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ภส.4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
3 หน่วยกิต
LC 4002 Integrated English Language Skills Development
เนือ้ หาและกิจกรรมเน้นการบูรณาการทักษะทัง้ 4 ทักษะ คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
เชิงวิชาการเบือ้ งต้น
ภส.4011 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
3 หน่วยกิต
LC 4011 Remedial Reading Skills Development in English for Graduate Studies
ฝึกทักษะและกลยุทธ์การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการที่นักศึกษาได้ศึกษามาก่อนแล้วในวิชา
ภส.4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา เพิม่ เติม ทัง้ นี้ นักศึกษาจะได้รบั การ
ฝึกฝนในลักษณะเฉพาะบุคคลมากขึน้
ภส.4012 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
3 หน่วยกิต
LC 4012 Remedial Integrated English Language Skills Development
ฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเพิ่มเติมและซ่อมเสริมทักษะดังกล่าว สำหรับ
นักศึกษาทีย่ งั บกพร่องในการเรียนวิชา ภส.4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ เพือ่ ปรับปรุง
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สาร ด้วยการสอนและฝึกในลักษณะเฉพาะบุคคล
สต.5001 เทคนิคตัวแปรเดียวกับการประยุกต์
3 หน่วยกิต
ST 5001 Univariate Techniques with Application
การประยุกต์ใช้สถิติพื้นฐานในศาสตร์การทดลอง แนวคิดเกี่ยวกับประชากรและตัวอย่าง
การชักตัวอย่าง การแจกแจงพื้นฐาน การประมาณแบบจุดและแบบช่วง การทดสอบสมมติฐาน
การวิเคราะห์ความแปรปรวนสำหรับการวางแผนการทดลอง การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมและ
การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์
สป.5002 เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การจัดการ
3 หน่วยกิต
AS 5002 Management Information Technology
ความหมายของการจัดการและระดับของการจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศ
ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีต่อการจัดการ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในเชิงกลยุทธ์
ประเภทของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ องค์การและหน้าที่ต่างๆ ในองค์การ ระบบสารสนเทศ
เพือ่ สนับสนุนหน้าทีต่ า่ งๆ ในองค์การ ลักษณะของระบบสารสนเทศขององค์การทีบ่ รู ณาการระบบสารสนเทศ
ทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ หมดในการดำเนินกิจการ ข้อมูล สารสนเทศและการจัดเก็บในองค์การ โปรแกรมสำเร็จรูป
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เพือ่ ใช้ในสำนักงาน ความมัน่ คงและปลอดภัย วิธกี ารได้มาซึง่ ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการหน่วยงาน
สารสนเทศขององค์การ จริยธรรม กฎหมายและนโยบายของประเทศทีเ่ กีย่ วข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
สต.6201 เทคนิคตัวแปรพหุกบั การประยุกต์
3 หน่วยกิต
ST 6201 Multivariate Techniques with Application
การแจกแจงตัวแปรพหุแบบปกติและการประมาณค่าพารามิเตอร์ โฮลเทลลิงทีกำลังสอง
การวิเคราะห์โพรไฟล์ การวิเคราะห์ความแปรปรวนตัวแปรพหุ สหสัมพันธ์ แคนนอนนิคลั การวิเคราะห์
การจำแนกประเภท การวิเคราะห์การจัดกลุม่ การวิเคราะห์สว่ นประกอบหลักและการวิเคราะห์ปจั จัย
โดยนำเทคนิคต่างๆ ไปประยุกต์ใช้กบั การแก้ปญ
ั หาของข้อมูลจริง
บุพวิชา : สต.5001 เทคนิคตัวแปรเดียวกับการประยุกต์ หรือได้รบั อนุญาตจากผูส้ อน
สต.6202 คณิตสถิติ 1: ความน่าจะเป็น
3 หน่วยกิต
ST 6202 Mathematical Statistics I: Probability
ปริภูมิความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่มแบบต่อเนื่องและแบบไม่ต่อเนื่อง การแปลง ค่าคาดหมาย
ฟังก์ชันก่อบังเกิด การแจกแจงแบบมีเงื่อนไข การแจกแจงความน่าจะเป็นของฟังก์ชันของตัวแปรสุ่ม
สถิตอิ นั ดับ การลูเ่ ข้าของลำดับของตัวแปรสุม่ กฎตัวเลขจำนวนมาก และ ทฤษฏีขดี จำกัดส่วนกลาง
บุพวิชา: สต.4001 คณิตศาสตร์สำหรับสถิติ หรือได้รบั อนุญาตจากผูส้ อน
สต.6203 คณิตสถิติ 2: สถิตอิ นุมาน
3 หน่วยกิต
ST 6203 Mathematical Statistics II: Statistical Inference
ตัวอย่างสุม่ การแจกแจงความน่าจะเป็นของสถิติ เกณฑ์การเลือกตัวประมาณค่า การประมาณแบบจุด
วิธกี ารหาตัวประมาณแบบต่างๆ ทฤษฎีของราวและแบลคเวลล์ ทฤษฎีของเลมานน์และเชฟเฟ่ การประมาณ
เป็นช่วง แนวคิดเกีย่ วกับการทดสอบสมมุตฐิ าน ทฤษฎีของเนย์แมนและเพียร์สนั แบบทดสอบทีม่ กี ำลังสูงสุด
สม่ำเสมอ แบบทดสอบอัตราส่วนภาวะน่าจะเป็นและแบบทดสอบอืน่ ๆ
บุพวิชา: สต.6202 คณิตสถิติ 1: ความน่าจะเป็น หรือได้รบั อนุญาตจากผูส้ อน
สต.6204 การวิเคราะห์การถดถอยแบบประยุกต์
3 หน่วยกิต
ST 6204 Applied Regression Analysis
การถดถอยเชิงเส้น การประมาณค่าพารามิเตอร์ การทดสอบสมมติฐาน การสร้างตัวแบบการวิเคราะห์
ค่าคงเหลือ การละเมิดข้อสมมติ การถดถอยในกรณีทต่ี วั แปรตอบสนองเป็นแบบทวินาม การใช้การถดถอย
เชิงเส้นอย่างง่าย การถดถอยเชิงเส้นแบบพหุและการถดถอยแบบโลจีสติกส์เพือ่ ฉายภาพการดำเนินงาน
และการพยากรณ์ รวมทัง้ การใช้เทคนิคการสร้างตัวแบบ
บุพวิชา: สต.6202 คณิตสถิติ 1: ความน่าจะเป็น หรือได้รบั อนุญาตจากผูส้ อน
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สต.7101 การทำเหมืองข้อมูลเชิงสถิติ
3 หน่วยกิต
ST 7101 Statistical Data Mining
การค้นหาความรู้ในฐานข้อมูลและคลังข้อมูล การปรับปรุงแก้ไขข้อมูลและการแปลงข้อมูล
การจำแนก การจัดกลุ่ม สัมพันธภาพ การลำดับก่อนหลัง ความผิดปกติ การเปรียบเทียบตัวแบบ
การตีความผลลัพท์ในรูปของธุรกิจ เช่น การตลาด ความเสีย่ ง และอืน่ ๆ
บุพวิชา : สต.5001 เทคนิคการวิเคราะห์ตวั แปรเดียวกับการประยุกต์ทางธุรกิจ และ สต.6202
คณิตสถิติ 1: ความน่าจะเป็น หรือได้รบั อนุญาตจากผูส้ อน
สต.7102 การวิเคราะห์อนุกรมเวลาทางการเงิน
3 หน่วยกิต
ST 7102 Financial Time Series Analysis
อนุกรมเวลาทางการเงินและคุณลักษณะของอนุกรมเวลา การวิเคราะห์อนุกรมเวลาเชิงเส้น
ตัวแบบความไม่เป็นเอกพันธ์อย่างมีเงื่อนไข ตัวแบบ ARCH ตัวแบบ GARCH ตัวแบบ CHARMA
และการกรองแบบคัลแมน
บุพวิชา : สต.6202 คณิตสถิติ 1: ความน่าจะเป็น หรือได้รบั อนุญาตจากผูส้ อน
สต.7103 การวัดผลดำเนินงานขององค์การ
3 หน่วยกิต
ST 7103 Organizational Performance Measurement
ความตึงเครียดในองค์การเมื่อถูกวัดผล พื้นฐานสำหรับยุทธศาสตร์ที่ประสบความสำเร็จ
การจัดองค์การเพื่อการวัดผลงาน สารสนเทศที่ใช้ในการวัดผลและกำกับการดำเนินงาน ระบบการ
วัดผลดำเนินงาน การวิเคราะห์งบดุลและงบกำไรขาดทุน การวิเคราะห์อตั ราส่วนการเงิน การวัดผลกำไร
จากประสิทธิผลและประสิทธิภาพ บาลานซ์สกอร์การ์ด และตัวแบบดีอเี อสำหรับการวัดประสิทธิภาพ
บุพวิชา : สป.5002 เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การจัดการ หรือได้รบั อนุญาตจากผูส้ อน
สต.7104 ความน่าจะเป็นเชิงประยุกต์
3 หน่วยกิต
ST 7104 Applied Probability
ทบทวนความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความน่าจะเป็นและการแจกแจงแบบมีเงื่อนไข กระบวนการ
สโตแคสติกเบื้องต้น กระบวนการปัวซอง กระบวนการกำเนิดใหม่ โซ่มาร์คอฟที่เวลาเป็นตัวแปร
ต่อเนือ่ งและตัวแปรไม่ตอ่ เนือ่ ง กระบวนการตัดสินใจแบบมาร์คอฟ กระบวนการกึง่ มาร์คอฟการประยุกต์
ใช้ในตัวแบบสินค้าคงคลังแบบสโตแคสติก และระบบแถวคอย
บุพวิชา : สต.6202 คณิตสถิติ 1: ความน่าจะเป็น หรือได้รบั อนุญาตจากผูส้ อน
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สต.7105 การบริหารสินค้าคงคลัง
3 หน่วยกิต
ST 7105 Inventory Management
ตัวแบบสินค้าคงคลังแบบพารามิเตอร์ทท่ี ราบค่าและแบบสโตแคสติก ตัวแบบปริมาณการสัง่ ซือ้
ทีป่ ระหยัด ตัวแบบทีข่ นาดปริมาณการสัง่ ซือ้ เป็นพลวัต ตัวแบบร้านขายหนังสือพิมพ์ ระดับสินค้าคงคลัง
สินค้าพืน้ ฐาน นโยบาย (s , S) และ (Q , r) ตัวแบบทีร่ ะยะเวลาการสัง่ ซือ้ และรับสินค้าเป็นสโตแคสติก
ระบบอนุกรม ระบบสินค้าคงคลังแบบหลายชัน้ การพัฒนาใหม่ๆ ในการรวมความเสีย่ งและสัญญาโซ่อปุ ทาน
บุพวิชา สต.7104 ความน่าจะเป็นแบบประยุกต์ หรือได้รบั อนุญาตจากผูส้ อน
สต.7106 สถิตสิ ำหรับการปรับปรุงคุณภาพและผลิตภัณฑ์
3 หน่วยกิต
ST 7106 Statistics for Quality and Productivity Improvement
วิธเี ชิงสถิตสิ ำหรับการควบคุมคุณภาพและการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ แผนภูมกิ ารควบคุมสำหรับ
ตัวแปรและคุณลักษณะ การสุม่ เพือ่ การตรวจรับ วิธคี วบคุมคุณภาพในระหว่างการดำเนินการ และแบบ
ระหว่างหยุดดำเนินการ ความเสีย่ งทีม่ อี ยูใ่ นการตัดสินใจบนฐานของเส้นโค้งคุณลักษณะปฎิบตั กิ าร (OCC)
การพัฒนาใหม่ๆ ในการบริหารคุณภาพแบบองค์รวม
บุพวิชา : สต.6202 คณิตสถิติ 1: ความน่าจะเป็น หรือได้รบั อนุญาตจากผูส้ อน
สต.7107 การบริหารจัดการกองทุนเชิงปริมาณ
3 หน่วยกิต
ST 7107 Quantitative Equity Portfolio Management
ทบทวนการโปรแกรมเชิงเส้นและการโปรแกรมเชิงกำลังสอง พื้นฐานของการบริหารกองทุน
เชิงปริมาณ ตัวแบบพื้นฐาน QEPM ปัจจัยและการเลือกปัจจัย ตัวแบบปัจจัยพื้นฐาน ตัวแบบปัจจัยเชิง
เศรษฐศาสตร์ การพยากรณ์ความพร้อมทีผ่ ลู้ งทุนจะจ่ายสำหรับปัจจัยแต่ละตัวและความเสีย่ งของปัจจัย
แต่ละตัว การปรับดุลยภาพและค่าใช้จ่ายของรายการ อำนาจการเพิ่มผลทางการเงิน ความเป็นกลาง
ของตลาด อัลฟาของเบยส์และเนือ้ หาทีเ่ กีย่ วข้อง
บุพวิชา : สต.6202 คณิตสถิติ 1 : ความน่าจะเป็น หรือได้รบั อนุญาตจากผูส้ อน
สต.7108 การสร้างแบบจำลองสำหรับวิทยาการจัดการความเสีย่ ง
3 หน่วยกิต
ST 7108 Simulation Methods for Risk Management Science
การสร้างตัวแปรสุม่ การสร้างตัวแปรสุม่ แบบพหุ วิธกี ารลดความแปรปรวน และวิธกี ารวิเคราะห์
ทางสถิตขิ องผลลัพธ์ทไ่ี ด้จากการจำลอง การสุม่ ตัวอย่างตามสำคัญ ตัวแปรควบคุมหลัก การแบ่งกลุม่
และการประมาณค่าของอนุพนั ธ์ ตัวเลขกึง่ สุม่ การกำหนดราคาของออฟชัน่ แบบอเมริกนั และการจำลอง
ภายใต้สถานการณ์ตา่ งๆ สำหรับการจัดการความเสีย่ ง
บุพวิชา สต.6202 คณิตสถิติ 1 : ความน่าจะเป็น หรือได้รบั อนุญาตจากผูส้ อน
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สต.7109 การวิเคราะห์ขอ้ มูลสำหรับวิทยาการการจัดการความเสีย่ ง
3 หน่วยกิต
ST 7109 Data Analysis for Risk Management Science
การประยุกต์ใช้เทคนิคตัวแปรพหุสำหรับการจัดการสินทรัพย์ การกรองแบบคัลแมนและวิธี
อนุกรมเวลาในการวิเคราะห์โครงสร้างของระยะเวลา วิธกี ารทำเหมืองข้อมูล การถดถอยแบบไม่ใช่เชิงเส้น
และวิธกี ารแบ่งกลุม่ ต้นไม้ในทางการเงิน
บุพวิชา สต.7108 การจำลองสำหรับวิทยาการจัดการความเสีย่ งหรือได้รบั อนุญาตจากผูส้ อน
สต.7110 ตัวแบบสถิตใิ นตลาดการเงิน
3 หน่วยกิต
ST 7110 Statistical Modeling in Financial Markets
แนวคิดของการบริหารความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับตัวแบบเชิงสถิตใิ นเนือ้ หาการเงินทัว่ ไปทีส่ ำคัญ
3 ด้านคือ การบริหารจัดการสินทรัพย์ การกำหนดราคาตราสารอนุพนั ธ์และตราสารหนี้
บุพวิชา สต.7209 การบริหารจัดการกองทุนเชิงปริมาณ หรือได้รบั อนุญาตจากผูส้ อน
สต.7201 การควบคุมคุณภาพ
3 หน่วยกิต
ST 7201 Quality Control
แนวความคิดเกี่ยวกับซิคซิกมา การวัดประสิทธิภาพซิคซิกมา แนวความคิดการผลิตแบบลีน
การนำเอาซิคซิกมาไปใช้ในหน่วยอุตสาหกรรมและบริการ กระบวนการปรับปรุงด้วย DMAIC
เครื ่ อ งมื อ ในการกำหนดกระบวนการที ่ ส ำคั ญ เครื ่ อ งมื อ ในการวั ด เช่ น การจั บ คู ่ ก ระบวนการ
การวัดซ้ำและทำซ้ำ และแผนภูมิควบคุม เป็นต้น เครื่องมือในการวิเคราะห์ได้แก่ การวิเคราะห์
ความแปรปรวน และการวิเคราะห์กระบวนการ เครื่องมือในการปรับปรุง รวมถึงการซ่อมบำรุง
เชิงป้องกันการออกแบบการทดลอง และเครือ่ งมือในการควบคุมเชิงสถิติ ความสำคัญของหัวหน้าทีม
ในการนำซิคซิกมาไปใช้ ความสัมพันธ์ของซิคซิกมากับการบริหารความสัมพันธ์ลกู ค้า
บุพวิชา: สต.7106 สถิตสิ ำหรับการปรับปรุงคุณภาพและผลิตภัณฑ์ หรือได้รบั อนุญาตจากผูส้ อน
สต.7202 เทคนิคการพยากรณ์
3 หน่วยกิต
ST 7202 Forecasting Techniques
หลักการในการพยากรณ์ ลักษณะของข้อมูล การตระเตรียมข้อมูล วิธกี ารพยากรณ์แบบคลาสิค
การวิเคราะห์การถดถอย เทคนิคการปรับให้เรียบ การพยากรณ์แบบปรับตัว อนุกรมเวลาของบอกซ์
และเจนกินส์และการวิเคราะห์ความคลาดเคลือ่ น และการประยุกต์ เทคนิคการพยากรณ์กบั ข้อมูลจริง
บุพวิชา: สต.6201 เทคนิคตัวแปรพหุกบั การประยุกต์ หรือได้รบั อนุญาตจากผูส้ อน
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สต.7203 การสำรวจทางการตลาด
3 หน่วยกิต
ST 7203 Marketing Survey
ธรรมชาติของการสำรวจทางการตลาด การวางแผน โครงการวิจยั ข้อมูลฑุตยิ ภูมิ การวางแผนการสำรวจ
มาตรและสเกล แบบสอบถาม การวิจัยเชิงคุณภาพ การสังเกตุ และการทดลอง การวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงปริมาณ รายงานการประเมินผล และการนำเสนอ การวิจัยการตลาดประยุกต์ สิ่งแวดล้อมทางการ
วิจยั การตลาด การวิจยั การตลาดทัว่ โลก และระบบการตัดสินใจสนับสนุนการตลาด
บุพวิชา : สต.5001 เทคนิคตัวแปรเดียวกับการประยุกต์ หรือได้รบั อนุญาตจากผูส้ อน
สต.7301 เทคนิคการสุม่ ตัวอย่าง
3 หน่วยกิต
ST 7301 Sampling Techniques
วิธีการเลือกตัวอย่าง การสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย
แบบเป็นระบบ แบบแบ่งประชากรเป็นชั้นภูมิ แบบกลุ่มและแบบหลายขั้น การสุ่มแบบสองตอน
ความคลาดเคลือ่ นและความเอนเอียงในการสำรวจด้วยตัวอย่าง
บุพวิชา: สต.6202 คณิตสถิติ 1: ความน่าจะเป็น หรือได้รบั อนุญาตจากผูส้ อน
สต.7302 การวิเคราะห์ตวั แปรพหุ
3 หน่วยกิต
ST 7302 Multivariate Analysis
ทฤษฎีพน้ื ฐานของหลายตัวแปร การแจกแจงแบบปกติของตัวแปรพหุ การประมาณค่าและการ
ทดสอบสมมุติฐานเมื่อประชากรมีการแจกแจงของตัวแปรพหุเป็นแบบปกติการใช้สถิติทีกำลังสอง
การวิเคราะห์การถดถอยของตัวแปรพหุ การวิเคราะห์ความแปรปรวนของตัวแปรพหุ การวิเคราะห์
ดิสคริมิแนนท์และการวิเคราะห์การจำแนก การวิเคราะห์ส่วนประกอบหลัก การวิเคราะห์ปัจจัย
การวิเคราะห์คาโนนิคลั และอืน่ ๆ
บุพวิชา: สต.6202 วิชาคณิตสถิติ 1: ความน่าจะเป็น หรือได้รบั อนุญาตจากผูส้ อน
สต.7303 การวิเคราะห์เชิงสถิตแิ บบไม่ใช้พารามิเตอร์เชิงประยุกต์
3 หน่วยกิต
ST 7303 Applied Nonparametric Statistical Analysis
เทคนิคและการประยุกต์ใช้วธิ ที างสถิตแิ บบไม่ใช้พารามิเตอร์ การประมาณค่า ช่วงความเชือ่ มัน่
การทดสอบสมมติฐานในประชากรเดียว สองประชากร และมากกว่า 2 ประชากร และการประยุกต์อน่ื ๆ
บุพวิชา: สต.6201 เทคนิคตัวแปรพหุกบั การประยุกต์ หรือได้รบั อนุญาตจากผูส้ อน
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สต.7304 การวิเคราะห์อนุกรมเวลา
3 หน่วยกิต
ST 7304 Time Series Analysis
การวิเคราะห์อนุกรมเวลาในโดเมนของเวลาและความถี่ สเปคตรัมและตัวแบบค่าเฉลีย่ เคลือ่ นที่
การถดถอยในตั ว เอง การแจกแจงของสหสั ม พั น ธ์ ใ นตั ว เองและสหสั ม พั น ธ์ ใ นตั ว เองบางส่ ว น
ฟังก์ชั่นความหนาแน่นสเปคตรัม การประมาณค่าพารามิเตอร์และการทดสอบสมมติฐานอนุกรมเวลา
แบบพหุ การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมข้ามพวกของอนุกรมเวลาแบบพหุ และการวิเคราะห์สเปคตรัม
ข้ามพวก และการประยุกต์ใช้กบั ข้อมูลจริง
บุพวิชา: สต.6201 เทคนิคตัวแปรพหุกบั การประยุกต์ หรือได้รบั อนุญาตจากผูส้ อน
สต.7305 การวิเคราะห์การอยูร่ อด
3 หน่วยกิต
ST 7305 Survival Analysis
ตัวแบบการล้มเหลวเชิงสถิติ วิธกี ารทดสอบช่วงชีวติ ความน่าเชือ่ ถือของระบบ ตัวประมาณของ
คาแพลนและไมเออร์ และตัวแบบถดถอยของคอกซ์
บุพวิชา: สต.6203 คณิตสถิติ 2: สถิตอิ นุมาน หรือได้รบั อนุญาตจากผูส้ อน
สต.7306 การวิเคราะห์ขอ้ มูลจำแนกประเภท
3 หน่วยกิต
ST 7306 Categorical Data Analysis
ตัวแบบโครงสร้างของข้อมูลแจงนับ ตัวแบบล็อกเชิงเส้น ทฤษฎีการแจกแจงการถดถอยโลจีสติกส์
การประมาณค่าด้วยวิธคี วามควรจะเป็นสูงสุดและกำลังสองน้อยทีส่ ดุ แบบถ่วงน้ำหนักของข้อมูลจำแนก
ประเภทข้ามพวก
บุพวิชา: สต.6203 คณิตสถิติ 2: สถิตอิ นุมาน หรือได้รบั อนุญาตจากผูส้ อน
สต.7307 แผนแบบการทดลอง
3 หน่วยกิต
ST 7307 Experimental Designs
หลักการออกแบบการทดลอง การวางแผนสุม่ สมบูรณ์ การสุม่ บล็อกสมบูรณ์ จัตรุ สั ลาติน แผนแบบ
การทดลองแฟคทอเรียล การมีผลปนกัน สปลิทพล็อต วิทยาการผิวตอบสนอง แผนการทดลองบล็อค
ไม่สมบูรณ์และแผนการทดลองสลับ
บุพวิชา : สต.5001 เทคนิคตัวแปรเดียวกับการประยุกต์ หรือได้รบั อนุญาตจากผูส้ อน
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สต.8001 การอ่านบทความทางสถิติ
3 หน่วยกิต
ST 8001 Readings in Statistics
วิชานี้มีจุดมุ่งหมายให้นักศึกษาผู้ที่ต้องทำวิทยานิพนธ์หรือบทนิพนธ์จากการค้นคว้าอิสระ
และนักศึกษาที่สนใจอ่านบทความทางสถิติภายใต้คำแนะนำของอาจารย์ นักศึกษาแต่ละคนต้อง
นำเสนอรายงานการวิเคราะห์จากการอ่านบทความให้อาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบ
สต.8002 สัมมนาทางสถิติ
3 หน่วยกิต
ST 8002 Seminar in Statistics
การอภิปรายจะเกีย่ วกับการประยุกต์สถิตทิ างด้านธุรกิจ อุตสาหกรรม ภาครัฐและองค์การอืน่ ๆ
ผูน้ ำการสัมมนาต้องเป็นอาจารย์ นักวิชาการ และนักสถิตปิ ฏิบตั ิ นักศึกษาแต่ละคนต้องนำเสนอบทความ
เพือ่ ประกอบการอภิปราย
สต.8003 สัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารทางสถิติ
3 หน่วยกิต
ST 8003 Workshop Seminar in Statistics
วิชานี้มีจุดมุ่งหมายให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์เกี่ยวกับการประยุกต์วิชาทางสถิติประยุกต์
และวิชาทีเ่ กีย่ วข้องในองค์การทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชน นักศึกษาจะต้องทำโครงงานและนำเสนอผลงาน
3 หน่วยกิต
สต.8801-8809 การศึกษาเฉพาะเรือ่ งทางสถิติ
ST 8801-8809 Selected Topics in Statistics
การศึกษาในหัวข้อที่แตกต่างไปจากวิชาที่เปิดสอนตามปกติ หัวข้อจะถูกกำหนดโดยคณะฯ
และจะประกาศให้ทราบล่วงหน้า
สต.9000 การค้นคว้าอิสระ
3 หน่วยกิต
ST 9000 Independent Study
นักศึกษาเลือกหัวข้อทีจ่ ะศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองตามความสนใจ โดยได้รบั ความเห็นชอบจาก
อาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบวิชา และนักศึกษาต้องทำรายงาน
สต.9004 วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
ST 9004 Thesis
นักศึกษาต้องทำการค้นคว้าวิจยั ในหัวข้อทีน่ กั ศึกษาสนใจภายใต้คำปรึกษาของอาจารย์ทป่ี รึกษา
อย่างใกล้ชดิ อาจรวมถึงการศึกษารายวิชาภาคทฤษฎีตามทีอ่ าจารย์ทป่ี รึกษาเห็นสมควรทัง้ นี้ จะต้องมีการ
นำเสนอหัวข้อ รายงานความก้าวหน้า และสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2552)
1. ชือ่ หลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ
Master of Science Program in Computer Science and Information Systems
2. ชือ่ ปริญญา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ)
Master of Science (Computer Science and Information Systems)
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ)
M.S. (Computer Science and Information Systems)
3. หน่วยงานรับผิดชอบ
คณะสถิตปิ ระยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
4. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
4.1 ปรัชญาของหลักสูตร
วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศมีความจำเป็นและสำคัญในสภาพแวดล้อม
ปัจจุบนั ทัง้ ในเชิงธุรกิจและสังคม ผูส้ ำเร็จการศึกษาต้องมีความรูท้ างวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อนำไปพัฒนาและประยุกต์ใช้ในองค์การต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้อง
กับความต้องการขององค์การ ผูส้ ำเร็จการศึกษาต้องสามารถเรียนรูแ้ ละพัฒนาตนเองได้ตามสภาพแวดล้อม
ทีเ่ ปลีย่ นไป สามารถนำสารสนเทศและองค์ความรูด้ า้ นอืน่ มาผนวกใช้ได้
4.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
4.2.1 เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษามีความรู้ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน
องค์การต่าง ๆ
4.2.2 เพือ่ ให้ผสู้ ำเร็จการศึกษามีความรูใ้ นศาสตร์ทเ่ี กีย่ วข้องในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถรับใช้สงั คม และเป็นผูน้ ำในการประยุกต์ใช้ศาสตร์ทเ่ี กีย่ วข้อง
ได้อย่างเหมาะสม
4.2.3 เพื่อส่งเสริมการค้นคว้าและผลิตผลงานทางวิชาการทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ และส่งเสริมการพัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ

259

4.2.4 เพือ่ ส่งเสริมให้ผสู้ ำเร็จการศึกษามีจริยธรรมและความรับผิดชอบในการทำงาน
5. เหตุผลทีข่ อเปิดหลักสูตร
5.1 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ ให้มีความรู้
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในองค์การต่าง ๆ
5.2 เพือ่ ให้สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการเจริญก้าวหน้า
ทางด้านเทคโนโลยีและวิชาการต่าง ๆ
5.3 เพื่อทำให้หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศมีความชัดเจนในเป้าหมาย
การผลิตบัณฑิต โดยแยกออกเป็นหลักสูตรโดยเฉพาะ
5.4 เพือ่ ให้การบริหารหลักสูตรมีความคล่องตัวยิง่ ขึน้
6. คุณสมบัตขิ องผูม้ สี ทิ ธิสมัครเข้าศึกษา
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาจากสถาบันการศึกษาทั้งใน
และต่างประเทศทีส่ ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับรองมาตรฐานการศึกษาคุณสมบัติ
ของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษาอาจเปลี่ยนแปลงหรือมีเกณฑ์เพิ่มเติมได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และประกาศของคณะสถิตปิ ระยุกต์
7. หลักสูตร/โครงสร้างหลักสูตร
องค์ประกอบของหลักสูตรการศึกษาเพื่อปริญญาโททางวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบ
สารสนเทศ นักศึกษาจะต้องเรียนให้ได้จำนวนไม่นอ้ ยกว่า 39 หน่วยกิต โดยเลือกแผนหนึง่ แผนใด ดังนี้ แผน
ก. (ทำวิทยานิพนธ์) และแผน ข. (ไม่ทำวิทยานิพนธ์)
7.1 โครงสร้างของหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2552)
แผน ก. ทำวิทยานิพนธ์
1. หมวดวิชาเสริมพืน้ ฐาน
ไม่นบั หน่วยกิต
2. หมวดวิชาพืน้ ฐาน
6 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาหลัก
12 หน่วยกิต
4. หมวดวิชาเลือกอย่างน้อย
9 หน่วยกิต
5. การสอบประมวลความรู้
6. วิทยานิพนธ์ (ผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์)
12 หน่วยกิต
รวมไม่นอ้ ยกว่า
39 หน่วยกิต
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แผน ข. ไม่ทำวิทยานิพนธ์
1. หมวดวิชาเสริมพืน้ ฐาน
2. หมวดวิชาพืน้ ฐาน
3. หมวดวิชาหลัก
4. หมวดวิชาเลือกอย่างน้อย
5. วิชาการค้นคว้าอิสระ
6. การสอบประมวลความรู้
6.1 การสอบข้อเขียนพิสดาร
6.2 การสอบปากเปล่า
รวมไม่นอ้ ยกว่า

ไม่นบั หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
18 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

39 หน่วยกิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ) ประกอบด้วย
สาขาวิชาเอก ดังต่อไปนี้
1. วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science)
2. การจัดการระบบสารสนเทศ (Information Systems Management)
7.2 หมวดวิชาเสริมพืน้ ฐาน หมายถึงวิชาทีม่ งุ่ ปรับความรูใ้ นระดับต่ำกว่าขัน้ บัณฑิตศึกษาของ
นักศึกษาเพือ่ ให้พร้อมทีจ่ ะศึกษาในชัน้ ปริญญาโท ประกอบด้วย
(1) สพ.4000 พืน้ ฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา
3 หน่วยกิต
(2) สป.4001 คณิตศาสตร์สำหรับสถิตปิ ระยุกต์
3 หน่วยกิต
(3) สป.4002 การโปรแกรมเชิงวัตถุดว้ ยภาษาจาวา
3 หน่วยกิต
(4) สป.4003 ภาษาอังกฤษสำหรับสถิตปิ ระยุกต์
3 หน่วยกิต
(5) สป.4006 โครงสร้างข้อมูลและขัน้ ตอนวิธี
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. ข้อกำหนดและการยกเว้นการเรียนวิชาในหมวดวิชาเสริมพืน้ ฐานให้เป็นไปตามประกาศ
ของคณะ/สถาบันยกเว้นข้อกำหนดและการยกเว้นการเรียนวิชาเสริมพืน้ ฐานภาษาอังกฤษของคณะภาษา
และการสือ่ สาร ให้เป็นไปตามเงือ่ นไขของหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
2. ในกรณีทม่ี กี ารปรับปรุงหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา การเรียน
วิชาเสริมพืน้ ฐานภาษาอังกฤษทีก่ ำหนดไว้ในหลักสูตรนี้ จะต้องเปลีย่ นแปลงให้เป็นไปตามหลักสูตรวิชา
ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษาทีป่ รับปรุงใหม่ดว้ ย

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ

261

7.3 หมวดวิชาพื้นฐาน หมายถึงวิชาที่มุ่งให้นักศึกษามีพื้นฐานสำหรับการศึกษาวิชาหลัก
และวิชาเลือกวิชาพืน้ ฐานแยกตามสาขาวิชาเอก ดังนี้
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
(1) คส.5001 พื้นฐานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
3 หน่วยกิต
(2) คส.5002 การจัดการและระบบสารสนเทศองค์การ
3 หน่วยกิต
สาขาการจัดการระบบสารสนเทศ
3 หน่วยกิต
(1) สป. 5001 ระเบียบวิธวี จิ ยั และสถิติ
(2) คส. 5002 การจัดการและระบบสารสนเทศองค์การ
3 หน่วยกิต
7.4 หมวดวิชาหลัก หมายถึงกลุม่ วิชาทีม่ งุ่ ให้นกั ศึกษามีความรูค้ วามชำนาญเฉพาะด้านประกอบ
ด้วยวิชาต่อไปนี้ (กำหนดให้แผน ก. และ แผน ข. เรียนวิชาในหมวดวิชาหลัก จำนวน 12 หน่วยกิต
ตามสาขาวิชาเอกทีก่ ำหนดไว้ในข้อ 18.4.1 ถึง ข้อ 18.4.2)
(1) คส.6101 ระบบฐานข้อมูล
3 หน่วยกิต
(2) คส.6102 การสือ่ สารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3 หน่วยกิต
(3) คส.6103 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
3 หน่วยกิต
(4) คส.6104 ระบบปฏิบตั กิ าร
3 หน่วยกิต
(5) คส.6105 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
(6) คส.6106 การพัฒนาระบบสารสนเทศ
วิชาหลักแยกตามสาขาวิชาเอก
7.4.1 วิทยาการคอมพิวเตอร์
(1) คส.6101 ระบบฐานข้อมูล
(2) คส.6102 การสือ่ สารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
(3) คส.6103 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
(4) คส.6104 ระบบปฏิบตั กิ าร
7.4.2 การจัดการระบบสารสนเทศ
(1) คส.6101 ระบบฐานข้อมูล
(2) คส.6102 การสือ่ สารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
(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
นักศึกษาสามารถลงทะเบียนวิชาเลือกได้ตามความสนใจของนักศึกษา ทัง้ นีจ้ ะต้องได้รบั ความเห็นชอบ
จากอาจารย์ทป่ี รึกษา
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* นักศึกษาที่เลือกเรียนใน แผน ก. ให้เลือกได้จากวิชาที่เปิดในสถาบัน ทั้งนี้ให้เป็นไปตาม
คำปรึกษาของอาจารย์ทป่ี รึกษา
** นักศึกษาทีเ่ ลือกเรียนใน แผน ข. จะต้องลงเรียนวิชาเลือกในสาขาวิชาเอกอย่างน้อย 3 วิชา
(9 หน่วยกิต) สำหรับวิชาเลือกทีเ่ หลือให้เลือกได้จากวิชาทีเ่ ปิดในสถาบัน ทัง้ นีใ้ ห้เป็นไปตามคำปรึกษา
ของอาจารย์ทป่ี รึกษา
7.5.1 วิชาเลือกในสาขาวิชาเอกการจัดการระบบสารสนเทศ
7.5.1.1 กลุม่ วิชาการจัดการองค์การและธุรกิจ
(1) สป.7001 การจัดการเชิงบริหาร
3 หน่วยกิต
(2) สป.7002 การจัดการเชิงยุทธศาสตร์
3 หน่วยกิต
(3) สป.7003 การจัดการความสัมพันธ์ลกู ค้า
3 หน่วยกิต
(4) สป.7008 การวัดผลการดำเนินงานขององค์การ
3 หน่วยกิต
7.5.1.2 กลุม่ วิชาฐานข้อมูลและการประยุกต์
(1) คส.7101 คลังข้อมูลและการประยุกต์
3 หน่วยกิต
(2) คส.7102 การจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ
3 หน่วยกิต
(3) คส.7103 ระบบฐานข้อมูลขั้นสูง
3 หน่วยกิต
7.5.1.3 กลุม่ วิชาการวางแผนและระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
(1) คส.7201 ระบบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
3 หน่วยกิต
(2) คส.7202 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
3 หน่วยกิต
(3) คส.7203 การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 หน่วยกิต
(4) คส.7204 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ระบบสารสนเทศ
3 หน่วยกิต
(5) คส.7205 ระบบสารสนเทศเชิงยุทธศาสตร์
3 หน่วยกิต
(6) คส.7206 นวัตกรรมกระบวนการ
3 หน่วยกิต
7.5.2 วิชาเลือกในสาขาวิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์
7.5.2.1 กลุม่ วิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ และการพัฒนาซอฟต์แวร์
(1) คส.6001 เทคโนโลยีการพัฒนาซอฟต์แวร์
3 หน่วยกิต
(2) คส.6002 สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์
3 หน่วยกิต
(3) คส.6003 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
3 หน่วยกิต
(4) คส.6004 การวิเคราะห์และการออกแบบเชิงวัตถุ
3 หน่วยกิต
(5) คส.7001 การประกันคุณภาพซอฟต์แวร์
3 หน่วยกิต
(6) คส.7002 การทดสอบซอฟต์แวร์
3 หน่วยกิต
(7) คส.7003 การจัดการความเปลีย่ นแปลงของซอฟต์แวร์
3 หน่วยกิต
(8) คส.7004 ระบบความมัน่ คงซอฟต์แวร์
3 หน่วยกิต
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(9) คส.7005 มาตรวัดคุณภาพของซอฟต์แวร์
3 หน่วยกิต
(10) คส.7006 การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์
3 หน่วยกิต
สำหรับอุปกรณ์เคลือ่ นที่
(11) คส.7007 การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับ
3 หน่วยกิต
อุปกรณ์สมองกลฝังตัว
(12) คส.7008 การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์แอนิเมชัน่
3 หน่วยกิต
และเกมส์
(13) คส.7009 การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบ
3 หน่วยกิต
สารสนเทศภูมศิ าสตร์
(14) คส.7010 การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมต่อประสาน
3 หน่วยกิต
กับมนุษย์
(15) คส.7011 การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับ
3 หน่วยกิต
ค่ายไมโครซอฟต์
(16) คส.7012 ปัญญาประดิษฐ์สำหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์
3 หน่วยกิต
7.5.2.2 กลุม่ วิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความมัน่ คง
(1) คส.7301 ความมัน่ คงของระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 3 หน่วยกิต
(2) คส.7302 การจัดการเครือข่าย
3 หน่วยกิต
(3) คส.7303 เครือข่ายไอพีและการประยุกต์
3 หน่วยกิต
(4) คส.7304 วิทยาการรหัสลับ
3 หน่วยกิต
(5) คส.7305 การสือ่ สารแบบไร้สายและเคลือ่ นที่
3 หน่วยกิต
(6) คส.7306 การบริหารความมัน่ คงของสารสนเทศ
3 หน่วยกิต
(7) คส.7307 หัวข้อชัน้ สูงทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3 หน่วยกิต
7.5.2.3 กลุม่ วิชาปัญญาประดิษฐ์
(1) คส.7401 ปัญญาประดิษฐ์
3 หน่วยกิต
(2) คส.7402 ปัญญาประดิษฐ์ขน้ั สูง
3 หน่วยกิต
(3) คส.7403 การสร้างเครือ่ งเรียนรู้
3 หน่วยกิต
(4) คส.7404 เครือข่ายประสาท
3 หน่วยกิต
(5) คส.7405 การทำเหมืองข้อมูล
3 หน่วยกิต
(6) คส.7406 หัวข้อชัน้ สูงทางการทำเหมืองข้อมูล
3 หน่วยกิต
7.5.2.4 กลุม่ วิชาสถาปัตยกรรมและระบบคอมพิวเตอร์
(1) คส.7501 มโนทัศน์ของภาษาชุดคำสัง่
3 หน่วยกิต
(2)คส.7502 การบริหารและจัดการระบบคอมพิวเตอร์
3 หน่วยกิต
และเครือข่าย
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(3) คส.7503
(4) คส.7504
(5) คส.7505

สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ขน้ั สูง
การคำนวณแบบขนาน
การออกแบบและการสร้างตัวแปลภาษา
คอมพิวเตอร์
(6) คส.7506 ระบบงานแบบเวลาจริง
(7) คส.7507 ระบบปฏิบตั กิ ารขัน้ สูง
7.5.2.5 กลุม่ วิชาทฤษฎีทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
(1) คส.7601 การออกแบบและการวิเคราะห์ขน้ั ตอนวิธี
(2) คส.7602 คณิตศาสตร์เชิงการจัดและทฤษฎีกราฟ
(3) คส.7603 ทฤษฎีจำนวนและการประยุกต์
(4) คส.7604 ทฤษฎีการคำนวณ
(5) คส.7605 ความซับซ้อนของการคำนวณ
7.5.2.6 กลุม่ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) คส.7701 การบริหารเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1
(2) คส.7702 การบริหารระบบคอมพิวเตอร์
(3) คส.7703 การบริหารเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2
(4) คส.7704 การบริหารเว็บไซต์
(5) คส.7705 การบริหารระบบฐานข้อมูล
(6) คส.7706 การจัดการงานบริการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
7.5.2.7 กลุม่ วิชาเรขภาพและสือ่ ประสม
(1) คส.7801 เรขภาพคอมพิวเตอร์
(2) คส.7802 การประมวลสือ่ ประสม
(3) คส.7803 การประมวลภาพ
(4) คส.7804 เรขภาพคอมพิวเตอร์ 3 มิตแิ ละวิทศั น์
7.5.3 กลุม่ วิชาสัมมนาและศึกษาตามแนวแนะ
(1) คส.8001 การอ่านบทความทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
และระบบสารสนเทศ
(2) คส.8002 สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
และระบบสารสนเทศ
7.5.4 กลุม่ วิชาศึกษาเฉพาะเรือ่ ง
(1) คส.8801-8809 การศึกษาเฉพาะเรือ่ งทางวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศ

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
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7.5.5 กลุม่ วิชาค้นคว้าอิสระ
(1) คส.9000 การค้นคว้าอิสระ
3 หน่วยกิต
(2) คส.9004 วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
7.5.6 กลุม่ วิชาเลือกอืน่ ๆ ได้แก่วชิ าหลักของสาขาวิชาเอกอืน่ ในหลักสูตรหรือวิชาใน
ระดับบัณฑิตศึกษาของหลักสูตรอื่นทั้งในและนอกคณะสถิติประยุกต์ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามคำปรึกษา
ของอาจารย์ทป่ี รึกษา
หมายเหตุ :ในจำนวน 39 หน่วยกิตที่ต้องลงทะเบียนตามข้อบังคับขั้นต่ำของหลักสูตรเพื่อ
รับปริญญานั้น นักศึกษาแผน ก จะลงทะเบียนวิชาในกลุ่มวิชาสัมมนาและศึกษาตามแนวแนะไม่ได้
และนักศึกษาแผน ข จะลงทะเบียนในกลุม่ วิชาดังกล่าวได้ไม่เกิน 3 หน่วยกิต
8. คำอธิบายรายวิชา
สพ.4000 พืน้ ฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา
3 หน่วยกิต
ND 4000 Foundation for Graduate Studies
แนะนำการเมืองและการปกครองไทย เศรษฐกิจไทย ธุรกิจไทย สังคมไทย จริยธรรมของนักบริหาร
จริยธรรมทางวิชาการ การพัฒนาบุคลิกภาพ สุขภาพกาย สุขภาพจิต รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ภาษาไทยเพือ่ การสือ่ สาร การเขียนรายงานทางวิชาการ และเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนา
สป.4001 คณิตศาสตร์สำหรับสถิตปิ ระยุกต์
3 หน่วยกิต
AS 4001 Mathematics for Applied Statistics
เมตริกซ์ พีชคณิตเชิงเส้น ลิมติ ความต่อเนือ่ ง การหาอนุพนั ธ์และปริพนั ธ์ อันดับและอนุกรม
ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ ตัวแปรสุ่ม ฟังก์ชันการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มแบบ
ไม่ตอ่ เนือ่ งและแบบต่อเนือ่ ง
สป.4002 การโปรแกรมเชิงวัตถุดว้ ยภาษาจาวา
3 หน่วยกิต
AS 4002 Object-Oriented Programming in Java
การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ องค์ประกอบของเทคโนโลยีจาวา โครงสร้างโปรแกรม ชนิดของ
ตัวแปลข้อมูลพืน้ ฐาน ตัวปฏิบตั กิ าร คำสัง่ และโครงสร้างการควบคุม คลาสและวัตถุ หลักการการห่อหุม้
การรับทอด และภาวะพหุสณ
ั ฐาน การนำเข้าข้อมูลและการแสดงผล การจัดการสิง่ ผิดปกติ คอลเลคชันและ
เจเนริก
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สป.4003 ภาษาอังกฤษสำหรับสถิตปิ ระยุกต์
3 หน่วยกิต
AS 4003 English for Applied Statistics
ฝึกทักษะและกลวิธีการอ่านตำราภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ วิเคราะห์คำศัพท์เพื่อหาความหมาย ศึกษาโครงสร้างของประโยคเพื่อให้เข้าใจความหมาย
ของประโยคในโครงสร้างรูปแบบต่าง ๆ ฝึกการอ่านบทความงานวิจัยและตำราในสาขาที่เกี่ยวข้อง
ศึกษาและฝึกการเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น เน้นการเขียนประโยค การรวมและลดรูปประโยค
และการเขียนข้อความในรูปแบบย่อหน้า การพูดและการฟัง ภาษาอังกฤษในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ
สถิตปิ ระยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
สป.4006 โครงสร้างข้อมูลและขัน้ ตอนวิธี
3 หน่วยกิต
AS 4006 Data Structures and Algorithms
การเรียกซ้ำอย่างเป็นระบบ ยุทธศาสตร์การแก้ปัญหา การวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี โครงสร้าง
แบบลำดับ แถวลำดับ รายการโยง แถวคอย กองซ้อน โครงสร้างปนหมู่ ต้นไม้ แถวคอยตามลำดับความ
สำคัญ ตารางแบบแฮช ขัน้ ตอนวิธกี ารเรียงลำดับและการค้นหาข้อมูล กราฟและขัน้ ตอนวิธเี กีย่ วกับกราฟ
โครงสร้างข้อมูลภาษาไทย
ภส.4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
3 หน่วยกิต
LC 4001 Reading Skills Development in English for Graduate Studies
สร้างเสริมความรูพ้ น้ื ฐานด้านไวยากรณ์ทจ่ี ำเป็นสำหรับการพัฒนาทักษะการอ่าน เช่น การศึกษา
ประเภทของประโยค การหาแกนหลักและส่วนขยายของประโยคเพือ่ นำไปสูก่ ารเรียนรูแ้ ละพัฒนาทักษะ
การอ่านเพือ่ จับใจความสำคัญ เพือ่ หาข้อสรุป การตีความประโยค การเดาความหมายของศัพท์จากบริบท
การอ่านแบบข้ามเพื่อหาข้อมูลเฉพาะ การหาความสัมพันธ์ของประโยคและย่อหน้าในงานเขียน
และการอ่านเชิงวิเคราะห์
ภส.4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
3 หน่วยกิต
LC 4002 Integrated English Language Skills Development
เนือ้ หาและกิจกรรมเน้นการบูรณาการทักษะทัง้ 4 ทักษะ คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
เชิงวิชาการเบือ้ งต้น
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ภส.4011 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
3 หน่วยกิต
LC 4011 Remedial Reading Skills Development in English for Graduate Studies
ฝึกทักษะและกลยุทธ์การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการที่นักศึกษาได้ศึกษามาก่อนแล้วในวิชา
ภส.4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา เพิ่มเติม ทั้งนี้ นักศึกษาจะได้รับ
การฝึกฝนในลักษณะเฉพาะบุคคลมากขึน้
ภส.4012 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
3 หน่วยกิต
LC 4012 Remedial Integrated English Language Skills Development
ฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเพิ่มเติมและซ่อมเสริมทักษะดังกล่าว สำหรับ
นักศึกษาทีย่ งั บกพร่องในการเรียนวิชา ภส.4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ เพือ่ ปรับปรุง
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สาร ด้วยการสอนและฝึกในลักษณะเฉพาะบุคคล
สป. 5001 ระเบียบวิธวี จิ ยั และสถิติ
3 หน่วยกิต
AS 5001 Research Methods and Statistics
ประเภทของการวิจยั กระบวนการวิจยั การตัง้ ปัญหาสำหรับการวิจยั การทบทวนวรรณกรรม
วิธกี ารเก็บรวบรวมข้อมูลโดยเน้นการสำรวจและการทดลอง การเขียนรายงานวิจยั จริยธรรมของการวิจยั
การสุม่ ตัวอย่าง สถิตพิ รรณา การแจกแจงความน่าจะเป็นทีส่ ำคัญ การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐาน
การทดสอบไคสแควร์ การวิเคราะห์ความแปรปรวน และการวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการถดถอย
คส.5001 พืน้ ฐานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
3 หน่วยกิต
CI 5001 Fundamentals of Computer Science
ยุทธศาสตร์การแก้ปัญหา แนวคิดการออกแบบและการวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี การเรียกซ้ำอย่าง
เป็นระบบ โครงสร้างข้อมูลพืน้ ฐาน ตาราง รายการโยง แถวคอย กองซ้อน ต้นไม้ ฮีป ตาราง การแฮช
ขัน้ ตอนวิธกี ารเรียงลำดับและการค้นหาข้อมูล ทฤษฎีกราฟ และขัน้ ตอนวิธเี กีย่ วกับ กราฟ ตัวแบบการคำนวณ
ภาษาคอมพิวเตอร์ และการแปล
คส.5002 การจัดการและระบบสารสนเทศองค์การ
3 หน่วยกิต
CI 5002 Management and Enterprise Information Systems
องค์การ การบริหารจัดการ และระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในเชิงยุทธศาสตร์เพื่อก่อให้เกิดข้อได้เปรียบทางการแข่งขันในเชิงธุรกิจ การปรับเปลี่ยนกระบวนการ
ทำงานเพือ่ ให้สอดคล้องกับการนำเอาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ ลักษณะของระบบสารสนเทศองค์การที่
บูรณาการระบบสารสนเทศทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ หมดในการดำเนินกิจการ ระบบสารสนเทศ อีไอเอส บทบาท
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ของอีไอเอสในองค์การ การนำระบบการวางแผนทรัพยากรองค์การหรืออีอาร์พี มาประยุกต์ใช้ ฟังก์ชน่ั
ต่าง ๆ ที่อีอาร์พีมีให้ในการแก้ไขปัญหาธุรกิจ การพัฒนาและการนำอีอาร์พี มาใช้ให้เหมาะสมกับ
องค์การ ปัญหาที่พบเป็นประจำในการนำอีอาร์พีมาใช้และวิธีการแก้ไข และแนวโน้มในอนาคต
จริยธรรมและระเบียบข้อบังคับทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
คส.6101 ระบบฐานข้อมูล
3 หน่วยกิต
CI 6101 Database Systems
ตัวแบบและสถาปัตยกรรมข้อมูล ตัวแบบความสัมพันธ์ของเอนทิตี วิธีการเข้าถึงฐานข้อมูล
แคลลูลสั และพีชคณิตเชิงความสัมพันธ์ การสลายสูร่ ปู แบบปกติ ภาษาสอบถาม การประมวลผลพร้อมกัน
การคืนสภาพ ความมัน่ คง บูรณภาพของข้อมูล โครงสร้างและแนวความคิดของระบบจัดการฐานข้อมูล
ประเภทต่าง ๆ และการประเมินการทำงานของระบบฐานข้อมูล
บุพวิชา: สป.4006 โครงสร้างข้อมูลและขัน้ ตอนวิธี หรือ คส.5001 พืน้ ฐานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
หรือ ได้รบั อนุญาตจากผูส้ อน
3 หน่วยกิต
คส.6102 การสือ่ สารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
CI 6102 Data Communication and Computer Networks
ศึกษาแนวคิด เทคนิค และตัวแบบของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หัวข้อครอบคลุมถึงการสือ่ สารข้อมูล
แบบแอนะล็อกและดิจติ อล การเข้ารหัสข้อมูล การรวมส่งสัญญาณร่วมสือ่ ในระบบการสือ่ สารแบบมีสาย
และไร้สาย สถาปัตยกรรมเครือข่าย ตัวแบบโอเอสไอและตัวแบบทีซพี /ี ไอพี สาระและโพรโตคอลของ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ในระดับชัน้ กายภาพ ชัน้ เชือ่ มโยงข้อมูล ชัน้ เครือข่าย ชัน้ ขนส่งข้อมูลและชัน้ การ
ประยุกต์ เทคโนโลยีแลน แมน และแวน การวิเคราะห์ประสิทธิภาพและ ความมัน่ คงของเครือข่าย
คส.6103 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
3 หน่วยกิต
CI 6103 Computer Architecture
โครงสร้างและองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ การทำงานของหน่วยประมวลผล การแทนข้อมูล
ระดับเครือ่ ง การคำนวณของหน่วยประมวลผล ชุดคำสัง่ และรูปแบบคำสัง่ หน่วยควบคุม หน่วยความจำ
หน่วยรับส่งข้อมูล ระบบการทำงานแบบไปน์ไลน์ สถาปัตยกรรมแบบริสค์ สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์แบบขนาน
คส.6104 ระบบปฏิบตั กิ าร
3 หน่วยกิต
CI 6104 Operating Systems
แนวความคิดพืน้ ฐานเกีย่ วกับระบบปฏิบตั กิ าร โครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์ซง่ึ สนับสนุนการ
ทำงานของระบบปฏิบตั กิ าร การจัดการขบวนการและเทรด การจัดสรรหน่วยประมวลให้แก่ขบวนการ
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และเทรด การประสานงานและการสือ่ สารระหว่างขบวนการหรือระหว่างเทรด การติดตาย และการ
วิธกี ารแก้ไข การจัดสรรและการจัดการหน่วยความจำหลัก หน่วยความจำเสมือนและหน่วยความจำสำรอง
การจัดการแฟ้มข้อมูล การป้องกันระบบ
บุพวิชา: คส.6103 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ หรือได้รบั อนุญาตจากผูส้ อน
คส.6105 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
3 หน่วยกิต
CI 6105 Decision Support Systems
กระบวนการตัดสินใจ ลักษณะของปัญหาที่ต้องตัดสินใจ บทบาทของข้อมูลในกระบวนการ
ตัดสินใจ ตัวแบบต่าง ๆ ทีใ่ ช้ในการตัดสินใจ คุณลักษณะของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ การประยุกต์
ใช้ฐานข้อมูล การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ การพัฒนาโดยใช้ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
บุพวิชา: สป.4001 คณิตศาสตร์สำหรับสถิติประยุกต์ และคส.5002 ระบบสารสนเทศองค์การ
และการจัดการ หรือได้รบั อนุญาตจากผูส้ อน
คส.6106 การพัฒนาระบบสารสนเทศ
3 หน่วยกิต
CI 6106 Information System Development
วงจรชีวิตการพัฒนาระบบสารสนเทศ การพัฒนาข้อกำหนดสำหรับระบบสารสนเทศ การ
รวบรวมข้อมูลและความต้องการ ตัวแบบการไหลของข้อมูล การวิเคราะห์และการออกแบบโปรแกรม
ระบบงาน การออกแบบโครงสร้างและข้อมูล พืน้ ฐานการวิเคราะห์และการออกแบบเชิงวัตถุ เครือ่ งมือ
ช่วยในการออกแบบ
บุพวิชา: คส.6101 ระบบฐานข้อมูล หรือได้รบั อนุญาตจากผูส้ อน
สป.7001 การจัดการเชิงบริหาร
3 หน่วยกิต
AS 7001 Administrative Management
ความหมายของการจัดการ ขั้นตอนของการจัดการ พันธกิจ วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์และ
เป้าหมายขององค์การ กระบวนการวางแผนและการตัดสินใจ รวมถึงการจัดการเชิงยุทธศาสตร์
การจัดการนวัตกรรมและการบริหารการเปลีย่ นแปลง การออกแบบองค์การ การจัดการทรัพยากรมนุษย์
การสร้างแรงจูงใจ การเป็นผูน้ ำและการติดต่อสือ่ สาร
สป.7002 การจัดการเชิงยุทธศาสตร์
3 หน่วยกิต
AS 7002 Strategic Management
กระบวนการจัดการเชิงยุทธศาสตร์ การวางแผนยุทธศาสตร์ระดับองค์การ ระดับธุรกิจและ
ระดับฝ่าย การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การทัง้ ภายในและภายนอก การกำหนดวิสยั ทัศน์และพันธกิจ
การวางแผนปฏิบตั กิ ารทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาว การควบคุมและการบริหารทรัพยากรต่าง ๆ
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สป.7003 การจัดการความสัมพันธ์ลกู ค้า
3 หน่วยกิต
AS 7003 Customer Relationship Management
แนวคิดเกีย่ วกับการจัดการความสัมพันธ์กบั ลูกค้า พัฒนาการของการจัดการความสัมพันธ์กบั ลูกค้า
ขัน้ ตอนของการจัดการความสัมพันธ์กบั ลูกค้า เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุน การจัดการความสัมพันธ์
กับลูกค้า การจัดการความสัมพันธ์ลูกค้าเชิงวิเคราะห์และการนำไปประยุกต์ใช้ การประเมินผลการ
ดำเนินงานที่เน้นลูกค้าเป็นหลัก การวิเคราะห์คุณค่าของลูกค้า กลยุทธ์การสร้างความจงรักภักดี
การสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศขององค์การทีม่ งุ่ ลูกค้าเป็นสำคัญ
สป.7008 การวัดผลดำเนินงานขององค์การ
3 หน่วยกิต
AS 7008 Organizational Performance Measurement
ความตึงเครียดในองค์การเมือ่ ถูกวัดผล พืน้ ฐานสำหรับยุทธศาสตร์ทป่ี ระสบความสำเร็จ การจัด
องค์การเพือ่ การวัดผลงาน สารสนเทศทีใ่ ช้ในการวัดผลและกำกับการดำเนินงาน ระบบการวัดผลดำเนินงาน
การวิเคราะห์งบดุลและงบกำไรขาดทุน การวิเคราะห์อตั ราส่วนการเงิน การวัดผลกำไรจากประสิทธิผล
และประสิทธิภาพ บาลานซ์สกอร์การ์ด และตัวแบบดีอเี อสำหรับการวัดประสิทธิภาพ
บุพวิชา : คส.5002 ระบบสารสนเทศองค์การและการจัดการ หรือได้รบั อนุญาตจากผูส้ อน
คส.7101 คลังข้อมูลและการประยุกต์
3 หน่วยกิต
CI 7101 Data Warehouse and Applications
ความหมายของคลังข้อมูล โครงสร้างของคลังข้อมูล ตัวแบบข้อมูลพหุมิตเทคโนโลยีต่าง ๆ
ที่นำมาใช้กับการออกแบบและการพัฒนาคลังข้อมูล เครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ในการพัฒนาคลังข้อมูล
ภาวะแวดล้อมในการทำงานกับคลังข้อมูล การประยุกต์ใช้คลังข้อมูลกับองค์การ การประมวลผลเชิง
วิเคราะห์แบบเชือ่ มตรง ตลาดข้อมูล การจัดการโครงการคลังข้อมูล และการทำเหมืองข้อมูลเบือ้ งต้น
บุพวิชา: คส.6101 ระบบฐานข้อมูล หรือได้รบั อนุญาตจากผูส้ อน
คส.7102 การจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ
3 หน่วยกิต
CI 7102 Information Storage and Retrieval
หลักการ ทฤษฎี และขัน้ ตอนวิธตี า่ ง ๆ ในการค้นคืนสารสนเทศ การออกแบบการพัฒนาและการ
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบ ตัวแบบในการค้นคืนสารสนเทศทัง้ ตัวแบบ ประเภท
คลาสสิกและตัวแบบแผนใหม่ การสร้างและบำรุงรักษาดัชนี การค้นคืนแบบต่าง ๆ และความก้าวหน้า
ล่าสุดของเทคโนโลยีทเ่ี กีย่ วกับการค้นคืนสารสนเทศ รวมทัง้ การจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศภาษาไทย
บุพวิชา: คส.6101 ระบบฐานข้อมูล หรือได้รบั อนุญาตจากผูส้ อน
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คส.7103 ระบบฐานข้อมูลขัน้ สูง
3 หน่วยกิต
CI 7103 Advanced Database Systems
ฐานข้อมูลแบบกระจาย ฐานข้อมูลเชิงเวลา ฐานความรู้ ฐานข้อมูลเชิงตรรก คลังข้อมูล ฐานข้อมูล
เชิงวัตถุ ฐานข้อมูลวัตถุเชิงความสัมพันธ์ ฐานข้อมูลเชิงภูมศิ าสตร์ ฐานข้อมูลประสม และฐานข้อมูลบนเว็บ
บุพวิชา: คส.6101 ระบบฐานข้อมูล หรือได้รบั อนุญาตจากผูส้ อน
คส. 7201 ระบบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
3 หน่วยกิต
CI 7201 E-Business Systems
ลักษณะของการทำธุรกิจอิเลคทรอนิกส์ เทคนิคและตัวแบบในการธุรกิจอิเลคทรอนิกส์ บทบาท
ของระบบสารสนเทศในการทำธุรกิจอิเลคทรอนิกส์ คุณลักษณะของระบบสารสนเทศสำหรับการ
ทำธุรกิจอิเลคทรอนิกส์ การนำเทคโนโลยีเว็บมาประยุกต์ใช้ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสม
โปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้ในการพัฒนา การบูรณาการเข้ากับระบบอีอาร์พี รวมทั้งประเด็นต่าง ๆ
ทีเ่ กีย่ วข้องและแนวโน้มของการทำธุรกิจอิเลคทรอนิกส์
บุพวิชา: คส.5002 ระบบสารสนเทศองค์การและการจัดการ หรือได้รบั อนุญาตจากผูส้ อน
คส.7202 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
3 หน่วยกิต
CI 7202 Accounting information Systems
หลักการและกระบวนการทางการบัญชีการเงิน และบัญชีตน้ ทุน บัญชีแยกประเภท บัญชีลกู หนี้
บัญชีเจ้าหนี้ สินทรัพย์ถาวร การพัฒนาผังบัญชี การรวมยอดบัญชี การกระทบยอดแบบเชือ่ มตรงลักษณะ
ส่วนประกอบและกระบวนการของระบบสารสนเทศทางการบัญชี หลักการออกแบบระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชี และผลกระทบต่อองค์การอันเนือ่ งจากระบบสารสนเทศทางการบัญชี
บุพวิชา: คส.6101 ระบบฐานข้อมูล หรือได้รบั อนุญาตจากผูส้ อน
คส.7203 การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 หน่วยกิต
CI 7203 Information Technology Project Management
ลักษณะของโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ การกำหนดแนวความคิดและการริเริ่มโครงการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ โครงรูปการวางแผนโครงการ การบริหารโครงการด้านบุคคล การบริหาร
โครงการ การบริหารความเสีย่ งในโครงการ การติดตามและรายงานโครงการ การบริหารคุณภาพโครงการ
การบริหารการเปลีย่ นแปลงในองค์การ และนำโครงการไปสูก่ ารปฏิบตั ิ และการประเมินผล
บุพวิชา: คส.6106 การพัฒนาระบบสารสนเทศ หรือได้รบั อนุญาตจากผูส้ อน
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คส. 7204 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ระบบสารสนเทศ
3 หน่วยกิต
CI 7204 Strategic Planning of Information Systems
ยุทธศาสตร์ขององค์การและเทคโนโลยีสารสนเทศ แผนเชิงยุทธศาสตร์ วัฏฏะการวางแผน
องค์ประกอบของแผนเชิงยุทธศาสตร์ แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศ ยอดรวม ส่วนชุดคำสั่ง
การวางแผนขีดความสามารถ การวางแผนโครงสร้างพืน้ ฐาน การวางแผนทรัพยากรบุคคลเพือ่ การพัฒนา
การนำไปใช้ การติดตามและการประเมินผลระบบสารสนเทศ
บุพวิชา: สป.5002 ระบบสารสนเทศองค์การและการจัดการ หรือได้รบั อนุญาตจากผูส้ อน
คส.7205 ระบบสารสนเทศเชิงยุทธศาสตร์
3 หน่วยกิต
CI 7205 Strategic Information Systems
ศึกษาประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับความสัมพันธ์กบั แผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ การรวมเทคโนโลยีสารสนเทศ
กับธุรกิจ การบริหารสารสนเทศ การวางแผนสารสนเทศ การใช้เชิงกลยุทธ์ของระบบสารสนเทศ
ในองค์ ก รระดั บ สู ง การใช้ ส ารสนเทศและเทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื ่ อ ได้ เ ปรี ย บเชิ ง การแข่ ง ขั น
การออกแบบกระบวนการทางธุรกิจ การจัดการการเปลี่ยนแปลง การลงทุนและการประเมินระบบ
สารสนเทศเชิงกลยุทธ์ และวิธกี ารประเมินคุณค่าทางธุรกิจของโครงการระบบสารสนเทศ
คส.7206 นวัตกรรมกระบวนการ
3 หน่วยกิต
CI 7206 Process Innovation
แนวความคิดต่าง ๆ เกีย่ วกับนวัตกรรมกระบวนการ วิธกี ารแสดงกระบวนการการเลือกกระบวน
การสำหรับนวัตกรรม วิสยั ทัศน์เกีย่ วกับกระบวนการ การออกแบบกระบวนการและการนำกระบวนการ
ใหม่ประยุกต์ในองค์การ นวัตกรรมกระบวนการกับการจัดการการเปลีย่ นแปลงในองค์การและกรณีศกึ ษา
คส.6001 เทคโนโลยีสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์
3 หน่วยกิต
CI 6001 Software Development Technology
พื้นฐานและหลักการในการพัฒนาซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์
แบบต่าง ๆ ภาษาเอ็กซ์เอ็มแอล และภาษาอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับภาษาเอ็กซ์เอ็มแอล การพัฒนาโปรแกรม
สำหรับการอ่านภาษาเอ็กซ์เอ็มแอล การพัฒนาโปรแกรมติดต่อกับซอฟต์แวร์แบบลูกข่ายกับแม่ข่าย
ในรูปแบบต่างๆ การพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับเว็บโดยใช้ Java Script, Java Servlet, Java Server Page, Java
Server Faces และ AJAX
บุพวิชา: สป.4002 การโปรแกรมเชิงวัตถุดว้ ยภาษาจาวา หรือได้รบั อนุญาตจากผูส้ อน
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คส.6002 สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์
3 หน่วยกิต
CI 6002 Software Architecture
สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์แบบรวมศูนย์ สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์แบบกระจาย สถาปัตยกรรม
ซอฟต์แวร์แบบลูกข่าย/แม่ขา่ ย สถาปัตยกรรมเชิงข้อความ ตัวกลางแบบเมสเซจ สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์
เชิงบริการ สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์เชิงคอมโพเนนท์ การเชื่อมต่อโปรแกรมประยุกต์ในองค์การ
สถาปัตยกรรมโครงสร้างพืน้ ฐาน การออกแบบโครงสร้างพืน้ ฐาน สำหรับระบบทีต่ อ้ งการความเชือ่ มัน่ สูง
บุพวิชา: คส.6001 เทคโนโลยีสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ หรือได้รบั อนุญาตจากผูส้ อน
คส.6003 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
3 หน่วยกิต
CI 6003 Software Engineering
กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบต่างๆ การกำหนดขอบเขตและทรัพยากรทีใ่ ช้ในโครงการ
ซอฟต์แวร์ การรวบรวมความต้องการของระบบ การสร้างแบบจำลองของความต้องการของระบบ
การวิเคราะห์ความต้องการ การออกแบบสถาปัตยกรรม การออกแบบข้อมูลและโครงสร้างการออกแบบ
ตัวประสาน การพัฒนาซอฟต์แวร์ กรอบการพัฒนา การทดสอบซอฟต์แวร์ มาตรฐานคุณภาพของซอฟต์แวร์
มาตรวัดและตัวชีว้ ดั คุณภาพของซอฟต์แวร์ การจัดการคอนฟิกกูเรชัน กฎหมายด้านซอฟต์แวร์ ลิขสิทธ์
และสิทธิบตั รด้านซอฟต์แวร์ จริยธรรมและคุณธรรมในการทำงานและประกอบการด้านซอฟต์แวร์
บุพวิชา: สป.4002 การโปรแกรมเชิงวัตถุดว้ ยภาษาจาวา หรือได้รบั อนุญาตจากผูส้ อน
คส. 6004 การวิเคราะห์และการออกแบบเชิงวัตถุ
3 หน่วยกิต
CI 6004 Object Oriented Analysis and Design
แนวคิดเชิงวัตถุ กระบวนการเชิงวัตถุ ภาษาสำหรับสร้างตัวแบบเชิงวัตถุ ภาษาสำหรับสร้างตัวแบบ
ยูเอ็มแอล การเก็บความต้องการ การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ การออกแบบเชิงวัตถุแบบอย่างสำหรับ
การออกแบบ
บุพวิชา: คส.5001 ระบบฐานข้อมูล หรือได้รบั อนุญาตจากผูส้ อน
คส.7001 การประกันคุณภาพซอฟต์แวร์
3 หน่วยกิต
CI 7001 Software Quality Assurance
คุณภาพของซอฟต์แวร์ กรอบความคิดและค่านิยมของคุณภาพของซอฟต์แวร์ ปัจจัยของงาน
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ รวมถึงการใช้ประโยชน์ ความน่าเชือ่ ถือ ความปลอดภัย ความคุม้ ครองป้องกันภัยความยากง่าย
ในการบำรุงรักษา ความยืดหยุ่น ประสิทธิภาพ มาตรฐาน คุณภาพของซอฟต์แวร์ กระบวนการ
เพื่อคุณภาพของซอฟต์แวร์ ต้นแบบและมาตรวัด คุณภาพของซอฟต์แวร์ ต้นแบบความสมบูรณ์ทาง
ความสามารถของซอฟต์แวร์ และการรับประกันผลิตภัณฑ์ ต้นแบบผลิตภัณฑ์คณ
ุ ภาพ การจัดการด้าน
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จริยธรรมและคุณธรรมในกระบวนการประกันคุณภาพซอฟต์แวร์
บุพวิชา: คส.6003 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ หรือได้รบั อนุญาตจากผูส้ อน
คส.7002 การทดสอบซอฟต์แวร์
3 หน่วยกิต
CI 7002 Software Testing
การทดสอบและการยืนยันซอฟต์แวร์ การวิจารณ์ การทดลองใช้ และการตรวจสอบซอฟต์แวร์
การทดสอบซอฟต์แวร์ การทดสอบส่วนประกอบย่อย การทดสอบเบ็ดเสร็จการทดสอบระบบและการยอมรับ
การทดสอบปัจจัยทางคุณภาพในหลายด้าน การทดสอบและการประเมินผลการสื่อสารระหว่าง
คอมพิวเตอร์และผูใ้ ช้ การวิเคราะห์และการรายงานปัญหา การวิเคราะห์ขอ้ ผิดพลาด การติดตามปัญหา
การจัดการด้านจริยธรรมและคุณธรรมในกระบวนการทดสอบซอฟต์แวร์
บุพวิชา: คส.6003 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ หรือได้รบั อนุญาตจากผูส้ อน
คส.7003 การจัดการความเปลีย่ นแปลงของซอฟต์แวร์
3 หน่วยกิต
CI 7003 Software Change Management
หลักการในการจัดการความเปลี่ยนแปลงของซอฟต์แวร์ หลักการควบคุมการแก้ไขเอกสาร
และโปรแกรม กระบวนการเช็คอินและเช็คเอาท์เอกสารหรือโปรแกรมการควบคุม การแก้ไขเอกสาร
และโปรแกรมสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบคูข่ นานกระบวนการควบคุมการเปลีย่ นแปลงซอฟต์แวร์
การติดตามผลและการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับซอฟต์แวร์ มาตรฐานที่ใช้ในการควบคุม
การเปลีย่ นแปลงซอฟต์แวร์
บุพวิชา: คส.6003 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ หรือได้รบั อนุญาตจากผูส้ อน
คส.7004 ระบบความมัน่ คงของซอฟต์แวร์
3 หน่วยกิต
CI 7004 Software Security Systems
หลักการเบือ้ งต้นเกีย่ วกับความมัน่ คงของระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่าย และระบบสารสนเทศ
ยุทธศาสตร์การโจมตี สถาปัตยกรรมความมั่นคง กำแพงป้องกันภัย รหัสลับทั้งแบบกุญแจสมมาตร
และกุญแจอสมมาตร การพิสูจน์ตัวจริง ลายเซ็นดิจิตอลโครงสร้างพื้นฐานของระบบกุญแจสาธารณะ
การพัฒนาโปรแกรม เชือ่ มต่อกับระบบความมัน่ คงและระบบตรวจสอบผูใ้ ช้งานแบบครัง้ เดียว
บุพวิชา: คส.6003 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ หรือได้รบั อนุญาตจากผูส้ อน
คส.7005 มาตรวัดคุณภาพของซอฟต์แวร์
3 หน่วยกิต
CI 7005 Software Quality Measurement
ทฤษฎีเกีย่ วกับมาตรวัดคุณภาพของซอฟต์แวร์ ตัวแบบคุณภาพซอฟต์แวร์ คุณสมบัตซิ อฟต์แวร์
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ การจัดการด้านคุณภาพ มาตรวัดคุณภาพในมิตติ า่ ง ๆ กระบวนการทดสอบและการยืนยัน
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คุณภาพ มาตรวัดคุณภาพสำหรับซอฟต์แวร์ทม่ี คี วามซับซ้อนและมาตรวัดคุณภาพของซอฟต์แวร์ทพ่ี ฒ
ั นา
ด้วยหลักการเชิงวัตถุ
บุพวิชา: คส.6003 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ หรือได้รบั อนุญาตจากผูส้ อน
คส.7006 การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับอุปกรณ์เคลือ่ นที่
3 หน่วยกิต
CI 7006 Mobile Application Design and Development
อุ ป กรณ์ เ คลื ่ อ นที ่ ส ามจี โปรโตคอลสื ่ อ สารของอุ ป กรณ์ เ คลื ่ อ นที ่ มาตรฐานของซิ ม
และสมาร์ทการ์ด หลักการของการรับส่งข้อความเอสเอ็มเอส ความมั่นคงของ ข้อความเอสเอ็มเอส
ไมโครบราวเซอร์ การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ด้วยเจทูเอ็มอี และดอตเน็ตคอมแพคเฟรมเวิกส์
การรักษาความมัน่ คงในการทำธุรกรรมอิเลคโทรนิกส์ผา่ นอุปกรณ์เคลือ่ นที่ การติดต่อไร้สายแบบบลูทธู
บุพวิชา: สป.4002 การโปรแกรมเชิงวัตถุดว้ ยภาษาจาวา หรือได้รบั อนุญาตจากผูส้ อน
คส.7007 การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับอุปกรณ์สมองกลฝังตัว
3 หน่วยกิต
CI 7007 Embedded Application Design and Development
การพัฒนาและออกแบบระบบงานฝังตัว เทคนิคการเขียนโปรแกรมแบบฝังตัว กรณีศึกษา
ระบบฝังตัวแบบเวลาจริง การติดต่อประสานกับอุปกรณ์ภายนอก การจำลอง ขบวนการกายภาพ
บุพวิชา: สป.4002 การโปรแกรมเชิงวัตถุดว้ ยภาษาจาวา หรือได้รบั อนุญาตจากผูส้ อน
คส. 7008 การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์แอนิเมชัน่ และเกมส์
3 หน่วยกิต
CI 7008 Games and Animation Software Design and Development
การออกแบบกราฟฟิกเบื้องต้น ภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ การเขียนบทและนำเสนอเรื่องด้วย
ภาพเบือ้ งต้น คอมพิวเตอร์แอนิเมชัน่ การจัดองค์ประกอบ การวางมุมกล้อง เทคนิคการลงสี ท่าทางการ
เคลือ่ นไหว หลักและโครงสร้างของการทำภาพยนตร์ การตัดต่อภาพยนตร์ ปัญญาประดิษฐ์ในแอนิเมชัน่
และเกมส์
บุพวิชา: สป.4002 การโปรแกรมเชิงวัตถุดว้ ยภาษาจาวา หรือได้รบั อนุญาตจากผูส้ อน
คส.7009 การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์
3 หน่วยกิต
CI 7009 Geographic Information System Design and Development
ปรัชญาและแนวคิดสำหรับการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เทคโนโลยี
สำหรับระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์ เช่นระบบระบุพกิ ดั บนพืน้ โลก (GPS) การพัฒนาโปรแกรมเชือ่ มต่อ
กับแผนที่ การออกแบบระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์และการนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กร
บุพวิชา: คส.6001 เทคโนโลยีสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ หรือได้รบั อนุญาตจากผูส้ อน
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คส.7010 การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมต่อประสานกับมนุษย์
3 หน่วยกิต
CI 7010 Human Computer Interaction Design and Development
ปฏิสมั พันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ ขีดความสามารถของมนุษย์ เทคโนโลยี โปรแกรม
ต่อประสานกับมนุษย์ วิธกี ารออกแบบ และวิธกี ารประเมินผล เครือ่ งมือ สำหรับออกแบบและพัฒนาวิธวี ดั
และประเมินผลคุณภาพของโปรแกรมต่อประสาน ปรัชญาสำหรับการออกแบบโปรแกรมติดต่อประสาน
กับผูใ้ ช้ ปัญหาและวิธกี ารออกแบบให้เหมาะสมสำหรับผูใ้ ช้ เทคนิคการออกแบบหน้าจอเพือ่ รับข้อมูล
จากผู้ใช้การออกแบบรายงานแบบสถิตและแบบพลวัต เทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาโปรแกรมติดต่อ
ประสานกับผูใ้ ช้
บุพวิชา: สป.4002 การโปรแกรมเชิงวัตถุดว้ ยภาษาจาวา หรือได้รบั อนุญาตจากผูส้ อน
คส.7011 การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับค่ายไมโครซอฟต์
3 หน่วยกิต
CI 7011 Microsoft Studio for Design and Development
สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ไมโครซอฟต์ดอตเน็ต การออกแบบซอฟต์แวร์เชิงบริการโดย
ใช้เว็บเซอร์วิส เทคโนโลยีเอดีโอดอตเน็ต (ADO NET) เทคโนโลยีเอเอสพีดอตเน็ต (ASP.NET)
การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงองค์ประกอบโดยใช้ดอตเน็ตรีโมทติง (Net Remoting) เทคโนโลยีซลิ เวอร์ไลท์
(Silver Light) และภาษาเอกซ์เอเอ็มแอล (XAML)
บุพวิชา: คส.6001 เทคโนโลยีสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ หรือได้รบั อนุญาตจากผูส้ อน
คส.7012 ปัญญาประดิษฐ์สำหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์
3 หน่วยกิต
CI 7012 Artificial Intelligence for Software Engineering
การค้นหาคำตอบ การแทนความรู้ การตัดสินใจโดยใช้ทฤษฎีเกม ตรรกะ ความน่าจะเป็น
และความไม่แน่นอน ต้นไม้การตัดสินใจ ปัญหาแบบสอดคล้องกับเงือ่ นไขบังคับ เครือข่ายประสาท
การประมวลภาษาธรรมชาติ โปรแกรมค้นหาบนเว็บ การประยุกต์ใช้ สำหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์
การสร้างนวัตกรรมวิศวกรรมซอฟต์แวร์
บุพวิชา: สป.4006 โครงสร้างข้อมูลและขัน้ ตอนวิธี หรือได้รบั อนุญาตจากผูส้ อน
คส.7301 ความมัน่ คงของระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
3 หน่วยกิต
CT 7301 Computer and Network Security
หลักการเบือ้ งต้นเกีย่ วกับความมัน่ คงของระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายรหัสลับทัง้ แบบกุญแจ
สมมาตรและกุญแจอสมมาตร การพิสูจน์ตัวจริง ลายเซ็นดิจิตอล โครงสร้างพื้นฐานของระบบกุญแจ
สาธารณะ การควบคุมบูรณภาพของการส่งข้อมูล ความมั่นคงในการสื่อสาร การโจมตีความมั่นคง
การป้องกันความมัน่ คงสำหรับโปรแกรมเคลือ่ นที่ การควบคุมการเข้าถึงทรัพยากร และการจัดการความมัน่ คง
บุพวิชา: คส.6102 การสือ่ สารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือได้รบั อนุญาตจากผูส้ อน
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คส.7302 การจัดการเครือข่าย
3 หน่วยกิต
CI 7302 Network Management
ศึกษาแนวคิด เทคนิค และเครื่องมือต่าง ๆ สำหรับการจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เนื้อหา
ครอบคลุมถึงโพรโทคอลของการจัดการเครือข่ายเอสเอ็นเอ็มพี อาร์มอน และ ทีเอ็มเอ็น การจัดการเครือข่าย
ในรูปแบบต่าง ๆ การจัดการชื่อ การจัดการโครงแบบ การจัดการความผิดพร่อง กฤตกรรมจัดการ
และสาระของความมัน่ คงในการจัดการเครือข่าย
บุพวิชา: คส.6102 การสือ่ สารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือได้รบั อนุญาตจากผูส้ อน
คส.7303 เครือข่ายไอพีและการประยุกต์
3 หน่วยกิต
CI 7303 IP Networks and Applications
ศึกษาแนวคิดของเครือข่ายไอพีและการประมวลผลบนเครือข่ายไอพี โครงสร้างของเครือข่าย
ไอพี โพรโทคอลในระดับชั้นต่าง ๆ ของเครือข่ายไอพี การประมวลผลผ่านซอกเก็ต การประมวลผล
แบบลูกข่ายแม่ขา่ ย การประมวลผลพร้อมกัน สาระและการประมวลผลของอีเมล์ เว็บเซอร์วสิ และสือ่ ประสม
บุพวิชา: คส.6102 การสือ่ สารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือได้รบั อนุญาตจากผูส้ อน
คส.7304 วิทยาการรหัสลับ
3 หน่วยกิต
CI 7304 Cryptography
หลักการและทฤษฎีของการเข้ารหัสและถอดรหัส ทฤษฎีจำนวนและพีชคณิต ทฤษฎีความน่าจะเป็น
การสร้างและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ ฟังก์ชันทางเดียว ทฤษฎีเลขสุ่ม การพิสูจน์แบบซีโรนอเลจ
เทคนิคการเข้าและถอดรหัส และระบบคียส์ าธารณะ
คส.7305 การสือ่ สารแบบไร้สายและเคลือ่ นที่
3 หน่วยกิต
CI 7305 Wireless and Mobile Communication
หลักการ เทคนิค สถาปัตยกรรม และโปรโตคอล ในระบบการสือ่ สารแบบไร้สาย การสือ่ สารใน
ระบบดิจิตอล ตัวแบบของช่องการสื่อสาร เทคนิคการใช้ช่องการสื่อสารร่วมกัน การจัดการทรัพยากร
ของระบบ การประเมินประสิทธิภาพของช่องการสือ่ สาร การสือ่ สารด้วยสัญญาณแถบกว้าง เครือข่าย
การสือ่ สารแบบไร้สายและความมัน่ คงของระบบ
บุพวิชา: คส.6102 การสือ่ สารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือได้รบั อนุญาตจากผูส้ อน
คส.7306 การบริหารความมัน่ คงของสารสนเทศ
3 หน่วยกิต
CI 7306 Information Security Management
จุดอ่อนของความมั่นคงในระบบสารสนเทศ ผลกระทบต่อองค์การเมื่อเกิดรุกล้ำความมั่นคง
วงจรชีวิตในการพัฒนานโยบายเกี่ยวกับความมั่นคง การกำหนดความต้องการเกี่ยวกับความมั่นคง
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ขัน้ ตอนการพัฒนานโยบายเกีย่ วกับความมัน่ คง สถาปัตยกรรมความมัน่ คง ยุทธศาสตร์การโจมตี บทบาท
และความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร การนำนโยบายไปสูก่ ารปฏิบตั ิ การตรวจสอบ การป้องกันไวรัส กำแพง
ป้องกันภัย สถาปัตยกรรมกำแพงป้องกันภัย และการตรวจสอบสิทธิการเข้าถึงและเทคนิคการเข้ารหัสลับ
บุพวิชา: คส.6102 การสือ่ สารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือได้รบั อนุญาตจากผูส้ อน
คส.7307 หัวข้อชัน้ สูงทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3 หน่วยกิต
CI 7307 Advanced Topics in Computer Networks
ทบทวนสถาปัตยกรรมและตัวแบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เครือข่ายความเร็วสูง สาระในชัน้ ย่อย
การควบคุมการเข้าถึงสื่อ การจัดเส้นทางของการส่งข้อมูลในเครือข่ายมีสาย และเครือข่ายเคลื่อนที่
การควบคุมการคับคัง่ ในเครือข่าย คุณภาพการบริการของเครือข่าย การจัดการแบนด์วดิ ท์ เครือข่ายระดับ
เดียวกันและการประยุกต์ และการส่งข้อมูลของสือ่ ประสม
บุพวิชา: คส.6102 การสือ่ สารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือได้รบั อนุญาตจากผูส้ อน
คส.7401 ปัญญาประดิษฐ์
3 หน่วยกิต
CI 7401 Artificial Intelligence
การค้นหาคำตอบ การแทนความรู้ การตัดสินใจโดยใช้ทฤษฎีเกม ตรรกะ ความน่าจะเป็นและ
ความไม่แน่นอน ต้นไม้การตัดสินใจ ปัญหาแบบสอดคล้องกับเงื่อนไขบังคับ เครือข่ายประสาท
การประมวลภาษาธรรมชาติ โปรแกรมค้นหาบนเว็บ และการประยุกต์
บุพวิชา: สป.4006 โครงสร้างข้อมูลและขัน้ ตอนวิธี หรือ คส.5001 พืน้ ฐานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
หรือได้รบั อนุญาตจากผูส้ อน
คส.7402 ปัญญาประดิษฐ์ขน้ั สูง
3 หน่วยกิต
CI 7402 Advanced Artificial Intelligence
หัวข้อชั้นสูงทางปัญญาประดิษฐ์ เช่น การวางแผน ความรู้และการตัดสินใจ การประมวลผล
ภาษาธรรมชาติ การสร้างเครื่องเรียนรู้ เช่น เครือข่ายประสาท ฟัซซี่ลอจิก ตัวแบบ Hidden Markov
เครือข่ายเบย์ และตัวแบบวิวฒ
ั นาการ
บุพวิชา: คส.7401 ปัญญาประดิษฐ์ หรือได้รบั อนุญาตจากผูส้ อน
คส.7403 การสร้างเครือ่ งเรียนรู้
3 หน่วยกิต
CI 7403 Machine Learning
การเรียนรูแ้ นวคิด ต้นไม้การตัดสินใจ เครือข่ายประสาท การประเมินค่าสมมุตฐิ าน การเรียนรู้
แบบเบเชียน ทฤษฎีการเรียนรูเ้ ชิงคอมพิวเตอร์ การเรียนรูแ้ บบกรณีตวั อย่าง การเรียนรูแ้ บบพันธุกรรม
การเรียนรูช้ ดุ หลักเกณฑ์ การเรียนรูแ้ บบวิเคราะห์ และการเรียนรูแ้ บบเสริมสร้าง
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บุพวิชา: คส.7401 ปัญญาประดิษฐ์ หรือได้รบั อนุญาตจากผูส้ อน
คส.7404 เครือข่ายประสาท
3 หน่วยกิต
CI 7404 Neural Networks
การจำลองและการวิเคราะห์เครือข่ายประสาทประดิษฐ์ ความสัมพันธ์ของเครือข่ายประสาท
ประดิษฐ์และเครือข่ายประสาทจริง การออกแบบเครือข่ายประสาทแบบต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง
กระบวนวิธเี รียนรูข้ องเครือข่ายประสาท เครือข่ายแบบฮอบฟิลด์และโบลสแมน การเรียนรูโ้ ดยไม่มกี าร
ชี้นำ ตัวแบบปรับปรุงตนเอง การประยุกต์ใช้เครือข่ายประสาท และความสัมพันธ์เครือข่ายประสาท
กับตรรกะแบบคลุมเครือและกับขัน้ ตอนวิธแี บบพันธุกรรม
บุพวิชา: คส.7401 ปัญญาประดิษฐ์ หรือได้รบั อนุญาตจากผูส้ อน
คส.7405 การทำเหมืองข้อมูล
3 หน่วยกิต
CI 7405 Data Mining
การเตรียมข้อมูลสำหรับการทำเหมืองข้อมูล วิธกี ารและอัลกอริทมึ ต่าง ๆ สำหรับการประมาณ
และการทำนายเชิงสถิติ การจำแนกประเภท การวิเคราะห์กลุ่ม การวิเคราะห์หลักเกณฑ์การรวมตัว
และการประยุกต์การทำเหมืองข้อมูล
คส.7406 หัวข้อชัน้ สูงทางการทำเหมืองข้อมูล
3 หน่วยกิต
CI 7406 Advanced Topics in Data Mining
เทคนิคและอัลกอริธมึ ขัน้ สูงสำหรับการทำเหมืองข้อมูล เทคนิคการจำแนกประเภท เทคนิคการ
วิเคราะห์กลุม่ การรวมเทคนิคการทำเหมืองข้อมูล การเห็นภาพข้อมูล การทำเหมืองเว็บ และการทำเหมือง
ข้อมูลข้อความ
บุพวิชา คส.7405 การทำเหมืองข้อมูล หรือ ได้รบั อนุญาตจากผูส้ อน
คส.7501 มโนทัศน์ของภาษาชุดคำสัง่
3 หน่วยกิต
CI 7501 Programming Language Concepts
มโนทัศน์ของภาษาชุดคำสั่งระดับสูง คุณลักษณะของภาษาชุดคำสั่ง การบายดิ้ง ชนิดและ
โครงสร้างข้อมูล โปรแกรมย่อย การควบคุมการทำงานของชุดคำสั่ง ขอบเขต โครงสร้างข้อมูล
ชนิดพลวัต การส่งผ่านพารามิเตอร์ของโปรแกรมย่อย การจัดการหน่วยความจำ การจัดการข้อผิดพลาด
และการควบคุมการทำงานแบบขนาน
บุพวิชา: สป.4006 โครงสร้างข้อมูลและขัน้ ตอนวิธี หรือได้รบั อนุญาตจากผูส้ อน
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คส.7502 การบริหารและการจัดการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
3 หน่วยกิต
CI 7502 Computer System and Network Administration
การใช้คำสัง่ พืน้ ฐานบนระบบปฏิบตั กิ ารยูนกิ ส์ การจัดการและควบคุมขบวนการ การจัดการ
ระบบแฟ้มข้อมูล การเขียนเชลล์สคริปต์ การบริหารและการจัดการที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้งานระบบ
การสำรองและการกูค้ นื ข้อมูล และการจัดการความปลอดภัยของระบบ การติดตัง้ ซอฟต์แวร์ การคอนฟิก
ระบบปฏิบตั กิ าร การคอนฟิกระบบเครือข่าย และการจัดการอุปกรณ์ทเ่ี ชือ่ มต่อ
บุพวิชา: คส.6104 ระบบปฏิบตั กิ าร หรือได้รบั อนุญาตจากผูส้ อน
คส.7503 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ขน้ั สูง
3 หน่วยกิต
CI 7503 Advanced Computer Architecture
ตัวแบบสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ การประมวลผลแบบขนาน สถาปัตยกรรมแบบไปน์ไลน์
สถาปัตยกรรมแบบ VLIW หน่วยประมวลผลกลางแบบซุปเปอร์สแคลลาร์ สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
แบบ SIMD และ MIMD การเชือ่ มต่อระบบคอมพิวเตอร์
บุพวิชา: คส.6103 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ หรือได้รบั อนุญาตจากผูส้ อน
คส.7504 การคำนวณแบบขนาน
3 หน่วยกิต
CI 7504 Parallel Computing
พื้นฐานการคำนวณแบบขนาน แพลตฟอร์มสำหรับการคำนวณแบบขนาน หลักการออกแบบ
ขัน้ ตอนแบบขนาน วิธกี ารติดต่อส่งผ่านข้อมูล การโปรแกรมในระบบทืใ่ ช้การส่งผ่านข้อมูล การโปรแกรม
ในระบบที่มีหน่วยความจำร่วม ขั้นตอนแบบขนานกับเมทริกซ์ กราฟ การค้นหาและการหาค่าอุตตมะ
บุพวิชา: คส.6103 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ หรือได้รบั อนุญาตจากผูส้ อน
คส.7505 การออกแบบและการสร้างตัวแปลภาษาคอมพิวเตอร์
3 หน่วยกิต
CI 7505 Compiler Design and Construction
การออกแบบและสร้างตัวแปลภาษาคอมพิวเตอร์ปัจจุบัน การวิเคราะห์คำและไวยากรณ์
การสร้างชุดคำสัง่ และการปรับปรุงให้มปี ระสิทธิภาพ และการแปลโปรแกรมให้ทำงานแบบทันเวลาพอดี
บุพวิชา : สป.4003 โครงสร้างข้อมูลและขัน้ ตอนวิธี หรือ คส.5001 พืน้ ฐานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
หรือได้รบั อนุญาตจากผูส้ อน
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คส.7506 ระบบงานแบบเวลาจริง
3 หน่วยกิต
CI 7506 Real Time Systems
หลักการของระบบงานแบบเวลาจริง การพัฒนาระบบงานแบบเวลาจริง การประยุกต์ใช้ในงาน
ด้านหุ่นยนต์ การผลิตในอุตสาหกรรม ระบบสื่อประสม และโต้ตอบกับมนุษย์ และระบบปฏิบัติการ
ทีใ่ ช้กบั ระบบงานแบบเวลาจริง
บุพวิชา: คส.6104 ระบบปฏิบตั กิ าร หรือได้รบั อนุญาตจากผูส้ อน
คส.7507 ระบบปฏิบตั กิ ารขัน้ สูง
3 หน่วยกิต
CI 7507 Advanced Operating Systems
โครงสร้างระบบปฏิบัติการและการออกแบบ ระบบปฏิบัติการแบบมัลติเทรดและระบบมัลติ
โปรเซสเซอร์ ระบบปฏิบตั กิ ารแบบเวลาจริง ระบบปฏิบตั กิ ารแบบกระจาย การประสานและการสือ่ สาร
ระหว่างขบวนการหรือระหว่างเทรด และความมัน่ คงของระบบ
บุพวิชา: คส.6104 ระบบปฏิบตั กิ าร หรือได้รบั อนุญาตจากผูส้ อน
คส.7601 การออกแบบและการวิเคราะห์ขน้ั ตอนวิธี
3 หน่วยกิต
CI 7601 Design and Analysis of Algorithms
ความซับซ้อนของขัน้ ตอนวิธแี ละการวิเคราะห์ ขัน้ ตอนวิธแี บบแบ่งแยกและพิชติ การวิเคราะห์
แบบอะมอร์ไตส โครงสร้างข้อมูลเซ็ทไม่มีส่วนร่วม คิวลำดับความสำคัญ ขั้นตอนวิธีบนกราฟ
การเปรียบเทียบสตริง การคูณเมตริกซ์ ขัน้ ตอนวิธเี รขาคณิต การคูณโพลีโนเมียลฟูเรียแบบเร็ว วิธลี ะโมบ
การโปรแกรมเชิงพลวัต ปัญหาเอ็นพี-สมบูรณ์ และขัน้ ตอนวิธแี บบคาดคะเน
บุพวิชา: สป.4003 โครงสร้างข้อมูลและขัน้ ตอนวิธี หรือ คส.5001 พืน้ ฐานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
หรือ ได้รบั อนุญาตจากผูส้ อน
คส.7602 คณิตศาสตร์เชิงการจัดและทฤษฎีกราฟ
3 หน่วยกิต
CI 7602 Combinatorics and Graph Theory
หลักการนับ ฟังก์ชันก่อกำเนิด ความสัมพันธ์ปรากฏซ้ำ การเพิ่มเข้าและตัดออก ทฤษฎีกราฟ
และขัน้ ตอน ต้นไม้ ปัญหาการไหลในเครือข่าย ริงและเลขคณิตมอดุลาร์ กรุป๊ ทฤษฎีเข้ารหัส และวิธกี ารลำดับ
คส.7603 ทฤษฎีจำนวนและการประยุกต์
3 หน่วยกิต
CI 7603 Number Theory and Applications
จำนวนเฉพาะและตัวหารร่วมมาก สมภาค ฟังก์ชนั มัลติพลิเคตีฟ คริปโตโลยี รากปฐมเศษควอดเดรติก
เศษส่วนฐานสิบและเศษส่วนต่อเนือ่ ง
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คส.7604 ทฤษฎีการคำนวณ
3 หน่วยกิต
CI 7604 Theory of Computation
เครื ่ อ งจั ก รสถานะจำกั ด เชิ ง กำหนด เครื ่ อ งจั ก รสถานะจำกั ด เชิ ง ไม่ ก ำหนด ภาษาปกติ
เครื่องจักรกดลง ภาษาไม่พึ่งบริบท รูปแบบปกติของภาษาไม่พึ่งจากบริบท เครื่องจักรของทัวริง
ภาษาพึง่ บริบท และลำดับชัน้ ของภาษา
คส.7605 ความซับซ้อนของการคำนวณ
3 หน่วยกิต
CI 7605 Computational Complexity
ความซับซ้อนและการจัดการยาก ปัญหาการตัดสินใจ เครื่องจักรทัวริงเชิงกำหนดและคลาสพี
การคำนวณเชิงไม่กำหนดและคลาสเอ็นพี ความสัมพันธ์ระหว่างคลาสพีและเอ็นพี การแปลงเชิงโพลีโนเมียล
และความสมบูรณ์เอ็นพี ทฤษฎีของคุก เทคนิคสำหรับพิสูจน์ความสมบูรณ์เอ็นพี การลดรูปทัวริง
และปัญหาเอ็นพีฮาร์ด ขัน้ ตอนวิธปี ระมาณโครงสร้างของเอ็นพี ลำดับชัน้ เชิงโพลีโนเมียล ความซับซ้อน
ของปัญหาการนับ และพืน้ ทีเ่ ชิงล็อก
บุพวิชา: คส.7604 ทฤษฎีการคำนวณ หรือได้รบั อนุญาตจากผูส้ อน
คส.7701 การบริหารเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1
3 หน่วยกิต
CI 7701 Computer Network Administration 1
เครือข่ายคอมพิวเตอร์หลักมูล โอเอสไอ ไอพีแอ็ดเดรส ตัวพรางเครือข่ายย่อย อีเทอร์เน็ต
การวางแผนการเชื่อมโยงและการทดสอบเครือข่าย โปรโตคอลและแนวคิดในการจัดเส้นทาง ตาราง
การจัดเส้นทาง การจัดเส้นทางแบบสถิตและแบบพลวัต โปรโตคอลแบบดิสแทนส์เวคเตอร์ โปรโตคอล
แบบลิงค์เตท และโอเอสพิเอ
บุพวิชา: คส.6102 การสือ่ สารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือได้รบั อนุญาตจากผูส้ อน
คส.7702 การบริหารระบบคอมพิวเตอร์
3 หน่วยกิต
CI 7702 Computer System Administration
โครงสร้างและสถาปัตยกรรมของระบบคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบตั กิ าร การบริหารและจัดการ
ทรัพยากรของระบบ เช่น หน่วยประมวลผล หน่วยความจำหลัก หน่วยความจำเสมือน และหน่วยความจำ
สำรอง การจัดการและควบคุมขบวนการ การจัดการระบบแฟ้มข้อมูล คำสัง่ บนระบบปฏิบตั กิ าร การเขียน
เวลล์สคริปต์ การบริหารและจัดการผู้ใช้งานระบบ การสำรองและกู้คืนข้อมูล การติดตั้งซอฟต์แวร์
และการจัดการด้านความมัน่ คงของระบบ
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คส.7703 การบริหารเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2
3 หน่วยกิต
CI 7703 Computer Network Administration 2
แนวคิดของการสวิตซ์ อีเธอร์เนตสวิตซ์ การออกแบบเครือข่าย เครือข่ายเฉพาะที่เสมือน
โปรโตคอลสแปนนิง่ ทรี โปรโตคอลทรัง้ คิง่ การหาเส้นทางระหว่างเครือข่ายเฉพาะทีเ่ สมือน เครือข่าย
ไร้สาย เครือข่ายบริเวณกว้าง การเชือ่ มต่อกับเครือข่ายบริเวณกว้าง เฟรมรีเลย์ พีพพี ี การควบคุมการเข้าถึง
เครือข่าย และพืน้ ฐานวีพเี อ็น
บุพวิชา: คส.7701 การบริหารเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1 และคส 7702 การบริหารระบบคอมพิวเตอร์
หรือได้รบั อนุญาตจากผูส้ อน
คส.7704 การบริหารเว็บไซต์
3 หน่วยกิต
CI 7704 Web Site Administration
โครงสร้างและสถาปัตยกรรมของระบบเว็บ การพัฒนา ติดตั้ง และปรับแต่งค่าเว็บไซต์
การบรูณาการเว็บไซต์ร่วมกับภาษาโปรแกรมต่าง ๆ การรักษาความมั่งคงของเว็บไซต์และข้อมูล เช่น
การติดตัง้ Digital Certificate และการกำหนดค่ามาตรฐานเกีย่ วกับ HTTPS การบริการซอฟต์แวร์ตวั กลาง
(Application Server) เช่น Tomcat หรือ JBOSS เป็นต้น
บุพวิชา: คส.7701 การบริหารเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1 และคส.7702 การบริหารระบบคอมพิวเตอร์
หรือได้รบั อนุญาตจากผูส้ อน
คส.7705 การบริหารระบบฐานข้อมูล
3 หน่วยกิต
CI 7705 Database Administration
การติดตั้งและกำหนดค่าคุณลักษณะที่เหมาะสมสำหรับระบบจัดการฐานข้อมูลและระบบ
คอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์เพือ่ จัดสรรพืน้ ทีก่ ารจัดเก็บข้อมูล ประสิทธิภาพในการเข้าถึงข้อมูล และการ
กระจายข้อมูลในอุปกรณ์สำรองข้อมูล การปรับแต่งดัชนีขอ้ มูลให้เหมาะสมกับการใช้งาน การปรับปรุง
คำสั่ง SQL ให้มีประสิทธิภาพ การควบคุมสิทธ์การเข้าใช้ระบบฐานข้อมูล และการจัดการการเข้าถึง
ข้อมูลพร้อมกัน และการแบ่งแยกหน่วยประมวลผล
คส.7706 การจัดการงานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 หน่วยกิต
CI 7706 Technology Service Management
โครงสร้างองค์กรเทคโนโลยีสารสนเทศและงานให้บริการต่างๆ พื้นฐานภาระหน้าที่ความ
รับผิดชอบการจัดการและบริหารงานในศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ กระบวนการแจ้งปัญหาจากลูกค้า
และขัน้ ตอนการให้บริการ สัญญาระดับการให้บริการ การส่งมอบงานบริการ การวางแผนการให้บริการ
การบริหารทรัพยากรณ์ในหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น โครงการ ลิขสิทธิซ์ อฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์
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ประยุกต์ เป็นต้น แผนรองรับให้ธรุ กิจทำงานต่อเนือ่ ง (Business Contingency Plan)แผนรองรับเหตุการณ์
ฉุกเฉิน (Disater Recovery Plan) และมาตรฐาน Information Technology Infrastructure Library (ITIL)
คส.7801 เรขภาพคอมพิวเตอร์
3 หน่วยกิต
CI 7801 Computer Graphics
ความรู้เบื้องต้นทางด้านส่วนอุปกรณ์และส่วนชุดคำสั่งของเรขภาพคอมพิวเตอร์ ขั้นตอนวิธี
พืน้ ฐาน แรสเตอร์ในเรขภาพ 2 มิติ หน้าต่าง และการตัดขอบภาพ การแปลงรูปเรขาคณิต 2 มิติ การแบ่ง
ส่วนภาพ การวาดภาพเคลื่อนไหว เรขภาพ 3 มิติ รูปเรขาคณิต 3 มิติ เทคนิคการสร้างตัวแบบ 3 มิติ
การแปลงการเห็น ปัญหาของผิวทีถ่ กู บัง การบังแสงเฉพาะแห่ง และเส้นโค้งและผิวโค้ง
บุพวิชา: สป.4006 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี หรือ คส.5001 พื้นฐานทางวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ หรือ ได้รบั อนุญาตจากผูส้ อน
คส.7802 การประมวลสือ่ ประสม
3 หน่วยกิต
CI 7802 Multimedia Processing
ความรู้เบื้องต้นของสื่อประสม การบีบอัดข้อมูลสื่อประสม การส่งข้อมูลสื่อประสมแบบทันที
และโพรโทคอลระบบฐานข้อมูลสื่อประสม เอกสารแบบสื่อประสม การนำเสนอสื่อประสม และการ
ประยุกต์ใช้งานสือ่ ประสม
บุพวิชา: สป.4006 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี หรือ คส.5001 พื้นฐานทางวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ หรือ ได้รบั อนุญาตจากผูส้ อน
คส.7803 การประมวลภาพ
3 หน่วยกิต
CI 7803 Image Processing
ภาพในรูปแบบดิจิตอล การจัดเก็บภาพ การแปรรูปภาพ การปรับคืนภาพ การแบ่งอาณาเขต
บนภาพ การรูจ้ ำและการเข้าใจภาพ และการบีบอัดภาพ
บุพวิชา: สป.4006 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี หรือ คส.5001 พื้นฐานทางวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ หรือ ได้รบั อนุญาตจากผูส้ อน
คส.7804 เรขภาพคอมพิวเตอร์ 3 มิตแิ ละวิทศั น์
3 หน่วยกิต
CI 7804 3D Computer Graphic and Visiualization
เทคนิคในการสร้างเรขภาพคอมพิวเตอร์ 3 มิติ การหาพืน้ ผิวโค้ง การแรสีภาพ การหาระนาบตัด
การสร้างภาพเคลือ่ นไหว เป็นต้น การเขียนโปรแกรมเรขภาพ 3 มิติ โปรแกรมสำเร็จรูปในการแสดงภาพ
3 มิติ และการทำโครงงาน
บุพวิชา: คส.7801 เรขภาพคอมพิวเตอร์ หรือได้รบั อนุญาตจากผูส้ อน
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คส.8001 การอ่านบทความทางวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ
3 หน่วยกิต
CI 8001 Readings in Computer Science and Information Systems
วิชานีม้ จี ดุ มุง่ หมายให้นกั ศึกษาผูท้ ต่ี ระเตรียมข้อเสนอวิทยานิพนธ์หรือนักศึกษาทีส่ นใจได้อา่ น
บทความทางวิชาการภายใต้คำแนะนำของอาจารย์ นักศึกษาต้องเสนอรายงานเชิงวิเคราะห์จากบทความ
ทีไ่ ด้อา่ นต่ออาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบ
คส.8002 สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ
3 หน่วยกิต
CI 8002 Seminar in Computer Science and Information Systems
วิชานี้มีจุดมุ่งหมายให้นักศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการประยุกต์วิชาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
และระบบสารสนเทศ และวิชาที่เกี่ยวข้องในองค์การทั้งภาครัฐและภาคเอกชน นักศึกษาจะต้อง
ทำรายงานนำเสนอเพือ่ ประกอบการอภิปราย
3 หน่วยกิต
คส.8801-8809 การศึกษาเฉพาะเรือ่ งทางวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ
CI 8801-8809 Selected Topics in Computer Science and Information Systems
การศึกษาในหัวข้อที่แตกต่างไปจากวิชาที่เปิดสอนตามปกติ ซึ่งคณะฯกำหนดขึ้นตามความ
เหมาะสม
คส.9000 การค้นคว้าอิสระ
3 หน่วยกิต
CI 9000 Independent Study
นักศึกษาเลือกหัวข้อที่จะศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์
ผูร้ บั ผิดชอบวิชา และนักศึกษาต้องทำบทนิพนธ์
คส.9004 วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
CI 9004 Thesis
นักศึกษาต้องทำการค้นคว้าวิจัยในหัวข้อที่นักศึกษาสนใจภายใต้คำปรึกษาของอาจารย์ที่
ปรึกษาอย่างใกล้ชิด อาจรวมถึงการศึกษารายวิชาภาคทฤษฎีตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาเห็นสมควร
ทัง้ นี้ จะต้องมีการนำเสนอหัวข้อ รายงานความก้าวหน้า และสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสีย่ ง
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2552
1. ชือ่ หลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสีย่ ง
Master of Science Program in Insurance, Actuarial Science, and Risk Management
2. ชือ่ ปริญญา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสีย่ ง)
Master of Science (Insurance, Actuarial Science, and Risk Management)
วท.ม. (วิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสีย่ ง)
M.S. (Insurance, Actuarial Science, and Risk Management)
3. หน่วยงานรับผิดชอบ
คณะสถิตปิ ระยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
4. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
4.1 ปรัชญาของหลักสูตร ธุรกิจที่ให้บริการทางการเงินโดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจประกันชีวิต
และธุรกิจประกันวินาศภัย เป็นธุรกิจที่มีบทบาทเกี่ยวข้องอย่างยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศในด้านการเป็นสถาบันหลักทีม่ หี น้าทีใ่ นการบริหารความเสีย่ งและเป็นแหล่งระดมเงินออม
ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาธุรกิจที่ให้บริการทางการเงินมีอัตราการขยายตัวอยู่ในเกณฑ์สูงอย่างต่อเนื่อง
เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายการค้าเสรีและเพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามกรอบ
การกำกับดูแลนานาชาติโซเวนซีทู รัฐบาลได้มีการแก้ไขแนวทางในการกำกับดูแลธุรกิจที่ให้บริการ
ทางประกันภัยเพิ่มขึ้นปัญหาสำคัญที่ตามมาคือการขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญในสาขา
คณิตศาสตร์ประกันภัยและการบริหารความเสีย่ ง ดังนัน้ คณะสถิตปิ ระยุกต์เห็นสมควรให้มกี ารปรับปรุง
หลักสูตรสาขาวิทยาการประกันภัย เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถให้เพียงพอกับการเติบโต
ของธุรกิจประกันภัยและธุรกิจทีใ่ ห้บริการทางการเงินต่อไปโดยกำหนดวัตถุประสงค์ของการศึกษาไว้ดงั นี้
4.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
(1) เพื่อผลิตบุคลากรในศาสตร์วิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับ
ข้อกำหนดและคุณสมบัตขิ องวิชาชีพคณิตศาสตร์ประกันภัยในระดับสากล
(2) เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และภาวะผู้นำของบุคลากรในศาสตร์วิทยาการประกันภัยและ
การบริหารความเสีย่ งและสามารถนำความรูแ้ ละประสบการณ์ทไ่ี ด้รบั ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
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(3) เพื่อผลิตบุคลากรในศาสตร์วิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยงให้รองรับกับ
ความต้องการทีเ่ พิม่ มากขึน้ ของธุรกิจประกันภัย ธุรกิจการให้บริการทางการเงิน และธุรกิจอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
(4) เพื่อผลิตบุคลากรในศาสตร์วิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยงที่มีคุณธรรม
และจริยธรรม
5. เหตุผลทีข่ อเปิดหลักสูตร
(1) เพื่อผลิตมหาบัณฑิตในศาสตร์วิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้อง
กับข้อกำหนดและคุณสมบัตขิ องวิชาชีพคณิตศาสตร์ประกันภัยในระดับสากล
(2) เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงด้านการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยและธุรกิจการ
ให้บริการทางการเงินทีเ่ กีย่ วข้อง
(3) เพือ่ ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจสังคม เทคโนโลยี และวิทยาการต่างๆ ทีเ่ จริญก้าวหน้า
ขึน้ อย่างรวดเร็ว
(4) เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษามีความรู้ความสามารถและคุณภาพสูงขึ้นทั้งทางด้านวิชาการ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารและการจัดการ การประยุกต์ใช้ และเสริมสร้างภาวะผูน้ ำ
(5) เพือ่ ให้ผสู้ ำเร็จการศึกษามีองค์ความรูท้ ห่ี ลากหลายกว่าเดิม โดยมีนกั ศึกษาเป็นศูนย์กลางตาม
ความสนใจหรือเป้าหมายอาชีพของนักศึกษาโดยผ่านระบบอาจารย์ทป่ี รึกษา
(6) เพือ่ ให้การบริหารหลักสูตรมีความคล่องตัวยิง่ ขึน้
6. คุณสมบัตขิ องผูม้ สี ทิ ธิส์ มัครเข้าศึกษา
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาจากสถาบันการศึกษาทั้งใน
และต่างประเทศที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับรองมาตรฐานการศึกษา
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาอาจเปลี่ยนแปลงหรือมีเกณฑ์เพิ่มเติมได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตาม
ประกาศของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และประกาศของคณะสถิตปิ ระยุกต์
7. หลักสูตร/โครงสร้างหลักสูตร
องค์ประกอบของหลักสูตรการศึกษาเพื่อปริญญาโททางวิทยาการประกันภัยและการบริหาร
ความเสี่ยง นักศึกษาจะต้องเรียนให้ได้จำนวนไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต โดยเลือกแผนหนึ่งแผนใดคือ
แผน ก. (ทำวิทยานิพนธ์) หรือแผน ข. (ไม่ทำวิทยานิพนธ์)
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โครงสร้างของหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสีย่ ง
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2552)
แผน ก. ทำวิทยานิพนธ์
1. หมวดวิชาเสริมพืน้ ฐาน
ไม่นบั หน่วยกิต
2. หมวดวิชาพืน้ ฐาน
6 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาหลัก
12 หน่วยกิต
4. หมวดวิชาเลือกอย่างน้อย
9 หน่วยกิต
5. การสอบประมวลความรู้
6. วิทยานิพนธ์ (ผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์)
12 หน่วยกิต
รวมไม่นอ้ ยกว่า
39 หน่วยกิต
แผน ข. ไม่ทำวิทยานิพนธ์
1. หมวดวิชาเสริมพืน้ ฐาน
ไม่นบั หน่วยกิต
2. หมวดวิชาพืน้ ฐาน
6 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาหลัก
4. หมวดวิชาเลือกอย่างน้อย
18 หน่วยกิต
5. วิชาการค้นคว้าอิสระ
3 หน่วยกิต
6. การสอบประมวลความรู้
6.1 การสอบข้อเขียนพิสดาร
6.2 การสอบปากเปล่า
รวมไม่นอ้ ยกว่า
39 หน่วยกิต
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสีย่ ง) ประกอบด้วย
สาขาวิชาเอก ดังต่อไปนี้
1. คณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial Science)
2. การบริหารความเสีย่ งองค์การ (Enterprise Risk Management)
7.1 หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน วิชาเสริมพืน้ ฐานหมายถึงวิชาทีม่ งุ่ ปรับความรูใ้ นระดับต่ำกว่าขัน้
บัณฑิตศึกษาของนักศึกษาเพือ่ ให้พร้อมทีจ่ ะศึกษาในชัน้ ปริญญาโท ประกอบด้วยวิชาต่อไปนี้
(1)สพ.4000 พืน้ ฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา
3 หน่วยกิต
(2) สป.4001 คณิตศาสตร์สำหรับสถิตปิ ระยุกต์
3 หน่วยกิต
(3) สป.4003 ภาษาอังกฤษสำหรับสถิตปิ ระยุกต์
3 หน่วยกิต
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(4) ภส.4001
(5) ภส.4002
(6) ภส.4011
(7) ภส.4012

การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
สำหรับบัณฑิตศึกษา
การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
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3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

หมายเหตุ 1. ข้อกำหนดและการยกเว้นการเรียนวิชาในหมวดวิชาเสริมพืน้ ฐาน ให้เป็นไปตาม
ประกาศของคณะยกเว้ น ข้ อ กำหนดและการยกเว้ น การเรี ย นวิ ช าเสริ ม พื ้ น ฐานภาษาอั ง กฤษของ
คณะภาษาและการสือ่ สาร ให้เป็นไปตามเงือ่ นไขของหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
2. ในกรณีทม่ี กี ารปรับปรุงหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา การเรียน
วิชาเสริมพื้นฐานภาษาอังกฤษที่กำหนดไว้ในหลักสูตรนี้ จะต้องเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามหลักสูตร
วิชาภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษาทีป่ รับปรุงใหม่ดว้ ย
7.2 หมวดวิชาพื้นฐาน วิชาพื้นฐานหมายถึงวิชาที่มุ่งให้นักศึกษามีพื้นฐานสำหรับการศึกษา
วิชาหลัก และวิชาเลือก มีจำนวนรวม 6 หน่วยกิต ได้แก่
(1) ปส.5001 สถิตวิ เิ คราะห์เพือ่ การบริหารความเสีย่ งและการประกันภัย
3 หน่วยกิต
(2) สป.5002 เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การจัดการ
3 หน่วยกิต
7.3 หมวดวิชาหลัก วิชาหลักหมายถึงวิชาที่มุ่งให้นักศึกษามีความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน
ประกอบด้วยวิชาต่อไปนี้ (กำหนดให้แผน ก. และ แผน ข. เรียนวิชาในหมวดวิชาหลัก จำนวน 12 หน่วยกิต
ตามสาขาวิชาเอกทีก่ ำหนดไว้ในข้อ 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 การบริหารความเสีย่ ง
3 หน่วยกิต
(6) ปส.6606 การเงินองค์การ
3 หน่วยกิต
วิชาหลักแยกตามสาขาวิชาเอก
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 การบริหารความเสีย่ งองค์การ
(1) ปส.6601 คณิตศาสตร์การเงิน
(2) ปส.6602 ทฤษฎีความน่าจะเป็น
(3) ปส.6605 การบริหารความเสีย่ ง
(4) ปส.6606 การเงินองค์การ
7.4 หมวดวิชาเลือก หมวดวิชาเลือกประกอบด้วยกลุม่ วิชาต่อไปนี้ (แผน ก. กำหนดให้เลือกเรียน
อย่างน้อย 9 หน่วยกิต และแผน ข. กำหนดให้เลือกเรียนอย่างน้อย 18 หน่วยกิต และวิชาการค้นคว้าอิสระ 3
หน่วยกิต) โดยวิชาที่เลือกจะต้องเป็นวิชาเลือกที่อยู่ในกลุ่มวิชาของหลักสูตรวิทยาการประกันภัย
และการบริหารความเสีย่ งไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต นักศึกษาสามารถลงทะเบียนวิชาเลือกได้ตามความสนใจ
ทัง้ นีจ้ ะต้องได้รบั ความเห็นชอบจากอาจารย์ทป่ี รึกษา
7.4.1 กลุม่ วิชาการบริหารความเสีย่ ง
(1) ปส.7101 การจำลอง
3 หน่วยกิต
(2) ปส.7102 การจัดการสินทรัพย์และหนีส้ นิ
3 หน่วยกิต
(3) ปส.7103 วิศวกรรมการเงิน
3 หน่วยกิต
(4) ปส.7104 การบริหารการลงทุน
3 หน่วยกิต
(5) ปส.7105 เศรษฐศาสตร์
3 หน่วยกิต
(6) ปส.7106 การบริหารความเสีย่ งเชิงกลยุทธ์
3 หน่วยกิต
(7)ปส.7107 การบริหารความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ าร
3 หน่วยกิต
7.4.2 กลุม่ วิชาคณิตศาสตร์ประกันภัย
(1) ปส.7201 ตัวแบบคณิตศาสตร์ประกันภัย 2
3 หน่วยกิต
(2) ปส.7202 คณิตศาสตร์ประกันวินาศภัย 2
3 หน่วยกิต
(3) ปส.7203 ทฤษฎีความเสีย่ ง
3 หน่วยกิต
(4) ปส.7204 หลักการประกันภัย
3 หน่วยกิต
(5) ปส.7205 ทฤษฎีความน่าเชือ่ ถือและการแจกแจงความสูญเสีย
3 หน่วยกิต
(6) ปส.7206 การบริหารการประกันภัยสุขภาพ
3 หน่วยกิต
(7) ปส.7207 การตลาดประกันภัยเชิงกลยุทธ์
3 หน่วยกิต
(8) ปส.7208 การบัญชีเพือ่ การจัดการ
7.4.3 กลุม่ วิชาสัมมนาและศึกษาตามแนวแนะ
(1) ปส.8001 การอ่านบทความทางวิทยาการประกันภัย
และการบริหารความเสีย่ ง

3 หน่วยกิต
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(2) ปส.8002
(3) ปส.8003
(4) ปส.8004
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สัมมนาทางวิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสีย่ ง 3 หน่วยกิต
สัมมนาเชิงปฏิบตั ทิ างวิทยาการประกันภัย
3 หน่วยกิต
และการบริหารความเสีย่ ง
การศึกษาตามแนวแนะ
3 หน่วยกิต

7.4.4 กลุม่ วิชาศึกษาเฉพาะเรือ่ ง
(1) ปส.8801-8809
การศึกษาเฉพาะเรือ่ งทางวิทยาการประกันภัย 3 หน่วยกิต
และการบริหารความเสีย่ ง
7.4.5 กลุม่ วิชาค้นคว้าอิสระ
(1) ปส.8900 การค้นคว้าอิสระ
3 หน่วยกิต
(2) ปส.9004 วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
7.4.6 กลุม่ วิชาเลือกอืน่ ๆ วิชาเลือกอืน่ ๆได้แก่วชิ าหลักของสาขาวิชาเอกอืน่ ในหลักสูตร
หรือวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาของหลักสูตรอื่นทั้งในและนอกคณะสถิติประยุกต์ ทั้งนี้ให้เป็นไปตาม
คำปรึกษาของอาจารย์ทป่ี รึกษา
หมายเหตุ :ในจำนวน 39 หน่วยกิตที่ต้องลงทะเบียนตามข้อบังคับขั้นต่ำของหลักสูตรเพื่อรับ
ปริญญานั้น นักศึกษาแผน ก. จะลงทะเบียนวิชาในกลุ่มวิชาสัมมนาและศึกษาตามแนวแนะไม่ได้
และนักศึกษาแผน ข. จะลงทะเบียนในกลุ่มวิชาดังกล่าวได้ไม่เกิน 3 หน่วยกิต หรือได้รับอนุญาต
จากอาจารย์ทป่ี รึกษา
8. คำอธิบายรายวิชา
สพ.4000 พืน้ ฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา
3 หน่วยกิต
ND 4000 Foundation for Graduate Studies
การเมืองและการปกครองไทย เศรษฐกิจไทย ธุรกิจไทย สังคมไทย จริยธรรมของนักบริหาร
จริยธรรมทางวิชาการ การพัฒนาบุคลิกภาพ สุขภาพกาย สุขภาพจิต รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ภาษาไทยเพือ่ การสือ่ สาร การเขียนรายงานทางวิชาการ และเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนา
สป.4001 คณิตศาสตร์สำหรับสถิตปิ ระยุกต์
3 หน่วยกิต
AS 4001 Mathematics for Applied Statistics
อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ เวคเตอร์ เมตริกซ์ พีชคณิตเชิงเส้น ลิมติ ความต่อเนือ่ ง การหาอนุพนั ธ์
และปริพนั ธ์ อันดับและอนุกรม ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์และของตัวแปรสุม่ ฟังก์ชนั การแจกแจง
ความน่าจะเป็นแบบไม่ตอ่ เนือ่ งและแบบต่อเนือ่ ง
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สป.4003 ภาษาอังกฤษสำหรับสถิตปิ ระยุกต์
3 หน่วยกิต
AS 4003 English for Applied Statistics
การฝึกทักษะและกลวิธกี ารอ่านตำราภาษาอังกฤษในสาขาต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องทางสถิตปิ ระยุกต์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ การวิเคราะห์คำศัพท์เพื่อหาความหมาย การศึกษาโครงสร้างของประโยค
เพื่อให้เข้าใจความหมายของประโยคในโครงสร้างรูปแบบต่าง ๆ การฝึกการอ่านบทความงานวิจัย
และตำราในสาขาทีเ่ กีย่ วข้อง การศึกษาและฝึกการเขียนภาษาอังกฤษเบือ้ งต้น การเน้นการเขียนประโยค
การรวมและลดรูปประโยคและการเขียนข้อความในรูปแบบย่อหน้า การพูดและการฟังภาษาอังกฤษ
ในหัวข้อทีเ่ กีย่ วข้องกับสถิตปิ ระยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภส.4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
3 หน่วยกิต
LC 4001 Reading Skills Development in English for Graduate Studies
การสร้างเสริมความรู้พื้นฐานด้านไวยากรณ์ที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาทักษะการอ่าน เช่น
การศึกษาประเภทของประโยค การหาแกนหลักและส่วนขยายของประโยค เพื่อนำไปสู่การเรียนรู้
และพัฒนาทักษะการอ่านเพือ่ จับใจความสำคัญ เพือ่ หาข้อสรุป การตีความประโยค การเดาความหมาย
ของศัพท์จากบริบท การอ่านแบบข้ามเพือ่ หาข้อมูลเฉพาะ การหาความสัมพันธ์ของประโยคและย่อหน้า
ในงานเขียนและการอ่านเชิงวิเคราะห์
ภส.4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
3 หน่วยกิต
LC 4002 Integrated English Language Skills Development
เนือ้ หาและกิจกรรมทีเ่ น้นการบูรณาการทักษะทัง้ 4 ทักษะ คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
เชิงวิชาการเบือ้ งต้น
ภส.4011 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
3 หน่วยกิต
LC 4011 Remedial Reading Skills Development in English for Graduate Studies
การฝึกทักษะและกลยุทธ์การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการทีน่ กั ศึกษาได้ศกึ ษามาก่อนแล้วในวิชา
ภส.4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา เพิม่ เติม ทัง้ นี้ นักศึกษาจะได้รบั การ
ฝึกฝนในลักษณะเฉพาะบุคคลมากขึน้
ภส.4012 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
3 หน่วยกิต
LC 4012 Remedial Integrated English Language Skills Development
การฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเพิม่ เติมและซ่อมเสริมทักษะดังกล่าว สำหรับ
นักศึกษาทีย่ งั บกพร่องในการเรียนวิชา ภส.4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ เพือ่ ปรับปรุง
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สาร ด้วยการสอนและฝึกในลักษณะเฉพาะบุคคล
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ปส.5001 สถิตเิ พือ่ การบริหารความเสีย่ งและการประกันภัย
3 หน่วยกิต
AR 5001 Statistics for Risk Management and Insurance
สเปซความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่มแบบต่อเนื่องและแบบไม่ต่อเนื่อง ค่าคาดหมาย การแจกแจง
ความน่าจะเป็นของฟังก์ชนั ของตัวแปรสุม่ การแจกแจงแบบมีเงือ่ นไข สถิตลิ ำดับ การลูเ่ ข้าของอนุกรม
ของตัวแปรสุม่ กฎตัวเลขจำนวนมาก ทฤษฎีขดี จำกัดส่วนกลาง การประมาณค่าด้วยวิธกี ำลังสองน้อยทีส่ ดุ
การวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่ายและเชิงพหุ การทดสอบสมมุตฐิ าน การทดสอบและการหาช่วงความเชือ่ มัน่
การวิเคราะห์จำแนกกลุม่ การถดถอยโลจิสติกส์ การวิเคราะห์อนุกรมเวลา การวิเคราะห์ขอ้ มูลการพยากรณ์
สป.5002 เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การจัดการ
3 หน่วยกิต
AS 5002 Management Information Technology
ความหมายของการจัดการและระดับของการจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศ
ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีต่อการจัดการ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในเชิงกลยุทธ์
ประเภทของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการองค์การและหน้าที่ต่าง ๆ ในองค์การ ระบบสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนหน้าที่ต่าง ๆ ในองค์การ ลักษณะของระบบสารสนเทศขององค์การที่บูรณาการ
ระบบสารสนเทศทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ หมดในการดำเนินกิจการ ข้อมูล สารสนเทศและการจัดเก็บในองค์การ
โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อใช้ในสำนักงาน ความมั่นคงและปลอดภัย วิธีการได้มาซึ่งระบบสารสนเทศ
การบริหารจัดการหน่วยงานสารสนเทศขององค์การ จริยธรรม กฎหมายและนโยบายของประเทศ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปส.6601 คณิตศาสตร์การเงิน
3 หน่วยกิต
AR 6601 Financial Mathematics
การคิดมูลค่าปัจจุบันและมูลค่าสะสมของเงิน ทฤษฎีการคิดดอกเบี้ยแบบต่าง ๆ เงินรายปี
การชำระหนีแ้ บบต่าง ๆ การคิดค่าเสือ่ มราคา การประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ หุน้ และพันธบัตร การหาอัตรา
ผลตอบแทนของหุน้ กู้ พันธบัตร และหลักทรัพย์อน่ื ๆ ตารางการไถ่ถอน การประยุกต์ใช้ในการประกันภัย
ปส.6602 ทฤษฎีความน่าจะเป็น
3 หน่วยกิต
AR 6602 Probability Theory
การแจกแจงความน่าจะเป็น เกณฑ์การเลือกตัวประมาณค่า การวิเคราะห์ความถดถอยอย่างง่าย
การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ การทดสอบสมมติฐาน ช่วงความเชื่อมั่น แบบจำลองอนุกรมเวลา
แบบจำลองอาริมา ค่าคาดเคลือ่ นจากการพยากรณ์และช่วงความเชือ่ มัน่ การประมาณค่า การวิเคราะห์ขอ้ มูล
และการพยากรณ์โดยใช้แบบจำลองอนุกรมเวลาแบบต่าง ๆ
บุพวิชา: สป.4001 คณิตศาสตร์สำหรับสถิตปิ ระยุกต์ หรือได้รบั อนุญาตจากผูส้ อน
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ปส.6603 ตัวแบบคณิตศาสตร์ประกันภัย 1
3 หน่วยกิต
AR 6603 Actuarial Modelling I
การวิเคราะห์รูปแบบการแจกแจงการอยู่รอดของชีวิต การสร้างตารางชีพ การกำหนดเบี้ย
ประกันชีวติ สุทธิและเบีย้ ประกันภัยรวมค่าใช้จา่ ยของการประกันชีวติ ทีค่ มุ้ ครองชีวติ เดียว การคำนวณเงิน
สำรองแบบต่างๆ รูปแบบการประกันชีวิตแบบต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพของนักคณิตศาสตร์ประกันภัย
บุพวิชา: สป.4001 คณิตศาสตร์สำหรับสถิตปิ ระยุกต์ หรือได้รบั อนุญาตจากผูส้ อน
ปส.6604 คณิตศาสตร์ประกันวินาศภัย 1
3 หน่วยกิต
AR 6604 Casualty Actuarial Mathematics I
หลักการคำนวณ เทคนิค และส่วนประกอบของเบีย้ ประกันวินาศภัยบทบาทของหน่วยความเสีย่ ง
ค่าใช้จา่ ยในการคำนวณเบีย้ ประกันภัย การวิเคราะห์เพือ่ จำแนกกลุม่ ความเสีย่ ง การคำนวณค่าความเสีย่ ง
รายบุคคลและค่าความเสีย่ งของแต่ละกลุม่ จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพของนักคณิตศาสตร์ประกันภัย
บุพวิชา: สป.4001 คณิตศาสตร์สำหรับสถิตปิ ระยุกต์ หรือได้รบั อนุญาตจากผูส้ อน
ปส.6605 การบริหารความเสีย่ ง
3 หน่วยกิต
AR 6605 Enterprise Risk Management
ความเสี่ยง ความไม่แน่นอน สภาวะที่ก่อให้เกิดภัย ต้นทุนความเสี่ยง กรอบและกระบวนการ
การบริหารความเสีย่ ง การระบุความเสีย่ ง การประเมินความเสีย่ ง การตอบสนองความเสีย่ ง การติดตาม
และทบทวนความเสีย่ ง การบูรณาการความเสีย่ ง เงินกองทุนตามระดับความเสีย่ ง ระบบเตือนภัยล่วงหน้า
ดัชนีชว้ี ดั ความเสีย่ ง วัฒนธรรมความเสีย่ ง การเรียนรูจ้ ากความเสีย่ ง โซลเวนซีทแู ละการบริหารความเสีย่ ง
ความสัมพันธ์ของการบริหารความเสีย่ งและมูลค่าขององค์การ การพัฒนาและนำระบบบริหารความเสีย่ ง
มาใช้ในองค์กร จริยธรรมของผูบ้ ริหาร ธรรมาภิบาลและการบริหารความเสีย่ ง
ปส.6606 การเงินองค์กร
3 หน่วยกิต
AR 6606 Corporate Finance
นิยามและคำจำกัดความทีส่ ำคัญทางการเงิน สถาบันการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด
มูลค่าปัจจุบนั อัตราผลตอบแทน การวิเคราะห์งบการเงิน แหล่งเงินทุน ต้นทุนของเงินทุนโครงสร้างเงินทุน
ผลกระทบของการกู้เงินต่อโครงสร้างเงินทุน ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างเงินทุนกับนโยบาย
การลงทุน การประเมินโครงการการวัดผลการเงิน อัตราส่วนทางการเงิน มูลค่าหุ้น มูลค่าพันธบัตร
นโยบายการจ่ายเงินปันผล ภาษีสว่ นบุคคล ภาษีนติ บิ คุ คล จริยธรรมทางธุรกิจ

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสีย่ ง

295

ปส.7101 การจำลอง
3 หน่วยกิต
AR 7101 Simulation
เทคนิคการจำลอง การจำลองแบบต่อเนื่องและแบบไม่ต่อเนื่อง การสร้างตัวแบบจำลอง
การวางแผนการทดลองแบบจำลอง การวิเคราะห์ผลการจำลอง ความแม่นของแบบจำลองและผลลัพธ์
การสร้างตัวแบบของกระบวนการข้อมูลเข้า การก่อกำเนิดเลขสุ่ม การทดสอบเลขสุ่ม การก่อกำเนิดค่า
ของตัวแปรสุม่ ทฤษฎีแถวคอย กระบวนการสโตแคสติคส์ การประยุกต์การจำลองกับการบริหารความเสีย่ ง
และการประกันภัย
ปส.7102 การจัดการสินทรัพย์และหนีส้ นิ
3 หน่วยกิต
AR 7102 Assets and Liabilities Management
ความเสีย่ งด้านการลงทุนของธุรกิจประกันภัย การประเมินสินทรัพย์และหนีส้ นิ ตัวแปรทีม่ ผี ล
ต่อความไหวของราคา เทคนิคการจัดการสินทรัพย์และหนี้สินของธุรกิจประกันภัย การใช้เครื่องมือ
ทางการเงินและอัตราส่วนที่ใช้ในการวิเคราะห์เพื่อจัดการสินทรัพย์และหนี้สินของธุรกิจประกันภัย
ปส.7103 วิศวกรรมการเงิน
3 หน่วยกิต
AR 7103 Financial Engineering
ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเงินสมัยใหม่ การตัดสินใจในการลงทุนภายใต้ความไม่แน่นอน ทฤษฎี
กลุม่ หลักทรัพย์ การเลือกกลุม่ หลักทรัพย์ภายใต้กรอบค่าเฉลีย่ และค่าแปรปรวน ดุลยภาพของตลาดทุน
ทฤษฎีการกำหนดราคา ตราสารอนุพันธ์ การประเมินสินทรัพย์ทางการเงินที่ไวต่อการเปลี่ยนแปลง
ของอัตราดอกเบีย้
บุพวิชา: สป.6601 คณิตศาสตร์การเงิน หรือได้รบั อนุญาตจากผูส้ อน
ปส.7104 การบริหารการลงทุน
3 หน่วยกิต
AR 7104 Investment Management
หลั ก การลงทุ น หลั ก ทรั พ ย์ ช นิ ด ต่ า ง ๆ หลั ก การเบื ้ อ งต้ น ในการวิ เ คราะห์ ห ลั ก ทรั พ ย์
การคํานวณอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์ ผลตอบแทนและความเสี่ยงในการลงทุน
ทฤษฎีพอร์ทฟอลิโอ ช่วงจังหวะการลงทุน วิธีการซื้อขายหลักทรัพย์ การวิเคราะห์และพยากรณ์
ปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้อง
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ปส.7105 เศรษฐศาสตร์
3 หน่วยกิต
AR 7105 Economics
ทฤษฎี เ ศรษฐศาสตร์ ส ำหรั บ การประกั น ภั ย อุ ป สงค์ แ ละอุ ป ทานสำหรั บ การประกั น ภั ย
วัฏจักรของการประกันภัย ความยืดหยุน่ ของอุปสงค์และอุปทาน ทฤษฎีอรรถประโยชน์ ทฤษฎีการกำหนด
ราคาและอัตราเบีย้ ประกันภัย การตัดสินใจผลิตในระยะสัน้ และระยะยาว โครงสร้างของตลาดแบบต่าง ๆ
และผลกระทบต่ออุปสงค์และอุปทาน รูปแบบการตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอน ความไม่เท่าเทียมกัน
ในการรับรูข้ อ้ มูล นโยบายการเงิน นโยบายการคลัง และการเข้าแทรกแซงของรัฐบาลในรูปแบบต่าง ๆ
ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการออม การบริโภค และการประกันภัย อัตราเงินเฟ้อ อัตราดอกเบีย้ อัตราแลกเปลีย่ น
ระดับการว่างงาน การค้าระหว่างประเทศ ดุลการชำระเงิน
ปส.7106 การบริหารความเสีย่ งเชิงกลยุทธ์
3 หน่วยกิต
AR 7106 Strategic Risk Management
นิยาม บทบาท และความสำคัญของการบริหารความเสีย่ งเชิงกลยุทธ์ ทฤษฎีหลักการและแบบจำลอง
ทีเ่ กีย่ วข้อง องค์การและการเปลีย่ นแปลง การบริหารความเสีย่ งและการตัดสินใจเชิงรุก ความสัมพันธ์ของ
การบริหารความเสีย่ งเชิงกลยุทธ์และมูลค่าขององค์การ จริยธรรมทางธุรกิจ ธรรมาภิบาลและการบริหาร
ความเสีย่ งเชิงกลยุทธ์
บุพวิชา: สป.6605 การบริหารความเสีย่ ง หรือได้รบั อนุญาตจากผูส้ อน
ปส.7107 การบริหารความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ าร
3 หน่วยกิต
AR 7107 Operational Risk Management
นิยาม บทบาท และความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ทฤษฎี หลักการ
และองค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ กรอบและกระบวนการบริหารความเสี่ยง
ด้านปฏิบตั กิ าร การตรวจสอบภายใน จริยธรรมทางธุรกิจ ธรรมาภิบาลและการบริหารความเสีย่ ง
ปส.7201 ตัวแบบคณิตศาสตร์ประกันภัย 2
3 หน่วยกิต
AR 7201 Actuarial Modeling II
รูปแบบการประกันชีวิตที่คุ้มครองหลายชีวิต รูปแบบการสิ้นสภาพจากกลุ่มจากหลายสาเหตุ
ทฤษฎีและการประยุกต์ของการประกันเงินบำนาญ สมมติฐาน สมการพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์ประกันภัย
และทฤษฎีทางประชากรทีป่ ระยุกต์สำหรับการประกันเงินบำนาญภาคเอกชน การคิดต้นทุน และภาระ
หนีส้ นิ ผูกพันแบบต่าง ๆ
บุพวิชา: สป.6603 ตัวแบบคณิตศาสตร์ประกันภัย 1 หรือได้รบั อนุญาตจากผูส้ อน
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ปส.7202 คณิตศาสตร์ประกันวินาศภัย 2
3 หน่วยกิต
AR 7202 Casualty Actuarial Mathematics II
หลักการคำนวณ เทคนิค และส่วนประกอบของเงินสำรอง การพยากรณ์เงินสำรอง การตรวจสอบ
ความเพียงพอของเงินสำรอง หลักบัญชีการประกันวินาศภัย ผลกระทบของเงินสำรองต่อระบบบัญชี
เทคนิคต่าง ๆ ในการคำนวณเบีย้ ประกันภัยต่อและผลกระทบต่อระบบบัญชี
บุพวิชา: สป.6604 คณิตศาสตร์ประกันวินาศภัย 1 หรือได้รบั อนุญาตจากผูส้ อน
ปส.7203 ทฤษฎีความเสีย่ ง
3 หน่วยกิต
AR 7203 Risk Theory
ทฤษฎีเกี่ยวกับความเสี่ยง คุณลักษณะของความเสี่ยงและความสัมพันธ?กับการประกันภัย
การวิเคราะห์ความคุ้มครองของการประกันภัยประเภทต่าง ๆ การแจกแจงความถี่และความเสียหาย
รูปแบบของความเสีย่ งในระยะสัน้ ตัวแบบของความเสีย่ งรวมในช?วงเวลาจํากัดและเมือ่ มีการขยายเวลา
การประยุกต์ใช้ทฤษฎีความเสีย่ ง ทฤษฎีความหายนะ
บุพวิชา: สป.4001 คณิตศาสตร์สำหรับสถิตปิ ระยุกต์ หรือได้รบั อนุญาตจากผูส้ อน
ปส.7204 หลักการประกันภัย
3 หน่วยกิต
AR 7204 Principle of Insurance
ความหมายของการประกันภัย ความสำคัญของการประกันภัยที่มีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ ประเภทและลักษณะของการประกันภัย หลักการประกันภัย สถาบันทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการประกันภัย สินค้าการประกันชีวติ และประกันวินาศภัยแบบต่าง ๆ โดยศึกษาถึงเงือ่ นไขความคุม้ ครอง
หลักเกณฑ์ในการกำหนดพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัย หลักการพิจารณารับประกันภัย และการชดใช้
ค่าสินไหมทดแทน การประกันภัยต่อ การประกันสังคม กฎหมายและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง
กับการประกันภัย
ปส.7205 ทฤษฎีความน่าเชือ่ ถือและการแจกแจงความสูญเสีย
3 หน่วยกิต
AR 7205 Credibility Theory and Loss Distributions
ทฤษฎีความน่าเชื่อถือ การประมาณค่าพารามิเตอร์ การสร้างตัวแบบการแจกแจงความสูญเสีย
การนำทฤษฎีมาประยุกต์เพือ่ ประมาณการแจกแจงความสูญเสียและความเชือ่ ถือในกรณีทข่ี อ้ มูลมีลกั ษณะ
เป็นช่วงและในกรณีที่มีการตัดทอนข้อมูล การศึกษาถึงการประมาณอัตราเบี้ยประกันสำหรับกลุ่มภัย
โดยอาศัยความเชือ่ มัน่ เชิงเส้นแบบเบยส์
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ปส.7206 การบริหารการประกันภัยสุขภาพ
3 หน่วยกิต
AR 7206 Healthcare Management
องค์ประกอบของระบบสาธารณสุข การหมุนเวียนเงินในระบบสาธารณสุข เศรษฐศาสตร์
สาธารณสุข แนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงขององค์การ การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากร
และรูปแบบการใช้ชีวิต เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการดูแลสุขภาพ การบริหารการเงินขององค์กร
ทีใ่ ห้บริการด้านสาธารณสุขและการประกันภัยสุขภาพ การประกันภัยสุขภาพและการบริหารความเสีย่ ง
การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยสุขภาพ
ปส.7207 การตลาดประกันภัยเชิงกลยุทธ์
3 หน่วยกิต
AR 7207 Strategic Insurance Marketing
ปรัชญาและแนวความคิดทางด้านการตลาด การวางแผนการตลาดและการกำหนดกลยุทธ์
ทางการตลาดเพื่อการเติบโตของธุรกิจประกันภัย การวิเคราะห์โอกาสทางการตลาด การวิเคราะห์
และการประเมินความน่าสนใจของตลาด การกำหนดกิจกรรมทางการตลาด การวางแผนและการควบคุม
ทางการตลาด
3 หน่วยกิต
ปส.7208 การบัญชีเพือ่ การจัดการ
AR 7208 Managerial Accounting
วัตถุประสงค์และขอบเขตของการบัญชีตน้ ทุนและการบัญชีเพือ่ การจัดการ หลักการทางการบัญชี
นโยบายทางการบัญชี กระบวนการทางการบัญชี การบันทึกข้อมูลบัญชี การรับรู้รายได้ การวิเคราะห์
และนำเสนอข้อมูลทางการบัญชี ระบบการควบคุมภายในการบัญชี การใช้ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการ
วางแผนและการตัดสินใจ การจัดทำงบการเงิน การวิเคราะห์และการใช้ประโยชน์ของงบการเงิน
การออกแบบระบบบัญชีเพือ่ การจัดการ
ปส.8001 การอ่านบทความทางวิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสีย่ ง
3 หน่วยกิต
AR 8001 Readings in Insurance and Risk Management
วิชานีม้ จี ดุ มุง่ หมายให้นกั ศึกษาทีส่ นใจได้อา่ นบทความทางวิชาการภายใต้คำแนะนำของอาจารย์
นักศึกษาต้องเสนอรายงานเชิงวิเคราะห์จากบทความทีไ่ ด้อา่ นต่ออาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบ
ปส.8002 สัมมนาทางวิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสีย่ ง
3 หน่วยกิต
AR 8002 Seminar in Insurance and Risk Management
วิชานีม้ จี ดุ มุง่ หมายให้นกั ศึกษาเรียนรูเ้ กีย่ วกับการประยุกต์วชิ าทางสถิตปิ ระยุกต์ และวิชาทีเ่ กีย่ วข้อง
ในองค์การทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชน นักศึกษาจะต้องทำรายงานนำเสนอเพือ่ ประกอบการอภิปราย
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ปส.8003 สัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารทางวิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสีย่ ง
3 หน่วยกิต
AR 8003 Workshop Seminar in Insurance and Risk Management
วิชานี้มีจุดมุ่งหมายให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์เกี่ยวกับการประยุกต์วิชาทางวิทยาการ
ประกันภัยและการบริหารความเสี่ยงและวิชาที่เกี่ยวข้องในองค์การทั้งภาครัฐและภาคเอกชน นักศึกษา
จะต้องทำโครงงานและนำเสนอผลงาน
ปส.8004 การศึกษาตามแนวแนะ
3 หน่วยกิต
AR 8004 Directed Studies
การศึกษาในหัวข้อเฉพาะทางในศาสตร์ท ี่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาเอกและเป็นประโยชน์
ต่อการวิจัย โดยนักศึกษาอาจขอศึกษาเพิ่มเติมในหัวข้อที่เกี่ยวเนื่องกับแขนงวิชาเอกของนักศึกษา
ซึง่ เป็นการศึกษาตามแนวแนะก็ได้
ปส.8801-8809 การศึกษาเฉพาะเรือ่ งทางวิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสีย่ ง 3 หน่วยกิต
AR 8801-8809 Selected Topics in Insurance and Risk Management
การศึกษาในหัวข้อทีแ่ ตกต่างไปจากวิชาทีเ่ ปิดสอนตามปกติ ซึง่ คณะฯ กำหนดขึน้ ตามความเหมาะสม
ปส.8900 การค้นคว้าอิสระ
3 หน่วยกิต
AR 8900 Independent Study
นักศึกษาเลือกหัวข้อที่จะศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์
ผูร้ บั ผิดชอบวิชา และนักศึกษาต้องทำภาคนิพนธ์
ปส.9004 วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
AR 9004 Thesis
นักศึกษาต้องทำการค้นคว้าวิจยั ในหัวข้อทีน่ กั ศึกษาสนใจภายใต้คำปรึกษาของอาจารย์ทป่ี รึกษา
อย่างใกล้ชดิ อาจรวมถึงการศึกษารายวิชาภาคทฤษฎีตามทีอ่ าจารย์ทป่ี รึกษาเห็นสมควร ทัง้ นี้ นักศึกษา
จะต้องมีการนำเสนอหัวข้อ รายงานความก้าวหน้า และสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552
1. ชือ่ หลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
Master of Science Program in Information Technology Management
2. ชือ่ ปริญญา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ)
วท.ม. (บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ)
Master of Science (Information Technology Management)
M.S. (Information Technology Management)
3. หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ
คณะสถิตปิ ระยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
4. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
4.1 ปรัชญาของหลักสูตร เศรษฐกิจใหม่ในยุคโลกาภิวตั น์ได้กา้ วเข้าสูย่ คุ ของข้อมูลและข่าวสาร
การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจึงนับเป็นปัจจัยสำคัญทีม่ ผี ลต่อศักยภาพในการแข่งขันขององค์กร
และประเทศ ซึง่ จะมีผลต่อความอยูร่ อดขององค์กรและชีวติ ความเป็นอยูข่ องประชากรด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทในการบริหารองค์กรในทุกระดับชั้น ทุกหน่วยงาน และทุกขั้นตอน
ในกระบวนการดำเนินกิจการ ตัง้ แต่การวางแผนกลยุทธ์และนโยบาย การออกแบบกระบวนการทางธุรกิจ
การจัดโครงสร้างขององค์กร การบริหารทรัพยากรและการวางแผนและการควบคุมการปฏิบัติการ
จากการติดตามการจัดการเรียนการสอนด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในนานาประเทศ
พบว่าทิศทางของหลักสูตรมีรปู แบบทีม่ งุ่ สนองตอบต่อการเปลีย่ นแปลงและวิวฒั นาการของเทคโนโลยีมากขึน้
รวมถึงผสมผสานแนวคิดด้านการจัดการ เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความสามารถประกอบอาชีพในสายงาน
ทีต่ รงกับความต้องการของตลาดแรงงานได้ทนั ท่วงที มีบทบาทในการเป็นผูน้ ำองค์กรและมีความสามารถ
ในการบริหารจัดการองค์กรให้ทันกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ซึ่งได้กลายเป็นพื้นฐาน
ของการแข่งขันเชิงธุรกิจในระดับนานาชาติ
4.2 หลักการและเหตุผล สำหรับประเทศไทย ความต้องการบุคลากรที่มีพื้นฐานความรู้ทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศที่กว้างขวาง สามารถผสมผสานการใช้งานบนพื้นฐานของสื่อประเภทต่างๆ
และตามทันวิวฒ
ั นาการและการเปลีย่ นแปลงการใช้งานเทคโนโลยีในเชิงธุรกิจ รวมถึงสามารถนำระบบ
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เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการภายในองค์กร ยังมีอีกเป็น
จำนวนมาก คณะสถิตปิ ระยุกต์จงึ ได้เสนอเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื ่ อ ผลิ ต บุ ค ลากรที ่ ม ี ค วามรู ้ แ ละความเชี ่ ย วชาญในการบริ ห ารและการประยุ ก ต์ ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีลักษณะเป็นหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบสหวิทยาการ
(Multidiscipline)
หลั ก สู ต รนี ้ ม ี ล ั ก ษณะเด่ น คื อ นั ก ศึ ก ษาจะได้ เ รี ย นรู ้ แ ละฝึ ก ฝนทั ้ ง ทางด้ า นการบริ ห าร
จัดการองค์กรในแขนงต่างๆ อาทิ การตลาด การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบัญชีและการเงิน ฯลฯ
และทางด้านการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งแต่การวางแผน การวิเคราะห์และออกแบบ
การสร้างและการพัฒนา และการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้งาน ดังนั้นผู้ที่สำเร็จการศึกษา
จะมีความรูค้ วามสามารถทีห่ ลากหลายในตัวเอง ทำให้มคี วามพร้อมทีจ่ ะผสานวิชาความรูแ้ ละประสบการณ์
ทีไ่ ด้จากการศึกษาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ตอ่ องค์กรทีต่ นทำงานได้ทนั ที
ในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ ได้มีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรโดยนำข้อเสนอที่ได้จาก
การประชุมหารือร่วมกันระหว่าง อาจารย์ ศิษย์เก่า และผู้บริหาร IT จากองค์กรต่างๆ มาเป็นแนวทาง
ในการปรับปรุงหลักสูตรให้หลักสูตรมีความทันสมัยตรงกับความต้องการของสังคม และสอดคล้อง
กับสภาวะการประกอบการธุรกิจในปัจจุบนั ด้วยการปรับปรุงหลักสูตรให้มคี วามกระชับขึน้ โดยได้ปรับ
ลดวิชาที่มีความซ้ำซ้อน หรือควบรวมวิชาบางวิชาเข้าด้วยกัน และเพิ่มวิชาที่เป็นนวัตกรรมสมัยใหม่
และวิชาทีเ่ น้นให้ผเู้ รียนสามารถนำความรูท้ างด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไปปรับใช้กบั การบริหารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
4.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหลักสูตรที่มุ่งปรับการศึกษาให้ทันกับพื้นฐานแนวคิดทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ๆ
เพื่อสนองตอบต่อความต้องการการใช้งานเทคโนโลยีขององค์กรและประเทศ ในสภาวะการแข่งขัน
ในโลกธุรกิจปัจจุบนั โดยมีวตั ถุประสงค์หลักเพือ่
1. ผลิ ต บุ ค ลากรที ่ ส ามารถบริ ห ารเทคโนโลยี ส ารสนเทศ เพื ่ อ นำไปปฏิ บ ั ต ิ ง าน
ได้ทันกับความต้องการขององค์กร และทันกับสภาพการณ์ของการแข่งขันในการดำเนินธุรกิจ ทั้งใน
ระดับประเทศและระดับนานาชาติ
2. ผลิตบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถด้านการบริหารจัดการองค์กร ควบคู่ไปกับ
การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้มีความสามารถในการเป็นผู้นำด้านการเปลี่ยนแปลง
และการพัฒนาขององค์กร
3. สร้างบัณฑิตระดับปริญญาโทจากพื้นฐานระดับปริญญาตรีหลากหลายสาขา
ตามปรัชญาการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ให้มคี วามรูแ้ บบบูรณาการคือมีความรูท้ ง้ั ด้าน
เทคโนโลยีและด้านการบริหารจัดการ
4. เพือ่ ส่งเสริมให้ผสู้ ำเร็จการศึกษามีจริยธรรมและมีความรับผิดชอบในการทำงาน
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5. คุณสมบัตขิ องผูเ้ ข้าศึกษา
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาจากสถาบันการศึกษาทั้งใน
และต่างประเทศ ทีส่ ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับรองมาตรฐานการศึกษา
คุณสมบัตขิ องผูม้ สี ทิ ธิสมัครเข้าศึกษาอาจเปลีย่ นแปลงหรือมีเกณฑ์เพิม่ เติมได้ ทัง้ นีใ้ ห้เป็นไปตาม
ประกาศของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือประกาศของคณะสถิตปิ ระยุกต์
6. หลักสูตร
(1) จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่นอ้ ยกว่า 39 หน่วยกิต
(2) โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชา
แผน ก.
(ทำวิทยานิพนธ์)
1. หมวดวิชาเสริมพืน้ ฐาน
9-15 หน่วยกิต
(ไม่นบั หน่วยกิต)
2. หมวดวิชาพืน้ ฐาน
6 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาหลัก
18 หน่วยกิต
4. หมวดวิชาเลือก
3 หน่วยกิต
5. วิชาการค้นคว้าอิสระ
6. วิทยานิพนธ์
(ผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์)
12 หน่วยกิต
7. การสอบประมวลความรู้
7.1 การสอบประมวลความรูโ้ ดยข้อเขียน
7.2 การสอบปากเปล่า
รวม
39 หน่วยกิต

แผน ข.
(ไม่ทำวิทยานิพนธ์)
9-15 หน่วยกิต
(ไม่นบั หน่วยกิต)
6 หน่วยกิต
18 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

39 หน่วยกิต

(3) รายวิชา
1. หมวดวิชาเสริมพืน้ ฐาน 9-15 หน่วยกิต (ไม่นบั หน่วยกิต)
สพ.4000 พื้นฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา
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

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
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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
บทส.4001 ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สารธุรกิจ 1
1 หน่วยกิต
ITM.4001 English for Business Communications I
บทส.4002 ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สารธุรกิจ 2
1 หน่วยกิต
ITM.4002 English for Business Communications II
บทส.4003 ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สารธุรกิจ 3
1 หน่วยกิต
ITM.4003 English for Business Communications III
บทส.4010 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และการแก้ปญ
ั หา
3 หน่วยกิต
ITM.4010 Computer Programming and Problem Solving
บทส.4020 การบัญชีการเงิน
3 หน่วยกิต
ITM.4020 Financial Accounting
หมายเหตุ :1. ข้อกำหนดและการยกเว้นการเรียนวิชาในหมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ให้เป็นไป
ตามประกาศของคณะ/สถาบัน ยกเว้นข้อกำหนดและการยกเว้นการเรียนวิชาเสริมพืน้ ฐานภาษาอังกฤษ
ของคณะภาษาและการสือ่ สาร ให้เป็นไปตามเงือ่ นไขของหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
2. ในกรณีทม่ี กี ารปรับปรุงหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา การเรียน
วิชาเสริมพื้นฐานภาษาอังกฤษที่กำหนดไว้ในหลักสูตรนี้ จะต้องเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามหลักสูตร
วิชาภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษาทีป่ รับปรุงใหม่ดว้ ย
2. หมวดวิชาพืน้ ฐาน 6 หน่วยกิต
บทส.5010 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเบือ้ งต้น
3 หน่วยกิต
ITM.5010 Introduction to Information Technology Management
บทส.5020 ธุรกิจและการจัดการ
3 หน่วยกิต
ITM.5020 Business and Management
3. หมวดวิชาหลัก 18 หน่วยกิต
3.1 วิชาหลักด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
บทส.6010 การจัดการฐานข้อมูลและคลังข้อมูล
3 หน่วยกิต
ITM.6010 Database Management and Data Warehousing
บทส.6020 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และความมัน่ คงสารสนเทศ 3 หน่วยกิต
ITM.6020 Computer Network and Information Security
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บทส.6030 การพัฒนาระบบสารสนเทศและการจัดการโครงการ 3 หน่วยกิต
ITM.6030 Information Systems Development and Project Management
3.2 วิชาหลักด้านการบริหาร
บทส.6050 การเงินและการบัญชีเพือ่ การบริหารเทคโนโลยี
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 หน่วยกิต
ITM.6070 Marketing Management
4. หมวดวิชาเลือก
4.1 วิชาเลือกบังคับ กำหนดให้เรียนอย่างน้อย 3 หน่วยกิต สำหรับแผน ก. และ
9 หน่วยกิต สำหรับแผน ข. จากวิชาเลือกบังคับ จำนวน 6 วิชา
บทส.7011 การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 หน่วยกิต
ITM.7011 Information Technology Project Management
บทส.7012 การกำกับดูแลและการบริหารความเสีย่ ง
3 หน่วยกิต
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ITM.7012 Information Technology Governance and Risk Management
บทส.7013 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ระบบสารสนเทศ
3 หน่วยกิต
ITM.7013 Strategic Planning of Information Systems
3 หน่วยกิต
บทส.7014 การประกอบธุรกิจอิเล็คทรอนิก
ITM.7014 E-Business
บทส.7015 การบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม
3 หน่วยกิต
ITM.7015 Technology and Innovation Management
บทส.7016 การบริหารการปฏิบตั กิ าร
3 หน่วยกิต
ITM.7016 Operations Management
4.2 วิชาเลือกเสรี กำหนดให้เลือกเรียนอีกอย่างน้อย 3 หน่วยกิต สำหรับแผน ข.
บทส.7050 ระบบบัญชีบริหารและยุทธศาสตร์การบริหารต้นทุน 3 หน่วยกิต
ITM.7050 Management Accounting and Strategic Cost Management
บทส.7051 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
3 หน่วยกิต
ITM.7051 Accounting Information Systems
บทส.7052 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการภาครัฐ 3 หน่วยกิต
ITM.7052 E- Government
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บทส.7053 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
3 หน่วยกิต
ITM.7053 Multimedia Technologies
บทส.7054 การออกแบบระบบสนับสนุนการทำงาน
3 หน่วยกิต
ITM.7054 Performance Support Systems Design
บทส.7055 ระเบียบวิธวี จิ ยั และสถิติ
3 หน่วยกิต
ITM.7055 Research Methods and Statistics
บทส.7070-7079 การศึกษาเฉพาะเรือ่ งทางการบริหารเทคโนโลยี 3 หน่วยกิต
สารสนเทศ
ITM.7070-7079 Selected Topics in Information Technology and Management
บทส.8000 สัมมนาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 หน่วยกิต
ITM.8000 Seminar in Information Technology Management
หมายเหตุ : นอกเหนือจากวิชาเลือกเสรีดังกล่าวแล้ว นักศึกษายังอาจเลือกเรียน
วิชาเลือกเสรีจากหลักสูตรอื่นๆ ของสถาบันได้อีกตามความเหมาะสม ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ
ของอาจารย์ทป่ี รึกษา
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 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ภาษาไทยเพือ่ การสือ่ สาร การเขียนรายงานทางวิชาการ และเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนา
ภส.4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
3 หน่วยกิต
LC.4001 Reading Skills Development in English for Graduate Studies
สร้างเสริมความรูพ้ น้ื ฐานด้านไวยากรณ์ทจ่ี ำเป็นสำหรับการพัฒนาทักษะการอ่าน เช่น การศึกษา
ประเภทของประโยค การหาแกนหลักและส่วนขยายของประโยคเพือ่ นำไปสูก่ ารเรียนรูแ้ ละพัฒนาทักษะ
การอ่านเพือ่ จับใจความสำคัญ เพือ่ หาข้อสรุป การตีความประโยค การเดาความหมายของศัพท์จากบริบท
การอ่านแบบข้ามเพื่อหาข้อมูลเฉพาะ การหาความสัมพันธ์ของประโยคและย่อหน้าในงานเขียน
และการอ่านเชิงวิเคราะห์
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ภส.4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
3 หน่วยกิต
LC.4002 Integrated English Language Skills Development
เนือ้ หาและกิจกรรมเน้นการบูรณาการทักษะทัง้ 4 ทักษะ คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
เชิงวิชาการเบือ้ งต้น
ภส.4011 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
3 หน่วยกิต
LC.4011 Remedial Reading Skills Development in English for Graduate Studies
ฝึกทักษะและกลยุทธ์การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการที่นักศึกษาได้ศึกษามาก่อนแล้วในวิชา
ภส.4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา เพิ่มเติม ทั้งนี้ นักศึกษาจะได้รับ
การฝึกฝนในลักษณะเฉพาะบุคคลมากขึน้
ภส.4012 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
3 หน่วยกิต
LC.4012 Remedial Integrated English Language Skills Development
ฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเพิ่มเติมและซ่อมเสริมทักษะดังกล่าวสำหรับ
นักศึกษาทีย่ งั บกพร่องในการเรียนวิชา ภส.4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการเพือ่ ปรับปรุง
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สาร ด้วยการสอนและฝึกในลักษณะเฉพาะบุคคล
บทส.4001 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ 1
1 หน่วยกิต
ITM.4001 English for Business Communications I
เป็นการบูรณาการความรูค้ วามสามารถในการสือ่ สารภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ ซึง่ รวมทัง้ การฟัง
การพูดและการเขียนภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ ตลอดจนพัฒนาทักษะและความสามารถในการ
เขียนเอกสารติดต่อและรายงาน
บทส.4002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ 2
1 หน่วยกิต
ITM.4002 English for Business Communications II
เป็นการบูรณาการความรูค้ วามสามารถในการสือ่ สารภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ ฝึกทักษะการฟัง
การพูดและการเขียนภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ จากที่นักศึกษาได้ศึกษามาก่อนในวิชา บทส.4001
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ 1 เพิ่มเติม ตลอดจนพัฒนาทักษะและความสามารถในการนำเสนอ
รายงานและผลงาน
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บทส.4003 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ 3
1 หน่วยกิต
ITM.4003 English for Business Communications III
เป็นการบูรณาการความรูค้ วามสามารถในการสือ่ สารภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ ฝึกทักษะการฟัง
การพูดและการเขียนภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ จากที่นักศึกษาได้ศึกษามาก่อนในวิชา บทส.4002
ภาษาอั ง กฤษเพื ่ อ การสื ่ อ สารธุ ร กิ จ 2 เพิ ่ ม เติ ม ตลอดจนพั ฒ นาทั ก ษะและความสามารถในการ
ดำเนินการประชุมผูบ้ ริหารและการเจรจาทางธุรกิจ
บทส.4010 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และการแก้ปญ
ั หา
3 หน่วยกิต
ITM.4010 Computer Programming and Problem Solving
พัฒนาการของภาษาคอมพิวเตอร์ เทคนิคและวิธีในการแก้ปัญหา โครงสร้างการทำงาน
ของโปรแกรมแบบต่างๆ อาทิ Procedural, Event Driven, Object Oriented เป็นต้น ขัน้ ตอนการพัฒนา
โปรแกรม การแปลโปรแกรม การทำงานของโปรแกรมในระบบปฏิบัติการ โครงสร้างข้อมูลเบื้องต้น
ศึกษาในรายละเอียดเฉพาะบางเรื่องหรือบางวิธีในการเขียนโปรแกรม ได้แก่ การเขียนโปรแกรม
เชิงโครงสร้าง (Structured Programming) การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object-Oriented Programming)
การเขียนโปรแกรมแบบ Visual และการเขียนโปรแกรมสำหรับทำงานบนเว็บ (Web Based Programming)
บทส.4020 การบัญชีการเงิน
3 หน่วยกิต
ITM.4020 Financial Accounting
หลักการบัญชี การวิเคราะห์งบการเงิน เพือ่ ใช้ในการประเมินผลทางการเงิน และควบคุมองค์การ
บทส.5010 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
3 หน่วยกิต
ITM.5010 Introduction to Information Technology Management
ศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์
ระบบสารสนเทศประเภทต่างๆ ทีใ่ ช้ในการประกอบการ อาทิ ระบบสารสนเทศทีส่ นับสนุนการจัดการ
ระบบสารสนเทศที่ใช้ในการตัดสินใจ ระบบสารสนเทศที่ใช้ในการบริหารความรู้ในองค์กร เป็นต้น
ขั้นตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศและการบริหารโครงการ บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มี
ต่อการปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการขององค์กรและการดำเนินธุรกิจ (Business/IT Alignment)ความรู้
เกีย่ วกับการจัดการงานบริการด้านสารสนเทศขององค์กร(IT Services Management) ความรูเ้ บือ้ งต้นเกีย่ วกับ
บทบาทของธรรมภิบาลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Governance) การจัดการความเสีย่ ง(RiskManagement)
และ มาตรฐานด้านไอที (IT Compliance) ที่มีผลต่อการดำเนินงานขององค์กร รวมถึงศึกษาบทบาท
ของนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Innovation) ที่มีผลต่อการได้เปรียบในการแข่งขัน
บุพวิชา: บทส.4010 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และการแก้ปญ
ั หา หรือได้รบั อนุญาตจากผูส้ อน
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บทส.5020 ธุรกิจและการจัดการ
3 หน่วยกิต
ITM.5020 Business and Management
ศึกษาหลักการพื้นฐานของการจัดการและการประกอบธุรกิจ เนื้อหาวิชา อธิบายหลักการของ
องค์กรธุรกิจ และปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ องค์ประกอบสำคัญในการเป็นผูป้ ระกอบการ ความรูค้ วามเข้าใจ
เกีย่ วกับ เรือ่ งบัญชี การตลาด การเงิน การบริหารบุคคล และการบริหารการปฏิบตั กิ าร
บุพวิชา: บทส.4020 การบัญชีการเงิน หรือได้รบั อนุญาตจากผูส้ อน
บทส.6010 การจัดการฐานข้อมูลและคลังข้อมูล
3 หน่วยกิต
ITM.6010 Database Management and Data Warehousing
คุณสมบัตพิ น้ื ฐานของฐานข้อมูล องค์ประกอบและหน้าทีข่ องระบบจัดการฐานข้อมูลการออกแบบ
โมเดลข้อมูล การล็อก ภาวะการใช้งานพร้อมกัน การกำหนดบทบาท และสิทธิข์ องผูใ้ ช้ในระดับต่างๆ
การรักษาความปลอดภัยในระบบฐานข้อมูล การจัดการความเสีย่ ง การกูค้ นื และสำรองระบบ การประเมิน
และปรับปรุงประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูล องค์ประกอบและคุณสมบัติของคลังข้อมูล ความสัมพันธ์
ระหว่างฐานข้อมูลกับคลังข้อมูล ตัวแบบข้อมูลที่ใช้ในคลังข้อมูล การประยุกต์ใช้ประโยชน์คลังข้อมูล
ในเชิงธุรกิจ บทบาทของระบบฐานข้อมูลและคลังข้อมูลต่อการวางกลยุทธ์และกำหนดนโยบาย
เทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การ
บุพวิชา: บทส.5010 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเบือ้ งต้น หรือได้รบั อนุญาตจากผูส้ อน
บทส.6020 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และความมัน่ คงสารสนเทศ
3 หน่วยกิต
ITM.6020 Computer Network and Information Security
การทำงานของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สถาปัตยกรรมของระบบปฏิบตั กิ ารเครือข่าย โปรโตคอล
โครงสร้างและการทำงานของเครือข่ายท้องถิ่น เครือข่ายระยะไกล เครือข่ายไร้สาย มาตรฐานระบบ
เครือข่าย (Open System Interconnect) การบริหารระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การเข้ารหัสข้อมูล
การเข้ารหัสข้อมูลแบบกุญแจสาธารณะ การรักษาความมัน่ คงด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านกายภาพ เครือ่ งแม่ขา่ ย
อุปกรณ์เครือข่าย บริการเครือข่าย เป็นต้น ระบบความมัน่ คงกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ การจัดการ
ความเสีย่ งและการจัดทำแผนฉุกเฉิน การบริหารระบบรักษาความมัน่ คงข้อมูลสารสนเทศ กฎหมายเกีย่ วข้อง
กับความมัน่ คงและธุรกรรมคอมพิวเตอร์ มาตรฐานด้านความมัน่ คงเครือข่าย อาทิ ISO/IEC 27001
บุพวิชา: บทส.5010 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเบือ้ งต้น หรือได้รบั อนุญาตจากผูส้ อน
บทส.6030 การพัฒนาระบบสารสนเทศและการจัดการโครงการ
3 หน่วยกิต
ITM.6030 Information Systems Development and Project Management
วงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ การวางแผนและจัดการโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
การวิเคราะห์ความคุม้ ค่าของโครงการและปัจจัยเสีย่ ง เทคนิคและเครือ่ งมือในการวิเคราะห์ความต้องการ
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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 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเบือ้ งต้น หรือได้รบั อนุญาตจากผูส้ อน
บทส.6050 การเงินและการบัญชีเพือ่ การบริหารเทคโนโลยี
3 หน่วยกิต
ITM.6050 Finance and Accounting for Technology Management
หลักการและปัญหาการใช้ข้อมูลทางบัญชีเพื่อการบริหารธุรกิจ การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต
การบริหารต้นทุน การทำงบประมาณ การรายงานผล การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน รวมทัง้
การพัฒนากรอบแนวความคิดในการวิเคราะห์และการบริหารการเงิน การบริหารเงินทุนและทรัพย์สิน
ระยะยาวของบริษทั การจัดหาเงินทุนทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว โครงสร้างเงินทุน นโยบายการปันผล
และต้นทุนของเงินทุน
บุพวิชา: บทส.5020 ธุรกิจและการจัดการ หรือได้รบั อนุญาตจากผูส้ อน
บทส.6060 การจัดการทรัพยากรมนุษย์และพฤติกรรมองค์การ
3 หน่วยกิต
ITM.6060 Human Resource Management and Organization Behavior
การสร้างแนวความคิดเกี่ยวกับระบบองค์การในสถานการณ์สิ่งแวดล้อมภายนอกและภายใน
การจัดการเอกบุคคลและกลุม่ ในองค์การ การจัดพฤติกรรมระหว่างเอกบุคคลและระหว่างกลุม่ การจัดการ
กระบวนการต่างๆ ของพฤติกรรมองค์การ การจัดการพฤติกรรมองค์การในสิง่ แวดล้อมทีแ่ ปรเปลีย่ น
บุพวิชา: บทส.5020 ธุรกิจและการจัดการ หรือได้รบั อนุญาตจากผูส้ อน
บทส.6070 การจัดการตลาด
3 หน่วยกิต
ITM.6070 Marketing Management
ปรัชญาและแนวความคิดทางด้านการตลาด การวางแผนการตลาดและการกำหนดกลยุทธ์
ทางการตลาดเพื่อการเติบโตของธุรกิจ การวิเคราะห์โอกาสทางการตลาด การวิเคราะห์และประเมิน
ความน่าสนใจของตลาด การกำหนดโปรแกรมการตลาด การควบคุมการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
การประยุกต์ใช้องค์ความรูด้ า้ นการตลาดกับการบริหารเทคโนโลยี
บุพวิชา: บทส.5020 ธุรกิจและการจัดการ หรือได้รบั อนุญาตจากผูส้ อน
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บทส.7011 การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 หน่วยกิต
ITM.7011 Information Technology Project Management
ลักษณะของโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ การกำหนดแนวความคิดและการริเริม่ โครงการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ โครงรูปการวางแผนโครงการ การบริหารโครงการด้านบุคคล การบริหารโครงการ
การบริหารความเสี่ยงในโครงการ การติดตามและรายงานโครงการ การบริหารคุณภาพโครงการ
การบริหารการเปลีย่ นแปลงในองค์การ และนำโครงการไปสูก่ ารปฏิบตั แิ ละการประเมินผล
บุพวิชา: บทส.5020 ธุรกิจและการจัดการ หรือได้รบั อนุญาตจากผูส้ อน
บทส.7012 การกำกับดูแลและการบริหารความเสีย่ งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 หน่วยกิต
ITM.7012 Information Technology Governance and Risk Management
การควบคุมและกำกับทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามกฎหมายมาตรฐานสากลในการ
ตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการองค์การสำหรับการควบคุมและกำกับการบริหาร
การลงทุน งบประมาณและติดตามโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ การประเมินการควบคุมและกำกับ
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บทบาทและความสำคัญของการบริหารความเสีย่ งทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิธกี ารบริหารความเสีย่ ง การวิเคราะห์และการเลือกเทคนิคการบริหารความเสีย่ ง การตรวจสอบและวัดผล
บุพวิชา: บทส.6050 การเงินและการบัญชีเพือ่ การบริหารเทคโนโลยี หรือได้รบั อนุญาตจากผูส้ อน
บทส.7013 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ระบบสารสนเทศ
3 หน่วยกิต
ITM.7013 Strategic Planning of Information Systems
ยุทธศาสตร์ขององค์การและเทคโนโลยีสารสนเทศ แผนเชิงยุทธศาสตร์ วัฏฏะการวางแผน
องค์ประกอบของแผนเชิงยุทธศาสตร์ แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศยอดรวม ส่วนชุดคำสั่ง
การวางแผนขีดความสามารถ การวางแผนโครงสร้างพืน้ ฐาน การวางแผนทรัพยากรบุคคลเพือ่ การพัฒนา
การนำไปใช้ การติดตามและการประเมินผลระบบสารสนเทศ
บุพวิชา: บทส.6070 การจัดการตลาด หรือได้รบั อนุญาตจากผูส้ อน
บทส.7014 การประกอบธุรกิจอิเล็คทรอนิก
3 หน่วยกิต
ITM.7014 E-Business
โครงสร้างพื้นฐานของการประกอบธุรกิจทางอิเล็กทรอนิก ประโยชน์และการได้เปรียบเชิง
แข่งขันทางธุรกิจ ผลกระทบต่อคู่แข่งและตลาด โครงสร้างพื้นฐานของพาณิชย์อิเล็กทรอนิก รูปแบบ
ในการประกอบธุรกิจอิเล็กทรอนิก B2B (Business-to-Business) B2C (Business-to-Customer)รูปแบบอืน่
อาทิ การประมูลทางอิเล็กทรอนิก การตลาดและการโฆษณาบนอินเตอร์เน็ต เป็นต้น กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
กับพาณิชย์อิเล็กทรอนิก การเข้ารหัสและระบบความปลอดภัย ระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิก
ระบบการจัดส่งการเตรียมความพร้อมและการจัดองค์กร การวางแผนและกลยุทธ์ในการประกอบการ
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และการสร้างระบบงานเพือ่ รองรับการประกอบธุรกิจทางอิเล็กทรอนิก
บุพวิชา: บทส.5010 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเบือ้ งต้น หรือได้รบั อนุญาตจากผูส้ อน
บทส.7015 การบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม
3 หน่วยกิต
ITM.7015 Technology and Innovation Management
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับธุรกิจ แนวทางการสร้างธุรกิจจากนวัตกรรม
และเทคโนโลยี การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทีม่ เี ทคโนโลยี การดำเนินการเชิงพาณิชย์
การวางกลยุทธ์และการบริหารการเงินสำหรับผู้ประกอบการ กฏหมายและภาษีสำหรับผู้ประกอบการ
การตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ทใ่ี ช้เทคโนโลยี การออกแบบองค์กรสำหรับผูป้ ระกอบการและการนำองค์กร
ไปสูค่ วามสำเร็จ
บุพวิชา: บทส.5020 ธุรกิจและการจัดการ หรือได้รบั อนุญาตจากผูส้ อน
บทส.7016 การบริหารการปฏิบตั กิ าร
3 หน่วยกิต
ITM.7016 Operations Management
หลั ก การพื ้ น ฐานการบริ ห ารการปฏิ บ ั ต ิ ก ารในการผลิ ต และการบริ ห าร การวางแผน
การวิเคราะห์ปัญหา และการควบคุมการดำเนินงานโดยสังเขปทั้งเชิงคุณภาพ และปริมาณ รวมทั้ง
กระบวนการผลิตและการให้บริการ การกำหนดระเบียบ และวิธกี ารในโรงงานและส่วนอืน่ ๆ ของโครงการ
บุพวิชา: บทส.5020 ธุรกิจและการจัดการ หรือได้รบั อนุญาตจากผูส้ อน
บทส.7050 ระบบบัญชีบริหารและยุทธศาสตร์การบริหารต้นทุน
3 หน่วยกิต
ITM.7050 Management Accounting and Strategic Cost Management
แนวคิดการประยุกต์ใช้ขอ้ มูลทางบัญชีและข้อมูลเชิงปริมาณในการวางแผนงาน การประสานงาน
การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ การควบคุมการดำเนินงานและประเมินผลงาน การบริหารต้นทุน
เชิงกลยุทธ์โดยใช้หลักการบริหารต้นทุนสมัยใหม่ การวิเคราะห์วงจรการเพิม่ มูลค่าและวงจรทรัพยากร
การผลิตเพือ่ วางแผนยุทธ์ศาสตร์การบริหารต้นทุน คุณภาพสินค้าและบริการ รวมทัง้ การวัดต้นทุนคุณภาพ
และระบบการบริหารคุณภาพ การวัดผลงานแบบสมดุลย์โดยเน้นดัชนีการวัดผลงานหลัก
บุพวิชา: บทส.5020 ธุรกิจและการจัดการ หรือได้รบั อนุญาตจากผูส้ อน
บทส.7051 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
3 หน่วยกิต
ITM.7051 Accounting Information Systems
วงจรบัญชี ด้านต่างๆ อาทิ รายรับ รายจ่าย บัญชีแยกประเภทและรายงาน การผลิตสินค้า บุคลากร
เป็นต้น รูปแบบของระบบสารสนเทศทางการบัญชีขององค์กรประเภทต่างๆ อาทิ อุตสาหกรรม ค้าส่ง
ค้าปลีก บริการ มูลนิธิ ราชการ เป็นต้น การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศข้อมูลการบัญชี
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การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงระบบสารสนเทศทางการบัญชี กฏหมายและระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชี การรักษาความปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศ อาทิ
การกำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูล ความปลอดภัยด้านฐานข้อมูล และเครือข่าย เป็นต้น
บุพวิชา: บทส.5010 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเบือ้ งต้น หรือได้รบั อนุญาตจากผูส้ อน
บทส.7052 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการภาครัฐ
3 หน่วยกิต
ITM.7052 E- Government
บทบาทและความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารประเทศ สังคม และการเมือง
แนวทางการใช้สอ่ื อิเล็กทรอนิกและอินเตอร์เน็ตเป็นช่องทางในการดำเนินกิจการของรัฐ อาทิ การรับส่ง
และแลกเปลี่ยนข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้าง การให้บริการสาธารณะ ฯลฯ ระหว่างภาครัฐกับประชาชน
และกั บ องค์ ก รทั ้ ง ระหว่ า งองค์ ก รภาครั ฐ ด้ ว ยกั น และกั บ ภาคเอกชน รู ป แบบของอาชญากรรม
ทางคอมพิวเตอร์และการ บุกรุกระบบ การแสวงหาแนวทางในการกำหนดนโยบาย ระเบียบข้อบังคับ
และมาตรการในการป้องกันและควบคุม เพือ่ ให้เกิดความมัน่ คง ความเป็นธรรม และความเท่าเทียมกัน
ในการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกรวม ถึงการส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน
ในการดำเนินกิจการทางอิเล็กทรอนิก
บุพวิชา: บทส.5010 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเบือ้ งต้น หรือได้รบั อนุญาตจากผูส้ อน
บทส.7053 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
3 หน่วยกิต
ITM.7053 Multimedia Technologies
หลักการพื้นฐานของระบบแสง ระบบเสียง และการแทนด้วยค่าดิจิตอล ประเภทและรูปแบบ
ของข้อมูลมัลติมเี ดียสถาปัตยกรรมระบบงานมัลติมเี ดีย กระบวนการออกแบบและพัฒนางานมัลติมเี ดีย
เชิงโต้ตอบการจัดเก็บ การสือ่ สารและการแสดงผลงาน มาตรฐานและเทคนิคในการบีบอัดข้อมูล อุปกรณ์
และเครื่องมือที่ใช้ในงานมัลติมีเดียทั้งระบบปฏิบัติงาน (Production) และระบบปลายทาง (End-user)
บุพวิชา: บทส.5010 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเบือ้ งต้น หรือได้รบั อนุญาตจากผูส้ อน
บทส.7054 การออกแบบระบบสนับสนุนการทำงาน
3 หน่วยกิต
ITM.7054 Performance Support Systems Design
หลักการพื้นฐานและการออกแบบระบบสนับสนุนการทำงาน หลักการออกแบบโดยเน้น
ผลการปฏิบัติงานประกอบด้วย การกำหนดความต้องการของผู้ปฏิบัติงาน การวิเคราะห์ปัญหา
การวิเคราะห์งาน และกำหนดทักษะจำเป็นที่ต้องการในการปฏิบัติงาน องค์ประกอบประเภทต่างๆ
ของระบบ อาทิ Tutorials, Drills, Simulations, Help, Cue cards, Hypertext, Expert systems, Help desk,
Examples, Job aids ฯลฯ ลักษณะและความเหมาะสมขององค์ประกอบเหล่านี้กับลักษณะงาน
และสภาพแวดล้อมในองค์กร
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บทส.7055 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติ
3 หน่วยกิต
ITM.7055 Research Methods and Statistics
ประเภทของการวิจยั กระบวนการวิจยั การตัง้ ปัญหาสำหรับการวิจยั การทบทวนวรรณกรรม
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยเน้นการสำรวจและการทดลอง การเขียนรายงานวิจัย จริยธรรม
ของการวิจัย การสุ่มตัวอย่าง สถิติพรรณา การแจกแจงความน่าจะเป็นที่สำคัญ การประมาณค่า
และการทดสอบสมมติฐาน การทดสอบไคสแควร์ การวิเคราะห์ความแปรปรวน และการวิเคราะห์
สหสัมพันธ์และการถดถอย
บทส.7070-7079 การศึกษาเฉพาะเรือ่ งทางการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 หน่วยกิต
ITM.7070-7079 Selected Topics in Information Technology and Management
การศึกษานอกเหนือจากวิชาทีเ่ ปิดสอนตามปกติ โดยหลักสูตรจะกำหนดขึน้ ตามความเหมาะสม
และประกาศให้ทราบล่วงหน้าก่อนเปิดภาคการศึกษา
บทส.8000 สัมมนาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 หน่วยกิต
ITM.8000 Seminar in Information Technology Management
วิเคราะห์และศึกษาปัญหาต่างๆ ในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในองค์การ โดยเฉพาะด้าน
ความเข้าใจต่อวัฒนธรรมขององค์การ ลักษณะพลวัตของการดำเนินธุรกิจ และการบริหารจัดการ
การปฏิสัมพันธ์กับบุคลากรในระดับและหน่วยงานต่างๆ ขององค์การ ตลอดจนปัจจัยเสี่ยงต่างๆ
ที ่ ม ี ผ ลต่ อ ความสำเร็ จ ในการพั ฒ นาและติ ด ตั ้ ง ระบบ วิ ธ ี ก ารศึ ก ษาอาจเป็ น การใช้ ก รณี ศ ึ ก ษา
หรือการอภิปรายจากบทความทางวิชาการหรือการใช้การทดลองฝึกฝนการใช้เทคนิค และทฤษฎีต่างๆ
โดยนักศึกษาต้องเสนอรายงานเพือ่ การอภิปรายในชัน้
บทส.9000 วิชาการค้นคว้าอิสระ
3 หน่วยกิต
ITM.9000 Independent Study
นักศึกษาเลือกหัวข้อที่จะศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์
ผูร้ บั ผิดชอบวิชา และนักศึกษาต้องทำบทนิพนธ์
บทส.9004 วิทยานิพนธ์
3 หน่วยกิต
ITM.9004 Thesis
นั ก ศึ ก ษาต้ อ งทำวิ ท ยานิ พ นธ์ ภ ายใต้ ก ารควบคุ ม ของอาจารย์ ท ี ่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์
และคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ทั้งนี้ จะต้องมีการนำเสนอหัวข้อ รายงานความก้าวหน้า
และสอบผ่านป้องกันวิทยานิพนธ์ ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2552
1. ชือ่ หลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
Master of Science Program in Logistics Management
2. ชือ่ ปริญญา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์)
Master of Science (Logistics Management)
วท.ม. (การจัดการโลจิสติกส์)
M.S. (Logistics Management)
3. หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ
คณะสถิตปิ ระยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
4. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
4.1 ปรัชญาของหลักสูตร
หลักสูตรนี้มุ่งพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ทางการจัดการโลจิสติกส์ที่ถึงพร้อมด้วยทักษะด้าน
การบริหาร การวิเคราะห์ และเทคโนโลยี รวมทัง้ มีจริยธรรมในวิชาชีพ เพือ่ เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนา
อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ของประเทศ
4.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
4.2.1 เพือ่ ผลิตผูส้ ำเร็จการศึกษาทางการจัดการโลจิสติกส์ทม่ี กี ารบูรณาการทักษะด้าน
การจัดการ การวิเคราะห์เชิงปริมาณ และเทคโนโลยี
4.2.2 เพื่อส่งเสริมให้มีการค้นคว้าและผลิตผลงานวิชาการและผลงานเชิงประยุกต์
ทีม่ คี ณ
ุ ค่าทางการจัดการโลจิสติกส์
4.2.3 เพื่อส่งเสริมให้ผสู้ ำเร็จการศึกษามีจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพทางด้านการ
จัดการโลจิสติกส์
5. เหตุผลทีข่ อเปิดหลักสูตร
5.1 เพือ่ ตอบสนองความต้องการบุคลากรทางสายอาชีพโลจิสติกส์ของประเทศ
5.2 เพื่อผลิตผู้สำเร็จการศึกษาที่มีความสามารถเพื่อร่วมในการพัฒนาอุตสาหกรรมโลจิสติกส์
ของประเทศไทยให้เท่าเทียมนานาประเทศ
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5.3 เพื่อให้สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เป็นที่รู้จักในวงการวิชาการและธุรกิจด้านการ
จัดการโลจิสติกส์
6. คุณสมบัตขิ องผูม้ สี ทิ ธิส์ มัครเข้าศึกษา
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาจากสถาบันการศึกษาทั้งใน
และต่างประเทศทีส่ ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับรองมาตรฐานการศึกษา คุณสมบัติ
ของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาอาจเปลี่ยนแปลงหรือมีเกณฑ์เพิ่มเติมได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศ
ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และประกาศของคณะสถิตปิ ระยุกต์
7. หลักสูตร/โครงสร้างหลักสูตร
องค์ประกอบของหลักสูตรการศึกษาเพือ่ ปริญญาโททางการจัดการโลจิสติกส์ นักศึกษาจะต้อง
เรียนให้ได้จำนวนไม่นอ้ ยกว่า 36 หน่วยกิต โดยเลือกแผนหนึง่ แผนใด ดังนี้ แผน ก. (ทำวิทยานิพนธ์)
และแผน ข. (ไม่ทำวิทยานิพนธ์)
แผน ก. ทำวิทยานิพนธ์
ไม่นบั หน่วยกิต
1. หมวดวิชาเสริมพืน้ ฐาน
2. หมวดวิชาพืน้ ฐาน
11 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาหลัก
12 หน่วยกิต
4. หมวดวิชาเลือกอย่างน้อย
0 หน่วยกิต
5. วิชาการสัมมนานานาชาติทางการจัดการโลจิสติกส์
1 หน่วยกิต
6. การสอบประมวลความรู้
7. วิทยานิพนธ์ (ผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์)
12 หน่วยกิต
รวมไม่นอ้ ยกว่า
36 หน่วยกิต
แผน ข. ไม่ทำวิทยานิพนธ์
1. หมวดวิชาเสริมพืน้ ฐาน
ไม่นบั หน่วยกิต
2. หมวดวิชาพืน้ ฐาน
11 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาหลัก
12 หน่วยกิต
4. หมวดวิชาเลือกอย่างน้อย
9 หน่วยกิต
5. วิชาการสัมมนานานาชาติทางการจัดการโลจิสติกส์
1 หน่วยกิต
6. วิชาการค้นคว้าอิสระ
3 หน่วยกิต
7 การสอบประมวลความรู้
7.1 การสอบข้อเขียนพิสดาร
7.2 การสอบปากเปล่า
รวมไม่นอ้ ยกว่า
36 หน่วยกิต
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7.1 หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน หมายถึงวิชาที่มุ่งปรับความรู้ในระดับต่ำกว่าขั้นบัณฑิตศึกษา
ของนักศึกษาเพือ่ ให้พร้อมทีจ่ ะศึกษาในชัน้ ปริญญาโท ประกอบด้วย
(1) สพ.4000 พืน้ ฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา
3 หน่วยกิต
(2) จล.4001 คณิตศาสตร์และสถิตสิ ำหรับการจัดการโลจิสติกส์
3 หน่วยกิต
(3) จล.4002 ภาษาอังกฤษสำหรับการจัดการโลจิสติกส์
3 หน่วยกิต
(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
หมายเหตุ 1. ข้อกำหนดและการยกเว้นการเรียนวิชาในหมวดวิชาเสริมพืน้ ฐาน ให้เป็นไปตาม
ประกาศของคณะ/สถาบัน ยกเว้นข้อกำหนดและการยกเว้นการเรียนวิชาเสริมพื้นฐานภาษาอังกฤษ
ของคณะภาษาและการสือ่ สาร ให้เป็นไปตามเงือ่ นไขของหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
2. ในกรณีทม่ี กี ารปรับปรุงหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา การเรียน
วิชาเสริมพื้นฐานภาษาอังกฤษที่กำหนดไว้ในหลักสูตรนี้ จะต้องเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามหลักสูตร
วิชาภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษาทีป่ รับปรุงใหม่ดว้ ย
7.2 หมวดวิชาพื้นฐาน หมายถึงวิชาที่มุ่งให้นักศึกษามีพื้นฐานสำหรับการศึกษาวิชาหลัก
และวิชาเลือก มีจำนวนรวม 11 หน่วยกิต ได้แก่
(1) จล.5001 การวิเคราะห์ขอ้ มูลและตัวแบบการตัดสินใจ
2 หน่วยกิต
(2) จล.5002 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อปุ ทาน
3 หน่วยกิต
(3) จล.5003 พืน้ ฐานทางการจัดการสำหรับบุคลากรในสายงานโลจิสติกส์
3 หน่วยกิต
(4) จล.5004 เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การจัดการโลจิสติกส์
3 หน่วยกิต
7.3 หมวดวิชาหลัก หมายถึงกลุ่มวิชาที่มุ่งให้นักศึกษามีความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน
ประกอบด้วยวิชาต่อไปนี้ (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 ประกอบด้วยกลุม่ วิชาต่อไปนี้ (แผน ก. กำหนดให้เลือกเรียนอย่างน้อย 0 หน่วยกิต
และแผน ข. กำหนดให้เลือกเรียนอย่างน้อย 9 หน่วยกิต และวิชาการค้นคว้าอิสระ 3 หน่วยกิต) นักศึกษา
สามารถลงทะเบียนวิชาเลือกได้ตามความสนใจของนักศึกษา ทั้งนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
อาจารย์ทป่ี รึกษา
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7.4.1 กลุม่ วิชาการจัดการองค์การและธุรกิจ
(1) จล.7101 การจัดการความสัมพันธ์ลกู ค้า
3 หน่วยกิต
(2) จล.7102 การบริหารความเสีย่ ง
3 หน่วยกิต
(5) จล.7103 การจัดการโลจิสติกส์นานาชาติ
3 หน่วยกิต
7.4.2 กลุม่ วิชาเทคนิคการวิเคราะห์ขอ้ มูล
(1) จล.7201 การจำลอง
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
(2) จล.7202 การทำเหมืองข้อมูลและการประยุกต์
(3) จล.7203 การจัดการรายได้
3 หน่วยกิต
7.4.3 กลุม่ วิชาเทคโนโลยี
(1) จล.7301 การจัดการข้อมูลและระบบฐานข้อมูล
3 หน่วยกิต
(2) จล.7302 ระบบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
3 หน่วยกิต
(3) จล.7303 ระบบสารสนเทศเชิงยุทธศาสตร์
3 หน่วยกิต
7.4.4 กลุม่ วิชาสัมมนาและการศึกษาตามแนวแนะ
(1) จล.8001 สัมมนานานาชาติทางการจัดการโลจิสติกส์
1 หน่วยกิต
(2) จล.8002 การศึกษาตามแนวแนะ
3 หน่วยกิต
(3) จล.8003 การศึกษาตามแนวแนะ
2 หน่วยกิต
7.4.5 กลุม่ วิชาศึกษาเฉพาะเรือ่ ง
(1) จล.8801-8807 การศึกษาเฉพาะเรือ่ งทางการจัดการโลจิสติกส์
3 หน่วยกิต
(2) จล 8808-8809 การศึกษาเฉพาะเรือ่ งทางการจัดการโลจิสติกส์
2 หน่วยกิต
7.4.6 กลุม่ วิชาค้นคว้าวิจยั
(1) จล.9000 การค้นคว้าอิสระ
3 หน่วยกิต
(2) จล.9001 วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
7.4.7 กลุ่มวิชาเลือกอื่นๆ ได้แก่วิชาในระดับบัณฑิตศึกษาของหลักสูตรอื่นทั้งใน
และนอกคณะสถิตปิ ระยุกต์ ทัง้ นีใ้ ห้เป็นไปตามความเห็นชอบของอาจารย์ทป่ี รึกษา
หมายเหตุ:ในจำนวน 36 หน่วยกิตที่ต้องลงทะเบียนตามข้อบังคับขั้นต่ำของหลักสูตรเพื่อรับ
ปริญญานั้น นักศึกษาแผน ก. จะลงทะเบียนวิชาในกลุ่มวิชาสัมมนาและศึกษาตามแนวแนะได้ไม่เกิน
1 หน่วยกิต และนักศึกษาแผน ข. จะลงทะเบียนในกลุม่ วิชาดังกล่าวได้ไม่เกิน 4 หน่วยกิต โดยต้องได้รบั
อนุญาตจากอาจารย์ทป่ี รึกษา
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8. คำอธิบายรายวิชา
สพ.4000 พืน้ ฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา
3 หน่วยกิต
ND 4000 Foundation for Graduate Studies
แนะนำการเมืองและการปกครองไทย เศรษฐกิจไทย ธุรกิจไทย สังคมไทย จริยธรรมของนักบริหาร
จริยธรรมทางวิชาการ การพัฒนาบุคลิกภาพ สุขภาพกาย สุขภาพจิต รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ภาษาไทยเพือ่ การสือ่ สาร การเขียนรายงานทางวิชาการ และเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนา
จล.4001 คณิตศาสตร์และสถิตสิ ำหรับการจัดการโลจิสติกส์
3 หน่วยกิต
LM 4001 Mathematics and Statistics for Logistics Management
อนุพนั ธ์และการประยุกต์ อินทีเกรชันและการประยุกต์ การเรียงลำดับ การจัดหมู่ ความน่าจะเป็น
ฟังก์ชนั การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุม่ ทัง้ ต่อเนือ่ งและไม่ตอ่ เนือ่ ง ค่าคาดหมาย การวิเคราะห์
ความเสีย่ งและการจำลองแบบมอนติคาร์โล การสุม่ ตัวอย่างและการประมาณค่า การทดสอบสมมุตฐิ าน
จล.4002 ภาษาอังกฤษสำหรับการจัดการโลจิสติกส์
3 หน่วยกิต
LM 4002 English for Logistics Management
ฝึกทักษะและกลวิธกี ารอ่านตำราภาษาอังกฤษทีเ่ กีย่ วข้องทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิเคราะห์คำศัพท์เพือ่ หาความหมาย ศึกษาโครงสร้างของประโยคเพือ่ ให้เข้าใจความหมายของประโยค
ในโครงสร้างรูปแบบต่างๆ ฝึกการอ่านบทความงานวิจยั และตำราทางการจัดการโลจิสติกส์ ศึกษาและฝึกการ
เขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น เน้นการเขียนประโยค การรวมและลดรูปประโยค และการเขียนข้อความ
ในรูปแบบย่อหน้า การพูดและการฟังภาษาอังกฤษในหัวข้อทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดการโลจิสติกส์
ภส.4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
3 หน่วยกิต
LC 4001 Reading Skills Development in English for Graduate Studies
สร้างเสริมความรูพ้ น้ื ฐานด้านไวยากรณ์ทจ่ี ำเป็นสำหรับการพัฒนาทักษะการอ่าน เช่น การศึกษา
ประเภทของประโยค การหาแกนหลักและส่วนขยายของประโยค เพื่อนำไปสู่การเรียนรู้และพัฒนา
ทักษะการอ่านเพื่อจับใจความสำคัญ เพื่อหาข้อสรุป การตีความประโยค การเดาความหมายของศัพท์
จากบริบท การอ่านแบบข้ามเพือ่ หาข้อมูลเฉพาะ การหาความสัมพันธ์ของประโยค และย่อหน้าในงานเขียน
และการอ่านเชิงวิเคราะห์
ภส.4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
3 หน่วยกิต
LC 4002 Integrated English Language Skills Development
เนือ้ หาและกิจกรรมเน้นการบูรณาการทักษะทัง้ 4 ทักษะ คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
เชิงวิชาการเบือ้ งต้น
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ภส.4011 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
3 หน่วยกิต
LC 4011 Remedial Reading Skills Development in English for Graduate Studies
ฝึกทักษะและกลยุทธ์การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการที่นักศึกษาได้ศึกษามาก่อนแล้วใน
วิชา ภส.4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา เพิม่ เติม ทัง้ นี้ นักศึกษาจะได้รบั
การฝึกฝนในลักษณะเฉพาะบุคคลมากขึน้
ภส.4012 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
3 หน่วยกิต
LC 4012 Remedial Integrated English Language Skills Development
ฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเพิ่มเติมและซ่อมเสริมทักษะดังกล่าว สำหรับ
นักศึกษาทีย่ งั บกพร่องในการเรียนวิชา ภส.4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ เพือ่ ปรับปรุง
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สาร ด้วยการสอนและฝึกในลักษณะเฉพาะบุคคล
จล.5001 การวิเคราะห์ขอ้ มูลและตัวแบบการตัดสินใจ
2 หน่วยกิต
LM 5001 Data Analysis and Decision Models
การวิเคราะห์การถดถอย การวิเคราะห์อนุกรมเวลาและการพยากรณ์การสร้างตัวแบบการตัดสินใจ
ทีเ่ ป็นการหาค่าทีด่ ที ส่ี ดุ และการประยุกต์ การสร้างตัวแบบการจำลองของระบบและการวิเคราะห์ การใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ชว่ ยในการวิเคราะห์ขอ้ มูลและหาคำตอบ
จล.5002 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อปุ ทาน
3 หน่วยกิต
LM 5002 Logistics and Supply Chain Management
ปฏิบตั กิ ารโลจิสติกส์ในองค์การธุรกิจ ความสำคัญของปฏิบตั กิ ารโลจิสติกส์ตอ่ องค์การธุรกิจ
ธุรกิจการให้บริการโลจิสติกส์ โลจิสติกส์ยอ้ นกลับ โลจิสติกส์ระหว่างประเทศ การวิเคราะห์คา่ ใช้จา่ ย
ของกิจกรรมโลจิสติกส์เพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ การวัดผลปฏิบัติการ โลจิสติกส์ในองค์การธุรกิจ
การจัดโครงสร้างองค์การเพือ่ การจัดการโลจิสติกส์ การจัดการโลจิสติกส์แบบองค์รวม และการจัดการ
โซ่อปุ ทาน ปัจจัยมหภาคทีม่ ผี ลกระทบต่อการจัดการโลจิสติกส์ การจัดการความเสีย่ ง กรณีศกึ ษา
จล. 5003 พืน้ ฐานทางการจัดการสำหรับบุคลากรในสายงานโลจิสติกส์
3 หน่วยกิต
LM 5003 Management Fundamental for Logistics Personnel
พื้นฐานทางการบัญชีและการเงิน การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน การวิเคราะห์การลงทุน
การวัดผลกำไรการดำเนินงานจากทัศนะสัมฤทธิผลและประสิทธิภาพ การใช้บาลานส์สกอร์การ์ด
ในการบริหารงาน ประเด็นทางจริยธรรมของการจัดการธุรกิจ พฤติกรรมการทำงานที่เหมาะสม
สัมพันธภาพในการทำงาน ความเป็นผูน้ ำ กรณีศกึ ษา
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จล.5004 เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การจัดการโลจิสติกส์
3 หน่วยกิต
LM 5004 Information Technology for Logistics Management
การจัดการปฏิบตั กิ ารโลจิสติกส์ดว้ ยระบบการวางแผนทรัพยากรองค์การ การฝึกใช้โปรแกรม
ประยุกต์ทางการวางแผนทรัพยากรองค์การ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารระหว่างองค์การ
เทคโนโลยีการติดตามและระบุตวั ตน ระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์เพือ่ การจัดการโลจิสติกส์ เทคโนโลยี
สารสนเทศเพือ่ สนับสนุนการตัดสินใจทางโลจิสติกส์ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเชิงกลยุทธ์
จล.6001 การจัดการสินค้าคงคลัง
3 หน่วยกิต
LM 6001 Inventory Management
การแบ่งกลุม่ สินค้าคงคลัง ตัวแบบสินค้าคงคลังแบบพารามิเตอร์ทท่ี ราบค่า เมือ่ อุปสงค์มคี า่ คงที่
และมีค่าเปลี่ยนไปตามเวลา ตัวแบบสินค้าคงคลังแบบสโทแคสติกในกรณีคาบเดียวและหลายคาบ
ตัวแบบสินค้าคงคลังซึง่ มีเวลานำเป็นแบบสโทแคสติก ระบบสินค้าคงคลังแบบลำดับ ตัวแบบสินค้าคงคลัง
แบบหลายชัน้ การวิเคราะห์ความเสีย่ งรวม กรณีศกึ ษา
บุพวิชา: จล.4001 คณิตศาสตร์และสถิตสิ ำหรับการจัดการโลจิสติกส์ หรือได้รบั อนุญาตจากผูส้ อน
จล.6002 การจัดการคลังสินค้า
3 หน่วยกิต
LM 6002 Warehouse Management
บทบาทและเป้ า หมายของคลั ง สิ น ค้ า คุ ณ ลั ก ษณะพื ้ น ฐานของคลั ง สิ น ค้ า ยู น ิ ต โหลด
และบรรจุภัณฑ์ อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดเก็บและการเคลื่อนย้ายลำเลียง กิจกรรมในคลังสินค้า
โครงสร้างต้นทุนของคลังสินค้า คลังสินค้าชนิดรวมรวมศูนย์ข้ามท่าหรือศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้า
คลังสินค้าแบบแยกหีบห่อ ระบบจัดการคลังสินค้า ตัวแบบการจัดสรรพืน้ ทีใ่ นคลังสินค้า ตัวแบบสำหรับ
ระบุตำแหน่งจัดวางสินค้า การหาคำตอบของตัวแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ กรณีศกึ ษา
บุพวิชา: จล.5001 การวิเคราะห์ขอ้ มูลและตัวแบบการตัดสินใจ หรือได้รบั อนุญาตจากผูส้ อน
จล.6003 การจัดการการขนส่งและเครือข่ายการกระจายสินค้า
3 หน่วยกิต
LM 6003 Transportation and Distribution Network Management
รูปแบบการขนส่งและค่าใช้จา่ ย โครงสร้างพืน้ ฐานของการขนส่งในประเทศไทย การวิเคราะห์
ค่าใช้จ่ายสำหรับการขนส่งหลายรูปแบบ การคัดเลือกผู้ให้บริการการขนส่ง ขั้นตอนและเอกสาร
สำหรับการนำเข้า-ส่งออก ระบบจัดการการขนส่ง ตัวแบบการจัดเส้นทางการขนส่ง ตัวแบบการกำหนด
ตำแหน่ง การหาคำตอบของตัวแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ช่องทางการกระจายสินค้ากลยุทธ์ในการ
กระจายสินค้า กรณีศกึ ษา
บุพวิชา: จล.5001 การวิเคราะห์ขอ้ มูลและตัวแบบการตัดสินใจ และ จล.5003 การวัดผลการดำเนินงาน
ขององค์การ หรือได้รบั อนุญาตจากผูส้ อน
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จล.6004 การจัดการอุปสงค์และอุปทานเชิงบูรณาการ
3 หน่วยกิต
LM 6004 Integrated Demand and Supply Management
การพยากรณ์ความต้องการสินค้า การบูรณาการการพยากรณ์อุปสงค์กับการวางแผนธุรกิจ
ผลกระทบของความไม่แน่นอนต่อต้นทุนธุรกิจ การลดความไม่แน่นอนในโซ่อปุ สงค์ ผลกระทบแซ่ววั
การจัดการโซ่อุปทานเพื่อลดผลกระทบแซ่วัว การจัดการโซ่อุปทานแบบดันและแบบดึง การจัดซื้อ
การคัดเลือกผูข้ าย ตัวแบบเพือ่ การตัง้ ราคาและสัญญา การจัดการความสัมพันธ์กบั ผูข้ าย การสร้างพันธมิตร
ทางธุรกิจในโซ่อปุ ทาน กรณีศกึ ษา
บุพวิชา: จล.5001 การวิเคราะห์ขอ้ มูลและตัวแบบการตัดสินใจ หรือได้รบั อนุญาตจากผูส้ อน
จล.7101 การจัดการความสัมพันธ์ลกู ค้า
3 หน่วยกิต
LM 7101 Customer Relationship Management
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า พัฒนาการของการจัดการความสัมพันธ์
กับลูกค้า ขั้นตอนของการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการจัดการ
ความสัมพันธ์กับลูกค้า การจัดการความสัมพันธ์ ลูกค้าเชิงวิเคราะห์และการนำไปประยุกต์ใช้
การประเมินผลการดำเนินงานที่เน้นลูกค้าเป็นหลัก การวิเคราะห์คุณค่าของลูกค้า กลยุทธ์การสร้าง
ความจงรักภักดี การสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศขององค์การทีม่ งุ่ ลูกค้าเป็นสำคัญ
จล.7102 การบริหารความเสีย่ งองค์การ
3 หน่วยกิต
LM 7102 Enterprise Risk Management
ความเสีย่ ง ความไม่แน่นอน สภาวะทีก่ อ่ ให้เกิดภัย ต้นทุนความเสีย่ ง กรอบและกระบวนการ
การบริหารความเสี่ยง การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การตอบสนองความเสี่ยง
การติดตามและทบทวนความเสี่ยง การบูรณาการความเสี่ยง เงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง
ระบบเตือนภัยล่วงหน้า ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง วัฒนธรรมความเสี่ยง การเรียนรู้จากความเสี่ยง
ความสัมพันธ์ของการบริหารความเสีย่ งและมูลค่าขององค์การ การพัฒนาและนำระบบบริหารความเสีย่ ง
มาใช้ในองค์การ จริยธรรมของผูบ้ ริหาร ธรรมาภิบาลและการบริหารความเสีย่ ง
จล.7103 การจัดการโลจิสติกส์นานาชาติ
3 หน่วยกิต
LM 7103 International Logistics Management
โลกาภิวัฒน์และผลกระทบต่อธุรกิจยุคใหม่ กลยุทธ์ในการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
ระหว่างประเทศ โครงสร้างพืน้ ฐานทางคมนาคมและยุทธศาสตร์โลจิสติกส์นานาชาติของประเทศไทย
บทบาทของภาครัฐและกฏระเบียบการค้าระหว่างประเทศ ข้อพิพาททางการค้าระหว่างประเทศ
บทบาทของท่าเรือและสนามบินในการค้าระหว่างประเทศ การขนส่งระหว่างประเทศ ระบบสื่อสาร
ข้อมูลในการขนส่งระหว่างประเทศ
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จล.7201 การจำลอง
3 หน่วยกิต
LM7201 Simulation
การจำลองเชิงสถิติ การจำลองเหตุการณ์แบบไม่ต่อเนื่อง กระบวนการจำลองแบบปัญหา
การสร้างตัวเลขคล้ายสุ่ม และการสร้างเลขสุ่มตามการแจกแจง การประยุกต์การจำลองกับปัญหา
ทางด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม การวิเคราะห์ผลการจำลองทางสถิติ การทวนสอบและความแม่น
ของตัวแบบจำลอง การทดลองเพือ่ หาคำตอบทีเ่ หมาะสม การจำลองด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
บุพวิชา: จล.5001 การวิเคราะห์ขอ้ มูลและตัวแบบการตัดสินใจ หรือได้รบั อนุญาตจากผูส้ อน
จล.7202 การทำเหมืองข้อมูลและการประยุกต์
3 หน่วยกิต
LM7202 Data Mining and Applications
ความหมายของการทำเหมืองข้อมูล ข้อแตกต่างระหว่างการทำเหมืองข้อมูลและสถิติ ขัน้ ตอน
การทำเหมืองข้อมูล โปรแกรมสำเร็จรูปทางการทำเหมืองข้อมูล การเตรียมข้อมูล วิธกี ารและอัลกอริทมึ
ต่างๆ สำหรับทำเหมืองข้อมูล ได้แก่ การจำแนกประเภท การแบ่งกลุ่ม การวิเคราะห์ความสัมพันธ์
และลำดับ การประยุกต์สำหรับใช้งานด้านต่างๆในองค์การ เช่น การตลาด การเงิน การจัดการความเสีย่ ง
การเรียนเน้นการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการทำเหมืองข้อมูลและการแปลความหมาย
บุพวิชา: จล.5001 การวิเคราะห์ขอ้ มูลและตัวแบบการตัดสินใจ หรือได้รบั อนุญาตจากผูส้ อน
จล.7203 การจัดการรายได้
3 หน่วยกิต
LM 7203 Revenue Management
ตัวแบบเชิงปริมาณสำหรับการจัดการรายได้ การควบคุมทรัพยากรเชิงเดี่ยวและเชิงเครือข่าย
ตัวแบบการจองเกิน การหาราคาเหมาะที่สุด การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการจัดการรายได้ในธุรกิจการบิน
โรงแรมและรถเช่า
บุพวิชา: จล.5001 การวิเคราะห์ขอ้ มูลและตัวแบบการตัดสินใจ หรือได้รบั อนุญาตจากผูส้ อน
จล.7301 การจัดการข้อมูลและระบบฐานข้อมูล
3 หน่วยกิต
LM 7301 Data Management and Database System
การจัดการข้อมูลและสารสนเทศในมุมมองของการบริหาร ประเภทความสัมพันธ์ การสอบถาม
ข้อมูลทีม่ คี วามสัมพันธ์ประเภทต่างๆ การสร้างตัวแบบข้อมูล ภาษาสอบถามและการประยุกต์ การเตรียม
ข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ คุณสมบัติพื้นฐานของฐานข้อมูล องค์ประกอบและหน้าที่ของระบบจัดการ
ฐานข้อมูล การออกแบบโมเดลข้อมูล การล็อก ภาวะการใช้งานพร้อมกัน การกำหนดบทบาทและสิทธิ์
ของผูใ้ ช้ในระดับต่างๆ การรักษาความปลอดภัยในระบบฐานข้อมูล การจัดการความเสีย่ ง การกูค้ นื
และสำรองระบบ การประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูล
บุพวิชา: จล.5004 เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การจัดการโลจิสติกส์ หรือได้รบั อนุญาตจากผูส้ อน
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จล. 7302 ระบบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
3 หน่วยกิต
LM 7302 E-Business Systems
ลักษณะของการทำธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคและตัวแบบในการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
บทบาทของระบบสารสนเทศในการทำธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ คุณลักษณะของระบบสารสนเทศสำหรับ
การทำธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ การนำเทคโนโลยีเว็บมาประยุกต์ใช้ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสม
โปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้ในการพัฒนา การบูรณาการเข้ากับระบบอีอาร์พี ประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
แนวโน้มของการทำธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
บุพวิชา: จล.5004 เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การจัดการโลจิสติกส์ หรือได้รบั อนุญาตจากผูส้ อน
จล.7303 ระบบสารสนเทศเชิงยุทธศาสตร์
3 หน่วยกิต
LM 7303 Strategic Information Systems
ศึกษาประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับความสัมพันธ์กบั แผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ การรวมเทคโนโลยีสารสนเทศ
กับธุรกิจ การบริหารสารสนเทศ การวางแผนสารสนเทศ การใช้เชิงกลยุทธ์ของระบบสารสนเทศ
ในองค์การระดับสูง การใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ ได้เปรียบเชิงการแข่งขัน การออก
แบบกระบวนการทางธุรกิจ การจัดการการเปลีย่ นแปลง การลงทุนและการประเมินระบบสารสนเทศ
เชิงกลยุทธ์ และวิธกี ารประเมินคุณค่าทางธุรกิจของโครงการระบบสารสนเทศ
บุพวิชา: จล.5004 เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การจัดการโลจิสติกส์ หรือได้รบั อนุญาตจากผูส้ อน
จล.8001 สัมมนานานาชาติทางการจัดการโลจิสติกส์
1 หน่วยกิต
LM 8001 International Seminar in Logistics Management
วิชานี้มีจุดมุ่งหมายให้นักศึกษาได้มีโอกาสเพิ่มพูนวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส์ใน
ระดับสากล ประกอบไปด้วย 2 กิจกรรมทีน่ กั ศึกษาต้องเข้าร่วม คือ 1) การอบรมระยะสัน้ ในห้วข้อทาง
การจัดการโลจิสติกส์ทเ่ี ป็นทีส่ นใจในเวลานัน้ โดยวิทยากรผูท้ รงคุณวุฒชิ าวต่างประเทศหรือชาวไทย และ
2) การเข้าชมหน่วยปฏิบตั กิ ารทางโลจิสติกส์ทม่ี กี จิ กรรมการปฏิบตั งิ านในระดับสากลไม่นอ้ ยกว่า 2 แห่ง
จล.8002 การศึกษาตามแนวแนะ
3 หน่วยกิต
LM 8002 Directed Studies
การศึกษาในหัวข้อเฉพาะทางทางการจัดการโลจิสติกส์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการวิจัยของ
นักศึกษา นักศึกษาจะต้องทำรายงานสรุปการเรียนรูต้ อ่ อาจารย์ผสู้ อน
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จล.8003 การศึกษาตามแนวแนะ
2 หน่วยกิต
LM 8003 Directed Studies
การศึกษาในหัวข้อเฉพาะทางทางการจัดการโลจิสติกส์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการวิจัยของ
นักศึกษา นักศึกษาจะต้องทำรายงานสรุปการเรียนรูต้ อ่ อาจารย์ผสู้ อน
จล.8801-8807 การศึกษาเฉพาะเรือ่ งทางการจัดการโลจิสติกส์
3 หน่วยกิต
LM 8801-8807 Selected Topics in Logistics Management
การศึกษาในหัวข้อที่แตกต่างไปจากวิชาที่เปิดสอนตามปกติ ซึ่งคณะฯ กำหนดขึ้นตาม
ความเหมาะสม
จล.8808-8809 การศึกษาเฉพาะเรือ่ งทางการจัดการโลจิสติกส์
2 หน่วยกิต
LM 8808-8809 Selected Topics in Logistics Management
การศึกษาในหัวข้อที่แตกต่างไปจากวิชาที่เปิดสอนตามปกติ ซึ่งคณะฯ กำหนดขึ้นตาม
ความเหมาะสม
จล.9000 การค้นคว้าอิสระ
3 หน่วยกิต
LM 9000 Independent Study
นักศึกษาเลือกหัวข้อที่จะศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์
ผูร้ บั ผิดชอบวิชา และนักศึกษาต้องทำบทนิพนธ์
จล.9001 วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
LM 9001 Thesis
นักศึกษาต้องทำการค้นคว้าวิจยั ในหัวข้อทีน่ กั ศึกษาสนใจภายใต้คำปรึกษาของอาจารย์ทป่ี รึกษา
อย่างใกล้ชดิ อาจรวมถึงการศึกษารายวิชาภาคทฤษฎีตามทีอ่ าจารย์ทป่ี รึกษาเห็นสมควร ทัง้ นี้ จะต้องมีการ
นำเสนอหัวข้อ รายงานความก้าวหน้า และสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
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หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2552
1. ชือ่ หลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
Master of Science in Software Engineering
2. ชือ่ ปริญญา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟต์แวร์)
Master of Science (Software Engineering)
วท.ม. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์)
M.S. (Software Engineering)
3. หน่วยงานรับผิดชอบ
คณะสถิตปิ ระยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
4. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
4.1 ปรัชญาของหลักสูตร
มุ่งเน้นในการผลิตมหาบัณฑิตเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรด้านการพัฒนา
ซอฟต์แวร์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ หลักสูตรนีจ้ ะผลิตมหาบัณฑิตทีม่ คี วามเชีย่ วชาญในการออกแบบซอฟต์แวร์
และการจัดการโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ทม่ี ขี นาดใหญ่และมีความสลับซับซ้อน รวมทัง้ มีความสามารถ
ในการเป็นผู้นำในด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ ซึ่งอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์นับเป็นอุตสาหกรรมสำคัญ
ต่อการพัฒนาประเทศและสามารถสร้างรายได้ให้กบั ประเทศ
4.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
4.2.1 เพือ่ ให้ผสู้ ำเร็จการศึกษามีความรูใ้ นศาสตร์ดา้ นวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ซึง่ รวมถึง
ความรูใ้ นด้านวิชาการ ความเชีย่ วชาญ และประสบการณ์ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ และความรูใ้ นด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ
4.2.2 เพือ่ ส่งเสริมให้มกี ารค้นคว้าและผลิตผลงานทางวิชาการด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์
และส่งเสริมให้มกี ารพัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์เพือ่ ใช้ในวงการอุตสาหกรรม
4.2.3 เพือ่ ส่งเสริมให้ผสู้ ำเร็จการศึกษามีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรมในการทำงานทีร่ บั ผิดชอบ
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5. เหตุผลทีข่ อเปิดหลักสูตร
5.1 เพือ่ ผลิตมหาบัณฑิตทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ซึง่ ยังขาดแคลนและเป็นทีต่ อ้ งการของ
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ในประเทศ
5.2 เป็นหลักสูตรที่ครอบคลุมศาสตร์ในด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ การออกแบบซอฟต์แวร์
กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ การประเมินคุณภาพ และการทดสอบซอฟต์แวร์ ซึง่ เป็นจุดสำคัญในการ
ศึกษาเพือ่ การบูรณาการแบบครบวงจร
5.3 เพือ่ ผลิตมหาบัณฑิตทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถและคุณภาพในระดับสูงทัง้ ทางด้านการพัฒนา
ซอฟต์แวร์และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
6. คุณสมบัตขิ องผูม้ สี ทิ ธิส์ มัครเข้าศึกษา
เป็นผูส้ ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสาขาอืน่ ๆ
ทีเ่ กีย่ วข้องจากสถาบันการศึกษาทัง้ ในและต่างประเทศทีส่ ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
รับรองมาตรฐานการศึกษา คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษาอาจเปลี่ยนแปลงหรือมีเกณฑ์
เพิ่มเติมได้ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และประกาศของ
คณะสถิตปิ ระยุกต์
7. หลักสูตร
องค์ประกอบของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์นักศึกษา
จะต้องเรียนให้ได้จำนวนไม่นอ้ ยกว่า 39 หน่วยกิต โดยเลือกแผนหนึง่ แผนใด ดังนี้ แผน ก. (ทำวิทยานิพนธ์)
และแผน ข. (ไม่ทำวิทยานิพนธ์)
7.1 โครงสร้างของหลักสูตร
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2552
แผน ก. ทำวิทยานิพนธ์
1. หมวดวิชาเสริมพืน้ ฐาน
7 หน่วยกิต*
(ไม่รวมวิชาเสริมพืน้ ฐานภาษาอังกฤษและพืน้ ฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา)
2. หมวดวิชาพืน้ ฐาน
3 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาหลัก
12 หน่วยกิต
4. หมวดวิชาเลือกอย่างน้อย
12 หน่วยกิต
5. การสอบประมวลความรู้
6. วิทยานิพนธ์ (ผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์)
12 หน่วยกิต
รวมไม่นอ้ ยกว่า
39 หน่วยกิต
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แผน ข. ไม่ทำวิทยานิพนธ์
1. หมวดวิชาเสริมพืน้ ฐาน
7 หน่วยกิต*
(ไม่รวมวิชาเสริมพืน้ ฐานภาษาอังกฤษและพืน้ ฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา)
2. หมวดวิชาพืน้ ฐาน
3 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาหลัก
12 หน่วยกิต
4. หมวดวิชาเลือกอย่างน้อย
18 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
4.1 วิชาเลือกอย่างน้อย
4.2 วิชาเลือก (บังคับเลือก)
(1) วิชาค่ายฝึกวิเคราะห์และออกแบบซอฟต์แวร์ 1
3 หน่วยกิต
(2) วิชาค่ายฝึกวิเคราะห์และออกแบบซอฟต์แวร์ 2
3 หน่วยกิต
5. วิชาการค้นคว้าอิสระ
6 หน่วยกิต
(ค่ายฝึกพัฒนาและทดสอบซอฟต์แวร์)
6. การสอบประมวลความรู้
6.1 การสอบข้อเขียนพิสดาร
6.2 การสอบปากเปล่า
รวมไม่นอ้ ยกว่า
39 หน่วยกิต
* ไม่นบั หน่วยกิต และสามารถขอยกเว้นได้ตามเกณฑ์ทก่ี ำหนด
7.2 หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน หมายถึงวิชาที่มุ่งปรับความรู้ในระดับต่ำกว่าขั้นบัณฑิตศึกษา
ของนักศึกษาเพือ่ ให้พร้อมทีจ่ ะศึกษาในชัน้ ปริญญาโท ประกอบด้วย
(1) สพ.4000 พืน้ ฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา
3 หน่วยกิต
(2) สป.4002 การโปรแกรมเชิงวัตถุดว้ ยภาษาจาวา
3 หน่วยกิต
(3) สป.4006 โครงสร้างข้อมูลและขัน้ ตอนวิธี
3 หน่วยกิต
(4) คส.4007 การพัฒนาทักษะสำหรับการบริหารและการจัดการ
1 หน่วยกิต
(5) คส.4008 ภาษาอังกฤษสำหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์
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. ข้อกำหนดและการยกเว้นการเรียนวิชาในหมวดวิชาเสริมพืน้ ฐาน ให้เป็นไปตาม
ประกาศของคณะ/สถาบัน ยกเว้นข้อกำหนดและการยกเว้นการเรียนวิชาเสริมพื้นฐานภาษาอังกฤษ
ของคณะภาษาและการสือ่ สาร ให้เป็นไปตามเงือ่ นไขของหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
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2. ในกรณีทม่ี กี ารปรับปรุงหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา การเรียน
วิชาเสริมพื้นฐานภาษาอังกฤษที่กำหนดไว้ในหลักสูตรนี้ จะต้องเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามหลักสูตร
วิชาภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษาทีป่ รับปรุงใหม่ดว้ ย
7.3 หมวดวิชาพืน้ ฐาน หมายถึง วิชาทีม่ งุ่ ให้นกั ศึกษามีพน้ื ฐานสำหรับการศึกษาในวิชาหลัก
และวิชาเลือก มีจำนวนรวม 3 หน่วยกิต ได้แก่
(1) คส.5003 ระบบฐานข้อมูล
3 หน่วยกิต
7.4 หมวดวิชาหลัก หมายถึงกลุ่มวิชาที่มุ่งให้นักศึกษามีความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน
ประกอบด้วยวิชาต่อไปนี้ (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 การวิเคราะห์และการออกแบบเชิงวัตถุ
3 หน่วยกิต
7.5 หมวดวิชาเลือก ประกอบด้วยกลุ่มวิชาต่อไปนี้ (นักศึกษาสามารถลงทะเบียนวิชาเลือก
ได้ตามความสนใจของนักศึกษา ทัง้ นีจ้ ะต้องได้รบั ความเห็นชอบจากอาจารย์ทป่ี รึกษา)
7.5.1 กลุม่ วิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ และการพัฒนาซอฟต์แวร์
(1) คส.7001 การประกันคุณภาพซอฟต์แวร์
3 หน่วยกิต
(2) คส.7002 การทดสอบซอฟต์แวร์
3 หน่วยกิต
(3) คส.7003 การจัดการความเปลีย่ นแปลงของซอฟต์แวร์
3 หน่วยกิต
(4) คส.7004 ระบบความมัน่ คงซอฟต์แวร์
3 หน่วยกิต
(5) คส.7005 มาตรวัดคุณภาพซอฟต์แวร์
3 หน่วยกิต
(6) คส.7006 การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับอุปกรณ์เคลือ่ นที่ 3 หน่วยกิต
(7) คส.7007 การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับ
3 หน่วยกิต
อุปกรณ์สมองกลฝังตัว
(8) คส.7008 การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์แอนิเมชัน่ และเกมส์
3 หน่วยกิต
(9) คส.7009 การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบ
3 หน่วยกิต
สารสนเทศภูมศิ าสตร์
(10) คส.7010 การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมต่อประสานกับมนุษย์ 3 หน่วยกิต
(11) คส.7011 การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับค่ายไมโครซอฟต์ 3 หน่วยกิต
(12) คส.7012 ปัญญาประดิษฐ์สำหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์
3 หน่วยกิต
7.5.2 กลุม่ วิชาการวางแผนและระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
(1) คส.7201 ระบบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
3 หน่วยกิต
(2) คส.7202 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
3 หน่วยกิต
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(3) คส.7203 การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 หน่วยกิต
(4) คส.7204 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ระบบสารสนเทศ
3 หน่วยกิต
(5) คส.7205 ระบบสารสนเทศเชิงยุทธศาสตร์
3 หน่วยกิต
(6) คส.7206 นวัตกรรมกระบวนการ
3 หน่วยกิต
(7) คส.7020 ระบบสารสนเทศองค์การ
3 หน่วยกิต
(8) คส.7021 การจัดการธุรกิจ
3 หน่วยกิต
นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์จะต้องเลือกวิชาเลือกอย่างน้อย 3 วิชา (9 หน่วยกิต)
จากกลุม่ วิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และการพัฒนาซอฟต์แวร์ หรือกลุม่ วิชาการวางแผน และระบบสารสนเทศ
ทางธุรกิจ สำหรับวิชาเลือกอืน่ สามารถเลือกได้จากกลุม่ วิชาอืน่ ในหลักสูตร หรือวิชาในหลักสูตรอืน่
ในคณะหรือในสถาบันก็ได้ ทัง้ นีใ้ ห้เป็นไปตามคำแนะนำของอาจารย์ทป่ี รึกษา
7.5.3 กลุม่ วิชาค่ายฝึกวิเคราะห์และออกแบบซอฟต์แวร์
(1) คส.8011 ค่ายฝึกวิเคราะห์และออกแบบซอฟต์แวร์ 1
3 หน่วยกิต
(2) คส 8012 ค่ายฝึกวิเคราะห์และออกแบบซอฟต์แวร์ 2
3 หน่วยกิต
7.5.4 กลุม่ วิชาการศึกษาเฉพาะเรือ่ ง
3 หน่วยกิต
(1) คส.8811-8819 การศึกษาเฉพาะเรือ่ งทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์
7.5.5 กลุม่ วิชาค้นคว้าอิสระ
(1) คส.9000 การค้นคว้าอิสระ
(ค่ายฝึกพัฒนาและทดสอบซอฟต์แวร์)
6 หน่วยกิต
7.5.6 วิทยานิพนธ์
(1) คส.9004 วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
7.5.7 กลุม่ วิชาเลือกอืน่ ๆ วิ ช าในระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาของหลั ก สู ต รอื ่ น ทั ้ ง ในและ
นอกคณะสถิตปิ ระยุกต์ ทัง้ นีใ้ ห้เป็นไปตามคำแนะนำของอาจารย์ทป่ี รึกษา
8. คำอธิบายรายวิชา
สพ.4000 พืน้ ฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา
3 หน่วยกิต
ND 4000 Foundation for Graduate Studies
แนะนำการเมืองและการปกครองไทย เศรษฐกิจไทย ธุรกิจไทย สังคมไทย จริยธรรมของนักบริหาร
จริยธรรมทางวิชาการ การพัฒนาบุคลิกภาพ สุขภาพกาย สุขภาพจิต รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ภาษาไทยเพือ่ การสือ่ สาร การเขียน รายงานทางวิชาการ และเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนา
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สป. 4002 การโปรแกรมเชิงวัตถุดว้ ยภาษาจาวา
3 หน่วยกิต
AS 4002 Object-Oriented Programming in Java
การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ องค์ประกอบของเทคโนโลยีจาวา โครงสร้างโปรแกรม ชนิดของตัวแปร
ข้อมูลพืน้ ฐาน ตัวปฏิบตั กิ าร คำสัง่ และโครงสร้างการควบคุม คลาสและวัตถุ หลักการการห่อหุม้ การรับทอด
และภาวะพหุสณ
ั ฐาน การนำเข้าข้อมูลและการแสดงผล การจัดการสิง่ ผิดปกติ คอลเลคชันและ เจเนริก
สป. 4006 โครงสร้างข้อมูลและขัน้ ตอนวิธี
3 หน่วยกิต
AS 4006 Data Structures and Algorithms
การเรียกซ้ำอย่างเป็นระบบ ยุทธศาสตร์การแก้ปญ
ั หา การวิเคราะห์ขน้ั ตอนวิธี โครงสร้างแบบลำดับ
แถวลำดับ รายการโยง แถวคอย กองซ้อน โครงสร้างปนหมู่ ต้นไม้แถวคอยตามลำดับความสำคัญ
ตารางแบบแฮช ขั้นตอนวิธีการเรียงลำดับและการค้นหาข้อมูล กราฟและขั้นตอนวิธีเกี่ยวกับกราฟ
โครงสร้างข้อมูลภาษาไทย
คส. 4007 การพัฒนาทักษะสำหรับการบริหารและการจัดการ
1 หน่วยกิต
CI 4007 Soft Skills Development for Management and Administration
การพัฒนาบุคลิกภาพ การพัฒนาตนเอง ทักษะการคิด การพัฒนาศักยภาพ เทคนิคการนำเสนองาน
การสือ่ สารในองค์กร จิตวิทยาและมนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน ความสามารถในการปรับตัว และสร้างความ
สัมพันธ์ทด่ี ี การทำงานเป็นทีมเพือ่ พัฒนาองค์กร การสร้างแรงจูงใจ การบริหารงานบุคคลยุคใหม่ จิตสำนึก
แห่งการบริการทีด่ (ี Service Mind) เทคนิคการแก้ปญั หาและตัดสินใจ ภาวะผูน้ ำ เจรจาทางธุรกิจทีม่ ปี ระสิทธิผล
คส. 4008 ภาษาอังกฤษสำหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์
3 หน่วยกิต
CI 4008 English for Software Engineering
ฝึกทักษะและกลวิธกี ารอ่านตำราภาษาอังกฤษทีเ่ กีย่ วข้องกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิเคราะห์คำศัพท์เพือ่ หาความหมาย ศึกษาโครงสร้างของประโยคเพือ่ ให้เข้าใจความหมายของประโยค
ในโครงสร้างรูปแบบต่าง ๆ ฝึกการอ่านบทความงานวิจยั และตำราในสาขาทีเ่ กีย่ วข้องศึกษาและฝึกการ
เขียนภาษาอังกฤษเบือ้ งต้น เน้นการเขียนประโยค การรวมและลดรูปประโยค และการเขียนข้อความในรูปแบบ
ย่อหน้า การพูดและการฟังภาษาอังกฤษในหัวข้อทีเ่ กีย่ วข้องกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภส.4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
3 หน่วยกิต
LC 4001 Reading Skills Development in English for Graduate Studies
สร้างเสริมความรูพ้ น้ื ฐานด้านไวยากรณ์ทจ่ี ำเป็นสำหรับการพัฒนาทักษะการอ่าน เช่น การศึกษา
ประเภทของประโยค การหาแกนหลักและส่วนขยายของประโยค เพือ่ นำไปสูก่ ารเรียนรู้ และพัฒนาทักษะ
การอ่านเพือ่ จับใจความสำคัญ เพือ่ หาข้อสรุป การตีความประโยค การเดาความหมายของศัพท์จากบริบท
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การอ่านแบบข้ามเพื่อหาข้อมูลเฉพาะ การหาความสัมพันธ์ของประโยคและย่อหน้าในงานเขียน
และการอ่านเชิงวิเคราะห์
ภส.4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
3 หน่วยกิต
LC 4002 Integrated English Language Skills Development
เนือ้ หาและกิจกรรมเน้นการบูรณาการทักษะทัง้ 4 ทักษะ คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
เชิงวิชาการเบือ้ งต้น
ภส.4011 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
3 หน่วยกิต
LC 4011 Remedial Reading Skills Development in English for Graduate Studies
ฝึกทักษะและกลยุทธ์การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการที่นักศึกษาได้ศึกษามาก่อนแล้วในวิชา
ภส.4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา เพิ่มเติม ทั้งนี้ นักศึกษาจะได้รับ
การฝึกฝนในลักษณะเฉพาะบุคคลมากขึน้
ภส.4012 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
3 หน่วยกิต
LC 4012 Remedial Integrated English Language Skills Development
ฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเพิ่มเติมและซ่อมเสริมทักษะดังกล่าว สำหรับ
นักศึกษาทีย่ งั บกพร่องในการเรียนวิชา ภส.4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการเพือ่ ปรับปรุง
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สาร ด้วยการสอนและฝึกในลักษณะเฉพาะบุคคล
คส.5003 ระบบฐานข้อมูล
3 หน่วยกิต
CI 5003 Database Systems
ตัวแบบและสถาปัตยกรรมข้อมูล ตัวแบบความสัมพันธ์ของเอนทิตี วิธีการเข้าถึงฐานข้อมูล
แคลลูลัสและพีชคณิตเชิงความสัมพันธ์ การสลายสู่รูปแบบปกติ ภาษาสอบถาม การประมวลผล
พร้อมกัน การคืนสภาพ ความมั่นคง บูรณภาพของข้อมูล โครงสร้างและแนวความคิดของระบบ
จัดการฐานข้อมูลประเภทต่าง ๆ และการประเมินการทำงานของระบบฐานข้อมูล
บุพวิชา: สป.4006 โครงสร้างข้อมูลและขัน้ ตอนวิธี หรือได้รบั อนุญาตจากผูส้ อน
คส.6001 เทคโนโลยีการพัฒนาซอฟต์แวร์
3 หน่วยกิต
CI 6001 Software Development Technology
พื้นฐานและหลักการในการพัฒนาซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์
แบบต่าง ๆ ภาษาเอ็กซ์เอ็มแอล และภาษาอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับภาษาเอ็กซ์เอ็มแอล การพัฒนาโปรแกรม
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สำหรับการอ่านภาษาเอ็กซ์เอ็มแอล การพัฒนาโปรแกรมติดต่อกับซอฟต์แวร์แบบลูกข่ายกับแม่ข่าย
ในรูปแบบต่างๆ การพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับเว็บโดยใช้ Java Script, Java Servlet, Java Server Page,
Java Server Faces และ AJAX
บุพวิชา: สป.4002 การโปรแกรมเชิงวัตถุดว้ ยภาษาจาวา หรือได้รบั อนุญาตจากผูส้ อน
คส.6002 สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์
3 หน่วยกิต
CI 6002 Software Architecture
สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์แบบรวมศูนย์ สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์แบบกระจาย สถาปัตยกรรม
ซอฟต์แวร์แบบลูกข่าย/แม่ขา่ ย สถาปัตยกรรมเชิงข้อความ ตัวกลางแบบเมสเซจ สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์
เชิงบริการ สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์เชิงคอมโพเนนท์ การเชื่อมต่อโปรแกรมประยุกต์ในองค์การ
สถาปัตยกรรมโครงสร้างพืน้ ฐาน การออกแบบโครงสร้างพืน้ ฐาน สำหรับระบบทีต่ อ้ งการความเชือ่ มัน่ สูง
บุพวิชา: คส.6001 เทคโนโลยีการพัฒนาซอฟต์แวร์ หรือได้รบั อนุญาตจากผูส้ อน
คส.6003 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
3 หน่วยกิต
CI 6003 Software Engineering
กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบต่างๆ การกำหนดขอบเขตและทรัพยากรทีใ่ ช้ในโครงการ
ซอฟต์แวร์ การรวบรวมความต้องการของระบบ การสร้างแบบจำลองของความต้องการของระบบ
การวิ เ คราะห์ ค วามต้ อ งการ การออกแบบสถาปั ต ยกรรม การออกแบบข้ อ มู ล และโครงสร้ า ง
การออกแบบตัวประสาน การพัฒนาซอฟต์แวร์ กรอบการพัฒนา การทดสอบซอฟต์แวร์ มาตรฐาน
คุณภาพของซอฟต์แวร์ มาตรวัดและตัวชี้วัดคุณภาพของซอฟต์แวร์ การจัดการคอนฟิกกูเรชัน
กฎหมายด้านซอฟต์แวร์ ลิขสิทธิ์และสิทธิบัตรด้านซอฟต์แวร์ จริยธรรมและคุณธรรมในการทำงาน
และประกอบการด้านซอฟต์แวร์
บุพวิชา: สป.4002 การโปรแกรมเชิงวัตถุดว้ ยภาษาจาวา หรือได้รบั อนุญาตจากผูส้ อน
คส.6004 การวิเคราะห์และการออกแบบเชิงวัตถุ
3 หน่วยกิต
CI 6004 Object Oriented Analysis and Design
แนวคิดเชิงวัตถุ กระบวนการเชิงวัตถุ ภาษาสำหรับสร้างตัวแบบเชิงวัตถุ ภาษาสำหรับสร้างตัวแบบ
ยูเอ็มแอล การเก็บความต้องการ การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ การออกแบบเชิงวัตถุ แบบอย่าง
สำหรับการออกแบบ
บุพวิชา: คส.5003 ระบบฐานข้อมูล หรือได้รบั อนุญาตจากผูส้ อน
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คส.7001 การประกันคุณภาพซอฟต์แวร์
3 หน่วยกิต
CI 7001 Software Quality Assurance
คุณภาพของซอฟต์แวร์ กรอบความคิดและค่านิยมของคุณภาพของซอฟต์แวร์ ปัจจัยของงาน
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพรวมถึงการใช้ประโยชน์ ความน่าเชือ่ ถือ ความปลอดภัย ความคุม้ ครองป้องกันภัย ความยากง่าย
ในการบำรุงรักษา ความยืดหยุน่ ประสิทธิภาพ มาตรฐาน คุณภาพของซอฟต์แวร์ กระบวนการเพือ่
คุณภาพของซอฟต์แวร์ ต้นแบบและมาตรวัด ต้นแบบความสมบูรณ์ทางความสามารถของซอฟต์แวร์
และการรับประกันผลิตภัณฑ์ ต้นแบบผลิตภัณฑ์คุณภาพ การจัดการด้านจริยธรรมและคุณธรรม
ในกระบวนการประกันคุณภาพซอฟต์แวร์
บุพวิชา: คส.6003 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ หรือได้รบั อนุญาตจากผูส้ อน
คส.7002 การทดสอบซอฟต์แวร์
3 หน่วยกิต
CI 7002 Software Testing
การทดสอบและการยืนยันซอฟต์แวร์ การวิจารณ์ การทดลองใช้ และการตรวจสอบซอฟต์แวร์
การทดสอบซอฟต์แวร์ การทดสอบส่วนประกอบย่อย การทดสอบเบ็ดเสร็จการทดสอบระบบ
และการยอมรับ การทดสอบปัจจัยทางคุณภาพในหลายด้าน การทดสอบและการประเมินผลการสือ่ สาร
ระหว่างคอมพิวเตอร์และผู้ใช้ การวิเคราะห์และการรายงานปัญหา การวิเคราะห์ข้อผิดพลาด
การติดตามปัญหา การจัดการด้านจริยธรรมและคุณธรรมในกระบวนการทดสอบซอฟต์แวร์
บุพวิชา: คส.6003 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ หรือได้รบั อนุญาตจากผูส้ อน
คส.7003 การจัดการความเปลีย่ นแปลงของซอฟต์แวร์
3 หน่วยกิต
CI 7003 Software Change Management
หลักการในการจัดการความเปลี่ยนแปลงของซอฟต์แวร์ หลักการควบคุมการแก้ไขเอกสาร
และโปรแกรม กระบวนการเช็คอินและเช็คเอาท์เอกสารหรือโปรแกรมการควบคุม การแก้ไขเอกสาร
และโปรแกรมสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบคูข่ นานกระบวนการควบคุมการเปลีย่ นแปลงซอฟต์แวร์
การติดตามผลและการตรวจสอบการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ กับซอฟต์แวร์ มาตรฐาน ทีใ่ ช้ในการควบคุม
การเปลีย่ นแปลงซอฟต์แวร์
บุพวิชา: คส.6003 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ หรือได้รบั อนุญาตจากผูส้ อน
คส.7004 ระบบความมัน่ คงซอฟต์แวร์
3 หน่วยกิต
CI 7004 Software Security Systems
หลักการเบือ้ งต้นเกีย่ วกับความมัน่ คงของระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่าย และระบบ สารสนเทศ
ยุทธศาสตร์การโจมตี สถาปัตยกรรมความมั่นคง กำแพงป้องกันภัย รหัสลับทั้งแบบกุญแจสมมาตร
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และกุญแจอสมมาตร การพิสูจน์ตัวจริง ลายเซ็นดิจิตอลโครงสร้างพื้นฐานของระบบกุญแจสาธารณะ
การพัฒนาโปรแกรมเชือ่ มต่อกับระบบความมัน่ คงและระบบตรวจสอบผูใ้ ช้งานแบบครัง้ เดียว
บุพวิชา: คส.6003 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ หรือได้รบั อนุญาตจากผูส้ อน
คส.7005 มาตรวัดคุณภาพของซอฟต์แวร์
3 หน่วยกิต
CI 7005 Software Quality Measurement
ทฤษฎีเกีย่ วกับมาตรวัดคุณภาพของซอฟต์แวร์ ตัวแบบคุณภาพซอฟต์แวร์ คุณสมบัติ ซอฟต์แวร์
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ การจัดการด้านคุณภาพ มาตรวัดคุณภาพในมิตติ า่ ง ๆ กระบวนการทดสอบและการยืนยัน
คุณภาพ มาตรวัดคุณภาพสำหรับซอฟต์แวร์ที่มีความซับซ้อนและมาตรวัดคุณภาพของซอฟต์แวร์ที่
พัฒนาด้วยหลักการเชิงวัตถุ
บุพวิชา: คส.6003 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ หรือได้รบั อนุญาตจากผูส้ อน
คส.7006 การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับอุปกรณ์เคลือ่ นที่
3 หน่วยกิต
CI 7006 Mobile Application Design and Development
อุปกรณ์เคลือ่ นทีส่ ามจี โปรโตคอลสือ่ สารของอุปกรณ์เคลือ่ นทีม่ าตรฐานของซิมและสมาร์ทการ์ด
หลักการของการรับส่งข้อความเอสเอ็มเอส ความมัน่ คงของ ข้อความเอสเอ็มเอส ไมโครบราวเซอร์
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ด้วยเจทูเอ็มอี และดอตเน็ตคอมแพคเฟรมเวิกส์ การรักษาความมั่นคง
ในการทำธุรกรรมอิเลคโทรนิกส์ผา่ นอุปกรณ์เคลือ่ นทีก่ ารติดต่อไร้สายแบบบลูทธู
บุพวิชา: สป.4002 การโปรแกรมเชิงวัตถุดว้ ยภาษาจาวา หรือได้รบั อนุญาตจากผูส้ อน
คส.7007 การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับอุปกรณ์สมองกลฝังตัว
3 หน่วยกิต
CI 7007 Embedded Application Design and Development
การพัฒนาและออกแบบระบบงานฝังตัว เทคนิคการเขียนโปรแกรมแบบฝังตัว กรณีศึกษา
ระบบฝังตัวแบบเวลาจริง การติดต่อประสานกับอุปกรณ์ภายนอก การจำลอง ขบวนการกายภาพ
บุพวิชา: สป.4002 การโปรแกรมเชิงวัตถุดว้ ยภาษาจาวา หรือได้รบั อนุญาตจากผูส้ อน
คส.7008 การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์แอนิเมชัน่ และเกมส์
3 หน่วยกิต
CI 7008 Games and Animation Software Design and Development
การออกแบบกราฟฟิกเบื้องต้น ภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ การเขียนบทและนำเสนอเรื่อง
ด้วยภาพเบื้องต้น คอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น การจัดองค์ประกอบ การวางมุมกล้อง เทคนิคการลงสี
ท่าทางการเคลือ่ นไหว หลักและโครงสร้างของการทำภาพยนตร์ การตัดต่อภาพยนตร์ ปัญญาประดิษฐ์
ในแอนิเมชัน่ และเกมส์
บุพวิชา: สป.4002 การโปรแกรมเชิงวัตถุดว้ ยภาษาจาวา หรือได้รบั อนุญาตจากผูส้ อน
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คส.7009 การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์
3 หน่วยกิต
CI 7009 Geographic Information System Software Design and Development
ปรัชญาและแนวคิดสำหรับการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์ เทคโนโลยี
สำหรับระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์ เช่นระบบระบุพกิ ดั บนพืน้ โลก (GPS) การพัฒนาโปรแกรมเชือ่ มต่อ
กับแผนที่ การออกแบบระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์และ การนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กร
บุพวิชา: คส.6001 เทคโนโลยีการพัฒนาซอฟต์แวร์ หรือได้รบั อนุญาตจากผูส้ อน
คส.7010 การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมต่อประสานกับมนุษย์
3 หน่วยกิต
CI 7010 Human Computer Interaction Design and Development
ปฏิสมั พันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ ขีดความสามารถของมนุษย์ เทคโนโลยี โปรแกรมต่อ
ประสานกับมนุษย์ วิธกี ารออกแบบ และวิธกี ารประเมินผล เครือ่ งมือ สำหรับออกแบบและพัฒนา วิธวี ดั
และประเมินผลคุณภาพของโปรแกรมต่อประสานกับมนุษย์ ปรัชญาสำหรับการออกแบบโปรแกรม
ต่อประสานกับมนุษย์ ปัญหาและวิธกี ารออกแบบให้เหมาะสมสำหรับผูใ้ ช้ เทคนิคการออกแบบหน้าจอ
เพือ่ รับข้อมูลจากผูใ้ ช้ การออกแบบรายงานแบบสถิตแิ ละแบบพลวัต เทคโนโลยีทใ่ี ช้ในการพัฒนาโปรแกรม
ต่อประสานกับมนุษย์
บุพวิชา: สป.4002 การโปรแกรมเชิงวัตถุดว้ ยภาษาจาวา หรือได้รบั อนุญาตจากผูส้ อน
คส.7011 การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับค่ายไมโครซอฟต์
3 หน่วยกิต
CI 7011 Microsoft Studio for Design and Development
สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ไมโครซอฟต์ดอตเน็ต การออกแบบซอฟต์แวร์เชิงบริการโดย
ใช้เว็บเซอร์วิส เทคโนโลยีเอดีโอดอตเน็ต (ADO.NET) เทคโนโลยีเอเอสพีดอตเน็ต (ASP.NET)
การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงองค์ประกอบโดยใช้ดอตเน็ตรีโมทติง (Net Remoting) เทคโนโลยีซลิ เวอร์ไลท์
(Silver Light) และภาษาเอ็กซ์เอเอ็มแอล (XAML)
บุพวิชา: คส.6001 เทคโนโลยีการพัฒนาซอฟต์แวร์ หรือได้รบั อนุญาตจากผูส้ อน
คส.7012 ปัญญาประดิษฐ์สำหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์
3 หน่วยกิต
CI 7012 Artificial Intelligence for Software Engineering
การค้นหาคำตอบ การแทนความรู้ การตัดสินใจโดยใช้ทฤษฎีเกม ตรรกะ ความน่าจะเป็น
และความไม่แน่นอน ต้นไม้การตัดสินใจ ปัญหาแบบสอดคล้องกับเงือ่ นไขบังคับ เครือข่ายประสาท
การประมวลภาษาธรรมชาติ โปรแกรมค้นหาบนเว็บ การประยุกต์ใช้ สำหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์
การสร้างนวัตกรรมวิศวกรรมซอฟต์แวร์
บุพวิชา: สป.4006 โครงสร้างข้อมูลและขัน้ ตอนวิธี หรือได้รบั อนุญาตจากผูส้ อน
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คส.7020 ระบบสารสนเทศองค์การ
3 หน่วยกิต
CI 7020 Enterprise Information Systems
ลักษณะของระบบสารสนเทศขององค์การที่บูรณาการระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
ในการดำเนินกิจการ ระบบสารสนเทศอีไอเอส บทบาทของอีไอเอสในองค์การ การนำระบบการ
วางแผนทรัพยากรองค์การหรืออีอาร์พี มาประยุกต์ใช้ ฟังก์ชนั ต่าง ๆ ทีอ่ อี าร์พมี ใี ห้ในการแก้ไขปัญหาธุรกิจ
การพัฒนาและการนำอีอาร์พมี าใช้ให้เหมาะสม กับองค์การ ปัญหาทีพ่ บเป็นประจำในการนำอีอาร์พี
มาใช้และวิธกี ารแก้ไข รวมทัง้ แนวโน้มในอนาคต
คส.7021 การจัดการธุรกิจ
3 หน่วยกิต
CI 7021 Business Management
หลักการและกระบวนการทางการบัญชี การเงินสำหรับองค์กรธุรกิจ นิยามและคำจำกัดความ
ที่สำคัญทางการเงิน สถาบันการเงิน แหล่งเงินทุน ต้นทุน การลงทุน การวัดผล การเงิน
อัตราส่วนทางการเงิน มูลค่าหุน้ การบริหารสินค้าคงคลัง ศูนย์กระจายสินค้า และคลังสินค้า การขนส่ง
แนวทางการจัดการสินค้าคงคลังในธุรกิจโลจิสติกส์
คส.7201 ระบบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
3 หน่วยกิต
CI 7201 E-Business Systems
ลักษณะของการทำธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคและตัวแบบในการทำธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
บทบาทของระบบสารสนเทศในการทำธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ คุณลักษณะของระบบ สารสนเทศสำหรับ
การทำธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ การนำเทคโนโลยีเว็บมาประยุกต์ใช้ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ทเ่ี หมาะสม
โปรแกรมสำเร็จรูปทีใ่ ช้ในการพัฒนา การบูรณาการ เข้ากับระบบอีอาร์พี รวมทัง้ ประเด็นต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
และแนวโน้มของการทำธุรกิจ อิเล็กทรอนิกส์
บุพวิชา: คส.5002 ระบบสารสนเทศองค์การและการจัดการ หรือได้รบั อนุญาตจากผูส้ อน
คส.7202 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
3 หน่วยกิต
CI 7202 Accounting Information Systems
หลักการและกระบวนการทางการบัญชีการเงิน และบัญชีตน้ ทุน บัญชีแยกประเภท บัญชีลกู หนี้
บัญชีเจ้าหนี้ สินทรัพย์ถาวร การพัฒนาผังบัญชี การรวมยอดบัญชี การ กระทบยอดแบบเชือ่ มตรงลักษณะ
ส่วนประกอบและกระบวนการของระบบ สารสนเทศทางการบัญชี หลักการออกแบบระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชี ผลกระทบ ต่อองค์การอันเนือ่ งจากระบบสารสนเทศทางการบัญชี
บุพวิชา: คส.5003 ระบบฐานข้อมูล หรือได้รบั อนุญาตจากผูส้ อน
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คส.7203 การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 หน่วยกิต
CI 7203 Information Technology Project Management
ลักษณะของโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ การกำหนดแนวความคิดและการริเริม่ โครงการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ โครงรูปการวางแผนโครงการ การบริหารโครงการด้าน บุคคลการบริหารโครงการ
การบริหารความเสี่ยงในโครงการ การติดตามและรายงาน โครงการ การบริหารคุณภาพโครงการ
การบริหารการเปลีย่ นแปลงในองค์การ และนำ โครงการไปสูก่ ารปฏิบตั แิ ละการประเมินผล
บุพวิชา: คส.6016 การพัฒนาระบบสารสนเทศ หรือได้รบั อนุญาตจากผูส้ อน
คส.7204 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ระบบสารสนเทศ
3 หน่วยกิต
CI 7204 Strategic Planning of Information Systems
ยุทธศาสตร์ขององค์การและเทคโนโลยีสารสนเทศ แผนเชิงยุทธศาสตร์ วัฏฏะการ วางแผน
องค์ประกอบของแผนเชิงยุทธศาสตร์ แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศ ยอดรวม ส่วนชุดคำสั่ง
การวางแผนขีดความสามารถ การวางแผนโครงสร้างพืน้ ฐาน การวางแผนทรัพยากรบุคคลเพือ่ การพัฒนา
การนำไปใช้ การติดตามและการประเมินผลระบบสารสนเทศ
บุพวิชา: คส.5002 ระบบสารสนเทศองค์การและการจัดการ หรือได้รบั อนุญาตจากผูส้ อน
คส.7205 ระบบสารสนเทศเชิงยุทธศาสตร์
3 หน่วยกิต
CI 7205 Strategic Information Systems
ศึกษาประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับความสัมพันธ์กบั แผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ การรวมเทคโนโลยีสารสนเทศ
กับธุรกิจ การบริหารสารสนเทศ การวางแผนสารสนเทศ การใช้เชิงกลยุทธ์ของระบบสารสนเทศในองค์กร
ระดับสูง การใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อได้เปรียบเชิงการแข่งขัน การออกแบบ
กระบวนการทางธุรกิจ การจัดการการ เปลี่ยนแปลง การลงทุนและการประเมินระบบสารสนเทศ
เชิงกลยุทธ์ วิธกี ารประเมิน คุณค่าทางธุรกิจของโครงการระบบสารสนเทศ
คส.7206 นวัตกรรมกระบวนการ
3 หน่วยกิต
CI 7206 Process Innovation
แนวความคิดต่าง ๆ เกีย่ วกับนวัตกรรมกระบวนการ วิธกี ารแสดงกระบวนการการเลือกกระบวนการ
สำหรับนวัตกรรม วิสัยทัศน์เกี่ยวกับกระบวนการ การออกแบบกระบวนการและการนำกระบวนการ
ใหม่ประยุกต์ในองค์การ นวัตกรรมกระบวนการกับการจัดการการเปลีย่ นแปลงในองค์การและกรณีศกึ ษา
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คส.8011 ค่ายฝึกวิเคราะห์และออกแบบซอฟต์แวร์ 1
3 หน่วยกิต
CI 8011 Analysis and Design Software Engineering I
วิชานี้มีจุดมุ่งหมายให้นักศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการประยุกต์วิชาทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์
และวิชาที่เกี่ยวข้องในองค์การทั้งภาครัฐและภาคเอกชน นักศึกษาจะต้องฝึก วิเคราะห์และออกแบบ
ซอฟต์แวร์ โดยจะมุ่งเน้นการเก็บรวบรวมข้อมูล ความต้องการและข้อกำหนดคุณสมบัติซอฟต์แวร์
จากผูใ้ ช้ เพือ่ มาสร้างต้นแบบความต้องการของระบบ โดยจะนำปัญหาต่างๆ เข้ามาสัมมนาร่วมกันเพือ่ หา
แนวทางการวิเคราะห์และออกแบบที่เหมาะสม (รายละเอียดการจัดการเรียนการสอนอยู่ในภาคผนวก)
คส.8012 ค่ายฝึกวิเคราะห์และออกแบบซอฟต์แวร์ 2
3 หน่วยกิต
CI 8012 Analysis and Design Software Engineering II
วิชานี้มีจุดมุ่งหมายให้นักศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการประยุกต์วิชาทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์
และวิชาที่เกี่ยวข้องในองค์การทั้งภาครัฐและภาคเอกชน นักศึกษาจะต้องฝึกวิเคราะห์และออกแบบ
ซอฟต์แวร์ โดยจะมุง่ เน้นการวิเคราะห์และออกแบบซอฟต์แวร์ รวมถึงการสร้างสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์
ให้เหมาะสมกับการนำไปประยุกต์ใช้ โดยจะนำปัญหาต่างๆ เข้ามาสัมมนาร่วมกันเพื่อหาแนวทาง
การวิเคราะห์และออกแบบทีเ่ หมาะสม (รายละเอียดการจัดการเรียนการสอนอยูใ่ นภาคผนวก)
คส.8811-8819 การศึกษาเฉพาะเรือ่ งทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์
3 หน่วยกิต
CI 8811-8819 Selected Topics in Software Engineering
การศึกษาในหัวข้อทีแ่ ตกต่างไปจากวิชาทีเ่ ปิดสอนตามปกติ ซึง่ คณะฯ กำหนดขึน้ ตามความเหมาะสม
คส.9000 การค้นคว้าอิสระ
6 หน่วยกิต
CI 9000 Independent Study (ค่ายฝึกพัฒนาและทดสอบซอฟต์แวร์)
นักศึกษาเลือกหัวข้อที่จะศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้
รับผิดชอบวิชา และนักศึกษาต้องทำภาคนิพนธ์ วิชานีเ้ ป็นค่ายฝึกพัฒนา และทดสอบซอฟต์แวร์เป็นวิชา
ปฏิบัติและการค้นคว้าอิสระ โดยจะมุ่งเน้นการพัฒนา ซอฟต์แวร์ให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่ได้จาก
วิชาค่ายฝึกวิเคราะห์และออกแบบซอฟต์แวร์ ซึง่ รวมถึงการทดสอบซอฟต์แวร์ และการประกันคุณภาพ
ซอฟต์แวร์ให้ได้มาตรฐาน (รายละเอียดการจัดการเรียนการสอนอยูใ่ นภาคผนวก)
คส.9004 วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
CI 9004 Thesis
นักศึกษาต้องทำการค้นคว้าวิจยั ในหัวข้อทีน่ กั ศึกษาสนใจภายใต้คำปรึกษาของอาจารย์ทป่ี รึกษา
อย่างใกล้ชดิ อาจรวมถึงการศึกษารายวิชาภาคทฤษฎีตามทีอ่ าจารย์ ทีป่ รึกษาเห็นสมควร ทัง้ นี้ จะต้องมีการ
นำเสนอหัวข้อ รายงานความก้าวหน้า และสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
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(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551)
1. ชือ่ หลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม
Master of Arts Program in Social Development Administration
2. ชือ่ ปริญญา
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการพัฒนาสังคม)
ศศ.ม. (การบริหารการพัฒนาสังคม)
Master of Arts (Social Development Administration)
M.A. (Social Development Administration)
3. หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ
คณะพัฒนาสังคมและสิง่ แวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
4. ปรัชญาของหลักสูตร
หลักสูตรพัฒนาสังคมได้รับการอนุมัติให้เปิดสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2526 เพื่อผลิตบัณฑิต
ทีม่ คี วามสามารถในการทำวิจยั และมีความรูใ้ นเชิงสหสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์ โดยให้สามารถวิเคราะห์
วางแผนและดำเนินการแก้ปญ
ั หาและพัฒนางานทีร่ บั ผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
รวมทัง้ สร้างผลลัพธ์ทพ่ี งึ ประสงค์แก่หน่วยงานทีต่ นเองสังกัดและสังคมโดยรวม หลักสูตรพัฒนาสังคม
ได้รบั การปรับปรุงครัง้ แรก พ.ศ. 2533 ครัง้ ที่ 2 พ.ศ.2542 และครัง้ ที่ 3 พ.ศ. 2545 เพือ่ ให้สอดคล้องกับ
สภาพปัญหาความต้องการและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในขณะนั้น จากความเป็นจริงที่ว่าสังคม
มีพลวัตตลอดเวลา และระยะเวลาทีผ่ า่ นมาสภาพทางสังคมในทุกมิตไิ ด้เปลีย่ นแปลงไปจากเดิมเป็นอย่างมาก
มีลกั ษณะทีซ่ ับซ้อนมากขึน้ มีปญ
ั หาและความต้องการทางสังคมใหม่ๆเกิดขึน้ เป็นจำนวนมากมีการนำ
วิทยาการใหม่ๆมาใช้มากขึน้ มีการกระจายอำนาจสูท่ อ้ งถิน่ และมีการขับเคลือ่ นสังคมให้เป็นสังคมทีม่ ฐี าน
แห่งความรู้และภูมิปัญญาด้วยเงื่อนไขดังกล่าวคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมได้พิจารณาแล้วเห็น
ควรว่าควรมีการปรับปรุงหลักสูตรพัฒนาสังคมทัง้ ในด้านภาพลักษณ์ ชือ่ หลักสูตร โครงสร้าง และด้านเนือ้ หา
เพื่อให้มีความกระชับ ครอบคลุม และทันสมัย สามารถตอบสนองความต้องการในการปฏิบัติงาน
ของกลุม่ เป้าหมาย และการพัฒนาสังคมในภาพรวม
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5. วัตถุประสงค์
1) เพือ่ ผลิตมหาบัณฑิตสาขาการบริหารการพัฒนาสังคม ทีม่ คี วามรู้ ความเข้าใจในเนือ้ หาสหสาขา
วิชาหลักทางสังคมศาสตร์ และมีทกั ษะและความสามารถในการวิเคราะห์ วิจยั กำหนดนโยบาย วางแผน
และบริหาร เพื่อการพัฒนาสังคม รวมทั้งมีจิตสำนึกแห่งการแสวงหาความรู้และเรียนรู้ด้วยตนเอง
อย่างต่อเนือ่ งเพือ่ พัฒนาภูมปิ ญ
ั ญาภายหลังจบหลักสูตร
2) เพือ่ สนองตอบความต้องการบุคลากรทีม่ คี ณ
ุ ภาพของหน่วยงานทัง้ ภาครัฐ เอกชน และองค์กร
สาธารณประโยชน์
3) เพือ่ ส่งเสริมการสร้างชุมชนและเครือข่ายทางวิชาการทีเ่ ข้มแข็งโดยประสานร่วมมือกับนักวิชาการ
และผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาต่างๆทั้งภายในและภายนอกสถาบันฯ ดำเนินการจัดการศึกษา แลกเปลี่ยน
เรียนรูท้ ง้ั ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ
6. คุณสมบัตผิ เู้ ข้าศึกษา
(1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาใดสาขาหนึง่ จากสถาบันการศึกษาของรัฐบาล หรือ
เอกชน ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ ซึง่ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองวิทยฐานะ
(2) การมีประสบการณ์การทำงาน ให้เป็นไปตามประกาศของสถาบัน
7. หลักสูตร
7.1 จำนวนหน่วยกิต โดยกำหนดจำนวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตร จำนวน 39 หน่วยกิต
7.2 โครงสร้างหลักสูตร โดยแบ่งแผนการศึกษาออกเป็น 2 แผน คือ
แผน ก2
แผน ข
(ทำวิทยานิพนธ์)
(ศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระ)
1) หมวดวิชาเสริมพืน้ ฐาน
12
12
(ไม่นับหน่วยกิต)
(ไม่นบั หน่วยกิต)
2) หมวดวิชาหลัก
12
12
3) หมวดวิชาเอก
15
15
4) หมวดวิชาเลือก
9
5) วิทยานิพนธ์
12
6) วิชาการค้นคว้าอิสระ
3
7) การสอบประมวลความรู้
สอบ
สอบ
8) การสอบวิทยานิพนธ์
สอบ
9) การสอบปากเปล่า
สอบ
รวม
39 หน่วยกิต
39 หน่วยกิต
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7.3 รายชือ่ วิชา
7.3.1 หมวดวิชาเสริมพืน้ ฐาน*
1. สพ.4000 พืน้ ฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา
3 หน่วยกิต
(ND.4000 Foundation for Graduate Studies)
2. ภส. 4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
3 หน่วยกิต
LC 4001 Reading Skills Development in English for Graduate Studies
3. ภส. 4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
3 หน่วยกิต
LC 4002 Integrated English Language Skills Development
4. ภส. 4011 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
3 หน่วยกิต
สำหรับบัณฑิตศึกษา
LC 4011 Remedial Reading Skills Development in English
for Graduate Studies
5. ภส. 4012 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
3 หน่วยกิต
LC 4012 Remedial Integrated English Language Skills Development
* การยกเว้นไม่ตอ้ งเรียนวิชาในหมวดนีใ้ ห้เป็นไปตามเกณฑ์ทส่ี ถาบันกำหนดหรือเป็นไปตาม
ประกาศของสถาบัน
7.3.2 หมวดวิชาหลัก จำนวน 12 หน่วยกิต ดังนี้
1. พค.6001 ระเบียบวิธวี จิ ยั
(SD.6001 Research Methodology)
2. พค.6002 กระบวนทัศน์ และทฤษฎีสงั คมกับการวิเคราะห์สงั คมไทย
(SD.6002 Social Paradigms and Theories for Thai Social Analysis)
3. พค.6003 แนวความคิดทฤษฎีทางพัฒนาสังคม
(SD.6003 Social Development Concepts and Theories)
4. พค.6004 จิตวิทยาสังคมกับการพัฒนา
(SD.6004 Social Psychology and Development)
7.3.3 หมวดวิชาเอก จำนวน 15 หน่วยกิต มี 4 สาขาวิชาเอก ดังนี้
1. วิชาเอกนโยบายและการวางแผนทางสังคม
(Social Policy and Planning)
1.1 พค.7001 แนวคิดพืน้ ฐานเกีย่ วกับนโยบายและการวางแผนสังคม
(SD.7001 Introduction to Social Policy and Planning)

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต
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1.2 พค.7002 การเมืองและระบบราชการกับการกำหนดนโยบายสังคม 3 หน่วยกิต
(SD.7002 Political and Bureaucratic System in Social Policy Formulation)
1.3 พค.7003 การวางแผนกลยุทธ์
3 หน่วยกิต
(SD.7003 Strategic Planning)
1.4 พค.7004 การนำนโยบายไปปฏิบตั ิ
3 หน่วยกิต
(SD.7004 Policy Implementation)
1.5 พค.7005 การประเมินผลนโยบาย แผน และโครงการ
3 หน่วยกิต
(SD.7005 Policy, Plan and Project Evaluation)
2. วิชาเอกการจัดการการพัฒนาสังคม
(Social Development Management)
2.1 พค.7006 กระบวนทัศน์และทฤษฎีองค์การทางสังคม
3 หน่วยกิต
(SD.7006 Social Organization Paradigms and Theories)
3 หน่วยกิต
2.2 พค.7007 การจัดการการพัฒนาสังคม
(SD.7007 Social Development Management)
2.3 พค.7008 การจัดการความรู้
3 หน่วยกิต
(SD.7008 Knowledge Management)
2.4 พค.7009 ภาวะผูน้ ำและวัฒนธรรมองค์การทางสังคม
3 หน่วยกิต
(SD.7009 Leadership and Culture of Social Organization)
2.5 พค.7010 การจัดการโครงการพัฒนา
3 หน่วยกิต
(SD.7010 Development Project Management)
3. วิชาเอกการบริหารและพัฒนาท้องถิน่
(Local Administration Development)
3.1 พค.7011 นโยบายและการวางแผนพัฒนาท้องถิน่
3 หน่วยกิต
(SD.7011 Local Development Policy and Planning )
3.2 พค.7012 การบริหารงานท้องถิน่
3 หน่วยกิต
(SD.7012 Local Administration)
3.3 พค.7013 การจัดการเชิงกลยุทธ์เพือ่ การพัฒนาท้องถิน่
3 หน่วยกิต
(SD.7013 Strategic Management for Local Development)
3.4 พค.7014 การจัดสวัสดิการสังคมของท้องถิน่
3 หน่วยกิต
(SD.7014 Local Social Welfare Management)
3.5 พค.7015 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
3 หน่วยกิต
(SD.7015 Natural Resources and Environmental Management)
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4. วิชาเอกการวิจยั และพัฒนาทางจิต-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 การวิจยั ทางจิตวิทยาพัฒนาการเพือ่ การกำหนด
3 หน่วยกิต
นโยบายและการวางแผนพัฒนา
(SD.7017 Research in Development Psychology for Policy
Formulation and Plan Development)
4.3 พค.7018 เทคนิคการพัฒนากลุม่ งานและประสิทธิผลของกลุม่
3 หน่วยกิต
(SD.7018 Techniques for Work - Group Development and Effectiveness)
4.4 พค.7019 การวิจยั และพัฒนาบุคคลตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(SD.7019 Research and Development of Individual based on
Principles of Sufficiency Economy)
4.5 พค.7020 การวิจยั และพัฒนาทางจิต - พฤติกรรมศาสตร์
(SD 7020 Research and Development in Psycho-Behavioral Science)
7.3.4 หมวดวิชาเลือก มีดงั นี้
1. พค.7031 การวิเคราะห์นโยบาย
(SD.7031 Policy Analysis)
2. พค.7032 นโยบายสังคมเชิงเปรียบเทียบ
(SD.7032 Comparative Social Policies)
3. พค.7033 กลุม่ ประชาสังคมและพรรคการเมืองกับการพัฒนานโยบาย
(SD.7033 Civic Groups and Political Parties in Policy Development)
4. พค.7034 สัมมนานโยบายและการวางแผนทางสังคม
(SD.7034 Seminar in Social Policy and Planning)
5. พค.7035 การวิจยั นโยบาย
(SD.7035 Policy Research)
6. พค.7036 การจัดการความเสีย่ งทางสังคม
(SD.7036 Social Risk Management)
7. พค.7037 การจัดการความขัดแย้งทางสังคม
(SD.7037 Social Conflict Management)

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

344

หลักสูตรสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

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 การวิจยั สังคมและวัฒนธรรมท้องถิน่ เพือ่ การพัฒนา
3 หน่วยกิต
(SD.7042 Social and Local Culture Research for Development)
13. พค.7043 การพัฒนาชุมชนเมืองและชุมชนชนบท
3 หน่วยกิต
(SD.7043 Urban and Rural Community Development)
14. พค.7044 จริยธรรมและกิจการบ้านเมืองทีด่ ใี นการบริหารงานท้องถิน่ 3 หน่วยกิต
(SD.7044 Ethics and Good Governance for Local Administration)
15. พค.7045 สัมมนาการพัฒนาระบบการบริหารงานท้องถิน่
3 หน่วยกิต
(SD.7045 Seminar on Local Administration Development)
16. พค.7046 การสือ่ สารเพือ่ การเปลีย่ นแปลงทัศนคติและพฤติกรรม
3 หน่วยกิต
(SD.7046 Communication for Change of Attitudes and Behaviors
17. พค.7047 การวิจยั และพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย
3 หน่วยกิต
(SD.7047 Research and Development of Thai Behavioral System)
18. พค.7048 จิตพฤติกรรมศาสตร์กบั การพัฒนาคุณภาพชีวติ
3 หน่วยกิต
(SD.7048 Psycho-Behavioral Science and the Enhancement of Quality of Life)
19. พค.7049 จิตวิทยาสิง่ แวดล้อม
3 หน่วยกิต
(SD.7049 Environmental Psychology)
20. พค.7050 สัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารวิจยั และพัฒนาทางจิตพฤติกรรมศาสตร์ 3 หน่วยกิต
(SD.7050 Workshop in Research and Development in Psycho-Behavioral Science)
21. พค.7051 สัมมนาจริยธรรมพหุระดับการพัฒนาสังคม
3 หน่วยกิต
(SD.7051 Seminar in Multilevel - Morality and Social Development)
22. พค.7052 การสร้างมาตรวัดในการวิจยั ทางสังคม
3 หน่วยกิต
(SD.7052 Social Scale Construction in Social Research)
23. พค.7053 เทคโนโลยีเพือ่ การวิจยั ทางสังคม
3 หน่วยกิต
(SD.7053 Technology for Social Research)
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24. พค.7054 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพือ่ การวิจยั ทางสังคม
3 หน่วยกิต
(SD.7054 Data Analysis for Social Research)
25. พค.7055 การประยุกต์เศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนา
3 หน่วยกิต
(SD.7055 Sufficiency Economy Application to Development)
26. พค.8000 การศึกษาตามแนวแนะ
3 หน่วยกิต
(SD.8000 Directed Studies)
หมายเหตุ “นอกจากนีใ้ ห้นกั ศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาในหมวดวิชาอืน่ ๆ 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 หมวดวิชาเสริมพืน้ ฐาน (เป็นวิชาทีไ่ ม่นำมานับรวมแต้มเฉลีย่ ) ประกอบด้วย
3 หน่วยกิต
สพ.4000 พืน้ ฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา
ND.4000 Foundation for Graduate Studies
แนะนำการเมืองและการปกครอง เศรษฐกิจไทย ธุรกิจไทย สังคมไทย จริยธรรมของนักบริหาร
จริยธรรมทางวิชาการ การพัฒนาบุคลิกภาพ สุขภาพกาย สุขภาพจิต รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ภาษาไทยเพือ่ การสือ่ สาร การเขียนรายงานทางวิชาการ และเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนา
ภส. 4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
3 หน่วยกิต
LC 4001 Reading Skills Development in English for Graduate Studies
สร้างเสริมความรูพ้ น้ื ฐานด้านไวยากรณ์ทจ่ี ำเป็นสำหรับการพัฒนาทักษะการอ่าน เช่น การศึกษา
ประเภทของประโยค การหาแกนหลักและส่วนขยายของประโยค เพื่อนำไปสู่การเรียนรู้และพัฒนา
ทักษะการอ่านงานเขียนทางวิชาการ เช่น ตำรา บทความวิชาการ โดยเน้นการพัฒนาทักษะการอ่าน
เพื่อจับใจความสำคัญ เพื่อหาข้อสรุป การตีความประโยค การเดาความหมายของคำศัพท์จากบริบท
การอ่านแบบข้ามเพื่อหาข้อมูลเฉพาะ การหาความสัมพันธ์ของประโยค และย่อหน้าในงานเขียน
และการอ่านเชิงวิเคราะห์
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ภส. 4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
3 หน่วยกิต
LC 4002 Integrated English Language Skills Development
เนื้อหาและกิจกรรมเน้นการบูรณาการทักษะทั้ง 4 ทักษะ คือ การฟัง การพูด การอ่าน
และการเขียนเชิงวิชาการเบือ้ งต้น
ภส. 4011 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
3 หน่วยกิต
LC 4011 Remedial Reading Skills Development in English for Graduate Studies
ฝึกทักษะและกลยุทธการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการทีน่ กั ศึกษาได้ศกึ ษามาก่อนแล้วในวิชา ภส.
4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา เพิ่มเติม ทั้งนี้นักศึกษาจะได้รับ
การฝึกฝนในลักษณะเฉพาะบุคคลมากขึน้
ภส. 4012 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
3 หน่วยกิต
LC 4012 Remedial Integrated English Language Skills Development
ฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเพิ่มเติมและซ่อมเสริมทักษะดังกล่าวสำหรับ
นักศึกษาที่ยังบกพร่องในการเรียนวิชา ภส. 4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
เพื่อปรับปรุงความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ด้วยการสอนและฝึกในลักษณะ
เฉพาะบุคคล
8.2 หมวดวิชาหลัก มีจำนวน 4 วิชา รวม 12 หน่วยกิต ประกอบด้วย
พค.6001 ระเบียบวิธวี จิ ยั
3 หน่วยกิต
SD.6001 Research Methodology
ความหมาย สาระสำคัญและความสัมพันธ์ของศาสตร์ ปรัชญา หลักวิธกี ารทางวิทยาศาสตร์ แนวทาง
รูปแบบ กระบวนการ และขั้นตอนการวิจัยทางสังคม ได้แก่ การกำหนดประเด็นปัญหาการวิจัย
การสำรวจและทบทวนวรรณกรรม การกำหนดกรอบแนวคิดในการวิจยั ประชากรและการเลือกตัวอย่าง
การวัด เครือ่ งวัดและวิธกี ารเก็บข้อมูล การประมวลและวิเคราะห์ขอ้ มูล ทัง้ ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
เพือ่ จัดเตรียมข้อเสนอเค้าโครงการวิจยั
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พค.6002 กระบวนทัศน์ และทฤษฎีสงั คมกับการวิเคราะห์สงั คมไทย
3 หน่วยกิต
SD 6002 Social Paradigm and Theories for Thai Social Analysis
แนวความคิดเกีย่ วกับระบบสังคม กระบวนทัศน์ และพัฒนาการของทฤษฎีสงั คมทีเ่ ป็นรากฐาน
ของสำนักคิด และกลุ่มทฤษฎีทางสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งของสำนักคิดโครงสร้าง สำนักขัดแย้ง
รวมทั้งกลุ่มทฤษฎีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และวัฒนธรรม เพื่อให้เข้าใจถึงหลักการ วิธีการ
วิเคราะห์และการนำไปใช้ในการวิเคราะห์ปญ
ั าหาทีเ่ ป็นจริงของสังคมไทย
พค.6003 แนวความคิดทฤษฎีทางพัฒนาสังคม
3 หน่วยกิต
SD.6003 Social Development Concepts and Theories
แนวความคิดทฤษฎีตา่ ง ๆ ทีเ่ กีย่ วกับสหสาขาวิชาในการพัฒนาสังคม กรอบความคิดรูปแบบต่าง ๆ
ของการพัฒนาสังคม รวมทั้งแนวความคิดและวิวัฒนาการเกี่ยวกับนโยบายสังคม และกระบวนการ
วิธกี ารพัฒนาสังคม
พค.6004 จิตวิทยาสังคมกับการพัฒนา
3 หน่วยกิต
SD.6004 Social Psychology and Development
แนวคิดทฤษฎี และผลงานวิจยั ทางจิตวิทยาสังคม ทีน่ ำไปประยุกต์กบั งานพัฒนาสังคม โดยเน้น
เรือ่ งพฤติกรรมทางสังคมและกระบวนการต่าง ๆ ของกลุม่ การแสวงหาแนวทางการพัฒนาบุคคลและกลุม่
เพือ่ เพิม่ ประสิทธิผลในการทำงานและคุณภาพชีวติ
8.3 หมวดวิชาเอก มี 4 สาขา ๆ ละ 5 วิชา ๆ 3 หน่วยกิต รวม 15 หน่วยกิต ดังต่อไปนี้
1) วิชาเอกนโยบายและการวางแผนทางสังคม
(Social Policy and Planning) ประกอบด้วย
พค7001แนวคิดพืน้ ฐานเกีย่ วกับนโยบายและการวางแผนสังคม
3 หน่วยกิต
SD.7001 Introduction to Social Policy and Planning
แนวคิด ประเภท องค์ประกอบของนโยบายและการวางแผนความสัมพันธ์ระหว่างนโยบาย แผน
และโครงการ แนวคิด ขอบเขตและวิธีการศึกษานโยบายสาธารณะกระบวนการนโยบาย การกำหนด
และวิเคราะห์นโยบาย ตัง้ แต่การเกิดปัญหา การยกระดับปัญหาขึน้ เป็นปัญหาเชิงนโยบาย การกำหนดนโยบาย
การนำนโยบายไปปฏิบตั ิ การแปลงนโยบายไปสูแ่ ผนและโครงการ การศึกษาผลกระทบและการประเมินผล
นโยบาย
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พค.7002 การเมือง และระบบราชการกับการกำหนดนโยบายสังคม
3 หน่วยกิต
SD.7002 Political and Bureaucratic System in Social Policy Formulation
ความหมายของการกำหนดนโยบาย ผูม้ สี ว่ นร่วมในการกำหนดนโยบายทัง้ ภายในและภายนอก
ระบบการเมือง ขัน้ ตอน กระบวนการกำหนด นโยบาย บทบาท และอิทธิพลของกลุม่ สถาบันการเมือง
และระบบราชการทีม่ ตี อ่ การกำหนดนโยบายสาธารณะ ตลอดจนการวิเคราะห์การกำหนดนโยบายโดยอาศัย
ตัวแบบทีเ่ น้นกระบวนการและตัวแบบทีเ่ น้นผลผลิตหรือปัจจัยนำออกของนโยบาย
พค.7003 การวางแผนกลยุทธ์
3 หน่วยกิต
SD.7003 Strategic Planning
แนวคิดพืน้ ฐานและความสำคัญของการวางแผน ความหมายของการวางแผนกลยุทธ์ การกำหนด
วิสยั ทัศน์และพันธกิจ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การ การกำหนดวัตถุประสงค์ระยะยาว ระดับ
และชนิดของกลยุทธ์ การวิเคราะห์กลยุทธ์และทางเลือกกลยุทธ์ การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ การทบทวน
ประเมิน และการควบคุมกลยุทธ์
พค.7004 การนำนโยบายไปปฏิบตั ิ
3 หน่วยกิต
SD.7004 Policy Implementation
ความหมาย ขอบเขต การวัดความสำเร็จและความล้มเหลวของการนำนโยบายสาธารณะไปปฎิบตั ิ
ขัน้ ตอน ผูเ้ กีย่ วข้องและตัวแบบในการวิเคราะห์การนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบตั ิ ตลอดจนปัญหาต่าง ๆ
ทีเ่ กิดขึน้ ในกระบวนการของการนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบตั ิ
พค.7005 การประเมินผลนโยบาย แผน และโครงการ
3 หน่วยกิต
SD.7005 Policy, Plan and Project Evaluation
ศึกษาแนวคิดเกีย่ วกับการประเมินผล การวิจยั ประเมินผล นโยบาย แผน และโครงการ โดยมุง่ เน้น
ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาสังคม นโยบาย แผน และโครงการ ตลอดจนระเบียบวิธกี ารประเมินผล
2) วิชาเอกการจัดการการพัฒนาสังคม
(Social Development Management) ประกอบด้วย
พค.7006 กระบวนทัศน์และทฤษฎีองค์การทางสังคม
3 หน่วยกิต
SD.7006 Social Organization Paradigms and Theories
ความหมาย พัฒนาการ กระบวนทัศน์ ประสิทธิผล โครงสร้าง สิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์
และเป้าประสงค์ การตัดสินใจ อำนาจและการเมือง ความขัดแย้ง การควบคุมและอุดมการณ์ การเรียนรู้
และการเปลีย่ นแปลงองค์การทางสังคม และบทบาทขององค์การทางสังคมต่อการพัฒนา
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พค.7007 การจัดการการพัฒนาสังคม
3 หน่วยกิต
SD.7007 Social Development Management
ความหมาย แนวคิดเกีย่ วกับกระบวนการ การจัดการ ซึง่ ประกอบด้วย การวางแผน การกำหนด
เป้าหมาย การจัดองค์การ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การนำและภาวะผูน้ ำ การกำกับติดตาม ควบคุมงาน
และการประเมินผลงาน
พค.7008 การจัดการความรู้
3 หน่วยกิต
SD.7008 Knowledge Management
ความหมาย ความสำคัญ ลักษณะและประเภทของความรู้ ระบบการจัดการความรู้ การสร้าง
การแสวงหา และการบันทึกความรู้ แนวทางการรวบรวมและการเปลี่ยนแปลงระหว่างความรู้ภายใน
และภายนอกตัวบุคคล การประมวลและสร้างระบบคลังความรู้ การทดสอบระบบและการพัฒนา
การถ่ายทอดความรู้ จริยธรรมและประเด็นทางกฎหมายเกีย่ วกับความรู้
พค.7009 ภาวะผูน้ ำและวัฒนธรรมองค์การทางสังคม
3 หน่วยกิต
SD.7009 Leadership and Culture of Social Organization
ความหมาย ความสำคัญ แนวคิดและพัฒนาการของทฤษฎีและระเบียบวิธใี นการศึกษาภาวะผูน้ ำ
และวัฒนธรรมองค์การ ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำและวัฒนธรรมองค์การกับประสิทธิผล
ความพึงพอใจ การจัดการความขัดแย้ง และการมีสว่ นร่วม แนวทางและวิธกี ารในการพัฒนาภาวะผูน้ ำ
และแนวทางในการเปลีย่ นแปลงวัฒนธรรมองค์การ
พค.7010 การจัดการโครงการพัฒนา
3 หน่วยกิต
SD.7010 Development Project Management
แนวคิด หลักการ เทคนิคและกระบวนการต่าง ๆ ในการกำหนดและวางแผนโครงการพัฒนา
การจัดองค์การ การจัดทำแผนปฏิบตั กิ าร การนำโครงการพัฒนาไปปฏิบตั ิ การอำนวยการโครงการ กำกับ
ติดตามประเมินผลโครงการ ตลอดจนการถ่ายโอนโครงการสูก่ ารบริหารงานประจำ
3) วิชาเอกการบริหารและพัฒนาท้องถิน่
(Local Development and Administration) ประกอบด้วย
พค.7011 นโยบายและการวางแผนพัฒนาท้องถิน่
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 และการปรับเปลีย่ นและแปลงนโยบายไปสูก่ ารปฏิบตั ิ
พค.7012 การบริหารงานท้องถิน่
3 หน่วยกิต
SD.7012 Local Administration)
แนวคิดเกีย่ วกับการกระจายอำนาจ การบริหารงานท้องถิน่ วิวฒั นาการ การวางแผน การจัดโครงสร้าง
องค์ ก าร การนำและการควบคุ ม ติ ด ตาม ประเมิ น ผลงานของหน่ ว ยงานปกครองท้ อ งถิ ่ น สากล
และในประเทศไทย
พค.7013 การจัดการเชิงกลยุทธ์เพือ่ การพัฒนาท้องถิน่
3 หน่วยกิต
SD.7013 Strategic Management for Local Development
แนวคิดเกีย่ วกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ของหน่วยการปกครองท้องถิน่ และองค์การภาคประชาชน
โดยเน้นตั้งแต่กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ การดำเนินงานตามแผนและการประเมินผลการดำเนินงาน
ตามกลยุทธ์ทไ่ี ด้กำหนดไว้ของหน่วยการปกครองท้องถิน่ และองค์การภาคประชาชน
พค.7014 การจัดสวัสดิการสังคมของท้องถิน่
3 หน่วยกิต
SD.7014 Local Social Welfare Management
แนวคิด รูปแบบวิธกี าร และปัจจัยในการจัดสวัสดิการสังคมของการปกครองท้องถิน่ และองค์การ
ภาคประชาชน โดยเน้นองค์การทีป่ ระสบความสำเร็จในการจัดสวัสดิการสังคมรูปแบบต่าง ๆ เพือ่ สร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน
พค.7015 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
3 หน่วยกิต
SD.7015 Natural Resources and Environmental Management
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น กระบวนการ
แนวคิดหลัก ที่ใช้ในการจัดการปัญหา ผลกระทบ ตลอดจนแนวทางในการจัดการข้อขัดแย้งที่เกิดจาก
การแย่งชิงทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิน่
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4) วิชาเอกการวิจยั และพัฒนาทางจิต - พฤติกรรมศาสตร์
(Psycho-Behavioral Science Research and Development)
พค.7016 ทัศนคติ ค่านิยม และพฤติกรรมทางสังคม
3 หน่วยกิต
SD.7016 Attitude, Values and Social Behaviors
แนวคิด ทฤษฎี และผลการวิจยั ทีเ่ กีย่ วกับทางเกิด และการเปลีย่ นแปลงทัศนคติ ความเชือ่ และค่านิยม
ศึกษาเทคนิคการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ การสร้างและการใช้เครื่องมือวัดทัศนคติและค่านิยมแบบต่าง ๆ
รวมทัง้ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติ ค่านิยม กับพฤติกรรมทางสังคมและสิง่ แวดล้อม เพือ่ ประยุกต์
ในงานพัฒนาสังคม
พค.7017 การวิจยั ทางจิตวิทยาพัฒนาการ เพือ่ การกำหนดนโยบายและการวางแผนพัฒนา 3 หน่วยกิต
SD.7017 Research in Development Psychology for Policy Formulation and Plan Development)
ทฤษฎี กระบวนการวิ ธ ี ว ิ จ ั ย การใช้ ผ ลการวิ จ ั ย และองค์ ค วามรู ้ ท างจิ ต วิ ท ยาพั ฒ นาการ
และสาขาวิชาทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ วางนโยบาย/โครงการพัฒนา การประเมินผลงานตามนโยบาย/โครงการพัฒนา
และการปรับปรุงนโยบาย/โครงการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สำหรับกลุ่มบุคคลเป้าหมายสำคัญที่แบ่งตาม
ลักษณะทางชีวสังคม และอืน่ ๆ เช่น กลุม่ เยาวชนระดับอายุตา่ ง ๆ กลุม่ สตรี กลุม่ ผูช้ รา เป็นต้น
พค.7018 เทคนิคการพัฒนากลุม่ งานและประสิทธิผลของกลุม่
3 หน่วยกิต
SD.7018 Techniques for Work-Group Development and Effectiveness
การประยุกต์ความรูใ้ หม่ ๆ ทางจิตวิทยาสังคม จิตวิทยาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ
สังคมวิทยา เพือ่ พัฒนาผูน้ ำและบุคลากรของกลุม่ ทำงานในองค์กรประเภทต่าง ๆ และขนาดต่าง ๆ โดยศึกษา
ในเรือ่ งธรรมชาติของมนุษย์และองค์การ เช่น การสือ่ สาร หลักการของกระบวนการกลุม่ เทคนิคและวิธกี าร
ต่าง ๆ เพือ่ การจูงใจ การให้การสนับสนุนทางสังคม การสร้างขวัญกำลังใจ และความพึงพอใจในกลุม่
และการอบรมขัดเกลาทางสังคม เพือ่ ประสิทธิผลในการทำงานกลุม่
พค.7019 การวิจยั และพัฒนาบุคคลตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3 หน่วยกิต
SD.7019 Research and Development of Individual based on Principles of Sufficiency Economy
การวิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การนำองค์ความรูท้ างจิตวิทยา เช่น จิตวิทยาสังคม
จิตวิทยาพัฒนาการ เป็นต้น พฤติกรรมศาสตร์ตา่ ง ๆ มาบูรณาการ เพือ่ กำหนดนโยบายและการวางแผน
ในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การวิจัยและประยุกต์ใช้ดัชนีเครื่องชี้และการจัดการ
พัฒนาในระดับบุคคลและกลุม่
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พค.7020 การวิจยั และพัฒนาทางจิต - พฤติกรรมศาสตร์
3 หน่วยกิต
SD.7020 Research and Development in Psycho-Behavioral Science
การประยุกต์ทฤษฎีและการวิจยั ทางจิต - พฤติกรรมศาสตร์ เพือ่ การวางแผนการวิจยั การประมวลเอกสาร
ตลอดจนการสร้างและหาคุณภาพเครือ่ งมือวัด เพือ่ การเตรียมทำวิจยั ทางจิต - พฤติกรรมศาสตร์
8.4 หมวดวิชาเลือก มีดงั ต่อไปนี้
3 หน่วยกิต
พค.7031 การวิเคราะห์นโยบาย
SD.7031 Policy Analysis
แนวคิด ทฤษฎี ขอบเขต และวิธีการวิเคราะห์นโยบาย ทั้งในด้านการวิเคราะห์เชิงพรรณนา
ที่เน้นวิธีการวิเคราะห์ โดยอาศัยเหตุและผลในเชิงนามธรรม และการวิเคราะห์เชิงเสนอแนะที่เน้น
วิ ธ ี ก ารวิ เ คราะห์ โ ดยอาศั ย เทคนิ ค การวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ปริ ม าณ เช่ น การประเมิ น ความเป็ น ไปได้
(Feasibility Assessment Technique) การวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมเส้นตรง (Linear Programming)
และการวิเคราะห์ต้นทุนผลประโยชน์ (Cost Benefit Analysis) ฯลฯ ประกอบกับการวิเคราะห์
และประเมินทางเลือกเชิงนโยบายเพือ่ กำหนดนโยบายทีเ่ หมาะสม
พค.7032 นโยบายสังคมเชิงเปรียบเทียบ
3 หน่วยกิต
SD.7032 Comparative Social Policies)
เปรียบเทียบประเด็นนโยบายสังคมของประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง และ
วัฒนธรรมที่แตกต่างกัน โดยพิจารณาพื้นฐาน กระบวนการ และการบริหาร รวมทั้งปัจจัยที่ก่อให้เกิด
ความสำเร็จ และล้มเหลวในกระบวนการทางนโยบาย
พค.7033 กลุม่ ประชาสังคมและพรรคการเมืองกับการพัฒนานโยบาย
3 หน่วยกิต
SD.7033 Civic Groups and Political Parties in Policy Development
เปรียบเทียบลักษณะและวิวฒ
ั นาการของกลุม่ ประชาสังคมและพรรคการเมืองไทยกับต่างประเทศ
เปรียบเทียบพื้นฐานของการรวมกลุ่มพรรคและการจัดตั้งพรรค ปัญหาและแนวทางการจัดตั้งองค์กร
และการบริหารงานภายในกลุ่มและพรรค รวมทั้งบทบาทและอิทธิพลทางสังคมที่มีผลต่อการพัฒนา
นโยบายของรัฐ
พค.7034 สัมมนานโยบายและการวางแผนทางสังคม
3 หน่วยกิต
SD7034Seminar in Social Policy and Planning
อภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแผนทางสังคมที่สำคัญรวมทั้งผลกระทบ
ทีม่ ตี อ่ กันระหว่างนโยบายและแผนทางสังคมกับการเปลีย่ นแปลงทางสังคม
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พค.7035 การวิจยั นโยบาย
3 หน่วยกิต
SD.7035 Policy Research
ศึกษาเกีย่ วกับการประยุกต์แนวคิดของการวิจยั ทางสังคมศาสตร์เพือ่ ช่วยให้นกั วิเคราะห์นโยบาย
สามารถเสนอแนะนโยบาย ปรับปรุงการดำเนินงาน และพัฒนานโยบายที่มีความถูกต้องเหมาะสม
มากยิ่งขึ้นโดยการวิจัยนโยบายจะเน้นถึงการกำหนดประเด็นปัญหาที่ใช้ในการวิจัย การนิยามปัญหา
และการคัดเลือกวิธกี ารวิจยั ทีเ่ หมาะสมในการศึกษารวมถึงขัน้ ตอนและเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
พค.7036 การจัดการความเสีย่ งทางสังคม
3 หน่วยกิต
SD.7036 Social Risk Management
แนวคิด ประเภท ระดับ ความเสีย่ งทางสังคม เงือ่ นไขทีก่ อ่ ให้เกิดความเสีย่ งทางสังคมทัง้ ทางด้าน
ปัจเจกบุคคล กลุ่ม องค์การ สถาบัน สังคม สิ่งแวดล้อม และสถานการณ์ระหว่างประเทศ แนวทาง
และวิธกี ารในการป้องกันความเสีย่ ง การลดความเสีย่ ง และการจัดการความเสีย่ ง
พค.7037 การจัดการความขัดแย้งทางสังคม
3 หน่วยกิต
SD.7037 Social Conflict Management
แนวคิด ประเภท ระดับความขัดแย้งทางสังคม เงือ่ นไขทีก่ อ่ ให้เกิดความขัดแย้งด้านปัจเจกบุคคล
กลุม่ องค์การ สถาบัน วัฒนธรรม โครงสร้าง สังคม การสือ่ สาร ทรัพยากรและสิง่ แวดล้อม และสถานการณ์
ระหว่างประเทศ แนวทางในการป้องกัน และการจัดการความขัดแย้ง
พค.7038 วัฒนธรรมองค์การขององค์กรทางสังคม
3 หน่วยกิต
SD.7038 Organization Culture of Social Organization
แนวคิด ประเภท กระบวนการก่อเกิด และการสืบสวน วัฒนธรรมองค์การปฏิสัมพันธ์
ระหว่างวัฒนธรรมของสังคมกับวัฒนธรรมองค์การ การสร้างและปลูกฝังวัฒนธรรมองค์การ การเปลีย่ นแปลง
วัฒนธรรมองค์การ
พค.7039 องค์การเรียนรู้
3 หน่วยกิต
SD.7039 Learning Organization
แนวคิด องค์ประกอบขององค์การเรียนรู้ และกระบวนการสร้างองค์การเรียนรูเ้ งือ่ นไขทีม่ อี ทิ ธิพล
ต่อการเกิด การดำรงอยู่ และการสิ้นสุดของการเรียนรู้ในองค์การ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างการเรียนรู้
ของปัจเจกชนกับการเรียนรูข้ ององค์การ
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พค.7040 การจัดการเครือข่ายสังคม
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
ปัญหาของชุมชนภายใต้ปฏิสมั พันธ์ของระบบย่อยในชุมชน
พค.7042 การวิจยั และวัฒนธรรมท้องถิน่ เพือ่ การพัฒนา
3 หน่วยกิต
SD.7042 Social and Local Culture Research for Development
ปรัชญา แนวคิด หลักการ รูปแบบ และวิธกี ารวิจยั ท้องถิน่ เพือ่ การพัฒนาโดยเน้นความสัมพันธ์
ขององค์ประกอบทางวัฒนธรรม สถาบันครอบครัว ภูมิปัญญาชาวบ้าน และการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต
รวมทัง้ เน้นเทคนิคการวิจยั เชิงวัฒนธรรม ชุมชนและวิธกี ารในการเข้าถึงข้อมูล เช่น การวิจยั แบบมีสว่ นร่วม
การศึกษาประวัติชีวิต การตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล เช่น เทคนิคสามเส้า การศึกษาแบบภาพรวม
ตลอดจนวิธกี ารนำเสนอผลการศึกษาเพือ่ ช่วยในการกำหนดและ/หรือ ปรับปรุงนโยบาย แผนและโครงการ
เพือ่ พัฒนาวิถชี วี ติ ชุมชน
พค.7043 การพัฒนาชุมชนเมืองและชุมชนชนบท
3 หน่วยกิต
SD.7043 Urban and Rural Community Development
แนวคิดในการพัฒนาเมืองและชนบทในลักษณะของสหวิทยาการ โดยมีสาระสำคัญทีเ่ น้นคุณภาพ
ชีวติ ของการอยูอ่ าศัยทีด่ ใี นชุมชนเป็นเป้าหมายร่วม ศึกษาทฤษฎี แนวคิด และรูปแบบของการพัฒนาเมือง
และชนบทในแง่ของสิง่ แวดล้อม ลักษณะของชุมชน การอยูอ่ าศัย การทำมาหากิน และธุรกิจ การหลอมตัว
และผันแปรของวัฒนธรรม ความสัมพันธ์ของประชากรประเภทและกลุ่มต่าง ๆ ความจำเป็นที่จะต้อง
มีองค์การ จัดการดูแล ความเป็นไป และจัดบริการทางสังคม การพิจารณาภาระหน้าที่ และความสัมพันธ์กนั
ระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ ของชนบทเมือง และระหว่างเมืองกับเมืองทีอ่ ยูท่ ง้ั ในประเทศและต่างประเทศ
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พค.7044 จริยธรรมและกิจการบ้านเมืองทีด่ ใี นการบริหารงานท้องถิน่
3 หน่วยกิต
SD.7044 Ethics and Good Governance for Local Administration
หลักการและแนวความคิดเกี่ยวกับการนำจริยธรรมไปใช้ในการบริหารงานท้องถิ่น หลักการ
สำคัญของกิจการบ้านเมืองทีด่ กี ารปรับบทบาทขององค์การปกครองส่วนท้องถิน่ และบุคลากรของท้องถิน่
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทเ่ี ปลีย่ นแปลงการนำหลักการของกิจการบ้านเมืองทีด่ ใี นการบริหารงานท้องถิน่
เพือ่ ให้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ประชาชน
พค.7045 สัมมนาการพัฒนาระบบการบริหารงานท้องถิน่
3 หน่วยกิต
SD.7045 Seminar on Local Administration Development
แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารงานท้องถิ่น วิเคราะห์นโยบายการพัฒนาระบบ
การบริหารงานท้องถิน่ ของประเทศไทยในอดีตจนถึงปัจจุบนั โดยพิจารณาจากบทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนูญ
พุทธศักราช 2550 และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องและทีม่ ผี ลต่อการพัฒนาระบบการบริหารงานท้องถิน่
พค.7046 การสือ่ สารเพือ่ การเปลีย่ นแปลงทัศนคติและพฤติกรรม
3 หน่วยกิต
SD.7046 Communication for Change of Attitudes and Behaviors
การศึกษาประเภทและองค์ประกอบของการสื่อสารที่มีประสิทธิผลสูงในการรณรงค์เพื่อการ
เปลี่ยนทัศคติ และนำสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เช่น พฤติกรรมทางการเมือง พฤติกรรมหลีกเลี่ยง
การเสพติด และพฤติกรรมการใช้สินค้าไทย ศึกษาวิเคราะห์โครงการที่จัดขึ้นเพื่อกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
โดยพิจารณาลักษณะทางจิตใจ วิถชี วี ติ และสภาวะแวดล้อมของกลุม่ เป้าหมายประกอบด้วย
พค.7047 การวิจยั และพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย
3 หน่วยกิต
SD.7047 Research and Development of Thai Behavioral System
การศึกษาวิธกี ารวิจยั ทางพฤติกรรมศาสตร์ โดยศึกษาการวิจยั ระบบพฤติกรรมทีส่ ำคัญของคนไทย
เช่น พฤติกรรมการทำงาน พฤติกรรมสุขภาพ พฤติกรรมพลเมืองดี พฤติกรรมทางศาสนา เป็นต้น เทคนิคการ
ประมวลเอกสาร การสร้างเครื่องมือวัดในเชิงปริมาณ และการนำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนา
ระบบพฤติกรรมต่าง ๆ ของบุคคล
พค.7048 จิตพฤติกรรมศาสตร์กบั การพัฒนาคุณภาพชีวติ
3 หน่วยกิต
SD.7048 Psycho-Behavioral Science and the Enhancement of Quality of Life
การศึกษา แนวคิด ทฤษฎี และประเภทของคุณภาพชีวติ ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศรวมทัง้
การประยุกต์ใช้ผลการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์เพื่อกำหนดระดับสร้างดัชนีทางด้านต่าง ๆ ที่สำคัญ
และส่งเสริมคุณภาพชีวติ ของบุคคล
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พค.7049 จิตวิทยาสิง่ แวดล้อม
3 หน่วยกิต
SD.7049 Environmental Psychology
การศึกษาทฤษฎีและผลการวิจยั ทีเ่ กีย่ วกับความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสิง่ แวดล้อมทางกายภาพ
ทั้งอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่มีต่อพฤติกรรม ความรู้สึกและความอยู่ดีมีสุขของบุคคล
โดยเน้นสิง่ แวดล้อมทีม่ นุษย์สร้างขึน้ และการจูงใจหรือการจัดการเพือ่ รักษาสภาพแวดล้อม
พค.7050 สัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารวิจยั และพัฒนาการจิตพฤติกรรมศาสตร์
3 หน่วยกิต
SD.7050 Workshop in Research and Development in Psycho-Behavioral Science
การเน้นวิธกี ารวิจยั ทางจิตพฤติกรรมศาสตร์ขน้ั สูง สำหรับนักศึกษาทีต่ อ้ งการเพิม่ ระดับความรู้
และทักษะการทำวิจยั แบบชุดโครงการ การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริมาณแบบพหุ เทคนิคการสรุปรวบยอด
ผลการวิจยั และแนวทางการนำเสนอรายงานการวิจยั ในโอกาสต่าง ๆ
พค.7051 สัมมนาจริยธรรมพหุระดับกับการพัฒนา
3 หน่วยกิต
SD.7051 Seminar in Multilevel-Morality and Social Development
การศึกษาปัญหาสังคมและกลุม่ บุคคล โดยการศึกษาจริยธรรม คุณธรรม ค่านิยม ในสังคมทีม่ ี
ระดับการพัฒนาต่างกัน ทัง้ ทีป่ รากฎในระดับนานาชาติ ระดับประเทศ ระดับชุมชน และหรือระดับบุคคล
การวิเคราะห์ผลสืบเนือ่ งของจริยธรรม คุณธรรม ค่านิยม ทีเ่ กีย่ วข้องกับการวางแผนนโยบายและการจัดการ
พัฒนาบุคคล กลุม่ คน และสังคม
พค.7052 การสร้างมาตรวัดในการวิจยั ทางสังคม
3 หน่วยกิต
SD.7052 Social Scale Construction in Social Research
หลักการและความสำคัญของมาตรวัดในการวิจยั ทางสังคม ประเภทของมาตรวัด ปัญหาเกีย่ วกับการวัด
ทฤษฎีและวิธีการที่สำคัญของมาตรวัดมิติเดียวและมาตรวัดหลายมิติ เทคนิควิธีการใช้เทคโนโลยี
ในการสร้างและตรวจสอบคุณภาพมาตรวัดชนิดต่างๆ ทีใ่ ช้อย่างแพร่หลายในการวิจยั ทางสังคม
พค.7053 เทคโนโลยีเพือ่ การวิจยั ทางสังคม
3 หน่วยกิต
SD.7053 Technology for Social Research
หลักการ ความหมายของเทคโนโลยี การใช้เทคโนโลยีสื่อประสม เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
และโปรแกรมสำเร็จรูปในกระบวนการทำวิจยั และการบริหาร
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พค.7054 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพือ่ การวิจยั ทางสังคม
3 หน่วยกิต
SD.7054 Data Analysis for Social Research
หลักการและกระบวนการของการใช้สถิติที่เหมาะสมในการวิเคราะห์และพยากรณ์ข้อมูล
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในการวิจยั ทางสังคม ได้แก่ การพรรณนา การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน
การวิเคราะห์ความแปรปรวน สหสัมพันธ์และการวิเคราะห์การถดถอย โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
ตลอดจนการแปลความหมายและนำเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
พค.7055 การประยุกต์เศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนา
3 หน่วยกิต
SD.7055 Sufficiency Economy Application to Development
ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีทเ่ี กีย่ วข้อง อุดมการณ์ หลักการ เทคนิค วิธกี าร และกรณีตวั อย่างเกีย่ วกับ
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กระบวนการ และขบวนการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติตลอดจนรูปแบบ กลไก กลยุทธ์ และกลวิธี การประยุกต์ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาและการบริหารงานพัฒนา
พค.8000 การศึกษาตามแนวแนะ
3 หน่วยกิต
SD.8000 Directed Studies
นักศึกษาอาจจะขอศึกษาเพิม่ เติมในหัวข้อทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับแขนงวิชาเอกของตน เป็นการศึกษาตาม
แนวแนะก็ได้
8.5 หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ
พค.9000 การค้นคว้าอิสระ
3 หน่วยกิต
SD.9000 Independent Study
การศึกษาค้นคว้าและวิจัยด้วยตนเองในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับสาขาวิชาวิจัย นโยบายและ
การบริหารการพัฒนาสังคม
8.6 หมวดวิชาวิทยานิพนธ์
พค.9004 วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
SD.9004 Thesis
การศึกษาค้นคว้าและวิจัยด้วยตนเองในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งเกี่ยวกับสาขาวิชาวิจัยนโยบาย
และการบริหารพัฒนาสังคม ตามทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิง่ แวดล้อม
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551)
1. ชือ่ หลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิง่ แวดล้อม
Master of Science Program in Environmental Management
2. ชือ่ ปริญญา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการสิง่ แวดล้อม)
วท.ม. (การจัดการสิง่ แวดล้อม)
Master of Science (Environmental Management)
M.S. (Environmental Management)
3. หน่วยงานรับผิดชอบ
คณะพัฒนาสังคมและสิง่ แวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
4. ปรัชญาของหลักสูตร
การพัฒนาประเทศทีผ่ า่ นมาก่อให้เกิดผลดีทางเศรษฐกิจและการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชน
ในระดับหนึง่ แต่ได้กอ่ ให้เกิดปัญหาสิง่ แวดล้อมรุนแรงยิง่ ขึน้ ตามลำดับ เช่น ปัญหาน้ำเสีย อากาศเป็นพิษ
มูลฝอย กากของเสียอันตราย อุบตั ภิ ยั จากเคมีภณ
ั ฑ์ อุบตั เิ หตุและโรคจากการประกอบอาชีพ ความร่อยหรอ
เสือ่ มโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น ปัญหาสิง่ แวดล้อมทัง้ หลายยังมิได้รบั การแก้ไข ก็เกิดปัญหา
สิง่ แวดล้อมใหม่ๆ ตามมาทัง้ ระดับชาติและระดับโลก ได้แก่ ปัญหาโลกร้อนขึน้ ปัญหาความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ปัญหาการทำลายโอโซนในชั้นบรรยากาศ ปัญหาความปลอดภัยของชีวิตในทะเล เป็นต้น
เป็นผลให้ปัญหาสิ่งแวดล้อมเกิดการสะสมและเพิ่มความสลับซับซ้อนยากแก่การป้องกันแก้ไขยิ่งขึ้น
ทุกขณะจนไม่อาจละเลยหรือมองข้ามไปได้อีกต่อไป เนื่องจากปัญหาสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ส่งผลกระทบ
ต่อสุขภาพอนามัย ความปลอดภัย และสภาพการดำรงชีวติ ของประชาชนโดยส่วนรวม
ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาที่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันป้องกันและแก้ไข ภาครัฐตามลำพังคง
ไม่อาจจัดการปัญหาสิง่ แวดล้อมให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายของการพัฒนาแบบยัง่ ยืนได้ ต้องได้รบั
ความร่วมมือจากฝ่ายอืน่ ๆ ด้วย ได้แก่ ภาคธุรกิจเอกชน เอ็นจีโอ สถาบันการศึกษา และสือ่ มวลชนต่าง ๆ
นับแต่แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 เป็นต้นมา ปัญหาสิง่ แวดล้อมได้รบั ความสนใจ
และเอาใจใส่มากขึ้นเป็นลำดับ รัฐบาลหลายชุดที่ผ่านมาได้ให้ความสนับสนุนการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
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ของชาติโดยได้มีการจัดตั้งหน่วยงานและออกกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมหลายฉบับเพื่อป้องกัน
แก้ไขและฟืน้ ฟูสภาพสิง่ แวดล้อมให้ดยี ง่ิ ขึน้ แต่ปญ
ั หาสิง่ แวดล้อมยังคงอยูแ่ ละกลับเลวร้ายรุนแรงยิง่ ขึน้
ทัง้ นีเ้ ป็นทีย่ อมรับกันว่ามีอปุ สรรคอยูห่ ลายประการทีส่ ำคัญ ได้แก่ การขาดการจัดการทีด่ ี
ปัจจุบนั รัฐบาลได้ออกกฎหมายสนับสนุนให้องค์กรนอกภาครัฐเข้ามามีสว่ นร่วมป้องกันแก้ไข
ปัญหาสิง่ แวดล้อมมากขึน้ โดยเปลีย่ นบทบาทเจ้าหน้าทีข่ องรัฐไปเป็นผูก้ ำกับดูแล และอนุญาตให้บคุ คล
ทีส่ ามจากองค์กรนอกภาครัฐเข้ามามีบทบาทในการวิเคราะห์ ตรวจสอบรับรองด้านสิง่ แวดล้อม และให้
บริการกำจัดของเสียแทนเจ้าหน้าที่ ทำให้เกิดช่องทางประกอบธุรกิจเกีย่ วกับสิง่ แวดล้อมหลากหลายแขนง
และมีแนวโน้มจะเติบโตก้าวหน้าขึน้ ตามลำดับในอนาคต ทัง้ นีภ้ าคธุรกิจเอกชนและองค์กรนอกภาครัฐอืน่ ๆ
จะต้องเตรียมกำลังทรัพยากรบุคคลให้เพียงพอและมีคณุ ภาพตามความต้องการของตลาดแรงงานด้านสิง่ แวดล้อมด้วย
สถาบันการศึกษาหลายแห่งเห็นความสำคัญของการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
และได้เข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตบัณฑิตด้านสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ระดับปริญญาตรี โท และเอก
ป้อนแก่หน่วยงานต่าง ๆ แต่ส่วนใหญ่เน้นด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ซึ่งเหมาะแก่นักศึกษาที่มี
พืน้ ความรูท้ างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรม ในด้านการจัดการสิง่ แวดล้อมซึง่ มีการผนวกผสมผสาน
วิทยาการด้านการจัดการเข้ากับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสง่ิ แวดล้อม ได้อยูใ่ นความสนใจของสถาบัน
หลายแห่งทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชน แต่สถาบันเหล่านัน้ ไม่มคี วามพร้อมด้านการเรียนการสอนเกีย่ วกับ
การบริหารและการจัดการอย่างเต็มที่
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ซึง่ เป็นสถาบันการศึกษาชัน้ สูงด้านการบริหารและการจัดการ
จึงได้เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาทักษะการบริหาร
สิง่ แวดล้อมของบุคลากรภาครัฐ และผลิตบุคลากรด้านการจัดการสิง่ แวดล้อม เพือ่ รองรับธุรกิจเกีย่ วกับ
สิง่ แวดล้อมทีก่ ำลังเติบโตก้าวหน้าขึน้ ตามลำดับ อันจะเป็นประโยชน์ตอ่ การพัฒนาคุณภาพสิง่ แวดล้อม
ของประเทศไทยโดยรวมต่อไป ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรสามารถปฏิบัติงานเป็นนักบริหาร
หรือนักวิชาการสิ่งแวดล้อมตามหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
สิง่ แวดล้อมได้
หลังจากได้ใช้หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตทางการจัดการสิ่งแวดล้อมฉบับ พ.ศ. 2541
มาจนปัจจุบัน พบว่าหากได้ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรให้เหมาะสมยิ่งขึ้น จะทำให้การบริหารหลักสูตร
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จึงเห็นสมควรปรับปรุงหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตทางการจัดการสิง่ แวดล้อมเสียใหม่ เป็นหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2550
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพือ่ ผลิตบุคลากรระดับสูง ด้านการจัดการสิง่ แวดล้อมทีม่ คี วามรูแ้ ละความสามารถใน
- การปฏิ บ ั ต ิ บริ ห าร กำหนดนโยบาย วางแผน ควบคุ ม วิ เ คราะห์ ตรวจสอบ
และประเมินผลโครงการด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสามารถประสานประโยชน์ในการใช้ทรัพยากร
ต้นทุนเพือ่ การพัฒนาควบคูไ่ ปกับการอนุรกั ษ์สง่ิ แวดล้อม
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- การศึกษาค้นคว้าวิจยั ด้านสิง่ แวดล้อม โดยใช้ความรูค้ วามเข้าใจทางด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และวิทยาการจัดการมาผสมผสาน และประยุกต์ใช้ร่วมกันในการจัดการสิ่งแวดล้อม
ทัง้ ระดับท้องถิน่ ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
- การสร้างจิตสำนึกแก่ตนและสังคมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิง่ แวดล้อมของชาติ
และมุง่ ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในอันทีจ่ ะพัฒนาคุณภาพสิง่ แวดล้อมควบคูไ่ ปกับการพัฒนาสาขาอืน่ ๆ
อย่างยัง่ ยืน
5.2 เพือ่ ส่งเสริมการให้บริการวิชาการและการวิจยั ทางด้านการจัดการสิง่ แวดล้อม
6. คุณสมบัตผิ เู้ ข้าศึกษา
(1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาใดสาขาหนึ่ง จากสถาบันการศึกษาของรัฐบาล
หรือเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่ง ก.พ. หรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รับรองวิทยฐานะ
(2) มีประสบการณ์การทำงาน ให้เป็นไปตามประกาศของสถาบัน
7. หลักสูตร
7.1 จำนวนหน่วยกิต โดยกำหนดจำนวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตร จำนวน 39 หน่วยกิต
7.2 โครงสร้างหลักสูตร โดยแบ่งแผนการศึกษาออกเป็น 2 แผน คือ
หมวดวิชา
1) หมวดวิชาเสริมพืน้ ฐาน
2) หมวดวิชาหลัก
3) หมวดวิชาเลือก
4) วิทยานิพนธ์
5) วิชาการค้นคว้าอิสระ
6) การสอบประมวลความรู้
7) การสอบวิทยานิพนธ์
8) การสอบปากเปล่า
รวม

แผน ก2
(ทำวิทยานิพนธ์)
12
(ไม่นับหน่วยกิต)
24
3
12
สอบ
สอบ
39 หน่วยกิต

แผน ข
(ศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระ)
12
(ไม่นับหน่วยกิต)
24
12
3
สอบ
สอบ
39 หน่วยกิต
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7.3 รายชือ่ วิชา
7.3.1 หมวดวิชาเสริมพืน้ ฐาน*
1) สพ.4000 พืน้ ฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา
3 หน่วยกิต
ND.4000 Foundation for Graduate Studies
2) ภส. 4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา 3 หน่วยกิต
LC 4001 Reading Skills Development in English for Graduate Studies
3) ภส. 4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
3 หน่วยกิต
LC 4002 Integrated English Language Skills Development
4) ภส. 4011 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
3 หน่วยกิต
สำหรับบัณฑิตศึกษา
LC 4011 Remedial Reading Skills Development in English
for Graduate Studies
5) ภส. 4012 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ 3 หน่วยกิต
LC 4012 Remedial Integrated English Language Skills Development
* การยกเว้นไม่ตอ้ งเรียนวิชาในหมวดนีใ้ ห้เป็นไปตามเกณฑ์ทส่ี ถาบันกำหนดหรือเป็น
ไปตามประกาศของสถาบัน
7.3.2 หมวดวิชาหลัก
1) จส.6000 สิง่ แวดล้อม นิเวศวิทยา และการจัดการ
3 หน่วยกิต
EM.6000 Environment, Ecology and Management
2) จส.6001 เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในการจัดการสิง่ แวดล้อม
3 หน่วยกิต
EM.6001 Politico-Socioeconomic Factors in Environmental Management
3) จส.6010 เทคโนโลยีสารสนเทศสิง่ แวดล้อม
3 หน่วยกิต
EM.6010 Environmental Information Technology
4) จส.6011 ระเบียบวิธวี จิ ยั และสถิตดิ า้ นสิง่ แวดล้อม
3 หน่วยกิต
EM.6011 Environmental Research Methodology and Statistics
5) จส.6020 กฎหมายและองค์กรสิง่ แวดล้อม
3 หน่วยกิต
EM.6020 Environmental Laws and Organizations
6) จส.6021 เศรษฐศาสตร์สง่ิ แวดล้อม
3 หน่วยกิต
EM.6021 Environmental Economics
7) จส.6022 การวิเคราะห์นโยบายและการวางแผนสิง่ แวดล้อม
3 หน่วยกิต
EM.6022 Environmental Policy Analysis and Planning
8) จส.6023 การบริหารโครงการสิง่ แวดล้อม
3 หน่วยกิต
EM.6023 Environmental Project Management
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7.3.3 หมวดวิชาเลือก
1) จส.7000 การจัดการมลพิษ
EM.7000 Pollution Management
2) จส.7001 การจัดการและการอนุรกั ษ์พลังงาน
EM.7001 Energy Conservation and Management
3) จส.7002 การจัดการสิง่ แวดล้อมระหว่างประเทศ
EM.7002 International Environmental Management
4) จส.7003 การจัดการเทคโนโลยีสะอาด
EM.7003 Clean Technology Management
5) จส.7004 การจัดการและการพัฒนาธุรกิจเกีย่ วกับสิง่ แวดล้อม
EM.7004 Environmental Business Development and Management
7) จส 7005 เทคโนโลยีการจัดการสิง่ แวดล้อม
EM 7005 Environmental Management Technology
8) จส.7010 การวิเคราะห์ความเสีย่ งและการตัดสินใจทางสิง่ แวดล้อม
EM.7010 Environmental Risk Assessment and Decision Making
9) จส.7011 การประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อม
EM.7011 Environmental Impact Assessment
10) จส.7012 เศรษฐศาสตร์สง่ิ แวดล้อมประยุกต์
EM.7012 Applied Environmental Economics
11) จส.7013 การประเมินผลกระทบทางสังคม
EM.7013 Social Impact Assessment
12) จส.7020 การจัดการอนามัยสิง่ แวดล้อม
EM.7020 Environmental Health Management
13) จส.7021 การจัดการสิง่ แวดล้อมเมือง
EM.7021 Urban Environmental Management
14) จส.7022 การจัดการสิง่ แวดล้อมอุตสาหกรรม
EM.7022 Industrial Environmental Management
15) จส.7023 การจัดการอุบตั ภิ ยั สิง่ แวดล้อม
EM.7023 Environmental Emergencies Management
16) จส.7024 การจัดการมลพิษภายในอาคารบ้านเรือน
EM.7024 Indoor Pollution Management
17) จส.7025 การจัดการสิง่ แวดล้อมภาคเกษตรกรรม
EM.7025 Agricultural Environmental Management

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
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18) จส. 7026 มาตรฐานระบบการจัดการสิง่ แวดล้อม (ISO 14000)
3 หน่วยกิต
EM.7026 Environmental Management System Standards (ISO 14000))
19) จส.7027 มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 หน่วยกิต
EM.7027 Occupational Health and Safety Management System Standards
20) จส. 7028 การจัดการสิง่ แวดล้อมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
3 หน่วยกิต
EM. 7028 Sufficiency Economy Based Environmental Management
21) จส. 7029 การจัดการความขัดแย้งเกีย่ วกับสิง่ แวดล้อม
3 หน่วยกิต
EM.7029 Environmental Conflict Management
21) จส.7030 การจัดการสิง่ แวดล้อมน้ำ
3 หน่วยกิต
EM.7030 Water Environment Management
22) จส.7031 การจัดการคุณภาพอากาศ
3 หน่วยกิต
EM.7031 Air Quality Management
23) จส.7032 การจัดการมูลฝอย สิง่ ปฏิกลู และของเสียอันตราย
3 หน่วยกิต
EM.7032 Solid and Hazardous Waste Management
24) จส.7033 การจัดการมลพิษทางเสียง
3 หน่วยกิต
EM.7033 Noise Pollution Management
25) จส.7040 การจัดการทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ปา่
3 หน่วยกิต
EM.7040 Forest Resource and Wildlife Management
3 หน่วยกิต
26) จส.7041 การจัดการทรัพยากรทางทะเล และชายฝัง่
EM.7041 Marine and Coastal Resource Management
27) จส.7042 การจัดการมรดกทางวัฒนธรรม และทางธรรมชาติ
3 หน่วยกิต
EM.7042 Cultural and Natural Heritage Management
28) จส.7043 การจัดการทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ
3 หน่วยกิต
EM.7043 Biodiversity Resource Management
29) จส.8000 สัมมนาการจัดการสิง่ แวดล้อม
3 หน่วยกิต
EM.8000 Seminar in Environmental Management
30) จส.8001 หัวข้อพิเศษทางการจัดการสิง่ แวดล้อม
3 หน่วยกิต
EM.8001 Special Topics in Environmental Management
31) จส.8002 การศึกษาตามแนวแนะ
3 หน่วยกิต
EM.8002 Directed Studies
หมายเหตุ “นอกจากนีใ้ ห้นกั ศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาในหมวดวิชาอืน่ ๆ ในหลักสูตร
หรือนอกหลักสูตรมาเป็นวิชาเลือกได้”
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7.3.4 หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ
1) จส.9000 วิชาการค้นคว้าอิสระ
EM.9000 Independent Study
7.3.5 หมวดวิชาวิทยานิพนธ์
1) จส.9004 วิทยานิพนธ์
EM.9004 Thesis

3 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต

7.4 วัตถุประสงค์และวิธกี ารเรียนการสอนของหมวดวิชาต่าง ๆ
เพือ่ ให้ผสู้ ำเร็จการศึกษาในหลักสูตรนี้ มีความรูด้ า้ นการจัดการสิง่ แวดล้อม และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
มีความเข้าใจในการวิเคราะห์นโยบาย และปัญหาสิง่ แวดล้อมต่าง ๆ จากกรณีศกึ ษา และสามารถใช้กลยุทธ์
การวางแผนสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทั้งปัจจุบันและอนาคตได้เป็นอย่างดี
หลักสูตรการจัดการสิง่ แวดล้อมจึงประกอบด้วย 3 หมวดวิชา ได้แก่ 1) หมวดวิชาหลัก 2) หมวดวิชาเลือก 3)
หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ หรือ หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ โดยนักศึกษาต้องเรียนทุกวิชาในหมวดวิชาบังคับ
และเลือกเรียนวิชาเลือกตามหมวดทีต่ อ้ งการ
หมวดวิชาหลัก หมวดวิชาความรูเ้ กีย่ วกับหลักการของการจัดการและสิง่ แวดล้อม
วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาได้รู้และเข้าใจแนวความคิด หลักการและวิธีการต่าง ๆ เกี่ยวกับ
ระบบการจัดการ มีความสามารถในการวิเคราะห์ วิจยั และประเมินผล มีประสบการณ์จากกรณีศกึ ษาต่าง ๆ
และสามารถพัฒนาแนวทาง หรือกลยุทธ์ในการจัดการสิง่ แวดล้อมภายใต้ขอ้ จำกัดต่าง ๆ เช่น ระบบสังคม
กฎหมาย เศรษฐกิจ การเมือง และระบบข้อมูล เป็นต้น
วิธกี ารเรียนการสอน เน้นให้ความรูเ้ กีย่ วกับการจัดการ และส่วนประกอบสำคัญของการจัดการด้านสิง่ แวดล้อม
รายชือ่ วิชา
จส.6000 สิง่ แวดล้อม นิเวศวิทยา และการจัดการ
จส.6001 เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในการจัดการสิง่ แวดล้อม
จส.6010 เทคโนโลยีสารสนเทศสิง่ แวดล้อม
จส.6011 ระเบียบวิธวี จิ ยั และสถิตดิ า้ นสิง่ แวดล้อม
จส.6020 กฎหมายและองค์กรสิง่ แวดล้อม
จส.6021 เศรษฐศาสตร์สง่ิ แวดล้อม
จส.6022 การวิเคราะห์นโยบายและการวางแผนสิง่ แวดล้อม
จส.6023 การบริหารโครงการสิง่ แวดล้อม
หมวดวิชาเลือก หมวดวิชาเพิม่ ความชำนาญสำหรับการจัดการสิง่ แวดล้อม
วัตถุประสงค์ เพือ่ ให้นกั ศึกษาได้มโี ลกทัศน์ทก่ ี ว้างขวางและเชีย่ วชาญในการวิเคราะห์และ/หรือการจัดการอืน่ ๆ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับสิง่ แวดล้อม ซึง่ เป็นประโยชน์ตอ่ การศึกษาปัญหาและการจัดการสิง่ แวดล้อมต่อไป
วิธีการเรียนการสอน เน้นการวิเคราะห์ปัญหาและการจัดการสิ่งแวดล้อมเฉพาะเรื่องภายใต้กรอบของ
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กฎหมายข้อบังคับในเรือ่ งนัน้ ๆ เพือ่ ก่อให้เกิดโลกทัศน์ทก่ี ว้างขวาง
รายชือ่ วิชา
จส.7000 การจัดการมลพิษ
จส.7001 การจัดการและการอนุรกั ษ์พลังงาน
จส.7002 การจัดการสิง่ แวดล้อมระหว่างประเทศ
จส.7003 การจัดการเทคโนโลยีสะอาด
จส.7004 การจัดการและการพัฒนาธุรกิจเกีย่ วกับสิง่ แวดล้อม
จส.7005 เทคโนโลยีการจัดการสิง่ แวดล้อม
จส.7010 การวิเคราะห์ความเสีย่ งและการตัดสินใจทางสิง่ แวดล้อม
จส.7011 การประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อม
จส.7012 เศรษฐศาสตร์สง่ิ แวดล้อมประยุกต์
จส.7013 การประเมินผลกระทบทางสังคม
จส.7020 การจัดการอนามัยสิง่ แวดล้อม
จส.7021 การจัดการสิง่ แวดล้อมเมือง
จส.7022 การจัดการสิง่ แวดล้อมอุตสาหกรรม
จส.7023 การจัดการอุบตั ภิ ยั สิง่ แวดล้อม
จส.7024 การจัดการมลพิษภายในอาคารบ้านเรือน
จส 7025 การจัดการสิง่ แวดล้อมภาคเกษตรกรรม
จส 7026 มาตรฐานระบบการจัดการสิง่ แวดล้อม (ISO 14000)
จส 7027 มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
จส 7028 การจัดการสิง่ แวดล้อมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
จส.7029 การจัดการความขัดแย้งเกีย่ วกับสิง่ แวดล้อม
จส.7030 การจัดการสิง่ แวดล้อมน้ำ
จส.7031 การจัดการคุณภาพอากาศ
จส.7032 การจัดการมูลฝอย สิง่ ปฏิกลู และของเสียอันตราย
จส.7033 การจัดการมลพิษทางเสียง
จส.7040 การจัดการทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ปา่
จส.7041 การจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่
จส.7042 การจัดการมรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ
จส.7043 การจัดการทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ
จส.8000 สัมมนาการจัดการสิง่ แวดล้อม
จส.8001 หัวข้อพิเศษทางการจัดการสิง่ แวดล้อม
จส.8002 การศึกษาตามแนวแนะ
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หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระและวิทยานิพนธ์
รายชือ่ วิชา
จส.9000 การค้นคว้าอิสระ (สำหรับนักศึกษาทีเ่ ลือกเรียนแผน ข)
จส.9004 วิทยานิพนธ์ (สำหรับนักศึกษาทีเ่ ลือกเรียนแผน ก 2)
หมายเหตุ - การเทียบวิชา การกำหนดบุพวิชา การยกเว้นไม่ตอ้ งเรียนวิชาใดในหมวดวิชาเสริมพืน้ ฐาน
และเงือ่ นไขอืน่ ๆ ให้เป็นไปตามประกาศของคณะพัฒนาสังคมและสิง่ แวดล้อม
- การโอนวิชาและหน่วยกิตจากสถาบันการศึกษาอืน่ ต้องสามารถเทียบวิชากับวิชาในหลักสูตรนี้
และ/หรือ เป็นประโยชน์ตอ่ การศึกษาตามหลักสูตรนี้ ทัง้ นีต้ อ้ งได้รบั อนุมตั จิ ากคณบดีคณะพัฒนาสังคม
และสิง่ แวดล้อม และต้องเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของสถาบัน
8. สาระสังเขปรายวิชา
8.1 หมวดวิชาเสริมพืน้ ฐาน (เป็นวิชาทีไ่ ม่นำมานับรวมหน่วยกิต) มี 6 วิชาประกอบด้วย
สพ.4000 พืน้ ฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา
3 หน่วยกิต
ND.4000 Foundation for Graduate Studies
แนะนำการเมืองและการปกครองไทย เศรษฐกิจไทย ธุรกิจไทย สังคมไทย จริยธรรมของนักบริหาร
จริยธรรมทางวิชาการ การพัฒนาบุคลิกภาพ สุขภาพกาย สุขภาพจิต รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ภาษาไทยเพือ่ การสือ่ สาร การเขียนรายงานทางวิชาการ และเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนา
ภส. 4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
3 หน่วยกิต
LC 4001 Reading Skills Development in English for Graduate Studies
สร้างเสริมความรูพ้ น้ื ฐานด้านไวยากรณ์ทจ่ี ำเป็นสำหรับการพัฒนาทักษะการอ่าน เช่น การศึกษา
ประเภทของประโยค การหาแกนหลักและส่วนขยายของประโยค เพื่อนำไปสู่การเรียนรู้และพัฒนา
ทักษะการอ่านงานเขียนทางวิชาการ เช่น ตำรา บทความวิชาการ โดยเน้นการพัฒนาทักษะการอ่าน
เพื่อจับใจความสำคัญ เพื่อหาข้อสรุป การตีความประโยค การเดาความหมายของคำศัพท์จากบริบท
การอ่านแบบข้ามเพื่อหาข้อมูลเฉพาะ การหาความสัมพันธ์ของประโยค และย่อหน้าในงานเขียน
และการอ่านเชิงวิเคราะห์
ภส. 4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
3 หน่วยกิต
LC 4002 Integrated English Language Skills Development
เนื้อหาและกิจกรรมเน้นการบูรณาการทักษะทั้ง 4 ทักษะ คือ การฟัง การพูด การอ่าน
และการเขียนเชิงวิชาการเบือ้ งต้น
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ภส. 4011 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
3 หน่วยกิต
LC 4011 Remedial Reading Skills Development in English for Graduate Studies
ฝึกทักษะและกลยุทธการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการทีน่ กั ศึกษาได้ศกึ ษามาก่อนแล้วในวิชา ภส.
4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา เพิ่มเติม ทั้งนี้นักศึกษาจะได้รับ
การฝึกฝนในลักษณะเฉพาะบุคคลมากขึน้
ภส. 4012 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
3 หน่วยกิต
LC 4012 Remedial Integrated English Language Skills Development
ฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเพิ่มเติมและซ่อมเสริมทักษะดังกล่าวสำหรับ
นักศึกษาที่ยังบกพร่องในการเรียนวิชา ภส. 4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ เพื่อ
ปรับปรุงความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สาร ด้วยการสอนและฝึกในลักษณะเฉพาะบุคคล
8.2 หมวดวิชาหลัก มีจำนวน 8 วิชา รวม 24 หน่วยกิต ประกอบด้วย
จส.6000 สิง่ แวดล้อม นิเวศวิทยา และการจัดการ
3 หน่วยกิต
EM. 6000 Environment , Ecology and Management
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม นิเวศวิทยา และวิทยาการจัดการ ครอบคลุม
นิยาม ทฤษฎี หลักการ ศัพท์เทคนิคที่ควรทราบ ความรู้ที่จำเป็นในการทำความเข้าใจส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับกิจกรรม สินค้าและบริการขององค์การ ซึง่ มีปฏิสมั พันธ์กบั สิง่ แวดล้อม หลักการและข้อกำหนดต่าง ๆ
ในการจัดทำระบบการจัดการสิง่ แวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐานไทย และระหว่างประเทศ รวมทัง้ กลยุทธ์
เครือ่ งมือ และเทคโนโลยีตา่ ง ๆ ทีใ่ ช้ในการจัดการสิง่ แวดล้อมเพือ่ การพัฒนาแบบยัง่ ยืน
จส.6001 เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในการจัดการสิง่ แวดล้อม
3 หน่วยกิต
EM.6001 Politico-socioeconomic Factors in Environmental Management
ความรูพ้ น้ื ฐานสิง่ แวดล้อมด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองในการจัดการสิง่ แวดล้อมอย่างยัง่ ยืน
ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองจากการพัฒนา วาทกรรมการพัฒนา การพัฒนาแบบทางเลือก
ประชากรและสิง่ แวดล้อม การแก้ปญ
ั หาความยากจน การเปลีย่ นแปลงแนวคิดการพัฒนาและเทคโนโลยี
ตามยุคสมัย รวมทัง้ กรณีศกึ ษาต่างๆ
จส.6010 เทคโนโลยีสารสนเทศสิง่ แวดล้อม
3 หน่วยกิต
EM.6010 Environmental Information Technology
การผลิต และการนำแผนทีภ่ าพถ่ายทางอากาศ และภาพถ่ายดาวเทียม มาใช้ในการเตรียมข้อมูล
สิง่ แวดล้อม การบริหารข้อมูลทางสิง่ แวดล้อมด้วยระบบการจัดการฐานข้อมูล และการเรียนรูก้ รณีศกึ ษาฐาน
ข้อมูลสำเร็จรูปต่าง ๆ และการนำระบบสารสนเทศทางภูมศิ าสตร์มาช่วยในการวางแผนการจัดการสิง่ แวดล้อม
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จส.6011 ระเบียบวิธวี จิ ยั และสถิตดิ า้ นสิง่ แวดล้อม
3 หน่วยกิต
EM.6011 Environmental Research Methodology and Statisties
การวิจัยทางสิ่งแวดล้อม การวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ ขั้นตอนของการวิจัย
การกำหนดปัญหา และประเด็นการวิจยั การทบทวนวรรณกรรม การกำหนดกรอบแนวความคิด และสมมุตฐิ าน
การกำหนดประชากรเป้าหมาย การเลือกและสุม่ ตัวอย่าง วิธีการเก็บข้อมูล ตรรก การวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงคุณภาพ เทคนิคการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริมาณโดยใช้สถิตติ า่ ง ๆ รวมทัง้ การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
ทางสถิตใิ นการวิเคราะห์ขอ้ มูล เทคนิคการนำเสนอ การตีความหมายผลการวิเคราะห์ การจัดทำรายงาน
และการรายงานผลการผสมผสานระหว่างการวิจยั เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ เพือ่ เป็นพืน้ ฐานในการวิจยั
ด้านการจัดการสิง่ แวดล้อมต่อไป
จส.6020 กฎหมายและองค์กรสิง่ แวดล้อม
3 หน่วยกิต
EM.6020 Environmental Laws and Organizations
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อม สาระสำคัญที่น่าสนใจของกฎหมายสิ่งแวดล้อม
บางฉบับปัญหาการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมฉบับต่าง ๆ กรณีศึกษา ทั้งกฎหมายสิ่งแวดล้อม
ของไทย และอนุสัญญา พิธีสารและข้อตกลง ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจน
กฎหมายสิ่งแวดล้อมใหม่ ๆ ในอนาคต นอกจากนั้นยังรวมถึงบทบาทขององค์กรสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ
ทัง้ ในและต่างประเทศ
จส.6021 เศรษฐศาสตร์สง่ิ แวดล้อม
3 หน่วยกิต
EM.6021 Environmental Economics
ขอบเขตและวิธีการทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อนำมาใช้ในการศึกษาประเด็นสิ่งแวดล้อม ได้แก่
ทฤษฎีอปุ สงค์อปุ ทาน ทฤษฎีตน้ ทุนและราคา ความล้มเหลวของตลาดและความล้มเหลวของรัฐ ในกรณี
ของผลกระทบภายนอกของระบบเศรษฐกิจและสินค้าสาธารณะ ทฤษฎีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติทใ่ี ช้แล้ว
หมดสิน้ ไปและสร้างใหม่ไม่ได้ หลักการเศรษฐศาสตร์เกีย่ วกับ ผูก้ อ่ มลพิษเป็นผูจ้ า่ ย หรือ ผูไ้ ด้รบั ผลประโยชน์
เป็นผู้จ่าย การวิเคราะห์การตัดสินใจโครงการ อันเนื่องมาจากนโยบายและมาตรการด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดมูลค่า การกำหนดต้นทุนและผลประโยชน์ของสิ่งแวดล้อม
การคำนวณมูลค่าปัจจุบนั และการจัดการความเสีย่ ง
จส.6022 การวิเคราะห์นโยบายและการวางแผนสิง่ แวดล้อม
3 หน่วยกิต
EM.6022 Environmental Policy Analysis and Planning
ความสัมพันธ์ระหว่างระบบสังคม เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี และสิง่ แวดล้อม การกำหนด
และวิเคราะห์นโยบายในการควบคุมสิ่งแวดล้อมระดับประเทศและระดับนานาชาติ แนวนโยบาย
ในการปรับปรุงและแก้ไขสิ่งแวดล้อม นโยบายและแผนที่มีผลกระทบต่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
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การวิเคราะห์นโยบายและแผนงานของหน่วยงานที่ควบคุม หรือมีหน้าที่โดยตรงต่อการใช้ทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม วิธีวิเคราะห์นโยบายและแผนทางด้านสังคม/เศรษฐกิจ/และการเมือง ที่มีผลต่อชุมชน
และการพัฒนา การประสานแผน การมีสว่ นร่วมของประชาชนและการปฏิบตั ติ ามแผน
จส.6023 การบริหารโครงการสิง่ แวดล้อม
3 หน่วยกิต
EM.6023 Environmental Project Management
ความสำคัญและลักษณะของโครงการด้านสิง่ แวดล้อม ปัญหาสิง่ แวดล้อมทีส่ ำคัญและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง การวางแผนโครงการ การวิเคราะห์โครงการ การดำเนินโครงการ การติดตามประเมินผล
โครงการด้านสิ่งแวดล้อม การประยุกต์หลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาใช้ในการบริหารโครงการ
ตรวจติดตามและประเมินผลสิ่งแวดล้อม ตัวชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อม การนำเสนอผลการประเมิน
การจัดทำรายงานประเมินผล การสือ่ ข้อมูลจากการเฝ้าระวังและการประเมิน
8.3 หมวดวิชาเลือก มีดงั ต่อไปนี้
จส.7000 การจัดการมลพิษ
3 หน่วยกิต
EM.7000 Pollution Management
นิยาม สถานการณ์ การป้องกัน การจัดการแบบผสมผสานนโยบายและยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษ
เทคโนโลยีสะอาด การมีสว่ นร่วมของประชาชนและภาคเอกชน อุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศ การวิเคราะห์
ประสิทธิภาพการลงทุนสำหรับการจัดการมลพิษ การวิเคราะห์ความเสีย่ งเพือ่ การตัดสินใจ การจัดการมลพิษ
เฉพาะด้านทีป่ ระชาชนให้ความสนใจสูง เช่น มลพิษทางอากาศ น้ำ และของเสียอันตราย กรณีศกึ ษา ดูงาน
จส.7001 การจัดการและการอนุรกั ษ์พลังงาน
3 หน่วยกิต
EM. 7001 Energy Conservation and Management
ความเป็นมาของพลังงาน แหล่งพลังงานทีใ่ ช้แล้วหมดไป ความต้องการใช้พลังงานและข้อจำกัด
ทางด้านการขาดแคลนแหล่งพลังงาน การพัฒนาแหล่งพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกอื่น
ผลกระทบจากการใช้พลังงานทีม่ ตี อ่ สิง่ แวดล้อม กฎหมายและการจัดการควบคุมการใช้พลังงานของประเทศ
การแก้ไขปัญหาพลังงานขาดแคลน การจัดการด้านอุปสงค์ของพลังงานและผลกระทบสิ่งแวดล้อม
จากการใช้พลังงานทัง้ ในปัจจุบนั และอนาคต
จส.7002 การจัดการสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ
3 หน่วยกิต
EM.7002 International Environment Management
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเข้าเป็นประเทศภาคีในข้อตกลงระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อม
สถานการณ์สง่ิ แวดล้อมโลก อนุสญ
ั ญาและพิธสี ารต่างๆ ทีป่ ระเทศไทยได้รว่ มลงนามและให้สตั ยาบัน
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ความช่วยเหลือด้านการเงินและเทคโนโลยี ความรับผิดชอบของประเทศภาคี การดำเนินการของ
ประเทศไทยตามข้อตกลงด้านสิง่ แวดล้อมระหว่างประเทศแต่ละฉบับ รวมทัง้ การใช้ประเด็นทางสิง่ แวดล้อม
เป็นกำแพงการค้าระหว่างประเทศ กรณีศกึ ษา
จส.7003 การจัดการเทคโนโลยีสะอาด
3 หน่วยกิต
EM. 7003 Clean Technology Management
หลักการและแนวความคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีสะอาด การวิเคราะห์นโยบายเทคโนโลยีสะอาด
ในภาคอุตสาหกรรม เกษตร และสาธารณสุข กฎหมายและองค์กรทีส่ นับสนุนการใช้เทคโนโลยีสะอาด
ในกระบวนการผลิตและจำหน่ายสินค้าในปัจจุบัน การใช้ฉลากเขียวในสินค้าอุปโภคบริโภค สิ่งจูงใจ
ทางเศรษฐกิจในการใช้เทคโนโลยีสะอาดสำหรับผูล้ งทุน การมีสว่ นร่วมของสาธารณชน การวางแผนกลยุทธ์
การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและหมุนเวียน การลดการสูญเสียทรัพยากรการบริหาร การใช้ทรัพยากร
ต้นทุนและสิง่ ทดแทน การทำของเหลือใช้ให้เป็นประโยชน์ มาตรการจูงใจของรัฐเกีย่ วกับเทคโนโลยีสะอาด
เพือ่ การพัฒนาแบบยัง่ ยืน เป็นต้น
จส.7004 การจัดการและการพัฒนาธุรกิจเกีย่ วกับสิง่ แวดล้อม
3 หน่วยกิต
EM.7004 Environmental Business Development and Management
วิเคราะห์ตลาดด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศ แนวโน้มการพัฒนาธุรกิจเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม
ประเภทของธุรกิจเอกชนเกีย่ วกับสิง่ แวดล้อมในปัจจุบนั นโยบายและกฎหมายทีเ่ อือ้ อำนวยต่อการลงทุน
สิทธิประโยชน์ กลยุทธ์การจัดการธุรกิจสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ การร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐ
และเอกชนหรือเอกชนไทยกับนักลงทุนต่างชาติ การถ่ายทอดเทคโนโลยี ปัญหาสิทธิบัตร เทคนิคการ
บริหารการตลาด การบัญชีและการเงิน เทคนิคการเขียนรายละเอียดประกอบสัญญา การจัดการด้านข้อมูล
วัฒนธรรมของบริษทั เอกลักษณ์และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินกิจการ
เกีย่ วกับสิง่ แวดล้อม ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข กรณีศกึ ษาและดูงาน
จส.7005 เทคโนโลยีการจัดการสิง่ แวดล้อม
3 หน่วยกิต
EM.7005 Environmental Management Technology
ความสำคัญของสิง่ แวดล้อม คำนิยาม คำอธิบายต่างๆ ทีเ่ กีย่ วกับเทคโนโลยีทางด้านสิง่ แวดล้อม
ปัญหาสิ่งแวดล้อมและแนวทางแก้ไขปัญหา เทคโนโลยีการควบคุมมลพิษทางอากาศ เทคโนโลยี
การจัดการน้ำเสีย เทคโนโลยีการจัดการมูลฝอยและของเสียติดเชือ้ เทคโนโลยีการจัดการมลพิษทางเสียง
เทคโนโลยีการประหยัดพลังงาน เทคโนโลยีสะอาด การประเมินวงจรชีวติ หลักการจัดการนิคมอุตสาหกรรม
เชิงเศรษฐนิเวศและเทคโนโลยีใหม่
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จส.7010 การวิเคราะห์ความเสีย่ งและการตัดสินใจทางสิง่ แวดล้อม
3 หน่วยกิต
EM.7010 Environmental Risk Assessment and Decision Making
การวิเคราะห์ความเสี่ยง โดยวิธีการที่กฎหมายกำหนด เทคนิควิธีการบ่งชี้จุดเสี่ยงในสถาน
ประกอบการ วิธกี ารเชิงปริมาณในการจัดอันดับความเสีย่ ง การจัดทำเครือข่ายเตือนภัย และเตรียมความพร้อม
สำหรับบรรเทาความรุนแรงของอุบตั ภิ ยั ในพืน้ ทีเ่ สีย่ ง รวมทัง้ การจัดทำแผนเพือ่ ลดความเสีย่ ง กรณีศกึ ษา
จส.7011 การประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อม
3 หน่วยกิต
EM.7011 Environmental Impact Assessment
พัฒนาการของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม กระบวนการและวิธีการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม ระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยและต่างประเทศ
กรณีศกึ ษาการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อมของโครงการพัฒนาต่างๆ ในประเทศไทย
จส.7012 เศรษฐศาสตร์สง่ิ แวดล้อมประยุกต์
3 หน่วยกิต
EM.7012 Applied Environmental Economics
ความสัมพันธ์ของระบบเศรษฐกิจและสิง่ แวดล้อม ความหมายของการพัฒนาแบบยัง่ ยืนการจัดการ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาแบบยั่งยืน แนวทาง แรงจูงใจทางเศรษฐศาสตร์ และแนวทางการสั่งการ
และควบคุม ในการป้องกันสิง่ แวดล้อมตามหลักการเศรษฐศาสตร์ เครือ่ งมือทางเศรษฐศาสตร์ในการจัดการ
ทางสิง่ แวดล้อม และผลกระทบของเครือ่ งมือทางเศรษฐศาสตร์ทม่ี ตี อ่ ผูผ้ ลิตและผูบ้ ริโภคในประเทศตลอดจน
สถานะการแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศ กรณีศกึ ษาของประเทศไทย และประเทศอืน่ ๆ
จส.7013 การประเมินผลกระทบทางสังคม
3 หน่วยกิต
EM.7013 Social Impact Assessment
ความจำเป็นในการประเมินผลกระทบทางสังคม กระบวนการและวิธีการในการประเมินผล
กระทบทางสังคม กรณีศกึ ษาการประเมินผลกระทบทางสังคมของโครงการพัฒนาต่างๆ ปัญหาและอุปสรรค
ของการประเมินผลกระทบทางสังคมของประเทศไทย ข้อเสนอแนะเพือ่ การพัฒนาและปรับปรุงระบบ
การประเมินผลกระทบทางสังคมของประเทศไทย
จส.7020 การจัดการอนามัยสิง่ แวดล้อม
3 หน่วยกิต
EM.7020 Environmental Health Management
หลักการจัดการด้านสุขภาพอนามัยอันเกี่ยวข้องกับภาวะแวดล้อม หลักการและแนวความคิด
ทางพิษวิทยาและระบาดวิทยา ปัญหาสุขภาพอนามัยอันเป็นผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ
ทัง้ จากสิง่ แวดล้อมทางกายภาพและสิง่ แวดล้อมทางสังคม กรณีศกึ ษาปัญหาอนามัยสิง่ แวดล้อมอันเกิดจาก
สารพิษ น้ำเสีย อากาศเป็นพิษ มูลฝอยและสิง่ ปฏิกลู กากสารพิษ อาชีวอนามัย สุขศาสตร์อตุ สาหกรรม
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ภูมอิ ากาศ การจัดการวัตถุเคมีอตุ สาหกรรม และการเกษตร ทีส่ ง่ ผลกระทบต่อผูบ้ ริโภค กฎหมายต่าง ๆ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดการอนามัยสิง่ แวดล้อม และกลยุทธ์การวางแผนจัดการอนามัยสิง่ แวดล้อม แนวทาง
แก้ไขและข้อเสนอแนะในการปกป้องสุขภาพอนามัยของบุคคลทุกเพศทุกวัยทุกฐานะในสภาวะแวดล้อม
เป็นพิษต่าง ๆ
จส.7021 การจัดการสิง่ แวดล้อมเมือง
3 หน่วยกิต
EM.7021 Urban Environmental Management
วิวัฒนาการของเมือง การใช้ประโยชน์ที่ดินและการเปลี่ยนแปลงของเมือง ระบบนิเวศเมือง
ปัญหาสิง่ แวดล้อมทีส่ ำคัญของชุมชนเมือง ได้แก่ มลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ำ การจราจร ชุมชนแออัด
การใช้ทด่ี นิ ผังเมืองและพืน้ ทีส่ เี ขียว มูลฝอยและสิง่ ปฏิกลู เป็นต้น แนวคิดและหลักการในการจัดการ
สิง่ แวดล้อมเมือง เมืองน่าอยูแ่ ละเมืองยัง่ ยืน กระบวนการวางแผนและจัดการสิง่ แวดล้อมเมือง กลยุทธ์ในการ
จัดการสิง่ แวดล้อมเมือง แนวทางการจัดการสิง่ แวดล้อมเมืองในแต่ละประเด็น
จส.7022 การจัดการสิง่ แวดล้อมอุตสาหกรรม
3 หน่วยกิต
EM.7022 Industrial Environmental Management
การพัฒนาอุตสาหกรรม ปัญหาสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม นโยบายสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม
องค์กรทีเ่ กีย่ วข้อง การจัดการด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม การจัดการเรือ่ งร้องเรียนเกีย่ วกับ
สิง่ แวดล้อม ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน การใช้เครือ่ งมือทางเศรษฐศาสตร์ในการควบคุม
สิ่งแวดล้อมโรงงาน การประเมินความเสี่ยง การขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษของโรงงาน
มาตรฐานต่างๆ ด้านสิง่ แวดล้อมและความปลอดภัย กรณีศกึ ษาและดูงาน
จส. 7023 การจัดการอุบตั ภิ ยั สิง่ แวดล้อม
3 หน่วยกิต
EM 7023 Environmental Emergencies Management
สถานการณ์อบุ ตั ภิ ยั สิง่ แวดล้อมทางธรรมชาติและจากกิจกรรมของมนุษย์ในประเทศไทยและใน
ต่างประเทศ สาเหตุ การป้องกัน การแก้ไขและฟืน้ ฟูสภาพความเสียหาย การให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์
การเงิน ทีพ่ กั อาศัย อาหารและอืน่ ๆ แก่ผปู้ ระสบภัย องค์กรและกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง กรณีศกึ ษาและดูงาน
จส.7024 การจัดการมลพิษภายในอาคารบ้านเรือน
3 หน่วยกิต
EM.7024 Indoor Pollution Management
การวิเคราะห์ปญ
ั หามลพิษในอาคารบ้านเรือนทีม่ ผี ลกระทบต่อสุขภาพ คุณภาพของวัสดุกอ่ สร้าง
การใช้สนิ ค้าทีม่ อี งค์ประกอบของวัตถุอนั ตรายในอาคารบ้านเรือน ภูมสิ ถาปัตยกรรมและการออกแบบ
สิ่งแวดล้อมในอาคารบ้านเรือน กฎหมายและมาตรฐานอากาศในอาคารบ้านเรือน การเฝ้าระวัง
การป้องกันและการแก้ไข กรณีศกึ ษาและดูงาน
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จส. 7025 การจัดการสิง่ แวดล้อมภาคเกษตรกรรม
3 หน่วยกิต
EM .7025 Agricultural Environmental Management
สถานการณ์สง่ิ แวดล้อมภาคเกษตรกรรม ผลกระทบต่อคุณภาพสิง่ แวดล้อมด้านต่างๆ เทคโนโลยี
การจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เพาะปลูก ปศุสัตว์ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและสัตว์บก รวมทั้งการจัดการ
และการใช้ประโยชน์ของเสียจากการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร กรณีศกึ ษาและดูงาน
จส.7026 มาตรฐานระบบการจัดการสิง่ แวดล้อม (ISO 14000)
3 หน่วยกิต
EM.7026 Environmental Management System Standards ISO 14000
หลักการและแนวคิดของมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14000) ประโยชน์ของ
การนำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากลไปใช้ ข้อกำหนดของมาตรฐานระบบการ
จัดการสิง่ แวดล้อม การกำหนดนโยบายและการวางแผน การนำไปปฏิบตั ิ การตรวจประเมิน การปรับปรุงแก้ไข
การทบทวนโดยฝ่ายบริหาร การเขียนเอกสารและระเบียบวิธปี ฎิบตั ิ การเลือกทีป่ รึกษา การขอการรับรอง
การตรวจรับรอง หน่วยงานของไทยทีบ่ ริการด้านการจัดการสิง่ แวดล้อม กรณีศกึ ษาและดูงาน
จส.7027 มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
3 หน่วยกิต
EM.7027 Occupational Health and Safety Management System Standards
ความรูพ้ น้ื ฐานเกีย่ วกับอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและเออร์โกโนมิคส์ หลักการและแนวคิด
เกีย่ วกับมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (TIS /OHSAS 18000) ประโยชน์ของ
การนำระบบดังกล่าวไปใช้ปฎิบัติ การขอการรับรอง รวมทั้งมาตรฐานและแนวปฎิบัติอื่นๆ เช่น
ILO-OSH 2100, SA 8000, RCP, ISO 26000, HACCP และ MS - QWL 2004 กรณีศกึ ษาและดูงาน
จส.7028 การจัดการสิง่ แวดล้อมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
3 หน่วยกิต
EM.7028 Sufficiency Economy Based Environmental Management
สร้างพืน้ ฐานความเข้าใจทฤษฎี หลักการและเครือ่ งมือสำหรับการวัดผล การจัดการสิง่ แวดล้อม
แบบเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีลักษณะสมดุลของการหมุนเวียนสสารและพลังงาน มีการพึ่งพาระหว่าง
กิจกรรมของสิง่ มีชวี ติ และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ แสดงให้เห็นการจัดการปัญหาสิง่ แวดล้อมทีก่ ลมกลืน
กับธรรมชาติ และผลดีทางเศรษฐกิจและการพัฒนาคน การจัดการปัญหาผลกระทบสิง่ แวดล้อมของการ
พัฒนาเศรษฐกิจและการจัดการทรัพยากรอย่างยัง่ ยืน
จส.7029 การจัดการความขัดแย้งเกีย่ วกับสิง่ แวดล้อม
3 หน่วยกิต
EM.7029 Environmental Conflict Management
หลักการ แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับความขัดแย้ง สาเหตุและผลกระทบของความขัดแย้ง รูปแบบ
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แนวทาง กลไก เทคนิค กระบวนการเรียนรู้ และนวัตกรรมในการแก้ปญ
ั หาความขัดแย้งเกีย่ วกับสิง่ แวดล้อม
กฎหมายและนโยบายที ่ เ กี ่ ย วข้ อ ง กรณี ศ ึ ก ษาความขั ด แย้ ง เกี ่ ย วกั บ สิ ่ ง แวดล้ อ มในประเทศไทย
และต่างประเทศ การดูงานสำหรับกรณีทป่ี ระสบความสำเร็จในการจัดการความขัดแย้งเกีย่ วกับสิง่ แวดล้อม
จส.7030 การจัดการสิง่ แวดล้อมทางน้ำ
3 หน่วยกิต
EM.7030 Water Environment Management
ความสำคัญของทรัพยากรน้ำ สถานการณ์นำ้ ในประเทศไทย ปัญหาน้ำขาดแคลน ปัญหาน้ำท่วม
ปัญหามลพิษทางน้ำ การจัดน้ำแบบลุม่ น้ำ สิทธิการใช้นำ้ กฎหมายเกีย่ วกับน้ำ การมีสว่ นร่วมระหว่าง
ภาครัฐกับเอกชนในการจัดการน้ำ เทคโนโลยีสะอาดในการจัดการน้ำ เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียแบบต่างๆ
ทีเ่ หมาะสมกับประเทศไทย กรณีศกึ ษาและดูงาน
จส.7031 การจัดการคุณภาพอากาศ
3 หน่วยกิต
EM.7031 Air Quality Management
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอากาศในชั้นบรรยากาศต่างๆ แหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศทั้งใน
ระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค และระดับโลก ผลกระทบของมลพิษทางอากาศ กฎหมายและมาตรฐาน
คุณภาพอากาศ การควบคุมและเฝ้าระวังมลพิษทางอากาศ เทคโนโลยีการจัดการมลพิษทางอากาศ
ภายในอาคารและชุมชน ความร่วมมือระหว่างประเทศในการแก้ปัญหาก๊าซเรือนกระจก และสาร
ทำลายโอโซนในชัน้ บรรยากาศ กรณีศกึ ษาและดูงาน
จส.7032 การจัดการมูลฝอย สิง่ ปฏิกลู และของเสียอันตราย
3 หน่วยกิต
EM.7032 Solid and Hazardous Waste Management
นิยาม สถานการณ์ ปัญหาและ แหล่งกำเนิดมูลฝอย สิง่ ปฏิกลู และกากสารพิษ การเก็บ การขนย้าย
การกำจัด เทคโนโลยีที่เหมาะสม การให้เอกชนมีส่วนร่วมบริการเก็บขน และกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล
และกากสารพิษ การคัดแยกมูลฝอยและกากสารพิษจากแหล่งกำเนิด การใช้ประโยชน์จากมูลฝอย สิง่ ปฏิกลู
และกากสารพิษ กฎหมายและองค์กรทีเ่ กีย่ วข้อง บทบาทของราชการส่วนท้องถิน่ กรณีศกึ ษาและดูงาน
จส.7033 การจัดการมลพิษเสียง
3 หน่วยกิต
EM.7033 Noise Pollution Management
ความรู ้ เ บื ้ อ งต้ น เกี ่ ย วกั บ เสี ย ง ผลกระทบของเสี ย ง สถานการณ์ เ สี ย งดั ง ในประเทศไทย
ปัญหาเสียงดังจากแหล่งกำเนิดต่างๆ การตรวจวัดเสียง และการได้ยิน เทคโนโลยีการจัดการเสียงดัง
กฎหมายและมาตรฐานเสียงดัง อุปกรณ์ปอ้ งกันอันตรายส่วนบุคคล กรณีศกึ ษาและดูงาน
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จส.7040 การจัดการทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ปา่
3 หน่วยกิต
EM.7040 Forest Resource and Wildlife Management
ระบบนิเวศของป่า ความสำคัญและนโยบายการอนุรักษ์ป่าและสัตว์ป่า สถานการณ์ปัจจุบัน
หลักการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนและกรอบปฏิบัติของเครือข่ายการสงวนชีวมณฑล การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน กฎหมายคุ้มครองป่าไม้และสัตว์ป่า ปัญหาการปฏิบัติตามกฎหมายและพันธกรณีระหว่าง
ประเทศ การกำหนดเขตรักษาพันธุส์ ตั ว์หรือเขตป่าอนุรกั ษ์ ป่าชุมชน การเพาะพันธุส์ ตั ว์ปา่ ของภาคเอกชน
กรณีศกึ ษาและดูงาน
จส.7041 การจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่
3 หน่วยกิต
EM.7041 Marine and Coastal Resource Management
ความหมายของทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ การวิเคราะห์ปญ
ั หา สาเหตุของความเสือ่ มโทรม
ของทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ มาตรการแก้ไขและแนวทางการจัดการเพือ่ การใช้ประโยชน์อย่างยัง่ ยืน
กรณีศกึ ษาและดูงาน
จส.7042 การจัดการมรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ
3 หน่วยกิต
EM.7042 Cultural and Natural Heritage Management
ความหมายของมรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ สภาพปัญหาทีเ่ กิดขึน้ กับมรดกทางวัฒนธรรม
และทางธรรมชาติ การบริหารจัดการในปัจจุบนั ปัญหา อุปสรรค แนวทางการบริหารจัดการทีน่ ำไปสู่
ความยัง่ ยืนของการใช้ประโยชน์มรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ กรณีศกึ ษาและดูงาน
จส.7043 การจัดการทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ
3 หน่วยกิต
EM.7043 Biodiversity Resource Management
นิยาม ความสำคัญของทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพต่อเศรษฐกิจและความมั่นคง
ของประเทศและของโลก สาเหตุและปัญหาการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ อนุสญ
ั ญาว่าด้วยความ
หลากหลายทางชีวภาพและพิธีสารว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ นโยบาย มาตรการ องค์กร
และกฎหมายไทยทีเ่ กีย่ วข้อง การมีสว่ นร่วมของภาคเอกชนและประชาชน ความร่วมมือระหว่างประเทศ
แนวโน้มการจัดการทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพในอนาคต กรณีศกึ ษาและดูงาน
จส.8000 สัมมนาการจัดการสิง่ แวดล้อม
3 หน่วยกิต
EM.8000 Seminar in Environmental Management
นักศึกษาจะได้รับมอบหมายหัวข้อจัดทำรายงาน เพื่อใช้ในการสัมมนาอภิปรายในชั้นเรียน
ในบางกรณีอาจเชิญวิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒ ิจากภายนอก มาร่วมสัมมนาอภิปรายประเด็นปัญหา
ทีน่ า่ สนใจทางด้านการจัดการสิง่ แวดล้อม
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จส.8001 หัวข้อพิเศษทางการจัดการสิง่ แวดล้อม
3 หน่วยกิต
EM.8001 Special Topics in Environmental Management
หัวข้อพิเศษที่อาจารย์จะกำหนดให้ศึกษาตามความเหมาะสมกับประเด็นใหม่ ๆ ทางด้าน
การจัดการสิง่ แวดล้อม
จส.8002 การศึกษาตามแนวแนะ
3 หน่วยกิต
EM.8002 Directed Studies
นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนกับอาจารย์ผู้ใดผู้หนึ่งในหัวข้อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือวิชาใด
ที่มีหรือไม่มีในหลักสูตรและนักศึกษามีความสนใจเฉพาะบุคคล ทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบ
จากอาจารย์ผสู้ อนก่อน
8.4 หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ
จส.9000 การค้นคว้าอิสระ
3 หน่วยกิต
EM.9000 Independent Study
การศึกษาค้นคว้าและวิจยั ด้วยตนเองในเรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่ เกีย่ วกับการจัดการสิง่ แวดล้อม
8.5 หมวดวิชาวิทยานิพนธ์
จส.9004 วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
EM.9004 Thesis
การศึกษาค้นคว้าและวิจัยด้วยตนเองในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม
ตามทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์
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(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2551)
1. ชือ่ หลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสือ่ สารประยุกต์
Master of Arts Program in Applied Communication
2. ชือ่ ปริญญา
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การสือ่ สารประยุกต์)
ศศ.ม. (การสือ่ สารประยุกต์)
Master of Arts in Applied Communication
M.A. (Applied Communication)
3. หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ
คณะภาษาและการสือ่ สาร สถาบันบัณทิตพัฒนบริหารศาสตร์
4. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
4.1 ปรัชญาของหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการสื่อสารประยุกต์มีลักษณะเชิงพหุวิทยาการ
มุง่ เสริมสร้างความรูท้ างทฤษฎี การเพิม่ ขีดความสามารถในการปฏิบตั แิ ละการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
อันจะนำไปสู่การสร้างศักยภาพทางสังคม เป็นหลักสูตรที่มีความแตกต่างไปจากหลักสูตรการสื่อสาร
หรือนิเทศศาสตร์โดยทัว่ ไป เพราะเน้นการสือ่ สารในบริบทอาชีพทีห่ ลากหลายซึง่ เป็นแนวทางส่งเสริม
พัฒนบริหารศาสตร์ในประเด็นการพัฒนาความสามารถทางการสือ่ สารของสมาชิกในสังคม โดยเฉพาะ
ผูน้ ำในบริบทอาชีพต่างๆ
4.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
4.2.1 ผลิตบัณฑิตทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถด้านการสือ่ สารทัง้ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ
พร้อมทัง้ สามารถนำความรูไ้ ปประยุกต์ใช้ในงานอาชีพต่างๆ ทัง้ ในภาครัฐและภาคเอกชน
4.2.2 ผลิตบัณฑิตให้เป็นอาจารย์ผสู้ อนและเป็นผูบ้ ริหารการเรียนการสอนสาขาวิชาการ
สือ่ สาร
4.2.3 ผลิตบัณฑิตให้เป็นบุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านการสื่อสารและด้านอื่นๆ
ทีเ่ กีย่ วข้องในหน่วยงานต่างๆ ทีม่ คี วามสามารถในการสือ่ สารอย่างมีประสิทธิภาพ
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5. คุณสมบัตขิ องผูเ้ ข้าศึกษา
5.1 สำเร็จปริญญาตรีสาขาใดสาขาหนึ่งจากสถาบันของรัฐหรือเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ
ทีไ่ ด้รบั การรับรองวิทยฐานะจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
5.2 กรณีมปี ระสบการณ์ทำงานให้เป็นไปตามประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
6. หลักสูตร
6.1 จำนวนหน่วยกิต จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต
6.2 โครงสร้างหลักสูตร
6.2.1 แผน ก 2 กำหนดให้เรียนวิชาเสริมพืน้ ฐานไม่นบั หน่วยกิต 4 วิชา วิชาหลัก 12 หน่วยกิต
วิชาเลือก 12 หน่วยกิต วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต และสอบประมวลความรู้
6.2.2 แผน ข กำหนดให้เรียนวิชาเสริมพืน้ ฐานไม่นบั หน่วยกิต 4 วิชา วิชาหลัก 12 หน่วยกิต
วิชาเลือก 21 หน่วยกิต วิชาการค้นคว้าอิสระ 3 หน่วยกิต และสอบประมวลความรู้
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาเสริมพืน้ ฐาน
2. หมวดวิชาหลัก
3. หมวดวิชาเลือก
4. หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ
5. วิทยานิพนธ์
6. สอบประมวลความรู้
รวม

แผน ก 2
(ไม่นับหน่วยกิต)
4 วิชา
12 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
สอบ
36 หน่วยกิต

แผน ข
(ไม่นับหน่วยกิต)
4 วิชา
12 หน่วยกิต
21 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
สอบ
36 หน่วยกิต

หมายเหตุ นักศึกษาที่เรียนแผน ข (นอกเวลาราชการ) กำหนดให้เรียนวิชาเสริมพื้นฐาน
(ไม่นับหน่วยกิต) จำนวน 1 วิชา
6.3 รายวิชา
6.3.1 หมวดวิชาเสริมพืน้ ฐาน ไม่นบั หน่วยกิต
สพ. 4000 วิชาพืน้ ฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา
3 หน่วยกิต
ND 4000 Foundation for Graduate Studies
ภส. 4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
3 หน่วยกิต
LC 4001 Reading Skills Development in English for Graduate Studies
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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
สส. 4001 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษาสาขาการสือ่ สารประยุกต์
3 หน่วยกิต
AC 4001 English for Graduate Studies in Applied Communication
6.3.2 หมวดวิชาหลัก 12 หน่วยกิต
(กำหนดให้เรียน 12 หน่วยกิต ในแผน ก 2 และแผน ข)
สส. 6001 ทฤษฎีการสือ่ สาร
AC 6001 Communication Theory
สส. 6002 การสือ่ สารมวลชนและสังคม
AC 6002 Media and Society
สส. 6003 ระเบียบวิธวี จิ ยั การสือ่ สาร
AC 6003 Communication Research Methodology
สส. 6004 การสือ่ สารในสังคมพหุวฒ
ั นธรรม
AC 6004 Communication in a Multi-Cultural Society
6.3.3 หมวดวิชาเลือก
(กำหนดให้เรียน 12 หน่วยกิต ในแผน ก 2)
(กำหนดให้เรียน 21 หน่วยกิต ในแผน ข)
สส. 7011 ทฤษฎีการสือ่ สารองค์การ
AC 7011 Organizational Communication Theory
สส. 7012 เทคโนโลยีการสือ่ สารและองค์การ
AC 7012 Communication Technology and Organization
สส. 7013 ปริทรรศน์สากลการสือ่ สารองค์การ
AC 7013 Global Perspectives on Organizational Communication
สส. 7014 วัฒนธรรมองค์การและการสือ่ สาร
AC 7014 Organizational Culture and Communication

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
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สส. 7015 การสือ่ สารเพือ่ แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การธุรกิจ 3 หน่วยกิต
AC 7015 Communication for Corporate Social Responsibility
สส. 7016 การรณรงค์และการสือ่ สาร
3 หน่วยกิต
AC 7016 Campaigns and Communication
สส. 7017 การสือ่ สารกับการเปลีย่ นแปลงทางสังคม
3 หน่วยกิต
AC 7017 Communication and Social Change
สส. 7018 นโยบายและการวางแผนการสือ่ สาร
3 หน่วยกิต
AC 7018 Communication Policy and Planning
สส. 7019 การสือ่ สารเพือ่ สุขภาวะ
3 หน่วยกิต
AC 7019 Communication for Well-Being
สส. 7020 การรณรงค์เชิงนโยบายและรูปแบบการใช้สอ่ื
3 หน่วยกิต
AC 7020 Advocacy and Media Use
สส. 7021 การสือ่ สารการเมือง
3 หน่วยกิต
AC 7021 Political Communication
สส. 7022 หลักการประชาสัมพันธ์
3 หน่วยกิต
AC 7022 Principles of Public Relations
สส. 7023 การสือ่ สารการตลาดแบบผสมผสาน
3 หน่วยกิต
AC 7023 Integrated Marketing Communication
สส. 7024 กรณีศกึ ษาทางประชาสัมพันธ์
3 หน่วยกิต
AC 7024 Case Studies in Public Relations
สส. 7025 การโฆษณาและกลยุทธ์การส่งเสริม
3 หน่วยกิต
AC 7025 Advertising and Promotion Strategy
6.3.4 วิชาค้นคว้าอิสระ 3 หน่วยกิต
(กำหนดให้เรียน 3 หน่วยกิต ในแผน ข)
สส. 9000 การค้นคว้าอิสระ
AC 9000 Independent Study
6.3.5 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
(กำหนดให้เรียน 12 หน่วยกิต ในแผน ก 2)
สส. 9004 วิทยานิพนธ์
AC 9004 Thesis

3 หน่วยกิต

12 หน่วยกิต
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7. คำอธิบายรายวิชา
7.1 หมวดวิชาเสริมพืน้ ฐาน
สพ. 4000 วิชาพืน้ ฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา
3 หน่วยกิต
ND 4000 Foundation for Graduate Studies
แนะนำการเมืองและการปกครองไทย เศรษฐกิจไทย ธุรกิจไทย สังคมไทย จริยธรรมของนักบริหาร
จริยธรรมทางวิชาการ พัฒนาบุคลิกภาพ สุขภาพกาย สุขภาพจิต รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ภาษาไทยเพือ่ การสือ่ สาร การเขียนรายงานทางวิชาการ และเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนา
ภส. 4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
3 หน่วยกิต
LC 4001 Reading Skills Development in English for Graduate Studies
สร้างเสริมความรูพ้ น้ื ฐานด้านไวยากรณ์ทจ่ี ำเป็นสำหรับการพัฒนาทักษะการอ่าน เช่น การศึกษา
ประเภทของประโยค การหาแกนหลักและส่วนขยายของประโยค เพื่อนำไปสู่การเรียนรู้และพัฒนา
ทักษะการอ่านงานเขียนทางวิชาการ เช่น ตำรา บทความวิชาการ โดยเน้นการพัฒนาทักษะการอ่าน
เพื่อจับใจความสำคัญ เพื่อหาข้อสรุป การตีความประโยค การเดาความหมายของคำศัพท์จากบริบท
การอ่านแบบข้ามเพื่อหาข้อมูลเฉพาะ การหาความสัมพันธ์ของประโยค และย่อหน้าในงานเขียน
และการอ่านเชิงวิเคราะห์
ภส. 4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
3 หน่วยกิต
LC 4002 Integrated English Language Skills Development
เนื้อหาและกิจกรรมเน้นการบูรณาการทักษะทั้ง 4 ทักษะ คือ การฟัง การพูด การอ่าน
และการเขียนเชิงวิชาการเบือ้ งต้น
ภส. 4011 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
3 หน่วยกิต
LC 4011 Remedial Reading Skills Development in English for Graduate Studies
ฝึกทักษะและกลยุทธการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการทีน่ กั ศึกษาได้ศกึ ษามาก่อนแล้วในวิชา ภส.
4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา เพิ่มเติม ทั้งนี้นักศึกษาจะได้รับ
การฝึกฝนในลักษณะเฉพาะบุคคลมากขึน้
ภส. 4012 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
3 หน่วยกิต
LC 4012 Remedial Integrated English Language Skills Development
ฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเพิ่มเติมและซ่อมเสริมทักษะดังกล่าวสำหรับ
นักศึกษาที่ยังบกพร่องในการเรียนวิชา ภส. 4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ เพือ่
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ปรับปรุงความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สาร ด้วยการสอนและฝึกในลักษณะเฉพาะบุคคล
สส. 4001 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษาสาขาการสือ่ สารประยุกต์
3 หน่วยกิต
AC 4001 English for Graduate Studies in Applied Communication
สร้างเสริมความรู้ความเข้าใจวิธีการและกลยุทธการเรียนรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนา
ทั ก ษะการอ่ า น การเขี ย น การพู ด และการฟั ง ภาษาอั ง กฤษเชิ ง วิ ช าการในระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
ด้านการสือ่ สารประยุกต์
7.2 หมวดวิชาหลัก
สส. 6001 ทฤษฎีการสือ่ สาร
3 หน่วยกิต
AC 6001 Communication Theory
ศึกษาภาพรวมขององค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาทางการสื่อสาร รวมถึงศึกษาความสัมพันธ์
ของการสือ่ สารของมนุษย์กบั ตัวแปรอืน่ ๆ เช่น สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม
สส. 6002 การสือ่ สารมวลชนและสังคม
3 หน่วยกิต
AC 6002 Media and Society
ศึกษาการกำเนิดและการพัฒนาแนวคิดและทฤษฎีการสื่อสารมวลชน รวมถึงแนวคิดใหม่ๆ
ในการศึกษาปฏิสมั พันธ์ระหว่างสือ่ สารมวลชนและสังคม โดยเน้นการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์
สส. 6003 ระเบียบวิธวี จิ ยั การสือ่ สาร
3 หน่วยกิต
AC 6003 Communication Research Methodology
ความรูเ้ บือ้ งต้นเกีย่ วกับลักษณะและองค์ประกอบของการวิจยั ด้านการสือ่ สาร โดยให้ความสำคัญ
ในเรื่องการจัดทำข้อเสนอการวิจัย การออกแบบการวิจัย วิธีวิจัย การวิเคราะห์และตีความข้อมูล
ทีเ่ หมาะสมและการเขียนรายงานการวิจยั
สส. 6004 การสือ่ สารในสังคมพหุวฒ
ั นธรรม
3 หน่วยกิต
AC 6004 Communication in a Multi-Cultural Society
ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดของการสือ่ สารระหว่างวัฒนธรรมในสังคมทีม่ คี วามหลากหลายในด้าน
วัฒนธรรม วิเคราะห์หน้าทีแ่ ละบทบาทของการสือ่ สารทีม่ สี ว่ นสำคัญในการจัดรูปแบบการปฏิสมั พันธ์
ระหว่างสมาชิกในสังคมยุคโลกาภิวฒ
ั น์ทม่ี คี วามแตกต่างทางวัฒนธรรม รวมทัง้ ศึกษาถึงแนวคิดพืน้ ฐาน
และระเบียบวิธวี จิ ยั ในการวิเคราะห์วจิ ยั ในบริบททีม่ คี วามแตกต่างกันทัง้ ทางด้านภาษาและวัฒนธรรม
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7.3 หมวดวิชาเลือก
สส. 7011 ทฤษฎีการสือ่ สารองค์การ
3 หน่วยกิต
AC 7011 Organizational Communication Theory
ศึกษาพืน้ ฐานด้านแนวคิดทฤษฎีและวิจยั เพือ่ การวิเคราะห์ประเด็นปัญหาของการสือ่ สารองค์การ
โดยให้ความสำคัญในเรือ่ งกระบวนการสือ่ สารและองค์การ วัฒนธรรมองค์การ อิทธิพลของสภาวะแวดล้อมองค์การ
ต่อการปรับตัวและการเปลีย่ นแปลงขององค์การ
สส. 7012 เทคโนโลยีการสือ่ สารและองค์การ
3 หน่วยกิต
AC 7012 Communication Technology and Organization
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีการสื่อสารและองค์การ การใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร
และบทบาทของเทคโนโลยีในการส่งเสริมการดำเนินงานและการบรรลุเป้าหมายขององค์การ
สส. 7013 ปริทรรศน์สากลการสือ่ สารองค์การ
3 หน่วยกิต
AC 7013 Global Perspectives on Organizational Communication
ศึกษาการแปรเปลีย่ นรูปแบบองค์การไม่วา่ เพือ่ การแสวงหาและไม่แสวงหาผลกำไรจากระดับท้องถิน่
สูร่ ะดับสากล โดยให้ความสำคัญต่อนัยยะทางองค์การและการสือ่ สารและความเป็นสากลทีเ่ พิม่ ขึน้ แนวทาง
การเรียนรูท้ ง้ั ภาคทฤษฎีและปฏิบตั เิ พือ่ ความเข้าใจและปฏิสมั พันธ์ในระบบทีม่ คี วามหลากหลายทางวัฒนธรรม
สส. 7014 วัฒนธรรมองค์การและการสือ่ สาร
3 หน่วยกิต
AC 7014 Organizational Culture and Communication
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์การ ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การ
และการสือ่ สาร โดยเน้นถึงความสำคัญของกระบวนการขัดเกลาทางวัฒนธรรมในองค์การ ทฤษฎีองค์การ
กลยุทธ์การจัดการทางวัฒนธรรมและการศึกษางานวิจัยการสื่อสารองค์การจากมุมมองสตรีนิยม
นอกจากนีย้ งั มุง่ ศึกษาประเด็นร่วมสมัยต่างๆ ของวัฒนธรรมองค์การ อาทิ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ในองค์การและประเด็นว่าด้วยเพศสภาพ
สส. 7015 การสือ่ สารเพือ่ แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การธุรกิจ
3 หน่วยกิต
AC 7015 Communication for Corporate Social Responsibility
ศึกษาวิธกี ารทีป่ ระเด็นทางสังคมและสิง่ แวดล้อมได้รวมเข้าไปเป็นประเด็นหลักของบริษทั อย่างแยบยล
และศึกษาว่าบริษทั สือ่ สารประเด็นดังกล่าวนีไ้ ปสูส่ าธารณะอย่างไรโดยมุง่ เน้นการวิเคราะห์บทบาทของธุรกิจ
ในสังคมการพัฒนากลยุทธ์และกิจกรรมระดับองค์กรในการตอบโจทย์ประเด็นทางสังคมและสิง่ แวดล้อม
และการสือ่ สาร พันธกิจของบริษทั ในด้านการมีพฤติกรรมทีม่ จี ริยธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม นอกจากนี้
ยังมีการอภิปรายถึงช่องทางการสือ่ สารในลักษณะนีแ้ ละกลยุทธ์การสือ่ สารทีไ่ ด้ผลโดยยกตัวอย่างจากของจริง
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สส. 7016 การรณรงค์และการสือ่ สาร
3 หน่วยกิต
AC 7016 Campaigns and Communication
ศึกษาและอภิปรายกระบวนการและขัน้ ตอนการรณรงค์เพือ่ จุดประสงค์ทางธุรกิจ สังคม การเมือง
การสาธารณสุข โดยเน้นการสร้างสรรค์เนือ้ หา การใช้กลวิธี โน้มน้าวใจ และการวิเคราะห์กลุม่ เป้าหมาย
สส. 7017 การสือ่ สารกับการเปลีย่ นแปลงทางสังคม
3 หน่วยกิต
AC 7017 Communication and Social Change
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีว่าด้วยปฏิสัมพันธ์ระหว่างสังคมและการสื่อสาร โดยเน้นวิเคราะห์
ความเชือ่ มโยงระหว่างพัฒนาการทางด้านการสือ่ สารกับการเปลีย่ นแปลงทางสังคมตลอดจนผลกระทบ
ของเทคโนโลยีสอ่ื สาร ต่อการเปลีย่ นแปลงบทบาทและวิธกี ารดำเนินงานขององค์กรทางสังคมต่าง ๆ
สส. 7018 นโยบายและการวางแผนการสือ่ สาร
3 หน่วยกิต
AC 7018 Communication Policy and Planning
ศึกษานโยบายและแผนการสือ่ สารในบริบทต่างๆ การกำหนดนโยบายและการวางแผนการสือ่ สาร
ความเกีย่ วพันระหว่างนโยบายและแผนการสือ่ สารกับนโยบายและแผนขององค์การภาครัฐและเอกชน
การบริหารการสือ่ สาร ปัญหา ปัจจัย และประเด็นต่างๆ ในการปฏิบตั ติ ามนโยบายและแผนการสือ่ สาร
สส. 7019 การสือ่ สารเพือ่ สุขภาวะ
3 หน่วยกิต
AC 7019 Communication for Well-Being
ศึกษามุมมองและแนวคิดต่างๆ ทีเ่ กีย่ วกับสุขภาวะของมนุษย์และการสือ่ สาร การศึกษาการสือ่ สาร
เพื่อสุขภาวะในแนวทางพหุสาขาวิชา และการใช้การสื่อสารในการส่งเสริมสุขภาพ ตั้งแต่ระดับบุคคล
ชุมชน จนถึงระดับชาติ
สส. 7020 การรณรงค์เชิงนโยบายและรูปแบบการใช้สอ่ื
3 หน่วยกิต
AC 7020 Advocacy and Media Use
ศึกษาและวิเคราะห์การดำเนินการของกลุม่ ต่างๆทีห่ ลากหลาย (เช่น หน่วยงานภาครัฐ ผูโ้ ฆษณา
องค์การเพือ่ สุขภาพ กลุม่ รณรงค์เชิงนโยบาย ดารา นักแสดง และนักสังคมศาสตร์) ในการใช้สอ่ื ทัง้ ใน
และนอกกระแสหลักให้เกิดประสิทธิผล
สส. 7021 การสือ่ สารการเมือง
3 หน่วยกิต
AC 7021 Political Communication
ศึกษาความสำคัญของการสือ่ สารในงานการเมือง เน้นบทบาทของการสือ่ สาร กระบวนการสือ่ สาร
และตัวสื่อ จากสองมุมมองคือ มุมมองว่าด้วยการสื่อสารในฐานะเป็นตัวผลักดันให้เกิดการมีส่วนร่วม
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ทางการเมือง และการสือ่ สารในฐานะเป็นเครือ่ งมือสร้างความนิยมของกลุม่ การเมือง
สส. 7022 หลักการประชาสัมพันธ์
3 หน่วยกิต
AC 7022 Principles of Public Relations
ศึกษาพืน้ ฐานแนวความคิดและทฤษฎีในการวิเคราะห์ประเด็นของการสือ่ สารและการประชาสัมพันธ์
รวมถึงการศึกษากระบวนการและหน้าที่ของการสื่อสารในแง่มุมต่างๆ เช่น การประชาสัมพันธ์
เพือ่ กิจกรรมสาธารณะและเพือ่ การจัดการประเด็นสำคัญ
สส. 7023 การสือ่ สารการตลาดแบบผสมผสาน
3 หน่วยกิต
AC 7023 Integrated Marketing Communication
ศึกษากลยุทธ์การสือ่ สารและโฆษณาผลิตภัณฑ์ โดยเน้นบทบาทการสือ่ สารเพือ่ การสร้างพืน้ ที่
ทางการตลาดในประเทศและระหว่างประเทศ และการนำทฤษฎีการโน้มน้าวใจไปประยุกต์ใช้จริง
สส. 7024 กรณีศกึ ษาทางประชาสัมพันธ์
3 หน่วยกิต
AC 7024 Case Studies in Public Relations
กรณีศกึ ษาต่างๆทีเ่ กีย่ วกับการประชาสัมพันธ์ในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยเน้นคุณประโยชน์
ของการประชาสัมพันธ์ในภาคบริการและภาคอุตสาหกรรม และในฐานะทีเ่ ป็นเครือ่ งมือทางกลยุทธ์ธรุ กิจ
สส. 7025 การโฆษณาและกลยุทธ์การส่งเสริม
3 หน่วยกิต
AC 7025 Advertising and Promotion Strategy
ศึกษาทฤษฎีและหลักเกณฑ์ตา่ งๆ ของการโฆษณาความหมายและความสำคัญของการโฆษณา
ในยุคปัจจุบนั เน้นกลยุทธ์การส่งเสริมการโฆษณาทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
สส. 9000 การค้นคว้าอิสระ
3 หน่วยกิต
AC 9000 Independent Study
รายงานการวิจัยหรือค้นคว้าในประเด็นภายใต้คำแนะนำควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษา และมี
ขอบข่ายทีเ่ หมาะสมสามารถทำสำเร็จลุลว่ งในหนึง่ ภาคการศึกษา
สส. 9004 วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
AC 9004 Thesis
รายงานการวิจยั หรือค้นคว้าด้วยตนเองในหัวข้อเรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่ ภายใต้การให้คำปรึกษาของอาจารย์
รวมทั้งการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ขอบข่ายของการศึกษาวิจัยจะต้องกว้างขวาง สมบูรณ์ และได้
มาตรฐานตามระเบียบวิธวี จิ ยั
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หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการสือ่ สารและวัฒนธรรมญีป่ นุ่
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554
1. ชือ่ หลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสือ่ สารและวัฒนธรรมญีป่ นุ่
Master of Arts Program in Japanese Communication and Culture
2. ชือ่ ปริญญา
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การสือ่ สารและวัฒนธรรมญีป่ นุ่ )
ศศ.ม. (การสือ่ สารและวัฒนธรรมญีป่ นุ่ )
Master of Arts (Japanese Communication and Culture)
M.A. (Japanese Communication and Culture)
3. วิชาเอกหรือความเชีย่ วชาญเฉพาะหลักสูตร
ไม่มี
4. จำนวนหน่วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสูตร
36 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ หลักสูตรปริญญาโท ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
5.2 ภาษาทีใ่ ช้ ภาษาไทยและภาษาญีป่ นุ่
5.3 การรับนักศึกษา รับทัง้ นักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติทส่ี ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
หรือเทียบเท่า หรือสอบผ่านการวัดระดับความรูภ้ าษาญีป่ นุ่ ซึง่ จัดสอบโดยรัฐบาลญีป่ นุ่ ได้ระดับไม่ตำ่ กว่า N3
หรือได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการปริญญาโทของหลักสูตรการสือ่ สารและวัฒนธรรมญีป่ นุ่
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอืน่ เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันทีจ่ ดั การเรียนการสอนโดยตรง
5.5 การให้ปริญญาแก่ผสู้ ำเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมตั เิ ห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 เริม่ เปิดการสอนตัง้ แต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2554
สภาวิชาการ เห็นชอบในการนำเสนอหลักสูตรต่อสภาสถาบัน ในการประชุม ครัง้ ที่ 1/2554
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เมือ่ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2554
สภาสถาบันอนุมตั หิ ลักสูตรในการประชุม ครัง้ ที่ 2/2554 เมือ่ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรทีม่ คี ณ
ุ ภาพและมาตรฐาน
ปีการศึกษา 2556
8. อาชีพทีส่ ามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
1. ครู อาจารย์
2. นักวิจยั นักวิชาการ
3. ล่าม, นักแปล
4. พนักงานและผูบ้ ริหารทีเ่ กีย่ วข้องกับญีป่ นุ่
5. ข้าราชการ เจ้าหน้าทีร่ ฐั วิสาหกิจ
6. ประกอบอาชีพอิสระ
9. รายวิชาทีเ่ ปิดสอนโดยสำนักงานอธิการบดี และคณะภาษาและการสือ่ สาร ได้แก่ รายวิชาในหมวดวิชา
เสริมพืน้ ฐาน
สพ 4000 วิชาพืน้ ฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา
3 หน่วยกิต
ND 4000 Foundation for Graduate Studies
ภส. 4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
3 หน่วยกิต
LC 4001 Reading Skills Development in English for Graduate Studies
ภส. 4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
3 หน่วยกิต
LC 4002 Integrated English Language Skills Development
ภส. 4011 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 ความสำคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
10.1 ปรัชญา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสือ่ สารและวัฒนธรรมญีป่ นุ่ เป็น
หลักสูตรทีม่ งุ่ สร้างความรูเ้ ชิงผสมผสานเพือ่ ให้ผเู้ รียนสามารถนำความรูท้ ไ่ี ด้ไปประยุกต์ใช้ในสายอาชีพ
ทีต่ นเกีย่ วข้องอย่างมีประสิทธิภาพ และยังมุง่ เน้นการพัฒนาศักยภาพการสือ่ สารด้านภาษาญีป่ นุ่ ในบริบท
ทีห่ ลากหลายทัง้ ในด้านสังคมเศรษฐกิจการเมืองวัฒนธรรมและการพัฒนาซึง่ จะเป็นแนวทางหนึง่ ในการ
ขยายขอบเขตความรูด้ า้ นพัฒนบริหารศาสตร์
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10.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เพือ่ ผลิตบัณฑิตทีม่ คี วามรูเ้ กีย่ วกับทฤษฎีการสือ่ สารและวัฒนธรรมญีป่ นุ่ ตลอดจนมี
ความเข้าใจในด้านการทำงานร่วมกับคนญีป่ นุ่ เพือ่ นำไปประยุกต์ใช้ในสายอาชีพของตนได้
2. เพือ่ ผลิตบัณฑิตทีม่ ที กั ษะด้านการใช้ภาษาญีป่ นุ่ ในระดับสูง เพือ่ เป็นประโยชน์ตอ่ การ
ประกอบอาชีพของตน
3. เพือ่ ผลิตบัณฑิตทีม่ จี ริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ
4. เพือ่ สร้างองค์ความรูแ้ ละงานวิจยั ด้านการสือ่ สารและวัฒนธรรมญีป่ นุ่ ทีจ่ ะสามารถนำ
ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ตอ่ สังคม และสัมพันธภาพของทัง้ สองประเทศ
11. ระบบการจัดการศึกษา
เป็นการศึกษาระบบทวิภาค ปีการศึกษาหนึง่ ๆ ประกอบด้วย 2 ภาคการศึกษา โดยหนึง่ ภาคปกติมี
ระยะเวลาการศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 15 สัปดาห์ อาจเปิดการศึกษาภาคฤดูรอ้ นทีก่ ำหนดระยะเวลา และจำนวน
หน่วยกิตเทียบเคียงได้กบั ภาคการศึกษาภาคปกติ ทัง้ นีโ้ ดยความเห็นชอบของคณะกรรมการหลักสูตร
12. การดำเนินการหลักสูตร
12.1 วัน - เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน
เริม่ จัดการเรียนการสอน ตัง้ แต่ภาค 2 ปีการศึกษา 2554
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือนสิงหาคมถึงเดือนธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม
ภาคฤดูรอ้ น
เดือนมิถนุ ายนถึงเดือนกรกฎาคม
12.2 คุณสมบัตขิ องผูเ้ ข้าศึกษา
1. สำเร็จปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันของรัฐหรือเอกชนทัง้ ในหรือต่างประเทศ
ทีไ่ ด้รบั การรับรองวิทยฐานะจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
2. ศึกษาภาษาญีป่ นุ่ เป็นวิชาเอกหรือวิชาโทเมือ่ ศึกษาอยูใ่ นระดับปริญญาตรีหรือสอบผ่าน
การวัดระดับความรูภ้ าษาญีป่ นุ่ ซึง่ จัดสอบโดยรัฐบาลญีป่ นุ่ ได้ระดับไม่ตำ่ กว่า N3 หรือได้รบั อนุมตั จิ าก
คณะกรรมการปริญญาโทของหลักสูตรการสือ่ สารและวัฒนธรรมญีป่ นุ่
3. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสถาบัน โดยการสอบข้อเขียนและ/หรือสัมภาษณ์
13. โครงสร้างหลักสูตร
13.1 จำนวนหน่วยกิต
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต
13.2 โครงสร้างหลักสูตร
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หมวดวิชา
หมวดวิชาเสริมพืน้ ฐาน
หมวดวิชาพืน้ ฐาน
หมวดวิชาหลัก
หมวดวิชาเอก
หมวดวิชาเลือก
หมวดวิชาค้นคว้าอิสระ
วิทยานิพนธ์
สอบประมวลความรู้
รวม

แผน ก 2
(หน่วยกิต)
(ไม่นบั หน่วยกิต)
3 วิชา
9
9
6
12
36
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แผน ข
(หน่วยกิต)
(ไม่นบั หน่วยกิต)
3 วิชา
9
9
9
6
3
โดยสอบข้อเขียน
36

13.3 รายวิชา
1) หมวดวิชาเสริมพืน้ ฐาน เป็นวิชาทีไ่ ม่นบั หน่วยกิต และไม่นำผลการศึกษามาคำนวณแต้มรวม
เฉลีย่ นักศึกษาจะต้องเรียนวิชาเสริมพืน้ ฐานในหมวดวิชาภาษาอังกฤษดังนี้
สพ 4000 วิชาพืน้ ฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา
3 หน่วยกิต
ND 4000 Foundation for Graduate Studies
ภส. 4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
3 หน่วยกิต
LC 4001 Reading Skills Development in English for Graduate Studies
ภส. 4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
3 หน่วยกิต
LC 4002 Integrated English Language Skills Development
ภส. 4011 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
สญ 4001 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา สาขาการสือ่ สารและวัฒนธรรมญีป่ นุ่ 3 หน่วยกิต
JC 4001 English for Graduate studies in Japanese Communication and Culture
หมายเหตุ
1. เงือ่ นไขการเรียนวิชาเสริมพืน้ ฐานในหมวดวิชาภาษาอังกฤษให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ของสถาบันโดยหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
2. ในกรณีที่มีการปรับปรุงหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
การเรียนวิชาเสริมพื้นฐานภาษาอังกฤษที่กำหนดไว้ในหลักสูตรนี้ จะต้องเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตาม
หลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษาทีป่ รับปรุงใหม่ดว้ ย
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3. วิชา สญ 4001 เป็นวิชาเสริมพืน้ ฐานในหมวดวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา
ภาคพิเศษสำหรับเงื่อนไขการเรียนและการยกเว้นการเรียนวิชานี้ให้เป็นไปตามประกาศของคณะภาษา
และการสือ่ สาร
2) หมวดวิชาพืน้ ฐาน
สญ 5000 ภาษาญีป่ นุ่ สำหรับบัณฑิตศึกษา
3 หน่วยกิต
JC 5000 Japanese for Graduate Studies
3 หน่วยกิต
สญ 5001 การอ่านภาษาญีป่ นุ่ ในระดับบัณฑิตศึกษา
JC 5001 Japanese Reading for Graduate Studies
สญ 5002 ปรัชญาชีวติ และแนวคิดในสังคมญีป่ นุ่
3 หน่วยกิต
JC 5002 Japanese Philosophy and Ways of Life
หมายเหตุ วิชา สญ 5000 ภาษาญี่ปุ่นสำหรับบัณฑิตศึกษา นักศึกษาสามารถขอยกเว้นการ
ลงทะเบียนเรียนวิชานีไ้ ด้ทง้ั นีใ้ ห้เป็นไปตามประกาศของคณะภาษาและการสือ่ สาร หากนักศึกษาได้รบั
การยกเว้นการลงทะเบียนเรียน นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกให้ครบหน่วยกิตตามข้อกำหนด
ของหลักสูตร
3) หมวดวิชาหลัก
สญ 6000 ทฤษฎีการสือ่ สารระหว่างวัฒนธรรม
3 หน่วยกิต
JC 6000 Theoretical Approaches to Intercultural Communication
สญ 6001 วิวฒ
ั นาการทางสังคมและวัฒนธรรมญีป่ นุ่
3 หน่วยกิต
JC 6001 Evolution of Japanese Society and Culture
สญ 6002 ระเบียบวิธวี จิ ยั *
3 หน่วยกิต
JC 6002 Research Methodology
* วิชา สญ 6002 ระเบียบวิธวี จิ ยั นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนร่วมกับวิชา สส 6003 ระเบียบ
วิธวี จิ ยั การสือ่ สาร ในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสือ่ สารประยุกต์ได้
4)หมวดวิชาเอก (เฉพาะแผน ข) หมวดวิชาเอกมี 2 สาขาให้เลือก นักศึกษาสามารถเลือกเรียน
หมวดวิชาเอกสาขาใดสาขาหนึง่ ได้ แต่ตอ้ งลงทะเบียนเรียนทัง้ 3 วิชา (9 หน่วยกิต) ในสาขานัน้ ๆ โดยให้
ตรงกับหัวข้อวิชาการค้นคว้าอิสระ
4.1)สาขาการสือ่ สารญีป่ นุ่
สญ 7000 การสือ่ สารในบริบททางวัฒนธรรม
3 หน่วยกิต
JC 7000 Communication in Cultural Context
สญ 7001 การใช้ภาษาญีป่ นุ่ ในการเจรจาต่อรอง
3 หน่วยกิต
JC 7001 Japanese for Negotiation
สญ 7002 การสือ่ สารกับอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
3 หน่วยกิต
JC 7002 Communication and Cultural Identity
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4.2)สาขาวัฒนธรรมญีป่ นุ่
สญ 7003 วัฒนธรรมองค์การญีป่ นุ่
3 หน่วยกิต
JC 7003 Japanese Organizational Culture
สญ 7004 วัฒนธรรมเปรียบเทียบไทย-ญีป่ นุ่
3 หน่วยกิต
JC 7004 Comparative Studies of Thai and Japanese Culture
สญ 7005 ทักษะภาษาญีป่ นุ่ เชิงประยุกต์ในบริบททางวัฒนธรรม
3 หน่วยกิต
JC 7005 Applied Japanese Skills within Cultural Context
5)หมวดวิชาเลือก**
สญ 7006 ภาษาญีป่ นุ่ ระดับสูง
3 หน่วยกิต
JC 7006 Advanced Japanese
สญ 7007 สือ่ สารมวลชนในญีป่ นุ่
3 หน่วยกิต
JC 7007 Mass Media in Japan
สญ 7008 วัฒนธรรมกระแสนิยมญีป่ นุ่
3 หน่วยกิต
JC 7008 Japanese Popular Culture
สญ 7009 เศรษฐกิจ เทคโนโลยี กับการขยายตัวทางวัฒนธรรมของญีป่ นุ่
3 หน่วยกิต
JC 7009 Economy, Technology and the Expansion of Japanese Culture
สญ 7010 ภาษาญีป่ นุ่ ในบริบทธุรกิจ
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 การสอนภาษาไทยให้คนญีป่ นุ่
3 หน่วยกิต
JC 7013 Teaching Thai to Japanese people
สญ 7014 การสอนภาษาญีป่ นุ่
3 หน่วยกิต
JC 7014 Japanese Language Teaching
** ให้เลือกลงทะเบียนเรียน 2 วิชา (6 หน่วยกิต)นักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนวิชาในหมวด
วิชาเอกเป็นวิชาเลือกได้
6)หมวดวิชาค้นคว้าอิสระ (3 หน่วยกิต)
สญ 9000 วิชาค้นคว้าอิสระ
3 หน่วยกิต
JC 9000 Independent Study
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7)วิทยานิพนธ์ (12 หน่วยกิต)
สญ 9004 วิทยานิพนธ์
JC 9004 Thesis
8)สอบประมวลความรู้
สอบประมวลความรูโ้ ดยการสอบข้อเขียน สำหรับนักศึกษาทีเ่ ลือกเรียนแผน ข

12 หน่วยกิต

13.4 คำอธิบายรายวิชา
1) หมวดวิชาเสริมพืน้ ฐาน
สพ 4000 พืน้ ฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา
3 หน่วยกิต
ND 4000 Foundation for Graduate Studies
แนะนำการเมืองและการปกครองไทย เศรษฐกิจไทย ธุรกิจไทย สังคมไทย จริยธรรมของนักบริหาร
จริยธรรมทางวิชาการ การพัฒนาบุคลิกภาพ สุขภาพกาย สุขภาพจิต รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ภาษาไทยเพือ่ การสือ่ สาร การเขียนรายงานทางวิชาการ และเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนา
ภส. 4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
3 หน่วยกิต
LC 4001 Reading Skills Development in English for Graduate Studies
สร้างเสริมความรูพ้ น้ื ฐานด้านไวยากรณ์ทจ่ี ำเป็นสำหรับการพัฒนาทักษะการอ่าน เช่น การศึกษา
ประเภทของประโยค การหาแกนหลักและส่วนขยายของประโยคเพือ่ นำไปสูก่ ารเรียนรูแ้ ละพัฒนาทักษะ
การอ่านงานเขียนทางวิชาการ เช่น ตำรา บทความวิชาการโดยเน้นการพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อจับใจ
ความสำคัญ เพือ่ หาข้อสรุป การตีความประโยค การเดาความหมายของคำศัพท์จากบริบทการอ่านแบบข้าม
เพือ่ หาข้อมูลเฉพาะ การหาความสัมพันธ์ของประโยคและย่อหน้าในงานเขียนและการอ่านเชิงวิเคราะห์
ภส. 4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
3 หน่วยกิต
LC 4002 Integrated English Language Skills Development
เนือ้ หาและกิจกรรมเน้นการบูรณาการทักษะทัง้ 4 ทักษะ คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการ
เขียนเชิงวิชาการเบือ้ งต้น
ภส. 4011 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
3 หน่วยกิต
LC 4011 Remedial Reading Skills Development in English for Graduate Studies
ฝึกทักษะและกลยุทธ์การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการที่นักศึกษาได้ศึกษามาก่อนแล้วในวิชา
ภส. 4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา เพิ่มเติม ทั้งนี้นักศึกษาจะได้รับ
การฝึกฝนในลักษณะเฉพาะบุคคลมากขึน้
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ภส. 4012 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
3 หน่วยกิต
LC 4012 Remedial Integrated English Language Skills Development
ฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเพิ่มเติมและซ่อมเสริมทักษะดังกล่าวสำหรับ
นักศึกษาทีย่ งั บกพร่องในการเรียนวิชา ภส. 4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการเพือ่ ปรับปรุง
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สาร ด้วยการสอนและฝึกในลักษณะเฉพาะบุคคล
สญ 4001 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษาสาขาการสือ่ สารและวัฒนธรรมญีป่ นุ่
3 หน่วยกิต
LC 4012 Remedial Integrated English Language Skills Development
สร้างเสริมความรูค้ วามเข้าใจวิธกี ารและกลยุทธ์การเรียนรู้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การพัฒนาทักษะ
การอ่าน การเขียน การพูด และการฟังภาษาอังกฤษเชิงวิชาการในระดับบัณฑิตศึกษาด้านการสือ่ สารและ
วัฒนธรรมญีป่ นุ่
3) หมวดวิชาพืน้ ฐาน (9 หน่วยกิต)
สญ 5000 ภาษาญีป่ นุ่ สำหรับบัณฑิตศึกษา
3 หน่วยกิต
JC 5000 Japanese for Graduate Studies
เนือ้ หาและกิจกรรมเน้นการบูรณาการทักษะทัง้ 4 ทักษะ คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการ
เขียนเชิงวิชาการเบือ้ งต้น
สญ 5001 การอ่านภาษาญีป่ นุ่ ในระดับบัณฑิตศึกษา
3 หน่วยกิต
JC 5001 Japanese Reading for Graduate Studies
พัฒนาทักษะการอ่านบทความ เน้นการพัฒนาทักษะการอ่านเพือ่ จับใจความสำคัญเพือ่ หาข้อสรุป
การตีความประโยคในเนือ้ เรือ่ ง การเดาความหมายของคำศัพท์จากบริบท การอ่านแบบข้ามเพือ่ หาข้อมูล
เฉพาะ ความสามารถในการหาความสัมพันธ์ของประโยคและย่อหน้าในบทอ่านและการอ่านเชิงวิเคราะห์
สญ 5002 ปรัชญาชีวติ และแนวคิดในสังคมญีป่ นุ่
3 หน่วยกิต
JC 5002 Japanese Philosophy and Ways of Life
ศึกษาและวิเคราะห์ ภูมปิ ญ
ั ญา ค่านิยม รวมถึงการดำเนินชีวติ แบบญีป่ นุ่ ไม่วา่ จะเป็นแนวความคิด
ด้านสันติภาพ ด้านการอนุรกั ษ์ ด้านปรัชญา ด้านศิลปะ ทีส่ ง่ ผลต่อการดำเนินชีวติ ของคนญีป่ นุ่ และการ
พัฒนาของประเทศญีป่ นุ่ ในปัจจุบนั เพือ่ เป็นแบบอย่างในการนำมาประยุกต์ใช้ในสังคมยุคโลกาภิวตั น์
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3)หมวดวิชาหลัก (9 หน่วยกิต)
สญ 6000 ทฤษฎีการสือ่ สารระหว่างวัฒนธรรม
3 หน่วยกิต
JC 6000 Theoretical Approaches to Intercultural Communication
ศึกษาทฤษฎีการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมในบริบทต่างๆ และปรากฏการณ์ที่เกิดจากการ
สือ่ สาร ระหว่างวัฒนธรรมทีม่ ผี ลกระทบต่อสังคมและวัฒนธรรมญีป่ นุ่ รวมทัง้ งานวิจยั ในด้านการสือ่ สาร
ระหว่างวัฒนธรรมของญีป่ นุ่
สญ 6001 วิวฒ
ั นาการทางสังคมและวัฒนธรรมญีป่ นุ่
3 หน่วยกิต
JC 6001 Evolution of Japanese Society and Culture
ศึกษาวิวฒ
ั นาการทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศญีป่ นุ่ ในยุคต่างๆ คือ ยุคโบราณ (-1185)
ยุคกลาง (ค.ศ. 1185 - ค.ศ. 1868) และยุคใหม่ (ค.ศ.1868 - ปัจจุบนั ) เพือ่ ปูพน้ื ความรูท้ างประวัตศิ าสตร์
โดยสังเขป และเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญด้านต่างๆ ที่มีความเชื่อมโยงกับสังคม วัฒนธรรม
ของญีป่ นุ่ ตัง้ แต่ อดีต ถึงปัจจุบนั
สญ 6002 ระเบียบวิธวี จิ ยั
3 หน่วยกิต
JC 6002 Research Methodology
ศึกษาระเบียบวิธวี จิ ยั ด้านการสือ่ สารและวัฒนธรรมในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยมีเนือ้ หา
เกีย่ วกับชาติพนั ธุว์ รรณาด้านการสือ่ สาร (ethnography of communication) ทฤษฎีฐานราก (grounded
theory) การวิเคราะห์เรือ่ งราว (narrative inquiry) การใช้โปรแกรม SPSS ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงสถิติ
และศึกษาถึงเทคนิควิธีการหาหัวข้อวิจัย การตั้งคำถามวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การรวบรวมและ
วิเคราะห์ขอ้ มูลเพือ่ การทำวิจยั
4)หมวดวิชาเอก (9 หน่วยกิต) หมวดวิชาเอกมี 2 สาขา นักศึกษาแผน ข สามารถเลือกเรียนสาขาใดสาขาหนึง่
ทัง้ 3 วิชา (9 หน่วยกิต)โดยให้ตรงกับหัวข้อวิชาการค้นคว้าอิสระ
4.1)สาขาการสือ่ สารญีป่ นุ่
สญ 7000 การสือ่ สารในบริบททางวัฒนธรรม
3 หน่วยกิต
JC 7000 Communication in Cultural Context
ศึกษาทฤษฎีการสือ่ สารด้วยภาษาญีป่ นุ่ ในบริบททีแ่ ตกต่างด้านวัฒนธรรม โดยเน้นการศึกษาใน
หัวข้อเกีย่ วกับการใช้ภาษาและการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนภาษาญีป่ นุ่ ผ่านรูปแบบวัจนกรรม (speech act) ต่างๆ
และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการใช้ภาษาและการเรียนรูภ้ าษาญีป่ นุ่

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสือ่ สารและวัฒนธรรมญีป่ นุ่

395

สญ 7001 การใช้ภาษาญีป่ นุ่ ในการเจรจาต่อรอง
3 หน่วยกิต
JC 7001 Japanese for Negotiation
ศึกษาทฤษฎีและหลักการในการเจรจาต่อรองในบริบทของภาษาญีป่ นุ่ เพือ่ ทำความเข้าใจแนวคิด
ทีม่ บี ทบาทในการเจรจาต่อรองของคนญีป่ นุ่
สญ 7002 การสือ่ สารกับอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
3 หน่วยกิต
JC 7002 Communication and Cultural Identity
ศึกษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ซึง่ ประกอบด้วยอัตลักษณ์ทางเพศ, ภูมภิ าค, องค์การ, ชาติพนั ธุ์
และโลกไซเบอร์ของญีป่ นุ่ ในปัจจุบนั และวิเคราะห์เกีย่ วกับความสัมพันธ์ระหว่างการสือ่ สารกับอัตลักษณ์
ทางวัฒนธรรม และการพัฒนารูปแบบทางอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของสังคม
4.2) สาขาวัฒนธรรมญีป่ นุ่
3 หน่วยกิต
สญ 7003 วัฒนธรรมองค์การญีป่ นุ่
JC 7003 Japanese Organizational Culture
ศึกษาแนวคิดเกีย่ วกับองค์กร รูปแบบโครงสร้าง ลักษณะเฉพาะขององค์กรญีป่ นุ่ และเทคนิคการ
ดำเนินธุรกิจทีเ่ ป็นเอกลักษณ์ของญีป่ นุ่ ทัง้ ในแง่กระบวนการสือ่ สารภายใน และระหว่างองค์กร รวมถึง
แนวทางการบริหารจัดการแบบญีป่ นุ่
สญ 7004 วัฒนธรรมเปรียบเทียบไทย?ญีป่ นุ่
3 หน่วยกิต
JC 7004 Comparative Studies of Thai and Japanese Cultures
ศึกษาและวิเคราะห์วฒ
ั นธรรมไทยและวัฒนธรรมญีป่ นุ่ ในเชิงเปรียบเทียบ เพือ่ ให้เข้าใจถึงความ
เหมือนและความต่างในแง่มมุ ต่างๆ เช่น ค่านิยมหลัก ความเชือ่ ระเบียบแบบแผนของสังคมและอัตลักษณ์
ของแต่ละชาติพนั ธุ์ และเพือ่ ให้เข้าใจถึงกระบวนการการแพร่กระจายของวัฒนธรรมทีเ่ กิดขึน้ ได้
สญ 7005 ทักษะภาษาญีป่ นุ่ เชิงประยุกต์ในบริบททางวัฒนธรรม
3 หน่วยกิต
JC 7005 Applied Japanese Skills within Cultural Context
พัฒนาทักษะการทำความเข้าใจ การวิเคราะห์ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และการตัดสินใจ
โดยนำความรู้ด้านภาษา และวัฒนธรรมญี่ปุ่นมาประยุกต์ใช้ เน้นการอภิปรายและวิเคราะห์กรณีศึกษา
(case studies) ร่วมกันในชัน้ เรียน
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5)หมวดวิชาเลือก
สญ 7006 ภาษาญีป่ นุ่ ระดับสูง
3 หน่วยกิต
JC 7006 Advanced Japanese
ฝึกทักษะด้านการฟัง การพูด ในระดับสูงจากสื่อวิทยุและโทรทัศน์ และทักษะด้านการอ่าน
การเขียน ในระดับสูงจากหนังสือพิมพ์ นิตยสาร เพือ่ นำไปใช้ในการปฏิบตั งิ านได้จริง
สญ 7007 สือ่ สารมวลชนในญีป่ นุ่
3 หน่วยกิต
JC 7007 Mass Media in Japan
ศึกษาและวิเคราะห์รปู แบบของสือ่ สารมวลชนญีป่ นุ่ เช่น สือ่ หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ อินเตอร์เนต
และบทบาทของสือ่ สารมวลชนทีส่ ง่ อิทธิพลต่อสังคมญีป่ นุ่ นอกจากนีย้ งั ศึกษาถึงประเทศญีป่ นุ่ ในฐานะ
ทีเ่ ป็นตลาดสือ่ สารเคลือ่ นทีส่ ำคัญของโลกปัจจุบนั
สญ 7008 วัฒนธรรมกระแสนิยมญีป่ นุ่
3 หน่วยกิต
JC 7008 Japanese Popular Culture
ศึกษาและวิเคราะห์ลกั ษณะทางวัฒนธรรมกระแสนิยมของคนญีป่ นุ่ เช่น การแต่งกาย เพลง กีฬา
วรรณกรรม ทีม่ ผี ลต่อรูปแบบการดำเนินชีวติ การแสดงออกถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
สญ 7009 เศรษฐกิจ เทคโนโลยี กับการขยายตัวทางวัฒนธรรมของญีป่ นุ่
3 หน่วยกิต
JC 7009 Economy, Technology and the Expansion of Japanese Culture
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจ เทคโลยีกบั การขยายตัวทางวัฒนธรรมของ
ญี่ปุ่น ตลอดจนแนวทาง และยุทธศาสตร์ดา้ นความร่วมมือระหว่างประเทศของญีป่ นุ่ ทัง้ ทีม่ กี บั ประเทศไทย
ประเทศในกลุม่ อาเซียน และประเทศในกลุม่ ภูมภิ าคอืน่
สญ 7010 ภาษาญีป่ นุ่ ในบริบทธุรกิจ
3 หน่วยกิต
JC 7010 Japanese Language in Business Context
พัฒนาทักษะการฟัง การพูด การเขียนตอบจดหมายในบริบทธุรกิจ และศึกษาเกีย่ วกับขนบธรรมเนียม
ในทางธุรกิจของคนญีป่ นุ่ ด้วย
สญ 7011 หลักการแปล
3 หน่วยกิต
JC 7011 Principles of Translation
ศึกษาความรูพ้ น้ื ฐานทัว่ ไปเกีย่ วกับการแปล หลักการแปลอย่างมีขน้ั ตอนและระบบ เน้นการฝึก
ทักษะการแปลเอกสารในรูปแบบต่างๆจากภาษาญีป่ นุ่ เป็นภาษาไทยและภาษาไทยเป็นภาษาญีป่ นุ่ เพือ่ ให้
เห็นปัญหาของการแปลและเข้าใจการแปลทีถ่ กู ต้อง
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สญ 7012 หลักการล่าม
3 หน่วยกิต
JC 7012 Principles of Interpretation
ศึกษาความรูพ้ น้ื ฐานเกีย่ วกับการปฏิบตั งิ านล่ามทัง้ ล่ามพูดตาม และล่ามพูดพร้อม เรียนรูก้ ระบวน
การปฏิบตั กิ ารแปลแบบล่าม ปัญหาทีพ่ บและแนวทางแก้ไข ผลกระทบทางความเชือ่ และวัฒนธรรมทัง้
ทางวจนะและอวจนะ และฝึกฝนทักษะในด้านต่างๆ ทีจ่ ำเป็นในการแปลแบบล่าม
สญ 7013 การสอนภาษาไทยให้คนญีป่ นุ่
3 หน่วยกิต
JC 7013 Teaching Thai to Japanese People
ศึกษาการใช้สื่อต่างๆ เพื่อช่วยในการสอนภาษาไทยที่ใช้ในชีวิตประจำวันให้แก่คนญี่ปุ่น
และเทคนิคการสอนให้เข้าใจโดยง่ายโดยเนือ้ หาวิชาจะมุง่ เน้นการสอนทักษะในด้านการพูดและการฟัง
เป็นหลัก และมีฝกึ ทดลองให้สอนคนญีป่ นุ่ จริง
สญ 7014 การสอนภาษาญีป่ นุ่
3 หน่วยกิต
JC 7014 Japanese Language Teaching
ศึกษาและวิเคราะห์ตำราภาษาญี่ปุ่นขั้นต้นและขั้นกลาง ฝึกเทคนิคการสอนให้เข้าใจโดยง่าย
และฝึกการใช้สอ่ื ต่างๆ เพือ่ ช่วยในการสอน โดยเนือ้ หาวิชาจะมุง่ เน้นการสอนทักษะด้านการพูด การฟัง
เป็นหลัก และฝึกทดลองสอนจริง
6)หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ (3 หน่วยกิต)
สญ 9000 วิชาการค้นคว้าอิสระ
3 หน่วยกิต
JC 9000 Independent Study
รายงานการวิจยั หรือค้นคว้าในประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับญีป่ นุ่ ศึกษา ภายใต้การควบคุมของอาจารย์
ทีป่ รึกษาและมีขอบข่ายทีเ่ หมาะสม สามารถทำสำเร็จลุลว่ งได้ภายในหนึง่ ภาคการศึกษา
7)วิทยานิพนธ์ (12 หน่วยกิต)
สญ 9004 วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
JC 9004 Thesis
จะต้องวิจยั รายงานในหัวข้อเฉพาะภายใต้คำแนะนำของอาจารย์ทป่ี รึกษา พร้อมกับต้องเข้าสอบ
ป้องกันวิทยานิพนธ์ดว้ ย การวิจยั จะต้องครอบคลุม และเป็นทีย่ อมรับได้ในมาตรฐานการวิจยั
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หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพือ่ การพัฒนาอาชีพ
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554
1. ชือ่ หลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพือ่ การพัฒนาอาชีพ
Master of Arts Program in English for Professional Development
2. ชือ่ ปริญญา
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษเพือ่ การพัฒนาอาชีพ)
Master of Arts (English for Professional Development)
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเพือ่ การพัฒนาอาชีพ)
M.A. (English for Professional Development)
3. วิชาเอก
-ไม่ม-ี
4. จำนวนหน่วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสูตร
36 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ หลักสูตรปริญญาโท ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
5.2 ภาษาทีใ่ ช้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.3 การรับนักศึกษารับนักศึกษาไทยทีส่ ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าหรือสอบ
ผ่านการวัดระดับความรูภ้ าษาอังกฤษซึง่ จัดสอบโดยสถาบัน (หรือได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการปริญญาโท
ของหลักสูตรภาษาอังกฤษเพือ่ การพัฒนาอาชีพ)
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอืน่ เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันทีจ่ ดั การเรียนการสอนโดยตรง
5.5 การให้ปริญญาแก่ผสู้ ำเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมตั เิ ห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 เริม่ เปิดการสอนตัง้ แต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555
สภาวิชาการ เห็นชอบในการนำเสนอหลักสูตรต่อสภาสถาบัน ในการประชุม ครั้งที่ 9/2554
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เมือ่ วันที่ 26 กันยายน 2554
สภาสถาบัน อนุมตั หิ ลักสูตรในการประชุม ครัง้ ที่ 10/2554 เมือ่ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2554
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรทีม่ คี ณ
ุ ภาพและมาตรฐาน
ปีการศึกษา 2557
8. อาชีพทีส่ ามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
1. ครู อาจารย์
2. นักวิจยั นักวิชาการ
3. ล่าม, นักแปล
4. พนักงานและผูบ้ ริหารทีเ่ กีย่ วข้องกับการใช้ภาษาอังกฤษ
5. ข้าราชการ เจ้าหน้าทีร่ ฐั วิสาหกิจ
6. ผูป้ ระกอบอาชีพอิสระ
9. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
9.1 ปรัชญา ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่นิยมใช้ในการสื่อสารจนถูกขนานนามว่าเป็นภาษาสากล
หรือภาษาระหว่างประเทศ ทีใ่ ช้ตดิ ต่อสือ่ สารกับคนทัว่ โลก ภาษาอังกฤษได้เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการ
ดำรงชีวติ ของคนไทยทัง้ ในอดีตและปัจจุบนั คนไทยส่วนมากจึงนิยมเรียนภาษาอังกฤษเพราะมีความเชือ่
ว่าสามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการประกอบ อาชีพ ผู้ที่มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษา
อังกฤษได้เป็นอย่างดีและมีความเข้าใจวัฒนธรรมทีห่ ลากหลาย ย่อมจะได้รบั การยอมรับในสังคมและเป็นที่
ต้องการของตลาดแรงงานทุกสาขาอาชีพ
ในปัจจุบัน ประเทศไทยได้มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วในด้านต่างๆ อาทิเช่น เศรษฐกิจ สังคม
การศึกษา และสารสนเทศ ยังผลให้เกิดการติดต่อสือ่ สารในรูปแบบต่างๆ กับนานาประเทศ ทุกหน่วยงาน
ทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชนจึงมีความต้องการบุคลากรทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถทางด้านภาษาอังกฤษทัว่ ไปและ
ภาษาอังกฤษเฉพาะด้าน ไม่วา่ จะเป็นภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สารในชีวติ ประจำวัน ภาษาอังกฤษวิชาการ
ภาษาอังกฤษธุรกิจ หรือภาษาอังกฤษเพือ่ อาชีพอืน่ ๆ เพือ่ ใช้ในการปฏิบตั งิ าน และติดต่อสือ่ สารให้สำเร็จ
ลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังจะเห็นได้จากการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่เกิดขึ้นมากมาย
หลายรูปแบบ ตัง้ แต่การสอนภาษาอังกฤษในสถาบัน การศึกษาทุกระดับ การสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียน
สอนภาษาและโรงเรียนกวดวิชาต่างๆ การสอนภาษาอังกฤษผ่านสือ่ ต่างๆ อาทิ วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์
นิตยสาร วารสาร อินเตอร์เน็ต และสือ่ สารสนเทศ ตลอดจนการฝึกอบรมภาษาอังกฤษหลักสูตรพิเศษทีจ่ ดั
โดยสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน แต่ความจำเป็นและความต้องการด้าน
ภาษาอังกฤษในกลุม่ ผูป้ ระกอบวิชาชีพในหน่ายงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน ธนาคาร บริษทั
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ห้างร้าน ผูป้ ระกอบวิชาชีพอิสระ หรือแม้แต่ภกิ ษุสามเณร ยังมีอยูอ่ ย่างต่อเนือ่ ง และมีแนวโน้มทีจ่ ะเพิม่
มากขึน้ ตามความเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมทัง้ ในระดับชาติและระดับนานาชาติ
ในฐานะทีเ่ ป็นหนึง่ ในบรรดาสถาบันการศึกษาชัน้ นำของประเทศทีม่ บี ทบาทสำคัญในการสอน
การให้บริการวิชาการ และอบรมภาษาอังกฤษแก่นกั ศึกษาและบุคคลทัว่ ไปจากหลากหลายสาขาวิชาชีพ
คณะภาษาและการสือ่ สาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้เล็งเห็นความต้องการดังกล่าวทีป่ รากฏ
ชัดในสังคมวงกว้างและทุกระดับ จึงได้ดำเนินการจัดทำหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาภาษา
อังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่จะเสริมสร้างผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถทางด้าน
ภาษาอังกฤษ เพื่อตอบสนองความต้องการแต่ละบุคคล ความต้องการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
และกระแสการเปลีย่ นแปลงของประเทศและโลกทัง้ ในปัจจุบนั และอนาคต
9.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
9.2.1 ผลิตมหาบัณฑิตทีม่ คี วามเป็นเลิศทางวิชาการ มีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับภาษาอังกฤษ
ภาษาศาสตร์ประยุกต์ รวมทัง้ ภาษาอังกฤษเพือ่ งานอาชีพในด้านต่างๆ ในระดับทีส่ ามารถพัฒนา และนำ
ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
9.2.2ผลิตมหาบัณฑิตทีม่ ที กั ษะความสามารถทางภาษาอังกฤษทีส่ อดคล้องและเหมาะสม
กับความต้องการทางเศรษฐกิจ สังคม และสภาวะปัจจุบนั ของประเทศ
9.2.3 ผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ วิสัยทัศน์ และศักยภาพที่สามารถพัฒนาตนเองให้มี
ความรู้ ความเข้าใจในวัฒนธรรมและแนวคิดของเจ้าของภาษา ตลอดจนมีความเชีย่ วชาญในการใช้ภาษา
อังกฤษในวิชาชีพของตนได้ในระดับสูง
9.2.4 ผลิตมหาบัณฑิตทีม่ คี วามรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม สามารถจัดการกับปัญหา
ทางจริยธรรมทีซ่ บั ซ้อนในบริบทของวิชาการหรือวิชาชีพได้อย่างมัน่ คงและมีวจิ ารณญาณ มีความคิดริเริม่
ในการหาทางเลือกทีเ่ หมาะสม เพือ่ ปฏิบตั งิ านทีเ่ กีย่ วข้องกับการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเป็นประโยชน์ตอ่ ชุมชน
10. ระบบการจัดการศึกษา
เป็นการศึกษาระบบทวิภาค ปีการศึกษาหนึง่ ๆ ประกอบด้วย 2 ภาคการศึกษา โดยหนึง่ ภาคปกติมี
ระยะเวลาการศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 15 สัปดาห์ อาจเปิดการศึกษาภาคฤดูรอ้ นทีก่ ำหนดระยะเวลา และจำนวน
หน่วยกิตเทียบเคียงได้กบั ภาคการศึกษาภาคปกติ ทัง้ นีโ้ ดยความเห็นชอบของคณะกรรมการหลักสูตร
12. การดำเนินการหลักสูตร
12.1 วัน - เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน เริม่ จัดการเรียนการสอน ตัง้ แต่ภาค 1 ปีการศึกษา 2555
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือนสิงหาคมถึงเดือนธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม
ภาคฤดูรอ้ น
เดือนมิถนุ ายนถึงเดือนกรกฎาคม
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12.2 คุณสมบัตขิ องผูเ้ ข้าศึกษา
12.2.1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขา จากสถาบันการศึกษา
ของรัฐหรือเอกชนทั้งในและต่างประเทศที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับรอง
หรือมีวทิ ยฐานะทีส่ ภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์อนุมตั ใิ ห้เข้าเป็นนักศึกษาสำหรับประสบการณ์
ทำงานให้เป็นไปตามประกาศสถาบัน
12.2.2 ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสถาบัน โดยการสอบข้อเขียนและ/หรือสัมภาษณ์
13 โครงสร้างหลักสูตร
13.1 จำนวนหน่วยกิต จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต
13.2 โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชา
แผน ก2
แผน ข
6 หน่วยกิต
หมวดวิชาเสริมพืน้ ฐาน
6 หน่วยกิต
(ไม่นบั หน่วยกิต)
หมวดวิชาพืน้ ฐาน
9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
หมวดวิชาหลัก
9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
หมวดวิชาเอก
6 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
หมวดวิชาค้นคว้าอิสระ
3 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
สอบประมวลความรู้
โดยสอบข้อเขียน
รวม
36 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต
หมายเหตุ 1. นักศึกษาทุกคน (แผน ก2 และแผน ข) ต้องเรียนวิชาเสริมพืน้ ฐาน อพอ. 4000 ภาษา
อังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
2. นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือกในหลักสูตรอืน่ ของคณะภาษาและ
การสือ่ สารได้ ทัง้ นีเ้ นือ้ หาของรายวิชานัน้ ๆ ต้องมีความเกีย่ วข้องกับหลักสูตร
13.3 รายวิชา
1) หมวดวิชาเสริมพืน้ ฐาน (ไม่นบั หน่วยกิต)
สพ 4000 วิชาพืน้ ฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา
3 หน่วยกิต
ND 4000 Foundation for Graduate Studies
อพอ 4000 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
3 หน่วยกิต
EPD 4000 English for Graduate Studies
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2) หมวดวิชาพืน้ ฐาน 9 หน่วยกิต
อพอ 5000 ภาษาอังกฤษนานารูปแบบ
EPD 5000 World Englishes
อพอ 5001 การอ่านและการเขียนแบบบูรณาการ
EPD 5001 Integrated Reading and Writing
อพอ 5002 ทักษะการฟังและการสนทนาภาษาอังกฤษในทีท่ ำงาน
EPD 5002 Listening and Speaking in Workplaces
3) หมวดวิชาหลัก 9 หน่วยกิต
อพอ 6000 วิธวี จิ ยั ภาษาอังกฤษเพือ่ การพัฒนาอาชีพ
EPD 6000 Research Methods in English for Professional Development
อพอ 6001 ไวยากรณ์สำหรับการทำงาน
EPD 6001 Grammar for Professional Context
อพอ 6002 การเขียนเชิงอาชีพ
EPD 6002 Professional Writing
4) หมวดวิชาเอก 15 หน่วยกิต
อพอ 7000 ทฤษฎีและแนวปฏิบตั ใิ นการแปลภาษา
EPD 7000 Theories and Practice in Translation
อพอ 7001 ภาษาอังกฤษสำหรับสือ่ และเทคโนโลยี
EPD 7001 English for Media and Technology
อพอ 7002 ภาษาอังกฤษสำหรับการสือ่ สารธุรกิจ
EPD 7002 English for Business Communication
อพอ 7003 ภาษาอังกฤษเพือ่ การบริการประชาชนและสังคม
EPD 7003 English for Human and Social Services
อพอ 7004 ภาษาอังกฤษสำหรับอาชีพเชิงวิชาการ
EPD 7004 English for Academic Professions
5) วิชาค้นคว้าอิสระ 3 หน่วยกิต
อพอ 9000 วิชาค้นคว้าอิสระ
EPD 9000 Independent Study
6) วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
อพอ 9004 วิทยานิพนธ์
EPD 9004 Thesis

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
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13.4 คำอธิบายรายวิชา
1) หมวดวิชาเสริมพืน้ ฐาน (ไม่นบั หน่วยกิตรวม)
สพ 4000 พืน้ ฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา
3 หน่วยกิต
ND 4000 Foundation for Graduate Studies
แนะนำการเมืองและการปกครองไทย เศรษฐกิจไทย ธุรกิจไทย สังคมไทย จริยธรรมของนักบริหาร
จริยธรรมทางวิชาการ การพัฒนาบุคลิกภาพ สุขภาพกาย สุขภาพจิต รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ภาษาไทยเพือ่ การสือ่ สาร การเขียนรายงานทางวิชาการ และเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนา
อพอ 4000 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
3 หน่วยกิต
EPD 4000 English for Graduate Studies
ศึกษาโครงสร้างของภาษาอังกฤษ อาทิ ประเภทของประโยค แกนหลัก คำและส่วนขยายใน
ประโยค โดยเน้นที่การพัฒนาทักษะการอ่านเนื้อหาวิชาการ และเอกสารวิจัยที่ใช้ประกอบการศึกษา
ระดับบัณฑิตวิทยาลัย เช่นเดียวกับเน้นที่การยกระดับความสามารถในการสื่อสารด้านการออกเสียง
ภาษาอังกฤษ จากการศึกษากระบวนการออกเสียง การเน้นเสียงและแบบแผนการออกเสียงสูงต่ำ
นักศึกษาต้องฝึกฟังเสียงและออกเสียงภาษาอังกฤษในห้องปฏิบตั กิ ารทางภาษาด้วย
2) หมวดวิชาพืน้ ฐาน 9 หน่วยกิต
อพอ 5000 ภาษาอังกฤษนานารูปแบบ
3 หน่วยกิต
EPD 5000 World Englishes
ศึกษามิตทิ างด้านภาษาศาสตร์และสังคมวัฒนธรรมของการใช้ภาษาอังกฤษนานารูปแบบโดยเน้น
หัวข้อทีห่ ลากหลาย เช่น ความเป็นเจ้าของภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษในฐานะภาษากลาง ภาษาอังกฤษ
และบริบทอาชีพต่างๆ รวมถึงภาษาอังกฤษและการสร้างอัตลักษณ์
อพอ 5001 การอ่านและการเขียนแบบบูรณาการ
3 หน่วยกิต
EPD 5001 Integrated Reading and Writing
การพัฒนาการบูรณาการทักษะการอ่านและการเขียนทีเ่ ป็นประโยชน์สำหรับการเรียนในระดับ
บัณฑิตวิทยาลัย เนื้อหาวิชาประกอบด้วยการศึกษาสื่อการอ่านจริงที่หลากหลายเพื่อให้เข้าใจมุมมองที่
แตกต่างกัน ระบุความคิดหลัก และตีความจากนัยระหว่างประโยค เน้นการใช้ทกั ษะย่อยต่างๆ ของการอ่าน
ได้แก่ การร่างเค้าโครง การสรุปความ การวางโครงร่าง และการถ่ายข้อความ โดยบูรณาการทักษะการอ่าน
กับการสร้างและวิเคราะห์งานเขียนประเภทต่างๆ รวมถึงส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ทักษะการคิดเชิงวิจารณ์
ได้แก่ การสังเคราะห์ขอ้ มูล การวิเคราะห์ปญ
ั หา และการโต้ตอบโดยอยูบ่ นพืน้ ฐานของการประเมิน
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อพอ 5002 ทักษะการฟังและการสนทนาภาษาอังกฤษในทีท่ ำงาน
3 หน่วยกิต
EPD 5002 Listening and Speaking in Workplaces
การศึกษาทักษะการฟังและการสนทนาภาษาอังกฤษกับวิชาชีพในเชิงปฏิบตั ิ วิชานีจ้ ะใช้กรณี
ศึกษาเกีย่ วกับการสือ่ สารทางวัจนภาษาระหว่างผูป้ ระกอบวิชาชีพกับลูกค้าในบริบทหลากหลายเป็นพืน้ ฐาน
ในการวิเคราะห์และสำรวจความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการสือ่ สารกับบริบท และจะเน้นความเข้าใจ
วิธีการจัดการและพัฒนาการติดต่อสื่อสารทางวัจนภาษาภายในองค์การหรือสถานที่ทำงานให้บรรลุผล
ตามทีต่ ง้ั ไว้
3) หมวดวิชาหลัก 9 หน่วยกิต
อพอ 6000 วิธวี จิ ยั ภาษาอังกฤษเพือ่ การพัฒนาอาชีพ
3 หน่วยกิต
EPD 6000 Research Methods in English for Professional Development
ศึกษาความรูเ้ บือ้ งต้นของกระบวนการวิจยั เชิงปริมาณและคุณภาพ โดยเน้นหัวข้อทีห่ ลากหลาย เช่น
การตั้งคำถามวิจัย การเขียนบททบทวนวรรณกรรม เกณฑ์เรื่องความน่าเชื่อถือและความเที่ยงตรง
รวมทัง้ วิธวี จิ ยั แบบผสมผสาน
อพอ 6001 ไวยากรณ์สำหรับการทำงาน
3 หน่วยกิต
EPD 6001 Grammar for Professional Context
การศึกษาไวยากรณ์ระดับสูง เช่น กลุม่ คำ หน่วยคำทีท่ ำหน้าทีต่ า่ งๆ ในประโยค ประเภทของประโยค
และส่วนต่างๆ ของประโยค ซึง่ ทัง้ หมดทีก่ ล่าวมานีจ้ ะเป็นการศึกษาประโยคทีใ่ ช้ในบริบทต่างๆ รายวิชา
นีเ้ น้นให้ผเู้ รียนใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษสำหรับหลากหลายสาขาอาชีพได้อย่างถูกต้อง
อพอ 6002 การเขียนเชิงอาชีพ
3 หน่วยกิต
EPD 6002 Professional Writing
การศึกษาหลักการเขียนในบริบทอาชีพต่างๆ ทีจ่ ำเป็นสำหรับการเรียนในหลักสูตรและการทำงาน
ในอนาคต เน้นการปรับทักษะการเขียนให้เข้ากับความหลากหลายของผูท้ เ่ี กีย่ วข้องและเนือ้ งานในสาขา
อาชีพด้านต่างๆ อาทิเช่น การเขียนประวัตยิ อ่ ข้อเสนอโครงการ รายงานเฉพาะเรือ่ งในเชิงเทคนิคและเชิง
ธุรกิจ การเขียนเพือ่ เผยแพร่บนเว็บไซต์ และการเขียนเป็นกลุม่ ทีม่ ผี รู้ ว่ มเขียนหลายคน รวมถึงการวิเคราะห์
โครงสร้างของเนือ้ หาทีเ่ กีย่ วกับอาชีพต่างๆโดยการให้คำปรึกษาและหารือสำหรับการตรวจแก้การใช้ภาษา
หรือไวยากรณ์ถอื เป็นองค์ประกอบสำคัญของวิชานี้
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4) หมวดวิชาเอก 15 หน่วยกิต
อพอ 7000 ทฤษฎีและแนวปฏิบตั ใิ นการแปลภาษา
3 หน่วยกิต
EPD 7000 Theories and Practice in Translation
ศึกษาทฤษฎีและแนวปฏิบตั ใิ นการแปลภาษา เนือ้ หาวิชามุง่ อภิปรายทฤษฎีทางภาษาและอรรถศาสตร์
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการแปล โดยทำการศึกษารูปแบบและกรณีศกึ ษาการแปล รวมทัง้ การนำทฤษฎีเหล่านีม้ า
ประยุกต์และฝึกปฏิบัติจากเอกสารในหลากหลายสาขาอาชีพ มีการเน้นย้ำจรรยาบรรณและแนวปฏิบัติ
ทีพ่ งึ ประสงค์ของสาขาอาชีพการแปลภาษา
อพอ 7001 ภาษาอังกฤษสำหรับสือ่ และเทคโนโลยี
3 หน่วยกิต
EPD 7001 English for Media and Technology
การศึกษาควบคูก่ นั ระหว่างภาษาอังกฤษทีใ่ ช้ในการสือ่ สารดัง้ เดิมและภาษาอังกฤษทีใ่ ช้ในระบบ
เทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่ เน้นย้ำทักษะในการวิเคราะห์และพัฒนาในเชิงทฤษฎีและการนำภาษา
อังกฤษไปใช้กบั สือ่ หลากหลาย ผูเ้ รียนจะได้เรียนรูภ้ าษาอังกฤษผ่านทางสือ่ และพัฒนาประสิทธิภาพการ
ใช้ภาษา อังกฤษในการสือ่ สารผ่านสือ่ ทีห่ ลากหลาย
อพอ 7002 ภาษาอังกฤษสำหรับการสือ่ สารธุรกิจ
3 หน่วยกิต
EPD 7002 English for Business Communication
ศึกษาการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจระหว่างประเทศและรูปแบบทีห่ ลากหลายของการสือ่ สาร
เชิงธุรกิจและอาชีพ โดยมุง่ เน้นการพัฒนาความชำนาญทางภาษาของผูเ้ รียน โดยสัมผัสและเรียนรูบ้ ริบท
การสื่อสารในอาชีพต่างๆ ทั้งในแบบท้องถิ่นและสากล การฝึกฝนในเชิงปฏิบัติในการสื่อสารระหว่าง
วัฒนธรรม ผูเ้ รียนจะได้พฒ
ั นาทักษะภาษาอังกฤษด้านต่างๆ ในบริบทธุรกิจและอาชีพเฉพาะผ่านกรณีศกึ ษา
ในหัวข้อทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ พัฒนาทักษะระหว่างบุคคลในบริบทอาชีพทีห่ ลากหลาย
อพอ 7003 ภาษาอังกฤษเพือ่ การบริการประชาชนและสังคม
3 หน่วยกิต
EPD 7003 English for Human and Social Services
ศึกษาวัจนกรรมหลากประเภททีใ่ ช้ในอาชีพทางสายสังคมศาสตร์ อาทิ งานราชการ การปกครอง
ยุตธิ รรม บริการและจัดเลีย้ ง เดินทางและท่องเทีย่ ว กีฬา สันทนาการ และนันทนาการ โดยมีการเน้นให้
นักศึกษาวิเคราะห์ภาษาทีใ่ ช้ในบริบทจากเนือ้ หาจริง เพือ่ ทีจ่ ะเข้าใจกลวิธที ผ่ี พู้ ดู และผูเ้ ขียนเลือกใช้ภาษา
ให้สอ่ื ความหมายดังประสงค์ เพือ่ ทีจ่ ะตีความหมายของถ้อยคำได้ถกู ต้องและเพือ่ นำปฏิบตั กิ ารทางภาษา
ในการสือ่ สารเช่นนัน้ มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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อพอ 7004 ภาษาอังกฤษสำหรับอาชีพเชิงวิชาการ
3 หน่วยกิต
EPD 7004 English for Academic Professions
วิชานี้ศึกษาการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับอาชีพเชิงวิชาการ เน้นการพัฒนาทักษะการเขียนตั้งแต่
รูปแบบที่หลากหลายของประโยคไปจนถึงเทคนิคต่างๆ ที่ใช้ปรับแก้งานเขียนเชิงวิชาการ นอก จากนี้
ยังเน้นศึกษากลวิธกี ารอ่านรูปแบบต่างๆ และการใช้คำพูดอธิบายภาษาเพือ่ รับมือกับคำศัพท์เชิงวิชาการ
รูปประโยคทีซ่ บั ซ้อน และข้อเขียนทีเ่ ต็มไปด้วยเนือ้ หามากมาย และบทความต่างๆ ในสายวิชาการ
5) วิชาการค้นคว้าอิสระ 3 หน่วยกิต
อพอ 9000 การค้นคว้าอิสระ
3 หน่วยกิต
EPD 9000 Independent Study
รายงานการวิจัย หรือค้นคว้า ในประเด็นภายใต้คำแนะนำควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษา และมี
ขอบข่ายทีเ่ หมาะสมสามารถทำสำเร็จลุลว่ งในหนึง่ ภาคการศึกษา
6) วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
อพอ 9004 วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
EPD 9004 Thesis
รายงานการวิจยั หรือค้นคว้าด้วยตนเองในหัวข้อเรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่ ภายใต้การให้คำปรึกษาของ
อาจารย์ รวมทัง้ การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ขอบข่ายของการศึกษาวิจยั จะต้องกว้างขวางสมบูรณ์และได้
มาตรฐานตามระเบียบวิธวี จิ ยั
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)
1. ชือ่ หลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
Master of Science Program in Human Resource and Organization Development
2. ชือ่ ปริญญา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ)
วท.ม. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ)
Master of Science (Human Resource and Organization Development)
M.S. (Human Resource and Organization Development)
3. หน่วยงานรับผิดชอบ
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
4. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
4.1 ปรัชญาของหลักสูตร
หลักสูตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ มุง่ ผลิตบุคลากรให้เป็นมหาบัณฑิตด้าน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การในประเทศไทย เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียน
ทีอ่ ยูใ่ นวัยทำงาน ซึง่ ปฏิบตั งิ านอยูใ่ นหน่วยงานต่างๆ ทัง้ องค์การภาครัฐ ธุรกิจ องค์การสาธารณประโยชน์
องค์การชุมชนและองค์การที่ปรึกษา มีความสามารถที่จะพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีวิธีคิดที่เท่าทัน
กับกระแสโลก และมีทักษะความสามารถที่ดีในกระบวนการร่วมคิดร่วมเรียนรู้ พัฒนาแนวความคิด
เทคนิคปฏิบตั เิ พือ่ พัฒนาบุคคล หน่วยงาน และองค์การทีป่ ฏิบตั งิ านให้เจริญเติบโตอย่างยัง่ ยืน
4.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
หลักสูตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การนี้ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ผเู้ รียนได้สร้างเสริม
ความรูแ้ ละประสบการณ์ในเรือ่ งดังต่อไปนี้
1. การพัฒนาความรู้ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การที่มีความเป็นสากล
โดยเฉพาะในเรือ่ งกระบวนการเปลีย่ นแปลงและการปรับสูก่ ารเป็นองค์การเชิงกลยุทธ์
2. ความเข้าใจและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นกลยุทธ์สร้างความสำเร็จ
3. การเรียนรูแ้ นวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนา
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องค์การ และการวิจยั ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเน้นภาวะแห่งดุลยภาพระหว่างหลักการ ทฤษฎี
และการนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง
หลักสูตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ มีความเป็นสหวิทยาการและเน้นการ
บูรณาการศาสตร์ทางด้านจิตวิทยา การศึกษา การจัดการ และสังคมศาสตร์ ซึ่งจะสามารถรองรับ
ความต้องการของผู้เรียนทั้งที่เป็นผู้บริหาร นักวิชาการ นักวิจัย ผู้ประกอบวิชาชีพและนักปฏิบัติ
โดยผู้เรียนสามารถเลือกเรียนแผนการเรียนที่ต่างกัน ภายใต้การดูแลแนะนำโดยอาจารย์ที่ปรึกษา
รวมเป็นวิชาที่จะต้องลงทะเบียนเรียนทั้งหมด 39 หน่วยกิต ประกอบด้วยวิชาต่างๆ ในหมวดวิชาหลัก
หมวดวิชาเอก หมวดวิชาเอกเลือก การฝึกงาน และการศึกษาอิสระ
5. คุณสมบัตขิ องผูเ้ ข้าศึกษา
5.1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาใดสาขาหนึง่ จากสถาบันการศึกษาของรัฐบาลหรือเอกชน
ทัง้ ในและต่างประเทศซึง่ ก.พ. หรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองวิทยฐานะ
5.2 ประสบการณ์ทำงานให้เป็นไปตามประกาศของสถาบัน
6. หลักสูตร
6.1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต
6.2 โครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วย 2 แผน คือ
6.2.1 แผน ก2 (ทำวิทยานิพนธ์)
6.2.2 แผน ข (ไม่ทำวิทยานิพนธ์)
5.2.1 แผน ก2 (ทำวิทยานิพนธ์)
ก.
หมวดวิชาเสริมพืน้ ฐาน (ไม่นบั หน่วยกิต)
ข.
วิชาหลัก
ค.
วิชาเอก
ง.
วิชาเลือก
จ.
วิทยานิพนธ์
ฉ.
สอบประมวลความรูโ้ ดยข้อเขียน
ช.
สอบวิทยานิพนธ์
รวม

15 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
39 หน่วยกิต
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5.2.2 แผน ข (ไม่ทำวิทยานิพนธ์)
หมวดวิชาเสริมพืน้ ฐาน(ไม่นบั หน่วยกิต)
15 หน่วยกิต
วิชาหลัก
12 หน่วยกิต
วิชาเอก
12 หน่วยกิต
วิชาลือก
9 หน่วยกิต
วิชาสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
วิชาการค้นคว้าอิสระ
สอบประมวลความรูโ้ ดยข้อเขียน
สอบปากเปล่า
รวม
39 หน่วยกิต

แผนการศึกษาได้ผสมผสานวิชาด้านการพัฒนทรัพยากรมนุษย์และองค์การ นักศึกษา
สามารถเลือกศึกษาแผนการศึกษาแผนใดแผนหนึง่ ดังนี้
แผน ก2 นักศึกษาสามารถเลือกที่จะเขียนวิทยานิพนธ์ ในหัวข้อที่เกี่ยวกับการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
แผน ข นักศึกษาสามารถเลือกวิชาเลือกตามความสนใจได้อย่างน้อย 3 วิชา (9 หน่วยกิต)
นักศึกษาในแผนนีต้ อ้ งศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระ ซึง่ อาจเป็นการทำข้อเสนอในการแก้ปญ
ั หาขององค์การ
ทีท่ ำการศึกษา หรือศึกษาประเด็นหัวข้อทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
6.3 รายวิชา
ก. หมวดวิชาเสริมพืน้ ฐาน (ไม่นบั หน่วยกิต)
สพ.4000
พืน้ ฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา
ND.4000
Foundation for Graduate Studies
พอ.4000
สถิตเิ บือ้ งต้นสำหรับงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
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. หมวดวิชาหลัก 4 วิชา (12 หน่วยกิต)
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
ระเบียบวิธวี จิ ยั สำหรับงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
HR.6004
Research Methodology
หมายเหตุ : การยกเว้นการเรียนวิชาในหมวดวิชาเสริมพืน้ ฐานให้เป็นไปตามประกาศฯ ของสถาบัน
ยกเว้นการเรียนวิชา พอ.4000 ให้เป็นไปตามประกาศฯ คณะ
ค. วิชาเอก ประกอบด้วย 3 สาขา ดังนี้
(1) สาขาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ ประกอบด้วยวิชาบังคับ 4 วิชา (12 หน่วยกิต)
พอ.7011
กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์
HR.7011
Strategic Human Resource
พอ.7012
การจัดการเรียนรูแ้ ละพัฒนาในสถานทีท่ ำงาน
HR.7012
Workplace Learning and Development
พอ.7013
การบริหารโครงการด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
HR.7013
Human Resource Project Management
พอ.7014
ระบบการบริหารผลการปฏิบตั งิ าน
HR.7014
Performance Management System
(2) วิชาเอกสาขาการพัฒนาองค์การ ประกอบด้วยวิชาบังคับ 4 วิชา (12 หน่วยกิต)
พอ.7021
ทฤษฎีและการพัฒนาองค์การ
HR.7021
Organization Development
พอ.7022
แนวทางและวิธปี ฏิบตั ใิ นงานพัฒนาองค์การ
HR.7022
Organization Development Interventions
พอ.7023
ระบบการบริหารผลการปฏิบตั งิ านเชิงกลยุทธ์
HR.7023
Strategic Performance Management System
พอ.7024
ภาวะผูน้ ำในการพัฒนาองค์การ
HR.7024
Leadership in Organization Development
(3) วิชาเอกไม่ระบุสาขา นักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาบังคับของวิชาเอกต่างๆ จนครบ
12 หน่วยกิต
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ง. หมวดวิชาเลือก (9 หน่วยกิต)
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาในหมวดวิชาเลือกในกลุม่ ต่าง ๆ หรือในหมวดวิชาเอก
เป็นวิชาเลือกได้ นอกจากนีน้ กั ศึกษายังสามารถเลือกเรียนวิชาอืน่ ๆทีเ่ ปิดสอนในสถาบันเป็นวิชาเลือกเสรี
ได้อกี ไม่เกิน 3 หน่วยกิต
หมายเหตุ คำแนะนำในการเลือกเรียนวิชาเลือกของนักศึกษาทีร่ ะบุวชิ าเอก
- นักศึกษาสาขาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ ควรจะเลือกเรียนวิชาเลือกในกลุ่มวิชา
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD) หรือวิชาในกลุม่ วิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (HRM)
- นักศึกษาสาขาการพัฒนาองค์การควรจะเลือกเรียนวิชาเลือกในกลุม่ วิชาการพัฒนาองค์การ(OD)
รายชือ่ วิชาเลือกมี ดังนี้
(1) วิชาเลือกในกลุม่ วิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD)
พอ.7111
การบริหารสายอาชีพและผูม้ คี วามสามารถสูง
HR.7111
Career and Talent Management
พอ.7112
การเอือ้ อำนวย การแนะนำและการให้คำปรึกษา
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
ระเบียบวิธวี จิ ยั ขัน้ สูง
HR.7117
Advanced Research Methodogy
พอ.8002
การฝึกปฏิบตั งิ าน
HR.8002
Internship
พอ.8003
การศึกษาอิสระ
HR.8003
Special Topics
(2) วิชาเลือกในกลุม่ วิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (HRM)
พอ.7121
การบริหารค่าตอบแทน
HR.7121
Compensation Management
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พอ.7122
การวางแผนทรัพยากรมนุษย์และการจัดวางตำแหน่ง
HR.7122
Human Resource Planning and Staffing
พอ.7123
การจัดการคุณภาพชีวติ การทำงานในองค์การ
HR.7123
Managing Quality of Work Life
พอ.7124
แรงงานสัมพันธ์
HR.7124
Industrial Relations
พอ.7125
การพัฒนาภาวะผูน้ ำ
HR.7125
Leadership Development
พอ.7126
ระบบสารสนเทศในงานทรัพยากรมนุษย์
HR.7126
Human Resource Information System
พอ.7127
การศึกษามุมมองเปรียบเทียบนานาชาติ
HR.7127
International Comparative Study
พอ.8002
การฝึกปฏิบตั งิ าน
HR.8002
Internship
พอ.8003
การศึกษาอิสระ
HR.8003
Special Topics
(3) วิชาเลือกในกลุม่ วิชาการพัฒนาองค์การ (OD)
พอ.7231
การสือ่ สารเชิงกลยุทธ์
HR.7231
Communication in Organization Development
พอ.7232
พลวัตทางวัฒนธรรมและความหลากหลายในองค์การ
HR.7232
Cultural Dynamic and Diversity in Organizations
พอ.7233
พลวัตกลุม่ ในองค์การ
HR.7233
Group Dynamics in Organizations
พอ.7234
การบริหารองค์การแบบเครือข่าย
HR.7234
Network Organizational Management
พอ.7235
การบริหารคุณภาพ
HR.7235
Quality Management
พอ.7236
องค์การแห่งการเรียนรูแ้ ละการจัดการความรู้
HR.7236
Learning Organization and Knowledge Management
พอ.7237
การให้คำปรึกษาอย่างมืออาชีพ
HR.7237
Professional Consultancy

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

413

พอ.8002
การฝึกปฏิบตั งิ าน
HR.8002
Internship
พอ.8003
การศึกษาอิสระ
HR.8003
Special Topics
จ. หมวดวิชาสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร (3 หน่วยกิต)
พอ.8001
การสัมมนาประเด็นปัญหาปัจจุบนั ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
HR.8001
Seminars on Current Issues in Human Resource and Organization Development
พอ.8002
การฝึกปฏิบตั งิ าน
HR.8002
Internship
พอ.8003
การศึกษาอิสระ
HR.8003
Special Topics
ฉ. หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ (3 หน่วยกิต)
พอ.9000
การค้นคว้าอิสระ
HR.9000
Independent Study
ช. หมวดวิทยานิพนธ์ (12 หน่วยกิต)
พอ.9004
วิทยานิพนธ์
HR.9004
Thesis
ฌ. การสอบประมวลความรู้
นักศึกษาจะต้องสอบประมวลความรู้โดยข้อเขียนหลังจากศึกษารายวิชาครบถ้วน
และได้คะแนนเฉลีย่ สะสมไม่ตำ่ กว่า 3.00
ญ. การสอบปากเปล่า
นักศึกษาสามารถสอบปากเปล่าได้หลังจากผ่านการสอบประมวลความรู้
หมายเหตุ 1.นักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาเลือกเสรีจากจากหลักสูตรอืน่ ในสถาบันได้ ไม่เกิน 3 หน่วยกิต
2. นักศึกษาสามารถย้ายข้ามสาขาได้ เมือ่ ได้เรียนมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต ตามข้อบังคับข้อ 48
7. คำอธิบายรายวิชา
สพ.4000 พืน้ ฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา
3 หน่วยกิต
ND.4000 Foundation for Graduate Studies
แนะนำการเมืองการปกครองไทย เศรษฐกิจไทย ธุรกิจไทย สังคมไทย จริยธรรมของนักบริหาร
จริยธรรมทางวิชาการ การพัฒนาบุคลิกภาพ สุขภาพกาย สุขภาพจิต รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ภาษาไทยเพือ่ การสือ่ สาร การเขียนรายงานทางวิชาการ และเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนา
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ภส. 4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
3 หน่วยกิต
LC 4001 Reading Skills Development in English for Graduate Studies
สร้างเสริมความรูพ้ น้ื ฐานด้านไวยากรณ์ทจ่ี ำเป็นสำหรับการพัฒนาทักษะการอ่าน เช่น การศึกษา
ประเภทของประโยค การหาแกนหลักและส่วนขยายของประโยค เพื่อนำไปสู่การเรียนรู้และพัฒนา
ทักษะการอ่านงานเขียนทางวิชาการ เช่น ตำรา บทความวิชาการ โดยเน้นการพัฒนาทักษะการอ่าน
เพื่อจับใจความสำคัญ เพื่อหาข้อสรุป การตีความประโยค การเดาความหมายของคำศัพท์จากบริบท
การอ่านแบบข้ามเพื่อหาข้อมูลเฉพาะ การหาความสัมพันธ์ของประโยค และย่อหน้าในงานเขียน
และการอ่านเชิงวิเคราะห์
ภส. 4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
3 หน่วยกิต
LC 4002 Integrated English Language Skills Development
เนื้อหาและกิจกรรมเน้นการบูรณาการทักษะทั้ง 4 ทักษะ คือ การฟัง การพูด การอ่าน
และการเขียนเชิงวิชาการเบือ้ งต้น
ภส. 4011 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
3 หน่วยกิต
LC 4011 Remedial Reading Skills Development in English for Graduate Studies
ฝึกทักษะและกลยุทธการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการที่นักศึกษาได้ศึกษามาก่อนแล้วในวิชา
ภส. 4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา เพิ่มเติม ทั้งนี้นักศึกษาจะได้รับ
การฝึกฝนในลักษณะเฉพาะบุคคลมากขึน้
ภส. 4012 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
3 หน่วยกิต
LC 4012 Remedial Integrated English Language Skills Development
ฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเพิ่มเติมและซ่อมเสริมทักษะดังกล่าวสำหรับ
นักศึกษาที่ยังบกพร่องในการเรียนวิชา ภส. 4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ เพื่อ
ปรับปรุงความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สาร ด้วยการสอนและฝึกในลักษณะเฉพาะบุคคล
พอ.4000 สถิตเิ บือ้ งต้นสำหรับงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
3 หน่วยกิต
HR.4000 Statistics for Human Resource and Organization Development
ศึกษาแนวคิดเบือ้ งต้นเกีย่ วกับวิชาสถิตเิ พือ่ การวิจยั เช่น การวิเคราะห์คา่ เฉลีย่ การหาค่าสหสัมพันธ์
ประเภทต่างๆ การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์เชิงถดถอย
และสหสัมพันธ์พหุเบือ้ งต้น การทดสอบความแตกต่างระหว่างตัวแปร โดยเน้นให้นกั ศึกษามีความสามารถ
ในการใช้คอมพิวเตอร์สำเร็จรูปวิเคราะห์และแปลผลจากคอมพิวเตอร์
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พอ.6001 พฤติกรรมองค์การและการเรียนรู้
3 หน่วยกิต
HR.6001 Organizational Behavior and Learning
ศึกษาองค์ความรูด้ า้ นจิตวิทยา การศึกษา พฤติกรรมทางสังคมและ จริยธรรม โดยมีสงั คมวิทยา
และปรัชญาเป็นส่วนเสริม เพือ่ ทำความเข้าใจกระบวนการเรียนรูข้ องมนุษย์และกระบวนการส่งเสริมพฤติกรรม
การเรี ย นรู ้ ข องมนุ ษ ย์ อ ย่ า งต่ อ เนื ่ อ งในทุ ก ระดั บ วั ย รวมถึ ง ปั จ จั ย เงื ่ อ นไขที ่ ส ่ ง ผลต่ อ พั ฒ นาการ
และการเสริมสร้างความสามารถ ทัศนคติและการแสดงออกที่พึงประสงค์ของบุคคลที่สมวุฒิภาวะ
และฐานะการเป็นสมาชิกทีส่ ร้างสรรค์คณ
ุ ค่า ต่อองค์การและสังคม
พอ. 6002 ทฤษฎีองค์การและการจัดองค์การ
3 หน่วยกิต
HR. 6002 Organization Theory and Management
ศึกษาองค์ความรู้ และวิวัฒนาการทางความคิดของทฤษฎีและการจัดการองค์การยุคต่างๆ
นับตัง้ แต่ยคุ การปฏิวตั อิ ตุ สาหกรรมครัง้ แรกทีก่ อ่ ให้เกิดการบริหารจัดการแนวคลาสสิค แล้วพัฒนาการ
สู่การบริหารจัดการองค์การอีกหลายแนวคิด เช่น แนวคิดมนุษย์สัมพันธ์ แนวคิดนิเวศน์วิทยาองค์การ
การจัดการวัฒนธรรมองค์การ การจัดรูปโครงสร้างองค์การ แนวคิดสังคม-เทคโนโลยี แนวคิดการเรียนรู้
ขององค์การ แนวคิดองค์การสมรรถนะสูง แนวคิดการจัดการการเปลี่ยนแปลง แนวคิดองค์การกับ
ความรับผิดชอบต่อสังคม แนวคิดองค์การที่ม ีส ุขภาวะดี บทบาทขององค์การบรรษัทข้ามชาติ
กับประเทศโลกทีส่ าม เป็นต้น รวมทัง้ ศึกษาแนวโน้มพัฒนาการของทฤษฎีและการจัดการองค์การในอนาคต
พอ.6003 จริยธรรมองค์การ
3 หน่วยกิต
HR.6003 Organization Ethics
วิชานีเ้ สนอเนือ้ หาเกีย่ วกับจริยธรรมและผลกระทบของจริยธรรมต่องานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และงานพัฒนาองค์การ ความรู้ที่นำเสนอจะประกอบด้วยทฤษฎีและกรณีศึกษาที่นำเสนอเพื่อกระตุ้น
ให้เกิดการแสดงความคิดเห็นในห้องเรียนซึ่งจะช่วยให้นักศึกษามีความคุ้นเคยกับปัญหาทางจริยธรรม
ทีอ่ าจพบในการทำงาน ทำให้มกี ารเตรียมพร้อมทีจ่ ะตัดสินใจแก้ไขปัญหาทางจริยธรรมในอนาคต
พอ.6004 ระเบียบวิธวี จิ ยั สำหรับงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
3 หน่วยกิต
HR.6004 Research Methodology
เมือ่ ผ่านกระบวนการเรียนการสอนของวิชานีแ้ ล้ว นักศึกษาควรมีความรูแ้ ละความเข้าใจระดับพืน้ ฐาน
เกีย่ วกับแนวความคิด หลักการ ระเบียบวิธวี จิ ยั กระบวนการ และการออกแบบการวิจยั ในสาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ โดยมีเนือ้ หาครอบคลุมหัวข้อทีห่ ลากหลาย เช่น การเลือกหัวข้อในการวิจยั
กำหนดวัตถุประสงค์การวิจยั เลือกกลุม่ ตัวอย่างทีเ่ หมาะสม การเก็บข้อมูล เทคนิคการวิเคราะห์ทเ่ี หมาะสม
ตามหลักเหตุผลของการวิจยั และการรายงานผลการวิจยั นักศึกษาสามารถ ประเมินและวิจารณ์งานวิจยั

416

หลักสูตรสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

และสามารถเขียนข้อเสนอโครงการวิจยั ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
บุพวิชา พอ.4000
พอ. 7011 กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3 หน่วยกิต
HR. 7011 Strategic Human Resource
วิชานีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ช่วยให้นกั ศึกษามีความรูค้ วามเข้าใจการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ท่ี
สอดคล้องและส่งเสริมกับงานและวัตถุประสงค์ขององค์การ รวมทัง้ เข้าใจขอบเขตและความเกีย่ วข้องกัน
ของงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และงานพัฒนาองค์การ วิชานี้แบ่งเป็น
สองส่วนหลักคือ (1) งานบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ (Strategic HRM) เช่น การสรรหา/คัดเลือก
การบริหารค่าตอบแทน การประเมินผลงาน หรือแรงงานสัมพันธ์ และ (2)งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์
(Strategic HRD) ได้แก่ งานทีเ่ สริมสร้างการเรียนรูแ้ ละการพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้เต็มความสามารถ
และมีความสุขกับการทำงาน
พอ.7012 การจัดการเรียนรูแ้ ละพัฒนาในสถานทีท่ ำงาน
3 หน่วยกิต
HR.7012 Workplace Learning and Development
ศึกษาหลักการ แนวคิด กระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาของบุคคล การปรับพฤติกรรม
การจัดสภาพแวดล้อมทีส่ ง่ เสริมความรู้ความเข้าใจ และทักษะการเรียนรูใ้ นทีท่ ำงาน การพัฒนากระบวนการทำงาน
และความร่ ว มมื อ ของสมาชิ ก ในที ่ ท ำงาน การเสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพและความสามารถของบุ ค คล
การปฏิสมั พันธ์กบั บุคคลอืน่ อย่างสร้างสรรค์ กลยุทธ์การพัฒนาตนเอง และการเสริมสร้างทีมงาน
พอ.7013 การบริหารโครงการด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3 หน่วยกิต
HR.7013 Human Resource Project Management
ศึกษาทฤษฎีและการฝึกปฏิบตั ใิ นการจัดการโครงการทรัพยากรมนุษย์นกั ศึกษาจะได้เห็นกระบวนการ
ในการออกแบบโครงการ ตั้งแต่การวิเคราะห์ปัญหา กำหนดกลุ่มเป้าหมาย และการเลือกวิธีปฏิบัติการ
ในช่วงของการดำเนินการซึ่งเป็นการติดตามให้โครงการเป็นไปตามแผนงานที่ทำไว้ในวัตถุประสงค์
นำตัวชีว้ ดั มาใช้ในการประเมินความสำเร็จของโครงการ
พอ.7014 ระบบการบริหารผลการปฏิบตั งิ าน
3 หน่วยกิต
HR.7014 Performance Management System
การศึกษาระบบการบริหารผลการปฏิบตั งิ านเป็นการนำเสนอแนวคิดเชิงระบบ (Systematic Approach)
ต่อการดำเนินงานด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือ่ เป้าประสงค์ให้พนักงานทุกคนในองค์การ
สามารถสร้างผลการปฏิบัติงานให้กับองค์การ แนวคิดในการจัดทำระบบนี้อยู่บนฐานของการพัฒนา

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

417

(Developmental Approach) คนและองค์การ การปรับเปลีย่ นระบบงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ทีเ่ ป็นเสมือนระบบงานสนับสนุน (Supporting System) เช่น ระบบงานการฝึกอบรมและพัฒนาตามแนวทาง
Competency, ระบบการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน, ระบบการให้รางวังและผลตอบแทน, และระบบการ
พัฒนาสายอาชีพ ให้สอดคล้องและทำงานส่งเสริมกันเป็นเรือ่ งทีส่ ำคัญในการบริหารระบบนี้
พอ.7021 ทฤษฎีและการพัฒนาองค์การ
3 หน่วยกิต
HR.7021 Organization Development
ศึกษาปรัชญาและแนวคิดการพัฒนาองค์การ ทฤษฎีทเ่ี กีย่ วข้องกับการพัฒนาองค์การ ได้แก่ จิตวิทยา
เศรษฐศาสตร์ สังคมวิทยา ทฤษฎีระบบและการจัดการทบทวนแนวคิดและทฤษฏีในช่วงศตวรรษที่ 20
เพื่อให้เกิดความเข้าใจการประยุกต์ใช้ทฤษฎีในการพัฒนาองค์การ นำเสนอประเด็นและแนวโน้มงาน
พัฒนาองค์การในปัจจุบันเพื่อใช้ในการวางแผนองค์การ กรณีศึกษาจะแสดงให้นักศึกษาเห็นถึง
การนำการพัฒนาองค์การไปใช้ทง้ั ในและต่างประเทศ
พอ.7022 แนวทางและวิธปี ฏิบตั ใิ นงานพัฒนาองค์การ
3 หน่วยกิต
HR.7022 Organization Development Interventions
ศึกษาการวิเคราะห์ วิจยั ในองค์การ เพือ่ การวางแผนปฏิบตั กิ ารในงานพัฒนาองค์การ การเยีย่ มชม
องค์การทีม่ กี ารจัดทำการปฏิบตั ใิ นงานพัฒนาองค์การ นักศึกษาจะได้ศกึ ษาระบบและกลยุทธ์การพัฒนา
องค์การ กรณีศกึ ษาใช้ในการศึกษาตัวอย่างการปฏิบตั กิ ารในองค์การทีม่ สี ภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมองค์การแตกต่างกัน
พอ.7023 ระบบการบริหารผลการปฏิบตั งิ านเชิงกลยุทธ์
3 หน่วยกิต
HR.7023 Strategic Performance Management System
การศึกษาระบบการบริหารผลการปฏิบตั งิ านเชิงกลยุทธ์ เป็นการศึกษาทีใ่ ห้ความสำคัญกับการ
จัดทำกลยุทธ์ระดับองค์การ การเสริมสร้างกระบวนการคิดเชิงกลยุทธ์ในทุกระดับการบริหาร และการจัดทำ
ระบบการบริหารและพัฒนางานด้านทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องและสนับสนุนการดำเนินงาน
ของระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน นักศึกษาจะต้องออกแบบระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน
ให้กบั องค์การทีน่ กั ศึกษาปฏิบตั งิ านอยู่ หรือองค์การทีน่ กั ศึกษาเคยทำงานร่วมด้วย
พอ.7024 ภาวะผูน้ ำในการพัฒนาองค์การ
3 หน่วยกิต
HR.7024 Leadership in Organization Development
นักศึกษาจะได้เรียนรูเ้ กีย่ วกับแนวคิดว่าด้วยภาวะผูน้ ำของสำนักคิดต่างๆ ด้านการบริหารจัดการ
โดยจะมุง่ เน้นให้นกั ศึกษาได้เรียนรูถ้ งึ ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบของภาวะผูน้ ำทีเ่ หมาะสมสอดคล้อง
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กับรูปแบบขององค์การ ดังนัน้ การเรียนการสอนในวิชานีจ้ ะมุง่ เน้นให้นกั ศึกษาได้เรียนรูท้ จ่ี ะเชือ่ มโยง
การพัฒนาองค์การกับการพัฒนาภาวะผูน้ ำขององค์การในหลายรูปแบบ
พอ.7111 การบริหารสายอาชีพและผูม้ คี วามสามารถสูง
3 หน่วยกิต
HR.7111 Career and Talent Management
วิชาการพัฒนาสายอาชีพและการบริหารคนดีคนเก่ง มุ่งเน้นที่การศึกษาถึงทฤษฎี กลยุทธ์และ
เครื่องมือที่นักทรัพยากรมนุษย์ ใช้เพื่อสร้างสรรค์ความเป็นเลิศให้แก่องค์การโดยการ ระบุ บุคคลที่มี
ความสามารถสูงที่เหมาะสมกับความเจริญเติบโตและการปรับเปลี่ยนของความต้องการขององค์การได้
นักศึกษาจะได้เรียนรูท้ จ่ี ะ คัดสรร รักษาไว้ และพัฒนาระบบทีจ่ ะช่วยให้ผทู้ ม่ี คี วามสามารถสูงได้รบั การพัฒนา
อย่างเหมาะสมและเติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพ รวมถึงเรียนรูก้ ระบวนการทีจ่ ะจัดการคนทีม่ คี วามสามารถ
ให้ทำงานได้สอดคล้องกับความต้องการขององค์การได้อย่างเหมาะสม
พอ.7112 การเอือ้ อำนวย การแนะนำและการให้คำปรึกษา
3 หน่วยกิต
HR.7112 Facilitating, Coaching and Counseling
ทักษะการให้คำแนะนำและการให้คำปรึกษาเป็นส่วนหนึ่งของทักษะในการพัฒนาบุคลากร
โดยนักศึกษาจะได้เรียนรู้ทักษะการดึงศักยภาพของบุคลากรออกมาโดยผ่านทักษะดังกล่าว รูปแบบที่
แตกต่างของการให้คำแนะนำและการเป็นทีป่ รึกษาจะทำให้นกั ศึกษาสามารถเลือกใช้รปู แบบทีเ่ หมาะสมแก่ผรู้ บั
คำแนะนำหรือปรึกษา นักศึกษาจะได้รับทราบกระบวนการฝึกและได้รับการฝึกในทักษะนี้โดยผ่าน
กรณีศึกษา บทบาทสมมติ การฝึกปฏิบัติจริง นักศึกษาจะได้เรียนรู้วิธีการรวบรวมข้อมูล การวางแผน
และแผนการติดตามความสำเร็จในการให้คำแนะนำและการให้คำปรึกษา
พอ.7113 การจัดการฝึกอบรมและพัฒนา
3 หน่วยกิต
HR.7113 Management of Training and Development
ศึกษาแนวคิด หลักการจัดการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร การจัดทำหลักสูตร การจัดทำตัวแบบ
การเรียนรู้ การสร้างตัวชีว้ ดั ประสิทธิผลการฝึกอบรม การนำหลักการเรียนรูม้ าใช้ในการวางแผนการสอน
รูจ้ กั การนำเทคนิคการสอนต่างๆ มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับกลุม่ ผูเ้ รียนศึกษาปัจจัยทีม่ สี ว่ นช่วยให้เกิด
การถ่ายโอนความรูจ้ ากการฝึกอบรมไปสูก่ ารปฏิบตั งิ าน การจัดเตรียมเอกสารประกอบการสอนการฝึกปฏิบตั ิ
และการวัดผลการเรียนรู้
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พอ.7114 การออกแบบและพัฒนาการเรียนการสอน
3 หน่วยกิต
HR.7114 Instructional Design and Development
วิชานีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ให้นกั ศึกษามีความรูค้ วามเข้าใจ เกีย่ วกับทฤษฎีการออกแบบหลักสูตร
ในปัจจุบนั และเข้าใจว่าได้มกี ารนำเอางานวิจยั ทีผ่ า่ นมาในอดีตมาปรับใช้เพือ่ เป็นหลักเกณฑ์ในการพัฒนาเอกสาร
และอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนอย่างไรบ้าง เนื้อหาวิชาประกอบด้วย ทฤษฎีการเรียนรู้ ทฤษฎี
การออกแบบสื่อการเรียนการสอน การพัฒนาการปฏิบัติจริงบนพื้นฐานของงานวิจัย และกระบวนการ
การวัดผลโดยอาศัยการปฏิบตั จิ ริง/อย่างแท้จริง เมือ่ ผ่านกระบวนการเรียนการสอนวิชานีแ้ ล้ว นักศึกษา
ควรมีความรูค้ วามเข้าใจและสามารถระบุความต้องการของผูเ้ รียนทีเ่ ป็นกลุม่ เป้าหมาย สามารถเลือกสือ่
การเรียนการสอนทีเ่ หมาะสมและสามารถประเมินความสามารถผูเ้ รียนในการปฏิบตั ติ ามสิง่ ทีไ่ ด้เรียนมา
อย่างมีประสิทธิภาพ
พอ.7115 การพัฒนาวิทยากร
3 หน่วยกิต
HR.7115 Trainer Development
แนวคิดเกีย่ วกับการฝึกอบรม บทบาทของวิทยากร และหลักการเรียนรูป้ ระเภทของเทคนิคการฝึกอบรม
และการเลือกใช้ให้เหมาะสมกับหลักสูตร เทคนิคการสอนโดยวิธีการบรรยาย วิธีการนำอภิปราย
การใช้เกมและการใช้กรณีศึกษา หลักการเตรียมการสอน การเตรียมการและการใช้โสตทัศนูปกรณ์
ประกอบการสอน วิธกี ารศึกษาค้นคว้าในห้องสมุด การฝึกปฏิบตั บิ รรยาย/นำอภิปราย และการอภิปราย
ประสบการณ์การเป็นวิทยากร
พอ.7116 การประเมินผลงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3 หน่วยกิต
HR.7116 Human Resource Development Evaluation
วิชานี้จะช่วยให้นักศึกษาเข้าใจภาพรวมของประสิทธภาพของงานทรัพยกรมนุษย์ในองค์การ
นักศึกษาจะพัฒนาทักษะในการพัฒนาคำถามในการประเมิน การออกแบบการประเมิน รวมทัง้ คัดเลือก
กลุม่ ตัวอย่าง การวางแผนเก็บข้อมูลและการพัฒนาตัววัดทีม่ ปี ระสิทธิภาพ นอกจากนีน้ กั ศึกษายังจะได้
วิเคราะห์ถึงความคุ้มค่าของค่าใช้จ่ายของงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ฝึกฝนทักษะในการสื่อสารผล
ของการประเมินไปสูก่ ลุม่ เป้าหมายได้อย่างเหมาะสมและพึงระวังถึงการเมืองทีเ่ กีย่ วข้องกับการประเมิน
พอ.7117 ระเบียบวิธวี จิ ยั ขัน้ สูง
3 หน่วยกิต
HR.7117 Advanced Research Methodology
ศึกษาระเบียบวิธกี ารวิจยั ทัง้ เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพในขัน้ สูง และวิธวี จิ ยั ทีม่ ลี กั ษณะผสมผสาน
วิธวี จิ ยั ทัง้ สอง ในส่วนของวิธวี จิ ยั เชิงปริมาณนัน้ เน้นสถิตขิ น้ั สูงในการทำวิจยั เช่น การวิเคราะห์ถดถอยพหุ
การวิเคราะห์ปจั จัย การวิเคราะห์จำแนกประเภท การวิเคราะห์ถดถอยโลจิก การวิเคราะห์หลายตัวแปร
การวิเคราะห์แคนนอนนิคลั การวิเคราะห์จดั กลุม่ โดยวิชานีเ้ น้นการออกแบบงานวิจยั และการปฏิบตั จิ ริง
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พอ.7121 การบริหารค่าตอบแทน
3 หน่วยกิต
HR.7121 Compensation Management
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และแนวทางปฏิบตั ใิ นการบริหารค่าตอบแทน ศึกษาองค์ประกอบของค่าตอบแทน
และการออกแบบค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ตา่ งขององค์การรวมทัง้ ศึกษาแนวคิดและแนวทางปฏิบตั ิ
ในการบริหารค่าตอบแทนของประเทศต่าง ๆ
พอ.7122 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ และการจัดวางตำแหน่ง
3 หน่วยกิต
HR.7122 Human Resource Planning and Staffing
ศึกษาแนวคิด และวิธกี ารในการวางแผนกำลังคน การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรเข้าทำงาน
ในตำแหน่งต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับความต้องการขององค์การ และความสามารถของบุคคล รวมทัง้ อภิปราย
เทคนิคการสรรหาและคัดเลือกรูปแบบต่าง ๆ ขององค์การทัง้ ในและต่างประเทศ
พอ.7123 การจัดการคุณภาพชีวติ การทำงานในองค์กร
3 หน่วยกิต
HR.7123 Managing Quality of Work Life
ั นาการทางความคิดของแนวคิดการจัดการและการพัฒนาคุณภาพชีวติ
ศึกษาองค์ความรูแ้ ละวิวฒ
การทำงานในองค์การโดยนักศึกษาจะได้เรียนรูถ้ งึ ความสัมพันธ์ระหว่างชีวติ ของบุคลากรและการทำงานใน
องค์การ การสร้างความสมดุลระหว่างชีวติ กับการทำงาน การบริหารจัดการความเครียดในองค์การแนวคิด
การบริหารจัดการองค์การแบบมนุษย์นยิ ม(Humanistic Organization) แนวคิดการบริหารจัดการองค์การแห่ง
ความสุข (Happy Workplace) แนวคิดจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology) แนวคิดองค์การทีม่ สี ขุ ภาวะดี
(HealthyOrganization)การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาคุณภาพชีวติ ในองค์การ
พอ.7124 แรงงานสัมพันธ์
3 หน่วยกิต
HR.7124 Industrial Relations
ศึกษาแนวคิดและแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับแรงงาน ความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง กฎหมาย
และนโยบายแรงงานสัมพันธ์ เช่น การจ้างงาน สิ่งแวดล้อมในการทำงาน สุขภาพและความปลอดภัย
รวมถึงประเด็นปัญหาแรงงานสัมพันธ์ เช่น ระบบสวัสดิการสังคม การประกันสังคม ระยะเวลาและรูปแบบ
ของการจ่ายเงินค่าตอบแทน รูปแบบโครงสร้างและการจัดการด้านผลประโยชน์ กองทุน การมีสว่ นร่วม
ของแรงงานในการจัดการหน่วยงาน
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พอ.7125 การพัฒนาภาวะผูน้ ำ
3 หน่วยกิต
HR.7125 Leadership Development
เนือ้ หาของวิชานีร้ วบรวมองค์ความรู้ ทฤษฎี พฤติกรรมและการปฏิบตั ิ และประเด็นทีส่ ำคัญเกีย่ วกับ
ภาวะผู้นำและการพัฒนาภาวะผู้นำ เพื่อช่วยให้นักศึกษาเข้าใจเรื่องภาวะผู้นำในองค์การ และเข้าใจ
การนำความรูท้ ไ่ี ด้จากวิชานีไ้ ปใช้ในงานของตนเองเพือ่ ทำให้องค์การสามารถมีแผนการพัฒนาภาวะผูน้ ำ
ทีเ่ หมาะสมได้
พอ.7126 ระบบสารสนเทศในงานทรัพยากรมนุษย์
3 หน่วยกิต
HR.7126 Human Resource Information System
ศึกษาแนวคิด หลักการ วิธกี ารพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร โครงสร้างของระบบข้อมูลข่าวสาร
การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ การวิเคราะห์ขอ้ มูล และการแปลผลข้อมูลด้านการพัฒนา
และการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ การฝึกหัดใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการออกแบบ
และดำเนินการกิจกรรมต่างๆ ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
พอ.7127 การศึกษามุมมองเปรียบเทียบนานาชาติ
3 หน่วยกิต
HR.7127 International Comparative Study
วิชานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้รับความรู้และได้รับรู้ประเด็นที่สำคัญด้าน
การพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ แ ละการพั ฒ นาองค์ ก ารทั ้ ง ของประเทศไทยและของต่ า งประเทศ
ทีท่ นั ต่อเหตุการณ์ปจั จุบนั มากทีส่ ดุ และจะใช้วธิ กี ารเรียนการสอนทีป่ ระกอบด้วยการเรียนรูใ้ นห้องเรียน
การนำเสนอ/แลกเปลีย่ นความคิดเห็น การพบกับผูน้ ำ/ผูเ้ ชีย่ วชาญในสาขา รวมทัง้ การดูงานในต่างประเทศ
เพือ่ ช่วยให้นกั ศึกษาได้เห็นและมีความรูเ้ รือ่ งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์/การพัฒนาองค์การในประเทศ
อืน่ เพิม่ ไปจากในประเทศไทย
พอ.7231 การสือ่ สารเชิงกลยุทธ์
3 หน่วยกิต
HR.7231 Communication in Organization Development
วิชานีม้ งุ่ ให้ความรูค้ วามเข้าใจในแนวคิดทางด้านการสือ่ สารทีจ่ ำเป็นต่องานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และองค์การ โดยมุง่ เน้นการบูรณาการศาสตร์ตา่ งๆของการสือ่ สาร นักศึกษาจะได้เรียนรูเ้ กีย่ วกับกระบวนการ
ของการสือ่ สาร ทฤษฎีหลักของการสือ่ สาร ทักษะการสือ่ สารทีจ่ ำเป็นต่องานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
และ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยมีเนื้อหาครอบคลุมหัวข้อที่หลากหลาย เช่น การสื่อสารในองค์การ
การสือ่ สารเพือ่ สร้างเครือข่าย การสือ่ สารเพือ่ สร้างทีมงาน การสือ่ สารระหว่างวัฒนธรรม การจัดการความขัดแย้ง
และการเจรจาต่อรอง และการนำเสนอโดยศึกษากรอบแนวคิดและทฤษฎีตา่ ง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เทคนิควิธี
พร้ อ มทั ้ ง การฝึ ก ปฏิ บ ั ต ิ นั ก ศึ ก ษาจะได้ เ รี ย นรู ้ เ กี ่ ย วกั บ วิ เ คราะห์ ป ั ญ หาการสื ่ อ สารในองค์ ก าร
และสามารถวางแผนการสือ่ สารทีม่ ปี ระสิทธิภาพได้
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พอ.7232 พลวัตทางวัฒนธรรมและความหลากหลายในองค์การ
3 หน่วยกิต
HR.7232 Cultural Dynamics and Diversity in Organizations
วิชานี้มีเนื้อหาครอบคลุมนิยามของวัฒนธรรมองค์การ การสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์การ
การปรับเปลีย่ นวัฒนธรรมองค์การ นิยามของความหลากหลายในองค์การ มิตขิ องความหลากหลายในองค์การ
ผูเ้ รียนจะได้ศกึ ษาวิธกี ารสร้างวัฒนธรรมองค์การและการนำความหลากหลายในองค์การมาใช้เป็นแหล่งสร้าง
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในองค์การเพือ่ สร้างความสำเร็จและความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันขององค์การ
พอ.7233 พลวัตกลุม่ ในองค์การ
3 หน่วยกิต
HR.7233 Group Dynamics in Organizations
การทำงานร่วมกันของคนในองค์กราเป็นปัจจัยนำความสำเร็จขององค์การ วิชานี้มุ่งศึกษา
หัวข้อสำคัญในการสร้างพลังขับเคลือ่ นของกลุม่ ในองค์การ ได้แก่ หน้าทีแ่ ละลักษณะของกลุม่ ในองค์การ
โครงสร้างกลุม่ การส่งเสริมการเรียนรูจ้ ากประสบการณ์ของกลุม่ พัฒนาการของกลุม่ การแสดงภาวะผูน้ ำ
ในกลุม่ การตัดสินใจของกลุม่ การจัดการความขัดแย้งในกลุม่ การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของกลุม่
การให้คำปรึกษา และการเพิม่ ผลิตภาพของกลุม่
พอ. 7234 การบริหารองค์การแบบเครือข่าย
3 หน่วยกิต
HR.7234 Network Organizational Management
ศึกษาหลักการพืน้ ฐานการจัดรูปแบบองค์การและจัดการในยุคต่างๆภายใต้เงือ่ นไขและพลวัตรของสังคม
ซึ ่ ง เชื ่ อ มโยงกั บ พั ฒ นาการขององค์ ก ารแบบเครื อ ข่ า ยทั ้ ง ในภาครั ฐ บาลและภาคเอกชนแนวคิ ด
ทางทฤษฎีทอ่ี ธิบายปรากฏการณ์และพฤติกรรมขององค์การแบบเครือข่าย รวมทัง้ รูปแบบและการจัด
แบ่งประเภทขององค์การแบบเครือข่าย สิง่ ท้าทายรูปแบบการบริหารองค์การแบบเครือข่าย การออกแบบ
เครือข่ายและรูปแบบความสัมพันธ์ และการพัฒนาขีดความสามารถทีส่ นับสนุนการบริหารองค์การแบบเครือข่าย
และกรณีศกึ ษาทีเ่ กีย่ วโยงกับหลักการบริหารองค์การแบบเครือข่าย
พอ.7235 การบริหารคุณภาพ
3 หน่วยกิต
HR.7235 Quality Management
การบริหารคุณภาพได้รบั การพัฒนาขึน้ เพือ่ เป็นหนึง่ ในเครือ่ งมือการพัฒนาองค์การ หัวข้อในการศึกษา
ประกอบด้วยหลักการสร้างภาวะผูน้ ำเพือ่ ให้เกิดความผูกพัน มุง่ เน้นลูกค้า บุคลากรมีสว่ นร่วมสร้างบรรยากาศ
ในการทำงานเป็นทีม วางการพัฒนากระบวนการอย่างต่อเนื่อง และการใช้ข้อมูลที่สามารถวัดได้
เพือ่ นำมาเป็นส่วนหนึง่ ของการจัดการคุณภาพ การเรียนรูจ้ ะเป็นการเรียนรูผ้ า่ นกรณีศกึ ษาทีม่ คี วามหลากหลาย
เพือ่ นำการบริหารคุณภาพนีไ้ ปใช้เพือ่ เพิม่ ผลการปฏิบตั งิ าน หรืองานบริการนักศึกษาจะได้เรียนรูท้ ฤษฎี
แนวคิดผ่านบทความวิชาการ สือ่ การเรียนรูต้ า่ งๆ และการนำประสบการณ์จากทีท่ ำงานมาร่วมเรียนรู้
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พอ.7236 องค์การแห่งการเรียนรูแ้ ละการจัดการความรู้
3 หน่วยกิต
HR.7236 Learning Organization and Knowledge Management
ศึกษาองค์ความรู้และวิวัฒนาการทางความคิดของแนวคิดองค์การแห่งการเรียนรู้และแนวคิด
การจั ด การความรู ้ นั ก ศึ ก ษาจะได้ เ รี ย นรู ้ ถ ึ ง ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งองค์ ก ารแห่ ง การเรี ย นรู ้
และการจัดการความรู้ ความสำคัญของการจัดการความรูแ้ ละการจัดการความรูใ้ นโลกยุคเศรษฐกิจสังคม
บนฐานความรู้ และจะได้ศกึ ษาถึงแนวทางการพัฒนาองค์การให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรูอ้ ย่างเป็นระบบ
และได้เรียนรูถ้ งึ แนวทางและกระบวนการการจัดการความรูอ้ ย่างเป็นระบบ
พอ.7237 การให้คำปรึกษาอย่างมืออาชีพ
3 หน่วยกิต
HR.7237 Professional Consultancy
ศึกษาประวัตคิ วามเป็นมาของบริการให้คำปรึกษาด้านการจัดการในยุคต่างๆทีเ่ กิดขึน้ ควบคูก่ บั
การเจริญเติบโตและพัฒนาการของระบบเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมในสังคม เพื่อนำไปสู่ความรู้
และความเข้าใจพืน้ ฐานเกีย่ วกับแนวความคิด ทฤษฎี แนวทาง ขอบเขต และตัวแบบของการให้คำปรึกษา
ทางธุรกิจอย่างมืออาชีพทัง้ ในภาคเอกชนและรัฐบาลในปัจจุบนั โดยครอบคลุมทัง้ ในด้าน 1)หลักการปฎิบตั ิ
ของการให้คำปรึกษาด้านการจัดการ 2) ความชำนาญพิเศษของผูใ้ ห้คำปรึกษา และ3) หลักปฎิบตั ดิ า้ น
การจัดการ/กระบวนการให้คำปรึกษา การจัดการการให้คำปรึกษาเกีย่ วข้องกับการวางแผนและพัฒนา
ข้อเสนอโครงการ การจัดองค์การและทีมให้คำปรึกษา ภาวะผูน้ ำการและสร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้า
กระบวนการศึกษาวิจัยองค์การและปรึกษาหารือ การติดต่อสื่อสาร การป้อนกลับ และส่งมอบงาน
ให้คำปรึกษา การสรุป ขยาย และประเมินผล นอกจากนี้ ยังครอบคลุมถึงมิตดิ า้ นจริยธรรมและความจำเป็น
ด้านการพัฒนาวิชาชีพและทักษะทีจ่ ำเป็นด้านต่างๆของผูใ้ ห้คำปรึกษาอีกด้วย การเรียนการสอนเน้นการใช้
วิธีสถานการณ์จำลอง การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง และการเชิญวิทยากรในวิชาชีพมาให้ข้อชี้แนะ
และป้อนกลับแก่นกั ศึกษา
พอ.8001 การสัมมนาประเด็นปัญหาปัจจุบนั ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ 3 หน่วยกิต
HR.8001 Seminar on Current Issues in Human Resource and Organization Development
นักศึกษาทำการวิเคราะห์ สังเคราะห์เรื่องที่สนใจทำการศึกษาอยู่ในขอบเขตของเนื้อหาการ
พัฒนาองค์การ โดยพิจารณาถึงปฏิสมั พันธ์ของสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิง่ แวดล้อมทีม่ ผี ลต่อ
แนวความคิด และการปฏิบตั ใิ นงานพัฒนาองค์การ
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พอ.8002 การฝึกปฏิบตั งิ าน
3 หน่วยกิต
HR.8002 Internship
นักศึกษาสามารถเลือกทำงานในตำแหน่งทีเ่ กีย่ วข้องกับงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
ในองค์การใดก็ได้ ทัง้ ภาคธุรกิจ ราชการ ซึง่ งานทีฝ่ กึ จะต้องมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และองค์การ สำหรับช่วงเวลาในการฝึกนัน้ คิด 30 ชัว่ โมงต่อ 1 หน่วยกิต
พอ.8003 การศึกษาอิสระ
3 หน่วยกิต
HR.8003 Special Topics
วิเคราะห์และสังเคราะห์เหตุการณ์ปจั จุบนั และแนวโน้มของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ โดยพิจารณาถึงปฏิสมั พันธ์ของสภาพเศรษฐกิจ สังคม
และการเมือง ทีม่ ตี อ่ แนวความคิด และการปฏิบตั ใิ นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึง่ วิธกี ารศึกษาจะเป็น
การศึกษาอิสระรายบุคคล
พอ.9000 การค้นคว้าอิสระ
3 หน่วยกิต
HR.9000 Independent Study
ศึกษาค้นคว้าและวิจัยด้วยตนเองในหัวข้อเรื่องใดเรื่องหนึ่งของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ตามทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากคณบดีคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยนักศึกษาสามารถเลือกทีจ่ ะศึกษาเรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่
อย่างเจาะลึก หรือเลือกศึกษาโดยการใช้ปญ
ั หาจริงทีเ่ กิดขึน้ ในองค์การ เพือ่ นำเสนอทางออกของปัญหา
พอ.9004 วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
HR.9004 Thesis
ศึกษา ค้นคว้าและวิจัยด้วยตนเองในหัวข้อเรื่องใดเรื่องหนึ่งของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ตามทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการวิทยานิพนธ์ ทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ จากคณบดีคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
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(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551)
1. ชือ่ หลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบริหาร
Master of Science Program in Management Technology
2. ชือ่ ปริญญา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการบริหาร)
วท.ม. (เทคโนโลยีการบริหาร)
Master of Science (Management Technology)
M.S. (Management Technology)
3. หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
4. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
4.1 ปรัชญาของหลักสูตร
ผูน้ ำในทุกระดับขององค์การทีจ่ ะสามารถบริหารงานให้ประสบความสำเร็จในยุคสมัยที่
สภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีสงั คม และธุรกิจมีการเปลีย่ นแปลงอย่างต่อเนือ่ งและรวดเร็ว จำเป็นต้อง
เป็นผู้ที่สามารถใช้เทคนิคการบริหารองค์การที่ทันสมัย เทคโนโลยี และทุนมนุษย์ เป็นเครื่องมือทาง
กลยุทธ์ในการสร้างความแตกต่างและข้อได้เปรียบทางการแข่งขันสามารถประยุกต์และบูรณาการความรู้
นั้นมาออกแบบและพัฒนาการดำเนินการขององค์การอย่างสร้างสรรค์ มีเอกลักษณ์ รวมทั้งจะต้อง
มีคณ
ุ ลักษณะของผูน้ ำทีส่ ามารถสือ่ สาร สร้างวัฒนธรรมการทำงานขององค์การทีเ่ อือ้ ต่อความสำเร็จทีย่ ง่ั ยืน
ซึง่ หลักสูตรเทคโนโลยีการบริหาร ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มีอดุ มการณ์มงุ่ มัน่ ทีจ่ ะสร้าง
ผูน้ ำทีม่ คี ณ
ุ ลักษณะดังกล่าวสูส่ งั คมไทยเพือ่ เป็นส่วนหนึง่ ในการพัฒนาประเทศ
4.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
4.2.1 ผลิตมหาบันฑิตทางเทคโนโลยีการบริหารทีม่ คี ณ
ุ ภาพและคุณธรรม สอดคล้องกับมาตรฐาน
อุตสาหกรรมและวิชาชีพ
4.2.2 พัฒนาบุคลากรระดับบริหารและผู้ปฏิบัติงานให้มีความรู้ความสามารถด้านพัฒนาการ
บริหารเทคโนโลยีและเทคนิคการบริหาร
4.2.3 เพือ่ พัฒนานวัตกรรมด้านการพัฒนาองค์การ เทคโนโลยีการบริหาร รวมถึงการเพิ่มผลผลิต
และประสิทธิภาพขององค์การ
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5. คุณสมบัตขิ องผูเ้ ข้าศึกษา
5.1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาใดสาขาหนึง่ จากสถาบันการศึกษาของรัฐบาล
หรือเอกชนทัง้ ในและต่างประเทศซึง่ ก.พ. หรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองวิทยฐานะ
5.2 มีประสบการณ์ทำงานให้เป็นไปตามประกาศของสถาบัน
6. หลักสูตร
6.1 จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต
6.2 โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วย 2 แผน คือ
6.2.1 แผน ก2 (ทำวิทยานิพนธ์)
6.2.2 แผน ข (ไม่ทำวิทยานิพนธ์)
6.2.1 แผน ก2 (ทำวิทยานิพนธ์)
ก.
หมวดวิชาเสริมพืน้ ฐาน (ไม่นบั หน่วยกิต)
15 หน่วยกิต
ข.
วิชาหลัก
12 หน่วยกิต
ค.
วิชาเอก
12 หน่วยกิต
ง.
วิชาเอกเลือก
3 หน่วยกิต
จ.
วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
ฉ.
สอบประมวลความรูโ้ ดยข้อเขียน
ช.
สอบวิทยานิพนธ์
รวม
39 หน่วยกิต
ก.
ข.
ค.
ง.
จ.
ฉ.
ช.
ฌ.

6.2.2 แผน ข (ไม่ทำวิทยานิพนธ์)
หมวดวิชาเสริมพืน้ ฐาน (ไม่นบั หน่วยกิต)
15 หน่วยกิต
วิชาหลัก
12 หน่วยกิต
วิชาเอก
12 หน่วยกิต
วิชาเอกเลือก
9 หน่วยกิต
วิชาสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร
3 หน่วยกิต
วิชาการค้นคว้าอิสระ
3 หน่วยกิต
สอบประมวลความรูโ้ ดยข้อเขียน
สอบปากเปล่า
รวม
39 หน่วยกิต
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แผนการศึกษาได้บรู ณาการทัง้ ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และเทคโนโลยีการบริหารไว้ดว้ ยกัน
นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาแผนการศึกษาแผนใดแผนหนึง่ ดังนี้
แผน ก2 นักศึกษาสามารถเลือกทีจ่ ะเขียนวิทยานิพนธ์ ในหัวข้อทีเ่ กีย่ วกับเทคโนโลยีการบริหาร
แผน ข นักศึกษาสามารถเลือกวิชาเลือกตามความสนใจได้อย่างน้อย 3 วิชา (9 หน่วยกิต)
นักศึกษาในแผนนีต้ อ้ งศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระ ซึง่ อาจเป็นการทำข้อเสนอในการแก้ปญ
ั หาขององค์การ
ทีท่ ำการศึกษา หรือศึกษาประเด็นหัวข้อทีเ่ กีย่ วข้องกับเทคโนโลยีการบริหาร
6.3 รายชือ่ วิชาแต่ละหมวด
ก. หมวดวิชาเสริมพืน้ ฐาน (ไม่นบั หน่วยกิต)
สพ.4000
พืน้ ฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา
ND.4000
Foundation for Graduate Studies
ภส. 4001
การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
LC. 4001
Reading Skills Development in English for Graduate Studies
ภส. 4002
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
LC. 4002
Integrated English Language Skills Development
ภส. 4011
การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
สำหรับบัณฑิตศึกษา
LC. 4011
Remedial Reading Skills Development in English
for Graduate Studies
ภส. 4012
การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
LC. 4012
Remedial Integrated English Language Skills Development
ทบ.4000
สถิตเิ บือ้ งต้นสำหรับเทคโนโลยีการบริหาร
MT.4000
Statistics for Management
ข. หมวดวิชาหลัก 4 วิชา (12 หน่วยกิต)
ทบ.6001
พฤติกรรมองค์การและการเรียนรู้
MT.6001
Organizational Behavior and Learning
ทบ.6002
ทฤษฎีองค์การและการจัดองค์การ
MT.6002
Organization Theory and Management
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ทบ.6003
MT.6003
ทบ.6004
MT.6004

จริยธรรมองค์การ
Organization Ethics
ระเบียบวิธวี จิ ยั สำหรับงานเทคโนโลยีการบริหาร
Research Methodology

หมายเหตุ : การยกเว้นการเรียนวิชาในหมวดวิชาเสริมพืน้ ฐานให้เป็นไปตามประกาศฯ
ของสถาบัน ยกเว้นการเรียนวิชา ทบ.4000 ให้เป็นไปตามประกาศฯของคณะ
ค. หมวดวิชาเอก
วิชาเอกบังคับ 4 วิชา (12 หน่วยกิต)
ทบ.7001
การบริหารโครงการขัน้ สูง
MT.7001
Advanced Project Management
ทบ.7002
การบริหารเชิงกลยุทธ์
MT.7002
Strategic Management
ทบ.7003
เทคโนโลยีการตลาด
MT.7003
Marketing Technology
ทบ.7004
ระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์
MT.7004
Strategic Information Systems
วิชาเอกเลือก 3 วิชา (9 หน่วยกิต)
ทบ.7101
การบริหารและวิเคราะห์โครงการ
MT.7101
Project Management and Analysis
ทบ.7102
การพัฒนาภาวะผูน้ ำ
MT.7102
Leadership Development
ทบ.7103
การสือ่ สารองค์การ
MT.7103
Corporate Communication
ทบ.7104
การบัญชีการเงินและบัญชีจดั การ
MT.7104
Financial and Managerial Accounting
ทบ.7105
การจัดการด้านการเงินชัน้ สูง
MT.7105
Advanced Financial Management
ทบ.7106
ทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์
MT.7106
Strategic Human Resources

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบริหาร

ทบ.7107
MT.7107
ทบ.7108
MT.7108
ทบ.7109
MT.7109
ทบ.8110
MT.8110
ทบ.8111
MT.8111

429

ระเบียบวิธวี จิ ยั การตลาด
Marketing Research Methodology
ศาสตร์การตัดสินใจสำหรับผูบ้ ริหาร
Decision Science for Management
ระเบียบวิธวี จิ ยั ขัน้ สูง
Advanced Research Methodology
การฝึกปฏิบตั งิ าน
Internship
การศึกษาอิสระ
Special Topics

ง. หมวดวิชาการสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร (3 หน่วยกิต)
ทบ.8001
การสัมมนาเพือ่ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการบริหาร
MT.8001
Seminar for Management Technology Application
จ. หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ (3 หน่วยกิต)
ทบ.9000
การค้นคว้าอิสระ
MT.9000
Independent Study
ฉ. หมวดวิทยานิพนธ์ (12 หน่วยกิต)
ทบ.9004
วิทยานิพนธ์
MT.9004
Thesis
ช. การสอบประมวลความรู้
นักศึกษาจะต้องสอบประมวลความรูโ้ ดยข้อเขียนหลังจากศึกษารายวิชาครบถ้วน
และได้คะแนนเฉลีย่ สะสมไม่ตำ่ กว่า 3.00
ฌ. การสอบปากเปล่า
นักศึกษาสามารถสอบปากเปล่าได้หลังจากผ่านการสอบประมวลความรู้
หมายเหตุ : 1. นักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาเลือกเสรีจากหลักสูตรอืน่ ในสถาบันได้ไม่เกิน 3 หน่วยกิต
2. นักศึกษาสามารถย้ายข้ามสาขาได้ เมื่อได้เรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
ตามข้อบังคับ ข้อ 48
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7. คำอธิบายรายวิชา
สพ.4000 พืน้ ฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา
3 หน่วยกิต
ND.4000 Foundation for Graduate Studies
แนะนำการเมืองการปกครองไทย เศรษฐกิจไทย ธุรกิจไทย สังคมไทย จริยธรรมของนักบริหาร
จริยธรรมทางวิชาการ การพัฒนาบุคลิกภาพ สุขภาพกาย สุขภาพจิต รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ภาษาไทยเพือ่ การสือ่ สาร การเขียนรายงานทางวิชาการ และเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนา
ภส. 4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
3 หน่วยกิต
LC 4001 Reading Skills Development in English for Graduate Studies
สร้างเสริมความรูพ้ น้ื ฐานด้านไวยากรณ์ทจ่ี ำเป็นสำหรับการพัฒนาทักษะการอ่าน เช่น การศึกษา
ประเภทของประโยค การหาแกนหลักและส่วนขยายของประโยค เพื่อนำไปสู่การเรียนรู้และพัฒนา
ทักษะการอ่านงานเขียนทางวิชาการ เช่น ตำรา บทความวิชาการ โดยเน้นการพัฒนาทักษะการอ่าน
เพื่อจับใจความสำคัญ เพื่อหาข้อสรุป การตีความประโยค การเดาความหมายของคำศัพท์จากบริบท
การอ่านแบบข้ามเพื่อหาข้อมูลเฉพาะ การหาความสัมพันธ์ของประโยค และย่อหน้าในงานเขียน
และการอ่านเชิงวิเคราะห์
ภส. 4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
3 หน่วยกิต
LC 4002 Integrated English Language Skills Development
เนื้อหาและกิจกรรมเน้นการบูรณาการทักษะทั้ง 4 ทักษะ คือ การฟัง การพูด การอ่าน
และการเขียนเชิงวิชาการเบือ้ งต้น
ภส. 4011 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
3 หน่วยกิต
LC 4011 Remedial Reading Skills Development in English for Graduate Studies
ฝึกทักษะและกลยุทธการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการทีน่ กั ศึกษาได้ศกึ ษามาก่อนแล้วในวิชา ภส.
4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา เพิ่มเติม ทั้งนี้นักศึกษาจะได้รับ
การฝึกฝนในลักษณะเฉพาะบุคคลมากขึน้
ภส. 4012 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
3 หน่วยกิต
LC 4012 Remedial Integrated English Language Skills Development
ฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเพิ่มเติมและซ่อมเสริมทักษะดังกล่าวสำหรับ
นักศึกษาที่ยังบกพร่องในการเรียนวิชา ภส. 4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
เพื่อปรับปรุงความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ด้วยการสอนและฝึกในลักษณะ
เฉพาะบุคคล
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ทบ.4000 สถิตเิ บือ้ งต้นสำหรับเทคโนโลยีการบริหาร
3 หน่วยกิต
MT.4000 Statistics for Management
ศึกษาแนวคิดเบือ้ งต้นเกีย่ วกับวิชาสถิตเิ พือ่ การวิจยั เช่น การวิเคราะห์คา่ เฉลีย่ การหาค่าสหสัมพันธ์
ประเภทต่างๆ การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์เชิงถดถอย
และสหสัมพันธ์พหุเบือ้ งต้น การทดสอบความแตกต่างระหว่างตัวแปร โดยเน้นให้นกั ศึกษามีความสามารถ
ในการใช้คอมพิวเตอร์สำเร็จรูปวิเคราะห์และแปลผลจากคอมพิวเตอร์
ทบ.6001 พฤติกรรมองค์การและการเรียนรู้
3 หน่วยกิต
MT.6001 Organizational Behavior and Learning
ศึกษาองค์ความรูด้ า้ นจิตวิทยา การศึกษา พฤติกรรมทางสังคมและ จริยธรรม โดยมีสงั คมวิทยา
และปรัชญาเป็นส่วนเสริม เพื่อทำความเข้าใจกระบวนการเรียนรู้ของมนุษย์ และกระบวนการส่งเสริม
พฤติกรรมการเรียนรูข้ องมนุษย์อย่างต่อเนือ่ งในทุกระดับวัย รวมถึงปัจจัยเงือ่ นไขทีส่ ง่ ผลต่อพัฒนาการ
และการเสริมสร้างความสามารถ ทัศนคติและการแสดงออกทีพ่ งึ ประสงค์ของบุคคลทีส่ มวุฒภิ าวะ
และฐานะการเป็นสมาชิกทีส่ ร้างสรรค์คณ
ุ ค่าต่อองค์การและสังคม
ทบ.6002 ทฤษฎีองค์การและการจัดองค์การ
3 หน่วยกิต
MT.6002 Organization Theory and Management
แนวความคิดทฤษฎีองค์การยุคต่างๆ ปัจจัยพืน้ ฐานและปัจจัยขัน้ สูงในการจัดรูปองค์การทางด้าน
ความสลับซับซ้อน ความเป็นทางการ การกระจายอำนาจ ขนาดยุทธศาสตร์ สภาวะแวดล้อม และวิทยาการ
ต่อการจัดโครงสร้างองค์การ หลักการจัดกลุม่ คนในองค์การ กลุม่ คนในองค์การ หลักการจัดโครงสร้างองค์การ
แนวความคิดในการจัดโครงสร้างองค์การตามแนวทางมินท์ซเบิรก์ กับแนวคิดแบบสากล
การพัฒนาทีมงานเครือข่ายอย่างไม่เป็นทางการ และวัฒนธรรมองค์การ
ทบ.6003 จริยธรรมองค์การ
3 หน่วยกิต
MT.6003 Organization Ethics
ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดของจริยธรรมทางธุรกิจ นักศึกษาจะได้ศกึ ษามาตรฐานการใช้จริยธรรม
ในการปฏิบตั งิ านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ โดยตระหนักถึงผลกระทบต่อพนักงานและองค์การ
อภิปรายประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับจริยธรรมในองค์การทีก่ ำลังเกิดขึน้ ในปัจจุบนั และมีสว่ นเกีย่ วพันโดยตรง
กับงานด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
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ทบ.6004 ระเบียบวิธวี จิ ยั สำหรับงานเทคโนโลยีการบริหาร
3 หน่วยกิต
MT.6004 Research Methodology
ศึกษาทฤษฎีเกีย่ วกับแนวความคิด หลักการ ระเบียบวิธวี จิ ยั กระบวนการ และการออกแบบการวิจยั
ในสาขาเทคโนโลยีการบริหาร โดยมีเนือ้ หาครอบคลุมการเลือกหัวข้อในการวิจยั กำหนดวัตถุประสงค์
การวิจัย เลือกกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสม การเก็บข้อมูล เทคนิคการวิเคราะห์ที่เหมาะสมตามหลักเหตุผล
ของการวิจยั การรายงานผลการวิจยั การจัดทำข้อเสนอแนะในการประยุกต์ใช้ผลการวิจยั รวมทัง้ สามารถเขียน
ข้อเสนอโครงการวิจยั ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
บุพวิชา ทบ.4000
ทบ.7001 การบริหารโครงการขัน้ สูง
3 หน่วยกิต
MT.7001 Advanced Project Management
ศึกษาตัวแบบและเทคนิคของการบริหารโครงการทีม่ ปี ระสิทธิผลต่อความสำเร็จของโครงการ
ภายใต้เงื่อนไขด้านเวลา ต้นทุนและคุณภาพ กลุ่มปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการบริหารโครงการ
ในสภาวะการดำเนินการในปัจจุบันขององค์การที่มีความเปลี่ยนแปลงด้านรูปแบบองค์การ วัฒนธรรม
และเศรษฐกิจ รวมทัง้ ประเด็นทางด้านปรัชญาการบริหารโครงการสมัยใหม่ การบริหารความเสีย่ งโครงการ
เทคนิคการวางแผน การดำเนินการ และการควบคุมโครงการทีท่ นั สมัย
ทบ.7002 การบริหารเชิงกลยุทธ์
3 หน่วยกิต
MT.7002 Strategic Management
ศึกษาสภาวะแวดล้อมสังคม การเมืองและเศรษฐกิจทีม่ ผี ลกระทบต่อองค์กรทัง้ ในสภาวะปัจจุบนั
และอนาคต และเชือ่ มโยงกับการวิเคราะห์องค์การเพือ่ วางแผนยุทธศาสตร์ขององค์การทีเ่ หมาะสม โดย
การใช้ชดุ เครือ่ งมือและเทคนิคการวิเคราะห์ดา้ นการแข่งขัน ด้านโครงสร้างด้านทรัพยากรและพฤติกรรม
ทัง้ เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ รวมทัง้ ศึกษาถึงตัวแบบ แนวคิด ลักษณะและปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการแข่งขัน
และการดำเนินธุรกิจขององค์การ โดยเป็นการศึกษาทัง้ ทางด้านทฤษฎี แนวคิดและการศึกษาเปรียบเทียบ
กับการประยุกต์ใช้จริงในองค์การ
ทบ.7003 เทคโนโลยีการตลาด
3 หน่วยกิต
MT.7003 Marketing Technology
ศึกษาอิทธิพลของกลุม่ ปัจจัยด้านเทคโนโลยีทม่ี ตี อ่ กลยุทธ์ทางการตลาดทัง้ ด้านการกำหนดและพัฒนา
กลุม่ ลูกค้าเป้าหมายใหม่ การศึกษาพฤติกรรมของตลาดภายใต้บริบทเทคโนโลยีทเ่ี ปลีย่ นแปลง ทันสมัย
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ลักษณะและรูปแบบสินค้าและบริการ ในลักษณะเชือ่ มโยงกับการดำเนินการปัจจุบนั ขององค์การ และการ
สร้างสรรค์ลกั ษณะสินค้าและบริการแบบเครือข่ายทีต่ อ้ งประสานความสามารถของแต่ละฝ่าย และการบริหาร
ประโยชน์รว่ มกัน โดยใช้กรณีศกึ ษาจากองค์การทัง้ ในและต่างประเทศ
ทบ.7004 ระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์
3 หน่วยกิต
MT.7004 Strategic Information Systems
ศึกษาหลักการ ตัวแบบ เครือ่ งมือและเทคนิคการสร้างสรรค์ คัดสรร บริหารและการตัดสินใจ
ด้านสารสนเทศทีข่ บั เคลือ่ นด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่เพือ่ ตอบสนองความต้องการขององค์การในภายใน
และภายนอกองค์การ ทัง้ ด้านการจัดการเชิงเทคนิคประสิทธิภาพ ด้านการพัฒนาเชิงพฤติกรรม การสือ่ สาร
และวัฒนธรรมขององค์การ ด้านการบริหารความสัมพันธ์กบั กลุม่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียและเครือข่าย การบูรณาการ
เทคโนโลยีกบั การดำเนินการในส่วนต่างๆ ขององค์การเพือ่ ประโยชน์ตอ่ องค์การทัง้ ในระดับปฏิบตั กิ าร
และกลยุทธ์ โดยการเชือ่ มโยงทฤษฎีและกรณีศกึ ษาขององค์การทัง้ ในและต่างประเทศ
ทบ.7101 การบริหารและวิเคราะห์โครงการ
3 หน่วยกิต
MT.7101 Project Management and Analysis
ศึกษาหลักการ แนวทางและเทคนิคการริเริม่ โครงการ การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ ความคุม้ ค่า
ของโครงการทั้งด้านคุณภาพและปริมาณ การออกแบบและวางแผนการการบริหาร และดำเนินการ
โครงการ การบริหารความเสี่ยงโครงการ การจัดทำตัวชี้วัดผลสำเร็จ และการบริหารทรัพยากรบุคคล
การบริหารลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียกับโครงการ การติดตามประเมินผลการดำเนินการของโครงการ
โดยใช้ตวั แบบสถานการณ์จำลองและประสบการณ์จริงในการบริหารโครงการ
ทบ.7102 การพัฒนาภาวะผูน้ ำ
3 หน่วยกิต
MT.7102 Leadership Development
ศึกษาปรัชญาแนวความคิดและหลักการจัดการเชิงบูรณาการ และพื้นฐานประเด็นองค์การ
ที่ท้าทายภาวะผู้นำในการขับเคลื่อนไปสู่ผลสำเร็จ ซึ่งครอบคลุม 1) การสร้างกรอบคิดแบบองค์รวม
ในการระบุปัญหา การกำหนดรูปแบบการแก้ปัญหา และการปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
2)การพัฒนาความสามารถด้านการนำข้ามหน้าที่งานและทักษะเชิงกลยุทธ์สำหรับการตัดสินใจ
และการดำเนินงานที่มีประสิทธิผลและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน 3) การพัฒนาด้านปรัชญา
ภาวะผู้นำส่วนบุคคลที่สะท้อนให้เห็นความรู้ ความสามารถ และความมั่นใจของตัวผู้นำ นอกจากนี้
การเรียนการสอนเน้นการใช้ผลงานวิจยั และกรณีศกึ ษาด้านภาวะผูน้ ำทีไ่ ด้รบั การยอมรับอย่างแพร่หลาย
เป็นเครือ่ งมือในการพัฒนารูปแบบวิธคี ดิ และพฤติกรรมของภาวะผูน้ ำในองค์การ
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ทบ.7103 การสือ่ สารองค์การ
3 หน่วยกิต
MT.7103 Corporate Communication
ศึกษาทฤษฎี แนวความคิด งานวิจยั และแนวปฏิบตั ใิ นงานการสือ่ สารองค์การทัง้ ด้านการจัดการ
การสือ่ สารทีเ่ กีย่ วข้องกับบุคคล และกลุม่ บุคคลหลักๆ ทัง้ ภายใน และภายนอกองค์การทีม่ คี วามสัมพันธ์
กับองค์การโดยตรง เนื้อหาครอบคลุมรูปแบบ แนวทางและเทคนิคในการออกแบบข้อความหลัก
พฤติกรรมพึงประสงค์จากการสื่อสารรูปแบบการสื่อสาร การเลือกใช้ช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม
และมีประสิทธิผลต่อเป้าหมายขององค์การ รวมทั้งการบริหารการสื่อสารเพื่อวัตถุประสงค์พื้นฐาน
หลักขององค์การ ทั้ง การสร้างภาพลักษณ์ขององค์การ การโฆษณาประชาสัมพันธ์องค์การ การสร้าง
ความสัมพันธ์กบั สือ่ มวลชน การสือ่ สารและสร้างความสัมพันธ์กบั พนักงาน การสือ่ สารเชิงวิกฤตการณ์
ทบ.7104 การบัญชีการเงินและบัญชีจดั การ
3 หน่วยกิต
MT.7104 Financial and Managerial Accounting
ศึกษาหลักการ ทฤษฎี และความคิดพืน้ ฐานทางการบัญชีและงบการเงินทีจ่ ำเป็นต่อการตัดสินใจ
เชิงการบริหารทั้งในระดับปฏิบัติการและกลยุทธ์ เนื้อหาครอบคลุมถึงการบันทึกข้อมูลทางบัญชี
การรับรูร้ ายได้ ต้นทุนสินค้าขายและสินค้าคงเหลือ สินทรัพย์ทม่ี อี ายุการใช้งานนาน และการคิดค่าเสือ่ มราคา
หนี้สินและส่วนของผู้เป็นเจ้าของ ผลแตกต่างทางด้านเวลาในการคำนวณภาษีเงินได้ รายการพิเศษ
งบกระแสเงินสดและงบประมาณเงินทุน ข้อมูลสำคัญในรายงานประจำปี การวิเคราะห์งบการเงิน
และอัตราส่วนทาง การเงิน
ทบ.7105 การจัดการด้านการเงินชัน้ สูง
3 หน่วยกิต
MT.7105 Advanced Financial Management
ศึกษาทฤษฎี หลักการและแนวทางในการจัดการการเงินในระดับองค์การ ตัวแบบการวิเคราะห์
ทางการเงิน การอ่าน วิเคราะห์และประเมินสถานะและความสามารถทางการเงินขององค์การ การวิเคราะห์
เพื่อการตัดสินใจในการลงทุน การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน การบริหารเงินทุนหมุนเวียน
การบริหารสินทรัพย์ประจำ การจัดหาเงินทุนระยะสัน้ ระยะปานกลางและระยะยาว กลยุทธ์การจัดโครงสร้าง
เงินทุน นโยบายเงินปันผล การควบคุม การควบรวมกิจการและปัญหาทางการเงินอืน่ ๆ
ทบ.7106 ทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์
3 หน่วยกิต
MT.7106 Strategic Human Resources
ศึกษาทฤษฎี หลักการและแนวทางการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ที่เหมาะสมสอดคล้อง
และส่ ง เสริ ม กั บ งานและวั ต ถุ ป ระสงค์ เ ชิ ง กลยุ ท ธ์ ข ององค์ ก าร ขอบเขตและความเกี ่ ย วข้ อ งกั น
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ของงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และงานพัฒนาองค์การโดยเน้นเนือ้ หาในด้าน
(1) งานบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ (Strategic HRM) ทัง้ การสรรหา/คัดเลือก การบริหารค่าตอบแทน
การประเมินผลงาน หรือแรงงานสัมพันธ์ และ (2) งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ (Strategic HRD)
ซึ่งหมายรวมถึงงานที่เสริมสร้างการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้เต็มความสามารถ
และมีความสุขกับการทำงาน
ทบ.7107 ระเบียบวิธวี จิ ยั การตลาด
3 หน่วยกิต
MT.7107 Marketing Research Methodology
ศึกษาระเบียบวิธวี จิ ยั ทางการตลาดเพือ่ ใช้ในการตัดสินใจการตลาด ในลักษณะการวิจยั เชิงประจักษ์
(Action Research) โดยคำนึงถึงความเชื่อมโยงของปัจจัยด้านองค์การ ด้านผู้บริโภค ด้านเทคโนโลยี
ภายใต้สภาวะการเปลีย่ นแปลงอย่างต่อเนือ่ ง ประกอบด้วย การกำหนดปัญหาในการวิจยั ตลาด การทบทวน
วรรณกรรมทางการตลาด การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปผลการวิจัยตลาด การทำรายงาน
ฉบับสมบูรณ์ และการนำเสนอผลงานวิจัยตลาด การประยุกต์ใช้การวิจัยตลาด ทั้งในโครงการวิจัย
การออกผลิตภัณฑ์ใหม่ และในโครงการวิจยั ผลิตภัณฑ์เดิม ด้วยรูปแบบการวิจยั เชิงผสมผสานทัง้ เชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพซึ่งรวมถึงการทดลองและทดสอบตลาด การจำลองสถานการณ์เสมือน และการหา
ความเห็นร่วมจากผูเ้ ชีย่ วชาญ รวมทัง้ เทคนิคอืน่ ๆ ทีม่ กี ารใช้จริงในองค์การ
ทบ.7108 ศาสตร์การตัดสินใจสำหรับการบริหาร
3 หน่วยกิต
MT.7108 Decision Science for Management
ศึกษาทฤษฎี หลักการ และแนวทางการวิเคราะห์และการสร้างตัวแบบสำหรับการตัดสินใจ
ด้วยเทคนิคความน่าจะเป็น สมการเส้นตรง การตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอนและความเสี่ยง
การวิเคราะห์แบบไม่ใช้ตัวแปร และการพยากรณ์ เพื่อสร้างเสริมทักษะในการใช้เทคนิคและเครื่องมือ
ในการตัดสินใจอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ทจ่ี ำเป็นสำหรับการบริหารงานอย่างมีประสิทธิผลในทุกระดับการบริหาร
ขององค์การ รวมทั้งการสร้างกรอบความคิด การพัฒนาความคิดเชิงระบบ การแก้ปัญหาและรูปแบบ
การตัดสินใจ โดยเนือ้ หาวิชาออกแบบให้เหมาะสมกับผูไ้ ม่มปี ระสบการณ์ในศาสตร์นม้ี าก่อน
ทบ.7109 ระเบียบวิธวี จิ ยั ขัน้ สูง
3 หน่วยกิต
MT.7109 Advanced Research Methodology
ศึกษาระเบียบวิธกี ารวิจยั ทัง้ เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพในขัน้ สูง และวิธวี จิ ยั ทีม่ ลี กั ษณะผสมผสาน
วิธวี จิ ยั ทัง้ สอง ในส่วนของวิธวี จิ ยั เชิงปริมาณนัน้ เน้นสถิตขิ น้ั สูงในการทำวิจยั เช่น การวิเคราะห์ถดถอยพหุ
การวิเคราะห์ปจั จัย การวิเคราะห์จำแนกประเภท การวิเคราะห์ถดถอยโลจิก การวิเคราะห์หลายตัวแปร
การวิเคราะห์แคนนอนนิคลั การวิเคราะห์จดั กลุม่ โดยวิชานีเ้ น้นการออกแบบงานวิจยั และการปฏิบตั จิ ริง
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ทบ.8001 การสัมมนาเพือ่ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการบริหาร
3 หน่วยกิต
MT.8001 Seminar for Management Technology Application
ศึกษาการวิเคราะห์ระบุประเด็นปัญหาทางเทคโนโลยีการบริหารขององค์การจริง การวิเคราะห์
กำหนดกรอบปัญหา การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพือ่ พัฒนาทางเลือก การประเมินผลทางเลือก การนำเสนอผลงาน
ต่อผูบ้ ริหาร และการดำเนินการตามทางเลือกทีด่ ที ส่ี ดุ ในสถานการณ์นน้ั ด้วยการประยุกต์ใช้ศาสตร์เทคนิค
และเครื่องมือในสาขาเทคโนโลยีการบริหารเชิงบูรณาการโดยใช้การเรียนรู้ผ่านการประยุกต์ใช้จริงใน
องค์การและการนำเสนอเชิงการสัมมนาให้เกิดการเรียนรูร้ ว่ มกัน
ทบ.8110 การฝึกปฏิบตั งิ าน
3 หน่วยกิต
MT.8110 Internship
วิชานีก้ ำหนดให้นกั ศึกษาเลือกทำงานกับองค์การทัง้ ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน ซึง่ งานทีฝ่ กึ
จะต้องมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในลักษณะทำงานร่วมกับพนักงานขององค์การเพือ่ ค้นหาปัญหาและค้นหาคำตอบ
เชิงกลยุทธ์เพื่อพัฒนาองค์การให้ดีขึ้น โดยประยุกต์ใช้ความรู้ เทคนิคและเครื่องมือในหลักสูตร
ในสถานการณ์จริง รวมทัง้ วิธกี ารทำกลุม่ สัมพันธ์ การสร้างการมีสว่ นร่วม การสร้างและพัฒนาทีมงานให้เกิดขึน้
กับพนักงานในองค์การ สำหรับช่วงเวลาในการฝึกคิด 30 ชัว่ โมงต่อ 1 หน่วยกิต
ทบ.8111 การศึกษาอิสระ
3 หน่วยกิต
MT.8111 Special Topics
หัวข้อพิเศษในระดับสูงเพื่อการศึกษาทฤษฎีทางเทคโนโลยีการบริหาร โดยการเรียนเป็นกลุ่ม
นักศึกษาอาจทำงานเป็นกลุม่ โดยการให้คำปรึกษาจากอาจารย์ประจำวิชา ปัญหาและพืน้ ทีท่ างการศึกษา
สามารถเลือกได้จากทุกส่วนของสาขาวิชาเทคโนโลยีการบริหาร
ทบ.9000 การค้นคว้าอิสระ
3 หน่วยกิต
MT.9000 Independent Study
ศึกษาค้นคว้าและวิจยั ด้วยตนเองในหัวข้อเรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่ ในขอบเขตวิชาเทคโนโลยีการบริหาร
ตามทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากคณบดีคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยนักศึกษาสามารถเลือกทีจ่ ะศึกษาเรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่
เชิงลึก หรือเลือกศึกษาโดยการใช้ปญ
ั หาจริงทีเ่ กิดขึน้ ในองค์การ เพือ่ นำเสนอทางออกของปัญหา
ทบ.9004 วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
MT.9004 Thesis
ศึกษาค้นคว้าและวิจยั ด้วยตนเองในหัวข้อเรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่ ในขอบเขตวิชาเทคโนโลยีการบริหาร
ตามทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการวิทยานิพนธ์ทไ่ี ด้รบั การแต่งตัง้ จากคณบดีคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
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หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการพัฒนาภาวะผูน้ ำเพือ่ องค์การทีย่ ง่ั ยืน
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554
1. ชือ่ หลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาภาวะผูน้ ำเพือ่ องค์การทีย่ ง่ั ยืน
Master of Arts Program in Leadership Development for Sustainable Organizations
2. ชือ่ ปริญญา
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การพัฒนาภาวะผูน้ ำเพือ่ องค์การทีย่ ง่ั ยืน)
ศศ.ม. (การพัฒนาภาวะผูน้ ำเพือ่ องค์การทีย่ ง่ั ยืน)
Master of Arts (Leadership Development for Sustainable Organizations)
M.A. (Leadership Development for Sustainable Organizations)
3. วิชาเอกหรือความเชีย่ วชาญเฉพาะหลักสูต
- ไม่มี
4. จำนวนหน่วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสูตร
39 หน่วยกิต
5. รูปแบบหลักสูตร
5.1 รูปแบบ หลักสูตรปริญญาโท ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
5.2 ภาษาทีใ่ ช้ ภาษาไทย
5.3 การรับเข้าศึกษา รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติทส่ี ามารถใช้ภาษาไทยในการสือ่ สาร
และเรียนรูไ้ ด้ และะผ่านเกณฑ์การคัดเลือกตามประกาศสถาบัน
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอืน่ เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันทีจ่ ดั การเรียนการสอนโดยตรง
แต่มคี วามร่วมมือทางด้านวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาทัง้ ภายในและต่างประเทศ รวมทัง้ มีความร่วมมือ
กับองค์กรธุรกิจเอกชนและหน่วยงานภาครัฐ
5.5 การให้ปริญญา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมตั /ิ เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 เปิดสอนภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2554
คณะกรรมการสภาวิชาการ อนุมตั /ิ เห็นชอบในหลักการของหลักสูตรในการประชุมครัง้ ที่ 1/2554
เมือ่ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2554
สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ อนุมตั /ิ เห็นชอบในหลักการของหลักสูตรในการประชุม
ครัง้ ที่ 2/2554 เมือ่ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรทีม่ คี ณ
ุ ภาพมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คณ
ุ ภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานวุฒริ ะดับปริญญาโทสาขาการ
พัฒนาภาวะผูน้ ำเพือ่ องค์การทีย่ ง่ั ยืน ในปีการศึกษา 2554
8. อาชีพทีส่ ามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
1. ผูบ้ ริหารในองค์การต่างๆ ทัง้ ภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์การทีไ่ ม่แสวงหากำไร
2. นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3. นักบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์
4. นักพัฒนาองค์การทัง้ ภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์การทีไ่ ม่แสวงหากำไร
5. ทีป่ รึกษาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
6. นักวิชาการ
9. รายวิชาที่เปิดสอนโดยสำนักงานอธิการบดีและคณะภาษาและการสื่อสาร ได้แก่ รายวิชาหมวดวิชา
เสริมพืน้ ฐาน 5 วิชา ดังนี้
สพ.4000
พืน้ ฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา
ND.4000
Foundation for Graduate Studies
ภส.4001
การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
LC.4001
Reading Skills Development in English for Graduate Studies
ภส.4002
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
LC.4002
Integrated English Language Skills Development
ภส.4011
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
นักศึกษาได้เรียนรูอ้ งค์ความรูแ้ ละวิธวี ทิ ยาในการพัฒนาภาวะผูน้ ำเพือ่ องค์การทีย่ ง่ั ยืนใน 4 ระดับสำคัญคือ
1. การพัฒนาภาวะผูน้ ำในระดับบุคคลโดยนักศึกษาจะได้เรียนรูอ้ งค์ความรูแ้ ละวิธวี ทิ ยา
เกีย่ วกับการพัฒนาบุคคลให้มอี งค์ประกอบครบถ้วนตามคุณสมบัตขิ องภาวะผูน้ ำ (Leadership quotient)
2. การพัฒนาภาวะผูน้ ำในระดับกลุม่ และทีมงาน โดยนักศึกษาจะได้เรียนรูอ้ งค์ความรู้
และวิธวี ทิ ยาเกีย่ วกับการพัฒนาบุคคลให้มภี าวะผูน้ ำในการทำงานร่วมกับผูอ้ น่ื รวมทัง้ การสร้างทีมงาน
และความเป็นชุมชนในทีท่ ำงาน
3. การพัฒนาภาวะผู้นำในระดับองค์การ โดยนักศึกษาจะได้เรียนรู้องค์ความรู้และวิธี
วิทยาเกีย่ วกับการพัฒนา บุคคลให้มคี วามเป็นผูน้ ำในเชิงการบริหารจัดการและการพัฒนาองค์การให้เป็น
องค์การทีม่ คี วามยัง่ ยืน
4. การพัฒนาภาวะผูน้ ำในระดับบริบทภายนอก (External environment) โดยนักศึกษา
จะได้เรียนรูอ้ งค์ความรูแ้ ละวิธวี ทิ ยาเกีย่ วกับการพัฒนาบุคคลให้มภี าวะผูน้ ำทีม่ คี วามรูค้ วามเข้าใจในบริบท
และการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก เพื่อให้เกิดวิสัยทัศน์และมีความสามารถในการ
สร้างสรรค์ยทุ ธศาสตร์ในการนำองค์การไปสูค่ วามยัง่ ยืน
10.2 วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ผลิตมหาบัณฑิตให้เป็นผูท้ ม่ี คี วามรูค้ วามสามารถและเจตคติดา้ นการพัฒนาภาวะ
ผูน้ ำเพือ่ นำไปสูก่ ารพัฒนาองค์การทีย่ ง่ั ยืนในทุกภาคส่วน
2. เพือ่ เปิดโอกาสให้ผทู้ ส่ี นใจในสาขาวิชาชีพต่างๆทัง้ ภาครัฐและเอกชนได้เข้ามาศึกษา
และแสวงหาความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาภาวะผู้นำขององค์การ รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ความคิดเห็น ทัศนคติ กรณีศึกษาและประสบการณ์อันหลากหลายซึ่งและกัน อันจะนำไปสู่การสร้าง
ความร่วมมือเพือ่ การพัฒนาในสังคมวงกว้างต่อไป
3. เพื่อมุ่งพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และวิธีวิทยาการ
พัฒนาภาวะผูน้ ำเพือ่ องค์การทีย่ ง่ั ยืนทัง้ ในระดับประเทศและระดับสากล
4. เพือ่ ผลิตมหาบัณฑิตทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถและเจตคติดา้ นการพัฒนาภาวะผูน้ ำเพือ่
องค์การที่ยั่งยืนซึ่งจะกลายเป็นเครือข่ายที่จะสร้างผลกระทบในเชิงการเปลี่ยนแปลงด้านการพัฒนา
ในระดับสังคมอย่างยัง่ ยืนต่อไป
11. ระบบการจัดการศึกษา
เป็นการศึกษาระบบทวิภาค ปีการศึกษาหนึง่ ๆ แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ (Semester) คือ
การศึกษาภาคต้นและการศึกษาภาคปลาย และอาจมีการศึกษาภาคฤดูรอ้ น (Summer Session) รวมด้วย
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การศึกษาภาคปกติมรี ะยะเวลาประมาณ 15 สัปดาห์ ส่วนการศึกษาภาคฤดูรอ้ น มีระยะเวลาประมาณ 7
สัปดาห์ ทัง้ นีต้ อ้ งมีชว่ั โมงเรียนของแต่ละรายวิชาเท่ากับชัว่ โมงเรียนในภาคการศึกษาปกติ
12. การดำเนินการหลักสูตร
12.1 วัน - เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือนสิงหาคมถึงเดือนธันวาคม
เดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม
ภาคการศึกษาที่ 2
ภาคฤดูรอ้ น
เดือนมิถนุ ายนถึงเดือนกรกฎาคม
12.2 คุณสมบัตขิ องผูเ้ ข้าศึกษา
12.2.1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาใดสาขาหนึ่งจากสถาบันการศึกษาของ
รัฐบาลหรือเอกชนทัง้ ในและต่างประเทศซึง่ สำนักงาน ก.พ. หรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รับรองวิทยฐานะ
12.2.2 ประสบการณ์ทำงานให้เป็นไปตามประกาศของสถาบัน
13. โครงสร้างหลักสูตร
13.1 จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต
13.2 โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วย 2 แผน คือ แผน ก2 (วิทยานิพนธ์) และแผน ข (รายวิชา)
หมวดวิชา
หมวดวิชาเสริมพืน้ ฐาน(ไม่นบั หน่วยกิต)
วิชาหลัก
วิชาเอกบังคับ
วิชาเลือก
วิชาสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร
วิชาการค้นคว้าอิสระ
วิทยานิพนธ์
สอบประมวลความรู้
สอบวิทยานิพนธ์/สอบปากเปล่า
รวม

แผน ก2 (วิทยานิพนธ์)
18 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
โดยสอบข้อเขียน
สอบ
39 หน่วยกิต

แผน ข (รายวิชา)
18 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
โดยสอบข้อเขียน
สอบ
39 หน่วยกิต

แผนการศึกษาได้ผสมผสานวิชาด้านการพัฒนาภาวะผูน้ ำการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
และการพัฒนาเพือ่ ความยัง่ ยืน นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาแผนการศึกษาแผนใดแผนหนึง่ ดังนี้
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แผน ก2 นักศึกษาสามารถเลือกทีจ่ ะเขียนวิทยานิพนธ์ ในหัวข้อทีเ่ กีย่ วกับการพัฒนาภาวะผูน้ ำ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ และการพัฒนาเพือ่ ความยัง่ ยืน
แผน ข นักศึกษาสามารถเลือกวิชาเลือกตามความสนใจได้อย่างน้อย 3 วิชา (9 หน่วยกิต) นักศึกษา
ในแผนนีต้ อ้ งศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระ ซึง่ อาจเป็นการทำข้อเสนอในการแก้ปญ
ั หาขององค์การทีท่ ำการ
ศึกษา หรือศึกษาประเด็นหัวข้อทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนาภาวะผูน้ ำ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
และการพัฒนาเพือ่ ความยัง่ ยืน
13.3 รายวิชา
ก. หมวดวิชาเสริมพืน้ ฐาน (ไม่นบั หน่วยกิต)
สพ.4000
พืน้ ฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา
3 หน่วยกิต
ND.4000
Foundation for Graduate Studies
พภ.4000
สถิตเิ บือ้ งต้นสำหรับการพัฒนาภาวะผูน้ ำ
3 หน่วยกิต
LD.4000
Statistics for Leadership Development
พภ.4001
การเรียนรูก้ ารพัฒนาภาวะผูน้ ำเชิงปฏิบตั 1ิ
1.5 หน่วยกิต
LD.4001
Practicum Leadership Development 1
1.5 หน่วยกิต
พภ.4002
การเรียนรูก้ ารพัฒนาภาวะผูน้ ำเชิงปฏิบตั ิ 2
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 การยกเว้นการเรียนวิชาในหมวดวิชาเสริมพืน้ ฐานให้เป็นไปตามประกาศของสถาบัน
ยกเว้นการเรียนวิชา พภ.4000, พภ.4001 และ พภ.4002 ให้เป็นไปตามประกาศคณะ
ข. หมวดวิชาหลัก (12 หน่วยกิต)
พภ.6001
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การสำหรับผูน้ ำ
3 หน่วยกิต
LD.6001
Human Resource and Organization Development for Leaders
พภ.6002
กระบวนทัศน์ภาวะผูน้ ำ
3 หน่วยกิต
LD.6002
Leadership Paradigms
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พภ.6003
ธรรมาภิบาลและการจัดการเชิงจริยธรรม
3 หน่วยกิต
LD.6003
Good Governance and Ethical Management
พภ.6004
ระเบียบวิธวี จิ ยั และการประเมิน
3 หน่วยกิต
LD.6004
Research Methodology and Assessment
ค. หมวดวิชาเอก (12 หน่วยกิต)
พภ.7001
ขีดสมรรถนะและเทคนิคการพัฒนาภาวะผูน้ ำ
3 หน่วยกิต
LD.7001
Leadership Competency and Development Technique
พภ.7002
การนำและการบริหารการเปลีย่ นแปลง
3 หน่วยกิต
LD.7002
Leading and Managing Changes
พภ.7003
ภาวะผูน้ ำเพือ่ ความยัง่ ยืน
3 หน่วยกิต
LD.7003
Leadership for Sustainability
พภ.7004
การสือ่ สารสำหรับผูน้ ำ
3 หน่วยกิต
LD.7004
Communication for Leaders
ง. วิชาเลือก (9 หน่วยกิต)
พภ.7101
การจัดการเชิงประกอบการสำหรับกิจการเชิงสังคม
3 หน่วยกิต
LD.7101
Entrepreneurial Management for Social Enterprise
พภ.7102
การพัฒนาการรูค้ ดิ สำหรับผูน้ ำ
3 หน่วยกิต
LD.7102
Cognitive Development for Leaders
พภ.7103
การบริหารเครือข่าย
3 หน่วยกิต
LD.7103
Networking Management
พภ.7104
การจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับผูน้ ำ
3 หน่วยกิต
LD.7104
Strategic Management for Leaders
พภ.7105
พลวัตกลุม่ และองค์การ
3 หน่วยกิต
LD.7105
Group and Organization Dynamics
พภ.7106
ประเด็นร่วมสมัยในการพัฒนาภาวะผูน้ ำ
3 หน่วยกิต
LD.7106
Contemporary Issues in Leadership Development
หมายเหตุ นักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาเลือกเสรีจากหลักสูตรอืน่ ในสถาบันได้ ไม่เกิน 3 หน่วยกิต
จ. หมวดวิชาสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร (3 หน่วยกิต)
พภ.8001
การสัมมนาประเด็นการพัฒนาภาวะผูน้ ำ
LD.8001
Seminar on Leadership Development Issues
ฉ. หมวดวิชาค้นคว้าอิสระ (3 หน่วยกิต)
พภ.9000
การค้นคว้าอิสระ
LD.9000
Independent Studies
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ช. หมวดวิทยานิพนธ์ (12 หน่วยกิต)
พภ.9004
วิทยานิพนธ์
LD.9004
Thesis
ฌ. การสอบประมวลความรู้
นักศึกษาจะต้องสอบประมวลความรูโ้ ดยข้อเขียนหลังจากศึกษารายวิชาครบถ้วนและได้
คะแนนเฉลีย่ สะสมไม่ตำ่ กว่า 3.00
ญ. การสอบปากเปล่า
นักศึกษาสามารถสอบปากเปล่าได้หลังจากผ่านการสอบประมวลความรู้
13.4 คำอธิบายรายวิชา
สพ.4000 พืน้ ฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา
3 หน่วยกิต
ND.4000 Foundation for Graduate Studies
แนะนำการเมืองการปกครองไทย เศรษฐกิจไทย ธุรกิจไทย สังคมไทย จริยธรรมของนักบริหาร
จริยธรรมทางวิชาการ การพัฒนาบุคลิกภาพ สุขภาพกาย สุขภาพจิต รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ภาษาไทยเพือ่ การสือ่ สาร การเขียนรายงานทางวิชาการ และเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนา
3 หน่วยกิต
ภส.4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
LC.4001 Reading Skills Development in English for Graduate Studies
สร้างเสริมความรู้พื้นฐานไวยากรณ์ที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาทักษะการอ่านเช่นการศึกษา
ประเภทของประโยค การหาแกนหลักและส่วนขยายของประโยคเพือ่ นำไปสูก่ ารเรียนรูแ้ ละพัฒนาทักษะ
การอ่านงานเขียนทางวิชาการ เช่นตำรา บทความวิชาการโดยเน้นการพัฒนาทักษะการอ่านเพือ่ จับใจความ
สำคัญ เพือ่ หาข้อสรุป การตีความประโยค การเดาความหมายของคำศัพท์จากบริบท การอ่านแบบข้ามเพือ่ หา
ข้อมูลเฉพาะ การหาความสัมพันธ์ของประโยคและย่อหน้าในงานเขียนและการอ่านเชิงวิเคราะห์
ภส.4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
3 หน่วยกิต
LC.4002 Integrated English Language Skills Development
เนือ้ หาและกิจกรรมเน้นการบูรณาการทักษะทัง้ 4 ทักษะ คือการฟัง การพูด การอ่านการเขียนเชิง
วิชาการเบือ้ งต้น
ภส.4011 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
3 หน่วยกิต
LC.4011 Remedial Reading Skills Development in English for Graduate Studies
ฝึกทักษะและกลยุทธการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการที่นักศึกษาได้ศึกษามาก่อนแล้วในวิชา
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ภส.4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา เพิม่ เติม ทัง้ นี้ นักศึกษาจะได้รบั การ
ฝึกฝนในลักษณะเฉพาะบุคคลมากขึน้
ภส.4012 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
3 หน่วยกิต
LC.4012 Remedial Integrated English Language Skills Development
ฝักทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนเพิม่ เติมและซ่อมเสริมทักษะดังกล่าวสำหรับนักศึกษา
ทีย่ งั บกพร่องในการเรียนวิชา ภส.4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ เพือ่ ปรับปรุงความ
สามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สารด้วยการสอนและฝึกในลักษณะเฉพาะบุคคล
พภ.4000 สถิตเิ บือ้ งต้นสำหรับการพัฒนาภาวะผูน้ ำ
3 หน่วยกิต
LD.4000 Statistics for Leadership Development
ศึกษาการใช้สถิติเบื้องต้นในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการวิจัย เช่น การหาค่าแนวโน้ม
เข้าสูส่ ว่ นกลาง และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐานประเภทต่างๆ การทดสอบค่าสถิตขิ องเครือ่ งมือวัด การทดสอบ
ความแตกต่างระหว่างตัวแปร การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์หาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
เบือ้ งต้นและเชิงพหุ การวิเคราะห์ความถดถอดเชิงพหุ เป็นต้น โดยเน้นให้นกั ศึกษามีความสามารถในการ
ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิตใิ นการวิเคราะห์และการนำเสนอผลด้วยคอมพิวเตอร์
พภ.4001 การเรียนรูก้ ารพัฒนาภาวะผูน้ ำเชิงปฏิบตั ิ 1
1.5 หน่วยกิต
LD.4001 Practicum Leadership Development 1
เป็นวิชาสำหรับเตรียมความพร้อมการพัฒนาภาวะผู้นำให้กับนักศึกษาก่อนเข้าสู่กระบวนการ
และเนื้อหาวิชาหลักของหลักสูตร โดยเริ่มจากการประเมินภาวะผู้นำของนักศึกษา เพื่อสะท้อนจุดเด่น
ภาวะผู้นำของนักศึกษา และสะท้อนประเด็นที่นักศึกษาควรปรับปรุงพัฒนาเพื่อยกระดับภาวะผู้นำ
ของแต่ละบุคคล นักศึกษาจะได้รว่ มกันออกแบบแนวทางการพัฒนาภาวะผูน้ ำของตนเอง
พภ.4002 การเรียนรูก้ ารพัฒนาภาวะผูน้ ำเชิงปฏิบตั ิ 2
1.5 หน่วยกิต
LD.4002 Practicum Leadership Development 2
เป็นวิชาสำหรับการพัฒนาภาวะผูน้ ำให้กบั นักศึกษาหลังเข้าสูก่ ระบวนการและเนือ้ หาวิชาหลัก
ของหลักสูตร โดยหลังจากการประเมินภาวะผูน้ ำของนักศึกษา เพือ่ สะท้อนจุดเด่นภาวะผูน้ ำของนักศึกษา
และสะท้อนประเด็นทีน่ กั ศึกษาควรปรับปรุงพัฒนาเพือ่ ยกระดับภาวะผูน้ ำของแต่ละบุคคลแล้ว นักศึกษา
และอาจารย์ทป่ี รึกษาจะได้รว่ มกันออกแบบแนวทางเครือ่ งมือและกิจกรรมการพัฒนาภาวะผูน้ ำของนักศึกษา

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาภาวะผูน้ ำเพือ่ องค์การทีย่ ง่ั ยืน

445

พภ.6001 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การสำหรับผูน้ ำ
3 หน่วยกิต
LD.6001 Human Resource and Organization Development for Leaders
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและแนวทางในการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
บทบาทของผูน้ ำในการบริหารจัดการ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์การ โดยมุง่ เน้นให้
ผู้ศึกษาได้ใช้แนวคิดการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์อย่างยั่งยืนเป็นแกนหลักในการบูรณาการการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และองค์การเพือ่ มุง่ ให้เกิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การอย่างยัง่ ยืน
พภ.6002 กระบวนทัศน์ภาวะผูน้ ำ
3 หน่วยกิต
LD.6002 Leadership Paradigms
ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกีย่ วกับคุณลักษณะทีส่ ำคัญในด้านภาวะผูน้ ำ ทีม่ ฐี านจากอดีตจนถึงปัจจุบนั
ซึง่ นักบริหารและผูน้ ำยุคใหม่ควรให้ความสนใจและนำมาเชือ่ มโยงประยุกต์ใช้กบั สถานการณ์ทเ่ี ผชิญอยูใ่ น
ปัจจุบนั นักศึกษาจะได้เรียนรูก้ ระบวนการคิด วิเคราะห์ กลุม่ ทักษะความรูค้ วามสามารถ จิตลักษณะ และ
พฤติกรรมของผู้นำยุคใหม่ เพื่อประยุกต์ใช้ในการพัฒนาภาวะผู้นำ ทั้งในส่วนตน ส่วนองค์การ สังคม
และชุมชนโดยรวม
พภ.6003 ธรรมาภิบาลและการจัดการเชิงจริยธรรม
3 หน่วยกิต
LD.6003 Good Governance and Ethical Management
ศึกษาเกี่ยวกับปรัชญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิดพื้นฐานและตัวอย่างกรณีศึกษาการบริหาร
จัดการองค์การด้วยหลักธรรมาภิบาล แนวคิดและแนวทางของการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี บทบาทของ
ผูน้ ำในการพัฒนาสร้างสรรค์องค์การทีม่ ธี รรมาภิบาลในภาครัฐและบรรษัทภิบาลในภาคเอกชน รวมทัง้
ศึกษาหลักจริยธรรมของความเป็นผูน้ ำในการบริหารจัดการองค์การทัง้ ในมิตทิ างปรัชญา ศาสนา และทฤษฎี
ทัง้ จากมุมมองตะวันตกและตะวันออก
พภ.6004 ระเบียบวิธวี จิ ยั และการประเมิน
3 หน่วยกิต
LD.6004 Research Methodology and Assessment
ศึกษาหลักและวิธกี ารวิจยั รวมทัง้ การวัดประเมินจิตพฤติกรรมและผลการทำงานด้านต่างๆ ของ
บุคคลและองค์การ นักศึกษาจะได้เรียนรูก้ ารวางแผนงานวิจยั การประมวลความรูท้ เ่ี กีย่ วข้อง การใช้ผลผลิต
การวิจยั การฝึกหัดเขียนเค้าโครงการวิจยั การเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ขอ้ มูล และการรายงานผลการ
วิจยั รวมทัง้ เรียนรูก้ ารสร้างและการเลือกใช้เครือ่ งมือวัด ตรวจสอบ และประเมินประสิทธิผลการทำงาน
ของบุคคลและองค์การ
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พภ.7001 ขีดสมรรถนะและเทคนิคการพัฒนาภาวะผูน้ ำ
3 หน่วยกิต
LD.7001 Leadership Competency and Development Technique
ศึกษาแนวคิดและเทคนิควิธกี ารในการค้นหาและพัฒนาสมรรถนะ โดยทำการค้นหาสมรรถนะ
ส่วนบุคคลโดยเฉพาะด้านภาวะผู้นำด้วยการจัดทำการประเมินส่วนบุคคล ในหลายๆ รูปแบบ รวมถึง
กระบวนการพัฒนาสมรรถนะในรูปแบบต่างๆ ในวิชานีน้ กั ศึกษาจะได้รบั การฝึกปฏิบตั ผิ า่ นการทำแผน
การพัฒนาขีดสมรรถนะภาวะผูน้ ำในแต่ละบุคคล
พภ.7002 การนำและการบริหารการเปลีย่ นแปลง
3 หน่วยกิต
LD.7002 Leading and Managing Changes
ศึกษาเรียนรูเ้ กีย่ วกับลักษณะและรูปแบบของการเปลีย่ นแปลง ทฤษฎีทใ่ี ช้อธิบายธรรมชาติของการ
เปลีย่ นแปลง นักศึกษาจะได้เรียนรูถ้ งึ กระบวนการของการเปลีย่ นแปลงการแสดงบทบาทของผูน้ ำและการ
บริหารการเปลีย่ นแปลงเหล่านัน้ ด้วยแนวคิดทีห่ ลากหลาย เช่น กระบวนการของการบริหารการเปลีย่ น
แปลง การพัฒนาวิสัยทัศน์ร่วมกันของผู้นำกับบุคลากรในองค์การ การสร้างสรรค์วัฒนธรรมองค์การ
เพือ่ รองรับการเปลีย่ นแปลง การสร้างกระบวนการเรียนรูเ้ พือ่ รองรับการเปลีย่ นแปลง การขับเคลือ่ นการ
เปลีย่ นแปลง
พอ.7003 ภาวะผูน้ ำเพือ่ ความยัง่ ยืน
3 หน่วยกิต
LD.7003 Leadership for Sustainability
ศึกษาองค์ความรู้ด้านภาวะผู้นำเพื่อสร้างการพัฒนาองค์การที่ยั่งยืน แนวคิดการเรียนรู้เพื่อการ
พัฒนาพหุปญ
ั ญา หลักการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพือ่ ให้ผเู้ รียนเข้าใจ
และพัฒนาขีดสมรรถนะด้านภาวะผู้นำของตนเองอย่างรอบด้าน นำไปสู่การแสดงภาวะผู้นำที่สามารถ
ส่งเสริมการเรียนรูแ้ ละพัฒนาการด้านภาวะผูน้ ำของตนเอง ของผูอ้ น่ื ขององค์การ และสร้างสรรค์การพัฒนา
สังคมทีย่ ง่ั ยืนบนพืน้ ฐานของความเข้าใจในธรรมชาติแวดล้อมและความเท่าเทียมกันของมนุษย์ในสังคม
พภ.7004 การสือ่ สารสำหรับผูน้ ำ
3 หน่วยกิต
LD.7004 Communication for Leaders
ศึกษาแนวคิดทางด้านการสือ่ สารทีจ่ ำเป็นต่อการสร้างเสริมศักยภาพผูน้ ำ และกลยุทธ์การบริหาร
จัดการทีม่ ปี ระสิทธิภาพในองค์การ โดยมุง่ เน้นการบูรณาการศาสตร์ตา่ งๆของการสือ่ สาร นักศึกษา จะได้
เรียนรู้ พืน้ ฐานทฤษฎีและหลักการของการสือ่ สารของผูน้ ำ การสือ่ สารองค์การ วัฒนธรรมองค์การ การจัดการ
ความขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง การสือ่ สารเพือ่ การเปลีย่ นแปลงองค์การ วิชานีย้ งั มุง่ เน้นไปถึงการ
สร้างทักษะการสือ่ สารในการสร้างแรงจูงใจ การโน้มน้าวใจ การมอบอำนาจในการตัดสินใจ และการ
สือ่ สารระหว่างบริบทพหุวฒ
ั นธรรม ซึง่ ถือเป็นบทบาทสำคัญของผูน้ ำในยุคปัจบุ นั
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พภ.7101 การจัดการเชิงประกอบการสำหรับกิจการเชิงสังคม
3 หน่วยกิต
LD.7101 Entrepreneurial Management for Social Enterprise
ศึกษาแนวคิดและแนวทางการจัดการเชิงประกอบการขององค์การที่มีการบริหารจัดการที่ดี
และมีความรับผิดชอบต่อสังคม บทบาทของผูป้ ระกอบการกิจการเชิงสังคมในการพัฒนาองค์การ และ
ความใส่ใจต่อสังคมชุมชนรอบด้าน กระบวนการในการเป็นผูป้ ระกอบการและแนวทางการสร้างสรรค์
ธุรกิจเพือ่ สังคม การค้นหาศักยภาพในการประกอบการ การสร้างสรรค์นวัตกรรม และการจัดทำแผนธุรกิจ
เพือ่ สังคม
พภ.7102 การพัฒนาการรูค้ ดิ สำหรับผูน้ ำ
3 หน่วยกิต
LD.7102 Cognitive Development for Leaders
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการและหลักปฏิบัติในการพัฒนาวิธีคิด กระบวนการทางความคิด
การพัฒนามิติมุมมองอันหลากหลายของผู้นำอันเป็นฐานคติสำคัญที่จะนำไปสู่การพัฒนาปรับเปลี่ยน
องค์การไปสูค่ วามยัง่ ยืน ศึกษาตัวอย่างบทเรียนและกรณีศกึ ษาวิธคี ดิ ของผูน้ ำอันหลากหลายซึง่ สร้างสรรค์
การเปลี่ยนแปลงที่ดีงามให้เกิดขึ้นกับองค์การ รวมทั้ง ส่งเสริมให้นักศึกษาได้นำเอาแนวคิด ทฤษฎี
และตัวอย่างวิธคี ดิ อันดีงามเหล่านัน้ ไปประยุกต์ใช้จริงเพือ่ พัฒนาภาวะผูน้ ำของตนเอง
พภ.7103 การบริหารเครือข่าย
3 หน่วยกิต
LD.7103 Networking Management
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการและแนวทางในการบริหารจัดการเครือข่ายเพือ่ การพัฒนาองค์การ
อย่างยัง่ ยืน ศึกษาบทบาทของผูน้ ำในการสร้างสรรค์ เชือ่ มโยงและขับเคลือ่ นเครือข่ายเพือ่ การเปลีย่ นแปลง
ศึกษานวัตกรรมทางสังคมในการสร้างเครือข่าย และนวัตกรรมทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ทช่ี ว่ ยเอือ้ อำนวย
ในการสร้างเครือข่ายทางสังคม ศึกษาเรียนรูบ้ ทเรียนและกรณีศกึ ษาทีเ่ กิดขึน้ จริงของผูน้ ำทีป่ ระสบความ
สำเร็จและล้มเหลวในการบริหารจัดการเครือข่าย
พอ.7104 การจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับผูน้ ำ
3 หน่วยกิต
LD.7104 Strategic Management for Leaders
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและแนวทางในการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ ทำความเข้าใจถึงกระบวนการ
การจัดการเชิงกลยุทธ์ เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการบริหารเชิงกลยุทธ นักศึกษาจะเรียนรูโ้ ดยเน้นการเรียนรูเ้ ชิง
ปฏิบตั กิ ารจริง การใช้กรณีศกึ ษา เพือ่ ฝึกทักษะในการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ในมุมมองเชิงบริบททัง้ ระดับ
สากล ระดับภูมภิ าคและระดับท้องถิน่
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พภ.7105 พลวัตกลุม่ และองค์การ
3 หน่วยกิต
LD.7105 Group and Organization Dynamics
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและหลักการของการทำงานร่วมกันเป็นกลุม่ ศึกษาธรรมชาติ คุณลักษณะ
พลวัตและปัญหาของกลุม่ ทำงานในรูปแบบต่างๆ รวมทัง้ พลวัตขององค์กรบทบาทของผูน้ ำในการบริหาร
จัดการกลุม่ ทำงานเพือ่ ให้เกิดการทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์และมีพลัง ศึกษาตัวอย่าง บทเรียนและ
กรณีศกึ ษาของผูน้ ำทีม่ คี วามสามารถในการบริหารจัดการพลวัตกลุม่ และพลวัตองค์การ
พภ.7106 ประเด็นร่วมสมัยในการพัฒนาภาวะผูน้ ำ
3 หน่วยกิต
LD.7106 Contemporary Issues in Leadership Development
ศึกษาประเด็นใหม่ๆร่วมสมัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผู้นำ เช่น การพัฒนาภาวะผู้นำเชิง
สร้างสรรค์ในยุคเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ การพัฒนาภาวะผูน้ ำกับองค์กรเชิงนวัตกรรม การพัฒนาภาวะผูน้ ำ
สำหรับองค์กรแห่งการเรียนรู้ การพัฒนาภาวะผูน้ ำกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น
พภ.8001 การสัมมนาประเด็นการพัฒนาภาวะผูน้ ำ
3 หน่วยกิต
พภ.8001 Seminar on Leadership Development Issues
ศึกษาค้นคว้าร่วมกันเป็นกลุม่ ในรูปแบบของการร่วมกันกำหนดประเด็นทีส่ ำคัญร่วมสมัยเกีย่ วกับ
การพัฒนาภาวะผูน้ ำ แล้วทำการศึกษาค้นคว้าวิจยั เพือ่ นำเอาผลทีไ่ ด้มานำเสนอ เพือ่ จุดประกายให้เกิดการ
ระดมสมองและอภิปรายแลกเปลีย่ นความคิดเห็นร่วมกัน มีการจัดสัมมนาสาธารณะเพือ่ นำเสนอประเด็น
และมิตมิ มุ มองของนักศึกษาต่อสังคม
พภ.9000 การค้นคว้าอิสระ
3 หน่วยกิต
LD.9000 Independent Studies
ศึกษาค้นคว้าและวิจยั ด้วยตนเองในหัวข้อเรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่ ของการพัฒนาภาวะผูน้ ำตามทีไ่ ด้รบั
อนุมัติจากคณบดีคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยนักศึกษาสามารถเลือกที่จะศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
อย่างเจาะลึก หรือเลือกศึกษาโดยการใช้ปญ
ั หาจริงทีเ่ กิดขึน้ ในองค์การ เพือ่ นำเสนอทางออกของปัญหา
พภ.9004 วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
LD.9004 Thesis
ศึกษาค้นคว้าและวิจยั ด้วยตนเองในหัวข้อเรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่ ของการพัฒนาภาวะผูน้ ำตามทีไ่ ด้รบั
อนุมตั จิ ากคณะกรรมการวิทยานิพนธ์ ทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ จากคณบดีคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
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หลักสูตรนิตศิ าสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553
1. ชือ่ หลักสูตร
หลักสูตรนิตศิ าสตรมหาบัณฑิต
Master of Laws Program
2. ชือ่ ปริญญา
นิตศิ าสตรมหาบัณฑิต
น.ม.
Master of Laws
LL.M.
3. วิชาเอกหรือความเชีย่ วชาญเฉพาะหลักสูตร
ไม่มี
4. จำนวนหน่วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสูตร
36 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ หลักสูตรปริญญาโท ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
5.2 ภาษาทีใ่ ช้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเข้าศึกษา รับเฉพาะนักศึกษาไทย หากนักศึกษาต่างชาติมคี วามรูภ้ าษาไทยก็สามารถ
สมัครเข้าศึกษาได้
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอืน่ เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันทีจ่ ดั การเรียนการสอนโดยตรง
แต่มคี วามร่วมมือทางด้านวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาทัง้ ภายในและต่างประเทศ
5.5 การให้ปริญญาแก่ผสู้ ำเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมตั /ิ เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553 เปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2554
คณะกรรมการสภาวิชาการ อนุมตั /ิ เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครัง้ ที่ 1/2553 เมือ่ วันที่ 28
เมษายน 2553
สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ อนุมตั /ิ เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครัง้ ที่ 4/2553
เมือ่ วันที่ 24 พฤษภาคม 2553
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรทีม่ คี ณ
ุ ภาพและมาตรฐาน
ปีการศึกษา 2555
8. อาชีพทีส่ ามารถประกอบได้หลังจบการศึกษา
1. ผูพ้ พิ ากษา
2. อัยการ
3. ทนายความ
4. ตำรวจ
5. บุคลากรด้านตุลาการ
6. นิตกิ ร
7. นักกฎหมายอิสระ
8. ทีป่ รึกษากฎหมาย
9. ครู อาจารย์ นักวิชาการด้านกฎหมายหรือสังคมศาสตร์
10. นักวิชาชีพในหน่วยงานราชการหรือสถานประกอบการทีม่ กี ารใช้ความรูท้ างกฎหมาย
11. นักการเมืองและข้าราชการการเมือง
12. อาชีพอิสระอืน่ ๆ
9. รายวิชาที่เปิดสอนโดยสำนักงานอธิการบดี และคณะภาษาและการสื่อสาร ได้แก่ รายวิชาในหมวด
วิชาเสริมพืน้ ฐาน 5 วิชา ดังนี้
สพ 4000 พืน้ ฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา
3 หน่วยกิต
ND 4000 Foundation for Graduate Studies
ภส 4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
3 หน่วยกิต
LC 4001 Reading Skills Development in English for Graduate Studies
ภส 4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
3 หน่วยกิต
LC 4002 Integrated English Language Skills Development
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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
มุง่ ผลิตบัณฑิตในสาขานิตศิ าสตร์ทม่ี คี วามรูค้ วามสามารถสูง มีคณ
ุ ธรรมมีความเชีย่ วชาญ
ทางด้านกฎหมาย สามารถคิด วิเคราะห์ วินจิ ฉัยกฎหมาย และใช้กฎหมายเพือ่ ประกอบอาชีพ ผดุงความ
ยุตธิ รรมของสังคม และเพือ่ รักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ
10.2 วัตถุประสงค์
10.2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายให้เป็น
นักกฎหมายวิชาชีพ
10.2.2 เพือ่ ผลิตบัณฑิตทีส่ ามารถนำความรู้ ความเชีย่ วชาญและนำหลักวิชา มาปรับใช้
กับการประกอบอาชีพต่าง ๆ เช่น ตุลาการ อัยการ ทนายความ นิตกิ ร นักวิชาการ ผูป้ ระกอบการธุรกิจ
นอกจากนี้ยังได้ใช้ความรู้ความสามารถของตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติเพื่อให้
บรรลุถงึ ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรนิตศิ าสตรมหาบัณฑิต
10.2.3 เพือ่ ผลิตบัณฑิตให้ตรงและสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและทิศทางการ
พัฒนาประเทศ
11. ระบบการจัดการศึกษา
เป็นการศึกษาระบบทวิภาค ปีการศึกษาหนึง่ ๆ แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ โดยหนึง่ ภาคปกติ
มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และอาจเปิดการศึกษาภาคฤดูร้อนที่กำหนดระยะเวลา
และจำนวนหน่วยกิต เทียบเคียงได้กบั ภาคการศึกษาภาคปกติ
12. การดำเนินการหลักสูตร
12.1 วัน - เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือนสิงหาคมถึงเดือนธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม
ภาคฤดูรอ้ น
เดือนมิถนุ ายนถึงเดือนกรกฎาคม
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12.2 คุณสมบัตขิ องผูเ้ ข้าศึกษา
12.2.1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางนิติศาสตร์หรือเทียบเท่า จากสถาบันการ
ศึกษาของรัฐหรือเอกชน ทัง้ ในและ/หรือต่างประเทศ ทีส่ ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)
รับรอง หรือมีวิทยฐานะที่สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์อนุมัติให้เข้าเป็นนักศึกษาสำหรับ
ประสบการณ์การทำงานให้เป็นไปตามประกาศของสถาบันฯ
12.2.2 ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสถาบัน โดยการสอบข้อเขียนและ/หรือสัมภาษณ์
13. โครงสร้างหลักสูตร
13.1 จำนวนหน่วยกิต
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต
13.2 โครงสร้างหรือองค์ประกอบของหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาเสริมพืน้ ฐาน
2. หมวดวิชาพืน้ ฐาน
3. หมวดวิชาหลัก
4. หมวดวิชาเลือก/เอก
กรณีไม่ระบุสาขาวิชาเอก
- วิชาเลือกทัว่ ไป
หรือ กรณี ระบุสาขาวิชาเอก
- วิชาเอก
- วิชาเลือกทัว่ ไป
5. วิชาการค้นคว้าอิสระ
6. วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
7. การสอบประมวลความรู้
รวม

หลักสูตร
แผน ก2
ไม่นบั หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

หลักสูตร
แผน ข
ไม่นบั หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต

36 หน่วยกิต

9 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
สอบประมวลความรู้
โดยสอบข้อเขียน
36 หน่วยกิต
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13.3 รายวิชา
1. วิชาเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
เป็นวิชาทีไ่ ม่กำหนดหน่วยกิตและไม่นำผลการศึกษามาคำนวณแต้มรวมเฉลีย่ ทีน่ กั ศึกษา
ต้องเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต โดยใช้เวลาเรียน
ไม่นอ้ ยกว่า 20 ชัว่ โมง ดังนี้
กม 4000 ภาษาอังกฤษสำหรับการศึกษากฎหมาย
LW 4000 English for Legal Studies
2. หมวดวิชาเสริมพืน้ ฐาน
เป็นวิชาไม่นบั หน่วยกิต และไม่นำผลการศึกษามาคำนวณแต้มรวมเฉลีย่ นักศึกษาจะต้อง
เรียนวิชาเสริมพืน้ ฐาน ในหมวดวิชาเสริมพืน้ ฐาน ดังนี้
สพ 4000 พืน้ ฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา
3 หน่วยกิต
ND 4000 Foundation for Graduate Studies
ภส 4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
3 หน่วยกิต
LC 4001 Reading Skills Development in English for Graduate Studies
ภส 4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
3 หน่วยกิต
LC 4002 Integrated English Language Skills Development
ภส 4011 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. เงือ่ นไขในการเรียนวิชาเสริมพืน้ ฐานภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามประกาศของสถาบัน
2. การยกเว้นไม่ตอ้ งเรียนวิชาใดในหมวดวิชาเสริมพืน้ ฐาน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ทีส่ ถาบันกำหนด
3. หมวดวิชาพืน้ ฐาน
กม 5001 นิตปิ รัชญา
LW 5001 Philosophy of Law
กม 5002 กฎหมายแพ่งชัน้ สูง
LW 5002 Advanced Civil Law

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
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4. หมวดวิชาหลัก
กม 6001 ทฤษฎีและหลักกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา
LW 6001 Theory and Principle of Criminal Procedure Law
กม 6002 กฎหมายอาญาชัน้ สูง
LW 6002 Advanced Criminal Law
กม 6003 กฎหมายแพ่ง ลักษณะสัญญาและลักษณะละเมิดชัน้ สูง
LW 6003 Civil Law, Advanced Contracts and Torts
กม 6004 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองชัน้ สูง
LW 6004 Advanced Constitutional Law and Political Institutions
กม 6005 ระเบียบวิธวี จิ ยั ทางกฎหมาย
LW 6005 Research Methodology in Law

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

5. หมวดวิชาเลือก/วิชาเอก
นักศึกษาทีเ่ ลือกเรียนแผน ข ทีไ่ ม่ตอ้ งการระบุสาขาวิชาเอกให้เลือกเรียนวิชาเลือกทัว่ ไป
อย่างน้อย จำนวน 12 หน่วยกิต สำหรับนักศึกษาทีเ่ ลือกเรียนแผน ข ทีต่ อ้ งการระบุสาขาวิชาเอกให้เลือก
เรียนวิชาเลือกทัว่ ไป อย่างน้อย จำนวน 3 หน่วยกิต
วิชาเลือกทัว่ ไป
กม 7001 กฎหมายลักษณะพยานชัน้ สูง
LW 7001 Advanced Law of Evidence
กม 7002 กฎหมายปกครองชัน้ สูง
LW 7002 Advanced Administrative Law
กม 7003 กฎหมายวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง
LW 7003 Administrative Procedure Law
กม 7004 กฎหมายเกีย่ วกับการจัดโครงสร้างของฝ่ายปกครอง
และบุคลากรภาครัฐ
LW 7004 Law on Administrative Structure and Personnel
กม 7005 การมีสว่ นร่วมของประชาชนกับกระบวนการตัดสินใจภาครัฐ
LW 7005 People Participation and Public Decision Making Process
กม 7006 กฎหมายว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
LW 7006 Human Rights Law

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
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กม 7007 ทฤษฎีและหลักกฎหมายมหาชน
LW 7007 Theory and Principles of Public Law
กม 7008 หลักกฎหมายการคลัง
LW 7008 Principles of Public Finance Law
กม 7009 กฎหมายระหว่างประเทศชัน้ สูง
LW 7009 Advanced International Law
กม 7010 กฎหมายเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ
LW 7010 Law on Economic and International Trade
กม 7011 กฎหมายเกีย่ วกับองค์กรธุรกิจ
LW 7011 Law on Business Organization
กม 7012 กฎหมายคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
LW 7012 Consumer Protection Law
กม 7013 กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
LW 7013 Law on Natural Resources and Environment
กม 7014 กฎหมายเกีย่ วกับทรัพย์สนิ ทางปัญญา
LW 7014 Law on Intellectual Property
กม 7015 กฎหมายล้มละลายและการฟืน้ ฟูกจิ การ
LW 7015 Law on Bankruptcy and Business Reorganization
กม 7016 กฎหมายแรงงานและความมัน่ คงทางสังคม
LW 7016 Law on Labor and Social Security
กม 7101 การระงับข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการ
LW 7101 Settlement of Disputes and Arbitration
กม 7102 ทฤษฎีกฎหมายเอกชน
LW 7102 Theories of Private Law
กม 7103 ปัญหากฎหมายแพ่งและพาณิชย์
LW 7103 Problems in Civil and Commercial Law
กม 7104 ทฤษฎีและหลักกฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพ่ง
LW 7104 Theory and Principle of Civil Procedure Law
กม 7201 การบริหารงานกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญา
LW 7201 Criminal Justice Administration
กม 7202 ปัญหากฎหมายอาญา
LW 7202 Problems in Criminal Law

455
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
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กม 7203 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยาชัน้ สูง
LW 7203 Advanced Criminology and Penology
กม 7301 กฎหมายกับการพัฒนา
LW 7301 Law and Development
กม 7302 หลักนิตธิ รรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
LW 7302 Legal Principles, Ethics and Good Governance
กม 7303 กฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองเด็ก สตรี และครอบครัว
LW 7303 Law on Protection of Children, Women and Family
กม 8900 การศึกษาตามแนวแนะ
LW 8900 Directed Study

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

วิชาเลือกอื่นๆ ได้แก่วิชาหลักของสาขาวิชาเอกอื่นในหลักสูตรหรือวิชา ในระดับ
บัณฑิตศึกษาของหลักสูตรอืน่ ทัง้ ในและนอกคณะนิตศิ าสตร์ ทัง้ นีใ้ ห้เป็นไปตามคำแนะนำของอาจารย์
ทีป่ รึกษา
สำหรับนักศึกษาทีเ่ ลือกเรียนแผน ข ทีต่ อ้ งการระบุสาขาวิชาเอกให้เลือกเรียนวิชาเอก
ตามสาขาต่อไปนี้ จำนวน 9 หน่วยกิต
1) สาขากฎหมายธุรกิจ
กม 7010 กฎหมายเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ
LW 7010 International Economic and Trade Law
กม 7012 กฎหมายคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
LW 7012 Consumer Protection Law
กม 7014 กฎหมายเกีย่ วกับทรัพย์สนิ ทางปัญญา
LW 7014 Law on Intellectual Property
2) สาขากฎหมายเอกชน
กม 7101 การระงับข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการ
LW 7101 Settlement of Disputes and Arbitration
กม 7102 ทฤษฎีกฎหมายเอกชน
LW 7102 Theories of Private Law
กม 7103 ปัญหากฎหมายแพ่งและพาณิชย์
LW 7103 Problems in Civil and Commercial Law

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
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3) สาขากฎหมายกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญา
กม 7201 การบริหารงานกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญา
LW 7201 Criminal Justice Administration
กม 7202 ปัญหากฎหมายอาญา
LW 7202 Problems in Criminal Law
กม 7203 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยาชัน้ สูง
LW 7203 Advanced Criminology and Penology
4) สาขากฎหมายมหาชน
กม 7002 กฎหมายปกครองชัน้ สูง
LW 7002 Advanced Administrative Law
กม 7003 กฎหมายวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง
LW 7003 Administrative Procedure Law
กม 7008 หลักกฎหมายการคลัง
LW 7008 Principle of Public Finance Law
5) สาขากฎหมายการพัฒนา
กม 7013 กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
LW 7013 Law on Natural Resources and Environment
กม 7016 กฎหมายแรงงานและความมัน่ คงทางสังคม
LW 7016 Law on Labor and Social Security
กม 7301 กฎหมายกับการพัฒนา
LW 7301 Law and Development
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3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

6) หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ
กม 9000 วิชาการค้นคว้าอิสระ
LW 9000 Independent Study

3 หน่วยกิต

7) วิทยานิพนธ์
กม 9004 วิทยานิพนธ์
LW 9004 Thesis

12 หน่วยกิต
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8) การสอบประมวลความรู้
สอบประมวลความรูโ้ ดยการสอบข้อเขียน สำหรับนักศึกษาทีเ่ ลือกเรียนแผน ข.
13.4 คำอธิบายรายวิชา
วิชาเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
กม 4000 ภาษาอังกฤษสำหรับการศึกษากฎหมาย
LW 4000 English for Legal Studies
ศึกษาหลักการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย คำศัพท์เฉพาะทางกฎหมาย สำนวนทาง
กฎหมาย การเรียนรูแ้ ละพัฒนาทักษะในการอ่านเพือ่ ความเข้าใจ และการจับใจความสำคัญของงานเขียน
ด้านกฎหมาย ตลอดจนการหาข้อสรุปและการตีความงานเขียนด้านกฎหมาย
หมวดวิชาเสริมพืน้ ฐาน
สพ 4000 พืน้ ฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา
3 หน่วยกิต
ND 4000 Foundation for Graduate Studies
แนะนำการเมืองและการปกครองไทย เศรษฐกิจไทย ธุรกิจไทย สังคมไทย จริยธรรมของนักบริหาร
จริยธรรมทางวิชาการ การพัฒนาบุคลิกภาพ สุขภาพกาย สุขภาพจิต รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ภาษาไทยเพือ่ การสือ่ สาร การเขียนรายงานทางวิชาการ และเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนา
ภส. 4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
3 หน่วยกิต
LC 4001 Reading Skills Development in English for Graduate Studies
สร้างเสริมความรูพ้ น้ื ฐานด้านไวยากรณ์ทจ่ี ำเป็นสำหรับการพัฒนาทักษะการอ่าน เช่น การศึกษา
ประเภทของประโยค การหาแกนหลักและส่วนขยายของประโยคเพือ่ นำไปสูก่ ารเรียนรูแ้ ละพัฒนาทักษะ
การอ่านงานเขียนทางวิชาการ เช่น ตำรา บทความวิชาการ โดยเน้นการพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อ
จับใจความสำคัญ เพือ่ หาข้อสรุป การตีความประโยค การเดาความหมายของคำศัพท์จากบริบท การอ่าน
แบบข้ามเพือ่ หาข้อมูลเฉพาะการหาความสัมพันธ์ของประโยคและย่อหน้าในงานเขียนและการอ่านเชิงวิเคราะห์
ภส. 4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
3 หน่วยกิต
LC 4002 Integrated English Language Skills Development
เนือ้ หาและกิจกรรมเน้นการบูรณาการทักษะทัง้ 4 ทักษะ คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการ
เขียนเชิงวิชาการเบือ้ งต้น
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ภส. 4011 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
3 หน่วยกิต
LC 4011 Remedial Reading Skills Development in English for Graduate Studies
ฝึกทักษะและกลยุทธการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการที่นักศึกษาได้ศึกษามาก่อนแล้วในวิชา
ภส.4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา เพิ่มเติม ทั้งนี้นักศึกษาจะได้รับ
การฝึกฝนในลักษณะเฉพาะบุคคลมากขึน้
ภส. 4012 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
3 หน่วยกิต
LC 4012 Remedial Integrated English Language Skills Development
ฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเพิ่มเติมและซ่อมเสริมทักษะดังกล่าวสำหรับ
นักศึกษาทีย่ งั บกพร่องในการเรียนวิชา ภส. 4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ หรือภส.4003
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการขั้นสูง เพื่อปรับปรุงความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
เพือ่ การสือ่ สาร ด้วยการสอนและฝึกในลักษณะเฉพาะบุคคลหมวดวิชาพืน้ ฐาน
หมวดวิชาพืน้ ฐาน
กม 5001 นิตปิ รัชญา
3 หน่วยกิต
LW 5001 Philosophy of Law
ศึกษาปัญหารากฐานทางทฤษฎีกฎหมายและทฤษฎีนิติศาสตร์ ศึกษาวิเคราะห์ประวัติศาสตร์
ความคิดของกฎหมายธรรมชาติและปฎิฐานนิยมทางกฎหมาย ศึกษาแนวคิดกระแสหลักอื่นๆ ในทาง
นิติปรัชญา เช่น แนวความคิดสำนักกฎหมายประวัติศาสตร์ ทฤษฎีกฎหมายบริสุทธิ์ (Pure Theory of
Law)แนวความคิดนิตศิ าสตร์เชิงสังคมวิทยา (Sociological Jurisprudence) โดยเฉพาะนิตปิ รัชญายุคใหม่
ตลอดทัง้ ข้อความคิดว่าด้วยความยุตธิ รรม ปัญหาเกีย่ วกับสภาพบังคับของกฎหมาย ปัญหาความสัมพันธ์
ระหว่างกฎหมายกับศีลธรรม รวมทัง้ ภารกิจของวิชานิตปิ รัชญาในยุคปัจจุบนั คือ การทำให้ "กฎหมาย"
เป็นเครื่องมือของรัฐสมัยใหม่ (Modern State) ในการกำหนดกฎเกณฑ์หรือวินัยของสังคมในการ
อยูร่ ว่ มกัน โดยมี "จุดหมาย" เพือ่ ธำรงไว้ซง่ึ ประโยชน์สว่ นรวม
กม 5002 กฎหมายแพ่งชัน้ สูง
3 หน่วยกิต
LW 5002 Advanced Civil Law
ศึกษาประวัติ ปรัชญา ทฤษฎี และแนวความคิดของกฎหมายแพ่งลักษณะต่างๆ เช่น ลักษณะ
บุคคลหนี้ ทรัพย์ ครอบครัว มรดก และพัฒนาการใหม่ๆ ในกฎหมายแพ่งโดยเปรียบเทียบกับหลักกฎหมาย
ต่างประเทศ วิเคราะห์แนวคำพิพากษาของศาล ตลอดจนปัญหาในทางปฏิบตั ทิ ง้ั ของไทยและต่างประเทศ
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หมวดวิชาหลัก
กม 6001 ทฤษฎีและหลักกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา
3 หน่วยกิต
LW 6001 Theory and Principle of Criminal Procedure Law
ศึกษาประวัติ ปรัชญา ทฤษฎี และแนวความคิดของกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา กระบวนการ
ดำเนินคดีอาญาก่อนฟ้อง การควบคุมการใช้อำนาจของพนักงานสอบสวน และการใช้ดุลพินิจของ
พนักงานอัยการ บทบาทของทนายความในกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญา กระบวนพิจารณาพิพากษา
คดีของศาลและการบังคับโทษทางอาญาในระบบกฎหมายไทยและต่างประเทศ
กม 6002 กฎหมายอาญาชัน้ สูง
3 หน่วยกิต
LW 6002 Advanced Criminal Law
ศึกษาประวัติ ปรัชญา ทฤษฎี และแนวความคิดของกฎหมายอาญา โทษทางอาญา โครงสร้าง
และความรับผิดทางอาญาของประเทศทีใ่ ช้ระบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common Law) และประเทศ
ทีใ่ ช้ประมวลกฎหมาย (Civil Law) แนวโน้มพัฒนาการของกฎหมายอาญาในประเทศต่างๆ แนวคำพิพากษา
ของศาลไทย เพือ่ หาแนวทางปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบนั
กม 6003 กฎหมายแพ่งลักษณะสัญญาและลักษณะละเมิดชัน้ สูง
3 หน่วยกิต
LW 6003 Civil Law, Advanced Contracts and Torts
ศึกษาประวัติ ทฤษฎี และแนวความคิดเกีย่ วกับกฎหมายแพ่งลักษณะสัญญา ข้อสัญญาทีไ่ ม่เป็นธรรม
ความสำคัญของสัญญา และพัฒนาการของสัญญาในระบบกฎหมายแต่ละระบบ รวมถึงองค์ประกอบ
ทีส่ ำคัญของสัญญา เงือ่ นไขการเกิดขึน้ ของสัญญา การตีความสัญญา ผลของสัญญาและการสิน้ ผลของ
สัญญา ศึกษาประวัติ ทฤษฎี และแนวความคิดเกีย่ วกับกฎหมายแพ่งลักษณะละเมิด รากฐานทางทฤษฎี
และความรับผิดทางละเมิด ภาระการพิสจู น์ ข้อต่อสู้ การเยียวยาความเสียหายและวิเคราะห์ความเหมาะสม
ของกฎหมายลักษณะละเมิดของไทยเปรียบเทียบกับประเทศอืน่
กม 6004 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองชัน้ สูง
3 หน่วยกิต
LW 6004 Advanced Constitutional Law and Political Institutions
ศึกษากำเนิดและวิวัฒนาการของแนวความคิดว่าด้วยรัฐและระบบการเมืองต่างๆ โดยเฉพาะ
แนวความคิดตามทฤษฎีรฐั ธรรมนูญนิยม(Constitutionalism) และแนวความคิดสังคมนิยม โดยเน้นการ
ศึกษารูปแบบของรัฐบาล (Form of Government) ในรูปแบบต่างๆ เช่น ระบบประธานาธิบดี ระบบกึง่
ประธานาธิบดี ระบบรัฐสภา และระบบของประเทศสังคมนิยมโดยจะเน้นการวิเคราะห์รปู แบบของรัฐบาล
แต่ละรูปแบบเพือ่ เป็นแนวทางในการศึกษาปัญหากฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองของไทย
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กม 6005 ระเบียบวิธวี จิ ยั ทางกฎหมาย
3 หน่วยกิต
LW 6005 Research Methodology in Law
ศึกษาหลักและวิธวี จิ ยั ทางนิตศิ าสตร์ แนวทางในการศึกษาวิจยั การทำวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์
ทางนิตศิ าสตร์ โดยศึกษาแหล่งข้อมูล และแนวทางในการค้นหาประเด็นทางกฎหมายทีจ่ ะศึกษาค้นคว้า
สมมติฐานการวิจยั แนวความคิด ทฤษฎีทจ่ี ะใช้ในการศึกษา รวมทัง้ วิธกี ารนำเสนอผลงานทางวิชาการ
อันได้แก่ ศึกษาการตั้งประเด็นคำถามทางวิชาการ แนวทางในการจัดลำดับความคิด วิธีการนำเสนอ
การทำเค้าโครง การเขียนสรุปเชิงพรรณนาและเชิงวิเคราะห์ ตลอดจนรูปแบบการอ้างอิงหลักฐานที่ใช้
ในการศึกษาค้นคว้า โดยมุ่งเน้นให้ผู้ศึกษาได้ฝึกทักษะในการศึกษาค้นคว้า และการนำเสนองานทาง
วิชาการในประเด็นทีน่ กั ศึกษาสนใจจนสามารถพัฒนางานเป็นวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ได้
หมวดวิชาเลือก/เอก
กม 7001 กฎหมายลักษณะพยานชัน้ สูง
3 หน่วยกิต
LW 7001 Advanced Law of Evidence
ศึกษาประวัติ ปรัชญา ทฤษฎี และแนวความคิดของกฎหมายลักษณะพยานทั้งระบบไต่สวน
และระบบกล่าวหา กฎเกณฑ์และกระบวนการเกีย่ วกับพยานหลักฐานทีม่ งุ่ พิสจู น์ความจริงทัง้ ในคดีอาญา
และคดีแพ่ง หลักการรับฟังพยานหลักฐาน การชั่งน้ำหนักพยานหลักฐาน การคุ้มครองพยานและการ
นำความรูท้ างนิตวิ ทิ ยาศาสตร์มาใช้ในการสอบสวนและพิจารณาพิพากษาคดี
กม 7002 กฎหมายปกครองชัน้ สูง
3 หน่วยกิต
LW 7002 Advanced Administrative Law
ศึกษาประวัตคิ วามเป็นมาและลักษณะของฝ่ายปกครองและกฎหมายปกครอง บ่อเกิดและการใช้
การตีความกฎหมายปกครอง ทฤษฎีว่าด้วยการกระทำทางปกครอง หลักกฎหมายเกี่ยวกับสัญญาทาง
ปกครอง และหลักความรับผิดของฝ่ายปกครอง
กม 7003 กฎหมายวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง
3 หน่วยกิต
LW 7003 Administrative Procedure Law
ศึกษาข้อความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการควบคุมฝ่ายปกครองโดยองค์กรตุลาการ ความหมาย
และขอบเขตของคดีปกครอง หลักการพื้นฐานในกระบวนวิธีพิจารณาคดีปกครอง รูปแบบคำฟ้อง
ในคดีปกครอง เงื่อนไขการฟ้องและการดำเนินกระบวนวิธีพิจารณาคดีปกครอง การคุ้มครองชั่วคราว
การพิพากษา ตลอดจนการบังคับตามคำพิพากษา ทัง้ นีโ้ ดยศึกษาและวิเคราะห์เปรียบเทียบกับหลักกฎหมาย
วิธพี จิ ารณาคดีปกครองของต่างประเทศ
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กม 7004 กฎหมายเกีย่ วกับการจัดโครงสร้างของฝ่ายปกครองและบุคลากรภาครัฐ
3 หน่วยกิต
LW 7004 Law on Administrative Structure and Personnel
ศึกษาการจัดโครงสร้างองค์กรของฝ่ายปกครองว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ประวัติ
การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินในประเทศตะวันตกและการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินใน
ประเทศไทย ตลอดจนโครงสร้างและปัญหาการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินในประเทศไทย
กม 7005 การมีสว่ นร่วมของประชาชนกับกระบวนการตัดสินใจภาครัฐ
3 หน่วยกิต
LW 7005 People Participation and Public Decision Making Process
ศึกษาข้อความคิด หลักการพืน้ ฐานเกีย่ วกับการบริหารราชการตามแนวคิดประชาธิปไตย สาเหตุ
และความเปลีย่ นแปลงของกระบวนการตัดสินใจภาครัฐในปัจจุบนั ข้อความคิดและหลักการการมีสว่ นร่วม
ของประชาชนในกระบวนการตัดสินใจภาครัฐ รูปแบบ วิธกี ารและผลในทางกฎหมายของการมีสว่ นร่วม
ของประชาชนรวมทัง้ ศึกษาปัญหาและกระบวนการตัดสินใจการมีสว่ นร่วมของประชาชนในประเทศไทย
กม 7006 กฎหมายว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
3 หน่วยกิต
LW 7006 Human Rights Law
ศึกษาประวัติ ปรัชญา ทฤษฎี และแนวความคิดเกีย่ วกับสิทธิมนุษยชน ปัญหาและอุปสรรคใน
ทางปฏิบัติ บทบาทและแนวทางขององค์การระหว่างประเทศ องค์กรของรัฐและองค์กรของเอกชน
ในการส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชน วิเคราะห์เปรียบเทียบกฎหมาย ระเบียบและแนวปฏิบัติ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับกระบวนการยุตธิ รรมของประเทศไทยเปรียบเทียบกับมาตรฐานสากล เพือ่ ให้การคุม้ ครอง
และปกป้องสิทธิมนุษยชนในด้านต่างๆ
กม 7007 ทฤษฎีและหลักกฎหมายมหาชน
3 หน่วยกิต
LW 7007 Theory and Principle of Public Law
ศึกษาความหมายและการแบ่งประเภทกฎหมายมหาชน วิวัฒนาการของปรัชญากฎหมาย
แนวความคิดและทฤษฎีของกฎหมายมหาชนในยุคต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวความคิดและทฤษฎี
ของกฎหมายมหาชนในยุคปัจจุบัน โดยเน้นการวิเคราะห์เรื่องหลักประชาธิปไตย ทฤษฎีการแบ่งแยก
อำนาจแนวความคิดเกีย่ วกับขอบเขตและการควบคุมการใช้อำนาจรัฐ และนิตวิ ธิ ใี นทางกฎหมายมหาชน
รวมทัง้ ศึกษาวิวฒ
ั นาการและสภาพปัญหาของกฎหมายมหาชนในประเทศไทย

หลักสูตรนิตศิ าสตรมหาบัณฑิต

463

กม 7008 หลักกฎหมายการคลัง
3 หน่วยกิต
LW 7008 Principles of Public Finance Law
ศึกษาทฤษฎีการคลังมหาชน หลักการทั่วไปเกี่ยวกับการงบประมาณ การภาษีอากร และหนี้
สาธารณะ ทฤษฎีเกีย่ วกับนโยบายการเงินการคลังของรัฐ การใช้มาตรการทางการเงิน การคลัง และการ
ภาษีอากรในการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจการคลังและการเงินของรัฐ ตลอดทั้งแนวความคิดเกี่ยวกับ
อำนาจของรัฐสภา และรัฐบาลในการควบคุมทางการเงินและการคลังของรัฐ
กม 7009 กฎหมายระหว่างประเทศชัน้ สูง
3 หน่วยกิต
LW 7009 Advanced International Law
ศึกษาถึงมิติต่างๆ ของกฎหมายระหว่างประเทศ (Legal Dimensions of International Law)
ทั้งในเชิงทฤษฎีและในเชิงปฏิบัติ โดยเน้นการศึกษาแบบวิเคราะห์ในเนื้อหาสาระสำคัญของกฎหมาย
ระหว่างประเทศ เช่น มิตกิ ฎหมายในด้านบ่อเกิดกฎหมายระหว่างประเทศ บุคคลในบังคับของกฎหมาย
ระหว่างประเทศ การใช้และการตีความกฎหมายระหว่างประเทศ รวมทัง้ ผลของกฎหมายระหว่างประเทศ
ในแง่มมุ ต่างๆ
กม 7010 กฎหมายเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ
3 หน่วยกิต
LW 7010 Law on Economic and International Trade
ศึกษาถึงระบบกฎหมายที่ใช้กับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ทั้งในด้านการค้า
ระหว่างประเทศ การเงินและการลงทุนระหว่างประเทศและการพัฒนา โดยเน้นการศึกษาวิเคราะห์ถึง
ระบบกฎหมายและกลไกของกฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่ใช้อยู่ในปัจจุบันทั้งในระดับสากล
และในระดับภูมิภาครวมทั้งศึกษาวิเคราะห์ถึงผลกระทบของกฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศใน
ด้านต่างๆ และผลกระทบต่อประเทศกำลังพัฒนาและประเทศไทย
กม 7011 กฎหมายเกีย่ วกับองค์กรธุรกิจ
3 หน่วยกิต
LW 7011 Law on Business Organization
ศึกษาบทบาทขององค์กรธุรกิจต่อการดำเนินธุรกิจสมัยใหม่ โดยเน้นบริษัทจำกัด และสัญญา
การร่วมทุนเพื่อประกอบกิจการ ทฤษฎีและแนวคิดทางกฎหมายเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่และความรับผิด
ของกรรมการและผู้บริหาร บทบาทของฝ่ายจัดการกับผู้ถือหุ้น ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ถือหุ้นข้างมาก
และข้างน้อย การขยายกิจการของบริษทั และการจัดรูปธุรกิจแบบกลุม่ บริษทั ในเครือ
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กม 7012 กฎหมายคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
3 หน่วยกิต
LW 7012 Consumer Protection Law
ศึกษาประวัติ ปรัชญา ทฤษฎี และแนวความคิดเกีย่ วกับกฎหมายคุม้ ครองผูบ้ ริโภค มาตรการต่างๆ
ทางกฎหมายเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค การแก้ไขหรือเยียวยาความเสียหายอันเกิดแก่ผู้บริโภคและวิธี
พิจารณาคดีผบู้ ริโภค กรณีศกึ ษาคดีตา่ งๆ ทีเ่ กิดขึน้ และปัญหาต่างๆ ทีเ่ กีย่ วกับการบังคับใช้กฎหมายคุม้ ครอง
ผูบ้ ริโภคของประเทศไทยกับต่างประเทศ รวมทัง้ ศึกษาปัญหาต่างๆ อันเกีย่ วกับการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
กม 7013 กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
3 หน่วยกิต
LW 7013 Law on Natural Resources and Environment
ศึกษาประวัติ ปรัชญา ทฤษฎี และแนวความคิดเกีย่ วกับกฎหมายการอนุรกั ษ์และการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษาคดีต่างๆ ที่เกิดขึ้นและปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวกับการ
บังคับใช้กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การระงับข้อพิพาททางสิ่งแวดล้อม วิธีพิจารณา
ั หาทีเ่ กีย่ วข้อง
คดีสง่ิ แวดล้อมและศาลซึง่ พิจารณาคดีสง่ิ แวดล้อม รวมทัง้ วิเคราะห์ปญ
กม 7014 กฎหมายเกีย่ วกับทรัพย์สนิ ทางปัญญา
3 หน่วยกิต
LW 7014 Law on Intellectual Property
ศึกษาแนวความคิด ทฤษฎี กฎหมายเกีย่ วกับการคุม้ ครองทรัพย์สนิ ทางปัญญา และลักษณะของ
ทรัพย์สินทางปัญญาที่สำคัญ ศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศต่างๆ
ความตกลงสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และกรณีศึกษาต่างๆ
เกี่ยวกับการกระทำความผิดกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศและระหว่างประเทศ รวมทั้ง
กฎหมายอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
กม 7015 กฎหมายล้มละลายและการฟืน้ ฟูกจิ การ
3 หน่วยกิต
LW 7015 Law on Bankruptcy and Business Reorganization
ศึกษาวิวฒ
ั นาการเหตุผลและความจำเป็นของหลักการล้มละลายและการฟืน้ ฟูกจิ การเพือ่ แก้ไข
ปัญหาการบังคับชำระหนี้และจัดสรรการชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ในสภาวะที่ลูกหนี้ไม่อยู่ในสถานะที่จะ
ชำระหนี้ได้ ซึ่งเป็นสภาวการณ์ที่มีลักษณะเฉพาะและแตกต่างไปจากมาตรการบังคับชำระหนี้ในกรณี
ปกติในคดีแพ่งทั่วไป ตลอดจนศึกษาถึงขั้นตอน กระบวนการ กระบวนพิจารณาคดีที่เกี่ยวข้องและ
ความสัมพันธ์ของมาตรการเหล่านี้กับกฎหมายอื่นทั้งหลายที่เกี่ยวข้อง สิทธิหน้าที่และบทบาทของผู้
มีสว่ นได้เสียทัง้ หลาย และระบบเศรษฐกิจในภาพรวม รวมไปถึงการเข้ามามีบทบาทของรัฐในกระบวนการ
ต่างๆ เหล่านี้ และศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายล้มละลายระหว่างประเทศ
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กม 7016 กฎหมายแรงงานและความมัน่ คงทางสังคม
3 หน่วยกิต
LW 7016 Law on Labor and Social Security Law
พัฒนาการของกฎหมายแรงงานและกฎหมายประกันสังคมและกฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคง
ทางสั ง คม ข้ อ ความคิ ด ของหลั ก กฎหมายแรงงานระหว่ า งประเทศ หลั ก กฎหมายประกั น สั ง คม
และสวัสดิการทางสังคม ระบบกฎหมายแรงงานและระบบประกันสังคมในประเทศไทย กระบวนการ
พิจารณาข้อพิพาทแรงงาน การฟ้องคดีแรงงาน กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ และกฎหมายคุม้ ครองแรงงาน
กม 7101 การระงับข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการ
3 หน่วยกิต
LW 7101 Settlement of Disputes and Arbitration
ศึกษาประวัติ ปรัชญา ทฤษฎีและแนวความคิดเกีย่ วกับการระงับข้อพิพาททางเลือกในลักษณะ
ต่างๆ ได้แก่ การเจรจาต่อรอง การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท การประนีประนอมความและอนุญาโตตุลาการ
โดยศึกษาระบบกฎหมายไทยเปรียบเทียบกฎหมายต่างประเทศ และวิเคราะห์ปญ
ั หาในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้อง
3 หน่วยกิต
กม 7102 ทฤษฎีกฎหมายเอกชน
LW 7102 Theories of Private Law
ศึกษาแนวความคิดอันเป็นรากฐานและทฤษฎีของกฎหมายแพ่ง แนวความคิดทางกฎหมายแพ่งที่
เข้าสูร่ ะบบกฎหมายนานาประเทศ และมีอทิ ธิพลต่อกฎหมายมหาชนและกฎหมายพาณิชย์ การนำแนวคิด
อันเป็นรากฐานและทฤษฎีของกฎหมายแพ่งมาอธิบายหลักการเกีย่ วกับเสรีภาพในทรัพย์สนิ หลักกรรมสิทธิ์
เอกชน หลักการครอบครองทรัพย์สิน อันเป็นเสรีภาพขั้นพื้นฐานแห่งการจำกัดสิทธิดังกล่าวที่ปรากฏ
ในรูปของกฎหมาย ที่ใช้ควบคุมสังคมและกำหนดสิทธิหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคคลในสังคม
โดยศึกษาทัง้ ในเชิงทฤษฎีความรับผิดในทางแพ่งทีม่ ลี กั ษณะทัว่ ๆไปในเชิงการควบคุมการใช้สทิ ธิเสรีภาพ
ของเอกชนและในเชิงความรับผิดในการใช้สทิ ธิโดยไม่สจุ ริต
กม 7103 ปัญหากฎหมายแพ่งและพาณิชย์
3 หน่วยกิต
LW 7103 Problems in Civil and Commercial Law
ศึกษาปัญหาสำคัญในเรือ่ งต่างๆของกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในปัจจุบนั และศึกษาเปรียบเทียบกับ
กฎหมายของต่างประเทศในประเด็นปัญหานัน้ ๆ รวมทัง้ วิเคราะห์ปญ
ั หาและแนวทางในการแก้ไขปัญหานัน้ ๆ
กม 7104 ทฤษฎีและหลักกฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพ่ง
3 หน่วยกิต
LW 7104 Theory and Principle of Civil Procedure Law
ศึกษาประวัติ ปรัชญา ทฤษฎี และแนวความคิดของกฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพ่ง ระบบการพิจารณา
พิพากษาคดีแพ่งของศาลไทยเปรียบเทียบกับต่างประเทศ และวิเคราะห์พัฒนาการใหม่ของกฎหมาย
วิธพี จิ ารณาความแพ่ง เพือ่ หาแนวทางปรับปรุงกฎหมายไทยให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปจั จุบนั
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กม 7201 การบริหารงานกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญา
3 หน่วยกิต
LW 7201 Criminal Justice Administration
ศึกษาปรัชญาการดำเนินงานของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและโครงสร้าง
และระบบการบริหารงานยุตธิ รรมทางอาญา การกำหนดนโยบายและมาตรการในทางกฎหมายเกีย่ วกับ
งานยุติธรรมทางอาญา การประสานงานและความร่วมมือระหว่างข่ายงานในกระบวนการยุติธรรม
ทัง้ ภายในและระหว่างประเทศ การปฏิบตั งิ าน การตรวจสอบและติดตามประเมินผล ปัญหาการบริหาร
งานยุตธิ รรมและแนวทางแก้ไขการมีสว่ นร่วมของประชาชนในการบริหารงานยุตธิ รรมทางอาญา
กม 7202 ปัญหากฎหมายอาญา
3 หน่วยกิต
LW 7202 Problems in Criminal Law
ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาเฉพาะเรื่องที่สำคัญในกฎหมายอาญาสารบัญญัติ วิธีสบัญญัติ รวมทั้ง
ความผิดอาญาข้ามชาติและแนวความคิดของสหประชาชาติเกีย่ วกับกฎหมายอาญา
กม 7203 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยาชัน้ สูง
3 หน่วยกิต
LW 7203 Advanced Criminology and Penology
วิเคราะห์และประเมินปัญหาที่สำคัญทางอาชญาวิทยา สาเหตุแห่งอาชญากรรม และการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว ศึกษาทฤษฎี และวิธีปฏิบัติในการลงโทษผู้กระทำความผิด มาตรการที่มีประสิทธิภาพ
ในการลงโทษ ประเมินข้อเสนอแนะทีส่ ำคัญในการปฏิรปู ระบบการลงโทษ วิวฒ
ั นาการของทัณฑวิทยา
และปรัชญาการลงโทษอาญา วัตถุประสงค์ของการลงโทษและการปฏิบัต ิต่อผู้กระทำความผิด
กระบวนการและระบบการปฏิบัติต่อผู้กระทำความผิดอาญาในขั้นตอนต่างๆครอบคลุมการศึกษา
อาชญากรรมผูก้ ระทำความผิดและการใช้มาตรการลงโทษผูก้ ระทำความผิดทัง้ ทางด้านสังคมและกฎหมาย
กม 7301 กฎหมายกับการพัฒนา
3 หน่วยกิต
LW 7301 Law and Development
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับบทบาทหน้าทีข่ องกฎหมายในสังคม การพัฒนาสังคมกับปัญหา
ทางกฎหมาย กฎหมายกับการแก้ไขปัญหาทางสังคมและเศรษฐกิจ วิเคราะห์กฎหมายในฐานะทีก่ ฎหมาย
เป็นเครื่องมือของการพัฒนาประเทศ โดยศึกษาปัญหากฎหมายกับการพัฒนาในมิติของกฎหมาย
กับการเมือง(สถาบันการเมือง) มิติในทางบริหาร มิติในทางเศรษฐกิจและมิติในทางสังคม ทั้งนี้
โดยพิจารณาประกอบกับสภาพความเปลีย่ นแปลงของสังคมภายใต้ยคุ โลกาภิวตั น์รวมทัง้ ความจำเป็นในการ
ปฏิรปู กฎหมายเพือ่ ให้ทนั สมัยและสอดคล้องกับสภาพความเปลีย่ นแปลงของสังคม
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กม 7302 หลักนิตธิ รรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล
3 หน่วยกิต
LW 7302 Legal Principles, Ethics and Good Governance
ความหมายและสาระสำคัญของหลักนิตธิ รรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล หลักพืน้ ฐานว่าด้วยการ
ขัดกันแห่งผลประโยชน์(Conflict of Interest) ศึกษาพืน้ ฐานและขอบเขตของการใช้อำนาจรัฐ ระบบการ
ควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี หลักจริยธรรม ศึกษาลักษณะของ
องค์กรในทางวิชาชีพหลักการในการประกอบวิชาชีพ การควบคุมการประกอบวิชาชีพ หลักธรรมาภิบาล
ศึกษาหลักการในการประกอบกิจการที่ดีของภาคเอกชนที่มีระบบตรวจสอบการประกอบกิจการ
และความรับผิดชอบต่อสังคม
กม 7303 กฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองเด็ก สตรี และครอบครัว
3 หน่วยกิต
LW 7303 Law on Protection of Children, Women and Family
ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองเด็ก สตรีและครอบครัว อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีทุกรูปแบบ หลักกฏหมายระหว่างประเทศอื่นๆ
ทีเ่ กีย่ วกับการคุม้ ครองสิทธิเด็ก สตรีและครอบครัว หลักความเท่าเทียมกันระหว่าชายหญิงตามทีบ่ ญ
ั ญัติ
รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญรวมทั้งกฎหมายเฉพาะที่บัญญัติเพื่อคุ้มครองสิทธิเด็ก สตรีและครอบครัว
หลักกฎหมายที่คุ้มครองเด็ก สตรีและครอบครัวในด้านต่างๆ เช่น การคุ้มครองแรงงาน การคุ้มครอง
ในกระบวนการยุตธิ รรมและการพิจารณาคดี เป็นต้น
กม.8900 การศึกษาตามแนวแนะ
3 หน่วยกิต
LW 8900 Directed Studies
การศึกษาในหัวข้อเฉพาะในศาสตร์ทเ่ี กีย่ วข้องกับกฎหมายและเป็นประโยชน์ตอ่ การศึกษา วิจยั
โดยนักศึกษาอาจขอศึกษาเพิม่ เติมในหัวข้อทีเ่ กีย่ วข้องกับวิชาของตน ซึง่ เป็นการศึกษาตามแนวแนะก็ได้
กม 9000 วิชาการค้นคว้าอิสระ
3 หน่วยกิต
LW 9000 Independent Study
การศึกษาค้นคว้าและวิจัยด้วยตนเองในเรื่องที่ผู้เรียนสนใจ ในขอบเขตของวิชานิติศาสตร์
ภายใต้การควบคุมและแนะนำของอาจารย์ผสู้ อน
กม 9004 วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
LW 9004 Thesis
นักศึกษาต้องทำการค้นคว้าวิจยั ในหัวข้อทีน่ กั ศึกษาสนใจภายใต้คำปรึกษาของอาจารย์ทป่ี รึกษา
อย่างใกล้ชดิ อาจรวมถึงการศึกษารายวิชาภาคทฤษฎีตามทีอ่ าจารย์ทป่ี รึกษาเห็นสมควร ทัง้ นี้ นักศึกษา
จะต้องมีการนำเสนอหัวข้อ รายงานความก้าวหน้า และสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
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หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายและการจัดการ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
1. ชือ่ หลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายและการจัดการ
Master of Arts Program in Law and Management
2. ชือ่ ปริญญาและสาขาวิชา
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายและการจัดการ)
Master of Arts (Law and Management)
ศศ.ม. (กฎหมายและการจัดการ)
M.A. (Law and Management)
3. วิชาเอกหรือความเชีย่ วชาญเฉพาะหลักสูตร
ไม่มี
4. จำนวนหน่วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสูตร
36 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ หลักสูตรปริญญาโท ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
5.2 ภาษาทีใ่ ช้ ภาษาไทย / เอกสารประกอบการสอนและตำรา เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเข้าศึกษา รับเฉพาะนักศึกษาไทย หากนักศึกษาต่างชาติมคี วามรูภ้ าษาไทยก็สามารถ
สมัครเข้าศึกษาได้
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอืน่ เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันทีจ่ ดั การเรียนการสอนโดยตรง
แต่มคี วามร่วมมือทางด้านวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาทัง้ ภายในและต่างประเทศ
5.5 การให้ปริญญาแก่ผสู้ ำเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมตั /ิ เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 เปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2554
คณะกรรมการสภาวิชาการ อนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 2/2554 เมือ่ วันที่
19 เมษายน 2554
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สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ อนุมตั /ิ เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครัง้ ที่ 4/2554
เมือ่ วันที่ 26 เมษายน 2554
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรทีม่ คี ณ
ุ ภาพและมาตรฐาน
ปีการศึกษา 2556
8. อาชีพทีส่ ามารถประกอบได้หลังจบการศึกษา
1. นักบริหารทีป่ ฏิบตั งิ านในภาครัฐและภาคเอกชน
2. ครู อาจารย์ นักวิชาการด้านกฎหมายหรือสังคมศาสตร์
3. บุคลากรในหน่วยงานราชการหรือสถานประกอบการทีม่ กี ารใช้ความรูท้ างกฎหมาย
4. นักการเมืองและข้าราชการการเมือง
5. อาชีพอิสระอืน่ ๆ
9. รายวิชาที่เปิดสอนโดยสำนักงานอธิการบดี และคณะภาษาและการสื่อสาร ได้แก่ รายวิชาในหมวด
วิชาเสริมพืน้ ฐาน 5 วิชา ดังนี้
สพ 4000 พืน้ ฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา
3 หน่วยกิต
ND. 4000 Foundation for Graduate Studies
ภส 4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
3 หน่วยกิต
LC 4001 Reading Skills Development in English for Graduate Studies
ภส 4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
3 หน่วยกิต
LC 4002 Integrated English Language Skills Development
ภส 4011 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
ทางกฏหมายในการบริหารงานอย่างมีคณ
ุ ธรรม ถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาล เพือ่ ประโยชน์ของสังคม
และประเทศชาติ
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10.2 วัตถุประสงค์
10.2.1 เพือ่ ผลิตบัณฑิตให้เป็นนักบริหารทีม่ คี วามรูร้ อบด้านกฎหมาย สามารถใช้องค์ความรูท้ างกฏหมายในการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีคณ
ุ ธรรมถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาล
10.2.2 เพื่อให้บัณฑิตสามารถบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านกฏหมายและการบริหาร
นำความรูท้ างกฎหมายมาปรับใช้กบั การบริหารงานและการประกอบอาชีพต่าง ๆ ทัง้ ในภาครัฐและภาคเอกชน
10.2.3 เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถทางการบริหาร สามารถปรับใช้ความรูท้ างกฏหมายให้มี
ความสามารถในเชิงแข่งขัน เพือ่ ประโยชน์ตอ่ สังคมและประเทศชาติ
10.2.4 เพื่อให้บัณฑิตมีความเชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะทางสำหรับนักบริหารภาครัฐและ
ภาคเอกชน
11. ระบบการจัดการศึกษา
เป็นการศึกษาระบบทวิภาค ปีการศึกษาหนึง่ ๆ แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ โดยหนึง่ ภาค
ปกติมรี ะยะเวลาการศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 15 สัปดาห์ และอาจเปิดการศึกษาภาคฤดูรอ้ นทีก่ ำหนดระยะเวลา
และจำนวนหน่วยกิต เทียบเคียงได้กบั ภาคการศึกษาภาคปกติ
12. การดำเนินการหลักสูตร
12.1 วัน - เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือนสิงหาคมถึงเดือนธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม
ภาคฤดูรอ้ น
เดือนมิถนุ ายนถึงเดือนกรกฎาคม
12.2 คุณสมบัตขิ องผูเ้ ข้าศึกษา
12.2.1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาใดสาขาหนึ่ง จากสถาบันการศึกษาของ
รัฐหรือเอกชน ทั้งในและ/หรือต่างประเทศ ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับรอง
หรือมีวทิ ยฐานะทีส่ ภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์อนุมตั ใิ ห้เข้าเป็นนักศึกษาสำหรับประสบการณ์
การทำงานให้เป็นไปตามประกาศของสถาบันฯ
12.2.2 ผ่านการคัดเลือก1ตามเกณฑ์ของสถาบัน โดยการสอบข้อเขียนและ/หรือสัมภาษณ์
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13. โครงสร้างหลักสูตร
13.1 จำนวนหน่วยกิต
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต
13.2 โครงสร้างหรือองค์ประกอบของหลักสูตร
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาเสริมพืน้ ฐาน
2. หมวดวิชาพืน้ ฐาน
3. หมวดวิชาหลัก
4. หมวดวิชาเลือก
5. วิชาการค้นคว้าอิสระ
6. วิทยานิพนธ์
7. การสอบประมวลความรู้
รวม

หลักสูตร
แผน ก2
ไม่นบั หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
18 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต

หลักสูตร
แผน ข
ไม่นบั หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
18 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
โดยสอบข้อเขียน
36 หน่วยกิต

13.3 รายวิชา
ก. วิชาเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
เป็นวิชาทีไ่ ม่กำหนดหน่วยกิตและไม่นำผลการศึกษามาคำนวณแต้มรวมเฉลีย่ ทีน่ กั ศึกษาต้อง
เรียนเพือ่ เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายและการ
จัดการ โดยใช้เวลาเรียนไม่นอ้ ยกว่า 20 ชัว่ โมง ดังนี้
กจ. 4000 ภาษาอังกฤษสำหรับการศึกษากฎหมาย
ไม่นับหน่วยกิต
LN. 4000 English for Legal Studies
ข. หมวดวิชาเสริมพืน้ ฐาน
เป็นวิชาไม่นบั หน่วยกิต และไม่นำผลการศึกษามาคำนวณแต้มรวมเฉลีย่ นักศึกษาจะต้องเรียน
วิชาเสริมพืน้ ฐาน ในหมวดวิชาเสริมพืน้ ฐาน ดังนี้
สพ 4000 พืน้ ฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา
3 หน่วยกิต
ND 4000 Foundation for Graduate Studies
ภส 4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
3 หน่วยกิต
LC 4001 Reading Skills Development in English for Graduate Studies
ภส 4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
3 หน่วยกิต
LC 4002 Integrated English Language Skills Development
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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. เงือ่ นไขในการเรียนวิชาเสริมพืน้ ฐานภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามประกาศของสถาบัน
2. การยกเว้นไม่ตอ้ งเรียนวิชาใดในหมวดวิชาเสริมพืน้ ฐาน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ี
สถาบันกำหนด
ค. หมวดวิชาพืน้ ฐาน
กจ 5001 ความรูพ้ น้ื ฐานเกีย่ วกับกฎหมายและกระบวนการยุตธิ รรม
3 หน่วยกิต
LN 5001 Fundamental of Law and Judiciary Process
กจ 5002 หลักนิตธิ รรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
3 หน่วยกิต
LN 5002 Legal Principles, Ethics and Good Governance
ง. หมวดวิชาหลัก
กจ 6001 หลักกฎหมายแพ่งและกระบวนการยุตธิ รรมทางแพ่ง
3 หน่วยกิต
LN 6001 Principles of Civil Law and Civil Justice
กจ 6002 หลักกฎหมายอาญาและกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญา
3 หน่วยกิต
LN 6002 Principles of Criminal Law and Criminal Justice
กจ 6003 หลักกฎหมายมหาชน
3 หน่วยกิต
LN 6003 Principles of Public Law
กจ 6004 กฎหมายเกีย่ วกับการจัดองค์กร การจัดการและความรับผิด
3 หน่วยกิต
LN 6004 Law Relating to Organization, Management and Liability
กจ 6005 กฎหมายกับการพัฒนา
3 หน่วยกิต
LN 6005 Law and Development
กจ 6006 ระเบียบวิธวี จิ ยั ทางกฎหมาย
3 หน่วยกิต
LN 6006 Legal Research Methodology
จ. หมวดวิชาเอก (เลือกเอกใดเอกหนึง่ เท่านัน้ )
1) กฎหมายสำหรับนักบริหาร (Law for Executives ) สำหรับนักศึกษาทีเ่ ลือกสาขาวิชาเอกนี้
จะต้องเลือกศึกษารายวิชาในสาขาวิชานี้ จำนวน 9 หน่วยกิต
กจ 7100 หลักกฎหมายการคลัง
3 หน่วยกิต
LN 7100 Principles of Public Finance Law
กจ 7101 กฎหมายเกีย่ วกับการบริการสาธารณะ
3 หน่วยกิต
LN 7101 Public Services Law
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กจ 7102 การมีสว่ นร่วมของประชาชนกับกระบวนการตัดสินใจภาครัฐ 3 หน่วยกิต
LN 7102 People Participation and Public Decision Making Process
กจ 7103 กฎหมายว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
3 หน่วยกิต
LN 7103 Human Rights Law
กจ 7104 กฎหมายคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
3 หน่วยกิต
LN 7104 Consumer Protection Law
กจ 8900 การศึกษาตามแนวแนะ
3 หน่วยกิต
LN 8900 Directed Study
2) กฎหมายกับการจัดการภาครัฐ (Law and Public Administration) สำหรับนักศึกษาทีเ่ ลือก
สาขาวิชาเอกนี้ จะต้องเลือกศึกษารายวิชาในสาขาวิชานี้ จำนวน 9 หน่วยกิต
กจ 7200 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมกับกฎหมาย
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 ทฤษฎีแรงงานและความมัน่ คงทางสังคมกับกฎหมาย
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 การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะและการบริหารโครงการ
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) กฎหมายกับการบริหารธุรกิจ (Law and Business Management) สำหรับนักศึกษาทีเ่ ลือก
สาขาวิชาเอกนี้ จะต้องเลือกศึกษารายวิชาในสาขาวิชานี้ จำนวน 9 หน่วยกิต
กจ 7300 การระงับข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการ
3 หน่วยกิต
LN 7300 Settlement of Disputes and Arbitration
กจ 7301 การจัดการทรัพย์สนิ ทางปัญญากับกฎหมาย
3 หน่วยกิต
LN 7301 Intellectual Property Management and Law
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กจ 7302 การประกันภัยและการบริหารความเสีย่ งกับกฎหมาย
LN 7302 Insurance and Risk Management and Law
กจ 7303 การจัดการการตลาดกับกฎหมาย
LN 7303 Marketing Management and Law
กจ 7304 การจัดการการเงินกับกฎหมาย
LN 7304 Financial Management and Law
กจ 7305 การบัญชีกบั กฎหมาย
LN 7305 Accounting and Law
กจ 7306 ความรูพ้ น้ื ฐานเกีย่ วกับภาษีอากรธุรกิจ
LN 7306 Introduction to Business Taxation
กจ 7206 การบริหารทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์การ
LN 7206 Human Resource Management and Organization Development
กจ 8900 การศึกษาตามแนวแนะ
LN 8900 Directed Study
ฉ. หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ (แผน ข)
กจ 9000 การค้นคว้าอิสระ
LN 9000 Independent Study
ช. วิทยานิพนธ์ (แผน ก2)
กจ 9004 วิทยานิพนธ์
LN 9004 Thesis
ญ. การสอบประมวลความรู้ (โดยสอบข้อเขียน)
Comprehensive Examination

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต

13.4 คำอธิบายรายวิชา
วิชาเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
กจ 4000 ภาษาอังกฤษสำหรับการศึกษากฎหมาย
ไม่นบั หน่วยกิต
LN 4000 English for Legal Studies
ศึกษาการใช้ภาษาอังกฤษทีเ่ กีย่ วข้องกับกฎหมายคำศัพท์เฉพาะทีป่ รากฏอยูใ่ นเอกสารทางกฎหมาย
อาทิ สัญญา ข้อตกลง พันธะผูกพันทางกฎหมาย สำหรับผูท้ ไ่ี ม่มคี วามเชีย่ วชาญทางด้านกฎหมาย
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หมวดวิชาเสริมพืน้ ฐาน
สพ 4000 พืน้ ฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา
3 หน่วยกิต
ND 4000 Foundation for Graduate Studies
แนะนำการเมืองและการปกครองไทย เศรษฐกิจไทย ธุรกิจไทย สังคมไทย จริยธรรมของนักบริหาร
จริยธรรมทางวิชาการ การพัฒนาบุคลิกภาพ สุขภาพกาย สุขภาพจิต รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ภาษาไทยเพือ่ การสือ่ สาร การเขียนรายงานทางวิชาการ และเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนา
ภส 4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
3 หน่วยกิต
LC 4001 Reading Skills Development in English for Graduate Studies
สร้างเสริมความรูพ้ น้ื ฐานด้านไวยากรณ์ทจ่ี ำเป็นสำหรับการพัฒนาทักษะการอ่าน เช่น การศึกษา
ประเภทของประโยค การหาแกนหลักและส่วนขยายของประโยคเพือ่ นำไปสูก่ ารเรียนรูแ้ ละพัฒนาทักษะ
การอ่านงานเขียนทางวิชาการ เช่น ตำรา บทความวิชาการ โดยเน้นการพัฒนาทักษะการอ่านเพือ่ จับใจความ
สำคัญ เพือ่ หาข้อสรุป การตีความประโยค การเดาความหมายของคำศัพท์จากบริบท การอ่านแบบข้าม
เพื่อหาข้อมูลเฉพาะการหาความสัมพันธ์ของประโยคและย่อหน้าในงานเขียนและการอ่านเชิงวิเคราะห์
ภส 4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
3 หน่วยกิต
LC 4002 Integrated English Language Skills Development
เนือ้ หาและกิจกรรมเน้นการบูรณาการทักษะทัง้ 4 ทักษะ คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
เชิงวิชาการเบือ้ งต้น
ภส 4011 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
3 หน่วยกิต
LC 4011 Remedial Reading Skills Development in English for Graduate Studies
ฝึกทักษะและกลยุทธการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการที่นักศึกษาได้ศึกษามาก่อนแล้วในวิชา
ภส.4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา เพิม่ เติม ทัง้ นีน้ กั ศึกษาจะได้รบั การ
ฝึกฝนในลักษณะเฉพาะบุคคลมากขึน้
ภส 4012 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
3 หน่วยกิต
LC 4012 Remedial Integrated English Language Skills Development
ฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเพิ่มเติมและซ่อมเสริมทักษะดังกล่าวสำหรับ
นักศึกษาที่ยังบกพร่องในการเรียนวิชา ภส. 4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ หรือ
ภส.4003 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการขัน้ สูง เพือ่ ปรับปรุงความสามารถในการใช้ภาษา
อังกฤษเพือ่ การสือ่ สาร ด้วยการสอนและฝึกในลักษณะเฉพาะบุคคล
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หมวดวิชาพืน้ ฐาน
กจ 5001 ความรูพ้ น้ื ฐานเกีย่ วกับกฎหมายและกระบวนการยุตธิ รรม
3 หน่วยกิต
LN 5001 Fundamental of Law and Judiciary Process
ความหมายและความเป็นมาของกฎหมาย ประเภทและหมวดหมูข่ องกฎหมายบ่อเกิดของกฎหมาย
ลำดับชัน้ ของกฎหมาย การบัญญัติ การบังคับใช้กฎหมาย การยกเลิกกฎหมาย และนิตวิ ธิ ใี นทางกฎหมาย
รวมทัง้ หลักการดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีของศาลต่าง ๆ
กจ 5002 หลักนิตธิ รรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล
3 หน่วยกิต
LN 5002 Legal Principles, Ethics and Good Governance
ความหมายและสาระสำคัญของหลักนิตธิ รรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล หลักพืน้ ฐานว่าด้วยการ
ขัดกันแห่งผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ศึกษาพืน้ ฐานและขอบเขตของการใช้อำนาจรัฐ ระบบการ
ควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี หลักจริยธรรม ศึกษาลักษณะของ
องค์กรในทางวิชาชีพ หลักการในการประกอบวิชาชีพ การควบคุมการประกอบวิชาชีพ หลักธรรมาภิบาล
ศึกษาหลักการในการประกอบกิจการทีด่ ขี องภาคเอกชนทีม่ รี ะบบตรวจสอบการประกอบกิจการและความ
รับผิดชอบต่อสังคม
หมวดวิชาหลัก
กจ 6001 หลักกฎหมายแพ่งและกระบวนการยุตธิ รรมทางแพ่ง
3 หน่วยกิต
LN 6001 Principles of Civil Law and Civil Justice
แนวคิด ทฤษฎี พัฒนาการของกฎหมายแพ่ง รากฐานของกฎหมายแพ่งหลักการพื้นฐานของ
กฎหมายแพ่ง การแบ่งเนือ้ หาของกฎหมายแพ่งและนิตวิ ธิ ใี นทางกฎหมายแพ่ง หลักความสุจริต หลักความ
ศักดิส์ ทิ ธิแ์ ห่งเจตนา ตลอดจนหลักเสรีภาพในทรัพย์สนิ หลักกรรมสิทธิ์ อิทธิพลของหลักกฎหมายแพ่ง
ต่อกฎหมายอืน่ รวมทัง้ ความรับผิดทางแพ่ง กระบวนการยุตธิ รรมทางแพ่ง และหลักการดำเนินกระบวน
พิจารณาทางแพ่งในศาลยุตธิ รรม
กจ 6002 หลักกฎหมายอาญาและกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญา
3 หน่วยกิต
LN 6002 Principles of Criminal Law and Criminal Justice
แนวคิด ทฤษฎี พัฒนาการของกฎหมายอาญา ทฤษฎีและแนวคิดในการกำหนดความผิดทางอาญา
ลักษณะของกฎหมายอาญา การตีความกฎหมายอาญา ประเภทของความผิดอาญา โครงสร้างความผิด
อาญาและแนวคิดในการลงโทษ ประเภทของโทษทางอาญา รวมทั้งกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
การดำเนินกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญาและหลักวิธพี จิ ารณาในคดีอาญา
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กจ 6003 หลักกฎหมายมหาชน
3 หน่วยกิต
LN 6003 Principles of Public Law
แนวคิด ทฤษฎี พัฒนาการของกฎหมายมหาชน การแบ่งประเภทกฎหมายมหาชน หลักการ
พื้นฐานของกฎหมายมหาชน โดยเฉพาะกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครอง ทฤษฎีว่าด้วยรัฐ
หลักการแบ่งแยกอำนาจ การจัดรูปรัฐบาลแบบต่าง ๆ การใช้อำนาจรัฐและการควบคุมการใช้อำนาจ
หลักการพืน้ ฐานของการกระทำทางปกครอง การควบคุมฝ่ายปกครอง รวมทัง้ หลักการดำเนินกระบวน
พิจารณาในศาลรัฐธรรมนูญและศาลปกครอง
กจ 6004 กฎหมายเกีย่ วกับจัดองค์กร การจัดการและความรับผิด
3 หน่วยกิต
LN 6004 Law Relating to Organization, Management and Liability
ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับกฎหมายในการจัดองค์กรภาครัฐและองค์กรธุรกิจ หลักการในการ
ดำเนินการขององค์กรภาครัฐและองค์กรธุรกิจ อำนาจหน้าที่และสถานะของผู้กระทำการในนาม
องค์กรความมีผลผูกพันต่อบุคคลภายนอก และความรับผิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือความรับผิดของ
กรรมการและผูบ้ ริหารขององค์กรธุรกิจ
กจ 6005 กฎหมายกับการพัฒนา
3 หน่วยกิต
LN 6005 Law and Development
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับบทบาทหน้าทีข่ องกฎหมายในสังคม การพัฒนาสังคมกับปัญหา
ทางกฎหมาย กฎหมายกับการแก้ไขปัญหาทางสังคมและเศรษฐกิจ กฎหมายกับการบริหารจัดการ วิเคราะห์
กฎหมายในฐานะทีก่ ฎหมายเป็นเครือ่ งมือของการพัฒนาประเทศ โดยศึกษาปัญหากฎหมายกับการพัฒนา
ในมิตขิ องกฎหมายกับการเมือง(สถาบันการเมือง) มิตใิ นทางบริหาร มิตใิ นทางเศรษฐกิจและมิตใิ นทาง
สังคม ทั้งนี้ โดยพิจารณาประกอบกับสภาพความเปลี่ยนแปลงของสังคมภายใต้ยุคโลกาภิวัตน์ รวมทั้ง
ความจำเป็นในการปฏิรปู กฎหมายเพือ่ ให้ทนั สมัยและสอดคล้องกับสภาพความเปลีย่ นแปลงของสังคม
กจ 6006 ระเบียบวิธวี จิ ยั ทางกฎหมาย
3 หน่วยกิต
LN 6006 Legal Research Methodology
ศึกษาหลักและวิธวี จิ ยั ทางนิตศิ าสตร์ แนวทางในการศึกษาวิจยั การทำวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์
ทางนิตศิ าสตร์ โดยศึกษาแหล่งข้อมูล และแนวทางในการค้นหาประเด็นทางกฎหมายทีจ่ ะศึกษาค้นคว้า
สมมติฐานการวิจยั แนวความคิด ทฤษฎีทจ่ี ะใช้ในการศึกษา รวมทัง้ วิธกี ารนำเสนอผลงานทางวิชาการ
อันได้แก่ ศึกษาการตัง้ ประเด็นคำถามทางวิชาการ แนวทางในการจัดลำดับความคิด วิธกี ารนำเสนอ การทำ
เค้าโครง การเขียนสรุปเชิงพรรณนาและเชิงวิเคราะห์ ตลอดจนรูปแบบการอ้างอิงหลักฐานที่ใช้ในการ
ศึกษาค้นคว้า โดยมุ่งเน้นให้ผู้ศึกษาได้ฝึกทักษะในการศึกษาค้นคว้า และการนำเสนองานทางวิชาการ
ในประเด็นทีน่ กั ศึกษาสนใจจนสามารถพัฒนางานเป็นวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ได้
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หมวดวิชาเอก
สาขาวิชากฎหมายสำหรับนักบริหาร (Law for Executives )
กจ 7100 หลักกฎหมายการคลัง
3 หน่วยกิต
LN 7100 Principles of Public Finance Law
ศึกษาทฤษฎีการคลังมหาชน หลักการทั่วไปเกี่ยวกับการงบประมาณ การภาษีอากร และหนี้สาธารณะ ทฤษฎีเกีย่ วกับนโยบายการเงินการคลังของรัฐ การใช้มาตรการทางการเงิน การคลัง และการ
ภาษีอากรในการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจการคลังและการเงินของรัฐ ตลอดทั้งแนวความคิดเกี่ยวกับ
อำนาจของรัฐสภา และรัฐบาลในการควบคุมทางการเงินและการคลังของรัฐ
กจ 7101 กฎหมายเกีย่ วกับการบริการสาธารณะ
3 หน่วยกิต
LN 7101 Public Services Law
ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับบทบาทของรัฐและกลไกในการเข้าแทรกแซงทาง
เศรษฐกิจ ทฤษฎีบริการสาธารณะ ความเป็นมาและความหมายของรัฐวิสาหกิจ ประเภทของการบริการ
สาธารณะ องค์กรและวิธกี ารในการจัดทำบริการสาธารณะแต่ละประเภท สถานะทางกฎหมายขององค์กร
ดังกล่าว รวมทัง้ ปัญหาและข้อจำกัดของการจัดทำบริการสาธารณะในประเทศไทย
กจ 7102 การมีสว่ นร่วมของประชาชนกับกระบวนการตัดสินใจภาครัฐ
3 หน่วยกิต
LN 7102 People Participation and Public Decision Making Process
ศึกษาข้อความคิด หลักการพืน้ ฐานเกีย่ วกับการบริหารราชการตามแนวคิดประชาธิปไตย สาเหตุ
และความเปลีย่ นแปลงของกระบวนการตัดสินใจภาครัฐในปัจจุบนั ข้อความคิดและหลักการการมีสว่ น
ร่วมของประชาชนในกระบวนการตัดสินใจภาครัฐ รูปแบบ วิธกี ารและผลในทางกฎหมายของการมีสว่ น
ร่วมของประชาชน รวมทัง้ ศึกษาปัญหากระบวนการตัดสินใจการมีสว่ นร่วมของประชาชนในประเทศไทย
กจ 7103 กฎหมายว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
3 หน่วยกิต
LN 7103 Human Rights Law
ศึกษาประวัติ ปรัชญา ทฤษฎี และแนวความคิดเกีย่ วกับสิทธิมนุษยชน ปัญหาและอุปสรรคใน
ทางปฏิบัติ บทบาทและแนวทางขององค์การระหว่างประเทศ องค์กรของรัฐและองค์กรของเอกชน
ในการส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชน วิเคราะห์เปรียบเทียบกฎหมาย ระเบียบและแนวปฏิบตั ทิ เ่ี กีย่ วข้อง
กับกระบวนการยุตธิ รรมของประเทศไทยเปรียบเทียบกับมาตรฐานสากล เพือ่ ให้การคุม้ ครองและปกป้อง
สิทธิมนุษยชนในด้านต่าง ๆ
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กจ 7104 กฎหมายคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
3 หน่วยกิต
LN 7104 Consumer Protection Law
ศึกษาประวัติ ปรัชญา ทฤษฎี และแนวความคิดเกีย่ วกับกฎหมายคุม้ ครองผูบ้ ริโภค มาตรการต่างๆ
ทางกฎหมายเพือ่ การคุม้ ครองผูบ้ ริโภค การแก้ไขหรือเยียวยาความเสียหายอันเกิดแก่ผบู้ ริโภค และวิธพี จิ ารณา
คดีผู้บริโภค กรณีศึกษาคดีต่างๆ ที่เกิดขึ้นและปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครอง
ผูบ้ ริโภคของประเทศไทยกับต่างประเทศ รวมทัง้ ศึกษาปัญหาต่างๆ อันเกีย่ วกับการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
สาขาวิชากฎหมายกับการจัดการภาครัฐ (Law and Public Administration)
กจ 7200 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมกับกฎหมาย
3 หน่วยกิต
LN 7200 Natural Resources and Environmental Management and Law
ศึกษาหลักทฤษฎี แนวคิดเกีย่ วกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ประวัติ ปรัชญา
ทฤษฎี และแนวความคิดเกี่ยวกับกฎหมายการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อม กรณีศกึ ษาคดีตา่ ง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ และปัญหาต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วกับ
การบังคับใช้กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม การระงับข้อพิพาททางสิง่ แวดล้อม วิธพี จิ ารณา
คดีสิ่งแวดล้อมและศาลซึ่งพิจารณาคดีสิ่งแวดล้อม รวมทั้งแนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อมทีม่ ปี ระสิทธิภาพและยัง่ ยืน
กจ 7201 หลักการผังเมืองและการก่อสร้างกับกฎหมาย
3 หน่วยกิต
LN 7201 Urban Planning and Construction and Law
ศึกษาหลักทฤษฎี แนวคิดทีเ่ กีย่ วกับผังเมือง ประวัติ ปรัชญา และแนวความคิดของหลักกฎหมาย
ทีเ่ กีย่ วข้องกับผังเมืองและการก่อสร้าง กฎหมายควบคุมการใช้ประโยชน์ของทีด่ นิ กรณีศกึ ษาคดีตา่ ง ๆ
ทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ และปัญหาต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วกับการบังคับใช้กฎหมาย รวมทัง้ แนวทาง
ในการระงับข้อพิพาทในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้อง
กจ 7202 ทฤษฎีแรงงานและความมัน่ คงทางสังคมกับกฎหมาย
3 หน่วยกิต
LN 7202 Labor Theory and Social Security and Law
ศึกษาหลักทฤษฎี แนวคิดเกี่ยวกับแรงงานและความมั่นคงทางสังคม พัฒนาการของกฎหมาย
แรงงาน กฎหมายประกันสังคม กฎหมายเกีย่ วกับความมัน่ คงทางสังคม ข้อความคิดของหลักกฎหมาย
แรงงานระหว่างประเทศ หลักกฎหมายประกันสังคมและสวัสดิการทางสังคม ระบบกฎหมายแรงงาน
และระบบประกันสังคมในประเทศไทย กระบวนการพิจารณาข้อพิพาทแรงงาน การฟ้องคดีแรงงาน
กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ และกฎหมายคุม้ ครองแรงงาน
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กจ 7203 การจัดการและการพัฒนาองค์การภาครัฐกับกฎหมาย
3 หน่วยกิต
LN 7203 Management and Development of Public Sector and Law
ศึกษาถึงปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีการจัดการภาครัฐ การจัดกิจการสาธารณะการพัฒนาระบบ
บริหารภาครัฐ แนวคิดทางด้านการจัดการภาครัฐร่วมสมัย ประเด็นการเสริมสร้างจริยธรรม คุณธรรม
และธรรมาภิบาลกับการจัดการภาครัฐ การพัฒนาองค์การภาครัฐสมัยใหม่ การพัฒนาระบบมาตรฐาน
ภาครัฐ การจัดการเพือ่ การพัฒนา การจัดการการเปลีย่ นแปลงและนวัตกรรม และหลักกฎหมายทีเ่ กีย่ วกับ
การจัดการภาครัฐและการบริการสาธารณะ
กจ 7204 การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะและการบริหารโครงการ
3 หน่วยกิต
LN 7204 Public Policy Analysis and Project Management
ศึกษาแนวคิดพืน้ ฐานและแนวทางในการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ การวางแผนและการจัดการ
ศึกษาตัวแบบสำหรับการวิเคราะห์สถานการณ์ เทคนิคในการวางแผนและการจัดการ การวิเคราะห์ทางเลือก
ตลอดจนผลกระทบของทางเลือกต่าง ๆ และกรอบแนวคิดทางกฎหมายเกี่ยวกับการกำหนดนโยบาย
การวางแผนในระดับต่าง ๆ ของไทย การนำนโยบายไปสูก่ ารปฏิบตั ิ และการบริหารโครงการสาธารณะ
กจ 7205 การบริหารการคลังกับกฎหมาย
3 หน่วยกิต
LN 7205 Fiscal Management and Law
ศึกษาแนวความคิดและการปฏิบัติที่เกี่ยวกับการบริหารระบบการคลังของประเทศ และหลัก
กฎหมายการคลังและวินัยการคลัง โดยเน้นการศึกษารายรับ รายจ่ายของรัฐบาล ตลอดจนผลกระทบ
ของภาษีอากร หนีส้ าธารณะและรายจ่ายสาธารณะ การดำเนินนโยบายการคลังเพือ่ การพัฒนาประเทศ เช่น
การกระจายรายได้ และเสถียรภาพทางเศรษฐกิจทั้งภายในและระหว่างประเทศตลอดจนศึกษาบทบาท
ของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อให้เห็นที่มาและความสัมพันธ์ของทุกภาคส่วนในระบบเศรษฐกิจ
อันเชื่อมโยงกับนโยบายการคลังและนโยบายการเงิน ซึ่งจะทำให้เห็นภาพรวมของบทบาทและความ
สำคัญของการบริหารการคลังสาธารณะ
กจ 7206 การบริหารทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์การ
3 หน่วยกิต
LN 7206 Human Resource Management and Organization Development
ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดและหลักการในการบริหารคน ทฤษฎีทุนมนุษย์ ซึ่งมองจากการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ การบูรณาการระหว่างกลยุทธ์ขององค์การและกลยุทธ์ของคนเข้าด้วยกัน
โดยผ่านทางภารกิจหลักของการบริหารคน และศึกษากระบวนการในการเพิม่ ประสิทธิภาพการทำงาน
ให้เหมาะสม โดยประยุกต์ใช้แนวความรู้ด้านพฤติกรรมศาสตร์ ซึ่งทำให้ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจ
ในการบริหารพฤติกรรมการทำงานในองค์กรให้พร้อมรับการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ นีก้ ลไกทีส่ ำคัญ
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คือการพัฒนาความได้เปรียบในการแข่งขันด้วยทุนมนุษย์ ซึง่ ประกอบด้วยการสรรหาคัดเลือก การพัฒนา
ทักษะความรูค้ วามสามารถ การเสริมแรงจูงใจให้มพี ฤติกรรมเชิงบวก และการธำรงรักษาบุคลากรผูม้ คี วาม
สามารถให้อยูก่ บั องค์กรในระยะยาว รวมทัง้ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล
และหลักกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
สาขาวิชากฎหมายกับการบริหารธุรกิจ (Law and Business Management )
กจ 7300 การระงับข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการ
3 หน่วยกิต
LN 7300 Settlement of Disputes and Arbitration
ศึกษาประวัติ ปรัชญา ทฤษฎี และแนวความคิดเกีย่ วกับการระงับข้อพิพาททางเลือกในลักษณะต่างๆ
ได้แก่ การเจรจาต่อรอง การไกล่เกลีย่ ข้อพิพาท การประนีประนอมความและอนุญาโตตุลาการ โดยศึกษา
ระบบกฎหมายไทยเปรียบเทียบกฎหมายต่างประเทศ และวิเคราะห์ปญ
ั หาในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้อง
กจ 7301 การจัดการทรัพย์สนิ ทางปัญญากับกฎหมาย
3 หน่วยกิต
LN 7301 Intellectual Property Management and Law
ศึกษาแนวความคิด ทฤษฎี เกีย่ วกับการจัดการทรัพย์สนิ ทางปัญญา แนวความคิด ทฤษฎีเกีย่ วกับ
คุม้ ครองทรัพย์สนิ ทางปัญญา และลักษณะของทรัพย์สนิ ทางปัญญาทีส่ ำคัญ ศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมาย
ทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศต่าง ๆ ความตกลงสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับกฎหมาย
ทรัพย์สินทางปัญญา และกรณีศึกษาต่าง ๆเกี่ยวกับการกระทำความผิดกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
ในประเทศและระหว่างประเทศ รวมทัง้ กฎหมายอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
กจ 7302 การประกันภัยและการบริหารความเสีย่ งกับกฎหมาย
3 หน่วยกิต
LN 7302 Insurance and Risk Management and Law
ศึกษาข้อความคิดหลักเกณฑ์พน้ื ฐานเกีย่ วกับการบริหารและการควบคุมความเสีย่ งอันเป็นความเสีย
หายในหลายลักษณะที่อาจเกิดขึ้นในการดำเนินธุรกิจของวิสาหกิจเอกชน อันได้แก่ การประกันภัย
ทรัพย์สนิ การประกันภัยความรับผิดอันเกิดจากผลิตภัณฑ์ของกิจการ การประกันภัยความรับผิดอันเกิดจาก
การประกอบการ รวมตลอดถึงการประกันภัยในรูปแบบอืน่ ๆ ทีส่ ำคัญ เช่น การประกันภัยในความรับผิด
ของผู้บริหารกิจการ การประกันภัยในความรับผิดของผู้ประกอบวิชาชีพต่าง ๆ การประกันภัยพืชผล
ทางการเกษตร การประกันชีวติ การประกันสุขภาพและอุบตั เิ หตุ เป็นต้น นอกจากนีย้ งั ศึกษาการบริหาร
ความเสี่ยงต่อความเสียหายในตลาดการเงินที่อาจเกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศอัตราดอกเบีย้ ราคาหลักทรัพย์ การบริหารกองทุน ดัชนีมลู ค่าการซือ้ ขายหลักทรัพย์ การบริหาร
กองทุน ตลอดจนความผันผวนของสินค้าทีส่ ำคัญในตลาดซือ้ ขายสินค้าล่วงหน้า
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กจ 7303 การจัดการการตลาดกับกฎหมาย
3 หน่วยกิต
LN 7303 Marketing Management and Law
ศึกษาแนวคิดทางการตลาดและการจัดการการตลาด การวางแผนการตลาด การวิเคราะห์สภาวะ
แวดล้อมทางการตลาดและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงความแข็งแกร่งทางธุรกิจ กลยุทธ์ทาง
การตลาด การแบ่งส่วนตลาด การกำหนดกลุ่มเป้าหมายและการควบคุมการดำเนินงานทางการตลาด
ประเด็นทางกฎหมายที่มีความสำคัญ เช่น การทำสัญญาและนิติกรรมทางกฎหมายที่เกี่ยวกับผู้บริโภค
กฎหมายที่เกี่ยวกับการโฆษณา กฎหมายแข่งขันทางการค้า ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ
และสภาวะแวดล้อมทางกฎหมายทีจ่ ะติดตามมา
กจ 7304 การจัดการการเงินกับกฎหมาย
3 หน่วยกิต
LN 7304 Financial Management and Law
การพัฒนากรอบแนวความคิดในการวิเคราะห์และการจัดการการเงิน การบริหารเงินทุนและ
ทรัพย์สินระยะยาวของบริษัท การจัดหาเงินทุนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โครงสร้างเงินทุน รวมถึง
นโยบายการปันผลและต้นทุนของเงินทุน ประเด็นทางกฎหมายทีม่ คี วามสำคัญ เช่น การทำสัญญา และ
นิตกิ รรมทางกฏหมายทีเ่ กีย่ วกับตลาดการเงินทัง้ ตลาดเงินและตลาดทุน กฎหมายหลักทรัพย์ และตลาด
หลักทรัพย์ กฎหมายตราสารอนุพนั ธุ์ เป็นต้น ซึง่ อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ และสภาวะแวดล้อม
ทางกฎหมายทีจ่ ะติดตามมา
กจ 7305 การบัญชีกบั กฎหมาย
3 หน่วยกิต
LN 7305 Accounting and Law
ศึกษาแนวคิดและข้อสมมตขั้นมูลฐานทางการบัญชี มาตรฐานการบัญชีและหลักการบัญชีที่
รับรองโดยทั่วไปเพื่อเป็นพื้นฐานในการทำความเข้าใจรายงานทางการเงินที่แสดงผลการบริหารงาน
ของฝ่ายบริหาร ได้แก่ งบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลีย่ นแปลง
ในส่วนของเจ้าของ งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึง่ จัดทำขึน้ ตามมาตรฐานการ
บัญชีไทย เพือ่ ใช้ในการประเมินผลมางการเงิน และควบคุมองค์กร ประเด็นทางกฎหมายทีม่ คี วามสำคัญ
ได้แก่ กฎหมายบัญชีและกฎหมายมาตรฐานการบัญชีของประเทศไทย มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ
และมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) รวมทั้งแนวทางการตีความมาตรฐาน
การบัญชีและมาตรฐานการรายงานระหว่างประเทศดังกล่าว ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ
และสภาวะแวดล้อมทางกฎหมายทีจ่ ะติดตามมา
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กจ 7306 ความรูพ้ น้ื ฐานเกีย่ วกับภาษีอากรธุรกิจ
3 หน่วยกิต
LN 7306 Introduction to Business Taxation
ศึกษาสภาพธุรกิจในยุคปัจจุบนั การก่อตัวของธุรกิจภายในประเทศและระหว่างประเทศ จริยธรรม
และความรับผิดชอบทางธุรกิจ รูปแบบองค์กรธุรกิจขนาดและแบบต่าง ๆ ตลอดจนแฟรนไชส์
ศึกษาการดำเนินธุรกิจ การบริหารและการจัดองค์กรธุรกิจ ทัง้ ในด้านการผลิตและการให้บริการ การจัดการ
ทรัพยากรบุคคล และการตลาด ศึกษาเครือ่ งมือทางธุรกิจทีส่ ำคัญได้แก่ขอ้ มูลข่าวสารเทคโนโลยีสารสนเทศ
สิทธิสว่ นบุคคลและความปลอดภัย การบัญชี โดยเฉพาะวิธกี ารทางบัญชีทย่ี อมรับกันทัว่ ไปและมาตรฐาน
การบัญชีทส่ี ำคัญ งบการเงิน และการวิเคราะห์ทางการเงิน การบริหารการเงิน ตลาดหลักทรัพย์ ศึกษาปัจจัย
แวดล้อมธุรกิจทีส่ ำคัญทัง้ ด้านกฎระเบียบของรัฐโดยเฉพาะความรูพ้ น้ื ฐานเกีย่ วกับภาษีอากรประเภทต่างๆ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจ และด้านการจัดการความเสีย่ งและการประกันภัยธุรกิจ
กจ 8900 การศึกษาตามแนวแนะ
3 หน่วยกิต
LN 8900 Directed Studies
นักศึกษาอาจขอศึกษาเพิม่ เติมในหัวข้อทีเ่ กีย่ วข้องกับความสนใจของตนในประเด็นทางกฎหมาย
ทีม่ คี วามสำคัญต่อการจัดการภาครัฐ เช่น ระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการการบริหารนโยบายภาษีอากร
การจัดการท้องถิน่ การบริหารงานยุตธิ รรมทางอาญา เป็นต้น และประเด็นทางกฎหมายทีม่ คี วามสำคัญ
ต่อการดำเนินธุรกิจ เช่น การวางแผนภาษีอากร วานิชธนกิจ การจัดการธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
การทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
กจ 9000 วิชาการค้นคว้าอิสระ
3 หน่วยกิต
LN 9000 Independent Study
นักศึกษาเลือกหัวข้อทีจ่ ะศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองโดยได้รบั ความเห็นชอบจากอาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบ
วิชาและนักศึกษาต้องทำบทนิพนธ์
กจ 9004 วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
LN 9004 Thesis
นักศึกษาต้องทำการค้นคว้าวิจยั ในหัวข้อทีน่ กั ศึกษาสนใจภายใต้คำปรึกษาของอาจารย์ทป่ี รึกษา
อย่างใกล้ชดิ อาจรวมถึงการศึกษารายวิชาภาคทฤษฎีตามทีอ่ าจารย์ทป่ี รึกษาเห็นสมควร ทัง้ นี้ นักศึกษา
จะต้องมีการนำเสนอหัวข้อ รายงานความก้าวหน้า และสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
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หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการการท่องเทีย่ วแบบบูรณาการ
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554
1. ชือ่ หลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเทีย่ วแบบบูรณาการ
Master of Arts Program in Integrated Tourism Management
2. ชือ่ ปริญญาและสาขาวิชา
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการการท่องเทีย่ วแบบบูรณาการ)
Master of Arts (Integrated Tourism Management)
ศศ.ม. (การจัดการการท่องเทีย่ วแบบบูรณาการ)
M.A. (Integrated Tourism Management)
3. วิชาเอกหรือความเชีย่ วชาญเฉพาะหลักสูตร
ไม่มี
4. จำนวนหน่วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสูตร
36 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ หลักสูตรปริญญาโท ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
5.2 ภาษาทีใ่ ช้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเข้าศึกษา รับเฉพาะนักศึกษาไทยหากนักศึกษาต่างชาติมคี วามรูภ้ าษาไทยก็สามารถ
สมัครเข้าศึกษาได้
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอืน่ เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันทีจ่ ดั การเรียนการสอนโดยตรง
แต่มคี วามร่วมมือทางด้านวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาทัง้ ภายในและต่างประเทศ
5.5 การให้ปริญญาแก่ผสู้ ำเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมตั /ิ เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 เปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2554
คณะกรรมการสภาวิชาการ อนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่
3 กุมภาพันธ์ 2554
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สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ อนุมตั /ิ เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครัง้ ที่ 2/2554
(พิเศษ) เมือ่ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรทีม่ คี ณ
ุ ภาพและมาตรฐาน
ปีการศึกษา 2554
8. อาชีพทีส่ ามารถประกอบได้หลังจบการศึกษา
1)นักบริหารทีป่ ฏิบตั งิ านเกีย่ วกับการท่องเทีย่ วในภาครัฐและภาคเอกชน
2)ครู อาจารย์ นักวิชาการด้านการท่องเทีย่ วหรือสังคมศาสตร์
3)บุคลากรในหน่วยงานราชการหรือสถานประกอบการทีม่ กี ารใช้ความรูด้ า้ นการท่องเทีย่ ว
4)อาชีพอิสระอืน่ ๆ
9. รายวิชาที่เปิดสอนโดยสำนักงานอธิการบดี และคณะภาษาและการสื่อสาร ได้แก่ รายวิชา ในหมวด
วิชาเสริมพืน้ ฐาน 5 วิชา ดังนี้
สพ 4000 พืน้ ฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา
3 หน่วยกิต
ND 4000 Foundation for Graduate Studies
ภส 4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
3 หน่วยกิต
LC 4001 Reading Skills Development in English for Graduate Studies
ภส 4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
3 หน่วยกิต
LC 4002 Integrated English Language Skills Development
ภส 4011 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
มุง่ ผลิตบัณฑิตให้เป็นนักวิเคราะห์นโยบาย นักวางแผนและนักจัดการด้านการท่องเทีย่ ว
ในระดับภูมิภาค ระดับชาติและท้องถิ่นที่มีความรู้ความเข้าใจด้านการวิเคราะห์นโยบาย การวางแผน
และการจัดการการท่องเทีย่ วแบบบูรณาการ สามารถใช้องค์ความรูด้ า้ นการวิเคราะห์นโยบาย การวางแผน
และการจัดการการท่องเทีย่ วในการกำหนดนโยบาย วางแผนและจัดการการท่องเทีย่ วอย่างยัง่ ยืน มีคณ
ุ ธรรม
ถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาล เพือ่ ประโยชน์ของภูมภิ าค ประเทศชาติและสังคม
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10.2 วัตถุประสงค์
10.2.1 ผลิตบุคลากรให้มที กั ษะในการวิเคราะห์นโยบาย วางแผนและจัดการการท่องเทีย่ ว
แบบบูรณาการ โดยมีภาวะผูน้ ำด้านการพัฒนาการท่องเทีย่ วและปฏิบตั งิ านด้านการท่องเทีย่ วทัง้ ในระดับ
ภูมภิ าค ประเทศและท้องถิน่ สูค่ วามยัง่ ยืน
10.2.2 สร้างบัณฑิตระดับปริญญาโทที่มีความรู้และคุณธรรมและมีประสบการณ์การ
ทำงานในด้านการวิเคราะห์นโยบาย วางแผนและจัดการการท่องเทีย่ วเพือ่ ตอบสนองความต้องการของ
องค์กรต่างๆ ในระดับภูมภิ าค ประเทศและท้องถิน่
10.2.3 สร้างสมรรถนะด้านการศึกษา ค้นคว้าแก่นกั ศึกษา ให้สามารถเป็นผูน้ ำทางวิชาการ
ทีส่ ามารถพัฒนาและนำองค์ความรูไ้ ปประยุกต์ใช้ เพือ่ พัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านการพัฒนาการท่องเทีย่ ว
ของชาติ ท้องถิน่ และหน่วยงาน
10.2.4 เพิม่ ขีดความสามารถของชาติในการแข่งขันและพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ ว
ของไทยสูร่ ะดับสากล
11. ระบบการจัดการศึกษา
เป็นการศึกษาระบบทวิภาค ปีการศึกษาหนึง่ ๆ แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ โดยหนึง่ ภาค
ปกติมรี ะยะเวลาการศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 15 สัปดาห์ และอาจเปิดการศึกษาภาคฤดูรอ้ นทีก่ ำหนดระยะเวลา
และจำนวนหน่วยกิต เทียบเคียงได้กบั ภาคการศึกษาภาคปกติ
12. การดำเนินการหลักสูตร
12.1 วัน - เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือนสิงหาคมถึงเดือนธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม
ภาคฤดูรอ้ น
เดือนมิถนุ ายนถึงเดือนกรกฎาคม
12.2 คุณสมบัตขิ องผูเ้ ข้าศึกษา
12.2.1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาใดสาขาหนึง่ จากสถาบันการศึกษาของ
รัฐหรือเอกชน ทัง้ ในและ/หรือต่างประเทศทีส่ ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับรองหรือ
มีวทิ ยฐานะทีส่ ภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์อนุมตั ใิ ห้เข้าเป็นนักศึกษาสำหรับประสบการณ์การ
ทำงานให้เป็นไปตามประกาศของสถาบันฯ
12.2.2 ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสถาบัน โดยการสอบข้อเขียนและ/หรือสัมภาษณ์
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13. โครงสร้างหลักสูตร
13.1 จำนวนหน่วยกิต
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต
13.2 โครงสร้างหรือองค์ประกอบของหลักสูตร
หมวดวิชา
หลักสูตรแผน ก2
หลักสูตรแผน ข
1. หมวดวิชาเสริมพืน้ ฐาน
9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาหลัก
18 หน่วยกิต
18 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเอก
6 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
4. หมวดวิชาเลือก
3 หน่วยกิต
5. วิชาการค้นคว้าอิสระ
3 หน่วยกิต
6. วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
7. การสอบประมวลความรู้
โดยสอบข้อเขียน
รวม
36 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต
13.3 รายวิชา
ก. วิชาเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
เป็นวิชาทีไ่ ม่กำหนดหน่วยกิตและไม่นำผลการศึกษามาคำนวณแต้มรวมเฉลีย่ ทีน่ กั ศึกษา
ต้องเรียนเพือ่ เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการการท่องเทีย่ ว
แบบบูรณาการ) โดยใช้เวลาเรียนไม่นอ้ ยกว่า 20 ชัว่ โมง ดังนี้
ทท 4000 ภาษาอังกฤษสำหรับการศึกษานโยบายการวางแผน ไม่นอ้ ยกว่า 20 ชัว่ โมง
และการจัดการการท่องเทีย่ วแบบบูรณาการ
TH 4000 English for Integrated Tourism Policy, Planning and Management Studies
ข. หมวดวิชาเสริมพืน้ ฐาน
เป็นวิชาไม่นบั หน่วยกิต และไม่นำผลการศึกษามาคำนวณแต้มรวมเฉลีย่ นักศึกษาจะต้อง
เรียนวิชาเสริมพืน้ ฐาน ในหมวดวิชาเสริมพืน้ ฐาน ดังนี้
สพ 4000 พืน้ ฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา
3 หน่วยกิต
ND 4000 Foundation for Graduate Studies
ภส 4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
3 หน่วยกิต
LC 4001 Reading Skills Development in English for Graduate Studies
ภส 4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
3 หน่วยกิต
LC 4002 Integrated English Language Skills Development
ภส 4011 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับ
3 หน่วยกิต
บัณฑิตศึกษา
LC 4011 Remedial Reading Skills Development in English for Graduate Studies
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ภส 4012 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
3 หน่วยกิต
LC 4012 Remedial Integrated English Language Skills Development
หมายเหตุ 1. เงือ่ นไขในการเรียนวิชาเสริมพืน้ ฐานภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามประกาศของสถาบัน
2. การยกเว้นไม่ตอ้ งเรียนวิชาใดในหมวดวิชาเสริมพืน้ ฐานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ทีส่ ถาบันกำหนด
ค.หมวดวิชาหลัก
ทท 6001 ปรัชญาและจริยธรรมในการดำเนินการทางการท่องเทีย่ วและบริการ 3 หน่วยกิต
TH 6001 Philosophy and Ethics in Tourism and Hospitality Practices
ทท 6002 นโยบายการพัฒนาการท่องเทีย่ วแบบบูรณาการภายใต้พลวัตโลก 3 หน่วยกิต
TH 6002 Integrated Tourism Development Policy in Global Dynamics
ทท 6003 นวัตกรรมการวางแผนธุรกิจการท่องเทีย่ วและบริการ
3 หน่วยกิต
TH 6003 Innovative Tourism and Hospitality Business Planning
ทท 6004 การจัดการอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วและบริการเชิงสร้างสรรค์ 3 หน่วยกิต
TH 6004 Creative Tourism and Hospitality Industry Management
ทท 6005 ระเบียบวิธวี จิ ยั สำหรับการท่องเทีย่ วและบริการ
3 หน่วยกิต
TH 6005 Research Methodology for Tourism and Hospitality
ทท 6006 นโยบาย การวางแผนและการจัดการการท่องเทีย่ วอย่างยัง่ ยืน 3 หน่วยกิต
TH 6006 Sustainable Tourism Policy, Planning and Management
ง. หมวดวิชาเอก มี 2 สาขา คือ
1) สาขานโยบาย การวางแผนและการจัดการการท่องเทีย่ วและบริการแบบบูรณาการ
(แผน ก2 กำหนดให้เรียน 6 หน่วยกิต และแผน ข กำหนดให้เรียน 12 หน่วยกิต) ดังนี้
ทท 7101 ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ เพือ่ การพัฒนาการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์ 3 หน่วยกิต
TH 7101 Local Wisdom for Creative Tourism Development
ทท 7102 การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อปุ ทานทางการท่องเทีย่ ว
3 หน่วยกิต
TH 7102 Tourism Logistics and Value Chain Management
ทท 7103 เศรษฐศาสตร์การท่องเทีย่ ว
3 หน่วยกิต
TH 7103 Tourism Economics
ทท 7104 การจัดการภูมทิ ศั น์วฒ
ั นธรรมเพือ่ การท่องเทีย่ ว
3 หน่วยกิต
TH 7104 Cultural Landscape Management for Tourism
2) สาขาการจัดการธุรกิจการท่องเทีย่ วและบริการแบบบูรณาการ (แผน ก2 กำหนดให้
เรียน 6 หน่วยกิต และแผน ข กำหนดให้เรียน 12 หน่วยกิต) ดังนี้
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ทท 7201 ความรับผิดชอบทางสังคมสำหรับการจัดการธุรกิจ
3 หน่วยกิต
การท่องเทีย่ วและบริการ
TH 7201 Corporate Social Responsibility for Tourism and Hospitality
Business Management
ทท 7202 การพัฒนาทุนมนุษย์สำหรับธุรกิจท่องเทีย่ วและบริการ
3 หน่วยกิต
TH 7202 Human Capital Development for Tourism and Hospitality Businesses
ทท 7203 การจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับธุรกิจท่องเทีย่ วและบริการ
3 หน่วยกิต
TH 7203 Strategic Management for Tourism and Hospitality Businesses
ทท 7204 การวางแผนทางการเงินและการลงทุนสำหรับธุรกิจ
3 หน่วยกิต
การท่องเทีย่ วและบริการ
TH 7204 Financial and Investment Planning for Tourism and Hospitality Businesses
จ. หมวดวิชาเลือก
ทท 7501 การประเมินความเสีย่ งและการจัดการวิกฤติสำหรับธุรกิจ
3 หน่วยกิต
การท่องเทีย่ วและบริการ
TH 7501 Risk Assessment and Crisis Management for Tourism and Hospitality Businesses
ทท 7502 การพัฒนาทรัพยากรท้องถิน่ สูธ่ รุ กิจการท่องเทีย่ วและบริการ
3 หน่วยกิต
ระหว่างประเทศ
TH 7502 Local Resource Development for International Tourism and Hospitality Businesses
ทท 7503 ประเด็นกฎหมายธุรกิจและกฎหมายแรงงานทางการท่องเทีย่ ว 3 หน่วยกิต
ในกลุม่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
TH 7503 Public Service and Labor Law Issues for Tourism Industry in
ASEAN Economic Community (AEC)
ทท 7504 การจัดการคุณภาพชีวติ การทำงานและพฤติกรรมองค์กร
3 หน่วยกิต
สำหรับธุรกิจการท่องเทีย่ วและบริการ
TH 7504 Managing Quality of Work Life and Organizational Behavior for
Tourism and Hospitality Businesses
ทท 7505 องค์การแห่งการเรียนรูแ้ ละการจัดการความรูส้ ำหรับธุรกิจ
3 หน่วยกิต
การท่องเทีย่ วและบริการ
TH 7505 Learning Organization and Knowledge Management forTourism and
Hospitality Businesses
ทท 7506 การสือ่ สารระหว่างวัฒนธรรมสำหรับการท่องเทีย่ ว
3 หน่วยกิต
TH 7506 Intercultural Communications for Tourism
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ทท 8900 การศึกษาตามแนวแนะ
3 หน่วยกิต
TH 8900 Directed Studies
หมายเหตุ วิชาเลือกอืน่ ๆ ได้แก่ วิชาหลักของสาขาวิชาเอกอืน่ ในหลักสูตรหรือวิชาใน
ระดับบัณฑิตศึกษาของหลักสูตรอืน่ ทัง้ ในและนอกศูนย์ศกึ ษาการจัดการการท่องเทีย่ วแบบบูรณาการ ทัง้ นี้
ให้เป็นไปตามคำแนะนำของอาจารย์ทป่ี รึกษา
ฉ. หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ (แผน ข)
ทท 9000 การค้นคว้าอิสระ
3 หน่วยกิต
TH 9000 Independent Study
ช. วิทยานิพนธ์ (แผน ก2)
ทท 9004 วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
TH 9004 Thesis
ญ. การสอบประมวลความรู้
Comprehensive Examination
13.4 คำอธิบายรายวิชา
วิชาเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
ทท 4000 ภาษาอังกฤษสำหรับการศึกษานโยบาย การวางแผน
ไม่นอ้ ยกว่า 20 ชัว่ โมง
และการจัดการการท่องเทีย่ วแบบบูรณาการ
TH 4000 English for Integrated Tourism Policy, Planning and Management Studies
ศึกษาการใช้ภาษาอังกฤษทีเ่ กีย่ วข้องกับนโยบาย การวางแผนและการจัดการการท่องเทีย่ วแบบ
บูรณาการ คำศัพท์เฉพาะทีป่ รากฏอยูใ่ นเอกสารทางการท่องเทีย่ ว อาทิ นโยบาย แผนงานและการจัดการ
สำหรับผูท้ ไ่ี ม่มคี วามเชีย่ วชาญทางด้านการท่องเทีย่ ว
หมวดวิชาเสริมพืน้ ฐาน
สพ 4000 พืน้ ฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา
3 หน่วยกิต
ND 4000 Foundation for Graduate Studies
แนะนำการเมืองและการปกครองไทย เศรษฐกิจไทย ธุรกิจไทย สังคมไทย จริยธรรมของนักบริหาร
จริยธรรมทางวิชาการ การพัฒนาบุคลิกภาพ สุขภาพกาย สุขภาพจิต รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ภาษาไทยเพือ่ การสือ่ สาร การเขียนรายงานทางวิชาการ และเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนา
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ภส 4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
3 หน่วยกิต
LC 4001 Reading Skills Development in English for Graduate Studies
สร้างเสริมความรูพ้ น้ื ฐานด้านไวยากรณ์ทจ่ี ำเป็นสำหรับการพัฒนาทักษะการอ่าน เช่น การศึกษา
ประเภทของประโยค การหาแกนหลักและส่วนขยายของประโยคเพือ่ นำไปสูก่ ารเรียนรูแ้ ละพัฒนาทักษะ
การอ่านงานเขียนทางวิชาการ เช่น ตำรา บทความวิชาการโดยเน้นการพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อจับใจ
ความสำคัญเพือ่ หาข้อสรุป การตีความประโยค การเดาความหมายของคำศัพท์จากบริบท การอ่านแบบ
ข้ามเพื่อหาข้อมูลเฉพาะการหาความสัมพันธ์ของประโยคและย่อหน้าในงานเขียนและการอ่านเชิง
วิเคราะห์
ภส 4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
3 หน่วยกิต
LC 4002 Integrated English Language Skills Development
เนือ้ หาและกิจกรรมเน้นการบูรณาการทักษะทั้ง 4 ทักษะ คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการ
เขียนเชิงวิชาการเบือ้ งต้น
ภส 4011 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
3 หน่วยกิต
LC 4011 Remedial Reading Skills Development in English for Graduate Studies
ฝึกทักษะและกลยุทธการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการที่นักศึกษาได้ศึกษามาก่อนแล้วในวิชา
ภส.4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษาเพิ่มเติม ทั้งนี้นักศึกษาจะได้รับ
การฝึกฝนในลักษณะเฉพาะบุคคลมากขึน้
ภส 4012 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
3 หน่วยกิต
LC 4012 Remedial Integrated English Language Skills Development
ฝึกทักษะการฟัง การพูดการอ่านและการเขียนเพิ่มเติมและซ่อมเสริมทักษะดังกล่าวสำหรับ
นักศึกษาทีย่ งั บกพร่องในการเรียนวิชา ภส. 4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการหรือ ภส.4003
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการขั้นสูง เพื่อปรับปรุงความสามารถในการใช้ภาษา
อังกฤษเพือ่ การสือ่ สาร ด้วยการสอนและฝึกในลักษณะเฉพาะบุคคล
หมวดวิชาหลัก
ทท 6001 ปรัชญาและจริยธรรมในการดำเนินการทางการท่องเทีย่ วและบริการ
3 หน่วยกิต
TH 6001 Philosophy and Ethics in Tourism and Hospitality Practices
ศึกษา วิเคราะห์หลักปรัชญา โดยเน้นการวิเคราะห์ปัจจัยผลัก ปัจจัยดึง สาเหตุและผลกระทบ
การคาดการณ์การนำหลักปรัชญามาประยุกต์และปฏิบตั ใิ นการดำเนินการทางการท่องเทีย่ วและบริการทัง้ ในอดีต
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ปัจจุบนั และอนาคต รวมทัง้ วิเคราะห์แนวคิดและผลกระทบด้านการนำหลักจริยธรรมมาใช้ในการดำเนิน
การทางการท่องเทีย่ วและบริการสูค่ วามยัง่ ยืน ศึกษาจากกรณีศกึ ษาทัง้ ในและต่างประเทศ
ทท 6002 นโยบายการพัฒนาการท่องเทีย่ วแบบบูรณาการภายใต้พลวัตโลก
3 หน่วยกิต
TH 6002 Integrated Tourism Development Policy in Global Dynamics
ศึกษาหลักการ แนวคิด กระบวนการกำหนดและวิเคราะห์นโยบายรวมทั้งการวางแผนการ
พัฒนาการท่องเที่ยว วิเคราะห์องค์ประกอบด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของโลกและของไทย
ทีเ่ กีย่ วกับนโยบายและการวางแผนพัฒนาการท่องเทีย่ ว การนำนโยบายและแผนการพัฒนาการท่องเทีย่ ว
ไปสูก่ ารปฏิบตั เิ ชิงบูรณาการบนฐานการมีสว่ นร่วมภายใต้พลวัตโลก
ทท 6003 นวัตกรรมการวางแผนธุรกิจการท่องเทีย่ วและบริการ
3 หน่วยกิต
TH 6003 Innovative Tourism and Hospitality Business Planning
ศึกษาแนวคิดด้านนวัตกรรม ประเภทของนวัตกรรม กระบวนการการเกิดนวัตกรรมปัจจัยส่งเสริม
ให้เกิดนวัตกรรมในองค์กร การนำนวัตกรรมมาสนับสนุนการวางแผนธุรกิจการท่องเทีย่ วและบริการให้มี
ประสิทธิภาพรวมทัง้ บทบาทผูบ้ ริหารในการจัดการนวัตกรรมเพือ่ การวางแผนธุรกิจการท่องเทีย่ วและบริการ
ทท 6004 การจัดการอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วและบริการเชิงสร้างสรรค์
3 หน่วยกิต
TH 6004 Creative Tourism and Hospitality Industry Management
ศึกษาแนวคิด รูปแบบและองค์ประกอบของการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ
แนวคิดเชิงสร้างสรรค์ การยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วและบริการด้วยการเพิม่ มูลค่าและคุณค่า
การสร้างความแตกต่าง บทบาทของผูเ้ กีย่ วข้องในอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วและบริการในระดับต่างๆ
ในการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วและบริการเชิงสร้างสรรค์
ทท 6005 ระเบียบวิธวี จิ ยั สำหรับการท่องเทีย่ วและบริการ
3 หน่วยกิต
TH 6005 Research Methodology for Tourism and Hospitality
ศึกษาวิธวี ทิ ยา หลักการและขอบเขตเนือ้ หาของการวิจยั ด้านการท่องเทีย่ วและบริการ การเลือก
ปัญหา การกำหนดรูปแบบ กระบวนการและขั้นตอนในการวิจัย การตั้งวัตถุประสงค์และสมมติฐาน
การกำหนดกรอบการวิจยั การสุม่ ตัวอย่าง การสร้างเครือ่ งมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูล
การแปรผลข้อมูล การสรุปและอภิปรายผลการวิจยั การเขียนรายงานการวิจยั การนำเสนอผลการวิจยั และ
การประเมินผลงานการวิจยั
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ทท 6006 นโยบาย การวางแผนและการจัดการการท่องเทีย่ วอย่างยัง่ ยืน
3 หน่วยกิต
TH 6006 Sustainable Tourism Policy, Planning and Management
ศึกษาแนวคิดและวิธกี ารกำหนดนโยบายทางการท่องเทีย่ วโดยประยุกต์แนวคิดการพัฒนาอย่าง
ยัง่ ยืน การวางแผนและการจัดการการท่องเทีย่ วในระดับต่างๆ โดยบูรณาการมิตทิ างเศรษฐกิจ สิง่ แวดล้อม
สังคมและวัฒนธรรม บทบาทของภาคีทเ่ี กีย่ วข้อง เทคนิคการวิเคราะห์นโยบาย หลักการวางแผนกระบวน
การการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และโครงการ การนำแผนและโครงการสูก่ ารปฏิบตั ิ การประเมินผลแผน
และโครงการ การมีสว่ นร่วมของชุมชน ศึกษาจากกรณีศกึ ษาต้นแบบ (Best Practices)
หมวดวิชาเอก มี 2 สาขา
1) สาขานโยบาย การวางแผนและการจัดการการท่องเทีย่ วและบริการแบบบูรณาการ
ทท 7101 ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ เพือ่ การพัฒนาการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์
3 หน่วยกิต
TH 7101 Local Wisdom for Creative Tourism Development
ศึกษามโนทัศน์ หลักการ ระบบ กลไก กระบวนการการพัฒนา การถ่ายทอดและการยกระดับ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยเน้นการประยุกต์
ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ บนฐานอัตลักษณ์ให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชน
ทท 7102 การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อปุ ทานทางการท่องเทีย่ ว
3 หน่วยกิต
TH 7102 Tourism Logistics and Value Chain Management
ศึกษาทฤษฎี แนวคิด หลักการ ความหมายโลจิสติกส์ ห่วงโซ่อปุ ทาน การจัดการโลจิสติกส์ทาง
การท่องเทีย่ วในระดับต่างๆ การขนส่งผูโ้ ดยสาร ระบบโลจิสติกส์การให้บริการการจัดการระบบการคมนาคม
เปรียบเทียบการจัดการโลจิสติกส์ทางการท่องเทีย่ วในต่างประเทศและในประเทศไทย
ทท 7103 เศรษฐศาสตร์การท่องเทีย่ ว
3 หน่วยกิต
TH 7103 Tourism Economics
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ ทัง้ ในระดับมหภาคและจุลภาค การวิเคราะห์สถานการณ์
ทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในปัจจุบัน การวิเคราะห์ผลกระทบของนโยบายภาครัฐ
ที่มีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจด้านการท่องเทีย่ ว รวมทัง้ การนำเสนอแนวทางเพือ่ ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ
การท่องเทีย่ วอย่างยัง่ ยืน
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ทท 7104 การจัดการภูมทิ ศั น์วฒ
ั นธรรมเพือ่ การท่องเทีย่ ว
3 หน่วยกิต
TH 7104 Cultural Landscape Management for Tourism
ศึกษาวัฒนธรรมไทยและนานาชาติ รูปแบบ หลักการ วิธีการ แนวทาง องค์ประกอบในการ
จัดการทางกายภาพของแหล่งท่องเที่ยว การจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวที่เหมาะสม
การจัดการมลพิษทางสายตา การจัดการสุนทรียะทางการท่องเที่ยว การจัดการสิ่งแวดล้อมที่วางอยู่บน
พืน้ ฐานคติ ความเชือ่ ประเพณี วัฒนธรรมและค่านิยม
2) สาขาการจัดการธุรกิจการท่องเทีย่ วและบริการแบบบูรณาการ
ทท 7201 ความรับผิดชอบทางสังคมสำหรับการจัดการธุรกิจการท่องเทีย่ วและบริการ
3 หน่วยกิต
TH 7201 Corporate Social Responsibility for Tourism and Hospitality Business Management
ศึกษาแนวทางและหลักการของความรับผิดชอบต่อสังคมในการดำเนินธุรกิจ
การท่องเทีย่ วและบริการ การสร้างกลไกควบคุมการดำเนินงานขององค์กร
การสร้างความรับผิดชอบต่อชุมชนภายใต้แนวปฏิบตั สิ ากลศึกษาจากกรณีศกึ ษาทัง้ ภายในประเทศและต่างประเทศ
ทท 7202 การพัฒนาทุนมนุษย์สำหรับธุรกิจท่องเทีย่ วและบริการ
3 หน่วยกิต
TH 7202 Human Capital Development for Tourism and Hospitality Businesses
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการ แนวทางการพัฒนาทุนมนุษย์ที่เหมาะสม การพัฒนาทุนมนุษย์
เชิงกลยุทธ์ การเตรียมความพร้อมขององค์กรในการพัฒนาทุนมนุษย์ กลยุทธ์การบริหารทุนมนุษย์
กรณีศกึ ษาการพัฒนาทุนมนุษย์ในธุรกิจท่องเทีย่ วและบริการในต่างประเทศและในประเทศไทย
ทท 7203 การจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับธุรกิจท่องเทีย่ วและบริการ
3 หน่วยกิต
TH 7203 Strategic Management for Tourism and Hospitality Businesses
ศึกษาการวางกลยุทธ์การจัดการ การแปลงกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติเพื่อบริหารจัดการธุรกิจการ
ท่องเทีย่ วและบริการในระดับต่างๆ รวมถึงการวิเคราะห์ การเปรียบเทียบกลยุทธ์ทางธุรกิจของคูแ่ ข่งขัน
โดยสังเคราะห์จากกรณีศกึ ษาด้านธุรกิจการท่องเทีย่ วและบริการ
ทท 7204 การวางแผนทางการเงินและการลงทุน สำหรับธุรกิจการท่องเทีย่ วและบริการ
3 หน่วยกิต
TH 7204 Financial and Investment Planning for Tourism and Hospitality Business
ศึกษากระบวนการและเครือ่ งมือพืน้ ฐานทีใ่ ช้ในการศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุนในด้าน
เทคนิค เศรษฐศาสตร์ การเงินและการจัดการ การประมวลและวิเคราะห์ผลการวิจยั เพือ่ นำไปใช้ในการ
วางแผนการลงทุนสำหรับธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ รวมทั้งวิธีการวิเคราะห์ความเป็นไปได้
และการประเมินความเสีย่ งของการลงทุนด้วยเทคนิคต่างๆ
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หมวดวิชาเลือก
ทท 7501 การประเมินความเสีย่ งและการจัดการวิกฤติสำหรับธุรกิจการท่องเทีย่ วและบริการ 3 หน่วยกิต
TH 7501 Risk Assessment and Crisis Management for Tourism and Hospitality Businesses
ศึกษาทฤษฎี ปัจจัยทีก่ อ่ ให้เกิดความเสีย่ งในทุกมิติ หลักการการประเมินความเสีย่ งด้านยุทธศาสตร์
และการดำเนินงานขององค์กรในการพัฒนาธุรกิจการท่องเทีย่ วและบริการ การเข้าใจถึงความสำคัญของ
กระบวนการบริหารความเสีย่ ง ความพร้อมในการจัดการกับภาวะวิกฤต แนวทางในการผลักดันให้องค์กร
สามารถบริหารความเสีย่ งในธุรกิจการท่องเทีย่ วและบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทท 7502 การพัฒนาทรัพยากรท้องถิน่ สูธ่ รุ กิจการท่องเทีย่ วและบริการระหว่างประเทศ
3 หน่วยกิต
TH 7502 Local Resource Development for International Tourism and Hospitality Businesses
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี องค์ประกอบ รูปแบบ นโยบาย การพัฒนาการสำรวจและวิเคราะห์
ทรัพยากรท้องถิ่น กระบวนการพัฒนาและยกระดับทรัพยากรท้องถิ่นสู่ธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ
ระหว่างประเทศ การวิเคราะห์กรณีศึกษาทั้งในและต่างประเทศที่สามารถยกระดับทรัพยากรท้องถิ่น
สูธ่ รุ กิจการท่องเทีย่ วและบริการระหว่างประเทศ
3 หน่วยกิต
ทท 7503 ประเด็นกฎหมายธุรกิจและกฎหมายแรงงานทางการท่องเทีย่ ว
ในกลุม่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
TH 7503 Public Service and Labor Law Issues for Tourism Industry in ASEAN Economic
Community (AEC)
ประเด็นทางกฎหมายธุรกิจการท่องเทีย่ วและกฎหมายแรงงานในกลุม่ ประชาคมเศรษกิจอาเซียน
ทีม่ คี วามสำคัญต่อการกำหนดนโยบาย การวางแผน และการจัดการการท่องเทีย่ ว ระเบียบและกฎหมาย
เกีย่ วกับอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วและบริการ กฎหมายคนเข้าเมือง กฎหมายอุทยานแห่งชาติ ตลอดจน
กฎหมายแรงงานและกฎหมายการใช้แรงงานต่างด้าว วิเคราะห์กรณีศึกษากฎหมายธุรกิจและกฎหมาย
แรงงานด้านการท่องเทีย่ วในกลุม่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ทท 7504 การจัดการคุณภาพชีวติ การทำงานและพฤติกรรมองค์กรสำหรับ
3 หน่วยกิต
ธุรกิจการท่องเทีย่ วและบริการ
TH 7504 Managing Quality of Work Life and Organizational Behavior for
Tourism and Hospitality Businesses
ศึกษาองค์ความรู้และวิวัฒนาการของแนวคิดการจัดการคุณภาพชีวิตและพฤติกรรมองค์กรใน
ธุรกิจการท่องเทีย่ วและบริการ การเรียนรูค้ วามสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวติ ของบุคลากรและพฤติกรรม
ของบุคคลในองค์กร การประยุกต์ใช้เทคนิคในการจัดการคุณภาพชีวติ การทำงานและพฤติกรรมองค์กร
และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาคุณภาพชีวติ ในองค์กร

496

หลักสูตรสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ทท 7505 องค์การแห่งการเรียนรูแ้ ละการจัดการความรูส้ ำหรับธุรกิจการท่องเทีย่ วและบริการ3 หน่วยกิต
TH 7505 Learning Organization and Knowledge Management for Tourism and Hospitality Businesses
ศึกษาองค์ความรู้ วิวฒ
ั นาการความสำคัญและเป้าหมายของแนวคิดแห่งการเรียนรูแ้ ละการจัดการ
ความรู้ แนวทางการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ
สำหรับธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ ทั้งการวางแผน การวางระบบ การจัดกิจกรรมและการประเมินผล
เพือ่ พัฒนาประสิทธิภาพธุรกิจท่องเทีย่ วและบริการ
ทท 7506 การสือ่ สารระหว่างวัฒนธรรมสำหรับการท่องเทีย่ ว
3 หน่วยกิต
TH 7506 Intercultural Communications for Tourism
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการ องค์ประกอบ รูปแบบและกระบวนการสือ่ สาร การสือ่ สารท่ามกลาง
พหุวฒ
ั ธรรม วิธกี ารและแนวทางการสือ่ สารและการสือ่ ความหมายทางการท่องเทีย่ วทีเ่ หมาะสมศึกษาจาก
กรณีตวั อย่างทัง้ ในและต่างประเทศ
ทท 8900 การศึกษาตามแนวแนะ
3 หน่วยกิต
TH 8900 Directed Studies
นักศึกษาอาจขอศึกษาเพิม่ เติมในหัวข้อทีเ่ กีย่ วข้องกับวิชาของตนเป็นการศึกษาตามแนวแนะก็ได้
ทท 9000 วิชาการค้นคว้าอิสระ
3 หน่วยกิต
TH 9000 Independent Study
นักศึกษาเลือกหัวข้อทีจ่ ะศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยได้รบั ความเห็นชอบจากอาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบ
วิชา และนักศึกษาต้องทำบทนิพนธ์
ทท 9004 วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
TH 9004 Thesis
นักศึกษาต้องทำการค้นคว้าวิจยั ในหัวข้อทีน่ กั ศึกษาสนใจภายใต้คำปรึกษาของอาจารย์ทป่ี รึกษา
อย่างใกล้ชดิ อาจรวมถึงการศึกษารายวิชาภาคทฤษฎีตามทีอ่ าจารย์ทป่ี รึกษาเห็นสมควร ทัง้ นี้ นักศึกษา
จะต้องมีการนำเสนอหัวข้อ รายงานความก้าวหน้าและสอบป้องกันวิทยานิพนธ์

