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ผู้้�ก่่อต้ั้�งมหาวิิทยาล้ัยก่รุุงเทพ
อาจัารย์สูุรัตนี้์  โอสูถึานีุ้เคราะห์ แลัะอาจัารย์ป็องที่ิพย์  โอสูถึานีุ้เคราะห์

สภามหาวิิทยาล้ัยก่รุุงเทพ
ศาสูตราจัารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์  กิตยารักษ์ นายกสภา

ดร.มัที่นี้า  สูานี้ติวัตร อุุปนายก

ดร.เจัริญ  คันี้ธีวงศ์ กรรมการ

ดร.ธีนีู้  กุลัช้ลั กรรมการ

อาจัารย์สูุรี  บูรณธีนี้ิต กรรมการ

ศาสูตราจัารย์ ดร.โมไนี้ย  ไกรฤกษ์ กรรมการ

นี้างพรศิริ  มโนี้หาญ กรรมการ

นี้ายช้าติศิริ  โสูภณพนี้ิช้ กรรมการ

นี้ายสูาระ  ลัำ�าซึ่ำา กรรมการ

อาจัารย์เพช้ร  โอสูถึานีุ้เคราะห์ กรรมการ (อุธิิการบดีี)

รองศาสูตราจัารย์ ดร.ที่ิพรัตนี้์  วงษ์เจัริญ กรรมการ (ผู้้�แทนคณาจารย์)

ศาสูตราจัารย์ ดร.บัณฑิิต  จัลุัาสูัย กรรมการ (ผู้้�แทนกระทรวงศึึกษาธิิการ)

รองศาสูตราจัารย์กัลัยกร  วรกุลัลััฎฐานี้้ย์ กรรมการ (ผู้้�แทนกระทรวงศึึกษาธิิการ)

ดร.วุฒิช้ัย  ดวงรัตนี้์ กรรมการ (ผู้้�แทนกระทรวงศึึกษาธิิการ)

รองศาสูตราจัารย์ ดร.ณัฐภพ  นี้ิ�มป็ิติวันี้ เลขานุการ
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ผู้้�บริุหารุมหาวิิทยาล้ัยก่รุุงเทพ
อาจัารย์เพช้ร  โอสูถึานีุ้เคราะห์ อุธิิการบดีี

คุณดัยนี้า  บุนี้นี้าค ที�ปรึกษาอุธิิการบดีี

รองศาสูตราจัารย์ ดร.ที่ิพรัตนี้์  วงษ์เจัริญ ท่ี่�ปรึึกษาอธิิการึบด่ีด้ีานวิิชาการึ

ผศ.สูรรเสูริญ มิลัินี้ที่สููต รึองอธิิการึบด่ีอาวุิโสด้ีานวิิชาการึ

ดร.สูุพงษ์  ลัิ�มธีนี้ากุลั รอุงอุธิิการบดีีอุาวุโสดี�านกิจการภายนอุก

อาจัารย์นี้ฤมลั  โอสูถึานีุ้เคราะห์ รอุงอุธิิการบดีีฝ่่ายการคลังและกลยุทธ์ิอุงค์กร

ดร.สูิริวรรณ  รัตนี้าคาร รอุงอุธิิการบดีีฝ่่ายการต่่างประเทศึ 

ผู้ช้่วยศาสูตราจัารย์ ดร.อรรยา  สูิงห์สูงบ รอุงอุธิิการบดีีฝ่่ายวิชาการ

ผู้ช้่วยศาสูตราจัารย์ ดร.ลัักคณา วรศิลัป็์ช้ัย รอุงอุธิิการบดีีฝ่่ายพััฒนาธุิรกิจ

ดร.สูุนี้ที่รี  รัตภาสูกร รอุงอุธิิการบดีีฝ่่ายบริหาร

รองศาสูตราจัารย์ ดร.ณัฐภพ  นี้ิ�มป็ิติวันี้ รอุงอุธิิการบดีีฝ่่ายนวัต่กรรมการศึึกษา

ดร.พีรยา  หาญพงศ์พันี้ธีุ์  รอุงอุธิิการบดีีฝ่่ายกิจการนักศึึกษาและส่�อุสารอุงค์กร         

ผู้ช้่วยศาสูตราจัารย์ ดร.สูมยศ  วัฒนี้ากมลัช้ัย   รอุงอุธิิการบดีีฝ่่ายวิทยาลัยนานาชาติ่

อาจัารย์ภูรัตนี้์  โอสูถึานีุ้เคราะห์   ผู้้�ช่วยอุธิิการบดีีฝ่่ายการคลังและกลยุทธ์ิอุงค์กร

ดร.สูุธีา  เจัียรนี้ัยกุลัวานี้ิช้ ผู้้�ช่วยอุธิิการบดีีฝ่่ายบริหารความเสี�ยง

ผู้ช้่วยศาสูตราจัารย์ระวีวรรณ  แก้ววิที่ย์ ผู้้�ช่วยอุธิิการบดีีฝ่่ายนวัต่กรรมการศึึกษา

ผู้ช้่วยศาสูตราจัารย์ช้นี้ัญช้ี  ภังคานี้นี้ที่์ ผู้้�ช่วยอุธิิการบดีีฝ่่ายบริหาร

ผู้ช้่วยศาสูตราจัารย์ ดร.ศุภเจัตนี้์  จัันี้ที่ร์สูาสู์นี้ ผู้้�ช่วยอุธิิการบดีีฝ่่ายวิชาการ

อาจัารย์วิรัตนี้์์  รัตตากร ผู้้�ช่วยอุธิิการบดีีฝ่่ายวิชาการ

อาจัารย์ศิริพร  กนี้กช้ัยสูกุลั ผู้้�ช่วยอุธิิการบดีีฝ่่ายกิจการนักศึึกษาและส่�อุสารอุงค์กร
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THE GRADUATE SCHOOL ACADEMIC CALENDAR 2021

APPLICATION PERIOD 
DOCTORAL PROGRAMS / MASTER’S PROGRAMS
Application Period                                                               January   4 - June 22 , 2021
Oral Examinations January 16 - June 26 , 2021
Announcement of Results of Entrance Examinations January 21 -  June    1 , 2021
Registration for 2020 Entrants                                        January 22 - July   2 , 2021
Orientation Program                             August 21 , 2021

SUMMER SESSION 2020
Registration May 26 - 28 , 2021
Classes Begin            July  10 , 2021
Adding and Dropping Period July  8 - 10 , 2021
Withdrawing Period                                  August   2 - 14 , 2021
Last Day of Classes                    14 , 2021

PRELIMINARY COURSE (2021 Entrants) 
Classes Begin        July    3 , 2021
Last Day of Classes  August 14 ,  2021

FIRST SEMESTER 2021
Registration (for 2020 Entrants)                                        July 20 - 22 , 2021
Classes Begin                       August 28 , 2021
Adding and Dropping Period                                               August 26 - 28 , 2021
Withdrawing Period                                                        January 11 - 29 , 2021
Last Day of Classes                January 29 , 2021
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SECOND SEMESTER 2021
Registration     December  15 - 17 , 2021
Classes Begin                                 5 , 2022
Adding and Dropping Period                                              February   3 -   5 , 2022
Withdrawing Period                                    June  27 -   9 , 2022
Last Day of Classes   July    9 , 2022

SUMMER SESSION 2021
Registration June  15 - 17 , 2022
Classes Begin            July  16 , 2022
Adding and Dropping Period July 14 - 16 , 2022
Withdrawing Period                                  August   1 - 13 , 2022
Last Day of Classes                  August 13 , 2022
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ปฏิิทิินการศึึกษา บััณฑิิตวิิทิยาลััย ปีการศึึกษา 2564

หลัืกส้ติรปริญญาเอก
ระยะเวลัาการรับสูมัครนี้ักศึกษา   4 มกราคม  - 22 มิถึุนี้ายนี้ 2564
สูอบสูัมภาษณ์ 16 มกราคม  - 26 มิถึุนี้ายนี้ 2564
ป็ระกาศผลัการสูอบคัดเลั่อก 21 มกราคม  -   1 มิถึุนี้ายนี้ 2564
วันี้ขึ�นี้ที่ะเบียนี้นี้ักศึกษา 22 กุมภาพันี้ธี์ -   2 กรกฎาคม 2564
ป็ฐมนี้ิเที่ศ     21 สูิงหาคม 2564

หลัืกส้ติรปริญญาโท
ระยะเวลัาการรับสูมัครนี้ักศึกษา     4 มกราคม  - 22 มิถึุนี้ายนี้ 2564
สูอบสูัมภาษณ์ 16 มกราคม  - 26 มิถึุนี้ายนี้ 2564
ป็ระกาศผลัการสูอบคัดเลั่อก 21 มกราคม  -   1 มิถึุนี้ายนี้ 2564
วันี้ขึ�นี้ที่ะเบียนี้นี้ักศึกษา 22 กุมภาพันี้ธี์ -   2 กรกฎาคม 2564
ป็ฐมนี้ิเที่ศ     21 สูิงหาคม 2564
 
ภาคัการศึึกษาฤด้ร้อน ปีการศึึกษา 2563
ระยะเวลัาลังที่ะเบียนี้สูำาหรับนี้ักศึกษาที่ี�เข้าเรียนี้ในี้ป็ี 2563   26 - 28 พฤษภาคม 2564
วันี้เป็ิดภาคเรียนี้     10 กรกฎาคม 2564
ระยะเวลัาเพิ�ม - ลัดรายวิช้า     8 - 10 กรกฎาคม 2564
ระยะเวลัาเพิกถึอนี้รายวิช้า     2 - 14 สูิงหาคม 2564
วันี้สูุดที่้ายของการเรียนี้     14 สูิงหาคม 2564

การเรียนวิชาเสริมพ้ืนฐาน ปีการศึึกษา 2564
วันี้เป็ิดภาคเรียนี้    3 กรกฎาคม 2564
วันี้สูุดที่้ายของการเรียนี้    4 สูิงหาคม 2564
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ภาคัการศึึกษาท่ี 1 ปีการศึึกษา 2564
ระยะเวลัาลังที่ะเบียนี้   20 - 22 กรกฎาคม 2564
วันี้เป็ิดภาคเรียนี้     28 สูิงหาคม 2564
ระยะเวลัาเพิ�ม - ลัดรายวิช้า   26 - 28 สูิงหาคม 2564
ระยะเวลัาเพิกถึอนี้รายวิช้า   11 - 29 มกราคม 2564
วันี้สูุดที่้ายของการเรียนี้     29 มกราคม 2564 

ภาคัการศึึกษาท่ี 2 ปีการศึึกษา 2564   
ระยะเวลัาลังที่ะเบียนี้   15 - 17 ธีันี้วาคม 2563 
วันี้เป็ิดภาคเรียนี้       5 กุมภาพันี้ธี์ 2564
ระยะเวลัาเพิ�ม - ลัดรายวิช้า     3 -   5 กุมภาพันี้ธี์ 2564
ระยะเวลัาเพิกถึอนี้รายวิช้า 27 มิถึุนี้ายนี้ -   9 กรกฎาคม 2564
วันี้สูุดที่้ายของการเรียนี้       9 กรกฎาคม 2564

ภาคัการศึึกษาฤด้ร้อน ปีการศึึกษา 2564
ระยะเวลัาลังที่ะเบียนี้   15 - 17 มิถึุนี้ายนี้ 2564 
วันี้เป็ิดภาคเรียนี้     16 กรกฎาคม 2564
ระยะเวลัาเพิ�ม - ลัดรายวิช้า   14 - 16 กรกฎาคม 2564
ระยะเวลัาเพิกถึอนี้รายวิช้า     1 - 13 สูิงหาคม 2564
วันี้สูุดที่้ายของการเรียนี้     13 สูิงหาคม 2564
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 Only people with new ideas and problem solving skills will become successful in this highly competitive 
world. For this reason, Bangkok University emphasizes those curricula that enhance the students’ vision and enable 
them to become competent in all the things that they do. Well-rounded qualifications will increase their potential 
and generate new ideas and endless inspiration. This is because the University believes that success can be built 
through creativity. 
 As we have entered the new millennium, opportunities for graduate studies in Thailand have never been 
more favorable.  While globalization and rapid changes in technology and economic trends generate profound 
and constant impacts on our lives, more people choose to pursue graduate study in this country with different 
motivations:
 • An increasingly competitive job market - one degree may not be enough;
 • A wish to strengthen skills and build knowledge - for a current or future career;
 • A desire to change to a new subject area - by taking a conversion course;
 • An interest in pursuing an academic career.
 Whatever the reason, Bangkok University aims to provide two dynamic routes for graduate studies leading  
to both master’s and doctoral degrees: Knowledge Management and Innovation Management, Communication 
Arts, Electrical and Computer Engineering, Business Administration, and Management. These International and 
Thai programs are specifically designed to suit individual needs and the changing demands of today’s business 
worlds. Taught by highly qualified faculty, with state-of-the-art facilities, our programs will set you on the right 
path to a successful future.

BUILDING  SUCCESS 
                THROUGH  CREATIVITY



THE GRADUATE SCHOOL 19THE GRADUATE SCHOOL 19



20 BANGKOK UNIVERSITY



THE GRADUATE SCHOOL 21

BANGKOK  UNIVERSITY
 
 One of the first and largest private universities in Thailand, Bangkok University is a nonprofit institution of higher learn-
ing with the goals to educating and developing students to their highest potential in this competitive, fast-changing world.  
Founded in 1962 by Mr. Surat and Mrs. Pongtip Osathanugrah, with the mission to provide innovative academic and practical 
studies in ways that will challenge the student’s all-around abilities, the University remains committed to accomplish this mission  
as a recognized educational institution both nationally and internationally.
 With a total enrollment of over 22,000 students, the University includes 12 schools that offer academic programs 
leading to a Bachelor’s degree in Business Administration, Accounting, Communication Arts, Digital Media and Cinematic 
Arts, Humanities and Tourism Management, Law, Economics and Investment, Information Technology and Innovation, 
Fine and Applied Arts, Engineering, Architecture, and Entrepreneurship and Management. In addition, the Bangkok 
University International (BU International) offers full programs of study in Marketing, Communication Strategy and Ideation, 
Business English, Entrepreneurship, Digital Media and Design, International Tourism and Hospitality Management, Culinary 
Arts and Design, and Innovative Media Production, all using English as the medium of instruction.
 The Graduate School is presently directing programs of study in two major fields, namely Business Administration and 
Communication Arts. The Business Administration Programs are: Master’s Degree in Business Administration (International and 
Thai Programs) and Ph.D. in Knowledge Management and Innovation Management (International Program) in cooperation with 
University of Grenoble Alps, France.  The Communication Arts Programs are Master of Communication Arts (International and 
Thai Programs).  
 The Graduate School has added eight new Master’s Programs, namely, Master of Laws (LL.M.), Master  
of Science (M.S.) in Information Technology and Data Science from the academic year 2005, Master of Arts (M.A.)  
in Innovative Tourism and Hospitality Management from the academic year 2011, and Master of Architecture (M.Arch.)  
in Interior Architecture from the academic year 2012.
 The most notable addition to our Graduate School results from our partnership with world’s #1 rank in entrepreneurship 
education, Babson College. Through the Bangkok University School of Entrepreneurship and Management (BUSEM), we offer 
a Master of Management in Entrepreneurship (M.M.E). 
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Medical Services
 Bangkok University maintains an infirmary for first-aid 
care. Doctors and full-time nurses are on duty.  If hospitalization 
is required, the University uses the services of nearby clinics 
and hospitals.  For emergencies or accidents occurring while    
students are on campus, Bangkok University assumes the cost 
of initial treatment or hospitalization.  However, for illnesses 
or accidents caused by participation in university athletics, the 
University assumes full responsibility for the treatment and 
hospitalization expenses.

Placement Office
 Through its placement office, Bangkok University 
assists graduating seniors in job placement.  The office serves 
as a liaison between employers and students seeking employment.  
Services are offered to students through the arrangement of 
campus interviews with prospective employers and dissemination 
of information concerning job opportunities.

Counselling Center
 There is a central counselling office for consultation 
on academic planning, course selection, problems of personal 
or social adjustment and crisis intervention for students. Each 
student is assigned a counselor/advisor with whom academic 
and personal problems may be discussed.

Student Activities
 Students are encouraged to participate in student 
activities in which they will have the opportunity to develop 

 In addition to this, the Graduate School has   
added academic departments that will focus specifically  
on developing advanced knowledge in the areas of Business 
Innovation, Digital Marketing Communications as of 2014,  
Master’s and Ph.D. in Electrical and Computer Engineering 
Program in 2015.

Location
 Bangkok University is located at 9/1 Moo 5,                         
Phaholyothin Road, Klong Nung, Klong Luang, Pathum Thani 
12120 (Thailand). The University is situated upon 445-rai 
(one rai equals to 16 ares, or 0.16 hectares) of land.

Library and Learning Space
 At present, the libraries on both campuses hold  
a volume of over 300,000 Thai and foreign books and 700          
periodicals. In addition, there are over 15,000 items of audio-
visual learning aids including videocassettes, audiocassettes, 
diskettes, CD-ROMs and other computer-aided and internet-
based resources. The state-of-the-art Surat Osathanugrah 
Library serves as a Learning and Research Center where                           
visitors can access a virtual library and other educational services.
 With the aim to serve the largest number of possible                                                                   
users, the Central Library is open six days a week from 
7.30 a.m. - 6.00 p.m. from Mondays through Saturdays. For  
convenience, students and general users may choose to rely 
on the library’s web-based search by visiting its website:  
library.bu.ac.th.
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a sense of sportsmanship, cooperation, leadership and  
inter-personal relationships, all of which are vital in the business 
world.
 The Student Union sponsors many clubs, and gradu-
ate students are encouraged to participate in the activities of  
the Graduate Student Union.

Athletics Center
 Bangkok University encourages and supports all kinds 
of athletics on campus.  Besides intercollegiate competitions, 
the University also encourages intramural activities, of which 
the aim is to provide the students with the opportunity to 
participate in organized sports of interest. Intramural sports 
activities are organized at the end of the first semester and they 
include basketball, football, volleyball, badminton, table tennis, 
and takraw (kickball). 
 Students may sign up in either individual or team events 
and are encouraged to participate for the fun of competition 
and for their own relaxation.

Supporting Services Center
 In addition to high standard audio-visual equipment, 
Bangkok University has television and radio studios and  
workshops for instructional purposes. There are also five  
language laboratories with a total of 440 booths. The University 
also has a number of state-of-the-art computer labs with effective 
computing equipment. The University has an off-set-press  
in addition to standard duplication equipment.

Computer Center
 The Center familiarizes students with the use of 
computers as tools to facilitate classwork and research 
activities that involve complex computations and intricate 
data processing. The Graduate School has a micro-computer 
workshop with a number of personal computers and support 
facilities. Training is available in the use of the facilities  
of the workshop.
 The computer development and maintenance staff 
are formed by technical experts in many sub-fields.  They are 
ready at all times to assist students and users regularly on an 
individual basis and occasionally provide in-group training.  
Bangkok University Computer Center has its very own team  
of developers to custom tailor programs that keep enhancing 
the efficiency and quality of the University’s education as well 
as the operation of the administrative units.
 The Computer Center has recently developed  
the University’s internet-based student registration service  
that allows them to register, arrange class schedules and check 
grade reports online.
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Internet Service
 Information technology has been one top priority in  
the University’s development. It is to provide an educational 
networking resource that is accessible to all students.
 Every student at BU has access to e-mail, and 
the internet system runs on the University’s Sun Enterprise                           
server.  As many as 6,000 computers on both campuses are 
reserved for internet.  They are located in the Central Library and                                         
Internet Room for graduate students. The University’s internet 
system also allows remote access through its 120 phonelines 
at 4 Gbps capacity.
 Students are welcome to make enquiries about  
the University Internet Service at the Computer Center.
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ห้้องประชุุมย่่อย่ สำำ�นัักห้อสำมุดและพ้ื้�นัท่ี่�ก�รเรีย่นัร้้
Meeting Room, Library and Learning Space
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 Established in 1985, the Graduate School is responsible 
for conducting all postgraduate degree instructions and for the 
encouragement of research activities throughout the University. 
 The Graduate School is presently directing programs  
of study in two major fields, namely Business Administration and 
Communication Arts. The Business Administration Programs 
are: Master’s Degree in Business Administration (International  
and Thai Programs) Ph.D. in Knowledge Management and  
Innovation  Management (International Program) in cooperation  
with University of Grenoble Alps, France. The Communication 
Arts Programs are Master of Communication Arts (International  
and Thai Programs). The Graduate School has added eight new  
Master’s Programs, namely Master of Laws (LL.M.) Master  
of Science (M.S.) in Information Technology And Data Science 
from the academic year 2005, Master of Arts (M.A.) in Innovative 
Tourism and HospitalityManagement from the academic year 
2011, and Master of Architecture (M.Arch.) in Interior Architecture 
from the academic year 2012.
 The most notable addition to our Graduate School results 
from our partnership with world’s #1 rank in entrepreneurship 
education, Babson College. Through the Bangkok University 
School of Entrepreneurship and Management (BUSEM), we offer 
a Master of Management in Entrepreneurship (M.M.E)
 In addition to this, the Graduate School has  
added academic departments that will focus specifically on                          
developing advanced knowledge in the areas of Business  
Innovation, Digital Marketing Communications as of 2014,  
Master’s and Ph.D. in Electrical and Computer Engineering 
Program in 2015, and Master’s in Information Technology and 
Data Science in 2021.

The Graduate School
Faculty Members 
 Faculty members of the Graduate School hold doctoral 
and master’s degrees from local and overseas universities.   
They are widely accepted as authorities in the professional and  
academic world of business administration and communication. 

Scholarships
 In line with its Faculty Development Program, Bangkok 
University offers scholarships to graduates of Bangkok  
University who exhibit strong academic achievement,  
the public, as well as University faculty members to study at  
the Graduate School. Scholarships are also available to highly 
qualified overseas students. They may pursue part-time 
jobs teaching English and/or course related to business or 
communication at the undergraduate level. 

International Collaborations
 Bangkok University has established and maintained 
collaborative relationship with more than 140 institutions from 
36 countries in Africa, Asia, Australia, Europe, North America 
and South America. Collaborations between Bangkok University  
and these international institutions cover various areas such as 
exchange of students and faculty, study visits, research                                                                                                    
collaboration, exchange of information, academic publications 
and teaching materials, as well as promotion of cultural  
andsports activities. 
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Affiliated International Institutions by Country:

• Australia 
  - Curtin University 
  - Deakin University
  - University of Canberra
  - University of Macquarie
  - University of Wollongong

• Austria 
  - Carinthia University of Applied Sciences
  - Fachhochschule Kufstein Tirol University  
   of Applied Sciences
  - Management Center Innsbruck
  - University of Applied Sciences Wiener Neustadt
  - Upper Austria University of Applied Sciences

• Bangladesh 
  - IBAIS University (International Business 
   Administration and Information System)
  - North South University

• Belgium 
  - Artesis University College of Antwerp
  - Katholieke Universiteit te Leuven (KU Leuven)
  - Thomas More Kempen University College

• Cambodia 
  - BELTEI International University
  - Norton University
  - NTC Group

• Canada
  - Vancouver Film School

• China, PRC 
  - Baise University
  - Baise Senior High School
  - Beijing Language and Culture University
  - Beijing University of Technology
  -  China International Publishing Group
  -  Communication University of China
  -  Guangdong University of Foreign Studies
  -  Guangxi Normal University
  -  Guangxi University
  -  Guangxi University for Nationalities
  -  Guizhou University for Nationalities
  -  Jilin Animation Institute
  - Nanning ASEAN High School
  -  School of Journalism and Communication, 
   Tsinghua University
  -  Shanghai International Studies University
  -  South China Normal University
  -  University of Sanya
  -  Yunnan Normal University

• Croatia 
  - Zagreb School of Economics and Management

• Cyprus 
  - Frederick University
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• Czech
  - University of New York in Prague

• Finland 
  - Helsinki Metropolia University of Applied Sciences
  - Mikkeli University of Applied Sciences
  - South-Eastern Finland University  
   of Applied Sciences
  - Satakunta University of Applied Sciences
  - University of Vaasa

• France 
  - EM Normandie
  -  Ecole Superieure des Sciences Commerciales
   Angers (ESSCA)
  - European Business School (EBS) – Paris
  - Groupe ESC Troyes - Champagne School  
   of Management
  - Telecom Ecole de Management
  - University of Grenoble

• Germany
  - Hochschule Aschaffenburg University  
   of Applied Sciences
  - Hochschule Bremen, University of Applied Sciences 
  - International School of Management (ISM) Dortmund
  - International University of Applied Sciences  
   - Bad Honnef Bonn
  - Munich University of Applied Sciences

• Hungary 
  - Budapest Business School (BBS)
  - Kodolanyi Janos University of Applied Sciences

• India 
  - AICAR Business School
  - BK Birla Institute of Engineering and Technology
  - Mudra Institute of Communications, Ahmedabad 
   (MICA)
  - Vellore Institute of Technology (VIT) University

• Indonesia
  - Binus University
  - Petra Christian University
  - Universitas Negeri Malang
  - Universitas Negeri Semarang
  - Universitas Pancasila
  - Universitas Ubudiyah Indonesia

• Italy 
  - University of Foggia
  - University of Udine

• Japan 
  - Asia University
  -  Dohto University
  -  Hagoromo University of International Studies
  -  Josai University Educational Corporation
  -  Joshibi University of Art and Design  
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  -  Kansai Gaidai University
  -  Kanto International Senior High School 
  -  Nagaoka University of Technology
  -  Osaka Gakuin University
  -  Osaka International University
  -  Osaka University of Economics
  - Tokoha University

• Republic of Korea 
  -  Baekseok University
  -  C2NE International
  -  Chosun University
  -  Dong Ah Institute of Media and Arts (DIMA)
  -  Dongseo University
  -  Ewha Womans University
  -  Hannam University
  -  Hanyang University
  -  Humap Contents
  -  Kookmin University
  -  Pai Chai University
  -  Pusan University of Foreign Studies
  - Solbridge International School of Business,  
   Woosong University
  - Sungkyunkwan University

• Malaysia 
  - Taylor’s University
  - Universiti Malaysia Perlis
  -  Universiti of Uttara Malaysia
  -  Universiti Putra Malaysia

  -  Universiti Sains Malaysia
  -  WebTV Asia

• Mexico 
  - Instituto Tecnologico y de Estudios Superiores  
   de Monterrey 
  - University of Colima

• Monaco 
  - International University of Monaco

• Myanmar 
  - Thabyay Education Foundation

• Netherlands 
  - Fontys University of Applied Sciences
  - Hanze University Groningen

• Norway 
  - Aalesund University College
  - Buskerud University College
  - Hedmark University College

 • Philippines 
  - Miriam College
  - Philippine Normal University
  - University of Mindanao
  - University of Perpetual Help System DALTA

• Russian Federation
  - Moscow Region State University
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• Singapore 
  - Singapore Management University

• South Africa 
  - Durban University of Technology

• Sweden 
  - Linnaeus University
  - Mälardalen University

• Switzerland 
  - César Ritz Colleges Switzerland
  - IMI University Centre
  - World Intellectual Property Organization (WIPO)

• Taiwan, ROC
  - Chinese Culture University
  - Fu Jen Catholic University
  - Ming Chuan University
  - MingDao University
  - National Chengchi University
  - National Kaohsiung University of Hospitality  
   and Tourism
  - National Pingtung University of Sciences  
   and Technology
  - National Taiwan University of Arts
  - Providence University
  - Shih Chien University
  - Tamkang University
  - Wenzao Ursuline University of Languages

• Thailand 
  - Asian Institute of Technology

• U.K. 
  -  City University of London
  - Coventry University 
  -  Falmouth University
  -  Middlesex University 
  -  Northumbria University
  -  University of the West of Scotland

• U.S.A. 
  - Babson College 
  -  Fairleigh Dickinson University
  -  Full Sail University
  -  Hawaii Pacific University
  -  Marietta College
  -  Murray State University
  -  Ohio University
  -  Pittsburg State University
  -  Southern Illinois University - Carbondale
  -  University of Central Missouri
  -  University of Mississippi
  -  University of Montana
  -  University of Nebraska - Lincoln
  -  Utah State University
• Vietnam 
  - Cantho University
  -  Duy Tan University 
  -  Hanoi University
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  -  Ho Chi Minh City University of Technology 
  -  Phu Yen University
  -  Saigon Information Technology College
  -  University of Economics and Finance
  - University of Social Science and Humanities, 
   Vietnam National University, Ho Chi Minh City
  - Vietnam University of Commerce

  Furthermore, Bangkok University has been actively                                                                                
involving in activities organized by leading international                                
organizations and consortia such as ASEM-DUO Fellowship 
Program, Asia Summer Program (ASP), Asian University                                                                            
Presidents Forum (AUPF), Association of Southeast Asian                                  
Institutions of Higher Learning (ASAIHL), Global Access 
Asia (GAA), Erasmus Mundus, International Association of                                                          
University Presidents (IAUP), University Mobility in Asia and 
Pacific (UMAP), among others.
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Academic Systems and Procedures
Bangkok University
Rules and Regulations for Graduate Studies B.E. 2562 
    
 Bangkok University deems it appropriate to revise  
the Rules and Regulations for Graduate Studies B.E. 2562.  
In the 4th Meeting of the Board of Trustees of Bangkok  
University for the Academic Year B.E. 2561, on February 26, 
2019, the Board of Trustees reached a consensus to enact  
the following rules and regulations in accordance with Section 
34(2) of the Private Higher Education Institutions Act of B.E. 2546 
 Item 1: This regulation is entitled “Bangkok University 
Rules and Regulations for Graduate Studies B.E. 2562”
 Item 2: This regulation shall come into force from 
the Academic Year B.E. 2562 onwards. 
 Item 3: This regulation shall have overriding effects 
on other regulations, orders, or announcements which are 
inconsistent with what being stipulated in this regulation. 
 Item 4: In this regulation,
   “The Board of Trustees” refers to the Board 
of Trustees of Bangkok University.
   “The University” refers to Bangkok University.
   “President” refers to President of Bangkok 
University.
   “Vice President” refers to Executive Vice 
President and Vice President of Bangkok University.
   “Assistant President” refers to Executive  
Assistant President and Assistant President of Bangkok  
University.

   “The Graduate School” refers to an office  
in charge of arranging teaching and learning at the graduate 
degree level of the University.
   “Dean of the Graduate School” refers to 
 an executive in charge of tasks of the Graduate School.
   “Graduate School Policy Committee” refers  
to a committee responsible for setting up administrative  
policies and procedures of the Graduate School. 
   “Graduate School Academic Committee” refers  
to a qualified individuals appointed by the University to give 
advice and suggestions on matters related to academic  
affairs of the Graduate School, comprising program  
directors, instructors responsible for the programs, instructors 
and representatives of the Graduate School.
   “Program Director” refers to a designated 
person who is responsible for the program/project administration  
in accordance with the quality requirement and standards  
of the program, including any designated person with  
equivalent position. 
   “Advisor” refers to a faculty member appointed  
by the University to give academic advice to students. 
   “Student” refers to an individual studying  
in a program of the Graduate School.
   “Doctoral Candidate” refers to a doctoral 
student who passes the comprehensive examination and is 
eligible to enroll in dissertation credits.
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   “Special Student” refers an individual  
considered by the University as qualified to study in a particular 
course or program but not requiring an official evaluation. 
   “Registration Fee” refers to tuition and fees, 
activity fees, laboratory fees, regular fees, fees for additional 
services, miscellaneous fees which the university charges  
the students, including flat-rate tuition fees, if any.
 Item 5: President of the University shall enforce  
compliance with these regulations. President of the University 
may make announcements, directives, or procedures or  
cancellation of the announcements, directives or procedures 
when appropriate.
   An interpretation of any dispute or any 
temporary exemption from compliance with this regulation 
according to Clause 2 shall be deemed as final.

Section 1
Academic Systems
 Item 6: In each year, the academic system shall be 
divided into two regular semesters: first and second semesters, 
with a duration of 15 weeks for each semester. A summer 
session shall be conducted following the second semester. 
The number of study hours in the summer session shall be 
equal to that of the regular semesters. 
   In programs requiring students to study  
in an overseas host institution which has a different academic 
system, the students are required to study and comply with 
the academic system and regulations of the host institution. 
The University will consider a transfer of credits to enable 
students to transfer credits earned at the host institution  
to the University.  

Section 2
Academic Programs
 Item 7: The University offers three categories of  
graduate programs, as follows.
    (1) Diploma Program
    (2) Master’s Degree Programs
    (3) Doctoral Degree Programs
 Item 8: The Diploma programs comprises a minimum 
of 24 credits.
 Item 9: The Master’s program offers two (2) plans:
   (1) Plan  A: comprising a minimum of 36 
credits of both core and elective courses, and a minimum of 
12 thesis credits, or completing 36 thesis credits.
   (2) Plan B: comprising a minimum of 
36 credits, of both core and elective courses, with no less than  
3 credits and no more than 6 credits of an independent study which 
must be completed as an independent study course.
 Item 10: The Doctoral program requires a minimum  
of 12 credits of coursework, and a minimum of 36 dissertation 
credits, or completing a minimum of 48 dissertation credits.
 Item 11: The academic programs at the graduate  
degree level are divided into 4 programs, namely,  
Thai Program, English Program, International Program, and 
Bilingual Program. 
 Item 12: All graduate students of all programs must 
select their program of study during their admissions process. 
A change of program will be allowed only with a legitimate 
reason and with an approval of Dean of the Graduate School.
 Item 13: Master’s Degree students must select their 
plan of study no later than the first semester of their second 
academic year. A petition for changing a study plan, if any, 
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must be submitted to the Program Director for approval  
no later than the start of the registration period.

Section 3
Qualification of Applicants and Student Admissions 
 Item 14: All applicants of the University must meet 
the qualification requirements as follows.
   (1) Applicants must not suffer from any 
infectious diseases or mental disorders.
   (2) Applicants must be of good moral  
character and have not been dismissed from other institutions 
of higher learning. 
   (3) Applicants must agree to comply with all 
of the University’s rules and regulations, including other related 
policies and procedures, directives and announcements.
 Item 15: Qualifications of Applicants for Graduate  
Studies are as follows.
   (1) An applicant for the diploma program 
must be a holder of a bachelor’s degree from a local or  
an overseas educational institution accredited by the Office 
of Higher Education Commission.
   (2) An applicant at the master’s degree 
level must be a holder of a bachelor’s degree or equivalent 
in any field from a local or an overseas educational institution 
accredited by the Office of Higher Education Commission.
   (3) An applicant at the doctoral degree 
level must be a holder of a master’s degree or equivalent  
in any field from a local or an overseas educational institution 
accredited by the Commission on Higher Education, with  
an excellent academic record.

   An applicant at the doctoral degree 
level must submit a TOFEL score of 550 (PBT) or 213 
(CBT) or 79 - 80 (iBT) or equivalent. Native speakers  
of English are exempt from this requirement.  
   An applicant at the doctoral degree level 
may be required to present other qualifications, i.e. research 
competency or specialized professional experience.   
 Item 16: In case an applicant does not have relevant 
background or foundation knowledge as required for  
the program, the Program Director shall advise the applicant 
who passed the admissions to take required foundation courses 
or remedial English language courses without any bearing 
credits but the applicant must pass the required courses.
  Item 17: The admissions procedures and schedules 
related to the admissions must be in accordance with the 
procedures, practices and details as set forth by the University. 
As specified in the Regulations for Admissions to Bangkok 
University, the admissions process starts with an entrance  
examination, the schedule of the examination shall be  
announced publicly at a proper time. The admissions process 
shall be conducted after the completion of the entrance 
examination and before the start of the semester, with  
an approval from the Graduate School Policy Committee. 

Section 4
Admissions Procedure and Registration
 Item 18: Registration as a new student of the applicants 
who has been admitted to the program shall be made  
in person at a time, date and place as specified by the 
University.
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   Applicants admitted to a particular program 
are required to register and follow the academic regulations 
of the program.
   Applicants who are admitted to a program 
upon registration must submit all required credentials to  
the Admissions Office and make a payment of tuition and 
fees as specified by the University.
   Students who are unable to register on  
the specified date must inform the Admissions Office in writing 
before the registration date, and secure an approval of  
the Director of the Admissions Office. Failure to do so may 
result in an automatic cancellation of admissions. 
 Item 19: Course Registration must be done in  
accordance with the policies and procedures set forth by  
the University Announcement. The University shall arrange for  
the registration for each semester before the start of the semester.
 Item 20: Should any course be cancelled by the University 
or a limitation be placed on the number of students allowed  
to register for a particular course, the University shall make  
an announcement within the first 7 days of the semester or  
within the first 3 days of a summer session. In the event of  
such a cancellation or limitation, any affected student will be 
permitted to register for an alternative course.
 Item 21: Students must register for a minimum of  
6 credits, but not over 15 credits in each semester. In the 
summer session, students cannot register for more than  
6 credits, unless the students are able to meet the program  
requirements and receive an approval from the Program Director.
   Any student with a cumulative GPA of lower 
than 3.25 but not lower than 3.0 who wishes to register more 
than 15 credits in a regular semester must obtain an approval 
from the Program Director. In the summer session, students 

cannot register for more than 6 credits, unless the students 
are able to meet the program requirements and receive  
an approval from the Program Director.
   A registration for less than a minimum  
number of credits required as specified in this regulation  
is granted only to students who are in their last semester  
of studies or in any circumstances deemed reasonable  
by the University and with an approval from the Program 
Director.
 Item 22: For registration, students are required  
to follow the following procedures.
   For the first semester, students are required 
to register and enroll as specified in Item 18.
   For other semesters, students are required 
to follow the following procedures.
   (1) Students who meet al l program  
requirements must register via an online registration system 
during a period and at a location as specified by the University.
   (2) I f  the s tudents are unable to 
complete their registration as specified in (1), they are  
required to complete their late registration in person during  
a registration period as specified by the University but no later 
than one week after the start of the semester.
   (3) If the students are unable to complete 
their registration as specified in (1) and (2), students 
must obtain an approval to proceed with a late registration 
within a specified date, time and place as specified by the 
University, within two weeks after the beginning of the semester 
or no later than one week from the beginning of the semester. 
Dean of the Graduate School may authorize an approval for 
registration in case of emergency or when required.
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   If the students are unable to register in 
person, they may authorize a representative to register on 
their behalf and must submit required documents as required 
by the University.
 Item 23: With reference to a registration procedures 
as specified in Item 22, Clause 1 or Clause 2, depending  
on each case, the students must complete a registration 
payment during a specified date and time and at a location 
specified by the University. Failure to make a payment  
during a specified period may result in a cancellation of  
the registration, unless the students receive an approval to 
make a payment in installments.
   A request to make a payment in installments 
can be made as follows.
   (1) Students who are eligible to make  
a payment in installments must be of Thai national who  
registered as detailed in Item 22, Clause 1 or Clause 2 but 
have not completed a registration payment.
   (2) Students who are eligible to make  
a payment in installments as specified in (1) must pay  
at least a 60% of a total amount of the registration fee 
within a specified period and are required to sign a payment 
agreement. Students must comply with the university’s payment 
procedures/payment agreement for installments/payment 
plans/number of installments/rate of fees/regulations and  
other related information.
   (3) The University shall make provisions  
to receive or transfer information related to a payment  
of registration fees and/or procedures for installment  
payment plan, payment agreement, or any related procedures 
via electronic channels or computer system as appropriate.

 Item 24: Students are allowed to audit a course only 
after receiving a prior advice and approval from the Program 
Director and Dean of the Graduate School. They are obliged 
to pay tuition and other fees as required by the University, 
and shall receive “NC” (No Credit) in their grade report. 
 Item 25: Students who complete their coursework 
but with a cumulative GPA lower than 3.00 are allowed to 
retake courses which the grades received are lower than “B” 
or take new courses which are listed in the program but the 
students have never taken before, only with and approval from 
Program Director and Dean of the Graduate School. The total 
number of credits allowed shall not exceed 54 credits.
 Item 26: Any student who fails to register in  
any course or in any regular semester needs to request for  
an Academic Leave of Absence as specified in Item 70. 
Failure to do so may result in a revocation of the student’s 
name from the Registrar’s List as specified in Item 67 (5) (Kor).

Section 5
Adding, Dropping, Withdrawing Courses 
 Item 27: During the first semester, students must enroll 
in required courses and credits as specified by the University. 
Students are eligible to withdraw from registered courses 
but are not eligible for adding and/or dropping without 
an approval from the Program Director and Dean of the 
Graduate School. For other semesters, students may add or 
drop courses during specified Adding/Dropping periods and 
at a specified location.
 Item 28: Adding/Dropping may be carried out if deemed 
not to be in conflict with required credits as specified in Item 21.
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 Item 29: Students who registered in any semester 
may request for a withdrawal during a specified date and 
time and at a location, in accordance with the University’s 
rules and regulations for registration.
 Item 30: Students who enrolled or registered but 
failed to withdraw during a specified period as detailed in 
Item 29 may request for a special withdrawal, with an approval 
from the Program Director and Dean of the Graduate School,  
by submitting a request at the Graduate School before 
the last day of the semester.
 Item 31: Subjects/Courses that are withdrawn as in 
Item 29 or as granted a special withdrawal as stated in  
Item 30 will be recorded with a letter “W” in a student’s 
transcript/ grade report.

Section 7
Courses and Credits Transfer
  Item 32: Courses and Credit Transfer are divided 
into 2 categories as follows.
   (1) Courses and credit transfer from Formal 
Education to the University 
   (2) Courses and credit transfer from  
Non-Formal Education and Informal Education to obtain credits 
to enter the University.
 Item 33: Transferring credits from Formal Education 
to the University must meet the following requirements.
   (1) Qualifications of students allowed to 
transfer courses and credits are as follows: 
    (A) Must be of good moral character 
    (B) Must not have been dismissed from 
previous institutions due to improper conduct 

    (C) Must comply with the University 
rules and regulations
   (2) Must be a holder of an undergraduate 
level or equivalent.
   (3) Must be a former student of a university 
or equivalent in an institution of higher education accredited 
by the authorized government body.
   (4) Must pass a selection process and  
is eligible to transfer credits ad meet the requirement of the 
university.
   (5) Must present the following documents 
in order to request for a transfer of credits.
    (A) Transcript from a former institution 
of higher education
    (B) Course Description from a former 
institution of higher education
    (C) Letter of Recommendation from  
a former institution of higher education
   (6) Students who wish to transfer credits 
must submit a request at a designated office at least one 
month before the start of the semester of the academic year 
in which they have to take courses for credit transfer, unless 
they receive an approval from responsible offices.
   (7) Program Director will be responsible  
for validating courses and credits of individual courses  
or block courses qualified for a credit transfer before obtaining 
an approval from Dean of the Graduate School.
  Transfer of thesis credits cannot be done unless 
carried out under academic collaboration agreement on  
a transfer of credits betweendomestic or international institutions  
and the University.
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   (8) Transfer of credits can be made only 
for courses with no less than three quarters of the courses 
the students wish to transfer to.
   (9) Transfer of credits can be made only 
for courses in which the students have obtained a higher or 
equivalent grade of “B”, 3.00 or “S”.
   (10)  The number of credits transferred must 
not be over one third of the total 
credits of the transferred academic program at the University.
   (11)  Grade of the transferred credits is  
recorded as “CF” (Credits from Formal Education.
   (12)  Once a transfer of credits is approved, 
the students are required to study for a minimum of one 
academic year and register in individual courses or thesis 
courses of the transferred program a minimum of 12 credits.
   (13) To qualify for graduation and to be 
awarded a degree by the University and in determining 
the GPA for graduation, only credits earned in the graduate 
program at the University will be considered. 
   (14) For a new program offered by the 
University, transferred students can only be permitted into  
a class/year of study/a semester with current students.
   (15) Once a transfer of credits is approved, 
a payment of tuition and fees must be made accordingly.

 Item 34: Transferring courses and credits from  
Non-Formal Education or Informal Education programs must 
adhere to the following conditions. 
   (1) Requirements of Applicants who wish 
to transfer courses and credits are as follows.

    (A) Must be of good health and not 
suffer from contagious or incurable disease which may be 
deterrent to their study.
    (B) Must be of good character and has 
never been expelled from any educational institution.
    (C) Must be of good standing and able 
to comply with the university rules and regulations. 
   (2) Must hold an undergraduate degree 
or equivalent.
   (3) Must be a former students of the  
university or an institute of higher education or equivalent of 
a program accredited by an authorized government office.
   (4) Must pass a selection/admission process 
of the university and meet all requirements in order to transfer 
the credits.
   (5) Students who wish to transfer credits 
must submit a request at the related offices at least one 
month before the start of the semester of the academic year 
in which they have to take courses for credit transfer, unless 
they have an approval from responsible offices.
   (6) A committee for Credit Transfer of  
Non-Formal Education/Informal Education must be  
established consisting of Dean of the Graduate School or  
a Representative serving as Chair; Program Director  
serving as Committee Member; and Instructor or  
Expert /Specia l is t serv ing as Commit tee Member.  
A Committee for Credit Transfer of Non-Formal Education/
Informal Education performs the following duties.
    (A) Setting criterion for knowledge 
assessment, skill assessment or professional experience  
assessment for Non-Formal Education/Informal Education,  
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in order to transfer credits of selected courses to the University, 
using various assessment methods such as Testing, Portfolio, 
Interview or Observation.
    (B) Carrying out the assessments  
appropriately and transferring credits accordingly to a current 
program
    (C) Summarizing a result of the  
assessment and report to Vice President or a Representative 
for an approval which is deemed final.
   (7) Professional experience, skills, past 
achievement the applicants/students gained from Non-Formal 
Education which will be used as part of the qualifications/ 
assessments to study in the University must meet all curriculum/
program requirements and be well-aligned with current trends 
and well-received at professional levels and fields.
   (8) The result of the evaluation must not be 
less than grade “B”, 3.00, “S”, or equivalent. In determining 
the G.P.A. for graduation, only credit hours earned at Bangkok 
University will be considered. 
   (9) To qualify for graduation and to be 
awarded a degree by the University and in determining  
the G.P.A. for graduation, only credits earned in the graduate 
program at Bangkok University will be considered. 
   (10) Academic Records are as follows.
     - “CS”  for   Credits from Standardized Test
     - “CE” for Credits from Exam 
     - “CT” for Credits from Training   
    - “CP” for Credits from Portfolio
   (11) Once a transfer of credits is approved, 
a payment of tuition and fees must be made accordingly.

Section 8
Special Student Status
 Item 35: The University appoints Special Student 
Admissions/Selection Committee 
   Term of duties and responsibilities of 
the Special Student Admissions/Selection Committee are  
as determined by the University. 
 Item 36: Special Student Selection Criteria are  
as follows.    
   (1) Applicants must meet the selection  
requirements as stated in Item 14. If the applicants wish to be 
considered for admissions via an assessment for each course, 
the applicants must also meet the program requirements  
of the program they wish to apply for. 
   (2) The applicants must submit an application 
and statement of purpose, including relevant academic records 
and credentials to a designated admissions office at least  
one month before the semester begins.
   (3) The designated admissions office sends 
the application form and request to the Special Student  
Admissions/Selection Committee.
    The Special Student Admissions/Selection 
Committee considers admitting the applicants into a program 
and select appropriate courses for the admitted candidates 
and provide necessary assessments as appropriate. A decision 
rendered by the Special Student Admissions/Selection  
Committee is deemed final. 
   (4) Once the Special Student Selection/
Admissions Committee announces a result of the assessment 
as detailed in Clause (3) of Item 36, a relevant designated 
office shall inform the applicants of the admissions result.
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   (5) The admitted special students are  
eligible to enroll only in approved courses and must make  
a payment during a specified period and at a specified  
office, otherwise their registration and special student status 
are deemed invalid.
   (6) When a special student is allowed to 
study in a course where an assessment is required, it is 
deemed appropriate to adhere to the procedures, assessment 
criteria and grading system as detailed in this regulation.
   (7) Students admitted with a special status 
can change their status to regular students of the University 
only after obtaining an approval from the Special Student
Selection/Admissions Committee.

Section 8
Tuition and Fees and Refund Policy
 Item 37: Tuition, surcharge, and other fees are set 
according to the University’s announcement. 
 Item 38: Refund Policies are as follows. 
   (1) Students are eligible to receive a full 
refund of tuition fees for courses cancelled by the University.
   (2) Students are eligible to receive a full 
refund of tuition and fees after registration if the University 
announces a termination of their student status.
   (3) Students requesting for dropping  
a course as detailed in Item 27 are eligible to receive 40% 
(forty percent) of the amount paid for tuition fees for that 
particular course.
   (4) Students who have been granted  
a permission to take a leave of absence within the first week  
of a regular semesters are eligible to receive 40% (forty 
percent) of the amount paid for tuition and fees.

   (5) An approval for a refund must be  
determined and granted by Vice President in charge, in case 
the students experience personal crisis. 
    Criteria for approval and refund procedures 
as detailed in Clauses 1 - 5 are as determined by the University.

Section 9
Program Duration
 Item 39: Program Duration for each of the graduate 
degree programs are as follows. 
   (1) Diploma level: No more than 3 academic 
years
   (2) Master’s Degree level: No more than  
5 academic years
   (3) Doctoral Degree level: No more than  
6 academic years

Section 10
Evaluation and Assessment 
 Item 40: The University sets appropriate evaluation 
and assessment systems and criteria, for example,  
testing, coursework, assignment, project-based activity, skill  
testing or experiment. The evaluation and assessment of  
the program shall be carried out in accordance with the criteria  
of quality assurance systems for higher education set by  
the Office of Higher Education Commission.
  
  Item 41: The grades awarded by the University are 
as follows.
 Letter Grade Definition in English Attached Points
  A  Excellent  4.00
  A-  Very Good   3.67   
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  B+  Good    3.33
  B  Fairly Good   3.00
  B-  Almost Good   2.67
  C+  Fair    2.33
  C  Almost Fair   2.00
  C-  Poor    1.67
  D  Very Poor   1.00
  F  Failed   0

 Other letter grades are as follows.
  W  Withdrawal     
  S  Satisfactory  
  U  Unsatisfactory* 
    (*Students must retake the course  
    to change U to S)   
  NC  Non Credit    
  I  Incomplete   
  P  Passed   
 
 The grades for Non-Formal Education and Informal 
Education are as follows.
  CF  Credits from Formal Education
  CS  Credits from Standardized Test
  CE  Credits from Exam   
    or non-standardized tests
   CT  Credits from Trainings arranged 
    by organizations other than institutions  
    of higher education 
   CP  Credits from Portfolio
 
 The letter grade ‘I’ refers to the following conditions.

  (1) A course evaluation of a student is not yet 
complete. 
  (2) When a grade of “I” is recorded, students 
must contact the Program Director or Instructors to seek 
their advice and/or to complete any incomplete assignment/ 
assessment, with a period specified by the University, otherwise 
the letter grade “I” will be automatically changed to “F”, unless 
the students receive an approval from Dean of the Graduate 
School to extend a period for assessment.
 Item 42: Credits earned are from grades of ‘C-’ 
and higher. Grades of “D” or “F” shall be included in the  
calculation of students’ cumulative grade point average. 
 Item 43: Students receiving grades of “D” or “F”  
for core courses need to retake the courses.
   Students receiving grades of “D” or “F”  
for elective course may re-register in the same courses or 
in other courses.
 Item 44: All grades awarded shall be recorded on 
the students’ transcript.
 Item 45: Grades of “S” or “U” shall be used to evaluate  
preliminary courses and shall not be included in the calculation 
of the students’ cumulative grade point average.
 Item 46: Grade of “P” (Passed) or “F” (Failed) shall be 
used to evaluate students’ performance on a comprehensive 
examination at both master’s degree and doctoral  
degree levels, and shall not be included in the calculation  
of the students’ cumulative grade point average. 
 Item 47: A letter grade “W” shall be given to  
a registered course, referring to one of the following conditions.
  (1) Master’s Plan A students who fail their thesis 
proposal defense shall be allowed to take a comprehensive 
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examination of Plan B. Their registered thesis credits shall be 
automatically changed to a letter grade “W” (Withdrawal). 
  (2) Students withdraw from the course as  
detailed in Item 29 or Item 30.
  (3) Students fail to meet the academic require-
ments or are proved to have engaged in academic dishonesty.
  (4) The students fail to make a payment of 
tuition and fees as detailed in Item 23.
  (5) A letter grade “W” recorded on the transcript 
must be in accordance with the rules and regulations of 
the University.
 Item 48: A letter grade “P” (Passed) or “F” (Failed) 
shall be used to evaluate the students’ performance on their 
thesis/dissertation proposal defense, and shall not be included 
in the calculation of the students’ cumulative grade point 
average. 
 Item 49: A letter grade “S” or “U” shall be used to 
evaluate the students’ performance on their thesis/dissertation 
final defense, and shall not be included in the calculation of 
the students’ cumulative grade point average. While the thesis/ 
dissertation is in process, the enrolled thesis/dissertation 
credits shall be recorded with a letter grade “I” (Incomplete), 
and shall be changed to a letter grade “S” (Satisfactory)  
or a letter grade “U” (Unsatisfactory) after a completion of 
the thesis/dissertation. 
 Item 50: Rules and regulations regarding academic 
evaluation and assessment or any actions deemed  
as academic dishonesty including an appointment of  
a disciplinary committee and measures for disciplinary actions 
and penalty are as set forth and determined by the University, 
via the University announcements. 

Section 11
Thesis/Independent Study at Master’s Degree Level
Dissertation at Doctoral Degree Level

At the Master’s level
A. Thesis
 Item 51: Students choosing program Plan A may 
register for full credits in their first semester or at least  
3 credits in the first semester and take the remaining credits 
as desired in the next semesters, until completion.
 Item 52: If students do not register their thesis credits 
or do not register in any courses in a regular semester,  
the students must request for an approval for an academic 
leave of absence for that semester, as detailed in Item 70. 
Failure to do so may result in a revocation of the student 
names from the Registrar’s List, as stipulated in Item 67 (5) (C).
 Item 53: After enrolling in thesis credits, the students 
may propose a name list of a main academic advisor and 
other advisors (if any) before submitting a request to Program 
Director. The qualifications of advisors must meet the criteria 
set by the Office of Higher Education Commission.
 Item 54: Criteria, Procedures, Rules and Regulations 
of the thesis proposal defense shall meet the requirements 
set by the University, via the University announcements. 

B. Comprehensive Examination
 Item 55: Students choosing a study program Plan B,  
as detailed in Item 9 (2) must pass a comprehensive examination.  
 Item 56: Students choosing a study program Plan B, 
as detailed in Item 9 (2) must register in an Independent Study 
course and must pass an oral examination.
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 Item 57: Program Director approves of the academic 
advisors who meet qualification requirements set by the Office 
of Higher Education Commission. Each of the academic  
advisors shall be responsible for an Independent Study course 
in accordance with the requirements set by the Office of 
Higher Education Commission. 
   After enrolling in an Independent Study 
course, the students must send a topic for the Independent 
Study course to their advisors to request for an approval and 
for further actions.
 Item 58: Criteria, Procedures, Rules and Regulations 
of the independent study course and a comprehensive  
examination must meet the requirements set by the University, 
via the University announcements.

C. At the Doctoral Degree Level
 Item 59: There are 2 tracks of Doctoral Degree  
as follows.
   (A) Without Coursework, students are  
required to take a qualifying examination to be considered  
as a qualified candidate to propose for a dissertation and 
must pass a comprehensive examination.
   (B) With Coursework, students must earn  
a GPA of no lower than 3.0 and pass a qualifying examination 
to be considered as a qualified candidate to propose for a 
dissertation and must pass a comprehensive examination.
 Item 60: The students must pass a qualifying  
examination to be considered as a Doctoral Candidate and 
to be eligible to propose a dissertation.
 Item 61: Students who are eligible to register for 
dissertation credits must pass a qualifying examination and 
are required to register a minimum of 6 dissertation credits.

 Item 62: If students do not register their dissertation 
credits or do not register in any course in a regular semester, 
the students must request for an approval for an academic leave 
of absence for that semester, as detailed in Item 70. Failure  
to do so may result in a revocation of the student names from 
the Registrar’s List, as stipulated in Item 67 (5) (C).
 Item 63: After enrolling in dissertation credits,  
the students may propose a name list of main academic  
advisor and other advisors (if any) before submitting a request 
to Program Director. The qualifications of advisors must meet 
the criteria set by the Office of Higher Education Commission.
 Item 64: Criteria, Procedures, Rules and Regulations 
of the thesis proposal defense must meet the requirements 
set by the University, via the University announcements.

Section 12
Student Status, Classification of Student Status,
Termination of Student Status and Reinstatement  
of Student Status
 Item 65: Student Status
   (1) There are 2 types of students as follows.
    (A) Students who select a track with 
courseworks must earn a minimum GPA of 3.00.
    (B) Students who select a track without 
coursework are required to register thesis or dissertation credits 
or those who maintain their student status.
   (2) Student on Probation refers to students 
who study a track with coursework, with a GPA of lower than 
3.00 but not lower than 2.50.
   (3) Doctoral Student refers to a student of 
a doctoral degree program who has not passed a qualifying 
examination.
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   (4) Doctoral Candidate refers to a doctoral 
student who passes a qualifying examination and is eligible 
to write a dissertation.
 Item 66: Classification of Student Status is carried out 
yearly at the end of each regular semester, except for students 
who enroll for the first year. 
 Item 67: Termination of Student Status
   (1) Students with a GPA lower than 2.50 
at the end of a regular semester, except for the first-year 
students. A termination of the student status shall be carried 
out at the end of an academic year.
   (2) Students who are on probation for  
2 executive years.
   (3) Students who take a comprehensive 
examination as stipulated in Item 55 but do not pass  
the comprehensive examination as stipulated in Item 60.
   (4) Students who exceed the time limitation 
of the program duration as stipulated in Item 39 but have not 
yet completed their studies.
   (5) Students whose student status have been 
terminated and their names are revoked from the Registrar’s 
List due to the following reasons.
    (A) Using false documents when  
applying to the program.
    (B) Breaching the rules and regulations 
of the University.
    (C) Failing to register in required 
courses or thesis or dissertation in any semester and failing 
to request for an academic leave of absence as stipulated in 
Item 26, 52 or 62.
   (6) Death

   (7) Resignation 
   (8) Completion of the Program
 Item 68: Students whose status are terminated  
as detailed in Item 67 (5) (C) and Item 67 (7) may  
request for their student status to be reinstated, with  
an approval from Program Director and Dean of the Graduate 
School, in accordance with the following procedures.
   (1) Students must meet the following  
qualification requirements.
    (A) Students must meet the qualification 
requirements as stated in the Rules and Regulations of the 
Graduate School of B.E. 2562 (2019 A.D.) Item 14.
    (B) Student status was terminated  
as detailed in Item 67 (6) (C) and Item 67 (8)
   (2) Students submit a request for the  
reinstatement of their student status with their reasons to 
relevant/designated office.
    A decision for the reinstatement of 
the student status shall be carried out under a discretion of  
a designated office and their decision is deemed final.
   (3) Once the student status is reinstated 
as detailed above in Clause 2, the student will be assigned 
a new student identification number and is required to pay 
for tuition and fees of the same rate as other students newly 
admitted to the program in the same semester.
   (4) The reinstated students as detailed  
in Clause 2 above must complete their study of a previously 
enrolled course or a current one, with an approval from 
Program Director and with further approval from Dean of  
the Graduate School. If any of the courses previously studied 
prior to the reinstatement of their student status are not  



48 BANGKOK UNIVERSITY

aligned with courses of the current program, the students must 
take additionally required courses.
   (5) A duration of study-period must not 
exceed the period of program duration allowed as stipulated 
in Item 39. 

Section 13
Leave of Absence
 Item 69: Students who have studied at the University 
for at least one semester may request for a leave of absence 
due to one of the following circumstances.
   (1) Students suffer from major illnesses and 
are required to recuperate for a long period of time. Students 
must submit a doctor’s note with their request form.
   (2) Students must travel abroad to attend or 
participate in exchange programs or for work-related duties.
   (3) Students do not enroll in any courses, 
thesis credits or dissertation credits in a regular semester.
   (4) Other circumstances
 Item 70: Students who wish to request for a leave  
of absence must submit a request in the semester which 
they wish to take the leave of absence and must pay a fee  
to maintain their student status. For students who enrolled 
for dissertation credits, a fee to maintain their student status  
is equivalent to a fee of one credit of the dissertation credits.
  When a request for a leave of absence is received 
by a relevant/designated office, the office may grant a permission 
for a leave of absence for one semester at a time. 
A request for a leave of absence of two executive semesters 
or over cannot be done, without an approval from Program  
Director, and a decision made by Program Director is deemed final

  Students who wish to take a leave of absence 
must submit their request for each semester if they wish to 
take a leave of absence and must pay a required fee in 
order to maintain their student status. If the students do not 
register their thesis or dissertation credits and do not receive  
an approval to take a leave of absence in any regular semester, 
their student status shall be revoked from the Registrar’s List, 
as stipulated in Item 67 (5) (C).
 Item 71: A period of a leave of absence must be 
included in a period of study allowed, as stipulated  
in Item 39, unless the students receive an approval for their 
military services.
 Item 72: A request for a leave of absence during  
a semester 
   (1) Students who request for a leave  
of absence within the first week of a regular semester, 
the period of their leave of absence shall not be recorded 
in the transcript.
   (2) If the students request for a leave of  
absence after the period allowed and as stipulated in Item 70, 
a letter grade “W” will be recorded in the transcript.

Section 14
Graduation
 Item 73: Graduate students in their final semester  
of study, and who have completed all the requirements for  
a particular degree with the minimum cumulative GPA of 3.00, 
may apply for graduation.
 Item 74: Awarding of Degree
   (1) Candidates for graduation must meet the 
following requirements.     
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    (A) Completing all coursework required 
of the program
    (B) Achieving a minimum cumulative 
GPA of 3.00 or higher from a four-point scale of numerical 
equivalents for calculating grade
    (C) Maintaining proper conduct worthy 
of being a degree holder. 
    (D) Not having any outstanding or 
unpaid fees.

   (2) Candidates for Master’s degree,  
who choose Plan B of study, must pass the comprehensive 
examinations as required by the University.
   (3) Candidates for the Master’s degree who 
choose Plan A must have their dissertation or parts of their 
dissertation published in academic journal(s) or conference 
proceeding(s).
   (4) Candidates for the Doctoral degree must 
have their dissertation or parts of their dissertation published 
in academic journal(s) with peer reviews.
   (5) Candidates of the Master’s degree and 
the Doctoral degree, as described in Item 2 and Item 4 must 
pass the thesis/dissertation defense and submit completed 
and bound manuscripts to the Graduate School.
 Item 75: Candidates for a Master’s degree who are 
eligible to receive a gold medal must meet the following 
qualifications.
   (1) Complete all degree requirements within 
five regular semesters and two summer sessions excluding 
semesters in which they have applied for a leave of absence;

   (2) Achieve a minimum cumulative GPA of 
3.85 and has never received any grades lower than “B-” or 
“U” and has never re-enrolled in the same course to improve 
the grade point average. 
   (3) Students who choose Plan B must  
request for a comprehensive examination after a completion of 
all coursework as stipulated in Item 30. and must successfully 
pass the comprehensive examination in the first attempt. 
 Item 76: Degree Conferment 
   (1) Students must file a request form for 
graduation and pay required fees to a designated office of the 
University at the end of the semester in which the students 
expected to graduate.
   (2) Once the designated office receives the 
request form for graduation and related fees as detailed in 
Clause 1 above, the designated office shall rectify if the student 
meet all requirements as detailed in Item 73 or Item 74, 
and if qualified to be awarded with Gold Medal as detailed in 
Item 75, before submitting the request further to seek an approval 
from President of the University and the Board of Trustees 
respectively.

Section 15
Temporary Provision
 Item 77: All rules and regulations, policies and  
procedures, and practices which have been enforced 
and implemented, prior to the issuance of this regulation  
including the announcement of rules and regulation,  
policies and procedures and practices, shall continue to be 
in effect, provided that they are not in conflict with this issue 
of regulation.
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Introduction
 Knowledge and innovation have always been at 
the center of any development and improvement. It has been 
estimated that 70 to 80% of economic growth and development 
is now due to new and better knowledge. By living and working 
in a knowledge and creative economy, it becomes essential for 
us to study and better understand how knowledge and innovation 
assets can be created, managed, leveraged and applied more 
effectively to benefit organizations and societies.
 Bangkok University, in its commitment to meet these 
needs, has long established a mission to produce high-quality 
graduates in various professional disciplines. In line with this 
mission and in response to the country’s need for qualified 
professionals as well as providing organizations with managers 
equipped with the most advanced knowledge and expertise, 

Bangkok University initiated an international program of studies 
leading to the degree of Doctor of Philosophy in Knowledge 
Management and Innovation Management.
 The Ph.D. in Knowledge Management and Innovation 
Management at Bangkok University is designed to produce 
researchers, academics and professionals, able to study and 
develop new knowledge, theories and tools in these relatively 
young and promising academic disciplines.
 This program is conducted in partnership with world 
renowned universities and research centers in the Knowledge 
Management and Innovation Management fields; The University 
of Grenoble Alps (UGA) in France and the Innovation and 
Knowledge Management Research Center at The Hong Kong 
Polytechnic University (Hong Kong).

Doctoral Program in Knowledge Management and Innovation Management
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Program Description and Goals 
 Based on the global economic and societal changes, 
we believe that it is important to produce Ph.D. graduates  
in Knowledge Management and Innovation Management 
(KIM), who will become future leaders in academia, and in the 
private and public sectors, and who will drive and create new 
approaches to manage knowledge and nurture innovation.  
A lot of the current Knowledge Management and Innovation 
Management theories have been developed by Westerners, 
which do not always fit in the Thai and South-East Asian contexts.
 We believe that numerous research positions can be 
conducted to fill this gap and to develop more focused and 
local-based (SE Asian) approaches to Knowledge Management 
and Innovation Management that will enrich the Western  
orientations by helping them become more effective Global 
approaches.
 This KIM Ph.D. program follows a research based format 
(following the European model), implying a strong emphasis on 
research. Students will be exposed to, and will have to acquire 
and apply research techniques and tools that will allow them to 
contribute to the current body of knowledge of the Knowledge 
Management and Innovation Management disciplines, by  
producing new research findings and outcomes. 
 The KIM program will allow students to develop their 
critical and creative thinking through various types of learning 
and research activities, and will allow them to develop lifelong 
learning capabilities.

Why Bangkok University?
BU: A Creative University
 The KIM Ph.D. program is fully aligned with BU’s mission 
and commitment to produce doctorate level students that will 
possess in-depth knowledge, skills and practice in technology, 
process and people based knowledge management and 
innovation management. Under the leadership of Mr. Petch 
Osathanugrah (the Chief Creative Officer of Bangkok University), 
a great amount of resources (e.g. books, online databases) and 
activities are organized around the creativity, knowledge and 
innovation topics at BU, that will create an inspiring and learning 
environment for students to conduct research in this field 
(e.g. the creativity lounge, creativity contests, international 
conferences hosting, etc.

The Institute for Knowledge and Innovation - South-East Asia 
(IKI-SEA)
 Bangkok University hosts the Institute for Knowledge 
and Innovation - South-East Asia (IKI-SEA). Founded in 2008, 
The IKI-SEA is a non-profit organization, which is a branch of 
the IKI of the George Washington University (USA). The IKI-SEA 
combines leading-edge academic research capability with 
in-depth business experience to provide practical and effective 
business solutions to the private and public sectors, both here 
in Thailand as well as throughout South-East Asia. IKI-SEA  
provides business consultancy, training, seminars, workshops,  
facilitation, coaching and advisory services to help organizations 
implementing and leveraging KM and IM strategies and 
projects.



THE GRADUATE SCHOOL 55

 Ph.D. students will have the 
opportunity to get involved in activities 
and projects organized by the IKI-SEA 
that will enrich their learning experience 
and that will allow them to better understand the current business 
needs of Thai and South-East Asian organizations.
 
Career Opportunity
In terms of career opportunities:
Job titles include:

In Academia:
Academic Professor
Academic Researcher
 
In Public and Private Sectors:
Chief Knowledge Officer, Chief Learning Officer, HR Manager, 
Human Capital Manager, Innovation Manager, Knowledge 
Manager, KM Specialist, Organizational Change Specialist,  
Organizational Development Specialist, Intellectual Capital 
Director

Admissions
Admission Qualifications
 Admission to the program is considered for applicants 
who fulfill the following entry requirements:
 1. Hold a Master’s Degree in related fields or equivalent 
such as Business Administration, Information Technology,  

Engineering, Library and Information sciences and related 
area in Management. Having full-time or part-time professional  
experience in an organization in the area of Knowledge Manage-
ment and Innovation Management is preferable. 
 2. Obtain TOEFL: Minimum Score of 550 on the PBT, 
213 on the CBT, or 79 on the IBT are recommended. IELTS: 
A student must score a minimum of 6.5 across each band 
(TOEFL/ IELTS results are valid for 2 years). Any applicant 
who has not obtained the required score, is required to pass  
an English Professional Test from Bangkok University. 

Remarks: 
  • Admission will be considered along with the score 
of the English Test, academic background and work experience.
  • Additional and/or higher requirements might be 
required for the dual degree with the French Telecom Business 
School.

Selection Process
First Phase: Screening Process
 Applicants are asked to submit two letters of 
 recommendation from former instructors or employers, current 
CV or resume, and English test results (TOEFL, IELTS or BU 
English test). The Admissions Committee reviews the academicz 
record, English test scores, letters of recommendation 
and work experience to assess each applicant’s candidacy 
compared to the overall pool of applicants. Selected candidates 
will pass through to the interview process. 
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Second Phase: Interview Process
 Members of the Admission Committee will interview 
the candidates based on their research interest, work  
experience, and their willingness to pursue the Ph.D. degree. 
Research interest/proposal forms will be provided for  
the candidates to fill out.
 A separate selection process will be conducted 
by the University of Grenoble Alps (UGA), France to select 
candidates eligible to be part of the dual Ph.D. program.

Application Checklist
 • Application form (Apply online now or download 
from: http://admission.bu.ac.th, http://phdkim.iki-sea.org)
 • Official Master’s degree-level transcripts
 • 2 Letters of recommendation
 • 2 Photos (1 inch.)
 • English test results
 • Resume or CV
 • A copy of ID/passport 

Graduation Requirements
 The student must meet the following requirements  
to graduate with the Ph.D. Degree in Knowledge Management 
and Innovation Management:
 1. Complete all the required courses of the program.
 2. Pass the Qualifying Examination after completion of 
the required seminars and projects.
 3. Register the dissertation course for 48 credits, pass 
the oral dissertation defense and submit the completed and 

bound manuscripts to the Graduate School.
 4. Maintain proper conduct worthy of being a degree 
holder.
 5. Settle all financial obligations to the University.
 6. Obtain approval by the Board of Trustees.
 7. Research findings will have to be published in 2 
international academic journals specified by the program.
 8. Accumulate the required Doctoral and Personalized 
Scientific Activities (DPSA) points.

Tuition & Fees
 The 3-year program tuition fee is 1,202,000 Baht  
(included the damage deposit 2,000 Baht) for a BU KIM Ph.D. 
degree. For students who wish to complete a dual Ph.D. degree 
with the University of Grenoble Alps (UGA), France, additional 
150,000 THB will be added to the previous tuition amount.  
All costs and expenses, including tuition fees, airfares, housing, 
health insurance and other costs and expenses that might occur 
during the study in France fall under the student’s responsibility. 
All costs are subject to change without prior notice.
 Students will receive a refund of the damage deposit 
within one month from the date that the Board of Trustees  
confirms your status as a holder of the degree, after the deduction 
of any expenses or debts students have with the University. 
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Core Seminars

Semesters
Advanced Research 
Methodologies for 
Social Sciences

Theories and Current 
issues in KIM

Advanced 
Research 
part 1

Knowledge 
Management

Advanced 
Research 
part 2

Innovation 
Management

Advanced 
Research 
part 3

Org. Behavior 
and Change 
Management

Qualifying 
exam

Proposal Preparation + Proposal Defense

Dissertation

Ph.D. Defense

KM, IM and 
Related Topic 

Seminars

Doctoral and 
Personalized 
Scientiffic 
Activities 
(DPSA)

1st

2nd

3rd

4th

5 - 9th

Year+3
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Curriculum
 The curriculum for the doctoral program in Knowledge 
Management and Innovation Management consist of 3 core semi-
nars on advanced research methodologies for social science, 
3 core discipline related seminars on Knowledge Management 
and Organizational Behavior and Change Management, and 48 
dissertation credits.

Program Structure 
 The KIM International Ph.D. program is offered in 
English. Students are expected to complete the program over 
a period of 3 years (48 credits). During the first year, students 
will follow all the core seminars that will prepare them to con-
duct new research in the various Knowledge Management and 
Innovation Management fields. These seminars will mainly be 
offered during the weekend to accommodate the schedule of 
working professionals. A scheduling of classes will be made 
available to the students at the beginning of each semester  
so they can appropriately plan and organize themselves.
 Blended learning techniques will be used to deliver 
these seminars (classroom, online video conferencing, retreats 
and other interactive and pioneering learning approaches). After 
completing their qualifying exam, students will have to prepare 
their proposal defense which, when passed, will allow them to 
start conducting their research for their dissertation work.

Description of Core Seminars
PL 181  Advanced research methodologies  
  for social  sciences
  During these seminars, students will be presented 
with theories, concepts and methodologies related to conducting 
quantitative, qualitative and Mixed Methods Research. Among 
the main topics addressed during these seminars are:
  • The history and epistemology of research and science
  • Reading, writing and reviewing academic research
  • The responsibilities of doing academic research, 
and basic research ethics. Descriptive and inferential statistics. 
Multivariate analysis and advanced statistical analyzes 
  • Planning and designing qualitative research,  
observation, interviewing, and surveying, and document analysis, 
sources of invalidity and confounding, ethical implications of 
qualitative research. Grounded theories, phenomenology and 
postmodern analysis
  • Qualitative and quantitative software packages

PL 182  Theories and current issues in Knowledge 
  Management and Innovation Management  
  (KIM)
  • KM - Research and current topics in Knowledge 
Management 
  This series of seminars on Knowledge Management 
examines the prevailing trends, theories, tools and practices in 
Knowledge Management. The program includes: The Knowledge 
Economy, Intellectual Capital, Strategic KM, The Learning 
Organization, Knowledge Management and Leadership and 
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Organizational Design, Knowledge Sharing Mechanisms and 
Barriers, Communities of Practice, Knowledge Sharing Culture, 
Introduction to Systems Approach and Systems Thinking, KM 
Technologies, Knowledge Management Metrics and Payoffs, The 
Four Underlying Pillars of Knowledge Management and current 
research topics in KM.

  • IM - Research and current topics in Innovation 
Management
 This series of seminars on Innovation Management 
examines the prevailing trends, theories, tools and practices in  
innovation management including: managing creativity,  
categories of innovation in organization, benefits of innovation, 
building innovation, open and close innovation, problems and 
barriers on building and changing innovation, directions and  
strategies for organization development, factors influencing 
such development, innovation and organization development,  
as well as measurement of organization effectiveness after 
proceeding development and current research topics in IM.

  • OBCM - Organizational Behavior and Change 
Management
 This series of seminars on Organizational Behavior and 
Change Management examines the prevailing trends, theories, 
tools and practices in these fields including: Individual Behavior 
and Performance, teams and teamwork, organizational culture, 
leadership, power and politics, the nature of change, recognizing 
and diagnosing the need for change, motivating others to change, 
shaping implementation strategies and managing the transition.

KIM 801 Dissertation 1
  This first phase will support the students in developing  
the first 3 chapters of their dissertation: Introduction, Introduction, 
Literature review and Research design.
  At the end of this phase a proposal defense 
is required. Students should submit their 1st publication to a journal. 

KIM 802 Dissertation 2
  Students will review and improve their research 
proposal based on the feedback provided by their proposal 
defense committee.

KIM 803 Dissertation 3
  Students will collect data. 

KIM 901 Dissertation 4
  Students will analyze data, and conclude their 
studies. 

KIM 902 Dissertation 5
  Final Dissertation Defense and finalize the thesis 
based on the final defense committee.

KIM 903 Dissertation 6
  Writing of the 2nd research paper in order to be 
published in an international journal 
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Description of KM, IM and Related Topics 
Seminars
 Additional seminars will be provided to students  
to cover not only some advanced and the latest topics related 
to the Knowledge Management and Innovation Management 
disciplines but also in terms of research methods. Bangkok 
University was able to assemble an impressive group of 
national and international experts to deliver seminars in the KIM  
program. These seminars will be delivered during the weekend 
all along the program. A sample list of experts can be found 
later on in this bulletin.

Description of Doctoral and Personalized Scientific  
Activities (DPSA)
 These activities will not only help students to develop 
their research and communication skills but also allow them to 
meet and socialize with other graduate students, academics 
and professionals in the field. Some activities will be proposed 
to students so they can accumulate the number of points 
necessary for them to meet their graduation requirements. These 
activities will be conducted throughout the program.

Doctoral Activities 
Examples:
 • Attend advanced research seminars (from BU or 
outside).
 • Attend specialized workshops.
 • Present research progress to other students and 
advising committees.

 • Organize and participate in BU research activities.
 • Write a blog on research methodologies or tools.
 • Collect and/or develop a set of resources 
for particular research methods.
 • Etc.

Personalized Scientific Activities 
Examples:
 • Attend academic conference in the field.
 • Attend a dissertation defense.
 • Translate research articles.
 • Review academic papers.
 • Teach tutorial/short courses to Junior Ph.D. students.
 • Act as a teaching or research assistant for a Ph.D. 
core seminar.
 • Participate and organize an IKI-SEA activity.
 • Etc.

Program Highlights
Are we a good fit for you?
Earning a World Class Ph.D. degree in Knowledge Management 
and Innovation Management: By joining Bangkok University, 
you will join a dynamic and enriching environment driven by  
a creative and entrepreneurial spirit.
Possibility of earning a dual Degree in 48 months (4 years) from 
one of the best universities in France (Ranked 99th in the world) 
(Optional)
 • Ph.D. in Knowledge Management and Innovation 
Management (Bangkok University)
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 • Ph.D. in Management (University of Grenoble Alps, 
France)
Note: Requires spending at least 1 year in France
Highly relevant, Cross-Functional Curriculum:  Our integrated 
approach provides a balance between theory and real practice 
through research processes, case studies, experiential activities, 
and class discussions.

World Class Faculty: Seminars are taught by senior faculty/
advisors who are top-notch international scholars and who 
have extensive experience working with corporate executives 
as managers and consultants in Knowledge Management and 
in Innovation Management. Some of them come from institutions 
that are partners with us on this program such as George 
Washington University, The Hong Kong Polytechnic University, 
and the University of Grenoble Alps (France).

Personal Attention: Because we keep our Ph.D. program small, 
students have ready access to this world class faculty. Our 
program is very user friendly in the sense that we do our best 
to cultivate a caring and nurturing environment so students  
can get a great deal of individual attention.

Quality of Participants: The KIM Ph.D. program is very competitive. 
Your peers are high-achieving, remarkable professionals,  
diverse in their experiences and perspectives; they are an important 
source of shared learning and idea exchange, and help 
to provide a dynamic and interactive learning environment.

Opportunity to enhance research capacity: as a visiting 
researcher in our international partnerships countries (France, 
Hong Kong) 

Flexible time with weekend courses and innovative learning 
style: Blended learning

Networking with Leaders: To fostering a vibrant learning environment, 
the program frequently invites leaders in business, government, 
and academia to speak in the Seminar and CEO leadership 
panels. Live case studies about KM and IM can be shared 
directly with students in the program. 

Getting access to the Institute for Knowledge and Innovation 
South-East Asia (IKI-SEA): The IKI-SEA has demonstrated 
successfully that it is one of the top providers of KIM services, 
training and event organizers in Thailand. By joining this program 
you will have direct access to its resources and to its experts 
in the KIM field.

Contact us
Office: Building 7th, 5th floor
Rama 4, Klong-Toei, Bangkok 10110, Thailand
Tel: (+66)  2407 3888 #1421 
Fax: (+66) 2407 3712
E-mail: phdkim@bu.ac.th 
Website: http://phdkim.iki-sea.org
Facebook: www.facebook.com/phdkimbu
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Faculty Members and International Experts
Director of the Ph.D. KIM Program
Assoc. Prof. Dr. Vincent Ribiere   
 Ph.D. (Management Sciences),  
  Paul Cezanne University, France
 D.Sc. (Engineering Management and Systems 
  Engineering with Major in Knowledge 
  Management), The George Washington      
  University, U.S.A.
 M.Sc. (Computer Science and Industrial Engineering),  
  Polytechnic School of Marseilles, France
 M.Sc. (Industrial Engineering), 
  Polytechnic School of Marseilles, France

Co-Director of the Ph.D. KIM Program
Asst. Prof. Dr. Lugkana  Worasinchai
 D.B.A. (International Business), University of Sarasota,  
  U.S.A.
 M.B.A. (Business Administration), University of Central 
  Florida, U.S.A.
 B.Sc. (Statistics), King Mongkut’s Institute of 
  Technology Ladkrabang, Thailand 

Program Faculty Members
Prof. Dr. Alexander  Bennet 
 Ph.D. (Human and Organizational Systems),   
  Fielding Graduate University, U.S.A.
 M.A. (Human Development), 
  Fielding Graduate University, U.S.A.
 M.S. (Management for Organizational Effectiveness),  
  Marymount University, U.S.A.
 B.I.S. (English Literature and Marketing),   
  George Mason University, U.S.A.

Dr. Xavier Parisot
 Ph.D. (Management Sciences), CNAM University, 
  Paris, France
 Ph.D. (Molecular Genetics, Population Genetics   
  and Paleogenetics), National Museum   
  of Natural History, Paris, France
 M.Sc. (Medical and Biological Engineering),
  University Paris North, France
 M.Sc. (Human Molecular Genetics),   
  University of Clermont-Ferrand, France
 B.S. (Cellular Biology) The University Blaise Pascal,  
  France

Dr. Ronald Vatananan-Thesenvitz
 Ph.D. (Management), Mahidol University,Thailand
 M.m. (Management), Mahidol University, Thailand
 B.ba. (Business Admin), Assumption University, 
  Thailand 

Dr. Dongcheol Heo
 Ph.D. (Information System),   
  KAIST College of Business, South Korea
 M.S. (Information System),   
  Case Western Reserve University, U.S.A.
 M.A. (Sociology), Seoul National University,   
  South Korea
 B.S. (Sociology), Seoul National University,   
  South Korea 
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Dr. Detlef Reis
 Ph.D. International Financial Management University 
  of Saarland Germany
 M.B.A. Management University of Saarland Germany 
 B.A. Management University of Saarland Germany 

Dr. Irene Fan 
 Ph.D. Industrial and Systems Engineering  
  (Knowledge and Technology Management)
 M.TS. Master of Theological Studies ,Tyndale 
  University College & Seminary, Toronto, Ontario
 M.Eng. Master of Engineering in Industrial Engineering  
  (Operation research/Management Science)
 B.A. Bachelor of Applied Science   
  (Industrial Engineering)

Dr. Farzad Sabetzadeh
 Ph.D. (Knowledge Management), Department of 
  Industrial and Systems Engineering (ISE), 
  The Hong Kong Polytechnic University,   
  Hong Kong S.A.R.
 M.B.A. Mater of Business Administration (MBA) in IT 
  Management, Graduate School of Management,    
    Multimedia University, Cyberjaya, Malaysia
 B.A. Bachelor of Industrial Engineering,   
  Faculty of Engineering, Azad University,   
  Tehran North Branch campus, Iran

Prof. Michael Stankosky
 Ph.D. George Washington University:   
  Doctor of Science, Engineering Management  
 M.A Master of Arts International Relations,   
  Salve Regina University

 M.A. Master of Science ,Education,   
  University of Southern California  
 M.A. Master of Science, Systems Management, 
  University of Southern California  
 B.A. Bachelor of Laws, Blackstone School of Laws 

Dr. Varalee Chinerawat
 Ph.D. (Doctoral of Philosophy in Education 
  Administration), University of Phayao
 M.Ed. (Master Degree of Education),  
  Awarded Scholarship in International HRD   
  & culture, National Taiwan Normal University 
 B.Ed. (Bachelor of Education),1st Class Honor in 
  Counseling Psychology, Chulalongkorn University

Dr. Chulatep Senivongse
 Ph.D. (Knowledge and Innovation Management),  
  with distinction, Bangkok University, Thailand
 M. Engineering in Computer Science, Asian Institute 
  of Technology, Bangkok, Thailand
 M.B.A. (Management Information System), 
  (1st Class Honor), Oklahoma City University,   
  Oklahoma, U.S.A.
 B. Engineering in Electrical (Electronics),   
  King Mongkut Institute of Technology,   
  Bangkok, Thailand 



64 BANGKOK UNIVERSITY

 B.Sc. Telecommunication Management, 
  University of Paris Dauphine, France

Prof. Dr. Chantal Ammi
 D.Sc. in Economics, Universit é Paris II, France 
 Master in Economy, University of Paris II, France

Dr. Prapon  Phasukyud
 Ph.D. (Civil Engineering),  
  University of Missouri-Columbia, U.S.A. 
 M.Sc. (Engineering Management),   
  University of Missouri-Columbia, U.S.A. 
 M.Sc. (Civil Engineering),   
  University of Texas at Arlington, U.S.A. 
 B.Eng. (Civil Engineering), Chulalongkorn University

Assoc. Prof. Dr. Thierry Isckia
 Ph.D. (Management), University Paris XI, France
 M.Sc. (Marketing and Strategy), La Sorbonne 
  University Paris I, France
 B.Sc. (Enterprise Economy), La Sorbonne University 
  Paris I, France

Prof. Dr. WB  Lee 
 Ph.D. (Mechanical Engineering),   
  University of Hong Kong, Hong Kong
 M.Sc. (Techonology), Brunel University   
  of West London, U.K.  
 B.Sc. (Technology), Brunel University   
  of West London, U.K.

Adjunct Faculty
Prof. Dr. John  R. Schermerhorm
 Ph.D. (Organizational Behavior), 
  Northwestern University, U.S.A.
 M.B.A. (With Distinction) Management and International 
  Business, New York University, U.S.A. 
 B.S. (Business Administration),   
  State University of New York at Buffalo, U.S.A.

Prof. Dr. Aurilla  Arnzten 
 Ph.D. (Automation - Computer Science), Ecole Nationale 
  des Arts et Industries de Strasbourg, Universit é 
  Louis Pasteur, Strasbourg, France
 M.Sc. (Engineering Management), Institut de Recherche 
  Polytechnique de Mulhouse, France

Prof. Dr. Eric Tsui 
 Ph.D. (Knowledge Management), Deakin University,
  Australia
 M.B.A. University of Southern Queensland , Australia
 B.Sc. Honors, University of Sydney, Australia

Prof. Dr. Jean-Louis  Ermine 
 Ph.D. (Mathematics), Universit é Paris VII, France 
 M.Sc. (Mathematics), Universit é Paris VII, France

Prof. Dr. Valérie Chanal
 Ph.D. (Management), Universit é Pierre Mendes 
  France, IAE Grenoble, France Master of 
  Management, Universit é Pierre Mendes 
  France, IAE Grenoble, France
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Prof. Josu Takala 
 Ph.D. (Tech.), Tampere University of Technology,
  Finland
  (Included business studies in the University  
  of Vaasa)
 Ph.D. HC.  Technical University Kosice, Kosice, Slovakia

Prof. Pierre Vialle
 Ph.D.  (Business Administration), University Evry
 Ph.D. (Economics), University Paris Dauphine
 M.B.A. Master of Management ESCP Europe

International Experts
Mr. David  Gurteen
 Gurteen Knowledge, United Kingdom

Dr. David  Snowden
 Cognitive Edge, Singapore

Dr. Kate  Andrews 
 Knowable, Australia

Mr. Patrick  Lambe
 Straits Knowledge, Singapore

Assoc. Prof. Dr. Suzanne  Zyngier
 La Trobe University, Australia

Ms. Waltraut  Ritter
 Knowledge Dialogues, Hong Kong - China

Mr. Steve Barth
 Hitachi Consulting, U.S.A.

Mr. Geoff Parcell
 Practical KM Ltd., U.K.

Prof. Nicolas Lesca
 CERAG, University Pierre Mendes France, Grenoble,  
 France

Dr. Nancy Dixon
 Common Knowledge Associates, U.S.A.

Dr. Ron Young
 Knowledge Associates Cambridge Ltd., U.K.

Dr. Arthur Shelley
 Intelligent Answers & Org Zoo Ambassadors, Australia

Prof. Michael Bond
 The Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong, China

Prof. Johan Kinghorn
 Centre for Knowledge Dynamics and Decision making,  
 Stellenbosch, South Africa

Mr. Tom Young
 Knoco, U.K.

Dr. Gordon Mc Connachie
 Expert Advisor and Mentor in the Field of Innovation  
 and ICM, Thailand

Mr. Bruno Laporte
 Leadership, Knowledge, Learning, LLC, U.S.A.

Dr. Richard Hames
 Hames McGregor, Thailand

Prof. Kevin Desouza
 QUT Business School, Australia
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Introduction
 The graduate program at the school of engineering, 
Bangkok University (BU), provides two research degrees:
  i. Doctor of Engineering (D.Eng.) in Electrical and               
Computer Engineering
  ii. Master of Engineering (M.Eng.) in Electrical and 
Computer Engineering
 The core requirement of these programs is the  completion 
of a substantial research project, which is written up as a thesis. 
Students are expected to critically investigate an approved  
topic and to demonstrate an understanding of research methods 
appropriate to their field.
 Students will be working alongside a team of faculty            
and researchers at the school of engineering on cutting-edge 
research. Students will be provided with the background needed 
and comprehensive skills training. Strong emphases are put 
on communication skills, research methodology and technical 
writing.

Selection Process
Applicants are asked to submit the following documents.
 • Application Form with Photo
 • Degree Certificate and Transcript
 • Resume and Working Experience
 • Research Proposal
 • Recommendation Letters
 • English Proficiency Test (TOEFL, IELTS, etc.)
 • Personal Statement

Doctor of Engineering Program in Electrical and Computer Engineering
Master of Engineering Program in Electrical and Computer Engineering

 The Admissions Committee reviews the academic                
record, English test scores, letters of recommendation and work 
experience to assess each applicant’s candidacy compared to 
the overall pool of applicants. Selected candidates will proceed 
to the interview process. Members of the Admission Committee 
will interview the candidates to assess their research interest, 
work experience, and their willingness to pursue the Doctoral/
Master degree.
 
Thesis and Research Topics 
 1) Optical Communications
 2) Software Defined Communication Systems
 3) Embedded Systems
 4) Image Processing
 5) Nanotechnology
 6) Sensor Networks
 7) Multimedia
 8) Robotics
 9) Power and Energy Systems

Doctor of Engineering Program in Electrical  
and Computer Engineering

Admission Qualifications
 1. Hold Bachelor’s or Master’s Degree in Engineering, 
Science, Information Technology, Computer Science, related 
fields or equivalent.
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 2. Achieve cumulative grade point average (GPA)
  • At least 3.25 or equivalent in Bachelor’s Degree
  • At least 3.5 or equivalent in Master’s Degree
 3. Obtain TOEFL minimum score of 68 on iBT, 190 on 
CBT, 520 on PBT, or other equivalent English proficiency tests. 
For applicants who graduate from international program, this 
requirement may be exempted.
 4. Qualifications 1 - 3 may be exempted for applicants 
who show capacity for advanced academic work and potential 
for scholarship depending on admission committee’s discretion.

Tuition & Fees
 For students holding Bachelor’s degree, the 4-year               
program tuition fee is 764,000 Baht. For students holding                 
Master’s degree, the 3-year program tuition fee is 516,000 Baht. 
All costs are subject to change without prior notice.
 From the 2021 Academic Year onwards, international 
students will be charged an additional non-residential fee  
of 300 Baht per credit from the fee rate charged to Thai students. 
An additional fee for non-credit courses will be calculated  
by comparing their charges to the fee-per-credit rate of major 
requirement courses in the degree program.

Graduation Requirements 
 The students must meet the following requirements to 
graduate as D.Eng in Electrical and Computer Engineering
 1. Complete all the required courses of the program.
 2. Pass all the required examination (Candidacy,             
Proposal and Final Defense). 

 3. Pass the English qualifying test as specified in  
the program.
 4. Have at least two publications in national or                                        
international peer reviewed journals in well-known database,       
i.e. ISI, SciMargo, Elsevier, etc.

Scholarship
 Scholarship are provided by means of full or partial 
tuition waiver. Third party funding towards living expenses  
may also be available. The application for scholarship must be 
accompanied by a detailed scholarship statement. More details 
are available on the website: ece-grad.bu.ac.th.

Curriculum
 The curriculum for the doctoral program in Electrical 
and Computer Engineering is divided into 2 tracks, based on 
the previous degree of the students. 
 
 Track 1: For students holding Master’s degree 
  • Total Credits 48 Credits
    o Fundamental and Basic (no credits)
     Topics   
      n Research Methodology
      n Seminars
    o Thesis 48 Credits
 
 Track 2: For students holding Bachelor’s degree 
  • Total Credits 72 Credits
    o Fundamental and Basic (no credits) 
     Topics   
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      n  Research Methodology
      n  Seminars
    o Thesis   72 Credits

Program Structure

Track 1: For students holding Master’s degree

Track 2: For students holding Bachelor’s degree 

Master of Engineering Program in Electrical  
and Computer Engineering

Admission Qualifications
 1. Hold Bachelor’s Degree in Engineering, Science, 
Information Technology, Computer Science, related fields or 
equivalent.
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 3. Pass the English qualifying test as specified  
in the program.
 4. Have at least one publication in national or                               
international peer reviewed journal in well-known database,  
i.e. ISI, SciMargo, Elsevier, etc..

Scholarship
 Scholarship are provided by means of full or partial 
tuition waiver. Third party funding towards living expenses  
may also be available. The application for scholarship must be 
accompanied by a detailed scholarship statement. More details 
are available on the website: ece-grad.bu.ac.th.

Curriculum
 Total Credits 36 Credits
  • Fundamental and Basic Topics (no credits)
    o Research Methodology
    o Seminars
  • Thesis 36 Credits

Program Structure

 2. Achieve cumulative grade point average (GPA)  
of at least 3.0 or equivalent in Bachelor’s Degree.
 3. Obtain TOEFL minimum score of 68 on iBT, 190 on 
CBT, 520 on PBT, or other equivalent English proficiency tests. 
For applicants who graduate from international program, this 
requirement may be exempted.
 4. Qualifications 1 - 3 may be exempted for applicants 
who show capacity for advanced academic work and potential 
for scholarship depending on admission committee’s discretions.

Tuition & Fees
 For the 2-year program, the tuition fee is 382,000 Baht. 
All costs are subject to change without prior notice.
 From the 2021 Academic Year onwards, international 
students will be charged an additional non-residential fee  
of 300 Baht per credit from the fee rate charged to Thai students.  
An additional fee for non-credit courses will be calculated  
by comparing their charges to the fee-per-credit rate of major 
requirement courses in the degree program.

Graduation Requirements 
 The students must meet the following requirements  
to graduate as M.Eng in Electrical and Computer Engineering.

 1. Complete all the required courses of the program.
 2. Pass all the required examination (Candidacy, 
Proposal and Final Defense).
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PL 172 Seminars
   The course focuses on how to think and analyze              
systematically for research and presentation. Also, in this class, 
students may be required to attend seminars and presentations 
related to their research topics such as conference presentations 
and workshops. The student will be required to summarize and 
present the outcome of his/her experience. Several guest   
speakers and excursions may be arranged for the students 
in this class. Moreover, knowledge on entrepreneurship may be 
included.  

ECE 600 / ECE 700/ ECE 800 Thesis 
   The course focuses on independent research work 
under the guidance of the designated student supervisor                   
related to the thesis work. This includes data analysis, thesis 
proposal preparation, and thesis preparation.

Course Descriptions
PL 171 Research Methodology
  The course focuses on introducing students to                            
research topics and methodology, including critical thinking, 
scientific responsibilities, academic ethics, scientific writing, and 
publication. They will be trained on oral and written technical 
presentations, individual research, journal articles, and project 
design.

Contact us
Asst. Prof. Dr. Chakkaphong Suthaputchakun
Director of Graduate Program in Electrical and Computer        
Engineering
Tel: (+66) 2407 3888 ext. 2626
E-mail: chakkaphong.s@bu.ac.th

Dr. Karel Sterckx
Co-Director of Graduate Program in Electrical and Computer 
Engineering
Tel: (+66) 2407 3888 ext. 2321
E-mail: karel.s@bu.ac.th

Faculty Members and Researchers
Asst. Prof. Dr. Chakkaphong Suthaputchakun (Director of Graduate 
Program in Electrical and Computer Engineering)
 Ph.D. Electronic Engineering, 
   University of Surrey, U.K.
 M.S. Electrical and Computer Engineering,  
   University of Massachusetts-Amherst, U.S.A.
 B.Eng. Computer Engineering (1st honor),
   King Mongkut’s University of Technology  
   Thonburi, Thailand

Dr. Karel Sterckx (Co-Director of Graduate Program  
in Electrical and Computer Engineering)
 Ph.D. Electronics and Communications Engineering 
   University of Wales, U.K.
 M.Sc. Optoelectronics and Communication
   Systems University of Northumbria, U.K.
   Electrical and Electronics Engineering  
 B.Eng. Katholieke Industriele Hogeschoill Der
   Kempen, Belgium
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Assoc. Prof. Dr. Tiparatana Wongcharoen
 • Ph.D. Electronics,
   The City University, England
 • M.Sc. Applied Mathematics,   
   Mahidol University, Thailand
 • B.Sc. Physics,
   Silpakorn University, Thailand

Assoc. Prof. Dr. Poompat Sangudomlerk
 • Ph.D. Electrical Engineering and Computer
   Science, Massachusetts Institute   
   of Technology, U.S.A.
 • M.S. Electrical and Computer Engineering,  
   Massachusetts Institute of Technology, U.S.A.
 • B.S.E. Electrical Engineering,   
   Princeton University, U.S.A.

Assoc. Prof. Dr. Natthaphob Nimpitiwan
 • Ph.D. Electrical Engineering (Power System),  
   Arizona State University, U.S.A.
 • M.S. Electrical Engineering,   
   Arizona State University, U.S.A.
 • B.Eng. Electrical Engineering,   
   Kasetsart University, Thailand

Dr. Waleed Soliman
 • Ph.D. Optics, 
   University of Central Florida, U.S.A.
 • M.S. Optics, 
   University of Central Florida, U.S.A.
 • M.S. Computer Engineering, 
   Cairo University, Egypt

 • B.S. Electrical and Computer Engineering  
   Cairo University, Egypt

Asst. Prof. Dr. Wisarn Patchoo
 • Ph.D. Electrical and Computer Engineering,  
   Washington State University, U.S.A.
 • M.Eng. Electrical Engineering (Telecommunications),  
   King Mongkut’s Institute of Technology               
   Ladkrabang, Thailand
 • B.Eng. Electrical Engineering,   
   Kasetsart University, Thailand

Asst. Prof. Dr. Pakorn Ubolkosol
 • Ph.D. Electrical and Computer Engineering,  
   University of Siegen, Germany 
 • M.Eng. Communication Technology,   
   University of Ulm, Germany
 • B.Eng. Electrical Engineering (Telecommunications), 
   Thammasat University, Thailand

Dr. Romuald Jolivot
 • Ph.D. Instrumentation and Computer Vision,    
   Universit é de Bourgogne, France
 • M.Eng. Computer Vision and Robotics (ViBot)
   Joint degree from Heriot-Watt University  
   (UK), Universitat de Girona (Spain) and   
   Universit  é de Bourgogne (France)
 • B.Eng. Electrical and Electronic Engineering  
   and Computer Vision, 
   Univerisit é de Bourgogne, France 
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 The MBA program’s primary objective is to prepare 
men and women for management leadership in business and 
administration. The program seeks to provide students with 
the managerial skills necessary to make and implement 
decisions. With its strong emphasis on analytical problem 
solving, the program also aims at developing the students’ 
ability to work effectively with others. To achieve these ends, 
the program offers a learning experience designed to stimulate 
receptiveness to new ideas and new ways of approaching 
problems. The ultimate success of the program and the main 
objective in the design of the curriculum is the students’ ability  
to meet challenges and demands of management in the future.

Admission Information 
 Admission of applicants will be based on the results of 
an interview and the candidates’ experience and achieve-
ments. 
 For more flexibility and convenience, applicants 
residing overseas are required to mail the following for 
admission to the program:
 - A completed application form 
 - A copy of the official transcript of the applicant’s 
  previous university studies
 - Three 1”x 1” photographs taken not more than  
  six months prior to the application
 - A copy of passport
 - TOEFL score of at least 550 (or 213: computer based) 
  or higher (for non-native speakers), if any 

Master of Business Administration Program (MBA)

 - Recommendation letters 
 - Curriculum Vitae
 - An essay describing the applicant’s goal   
  in applying to the program
 - A VCD/DVD of the applicant answering the question  
  set by the University. (A telephone interview or  
  teleconference may also be required by the Committee  
  for more information.)

Qualification of Applicants
 An applicant must be a holder of bachelor’s degree or 
equivalent in any field from local or overseas educational 
institutions recognized by the Office of the Higher Education 
Commission, with a cumulative grade point average of at least 
2.50.

Application Documents 
 The following items must be submitted on the date  
of application:
 1. A completed application form
 2. A copy of the official transcript of the applicant’s 
previous university studies
 3. A copy of ID/passport
 4. Letter(s) of recommendation on work experience,  
if any
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Program Duration
 The MBA degree is a 1.6 years program operated on 
a semester system. There are two regular semesters and one 
summer session in each academic year. Classes are taught 
throughout the day on Saturdays (9.00 a.m - 6.00 p.m.) Generally, 
students are expected to attend classes nine hours a week. 
Students must complete the graduate program in not less than 
1.6 years and not more than five years.

Tuition & Fees
1. Tuition 
 1.1 The tuition fee is Baht 3,500 per credit
 1.2 The tuition fee for Preliminary courses is 
   Baht 4,000 
 1.3 The thesis fee is Baht 4,000 per credit
 1.4 The tuition fee for SSP (Study Skills Program) is 
   Baht 4,000 per course
2. Other fees are as follows
 2.1 Educational Fees Baht 15,000 per semester
 2.2 Summer Session Baht  9,750 per semester

3. Other Special fees
 3.1 Registration for Graduate Student Status
   Baht 1,000
 3.2 Graduation (based on the rate set each year)
 3.3 Laboratory (course with lab) Baht 1,000 per course
 3.4 Comprehensive  Baht 2,500  
  Examinations 

 3.5 Honorarium for Independent Study Committee
   Baht  2,500 per course
 3.6 Preliminary Baht 700
 3.7 Plagiarism Check Fee Baht 5,000
  (A one-time fee to be paid when enrolling in Independent
  study or Dissertation Course)     
 
4. Other fees
 4.1 Damage Deposit (refundable after graduation 
  or dismissal)* Baht 2,000
 4.2 Student Identification Card Baht 400
 4.3 Transcript Baht 100
 4.4 Other Credentials (each) Baht 50
 4.5 Orientation Baht 2,000
 4.6 Accident Insurance (based on the rate set each year)
 4.7 Graduate Student Status Maintenance (Plan B) 
   Baht  1,000 per semester
 
*Students will receive a refund of the damage deposit within 
one month from the date that the Board of Trustees confirms 
your status as a holder of the degree, after the deduction of any 
expenses or debts students have with the University.
 From the 2021 Academic Year onwards, international 
students will be charged an additional non-residential fee of 
300 Baht per credit from the fee rate charged to Thai students. 
An additional fee for non-credit courses will be calculated  
by comparing their charges to the fee-per-credit rate of major 
requirement courses in the degree program.
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Plans of Study
 To satisfy the requirements of the MBA program, students 
must complete or be granted credits for 42 credit hours. Credits 
may be granted for academic courses taken and passed at  
a B level or better.
 The MBA program allows students to choose between 
two programs.
 
 Plan A
  Core Courses  30 credits
  Thesis  12 credits
   Total 42 credits
 Plan B
  Core Courses  30 credits
  Electives  9 credits
  Independent Study  3 credits
   Total 42 credits

 Pass Comprehensive Examinations.

Satisfactory Program Completion
 To complete the MBA degree on either plan, students 
must: 
 (a) have a satisfactory attendance record. In order to 
be graded in any courses, students must have attended not 
less than 80% of the classes in that course. The approval of the 
Dean of the Graduate School is required, otherwise.
 (b) fulfill the requirements of either Plan A or Plan B with 
a cumulative grade point average of not less than the equivalent 

of a “B” average.
 (c) complete a thesis and submit it to the Graduate 
School at the designated time and in the official form, must have 
their dissertation published in academic journal(s) or conference 
proceeding(s), if in Plan A; or
 (d) pass comprehensive examinations, if in Plan B.

Preliminary Courses 
 Students with no or limited previous studies in business 
administration area will be required to take some or all of  
the following courses:
PL 101 Introduction to Accounting     
PL 102 Introduction to Business Mathematics    
PL 103 Fundamental Statistics for Business Research 
PL 104 Management    
PL 107 Fundamentals of Economics  

Curriculum:
Core Course (3 credits each)
  Students must complete 30 credit hours of the following 
courses:
BA 611 Organization Leadership and Human Resource 
  Competencies
BA 612 Financial Management    
BA 613 Financial and Management Accounting 
BA 614 Marketing Management     
BA 615 Operations Management    
BA 712 Strategic Management and Business Policy  
BA 713 Managerial Economics    



THE GRADUATE SCHOOL 75

BA 716 Information Technology for Business Management  
BA 717 International Business     
BA 718 Applied Research in Business

Independent Electives
BA 700 Thesis (12 credits Plan A)
BA 715 Independent Study (3 credits Plan B)

Electives in Marketing
MK 712 International Marketing Management   
MK 717 Consumer Analysis and Market Segmentation  
MK 718 Marketing Research     
MK 721 Marketing Distribution Strategy 
MK 722 Digital Marketing  
MK 723 Service Marketing  
MK 724 Creativity and Innovation in New Product Management 
MK 725  Strategic Branding Management 
MK 726  Intelligent Marketing Communication  
MK 727  Innovative Marketing Project and Activity 
MK 728 World Class Marketing for Thai Products and Services
MK 731 Digital Brand Communication in Marketing

Electives in Finance
FI 722 International Financial Management  
FI 725  Financial Information System  
FI  726  Money and Capital Market 
FI  731  Investment  
FI  732  Project Feasibility Studies  
FI 734 Real Estate Operations

FI 735 Credit and Debt Management
FI 736 Business Valuation for Decision Making
FI 737 Financial Forecasting and Business Performance

Electives in Human Resource Management
HR 731 Individual and Organization  
HR 732 Managing Task - Oriented Groups
HR 733 Personnel Procurement and Evaluation  
HR 734 Directed Research in Human Resource 
  Management  
HR 735 Seminar in Labor Relations   

Electives in Management
MG 741 Managing Complex Organization
MG 742 Management Information System
MG 745 Retail Business Management
MG 746 Logistics and Supply Chain Management
MG 747 Innovation and Organization Development
MG 748 Transnational Organization Management
MG 752 Decision Support System
MG  753 Creative Multidisciplinary Project
MG  754 Organizational Relationship Management
MG 755 Corporate Communication Management
MG 756 Quality Standard Management for Organization
MG 757 Seminar in Business Crisis and Risk Management
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Course Descriptions:
Preliminary Courses (Non Credit)
PL 101  Introduction to Accounting 
 The fundamental concepts in accounting and the  
accounting nature; double entry system, the accounting equation, 
recording in general journal, posting to ledgers, preparing and 
analyzing financial statements; and discussing of relevant laws 
and regulations. 

PL 102  Introduction to Business Mathematics 
 Set, probability, statistics, equations, linear programming, 
 matrix, functions differentiation, optimization and integration. 
  
PL 103  Fundamental Statistics for Business Research

 The statistics concepts for business research, including 
data and types of data, definitions of descriptive and inferential 
statistics, frequency distribution, measurement of central 
tendencies, measurement of dispersion, hypothesis testing, 
analysis of variance, Chi-square, regression and correlation.  
This course also provides the students to use computer  
and SPSS applications for data analysis and interpretation. 
 
PL 104  Management 

 The various types of business operations, and factors 
influencing business operations, namely economics, social 
and cultural, laws, politics, technology and competitions in the 
market. This course also includes a study of the principles of 
management; the functions of managers with regard to planning; 

organizing, staffing, motivating, communicating, coordinating 
and controlling. 
  
PL 107  Fundamentals of Economics 
 Value, price, resources allocation, consumer behavior, 
manufacturer behavior, price setting in various types of markets, 
price setting for production factors, behavior of economic factors, 
economic growth and development, as well as the relationship 
between the economic policy of government and private sectors.

Core Courses 
BA 611  Organization Leadership  3 credits 
  and Human Resource Competencies
 The importance of organization leader. The characteristics 
of leader who drives the organization for sustainability.  
The roles of leader in managing the organization efficiently.  
The international and external organization environments that 
affect the increase of human resource competencies, purposive 
human competencies in changing situations and in crisis situations. 
The strategy formulation in developing human competencies in 
organizations. The key performance index in building leader and 
operational followers. The assessment of leadership and work 
competencies for developing the organization is included as well.

BA 612  Financial Management   3 credits
 The financial concepts and its application to analytical, 
problem solving purposes, fund raising, financial risk investment, 
planning as well as financial control for both long-term and 
short-term periods. Emphasis is placed on case studies.



THE GRADUATE SCHOOL 77

BA 613 Financial and Management Accounting  3 credits 
 Accounting concept and sources of accounting data 
in financial statement. Types of managerial accounting covers 
cost classifications, cost accounting methods, including variable 
cost, standard cost, analysis and interpretation of the variances,  
analysis of relevant costs and volume profit relationships.  
Also covered are applications of accounting data to planning 
and controlling as well as operational performance analysis 
and reporting.
 
BA 614 Marketing Management   3 credits
 The roles and significance of marketing management 
as applied in decision making for problems arising in complex 
markets, consumer behavior, market segmentation, marketing 
analysis and forecasting, marketing planning, strategies and 
logistics related to management in marketing mix.  

BA 615  Operations Management    3 credits
 The analytical system in production, a decision-making 
context of deploying production factors, demand forecasting, 
plant capacity planning and location; plant layout; job design and 
work measurement; planning and scheduling; inventory planning 
and control; transportation planning: and quality control. 

BA 712 Strategic Management and Business Policy 3 credits
 The applications of business environments to formulate 
the relevant strategies and policies, including an analysis  
of the strengths and weaknesses of the organizations,  
assessmentof opportunities and threats under the threatening  

environments, formulation and evaluation of competitive strategies 
 and policies with existing resources. Case studies and simulation 
games which include situation analysis, problem identification, 
alternatives and solution findings are required and used for 
course achievement.

BA 713  Managerial Economics   3 credits
 The application of economic theory to policy  
determination. The course covers profit characteristics and 
management, types of competitive markets, demand analysis 
and forecasting, economic changes affecting business  
operation in both long-term and short-term periods. Determination 
of policy when manufacturing various products, capital budgeting, 
advertising and pricing.  

BA 716  Information Technology   3 credits
  for Business Management
 The concepts of information technology and  
the management of conclusive database. The application  
of information technology for planning competitive strategies 
with both vertical and horizontal effects within and outside 
the organization.
 
BA 717  International Business   3 credits
 The business procedures of international enterprises 
with an analysis of the roles of international business, an analysis 
of approaches to the international business development focusing 
its internationalized mobility in legal, economic and cultural  
circumstances, diversified markets and consumers, including 
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the economic integration and alliances and their impacts  
on global business management.
 
BA 718  Applied Research in Business   3 credits
 Research Methodology applied for business research. 
Included are research planning and design. Formulation of 
theoretical framework, hypotheses setting, population and 
sample selection, data collection, research instruments, design, 
data analysis and hypotheses testing as well as discussion of 
research results. Managerial implementation is also discussed 
and applied to exploit the research results for business practice 
and its achievement.

Electives in Marketing
MK 712  International Marketing Management  3 credits
 The role and its significance of international markets. 
The course covers strategies and tactics in international marketing: 
market development including problems regarding export  
promotion policy and export opportunity appraisal.
  
MK 717  Consumer Analysis and Market   3 credits
  Segmentation  
 The procedures of consumer decisions, factors 
influencing the decision-making process of various kinds  
of consumers. Selected topics include consumer analysis prior 
to product distribution, methods and factors affecting market 
segmentation as well as application of consumer analysis  
to marketing policy and planning.

MK 718  Marketing Research   3 credits
 The roles of research in marketing management and 
decision making. Emphasis is placed on both theoretical and 
practical application of selected problems. Research designs, 
collection and analysis of survey data as aids to forecast product 
improvement, price determination, including plans of promotion 
and distribution strategies.

MK 721  Marketing Distribution Strategy  3 credits
 The application of marketing principles in analyzing 
and solving problems of distribution among manufacturers, 
distributors, and clients. Included are supply chain and  
management’s decision to develop existing channel of distribution; 
creating relationship between manufacturers and distributors 
and between distributors and customers; marketing strategic 
planning and implementation of distribution to increase sales 
and market share. 

MK 722  Digital Marketing    3 credits
 The application of marketing concepts in digital 
 economy. The implication of digital media as marketing channel  
and international marketing. The analysis of marketing  
opportunities, the changing roles of marketing communication 
in using digital media as two-way communication, consumer 
 behavior in perceiving and using digital media, and the formulation 
of digital marketing strategies are included.
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MK 723 Service Marketing 3 credits
 The development and management of services, 
characteristics of services, differences between selling goods 
and services, importance and growth of services; the market for 
services, building customer satisfaction, strategies for services 
marketing, strategies for customer retention, quality management 
and measurement for service business, customer demand on 
service, and structure of the firm emphasizing on services.

MK 724  Creativity and Innovation 3 credits 
  in New Product Management 
 The concept of creative thinking and innovation in new 
product management. The development and introduction of new 
products, definition of a new product, new product development 
procedure, techniques for assessing the attractiveness of  
a product class with respect to market size, competitive  
condition, strategic fitness of the firm’s capabilities, new product 
management, new product performance measurement, 
the use of test market to check the feasibility of new products 
marketing strategies for new product throughout the product life 
cycle, and qualifications of new product managers.

MK 725  Strategic Branding Management  3 credits
  Relationship between brand and marketing  
functions. The effects of brand toward consumer buying behavior 
and decision. Brand strategy for marketing implementation and 
communication. Strengthening creative brand of new product  
for consumer acceptance. Brand development of existing 
product. Assessment of brand equity and consumer perception 

toward brand. Process of creating brand strategy, covering  
an analysis of marketing environment, strategy formulation, 
implementation, and evaluation.
 
MK 726  Intelligent Marketing Communication  3 credits
 Study of conceptual framework relating to marketing 
communication for creating the intelligent model of marketing 
communication. Analysis of efficient and effective practice  
of each component of marketing communication, covering  
advertising, public relations, personal selling, sales promotion,  
and other relevant activities. The units of analysis include  
individual, organization, and institutions. Analysis of factors  
influencing the model of intelligent marketing communication,  
including consumer behavior and perception, core characteristics 
of product and brand, and so on. The scope is extended to strategic  
planning of intelligent marketing communication, budget allocation 
and management, implementation, and evaluation as well.
 
MK 727  Innovative Marketing Project and Activity    3 credits
 Reviews of innovation concepts. Application of  
relative innovation to management process of marketing projects 
and activities. Problems and alternatives of initiating innovation. 
Models of innovative marketing projects and activities. Feasibility 
and achievement studies for executing of innovative projects 
and activities, covering essential analysis of target consumer; 
competition; social and cultures; and other related environments. 
Investment assessment, project planning and implementation.  
Also included is total evaluation after the completion of such  
innovative projects and activities. 
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MK 728  World Class Marketing for Thai Products 3 credits
  and Services
 Analysis of strengths, weaknesses, opportunities,  
and threats for Thai products and services. Problems of Thai 
products and services in domestic and foreign markets. Brand 
building and positioning of Thai products and services in  
the world market. Analysis of foreign demand, marketing mixes 
strategies and development, public relation strategies, and  
logistics management for exports are included.

MK 731  Digital Brand Communication   3 credits 
 The importance of brand toward consumer’s decision 
making. The tools of brand communication, including online 
(digital) and offline. The comparative analysis between both 
categories of media in brand communication. The perceived 
brand of consumer perception and behavior. The consumer 
behavior in communication by using digital media.  
The activities of online marketing communication between 
business and consumers. The purposes of the digital brand 
communication related to consumer’s behavior and consumer 
attitudes toward brand, such as trust in product and service 
brands, brand preference, brand loyalty. The process of brand 
building and brand communication. The strategies in creating 
brands and communicating brand by adopting digital technology 
are also emphasized.

Electives in Finance
FI 722  International Financial Management  3 credits
 The significance of the international investment  
environment conducive to international investment, estimation 
of investment opportunity. Selected topics include the sources 
of fund, operational systems as applied in international financial 
institutions, rate of currency exchange as well as the financial 
management of international businesses. 
 
FI 725  Financial Information Systems  3 credits
 The principles and structures of financial information 
systems in organizations as well as the management of financial 
information systems, information classifications and elements of 
information systems as related to organizational structure and 
operations. Procedures of data collection, distribution of financial 
information, role of modern machinery towards data collection 
and distribution including trends of development in financial 
information systems.

FI 726 Money and Capital Markets  3 credits
 The factors influencing the demand and supply of 
financial capital, characteristics of money and capital markets 
in Thailand as well as the influence of international financial 
capital markets. Importance of financial institutions and the role 
of interest rates on the whole economy. 
 
FI 731 Investment  3 credits
 The problems and the process of investment  
management by applying up-to-date investment theories  
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to decision-making concerning portfolio management.  
The investigation of the stock market procedures classification  
of stocks and factors that determine their yields and risks  
of investment. The focus is also on interest rates and  
management of debt instruments. 
   
FI 732 Project Feasibility Studies  3 credits
 The assessment of investment projects for making 
decision including analysis of environment related to supporting 
factors and threats, determination of sources of fund and acquisition, 
preparation of investment budget and sensitivity analysis of 
financial rates of return on project. 

FI 734  Real Estate Operations  3 credits
 The legal issues in real estate, methods of real estate 
appraisal, factors influencing price and demand on real estate, 
sources and credit policy for acquisition, marketing situation 
and operation of real estate business. 

FI 735 Credit and Debt Management  3 credits
 The structure of credit management, types of credit 
facilities, policy and risk in credit considerations, types of 
debt, protection policy for Non-Performing Loans (NPLs), debt  
management, categories of debt, debt reconstruction, NPL 
management, and related regulations.

FI 736  Business Valuation for Decision Making  3 credits
 Fundamental concepts of financial analysis and 
Business analysis. The purposes of business valuation,  

The conceptual framework of Business valuation including 
techniques and tools of business valuation. The problems in 
valuating business and its financial performance, The application 
of valuation techniques to various analysis related to business 
decisions such as audit analysis, security analysis, merger  
and acquisition analysis as well.

FI 737  Financial Forecasting and   3 credits
   Business Performance   
 The linkage between financial roles and business 
performance. The financial policy and the formation of business 
policy and strategy. Economics and financial forecasts related 
to business internal and external environments. The related 
variables of financial forecast which affect business operation. 
Models and techniques of financial forecast. The applications  
of forecasted results to build business strategy, make decisions 
of investment for business expansion, and performance  
development.  

Electives in Human Resource Management 
HR 731  Individual and Organization  3 credits
 The psychology of individual learning, perception, attitude 
and personality, including theories and models regarding individual 
needs, motivation and human relations with organization.

HR 732  Managing Task-Oriented Groups  3 credits
 The definitions of task-oriented group, management 
of internal and external communications among groups, process 
of group dynamic, leadership of group, conflict management  
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in group, coordination and participation, as well as efficiency 
and effectiveness appraisal of group.
   
HR 733  Personnel Procurement and Evaluation  3 credits
 The major elements in manpower management,  
determination of measures regarding personnel recruitment, 
collection of personal data and absenteeism. Topics of 
psychological evaluation of personnel, individual analysis, work-
ing efficiency, including performance evaluation processes are 
emphasized. 

HR 734  Directed Research in Human Resource  3 credits 
  Management
 Students must prepare a research paper on specific 
topics under the instructor’s supervision. 
   
HR 735  Seminar in Labor Relations  3 credits
 The concepts, laws, government rules, principles 
of labor relations as well as labor management. Emphasis is 
placed on case studies in which students must consider labor 
problems. 

Electives in Management 
MG 741 Managing Complex Organization  3 credits
 The investigation of organization theory and its  
effectiveness to guide managers in the design of complex 
organization structures and processes in circumstances where 
both the organization and the environment are complex and 
rapidly changing. 

MG 742  Management Information System  3 credits
 The information systems and its relation to management 
policy, structures of information systems, system user behavior, 
analysis and design of information systems via computers for  
management implication such as planning, coordinating, controling 
and decision making inside and outside of organization. 
Included are system evaluation and development related to  
the organization changes. 

MG 745  Retail Business Management  3 credits
 The various types of retailing, problems in retail 
operation, analysis of organizational structure setting, business 
strategies such as business expansion, and marketing strategy. 
The course also includes consumer analysis, supply chain  
management, and retail operation in terms of electronic commerce.

MG 746  Logistics and Supply Chain Management     3 credits 
 The supply chain system and logistics for increasing 
efficiencies in production and marketing. Those of which include 
procurement system, material handling, inventory and warehouse 
management, merchandise acquisition, and transportation 
management. 

MG 747  Innovation and Organization Development  3 credits
 The management concepts related to change and  
organization development, categories of innovation in  
organization, benefits of innovation, innovation building,  
problems and barriers on innovation building and change, 
directions and strategies for organization development, factors 
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influencing such development, innovation and organization  
development, as well as measurement of organization  
effectiveness after proceeding development. 

MG 748  Transnational Organization Management  3 credits
 The cross-cultural management pertaining to  
strategic planning and implementing of organization behavior 
and human resources. This course concentrates on development 
of cross-cultural issues in organizations, including groups and 
teamworks, management styles, empowerment, negotiation, work 
conflict, intercommunication, selection and training, performance 
appraisal and compensation. 

MG 752  Decision Support System  3 credits
 The conceptual framework and the role of decision 
support system. The course includes designing and developing 
the decision support system using different tools and techniques. 
Analyzing the relationship of decision support system and  
management information system will also be discussed.

MG 753 Creative Multidisciplinary Project  3 credits
 Project creation via systematic multidisciplinary 
integration. The students will learn about the whole process  
of conducting project including project preparation, data  
analysis of relative variables, establishment of project objectives 
and directions, strategy formulations, resources and budget 
allocation, and evaluation of project achievement by deploying 
concrete performance index. This course is offered to  
the students from various disciplines. They can share their  

knowledge with each other to complete the creative project  
as supervised by an advisor.
 
MG 754  Organizational Relationship Management      3 credits
 Causal analysis of issue affecting the relationship 
in organization. Those of which include conflict, resistance  
to change, delegation, operation after merger and acquisition 
among firms, collective bargaining, coordination and cooperation, 
as well as employee’s personality. The analysis is operated  
in both management and operational levels. 
  
MG 755  Corporate Communication Management  3 credits
 Concepts and strategic communication tools utilized 
for enhancing work efficiency both in internal and external sides 
of the organization. Analysis of organization and stakeholders 
demands including social trends relative to organization for 
creating communication strategy to achieve the objectives of 
all parties such as corporate image building, rumor solving, 
news releasing for new products and services, and relationship 
building among firm, customers, and surrounding communities.
  
MG 756  Quality Standard Management   3 credits
  for Organization
 Analysis of the quality standard issues in the  
organization by using case study and relative regulations  
including the roles of quality standard in business competition 
and social acceptance, strategies for planning, implementing, 
and measuring quality standard.
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MG 757  Seminar in Business Crisis   3 credits
  and Risk Management
 Discussion on the topics related to business risk.  
The various types of risk that affect the business operation. 
Those of which are economic risk, laws and regulations risk, 
political risk, social and cultural risk, technology risk, natural and 
environmental risk. They also include risks in business practices 
such as organization structure risk, strategy and policy risk, 
production risk, etc. The assessment of risk and its impact on 
business. The strategies for risk avoidance are also discussed.

Independent Electives 
BA 700  Thesis  12 credits
 
BA 715  Independent Study  3 credits 
 Study of selected topics in Business Administration
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 Ph.D. (Quality Management), 
  University of Lincolnshire & Humberside, U.K.
 M.Phil. (Research Methodology), 
  University of Cambridge, U.K.
 M.B.A. (Education), University of Keele, U.K.
 M.Sc. (Quality Management), 
  University of Humberside, U.K.
 M.Eng. (Engineering), 
  University of Auckland, New Zealand 
 Post Graduate Diplomas (Quality Management), 
  University of Humberside, U.K.
 B.Eng. (Engineering), University of Auckland, 
  New Zealand
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Asst. Prof. Pavinee Choysunirachorn 
 M.Ac. (Accounting), Chulalongkorn University 
 B.S. (Accounting) (1st Class Honors), 
  Bangkok University

Asst. Prof. Dr. Pavinee Manowan
 D.B.A. (Accounting), Boston University
 M.S. (Professional Accounting), 
  Michigan State University
 B.Acct. (Accounting) (1st Class Honors), 
  Chulalongkorn University 

Dr. Peerapong Triyacharoen
 Ph.D. (Materials Science and Engineering), 
  Michigan Technological University, U.S.A.
 M.S. (Metallurgical and Materials Engineering), 
  Michigan Technological University, U.S.A.
 B.Eng. (Industrial Engineering) (2nd Class Honors), 
  Kasetsart University

Dr. Penjira Kanthawongs
 Ph.D. (Business Administration), Bangkok University
 M.B.A. (Management Information Systems), 
  University of Houston, U.S.A.
 B.B.A. (Marketing and Finance), 
  University of Houston, U.S.A.

Asst. Prof. Dr. Pim Soonsawad 
 Ph.D. (Marketing), (Online Marketing), 
  National Taiwan University, Taiwan 
 M.Sc. (Engineering Business Management), 
  Warwick University, U.K.
 B.Pol.Science. Chulalongkorn University

Dr. Pirayut Pattanayanon
 D.B.A. (Marketing), Argosy University, U.S.A. 
 M.B.A. (Marketing), Argosy University, U.S.A.
 B.A.  (Business Arts), Assumption University

Assoc. Prof. Dr. Pisit Chanvarasuth 
 Ph.D. (Management Information Systems), 
  Rensselaer Polytechnic Institute, Troy, U.S.A.
 M.S. (Management Information Systems), 
  Rensselaer Polytechnic Institute, Troy, U.S.A. 
 M.B.A. (Finance), Loyola University Chicago, U.S.A.
  V.M.D. Chulalongkorn University

Asst. Prof. Dr. Pongprot Chatraphorn
 Ph.D. (Accounting), Virginia Polytechnic Institute 
  and State University, U.S.A.
 M.Acct.The George Washington University, U.S.A.
 B.Acct. (Accounting) (1st Class Honors), 
  Chulalongkorn University

Dr. Poompichai Tarndamrong
 Ph.D. (Business Administration), Bangkok University
 M.P.A. Stamford University
 LL.B. Bangkok University
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Asst. Prof. Dr. Pornpimol Chongphaisal
 Ph.D. (Management), Ritsumeikan University, Japan 
 M.A. (Comparative Management), 
  Ritsumeikan University, Japan 
 B.B.A. (Marketing), Assumption University

Assoc. Prof. Dr. Pradit Wanarat
 Ph.D. (Management Science), 
  University of North Texas, U.S.A.
 M.B.A. University of Evansville, U.S.A.
 M.S. (Engineering Management), 
  University of Evansville, U.S.A.
 B.Eng. (Civil Engineering), Chiang Mai University

Asst. Prof. Dr. Prae Keerasuntonpong
 Ph.D. (Accounting), Victoria University of Wellington, 
  Australia
 M.B.A. (International Busineess/Marketing), Sasin 
  Graduate Institute of Business Administration
 B.B.A. (Accounting), University of Texas at Austin, U.S.A.

Asst. Prof. Dr. Prawat Benyasrisawat
  Ph.D. (Accounting and Finance), 
  The University of Durham, U.K.
  M.Acc. New Mexico State University, U.S.A.
  B.BA. (Accounting), Prince of Songkla University
  LL.B. Thammasat University

Mr. Preecha Chaochotechuang
 Ph.D. (Knowledge Management and Innovation 
  Management), Bangkok University 
 M.B.A. Ramkhamhaeng University   
 B. Econ. Ramkhamhaeng University 

Dr. Rapeerat Thanyawatpornkul
 D.B.A. (International Business),   
  Asian Institute of Technology
 MB.A. (Executive Program) (International Business 
  and Management of Technology),   
  Asian Institute of Technology
 M.Eng. (Electric Power System Management), 
  Asian Institute of Technology
 B.Eng. (Electrical and Communication), 
  Srinakarinwirot University

Dr. Rapeesorn Fuangkasem
 D.B.A. (Finance) The Joint Doctoral Program in Business 
  Administration (JDBA), Chulalongkorn University, 
  Thammasat University, The National Institute 
  of Development Administration. 
 M.B.A. (Finance), University of Technology, Sydney, Australia
 B.A. (Political Science), Thammasat University

Dr. Rattima Mukda-anan
 Ph.D. (Gender and Development Studies), 
  Asian Institute of Technology (AIT)
 M.A. (Social Development, Policy Analysis), National 
  Institute of Development Administration 
 B.A. (Advertising), Bangkok University
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Dr. Sahanon Tungbenchasirikul
 Ph.D. (Business Administration), Manchester Business
  School, University of Manchester, U.K. 
 M.A. (Economics), School of Economic Studies, 
  University of Manchester, U.K.
 M.A. (Business Economics), Chulalongkorn University
 B.Sc. (Economics), Kasetsart University

Dr. Sansanee Thebpanya
 Ph.D. (Finance), The University of Connecticut, U.S.A.
 M.B.A. (Finance), The University of Connecticut, U.S.A.
 B.S. (Business Administration), Kasetsart University

Dr. Santi Termprasertsakul  
 Ph.D. (Finance), University of Essex, Colchester, U.K.
 M.Sc. (Finance) (with Distinction), University of Essex, U.K. 
 M.B.A. (Finance) (Honors), National Institute 
  of Development Administration
 B.B.A. (Finance and Banking), Thammasat University

Asst. Prof. Saranyapong Thiangtam
 Ph.D. (Technopreneurship and Innovation Management),
  Chulalongkorn University
 M.B.A. (Marketing), Kasetsart University
 B.Ec (Economics), Chiang Mai University

Dr. Sarit Chokchainirand
 D.B.A. Manchester Business School, U.S.A. 
 M.S. (Finance), London Business School, U.K.
 B.Com. University of Melbourne, Australia

Assoc. Prof. Sasanant Vivadhnajat
 M.Com. (Marketing), Chulalongkorn University
 B.Com. (Marketing) (Honors), Chulalongkorn University

Asst. Prof. Dr. Sasiprapa Phanthanasaewee
 Ph.D. (International Business), Asian Institute of Technology
 M.B.A. Bangkok University
 B.B.A. (Marketing), Bangkok University

Dr. Satit Wittayakorn
 Ph.D. (Business Administration), Bangkok University 
 M.B.A. (Management), Golden Gate State University, 
  U.S.A.
 B.Eng. (Mechanical), Chulalongkorn University

Dr. Sawat Wannarat 
 Ph.D. Southern Cross University, Australia
 M.B.A. National Institute of Development Administration  
  (NIDA)
 B.Eng. (Civil Engineering), Khon Kaen University

Assoc. Prof. Dr. Sippapas Pornsooksawang
 Ph.D. (Finance), State University of New York, U.S.A.
 M.A. (Economics), Thammasat University
 B.A. (Economics), Thammasat University 
 A.P.C. (Operation Research), New York University, U.S.A.
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Assoc. Prof. Dr. Sittiporn Pimsakul
 D.Eng. (Manufacturing Engineering), University 
  of Michigan-Ann Arbor Michigan, U.S.A.
 M.Eng. (Manufacturing Engineering), 
  Rochester Institute of Technology, U.S.A.
 B.Eng. (Production Engineering), King Mongkut’s 
  University of Technology Thonburi

Dr. Somchai Thamsirisup
 Ph.D. (Management Studies), Glasgow University, U.K.
 B.Eng. (Electrical Engineering), Chulalongkorn University

Dr. Somkiat Mansumitrchai
 Ph.D. (International Business/Marketing), 
  University of Texas, U.S.A.
 M.S.B.A. (Business Administration/Marketing), 
  University of Illinois at Urbana-Champaign, U.S.A.
 M.I.M. (Marketing) Thammasat University
 B.S. (Economics), College of Commerce

Mr. Songchai Buddhimanoth
 M.A. (Industrial and Organizational Psychology), 
  Thammasat University
 M.Sc. (Accounting), Thammasat University
 B.Acct. Thammasat University 

Dr. Srisuda Thungsuwan
 Ph.D. (Economics Ph.D. in Business), 
  Auburn University, U.S.A.
 M.S. (Economics), Kasetsart University
 B.A. (Library Science), Khon Kaen University

Asst. Prof. Dr. Suchart Tripopsakul
 Ph.D. (Technopreneurship and Innovation Management),
  Chulalongkorn University
 M.Sc. (Retail Marketing), Chulalongkorn University
 M.M. (Marketing Management), Mahidol University
 B.A. (Economics), Thammasat University

Asst. Prof. Dr. Suchitra Tunlayadechanont
 Ph.D. (Accounting), George Washington University, 
  U.S.A.
 M.B.A. (Management Planning and Control), 
  George Washington University, U.S.A.
 B.Ac. (Accounting Theory) (1st Class Honors), 
  Chulalongkorn University

Dr. Sukit Uarmahacharoen 
 D.Psy (Executive Management and Leadership), 
  California School of Professional Psychology, 
  U.S.A.
 M.I.M. (Marketing), Thammasat University 
 B.B.A. (Marketing), Assumption University 
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Dr. Sumas Wongsunopparat
 Ph.D. (Marketing), Cornell University, U.S.A.
 M.B.A. (Finance & Marketing), 
  Carnegie Mellon University, U.S.A.
 M.D. (Dermatology), Mahidol University
 B.A. (Management), Sukothaitammathiraj University

Asst. Prof. Dr. Supachet Chansarn
 D.Econ. (Demography), Chulalongkorn University
 M.E. (Economics Management), 
  North Carolina State University, U.S.A.
 B.Econ. (International Economics), 
  Chulalongkorn University

Dr. Surakiat Kahaboonsirihansa
 Ph.D. (Economics and Finance), NIDA 
 MsC. (Economics and Finance), University of York
 B.Acct. (Accounting), Chulalongkorn University

Mr. Surat Ketrattanakul
 M.B.A. (Marketing), Chulalongkorn University 
 B.Acc. Rachamongkol Phranakorn

Dr. Sutha Jiaranaikulvanich
 Ph.D. (Accounting), Chulalongkorn University
 M.Ac. (Accounting), Chulalongkorn University  
 B.Ac. (Accounting), Chiang Mai University

Assoc. Prof. Dr. Suthinan Pomsuwan
 Ph.D. (Leadership and Human Behavior), 
  United States International University, U.S.A.
 M.LA. (Communication), Oklahoma City University, U.S.A.
 B.A. (Communication Arts), Bangkok University

Dr. Tanakorn Masetien
 Ph.D (Management), Columbia University, U.S.A.
 M.B.A. Bangkok University
 B.A. (English), Bangkok University

Asst. Prof. Dr. Taninrat Rattanapongpinyo
 Ph.D. (Population Education), Mahidol University
 M.Sc. (Economic Development), National Institute 
  of Development Administration
 B.E. (Economics) (1st Class Honour), 
  Chulalongkorn University 

Asst. Prof. Tassaneenart Limsuthiwanpum
 M.Ac. (Accounting), Thammasat University
 B.Sc. (Accounting), Kasetsart University

Dr. Teerapun Chaimongkonrojna
  Ph.D. (Organization Development), 
  Assumption University (with President Award 
  of Academic Excellence) 
 M.B.A. Thammasat University
 B.Pharm. Mahidol University
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Dr. Thanaiwong Kirativanich
 D.B.A. (International Business), 
  United States International University, U.S.A.
 M.B.A. Western Illinois University, U.S.A.
 B.B.A. (Management), Assumption University, U.S.A.

Asst. Prof. Dr. Thanawan Sangsuwan
 D.B.A. (Marketing), U.S.I.U., U.S.A.
 M.B.A. (Marketing), University of Toledo, U.S.A.
 B.Econ. (Quantitative), Chulalongkorn University

Dr. Tharinee Limpibuntern
 Ph.D. (International Business), 
  Asian Institute of Technology
 M.B.A. (Technology Management), 
  Asian Institute of Technology
 B.Acct. (Accounting Information System), 
  Chulalongkorn University

Dr. Thitithep Sitthiyot
 Ph.D. (International Finance and Monetary Policy), 
  Claremont Graduate University, U.S.A. 
 M.A. (Public Finance and Taxation), 
  Michigan State University, U.S.A. 
 B.S. (Economics) (1st Class Honors), 
  Kasetsart University

Dr. Tipat Sottiwan
 Ph.D. (Educational Research, Measurement 
  and Statistics), Burapha University
 M.S. (Applied Statistics), King Mongkut’s University 
  of Technology North Bangkok 
 B.Sc. (Applied Statistics), University of the Thai 
  Chamber of Commerce

Dr. Tispol Nakornsri
 Ph.D. (Business Administration), Bangkok University
 M.B.A. (Business Administration), 
  University of San Francisco, U.S.A.
 B.Eng. (Industrial Engineering), Thammasat University

Dr. Titinan Nakornsri 
 Ph.D. (Business Administration), Bangkok University
 M.B.A. (Finance), University of San Francisco, U.S.A.
 B.Sc. (Finance), Kasetsart University

Assoc. Prof. Dr. Vara Varavithya
 Ph.D. (Computer Engineering) (Research Excellent  
  Award), Iowa State University, U.S.A.
 M.S. (Computer Engineering), 
  Iowa State University, U.S.A.
 B.Eng. (Electrical Engineering) (Honors), King Mongkut’s
  Institute of Technology North Bangkok
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Asst. Prof. Dr. Veerapong Malai
 Ph.D. (International Business), 
  Asian Institute of Technology
 M.B.A. (Business Administration), Bangkok University
 B.B.A. (Marketing) (2nd Class Honors), 
  Bangkok University

Dr. Vilasinee Bunyasrie
 Ph.D. (Economics), University of Hawaii at Manoa,  
  U.S.A.
 M.A. (International Economics & Finance), 
  Chulalongkorn University
 B.E. (Economics), Chulalongkorn University

Assoc. Prof. Dr. Vincent Ribiere
 D.Sc. (Engineering Management and Systems 
  Engineering-Knowledge Management), 
  George Washington University, U.S.A.
 Ph.D. (Management Sciences), 
  Paul Cezanne University, France
 M.Sc. (Computer Science), Polytechnic School 
  of Marseille, France
 M.Sc. (Industrial Engineering), Polytechnic School
  of Marseille, France

Asst. Prof. Dr. Virut Kitnuntaviwat
 Ph.D. (International Business), 
  Asian Institute of Technology (AIT)
 M.S. (Economic), University of Colorado, U.S.A.
 B.Ed. (Business Education) (1st Class Honors), 
  Chulalongkorn University
 B.A. (Marketing), Bangkok University

Dr. Vorravee Pattaravongvisut
 Ph.D. (Business Management), the Intercultural
  University, the Netherlands
 M.S. (Management), Ecole des Hautes Etudes
  Commercials, Switzerland 
 B.B.A. (Human Resource and Organisation 
  Management), Thammasat University

Dr. Warotai Kosolpistkul
 D.E.S. (Economic and Social Science), 
  University of Innssbruk, Austria
 M.A. Econ. (Econometrics), 
  Memphis State University, U.S.A.
 B.Econ. (Monetary Economics and Public Finance), 
  Chulalongkorn University

Asst. Prof. Dr. Wilert Puriwat
 Ph.D. (International Retailing and Marketing Research), 
  University of Oxford, U.K.
 M.B.A. (Strategy), Yale University, U.S.A.
 M.B.A. (Marketing), Thammasat University
 B.B.A. (Finance & Banking) (Honors), 
  Chulalongkorn University

Mr. Woramit Krutto
 M.S. (Development Economics), NIDA
 B.Econ. Ramkhamhaeng University
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Dr. Worapong Leewattanakit
 Ph.D. (Information Science), 
  Vienna University of Technology, Austria
 M.S. (IT in Business), Chulalongkorn University
 B.Eng. (Computer Engineering), King Mongkut’s 
  University of Technology Thonburi

Dr. Wuthichai Sittimalakorn
 Ph.D. (Marketing), University of Stathclyde, U.K.
 M.S. (Engineering Business Management), 
  University of Warwick, U.K.
 B.Eng. (Electrical Engineering), King Mongkut’s 
  Institute of Technology Ladkrabang
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 The dynamics of economics, society, communication 
technology, culture, and law in the midst of globalization offer 
an opportunity amongst private sectors, public enterprises, 
and multinational corporations, and governmental institutions 
to create their ‘added value’ for the business in relation to  
the global leadership about certain public issues in the global 
stage. Creative economy and ASEAN Economic Community 
(AEC) challenges identified by the Thai Government’s Agendas  
to be Thailand’s strategic national policies have extensively  
called the business community’s attentions on borderless policy 
to drive the corporate vision and missions not only nationally  
but globally.  This free trade policy of Thailand and other ASEAN 
countries has inspired many corporate leaders to use their 
knowledge in global communication to excel the corporation’s 
global leadership based on their corporate competency and 
corporate vision.
 Due to the demand for the transformational leader to 
empower the global communication policies and mechanism 
and initiatives to leverage the competitive edges of corporate 
sector in the global stage, the Master’s degree of Communication                      
Arts in Global Communication aims to produce the future                                                                 
“transformational leader,” who has a solid theoretical knowledge 
and insights in managing convergence of media and the cross- 
and-multi-cultural contents of media in the arena of intercultural  
communication contexts. Understanding of communication 
research, cultural diversity, global advocacy will enable the future 
leader to drive the global vision and missions in the global stage 
with effective communication policies, mechanism, and initiatives 
to fit all areas of interest such as corporate communication,  

business and marketing, political communication, health care 
service, social and cultural development campaign, as well 
as governmental policy implementation. Our “transformational 
leader” with specialization in Global Communication will  
empower the global positioning of the corporate sectors, 
 media conglomerates, and state enterprises, by connecting your 
business with the global village, with effective communication 
policies and initiatives, in order to demonstrate the corporate’s 
global leadership and vision in relations to the global change 
with a high conscience for global citizenship and corporate 
social responsibility.

Admission Information
 Admission of applicants will be based on the results of 
an interview and the candidates’ experience and achievements.  
 For more flexibility and convenience, applicants                
residing overseas are required to mail the following for                     
admission to the program:
 - A completed application form
 - A copy of the official transcript of the applicant’s 
  previous university studies
 - A copy of passport
 - TOEFL score of 550 (or 213: computer based)  
  or higher (for non-native speakers) 
 - Letters of recommendation on study 
  and work experience 
 - Curriculum Vitae 
 - An essay describing the applicant’s goal  
  in applying to the program

Master of Communication Arts Program in Global Communication
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 - A telephone interview or teleconference is required  
  by the Committee for more information.

Qualifications of Applicants 
 An applicant should be a holder of a bachelor’s degree 
in any field from local or overseas educational institutions 
recognized by the Office of the Higher Education Commission, 
with a cumulative grade point average of at least 2.50.

Application Documents 
 The following items must be submitted on the date  
of application:
 - A completed application form
 - A copy of the official transcript of the applicant’s
  previous university studies
 - Three 1”x 1” photographs taken not more than  
  six months prior to application
 - A copy of ID/passport
 - Letters of recommendation on study 
  and work experience

Program Duration
 The M. Com. Arts degree is a one-year program                     
(3 semesters including summer). Students must complete the 
graduate program not more than five years and the University’s 
minimum Grade Point Average (GPA) requirement of 3.00.

Tuition & Fees
1. Tuition 
 1.1 The tuition fee is Baht 3,500 per credit
 1.2 The tuition fee for Preliminary courses is 
   Baht 4,000 per course
 1.3 The thesis fee is Baht 4,000 per credit
 1.4 The tuition & fee for SSP 
  (Student Skills Program) is Baht 4,000 per course
2. Other fees are as follows
 2.1 Educational Fees Baht 13,800 per semester
 2.2 Summer Session Baht  8,550 per semester
3. Other Special fees
 3.1 Registration for Graduate Student Status
   Baht 1,000
 3.2 Graduation (based on the rate set each year)
 3.3 Laboratory (course with lab) Baht 1,000 per course
 3.4 Comprehensive Examinations Baht 2,500
 3.5 Honorarium for Independent Study Committee
   Baht  2,500 per course
 3.6 Preliminary Baht 700
 3.7 Plagiarism Check Fee Baht 5,000
  (A one-time fee to be paid when enrolling in Independent
  study or Dissertation Course)
4. Other fees
 4.1 Damage Deposit (refundable after graduation 
  or dismissal)* Baht 2,000
 4.2 Student Identification Card Baht 400
 4.3 Transcript Baht 100
 4.4 Other Credentials (each) Baht 50
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 4.5 Orientation Baht 2,000
 4.6 Accident insurance (based on the rate set each year)
 4.7 Graduate Student Status Maintenance (Plan B) 
   Baht  1,000 per semester

*Students will receive a refund of the damage deposit within 
one month from the date that the Board of Trustees confirms 
your status as a holder of the degree, after the deduction of any 
expenses or debts students have with the University.
 From the 2021 Academic Year onwards, international 
students will be charged an additional non-residential fee of 
300 Baht per credit from the fee rate charged to Thai students. 
An additional fee for non-credit courses will be calculated by 
comparing their charges to the fee-per-credit rate of major 
requirement courses in the degree program.

Programs of Study
 To satisfy the requirements of the Master of Communication 
Arts, students must complete 39 credit hours in either Plan A 
or Plan B.
 Plan A
 General Core Courses 12 credits
 Professional Core Courses  15 credits
 Thesis  12 credits
  Total  39 credits

 Plan B
 General Core Courses 12 credits
 Professional Core Courses 15 credits
 Electives Courses  6 credits
 Independent Study  6 credits
  Total  39 credits

 Pass Comprehensive Examinations.

Satisfactory Program Completion
 To complete the master’s degree in Communication 
Arts, students must:
 (a) Have a satisfactory attendance record.  In order to 
be graded in any courses, they must have attended not less than 
80% of the class time.  The approval of the Dean of the Graduate  
School is required, otherwise.
 (b) Fulfill the requirements of either Plan A or Plan B 
with a cumulative grade point average of not less than  
the equivalent of a “B” average.
 (c) Successfully complete a thesis and submit it to the 
Graduate School at the prescribed time, and in the prescribed 
format, must have their dissertation published in academic 
journal(s) or conference proceeding(s), if in Plan A; or
 (d) Pass comprehensive examinations, if in Plan B.

Preliminary Courses (Non Credit)
 Students with no or limited previous studies in          
communication areas will be required to take some or all of  
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the following courses:
PL  121  Academic Reading and Writing in Communication
PL  122  Data Analysis and Interpretation
PL  123  Cultural Diversity and Globalization
PL  124  Communication in the Transformational World

General Core Courses (12 credits)
   credits 
ICA  671  Global Communication Theories  3
  and Application 
ICA  672  Communication Research 3
ICA  673  Intercultural Communication Strategy 3
ICA  674  Global Communication Seminar 3
                                                              
Professional Core Courses (15 credits)
 Both Plan A and Plan B students have to enroll the 
following courses: 
ICA  675  Corporate Communication Policy 3
ICA  676  Data Analytics and Consumer Insights  3
ICA  677  Global Digital Media and Innovation 3

Management 
ICA  678  Public Issues in Asia 3
ICA  679  Global Brand Communications Strategy 3

Elective Courses (3 credit hours each)
 Students of Plan B must select 2 courses based on your 
interests from the following  
ICA  680  Media Literacy 3
ICA  681  International Advertising Campaign Planning 3

ICA  682  Creative Interdisciplinary Project 3
ICA  683  Corporate Social Responsibility  3

and Sustainability 
ICA  684  Health Communication and Advocacy 3
ICA  685  Collaboration Methods in Conflict Resolution 3

Plan A (Thesis Program) credits
ICA 700 Thesis 12
(Pass prerequisite: ICA  672  Communication Research)

Plan B (Non-Thesis)
ICA 701 Independent Study 6
(Pass prerequisite: ICA  672  Communication Research)

Course Descriptions 
Preliminary Courses (Non Credit)
PL  121  Academic Reading and Writing in Communication
  Students are required to read a list of academic 
and research paperworks including textbook chapters,                                
journal articles, theses, and related academic materials so that 
they can understand communication theories and are able to                              
summarize and apply their knowledge and understanding  
to write academic paperworks creatively.  It is important for 
students to know appropriate referencing styles, both in-text 
referencing and bibliography and also ethical issue.

PL  122   Data Analysis and Interpretation
  A study of the process of data analysis and                               
interpretation for the quantitative research, with emphasis 



THE GRADUATE SCHOOL 103

on the selected statistical tests, dataset generation and                                                                                        
manipulation, the execution of a set of common tests using           
statistical package, interpretation of output to support or reject 
the hypothesis of the research, and making predictions and                            
recommendations for future research, by undergoing the                                        
planning process of data analysis and interpretation, involving 
the data generation, compilation, and presentation

PL  123  Cultural Diversity and Globalization
  An examination on the concept, significance,           
derivatives of cultural diversity and globalization, implications 
on the beliefs, values, lifestyles, and consumption behaviors of 
global audience; using “cultural” discourse to examine forms of                                                                         
‘culturalism’ that use ‘culture’ as symbolic capital interact;                            
focusing on key issues such as cultural identity, voice, power, 
needs, access and agency raised by a range of actors/observers: 
theorists; governments and governmental agencies, international 
organizations, ‘cultural entrepreneurs’, cultural activists; artists 
and their transnational networks.

PL  124  Communication in the Transformational World
  Analysis of concepts, process, and role of communication 
in the transformational world; the factors shaping communication 
 between nations and cultures, while recognizing various aspects 
in communication of international, intercultural, and cross-cultural 
communications.

General Core Courses (12 credits)
ICA  671 Global Communication Theories        3 credits 
 and Application
  An analysis on the concepts, theories, and the 
application of global communication discipline, particularly                                                                         
those dealing with the globalization of media and culture  
and a survey on both empirical and critical approaches: 
 rhetorical, quantitative, ethnographic and textual, and  
how various disciplines - economics, political science, 
anthropology, sociology, and rhetoric - deal with the media and 
culture in the midst of digital sphere. An application of these 
research methodologies to develop research project or  
thesis proposal.

ICA  672   Communication Research                             3 credits
  Expose students to the logic and conduct of  
a systematic investigation on the research methodologies  
for both quantitative and qualitative approach in the field  
of communication, including development of theoretical  
rationales and problem statement, conceptual framework, 
research questions or hypothesis; research design; identifying 
variables and sampling; measurement; data analysis  
techniques, interpretation of results, and research report writing.

ICA  673 Intercultural Communication Strategy        3 credits
  A study of culture and communication between 
people from different cultures in various countries. An emphasis 
is placed on verbal and nonverbal communication, barriers 
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of intercultural communication. Analysis of concept and 
dimension of culture, cultural adaptation or acculturation, 
identity, culture shock and other global issues to appreciate 
cultural diversity. The study encourages application of theories 
and case studies across cultures.

ICA  674   Global Communication Seminar             3 credits
  Critical examination of selected aspects of current 
issues and problems in global communications, theories  
and research, and the application of global communication  
in Thailand and foreign countries.  An investigation and discussion 
of current knowledge derived from research in communication 
arts and global communication. The course encourages students 
and instructors to present research in conference or seminar 
and requires students’ participation in field trips for educational 
purposes. 

Professional Core Courses (15 credits)
ICA  675   Corporate Communication Policy          3 credits
  Explore the implication of “cultural turn” on the global 
advocacy and corporate communication policy of a corporation;  
an analysis on how the cultural dimension has been the center  
of the communication advocacy of public institutions such as  
the United Nations System or the European Union and their 
stakeholders,as well as by other organizations such as  
NGOs, formal and informal networks and cultural entrepreneurs  
at the global, regional and national levels; and how these  
organizations address their corporate vision, missions, initiatives 

to demonstrate their roles and functions. The course will  
enable students to understand the cultural domain of global 
public policy in organizing rhetorical-oriented activities and 
providing them with tools to operate successfully. 

ICA  676   Data Analytics and Consumer Insights        3 credits
  An insight analysis of consumer characteristics and 
behavior, for example, interactions, communication and activity 
engagement in order to plan qualitative and cost-efficient  
marketing communication strategy.  

ICA  677   Global Digital Media and Innovation           3 credits
 Management
   Examination on the context that will enrich students’  
understanding of digital media and innovation in the global context. 
The topics include the development and effect of digital media 
and innovation; how digital technologies respond to and shape 
culture and society; examining how digital media technology 
and innovation change the way customers’ advocates  
and engage with the brands and organization. A special focus 
is on how the Media Convergence Model and other concurrent 
models are used to manage global digital and innovation 
effectively and efficiently. An emphasis is on case study.

ICA  678   Public Issues in Asia                        3 credits
  An in-depth analysis of ASEAN Economic Community 
and major countries that have major role in the ASEAN region, 
including China, Japan, South Korea, India and Thailand;  
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their media systems with emphasis on regional issues such as 
human rights, legal and ethnic aspects, international relations, 
conflict resolution and gender issues.  

ICA 679 Global Brand Communications Strategy        3 credits
  Analysis on the concepts, elements of brand to develop 
communication strategies for corporate branding and product 
branding, and get hands-on experience developing effective 
strategies for brand communications to create and sustain                                                                     
relationships between consumers and brands and/or  
organizations. An emphasis is on thinking creatively and  
strategically about brand problems which involves the following 
stages: identification of all relevant stakeholders, audience 
segmentation, points of media contact, as well as recognizing 
the roles that each communication discipline can play  
in the success or failure of the campaign development.  
It will also explore the relationships among media that underlie  
a successful communications campaign.

Elective Courses (6 credits)
ICA 680 Media Literacy                                        3 credits
  An examination on the concepts, theories and effect 
of media literacy, media criticism. Explore the effect of media 
literacy on the media content relating to the rights to freedom 
of expression and information, human rights, cultural diversity,                                        
equal access to information, democracy and free market,                                    
privacy and human dignity, and a synthesis of ideas to promote                                            
conflict resolution and peace in an information society, and  

how the media content shapes media programming. The 
course focuses on the critical approach of media as a method 
of studying persuasive messages via the contemporary media 
and their media effects on the individuals and society in both 
national and global levels.

ICA  681 International Advertising Campaign        3 credits
 Planning
  First-hand team experience on creating and producing 
a professional-level integrated advertising campaign, involving 
every aspect of advertising, ranging from market research and 
developing strategic directions and creative concepts for media 
strategy formulation and execution, targeted towards international 
consumers.

ICA  682 Creative Interdisciplinary Project        3 credits
(Pass Prerequisite: ICA 701 Independent Study)
  A creative project that is characterized by more than 
one interdisciplinary knowledge that aimed to reinforce an issue 
or resolve problems related to global community, organization, 
or nation.  The focus is on planning a social-oriented integrated 
communication campaign in the national or global context, 
wherein student will have an experience in planning process, 
including objective setting, strategic directions, message and 
media planning, resource and budget allocation, and evaluation.  
This course will offer students from interdisciplinary knowledge 
to collaborate and create a creative project based on their 
specialization under the supervision of an advisor.
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ICA  683 Corporate Social Responsibility         3 credits
 and Sustainability
  An investigation of concepts, significance, components, 
process, and types of corporate social responsibility (CSR) 
incorporating with modern multiplicity communication theory                                         
and strategy involving public participation, global advocacy, 
convergence communication technologies and media at all 
levels in a holistic and integrated manner. The main goals are 
to achieve sustainable socio-economic change in the globalization 
era and encourage social entrepreneurship. A special focus 
is on the role of communication strategies to manage various 
CSR Management Models in order to support the corporate 
vision, missions, and policy while recognizing the needs 
and engagement of stakeholders in the national and global 
levels. In addition, the course will explore ways to evaluate 
the CSR mechanisms and the communication outcomes  
to manage sustainable corporate reputation and relationship.

ICA  684 Health Communication and Advocacy        3 credits
  An examination on the concept and theories related  
to health communication and health-care discourse by focusing the 
communication advocacy of an organization to promote  
public awareness and attitude and positive health-care behavior. 
The focus is on the management of communication that affects 
the effectiveness of health communication such as ethics  
in health communication, demographic factor, culture, geographic, 
and textual analysis related to the rhetoric of health, as well as 
message design and message dissemination with persuasion 

which are the communication strategies for health marketing 
campaign.

ICA  685 Collaboration Methods in Conflict         3 credits
 Resolution
  An investigation of concepts, theory, and research 
on risk, change, issue and crisis management as well as                           
collaboration according to the nature and consequence of 
conflict, focusing on collaborative interventions, process, 
and various communication acts, with particular emphasis on  
the relationship between collaboration and communication  
in managing various situations in cultural and ethnic conflicts.   
An emphasis is on case study on cross cultural contexts.

Plan A (Thesis Program) (12 credits)
ICA 700  Thesis                                                       12 credits
(Pass Prerequisite: ICA 672 Communication Research)
  An emphasis of communication research and research 
development relating to Master’s thesis.

Plan B (Non-Thesis) (6 credits)
ICA 701  Independent Study                                          6 credits
(Pass Prerequisite: ICA 672 Communication Research)
  Design and implementation of communication                          
research with qualified research methodology relating to global 
communication while creating benefits for the academics and 
practices of communication discipline. The course will encourage 
students to publicize or publish students’ research nationally  
or internationally
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Overseas Program
  Students will have an opportunity to attend  
the overseas program in media and innovation at one of  
the leading universities who have partnership with Bangkok                                                             
University such as Hanyang University (South Korea).  
The program participants not only enhance their internationalization 
skills, but also can transfer the earned credits for elective 
courses.
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Master of Management Program in Business Innovation (MBI)
Introduction
 The 21st century is characterized by challenges 
that are unique in the history of humankind. Technological  
advances and social developments, together with a high level  
of interconnectedness due to globalization and the rise of  
the Internet are dramatically changing the world’s dynamics. 
Change is happening faster, is more complex, and occurs 
at a more profound level. Predicting changes is therefore  
becoming increasingly difficult. As a result, management tasks 
have never been as demanding as they are today.
 Tomorrow’s leading executives and managers will 
have to combine know-how in the areas of strategy, innovation,  
organization and change management, and have profound 
knowledge of how to manage and control business from  
a financial perspective. They will need analytical and creative 
skills, to think and act as entrepreneurs. Highly developed social 
and intercultural skills will be necessary. They will not remain 
passive in the face of change, but actively shape organizations 
and lead them into the future. In addition, innovation has 
become an imperative for most private firms but increasingly 
also in the public sector. Therefore, competences in innovation 
management are emphasized as one of today’s most important 
competences by CEO’s and governments alike.
 The Master in Business Innovation Program focuses on 
how to identify, ideate, develop and manage new innovations 
(product, service, process and business model). Because  
in today’s turbulent business environment where innovation  
often involves external acquisition of resources & technology 

and/or close collaboration with customers, suppliers and  
competitors, open innovation is a vital perspective. The program 
also pays attention to other forms of new business development,  
including entrepreneurship and customer-centric market  
orientation.
 The program creates a unique opportunity to  
experience these challenges throughout the new product/ 
service development process and integrates also the associated  
technological and managerial rationales. There is a broad  
empirical basis demonstrating that such an integrative  
understanding is a key prerequisite for successful cooperation 
between R & D and marketing and ultimately for innovation  
success. The aim of the program is therefore to enhance  
students’ understandings about strategies, structures, processes, 
people and cultures to develop successful innovations and  
to enhance the innovative capability of firms.

Program Description and Goals
 The program focuses on management within the  
frameworks of short- and long-term objectives and investments 
in relation to industrial dynamics and innovation. The rationale 
for combining these frameworks is that organizations make  
trade-offs between efficiency and innovation. The modern 
manager must learn to use and mobilize existing resources  
for current activities, and simultaneously cultivate existing 
and new resources to develop new businesses and services.  
Hence, in the program students will be considered as 
potential managers in organizations operating under  
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uncertainty in complex and rapidly changing markets and  
technologies. The overall objective of the program is to provide 
the students with the needed challenges, knowledge, methods, 
and tools to enhance their core competencies and soft skills.

• To provide students the actual Knowledge required 
by fast evolving businesses.

• To strengthen students’ soft skills (creativity,  
empathy, sense-making; critical thinking).

• To improve student’s experiences using real  
corporate case-studies, projects, challenges.

The unique pedagogy applied in the MBI program  
will also help the students to learn to:

• identify and generate new ideas and opportunities 
as well as develop innovation.

• integrate theories and practices to strengthen  
innovation capabilities of organizations.

• develop and launch new products and services.

The goals of the program are:
• manage innovative organization,
• facilitate innovation and the changes required  

for organizations to become innovation centered.

Degree conferred
 Upon successful completion of the program  
requirements, students will be awarded with a Master of  
Management (in Business Innovation) degree from the Graduate 
School of Bangkok University.

Affiliation
BU: A Creative University
 The Master of Management in Business Innovation (MBI) 
prepares tomorrow’s executives for their role as innovative  
leaders. The program equips the students with knowledge, 
skills and practice in technology, process and people-based 
innovation management. Under the leadership of Mr. Petch 
Osathanugrah (the Chief Creative Officer of Bangkok University), 
BU has put in a great amount of resources to create an inspiring 
and learning environment for students with creativity, knowledge 
and innovation topics.

The Institute for Knowledge and Innovation - South-East Asia 
(IKI-SEA)
 
 Bangkok University hosts the Institute for Knowledge 
and Innovation - South-East Asia (IKI-SEA). Founded in 2008, 
The IKI-SEA is a non-profit organization, which is a branch of 
the IKI of the George Washington University (USA). The IKI-SEA 
combines leading-edge academic research capability with  
in-depth business experience to provide practical and effective 
business solutions to the private and public sectors, both here 
in Thailand as well as throughout South-East Asia.
 MBI students will have the opportunity to get involved in  
activities and projects organized by the IKI-SEA that will enrich 
their learning experience and that will allow them to better 
understand the current business needs of Thai and South-East 
Asian organizations.
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 Students are required to participate in the 3 annual  
IKI-SEA Research Colloquiums. The IKI-SEA Research  
Colloquium is a tris annual event offering a venue for faculty, 
doctoral and master’s level students to network and share 
their Knowledge and Innovation Management related research  
experiences and practices.

Career Opportunity
Possible careers after graduation:
 Innovative Professionals - helping organizations  
to innovate

• Management roles in a range of functions  
including marketing, new product development, 
innovation, research and development, technology, 
engineering, project management

• Innovation Architecture
• Innovation Project Management
• Management in innovative organization
• Business development
• Research and development
• Management in Innovation centers   

and Technology centers
• Human Resources
• Organizational Strategies

 Innovative Consultants - helping other organizations 
to innovate

• Innovation Management Consultant
 Innovative Entrepreneurs - creating your own innovative 
business

• Entrepreneurship/Business owner
• Social Innovator

Admission Information
  The MBI program welcomes students who graduate 
from Engineering, Science, Fine Arts and Business Administration 
as well as professionals such as engineers, marketing officer, 
managers, R & D officers and designers working in Thailand and 
abroad. Admission to the program is considered for applicants 
who fulfill the following entry requirements:

- Applicants should hold a Bachelor’s Degree 
or its equivalence, in any field from local or overseas 
educational institutions as recognized by  
the Ministry of Education.

- Applicants are required to have proficient command 
of English language skills, equivalent to a TOEFL 
score of 550 on the PBT, 213 on the CBT, 80  
on the IBT, or an IELTS with a score of 6.5. (TOEFL/
IELTS results are valid for 2 years). Any applicant 
who has not obtained the required score, are  
required to pass an English Professional Test from 
Bangkok University.

- Admission will be considered along with the score 
of the English test, academic background and  
work experience.

Application Documents
- Application form (Apply online or download from 

http://mbi.bu.ac.th)
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- Official Bachelor’s degree-level transcripts
- Two letters of recommendation
- Two Photos (1 inch.)
- English test results
- Resume or CV
- A copy of ID/passport
- Letter of Motivation

Tuition and Fees
 In 2021, a special scholarship of 220,000 Baht is  
automatically applied to all early adopters of the MBI program 
reducing the registration fee to 330,000 Baht. All costs are 
subject to change without prior notice.
 From the 2021 Academic Year onwards, international 
students will be charged an additional non-residential fee of 
300 Baht per credit from the fee rate charged to Thai students. 
An additional fee for non-credit courses will be calculated  
by comparing their charges to the fee-per-credit rate of major 
requirement courses in the degree program.

Curriculum and Format
 The MBI program is offered in English. Students  
are expected to complete the program in a minimum of 1.5 
year if they follow the Plan B track (Independent study) and  
in a minimum of 2 years if they follow the Plan A track (thesis).  
Students are required to complete the preliminary and core 
courses along with a team project during the first year.  
Students in Plan B (Independent Study) track will take two  
additional elective courses.

 MBI is offered as a Weekend Program. Blended  
learning techniques will be used to deliver the courses (classroom, 
online video conferencing, and other interactive and pioneering  
learning approaches). Courses are designed to accommodate 
the schedule of working professionals. A scheduling of classes 
will be made available to the students at the beginning of 
each semester so they can appropriately plan and organize 
themselves. The program applies a team/project-based  
learning approach. Students will be working with real corporate  
challenges.



Preliminary Courses

(for students coming from a non-business major)
PL108  Business Innovation
PL109  Business Management

Core courses Electives (3 with Plan B)

BI 611  Creativity and Ideation Techniques
BI 612  Innovation Project Feasibility
BI 613  New Product Development
BI 614  Global Market Research
BI 621  Strategic Innovation Management
BI 622  Design Innovation
BI 623  Research Methodology
BI 624  Knowledge-Based Innovation
BI 625  Team project

BI 631  IP Management & Legal 
Strategies for Innovation

BI 632  Market-Centered Innovation
BI 633  Emerging Technology Trends
BI 634  Global Project Management
BI 635  Knowledge-Based Systems
BI 636  Creative Leadership
BI 637  Strategic Foresight
BI 638  Agribusiness of Biotechnology 

Strategic Management

Corporate Team
 Project

Thesis Track (Plan A) OR Independent Study Track (Plan B)

Program of Study

 To satisfy the requirement of the Master of Management 
(Business Innovation), students must complete 39 credits hours 
in either Plan A or Plan B.
 Plan A
 Preliminary Courses  Non credited
 Core Courses 24 credits
 Team project 3 credits
 Thesis 12 credits
    Total 39 credits
 

 Plan B
 Preliminary Courses  Non credited
 Core Courses 24 credits
 Team project 3 credits
 Elective Courses 9 credits
 Independent Study  3 credits   
    Total 39 credits
 
 Pass the Written and Oral Comprehensive Examinations.
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Satisfactory Program Completion
 
 To complete the Master of Management (Business  
Innovation) degree on either plan, student must:

(A) Complete all the requirements of either Plan A 
or Plan B with a cumulative grade point average 
of no less than the equivalent of a “B” average.

(B) Plan A track: Successfully complete a thesis and 
submit it to the Graduate School at the prescribed 
time, and in the prescribed format, must have their 
dissertation published in one international academic 
conference with proceedings which is acceptable 
by BU policy, or

(C) Plan B track: Pass the written comprehensive 
examination, validate 2 elective courses and,  
validate the Independent study.

Preliminary Courses (Non Credited)
 PL108, PL109 preliminary courses are required for all 
students:
PL 108 Business Management
PL 109 Business Innovation

Core Courses (27 credits)
   credits
BI 611 Creativity and Ideation Techniques 3
BI 612 Innovation Project Feasibility 3
BI 613 New Product Development 3
BI 614 Global Market Research 3

BI 621 Strategic Innovation Management 3
BI 622 Innovation Design 3
BI 623 Innovation Research Methodology 3
BI 624 Knowledge-Based Innovation 3
BI 625 Team Project 3

Elective Courses (9 credits for Plan B)
credits

BI 631 IP Management & Legal Strategies 3
  for Innovation
BI 632 Market-Centered Innovation 3
BI 633 Emerging Technology Trends 3
BI 634 Global Project Management 3
BI 635 Knowledge-Based Systems 3
BI 636 Creative Leadership 3
BI 637 Strategic Foresight 3
BI 638 Agribusiness of Biotechnology 3
  Strategic Management

Plan A (Thesis Program) credits
BI 700 Thesis 12

Plan B (Independent Study Program)
BI 715 Independent Study 3
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Course Descriptions
PL 108 Business Management                                     non credited
  This course presents and debates contemporary  
business management practice. A case-based approach  
is used to examine the adaptation and application of strategic 
management and marketing concepts in a range of business 
development contexts and market situations. Detailed analysis of 
this practice/theory interface in varying sectors, industries, and 
international locations will contribute to enhanced understanding 
of the process, characteristics, and challenges of contemporary 
business development in practice. This course also presents  
the key business concepts and theories for students coming 
from a non-business background.

PL 109 Business Innovation                                    non credited
  This course is concerned with strategic innovation  
management for corporate competitive advantage. It provides 
students with the knowledge to understand, and the skills to 
manage innovation at the operational and strategic levels.  
Specifically, it integrates the management of market,  
organizational and technological change to enhance  
competitiveness of the firm. Students will acquire a critical  
understanding of innovation at the operational and strategic 
levels in the strategic innovation management context and obtain  
a critical understanding of the contexts, processes, structure, 
and capabilities in managing innovation in a fast-changing 
globalized business environment.

BI 611 Creativity and Ideation Techniques  3 credits
  The course introduces students to an exploration  
of creativity and ideation within the discipline of business 
and management. The changing understanding of creativity  
is explored as well as personal approaches to creative  
problem solving. The broad nature of ideation is examined - 
especially in terms of idea generation, evaluation, and concept  
development. The role of both creativity and ideation in  
gaining strategic advantage is introduced. Students will be  
exposed to creativity in different fields i.e. Business, Arts,  
Science, Engineering and Social science.

BI 612 Innovation Project Feasibility 3 credits
  This course will present the various methods and  
concepts that can be used to assess the feasibility, viability, 
and sustainability of an innovation project in term of: Economic 
feasibility, Legal feasibility, Operational feasibility, Technical 
feasibility, Schedule feasibility, etc. Accounting, Finances, Risks 
and Budgeting concepts will also be covered. The Innovation 
Project Feasibility sees the application by students, to their own 
professional practice, of the theory they have learnt regarding  
the design and evaluation of learning innovations, through  
carrying out and writing up a small-scale research project.

BI 613 New Product Development 3 credits
  During this course students will be presented with the 
New Product Development process including services as well as 
techniques to manage innovation teams composed of members 
from different departments such as marketing, engineering, R & D, 
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sales, etc. This course examines the strategies, processes, 
methods and techniques used for new-product development. 
The first part of the course focuses on new product development 
strategies. The second part considers techniques and processes 
for managing different stages of product development, from  
idea generation to market testing.

BI 614 Global Market Research 3 credits
  The aim of this course is to provide knowledge on 
the qualitative and quantitative methodologies used in global 
market research, which provides a foundation to understand 
markets and consumers. A variety of qualitative and quantitative 
data collection and data analysis methods for descriptive,  
causal, and exploratory research designs will be discussed  
and compared, alongside the utilization of these techniques 
in market research. The research design process (problem 
identification, proposal writing) will also be taught. During 
this course students will be presented with the concepts of 
marketing in all types of organizations and various techniques 
and approaches used to study the market, competitors,  
competitive intelligence, as well as emerging weak signals.

BI 621 Strategic Innovation Management 3 credits
  During this course the various aspects of the innovation  
implementation process will be presented: strategy, change, 
implementation, motivation and sustainability. The course 
aims to provide an understanding of key innovation and  
entrepreneurship management concepts and principles,  
in particular, how to manage product innovation and  

development at operational and strategic levels and enhancing  
competitiveness through innovation. The processes involved in  
the development of new products and services, including  
the management of resources and key activities. Key internal 
and external factors influencing and facilitating innovation  
within organizations will be examined.

BI 622 Innovation Design 3 credits
  Innovation Design Techniques course seeks to develop 
basic skills in design thinking and innovative problem solving. 
Design thinking is a methodology of innovation based on  
a deep understanding of customer needs, desires, pains and 
gains. During this class, students will be presented with various 
approaches and techniques that can be used to design new 
products, services, etc. Hands on experience will be provided 
developing physical prototypes, mockups, etc.

BI 623 Innovation Research Methodology 3 credits
  This course is designed to provide students with  
the necessary training to undertake advanced level research 
in Business and Management. The module has two aspects. 
First, it focuses on the nature of research in the area, and  
the social sciences in general, examining the study skills  
necessary to manage and undertake a research project; and 
secondly, it provides students with opportunities to be familiar 
with the important empirical and theoretical research in  
Innovation and Management. Such skills are intended  
to provide a good foundation for undertaking a dissertation  
at an advanced level.
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BI 624 Knowledge-Based Innovation 3 credits
  Students will learn innovation concepts and techniques 
that allow innovation to emerge from a better use and  
combination of existing knowledge. Concepts of Knowledge 
management will be presented as well as techniques like  
Theory of Inventive Problem Solving (TRIZ) and C-K. TRIZ  
is an Inventive Problem-Solving Process and a structured,  
“left-brained” approach to breakthrough innovation through  
the use of patterns of invention documented in the most 
inventive of the world’s patents. The C-K design theory or 
concept-knowledge theory is both a design theory and  
a theory of reasoning in design. The theory builds on several  
traditions of design theory, including systematic design,  
axiomatic design, creativity theories, general and formal  
design theories, and artificial intelligence-based design models.

BI 625 Team Project 3 credits
  A real corporate challenge is presented by  
an organization for the students to solve. The challenges are 
proposed by local and international organizations. Students 
have to work on the elaboration of alternative solutions in 
teams. Students’ teams will be constituted with participants 
coming from different backgrounds, business, engineering, 
arts, etc. The faculty coaching the team project is the interface 
between the organization representatives and the students.  
He will help the students obtain the information they need to  
perform their project. to the faculty supervise students efforts/ 
progress all along the team project. When needed, a non-disclosure  

agreement will be signed between the students and the  
organization. Problem-based learning approaches will be  
applied during the team project.

BI 631 IP Management & Legal Strategies  3 credits 
  for Innovation 
  Protecting intellectual assets has become a key success 
factor for organizations in the knowledge-based economy.  
This module provides you with the knowledge and tools  
for managing intellectual property (IP), and how best to deploy 
and appropriate these to create value from the perspective  
of both private and public sector organizations. More specifically, 
you will gain an understanding of IP strategies and approaches  
in multinational corporations, small and medium-sized enterprises 
as well as universities and research institutes. You will learn 
about patents and copyrights as instruments to protect IP  
as well as develop an understanding of less formal, alternative  
approaches.

BI 632 Market-Centered Innovation  3 credits
  In this course, students will learn how to develop  
market-orientation throughout the innovation process in  
order be better prepared for meeting the challenges in realizing  
commercial acceptance and success. The students will be able 
to analyze a market, employ user and customer involvement in 
the innovation process, and develop a comprehensive approach 
to launch and market innovative new products and services. 
Topics like co-creation, crowdsourcing, customer involvement, 
and supplier involvement will be covered.
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BI 633 Emerging Technology Trends 3 credits
 This course covers the technical (market and  
application) trends for Emerging technology. In this course,  
students will learn about the latest emerging technologies  
as well as technology forecast (broad technologies, not only 
information technology based). It will focus on understanding 
how technologies evolve, how their utilization impact current 
product and services and behaviors, and the potential pitfalls 
as well as benefits of adopting a new technology.

BI 634 Global Project Management 3 credits
  This course will develop the skills and knowledge  
necessary to manage international projects in global settings, 
with particular focus on project management techniques,  
project systems thinking, and relevant management  
theories. It focuses both on the hard side of project management,  
referring to schedule, cost, resource, risk management, and  
quantitative modeling and analysis, as well as the soft issues 
such as concept generation and teamwork that must be dealt 
with in order to ensure success of the projects. The course will 
cover the core principles of managing project development and 
the key elements required to bring projects to successful fruition.

BI 635 Knowledge-Based Systems 3 credits
  This course describes and explains the recent  
developments in the field of Information Technology that 
open up new vistas in computer-aided management  
decision-making. This course will cover the role of various  
technologies that can enable and support innovation:  

collaborative systems, data mining and data warehousing,  
content management techniques, co-creation tools, simulation 
(3D), and group sense-making.

BI 636 Creative Leadership 3 credits
 As we have entered the Knowledge Economy, Business 
Creativity and Innovation have become more important than 
ever for business success. Nevertheless, the business world 
struggles coping with the key drivers that influence its current 
affairs and future trends: change, speed, complexity, ambiguity, 
risks, and surprises. Consequently, creativity, innovation and 
design have become major challenges in business. Six out of 
ten CEOs of the world’s leading companies regard creativity 
as the key characteristic of successful leadership to cope with 
the increasing complexity of the business world and to produce 
superior and sustainable growth of revenues and profit margins. 
In Asia, this call for creative leadership is even higher as the 
key drivers have emerged on top of the leadership agenda of  
the Chief Executive Officers of the world’s largest corporations.
 Since all of us were born creative and exhibited high 
levels of creativity as young children, this module proposes tools 
and techniques to rediscover your creative self and become  
a creative leader through a ten steps program: the Genius 
Journey.

BI 637 Strategic Foresight 3 credits
  This course defines markets and technological 
trends, and explains how organizations ensure the continuity 
of the innovation development process to sustain firm’s  
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performance. Forecasting allows firms to structure their innovation 
strategy while preventing them from the potential damages  
of uncontrollable external events (originating with the national 
economy, governments, customers, and competitors). Innovation 
management allows firms to schedule controllable internal 
events (such as marketing or manufacturing decisions within 
the firm). The success of a company depends on both types 
of events, but forecasting applies directly to the former,  
while decision making applies directly to the latter. Planning is 
the link that integrates both.

BI 638 Agribusiness of Biotechnology  3 credits  
  Strategic Management 
  Food and health are the two largest markets in volume 
at the global scale. These two industrial fields were the first 
to integrate modern biotechnologies in their innovations.  
As the biotechnological toolbox provides creative solutions  
to innovate, its application have been progressively  
enlarged to a broad diversity of industries: industrial production  
process (White Biotechs), alimentation (Green Biotechs),  
health (Red Biotechs), environment (Yellow Biotechs), marine  
applications (Blue Biotechs)… Biotechnologies are nowadays 
considered as the basis for a new perspective for industrial 
development balancing economic growth and natural  
ecosystems preservation which could lead to the emergence 
of a new economic paradigm: the Bioeconomy.
  To achieve such a goal, companies have developed more 
collective innovation logics involving new forms of ecosystemic 

strategies. The use of biotechnology allows these firms  
to 1) better integrate recycling, 2) easier apply circular  
production processes (Cradle to Cradle) and 3) decrease  
their impact on natural environment.
 This Course presents the challenges attached to  
biotechnology exploration and exploitation strategies in various 
industries, explain the ubiquity of biotechnology in all industries, 
as well as the innovation strategies attached to their development. 
Tools are proposed to distinguish 1) the innovation logics, tactics 
and strategies associated with the use of the biotechnological 
toolbox and 2) the steps that characterized the development  
of biotechnological innovations.

BI 700 Thesis 12 credits

BI 715 Independent Study 3 credits
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Program Faculty Members

Dr. Xavier Parisot (Director of the MBI Program)
 Ph.D. (Management Sciences), CNAM University,  
  Paris, France
 M.Sc. (Medical and Biological Engineering), 
  University Paris North, France
 M.Sc. (Human Molecular Genetics), 
  University of Clermont-Ferrand, France
 B.S. (Cellular Biology) The University Blaise Pascal,  
  France

Assoc. Prof. Dr. Vincent Ribiere (Co-Director of the MBI Program, 
Program Director of the Ph.D. KIM Program)
 Ph.D. (Management Sciences),  
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 ในี้ โลัก ที่ี� มี การ แข่ง ขันี้ สููง คนี้ ที่ี� มี ความ คิด สูด ใหม่ แลัะ แก้ไข ป็ัญหา เฉพาะ หนี้้า ได้ เที่่านี้ั�นี้  จัึง จัะ มี โอกาสู ป็ระสูบ ความ สูำาเร็จั
ด้วย เหตุ น้ี้�  มหาวิที่ยาลััย กรุงเที่พ จัึง มุ่ง เน้ี้นี้ หลัักสููตรทีี่� ช่้วย เพิ�มพูนี้ วิสัูย ทัี่ศนี้์ ให้ ก้าว ไกลั ในี้ สูิ�ง ที่ี� ที่ำา ที่ี� สูำาคัญ ความ พร้อม สูรรพ 
 รอบ ด้านี้ จัะ ช่้วย เติม เตม็ ศักยภาพ  เสูรมิ ความ คิด ใหม ่ๆ  แลัะ สูรา้ง แรง บันี้ดาลั ใจั ไมรู่ ้จับ เพราะ มหาวิที่ยาลััย เช่้�อ วา่ ความ คิด สูรา้งสูรรค์ 
มี สู่วนี้ ผลััก ดันี้ ให้ ช้ีวิต ก้าว สูู่ ความ สูำาเร็จั อันี้ยั�ง ย่นี้
 ในี้ สูหัสู วรรษ ใหม่ ที่ี� กำาลััง เริ�ม ต้นี้ ระบบ การ ศึกษา ได้ พัฒนี้า แลัะ เป็ิด กว้าง ให้ คนี้ ได้ มี โอกาสู เรียนี้ ต่อ ระดับ บัณฑิิต ศึกษา 
 มาก กว่า ในี้ ที่ศวรรษ ทีี่� ผ่านี้ มา อีก ทัี่�ง ความ ก้าวหน้ี้า ที่าง เที่คโนี้โลัยี แลัะ ความ เป็ลีั�ยนี้แป็ลัง ที่าง เศรษฐกิจั ทีี่� เกิด ขึ�นี้ ตามกระ แสู 
โลักา ภิ วัต น์ี้ ได ้สูง่ ผลั กระที่บ ตอ่ วถิึ ีช้วีติ ที่กุ คนี้ ดงั นี้ั�นี้ จังึ ม ีคนี้ จัำานี้วนี้ มาก สูนี้ใจั ที่ี� จัะ ศกึษา ตอ่ ในี้ ระดบั ทีี่� สูงู ขึ�นี้ ดว้ย เหตผุลั มากมาย อาที่ิ
  ภาวะ เศรษฐกิจั ป็ัจัจัุบันี้ ไม่ เอ่�อ ต่อ การ หา งานี้ ที่ำา อีก ทัี่�ง การ สูำาเร็จั การ ศึกษา ในี้ ระดับ ป็ริญญา ตรีไม่ เพียง พอ ต่อ 
ความ ต้องการ ของ ตลัาด แรงงานี้ อกี ต่อ ไป็
  การ แข่ง ขนัี้ ที่าง ธีรุกจิั ที่ี� ที่ว ีความ รนุี้แรง มาก ขึ�นี้สูง่ ผลั ให ้ม ีผู้ สูนี้ใจั ศกึษา หาความ รู้ เพิ�มพนูี้ ที่กัษะเพ่�อ ป็ระโยช้นี้์ ในี้ การ ที่ำางานี้
ที่ั�ง ป็ัจัจัุบันี้ แลัะ อนี้าคต
  การ ศกึษา ตอ่ นี้บั เป็น็ี้ ที่าง เลัอ่ก หนี้ึ�ง ของ ผู ้สูำาเร็จั การ ศกึษา ระดบั ป็ริญญา ตร ีแลัะ ผู ้ที่ี� ม ีป็ระสูบการณ์ ในี้ การ ที่ำางานี้ แต ่ตอ้งการ
เป็ลัี�ยนี้ วิช้าช้ีพ ใหม่
  เป็็นี้การ เพิ�ม ศักยภาพ สูำาหรับ ผู้ ที่ี� ต้องการ เป็็นี้ นัี้ก วิช้า การ
 ไม่ว่าจัะด้วยเหตุผลัใดก็ตาม มหาวิที่ยาลััยกรุงเที่พตระหนัี้กแลัะเข้าใจัถึึงปั็จัจััยดังกล่ัาวเป็็นี้อย่างดี จัึงได้เปิ็ดดำาเนิี้นี้การสูอนี้ระดับ
บณัฑิติศกึษา ทัี่�งหลักัสูตูรระดบัป็รญิญาเอกแลัะระดบัป็รญิญาโที่ในี้สูาขาวชิ้าทีี่�หลัากหลัายภายใต้ 8 คณะวชิ้า ไดแ้ก ่คณะบริหารธุีรกิจั  
คณะนิี้เที่ศศาสูตร์ คณะนิี้ติศาสูตร์ คณะสูถึาปั็ตยกรรมศาสูตร์ คณะมนุี้ษยศาสูตร์แลัะการจััดการการท่ี่องเทีี่�ยว คณะการสูรา้งเจัา้ของธีรุกจิั
แลัะการบรหิารกจิัการ คณะวศิวกรรมศาสูตร ์แลัะคณะเที่คโนี้โลัยีสูารสูนี้เที่ศแลัะนี้วตักรรม ดว้ยหลักัสูตูรภาษาไที่ย หลัักสูตูรนี้านี้าช้าติ  
แลัะหลัักสููตรสูองภาษา โดยทีุ่กหลัักสููตรได้รับการรับรองจัากสูำานี้ักงานี้คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สูกอ.) แลัะดำาเนี้ินี้การสูอนี้ 
โดยคณาจัารย์ผู้ที่รงคุณวุฒิ ด้วยสู่�อการเรียนี้การสูอนี้ที่ี�สูมบูรณ์แบบแลัะทัี่นี้สูมัยเพ่�อตอบโจัที่ย์ของผู้เรียนี้ สูอดคล้ัองกับ 
การเป็ลัี�ยนี้แป็ลังที่ี�เกิดขึ�นี้ในี้โลักป็ัจัจัุบันี้ แลัะรองรับการเป็ลัี�ยนี้แป็ลังของโลักในี้อนี้าคต

ความ สำำาเร็็จ ใน ชีีวิต...เริ็�มต้นทีี่�การ็คิดอย่่างสำร้็างสำร็ร็ค์
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 มหาวิที่ยาลััย กรุงเที่พ เป็็นี้ สูถึาบันี้ อุดมศึกษา เอกช้นี้ 
ที่ี�มีช้่�อ เสูียง แลัะ เก่า แก่ ที่ี� สุูด แห่ง หนี้ึ�ง ในี้ ป็ระเที่ศ ถึ่อ กำาเนิี้ด 
อย่าง เป็็นี้ ที่างการ ในี้  พ.ศ. 2505 โดย ป็ณิธีานี้ อันี้ แนี้่ว แนี้่ 
ของ อาจัารย์ สูุ รัตนี้์ แลัะ อาจัารย์ ป็อง ที่ิพย์ โอ สูถึานีุ้เคราะห์ ที่ี� จัะ ก่อ ตั�ง
สูถึาบันี้ การ ศึกษา อันี้ เป็็นี้ แหลั่ง รวบรวม ความ รู้ เพ่�อ สูร้าง ที่รัพยากร
บุคคลั ที่ี� มี ศักยภาพ ที่ั�ง ที่าง ด้านี้ วิช้า การ แลัะ ที่ักษะ ในี้ ที่าง ป็ฏิบัติ
 ปั็จัจุับันี้ มหาวิที่ยาลััย เปิ็ด ดำาเนิี้นี้ การ สูอนี้ ตั�ง แต่ ระดับ 
ป็ริญญา ตรี ป็ริญญา โที่ แลัะ ป็ริญญา เอก ทัี่�ง หลัักสููตร ภาษา ไที่ย 
แลัะ นี้านี้าช้าติ โดย จััดการ เรียนี้ การ สูอนี้ ออก เป็็นี้ ระดับ ป็ริญญา ตรี 
หลัักสููตร ภาษา ไที่ย 12 คณะ 34 สูาขา วิช้า ได้แก่ คณะ บัญชี้  
คณะ บริหารธุีรกิจั คณะนิี้เที่ศศาสูตร์ คณะ มนุี้ษยศาสูตร์แลัะการจััดการ 
การท่ี่องเทีี่�ยว คณะ นิี้ติศาสูตร์ คณะ เศรษฐศาสูตร์แลัะการลังทุี่นี้  
คณะ เที่คโนี้โลัยีสูารสูนี้เที่ศแลัะนี้วัตกรรม คณะ ศิลัป็กรรม ศาสูตร์ 
คณะ วิศวกรรมศาสูตร์ คณะสูถึาปั็ตยกรรมศาสูตร์ คณะการสูร้างเจ้ัาของ
ธุีรกิจัแลัะการบริหารกิจัการ แลัะคณะดิจิัทัี่ลัมีเดียแลัะศิลัป็ะภาพยนี้ตร์
 สูำาหรับ ป็ริญญา ตรี หลัักสููตร นี้านี้าช้าติ จััด สูอนี้ 8 สูาขา
วิช้า ได้แก่ สูาขา วิช้า การ ตลัาด สูาขา วิช้า กลัยุที่ธี์การสู่�อสูาร 
แลัะการคิดค้นี้สูิ�งใหม่ สูาขา วิช้า ภาษา อังกฤษ ธีุรกิจั สูาขา วิช้า
การจััดการที่่องเทีี่�ยวแลัะการบริการนี้านี้าช้าติ สูาขา วิช้าการเป็็นี้
เจั้าของธีุรกิจั สูาขา วิช้าสู่�อดิจัิที่ัลัแลัะการออกแบบ สูาขาวิช้าศิลัป็ะ 
การป็ระกอบแลัะออกแบบอาหาร สูาขาวิช้าการผลิัตสู่�อนี้วัตกรรม 
โดย มี เป็้า หมาย ที่ี� จัะ เพิ�มพูนี้ ความ รู้ แลัะ ที่ักษะ ที่าง ด้านี้ ภาษา อังกฤษ
เพ่�อ เอ่�อ ป็ระโยช้นี้์ ให้ แก่นี้ัก ศึกษา ในี้ การ ป็ระกอบ อาช้ีพ  หร่อ ศึกษาต่อ 
ต่าง ป็ระเที่ศ
 บัณฑิิต วิที่ยาลััย รับ ผิด ช้อบ ดำาเนี้ินี้ การ สูอนี้ ระดับ ป็ริญญา โที่
แลัะ ป็ริญญา เอก หลัักสููตร ภาษา ไที่ย แลัะ หลัักสููตร นี้านี้าช้าติ  ระดับ
ป็ริญญา เอกในี้ 2 สูาขา ค่อ สูาขาการจััดการความรู้แลัะนี้วัตกรรม 
สูาขาวศิวกรรมไฟฟา้แลัะคอมพวิเตอร ์เพ่�อ ผลัติ มหา บัณฑิติ แลัะ ดษุฎี
บัณฑิิต ที่ี� มี ความ รู้ ความ สูามารถึ อันี้ จัะ นี้ำา ไป็ ป็ระยุกต์ ใช้้ ในี้ งานี้ ธีุรกิจั
แลัะ การ สู่�อสูาร ต่าง ๆ ที่ั�ง ยัง ช้่วย เพิ�มพูนี้ แลัะ สู่ง เสูริม การ ค้นี้คว้า วิจััย

มหาวิที่ย่าลััย่ กรุ็งเที่พ
ที่าง วิช้า การ ทีี่� จัะ นี้ำา ไป็ สูู่ ความ ก้าวหนี้้า ในี้ แต่ลัะ สูาขา วิช้า อย่าง ลัึก ซึึ่�ง
อีก ด้วย
 นี้อกจัาก น้ี้� บัณฑิิตวิที่ยาลััย ได้ ดำาเนี้ินี้ การ เปิ็ด สูอนี้ ระดับ
ป็ริญญา โที่ 11 สูาขา ค่อ สูาขา บริหารธีุรกิจั สูาขา วิช้าการสู่�อสูาร
เช้ิงกลัยุที่ธ์ี สูาขา วิช้าการสู่�อสูารสูากลั สูาขานี้ิติศาสูตร์ (กฎหมาย
ที่รพัยส์ูนิี้ที่างปั็ญญาแลัะเที่คโนี้โลัยีสูารสูนี้เที่ศ กฎหมายธีรุกจิัระหวา่ง
ป็ระเที่ศแลัะธีุรกรรมที่างอิเล็ักที่รอนิี้กส์ู) สูาขาวิช้านี้วัตกรรมการ
จััดการการที่่องเที่ี�ยวแลัะการบริการ สูาขาวิช้าสูถึาป็ัตยกรรมภายในี้ 
(กลัุ่มวิช้าเอกสูถึาป็ัตยกรรมภายในี้ แลัะกลัุ่มวิช้าเอกการบริหาร
จััดการออกแบบภายในี้) สูาขาวิช้าความเป็็นี้ผู้ป็ระกอบการ 
สูาขาวิช้านี้วัตกรรมธีุรกิจั สูาขาวิช้าการสู่�อสูารการตลัาดดิจิัทัี่ลั  
สูาขาวิช้าวิศวกรรมไฟฟ้าแลัะคอมพิวเตอร์ สูาขาวิช้าเที่คโนี้โลัยี
สูารสูนี้เที่ศแลัะวิที่ยาการข้อมูลั ที่ั�งนี้้�มหาวิที่ยาลััย เป็ิด ดำาเนี้ินี้ การ สูอนี้
ภาควันี้เสูาร์

สถาน ท่ี ต้ัิง
 มหาวิที่ยาลััย กรุงเที่พ  ตั�งอยู่ ณ เลัขทีี่� 9/1 หมู่ 5 ถึนี้นี้พหลัโยธิีนี้
ตำาบลัคลัองหนี้ึ�ง อำาเภอคลัองหลัวง จัังหวัดป็ทุี่มธีานี้้ 10120  
มี พ่�นี้ที่ี� 441 ไร่ 1 งานี้ 67 ตาราง วา เป็็นี้ สูถึานี้ ที่ี� ดำาเนี้ินี้ การ สูอนี้ 
นี้ัก ศึกษา ภาค ป็กติ  ทุี่ก ชั้�นี้ ปี็ ของคณะ วิศวกรรมศาสูตร์  
คณะเที่คโนี้โลัยีสูารสูนี้เที่ศแลัะนี้วัตกรรม คณะ ศิลัป็กรรม ศาสูตร์  
คณะสูถึาป็ัตยกรรมศาสูตร์  คณะบริหาร ธุีรกิจั คณะบัญช้ี  
คณะการสูร้างเจ้ัาของธีุรกิจัแลัะการบริหารกิจัการ  คณะ นิี้เที่ศศาสูตร์ 
คณะดิจิัทัี่ลัมีเดียแลัะศิลัป็ะภาพยนี้ตร์ คณะมนีุ้ษยศาสูตร์แลัะ 
การจััดการการท่ี่องเทีี่�ยว คณะนิี้ติศาสูตร์ คณะเศรษฐศาสูตร์ 
แลัะการลังทีุ่นี้ สูถึานี้ ที่ี� ตั�ง ของอาคาร Center for Cinematic and  
Digital Arts เป็็นี้ศูนี้ย์ป็ฏิบัติการที่างภาพยนี้ตร์แลัะดิจัิทัี่ลัอาร์ต 
ที่ี�ที่ันี้สูมัย สูมบูรณ์แบบ แลัะครบวงจัรทีี่�สุูดสูำาหรับมหาวิที่ยาลััย 
ในี้ป็ระเที่ศไที่ย อาคาร Tourism Tower โดยภายในี้ป็ระกอบด้วย 
ห้องป็ฏิบัติการต่าง ๆ อาคาร BU Diamond อาคาร Imagine                                                                                                                                          
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Village อาคารหอ สูมุด สูุ รัตนี้์ โอ สูถึานีุ้เคราะห์ อาคาร นิี้เที่ศศาสูตร์
คอม เพล็ักซ์ึ่ ป็อง ทิี่พย์ โอ สูถึานุี้ เคราะห์ หอ ศิลัป็ มหาวิที่ยาลััย กรุงเที่พ
ศูนี้ย์สูร้างสูรรค์มหาวิที่ยาลััยกรุงเที่พ IMA INE Lounge  
ศูนี้ย์ กี า สูุ รี บูรณ ธีนิี้ต พิพิธีภัณฑิสูถึานี้ เคร่�อง ถ้ึวย เอเช้ีย ตะวันี้ ออก
เฉ้ยง ใต้ ซึ่ึ�ง เป็็นี้ ศูนี้ย์กลัาง การ ศึกษา วิจััย เคร่�อง ถึ้วย โบราณ ทีี่� สูำาคัญ 
แลัะ สูมบูรณ์ ที่ี�สูุด แห่ง หนี้ึ�ง ในี้ ภูมิภาค เอเช้ีย ตะวันี้ ออก เฉ้ยง ใต้  
หอ ป็ระวัติ มหาวิที่ยาลััย กรุงเที่พ เร่อนี้ไที่ย แลัะศูนี้ย์รับสูมัคร 
 แลัะ บริการข้อมูลั (Admissions & Information Center) เป็็นี้ จัุดบ ริ
การ ข้อมูลั เกี�ยว กับ การ รับ สูมัคร นี้ัก ศึกษา ใหม่ ทีุ่ก ระดับ ข้อมูลั ทัี่�วไป็ 
เกี�ยว กับ มหาวิที่ยาลััย แก่ บุคคลัภายนี้อก แลัะ หนี้่วย งานี้ บริการ อ่�นี้ ๆ

สำานัก หอ สมุดแลืะพ้ืนท่ีการเรียนร้้
 สูำานัี้กหอสูมุดแลัะพ่�นี้ทีี่�การเรียนี้รู้ ที่ำาหน้ี้าทีี่�เป็็นี้ศูนี้ย์การเรียนี้รู้ทีี่�
ให้บริการข้อมูลัสูารสูนี้เที่ศในี้สูาขาวิช้าต่าง ๆ ในี้รูป็แบบทีี่�หลัากหลัาย
ที่ั�งแบบสูิ�งพิมพ์แลัะดิจัิที่ัลั นี้อกจัากนี้ั�นี้สูำานี้ักหอสูมุดฯ ยังเป็็นี้พ่�นี้ที่ี�
การเรียนี้รู้ (Collaborative Learning Space) เพ่�อตอบสูนี้อง  
“การเรียนี้รู้” ของนัี้กศึกษา โดยเป็็นี้หน่ี้วยงานี้ทีี่�สูร้างกิจักรรมการเรียนี้รู้ 
แลัะการนี้ำาเสูนี้อสู่�อการเรียนี้รู้ในี้รูป็แบบต่าง ๆ 
 กิจักรรมการเรียนี้รู้ได้แก่
  การอบรมการเรียนี้รู้สูารสูนี้เที่ศ (Information Literacy) ให้
กับนัี้กศึกษาทุี่กคณะ ทุี่กชั้�นี้ปี็ ในี้รูป็แบบคอร์สูการสูอนี้ทีี่�ตอบสูนี้อง 
การเรียนี้รู้ของนัี้กศึกษา อาทิี่ การสูอนี้การรู้สูารสูนี้เที่ศ การสู่บค้นี้ข้อมูลั
จัากห้องสูมุดผ่านี้โป็รแกรม OPAC (Online Public Access Catalog) 
การสูอนี้การสู่บค้นี้ข้อมูลัจัากฐานี้ข้อมูลัออนี้ไลัน์ี้ (Electronic Database) 
  การอบรมการสู่บค้นี้ข้อมูลัเพ่�องานี้วิจััย โดยใช้้ฐานี้ข้อมูลั
เฉพาะสูาขาวิช้า เช่้นี้ ฐานี้ข้อมูลัที่างด้านี้นิี้เที่ศศาสูตร์ (Communication 
Mass Media Complete) ฐานี้ขอ้มลูักฎหมาย ( estlaw) ฐานี้ขอ้มลูั
ที่างด้านี้วิที่ยาศาสูตร์ (ScienceDirect) รวมถึึงการสูอนี้การเขียนี้
บรรณานุี้กรมอ้างอิงโดยใช้้โป็รแกรม เพ่�อให้นัี้กศึกษาได้มีความรู้ในี้การที่ำาวิจััยทีี่�
สูามารถึนี้ำาไป็ใช้้ได้ในี้การศึกษาระดับสููงต่อไป็

 บริการทีี่�สูำานัี้กหอสูมุดแลัะพ่�นี้ทีี่�การเรียนี้รู้อำานี้วยความสูะดวก
 ให้นี้ักศึกษา ได้แก่
  บริการ e-Re uisition เพ่�อให้ผูใ้ช้้บรกิารเสูนี้อซึ่่�อที่รัพยากร
สูารสูนี้เที่ศที่ี�ต้องการมายังสูำานี้ักหอสูมุดแลัะพ่�นี้ที่ี�การเรียนี้รู้  
ผ่านี้ระบบอินี้เที่อร์เนี้็ต  
  บริการย่มข้ามวิที่ยาเขต เพ่�อเป็็นี้การลัดภาระในี้การเดินี้ที่าง 
นัี้กศึกษาสูามารถึย่ม - ค่นี้ที่รัพยากรของห้องสูมุดได้ทัี่�งสูองวิที่ยาเขต
  บรกิารยม่หนี้งัสูอ่ตอ่ผา่นี้ระบบออนี้ไลันี้ ์(Renew Online) 
เป็็นี้บริการทีี่�อำานี้วยความสูะดวกให้ผู้ใช้้บริการสูามารถึดำาเนี้ินี้การ 
ย่มต่อได้ด้วยตนี้เองที่างอินี้เที่อร์เนี้็ต ที่ำาให้สูามารถึย่ดอายุการย่ม
ที่รัพยากรได้นี้านี้ขึ�นี้
  บริการจัองออนี้ไลันี้์ (Reserves Online) เป็็นี้บริการจัอง
ที่รัพยากรออนี้ไลัน์ี้ สูามารถึที่ำารายการจัองที่รัพยากรทีี่�มีผู้ย่มได้ 
ด้วยตนี้เองผ่านี้อินี้เที่อร์เนี้็ต
  บริการย่มระหว่างห้องสูมุด (Inter Library Loan)  
เป็็นี้บริการทีี่�ให้นัี้กศึกษาสูามารถึย่มที่รัพยากรของห้องสูมุดอ่�นี้ ๆ  
ในี้ป็ระเที่ศไที่ยได้ หร่อหากต้องการเอกสูาร บที่ความ ทีี่�มีในี้ห้อง
สูมุดสูถึาบันี้อ่�นี้ ห้องสูมุดสูามารถึดำาเนิี้นี้การติดต่อป็ระสูานี้งานี้ 
เพ่�อให้นัี้กศึกษาได้รับข้อมูลัทีี่�ต้องการได้
  บริการเล่ัอกสูรรข้อมูลัเฉพาะสูาขา (Selective  dissemination 
of Information) เป็็นี้บริการทีี่�ห้องสูมุดคัดเล่ัอกข้อมูลัในี้สูาขาวิช้าต่าง ๆ  
เพ่�ออำานี้วยความสูะดวกในี้การค้นี้หาข้อมูลัแลัะให้ผู้ใช้้บริการสูามารถึ
ดาวน์ี้โหลัดข้อมูลัได้จัากที่างอินี้เที่อร์เน็ี้ต 
  บริการฐานี้ข้อมูลัอิเล็ักที่รอนิี้กส์ู (Electronic Database) 
โดยสูำานัี้กหอสูมุดแลัะศูนี้ย์การเรียนี้รู้ มีจัำานี้วนี้ฐานี้ข้อมูลัทีี่�ให้บริการ                                                                  
มากถึึง 23 ฐานี้ข้อมูลั เพ่�อให้นัี้กศึกษาค้นี้คว้าข้อมูลัทีี่�ต้องการ 
ได้อย่างรวดเร็วผ่านี้เคร่�องคอมพิวเตอร์ โที่รศัพท์ี่เคล่ั�อนี้ทีี่�สูมาร์ตโฟนี้                       
(Smart Phone) แท็ี่บเล็ัต เช่้นี้ iPAD ป็ระกอบด้วย
  - หนี้ังสู่อออนี้ไลันี้์ (e-Books) โดยมีหนี้ังสู่อป็ระเภที่     
e-Books จัากฐานี้ข้อมูลัช้ั�นี้นี้ำา ได้แก่ NetLibrary แลัะ Ebrary 
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  - บที่ความวารสูารออนี้ไลันี้์ (e- ournal) ได้แก่  
ฐานี้ข้อมูลัเพ่�อการศึกษาที่ั�วไป็ Academic Search Complete (ASC)    
ฐานี้ข้อมูลัที่างด้านี้ธีุรกิจั Business Source Complete (BSC)  
ฐานี้ข้อมูลัที่างด้านี้นี้ิเที่ศศาสูตร์ Communication Mass Media 
Complete (CMMC) ฐานี้ข้อมูลัที่างด้านี้วิที่ยาศาสูตร์แลัะเที่คโนี้โลัยี 
Science Direct ฐานี้ข้อมูลัที่างด้านี้กฎหมาย estlaw
  - วทิี่ยานี้พินี้ธีไ์ที่ยแลัะวทิี่ยานี้พินี้ธ์ีตา่งป็ระเที่ศในี้รปู็แบบ
อิเลั็กที่รอนี้ิกสู์ (e-Thesis) ได้แก่ ฐานี้ข้อมูลั ProQuest Dissertaion 
and Theses (PQDT) ฐานี้ข้อมูลัวิที่ยานี้ิพนี้ธี์ไที่ย ThaiLIS Digital 
Collection (TDC)
  - ข่าว (e-News) ได้แก่ ฐานี้ข้อมูลั Regional Business 
News, News Center, iQNewsClip นี้ักศึกษาสูามารถึค้นี้หาข่าว 
ฉบับย้อนี้หลัังได้เป็็นี้สูิบป็ี 
  บริการโป็รแกรมการจััดการบรรณนุี้กรม EndNote  
ทีี่�อำานี้วยความสูะดวกในี้การจััดการบรรณานุี้กรมอย่างมีป็ระสิูที่ธิีภาพ              
บริการการตรวจัสูอบการลัอกเลัียนี้วรรณกรรม (Plagiarism)  
ด้วยโป็รแกรม Turnitin ทีี่�เพิ�มความมั�นี้ใจัในี้การรายงานี้ 

การจัดสภาพพ้ืนท่ีเอ้ือต่ิอการเรียนร้้
 สูำานัี้กหอสูมุดแลัะพ่�นี้ทีี่�การเรียนี้รู้ ได้จััดพ่�นี้ทีี่�เพ่�อเอ่�อ 
ต่อการเรียนี้รู้ โดยมีการจััดพ่�นี้ทีี่�ที่างกายภาพแลัะสิู�งอำานี้วย 
ความสูะดวกต่าง ๆ  โดยอาทิี่ เคร่�องคอมพิวเตอร์ไว้ให้บริการกว่า 500 เคร่�อง  
พ่�นี้ทีี่� ifi สูำาหรับการเช่้�อมต่ออินี้เที่อร์เน็ี้ตผ่านี้เคร่�องม่อสู่�อสูารต่าง ๆ  
ห้องป็ระชุ้มขนี้าดใหญ่ทีี่�สูามารถึรองรับได้ถึึง 86 ทีี่�นัี้�ง ห้องช้มภาพยนี้ตร์ 
ห้องป็ระชุ้มกลุ่ัมย่อย โดยจััดเคร่�องม่อแลัะอุป็กรณ์เที่คโนี้โลัยี 
ทีี่�ตอบสูนี้องการเรียนี้รู้ เช่้นี้ จัอโที่รทัี่ศน์ี้ LED สูำาหรับการนี้ำาเสูนี้อ 
งานี้กลุ่ัมในี้ห้องป็ระชุ้มกลุ่ัมย่อย 
 นี้อกจัากนี้้�ตลัอดที่ั�งป็ีสูำานัี้กหอสูมุดแลัะพ่�นี้ทีี่�การเรียนี้รู้  
ยังมีกิจักรรมเพ่�อสู่งเสูริมการเรียนี้รู้ เช้่นี้ การจััดงานี้ Library Fair  
การจััดกิจักรรมสู่งเสูริมการอ่านี้ การจััดนี้ิที่รรศการแลัะการนี้ำาเสูนี้อ
ข้อมูลัต่าง ๆ เพ่�อเป็็นี้พ่�นี้ที่ี�การเรียนี้รู้ของนี้ักศึกษา

 สูำานี้ักหอสูมุดแลัะพ่�นี้ที่ี�การเรียนี้รู้ เป็ิดให้บริการวันี้จัันี้ที่ร์
ถึึงวันี้เสูาร์ เวลัา 07.30 - 18.00 นี้. นัี้กศึกษาสูามารถึดูข้อมูลัเพิ�ม
เติมได้ที่ี� http://library.bu.ac.th
 
ศ้ึนย์ คัอมพิวเติอร์
 เที่คโนี้โลัย ีสูาร สูนี้เที่ศ แลัะ การ สู่�อสูาร มี บที่บาที่ สูำาคญั อย่าง ยิ�ง
 ต่อ การ เรียนี้ การ สูอนี้แลัะ การ ค้นี้คว้า วิจััยเพ่�อ ป็ระโยช้นี้์ ที่างการ ศึกษา
 ศูนี้ย์ คอมพิวเตอร์ เป็็นี้ หนี้่วย งานี้ ที่ี� รับ ผิด ช้อบ ให้ บริการ ด้านี้ เที่ค โนี้โลั
 ยี สูาร สูนี้เที่ศ แก่ คณาจัารย์ เจั้า หนี้้าที่ี� แลัะ นี้ัก ศึกษา โดย ให้ บริการ
ระบบ เคร่อ ข่าย ความเร็ว สููงแลัะ ระบบ เคร่อ ข่าย ไร้ สูาย ซึ่ึ�ง สูามารถึ
รองรับ การ ให้ บริการ เที่คโนี้โลัยี เคร่อ ข่าย แบบ บรรจับ กันี้ อีก ทัี่�ง ตอบสูนี้อง
ต่อ ป็ริมาณ ในี้ การ ใช้้ งานี้ ได้ อย่าง มี ป็ระสูิที่ธิีภาพ แลัะ เพียง พอต่อ  
ความ ต้องการ ทีี่� เพิ�ม มาก ขึ�นี้ นี้อกจัาก น้ี้� ศูนี้ย์ คอมพิวเตอร์ ยัง เพียบ พร้อม
 ไป็ ด้วย บุคลัากร ทีี่� มี ความ สูามารถึ ในี้ การ พัฒนี้า ระบบ สูาร สูนี้เที่ศ ต่าง ๆ 
เพ่�อ ให้ สูอดคลั้อง กับ ความ ก้าวหนี้้า ที่าง วิที่ยาการ ที่ี� เป็ลีั�ยนี้แป็ลัง  
อยู่ ตลัอด เวลัา รวม ที่ั�ง ที่ำา หนี้้าที่ี� ค้นี้คว้า พัฒนี้า ระบบ โดย นี้ำาเที่คโนี้โลัยี
 สูมัย ใหม่ มา ป็ระยุกต์ ใช้้ เพ่�อ เพิ�ม ป็ระสิูที่ธิีภาพ การ เรียนี้ การ สูอนี้ แลัะ 
การ บริหาร งานี้ ของ มหาวิที่ยาลััย
 ศูนี้ย์ คอมพิวเตอร์ ยัง ให้ บริการ เผย แพร่ สูาร สูนี้เที่ศ ที่าง                   
อินี้เที่อร์ เนี้็ต แลัะ ระบบ โที่รศัพท์ี่ ม่อ ถึ่อ เพ่�อ ความ สูะดวก รวดเร็ว  
ของ นี้ักศึกษา ในี้ การ ตรวจั สูอบ ข้อมูลั อาที่ิ การ ลัง ที่ะเบียนี้ เรียนี้  
การ ตรวจั สูอบตาราง เรียนี้ ที่ี� เป็ิด สูอนี้ แลัะ ผลั การ สูอบ ป็ระจัำา ภาค เรียนี้ 
ให้ บริการ ระบบ สูมา ร์ ตการ์ด เพ่�อ ใช้้ สูำาหรับ ธุี รกร รม ต่าง ๆ ภาย ในี้ 
มหาวิที่ยาลััย มีศูนี้ย์ อบรม แลัะ ศูนี้ย์ สูอบ ด้านี้ เที่คโนี้โลัยี สูาร สูนี้เที่ศ  
ที่ี� ที่ันี้ สูมัยอันี้ เป็็นี้การ เพิ�ม ความ รู้ แลัะ ป็ระสูบการณ์ ให้ แก่ นี้ัก ศึกษา

บัริการ รักษา พยาบัาลื
 มหาวทิี่ยาลัยั ได ้จัดั หอ้ง  พยาบาลั เพ่�อ ให ้บรกิาร รกัษา พยาบาลั
 แก่ นี้ัก ศึกษา ทีี่� เจั็บ ป็วย ตลัอด เวลัา ทีี่� มหาวิที่ยาลััย เป็ิด ที่ำาการ โดย มี
แพที่ย์ แลัะ พยาบาลั ป็ระจัำา พร้อม ให้ บริการ รักษา พยาบาลัในี้ กรณ้ ที่ี� มี
การ เจับ็ ป็วย เบ่�อง ตน้ี้ หาก นัี้ก ศึกษา ราย ใด ได้ รับ อุบตัเิหต ุหร่อ เจับ็ ป็วย
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รา้ย แรง  ที่าง มหาวิที่ยาลััย จัะ นี้ำา สูง่ โรง พยาบาลั ป็ระจัำา ของ มหาวิที่ยาลััย
โดย มหาวิที่ยาลััย จัะ เป็็นี้ ผู้ ออก ค่า ใช้้ จั่าย ในี้ เบ่�อง ต้นี้ กรณ้ ที่ี� นี้ัก ศึกษา                          
ได้ รับ บาด เจ็ับ หร่อ เจ็ับ ป็วย จัาก การ ร่วม กิจักรรม ในี้ นี้าม สูถึาบันี้ มหาวิที่ยาลััย 
จัะ เป็็นี้ ผู้รับ ผิด ช้อบ ค่า ใช้้ จั่าย ในี้ การ รักษา พยาบาลั

การ ปรึกษา แลืะ แนะแนว
 การ ให้ บริการ การ ป็รึกษา แก่ นี้ัก ศึกษา นี้ับ เป็็นี้ หนี้้าทีี่� หลััก 
ของ มหาวิที่ยาลััย อีก ป็ระการ หนี้ึ�ง  โดย มี วัตถึุป็ระสูงค์ เพ่�อ คลัี�คลัาย
ปั็ญหา ตา่ง ๆ  ของ นี้กั ศกึษา ทัี่�ง เร่�อง การ เรยีนี้ เร่�อง สูว่นี้ ตวั แลัะ อาช้พี
โดย นี้ัก ศึกษา สูามารถึ รับ การ ป็รึกษา ได้ จัาก อาจัารย์ ที่ี� ป็รึกษา ป็ระจัำา
คณะ แลัะ อาจัารย์ แนี้ะแนี้ว ทีี่� จับ ที่าง ด้านี้ การ ป็รึกษา เชิ้ง จิัตวิที่ยา ไว้ ให้ 
การ ป็รึกษา แก่ นัี้ก ศึกษา ตลัอด ระยะ เวลัา ที่ี� ศึกษา อยู่ ในี้ มหาวิที่ยาลััย 
แลัะ มี บริการ ให้การ ป็รึกษา ด้านี้ สุูขภาพ จัิตโดย จิัตแพที่ย์  ซึ่ึ�ง นี้ัก ศึกษา
 ไม่ ต้อง เสูีย ค่า ใช้้ จั่าย ใด ๆ

กิจกรรม นัก ศึึกษา
 มหาวิที่ยาลััย เล็ัง เห็นี้ ความ สูำาคัญ ของ การ ช่้วย เหลั่อ เก่�อกูลั 
กนัี้ แลัะ กนัี้แลัะ การ บำาเพญ็ ป็ระโยช้นี้ต์อ่ สูงัคม สูว่นี้ รวม  จังึ ได ้มนีี้ โย บาย
 ในี้ การ สูนัี้บสูนุี้นี้ กิจักรรม ของ นัี้ก ศึกษาเพ่�อ เสูริม สูร้าง ความ มี นี้ำ�าใจั ทัี่กษะ
ความ เป็น็ี้ ผูน้ี้ำา แลัะ ความ สูมัพนัี้ธี ์ระหวา่ง บคุคลั  โดย ม ีสูโมสูร นี้กั ศกึษา
 บณัฑิติ วทิี่ยาลัยั ที่ำา หนี้า้ทีี่� เป็น็ี้ องคก์รบรหิาร เกี�ยว กบั กจิักรรม นี้กั ศกึษา
 ของ นี้ัก ศึกษา บัณฑิิต วิที่ยาลััย

ศ้ึนย์ กี า
 การ ออก กำาลััง กาย ถ่ึอ เป็็นี้ ปั็จัจััย สูำาคัญ ทีี่� สูร้าง เสูริม ให้ ทุี่ก คนี้ 
มี สุูขภาพ พลัานี้ามัย สูมบูรณ์ แข็ง แรง มหาวิที่ยาลััย ได้ ตระ หนัี้ก ถึึง 
ความ สูำาคัญ ของ การ กี า จึัง ได้ จััด ให้ มี ศูนี้ย์ สู่ง เสูริมสุูข ภาพ (Fitness 
Center) ศูนี้ย์ กี า ในี้ ร่ม แลัะ สูนี้าม กี า ไว้ ให้ บริการ  อาทิี่ สูนี้าม ฟุตบอลั 
ขนี้าด มาตรฐานี้ สูนี้าม กรีฑิา สูนี้าม บาสูเกตบอลั สูนี้าม ตะกร้อ  
สูนี้าม วอลัเลัย์บอลั สูนี้าม เที่นี้นิี้สู สูนี้าม เป็ต อง สูนี้ามฟุตบอลั
วอลัเลัย์บอลัช้ายหาด อาคาร กี า ในี้ ร่ม อาคาร อเนี้กป็ระสูงค์  

(สูนี้าม ฝึก ซ้ึ่อม กี า มวย สูากลั สูมัคร เล่ันี้ ยูโดแลัะเที่ควันี้โด)  
ศูนี้ย์สู่งเสูริมสุูขภาพกลัางแจ้ัง แลัะ สูวนี้ สุูขภาพ เพ่�อ  ใช้้ สูำาหรับ 
 เป็็นี้ สูถึานี้ ทีี่� ฝึก ซ้ึ่อม แลัะ ออก กำาลััง กาย ของ นัี้ก ศึกษา นัี้กกี า ของ
 มหาวิที่ยาลััยแลัะนัี้ก ศึกษา ทีี่� ป็ระกอบ กิจักรรม ต่าง ๆ รวม ถึึง บุคลัากร ทีี่�
 ต้องการออก กำาลััง กาย ด้วย อุป็กรณ์ ทีี่� ทัี่นี้ สูมัย ครบ ครันี้ แลัะ เพียง พอ ต่อ
ความ ต้องการ
 นี้อกจัาก นี้้� มหาวิที่ยาลััย ยัง ได้ ให้การ สูนี้ับสูนีุ้นี้ แลัะ สู่ง เสูริม
การ แข่ง ขันี้ กี า ภายในี้ แลัะ กี า ระหว่าง สูถึาบันี้ โดย มี วัตถึุป็ระสูงค์
เพ่�อ ให้ นี้ัก ศึกษา ได้ มี โอกาสู ร่วม กิจักรรม  โดย แสูดง ความ สูามารถึ 
 ที่าง ด้านี้ กี า การ ใช้้ เวลัา ว่าง ให้ เป็็นี้ ป็ระโยช้น์ี้ ทัี่�ง ยัง เป็็นี้การ สูร้าง เสูริม
 ความ สูามัคคี ความ มี นี้ำ�าใจั เป็็นี้ นัี้กกี า เพ่�อ ป็ระโยช้นี้์ แก่ นัี้ก ศึกษา 
 ในี้ อนี้าคต

หอ ศิึลืป มหาวิทยาลัืย กรุงเทพ
 ศิลัป็ะ เป็็นี้ สู่วนี้ หนี้ึ�ง ของ ช้ีวิต ที่ี� จัะ ที่ำาให้ มนีุ้ษย์ ที่ี� ได้ มี โอกาสู                       
สูัมผัสู อย่าง ใกลั้ ช้ิด  รู ้ ซึ่ึ �ง ถึึง คุณค่า แลัะ โลัก ที่ัศนี้์ กว้าง ไกลั ดัง
นี้ั �นี้มหาวิที่ยาลััย จัึง มี หอ ศิลัป็ ฯ เพ่�อ จััด นี้ิที่รรศการ ศิลัป็ะ ของ ศิลัป็ินี้ 
ที่ั�ง ไที่ยแลัะ ต่าง ป็ระเที่ศ ให้ นัี้ก ศึกษา แลัะ บุคคลั ทัี่�วไป็ ได้ เข้า มา สัูมผัสู 
ผลั งานี้ ที่ี� น่ี้า สูนี้ใจั แลัะ หลัาก หลัาย เหลั่า นี้้�
 ป็จััจับุนัี้ หอ ศลิัป็ มหาวิที่ยาลััย กรงุเที่พ จััด ให้ มี การ แสูดง ผลั งานี้
 ด้านี้ ศิลัป็กรรม 8 - 10 ครั�ง ต่อ ป็ี โดย เป็ิด บริการ ให้ เข้า ช้มตั�ง แต่ เวลัา 
09.00 - 19.00 นี้. นี้กั ศกึษา ทีี่� สูนี้ใจั สูามารถึ ตดิตอ่ ขอ ที่ราบ กำาหนี้ดการ
 แลัะ เข้า ช้ม ได้ที่ี� อาคาร 7 ช้ั�นี้ 2 แลัะ 4 City Campus แลัะหอศิลัป็
มหาวิที่ยาลััยกรุงเที่พ อาคารหอ สูมุด สูุ รัตนี้์ โอ สูถึานีุ้เคราะห์ ช้ั�นี้ 2 
Main Campus

พิพิธิภัณ สถาน เคัร่ือง ถ้วย เอเชีย ติะวัน ออก เฉียง ใต้ิ
 ในี้โลักยุคปั็จัจุับันี้แหล่ังศึกษาหาความรู้มีอยู่มากมาย 
ไม่จัำากัดขอบเขต มหาวิที่ยาลััยกรุงเที่พจึังได้จััดสูร้างพิพิธีภัณฑิสูถึานี้
เคร่�องถ้ึวยเอเชี้ยตะวันี้ออกเฉ้ยงใต้ขึ�นี้ทีี่� Main Campus โดยมีลัักษณะ
เป็็นี้อาคารชั้�นี้เดียว ตั�งอยู่ใต้ดินี้ ด้านี้หน้ี้าหอสูมุดสุูรัตน์ี้ โอสูถึานุี้เคราะห์ 
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ภายในี้ห้องนิี้ที่รรศการถึาวรจััดแสูดงเร่�องเคร่�องป้ั็นี้ดินี้เผาโบราณทีี่�ผลิัต
จัากแหล่ังผลิัตในี้ป็ระเที่ศไที่ย ในี้ป็ระเที่ศเพ่�อนี้บ้านี้ใกล้ัเคียง แลัะทีี่�เป็็นี้
สิูนี้ค้าออกจัากป็ระเที่ศจีันี้ รวมกว่า 500 ชิ้�นี้ อาทิี่ เคร่�องป้ั็นี้ดินี้เผาสุูโขทัี่ย 
เคร่�องป้ั็นี้ดินี้เผาล้ัานี้นี้า เคร่�องป้ั็นี้ดินี้เผาพม่า เคร่�องป้ั็นี้ดินี้เผาเขมร 
เคร่�องป้ั็นี้ดินี้เผาเวียดนี้ามเคร่�องป้ั็นี้ดินี้เผาจีันี้ นี้อกจัากห้องนิี้ที่รรศการ 
ถึาวรแล้ัว ภายในี้ยังมีห้องนิี้ที่รรศการพิเศษ คลัังบรรณาสูาร 
เคร่�องป้ั็นี้ดินี้เผาเพ่�อการศึกษา ร้านี้จัำาหน่ี้าย หนัี้งสู่อแลัะของทีี่�ระลึัก 
คลัังศิลัป็ะโบราณวัตถุึ ห้องป็ฏิบัติการอนุี้รักษ์ ศิลัป็ะโบราณวัตถุึรวม
ทัี่�งห้องสูมุดเฉพาะสูาขา สูำาหรับภัณฑิารักษ์ นัี้กเรียนี้ แลัะนัี้กศึกษา
ได้ใช้้เป็็นี้สูถึานี้ทีี่�ศึกษาค้นี้คว้า ทัี่�งน้ี้�เพ่�อป็ระโยช้น์ี้ที่างการศึกษา 
ตลัอดจันี้เป็็นี้แหล่ังการเรียนี้รู้ของนัี้กเรียนี้ นัี้กศึกษา แลัะบุคคลั 
ทีี่�สูนี้ใจั มหาวิที่ยาลััยยังมุ่งหวังให้พิพิธีภัณฑิสูถึานี้เคร่�องถ้ึวย 
เอเชี้ยตะวันี้ออกเฉ้ยงใต้เป็็นี้ศูนี้ย์กลัางแห่งการวิจััยทีี่�สูำาคัญแลัะ 
สูมบูรณ์ทีี่�สุูดแห่งหนึี้�งในี้ภูมิภาคเอเชี้ยตะวันี้ออกเฉ้ยงใต้อีกด้วย

สมาคัม ศิึษย์ เก่า มหาวิทยาลัืย กรุงเทพ
 นี้ับ จัาก วันี้ ก่อ ตั�ง มหาวิที่ยาลััย เป็็นี้ต้นี้ มา มี บัณฑิิต สูำาเร็จั  
การ ศึกษา ไป็ ป็ระกอบ วิช้าช้ีพ ในี้ วงการ ต่าง ๆ มากมาย  สูร้าง ความ  
ภาค ภมูิใจั แก ่สูถึาบันี้ เป็น็ี้ อย่าง ยิ�ง บัณฑิติ เหลัา่ น้ี้� ลัว้นี้ เป็็นี้ ผู ้ที่ี� ได้ รบั การ
 ยอมรับ จัาก วงการ ธุีรกิจั แลัะ ป็ระสูบ ความ สูำาเร็จั ในี้ หนี้้าที่ี�   
การ งานี้  สูร้าง ช้่�อ เสูียง แก่ มหาวิที่ยาลััย สูมาคม ศิษย์ เก่า ฯ ก่อ ตั�ง  
เพ่�อ ที่ำา หนี้า้ที่ี� เป็น็ี้ ศนูี้ย์กลัาง แห่ง ความ สูมัพนัี้ธ์ี ระหวา่ง ศษิย ์เกา่ ดว้ย กนัี้
 แลัะ กับ มหาวิที่ยาลััย  ศิษย์ เก่า เหลั่า นี้้� เป็รียบ เสูม่อนี้ กระจัก สู่อง เงา  
ให้ แก่ มหาวิที่ยาลััย ได้ เห็นี้ ผลัิตผลั ว่า มี ความ เหมาะ สูม กับ สูังคม  
หร่อ สูมควร ให้ มี การ ป็รับป็รุง เพ่�อ ป็ระโยช้นี้์ ต่อ คุณภาพ ของ การ 
 สูร้าง บัณฑิิต รุ่นี้ ต่อ ไป็ แลัะ เป็็นี้ กำาลััง สูำาคัญ ในี้ การ พัฒนี้า สูถึาบันี้  
ให้ เจัริญ ก้าวหนี้้า
 สูมาคม ศิษย์ เ ก่า ฯ บริหาร งานี้ โดย คณะ กรรมการ
 ทีี่� ได้รับ การ เล่ัอก ตั�ง ในี้ แต่ลัะ วาระ ที่ำา หน้ี้าทีี่� ป็ระสูานี้ งานี้ ติดตาม ความ
 เคล่ั�อนี้ไหวของ บัณฑิิต  แลัะ เสูนี้อ ข่าว สูาร ในี้ รูป็ แบบ วารสูาร ศิษย์ เก่า ฯ 
วารสูารออนี้ไลัน์ี้ ทีี่� มี การ เผย แพร่ อย่าง สูมำ�าเสูมอ นี้อกจัาก น้ี้� 

ที่าง สูมาคม ศิษย์ เก่า ฯ ยัง ได้ จััด ที่ำาบัตร สูมาชิ้ก สูมาคม ศิษย์ เก่า ฯ เพ่�อ เป็็นี้ 
การ อำานี้วย ความ สูะดวก ในี้ การ ป็ระสูานี้ งานี้ ระหว่าง ศิษย์ เก่า กับ สูมาคม  ฯ  
แลัะ นี้ำา ไป็ ใช้้ เป็็นี้ สิูที่ธิี ป็ระโยช้น์ี้ จัาก สูถึานี้ ป็ระกอบ การ ต่าง ๆ ทีี่� เข้า ร่วม
 โครงการ ของ สูมาคม ศิษย์ เก่า ฯ
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 บัณฑิิต วิที่ยาลััย มหาวิที่ยาลััย กรุงเที่พจััด ตั�ง ขึ�นี้ ในี้  พ.ศ. 2528 โดย เป็ิด ดำาเนิี้นี้ การ สูอนี้ ระดับ ป็ริญญา โที่ สูาขา

บริหารธีุรกิจั (Master of Business Administration) หลัักสููตรนี้านี้าช้าติ แลัะ หลัักสููตร ภาษาไที่ย ด้วย มุ่ง หวัง ที่ี� จัะ ผลัิต 

มหา บัณฑิิต ที่ี� มี คุณ วุฒิ แลัะ ความ ช้ำานี้าญ ที่างการ บริหารธีุรกิจั เพ่�อ ก้าว ขึ�นี้ เป็็นี้ ผู้ บริหาร ระดับ สููง ในี้ โลัก ธีุรกิจั แห่ง ปั็จัจัุบันี้ 

แลัะ อนี้าคต ที่ั�ง ยัง ร่วม ม่อ ที่าง วิช้า การ กับ University of renoble Alps ป็ระเที่ศฝรั�งเศสู ดำาเนี้ินี้ การ สูอนี้ ระดับ ป็ริญญา เอก 

สูาขา วิช้าการจััดการความรู้แลัะนี้วัตกรรม หลัักสููตร นี้านี้าช้าติ (Doctoral Program in nowledge Management  

and Innovation Management) เพ่�อ ขยาย โอกาสู ที่างการ ศึกษา แก่ ผู้ ต้องการ ศึกษา ต่อ ด้านี้ บริหารธีุรกิจั ในี้ ระดับ สููงสูุด

 นี้อกจัาก นี้ั�นี้ ด้วย เลั็ง เห็นี้ ความ ก้าวหนี้้า แลัะ การ เจัริญ เติบโต ของ ธีุรกิจั ด้านี้ การ สู่�อสูาร บัณฑิิต วิที่ยาลััย จัึง ดำาเนี้ินี้

การ สูอนี้ ระดับ ป็ริญญา โที่ สูาขา นี้ิเที่ศศาสูตร์ (Master of Communication Arts) ในี้หลัักสููตรนี้านี้าช้าติแลัะหลัักสููตร 

ภาษาไที่ย นี้อกจัาก น้ี้� บัณฑิิต วิที่ยาลััย ได้ เปิ็ด ดำาเนิี้นี้ การ สูอนี้ ในี้ ระดับ ป็ริญญา โที่เพิ�ม อีก 8 สูาขา ในี้ปี็การศึกษา 2548  

เปิ็ดสูาขานี้ิติศาสูตร์ สูาขาวิช้าเที่คโนี้โลัยีสูารสูนี้เที่ศแลัะวิที่ยาการข้อมูลั ในี้ปี็ การ ศึกษา 2554 เป็ิดสูาขา วิช้า นี้วัตกรรม 

การจััดการการท่ี่องเทีี่�ยวแลัะการบริการ แลัะเป็ิดสูาขาวิช้าสูถึาป็ัตยกรรมภายในี้ ในี้ปี็การศึกษา 2555 นี้อกจัากน้ี้�ได้เปิ็ด

ดำาเนี้ินี้การสูอนี้สูาขาวิช้านี้วัตกรรมธีุรกิจั สูาขาวิช้าการสู่�อสูารการตลัาดดิจัิที่ัลั ในี้ป็ีการศึกษา 2557 แลัะป็ีการศึกษา 2558  

เป็ิดดำาเนี้ินี้การสูอนี้สูาขาวิศวกรรมไฟฟ้าแลัะคอมพิวเตอร์ หลัักสููตรนี้านี้าช้าติ ในี้ระดับป็ริญญาโที่แลัะป็ริญญาเอก  

สูำาหรับป็ีการศึกษา 2559 เป็ิดดำาเนี้ินี้การสูอนี้สูาขาวิช้าความเป็็นี้ผู้ป็ระกอบการ หลัักสููตรภาษาไที่ย

บััณฑิิตวิที่ย่าลััย่
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อาจารย์ ผู้้้ สอน
 คณาจัารย ์ของ บัณฑิติ วทิี่ยาลัยั เป็น็ี้ ผู ้ที่ี� ม ีคณุ วฒุ ิที่างการ ศึกษา 
แลัะ มี ป็ระสูบการณ์ เชี้�ยวช้าญในี้ แวดวง วิช้า การ แลัะ วชิ้าช้พีสูาขาอ่�นี้ ๆ

บัรรยากาศึ การ เรียน การ สอน
 บัณฑิิต วิที่ยาลััย ได้ พยายาม ป็รับป็รุง แลัะ พัฒนี้า หลัักสููตร 
 ให้ ทัี่นี้ สูมัย เหมาะ สูม กับ ความ ก้าวหนี้้าที่าง ด้านี้ เที่คโนี้โลัยี สูาร
สูนี้เที่ศเพ่�อ รองรับ นี้ัก ศึกษา จัาก ทุี่ก ช้นี้ช้าติ ทัี่�ว โลัก ทีี่� จัะ เข้า มา ศึกษา 
 ในี้ มหาวิที่ยาลััย พร้อม กับ การ ป็รับป็รุง สูภาพ แวดลั้อม ให้ สูะอาด
ร่มร่�นี้เหมาะ สูม เป็็นี้ สูถึาบันี้ การ ศึกษา ทีี่� มี บรรยากาศ ในี้ การเรียนี้ ที่ี� ดี  
สูร้าง เสูริม คุณภาพ ช้ีวิต แก่ นี้ัก ศึกษา แลัะ คณาจัารย์ ทุี่ก คนี้
 ความ แตก ต่าง ที่าง ด้านี้ เช้่�อ ช้าติ วัฒนี้ธีรรม  เป็็นี้ สู่วนี้ หนี้ึ�ง 
 ที่ี� ที่ำาให้ บรรยากาศ ภายในี้ ชั้�นี้ เรียนี้ มี สูีสัูนี้ ด้วย ความ คิด ทีี่� หลัาก หลัาย
การ แลัก เป็ลีั�ยนี้ แนี้วคิด ระหว่าง นี้กั ศกึษา ที่าง ด้านี้ ธีรุกิจั แลัะ การ สู่�อสูาร
จัึง เป็็นี้ป็ระโยช้นี้์ ต่อ การ ศึกษา ทีี่� ช่้วย ให้ ผู้ เรียนี้ มี วิสัูย ที่ัศนี้์ ทีี่� กว้าง ไกลั  
ถึ่อ เป็็นี้ แนี้วที่าง หนี้ึ�ง ของ การ พัฒนี้า ศักยภาพนี้ัก ศึกษา นี้อก เหนี้ือ จัาก
ที่ฤษฎี ตาม หลััก วิช้า การ ซึ่ึ�ง จัะ สู่ง ผลั ให้ เกิด ความ ก้าวหน้ี้า ในี้ การนี้ำา
แนี้วคิด ไป็ ใช้้ป็ฏิบัติ ในี้ วิช้าช้ีพ ที่ั�ง ยัง เป็็นี้การ สูร้าง สัูมพันี้ธีภาพ ที่ี� ดี
ระหว่าง ผู้ เรียนี้ ซึ่ึ�ง จัะ เป็็นี้ ป็ระโยช้นี้์ ต่อ ไป็ ในี้ อนี้าคต

ทุน การ ศึึกษา
 ผู้ ก่อ ตั�ง มหาวิที่ยาลััย กรุงเที่พได้ กำาหนี้ด นี้โยบาย การ มอบ ทุี่นี้
การ ศึกษา แก่ นี้ัก ศึกษา บัณฑิิต วิที่ยาลััย เพ่�อ ศึกษา ในี้ ระดับ ป็ริญญา โที่ 
 แลัะ ป็ริญญา เอก ปี็ ลัะ หลัาย ทุี่นี้  ผ่านี้ โครงการ พัฒนี้า อาจัารย์ เพ่�อ สู่ง เสูริม 
นี้กั ศึกษาทีี่� ม ีความ สูามารถึ ม ีผลั การ เรยีนี้ ดี แลัะ พรอ้ม ที่ี� จัะ เป็น็ี้ อาจัารย์
ของ มหาวิที่ยาลััย โดย วิธีี การ สูอบ แข่ง ขันี้ ชิ้ง ทีุ่นี้การ ศึกษา
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ข้้อบัังคับัมหาวิที่ย่าลััย่กรุ็งเที่พ ว่าด้วย่
การ็ศึึกษาร็ะดับับััณฑิิตศึึกษา พ.ศึ. 2562

 โดยที่ี�เป็็นี้การสูมควรป็รับป็รุงข้อบังคับมหาวิที่ยาลััย ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิิตศึกษา
 ฉะนี้ั�นี้ อาศัยอำานี้าจัตามความในี้มาตรา 34 (2) แห่ง 
พระราช้บัญญัติสูถึาบันี้อุดมศึกษาเอกช้นี้ พ.ศ. 2546 สูภามหาวิที่ยาลััย
กรุงเที่พ ในี้การป็ระชุ้มครั�งทีี่� 4 ปี็การศึกษา 2561 เม่�อวันี้ทีี่� 26 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2562 มีมติให้ออกข้อบังคับมหาวิที่ยาลััยไว้ดังต่อไป็น้ี้�
 ข้อ 1. ข้อบังคับนี้้�เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิที่ยาลััยกรุงเที่พ         
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิิตศึกษา พ.ศ. 2562”
 ข้อ 2. ข้อบังคับนี้้� ให้ใช้้บังคับตั�งแต่ปี็การศึกษา 2562  
เป็็นี้ต้นี้ไป็
 ข้อ 3. ข้อบังคับ คำาสูั�ง หร่อป็ระกาศอ่�นี้ใดทีี่�ขัดแย้งกับ 
ข้อบังคับนี้้�ให้เป็็นี้อันี้ยกเลัิกแลัะให้ใช้้ข้อบังคับนี้้�บังคับแที่นี้
   บรรดาระเบียบ ข้อกำาหนี้ด ข้อบังคับ ป็ระกาศ  
คำาสูั�ง หลัักเกณฑ์ิ หร่อวิธีีป็ฏิบัติของมหาวิที่ยาลััยในี้สู่วนี้ทีี่�กำาหนี้ด 
ไว้แลั้วในี้ข้อบังคับนี้้� หร่อซึ่ึ�งแตกต่าง หร่อขัดหร่อแย้งกับข้อบังคับนี้้� 
ให้ใช้้ข้อบังคับนี้้�แที่นี้ ที่ั�งนี้้� ไม่กระที่บถึึงการทีี่�ได้กระที่ำาไป็ก่อนี้ 
ที่ี�ข้อบังคับนี้้�มีผลัใช้้บังคับ
 ข้อ 4. ในี้ข้อบังคับนี้้�
   “สูภามหาวทิี่ยาลัยั” หมายความวา่ สูภามหาวทิี่ยาลัยั
กรุงเที่พ
   “มหาวทิี่ยาลััย” หมายความว่า มหาวิที่ยาลััยกรงุเที่พ
   “อธีิการบดี” หมายความว่า อธีิการบดีมหาวิที่ยาลััย
กรุงเที่พ
   “รองอธีกิารบด”ี หมายความวา่ รองอธีกิารบดอีาวโุสู 
แลัะรองอธีิการบดีมหาวิที่ยาลััยกรุงเที่พ
   “ผู้ช่้วยอธีิการบดี” หมายความว่า ผู้ช่้วยอธีิการบดี
อาวุโสูแลัะผู้ช้่วยอธีิการบดีมหาวิที่ยาลััย

ร็ะบับั การ็ ศึึกษา แลัะ ข้้อ บัังคับั
   “บัณฑิิตวิที่ยาลััย” หมายความว่า หน่ี้วยงานี้ทีี่�จััด 
การเรียนี้การสูอนี้ระดับบัณฑิิตศึกษาของมหาวิที่ยาลััย
   “คณบดีบัณฑิิตวิที่ยาลััย” หมายความว่า ผู้บริหาร 
ที่ี�มีหนี้้าที่ี�รับผิดช้อบงานี้ของบัณฑิิต 
   “คณะกรรมการนี้โยบายบัณฑิิตวิที่ยาลััย” หมายความว่า 
คณะกรรมการที่ี�ที่ำาหน้ี้าที่ี� ด้านี้บริหารแลัะกำาหนี้ดนี้โยบายของ 
บัณฑิิตวิที่ยาลััย ซึ่ึ�งแต่งตั�งโดยอธีิการบดี
   “คณะกรรมการป็ระจัำาหลัักสููตร” หมายความว่า  
คณะกรรมการทีี่�ที่ำาหนี้้าทีี่�ด้านี้บริหาร ควบคุม แลัะกำากับหลัักสููตร
ให้เป็็นี้ไป็ตามนี้โยบายของบัณฑิิตวิที่ยาลััย คุณภาพแลัะมาตรฐานี้
หลัักสููตร ซึ่ึ�งป็ระกอบไป็ด้วย ผู้อำานี้วยการหลัักสููตร อาจัารย์ 
ผู้ รับผิดช้อบหลัักสููตร อาจัารย์ป็ระจัำาหลัักสููตร แลัะผู้แที่นี้ 
บัณฑิิตวิที่ยาลััย
  “ผู้อำานี้วยการหลัักสููตร” หมายความว่า ผู้รับผิดช้อบ 
ในี้การบริหารหลัักสููตรระดับบัณฑิิตศึกษาหร่อโครงการนัี้�นี้ ๆ ให้เป็็นี้ไป็ 
ตามคุณภาพแลัะมาตรฐานี้หลัักสููตร โดยให้หมายความรวมถึึง  
ตำาแหน่ี้งอ่�นี้ทีี่�เทีี่ยบเท่ี่าด้วย
   “อาจัารย์ที่ี�ป็รึกษา” หมายความว่า อาจัารย์ที่ี�ได้รับ 
แต่งตั�งจัากมหาวิที่ยาลััยให้เป็็นี้ผู้ให้คำาป็รึกษาที่างด้านี้วิช้าการ 
แก่นี้ักศึกษา
   “นี้ักศึกษา” หมายความว่า ผู้ที่ี�ศึกษาระดับบัณฑิิต
ศึกษาทีุ่กหลัักสููตร
   “นัี้กศึกษาดุษฎีบัณฑิิต (Doctoral Candidate)” 
หมายความว่า นัี้กศึกษาป็ริญญาเอก (Doctoral Student) ทีี่�สูอบผ่านี้
 การสูอบวัดคุณสูมบัติ แลัะมีสูิที่ธีิลังที่ะเบียนี้เพ่�อที่ำาดุษฎีนี้ิพนี้ธี์  
   “นี้ักศึกษาพิเศษ” หมายความว่า ผู้ที่ี�มหาวิที่ยาลััย
พิจัารณาเห็นี้ว่าสูามารถึเข้าศึกษาในี้รายวิช้าทีี่�ขอศึกษาได้ ทัี่�งน้ี้�  
ไม่ว่าจัะมีการวัดผลัการศึกษาหร่อไม่ก็ตาม
   “ค่าลังที่ะเบียนี้เรียนี้” หมายความว่า ค่าหนี้่วยกิต  
คา่บำารงุ คา่ธีรรมเนี้ย้ม ค่าป็รับ คา่ป็ฏบัิตกิาร แลัะให้หมายความรวมถึึง 
เงนิี้ใด ๆ  ที่ี�มหาวิที่ยาลััยเรยีกเก็บจัากนี้กัศกึษาจัากการลังที่ะเบยีนี้เรยีนี้ 
ที่ั�งนี้้� ไม่ว่าจัะเรียกเก็บเป็็นี้รายวิช้าหร่อแบบเหมาจั่าย
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 ข้อ 5. ให้อธิีการบดีรักษาการตามข้อบังคับน้ี้� แลัะให้อธิีการบดี 
มีอำานี้าจัออกป็ระกาศ คำาสัู�ง หลัักเกณฑ์ิ หร่อวิธีีป็ฏิบัติของมหาวิที่ยาลััย
เพ่�อป็ฏิบัติตามข้อบังคับน้ี้� ตลัอดจันี้ให้มีอำานี้าจัตีความ วินี้ิจัฉัย
ป็ัญหาหร่อข้อขัดข้องในี้การป็ฏิบัติตามข้อบังคับนี้้� รวมถึึงการยกเว้นี้ 
การป็ฏิบัติตามข้อบังคับนี้้�เป็็นี้การช้ั�วคราว
   การตคีวามแลัะวนิี้จิัฉัยปั็ญหาหรอ่ขอ้ขดัข้อง รวมถึงึ 
การยกเว้นี้การป็ฏิบัติตามข้อบังคับนี้้�เป็็นี้การช้ั�วคราวตามวรรคสูอง
ให้เป็็นี้ที่ี�สูุด

หมวดท่ี 1
ระบับัการศึึกษา
 ข้อ 6. ระบบการศึกษาในี้หนี้ึ�งป็ีการศึกษาใช้้ระบบที่วิภาค  
จัะแบ่งออกเป็็นี้สูองภาคการศึกษาป็กติ ได้แก่ ภาคการศึกษาที่ี�หนี้ึ�ง 
แลัะภาคการศึกษาทีี่�สูอง มีระยะเวลัาการศึกษาไม่น้ี้อยกว่าสิูบห้าสัูป็ดาห์
แลัะอาจัมีภาคการศึกษาฤดูร้อนี้ต่อจัากภาคการศึกษาทีี่�สูองมีระยะเวลัา
การศึกษาตามทีี่�หลัักสููตรกำาหนี้ด โดยให้เพิ�มชั้�วโมงการศึกษาในี้แต่ลัะวิช้า
ให้มีสูัดสู่วนี้เที่ียบเคียงกันี้ได้กับการศึกษาภาคป็กติ
   การศึกษาในี้บางหลัักสููตรที่ี�ต้องเดินี้ที่างไป็ศึกษา 
ที่ี�มหาวิที่ยาลััยในี้ต่างป็ระเที่ศซึึ่�งมีระบบการศึกษาแตกต่างไป็จัากนี้้� 
นี้ักศึกษาต้องศึกษาตามระบบการศึกษาของมหาวิที่ยาลััยนี้ั�นี้  
แลัะมหาวิที่ยาลััยจัะที่ำาการเที่ียบให้การรับโอนี้หน่ี้วยกิตจัากระบบ 
การศึกษาที่ี�แตกต่างกันี้สูามารถึเที่ียบเคียงได้

หมวดท่ี 2 
หลัืกส้ติรการศึึกษา
 ข้อ 7. มหาวิที่ยาลััยจััดหลัักสููตรระดับบัณฑิิตศึกษาเป็็นี้ 
3 ป็ระเภที่ ดังนี้้� 
   (1) หลัักสููตรป็ระกาศนี้้ยบัตรบัณฑิิต
   (2) หลัักสููตรป็ริญญามหาบัณฑิิต
   (3) หลัักสููตรป็ริญญาดุษฎีบัณฑิิต
  ข้อ 8. หลักัสูตูรป็ระกาศนี้ย้บตัรบณัฑิติใหม้จีัำานี้วนี้หนี้ว่ยกติ    
รวมตลัอดหลัักสููตรไม่นี้้อยกว่า 24 หนี้่วยกิต

 ข้อ 9. หลัักสููตรป็ริญญามหาบัณฑิิต การจััดหลัักสููตร 
แบ่งการศึกษาเป็็นี้ 2 แผนี้
   (1) แผนี้ ก มีจัำานี้วนี้หน่ี้วยกิตรวมตลัอดหลัักสููตร 
ไมน่ี้อ้ยกวา่ 36 หนี้ว่ยกติ โดยมจีัำานี้วนี้หน่ี้วยกติวทิี่ยานิี้พนี้ธีอ์ยา่งนี้อ้ย 
12 หนี้่วยกิต หร่อที่ำาเฉพาะวิที่ยานี้ิพนี้ธี์ไม่นี้้อยกว่า 36 หนี้่วยกิต
   (2) แผนี้ ข เป็็นี้แผนี้การศึกษาทีี่�เน้ี้นี้การศึกษา 
แบบรายวิช้าโดยไม่ต้องที่ำาวิที่ยานี้ิพนี้ธ์ี มีจัำานี้วนี้หน่ี้วยกิตรวม 
ตลัอดหลัักสููตรไม่น้ี้อยกว่า 36 หน่ี้วยกิต โดยมีรายวิช้าการค้นี้คว้า
อิสูระไม่นี้้อยกว่า 3 หนี้่วยกิต แลัะไม่เกินี้ 6 หนี้่วยกิต
 ข้อ 10. หลัักสููตรป็ริญญาดุษฎีบัณฑิิต การจััดหลัักสููตร 
การศึกษามีจัำานี้วนี้หนี้่วยกิตรายวิช้าไม่นี้้อยกว่า 12 หน่ี้วยกิต แลัะ
จัำานี้วนี้หนี้่วยกิตวิที่ยานี้ิพนี้ธี์ไม่นี้้อยกว่า 36 หนี้่วยกิต หร่อที่ำาเฉพาะ
วิที่ยานี้ิพนี้ธี์ไม่นี้้อยกว่า 48 หนี้่วยกิต
 ข้อ 11. การจััดหลัักสููตรในี้ระดับบัณฑิิตศึกษาแยกเป็็นี้  
4 ลัักษณะ ค่อ หลัักสููตรภาษาไที่ย หลัักสููตรภาษาอังกฤษ  
หลัักสููตรนี้านี้าช้าติ แลัะหลัักสููตรสูองภาษา
 ขอ้ 12. นัี้กศึกษาทุี่กหลัักสูตูรระดบับัณฑิิตศึกษาจัะต้องเลัอ่ก
หลักัสูตูรทีี่�ศกึษาตั�งแตสู่มคัรเขา้ศกึษา โดยไมสู่ามารถึยา้ยหลักัสูตูรได้     
เว้นี้แต่มีเหตุอันี้ควรซึ่ึ�งต้องได้รับอนีุ้มัติจัากคณบดีบัณฑิิตวิที่ยาลััย
 ข้อ 13. นี้ักศึกษาป็ริญญามหาบัณฑิิตจัะต้องเลั่อกแผนี้ 
การศึกษาไม่ช้้ากว่าภาคการศึกษาป็กติที่ี�สูาม นี้ับจัากภาคการศึกษา
ที่ี�เข้าเป็็นี้นี้ักศึกษาของมหาวิที่ยาลััย หากมีเหตุจัำาเป็็นี้ที่ี�ที่ำาให้ต้อง
เป็ลัี�ยนี้แผนี้การศึกษาให้นัี้กศึกษาย่�นี้เร่�องขออนุี้มัติจัากผู้อำานี้วยการ
หลัักสููตรให้เสูร็จัสิู�นี้ก่อนี้การลังที่ะเบียนี้เรียนี้ป็ระจัำาภาคการศึกษานัี้�นี้ ๆ

หมวดท่ี 3
คุัณสมบััติิข้องผู้้้สมัคัรเข้้าเป็นนักศึึกษา แลืะการคััดเลืือกเข้้า
เป็นนักศึึกษา
 ข้อ 14. ผู้สูมัครเข้าเป็็นี้นัี้กศึกษาของมหาวิที่ยาลััยทุี่กหลัักสููตร 
ต้องมีลัักษณะแลัะคุณสูมบัติที่ั�วไป็ดังต่อไป็นี้้�
   (1) เป็็นี้ผู้ที่ี�ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงหร่อโรคสูังคม
รังเกียจัหร่อโรคสูำาคัญที่ี�จัะเป็็นี้อุป็สูรรคขัดขวางการศึกษา
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   (2) เป็น็ี้ผูท้ี่ี�ไม่มคีวามป็ระพฤติเสู่�อมเสูยีหรอ่เสูยีหาย 
หร่อถึูกจัำาหนี้่ายช้่�อออกหร่อถึูกไลั่ออกจัากสูถึาบันี้การศึกษาเดิม
   (3) เป็็นี้ผู้ที่ี�มีความป็ระพฤติเรียบร้อยแลัะรับรอง
ตอ่มหาวทิี่ยาลัยัวา่จัะตั�งใจัศกึษาเตม็ความสูามารถึ แลัะจัะป็ฏบิตัติาม
ระเบียบ ข้อกำาหนี้ด ข้อบังคับ ป็ระกาศ คำาสูั�ง นี้โยบาย หลัักเกณฑิ์ 
แลัะวิธีีป็ฏิบัติของมหาวิที่ยาลััยโดยเคร่งครัดทีุ่กป็ระการ
 ข้อ 15. คุณสูมบัติของผู้สูมัครเข้าศึกษาในี้หลัักสููตรระดับ
บัณฑิิตศึกษา
   (1)  ผูสู้มัครเข้าศกึษาในี้ระดับป็ระกาศนี้ย้บัตรบัณฑิติ
ต้องเป็็นี้ผู้สูำาเร็จัการศึกษาขั�นี้ป็ริญญาตรีจัากสูถึาบันี้อุดมศึกษา 
ซึ่ึ�งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
   (2) ผู้สูมัครเข้าศึกษาในี้ระดับป็ริญญามหาบัณฑิิต
ต้องเป็็นี้ผู้สูำาเร็จัการศึกษาขั�นี้ป็ริญญาตรีหร่อเที่ียบเท่ี่าจัากสูถึาบันี้
อุดมศึกษาซึ่ึ�งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
   (3) ผู้สูมัครเข้าศึกษาในี้ระดับป็ริญญาดุษฎีบัณฑิิต 
ต้องเป็็นี้ผู้สูำาเร็จัการศึกษาระดับป็ริญญาตรีหร่อเทีี่ยบเท่ี่าทีี่�มีผลัการเรียนี้ 
ดีมาก หร่อป็ริญญาโที่หร่อเทีี่ยบเท่ี่า จัากสูถึาบันี้อุดมศึกษาซึึ่�งคณะกรรมการ
การอุดมศึกษารับรอง แลัะมีผลัการสูอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ิ 
ที่ี�คณะกรรมการการอุดมศึกษากำาหนี้ด
   ผู้สูมัครเข้าศึกษาในี้ระดับป็ริญญาดุษฎีบัณฑิิตต้อง
แสูดงผลัการสูอบภาษาอังกฤษ (TOEFL) ที่ี�ไม่นี้้อยกว่า 550 (PBT) 
หร่อ 213 (CBT) หร่อ 79 - 80 (iBT) หร่อการที่ดสูอบมาตรฐานี้อ่�นี้ ๆ  
ที่ี�เที่ียบเท่ี่า ยกเว้นี้ผู้สูมัครทีี่�เป็็นี้ช้าวต่างป็ระเที่ศที่ี�ใช้้ภาษาอังกฤษ 
เป็็นี้ภาษาหลัักในี้การสู่�อสูารไม่ต้องแสูดงผลัการสูอบนี้้� 
   ผู้สูมัครเข้าศึกษาในี้ระดับป็ริญญาดุษฎีบัณฑิิต
อาจัถึูกกำาหนี้ดให้แสูดงคุณสูมบัติพิเศษบางด้านี้ เช่้นี้ ด้านี้การวิจััย    
ป็ระสูบการณ์เฉพาะด้านี้
 ข้อ 16. ในี้กรณ้ผู้สูมัครเข้าศึกษาในี้หลัักสููตรระดับบัณฑิิต
ศึกษาขาดพ่�นี้ความรู้ในี้หลัักสููตรที่ี�เข้าศึกษา ผู้อำานี้วยการหลัักสููตร
จัะกำาหนี้ดให้ผู้สูมัครทีี่�ผ่านี้การสูอบคัดเลั่อกเรียนี้วิช้าเสูริมพ่�นี้ฐานี้ 
ในี้หลัักสููตรที่ี�จัะเข้าศึกษาหร่อวิช้าภาษาอังกฤษตามความจัำาเป็็นี้ 
โดยไม่นี้ับหนี้่วยกิต แลัะต้องสูอบผ่านี้วิช้าที่ี�กำาหนี้ดให้เรียนี้ดังกลั่าว

 ข้อ 17. กำาหนี้ดการแลัะวิธีี คัดเลั่อกผู้สูมัครเข้าศึกษา 
ในี้หลัักสููตรระดับบัณฑิิตศึกษาให้เป็็นี้ไป็ตามหลัักเกณฑ์ิ ขั�นี้ตอนี้  
วิธีีป็ฏิบัติ แลัะรายลัะเอียดที่ี�มหาวิที่ยาลััยกำาหนี้ด

หมวดท่ี 4
การข้ึ้นทะเบีัยนนักศึึกษาแลืะการลืงทะเบีัยนเรียน
 ข้อ 18. การขึ�นี้ที่ะเบียนี้นัี้กศึกษา ผู้ที่ี�ได้รับการคัดเลั่อก 
เข้าเป็็นี้นี้ักศึกษาต้องขึ�นี้ที่ะเบียนี้นัี้กศึกษาด้วยตนี้เองตามวันี้ เวลัา 
แลัะสูถึานี้ทีี่�ทีี่�มหาวิที่ยาลััยกำาหนี้ด โดยต้องนี้ำาหลัักฐานี้ต่าง ๆ  ทีี่�กำาหนี้ดไว้ 
ไป็รายงานี้ตัวต่อฝายรับสูมัครนี้ักศึกษา สูำาหรับภาคการศึกษาแรก 
ที่ี�เข้าเป็็นี้นี้ักศึกษาในี้มหาวิที่ยาลััย ผู้ที่ี� ได้รับการคัดเลั่อกเป็็นี้
นี้ักศึกษาจัะต้องลังที่ะเบียนี้เรียนี้ในี้วิช้าต่าง ๆ ตามจัำานี้วนี้หนี้่วยกิต
ที่ี�มหาวิที่ยาลััยกำาหนี้ด พร้อมกับการขึ�นี้ที่ะเบียนี้นี้ักศึกษา จัึงจัะมี
สูถึานี้ภาพเป็็นี้นี้ักศึกษา
   ผู้สูมัครทีี่�ได้รับการคัดเลั่อกให้เข้าเป็็นี้นัี้กศึกษา 
ของหลัักสููตรสูาขาวิช้าใด ต้องขึ�นี้ที่ะเบียนี้เป็็นี้นี้ักศึกษาแลัะป็ฏิบัติ
ตามระบบการศึกษาของหลัักสููตรสูาขาวิช้านี้ั�นี้
   ในี้กรณ้ที่ี�ผู้ที่ี�ได้รับการคัดเลั่อกเข้าเป็็นี้นี้ักศึกษา 
มีเหตุขัดข้องไม่อาจัขึ�นี้ที่ะเบียนี้นี้ักศึกษาตามวันี้แลัะเวลัาทีี่�กำาหนี้ด
ไว้ตามวรรคหนี้ึ�งได้ จัะต้องแจ้ังเหตุขัดข้องให้หนี้่วยงานี้ที่ี�รับผิดช้อบ
ที่ราบลั่วงหนี้้าเป็็นี้ลัายลัักษณ์อักษรก่อนี้วันี้ขึ�นี้ที่ะเบียนี้นี้ักศึกษา 
เพ่�อขอขยายระยะเวลัาการขึ�นี้ที่ะเบียนี้นี้ักศึกษา มิฉะนี้ั�นี้จัะถึ่อว่า 
สูลัะสูิที่ธิี แลัะให้หนี้่วยงานี้ทีี่�รับผิดช้อบมีอำานี้าจัขยายระยะเวลัา 
การขึ�นี้ที่ะเบียนี้นี้ักศึกษาได้ตามความจัำาเป็็นี้แลัะสูมควร
 ข้อ 19. การลังที่ะเบียนี้เรียนี้ให้ดำาเนิี้นี้การตามหลัักเกณฑ์ิ  
วิธีีการ แลัะกำาหนี้ดการตามทีี่�มหาวิที่ยาลััยกำาหนี้ด โดยออกเป็็นี้
ป็ระกาศมหาวิที่ยาลััย
 ข้อ 20. ในี้กรณม้เีหตอุนัี้สูมควร มหาวทิี่ยาลัยัอาจัป็ระกาศปิ็ด
วิช้าใดวิช้าหนี้ึ�ง หร่อจัำากัดจัำานี้วนี้นี้ักศึกษาทีี่�ลังที่ะเบียนี้เรียนี้ในี้วิช้า
ใดวิช้าหนี้ึ�งได้ ที่ั�งน้ี้� การป็ิดวิช้าที่ี�นัี้กศึกษาได้ลังที่ะเบียนี้เรียนี้แล้ัว 
จัะต้องกระที่ำาภายในี้เจ็ัดวันี้นัี้บแต่วันี้เปิ็ดภาคการศึกษาป็กติหร่อภายในี้
สูามวันี้นี้ับแต่วันี้เป็ิดภาคฤดูร้อนี้ เว้นี้แต่มีเหตุจัำาเป็็นี้อันี้สูมควร 
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อาจัขยายระยะเวลัาการปิ็ดวิช้าได้โดยได้รับอนุี้มัติจัากคณบดีบัณฑิิต
วิที่ยาลััย
 ข้อ 21. ในี้แต่ลัะภาคการศึกษาป็กตินัี้กศึกษาต้องลังที่ะเบียนี้
เรียนี้ไม่ตำ�ากว่า 6 หน่ี้วยกิตแลัะไม่เกินี้ 15 หน่ี้วยกิต ในี้ภาคการศึกษา
ฤดูร้อนี้นี้ักศึกษาลังที่ะเบียนี้เรียนี้ได้ไม่เกินี้ 6 หนี้่วยกิต ยกเว้นี้กรณ้ 
ที่ี�สูามารถึที่ำาได้ตามเง่�อนี้ไขของหลัักสููตรที่ี�นัี้กศึกษาสูังกัดหร่อได้รับ
อนีุ้มัติเป็็นี้กรณ้พิเศษจัากผู้อำานี้วยการหลัักสููตร
   สูำาหรับนี้ักศึกษาทีี่�มีคะแนี้นี้เฉลัี�ยสูะสูมตำ�ากว่า 
3.25 แต่ไม่ตำ�ากว่า 3.00 จัะลังที่ะเบียนี้เรียนี้เกินี้สิูบห้าหน่ี้วยกิตขึ�นี้ไป็ 
ในี้แต่ลัะภาคการศึกษาป็กติได ้ต้องที่ำาเร่�องขออนี้มุตัจิัากผูอ้ำานี้วยการ 
หลักัสูตูร ในี้ภาคการศึกษาฤดูรอ้นี้นัี้กศึกษาลังที่ะเบยีนี้เรยีนี้ได้ไม่เกินี้ 
6 หนี้่วยกิต ยกเว้นี้ได้รับอนีุ้มัติจัากผู้อำานี้วยการหลัักสููตร
   การลังที่ะเบียนี้เรียนี้ตำ�ากว่าทีี่�กำาหนี้ดไว้ในี้ภาค 
การศึกษาป็กติจัะกระที่ำาได้ในี้ภาคการศึกษาสุูดท้ี่ายของการศึกษา หร่อ
ในี้กรณ้อ่�นี้ใดทีี่�มีเหตุผลัสูมควรแลัะต้องได้รับอนุี้มัติจัากผู้อำานี้วยการ
หลัักสููตร
 ข้อ 22. การลังที่ะเบียนี้เรียนี้ให้นี้ักศึกษาดำาเนี้ินี้การดัง 
ต่อไป็นี้้� 
   ภาคการศึกษาแรกทีี่�เข้าศึกษาในี้มหาวิที่ยาลััย
 นี้ักศึกษาจัะต้องลังที่ะเบียนี้เรียนี้พร้อมกับการขึ�นี้ที่ะเบียนี้นี้ักศึกษา
ตามที่ี�กำาหนี้ดในี้ข้อ 18
   ภาคการศึกษาอ่�นี้นี้อกจัากภาคการศึกษาแรก 
ที่ี�เข้าศึกษาให้นี้ักศึกษาดำาเนี้ินี้การดังต่อไป็นี้้�
   (1) ให้นี้ักศึกษาลังที่ะเบียนี้เรียนี้ผ่านี้ระบบการ 
ลังที่ะเบียนี้เรียนี้ของมหาวิที่ยาลััยตามวันี้ เวลัา แลัะสูถึานี้ที่ี� รวมถึึง
หลัักเกณฑิ์แลัะเง่�อนี้ไขที่ี�มหาวิที่ยาลััยกำาหนี้ด
   (2) ในี้กรณ้ที่ี�นี้ัก ศึกษาไม่ ได้ลังที่ะเบียนี้เรียนี้ 
ตาม (1) ใหน้ี้กัศกึษาลังที่ะเบยีนี้เรยีนี้ลัา่ช้า้ดว้ยตนี้เอง ภายในี้วนัี้ เวลัา 
แลัะสูถึานี้ที่ี�ซึ่ึ�งมหาวิที่ยาลััยกำาหนี้ด แต่ต้องไม่เกินี้หนี้ึ�งสูัป็ดาห์ 
นี้ับแต่วันี้เป็ิดภาคการศึกษา
   (3) ในี้กรณ้ที่ี�นี้ักศึกษาไม่ได้ลังที่ะเบียนี้เรียนี้ตาม
(1) แลัะ (2) นี้ักศึกษาจัะลังที่ะเบียนี้เรียนี้ได้ต่อเม่�อได้รับอนีุ้มัติ 
ให้ลังที่ะเบียนี้เรียนี้ลั่าช้้ากรณ้พิเศษด้วยตนี้เอง ภายในี้วันี้ เวลัา  

แลัะสูถึานี้ที่ี�ซึ่ึ�งมหาวิที่ยาลััยกำาหนี้ด ที่ั�งนี้้� ต้องไม่เกินี้สูองสัูป็ดาห์ 
นี้บัแต่วนัี้เปิ็ดภาคการศึกษาป็กติ หรอ่ไม่เกินี้หนี้ึ�งสูปั็ดาห์นี้บัแต่วันี้เปิ็ด
ภาคฤดรูอ้นี้ แตห่ากเป็น็ี้เหตจุัำาเป็น็ี้กรณอ่้�นี้ไมว่า่ดว้ยเหตใุดใหค้ณบดี
บัณฑิิตวิที่ยาลััยมีอำานี้าจัพิจัารณาอนีุ้มัติ
   การลังที่ะเบียนี้เรียนี้ตามข้อ (1) - (3) หากนี้ักศึกษา 
ไมอ่าจัมาลังที่ะเบยีนี้เรยีนี้ไดด้ว้ยตนี้เอง นี้กัศกึษาสูามารถึมอบอำานี้าจั
ให้บุคคลัอ่�นี้ลังที่ะเบียนี้เรียนี้แที่นี้นัี้กศึกษาได้ โดยจัะต้องที่ำาหนี้ังสู่อ
มอบอำานี้าจัหร่อใบมอบฉันี้ที่ะให้บุคคลันี้ั�นี้ลังที่ะเบียนี้เรียนี้แที่นี้
นี้ักศึกษา แลัะย่�นี้ต่อหนี้่วยงานี้ที่ี�รับผิดช้อบในี้ขณะลังที่ะเบียนี้เรียนี้
 ข้อ 23. ในี้การลังที่ะเบียนี้เรียนี้ตามข้อ 22 วรรคหนี้ึ�งหร่อ
วรรคสูองแลั้วแต่กรณ้ นี้ักศึกษาต้องช้ำาระค่าลังที่ะเบียนี้เรียนี้ตาม 
วันี้ เวลัา แลัะสูถึานี้ที่ี�ที่ี�มหาวิที่ยาลััยกำาหนี้ด หากไม่ช้ำาระค่า
ลังที่ะเบียนี้เรียนี้ตามที่ี�กำาหนี้ดดังกลั่าว ถึ่อว่านี้ักศึกษาไม่ได้ 
ลังที่ะเบียนี้เรียนี้ในี้ครั�งนี้ั�นี้ ที่ั�งนี้้� เว้นี้แต่นี้ักศึกษาได้รับอนุี้มัติ 
ให้ผ่อนี้ช้ำาระค่าลังที่ะเบียนี้เรียนี้ตามที่ี�กำาหนี้ดในี้ข้อบังคับนี้้�
   การขออนีุ้มั ติผ่อนี้ช้ำาระค่าลังที่ะเบียนี้เรียนี้ให้ 
ดำาเนี้ินี้การดังต่อไป็นี้้�
   (1)  นี้ักศึกษาทีี่�มีสูิที่ธีิขอผ่อนี้ช้ำาระค่าลังที่ะเบียนี้ 
เรยีนี้ไดต้อ้งมสีูญัช้าติไที่ยเที่า่นี้ั�นี้ โดยใหน้ี้กัศกึษาซึ่ึ�งลังที่ะเบยีนี้เรยีนี้
ตามข้อ 22 วรรคหนี้ึ�ง หร่อข้อ 22 วรรคสูอง (1) ไว้แลั้ว แต่ไม่ได้ช้ำาระ
คา่ลังที่ะเบยีนี้เรยีนี้ในี้การลังที่ะเบยีนี้เรยีนี้ดงักล่ัาว มสีูทิี่ธิีขอผอ่นี้ช้ำาระ
ค่าลังที่ะเบียนี้เรียนี้ได้
   (2)  ให้นี้กัศกึษาซึ่ึ�งมสีูทิี่ธิีขอผ่อนี้ช้ำาระค่าลังที่ะเบยีนี้
เรียนี้ตามข้อ (1) ดำาเนี้ินี้การช้ำาระค่าลังที่ะเบียนี้เรียนี้ในี้อัตราไม่นี้้อย
กว่าร้อยลัะหกสูิบของค่าลังที่ะเบียนี้เรียนี้ภายในี้วันี้ที่ี�มหาวิที่ยาลััย
กำาหนี้ด แลัะให้นี้ักศึกษาดำาเนี้ินี้การลังนี้ามข้อตกลังหร่อสูัญญา 
ผ่อนี้ช้ำาระค่าลังที่ะเบียนี้เรียนี้
   ที่ั�งนี้้� หลัักเกณฑ์ิ วิธีีการ อัตราการผ่อนี้ช้ำาระ 
ค่าลังที่ะเบียนี้เรียนี้ กำาหนี้ดระยะเวลัาการผ่อนี้ จัำานี้วนี้งวด อัตรา
ค่าธีรรมเนี้้ยมการผ่อนี้ช้ำาระ การกำาหนี้ดคู่สัูญญา มาตรการบังคับ  
การใช้้สูิที่ธิีเรียกร้อง แลัะรายลัะเอียดอ่�นี้ ๆ เกี�ยวกับการผ่อนี้ช้ำาระ 
ใหเ้ป็น็ี้ไป็ตามที่ี�มหาวทิี่ยาลัยักำาหนี้ดในี้ข้อตกลังหรอ่สูญัญาผอ่นี้ช้ำาระ
ค่าลังที่ะเบียนี้เรียนี้
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   (3) ขั�นี้ตอนี้การผ่อนี้ช้ำาระค่าลังที่ะเบียนี้เรียนี้  
การจััดที่ำาข้อตกลังหร่อสูัญญาการผ่อนี้ช้ำาระ แลัะการดำาเนี้ินี้การใด ๆ
เกี�ยวกับการผ่อนี้ช้ำาระค่าลังที่ะเบียนี้เรียนี้ มหาวิที่ยาลััยอาจักำาหนี้ด
ให้ดำาเนี้ินี้การรับ - สู่ง หร่อจััดที่ำาด้วยระบบคอมพิวเตอร์หร่อวิธีีการ 
ที่างอิเลั็กที่รอนี้ิกสู์ได้ ตามที่ี�มหาวิที่ยาลััยเห็นี้สูมควร
 ข้อ 24. นัี้กศึกษาจัะลังที่ะเบียนี้เรียนี้ในี้ลัักษณะวิช้าใดวิช้าหนึี้�ง
เป็็นี้การเสูริมความรู้โดยไม่ต้องมีการวัดผลัในี้ลัักษณะวิช้านี้ั�นี้ได้
เม่�อได้รับความเห็นี้ช้อบจัากผู้อำานี้วยการหลัักสููตร แลัะได้รับอนุี้มัติ
จัากคณบดีบัณฑิิตวิที่ยาลััย แลัะต้องช้ำาระค่าลังที่ะเบียนี้เรียนี้ 
ตามข้อบังคับของมหาวิที่ยาลััย แลัะมีการบันี้ที่ึก “NC” (Non-Credit)  
ในี้ใบรายงานี้ผลัการศึกษา
 ข้อ 25. การลังที่ะเบียนี้เรียนี้เพ่�อป็รับคะแนี้นี้เฉลัี�ยสูะสูม
นี้ักศึกษาทีี่�สูอบได้หน่ี้วยกิตครบตามหลัักสููตรแต่ได้คะแนี้นี้เฉลีั�ยสูะ
สูมตำ�ากว่า 3.00 ให้ลังที่ะเบียนี้เรียนี้วิช้าที่ี�นี้ักศึกษาเคยสูอบได้ลัำาดับ 
ขั�นี้ตำ�ากว่า “B” ลังไป็ หร่อลังที่ะเบียนี้เรียนี้วิช้าใหม่ที่ี�เป็ิดสูอนี้ในี้ระดับ
เดียวกันี้กับวิช้าที่ี�อยู่ในี้หลัักสููตร โดยจัะต้องได้รับความเห็นี้ช้อบ 
จัากผูอ้ำานี้วยการหลัักสูตูร แลัะได้รับอนุี้มติัจัากคณบดบัีณฑิติวิที่ยาลััย 
ที่ั�งนี้้�จัะมีหนี้่วยกิตสูะสูมได้ไม่เกินี้ห้า 54 หนี้่วยกิต
 ข้อ 26. ในี้กรณ้ที่ี�นัี้กศึกษาไม่ได้ลังที่ะเบียนี้เรียนี้ในี้ภาค 
การศึกษาป็กติภาคการศึกษาใด นี้ักศึกษาจัะต้องได้รับอนีุ้มัติ 
ให้ลัาพักการศึกษาในี้ภาคการศึกษานี้ั�นี้ตามที่ี�กำาหนี้ดในี้ข้อ 70  
มิฉะนี้ั�นี้นี้ักศึกษาจัะถูึกจัำาหน่ี้ายช่้�อออกจัากที่ะเบียนี้นัี้กศึกษา 
ตามข้อ 67 (5) (ค)

หมวดท่ี 5
การลืงทะเ บีัยนเ รียนปรับัรายวิชา เ พ่ิมหรือลืดวิชา  
แลืะการเพิกถอนวิชา
 ข้อ 27. ในี้ภาคการศึกษาแรกทีี่�เข้าศึกษา นัี้กศึกษาจัะต้อง
ลังที่ะเบียนี้เรียนี้ตามจัำานี้วนี้วิช้าแลัะหนี้่วยกิตที่ี�มหาวิที่ยาลััยกำาหนี้ด
พร้อมกับการขึ�นี้ที่ะเบียนี้นัี้กศึกษา โดยนี้ักศึกษามีสูิที่ธีิขอเพิกถึอนี้
วิช้า ( ithdrawal) ที่ี�ลังที่ะเบียนี้เรียนี้ได้ แต่ไม่มีสูิที่ธีิขอลังที่ะเบียนี้
เรียนี้เพิ�มวิช้า (Adding) แลัะ/หร่อลัดวิช้า (Dropping) ที่ี�ลังที่ะเบียนี้
เรียนี้แล้ัวได้ เว้นี้แต่ได้รับความเห็นี้ช้อบจัากผู้อำานี้วยการหลัักสููตร  

แลัะได้รับอนุี้มัติจัากคณบดีบัณฑิิตวิที่ยาลััย สูำาหรับการลังที่ะเบียนี้เรียนี้ 
ในี้ภาคการศึกษาอ่�นี้ นัี้กศึกษาที่ี�ได้ลังที่ะเบียนี้เรียนี้ในี้ภาคการศึกษา 
ใดแลัว้อาจัลังที่ะเบยีนี้เรยีนี้เพิ�มวชิ้า (Adding) หร่อลัดวิช้า(Dropping) 
ที่ี�ลังที่ะเบียนี้เรียนี้แลั้วได้ ตามวันี้ เวลัา แลัะสูถึานี้ที่ี�ที่ี�มหาวิที่ยาลััย
กำาหนี้ด
 ข้อ 28. การขอเพิ�มวิช้า (Adding) แลัะ/หร่อลัดวิช้า (Dropping)               
ทีี่�ลังที่ะเบยีนี้เรยีนี้แล้ัวนี้ั�นี้ตอ้งไม่ขดักบัจัำานี้วนี้หน่ี้วยกิตตามที่ี�กำาหนี้ด
ในี้ข้อ 21
 ข้อ 29. นัี้กศึกษาซึึ่�งได้ลังที่ะเบียนี้เรียนี้ในี้ภาคการศึกษาใดแล้ัว 
อาจัขอเพิกถึอนี้วิช้า ( ithdrawal) ทีี่�ลังที่ะเบียนี้เรียนี้แล้ัวได้ตามวันี้ เวลัา
แลัะสูถึานี้ทีี่� รวมถึึงหลัักเกณฑ์ิแลัะเง่�อนี้ไข ซึึ่�งมหาวิที่ยาลััยกำาหนี้ด
 ข้อ 30. ในี้กรณ้ที่ี�นี้ักศึกษาซึ่ึ�งได้ลังที่ะเบียนี้เรียนี้ในี้ภาค 
การศกึษาใดแลัว้ แตม่ไิดข้อเพกิถึอนี้วชิ้า ( ithdrawal) ตามที่ี�กำาหนี้ด
ในี้ข้อ 29 นัี้กศึกษาอาจัขอเพิกถึอนี้วิช้ากรณ้พิเศษได้หากมีเหต ุ
จัำาเป็น็ี้อยา่งยิ�ง โดยตอ้งไดร้บัความเหน็ี้ช้อบจัากผูอ้ำานี้วยการหลักัสูตูร
แลัะได้รับอนีุ้มัติจัากคณบดีบัณฑิิตวิที่ยาลััย โดยย่�นี้คำาขอเพิกถึอนี้
วิช้ากรณ้พิเศษ พร้อมที่ั�งระบุเหตุผลัแลัะเอกสูารหลัักฐานี้ที่ี�เกี�ยวข้อง 
ต่อบัณฑิิตวิที่ยาลััยที่ี�รับผิดช้อบ ก่อนี้วันี้สูิ�นี้สูุดภาคการศึกษานี้ั�นี้
 ข้อ 31. วิช้าที่ี�ได้ลังที่ะเบียนี้แลั้วแลัะนี้ักศึกษาขอเพิกถึอนี้         
ตามข้อ 29 หร่อได้รับอนีุ้มัติให้เพิกถึอนี้เป็็นี้กรณ้พิเศษตามข้อ 30  
จัะบันี้ที่ึกสูัญลัักษณ์ “ ” ในี้ใบรายงานี้ผลัการศึกษา

หมวดท่ี 6
การเทียบัวิชาแลืะโอนหน่วยกิติ
 ข้อ 32. การเที่ียบวิช้าแลัะโอนี้หนี้่วยกิตของมหาวิที่ยาลััย  
แบ่งออกเป็็นี้ 2 กรณ้ ดังนี้้�
   (1) การเที่ียบวิช้าแลัะโอนี้หนี้่วยกิตจัากการศึกษา 
ในี้ระบบเพ่�อศึกษาต่อกับมหาวิที่ยาลััย
   (2) การเที่ียบวิช้าแลัะโอนี้หนี้่วยกิตจัากการศึกษา 
นี้อกระบบ แลัะ/หร่อการศึกษาตามอัธียาศัยเพ่�อโอนี้ความรู ้
แลัะให้หนี้่วยกิตเข้าสูู่การศึกษาในี้ระบบ
 ข้อ 33. การเที่ยีบวชิ้าแลัะโอนี้หนี้ว่ยกติจัากการศกึษาในี้ระบบ
เพ่�อศึกษาต่อกับมหาวิที่ยาลััยให้เป็็นี้ไป็ตามหลัักเกณฑิ์ดังต่อไป็นี้้�
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   (1) ลัักษณะแลัะคุณสูมบัติที่ั�วไป็ของผู้ขอเที่ียบวิช้า
แลัะโอนี้หนี้่วยกิต
    (ก) เป็็นี้ผู้ที่ี� ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงหร่อโรค 
สูังคมรังเกียจั หร่อโรคสูำาคัญที่ี�จัะเป็็นี้อุป็สูรรคขัดขวางการศึกษา
    (ข) เป็็นี้ผู้ที่ี�ไม่มีความป็ระพฤติเสู่�อมเสูียหร่อ         
เสูียหาย หร่อถึูกจัำาหนี้่ายช้่�อหร่อไลั่ออกจัากสูถึาบันี้การศึกษา
    (ค) เป็็นี้ผู้ที่ี�มีความป็ระพฤติเรียบร้อย แลัะ 
รับรองต่อมหาวิที่ยาลััยว่าจัะตั�งใจัศึกษาเต็มความสูามารถึแลัะจัะ
ป็ฏิบัติตามระเบียบ ข้อกำาหนี้ด ข้อบังคับ ป็ระกาศ คำาสูั�ง นี้โยบาย 
หลัักเกณฑิ์ แลัะวิธีีป็ฏิบัติของมหาวิที่ยาลััยโดยเคร่งครัดทีุ่กป็ระการ
   (2) ผูข้อเที่ยีบวชิ้าแลัะโอนี้หนี้ว่ยกติตอ้งเป็น็ี้ผูสู้ำาเรจ็ั
การศึกษาระดับป็ริญญาตรีหร่อเที่ียบเที่่าขึ�นี้ไป็
   (3) ผู้ขอเทีี่ยบวิช้าแลัะโอนี้หน่ี้วยกิตต้องเป็็นี้หร่อเคย
เป็็นี้นัี้กศึกษาของมหาวิที่ยาลััยหร่อสูถึาบันี้การศึกษาระดับอุดมศึกษาอ่�นี้ 
หร่อเทีี่ยบเท่ี่าในี้หลัักสููตรทีี่�หน่ี้วยงานี้ของรัฐทีี่�มีอำานี้าจัตามกฎหมายรับรอง
   (4) ผู้ขอเที่ียบวิช้าแลัะโอนี้หนี้่วยกิตต้องเป็็นี้ผู้ที่ี�ผ่านี้ 
การคัดเลั่อกเข้าเป็็นี้นี้ักศึกษาของมหาวิที่ยาลััยแลั้วสูามารถึเทีี่ยบ
ความรู้เป็็นี้รายวิช้าหร่อกลัุ่มรายวิช้าตามหลัักสููตรของสูาขาวิช้า
ที่ี�นี้ักศึกษาเข้าศึกษา แลัะต้องมีคุณสูมบัติเฉพาะตามข้อกำาหนี้ด
หลัักสููตรที่ี�เข้าศึกษาตามที่ี�มหาวิที่ยาลััยกำาหนี้ดด้วย
   (5) เอกสูารหลัักฐานี้ทีี่�ต้องนี้ำามาแสูดงเพ่�อป็ระกอบ
การขอเที่ียบวิช้าแลัะโอนี้หนี้่วยกิตมีดังต่อไป็นี้้�
    (ก) ใบรายงานี้ผลัการศึกษา (Transcript)  
จัากสูถึาบันี้อุดมศึกษาเดิมที่ี�ออกให้อย่างเป็็นี้ที่างการ
    (ข) รายลัะเอียดป็ระจัำาวิช้า (Course Description) 
ของสูถึาบันี้อุดมศึกษาเดิมที่ี�ออกให้อย่างเป็็นี้ที่างการ
    (ค) หนี้ังสู่อรับรองความป็ระพฤติจัากอาจัารย์
ในี้สูถึาบันี้อุดมศึกษาเดิม
   (6) ผู้ที่ี�ป็ระสูงค์จัะขอเที่ียบวิช้าแลัะโอนี้หนี้่วยกิต 
เพ่�อศึกษาต่อกับมหาวิที่ยาลััยจัะต้องย่�นี้คำาขอเที่ียบวิช้าแลัะ 
โอนี้หนี้่วยกิต พร้อมที่ั�งเอกสูารหลัักฐานี้ต่อหนี้่วยงานี้ทีี่�รับผิดช้อบ 
ลั่วงหนี้้าไม่นี้้อยกว่าหนี้ึ�งเด่อนี้ก่อนี้เป็ิดภาคการศึกษาทีี่�ขอเที่ียบวิช้า
แลัะโอนี้หนี้่วยกิตเว้นี้แต่จัะได้รับอนีุ้มัติจัากหนี้่วยงานี้ที่ี�รับผิดช้อบ

   (7) การเที่ียบวิช้าแลัะโอนี้หน่ี้วยกิตอาจัที่ำาการ
เที่ียบโอนี้เป็็นี้รายวิช้าหร่อกลัุ่มวิช้าในี้รายวิช้าอ่�นี้ตามหลัักสููตรระดับ
บัณฑิิตศึกษา ผู้อำานี้วยการหลัักสููตรจัะเป็็นี้ผู้พิจัารณารายลัะเอียด
วิช้าเพ่�อเที่ียบโอนี้หนี้่วยกิตแลัะนี้ำาเสูนี้อต่อคณบดีบัณฑิิตวิที่ยาลััย 
เพ่�อพิจัารณาอนีุ้มัติ ที่ั�งนี้้�ให้ผลัการพิจัารณาดังกลั่าวเป็็นี้ที่ี�สูุด
   การเทีี่ยบวิช้าแลัะโอนี้หน่ี้วยกิตในี้รายวิช้าวิที่ยานิี้พนี้ธ์ี
หร่อดุษฎีนิี้พนี้ธ์ีนัี้�นี้จัะกระที่ำามิได้ยกเว้นี้การเทีี่ยบโอนี้จัากมหาวิที่ยาลััยอ่�นี้ 
ที่ั�งในี้แลัะต่างป็ระเที่ศ ซึ่ึ�งอยู่ภายใต้โครงการความร่วมม่อในี้การ 
เที่ียบวิช้าแลัะโอนี้หนี้่วยกิต
   (8) รายวิช้าที่ี�ขอเที่ียบแลัะโอนี้หน่ี้วยกิตนัี้�นี้จัะต้อง
เป็น็ี้วชิ้าทีี่�มเีนี้ื�อหาวชิ้าเที่ยีบเคยีงกนัี้ได ้หรอ่มเีนี้ื�อหาสูาระครอบคลัมุ
ไม่นี้้อยกว่าสูามในี้สูี�ของรายวิช้าหร่อกลัุ่มรายวิช้าที่ี�ขอเที่ียบแลัะโอนี้ 
หนี้่วยกิต
   (9)  การเที่ียบโอนี้วิช้าแลัะโอนี้หน่ี้วยกิตจัะกระที่ำาได้
ในี้กรณ้ที่ี�นี้ักศึกษาสูอบได้ไม่ตำ�ากว่าระดับคะแนี้นี้ตัวอักษร “B” หร่อ
แต้มระดับคะแนี้นี้ 3.00 หร่อเที่ียบเที่่า หร่อระดับคะแนี้นี้ตัวอักษร S
   (10) จัำานี้วนี้หน่ี้วยกิตทีี่�ขอเที่ียบโอนี้ได้จัะต้องไม่เกินี้
หนี้ึ�งในี้สูามของจัำานี้วนี้หนี้่วยกิตรวมของหลัักสููตรที่ี�รับโอนี้
   (11) การบันี้ที่ึกผลัการศึกษาการเที่ียบวิช้าแลัะ 
โอนี้หนี้่วยกิตจัากการศึกษาในี้ระบบให้บันี้ที่ึก ดังนี้้� หนี้่วยกิตที่ี�ได้
จัากการเที่ียบวิช้าแลัะโอนี้หน่ี้วยกิตจัากการศึกษาในี้ระบบ “CF”  
(Credits from Formal Education)
   (12) เม่�อได้รับอนีุ้มัติให้เที่ียบวิช้าแลัะโอนี้หนี้่วยกิต
แล้ัว นัี้กศึกษาจัะต้องใช้้เวลัาศึกษาอยูในี้มหาวิที่ยาลััยอย่างน้ี้อย 
หนึี้�งปี็การศึกษา แลัะลังที่ะเบียนี้เรียนี้รายวิช้าหร่อวิช้าวิที่ยานิี้พนี้ธ์ี 
ตามหลัักสููตรที่ี�เข้าศึกษาไม่นี้้อยกว่า 12 หนี้่วยกิต
   (13) การคำานี้วณคะแนี้นี้เฉลัี�ยสูะสูมเพ่�อการสูำาเร็จั
การศึกษาแลัะได้รับป็ริญญาของมหาวิที่ยาลััยจัะคำานี้วณคะแนี้นี้
เฉลัี�ยสูะสูมเฉพาะผลัการศึกษาของวิช้าที่ี�ศึกษาในี้มหาวิที่ยาลััย 
หลัังจัากเที่ียบวิช้าแลัะรับโอนี้หนี้่วยกิตแลั้วเที่่านี้ั�นี้
   (14) ในี้กรณท้ี่ี�มหาวทิี่ยาลัยัเป็ดิหลักัสูตูรใหมจ่ัะเที่ยีบ 
วิช้าแลัะโอนี้หน่ี้วยกิตเข้าศึกษาได้ไม่เกินี้กว่าช้ั�นี้ป็ีแลัะภาคการศึกษา
ที่ี�ได้รับอนีุ้ญาตให้มีนี้ักศึกษาเรียนี้อยู่ตามหลัักสููตรที่ี�ได้รับอนีุ้มัติแลั้ว
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   (15) นี้ักศึกษาทีี่� ได้ รับอนีุ้มัติ ให้ เที่ียบวิช้าแลัะ 
โอนี้หนี้่วยกิตแลั้วจัะต้องช้ำาระค่าลังที่ะเบยีนี้เรียนี้ตามหลัักเกณฑิ์แลัะ
อัตราที่ี�มหาวิที่ยาลััยกำาหนี้ด
 ข้อ 34. การเที่ียบวิช้าเรียนี้แลัะโอนี้หน่ี้วยกิตจัากการศึกษา 
นี้อกระบบแลัะ/หร่อการศึกษาตามอัธียาศัยเพ่�อโอนี้ความรู้แลัะให้
หนี้่วยกิตเข้าสูู่การศึกษาในี้ระบบ ให้เป็็นี้ไป็ตามหลัักเกณฑิ์ต่อไป็นี้้�
   (1) ลัักษณะแลัะคุณสูมบัติที่ั�วไป็ของผู้ขอเที่ียบวิช้า
แลัะโอนี้หนี้่วยกิต
    (ก)   เป็น็ี้ผูท้ี่ี�ไมม่โีรคตดิตอ่รา้ยแรงหรอ่โรคสูงัคม
รังเกียจั หร่อโรคสูำาคัญที่ี�จัะเป็็นี้อุป็สูรรคขัดขวางการศึกษา
    (ข) เป็็นี้ผู้ที่ี�ไม่มีความป็ระพฤติเสู่�อมเสูียหร่อ             
เสูียหาย หร่อถึูกจัำาหนี้่ายช้่�อหร่อไลั่ออกจัากสูถึาบันี้การศึกษา
    (ค) เป็็นี้ผู้ทีี่�มีความป็ระพฤติเรียบร้อยแลัะรับรอง 
ต่อมหาวิที่ยาลััยว่าจัะตั�งใจัศึกษาเต็มความสูามารถึแลัะจัะป็ฏิบัติตาม
ระเบียบ ข้อกำาหนี้ด ข้อบังคับ ป็ระกาศ คำาสัู�งนี้โยบายหลัักเกณฑิ์ 
แลัะวิธีีป็ฏิบัติของมหาวิที่ยาลััยโดยเคร่งครัดทีุ่กป็ระการ
   (2) ผูข้อเที่ยีบวชิ้าแลัะโอนี้หนี้ว่ยกติตอ้งเป็น็ี้ผูสู้ำาเรจ็ั
การศึกษาระดับป็ริญญาตรีหร่อเที่ียบเที่่าขึ�นี้ไป็
   (3) ผู้ขอเทีี่ยบวิช้าแลัะโอนี้หน่ี้วยกิตต้องเป็็นี้หร่อเคยเป็็นี้
นี้ักศึกษาของมหาวิที่ยาลััยหร่อสูถึาบันี้การศึกษาระดับอุดมศึกษาอ่�นี้
หรอ่เที่ยีบเท่ี่า ในี้หลักัสูตูรทีี่�หนี้ว่ยงานี้ของรัฐทีี่�มอีำานี้าจัตามกฎหมาย
รับรอง
   (4) ผูข้อเที่ยีบวชิ้าแลัะโอนี้หนี้ว่ยกติตอ้งเป็น็ี้ผูท้ี่ี�ผ่านี้ 
การคัดเล่ัอกเข้าเป็็นี้นัี้กศึกษาของมหาวิที่ยาลััยแล้ัวสูามารถึเทีี่ยบ 
ความรู้เป็็นี้รายวิช้าหร่อกลัุ่มรายวิช้าตามหลัักสููตรของสูาขาวิช้า 
ที่ี�นี้ักศึกษาเข้าศึกษา แลัะต้องมีคุณสูมบัติเฉพาะตามข้อกำาหนี้ด 
หลัักสููตรที่ี�เข้าศึกษาตามที่ี�มหาวิที่ยาลััยกำาหนี้ดด้วย
   (5) ผู้ที่ี�ป็ระสูงค์จัะขอเที่ียบวิช้าแลัะโอนี้หนี้่วยกิต 
เพ่�อศึกษาต่อกับมหาวิที่ยาลััยจัะต้องย่�นี้คำาขอเที่ียบวิช้าแลัะโอนี้
หนี้่วยกิต พร้อมที่ั�งเอกสูารหลัักฐานี้ต่อหนี้่วยงานี้ทีี่�รับผิดช้อบ 
ลั่วงหนี้้าไม่นี้้อยกว่าหนี้ึ�งเด่อนี้ก่อนี้เป็ิดภาคการศึกษาทีี่�ขอเที่ียบวิช้า
แลัะโอนี้หนี้่วยกิต เว้นี้แต่จัะได้รับอนีุ้มัติจัากหนี้่วยงานี้ที่ี�รับผิดช้อบ

   (6) ใหม้คีณะกรรมการเที่ยีบโอนี้การศกึษานี้อกระบบ
แลัะ/หร่อการศึกษาตามอัธียาศัยอย่างนี้้อย 3 คนี้ ป็ระกอบไป็ด้วย 
คณบดบัีณฑิิตวิที่ยาลััยหรอ่ผูแ้ที่นี้ เป็น็ี้ป็ระธีานี้กรรมการ ผูอ้ำานี้วยการ 
หลัักสููตร เป็็นี้กรรมการ อาจัารย์ผู้สูอนี้หร่อผู้ที่รงคุณวุฒิในี้รายวิช้า
หร่อกลัุ่มวิช้านี้ั�นี้ เป็็นี้กรรมการ
   ให้คณะกรรมการเที่ียบโอนี้การศึกษานี้อกระบบ 
แลัะ/หร่อการศึกษาตามอัธียาศัยมีอำานี้าจัแลัะหนี้้าที่ี�ดังนี้้�
    (ก) กำาหนี้ดเกณฑ์ิการป็ระเมินี้ความรู้ ทัี่กษะ
หร่อป็ระสูบการณ์จัากการศึกษานี้อกระบบแลัะ/หร่อการศึกษา 
ตามอัธียาศัยเพ่�อเที่ียบโอนี้ผลัการเรียนี้ เที่ียบวิช้า โอนี้หนี้่วยกิต 
เข้าสูู่การศึกษาในี้ระบบตามหลัักสููตรของมหาวิที่ยาลััย ด้วยวิธีีการ
ทีี่�หลัากหลัาย เช้่นี้ การที่ดสูอบ การป็ระเมินี้แฟ้มสูะสูมผลังานี้  
การสูัมภาษณ์ หร่อการสูังเกตพฤติกรรมต่าง ๆ  ให้ครอบคลัุมลัักษณะ
แลัะมาตรฐานี้ของรายวิช้าที่ี�เที่ียบโอนี้
    (ข) ดำาเนี้ินี้การการป็ระเมินี้ความรู้ ที่ักษะ
หร่อป็ระสูบการณ์จัากการศึกษานี้อกระบบแลัะ/หร่อการศึกษาตาม
อัธียาศัย แลัะที่ำาการเที่ียบวิช้าแลัะโอนี้หนี้่วยกิตเป็็นี้รายวิช้าหร่อ
กลัุ่มรายวิช้าตามหลัักสููตรทีี่�ขอเที่ียบโอนี้ ที่ั�งนี้้� ให้พิจัารณาถึึง 
ความสูอดคลั้องกับหลัักสููตรแลัะบริบที่ป็ัจัจัุบันี้
    (ค) สูรุป็ผลัการป็ระเมินี้ความรู้ ที่ักษะหร่อ
ป็ระสูบการณ์ จัากการศึกษานี้อกระบบแลัะ/หร่อการศึกษาตามอัธียาศัย
แลัะที่ำาความเห็นี้เสูนี้อรองอธิีการบดีผู้รับผิดช้อบหร่อผู้แที่นี้เพ่�อพิจัารณา
อนุี้มัติตามทีี่�เห็นี้สูมควร ทัี่�งน้ี้�ให้ผลัการพิจัารณาดังกล่ัาวเป็็นี้ทีี่�สุูด
    (7) ผลังานี้ ความรู้ ที่ักษะ แลัะป็ระสูบการณ์ 
ของผู้ เรียนี้ทีี่�เกิดจัากการศึกษานี้อกระบบแลัะ/หร่อการศึกษา 
ตามอธัียาศยัการฝกึอาช้พี หรอ่จัากป็ระสูบการณก์ารที่ำางานี้ทีี่�จัะนี้ำามา 
ย่�นี้ป็ระเมินี้เพ่�อโอนี้ความรู้แลัะโอนี้หนี้่วยกิตเข้าสูู่การศึกษาในี้ระบบ
ตามหลัักสููตรของมหาวิที่ยาลััยนี้ั�นี้จัะต้องสูอดคล้ัองกับหลัักสููตร 
แลัะมีความที่ันี้สูมัยเหมาะสูมกับบริบที่ป็ัจัจัุบันี้ แลัะได้รับการยอมรับ
แลัะเช้่�อถึ่อในี้สูาขาวิช้าการหร่อวิช้าช้ีพในี้ระดับบัณฑิิตศึกษา
   (8) ผลัการป็ระเมินี้ต้องได้ไม่ตำ�ากว่าระดับคะแนี้นี้ 
ตัวอักษร “B” หร่อแต้มระดับคะแนี้นี้ 3.00 หร่อเที่ียบเท่ี่าหร่อ
ระดับคะแนี้นี้ตัวอักษร “S” แลัะการคำานี้วณคะแนี้นี้เฉลัี�ยสูะสูม  
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เพ่�อการสูำาเรจ็ัการศกึษาจัะคำานี้วณเฉพาะผลัการศกึษาแลัะวชิ้าที่ี�ศึกษา
ในี้มหาวิที่ยาลััยเที่่านี้ั�นี้
   (9) การคำานี้วณคะแนี้นี้เฉลีั�ยสูะสูมเพ่�อการสูำาเร็จั
การศึกษาแลัะได้รับป็ริญญาของมหาวิที่ยาลััยจัะคำานี้วณคะแนี้นี้ 
เฉลัี�ยสูะสูมเฉพาะผลัการศึกษาของวิช้าที่ี�ศึกษาในี้มหาวิที่ยาลััย 
หลัังจัากเที่ียบวิช้าแลัะรับโอนี้หนี้่วยกิตแลั้วเที่่านี้ั�นี้
   (10) การบันี้ที่ึกผลัการศึกษาให้บันี้ที่ึกตามวิธีีการ
ป็ระเมินี้ดังต่อไป็นี้้�
    (ก) หน่ี้วยกิตจัากการที่ดสูอบมาตรฐานี้ให้บันี้ทึี่ก
“CS” (Credits from Standardized Test)
    (ข) หนี้ว่ยกติจัากการที่ดสูอบทีี่�ไม่ใช่้การที่ดสูอบ
มาตรฐานี้ให้บันี้ที่ึก “CE” (Credits from Exam)
    (ค) หนี้่วยกิตจัากการป็ระเมินี้การศึกษา/อบรม
ที่ี�จััดขึ�นี้โดยหนี้่วยงานี้อ่�นี้ที่ี�ไม่ใช้่สูถึาบันี้อุดมศึกษาให้บันี้ที่ึก “CT” 
(Credits from Training)
    (ง) หนี้่วยกิตจัากการเสูนี้อแฟ้มสูะสูมผลังานี้ 
ให้บันี้ที่ึก “CP” (Credits from Portfolio)
    (11) เ ม่� อ ไ ด้ รั บ อนีุ้ มั ติ ใ ห้ เ ที่ี ย บ วิ ช้ า แ ลั ะ โ อนี้
หนี้่วยกิตแล้ัวนัี้กศึกษาจัะต้องใช้้เวลัาศึกษาอยู่ ในี้มหาวิที่ยาลััย 
อย่างนี้้อยหนี้ึ�งภาคการศึกษา
   (12) นี้ักศึกษาทีี่�ได้รับอนีุ้มัติให้เที่ียบวิช้าแลัะโอนี้
หนี้ว่ยกติแลัว้จัะต้องช้ำาระคา่ลังที่ะเบยีนี้เรยีนี้ตามหลักัเกณฑิแ์ลัะอตัรา
ที่ี�มหาวิที่ยาลััยกำาหนี้ด

หมวดท่ี 7
นักศึึกษาพิเศึษ
  ข้อ 35. ให้มหาวิที่ยาลััยแต่งตั�งคณะกรรมการคณะหนึี้�ง  
เรียกว่า “คณะกรรมการพิจัารณารับสูมัครนัี้กศึกษาพิเศษ” เพ่�อพิจัารณา 
รับสูมัครนัี้กศึกษาพิเศษแลัะป็ฏิบัติหน้ี้าทีี่�อ่�นี้ใดตามทีี่�กำาหนี้ดในี้ข้อบังคับน้ี้�
    องค์ป็ระกอบ วาระในี้การดำารงตำาแหน่ี้ง แลัะอำานี้าจั 
หน้ี้าทีี่�ของคณะกรรมการพิจัารณารับสูมัครนัี้กศึกษาพิเศษให้เป็็นี้ไป็ 
ตามทีี่�มหาวิที่ยาลััยกำาหนี้ด

 ข้อ 36. การสูมัครเข้าเป็็นี้นัี้กศึกษาพิเศษให้เป็็นี้ไป็ตาม 
หลัักเกณฑ์ิแลัะขั�นี้ตอนี้ดังต่อไป็น้ี้�
   (1) ผู้สูมัครเข้าเป็็นี้นัี้กศึกษาพิเศษ ไม่ว่าจัะมีการวัดผลั 
การศึกษาหร่อไม่ก็ตาม ต้องมีลัักษณะแลัะคุณสูมบัติทัี่�วไป็ตามทีี่� 
กำาหนี้ดในี้ข้อ 14 แลัะหากป็ระสูงค์จัะสูมัครเข้าเป็็นี้นี้ักศึกษาพิเศษ
โดยมีการวัดผลัการศึกษาเป็็นี้รายวิช้า ผู้สูมัครเข้าเป็็นี้นี้ักศึกษา
พิเศษจัะต้องมีลัักษณะแลัะคุณสูมบัติเฉพาะหลัักสููตรตามทีี่�หลัักสููตร
นี้ั�นี้กำาหนี้ดด้วย
   (2) ให้ผู้ป็ระสูงค์จัะสูมัครเข้าเป็็นี้นี้ักศึกษาพิเศษ  
ย่�นี้ความป็ระสูงค์พร้อมที่ั�งระบุเหตุผลัในี้การขอศึกษา วิช้าที่ี�จัะศึกษา
แลัะความป็ระสูงค์ในี้การวัดผลัการศึกษา รวมถึึงเอกสูารหลัักฐานี้ 
ตามที่ี�หนี้่วยงานี้ที่ี�รับผิดช้อบกำาหนี้ดต่อหน่ี้วยงานี้ทีี่�รับผิดช้อบลั่วง
หนี้้าไม่นี้้อยกว่าหนี้ึ�งเด่อนี้ก่อนี้เป็ิดภาคการศึกษาทีี่�ป็ระสูงค์จัะเข้า
ศึกษา
   (3) เม่�อหน่ี้วยงานี้ทีี่�รับผิดช้อบได้รับความป็ระสูงค์ 
ขอ้มลูั แลัะเอกสูารหลักัฐานี้จัากผูสู้มคัรเขา้เป็น็ี้นี้กัศกึษาพเิศษตาม (2) 
แลั้ว ให้หนี้่วยงานี้ทีี่�รับผิดช้อบที่ำาความเห็นี้เสูนี้อให้คณะกรรมการ
พิจัารณารับสูมัครนี้ักศึกษาพิเศษพิจัารณาต่อไป็
 ให้คณะกรรมการพิจัารณารับสูมัครนัี้กศึกษาพิเศษมีอำานี้าจั
พิจัารณาอนีุ้มัติให้บุคคลัภายนี้อกเข้าเป็็นี้นี้ักศึกษาพิเศษ กำาหนี้ด
วิช้าทีี่�ให้นัี้กศึกษาพิเศษศึกษาได้ รวมถึึงการวัดผลัการศึกษาในี้วิช้า 
ดังกล่ัาวตามที่ี�เห็นี้สูมควร ที่ั�งนี้้�ผลัการพิจัารณาให้เป็็นี้ที่ี�สูุด
   (4) เม่�อคณะกรรมการพิจัารณารับสูมัครนัี้กศึกษาพิเศษ
ได้พิจัารณาความป็ระสูงค์ตาม (3) แล้ัวเสูร็จั ให้หน่ี้วยงานี้ทีี่�รับผิดช้อบ 
แจ้ังผลัการพิจัารณาให้ผู้สูมัครเข้าเป็็นี้นัี้กศึกษาพิเศษที่ราบต่อไป็
   (5) ในี้กรณ้ทีี่�คณะกรรมการพิจัารณารับสูมัคร
นี้ักศึกษาพิเศษอนุี้มัติให้เข้าเป็็นี้นี้ักศึกษาพิเศษ ให้นี้ักศึกษาพิเศษ
ลังที่ะเบียนี้เรียนี้ได้เฉพาะในี้วิช้าที่ี�ได้รับอนีุ้มัติให้ศึกษาเที่่านี้ั�นี้  
โดยต้องลังที่ะเบียนี้เรียนี้ พร้อมที่ั�งช้ำาระค่าลังที่ะเบียนี้เรียนี้ตามวันี้ 
เวลัา แลัะสูถึานี้ที่ี�ที่ี�หนี้่วยงานี้ที่ี�รับผิดช้อบกำาหนี้ด หากไม่ลังที่ะเบียนี้
เรียนี้หร่อไม่ช้ำาระค่าลังที่ะเบียนี้เรียนี้ตามที่ี�กำาหนี้ด ถึ่อว่าสูลัะสูิที่ธีิ 
ในี้การเป็็นี้นี้ักศึกษาพิเศษในี้ครั�งนี้ั�นี้
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   (6) ในี้กรณ้ที่ี�นี้ักศึกษาพิเศษได้รับอนีุ้มัติให้ศึกษา 
โดยมีการวัดผลัการศึกษาเป็็นี้รายวิช้า ให้นี้ำารูป็แบบ วิธีีการ แลัะลัักษณะการ
ศึกษา การวัดผลัการศึกษา แลัะการแสูดงผลัการศึกษาตามที่ี�กำาหนี้ด
ในี้ข้อบังคับนี้้�มาใช้้บังคับกับการศึกษาในี้วิช้าดังกลั่าวด้วยโดยอนีุ้โลัม
   (7) ผู้ที่ี� ได้รับอนีุ้ มั ติ ให้ เข้าเป็็นี้นี้ักศึกษาพิ เศษ  
ไม่ถึ่อว่ามีสูถึานี้ภาพเป็็นี้นี้ักศึกษาของมหาวิที่ยาลััย ที่ั�งนี้้� เว้นี้แต่ 
คณะกรรมการพิจัารณารับสูมัครนี้ักศึกษาพิเศษอนุี้มัติให้โอนี้
สูถึานี้ภาพจัากนี้ักศึกษาพิเศษเป็็นี้นี้ักศึกษาของมหาวิที่ยาลััยได้

หมวดท่ี 8
ค่ัาลืงทะเบีัยนเรียนแลืะการคืันค่ัาลืงทะเบีัยนเรียน
 ข้อ 37. อัตราค่าลังที่ะเบียนี้เรียนี้ให้เป็็นี้ไป็ตามทีี่�มหาวิที่ยาลััย
 กำาหนี้ด
 ข้อ 38. การขอค่นี้ค่าลังที่ะเบียนี้เรียนี้
   (1) นี้กัศกึษามสีูทิี่ธีขิอคา่หนี้ว่ยกติคน่ี้ไดเ้ตม็จัำานี้วนี้ 
ในี้วิช้าที่ี�นี้ักศึกษาได้ลังที่ะเบียนี้เรียนี้ไว้แต่มหาวิที่ยาลััยป็ิดวิช้านี้ั�นี้
   (2) นี้ักศึกษามีสูิที่ธีิขอค่นี้ค่าลังที่ะเบียนี้เรียนี้ได้
เต็มจัำานี้วนี้ สูำาหรับผู้ที่ี�มหาวิที่ยาลััยป็ระกาศให้ที่ราบภายหลัังการลัง
ที่ะเบียนี้เรียนี้ว่าพ้นี้สูถึานี้ภาพการเป็็นี้นี้ักศึกษาหร่อสูำาเร็จัการศึกษา
   (3) นัี้กศึกษาทีี่�ขอลัดวิช้า (Dropping) ภายในี้ระยะเวลัา 
ทีี่�ระบุไว้ในี้ข้อ 27 มีสิูที่ธิีขอค่นี้ค่าหน่ี้วยกิตได้ในี้อัตราร้อยลัะสีู�สิูบ
   (4) นี้ักศึกษามีสิูที่ธิีขอค่าหนี้่วยกิตค่นี้ได้ในี้อัตรา 
ร้อยลัะสูี�สูิบในี้วิช้าที่ี�นี้ักศึกษาได้ลังที่ะเบียนี้เรียนี้ในี้ภาคการศึกษาใด
ไว้แลัะนัี้กศึกษาได้รับอนุี้มัติให้ลัาพักการศึกษาภายในี้หนี้ึ�งสูัป็ดาห์ 
นี้ับแต่วันี้เป็ิดภาคการศึกษานี้ั�นี้
   (5) นี้กัศกึษาทีี่�มีเหตจุัำาเป็็นี้อยา่งยิ�ง ใหร้องอธิีการบดี
ผูร้บัผดิช้อบมีอำานี้าจัในี้การกำาหนี้ดเง่�อนี้ไข หลัักเกณฑ์ิ แลัะมีดลุัยพนิี้จิั 
ในี้การพิจัารณาอนีุ้มัติ
   ที่ั�งนี้้� หลัักเกณฑิ์แลัะวิธีีการค่นี้ค่าหนี้่วยกิตตาม                  
(1) - (5) ให้เป็็นี้ไป็ตามที่ี�มหาวิที่ยาลััยกำาหนี้ด

หมวดท่ี 9
ระยะเวลืาการศึึกษา
 ข้อ 39. กำาหนี้ดระยะเวลัาการศึกษาของนัี้กศึกษาระดับ
บัณฑิิตศึกษาต้องใช้้เวลัาศึกษาไม่เกินี้กำาหนี้ดเวลัาดังต่อไป็นี้้�
   (1) ป็ระกาศนี้้ยบัตรบัณฑิิตให้ใช้้เวลัาศึกษาไม่เกินี้
สูามป็ีการศึกษา
   (2) ป็รญิญาโที่ใหใ้ช้เ้วลัาศกึษาไมเ่กนิี้หา้ป็กีารศกึษา
   (3) ป็ริญญาเอก ผู้ที่ี�สูำาเร็จัป็ริญญาตรีแล้ัวเข้า
ศึกษาต่อในี้ระดับป็ริญญาเอกให้ใช้้เวลัาศึกษาไม่เกินี้แป็ดป็ีการศึกษา  
สู่วนี้ผู้ที่ี�สูำาเร็จัป็ริญญาโที่แล้ัวเข้าศึกษาต่อในี้ระดับป็ริญญาเอก  
ให้ใช้้เวลัาศึกษาไม่เกินี้หกป็ีการศึกษา

หมวดท่ี 10
การวัดผู้ลืแลืะการประเมินผู้ลืการศึึกษา
 ข้อ 40. มหาวทิี่ยาลัยัอาจักำาหนี้ดใหม้กีารวดัผลัการศกึษาแลัะ
การให้คะแนี้นี้ในี้แต่ลัะวิช้าโดยวิธีีใดวิธีีหนี้ึ�งหร่อหลัายวิธีีรวมกันี้ได ้
ตามที่ี�มหาวิที่ยาลััยเห็นี้สูมควร เช้่นี้ การที่ดสูอบ การที่ำากิจักรรมการ
ป็ฏิบัติจัริง การที่ำาโครงการ การฝึกทัี่กษะหร่อการที่ดลัอง แต่ที่ั�งนี้้� 
วิธีีการวัดผลัการศึกษาแลัะการให้คะแนี้นี้ดังกล่ัาวต้องเป็็นี้ไป็ตามมาตรฐานี้ 
คุณภาพของการจััดการศึกษาระดับอุดมศึกษาทีี่�คณะกรรมการ 
การอุดมศึกษากำาหนี้ด
 ข้อ 41. การวัดผลัการศึกษาแบ่งออกเป็็นี้ 10 ระดับ
 A Excellent ดีเลัิศ  4.00
 A- Very ood ดีมาก  3.67
 B  ood ดี  3.33
 B Fairly ood ดีพอใช้้  3.00
 B- Almost ood เก่อบดี  2.67
 C  Fair  พอใช้้  2.33
 C Almost Fair เก่อบพอใช้้  2.00
 C- Poor ไม่พอใช้้  1.67
 D Very Poor ใช้้ไม่ได้  1.00
 F Failed ตก  0
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   นี้อกจัากนี้้�ยังมีสูัญลัักษณ์อ่�นี้ ๆ ดังนี้้�
    ithdrawal เพิกถึอนี้
   S Satisfactory เป็็นี้ที่ี�นี้่าพอใจั
   U Unsatisfactory ไม่เป็็นี้ที่ี�นี้่าพอใจั
        นี้ักศึกษาต้องเรียนี้ซึ่ำ�า
        เพ่�อเป็ลัี�ยนี้ U ให้เป็็นี้ S
   NC Non Credit เรียนี้โดยไม่นี้ับหนี้่วยกิต
   I Incomplete ผลัการศึกษาไม่สูมบูรณ์
   P Passed ผ่านี้

  แลัะเพิ�มสูัญลัักษณ์สูำาหรับการศึกษาในี้ระบบ นี้อกระบบ 
แลัะการศึกษาตามอัธียาศัย ดังนี้้� 
   CF (Credits from Formal Education)  
     หมายความว่า หนี้่วยกิตจัากการเที่ียบวิช้า
     แลัะโอนี้หนี้่วยกิตจัากการศึกษาในี้ระบบ
   CS (Credits from Standardized Test)  
     หมายความว่า หนี้่วยกิตจัากการที่ดสูอบ
     มาตรฐานี้
   CE (Credits from Exam) 
     หมายความว่า หน่ี้วยกิตจัากการที่ดสูอบ 
     ที่ี�ไม่ใช้่การที่ดสูอบมาตรฐานี้
   CT (Credits from Training)
     หมายความว่า หนี้่วยกิตจัากการป็ระเมินี้ 
     การศึกษา/อบรมที่ี�จััดขึ�นี้โดยหนี้่วยงานี้อ่�นี้
     ที่ี�ไม่ใช้่สูถึาบันี้อุดมศึกษา
   CP (Credits from Portfolio)
     หมายความว่า หน่ี้วยกติจัากการเสูนี้อแฟม้
     สูะสูมผลังานี้
 
  การแสูดงผลัการศึกษาด้วยสูัญลัักษณ์ “I” ให้เป็็นี้ไป็ตาม
หลัักเกณฑิ์แลัะขั�นี้ตอนี้ดังต่อไป็นี้้�

   (1) ในี้กรณ้ที่ี�นี้ักศึกษาที่ำางานี้ซึ่ึ�งเป็็นี้สู่วนี้ป็ระกอบ
ของวิช้ายังไม่สูมบูรณ์ อาจัารย์ผู้รับผิดช้อบวิช้านี้ั�นี้อาจัให้สูัญลัักษณ์ 
“I” กับนี้ักศึกษาเพ่�อรอการแสูดงผลัการวัดผลัการศึกษาไว้
   (2) เม่�อนัี้กศึกษาได้รับสัูญลัักษณ์ “I” ในี้วิช้าใด
นี้กัศกึษาต้องติดตอ่อาจัารย์ผูร้บัผิดช้อบวิช้าหรอ่ผูอ้ำานี้วยการหลัักสูตูร
ซึ่ึ�งวิช้านี้ั�นี้สูังกัดโดยเร็ว แลัะดำาเนิี้นี้การให้วิช้านี้ั�นี้มีการวัดผลั 
การศึกษาทีี่�สูมบูรณ์ภายในี้ระยะเวลัาทีี่�มหาวิที่ยาลััยกำาหนี้ด  
หากนัี้กศึกษาไม่ดำาเนิี้นี้การให้แลั้วเสูร็จัภายในี้กำาหนี้ดระยะเวลัา 
ดังกลั่าว มหาวิที่ยาลััยจัะเป็ลีั�ยนี้สัูญลัักษณ์ “I” เป็็นี้ “F” ในี้ที่ันี้ที่ี  
ที่ั�งนี้้�เวน้ี้แตไ่ดร้บัอนี้มุตัจิัากคณบดบีณัฑิติวทิี่ยาลัยัใหข้ยายระยะเวลัา
ในี้การดำาเนี้ินี้การให้วิช้านี้ั�นี้มีการวัดผลัการศึกษาที่ี�สูมบูรณ์
 ข้อ 42. การนี้ับหนี้่วยกิตที่ี�ได้ (Credit Earned) ให้นี้ับเฉพาะ 
หนี้ว่ยกติของวชิ้าทีี่�ไดผ้ลัการศกึษาตั�งแต ่“C-” ขึ�นี้ไป็เท่ี่านี้ั�นี้ วชิ้าที่ี�ได ้
ผลัการศกึษา “D” หรอ่ “F” ถึอ่วา่ไมผ่า่นี้แลัะตอ้งนี้ำามาคำานี้วณคะแนี้นี้
เฉลัี�ยป็ระจัำาภาคการศึกษาแลัะคะแนี้นี้เฉลัี�ยสูะสูมทีุ่กครั�ง
 ข้อ 43. นี้กัศึกษาทีี่�ไดผ้ลัการศึกษา “D” หรอ่ “F” ในี้วชิ้าบังคับ 
จัะต้องลังที่ะเบียนี้เรียนี้วิช้านี้ั�นี้ซึ่ำ�าอีก นัี้กศึกษาที่ี�ได้ผลัการศึกษา “D” 
หร่อ “F” ในี้วิช้าเลั่อกสูามารถึลังที่ะเบียนี้เรียนี้วิช้าเดิมหร่อวิช้าอ่�นี้ได้
 ข้อ 44. การวดัผลัการศึกษาของนัี้กศกึษาทุี่กวชิ้าจัะบันี้ที่กึไว้
ในี้ใบรายงานี้ผลัการศึกษาทีุ่กครั�ง
 ข้อ 45. การวัดผลัของการจััดสูอนี้วิช้าเสูริมพ่�นี้ฐานี้ให้ใช้้
สูัญลัักษณ์ S (Satisfactory) หร่อ U (Unsatisfactory) แลัะไม่นี้ำาผลั
การวัดผลัไป็คำานี้วณคะแนี้นี้เฉลัี�ยสูะสูม
 ข้อ 46. การวัดผลัการสูอบป็ระมวลัความรอบรู้ (Comprehensive 
Examination) ของนี้ักศึกษาป็ริญญามหาบัณฑิิต แลัะการสูอบวัด
คุณสูมบัติ (Qualifying Examination) ของป็ริญญาดุษฎีบัณฑิิต  
ให้ใช้้สัูญลัักษณ์ P (Passed) ค่อ ผ่านี้ หร่อ F (Failed) ค่อ ตก 
หร่อไม่ผ่านี้ แลัะไม่นี้ำาผลัการสูอบไป็คำานี้วณคะแนี้นี้เฉลัี�ยสูะสูม
 ข้อ 47. สูัญลัักษณ์  ( ithdrawal) จัะให้ได้เฉพาะวิช้าที่ี� 
นัี้กศึกษาได้ลังที่ะเบียนี้เรียนี้ไว้แล้ัว แลัะในี้กรณ้ใดกรณ้หนึี้�งดังต่อไป็น้ี้�
   (1) นี้ักศึกษาป็ริญญามหาบัณฑิิตทีี่�ไม่ผ่านี้การสูอบ
ป็้องกันี้เค้าโครงวิที่ยานิี้พนี้ธ์ีตามแผนี้ ก แลัะแจ้ังความป็ระสูงค์ 
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ขอเป็ลัี�ยนี้ไป็ศึกษาตามแผนี้ ข แที่นี้ ให้เป็ลัี�ยนี้ค่าคะแนี้นี้หนี้่วยกิต 
ของวิที่ยานี้ิพนี้ธี์ที่ี�ลังที่ะเบียนี้ไว้แลั้วนี้ั�นี้เป็็นี้  ( ithdrawal)
   (2) นี้ักศึกษาขอเพิกถึอนี้วิช้านัี้�นี้ตามทีี่�กำาหนี้ด 
ในี้ข้อ 29 หร่อข้อ 30
   (3) นี้ักศึกษาทีุ่จัริตการวัดผลัการศึกษาหร่อทีุ่จัริต
ที่างวิช้าการ หร่อกระที่ำาผิดข้อบังคับ ระเบียบ ป็ระกาศ หร่อคำาสูั�ง 
ของมหาวิที่ยาลััย ว่าด้วยการวัดผลัการศึกษาแลัะมหาวิที่ยาลััย 
มีคำาสูั�งให้เพิกถึอนี้วิช้า
   (4) นี้ักศึกษาไม่ป็ฏิบัติตามหร่อป็ฏิบัติผิดข้อตกลัง
หร่อสูัญญาผ่อนี้ช้ำาระค่าลังที่ะเบียนี้เรียนี้ตามข้อ 23
   (5) การให้ “ ” ตามที่ี�กำาหนี้ดในี้ข้อบังคับนี้้� 
หร่อข้อบังคับอ่�นี้ของมหาวิที่ยาลััย
 ข้อ 48. การป็ระเมนิี้ผลัการสูอบป็อ้งกนัี้เคา้โครงวทิี่ยานี้พินี้ธี์
จัะใช้ค้า่คะแนี้นี้ P (Passed) หรอ่ F (Failed) แลัะไมน่ี้ำาผลัการสูอบไป็ 
คำานี้วณคะแนี้นี้เฉลัี�ยสูะสูม
 ข้อ 49. การวัดผลัวทิี่ยานิี้พนี้ธ์ีให้ใช้ค้า่ระดับ S (Satisfactory) 
หร่อ U (Unsatisfactory) แลัะไม่นี้ำาผลัการสูอบไป็คำานี้วณคะแนี้นี้ 
เฉลัี�ยสูะสูม ในี้กรณ้ที่ี�วิที่ยานี้ิพนี้ธี์ยังไม่เสูร็จัสูมบูรณ์ให้กำาหนี้ดค่า
คะแนี้นี้หนี้ว่ยกติวทิี่ยานี้พินี้ธีที์ี่�ลังไวเ้ป็น็ี้ I (Incomplete) แลัะจัะเป็ลัี�ยนี้
เป็็นี้ S (Satisfactory) หร่อ U (Unsatisfactory) ในี้ภายหลัังเม่�อสูอบ
ป็้องกันี้วิที่ยานี้ิพนี้ธี์เสูร็จัสูิ�นี้แลั้ว
 ข้อ 50. หลััก เกณฑ์ิ ข้อกำาหนี้ด ข้อ ห้าม ข้อป็ฏิ บัติ 
ในี้การวัดผลัการศึกษา หร่อการกระที่ำาที่ี�กำาหนี้ดให้เป็็นี้การทีุ่จัริต 
การวัดผลัการศึกษา การทุี่จัรติที่างวิช้าการ การแต่งตั�งคณะกรรมการ
วินี้ิจัฉัยความผิด รวมถึึงระวางโที่ษการทีุ่จัริตการวัดผลัการศึกษา 
แลัะการทุี่จัริตที่างวิช้าการให้เป็็นี้ไป็ตามที่ี�มหาวิที่ยาลััยกำาหนี้ด  
โดยออกเป็็นี้ป็ระกาศมหาวิที่ยาลััย

หมวดท่ี 11
วิทยานิพนธ์ิแลืะการค้ันคัว้าอิสระ ระดับัปริญญา
มหาบััณ ิติ ดุษฎีนิพนธ์ิ ระดับัปริญญาดุษฎีบััณ ิติ

ระดับัมหาบััณ ิติ
ก. วิทยานิพนธ์ิ
 ข้อ 51. นี้ักศึกษาทีี่�เลั่อกศึกษาในี้แผนี้ ก ตามที่ี�ระบุไว้ 
ในี้ข้อ 9 (1) สูามารถึลังที่ะเบียนี้วิช้าวิที่ยานี้ิพนี้ธี์ครบตามจัำานี้วนี้
หนี้่วยกิตทีี่�หลัักสููตรกำาหนี้ดในี้ภาคเรียนี้แรกทีี่�ลังที่ะเบียนี้เรียนี้
วิช้าวิที่ยานี้ิพนี้ธ์ี หร่อลังที่ะเบียนี้เรียนี้วิช้าวิที่ยานี้ิพนี้ธ์ีอย่างน้ี้อย 
สูามหน่ี้วยกิตในี้ภาคเรียนี้แรกแลัะลังที่ะเบียนี้ตามจัำานี้วนี้ที่ี�ต้องการ
ได้ในี้ภาคเรียนี้ต่อ ๆ ไป็ เพ่�อให้ครบตามจัำานี้วนี้ที่ี�หลัักสููตรกำาหนี้ด
 ข้อ 52. ในี้กรณ้ที่ี�นี้ักศึกษาไม่ได้ลังที่ะเบียนี้เรียนี้วิช้า 
วิที่ยานี้ิพนี้ธี์แลัะไม่ได้ลังที่ะเบียนี้เรียนี้รายวิช้าอ่�นี้ในี้ภาคการศึกษา
ป็กตภิาคการศกึษาใด นี้กัศกึษาจัะตอ้งไดร้บัอนี้มุตัิใหล้ัาพกัการศกึษา 
ในี้ภาคการศึกษานี้ั�นี้ ตามที่ี�กำาหนี้ดในี้ข้อ 70 มิฉะนี้ั�นี้จัะถึูกจัำาหนี้่าย
ช้่�อออกจัากที่ะเบียนี้นี้ักศึกษาตามข้อ 67 (5) (ค)
 ข้อ 53. เม่�อนี้ักศึกษาลังที่ะเบียนี้เรียนี้วิช้าวิที่ยานี้ิพนี้ธี์แล้ัว  
ให้ นัี้กศึกษาเสูนี้อรายช่้�ออาจัารย์ที่ี�ป็ รึกษาวิที่ยานิี้พนี้ธี์หลััก 
แลัะอาจัารย์ที่ี�ป็รึกษาวิที่ยานิี้พนี้ธี์ร่วม (ถึ้ามี) เพ่�อขออนุี้มัติจัาก 
ผู้อำานี้วยการหลัักสููตร โดยให้มีคุณสูมบัติสูอดคลั้องกับข้อกำาหนี้ด 
ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ั�งนี้้� อาจัารย์ที่ี�ป็รึกษาแต่ลัะคนี้
จัะรับเป็็นี้ที่ี�ป็รึกษาการจััดที่ำาวิที่ยานี้ิพนี้ธี์ให้นัี้กศึกษาได้ตามสูัดสู่วนี้ 
ที่ี�คณะกรรมการการอุดมศึกษากำาหนี้ด
 ข้อ 54. หลักัเกณฑ์ิ ขั�นี้ตอนี้ แลัะกำาหนี้ดการเกี�ยวกบัการสูอบ
ป็้องกันี้เค้าโครงวิที่ยานิี้พนี้ธ์ีแลัะการสูอบวิที่ยานิี้พนี้ธ์ีให้เป็็นี้ไป็ตาม 
ที่ี�มหาวิที่ยาลััยกำาหนี้ด โดยออกเป็็นี้ป็ระกาศมหาวิที่ยาลััย

ข้. การค้ันคัว้าอิสระแลืะการสอบัประมวลืคัวามรอบัร้้   
(Comprehensive Examination)
 ข้อ 55. นี้กัศกึษาทีี่�เลัอ่กศึกษาในี้แผนี้ ข ตามทีี่�ระบุไวใ้นี้ขอ้ 9 
(2) จัะต้องผ่านี้การสูอบป็ระมวลัความรอบรู้ (Comprehensive  
Examination)
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 ข้อ 56. นี้ักศึกษาทีี่�เลั่อกศึกษาในี้แผนี้ ข ตามทีี่�ระบุไว้ 
ในี้ข้อ 9 (2) ต้องลังที่ะเบียนี้วิช้าการค้นี้คว้าอิสูระแลัะสูอบผ่านี้ 
การสูอบป็ากเป็ลั่าขั�นี้สูุดที่้าย
 ข้อ 57. ผู้อำานี้วยการหลัักสููตรเป็็นี้ผู้พิจัารณาอนีุ้มัติอาจัารย์ 
ที่ี�ป็รึกษ โดยให้มคีณุสูมบัตสิูอดคล้ัองกบัข้อกำาหนี้ดของคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา ที่ั�งนี้้�อาจัารย์ที่ี�ป็รึกษาแต่ลัะคนี้จัะรับเป็็นี้ที่ี�ป็รึกษา 
การจััดที่ำารายงานี้วิช้าการค้นี้คว้าอิสูระให้นัี้กศึกษาได้ตามสูัดสู่วนี้ทีี่� 
คณะกรรมการการอุดมศึกษากำาหนี้ด เม่�อนัี้กศึกษาลังที่ะเบียนี้วิช้า 
การคน้ี้ควา้อสิูระแลัว้ใหน้ี้กัศกึษาสูง่หวัขอ้การคน้ี้ควา้อสิูระตอ่อาจัารย์
ที่ี�ป็รึกษาเพ่�อขออนีุ้มัติหัวข้อแลัะดำาเนี้ินี้การต่อไป็
 ข้อ 58. หลัักเกณฑ์ิ ขั�นี้ตอนี้ แลัะกำาหนี้ดการเกี�ยวกับ 
การที่ำารายงานี้วิช้าการค้นี้คว้าอิสูระแลัะการสูอบป็ระมวลัความรอบรู้
(Comprehensive Examination) ให้เป็น็ี้ไป็ตามที่ี�มหาวทิี่ยาลัยักำาหนี้ด 
โดยออกเป็็นี้ป็ระกาศมหาวิที่ยาลััย

ระดับัดุษฎีบััณ ิติ
 ข้อ 59. นี้ักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิิตมี 2 แบบ ได้แก่
   (ก) แบบไม่มีการศึกษารายวิช้า แต่ต้องสูอบผ่านี้
การสูอบวัดคุณสูมบัติ (Qualifying Examination) เพ่�อเป็็นี้ผู้มีสูิที่ธิี
ขอที่ำาดุษฎีนี้ิพนี้ธี์ เสูนี้อดุษฎีนี้ิพนี้ธี์ แลัะสูอบผ่านี้การสูอบป็ากเป็ลั่า
ขั�นี้สูุดที่้าย
   (ข) แบบมีการศึกษารายวิช้า ตามทีี่�กำาหนี้ดในี้หลัักสููตร                                                                                           
โดยต้องได้ระดับคะแนี้นี้เฉลีั�ยไม่ตำ�ากว่า 3.00 สูอบผ่านี้การสูอบวัด
คุณสูมบัติ (Qualifying Examination) เพ่�อเป็็นี้ผู้มีสูิที่ธีิขอที่ำา
ดุษฎีนี้ิพนี้ธี์ เสูนี้อดุษฎีนิี้พนี้ธี์ แลัะสูอบผ่านี้การสูอบป็ากเป็ลั่า 
ขั�นี้สูุดที่้าย
 ข้อ 60. นี้กัศกึษาหลักัสูตูรป็รญิญาดษุฎบีณัฑิติตอ้งสูอบผา่นี้
การสูอบวัดคุณสูมบัติ (Qualifying Examination) เพ่�อเป็็นี้นี้ักศึกษา
ดุษฎีบัณฑิิต (Doctoral Candidate) แลัะมีสูิที่ธีิขอที่ำาดุษฎีนี้ิพนี้ธี์
 ข้อ 61. นี้ักศึกษาจัะลังที่ะเบียนี้ดุษฎีนี้ิพนี้ธี์ ได้ต้องผ่านี้ 
การสูอบวัดคุณสูมบัติเป็็นี้นี้ักศึกษาดุษฎีบัณฑิิตแลั้ว แลัะจัะต้องลัง
ที่ะเบียนี้ดุษฎีนี้ิพนี้ธี์ครั�งแรกไม่นี้้อยกว่าหกหนี้่วยกิต

 ข้อ 62. ในี้กรณ้ทีี่�นัี้กศึกษาไม่ได้ลังที่ะเบียนี้ดุษฎีนิี้พนี้ธ์ีแลัะไม่ได้
ลังที่ะเบียนี้เรียนี้รายวิช้าอ่�นี้ในี้ภาคการศึกษาป็กติภาคการศึกษาใด
นี้ักศึกษาจัะต้องได้รับอนีุ้มัติให้ลัาพักการศึกษาในี้ภาคการศึกษานี้ั�นี้
ตามที่ี�กำาหนี้ดในี้ข้อ 70 มิฉะนี้ั�นี้จัะถูึกจัำาหน่ี้ายช้่�อออกจัากที่ะเบียนี้
นี้ักศึกษาตามข้อ 67 (5) (ค)
 ข้อ 63. เม่�อนี้กัศกึษาลังที่ะเบยีนี้ดษุฎนีี้พินี้ธีแ์ลัว้ใหน้ี้กัศกึษา
เสูนี้อรายช้่�ออาจัารย์ที่ี�ป็รึกษาดุษฎีนี้ิพนี้ธี์หลัักแลัะอาจัารย์ที่ี�ป็รึกษา
ดุษฎีนี้ิพนี้ธ์ีร่วม (ถึ้ามี) เพ่�อขออนุี้มัติจัากผู้อำานี้วยการหลัักสููตร
หร่อเที่ียบเที่่า โดยให้มีคุณสูมบัติสูอดคล้ัองกับข้อกำาหนี้ดของ 
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ั�งนี้้� อาจัารย์ที่ี�ป็รึกษาแต่ลัะคนี้ 
จัะรับเป็็นี้ที่ี�ป็รึกษาการจััดที่ำาดุษฎีนี้ิพนี้ธ์ีให้นี้ักศึกษาได้ตามสูัดสู่วนี้ 
ที่ี�คณะกรรมการการอุดมศึกษากำาหนี้ด
 ข้อ 64. หลัักเกณฑ์ิ ขั�นี้ตอนี้ แลัะกำาหนี้ดการเกี�ยวกับ 
การสูอบวัดคุณสูมบัติ (Qualifying Examination) แลัะการที่ำา
ดษุฎนีี้พินี้ธี ์การสูอบป็อ้งกนัี้เคา้โครงดษุฎนีี้พินี้ธี ์การสูอบดษุฎนีี้พินี้ธี์
ให้เป็็นี้ไป็ตามทีี่�มหาวิที่ยาลััยกำาหนี้ด โดยออกเป็็นี้ป็ระกาศมหาวิที่ยาลััย

หมวดท่ี 12
สถานภาพ การจำาแนก การพ้นสถานภาพนักศึึกษา  
แลืะการคืันสถานภาพนักศึึกษา
 ข้อ 65. สูถึานี้ภาพนี้ักศึกษา
   (1) นี้ักศึกษาป็กติแบ่งเป็็นี้ 2 ป็ระเภที่ ได้แก่
    (ก) นี้กัศกึษาทีี่�ศกึษาในี้หลักัสูตูรแบบมกีารศกึษา
รายวิช้า นี้ักศึกษาต้องมีคะแนี้นี้เฉลัี�ยสูะสูมไม่ตำ�ากว่า 3.00
    (ข) นัี้กศึกษาทีี่�ศึกษาในี้หลัักสููตรแบบไม่มีการศึกษา
รายวิช้าให้พิจัารณาสูถึานี้ะจัากการลังที่ะเบียนี้เรียนี้วิช้าวิที่ยานิี้พนี้ธ์ี หร่อ
ดุษฎีนี้ิพนี้ธี์ หร่อมีการรักษาสูถึานี้ภาพนี้ักศึกษา
   (2) นี้กัศกึษารอพนิี้จิั (On Probation) ได้แก ่นี้กัศกึษา                                                                                        
ที่ี�ศึกษาในี้หลัักสููตรแบบมีการศึกษารายวิช้าแลัะมีคะแนี้นี้เฉลัี�ย                   
สูะสูมตำ�ากว่า 3.00 แต่ไม่ตำ�ากว่า 2.50
   (3) นี้กัศกึษาป็รญิญาเอก (Doctoral Student) ไดแ้ก่
นี้ักศึกษาระดับป็ริญญาเอกทีี่�ยังไม่สูอบหร่อสูอบไม่ผ่านี้การสูอบวัด
คุณสูมบัติ (Qualifying Examination)



THE GRADUATE SCHOOL 145

   (4) นี้ักศึกษาดุษฎีบัณฑิิต (Doctoral Candidate) 
ได้แก่ นัี้กศึกษาป็ริญญาเอก (Doctoral Student) ที่ี�สูอบผ่านี้การสูอบ
วัดคุณสูมบัติแลัะมีสูิที่ธีิลังที่ะเบียนี้เพ่�อที่ำาดุษฎีนี้ิพนี้ธี์
 ข้อ 66. การจัำาแนี้กสูถึานี้ภาพนี้กัศกึษาเพ่�อการพน้ี้สูถึานี้ภาพ
นี้ักศึกษาจัะกระที่ำาเม่�อสูิ�นี้ภาคการศึกษาป็กติแต่ลัะภาค ยกเว้นี้
นี้ักศึกษาทีี่�เข้าศึกษาเป็็นี้ป็ีแรก การจัำาแนี้กสูถึานี้ภาพจัะกระที่ำา 
เม่�อนี้ักศึกษาได้ศึกษาครบรอบหนี้ึ�งป็ีนัี้บตั�งแต่แรกเข้าแลัะทีุ่กรอบป็ี
ตั�งแต่ป็ีแรกเป็็นี้ต้นี้ไป็
 ข้อ 67. การพ้นี้สูถึานี้ภาพนี้ักศึกษา
   (1) นี้ักศึกษาทีี่�มีคะแนี้นี้เฉลัี�ยสูะสูมตำ�ากว่า 2.50  
เม่�อสูิ�นี้ภาคการศึกษาป็กติ ยกเว้นี้นี้ักศึกษาทีี่�เข้าศึกษาเป็็นี้ป็ีแรก 
ซึ่ึ�งการพ้นี้สูถึานี้ภาพจัะกระที่ำาเม่�อนี้ักศึกษาได้ศึกษาครบรอบหนี้ึ�งปี็
นี้ับตั�งแต่แรกเข้าแลัะทีุ่กรอบป็ีตั�งแต่ป็ีแรกเป็็นี้ต้นี้ไป็
   (2) นี้ักศึกษาทีี่� มีสูถึานี้ภาพนี้ักศึกษารอพินี้ิจั  
(On Probation) สูองรอบป็ีติดต่อกันี้
   (3) นัี้กศึกษาทีี่�สูอบป็ระมวลัความรอบรู้ Comprehensive 
Examination) ไม่ผ่านี้ตามทีี่�กำาหนี้ดไว้ในี้ข้อ 55 หร่อสูอบวัดคุณสูมบัติ 
(Qualifying Examination) ไม่ผ่านี้ตามทีี่�กำาหนี้ดไว้ในี้ข้อ 60
   (4) นี้ักศึกษาทีี่�ได้ใช้้ระยะเวลัาในี้การศึกษาครบ 
ตามที่ี�กำาหนี้ดไว้ในี้ข้อ 39 แต่ยังไม่สูำาเร็จัการศึกษา
   (5) นี้ักศึกษาถึูกถึอนี้สูถึานี้ภาพนี้ักศึกษาหร่อ
ถึูกจัำาหนี้่ายช้่�อออกจัากที่ะเบียนี้นี้ักศึกษาเนี้ื�องจัากข้อใดข้อหนี้ึ�ง 
ดังต่อไป็นี้้�
    (ก) ใช้้หลัักฐานี้การศึกษาป็ลัอมสูมัครเข้าเป็็นี้
นัี้กศึกษา
    (ข) กระที่ำาผิด ฝาฝืนี้ หร่อไม่ป็ฏิบัติตาม 
ข้อบังคับ ข้อกำาหนี้ด ระเบียบ ป็ระกาศ หร่อคำาสูั�งของมหาวิที่ยาลััย
แลัะมหาวิที่ยาลััยมีคำาสูั�งให้จัำาหนี้่ายช่้�อออกจัากที่ะเบียนี้นัี้กศึกษา
หร่อการจัำาหน่ี้ายช่้�อออกจัากที่ะเบียนี้นัี้กศึกษาตามข้อบังคับอ่�นี้ 
ของมหาวิที่ยาลััย
    (ค) ไม่ได้ลังที่ะเบียนี้เรียนี้รายวิช้า หร่อวิช้า
วิที่ยานี้ิพนี้ธี์ หร่อวิช้าสูารนี้ิพนี้ธี์ หร่อวิช้าดุษฎีนิี้พนี้ธี์ ในี้ภาค 
การศกึษาป็กตภิาคการศึกษาใด แลัะไม่ไดร้บัอนี้มุตัิให้ลัาพกัการศึกษา

ในี้ภาคการศึกษานี้ั�นี้ตามข้อ 26 หร่อข้อ 52 หร่อข้อ 62 แลั้วแตก่รณ้
   (6) นี้ักศึกษาเสูียช้ีวิต
   (7) นี้ักศึกษาลัาออก
   (8) นี้ักศึกษาสูำาเร็จัการศึกษาตามหลัักสููตร
 ข้อ 68. นี้ักศึกษาทีี่�พ้นี้สูภาพการเป็็นี้นี้ักศึกษาตามข้อ 67 
(5) (ค) แลัะข้อ 67 (7) ไป็แลั้ว อาจัขอค่นี้สูถึานี้ภาพนัี้กศึกษาได้  
โดยผู้อำานี้วยการหลัักสููตรจัะเป็็นี้ผู้พิจัารณา แลัะนี้ำาเสูนี้อต่อคณบดี
บัณฑิิตวิที่ยาลััยเพ่�อพิจัารณาอนีุ้มัติตามหลัักเกณฑิ์แลัะขั�นี้ตอนี้ดัง
ต่อไป็นี้้�
   (1) ผู้ซึ่ึ�งจัะขอกลัับเข้าศึกษาตามความในี้ข้อนี้้�  
ต้องมีลัักษณะแลัะคุณสูมบัติดังนี้้�
    (ก) เป็็นี้ผู้ มี ลัั กษณะแลัะคุณสูมบัติที่ั� ว ไป็ 
ตามข้อบังคับมหาวิที่ยาลััยกรุงเที่พว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิิต
ศึกษา พ.ศ. 2562 ข้อ 14
    (ข) เป็็นี้ผู้สูิ�นี้สูุดสูถึานี้ภาพนัี้กศึกษา ตามข้อ  
67 (5) (ค) แลัะข้อ 67 (7)
   (2) ให้ผู้ซึ่ึ�งจัะขอกลัับเข้าศึกษาตาม (1) ย่�นี้คำาร้อง
ขอกลัับเข้าศึกษาโดยระบุเหตุผลัป็ระกอบอย่างชั้ดเจันี้ต่อหนี้่วยงานี้
ที่ี�รับผิดช้อบ
   เม่�อหนี้่วยงานี้ทีี่�รับผิดช้อบได้รับคำาร้องขอกลัับเข้า
ศึกษาตามวรรคหนี้ึ�งแลั้วให้หนี้่วยงานี้ทีี่�รับผิดช้อบมีอำานี้าจัพิจัารณา
อนีุ้มัติให้กลัับเข้าศึกษาได้ตามทีี่�จัำาเป็็นี้แลัะเห็นี้สูมควร ที่ั�งนี้้�ให้ผลั 
การพิจัารณาตามวรรคนี้้�เป็็นี้ที่ี�สูุด
   (3) ผู้ซึ่ึ�งได้รับอนีุ้มัติให้กลัับเข้าศึกษาตาม (2)  
จัะได้รับรหัสูนี้ักศึกษาใหม่แลัะต้องช้ำาระค่าลังที่ะเบียนี้เรียนี้ในี้อัตรา
เดียวกบัคา่ลังที่ะเบยีนี้เรยีนี้ทีี่�มหาวทิี่ยาลัยัเรยีกเกบ็จัากนี้กัศกึษาแรก
เข้าในี้ภาคการศึกษานี้ั�นี้
   (4) ผู้ซึึ่�งได้รับอนุี้มัติให้กลัับเข้าศึกษาตาม (2) จัะต้อง 
ศึกษาให้ครบจัำานี้วนี้หน่ี้วยกิตของหลัักสููตรเดิมหร่อหลัักสููตรปั็จัจุับันี้ 
ทีี่�กลัับเข้าศึกษา โดยผู้อำานี้วยการหลัักสููตรจัะเป็็นี้ผู้พิจัารณาแลัะ 
นี้ำาเสูนี้อต่อคณบดีบัณฑิิตวิที่ยาลััยเพ่�อพิจัารณาอนุี้มัติ ทัี่�งน้ี้� หากวิช้าใด
ในี้การศึกษาครั�งก่อนี้ทีี่�จัะได้รับอนุี้มัติให้กลัับเข้าศึกษาแลัะผ่านี้การวัด 
ผลัการศึกษาแล้ัวแต่วิช้านัี้�นี้ไม่อาจัป็รับเข้ากับหลัักสููตรปั็จัจุับันี้ได้  
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ผู้ซึ่ึ�งได้รับอนีุ้มัติให้กลัับเข้าศึกษาต้องศึกษาวิช้าเพิ�มเติม
   (5) ให้นี้ับรวมระยะเวลัาการศึกษาของการศึกษา
ทีุ่กครั�งก่อนี้ที่ี�จัะได้รับอนีุ้มัติให้กลัับเข้าศึกษา แลัะระยะเวลัาของการ
ศึกษาหลัังจัากที่ี�ได้รับอนีุ้มัติให้กลัับเข้าศึกษาเข้าด้วยกันี้ แลัะต้อง 
ไม่เกินี้ระยะเวลัาการศึกษาซึ่ึ�งกำาหนี้ดไว้ในี้ข้อ 39

หมวดท่ี 13
การลืาพักการศึึกษา
 ข้อ 69. นัี้กศึกษาซึึ่�งได้ศึกษากับมหาวิที่ยาลััยมาแล้ัวหนึี้�งภาค
การศึกษาป็กติ อาจัขอลัาพักการศึกษาในี้ภาคการศึกษาป็กติอ่�นี้ได้ 
ด้วยเหตุใดเหตุหนี้ึ�งดังต่อไป็นี้้�
   (1) นัี้กศึกษาเจ็ับป็วยหนัี้กแลัะต้องพักรักษาเป็็นี้เวลัา 
นี้านี้โดยต้องมีใบรับรองแพที่ย์ซึ่ึ�งระบุช้ัดเจันี้ว่าเจั็บป็วยหนี้ักจันี้ต้อง 
พักรักษาเป็็นี้เวลัานี้านี้
   (2) นี้ักศึกษาได้รับทีุ่นี้แลักเป็ลีั�ยนี้ซึ่ึ�งต้องเดินี้ที่าง 
ไป็ต่างป็ระเที่ศหร่อทีุ่นี้อ่�นี้ใดซึ่ึ�งมหาวิที่ยาลััยเห็นี้สูมควรสูนี้ับสูนีุ้นี้ 
หร่อนี้ักศึกษาต้องป็ฏิบัติตามคำาสูั�งที่างราช้การ
   (3) นี้ักศึกษาไม่ ได้ลังที่ะเบียนี้เรี ยนี้รายวิช้า
หร่อวิช้าวิที่ยานี้ิพนี้ธี์ หร่อวิช้าสูารนี้ิพนี้ธี์ หร่อวิช้าดุษฎีนี้ิพนี้ธี์  
ในี้ภาคการศึกษาป็กติ
   (4) เหตุสูุดวิสูัยป็ระการอ่�นี้
 ข้อ 70. ในี้กรณ้ที่ี�นี้ักศึกษามีความป็ระสูงค์จัะขอลัาพัก 
การศึกษาในี้ภาคการศึกษาป็กติภาคการศึกษาใด ให้นี้ักศึกษา 
ย่�นี้คำาร้องขอลัาพักการศึกษาในี้ภาคการศึกษานี้ั�นี้ พร้อมที่ั�งช้ำาระ 
ค่ารักษาสูถึานี้ภาพนี้ักศึกษาต่อหนี้่วยงานี้ทีี่�รับผิดช้อบตามอัตรา 
ที่ี�มหาวิที่ยาลััยกำาหนี้ด ที่ั� งนี้้�  เฉพาะนัี้กศึกษาทีี่�ลังที่ะเบียนี้ 
วิช้าวิที่ยานี้ิพนี้ธี์ ค่ารักษาสูถึานี้ภาพนี้ักศึกษาให้มีจัำานี้วนี้เงินี้เที่่ากับ 
ค่าหนี้่วยกิตหนี้ึ�งหนี้่วยกิตวิที่ยานี้ิพนี้ธี์
   เม่�อหนี้่วยงานี้ทีี่�รับผิดช้อบได้รับคำาร้องขอลัาพัก 
การศึกษาแลัะค่ารักษาสูถึานี้ภาพนี้ักศึกษาตามวรรคหนี้ึ�งแลั้ว  
ให้หนี้่วยงานี้ทีี่�รับผิดช้อบมีอำานี้าจัพิจัารณาอนีุ้มัติให้นัี้กศึกษาลัาพัก
การศึกษาได้ครั�งหนี้ึ�งไม่เกนิี้หนี้ึ�งภาคการศึกษาป็กติ โดยการขอลัาพัก 

การศึกษาต่อเนี้ื�องหร่อติดต่อกันี้ตั�งแต่สูองภาคการศึกษาป็กติ 
เป็็นี้ต้นี้ไป็จัะกระที่ำามิได้ เว้นี้แต่ได้รับอนีุ้มัติเป็็นี้กรณ้พิเศษจัาก 
ผู้อำานี้วยการหลัักสููตร ที่ั�งนี้้� ผลัการพิจัารณาตามความในี้ข้อนี้้�  
ให้ถึ่อเป็็นี้ที่ี�สูุด
   การขอลัาพักการศึกษาแลัะช้ำาระค่ารักษาสูถึานี้ภาพ
นัี้กศึกษาให้กระที่ำาทุี่กภาคการศึกษาป็กติทีี่�ป็ระสูงค์จัะลัาพักการศึกษา 
ที่ั�งนี้้� ในี้กรณ้ที่ี�นัี้กศึกษาไม่ได้ลังที่ะเบียนี้เรียนี้รายวิช้าหร่อวิช้า
วทิี่ยานี้พินี้ธี ์หรอ่วชิ้าสูารนี้พินี้ธี ์หรอ่วชิ้าดษุฎนิีี้พนี้ธี ์ในี้ภาคการศกึษา 
ป็กตภิาคการศกึษาใด แลัะนี้กัศกึษาไมไ่ดร้บัอนี้มุตัิใหล้ัาพกัการศกึษา
ในี้ภาคการศกึษานี้ั�นี้ตามวรรคสูอง นี้กัศกึษาจัะถูึกจัำาหนี้า่ยช้่�อออกจัาก
ที่ะเบียนี้นี้ักศึกษาตามข้อ 67 (5) (ค)
 ข้อ 71. ระยะเวลัาทีี่�ได้รับอนุี้มัติให้ลัาพักการศึกษาทุี่กครั�ง 
ให้นี้ับรวมเป็็นี้ระยะเวลัาการศึกษาตามข้อ 39 ด้วย ที่ั�งน้ี้� เว้นี้แต่
นี้ักศึกษาทีี่�ได้รับอนีุ้มัติให้ลัาพักการศึกษาเนี้ื�องจัากถึูกเกณฑิ์เข้ารับ
ราช้การที่หาร
 ข้อ 72. การขอลัาพกัการศกึษาระหวา่งภาคการศกึษาจัะมผีลั
ดังต่อไป็นี้้�
   (1) ในี้กรณ้ที่ี�นี้ักศึกษาขอลัาพักการศึกษาภายในี้
สูัป็ดาห์แรกนัี้บจัากวันี้เป็ิดภาคการศึกษาป็กติ วิช้าทีี่�นี้ักศึกษา 
ได้ลังที่ะเบียนี้เรียนี้ที่ั�งหมดจัะไม่บันี้ที่ึกในี้ใบรายงานี้ผลัการศึกษา
   (2) ในี้กรณ้ที่ี�นี้ักศึกษาขอลัาพักการศึกษาภายหลััง
กำาหนี้ดเวลัาในี้ข้อ 70 วิช้าที่ี�นี้ักศึกษาได้ลังที่ะเบียนี้เรียนี้ที่ั�งหมด 
จัะบันี้ที่ึกสูัญลัักษณ์ “ ” ในี้ใบรายงานี้ผลัการศึกษา

หมวดท่ี 14
การสำาเร็จการศึึกษา
 ข้อ 73. ในี้ภาคการศึกษาสูุดที่้ายที่ี�นี้ักศึกษาลังที่ะเบียนี้ 
เรียนี้วิช้าต่าง ๆ ครบตามหลัักสููตรแลัะข้อกำาหนี้ดของมหาวิที่ยาลััย
แลัะขอแจั้งจับการศึกษาแลั้ว ถึ้านี้ักศึกษามีคะแนี้นี้เฉลีั�ยสูะสูม 
ตั�งแต่ 3.00 ขึ�นี้ไป็จัึงถึ่อว่าเรียนี้สูำาเร็จัหลัักสููตรระดับบัณฑิิตศึกษา
 ข้อ 74. การให้ป็ริญญา
   (1) นี้ักศึกษาที่ี�จัะรับป็ริญญาต้องมีคุณสูมบัติดังนี้้�



THE GRADUATE SCHOOL 147

    (ก) ศกึษาไดจ้ัำานี้วนี้หนี้ว่ยกติครบตามหลักัสูตูร
ที่ี�นี้ักศึกษาสูังกัด
    (ข) ได้คะแนี้นี้เฉลัี�ยสูะสูมตั�งแต่ 3.00 ขึ�นี้ไป็ 
จัากระบบ 4 ระดับคะแนี้นี้หร่อเที่ียบเที่่าหร่อตามที่ี�หลัักสููตรกำาหนี้ด
    (ค) เป็็นี้ผู้มีความป็ระพฤติเรียบร้อยเหมาะสูม
กับเกียรติแลัะศักดิศรีแห่งป็ริญญาบัตรของมหาวิที่ยาลััย
     (ง) ไมม่พีนัี้ธีะดา้นี้หนี้้�สูนิี้ใด ๆ  กับมหาวทิี่ยาลัยั
   (2) นี้ักศึกษาป็ริญญามหาบัณฑิิตที่ี� เลั่อกศึกษา 
ในี้แผนี้ ก ผลังานี้วิที่ยานี้ิพนี้ธี์จัะต้องได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่หร่อ
อย่างนี้้อยดำาเนี้ินี้การให้ผลังานี้หร่อสู่วนี้หนี้ึ�งของผลังานี้ได้รับ 
การยอมรับให้ตีพิมพ์เผยแพร่ในี้วารสูารวิช้าการระดับช้าติหร่อระดับ 
นี้านี้าช้าติ หร่อเสูนี้อต่อทีี่�ป็ระชุ้มวิช้าการระดับช้าติหร่อระดับนี้านี้าช้าติ 
ที่ี�มรีายงานี้การป็ระชุ้มในี้รูป็แบบบที่ความวิจัยัฉบับเต็มตามทีี่�วารสูาร
วิช้าการในี้สูาขาวิช้านี้ั�นี้ ๆ กำาหนี้ด
   (3) นี้ักศึกษาป็ริญญามหาบัณฑิิตที่ี� เลั่อกศึกษา 
ในี้แผนี้ ข ตอ้งสูอบผ่านี้การสูอบป็ระมวลัความรอบรูต้ามที่ี�มหาวิที่ยาลััย
กำาหนี้ดภายใต้หลักัเกณฑ์ิมาตรฐานี้การจััดการศึกษาระดับอุดมศกึษา
ที่ี�คณะกรรมการการอุดมศึกษากำาหนี้ด แลัะรายงานี้การค้นี้คว้าอิสูระ
หร่อสู่วนี้หนี้ึ�งของรายงานี้การค้นี้คว้าอิสูระต้องได้รับการเผยแพร่ 
ในี้ลัักษณะใดลัักษณะหนี้ึ�งที่ี�สู่บค้นี้ได้
   (4) นัี้กศึกษาป็ริญญาดุษฎีบัณฑิิต ผลังานี้วิที่ยานิี้พนี้ธ์ี
 จัะต้องได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่หร่ออย่างน้ี้อยดำาเนิี้นี้การให้ผลั
งานี้หร่อสู่วนี้หนี้ึ�งของผลังานี้ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์เผยแพร่ในี้
วารสูารวิช้าการระดับช้าติหร่อระดับนี้านี้าช้าติที่ี�มีกรรมการภายนี้อก
ร่วมกลัั�นี้กรองก่อนี้การพิมพ์ แลัะเป็็นี้ทีี่�ยอมรับในี้สูาขาวิช้านี้ั�นี้ 
ในี้รูป็แบบบที่ความวิจััยฉบับเต็มตามที่ี�วารสูารวิช้าการในี้สูาขาวิช้า
นี้ั�นี้ ๆ กำาหนี้ด
   (5) นี้ักศึกษาตามข้อ (2) แลัะข้อ (4) ต้องสูอบ
ผ่านี้การสูอบป็้องกันี้วิที่ยานี้ิพนี้ธ์ีแลัะสู่งวิที่ยานี้ิพนี้ธ์ีรูป็แบบดิจัิทัี่ลั 
ให้บัณฑิิตวิที่ยาลััย
  ข้อ 75. นี้ักศึกษาป็ริญญามหาบัณฑิิตที่ี�มีสิูที่ธีิได้รับเหรียญ
ที่องเรียนี้ดีต้องมีคุณสูมบัติดังนี้้�

   (1) เป็็นี้ผู้สูำาเร็จัการศึกษาตามหลัักสููตรภายในี้ 
ห้าภาคการศึกษาป็กติแลัะสูองภาคการศึกษาฤดูร้อนี้ ที่ั�งน้ี้�ไม่นี้ับ 
ภาคการศึกษาที่ี�ได้รับอนีุ้มัติให้ลัาพักการศึกษา
   (2) ได้คะแนี้นี้เฉลัี�ยสูะสูมตลัอดหลัักสููตรไม่ตำ�ากว่า 
3.85 แลัะไม่เคยสูอบได้เกรด “B-” หร่อตำ�ากว่า หร่อ “U” แลัะไม่เคย
ลังที่ะเบียนี้เรียนี้ซึ่ำ�าในี้วิช้าใด
   (3) นี้ักศึกษาทีี่�เลั่อกศึกษาในี้แผนี้ ข ต้องขอสูอบ
ป็ระมวลัความรอบรู้ที่ันี้ที่ีที่ี�ศึกษาวิช้าในี้หลัักสููตรครบ แลัะต้องสูอบ
ให้ผ่านี้โดยไม่มีเง่�อนี้ไขในี้ครั�งแรกของการสูอบป็ระมวลัความรอบรู้
 ข้อ 76. การอนี้มุตัใิหป้็รญิญา ป็รญิญาเกยีรตนิิี้ยมเหรยีญที่อง
เรียนี้ดี ให้เป็็นี้ไป็ตามขั�นี้ตอนี้ดังต่อไป็นี้้�
   (1) ภายในี้ภาคการศึกษาสูุดที่้ายทีี่�นี้ักศึกษาคาดว่า 
จัะสูำาเร็จัการศึกษา ให้นี้ักศึกษาย่�นี้คำาร้องขอแจั้งสูำาเร็จัการศึกษา 
พรอ้มทัี่�งช้ำาระคา่ธีรรมเนี้ย้มตามอตัราทีี่�มหาวทิี่ยาลัยักำาหนี้ดตอ่หนี้ว่ย
งานี้ที่ี�รับผิดช้อบตามวันี้ เวลัา แลัะสูถึานี้ที่ี�ซึ่ึ�งมหาวิที่ยาลััยกำาหนี้ด
   (2) เม่�อหน่ี้วยงานี้ทีี่�รับผิดช้อบได้รับคำาร้องขอแจ้ัง 
สูำาเร็จัการศึกษาแลัะค่าธีรรมเน้ี้ยมตาม (1) จัากนัี้กศึกษาแล้ัวให้หน่ี้วยงานี้ 
ที่ี�รับผิดช้อบตรวจัสูอบลัักษณะแลัะคุณสูมบัติของนัี้กศึกษาตามทีี่� 
กำาหนี้ดในี้ข้อ 73 หร่อข้อ 74 แลัะการให้ป็ริญญาเกียรตินิี้ยม 
เหรียญที่องเรียนี้ดีตามทีี่�กำาหนี้ดในี้ข้อ 75 เพ่�อเสูนี้อให้อธีิการบดี 
ให้ความเห็นี้ช้อบ แลัะนี้ำาเสูนี้อให้สูภามหาวิที่ยาลััยพิจัารณาอนุี้มัติ 
ให้ป็ริญญาแลัะป็ริญญาเกียรตินี้ิยมเหรียญที่องเรียนี้ดีต่อไป็

หมวดท่ี 15
บัทเฉพาะกาลื
 ข้อ 77. ในี้กรณ้ที่ี�ยั งไม่มีป็ระกาศ คำาสูั� ง หลัักเกณฑิ์  
ขั�นี้ตอนี้ วิธีีป็ฏิบัติทีี่�ออกตามความในี้ข้อบังคับนี้้� ให้นี้ำาป็ระกาศ  
คำาสูั�ง หลัักเกณฑิ์ ขั�นี้ตอนี้ แลัะวิธีีป็ฏิบัติที่ี�มีอยู่ก่อนี้วันี้ที่ี�ข้อบังคับนี้้�  
มีผลัใช้้บังคับมาใช้้บังคับไป็ก่อนี้เที่่าที่ี�ไม่ขัดหร่อแย้งกับข้อบังคับนี้้�
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MBA 
บรัิหารัธุ่รักิจมหาบั ิต 

P. 151 - 169

M.M.E 
การัจัดการัมหาบั ิต	 ควิามเปัน ปัรัะกอบการั  

P. 170 - 175

M.Com.Arts (SC) 
นิเทศศาสิตรัมหาบั ิต	 การัสิอสิารัเชิงกลุ่ย่ทธุ์  

P. 177 - 185

LL.M. 
นิติศาสิตรัมหาบั ิต

กลุ่่�มวิิชาเอกกฎหมายทรััพย์สิินทางปััญญา 
แลุ่ะเทคโนโลุ่ยีสิารัสินเทศ

กลุ่่�มวิิชาเอกกฎหมายธุ่รักิจรัะหวิ�างปัรัะเทศ 
แลุ่ะธุ่รักรัรัมทางอิเลุ่็กทรัอนิกสิ์

P. 186 - 202

หลักิส้ตริภา า ทยุ
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M.Com.Arts (DMC) 
นิเทศศาสิตรัมหาบั ิต	 การัสิอสิารัการัตลุ่าดดิจิทัลุ่
P. 203 - 209

M.A. (ITHM)
ศิลุ่ปัศาสิตรัมหาบั ิต	 
นวิัตกรัรัมการัจัดการัการัท�องเทียวิแลุ่ะการับรัิการั
P. 211 - 220

M.Arch. (IA)
สิถาปััตยกรัรัมศาสิตรัมหาบั ิต	 
สิถาปััตยกรัรัมภายใน
P. 221 - 235

M.S. (ITD)
วิิทยาศาสิตรัมหาบั ิต	 
เทคโนโลุ่ยีสิารัสินเทศ 
แลุ่ะวิิทยาการั อมลุ่
P. 236 - 240

หลักิส้ตริสองภา า



THE GRADUATE SCHOOL 151

 การ เพิ�มพูนี้ ความ รู้ แลัะ ทัี่กษะ การ บริหาร เพ่�อ ให้ ที่ันี้ ต่อ การ 
เป็ลัี�ยนี้แป็ลัง ที่าง เศรษฐกิจั แลัะ เที่คโนี้โลัยี มี ความ จัำาเป็็นี้ อย่าง ยิ�ง  
ในี้ การ แข่ง ขันี้ เพ่�อ ความ อยู่ รอด แลัะ ความ เจัริญ เติบโต ของ ธีุรกิจั  
อย่าง มี ป็ระสูิที่ธีิภาพ ในี้ภาวะ เศรษฐกิจั ยุค ใหม่ นี้้� หลัักสููตร ป็ริญญา โที่ 
สูาขา บริหารธีุรกิจั (Master of Business Administration) ที่ี� ดำาเนี้ินี้ 
การ สูอนี้ โดย บัณฑิิต วิที่ยาลััย มหาวิที่ยาลััย กรุงเที่พ หลัักสููตร ภาษา ไที่ย
มี วัตถึุป็ระสูงค์ ให้ ผู้ ที่ี� ต้องการ พัฒนี้า ตนี้เอง เพ่�อ เป็็นี้ ผู้ บริหาร ที่ี� มี 
ศักยภาพ ในี้ การ ดำาเนี้ินี้ ธีุรกิจั ยุค ใหม่ ได้ มีโอกาสู เพิ�มพูนี้ ความ รู้  
แลัะ ทัี่กษะ ที่าง ดา้นี้ การ บรหิาร แลัะ ดา้นี้ เที่คโนี้โลัย ีสูาร สูนี้เที่ศ รวม ที่ั�ง
 ความ สูามารถึในี้ การ วิเคราะห์ ปั็ญหา ต่าง ๆ ให้ พร้อม เข้า สูู่ สูภาวะ  
การ แข่ง ขันี้ ที่ั�ง ในี้ ป็ัจัจัุบันี้ แลัะ อนี้าคต
 หลัักสููตร นี้้� เนี้้นี้ หลััก บริหารธีุรกิจั ต่าง ๆ  ที่ี� สูำาคัญ โดย ตระหนี้ัก
 ถึึง ความ สูมดุลั ระหว่าง ภาค ที่ฤษฎีที่าง วิช้า การ แลัะ ภาค ป็ฏิบัติ  
ในี้ โลัก ธุีรกิจั แลัะ สิู�ง แวดล้ัอม จัริง นัี้ก ศึกษา จัะ ได้ เรียนี้ รู้ แลัะ พัฒนี้า ตนี้เอง
ในี้เชิ้ง วิเคราะห์ แลัะ ในี้ เช้ิง ป็ฏิบัติ โดย ร่วม ที่ำางานี้ กันี้ เป็็นี้ก ลัุ่ม  
เพ่�อ วางแผนี้ แลัะ แก้ ปั็ญหา ที่าง ธุีรกิจั ทีี่� ใกล้ั เคียง กับของ จัริง นี้อกจัาก น้ี้�  
หลัักสููตร นี้้� ยัง เนี้้นี้ ให้ นี้ัก ศึกษา เห็นี้ ถึึง องค์ ป็ระกอบ ต่าง ๆ  ในี้ โลัก ธีุรกิจั
 ที่ี� มี การ เป็ลัี�ยนี้แป็ลังอยู่ ตลัอด เวลัา ความ สูำาคัญ ในี้ การ ร่วม กันี้ ที่ำางานี้ 
เป็็นี้ ที่ีม แลัะ การ ป็ระสูานี้ งานี้ ระหว่าง หนี้่วย งานี้ ต่าง ๆ ในี้ องค์กร 
นี้อกจัาก นี้้� ยัง เนี้้นี้ ที่ี� จัะ ป็ู รากฐานี้ ที่ี� สูำาคัญ ต่อ การ พัฒนี้า นี้ัก ศึกษา  
แลัะ ผู้ บริหาร ระดับ กลัาง ให้ มี ความ พร้อม ทีี่� จัะ ก้าว ขึ�นี้ เป็็นี้ ผู้ บริหาร ระดับ  
สููง ในี้ อนี้าคต แลัะ ยัง เนี้้นี้ ให้ เข้าใจั ถึึง ป็ัญหา ต่าง ๆ ในี้ โลัก ธีุรกิจั ระดับ 
นี้านี้าช้าติ อีก ด้วย 

การ คััด เลืือก เข้้า ศึึกษา
 ผ่านี้การคัดเลั่อกโดยการสูอบสูัมภาษณ์ ซึึ่�งกรรมการสูอบ 
จัะพิจัารณาจัากคุณวุฒิการศึกษา ป็ระสูบการณ์ แลัะจัุดมุ่งหมาย 
ในี้การศึกษาของผู้สูมัคร

คัุณสมบััติิ ข้อง ผู้้้ มี สิทธิิ สมัคัร เข้้า ศึึกษา
 1. เป็็นี้ผู้สูำาเร็จัการศึกษาในี้ระดับป็ริญญาตรีไม่จัำากัดสูาขา 
จัากสูถึาบันี้การศึกษาทีี่�ได้รับการรับรองมาตรฐานี้จัากหนี้่วยงานี้ 
ทีี่�เกี�ยวข้องกับการรับรองมาตรฐานี้แลัะวุฒิการศึกษา ทัี่�งในี้ป็ระเที่ศ
แลัะต่างป็ระเที่ศ
 2. เป็็นี้ผู้ทีี่�มีสูติสูัมป็ช้ัญญะแลัะพลัานี้ามัยทีี่�สูมบูรณ์พร้อม 
ที่ี�จัะศึกษาในี้หลัักสููตรได้จันี้สูำาเร็จัการศึกษา

เอกสาร การ สมัคัร เข้้า ศึึกษา มี ดังนี้้�
 1. ใบ สูมัคร ที่ี� กรอก เรียบร้อย แลั้ว
 2. สูำาเนี้า ใบ รายงานี้ คะแนี้นี้ ฉบับ สูมบูรณ ์จัาก สูถึาบันี้ การ ศกึษา
 ที่ี� ผู้ สูมัคร สูำาเร็จั การ ศึกษา 1 ฉบับ
 3. สูำาเนี้า บัตร ป็ระช้าช้นี้ 1 ฉบับ
 4. จัดหมาย รับ  รองการ ที่ำางานี้ (ถึ้ามี)

หลัักสำตร็ บัริ็หาร็ รุ็กิจ มหา บััณฑิิต
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ระยะ เวลืา การ ศึึกษา
 หลักัสูตูร บรหิารธีรุกจิั มหา บัณฑิติ เป็็นี้ หลักัสูตูร ที่ี� ม ีระยะ เวลัา
 ในี้ การ ศึกษา 1.6 ป็ี โดย ใช้้ ระบบ ภาค การ ศึกษา ในี้ หนี้ึ�ง ป็ี การ ศึกษา 
ป็ระกอบ ด้วย 2 ภาค การ ศึกษา ป็กติ  แลัะ 1 ภาค ฤดู ร้อนี้ นี้ัก ศึกษา  
จัะ ต้อง ศึกษา ให้ สูำาเร็จั ตาม หลัักสููตร ภายในี้ ระยะ เวลัา ไม่ น้ี้อย กว่า 1.6 ปี็   
การ ศึกษา แต่ ไม่ เกินี้ 5 ป็ีการ ศึกษา

ปฏิิทิน การ ศึึกษา
 ภาคการศึกษาที่ี� 1 เด่อนี้สูิงหาคม ถึึง เด่อนี้ธีันี้วาคม
 ภาคการศึกษาทีี่� 2  เด่อนี้มกราคม ถึึง เด่อนี้พฤษภาคม 
 ภาคการศึกษาฤดูร้อนี้ เด่อนี้มิถึุนี้ายนี้ ถึึง เด่อนี้กรกฎาคม
 

หลืักส้ติรบัริหารธิุรกิจมหาบััณ ิติ (MBA)
อัติรา คั่า เลื่า เรียน คั่า บัำารุง คั่า ธิรรมเนียม
 1. ค่าเล่ัาเรียนี้ 
  1.1 ค่าเล่ัาเรียนี้ วิช้าในี้หลัักสููตร หน่ี้วยกิตลัะ 3,500 บาที่
  1.2 ค่าเล่ัาเรียนี้ วิช้าเสูริมพ่�นี้ฐานี้  4,000 บาที่
  1.3 วิที่ยานิี้พนี้ธ์ี หน่ี้วยกิตลัะ 4,000 บาที่
  1.4 ค่าเรียนี้วิช้า Study Skills Program วิช้าลัะ 4,000 บาที่
   (หลัักสููตรภาษาอังกฤษ/นี้านี้าช้าติ)
 2. ค่าบำารุงแลัะค่าธีรรมเน้ี้ยมป็ระจัำาภาค 
  2.1 ค่าธีรรมเน้ี้ยมการศึกษาภาคป็กติ ภาคลัะ 15,000 บาที่
  2.2 ค่าธีรรมเน้ี้ยมการศึกษาภาคฤดูร้อนี้ ภาคลัะ 9,750 บาที่
 3. ค่าบำารุงแลัะค่าธีรรมเน้ี้ยมอ่�นี้ ๆ 
  3.1 ค่าขึ�นี้ที่ะเบียนี้นัี้กศึกษา  1,000 บาที่
  3.2 ค่าขึ�นี้ที่ะเบียนี้มหาบัณฑิิต (ตามอัตราทีี่�กำาหนี้ดในี้แต่ลัะปี็) 
  3.3 ค่าป็ฏิบัติการ วิช้าลัะ 1,000 บาที่
  3.4 ค่าลังที่ะเบียนี้สูอบป็ระมวลัความรอบรู้  2,500 บาที่
  3.5 ค่าผู้ที่รงคุณวุฒิสูอบวิช้าการค้นี้คว้าอิสูระ
    วิช้าลัะ 2,500 บาที่
  3.6 ค่าธีรรมเน้ี้ยมเรียนี้วิช้าเสูริมพ่�นี้ฐานี้  700 บาที่
  3.7 ค่าธีรรมเน้ี้ยมการตรวจัผลังานี้  5,000 บาที่
   (เก็บเที่อมแรกทีี่�เริ�มลังวิช้าการค้นี้คว้าอิสูระหร่อวิที่ยานิี้พนี้ธ์ี) 
 4. อ่�นี้ ๆ 
  4.1 ค่าป็ระกันี้ความเสีูยหาย (ค่นี้ให้เม่�อพ้นี้สูภาพ
   การเป็็นี้นัี้กศึกษา)*  2,000 บาที่
  4.2 ค่าบัตรป็ระจัำาตัวนัี้กศึกษา  400 บาที่
  4.3 ค่าใบรายงานี้ผลัการศึกษา ฉบับลัะ  100 บาที่
  4.4 ค่าใบรับรอง ฉบับลัะ  50 บาที่
  4.5 ค่าป็ฐมนิี้เที่ศ  2,000 บาที่
  4.6 ค่าป็ระกันี้อุบัติเหตุ (ตามอัตราทีี่�กำาหนี้ดในี้แต่ลัะปี็) 
  4.7 ค่ารักษาสูถึานี้ภาพนัี้กศึกษา (แผนี้ ข.)  ภาคลัะ 1,000 บาที่
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 *มหาวิที่ยาลััยจัะดำาเนี้ินี้การค่นี้ค่าป็ระกันี้ความเสูียหาย 
ให้นี้กัศกึษาภายในี้หนี้ึ�งเดอ่นี้ นี้บัจัากวนัี้ทีี่�ทีี่�นี้กัศกึษาไดร้บัอนี้มุตัจิัาก
สูภามหาวิที่ยาลััยให้เป็็นี้ผู้สูำาเร็จัการศึกษา ภายหลัังจัากหักค่าใช้้จั่าย
ค่าเสูียหาย หร่อภาระหนี้้�สูินี้ใด ๆ ที่ี�มีต่อมหาวิที่ยาลััย

ลืักษณะ การ จัดการ เรียน การ สอน
 นัี้ก ศึกษา ภาควันี้ เสูาร์ เรียนี้เฉพาะ วันี้ เสูาร์  เวลัา 9.00 - 18.00 นี้. 
 การ จััดการ เรียนี้ การ สูอนี้ สูำาหรับ นัี้กศึกษาทุี่กหลัักสููตรเป็็นี้การเรียนี้
ระบบ Module 

หลืักส้ติรการศึึกษา
 จัำานี้วนี้หนี้่วยกิตรวมตลัอดหลัักสููตร 42 หนี้่วยกิต 
แผน ก แบบ ก 2 (ศึกษารายวิช้าแลัะที่ำาวิที่ยานี้ิพนี้ธี์) 
 หมวดวิช้าเสูริมพ่�นี้ฐานี้  (ไม่นี้ับหนี้่วยกิต)
 หมวดวิช้าบังคับ 30 หนี้่วยกิต
 หมวดวิช้าเลั่อก - หนี้่วยกิต
 วิที่ยานี้ิพนี้ธี์ 12 หนี้่วยกิต
  รวม 42 หนี้่วยกิต
แผน ข (ไม่ที่ำาวิที่ยานี้ิพนี้ธี์ สูอบป็ระมวลัความรอบรู้)
 หมวดวิช้าเสูริมพ่�นี้ฐานี้   (ไม่นี้ับหนี้่วยกิต)
 หมวดวิช้าบังคับ 30 หนี้่วยกิต
 หมวดวิช้าเลั่อก 9 หนี้่วยกิต
 การค้นี้คว้าอิสูระ 3 หนี้่วยกิต
 การสูอบป็ระมวลัความรอบรู้   (ไม่นี้ับหนี้่วยกิต)
  รวม 42 หนี้่วยกิต

การ สำาเร็จ การ ศึึกษา
 นี้ัก ศึกษา จัะ สูำาเร็จั การ ศึกษา ตาม หลัักสููตร บริหารธีุรกิจั  
มหา บัณฑิิต ได้ เม่�อ
 ก. นี้กั ศกึษา ม ีการ เข้า ชั้�นี้ เรยีนี้ ไม ่นี้อ้ย กวา่ 80% ของ เวลัา เรยีนี้
 ในี้ แต่ลัะ วิช้า
 ข. นี้กั ศกึษา ศึกษาครบ ตาม หลักัสูตูร ในี้ แผนี้การ ศกึษา ที่ี� เลัอ่ก
โดย มี คะแนี้นี้ เฉลัี�ย สูะสูม ตลัอด หลัักสููตรไม่ ต�ำา กว่า 3.00
 ค. สูอบ ผ่านี้ วิที่ยานิี้พนี้ธ์ี ในี้ กรณ้ เล่ัอก แผนี้ ก. สู่ง มอบ 
วิที่ยานิี้พนี้ธ์ี ฉบับ สูมบูรณ์ ให้ บัณฑิิตวิที่ยาลััยแลัะตีพิมพ์เผยแพร่ผลังานี้

 ง. สูอบ ผา่นี้ การ สูอบ ป็ระมวลั ความ รอบรูต้ามทีี่�มหาวิที่ยาลัยั
กำาหนี้ดในี้กรณ้ที่ี�เลั่อกแผนี้ ข.

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นี้ับหนี้่วยกิต)
 หมวดวิช้าเสูริมพ่�นี้ฐานี้จััดขึ�นี้สูำาหรับผู้ทีี่�ไม่มีพ่�นี้ความรู้ 
ที่างด้านี้การบริหารธีุรกิจั
พฐ. 101 ความรู้เบ่�องต้นี้ที่างการบัญช้ี     
PL 101 Introduction to Accounting 
พฐ. 102 ความรู้เบ่�องต้นี้ที่างคณิตศาสูตร์ธีุรกิจั    
PL 102 Introduction to Business Mathematics 
พฐ. 103 สูถึิติพ่�นี้ฐานี้เพ่�อการวิจััยที่างธีุรกิจั   
PL 103 Fundamental Statistics for Business Research 
พฐ. 104 การจััดการ    
PL 104 Management 
พฐ. 107 เศรษฐศาสูตร์พ่�นี้ฐานี้    
PL 107 Fundamentals of Economics
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หมวดวิชาบัังคัับั (30 หนี้่วยกิต) หน่วยกิติ 
บธี. 611  ความเป็็นี้ผู้นี้ำาองค์การแลัะสูมรรถึนี้ะ 3
  ที่รัพยากรมนีุ้ษย์   
BA 611 Organization Leadership and 
  Human Resource Competencies
บธี. 612 การจััดการที่างการเงินี้  3
BA 612 Financial Management 
บธี. 613 การบัญช้ีการเงินี้แลัะการบัญช้ีบริหาร 3
BA 613 Financial and Management Accounting 
บธี. 614 การจััดการการตลัาด 3
BA 614 Marketing Management 
บธี. 615 การจััดการการป็ฏิบัติการ 3 
BA 615 Operations Management 
บธี. 712 การจััดการเช้ิงกลัยุที่ธี์แลัะนี้โยบายธีุรกิจั 3
BA 712 Strategic Management and Business Policy
บธี. 713 เศรษฐศาสูตร์เพ่�อการจััดการ 3
BA 713 Managerial Economics
บธี. 716 เที่คโนี้โลัยีสูารสูนี้เที่ศเพ่�อการจััดการที่างธีุรกิจั 3
BA 716 Information Technology for Business Management
บธี. 717 ธีุรกิจัระหว่างป็ระเที่ศ 3
BA 717 International Business
บธี. 718 การวิจััยเช้ิงป็ระยุกต์ที่างธีุรกิจั 3
BA 718 Applied Research in Business

หมวดวิชาเลืือก (12 หนี้่วยกิต)
 ก. นัี้กศึกษาทีี่�ศึกษาตามแผนี้ ก. ไม่ต้องลังที่ะเบียนี้เรียนี้วิช้าเล่ัอก
แต่หากมีความป็ระสูงค์จัะลังเรียนี้วิช้าเพิ�มเติมเพ่�อป็ระโยช้นี้์ในี้การ
ศึกษาแลัะการป็ระกอบอาชี้พ สูามารถึเลั่อกเรียนี้วิช้าเลั่อกได้โดยได้
รับอนีุ้มัติจัากผู้อำานี้วยการหลัักสููตร 

 ข. นี้ักศึกษาทีี่�ศึกษาตามแผนี้ ข. จัะต้องลังที่ะเบียนี้เรียนี้ 
วิช้าเลั่อก 4 วิช้า รวม 12 หนี้่วยกิต โดยต้องเลั่อกเรียนี้วิช้า บธี. 715  
การค้นี้คว้าอิสูระ แลัะเลั่อกวิช้าใดก็ได้ตามรายช่้�อวิช้าทีี่�บัณฑิิต
วิที่ยาลััย กำาหนี้ดไว้ให้เป็็นี้วิช้าเลั่อกอีก 3 วิช้า หร่อเลั่อกเรียนี้จัาก
กลัุ่มวิช้าของสูาขาใดสูาขาหนี้ึ�งทีี่�เปิ็ดสูอนี้อยู่ในี้บัณฑิิตวิที่ยาลััย  
โดยได้รับอนีุ้มัติจัากผู้อำานี้วยการหลัักสููตร รายวิช้าเลั่อกมีดังต่อไป็นี้้�

วิชาเลือกทางการตลาด (Marketing) หน่วยกิติ 
ตลั. 712 การจััดการด้านี้การตลัาดระหว่างป็ระเที่ศ 3
M  712 International Marketing Management
ตลั. 717 การวิเคราะห์ผู้บริโภคแลัะการแบ่งสู่วนี้ของตลัาด 3
M  717 Consumer Analysis and Market Segmentation 
ตลั. 718 การวิจััยที่างการตลัาด 3
M  718 Marketing Research    
ตลั. 721 กลัยุที่ธี์ด้านี้การกระจัายสูินี้ค้าที่างการตลัาด 3 
M  721 Marketing Distribution Strategy
ตลั. 722 การตลัาดดิจัิที่ัลั 3
M  722 Digital Marketing 
ตลั. 723 การตลัาดบริการ 3
M  723 Service Marketing
ตลั.  724 ความคิดสูร้างสูรรค์แลัะนี้วัตกรรม 3
  ในี้การจััดการผลัิตภัณฑิ์ใหม่ 
M  724 Creativity and Innovation in New Product 
  Management 
ตลั.  725 การจััดการตราสูินี้ค้าเช้ิงกลัยุที่ธี์ 3
M  725 Strategic Branding Management
ตลั.  726 การสู่�อสูารที่างการตลัาดแบบอัจัฉริยะ 3 
M   726  Intelligent Marketing Communication
ตลั.  727 โครงการแลัะกิจักรรมที่างการตลัาดเช้ิงนี้วัตกรรม 3
M  727 Innovative Marketing Project and Activity
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   หน่วยกิติ 
ตลั. 728 การตลัาดระดับโลักสูำาหรับสูินี้ค้าแลัะบริการ 3
  ของไที่ย   
M  728 orld Class Marketing for Thai Products 
  and Services
ตลั.  731  การสู่�อสูารตราสูินี้ค้าแบบดิจัิที่ัลัที่างการตลัาด 3
M   731  Digital Brand Communication in Marketing 

วิชาเลือกทางการเงิน (Finance)
กง. 722 การบริหารการเงินี้ระหว่างป็ระเที่ศ 3
FI 722 International Financial Management 
กง. 725 ระบบข้อมูลัที่างการเงินี้ 3
FI 725 Financial Information System
กง. 726 ตลัาดเงินี้แลัะตลัาดทีุ่นี้ 3
FI 726 Money and Capital Market 
กง. 731 การลังทีุ่นี้ 3
FI 731 Investment 
กง. 732 การศึกษาความเป็็นี้ไป็ได้ของโครงการ 3
FI 732 Project Feasibility Studies 
กง. 734 การดำาเนี้ินี้การเพ่�ออสูังหาริมที่รัพย ์ 3
FI 734 Real Estate Operations
กง. 735 การจััดการสูินี้เช้่�อแลัะหนี้้� 3
FI 735 Credit and Debt Management
กง. 736  การป็ระเมินี้มูลัค่าธีุรกิจัเพ่�อการตัดสูินี้ใจั 3 
FI  736 Business Valuation for Decision Making 
กง. 737 การพยากรณ์ที่างการเงินี้กับผลัการป็ฏิบัติ 3
  การธีุรกิจั 
FI 737 Financial Forecasting and Business Performance

   หน่วยกิติ
วิชาเลือกทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์   
(Human Resource Management)
บที่. 731 บุคคลักับองค์การ 3
HR 731 Individual and Organization 
บที่. 732 การจััดการกลัุ่มที่ี�เนี้้นี้งานี้ 3
HR 732 Managing Task - Oriented roups 
บที่. 733 การจััดหาแลัะป็ระเมินี้ผลับุคลัากร 3
HR 733 Personnel Procurement and Evaluation 
บที่. 734 การวิจััยตามแนี้วแนี้ะสูำาหรับการบริหาร 3
  ที่รัพยากรมนีุ้ษย์ 
HR 734 Directed Research in Human Resource 
  Management   
บที่. 735 สูัมมนี้าแรงงานี้สูัมพันี้ธี์ 3
HR 735 Seminar in Labor Relations
 
วิชาเลือกทางการจัดการ (Management) 
จัก. 741 การจััดการองค์การที่ี�ซึ่ับซึ่้อนี้ 3
M  741 Managing Complex Organization 
จัก. 742 ระบบข้อมูลัที่างการจััดการ 3
M  742 Management Information System 
จัก. 745 การจััดการเพ่�อธีุรกิจัค้าป็ลัีก 3
M  745 Retail Business Management 
จัก.  746 การจััดการโลัจัิสูติกสู์แลัะโซึ่่อุป็ที่านี้ 3
M   746 Logistics and Supply Chain Management
จัก. 747 นี้วัตกรรมแลัะการพัฒนี้าองค์กร 3
M  747 Innovation and Organization Development
จัก. 748 การจััดการองค์กรข้ามช้าติ 3
M  748 Transnational Organization Management
จัก. 752 ระบบสูนี้ับสูนีุ้นี้การตัดสูินี้ใจั 3
M  752 Decision Support System
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   หน่วยกิติ 
จัก. 753 โครงการสูหวิที่ยาการเช้ิงสูร้างสูรรค์ 3
M  753 Creative Multidisciplinary Project
จัก. 754 การบริหารความสูัมพันี้ธี์เพ่�อองค์การ 3
M  754 Organizational Relationship Management
จัก. 755 การจััดการที่างการสู่�อสูารองค์การ 3
M  755 Corporate Communication Management
จัก. 756 การจััดการเพ่�อมาตรฐานี้คุณภาพองค์การ 3
M  756 Quality Standard Management for Organization
จัก. 757  สูัมมนี้าการจััดการวิกฤติการณ์แลัะความเสูี�ยง 3
  ที่างธีุรกิจั 
M  757  Seminar in Business Crisis and Risk Management

วิชาเลือกทางการจัดการเพื่อธุรกิจบริการ   
(Service Business Management)  
ธีบ. 711 การจััดการธีุรกิจัด้านี้การดูแลัสูุขภาพ 3 
SM 711 Healthcare Business Management
ธีบ. 712 การจััดการธีุรกิจัการอาหารแลัะเคร่�องด่�ม 3 
SM 712 Food and Beverage Business Management
ธีบ. 713 การจััดการธีุรกิจัการบินี้ 3
SM 713 Airline Business Management 
ธีบ. 714 การจััดการธีุรกิจัที่่องเที่ี�ยวแลัะที่ี�พัก 3 
SM 714 Hospitality Business Management

   หน่วยกิติ 
วิชาเลือกทางธุรกิจสร้างสรรค์และเทคโนโลยีทางการสื่อสาร
(Creative Business and Communication Technology)
ธีสูที่. 711 กลัยุที่ธี์ที่างด้านี้เที่คโนี้โลัยีเพ่�อการแข่งขันี้ 3
CBT 711  Competitive Strategy in Technology
ธีสูที่. 712  การสูร้างสูรรค์นี้วัตกรรมกับการใช้้ดิจัิที่ัลั 3
  แอป็พลัิเคช้ันี้ที่างธีุรกิจั 
CBT 712 Creating Innovation and Digital Applications
  in Business
ธีสูที่. 713 ธีุรกิจัดิจัิที่ัลั : โมเดลัแลัะกลัยุที่ธี์  3 
CBT 713 Digital Business : Model and Strategy

วิชาเลือกทางการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
(Logistics and Supply Chain Management)
กจัลั. 711 การจััดซึ่่�อจััดหาเช้ิงกลัยุที่ธี์ 3 
LSM 711 Strategic Sourcing and Procurement
กจัลั. 712 การวางแผนี้โลัจัิสูติกสู์แลัะโซึ่่อุป็ที่านี้ 3
  ระหว่างป็ระเที่ศ 
LSM 712 lobal Trade Logistics 
  and Supply Chain Planning
กจัลั. 713  โป็รแกรมแลัะเที่คโนี้โลัยี 3  
  เพ่�อการจััดการโซึ่่อุป็ที่านี้
LSM 713 Supply Chain Software and Technology
กจัลั. 714 การจััดการอุป็สูงค์แลัะการบริหารรายรับ 3 
LSM 714 Demand and Revenue Management
กจัลั. 715 การดำาเนี้ินี้งานี้โซึ่่อุป็ที่านี้เพ่�อการค้าป็ลัีก 3 
LSM 715 Retail Supply Chain Operations
กจัลั. 716 การวิเคราะห์ข้อมูลัเพ่�อการวางแผนี้โซึ่่อุป็ที่านี้ 3
LSM 716 Data Analytics in Supply Chain Planning
กจัลั. 717  กลัยุที่ธี์เพ่�อความยั�งย่นี้ของโซึ่่อุป็ที่านี้ 3 
LSM 717 Sustainable Supply Chain Strategies
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กจัลั. 718 การจััดการความสูัมพันี้ธี์ของโซึ่่อุป็ที่านี้ 3 
LSM 718 Supply Chain Relationship Management
กจัลั. 719 การกำาหนี้ดต้นี้ทีุ่นี้ในี้ระบบการกระจัายสูินี้ค้า 3 
LSM 719 Cost Optimization in Distribution System
กจัลั. 721 การจััดการโซึ่่อุป็ที่านี้เช้ิงกลัยุที่ธี์  3 
LSM 721 Strategic Supply Chain Management
 
 
วิทยานิพนธ์ (แผน ก) / การค้นคว้าอิสระ (แผน ข)  
บธี. 700 วิที่ยานี้ิพนี้ธี์ 12
BA 700 Thesis  
บธี. 715 การค้นี้คว้าอิสูระ 3 
BA 715 Independent Study

คัำาอธิิบัายรายวิชา 
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นี้ับหนี้่วยกิต)
พฐ. 101 คัวามร้้เบัื้องติ้นทางการบััญชี 
PL 101 Introduction to Accounting 
  ลัักษณะงานี้ในี้ด้านี้การบัญชี้ ลัักษณะของการบัญชี้  
แนี้วความคิดขั�นี้พ่�นี้ฐานี้ทีี่�สูำาคัญ หลัักการบัญชี้คู่ สูมการบัญช้ี  
การเป็ลัี�ยนี้แป็ลังของสิูนี้ที่รัพย์ หนี้้�สูินี้ แลัะทุี่นี้ การลังบัญชี้แยก
ป็ระเภที่ งบการเงนิี้ ความหมายของงบการเงนิี้ การวเิคราะห์รายงานี้
การเงินี้ แลัะกฎหมายที่ี�เกี�ยวกับการบัญช้ี 
 
พฐ. 102 คัวามร้้เบัื้องติ้นทางคัณิติศึาสติร์ธิุรกิจ
PL 102 Introduction to Business Mathematics 
  เซึ่ต หลักัการนี้บั ความนี้า่จัะเป็็นี้เบ่�องตน้ี้ สูถึติขัิ�นี้พ่�นี้ฐานี้
 สูมการแลัะอสูมการเช้ิงเสู้นี้ การโป็รแกรมเช้ิงเสู้นี้เบ่�องต้นี้ เมตริกซึ่์
 ลัิมิตของฟังก์ช้ันี้ การหาอนีุ้พันี้ธี์ แลัะอินี้ติกรัลัของฟังก์ช้ันี้ต่อเนี้ื�อง 

พฐ. 103 สถิติิพื้นฐานเพื่อการวิจัยทางธิุรกิจ
PL 103 Fundamental Statistics for Business Research
  แนี้วคิดเกี�ยวกับวิช้าสูถึิติเพ่�อการวิจััยที่างธีุรกิจั ข้อมูลั 
แลัะป็ระเภที่ของข้อมูลั ความหมายของสูถึิติเชิ้งบรรยาย แลัะสูถึิติ 
เชิ้งอ้างองิ ตารางแจักแจังความถึี� การวดัแนี้วโนี้ม้เข้าสููสู่ว่นี้กลัาง การ
วัดการกระจัาย วิธีีการที่ำางานี้แลัะการใช้้งานี้ของคอมพิวเตอร์ การใช้้
โป็รแกรมสูำาเร็จัรูป็ที่างสูถึิติ การป็้อนี้ข้อมูลั การเรียกใช้้คำาสูั�งต่าง ๆ 
การอ่านี้ผลัลััพธี์ทีี่�ได้ การที่ดสูอบสูมมติฐานี้ การวิเคราะห์ความ
แป็รป็รวนี้ การที่ดสูอบไค-สูแควร์ การวิเคราะห์การถึดถึอย 
แลัะสูหสูัมพันี้ธี์
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พฐ. 104 การจัดการ
PL 104 Management 
   รปู็แบบของการดำาเนี้นิี้ธีรุกจิั ปั็จัจัยัภายนี้อกทีี่�มีผลัตอ่การ
ดำาเนี้ินี้งานี้ เช่้นี้ สูภาพเศรษฐกิจั สูังคมแลัะวัฒนี้ธีรรม กฎหมาย 
เที่คโนี้โลัยีแลัะคู่แข่งในี้ตลัาด หลัักในี้การบริหาร หนี้้าที่ี�ของผู้บริหาร
ในี้ด้านี้ทีี่�เกี�ยวกับการวางแผนี้ การจััดองค์การ การบรรจุั แลัะการจััดวาง 
กำาลัังคนี้ การจัูงใจั การสู่�อสูาร การป็ระสูานี้งานี้ แลัะการควบคุมงานี้
ให้ดำาเนี้ินี้ตามนี้โยบายที่ี�ได้วางไว้ เพ่�อบรรลัุเป็้าหมายของกิจัการ 

พฐ. 105 คัวามร้้เบัื้องติ้นทางการสื่อสารโทรคัมนาคัม  
PL 105 Introduction to Telecommunications 
   แนี้วคิดของเที่คโนี้โลัยีในี้โครงข่ายโที่รคมนี้าคม รูป็แบบ
สูถึาป็ัตยกรรมของโครงข่ายโที่รคมนี้าคม รูป็แบบบริการแลัะลัักษณะ
โครงสูร้างตลัาดของธีุรกิจัโที่รคมนี้าคม ความสูำาคัญของมาตรฐานี้
โครงข่ายแลัะองค์กรทีี่�กำาหนี้ดมาตรฐานี้ คำาศัพท์ี่ทีี่�เกี�ยวข้องในี้
เที่คโนี้โลัยี แลัะตลัาดโที่รคมนี้าคม

พฐ. 107 เศึรษฐศึาสติร์พื้นฐาน   
PL 107 Fundamentals of Economics 
  มูลัคา่ ราคา การจัดัสูรรที่รพัยากร พฤตกิรรมของผู้บริโภค
พฤติกรรมของผู้ผลิัต การกำาหนี้ดราคาในี้ตลัาดป็ระเภที่ต่าง ๆ  การกำาหนี้ด
ราคาของปั็จัจัยัการผลัติ พฤตกิรรมของปั็จัจัยัที่างเศรษฐกจิัการพัฒนี้า
แลัะความเจัริญเติบโตที่างเศรษฐกิจั ความสัูมพันี้ธ์ีระหว่างนี้โยบาย 
ที่างเศรษฐกิจัของรัฐบาลักับธีุรกิจัภาคเอกช้นี้

หมวดวิชาบัังคัับั (30 หนี้่วยกิต) 
บัธิ. 611 คัวามเป็นผู้้้นำาองคั์การแลืะสมรรถนะ 3 หน่วยกิติ
  ทรัพยากรมนุษย์  
BA 611 Organization Leadership and Human Resource 
  Competencies

  ความสูำาคัญของผู้นี้ำาองค์การ คุณลัักษณะของผู้นี้ำาทีี่�ขับเคล่ั�อนี้
องค์การให้มีความยั�งย่นี้ บที่บาที่ของผู้นี้ำาในี้การจััดการองค์การ 
อย่างมีป็ระสูิที่ธีิภาพ สูภาพแวดลั้อมภายในี้แลัะภายนี้อกองค์การ 
ทีี่�สูง่ผลัต่อการเพิ�มสูมรรถึนี้ะที่รพัยากรมนี้ษุย์ สูมรรถึนี้ะทีี่�พงึป็ระสูงค์
ของที่รัพยากรมนีุ้ษย์ในี้ภาวการณ์เป็ลัี�ยนี้แป็ลังแลัะภาวะวิกฤติ  
การสูร้างกลัยุที่ธ์ีในี้การพัฒนี้าสูมรรถึนี้ะของบุคลัากรในี้องค์กร ดัช้น้ี้ชี้�วัด 
ความสูำาเร็จัในี้การสูร้างสูมรรถึนี้ะ ทัี่�งในี้ระดับผู้นี้ำาแลัะผู้ป็ฏิบัติตาม 
การวัดป็ระเมินี้ความเป็็นี้ผู้นี้ำาแลัะสูมรรถึนี้ะในี้การที่ำางานี้เพ่�อนี้ำาผลั
ไป็ใช้้ในี้การพัฒนี้าองค์การ

บัธิ. 612 การจัดการทางการเงิน 3 หน่วยกิติ
BA 612 Financial Management 
   หลัักการที่างการเงินี้แลัะการป็ระยุกต์ใช้้เพ่�อการวิเคราะห์
แลัะแก้ปั็ญหาทีี่�เกี�ยวข้องกับการจััดหาเงินี้ทุี่นี้ทีี่�ธุีรกิจัต้องการ การตัดสิูนี้ใจั 
ลังทุี่นี้ภายใต้ความเสูี�ยง ตลัอดจันี้การวางแผนี้แลัะกำาหนี้ดแนี้วที่าง
การควบคุมที่างการเงินี้ที่ั�งเงินี้ทีุ่นี้ระยะสูั�นี้แลัะระยะยาวเพ่�อก่อใหเ้กิด
ป็ระโยช้นี้์สููงสูุดแก่ธีุรกิจันี้ั�นี้ การศึกษาจัะเนี้้นี้ใช้้กรณ้ศึกษา (Case 
Study) 
 
บัธิ. 613 การบััญชีการเงินแลืะการบััญชีบัริหาร  3 หน่วยกิติ
BA 613 Financial and Management Accounting 
   แนี้วคิดแลัะแหลั่งทีี่�มาของข้อมูลัที่างบัญชี้ในี้งบการเงินี้
ของกจิัการ ศกึษาข้อมูลัที่างการบัญชี้บรหิารอันี้ป็ระกอบดว้ยป็ระเภที่
ของต้นี้ทีุ่นี้ วิธีีการบัญช้ีต้นี้ทีุ่นี้รวม ต้นี้ทีุ่นี้แป็รได้ ต้นี้ทีุ่นี้มาตรฐานี้ 
แลัะการวิเคราะห์ผลัต่างต้นี้ทุี่นี้การผลิัต การใช้้ต้นี้ทุี่นี้เพ่�อการตัดสิูนี้ใจั  
การวเิคราะห์ความสูมัพนัี้ธีข์องตน้ี้ทุี่นี้ ป็รมิาณแลัะกำาไร การบัญชี้ตาม
ความรับผิดช้อบ การวิเคราะห์ข้อมูลัที่างการบัญชี้เพ่�อการ 
วางแผนี้ แลัะการควบคมุ รวมถึงึการวเิคราะห์แลัะการรายงานี้ผลัการ
ป็ฏิบัติการ 
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บัธิ. 614 การจัดการการติลืาด 3 หน่วยกิติ
BA 614 Marketing Management 
   บที่บาที่แลัะความสูำาคญัของผูบ้รหิารงานี้ดา้นี้การตลัาดทีี่�
มสีูภาพแวดลัอ้มทีี่�สูลับัซัึ่บซ้ึ่อนี้ พฤตกิรรมของผูบ้รโิภค การแบ่งสูว่นี้
ตลัาด การวิเคราะห์แลัะพยากรณค์วามตอ้งการของตลัาด การวางแผนี้
แลัะกำาหนี้ดนี้โยบาย การเลัอ่กกลัยุที่ธีแ์ลัะการจัดัการเกี�ยวกบัสูว่นี้ผสูม
การตลัาด ตลัอดถึงึการวเิคราะห์ปั็ญหาตา่ง ๆ  ทีี่�เกดิขึ�นี้เพ่�อหาข้อสูรปุ็
เป็็นี้แนี้วที่างแก้ป็ัญหาที่ี�เกิดขึ�นี้นี้ั�นี้ 

บัธิ. 615 การจัดการการปฏิิบััติิการ 3 หน่วยกิติ
BA 615 Operations Management 
   ระบบการวิเคราะห์ที่างการผลัิต การตัดสูินี้ใจัเกี�ยวกับ 
การใช้้ปั็จัจัยัการผลัติ การคาดการณเ์กี�ยวกบัความตอ้งการของสูนิี้คา้
หร่อบริการ การวางแผนี้กำาลัังการผลัิตแลัะที่ำาเลัทีี่�ตั�งโรงงานี้ ได้แก่ 
การวางผังโรงงานี้ การออกแบบงานี้แลัะการวัดงานี้ การวางแผนี้แลัะ
การลัำาดบังานี้ การวางแผนี้สูนิี้คา้คงเหลัอ่ การวางแผนี้ดา้นี้การขนี้สูง่
แลัะการควบคุมคุณภาพ รวมทัี่�งการจััดการโซ่ึ่อุป็ที่านี้แลัะการผลิัตแบบลีันี้

บัธิ. 712 การจัดการเชิงกลืยุทธิ์แลืะนโยบัายธิุรกิจ 3 หน่วยกิติ
BA 712 Strategic Management and Business Policy 
  การป็ระยกุต์ใช้้สูภาพแวดลัอ้มที่างธีรุกจิัเพ่�อนี้ำามาใช้้สูรา้ง
กลัยุที่ธี์แลัะนี้โยบาย ป็ระกอบด้วยการวิเคราะห์จัุดแข็งแลัะจัุดอ่อนี้ 
ขององค์กร การป็ระเมินี้โอกาสูแลัะอุป็สูรรคภายใต้สูภาพแวดลั้อม 
ที่ี�เกิดขึ�นี้ การกำาหนี้ดแลัะป็ระเมินี้ผลักลัยุที่ธี์แลัะนี้โยบายที่ี�ได้เป็รียบ
ที่างการแข่งขันี้ภายใต้ที่รัพยากรทีี่�มีอยู่ โดยศึกษาจัากกรณ้ศึกษา 
แลัะเกมเพ่�อใช้้สูำาหรับการวิเคราะห์สูถึานี้การณ์ การระบุปั็ญหา  
การระบุที่างเลั่อก แลัะการแก้ป็ัญหา

บัธิ. 713 เศึรษฐศึาสติร์เพื่อการจัดการ  3 หน่วยกิติ 
BA 713 Managerial Economics 
  การป็ระยุกตท์ี่ฤษฎทีี่างดา้นี้เศรษฐศาสูตรเ์พ่�อการกำาหนี้ด
นี้โยบาย ลัักษณะของกำาไรแลัะการจััดกำาไร ลัักษณะของตลัาด 
ทีี่�แข่งขันี้ในี้ป็ระเภที่ต่าง ๆ การวิเคราะห์อุป็สูงค์ แลัะการพยากรณ์ 
ผลักระที่บของการเป็ลัี�ยนี้แป็ลังที่างเศรษฐกจิัในี้ระยะสูั�นี้แลัะระยะยาว
ต่อการดำาเนี้ินี้งานี้ของธีุรกิจั การกำาหนี้ดนี้โยบายเกี�ยวกับการผลัิต
สูนิี้คา้หลัายช้นี้ดิในี้ขณะเดยีวกนัี้ งบป็ระมาณเงนิี้ทุี่นี้ การโ ษณา แลัะ
การตั�งราคาสูินี้ค้า 
 
บัธิ. 716 เทคัโนโลืยีสารสนเทศึเพื่อการจัดการ 3 หน่วยกิติ 
  ทางธุิรกิจ 
BA 716 Information Technology for Business Management  
  แนี้วความคิดหลัักของเที่คโนี้โลัยีสูารสูนี้เที่ศ การบริหาร
ฐานี้ความรูแ้ลัะสูำานี้กังานี้ครบวงจัร การป็ระยุกตเ์ที่คโนี้โลัยีสูารสูนี้เที่ศ
ในี้การวางกลัยุที่ธ์ีการแข่งขันี้ โดยเน้ี้นี้ผลักระที่บทัี่�งในี้แนี้วตั�งแลัะแนี้วนี้อนี้
ภายในี้แลัะภายนี้อกองค์กร 

บัธิ. 717 ธิุรกิจระหว่างประเทศึ 3 หน่วยกิติ
BA 717 International Business 
   กระบวนี้การดำาเนี้นิี้งานี้ของบรษัิที่ข้ามช้าตทีิี่�เกี�ยวขอ้งกบั
การวิเคราะหบ์ที่บาที่ของธีุรกิจัระหวา่งป็ระเที่ศ การวิเคราะหป์็ระเที่ศ
แลัะการวิเคราะห์แนี้วที่างการพัฒนี้าธุีรกิจัระหว่างป็ระเที่ศ ทีี่�เนี้้นี้ถึึง
การขับเคลั่�อนี้ที่างกฎหมาย เศรษฐกิจั สูาธีารณูป็โภค การแข่งขันี้
ระดับโลักแลัะสูถึานี้การณ์ที่างด้านี้วัฒนี้ธีรรม ความหลัากหลัายของตลัาด
แลัะผู้บริโภค รวมถึึงความร่วมม่อที่างเศรษฐกิจัแลัะผลักระที่บทีี่�มี 
ต่อการจััดการธีุรกิจัระหว่างป็ระเที่ศ ผลักระที่บเศรษฐกิจัของยุโรป็ 
แลัะอาเซึ่ียนี้ทีี่�มีต่อโอกาสูแลัะอุป็สูรรคในี้การขยายธุีรกิจั โอกาสู 
แลัะปั็ญหาที่างธุีรกิจัของผู้ป็ระกอบการไที่ยภายหลัังจัากการเข้าสูู่ป็ระช้าคม
เศรษฐกิจัอาเซึ่ียนี้ของไที่ย
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บัธิ. 718 การวิจัยเชิงประยุกติ์ทางธิุรกิจ  3 หน่วยกิติ
BA 718 Applied Research in Business
  ระเบียบวิธีีการดำาเนี้ินี้การวิจััยทีี่�นี้ำามาป็ระยุกต์ใช้้กับการ
วิจััยที่างธีุรกิจัทีี่�ครอบคลัุมในี้เร่�องการวางแผนี้แลัะการออกแบบงานี้
วิจััย การวางกรอบแนี้วความคิด การตั�งสูมมุติฐานี้ การกำาหนี้ด
ป็ระช้ากรแลัะตัวอย่าง การเก็บข้อมูลั การสูร้างเคร่�องม่อในี้การเก็บ
ข้อมูลั การวิเคราะห์แลัะการที่ดสูอบสูมมุติฐานี้โดยใช้้เคร่�องม่อ 
ที่างสูถึิติ การอภิป็รายผลั แลัะการนี้ำาผลัวิจััยไป็ใช้้กับการดำาเนี้ินี้งานี้
ที่างธีุรกิจัให้บรรลัุได้อย่างมีป็ระสูิที่ธีิภาพ

หมวดวิชาเลืือก (12 หนี้่วยกิต) 
วิชาเลือกทางการตลาด 
ติลื. 712 การจัดการด้านการติลืาดระหว่างประเทศึ  3 หน่วยกิติ
M  712 International Marketing Management 
  บที่บาที่แลัะความสูำาคัญของตลัาดระหว่างป็ระเที่ศ การวาง
รูป็แบบองค์การแลัะระบบการตลัาดของธีุรกิจัระหว่างป็ระเที่ศ ศึกษา
ถึึงวิธีีการแลัะกลัยุที่ธ์ีสูำาคัญของการบริหารงานี้ การตลัาดระหว่าง
ป็ระเที่ศ วิเคราะห์สูภาพแวดลั้อมแลัะสู่วนี้ป็ระสูมของการตลัาด
ระหว่างป็ระเที่ศ ปั็ญหาเกี�ยวกบัภาษีการขนี้สูง่ สูถึาบันี้ทีี่�เกี�ยวข้องกบั
การสูง่ออก การพัฒนี้าตลัาด ปั็ญหานี้โยบายการสูง่เสูรมิแลัะวเิคราะห์
การสู่งออกของไที่ย
 
ติลื. 717 การวิเคัราะห์ผู้้้บัริโภคัแลืะการแบั่งส่วนติลืาด 3 หน่วยกิติ
M  717 Consumer Analysis and Market Segmentation 
  รูป็แบบกระบวนี้การตัดสูินี้ใจัของผู้บริโภค ป็ัจัจััยที่ี�มี
อิที่ธีิพลัต่อการตัดสูินี้ใจัของผู้บริโภค การวางรูป็แบบเพ่�อศึกษา
วิเคราะห์ผู้บริโภคก่อนี้นี้ำาผลัิตภัณฑิ์ออกสูู่ตลัาด วิธีีแลัะปั็จัจััยทีี่�มี 
ผลักระที่บต่อการพิจัารณาด้านี้การแบ่งสู่วนี้ตลัาด การป็ระยุกต์ 
ผลัของการวิเคราะห์ผู้บริโภค รวมทัี่�งการแบ่งสู่วนี้ตลัาดเพ่�อมาใช้้ 
ในี้การวางแผนี้แลัะกำาหนี้ดนี้โยบายที่างการตลัาด

ติลื. 718 การวิจัยทางการติลืาด 3 หน่วยกิติ
M  718 Marketing Research 
  บที่บาที่ของการวิจััยในี้การจััดการแลัะการตัดสูินี้ใจั 
ที่างการตลัาด ซึึ่�งจัะศึกษาทัี่�งภาคที่ฤษฎีแลัะการนี้ำาเอาไป็ใช้้ในี้การ 
แก้ป็ัญหาตัวอย่าง แลัะการฝึกหัดในี้การวางรูป็แบบการวิจััย การเก็บ
รวบรวมแลัะการวเิคราะห์ข้อมูลัที่างการตลัาดเพ่�อช่้วยในี้การพยากรณ์
การป็รับป็รุงผลัิตภัณฑิ์ การตั�งราคา การวางแผนี้กลัยุที่ธี์การสู่งเสูริม
ที่างการตลัาดแลัะการจััดช้่องที่างการจัำาหนี้่าย

ติลื. 721 กลืยุทธิ์ด้านการกระจายสินคั้าทางการติลืาด 3 หน่วยกิติ
M  721 Marketing Distribution Strategy 
  การใช้้หลักัการตลัาดในี้การวเิคราะห์แลัะแกปั้็ญหาที่างดา้นี้
การกระจัายสูินี้ค้าระหว่างผู้ผลัิต ผู้จัำาหนี้่าย แลัะลัูกค้า การกระจัาย
สูินี้ค้าแบบห่วงโซ่ึ่ แลัะการตัดสูินี้ใจัของผู้บริหารในี้การพัฒนี้า 
ช่้องที่างการกระจัายสูินี้ค้า การสูร้างความสูัมพันี้ธี์ระหว่างผู้ผลัิต 
กบัผูจ้ัำาหนี้า่ย แลัะระหวา่งผูจ้ัำาหนี้า่ยกบัลักูคา้ การวางแผนี้ดา้นี้กลัยุที่ธ์ี
ที่างการตลัาด แลัะการป็ฏิบัติงานี้ด้านี้การกระจัายสิูนี้ค้าเพ่�อเพิ�มยอดขาย 
แลัะสู่วนี้แบ่งตลัาด

ติลื. 722 การติลืาดดิจิทัลื 3 หน่วยกิติ
M  722 Digital Marketing  
  การป็ระยุกตห์ลักัการตลัาดในี้สูงัคมดจิัทัิี่ลั การใช้้สู่�อดจิัทัิี่ลั
ในี้ฐานี้ะทีี่�เป็็นี้ช่้องที่างการจััดจัำาหนี้่ายแลัะช่้องที่างการตลัาดระหว่าง
ป็ระเที่ศ การวิเคราะห์โอกาสูที่างการตลัาด บที่บาที่ทีี่�เป็ลัี�ยนี้ไป็ 
ของการสู่�อสูารการตลัาดทีี่�ใช้้สู่�อดิจัิทัี่ลัในี้ฐานี้ะทีี่�เป็็นี้ช่้องที่างการ
ติดต่อสู่�อสูารแบบสูองที่าง พฤติกรรมของผู้บริโภคในี้การรับรู้แลัะใช้้ 
สู่�อดิจัิที่ัลั การกำาหนี้ดกลัยุที่ธี์การตลัาดดิจัิที่ัลั
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ติลื. 723 การติลืาดบัริการ 3 หน่วยกิติ
M  723 Service Marketing
   การพัฒนี้าแลัะการบริหารงานี้บริการ ลัักษณะของบริการ
ความแตกต่างระหว่างการขายสิูนี้ค้ากับบริการ ความสูำาคัญแลัะการเจัริญ
เติบโตของธุีรกิจับริการ ตลัาดทีี่�เกี�ยวกับธุีรกิจับริการป็ระเภที่ต่าง ๆ 
การสูร้างความพึงพอใจัของลัูกค้า กลัยุที่ธี์สูำาหรับการตลัาดบริการ 
กลัยุที่ธี์ในี้การรักษาลัูกค้า การวัดแลัะการบริหารงานี้ด้านี้ คุณภาพ
ของธีุรกิจับริการ อุป็สูงค์ของลัูกค้าต่อการบริการ โครงสูร้างของ
องค์กรที่ี�เนี้้นี้การขายบริการ

ติลื. 724 คัวามคัิดสร้างสรรคั์แลืะนวัติกรรม 3 หน่วยกิติ
  ในการจัดการผู้ลืิติภัณ ์ใหม่
M  724 Creativity and Innovation in New Product Management  
  แนี้วคิดเกี�ยวกับความคิดสูร้างสูรรค์แลัะนี้วัตกรรมในี้การ
จััดการผลัิตภัณฑิ์ใหม่ การพัฒนี้าแลัะการแนี้ะนี้ำาผลัิตภัณฑิ์ใหม่  
ความหมายของผลัติภณัฑิ์ใหม ่ขั�นี้ตอนี้ของการพัฒนี้าผลัติภณัฑ์ิใหม่
เที่คนี้ิคในี้การป็ระเมินี้ความนี้่าสูนี้ใจัของป็ระเภที่ผลัิตภัณฑิ์ 
โดยพจิัารณาขนี้าดของตลัาด สูถึานี้ภาพที่างการแข่งขันี้ รวมทัี่�งความ
สูอดคล้ัองกันี้ของผลิัตภัณฑ์ิใหม่กับความสูามารถึขององค์การ การบริหาร
ผลิัตภัณฑ์ิใหม่ การวัดผลัการดำาเนิี้นี้งานี้ของผลิัตภัณฑ์ิใหม่ การที่ดสูอบ
ตลัาดในี้การตรวจัสูอบความเป็็นี้ไป็ได้ของผลิัตภัณฑ์ิใหม่การใช้้กลัยุที่ธ์ี 
ที่างการตลัาดสูำาหรับผลัิตภัณฑิ์ใหม่ตลัอดวงจัรชี้วิตของผลัิตภัณฑ์ิ 
คุณสูมบัติของผู้จััดการผลัิตภัณฑิ์ใหม่ 
 
ติลื. 725 การจัดการติราสินคั้าเชิงกลืยุทธิ์ 3 หน่วยกิติ
M  725 Strategic Branding Management
  ความสูัมพันี้ธี์ระหว่างตราสูินี้ค้ากับปั็จัจััยที่างการตลัาด 
ผลักระที่บของตราสูินี้ค้าทีี่�มีต่อพฤติกรรมการซ่ึ่�อแลัะการตัดสูินี้ใจั 
ของผู้บริโภค กลัยุที่ธี์การใช้้ตราสิูนี้ค้าเพ่�อการตลัาดแลัะการสู่�อสูาร
ที่างการตลัาด การสูรา้งสูรรคต์ราสูนิี้คา้สูำาหรบัสูนิี้คา้ใหม่ให้แข็งแกรง่

แลัะเป็็นี้ทีี่�ยอมรับ การพัฒนี้าตราสูินี้ค้าสูำาหรับสูินี้ค้าเดิมทีี่�มีอยู่  
การป็ระเมินี้คุณค่าของตราสิูนี้ค้ากับการรับรู้ของผู้บริโภคต่อตราสิูนี้ค้า 
การป็ระเมินี้ป็ระสูิที่ธีิภาพของตราสูินี้ค้า กระบวนี้การจััดที่ำากลัยุที่ธี์
ตราสูนิี้คา้ทีี่�ครอบคลัมุตั�งแตก่ารวเิคราะห์สูภาพแวดลัอ้มที่างการตลัาด
การสูร้างกลัยุที่ธี์ การป็ฏิบัติการแลัะการป็ระเมินี้กลัยุที่ธี์

ติลื. 726 การสื่อสารทางการติลืาดแบับัอัจฉริยะ 3 หน่วยกิติ
M  726 Intelligent Marketing Communication
  แนี้วคิดเกี�ยวกับการสู่�อสูารที่างการตลัาดเพ่�อนี้ำามาใช้้ 
ในี้การสูร้างสูรรค์รูป็แบบของการสู่�อสูารที่างการตลัาดแบบอัจัฉริยะ 
การวิเคราะห์ป็ระสิูที่ธิีภาพขององค์ป็ระกอบแลัะเคร่�องม่อที่างการ
สู่�อสูารที่างการตลัาด อาทิี่ การโ ษณา การป็ระช้าสัูมพันี้ธ์ี การใช้้
พนัี้กงานี้ขายการสู่งเสูริมการขาย รวมถึึงกิจักรรมอ่�นี้ ๆ ทีี่�นี้ำาเสูนี้อ 
เพ่�อการสู่�อสูารกับลูักค้าทัี่�งในี้ระดับบุคคลั องค์การ แลัะสูถึาบันี้  
การวิเคราะห์ปั็จัจััยทีี่�สู่งผลัต่อการสูร้างรูป็แบบการสู่�อสูารที่างการตลัาด
แบบอัจัฉริยะ อาทิี่ การวิเคราะห์พฤติกรรมแลัะการรับรู้ของผู้บริโภค 
การวิเคราะห์จุัดเด่นี้ของผลิัตภัณฑ์ิแลัะตราสิูนี้ค้า เป็็นี้ต้นี้ การวางแผนี้
แลัะจััดที่ำาแผนี้กลัยุที่ธ์ีการสู่�อสูารที่างการตลัาดแบบอัจัฉริยะ 
ทีี่�ครบวงจัรการจััดสูรรแลัะบริหารงบป็ระมาณ รวมทัี่�งการป็ฏิบัติการ
แลัะการป็ระเมินี้ผลั

ติลื. 727 โคัรงการแลืะกิจกรรมทางการติลืาด 3 หน่วยกิติ
  เชิงนวัติกรรม
M  727 Innovative Marketing Project and Activity
  แนี้วความคิดเกี�ยวกับนี้วัตกรรม การเช่้�อมโยงแนี้วคิด 
ที่างนี้วัตกรรมมาใช้้กับกระบวนี้การจััดการโครงการแลัะกิจักรรมที่างการ
ตลัาด ปั็ญหาแลัะแนี้วที่างในี้การสูร้างนี้วัตกรรม รูป็แบบของโครงการ 
แลัะกิจักรรมที่างการตลัาดเชิ้งนี้วัตกรรม การวิเคราะห์ความเป็็นี้ไป็ได้ 
แลัะความสูำาเร็จัของโครงการแลัะกิจักรรมเชิ้งนี้วัตกรรม ซึึ่�งครอบคลุัม 
ในี้เร่�องการวิเคราะห์ผู้บริโภคหร่อกลุ่ัมเป้็าหมาย การแข่งขันี้ สัูงคม 
แลัะวัฒนี้ธีรรม รวมทัี่�งสูภาพแวดล้ัอมอ่�นี้ ๆ ทีี่�มีความเกี�ยวข้อง เป็็นี้ต้นี้ 
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การป็ระเมินี้การลังทุี่นี้ การวางแผนี้แลัะการป็ฏิบัติการโครงการ แลัะ 
การป็ระเมินี้ผลัการดำาเนิี้นี้การเม่�อสิู�นี้สุูดโครงการแลัะกิจักรรม

ติลื. 728 การติลืาดระดับัโลืกสำาหรับัสินคั้า 3 หน่วยกิติ
  แลืะบัริการข้องไทย
M  728 orld Class Marketing for Thai Products 
  and Services 
  การวิเคราะห์จุัดแข็ง จัุดอ่อนี้ โอกาสู แลัะอุป็สูรรค 
ของสูินี้ค้าแลัะบริการของไที่ย ปั็ญหาของสูินี้ค้าแลัะบริการของไที่ย
ทัี่�งภายในี้ป็ระเที่ศแลัะต่างป็ระเที่ศ การสูร้างตราสูินี้ค้าแลัะการวาง
ตำาแหนี้ง่ของสูนิี้คา้ในี้ตลัาดโลัก การวเิคราะห์ความตอ้งการของลักูคา้
ตา่งป็ระเที่ศ การพัฒนี้าแลัะการสูรา้งกลัยุที่ธีส์ูว่นี้ป็ระสูมที่างการตลัาด
กลัยุที่ธีก์ารป็ระช้าสูมัพนัี้ธี ์การจัดัการระบบโลัจิัสูตกิสูเ์พ่�อการสูง่ออก
แลัะการจััดการศูนี้ย์รวมสูำาหรับภาคอุตสูาหกรรม
 
ติลื. 731 การสื่อสารติราสินคั้าแบับัดิจิทัลื 3 หน่วยกิติ
  ทางการติลืาด
M  731 Digital Brand Communication in Marketing
  ความสูำาคัญของแบรนี้ด์ต่อการตัดสูินี้ใจัของผู้บริโภค 
เคร่�องม่อในี้การสู่�อสูารแบรนี้ด์ ทัี่�งทีี่�เป็็นี้ออนี้ไลัน์ี้ (ดิจิัทัี่ลั) แลัะออฟไลัน์ี้
การวิเคราะห์เป็รียบเทีี่ยบการใช้้เคร่�องมอ่ทัี่�งสูองป็ระเภที่ในี้การสู่�อสูาร
แบรนี้ด ์พฤตกิรรมการรบัรูแ้บรนี้ดข์องผูบ้รโิภค พฤตกิรรมการสู่�อสูาร
ของผู้บริโภคโดยใช้้สู่�อดิจัิทัี่ลั กิจักรรมการสู่�อสูารที่างตลัาดออนี้ไลันี้์
ระหว่างธีุรกิจักับผู้บริโภค วัตถึุป็ระสูงค์ของการสู่�อสูารแบรนี้ด์ 
แบบดิจิัทัี่ลัทีี่�คำานึี้งถึึงพฤติกรรมแลัะทัี่ศนี้คติของผู้บริโภคทีี่�มีต่อแบรนี้ด์ 
ได้แก่ ความไว้วางใจัในี้แบรนี้ด์สิูนี้ค้า บริการ ความช้อบต่อแบรนี้ด์  
ความภักดีในี้แบรนี้ด์ กระบวนี้การขั�นี้ตอนี้ในี้การสูร้างแบรนี้ด์ 
แลัะการสู่�อสูารแบรนี้ด ์กลัยุที่ธีก์ารสูรา้งแบรนี้ด์แลัะการสู่�อสูารแบรนี้ด์
โดยใช้้ดิจัิที่ัลัเที่คโนี้โลัยี

วิชาเลือกทางการเงิน 
กง. 722 การบัริหารการเงินระหว่างประเทศึ 3 หน่วยกิติ
FI 722 International Financial Management 
  ความสูำาคัญของการลังทุี่นี้ระหว่างป็ระเที่ศ สูภาวะแวดล้ัอม
ทีี่�เอ่�ออำานี้วยแลัะไม่ขัดต่อการลังทุี่นี้ระหว่างป็ระเที่ศ หลัักเกณฑ์ิในี้การ 
ป็ระเมินี้โอกาสูในี้การลังทุี่นี้ แหล่ังแลัะต้นี้ทุี่นี้ของเงินี้ทุี่นี้ การป็ฏิบัติงานี้
ของสูถึาบันี้การเงินี้ระหว่างป็ระเที่ศ การคิดอัตราแลักเป็ลัี�ยนี้เงินี้ตรา
สูกุลัต่าง ๆ แลัะการบริหารเงินี้ทีุ่นี้ของธีุรกิจัระหว่างป็ระเที่ศ 
 
กง. 725 ระบับัข้้อม้ลืทางการเงิน  3 หน่วยกิติ 
FI 725 Financial Information System 
  หลัักการแลัะโครงสูร้างของระบบแลัะการจััดการข้อมูลั
ที่างการเงินี้ในี้องค์กร การแบ่งป็ระเภที่ข้อมูลั แลัะองค์ป็ระกอบ 
ของระบบข้อมลูัทีี่�เกี�ยวข้องกบัโครงสูรา้งแลัะการป็ฏบัิตกิารขององคก์ร
กระบวนี้การของการเก็บรวบรวมข้อมูลั การแจักจ่ัายข้อมูลัที่าง 
การเงนิี้ บที่บาที่ของเคร่�องจักัรสูมยัใหม่ตอ่การเกบ็แลัะกระจัายข้อมลูั
รวมที่ั�งแนี้วโนี้้มของการพัฒนี้าระบบข้อมูลัที่างการเงินี้ 
 
กง. 726 ติลืาดเงินแลืะติลืาดทุน  3 หน่วยกิติ 
FI 726 Money and Capital Markets
  ปั็จัจััยทีี่�มีผลัต่อการกำาหนี้ดอุป็สูงค์แลัะอุป็ที่านี้ของเงินี้ทุี่นี้ 
ลัักษณะของตลัาดเงินี้แลัะตลัาดทุี่นี้ ความสัูมพันี้ธ์ีระหว่างตลัาดเงินี้ 
แลัะตลัาดทุี่นี้ทัี่�งภายในี้ป็ระเที่ศแลัะต่างป็ระเที่ศ บที่บาที่ของสูถึาบันี้
การเงินี้ โครงสูร้างแลัะระดับของอัตราดอกเบี�ยทีี่�มีผลัต่อเศรษฐกิจั 
โดยรวม 
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กง. 731 การลืงทุน 3 หน่วยกิติ
FI 731 Investment 
  ปั็ญหาแลัะกระบวนี้การในี้การบรหิารการลังทุี่นี้โดยการนี้ำา
ที่ฤษฎกีารลังทุี่นี้สูมยัใหม่มาป็ระยกุต์ใช้้ในี้การตดัสูนิี้ใจัเพ่�อการบรหิาร
กลัุ่มหลัักที่รัพย์ การศึกษาการดำาเนี้ินี้งานี้ของตลัาดหลัักที่รัพย์ 
ป็ระเภที่ของหลักัที่รพัย์ แลัะปั็จัจัยัทีี่�เป็็นี้ตวักำาหนี้ดอัตราผลัตอบแที่นี้
แลัะความเสูี�ยงในี้การลังทุี่นี้ ตลัอดจันี้การศึกษาอัตราดอกเบี�ย 
แลัะการบริหารตราสูารหนี้้�

กง. 732 การศึึกษาคัวามเป็นไปได้ข้องโคัรงการ 3 หน่วยกิติ
FI 732 Project Feasibility Studies 
  การป็ระเมินี้การลังทีุ่นี้ในี้โครงการป็ระเภที่ต่าง ๆ  เพ่�อการ
ตดัสูนิี้ใจั โดยการวิเคราะห์จัากสูภาพแวดลัอ้มทีี่�เป็็นี้ทัี่�งปั็จัจัยัสูนี้บัสูนี้นุี้
แลัะอุป็สูรรค การพิจัารณาแหลั่งแลัะการจััดหาเงินี้ทุี่นี้ การจััดที่ำา 
งบป็ระมาณการลังทุี่นี้ แลัะการวิเคราะห์ความเคลั่�อนี้ไหวสูำาหรับ 
ผลัตอบแที่นี้การลังทีุ่นี้จัากโครงการ 

กง. 734 การดำาเนินการเพื่ออสังหาริมทรัพย์  3 หน่วยกิติ 
FI 734 Real Estate Operations
  ข้อบังคบัที่างกฎหมายดา้นี้อสูงัหารมิที่รพัย์ วธิีกีารป็ระเมินี้
ราคาอสูังหาริมที่รัพย์ ปั็จัจััยทีี่�สู่งผลัต่อราคาแลัะความต้องการ
อสูังหาริมที่รัพย์ แหลั่งแลัะนี้โยบายสูินี้เช้่�อในี้การจััดหา สูถึานี้การณ์
ที่างการตลัาด แลัะการดำาเนี้ินี้งานี้ของธีุรกิจัอสูังหาริมที่รัพย์

กง. 735 การจัดการสินเชื่อแลืะหนี้ 3 หน่วยกิติ
FI 735 Credit and Debt Management
  โครงสูร้างของการบริหารสูินี้เช่้�อ ป็ระเภที่ของสูินี้เช่้�อ 
นี้โยบายแลัะความเสูี�ยงในี้การพิจัารณาสูินี้เช่้�อ ป็ระเภที่ของหนี้้�สูินี้ 
นี้โยบายการป็้องกันี้หนี้้�เสูีย การติดตามหนี้้� การจััดช้ั�นี้หนี้้� การป็รับ
โครงสูร้างหนี้้� การบริหารหน้ี้�ทีี่�มีปั็ญหาแลัะหน้ี้�ทีี่�ไม่ก่อให้เกิดรายได้ 
กฎหมายที่ี�เกี�ยวข้องกับการจััดการสูินี้เช้่�อแลัะหนี้้�

กง. 736 การประเมินม้ลืคั่าธิุรกิจเพื่อการติัดสินใจ 3 หน่วยกิติ 
FI 736 Business Valuation for Decision Making 
   แนี้วคิดพ่�นี้ฐานี้เกี�ยวกับการวิเคราะห์ที่างการเงินี้แลัะการ 
วิเคราะห์ธีุรกิจั วัตถึุป็ระสูงค์ของการป็ระเมินี้มูลัค่าธีุรกิจักรอบแนี้วคิด
เกี�ยวกับการป็ระเมินี้มูลัค่าธุีรกิจั ได้แก่ เที่คนิี้คแลัะเคร่�องม่อ 
ของการป็ระเมินี้มูลัค่าธีุรกิจั ความสูัมพันี้ธี์ระหว่างการป็ระเมินี้มูลัค่า
ธีุรกิจักับกลัยุที่ธี์ของธีุรกิจั ปั็ญหาในี้การป็ระเมินี้มูลัค่าธีุรกิจัแลัะ 
ผลัการป็ฏิบัติงานี้ที่างการเงินี้ของธีุรกิจั การป็ระยุกต์เที่คนี้ิคการ
ป็ระเมินี้มูลัค่าไป็ใช้้กับการวิเคราะห์ด้านี้การตัดสูินี้ใจัอ่�นี้ ๆ  ที่างธีุรกิจั
ได้แก่ การวิเคราะห์สูินี้เช้่�อการวิเคราะห์หลัักที่รัพย์ แลัะการวิเคราะห์
เพ่�อการควบรวมกิจัการ เป็็นี้ต้นี้

กง. 737 การพยากรณ์ทางการเงิน 3 หน่วยกิติ
  กับัผู้ลืการปฏิิบััติิการธิุรกิจ
FI 737 Financial Forecasting and Business Performance
  การเช่้�อมโยงบที่บาที่ที่างการเงนิี้กบัการพฒันี้าการป็ฏบัิติ
การของธีุรกิจั นี้โยบายที่างการเงินี้กับการวางนี้โยบายแลัะกลัยุที่ธี์ 
ของธุีรกิจั การพยากรณ์ที่างเศรษฐกิจัแลัะการเงินี้ทีี่�เกี�ยวข้องกับ 
สูภาพแวดลัอ้มทัี่�งภายในี้แลัะภายนี้อกธีรุกจิั ปั็จัจัยัทีี่�เกี�ยวขอ้งกบัการ
พยากรณ์ที่างการเงินี้ทีี่�มีผลักระที่บต่อการดำาเนี้ินี้ธุีรกิจั แบบจัำาลัอง
แลัะเที่คนี้ิคการพยากรณ์ที่างการเงินี้ การนี้ำาผลัการพยากรณ์ไป็ใช้้ 
ในี้การวางแผนี้กลัยุที่ธี์ การตัดสูินี้ใจัลังทุี่นี้เพ่�อการขยายธีุรกิจั 
แลัะการพัฒนี้าผลัการป็ฏิบัติงานี้ของธีุรกิจั
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วิชาเลือกทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
บัท. 731 บัุคัคัลืกับัองคั์การ 3 หน่วยกิติ
HR 731 Individual and Organization 
  จัิตวิที่ยาที่างการเรียนี้รู้ การรับรู้ ที่ัศนี้คติ แลัะบุคลัิกภาพ
ได้แก่ ที่ฤษฎีแลัะแบบจัำาลัองเกี�ยวกับความต้องการของบุคคลั  
การจัูงใจัแลัะความสูัมพันี้ธี์ระหว่างบุคคลักับองค์การ 

บัท. 732 การจัดการกลืุ่มทำางาน 3 หน่วยกิติ
HR 732 Managing Task Oriented roups 
  ความหมายของกลัุม่พนี้กังานี้ทีี่�เนี้น้ี้งานี้การจัดัการที่างการ
สู่�อสูารภายในี้แลัะภายนี้อกกลุ่ัมที่ำางานี้ กระบวนี้การเคล่ั�อนี้ไหวของกลุ่ัม
ความเป็็นี้ผู้นี้ำา การจััดการความขัดแย้งในี้กลัุ่ม การป็ระสูานี้งานี้ 
แลัะการร่วมม่อ ตลัอดจันี้การป็ระเมินี้ป็ระสูิที่ธีิภาพแลัะป็ระสูิที่ธีิผลั 
ของกลัุ่ม 

บัท. 733 การจัดหาแลืะประเมินบัุคัลืากร 3 หน่วยกิติ 
HR 733 Personnel Procurement and Evaluation 
   องค์ป็ระกอบทีี่�สูำาคัญในี้การวางแผนี้อัตรากำาลัังแลัะ 
การจัดัที่ำาแรงงานี้ การกำาหนี้ดมาตรการทีี่�ใช้ใ้นี้การสูรรหาแลัะคดัเลัอ่ก
บุคลัากร การรวบรวมข้อมูลัเกี�ยวกับป็ระวัติพนี้ักงานี้ การหมุนี้เวียนี้
เข้าออกของพนี้ักงานี้ การขาดงานี้ การป็ระเมินี้ตัวบุคคลัที่างด้านี้
จัิตวิที่ยา สูังคม วิธีีการพิจัารณาป็ระสูิที่ธีิภาพของการที่ำางานี้แต่ลัะ
บุคคลั แลัะกระบวนี้การป็ระเมินี้ผลัการป็ฏิบัติงานี้ 

บัท. 734 การวิจัยติามแนะแนวสำาหรับัการบัริหาร 3 หน่วยกิติ
  ทรัพยากรมนุษย์ 
HR 734 Directed Research in Human Resource Management 
  ศึกษาวิจััยโดยอิสูระในี้หัวเร่�องเฉพาะที่าง การบริหาร
ที่รัพยากรมนีุ้ษย์ภายใต้การแนี้ะนี้ำาของอาจัารย์ผู้รับผิดช้อบ 

บัท. 735 สัมมนาแรงงานสัมพันธิ์ 3 หน่วยกิติ 
HR 735 Seminar in Labor Relations 
  แนี้วความคดิ กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของที่างราช้การ
แลัะหลัักวิช้าเกี�ยวกับแรงงานี้สูัมพันี้ธี์ การเจัรจัาต่อรองแลัะป็ระเด็นี้
ต่าง ๆ ทีี่�มีอิที่ธีิพลั การบริหารแลัะการจััดการทัี่�งด้านี้แรงงานี้ 
แลัะที่างด้านี้บริหาร โดยนี้ักศึกษาจัะต้องร่วมกันี้พิจัารณาปั็ญหา 
แลัะสูถึานี้การณ์เกี�ยวกับเร่�องแรงงานี้สูัมพันี้ธี์ โดยการศึกษากรณ้
ตัวอย่าง 

วิชาเลือกทางการจัดการ 
จก. 741 การจัดการองคั์การที่ซับัซ้อน  3 หน่วยกิติ 
M  741 Managing Complex Organization 
  การค้นี้คว้าที่ฤษฎีองค์การแลัะป็ระสูิที่ธีิผลัเพ่�อชี้�นี้ำา 
ผู้จััดการในี้การออกแบบโครงสูร้างแลัะกระบวนี้การการป็ฏิบัติงานี้ 
ขององค์การภายใต้สูถึานี้การณที์ี่�เกดิขึ�นี้ในี้องค์การแลัะความซัึ่บซ้ึ่อนี้
ของสูภาพแวดลั้อมที่ี�มีการเป็ลัี�ยนี้แป็ลังอย่างรวดเร็ว

จก. 742 ระบับัข้้อม้ลืทางการจัดการ  3 หน่วยกิติ 
M  742 Management Information System 
  ความสัูมพันี้ธ์ีของระบบข้อมูลักับนี้โยบายการบริหาร โครงสูร้าง
ของระบบข้อมูลั พฤติกรรมของผู้ใช้้ระบบข้อมูลั การวิเคราะห์แลัะการ
ออกแบบระบบข้อมูลัด้วยคอมพิวเตอร์เพ่�อนี้ำาไป็ใช้้ในี้การบริหารจััดการ
เช่้นี้ การวางแผนี้ การป็ระสูานี้งานี้ การควบคุม แลัะการตัดสิูนี้ใจั 
ทัี่�งภายในี้แลัะภายนี้อกองค์การ การป็ระเมินี้ค่าของระบบ แลัะการพัฒนี้า
ระบบข้อมูลัให้สูอดคล้ัองกับการเป็ลีั�ยนี้แป็ลังขององค์การ

จก. 745 การจัดการเพื่อธิุรกิจคั้าปลืีก 3 หน่วยกิติ 
M  745 Retail Business Management
  รปู็แบบของการคา้ป็ลักี ปั็ญหาในี้การดำาเนี้นิี้งานี้ของธีรุกจิั
คา้ป็ลักี การวเิคราะห์การจัดัโครงสูรา้งองคก์ารของธีรุกจิั กลัยุที่ธีที์ี่�ใช้้
ในี้การดำาเนี้นิี้งานี้ ไดแ้ก ่กลัยุที่ธีก์ารขยายธีรุกจิั กลัยุที่ธีท์ี่างการตลัาด
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การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค การบริหารระบบอุป็ที่านี้ลัูกโซึ่่ 
ของธีุรกิจัค้าป็ลัีก รวมถึึงการดำาเนี้ินี้ธีุรกิจัค้าป็ลัีกในี้รูป็แบบพาณิช้ย์
อิเลั็กที่รอนี้ิกสู์

จก. 746 การจัดการโลืจิสติิกส์แลืะโซ่อุปทาน  3 หน่วยกิติ 
M  746 Logistics and Supply Chain Management 
  ระบบอุป็ที่านี้ลัูกโซ่ึ่แลัะการจััดสู่งทีี่�สูร้างป็ระสูิที่ธีิภาพ 
ที่างด้านี้การผลัิตแลัะการตลัาด โดยครอบคลัุมถึึงระบบการจััดหา
วัตถึุดิบ การบรรจัุแลัะการลัำาเลัียงวัตถึุดิบ การบริหารสูินี้ค้าคงเหลั่อ 
การจััดการด้านี้คลัังสิูนี้ค้า การจััดหาสิูนี้ค้า แลัะการจััดการด้านี้การขนี้สู่ง

จก. 747 นวัติกรรมแลืะการพัฒนาองคั์กร  3 หน่วยกิติ
M  747 Innovation and Organization Development
  แนี้วคิดที่างการจััดการเกี�ยวกับการเป็ลีั�ยนี้แป็ลังเพ่�อนี้ำาไป็สูู่
การพัฒนี้ารูป็แบบของนี้วัตกรรมในี้องค์กร ข้อดีของการมีนี้วัตกรรม 
การสูร้างนี้วัตกรรม ปั็ญหาแลัะอุป็สูรรคทีี่�มีต่อการสูร้างนี้วัตกรรม 
แลัะการเป็ลัี�ยนี้แป็ลัง แนี้วที่างแลัะกลัยุที่ธี์ในี้การพฒันี้าองคก์าร ปั็จัจัยั
ทีี่�สู่งผลัต่อการพัฒนี้าองค์การ นี้วัตกรรมกับการพัฒนี้าองค์การ  
แลัะการวัดป็ระสูิที่ธีิผลัขององค์การภายหลัังการพัฒนี้า

จก. 748 การจัดการองคั์กรข้้ามชาติิ 3 หน่วยกิติ
M  748 Transnational Organization Management
  การจััดการข้ามวัฒนี้ธีรรมทีี่�เกี�ยวข้องกับการวางแผนี้ 
แลัะการป็ฏิบัติงานี้ที่างด้านี้พฤติกรรมองค์กรแลัะที่รัพยากรบุคคลั 
เนี้ื�อหาวิช้าจัะเนี้้นี้ถึึงการพัฒนี้าที่างด้านี้ต่าง ๆ ในี้องค์การ ได้แก่  
การที่ำางานี้เป็็นี้กลัุ่ม ลัักษณะการที่ำางานี้ของผู้บริหาร การให้อำานี้าจั 
การเจัรจัาตอ่รอง ความขัดแย้งในี้การที่ำางานี้ การตดิตอ่สู่�อสูารระหวา่ง
หนี้ว่ยงานี้ การคดัเลัอ่กแลัะการฝกึอบรมพนี้กังานี้ การป็ระเมนิี้ผลังานี้
แลัะการให้ผลัตอบแที่นี้

จก. 752 ระบับัสนับัสนุนการติัดสินใจ 3 หน่วยกิติ
M  752 Decision Support System
  กรอบแนี้วคิดแลัะบที่บาที่ของระบบสูนี้บัสูนี้นุี้การตดัสูนิี้ใจั
การออกแบบ การพัฒนี้าระบบสูนี้ับสูนีุ้นี้การตัดสูินี้ใจั เคร่�องม่อ 
แลัะเที่คนิี้คทีี่�ใช้้ในี้การพัฒนี้าระบบสูนัี้บสูนุี้นี้การตัดสิูนี้ใจั ความสัูมพันี้ธ์ี
ของระบบสูนัี้บสูนุี้นี้การตัดสิูนี้ใจักับระบบสูารสูนี้เที่ศเพ่�อการบริหาร

จก. 753 โคัรงการสหวิทยาการเชิงสร้างสรรคั์ 3 หน่วยกิติ
M  753 Creative Multidisciplinary Project
  การสูร้างสูรรค์โครงการทีี่�เกิดจัากการนี้ำาวิที่ยาการจัาก 
หลัายสูาขามาใช้้ร่วมกันี้อย่างเป็็นี้ระบบ ผู้เรียนี้จัะได้เรียนี้รู้ถึึง
กระบวนี้การในี้การจััดที่ำาโครงการ ตั�งแต่การเตรียมการ การวิเคราะห์
ข้อมูลัของปั็จัจััยทีี่�เกี�ยวข้อง การกำาหนี้ดวัตถุึป็ระสูงค์แลัะทิี่ศที่าง 
ของการวางแผนี้กลัยุที่ธ์ีการจััดสูรรที่รัพยากรแลัะงบป็ระมาณ แลัะการ
ป็ระเมินี้ผลัความสูำาเร็จัด้วยการใช้้ตัวชี้�วัดทีี่�เป็็นี้รูป็ธีรรม รายวิช้าน้ี้� 
เปิ็ดให้ผู้เรียนี้จัากสูาขาต่าง ๆ  ทีี่�สูนี้ใจัได้ที่ำาโครงการร่วมกันี้แลัะสูามารถึ
แลักเป็ลีั�ยนี้ความคิดจัากสูาขาทีี่�ตนี้เองมีพ่�นี้ฐานี้จัากการศึกษานัี้�นี้ 
มาป็ระยุกต์ใช้้ในี้การสูร้างสูรรค์โครงการให้สูำาเร็จัตามวัตถุึป็ระสูงค์  
ภายใต้การให้คำาป็รึกษาของอาจัารย์ทีี่�ป็รึกษา

จก. 754 การบัริหารคัวามสัมพันธิ์เพื่อองคั์การ 3 หน่วยกิติ
M  754 Organizational Relationship Management 
  การวิเคราะห์เชิ้งสูาเหตุแลัะผลัทีี่�เกี�ยวข้องกับป็ระเด็นี้ 
ทีี่�สู่งผลัต่อการสูร้างความสูัมพันี้ธี์ในี้องค์การ ได้แก่ ความขัดแย้ง  
การต่อต้านี้ การเป็ลัี�ยนี้แป็ลัง การมอบหมายงานี้ การป็ฏิบัติงานี้ 
ภายหลัังการควบรวมหน่ี้วยงานี้แลัะองค์การ การร้องเรียนี้จัากผู้ป็ฏิบัติ
งานี้การให้ความร่วมม่อ แลัะบุคลัิกภาพสู่วนี้บุคคลั เป็็นี้ต้นี้ โดย
เป็็นี้การวิเคราะห์ที่ั�งระดับผู้บริหารแลัะระดับป็ฏิบัติการ 
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จก. 755 การจัดการทางการสื่อสารองคั์การ 3 หน่วยกิติ
M  755 Corporate Communication Management
  แนี้วคิดแลัะเคร่�องม่อที่างการสู่�อสูารเชิ้งกลัยุที่ธี์ทีี่�จัะนี้ำา 
มาใช้้เพ่�อเพิ�มป็ระสูิที่ธีิภาพในี้การป็ฏิบัติงานี้ขององค์การทัี่�งภายในี้
แลัะภายนี้อก การวิเคราะห์ความต้องการขององค์การแลัะผู้มีสู่วนี้ได้
สู่วนี้เสูีย แลัะป็ระเด็นี้ของสูังคมทีี่�มีความเกี�ยวข้องกับองค์การ 
เพ่�อสูร้างกลัยุที่ธ์ีที่างการสู่�อสูารทีี่�จัะที่ำาให้บรรลุัวัตถุึป็ระสูงค์ของทุี่กฝาย
ไดแ้ก ่การใช้้การสู่�อสูารองคก์ารในี้การสูรา้งภาพลักัษณ ์การแกปั้็ญหา
ทีี่�เกี�ยวขอ้งกบัข่าวลัอ่ขององคก์าร การให้ข้อมลูัดา้นี้สูนิี้คา้แลัะบรกิาร
การสูร้างความสูัมพันี้ธี์ที่ี�ดีระหว่างองค์การกับลัูกค้าแลัะชุ้มช้นี้ 

จก. 756 การจัดการเพื่อมาติรฐานคัุณภาพองคั์การ 3 หน่วยกิติ
M  756 Quality Standard Management for Organization
   การวิเคราะห์ป็ระเด็นี้ทีี่�เกี�ยวข้องกับมาตรฐานี้คุณภาพ 
ในี้องคก์าร โดยศกึษาจัากกรณ้ศกึษาแลัะกฎข้อบังคบัทีี่�เกี�ยวข้อง ไดแ้ก่
บที่บาที่ของมาตรฐานี้คณุภาพตอ่การแข่งขันี้ที่างธีรุกจิัแลัะการยอมรับ
ที่างสูังคม กลัยุที่ธี์เกี�ยวกับการวางแผนี้ การป็ฏิบัติการ แลัะ 
การป็ระเมินี้ผลัมาตรฐานี้คุณภาพ

จก. 757 สัมมนาการจัดการวิกฤติิการณ์ 3 หน่วยกิติ
  แลืะคัวามเสี่ยงทางธิุรกิจ
M  757 Seminar in Business Crisis and Risk Management
  การอภิป็รายหัวข้อเกี�ยวข้องกับวิกฤติการณ์แลัะความเสูี�ยงที่าง
ธีุรกิจั ได้แก่ ป็ระเภที่ของวิกฤติการณ์แลัะความเสูี�ยงทีี่�สู่งผลั 
ต่อการดำาเนี้ินี้ธีุรกิจั อาทิี่ วิกฤติการณ์แลัะความเสูี�ยงที่างเศรษฐกิจั 
กฎหมาย การเม่อง สูังคมแลัะวัฒนี้ธีรรม เที่คโนี้โลัยี ธีรรมช้าติ 
แลัะสูิ�งแวดลั้อม การดำาเนี้ินี้ธีุรกิจั อาที่ิ โครงสูร้างองค์การ กลัยุที่ธี์
แลัะนี้โยบาย การผลัติ การเงนิี้แลัะการลังทุี่นี้ รวมทัี่�งโลัจัสิูตกิสู ์เป็็นี้ต้นี้
การจััดการภายใต้วิกฤติการณ์ที่างธีุรกิจั การป็ระเมินี้ความเสูี�ยง 
แลัะผลักระที่บที่ี�เกิดขึ�นี้กับธีุรกิจั การสูร้างกลัยุที่ธี์ป็้องกันี้ความเสูี�ยง

วิชาเลือกทางการจัดการเพื่อธุรกิจบริการ 
ธิบั. 711 การจัดการธิุรกิจการด้แลืสุข้ภาพ 3 หน่วยกิติ
SM  711 Healthcare Business Management
  การวิเคราะห์สูภาพแวดลั้อมของธีุรกิจัการดูแลัสูุขภาพ  
ซึึ่�งได้แก่ โรงพยาบาลั สูถึานี้พยาบาลั ธีุรกิจับริการด้านี้ความงาม 
ธุีรกิจัผลิัตแลัะจัำาหน่ี้ายผลิัตภัณฑ์ิด้านี้สุูขภาพ ธุีรกิจัสูป็า เป็็นี้ต้นี้  
การวิเคราะห์ตลัาดแลัะการแข่งขันี้ภายในี้อุตสูาหกรรม กลัยุที่ธ์ีการสูร้าง
ความได้เป็รียบที่างการแข่งขันี้ทีี่�ครอบคลุัมด้านี้การบริการ การผลิัต 
การจััดองค์การการบริหารที่รัพยากรมนีุ้ษย์ การบริหารเงินี้ทุี่นี้  
การบรหิารการจัดัซ่ึ่�อการวางแผนี้แลัะการควบคมุที่างการเงนิี้ เที่คนี้คิ
การป็ระเมินี้ผลัแลัะการป็ระเมินี้ผลัสูำาเร็จัของธีุรกิจั การดำาเนี้ินี้ธีุรกิจั
ด้วยเที่คโนี้โลัยีแลัะระบบสูารสูนี้เที่ศ การสูร้างพันี้ธีมิตรที่างธีุรกิจั  
การจััดการที่างการตลัาด แลัะการสู่�อสูารแบบบูรณาการ  

ธิบั. 712 การจัดการธิุรกิจการอาหารแลืะเคัรื่องดื่ม 3 หน่วยกิติ
SM 712 Food and Beverage Business Management
   การวิเคราะห์สูภาพแวดล้ัอมของธุีรกิจัการอาหารแลัะเคร่�องด่�ม
ซึึ่�งได้แก่ ภัตตาคาร ร้านี้อาหาร ร้านี้ขายเคร่�องด่�ม ร้านี้ขนี้มไที่ย  
แลัะขนี้มต่างป็ระเที่ศ เป็็นี้ต้นี้ การวิเคราะห์ตลัาดแลัะการแข่งขันี้ภายในี้
อุตสูาหกรรมกลัยุที่ธ์ีการสูร้างความได้เป็รียบที่างการแข่งขันี้ทีี่�ครอบคลุัม
ด้านี้การบริการ การผลิัต การจััดองค์การ การบริหารที่รัพยากรมนุี้ษย์ 
การบริหารเงินี้ทุี่นี้ การบริหารการจััดซ่ึ่�อ การวางแผนี้แลัะการควบคุม
ที่างการเงินี้ เที่คนิี้คการป็ระเมินี้ผลัแลัะการป็ระเมินี้ผลัสูำาเร็จัของธุีรกิจั
การดำาเนิี้นี้ธุีรกิจัด้วยเที่คโนี้โลัยีแลัะระบบสูารสูนี้เที่ศ การสูร้างพันี้ธีมิตร
ที่างธุีรกิจั การจััดการที่างการตลัาด แลัะการสู่�อสูารแบบบูรณาการ  
 
ธิบั. 713 การจัดการธิุรกิจการบัิน 3 หน่วยกิติ
SM 713 Airline Business Management 
   การวิเคราะห์สูภาพแวดลัอ้มของธีรุกจิัการบินี้ การวเิคราะห์
ตลัาดแลัะการแข่งขันี้ภายในี้อุตสูาหกรรม กลัยุที่ธี์การสูร้างความ 
ไดเ้ป็รยีบที่างการแข่งขนัี้ทีี่�ครอบคลัมุดา้นี้การบรกิาร การจัดัองคก์าร
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การบริหารที่รัพยากรมนุี้ษย์ การบริหารเงินี้ทุี่นี้ การบริหารการจััดซ่ึ่�อ 
การวางแผนี้แลัะการควบคุมที่างการเงินี้ เที่คนิี้คการป็ระเมินี้ผลั  
แลัะการป็ระเมินี้ผลัสูำาเร็จัของธุีรกิจั การดำาเนิี้นี้ธุีรกิจัด้วยเที่คโนี้โลัยี 
แลัะระบบสูารสูนี้เที่ศ การสูร้างพันี้ธีมิตรที่างธุีรกิจั การจััดการ 
ที่างการตลัาดแลัะการสู่�อสูารแบบบูรณาการ

ธิบั. 714 การจัดการธิุรกิจท่องเที่ยวแลืะที่พัก 3 หน่วยกิติ
SM 714 Hospitality Business Management 
   การวิเคราะห์สูภาพแวดลั้อมของธีุรกิจัการท่ี่องเทีี่�ยว 
แลัะที่ี�พัก ซึ่ึ�งได้แก่ ธีุรกิจัการโรงแรม ธีุรกิจัการที่่องเที่ี�ยว แลัะธีุรกิจั
ด้านี้การบริการทีี่�พักป็ระเภที่ต่าง ๆ การวิเคราะห์ตลัาดแลัะการแข่งขันี้
ภายในี้อุตสูาหกรรม กลัยุที่ธี์การสูร้างความได้เป็รียบที่างการแข่งขันี้
ทีี่�ครอบคลัุมด้านี้การบริการ การจััดองค์การ การบริหารที่รัพยากร
มนีุ้ษย์ การบริหารเงินี้ทีุ่นี้ การบริหารการสูำารองที่ี�พัก การวางแผนี้
แลัะการควบคุมที่างการเงินี้ เที่คนี้ิคการป็ระเมินี้ผลัแลัะการป็ระเมินี้
ผลัสูำาเร็จัของธีุรกิจั การดำาเนิี้นี้ธีุรกิจัด้วยเที่คโนี้โลัยีแลัะระบบ
สูารสูนี้เที่ศ การสูร้างพันี้ธีมิตรที่างธีุรกิจั การจััดการที่างการตลัาด 
แลัะการสู่�อสูารแบบบูรณาการ 

วิชาเลือกทางธุรกิจสร้างสรรค์และเทคโนโลยีทางการสื่อสาร
(Creative Business and Communication Technology)
ธิสท. 711 กลืยุทธิ์ทางด้านเทคัโนโลืยีเพื่อการแข้่งข้ัน 3 หน่วยกิติ
CBT 711 Competitive Strategy in Technology
   บที่บาที่แลัะคุณลัักษณะของเที่คโนี้โลัยี ความสูัมพันี้ธ์ี
ระหวา่งเที่คโนี้โลัยีกบัธีรุกจิัเพ่�อเพิ�มป็ระสูทิี่ธีภิาพให้สูงูสูดุในี้การป็ฏบัิติ
งานี้ด้านี้ธุีรกิจั เช่้นี้ การผลิัต การตลัาด การวิจััยแลัะพัฒนี้า การวางแผนี้ 
แลัะควบคุมกลัยุที่ธี์ที่างเที่คโนี้โลัยี การป็ระเมินี้ด้านี้ความสูามารถึ 
ที่างเที่คโนี้โลัยี แลัะการจััดการด้านี้การถ่ึายเที่เที่คโนี้โลัยีระหว่างกิจัการ

ธิสท. 712 การสร้างสรรคั์นวัติกรรมกับัการใช้ดิจิทัลื 3 หน่วยกิติ
   แอปพลืิเคัชันทางธิุรกิจ
CBT 712 Creating Innovation and Digital Applications in 
   Business 
   นี้วัตกรรมกับการขับเคล่ั�อนี้ธุีรกิจั การสูร้างบรรยากาศ 
ในี้องค์การให้ตระหนัี้กถึึงนี้วัตกรรม ผลังานี้ด้านี้นี้วัตกรรมทีี่�ที่ำาให้ธุีรกิจั
ป็ระสูบความสูำาเร็จั การสูร้างธุีรกิจัทีี่�ใช้้ดิจิัทัี่ลั แอป็พลิัเคชั้นี้ การออกแบบ
ดิจิัทัี่ลั แอป็พลิัเคชั้นี้สูำาหรับงานี้ที่างธุีรกิจัเพ่�อเพิ�มขีดความสูามารถึ
ที่างการแข่งขันี้ แลัะเข้าถึึงผู้มีสู่วนี้ได้สู่วนี้เสีูย ได้แก่ การออกแบบ
แอป็พลิัเคชั้นี้ในี้การนี้ำาเสูนี้อสิูนี้ค้าแลัะบริการ การสู่�อสูารตราสิูนี้ค้า  
การติดต่อสัูมพันี้ธ์ีกับลูักค้า การบริการลูักค้า การใช้้งานี้ในี้องค์การ  
การจััดการคลัังสิูนี้ค้าแลัะการเรียงลัำาดับงานี้ เป็็นี้ต้นี้

ธิสท. 713 ธิุรกิจดิจิทัลื  โมเดลืแลืะกลืยุทธิ์ 3 หน่วยกิติ
CBT 713 Digital Business  Model and Strategy
   โอกาสูที่างธุีรกิจัในี้ยุคสัูงคมดิจิัทัี่ลั การวิเคราะห์พฤติกรรม
ของผู้บริโภคในี้การใช้้ดิจิัทัี่ลัเที่คโนี้โลัยีผ่านี้ช่้องที่างออนี้ไลัน์ี้ การวิเคราะห์
ตลัาดแลัะคู่แข่งขันี้ทีี่�ที่ำาธุีรกิจัโดยใช้้ช่้องที่างออนี้ไลัน์ี้ โมเดลัของธุีรกิจั
ดิจิัทัี่ลั การสูร้างกลัยุที่ธ์ีสูำาหรับธุีรกิจัดิจิัทัี่ลั ซึึ่�งรวมทัี่�งกลัยุที่ธ์ี 
ในี้การดำาเนิี้นี้การภายในี้แลัะกลัยุที่ธ์ีในี้การแข่งขันี้กับสูภาพตลัาดภายนี้อก

วิชาเลือกทางการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
(Logistics and Supply Chain Management)
กจลื. 711 การจัดซื้อจัดหาเชิงกลืยุทธิ์ 3 หน่วยกิติ
LSM 711 Strategic Sourcing and Procurement
   หลัักการแลัะพ่�นี้ฐานี้กลัยุที่ธี์ของการจััดซ่ึ่�อแลัะจััดหา 
ทีี่�เกี�ยวข้องกับการจััดการของโซ่ึ่อุป็ที่านี้ สูำารวจัแลัะพัฒนี้ากลัยุที่ธี์ 
วิธีีการจััดซ่ึ่�อจััดหาวัตถึุดิบทีี่�เหมาะสูมแลัะสูามารถึนี้ำาไป็ใช้้ป็ระโยช้นี้์ 
ให้องค์การ เช่้นี้ การจััดซ่ึ่�อด้วยระบบอิเลั็กที่รอนี้ิกสู์ การจััดการ 
ความร่วมม่อแลัะความสูัมพันี้ธี์ รวมไป็ถึึงการจััดซ่ึ่�อในี้ต่างป็ระเที่ศ 
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โดยเนี้ื�อหาจัะมุ่งเนี้้นี้เป็็นี้พิเศษในี้การวางแผนี้กลัยุที่ธี์แลัะการใช้้ 
ระบบเที่คโนี้โลัยีสูารสูนี้เที่ศ

กจลื. 712 การวางแผู้นโลืจิสติิกส์แลืะโซ่อุปทาน 3 หน่วยกิติ
   ระหว่างประเทศึ
LSM 712 lobal Trade Logistics and Supply Chain Planning
   การจััดการกับปั็ญหาของระบบการขนี้สู่งแลัะโลัจิัสูติกสู์
ระหว่างป็ระเที่ศให้สูอดคลั้องกับหลัักเกณฑิ์การนี้ำาเข้า สู่งออก 
แลัะการออกแบบจััดการระบบโลัจัสิูตกิสูแ์ลัะโซ่ึ่อุป็ที่านี้ระหวา่งป็ระเที่ศ
เช้่นี้ ซัึ่ป็พลัายเออร์ คลัังสูินี้ค้า การเคลั่�อนี้ย้ายวัตถุึดิบแลัะหีบห่อ 
ระบบคลัังสูินี้ค้า รวมทัี่�งเที่คโนี้โลัยีสูารสูนี้เที่ศให้มีป็ระสูิที่ธีิภาพ 
แลัะสูอดคลั้องกับเง่�อนี้ไขของแต่ลัะป็ระเที่ศได้อย่างมีป็ระสูิที่ธีิภาพ

กจลื. 713 โปรแกรมแลืะเทคัโนโลืยี 3 หน่วยกิติ

   เพื่อการจัดการโซ่อุปทาน

LSM 713 Supply Chain Software and Technology

   การวางแผนี้แลัะการป็ระยุกต์ใช้้โป็รแกรมเพ่�อการจััดการ
โซึ่่อุป็ที่านี้ เช้่นี้ SAP s ERP (R3) แลัะ Advanced Planning and 
Optimization (APO) ผู้เรียนี้จัะได้เรียนี้รู้การใช้้โป็รแกรมเหลั่านี้้�  
ในี้การเรยีนี้รูแ้ลัะที่ดลัองให้สูอดคลัอ้งกบัการป็ฏบัิตงิานี้ โดยจัะมุง่เนี้น้ี้
ทีี่�การวางแผนี้แลัะจััดการเร่�องโซ่ึ่อุป็ที่านี้ เนี้ื�อหาทีี่�ครอบคลัุม ได้แก่ 
พ่�นี้ฐานี้ของ ERP แลัะ SAP การแลักเป็ลัี�ยนี้ขอ้มลูัตา่ง ๆ  การวางแผนี้
การใช้้วัตถึุดิบ การพยากรณ์ ความสูอดคลั้องระหว่างอุป็สูงค์ 
แลัะอุป็ที่านี้

กจลื. 714 การจัดการอุปสงคั์แลืะการบัริหารรายรับั 3 หน่วยกิติ
LSM 714 Demand and Revenue Management
   การจััดการรายได้ทีี่�สูอดคลั้องกับการบริหารอุป็สูงค์ 
หลัายรูป็แบบผ่านี้กระบวนี้การวิเคราะห์หลัายมิติ เช้่นี้ การพยากรณ์
อุป็สูงค์ โดยพิจัารณาความสัูมพันี้ธ์ีระหว่างราคาแลัะระบบเศรษฐศาตร์ 
มหภาค หร่อการบริหารจััดการรายได้กับสูินี้ค้าทีี่�มีอายุขัยจัำากัด  

โดยพิจัารณาจัากข้อมูลัต่าง ๆ เช่้นี้ จัำานี้วนี้การสูั�งสูินี้ค้าทีี่�เกินี้ 
ความต้องการ สูถึานี้ทีี่�ตั�ง ความหลัากหลัายของลูักค้าแต่ลัะป็ระเภที่ 
โดยวิธีีการนี้้�จัะสูามารถึนี้ำาไป็ป็ระยุกต์ใช้้กับการบริหารธีุรกิจัป็ระเภที่
ต่าง ๆ เช้่นี้ สูายการบินี้ โรงแรม รถึเช้่า ผู้ค้าป็ลัีกที่ั�วไป็

กจลื. 715 การดำาเนินงานโซ่อุปทานเพื่อการคั้าปลืีก 3 หน่วยกิติ
LSM 715 Retail Supply Chain Operations
   พฒันี้าระบบการดำาเนี้นิี้การของธีรุกจิัคา้ป็ลักีโดยป็ระยุกต์
หัวข้อพ่�นี้ฐานี้ของการจััดการด้านี้การป็ฏิบัติการ โดยเนี้ื�อหา 
จัะครอบคลัมุในี้สูว่นี้การพยากรณอุ์ป็สูงค ์การตอบสูนี้องตอ่โซ่ึ่อุป็ที่านี้
การสูร้างแรงจัูงใจั การวางแผนี้ที่ดลัองแลัะดำาเนี้ินี้การร้านี้ค้าป็ลัีก 
ให้มีป็ระสูิที่ธีิภาพ VMI ร้านี้ค้าป็ลัีกออนี้ไลันี้์แลัะนี้วัตกรรมต่าง ๆ  
การใช้้เที่คโนี้โลัยี เช้่นี้ RFID ในี้การบริหารจััดการ การจััดการเร่�อง
ความเสูี�ยงแลัะการเติบโตของธีุรกิจั รวมไป็ถึึงการป็ระเมินี้แลัะวัดผลั 
ของการดำาเนี้ินี้การเพ่�อให้สูอดคลั้องกับนี้โยบายขององค์การ

กจลื. 716 การวิเคัราะห์ข้้อม้ลืเพื่อการวางแผู้น 3 หน่วยกิติ
   โซ่อุปทาน
LSM 716 Data Analytics in Supply Chain Planning
   การออกแบบแลัะสูร้างโมเดลัเพ่�อการวิเคราะห์แลัะตัดสิูนี้ใจั 
ในี้เชิ้งเที่คนี้ิคแลัะกลัยุที่ธ์ีของกิจักรรมต่าง ๆ ของโซ่ึ่อุป็ที่านี้ เช้่นี้  
การสูร้างแบบจัำาลัองโซ่ึ่อุป็ที่านี้ โดยใช้้ฐานี้ข้อมูลัในี้การวิเคราะห์ 
ป็ระยุกต์ป็ระเมินี้ ความไม่แนี้่นี้อนี้ของป็ัจัจััยต่าง ๆ เพ่�อหาที่างเลั่อก
ที่ี�คุ้มค่าที่ี�สูุดให้แก่ผู้ใช้้งานี้

กจลื. 717 กลืยุทธิ์เพื่อคัวามยั่งยืนข้องโซ่อุปทาน 3 หน่วยกิติ

LSM 717 Sustainable Supply Chain Strategies

   โอกาสูแลัะความท้ี่าที่ายทีี่�จัะนี้ำาพาโซ่ึ่อุป็ที่านี้ให้มี 
ความยั�งย่นี้ในี้สูภาพแวดลัอ้มป็จััจับุนัี้ การวเิคราะห์ปั็จัจัยัแลัะการป็รบั
กลัยุที่ธี์เพ่�อสูร้างป็ระโยช้น์ี้ทีี่�ยั�งย่นี้ให้กับองค์การ เช่้นี้ การป็รับตัว 
ตอ่กฎหมายแลัะบที่ลังโที่ษตา่ง ๆ  ไม่วา่จัะเป็็นี้บที่ลังโที่ษจัากกฎหมาย
หร่อบที่ลังโที่ษจัากสูังคมทีี่�เกิดจัากการรุกลัำ�าแลัะที่ำาลัายสูิ�งแวดลั้อม 
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หร่อการกระที่ำาทีี่�สู่งผลักระที่บต่อสูิที่ธีิเสูรีภาพของป็ระช้าช้นี้ 
แลัะสูังคม เพราะโซึ่่อุป็ที่านี้ในี้ป็ัจัจัุบันี้นี้้� การพิจัารณาเพียงเพ่�อสูร้าง
คุณค่าให้กับผู้ถึ่อหุ้นี้อย่างเดียวนี้ั�นี้ยังไม่เพียงพอ องค์การต้องคำานี้ึง
ป็ระสูิที่ธีิภาพจัากผลักระที่บของเศรษฐกิจั สูังคม แลัะสูิ�งแวดลั้อม 
เพ่�อการเติบโตได้อย่างยั�งย่นี้

กจลื. 718 การจัดการคัวามสัมพันธิ์ข้องโซ่อุปทาน 3 หน่วยกิติ

LSM 718 Supply Chain Relationship Management

   รูป็แบบของการบริหารความสูัมพันี้ธี์ของโซ่ึ่อุป็ที่านี้ทีี่� 
แตกต่างกันี้ เพ่�อนี้ำาไป็พัฒนี้ารูป็แบบในี้การกำาหนี้ดกลัยุที่ธี์การสูร้าง
ความสูัมพันี้ธี์ให้กับซัึ่ป็พลัายเออร์แลัะลัูกค้า การลัำาดับความสูำาคัญ
แลัะความรับผิดช้อบของกระบวนี้การต่าง ๆ  ในี้โซ่ึ่อุป็ที่านี้ทีี่�มีผลักระที่บ
ต่อการบริหารความสูัมพันี้ธี์ การนี้ำาไป็ป็รับใช้้ในี้องค์การ รวมทัี่�ง 
การติดตามแลัะวัดผลัเพ่�อควบคุมป็ระสูิที่ธีิภาพเพ่�อให้ความสูัมพันี้ธี์
แลัะความยั�งย่นี้

กจลื. 719 การกำาหนดติ้นทุนในระบับั 3 หน่วยกิติ

   การกระจายสินคั้า

LSM 719 Cost Optimization in Distribution System

   ความสูัมพันี้ธ์ีแลัะการจััดการการขนี้สู่งกระจัายสูินี้ค้า 
ในี้การดำาเนี้นิี้งานี้ของโซ่ึ่อปุ็ที่านี้ โดยเนี้ื�อหาหลักัจัะมุ่งเนี้น้ี้การควบคมุ
ต้นี้ทุี่นี้ในี้ทุี่กกระบวนี้การแลัะขั�นี้ตอนี้ของการขนี้สู่งกระจัายสูินี้ค้า 
ของโซ่ึ่อุป็ที่านี้ทัี่�งระบบ ตั�งแต่ในี้ป็ระเที่ศแลัะระหว่างป็ระเที่ศให้เหมาะสูม 
กับความต้องการของลัูกค้าเพ่�อให้เกิดความพึงพอใจัสููงสูุด

กจลื. 721 การจัดการโซ่อุปทานเชิงกลืยุทธิ์ 3 หน่วยกิติ

LSM 721 Strategic Supply Chain Management 

   มุมมองการป็ฏิบัติการแลัะโซ่ึ่อุป็ที่านี้เชิ้งกลัยุที่ธี์ระดับ 
นี้ักบริหารทีี่�เจัาะลัึกถึึงศักยภาพทีี่�สูำาคัญขององค์การทัี่�ง 3 ป็ระการ 

ได้แก่ การบริหารจััดการอุป็สูงค์แลัะอุป็ที่านี้ การจััดซึ่่�อจััดหาแลัะการ
จััดการโลัจิัสูติกส์ู โดยผู้ศึกษาสูามารถึนี้ำากลัยุที่ธ์ีไป็ป็ระยุกต์ป็รับเป็ลีั�ยนี้
ให้เข้ากับองค์การได้ ทุี่กรูป็แบบ ไม่ว่าจัะเป็็นี้ธีุรกิจัการผลัิต  
ธีุรกิจัการบริการที่ั�งขนี้าดใหญ่แลัะขนี้าดย่อม

การค้นคว้าอิสระ 
บัธิ. 715 การคั้นคัว้าอิสระ 3 หน่วยกิติ
BA 715 Independent Study 
   ศกึษาแลัะค้นี้ควา้อย่างลักึซึึ่�งถึงึปั็ญหาเฉพาะดา้นี้ที่างการ
บริหารธีุรกิจั

วิทยานิพนธ์ 
บัธิ. 700 วิทยานิพนธิ์ 12 หน่วยกิติ
BA 700 Thesis
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 ในี้ยุคโลักาภิวัตน์ี้ทีี่�ผู้คนี้ในี้โลักสูามารถึติดต่อสู่�อสูารซึึ่�งกันี้ 
แลัะกันี้โดยไร้พรมแดนี้ ที่ำาให้นี้วัตกรรมในี้ยุคปั็จัจุับันี้เป็ลีั�ยนี้แป็ลังไป็
อย่างมากมาย รวมที่ั�งเที่คโนี้โลัยีที่ี�เข้ามามีบที่บาที่ในี้ทุี่กภาคสู่วนี้ 
ความสูำาเร็จัในี้ยุคดิจิัทัี่ลัจึังมีผลัต่อการพัฒนี้าป็ระเที่ศ รวมทัี่�งภาคเศรษฐกิจั 
ทีี่� ธุีรกิจันัี้�นี้จัะขับเคล่ั�อนี้ตามเที่คโนี้โลัยีทีี่�ผันี้แป็รไป็ ด้วยเหตุน้ี้� 
คณะการสูร้างเจ้ัาของธุีรกิจัแลัะการบริหารกิจัการมหาวิที่ยาลััยกรุงเที่พ
จึังมีเป้็าหมายทีี่�จัะสู่งเสูริมให้ผู้เรียนี้ได้ใช้้ความคิดสูร้างสูรรค์ 
ในี้การป็ระกอบธุีรกิจั เพ่�อทีี่�นัี้กศึกษาจัะสูามารถึแข่งขันี้ได้ทัี่�งตลัาด 
ในี้ป็ระเที่ศแลัะต่างป็ระเที่ศ การที่ำาธุีรกิจัทัี่�งที่างออฟไลัน์ี้แลัะออนี้ไลัน์ี้ 
ทีี่�จัะที่ำาให้ผู้ป็ระกอบธุีรกิจัต้องรู้จัักป็รับตัวให้ทัี่นี้กับกระแสูนิี้ยม
 หลัักสููตรป็ริญญาโที่ของคณะการสูร้างเจ้ัาของธุีรกิจั 
แลัะการบริหารกิจัการ สูาขาวิช้าความเป็็นี้ผู้ป็ระกอบการ จึังเป็็นี้ 
หลัักสููตรทีี่�มุ่งเน้ี้นี้ให้ผู้เรียนี้เรียนี้รู้ภาคป็ฏิบัติทีี่�แท้ี่จัริง แลัะสูามารถึนี้ำา
ทัี่กษะไป็ป็ระยุกต์ใช้้กับธุีรกิจัขนี้าดเล็ักอย่าง SME การที่ำาธุีรกิจั  
Startup โดยมีนัี้กลังทุี่นี้มาร่วมเงินี้ลังทุี่นี้ อีกทัี่�งที่างหลัักสููตรยังมี 
วิที่ยากรจัาก Crowdfunding หร่อการระดมทุี่นี้จัากคนี้ทัี่�วไป็ รวมถึึง
ธุีรกิจัในี้ทุี่กภาคสู่วนี้ การเรียนี้รู้จัาก case study ของอาจัารย์พิเศษทีี่�
เป็็นี้นัี้กธุีรกิจัทีี่�ป็ระสูบความสูำาเร็จั หลัักสููตรจึังพัฒนี้าขึ�นี้เพ่�อพัฒนี้า
ศักยภาพ การคิดวิเคราะห์ การบูรณาการ แลัะความพร้อมในี้การเป็็นี้  
ผู้นี้ำาทีี่�มีจิัตวิญญาณในี้องค์กร หลัักสููตรดังกล่ัาวได้รับการป็ระยุกต์
แนี้วที่างจัาก Babson College ซึึ่�งเป็็นี้มหาวิที่ยาลััยชั้�นี้นี้ำาของสูหรัฐ 
อเมริกา ผู้เป็็นี้อันี้ดับหนึี้�งในี้ด้านี้ Entrepreneurship ร่วม 24 ปี็ หลัักสููตร
การจััดการมหาบัณฑิิตสูาขาวิช้าความเป็็นี้ผู้ป็ระกอบการ จึังเหมาะ 
อย่างยิ�งสูำาหรับผู้ทีี่�อยากเป็็นี้เจ้ัาของกิจัการของตนี้เอง โดยหลัักสููตรวาง
โครงสูร้างทีี่�จัะก่อให้เกิดการเรียนี้รู้โดยจัะเริ�มจัากการมองหาโอกาสู 
ที่างธุีรกิจัในี้ตลัาดทีี่�นัี้กศึกษาอยากสูร้างธุีรกิจั ศึกษาความต้องการ 
ทีี่�แท้ี่จัริงของผู้บริโภคแลัะปั็จัจััยอ่�นี้ ๆ ทีี่�สูร้างโอกาสูที่างธุีรกิจั  
ที่างหลัักสููตรมี mentor เฉพาะด้านี้ในี้แต่ลัะภาคธุีรกิจั เพ่�อสู่งเสูริม 

แลัะพัฒนี้า แผนี้ธุีรกิจัของนัี้กศึกษาเพ่�อสูร้างสิูนี้ค้าสูู่ตลัาดให้ทัี่ดเทีี่ยม
กับกระแสูสัูงคมในี้ระดับป็ระเที่ศแลัะนี้านี้าช้าติ โดยคณะเป็็นี้ accelerator   

โอกาสในการประกอบัอาชีพ
 มหาบัณฑิิตของสูาขาวิช้าการเป็็นี้เจั้าของธีุรกิจัแลัะการ
บริหารกิจัการสูามารถึป็ระกอบอาช้ีพได้หลัากหลัาย เช่้นี้ ผู้บริหาร
ระดับสููง เจั้าของธีุรกิจัสู่วนี้ตัว นี้ักพัฒนี้าธีุรกิจั ฯลัฯ

กิจกรรมเสริมหลัืกส้ติร 
 - การที่ศันี้ศกึษาดงูานี้เพ่�อใหน้ี้กัศกึษาไดเ้ป็ดิป็ระสูบการณ์
จัากการไป็เยี�ยมช้มยังบริษัที่ช้ั�นี้นี้ำาของป็ระเที่ศ   
 - CEO speaker ในี้การเชิ้ญผู้ป็ระกอบการระดับป็ระเที่ศ
แลัะสูากลัมาแลักเป็ลัี�ยนี้ป็ระสูบการณ์จัริงในี้ภาคธีุรกิจั
 - หลัักสููตรสูนัี้บสูนุี้นี้ให้นัี้กศึกษาร่วมแข่งขันี้เวทีี่ระดับต่าง ๆ
เพ่�อขอแหลั่งทุี่นี้จัากองค์กรช้ั�นี้นี้ำาที่ี�ให้การสู่งเสูริมกองทีุ่นี้เพ่�อการ       
สูร้างธีุรกิจั

การคััดเลืือกเข้้าศึึกษา  
 การรับนัี้กศึกษาเข้าศึกษาตามหลัักสููตรการจััดการมหาบัณฑิิต
 สูาขาวิช้าความเป็็นี้ผู้ป็ระกอบการใช้้การสูอบสูัมภาษณ์          

คุัณสมบััติิข้องผู้้้มีสิทธิิเข้้าศึึกษา
 1. เป็น็ี้ผูท้ี่ี�ถ่ึอสูญัช้าตไิที่ยหรอ่เป็น็ี้ผูถ้ึอ่สูญัช้าตอิ่�นี้ที่ี�สูามารถึ
ใช้้ภาษาไที่ยเพ่�อการสู่�อสูารได้อย่างมีป็ระสูิที่ธีิภาพ
 2. เป็็นี้ผู้สูำาเร็จัการศึกษาระดับป็ริญญาตรีไม่จัำากัดสูาขา 
จัากสูถึาบันี้การศึกษาที่ั �งในี้แลัะต่างป็ระเที่ศที่ี �ได้ร ับการรับรอง
จัากสูำานี้ักงานี้คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 3. ผ่านี้การสูอบสูัมภาษณ์ 

หลัักสำตร็การ็จัดการ็มหาบััณฑิิต สำาข้าวิชีาความเ น ้ ร็ะกอบัการ็ 
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 4. หากผู้สูมัครขาดความรู้พ่�นี้ฐานี้ที่ี�จัำาเป็็นี้ต่อการเรียนี้ 
ในี้สูาขา ผู้บริหารหลัักสููตรอาจักำาหนี้ดให้เรียนี้วิช้าเสูริมพ่�นี้ฐานี้  
แลัะต้องสูอบผ่านี้ในี้วิช้าดังกลั่าวก่อนี้เริ�มการศึกษาวิช้าในี้หลัักสููตร 

เอกสารการสมัคัรเข้้าศึึกษา    
 1. ใบสูมัครที่ี�กรอกเรียบร้อยแลั้ว 
 2. สูำาเนี้าใบรายงานี้ผลัคะแนี้นี้ฉบับสูมบูรณ์จัากสูถึาบันี้ 
การศึกษาที่ี�ผู้สูมัครสูำาเร็จัการศึกษา
 3. สูำาเนี้าบัตรป็ระช้าช้นี้แลัะสูำาเนี้าที่ะเบียนี้บ้านี้ 

ระยะเวลืาการศึึกษา  
 หลัักสููตรการจััดการมหาบัณฑิิต สูาขาวิช้าความเป็็นี้
ผู ้ป็ระกอบการ เป็็นี้หลัักสููตรที่ี�มีระยะเวลัา 1 ป็ี 2 เด่อนี้ โดยใช้้ระบบ
ภาคการศึกษา ในี้ 1 ปี็การศึกษาป็ระกอบไป็ด้วย 2 ภาคการศึกษาป็กติ
    
ปฏิิทินการศึึกษา 
 มีการจััดการเรียนี้การสูอนี้วันี้เสูาร์ ตั�งแต่เวลัา 08.30 - 20.00 นี้.   

อัติราค่ัาเล่ืาเรียน ค่ัาบัำารุง ค่ัาธิรรมเนียม   
 ค่าใช้้จั่ายตลัอดหลัักสููตรการศึกษา 332,000 บาที่ รวมค่า
เอกสูารป็ระกอบการสูอนี้ ค่าหนี้ังสู่อ ค่าอาหาร แลัะค่าศึกษาดูงานี้  
(รวมค่าป็ระกันี้ความเสูียหาย)* โดยนี้ักศึกษาต้องช้ำาระค่าเลั่าเรียนี้  
4 งวดตามภาคการศึกษาที่ี�มหาวิที่ยาลััยกำาหนี้ดตามลัำาดับดังนี้้� 
 งวดทีี่� 1 ช้ำาระ 102,000 บาที่ (รวมค่าป็ระกันี้ความเสีูยหาย)* 
 งวดที่ี� 2 ช้ำาระ  75,000 บาที่
 งวดที่ี� 3 ช้ำาระ  75,000 บาที่
 งวดที่ี� 4 ช้ำาระ  80,000 บาที่
 *ค่าป็ระกันี้ความเสูียหาย 2,000 บาที่ ช้ำาระเพิ�มในี้งวดที่ี� 1 
แลัะจัะค่นี้ให้ภายในี้หนี้ึ�งเด่อนี้นี้ับจัากวันี้ที่ี�ที่ี�นี้ักศึกษาได้รับอนีุ้มัติ 
จัากสูภามหาวิที่ยาลััยให้เป็็นี้ผู้สูำาเร็จัการศึกษา ภายหลัังจัากหักค่าใช้้
จั่ายค่าเสูียหายหร่อภาระหนี้้�สูินี้ใด ๆ ที่ี�มีต่อมหาวิที่ยาลััย

โคัรงสร้างหลัืกส้ติร  
 (ศึกษารายวิช้าแลัะการค้นี้คว้าอิสูระ)
 หมวดวิช้าเสูริมพ่�นี้ฐานี้  2 รายวิช้า (ไม่นี้ับหนี้่วยกิต)
 หมวดวิช้าบังคับ 30 หนี้่วยกิต
 หมวดวิช้าเลั่อก  9 หนี้่วยกิต
 การค้นี้คว้าอิสูระ 3 หนี้่วยกิต
 การสูอบป็ระมวลัความรอบรู้  (ไม่นี้ับหนี้่วยกิต)
              รวม 42 หนี้่วยกิต

การสำาเร็จการศึึกษา 
 นี้ักศึกษาจัะสูำาเร็จัการศึกษาตามหลัักสููตรการจััดการ 
มหาบัณฑิิตได้เม่�อ
 ก. มีการเข้าชั้�นี้เรียนี้ไม่น้ี้อยกว่า 80% ของเวลัาเรียนี้ในี้แต่ลัะวิช้า 
 ข. ศึกษาครบตามหลัักสููตรในี้แผนี้การศึกษาที่ี�เล่ัอก โดยมี
คะแนี้นี้เฉลัี�ยสูะสูมตลัอดหลัักสููตรไม่ตำ�ากว่า 3.00 
 ค. สูอบผ่านี้การสูอบป็ระมวลัความรู้ตามทีี่�มหาวิที่ยาลััยกำาหนี้ด 
 ง. สู่งมอบการค้นี้คว้าอิสูระฉบับสูมบูรณ์แลัะตีพิมพ์เผยแพร่
ผลังานี้

หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน  (ไม่นี้ับหนี้่วยกิต)  
พฐ. 151 ภาษาอังกฤษเพ่�อบัณฑิิตศึกษาด้านี้การป็ระกอบธีุรกิจั
PL 151 English for raduate Studies in Entrepreneurship  
พฐ. 152 ความรู้เบ่�องต้นี้ด้านี้การป็ระกอบธีุรกิจั 
PL 152 Introduction to Entrepreneurship

หมวดวิชาบัังคัับั  (30 หนี้่วยกิต) หน่วยกิติ
ผป็. 611 ภาคป็ฏิบัติ 1 : การสูร้างสูรรค์ 3
  แลัะสูร้างความคิดด้านี้การป็ระกอบธีุรกิจั                                         
ET 611 Practicum 1 :  Entrepreneurial Creativity 
  and Idea eneration                       
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ผป็. 612 การเสูริมสูร้างพัฒนี้าโอกาสูที่างธีุรกิจั   3
ET 612 Developing Entrepreneurial Opportunities 
ผป็. 613 ผู้ป็ระกอบการในี้ฐานี้ะผู้นี้ำาแลัะผู้ร่วมที่ีม 3
ET 613 Entrepreneur as Leader and Team Player
ผป็. 614 การออกแบบการป็ระกอบการเพ่�อสูังคม  3
ET 614 Social Entrepreneurship by Design                                                             
ผป็. 615 การตลัาดเพ่�อผู้ป็ระกอบธุีรกิจัในี้โลักยุคดิจิัตอลั 3  
ET 615 Entrepreneurial Marketing in Digital orld   
ผป็. 621 ภาคป็ฏิบัติ 2 : การพัฒนี้าแผนี้ธีุรกิจั 3
  เพ่�อผู้ป็ระกอบการ   
ET 621 Practicum 2 : Developing Entrepreneurial Business Plan 
ผป็. 622 การวางแผนี้ธีุรกิจัเพ่�อผู้ป็ระกอบการ 3
ET 622 Entrepreneurial Business Planning 
ผป็.  623 การบัญชี้ ภาษี แลัะการเงินี้เพ่�อผู้ป็ระกอบธุีรกิจั 3                                                          
ET 623 Accounting, Taxation and Finance for Entrepreneur 
ผป็. 624 ยุที่ธีศาสูตร์แลัะการเติบโตของธีุรกิจั 3
ET 624 Business Strategy and rowth
ผป็.  625 ภาคป็ฏิบัติ 3 : การออกสูินี้ค้าสูู่ตลัาด 3                                              
ET  625 Practicum 3 : Product Launching  

หมวดวิชาเลืือก  (9 หนี้่วยกิต) หน่วยกิติ
ผป็. 631 เคร่อข่ายความสูัมพันี้ธี์แลัะการเจัรจัาต่อรอง 3
  สูำาหรับผู้ป็ระกอบการ
ET 631 Networking and Negotiation for Entrepreneur             
ผป็.  632 การขายแลัะระเบียบข้อบังคับในี้การป็ระกอบธุีรกิจั 3 
ET 632 Selling and Business Regulation 
  for Entrepreneurship
ผป็.  633 แนี้วที่างสูู่ความสูำาเร็จัของธีุรกิจัครอบครัว : 3
  กลัยุที่ธี์เพ่�อสูร้างความมั�งคั�งจัากรุ่นี้สูู่รุ่นี้
ET 633 ey to Success in Family Business : Strategies  
  for Trans-generational ealth Creation

ผป็. 634 การสู่�อสูารที่างธีุรกิจัเพ่�อผู้ป็ระกอบการ 3                                                    
ET 634 Entrepreneurial Business Communication 
ผป็. 635 การเป็็นี้ผู้ป็ระกอบการเพ่�อสูิ�งแวดลั้อม 3                                                     
ET 635 Ecopreneurship
ผป็. 636 การจััดการธุีรกิจัขนี้าดย่อมสูำาหรับผู้ป็ระกอบการ 3 
ET 636  Small Business Management for Entrepreneur 
ผป็. 637 ความเป็็นี้ผู้ป็ระกอบการด้านี้เที่คโนี้โลัยี 3 
ET 637 Technology Entrepreneurship     

การค้ันคัว้าอิสระ
ผป็. 715 การค้นี้คว้าอิสูระ 3
ET 715 Independent Study

คัำาอธิิบัายรายวิชา   
หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน  (ไม่นี้ับหนี้่วยกิต)
พฐ. 151 ภาษาอังกฤษเพ่ือบััณ ิติศึึกษาด้านการประกอบัธุิรกิจ  
PL 151 English for raduate Studies in Entrepreneurship        
  ศึกษาภาษาอังกฤษเพ่�อการป็ระกอบธีุรกิจั คำาศัพที่์วลัี 
ที่ี�นี้ิยมใช้้ การอ่านี้จัับใจัความ ตลัอดจันี้การเขียนี้งานี้ด้านี้ธีุรกิจั

พฐ. 152 คัวามร้้เบ้ืัองต้ินด้านการประกอบัธุิรกิจ                                                              
PL 152 Introduction to Entrepreneurship
  ศกึษาแนี้วคดิ ความหมาย แลัะบที่บาที่ เที่คนี้คิการจัดัการ
ธีุรกิจัเบ่�องต้นี้ที่ี�จัำาเป็็นี้สูำาหรับการเป็็นี้เจั้าของธีุรกิจั ศึกษาบที่บาที่ 
ขององค์กรที่ั�งภาครัฐแลัะเอกช้นี้ ศึกษาแนี้วโน้ี้มของเศรษฐกิจั 
ในี้อนี้าคตสูภาวะที่างการเม่องแลัะเศรษฐกิจั
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หมวดวิชาบัังคัับั
ผู้ป. 611 ภาคัปฏิิบััติิ 1  การสร้างสรรค์ัแลืะสร้าง  3 หน่วยกิติ
  คัวามคิัดด้านการประกอบัธุิรกิจ
ET 611 Practicum 1  Entrepreneurial Creativity 
  and Idea eneration  
  ศึกษาเชิ้งป็ฏิบัติการให้นี้ักศึกษาเริ�มกระบวนี้การสูร้าง 
ธุีรกิจัใหม่ เริ�มสูร้างแนี้วคิดที่างธุีรกิจั เรียนี้รู้การที่ำางานี้เป็็นี้ทีี่ม ให้เขียนี้
บนัี้ที่กึป็ระจัำาวันี้สูว่นี้ตวั ตั�งที่มีธีรุกจิัแลัะที่มีสูรา้งสูรรค ์แตล่ัะที่มีจัะได้
พัฒนี้าแนี้วคิดที่างธุีรกิจัแลัะเริ�มวิเคราะห์ความเป็็นี้ไป็ได้ในี้ที่างธุีรกิจั 
 
ผู้ป. 612 การเสริมสร้างพัฒนาโอกาสทางธุิรกิจ 3 หน่วยกิติ
ET 612 Developing Entrepreneurial Opportunities
  ศึกษาภาพรวมในี้การป็ระเมินี้โอกาสูแลัะขั�นี้ตอนี้ของการ
ป็ระกอบธุีรกิจั สูามารถึบ่งชี้� พัฒนี้า แลัะสู่งเสูริมการคิดริเริ�มโดยการสูร้าง
กิจัการใหม่ทัี่�งแบบแสูวงหากำาไรแลัะไม่แสูวงหากำาไร กระบวนี้การที่ำางานี้
ของผู้ป็ระกอบการ การเพิ�มมูลัค่าให้กับกิจัการแลัะสูภาพแวดล้ัอม 
ขององค์กรทีี่�มีอยู่เดิม ศึกษาปั็จัจััยพ่�นี้ฐานี้ความคิดทีี่�มีนี้วัตกรรมฝึกฝนี้ 
ด้านี้กลัยุที่ธ์ีแลัะมุ่งเน้ี้นี้ทีี่�ผลัลััพธ์ี การแก้ปั็ญหาธุีรกิจัในี้โลักปั็จัจุับันี้
 
ผู้ป. 613 ผู้้้ประกอบัการในฐานะผู้้้นำาแลืะผู้้้ร่วมทีม 3 หน่วยกิติ
ET 613 Entrepreneur as Leader and Team Player
  ศึกษาความที่้าที่ายต่าง ๆ ในี้การเป็็นี้ผู้นี้ำา ป็ระเภที่ของ
อำานี้าจัชั้กจัูง เนี้้นี้การเป็็นี้ผู้นี้ำาแบบที่ั�วที่ั�งองค์กร (ที่ั�งล่ัางขึ�นี้บนี้ 
แลัะบนี้ลังลั่าง) ใช้้กรณ้ศึกษา บที่ความ กิจักรรมเช้ิงป็ระสูบการณ์ 
ศึกษาพฤติกรรมของผู้นี้ำาที่ี�มีป็ระสิูที่ธิีภาพ การใช้้วิสัูยทัี่ศนี้์ กลัยุที่ธ์ี
การใช้อ้ำานี้าจัแลัะอำานี้าจัช้กัจังู การสูรา้งที่มีใหมี้ผลังานี้ที่ี�ด ีการบรหิาร
จััดการวิกฤตการณ์การเม่องภายในี้องค์กร การรับม่อกับผู้มีสู่วนี้ได้
สู่วนี้เสูียหลัายฝาย 

ผู้ป. 614 การออกแบับัการประกอบัการเพ่ือสังคัม  3 หน่วยกิติ
ET 614 Social Entrepreneurship by Design                                                             
  ศึกษาแบบแผนี้การเป็็นี้ผู้ป็ระกอบการเพ่�อสูังคม คำานี้ึงถึึง
ผู้มีสู่วนี้ได้สู่วนี้เสูียในี้การออกแบบการสูร้างกิจัการ การพัฒนี้า
ผลัติภณัฑิห์รอ่บรกิารใหมท่ี่ี�สูามารถึแกไ้ขป็ญัหาสูงัคม การสูรา้งมลูัคา่
ที่ั�งที่างเศรษฐกิจัแลัะสูังคมให้กับกลัุ่มผู้มีสู่วนี้ได้สู่วนี้เสูียหลัายกลัุ่ม 
ในี้อุตสูาหกรรม  

ผู้ป. 615 การติลืาดเพ่ือผู้้้ประกอบัธุิรกิจในโลืกยุคัดิจิติอลื 3 หน่วยกิติ
ET 615 Entrepreneurial Marketing in Digital orld
  ศึกษาเชิ้งป็ฏิบัติการแลัะเป็็นี้แนี้วที่างสูำาหรับการเริ�มต้นี้ธุีรกิจั
ขนี้าดเล็ัก ศึกษากลัยุที่ธ์ีการตลัาด การเงินี้ วิธีีการในี้การป็รับแผนี้ธุีรกิจั 
กลัยุที่ธ์ีการเสูนี้อมูลัค่าที่างธุีรกิจัต่อลูักค้า กระบวนี้การพัฒนี้าแผนี้ธุีรกิจั
แลัะการตลัาด การพัฒนี้าตัวแผนี้โครงร่างธุีรกิจัให้เข้าใกล้ักับบริบที่จัริง 
 
ผู้ป. 621 ภาคัปฏิิบััติิ 2  การพัฒนาแผู้นธุิรกิจ 3 หน่วยกิติ
  เพ่ือผู้้้ประกอบัการ
ET 621 Practicum 2  Developing Entrepreneurial 
  Business Plan  
  วิช้าภาคป็ฏิบัติที่ี� 2 เป็็นี้การศึกษาการที่ำาแผนี้ธีุรกิจัซึ่ึ�งมี   
5 ขั�นี้ตอนี้หลััก ได้แก่ 
  1. ข้อพิสููจันี้์ของแนี้วคิด 
  2. การเรียนี้รู้จัากเจั้าของธีุรกิจั 
  3. ความเข้าใจัแหลั่งเงินี้ทีุ่นี้ 
  4. ตัวช้ี�วัดในี้การแข่งขันี้ 
  5. การวิเคราะห์ผลักระที่บต่อมูลัค่าที่างธีุรกิจั  

ผู้ป. 622 การวางแผู้นธุิรกิจเพ่ือผู้้้ประกอบัการ  3 หน่วยกิติ 
ET 622 Entrepreneurial Business Planning 
  ศึกษาวิธีี “การกระที่ำา” ต่อยอดจัาก “ความคิด” ร่างแผนี้
กลัยุที่ธี์ นัี้กศึกษาจัะต้องวางแผนี้ให้เสูร็จัสูมบูรณ์ โดยครอบคลุัม 
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ทีุ่กด้านี้ที่ี�เป็็นี้โอกาสูจัากอุตสูาหกรรมถึึงลัูกค้า จัากตลัาดถึึงแผนี้
ป็ฏิบัติการ ที่ำางบป็ระมาณการเงินี้ 5 ป็ี การเรียนี้รู้แนี้วคิด เคร่�องม่อ 
แลัะแนี้วป็ฏิบัติในี้การป็ระกอบธีุรกิจั การจััดหาเงินี้ทีุ่นี้ การเริ�มต้นี้ 
แลัะการดำาเนี้ินี้ธีุรกิจั

ผู้ป. 623 การบััญชี ภาษี แลืะการเงินเพ่ือผู้้้ประกอบัธุิรกิจ 3 หน่วยกิติ
ET 623 Accounting, Taxation and Finance for Entrepreneur   
  ศึกษาแนี้วป็ฏิบัติที่างการบัญช้ีบริหาร เรียนี้รู้ค่าใช้้จั่าย
ลักัษณะต่าง ๆ  การกำาหนี้ดต้นี้ทุี่นี้ที่ี�เกี�ยวข้องกับการตัดสูนิี้ใจั การแบ่ง
ต้นี้ทีุ่นี้ที่รัพยากรให้เป็็นี้หนี้่วยคิดในี้ที่างบริหาร (หนี้่วยคิดต้นี้ทีุ่นี้)  
การวางแผนี้ภายในี้ระยะสูั�นี้ (หนี้ึ�งป็ี) การป็ระเมินี้ผลัลััพธี์ที่ี�แที่้จัริง 
โดยสัูมพันี้ธ์ีกับแผนี้งานี้บริหาร ภาษีธีุรกิจั แลัะการป็ระยุกต์กับ
สูถึานี้การณ์จัริง สูามารถึวางแผนี้การเงินี้เพ่�อการก่อตั�งธีุรกิจั 
แลัะการดำาเนี้ินี้ธีุรกิจัในี้ลัักษณะต่าง ๆ 

ผู้ป. 624  ยุทธิศึาสติร์แลืะการเติิบัโติข้องธุิรกิจ 3 หน่วยกิติ
ET 624 Business Strategy and rowth
  ศึกษายุที่ธีศาสูตร์ การจััดการ การเติบโตขององค์กร 
โดยผ่านี้มุมมองของผู้จััดการระดับอาวุโสู ศึกษาธีุรกิจัที่ั�งที่ี�ก่อตั�งใหม่
หร่อตั�งมานี้านี้แล้ัว การอภิป็รายกรณ้ศึกษา การอ่านี้บที่ความ  
แลัะโครงการที่ี�เป็็นี้งานี้กลัุ่ม ผู้เรียนี้มีความคุ้นี้เคยกับแนี้วคิดที่ี�ใช้้กันี้
อย่างแพร่หลัาย การวิเคราะห์กลัยุที่ธี์การจััดการศึกษา การวิเคราะห์
แบบมหภาคแลัะจัุลัภาค พิจัารณาป็ัจัจััยภายนี้อกแลัะภายในี้องค์กร 
การวเิคราะหร์ะดบัป็ระเที่ศ สูภาพแวดลัอ้มแบบมหภาค อตุสูาหกรรม
แลัะการแข่งขันี้ ศึกษาที่รัพยากร ศักยภาพ โครงสูร้าง ระบบ 
แลัะกระบวนี้การที่างธุีรกิจัขององค์กร ศึกษาการป็ฏิสัูมพันี้ธ์ีแบบ
แข่งขันี้เนี้ื�อหาของกลัยุที่ธี์ แลัะการดำาเนี้ินี้การตามแผนี้กลัยุที่ธี์

ผู้ป. 625 ภาคัปฏิิบััติิ 3  การออกสินค้ัาส่้ติลืาด 3 หน่วยกิติ
ET 625 Practicum 3  Product Launching  
  วิช้าภาคป็ฏิบัติให้นี้ักศึกษานี้ำาแผนี้ธีุรกิจัมาที่ำาให้เกิดขึ�นี้ 
ได้จัริง ที่ั�งการผลัิตสูินี้ค้าครั�งแรก การสูร้างบรรจัุภัณฑิ์ การที่ดลัอง
วางขายในี้ตลัาด นี้ำาผลัตอบรับจัากผู้บริโภคมาป็รับป็รุงสูินี้ค้าต่อไป็          

หมวดวิชาเลืือก      
ผู้ป. 631 เคัรือข่้ายคัวามสัมพันธ์ิ 3 หน่วยกิติ
  แลืะการเจรจาต่ิอรองสำาหรับัผู้้้ประกอบัการ               
ET 631 Networking and Negotiation for Entrepreneur 
  ศึกษาที่ฤษฎีแลัะกระบวนี้การเจัรจัาต่อรอง ทัี่กษะในี้การ 
เจัรจัาต่อรองให้ป็ระสูบความสูำาเร็จัในี้สูถึานี้การณ์หลัากหลัายที่างธุีรกิจั
การเจัรจัาตอ่รองหลัายรูป็แบบที่ี�นี้กัธุีรกิจัม่ออาช้พีต้องเผชิ้ญกบัเพ่�อนี้
ร่วมงานี้ นี้ายจ้ัาง ลูักจ้ัาง ลูักค้า คู่แข่ง แลัะบุคคลัอ่�นี้ ธุีรกรรมการซ่ึ่�อขาย
การเจัรจัาต่อรองสูญัญา การเจัรจัาเร่�องเงินี้เดอ่นี้ ข้อพพิาที่ในี้ที่ี�ที่ำางานี้
ความสัูมพันี้ธี์ระหว่างองค์กร การเจัรจัาแบบหลัายฝาย การเจัรจัา 
เกี�ยวกับความเป็ลัี�ยนี้แป็ลังขององค์กร วิช้านี้้�จัะมีการเรียนี้การสูอนี้ 
ที่ั�งภาคที่ฤษฎีแลัะภาคป็ฏิบัติ  

ผู้ป. 632 การข้ายแลืะระเบีัยบัข้้อบัังคัับัใน 3 หน่วยกิติ    
  การประกอบัธุิรกิจ
ET 632 Selling and Business Regulation for Entrepreneurship
  ศึกษาวิธีีการสูร้างความสูำาเร็จัจัากการขาย การดึงดูด
พนัี้กงานี้ การช้ักจัูงให้นี้ักลังทีุ่นี้ช้่วยด้านี้เงินี้ทีุ่นี้ วิช้านี้้�มุ่งเน้ี้นี้
กระบวนี้การขายแบบม่ออาช้ีพ การค้นี้หาโอกาสู แลัะการเข้าถึึง 
สูร้างความสัูมพันี้ธี์ผู้มีอำานี้าจัในี้การตัดสูินี้ใจั นี้ำาเสูนี้อข้อเสูนี้อ 
ที่ี�มีคุณค่า รับม่อกับการคัดค้านี้ต่อต้านี้ การป็ิดการขาย
  ศึกษาป็ระเด็นี้พ่�นี้ฐานี้ที่างกฎหมายทีี่�เกี�ยวข้องกับธุีรกิจั  
กฎหมายทีี่�เกี�ยวข้องกับการเล่ัอกรูป็แบบองค์กรแลัะการก่อตั�งกิจัการ การ
ที่ำาแลัะการบังคับใช้้สัูญญา การพัฒนี้าแลัะการป็กป้็องที่รัพย์สิูนี้ 
ที่างปั็ญญา การลัะเมิดในี้บริบที่ที่างธุีรกิจัแลัะการดำาเนิี้นี้คดีล้ัมลัะลัาย
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  เป็า้หมายของวชิ้านี้้�คอ่ ใหผู้้เรยีนี้เขา้ใจักฎหมายที่ี�เกี�ยวขอ้ง
กับการก่อตั�ง/ที่ำาธีุรกิจั แลัะสูามารถึนี้ำาไป็ใช้้ในี้การเตรียมแลัะ 
พัฒนี้าแผนี้การดำาเนี้ินี้งานี้ได้อย่างเหมาะสูมแลัะมีป็ระสูิที่ธีิภาพ 

ผู้ป.  633 แนวทางส่้คัวามสำาเร็จข้องธุิรกิจคัรอบัคัรัว    3 หน่วยกิติ
  กลืยุทธ์ิเพ่ือสร้างคัวามม่ังค่ัังจากรุ่นส่้รุ่น
ET 633 ey to Success in Family Business  Strategies  
  for Trans generational ealth Creation 
  ศกึษากระบวนี้การเป็น็ี้เจัา้ของธีรุกจิัครอบครวั ศกึษาที่ฤษฎี
แลัะแนี้วที่างป็ฏิบัติแบบบูรณาการกับครอบครัวที่ี�เป็็นี้ผู้ป็ระกอบการ  
การสู่งต่อธีุรกิจัให้กับคนี้รุ่นี้ต่อไป็ผ่านี้ระบบความคิดแลัะวิธีีการ 
สูร้างกระแสูความมั�งคั�งใหม่ ๆ ให้กับคนี้รุ่นี้ต่อไป็ ศึกษาสูิ�งจัำาเป็็นี้ 
ในี้การสูร้างหลัักป็ฏิบตัสิูำาหรับการเป็็นี้ผูป้็ระกอบการ สูรา้งความมั�งคั�ง
สู่งผ่านี้จัากรุ่นี้สูู่รุ่นี้ เข้าใจัป็ระเด็นี้ที่ี�มีผลักระที่บต่อความต่อเนี้ื�อง 
แลัะการเติบโตของธุีรกิจัครอบครัว ศึกษาผ่านี้ที่างกรณ้ศึกษา 
การนี้ำาเสูนี้อ แลัะการป็ระเมินี้ผลัที่ี�ผู้เรียนี้จัะที่ำากับธีุรกิจัของตนี้หร่อ
ธีุรกิจัครอบครัวอ่�นี้

ผู้ป. 634 การส่ือสารทางธุิรกิจเพ่ือผู้้้ประกอบัการ 3 หน่วยกิติ

ET 634 Entrepreneurial Business Communication 
  ศึกษาแนี้วคิด ที่ฤษฎีเกี�ยวกับการสู่�อสูาร ขอบเขตแลัะ 
ความสูำาคัญของการสู่�อสูารในี้เชิ้งธุีรกิจั การสูร้างบรรยากาศทีี่�น่ี้าพึง
พอใจัภายนี้อกองค์กร การสู่�อสูารภายในี้องค์กรทีี่�มีป็ระสิูที่ธิีภาพ ศึกษา 
สู่�อป็ระเภที่ต่าง ๆ ในี้การสู่�อสูารที่างธุีรกิจั สูำานี้วนี้การเขียนี้ทีี่�กระชั้บ 
ได้ใจัความต่อการสู่�อสูารพัฒนี้าทัี่กษะการสู่�อสูารให้กับนัี้กศึกษาในี้เร่�อง 
เกี�ยวกับเที่คนิี้คการเขียนี้ การนี้ำาเสูนี้อด้วยวัจันี้ภาษาแลัะอวัจันี้ภาษา

ผู้ป. 635  การเป็นผู้้้ประกอบัการเพ่ือส่ิงแวดล้ือม 3 หน่วยกิติ
ET 635 Ecopreneurship
     ศึกษาแนี้วความคิด เคร่�องม่อ หลัักป็ฏิบัติของผู้ป็ระกอบการ 
เพ่�อสิู�งแวดล้ัอม โดยครอบคลุัมหัวข้อต่อไป็น้ี้� (1) สูามารถึแยกแยะโอกาสู

การลังทุี่นี้ใหม่ในี้ภาคสิู�งแวดล้ัอม (2) เข้าใจัภูมิทัี่ศน์ี้ของภาคสู่วนี้น้ี้�ว่า
เป็ลีั�ยนี้แป็ลังอย่างไรแลัะที่ำาไม (3) ป็ระเมินี้ผู้ถูึกผลักระที่บจัากเศรษฐกิจั
คาร์บอนี้อย่างไร (4) ป็ระเมินี้โอกาสูใหม่ ๆ ในี้ภาคสู่วนี้น้ี้�

ผู้ป. 636  การจัดการธุิรกิจข้นาดย่อมสำาหรับัผู้้้ประกอบัการ 3 หน่วยกิติ
ET 636 Small Business Management for Entrepreneur
  ศึกษากระบวนี้การ สูิ�งที่้าที่าย การริเริ�ม การซึ่่�อ แลัะ 
การจัดัการองคก์รธีรุกจิัขนี้าดเลัก็ วางแผนี้การตลัาด การจัดัการธีรุกจิั
ขนี้าดเลัก็ วิเคราะหท์ี่ฤษฎตีา่ง ๆ  การใช้ค้วามรูด้า้นี้การจัดัการ หัวขอ้ 
ที่ี�นี้่าสูนี้ใจัในี้ป็ัจัจัุบันี้ ป็ระเด็นี้ด้านี้จัริยธีรรม ระเบียบข้อบังคับ 
ที่างกฎหมายทีี่�มีผลักระที่บต่อธุีรกิจัขนี้าดเล็ัก วิเคราะห์บที่บาที่สูำาคัญ 
ของผู้ป็ระกอบการต่อเศรษฐกิจัท้ี่องถิึ�นี้

ผู้ป. 637 คัวามเป็นผู้้้ประกอบัการด้านเทคัโนโลืยี  3 หน่วยกิติ
ET 637 Technology Entrepreneurship
 ศึกษาแนี้วคิดทีี่�เกี�ยวข้องกับการเริ�มธุีรกิจัแลัะจััดการธุีรกิจั
ด้านี้เที่คโนี้โลัยีสูำาหรับบริษัที่ใหม่ ตลัอดจันี้เที่คนิี้คการจััดการธุีรกิจั
เบ่�องต้นี้ทีี่�จัำาเป็็นี้สูำาหรับการเป็็นี้เจ้ัาของธุีรกิจั เช่้นี้ ด้านี้การบัญชี้  
ด้านี้การเงินี้ ด้านี้การตลัาด ด้านี้การนี้ำาเสูนี้อโครงการ เป็็นี้ต้นี้ นี้อกจัากน้ี้� 
ยังศึกษาบที่บาที่ขององค์กรทัี่�งภาครัฐแลัะเอกช้นี้ทีี่�มีต่อการพัฒนี้า 
ด้านี้การป็ระกอบธุีรกิจั แลัะศึกษาแนี้วโน้ี้มของเศรษฐกิจัในี้อนี้าคต 
อันี้สู่บเนืี้�องจัากสูภาวะที่างการเม่องแลัะเศรษฐกิจัในี้ปั็จัจุับันี้

การค้ันคัว้าอิสระ
ผู้ป. 715 การค้ันคัว้าอิสระ  3 หน่วยกิติ 
ET 715 Independent Study
  ศึกษาค้นี้คว้าด้วยตนี้เองอย่างลัึกซึ่ึ�งในี้หัวข้อที่ี�เกี�ยวข้อง 
กับด้านี้ผู้ป็ระกอบการ นี้ักศึกษา แลัะอาจัารย์ที่ี�ป็รึกษาที่ำาความตกลัง
ร่วมกันี้ในี้หัวข้อแลัะโครงร่างการศึกษาผลัของการศึกษาด้วยตนี้เอง
จัะต้องนี้ำาเสูนี้อแลัะผ่านี้การป็ระเมินี้ผลัโดยคณะกรรมการป็ระจัำา 
ของหลัักสููตร
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 ความเป็็นี้พลัวัตของเศรษฐกิจั สูังคม เที่คโนี้โลัยีการสู่�อสูาร 
กฎหมาย แลัะวฒันี้ธีรรม เป็็นี้โอกาสูขององค์กรในี้การสูร้างมลูัค่าเพิ�ม
ให้ธุีรกิจัขององค์กร การป็รับทิี่ศที่างองค์กรให้สูนัี้บสูนุี้นี้นี้โยบายสูำาคัญ 
ของช้าติ  เช้่นี้  นี้โยบายเศรษฐกิจัสูร้างสูรรค์  (Creative Economy)                                                                                                                                         
แลัะนี้โยบายป็ระช้าคมอาเซึ่ียนี้ของรัฐบาลัจัึงเป็็นี้พันี้ธีกิจัที่ี�สูำาคัญ 
อย่างยิ�งขององค์กรทีุ่กป็ระเภที่ที่ั�งภาคเอกช้นี้แลัะรัฐ รัฐวิสูาหกิจั 
องค์การสู่�อสูารมวลัช้นี้ หนี้่วยงานี้แลัะบริษัที่ต่าง ๆ โดยมีเป็้าหมาย
เพ่�อสูร้างมูลัค่าเพิ�มให้เศรษฐกิจัของช้าติอย่างยั�งย่นี้ การขับเคลั่�อนี้
นี้โยบายเศรษฐกิจัสูร้างสูรรค์ (Creative Economy) แลัะนี้โยบาย 
ของป็ระช้าคมอาเซึ่ียนี้ (ASEAN Economic Community) ด้วยการ
สู่�อสูารเชิ้งกลัยุที่ธ์ี จังึเป็็นี้บที่พิสูจูันี้ศ์กัยภาพของผูน้ี้ำาองค์กรด้านี้การ
สู่�อสูารว่าจัะมีองค์ความรู้ที่างวิช้าการแลัะวิช้าช้ีพ พร้อมขับเคลั่�อนี้
นี้โยบายแลัะกลัยุที่ธ์ีการสู่�อสูารองค์กรได้อย่างมีมาตรฐานี้แลัะมี 
ความคิดสูร้างสูรรค์
 ความเป็ลัี�ยนี้แป็ลังถ่ึอเป็็นี้บที่ที่ดสูอบสูำาคัญสูำาหรับผู้นี้ำาที่ี�
พร้อมพัฒนี้าศักยภาพองค์กรแลัะสูังคมให้เกิดมูลัค่าด้วยการสู่�อสูาร
เช้งิกลัยทุี่ธีน์ี้ำาองคก์รสููค่วามสูำาเรจ็ั มหาวทิี่ยาลัยักรงุเที่พจังึไดด้ำาเนี้นิี้
การเป็ิดสูอนี้หลัักสููตรนี้ิเที่ศศาสูตรมหาบัณฑิิต สูาขาวิช้าการสู่�อสูาร
เช้ิงกลัยุที่ธี์ โดยมุ่งผลัิตนี้ักบริหารการสู่�อสูารองค์กรแลัะผู้เช้ี�ยวช้าญ
ด้านี้การสู่�อสูารในี้ระดับบริหารองค์กรซึ่ึ�งมีองค์ความรู้ที่ั�งที่ฤษฎี 
แลัะวจิัยัดา้นี้การสู่�อสูารเช้งิกลัยทุี่ธี ์มทีี่กัษะการคดิวเิคราะห ์สูงัเคราะห์
แลัะบูรณาการวิช้าการกับการป็ฏิบัติงานี้วิช้าช้ีพ แลัะพร้อมเป็็นี้ผู้นี้ำา
การบริหารการสู่�อสูารเชิ้งกลัยุที่ธ์ีด้วยความคิดสูร้างสูรรค์ มีจิัตวิญญาณ
ของผู้ป็ระกอบการแลัะความรับผิดช้อบต่อสูังคม เพ่�อสูร้างองค์กรให้
มีมูลัค่าเพิ�มด้านี้การสู่�อสูารเช้ิงกลัยุที่ธี์ซึ่ึ�งตอบสูนี้องความคาดหวัง 
แลัะที่ิศที่างความเป็ลัี�ยนี้แป็ลังของสูังคมในี้ระดับป็ระเที่ศแลัะระดับ
สูากลั

หลัักสำตร็ นิเที่ศึ ศึาสำตร็ มหา บััณฑิิต สำาข้าวิชีาการ็สำ�อสำาร็เชิีงกลัยุ่ที่ ์ 
       

การ คััด เลืือก เข้้า ศึึกษา
 การรับนัี้กศึกษาเข้าศึกษาตามหลัักสููตรนิี้เที่ศศาสูตร 
มหาบัณฑิิต สูาขาวิช้าการสู่�อสูารเชิ้งกลัยุที่ธ์ี ใช้้วิธีีการสูอบ 
คัดเล่ัอก การสูมัครแลัะการสูอบคัดเล่ัอกให้เป็็นี้ไป็ตามข้อบังคับ 
ของบัณฑิิตวิที่ยาลััยว่าด้วยการรับเข้าศึกษา ซึึ่�งมหาวิที่ยาลััยจัะป็ระกาศ 
ให้ที่ราบโดยทัี่�วกันี้

คุัณสมบััติิ ข้อง ผู้้้ มี สิทธิิเข้้า ศึึกษา
 1. เป็็นี้ผู้สูำาเร็จัการศึกษาระดับป็ริญญาตรีไม่จัำากัดสูาขา  
จัากสูถึาบันี้การศึกษาที่ั�งในี้แลัะต่างป็ระเที่ศที่ี�ได้รับการรับรอง 
จัากสูำานี้ักงานี้คณะกรรมการการอุดมศึกษา
 2. เป็็นี้ผู้ที่ี�มีสูติสูัมป็ช้ัญญะแลัะพลัานี้ามัยที่ี� สูมบูรณ์ 
พร้อมที่ี�จัะศึกษาในี้หลัักสููตรได้จันี้สูำาเร็จัการศึกษา
 3. สูอบผ่านี้การสูอบสูัมภาษณ์

เอกสาร การ สมัคัร เข้้า ศึึกษา 
 1. ใบ สูมัคร ที่ี� กรอก เรียบร้อย แลั้ว
 2. สูำาเนี้า ใบ รายงานี้ ผลั คะแนี้นี้ ฉบับ สูมบูรณ์ จัาก สูถึาบันี้ 
การ ศึกษา ที่ี� ผู้ สูมัคร สูำาเร็จั การ ศึกษา 1 ฉบับ
 3. สูำาเนี้า บัตร ป็ระช้าช้นี้ 1 ฉบับ
 4. จัดหมาย รับรองการศึกษา แลัะ/หร่อการ ที่ำางานี้

ระยะ เวลืา การ ศึึกษา
 หลักัสูตูร นิี้เที่ศ ศาสูตร มหา บัณฑิติ เป็น็ี้ หลัักสูตูร ทีี่� มี ระยะ เวลัา
 ในี้ การ ศึกษา 1 ปี็ ป็ระกอบ ไป็ ด้วย 3 ภาค การ ศึกษา  รวมถึึงภาคฤดูร้อนี้
โดยมคีะแนี้นี้เฉลัี�ยสูะสูมตลัอดหลักัสูตูรไมต่ำ�ากวา่ 3.00 อยา่งไร กต็าม
 นัี้ก ศึกษาจัะ ต้อง ศึกษา ให้ สูำาเร็จั ตาม หลัักสููตร ภายในี้ ระยะ เวลัา  5 ป็ี 
การ ศึกษา
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ปฏิิทิน การ ศึึกษา
ภาคการศึกษาที่ี� 1  เด่อนี้สูิงหาคม  ถึึง  เด่อนี้ธีันี้วาคม
ภาคการศึกษาที่ี� 2  เด่อนี้มกราคม ถึึง เด่อนี้พฤษภาคม
ภาคการศึกษาฤดูร้อนี้  เด่อนี้มิถึุนี้ายนี้ ถึึง  เด่อนี้กรกฎาคม

 หลัักสููตรนี้ิเที่ศศาสูตรมหาบัณฑิิต สูาขาวิช้าการสู่�อสูาร 
เช้ิงกลัยุที่ธี์ จััดการเรียนี้การสูอนี้ในี้วันี้เสูาร์ ช้่วงเช้้าแลัะช้่วงบ่าย

อัติรา ค่ัา เล่ืา เรียน ค่ัา บัำารุง ค่ัา ธิรรมเนียม
 1. ค่าเล่ัาเรียนี้ 
  1.1 ค่าเล่ัาเรียนี้ วิช้าในี้หลัักสููตร หน่ี้วยกิตลัะ 3,500 บาที่
  1.2 ค่าเล่ัาเรียนี้ วิช้าเสูริมพ่�นี้ฐานี้ วิช้าลัะ 4,000 บาที่
  1.3 วิที่ยานิี้พนี้ธ์ี หน่ี้วยกิตลัะ 4,000 บาที่
  1.4 ค่าเรียนี้วิช้า Study Skills Program วิช้าลัะ 4,000 บาที่
   (หลัักสููตรภาษาอังกฤษ/นี้านี้าช้าติ)
2.  ค่าบำารุงแลัะค่าธีรรมเน้ี้ยมป็ระจัำาภาค 
  2.1 ค่าธีรรมเน้ี้ยมการศึกษาภาคป็กติ ภาคลัะ 13,800 บาที่
  2.2 ค่าธีรรมเน้ี้ยมการศึกษาภาคฤดูร้อนี้ ภาคลัะ 8,550 บาที่
3.  ค่าบำารุงแลัะค่าธีรรมเน้ี้ยมอ่�นี้ ๆ 
  3.1 ค่าขึ�นี้ที่ะเบียนี้นัี้กศึกษา  1,000 บาที่
  3.2 ค่าขึ�นี้ที่ะเบียนี้มหาบัณฑิิต (ตามอัตราทีี่�กำาหนี้ดในี้แต่ลัะปี็) 
  3.3 ค่าป็ฏิบัติการ วิช้าลัะ 1,000 บาที่
  3.4 ค่าลังที่ะเบียนี้สูอบป็ระมวลัความรอบรู้  2,500 บาที่
  3.5 ค่าผู้ที่รงคุณวุฒิสูอบวิช้าการค้นี้คว้าอิสูระ
    วิช้าลัะ 2,500 บาที่
  3.6 ค่าธีรรมเน้ี้ยมเรียนี้วิช้าเสูริมพ่�นี้ฐานี้  700 บาที่
  3.7 ค่าธีรรมเน้ี้ยมการตรวจัผลังานี้  5,000 บาที่
   (เก็บเที่อมแรกทีี่�เริ�มลังวิช้าการค้นี้คว้าอิสูระหร่อวิที่ยานิี้พนี้ธ์ี) 

 

4.  อ่�นี้ ๆ 
  4.1 ค่าป็ระกันี้ความเสีูยหาย (ค่นี้ให้เม่�อพ้นี้สูภาพ
   การเป็็นี้นัี้กศึกษา)*  2,000 บาที่
  4.2 ค่าบัตรป็ระจัำาตัวนัี้กศึกษา  400 บาที่
  4.3 ค่าใบรายงานี้ผลัการศึกษา ฉบับลัะ  100 บาที่
  4.4 ค่าใบรับรอง ฉบับลัะ  50 บาที่
  4.5 ค่าป็ฐมนิี้เที่ศ  2,000 บาที่
  4.6 ค่าป็ระกันี้อุบัติเหตุ (ตามอัตราทีี่�กำาหนี้ดในี้แต่ลัะปี็) 
  4.7 ค่ารักษาสูถึานี้ภาพนัี้กศึกษา (แผนี้ ข.) ภาคลัะ 1,000 บาที่
 
 *มหาวิที่ยาลััยจัะดำาเนี้ินี้การค่นี้ค่าป็ระกันี้ความเสูียหาย 
ให้นี้ักศึกษาภายในี้ 1 เด่อนี้ นี้ับจัากวันี้ที่ี�ที่ี�นี้ักศึกษาได้รับอนีุ้มัติจัาก
สูภามหาวิที่ยาลััยให้เป็็นี้ผู้สูำาเร็จัการศึกษา ภายหลัังจัากหักค่าใช้้จั่าย
      ค่าเสูียหาย หร่อภาระหนี้้�สูินี้ใด ๆ ที่ี�มีต่อมหาวิที่ยาลััย

โคัรงสร้างหลัืกส้ติร
 โครงสูร้างหลัักสููตร แบ่งเป็็นี้หมวดวิช้าที่ี�สูอดคลั้องกับที่ี�
กำาหนี้ดไว้ในี้เกณฑ์ิมาตรฐานี้หลัักสููตรของกระที่รวงศึกษาธิีการ  
โดยแบ่งเป็็นี้ 2 แผนี้ ดังนี้้�
แผู้น ก (ศึกษารายวิช้าแลัะที่ำาวิที่ยานี้ิพนี้ธี์) 
 หมวดวิช้าเสูริมพ่�นี้ฐานี้  (ไม่นี้ับหนี้่วยกิต)
 หมวดวิช้าบังคับ 12 หนี้่วยกิต
 หมวดวิช้าเฉพาะสูาขา 12 หนี้่วยกิต
 วิที่ยานี้ิพนี้ธี์ 12 หนี้่วยกิต
           รวม 36 หนี้่วยกิต
แผู้น ข้ (ไม่ที่ำาวิที่ยานี้ิพนี้ธี์ สูอบป็ระมวลัความรอบรู้)
 หมวดวิช้าเสูริมพ่�นี้ฐานี้  (ไม่นี้ับหนี้่วยกิต)
 หมวดวิช้าบังคับ 12 หนี้่วยกิต
 หมวดวิช้าเฉพาะสูาขา 12 หนี้่วยกิต
 หมวดวิช้าเลั่อก 6 หนี้่วยกิต
 การค้นี้คว้าอิสูระ 6 หนี้่วยกิต
 การสูอบป็ระมวลัความรอบรู้  (ไม่นี้ับหนี้่วยกิต)
          รวม 36 หนี้่วยกิต
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การสำาเร็จ การ ศึึกษา
 นี้ัก ศึกษา จัะ สูำาเร็จั การ ศึกษา ตาม หลัักสููตร นี้ิเที่ศ ศาสูตร 
มหาบัณฑิิต ได้ เม่�อ
 ก. มี การ เข้า ชั้�นี้ เรียนี้ ไม่ น้ี้อย กว่า 80% ของ เวลัา เรียนี้ ในี้ แต่ลัะ วิช้า 
 ข. ศึกษา ครบ ตาม หลัักสููตร ในี้ แผนี้การ ศึกษา ที่ี� เลั่อก โดย มี  
คะแนี้นี้ เฉลัี�ย สูะสูม ตลัอด หลัักสููตรไม่ ตำ�า กว่า 3.00
 ค. สูอบ ผ่านี้ วิที่ยานี้ิพนี้ธี์ ในี้ กรณ้ เลั่อกแผนี้ ก.  สู่ง มอบ
      วิที่ยานิี้พนี้ธ์ี ฉบับ สูมบูรณ์ ให้ บัณฑิิต วิที่ยาลััย แลัะตีพิมพ์เผยแพร่
ผลังานี้
 ง. สูอบ ผา่นี้ การ สูอบ ป็ระมวลั ความ รอบรู ้ตามที่ี�มหาวทิี่ยาลัยั
กำาหนี้ดในี้ กรณ้ เลั่อกแผนี้ ข.

หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน (ไม่นี้ับหนี้่วยกิต)
 เป็็นี้รายวิช้าทีี่�มุ่งป็รับพ่�นี้ความรู้ด้านี้นิี้เที่ศศาสูตร์เพ่�อ 
เตรียมความพร้อมสูำาหรับการศึกษาระดับป็ริญญาโที่ โดยไม่นัี้บ 
รวมเป็็นี้หน่ี้วยกิตของหลัักสููตร ซึึ่�งป็ระกอบด้วยรายวิช้าดังต่อไป็น้ี้�
พฐ. 111 การเขียนี้เช้ิงวิช้าการ                                                                         
PL 111 Academic riting
พฐ. 112 การวิเคราะห์แลัะการแป็ลัข้อมูลัวิจััย                                                             
PL 112 Data Analysis and Interpretation
พฐ. 113 การป็ระยุกต์ใช้้ภาษาอังกฤษสูำาหรับการสู่�อสูารเชิ้งกลัยุที่ธ์ี
                                   
PL 113 English Application in Strategic Communications
พฐ. 114 ความรู้เบ่�องต้นี้การสู่�อสูารเช้ิงกลัยุที่ธี์                                                       
PL 114 Introduction to Strategic Communications

หมวดวิชาบัังคัับั (12 หนี้่วยกิต) หน่วยกิติ
นี้ศ. 671 ที่ฤษฎีการสู่�อสูาร 3
TCA 671 Communications Theories
นี้ศ. 672 การวิจััยการสู่�อสูารขั�นี้สููง 3
TCA  672 Advanced Communication Research

 หน่วยกิติ
นี้ศ.   673 การวางแผนี้การสู่�อสูารเช้ิงกลัยุที่ธี์ขั�นี้สููง 3
TCA  673 Advanced Strategic Communication Planning
นี้ศ.   674 การสูัมมนี้าการสู่�อสูารเช้ิงกลัยุที่ธี์ 3
TCA  674 Strategic Communications Seminar

หมวดวิชาเฉพาะสาข้า (12 หนี้่วยกิต)
โดยนักศึึกษาสามารถเลือกวิชาเฉพาะสาขาได้จาก 3 สาขาวิชาหลัก 
ได้แก่ สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาการโฆษณา และสาขา
วิชาการส่ือสารตรา
วิชาเฉพาะสาขา แผน ก และ แผน ข  (วิช้าลัะ 3 หนี้่วยกิต 
รวม 12 หนี้่วยกิต)
กลุ่ืมสาข้าวิชาการประชาสัมพันธ์ิ
นี้ศ. 675 แนี้วที่างเช้ิงกลัยุที่ธี์ในี้งานี้ป็ระช้าสูัมพันี้ธี์ 3
TCA 675 Strategic Approach to Public Relations
นี้ศ. 676 ความรับผิดช้อบต่อสูังคม 3
TCA 676 Corporate Social Responsibility
นี้ศ. 677 การจััดการความสูัมพันี้ธี์ 3
TCA 677 Relationship Management
นี้ศ. 678 การจััดการป็ระเด็นี้แลัะการสู่�อสูารในี้ภาวะวิกฤต 3
TCA 678 Issue Management and Crisis Communication
 
กลุ่ืมสาข้าวิชาการโ ษณา
นี้ศ. 679 แนี้วที่างเช้ิงกลัยุที่ธี์ในี้การโ ษณา 3
TCA 679 Strategic Approach to Advertising
นี้ศ. 680 กลัยุที่ธี์การใช้้เนี้ื�อหาสูาระอย่างสูร้างสูรรค์ 3
TCA 680 Creative Content Strategy
นี้ศ. 681 การโ ษณาแบบป็ฏิสูัมพันี้ธี์ 3
TCA 681 Interactive Advertising
นี้ศ. 682 การตลัาดเพ่�อสูังคม 3
TCA 682 Societal Marketing
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กลุ่ืมสาข้าวิชาการส่ือสารติรา หน่วยกิติ
นี้ศ. 683  แนี้วที่างเช้ิงกลัยุที่ธี์การสู่�อสูารตรา 3
TCA 683  Strategic Approach to Brand Communication
นี้ศ. 684 การจััดการช้่องที่างการสู่�อสูารเพ่�อการยอมรับ 3
TCA 684 Embracing Communication Channel Management
นี้ศ. 685 การฟื้นี้ฟูคุณค่าตรา 3
TCA 685 Brand Rejuvenation
นี้ศ. 686 การสูร้างตราที่างภูมิศาสูตร์ 3
TCA 686 Branding of eography
 
หมวดวิชาเลืือก (6 หนี้่วยกิต) (เฉพาะแผนี้ ข.)
         นัี้กศึกษาสูามารถึเลั่อกเรียนี้วิช้าตามความสูนี้ใจั โดยต้อง
สูอบผ่านี้หมวดวิช้าบังคับแลัะหมวดวิช้าเฉพาะสูาขาอย่างนี้้อย 18 
หนี้่วยกิต     
นี้ศ. 687 การรณรงค์การสู่�อสูารที่างการเม่อง 3
TCA 687 Political Communication Campaign
นี้ศ.   688 การสู่�อสูารเนี้ื�อหาสูาระที่างวิที่ยาศาสูตร์ 3
TCA  688 Natural Science Communication
นี้ศ.   689 การสู่�อสูารสูุขภาพ 3
TCA  689 Health Communication
นี้ศ. 690 การสู่�อสูารระหว่างวัฒนี้ธีรรม 3
TCA  690 Intercultural Communication
นี้ศ. 691  การรู้เที่่าที่ันี้ข้อมูลัข่าวสูารแลัะจัริยธีรรม 3
TCA  691 Information Literacy and Ethics
นี้ศ.   692 การจััดการการสู่�อสูารธีุรกิจับันี้เที่ิง 3
TCA  692 Communication Management
  in Entertainment Business
นี้ศ. 693 โครงการบูรณาการระหว่างศาสูตร์เช้ิงสูร้างสูรรค์ 3
TCA 693 Creative Interdisciplinary Project
   

วิทยานิพนธ์ิ (แผู้น ก) หน่วยกิติ 
แผน ก (ศึกษารายวิช้าแลัะที่ำาวิที่ยานี้ิพนี้ธี์)
นี้ศ. 700 วิที่ยานี้ิพนี้ธี์ 12
CA 700 Thesis
  (ผ่านี้วิช้าพ่�นี้ฐานี้: นี้ศ. 672 การวิจััยการสู่�อสูารขั�นี้สููง) 
 
การศึึกษาค้ันคัว้าอิสระ (แผู้น ข้)
แผน ข  (ไม่ที่ำาวิที่ยานี้ิพนี้ธี์ สูอบป็ระมวลัความรอบรู้)
นี้ศ. 701 การค้นี้คว้าอิสูระ 6
CA 701 Independent Study 
  (ผ่านี้วิช้าพ่�นี้ฐานี้: นี้ศ. 672 การวิจััยการสู่�อสูารขั�นี้สููง) 

คัำาอธิิบัายรายวิชา
หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน (ไม่นี้ับหนี้่วยกิต) 
พฐ. 111 การเขี้ยนเชิงวิชาการ
PL 111 Academic riting
  ศกึษาหลักัการแลัะขั�นี้ตอนี้การเขยีนี้เช้งิวชิ้าการเพ่�อเตรยีม
ความพร้อมในี้การผลิัตผลังานี้วิช้าการในี้ระดับบัณฑิิตศึกษา เช่้นี้ 
รายงานี้ที่างวิช้าการ การเขียนี้บที่ความวิช้าการ การเขียนี้ 
โครงการวิจััย การเขียนี้บที่ความวิจััย แลัะวิที่ยานี้ิพนี้ธี์ โดยมุ่งฝึกฝนี้
พัฒนี้าด้านี้หลัักการเขียนี้ย่อหนี้้า รูป็แบบของการเขียนี้ เพ่�อการ
บรรยาย การเขียนี้เพ่�ออธิีบาย การเขียนี้เพ่�ออธิีบายเช้่�อมเหตุผลั  
การเขียนี้สูรุป็ขั�นี้ตอนี้หร่อกระบวนี้การ การเขียนี้เพ่�อเป็รียบเทีี่ยบ  
การเขียนี้เพ่�อนิี้ยามหร่อให้ความหมาย การเขียนี้เพ่�อแสูดง 
ความคิดเห็นี้ แลัะการเขียนี้เพ่�อสูรุป็แนี้วความคิดหร่อป็ระเด็นี้
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พฐ. 112 การวิเคัราะห์แลืะการแปลืข้้อม้ลืวิจัย 
PL 112 Data Analysis and Interpretation
 ศึกษาถึึงการดำาเนิี้นี้การวเิคราะหข์อ้มูลัแลัะการแป็ลัข้อมูลั
การวิจััยเชิ้งป็ริมาณ ได้แก่ การพิจัารณาลัักษณะของข้อมูลั การจััดชั้�นี้
หร่อแยกป็ระเภที่ของข้อมูลั การสูังเขป็ การหาข้อสูรุป็ลัักษณะต่าง ๆ
ของข้อมูลั แลัะศึกษาวิธีีการแป็ลัข้อมูลัด้วยการพิจัารณาหาข้อสูรุป็ 
ที่ี�ได้จัากการวิเคราะห์ข้อมูลัแลัะตัวเลัข หร่อข้อสูรุป็ด้วยโป็รแกรม
สูำาเร็จัรูป็ทีี่�สูามารถึช่้วยสูนัี้บสูนุี้นี้หร่อป็ฏิเสูธีสูมมติฐานี้การวิจััย รวมถึึง
การพยากรณ์เหตุการณ์ในี้อนี้าคต โดยการวางแผนี้การวิเคราะห์ แลัะ
การแป็ลัข้อมูลัวิจััยไป็พร้อมกับการเก็บรวบรวมแลัะการนี้ำาเสูนี้อข้อมูลัวิจััย

พฐ. 113 การประยุกต์ิใช้ภาษาอังกฤษสำาหรับัการส่ือสารเชิงกลืยุทธ์ิ
PL 113 English Application in Strategic Communications
  ศึกษาหลัักการแลัะแนี้วที่างการพัฒนี้าศักยภาพด้านี้ 
การฟัง การพูด การอ่านี้ แลัะการเขียนี้ภาษาอังกฤษที่ี�เกี�ยวข้องกับ
งานี้ด้านี้การสู่�อสูารเช้ิงกลัยุที่ธี์ขององค์กร  โดยมุ่งเนี้้นี้การฝึกป็ฏิบัติ
ด้านี้การสู่�อความหมายผ่านี้บที่สูนี้ที่นี้าภาษาอังกฤษในี้สูถึานี้การณ์
จัริงเป็็นี้สูำาคัญ รวมที่ั�งการป็ระยุกต์ใช้้ภาษาอังกฤษเพ่�อสู่�อสูารข้อมูลั
แลัะแสูดงความคิดเห็นี้เช้ิงกลัยุที่ธี์ต่อป็ระเด็นี้ที่างสูังคม วัฒนี้ธีรรม 
เศรษฐกิจั การเม่อง เที่คโนี้โลัยี แลัะสูิ�งแวดล้ัอมอย่างถูึกต้องตาม
วัตถึุป็ระสูงค์ เหมาะสูมกับกาลัเที่ศะ แลัะสูอดคล้ัองกับวัฒนี้ธีรรม  
อันี้จัะสู่งผลัต่อความสูำาเร็จัแลัะเอ่�อป็ระโยช้น์ี้ต่อการพัฒนี้าองค์กร 
แลัะสูังคม

พฐ. 114 คัวามร้้เบ้ืัองต้ินการส่ือสารเชิงกลืยุทธ์ิ
PL 114 Introduction to Strategic Communications
  ศึกษากระบวนี้การโดยรวมของการสู่�อสูาร ซึ่ึ�งรวมถึึง  
บที่บาที่หนี้้าที่ี� หลัักการเกี�ยวกับพฤติกรรมการสู่�อสูาร แลัะป็ัจัจััยที่ี�มี
ผลักระที่บต่อป็ระสูิที่ธีิผลัของการสู่�อสูารซึ่ึ�งเป็็นี้องค์ป็ระกอบพ่�นี้ฐานี้
ของการสู่�อสูารเช้งิกลัยทุี่ธี ์นี้กัศกึษาตอ้งเรยีนี้รูแ้ลัะเขา้ใจัที่ฤษฎตีลัอด
จันี้งานี้วิจััยทีี่�เกี�ยวข้องกับทัี่กษะเบ่�องต้นี้แลัะกระบวนี้การการสู่�อสูาร 

ในี้ชี้วิตป็ระจัำาวันี้ โดยเฉพาะอิที่ธิีพลัทีี่�เกิดขึ�นี้ของการสู่�อสูารระหว่าง
บุคคลัแลัะการสู่�อสูารมวลัช้นี้ ความรับผิดช้อบของสู่�อมวลัช้นี้ต่อสัูงคม

หมวดวิชาบัังคัับั (12 หนี้่วยกิต)
นศึ. 671 ทฤษฎีการส่ือสาร  3 หน่วยกิติ
TCA 671 Communications Theories
  ศึกษาแนี้วความคิดพ่�นี้ฐานี้แลัะข้อตกลังเบ่�องต้นี้ของ  
ที่ฤษฎกีารสู่�อสูารแลัะป็รชั้ญาดา้นี้นี้เิที่ศศาสูตร ์ววิฒันี้าการของที่ฤษฎี
การสู่�อสูารกลัุ่มต่าง ๆ เช้่นี้ กลัุ่มที่ฤษฎีกระแสูหลััก อันี้ป็ระกอบด้วย 
กลัุ่มที่ฤษฎีผลักระที่บของสู่�อแลัะกลัุ่มที่ฤษฎีผลักระที่บอันี้จัำากัด 
ของสู่�อ รวมถึงึกลัุม่ที่ฤษฎแีนี้ววพิากษแ์ลัะกลัุม่ที่ฤษฎวีฒันี้ธีรรมศกึษา
 
นศึ. 672 การวิจัยการส่ือสารข้ั้นส้ง 3 หน่วยกิติ
TCA 672 Advanced Communication Research
  ศึกษาแนี้วความคิดแลัะขั�นี้ตอนี้การวิจััยด้านี้การสู่�อสูาร 
ที่ั�งเช้ิงป็ริมาณแลัะเช้ิงคุณภาพ ได้แก่ การกำาหนี้ดป็ระเด็นี้ป็ัญหาวิจััย
การที่บที่วนี้แนี้วความคิด ที่ฤษฎี แลัะงานี้วิจััยที่ี� เกี�ยวข้อง  
เพ่�อพัฒนี้ากรอบแนี้วความคิดการวิจัยั การออกแบบการเล่ัอกตัวอยา่ง
หร่อผู้ให้ข้อมูลั การออกแบบเคร่�องม่อวิจััยแลัะการรวบรวมข้อมูลั  
รวมที่ั�งการออกแบบการวิเคราะห์ข้อมูลั เพ่�อนี้ำาไป็ป็ระยุกต์ ใช้้ 
ในี้เช้ิงวิช้าการแลัะเช้ิงป็ฏิบัติการ

นศึ. 673 การวางแผู้นการส่ือสารเชิงกลืยุทธ์ิข้ั้นส้ง  3 หน่วยกิติ
TCA 673 Advanced Strategic Communication Planning
  ศึกษาแนี้วความคิดแลัะหลัักการที่ี�เกี�ยวกับความสูำาคัญ   
ป็ระโยช้นี้์ กระบวนี้การการวางแผนี้การสู่�อสูารเช้ิงกลัยุที่ธี์ ตั�งแต่การ
รวบรวมข้อมูลั การวิเคราะห์สูถึานี้การณ์ การกำาหนี้ดวัตถึุป็ระสูงค์     
กลัุ่มเป็้าหมาย กลัยุที่ธี์แลัะกลัวิธีีการสู่�อสูาร การดำาเนี้ินี้งานี้  
การป็ระเมินี้ผลั ตลัอดจันี้ฝึกการวางแผนี้การสู่�อสูารป็ระเภที่ต่าง ๆ 
ตามสูภาวการณ์ป็ัจัจัุบันี้ 
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นศึ. 674 การสัมมนาการส่ือสารเชิงกลืยุทธ์ิ   3 หน่วยกิติ
TCA 674 Strategic Communications Seminar
  ศกึษาดว้ยวธิีกีารถึกแถึลังแลัะการศกึษาดงูานี้ตา่งป็ระเที่ศ
เพ่�อให้เกดิแนี้วที่างการแก้ไขปั็ญหาที่ี�เกี�ยวข้องกบัป็ระเด็นี้การสู่�อสูาร
ที่ี�เป็็นี้ป็ัจัจัุบันี้หร่อที่ี�อยู่นี้อกเหนี้ือหลัักสููตร เช้่นี้ กรณ้ศึกษาที่างด้านี้
คุณธีรรมแลัะจัริยธีรรมที่างด้านี้การสู่�อสูาร

หมวดวิชาเฉพาะสาข้า (12 หนี้่วยกิต) 
วิชาเฉพาะสาขา แผน ก และ แผน ข  (วิช้าลัะ 3 หนี้่วยกิต  
รวม  12 หนี้่วยกิต)

กลุ่ืมสาข้าวิชาการประชาสัมพันธ์ิ
นศึ. 675 แนวทางเชิงกลืยุทธ์ิในงานประชาสัมพันธ์ิ 3 หน่วยกิติ
TCA 675 Strategic Approach to Public Relations
  ศกึษาแนี้วความคดิแลัะกระบวนี้การเช้งิกลัยทุี่ธีข์องวธิีกีาร
ป็ระช้าสัูมพันี้ธี์เพ่�อสู่�อสูารการสูร้างภาพลัักษณ์ที่ี�สูะท้ี่อนี้คุณค่า 
การเป็็นี้องค์กรแห่งความไว้ใจัแลัะความเป็็นี้ผู้นี้ำาที่ี�เต็มไป็ด้วยขวัญ 
แลัะกำาลังัใจั ดงึดดูผูม้คีวามสูามารถึเขา้มารว่มงานี้กบัองคก์ารได ้ที่ั�งนี้้�
ต้องคำานึี้งถึึงสูภาพแวดล้ัอมที่างสัูงคมแลัะความสูนี้ใจัของกลุ่ัม 
ผลัป็ระโยช้น์ี้ต่าง ๆ ที่ี�เกี�ยวข้อง อันี้มีผลักระที่บต่อการเลั่อกใช้้วิธีีการ
สู่�อสูารการป็ระช้าสูัมพันี้ธี์ที่ี�เหมาะสูม

นศึ. 676 คัวามรับัผิู้ดชอบัต่ิอสังคัม 3 หน่วยกิติ
TCA 676 Corporate Social Responsibility
  ศึกษาความเป็็นี้มา หลัักการ แลัะแนี้วความคิดพ่�นี้ฐานี้ 
ของการแสูดงความรับผิดช้อบต่อสูังคมบนี้พ่�นี้ฐานี้การอยู่ร่วมกันี้ 
ในี้สูังคมด้วยการให้ ที่ี�องค์กรควรยึดถึ่อป็ฏิบัติ เพ่�อนี้ำาไป็วางแผนี้
กลัยุที่ธี์การสู่�อสูารในี้อันี้ที่ี�จัะสูะที่้อนี้คุณธีรรมจัริยธีรรมขององค์กร 
ที่ี�ดี

นศึ. 677 การจัดการคัวามสัมพันธ์ิ 3 หน่วยกิติ
TCA 677 Relationship Management
  ศึกษาแนี้วความคิดแลัะหลัักการด้านี้สู่�อสูารที่ี�จัะนี้ำาไป็สูู่ 
กระบวนี้การ แลัะการบริหารการสูานี้สูายสูัมพันี้ธี์ระหว่างกลัุ่มบุคคลั
ระดับต่าง ๆ ในี้สัูงคม โดยอาศัยเคร่�องม่อการสู่�อสูารแลัะทัี่กษะการสู่�อสูาร
แบบต่าง ๆ  ทัี่�งน้ี้� ให้คำานึี้งถึึงจัริยธีรรมในี้การสูร้างความสัูมพันี้ธ์ีโดยเน้ี้นี้
กรณ้ศึกษา

นศึ.  678 การจัดการประเด็นแลืะการส่ือสาร 3 หน่วยกิติ
  ในภาวะวิกฤติ
TCA 678 Issue Management and Crisis Communication
 ศึกษากลัยุที่ธ์ีแลัะกลัวิธีีของการบริหาร ป็ระเด็นี้ แลัะ               
การสู่�อสูารในี้ภาวะวิกฤต ตามวิสัูยทัี่ศน์ี้ พันี้ธีกิจั แลัะนี้โยบายของ
องค์กร เพ่�อกอบกู้ความเช่้�อมั�นี้แลัะความไว้วางใจัของผู้เกี�ยวข้อง 
แลัะป็ระช้าช้นี้ทัี่�วไป็ รวมถึึงศึกษาแนี้วความคิดการบริหารการ
เป็ลีั�ยนี้แป็ลังโดยเน้ี้นี้การวิเคราะห์ผลักระที่บของความเป็ลีั�ยนี้แป็ลัง
ในี้มิติต่าง ๆ เพ่�อนี้ำาข้อมูลัมาวางแผนี้การสู่�อสูารเชิ้งกลัยุที่ธ์ีได้อย่างมี
ป็ระสิูที่ธิีภาพโดยเน้ี้นี้กรณ้ศึกษา

กลุ่ืมสาข้าวิชาการโ ษณา
นศึ. 679 แนวทางเชิงกลืยุทธ์ิในการโ ษณา   3 หน่วยกิติ
TCA 679 Strategic Approach to Advertising
  ศึกษาแนี้วความคิดแลัะกระบวนี้การเช้ิงกลัยุที่ธี์เกี�ยวกับ 
วิธีีการตัดสิูนี้ใจัแลัะการดำาเนี้ินี้งานี้การโ ษณาร่วมกับการสู่�อสูาร 
การตลัาดรูป็แบบอ่�นี้ที่ี�ผสูานี้สูอดคล้ัองกับวตัถุึป็ระสูงค์ กลุัม่เป้็าหมาย
งบป็ระมาณ การสูร้างสูรรค์สูาระ การเลั่อกใช้้ช้่องที่างการเผยแพร่ 
อันี้ป็ระกอบกันี้เป็็นี้แผนี้การรณรงค์โ ษณาที่ี�แยบคาย ในี้บริบที่ 
ของการที่้าที่ายต่อการเป็ลัี�ยนี้แป็ลังพฤติกรรมผู้บริโภคในี้ป็ัจัจัุบันี้
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นศึ. 680 กลืยุทธ์ิการใช้เน้อหาสาระอย่างสร้างสรรค์ั 3 หน่วยกิติ
TCA 680 Creative Content Strategy
 ศกึษาการวางแผนี้แลัะควบคุมการสูร้างสูรรค์สูาระโ ษณา
แลัะการสู่งผ่านี้สูาระในี้รูป็แบบภาษาเขียนี้ ภาพ แลัะเสูียง ที่ี�มัก
ป็รากฏในี้สู่�อโ ษณาที่ี�มีลัักษณะผสูมผสูานี้ระหว่างสู่�อดิจัิที่ัลัแลัะสู่�อ
ดั�งเดิม เพ่�อดึงดูดความสูนี้ใจั สูร้างการยอมรับ แลัะรักษากลุ่ัมผู้บริโภค
เป้็าหมายไว้ ด้วยการเผยแพร่โ ษณาที่ี�มีคุณค่าแลัะตรงป็ระเด็นี้ 
อย่างสูมำ�าเสูมอ

นศึ. 681 การโ ษณาแบับัปฏิิสัมพันธ์ิ   3 หน่วยกิติ
TCA 681 Interactive Advertising
  ศึกษากลัยุที่ธ์ีแลัะกลัวิธีีในี้การที่ำาการโ ษณาผ่านี้สู่�อ 
ทีี่�สูามารถึเร่งเร้าการตอบสูนี้องของผู้บริโภคทีี่�มีต่อสูาระ เช่้นี้ การไลัก์ 
การแบ่งปั็นี้สูาระ การที่ำาซึ่ำ�าแลัะดัดแป็ลังเนืี้�อหา แลัะการตอบสูนี้อง 
ต่อสู่�อโ ษณาด้วยการตัดสูินี้ใจัซึ่่�อแลัะการสูนี้ับสูนีุ้นี้ผลัิตภัณฑิ์

นศึ. 682 การติลืาดเพ่ือสังคัม 3 หน่วยกิติ
TCA 682 Societal Marketing
  ศึกษาแนี้วความคิดที่ี�นี้ักโ ษณาควรคำานี้ึงถึึงผลัป็ระโยช้น์ี้
ขององค์กรแลัะสูังคมในี้ระยะยาวที่ี�สู่บเนี้ื�องมาจัากการดำาเนิี้นี้ธุีรกิจั 
พ่�นี้ฐานี้ของตนี้ ด้วยการพัฒนี้ากลัยุที่ธี์การโ ษณาที่ี�เกี�ยวข้องกับ
ผลัิตภัณฑิ์หร่อไม่เกี�ยวข้องกับผลัิตภัณฑิ์โดยตรง

กลุ่ืมสาข้าวิชาการส่ือสารติรา
นศึ. 683 แนวทางเชิงกลืยุทธ์ิการส่ือสารติรา   3 หน่วยกิติ
TCA 683 Strategic Approach to Brand Communication
  ศึกษาแนี้วความคิดแลัะกระบวนี้การเชิ้งกลัยุที่ธี์ของ 
การสูร้างแลัะสู่�อสูารตรา โดยคำานี้ึงถึึงการผนึี้กกำาลัังการใช้้องค์
ป็ระกอบของตราแลัะกลัวธิีกีารสู่�อสูารการตลัาดด้วยวิถึเีฉพาะของตรา
อยา่งเหมาะสูม ที่ั�งนี้้�เพ่�อที่ำาให้ตรามตีวัตนี้แลัะภาพลักัษณท์ี่ี�ที่รงคณุคา่
แก่บุคคลัที่ั�วไป็

นศึ. 684 การจัดการช่องทางการส่ือสาร 3 หน่วยกิติ
  เพ่ือการยอมรับั 
TCA 684 Embracing Communication Channel Management
  ศึกษาแนี้วความคิดการจััดการช่้องที่างการสู่�อสูารตรา 
ในี้ยุคของการสู่งสูาระผ่านี้สู่�อที่ี�หลัากหลัายพร้อมกันี้อย่างไร้รอยต่อ 
เช้่นี้ สู่�ออินี้เที่อร์เนี้็ต สู่�อโซึ่เช้ียลั สู่�อป็ระสูบการณ์ สู่�อสูะที่้อนี้
บรรยากาศ สู่�อดั�งเดิม มีผลัให้ภูมิทัี่ศนี้์ของการเป็ิดรับสูาระของ 
ผู้รับสูารตราได้เป็ลัี�ยนี้แป็ลังไป็ เป็็นี้การยอมรับสูาระด้วยการพึ�งพา
อุป็กรณ์เคลั่�อนี้ที่ี� เพ่�อการเข้าถึึงสูาระของตราอย่างหลัีกเลัี�ยงไม่ได้

นศึ. 685 การ น ้คุัณค่ัาติรา  3 หน่วยกิติ
TCA 685 Brand Rejuvenation
  ศึกษากลัยุที่ธี์การป็รับตัวของตราในี้มิติของกาลัเวลัา 
ที่ี� เป็ลัี�ยนี้แป็ลังอย่างไม่หยุดนี้ิ�ง เพ่�อให้คงสูภาพคุณค่าของตรา 
อย่างมิเสู่�อมคลัาย รวมที่ั�งกลัยุที่ธ์ีการฟ้ืนี้ฟูตราให้กลัับมามีช้ีวิตช้ีวา
อีกครั�ง โดยอาจัดำาเนี้ินี้การป็รับเป็ลัี�ยนี้ตำาแหนี้่งตรา คุณค่า 
ตราเอกลัักษณ์ตรา เป็็นี้ต้นี้

นศึ. 686 การสร้างติราทางภ้มิศึาสติร์ 3 หน่วยกิติ
TCA 686 Branding of eography
  ศกึษาแนี้วความคดิแลัะกลัยุที่ธีก์ารสูร้างตราบนี้พ่�นี้ฐานี้การ
ใช้้ขอบเขตที่างภูมิศาสูตร์เป็็นี้หลััก เพ่�อแสูดงถึึงแหลั่งกำาเนี้ิด
ต้นี้ตอที่ี�มีลัักษณะเฉพาะ ซึ่ึ�งมีผลัมาจัากการสูั�งสูมคุณค่าในี้ด้านี้ 
ช้่�อเสูียง ภูมิป็ัญญา ที่รัพยากรธีรรมช้าติ แลัะวัฒนี้ธีรรมของพ่�นี้ที่ี� 
นี้ั�นี้ๆที่ำาให้ผู้บริโภคป็ระเมินี้คุณค่าตราของผลิัตภัณฑ์ิ บริการ 
ผลัิตภัณฑิ์ที่างวัฒนี้ธีรรม แลัะสูถึานี้ที่ี�ที่ี�เป็็นี้จัุดหมายป็ลัายที่าง 
เป็็นี้ต้นี้
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หมวดวิชาเลืือก (6 หนี้่วยกิต) (เฉพาะแผนี้ ข)
   นัี้กศึกษาสูามารถึเล่ัอกเรียนี้ตามความถึนัี้ด โดยต้องสูอบผ่านี้
หมวดวิช้าบังคัับแลัะหมวดวิช้าเฉพาะสูาขาอย่างน้ี้อย 18 หน่ี้วยกิต 

นศึ. 687 การรณรงค์ัการส่ือสารทางการเมือง 3 หน่วยกิติ
TCA 687 Political Communication Campaign
   ศึกษาแนี้วความคิดแลัะหลัักการจััดการแผนี้การรณรงค์ 
การสู่�อสูารที่างการเม่อง เพ่�อกำาหนี้ดวาระการสูร้างป็ระช้ามติหร่อ 
การออกเสูียงสูนี้ับสูนีุ้นี้ป็ระเด็นี้ที่ี�เกี�ยวข้องกับการเม่องการป็กครอง  
โดยครอบคลัมุการสูรา้งสูาระแลัะการคาดที่ำานี้ายแนี้วโนี้ม้ของผูร้บัสูาร
ที่ั�งนี้้� การสู่�อสูารที่างการเม่องอาจัเกี�ยวข้องกับการสู่�อสูารจัากรัฐ 
สูู่ป็ระช้าช้นี้ หร่อจัากป็ระช้าช้นี้สูู่รัฐ การที่ำาสูงครามข่าวสูารระหว่าง
ฝายสูนี้ับสูนีุ้นี้แลัะฝายต่อต้ านี้ การเผยแพร่แนี้วความคิด 
ของพรรคการเม่อง ซึ่ึ�งขึ�นี้อยู่กับโครงสูร้าง บริบที่ แลัะจัริยธีรรม
ที่างการเม่อง

นศึ. 688 การส่ือสารเน้อหาสาระทางวิทยาศึาสติร์ 3 หน่วยกิติ
TCA 688 Natural Science Communication
   ศึกษาแนี้วความคิดแลัะกระบวนี้การการสู่�อสูารที่ี�มีเนี้ื�อหา
สูาระที่างวิที่ยาศาสูตร์ไป็สูู่สูาธีารณะอย่างได้ผลั ผ่านี้สู่�อสูิ�งพิมพ์                 
สู่� อกระจัายเ สีูยง การใช้้อินี้โฟกราฟิก การป็ระช้าสัูมพันี้ธี์  
การจััดนี้ิที่รรศการแลัะเที่ศกาลั การสูอดแที่รกสูาระที่างวิที่ยาศาสูตร์
ในี้สู่�อบันี้เทิี่ง แลัะอ่�นี้ ๆ ในี้ป็ระเด็นี้ที่ี� เป็็นี้ที่ี�สูนี้ใจัในี้ปั็จัจัุบันี้  
เช้่นี้ การเป็ลัี�ยนี้แป็ลังภูมิอากาศโลัก โรคอุบัติใหม่ ความก้าวหนี้้า 
ที่างเที่คโนี้โลัยีใหม่ ๆ เป็็นี้ต้นี้ การสู่�อสูารลัักษณะนี้้�มักเผชิ้ญกับ 
ความที่้าที่ายในี้การนี้ำาเสูนี้อสูาระที่ี�ยากให้ง่ายต่อการที่ำาความเข้าใจั

นศึ. 689 การส่ือสารสุข้ภาพ 3 หน่วยกิติ
TCA 689 Health Communication
   ศึกษาแนี้วความคิดแลัะที่ฤษฎีป็ระยุกต์เพ่�อการสู่�อสูาร
สูขุภาพ ความรูพ้่�นี้ฐานี้เกี�ยวกบัสูขุภาพ การบรหิารนี้โยบายการสู่�อสูาร
ที่ี�มุ่งสู่งเสูริมความรู้ ที่ัศนี้คติ แลัะพฤติกรรมเช้ิงบวกต่อเร่�องสูุขภาพ 
การสูร้างแลัะสู่งสูาระ รวมที่ั�งการใช้้เที่คโนี้โลัยีการสู่�อสูารสูมัยใหม่ 
เพ่�อให้ผู้ รับสูารได้รับข้อมูลัที่ี� ถูึกต้อง สูมำ�า เสูมอ นี้่าเช้่�อถึ่อ  
แลัะเกิดความตระหนี้ักถึึงป็ระเด็นี้การเสูริมสูร้างสูุขภาพที่ั�งที่าง 
ด้านี้ร่างกายแลัะจัิตใจั 

นศึ. 690 การส่ือสารระหว่างวัฒนธิรรม 3 หน่วยกิติ
TCA 690 Intercultural Communication
   ศึกษาความหลัากหลัายของสูังคมในี้ยุคโลักไร้พรมแดนี้ 
ที่ี�มีวัฒนี้ธีรรมแตกต่างกันี้ แลัะมีการไหลัของข้อมูลัข่าวสูาร 
อย่างท่ี่วมที่้นี้ โดยเนี้้นี้ถึึงรูป็แบบป็ัญหาการสู่�อสูารที่ี�อาจัเกิดขึ�นี้จัาก
ความแตกต่างที่างวัฒนี้ธีรรม ที่ั�งในี้ระดับบุคคลั ระดับองค์การ  
แลัะระดับสูังคม 

นศึ. 691 การร้้เท่าทันข้้อม้ลืข่้าวสารแลืะจริยธิรรม   3 หน่วยกิติ
TCA 691 Information Literacy and Ethics
   ศึกษาความสูำาคัญ องค์ป็ระกอบ ขั�นี้ตอนี้ ปั็จัจััยที่ี�สู่งผลั 
ต่อการรู้เท่ี่าที่ันี้ข้อมูลัข่าวสูาร ความสัูมพันี้ธ์ีระหว่างสู่�อ สัูงคม  
แลัะจัริยธีรรม การช้ักจัูงใจั การสูร้างความหมาย การป็ระเมินี้คุณค่า
ของเนี้ื�อหาสูาระในี้สู่�อ รวมถึึงหลัักการ เที่คนี้ิค แลัะความสูามารถึ 
ในี้การวิพากษ์สู่�อ เพ่�อนี้ำามาสูู่ความเข้าใจัในี้การสูร้างสูาระ
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นศึ. 692 การจัดการการส่ือสารธุิรกิจบัันเทิง  3 หน่วยกิติ
TCA 692 Communication Management 
  in Entertainment Business
   ศึกษาการสู่�อสูารเช้ิงกลัยุที่ธี์ที่ี�สู่งเสูริมธีุรกิจับันี้เที่ิง เช้่นี้ 
ลัะคร คอนี้เสูริต์ สูวนี้สูนี้กุ กี า แฟช้ั�นี้โช้ว ์เป็น็ี้ตน้ี้ การบรหิารจัดัการ
การจััดสูรรที่รัพยากร การที่ำาการตลัาด การบริหารความนิี้ยม  
การป็ระเมินี้ความคุ้มค่าในี้การลังทุี่นี้ กลัยุที่ธ์ีในี้การสูร้างความได้เป็รียบ
ที่างธีุรกิจั รวมถึึงการวางแผนี้รณรงค์ที่ี�สูามารถึสูร้างความสูัมพันี้ธี์ 
กับผู้ช้มอย่างมีป็ระสูิที่ธีิภาพ เพ่�อเพิ�มยอดในี้ธีุรกิจั

นศึ. 693 โคัรงการบ้ัรณาการระหว่างศึาสติร์ 3 หน่วยกิติ
  เชิงสร้างสรรค์ั
TCA 693 Creative Interdisciplinary Project
พ้ืนคัวามร้้  ต้ิองสอบัผู่้าน นศึ. 701 
   การสูร้างสูรรค์โครงการที่ี�เกิดจัากการนี้ำาองค์ความรู ้
จัากหลัากหลัายสูาขามาใช้้ร่วมกันี้อย่างเป็็นี้ระบบ โดยมีการกำาหนี้ด
โจัที่ย์ที่ี�เป็็นี้ป็ระเด็นี้หร่อปั็ญหาที่ี�เกี�ยวข้องกับชุ้มช้นี้ องค์กร หร่อ
ป็ระเที่ศ โดยมีเป็้าหมายจััดที่ำาโครงการบูรณาการที่ี�ก่อให้เกิด
ป็ระโยช้นี้์แก่ชุ้มช้นี้ องค์การ หร่อป็ระเที่ศ โดยเรียนี้รู้ถึึงกระบวนี้การ
ในี้การจััดที่ำาโครงการ ตั�งแต่การจััดเตรียม การวิเคราะห์ป็ัจัจััย 
ที่ี�เกี�ยวข้อง การกำาหนี้ดวัตถึุป็ระสูงค์แลัะที่ิศที่างการวางแผนี้การ
สู่�อสูารเช้ิงกลัยุที่ธี์ การจัดัสูรรที่รัพยากรแลัะงบป็ระมาณ การป็ระเมินี้
ความสูำาเร็จัด้วยการใช้้ตัวช้ี�วัดที่ี�เป็็นี้รูป็ธีรรม อีกที่ั�งให้ผู้เรียนี้จัาก 
สูาขาต่าง ๆ ที่ี�สูนี้ใจัได้ที่ำาโครงการร่วมกันี้แลัะสูามารถึแลักเป็ลัี�ยนี้
ความคิดจัากสูาขาที่ี�ตนี้เองมีพ่�นี้ฐานี้จัากการศึกษานี้ั�นี้นี้ำามาป็ระยกุต์
ใช้้ในี้การสูร้างสูรรค์โครงการให้สูำาเร็จัตามวัตถึุป็ระสูงค์ภายใต ้
การให้คำาป็รึกษาของอาจัารย์ที่ี�ป็รึกษา

วิทยานิพนธ์ิ (แผนี้ ก) การศึกษาค้นี้คว้าอิสูระ (แผนี้ ข)  
แผน ก (ศึกษารายวิช้าแลัะที่ำาวิที่ยานี้ิพนี้ธี์)
นศึ. 700 วิทยานิพนธ์ิ 12 หน่วยกิติ
TCA 700 Thesis
พ้ืนคัวามร้้  สอบัผู่้าน นศึ. 672 การวิจัยการส่ือสารข้ั้นส้ง
   ศึกษาโดยเน้ี้นี้การวิจััยแลัะการพัฒนี้าในี้หัวข้อที่ี�เกี�ยวกับ
การการสู่�อสูารเช้ิงกลัยุที่ธี์ เพ่�อจััดที่ำารายงานี้แลัะนี้ำาเสูนี้อในี้รูป็แบบ
ของวิที่ยานี้ิพนี้ธี์สูำาหรับการศึกษาในี้ระดับป็ริญญาโที่

แผน ข  (ศึกษารายวิช้าแลัะการค้นี้คว้าอิสูระ)
นศึ.  701 การค้ันคัว้าอิสระ  6 หน่วยกิติ
TCA 701 Independent Study
พ้ืนคัวามร้้  สอบัผู่้าน นศึ. 672 การวิจัยการส่ือสารข้ั้นส้ง
   การพฒันี้าวจัิัยที่ี�มคีณุภาพดีในี้สูาขาการสู่�อสูารเช้งิกลัยทุี่ธี์
ที่ี�นี้ักศึกษาสูนี้ใจั แลัะมีป็ระโยช้นี้์ต่อวิช้าการหร่อวิช้าช้ีพในี้สูาขา
นี้ิเที่ศศาสูตร์ โดยสู่งเสูริมให้นี้ักศึกษาเผยแพร่วิจััยในี้ระดับช้าติ 
หร่อนี้านี้าช้าติ

โคัรงการทัศึนศึึกษาด้งานต่ิางประเทศึ (Overseas Program)
   หลัักสููตรเป็ิดโอกาสูให้นัี้กศึกษาเดินี้ที่างไป็ต่างป็ระเที่ศ  
เพ่�อศึกษาดูงานี้ด้านี้สู่�อแลัะนี้วัตกรรม ณ สูถึาบันี้อุดมศึกษาช้ั�นี้นี้ำา 
ที่ี�เป็็นี้พันี้ธีมิตรกับมหาวิที่ยาลััยกรุงเที่พ เช้่นี้ Hanyang University 
(เกาหลัีใต้) ในี้ระหว่างป็ิดภาคเรียนี้ นี้อกจัากนี้ักศึกษาจัะได้รับการ
พัฒนี้าที่ักษะความเป็็นี้สูากลัแลั้ว ยังสูามารถึนี้ำาหน่ี้วยกิตที่ี�เรียนี้ 
มาเที่ียบโอนี้วิช้าเลั่อกอิสูระได้อีกด้วย
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 เนี้ื�องจัาก ในี้ ปั็จัจับัุนี้ สูภาพ เศรษฐกจิั แลัะ สูงัคม ได ้เขา้ สูู ่ยคุ โลัก
ไร ้พรมแดนี้ ทุี่ก ป็ระเที่ศ แลัะ ป็ระช้ากร โลัก สูามารถึ สู่�อสูาร ถึึงกนัี้ แลัะ กนัี้ 
ตลัอด จันี้ แสูวงหา ข้อมลูั ได ้ในี้ เวลัา อันี้ รวดเรว็ โดย ผา่นี้ ระบบ เที่คโนี้โลัยี
สูาร สูนี้เที่ศ นี้อกจัาก น้ี้� ยัง มี การ ที่ำา ธีุรกิจั การ ค้า ระหว่าง ป็ระเที่ศ 
ซึ่ึ�ง มี เม็ด เงินี้ หมุนี้เวียนี้ จัำานี้วนี้ มหาศาลั โดย ผ่านี้ การใช้้เที่คโนี้โลัยี
ที่างสู่�อ อิเลั็กที่รอนี้ิกสู์ ซึ่ึ�งถึ่อเป็็นี้รูป็แบบใหม่ของธีุรกิจัการค้าในี้ยุค
ปั็จัจับัุนี้ กจิักรรม ทัี่�ง หลัาย ทีี่� กลัา่ว มาตา่ง ตอ้ง อยู ่ภาย ใต ้กตกิา ทีี่� จัะ ที่ำาให ้
ทีุ่ก สูิ�ง ดำาเนี้ินี้ ไป็ ด้วย ความ เรียบร้อย ราบ ร่�นี้ หาก มี ข้อ ขัด แย้ง
ก็ สูามารถึ ทีี่� จัะ ตกลัง กันี้ ได้ ภาย ใต้ กฎ เกณฑ์ิ อันี้ เป็็นี้ ทีี่� ยอมรับ 
ซึึ่�ง เรียก กันี้ ว่า “กฎ หมาย ”
 อย่างไร ก็ตาม ในี้ สูภาพ ทีี่� เป็็นี้ อยู่ ในี้ ป็ัจัจัุบันี้ ป็ระเที่ศ ไที่ย 
 ยัง ขาดแคลันี้ นัี้ก กฎหมาย ทีี่� มี ความ รู้ ความ ช้ำานี้าญ เฉพาะ ที่างในี้ ด้านี้ 
กฎหมาย ที่รัพย์ สูินี้ ที่าง ปั็ญญา แลัะ เที่คโนี้โลัยี สูาร สูนี้เที่ศ แลัะ ด้านี้
กฎหมาย การ ค้า ระหว่าง ป็ระ เที่ศ แลัะธีุ รกร รม ที่าง อิเลั็กที่รอนี้ิกสู์
อยู่ เป็็นี้ จัำานี้วนี้ มาก ดัง นี้ั�นี้ คณะนิี้ติศาสูตร์ มหาวิที่ยาลััย กรุงเที่พ  
จัึง ได้ เป็ิด หลัักสููตร ป็ริญญา นี้ิติ ศาสูตร มหา บัณฑิิต ขึ�นี้ 2 กลัุ่มวิช้าเอก 
คอ่  กฎหมาย ที่รัพย ์สูนิี้ ที่าง ปั็ญญา แลัะ เที่คโนี้โลัยี สูาร สูนี้เที่ศ กฎหมาย
ธีรุกิจั ระหวา่ง ป็ระ เที่ศ แลัะธี ุรกร รม ที่าง อิเล็ักที่รอนิี้กส์ู ทัี่�งน้ี้� เพ่�อ มุ่ง ผลิัต
นี้ัก กฎหมาย ทีี่� มี ความ เช้ี�ยวช้าญ เฉพาะ ที่าง ให้ กับ ภาค รัฐ แลัะ เอกช้นี้ 
ตลัอด จันี้ ผู้ ที่ี� ต้องการ ป็ระกอบ วิช้าช้ีพ อิสูระ

การ คััด เลืือก เข้้า ศึึกษา
 โดยการสูอบคัดเล่ัอกแลัะคัดเล่ัอกพิเศษในี้โครงการต่าง ๆ  
ที่ี�มหาวิที่ยาลััยกรุงเที่พ

คุัณสมบััติิ ข้อง ผู้้้ มี สิทธิิ  เข้้า ศึึกษา
 1. เป็็นี้ ผู้ สูำาเร็จั การ ศึกษา ระดับ ป็ริญญา ตรี สูาขา นี้ิติศาสูตร์
จัาก สูถึาบันี้ การ ศึกษา ในี้ ป็ระเที่ศหร่อ ต่าง ป็ระเที่ศ ซึ่ึ�ง สูำานี้ักงานี้ 

หลัักสููตร นิติ ศาสูตร มหา บััณฑิิต  
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 คณะ กรรมการ การ อุดมศึกษา รับรอง หร่อ
 2. เป็็นี้ ผู้ ทีี่� คาด ว่า จัะ สูำาเร็จั การ ศึกษา ป็ริญญา ตรี สูาขา นิี้ติศาสูตร์
  ทัี่�งนี้้� ต้อง สูำาเร็จั การ ศึกษา ในี้ระดับ ป็ริญญา ตรี ก่อนี้ ขึ�นี้ ที่ะเบียนี้ นี้ัก
ศึกษา
 3. สูอบผ่านี้การสูอบสูัมภาษณ์

เอกสาร การ สมัคัร เข้้า ศึึกษา มี ดังนี้้�
 1. ใบ สูมัคร ที่ี� กรอก เรียบร้อย แลั้ว
 2. สูำาเนี้า ใบ รายงานี้ ผลั คะแนี้นี้ ฉบับ สูมบูรณ์ จัาก สูถึาบันี้ 
การ ศึกษา ที่ี� ผู้ สูมัคร สูำาเร็จัการ ศึกษา 1 ฉบับ
 3. สูำาเนี้า บัตร ป็ระช้าช้นี้ 1 ฉบับ
 4. จัดหมาย รับรอง การ ที่ำางานี้ (ถึ้ามี)

ระยะ เวลืา การ ศึึกษา
 หลัักสููตร นี้ิติ ศาสูตร มหา บัณฑิิต เป็็นี้ หลัักสููตร ทีี่� มี ระยะ เวลัา
ในี้ การ ศึกษา 2 ป็ี โดย ใช้้ ระบบ ภาค การ ศึกษา ในี้ หนี้ึ�ง ปี็ การ ศึกษา
ป็ระกอบ ไป็ ด้วย 2 ภาค การ ศึกษา ป็กติ แลัะหนี้ึ�งภาค ฤดู ร้อนี้ ในี้ หนี้ึ�ง
ภาค การ ศึกษา ป็กต ินัี้ก ศึกษา จัะ ม ีเวลัา เรียนี้ 15 สัูป็ดาห์ แลัะ 8 สัูป็ดาห์  
ในี้ ภาค ฤดู ร้อนี้ อย่างไร ก็ตาม จัะ ต้อง ศึกษา ให้ สูำาเร็จั ตาม หลัักสููตร
ภายในี้ ระยะ เวลัา ไม่ เกินี้ 5 ป็ี การ ศึกษา

ปฏิิทิน การ ศึึกษา
 ภาค การ ศึกษา ที่ี� 1 เด่อนี้สูิงหาคม ถึึง เด่อนี้ธีันี้วาคม
 ภาค การ ศึกษา ที่ี� 2 เด่อนี้มกราคม ถึึง เดอ่นี้พฤษภาคม
 ภาค การ ศึกษา ฤดู ร้อนี้ เด่อนี้มิถึุนี้ายนี้ ถึึง เด่อนี้กรกฎาคม

 นัี้ก ศึกษา เรียนี้ Block Course วันี้เสูาร์ - อาทิี่ตย์ ในี้ช่้วงเช้้า  
แลัะช่้วงบ่าย
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อัติรา ค่ัา เล่ืา เรียน ค่ัา บัำารุง ค่ัา ธิรรมเนียม
1.  ค่าเล่ัาเรียนี้ 
  1.1 ค่าเล่ัาเรียนี้ วิช้าในี้หลัักสููตร หน่ี้วยกิตลัะ 3,500 บาที่
  1.2 ค่าเล่ัาเรียนี้ วิช้าเสูริมพ่�นี้ฐานี้ วิช้าลัะ 4,000 บาที่
  1.3 วิที่ยานิี้พนี้ธ์ี หน่ี้วยกิตลัะ 4,000 บาที่
  1.4 ค่าเรียนี้วิช้า Study Skills Program วิช้าลัะ 4,000 บาที่
   (หลัักสููตรภาษาอังกฤษ/นี้านี้าช้าติ)
2.  ค่าบำารุงแลัะค่าธีรรมเน้ี้ยมป็ระจัำาภาค 
  2.1 ค่าธีรรมเน้ี้ยมการศึกษาภาคป็กติ ภาคลัะ 13,800 บาที่
  2.2 ค่าธีรรมเน้ี้ยมการศึกษาภาคฤดูร้อนี้ ภาคลัะ 8,550 บาที่
3.  ค่าบำารุงแลัะค่าธีรรมเน้ี้ยมอ่�นี้ ๆ 
  3.1 ค่าขึ�นี้ที่ะเบียนี้นัี้กศึกษา  1,000 บาที่
  3.2 ค่าขึ�นี้ที่ะเบียนี้มหาบัณฑิิต (ตามอัตราทีี่�กำาหนี้ดในี้แต่ลัะปี็) 
  3.3 ค่าป็ฏิบัติการ วิช้าลัะ 1,000 บาที่
  3.4 ค่าลังที่ะเบียนี้สูอบป็ระมวลัความรอบรู้  2,500 บาที่
  3.5 ค่าผู้ที่รงคุณวุฒิสูอบวิช้าการค้นี้คว้าอิสูระ วิช้าลัะ 2,500 บาที่
  3.6 ค่าธีรรมเน้ี้ยมเรียนี้วิช้าเสูริมพ่�นี้ฐานี้  700 บาที่
  3.7 ค่าธีรรมเน้ี้ยมการตรวจัผลังานี้  5,000 บาที่
   (เก็บเที่อมแรกทีี่�เริ�มลังวิช้าการค้นี้คว้าอิสูระหร่อวิที่ยานิี้พนี้ธ์ี) 
4.  อ่�นี้ ๆ 
  4.1 ค่าป็ระกันี้ความเสีูยหาย (ค่นี้ให้เม่�อพ้นี้สูภาพ
   การเป็็นี้นัี้กศึกษา)*  2,000 บาที่
  4.2 ค่าบัตรป็ระจัำาตัวนัี้กศึกษา  400 บาที่
  4.3 ค่าใบรายงานี้ผลัการศึกษา ฉบับลัะ  100 บาที่
  4.4 ค่าใบรับรอง ฉบับลัะ  50 บาที่
  4.5 ค่าป็ฐมนิี้เที่ศ  2,000 บาที่
  4.6 ค่าป็ระกันี้อุบัติเหตุ (ตามอัตราทีี่�กำาหนี้ดในี้แต่ลัะปี็) 
  4.7 ค่ารักษาสูถึานี้ภาพนัี้กศึกษา (แผนี้ ข.) ภาคลัะ 1,000 บาที่

 
 *มหาวิที่ยาลััยจัะดำาเนิี้นี้การค่นี้ค่าป็ระกันี้ความเสูียหาย 
ให้นี้ักศึกษาภายในี้ 1 เด่อนี้ นัี้บจัากวันี้ทีี่�ที่ี�นี้ักศึกษาได้รับอนุี้มัติ 
จัากสูภามหาวิที่ยาลััยให้เป็็นี้ผู้สูำาเร็จัการศึกษา ภายหลัังจัากหัก 
ค่าใช้้จั่าย ค่าเสูียหาย หร่อภาระหนี้้�สูินี้ใด ๆ ที่ี�มีต่อมหาวิที่ยาลััย

หลัืกส้ติร
 จัำานี้วนี้หนี้่วยกิตรวมตลัอดหลัักสููตร 39 หนี้่วยกิต    

โคัรงสร้างหลัืกส้ติร
 โครงสูร้างหลัักสููตรของที่ั�งสูองสูาขาวิช้า แบ่งเป็็นี้หมวดวิช้า
ที่ี�สูอดคลั้องกับที่ี�กำาหนี้ดไวใ้นี้เกณฑิม์าตรฐานี้หลัักสููตรของกระที่รวง
ศึกษาธีิการ โดยแบ่งเป็็นี้ 2 แผนี้ ดังนี้้�
แผู้น ก แบับั ก 2  ทำาวิทยานิพนธ์ิ
  หมวดวิช้าเสูริมพ่�นี้ฐานี้ 1 รายวิช้า  ไม่นัี้บหน่ี้วยกิต
 หมวดวิช้าบังคับ 15 หนี้่วยกิต 
 หมวดวิช้าเลั่อกเฉพาะสูาขา  9 หนี้่วยกิต
 (หร่อ 12 หนี้่วยกิต)              
 หมวดวิช้าเลั่อกเสูรี 3 หนี้่วยกิต 
 (หร่อไม่เลั่อกลังที่ะเบียนี้)
 วิที่ยานี้ิพนี้ธี์ 12 หนี้่วยกิต                   
                รวม   39 หนี้่วยกิต                    

แผู้น ข้ สอบัประมวลืคัวามรอบัร้้แลืะการศึึกษาค้ันคัว้าอิสระ  
 หมวดวิช้าเสูริมพ่�นี้ฐานี้ 1 รายวิช้า  ไม่นัี้บหน่ี้วยกิต
 หมวดวิช้าบังคับ 15 หนี้่วยกิต 
 หมวดวิช้าเลั่อกเฉพาะสูาขา  15 หนี้่วยกิต 
 (หร่อ 18 หนี้่วยกิต)              
 หมวดวิช้าเลั่อกเสูรี 3 หนี้่วยกิต 
 (หร่อไม่เลั่อกลังที่ะเบียนี้)
 การศึกษาค้นี้คว้าอิสูระ 6 หนี้่วยกิต                   
               รวม 39 หนี้่วยกิต      
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การ สำาเร็จ การ ศึึกษา
 นัี้ก ศึกษา จัะ สูำาเร็จั การ ศึกษา ตาม หลัักสููตร นิี้ติ ศาสูตร มหาบัณฑิิต
ได้ เม่�อ
 ก. นี้กั ศกึษา มี การ เข้า ช้ั�นี้ เรยีนี้ ไม ่นี้อ้ย กวา่ 80% ของ เวลัา เรียนี้
ในี้ แต่ลัะ วิช้า
 ข. ศึกษา ครบ ตาม หลัักสููตร ในี้ แผนี้การ ศึกษา ทีี่� เลั่อก  
โดย มี คะแนี้นี้ เฉลัี�ย สูะสูม ตลัอดหลัักสููตร ไม่ ตำ�า กว่า 3.00 
 ค. สูอบ ผ่านี้ วิที่ยานี้ิพนี้ธี์ ในี้ กรณ้ เลั่อก แผนี้ ก สู่ง มอบ
วิที่ยานี้ิพนี้ธี์ ฉบับ สูมบูรณ์ ให้บัณฑิิต วิที่ยาลััย แลัะเผยแพร่งานี้จัาก
วิที่ยานิี้พนี้ธ์ีในี้ทีี่�ป็ระชุ้มวิช้าการระดับช้าตหร่อวารสูารวิช้าการระดับช้าต
 ง. สูอบ ผา่นี้ การ สูอบ ป็ระมวลั ความ รอบรูต้ามที่ี�มหาวทิี่ยาลัยั
กำาหนี้ด ในี้ กรณ้ ที่ี� เลั่อก แผนี้ ข

การ ศึึกษา ด้ งาน ต่ิาง ประเทศึ
 การ ศึกษา ในี้ ระดับ บัณฑิิต ศึกษา เนี้้นี้ ให้ นี้ัก ศึกษา มี โลัก ทัี่ศนี้์
แลัะ ป็ระสูบการณ์ ทีี่� กว้าง ไกลั นี้อก เหนี้ือ จัาก การ ศึกษา ในี้ ห้องเรียนี้ 
ซึ่ึ�ง มหาวิที่ยาลััย ได้ เล็ัง เห็นี้ ความ สูำาคัญ แลัะ ป็ระโยช้น์ี้ ทีี่� นัี้ก ศึกษา 
จัะ ได้ รับ จัาก การ ศึกษา ดู งานี้ ในี้ ต่าง ป็ระเที่ศ จึัง ได้ กำาหนี้ดไว้ 
เป็็นี้ที่างเลั่อกในี้ หลัักสููตร

แผู้น ก แบับั ก 2 (ศึึกษารายวิชาแลืะทำาวิทยานิพนธ์ิ)
ก. หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน  (ไม่่นัับหนั่วยกิิต)
  เป็็นี้รายวิช้าที่ี�มุ่งป็รับพ่�นี้ความรู้ที่างด้านี้ภาษาอังกฤษ 
ของนี้ักศึกษาเพ่�อให้พร้อมสูำาหรับการศึกษาระดับป็ริญญาโที่  
โดยไม่นี้ับรวมเป็็นี้หนี้่วยกิตของหลัักสููตร 
พฐ. 176  ภาษาอังกฤษสูำาหรับการศึกษาที่างกฎหมายแลัะวิจััย
PL  176  English for Legal Study and Research

หมายเหตุ: กรณ้ที่ี�ผู้เรียนี้มีผลัคะแนี้นี้ TOEFL 550 คะแนี้นี้ขึ�นี้ไป็ 
หร่อเที่ียบเที่่า จัะได้รับการยกเว้นี้ไม่ต้องลังที่ะเบียนี้เรียนี้ในี้รายวิช้า
ป็รับพ่�นี้ฐานี้ความรู้ที่างด้านี้ภาษาอังกฤษ

ข้. หมวดวิชาบัังคัับั (15 หนี้่วยกิต) หน่วยกิติ
กม. 610 ระเบียบวิธีีวิจััยที่างกฎหมาย  3 
LA 610 Legal Research Methodology
กม. 612 กฎหมายเศรษฐกิจัระหว่างป็ระเที่ศ 3 
LA 612 International Economic Law
กม. 613  กฎหมายที่รัพย์สูินี้ที่างป็ัญญาในี้ยุคเที่คโนี้โลัยี 3
  สูารสูนี้เที่ศ 
LA 613 Intellectual Property Law in Information 
  Technology Age              
กม. 614 การบริหารจััดการเกี�ยวกับที่รัพย์สูินี้ที่างป็ัญญา 3
  แลัะการใช้้ป็ระโยช้นี้์ในี้เช้ิงพาณิช้ย์                                   
LA 614 Intellectual Property Management 
  and Commercialization
กม. 615 บัณฑิิตสูัมมนี้ากฎหมายที่รัพย์สูินี้ที่างป็ัญญา 3
  แลัะเที่คโนี้โลัยีสูารสูนี้เที่ศ
LA 615 raduate Seminar in Law of Intellectual 
  Property and Information Technology 
กม. 621 กฎหมายธีุรกิจัระหว่างป็ระเที่ศ 3 
LA 621 International Business Law
กม.  622 กฎหมายธีุรกรรมที่างอิเลั็กที่รอนี้ิกสู์       3 
LA 622 Law of Electronic Transactions  
กม. 623 บัณฑิิตสูัมมนี้ากฎหมายธีุรกิจัระหว่างป็ระเที่ศ      3  
  แลัะธีุรกรรมที่างอิเลั็กที่รอนี้ิกสู์                                    
LA 623 raduate Seminar in Law of International 
  Business and Electronic Transactions   
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คั. หมวดวิชาเลืือกเฉพาะสาข้า   หน่วยกิติ 
9 หนี้่วยกิต (หร่อ 12 หนี้่วยกิต)
ที่รึ สินที่างป า ที่ โนโ ่สารึสน ที่
กม. 622 กฎหมายธีุรกรรมที่างอิเลั็กที่รอนี้ิกสู์ 3
LA 622 Law of Electronic Transactions  
กม. 631 การวิเคราะห์กฎหมายในี้เช้ิงเศรษฐศาสูตร์         3
LA 631 Economic Analysis of Law     
กม. 632 กฎหมายแข่งขันี้ที่างการค้า 3      
LA 632 Competition Law       
กม. 633 กฎหมายเที่คโนี้โลัยีช้ีวภาพ  3
LA 633 Biotechnology Law     
กม. 634 ลัิขสูิที่ธีิ ภูมิป็ัญญาที่้องถึิ�นี้ 3
  แลัะการแสูดงออกที่างวัฒนี้ธีรรม                                 
LA 634 Copyright, Traditional nowledge 
  and Cultural Expression
กม. 635 กฎหมายเกี�ยวกับอุตสูาหกรรมบันี้เที่ิง  3
LA 635 Entertainment Industry Law  
กม. 637 การร่างสูัญญาด้านี้การอนีุ้ญาตให้ใช้้สูิที่ธีิ 3
  ในี้ที่รัพย์สูินี้ที่างป็ัญญาแลัะเที่คโนี้โลัยี  
LA 637 Drafting Intellectual Property Rights 
  and Technology Licensing Contracts      
กม.  638 กฎหมายเคร่�องหมายการค้าแลัะสูิ�งบ่งช้ี� 3
  ที่างภูมิศาสูตร์   
LA 638 Law on Trademark and eographical Indications
กม.  639 กฎหมายสูิที่ธีิบัตรแลัะความลัับที่างการค้า 3
LA 639 Law on Patent and Trade Secrets
กม.  640 กฎหมายเกี�ยวกับการสู่�อสูารโที่รคมนี้าคม   3 
LA 640 Telecommunication Law
กม.  641 กฎหมายที่รัพย์สูินี้ที่างป็ัญญาระหว่างป็ระเที่ศ    3
LA 641 International Intellectual Property Law

หน่วยกิติ 
กม. 642 นี้โยบายสูาธีารณะเกี�ยวกับที่รัพย์สูินี้ 3
  ที่างป็ัญญาแลัะเที่คโนี้โลัยีสูารสูนี้เที่ศ
LA 642 Public Policy on Intellectual Property 
  and Information Technology        
กม. 643 กฎหมายเกี�ยวกับเที่คโนี้โลัยีแลัะสู่�อดิจัิที่ัลั   3
LA 643 Laws Related to Technology and Digital Media  
กม. 644 การดำาเนี้ินี้คดีที่างศาลั อนีุ้ญาโตตุลัาการ 3
  ระหว่างป็ระเที่ศ แลัะการระงับข้อพิพาที่ที่างเลั่อก
LA 644 International Litigation, Arbitration and 
  Alternative Dispute Resolution
กม.  659 กฎหมายธีุรกิจัแลัะการค้าอาเซึ่ียนี้ 3                             
LA 659 ASEAN Business and Trade Law 

ธุิรึกิ รึ วิางปรึ ที่ ธุิรึกรึรึ ที่างอิ กที่รึอนิกส
กม. 631 การวิเคราะห์กฎหมายในี้เช้ิงเศรษฐศาสูตร์     3
LA 631 Economic Analysis of Law     
กม.  632 กฎหมายแข่งขันี้ที่างการค้า 3      
LA 632 Competition Law       
กม. 640 กฎหมายเกี�ยวกับการสู่�อสูารโที่รคมนี้าคม   3 
LA 640 Telecommunication Law
กม. 642 นี้โยบายสูาธีารณะเกี�ยวกับที่รัพย์สูินี้ที่างป็ัญญา 3
  แลัะเที่คโนี้โลัยีสูารสูนี้เที่ศ
LA 642 Public Policy on Intellectual Property 
  and Information Technology        
กม. 643 กฎหมายเกี�ยวกับเที่คโนี้โลัยีแลัะสู่�อดิจัิที่ัลั  3
LA 643 Laws Related to Technology and Digital Media  
กม. 644 การดำาเนี้ินี้คดีที่างศาลั อนีุ้ญาโตตุลัาการ 3
  ระหว่างป็ระเที่ศ แลัะการระงับข้อพิพาที่ที่างเลั่อก       
LA 644 International Litigation, Arbitration  
  and Alternative Dispute Resolution
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หน่วยกิติ 
กม. 651 กฎหมายการธีนี้าคารแลัะการเงินี้ 3
  ระหว่างป็ระเที่ศ                                            
LA 651 Law of International Banking and Finance              
กม. 652 สูัญญาสูำาคัญที่างธีุรกิจั  3
LA 652 Business Contracts
กม. 653 กฎหมายเกี�ยวกับการวางแผนี้ธีุรกิจั   3
LA 653 Law Related to Business Plan 
กม. 654 กฎหมายภาษีอากรระหว่างป็ระเที่ศ 3
LA 654 Law of International Taxation   
กม. 655 กฎหมายแลัะการวางแผนี้ภาษีที่างธีุรกิจั  3
LA 655 Law Related to Business Tax Planning      
กม. 656 กฎหมายการขนี้สู่งแลัะบริหารจััดการ 3
  กระบวนี้การเคลั่�อนี้ย้ายสูินี้ค้า                        
LA 656 Transport and Logistic Law  
กม. 657 กฎหมายสูหภาพยุโรป็  3
LA   657  European Union Law   
กม.  658 กฎหมายเกี�ยวกับระบบสูิที่ธีิป็ระโยช้นี้์ 3
  ที่างการค้า การตอบโต้การทีุ่่มตลัาด
  ภาษีตอบโต้การอุดหนีุ้นี้ แลัะมาตรการป็กป็้อง                                                  
LA 658 Law Related to Trade Preference System, 
  Anti-Dumping, Countervailing Duty and Safeguards  
กม. 659 กฎหมายธีุรกิจัแลัะการค้าอาเซึ่ียนี้  3           
LA 659 ASEAN Business and Trade Law 
กม.  660 กฎหมายเกี�ยวกับองค์กรธีุรกิจั 3
LA 660 Law of Business Enterprise     
กม.  661 กฎหมายแลัะการลังทีุ่นี้ในี้กลัุ่มป็ระเที่ศ CLMV  3
LA 661 Law and Investment in CLMV
กม.  662 กฎหมายแลัะการลังทีุ่นี้ในี้สูาธีารณรัฐ 3
  ป็ระช้าช้นี้จัีนี้                                          
LA  662 Law and Investment in China

หน่วยกิติ 
กม. 663 กฎหมายธีุรกิจับริการระหว่างป็ระเที่ศ 3
LA 663 Law of International Trade in Services   
กม. 664 ป็ัญหากฎหมายการค้าระหว่างป็ระเที่ศ  3
LA 664 Selected Problems in International Trade    
กม.  665 กฎหมายการค้าระหว่างป็ระเที่ศแลัะสูิ�งแวดลั้อม 3
LA 665 International Trade and Environmental Law
กม.  666 กฎหมายเกี�ยวกับพลัังงานี้ 3
LA 666 Energy Law
กม. 667 กฎหมายแลัะการลังทีุ่นี้ในี้เอเช้ีย  3
LA 667 Law and Investment in Asia

ง. หมวดวิชาเลืือกเสรี  3 หนี้่วยกิต (หร่อไม่เลั่อกลังที่ะเบียนี้)     
กม. 611 กฎหมายแพ่งขั�นี้สููง 3
LA 611 Advanced Civil Law
กม. 671 นี้ิติป็รัช้ญา 3
LA 671 Philosophy of Law
กม. 672 กฎหมายอาญาขั�นี้สููง 3
LA 672 Advanced Criminal Law
กม. 673 กฎหมายลั้มลัะลัายเป็รียบเที่ียบ  3
LA 673 Comparative Bankruptcy Law
กม. 674 กฎหมายว่าด้วยพยานี้หลัักฐานี้ขั�นี้สููง 3
LA 674 Advanced Evidence Law  
กม. 675 กฎหมายวิธีีพิจัารณาความอาญาขั�นี้สููง  3
LA 675 Advanced Criminal Procedures Law  
กม. 676 กฎหมายวิธีีพิจัารณาความแพ่งขั�นี้สููง 3
LA 676 Advanced Civil Procedures Law
กม. 677 กฎหมายพาณิช้ย์ขั�นี้สููง 3
LA 677 Advanced Commercial Law
กม. 678 กฎหมายรัฐธีรรมนีู้ญขั�นี้สููง  3
LA 678 Advanced Constitutional Law                        
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จ. วิทยานิพนธ์ิ  (12 หนี้่วยกิต) หน่วยกิติ
กม. 682 วิที่ยานี้ิพนี้ธี์    12
LA 682 Thesis

แผู้น ข้  (ศึึกษารายวิชาแลืะการค้ันคัว้าอิสระ)
ก. หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน  (ไม่นี้ับหนี้่วยกิต)
  เป็็นี้รายวิช้าที่ี�มุ่งป็รับพ่�นี้ความรู้ที่างด้านี้ภาษาอังกฤษ 
ของนี้ักศึกษาเพ่�อให้พร้อมสูำาหรับการศึกษาระดับป็ริญญาโที่ โดย 
ไม่นี้ับรวมเป็็นี้หนี้่วยกิตของหลัักสููตร 
พฐ. 176 ภาษาอังกฤษสูำาหรับการศึกษาที่างกฎหมายแลัะวิจััย  
PL 176 English for Legal Study and Research

หมายเหตุ  : กรณ้ที่ี�ผู้เรียนี้มีผลัคะแนี้นี้ TOEFL 550 คะแนี้นี้ขึ�นี้ไป็
หร่อเที่ียบเที่่า จัะได้รับการยกเว้นี้ไม่ต้องลังที่ะเบียนี้เรียนี้ในี้รายวิช้า
ป็รับพ่�นี้ฐานี้ความรู้ที่างด้านี้ภาษาอังกฤษ

ข้. หมวดวิชาบัังคัับั (15 หนี้่วยกิต) 
กม. 610 ระเบียบวิธีีวิจััยที่างกฎหมาย 3
LA 610 Legal Research Methodology
กม.  612 กฎหมายเศรษฐกิจัระหว่างป็ระเที่ศ 3 
LA 612 International Economic Law
กม. 613 กฎหมายที่รัพย์สูินี้ที่างป็ัญญา 3
  ในี้ยุคเที่คโนี้โลัยีสูารสูนี้เที่ศ                                     
LA 613 Intellectual Property Law in Information 
  Technology Age         
กม. 614 การบริหารจััดการเกี�ยวกับที่รัพย์สูินี้ที่างป็ัญญา 3
  แลัะการใช้้ป็ระโยช้นี้์ในี้เช้ิงพาณิช้ย์        
LA 614 Intellectual Property Management 
  and Commercialization
กม. 615 บัณฑิิตสูัมมนี้ากฎหมายที่รัพย์สูินี้ที่างป็ัญญา 3
  แลัะเที่คโนี้โลัยีสูารสูนี้เที่ศ 

หน่วยกิติ 
LA 615 raduate Seminar in Law of Intellectual 
  Property and Information Technology 
กม. 621 กฎหมายธีุรกิจัระหว่างป็ระเที่ศ 3 
LA 621 International Business Law
กม. 622 กฎหมายธีุรกรรมที่างอิเลั็กที่รอนี้ิกสู์            3 
LA 622 Law of Electronic Transactions  
กม.  623 บัณฑิิตสูัมมนี้ากฎหมายธีุรกิจัระหว่างป็ระเที่ศ 3
  แลัะธีุรกรรมที่างอิเลั็กที่รอนี้ิกสู์       
LA 623 raduate Seminar in Law of International 
  Business and Electronic Transactions  

คั. หมวดวิชาเลืือกเฉพาะสาข้า 9 หนี้่วยกิต (หร่อ 12 หนี้่วยกิต)
ที่รึ สินที่างป า ที่ โนโ ่สารึสน ที่
กม. 622 กฎหมายธีุรกรรมที่างอิเลั็กที่รอนี้ิกสู์ 3
LA 622 Law of Electronic Transactions  
กม. 631 การวิเคราะห์กฎหมายในี้เช้ิงเศรษฐศาสูตร์  3
LA 631 Economic Analysis of Law     
กม. 632 กฎหมายแข่งขันี้ที่างการค้า 3      
LA 632 Competition Law       
กม. 633 กฎหมายเที่คโนี้โลัยีช้ีวภาพ 3
LA 633 Biotechnology Law     
กม. 634 ลัิขสูิที่ธีิ ภูมิป็ัญญาที่้องถึิ�นี้ แลัะการแสูดงออก 3
  ที่างวัฒนี้ธีรรม
LA 634 Copyright, Traditional nowledge 
  and Cultural Expression
กม. 635 กฎหมายเกี�ยวกับอุตสูาหกรรมบันี้เที่ิง 3
LA 635 Entertainment Industry Law  
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หน่วยกิติ
กม. 637 การร่างสูัญญาด้านี้การอนีุ้ญาตให้ใช้้สูิที่ธีิ 3
  ในี้ที่รัพย์สูินี้ที่างป็ัญญาแลัะเที่คโนี้โลัยี   
LA 637 Drafting Intellectual Property Rights 
  and Technology Licensing Contracts      
กม. 638 กฎหมายเคร่�องหมายการค้าแลัะสูิ�งบ่งช้ี� 3
  ที่างภูมิศาสูตร์  
LA 638 Law on Trademark and eographical Indications
กม. 639 กฎหมายสูิที่ธีิบัตรแลัะความลัับที่างการค้า 3
LA 639 Law on Patent and Trade Secrets
กม.  640 กฎหมายเกี�ยวกับการสู่�อสูารโที่รคมนี้าคม 3 
LA 640 Telecommunication Law
กม.  641 กฎหมายที่รัพย์สูินี้ที่างป็ัญญาระหว่างป็ระเที่ศ     3
LA 641 International Intellectual Property Law
กม. 642 นี้โยบายสูาธีารณะเกี�ยวกับที่รัพย์สูินี้ที่างป็ัญญา 3
  แลัะเที่คโนี้โลัยีสูารสูนี้เที่ศ
LA 642 Public Policy on Intellectual Property 
  and Information Technology        
กม. 643 กฎหมายเกี�ยวกับเที่คโนี้โลัยีแลัะสู่�อดิจัิที่ัลั  3
LA 643 Laws Related to Technology and Digital Media  
กม. 644 การดำาเนี้ินี้คดีที่างศาลั อนีุ้ญาโตตุลัาการ 3
  ระหว่างป็ระเที่ศ แลัะการระงับข้อพิพาที่ที่างเลั่อก                                
LA 644 International Litigation, Arbitration 
  and Alternative Dispute Resolution
กม. 659 กฎหมายธีุรกิจัแลัะการค้าอาเซึ่ียนี้  3                             
LA 659  ASEAN Business and Trade Law 

ธุิรึกิ รึ วิางปรึ ที่ ธุิรึกรึรึ ที่างอิ กที่รึอนิกส
กม. 631 การวิเคราะห์กฎหมายในี้เช้ิงเศรษฐศาสูตร์     3
LA 631 Economic Analysis of Law     

หน่วยกิติ
กม. 632 กฎหมายแข่งขันี้ที่างการค้า 3      
LA 632 Competition Law       
กม. 640 กฎหมายเกี�ยวกับการสู่�อสูารโที่รคมนี้าคม   3 
LA 640 Telecommunication Law
กม. 642 นี้โยบายสูาธีารณะเกี�ยวกับที่รัพย์สูินี้ที่างป็ัญญา 3
  แลัะเที่คโนี้โลัยีสูารสูนี้เที่ศ       
LA 642 Public Policy on Intellectual Property 
  and Information Technology        
กม. 643 กฎหมายเกี�ยวกับเที่คโนี้โลัยีแลัะสู่�อดิจัิที่ัลั  3
LA 643 Laws Related to Technology and Digital Media  
กม. 644 การดำาเนี้ินี้คดีที่างศาลั อนีุ้ญาโตตุลัาการ 3
  ระหว่างป็ระเที่ศ แลัะการระงับข้อพิพาที่ที่างเลั่อก                                
LA 644 International Litigation, Arbitration 
  and Alternative Dispute Resolution
กม. 651 กฎหมายการธีนี้าคารแลัะการเงินี้ระหว่างป็ระเที่ศ   3
LA 651 Law of International Banking and Finance              
กม. 652 สูัญญาสูำาคัญที่างธีุรกิจั 3
LA 652 Business Contracts
กม. 653 กฎหมายเกี�ยวกับการวางแผนี้ธีุรกิจั 3
LA 653 Law Related to Business Plan 
กม. 654 กฎหมายภาษีอากรระหว่างป็ระเที่ศ 3
LA 654 Law of International Taxation   
กม. 655 กฎหมายแลัะการวางแผนี้ภาษีที่างธีุรกิจั  3
LA 655 Law Related to Business Tax Planning      
กม. 656 กฎหมายการขนี้สู่งแลัะบริหารจััดการ 3
  กระบวนี้การเคลั่�อนี้ย้ายสูินี้ค้า               
LA   656 Transport and Logistic Law  
กม. 657 กฎหมายสูหภาพยุโรป็  3
LA 657 European Union Law   
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หน่วยกิติ 
กม.  658 กฎหมายเกี�ยวกับระบบสูิที่ธีิป็ระโยช้นี้์ที่างการค้า 3
  การตอบโต้การทีุ่่มตลัาด ภาษีตอบโต้การอุดหนีุ้นี้
  แลัะมาตรการป็กป็้อง                                                  
LA 658 Law Related to Trade Preference System, 
  Anti-Dumping, Countervailing Duty 
  and Safeguards  
กม. 659 กฎหมายธีุรกิจัแลัะการค้าอาเซึ่ียนี้ 3           
LA 659 ASEAN Business and Trade Law 
กม.  660 กฎหมายเกี�ยวกับองค์กรธีุรกิจั 3
LA 660 Law of Business Enterprise     
กม.  661 กฎหมายแลัะการลังทีุ่นี้ในี้กลัุ่มป็ระเที่ศ CLMV 3
LA  661 Law and Investment in CLMV
กม. 662 กฎหมายแลัะการลังทีุ่นี้ในี้สูาธีารณรัฐ 3
  ป็ระช้าช้นี้จัีนี้                                             
LA 662 Law and Investment in China
กม. 663 กฎหมายธีุรกิจับริการระหว่างป็ระเที่ศ  3
LA 663 Law of International Trade in Services   
กม. 664 ป็ัญหากฎหมายการค้าระหว่างป็ระเที่ศ 3
LA 664 Selected Problems in International Trade    
กม. 665 กฎหมายการค้าระหว่างป็ระเที่ศแลัะสูิ�งแวดลั้อม  3
LA 665 International Trade and Environmental Law
กม. 666 กฎหมายเกี�ยวกับพลัังงานี้  3
LA 666 Energy Law
กม.  667 กฎหมายแลัะการลังทีุ่นี้ในี้เอเช้ีย 3
LA 667  Law and Investment in Asia
 
ง. หมวดวิชาเลืือกเสรี  3 หนี้่วยกิต (หร่อไม่เลั่อกลังที่ะเบียนี้)     
กม. 611 กฎหมายแพ่งขั�นี้สููง  3
LA 611 Advanced Civil Law

หน่วยกิติ
กม. 671 นี้ิติป็รัช้ญา 3
LA 671  Philosophy of Law
กม. 672 กฎหมายอาญาขั�นี้สููง 3
LA 672 Advanced Criminal Law
กม.  673 กฎหมายลั้มลัะลัายเป็รียบเที่ียบ 3
LA 673 Comparative Bankruptcy Law
กม. 674 กฎหมายว่าด้วยพยานี้หลัักฐานี้ขั�นี้สููง  3
LA   674 Advanced Evidence Law  
กม. 675 กฎหมายวิธีีพิจัารณาความอาญาขั�นี้สููง 3
LA 675 Advanced Criminal Procedures Law  
กม.  676 กฎหมายวิธีีพิจัารณาความแพ่งขั�นี้สููง 3
LA 676 Advanced Civil Procedures Law
กม.  677 กฎหมายพาณิช้ย์ขั�นี้สููง 3
LA 677 Advanced Commercial Law
กม.  678 กฎหมายรัฐธีรรมนีู้ญขั�นี้สููง 3
LA 678 Advanced Constitutional Law                        

จ. วิทยานิพนธ์ิ  (12 หนี้่วยกิต)
กม. 681 การค้นี้คว้าอิสูระ 6 
LA 681 Independent Study
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คัำาอธิิบัายรายวิชา
พฐ. 176 ภาษาอังกฤษสำาหรับัการศึึกษา ไม่นับัหน่วยกิติ
  ทางกฎหมายแลืะวิจัย  
PL 176 English for Legal Study and Research
  ศึกษาเกี�ยวกับศัพที่์แลัะสูำานี้วนี้ภาษาอังกฤษที่างด้านี้
กฎหมาย โดยมุ่งเนี้้นี้การอ่านี้จัับใจัความเอกสูารที่ี�เกี�ยวกับกฎหมาย
เพ่�อใช้้ในี้การที่ำาวิจััย เช่้นี้ ตำารา บที่ความที่างด้านี้กฎหมาย ตลัอดจั 
คำาพิพากษาของศาลั รวมที่ั�งเอกสูารเกี�ยวกับสูัญญา

กม. 610 ระเบีัยบัวิธีิวิจัยทางกฎหมาย 3 หน่วยกิติ
LA 610 Legal Research Methodology  
  ศึกษาเกี�ยวกับหลัักการที่ำาวิจััยที่างนิี้ติศาสูตร์ โดยมุ่งเนี้้นี้
ถึึงกระบวนี้การแลัะขั�นี้ตอนี้ในี้การที่ำาวิจััย เช่้นี้ การเสูนี้อหัวข้อ  
การเขยีนี้โครงการ ระเบยีบวธิีกีารวิจัยัเช้งิคุณภาพ ระเบยีบวธิีกีารวิจัยั
เช้ิงป็ริมาณ การเก็บข้อมูลั การวิเคราะห์แลัะสูังเคราะห์ข้อมูลั 
การค้นี้คว้าแหลั่งข้อมูลัที่างกฎหมายในี้รูป็แบบต่าง ๆ รวมที่ั�ง 
การค้นี้หาจัากฐานี้ข้อมูลัออนี้ไลัน์ี้ ตลัอดจันี้ศึกษาถึึงระบบของ 
การอ้างอิงแหลั่งข้อมูลัในี้เช้ิงกฎหมาย

กม. 611 กฎหมายแพ่งข้ั้นส้ง     3 หน่วยกิติ
LA 611 Advanced Civil Law       
  ศึกษาเกี�ยวกับแนี้วความคิด หลัักพ่�นี้ฐานี้ แลัะพัฒนี้า 
การใหม่ ๆ  ทีี่�เกี�ยวกับกฎหมายแพ่งลัักษณะนิี้ติกรรม สัูญญา แลัะลัะเมิด
โดยศึกษาเป็รียบเทีี่ยบกับหลัักกฎหมายของป็ระเที่ศที่ี�สูำาคัญ 
โดยวิเคราะห์แนี้วคำาพิพากษาแลัะความคิดเห็นี้ของนี้ักกฎหมาย  
ตลัอดจันี้ศึกษาถึึงป็ัญหาในี้ที่างป็ฏิบัติของไที่ยแลัะต่างป็ระเที่ศ

กม. 612 กฎหมายเศึรษฐกิจระหว่างประเทศึ   3 หน่วยกิติ
LA  612 International Economic Law
  ศึกษาเกี�ยวกับแนี้วคิดแลัะหลัักการพ่�นี้ฐานี้ของข้อตกลัง
เกี�ยวกบัการคา้ภายใตอ้งคก์ารการคา้โลัก ไดแ้ก ่ข้อตกลังที่ั�วไป็วา่ดว้ย
การค้าแลัะภาษีศุลักากร ( ATT) ข้อตกลังที่ั�วไป็ว่าด้วยการค้า 
แลัะบริการ ( ATS) แลัะข้อตกลังว่าด้วยสูิที่ธีิในี้ที่รัพย์สูินี้ที่างป็ัญญา
เกี�ยวกับการค้า (TRIPS) รวมที่ั�งการเจัรจัาเกี�ยวกับกรอบความตกลัง
เขตการค้าเสูรภีายใต้องค์การการค้าโลัก

กม. 613 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 3 หน่วยกิติ
  ในยุคัเทคัโนโลืยีสารสนเทศึ          
LA 613 Intellectual Property Law in Information 
  Technology Age
  ศึกษาเกี�ยวกับป็ระเด็นี้ต่าง ๆ ที่างด้านี้กฎหมายที่รัพย์สูินี้
ที่างปั็ญญาที่ี�เช่้�อมโยงกับการใช้้เที่คโนี้โลัยีสูารสูนี้เที่ศ เช่้นี้ สูนี้ธีสิูญัญา
อินี้เที่อร์เนี้็ต ( IPO Internet Treaties) ที่ี�ให้มาตรการคุ้มครอง 
งานี้ลัขิสูทิี่ธีิในี้สู่�อดจิัทัิี่ลั แนี้วคิดของการใช้้สูญัญาอนี้ญุาตใหใ้ช้้ลัขิสูทิี่ธีิ
ตามแนี้วคิด Creative Commons การคุ้มครองเคร่�องหมายการค้า
ในี้กรณ้ของช่้�อโดเมนี้ แลัะธีุรกิจัด้านี้พาณิช้ย์อิ เลั็กที่รอนิี้กสู์ 
รวมที่ั�ง การคุ้มครองสูิที่ธีิบัตรในี้เที่คโนี้โลัยีสูารสูนี้เที่ศ เป็็นี้ต้นี้

กม. 614 การบัริหารจัดการเก่ียวกับัทรัพย์สิน 3 หน่วยกิติ
  ทางปัญญาแลืะการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
LA 614 Intellectual Property Management 
  and Commercialization
  ศึกษาแลัะเข้าใจัถึึงป็ระเด็นี้สูำาคัญเกี�ยวกับที่รัพย์สูินี้ที่าง
ป็ัญญาทีุ่กป็ระเภที่ โดยเนี้้นี้การจััดการในี้ที่างป็ฏิบัติ กลัยุที่ธี์ เที่คนี้ิค
การเจัรจัาต่อรอง การนี้ำาที่รัพย์สูินี้ที่างป็ัญญาไป็ใช้้ป็ระโยช้นี้์โดยการ
อนุี้ญาตให้ใช้้สูิที่ธิี การนี้ำาที่รัพย์สูินี้ที่างปั็ญญามาใช้้เป็็นี้หลัักป็ระกันี้ 
รวมทัี่�งศึกษาป็ระเด็นี้ใหม่ ๆ ทีี่�เกิดขึ�นี้ในี้ธุีรกิจัด้านี้ที่รัพย์สิูนี้ที่างปั็ญญา
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กม. 615 บััณ ิติสัมมนากฎหมายทรัพย์สิน 3 หน่วยกิติ
  ทางปัญญาแลืะเทคัโนโลืยีสารสนเทศึ
LA 615 raduate Seminar in Law of Intellectual 
  Property and Information Technology 
  ศึกษาปั็ญหาเฉพาะเร่�องกฎหมายที่รัพย์สูินี้ที่างปั็ญญา 
แลัะเที่คโนี้โลัยีสูารสูนี้เที่ศเพ่�อเป็็นี้แนี้วที่างในี้การที่ำาวิที่ยานิี้พนี้ธี์ 
หร่อเพ่�อเป็็นี้แนี้วที่างในี้การศึกษาค้นี้คว้าด้วยตนี้เอง ที่ั�งนี้้�นี้ักศึกษา
ต้องสู่งผลังานี้วิจััยเข้าสัูมมนี้าซึึ่�งได้รับความเห็นี้ช้อบจัากอาจัารย์ 
ผู้สูัมมนี้าแลั้วเพ่�อเข้าสูัมมนี้า โดยอาจัารย์ผู้สูัมมนี้าจัะเป็็นี้ผู้อภิป็ราย
เกี�ยวกับระเบียบวิธีีวิจััยที่างนี้ิติศาสูตร์แลัะกำาหนี้ดวันี้ให้นี้ักศึกษาสู่ง 
ผลังานี้วิจััยเพ่�อเข้าสูัมมนี้าแลัะผลังานี้วิจััยจัะต้องอยู่ในี้ระดับดีแลัะ
สูามารถึพัฒนี้าเป็็นี้วิที่ยานี้ิพนี้ธี์ได้

กม. 621 กฎหมายธุิรกิจระหว่างประเทศึ 3 หน่วยกิติ
LA 621 International Business Law  
  ศึกษาเกี�ยวกับหลัักกฎหมายแลัะแนี้วป็ฏิบัติของการ
ป็ระกอบธุีรกิจัระหว่างป็ระเที่ศ โดยมุ่งเน้ี้นี้ที่างด้านี้การค้าแลัะการลังทุี่นี้
ระหวา่งป็ระเที่ศ เช่้นี้ อนี้สุูญัญาสูหป็ระช้าช้าตวิา่ดว้ยการซึ่่�อขายสูนิี้ค้า
ระหว่างป็ระเที่ศ (CIS ) หลัักที่ั�วไป็เกี�ยวกับสูัญญาที่างพาณิช้ย์
ระหวา่งป็ระเที่ศ (UNIDROIT) ข้อตกลังเกี�ยวกบัคำาจัำากดัความของตวั
ย่อในี้การซึ่่�อขายระหว่างป็ระเที่ศ (INCOTERMS) เลัตเตอร์ออฟ
เครดิต (L/C) แลัะระเบียบแลัะป็ระเพณ้ในี้การป็ฏิบัติเกี�ยวกับเครดิต 
(Uniform Customs and Practice for Documentary Credits, UCP) 
ตลัอดจันี้ป็ระเด็นี้ที่ี�เกี�ยวกับการป็ระกันี้ภัย การขนี้สู่งสูินี้ค้าระหว่าง
ป็ระเที่ศ แลัะการระงับข้อพิพาที่ออนี้ไลันี้์

กม. 622 กฎหมายธุิรกรรมทางอิเล็ืกทรอนิกส์  3 หน่วยกิติ
LA  622 Law of Electronic Transactions  
  ศกึษาเกี�ยวกบัป็ระเดน็ี้ตา่ง ๆ  ที่างกฎหมายอันี้เกดิจัากการ
ที่ำาธีุรกรรมโดยใช้้สู่�ออิเลั็กที่รอนี้ิกส์ูตามกฎหมายว่าด้วยธีุรกรรมที่าง
อเิลัก็ที่รอนี้กิสู ์ไดแ้ก ่ลัักษณะแลัะป็ระเภที่ของพาณชิ้ยอ์เิลัก็ที่รอนี้กิสู์

ความมีผลัของสูัญญาอิเลั็กที่รอนี้ิกสู์ ลัายม่อช้่�ออิเลั็กที่รอนี้ิกสู์  
ผู้ป็ระกอบธุีรกิจับริการที่ี�เกี�ยวกับอิเลั็กที่รอนี้ิกสู์ เช้่นี้ ผู้ให้บริการ 
การช้ำาระเงินี้อิเลั็กที่รอนี้ิกสู์ ผู้ออกใบรับรองลัายม่อช้่�ออิเลั็กที่รอนี้ิกสู์
แลัะป็ระเด็นี้ของที่รัพย์สิูนี้ที่างปั็ญญาในี้การที่ำาธุีรกรรมที่างอิเล็ักที่รอนิี้กส์ู
รวมที่ั�งป็ระเด็นี้เกี�ยวกับหน้ี้าที่ี�แลัะความรับผิดของผู้ป็ระกอบธีุรกิจั
พาณิช้ย์อิเลั็กที่รอนี้ิกสู์

กม. 623 บััณ ิติสัมมนากฎหมายธุิรกิจระหว่าง 3 หน่วยกิติ
  ประเทศึแลืะธุิรกรรมทางอิเล็ืกทรอนิกส์
LA 623 raduate Seminar in Law of International 
  Business And Electronic Transactions  
  ศึกษาปั็ญหาเฉพาะเร่�องกฎหมายธุีรกิจัระหว่างป็ระเที่ศ 
แลัะธีรุกรรมที่างอิเลัก็ที่รอนิี้กส์ูเพ่�อเป็น็ี้แนี้วที่างในี้การที่ำาวทิี่ยานี้พินี้ธ์ี
หร่อเพ่�อเป็็นี้แนี้วที่างในี้การศึกษาค้นี้คว้าด้วยตนี้เอง ที่ั�งนี้้�นี้ักศึกษา
ต้องสู่งผลังานี้วิจััยเข้าสัูมมนี้าซึ่ึ�งได้รับความเห็นี้ช้อบจัากอาจัารย์ 
ผู้สูัมมนี้าแลั้วเพ่�อเข้าสูัมมนี้า โดยอาจัารย์ผู้สูัมมนี้าจัะเป็็นี้ผู้อภิป็ราย
เกี�ยวกับระเบียบวิธีีวิจััยที่างนี้ิติศาสูตร์แลัะกำาหนี้ดวันี้ให้นี้ักศึกษา 
สู่งผลังานี้วิจััยเพ่�อเข้าสูัมมนี้าแลัะผลังานี้วิจััยจัะต้องอยู่ในี้ระดับดี 
แลัะสูามารถึพัฒนี้าเป็็นี้วิที่ยานี้ิพนี้ธี์ได้ 

กม. 631 การวิเคัราะห์กฎหมายในเชิงเศึรษฐศึาสติร์  3 หน่วยกิติ
LA 631 Economics Analysis of Law  
  ศึกษาเกี�ยวกับการใช้้เหตุผลัในี้เชิ้งเศรษฐศาสูตร์เพ่�อการ
วิเคราะห์กฎหมายที่ี�กำาหนี้ดถึึงความสูัมพันี้ธ์ีระหว่างเอกช้นี้ด้วยกันี้ 
เช้่นี้ กฎหมายว่าด้วยลัะเมิดที่รัพย์สูินี้ เอกเที่ศสูัญญา แลัะกฎหมาย
ที่ี�กำาหนี้ดพฤติกรรมที่างเศรษฐกิจัของหนี้่วยธุีรกิจั เช่้นี้ กฎหมาย
คุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายแรงงานี้ กฎหมายแข่งขันี้ที่างการค้า 
ตลัอดจันี้ศกึษาถึงึแนี้วที่างในี้การเยยีวยาที่างกฎหมายแลัะการป็ระเมนิี้
ความเสูียหายในี้กรณ้ที่ี�มีการลัะเมิดที่างธีุรกิจัในี้รูป็แบบต่าง ๆ เช้่นี้  
การแสูวงหาป็ระโยช้น์ี้ที่างการค้าที่ี�ไมเ่ป็็นี้ธีรรม การโ ษณาของธีรุกิจั
ที่ี�เป็็นี้การหลัอกลัวง การลัะเมิดในี้ที่รัพย์สูินี้ที่างปั็ญญาที่างการค้า 
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กฎหมายเกี�ยวกับความรับผิดต่อความเสีูยหายที่ี�เกิดขึ�นี้จัากสิูนี้ค้า 
ที่ี�ไม่ป็ลัอดภัย แลัะการลัะเมิดในี้ลัักษณะที่ี�ก่อให้เกิดความเสูียหาย 
ที่างเศรษฐกิจั เป็็นี้ต้นี้

กม. 632 กฎหมายแข่้งขั้นทางการค้ัา  3 หน่วยกิติ
LA 632 Competition Law  
  ศึกษาเกี�ยวกับแนี้วคิดที่างเศรษฐศาสูตร์ กลัไกของตลัาด 
นี้โยบายของรัฐ แลัะการป้็องกันี้การแที่รกแซึ่งการป็ระกอบธีุรกิจั 
ของผู้ป็ระกอบธีุรกิจับางรายโดยใช้้การแข่งขันี้ที่ี�ไม่ช้อบธีรรม รวมที่ั�ง
ศกึษาถึึงมาตรการที่างกฎหมายที่ี�เกี�ยวขอ้งกบัการแขง่ขนัี้ที่างการคา้

กม. 633 กฎหมายเทคัโนโลืยีทางชีวภาพ 3 หน่วยกิติ              
LA  633 Biotechnology Law  
  ศึกษาแนี้วคิดของความตกลังคุ้มครองพันี้ธีุ์พ่ช้ (UPOV 
Convention) อนีุ้สูัญญาว่าด้วยความหลัากหลัายที่างช้ีวภาพ 
 (Convention on Biological Diversity, CBD) ที่ี�มีหลัักการเพ่�อให้เกิด
การแบ่งป็ันี้ผลัตอบแที่นี้อย่างเป็็นี้ธีรรมแลัะเที่่าเที่ียมกันี้จัากการใช้้
ป็ระโยช้นี้จ์ัากความหลัากหลัายที่างช้วีภาพอยา่งยั�งยน่ี้ ตลัอดจันี้ศกึษา
แนี้วคิดเกี�ยวกับความป็ลัอดภัยที่างชี้วภาพของเที่คโนี้โลัยีชี้วภาพ 
สูมัยใหม่ (Biosafety)

กม. 634 ลิืข้สิทธิิ ภ้มิปัญญาท้องถ่ิน 3 หน่วยกิติ
  แลืะการแสดงออกทางวัฒนธิรรม 
LA 634 Copyright, Traditional nowledge 
  and Cultural Expression  
  ศกึษาถึงึแนี้วคิดแลัะหลักัการพ่�นี้ฐานี้ทีี่�เกี�ยวกบัการคุม้ครอง
ลัิขสูิที่ธีิตามอนีุ้สูัญญาเบอร์นี้   (Berne Convention) ข้อตกลังว่าด้วย
สิูที่ธิีในี้ที่รัพย์สิูนี้ที่างปั็ญญาเกี�ยวกับการค้า (TRIPS) แลัะพระราช้บัญญัติ
ลัิขสูิที่ธีิ พ.ศ. 2537 โดยครอบคลัุมป็ระเด็นี้ต่าง ๆ ของงานี้ที่ี�ได้รับ
ความคุ้มครองลัิขสูิที่ธีิ เช้่นี้ ป็ระเภที่ของงานี้อันี้มีลัิขสูิที่ธีิ ขอบเขต
การให้ความคุ้มครอง ระยะเวลัาการคุ้มครอง การลัะเมิดลัิขสูิที่ธีิ  

การอนีุ้ญาตให้ใช้้สูิที่ธิีของเจั้าของลัิขสูิที่ธิีในี้รูป็แบบของสัูญญา  
รวมที่ั�งหลักัของการใช้ล้ัขิสูทิี่ธีิโดยช้อบธีรรม นี้อกจัากนี้ั�นี้ยงัศกึษาถึงึ
แนี้วที่างของ IPO แลัะ UNESCO เกี�ยวกับการให้ความคุ้มครอง
ภูมิปั็ญญาที่้องถึิ�นี้แลัะการแสูดงออกที่างวัฒนี้ธีรรม รวมที่ั�งศึกษา
กฎหมายไที่ยที่ี�เกี�ยวข้อง 

กม. 635 กฎหมายเก่ียวกับัอุติสาหกรรมบัันเทิง 3 หน่วยกิติ
LA  635 Entertainment Industry Law  
  ศึกษากฎหมายในี้ป็ระเด็นี้ต่าง ๆ ที่ี�เกี�ยวกับธีุรกิจัที่างด้านี้
อุตสูาหกรรมสูถึานี้บันี้เที่ิง ภาพยนี้ตร์ โที่รที่ัศนี้์ ดนี้ตรี แลัะการพิมพ์
เช่้นี้ กฎหมายว่าด้วยภาพยนี้ตร์แลัะวีดิที่ัศน์ี้ กฎหมายว่าด้วยการ
ป็ระกอบกจิัการกระจัายเสูยีงแลัะกจิัการโที่รทัี่ศน์ี้ กฎหมายวา่ดว้ยการ
จัดแจ้ังการพิมพ์ ฯลัฯ ตลัอดจันี้ศึกษาเกี�ยวกับบที่บาที่ของตัวแที่นี้ 
แลัะผู้จััดการ ข้อตกลังในี้ที่างสูัญญาของธีุรกิจับันี้เที่ิงด้านี้ต่าง ๆ  
การคุ้มครองแนี้วความคิด สิูที่ธิีของนัี้กแสูดงตามกฎหมายว่าด้วย
ลัิขสูิที่ธีิ แลัะป็ระเด็นี้เกี�ยวกับการคุ้มครองที่รัพย์สูินี้ที่างปั็ญญา 
ที่ี�เกี�ยวข้องอ่�นี้ ๆ

กม. 637 การร่างสัญญาด้านการอนุญาติให้ใช้สิทธิิ 3 หน่วยกิติ
  ในทรัพย์สินทางปัญญาแลืะเทคัโนโลืยี    
LA  637 Drafting Intellectual Property Rights 
  and Technology Licensing Contracts  
  ศึกษาเกี�ยวกับการใช้้ภาษาทีี่�รัดกุมในี้การร่างสัูญญาป็ระเภที่ 
ของสูัญญาที่างด้านี้ที่รัพย์สูินี้ที่างป็ัญญาแลัะเที่คโนี้โลัยี เช้่นี้ สูัญญา
อนีุ้ญาตให้ใช้้สูิที่ธีิ (License Agreement) สัูญญาคุ้มครองดูแลั 
ผลัป็ระโยช้นี้์คู่สูัญญาในี้ที่รัพย์สูินี้ที่างป็ัญญา (Escrow Agreement) 
รวมที่ั�งศึกษาถึึงองค์ป็ระกอบแลัะเง่�อนี้ไขทีี่�สูำาคัญในี้การร่างสูัญญา
ป็ระเภที่ต่าง ๆ เช่้นี้ การโอนี้สิูที่ธิีความเป็็นี้เจ้ัาของ การช้ำาระเงินี้  
การรักษาความลัับ แลัะข้อตกลังที่างเที่คนี้ิคอ่�นี้ ๆ ที่ี�ควรคำานี้ึงถึึง 
ในี้การร่างสูัญญาที่ั�งที่างด้านี้ของผู้ให้ใช้้สูิที่ธีิแลัะผู้ขออนุี้ญาตใช้้สูิที่ธีิ
เกี�ยวกับที่รัพย์สูินี้ที่างปั็ญญาป็ระเภที่ต่าง ๆ แลัะสูัญญาเกี�ยวกับ 
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การถึ่ายที่อดเที่คโนี้โลัยี (Technology Transfer) ตลัอดจันี้ศึกษา 
ในี้ด้านี้ของเนี้ื�อหาแลัะป็ระเด็นี้ที่างกฎหมายเกี�ยวกับการอนุี้ญาต 
ให้ใช้้สูิที่ธีิเกี�ยวกับที่รัพย์สูินี้ที่างป็ัญญาสูำาหรับกรณ้ต่าง ๆ เช้่นี้ สูิที่ธีิ
แลัะหนี้้าที่ี�ของผู้อนีุ้ญาตให้ใช้้สูิที่ธิี ข้อตกลังแลัะเง่�อนี้ไขที่ี�เหมาะสูม 
ในี้สูัญญา ข้อจัำากัดเกี�ยวกับการห้ามการผูกขาดแลัะการใช้้ที่รัพย์สูินี้
ที่างปั็ญญาโดยมิช้อบ รวมที่ั�งการพิจัารณาในี้ป็ระเด็นี้ของการให้ใช้้
สูิที่ธีิระหว่างป็ระเที่ศ เช้่นี้ ป็ระเที่ศในี้กลัุ่มสูหภาพยุโรป็แลัะป็ระเที่ศ
สูหรัฐอเมริกา

กม. 638 กฎหมายเคัร่ืองหมายการค้ัา  3 หน่วยกิติ
  แลืะส่ิงบ่ังช้ีทางภ้มิศึาสติร์ 
LA 638 Law on Trademark and eographical Indications 
  ศึกษาเกี�ยวกับหลัักเกณฑิ์แลัะเง่�อนี้ไขในี้การคุ้มครอง  
การขอจัดที่ะเบียนี้ การต่ออายุ การเพิกถึอนี้ การอนีุ้ญาตให้ใช้้สูิที่ธีิ 
แลัะการลัะเมิดสูิที่ธิีในี้เคร่�องหมายการค้า เคร่�องหมายบริการ 
เคร่�องหมายรับรอง แลัะเคร่�องหมายร่วมที่ี�เกี�ยวข้อง

กม. 639 กฎหมายสิทธิิบััติรแลืะคัวามลัืบัทางการค้ัา 3 หน่วยกิติ
LA 639 Law on Patent and Trade Secrets 
  ศึกษาโครงสูร้างแลัะวิเคราะห์ถึึงระบบกฎหมายสูิที่ธีิบัตร
ตามกฎหมายว่าด้วยสิูที่ธิีบัตรเกี�ยวกับหลัักเกณฑ์ิในี้การขอรับ 
ความคุ้มครอง การลัะเมิด ค่าเสูียหาย แลัะการดำาเนี้ินี้คดี แลัะสูนี้ธีิ
สูัญญาความร่วมม่อด้านี้สิูที่ธีิบัตร (PCT) ตลัอดจันี้ศึกษาเกี�ยวกับ
กฎหมายความลัับที่างการค้าตามกฎหมายว่าด้วยความลัับ 
ที่างการค้า

กม. 640 กฎหมายเก่ียวกับัการส่ือสารโทรคัมนาคัม 3 หน่วยกิติ
LA 640 Telecommunication Law 
  ศึกษาเกี�ยวกับมาตรฐานี้ของสูหภาพโที่รคมนี้าคมระหว่าง
ป็ระเที่ศ (ITU) นี้โยบาย แผนี้แม่บที่ด้านี้เที่คโนี้โลัยีแลัะการสู่�อสูาร 
ของคณะกรรมการกิจัการโที่รคมนี้าคมแห่งช้าติ แลัะกระที่รวง

เที่คโนี้โลัยสีูารสูนี้เที่ศแลัะการสู่�อสูาร รวมที่ั�งป็ระเดน็ี้ปั็ญหาที่ี�เกี�ยวกบั
สูัญญาสัูมป็ที่านี้ของรัฐ การเป็ิดเสูรีให้มีการจััดสูรรคล่ั�นี้ความถีึ� 
ที่ี�เป็็นี้ธีรรม แลัะจััดให้องค์กรกำากับดูแลัที่ี�เป็็นี้กลัางเพ่�อให้ป็ระช้าช้นี้
สูามารถึเข้าถึึงบริการโที่รคมนี้าคมได้อย่างที่ั�วถึึงในี้สู่�อใหม่ 

กม. 641 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศึ 3 หน่วยกิติ 
LA 641 International Intellectual Property Law  
  ศกึษาเกี�ยวกับแนี้วคิด ที่ฤษฎ ีแลัะข้อตกลังระหวา่งป็ระเที่ศ
ที่ี�เกี�ยวกับการคุ้มครองที่รัพย์สูินี้ที่างปั็ญญาระหว่างป็ระเที่ศในี้สูาขา
ต่างๆ เช้่นี้ ข้อตกลังของอนีุ้สูัญญาเบอร์นี้ อนีุ้สูัญญาลัิขสูิที่ธีิสูากลั
(UCC) อนุี้สูัญญาว่าด้วยการคุ้มครองที่รัพย์สูินี้อุตสูาหกรรม  
(Paris Convention) สูนี้ธิีสูัญญาความร่วมม่อด้านี้สิูที่ธิีบัตร (PCT) 
พิธีีสูารกรุงมาดริด (Madrid Protocol) สูนี้ธีิสูัญญาว่าด้วย
เคร่�องหมายการคา้ (TLT) ข้อตกลังวา่ดว้ยสูทิี่ธีิในี้ที่รพัยส์ูนิี้ที่างปั็ญญา
เกี�ยวกับการค้า (TRIPS) ตลัอดจันี้บที่บาที่ขององค์การที่รัพย์สูินี้ 
ที่างปั็ญญาโลัก ( IPO) ต่อการพัฒนี้าการคุ้มครองที่รัพย์สิูนี้ที่างปั็ญญา

กม. 642 นโยบัายสาธิารณะเก่ียวกับัทรัพย์สิน 3 หน่วยกิติ
  ทางปัญญาแลืะเทคัโนโลืยีสารสนเทศึ
LA 642 Public Policy on Intellectual Property 
  and Information Technology 
  ศึกษาเกี�ยวกับแนี้วคิด นี้โยบาย มาตรการ แลัะกฎหมาย
ด้านี้ที่รัพย์สูินี้ที่างปั็ญญาแลัะเที่คโนี้โลัยีสูารสูนี้เที่ศ รวมที่ั�งนี้โยบาย
สูาธีารณะที่ี�เหมาะสูมเพ่�อเป็็นี้เคร่�องม่อในี้การสู่งเสูริมการคุ้มครอง
ที่รัพย์สูินี้ที่างปั็ญญาแลัะการใช้้เที่คโนี้โลัยี อันี้จัะนี้ำาไป็สูู่สูังคมข้อมูลั
ข่าวสูารของป็ระเที่ศ 

กม. 643 กฎหมายเก่ียวกับัเทคัโนโลืยีแลืะส่ือดิจิทัลื 3 หน่วยกิติ
LA 643 Laws Related to Technology and Digital Media  
  ศึกษาถึึงปั็ญหาที่างกฎหมายในี้ป็ระเด็นี้ต่าง ๆ  ทีี่�เกี�ยวกับการ
ใช้้เที่คโนี้โลัยีแลัะการใช้้สู่�อดิจิัทัี่ลัสูมัยใหม่ในี้ยุคทีี่�มีการผสูานี้รวมกันี้ 
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ระหว่างโลักเสูม่อนี้กับโลักความจัริง เช่้นี้ เที่คโนี้โลัยี Internet of 
Things (IoT) สูมาร์ตแมช้ช้ีนี้ (Smart Machines) เคร่�องพิมพ์ 3 มิติ
(3D Printer) การป็ระมวลัผลับนี้คลัาวด์แลัะโมบาย (Cloud  
computing and mobile) การจััดการข้อมูลัขนี้าดใหญ่ (Big Data) 
ตลัอดจันี้การบริหารจััดการข้อมูลัดิจัิที่ัลัแลัะสู่�อสูมัยใหม่ในี้รูป็แบบ 
ต่าง ๆ เป็็นี้ต้นี้

กม. 644 การดำาเนินคัดีทางศึาลื อนุญาโติตุิลืาการ 3 หน่วยกิติ
  ระหว่างประเทศึ แลืะการระงับัข้้อพิพาททางเลืือก 
LA 644 International Litigation, Arbitration 
  and Alternative Dispute Resolution
  ศึกษาถึึงปั็ญหาในี้การดำาเนิี้นี้คดีระหว่างป็ระเที่ศต่อ
กระบวนี้การของศาลั เขตอำานี้าจัศาลั การขดักนัี้ของกฎหมาย แนี้วคิด
แลัะปั็ญหาเกี�ยวกับการระงับข้อพิพาที่ การระงับข้อพิพาที่ที่างธีุรกิจั
การคา้โดยใช้อ้นี้ญุาโตตลุัาการที่างการคา้ระหวา่งป็ระเที่ศ  เขตอำานี้าจั
ของอนีุ้ญาโตตุลัาการ การเลั่อกอนีุ้ญาโตตุลัาการ แลัะการเลั่อกใช้้
กฎหมายแลัะกระบวนี้การพิจัารณา ผลัของคำาวินี้ิจัฉัยช้ี�ขาดแลัะ 
ความเห็นี้ของอนุี้ญาโตตลุัาการแลัะการบังคับตามคำาวนิี้จิัฉยัชี้�ขาดนี้ั�นี้
ตลัอดจันี้ศึกษาถึึงแนี้วคิด แนี้วที่างป็ฏิบัติโดยอาศัยที่ักษะต่าง ๆ 
เพ่�อใช้้ในี้การระงับข้อพิพาที่นี้อกเหนี้ือจัากการดำาเนี้ินี้คดีโดย
กระบวนี้การศาลั เช้่นี้ การเจัรจัา การไกลั่เกลัี�ย เป็็นี้ต้นี้

กม. 651 กฎหมายการธินาคัารแลืะการเงิน 3 หน่วยกิติ
  ระหว่างประเทศึ
LA 651 Law of International Banking and Finance  
  ศึกษาเกี�ยวกับระบบการเงินี้ระหว่างป็ระเที่ศ บที่บาที่ของ
องคก์รที่างการเงินี้ระหวา่งป็ระเที่ศที่ี�เกี�ยวกบัธีรุกจิัเอกช้นี้ โดยเฉพาะ
ปั็ญหาเกี�ยวกับธีุรกิจัระหว่างป็ระเที่ศที่างการเงินี้แลัะกิจักรรม 
ที่ี�เกี�ยวกับการเงินี้ระหวา่งป็ระเที่ศ เช้น่ี้ การดำาเนี้ินี้การของตลัาดแลัก
เป็ลัี�ยนี้ การให้กู้ย่มเงินี้แก่ป็ระเที่ศต่าง ๆ  คณะกรรมการเงินี้กู้ระหว่าง
ป็ระเที่ศ

กม. 652 สัญญาสำาคััญทางธุิรกิจ     3 หน่วยกิติ
LA 652 Business Contracts  
  ศึกษาถึึงที่ฤษฎีแลัะสูถึานี้ะที่างกฎหมายของสูัญญา 
ที่างธีุรกิจั การร่างแลัะการตรวจัสูัญญา การเจัรจัาต่อรองเกี�ยวกับ
สูัญญา ผลัของสูัญญา การระงับข้อพิพาที่ในี้ลัักษณะต่าง ๆ อันี้เกิด
จัากความเห็นี้แย้งในี้ข้อสูัญญาหร่อการผิดสูัญญาที่างธีุรกิจั

กม. 653 กฎหมายเก่ียวกับัการวางแผู้นธุิรกิจ  3 หน่วยกิติ
LA 653 Law Related to Business Plan  
  ศึกษาเกี�ยวกับหลัักการวางแผนี้ธีุรกิจัแลัะการบริหาร 
ความเสูี�ยงในี้การที่ำาธีุรกิจัโดยศึกษาที่ั�งในี้สู่วนี้ของกฎหมายหุ้นี้สู่วนี้
บริษัที่ กฎหมายภาษีอากร หลัักการบัญช้ี ซึ่ึ�งจัะเนี้้นี้เกี�ยวกับองค์กร
ที่างธุีรกิจัที่ี�อยู่ในี้รูป็ของบริษัที่เอกช้นี้ การตัดสิูนี้ใจัอย่างเป็็นี้ระบบ 
โดยการใช้้กฎหมายเป็็นี้เคร่�องม่อช่้วยในี้การเลั่อกรูป็แบบขององค์กร
ที่างธีุรกิจั การใช้้กลัไกที่างการเงินี้แลัะข้อบังคับของบริษัที่เป็็นี้ 
เคร่�องม่อในี้การควบคุมบริหารธีุรกิจัของผู้บริหาร การรวมธีุรกิจั
ระหว่างบริษัที่เข้าด้วยกันี้ แลัะการเลัิกบริษัที่ 

กม. 654 กฎหมายภาษีอากรระหว่างประเทศึ  3 หน่วยกิติ
LA 654 Law of International Taxation   
  ศึกษาเกี�ยวกับที่ฤษฎีของระบบภาษีระหว่างป็ระเที่ศ  
กฎเกณฑ์ิเกี�ยวกับภาษีซึ่้อนี้ มาตรการที่างภาษีเพ่�อแก้ไขข้อจัำากัด 
การป็ระกอบธุีรกิจัของบรรษัที่ข้ามช้าติ การแลักเป็ลัี�ยนี้เงินี้ตรา  
กิจัการของบรรษัที่ข้ามช้าติเกี�ยวกับดอกเบี�ย เงินี้ป็ันี้ผลั คา่ตอบแที่นี้
การใช้้สูิที่ธีิ การโอนี้กำาไรระหว่างบริษัที่ในี้เคร่อ ระบบบัญช้ีแลัะ 
การจัา่ยภาษ ีการวางแผนี้นี้โยบายเกี�ยวกบัภาษ ีสูนี้ธีสิูญัญาภาษอีากร

กม. 655 กฎหมายแลืะการวางแผู้นภาษีทางธุิรกิจ  3 หน่วยกิติ
LA 655 Law Related to Business Tax Planning  
  ศึกษาเกี�ยวกับโครงสูร้างของระบบภาษีของป็ระเที่ศไที่ย 
ภาระภาษี ในี้การป็ระกอบธุีรกิจัโดยเน้ี้นี้ภาษี เงินี้ได้แลัะภาษี 
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การคา้ อนีุ้สูัญญาระหวา่งป็ระเที่ศวา่ดว้ยการเวน้ี้การจััดเก็บภาษซีึ่อ้นี้
การบรรเที่าภาระภาษีตามหลัักเกณฑิ์ของกฎหมาย การจััดที่ำาสูัญญา
บางป็ระเภที่ที่ี�มีผลักระที่บต่อภาระภาษี แลัะกรณ้ศึกษาเกี�ยวกับ 
การวางแผนี้ภาษีในี้ธีุรกิจั

กม. 656 กฎหมายการข้นส่งแลืะบัริหารจัดการ 3 หน่วยกิติ
  กระบัวนการเคัล่ืือนย้ายสินค้ัา
LA 656 Transport and Logistic Law
  ศึกษาเกี�ยวกับกฎหมายการจััดการด้านี้ขนี้สู่ง ได้แก่ 
กฎหมายด้านี้การขนี้สู่งที่างบก การขนี้สู่งที่างที่ะเลั การขนี้สู่ง 
ที่างอากาศ แลัะการขนี้สู่งต่อเนืี้�องหลัายรูป็แบบ กฎหมายพาณิช้ย์นี้าวี 
แลัะศึกษาเกี�ยวกับกฎหมายจััดการด้านี้คลัังสูินี้ค้า ได้แก่ กฎหมาย
ศุลักากรที่ี�เกี�ยวกับพิกัดอัตราภาษีกรมศุลักากร คลัังสูินี้ค้าที่ัณฑ์ิบนี้
เขตป็ลัอดอากร การช้ดเช้ยค่าภาษีอากร แลัะกฎหมายเกี�ยวกับ 
การเก็บของในี้คลัังสูินี้ค้า ไซึ่โลั แลัะห้องเย็นี้ 

กม. 657 กฎหมายสหภาพยุโรป 3 หน่วยกิติ
LA 657 European nion Law  
  ศกึษาเกี�ยวกบัแนี้วคดิแลัะววิฒันี้าการที่างกฎหมายเกี�ยวกบั
การรวมตัวที่างเศรษฐกิจัของสูหภาพยุโรป็ สูถึานี้ะที่างกฎหมาย 
ของสูหภาพยุโรป็ นี้โยบายร่วมของสูหภาพยุโรป็ สูนี้ธีิสูัญญาลัิสูบอนี้
กฎหมายตลัาดภายในี้ทีี่�เกี�ยวกบัหลักัเสูรภีาพของการเคลั่�อนี้ยา้ยสูนิี้คา้
เงนิี้ที่นุี้ แรงงานี้บคุคลั การแขง่ขันี้ กฎหมายแรงงานี้ กฎหมายสัูญญา
กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค แลัะกฎหมายสูิ�งแวดลั้อม  

กม. 658 กฎหมายเก่ียวกับัระบับัสิทธิิประโยชน์ 3 หน่วยกิติ
  ทางการค้ัาการติอบัโต้ิการทุ่มติลืาด
  ภาษีติอบัโต้ิการอุดหนุน แลืะมาติรการปกปอง
LA  658 Law Related to Trade Preference System,
  Anti dumping Countervailing Duty and Safeguards
  ศึกษาเกี�ยวกับระบบสูิที่ธีิป็ระโยช้นี้์ที่างการค้า เช้่นี้ ระบบ
สูิที่ธีิพิเศษที่างศุลักากรเป็็นี้การที่ั�วไป็ ( SP) มาตรการการค้าที่ี�มิใช้่

อากรศุลักากร (NTMs) หลัักเกณฑ์ิการรับรองแหลั่งกำาเนี้ิดสูินี้ค้า 
เขตการค้าเสูรี แลัะกลัไกแลัะมาตรการป็้องกันี้ผลักระที่บต่อ
อตุสูาหกรรมภายในี้ เช่้นี้ การเกบ็ภาษ ีการตอ่ต้านี้การทีุ่ม่ตลัาด (AD) 
ภาษีตอบโต้การอุดหนีุ้นี้ (CVD) แลัะมาตรการคุ้มกันี้ (Safeguards) 
ภายใต้กฎเกณฑิ์ของ TO 

กม. 659 กฎหมายธุิรกิจแลืะการค้ัาอาเซียน 3 หน่วยกิติ 
LA  659 ASEAN Business and Trade Law 
  ศึกษาเกี�ยวกับความเป็็นี้มาของอาเซีึ่ยนี้ กฎบัตรอาเซีึ่ยนี้ 
(ASEAN Charter) อันี้เป็็นี้ข้อตกลังในี้ความร่วมม่อด้านี้ความมั�นี้คง 
เศรษฐกจิั สูงัคม แลัะวฒันี้ธีรรม ทีี่�มุง่สูง่เสูรมิสูนัี้ตภิาพแลัะเสูถึยีรภาพ
ในี้กลัุ่มป็ระเที่ศอาเซึ่ียนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ� ง  ความมั�นี้คง 
แลัะความร่วมม่อที่างด้านี้เศรษฐกิจั อาที่ิ ป็ระช้าคมการเม่อง 
แลัะความมั�นี้คงอาเซีึ่ยนี้ (APSC) ป็ระช้าคมเศรษฐกิจัอาเซีึ่ยนี้ (AEC) 
แลัะป็ระช้าคมสูงัคมแลัะวฒันี้ธีรรมอาเซึ่ยีนี้ (ASCC) ตลัอดจันี้ผลักระ
ที่บต่อระบบกฎหมายไที่ยแลัะในี้กลัุ่มป็ระเที่ศสูมาช้ิกอาเซึ่ียนี้

กม. 660 กฎหมายเก่ียวกับัองค์ักรธุิรกิจ  3 หน่วยกิติ
LA 660 Law of Business Enterprise 
  ศึกษาถึึงบที่บาที่ขององค์กรธุีรกิจัในี้การดำาเนี้ินี้ธีุรกิจั 
สูมัยใหม่ โดยเนี้้นี้ในี้รูป็ของบริษัที่จัำากัด สูัญญาร่วมทุี่นี้ เพ่�อการ
ป็ระกอบกิจัการ แนี้วคิดเกี�ยวกับอำานี้าจัหนี้้าที่ี�แลัะความรับผิดของ
กรรมการแลัะผู้บริหาร บที่บาที่ของฝายจััดการกับผู้ถ่ึอหุ้นี้ ความ
สูัมพันี้ธ์ีระหว่างผู้ถึ่อหุ้นี้ข้างมากแลัะข้างน้ี้อย การขยายกิจัการของ
บริษัที่ แลัะการจััดรูป็ธีุรกิจัแบบกลัุ่มบริษัที่ในี้เคร่อ

กม. 661 กฎหมายแลืะการลืงทุน  3 หน่วยกิติ
  ในกลุ่ืมประเทศึ CLMV
LA 661 Law and Investment in CLMV 
  ศึกษาเกี�ยวกับความร่วมม่อในี้เขตเศรษฐกิจัพิเศษเขต 
อนีุ้ภูมิภาคลัุ่มแม่นี้ำ�าโขง ( MS) แลัะป็ระเที่ศเมียนี้มา ซึ่ึ�งจัะรวมเป็็นี้ 
กลัุ่มป็ระเที่ศ CLMV ในี้พ่�นี้ที่ี�เขตเศรษฐกิจัเฉพาะที่ี�มีศักยภาพ  
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โดยศึกษาเกี�ยวกับกฎหมายที่ี�เอ่�อต่อการลังทุี่นี้ในี้ด้านี้ต่าง ๆ ได้แก่ 
ด้านี้กฎหมายคมนี้าคมขนี้สู่ง สูิที่ธีิป็ระโยช้น์ี้ด้านี้การลังทุี่นี้  
สูิที่ธิีป็ระโยช้นี้์ที่างภาษีแลัะมิใช้่ภาษีแรงงานี้ต่างด้าว แลัะการที่ำา
ธีุรกรรมเงินี้ตราต่างป็ระเที่ศ เป็็นี้ต้นี้

กม. 662 กฎหมายแลืะการลืงทุนในสาธิารณรัฐ 3 หน่วยกิติ
  ประชาชนจีน
LA 662 Law and Investment in China 
  ศกึษาเกี�ยวกบัระบบกฎหมายแลัะสูาระสูำาคญัของกฎหมาย
ที่ี� เกี� ยวข้องกับการที่ำาการค้าแลัะการลังทุี่นี้ของคนี้ต่างช้าติ 
ในี้สูาธีารณรัฐป็ระช้าช้นี้จีันี้ หลัักเกณฑิ์การที่ำาการค้าข้ามแดนี้ 
ของสูาธีารณรัฐป็ระช้าช้นี้จัีนี้ กฎหมายแรงงานี้ แลัะกฎหมายอ่�นี้ ๆ 
ที่ี�เกี�ยวข้อง ตลัอดจันี้บที่บาที่ของสูาธีารณรัฐป็ระช้าช้นี้จีันี้ในี้การ 
เข้าร่วมเป็็นี้สูมาช้ิกขององค์การการค้าโลัก

กม. 663 กฎหมายธุิรกิจบัริการระหว่างประเทศึ 3 หน่วยกิติ 
LA 663 Law of International Trade in Services                         
  ศึกษาถึึงหลัักแลัะลัักษณะของการป็ระกอบธีุรกิจับริการ
ระหวา่งป็ระเที่ศ โดยเป็รียบเทีี่ยบกับลักัษณะแลัะบที่บาที่ของกฎหมาย
ที่ี�ใช้้กับการค้าในี้แง่ของสูินี้ค้า เช้่นี้ บริการขนี้สู่ง บริการด้านี้การเงินี้
แลัะป็ระกันี้ภัย บริการก่อสูร้าง บริการจััดจัำาหนี้่าย บริการด้านี้ 
การศึกษา บริการเกี�ยวกับการเดินี้ที่างแลัะที่่องเที่ี�ยว บริการ
นี้ันี้ที่นี้าการ วัฒนี้ธีรรม แลัะการกี า แลัะบริการวิช้าช้ีพ เป็็นี้ต้นี้

กม. 664 ปัญหากฎหมายการค้ัาระหว่างประเทศึ  3 หน่วยกิติ
LA 664 Selected Problems in International Trade  
วิิชาท่ี่� ้อง ึกษา ากอน ก ก า ธุิรึกิ รึ วิางปรึ ที่
  ศึกษาป็ัญหาต่าง ๆ ที่ี�เกิดจัากการค้าระหว่างป็ระเที่ศ เช้่นี้
สูิที่ธีิของการเลัิกสูัญญาซึ่่�อขายระหว่างป็ระเที่ศ สิูที่ธีิในี้การป็ฏิเสูธี
สูินี้ค้าแลัะเอกสูาร ป็ัญหาความเสูี�ยงภัยในี้สูินี้ค้า ป็ัญหาแลัะข้อจัำากัด
การใช้้เลัตเตอร์ออฟเครดิต ปั็ญหาการใช้้ที่รัสูต์รีซึ่ีที่ นี้อกจัากนี้้� 

ยังศึกษาถึึงป็ัญหาแลัะแนี้วที่างในี้การแก้ป็ัญหาในี้กรณ้ที่ี�ป็ระเที่ศไที่ย
ยังไม่มีกฎหมายเฉพาะที่ี�เกี�ยวกับการค้าระหว่างป็ระเที่ศ

กม. 665 กฎหมายการค้ัาระหว่างประเทศึ 3 หน่วยกิติ
  แลืะส่ิงแวดล้ือม 
LA 665 International Trade and Environmental Law
  ศึกษาถึึงหลัักเกณฑ์ิของอนุี้สูัญญาระหว่างป็ระเที่ศด้านี้ 
สูิ�งแวดลั้อมที่ี�มีผลัที่ี�เกี�ยวข้องกับการป็ระกอบธีุรกิจัระหว่างป็ระเที่ศ 
เช้่นี้ กรอบความตกลังขององค์การการค้าโลัก แลัะอนีุ้สูัญญา 
ฉบับต่าง ๆ ที่ี�เกี�ยวกับสูิ�งแวดลั้อม

กม. 666 กฎหมายเก่ียวกับัพลัืงงาน 3 หน่วยกิติ
LA 666 Energy Law
  ศึกษาเกี�ยวกับระเบียบ กฎเกณฑิ์ รายลัะเอียดต่าง ๆ  
ด้านี้การพัฒนี้าแลัะสู่งเสูริมพลัังงานี้ อนุี้รักษ์แลัะควบคุมพลัังงานี้
มาตรฐานี้เกี�ยวกับการผลิัต การสู่ง แลัะการจัำาหนี้่ายพลัังงานี้ 
แลัะการเป็ลัี�ยนี้ป็ระเภที่ของวัตถุึดิบหร่อวัตถุึธีรรมช้าติที่ี�ใช้้ในี้การ 
ผลัิตพลัังงานี้ โดยคำานี้ึงถึึงผลักระที่บต่อสูิ�งแวดลั้อม เศรษฐกิจั  
แลัะความมั�นี้คงของป็ระเที่ศ  

กม. 667 กฎหมายแลืะการลืงทุนในเอเชีย 3 หน่วยกิติ
LA 667 Law and Investment in Asia
  ศึกษาแลัะที่ำาความเข้าใจักฎระเบียบแลัะระบบกฎหมาย 
ที่ี�จัำาเป็็นี้ในี้การป็ระกอบธุีรกิจัในี้ป็ระเที่ศกลัุ่มเอเชี้ย รวมที่ั�งศึกษา 
แลัะวิเคราะห์ธีรรมเนี้้ยมป็ฏิบัติที่างการค้าในี้เอเช้ีย

กม. 671 นิติิปรัชญา  3 หน่วยกิติ
LA  671 Philosophy of Law  
  ศึกษาเกี�ยวกับที่ฤษฎีอันี้เป็็นี้รากฐานี้ของกฎหมายแลัะ
จัรยิธีรรมของหลักักฎหมาย โดยมุง่ศกึษาถึงึววิฒันี้าการ ความสูมัพนัี้ธี์
ระหว่างนี้ิติป็รัช้ญากับป็รัช้ญาในี้สูาขาอ่�นี้ ๆ แลัะแนี้วความคิด 
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ของสูำานี้ักความคิดที่างนิี้ติป็รัช้ญา เช่้นี้ สูำานัี้กกฎหมายธีรรมช้าติ  
สูำานี้ักป็ฏิฐานี้นิี้ยม สูำานี้ักสูังคมวิที่ยาที่างกฎหมาย สูำานี้ักสูัจันิี้ยม 
เป็็นี้ต้นี้ ตลัอดจันี้ศึกษาถึึงหลัักเฉพาะเร่�องในี้ที่างนิี้ติป็รัช้ญา โดยมุ่งเน้ี้นี้
แนี้วความคิดเกี�ยวกับรัฐ กฎหมาย ความยุติธีรรม อำานี้าจั 
ที่างกฎหมาย สูภาพบังคับที่างกฎหมาย สิูที่ธิีเสูรีภาพ แลัะหนี้้าที่ี� 
ของบุคคลัตามกฎหมาย ความสูัมพันี้ธี์ระหว่างเหตุกับผลั

กม. 672 กฎหมายอาญาข้ั้นส้ง  3 หน่วยกิติ
LA 672 Advanced Criminal Law  
  ศึกษาป็ระวัติ ที่ฤษฎี แนี้วความคิด แลัะหลัักการของ
กฎหมายอาญา โครงสูร้างความผิดที่างอาญา ความรับผิดที่างอาญา
 แลัะโที่ษที่างอาญา รวมที่ั�งวิเคราะห์ถึึงพัฒนี้าการที่างความคิดของ
กฎหมายอาญาที่ี�เป็ลัี�ยนี้แป็ลังไป็ในี้แงม่มุตา่ง ๆ  ความสูมัพนัี้ธีร์ะหวา่ง
กฎหมายอาญากับกฎหมายวิธีีพิจัารณาความอาญา ตลัอดจันี้การ 
ใช้้บังคับกฎหมายในี้กระบวนี้การยุติธีรรมของป็ระเที่ศต่าง ๆ 

กม. 673 กฎหมายล้ืมลืะลืายเปรียบัเทียบั  3 หน่วยกิติ
LA 673 Comparative Bankruptcy Law  
  ศึกษาถึึงวิวัฒนี้าการ ที่ฤษฎี แลัะแนี้วคิด แลัะแนี้วที่าง
ป็ฏิบัติของกฎหมายล้ัมลัะลัายโดยเป็รียบเทีี่ยบกับระบบกฎหมาย 
ลั้มลัะลัายของต่างป็ระเที่ศที่ี�สูำาคัญ ความสัูมพันี้ธี์ระหว่างกฎหมาย 
ลั้มลัะลัายกับเศรษฐกิจั กฎหมายฟื้นี้ฟูกิจัการของลัูกหนี้้� โดยเนี้้นี้การ
จัดัรปู็องค์กรเข้ามาบริหารในี้กระบวนี้การล้ัมลัะลัายให้มปี็ระสิูที่ธิีภาพ

กม. 674 กฎหมายว่าด้วยพยานหลัืกฐานข้ั้นส้ง  3 หน่วยกิติ
LA 674 Advanced Evidence Law 
   ศึกษาถึึงหลัักเกณฑิ์ของกฎหมายลัักษณะพยานี้ ที่ั�งในี้คดี
แพ่งแลัะคดีอาญา การสู่บพยานี้ พยานี้หลัักฐานี้ที่างนี้ิติวิที่ยาศาสูตร์ 
การช้ั�งนี้ำ�าหนี้ักพยานี้ โดยศึกษาจัากกฎหมายของป็ระเที่ศที่ี�ใช้้ระบบ 
ซึ่ีวิลัลัอว์แลัะป็ระเที่ศที่ี�ใช้้ระบบคอมมอนี้ลัอว์

กม. 675 กฎหมายวิธีิพิจารณาคัวามอาญาข้ั้นส้ง  3 หน่วยกิติ
LA 675 Advanced Criminal Procedures Law  
  ศึกษาถึึงวิวัฒนี้าการแลัะป็รัช้ญาของกฎหมายวิธีีพิจัารณา
ความอาญาของป็ระเที่ศไที่ย ความสูัมพันี้ธี์ของกฎหมายวิธีีพิจัารณา
ความอาญากับเสูรีภาพของบุคคลั รวมที่ั�งบที่บาที่แลัะปั็ญหาของ
กฎหมายวิธีีพิจัารณาความอาญาในี้สูังคม

กม. 676 กฎหมายวิธีิพิจารณาคัวามแพ่งข้ั้นส้ง  3 หน่วยกิติ
LA 676 Advanced Civil Procedures Law  
  ศึกษาถึึงวิวัฒนี้าการ แนี้วคิด พัฒนี้าการของกระบวนี้การ
จััดร่างของป็ระมวลักฎหมายวิธีีพิจัารณาความแพ่ง หลัักกฎหมายวิธีี
      พิจัารณาความแพ่งของต่างป็ระเที่ศทีี่�มีอิที่ธิีพลัต่อการร่างป็ระมวลั
กฎหมายวิธีีพิจัารณาความแพ่งของไที่ย แลัะศึกษาเช้ิงวิเคราะห์ 
เกี�ยวกับบที่บัญญัติของป็ระมวลักฎหมายวิธีีพิจัารณาความแพ่ง 
แลัะกระบวนี้พิจัารณา

กม. 677 กฎหมายพาณิชย์ข้ั้นส้ง  3 หน่วยกิติ
LA 677 Advanced Commercial Law
  ศึกษาเกี�ยวกับแนี้วความคิด หลัักพ่�นี้ฐานี้ แลัะพัฒนี้าการ
ใหม่ ๆ ทีี่�เกี�ยวกับกฎหมายพาณิช้ย์ลัักษณะต่าง ๆ โดยเนี้้นี้กฎหมาย
ว่าด้วยซึ่่�อขาย หุ้นี้สู่วนี้บริษัที่ ป็ระกันี้ภัย ตัวเงินี้ โดยศึกษา 
เป็รียบเที่ียบกับหลัักกฎหมายของต่างป็ระเที่ศที่ี�สูำาคัญ โดยวิเคราะห์
แนี้วคำาพิพากษาแลัะความคดิเหน็ี้ของนี้กักฎหมาย ตลัอดจันี้ศกึษาถึงึ
ป็ัญหาในี้ที่างป็ฏิบัติของไที่ยแลัะต่างป็ระเที่ศ

กม. 678 กฎหมายรัฐธิรรมน้ญข้ั้นส้ง 3 หน่วยกิติ
LA 678 Advanced Constitutional Law
  ศึกษาแลัะวิเคราะห์หลัักการพ่�นี้ฐานี้แลัะที่ฤษฎีเกี�ยวกับ
รัฐธีรรมนีู้ญแลัะสูถึาบันี้ที่างการเม่อง รวมที่ั�งศึกษา วิเคราะห์องค์กร
วินี้ิจัฉัยความช้อบด้วยรัฐธีรรมนีู้ญของไที่ยแลัะต่างป็ระเที่ศ
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กม. 681 การค้ันคัว้าอิสระ 6 หน่วยกิติ
LA 681 Independent Study  
วิิชาท่ี่� อ้ง กึษา ากอน สอบ าน ก รึ บ่ บวิิธ่ิวิิ ที่างก า

ร่ึ น าน รึบ กส รึ า รึา วิิชา
  ศึกษาหัวข้อที่ี�ผู้เรียนี้สูนี้ใจัโดยความเห็นี้ช้อบของอาจัารย ์
ที่ี�ป็รึกษาในี้หัวข้อนี้ั�นี้ โดยให้อาจัารย์ที่ี�ป็รึกษาร่วมกับอาจัารย์หร่อ
ผู้ที่รงคุณวุฒิอีก 1 คนี้ที่ี�คณบดีแต่งตั�งเป็็นี้ผู้สูอบความรู้ผู้เรียนี้ 
ในี้หัวข้อนี้ั�นี้

กม. 682 วิทยานิพนธ์ิ      12 หน่วยกิติ
LA 682 Thesis  
วิิชาท่ี่� อ้ง กึษา ากอน สอบ าน ก รึ บ่ บวิิธ่ิวิิ ที่างก า

ร่ึ น าน รึบ กส รึ า รึา วิิชา
  ให้นี้ักศึกษาที่ำาวิจััยด้วยตนี้เอง ภายใต้การควบคุมของ               
อาจัารย์ที่ี�ป็รึกษาในี้หัวข้อที่ี�เกี�ยวข้องกับวิที่ยานี้ิพนี้ธี์ รวมที่ั�งการ
วิเคราะห์ผลัลััพธี์ที่ี�ได้จัากการที่ำาวิจััย การเตรียมนี้ำาเสูนี้อหัวข้อ     
วิที่ยานี้ิพนี้ธี์ แลัะการเขียนี้วิที่ยานี้ิพนี้ธี์
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  ป็ัจัจัุบันี้ยิ�งเที่คโนี้โลัยีต่าง ๆ ที่ี�เช้่�อมต่อช้ีวิตเราเข้ากับโลัก
ออนี้ไลันี้์พัฒนี้าไป็ไกลัแลัะมีผู้ใช้้งานี้เพิ�มมากขึ�นี้แค่ไหนี้ ก็ยิ�งที่ำาให้
พฤติกรรมของผู้บริโภคเป็ลัี�ยนี้แป็ลังไป็เป็็นี้อย่างมาก จันี้การสู่�อสูาร
การตลัาดแบบเดิม ๆ (Traditional Marketing Communications)  
ไมสู่ามารถึตอบโจัที่ย์ไดอี้กตอ่ไป็ สูง่ผลัให้การสู่�อสูารการตลัาดดจิัทัิี่ลั
หร่อ Digital Marketing Communications เติบโตอย่างรวดเร็ว  
ต่อเนี้ื�องแลัะยิ�งที่วีความสูำาคัญมากขึ�นี้เร่�อย ๆ ทัี่�งในี้ป็ระเที่ศไที่ย 
แลัะต่างป็ระเที่ศ จันี้ขยับมาเป็็นี้กระแสูหลัักแลัะรากฐานี้สูำาคัญ 
ของการสู่�อสูารการตลัาดในี้ปั็จัจุับันี้แลัะอนี้าคต แลัะเป็็นี้ปั็จัจััย 
หร่อกุญแจัสูำาคัญทีี่�นัี้กการตลัาด นัี้กโ ษณา นัี้กป็ระช้าสัูมพันี้ธ์ี 
แลัะผู้บริหารแบรนี้ด์ต่าง ๆ ตลัอดจันี้เจ้ัาของธุีรกิจัไม่สูามารถึหลีักเลีั�ยงได้ 
  ธีุรกิจัแลัะบริษัที่ต่าง ๆ พร้อมทีี่�จัะเพิ�มเงินี้งบป็ระมาณ
สูำาหรับการสู่�อสูารการตลัาดดิจัิที่ัลัเพิ�มขึ�นี้เร่�อย ๆ  เช้่นี้ การที่ำา Social 
Media Marketing, Digital Display หร่อ Mobile Application ฯลัฯ 
สู่งผลัให้องค์กรต่าง ๆ ต้องการบุคลัากรที่ี�มีความสูามารถึเฉพาะที่าง
ด้านี้การสู่�อสูารการตลัาดดิจัิทัี่ลัหร่อสู่�อดิจิัทัี่ลัมากขึ�นี้จันี้กลัายเป็็นี้
ตำาแหนี้่งงานี้ทีี่�มีความต้องการสููงมากในี้ปั็จัจัุบันี้แลัะยังได้รับ 
ผลัตอบแที่นี้ที่ี�สููงกว่านี้ักสู่�อสูารการตลัาดที่ั�วไป็ค่อนี้ข้างมาก
  นี้กัสู่�อสูารการตลัาดดจิัทัิี่ลัหรอ่ผูที้ี่�มคีวามรูค้วามเชี้�ยวช้าญ
ด้านี้การสู่�อสูารการตลัาดดิจิัทัี่ลัจัริง ๆ ในี้เม่องไที่ยยังมีอยู่นี้้อยมาก
จันี้ถึงึขั�นี้ขาดแคลันี้เพราะเป็็นี้เร่�องทีี่�คอ่นี้ข้างใหม่ทีี่�มีการเป็ลัี�ยนี้แป็ลัง
พัฒนี้าองค์ความรู้อยู่ตลัอดเวลัา แลัะยังไม่มีมหาวิที่ยาลััยแห่งใด 
เปิ็ดหลัักสููตรในี้ระดับป็ริญญาตรีหร่อป็ริญญาโที่อย่างจัริงจัังแลัะเต็ม
รูป็แบบทีี่�สูามารถึผลัิตบุคลัากรทีี่�เป็็นี้ผู้นี้ำาที่างด้านี้การสู่�อสูาร 
การตลัาดดิจัิทัี่ลัอย่างแท้ี่จัริง บุคลัากรด้านี้น้ี้�สู่วนี้ใหญ่จัึงต้องเรียนี้รู้
จัากป็ระสูบการณ์ที่ำางานี้จัริง ซึ่ึ�งที่ำาให้ต้องเสูียเวลัาไม่นี้้อยในี้การลัอง
ผิดลัองถึูกแลัะยากมากทีี่�จัะมีองค์ความรู้ด้านี้การตลัาดดิจัิทัี่ลั 

อย่างครบถึ้วนี้ มหาวิที่ยาลััยกรุงเที่พจัึงร่วมม่อกับกลัุ่มกูรูผู้เชี้�ยวช้า 
ด้านี้การตลัาดแลัะการสู่�อสูารการตลัาดดิจิัทัี่ลัตัวจัริงจัากบริษัที่ 
ทีี่�ป็รึกษาด้านี้การตลัาดแลัะ Digital Agency ช้ั�นี้นี้ำาของป็ระเที่ศ  
พัฒนี้าหลัักสููตรนี้ิเที่ศศาสูตรมหาบัณฑิิต สูาขาการสู่�อสูารการตลัาด
ดิจิัทัี่ลั (Master of Communication Arts Program in Digital Marketing 
Communications) ทีี่�ทัี่นี้สูมัย เพ่�อสูร้างนี้ักสู่�อสูารการตลัาดดิจัิทัี่ลั 
ยุคใหม่ที่ี�ตอบทีุ่กโจัที่ย์ความต้องการของป็ัจัจัุบันี้แลัะอนี้าคต

การคััดเลืือกเข้้าศึึกษา
  การรับนัี้กศึกษาเข้าศึกษาตามหลัักสููตรนิี้เที่ศศาสูตร มหา
บัณฑิิต สูาขาการสู่�อสูารการตลัาดดิจิัทัี่ลั ใช้้วิธีีการสูอบคัดเล่ัอก การสูมัคร
แลัะการสูอบคัดเล่ัอกให้เป็็นี้ไป็ตามข้อบังคับของบัณฑิิตวิที่ยาลััย 
ว่าด้วยการรับเข้าศึกษา ซึึ่�งมหาวิที่ยาลััยจัะป็ระกาศให้ที่ราบโดยทัี่�วกันี้

คัุณสมบััติิข้องผู้้้มีสิทธิิสมัคัรเข้้าศึึกษา
  1. เป็็นี้ผู้สูำาเร็จัการศึกษาระดับป็ริญญาตรีไม่จัำากัดสูาขา 
จัากสูถึาบันี้การศึกษาทัี่�งในี้แลัะต่างป็ระเที่ศทีี่�ได้รับการรับรองจัาก
สูำานี้ักงานี้คณะกรรมการการอุดมศึกษา
  2. เป็็นี้ผูม้สีูตสิูมัป็ชั้ญญะแลัะพลัานี้ามัยทีี่�สูมบูรณพ์รอ้มทีี่�
จัะศึกษาในี้หลัักสููตรได้จันี้สูำาเร็จัการศึกษา
  3. ผ่านี้การสูอบคัดเลั่อกเข้าศึกษาตามข้อบังคับของ
มหาวิที่ยาลััยกรุงเที่พ

เอกสารการสมัคัรเข้้าศึึกษา 
  1. ใบสูมัครที่ี�กรอกเรียบร้อยแลั้ว
  2. สูำาเนี้าใบรายงานี้คะแนี้นี้ฉบับสูมบูรณ์จัากสูถึาบันี้ 
การศึกษาที่ี�ผู้สูมัครสูำาเร็จัการศึกษา 1 ฉบับ

หลัักสำตร็นิเที่ศึศึาสำตร็มหาบััณฑิิต สำาข้าวิชีาการ็สำ�อสำาร็การ็ตลัาดดิจิทัี่ลั
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  3. สูำาเนี้าบัตรป็ระช้าช้นี้ 1 ฉบับ
  4. จัดหมายรับรองการศึกษาแลัะ/หร่อการที่ำางานี้

ระยะเวลืาการศึึกษา
  หลัักสููตรนี้ิเที่ศศาสูตรมหาบัณฑิิต เป็็นี้หลัักสููตรทีี่�มี 
ระยะเวลัาในี้การศึกษา 1 ป็ี ป็ระกอบด้วย 3 ภาคการศึกษา รวมถึึง
ภาคฤดูร้อนี้ โดยมีคะแนี้นี้เฉลัี�ยสูะสูมตลัอดหลัักสููตรไม่ต�ำากว่า 3.00 
อย่างไรก็ตามนัี้กศึกษาจัะต้องให้สูำาเร็จัตามหลัักสููตรภายในี้ระยะเวลัา 
5 ปี็

ปฏิิทินการศึึกษา
  ภาคการศึกษาที่ี� 1 เด่อนี้สูิงหาคม ถึึง เด่อนี้ธีันี้วาคม
  ภาคการศึกษาที่ี� 2 เด่อนี้มกราคม ถึึง เด่อนี้พฤษภาคม
  ภาคการศึกษาฤดูร้อนี้ เด่อนี้มิถึุนี้ายนี้ ถึึง เด่อนี้กรกฎาคม
   หลัักสููตรนี้ิเที่ศศาสูตรมหาบัณฑิิต สูาขาวิช้าการสู่�อสูาร 
การตลัาดดิจิัทัี่ลั จััดการเรียนี้การสูอนี้ในี้วันี้เสูาร์ เวลัา 09.00 - 19.30 นี้. 
   
อัติราคั่าเลื่าเรียน คั่าบัำารุง คั่าธิรรมเนียม
  ค่าใช้้จั่ายตลัอดหลัักสููตรการศึกษา 302,000 บาที่ ซึ่ึ�งรวม
คา่เลัา่เรยีนี้ คา่ธีรรมเนี้ย้มการศกึษา คา่ตำาราเอกสูารป็ระกอบการสูอนี้
ค่าเลั่าเรียนี้วิช้าเสูริมพ่�นี้ฐานี้ แลัะค่าป็ระกันี้ความเสูียหาย  
โดยนี้ักศึกษาต้องช้ำาระค่าเลั่าเรียนี้ 3 งวดตามภาคการศึกษา 
ที่ี�มหาวิที่ยาลััยกำาหนี้ดตามลัำาดับ ดังนี้้� 
งวดทีี่� 1 ช้ำาระ 90,000 บาที่ 2,000 บาที่ (ค่าป็ระกันี้ความเสีูยหาย)*
  แลัะ 25,000 บาที่ (ค่าเลั่าเรียนี้วิช้าเสูริมพ่�นี้ฐานี้)
งวดที่ี� 2 ช้ำาระ 95,000 บาที่
งวดที่ี� 3 ช้ำาระ 90,000 บาที่ 
  *ค่าป็ระกันี้ความเสูียหาย 2,000 บาที่ ช้ำาระเพิ�มในี้งวดที่ี� 1 
แลัะจัะค่นี้ให้ภายในี้ 1 เด่อนี้นี้ับจัากวันี้ทีี่�ทีี่�นี้ักศึกษาได้รับอนีุ้มัติจัาก
สูภามหาวิที่ยาลััยให้เป็็นี้ผู้สูำาเร็จัการศึกษา ภายหลัังจัากหักค่าใช้้จั่าย
ค่าเสูียหายหร่อภาระหนี้้�สูินี้ใด ๆ ที่ี�มีต่อมหาวิที่ยาลััย

  **กรณที้ี่�ผูเ้รยีนี้ยงัขาดความร้พู่�นี้ฐานี้จัะตอ้งเรยีนี้วชิ้า เสูรมิ
พ่�นี้ฐานี้ (Preliminary Courses) 2 วิช้า จัำานี้วนี้เงินี้ 25,000 บาที่ 
ช้ำาระเพิ�มในี้งวดที่ี� 1 ตามที่ี�หลัักสููตรกำาหนี้ดในี้ระหว่างเด่อนี้มิถึุนี้ายนี้
- กรกฎาคม
  มหาวิที่ยาลััยจัะเรียกเก็บค่าธีรรมเน้ี้ยมสูำาหรับนัี้กศึกษาต่างช้าติ
(Non-residential Fees) เป็็นี้รายหน่ี้วยกิตจัากนัี้กศึกษาต่างช้าติทีี่� 
เข้าเรียนี้ตั�งแต่ปี็การศึกษา 2564 ตามจัำานี้วนี้หน่ี้วยกิตทีี่�ลังที่ะเบียนี้เรียนี้ 
ในี้แต่ลัะภาคการศึกษา โดยเรียกเก็บเพิ�มในี้อัตรา 300 บาที่ต่อหน่ี้วยกิต
จัากอัตราทีี่�เรียกเก็บจัากนัี้กศึกษาไที่ย สูำาหรับรายวิช้าทีี่�ไม่นัี้บหน่ี้วยกิต 
จัะใช้้หลัักการเทีี่ยบเคียงค่าใช้้จ่ัายของวิช้าดังกล่ัาวกับอัตราค่าหน่ี้วยกิต 
ทีี่�หลัักสููตรเรียกเก็บ เพ่�อใช้้คำานี้วณอัตราค่าธีรรมเน้ี้ยมสูำาหรับนัี้กศึกษา 
ต่างช้าติทีี่�จัะเรียกเก็บจัากรายวิช้าทีี่�ไม่นัี้บหน่ี้วยกิตดังกล่ัาว

โคัรงสร้างหลืักส้ติร
  โครงสูร้างหลัักสููตร แบ่งเป็็นี้หมวดวิช้าทีี่�สูอดคลั้องกับทีี่�
กำาหนี้ดไว้ในี้เกณฑิ์มาตรฐานี้หลัักสููตรของกระที่รวงศึกษาธีิการ โดย
แบ่งเป็็นี้ 2 แผนี้ ดังนี้้�
แผน ก แบบ ก 2 (ศึกษารายวิช้าแลัะที่ำาวิที่ยานี้ิพนี้ธี์) 
 1) หมวดวิช้าเสูริมพ่�นี้ฐานี้ (ไม่นี้ับหนี้่วยกิต)
 2) หมวดวิช้าบังคับ 15 หนี้่วยกิต
 3) หมวดวิช้าเฉพาะสูาขา 9 หนี้่วยกิต
 4) วิที่ยานี้ิพนี้ธี์ 12 หนี้่วยกิต

แผน ข (ศึกษารายวิช้าแลัะการค้นี้คว้าอิสูระ) 
 1) หมวดวิช้าเสูริมพ่�นี้ฐานี้ (ไม่นี้ับหนี้่วยกิต)
 2) หมวดวิช้าบังคับ 15 หนี้่วยกิต
 3) หมวดวิช้าเฉพาะสูาขา 9 หนี้่วยกิต
 4) หมวดวิช้าเลั่อก  6 หนี้่วยกิต
 5) การค้นี้คว้าอิสูระ 6 หนี้่วยกิต
 6) การสูอบป็ระมวลัความรู้ (ไม่นี้ับหนี้่วยกิต)
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สูด.  653 การเลั่าเร่�องของแบรนี้ด์ 3 

DC 653 Brand Storytelling

สูด. 654 การวางแผนี้ผู้บริโภคแลัะการวางแผนี้สู่�อ 3 

DC 654 Audience Planning and Channel Planning

สูด. 655 การตลัาดในี้เช้ิงผลัป็ระกอบการ 3 

DC 655 Performance Marketing

หมวดวิชาเฉพาะสาข้า (9 หนี้่วยกิต)

วิชาเฉพาะสาข้า แผู้น ก แบับั ก 2 แลืะ แผู้น ข้ (วิชาลืะ 3 หน่วยกิติ

รวม 9 หน่วยกิติ)

สูด. 656 การวางแผนี้เช้ิงกลัยุที่ธี์ 3 

DC 656 Strategic Planning  

สูด. 658 การป็ระช้าสูัมพันี้ธี์ด้วยสู่�อดิจัิที่ัลั  3 

DC  658 Digital Public Relations

สูด. 660 เที่คโนี้โลัยีเช้ิงการตลัาดแลัะนี้วัตกรรม 3 

DC 660 Marketing Technology and Innovation

หมวดวิชาเลืือก ( หนั่วยกิิต) ( นั )

   นี้ักศึกษาสูามารถึเลั่อกเรียนี้วิช้าตามความสูนี้ใจั โดยต้อง

สูอบผ่านี้หมวดวิช้าบังคับแลัะหมวดวิช้าเฉพาะสูาขาอย่างนี้้อย 12 

หนี้่วยกิต

    หน่วยกิติ

สูด. 614 การสู่�อสูารการตลัาดเพ่�อสูร้างความสูัมพันี้ธี์ 3 

DC 614 Relationship Marketing Communications

สูด. 617 การบริหารจััดการชุ้มช้นี้ออนี้ไลันี้์ 3 

DC 617 Online Community Management

สูด. 619 การพาณิช้ย์บนี้สู่�ออิเลั็กที่รอนี้ิกสู์ 3 

DC 619 Electronic Commerce

การสำาเร็จการศึึกษา
  นี้ักศึกษาจัะสูำาเร็จัการศึกษาตามหลัักสููตรนี้ิเที่ศศาสูตร 

มหาบัณฑิิตได้เม่�อ

  ก. มีการเข้าชั้�นี้เรียนี้ไม่นี้้อยกว่า 80% ของเวลัาเรียนี้ 

ในี้แต่ลัะวิช้า

  ข. ศึกษาครบตามหลัักสููตรในี้แผนี้การศึกษาทีี่�เลั่อก  

โดยมีคะแนี้นี้เฉลัี�ยสูะสูมตลัอดหลัักสููตรไม่ตำ�ากว่า 3.00

  ค. สูอบผ่านี้วิที่ยานิี้พนี้ธ์ีในี้กรณ้เล่ัอกแผนี้ ก สู่งมอบ

วิที่ยานิี้พนี้ธ์ีฉบับสูมบูรณ์ให้บัณฑิิตวิที่ยาลััย แลัะตีพิมพ์เผยแพร่ ผลังานี้  

  ง .  สูอบผ่ านี้การสูอบป็ระมวลัความรอบรู้ ตามทีี่� 

มหาวิที่ยาลััยกำาหนี้ด ในี้กรณ้เลั่อกแผนี้ ข

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นี้ับหนี้่วยกิต)

  เป็็นี้รายวิช้าทีี่�มุ่งป็รับพ่�นี้ความรู้ที่างด้านี้การสู่�อสูารการ

ตลัาดดจิัทัิี่ลัเบ่�องตน้ี้ของนี้กัศกึษาเพ่�อให้พรอ้มสูำาหรบัการศกึษาระดบั

ป็รญิญาโที่ โดยไมน่ี้บัรวมเป็็นี้หนี้ว่ยกติของหลักัสูตูร ซึึ่�งป็ระกอบดว้ย

รายวิช้าดังต่อไป็นี้้�

พฐ. 118 การสู่�อสูารการตลัาดดิจัิที่ัลัเบ่�องต้นี้ (ไม่นี้ับหนี้่วยกิต)

PL 118 Introduction to Digital Marketing 

  Communications 

พฐ. 119 การศึกษาระดับบัณฑิิตศึกษาเบ่�องต้นี้ (ไม่นี้ับหนี้่วยกิต)

PL 119 Introduction to raduate Studies

หมวดวิชาบัังคัับั (15 หนี้่วยกิต) หน่วยกิติ

สูด. 651 การวิจััยเช้ิงป็ฏิบัติการเพ่�อการสู่�อสูาร 3

   การตลัาดดิจัิที่ัลั  

DC  651 Practice-Based Research

สูด.  652 การตลัาดด้วยเคร่�องม่อค้นี้หา 3 

DC  652 Search Marketing
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สูด. 620 การวิเคราะห์ข้อมูลัแลัะนี้ำาเสูนี้อข้อมูลัเช้ิงภาพ 3 

DC 620 Data Analytics and Visualization

สูด. 621 การสูัมมนี้าการสู่�อสูารการตลัาดดิจัิที่ัลั 3 

DC 621 Digital Marketing Communications Seminar

วิทยานิพนธ์ิ (แผู้น ก แบับั ก 2)  การค้ันคัว้าอิสระ (แผู้น ข้) 
วิทยานิพนธิ์ (แผู้น ก แบับั ก 2 12 หน่วยกิติ)

สูด. 659 วิที่ยานี้ิพนี้ธี์  12 

DC 659 Thesis

การคั้นคัว้าอิสระ (แผู้น ข้ 6 หน่วยกิติ)

สูด. 600 การค้นี้คว้าอิสูระ 6 

DC 600 Independent Study

คัำาอธิิบัายรายวิชา
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นี้ับหนี้่วยกิต)

พฐ. 118 การสื่อสารการติลืาดดิจิทัลืเบัื้องติ้น  

PL 118 Introduction to Digital Marketing Communications 

  ศึกษาการสู่�อสูารการตลัาดดิจัิทัี่ลัแลัะสู่�อสูังคมออนี้ไลันี้์ 

ได้แก่ การสู่�อสูารตรา (Brand Communications) การวิจััยตลัาด 

(Market Research) การวเิคราะห์ธีรุกจิั (Business Analysis) แผนี้ผงั

โมเดลัธีรุกจิั (Business Model Canvas) การศกึษาพฤตกิรรมผูบ้รโิภค

เชิ้งลัึก (Consumer Insights) การวางแผนี้แลัะการจััดการผู้บริโภค 

(Audience Planning) เพ่�อนี้ำามากำาหนี้ดการวางแผนี้แลัะพัฒนี้า

เนี้ื�อหาแลัะสู่�อไดอ้ยา่งเหมาะสูม การสูรา้งเคร่�องมอ่วดัผลั วธิีกีารวดัผลั

ตลัอดจันี้กรอบตัวชี้�วัดความสูำาเร็จัในี้การวางแผนี้สู่�อดิจัิทัี่ลัแลัะ

โครงการรณรงค์ต่าง ๆ เพ่�อให้ธีุรกิจัป็ระสูบความสูำาเร็จั เที่คโนี้โลัยี 

ด้านี้การสู่�อสูารการตลัาดดิจัิที่ัลั เช้่นี้ AI, Chatbot, Programmatic, 

Biometrics แนี้วโนี้้มการสู่�อสูารการตลัาดดิจัิที่ัลัในี้อนี้าคต

พฐ. 119 การศึึกษาระดับับััณ ิติศึึกษาเบัื้องติ้น  

PL 119 Introduction to raduate Studies

  ศึกษาที่ฤษฎีการสู่�อสูารการตลัาดดิจิัทัี่ลัเบ่�องต้นี้ การพัฒนี้า

แลัะวางแผนี้การวิจััยเชิ้งป็ฏิบัติการ (Practice-Based Research)  

การเขียนี้เชิ้งวิช้าการ การดำาเนี้ินี้การที่ำาวิที่ยานี้ิพนี้ธ์ีแลัะการค้นี้คว้า

อิสูระ การตพีมิพ์เผยแพรผ่ลังานี้วชิ้าการแลัะวจิัยั การนี้ำาเสูนี้อผลังานี้

เช้ิงวิช้าการอย่างสูร้างสูรรค์ 

หมวดวิชาบัังคัับั (15 หนี้่วยกิต)

สด. 651 การวิจัยเชิงปฏิิบััติิการ  3 หน่วยกิติ

  เพื่อการสื่อสารการติลืาดดิจิทัลื

DC 651 Practice Based Research 

  ศกึษาการวจิัยัเช้งิป็ฏบัิตกิาร การออกแบบวจิัยัโดยผา่นี้การ

ลังม่อป็ฏิบัติจัริง รูป็แบบ วิธีีการ แลัะโครงสูร้าง ความสูำาคัญ 

แลัะความสูมัพนัี้ธีร์ะหวา่งนี้กัวชิ้าการ นี้กัวจิัยั แลัะธีรุกจิั อุตสูาหกรรม

ป็ระสูบการณ์ แลัะป็ระโยช้นี้์ทีี่�นี้ักศึกษาแลัะอุตสูาหกรรมจัะได้รับ 

จัากการวิจััยเช้ิงป็ฏิบัติการ

สด. 652 การติลืาดด้วยเคัรื่องมือคั้นหา 3 หน่วยกิติ

DC 652 Search Marketing

  ศึกษาเคร่�องม่อ Search Engine ที่ี�สูำาคัญของโลัก  

เพ่�อเรยีนี้รูก้ารที่ำาการตลัาด เพิ�มอันี้ดับการคน้ี้หาของเว็บไซึ่ต ์สูำาหรบั

การป็ระกอบธีุรกิจัสู่วนี้ตัวแลัะป็ระกอบอาช้ีพในี้สูายกลัยุที่ธี์ศึกษา

กลัยุที่ธี์ Search Engine Optimization (SEO) Search Engine  

Marketing (SEM) หร่อสูายโ ษณาออนี้ไลันี้์อ่�นี้ ๆ เพ่�อซึ่่�อคำาค้นี้หา 

ลัูกเลั่นี้ แลัะเที่คนี้ิคทีี่�จัำาเป็็นี้เพ่�อให้แคมเป็ญป็ระสูบความสูำาเร็จั  

การเลั่อกแลัะวางแผนี้คำาค้นี้หา การเขียนี้คำาโ ษณา ความสูำาคัญ 

ของคะแนี้นี้ที่ี�มีคุณภาพ การอ่านี้ข้อมูลัสูถึิติ แลัะนี้ำาข้อมูลัไป็ป็รับป็รุ 

แผนี้งานี้ แลัะการวิเคราะห์การแข่งขันี้ที่างธีุรกิจั
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สด. 653 การเลื่าเรื่องข้องแบัรนด์ 3 หน่วยกิติ

DC 653 Brand Storytelling

  ศึกษากลัยุที่ธี์การสูร้างสูรรค์เนี้ื�อหาสูาระแลัะการเลั่าเร่�อง 

ของแบรนี้ด์บนี้สู่�อดิจัิทัี่ลั เพ่�อให้เกิดการสู่งต่อ การเพิ�มจัำานี้วนี้  

การสูร้างเสูริมป็ระสูบการณ์ แลัะการมีสู่วนี้ร่วม (Engagement)  

ของผู้บริโภคทีี่�มีต่อแบรนี้ด์ โดยผ่านี้การผลัิตชิ้�นี้งานี้โ ษณา  

การป็ระช้าสูมัพนัี้ธี ์แลัะการสูรา้งสูรรคแ์คมเป็ญ การวางแผนี้แลัะการ

เขียนี้คำาโ ษณาแบบสูั�นี้ (Short Form) แลัะแบบยาว (Long Form) 

การที่ำาบที่วิดีโอ การเขียนี้บที่ความ แลัะคำาค้นี้หา ( eyword)  

ทีี่�สูามารถึดึงดูดความสูนี้ใจัให้เกิดการมีสู่วนี้ร่วมแลัะการขยาย 

กลัุม่เป้็าหมายบนี้สู่�อสูงัคมเพ่�อเพิ�มการรบัรูใ้นี้ตวัแบรนี้ดแ์ลัะยอดขาย

ด้วยเคร่�องม่ออิเลั็กที่รอนี้ิกสู์ การวัดแลัะป็ระเมินี้ผลัความสูำาเร็จั

สด.  654 การวางแผู้นกลืุ่มผู้้้ชมโ ษณา 3 หน่วยกิติ

  แลืะการวางแผู้นสื่อ

DC 654 Audience Planning and Channel Planning

  ศึกษาการแบ่งสู่วนี้การตลัาด การกำาหนี้ดกลัุ่มเป้็าหมาย 

กระบวนี้การในี้การวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภค เสู้นี้ที่างการซ่ึ่�อ

ของผู้บริโภค (Consumer Path of Purchase) ข้อมูลัแลัะปั็จัจััยต่าง ๆ 

ทีี่�มีความเกี�ยวข้อง การสูร้างแลัะบริหารระบบการจััดการข้อมูลั 

เพ่�อการตลัาด (Data Management Platform) การศกึษาแลัะวเิคราะห์

ข้อมูลัเช้ิงลัึก (Data Analytics) เพ่�อกำาหนี้ดกลัุ่มผู้บริโภคเป็้าหมาย 

แลัะกลัุ่มผู้ช้มโ ษณา สูร้างกลัยุที่ธี์ในี้การเข้าถึึงกลัุ่มผู้ช้มโ ษณา 

กลัยุที่ธี์การสู่�อสูารกับกลัุ่มผู้ช้มโ ษณา ทัี่�งการเข้าถึึงอย่างจัำาเพาะ

เจัาะจังเป็็นี้รายบุคคลั แลัะการเข้าถึึงผ่านี้สู่�อโ ษณาช้นี้ิดต่าง ๆ  

ตลัอดจันี้การวัดผลัสูำาเร็จัของแคมเป็ญ 

สด. 655 การติลืาดในเชิงผู้ลืประกอบัการ 3 หน่วยกิติ

DC 655 Performance Marketing

  ศึกษาเคร่�องม่อแลัะวิธีีการวัดผลัสูำาเร็จัของการที่ำาการ

ตลัาดดิจิัทัี่ลั วางแผนี้กรอบตัวชี้�วัดความคุ้มค่าที่างการลังทุี่นี้  

(ROI Return On Investment) เพ่�อป็ระเมินี้ป็ระสูิที่ธีิผลัของแผนี้

กลัยุที่ธี์ต่อธีุรกิจัแลัะกลัุ่มผู้บริโภค โดยเนี้้นี้การใช้้เคร่�องม่อ oogle 

Analytics, Facebook Insights แลัะเคร่�องมอ่วดัผลัอ่�นี้ ๆ  เพ่�อป็ระเมนิี้

ผลัแลัะป็รับป็รุงแผนี้กลัยุที่ธี์ให้ดียิ�งขึ�นี้ เป็รียบเทีี่ยบป็ระสูิที่ธีิผลั 

ของแคมเป็ญกบัมาตรฐานี้ตา่ง ๆ  ในี้ตลัาด ศกึษาเคร่�องมอ่ตรวจัสูอบ

การสูนี้ที่นี้าบนี้สู่�อออนี้ไลันี้์ (Social Media Monitoring Tools)  

ค้นี้หาข้อความต่าง ๆ บนี้สู่�อสูังคมออนี้ไลันี้์แลัะการตอบรับจัาก 

ผู้บริโภคเพ่�อนี้ำามาใช้้ในี้การจััดการกิจักรรมที่างการตลัาดดิจัิที่ัลั

หมวดวิชาเฉพาะสาข้า (9 หนี้่วยกิต)

วิชาเฉพาะสาข้า แผู้น ก แบับั ก 2 แลืะ แผู้น ข้ (วิชาลืะ  
3 หน่วยกิติ รวม 9 หน่วยกิติ)
สด. 656 การวางแผู้นเชิงกลืยุทธิ์ 3 หน่วยกิติ

DC 656 Strategic Planning

  ป็ระเมนิี้ขอบข่ายการที่ำางานี้ของเคร่�องมอ่การตลัาดดจิิัทัี่ลั

 แลัะองค์ป็ระกอบอ่�นี้ ๆ  ของแผนี้กลัยุที่ธี์การสู่�อสูาร สูร้างแลัะพัฒนี้า

กลัยุที่ธีเ์พ่�อป็ระสูทิี่ธีผิลัจัากการที่ำาการตลัาดดจิัทัิี่ลั หนี้า้ทีี่�ของสู่�อสูงัคม

สู่�อดิจิัทัี่ลั แลัะสู่�ออินี้เตอร์แอคทีี่ฟ เพ่�อใช้้ในี้การผลัักดันี้แบรนี้ด์ สูู่ตลัาด

อิที่ธิีพลัของสู่�อสัูงคมต่อเสู้นี้ที่างการตัดสิูนี้ใจัของผู้บริโภค (Customer 

ourney) การพิจัารณาแลัะป็ระเมินี้ผลับที่บาที่ของผู้บริโภค  

ชุ้มช้นี้บนี้โลักออนี้ไลันี้์ การที่ำา Crowd Source แลัะเที่คนี้ิคการที่ำา 

การตลัาดดว้ยเนี้ื�อหาดิจัทัิี่ลั เพ่�อกระตุน้ี้ให้เกดิป็ฏสิูมัพนัี้ธีบ์นี้สู่�อสูงัคม

กับพ่�นี้ที่ี�สู่�ออ่�นี้ ๆ
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สด. 658 การประชาสัมพันธิ์ด้วยสื่อดิจิทัลื 3 หน่วยกิติ

DC 658 Digital Public Relations 

  ศึกษากระบวนี้การวิ เคราะห์แลัะการวางแผนี้การ 

ป็ระช้าสูัมพันี้ธี์เชิ้งกลัยุที่ธี์ในี้สู่�อดิจัิทัี่ลั กลัยุที่ธี์การตลัาดทีี่�อาศัย

อิที่ธีิพลัที่างความคิด การป็ระเมินี้เหตุการณ์วิกฤตทีี่�อาจักระที่บ 

ต่อแบรนี้ด์หร่อองค์กรบนี้สู่�อสูังคม การวางแผนี้แลัะลังม่อป็ฏิบัติการ

สู่�อสูารเชิ้งกลัยุที่ธี์ในี้เหตุการณ์ วิเคราะห์กลัยุที่ธี์ การเตรียมตัว 

แลัะการตอบโต้ เพ่�อรักษาภาพลัักษณ์ทีี่�มีคุณค่าของแบรนี้ด์หร่อ

องค์กร โดยป็ระยุกต์ใช้้เคร่�องม่อการป็ระเมินี้ผลัสู่�อสูังคม

  

สด. 660 เทคัโนโลืยีเชิงการติลืาดแลืะนวัติกรรม 3 หน่วยกิติ

DC 660 Marketing Technology and Innovation

  ศึกษาเที่คโนี้โลัยีแลัะนี้วัตกรรมต่าง ๆ  ที่ี�มีผลัต่อการตลัาด

แลัะการโ ษณา เที่คโนี้โลัยีที่ี�ใช้้ในี้การสู่�อสูารระหว่างระบบกับมนีุ้ษย์ 

(Human Machine Interface) เช่้นี้ Augmented Reality, Virtual 

Reality, Voice Recognition, Image Recognition, Face Detection, 

Biometrics เที่คโนี้โลัยีหุ่นี้ยนี้ต์ เที่คโนี้โลัยีทีี่�เพิ�มขีดความสูามารถึ 

ในี้การวิเคราะห์ เรียนี้รู้ แลัะคาดการณ์ เพ่�อผลัตอบรับที่างการตลัาด

ที่ี�ดีขึ�นี้ เช่้นี้ ปั็ญญาป็ระดิษฐ์ (Artificial Intelligence) เที่คโนี้โลัยี 

ทีี่� ใ ช้้สู่�อสูารระหว่างระบบกับระบบเพ่�อเพิ�มขีดความสูามารถึ 

ในี้การป็ระยุกต์ใช้้งานี้ (Internet of Things)

หมวดวิชาเลืือก (6 หนี้่วยกิต) (เฉพาะแผนี้ ข)

   นี้ักศึกษาสูามารถึเลั่อกเรียนี้วิช้าตามความสูนี้ใจั โดยต้อง

สูอบผ่านี้หมวดวิช้าบังคับแลัะหมวดวิช้าเฉพาะสูาขาอย่างนี้้อย 12 

หนี้่วยกิต

สด. 614 การสื่อสารการติลืาดเพื่อสร้างคัวามสัมพันธิ์ 3 หน่วยกิติ

DC 614 Relationship Marketing Communications 

  ศึกษาทัี่กษะในี้การวางแผนี้ สูร้างกลัยุที่ธี์ แลัะจััดการ

กจิักรรมที่างการตลัาดแบบตวัตอ่ตวั เพ่�อตอกย�ำาระหวา่งผูบ้รโิภค กบั

แบรนี้ด์ โดยสูามารถึป็ระยุกต์ได้ทัี่�งกับองค์กรขนี้าดเลั็กแลัะ ขนี้าด

ใหญ่ รวมที่ั�งศึกษาเที่คโนี้โลัยีสูมัยใหม่ในี้การที่ำาสู่�ออินี้เตอร์ แอคที่ีฟ 

การสูรา้งฐานี้ข้อมูลั แลัะการนี้ำาไป็ป็ระยกุต์ใช้้ในี้กจิักรรมที่างการตลัาด

ต่าง ๆ

สด. 617 การบัริหารจัดการชุมชนออนไลืน์ 3 หน่วยกิติ

DC 617 Online Community Management

  ศกึษากรอบการที่ำางานี้เพ่�อจัดัการ ดแูลั แลัะพฒันี้าชุ้มช้นี้

ออนี้ไลันี้์ให้มีป็ระสูทิี่ธีภิาพสูงูสูดุ กลัยุที่ธีก์ารเพิ�มจัำานี้วนี้สูมาช้กิชุ้มช้นี้

การสูร้างเนี้ื�อหา การกระตุ้นี้ป็ฏิสูัมพันี้ธี์ของสูมาชิ้กในี้ชุ้มช้นี้ แลัะ 

การสูรา้งแบรนี้ด์ให้เป็็นี้ทีี่�ยอมรบั ผา่นี้กระบวนี้การวเิคราะห์เชิ้งเหตผุลั

โดยนี้ำาเอาป็ระเด็นี้ของชุ้มช้นี้มาเป็็นี้เคร่�องม่อ เช่้นี้ การบริหาร 

ความคาดหวัง การที่ำางานี้เม่�อมีข้อจัำากัด การหาแหลั่งข้อมูลั 

เพ่�อพัฒนี้าเนี้ื�อหา การจััดการชุ้มช้นี้ในี้ภาวะวิกฤต โดยตั�งอยู่บนี้ 

พ่�นี้ฐานี้ของพฤติกรรมการใช้้อินี้เที่อร์เนี้็ตที่ั�วโลัก

สด. 619 การพาณิชย์บันสื่ออิเลื็กทรอนิกส์ 3 หน่วยกิติ

DC 619 Electronic Commerce

  ศึกษาภาพกว้างของเที่คโนี้โลัยีแลัะการจััดการทีี่�เกี�ยวข้อง

ในี้การที่ำาธีุรกิจับนี้สู่�ออิเลั็กที่รอนี้ิกสู์ จัำาแนี้กธีุรกรรมต่าง ๆ ที่ี�ต้องใช้้

เคร่�องม่อที่างเที่คโนี้โลัยีแลัะแอป็พลัเิคชั้นี้ทีี่�หลัากหลัาย ศกึษามมุมอง

เชิ้งกลัยุที่ธีแ์ลัะกฎหมายที่างอนิี้เที่อรเ์นี้ต็ทีี่�จัำาเป็็นี้ตอ่การดำาเนี้นิี้ธีรุกจิั

บนี้สู่�ออิเลั็กที่รอนี้ิกสู์ แลัะเที่คนี้ิคการที่ำาการตลัาดเพ่�อให้ธีุรกิจั 

ป็ระสูบความสูำาเร็จั
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สด. 620 การวิเคัราะห์ข้้อม้ลืแลืะนำาเสนอ 3 หน่วยกิติ

  ข้้อม้ลืเชิงภาพ 

DC 620 Data Analytics and Visualization

  ศึกษาวิธีีการจััดเก็บเคร่�องม่อ เคร่�องม่อในี้การสูร้างสูรรค์

ข้อมูลัเชิ้งบรรยายแลัะพรรณนี้า สูถึิติทีี่�เข้าใจัยาก ให้เป็็นี้ข้อมูลั 

ภาพ กราฟ เป็็นี้ต้นี้ เพ่�อให้สูามารถึเข้าใจัข้อมูลัได้อย่างชั้ดเจันี้  

แลัะมีป็ระสูิที่ธีิภาพ 

 

สด. 621 การสัมมนาการสื่อสารการติลืาดดิจิทัลื 3 หน่วยกิติ

DC 621 Digital Marketing Communications Seminar 

  ศึกษาแนี้วโนี้้ม ป็ระเด็นี้การสู่�อสูารการตลัาดดิจิัทัี่ลั  

ตลัอดจันี้ป็ระเด็นี้การสู่�อสูารการตลัาดดิจัิที่ัลัอ่�นี้ ๆ ที่ี�เกี�ยวข้อง เช้่นี้ 

คณุธีรรมแลัะจัรยิธีรรมดา้นี้การสู่�อสูาร การรูเ้ท่ี่าทัี่นี้ดจิัทัิี่ลัของผูสู้ง่สูาร

แลัะผู้รับสูาร เป็็นี้ต้นี้ 

วิทยานิพนธิ์ (แผู้น ก แบับั ก 2 )  การคั้นคัว้าอิสระ (แผู้น ข้)

  

แผน ก แบบ ก 2 (ศึกษารายวิช้าแลัะที่ำาวิที่ยานี้ิพนี้ธี์)

สด. 659 วิทยานิพนธิ์  12 หน่วยกิติ

DC 659 Thesis

(วิชาบัังคัับัก่อน  สอบัผู้่านวิชาหมวดวิชาบัังคัับั)

  การพัฒนี้างานี้วิจััยทีี่�มีคุณภาพดีในี้สูาขาการสู่�อสูาร 

การตลัาดดิจัิทัี่ลัทีี่�นี้ักศึกษาสูนี้ใจั แลัะมีป็ระโยช้นี้์ต่อวิช้าการหร่อ

วิช้าชี้พในี้สูาขานี้ิเที่ศศาสูตร์ โดยสู่งเสูริมให้นี้ักศึกษาเผยแพร่วิจััย 

ในี้ระดับช้าติหร่อนี้านี้าช้าติ

  

แผน ข (ศึกษารายวิช้าแลัะการค้นี้คว้าอิสูระ) 

สด. 600 การคั้นคัว้าอิสระ 6 หน่วยกิติ

DC 600 Independent Study

(วิชาบัังคัับัก่อน  สอบัผู้่านวิชาหมวดวิชาบัังคัับั)

  การสูรา้งสูรรคแ์ลัะ/หรอ่การพฒันี้าผลังานี้วิจัยัทีี่�มคีณุภาพ

ดีแลัะสูอดรับกับการเป็ลัี�ยนี้แป็ลังทีี่�เกิดขึ�นี้ในี้สูาขาการตลัาดดิจัิทัี่ลั 

ตลัอดจันี้สูามารถึก่อให้เกิดคุณค่าแลัะคุณูป็การต่อวงการวิช้าการ  

แลัะ/หร่อวิช้าชี้พทัี่�งในี้สูาขานี้ิเที่ศศาสูตร์แลัะการตลัาดดิจัิทัี่ลั  

โดยสู่งเสูริมให้นี้ักศึกษาได้มีโอกาสูเผยแพร่ผลังานี้วิจััยของตนี้เอง 

ในี้ระดับช้าติ ในี้รูป็แบบของการนี้ำาเสูนี้อผลังานี้ที่างวิช้าการ  

การป็ระกวด เป็็นี้ต้นี้
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หลัักสำตร็ศึิลั ศึาสำตร็มหาบััณฑิิต สำาข้าวิชีานวัตกร็ร็มการ็จัดการ็การ็ที่่องเที่ี�ย่ว
แลัะการ็บัร็ิการ็         

  

   หลัักสููตรศิลัป็ศาสูตรมหาบัณฑิิต สูาขาวิช้านี้วัตกรรมการ
จััดการการท่ี่องเทีี่�ยวแลัะการบริการ มีความมุ่งมั�นี้ในี้การผลิัตมหาบัณฑิิต
ทีี่�มีความรู้ความสูามารถึด้านี้การบริหารจััดการการท่ี่องเทีี่�ยว การบริการ
แลัะการโรงแรม โดยพัฒนี้าหลัักสููตรจัากการบูรณาการศาสูตร์ต่าง ๆ  
ทีี่�เกี�ยวข้อง เพ่�อตอบสูนี้องความต้องการของตลัาดแรงงานี้ทัี่�งในี้ 
แลัะต่างป็ระเที่ศ เช่้นี้ ป็ระเที่ศในี้กลุ่ัมอาเซีึ่ยนี้ทีี่�ยังขาดแคลันี้บุคลัากร 
ทีี่�มีความเชี้�ยวช้าญในี้สูาขาวิช้าน้ี้� แลัะเพิ�มศักยภาพของความเป็็นี้ 
ผู้ป็ระกอบการในี้การแข่งขันี้ระดับนี้านี้าช้าติ รวมทัี่�งเสูริมสูร้าง
ป็ระสิูที่ธิีภาพของมหาบัณฑิิตในี้การใช้้เที่คโนี้โลัยีสูารสูนี้เที่ศ เที่คนิี้ค 
พ่�นี้ฐานี้ในี้การที่ำาวิจััย การป็ระมวลัแลัะวิเคราะห์ข้อมูลัเพ่�อการวางแผนี้ 
การจััดการแลัะการพัฒนี้าธุีรกิจัการท่ี่องเทีี่�ยวแลัะธุีรกิจัอ่�นี้ทีี่�เกี�ยวข้อง

อาชีพท่ีสามารถประกอบัได้หลัืงสำาเร็จการศึึกษา
   ผู้บริหารแลัะเจั้าของธีุรกิจัที่่องเที่ี�ยว ผู้บริหารแลัะเจั้าของ
ธีุรกิจันี้ำาเที่ี�ยว ผู้บริหารแลัะเจั้าของธีุรกิจัโรงแรมแลัะที่ี�พัก ผู้บริหาร
แลัะเจัา้ของธีรุกจิัการจัดัการป็ระช้มุแลัะการจัดัสูมัมนี้า ทีี่�ป็รกึษาธีรุกจิั
การท่ี่องเทีี่�ยว ทีี่�ป็รกึษาธีรุกจิัการโรงแรม นี้กัวางแผนี้กลัยุที่ธีก์ารตลัาด
ในี้ธีรุกจิัท่ี่องเทีี่�ยว เจ้ัาหนี้า้ทีี่�นี้โยบายแลัะแผนี้ดา้นี้การท่ี่องเทีี่�ยวหนี้ว่ย
งานี้ภาครัฐในี้ระดับช้าติแลัะท้ี่องถึิ�นี้ ผู้ป็ระสูานี้งานี้ธีุรกิจัการจััด 
การป็ระชุ้มแลัะการจััดสูัมมนี้า อาจัารย์สูาขาวิช้านี้วัตกรรมการจััด 
การการที่่องเที่ี�ยวแลัะการบริการ

การคััดเลืือกเข้้าศึึกษา
   โดยการสูอบสัูมภาษณ์แลัะคัดเล่ัอกพิเศษในี้โครงการต่าง ๆ 
ที่ี�มหาวิที่ยาลััยกรุงเที่พกำาหนี้ด

คุัณสมบััติิข้องผู้้้มีสิทธิิเข้้าศึึกษา
   1. เป็็นี้ผู ้ที่ี �ถึ่อสูัญช้าติไที่ย หร่อเป็็นี้ผู ้ถึ่อสูัญช้าติอ่ �นี้
ที่ี �สูามารถึใช้้ภาษาไที่ยเพ่ �อการสู่ �อสูารได้อย่างมีป็ระสูิที่ธีิภาพ 
   2. เป็็นี้ผู ้สูำาเร็จัการศึกษาระดับป็ริญญาตรีไม่จัำากัด
สูาขาจัากสูถึาบันี้การศึกษาที่ั �งในี้แลัะต่างป็ระเที่ศที่ี �ได้รับการ
รับรองจัาก กระที่รวงการอุดมศึกษา วิที่ยาศาสูตร์ วิจััยแลัะ
นี้วัตกรรม 
   3. ผ่านี้การสูอบสูัมภาษณ์ 
   4. หากผู้สูมัครขาดความรู้พ่�นี้ฐานี้ทีี่�จัำาเป็็นี้ต่อการเรียนี้ 
ในี้สูาขา คณะกรรมการบัณฑิิตวิที่ยาลััยอาจักำาหนี้ดให้เรียนี้ 
วิช้าเสูริมพ่�นี้ฐานี้ แลัะต้องสูอบผ่านี้ในี้วิช้าดังกลั่าวก่อนี้เริ�ม 
การศึกษาวิช้าในี้หลัักสููตร 

เอกสาร การ สมัคัร เข้้า ศึึกษา มี ดังนี้้�
   1. ใบ สูมัคร ทีี่� กรอก เรียบร้อย แล้ัว
   2. สูำาเนี้า ใบ รายงานี้ ผลั คะแนี้นี้ ฉบับ สูมบูรณ์ จัาก สูถึาบันี้ 
การ ศึกษา ทีี่� ผู้ สูมัคร สูำาเร็จั การ ศึกษา 1 ฉบับ
   3. สูำาเนี้า บัตร ป็ระช้าช้นี้ 1 ฉบับ
   4. จัดหมาย รับรอง การ ที่ำางานี้ (ถ้ึามี)

ระบับัการจัดการศึึกษา
   หลัักสููตรระดับบัณฑิิตศึกษาเป็็นี้ระบบที่วิภาค แบ่งเวลัา
การศึกษาในี้ 1 ปี็การศึกษาออกเป็็นี้ 2 ภาคการศึกษาป็กติ ได้แก่  
ภาคการศึกษาทีี่� 1 แลัะภาคการศึกษาทีี่� 2 มีระยะเวลัาการศึกษา 
ไม่นี้้อยกว่าภาคการศึกษาลัะ 15 สูัป็ดาห์ แลัะอาจัมีการจััดการศึกษา
ภาคฤดูร้อนี้ จััดได้ไม่เกินี้ 8 - 9 สูัป็ดาห์ โดยเพิ�มช้ั�วโมงการศึกษา 



212 BANGKOK UNIVERSITY

ในี้แต่ลัะวิช้าให้เท่ี่ากับภาคการศึกษาป็กติ แลัะให้ลังที่ะเบียนี้เรียนี้ได้ 
ไม่เกินี้ 9 หนี้่วยกิต

ปฏิิทินการศึึกษา
   ภาคการศึกษาที่ี� 1 เด่อนี้สูิงหาคม ถึึง ธีันี้วาคม
   ภาคการศึกษาที่ี� 2 เด่อนี้มกราคม ถึึง พฤษภาคม
   ภาคฤดูร้อนี้ (ถึ้ามี) เด่อนี้มิถึุนี้ายนี้ ถึึง กรกฎาคม

อัติรา ค่ัา เล่ืา เรียน ค่ัา บัำารุง ค่ัา ธิรรมเนียม
1.  ค่าเล่ัาเรียนี้
  1.1 ค่าเล่ัาเรียนี้ วิช้าในี้หลัักสููตร หน่ี้วยกิตลัะ 3,500 บาที่
  1.2 ค่าเล่ัาเรียนี้ วิช้าเสูริมพ่�นี้ฐานี้ วิช้าลัะ 4,000 บาที่
  1.3 วิที่ยานิี้พนี้ธ์ี หน่ี้วยกิตลัะ 4,000 บาที่
  1.4 ค่าเรียนี้วิช้า Study Skills Program วิช้าลัะ 4,000 บาที่
   (หลัักสููตรภาษาอังกฤษ/นี้านี้าช้าติ)
2.  ค่าบำารุงแลัะค่าธีรรมเน้ี้ยมป็ระจัำาภาค
  2.1 ค่าธีรรมเน้ี้ยมการศึกษาภาคป็กติ ภาคลัะ 13,800 บาที่
  2.2 ค่าธีรรมเน้ี้ยมการศึกษาภาคฤดูร้อนี้ ภาคลัะ   8,550 บาที่
3.  ค่าบำารุงแลัะค่าธีรรมเน้ี้ยมอ่�นี้ ๆ
  3.1 ค่าขึ�นี้ที่ะเบียนี้นัี้กศึกษา  1,000 บาที่ 
  3.2 ค่าขึ�นี้ที่ะเบียนี้มหาบัณฑิิต (ตามอัตราทีี่�กำาหนี้ดในี้แต่ลัะปี็)
  3.3 ค่าป็ฏิบัติการ วิช้าลัะ 1,000 บาที่
  3.4 ค่าลังที่ะเบียนี้สูอบป็ระมวลัความรอบรู้  2,500 บาที่
  3.5 ค่าผู้ที่รงคุณวุฒิสูอบวิช้าการค้นี้คว้าอิสูระ  วิช้าลัะ 2,500 บาที่
  3.6 ค่าธีรรมเน้ี้ยมเรียนี้วิช้าเสูริมพ่�นี้ฐานี้  700 บาที่
  3.7 ค่าธีรรมเน้ี้ยมการตรวจัผลังานี้  5,000 บาที่
   (เก็บเที่อมแรกทีี่�เริ�มลังวิช้าการค้นี้คว้าอิสูระหร่อวิที่ยานิี้พนี้ธ์ี)
4.  อ่�นี้ ๆ
  4.1 ค่าป็ระกันี้ความเสีูยหาย  2,000 บาที่ 
   (ค่นี้ให้เม่�อพ้นี้สูภาพการเป็็นี้นัี้กศึกษา)*

  4.2 ค่าบัตรป็ระจัำาตัวนัี้กศึกษา  400 บาที่
  4.3 ค่าใบรายงานี้ผลัการศึกษา ฉบับลัะ 100 บาที่
  4.4 ค่าใบรับรอง ฉบับลัะ 50 บาที่
  4.5 ค่าป็ฐมนิี้เที่ศ  2,000 บาที่
  4.6 ค่าป็ระกันี้อุบัติเหตุ (ตามอัตราทีี่�กำาหนี้ดในี้แต่ลัะปี็)
  4.7 ค่ารักษาสูถึานี้ภาพนัี้กศึกษา (แผนี้ ข.) ภาคลัะ 1,000 บาที่
 
* มหาวิที่ยาลััยจัะดำาเนิี้นี้การค่นี้ค่าป็ระกันี้ความเสีูยหายให้นัี้กศึกษา
ภายในี้ 1 เด่อนี้นัี้บจัากวันี้ทีี่�ทีี่�นัี้กศึกษาได้รับอนุี้มัติจัากสูภามหาวิที่ยาลััย
ให้เป็็นี้ผู้สูำาเร็จัการศึกษา ภายหลัังจัากหักค่าใช้้จ่ัาย ค่าเสีูยหาย 
หร่อภาระหน้ี้�สิูนี้ใด ๆ ทีี่�มีต่อมหาวิที่ยาลััย
 มหาวิที่ยาลััยจัะเรียกเก็บค่าธีรรมเน้ี้ยมสูำาหรับนัี้กศึกษาต่างช้าติ
(Non-residential Fees) เป็็นี้รายหน่ี้วยกิตจัากนัี้กศึกษาต่างช้าติทีี่�เข้าเรียนี้
ตั�งแต่ปี็การศึกษา 2564 ตามจัำานี้วนี้หน่ี้วยกิตทีี่�ลังที่ะเบียนี้เรียนี้ในี้แต่ลัะ
ภาคการศึกษา โดยเรียกเก็บเพิ�มในี้อัตรา 300 บาที่ ต่อหน่ี้วยกิต 
จัากอัตราทีี่�เรียกเก็บจัากนัี้กศึกษาไที่ย สูำาหรับรายวิช้าทีี่�ไม่นัี้บหน่ี้วยกิต
จัะใช้้หลัักการเทีี่ยบเคียงค่าใช้้จ่ัายของวิช้าดังกล่ัาวกับอัตราค่าหน่ี้วยกิต
ทีี่�หลัักสููตรเรียกเก็บ เพ่�อใช้้คำานี้วณอัตราค่าธีรรมเน้ี้ยมสูำาหรับนัี้กศึกษา
ต่างช้าติทีี่�จัะเรียกเก็บจัากรายวิช้าทีี่�ไม่นัี้บหน่ี้วยกิตดังกล่ัาว
 
หลัืกส้ติรการศึึกษา
   หลัักสููตรศิลัป็ศาสูตรมหาบัณฑิิต สูาขาวิช้านี้วัตกรรมการ
จััดการการท่ี่องเทีี่�ยวแลัะการบริการ (Master of Arts Program in In-
novative Tourism and Hospitality Management) ศศ.ม. (นี้วัตกรรม
การจััดการการท่ี่องเทีี่�ยวแลัะการบริการ) หร่อ M.A. (Innovative Tourism  
and Hospitality Management) จัำานี้วนี้หน่ี้วยกิตรวมตลัอดหลัักสููตร  
39 หน่ี้วยกิต มีโครงสูร้างหลัักสููตรการศึกษา ดังน้ี้� 
   หลัักสููตรการศึกษาแบ่งเป็็นี้หมวดวิช้าทีี่�สูอดคลั้องกับทีี่�
กำาหนี้ดไว้ในี้เกณฑ์ิมาตรฐานี้หลัักสููตรของกระที่รวงการอุดมศึกษา 
วิที่ยาศาสูตร์ วิจััยแลัะนี้วัตกรรม โดยแบ่งเป็็นี้ 2 แผนี้ ดังนี้้�
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แผน ก แบบ ก 2 (ศึกษารายวิช้าแลัะที่ำาวิที่ยานี้ิพนี้ธี์)
 หมวดวิช้าป็รับพ่�นี้ฐานี้ 3 รายวิช้า  ไม่นี้ับหนี้่วยกิต 
 หมวดวิช้าบังคับ 21 หนี้่วยกิต 
 หมวดวิช้าเลั่อก 6 หนี้่วยกิต
 วิที่ยานี้ิพนี้ธี์ 12 หนี้่วยกิต
 รวม 39 หน่วยกิติ                 
แผน ข (ศึกษารายวิช้าแลัะการค้นี้คว้าอิสูระ)
 หมวดวิช้าป็รับพ่�นี้ฐานี้ 3 รายวิช้า  ไม่นี้ับหนี้่วยกิต 
 หมวดวิช้าบังคับ 21 หนี้่วยกิต 
 หมวดวิช้าเลั่อก 12 หนี้่วยกิต
 การค้นี้คว้าอิสูระ 6 หนี้่วยกิต
 รวม 39  หน่วยกิติ                   

รายวิชาในหลืักส้ติร    
หมวดวิชาปรับัพื้นฐาน (ไม่่นัับหนั่วยกิิต)
   เป็็นี้รายวิช้าทีี่�มุ่งป็รับพ่�นี้ความรู้ที่างด้านี้ภาษาอังกฤษ  
ด้านี้การท่ี่องเทีี่�ยวแลัะการบริการ แลัะพ่�นี้ฐานี้เกี�ยวกับงานี้วิจััยของ 
นัี้กศึกษาเพ่�อให้พร้อมสูำาหรับการศึกษาระดับป็ริญญาโที่ โดยไม่นัี้บรวม
เป็็นี้หนี้่วยกิตของหลัักสููตร 

ที่ร. 501 ภาษาอังกฤษสูำาหรับบัณฑิิตศึกษาที่างการบริการ  
 แลัะการที่่องเที่ี�ยว*ไม่นี้ับหนี้่วยกิต
HT 501 English for raduate Studies in Hospitality   
 and Tourism 
ที่ร. 502 การจััดการการบริการแลัะการท่ี่องเทีี่�ยว** ไม่นัี้บหน่ี้วยกิต 
HT 502 Hospitality and Tourism Management  
ที่ร. 503 หลัักพ่�นี้ฐานี้การวิจััยที่างการบริการ  
 แลัะการที่่องเที่ี�ยว ไม่นี้ับหนี้่วยกิต 
HT 503 Principles of Hospitality and Tourism Research 

หมายเหตุ : * กรณ้ที่ี�ผู้เรียนี้มีผลัคะแนี้นี้ TOEFL 450 หร่อ IELTS 5  

ขึ�นี้ไป็หร่อเที่ียบเที่่า หร่อผู้ที่ี�สูำาเร็จัการศึกษาป็ริญญาตรีจัากหลัักสููตร

นี้านี้าช้าติหร่อผู้ที่ี�สูำาเร็จัการศึกษาป็ริญญาตรีจัากสูถึาบันี้การศึกษาจัาก 

ตา่งป็ระเที่ศ จัะไดร้บัการยกเวน้ี้ไมต่อ้งลังที่ะเบยีนี้เรยีนี้ในี้รายวชิ้า ที่ร. 501

 ** กรณ้ที่ี�ผู้เรียนี้สูำาเร็จัการศึกษาระดับป็ริญญาตรีในี้สูาขา 

การท่ี่องเที่ี�ยวแลัะการโรงแรมหร่อสูาขาที่ี�เกี�ยวข้องจัะได้รับการยกเว้นี้ 

ไม่ต้องลังที่ะเบียนี้เรียนี้ในี้รายวิช้า ที่ร. 502

หมวดวิชาบัังคัับั (21 หนี้่วยกิต)         หน่วยกิติ
ที่ร. 511 การจััดการกลัยุที่ธี์แลัะ นี้วัตกรรมการตลัาด 3 
 ในี้อุตสูาหกรรมการบริการแลัะการที่่องเที่ี�ยว  
HT 511  Strategies Management and Innovations   
 in Hospitality and Tourism Marketing
ที่ร. 512 การบริหารที่รัพยากรมนีุ้ษย์ในี้อุตสูาหกรรม 3 
 การบริการแลัะการที่่องเที่ี�ยว
HT 512 Human Resource Management in Hospitality   
 and Tourism Industry
ที่ร. 526 การจััดการคุณภาพแลัะนี้วัตกรรมการบริการ 3 
 ในี้อุตสูาหกรรมบริการแลัะการที่่องเที่ี�ยว  
HT 526 Quality Management and Innovative Services   
 in the Hospitality and Tourism Industry
ที่ร. 514 การจััดการเที่คโนี้โลัยีสูารสูนี้เที่ศแลัะนี้วัตกรรม 3 
 ในี้อุตสูาหกรรมการบริการแลัะการที่่องเที่ี�ยว
HT 514 Information Technology and Innovations   
 Management in Hospitality and Tourism Industry 
ที่ร. 522 การจััดการการเงินี้แลัะบัญช้ีสูำาหรับผู้บริหาร 3  
 ในี้ อุตสูาหกรรมการบริการแลัะการที่่องเที่ี�ยว
HT 522 Financial and Accounting Management for   
 Executives in Hospitality and Tourism Industry 
ที่ร. 524 การเป็็นี้ผู้ป็ระกอบการยุคใหม่ในี้อุตสูาหกรรมบริการ 3 
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HT 524 Cutting Edge Entrepreneurship in Service Industry
ที่ร. 525 ระเบียบวิธีีวิจััยสูำาหรับการบริการ  3
 แลัะการที่่องเที่ี�ยวยุคใหม่ 
HT 525 Research Methodology for New Era of Hospitality  
 and Tourism

หมวดวิชาเลืือก    
 แผู้น ก แบับั ก 2 6 หน่วยกิติ
 แผู้น ข้ 12 หน่วยกิติ 
                                                                หน่วยกิติ
ที่ร. 675 สูัมมนี้าในี้อุตสูาหกรรมการบริการ  3 
 แลัะการที่่องเที่ี�ยว 
HT 675 Seminar in Hospitality and Tourism Industry
ที่ร. 642 วัฒนี้ธีรรมข้ามช้าติแลัะพฤติกรรมผู้บริโภ ค 3 
 ในี้อุตสูาหกรรมการบริการแลัะการที่่องเที่ี�ยว   
HT 642 Cross Culture and Consumer Behavior   
 in Hospitality and Tourism Industry
ที่ร. 644 การจััดการภาวะวิกฤติแลัะความเสีู�ยงในี้ธุีรกิจับริการ 3
HT 644 Crisis and Risk Management in Service Industry
ที่ร. 676 การจััดป็ระชุ้ม นี้ิที่รรศการ แลัะการที่่องเที่ี�ยว 3 
 เพ่�อเป็็นี้รางวัลั 
HT 676 MICE Management 
ที่ร. 653 การจััดการการที่่องเที่ี�ยวแบบยั�งย่นี้  3 
HT 653 Sustainable Tourism Management 
ที่ร. 654 การจััดการกิจักรรมกี า การพักผ่อนี้หย่อนี้ใจั  3  
 แลัะนี้ันี้ที่นี้าการ 
HT 654 Leisure and Recreational Activities      
 and Sports Management 
ที่ร. 655 การจััดการการขนี้สู่งที่างอากาศ  3 
HT 655 Air Transportation Management

                                                                หน่วยกิติ
ที่ร. 672 นี้วัตกรรมการจััดการแหลั่งที่่องเที่ี�ยว   3 
HT 672 Innovative Tourist Destination Management
ที่ร. 673 นี้วัตกรรมการจััดการระบบอาหารแลัะเคร่�องด่�ม  3 
HT 673 Innovative Food and Beverage System Management
ที่ร. 674 การจััดการร้านี้กาแฟสูมัยใหม่   3 
HT 674 Café Management in the Cutting Edge
ที่ร. 663 ธุีรกิจัไวนี้์      3
HT 663 ine Business
ที่ร. 664 การจััดงานี้อีเว้นี้ต์     3 
HT 664 Events Management
ที่ร. 665 การบริหารจััดการความป็ลัอดภัยในี้โรงแรม 3 
HT 665 Hotel Safety and Security Management
ที่ร. 666 การฝึกงานี้ระดับบริหาร     3 
HT 666 Management Internship

ที่ร. 667 การจััดการการที่่องเที่ี�ยวเช้ิงนี้ิเวศโดยชุ้มช้นี้ 3 
HT 667 Community Based Ecotourism Management 
ที่ร. 668 อาเซึ่ียนี้ศึกษาสูำาหรับอุตสูาหกรรมการบริการ 3 
 แลัะการที่่องเที่ี�ยว
HT 668 ASEAN Studies for Hospitality   
 and Tourism Industry
ที่ร. 669 การตลัาดดิจัิที่ัลัแลัะโซึ่เช้ียลัมีเดียในี้อุตสูาหกรรม 3 
 การที่่องเที่ี�ยวแลัะการบริการ
HT 669 Digital Marketing and Social Media  
 in Hospitality and Tourism Industry
ที่ร. 670 เที่คนี้ิคการเขียนี้งานี้วิจััยแลัะการวิเคราะห์ข้อมูลั 3 
 เพ่�อวิที่ยานี้ิพนี้ธี์แลัะการค้นี้คว้าอิสูระ
HT 670 Research Data Analysis and riting Techni ues  
 for Thesis and Independent Study
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                                                                หน่วยกิติ
ที่ร. 671 การผลัิตเนี้ื�อหาสูร้างสูรรค์เพ่�อการสู่งเสูริม 3 
 ป็ระสูบการณ์การที่่องเที่ี�ยว 
HT 671 Creative Content Production for   
 Traveling Experience Enhancement  

วิทยานิพนธ์ิ (แผู้น ก แบับั ก 2)  การค้ันคัว้าอิสระ (แผู้น ข้) 
แผู้น ก แบับั ก 2 (ศึึกษารายวิชาแลืะทำาวิทยานิพนธิ์) 12 หน่วยกิติ
                                                                หน่วยกิติ
ที่ร. 583 วิที่ยานี้ิพนี้ธี์      12 
HT 583 Thesis
แผู้น ข้ (ศึกษารายวิช้าแลัะการค้นี้คว้าอิสูระ)  6 หน่วยกิติ

หน่วยกิติ
ที่ร. 581 การค้นี้คว้าอิสูระ 1     3 
HT 581 Independent Study I 
ที่ร. 582 การค้นี้คว้าอิสูระ 2     3 
HT 582 Independent Study II

คัำาอธิิบัายรายวิชา 
หมวดวิชาปรับัพื้นฐาน (ไม่่นัับหนั่วยกิิต)
ทร. 501 ภาษาอังกฤษสำาหรับับััณ ิติศึึกษาทางการบัริการ 3 

  แลืะการท่องเที่ยว

HT 501 English for raduate Studies in Hospitality   

  and Tourism
   ศึกษาเกี�ยวกับศัพท์ี่แลัะสูำานี้วนี้ภาษาอังกฤษที่างด้านี้ 
การบรกิาร การท่ี่องเทีี่�ยวแลัะการโรงแรม ภาษาอังกฤษเพ่�อการสู่�อสูาร
การอ่านี้จัับใจัความ แลัะการเขียนี้รายงานี้ภาษาอังกฤษ เพ่�อใช้้ 
ในี้การศึกษาแลัะที่ำาวิจััย 

ทร. 502 การจัดการการบัริการแลืะการท่องเที่ยว 3 หน่วยกิติ

HT 502   Hospitality and Tourism Management
   ศึกษาบที่บาที่ ความสูำาคัญ แลัะองค์ป็ระกอบของ
อุตสูาหกรรมการบรกิาร การท่ี่องเทีี่�ยวแลัะการโรงแรม รวมถึงึลักัษณะ
ป็ระเภที่ แลัะการจััดการธีุรกิจัการที่่องเที่ี�ยวแลัะการบริการ บที่บาที่
ขององค์กรต่าง ๆ ทีี่�เกี�ยวข้องในี้การพัฒนี้าอุตสูาหกรรมการบริการ 
การท่ี่องเทีี่�ยวแลัะการโรงแรม ทัี่�งองคก์รภาครฐัแลัะเอกช้นี้ สูถึานี้การณ์
แลัะป็ัญหาการที่่องเที่ี�ยวแลัะการบริการ แลัะแนี้วโนี้้มในี้อนี้าคต

ทร. 503 หลืักพื้นฐานการวิจัยทางการบัริการแลืะการท่องเที่ยว

HT 503 Principles of Hospitality and Tourism Research
   ศึกษาองค์ป็ระกอบของการที่ำาวิจััยในี้อุตสูาหกรรม 
การบริการแลัะการท่ี่องเทีี่�ยว ได้แก่ ป็ระเภที่ของการวิจััย ตัวแป็ร  
การใช้้เคร่�องม่อในี้การสู่บค้นี้ฐานี้ข้อมูลัแลัะการเขียนี้บรรณานีุ้กรม 
ที่บที่วนี้วรรณกรรมแลัะจัรรยาบรรณของนี้ักวิจััย 

หมวดวิชาบัังคัับั ( หนั่วยกิิต)

ทร. 511 การจัดการกลืยุทธิ์แลืะนวัติกรรมการติลืาด 3 หน่วยกิติ

  ในอุติสาหกรรมการบัริการแลืะการท่องเที่ยว   

HT 511 Strategies Management and Innovations  

  in Hospitality and Tourism Marketing
   ศึกษาแนี้วความคิดเกี�ยวกับการตลัาดเชิ้งกลัยุที่ธี์ในี้ธีุรกิจั 
การบริการ การท่ี่องเทีี่�ยวแลัะการโรงแรม ลัักษณะเฉพาะของธีุรกิจั 
แนี้วคดิ ความตอ้งการ แลัะพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค สูดัสูว่นี้การตลัาด
การขายแลัะเที่คนี้ิคการขาย กลัยุที่ธี์การตลัาด การตลัาดดิจัิทัี่ลั
นี้วัตกรรม แลัะสูารสูนี้เที่ศเพ่�อการตลัาด การสู่�อสูารการตลัาด 
แบบบูรณาการ จัริยธีรรมในี้การที่ำาการตลัาด แลัะกรณ้ศึกษา  
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ทร. 512 การบัริหารทรัพยากรมนุษย์ 3 หน่วยกิติ
  ในอุติสาหกรรมการบัริการแลืะการท่องเที่ยว
HT 512 Human Resource Management   
  in Hospitality and Tourism Industry
   ศึกษาหลัักการจััดการที่รัพยากรมนีุ้ษย์ในี้ธีุรกิจับริการ  
การท่ี่องเทีี่�ยวแลัะการโรงแรม การออกแบบแลัะวิเคราะห์งานี้  
การวางแผนี้ การสูรรหา การคัดเลั่อก การป็ฐมนี้ิเที่ศ การป็ระเมินี้ผลั
การฝึกอบรมแลัะพัฒนี้า การเป็็นี้ผู้นี้ำา กระบวนี้การด้านี้สูุขภาพ  
ความป็ลัอดภัย แลัะแรงงานี้สูัมพันี้ธี์ เนี้้นี้การป็ระยุกต์ใช้้ที่ฤษฎี 
เพ่�อวางแผนี้แลัะแก้ปั็ญหาด้านี้ที่รัพยากรมนีุ้ษย์ทีี่�เกิดขึ�นี้ในี้องค์กร 
แลัะกรณ้ศึกษา 

ทร. 526 การจัดการคัุณภาพแลืะนวัติกรรม 3 หน่วยกิติ
  การบัริการในอุติสาหกรรมบัริการแลืะการท่องเที่ยว
HT 526 Quality Management and Innovative Services  
  in the Hospitality and Tourism Industry
   ศึกษาแนี้วคิดแลัะหลัักการจััดการคุณภาพ รวมถึึง
นี้วัตกรรมการบริการโดยเนี้้นี้กระบวนี้การทีี่�เป็็นี้ระบบ ป็ระสูิที่ธีิภาพ
แลัะความสูำาเร็จัในี้การให้บริการสูมัยใหม่ แนี้วที่างในี้การควบคุม 
แลัะบริหารคุณภาพ ความสูำาคัญของการสูร้างคุณภาพในี้งานี้บริการ 
การนี้ำานี้วัตกรรมการบริการมาป็รับใช้้เพ่�อเพิ�มความพึงพอใจั 
ของผู้รับบริการ การวิเคราะห์กลัยุที่ธี์ทีี่�ใช้้ในี้ระบบการบริหารจััดการ
คุณภาพ แลัะมาตรฐานี้ โดยมีกรณ้ศึกษา

ทร. 514 การจัดการเทคัโนโลืยีสารสนเทศึ 3 หน่วยกิติ
  แลืะนวัติกรรมในอุติสาหกรรมการบัริการแลืะการท่องเท่ียว 
HT 514 Information Technology and Innovations   
  Management in Hospitality and Tourism Industry
   ศึกษาแนี้วที่างการนี้ำาเที่คโนี้โลัยีแลัะนี้วัตกรรมเพ่�อเพิ�ม
ป็ระสิูที่ธิีภาพของระบบการบริการในี้อุตสูาหกรรมการบริการ  
การท่ี่องเทีี่�ยวแลัะการโรงแรม เช่้นี้ การอ่านี้รายงานี้หร่อข้อมูลัจัาก 

ระบบสูารสูนี้เที่ศเพ่�อการจััดการหร่อระบบการสูนัี้บสูนุี้นี้การตัดสิูนี้ใจั 
ความจัำาเป็็นี้ของเที่คโนี้โลัยีแลัะนี้วัตกรรมใหม่ ๆ ในี้การสูร้างความ 
ได้เป็รียบที่างการแข่งขันี้ เที่คโนี้โลัยีทีี่�นิี้ยมใช้้ในี้ธุีรกิจั การใช้้เที่คโนี้โลัยี
แลัะนี้วัตกรรมในี้การช่้วยออกแบบระบบการบริการแลัะการสู่�อสูาร 
เพ่�อยกระดับป็ระสิูที่ธิีภาพการบริการ การเช่้�อมโยงข้อมูลัระหว่างองค์กร
มีกรณ้ศึกษา  

ทร. 522 การจัดการการเงินแลืะบััญชีสำาหรับัผู้้้บัริหาร 3 หน่วยกิติ
  ในอุติสาหกรรมการบัริการแลืะการท่องเที่ยว
HT 522 Financial and Accounting Management   
  for Executives in Hospitality and Tourism Industry
   ศึกษาพ่�นี้ฐานี้การบริหารการเงินี้ในี้ธีุรกิจัการท่ี่องเทีี่�ยว 
แลัะการโรงแรม บที่บาที่ของผู้บริหารในี้การจััดหาแหลั่งเงินี้ทุี่นี้  
การคำานี้วณต้นี้ทุี่นี้ของเงินี้ลังทุี่นี้ การบริหารสูินี้ที่รัพย์แลัะหนี้้�สูินี้  
การป็ระยุกต์ ใช้้ข้อมูลัที่างบัญชี้แลัะการเงินี้เพ่�อการบริหารงานี้  
การวางแผนี้ การควบคุม แลัะการตัดสูินี้ใจัที่างธีุรกิจั การบริหาร 
แลัะจััดการความเสูี�ยงในี้อุตสูาหกรรม วิเคราะห์ต้นี้ทุี่นี้ กำาไร  
แลัะจัดุคุม้ทุี่นี้ เข้าใจัแลัะสูามารถึอา่นี้รายงานี้ที่างการเงนิี้งบป็ระมาณ
เงินี้ทีุ่นี้ การวิเคราะห์ตลัาด แลัะกรณ้ศึกษา

ทร. 524 การเป็นผู้้้ประกอบัการยุคัใหม่ 3 หน่วยกิติ
  ในอุติสาหกรรมบัริการ
HT 524 Cutting Edge Entrepreneurship in Service Industry
   ศึกษาถึึงความหมาย บที่บาที่ ป็ระเภที่ แลัะคุณลัักษณะ
พิเศษของการเป็็นี้ผู้ป็ระกอบการสูมัยใหม่ แนี้วที่างการจััดการของ 
ผู้ป็ระกอบการธีุรกิจัที่ี�ที่ันี้สูมัย การจััดที่ำาแผนี้ธีุรกิจัใหม่ ๆ การค้นี้หา
โอกาสูที่างธีุรกิจัสูตาร์ที่อัพ (Start-up) การวิเคราะห์ป็ระเมินี้ 
สูภาพแวดลั้อมในี้ยุคแห่งเที่คโนี้โลัยีทัี่�งภายในี้แลัะภายนี้อกองค์กร  
การเสูริมสูร้างความคิดสูร้างสูรรค์ที่างธีุรกิจั การสูัมป็ที่านี้ 
ในี้ธีุรกิจัการบริการแลัะการกำาหนี้ดกลัยุที่ธี์เพ่�อความสูำาเร็จัทีี่�ยั�งย่นี้ 
มีกรณ้ศึกษา 
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ทร. 525 ระเบัียบัวิธิีวิจัยสำาหรับัการบัริการ 3 หน่วยกิติ
  แลืะการท่องเที่ยวยุคัใหม่
HT 525 Research Methodology for New Era   
  of Hospitality and Tourism
   ศึกษาระเบียบวิธีีวิจััยทีี่�ทัี่นี้สูมัยสูำาหรับอุตสูาหกรรมการ
บรกิารการท่ี่องเทีี่�ยวแลัะการโรงแรมในี้ยุคใหม ่แนี้วคดิในี้การกำาหนี้ด
ปั็ญหา วัตถึุป็ระสูงค์ สูมมติฐานี้ การกำาหนี้ดรูป็แบบการวิจััย  
การออกแบบกระบวนี้การวิจััย ป็ระช้ากร แลัะกลัุ่มตัวอย่าง การสูร้าง
แบบสูอบถึาม การเกบ็รวบรวมข้อมูลั การป็ระมวลัข้อมลูั การวเิคราะห์
ข้อมลูั การแป็ลัความหมายข้อมลูั ตลัอดจันี้การเขียนี้แลัะการนี้ำาเสูนี้อ
รายงานี้การวิจััยเพ่�อตอบโจัที่ย์อุตสูาหกรรมการบริการแลัะท่ี่องเทีี่�ยว
ที่ี�เป็ลัี�ยนี้ไป็

หมวดวิชาเลืือก ( นั กิ บบ กิ หน่ัวยกิิต นั หน่ัวยกิิต)
ทร. 675 สัมมนาในอุติสาหกรรมการบัริการ 3 หน่วยกิติ
  แลืะการท่องเที่ยว
HT 675 Seminar in Hospitality and Tourism Industry
   ศึกษาแลัะวิเคราะห์ป็ระเด็นี้สูำาคัญหร่อหัวข้อทีี่�กำาลััง 
เป็็นี้ทีี่�สูนี้ใจัในี้ธุีรกิจัการบริการ การท่ี่องเทีี่�ยวแลัะการโรงแรม ในี้รูป็แบบ
ของการอภิป็รายแลัะสูัมมนี้า

ทร. 642 วัฒนธิรรมข้้ามชาติิแลืะพฤติิกรรมผู้้้บัริโภคั 3 หน่วยกิติ
  ในอุติสาหกรรมการบัริการแลืะการท่องเที่ยว
HT 642 Cross Culture and Consumer Behavior  
  in Hospitality and Tourism Industry
   ศึกษาแลัะวิเคราะห์ความแตกต่างที่างวัฒนี้ธีรรมของพ่�นี้ทีี่�
ภูมิลัำาเนี้าของนัี้กท่ี่องเทีี่�ยวแลัะพ่�นี้ทีี่�แหล่ังท่ี่องเทีี่�ยว วัฒนี้ธีรรม 
ของแต่ลัะภูมิภาคแลัะที่วีป็ บที่บาที่แลัะความสูำาคัญของพฤติกรรม 
ของผู้บริโภคในี้อุตสูาหกรรมการบริการ การท่ี่องเทีี่�ยวแลัะการโรงแรม
การแบ่งกลุ่ัมเป้็าหมาย คุณค่าของกลุ่ัมเป้็าหมาย ปั็จัจััยทีี่�มีอิที่ธิีพลั 
ต่อการตัดสิูนี้ใจัซ่ึ่�อ ป็ระเภที่ของการตัดสิูนี้ใจัซ่ึ่�อ กระบวนี้การตัดสิูนี้ใจั

ของผู้บริโภค ทัี่ศนี้คติ ความพึงพอใจั ความซ่ึ่�อสัูตย์แลัะความเสีู�ยง 
ตลัอดจันี้ความสูำาคัญของการวิจััยผู้บริโภค มีกรณ้ศึกษา 

ทร. 644 การจัดการภาวะวิกฤติิแลืะคัวามเสี่ยง 3 หน่วยกิติ
  ในธิุรกิจบัริการ
HT 644 Crisis and Risk Management in Service Industry
   ศึกษาความหมายของภาวะวิกฤติแลัะความเสูี� ยง  
การจััดการภาวะวิกฤติแลัะความเสูี�ยงในี้ธีุรกิจับริการ สูาเหตุ ป็ระเภที่
การระบุภาวะวกิฤตแิลัะความเสูี�ยง การวเิคราะห์แลัะหาแนี้วที่างแกไ้ข
การวางแผนี้ป็้องกันี้ การป็ฏิบัติตามแผนี้รองรับภาวะวิกฤติแลัะ 
ความเสูี�ยง แลัะการป็ระเมินี้ผลั มีกรณ้ศึกษา 

ทร. 676 การจัดประชุม นิทรรศึการ 3 หน่วยกิติ
  เพื่อเป็นรางวัลืแลืะการท่องเที่ยว 

HT 676 MICE Management 
   ศึกษาลัักษณะแลัะรูป็แบบธีุรกิจั การจััดการงานี้ป็ระชุ้ม  
การที่่องเที่ี�ยวเพ่�อเป็็นี้รางวัลั การจััดงานี้แสูดงสูินี้ค้า แลัะนี้ิที่รรศการ
รวมถึึงมีการวิเคราะห์สูถึานี้การณ์ การวางแผนี้ที่างการตลัาด  
งบป็ระมาณ ขั�นี้ตอนี้การดำาเนี้ินี้การ แลัะการป็ระสูานี้งานี้กับ 
หนี้่วยงานี้ต่าง ๆ ที่ี�เกี�ยวข้อง มีกรณ้ศึกษา

ทร. 653 การจัดการการท่องเที่ยวแบับัยั่งยืน 3 หน่วยกิติ
HT 653 Sustainable Tourism Management
   ศึกษาการจััดการท่ี่องเทีี่�ยวแบบยั�งย่นี้แลัะงานี้วิจััย 
ทีี่�เกี�ยวข้อง นี้โยบายภาครัฐแลัะกฎระเบียบทีี่�เกี�ยวข้อง กิจักรรม 
การท่ี่องเทีี่�ยวทีี่�เหมาะสูม การวิเคราะห์ปั็ญหาของแหลั่งท่ี่องเทีี่�ยว  
ผลักระที่บของการท่ี่องเทีี่�ยวทีี่�มีต่อท้ี่องถึิ�นี้ แนี้วที่างในี้การพัฒนี้า 
แลัะอนีุ้รักษ์ที่รัพยากรการที่่องเที่ี�ยว มีกรณ้ศึกษา 
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ทร. 654 การจัดการกิจกรรมกี า 3 หน่วยกิติ
  การพักผู้่อนหย่อนใจ แลืะนันทนาการ     
HT 654 Leisure and Recreational Activities   
  and Sports Management
   ศึกษาแนี้วคิด หลัักการการจััดกิจักรรมกี า การพักผ่อนี้
หย่อนี้ใจั นี้ันี้ที่นี้าการแลัะงานี้วิจััยทีี่� เกี�ยวข้อง การวางแผนี้  
การพัฒนี้าการลังทุี่นี้ด้านี้การเงินี้ การตลัาด แลัะวิเคราะห์แนี้วโนี้้ม
ของธีุรกิจั มีกรณ้ศึกษา

ทร. 655 การจัดการการข้นส่งทางอากาศึ 3 หน่วยกิติ
HT 655 Air Transportation Management
   ศึกษาการจััดการธีุรกิจัการบินี้ กลัยุที่ธี์ในี้การจััดเสู้นี้ที่าง
บินี้ การตั�งราคา การจััดจัำาหนี้่ายบัตรโดยสูาร การเพิ�มป็ระสูิที่ธีิภาพ 
ในี้การบริหารจััดการท่ี่าอากาศยานี้ การบริการผู้โดยสูารทัี่�งภาคพ่�นี้
แลัะบนี้เคร่�อง การขนี้สู่งสูินี้ค้าที่างอากาศ แลัะงานี้วิจััยทีี่�เกี�ยวข้อง  
มีกรณ้ศึกษา 

ทร. 672 นวัติกรรมการจัดการแหลื่งท่องเที่ยว 3 หน่วยกิติ
HT 672 Innovative Tourist Destination Management
   ศึกษาหลัักการแลัะแนี้วคิดเกี�ยวกับนี้วัตกรรมของการ
จััดการแหลั่งที่่องเที่ี�ยว การพัฒนี้า การบริหารจััดการ การวางแผนี้ 
ดำาเนี้ินี้งานี้ กลัยุที่ธี์การบริหารงานี้ การตลัาดสูมัยใหม่ การป็รับป็รุง
ฟื้นี้ฟู นี้โยบายภาครัฐแลัะกฎระเบียบทีี่�เกี�ยวข้อง มีกรณ้ศึกษา 
แลัะการศึกษาดูงานี้

ทร. 673 นวัติกรรมการจัดการระบับัอาหารแลืะเคัร่ืองด่ืม 3 หน่วยกิติ
HT 673 Innovative Food and Beverage System Management
   ศึกษาระบบการที่ำางานี้ของแผนี้กอาหารแลัะเคร่�องด่�ม  
โดยใช้้นี้วัตกรรมการดำาเนี้ินี้การใหม่ๆ การดูแลัคุณภาพ หลัักการ 
จััดที่ำาแลัะพัฒนี้ารายการอาหาร การควบคุมต้นี้ทุี่นี้ การตลัาด 
สูมัยใหม่ การวิเคราะห์ป็ัญหาแลัะแนี้วที่างแก้ไข มีกรณ้ศึกษา

ทร. 674 การจัดการร้านกาแ สมัยใหม่ 3 หน่วยกิติ
HT 674 Café Management in the Cutting Edge
   ศึกษาระบบการจััดการร้านี้กาแฟสูมัยใหม่ หลัักการ 
ดำาเนี้ินี้การในี้ขั�นี้ตอนี้ต่าง ๆ ที่ำาเลัที่ี�ตั�ง การตกแต่งร้านี้ การเลั่อกซึ่่�อ
วัตถึุดิบแลัะอุป็กรณ์ ป็ระเภที่ของกาแฟ การสูร้างแบรนี้ด์ นี้วัตกรรม
การตลัาดสูมัยใหม่ การสูร้างเคร่อข่าย การวิเคราะห์ป็ัญหาแลัะ 
แนี้วโนี้้มของธีุรกิจัร้านี้กาแฟ มีกรณ้ศึกษา

ทร. 663 ธุิรกิจไวน์ 3 หน่วยกิติ
HT 663 ine Business
   ศึกษาภาพรวมของการผลัิตไวนี้์ ช้นี้ิดของไวนี้์ ศัพท์ี่ 
แลัะสูำานี้วนี้ทีี่�ใช้้ในี้ธีุรกิจั การอ่านี้สูลัาก วิธีีการชิ้มไวนี้์ รูป็แบบของ
การที่ำาธีุรกิจัไวนี้์ การตั�งราคา การตลัาดแลัะการขายไวนี้์ แนี้วโนี้้ม
ของธีุรกิจัมีการศึกษานี้อกสูถึานี้ที่ี�

ทร. 664 การจัดงานอีเว้นติ์ 3 หน่วยกิติ
HT 664 Events Management
   ศึกษาหลัักการจััดการงานี้อีเว้นี้ต์์ ในี้อุตสูาหกรรมการ 
ที่่องเที่ี�ยวแลัะการโรงแรม โครงสูร้างขององค์กรแลัะที่ีมงานี้ที่ี�จัำาเป็็นี้
ในี้การจััดงานี้อีเว้นี้ต์ การวางแผนี้ การดำาเนี้ินี้การ ป็ัจัจััยที่ี�ที่ำาให้งานี้
ป็ระสูบความสูำาเร็จั การจััดการความเสูี�ยง การตลัาด มีกรณ้ศึกษา 

ทร. 665 การบัริหารจัดการคัวามปลือดภัยในโรงแรม 3 หน่วยกิติ
HT 665 Hotel Safety and Security Management
   ศกึษาที่ฤษฎแีลัะนี้โยบายการบรหิารจัดัการความป็ลัอดภยั
แลัะความเสูี� ยงในี้โรงแรม กฎหมายแลัะระเ บียบข้อบังคับ 
ด้านี้ความป็ลัอดภัย หลัักการจััดการเหตุฉุกเฉินี้แลัะวิกฤติการณ์  
ตลัอดจันี้ความเสูี�ยงแลัะภัยคุกคามความป็ลัอดภัยในี้โรงแรม  
สูุขอนี้ามัย มีกรณ้ศึกษา
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ทร. 666 การ กงานระดับับัริหาร 3 หน่วยกิติ
HT 666 Management Internship
   การศึกษาแลัะฝึกภาคป็ฏิบัติ ในี้ตำาแหนี้่งงานี้ระดับ 
บริหารจััดการในี้สูถึานี้ป็ระกอบการด้านี้การบริการ การท่ี่องเทีี่�ยว  
แลัะการโรงแรม โดยมีชั้�วโมงการฝึกไม่นี้้อยกว่า 500 ชั้�วโมง ทัี่�งน้ี้� 
นี้กัศกึษาจัะตอ้งไดรั้บจัดหมายตอบรบัให้เข้าเป็็นี้พนี้กังานี้ระดบับริหาร
ฝกึหัด (Management Trainee) ในี้สูถึานี้ป็ระกอบการกอ่นี้ลังที่ะเบียนี้
เรียนี้ การศึกษาแลัะฝึกป็ฏิบัติน้ี้�จัะอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลัแลัะ
ป็ระเมินี้ผลัของสูาขาวิช้าร่วมกับหนี้่วยงานี้ที่ี�รับนี้ักศึกษาเข้าฝึกงานี้

ทร. 667 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศึโดยชุมชน 3 หน่วยกิติ
HT 667 Community Based Ecotourism Management
   ศึกษาความหมายของการที่่องเที่ี�ยวเช้ิงนี้ิเวศ การจััดการ
การท่ี่องเทีี่�ยวเชิ้งนิี้เวศแลัะงานี้วิจััยทีี่�เกี�ยวข้อง การมีสู่วนี้ร่วม 
ของชุ้มช้นี้ในี้การดูแลัรักษาแลัะจััดการที่รัพยากรที่างธีรรมช้าติ  
ความรว่มมอ่ระหว่างป็ระช้าช้นี้ในี้ช้มุช้นี้ หนี้ว่ยงานี้ในี้ท้ี่องถึิ�นี้ ภาครฐั
แลัะภาคเอกช้นี้อ่�นี้ ๆ ทีี่�เกี�ยวข้อง การวางแผนี้ การที่ำาการตลัาด 
การท่ี่องเทีี่�ยวเชิ้งนี้ิเวศโดยชุ้มช้นี้ การวิเคราะห์ปั็ญหาของแหลั่ง 
ท่ี่องเทีี่�ยว ผลักระที่บของการท่ี่องเทีี่�ยวทีี่�มีต่อท้ี่องถึิ�นี้ แนี้วที่าง 
ในี้การพัฒนี้าแลัะอนีุ้รักษ์ที่รัพยากรการท่ี่องเทีี่�ยวโดยชุ้มช้นี้  
มีกรณ้ศึกษา         

ทร. 668 อาเซียนศึึกษาสำาหรับัอุติสาหกรรม 3 หน่วยกิติ
  การบัริการแลืะการท่องเที่ยว
HT 668 ASEAN Studies for Hospitality and Tourism Industry  
 ศึกษาความเป็็นี้มา วัตถึุป็ระสูงค์ เป้็าหมาย โครงสูร้าง 
ของป็ระช้าคมอาเซีึ่ยนี้ แลัะเสูาหลัักด้านี้การเม่อง ความมั�นี้คง 
เศรษฐกิจั สูังคม แลัะวัฒนี้ธีรรมในี้ความหลัากหลัายของป็ระเที่ศ
สูมาชิ้กอาเซีึ่ยนี้ วิเคราะห์แนี้วโนี้ม้ทิี่ศที่างการป็รบัตวัแลัะเป็ลัี�ยนี้แป็ลัง
สูำาหรับอุตสูาหกรรมการบริการแลัะการท่ี่องเทีี่�ยว การมุ่งเนี้้นี้ 
ความร่วมม่อการจััดการตามกรอบมาตรฐานี้อาเซึ่ียนี้ เช้่นี้ ข้อตกลัง

ยอมรบัรว่มคณุสูมบัตนิี้กัวชิ้าชี้พ (MRA) มกีารศกึษาดงูานี้ในี้ป็ระเที่ศ
กลัุ่มอาเซีึ่ยนี้ มีกรณ้ศึกษา การเช่้�อมโยงป็ระเที่ศในี้กลัุ่มอาเซีึ่ยนี้ 
ในี้รูป็แบบของการที่่องเที่ี�ยวขาเข้าแลัะการที่่องเที่ี�ยวขาออก 

ทร. 669 การติลืาดดิจิทัลืแลืะโซเชียลืมีเดีย 3 หน่วยกิติ
  ในอุติสาหกรรมการท่องเที่ยวแลืะการบัริการ
HT 669 Digital Marketing and Social Media  
  in Hospitality and Tourism Industry
   ศึกษาความหมายของการที่ำาการตลัาดดิจัิทัี่ลั เว็บไซึ่ต์ 
แลัะสู่�อต่าง ๆ ในี้โซึ่เชี้ยลัมีเดีย ป็ระเภที่ของโซึ่เชี้ยลัมีเดีย การใช้้ 
โซึ่เชี้ยลัมีเดียสูำาหรับธุีรกิจัโรงแรม การสู่�อสูารที่างการตลัาด 
แบบการสู่�อสูารสูองที่าง การสูร้างแบรนี้ด์ที่างออนี้ไลันี้์ การสูร้าง
ป็ฏสิูมัพนัี้ธีร์ะหวา่งแบรนี้ดก์บัลักูคา้ การสูรา้งความไวว้างใจักบัลักูคา้
การจััดที่ำาโป็รโมชั้นี้หร่อที่ำากิจักรรมผ่านี้ที่างหนี้้าเว็บไซึ่ต์หร่อ 
โซึ่เช้ียลัมีเดีย

ทร. 670 เทคันิคัการเขี้ยนงานวิจัยแลืะการวิเคัราะห์ข้้อม้ลื 3 หน่วยกิติ 
  เพื่อวิทยานิพนธิ์แลืะการคั้นคัว้าอิสระ 
HT 670 Research Data Analysis and riting Techni ues   
  for Thesis and Independent Study
   ศึกษาเที่คนี้ิคการเขียนี้วิจััย ป็ระมวลัข้อมูลัวิจััยสูำาหรับ
อุตสูาหกรรมการบริการ การที่่องเที่ี�ยวแลัะการโรงแรม การวิเคราะห์
ข้อมูลั การแป็ลัความหมายข้อมูลั ตลัอดจันี้การเขียนี้สูรุป็ผลั  
การนี้ำาไป็ป็ระยุกต์ใช้้ แลัะการนี้ำาเสูนี้อรายงานี้การวิจััย เพ่�อการที่ำา
วิที่ยานี้ิพนี้ธี์แลัะการค้นี้คว้าอิสูระ 
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ทร. 671 การผู้ลืิติเน้อหาสร้างสรรคั์เพื่อการส่งเสริม 3 หน่วยกิติ
  ประสบัการณ์การท่องเที่ยว
HT 671 Creative Content Production for  
  Traveling Experience Enhancement
   ศึกษาวิธีีแลัะเที่คนี้ิคการผลัิตเนืี้�อหาสู่�อวีดิทัี่ศนี้์แลัะ 
สู่�อออนี้ไลันี้เ์ชิ้งสูรา้งสูรรค์ โดยการแบ่งปั็นี้ป็ระสูบการณก์ารท่ี่องเทีี่�ยว
ผ่านี้ที่างการเลั่าเร่�องราว (storytelling) เพ่�อสู่งเสูริมการตลัาด 
แลัะการที่่องเที่ี�ยว   

วิทยานิพนธิ ( นั กิ บบ กิ หนั่วยกิิต)
ทร. 583 วิทยานิพนธิ์ 12 หน่วยกิติ
HT 583 Thesis
วิชาบัังคัับัก่อน  สอบัได้ ทร. 525
   ศึกษาแลัะค้นี้คว้าข้อมูลัในี้หัวข้อทีี่�ผู้เรียนี้สูนี้ใจัในี้สูาขา 
ทีี่�เกี�ยวข้องกับการท่ี่องเทีี่�ยวแลัะการโรงแรม หร่อการบริการ 
โดยมกีารพฒันี้าเคร่�องมอ่การวจิัยั การเกบ็รวบรวม แลัะการวเิคราะห์
ข้อมูลั การเขียนี้แลัะการนี้ำาเสูนี้อข้อมูลัการวิจััย แลัะนี้ำาเสูนี้อ 
ในี้รูป็แบบของวิที่ยานี้ิพนี้ธี์สูำาหรับการศึกษาในี้ระดับป็ริญญาโที่

การคั้นคัว้าอิสระ ( นั หนั่วยกิิต)
ทร. 581 การคั้นคัว้าอิสระ 1 3 หน่วยกิติ
HT 581 Independent Study I
วิชาบัังคัับัก่อน  สอบัได้ ทร. 525
   ศึกษาแลัะค้นี้คว้าข้อมูลัในี้หัวข้อทีี่�ผู้เรียนี้สูนี้ใจัในี้สูาขา 
ทีี่�เกี�ยวข้องกับการท่ี่องเทีี่�ยวแลัะการโรงแรม หร่อการบริการ  
โดยความเห็นี้ช้อบของอาจัารย์ทีี่�ป็รกึษาในี้หัวข้อนี้ั�นี้ วเิคราะห์ป็ระเดน็ี้
ป็ัญหาที่ี�จัะนี้ำามาพัฒนี้าเป็็นี้งานี้วิจััย แลัะนี้ำาเสูนี้อผลัการวิเคราะห์

ทร. 582 การคั้นคัว้าอิสระ 2 3 หน่วยกิติ
HT 582 Independent Study II 
วิชาบัังคัับัก่อน  สอบัได้ ทร. 581
   ศึกษาแลัะค้นี้คว้าข้อมูลัในี้หัวข้อทีี่�ผู้เรียนี้สูนี้ใจัในี้สูาขา 
ทีี่�เกี�ยวข้องกับการท่ี่องเทีี่�ยวแลัะการโรงแรม หร่อการบริการ  
โดยเป็็นี้การศึกษาต่อเนืี้�องจัาก ที่ร. 581 เพ่�อให้ได้ข้อมูลัแลัะผลั 
การวิเคราะห์ในี้เช้ิงลัึกของหัวข้อที่ี�ศึกษา
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หลัักสููตรสูถาปััตยกรรมศาสูตรมหาบััณฑิิต สูาขาวิิชาสูถาปััตยกรรมภายใน 

(MASTER OF ARCHITECTURE PROGRAM IN INTERIOR ARCHITECTURE) 

  หลัักสููตรนี้้� ให้ความสูำาคัญกับการเรียนี้รู้ กระบวนี้การ 
แลัะวิธีีวิจััยที่ี�เป็็นี้สูากลั โดยคำานี้ึงถึึงความเหมาะสูมกับบริบที่ที่้องถึิ�นี้
แลัะการเป็ลัี�ยนี้แป็ลังของเที่คโนี้โลัยีที่ี�สู่งผลัต่อพฤติกรรมการใช้้สูอย
สูภาพแวดลัอ้ม ในี้ป็ ี2555 คณะสูถึาป็ตัยกรรมศาสูตร์ไดเ้ป็ดิศนูี้ยว์จิัยั
แลัะสูร้างสูรรค์สูถึาปั็ตยกรรมแลัะออกแบบสูภาพแวดล้ัอมซึึ่�งเป็็นี้
หนี้่วยงานี้สูนัี้บสูนุี้นี้การเรียนี้รู้แลัะที่ำาวิจััย ภายใต้แนี้วคิดแลัะวิธีีการ
ออกแบบสูถึาปั็ตยกรรมภายในี้ทีี่�มีการเป็ลัี�ยนี้แป็ลังอยู่ เสูมอ  
โดยสู่งเสูริมให้นี้ักออกแบบได้รู้ เที่่าที่ันี้ต่อการเป็ลัี�ยนี้แป็ลังนี้ั�นี้ 
โดยเฉพาะอย่างยิ�ง งานี้ออกแบบทีี่�ที่นัี้สูมัยในี้ด้านี้เที่คโนี้โลัยีนี้วตักรรม
ด้านี้สูถึาปั็ตยกรรมภายในี้ แลัะองค์ความรู้ทีี่�สูามารถึป็ระยุกต์ให้เข้า
กับสูภาพแวดลั้อมของป็ระเที่ศไที่ย งานี้สูร้างสูรรค์เหลั่านี้้� มักถึูก 
พัฒนี้าขึ�นี้จัากการศึกษาค้นี้คว้าแลัะที่ำาวิจััยอันี้จัะสู่งเสูริมให้เกิดการ
คดิวเิคราะห ์วพิากษ ์แลัะสูงัเคราะหง์านี้ ออกแบบสูถึาป็ตัยกรรมอยา่ง
เป็็นี้ระบบภายใต้ฐานี้ขอ้มลูัทีี่�น่ี้าเช้่�อถึอ่ หลักัสูตูรสูถึาป็ตัยกรรมภายในี้
นี้้�จัึงมุ่งเนี้้นี้การศึกษาค้นี้คว้าวิจััยในี้สูาขาวิช้าที่างด้านี้การออกแบบ
สูถึาป็ัตยกรรมภายในี้เป็็นี้สูำาคัญ โดยแยกเป็็นี้ กลัุ่มสูาขาวิช้าต่าง ๆ 
ที่ี�ครอบคลัุมขอบข่ายงานี้ออกแบบที่ี�หลัากหลัายตามความสูนี้ใจัของ
ผูศ้กึษาแลัะตามความเหมาะสูมของสูภาพการณ์ของสัูงคมวฒันี้ธีรรม
ป็จััจับุนัี้ การเรยีนี้รูก้ารที่ำาวจิัยัดา้นี้การออกแบบแลัะนี้ำาผลัของการวจิัยั
ไป็ใช้้สูนี้ับสูนีุ้นี้การออกแบบเหมาะกับผู้ที่ี�สูนี้ใจัการที่ำางานี้ออกแบบ
ฐานี้ข้อมลูัที่ี�ไดจ้ัากการสูำารวจัจัริง เช่้นี้ ข้อมลูัจัากกลัุม่ตัวอย่างผูที้ี่�เป็็นี้
ผู้ใช้้งานี้อาคารหร่อโครงการนี้ั�นี้ ๆ เป็็นี้ต้นี้ ซึึ่�งที่ำาให้การออกแบบ 
มีที่ี�มาที่ี�ไป็ เป็็นี้เหตุเป็็นี้ผลั นี้่าเช้่�อถึ่อ 
  

 อย่างไรก็ตามการเป็็นี้เพียงนี้ักออกแบบทีี่�มีความสูามารถึ 
ด้านี้การออกแบบเป็็นี้เลัิศ ย่อมไม่เพียงพอสูำาหรับนี้ักออกแบบ 
ที่ี�วางแผนี้จัะมีธีุรกิจัเป็็นี้ของตัวเองหร่อที่ำางานี้ป็ระจัำาในี้บริษัที่
ออกแบบ เพราะในี้ภาวะเศรษฐกจิัที่ี�การแขง่ขนัี้ไม่ไดจ้ัำากดัแค่ในี้ระดบั
ป็ระเที่ศ แต่ก้าวไกลัไป็ถึึงระดับโลัก ที่ักษะด้านี้การบริหารจััดการ 
ที่ักษะความเข้าใจัในี้การวางแผนี้ เป็็นี้องค์ป็ระกอบสูำาคัญ 
ที่ี�นี้ักออกแบบผู้ป็ระสูบความสูำาเร็จัควรมี รวมไป็ถึึงเจั้าของธีุรกิจั 
แลัะผู้ที่ี�ต้องการมีธุีรกิจัของตนี้เอง ซึ่ึ�งต้องการเข้าใจัที่างด้านี้การ
ออกแบบภายในี้มากขึ�นี้เพ่�อตอบสูนี้องการใช้้สูอยแลัะความพึงพอใจั
ของลัูกค้า เพ่�อศักยภาพสููงสูุดของธีุรกิจับริการแลัะธีุรกิจัอ่�นี้ๆ  
ที่ี�เกี�ยวข้อง หลัักสููตรสูถึาป็ัตยกรรมศาสูตร มหาบัณฑิิต จัึงเป็ิดกลัุ่ม
วิช้าเอกการบริหารจััดการออกแบบภายในี้ เพ่�อสูร้างนี้ักบริหาร 
การออกแบบที่ี�มีศักยภาพแลัะวิสูัยที่ัศนี้์กว้างไกลัในี้การดำาเนิี้นี้ธุีรกิจั
ด้วยการเพิ�มพูนี้ความรู้ ทัี่กษะ แลัะเสูริมป็ระสูบการณ์ด้านี้การวางแผนี้
แลัะการบริหาร ความสูามารถึในี้การวิเคราะห์ป็ัญหา รวมถึึงการ 
บูรณาการองค์ความรู้แลัะนี้วัตกรรมใหม่ในี้การออกแบบ

การคััดเลืือกเข้้าศึึกษา
  โดยการสูอบสัูมภาษณ์แลัะคัดเล่ัอกพิเศษในี้โครงการต่าง ๆ 
ที่ี�มหาวิที่ยาลััยกรุงเที่พ

กลัุ�มวิิชาเอก : สูถาปััตยกรรมภายใน

กลัุ�มวิิชาเอก : การบัริหารจััดการออกแบับัภายใน
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คุัณสมบััติิข้องผู้้้มีสิทธิิเข้้าศึึกษา
  1. เป็็นี้ผู้สูำาเร็จัการศึกษาระดับป็ริญญาตรีหร่อเที่ียบเที่่า 
ในี้สูาขาวิช้าสูถึาป็ัตยกรรมภายในี้ การออกแบบภายในี้ หร่อสูาขา
สูถึาป็ัตยกรรม ภูมิสูถึาป็ัตยกรรม สูถึาป็ัตยกรรมผัง เ ม่อง  
จัากมหาวิที่ยาลััยที่ี�สูำานัี้กงานี้คณะกรรมการการอุดมศึกษาแลัะสูภา 
สูถึาป็นี้ิกรับรอง หร่อ
 2. เป็น็ี้ผูสู้ำาเรจ็ัการศกึษาช้ั�นี้ป็รญิญาตรีในี้สูาขาที่ี�กล่ัาวมาในี้
ข้อ 1. จัากมหาวิที่ยาลััยอ่�นี้ หร่อสูถึาบันี้การศึกษาช้ั�นี้สููงอ่�นี้ 
ในี้ต่างป็ระเที่ศที่ี�กระที่รวงศึกษาธีิการแลัะสูภาสูถึาป็นี้ิกรับรอง 
 3. เป็็นี้ผู้สูำาเร็จัการศึกษาชั้�นี้ป็ริญญาตรีในี้สูาขาอ่�นี้ ๆ  
ที่ี�กระที่รวงศึกษาธิีการรับรอง ที่ั�งนี้้�จัะต้องผ่านี้การเรียนี้วิช้าเสูริม 
พ่�นี้ฐานี้ด้านี้การออกแบบสูถึาปั็ตยกรรมภายในี้ทีี่�ที่างหลัักสููตร 
จััดเตรียมไว้ให้

เอกสารการสมัคัรเข้้าศึึกษา มีดังนี้้�
 1. ใบสูมัครที่ี�กรอกเรียบร้อยแลั้ว
  2. สูำาเนี้าใบรายงานี้ผลัคะแนี้นี้ฉบับสูมบูรณ์จัากสูถึาบันี้  
การศึกษาที่ี�ผู้สูมัครสูำาเร็จัการศึกษา 1 ฉบับ
 3. สูำาเนี้าบัตรป็ระช้าช้นี้ 1 ฉบับ
 4. จัดหมายรับรองการที่ำางานี้ (ถึ้ามี)

ปฏิิทินการศึึกษา
  ภาคการศึกษาที่ี� 1 เด่อนี้สูิงหาคม ถึึง  เด่อนี้ธีันี้วาคม
  ภาคการศึกษาที่ี� 2 เด่อนี้มกราคม ถึึง เด่อนี้พฤษภาคม
  ภาคการศึกษาฤดูร้อนี้ เด่อนี้มิถึุนี้ายนี้ ถึึง เดอ่นี้กรกฎาคม

อัติราค่ัาเล่ืาเรียน ค่ัาบัำารุง ค่ัาธิรรมเนียม
1.  ค่าเล่ัาเรียนี้ 
  1.1 ค่าเล่ัาเรียนี้ วิช้าในี้หลัักสููตร หน่ี้วยกิตลัะ 3,500 บาที่
  1.2 ค่าเล่ัาเรียนี้ วิช้าเสูริมพ่�นี้ฐานี้ วิช้าลัะ 4,000 บาที่
  1.3 วิที่ยานิี้พนี้ธ์ี หน่ี้วยกิตลัะ 4,000 บาที่

  1.4 ค่าเรียนี้วิช้า Study Skills Program วิช้าลัะ 4,000 บาที่
   (หลัักสููตรภาษาอังกฤษ/นี้านี้าช้าติ)
2.  ค่าบำารุงแลัะค่าธีรรมเน้ี้ยมป็ระจัำาภาค 
  2.1 ค่าธีรรมเน้ี้ยมการศึกษาภาคป็กติ ภาคลัะ 13,800 บาที่
  2.2 ค่าธีรรมเน้ี้ยมการศึกษาภาคฤดูร้อนี้ ภาคลัะ 8,550 บาที่
3.  ค่าบำารุงแลัะค่าธีรรมเน้ี้ยมอ่�นี้ ๆ 
  3.1 ค่าขึ�นี้ที่ะเบียนี้นัี้กศึกษา  1,000 บาที่
  3.2 ค่าขึ�นี้ที่ะเบียนี้มหาบัณฑิิต (ตามอัตราทีี่�กำาหนี้ดในี้แต่ลัะปี็) 
  3.3 ค่าป็ฏิบัติการ วิช้าลัะ 1,000 บาที่
  3.4 ค่าลังที่ะเบียนี้สูอบป็ระมวลัความรอบรู้  2,500 บาที่
  3.5 ค่าผู้ที่รงคุณวุฒิสูอบวิช้าการค้นี้คว้าอิสูระ วิช้าลัะ 2,500 บาที่
  3.6 ค่าธีรรมเน้ี้ยมเรียนี้วิช้าเสูริมพ่�นี้ฐานี้  700 บาที่
  3.7 ค่าธีรรมเน้ี้ยมการตรวจัผลังานี้  5,000 บาที่
   (เก็บเที่อมแรกทีี่�เริ�มลังวิช้าการค้นี้คว้าอิสูระหร่อวิที่ยานิี้พนี้ธ์ี)
4.  อ่�นี้ ๆ 
  4.1 ค่าป็ระกันี้ความเสีูยหาย  2,000 บาที่
   (ค่นี้ให้เม่�อพ้นี้สูภาพการเป็็นี้นัี้กศึกษา)*  
  4.2 ค่าบัตรป็ระจัำาตัวนัี้กศึกษา  400 บาที่
  4.3 ค่าใบรายงานี้ผลัการศึกษา ฉบับลัะ  100 บาที่
  4.4 ค่าใบรับรอง ฉบับลัะ  50 บาที่
  4.5 ค่าป็ฐมนิี้เที่ศ  2,000 บาที่
  4.6 ค่าป็ระกันี้อุบัติเหตุ (ตามอัตราทีี่�กำาหนี้ดในี้แต่ลัะปี็)
  4.7 ค่ารักษาสูถึานี้ภาพ 1 หน่ี้วยกิตวิที่ยานิี้พนี้ธ์ี
  *มหาวิที่ยาลััยจัะดำาเนิี้นี้การค่นี้ค่าป็ระกันี้ความเสีูยหายให้นัี้กศึกษา
ภายในี้ 1 เด่อนี้ นัี้บจัากวันี้ทีี่�ทีี่�นัี้กศึกษาได้รับอนุี้มัติจัากสูภามหาวิที่ยาลััย
ให้เป็็นี้ผู้สูำาเร็จัการศึกษา ภายหลัังจัากหักค่าใช้้จ่ัาย ค่าเสีูยหาย หร่อ 
ภาระหน้ี้�สิูนี้ใด ๆ ทีี่�มีต่อมหาวิที่ยาลััย
  มหาวิที่ยาลััยจัะเรียกเก็บค่าธีรรมเน้ี้ยมสูำาหรับนัี้กศึกษาต่างช้าติ 
(Non-residential Fees) เป็็นี้รายหน่ี้วยกิตจัากนัี้กศึกษาต่างช้าติ 
ทีี่�เข้าเรียนี้ตั�งแต่ปี็การศึกษา 2564 ตามจัำานี้วนี้หน่ี้วยกิตทีี่�ลังที่ะเบียนี้
เรียนี้ในี้แต่ลัะภาคการศึกษา โดยเรียกเก็บเพิ�มในี้อัตรา 300 บาที่ 
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ต่อหน่ี้วยกิตจัากอัตราทีี่�เรียกเก็บจัากนัี้กศึกษาไที่ย สูำาหรับรายวิช้า 
ทีี่�ไม่นัี้บหน่ี้วยกิต จัะใช้้หลัักการเทีี่ยบเคียงค่าใช้้จ่ัายของวิช้าดังกล่ัาวกับ
อัตราค่าหน่ี้วยกิตทีี่�หลัักสููตรเรียกเก็บ เพ่�อใช้้คำานี้วณอัตราค่าธีรรมเน้ี้ยม
สูำาหรับนัี้กศึกษาต่างช้าติทีี่�จัะเรียกเก็บจัากรายวิช้าทีี่�ไม่นัี้บหน่ี้วยกิต 
ดังกล่ัาว

หลืักส้ติรการศึึกษา
จัำานี้วนี้หนี้่วยกิตรวมตลัอดหลัักสููตร 36 หนี้่วยกิต 
แผน ก แบบ ก    (ที่ำาเฉพาะวิที่ยานี้ิพนี้ธี์) 
 ศึกษารายวิช้า  (ไม่นี้ับหนี้่วยกิต)
 วิที่ยานี้ิพนี้ธี์  36 หนี้่วยกิต
แบบ ก  2 (ศึกษารายวิช้าแลัะที่ำาวิที่ยานี้ิพนี้ธี์) 
 หมวดวิช้าบังคับ 12 หนี้่วยกิต
 หมวดวิช้าเฉพาะสูาขา 6 หนี้่วยกิต
 หมวดวิช้าเลั่อก 6 หนี้่วยกิต
 วิที่ยานี้ิพนี้ธี์ 12 หนี้่วยกิต
                รวม 36 หนี้่วยกิต

การ สำาเร็จ การ ศึึกษา
  นี้ัก ศึกษา จัะ สูำาเร็จั การ ศึกษา ตาม หลัักสููตร สูถึาปั็ตยกรรม    
ศาสูตร มหาบัณฑิิต สูาขาสูถึาป็ัตยกรรม  ภายในี้ กลัุ ่มวิช้าเอก                                     
สูถึาป็ัตยกรรม ภายในี้ หร่อกลัุ่มวิช้าเอกการบริหารจััดการออกแบบ
ภายในี้ได้ เม่�อ
  ก. นี้ัก ศึกษา มี การ เข้า ช้ั�นี้ เรียนี้ ไม่ น้ี้อย กว่า 80% ของ เวลัา
เรียนี้ ในี้ แต่ลัะ วิช้า
  ข. ศึกษา ครบ ตาม หลัักสููตร ในี้ แผนี้การ ศึกษา ที่ี� เลั่อก  
โดย มี คะแนี้นี้ เฉลัี�ย สูะสูม ตลัอด หลัักสููตรไม่ ตำ�า กว่า 3.00
  ค. สูอบ ผ่านี้ วิที่ยานิี้พนี้ธ์ี  สู่ง มอบ วิที่ยานิี้พนี้ธ์ี ฉบับ สูมบูรณ์
 ให้ บัณฑิิต วิที่ยาลััย แลัะตีพิมพ์เผยแพร่ผลังานี้

การ ศึึกษา ด้ งาน ต่ิาง ประเทศึ
  การ ศึกษา ในี้ ระดับ บัณฑิิต ศึกษา เนี้้นี้ ให้ นี้ัก ศึกษา 
 มี โลัก ที่ัศนี้์ แลัะ ป็ระสูบการณ์ ที่ี� กว้าง ไกลั นี้อก เหนี้ือ จัาก การ ศึกษา 
 ในี้ ห้องเรียนี้ ซึ่ึ�ง มหาวิที่ยาลััย ได้ เลั็ง เห็นี้ ความ สูำาคัญ แลัะ ป็ระโยช้นี้์ 
ที่ี� นี้ัก ศึกษา จัะ ได้ รับ จัาก การ ศึกษา ดู งานี้ ในี้ ต่าง ป็ระเที่ศ จัึง ได้ จััด
โครงการ นี้้�  เป็็นี้ สู่วนี้ หนี้ึ�ง ในี้ หลัักสููตร เพ่�อ เช้่�อม ต่อ ความ รู้ ในี้ เช้ิง ที่ฤษฎี 
แลัะ ภาค ป็ฏิบัติ โดยที่ี� นี้ัก ศึกษา จัะ ได้ มี โอกาสู ดู งานี้ ในี้ บริษัที่/
สูำานี้ักงานี้ ออกแบบ ต่าง ๆ รวม ถึึง โครงการ ที่าง สูถึาป็ัตยกรรม แลัะ
การ ตกแต่ง ภายในี้ ที่ี� มีช้่�อ เสีูยง แลัะ มี ความ สูำาคัญ ในี้ วงการ ออกแบบ  
เพ่�อ พัฒนี้า แลัะ เพิ�มพูนี้ ทัี่กษะ ในี้ สูภาพ แวดลั้อม ที่ี� ต่าง จัาก ที่ี� พบเห็นี้ 
ในี้ ป็ระเที่ศ ไที่ย (โดย มี ค่า ใช้้ จั่าย ในี้ การ เดินี้ ที่าง ค่า สูัมมนี้า ค่าที่ี� พัก
แลัะ อาหาร)

รายวิชา 
        หลักัเกณฑิก์ารกำาหนี้ดรหัสูวชิ้าของสูาขาวชิ้าสูถึาป็ตัยกรรม
ภายในี้มีดังนี้้�
  กำาหนี้ดรหัสูไว ้5 ตวั สูองตวัแรกเป็น็ี้ตวัอักษร สูามตวัหลังั
เป็็นี้ตัวเลัข เช้่นี้ สูถึ. 601 / AR 601 
  อักษร 2 ตัวแรก หมายถึึง รายวิช้า
  พฐ. หมายถึึง รายวิช้าในี้หมวดวิช้าเสูริมพ่�นี้ฐานี้   
  สูนี้. หมายถึึง รายวิช้าในี้กลัุ่มวิช้าเฉพาะสูาขา
   สูถึาป็ัตยกรรมภายในี้
  สูจั. หมายถึึง รายวิช้าในี้กลุ่ัมวิช้าเฉพาะสูาขาการบริหาร 
   จััดการออกแบบภายในี้
  ตัวเลัข 3 ตัวหลััง หมายถึึง เลัขกำากับรายวิช้า

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน  (ไม่นี้ับหนี้่วยกิต)
   เป็็นี้รายวิช้าทีี่�มุ่งป็รับพ่�นี้ความรู้เพ่�อให้พร้อมสูำาหรับ 
การศกึษาระดบัป็รญิญาโที่ในี้สูาขาสูถึาป็ตัยกรรมภายในี้ กลัุม่วิช้าเอก
สูถึาปั็ตยกรรม ภายในี้ สูำาหรับนัี้กศึกษาทีี่�จับการศึกษาในี้ขั�นี้ป็ริญญาตรี 
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ที่ั�งด้านี้การออกแบบสูถึาปั็ตยกรรมภายในี้หร่อสูาขาที่ี�เกี�ยวข้อง
โดยตรงจัะต้องเรียนี้เสูริมพ่�นี้ฐานี้วิช้า

ิติ นั นั กิ วิ ัย

   สูำาหรับนี้ักศึกษาที่ี�ไม่ได้จับการศึกษาในี้ขั�นี้ป็ริญญาตรี 
ที่างด้านี้การออกแบบสูถึาป็ัตยกรรมภายในี้หร่อสูาขาที่ี�เกี�ยวข้อง 
โดยตรง จัะต้องเรียนี้เสูริมพ่�นี้ฐานี้ด้านี้การออกแบบเพิ�มเติมดังนี้้� 
พฐ. 141 สูถึิติพ่�นี้ฐานี้เพ่�อการวิจััย                                               
PL 141 Basic Statistics for Research
พฐ. 142 การออกแบบขั�นี้พ่�นี้ฐานี้ด้านี้สูถึาป็ัตยกรรมภายในี้
PL 142 Fundamental Design in Interior Architecture
พฐ. 143 คอมพิวเตอร์เพ่�องานี้ออกแบบ 
PL 143 Computer Aided Design
 
หมวดวิชาบัังคัับั (9 หนี้่วยกิต)
  เป็็นี้กลุ่ัมรายวิช้าที่ี�เตรียมความพร้อมสูำาหรับการที่ำาวิจััย
ด้านี้การออกแบบสูถึาปั็ตยกรรมภายในี้แลัะการบริหารจััดการ
ออกแบบภายในี้ โดยมุ่งให้นี้ักศึกษาได้เรียนี้รู้แนี้วคิดที่ฤษฎี 
กระบวนี้การที่ำาวิจััย ระเบียบวิธีีวิจััย แลัะการนี้ำาไป็ป็ระยุกต์ใช้้จัริง 
ตามป็ระเด็นี้ที่ี�นี้ักศึกษาสูนี้ใจัเฉพาะตนี้
   หน่วยกิติ 
สูถึ. 601 ระเบียบวิธีีวิจััยแลัะการวิเคราะห์เช้ิงป็ริมาณ  3
  สูำาหรับการออกแบบสูภาพแวดลั้อม
AR 601 Research Methodology and Quantitative 
  Methods in Environmental Design   
สูถึ. 602 ที่ฤษฎีแลัะแนี้วคิดการออกแบบ 3
AR 602 Theories and Concepts in Design 
สูถึ. 603 สัูมมนี้าการวิจััยการออกแบบ 3
AR 603 Seminar in Design Research

สูถึ. 604 กระบวนี้การที่างสูังคม วัฒนี้ธีรรม 3
  แลัะการวิเคราะห์เช้ิงคุณภาพ  
  สูำาหรับการออกแบบสูภาพแวดลั้อม 
AR 604 Social and Cultural Processes & Qualitative 
  Methods in Environmental Design

หมวดวิชาเฉพาะสาข้า (9 หนี้่วยกิต)             
   เป็็นี้กลัุ่มวิช้าเอกที่ี�มุ่งให้นี้ักศึกษาได้เรียนี้รู้แนี้วคิดที่ฤษฎี
ที่ี�สูำาคัญ ๆ ที่ี�เกี�ยวข้องกับการออกแบบสูถึาป็ัตยกรรมภายในี้ รวมถึึง
ระเบียบวิธีีวิจััยเฉพาะที่ี�นี้อกเหนี้ือไป็จัากวิธีีการที่ั�วไป็แลัะสูอดคลั้อง
กับกระบวนี้การวิจััยที่างด้านี้การออกแบบสูถึาป็ัตยกรรมภายในี้ 
หร่อการบริหารจััดการออกแบบภายในี้ โดยนัี้กศึกษาสูามารถึ 
เลั่อกเรียนี้  1 กลัุ่ม ตามกลัุ่มวิช้าเอก ซึ่ึ�งแบ่งออกเป็็นี้ 2 กลัุ่ม ดังนี้้�

กลุ่มสถาปตยกรรม าย น
    หน่วยกิติ
สูนี้. 611 การออกแบบสูถึาป็ัตยกรรมภายในี้เช้ิงบูรณาการ 3
IA 611 Integrated Interior Architecture 
สูนี้. 612 ปั็จัจััย เที่คโนี้โลัยี แลัะนี้วัตกรรม 3
   ของสูถึาป็ัตยกรรมภายในี้
IA 612 Factors, Technologies and Innovations 
   of Interior Architecture

กลุ่มการบริหารจัดการออกแบบ าย น
    หน่วยกิติ
สูจั. 611 การบริหารจััดการออกแบบภายในี้เช้ิงบูรณาการ 3 
IM 611 Integrated Interior Design Management 
สูจั. 612 ปั็จัจััย เที่คโนี้โลัยี แลัะนี้วัตกรรมของ 3
   การบริหารจััดการออกแบบภายในี้
IM 612 Factors, Technologies and Innovations of 
   Interior Design Management
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หมวดวิชาเลืือก  (6 หนี้่วยกิต)
   เป็็นี้กลัุ่มรายวิช้าที่ี�มุ่งให้นัี้กศึกษาได้เรียนี้รู้ในี้หมวดวิช้า 
ที่ี�นี้ักศึกษาสูนี้ใจัแลัะสูอดคลั้องสู่งเสูริมเนี้ื�อหาในี้วิที่ยานี้ิพนี้ธี์ที่ี�
นี้กัศกึษาคาดว่าจัะดำาเนิี้นี้การศกึษา โดยแบ่งเป็็นี้กลัุม่วชิ้า 3 กลุ่ัม ค่อ
กลัุ่มวิช้าที่ฤษฎีการออกแบบสูภาพแวดลั้อม กลัุ่มวิช้าการออกแบบ
สูถึาป็ัตยกรรม แลัะกลัุ่มวิช้าการบริหารจััดการแลัะการออกแบบ 
สูภาพแวดลั้อม มีรายลัะเอียดดังนี้้�
กลุ่มวิชาท ษ ีการออกแบบส าพแวดล้อม
Environmental Design Theories
    หน่วยกิติ
สูถึ. 611 กระบวนี้ที่ัศนี้์การวิจััยเพ่�อการออกแบบ 3
AR 611 Paradigms in Design Research      
สูถึ. 612 พฤติกรรมมนีุ้ษย์กับสูภาพแวดลั้อม 3
AR 612 Human Behaviour and Environment 
สูถึ. 613 การออกแบบเพ่�อความยั�งย่นี้ 3
AR 613 Sustainable Design
สูถึ. 614 ปั็จัจััยมนีุ้ษย์แลัะการออกแบบเพ่�อคุณภาพช้ีวิต 3
AR 614 Human Factors & Design for Life
สูถึ. 615 การออกแบบโดยผู้ใช้้มีสู่วนี้ร่วม 3
AR 615 Participatory Design
สูถึ. 616 ที่ฤษฎีีการออกแบบร่วมสูมัย 3
AR 616 Contemporary Design Theories
สูถึ. 617 สัูญญศาสูตร์ในี้งานี้สูถึาป็ัตยกรรม 3
AR 617 Semiotics of Architecture
สูถึ. 618 การศึกษาหัวข้อเฉพาะ 3
AR 618 Special Issues 

กลุ่มวิชาการออกแบบสถาปตยกรรม     
Research in Architectural Design
สูถึ. 621 การศึกษางานี้ออกแบบพาณิช้ยกรรม 3
  แลัะลัักษณะเฉพาะของธีุรกิจัค้าป็ลัีก
AR 621 Commercial Design and Retail Branding Studies 

   หน่วยกิติ 
สูถึ. 622 การศึกษางานี้ออกแบบอุตสูาหกรรมบริการ 3
AR 622 Hospitality Industry and Design Studies
สูถึ. 623 การศึกษางานี้ออกแบบสูำานี้ักงานี้ 3
  แลัะอัตลัักษณ์องค์กร   
AR 623 Corporate Identity and Office Design Studies
สูถึ. 624 การศึกษางานี้ออกแบบสูถึาบันี้การศึกษา 3
  แลัะสูถึาบันี้เพ่�อการเรียนี้รู้
AR 624 Institutional and Education Design Studies
สูถึ. 625  กฎหมายแลัะกฎข้อบังคับในี้วิช้าช้ีพ 3
  สูถึาป็ัตยกรรมภายในี้แลัะการออกแบบภายในี้
AR 625 Professional Laws and Regulation for 
  Interior Architecture and Interior Design
สูถึ. 626 สูถึาป็ัตยกรรมพ่�นี้ถึิ�นี้ 3 
AR 626 Vernacular Architecture
สูถึ. 627 แสูงแลัะเสูียงในี้งานี้ออกแบบสูถึาป็ัตยกรรม 3   
AR 627 Light and Sound in Architectural Design 
สูถึ. 628 ที่ฤษฎีที่ี�ว่างที่างสูถึาป็ัตยกรรม 3
AR 628 Theory of Space in Architecture
สูถึ. 629 การศึกษาหัวข้อเฉพาะ 3
AR 629 Special Issues 

กลุ่มวิชาการบริหารจัดการและการออกแบบส าพแวดล้อม 
Environmental Design and Management
สูถึ. 631 การบริหารจััดการออกแบบสูภาพแวดลั้อม 3
AR 631 Environmental Design Management  
สูถึ. 632 กลัยุที่ธี์การบริหารจััดการในี้ธีุรกิจั 3
  การออกแบบสูภาพแวดลั้อม
AR 632 Strategic Management in Environmental 
  Design Business
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   หน่วยกิติ 
สูถึ. 633 ความเป็็นี้ไป็ได้ของโครงการแลัะการบริหาร 3
  จััดการโครงการออกแบบสูภาพแวดลั้อม
AR 633 Project Feasibility and Management 
  in Environmental Design                        
สูถึ. 634 ผลักระที่บแลัะการเป็ลัี�ยนี้แป็ลังของนี้วัตกรรม 3
  ต่อธีุรกิจัออกแบบสูภาพแวดลั้อม
AR 634 Innovation and Change Effects 
  in Environmental Design Business
สูถึ. 635 ความเป็็นี้ผู้นี้ำาแลัะการสูร้างที่ีมงานี้ 3
AR 635 Leadership and Team Building 
สูถึ. 636 สูภาพแวดล้ัอมระหว่างป็ระเที่ศของธุีรกิจัออกแบบ 3
AR 636 International Environment of Design Business 
สูถึ. 637 ความเป็็นี้ผู้ป็ระกอบการกับการสูร้างธีุรกิจั 3
AR 637 Entrepreneurship and Venture Initiation
สูถึ. 638 การเจัรจัาในี้ธีุรกิจัออกแบบ 3
AR 638 Negotiating in Design Business 
สูถึ. 639 กฎหมายแลัะกฎข้อบังคับในี้ธีุรกิจัออกแบบ 3
AR 639 Design Business Law and Regulations 
สูถึ. 640 การตลัาดธีุรกิจัให้บริการ 3 
AR 640 Marketing Professional Services
สูถึ. 641 การติดต่อสู่�อสูารที่างการตลัาดแลัะลูักค้าสัูมพันี้ธ์ี 3
AR 641 Marketing Communications 
  and Customer Relationship
สูถึ. 642 การจััดการองค์กรที่ี�ซึ่ับซึ่้อนี้ 3
AR 642 Managing Complex Organizations 
สูถึ. 643 การศึกษาหัวข้อเฉพาะ 3
AR 643 Special Issues 

วิทยานิพนธิ์
   เป็็นี้วิช้าศึกษาเฉพาะบุคคลัตามความสูนี้ใจั ซึึ่�งนัี้กศึกษาจัะ
ต้องที่ำางานี้อย่างใกล้ัชิ้ดกับทีี่�ป็รึกษาวิที่ยานิี้พนี้ธ์ี โดยแบ่งออกเป็็นี้  
2 กลุ่ัม ดังน้ี้�

กลุ่มสถาปตยกรรม าย น 
นั กิ บบ กิ

สูนี้. 600 วิที่ยานี้ิพนี้ธี์ 36
IA 600 Thesis 
    หน่วยกิติ 

นั กิ บบ กิ
สูนี้. 600 วิที่ยานี้ิพนี้ธี์ 12
IA 600 Thesis 

กลุ่มการบริหารจัดการออกแบบ าย น
นั กิ บบ กิ

สูจั. 600 วิที่ยานี้ิพนี้ธี์ 36
IM 600 Thesis 

นั กิ บบ กิ
สูจั. 600 วิที่ยานี้ิพนี้ธี์ 12
IM 600 Thesis 

คัำาอธิิบัายรายวิชา 
หมวดวิชาปรับัพื้นฐาน (ไม่นี้ับหนี้่วยกิต)
พฐ. 141 สถิติิพื้นฐานเพื่อการวิจัย                                                                      
PL 141 Basic Statistics for Research
  การวิเคราะห์ที่างสูถิึติสูำาหรับการออกแบบเบ่�องต้นี้  
ศึกษาป็ระเด็นี้เกี�ยวกับระดับการวัดค่าตัวแป็ร สูถึิติเชิ้งพรรณา  
สูถึติเิช้งิอนี้มุานี้ ระเบียบวธิีทีี่ี�จัะนี้ำาข้อมูลัในี้อดีตมาใช้้ในี้การพยากรณ์
เพ่�อช้ว่ยในี้การเกบ็แลัะวเิคราะห์ขอ้มลูั โดยเฉพาะอย่างยิ�งในี้งานี้วจัิัย
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เช้งิป็รมิาณ แลัะการนี้ำาไป็ใช้ใ้นี้ที่างสูถิึต ิเช้น่ี้ วเิคราะห์ความแป็รป็รวนี้
สูหสูัมพันี้ธี์ แลัะสูมการถึดถึอย เป็็นี้ต้นี้

พฐ. 142 การออกแบับัข้ั้นพื้นฐานด้านสถาปัติยกรรมภายใน
PL 142 Fundamental Design in Interior Architecture
  การศกึษาขั�นี้ตอนี้ความเป็น็ี้มาแลัะองคป์็ระกอบขั�นี้พ่�นี้ฐานี้
ที่ฤษฎี แลัะหลัักการของการออกแบบสูภาพแวดล้ัอม แลัะวิช้าช้ีพ 
ที่ี�เกี�ยวขอ้ง รายลัะเอยีดครอบคลุัมถึงึสูภาพแวดลัอ้มทีี่�มนี้ษุยส์ูรา้งขึ�นี้
ขนี้าด สูัดสู่วนี้ เคร่�องเร่อนี้ แลัะการใช้้วัสูดุต่าง ๆ ให้ความสูำาคัญ 
กับขั�นี้ตอนี้การคิด คำาจัำากัดความ แลัะศัพที่์ต่าง ๆ  ที่ี�จัำาเป็็นี้ต้องใช้้ในี้
วชิ้าช้พี ศกึษาแลัะป็ฏิบัตกิารเขียนี้แบบ การนี้ำาเสูนี้อความคดิเป็็นี้ภาพ
 2 มิต ิเช้น่ี้ แบบแป็ลันี้เฟอรน์ี้เิจัอร ์รปู็ดา้นี้แลัะรปู็ตดัของเฟอรน์ี้เิจัอร์
สูำาหรบัการออกแบบพ่�นี้ที่ี�ใช้สู้อย เช่้นี้ ห้องหร่อสูว่นี้ย่อยในี้อาคารพัก
อาศยัขนี้าดเลัก็ เนี้น้ี้การใช้อ้ปุ็กรณแ์ลัะเคร่�องมอ่ตา่ง ๆ  รวมที่ั�งเที่คนี้คิ
การออกแบบเบ่�องต้นี้แลัะการนี้ำาเสูนี้อผลังานี้ขั�นี้พ่�นี้ฐานี้

พฐ. 143 คัอมพิวเติอร์เพื่องานออกแบับั  
PL 143 Computer Aided Design 
  การศึกษาแลัะป็ฏิบัติการใช้้คอมพิวเตอร์เพ่�อใช้้เป็็นี้ 
เคร่�องม่อในี้การออกแบบตกแต่งภายในี้ การเขียนี้แบบเบ่�องต้นี้  
ที่ั�งในี้ลัักษณะ 2 มิติ แลัะ 3 มิติ รวมถึึงการนี้ำาข้อมูลัทีี่�ได้จัาก
คอมพิวเตอร์ ไป็ใช้้ป็ระโยช้นี้์ต่าง ๆ เช้่นี้ การนี้ำาเสูนี้อผลังานี้  
แลัะการเขียนี้แบบเพ่�อการก่อสูร้าง

หมวดวิชาบัังคัับั (12 หนี้่วยกิต)
สถ. 601 ระเบัียบัวิธิีวิจัยแลืะการวิเคัราะห์เชิงปริมาณ 3 หน่วยกิติ
  สำาหรับัการออกแบับัสภาพแวดลื้อม
AR 601 Research Methodology and Quantitative 
  Methods in Environmental Design                                                          
  กระบวนี้การแลัะวธิีวีจิัยัเบ่�องตน้ี้ทีี่�เกี�ยวข้องกบัการออกแบบ
สูภาพแวดลั้อม โดยเนี้้นี้วิธีีการเช้ิงป็ริมาณแลัะการวิเคราะห์เชิ้งสูถึิติ  

การเช้่�อมโยงที่ฤษฎีสูู่ป็ระเด็นี้ในี้การวิจััย วิธีีการ แลัะการเก็บข้อมูลั
ภาคสูนี้าม การกำาหนี้ดป็ระเด็นี้ป็ัญหาแลัะขอบเขตในี้การที่ำาวิจััย  
การที่บที่วนี้วรรณกรรม การอภิป็ราย แลัะการสูร้างข้อสูรุป็หร่อ 
ข้อเสูนี้อที่างวิช้าการ รวมถึึงการศึกษาวิธีีการเขียนี้โครงการวิจััย

สถ. 602 ทฤษฎีแลืะแนวคัิดการออกแบับั 3 หน่วยกิติ
AR 602 Theories and Concepts in Design 
  การศึกษาถึึงที่ฤษฎีแลัะแนี้วคิดที่ี�เป็็นี้พ่�นี้ฐานี้ของการ
ออกแบบสูภาพแวดล้ัอม เช่้นี้ แนี้วคิดเร่�องความสัูมพันี้ธ์ีระหว่าง
พฤติกรรมมนีุ้ษย์แลัะสูภาพแวดลั้อม การออกแบบสูภาพแวดลั้อม 
ที่ี�ยั�งย่นี้ การออกแบบที่ี�ผู้ใช้้มีสู่วนี้ร่วม การออกแบบสูภาพแวดลั้อม
เพ่�อผู้ใช้้ทุี่กระดับความสูามารถึ เป็็นี้ต้นี้ โดยจัะเน้ี้นี้ภาพกว้าง 
ของที่ฤษฎีแลัะแนี้วความคิดที่ั�งที่ี�เป็็นี้สูากลัแลัะที่ี�เหมาะสูมเฉพาะ
บริบที่

สถ. 603 สัมมนาการวิจัยการออกแบับั 3 หน่วยกิติ
AR 603 Seminar in Design Research 
  การศึกษาที่ฤษฎีแลัะแนี้วคิดด้านี้การออกแบบต่าง ๆ  
เพ่�อกำาหนี้ดป็ระเด็นี้ในี้การวิจััยด้านี้การออกแบบ ผ่านี้การสูำารวจั
บที่ความในี้วารสูารวิช้าการ หนัี้งสู่อ งานี้วิจััย หร่อเอกสูารอ่�นี้ ๆ  
ที่ี�เกี�ยวข้อง แลัะเป็น็ี้การพฒันี้าโครงการวจิัยัที่ี�สูนี้ใจัอย่างเป็น็ี้เอกเที่ศ
โดยกำาหนี้ดให้มกีารสูมัมนี้าเช้งิป็ฏบัิตกิารเป็น็ี้ระยะ ๆ  เพ่�อแลักเป็ลัี�ยนี้
ที่ัศนี้ะแลัะความรู้ที่ี�ค้นี้พบ รับฟังความคิดเห็นี้แลัะข้อวิพากษ์วจิัารณ์
ต่าง ๆ ระหว่างนี้ักศึกษากับนี้ักศึกษาด้วยกันี้แลัะนี้ักศึกษากับผู้สูอนี้
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สถ. 604 กระบัวนการทางสังคัมวัฒนธิรรม 3 หน่วยกิติ
  แลืะการวิเคัราะห์เชิงคัุณภาพ
  สำาหรับัการออกแบับัสภาพแวดลื้อม   
AR 604 Social and Cultural Processes and 
  Qualitative Methods in Environmental Design 
  ศึกษาแลัะวิเคราะห์ความสูัมพันี้ธี์ระหว่างโครงสูร้างของ
สูังคม แลัะคุณลัักษณะของอาคาร ที่ี�ช้่วยให้นี้ักออกแบบได้เข้าใจัถึึง
กระบวนี้การที่ี�เป็็นี้ที่ี�มาของการเกิดขึ�นี้ของรูป็แบบอาคารแบบต่าง ๆ 
โดยเนี้้นี้ถึึงวิธีีการวิจััยแลัะวิเคราะห์เช้ิงคุณภาพ บนี้ฐานี้ที่ฤษฎี 
แลัะวิธีีการจัากหลัาย ๆ ศาสูตร์ที่ี�เกี�ยวข้อง เพ่�ออธีิบายป็รากฏการณ์ 
ที่างสูังคมแลัะวัฒนี้ธีรรมแลัะศึกษาตีความถึึงความหมายของ 
สูภาพแวดลั้อมที่ี�มนีุ้ษย์สูร้างขึ�นี้

หมวดวิชาเฉพาะสาข้า (6 หนี้่วยกิต)                 
กลุ่มสถาปตยกรรม าย น 
สน. 611 การออกแบับัสถาปัติยกรรมภายใน 3 หน่วยกิติ
  เชิงบั้รณาการ
IA 611 Integrated Interior Architecture
  การศึกษาการออกแบบสูถึาปั็ตยกรรมภายในี้ที่ี� เนี้้นี้ 
ความเขา้ใจัแลัะความสูามารถึในี้การแยกแยะความตอ้งการของมนุี้ษย์
ที่ั�งด้านี้กายภาพ จัิตวิที่ยา แลัะความรู้สูึกที่ี�ต่างกันี้ต่อสูภาพแวดลั้อม
ที่ี�ตา่งป็ระเภที่กนัี้ เช้น่ี้ โรงแรม อาคารสูำานี้กังานี้ สูถึานี้พกัฟืน้ี้ เป็น็ี้ตน้ี้
ที่ั�งนี้้� การบูรณาการที่ักษะการออกแบบ การวิเคราะห์งานี้ออกแบบ 
แลัะความรู้ด้านี้สูถึาป็ัตยกรรมอ่�นี้ ๆ เช้่นี้ โครงสูร้างอาคาร จัิตวิที่ยา
สูภาพแวดลั้อม หร่อธีุรกิจัการออกแบบ จัะเป็็นี้พ่�นี้ฐานี้ที่ี�ช้่วยในี้การ 
อภิป็รายถึึงป็ัจัจััยต่าง ๆ ที่ี�อยู่เบ่�องหลัังแลัะอิที่ธีิพลัการต่องานี้
ออกแบบสูถึาป็ัตยกรรม

สน. 612 ปัจจัย เทคัโนโลืยี แลืะนวัติกรรม 3 หน่วยกิติ
  ข้องสถาปัติยกรรมภายใน
IA 612 Factors, Technologies and Innovations 
  of Interior Architecture 
  การศึกษาป็ัจัจััย เที่คโนี้โลัยี แลัะนี้วัตกรรมต่าง ๆ  
ที่ี�มีอิที่ธิีพลัต่อการวิวัฒนี้าการของสูถึาปั็ตยกรรมภายในี้ เช่้นี้  
การเป็ลีั�ยนี้แป็ลังของสูังคม เที่คโนี้โลัยี หร่อป็ระดิษฐกรรมต่าง ๆ  
ที่ี�มีผลัต่อการออกแบบสูถึาป็ัตยกรรมภายในี้ พฤติกรรมการใช้้สูอย 
ที่ี�ว่างที่างสูถึาป็ัตยกรรม รวมถึึงรูป็แบบของตัวสูถึาป็ัตยกรรมเอง  
แลัะศึกษาถึึงอิที่ธีิพลัของการเป็ลัี�ยนี้แป็ลังเหลั่านี้้�ต่อการรับรู้ รูป็แบบ
การใช้้พ่�นี้ทีี่� แลัะโครงสูร้างของสูภาพแวดล้ัอมในี้ชี้วิตป็ระจัำาวันี้ 
รอบตัวของผู้ใช้้สูอยอาคาร 

สน. 613 กระบัวนการทางสังคัมแลืะวัฒนธิรรม 3 หน่วยกิติ
  ในงานออกแบับัสถาปัติยกรรมภายใน
IA 613 Social and Cultural Processes 
  in Interior Architecture  
  การศึกษาแลัะวิเคราะห์ความสูัมพันี้ธี์ระหว่างโครงสูร้าง 
ของสัูงคม (Social Organisations) แลัะคุณลัักษณะของอาคาร  
(Built Form) ที่ี�ช้ว่ยให้นี้ักออกแบบได้เข้าใจัถึึงกระบวนี้การที่ี�เป็น็ี้ที่ี�มา
ของการเกิดขึ�นี้ของรูป็แบบอาคารแบบต่าง ๆ โดยเนี้้นี้ถึึงการวิจััย 
ด้านี้การสูร้างรายลัะเอียดโครงการที่างสูถึาป็ัตยกรรม (Architectural 
Programming) แลัะการป็ระเมินี้หลัังการใช้้ (Post Occupancy 
Evaluation) ในี้ที่กุระดบัของงานี้ออกแบบ ที่ั�งผลัติภณัฑิ ์ห้อง อาคาร
แลัะที่ี�ว่างภายนี้อก บนี้ฐานี้ที่ฤษฎีแลัะวิธีีการจัากหลัาย ๆ ศาสูตร์ 
ที่ี�เกี�ยวข้อง นี้อกจัากนี้ั�นี้แลั้วกระบวนี้การที่างสูังคมดังกลั่าวยังศึกษา
ถึึงความหมายของสูภาพแวดลั้อมที่ี�มนีุ้ษย์สูร้างขึ�นี้แลัะการตีความ  
(Interpretation) สูภาพแวดล้ัอมจัากผู้ใช้้หลัากหลัายป็ระเภที่ 
โดยเฉพาะอย่างยิ�งผู้ที่ี�อยู่ในี้สูภาวะเป็ราะบางในี้สูังคม เช้่นี้ คนี้แก่  
คนี้พิการ เด็ก คนี้จันี้เม่อง เป็็นี้ต้นี้ 
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กลุ่มการบริหารจัดการออกแบบ าย น
สจ. 611 การบัริหารจัดการออกแบับัภายใน 3 หน่วยกิติ
  เชิงบั้รณาการ  
IM 611 Integrated Interior Design Management 
  โครงการออกแบบภายในี้ป็ระกอบกันี้ขึ�นี้จัากศาสูตร์ 
หลัายแขนี้งที่ี�มาป็ระยุกต์รวมกันี้ การนี้ำาความรู้ที่างด้านี้การ
บรหิารธีรุกจิัการออกแบบ จังึตอ้งศกึษาควบคูไ่ป็กบัการศกึษาจัติวทิี่ยา
สูภาพแวดล้ัอม โครงสูรา้งอาคาร ความเป็็นี้ไป็ไดใ้นี้การจััดที่ำาโครงกา
รบูรณาการพรอ้มไป็กบัการฝกึฝนี้ทัี่กษะแลัะการวเิคราะห์การออกแบบ
เพ่�อที่ี�จัะช่้วยให้เกิดความเข้าใจัแลัะความสูามารถึในี้การแยกแยะ 
ความต้องการของมนุี้ษย์ที่ั�งด้านี้กายภาพ จัิตวิที่ยา แลัะความรู้สึูก 
ที่ี�ต่างกันี้ต่อสูภาพแวดลั้อมที่ี�ต่างป็ระเภที่กันี้ อันี้จัะเป็็นี้พ่�นี้ฐานี้ 
ที่ี�ช้่วยในี้การอภิป็รายถึึงป็ัจัจััยต่าง ๆ ที่ี�อยู่เบ่�องหลัังแลัะอิที่ธิีพลั 
การต่องานี้ออกแบบสูถึาป็ัตยกรรมภายในี้นี้ั�นี้ ๆ

สจ. 612 ปัจจัย เทคัโนโลืยี แลืะนวัติกรรม 3 หน่วยกิติ 
  ข้องการบัริหารจัดการออกแบับัภายใน
IM 612 Factors, Technologies and Innovations 
  of Interior Design Management
  สัูงคม เที่คโนี้โลัยี หร่อป็ระดิษฐกรรมต่าง ๆ มีการ
เป็ลัี�ยนี้แป็ลังอย่างต่อเนี้ื�องรวดเร็ว ซึ่ึ�งการเป็ลัี�ยนี้แป็ลังเหลั่านี้้�  
ลั้วนี้มีอิที่ธีิพลัต่อการออกแบบสูถึาปั็ตยกรรมภายในี้แลัะพฤติกรรม 
การใช้้สูอยอาคารที่ั�งสูิ�นี้ นี้อกจัากนี้ั�นี้แลั้วการเป็ลัี�ยนี้แป็ลังเหลั่านี้้� 
ยังสูง่ผลักระที่บตอ่การบรหิารจััดการออกแบบภายในี้ การศกึษาปั็จัจัยั
เที่คโนี้โลัยี แลัะนี้วัตกรรมต่าง ๆ จัึงเป็็นี้สูิ�งจัำาเป็็นี้ทัี่�งต่อการที่ำางานี้
ออกแบบแลัะการบรหิารงานี้ออกแบบสูถึาปั็ตยกรรมภายในี้ในี้ป็จััจับัุนี้

สจ. 613 กระบัวนการทางสังคัมแลืะวัฒนธิรรม 3 หน่วยกิติ
  ในงานบัริหารจัดการออกแบับัภายใน
IM 613 Social and Cultural Processes in Interior Design 
  Management
  กระบวนี้การที่างสัูงคมแลัะวัฒนี้ธีรรมเป็็นี้ทีี่�มาทีี่�สูำาคัญ
อย่างหนี้ึ�งของการเป็ลัี�ยนี้แป็ลังที่างสูถึาป็ัตยกรรมแลัะงานี้ออกแบบ
ภายในี้ รวมถึึงรูป็แบบในี้การบริหารจััดการงานี้ออกแบบนี้ั�นี้ ๆ  
การที่ำาความเข้าใจัแลัะตีความความหมายของงานี้ออกแบบทีี่�มนีุ้ษย์
สูรา้งขึ�นี้สูามารถึศกึษาผา่นี้ความสัูมพนัี้ธีร์ะหวา่งโครงสูรา้งของสัูงคม
แลัะคุณลัักษณะของงานี้ออกแบบซึ่ึ�งเป็็นี้ทีี่�มาของการเกิดขึ�นี้ของ 
รูป็แบบอาคารแบบต่าง ๆ โดยเนี้้นี้การวิเคราะห์จัากแนี้วคิดแลัะ 
รายลัะเอียดโครงการที่างสูถึาป็ตัยกรรม (Architectural Programming) 
แลัะการป็ระเมินี้หลัังการใช้้ (Post Occupancy Evaluation)  
ในี้ทีุ่กระดับของงานี้ออกแบบ ที่ั�งผลัิตภัณฑิ์ ห้อง อาคาร แลัะที่ี�ว่าง
ภายนี้อก บนี้ฐานี้ที่ฤษฎีแลัะวิธีีการวิจััยในี้ด้านี้การบริหารจััดการ 
แลัะการออกแบบภายในี้ที่ี�หลัากหลัาย 

หมวดวิชาเลืือก (6 หนี้่วยกิต)
กลุ่มวิชาท ษ ีการออกแบบส าพแวดล้อม
Environmental Design Theories
สถ. 611 กระบัวนทัศึน์การวิจัยเพื่อการออกแบับั 3 หน่วยกิติ
AR 611 Paradigms in Design Research     
  การศึกษาหลัักการแลัะวิวัฒนี้าการของสูามกระบวนี้ทัี่ศนี้์
หลัักของการวิจััยเพ่�อการออกแบบ ได้แก่ Sense of Place,  
Sustainability, Participation โดยเช้่�อมโยงกับตัวอย่างการออกแบบ
ที่ั�งสูามระดับ ได้แก่ ระดับเม่อง สูถึาป็ัตยกรรม แลัะผลัิตภัณฑิ์  
สู่งเสูริมให้ผู้ เรียนี้สูามารถึวิจัารณ์ผลัการออกแบบแลัะสูร้าง 
กระบวนี้ที่ัศนี้์จัากการผสูมผสูานี้แนี้วคิดที่ั�งสูาม
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สถ. 612 พฤติิกรรมมนุษย์กับัสภาพแวดลื้อม 3 หนว่ยกติิ  
AR 612 Human Behaviour and Environment
  การศึกษาการป็ฏิสูัมพันี้ธี์ระหว่างพฤติกรรมมนีุ้ษย์ 
กับสูภาพแวดล้ัอม ผ่านี้กระบวนี้การที่างจิัตวิที่ยา การรับรู้ผ่านี้การมอง
แลัะที่างจัิตใจั การตีความหมายคุณลัักษณะของสูภาพแวดลั้อม  
แลัะการเก็บสูะสูมการรับรู้ดังกล่ัาวเป็็นี้ป็ระสูบการณ์เพ่�อเป็็นี้ร่องรอย
สูำาหรับการรับรู้สูภาพแวดลั้อมในี้อนี้าคต ซึ่ึ�งเนี้้นี้กระบวนี้การ 
แลัะวิธีีการวิจััยเพ่�อให้ได้มาซึ่ึ�งองค์ความรู้ที่ี�เกี�ยวข้องกับพฤติกรรม
มนีุ้ษย์ภายใต้สูภาพแวดลั้อม

สถ. 613 การออกแบับัเพื่อคัวามยั่งยืน 3 หน่วยกิติ
AR 613 Sustainable Design
  การศึกษาที่ำาความเข้าใจัแลัะตระหนี้ักถึึงผลักระที่บ 
ด้านี้มลัภาวะแลัะการใช้้พลัังงานี้สูิ�นี้เป็ล่ัองที่ี�เกิดขึ�นี้จัากการออกแบบ
สูภาพแวดล้ัอม คุณลัักษณะแลัะการป็ระยุกต์ ใช้้วัสูดุทีี่�เป็็นี้มิตร 
ต่อสูิ�งแวดลั้อม การนี้ำาวัสูดุกลัับมาใช้้ซึ่�ำา แหลั่งวัสูดุพ่�นี้ถึิ�นี้ หลัักการ
จััดระบบอาคารแลัะระบบป็ระกอบอาคารที่ี�คำานี้ึงถึึงการป็ระหยัด
พลัังงานี้แลัะผลักระที่บต่อสูิ�งแวดลั้อม รวมถึึงศึกษาความรับผิดช้อบ
ของนี้ักออกแบบต่อสูิ�งแวดลั้อมแลัะระบบนี้ิเวศโลัก ที่ี�สูะที่้อนี้จัาก 
ผลังานี้การออกแบบของตนี้ในี้ระดับที่้องถึิ�นี้ 

สถ. 614 ปัจจัยมนุษย์แลืะการออกแบับั 3 หน่วยกิติ
  เพื่อคัุณภาพชีวิติ  
AR 614 Human Factors & Design for Life
  ศกึษาแลัะที่ำาความเข้าใจัในี้หลักัการยศาสูตร ์(Ergonomic) 
ที่ี�เกี�ยวข้องแลัะมีผลัถึึงการออกแบบสูภาพแวดล้ัอม แลัะปั็จัจััยด้านี้ 
การเป็ลีั�ยนี้แป็ลังที่างสัูงคมทีี่�มีผลัต่อความเป็็นี้อิสูระในี้การอยู่อาศัย 
โดยครอบคลัุมถึึงผู้ใช้้ที่ี�มีความแตกต่างที่ั�งด้านี้เช้่�อช้าติ ศาสูนี้า
วัฒนี้ธีรรม เพศ วัย สูภาพร่างกาย เพ่�อการออกแบบที่ี�คำานึี้งถึึง
คุณภาพช้ีวิต ที่ี�เอ่�อต่อการใช้้งานี้ของผู้ใช้้ทีุ่กป็ระเภที่แลัะทุี่กความ 
แตกต่างด้านี้ความสูามารถึของร่างกาย เช้่นี้ คนี้แก่ คนี้พิการ  

ตามแนี้วคิดการออกแบบต่าง ๆ ที่ี�เกี�ยวข้อง ดังเช่้นี้ Universals  
Design, Inclusive Design หร่อ Design for All

สถ. 615 การออกแบับัโดยผู้้้ใช้มีส่วนร่วม 3 หน่วยกิติ
AR 615 Participatory Design
  การศึกษากระบวนี้การออกแบบสูภาพแวดล้ัอมทีี่�ผู้ใช้้
อาคารแลัะนัี้กออกแบบเขา้มาที่ำางานี้รว่มกนัี้ในี้กระบวนี้การออกแบบ
แต่ลัะขั�นี้ตอนี้ ที่ั�งริเริ�มกระบวนี้การ การออกแบบ แลัะตัดสูินี้ใจั  
รวมถึึงระดับของการมีสู่วนี้ร่วมแลัะบที่บาที่ของนัี้กออกแบบ  
ซึ่ึ�งเป็้าหมายทีี่�สูำาคัญก็ค่อ การทีี่�จัะได้อาคารซึึ่�งเหมาะสูมกับ 
ความต้องการของผู้ใช้้สูอยได้มากที่ี�สูุด

สถ. 616 ทฤษฎีการออกแบับัร่วมสมัย 3 หน่วยกิติ
AR 616 Contemporary Design Theories
  การศึกษาวิวัฒนี้าการของแนี้วคิดการออกแบบร่วมสูมัย 
ที่ี�มีผลัมาจัากการพัฒนี้าด้านี้เศรษฐกิจั สัูงคม แลัะวัฒนี้ธีรรม 
ตั�งแต่การออกแบบพ่�นี้ถิึ�นี้ แนี้วคิดการออกแบบที่ี�ได้รับอิที่ธิีพลั 
จัากการป็ฏิวัติอุตสูาหกรรมที่ี�เนี้้นี้การผลัิตทีี่�เป็็นี้รูป็แบบเดียวกันี้ 
จัำานี้วนี้มาก ๆ จันี้ถึึงงานี้ออกแบบร่วมสูมัยในี้ป็ัจัจัุบันี้ นี้อกจัากนี้ั�นี้
แลั้วยังศึกษาแนี้วที่างในี้กระแสูแห่งนี้วัตกรรมในี้งานี้ออกแบบ 
ที่ี�มีแนี้วโนี้้มจัะเกิดขึ�นี้ในี้อนี้าคตอันี้ใกลั้จัากเที่คโนี้โลัยีการออกแบบ
ต่าง ๆ ด้วยวิธีีค้นี้คว้า วิเคราะห์ แลัะสูัมมนี้าแลักเป็ลัี�ยนี้จัากกรณ้
ศกึษาโครงการออกแบบ ที่ั�งในี้งานี้ออกแบบทีี่�พกัอาศยั งานี้ออกแบบ
พาณิช้ยกรรม งานี้ออกแบบสูิ�งอำานี้วยความสูะดวกต่าง ๆ 

สถ. 617 สัญญศึาสติร์ในงานสถาปัติยกรรม 3 หนว่ยกติิ  
AR 617 Semiotics of Architecture
  การศึกษาความเป็็นี้ไป็ได้ในี้การอธิีบาย วิเคราะห์งานี้
ออกแบบแลัะงานี้สูถึาปั็ตยกรรมในี้เชิ้งสัูญญศาสูตร์ เน้ี้นี้ให้ศึกษา 
งานี้เขียนี้ของนัี้กที่ฤษฎีซึึ่�งวิเคราะห์ด้านี้สัูญลัักษณ์ แลัะความหมาย 
ของศิลัป็ะแลัะงานี้ออกแบบสูถึาปั็ตยกรรมต่าง ๆ  ทัี่�งในี้อดีตแลัะปั็จัจุับันี้
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สถ. 618 การศึึกษาหัวข้้อเฉพาะ 3 หน่วยกิติ
AR 618 Special Issues
  การศึกษาโดยการค้นี้คว้าเพิ�มเติมจัากห้องสูมุดหร่อ 
แหลั่งอ่�นี้ ๆ หร่อตามคำาแนี้ะนี้ำาแลัะความเห็นี้ช้อบจัากผู้ดูแลั
วิที่ยานิี้พนี้ธี์หร่อผู้รับผิดช้อบหลัักสููตร ในี้เนืี้�อหาทีี่�นี้อกเหนืี้อจัาก 
วิช้าบังคับแลัะวิช้าเลั่อก เพ่�อนี้ำาไป็ศึกษาป็ระกอบการที่ำาวิที่ยานี้ิพนี้ธี์

กลุ่มวิชาการออกแบบสถาปตยกรรม
Research in Architectural Design
สถ. 621 การศึึกษางานออกแบับัพาณิชยกรรม 3 หน่วยกิติ
  แลืะลืักษณะเฉพาะข้องธิุรกิจคั้าปลืีก
AR 621 Commercial Design and Retail Branding Studies 
  การศึกษาถึึงลัักษณะแลัะป็ระเภที่ของโครงการต่าง ๆ  
ที่างพาณชิ้ยกรรม เช้น่ี้ ศนูี้ยก์ารคา้ ห้างสูรรพสิูนี้คา้ ศนูี้ยแ์สูดงสิูนี้คา้
แลัะการป็ระชุ้ม ศูนี้ย์บริการสูินี้ค้าแลัะบริการเฉพาะที่าง เพ่�อนี้ำามา
วิเคราะห์แลัะป็ระยุกต์ใช้้ในี้การวางแนี้วความคิดแลัะหลัักเกณฑิ์ 
ในี้การออกแบบ ศึกษาแนี้วความคิดเกี�ยวกับการออกแบบลัักษณะเฉพาะ
ของธีุรกิจัค้าป็ลัีก (Retail Branding) ป็ัจัจััยเบ่�องต้นี้แลัะกลัยุที่ธ์ี 
ในี้การสูร้างตราสิูนี้ค้าของธุีรกิจัการค้าป็ลีักให้เกิดป็ระสิูที่ธีิภาพ  
รวมทัี่�ง ศึกษาโครงการเป็รียบเทีี่ยบเพ่�อนี้ำามาวิเคราะห์แลัะใช้้ป็ระโยช้น์ี้ 
ในี้การออกแบบตกแต่งสูถึานี้ทีี่�ธุีรกิจัการค้าป็ลีักแลัะสูาขาบริการ  
ให้สูอดคล้ัองกับสูภาพการป็ระกอบธุีรกิจัการค้าป็ลีักสูมัยใหม่

สถ. 622 การศึึกษางานออกแบับัอุติสาหกรรมบัริการ 3 หน่วยกิติ
AR 622 Hospitality Industry and Design Studies
  การศึกษาที่ำาความเข้าใจัถึึงลัักษณะป็ระเภที่โครงการต่าง ๆ 
 ในี้อุตสูาหกรรมแห่งมิตรไมตรี (Hospitality Industry) ได้แก่ กิจัการ
ด้านี้โรงแรม การท่ี่องเที่ี�ยว อาหาร การรักษาพยาบาลั การบำาบัด 
แลัะการสู่งเสูรมิสุูขภาพ แลัะการเสูรมิความงามแลัะบุคลิักภาพ ศกึษา
หลัักการบริหารโครงการ หลัักการออกแบบแลัะจััดพ่�นี้ที่ี� เพ่�อนี้ำามา

วิเคราะห์แลัะป็ระยุกต์ใช้้ในี้การวางแนี้วความคิดแลัะหลัักเกณฑิ์ 
ในี้การออกแบบตกแต่งภายในี้

สถ. 623 การศึึกษางานออกแบับัสำานักงาน 3 หน่วยกิติ
  แลืะอัติลืักษณ์องคั์กร  
AR 623 Corporate Identity and Office Design Studies
  การศึกษาป็ระเภที่ของสูำานัี้กงานี้ โครงสูร้างองค์กร 
แลัะสูายการบังคับบัญช้าโดยทัี่�วไป็ องค์ป็ระกอบสูำานัี้กงานี้ ระบบอาคาร
ทีี่�เกี�ยวข้องกับสูำานัี้กงานี้ หลัักการออกแบบแลัะจััดพ่�นี้ทีี่�สูำานัี้กงานี้ รวมถึึง 
การออกแบบอัตลัักษณ์องค์กร เพ่�อสู่�อสูารถึึงป็รัช้ญาบุคลิักภาพ  
แลัะวิสัูยทัี่ศน์ี้ขององค์กร เพ่�อนี้ำามาวิเคราะห์แลัะป็ระยุกต์ใช้้ในี้การวาง
แนี้วความคิดแลัะหลัักเกณฑ์ิในี้การออกแบบตกแต่งภายในี้

สถ. 624 การศึึกษางานออกแบับัสถาบัันการศึึกษา 3 หน่วยกิติ
  แลืะสถาบัันเพื่อการเรียนร้้   
AR 624 Institutional and Education Design Studies
  การศึกษาป็ระเภที่ของสูถึาบันี้การศึกษาที่ั�งในี้แลัะ 
นี้อกระบบ เช้น่ี้ การศกึษาขั�นี้พ่�นี้ฐานี้ การอุดมศกึษา การอาช้วีศกึษา
รวมถึึงรูป็แบบสูถึาบันี้เพ่�อการศึกษาเรียนี้รู้อ่�นี้ ๆ เช่้นี้ พิพิธีภัณฑ์ิ  
หอศิลัป็วัฒนี้ธีรรม สูถึาบันี้วิจััยแลัะพัฒนี้า โครงสูร้างองค์กร 
แลัะการจััดการโดยที่ั�วไป็ องค์ป็ระกอบสูถึาบันี้ ระบบอาคารทีี่�เกี�ยวข้อง
หลัักการออกแบบแลัะจััดพ่�นี้ที่ี�สูำานี้ักงานี้ เพ่�อนี้ำามาวิเคราะห์แลัะ
ป็ระยุกต์ใช้้ในี้การวางแนี้วความคิดแลัะหลัักเกณฑิ์ในี้การออกแบบ
ตกแต่งภายในี้



232 BANGKOK UNIVERSITY

สถ. 625 กฎหมายแลืะกฎข้้อบัังคัับัในวิชาชีพ 3 หน่วยกิติ
  สถาปัติยกรรมภายในแลืะการออกแบับัภายใน
AR 625 Professional Laws and Regulation for 
  Interior Architecture and Interior Design
  การศกึษากฎหมายแลัะระเบียบขอ้บังคบัตา่ง ๆ  ในี้วชิ้าช้พี
สูถึาป็ัตยกรรม สูาขาสูถึาป็ัตยกรรม แลัะสูถึาป็ัตยกรรมภายในี้ แลัะ
มัณฑินี้ศิลัป็์หร่อการออกแบบตกแต่งภายในี้ ซึ่ึ�งรวมถึึงจัรรยาบรรณ 
ระเบียบป็ฏบัิต ิแลัะความรบัผดิช้อบตอ่วชิ้าชี้พ โดยศกึษาควบคูไ่ป็กบั
กฎหมายอ่�นี้ที่ี�เกี�ยวข้องกับวิช้าชี้พ เช้่นี้ กฎหมายควบคุมอาคาร 
กฎหมายสูิ�งแวดลั้อม กฎหมายว่าด้วยการผังเม่อง ฯลัฯ แลัะการที่ำา
กรณ้ศึกษาเพ่�อบูรณาการงานี้ออกแบบควบคู่ไป็กับกฎหมายต่าง ๆ 
เหลั่านี้้�

สถ. 626 สถาปัติยกรรมพื้นถิ่น 3 หน่วยกิติ
AR 626 Vernacular Architecture 
  การศึกษาพัฒนี้าการของงานี้ออกแบบสูภาพแวดลั้อม 
พ่�นี้ถึิ�นี้ ที่ั�งในี้ด้านี้วัตถึุที่างวัฒนี้ธีรรมในี้ชี้วิตป็ระจัำาวันี้ (Cultural          
Materials) แลัะภมิูทัี่ศนี้วั์ฒนี้ธีรรม (Cultural Landscape) โดยมุ่งเน้ี้นี้
ศึกษาถึึงที่ฤษฎีทีี่�เกี�ยวข้องกับความสัูมพันี้ธี์ระหว่างสูภาพแวดล้ัอม
แลัะผู้สูร้างสูรรค์แลัะใช้้สูอยสูภาพแวดลั้อมนี้ั�นี้ ที่ั�งที่างด้านี้สูังคม 
เศรษฐกิจั แลัะวัฒนี้ธีรรม

สถ. 627 แสงแลืะเสียงในงานออกแบับัสถาปัติยกรรม 3 หน่วยกิติ
AR 627 Light and Sound in Architectural Design 
  การศึกษาธีรรมช้าติของแสูงสูว่างกับงานี้สูถึาปั็ตยกรรม 
พร้อมทัี่�งหลัักการ เที่คนิี้คในี้การนี้ำาแสูงสูว่างมาป็รับใช้้กับอาคารป็ระเภที่
ต่าง ๆ อย่างมีป็ระสิูที่ธิีภาพ แลัะศึกษาธีรรมช้าติแลัะลัักษณะความถีึ� 
ของเสีูยงป็ระเภที่ต่าง ๆ ผลักระที่บของเสีูยงทีี่�มีต่อมนุี้ษย์ การควบคุม
เสีูยงในี้งานี้ออกแบบสูถึาปั็ตยกรรมทัี่�งภายในี้แลัะภายนี้อกอาคาร

สถ. 628 ทฤษฎีที่ว่างทางสถาปัติยกรรม 3 หน่วยกิติ
AR 628 Theory of Space in Architecture 
  การศึกษาวิวัฒนี้าการแลัะทีี่�มาของที่ฤษฎีต่าง ๆ ที่ี�มี
ป็ระโยช้น์ี้แลัะเกี�ยวข้องกับการวิเคราะห์การออกแบบ แลัะการนี้ำาไป็
ป็ระยุกต์ใช้้ในี้งานี้สูถึาป็ัตยกรรม โดยจัะแสูดงให้เห็นี้ถึึงอิที่ธีิพลั 
ของป็จััจัยัตา่ง ๆ  ที่ี�ป็ระกอบกนัี้เป็น็ี้ทีี่�วา่งที่างสูถึาป็ตัยกรรมที่ี�สูง่ผลัให้
มีการเกิดขึ�นี้ของสูถึาป็ัตยกรรม โดยผ่านี้กระบวนี้การการออกแบบ 
แลัะมีขอ้พิจัารณาในี้ด้านี้การป็ฏิสูัมพันี้ธี์ของกิจักรรมต่าง ๆ  ในี้สูังคม
ตลัอดจันี้ความเข้าใจัความคิดพ่�นี้ฐานี้ที่างป็รัช้ญาของที่ฤษฎีต่าง ๆ  
ที่างสูถึาป็ัตยกรรม เพ่�อสูร้างให้เกิดแนี้วที่างการออกแบบที่ี�มีความ
สูัมพันี้ธี์ลัึกซึ่ึ�งกับผลัลััพธี์ที่ี�เกิดขึ�นี้จัริงที่างสูถึาป็ัตยกรรม

สถ. 629 การศึึกษาหัวข้้อเฉพาะ 3 หน่วยกิติ
AR 629 Special Issues 
  การศึกษาโดยการค้นี้คว้าเพิ�มเติมจัากห้องสูมุดหร่อ 
แหลั่งอ่�นี้ ๆ หร่อตามคำาแนี้ะนี้ำาแลัะความเห็นี้ช้อบจัากผู้ดูแลั
วิที่ยานี้ิพนี้ธี์หร่อผู้รับผิดช้อบหลัักสููตร ในี้เนี้ื�อหาที่ี�นี้อกเหนี้ือจัากวิช้า
บังคับแลัะวิช้าเลั่อก เพ่�อนี้ำาไป็ศึกษาป็ระกอบการที่ำาวิที่ยานี้ิพนี้ธี์

กลุ่มวิชาการบริหารจัดการและการออกแบบส าพแวดล้อม 
Environmental Design and Management
สถ. 631 การบัริหารจัดการออกแบับัสภาพแวดลื้อม 3 หน่วยกิติ
AR 631 Environmental Design Management
  การศึกษาหน้ี้าทีี่�แลัะความสูำาคัญของงานี้บริหารธุีรกิจั 
ด้านี้การออกแบบ ไม่ว่าจัะเป็็นี้เช้ิงการเงินี้ การตลัาด แลัะการบุคคลั 
เพ่�อเป็็นี้พ่�นี้ฐานี้สูำาคัญในี้การบริหารจััดการธีุรกิจัออกแบบ
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สถ. 632 กลืยุทธิ์การบัริหารจัดการ 3 หน่วยกิติ
  ในธิุรกิจการออกแบับัสภาพแวดลื้อม    
AR 632 Strategic Management in Environmental Design 
  Business
  การศกึษาองคป์็ระกอบแลัะสู่วนี้ผสูมขององคก์ร วเิคราะห์
พฤติกรรมจิัตวิที่ยา ที่ฤษฎีแลัะแบบจัำาลัองต่าง ๆ  ของบุคคลัแลัะองค์กร
โดยเรียนี้รู้ทัี่�งที่ฤษฎีแลัะป็ฏิบัติการออกแบบแลัะวิเคราะห์ระบบการ
ป็ฏิบัติการในี้กิจัการบริการด้านี้การออกแบบ แลัะศึกษาถึึงหลัักเกณฑ์ิการ
วเิคราะห์ การตัดสิูนี้ใจัเกี�ยวกบัการใช้้ปั็จัจััยการผลิัตให้ไดร้บัป็ระโยช้นี้์
อย่างสููงสุูด รวมที่ั�งการคาดการณ์เกี�ยวกับความต้องการงานี้บริการ 
เนี้้นี้หลัักการออกแบบระบบการป็ฏิ บัติการ การวางแผนี้ 
แลัะการตัดสูินี้ใจัเกี�ยวกับการควบคุมกระบวนี้การป็ฏิบัติการ

สถ. 633 คัวามเป็นไปได้ข้องโคัรงการ 3 หน่วยกิติ
  แลืะการบัริหารจัดการโคัรงการออกแบับัสภาพแวดลื้อม 
AR 633 Project Feasibility and Management 
  in Environmental Design
  การศึกษาการจััดที่ำาโครงการออกแบบ ศึกษาความเหมาะสูม 
ของโครงการด้านี้ต่าง ๆ ที่ี�จัะนี้ำามาใช้้ป็ระโยช้นี้์ต่อการจััดการ 
แลัะการวางแผนี้ของโครงการต่าง ๆ  ของธีุรกิจัออกแบบ ศึกษาความ
เป็็นี้ไป็ได้ของโครงการ การจััดที่ำางบป็ระมาณโครงการแลัะการ
วิเคราะห์ผลัตอบแที่นี้การลังทุี่นี้จัากโครงการ การวางแผนี้โครงการ
ควบคุมการป็ฏิบัติงานี้แลัะการป็ระเมินี้ผลัของโครงการ

สถ. 634 ผู้ลืกระทบัแลืะการเปลืี่ยนแปลืง 3 หน่วยกิติ
  ข้องนวัติกรรมติ่อธิุรกิจออกแบับัสภาพแวดลื้อม
AR 634 Innovation and Change Effects 
  in Environmental Design Business
  การศึกษาบที่บาที่ของนี้วัตกรรมแลัะการเป็ลัี�ยนี้แป็ลัง 
ที่ี�มีอิที่ธิีพลัต่อธุีรกิจัออกแบบ ไม่ว่าจัะโดยที่างตรงหร่อที่างอ้อม 
อันี้นี้ำาไป็สูู่การเป็ลีั�ยนี้แป็ลังด้านี้พฤติกรรมแลัะโครงสูร้างของ 

สูภาพแวดลั้อมของธีุรกิจัออกแบบ วิเคราะห์การเป็ลัี�ยนี้แป็ลัง 
ที่ี�เกดิขึ�นี้ การตอบรบัการเป็ลัี�ยนี้แป็ลังในี้ระดบับรหิารเพ่�อให้นัี้กศกึษา
สูามารถึวางแผนี้กลัยุที่ธี์องค์กรเพ่�อตอบรับกระแสูการเป็ลัี�ยนี้แป็ลัง
แลัะนี้วัตกรรมได้อย่างมีป็ระสูิที่ธีิภาพแลัะป็ระสูิที่ธีิผลั

สถ. 635 คัวามเป็นผู้้้นำาแลืะการสร้างทีมงาน 3 หน่วยกิติ
AR 635 Leadership and Team Building 
  การศึกษาพฤติกรรมของกลัุ่ม การสูร้างที่ีมงานี้ที่ี�มี
ป็ระสูิที่ธีิภาพแลัะป็ระสูิที่ธีิผลั ป็ัญหาที่ี�อาจัจัะเกิดขึ�นี้ แนี้วที่าง 
การแก้ปั็ญหา ศึกษาพฤติกรรมของกลุ่ัมที่ำางานี้ ลัักษณะการติดต่อ
ของกลัุ่มที่ำางานี้ ความเป็็นี้ผู้นี้ำา ความขัดแย้ง การป็ระสูานี้งานี้  
การร่วมม่อ ตลัอดจันี้ป็ระสูิที่ธีิภาพแลัะป็ระสูิที่ธีิผลัของกลัุ่ม

สถ. 636 สภาพแวดลื้อมระหว่างประเทศึ 3 หน่วยกิติ
  ข้องธิุรกิจออกแบับั   
AR 636 International Environment of Design Business 
  การศึกษาสูภาพแวดลั้อมระหว่างป็ระเที่ศของธีุรกิจั
ออกแบบ แนี้วที่างการพัฒนี้าการค้าด้านี้ธีุรกิจัการให้บริการด้านี้ 
การออกแบบระหว่างป็ระเที่ศ บที่บาที่ขององค์กรแลัะการค้าระหว่าง
ป็ระเที่ศ การแก้ปั็ญหาแลัะการป็รับตัวเข้าสูู่สูภาพแวดลั้อมระดับ
นี้านี้าช้าติ ป็ัจัจััยสูำาคัญที่ี�มีผลักระที่บต่อสูภาพแวดลั้อมที่ั�งภายในี้ 
แลัะภายนี้อกของธีุรกิจัออกแบบระดับนี้านี้าช้าติ ไม่ว่าจัะเป็็นี้รูป็แบบ
องค์กร ด้านี้กฎหมาย นี้โยบาย เศรษฐกิจั เที่คโนี้โลัยีแลัะวัฒนี้ธีรรม 
ศึกษาปั็ญหาด้านี้ต่าง ๆ ที่ี�เกิดจัากการค้าระหว่างป็ระเที่ศ รวมถึึง
แนี้วที่างการแก้ป็ัญหา

สถ. 637 คัวามเป็นผู้้้ประกอบัการกับัการสร้างธิุรกิจ 3 หน่วยกิติ
AR 637 Entrepreneurship and Venture Initiation
  บที่บาที่ของผู้ป็ระกอบการต่อเศรษฐกิจัแลัะสัูงคม 
คุณลัักษณะของความเป็็นี้ผู้ป็ระกอบการ ป็ระเภที่ของผู้ป็ระกอบการ 
ป็ัญหาแลัะอุป็สูรรคในี้การดำาเนี้ินี้งานี้ด้านี้ต่าง ๆ ของผู้ป็ระกอบการ 
กรณ้ศึกษาของธีุรกิจัขนี้าดกลัางแลัะขนี้าดย่อม สูภาพแวดลั้อมที่ี�มี
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อิที่ธีิพลัต่อธีุรกิจั แนี้วคิดในี้การสูร้างธีุรกิจั การวิเคราะห์โอกาสู 
ที่างธีุรกิจั รูป็แบบการดำาเนี้ินี้งานี้แลัะรูป็แบบการขยายเคร่อข่าย 
ของธีุรกิจัขนี้าดกลัางแลัะขนี้าดย่อม จัริยธีรรมแลัะความรับผิดช้อบ
ต่อสูังคมในี้ฐานี้ะผู้ป็ระกอบการ

สถ. 638 การเจรจาในธิุรกิจออกแบับั 3 หนว่ยกติิ  
AR 638 Negotiating in Design Business 
  การศึกษาที่ฤษฎีแลัะงานี้วิจััยเกี�ยวกับการเจัรจัาต่อรอง 
ในี้ธีุรกิจัออกแบบ กลัยุที่ธี์ต่าง ๆ โดยเนี้้นี้กรณ้ศึกษาแลัะการนี้ำาเอา
ที่ฤษฎีแลัะกรณ้ศึกษามาใช้้กับสูถึานี้การณ์จัริง

สถ. 639 กฎหมายแลืะกฎข้้อบัังคัับัในธิุรกิจออกแบับั 3 หน่วยกิติ
AR 639 Design Business Law and Regulations 
  การศกึษากฎหมายแลัะระเบียบข้อบังคับตา่ง ๆ  ที่ี�เกี�ยวกบั
การออกแบบตกแต่งภายในี้แลัะธุีรกิจัออกแบบ รวมถึึงจัรรยาบรรณ 
จัริยธีรรม แลัะความรับผิดช้อบต่อวิช้าช้ีพ

สถ. 640 การติลืาดธิุรกิจให้บัริการ 3 หน่วยกิติ
AR 640 Marketing Professional Services
  การศึกษาถึึงการพัฒนี้าแลัะการบริหารงานี้บริการสูำาหรับ
ธีุรกิจัออกแบบสูถึาป็ัตยกรรม ลัักษณะของงานี้บริการ ป็ัจัจััยสูำาคัญ 
ที่ี�มีผลักระที่บต่อธีุรกิจังานี้บริการ การสูร้างความพึงพอใจัของลัูกค้า 
ตลัอดจันี้การบริหารความสูัมพันี้ธี์ระหว่างองค์กรแลัะลูักค้า กลัยุที่ธ์ี
ในี้การรักษาลัูกค้า รวมถึึงการป็ระเมินี้คุณภาพของงานี้บริการ 
ในี้ช้่องที่างต่าง ๆ

สถ. 641 การติิดติ่อสื่อสารทางการติลืาด 3 หน่วยกิติ
  แลืะลื้กคั้าสัมพันธิ์   
AR 641  Marketing Communications and Customer Relationship
  การศึกษาพฤติกรรมของลัูกค้าในี้ด้านี้การรับรู้ การเรียนี้รู้
ที่ี�เกี�ยวกับสูินี้ค้าแลัะบริการ การสูร้างความรู้จัักแลัะสูร้างภาพลัักษณ์

ต่อธุีรกิจัสูินี้ค้าแลัะบริการ ความสูำาคัญที่างการสู่�อสูารที่างการตลัาด
เพ่�อลัูกค้า องค์ป็ระกอบแลัะวิธีีการของการสู่�อสูารที่างการตลัาด  
ข้อจัำากัดของการใช้้วิธีีการแต่ลัะวิธีี การป็ระเมินี้ป็ระสิูที่ธีิภาพ 
แลัะป็ระสิูที่ธิีผลัของการใช้้การสู่�อสูารที่างการตลัาดแบบบูรณาการ 
แลัะการนี้ำาไป็ใช้้ศึกษาการวิเคราะห์ป็ัญหาของลัูกค้า การขยายแลัะ
การรักษาฐานี้ของลัูกค้า รูป็แบบ แลัะขั�นี้ตอนี้การสูร้างความสูัมพันี้ธี์
กับลัูกค้าแต่ลัะป็ระเภที่ ป็ัจัจััยที่ี�ต้องพิจัารณาในี้การเลั่อกรูป็แบบ  
แลัะวิธีีการของการสู่�อสูารที่างการตลัาดแลัะการสูร้างความสัูมพันี้ธ์ี
กับลัูกค้าที่ี�เหมาะสูมกับวิสูาหกิจัขนี้าดกลัางแลัะขนี้าดย่อม

สถ. 642 การจัดการองคั์กรที่ซับัซ้อน 3 หน่วยกิติ
AR 642 Managing Complex Organizations 
  การศึกษาการดำาเนี้ินี้งานี้ขององค์กรธีุรกิจัขนี้าดใหญ่  
ที่ี�มลีักัษณะการจัดัองคก์รที่ี�ซึ่บัซึ่อ้นี้ ศกึษาถึงึความเป็น็ี้มาขององคก์ร
ลัักษณะการจััดการองค์กร การป็ระสูานี้งานี้ของหนี้่วยงานี้ อิที่ธิีพลั
ของสูภาพแวดล้ัอมในี้องค์กร การกำาหนี้ดอำานี้าจัหน้ี้าทีี่�ความรับผิดช้อบ
แลัะการตัดสูินี้ใจั ตลัอดจันี้กระบวนี้การควบคุมขององค์กร  
เพ่�อจัะที่ำาให้องคก์รบรรลุัเป็า้หมายทีี่�ตั�งไว ้นี้กัศกึษาจัะต้องจัำาลัองแบบ
ต่าง ๆ ขององค์กรเพ่�อป็ระกอบการศึกษา

สถ. 643 การศึึกษาหัวข้้อเฉพาะ 3 หน่วยกิติ
AR 643 Special Issues 
  การศึกษาโดยการค้นี้คว้าเพิ�มเติมจัากห้องสูมุดหร่อ 
แหลั่งอ่�นี้ ๆ หร่อตามคำาแนี้ะนี้ำาแลัะความเห็นี้ช้อบจัากผู้ดูแลั
วิที่ยานี้ิพนี้ธี์หร่อผู้รับผิดช้อบหลัักสููตร ในี้เนี้ื�อหาที่ี�นี้อกเหนี้ือจัากวิช้า
บังคับแลัะวิช้าเลั่อก เพ่�อนี้ำาไป็ศึกษาป็ระกอบการที่ำาวิที่ยานี้ิพนี้ธี์
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วิทยานิพนธิ ์(36 หนี้่วยกิต / 12 หนี้่วยกิต)
กลุ่มสถาปตยกรรม าย น
สน. 600 วิทยานิพนธิ์ 36 หน่วยกิติ 
IA 600 Thesis หรือ 12 หน่วยกิติ
  การวิจััยในี้สูาขาสูถึาปั็ตยกรรมภายในี้เฉพาะบุคคลั มุ่งเนี้น้ี้
การศกึษาในี้ 2 ภาคหลักั ค่อ 1) ภาคการศกึษาวจัิัย ซึ่ึ�งเนี้น้ี้กระบวนี้การ
การที่ำาวิจััยที่ี�เป็็นี้สูากลัเพ่�อสูนี้ับสูนีุ้นี้การออกแบบสูถึาป็ัตยกรรม
ภายในี้ โดยเริ�มต้นี้จัากการกำาหนี้ดป็ระเด็นี้ปั็ญหา ออกแบบวิธีีการ
วจิัยั เตรยีมการสูำาหรบัการวางแผนี้เกบ็ขอ้มลูัภาคสูนี้าม แลัะการเขียนี้
โครงร่างวิที่ยานี้ิพนี้ธี์ รวมถึึงการศึกษารวบรวมข้อมูลัภาคสูนี้าม 
วิเคราะห์แลัะสูังเคราะห์ข้อมูลั พร้อมที่ั�งอภิป็รายแลัะสูรุป็ผลัของการ
ศึกษา แลัะ 2) ภาคการออกแบบซึ่ึ�งมุ่งเนี้้นี้การนี้ำาเสูนี้องานี้ออกแบบ
บนี้ฐานี้ข้อมูลัจัากการศึกษาในี้ภาคแรก โดยที่ั�งสูองภาคจัะอยู่ภายใต้
การดูแลัจัากทีี่�ป็รึกษาผู้มีความเช้ี�ยวช้าญเฉพาะในี้หัวข้อที่ี�นี้ักศึกษา
สูนี้ใจั ซึ่ึ�งนี้อกจัากการป็ระมวลัความรู้ทีี่�ได้มาตลัอดหลัักสููตรกับ 
ที่างผู้เช้ี�ยวช้าญที่ี�มหาวิที่ยาลััยจััดเตรียมให้ การนี้ำาเสูนี้อผลังานี้วิจััย
ตอ่สูาธีารณะทัี่�งในี้รปู็แบบวารสูารหร่อสูิ�งพมิพท์ี่างวิช้าการ หร่อเสูนี้อ
ต่อที่ี�ป็ระชุ้มที่ี�มีรายงานี้การป็ระชุ้ม (Proceeding) เป็็นี้กระบวนี้การ
หนี้ึ�งในี้การป็ระเมินี้งานี้วิจััยด้วย ที่ั�งนี้้�นัี้กศึกษาผู้ที่ำาวิที่ยานิี้พนี้ธ์ี
สูามารถึนี้ำาเสูนี้อผลังานี้วิจััยในี้การป็ระชุ้มวิช้าการทัี่�งในี้แลัะ 
ตา่งป็ระเที่ศ ในี้กรณ้ที่ี�เป็็นี้ตา่งป็ระเที่ศ นี้กัศกึษาตอ้งลังที่ะเบียนี้พเิศษ
เพ่�อเป็น็ี้คา่ใช้จ้ัา่ยในี้การนี้ำาเสูนี้องานี้ตา่งป็ระเที่ศพรอ้มคา่ธีรรมเนี้ย้ม
รายวิช้า

กลุ่มการบริหารจัดการออกแบบ าย น
สจ. 600 วิทยานิพนธิ์ 36 หน่วยกิติ
IM 600 Thesis หรือ 12 หน่วยกิติ
  การวิจััยสูาขาการบริหารจััดการออกแบบภายในี้เฉพาะ
บุคคลั ให้ความสูำาคัญกับการศึกษาด้านี้การบริหารจััดการองค์กร 
ที่ี� เกี�ยวข้องกับการออกแบบภายในี้ ในี้ทุี่กขนี้าดองค์กรแลัะ 
ในี้ทุี่กด้านี้ของการบริหารจััดการ โดยเนี้้นี้ให้นี้ักศึกษานี้ำาองค์ความรู้

แลัะวิธีีการที่างด้านี้การวิจััยสูถึาป็ัตยกรรมภายในี้ไป็ป็ระยุกต์ใช้้ 
ในี้การศึกษา เช้่นี้ การป็ระเมินี้องค์กรหลัังการเข้าใช้้งานี้ การศึกษา 
ความเป็็นี้ไป็ได้ องค์กรจัากองค์กรอ่�นี้ทีี่�มีลัักษณะการบริหารจััดการ 
ที่ี�คลั้ายคลึังกันี้ การที่ำาวิที่ยานิี้พนี้ธ์ีนี้้�จัะอยู่ภายใต้การให้คำาป็รึกษา 
จัากผู้ทีี่�มีความเชี้�ยวช้าญเฉพาะทัี่�งทีี่�เป็็นี้นัี้กวิช้าการหร่อนัี้กวิช้าชี้พ 
เพ่�อช้ว่ยออกแบบวธิีกีารวจิัยั การเขียนี้โครงรา่งวิที่ยานี้พินี้ธี ์รวบรวม
วิเคราะห์แลัะสูังเคราะห์ข้อมูลั พร้อมสูรุป็ผลัของการศึกษาของแต่ลัะ
บุคคลั นี้อกจัากการป็ระมวลัความรู้ทีี่�ได้มาตลัอดหลัักสููตรกับที่าง
มหาวิที่ยาลััยแลั้ว การนี้ำาเสูนี้อผลังานี้วิจััยต่อสูาธีารณะที่ั�งในี้รูป็แบบ
วารสูารหร่อสูิ�งพิมพ์ที่างวิช้าการ หร่อเสูนี้อต่อที่ี�ป็ระชุ้มที่ี�มีรายงานี้
การป็ระชุ้ม (Proceeding) เป็็นี้กระบวนี้การหนึี้�งในี้การป็ระเมินี้ 
งานี้วิจััยด้วย ที่ั�งนี้้�นี้ักศึกษาผู้ที่ำาวิที่ยานี้ิพนี้ธี์สูามารถึนี้ำาเสูนี้อผลังานี้
วิจััยในี้การป็ระชุ้มวิช้าการที่ั�งในี้แลัะต่างป็ระเที่ศ ในี้กรณ้ทีี่�เป็็นี้ต่าง
ป็ระเที่ศนี้ักศึกษาต้องลังที่ะเบียนี้พิเศษเพ่�อเป็็นี้ค่าใช้้จั่ายในี้ 
การนี้ำาเสูนี้องานี้ต่างป็ระเที่ศพร้อมค่าธีรรมเนี้้ยมรายวิช้า



หลัักสููตรวิิทยาศาสูตรมหาบััณฑิิต สูาขาวิิชาเทคโนโลัยีสูารสูนเทศ 

แลัะวิิทยาการข้อมูลั (MASTER OF SCIENCE PROGRAM  

IN INFORMATION TECHNOLOGY AND DATA SCIENCE)

 ป็จััจับุนัี้การดำาเนี้นิี้ธีรุกจิัมกีารแขง่ขนัี้สูงูมากที่ำาใหท้ี่กุองคก์ร
ที่ั�งภาครัฐแลัะเอกช้นี้ต้องนี้ำาเที่คโนี้โลัยีสูารสูนี้เที่ศเข้ามาช่้วย 
ในี้การเพิ�มศักยภาพในี้การพัฒนี้าโครงสูร้างพ่�นี้ฐานี้ขององค์กร  
สูรา้งนี้วตักรรม ใช้ป้็ระโยช้นี้จ์ัากขอ้มลูั บรหิารที่นุี้มนี้ษุยแ์ลัะที่รพัยากร
ในี้องค์กร เพ่�อขับเคลั่�อนี้การพัฒนี้าเศรษฐกิจัแลัะสูังคมของป็ระเที่ศ 
ไป็สูู่ความมั�นี้คง มั�งคั�ง แลัะยั�งย่นี้ ป็ระกอบกับเศรษฐกิจัของป็ระเที่ศ
กำาลัังป็รับเข้าสูู่ยุคเศรษฐกิจัดิจัิที่ัลัอย่างเต็มรูป็แบบ เที่คโนี้โลัยี
สูารสูนี้เที่ศจัึงถึ่อเป็็นี้กลัไกสูำาคัญในี้การขับเคลั่�อนี้การป็ฏิรูป็
กระบวนี้การผลิัต การดำาเนิี้นี้ธุีรกิจั การค้า การบริการ การศึกษา  
การสูาธีารณสุูข การบริหารราช้การแผ่นี้ดินี้ รวมที่ั�งกิจักรรม 
ที่างเศรษฐกิจัแลัะสูังคมอ่�นี้ ๆ ทีี่�สู่งผลัต่อการพัฒนี้าที่างเศรษฐกิจั 
โดยรวมของป็ระเที่ศ ซึ่ึ�งในี้ยุค “ดิจิัที่ัลั ไที่ยแลันี้ด์” เป็้าหมาย 
ด้านี้เศรษฐกิจัที่ี�เกี�ยวข้องกับเที่คโนี้โลัยีสูารสูนี้เที่ศป็ระกอบด้วย 
2 เป็้าหมายหลัักค่อ เพิ�มขีดความสูามารถึในี้การแข่งขันี้ที่าง 
เศรษฐกิจัของป็ระเที่ศ ด้วยการใช้้นี้วัตกรรมแลัะเที่คโนี้โลัยีดิจัิที่ัลั  
แลัะใช้้ป็ระโยช้นี้์จัากข้อมูลั เพ่�อให้การป็ฏิบัติงานี้เกิดความโป็ร่งใสู  
มีป็ระสิูที่ธีิภาพ แลัะป็ระสิูที่ธีิผลั ดังนี้ั�นี้จึังเห็นี้ได้ว่าเที่คโนี้โลัยี
สูารสูนี้เที่ศแลัะข้อมูลัถึ่อเป็็นี้เคร่�องม่อแลัะที่รัพยากรสูำาคัญในี้การ 
ขับเคล่ั�อนี้เศรษฐกิจัของป็ระเที่ศไที่ย ถึึงแม้ว่า “Big Data” หร่อ  
“ข้อมูลัขนี้าดใหญ่” นี้ั�นี้ เป็รียบเสูม่อนี้เป็็นี้ที่รัพยากรที่ี�มีค่าป็ระหนี้ึ�ง
นี้ำ�ามันี้ดิบทีี่�ใช้้ในี้การขับเคล่ั�อนี้เศรษฐกิจัของป็ระเที่ศ เพราะเป็็นี้ 
แหลั่งรวบรวมข้อมูลัของผู้บริโภคแลัะป็ระช้าช้นี้ ซึึ่�งองค์กรภาคธีุรกิจั
แลัะรัฐบาลัสูามารถึนี้ำาไป็ใช้้วิเคราะห์เพ่�อสูร้างสูินี้ค้า บริการ ต่อยอด
ธีุรกิจั แลัะออกแบบนี้โยบายของรัฐ ให้เข้าถึึงกลัุ่มผู้บริโภคเป็้าหมาย
แลัะตรงกับความต้องการของป็ระช้าช้นี้ได้มากขึ�นี้ ข้อมูลัขนี้าดใหญ่
ไม่สูามารถึนี้ำามาป็รับใช้้ได้ในี้ทัี่นี้ทีี่ ด้วยขนี้าดแลัะความหลัากหลัาย
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ของข้อมูลั ที่ำาให้องค์กรต้องการคนี้ทีี่�สูามารถึที่ำาความเข้าใจัข้อมูลั
แลัะดึงแก่นี้สูำา คัญของข้อมูลัออกมาใ ช้้ ใ ห้ เกิดป็ระโยช้นี้์ ได้ 
ศาสูตร์ที่างด้านี้วิที่ยาการจััดการข้อมูลัจัึงได้รับความสูนี้ใจัอย่าง 
กว้างขวาง บุคลัากรในี้ด้านี้การจััดการข้อมูลัขนี้าดใหญ่เป็็นี้ทีี่�ต้องการ 
ของตลัาดแรงงานี้แลัะจัะเป็็นี้แรงขับเคล่ั�อนี้เศรษฐกิจัของป็ระเที่ศต่อไป็
 หลัักสููตรวิที่ยาศาสูตรมหาบัณฑิิต สูาขาวิช้าเที่คโนี้โลัยี
สูารสูนี้เที่ศแลัะวิที่ยาการข้อมูลั เป็็นี้หลัักสููตรทีี่�พัฒนี้าบุคลัากร 
ให้มีความรู้ความสูามารถึที่ั� ง ในี้ด้านี้เที่คโนี้โลัยีสูารสูนี้เที่ศ 
แลัะวิที่ยาการข้อมูลั นัี้กศึกษาในี้หลัักสููตรนี้้�จัะศึกษาแลัะที่ำาวิจััย 
ร่วมกันี้อย่างใกล้ัชิ้ดกับคณาจัารย์จัากคณะเที่คโนี้โลัยีสูารสูนี้เที่ศ 
แลัะนี้วัตกรรม มหาวิที่ยาลััยกรุงเที่พ แลัะผู้ เช้ี�ยวช้าญจัาก 
สูถึานี้ป็ระกอบการ นี้ักศึกษาจัะได้รับการถึ่ายที่อดที่ักษะแลัะพ่�นี้ฐานี้
ที่ี�จัำาเป็็นี้ในี้การที่ำาวิจััยด้วยตนี้เอง การสูร้างสูรรค์ผลังานี้ที่างวิช้าการ 
การมีคุณธีรรมแลัะจัรรยาบรรณที่างวิช้าการแลัะวิช้าชี้พ แลัะ 
มี จัิ ตสูำานี้ึ กของการ เ ป็็นี้นี้ั กวิ จัั ย  เพ่� อป็้ อนี้ตลัาดแรง ง านี้  
ภาคอุตสูาหกรรม ราช้การ แลัะเอกช้นี้ ที่ี�ต้องการนี้ักวิจััยที่ี�มีคุณภาพ
ในี้การพัฒนี้าป็ระเที่ศไที่ย

อาชีพท่ีสามารถประกอบัได้หลัืงสำาเร็จการศึึกษา
        นี้ักวิที่ยาการข้อมูลั (Data Scientist), สูถึาป็นี้ิกข้อมูลั  
(Data Architecture) นี้ักวิเคราะห์ข้อมูลั (Data Analyst) นี้ักวิเคราะห์
ธีุรกิจั (Business Analyst) ผู้เช้ี�ยวช้าญข่าวกรองธีุรกิจั (Business 
Intelligence Specialist) ผู้เช้ี�ยวช้าญความมั�นี้คงป็ลัอดภัยไซึ่เบอร์ 
(Cybersecurity Specialist) นี้กับริหารระบบสูารสูนี้เที่ศแลัะเครอ่ข่าย
(Information Technology System and Network Manager) ทีี่�ป็รึกษา
ด้านี้เที่คโนี้โลัยีสูารสูนี้เที่ศ (Information Technology Consultant) 
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นี้ักวิช้าชี้พด้านี้เที่คโนี้โลัยีสูารสูนี้เที่ศ (Information Technology 
Professional) ผูป้็ระกอบการด้านี้เที่คโนี้โลัยีสูารสูนี้เที่ศ (Information 
Technology Entrepreneur)  

คุัณสมบััติิผู้้้เข้้าศึึกษา
 1. เป็็นี้ผู้สูำาเร็จัการศึกษาระดับป็ริญญาตรีสูาขาวิช้า
วิที่ยาศาสูตร์ เที่คโนี้โลัยีสูารสูนี้เที่ศ วิศวกรรมศาสูตร์ วิที่ยาการ
คอมพิวเตอร์ หร่อสูาขาอ่�นี้ ๆ  ทีี่�เกี�ยวข้อง เช้่นี้ สูาขาวิช้าคณิตศาสูตร์
สูาขาวิช้าสูถิึติป็ระยุกต์ เป็็นี้ต้นี้ จัากสูถึาบันี้การศึกษาที่ั�งในี้แลัะ 
ต่างป็ระเที่ศทีี่�ได้รับการรับรองจัากกระที่รวงการอุดมศึกษาวิที่ยาศาสูตร์
วิจััยแลัะนี้วัตกรรม โดยคะแนี้นี้เฉลัี�ยสูะสูมอย่างนี้้อย 2.50 หร่อ 
มีป็ระสูบการณ์การที่ำางานี้อย่างนี้้อย 2 ป็ีหลัังสูำาเร็จัการศึกษา หร่อมี
ผลังานี้ที่างวิช้าการ ป็ระสูบการณ์วิจััย ที่ั�งนี้้� ขึ�นี้อยู่กับดุลัยพินี้ิจั 
ของคณะกรรมการสูอบคัดเลั่อก 
 2. มีทัี่กษะการใช้้ภาษาอังกฤษทัี่�งการพูด การอ่านี้ แลัะการเขียนี้
ในี้ระดบัด ีเป็น็ี้ผูท้ี่ี�มสีูตสิูมัป็ช้ญัญะแลัะพลัานี้ามยัที่ี�สูมบรูณพ์รอ้มที่ี�จัะ
ศึกษาในี้หลัักสููตรได้จันี้สูำาเร็จัการศึกษา
 3. ต้องมีเป้็าหมายแลัะแผนี้ของการศึกษาในี้หลัักสููตรทีี่�สูมัคร
 4. ต้องผ่านี้การสูอบสูัมภาษณ์

หมายเหตุ: ผู้สูมัครที่ี�มีพ่�นี้ฐานี้ความรู้ไม่ตรงกับหัวข้อวิจััย คณะ
กรรมการสูอบคัดเลั่อกอาจัจัะกำาหนี้ดให้ต้องลังที่ะเบียนี้เรียนี้วิช้า 
ที่ี�เกี�ยวข้องกับหัวข้อวิจััยก่อนี้เข้าสูู่กระบวนี้การที่ำาวิจััยของตนี้

การคััดเลืือกเข้้าศึึกษา
 โดยการสูอบคัดเลั่อกของคณะเที่คโนี้โลัยีสูารสูนี้เที่ศ 
แลัะนี้วัตกรรม มหาวิที่ยาลััยกรุงเที่พ เกณฑ์ิในี้การพิจัารณารับ 
เข้าศึกษา อิงจัาก
 1. พ่�นี้ฐานี้ของคุณวุฒิการศึกษา
 2. ป็ระสูบการณ์การที่ำางานี้หร่อวิจััย

 3. โครงร่างของงานี้วิจััยที่ี�นี้ำามาเสูนี้อต่อคณะกรรมการ
 4. แรงจังูใจัแลัะความตั�งใจัที่ี�จัะที่ำาวิจัยัภายในี้กรอบระยะเวลัา
ของการศึกษา
 5. ความสูามารถึในี้การใช้้ภาษาอังกฤษ (จัากการสูอบสัูมภาษณ์)
 6. จัดหมายรับรอง (Recommendation Letter)

เอกสาร การ สมัคัร เข้้า ศึึกษา มี ดังนี้้�
 1. ใบ สูมัคร ที่ี� กรอก เรียบร้อย แลั้ว
 2. สูำาเนี้า ใบ รายงานี้ ผลั คะแนี้นี้ ฉบับ สูมบูรณ์ จัาก สูถึาบันี้ 
การ ศึกษา ที่ี� ผู้ สูมัคร สูำาเร็จั การ ศึกษา 1 ฉบับ
 3. สูำาเนี้า บัตร ป็ระช้าช้นี้ 1 ฉบับ
 4. จัดหมาย รับรอง การ ที่ำางานี้ (ถึ้ามี)
  
ปฏิิทินการศึึกษา
 ภาคการศึกษาที่ี� 1 เด่อนี้สูิงหาคม ถึึง เด่อนี้ธีันี้วาคม
 ภาคการศึกษาที่ี� 2 เด่อนี้มกราคม ถึึง เด่อนี้พฤษภาคม
 ภาคฤดูร้อนี้ (ถึ้ามี) เด่อนี้มิถึุนี้ายนี้ ถึึง เด่อนี้กรกฎาคม

อัติรา ค่ัา เล่ืา เรียน ค่ัา บัำารุง ค่ัา ธิรรมเนียม
1.  ค่าเล่ัาเรียนี้
  1.1 ค่าเล่ัาเรียนี้ วิช้าในี้หลัักสููตร หน่ี้วยกิตลัะ 3,500 บาที่
  1.2 ค่าเล่ัาเรียนี้ วิช้าเสูริมพ่�นี้ฐานี้ วิช้าลัะ 4,000 บาที่
  1.3 วิที่ยานิี้พนี้ธ์ี หน่ี้วยกิตลัะ 4,000 บาที่
2.  ค่าบำารุงแลัะค่าธีรรมเน้ี้ยมป็ระจัำาภาค
  2.1 ค่าธีรรมเนี้้ยมการศึกษาภาคป็กติ ภาคลัะ 13,800 บาที่
  2.2 ค่าธีรรมเน้ี้ยมการศึกษาภาคฤดูร้อนี้ ภาคลัะ 8,550 บาที่
3.  ค่าบำารุงแลัะค่าธีรรมเน้ี้ยมอ่�นี้ ๆ
  3.1 ค่าขึ�นี้ที่ะเบียนี้นี้ักศึกษา  1,000 บาที่
  3.2 ค่าขึ�นี้ที่ะเบียนี้มหาบัณฑิิต (ตามอัตราที่ี�กำาหนี้ดในี้แต่ลัะป็ี)
  3.3 ค่าป็ฏิบัติการ วิช้าลัะ 1,000 บาที่
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  3.4 ค่าลังที่ะเบียนี้สูอบป็ระมวลัความรอบรู้   2,500 บาที่
  3.5 ค่าผู้ที่รงคุณวุฒิสูอบวิช้าการค้นี้คว้าอิสูระ วิช้าลัะ 2,500 บาที่
  3.6 ค่าธีรรมเนี้้ยมเรียนี้วิช้าเสูริมพ่�นี้ฐานี้  700 บาที่
  3.7 ค่าธีรรมเนี้้ยมการตรวจัผลังานี้   5,000 บาที่
   (เก็บเที่อมแรกทีี่�เริ�มลังวิช้าการค้นี้คว้าอิสูระหร่อวิที่ยานิี้พนี้ธ์ี)
 4. อ่�นี้ ๆ
  4.1 ค่าป็ระกันี้ความเสูียหาย
   (ค่นี้ให้เม่�อพ้นี้สูภาพการเป็็นี้นี้ักศึกษา)*  2,000 บาที่
  4.2 ค่าบัตรป็ระจัำาตัวนี้ักศึกษา  400 บาที่
  4.3 ค่าใบรายงานี้ผลัการศึกษา ฉบับลัะ  100 บาที่
  4.4 ค่าใบรับรอง ฉบับลัะ  50 บาที่
  4.5 ค่าป็ฐมนี้ิเที่ศ  2,000 บาที่
  4.6 ค่าป็ระกันี้อุบัติเหตุ (ตามอัตราที่ี�กำาหนี้ดในี้แต่ลัะป็ี)
  4.7 ค่ารักษาสูถึานี้ภาพนัี้กศึกษา (แผนี้ ข.) ภาคลัะ 1,000 บาที่
 
*  มหาวิที่ยาลััยจัะดำาเนิี้นี้การค่นี้ค่าป็ระกันี้ความเสีูยหายให้นัี้กศึกษา
ภายในี้ 1 เด่อนี้นี้ับจัากวันี้ที่ี�ที่ี� นัี้กศึกษาได้รับอนีุ้มัติจัากสูภา
มหาวิที่ยาลััยให้เป็็นี้ผู้สูำาเร็จัการศึกษา ภายหลัังจัากหักค่าใช้้จั่าย  
ค่าเสูียหาย หร่อภาระหนี้้�สูินี้ใด ๆ ที่ี�มีต่อมหาวิที่ยาลััย
   มหาวิที่ยาลััยจัะเรียกเก็บค่าธีรรมเนี้้ยมสูำาหรับนัี้กศึกษา 
ต่างช้าติ (Non-residential Fees) เป็็นี้รายหน่ี้วยกิตจัากนี้ักศึกษา 
ต่างช้าติที่ี�เข้าเรียนี้ตั�งแต่ป็ีการศึกษา 2564 ตามจัำานี้วนี้หนี้่วยกิต 
ที่ี�ลังที่ะเบียนี้เรียนี้ในี้แต่ลัะภาคการศึกษา โดยเรียกเก็บเพิ�มในี้อัตรา  
300 บาที่ต่อหนี้่วยกิตจัากอัตราที่ี�เรียกเก็บจัากนี้ักศึกษาไที่ย สูำาหรับ
รายวิช้าที่ี�ไม่นี้ับหนี้่วยกิตจัะใช้้หลัักการเที่ียบเคียงค่าใช้้จ่ัายของวิช้า
ดงักล่ัาวกบัอตัราคา่หนี้ว่ยกติทีี่�หลักัสููตรเรยีกเกบ็ เพ่�อใช้้คำานี้วณอัตรา
ค่าธีรรมเนี้้ยมสูำาหรับนี้ักศึกษาต่างช้าติที่ี�จัะเรียกเก็บจัากรายวิช้า 
ที่ี�ไม่นี้ับหนี้่วยกิตดังกลั่าว
 

หลัืกส้ติรการศึึกษา
 หลักัสูตูรวิที่ยาศาสูตรมหาบัณฑิิต สูาขาเที่คโนี้โลัยีสูารสูนี้เที่ศ
แลัะวิที่ยาการข้อมูลั เป็็นี้หลัักสููตรป็ริญญาโที่แบบวิจััยเป็็นี้หลััก  
มีจัำานี้วนี้หนี้่วยกิตรวมตลัอดหลัักสููตร 36 หนี้่วยกิต โดยเป็็นี้การที่ำา
วิที่ยานี้ิพนี้ธี์ที่ั�ง 36 หนี้่วยกิต แม้ว่าหลัักสููตรจัะเป็็นี้แบบวิจััย 
เป็็นี้หลััก นี้ักศึกษาจัะต้องลังที่ะเบียนี้เรียนี้วิช้าเสูริมพ่�นี้ฐานี้บาง
รายวิช้าเช้่นี้ ระเบียบวิธีีการวิจััย สูัมมนี้า หร่อวิช้าอ่�นี้ ๆ ที่ี�เกี�ยวข้อง
ตามที่ี�คณะกรรมการกำาหนี้ดโดยไมน่ี้บัหนี้ว่ยกติ รวมที่ั�งตอ้งมกีารเขา้
ร่วมกิจักรรมที่างวิช้าการต่าง ๆ  เช้่นี้ การป็ระชุ้มวิช้าการ การสูัมมนี้า
ที่างวิช้าการ หร่ออ่�นี้ ๆ ตามคณะกรรมการกำาหนี้ด

จัำานี้วนี้หนี้่วยกิตรวมตลัอดหลัักสููตร 36 หนี้่วยกิต    

โคัรงสร้างหลัืกส้ติร
แผน ก  แบบ ก   (ที่ำาเฉพาะวิที่ยานี้ิพนี้ธี์) 
 1) ศึกษารายวิช้า       (ไม่นี้ับหนี้่วยกิต)
 2) วิที่ยานี้ิพนี้ธี์  36  หนี้่วยกิต
  รวม 36  หนี้่วยกิต

รายวิชาในหลัืกส้ติร    
หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน (ไม่่นัับหนั่วยกิิต)
 เป็็นี้รายวิช้าที่ี�มุ่งเสูริมที่ักษะที่างด้านี้การที่ำาวิจััย โดยไม่นี้ับ
รวมเป็็นี้หนี้่วยกิตของหลัักสููตร ซึ่ึ�งป็ระกอบด้วยรายวิช้าดังต่อไป็นี้้� 

หน่วยกิติ 
ที่ศว.  161 ระเบียบวิธีีการวิจััยด้านี้เที่คโนี้โลัยี ไม่นี้ับหนี้่วยกิต 
  สูารสูนี้เที่ศแลัะวิที่ยาการข้อมูลั
ITD 161 Research Methodology in Information   
  Technology and Data Science
ที่ศว. 162 สัูมมนี้าด้านี้เที่คโนี้โลัยีสูารสูนี้เที่ศ ไม่นี้ับหนี้่วยกิต 
  แลัะวิที่ยาการข้อมูลั 
ITD 162 Seminars in Information Technology   
  and Data Science
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วิทยานิพนธิ ์( หนั่วยกิิต)
หน่วยกิติ 

ที่ศว. 600 วิที่ยานี้ิพนี้ธี์ 36
ITD 600 Thesis  

โปรแกรมการศึึกษา 
ช้ันปีท่ี 1  
ภาคัการศึึกษาท่ี 1 
ที่ศว. 161 ระเบียบวิธีีการวิจััยด้านี้เที่คโนี้โลัยีสูารสูนี้เที่ศ ไม่นัี้บหน่ี้วยกิต 
  แลัะวิที่ยาการข้อมูลั 
ITD 161 Research Methodology in Information Technology   
  and Data Science
ที่ศว. 600 วิที่ยานี้ิพนี้ธี์ 9  
ITD 600 Thesis 

ช้ันปีท่ี 1  
ภาคัการศึึกษาท่ี 2
ที่ศว. 162 สัูมมนี้าด้านี้เที่คโนี้โลัยีสูารสูนี้เที่ศ ไม่นัี้บหนี้่วยกิต 
  แลัะวิที่ยาการข้อมูลั
ITD 162 Seminars in Information Technology   
  and Data Science
ที่ศว. 600 วิที่ยานิี้พนี้ธ์ี 9 
ITD 600 Thesis  
  การสูอบหัวข้อแลัะเค้าโครงวิที่ยานิี้พนี้ธ์ี 
  (Proposal Examination)
   
ช้ันปีท่ี 2 
ภาคัการศึึกษาท่ี 1
ที่ศว. 600 วิที่ยานิี้พนี้ธ์ี 9   
ITD 600 Thesis  

ชั้นปีที่ 2 
ภาคัการศึึกษาท่ี 2

หน่วยกิติ 
ที่ศว. 600 วิที่ยานิี้พนี้ธ์ี 9
ITD 600 Thesis  
  การสูอบป้็องกันี้วิที่ยานิี้พนี้ธ์ี  
  (Final Defense Examination)  

คัำาอธิิบัายรายวิชา 
หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน
ทศึว. 161 ระเบัียบัวิธิีการวิจัยด้านเทคัโนโลืยี  (ไม่นับัหน่วยกิติ) 
  สารสนเทศึแลืะวิทยาการข้้อม้ลื 
ITD 161 Research Methodology in Information   
  Technology and Data Science 
   มีจุัดมุ่งหมายในี้การให้คำาแนี้ะนี้ำาเกี�ยวกับหัวข้อวิจััย 
แลัะวิธีีการดำาเนี้ินี้งานี้วิจััยแก่นี้ักศึกษา ซึึ่�งรวมถึึงการคิดเช้ิงวิพากษ์ 
ความรับผิดช้อบต่องานี้วิจััยเช้ิงวิที่ยาศาสูตร์ จัริยธีรรมการวิจััย  
การเขียนี้แลัะการเผยแพร่งานี้วิจััย นี้อกจัากนี้้� นี้ักศึกษาจัะได้รับ 
การฝึกให้นี้ำาเสูนี้อผลังานี้วิจััยที่ั�งในี้รูป็แบบการนี้ำาเสูนี้อด้วยวาจัา  
แลัะการนี้ำาเสูนี้อผ่านี้ที่างงานี้เขียนี้ในี้รูป็แบบบที่ความวิช้าการ      

ทศึว. 162 สัมมนาด้านเทคัโนโลืยีสารสนเทศึ (ไม่นับัหน่วยกิติ) 
  แลืะวิทยาการข้้อม้ลื                        
ITD 162 Seminars in Information Technology   
  and Data Science
  มีจัุดมุ่งหมายให้นี้ักศึกษาสูามารถึคิด วิเคราะห์งานี้วิจััย 
แลัะการนี้ำาเสูนี้อผลังานี้วิจััยอย่างเป็็นี้ระบบ ซึึ่�งในี้ระหว่างการเรียนี้วิช้าน้ี้� 
นี้ักศึกษาจัำาเป็็นี้ต้องเข้าร่วมการสูัมมนี้า ที่ั�งในี้รูป็แบบการป็ระชุ้ม 
ที่างวิช้าการหร่อการป็ระชุ้มเชิ้งป็ฏิบัติการ เพ่�อนี้ำาเสูนี้อผลังานี้ที่างวิช้าการในี้
ป็ระเด็นี้ที่ี�เกี�ยวข้องกับงานี้วิจััยของตนี้ โดยนี้ักศึกษาต้องสูรุป็ 
แลัะนี้ำาเสูนี้อสูาระสูำาคัญ ป็ระสูบการณ์ หร่อผลัที่ี�ได้จัากการเข้าร่วม
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การสัูมมนี้าดังกลั่าว แลัะในี้ระหว่างการศึกษาตามรายวิช้านี้้� จัะมี 
การเช้ิญผู้เช้ี�ยวช้าญมาบรรยาย จััดให้มีการศึกษาดูงานี้ เพ่�อให้ 
ความรู้ที่ี�เป็็นี้ป็ระโยช้นี้์ต่อการดำาเนี้ินี้งานี้วิจััยของนี้ักศึกษา ตลัอดจันี้
การสูอดแที่รกแนี้วคิดเกี�ยวกับการเป็็นี้ผู้ป็ระกอบการให้แก่นี้ักศึกษา 
  
หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ิ
ทศึว. 600 วิทยานิพนธิ์ (36 หน่วยกิติ)
ITD  600 Thesis 
 มีจัุดมุ่งหมายให้นี้ักศึกษาดำาเนี้ินี้งานี้วิจััยวิที่ยานิี้พนี้ธ์ี  
ภายใต้การควบคุมของอาจัารย์ที่ี�ป็รึกษาในี้หัวข้อทีี่�เกี�ยวข้องกับ
วิที่ยานี้ิพนี้ธี์ รวมที่ั�งการวิเคราะห์ผลัลััพธี์ที่ี� ได้จัากการที่ำาวิจััย  
นี้ำาเสูนี้อหัวข้อวิที่ยานี้ิพนี้ธี์ แลัะการเขียนี้วิที่ยานี้ิพนี้ธี์ แลัะรวบรวม
แลัะเรียบเรียงเป็็นี้รายงานี้ผลัการวิจััยเพ่�อการเผยแพร่ได้ในี้วารสูาร
ที่างวิช้าการที่ี�เกี�ยวข้องอย่างนี้้อย 1 เร่�อง
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