยกิต
MT.8111 Special Topics

หัวข้อพิเศษในระดับสูงเพื่อการศึกษาทฤษฎีทางเทคโนโลยีการบริหาร โดยการเรียนเป็นกลุ่ม
นักศกึษาอาจทำงานเปน็กลุม่โดยการใหค้ำปรกึษาจากอาจารยป์ระจำวชิา ปัญหาและพืน้ทีท่างการศกึษา
สามารถเลือกได้จากทุกส่วนของสาขาวิชาเทคโนโลยีการบริหาร

ทบ.9000 การค้นคว้าอิสระ                         3 หน่วยกิต
MT.9000 Independent Study

ศึกษาค้นคว้าและวิจัยด้วยตนเองในหัวข้อเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงในขอบเขตวชิาเทคโนโลยีการบริหาร
ตามท่ีได้รับอนุมัติจากคณบดีคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยนักศึกษาสามารถเลือกท่ีจะศึกษาเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง
เชิงลึก หรือเลือกศึกษาโดยการใชปั้ญหาจริงท่ีเกิดข้ึนในองค์การ เพ่ือนำเสนอทางออกของปญัหา

ทบ.9004 วิทยานิพนธ์       12 หนว่ยกิต
MT.9004 Thesis

ศึกษาค้นคว้าและวิจัยด้วยตนเองในหัวข้อเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงในขอบเขตวชิาเทคโนโลยีการบริหาร
ตามท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการวิทยานิพนธ์ท่ีได้รับการแต่งต้ังจากคณบดีคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
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หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบณัฑติ
สาขาวชิาการพฒันาภาวะผูน้ำเพือ่องค์การท่ีย่ังยืน

หลักสูตรใหม ่ พ.ศ. 2554

1.  ช่ือหลกัสตูร
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาภาวะผู้นำเพ่ือองค์การท่ีย่ังยืน
Master of Arts Program in Leadership Development for Sustainable Organizations

2. ช่ือปริญญา
ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต (การพัฒนาภาวะผู้นำเพ่ือองค์การท่ีย่ังยืน)
ศศ.ม. (การพัฒนาภาวะผูน้ำเพ่ือองค์การท่ีย่ังยืน)
Master of Arts (Leadership Development for Sustainable Organizations)
M.A. (Leadership Development for Sustainable Organizations)

3. วิชาเอกหรอืความเช่ียวชาญเฉพาะหลกัสูต
- ไม่มี

4. จำนวนหนว่ยกิตทีเ่รียนตลอดหลกัสตูร
39 หน่วยกิต

5. รูปแบบหลักสูตร
5.1 รูปแบบ หลักสูตรปริญญาโท ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
5.2 ภาษาท่ีใช้ ภาษาไทย
5.3 การรับเข้าศึกษา รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติท่ีสามารถใช้ภาษาไทยในการสือ่สาร

และเรียนรู้ได้ และะผ่านเกณฑ์การคัดเลือกตามประกาศสถาบนั
5.4 ความร่วมมือกับสถาบนัอ่ืน เปน็หลักสตูรเฉพาะของสถาบนัท่ีจัดการเรยีนการสอนโดยตรง

แต่มีความร่วมมือทางด้านวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาท้ังภายในและตา่งประเทศ รวมท้ังมีความร่วมมือ
กับองค์กรธุรกิจเอกชนและหนว่ยงานภาครัฐ

5.5 การให้ปริญญา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
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6. สถานภาพของหลกัสูตรและการพจิารณาอนมัุติ/เห็นชอบหลกัสูตร
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 เปิดสอนภาคการศกึษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2554
คณะกรรมการสภาวิชาการ อนุมัติ/เห็นชอบในหลักการของหลักสูตรในการประชุมคร้ังท่ี 1/2554

เม่ือวันท่ี 3 กุมภาพันธ์ 2554
สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ อนุมัติ/เห็นชอบในหลักการของหลักสูตรในการประชุม

คร้ังท่ี 2/2554  เม่ือวันท่ี  28 กุมภาพันธ์ 2554

7. ความพร้อมในการเผยแพรห่ลักสูตรท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานวฒิุระดับปริญญาโทสาขาการ

พัฒนาภาวะผูน้ำเพ่ือองค์การท่ีย่ังยืน ในปีการศึกษา 2554

8. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดห้ลังสำเร็จการศึกษา
1. ผู้บริหารในองค์การต่างๆ ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์การท่ีไม่แสวงหากำไร
2. นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3. นักบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์
4. นักพัฒนาองค์การท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์การท่ีไม่แสวงหากำไร
5. ท่ีปรึกษาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
6. นักวิชาการ

9. รายวิชาที่เปิดสอนโดยสำนักงานอธิการบดีและคณะภาษาและการสื่อสาร ได้แก่ รายวิชาหมวดวิชา
เสรมิพืน้ฐาน 5 วิชา ดงันี้

สพ.4000 พ้ืนฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา
ND.4000 Foundation for Graduate Studies
ภส.4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
LC.4001 Reading Skills Development in English for Graduate Studies
ภส.4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
LC.4002 Integrated English Language Skills Development
ภส.4011 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
LC.4011 Remedial Reading Skills Development in English for Graduate Studies
ภส.4012 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
LC.4012 Remedial Integrated English Language Skills Development
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10.ปรัชญาและ/หรือวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
10.1 ปรัชญาของหลักสูตร
     หลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้นำเพื่อองค์การที่ยั่งยืนมีแนวคิดพื้นฐานสำคัญคือการมุ่งให้

นักศึกษาได้เรียนรู้องค์ความรู้และวิธีวิทยาในการพัฒนาภาวะผู้นำเพ่ือองค์การท่ีย่ังยืนใน 4 ระดับสำคัญคือ
1. การพัฒนาภาวะผู้นำในระดับบุคคลโดยนักศึกษาจะไดเ้รียนรู้องค์ความรู้และวิธีวิทยา

เก่ียวกับการพัฒนาบุคคลให้มีองค์ประกอบครบถ้วนตามคุณสมบัติของภาวะผู้นำ (Leadership quotient)
2. การพฒันาภาวะผูน้ำในระดบักลุม่และทมีงาน โดยนกัศกึษาจะไดเ้รยีนรูอ้งคค์วามรู้

และวธิวิีทยาเกีย่วกบัการพฒันาบคุคลใหม้ภีาวะผูน้ำในการทำงานรว่มกบัผูอ่ื้น รวมทัง้การสรา้งทมีงาน
และความเปน็ชุมชนในทีท่ำงาน

3. การพัฒนาภาวะผู้นำในระดับองค์การ โดยนักศึกษาจะได้เรียนรู้องค์ความรู้และวิธี
วิทยาเก่ียวกับการพัฒนา บุคคลให้มีความเป็นผู้นำในเชิงการบริหารจัดการและการพฒันาองค์การให้เป็น
องค์การท่ีมีความย่ังยืน

4. การพฒันาภาวะผูน้ำในระดบับรบิทภายนอก (External environment) โดยนกัศกึษา
จะได้เรียนรู้องค์ความรู้และวิธีวิทยาเก่ียวกับการพัฒนาบุคคลให้มีภาวะผู้นำท่ีมีความรู้ความเข้าใจในบริบท
และการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก เพื่อให้เกิดวิสัยทัศน์และมีความสามารถในการ
สร้างสรรค์ยุทธศาสตร์ในการนำองค์การไปสู่ความย่ังยืน

10.2 วัตถปุระสงค์
1. เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตให้เป็นผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถและเจตคตด้ิานการพัฒนาภาวะ

ผู้นำเพ่ือนำไปสู่การพัฒนาองค์การท่ีย่ังยืนในทุกภาคส่วน
2. เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ท่ีสนใจในสาขาวชิาชีพต่างๆท้ังภาครัฐและเอกชนไดเ้ข้ามาศึกษา

และแสวงหาความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาภาวะผู้นำขององค์การ รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ความคิดเห็น ทัศนคติ กรณีศึกษาและประสบการณ์อันหลากหลายซึ่งและกัน อันจะนำไปสู่การสร้าง
ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาในสังคมวงกว้างต่อไป

 3. เพื่อมุ่งพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และวิธีวิทยาการ
พัฒนาภาวะผูน้ำเพ่ือองค์การท่ีย่ังยืนท้ังในระดับประเทศและระดบัสากล

4. เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถและเจตคตด้ิานการพัฒนาภาวะผูน้ำเพ่ือ
องค์การที่ยั่งยืนซึ่งจะกลายเป็นเครือข่ายที่จะสร้างผลกระทบในเชิงการเปลี่ยนแปลงด้านการพัฒนา
ในระดับสังคมอย่างย่ังยืนต่อไป

11. ระบบการจัดการศึกษา
เป็นการศึกษาระบบทวภิาค ปีการศึกษาหน่ึงๆ แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศกึษาปกต ิ(Semester) คือ

การศกึษาภาคตน้และการศกึษาภาคปลาย และอาจมกีารศกึษาภาคฤดรู้อน (Summer Session) รวมดว้ย
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การศกึษาภาคปกตมิรีะยะเวลาประมาณ 15 สปัดาห ์สว่นการศกึษาภาคฤดรู้อน มรีะยะเวลาประมาณ 7
สัปดาห์ ท้ังน้ีต้องมีช่ัวโมงเรียนของแต่ละรายวิชาเท่ากับช่ัวโมงเรียนในภาคการศกึษาปกติ

12. การดำเนนิการหลกัสูตร
12.1 วัน - เวลาในการดำเนนิการเรยีนการสอน

ภาคการศึกษาท่ี 1 เดือนสิงหาคมถึงเดือนธันวาคม
ภาคการศึกษาท่ี 2 เดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม
ภาคฤดูร้อน เดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม

12.2 คุณสมบติัของผู้เข้าศกึษา
12.2.1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาใดสาขาหนึ่งจากสถาบันการศึกษาของ

รัฐบาลหรือเอกชนทัง้ในและตา่งประเทศซึง่สำนกังาน ก.พ. หรือสำนักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา
รับรองวิทยฐานะ

12.2.2 ประสบการณ์ทำงานให้เป็นไปตามประกาศของสถาบนั

13. โครงสรา้งหลกัสูตร
     13.1 จำนวนหนว่ยกิต รวมตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต
     13.2 โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วย 2 แผน คือ แผน ก2  (วิทยานิพนธ์) และแผน ข  (รายวิชา)

           หมวดวิชา        แผน ก2  (วิทยานพินธ)์  แผน ข (รายวชิา)
     หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน(ไม่นับหน่วยกิต) 18 หน่วยกิต      18 หนว่ยกติ
     วิชาหลกั 12 หน่วยกิต      12 หนว่ยกติ
     วิชาเอกบงัคบั 12 หน่วยกิต      12 หนว่ยกติ
     วิชาเลอืก   3 หน่วยกิต        9 หนว่ยกติ
     วิชาสัมมนาเชงิปฏิบัติการ          -        3 หนว่ยกติ
     วิชาการคน้คว้าอิสระ          -        3 หนว่ยกติ
     วิทยานพินธ์ 12 หน่วยกิต -
     สอบประมวลความรู้            โดยสอบขอ้เขยีน  โดยสอบข้อเขียน
     สอบวิทยานิพนธ์/สอบปากเปลา่      สอบ              สอบ

รวม 39 หน่วยกิต      39 หนว่ยกติ

แผนการศึกษาได้ผสมผสานวิชาด้านการพัฒนาภาวะผู้นำการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
และการพัฒนาเพ่ือความย่ังยืน นักศึกษาสามารถเลอืกศึกษาแผนการศกึษาแผนใดแผนหนึง่ ดังน้ี
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แผน ก2 นกัศกึษาสามารถเลอืกทีจ่ะเขยีนวทิยานพินธ ์ในหวัขอ้ทีเ่กีย่วกบัการพฒันาภาวะผูน้ำ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ และการพัฒนาเพ่ือความย่ังยืน

แผน ข นักศึกษาสามารถเลือกวิชาเลือกตามความสนใจไดอ้ย่างน้อย  3 วิชา (9 หน่วยกิต) นักศึกษา
ในแผนน้ีต้องศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระ ซ่ึงอาจเป็นการทำข้อเสนอในการแก้ปัญหาขององค์การท่ีทำการ
ศึกษา หรือศึกษาประเด็นหัวข้อท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาภาวะผู้นำ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
และการพัฒนาเพ่ือความย่ังยืน

     13.3 รายวชิา
ก. หมวดวชิาเสรมิพืน้ฐาน (ไม่นบัหนว่ยกิต)
สพ.4000 พ้ืนฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา 3 หน่วยกิต
ND.4000 Foundation for Graduate Studies
พภ.4000 สถิติเบ้ืองต้นสำหรับการพัฒนาภาวะผู้นำ 3 หน่วยกิต
LD.4000  Statistics for Leadership Development
พภ.4001 การเรียนรู้การพัฒนาภาวะผูน้ำเชิงปฏิบัติ1 1.5 หน่วยกิต
LD.4001 Practicum Leadership Development 1
พภ.4002 การเรยีนรู้การพัฒนาภาวะผูน้ำเชิงปฏิบัติ 2 1.5 หน่วยกิต
LD.4002 Practicum Leadership Development 2
ภส.4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา  3 หน่วยกิต
LC.4001 Reading Skills Development in English for Graduate Studies
ภส.4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ 3 หน่วยกิต
LC.4002 Integrated English Language Skills Development
ภส.4011 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ  3 หน่วยกิต

สำหรับบัณฑิตศึกษา
LC.4011 Remedial Reading Skills Development in English for Graduate Studies
ภส.4012 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ   3 หน่วยกิต
LC.4012 Remedial Integrated English Language Skills Development

หมายเหตุ การยกเว้นการเรียนวิชาในหมวดวิชาเสริมพ้ืนฐานให้เป็นไปตามประกาศของสถาบนั
ยกเว้นการเรียนวิชา พภ.4000, พภ.4001 และ พภ.4002 ให้เป็นไปตามประกาศคณะ

ข. หมวดวชิาหลกั (12 หนว่ยกิต)
พภ.6001 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การสำหรับผู้นำ 3 หน่วยกิต
LD.6001 Human Resource and Organization Development for Leaders
พภ.6002 กระบวนทัศน์ภาวะผู้นำ 3 หน่วยกิต
LD.6002 Leadership Paradigms



442          หลักสตูรสถาบนับณัฑติพัฒนบรหิารศาสตร์

พภ.6003 ธรรมาภิบาลและการจัดการเชิงจริยธรรม 3 หน่วยกิต
LD.6003 Good Governance and Ethical Management
พภ.6004 ระเบียบวิธีวิจัยและการประเมิน 3 หน่วยกิต
LD.6004 Research Methodology and Assessment
ค. หมวดวชิาเอก (12 หนว่ยกิต)
พภ.7001 ขีดสมรรถนะและเทคนคิการพัฒนาภาวะผู้นำ 3 หน่วยกิต
LD.7001 Leadership Competency and Development Technique
พภ.7002 การนำและการบรหิารการเปล่ียนแปลง 3 หน่วยกิต
LD.7002 Leading and Managing Changes
พภ.7003 ภาวะผู้นำเพ่ือความย่ังยืน 3 หน่วยกิต
LD.7003 Leadership for Sustainability
พภ.7004 การส่ือสารสำหรับผู้นำ 3 หน่วยกิต
LD.7004 Communication for Leaders
ง. วิชาเลอืก (9 หนว่ยกิต)
พภ.7101 การจัดการเชิงประกอบการสำหรับกิจการเชิงสังคม 3 หน่วยกิต
LD.7101 Entrepreneurial Management for Social Enterprise
พภ.7102 การพัฒนาการรู้คิดสำหรับผู้นำ 3 หน่วยกิต
LD.7102 Cognitive Development for Leaders
พภ.7103 การบริหารเครือข่าย 3 หน่วยกิต
LD.7103  Networking Management
พภ.7104 การจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้นำ 3 หน่วยกิต
LD.7104 Strategic Management for Leaders
พภ.7105 พลวัตกลุ่มและองค์การ 3 หน่วยกิต
LD.7105 Group and Organization Dynamics
พภ.7106 ประเด็นร่วมสมัยในการพัฒนาภาวะผู้นำ 3 หน่วยกิต
LD.7106 Contemporary Issues in Leadership Development

หมายเหตุ นักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาเลือกเสรีจากหลักสูตรอ่ืนในสถาบันได้ ไม่เกิน  3 หน่วยกิต
จ. หมวดวชิาสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร (3 หนว่ยกิต)
พภ.8001 การสัมมนาประเดน็การพัฒนาภาวะผู้นำ
LD.8001 Seminar on Leadership Development Issues
ฉ. หมวดวชิาคน้ควา้อสิระ (3 หนว่ยกิต)
พภ.9000 การค้นคว้าอิสระ
LD.9000 Independent Studies
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ช. หมวดวทิยานพินธ ์(12 หนว่ยกิต)
พภ.9004 วิทยานิพนธ์
LD.9004 Thesis
ฌ. การสอบประมวลความรู้
นักศึกษาจะต้องสอบประมวลความรู้โดยข้อเขียนหลังจากศึกษารายวิชาครบถ้วนและได้

คะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
ญ. การสอบปากเปล่า
นักศึกษาสามารถสอบปากเปล่าได้หลังจากผ่านการสอบประมวลความรู้

     13.4 คำอธบิายรายวชิา
สพ.4000 พ้ืนฐานสำหรบับัณฑิตศึกษา 3 หนว่ยกิต
ND.4000 Foundation for Graduate Studies

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

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

สร้างเสริมความรู้พื้นฐานไวยากรณ์ที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาทักษะการอ่านเช่นการศึกษา
ประเภทของประโยค การหาแกนหลักและส่วนขยายของประโยคเพือ่นำไปสู่การเรียนรู้และพัฒนาทักษะ
การอ่านงานเขียนทางวิชาการ เช่นตำรา บทความวิชาการโดยเน้นการพัฒนาทักษะการอ่านเพ่ือจับใจความ
สำคัญ เพ่ือหาข้อสรุป การตีความประโยค การเดาความหมายของคำศัพท์จากบริบท การอ่านแบบข้ามเพ่ือหา
ข้อมูลเฉพาะ การหาความสมัพันธ์ของประโยคและยอ่หน้าในงานเขยีนและการอ่านเชิงวิเคราะห์

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

เน้ือหาและกิจกรรมเน้นการบูรณาการทักษะท้ัง 4 ทักษะ คือการฟัง การพูด การอ่านการเขยีนเชิง
วิชาการเบ้ืองต้น

ภส.4011  การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา 3 หนว่ยกิต
LC.4011 Remedial Reading Skills Development in English for Graduate Studies

ฝึกทักษะและกลยุทธการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการที่นักศึกษาได้ศึกษามาก่อนแล้วในวิชา
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ภส.4001 การพัฒนาทักษะการอา่นภาษาองักฤษสำหรบับัณฑิตศึกษา เพ่ิมเติม ท้ังน้ี นักศึกษาจะไดรั้บการ
ฝึกฝนในลักษณะเฉพาะบคุคลมากข้ึน

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

ฝักทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนเพ่ิมเติมและซ่อมเสริมทักษะดังกล่าวสำหรับนักศึกษา
ท่ียังบกพรอ่งในการเรยีนวิชา ภส.4002 การพฒันาทกัษะภาษาองักฤษแบบบรูณาการ เพ่ือปรับปรงุความ
สามารถในการใชภ้าษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารด้วยการสอนและฝึกในลักษณะเฉพาะบคุคล

พภ.4000 สถิติเบ้ืองต้นสำหรบัการพฒันาภาวะผูน้ำ 3 หนว่ยกิต
LD.4000 Statistics for Leadership Development

ศึกษาการใช้สถิติเบื้องต้นในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการวิจัย เช่น การหาค่าแนวโน้ม
เข้าสู่ส่วนกลาง และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานประเภทตา่งๆ การทดสอบคา่สถิติของเคร่ืองมือวัด การทดสอบ
ความแตกต่างระหว่างตัวแปร การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์หาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
เบ้ืองต้นและเชิงพหุ การวิเคราะห์ความถดถอดเชิงพหุ เป็นต้น โดยเน้นให้นักศึกษามีความสามารถในการ
ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์และการนำเสนอผลดว้ยคอมพิวเตอร์

พภ.4001 การเรียนรู้การพัฒนาภาวะผู้นำเชิงปฏิบัติ 1 1.5 หนว่ยกิต
LD.4001 Practicum Leadership Development 1

เป็นวิชาสำหรับเตรียมความพร้อมการพัฒนาภาวะผู้นำให้กับนักศึกษาก่อนเข้าสู่กระบวนการ
และเนื้อหาวิชาหลักของหลักสูตร โดยเริ่มจากการประเมินภาวะผู้นำของนักศึกษา เพื่อสะท้อนจุดเด่น
ภาวะผู้นำของนักศึกษา และสะท้อนประเด็นที่นักศึกษาควรปรับปรุงพัฒนาเพื่อยกระดับภาวะผู้นำ
ของแต่ละบุคคล นักศึกษาจะได้ร่วมกันออกแบบแนวทางการพฒันาภาวะผู้นำของตนเอง

พภ.4002 การเรียนรู้การพัฒนาภาวะผู้นำเชิงปฏิบัติ 2 1.5 หนว่ยกิต
LD.4002 Practicum Leadership Development 2

เปน็วชิาสำหรบัการพฒันาภาวะผูน้ำใหก้บันกัศกึษาหลงัเขา้สูก่ระบวนการและเนือ้หาวชิาหลกั
ของหลักสูตร โดยหลังจากการประเมนิภาวะผู้นำของนักศึกษา เพ่ือสะท้อนจุดเด่นภาวะผู้นำของนักศึกษา
และสะท้อนประเด็นท่ีนักศึกษาควรปรับปรุงพัฒนาเพ่ือยกระดับภาวะผู้นำของแตล่ะบุคคลแล้ว นักศึกษา
และอาจารย์ท่ีปรึกษาจะได้ร่วมกันออกแบบแนวทางเคร่ืองมือและกิจกรรมการพัฒนาภาวะผู้นำของนักศึกษา
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พภ.6001 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การสำหรับผู้นำ 3 หนว่ยกิต
LD.6001 Human Resource and Organization Development for Leaders

ศึกษาแนวคดิ ทฤษฎแีละแนวทางในการบรหิารจดัการและพฒันาทรพัยากรมนษุย์และองคก์าร
บทบาทของผูน้ำในการบรหิารจดัการ การพฒันาทรพัยากรมนษุย์และการพฒันาองคก์าร โดยมุง่เนน้ให้
ผู้ศึกษาได้ใช้แนวคิดการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์อย่างยั่งยืนเป็นแกนหลักในการบูรณาการการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และองค์การเพ่ือมุ่งให้เกิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การอย่างย่ังยืน

พภ.6002 กระบวนทัศน์ภาวะผู้นำ 3 หนว่ยกิต
LD.6002 Leadership Paradigms

ศึกษาแนวคดิทฤษฎีเก่ียวกับคุณลักษณะท่ีสำคัญในด้านภาวะผู้นำ ท่ีมีฐานจากอดตีจนถึงปัจจุบัน
ซ่ึงนักบริหารและผู้นำยุคใหม่ควรให้ความสนใจและนำมาเช่ือมโยงประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ท่ีเผชิญอยู่ใน
ปัจจุบัน  นักศึกษาจะไดเ้รียนรู้กระบวนการคดิ วิเคราะห์ กลุ่มทักษะความรูค้วามสามารถ จิตลักษณะ และ
พฤติกรรมของผู้นำยุคใหม่ เพื่อประยุกต์ใช้ในการพัฒนาภาวะผู้นำ ทั้งในส่วนตน ส่วนองค์การ สังคม
และชุมชนโดยรวม

พภ.6003 ธรรมาภิบาลและการจัดการเชิงจริยธรรม 3 หนว่ยกิต
LD.6003 Good Governance and Ethical Management

ศึกษาเกี่ยวกับปรัชญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิดพื้นฐานและตัวอย่างกรณีศึกษาการบริหาร
จัดการองค์การด้วยหลักธรรมาภิบาล แนวคิดและแนวทางของการบรหิารกิจการบ้านเมืองท่ีดี บทบาทของ
ผู้นำในการพฒันาสรา้งสรรคอ์งค์การทีมี่ธรรมาภบิาลในภาครฐัและบรรษทัภิบาลในภาคเอกชน รวมท้ัง
ศึกษาหลักจริยธรรมของความเป็นผู้นำในการบริหารจัดการองค์การท้ังในมิติทางปรัชญา ศาสนา และทฤษฎี
ท้ังจากมุมมองตะวันตกและตะวันออก

พภ.6004 ระเบียบวิธีวิจัยและการประเมิน 3 หนว่ยกิต
LD.6004 Research Methodology and Assessment

ศึกษาหลักและวิธีการวิจัย รวมท้ังการวัดประเมนิจิตพฤติกรรมและผลการทำงานดา้นต่างๆ ของ
บุคคลและองค์การ นักศึกษาจะได้เรียนรู้การวางแผนงานวิจัย การประมวลความรู้ท่ีเก่ียวข้อง การใช้ผลผลิต
การวจัิย การฝกึหัดเขยีนเคา้โครงการวจัิย การเกบ็รวบรวมขอ้มูล วิเคราะหข้์อมูล และการรายงานผลการ
วิจัย รวมทัง้เรยีนรู้การสรา้งและการเลอืกใชเ้ครือ่งมือวัด ตรวจสอบ และประเมนิประสทิธิผลการทำงาน
ของบุคคลและองค์การ
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พภ.7001 ขีดสมรรถนะและเทคนคิการพัฒนาภาวะผูน้ำ 3 หนว่ยกิต
LD.7001 Leadership Competency and Development Technique

ศึกษาแนวคดิและเทคนคิวิธีการในการคน้หาและพฒันาสมรรถนะ โดยทำการคน้หาสมรรถนะ
ส่วนบุคคลโดยเฉพาะด้านภาวะผู้นำด้วยการจัดทำการประเมินส่วนบุคคล ในหลายๆ รูปแบบ รวมถึง
กระบวนการพฒันาสมรรถนะในรปูแบบตา่งๆ ในวชิานีนั้กศกึษาจะไดรั้บการฝกึปฏบัิติผ่านการทำแผน
การพัฒนาขีดสมรรถนะภาวะผู้นำในแต่ละบุคคล

พภ.7002 การนำและการบรหิารการเปล่ียนแปลง 3 หนว่ยกิต
LD.7002 Leading and Managing Changes

ศึกษาเรียนรู้เก่ียวกับลักษณะและรูปแบบของการเปล่ียนแปลง ทฤษฎีท่ีใช้อธิบายธรรมชาติของการ
เปล่ียนแปลง นักศึกษาจะได้เรียนรู้ถึงกระบวนการของการเปลีย่นแปลงการแสดงบทบาทของผูน้ำและการ
บรหิารการเปลีย่นแปลงเหลา่นัน้ ดว้ยแนวคดิทีห่ลากหลาย เชน่ กระบวนการของการบรหิารการเปลีย่น
แปลง การพัฒนาวิสัยทัศน์ร่วมกันของผู้นำกับบุคลากรในองค์การ การสร้างสรรค์วัฒนธรรมองค์การ
เพ่ือรองรับการเปลีย่นแปลง การสรา้งกระบวนการเรยีนรู้เพ่ือรองรับการเปลีย่นแปลง การขบัเคลือ่นการ
เปล่ียนแปลง

พอ.7003 ภาวะผูน้ำเพือ่ความยัง่ยืน 3 หนว่ยกิต
LD.7003 Leadership for Sustainability

ศึกษาองค์ความรู้ด้านภาวะผู้นำเพื่อสร้างการพัฒนาองค์การที่ยั่งยืน แนวคิดการเรียนรู้เพื่อการ
พัฒนาพหปุญัญา หลักการพฒันาอยา่งยัง่ยนื และหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง เพือ่ใหผู้้เรยีนเขา้ใจ
และพัฒนาขีดสมรรถนะด้านภาวะผู้นำของตนเองอย่างรอบด้าน นำไปสู่การแสดงภาวะผู้นำที่สามารถ
ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการด้านภาวะผู้นำของตนเอง ของผู้อ่ืน ขององค์การ และสร้างสรรค์การพัฒนา
สังคมท่ีย่ังยืนบนพ้ืนฐานของความเขา้ใจในธรรมชาติแวดล้อมและความเท่าเทียมกันของมนุษย์ในสังคม

พภ.7004 การส่ือสารสำหรบัผู้นำ 3 หนว่ยกิต
LD.7004 Communication for Leaders

ศึกษาแนวคิดทางด้านการส่ือสารท่ีจำเป็นต่อการสร้างเสริมศักยภาพผู้นำ และกลยุทธ์การบริหาร
จัดการท่ีมีประสิทธิภาพในองค์การ โดยมุ่งเน้นการบูรณาการศาสตรต่์างๆของการสือ่สาร นักศึกษา จะได้
เรียนรู้ พ้ืนฐานทฤษฎีและหลักการของการส่ือสารของผู้นำ การส่ือสารองค์การ  วัฒนธรรมองค์การ การจัดการ
ความขดัแยง้และการเจรจาตอ่รอง  การสือ่สารเพือ่การเปลีย่นแปลงองคก์าร  วิชานียั้งมุง่เนน้ไปถงึการ
สร้างทกัษะการสือ่สารในการสรา้งแรงจงูใจ การโนม้นา้วใจ การมอบอำนาจในการตดัสนิใจ  และการ
ส่ือสารระหว่างบริบทพหุวัฒนธรรม ซ่ึงถือเป็นบทบาทสำคัญของผู้นำในยุคปัจุบัน
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พภ.7101 การจัดการเชิงประกอบการสำหรับกิจการเชิงสังคม 3 หนว่ยกิต
LD.7101 Entrepreneurial Management for Social Enterprise

ศึกษาแนวคิดและแนวทางการจัดการเชิงประกอบการขององค์การที่มีการบริหารจัดการที่ดี
และมคีวามรบัผดิชอบตอ่สงัคม บทบาทของผูป้ระกอบการกจิการเชงิสงัคมในการพฒันาองคก์าร และ
ความใสใ่จตอ่สังคมชมุชนรอบดา้น  กระบวนการในการเปน็ผู้ประกอบการและแนวทางการสรา้งสรรค์
ธุรกิจเพ่ือสังคม การค้นหาศักยภาพในการประกอบการ การสร้างสรรค์นวัตกรรม และการจัดทำแผนธุรกิจ
เพ่ือสังคม

พภ.7102 การพัฒนาการรู้คิดสำหรับผู้นำ 3 หนว่ยกิต
LD.7102 Cognitive Development for Leaders

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการและหลักปฏิบัติในการพัฒนาวิธีคิด กระบวนการทางความคิด
การพัฒนามิติมุมมองอันหลากหลายของผู้นำอันเป็นฐานคติสำคัญที่จะนำไปสู่การพัฒนาปรับเปลี่ยน
องค์การไปสู่ความย่ังยืน ศึกษาตัวอย่างบทเรียนและกรณีศึกษาวิธีคิดของผู้นำอันหลากหลายซ่ึงสร้างสรรค์
การเปลี่ยนแปลงที่ดีงามให้เกิดขึ้นกับองค์การ รวมทั้ง ส่งเสริมให้นักศึกษาได้นำเอาแนวคิด ทฤษฎี
และตัวอย่างวิธีคิดอันดีงามเหล่าน้ันไปประยุกต์ใช้จริงเพ่ือพัฒนาภาวะผู้นำของตนเอง

พภ.7103 การบริหารเครือข่าย 3 หนว่ยกิต
LD.7103 Networking Management

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการและแนวทางในการบรหิารจัดการเครือข่ายเพ่ือการพัฒนาองค์การ
อย่างย่ังยืน ศึกษาบทบาทของผู้นำในการสร้างสรรค์  เช่ือมโยงและขับเคล่ือนเครือข่ายเพ่ือการเปล่ียนแปลง
 ศึกษานวัตกรรมทางสงัคมในการสรา้งเครือข่าย และนวัตกรรมทางเทคโนโลยสีมัยใหม่ท่ีช่วยเอ้ืออำนวย
ในการสรา้งเครอืข่ายทางสงัคม ศึกษาเรยีนรู้บทเรียนและกรณศึีกษาทีเ่กิดข้ึนจริงของผู้นำท่ีประสบความ
สำเร็จและล้มเหลวในการบริหารจัดการเครือข่าย

พอ.7104 การจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้นำ 3 หนว่ยกิต
LD.7104 Strategic Management for Leaders

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและแนวทางในการบรหิารจัดการเชิงกลยุทธ์ ทำความเขา้ใจถึงกระบวนการ
การจดัการเชงิกลยทุธ ์ เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการบรหิารเชงิกลยทุธ นกัศกึษาจะเรยีนรูโ้ดยเนน้การเรยีนรูเ้ชงิ
ปฏบิตักิารจรงิ การใชก้รณศีกึษา เพือ่ฝึกทกัษะในการวเิคราะหเ์ชงิกลยทุธใ์นมมุมองเชงิบรบิททัง้ระดบั
สากล ระดับภูมิภาคและระดับท้องถ่ิน
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พภ.7105 พลวตักลุ่มและองคก์าร 3 หนว่ยกิต
LD.7105 Group and Organization Dynamics

    ศึกษาแนวคดิ ทฤษฎีและหลักการของการทำงานรว่มกันเป็นกลุ่ม ศึกษาธรรมชาต ิคุณลักษณะ
พลวัตและปัญหาของกลุ่มทำงานในรูปแบบต่างๆ รวมท้ังพลวัตขององค์กรบทบาทของผู้นำในการบริหาร
จดัการกลุม่ทำงานเพือ่ใหเ้กดิการทำงานรว่มกนัอยา่งสรา้งสรรคแ์ละมพีลัง ศกึษาตวัอย่าง บทเรยีนและ
กรณีศึกษาของผู้นำท่ีมีความสามารถในการบริหารจัดการพลวัตกลุ่มและพลวัตองค์การ

พภ.7106 ประเด็นร่วมสมัยในการพฒันาภาวะผู้นำ 3 หนว่ยกิต
LD.7106 Contemporary Issues in Leadership Development

ศึกษาประเด็นใหม่ๆร่วมสมัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผู้นำ เช่น การพัฒนาภาวะผู้นำเชิง
สร้างสรรค์ในยุคเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ การพัฒนาภาวะผู้นำกับองค์กรเชิงนวัตกรรม การพัฒนาภาวะผู้นำ
สำหรับองค์กรแห่งการเรียนรู้ การพัฒนาภาวะผู้นำกับหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง เป็นต้น

พภ.8001 การสัมมนาประเด็นการพัฒนาภาวะผู้นำ 3 หนว่ยกิต
พภ.8001 Seminar on Leadership Development Issues

ศึกษาค้นคว้าร่วมกันเป็นกลุ่มในรูปแบบของการร่วมกันกำหนดประเด็นท่ีสำคัญร่วมสมัยเก่ียวกับ
การพัฒนาภาวะผูน้ำ แล้วทำการศึกษาค้นคว้าวิจัยเพ่ือนำเอาผลทีไ่ด้มานำเสนอ เพ่ือจุดประกายใหเ้กิดการ
ระดมสมองและอภปิรายแลกเปลีย่นความคิดเห็นร่วมกัน มีการจัดสัมมนาสาธารณะเพือ่นำเสนอประเดน็
และมิติมุมมองของนักศึกษาต่อสังคม

พภ.9000 การค้นคว้าอิสระ 3 หนว่ยกิต
LD.9000 Independent Studies

ศึกษาคน้คว้าและวิจัยด้วยตนเองในหวัข้อเร่ืองใดเรือ่งหน่ึงของการพฒันาภาวะผูน้ำตามทีไ่ด้รับ
อนุมัติจากคณบดีคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยนักศึกษาสามารถเลือกที่จะศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
อย่างเจาะลึก หรือเลือกศึกษาโดยการใชปั้ญหาจริงท่ีเกิดข้ึนในองค์การ เพ่ือนำเสนอทางออกของปญัหา

พภ.9004 วิทยานิพนธ์ 12 หนว่ยกิต
LD.9004 Thesis

ศึกษาค้นคว้าและวิจัยด้วยตนเองในหัวข้อเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงของการพัฒนาภาวะผู้นำตามท่ีได้รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการวิทยานิพนธ์ ท่ีได้รับการแต่งต้ังจากคณบดีคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
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หลักสูตรนติิศาสตรมหาบณัฑติ
หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2553

1. ช่ือหลักสูตร
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
Master of Laws Program

2. ช่ือปริญญา
นิติศาสตรมหาบัณฑิต
น.ม.
Master of Laws
LL.M.

3. วิชาเอกหรือความเช่ียวชาญเฉพาะหลกัสูตร
ไม่มี

4.  จำนวนหนว่ยกิตทีเ่รียนตลอดหลกัสตูร
36   หน่วยกิต

5.  รูปแบบของหลกัสูตร
5.1 รูปแบบ  หลักสูตรปริญญาโท ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
5.2  ภาษาท่ีใช้   ภาษาไทยและภาษาองักฤษ
5.3  การรับเข้าศึกษา  รับเฉพาะนกัศึกษาไทย หากนกัศึกษาตา่งชาตมีิความรูภ้าษาไทยกส็ามารถ

สมัครเข้าศึกษาได้
 5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน   เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันท่ีจัดการเรียนการสอนโดยตรง

แต่มีความร่วมมือทางด้านวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาท้ังภายในและต่างประเทศ
 5.5  การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา  ให้ปริญญาเพียงสาขาวชิาเดียว



450          หลักสตูรสถาบนับณัฑติพัฒนบรหิารศาสตร์

6.  สถานภาพของหลกัสูตรและการพจิารณาอนมัุติ/เห็นชอบหลกัสูตร
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553 เปิดสอนภาคการศกึษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2554
คณะกรรมการสภาวชิาการ อนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรในการประชมุ  คร้ังท่ี 1/2553   เม่ือวันท่ี  28

เมษายน 2553
               สภาสถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์ อนมุตั/ิเหน็ชอบหลกัสตูรในการประชมุ  ครัง้ที ่4/2553
เม่ือวันท่ี  24  พฤษภาคม 2553

7.  ความพร้อมในการเผยแพรห่ลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน
ปีการศึกษา  2555

8. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดห้ลังจบการศึกษา
1. ผู้พิพากษา
2. อัยการ
3. ทนายความ
4. ตำรวจ
5. บุคลากรด้านตุลาการ
6. นิติกร
7. นักกฎหมายอิสระ
8. ท่ีปรึกษากฎหมาย
9. ครู อาจารย์ นักวิชาการด้านกฎหมายหรือสังคมศาสตร์
10. นักวิชาชีพในหน่วยงานราชการหรือสถานประกอบการทีมี่การใช้ความรู้ทางกฎหมาย
11. นักการเมืองและข้าราชการการเมอืง
12. อาชีพอิสระอ่ืนๆ

9. รายวิชาที่เปิดสอนโดยสำนักงานอธิการบดี และคณะภาษาและการสื่อสาร ได้แก่ รายวิชาในหมวด
วิชาเสรมิพืน้ฐาน 5  วิชา  ดงันี้

สพ 4000 พ้ืนฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา          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
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ภส 4011 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา     3 หน่วยกิต
LC 4011 Remedial Reading Skills Development in English for Graduate Studies
ภส 4012 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ          3 หนว่ยกติ
LC 4012 Remedial Integrated English Language Skills Development

10. ปรัชญาและ/หรือวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
10.1 ปรัชญาของหลักสูตร

มุ่งผลิตบัณฑิตในสาขานิติศาสตร์ท่ีมีความรู้ความสามารถสูง มีคุณธรรมมีความเช่ียวชาญ
ทางดา้นกฎหมาย สามารถคดิ วิเคราะห ์วินจิฉยักฎหมาย และใชก้ฎหมายเพือ่ประกอบอาชพี ผดงุความ
ยุติธรรมของสังคม และเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ

10.2 วัตถปุระสงค์
10.2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายใหเ้ป็น

นักกฎหมายวิชาชีพ
10.2.2 เพือ่ผลิตบณัฑติทีส่ามารถนำความรู ้ความเชีย่วชาญและนำหลกัวชิา มาปรบัใช้

กบัการประกอบอาชพีตา่ง ๆ เชน่ ตลุาการ อัยการ ทนายความ นติกิร นกัวชิาการ ผู้ประกอบการธรุกจิ
นอกจากนี้ยังได้ใช้ความรู้ความสามารถของตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติเพื่อให้
บรรลุถึงปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

10.2.3 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้ตรงและสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและทิศทางการ
พัฒนาประเทศ

11. ระบบการจัดการศึกษา
เป็นการศึกษาระบบทวิภาค ปีการศึกษาหน่ึงๆ แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ โดยหน่ึงภาคปกติ

มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และอาจเปิดการศึกษาภาคฤดูร้อนที่กำหนดระยะเวลา
และจำนวนหน่วยกิต เทียบเคียงได้กับภาคการศึกษาภาคปกติ

12.  การดำเนนิการหลกัสตูร
12.1  วัน - เวลาในการดำเนนิการเรยีนการสอน

ภาคการศึกษาท่ี 1 เดือนสิงหาคมถึงเดือนธันวาคม
ภาคการศึกษาท่ี 2 เดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม
ภาคฤดูร้อน เดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม
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12.2   คุณสมบตัขิองผูเ้ข้าศกึษา
12.2.1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางนิติศาสตร์หรือเทียบเท่า จากสถาบันการ

ศกึษาของรฐัหรอืเอกชน ทัง้ในและ/หรือต่างประเทศ  ทีส่ำนกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา(สกอ.)
รับรอง หรือมีวิทยฐานะที่สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์อนุมัติให้เข้าเป็นนักศึกษาสำหรับ
ประสบการณ์การทำงานให้เป็นไปตามประกาศของสถาบนัฯ

12.2.2  ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสถาบัน  โดยการสอบข้อเขียนและ/หรือสัมภาษณ์

13.  โครงสรา้งหลกัสูตร
13.1 จำนวนหนว่ยกิต
          จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต
13.2 โครงสร้างหรือองค์ประกอบของหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชา หลักสูตร      หลักสตูร
แผน ก2        แผน ข

1. หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน          ไมน่บัหนว่ยกติ ไม่นับหน่วยกิต
2. หมวดวิชาพ้ืนฐาน              6 หน่วยกิต     6 หนว่ยกติ
3. หมวดวิชาหลัก             15 หนว่ยกติ    15 หนว่ยกิต
4. หมวดวิชาเลือก/เอก              3 หน่วยกิต
     กรณีไม่ระบุสาขาวิชาเอก

- วิชาเลือกท่ัวไป    12 หนว่ยกติ
     หรือ กรณี ระบุสาขาวชิาเอก

- วิชาเอก      9 หนว่ยกติ
-  วิชาเลือกท่ัวไป      3 หนว่ยกติ

5. วิชาการค้นคว้าอิสระ    -      3 หนว่ยกติ
6. วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต    -
7. การสอบประมวลความรู้    -              สอบประมวลความรู้

โดยสอบข้อเขียน
รวม             36 หนว่ยกติ     36 หนว่ยกติ
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13.3 รายวิชา
     1. วิชาเตรยีมความพรอ้มก่อนเขา้ศกึษา

เป็นวิชาท่ีไม่กำหนดหน่วยกิตและไม่นำผลการศึกษามาคำนวณแต้มรวมเฉล่ีย ท่ีนักศึกษา
ต้องเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต โดยใช้เวลาเรียน
ไม่น้อยกว่า 20 ช่ัวโมง ดังน้ี

กม 4000 ภาษาอังกฤษสำหรับการศึกษากฎหมาย
LW 4000 English for Legal Studies

     2. หมวดวชิาเสรมิพืน้ฐาน
เป็นวิชาไม่นับหน่วยกิต และไม่นำผลการศึกษามาคำนวณแต้มรวมเฉล่ีย นักศึกษาจะต้อง

เรียนวิชาเสรมิพ้ืนฐาน ในหมวดวชิาเสรมิพ้ืนฐาน ดังน้ี
สพ 4000 พ้ืนฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา          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 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับ          3 หนว่ยกติ

 บัณฑิตศึกษา
LC 4011 Remedial Reading Skills Development in English for Graduate Studies
ภส. 4012 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ          3 หนว่ยกติ
LC 4012 Remedial Integrated English Language Skills Development

หมายเหต ุ  1. เงือ่นไขในการเรียนวิชาเสริมพ้ืนฐานภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามประกาศของสถาบัน
    2. การยกเว้นไม่ต้องเรียนวิชาใดในหมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์

ท่ีสถาบันกำหนด

3. หมวดวชิาพืน้ฐาน
กม 5001 นิติปรัชญา          3 หนว่ยกติ
LW 5001 Philosophy of Law
กม 5002 กฎหมายแพง่ช้ันสูง          3 หนว่ยกติ
LW 5002 Advanced Civil Law
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4. หมวดวชิาหลกั
กม 6001 ทฤษฎีและหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา          3 หนว่ยกติ
LW 6001 Theory and Principle of Criminal Procedure Law
กม 6002 กฎหมายอาญาชัน้สูง          3 หนว่ยกติ
LW 6002 Advanced Criminal Law
กม 6003 กฎหมายแพ่ง ลักษณะสัญญาและลักษณะละเมดิช้ันสูง          3 หนว่ยกติ
LW 6003 Civil Law, Advanced Contracts and Torts
กม 6004 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองช้ันสูง          3 หนว่ยกติ
LW 6004 Advanced Constitutional Law and Political Institutions
กม 6005 ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย          3 หนว่ยกติ
LW 6005 Research Methodology in Law

5.  หมวดวชิาเลอืก/วิชาเอก
นักศึกษาท่ีเลือกเรียนแผน ข ท่ีไม่ต้องการระบุสาขาวิชาเอกให้เลือกเรียนวิชาเลือกท่ัวไป

อย่างนอ้ย จำนวน 12 หนว่ยกติ สำหรบันกัศกึษาทีเ่ลอืกเรยีนแผน ข ทีต่อ้งการระบสุาขาวชิาเอกใหเ้ลอืก
เรียนวิชาเลือกท่ัวไป อย่างน้อย จำนวน 3 หน่วยกิต

วิชาเลือกท่ัวไป
กม 7001 กฎหมายลักษณะพยานช้ันสูง          3 หนว่ยกติ
LW 7001 Advanced Law of Evidence
กม 7002 กฎหมายปกครองช้ันสูง          3 หนว่ยกติ
LW 7002 Advanced Administrative Law
กม 7003 กฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครอง          3 หนว่ยกติ
LW 7003 Administrative Procedure Law
กม 7004 กฎหมายเก่ียวกับการจัดโครงสร้างของฝ่ายปกครอง          3 หนว่ยกติ

และบุคลากรภาครัฐ
LW 7004 Law on Administrative Structure and Personnel
กม 7005 การมีส่วนร่วมของประชาชนกับกระบวนการตัดสินใจภาครัฐ          3 หนว่ยกติ
LW 7005 People Participation and Public Decision Making Process
กม 7006 กฎหมายว่าด้วยสิทธิมนุษยชน          3 หนว่ยกติ
LW 7006 Human Rights Law
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กม 7007 ทฤษฎีและหลักกฎหมายมหาชน          3 หนว่ยกติ
LW 7007 Theory and Principles of Public Law
กม 7008 หลักกฎหมายการคลัง          3 หนว่ยกติ
LW 7008 Principles of Public Finance Law
กม 7009 กฎหมายระหว่างประเทศชัน้สูง          3 หนว่ยกติ
LW 7009 Advanced International Law
กม 7010 กฎหมายเศรษฐกจิและการค้าระหว่างประเทศ          3 หนว่ยกติ
LW 7010 Law on Economic and International Trade
กม 7011 กฎหมายเก่ียวกับองค์กรธุรกิจ          3 หนว่ยกติ
LW 7011 Law on Business Organization
กม 7012 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค          3 หนว่ยกติ
LW 7012 Consumer Protection Law
กม 7013 กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม          3 หนว่ยกติ
LW 7013 Law on Natural Resources and Environment
กม 7014 กฎหมายเก่ียวกับทรัพย์สินทางปัญญา          3 หนว่ยกติ
LW 7014 Law on Intellectual Property
กม 7015 กฎหมายล้มละลายและการฟ้ืนฟูกิจการ          3 หนว่ยกติ
LW 7015 Law on Bankruptcy and Business Reorganization
กม 7016 กฎหมายแรงงานและความมัน่คงทางสังคม          3 หนว่ยกติ
LW 7016 Law on Labor and Social Security
กม 7101 การระงับข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการ          3 หนว่ยกติ
LW 7101 Settlement of Disputes and Arbitration
กม 7102 ทฤษฎีกฎหมายเอกชน          3 หนว่ยกติ
LW 7102 Theories of Private Law
กม 7103 ปัญหากฎหมายแพง่และพาณิชย์          3 หนว่ยกติ
LW 7103 Problems in Civil and Commercial Law
กม 7104 ทฤษฎีและหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง          3 หนว่ยกติ
LW 7104 Theory and Principle of Civil Procedure Law
กม 7201 การบริหารงานกระบวนการยติุธรรมทางอาญา          3 หนว่ยกติ
LW 7201 Criminal Justice Administration
กม 7202 ปัญหากฎหมายอาญา          3 หนว่ยกติ
LW 7202 Problems in Criminal Law
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กม 7203 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยาช้ันสูง          3 หนว่ยกติ
LW 7203 Advanced Criminology and Penology
กม 7301 กฎหมายกับการพัฒนา          3 หนว่ยกติ
LW 7301 Law and Development
กม 7302 หลักนิติธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล          3 หนว่ยกติ
LW 7302 Legal Principles, Ethics and Good Governance
กม 7303 กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก สตรี และครอบครัว          3 หนว่ยกติ
LW 7303 Law on Protection of Children, Women and Family
กม 8900 การศึกษาตามแนวแนะ          3 หนว่ยกติ
LW 8900 Directed Study

วิชาเลือกอื่นๆ ได้แก่วิชาหลักของสาขาวิชาเอกอื่นในหลักสูตรหรือวิชา ในระดับ
บณัฑติศกึษาของหลกัสตูรอืน่ทัง้ในและนอกคณะนติศิาสตร ์ทัง้นีใ้หเ้ปน็ไปตามคำแนะนำของอาจารย์
ท่ีปรึกษา

สำหรบันกัศกึษาทีเ่ลอืกเรยีนแผน ข ทีต่อ้งการระบสุาขาวชิาเอกใหเ้ลอืกเรยีนวชิาเอก
ตามสาขาต่อไปน้ี จำนวน 9 หน่วยกิต

1) สาขากฎหมายธรุกิจ
กม 7010 กฎหมายเศรษฐกจิและการค้าระหว่างประเทศ          3 หนว่ยกติ
LW 7010 International Economic and Trade Law
กม 7012 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค          3 หนว่ยกติ
LW 7012 Consumer Protection Law
กม 7014 กฎหมายเก่ียวกับทรัพย์สินทางปัญญา          3 หนว่ยกติ
LW 7014 Law on Intellectual Property

2) สาขากฎหมายเอกชน
กม 7101 การระงับข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการ          3 หนว่ยกติ
LW 7101 Settlement of Disputes and Arbitration
กม 7102 ทฤษฎีกฎหมายเอกชน          3 หนว่ยกติ
LW 7102 Theories of Private Law
กม 7103 ปัญหากฎหมายแพง่และพาณิชย์          3 หนว่ยกติ
LW 7103 Problems in Civil and Commercial Law
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3) สาขากฎหมายกระบวนการยติุธรรมทางอาญา
กม 7201 การบริหารงานกระบวนการยติุธรรมทางอาญา          3 หนว่ยกติ
LW 7201 Criminal Justice Administration
กม 7202 ปัญหากฎหมายอาญา          3 หนว่ยกติ
LW 7202 Problems in Criminal Law
กม 7203 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยาช้ันสูง          3 หนว่ยกติ
LW 7203 Advanced Criminology and Penology

4) สาขากฎหมายมหาชน
กม 7002 กฎหมายปกครองช้ันสูง          3 หนว่ยกติ
LW 7002 Advanced Administrative Law
กม 7003 กฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครอง          3 หนว่ยกติ
LW 7003 Administrative Procedure Law
กม 7008 หลักกฎหมายการคลัง          3 หนว่ยกติ
LW 7008 Principle of Public Finance Law

5) สาขากฎหมายการพฒันา
กม 7013 กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม          3 หนว่ยกติ
LW 7013 Law on Natural Resources and Environment
กม 7016 กฎหมายแรงงานและความมัน่คงทางสังคม          3 หนว่ยกติ
LW 7016 Law on Labor and Social Security
กม 7301 กฎหมายกับการพัฒนา          3 หนว่ยกติ
LW 7301 Law and Development

     6) หมวดวชิาการคน้ควา้อสิระ
กม 9000 วิชาการค้นคว้าอิสระ          3 หนว่ยกติ
LW 9000 Independent Study

     7) วิทยานพินธ์
กม 9004 วิทยานิพนธ์        12 หนว่ยกติ
LW 9004 Thesis
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     8) การสอบประมวลความรู้
     สอบประมวลความรู้โดยการสอบข้อเขียน สำหรับนักศึกษาท่ีเลือกเรียนแผน ข.

13.4  คำอธิบายรายวชิา
วิชาเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
กม 4000 ภาษาอังกฤษสำหรบัการศึกษากฎหมาย
LW 4000 English for Legal Studies

ศึกษาหลักการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย คำศัพท์เฉพาะทางกฎหมาย สำนวนทาง
กฎหมาย การเรียนรู้และพัฒนาทกัษะในการอา่นเพ่ือความเขา้ใจ และการจบัใจความสำคญัของงานเขยีน
ด้านกฎหมาย ตลอดจนการหาข้อสรุปและการตีความงานเขียนด้านกฎหมาย

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

แนะนำการเมืองและการปกครองไทย เศรษฐกิจไทย ธุรกิจไทย สังคมไทย จริยธรรมของนักบริหาร
จรยิธรรมทางวชิาการ การพฒันาบคุลกิภาพ สุขภาพกาย สุขภาพจติ รัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย
ภาษาไทยเพือ่การส่ือสาร การเขียนรายงานทางวชิาการ และเศรษฐกจิพอเพียงกับการพัฒนา

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

สร้างเสริมความรู้พ้ืนฐานด้านไวยากรณท่ี์จำเป็นสำหรับการพัฒนาทักษะการอ่าน เช่น การศึกษา
ประเภทของประโยค การหาแกนหลักและส่วนขยายของประโยคเพือ่นำไปสู่การเรียนรู้และพัฒนาทักษะ
การอ่านงานเขียนทางวิชาการ เช่น ตำรา บทความวิชาการ โดยเน้นการพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อ
จับใจความสำคญั เพ่ือหาขอ้สรุป การตคีวามประโยค การเดาความหมายของคำศพัท์จากบรบิท การอา่น
แบบข้ามเพ่ือหาข้อมูลเฉพาะการหาความสัมพันธ์ของประโยคและย่อหน้าในงานเขียนและการอ่านเชิงวิเคราะห์

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

เนือ้หาและกจิกรรมเนน้การบรูณาการทกัษะทัง้ 4 ทกัษะ คอื การฟงั การพดู การอา่น และการ
เขียนเชิงวิชาการเบือ้งต้น
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ภส. 4011 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา         3 หนว่ยกิต
LC 4011 Remedial Reading Skills Development in English for Graduate Studies

ฝึกทักษะและกลยุทธการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการที่นักศึกษาได้ศึกษามาก่อนแล้วในวิชา
ภส.4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา เพิ่มเติม ทั้งนี้นักศึกษาจะได้รับ
การฝึกฝนในลักษณะเฉพาะบคุคลมากข้ึน

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

ฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเพิ่มเติมและซ่อมเสริมทักษะดังกล่าวสำหรับ
นักศึกษาท่ียังบกพร่องในการเรียนวิชา ภส. 4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ หรือภส.4003
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการขั้นสูง เพื่อปรับปรุงความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
เพ่ือการส่ือสาร ด้วยการสอนและฝึกในลักษณะเฉพาะบคุคลหมวดวิชาพ้ืนฐาน

หมวดวชิาพืน้ฐาน
กม 5001 นิติปรัชญา         3 หนว่ยกิต
LW 5001 Philosophy of Law

ศึกษาปัญหารากฐานทางทฤษฎีกฎหมายและทฤษฎีนิติศาสตร์ ศึกษาวิเคราะห์ประวัติศาสตร์
ความคิดของกฎหมายธรรมชาติและปฎิฐานนิยมทางกฎหมาย ศึกษาแนวคิดกระแสหลักอื่นๆ ในทาง
นิติปรัชญา เช่น แนวความคิดสำนักกฎหมายประวัติศาสตร์ ทฤษฎีกฎหมายบริสุทธิ์ (Pure Theory of
Law)แนวความคดินติิศาสตรเ์ชิงสงัคมวทิยา (Sociological Jurisprudence) โดยเฉพาะนติิปรัชญายคุใหม่
ตลอดทัง้ข้อความคดิว่าด้วยความยติุธรรม ปัญหาเกีย่วกับสภาพบงัคับของกฎหมาย ปัญหาความสมัพันธ์
ระหวา่งกฎหมายกบัศลีธรรม รวมทัง้ภารกจิของวชิานติปิรชัญาในยคุปจัจบุนั คอื การทำให ้"กฎหมาย"
เป็นเครื่องมือของรัฐสมัยใหม่ (Modern State) ในการกำหนดกฎเกณฑ์หรือวินัยของสังคมในการ
อยู่ร่วมกัน โดยมี "จุดหมาย" เพ่ือธำรงไว้ซ่ึงประโยชน์ส่วนรวม

กม 5002 กฎหมายแพง่ช้ันสูง         3 หนว่ยกิต
LW 5002 Advanced Civil Law

ศึกษาประวัติ ปรัชญา ทฤษฎี และแนวความคิดของกฎหมายแพ่งลักษณะต่างๆ เช่น ลักษณะ
บคุคลหน้ี ทรัพย์ ครอบครัว มรดก และพัฒนาการใหม่ๆ ในกฎหมายแพ่งโดยเปรียบเทียบกับหลักกฎหมาย
ต่างประเทศ วิเคราะห์แนวคำพิพากษาของศาล ตลอดจนปัญหาในทางปฏบัิติท้ังของไทยและตา่งประเทศ
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หมวดวิชาหลัก
กม 6001 ทฤษฎีและหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา         3 หนว่ยกิต
LW 6001 Theory and Principle of Criminal Procedure Law

ศึกษาประวัติ ปรัชญา ทฤษฎี และแนวความคดิของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กระบวนการ
ดำเนินคดีอาญาก่อนฟ้อง การควบคุมการใช้อำนาจของพนักงานสอบสวน และการใช้ดุลพินิจของ
พนกังานอยัการ บทบาทของทนายความในกระบวนการยตุธิรรมทางอาญา กระบวนพจิารณาพพิากษา
คดีของศาลและการบังคับโทษทางอาญาในระบบกฎหมายไทยและตา่งประเทศ

กม 6002 กฎหมายอาญาชัน้สูง         3 หนว่ยกิต
LW 6002 Advanced Criminal Law

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

กม 6003 กฎหมายแพ่งลักษณะสัญญาและลักษณะละเมิดช้ันสูง         3 หนว่ยกิต
LW 6003 Civil Law, Advanced Contracts and Torts

ศึกษาประวัติ ทฤษฎี และแนวความคิดเก่ียวกับกฎหมายแพ่งลักษณะสัญญา ข้อสัญญาท่ีไม่เป็นธรรม
ความสำคัญของสัญญา และพัฒนาการของสัญญาในระบบกฎหมายแต่ละระบบ รวมถึงองค์ประกอบ
ทีส่ำคญัของสญัญา เงือ่นไขการเกดิขึน้ของสญัญา การตคีวามสญัญา ผลของสญัญาและการสิน้ผลของ
สญัญา ศกึษาประวตั ิทฤษฎ ีและแนวความคดิเกีย่วกบักฎหมายแพง่ลกัษณะละเมดิ รากฐานทางทฤษฎี
และความรับผิดทางละเมิด ภาระการพิสูจน์ ข้อต่อสู้ การเยียวยาความเสียหายและวิเคราะห์ความเหมาะสม
ของกฎหมายลักษณะละเมิดของไทยเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืน

กม 6004 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบนัการเมืองช้ันสูง         3 หนว่ยกิต
LW 6004 Advanced Constitutional Law and Political Institutions

ศึกษากำเนิดและวิวัฒนาการของแนวความคิดว่าด้วยรัฐและระบบการเมืองต่างๆ โดยเฉพาะ
แนวความคดิตามทฤษฎรัีฐธรรมนญูนยิม(Constitutionalism) และแนวความคดิสงัคมนยิม โดยเนน้การ
ศกึษารปูแบบของรฐับาล (Form of Government) ในรปูแบบตา่งๆ เชน่ ระบบประธานาธบิด ีระบบกึง่
ประธานาธิบดี ระบบรัฐสภา และระบบของประเทศสงัคมนิยมโดยจะเน้นการวิเคราะห์รูปแบบของรัฐบาล
แต่ละรูปแบบเพ่ือเป็นแนวทางในการศกึษาปัญหากฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองของไทย
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กม 6005 ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย         3 หนว่ยกิต
LW 6005 Research Methodology in Law

ศึกษาหลักและวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์ แนวทางในการศึกษาวิจัย การทำวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์
ทางนติศิาสตร ์โดยศกึษาแหลง่ขอ้มลู และแนวทางในการคน้หาประเดน็ทางกฎหมายทีจ่ะศกึษาคน้ควา้
สมมตฐิานการวจิยั แนวความคดิ ทฤษฎทีีจ่ะใชใ้นการศกึษา รวมทัง้วธิกีารนำเสนอผลงานทางวชิาการ
อันได้แก่ ศึกษาการตั้งประเด็นคำถามทางวิชาการ แนวทางในการจัดลำดับความคิด วิธีการนำเสนอ
การทำเค้าโครง การเขียนสรุปเชิงพรรณนาและเชิงวิเคราะห์ ตลอดจนรูปแบบการอ้างอิงหลักฐานที่ใช้
ในการศึกษาค้นคว้า โดยมุ่งเน้นให้ผู้ศึกษาได้ฝึกทักษะในการศึกษาค้นคว้า และการนำเสนองานทาง
วิชาการในประเดน็ท่ีนักศึกษาสนใจจนสามารถพฒันางานเปน็วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ได้

หมวดวิชาเลือก/เอก
กม 7001 กฎหมายลักษณะพยานชัน้สูง         3 หนว่ยกิต
LW 7001 Advanced Law of Evidence

ศึกษาประวัติ ปรัชญา ทฤษฎี และแนวความคิดของกฎหมายลักษณะพยานทั้งระบบไต่สวน
และระบบกล่าวหา กฎเกณฑ์และกระบวนการเกีย่วกับพยานหลักฐานท่ีมุ่งพิสูจน์ความจริงท้ังในคดีอาญา
และคดีแพ่ง หลักการรับฟังพยานหลักฐาน การชั่งน้ำหนักพยานหลักฐาน การคุ้มครองพยานและการ
นำความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์มาใช้ในการสอบสวนและพจิารณาพิพากษาคดี

กม 7002 กฎหมายปกครองชัน้สูง         3 หนว่ยกิต
LW 7002 Advanced Administrative Law

ศึกษาประวัติความเป็นมาและลักษณะของฝ่ายปกครองและกฎหมายปกครอง บ่อเกิดและการใช้
การตีความกฎหมายปกครอง ทฤษฎีว่าด้วยการกระทำทางปกครอง หลักกฎหมายเกี่ยวกับสัญญาทาง
ปกครอง และหลักความรับผิดของฝ่ายปกครอง

กม 7003 กฎหมายวิธีพิจารณาคดปีกครอง         3 หนว่ยกิต
LW 7003 Administrative Procedure Law

ศึกษาข้อความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการควบคุมฝ่ายปกครองโดยองค์กรตุลาการ ความหมาย
และขอบเขตของคดีปกครอง หลักการพื้นฐานในกระบวนวิธีพิจารณาคดีปกครอง รูปแบบคำฟ้อง
ในคดีปกครอง เงื่อนไขการฟ้องและการดำเนินกระบวนวิธีพิจารณาคดีปกครอง การคุ้มครองชั่วคราว
การพิพากษา ตลอดจนการบังคับตามคำพิพากษา ท้ังน้ีโดยศึกษาและวิเคราะห์เปรียบเทียบกับหลักกฎหมาย
วิธีพิจารณาคดีปกครองของต่างประเทศ
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กม 7004 กฎหมายเกีย่วกับการจดัโครงสรา้งของฝา่ยปกครองและบคุลากรภาครฐั         3 หนว่ยกิต
LW 7004 Law on Administrative Structure and Personnel

ศึกษาการจัดโครงสร้างองค์กรของฝ่ายปกครองว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ประวัติ
การจัดระเบียบบริหารราชการแผน่ดินในประเทศตะวนัตกและการจดัระเบียบบริหารราชการแผน่ดินใน
ประเทศไทย ตลอดจนโครงสร้างและปัญหาการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินในประเทศไทย

กม 7005 การมีส่วนร่วมของประชาชนกับกระบวนการตดัสินใจภาครัฐ         3 หนว่ยกิต
LW 7005 People Participation and Public Decision Making Process

ศึกษาข้อความคิด หลักการพ้ืนฐานเกีย่วกับการบริหารราชการตามแนวคดิประชาธิปไตย สาเหตุ
และความเปล่ียนแปลงของกระบวนการตัดสินใจภาครัฐในปัจจุบัน ข้อความคิดและหลักการการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในกระบวนการตดัสินใจภาครัฐ รูปแบบ วิธีการและผลในทางกฎหมายของการมส่ีวนร่วม
ของประชาชนรวมท้ังศึกษาปัญหาและกระบวนการตดัสินใจการมีส่วนร่วมของประชาชนในประเทศไทย

กม 7006 กฎหมายวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน         3 หนว่ยกิต
LW 7006 Human Rights Law

ศกึษาประวตั ิปรชัญา ทฤษฎ ีและแนวความคดิเกีย่วกบัสทิธมินษุยชน ปญัหาและอปุสรรคใน
ทางปฏิบัติ บทบาทและแนวทางขององค์การระหว่างประเทศ องค์กรของรัฐและองค์กรของเอกชน
ในการส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชน วิเคราะห์เปรียบเทียบกฎหมาย ระเบียบและแนวปฏิบัติ
ท่ีเก่ียวข้องกับกระบวนการยติุธรรมของประเทศไทยเปรยีบเทียบกับมาตรฐานสากล เพ่ือให้การคุ้มครอง
และปกป้องสิทธิมนุษยชนในด้านต่างๆ

กม 7007 ทฤษฎีและหลักกฎหมายมหาชน         3 หนว่ยกิต
LW 7007 Theory and Principle of Public Law

ศึกษาความหมายและการแบ่งประเภทกฎหมายมหาชน วิวัฒนาการของปรัชญากฎหมาย
แนวความคิดและทฤษฎีของกฎหมายมหาชนในยุคต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวความคิดและทฤษฎี
ของกฎหมายมหาชนในยุคปัจจุบัน โดยเน้นการวิเคราะห์เรื่องหลักประชาธิปไตย ทฤษฎีการแบ่งแยก
อำนาจแนวความคดิเก่ียวกับขอบเขตและการควบคมุการใชอ้ำนาจรฐั และนิติวิธีในทางกฎหมายมหาชน
รวมท้ังศึกษาวิวัฒนาการและสภาพปญัหาของกฎหมายมหาชนในประเทศไทย
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กม 7008 หลักกฎหมายการคลงั         3 หนว่ยกิต
LW 7008 Principles of Public Finance Law

ศึกษาทฤษฎีการคลังมหาชน หลักการทั่วไปเกี่ยวกับการงบประมาณ การภาษีอากร และหนี้
สาธารณะ ทฤษฎเีกีย่วกบันโยบายการเงนิการคลงัของรฐั การใชม้าตรการทางการเงนิ การคลงั และการ
ภาษีอากรในการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจการคลังและการเงินของรัฐ ตลอดทั้งแนวความคิดเกี่ยวกับ
อำนาจของรัฐสภา และรัฐบาลในการควบคมุทางการเงนิและการคลังของรัฐ

กม 7009 กฎหมายระหว่างประเทศช้ันสูง         3 หนว่ยกิต
LW 7009 Advanced International Law

ศึกษาถึงมิติต่างๆ ของกฎหมายระหว่างประเทศ (Legal Dimensions of International Law)
ทั้งในเชิงทฤษฎีและในเชิงปฏิบัติ โดยเน้นการศึกษาแบบวิเคราะห์ในเนื้อหาสาระสำคัญของกฎหมาย
ระหวา่งประเทศ เชน่ มติกิฎหมายในดา้นบอ่เกดิกฎหมายระหวา่งประเทศ บคุคลในบงัคบัของกฎหมาย
ระหว่างประเทศ การใช้และการตีความกฎหมายระหว่างประเทศ รวมท้ังผลของกฎหมายระหว่างประเทศ
ในแง่มุมต่างๆ

กม 7010 กฎหมายเศรษฐกจิและการค้าระหว่างประเทศ         3 หนว่ยกิต
LW 7010 Law on Economic and International Trade

ศึกษาถึงระบบกฎหมายที่ใช้กับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ทั้งในด้านการค้า
ระหว่างประเทศ การเงินและการลงทุนระหว่างประเทศและการพัฒนา โดยเน้นการศึกษาวิเคราะห์ถึง
ระบบกฎหมายและกลไกของกฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่ใช้อยู่ในปัจจุบันทั้งในระดับสากล
และในระดับภูมิภาครวมทั้งศึกษาวิเคราะห์ถึงผลกระทบของกฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศใน
ด้านต่างๆ และผลกระทบต่อประเทศกำลังพัฒนาและประเทศไทย

กม 7011 กฎหมายเก่ียวกับองค์กรธุรกิจ         3 หนว่ยกิต
LW 7011 Law on Business Organization

ศึกษาบทบาทขององค์กรธุรกิจต่อการดำเนินธุรกิจสมัยใหม่ โดยเน้นบริษัทจำกัด และสัญญา
การร่วมทุนเพื่อประกอบกิจการ ทฤษฎีและแนวคิดทางกฎหมายเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่และความรับผิด
ของกรรมการและผู้บริหาร บทบาทของฝ่ายจัดการกับผู้ถือหุ้น ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ถือหุ้นข้างมาก
และข้างน้อย การขยายกิจการของบริษัท และการจัดรูปธุรกิจแบบกลุ่มบริษัทในเครือ
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กม 7012 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค         3 หนว่ยกิต
LW 7012 Consumer Protection Law

ศึกษาประวัติ ปรัชญา ทฤษฎี และแนวความคิดเก่ียวกับกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค มาตรการต่างๆ
ทางกฎหมายเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค การแก้ไขหรือเยียวยาความเสียหายอันเกิดแก่ผู้บริโภคและวิธี
พิจารณาคดีผู้บริโภค กรณีศึกษาคดีต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนและปัญหาต่างๆ ท่ีเก่ียวกับการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครอง
ผู้บริโภคของประเทศไทยกบัต่างประเทศ รวมท้ังศึกษาปัญหาต่างๆ อันเก่ียวกับการคุ้มครองผู้บริโภค

กม 7013 กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม         3 หนว่ยกิต
LW 7013 Law on Natural Resources and Environment

ศึกษาประวัติ ปรัชญา ทฤษฎี และแนวความคิดเก่ียวกับกฎหมายการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษาคดีต่างๆ ที่เกิดขึ้นและปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวกับการ
บังคับใช้กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การระงับข้อพิพาททางสิ่งแวดล้อม วิธีพิจารณา
คดีส่ิงแวดล้อมและศาลซ่ึงพิจารณาคดีส่ิงแวดล้อม รวมท้ังวิเคราะห์ปัญหาท่ีเก่ียวข้อง

กม 7014 กฎหมายเก่ียวกับทรัพย์สินทางปัญญา 3 หนว่ยกิต
LW 7014 Law on Intellectual Property

ศกึษาแนวความคดิ ทฤษฎ ีกฎหมายเกีย่วกบัการคุม้ครองทรพัย์สนิทางปญัญา และลกัษณะของ
ทรัพย์สินทางปัญญาที่สำคัญ ศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศต่างๆ
ความตกลงสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และกรณีศึกษาต่างๆ
เกี่ยวกับการกระทำความผิดกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศและระหว่างประเทศ รวมทั้ง
กฎหมายอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวข้อง

กม 7015 กฎหมายลม้ละลายและการฟืน้ฟูกิจการ         3 หนว่ยกิต
LW 7015 Law on Bankruptcy and Business Reorganization

ศกึษาววัิฒนาการเหตผุลและความจำเปน็ของหลกัการลม้ละลายและการฟืน้ฟกูจิการเพือ่แกไ้ข
ปัญหาการบังคับชำระหนี้และจัดสรรการชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ในสภาวะที่ลูกหนี้ไม่อยู่ในสถานะที่จะ
ชำระหนี้ได้ ซึ่งเป็นสภาวการณ์ที่มีลักษณะเฉพาะและแตกต่างไปจากมาตรการบังคับชำระหนี้ในกรณี
ปกติในคดีแพ่งทั่วไป ตลอดจนศึกษาถึงขั้นตอน กระบวนการ กระบวนพิจารณาคดีที่เกี่ยวข้องและ
ความสัมพันธ์ของมาตรการเหล่านี้กับกฎหมายอื่นทั้งหลายที่เกี่ยวข้อง สิทธิหน้าที่และบทบาทของผู้
มีส่วนได้เสียท้ังหลาย และระบบเศรษฐกิจในภาพรวม รวมไปถึงการเข้ามามีบทบาทของรัฐในกระบวนการ
ต่างๆ เหล่าน้ี และศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายล้มละลายระหว่างประเทศ
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กม 7016 กฎหมายแรงงานและความมัน่คงทางสงัคม         3 หนว่ยกิต
LW 7016 Law on Labor and Social Security Law

พัฒนาการของกฎหมายแรงงานและกฎหมายประกันสังคมและกฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคง
ทางสังคม ข้อความคิดของหลักกฎหมายแรงงานระหว่างประเทศ หลักกฎหมายประกันสังคม
และสวสัดกิารทางสงัคม ระบบกฎหมายแรงงานและระบบประกนัสงัคมในประเทศไทย กระบวนการ
พิจารณาข้อพิพาทแรงงาน การฟ้องคดีแรงงาน กฎหมายแรงงานสมัพันธ์ และกฎหมายคุม้ครองแรงงาน

กม 7101 การระงับข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการ         3 หนว่ยกิต
LW 7101 Settlement of Disputes and Arbitration

ศกึษาประวตั ิปรชัญา ทฤษฎแีละแนวความคดิเกีย่วกบัการระงบัขอ้พิพาททางเลอืกในลกัษณะ
ต่างๆ ได้แก่ การเจรจาต่อรอง การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท การประนีประนอมความและอนุญาโตตุลาการ
โดยศึกษาระบบกฎหมายไทยเปรยีบเทียบกฎหมายต่างประเทศ และวิเคราะห์ปัญหาในเร่ืองท่ีเก่ียวข้อง

กม 7102 ทฤษฎีกฎหมายเอกชน         3 หนว่ยกิต
LW 7102 Theories of Private Law

ศึกษาแนวความคดิอันเป็นรากฐานและทฤษฎขีองกฎหมายแพ่ง แนวความคิดทางกฎหมายแพง่ท่ี
เข้าสู่ระบบกฎหมายนานาประเทศ และมีอิทธิพลต่อกฎหมายมหาชนและกฎหมายพาณชิย์ การนำแนวคดิ
อันเป็นรากฐานและทฤษฎีของกฎหมายแพ่งมาอธิบายหลักการเก่ียวกับเสรีภาพในทรัพย์สิน หลักกรรมสิทธ์ิ
เอกชน หลักการครอบครองทรัพย์สิน อันเป็นเสรีภาพขั้นพื้นฐานแห่งการจำกัดสิทธิดังกล่าวที่ปรากฏ
ในรูปของกฎหมาย ที่ใช้ควบคุมสังคมและกำหนดสิทธิหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคคลในสังคม
โดยศึกษาท้ังในเชิงทฤษฎีความรับผิดในทางแพ่งท่ีมีลักษณะท่ัวๆไปในเชิงการควบคุมการใช้สิทธิเสรีภาพ
ของเอกชนและในเชงิความรับผิดในการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต

กม 7103 ปัญหากฎหมายแพง่และพาณิชย์         3 หนว่ยกิต
LW 7103 Problems in Civil and Commercial Law

ศึกษาปัญหาสำคัญในเร่ืองต่างๆของกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในปัจจุบัน และศึกษาเปรียบเทียบกับ
กฎหมายของต่างประเทศในประเด็นปัญหาน้ันๆ รวมท้ังวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางในการแก้ไขปัญหาน้ันๆ

กม 7104 ทฤษฎีและหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่         3 หนว่ยกิต
LW 7104 Theory and Principle of Civil Procedure Law

ศกึษาประวัติ ปรัชญา ทฤษฎี และแนวความคิดของกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ระบบการพิจารณา
พิพากษาคดีแพ่งของศาลไทยเปรียบเทียบกับต่างประเทศ และวิเคราะห์พัฒนาการใหม่ของกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง เพ่ือหาแนวทางปรับปรุงกฎหมายไทยให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
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กม 7201 การบริหารงานกระบวนการยติุธรรมทางอาญา 3 หนว่ยกิต
LW 7201 Criminal Justice Administration

ศึกษาปรัชญาการดำเนินงานของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและโครงสร้าง
และระบบการบรหิารงานยติุธรรมทางอาญา การกำหนดนโยบายและมาตรการในทางกฎหมายเกีย่วกับ
งานยุติธรรมทางอาญา การประสานงานและความร่วมมือระหว่างข่ายงานในกระบวนการยุติธรรม
ทัง้ภายในและระหวา่งประเทศ การปฏบิตังิาน การตรวจสอบและตดิตามประเมนิผล ปญัหาการบรหิาร
งานยุติธรรมและแนวทางแกไ้ขการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบรหิารงานยุติธรรมทางอาญา

กม 7202 ปัญหากฎหมายอาญา         3 หนว่ยกิต
LW 7202 Problems in Criminal Law

ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาเฉพาะเรื่องที่สำคัญในกฎหมายอาญาสารบัญญัติ วิธีสบัญญัติ รวมทั้ง
ความผิดอาญาข้ามชาติและแนวความคิดของสหประชาชาติเก่ียวกับกฎหมายอาญา

กม 7203 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยาช้ันสูง         3 หนว่ยกิต
LW 7203 Advanced Criminology and Penology

วิเคราะห์และประเมินปัญหาที่สำคัญทางอาชญาวิทยา สาเหตุแห่งอาชญากรรม และการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว ศึกษาทฤษฎี และวิธีปฏิบัติในการลงโทษผู้กระทำความผิด มาตรการที่มีประสิทธิภาพ
ในการลงโทษ ประเมนิขอ้เสนอแนะทีส่ำคญัในการปฏรูิประบบการลงโทษ วิวัฒนาการของทณัฑวทิยา
และปรัชญาการลงโทษอาญา วัตถุประสงค์ของการลงโทษและการปฏิบัติต่อผู ้กระทำความผิด
กระบวนการและระบบการปฏิบัติต่อผู้กระทำความผิดอาญาในขั้นตอนต่างๆครอบคลุมการศึกษา
อาชญากรรมผู้กระทำความผิดและการใช้มาตรการลงโทษผู้กระทำความผิดท้ังทางด้านสังคมและกฎหมาย

กม 7301 กฎหมายกับการพัฒนา         3 หนว่ยกิต
LW 7301 Law and Development

ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับบทบาทหน้าท่ีของกฎหมายในสงัคม การพัฒนาสังคมกับปัญหา
ทางกฎหมาย กฎหมายกบัการแกไ้ขปัญหาทางสงัคมและเศรษฐกจิ วิเคราะห์กฎหมายในฐานะทีก่ฎหมาย
เป็นเครื่องมือของการพัฒนาประเทศ โดยศึกษาปัญหากฎหมายกับการพัฒนาในมิติของกฎหมาย
กับการเมือง(สถาบันการเมือง) มิติในทางบริหาร มิติในทางเศรษฐกิจและมิติในทางสังคม ทั้งนี้
โดยพิจารณาประกอบกับสภาพความเปล่ียนแปลงของสังคมภายใต้ยุคโลกาภิวัตน์รวมท้ังความจำเป็นในการ
ปฏิรูปกฎหมายเพ่ือให้ทันสมัยและสอดคล้องกับสภาพความเปล่ียนแปลงของสังคม
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กม 7302 หลักนิติธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล         3 หนว่ยกิต
LW 7302 Legal Principles, Ethics and Good Governance

ความหมายและสาระสำคญัของหลักนิติธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล หลักพ้ืนฐานว่าด้วยการ
ขัดกนัแหง่ผลประโยชน(์Conflict of Interest) ศึกษาพืน้ฐานและขอบเขตของการใชอ้ำนาจรฐั ระบบการ
ควบคุมตรวจสอบการใชอ้ำนาจรัฐ หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี หลักจริยธรรม ศึกษาลักษณะของ
องค์กรในทางวชิาชีพหลักการในการประกอบวชิาชีพ การควบคุมการประกอบวชิาชีพ หลักธรรมาภิบาล
ศึกษาหลักการในการประกอบกิจการที่ดีของภาคเอกชนที่มีระบบตรวจสอบการประกอบกิจการ
และความรับผิดชอบต่อสังคม

กม 7303 กฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองเดก็ สตร ีและครอบครวั         3 หนว่ยกิต
LW 7303 Law on Protection of Children, Women and Family

ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองเด็ก สตรีและครอบครัว อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีทุกรูปแบบ หลักกฏหมายระหว่างประเทศอื่นๆ
ท่ีเกีย่วกับการคุม้ครองสทิธเิดก็ สตรแีละครอบครวั หลักความเทา่เทยีมกนัระหวา่ชายหญงิตามทีบั่ญญัติ
รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญรวมทั้งกฎหมายเฉพาะที่บัญญัติเพื่อคุ้มครองสิทธิเด็ก สตรีและครอบครัว
หลักกฎหมายที่คุ้มครองเด็ก สตรีและครอบครัวในด้านต่างๆ เช่น การคุ้มครองแรงงาน การคุ้มครอง
ในกระบวนการยุติธรรมและการพิจารณาคดี เป็นต้น

กม.8900 การศึกษาตามแนวแนะ         3 หนว่ยกิต
LW 8900 Directed Studies

การศกึษาในหวัข้อเฉพาะในศาสตรท่ี์เก่ียวข้องกับกฎหมายและเปน็ประโยชนต่์อการศกึษา วิจัย
โดยนักศึกษาอาจขอศกึษาเพิม่เติมในหัวข้อท่ีเก่ียวข้องกับวิชาของตน ซ่ึงเป็นการศกึษาตามแนวแนะกไ็ด้

กม 9000 วิชาการคน้คว้าอิสระ         3 หนว่ยกิต
LW 9000 Independent Study

การศึกษาค้นคว้าและวิจัยด้วยตนเองในเรื่องที่ผู้เรียนสนใจ ในขอบเขตของวิชานิติศาสตร์
ภายใต้การควบคุมและแนะนำของอาจารยผู้์สอน

กม 9004 วิทยานพินธ์       12 หนว่ยกิต
LW 9004 Thesis

นักศึกษาต้องทำการคน้คว้าวิจัยในหัวข้อท่ีนักศึกษาสนใจภายใตค้ำปรึกษาของอาจารยท่ี์ปรึกษา
อย่างใกลชิ้ด อาจรวมถงึการศกึษารายวชิาภาคทฤษฎตีามทีอ่าจารยท์ีป่รกึษาเหน็สมควร ทัง้นี ้นกัศกึษา
จะต้องมีการนำเสนอหัวข้อ รายงานความกา้วหน้า และสอบป้องกันวิทยานิพนธ์



468          หลักสตูรสถาบนับณัฑติพัฒนบรหิารศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิากฎหมายและการจดัการ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

1. ช่ือหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายและการจัดการ
Master of Arts Program in Law and Management

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายและการจัดการ)
Master of Arts (Law and Management)
ศศ.ม. (กฎหมายและการจัดการ)
M.A. (Law and Management)

3. วิชาเอกหรือความเช่ียวชาญเฉพาะหลกัสูตร
ไม่มี

4. จำนวนหนว่ยกิตทีเ่รียนตลอดหลกัสตูร
36 หน่วยกิต

5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ  หลักสูตรปริญญาโท ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
5.2  ภาษาท่ีใช้  ภาษาไทย / เอกสารประกอบการสอนและตำรา เป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ
5.3 การรบัเขา้ศกึษา  รับเฉพาะนกัศกึษาไทย หากนกัศกึษาตา่งชาตมิคีวามรูภ้าษาไทยกส็ามารถ

สมัครเข้าศึกษาได้
5.4 ความร่วมมือกับสถาบนัอ่ืน  เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบนัท่ีจัดการเรยีนการสอนโดยตรง

แต่มีความร่วมมือทางด้านวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาท้ังภายในและต่างประเทศ
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

6. สถานภาพของหลกัสูตรและการพจิารณาอนมัุติ/เห็นชอบหลกัสูตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554  เปิดสอนภาคการศกึษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2554
คณะกรรมการสภาวิชาการ อนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม  ครั้งที่  2/2554  เมือ่วันที่

19 เมษายน 2554
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สภาสถาบนับัณฑิตพัฒนบรหิารศาสตร ์ อนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรในการประชมุ  คร้ังท่ี 4/2554
เม่ือวันท่ี  26  เมษายน  2554

7.  ความพร้อมในการเผยแพรห่ลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน
ปีการศึกษา  2556

8. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดห้ลังจบการศึกษา
1.   นักบริหารท่ีปฏิบัติงานในภาครฐัและภาคเอกชน
2.   ครู อาจารย์ นักวิชาการด้านกฎหมายหรือสังคมศาสตร์
3.   บุคลากรในหน่วยงานราชการหรือสถานประกอบการทีมี่การใช้ความรู้ทางกฎหมาย
4.   นักการเมืองและข้าราชการการเมอืง
5.   อาชพีอิสระอืน่ ๆ

9. รายวิชาที่เปิดสอนโดยสำนักงานอธิการบดี และคณะภาษาและการสื่อสาร ได้แก่ รายวิชาในหมวด
วิชาเสรมิพืน้ฐาน 5 วิชา  ดงันี้

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 Integrated English Language Skills Development
ภส  4011 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา    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

10. ปรัชญาและ/หรือวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
10.1 ปรัชญาของหลักสูตร

มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจทางด้านกฎหมายสามารถใช้องค์ความรู้
ทางกฏหมายในการบรหิารงานอยา่งมคุีณธรรม ถูกตอ้งตามหลกัธรรมาภบิาล เพ่ือประโยชน์ของสงัคม
และประเทศชาติ
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10.2  วัตถปุระสงค์
10.2.1 เพือ่ผลิตบณัฑติใหเ้ปน็นกับรหิารทีม่คีวามรูร้อบดา้นกฎหมาย สามารถใชอ้งค-์

ความรู้ทางกฏหมายในการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีคุณธรรมถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาล
10.2.2 เพื่อให้บัณฑิตสามารถบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านกฏหมายและการบริหาร

นำความรู้ทางกฎหมายมาปรับใช้กับการบริหารงานและการประกอบอาชีพต่าง ๆ  ท้ังในภาครัฐและภาคเอกชน
10.2.3 เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถทางการบรหิาร สามารถปรับใช้ความรู้ทางกฏหมายใหม้ี

ความสามารถในเชงิแข่งขัน เพ่ือประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ
10.2.4 เพื่อให้บัณฑิตมีความเชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะทางสำหรับนักบริหารภาครัฐและ

ภาคเอกชน

11. ระบบการจัดการศึกษา
เปน็การศกึษาระบบทวภิาค ปีการศกึษาหนึง่ ๆ  แบง่ออกเปน็ 2 ภาคการศกึษาปกต ิโดยหนึง่ภาค

ปกตมิรีะยะเวลาการศกึษาไมน่อ้ยกวา่ 15 สปัดาห ์และอาจเปดิการศกึษาภาคฤดรู้อนทีก่ำหนดระยะเวลา
และจำนวนหน่วยกิต เทียบเคียงได้กับภาคการศึกษาภาคปกติ

12.  การดำเนนิการหลกัสตูร
12.1  วัน - เวลาในการดำเนนิการเรยีนการสอน

ภาคการศึกษาท่ี 1 เดือนสิงหาคมถึงเดือนธันวาคม
ภาคการศึกษาท่ี 2 เดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม
ภาคฤดูร้อน เดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม

12.2   คุณสมบตัขิองผูเ้ข้าศกึษา
12.2.1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาใดสาขาหนึ่ง จากสถาบันการศึกษาของ

รัฐหรือเอกชน ทั้งในและ/หรือต่างประเทศ  ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับรอง
หรือมีวิทยฐานะท่ีสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์อนุมัติให้เข้าเป็นนักศึกษาสำหรับประสบการณ์
การทำงานให้เป็นไปตามประกาศของสถาบนัฯ

12.2.2  ผ่านการคัดเลือก1ตามเกณฑ์ของสถาบัน  โดยการสอบข้อเขียนและ/หรือสัมภาษณ์
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13.  โครงสรา้งหลกัสูตร
13.1 จำนวนหนว่ยกิต

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต

13.2 โครงสร้างหรือองค์ประกอบของหลักสูตร

หมวดวิชา หลักสูตร หลักสูตร
แผน ก2   แผน ข

1. หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน           ไมน่บัหนว่ยกติ           ไมน่บัหนว่ยกติ
2. หมวดวิชาพ้ืนฐาน 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาหลัก               18 หนว่ยกติ               18 หนว่ยกติ
4. หมวดวิชาเลือก         -                 9 หน่วยกิต
5. วิชาการค้นคว้าอิสระ         - 3 หน่วยกิต
6. วิทยานิพนธ์               12 หนว่ยกติ          -
7. การสอบประมวลความรู้          -           โดยสอบขอ้เขยีน

รวม               36 หนว่ยกติ                36 หนว่ยกติ

13.3 รายวิชา
ก. วิชาเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
     เป็นวิชาท่ีไม่กำหนดหน่วยกิตและไม่นำผลการศึกษามาคำนวณแตม้รวมเฉล่ีย ท่ีนักศึกษาต้อง

เรียนเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายและการ
จัดการ โดยใช้เวลาเรียนไม่น้อยกว่า 20 ช่ัวโมง ดังน้ี

กจ. 4000 ภาษาอังกฤษสำหรับการศึกษากฎหมาย                         ไม่นับหน่วยกิต
LN. 4000 English for Legal Studies

ข. หมวดวชิาเสรมิพ้ืนฐาน
     เป็นวิชาไม่นับหน่วยกิต และไม่นำผลการศึกษามาคำนวณแตม้รวมเฉล่ีย นักศึกษาจะต้องเรียน

วิชาเสริมพ้ืนฐาน ในหมวดวชิาเสริมพ้ืนฐาน ดังน้ี
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 Integrated English Language Skills Development
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ภส  4011 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับ 3 หน่วยกิต
   บัณฑิตศึกษา

LC  4011 Remedial Reading Skills Development in English for Graduate Studies
ภส  4012 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ  3 หน่วยกิต
LC  4012 Remedial Integrated English Language Skills Development

หมายเหตุ 1. เง่ือนไขในการเรียนวิชาเสริมพ้ืนฐานภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามประกาศของสถาบัน
     2. การยกเว้นไม่ต้องเรียนวิชาใดในหมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ี

สถาบันกำหนด
ค. หมวดวชิาพืน้ฐาน

กจ  5001 ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับกฎหมายและกระบวนการยติุธรรม 3 หน่วยกิต
LN  5001 Fundamental of Law and Judiciary Process
กจ  5002 หลักนิติธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 3 หน่วยกิต
LN  5002 Legal Principles, Ethics and Good Governance

ง. หมวดวชิาหลกั
กจ  6001 หลักกฎหมายแพ่งและกระบวนการยติุธรรมทางแพ่ง 3 หน่วยกิต
LN  6001 Principles of Civil Law and Civil Justice
กจ  6002 หลักกฎหมายอาญาและกระบวนการยติุธรรมทางอาญา 3 หน่วยกิต
LN  6002 Principles of Criminal Law and Criminal Justice
กจ  6003 หลักกฎหมายมหาชน 3 หน่วยกิต
LN  6003 Principles of Public Law
กจ  6004 กฎหมายเก่ียวกับการจัดองค์กร การจัดการและความรับผิด 3 หน่วยกิต
LN  6004 Law Relating to Organization, Management and Liability
กจ  6005 กฎหมายกับการพัฒนา 3 หน่วยกิต
LN  6005 Law and Development
กจ  6006 ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย  3 หน่วยกิต
LN  6006 Legal Research Methodology

จ. หมวดวชิาเอก  (เลือกเอกใดเอกหนึง่เทา่นัน้)
   1) กฎหมายสำหรบันกับริหาร (Law for Executives ) สำหรบันกัศกึษาทีเ่ลอืกสาขาวชิาเอกนี้

จะต้องเลือกศึกษารายวิชาในสาขาวชิาน้ี จำนวน  9  หน่วยกิต
กจ  7100 หลักกฎหมายการคลัง 3 หน่วยกิต
LN  7100 Principles of Public Finance Law
กจ  7101 กฎหมายเก่ียวกับการบริการสาธารณะ 3 หน่วยกิต
LN  7101 Public Services Law
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กจ  7102 การมีส่วนร่วมของประชาชนกบักระบวนการตดัสินใจภาครัฐ         3 หน่วยกิต
LN  7102 People Participation and Public Decision Making Process
กจ  7103 กฎหมายว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 3 หน่วยกิต
LN  7103 Human Rights Law
กจ  7104 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค 3 หน่วยกิต
LN  7104 Consumer Protection Law
กจ  8900 การศึกษาตามแนวแนะ 3 หน่วยกิต
LN  8900 Directed Study

   2) กฎหมายกับการจดัการภาครฐั (Law and Public Administration) สำหรบันกัศกึษาทีเ่ลือก
สาขาวิชาเอกน้ี จะต้องเลือกศึกษารายวิชาในสาขาวชิาน้ี จำนวน  9  หน่วยกิต

กจ  7200 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมกับกฎหมาย 3 หน่วยกิต
LN  7200 Natural Resources and Environmental Management and Law
กจ  7201 หลักการผังเมืองและการก่อสร้างกับกฎหมาย 3 หน่วยกิต
LN  7201 Urban Planning and Construction and Law
กจ  7202 ทฤษฎีแรงงานและความมัน่คงทางสังคมกับกฎหมาย  3 หน่วยกิต
LN  7202 Labor Theory and Social Security and Law
กจ  7203 การจัดการและการพัฒนาองค์การภาครัฐกับกฎหมาย 3 หน่วยกิต
LN  7203 Management and Development of Public Sector and Law
กจ  7204 การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะและการบรหิารโครงการ  3 หน่วยกิต
LN  7204 Public Policy Analysis and Project Management
กจ  7205 การบริหารการคลังกับกฎหมาย  3 หน่วยกิต
LN  7205 Fiscal Management and Law
กจ  7206 การบริหารทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์การ  3 หน่วยกิต
LN  7206 Human Resource Management and Organization Development
กจ  8900 การศึกษาตามแนวแนะ 3 หน่วยกิต
LN  8900 Directed Study

   3) กฎหมายกบัการบรหิารธรุกิจ (Law and Business Management) สำหรบันกัศกึษาทีเ่ลอืก
สาขาวิชาเอกน้ี จะต้องเลือกศึกษารายวิชาในสาขาวชิาน้ี จำนวน  9  หน่วยกิต

กจ  7300 การระงับข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการ  3 หน่วยกิต
LN  7300 Settlement of Disputes and Arbitration
กจ  7301 การจัดการทรัพย์สินทางปัญญากับกฎหมาย  3 หน่วยกิต
LN  7301 Intellectual Property Management and Law
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กจ  7302 การประกันภัยและการบริหารความเส่ียงกับกฎหมาย 3 หน่วยกิต
LN  7302 Insurance and Risk Management and Law
กจ  7303 การจัดการการตลาดกับกฎหมาย  3 หน่วยกิต
LN  7303 Marketing Management and Law
กจ  7304 การจัดการการเงินกับกฎหมาย  3 หน่วยกิต
LN  7304 Financial Management and Law
กจ  7305 การบัญชีกับกฎหมาย  3 หน่วยกิต
LN  7305 Accounting and Law
กจ  7306 ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับภาษีอากรธุรกิจ 3 หน่วยกิต
LN  7306 Introduction to Business Taxation
กจ  7206 การบริหารทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์การ  3 หน่วยกิต
LN  7206 Human Resource Management and Organization Development
กจ  8900 การศึกษาตามแนวแนะ 3 หน่วยกิต
LN  8900 Directed Study

ฉ. หมวดวชิาการคน้ควา้อสิระ (แผน ข)
กจ  9000 การค้นคว้าอิสระ 3 หน่วยกิต
LN  9000 Independent Study

ช. วิทยานพินธ ์(แผน ก2)
กจ  9004 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
LN  9004 Thesis

ญ. การสอบประมวลความรู ้ (โดยสอบขอ้เขียน)
Comprehensive Examination

13.4  คำอธิบายรายวชิา
วิชาเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
กจ  4000 ภาษาอังกฤษสำหรบัการศึกษากฎหมาย           ไม่นบัหนว่ยกติ
LN  4000 English for Legal Studies

ศึกษาการใช้ภาษาอังกฤษท่ีเก่ียวข้องกับกฎหมายคำศัพท์เฉพาะท่ีปรากฏอยู่ในเอกสารทางกฎหมาย
อาทิ สัญญา ข้อตกลง พันธะผูกพันทางกฎหมาย สำหรับผู้ท่ีไม่มีความเช่ียวชาญทางด้านกฎหมาย
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หมวดวชิาเสรมิพ้ืนฐาน
สพ  4000 พ้ืนฐานสำหรบับัณฑิตศึกษา 3 หนว่ยกิต
 ND  4000 Foundation for Graduate Studies

แนะนำการเมืองและการปกครองไทย เศรษฐกิจไทย ธุรกิจไทย สังคมไทย จริยธรรมของนักบริหาร
จรยิธรรมทางวชิาการ การพฒันาบคุลกิภาพ สุขภาพกาย สุขภาพจติ รัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย
ภาษาไทยเพือ่การส่ือสาร การเขียนรายงานทางวชิาการ และเศรษฐกจิพอเพียงกับการพัฒนา

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

สร้างเสริมความรู้พ้ืนฐานด้านไวยากรณท่ี์จำเป็นสำหรับการพัฒนาทักษะการอ่าน เช่น การศึกษา
ประเภทของประโยค การหาแกนหลักและส่วนขยายของประโยคเพือ่นำไปสู่การเรียนรู้และพัฒนาทักษะ
การอ่านงานเขียนทางวิชาการ เช่น ตำรา บทความวิชาการ โดยเน้นการพัฒนาทักษะการอ่านเพ่ือจับใจความ
สำคญั เพือ่หาขอ้สรปุ การตคีวามประโยค การเดาความหมายของคำศพัทจ์ากบรบิท การอา่นแบบขา้ม
เพื่อหาข้อมูลเฉพาะการหาความสัมพันธ์ของประโยคและย่อหน้าในงานเขียนและการอ่านเชิงวิเคราะห์

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

ฝึกทักษะและกลยุทธการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการที่นักศึกษาได้ศึกษามาก่อนแล้วในวิชา
ภส.4001 การพัฒนาทกัษะการอา่นภาษาองักฤษสำหรบับัณฑิตศึกษา เพ่ิมเติม ท้ังน้ีนักศึกษาจะไดรั้บการ
ฝึกฝนในลักษณะเฉพาะบคุคลมากข้ึน

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

ฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเพิ่มเติมและซ่อมเสริมทักษะดังกล่าวสำหรับ
นักศึกษาที่ยังบกพร่องในการเรียนวิชา ภส. 4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ หรือ
ภส.4003 การพฒันาทกัษะภาษาองักฤษแบบบรูณาการขัน้สงู เพ่ือปรับปรงุความสามารถในการใชภ้าษา
อังกฤษเพ่ือการส่ือสาร ด้วยการสอนและฝึกในลักษณะเฉพาะบคุคล
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หมวดวชิาพืน้ฐาน
กจ  5001 ความรู้พ้ืนฐานเกีย่วกับกฎหมายและกระบวนการยติุธรรม 3 หนว่ยกิต
LN  5001 Fundamental of Law and Judiciary Process

ความหมายและความเป็นมาของกฎหมาย ประเภทและหมวดหมู่ของกฎหมายบ่อเกิดของกฎหมาย
ลำดับช้ันของกฎหมาย การบญัญัติ การบงัคับใช้กฎหมาย การยกเลกิกฎหมาย และนติิวิธีในทางกฎหมาย
รวมท้ังหลักการดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีของศาลต่าง ๆ

กจ  5002 หลักนิติธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 3 หนว่ยกิต
LN  5002 Legal Principles, Ethics and Good Governance

ความหมายและสาระสำคญัของหลักนิติธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล หลักพ้ืนฐานว่าด้วยการ
ขัดกันแห่งผลประโยชน ์(Conflict of Interest) ศึกษาพืน้ฐานและขอบเขตของการใชอ้ำนาจรฐั ระบบการ
ควบคุมตรวจสอบการใชอ้ำนาจรัฐ หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี หลักจริยธรรม ศึกษาลักษณะของ
องค์กรในทางวิชาชีพ หลักการในการประกอบวชิาชีพ การควบคุมการประกอบวชิาชีพ หลักธรรมาภิบาล
ศึกษาหลักการในการประกอบกิจการท่ีดีของภาคเอกชนท่ีมีระบบตรวจสอบการประกอบกจิการและความ
รับผิดชอบต่อสังคม

หมวดวิชาหลัก
กจ  6001 หลักกฎหมายแพ่งและกระบวนการยติุธรรมทางแพ่ง 3 หนว่ยกิต
LN  6001 Principles of Civil Law and Civil Justice

แนวคิด ทฤษฎี พัฒนาการของกฎหมายแพ่ง รากฐานของกฎหมายแพ่งหลักการพื้นฐานของ
กฎหมายแพ่ง การแบ่งเน้ือหาของกฎหมายแพ่งและนิติวิธีในทางกฎหมายแพ่ง หลักความสุจริต หลักความ
ศักดิส์ทิธิแ์หง่เจตนา ตลอดจนหลกัเสรภีาพในทรพัย์สนิ หลักกรรมสทิธิ ์อิทธพิลของหลกักฎหมายแพง่
ต่อกฎหมายอืน่ รวมท้ังความรบัผิดทางแพง่ กระบวนการยติุธรรมทางแพง่ และหลักการดำเนนิกระบวน
พิจารณาทางแพง่ในศาลยุติธรรม

กจ  6002 หลักกฎหมายอาญาและกระบวนการยติุธรรมทางอาญา 3 หนว่ยกิต
LN  6002 Principles of Criminal Law and Criminal Justice

แนวคิด ทฤษฎี พัฒนาการของกฎหมายอาญา ทฤษฎีและแนวคิดในการกำหนดความผดิทางอาญา
ลักษณะของกฎหมายอาญา การตีความกฎหมายอาญา ประเภทของความผิดอาญา โครงสร้างความผิด
อาญาและแนวคิดในการลงโทษ ประเภทของโทษทางอาญา รวมทั้งกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
การดำเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและหลกัวิธีพิจารณาในคดีอาญา
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กจ  6003 หลักกฎหมายมหาชน 3 หนว่ยกิต
LN  6003 Principles of Public Law

แนวคิด ทฤษฎี พัฒนาการของกฎหมายมหาชน การแบ่งประเภทกฎหมายมหาชน หลักการ
พื้นฐานของกฎหมายมหาชน โดยเฉพาะกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครอง ทฤษฎีว่าด้วยรัฐ
หลักการแบ่งแยกอำนาจ การจัดรูปรัฐบาลแบบต่าง ๆ การใช้อำนาจรัฐและการควบคุมการใช้อำนาจ
หลักการพืน้ฐานของการกระทำทางปกครอง การควบคมุฝา่ยปกครอง รวมทัง้หลกัการดำเนนิกระบวน
พิจารณาในศาลรัฐธรรมนูญและศาลปกครอง

กจ  6004 กฎหมายเกีย่วกับจดัองคก์ร การจดัการและความรบัผิด 3 หนว่ยกิต
LN  6004 Law Relating to Organization, Management and Liability

ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับกฎหมายในการจัดองค์กรภาครัฐและองค์กรธุรกิจ หลักการในการ
ดำเนินการขององค์กรภาครัฐและองค์กรธุรกิจ อำนาจหน้าที่และสถานะของผู้กระทำการในนาม
องค์กรความมีผลผูกพันต่อบุคคลภายนอก และความรับผิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือความรับผิดของ
กรรมการและผู้บริหารขององค์กรธุรกิจ

กจ  6005 กฎหมายกับการพัฒนา 3 หนว่ยกิต
LN  6005 Law and Development

ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับบทบาทหน้าท่ีของกฎหมายในสงัคม การพัฒนาสังคมกับปัญหา
ทางกฎหมาย กฎหมายกับการแก้ไขปัญหาทางสังคมและเศรษฐกิจ กฎหมายกับการบริหารจัดการ วิเคราะห์
กฎหมายในฐานะทีก่ฎหมายเป็นเคร่ืองมือของการพัฒนาประเทศ โดยศึกษาปัญหากฎหมายกับการพัฒนา
ในมติขิองกฎหมายกบัการเมอืง(สถาบนัการเมอืง) มติใินทางบรหิาร มติใินทางเศรษฐกจิและมติใินทาง
สังคม ทั้งนี้ โดยพิจารณาประกอบกับสภาพความเปลี่ยนแปลงของสังคมภายใต้ยุคโลกาภิวัตน์ รวมทั้ง
ความจำเปน็ในการปฏรูิปกฎหมายเพือ่ใหท้นัสมยัและสอดคลอ้งกบัสภาพความเปลีย่นแปลงของสงัคม

กจ  6006 ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย 3 หนว่ยกิต
LN  6006 Legal Research Methodology

ศึกษาหลักและวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์ แนวทางในการศึกษาวิจัย การทำวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์
ทางนติศิาสตร ์โดยศกึษาแหลง่ขอ้มลู และแนวทางในการคน้หาประเดน็ทางกฎหมายทีจ่ะศกึษาคน้ควา้
สมมตฐิานการวจิยั แนวความคดิ ทฤษฎทีีจ่ะใชใ้นการศกึษา รวมทัง้วธิกีารนำเสนอผลงานทางวชิาการ
อันได้แก่ ศึกษาการต้ังประเด็นคำถามทางวิชาการ แนวทางในการจัดลำดับความคิด วิธีการนำเสนอ การทำ
เค้าโครง การเขียนสรุปเชิงพรรณนาและเชิงวิเคราะห์ ตลอดจนรูปแบบการอ้างอิงหลักฐานที่ใช้ในการ
ศึกษาค้นคว้า โดยมุ่งเน้นให้ผู้ศึกษาได้ฝึกทักษะในการศึกษาค้นคว้า และการนำเสนองานทางวิชาการ
ในประเดน็ท่ีนักศึกษาสนใจจนสามารถพฒันางานเปน็วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ได้
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หมวดวชิาเอก
สาขาวชิากฎหมายสำหรบันักบริหาร (Law for Executives )
กจ  7100 หลักกฎหมายการคลงั 3 หนว่ยกิต
LN  7100 Principles of Public Finance Law

ศึกษาทฤษฎีการคลังมหาชน หลักการทั่วไปเกี่ยวกับการงบประมาณ การภาษีอากร และหนี้-
สาธารณะ ทฤษฎเีกีย่วกบันโยบายการเงนิการคลงัของรฐั การใชม้าตรการทางการเงนิ การคลงั และการ
ภาษีอากรในการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจการคลังและการเงินของรัฐ ตลอดทั้งแนวความคิดเกี่ยวกับ
อำนาจของรัฐสภา และรัฐบาลในการควบคมุทางการเงนิและการคลังของรัฐ

กจ  7101 กฎหมายเก่ียวกับการบริการสาธารณะ 3 หนว่ยกิต
LN  7101 Public Services Law

ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับบทบาทของรัฐและกลไกในการเข้าแทรกแซงทาง
เศรษฐกจิ ทฤษฎบีรกิารสาธารณะ ความเปน็มาและความหมายของรฐัวสิาหกจิ ประเภทของการบรกิาร
สาธารณะ องค์กรและวิธีการในการจัดทำบริการสาธารณะแต่ละประเภท สถานะทางกฎหมายขององคก์ร
ดังกล่าว รวมท้ังปัญหาและข้อจำกัดของการจัดทำบริการสาธารณะในประเทศไทย

กจ  7102 การมีส่วนร่วมของประชาชนกับกระบวนการตดัสินใจภาครัฐ 3 หนว่ยกิต
LN  7102 People Participation and Public Decision Making Process

ศึกษาข้อความคิด หลักการพ้ืนฐานเกีย่วกับการบริหารราชการตามแนวคดิประชาธิปไตย สาเหตุ
และความเปลีย่นแปลงของกระบวนการตดัสนิใจภาครฐัในปจัจบุนั ขอ้ความคดิและหลกัการการมสีว่น
ร่วมของประชาชนในกระบวนการตดัสินใจภาครัฐ รูปแบบ วิธีการและผลในทางกฎหมายของการมส่ีวน
ร่วมของประชาชน รวมท้ังศึกษาปัญหากระบวนการตัดสินใจการมีส่วนร่วมของประชาชนในประเทศไทย

กจ  7103 กฎหมายวา่ดว้ยสทิธิมนุษยชน 3 หนว่ยกิต
LN  7103 Human Rights Law

ศกึษาประวตั ิปรชัญา ทฤษฎ ีและแนวความคดิเกีย่วกบัสทิธมินษุยชน ปญัหาและอปุสรรคใน
ทางปฏิบัติ บทบาทและแนวทางขององค์การระหว่างประเทศ องค์กรของรัฐและองค์กรของเอกชน
ในการส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชน วิเคราะห์เปรียบเทียบกฎหมาย ระเบียบและแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวข้อง
กับกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยเปรยีบเทียบกับมาตรฐานสากล เพ่ือให้การคุ้มครองและปกป้อง
สิทธิมนุษยชนในดา้นต่าง ๆ
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กจ  7104 กฎหมายคุม้ครองผู้บริโภค  3 หนว่ยกิต
LN  7104 Consumer Protection Law

ศึกษาประวัติ ปรัชญา ทฤษฎี และแนวความคิดเก่ียวกับกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค มาตรการต่างๆ
ทางกฎหมายเพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภค การแก้ไขหรือเยียวยาความเสียหายอันเกิดแก่ผู้บริโภค และวิธีพิจารณา
คดีผู้บริโภค กรณีศึกษาคดีต่างๆ ที่เกิดขึ้นและปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครอง
ผู้บริโภคของประเทศไทยกบัต่างประเทศ รวมท้ังศึกษาปัญหาต่างๆ อันเก่ียวกับการคุ้มครองผู้บริโภค

สาขาวชิากฎหมายกบัการจดัการภาครฐั (Law and Public Administration)
กจ  7200 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมกับกฎหมาย 3 หนว่ยกิต
LN  7200 Natural Resources and Environmental Management and Law

ศึกษาหลักทฤษฎี  แนวคิดเก่ียวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ประวัติ ปรัชญา
ทฤษฎี และแนวความคิดเกี่ยวกับกฎหมายการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดลอ้ม กรณศีกึษาคดตีา่ง ๆ ทีเ่กดิขึน้ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ และปญัหาตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วกบั
การบังคับใช้กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม การระงับข้อพิพาททางส่ิงแวดล้อม วิธีพิจารณา
คดีสิ่งแวดล้อมและศาลซึ่งพิจารณาคดีสิ่งแวดล้อม รวมทั้งแนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมท่ีมีประสิทธิภาพและย่ังยืน

กจ  7201 หลักการผังเมืองและการกอ่สร้างกับกฎหมาย 3 หนว่ยกิต
LN  7201 Urban Planning and Construction and Law

ศึกษาหลักทฤษฎ ีแนวคิดท่ีเก่ียวกับผังเมือง ประวัติ ปรัชญา และแนวความคดิของหลักกฎหมาย
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัผงัเมอืงและการกอ่สรา้ง กฎหมายควบคมุการใชป้ระโยชนข์องทีด่นิ กรณศีกึษาคดตีา่ง ๆ
ท่ีเกิดข้ึนท้ังในประเทศและต่างประเทศ และปัญหาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกับการบังคับใช้กฎหมาย รวมท้ังแนวทาง
ในการระงบัข้อพิพาทในเรือ่งท่ีเก่ียวข้อง

กจ  7202 ทฤษฎีแรงงานและความมัน่คงทางสงัคมกับกฎหมาย 3 หนว่ยกิต
LN  7202 Labor Theory and Social Security and Law

ศึกษาหลักทฤษฎี  แนวคิดเกี่ยวกับแรงงานและความมั่นคงทางสังคม พัฒนาการของกฎหมาย
แรงงาน  กฎหมายประกนัสงัคม  กฎหมายเกีย่วกับความมัน่คงทางสงัคม ข้อความคดิของหลกักฎหมาย
แรงงานระหว่างประเทศ หลักกฎหมายประกันสังคมและสวัสดิการทางสังคม ระบบกฎหมายแรงงาน
และระบบประกันสังคมในประเทศไทย กระบวนการพิจารณาข้อพิพาทแรงงาน การฟ้องคดีแรงงาน
กฎหมายแรงงานสมัพันธ์ และกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
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กจ  7203 การจัดการและการพฒันาองค์การภาครัฐกับกฎหมาย 3 หนว่ยกิต
LN  7203 Management and Development of Public Sector and Law

ศึกษาถึงปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีการจัดการภาครัฐ การจัดกิจการสาธารณะการพัฒนาระบบ
บริหารภาครัฐ แนวคิดทางด้านการจัดการภาครัฐร่วมสมัย ประเด็นการเสริมสร้างจริยธรรม คุณธรรม
และธรรมาภิบาลกับการจัดการภาครัฐ การพัฒนาองค์การภาครัฐสมัยใหม่ การพัฒนาระบบมาตรฐาน
ภาครัฐ การจัดการเพ่ือการพัฒนา การจัดการการเปลีย่นแปลงและนวตักรรม และหลักกฎหมายทีเ่ก่ียวกับ
การจัดการภาครัฐและการบริการสาธารณะ

กจ  7204 การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะและการบรหิารโครงการ 3 หนว่ยกิต
LN  7204 Public Policy Analysis and Project Management

ศึกษาแนวคิดพ้ืนฐานและแนวทางในการวเิคราะห์นโยบายสาธารณะ การวางแผนและการจดัการ
ศึกษาตัวแบบสำหรับการวิเคราะห์สถานการณ์ เทคนิคในการวางแผนและการจัดการ การวิเคราะห์ทางเลือก
ตลอดจนผลกระทบของทางเลือกต่าง ๆ และกรอบแนวคิดทางกฎหมายเกี่ยวกับการกำหนดนโยบาย
การวางแผนในระดบัตา่ง ๆ  ของไทย การนำนโยบายไปสูก่ารปฏบิติั และการบรหิารโครงการสาธารณะ

กจ  7205 การบริหารการคลงักับกฎหมาย 3 หนว่ยกิต
LN  7205 Fiscal Management and Law

ศึกษาแนวความคิดและการปฏิบัติที่เกี่ยวกับการบริหารระบบการคลังของประเทศ และหลัก
กฎหมายการคลังและวินัยการคลัง โดยเน้นการศึกษารายรับ รายจ่ายของรัฐบาล ตลอดจนผลกระทบ
ของภาษีอากร หน้ีสาธารณะและรายจา่ยสาธารณะ การดำเนินนโยบายการคลังเพ่ือการพัฒนาประเทศ เช่น
การกระจายรายได้ และเสถียรภาพทางเศรษฐกิจทั้งภายในและระหว่างประเทศตลอดจนศึกษาบทบาท
ของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อให้เห็นที่มาและความสัมพันธ์ของทุกภาคส่วนในระบบเศรษฐกิจ
อันเชื่อมโยงกับนโยบายการคลังและนโยบายการเงิน ซึ่งจะทำให้เห็นภาพรวมของบทบาทและความ
สำคัญของการบริหารการคลังสาธารณะ

กจ  7206 การบริหารทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์การ 3 หนว่ยกิต
LN  7206 Human Resource Management and  Organization Development

ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดและหลักการในการบริหารคน ทฤษฎีทุนมนุษย์ ซึ่งมองจากการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ การบูรณาการระหว่างกลยุทธ์ขององค์การและกลยุทธ์ของคนเข้าด้วยกัน
โดยผา่นทางภารกจิหลกัของการบรหิารคน และศกึษากระบวนการในการเพิม่ประสทิธภิาพการทำงาน
ให้เหมาะสม โดยประยุกต์ใช้แนวความรู้ด้านพฤติกรรมศาสตร์ ซึ่งทำให้ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจ
ในการบรหิารพฤตกิรรมการทำงานในองคก์รใหพ้ร้อมรบัการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ ทัง้นีก้ลไกทีส่ำคญั
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คือการพัฒนาความไดเ้ปรียบในการแขง่ขันด้วยทุนมนุษย์ ซ่ึงประกอบด้วยการสรรหาคัดเลือก การพัฒนา
ทักษะความรู้ความสามารถ การเสริมแรงจูงใจให้มีพฤติกรรมเชิงบวก และการธำรงรักษาบุคลากรผู้มีความ
สามารถใหอ้ยู่กับองค์กรในระยะยาว รวมท้ังการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล
และหลักกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง

สาขาวิชากฎหมายกบัการบริหารธุรกิจ (Law and Business Management )
กจ  7300 การระงับข้อพิพาทและอนุญาโตตลุาการ 3 หนว่ยกิต
LN  7300 Settlement of Disputes and Arbitration

ศึกษาประวัติ ปรัชญา ทฤษฎี และแนวความคิดเก่ียวกับการระงับข้อพิพาททางเลือกในลักษณะต่างๆ
ได้แก่ การเจรจาตอ่รอง การไกลเ่กล่ียข้อพิพาท การประนปีระนอมความและอนญุาโตตุลาการ โดยศึกษา
ระบบกฎหมายไทยเปรยีบเทียบกฎหมายต่างประเทศ และวิเคราะห์ปัญหาในเร่ืองท่ีเก่ียวข้อง

กจ  7301 การจัดการทรัพย์สินทางปัญญากับกฎหมาย 3 หนว่ยกิต
LN  7301 Intellectual Property Management and Law

ศึกษาแนวความคิด  ทฤษฎี  เก่ียวกับการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา  แนวความคิด  ทฤษฎีเก่ียวกับ
คุม้ครองทรัพย์สินทางปัญญา และลักษณะของทรัพย์สินทางปัญญาท่ีสำคัญ ศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมาย
ทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศต่าง ๆ ความตกลงสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับกฎหมาย
ทรัพย์สินทางปัญญา และกรณีศึกษาต่าง ๆเกี่ยวกับการกระทำความผิดกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
ในประเทศและระหวา่งประเทศ รวมท้ังกฎหมายอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวข้อง

กจ  7302 การประกันภัยและการบริหารความเสีย่งกับกฎหมาย 3 หนว่ยกิต
LN  7302 Insurance and Risk Management and Law

ศึกษาข้อความคิดหลักเกณฑ์พ้ืนฐานเก่ียวกับการบริหารและการควบคุมความเส่ียงอันเป็นความเสีย
หายในหลายลักษณะที่อาจเกิดขึ้นในการดำเนินธุรกิจของวิสาหกิจเอกชน อันได้แก่ การประกันภัย
ทรัพย์สิน การประกันภัยความรับผิดอันเกิดจากผลิตภัณฑ์ของกิจการ การประกันภัยความรับผิดอันเกิดจาก
การประกอบการ รวมตลอดถึงการประกนัภัยในรูปแบบอ่ืน ๆ  ท่ีสำคัญ เช่น การประกันภัยในความรับผิด
ของผู้บริหารกิจการ การประกันภัยในความรับผิดของผู้ประกอบวิชาชีพต่าง ๆ การประกันภัยพืชผล
ทางการเกษตร การประกนัชวิีต การประกนัสขุภาพและอบุตัเิหต ุเปน็ตน้ นอกจากนียั้งศกึษาการบรหิาร
ความเสี่ยงต่อความเสียหายในตลาดการเงินที่อาจเกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศอัตราดอกเบ้ีย ราคาหลักทรัพย์ การบริหารกองทุน ดัชนีมูลค่าการซ้ือขายหลักทรัพย์ การบริหาร
กองทุน ตลอดจนความผันผวนของสินค้าท่ีสำคัญในตลาดซ้ือขายสินค้าล่วงหน้า
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กจ  7303 การจัดการการตลาดกบักฎหมาย 3 หนว่ยกิต
LN  7303 Marketing Management and Law

ศึกษาแนวคดิทางการตลาดและการจดัการการตลาด การวางแผนการตลาด การวิเคราะหส์ภาวะ
แวดล้อมทางการตลาดและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงความแข็งแกร่งทางธุรกิจ กลยุทธ์ทาง
การตลาด การแบ่งส่วนตลาด การกำหนดกลุ่มเป้าหมายและการควบคุมการดำเนินงานทางการตลาด
ประเด็นทางกฎหมายที่มีความสำคัญ เช่น การทำสัญญาและนิติกรรมทางกฎหมายที่เกี่ยวกับผู้บริโภค
กฎหมายที่เกี่ยวกับการโฆษณา กฎหมายแข่งขันทางการค้า ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ
และสภาวะแวดล้อมทางกฎหมายท่ีจะติดตามมา

กจ  7304 การจัดการการเงนิกับกฎหมาย 3 หนว่ยกิต
LN  7304 Financial Management and Law

การพัฒนากรอบแนวความคิดในการวิเคราะห์และการจัดการการเงิน การบริหารเงินทุนและ
ทรัพย์สินระยะยาวของบริษัท การจัดหาเงินทุนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โครงสร้างเงินทุน รวมถึง
นโยบายการปนัผลและตน้ทนุของเงนิทนุ ประเดน็ทางกฎหมายทีม่คีวามสำคญั เชน่ การทำสญัญา และ
นติกิรรมทางกฏหมายทีเ่กีย่วกบัตลาดการเงนิทัง้ตลาดเงนิและตลาดทนุ กฎหมายหลกัทรพัย์ และตลาด
หลักทรัพย์ กฎหมายตราสารอนพัุนธ์ุ เป็นต้น ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ และสภาวะแวดล้อม
ทางกฎหมายท่ีจะติดตามมา

กจ  7305 การบัญชีกับกฎหมาย 3 หนว่ยกิต
LN  7305 Accounting and Law

ศึกษาแนวคิดและข้อสมมตขั้นมูลฐานทางการบัญชี มาตรฐานการบัญชีและหลักการบัญชีที่
รับรองโดยทั่วไปเพื่อเป็นพื้นฐานในการทำความเข้าใจรายงานทางการเงินที่แสดงผลการบริหารงาน
ของฝา่ยบรหิาร ไดแ้ก ่งบแสดงฐานะทางการเงนิ งบกำไรขาดทนุเบด็เสรจ็  งบแสดงการเปลีย่นแปลง
ในสว่นของเจา้ของ งบกระแสเงนิสด และหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ ซึง่จดัทำขึน้ตามมาตรฐานการ
บัญชีไทย เพ่ือใช้ในการประเมนิผลมางการเงนิ และควบคมุองคก์ร ประเดน็ทางกฎหมายทีมี่ความสำคญั
ได้แก่ กฎหมายบัญชีและกฎหมายมาตรฐานการบญัชีของประเทศไทย  มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ
และมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS)  รวมทั้งแนวทางการตีความมาตรฐาน
การบัญชีและมาตรฐานการรายงานระหว่างประเทศดังกล่าว ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ
และสภาวะแวดล้อมทางกฎหมายท่ีจะติดตามมา
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กจ  7306 ความรู้พ้ืนฐานเกีย่วกับภาษอีากรธุรกิจ 3 หนว่ยกิต
LN  7306 Introduction to Business Taxation

ศึกษาสภาพธุรกิจในยุคปัจจุบัน การก่อตัวของธุรกิจภายในประเทศและระหว่างประเทศ จริยธรรม
และความรับผิดชอบทางธุรกิจ รูปแบบองค์กรธุรกิจขนาดและแบบต่าง ๆ ตลอดจนแฟรนไชส์
ศึกษาการดำเนินธุรกิจ การบริหารและการจัดองค์กรธุรกิจ ท้ังในด้านการผลิตและการให้บริการ การจัดการ
ทรัพยากรบุคคล และการตลาด ศึกษาเคร่ืองมือทางธุรกิจท่ีสำคัญได้แก่ข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสารสนเทศ
สิทธิส่วนบุคคลและความปลอดภยั การบัญชี โดยเฉพาะวิธีการทางบัญชีท่ียอมรับกันท่ัวไปและมาตรฐาน
การบัญชีท่ีสำคัญ งบการเงิน และการวิเคราะห์ทางการเงิน การบริหารการเงิน ตลาดหลักทรัพย์ ศึกษาปัจจัย
แวดล้อมธุรกิจท่ีสำคัญท้ังด้านกฎระเบียบของรัฐโดยเฉพาะความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับภาษีอากรประเภทต่างๆ
ท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจ และด้านการจัดการความเส่ียงและการประกันภัยธุรกิจ

กจ  8900 การศึกษาตามแนวแนะ 3 หนว่ยกิต
LN  8900 Directed Studies

นักศึกษาอาจขอศึกษาเพ่ิมเติมในหัวข้อท่ีเก่ียวข้องกับความสนใจของตนในประเดน็ทางกฎหมาย
ท่ีมีความสำคญัตอ่การจดัการภาครฐั เช่น ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการการบรหิารนโยบายภาษอีากร
การจดัการทอ้งถิน่ การบรหิารงานยตุธิรรมทางอาญา เปน็ตน้ และประเดน็ทางกฎหมายทีม่คีวามสำคญั
ต่อการดำเนินธุรกิจ เช่น การวางแผนภาษีอากร วานิชธนกิจ การจัดการธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
การทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

กจ  9000 วิชาการคน้ควา้อสิระ 3 หนว่ยกิต
LN  9000 Independent Study

นักศึกษาเลือกหัวข้อท่ีจะศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองโดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
วิชาและนักศึกษาต้องทำบทนิพนธ์

กจ  9004 วิทยานพินธ์ 12 หนว่ยกิต
LN  9004 Thesis

นักศึกษาต้องทำการคน้คว้าวิจัยในหัวข้อท่ีนักศึกษาสนใจภายใตค้ำปรึกษาของอาจารยท่ี์ปรึกษา
อย่างใกลชิ้ด อาจรวมถงึการศกึษารายวชิาภาคทฤษฎตีามทีอ่าจารยท์ีป่รกึษาเหน็สมควร ทัง้นี ้นกัศกึษา
จะต้องมีการนำเสนอหัวข้อ รายงานความกา้วหน้า และสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
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หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบณัฑติ
สาขาวิชาการจัดการการท่องเท่ียวแบบบูรณาการ

หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2554

1. ช่ือหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเท่ียวแบบบูรณาการ
Master of Arts Program in Integrated Tourism Management

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการการท่องเท่ียวแบบบูรณาการ)
Master of Arts (Integrated Tourism Management)
ศศ.ม. (การจัดการการท่องเท่ียวแบบบูรณาการ)
M.A. (Integrated Tourism Management)

3. วิชาเอกหรือความเช่ียวชาญเฉพาะหลกัสูตร
ไม่มี

4. จำนวนหนว่ยกิตทีเ่รียนตลอดหลกัสตูร
36   หน่วยกิต

5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ  หลักสูตรปริญญาโท ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
5.2  ภาษาท่ีใช้   ภาษาไทยและภาษาองักฤษ
5.3 การรบัเขา้ศกึษา รับเฉพาะนกัศกึษาไทยหากนกัศกึษาตา่งชาตมิคีวามรูภ้าษาไทยกส็ามารถ

สมัครเข้าศึกษาได้
5.4 ความร่วมมือกับสถาบนัอ่ืน เปน็หลักสตูรเฉพาะของสถาบนัทีจั่ดการเรยีนการสอนโดยตรง

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
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สภาสถาบนับัณฑิตพัฒนบรหิารศาสตร ์ อนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรในการประชมุ  คร้ังท่ี 2/2554
(พิเศษ) เมือ่วันที ่ 28 กุมภาพนัธ ์2554

7. ความพร้อมในการเผยแพรห่ลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน
ปีการศึกษา  2554

8. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดห้ลังจบการศึกษา
1)นักบริหารท่ีปฏิบัติงานเก่ียวกับการท่องเท่ียวในภาครัฐและภาคเอกชน
2)ครู อาจารย์ นักวิชาการด้านการท่องเท่ียวหรือสังคมศาสตร์
3)บุคลากรในหน่วยงานราชการหรือสถานประกอบการทีมี่การใช้ความรู้ด้านการท่องเท่ียว
4)อาชีพอิสระอ่ืนๆ

9. รายวิชาที่เปิดสอนโดยสำนักงานอธิการบดี และคณะภาษาและการสื่อสาร ได้แก่ รายวิชา ในหมวด
วิชาเสรมิพืน้ฐาน 5 วิชา ดงันี้

สพ 4000 พ้ืนฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา 3 หน่วยกิต
ND 4000 Foundation for Graduate Studies
ภส 4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา 3 หน่วยกิต
LC 4001 Reading Skills Development in English for Graduate Studies
ภส 4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ 3 หน่วยกิต
LC 4002 Integrated English Language Skills Development
ภส 4011 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา     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

10. ปรัชญาและ/หรือวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
10.1 ปรัชญาของหลักสูตร

มุง่ผลิตบัณฑิตให้เป็นนักวิเคราะห์นโยบาย นักวางแผนและนักจัดการด้านการท่องเท่ียว
ในระดับภูมิภาค ระดับชาติและท้องถิ่นที่มีความรู้ความเข้าใจด้านการวิเคราะห์นโยบาย การวางแผน
และการจัดการการท่องเท่ียวแบบบูรณาการ สามารถใช้องค์ความรู้ด้านการวิเคราะห์นโยบาย การวางแผน
และการจัดการการท่องเท่ียวในการกำหนดนโยบาย วางแผนและจัดการการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน มีคุณธรรม
ถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือประโยชน์ของภูมิภาค ประเทศชาติและสังคม
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10.2 วัตถปุระสงค์
10.2.1 ผลิตบุคลากรให้มีทักษะในการวิเคราะห์นโยบาย วางแผนและจัดการการท่องเท่ียว

แบบบูรณาการ โดยมีภาวะผู้นำด้านการพัฒนาการทอ่งเท่ียวและปฏิบัติงานด้านการท่องเท่ียวท้ังในระดับ
ภูมิภาค ประเทศและทอ้งถ่ินสู่ความย่ังยืน

10.2.2 สร้างบัณฑิตระดับปริญญาโทที่มีความรู้และคุณธรรมและมีประสบการณ์การ
ทำงานในดา้นการวเิคราะหน์โยบาย วางแผนและจดัการการทอ่งเทีย่วเพือ่ตอบสนองความตอ้งการของ
องค์กรต่างๆ ในระดับภูมิภาค ประเทศและทอ้งถ่ิน

10.2.3 สร้างสมรรถนะด้านการศึกษา ค้นคว้าแก่นักศึกษา ให้สามารถเป็นผู้นำทางวิชาการ
ทีส่ามารถพัฒนาและนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ เพ่ือพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว
ของชาต ิท้องถ่ินและหนว่ยงาน

10.2.4 เพ่ิมขีดความสามารถของชาติในการแข่งขันและพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว
ของไทยสู่ระดับสากล

11. ระบบการจัดการศึกษา
เปน็การศกึษาระบบทวภิาค ปกีารศกึษาหนึง่ๆ แบง่ออกเปน็ 2 ภาคการศกึษาปกต ิโดยหนึง่ภาค

ปกตมิรีะยะเวลาการศกึษาไมน่อ้ยกวา่ 15 สปัดาห ์และอาจเปดิการศกึษาภาคฤดรู้อนทีก่ำหนดระยะเวลา
และจำนวนหน่วยกิต เทียบเคียงได้กับภาคการศึกษาภาคปกติ

12.  การดำเนนิการหลกัสตูร
12.1 วัน - เวลาในการดำเนนิการเรยีนการสอน

ภาคการศึกษาท่ี 1 เดือนสิงหาคมถึงเดือนธันวาคม
ภาคการศึกษาท่ี 2 เดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม
ภาคฤดูร้อน เดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม

12.2  คุณสมบติัของผู้เข้าศกึษา
12.2.1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาใดสาขาหนึง่ จากสถาบันการศึกษาของ

รัฐหรือเอกชน ท้ังในและ/หรือต่างประเทศทีส่ำนักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา (สกอ.) รับรองหรือ
มีวิทยฐานะท่ีสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์อนุมัติให้เข้าเป็นนักศึกษาสำหรับประสบการณ์การ
ทำงานให้เป็นไปตามประกาศของสถาบนัฯ

12.2.2 ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสถาบัน โดยการสอบข้อเขียนและ/หรือสัมภาษณ์
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13.  โครงสรา้งหลกัสูตร
13.1 จำนวนหนว่ยกิต

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต
13.2 โครงสร้างหรือองค์ประกอบของหลักสูตร
หมวดวิชา หลักสูตรแผน ก2 หลักสูตรแผน ข

   1. หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน      9 หนว่ยกติ     9 หนว่ยกติ
   2. หมวดวิชาหลัก    18 หนว่ยกิต   18 หน่วยกิต
   3. หมวดวิชาเอก      6 หนว่ยกติ   12 หน่วยกิต
   4. หมวดวิชาเลือก              -     3 หนว่ยกติ
   5. วิชาการค้นคว้าอิสระ              -     3 หนว่ยกติ
   6. วิทยานพินธ์    12 หนว่ยกิต              -
   7. การสอบประมวลความรู้              -               โดยสอบข้อเขียน

รวม     36 หนว่ยกติ  36 หน่วยกิต
13.3 รายวิชา

ก.  วิชาเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
เป็นวิชาท่ีไม่กำหนดหน่วยกิตและไม่นำผลการศึกษามาคำนวณแตม้รวมเฉล่ียท่ีนักศึกษา

ต้องเรียนเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการการท่องเท่ียว
แบบบูรณาการ) โดยใช้เวลาเรียนไม่น้อยกว่า 20 ช่ัวโมง ดังน้ี

ทท 4000 ภาษาอังกฤษสำหรับการศึกษานโยบายการวางแผน ไมน้่อยกว่า 20 ช่ัวโมง
 และการจัดการการท่องเท่ียวแบบบูรณาการ

TH 4000 English for Integrated Tourism Policy, Planning and Management Studies
ข. หมวดวชิาเสรมิพ้ืนฐาน
เป็นวิชาไม่นับหน่วยกิต และไม่นำผลการศึกษามาคำนวณแต้มรวมเฉล่ีย นักศึกษาจะต้อง

เรียนวิชาเสรมิพ้ืนฐาน ในหมวดวชิาเสรมิพ้ืนฐาน ดังน้ี
สพ 4000 พ้ืนฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา 3 หน่วยกิต
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 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับ       3 หนว่ยกติ

  บัณฑิตศึกษา
LC 4011 Remedial Reading Skills Development in English for Graduate Studies
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ภส 4012 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ      3 หนว่ยกติ
LC 4012 Remedial Integrated English Language Skills Development

หมายเหตุ  1. เง่ือนไขในการเรียนวิชาเสริมพ้ืนฐานภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามประกาศของสถาบัน
  2. การยกเวน้ไมต่อ้งเรยีนวชิาใดในหมวดวชิาเสรมิพืน้ฐานใหเ้ปน็ไปตามหลกัเกณฑ์

ท่ีสถาบันกำหนด
ค.หมวดวิชาหลัก
ทท 6001 ปรัชญาและจริยธรรมในการดำเนินการทางการท่องเท่ียวและบริการ 3 หน่วยกิต
TH 6001 Philosophy and Ethics in Tourism and Hospitality Practices
ทท 6002 นโยบายการพัฒนาการท่องเท่ียวแบบบูรณาการภายใต้พลวัตโลก   3 หน่วยกิต
TH 6002 Integrated Tourism Development Policy in Global Dynamics
ทท 6003 นวัตกรรมการวางแผนธรุกิจการท่องเท่ียวและบริการ 3 หน่วยกิต
TH 6003 Innovative Tourism and Hospitality Business Planning
ทท 6004 การจัดการอุตสาหกรรมการทอ่งเท่ียวและบริการเชิงสร้างสรรค์      3 หน่วยกิต
TH 6004 Creative Tourism and Hospitality Industry Management
ทท 6005 ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับการท่องเท่ียวและบริการ 3 หน่วยกิต
TH 6005 Research Methodology for Tourism and Hospitality
ทท 6006 นโยบาย การวางแผนและการจดัการการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน      3 หนว่ยกติ
TH 6006 Sustainable Tourism Policy, Planning and Management
ง.  หมวดวชิาเอก มี 2 สาขา  คือ
     1) สาขานโยบาย การวางแผนและการจดัการการท่องเท่ียวและบริการแบบบรูณาการ

(แผน ก2 กำหนดใหเ้รยีน 6 หนว่ยกติ และแผน ข กำหนดใหเ้รยีน 12 หนว่ยกติ) ดงันี้
ทท 7101 ภูมิปัญญาท้องถ่ินเพ่ือการพัฒนาการทอ่งเท่ียวเชิงสร้างสรรค์      3 หนว่ยกติ
TH 7101 Local Wisdom for Creative Tourism Development
ทท 7102 การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานทางการท่องเท่ียว 3 หน่วยกิต
TH 7102 Tourism Logistics and Value Chain Management
ทท 7103 เศรษฐศาสตร์การท่องเท่ียว 3 หน่วยกิต
TH 7103 Tourism Economics
ทท 7104 การจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมเพ่ือการท่องเท่ียว 3 หน่วยกิต
TH 7104 Cultural Landscape Management for Tourism
     2) สาขาการจัดการธุรกิจการท่องเท่ียวและบริการแบบบูรณาการ (แผน ก2 กำหนดให้

เรียน 6 หนว่ยกติ และแผน ข กำหนดใหเ้รยีน 12 หนว่ยกติ)  ดงันี้
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ทท 7201 ความรับผิดชอบทางสังคมสำหรับการจัดการธุรกิจ 3 หน่วยกิต
  การท่องเท่ียวและบริการ

TH 7201 Corporate Social Responsibility for Tourism and Hospitality
  Business Management

ทท 7202 การพัฒนาทุนมนุษย์สำหรับธุรกิจท่องเท่ียวและบริการ 3 หน่วยกิต
TH 7202 Human Capital Development for Tourism and Hospitality Businesses
ทท 7203 การจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับธุรกิจท่องเท่ียวและบริการ    3 หน่วยกติ
TH 7203 Strategic Management for Tourism and Hospitality Businesses
ทท 7204 การวางแผนทางการเงนิและการลงทนุสำหรับธุรกิจ 3 หน่วยกิต

  การท่องเท่ียวและบริการ
TH 7204 Financial and Investment Planning for Tourism and Hospitality  Businesses
จ. หมวดวชิาเลอืก
ทท 7501 การประเมินความเส่ียงและการจัดการวิกฤติสำหรับธุรกิจ 3 หน่วยกิต

  การท่องเท่ียวและบริการ
TH 7501 Risk Assessment and Crisis Management for Tourism and Hospitality Businesses
ทท 7502 การพัฒนาทรัพยากรท้องถ่ินสู่ธุรกิจการท่องเท่ียวและบริการ     3 หนว่ยกติ

  ระหว่างประเทศ
TH 7502 Local Resource Development for International Tourism and Hospitality Businesses
ทท 7503 ประเด็นกฎหมายธรุกิจและกฎหมายแรงงานทางการทอ่งเท่ียว        3 หน่วยกิต

  ในกลุ่มประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน
TH 7503 Public Service and Labor Law Issues for Tourism Industry in

  ASEAN Economic Community (AEC)
ทท 7504 การจัดการคุณภาพชีวิตการทำงานและพฤตกิรรมองค์กร     3 หนว่ยกติ

 สำหรับธุรกิจการท่องเท่ียวและบริการ
TH 7504 Managing Quality of Work Life and Organizational Behavior for

 Tourism and Hospitality Businesses
ทท 7505 องค์การแห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้สำหรับธุรกิจ    3 หน่วยกติ

  การท่องเท่ียวและบริการ
TH 7505 Learning Organization and Knowledge Management forTourism and

 Hospitality Businesses
ทท 7506 การส่ือสารระหว่างวัฒนธรรมสำหรับการท่องเท่ียว       3 หนว่ยกติ
TH 7506 Intercultural Communications for Tourism
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ทท 8900 การศึกษาตามแนวแนะ   3 หน่วยกิต
TH 8900 Directed Studies
หมายเหต ุวิชาเลอืกอืน่ๆ ไดแ้ก ่วิชาหลกัของสาขาวชิาเอกอืน่ในหลกัสตูรหรอืวิชาใน

ระดับบัณฑิตศึกษาของหลักสูตรอ่ืนท้ังในและนอกศูนย์ศึกษาการจัดการการท่องเท่ียวแบบบูรณาการ ท้ังน้ี
ให้เป็นไปตามคำแนะนำของอาจารยท่ี์ปรึกษา

ฉ. หมวดวชิาการคน้ควา้อสิระ (แผน ข)
ทท 9000 การค้นคว้าอิสระ 3 หน่วยกิต
TH 9000 Independent Study
ช. วิทยานพินธ ์(แผน ก2)
ทท 9004 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
TH 9004 Thesis
ญ. การสอบประมวลความรู้
Comprehensive Examination

13.4 คำอธิบายรายวิชา
วิชาเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
ทท 4000 ภาษาอังกฤษสำหรบัการศึกษานโยบาย การวางแผน ไมน้่อยกว่า 20 ช่ัวโมง

  และการจัดการการท่องเท่ียวแบบบูรณาการ
TH 4000 English for Integrated Tourism Policy, Planning and Management Studies

ศึกษาการใชภ้าษาองักฤษทีเ่กีย่วข้องกบันโยบาย การวางแผนและการจดัการการทอ่งเทีย่วแบบ
บูรณาการ คำศพัท์เฉพาะทีป่รากฏอยูใ่นเอกสารทางการทอ่งเทีย่ว อาท ินโยบาย แผนงานและการจดัการ
สำหรับผู้ท่ีไม่มีความเช่ียวชาญทางด้านการท่องเท่ียว

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

แนะนำการเมืองและการปกครองไทย เศรษฐกิจไทย ธุรกิจไทย สังคมไทย จริยธรรมของนักบริหาร
จรยิธรรมทางวชิาการ การพฒันาบคุลกิภาพ สุขภาพกาย สุขภาพจติ รัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย
ภาษาไทยเพือ่การส่ือสาร 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 การหาแกนหลักและส่วนขยายของประโยคเพือ่นำไปสู่การเรียนรู้และพัฒนาทักษะ
การอ่านงานเขียนทางวิชาการ เช่น ตำรา บทความวิชาการโดยเน้นการพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อจับใจ
ความสำคญัเพือ่หาขอ้สรปุ การตคีวามประโยค การเดาความหมายของคำศพัทจ์ากบรบิท การอา่นแบบ
ข้ามเพื่อหาข้อมูลเฉพาะการหาความสัมพันธ์ของประโยคและย่อหน้าในงานเขียนและการอ่านเชิง
วิเคราะห์

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

เนือ้หาและกจิกรรมเนน้การบรูณาการทกัษะทั้ง 4 ทกัษะ คอื การฟงั การพดู การอา่น และการ
เขียนเชิงวิชาการเบือ้งต้น

ภส 4011 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา 3 หนว่ยกิต
LC 4011 Remedial Reading Skills Development in English for Graduate Studies

ฝึกทักษะและกลยุทธการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการที่นักศึกษาได้ศึกษามาก่อนแล้วในวิชา
ภส.4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษาเพิ่มเติม ทั้งนี้นักศึกษาจะได้รับ
การฝึกฝนในลักษณะเฉพาะบคุคลมากข้ึน

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

ฝึกทักษะการฟัง การพูดการอ่านและการเขียนเพิ่มเติมและซ่อมเสริมทักษะดังกล่าวสำหรับ
นักศึกษาท่ียังบกพร่องในการเรียนวิชา ภส. 4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการหรือ ภส.4003
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการขั ้นสูง เพื ่อปรับปรุงความสามารถในการใช้ภาษา
อังกฤษเพ่ือการส่ือสาร ด้วยการสอนและฝึกในลักษณะเฉพาะบคุคล

หมวดวิชาหลัก
ทท 6001 ปรัชญาและจริยธรรมในการดำเนนิการทางการท่องเท่ียวและบริการ 3 หนว่ยกิต
TH 6001 Philosophy and Ethics in Tourism and Hospitality Practices

ศึกษา วิเคราะห์หลักปรัชญา โดยเน้นการวิเคราะห์ปัจจัยผลัก ปัจจัยดึง สาเหตุและผลกระทบ
การคาดการณ์การนำหลักปรัชญามาประยุกต์และปฏิบัติในการดำเนินการทางการท่องเท่ียวและบริการท้ังในอดีต
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ปัจจุบันและอนาคต รวมท้ังวิเคราะห์แนวคิดและผลกระทบดา้นการนำหลกัจริยธรรมมาใช้ในการดำเนนิ
การทางการท่องเท่ียวและบริการสู่ความย่ังยืน ศึกษาจากกรณีศึกษาท้ังในและต่างประเทศ

ทท 6002 นโยบายการพฒันาการท่องเท่ียวแบบบูรณาการภายใตพ้ลวัตโลก 3 หนว่ยกิต
TH 6002 Integrated Tourism Development Policy in Global Dynamics

ศึกษาหลักการ แนวคิด  กระบวนการกำหนดและวิเคราะห์นโยบายรวมทั้งการวางแผนการ
พัฒนาการท่องเที่ยว วิเคราะห์องค์ประกอบด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของโลกและของไทย
ท่ีเก่ียวกับนโยบายและการวางแผนพฒันาการทอ่งเท่ียว การนำนโยบายและแผนการพฒันาการทอ่งเท่ียว
ไปสู่การปฏิบัติเชิงบูรณาการบนฐานการมส่ีวนร่วมภายใต้พลวัตโลก

ทท 6003 นวัตกรรมการวางแผนธรุกิจการท่องเท่ียวและบริการ 3 หนว่ยกิต
TH 6003 Innovative Tourism and Hospitality Business Planning

ศึกษาแนวคิดด้านนวัตกรรม ประเภทของนวัตกรรม กระบวนการการเกิดนวัตกรรมปัจจัยส่งเสริม
ให้เกิดนวัตกรรมในองค์กร การนำนวัตกรรมมาสนับสนุนการวางแผนธุรกิจการท่องเท่ียวและบริการให้มี
ประสิทธิภาพรวมท้ังบทบาทผู้บริหารในการจัดการนวัตกรรมเพ่ือการวางแผนธุรกิจการท่องเท่ียวและบริการ

ทท 6004 การจัดการอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการเชิงสร้างสรรค์ 3 หนว่ยกิต
TH 6004 Creative Tourism and Hospitality Industry Management

ศึกษาแนวคิด รูปแบบและองค์ประกอบของการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ
แนวคดิเชงิสรา้งสรรค ์การยกระดบัอตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่วและบรกิารดว้ยการเพิม่มลูคา่และคณุคา่
การสรา้งความแตกตา่ง บทบาทของผูเ้กีย่วขอ้งในอตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่วและบรกิารในระดบัตา่งๆ
ในการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการเชิงสร้างสรรค์

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 การเขียนรายงานการวจัิย การนำเสนอผลการวจัิยและ
การประเมินผลงานการวิจัย
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ทท 6006 นโยบาย การวางแผนและการจดัการการทอ่งเท่ียวอย่างย่ังยืน   3 หนว่ยกิต
TH 6006 Sustainable Tourism Policy, Planning and Management

ศึกษาแนวคดิและวธีิการกำหนดนโยบายทางการทอ่งเทีย่วโดยประยกุต์แนวคดิการพฒันาอยา่ง
ย่ังยืน การวางแผนและการจดัการการท่องเท่ียวในระดับต่างๆ โดยบูรณาการมิติทางเศรษฐกจิ ส่ิงแวดล้อม
สังคมและวัฒนธรรม บทบาทของภาคท่ีีเก่ียวข้อง เทคนิคการวิเคราะห์นโยบาย หลักการวางแผนกระบวน
การการจดัทำแผนยทุธศาสตรแ์ละโครงการ การนำแผนและโครงการสูก่ารปฏบัิติ การประเมนิผลแผน
และโครงการ การมีส่วนร่วมของชุมชน ศึกษาจากกรณีศึกษาต้นแบบ (Best Practices)

หมวดวชิาเอก มี 2 สาขา
1) สาขานโยบาย การวางแผนและการจดัการการท่องเท่ียวและบริการแบบบูรณาการ
ทท 7101 ภูมิปัญญาท้องถ่ินเพ่ือการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 3 หนว่ยกิต
TH 7101 Local Wisdom for Creative Tourism Development

ศึกษามโนทศัน ์หลักการ ระบบ กลไก กระบวนการการพฒันา การถา่ยทอดและการยกระดบั
ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยเน้นการประยุกต์
ภูมิปัญญาท้องถ่ินบนฐานอัตลักษณ์ให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชน

ทท 7102 การจัดการโลจสิติกส์และห่วงโซ่อุปทานทางการทอ่งเท่ียว 3 หนว่ยกิต
TH 7102 Tourism Logistics and Value Chain Management

ศึกษาทฤษฎ ีแนวคดิ หลักการ ความหมายโลจสิตกิส ์ห่วงโซอุ่ปทาน การจดัการโลจสิตกิสท์าง
การท่องเท่ียวในระดับต่างๆ การขนส่งผู้โดยสาร ระบบโลจิสติกส์การให้บริการการจัดการระบบการคมนาคม
เปรียบเทียบการจัดการโลจิสติกส์ทางการท่องเท่ียวในต่างประเทศและในประเทศไทย

ทท 7103 เศรษฐศาสตรก์ารท่องเท่ียว 3 หนว่ยกิต
TH 7103 Tourism Economics

ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ ท้ังในระดับมหภาคและจุลภาค การวิเคราะห์สถานการณ์
ทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในปัจจุบัน การวิเคราะห์ผลกระทบของนโยบายภาครัฐ
ที่มีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจด้านการท่องเท่ียว รวมท้ังการนำเสนอแนวทางเพือ่ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ
การท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน
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ทท 7104 การจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมเพ่ือการท่องเท่ียว               3 หนว่ยกติ
TH 7104 Cultural Landscape Management for Tourism

ศึกษาวัฒนธรรมไทยและนานาชาติ รูปแบบ หลักการ วิธีการ แนวทาง องค์ประกอบในการ
จัดการทางกายภาพของแหล่งท่องเที่ยว การจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวที่เหมาะสม
การจัดการมลพิษทางสายตา การจัดการสุนทรียะทางการท่องเที่ยว การจัดการสิ่งแวดล้อมที่วางอยู่บน
พ้ืนฐานคต ิความเช่ือ ประเพณี วัฒนธรรมและคา่นิยม

2) สาขาการจัดการธุรกิจการท่องเท่ียวและบริการแบบบูรณาการ
ทท 7201 ความรับผิดชอบทางสังคมสำหรับการจัดการธุรกิจการท่องเท่ียวและบริการ 3 หนว่ยกิต
TH 7201 Corporate Social Responsibility for Tourism and Hospitality Business  Management

ศึกษาแนวทางและหลักการของความรับผิดชอบต่อสังคมในการดำเนนิธุรกิจ
การท่องเท่ียวและบริการ การสร้างกลไกควบคุมการดำเนินงานขององค์กร
การสร้างความรับผิดชอบต่อชุมชนภายใต้แนวปฏิบัติสากลศึกษาจากกรณีศึกษาท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ

ทท 7202 การพัฒนาทุนมนุษย์สำหรับธุรกิจท่องเท่ียวและบริการ 3 หนว่ยกิต
TH 7202 Human Capital Development for Tourism and Hospitality Businesses

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการ แนวทางการพัฒนาทุนมนุษย์ที่เหมาะสม การพัฒนาทุนมนุษย์
เชิงกลยุทธ์ การเตรียมความพร้อมขององค์กรในการพัฒนาทุนมนุษย์ กลยุทธ์การบริหารทุนมนุษย์
กรณีศึกษาการพัฒนาทุนมนุษย์ในธุรกิจท่องเท่ียวและบริการในต่างประเทศและในประเทศไทย

ทท 7203 การจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับธุรกิจท่องเท่ียวและบริการ   3 หนว่ยกิต
TH 7203 Strategic Management for Tourism and Hospitality Businesses

ศึกษาการวางกลยุทธ์การจัดการ การแปลงกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติเพื่อบริหารจัดการธุรกิจการ
ท่องเทีย่วและบรกิารในระดบัตา่งๆ รวมถงึการวเิคราะห ์การเปรยีบเทยีบกลยทุธท์างธรุกจิของคูแ่ขง่ขนั
โดยสังเคราะห์จากกรณีศึกษาด้านธุรกิจการท่องเท่ียวและบริการ

ทท 7204 การวางแผนทางการเงนิและการลงทุน สำหรับธุรกิจการท่องเท่ียวและบริการ 3 หนว่ยกิต
TH 7204 Financial and Investment Planning for Tourism and Hospitality Business

ศึกษากระบวนการและเครือ่งมือพ้ืนฐานทีใ่ช้ในการศกึษาความเปน็ไปไดข้องการลงทนุในดา้น
เทคนคิ เศรษฐศาสตร ์การเงนิและการจดัการ การประมวลและวเิคราะหผ์ลการวจิยัเพือ่นำไปใชใ้นการ
วางแผนการลงทุนสำหรับธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ รวมทั้งวิธีการวิเคราะห์ความเป็นไปได้
และการประเมินความเส่ียงของการลงทุนด้วยเทคนิคต่างๆ
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หมวดวิชาเลือก
ทท 7501 การประเมินความเสีย่งและการจดัการวิกฤติสำหรับธุรกิจการท่องเท่ียวและบริการ 3 หน่วยกิต
TH 7501 Risk Assessment and Crisis Management for Tourism and Hospitality Businesses

ศกึษาทฤษฎี ปัจจัยท่ีก่อให้เกิดความเส่ียงในทุกมิติ หลักการการประเมินความเส่ียงด้านยุทธศาสตร์
และการดำเนนิงานขององคก์รในการพฒันาธรุกิจการทอ่งเท่ียวและบริการ การเขา้ใจถึงความสำคญัของ
กระบวนการบริหารความเส่ียง ความพร้อมในการจัดการกับภาวะวิกฤต แนวทางในการผลกัดันให้องค์กร
สามารถบริหารความเส่ียงในธุรกิจการท่องเท่ียวและบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทท 7502 การพัฒนาทรัพยากรท้องถ่ินสู่ธุรกิจการท่องเท่ียวและบริการระหว่างประเทศ      3 หนว่ยกิต
TH 7502 Local Resource Development for International Tourism and Hospitality Businesses

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี องค์ประกอบ รูปแบบ นโยบาย การพัฒนาการสำรวจและวิเคราะห์
ทรัพยากรท้องถิ่น กระบวนการพัฒนาและยกระดับทรัพยากรท้องถิ่นสู่ธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ
ระหว่างประเทศ  การวิเคราะห์กรณีศึกษาทั้งในและต่างประเทศที่สามารถยกระดับทรัพยากรท้องถิ่น
สู่ธุรกิจการท่องเท่ียวและบริการระหว่างประเทศ

ทท 7503 ประเด็นกฎหมายธุรกิจและกฎหมายแรงงานทางการทอ่งเท่ียว    3 หนว่ยกิต
  ในกลุ่มประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน

TH 7503 Public Service and Labor Law Issues for Tourism Industry in ASEAN Economic
  Community (AEC)
ประเด็นทางกฎหมายธรุกิจการท่องเท่ียวและกฎหมายแรงงานในกลุม่ประชาคมเศรษกจิอาเซียน

ทีม่คีวามสำคญัตอ่การกำหนดนโยบาย การวางแผน และการจดัการการทอ่งเทีย่ว ระเบยีบและกฎหมาย
เกีย่วกบัอตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่วและบรกิาร กฎหมายคนเขา้เมอืง กฎหมายอทุยานแหง่ชาต ิตลอดจน
กฎหมายแรงงานและกฎหมายการใช้แรงงานต่างด้าว วิเคราะห์กรณีศึกษากฎหมายธุรกิจและกฎหมาย
แรงงานด้านการท่องเท่ียวในกลุ่มประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน

ทท 7504 การจัดการคุณภาพชีวิตการทำงานและพฤตกิรรมองค์กรสำหรับ 3 หนว่ยกิต
  ธุรกิจการท่องเท่ียวและบริการ

TH 7504 Managing Quality of Work Life and Organizational Behavior for
  Tourism and Hospitality Businesses
ศึกษาองค์ความรู้และวิวัฒนาการของแนวคิดการจัดการคุณภาพชีวิตและพฤติกรรมองค์กรใน

ธุรกิจการทอ่งเท่ียวและบริการ การเรียนรู้ความสมัพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตของบคุลากรและพฤตกิรรม
ของบคุคลในองคก์ร การประยกุตใ์ช้เทคนคิในการจดัการคณุภาพชวิีตการทำงานและพฤตกิรรมองคก์ร
และหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงในการพฒันาคุณภาพชีวิตในองคก์ร



496          หลักสตูรสถาบนับณัฑติพัฒนบรหิารศาสตร์

ทท 7505 องค์การแห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้สำหรับธุรกิจการท่องเท่ียวและบริการ3 หน่วยกิต
TH 7505 Learning Organization and Knowledge Management for Tourism and Hospitality Businesses

ศึกษาองค์ความรู้ วิวัฒนาการความสำคญัและเป้าหมายของแนวคิดแห่งการเรียนรู้และการจัดการ
ความรู้ แนวทางการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ
สำหรับธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ ทั้งการวางแผน การวางระบบ การจัดกิจกรรมและการประเมินผล
เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพธุรกิจท่องเท่ียวและบริการ

ทท 7506 การส่ือสารระหว่างวัฒนธรรมสำหรับการท่องเท่ียว 3 หนว่ยกิต
TH 7506 Intercultural Communications for Tourism

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการ องค์ประกอบ รูปแบบและกระบวนการส่ือสาร การส่ือสารท่ามกลาง
พหุวัฒธรรม วิธีการและแนวทางการสือ่สารและการส่ือความหมายทางการทอ่งเท่ียวท่ีเหมาะสมศึกษาจาก
กรณีตัวอย่างท้ังในและต่างประเทศ

ทท 8900 การศึกษาตามแนวแนะ 3 หนว่ยกิต
TH 8900 Directed Studies

นักศึกษาอาจขอศึกษาเพ่ิมเติมในหัวข้อท่ีเก่ียวข้องกับวิชาของตนเป็นการศึกษาตามแนวแนะกไ็ด้

ทท 9000 วิชาการค้นคว้าอิสระ  3 หนว่ยกิต
TH 9000 Independent Study

นักศึกษาเลือกหัวข้อท่ีจะศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
วิชา และนักศึกษาต้องทำบทนิพนธ์

ทท 9004 วิทยานิพนธ์ 12 หนว่ยกิต
TH 9004 Thesis

นักศึกษาต้องทำการคน้คว้าวิจัยในหัวข้อท่ีนักศึกษาสนใจภายใตค้ำปรึกษาของอาจารยท่ี์ปรึกษา
อย่างใกลชิ้ด อาจรวมถงึการศกึษารายวชิาภาคทฤษฎตีามทีอ่าจารยท์ีป่รกึษาเหน็สมควร ทัง้นี ้นกัศกึษา
จะต้องมีการนำเสนอหัวข้อ รายงานความกา้วหน้าและสอบป้องกันวิทยานิพนธ์




