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ILl'" ..J Q.J 11 cl

1\JB.,:jfll~Vl 13 Yltl~fl1f1lJ 2557 1'U~~Vll~fl1~L~~'Ufl1~~B'U

u ..I u Id u tJ 0
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l'U~'U'V11~ 8 mn!)1f'l1J -1'UPln1~ 27 n'U~1fJ'U 2556 1'U~1'V1i'un1'lCleJ'U11'1~1~1~i'uri1'V1~1~n(llfi'U

LL(1~u'UVin"''\l~n~ru "W" 1'U1uLLt;1I'1~CHl

m'lPin~1
ILl Clt.,.d ILl 1.1 q

1'UmVl(ll~Vl 6 (Il(11f'l1J 2556 1'Ut;1I'1Vl1~m'lL'lfJ'Um~t;1El'U, ,
'" ~d '" "" ~d '" tJ1'UL~1'a'V1 12 - 1'UeJ1'V1~W'V120 1il~1fl1J 2556 1'U~eJU ~1f.1fl1F1

QJ ILl ("J v tJ Cl!

1'U'\J'U'V11'V121 1il(111"11J2556 1'U I'Ifl1I"1L~fJ'U
QJ G.I Cltc:J QJ 1.1 I 4 .J
1'UYlf'l'VIt;1UI'I'V131 (Il(11f'l1J 2556 1'Ut;11'1'V11~n1'l~~c.J(1t;1ElU .n1f'lfl1~f'lmO}1'V1 1"I, ,

Um'lPin~1 2556

fl1F1f11'a~n~1~ 2

..., '" If d LI QJ 1f.::J .., Pi ,. d tJd
1'U'\J'U'V1'a'V116 n'Uf.J1fJ'U - 1'UPlmVl 4 ~(11f'l1J 2556 un n~1VJnf'l'UYlUm'\J1')fJ'V1 'lfl'to}1
.., •. .J .., .,J QJ q CII I oQ. If G

1'Uf'lm'V1 4 - 1'UYlu'V1 16 (I1(11f'l1J2556 1'U(1~'V1~LUfJ'UL~~'Uc.J1'UEl'UL'V1El~L'U(Il, "
Q,I .., <l:lfc:J ILl _ •• .0=.1 cv .1 q q

1'UYl'l""t;1UI'IVl 17 - 1'Um'V1(11fJ'V120 ~(11f'l1J 2556 1'U u~~1J1(1c.J(1m'l(1~'V1~LUfJ'ULsuu
l'U~'U'V11~ 21 (Il(11f'l1J -1'UEl1'Vi(ll6~ 27 (Il(11f'l1J2556 l'UtJ'a~mf'lc.J(1m')(1~'V1~LUfJ'UL~fJ'U LL(1~.JflPifl'to}1, ,

d.ru eu 1f'l1 ,)'V1m 'VI'U1'1
Q.I •• cl Q. cv d d ~

1'UPlm'V1 1 Yl'lf'l'\JmfJ'U 2556 1'U(I1'a1'\J~eJUc.J(1n1~f'ln'to}1 fl1f'lm'lf'lfl'to}1'V1 1

U n 1 ') Pi n 'to}1 2556 ~ 1 'U B 'U L 'V1El 1 L~ (Il

(http.//reg.hcu.ac.th)
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cv ~ .J Cl cv ~I .::I

1t.lLi.'11TVI2 Yl~Pl~fl1E.Jt.l 2556 1t.lLu~.fllflL1E.Jt.l

Q.I f".J 4 CV ~.&:III q q,I q l'
1t.lLi.'111V12 Yl~Pl~fl1E.Jt.l 2556 1t.l'1Jt.lVl~L'UE.Jt.l LLGl~Gl'lVl~L'UE.Jt.lt.lflPlfl~n VllJ

LLGl~Gl'lVl~Lti E.Jt.l,hil/1t.l~lV11'U rrnL~lJ/(1eJ'U/

L'tJ~E.Jt.lfl~lJ 1~m~E.Jf·hLi11lJLiiE.JlJ LLG1~hi'1tJ~1,
I _ QI et cf

Vlt.l1 E.Jfl~ fl'Ufl 1'1VI'U'l

l'ULi.'11~~ 16 ,-l'UeJ1Vi~EJ~ 17 Yl~Pl~fl1E.J'U 2556 1'U~1V11'Ufl11(1€J'U1~E.J'Wl~-r'U~lV1111E.Jn(1l?it.lLL~

hjijn11U'Ul1fl~'Y~fl'l-fru "W" 1'U1'ULLM1'l~Gl

fl11 Pifl'I~n

cv 4'..J Cl , 1" ...
1t.l~mVl 22 Yl~Pl~fl1E.J'U 2556 i.'1'l lJufl.13 'ULL~'l~Glfl11Plfl'1!!-1
.., _ •..J Cl ..,.., IJ' cv d

1'U€J1V1(11E.JVI24 Yl~Pl~fl1E.J'U 2556 1t.l~~VI1E.J'1J€J'lfl11LL~'lmYlflfl11Plfl'1!!-1

..., cv •• cJ - Cl,I 0 I d Q.J cf ~-1" ..
1'U~'UVl1V1 25 Yl~Pl~fl1E.Jt.l 2556 1'U~lV1'U1E.J'1l€J'UflPlfl'1!!-lV1lJ~Gl'lVl~Lusu

1'UL,n~~ 30 Yl~Pl~fl1E.J'\..12556 - 1t.lYl~~i.'1'U~~ 13 1t.l~1V1-r'Ufl11(1€Jt.ll~E.JhJ1~-r'U~1V1111E.Jn~fit.lLLGl~

..,.. VdV cv If" "11 ..
fllJ.rnYlt.lLi 2557 'Ut.lVlfli.'1ruGlfl'1!!-ru W 'U 'ULLi.'1~\I~G1fl11Plfl'1!!-1. ~

1t.l€J1Vi~Mi 23 fllJ.fl1'W'U5 2557 1t.li.'1~Y11E.Jfl11L~E.lt.lfl11i.'1€Jt.l, ,
., ~CI '" "" ~CI ••• '" .1
1t.lL~11V1 1 - 1'U€J1V1~~VI 9 :IJ'U1fl:IJ 2557 1'U~€J'UuGl1~.fl1fl
CLI cv •. .J q IV ~l .ca!

1t.l~t.lVl1V1 10 lJ'UlfllJ 2557 1t.l u~.fl1flL1E.1t.l
.., cv q.J .::aI cv.., I c:I d
1t.lYl~Vli.'1'U~VI 20 lJ'UlfllJ 2557 1t.l~~VllE.Jn11i.'1'lc.JGli.'1€J'U .fllfln11Plfl'1!!-lY1 2

Ufl11Pin'1!!-1 2556

Of

.fl1fl'1~1€J'U
'" ILI".J cv •. .,J cv If cv d •.d. let

1t.l~t.lVl1V1 17 - 1'UPlfl1V1 28 nlJ.rnYlt.lLi 2557 t.lnPln'l-flV1nflt.lYl'UeJ1~11E.1V1u1fl'1!!-1, , ,
1lI".J •..••• Q.I ...J q IV q Cl! I _ f'C::

1t.lPlfl1V1 28 fllJ.fllYlt.lLi - 1'UYlLiVl 12 lJt.llfllJ 2557 1t.lGl'lVl~L'UE.Jt.lL1E.Jt.lc.Jlt.leJ'ULVI€J1L'U(1I" ,
QJ QJ CIId .., _ •• ~ oCII IV .1 .Q <CIiI

1t.lYi~Vli.'1'U~VI 13 - 1t.l€J1V1(11E.lVI16 lJt.llfllJ 2557 1t.lu1~lJ1Glj;.JGlfl11Gl\lVl~L tJE.lt.lL1E.Jt.l

.., 1V".cJ cv cv q.J .::I v .1 .ca! Cl! QJ d

1'U~t.lVl1V1 17 - 1t.lYl'1V1i.'1'U~VI20 lJt.llfllJ 2557 1t.lu1~fl1Plc.JGlfl11Gl\lVl~LtJE.I'UL1E.J'ULLGl~t.lnPlfl~l

~11 'U11E.1\11t.l~Glfl11Gl'lVl~Lti E.Jt.lL~E.I'U1'tJ.ul1~ L~'U

cl 0

ru Lit.llfll1V1fl1V1t.l~

cv f".d .CIII QJ:"'I q

1'ULi.'111Y122 lJt.llfllJ 2557 1'ULu~.rnfl L1E.Jt.l

Q.I •• d Q w ~ Cl! Cl! ILl d l'
1t.lLi.'111Y122lJt.llfllJ 2557 1 'U'1J'UVI~ L'UE.I'ULLGl~Gl\lVl ~ Lu E.I'Ut.l flPl fl~l VllJ

LLGl~Gl\lVl~Lti E.Jt.l~lil/1'U~lV11tJ fl11 L~lJ/(1€J'U/

L'tJ~E.lt.ln~lJ 1~m~E.I~lLi11lJL iiE.llJLLGl~hHtJ~l,
, ,

I _ <dI cf d

VI'U1E.Jfl(1lfl'Ufl1\1V1t.l\l

.., •..d .Qj cv d q d

1'UPlmVl 21lJt.llfllJ 2557 1'Um1"Ji.'1€J'Uc.JG'ln11Plfl'l-fl .fllflfl11Plfl'1!!-lY1 2•

(http://reg.hcu.ac.th)
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Q.; ~d IV Qo •• .J Q..I 0 Q.; t 1 '1v..., I I Qo ~

1tJL~1)'Vl 5 - 1tJm'Vl(;l~'Vl 6 LlJ~1~tJ 2557 1tJ~1'V1)'\Jf11)()e:Jw~w lJ ~)'\JfI1'V1tJ1mwIFltJ

LL(;l"Wijf11),jtJVin~fIJ~n~ru "w" 1u1'\JLL~~-l~fl

f11)Pin~1

ltJL~11~ 19 LlJ~1~tJ -ltJmVi(;l~~ 25 'Wq~mFll.J 2557 .... ltJc;1'V1r'\Jf11,Hle:JtJl~~hJ1~r'\Jrl1'V1'll1tJn(;lfitJ

Lbfl:::,jtJVin~fIJ~n~ru "W" 1tJ1'\Ju~~-l~fl

f11)Pin~1

..., 4'q I 1 v 4

1tJ~m'Vl 18 LlJ~1~tJ 2557 ~-l lJtln.13 '\JLb"il-l~flf11)!31n~1
cv oICIto If'.J cv .., CIf

1tJm'VlIJI~'Vl25 'Wq~.fl1FllJ 2557 1tJ'1~'Vl1~f11)L)CJtJf11)~e:JtJ
u •.d .., CIrrt. •• d .Q, .., tI
1'UL~1"5'Vl31 'Vul~.n1FllJ - 1'UV1'VlIJICJ'Vl 1 lJt1'U1CJ'U 2557 .. 1'U~el\J ~1CJ.fl1Fl,
Q.I.... ..d - CL.I tJ cl

1tJ"il'U'Vl)'Vl2 lJ~'U~1~'U 2557 1'U ~.fl1Flb)CJ'U
..., CLI~.J _ IV V I IJ

1'U'Wq'VI~'\J~'Vl12 lJ~'U1CJ'U2557 1'U'1~'Vl1CJf11)~-lCJfl~e:J'\JmFlq~)B'U

tJm)Pin~1 2556

.1 v ~ v
u):::f11!31 ru 1'U'Vl 27 n'l,lCJ1CJ'U'W.!31.2555



'Vl~m'll'l'j~ tnu 1~i"ll?1I'l'j1J'VllUru-nl'l ?Il"Uli'lll fl1'j~ tJ1'Ul~ bl'lltJ nU~'ll1J'll'U~ ~ ,
'Vl~n?ll'l'j~ trru 1~i"ll?1I'l'j1J'VllUru-nl'l ?ll"Uli'lll fl1'j~ tJ1'Ul~ enmu

~ ~ v

6. flru::A61tJr116Wl{ bUI9l?le:J'U2 'Vl~n?lm~
'Vl~n?lI'l'j~~tJi"ll?1I'l'j1J'Vlluru-n1'l ?ll"ulfl1'j~'i)?ll'jm~11 vm b1J'U.fl1~l~?I'i)~~
'Vl~n?ll'l 'j~~tJi"ll?1I'l'j1J'VllU ru-nl'l ?ll"uli'lllm~T5~ nfl~'j:::~'U?I~b~'i) fl1'j~'i)?ll'j

~ °1 ~

7. flru::ik~1r1r11611'l{ bUI9l?l'i)'U1 'Vl~n?ll'l'j~



3J'Yi11'Y1f.11~fJmbarn b~~3J'W'a~bnfJ'a@1
~G/~r::QW\l1\'1\11 - 1II'1~ntm3Jm~ ~r::
fi1UUlU1\'l'Yl~~m!!UU~wnh1n" GOctcto

t'VI'. 01l61(i)lIt-'l>6100 1~&11' o1l61GlIt-'l>loM

L1tNfI~tMl"1J hltp:/Iwww.hcu.ac.th

1
...

flGll'2'2HR11aJilI 00 i1~.iiiilaliini.
2453-2553

•• A'" .., a _ .ell Q,

~::~UfJU3J~11\1fJ1~fJ~1LQfJ1 LQ ~3JVn::LnfJ~"

'h#l1fJ ei"~1I'h~'Il1fJn" fl1U11.:J U~::fl1ti~~3JLilmJ

VU!. 2555

~n.nn.016

e:mrfHj1tJ1~\l11~m1~1u~11J1~134 (2) LL~,:jY-l~::~1'lJ'IJ'\l~~'I1'UU~Iil~~fl~mtlfl'lJU Y-l.I'1.2546 LLm'll

L~~L~~ (ll'IJU~ 2) Y-l.l'1.2550 llilmiJtJfl1~~~rn'i1~ih::djm.J~~11V1tJ1«eJilL5eJILIl~~Y-l~::LnfJ'i~ ':hlii'leJ BIJI'i1~hml1EJnlJl

f'i1ti1~,:jU.,,::f'i1ti'i'i~Li1EJ~Y-l.l'1.2555 f'lw::fl'i~~fl1'i~fl1~'1.n1V1EJ1«EJilLilEJILIl~~Y-l'i::LnEJ~~1Ufl1~th::'ll~f'lf~~ 6/2555, ,
4 IILI d Q ~ q I 11 IU I i •••. I 0 I QI

L~tll'I.JVI8 Y-l'lI'1~fl1EJ'I.JY-l.l'1.2555 L"'U~~f'lI'il1~~::LUEJ\.Jl11illEJ tllJl'i1f'l1~tJ1EJfllJlf'l1Ul'~,:j U."::f'l1ti~~~LtJEJ~Y-l.I'1.2555

'lItl~~::~\.Jt.J~'\l'\l11J1~LL"::.'i::~\.Jm'\l'\l11 VI ~.:J~tl1t.J;:l
SI oQI ~q I q 4, cv &J q •••. Qj _ I '" ..., I I q I 0

'lltl 1 'i::LtJEJtJUL~EJfl11"~::L\.JEJ\.J~"'11V1EJ1?1EJ"'ILIlEJ1LIl?1~Y-l'i::LflEJ'i1Jl111il1EJtllJl~1f'l1~tJ1EJnlJlf'l1\.J1'i~,
LL"::A1ti~~lJL{jEJ~Y-l.l'1.2555"

-Utl2 'i::LuEJ\.J'd1mi'IJ~~\.J,rfl~fl'l!l1~L-U1~fl'\~I1~,:jLL~tJfl1~~m~12556 LiJtJ~tJ1t.J

-Utl3 ,rfl~fl'l!l1~L-U1~fl'l!l11'I.JlJ~11V1EJ1«EJiILilEJ1LIl~lJY-l'i::LnEJ~~rl'1)tJiJflTl~fl'l!l12556

1~LfitJf'i1"1thEJnlJlf'i1ti11.:JLL?1::f'i1ti'i~~LUEJ~ 1J11~~::LUEJtJmitl~1 tJ'lIW::~L-U1~fl'l!l1~tJfl11~::,h ~~fl1~~fl'l!l1

-U'1) 4 1~EJflL~fltJ'i'i\int.J'i::fl1fil1~::LUEJtJ-U'1)'IJ.:J~\.J~~'1)Fi1i,:j~tJ11il~,:j<UIil",~mLeJ~nm::LUEJ\.Jt1LL,,::1m-u

-Utl5 BIJI'i1f'i1",tileJnlJlf'i1ti1'i~ LL,,::f'i1ti~'ilJLi1EJ~ 1~LiJ'I.J1t.JIJI1~'i::LUEJtJ~"'11V1tJ1«EJ,
~ILilEJ1LIl~lJY-l'i::LnEJ~~11~IEJ BIJI'i1f'i1",tilEJnlJlf'i1ti11,:j LL?1::f'i1ti~~~LUEJlJ~1.:J1~::~\.J'1R'\l'\l11J1~LL?1::~::~\.Jm'\lCY11V1

u ~.

Y-l.I'1.2555 lil.:JtJ

~::~\.Jm'Y'Y1"'i

fl1~'IllfJnlJl

(1)

(2)
(3)

",t11EJnlJlf1::

",tilEJnlJl?1::

",tilEJnlJl"::

900

1,200

1,200

\.J1V1

\.J1V1

\.J1Y!

"'~llill'll1~.:Jf'l~~,:jLf'l~1::'I-lfil11~1JI{

",mlill'lJ1fl1'1!111VlEJL~'i)fl1~~'i)~1'iri1~~\.J'lJ11~W!J1~LL?1::

(4)
(5)
(6)
(7)

(8)

••• ..., I ~

"1mlill'lJ1fl1'1!11tl.:Jfl'l'l!l, fl1~VI'1),:j~VlEJl

"'~llill'lJ1~'I.J~m~1

"'lJllill'll1fl1'1!11~U

"'~1 Iill'lJ1.f11'1!11LL?1::1\11JUti'i~~~'I.J

~1'l11i'lJ1fl1'1!11B.:Jfl'l~/fl1'1!11~tJ(tJ1U1'll1~)

- "1lJlIil1'tj1fl1~1B.:Jfl'l~

- "'lJl\ill'1l1fl1~1~tJ

- ~lJlIil1'1l1~fl'l!l1y(11t.J(U1'I.J1'tj1~)
q .lcv.J' ...,

- 1'lJ1u~tJY-lU~1'I.Jfl1~1tl.:Jfl'l'l!l

4 .1'" J' ••- 1'lJ1u~UY-ltJ~1tJfl1'1!11~'I.J

",t11EJf1IJ1f1::

",t11EJf1IJ1?1::

",t11eJnlJl?1::

1,100

1,800

1,400

1,400

U1Y!

mY!

U1Y!

mY!

~tilEJnlJl?1:: 1,100 tJ1Y!

",t11£JnlJ1?1:: 1,400 U1Y1

",t11EJnlJl":: 1,400 U1V1

1'lJ1fl:: 3,000 \.J1Y!

1'lJ1?1:: 3,000 U1Y!



(9)
(10)

(11)

""lJ1~i't11U1""1'j5'jn~,LP1'j·eH5I'11&'1\Jl{5'jn~. .•. .
""lJl~1'tJ1U~""1'Sj)'Sn\l (rn'S~~rn'S, rn'S\Jlm~, rn'SL~\J,.
ll'Sn\l'j~wh~tj'j~ LYlI"1LL"~rn'j~~rn'jBI'l~l,..,m'SlJ). .

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

""lJl~1'tJ1FlBlJ~lLI'lBfq'Sn\l

""lJ1~n~lJ'S1fJ1'tJ1rn'S~~rn'SY1'SYW1mlJ1.1~cl

""lJl~ milJ'S1 fJ1'll1rm ~~n1'StJ'S~'1l1FllJB1L~fJ\J.
""lJ1~1'1l1miI"11~\Jl{

""lJl~1'tJ1ULYlI"11"11~l'lf

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

(25)

(26)

(27)

(28)

(29)

""lJl~1'1l1~fJ1U1"1"11~\Jlf

""lJl~1'1l1LYlflUFlrn'SLL~Ylcl

""lJl~i'1l1n1fJ~1~D1U~

""ln~1'1l1L~"''1l1''11~\Jl{

""lJ1~1'1l1rn'S~~rn'S L'S'I~fJ1'lJ1"

""lJ1~i'1l1B\J1lY fJ~'1LLl~~BlJ

""lJl~i'1l1B1ililB\J1lY\JLL"~m1lJ1..!"B~J1fJ

""lJ1~i'1l1rn'SLL~YlclLL~\J~\J

'S1fJi'1l1m~1 ~\J ~\J ~1\J1\J""~ n~\Jl'Smm~YlclLL~\J~\J...• "
(I'l"B~,..,~n~\Jl'S 1,740 -B'lLlJ'I)

"
fhDl'Hm 'iRn'lil•
(1)

(2)
fhD1l~WLfI'\i

(1) ~lDl~'11..!5'lJ~rn'S~"Pim~1 / i'1l1;~

(2) ~1D1~'1~B'I1..!5'lJ~rn'SlYlfJ11"11~\Jlf

(3) ~1th~'1~B'I1..!5~rn'SlYlfJ11"11~\Jlf Pre-Med (AN, BH, MI, PS)

LL"~~";1YlfJ1~1'l~1,..,m'SlJ

(4) ~1D1~~~B~1..!~~rn'SLI1"''1l1''11~\llf

(5) ~1D1~'1~B~1..!~'lJ~rn'jLYlflUFlrn'SLL~Ylcl

(6) ~1D1~'1~B~1..!~'lJ~rn'jrnfJm~D1U~

""U1fJnl'l"~

"",j1fJnl'l"~

""ulfJnl'l"~

""UlfJn\ll"~

""ulfJnl'l"~

""ulfJn\ll"~

""ulfJn\ll"~

""ulfJn\ll"~

""UlfJnl'l"~

""ulfJn\ll"~

""ulfJn\1m~

""UlfJn\Jl"~

""ulfJn\ll"~

""ulfJn\ll"~

""UlfJnl'lm:

""UlfJn\ll"~

""ulfJn\Jl"~

""UlfJn\ll"~

-B'lLlJ'I"~

1,200

800
1,100

1,500

1,500

1,100

1,200

1,000

1,500

1,400

1,600

1,800

2,100

2,000

3,000

2,000

1,800

2,000

2,000

3,000

80

5,000 tJ1Yl

2,500 'lJ1Yl

1,200 tJ1Yl

1,600 'lJ1Yl

1,800 tJ1Yl

tJ1V1

'lJ1Yl

tJ1Yl

'lJ1Yl

'lJ1V1

tJ1V1

tJ1Yl

tJ1V1

tJ1Yl

tJ1Yl

tJ1Yl

tJ1Yl

tJ1Yl

tJ1Yl

tJ1Yl

'lJ1Yl

tJ1Yl

tJ1Yl

tJ1Yl

tJ1Yl

tJ1Yl

1'1l1"~ 3,000 tJ1Yl

1'1l1"~ 3,500 tJ1Yl

i'1l1"~ 2,000 tJ1Yl
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(7)

(8)
(9)
(10)

(11)

~lUl'S.:J~!Ntln~m'S~11i1'Sru~'U!'Il~lJ1f.,.:..J •

~lUl~.:J~eNtllj~nW'r'ltJltJl"'!'I1Mlf

~lUl~'1~B'Itllj~m'SflmJ~lLlJ1d

~lUl~'1~B.:Jtllj~m'Sm~l

~lUl~'11~1J1Vi'!'I~tln'Sru~TVI-rtJ'SltJl'1Jlf11~ltr'ln'1~tl-rtJ~'U~1'ULL"'~
•.• ..r

f11~lB'In'1~~'U~l'U

~lUl~'1~B.:Jtllj~m'SlVl~tVl'SVi'!'I~ ! lY",~ijL~tJ

~lUl~'1~V'ltllj~m'S~'1~lJ~ ! ~ltJf11~

~lfl'lVl~LUtJ'UL~B~llJYl'l'S~v)tJtRqj qjllJ1~

(12)

(13)

(14)

(15) ~lUl1.:J!lnf11fltllj~

1 ",tJltJnlJ1 Ci.:J3 ",tJltJnlJ1

4 ",tJltJf11J1Ci'l 6 ",tJltJnlJ1

7 ",tJltJnlJ1 C1'19 'VItJltJnlJ1

10 ",tJltJf11J15.:J 12 ",tJltJnlJ1

13 ",tJltJnlJ1 Ci.:J15 ",tJltJnlJ1

~lUl1\l!lnf11fltl5tJ1\~1'Um'Svlv'lL~tJl

'SltJl'1Jl TR 2113, TR 2153, TR 4113, TR 4123

'SltJl'1Jl TR 3113

(16)

'SltJl'1Jl TR 4103

FhUl~'l!l nmfltlljtJ1\'UeN~1'!Jli'1Jlf11~11 Vlm~vm'S~v~T'i

~1'V1-rtJ'1Jl1I'il.:J'1Jl~1'U'SltJl'1Jl T( 4016

~lUl~'1tl nmfltlljtJ1\'Uv.:J~1·1J11'lJlm~ltr'ln'1~1 'U'S1tJl'1Jl EG 4903

~lUl1.:J!I nrn fltlljtJ1\1ii'l'Utl 1J1~l",n 'S'SlJm'StJ~ rrnL~v m 'SvleNL~ tn
(L\l~1~milJi'1J1LBmj'.:J~tJ).

~lUl'S'I!I nf11fltl n~ ~l'UBIJ1~l"'f1'S'ilJm'StJ~m'SL ~Bm'SvlB'IL ~En• :..J ,

(L\l~l ~n ~lJl'1Jl LBf1L~Bn).
~lU 1~.:J!Inrn fltlljtJ1\ ~ 1'U~1J1~1'"f1'S'SlJmru ~m 'SL~ '1l m'SvlB'I L~tJl

~lUl~.:J!lnf11fltlljtJ'~flru~~'1fllJ~.:JLfl'S1~~!'Il~lJ1fLLfl~~1~&)nl'S~'1fllJ

'SltJl'lJl SW 2144

'iltJl'lJl SW 3266

'iltJl'1Jl SW 4279

(23) ~lUl~.:JtJnf11fltJlj~~1'!Jl1'1Jl~"';ihlVltJl~IJ1~1'V1f1'S'SlJ

'iltJl'lJl MI 4233, MI 4243

(24) ~lUl~\l!lnf11fltllj~~1'Ul1'lJl1VltJ1m'SflBlJ~lLIJ1Bf (54913

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

l'1Jl"'~ 2,500 tJ1Vl

tJ",~ 6,000 tJ1Vl

l'1Jlfl~ 1,600 tJ1Vl

l'lJlfl~ 500 tJ1Vl

l'1Jl"'~ 500 tJ1Vl

l'1Jl"'~ 2,000 tJ1Vl

l'1Jlfl~ 1,000 tJ1Vl

o ,_ cl '" -='
1J11lJ~l'Ul'U"''Ul tJn \J1Vl~V1.nu

1'ULLl'ifl~"'''n~IJ1'S
v

1,000 tJ1Vl

1,500 tJ1Vl

2,000

2,500

3,000

tJ1Vl

tJ1Vl

tJ1Vl

1,500

4,000

3,000

1,500

tJ1Vl

tJ1Vl

tJ1Vl

tJ1Vl

1,500

1,000

tJ1Vl

tJ1Vl

2,000 tJ1Vl

2,500 tJ1Vl

i'lJl"'~

i'1Jl"'~

l'lJl"'~

l'lJl"'~

3,000 tJ1Vl

8,000 tJ1Vl

5,000 tJ1Vl

2,500 tJ1Vl

2,500 tJ1Vl
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(25) rhoJl~~tJnf11F1t1~~F1ru::m~JinYioJ1D(i)

'i1EJi'1Jl 1 wJ-JEJn~ Ci~ 2 '\.1U1£Jn~

'SlEJi"tll 3 '\.1U1£Jn~ Ci~ 4 '\.1U1EJn~

'SlEJi"tll PT in clinic

rhoJl~~tJnf11F1t1~t11iFlru::LVlFliiFlm'SUYiVl~ MT 4713, MT 4715

1'11'01~~tJ nrn F1t1~~ FIru:: LI1c;"tlf'1111~i

rlloJl'~~tJnf11F1t1ntl1iFlru::Yi£J1tJll'lf'1111~1 Vlf)')lEJi'1Jl unrlY,:.J ,

'SlEJi'1Jl NG 3443, NG3503, NG, 4512

1'11'01~\ItJ nrn F1t1~~ FIru:: 11151'Sru~'1Jf'11~~i LLfl::~ \ILL1 (i)~€llJ

Vlf)')lEJi'!ll,

(26)

(27)

(28)

(29)

riloJl~ \ItJ nrn fltl~t11i flru:: 11151'Sru~'1Jf'11~~iLL'i'l::~\I LL1 (i)~ mJ

111'1Jli'!llm'S~(i)m'S 1'S\lYi£J1t11'i'l

rlloJl'S\lm'StJn\llUFI~iin 1utI'S:: LVlf'11VlEJ'1J!Nflru::m'SLLYiVl~ LL~U~U,
15 '\.1U1EJn~ 960 .ff111N (~l'\.1~t1UnP1m~l'S~11 2553 dJUtJ1u1t1

L'\.1lJl~lEJ 60,000)

1'111i~lEJ 1um'SL~EJULL'i'l::m'StJn\llUVll\1F1~iin 1UtI'S::L Vli'1~U'1Jtl\l

F1ru::m'SLLYiVl~Uc.JU~U

(33) rlloJl~\ltJnf11F1t1~t11i~1'1Jli'!llii~i'1111~i LA 3313

(34) rlloJl'S\ltJn\llUI1'\.1n'ilP1m~l,

(30)

(31)

(32)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

rlll1lJFI'Sl1tltlL oV1P1m~n

rlliffuVl::L{jEJUunii!m~l

rl15'S'SlJLi1EJlJm'S'i'l~Vl:: L{jEJUL~EJU

1'11iffUVl:: L{j EJUDruon~ LLI'l::m 'StI'S::111Vltl~,\!,\!lD~ 'S

, ••• ~ _ .- d

F115'S'SlJLUEJlJtI'Sm'StlUL~tl'SL U~

- f11F1t1n~

- f11F1'1~~tlU

fl15'i'i~JLUmJriLfI'li

(2)
(3)

(4)

(5) l1€ltl~lofflnllnl'\.1U(i)

(6) rll~m~ll1mUf11YiUnP1m~n

i"tll'i'l::

i'1Jl'i'l::

1'llll'l::

'\.1U1£Jn~'i'l::

'\.1U1£Jn~l'l::

3,000 t11Vl

5,000 t11Vl

4,000 t11Vl

4,000 t11Vl

3,500 t11Vl

4,000 tJ1Vl

6,000 t11Vl

3,000 tJ1Vl

6,000 tJ1Vl

60,000 tJ1Vl

230,000 tJ1Vl

2,000 tJ1Vl

4,000 t11Vl

500

1,000

200

3,000

tJ1Vl

t11Vl

tJ1Vl

tJ1Vl

500 tJ1Vl

250 tJ1Vl

1,000 tJ1Vl

200 tJ1Vl

500 t11Vl

1uu'Sn 500 tJ1Vl

1u~€l1 tl1Ufl::

200 t11Vl

500 tJ1Vl

1,000 tJ1Vl
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fh~\J~m\Jm~unMm~1 (mruflmi1V11.hJVI~!lflmr\l~n)
" "

rl1 ~~ ~!ltrr~ m11Ji Jl1~1 B-lf)'l~~1 VI-rtJUnMn~1~~1 L~'l n1~Mf)~1

rllD~~1JLUtl1JnTH VitltJ1!l\J~'" f11~L~tI\J (mrum~Mn~11 \J~~tJtJLLm~

Mn~11Jlhjd1\J 10 tn
(10) rllD~~1JLUtl1Jf11~~!ltJLVitltJml1J~ (mruf11~Mf)~11 \J~~tJtJLL"'~

v

Mn~l1J1Ln\J 10 tJ)

(7)

(B)

(9)

(11) rl15~~1JLUEJ1Jf11~LViEJtJlv\J~"'f11~L~tI'IJ(mrum~Mn~l\J!lm~tJtJ/

VI~vf)1~Mf)~1~11JB5EJ1~tI)

(12) rl15~~1JLUEJ1Jm~~vtJtb~Lij\J~'" (mrum~Mn~l\J!lm~tJtJ/

VI~vnl~Mf)~1~11JB5EJ1~EJ)

(13) rlllHtJf11~L ViEJtJlv\J~"'f11~L~EJ\J~loffl

(14) rl15~~1JLUEJ1JLL~.:j~lL~'lf11~Mn~1

(15) rlltJ-rtJf11~LL~.:j'Vv~lL~'l f11~~n~1~loff1

(16) rl15~~1JLUEJ1Jf11~1,xtJ~f11~L~vm~v~~!l~,,)fln)

~1V1-rtJunMn~1~WIJ1~

(17) rl15~~1JLUEJ1JunMf)~1~\lfl1J~\lLfl~1~t-1!'11~~1LL",~~1~~m~~.:jfl1J

mflf11~Mf)~ltJn~

(1B) rl15~~1JLuEJ1JUnMf)~1P1",tJ!'11~(1)1

- ~1'Vl1'1l1m~lB\ln'l~ mflm~Mn~ltJn~

- ~1'1Jl1'1l1mwiv\lLViEJ,,) mflm~Mn~ltJn~

- ~1'Vl1'1Jlm~lLL"'~1~\JD~~1J 1VlEJ mflm~p!f)~ltJn~

mflm~Mf)~ltJf)~

- ~1'1J11'IJlm~1~\J - B.:jf)'l~ (VI~n~m\Jl\Jl'1l1~)

mflm~Mf)~ltJn~

- ~1'1J11'IJlm~lB~f)'l~ - m~11VlEJ mflm~Mn~ltJn~

- Uf)~n~1~1.:j'IJ1~ mflf11~p!f)~ltJn~

mfl'l~~v\J

(19) rl15~~1JLUEJ1JunMn~ltJ~Vll~D~n'l mflm~Mn~ltJn~,

(20) rl15~~1JLUEJ1JunMn~lil~!'11~(1)i mflm~Mn~ltJn~

(21) rl15~~1JLUtl1JUf)Mf)~lilLVl!'1!'11~(1)1 mflm~~f)~ltJn~

(22) rl15~~1JLuEJ1JUnP!n~1m~lLL"'~1~\J5~~1J~\J

- ~1'Vl1'IJlm~1~\J mflm~Mn~ltJf)~

- ~1'1Jl1'1Jlm~lLL"'~1~\JD~~1J~\J mflm~Mn~ltJn~

- ~1'1Jl1'IJ1~\JMn~1 mflm~P!n~ltJn~

1,000

1,000

500

tJ1Vl

tJ1Vl

tJ1Vl

2,000 tJ1Vl

500 tJ1Vl

3,000 tJ1Vl

1,000 tJ1Vl

100 tJ1Vl

1,000 tJ1Vl

1,000 tJ1Vl

1,000 tJ1Vl

1,500 tJ1Vl

2,000 tJ1V1

1,500 tJ1V1

2,000 tJ1V1

2,000 tJ1V1

1,500 tJ1V1

5,000 tJ1V1

2,500 tJ1V1

1,000 tJ1V1

1,500 tJ1V1

3,000 tJ1V1

1,500 tJ1V1

1,500 tJ1V1

l,BOO tJ1V1



(23)

(24)

(25)

(26)

(27)

(28)

(29)

6

fl15·m.JL{jm.nrflPim~n1Ylmm'Sl'ltllJ~1LVlt)'i 1l1I'lm'SPimmJfl~

fl15'S'SlJL{jEJlJUflPim~n';),,:a11Yl EJltlVl~l\1m'SlJ III I'lm'SPi m~mJ fl~, .
fl15'S'SlJL{jEJlJUflPim~1'V"1mU1Ml~V1i Illl'lm'SPim~ltlfl~

fl15'S'SlJL{jEJlJUflPim~lLllcr'!ll"!l~V1i III I'lm'SPim~ntl fl~

fl15'S'SlJL{jEJlJUflPim~lLYlI'lUI'lf11'SLL'V"IYl~ III I'lf11'Si'lm~ntlfl~ LLm~
.., ..J 0 ••• ~

1l11'l~~'StlUYlYll1l1I'lU'V"IU5

fl15'S'SlJL{jEJlJUflPim~lmEJIll'V"l,jlU~ IllI'lf11'Si'lm~ntlfl~LL"'~

IllI'l~~~tlUvitJfl'n'I.J

fl15'S'SlJL{jEJlJUni'lfl~l ~151'S ru~·tH·ll~ V1iLL'"~i~LL')~~ tllJ,

Illl'lm'SPifl~ltlfl~

(30) fl15'S'SlJL{jEJlJUflPifl~lm'SLL'V"IYl~m.Ju~u Illl'lm'Si'lfl~lt1fl~

,..I
flleltJ .,

(1) fl11ULL~~.:Je.J"m'Si'lfl~l/fll\1U.:J~m;lr1ty Ll.!LtJUYll-!lm'S

(2) rh1ULL~~.:Je.J"'m'Si'ln~1/Rl\1U-!I~tI~1r1ty \lUUYll.:Jf1l'S

(3) fllumtl'S~~1~1uni'ln~1

(4) fllvilumuni'ln~lLmULil.xB.:J~BU

(5) fllLLtI",1ul.nqJtylum

(6) fll~~~.:JLBfl~l'S~lr1tyYll-!lf1l'Si'lfl~lYll.:J Lt1'S~ru~~1U~LI"!~ 1UtI'S~LYll"!

(7) fll~~~-!lLtln~l'S~lr1tyYll-!lm'Si'ln~lYll-!lL t1'S~ru~~1UYlLI"!~ ~l.:Jlh~LYlI"!

(8) fllU~f1l'S~~~-!lmtytylUVl'S'V"I~BlJtI nYll.:JLt1'S~ru~"-!lYl~LUEJU1utI'S~ LYll"!

(9) R1U~f1l'S~~~-!lmtytylUVl'S'V"I~Bl.JUnYll.:JLU'S~ru~"'-!lYl~LUEJU~l-!lU'S~LYlI"!

(10) fl11ULLYlUtI~tytylUVl'S

(11) fllLBn~1'Smrud.:J~1U

(12) flltl'S~numj'~L \1VI. .
(13) L~utI'S~nU'Irv.:JL~EJ\11EJ(fiu1.xL~m~'UM1'V"1UflPifl~1)

'j::~UtfiqJtyl1:VI

fll\1,b~n~

(1)

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

~1·tJ11'!llnl'S'V"IEJ1Ul"'L1'IJtI~u1i'l!l.J'!lU

~l'IJli'IJlnl'S~~nl'SB~~l\1n'S'Sl.J,

~1'1J1i't111'S'Srul"l~~u~l1EJ1"uJLL"'~~1lJ~l1EJ

~1'IJli'!llLVlI"l1U1"~Lllcr'IJm'SlJ

\1,l1EJii~,,~

\1t.bEJii~",~

\1t.bEJii~",~

m.bEJii~",~

\1-J1EJii~",~

2,500

2,500

4,000

6,000

U1Yl

U1Yl

U1Yl

U1Yl

4,000

4,000

UlYl

U1Yl

2,000 U1Yl

5,000 U1Yl

50 U1Yl

100 U1Yl

200 UlYl

100 UlYl

200 U1Yl

100 U1Yl

1,000 UlYl

100 tJ1Yl

1,000 tJ1Yl

200 tJ1Yl

100 UlYl

200 tJ1Yl

2,000 tJ1Yl

2,500 tJ1Yl

3,000 tJ1Yl

2,500 tJ1Yl

2,500 tJ1Yl

3,000 tJ1Yl

4,000 tJ1Yl

4,000 tJ1Yl
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(8)
'V!'tllfJn(Jlft~

'V!'tllfJn(Jlft~

",'tllfJn(Jlft~

'V!'tllfJn(Jlft~

'V!'tllfJn(Jlft~

'V!'tl'Wn(Jlft~

'V!'tllfJn(Jlft~

~~~~~~~~~-=~--~------------------~--~.---

(9)
(l0)

(11)

(12)

(13)

(14)

~1'!ni'111f)l'il'lfJ1U1ft0 "''11
~1'lJ1i'111f)l'i~el~1'ifll1:l11 Vlm iJ'Ufll1:l1~~el-1

~1'lJ1i'111fl11:11B-1f) 'l1:l'i ~~u~ \l~Ylelrn 'i~el ~1'i

~1'lni'tl1fll1:l1~'UL Ylelf)l'i~ el~l'i~ 'B.:Jli'in~,

~1'lJ1i'111f)1'i~el'Ufl11:11~'U

~1'lJ1i'U1 f)l'i~ ~m'i~\l LLlVl~ ellJU.ft~f'llllJtJft el~Jl fJ

Rl\h~.:Jf)1'i~m~l

(1) Fi1\h~-1f)l'i~ f)1:I1fllfl f)l'i~f)1:I1tJn~,

(2) Fi1U1~\lf)l'i~m~lfllfl'l~~el'U

R1Ul'i.:JYi Lf11:1•
Fi1Ul'i\l1'Uf)l'iL~fJ'Ui'tl1YlLf'11:1 / tJ-ru.;{'U,(1)

(2)
(3)

(4)
(5)
(6)
(7)

(8)
(9)

Fi1U1~\l!lf)fllfltJ~~

Fi1U1~\l!lf)fl1fltJ~~'lJel.:J'V!~n~(Jl'il'lfJ1U1ftf'11~(Jl'ilJ'V!lUru~(Jl

Fil~elUtJ 'i~lJl ftf'llllJ ~
v

Fi1U1~\ltXel'ltJ~u'1\ f)1'i fl ellJYll L(Jlel~

Fi1U1~"tXel"tJ~ u'1\rns Lfl~'11f'11~(Jl~

Fi1U1~.:JtXel"tJ~~ f)l'i fll1:l1

Fi1U1~.:JtXel.:JtJ~~f)l'i~lli1'iru~'lJf'11~(Jl~LLft~~.:JLLI~~'1llJ

Fi1U1~.:JtXel"tJ~~f)l'iiVlf.J1ijl'l'U5'lJ'1l,:j"lli1'iru~'Uf'11"(Jl~LL"~~,:jLL lV'l~ellJ

Fil""Vl~L {j fJ'ULYlel~llJV1"'i~~uuru~(Jl~n1:l1(l0)
ooQ q Q, J'

- 'i1 fJl'tl1'V!lJlV'll'1n1:l1L"'ilJl'l'U~l'U

- 'ilfJi'lJl~'U11'U'V!~n~(Jl'i

Rlli'i'ilJL il tJ1JtJn~

(1) Fi1~lYfl'i"elUL -U1~n1:l1

(2) Fi1~'UVl~LUfJ'Uun~n1:l1

(3) Fi1;ff'UVl~Lu tJ'Uuruon(JlLLft~f)l'itJ'i~"lVltJ~'1J '1JlU(Jl'i

Rl sssu LilmJYi Lf1~

(1)

(2)
(3)

Fi1li'i'ilJ LUtJlJfl1 fJflru~/~l'Uli'tll

Fi1li'i'ilJ~ QtJlJ1'Uf)l'iL vilJ/C1el'U/LtJ~ tJ'UmllJ,

3,000 tJ1Vl

2,500 tJ1Vl

3,000 U1Vl

3,000 U1Vl

3,000 U1Vl

3,000 U1Vl

3,500 \JlVl

6,000 U1Vl

3,000 U1Vl

6,000 U1Vl

3,000 U1Vl

4,000 U1Vl

1,500 U1Vl

1,800 U1Vl

5,000 U1Vl

500 U1Vl

3,000 tJ1Vl

10,000 tJ1Vl

6,000 U1Vl

IJlllJ'V!thtJn(Jl

~~~Lnu1'U~L~"~

'V!~n~\Jl'i
"

1,500 U1Vl

1,000 U1Vl

3,000 U1Vl

500 U1Vl

100 U1Vl

200 U1Vl
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(4) ril~mn~m'UmV'lUnPifn~l

- ml'lm'lPim~l~ 1 rnsee

- ml'lm'lP1f1'l~l~ 2 ml'l~~

- ml'lm'lP1f1'l~n~ 3 ml'l~~

- ml'lm'lPim~n~ 4 ml'l~~

- ml'lm'lPim~n~ 5 ml'l~~

u.~~\J~Lnu 1WlVl'll 50,000 U1V11'l~~\J'UI'l'l\J')~El~Ll~lm'lP1mn 5 1:1 'lJv.:!

unPim~lLLIJi~~'llEl

(5) I oCIiI Cl. _ ~ r::t.

1'l15'l'llJL'UEllJU'lm'ltJ'ULVltJ'lL'UVl

- ml'ltJn~

- ml'l~~~v'U

ril~'UG'1m'UmV'lUnP1m~l (mru()mhvnJ1El"'~v()ni':I'~~'n)
\I \I

(6)
(7)

(8)
ril~~~vUl~1'l11lJi~1~1~~n~~

ri15'l'llJL UEllJm'lL YiElUltJ'Ue.J"'m'lL~El'U(mrunl'iPin~11 'U'l~UULL"'~

P1m~llJl1l.JLn'U 5 1:1)

ri15'l'llJL UEllJrmaein YiElUI'l11lJ~ (mrum'lP1m~11 'U'l~UULb~~
\I

Pin't:tllJ1Ln'U 5 tJ)

(10) ri15'l'llJL UEllJm'l LYiElUltJ'Ue.J"'m'lL~El'U (mruf11'lPin~l'UtJm~uul

(9)

"'~tJnl'lPin~lVl1lJ~5EJ1~El)

(11) ri15'l'llJLiiEllJf11'l~vUtJ'l~Lij'Ue.J'" (mruf11'lP1m~l'Uvm~uul

",~ tJf11'lPin~lVlllJ ~5EJ1~ El)

(12) riltJ~Uf11'lLb:5'~'lJmh~\Jf11'lPin~l~loffl

filn\Jm7lJ~bA't;

111Flms R n't;ltJ n~

(1)

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

(8)

~1'lJli'tllf11'lV'lEJ1Ul"'Ll'lJtJ~U~'qlJ'll'U
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"

"lIElfi~L~~fi1~\i1tJn(f)'Y1tJ1"l11lf~t~fl~~~i1~

21.3 11tJ1"1f1~"lIElflEl\Ul1tJ~a~2 Rl.J~1~LL~nLL!1\1liLn~4 Rl.J~1~"lIEl~111flm1;;n~tln~

~1El111tJ~a~1 Rl.Jm~LL1n"llEl~111flt)~fEl~LL!1\tliLn~2 m.Jm~"lIElMl1flt)~fEl~ ';J::'tliii
" "

m~u~ rin'Y1tJ1"l11lf~1.~1.ULLff~~~am~;;n1;1 LLa::3J~11f1tJ1atJ';J::tlifi~fi1~\i1 tJn91
..t...... .•. l:-
El 1~~U'Y1tJ1"l11~~

21.4 11tJ1"l11~"lIElflEl~f11tJ~a~4 Rl.J~1~"lIEl~111flm~~n1;1l.Jnii~1El2 m.Jm~LL~n"llEl~f11fl

t)~fEl~ ';J::iim1u~rinRruan".m W 't1t~1.uLLff~~~am~;;n1;1 l.~mmd3J~11'Y1tJ1atJ" ~
';J::tli~~fi1~\i1 tJn(f)Lhwi'U'Y1tJ1"l11~~

21.5 111tJ~a~'l1nm1L~3J~1ElflEl~'Y1tJ1"l11-;i1~1~~\i1tJn91~,rn~n1f1a~'Y1::LutJ~L~tJ~!ii'El\l

LiJ~1l.JC1I13J"liEl16

"liEl22 LrlEl,rn~n1;1ffEllJ1~-;)1~1~~\i 1tJnC1lf1~Uqn3J~ri1~~~111.~~ anffC1l~LLa11~LL!ii'l.IL~~tJff::ffl.l
""I'" •..••••.•. .t .•.• ..: ....•• ,!MI •.••.• ..I .:. ok

~l.IfI~3.00 ~nf'ln1;1l.1ff'Y11ia~'Y1::LutJ~L1tJ~Lrl3JL(f)l.ILrlEl~~~~LL(f)l.IL~atJff::ff3JLrll.l'lJ~

\UJ1~ 5

n1,-l~"ft::lh::Lihu~ftn1'«m~.1

"liEl23 •.. ..
nTl1~~am1f'1n1f1

•.. d <I'II1_.r •..• " ....:.1 .III!... ..,""•..•'I ,. '"' .• .•
23.1 ~nf'ln1f13Jff'Y11iL"lI1ffEllJ~~'Y1tJ1"l11'Y1a~'Y1::LlJtJ~L1tJ~LLa::~~1lJ~lJLff1';J1lJL\I~a\l'Y1::LlJtJ~

•.. • l:-
LLa1L'Y11~~

23.2 ,rn;;n1;1';J::!ii'El~iiL1a1L~tJ~1.~11tJ1"l11~i1~') J~111fl'Y1t)1;~111f1l.J~lliiLLfI::~1El
~I " I ••• I'" ••• •• __.r.... " .• t. •...
Hn~1~ ~3J~EltJm1~EltJfI::80 "lIEl~L1a1L1tJ~';J~';J::3Jff'Y11iL'lJ1ffEllJ~~11tJ1"l11~~tJnL1~

L~91ff~1RtJ1.~') ~1Eliif111l.1-;)1Ltl~Elci1~D~LLa::t~i'lJEl~~'l1nm\4lJ~l.J~::-;i1f1m::,, ,
23.3 1.~m11~~am~;;n1f1'Y1n111f1m1~n1f1 m11~~am1~n1;1 El1';Jm::fht~tJm1ffEllJ.,

A: d. I AI... I

L3JElffW11flm1f'1n1f1~1Elm1ffEllJ~::~11~1l1flm1f'1n1;1~~ElL~El11tJ~1~';J1nm1El1~
d •• A ••.. I _.1 'I ~.. ..~ I ••••••• •..• 'I

LLfI::m1f'1n1f1Elff1::~1ElL"lI111l.1EllllJ11tJ~~"l1~ ~1Elf1nmn4'Y1na11"l11~1iI~11l.1n~~~,. ..
1:;~11~111flm1f'1n1;1

"liEl24 m1l.J1:;L5j~~flm1;;n1;1
.1'" ..,...... ••••••.•• I..tI •..

24.1 m~lJ1:;L3J~~flm1f'1n1;1~"l11::lJlJ1:;~lJfl:;LL~~(Grade) 'l!\ll.ILLIiI3J1J~:;,,11::~lJf1::LL\m

(Grade Point) LLa::m1l.1~l.I1tJ~\I!1\El'tl.Jd



A

B+

B

C+

C

D+

D

F
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U9iiJlh::-;i11::~Ufl::LL~~

4.0
3.5

3.0

2.5

2.0
1.5

1.0

o

m13J~3J1tJ
•• ..I
GlLtJtJ3J(Excellent)

~3J1n01ery Good)

~ (Good)

flEI~"li'1"~(Fairly Good)

rlEl'li (Fair)

flEI~,r1,,£i£l~(Rather Poor)

Ei£l~(Poor)

em (Failed)

24.1.1 ityin1!-nt' LLa::m13J~3J1tJ"iJEI"m"1GlLLa::t11::Lii~~al1tJ1"l11911"') 1~ri1~~Gl;"d

ity in 1!-nt' m13J~3J1tJ

S rlEl1" (Satisfactory)

U 1aJrl£lh (Unsatisfactory)

V ~L,r1i13Jfln1!-101isitor)
11

W m1{1E1~l1tJ1"l11(Withdrawal)

m"1!i1~a!T,,1aJR3Jmnt'(Incomplete)
"

P m"L1tJ~m1REI~!T,,1aJ~RGl(In Progress),•.. •• ..I... •• t.,... .ok Vitl ., Vi!1 ••• t.
24.1.2 ~nfln1!-1l'13J~am"flm~1<1l"LL<1l"::GlUfl::LL~~C "iJ~~ {1£111RElU~~~~l1tJ1"l11~~

" .....1... .t Vi., :'1 , .••
tJnL1~11tJ1"l1TY1~anR<1l1f11~~GlL1Lu~£ItJ1"E1~

11
•.. 1"· •.. ""Vitl..¥

24.1.3 "::GlUfl::U~~ A, B+, B, C+, C, D+, D LLa::F "lIR1~1um{u'<1l£l~ ~
- .l.., d..- .••• ••• ~t1 - Vj ""!'I ..,

(1) 11tJ1"l11l'1~nflm~1L"iJ1R£luua::WlEl3J~a"1~l'1"::L3J~~a~~Lu~1::!i1Ufl::LL~U

i18n1!-1
(2) LtI~tJ~"1nityin1Ynt' I Lthn::~Ufl::LL~~i18n1!-1mtJ1~ 2 itlGl1~LL,.n

"iJEl"mflm"fln1!-1t1n~ ~1£1mu1~itl'il1~LL 1n"iJEl"mflq!i1fEl~t1f11t1 win
11

~~ri1~~fI~"n~11 3J~11l'1tJ1itJ"::LtI~tJ~ityin1!-nt' I LtI~1::~Ufl::Lmu

i18n1!-1 F ~1m¥tyin1!-nt' U c;lEl1t1
~... ••.. 1!M •....t.......' Vitl..¥

24.1.4 m1~~ F ~£ImWI.4El"1n"iJEl24.1.3 ,,:: "lI~Gl~1~1um{u'<1lEl~ ~

(1) ,xnfln1Y1"iJ1'ilRElU1'iltJ1aJ1~fuEl~~"1nfl{U,u~tl1::-;i1fl{u'::,
(2) ,xnfln 1!-1m11111~m1RElU,
(3) ,xnfln1Y1ijL1a1L1tJ~mfll'1q1!-~ t1~Uii LLa::~1£1tJn"1~1aJii"fmJa::80

..., .•• t.
"iJEI"L1a1L1tJ~~~11tJ1"l11~~

(4) LtI~tJ~"1nityin1!-nt' I LtI~1::~UfI::LL~~i18n1!-1 F Lrll1::,xnfln1!-11aJl11

m1RElU~7Ell11"1~~E11"11tf~REI~ri1~~flmtJ1~ 2 itI!i11~U1n"iJEl"mfl
11

m1fln1!-1t1n~~7E1mu1~itlGl1~LL1n"iJE1"mflqflf£l~t1f11t1
11

24.1.5 ityin1Ynt' I 'liw,wi'ummq)El 1t1d'

(1) ,xnfln1!-11aJR13J11m,r1i'um"1'il~ a1~11tJ1"l11J~1~ thL1"R3JU1{U,1~
11

1f1t1ij~infl~11ijL~~-;i1LiJ~£lth"ri" m11~ityin1!-nt' I iEl"Mi'u

m13JLY;~"lIElU"1nEl1"11tf~REI~LLa::~1Eltl1::Ii1~~inR'1l11'iltl1~ru
11 "

El~~"1nfl {u'U~tl1::-;i1flm:•
(2) ,xnfln1Y1l11"1~~LiJ~(b~tl1::nElUm1fln1!-1"iJEl"l1tJ1"l11J~') ET,,1aJ

•. •.... " ~... •• 1 Vi•..•..
R3JU1mLLa::El1"11t1~REI~L~~R3Jm1~~"El~am1fln1!-1 su ~!i11U

11 "

fl113JLY;~"lIElu"1ntl1::Ii1~~inR'1l1LLa::l~i'uEl~~"1nflmu~tl1::-;i1f1m:" ,
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24.1.6 Rtyin~nr S -..,'iElU 'liW1wi'1J'rl[J1"lf1yf"fllaJih~'\.b tJnl1l -..,'iEln1-"''\.4I11-.."btJn91

LL9i-..,inftI1l1n1-"''\.4111'lmim1iJ1:LD'\.4r-1~m1flnYlfllaJ LUWl::911JfI::LL'\.4'\.4
"

24.1.7 Rtyin~nr V 'l,rtfi-..,fu11tJ1'!11fl14nfln~1"l1£JL"li1i1l1flnYlll11tJ'aJ141Jw\.btJnl1l

ll11tJiimnL'itJ'\.4'aJll'rwni1i'mJ~:: 80 ~lnL1~lL'itJ'\.4taJfl11J9\ll1flrh-"''\.4111 'l~LU~tJ'\.4

Rtyin~nr V LU'\.4W yf"d 14nfln~lEl1~L"li111Jn1'~1I11LL~::U1:LD'\.4r-1a-..,'iEllaJnt~

24.1.8 Rtyin~nr P 'litfi-..,fu11tJ1'!11fliim1L1tJ'\.4m1ftEl'\.49iElLi1El"El~ LLa::u"laJiim1
•.• .1 •• 'l .• to
1I11LLa::u1::LlI'\.4r-1~Wl1f1m1fln~1'\.4'\.4
•.• •.• _f' 'l"'A,...... ...,j .....• .. .,j,"' .... "'"'''24.1.9 ftty~n~~1Io W '!la 1-"'11J11tl1'!11'Y1'\.4nfln~1"l1EltlEl"'Tl[J1'!11'Y1fla"'YI::L1JtJ'\.4L1tJ'\.4nLLf11

yf"d'l ~LU'\.4'U9\ll1L~El'\.4'''lIfln1~'\.4111

24.2 n1'lU1::LD'\.4r-1a14nfln~lflm1111 'l '\.4m1ftEl1J-..,'iElm1fll1l~Eln1'Y1tJ1\4l'lUf m1flm~t1~ft1::•..• .. ...I .~"''''''''.l~"'-"'lElr-l~"1'\.41'!11m1"llEl"r-IElU-"'lEl L-"'r-IElU~I1ITI11.-'"
" "

24.2.1 m1a" 1'YI~14nflm~t1flm191 'lUm1ftEl1J'l ~dj'\.4lUI1I1111::LUtl1J"lIEl"1I-"'11'Y1tJ1itJ•
i1~1tJ 114tJ"lIEl"14nfln1;11::911JUm-n9\flnYl l'l.fl. 2555

1 ....• ..I... •• •• ~ d •• •• ••

24.2.2 m1~" 'YI~Unfln~1'Y1fll1l~Elnl'ntJ1'\.4l'l'\.4]j' m1fln~lElft1:: ~1Elr-l~"1'\.41'!11m1

"lIEl"~'\.4 -..,'iEl'l~~U,r~"'l'l~
" ":'1 ",.,j 'l "'.1 ...., , ••• l...t •• d

Lu'\.4-..,'\.41'YI"l1El"fIm:: m111m1ftEl1J LLa::-..,u1::1I'1'\.4-'"anftl1l1~1 LftUElr-l1'\.4f1m1J111u 1::1I1f1m::1'!11 Ll'l El
"••• -.. •••• •••• I ~ •• I •••••• -f

fI m1Jl1I1Jm't19l1'Y1tJ1~tJLLI1I"I1I"m111m111111~ftEl1JLLa::l'l~11m1111111m1LLnmm 111"'\.4

(1) mtit9\11~ft£l1Jl'l1J1::w:l1"m1fln~1-..,'i£l U"'1i£l"'t~tRtyty1 'l ~\11Lft'\.4Elll-"'11'Y1tJ1itJLi4El'l ~

W'\.4ftfl1l'lm1LU'\.414nfln~1

(2) mtitI1l11~ft£l1Jl'l1JLd£lEl~mh.fityty1LLi1 'l~\11Lft'\.4£lftfl111-"'11'Y1tJ1itJLi4£l-w~11m1f1ElU

U1tyty1
•.. • •.. .1 J:''''A~'' I ••• ~

"lIEl25 m1fl1"'1mLLl1IlIL~~tJ (Grade Point Average) m::T11 I1ILlIEltrn111f1m1fln~lLLl1Ia::fl1flfl"U

25.1 LL~lIL~~tJ11tJfl1fl (Semester Grade Point Average) ~1"'1m~lnr-lam1fln~1'l"'LL9i

a::fl1f1m1fln~1 ll11tJLEl1r-1a1111"l1El"r-Iaflm"llEl,,-..,'\.i1tJnl1ln1JLL~lIU1::~11::911JfI::U.UU~
"•....• "'~'ll •• !'I •...~ •..••..• -- ..I .••••

'\.4nfln~l L11I11J'\.4LLl1Ia::TltJ1'!11Lu'\.4911111"LLa1~111111tJ-..,u•.It.InI1l1111'Y1~'''YI::L1JtJUL1tJ'\.4

'lWl1f1,.f,.. m~11'l~ftl1lfl'Ylfli4tJlI 2 ~lLL-"''\.i" ll11tlUilLfl~~,,'u'lU'YInn1tlt• •
25.2 U.~lIL~~tlft::ftll (Cumulative Grade Point Average) fi1'\.41m~lnr-l~m1fln~1"l1El"

14nfln~li"LL9iL~lIL"li1fln~1~Un"fl1flm1fln~lfln1i"fi1'\.41m liltlLEl1r-1a1111'l1El"

r-Iaflm"ll El"-"''\.i1 tJnl1ln1JLL~lIU1::~11::i1JfI::LLUUfl14nfln~l 'm1J 'l '\.4U.9ia::Tl tJ1'!11LU'"
"•... ~... .., •••. ..I ••••••• ~ 1...."'..1 ••

1111111"LL~1-"'111111 tJ-..,'\.41tJn11l1111'Y1a·m:: L1JtJ'\.4L1tl'\.4'YI"-'"lIl1I m1-"'11 1.-'" ft'\.4ftil'YI'YIfl'\.4tJlI•
2 ~lLL-"''\.i" ll11tJuI1lLfl~~"lu'lu'YInmtlt•

TltJ1'!11'll1lfl14nfln~la"'YI::LiitJ",L1tJ'\.4111nni1 1 fl'f" 'l~141J-..,'\.i1tJn91
'" "' .•• to... 'l "'., ..• to , 1 •..• ....,j

ft::ftll LflLl'ltJ"fl1"LI1I[J1 LLa::-"'~1r-1am1fln~lm"~lftI1l1l1 L"11fl1'\.41mu.l1Il1L~atJCftll•
"liEl26 m1ftEl1JU1::lI1am111i'

"••••I...t ' to .1" .,j
26.1 flm1Jl1Iu1::1I1f1m::LLI1I"9\"flm::nnllm1ftEl1JlJ1::1I1~fl11111 911l1'Y1f1m::nnllm1

"
um.yjl1lfln~lU1::~lflm::'l~mll1L~'\.4"11El1Ju.i1

26.2 flm::nnllm1U1::~1-..,inftl1lm~I1I"11El1J'l'\.4m1,rl1lftEl1JU1:1I1~m1l1i' mh"ll'EltJua:: 3 flf"
" "

26.3 m,.ftEl1JU"::3J1amllJfLU'\.4m1~El1J,rEILiitJ,.. ua::-..,'iEl ~£l1JU1nLU~1 'l,..~"lI11"111" ..... • ....J..I •...innwsn u.a::-"'1El ~"lI11'!11'Y1LntJ1"l1£l"
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26.4 flm::m,.~m"8ElUl.hmtJt:htJ"::~1am1~i' tJ,.::nEluIii'1tJtJ"::n'1~...,~n811l"""1ElflmU~~ ~
tJ"::~1f1m:: Ua::£)1,;)1,.rftJ"::~1LLa::...,1ElEl1';)1,.rfWLflH1(jltJii~m"flm1fljf)1tJ~£)ml1~~ ..

•...IA-. •.• •• ..t ':'1 .t
Lnm'Y1'Yl~l~n"1~flm::nn~m,.m"El(jl~flnH1rI1""~(jl"1~LlJ~nn~m1 ,.1~1~n,.,.~m,.•
111.1Elci1",xmJ3 fI~

-llEl27 m1rl1~H~i4~wlf 1'YlrJ1il~~lf R11il~~lf LLa::m1flnH1~8"::

27.1 m1rl1~H~il~~lf ""1El1'YlrJ1il~~i

27.1.1 flm::nn~m"8ElU~H~il~~i ",,1El1mJ1i4~~itJ,.::nEluIii'1[JEl1,;)11rftJ"::~1

Ua::~m"flm1fijf)1[J~£)n ~iiflm1.S.hfinlnI1LEln"";'ElLYitJULrh
\I ,.. Ill" -.,.-tt

...,1ElLt1~~~1""~1 u...,l-l-il'Y11,,1'111m,.t2.1~1n11 1£)-ilfl1811l71,;)11[J1~R1"lJ11'111J~~
oil ....J...,..., r"" "" •••.•.1 n.J •• ..., .J-t' , A

Wl·ElR1"l111"l11'Yl8~~~tm~LLa::IIlEl-il~IJ"::81Jm,.m~m"TI11';)tJ'Yl~"l181~""~-iI
.• .• ....~ 1 ....I.~... ....I-~,

"lIa-ilm1f1nH1L~ £)711IJ1tyllP (jl[J£)1';)11[J'YllJ1nH1...,an LLa::f)1,;)11[J'r1lJ1nH1"1~

(tl1ii) 111.1LtI~nn~m1tIii'1(jl[Jiim,.~mn1~n~t2.1Ln~ 5 fl~ L1~uqjt~mm

~1LtJ~~El-iliim11.1m1Ln~5 fI~ fl1,;)LLqj"i-ilflm::m1~m"L~~L;;~'1ii'

l:..J'1" " - t -:'1 .1m~ (jl[J~m1~m1~'Yl"-ilflm1f1J111tJ~f)n~R1"l111"l11LIJ~IJ,.::tn~~ ..
".I.t ' ~ "1.rr ••27 .1.2 flmU(jllJ,,::,.1f1m::LLIIl-ilIll-ilflm::nn~m"8EllJLmfI""LLa::8£)lJlJ£)-iln~

.•••• r - •• ....I - _.. ..I..t
~~!J~~~1i LLa::1'Yl[J1~~~1iCfl1~'Ylflm::m11.1m1lJm'Y1Cf1f1nH11J1::,.1f1m::

tim1~L";~"l1f)lJLL~1

27.1.3 flm8~lJ~"lIf)-iI~a-il'Yl::LutJ~rl1(jlHnil~~lfLLa::1'r1tJ1il~~lfflEl.• ., .• :u

(1) flnH1LLa::ffEllJLlii'mUCfI1l.1~...,anffCfl,.n1""~(jl~
(2) tlii'i'lJm"f)~~,;)1nflmlJ~tJ1::~1f1m::•
~ ,. AII_" '" •••. .,

27.1.4 "lIW1IEl~m1L~ElLLa::~,;)11m1~t;-lJ~~~1i1L~::1'r1111'U'Vf'Uti

(1) ,xnflnt;-1L~f)i1-llf)~t;-~il~~lf ""1f)1'YltJ1i4~~lfLLa::~f)f)1,;)11rf~mnt;-1

1'r1[J1il~~lfqj£)flm::m11.1m,.tJ"::~1...,an8!11"~
(2) flm::m,.~m,.tJ1::-;11...,~n8mW,;)1,.m1L~f)"lIf)m11.11lf'U1ft)1J~

qj£)flm::m1~m1um4iCflflnH1tJ"::~1f1m::

(3) ,xnfln~1i(jlrl1L~11m-il~t;-~il~~lf ""1f)1'r1[J1il~wJfLLa::~.h~m"8f)U

L~11m-il1(jl[Jflm::m11.1m,.CfI1l1tJ1::mfll.l...,11'YltJ1au

(4) fImlJ~Um4iCfl1'Y1tJ1~u£)~1.1~L~11m-ilLLa::~ElEl1,;)11rfrbJ1nt;-1(jl~iiil~~n. . ;.)
•• - •. ...J •... - od •. I..t

W~£)1'r1tJ1~~~1i CfI1l.1'Ylflm::m,.lIm,.um'Y1!11fln~1lJ1:: ,.1flm::

L~ im11.1L";~'11£)lJLL~1
A........ J. .••- •. A - - •.•.• ......1_ ~

(5) LlIfl~nflnt;r1 TI1~t;-!J~~~1i ...,,.fl1'YltJ1~~~1iLLa1LLa::El1,;)11tJ'r1lJ1nt;-1

L";~i1,rnflnH1~i'f)1.I~,;)::fff)lJ1Jf)-iln~~H~il vmlf ...,1£)1'YltJ1il~~lf

t i,xnflnt;-1LLi-ilfl1111~1~""lInff£)lJqjf)tJ,.::ti1~...,~n8Cf1,.um4i!1lflnt;-1~
""1f)flmlJ~tJ1::~1flm:: ~i'Ell.l,f"R-ili1-i1~t;-~il~~n "";'fl1'r1tJ1il~~n

tiflm::nnllm18£)lJ1JEl-iln~(jlHiiil~~lf ""1El1'r1tJ1il~~m,nfl~. ;.) .
t .•..I :'1 •• "..t ••
~n1m'YlLlJ~1f1m1f1nt;-18(jl'Yl1tJ"lIEl-ilr11""~(jl1::tJ::L1a1f1nH1•

CfI1l.1-ll£)10 m1LLi-ilm111~1~-iI"lIEl8EllJ~i'£)lI,f"R-ili1"~H~il~~lf ...,1£1
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LjitU~lil~rolU,Lurcuu::ro~LHU~lI>~ro,.Ctt.lil»U~'01.ttL!l::t.f1G\6~HttLC-rlLt.N~~

t.LUIlU,U::1U~t~"jLttM~t.L»tt~C-GurU~»t.LUttL!1LHU~U!\G~'r1G»~HttLC-rl Lt.t.LU9'Z'LZ
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n~LIlutll>!At1Ur1C-Grr. ~__..•
n.

~LU::t.f1IlLlI>f11. ttl}'J'1\tll>>>U~'oI.::~\6"C-Grr.jLttM~tL»N_~C-~C-~IlG,fM
~ r1G»Grr.C-ttL~IlLWC-~"tLUC-Grr.rlL~~»tt~~tt'ol.L~H,LU L1Ut.L~t:!-t.LUr1~1.!l1.

::~t~"'~tt'ol.L~tt~UL'oI.~tt'ol.L~~rc'ol.ttG~tt~O£rlGl\C-L(lGL~::t.UC-G~::~

jLttM~t.L»C-L;t.C-~C-~IlG,fMr1G»Grr.C-ttL~IlLWC-~"t.LUO~G,lT-rcLlI>
~ LHU~L~t'::rl::t.~tt'ol.LUC-Grr.rl LU.~»LHU~t.LU~LLrnrl'lA.1Ut.Utt' ••••..•FPI":r''''I-

~ tt~UlA.ltttMttt.L» .••. n.
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n.
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ltttMttLrllA.tGt'ol.ltttMtt(jH~r1G»lLUttLHLHu~UttGrt,r1Gl1blHttLC-rlLULUg'~'LZ ••-••••••-...Ip,..l'"
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27.3
!Ill _ I _

n~1fln';'1fJtn: (3 - 4 ~\41[Jn91)
"tl..t 0 I:: ••.1- ~ •• - .I27.3.1 fltlUJil 1::",1flm::U9h'91-llfJTil11£J'YlU1n';'1m1fln';'1fJtn: 911ll'Ylflm::

nnllm1Um-n91fln';'1tl1::';11fl m:: 'I.~m13JL ~\4"l!El1.JLLi1

27.3.2 flmftll1.J"i'1JEl-ll~a-ll'Yl::Lij£J\4fhm1fln';'1~ft1::• 'V.. ".., .I.. ~
(1) fln';'1ua::ftEl1.J ~~fl71.J911ll'Yl~an~911rr1~\491

(2) l~1.JEl\4~,;)1nflm1.J~tl,.::';11flm::•~ _ A_

27.3.3 '1J\491El\4m1Lft1.4ElUa::Vfil11m1m1fln';'1Elft1::

(1) ,xnfln';'1 Lft1.4El~1"lifJm1fln';'1~ft1:: ~Elfl m::nnllm1tl1::';11~ inft91,.
'V

(2) ,xnfln';'1R-II11 tJ-II1\4m"fln';'1~ft1:: ~ElfJ1,;)11U~mn';'1L rlfJtl1::Lij\4~a

m1fln~1911ll~flm::m"3Jn1,.tl1::';11~inft91,.n'l~\491
'V

(3) m"191~am"fln';'1 ~ft1:: n1~\4~ 'l~' "liLU\4,.::c;l1.Jfl::U\4\4911ern,;.,.

\UJ1it 6

m,.~mt11i11J~n1tJ" m"u1u~1tJ1i~1 LLa::m1Lfiu1JtD"'M~1UnGl

.. ., ..
m1fln~1'1J13Jftrn1.J\4

28.1 ,xnfln';'1'1JEl-llll~11'Yl£J1i£Ji!fJ1,;)fln~1"li1llftrnu\4lc;l 191£JqjfJ-IILU\4ftrnU\4m"flmn~

~,xn-ll1\4flm::nn3Jm,.m1El91llfln';'1i'1.J1fJ-II LLa::l~El\4~,;)1nEl~m"1.Jq;• •
28.2 m1L;;£J1.J11£J1"lf1qjfJ-II~1\4m1llL~\4"lffJ1.J'1JfJ-IIflm::m13Jm,.tl1::';11~trnft91"

'V
.,j.. •• •• 1 1::.J'1· ...¥ •• -
'Yl\4nfln';'1'1JfJL'Yl£J1.JfJ," 'Yl-ll\4 9l£Jt1mmwYlL \4fJ~111£Ja::LfJ£J~'1JfJ-II"1£J1'!11

1:: £J::L1~'nfln';'1LLa::"::1.J1.Jm1tl1::Lij\4~a LU\4~ trn 'I.\4m-m,;)11m1LLa::l~1.J

fJ\4m;191£Jflm1.J~tl1::';11flm::• •• .I"..,..., tl " •• •• .I, .,1::
28.3 ~am1fln~'Yl ~9111.J91El-ll11n!J ~\4~1.JLLft91-ll~am1fln';'1,;)1nftt111.J\4'Yl~~\4\4 ')

m1U1 £I~ trn ftI1l1ft1'1J11"l!1
'V

29.1 flmftll1.J~'1JfJ-II~1lm,~fJU1£J LLa::L~fJ\4l'1J'1JEl-llm1U1£J~trnft911ft1'1J11"l!1
• 'V ••

(1) lc;l~N'Yl::Lii[J\U1£J\4ll1LLi1lll,xEl£Jn11 1 111flm1fln~1t1n~
., •• .,.1 ••• ".... .I.. .I ., .,~

(2) 9lfJ-IIllU91llL\l,a£Jft::Hll ua::L-IIfJ\4~'1JfJ\4911ll'Yl~an~911'Y1'1JfJ£J1m'1J1rr1~\49111l1ll

tl,.:: m fl'1JfJ-IIll~11'Yl£J1tr£I

(3) qjfJ-IIilL1a1fln';'1'l\4~trnHI1I1'1JEl-llft1'1J11"l!1'l~1l lll1l'£l£Jn11 1 111flm1fln~tln~
'V

III ••••• .c~.. ...
,;)-IIllR'Yl15'",rL,.';)m"fln~1

(4) ,xnfln~1 qjfJ-IIn\4fhfEl-ll~~1\4m13JL ~\4'!1fJ1.J,;)1nflm1.J~'llfJ-II~trnH911L~ll LLa::flm1.J~'1JEl-ll
'V

•... 1 • ...1 "" .,.. •..•... _.Je•.•.••• tl
~ an HI1I1~~3J'Yl'1JfJ£J1m'1J1LYHI'1JEl£11£J~anHI1I1ft1'1J11"l!1'Ylft1\4n'Yl::L1.J£J\4ua:: ,.::m a~ a'V 'V

tl ..t" A...... .I., "11" ••.I
(5) flm::nnllm1 1::"'1~an~91",;)::~,;)11m1"1J\4nfln';'1 'Yl'1JfJ£J1m'1J1~ilL\l,~1::mm'Yl

';11\41\4,xnfln';'1 ET-IIl1lfl11.J9113J~fh~\491LLa::qjEl-lllmum1llL ~\4"l!El1.J,;)1nflm::

m1llm1Um-n91fln';'1tl,.::';11flm:: ua::l~l.J£)\43J"i,;)1nElRm11.Jii•
(6) m1"1L \l\4m1L rlfJ'1J£)U1£J~trnHIil1ft1'1J11"l!1qjfJ-II'l~ft1.4H91111£J'l \4 2 itI911~LL,.n'1JEl-ll

'V •

111flm1fin';'1tln~ LLa::LL~-II~am1El\4m;q)ElUm;;11I1m.l1i£J•
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29.2 mn Yi EJU1£1'\.1,11EJ1'211L~' 'liLnm.nLL~::,j£ltJD~~-I!i!

!"I .....ItJ 1'" ....1.,., .•
(1) Lu'\.l,l1EJ1'211'Y1 l1nl) L'\.I,~~n\1~mrl"lJl1'211'Y1"lJ£lEJlm"lJlf'1n1!t1

!Cl .....1 ••• tK .•. ••• ••. ...." 'LoI A ••• ,K
(2) Lu'\.l,l1EJ1'211'Y13JL'\.I,El~11'211L'YIEJUL~EJ-I!n'\.l,L<il ~1El3JL'\.I,El~IR11::m£lU~~3J

L3J~,n11R13J L'\.I,~ El-l!l1 EJ1'211L~3J~"lJElLfi uuIeu
(3) th~7U1'211LEln ~1El1'211~~~L~nH,)3J1LL~1 ";)::LYitlU 1El'\.l,L~nqjm~ElL~1::iu,..... .....1........., .•

neu '\.I,'\.I,m3Jm m'YI"lJEl-l!~sn \1C1l1R1"lJ')1'211'YI"lJ£Itll tIL"lJl (Cl13J)

(4) ltn~nHl~rJlt1~~na-q\1R1"lJl1'21,) 1<iltln11a-ElUf1<ilL~Elm,j'L~3J £IT;)fl'\.l,fiTi'El-l!
"

"lJ£lLfitlu tEl'\.l,11t11'21,)~L~m1EJ'\.I,3J,)LL~1L~
.. .• t... ...1 ......:1 •...••

"lJEl 30 n11L'YItlU El'\.l,l1EJ1'21,)LL~::m11U El'\.l,'\.I,nf'lnHl";)')na-Cl1U'\.I,El'\.l,
....•. ...•.•~ .•. 1 .• 1" •...•

30.1 ~ma-3JU<1I"lJEl-l!~3Ja'l11!"lJ£lL'YIEJUEl'\.l,~~m1L1tJ'\.I, LL~::"lJEl El'\.l,LJ1EJ";)lna-Cl1U'\.I,El'\.l,
• '11

!"I.... _..I ..•~ .-
(1) LlJ'\.I,~3J~ma'3JU<1I<1II3Jm::~ nL'\.I, ~3J1<il 3 "lJEl 11

(2) l·h'\.l,m::1J1'\.1,m1f1<ilL~Elm,j'LtI'\.I,ltn~nHl"lJEl-l!3J~11'Y1[J1iEJ

30.2 m1L Vi EJU1El'\.l,ml3JiLL~:: tEl'\.l,~li1[Jn<1l L~' 'liLnmrtfLL~::,jEltJDU~~-I!d

30.2.1 ~imnm.nm1L fiEJU1'211L7EJ'\.I,LL~::1El'\.l,~li1t1n<1l1::~11-1!m1~nHl L'\.I,1::UU

(1) LU'\.I,l1EJ1'211~1£)n~3J11£J1'21,)L'\.I,~ina'<1I11::~Uum41<11flnHl ~1m fiEJULrh. ".-I..t..., •... •• •.• I •••• .I .••,t
'YI~ ,'\.I,n-l!')'\.I,fIm::m13Jm1m1~<il3Jf'ln HI ~1El~ '\.1,1[J-I!I'\.1,"lJEl-l!1!'YI3Jt11'\.1,1";)

m3Jn!1~3Jl [J7lJ1£l-l!

(2) LiJ'\.I,11EJ1'211~1Eln~3J11 [J1'211~ih d£)~1 R11::~1£lU~~3JL3JU£) tln11R13J 1'\.I,i
••• •• I .....1 &Ill

"llEl-l!l1 EJ1'211~1Eln~3J11 EJ1'211'Y1"llElL'YIEJU•
(3) LU'\.I,l1 [J1'211~1Eln~ 3J11EJ1'21,~a-£lutat<il'3J~,n111::~U~::LL '\.I,'\.I,~1am~t1 B•

~1mLi3J1::~Urt::LL'\.I,'\.I, 3.00 ~1mViEJULrh ~7El 1::~U~::LL'\.I,'\.I,1Ii1am~1 S

(4) ltn~m;'1 t3JR13J11C1LVi£JU1£l'\.l,~li1EJn<1l1 '\.I,11£J1'2111'Y1[J1~~'\.I,1!

(5) ltnfln H,";):: Lfim.m EJ1"l11L1EJ'\.I,LL~::1El'\.l,~li1£Jn<1lL<il13JLn'\.l,~i1-1!1'\.I,R13J"ll£l-l!

~1'\.1,1'\.1,~li1 £In <1I113J"llEl-l!~in a'<1I1~7UtEl'\.l,
"

(6) 11 [J1"l11~1Eln~3J11[J1"l11~L fi EJU1El'\.l,";)lnqjl-1! a'Cl1U'\.I,El<il3J~n1!t1";)::L3J\113Jl• •..t "... ..I
,,''\.1,1 mU<1l3J1::<ilU~:: LL'\.I,'\.I,L~~EJa-::a-3J

(7) ltn~m;'I";)::i£)-I!HL 1~lflm~IEl~1 '\.I,a'Cl1U'\.I,£l<il3Jflnl!tl~7U tEl'\.l,El~I"UElEJ" .od!"1 A ••• &Ill _..... •• ,. •••• ...t
~'\.I,"um1f'1n HI LL~::~"'YI::LU EJ'\.I,L1EJ'\.I,11[J1"l11~1El1'Y1 [Jl'\.1,~'\.I,ti<1l13J~~na'<1I1'Y1

"
L,j,~nH,t3JU£)EJn1' 12 ~li1EJn<1l

(8) 1'\.I,mnl~a'C11u'\.I,£)<il3J~nH1LiJ<il~ina-<1I11 ~3J";)::LfiEJU 1El'\.l,ltnflnH1L ,r,~nH' t~
• '11

t3J Lnwff'\.l,iJLL~::m~m1~nHl~t~7u £)'\.1,1111<111inltn~nHl L1EJ'\.I,El~<1II3J..~ "
~ina'<1I~t~7Uml3JL~'\.I,"lI£)ULL~1

"
(9) LtI'\.I,l1EJ1"l11~~nHI3J1LL~1t3JLn'\.l, 5 iJ ltuikr'\.l,~"ll£lLfiLJU 1£)'\.I,

30.2.2 ~ inLnm.nm1L fi EJUt£)'\.I,ml3J7LL~::m11 i~li1 EJn<1I";)lnm1~nHl'\.1,£lm::uu
"

LL~::~1£lm1~nHl<1113J alilJ1fl u L,j, ~n11flnHl L'\.I,1::UU
"

(1) m1L fiEJUml3J1";)::L fi[JULiJ'\.I,l1 [J1"l11~1Elna3J11[J1"l11<1113J~inH<1I1U~::
'11 • "

1::~um1~nHl~ LiJ<ila'£l'\.l,1'\.I,3J~11'Y1lJ1i !.J~1 La!.J1 L~~3J~1::L n !.J1Q;

(2) m1tJ1::Lii'\.l,~ ~m1L fi!.JU 1El'\.l,';)::~1t<ilL<il !.Jn11'Y1<ilHElU3J1<111!1'\.1,~1Elm1

'YI<il«ElU~t3JH3Jl<111il'\.1, m1tJ1::Lii'\.l, ~7£)ElU13J~i<il t<il!.J~li1EJ-I!I'\.1,qj,,, ')

.':1 1......' ::
LL~::m1LH'\.I,ElLL1'i3Ja'::a'3J-I!I'\.1,<il!.J3J~,)1'Y1EJ1~!.J";)::LL<1I-I!<1I-I!ml4::m13Jm1

tJ1::Lii'\.l,m"LfiEJ1J1El'\.l,~~m1L1LJ'\.I, ~1'\.1,1'\.1,3 fI'\.I, ;-I!t~uml3JL~'\.I,"lIElU

";)lnrtm::m13Jm,.um41<11fln1!tltJ1::~If1m::
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(3) ~am1th::LD\I,';)::qjEl,:niiEJ1Jl~'1l~1niT~::Giufl::LL\I,\I,i1tin1f1 B ~1E1Uqjll

1::flUfl::LL\1,\1,3.00 ~1EILVi[JULf11W1WlU11[J1'lf1~1ElnRll11[J1'lf11::flU•
um-n91fln1f1 ~."';)::'t~'h\l,1\1,~,,b[Jii91"llEl"11[J1'lf1~1£)nRll11[J1'!11"f\4•
u9i';)::lll't ~,::GiUfl::U\I,\l,qj1tin~1 ua::lll£jmnt1111fi~fl:: U\I,\I,~am1L1[J\I,

AA .,..- .I
~ 1Elfl1\1,1mU91111::~Ufl::LL\I,\l,L,.a[J8::tfll

(4) mW\4fin~am1L1[J\I, 't~U\I,fin911111nm11h:: Ljj\l,
•• _ A I"''' A

(5) m1L"[JU11 [J1'!11~1Eln~ll11 [J1'lf1,;)1nm1fln~1\1,Elm::UULLa::~1El

m1fln~19l111titi"[J1i[J ~1\1,1\1,~"b[Jii91il';)::'t~Lii[JU tEl\l,lfl 1.xtfEl~flaEl"
•.. ""... •... ~ •..
nUm1';)~m1L 1[J\4m1RElWI.IEl"~an ~911\1,\I, ')ua::91111~amnm'YI'll El 30.2.1

ua::91111U1::n1fl"llEl"1l~11"[J1a[J

(6) ,rnfln~1';)::qjEl"a""::Lii[J\I,1'!111\1,~antf91~7utEl\l, 11l~1ni1 21\1, 3 "lIEl"
'U

~1\1,1\1,~"b[Jii91111191aEl~~antf9l1t~[J1.xtfEl~fliEl"num1,r9lm1L1[J\4
'U

....,r: ""' •.•...
m1REI\I,'llEl,,~an~911\1,\I,') LLa::91111~amnm'Yl"llEl30.2.1

30.2.3 ~ an rnm.nm1L ii[JU1'!11L1[J\I,LLa::tEl\l,~1.i1 [Jii91,;)1n~an R911U1::mfli't[JU911um-n91
'U

L,r1~an~9111::Giutfiqjqj1t,,1\1,R1"l111'lf1L~[nn\l, ~7E1R1'll11'!11ilill~\I,tn\l, 1~Lii[Ju

tEl\l,~1.i1[Jii911~'llLii\l,'fEl[Ja::40 "lIEl,,~anR911ili'utEl\l,
'U

,rEl 31 El1,;)11EJU1::~1~an~9111::GiulRqjty1~~~umr}191ua::tfiqjqj111~1Umr}191

31, 1 1::GiulRqjqj1~~~umr}191

31.1.1 El1,;)11EJ~7U~~'!IElU~anR911iEl"LiJ\I,El1,;)11EJU1::~1~anR911
'U 'U 'U

£jl~tfiqjqj1 .en ~1m Vi[JULf11 ~7E1LiJ\I,~~11"q11LL~1.i"m,,1'!11m1

11l~1ni1fl1 R9111,;)11m\l,R1"l111'!11"f\I,~1ElR1"l111'lf1ilill~\I,tn\l,

,j1\1,1\1,Elth"UEl[J 3 fl\l,
".1 ..t.... •... .•• .I.... d •.. ~

31, 1.2 El1,;)11[Ju1::'\I1~anR911,;)::91El"1l91aEl~1::[J::L1a1"';)~m1fln~19l111~anR911\4\1,
'U 'U

~1\1,1\1,llluEI[Jni1 5fl\l, t~miJ\I,El1,;)11EJU1::~11GiLYi[J"1 ~anR9111\1,L1a1L~[J1n\l,
'U

31.2 1::Giu1fiqjqj111~1um-ntll

31.2.1 El1,;)11EJmU~~'!IElU~antf911qjEl"LiJ\I,El1,;)11EJU1::,j1~anR911£j1~tfinlnI1LEln
"" ". 41 .~.t'

~7ElLii [JULf11 ~7E1LiJ\I,~~11"q11LL~1.i"m,,1'!11m1111~1ni11El"fl1 R9l11,;)T'l"EJ
'U

1\1,R1"lJ11'!11,ru111t:lnl'IJ11'1f1~n1J~utitiu~lU1Ut:lth:n!t:ltl3 flU ILfI::t:l1~1'l6

Y." ••• •.. "_1" ..I ••..,j _ I'!! ••• •• •. •
mUHfl'lft:lU~anR911 9lEl"Tl1~\I,1"El1,;)11[J"1J1mn1"[J1\1,Vi\l,ti"ua::~1El•• 'U

El1';)11EJ~RElU1" [J1i4Vi\l,t ua::~1El El1,;)11EJ~REl\l,1.\I,~ anR9l",f\l,fl1 [J
'U 'U 'U".1 ...t'" •... ••• ..I.... d •.. ~

31.2.2 El1,;)11[Ju1::'\I1~anR9l1,;)::9lEl"1l91aEl~1::£J::L1a1"';)~m1flmn91111~anR911\4\1,
'U 'U

~1\1,''l\l,llluEl[Jni1 5 fl\l, t~miJ\I,El1,;)11EJU1::,hlflLYi[J" 1 ~anR9111\4L1a1L~[J1n\4
'U
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"' •....1. to;!
"lIEl32 El1'l11l1Y1lJ1mt1

32.1 El1'l11v~mm~dl"1J1m1 ij~\l'1~f1Elll~u.aLL\c:~1LL~'U.m1~mt1 'l~fi1mmt1. ~
"1i'111~~"1u.~'U.m1~mt1'l~LU'U.11.l1ll11JL~EJ'U.t"ll~anRIIl1~,rn~n1t1iEl~m1L1l1'U.~

32.2 El1'l11U~mn1t1~1t~\t~'U.tf ~h1[J1\t~'U.tfR11\t~'U.tf (6 ~\bllnlll)
d A I _

LLa::m1fln1t1ElR1:: (3-4 ~'U.1l1nlll)
•..J..fI!. _.... - •. •..

32.2.1 El1'l11l1Y1lJ1n1t1~1tlJ'U.~'U.1l'ua::1Y1111'U.~'U.1l'
•....1.r! ••- •.. - - •.. '" ":"1 •..•I.t1) El1'l11tJYllJ1n1t1~1tlJ'U.~'U.1l'ua::1Y1l11'U.~'U.~tm IIlEl~LlJ'U.El1'l1111lJ1::'lJ1

ijltlitfityty1LEln ~7ElLiill1JLYh ~7ElLU'U.~~11~tA1LL~1.i~m~1"1J1m1

taJ~1n111El~fl1R1Il11'l11rjl'U.R1"l111"1J1,x'U.~7ElR1"l111"1J1~i1J~'U.tfn'U.
., ".1 _'" ..t •• ",.l"'l"" A "''''.1:LLa::IIlEl~1JlJ1::R1Jm1~~~'U.m1TI11'lllYl1J"1JR1'U.~'U.>I"lIEl>lm1fln1t1L~El11JlJ1tyty1

2) El1'l11V~mn1t1~1t~U~'U.tfLLa::1Y1l11\t~'U.tf111J (ti1ij) iEl>lLU'U.El1'l11V1.l1::;)1

~7El r.rY11>1mu.1tli1l1l1'U.ElnRt'11U'U.~ijf1 mR1JUi L"1i''U.L~1I1n1JEl1'l11V~mm~t1'1'\an
'U .•.• 411

•....1. r! -... A _ ":"1 •..•1.
32 .2.2 El1'l11l1Y1lJ1n1t1R11'U.~'U.1l'ua::m1fln1t1 ElR1::IIIEl~LlJ'U.El1'l11l1lJ1::'l1

LLa::'I.'U.mm;)1 LU'U.El1'.IL~fllr.rY11"f1m1~1l1l1'U.ElnLU'U.~mn1t1 t~ tfil [lqjEl"ijf1tu.1~-::1 'V .•.• .• .•

taJ~1n11l.finJflI1 t Y1~7ElLnll1JLyh ~7mu'U.r.r~11>1tA1LL~1.i"m>l1"1J1m1taJ~1ni1w'~ ~"" n" to... -..(" IV •• ..., ••••••• 1 •.•
~"1J1l1fl1RI1lT1'l11[l'U.R1"l111'l1'1'U.'U.~1ElR1"l111"1J1Y1R1J~'U.ll'n'U.LLa::I1lEl"1JlJ1::R1Jm1m~
~1'U.m1l'h1~lI J"d' El1'l11V~~n1t1'l::iEl>l"1~\l'1m~fi1t11mt1u\c:~1Lrlll1nu

m1fl'U.frl1 ~'l11m1Lfl1 tf11" Ua::LU'U.nn1Jm1REl1JI1l11J1.l1::mt1'i1El~1J~11Y1tJ1all
.... ..l_~...... ...• _ "".." 4_ua 33 1111::>l1'U.Y1lJ1mt1~1.ilJ'U.~'U.1l'1Y1[l1'U.~'U.1l'R11'U.~'U.1l'LLa::m1t1n1.i1ElR1::

•..•I.t 'I. "':"1 •....l. r! ••- •..III .,
33.1 El1'l11l1lJ1::'lJ11 fI'U. ~LlJ'U.El1'l11l1Y1lJ1n1.i1~1tlJ'U.~'U.1l'~fil 1 fI'U.

ua::1Y1l11\t~'U.tf tfilLaJLn'U.5 fI'U.~1n~anRm'lV1ijEl1'l11V1.l1::;)1~ijflnll1l1~~
.....1 '" A III ., , •..~ 'l"' ''l --~1El1JYI'l::~ma'U.mm1t1Lfil1J1nm1in m'Yl'U. ~ Elu 'U.fila lI~'U.~"lIEl~flm:nn1Jn1'l~ ~ .

•.• .•. od •. I..t I to.t'...t,...,. IIJ AlII.. ..~ VI I - - - ••

1Jm'Yll1lfln1t1lJ1::'lJ1f1m::LLfil'Yl"'U.",1~1U~1.ilJ'U.Yl'U.1l'I1lEl"~1JLn'U.2 fI'U.LLa::1'Yl[l1'U.Yl'U.1l'

iEl>ltaJLO'U.10 fI'U.

•..•I.t :"1 ..l. to;! _...... A '" ~ , ••
33.2 El1'l11l1lJ1::'lJ11 fI'U.LlJ'U.'YllJ1n1t1R11'U.~'U.ll'"lIEl~'U.nflmt1LfilL1JLn'U.10 fI'U.

~7Elm1~m~t1DR1::"lIEl~,rn~mt1tfilLaJLn'U. 15 fI'U.~1mu'U.~mmnJ~~1t~\t~'U.n

LLa::/~7El1'Ylll1\tYl'U.tf R11\t~'U.tf m1~mnDR1:: 'lmifil'l'U.ifilR1'U.;)1'U.1'U.,rn~m~n
.l.~ ••-... •• "I""'.t '" A ..I.~ - - •..'YlTI1~1tlJ'U.~'U.1l'1 fI'U.L'Ylll1JLfilnU'lJ1'U.1'U.'U.mm1t1Y1TI11Y1[l1'U.Yl'U.1l'5 fI'U.

1'Ylll1it~'U.tf 1 fI'U.Lfi[l1Jt~n1J;)1'U.1'U.,rn~n1.i1~"1R11\t~'U.tf 2 fI'U.

•• A - l:..f'l"'''' "'A .l •.."'.!..t..., ••. A l:
~1Elm1t1n1.i1ElR1:: 4 fI'U.'Yl>l'U.~'U.U111J'U.nt1n1t1'Ylll>l~'" IL1'lm1t1n1t1m~1Jfil

'l 'U.L1a1L~lI1n'U.
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\UI191 8

n1~~191n1~ftn~1n1~a1~nn1~ftn~1',... •..m~tlni\l 'VI"nm~ftnlt1LLa::m~"\UU11"••

...
mnJ1~m1f'1n~1

34.1 ,rnfin~1~iiL1fl1L1111.41.1.411111'l511.~'hH;"f£lllfl::80 1il1~~Thl~1.4~litwJi£l 23.2 Iau
ijl~-lu£l1.4~";)1nf1mu~hh::~1f1m:: 1.'VI1i£li1'1J1~m1fin~111[J1'l51,f1.4•.•. ...I...... A 1 ~ •..•..

34.2 11111'1fTYl1.4nf'ln~1'1J1~m1f'1n~1 L'VIL~1::~Uf1::LL1.41.4F
••• od

m1fl1l'lnm1f'1n~1

35.1 ,rnfin~1iiHflf.nElfl1~nm1fin~1 l~' 1.4mm9i£lltld

(1) nrun m.n'VI~El1::~~l'lflL'll1-lU11'l1mm'VI11n £l"tl1::,hm1~
(2) lwrufl1.4uflmtl~ 1I1.4,rnfin~11::'VIi1"tl1::L flf'l 'VI~£lfl1.4~1.41.~~f1mu~tl1::~1f1m::L ~1.4'l1ElU• •
(3) L~UU111";)1.49l£l"~ n-ln~1 i1LU1.4L1fl11.411.41il1~~1 i" LLl'lfl tf t~lIil1.ufu1£l" LLl'lfl tf"1n

h"l'lll1U1fl'1J£l"-l,i 'VI~Elh"l'lll11J1flL£ln'l11.4

(4) iiL'VII1l,j1LU1.4tl"el1.4m11~-lum~"11m11.ifl1~nm1fln~1•
35.2 ,rnfln~1~";)::l~fum1'W"11m11.ifl1~nm1fln~11~9l£l"fl"fl::Lijtl1.4L1tl1.4~1Ua111l

ll'£ltlni1 1 111f1m1fln1t1
•.. d ..I. I ~ •.. 14 ., A • •.• •.••• .,.

35.3 1.4nf'ln1Y1flu1::~"f1";)::fl1l'lnm1f'1n1Y111l£l"tl1.4f111El"'1J£lfl1l'lnm1f'1n~1LLa::~£l"'l111::

fh-ln~1~m1.4111l'l,rnfln~1"n111f1m1fln~1tlnqj ij~,f1.4";)::~1.4~111l'l,rnflmn•
35.4 1.im14u~tl1::,j1f1m:: El1.43.ii"ia1~nm1fln~1 li'VIi1-.'l1l1f1m1fln~1 n1,rnfln~1 ET"ij•

m13J,j1Lil1.4~";l::<liEl"fl1~n 2 111f1m1fln~1;;~9i£lT11.4 "i'1J£l£l1.4~LU1.4mm'WLf'I~"1n•

fl1~nlil13J'llEl 35.1 (1)

'll£l 36 m1tlni-ll"i~nm1fln~1 ,rnflmt1£l1";)tlni-ll"i~nm1fln1Y11.1.4mm~tl1::l'lt1qjm191h4m1~ ~ .
~£)U'VI7£)tl1::l'lt1~~~1,rtl,rnfln~1.. •.. ...
m1l'l1.4~1l1l'l1.4nf'ln~1

37.1 l~LL<Ii~L~~1I~::~3J~1ni1 3.00 ~3J111f1m1fln~1~~9i£lT11.4
.1 !:l'I" ~37.2 ~flm1~£)Uu1::~1flm1~1 L~~11.4~~m-ll~

37.3 ~flm1~£)U~~1i\4l'lWIf 1'Y1£.J1\4l'l1.4n~1\4l'l1.4n LLfl::~ElU1~f1m~~~lll~1,"~£)"f1f"• :.J •••. ....c... .,,, .....1 . ..,..
37.4 L3J~2J11m1tl1.4~ IL1";l111tl1.41::tl::L1fl1m1f'1n~1'Y1m'VI1.4~n

37.5 3J'VI11'Y1tl1atli"Li~1.4~111l'l,rnfln~1~1mW'lm::n1~~1,rtlElcl1"flmL1"•
37.6 2J'VI11'Y1l11atli,,1.i~,"~111l'l,rnfln~1i1m'VI91m::n1m1"";)111l1.1.4m1~£lU 'VI~£lfl~flEln• •

•• - •• od •••. A ••. •.•• A 1..., •....••.. ..t 1 •...
1,,1I11.4l'l1.4ti m1f'1n~1El~:: 'VI1£)~a"11.41'l11mnJEl"~£l1.4'VI1El'VI~El1.4"~1I1L'VI~ ~

37.7 ,rnfln~1 11l3J1L1111.4'VI~El11l1wrmt1~m1.4111l'l,rnfln~1111tl"1.4L 1fl1~n1'V11.4~

"1.4mm it111tl"<liL'VI111~~1itl 'VI~Elm1~,j1 LU1.4Elcl1-11tl-ll ,rnfln~1£l1";)'1J£l~1.4~111l'lti••
t~tln1~1fEl"L yj £l'1JElEl1.4~9iElEl~m1U~•

37.8 ttlL1~n1'lfln~1fl1lJVlinff<111~
37.9 ,rnfln 1Y1<1iEl-ll~1'Wl'l1n~1L~,j1f1n•
37.10 maan
37.11 enu
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\UJ1t\ 9

m1i1L~~m"'Amt1 m.,.t1i)';mnqjty1 LLft::m"'l..h::mfrLfhJ"'il~m

. '" ..m1tn L1,Jn11f1m;'1

38.1 u1::mflilmr~1Utu..n~

,rn;;n';'1iEl\lLlt1'U.mu~111'h'U.1'U.~~1t1n~~n1~'U.~Hl'U.~~n~~1 ufl::iEl\ltm1.J1::~u
"

TI::LL'U.'U.L\l,~£Jt3.i~1n113.00 ~1ElLri£JULyh

38.2 tfiryry111~1Utu.-n~

LL~'U.n. ;;n';'111£J1"l11T17Utl1'U.mll~n1~'U.~tl'l'U.~~n~~,. t~£J';)::iEl\lt~U,.::iu
'\I

..I •••• ..i • •..••.• . •.. ~
TI::LL'U.'U.L\l,fl£JLll'l11n113.00 virrreuu 4 1::~UfI::LL'U.,"~"ElLYl£JULYl1 'Vi1El1lYl\lLtmEl

1Yl£J1ii.'Vi'U.t'LL~::~ElU~1'U.m1~ElUtJ1mtJ~1.ff'U.~~n1£JLLfl::~fl\l1'U.1Yl£J1ii.'Vi'U.t'';)::iEl\Itmu•
m,.~~ ll~L~ £ILL'Vi1 ~1ElElU1\1,t'El£J~1Lii.'U.m,.'I.~~fl\l1," ~1Elth'U.~it\l"ll El\l~1'1\11'U.'Li1um1

£JEl1l11J'l.Ml~1l'Vi1'U.11,.tn,.~1El~\I~1l~m\l1"l11m1 ~1ElL~'U.ElI1iEl~tJ"::"lI1l1"l11m,.~ii11£J\l1'U.•
m1u1::"lIll (Proceeding)•

LL~'U."ll. ;;n';'111£J1"l11mUtl1'U.~111~n1~,"~'I.'U.~~n~~1t~£J';)::iEl\l~1m1;;n';'1
'\I •

fi''U.Tl11fl~:: 3-6 ~~1£Jn~ u~::t~h::~UTI::u'U.'U.L\l.~£Jt3.i~1n113.00 ,;)1m::uu 4 1::~UfI::LL'U.'U.

~1ElLfitlULyh LLi'I::~ElU~1'U.U"::1l1~fI1111f(Comprehensive Examination) i1£J,Jmiim4
'\I

".1 .1' 'I. - ~LL~::/w~Elu1mut:n 'U.tn"ll11"l11'U.'U.

38.3 tfit1Jqj1~';'~Utu..n~

LLUU1 ~ElU~1'U.1l1';'111i1\1U"::LYlflEltl1\1,t'El£J1 1l1';'1~111~~mntu."'LL~::LiEl'U.t-n

~~rnU'U.El~1l;;m~nn·1~'U.~ ~ElU~1'U.m"~ElU1~Tltu.~1l1J~(Qualifying Examination)• •
Lvl ElLi1'U.~ii~Yln-nEl~1 ~1;-iiii.'Vi'U.t'L~El~ 1;-iiii.'Vi'U.t'LL~::RElU~1'U.m"RElutJ1nLil~1.ff'U.~~~1£J

\I , :d , :.J ,
t~£JTItu.::nnll m"~\I';)::i El\ltJ,.::nElU~1 £J~m\lTl tu.1~,;)1n1l1£J'I.'U.U~::1l1£J'U.Eln~rnu'U.

'\I ••

LL~::~~\l1,"~,;.~ii.'Vi'U.t'';)::iEl\It~1U m1~~1l~ ~1ElElU1\1,t'El£J~1Lii.'U.m 1'1.~ ~fl\l1'U.~1Ela-1'U.liIit\l

"llEl\l~~\l1'U.t~1um"£JEl1l1u'l.Ml~1l'Vi1'U.11,.tn,,1"l11m1(Journal) "::~U"lI1~~U11nll .

'I.'U.!1'U.,JEl~flrCI ~7El~\lYl1l~m\l1"l11m,.~iim111m11l1£J'U.Eln1l11111nt'U.mEl\l(Peer Review)
. .• -.. :<1..1 •.. 'I. - ~

n El'U.m"~'Vill'ViLLfl::Lu'U.Yl£JElll11.J'U.tn"ll11"l11'U.'U.

LLUU 2 ;;n1;-111£J1"l11mUtl1'U.mll~n1~'U.~'I.'U.~~n ~m t~£J';)::i El\It~1::~UfI::LL'U.'U.L\l,~[J
'\I

t3.i~1n11 3.00 vmreuu 4 1::~UTI::Lm'U.liI1ElLri£JULyh ~ElU~1'Wl1';'111i1\1U1::LYl~IElU1\1,t'£W... ..........1 ... ....0: .
1 ll11Y1 mlllilflmntu.'Y1LL~::L\lEl'U.L"llYl~cnU'U.El~llflm;'1r 11~'U.~~ElU~1'U.m1~ElU•
1~Tltu.RllU'"i (Qualifying Examination) L~ElLtl'U.~iiffr1~El~1~1;-11ii.'Vi'U.t'

, \I' ~

LR\4El~~iiii. 'Vi'U.i'LLfl::~ElU~1'U.m"~ElUU1n LtJ~1.ff'U.~~fl1 £Jt ~ tlTItu.::rm 11rm• ;u •
d "'.1 ""., .•. 'I. .., -- c''D'·r;)::~El\lU,.::nElum£J~m\l~tu.l~,;)1n1l1[J 'U.LL~::1l1£J'U.Eln~rnu'U.LLfl::~fl\l1'U.~1;-!J'U.Ym1r

';)::iEl\It~um"~~1I~ liI1ElElU1\1,t'El£J~1Lii.'U.m,.'I.~~fl\l1,"~1mh'U. ~it\l"ll El\l~fl\l1'U.

t~1um"£J El11111'I.Ml~1l'Vi1'U.11,.tn1 liI1El~\I~1l~m\l1"l11m,.~iinnllm"1l1 £J'U.Eln

3J11111nt'U.mEl\l(Peer Review) riEl'U.m1~~1l~ LLfl::Ltl'U.~£JEl1l1U'I.'U.tn"ll11"l11,f'U.
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(1) ~7[J~mlJq)11.1~in~q)"ffl"lJl1'111 mqjqjl~1!tljum.nq) tfitytyll.1~lUm.n91

~~EJlh:;mflit[JU<1l,.Um-n91 ~L~::L~U~l.IL\l.~mr.::Rl.IL3.1~lnil 3.00

(2) iiml1.11h:;wt)9iiiRl.InlJti'n~fl1U~"mtytyl~~ ')

(3) L3.1ii';~1l"::~l~~d~'1~ ') nlJl.I~11'f1[Jli[J

'1~,rnfin1!tl ~~fili"EJ" LLRlih'lmll.1~l~""lJtJi"lJ~1!tlju m-n<1l 1fitytyll.1~lUm-n<1l ~~£llh:;mflit[JU<11"-

um.n<1l q)£lt1,rn'fl:;Li.i[J~~L~::lh::1.I1~~~ 1l1[J'1~ 30 1~ ,rlJ~Lq)1~LiJIil1l1f1m"'fln1!tlR~'l'il[J~•
,rnfin1!tlmlilil~::t1L1~m,.fin1!tl

m1£l't1.l~~1!tljum.n<1l tfityqjll.1~lUm-n<1l LL~:::th:::mflit[JU<1l,.um.n91
'"':'1'" ••••...•••.. .,_~ •.• ., .•.•••• I..t41.1 fImlJIilLlJ~~LRl4£)'11£)~Rl.Im1~1il1lJlJ1tytyl 1il13J'fIflm:::m13Jm1lJm'YIq)fln1!tllJ1:::OJlf1m::
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L~ih' fh"'~IiIB9I11QIiILn\JFi1611"LihJ"n'l'lU)\JLiitJ\JfI~'I.I';
u

uRt:n1'"ht:Lil~n1'n iitJ\Jto,"~Rn'1L ;tJu
'..

~~Elt~m 'HiitJuF111"iLLfl~m,\h~Li1um' Ltivu '[[)'l,~~flm, L~v'",n PJitl1LU"1UlJl1"'HaiiPJU"~n1YlPJI«m'1Lih.l1

LQ{h-lVl'mnPJ'Pi'h611tJ nl'~nHI7::~\JUtU'fllJlf1n~1 VI.A. 2548 ~>3';111"&l8(il71~~~nuflht!'7"LitEJ"hl.n1'H{[)\JLiitJ\J
•. tI Q •• t d D ",et

1'111"lufl::m, '~L""n1'LnEl1J fl"eJMI'~'E1U71t11tfl Iil>3U

1. m7LtiElutElUmm1,FtnH171E11tfILWS::1.JULLfl::/l1;Eln1''lFtn~IUEln1::1.JULti1~nl,Ftn~llw'I::uu

1.1 n7ruunf1n'tY1L~"aEl1JI'lIilL~Elmtil'hnlm,i'1.Jr[)utXnFtn~1~1nat11UuguLLfl::n17Ftn~1t1;qjClJ1~aEl>3

L~~&lLn\J~lfi7'"nlv"t"m'LtitJ\J'[ElU~flnl'L;tlU 1tf1fl~ 500 \J1Yl ·rnmUU71U1tfl~f1n~1"ILLtf1

diuL1fllnl"'UIil 5 tJ tXml1n1"~fl>3Yl~LUPJUL;tlU'1Vltfl~U~U~>31"~~"Fi1!lmtiP.lu'[eut~~~1Ln\J

FhO""Littl"LUn17aEl1JLtitJUI'111"i1tf1fl:: 2,000 \J1Yl

1.2n'Hll~~IUn1'El1J7" tu \1«nijlJl,,::tJ::HU\l1mnbtl>31U!lEl"an11JUm,Rn~1!l()>3-r1jILElnnu \1;ElEl03Fin,

ln1~YI~-rl\J1tli'1J"lEl>3. tlm\1u~L1fll1JnElu7"t~htEltJn11L1fl1~m\1'~~r;)11tu"'«nUlJl'LLfl~tln"'lJ7:ai1Ut.lfl

El[)mUUFll'~~\JI'1::LLUU LtiEl\Jl~'bi~1n-h B t~~IilLnU~11i""LibJ"lum'Lti!JutElU~flnl'LiP.l"

1t11fl:: 500 U1Yl \11n~1Un1'H)1J'""1utf1Lii"m'l1ri111U~ 5 tJ U1.J~l1n1u~161~1~m'Eltl7"~u

\l'-\ii>31"~~u~h!lElLii!JULB" t~~~L~\J~1f:l'J'"Litfl"t un1'JamJLtitJUl'111"i1t11fl~ 2,000 U1'YI

2. n17LtiElU'[ElUI'111~j'u.fl~m't~mhflii~\l1 nn1'J~nH1UBn'~UULL~~/",i[)n1'JF1n~1lJl1"Df:lP.l1l'Ymti'1dnl'lF1n~1

'lw:i::u\J

2.1 roi1G""Litfl"lun1'LfifJutElur.J~n1'JL;E1Umi1f1n~fl~ 1,000 \J1n

2.2 r41fi""Littl"lun1,aaut.h::LJiur.J~ "nfJltflfl:: 3,000 U1\1

•••• cl
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L~v~ LLU1l'11~t1li~~fl1n'U'VIan~91"i"i::.r'Uuru;;91Rm:t1 w.lU '(I. 'Vi.ft. 2555

'f .J~ .1"'.1 .1 ~ '" "'.. ~ •• ~ ..,j .1---...1 '"
I.~EJ'V1L'\.J'Um~"1If11~1J~tJ1J1..:J1J~~mflfllVll1'V1E.11nEJVl1L\JEJ1L\Jnll~~~LnmlJlL~£)..:J LL'U1'V11..:Jm~u!J\JIJlLnE.l1ntJ

VI~m.,m~~~\J'uru;;lJlfJ1mn L~'U 'll. yU't 2549 L~s1~"£)~fI"'El..:Jnm~L;jEJ\JlJVlli'V1E.11~EJ~1L5E.11Ln~lJ~~~LnEJ~~11~1EJ
"

m~P1m~n1~~tJ,rru;;lJlP1n~1 ~.fIf. 2554 ~..:J1~EJm~ntl~~mflflJVlli'V1E.11~EJ~1L5f.J1L\J~lJ~~~LnEJ1~~ 11312549

VI~n~m"i~~tJ,rru;;lJlP1n~1~'Utl1qJqJllJVlluru;;1Jl LLeJ'U'll. tilV1u~1~l1nP1mnL~'Eln 2 LL'U1'V11..:J~'El

m1n..:J'V1~L;jEJ'UL~EJ'Ul"ll1,n~ij~'U5(6 Vl1..hEJnlJl)Vl1'Elm1P1n~lD(;,\1~(3-4 VlU1EJnlJl)

1. LL'U1'V11..:Jm1tlli~m1vil(;,\1~ij~'U5 (6 VlU1EJnlJl)

1.1 m~-rtJL.ulP1n~l

I'1ru~m~lJm~'\.h~~ lV1~n(;'\~m)~Lu'UcJtilV1'U~1~n nl~L~ an LLeJ'Um1L~EJ'UVI~..:J'lln~L,]1P1n~lLL"1
" "

llJ~ln11 2 mflm~P1n~l

1.2 m~n..:J'V1~LUEJ'U

l1nP1n~1'Ell'l'OJ~n..:J'V1~L,jEJ'U1'UfI~..:JL~EJ16 VlU1EJnlJl Vl1mLEJnn..:J'V1~L,jEJ'ULU'U2 f1~..:J

1'1~..:Jn~3 VlU1EJnlJlIJl1lJtilV1'U~1'UL1'El'U1'll'!J'El..:JLL~n~VI~n(;'\mVllnm1vilm1P1n~lD(;,\1~ (6 VlU1EJnlJl)
"

eJ..:JllJLL"1L"~'OJ LL~neJn..:Jl'U~'\.JVlUlVl1'ElnLVlIJlEJ'U~lLiJ'U'El~l..:J~..:J1~..:Jl'U"ll~rn m~tl~~Lij'UL~'El~'U,
mflf111fJ1n~1,r'U 1 'OJ~l~~qJ~n~ru P Vllf1l1nP1n~ln..:J'V1~L,jEJ'Um\J 6 VlU1EJnIJlLL"1

llJ~£)..:J'N'V1~LUEJ'U~nLL~unP1n~1~'El..:J-rn~1"m'Um~m~LtI'UUnP1n~1'OJ'Un11'OJ~'OJ\Jm~P1n~n

VI'i'El'OJ'UmtJ1~EJ~L1nlm1P1n~1 f11EJtu 5 tJ
1.3 V1'OJ11E1~tl~n~lLLn~m~lJm~"1~oQ~'U5 (6 VlU1EJn(;l)

1.3.1 V1'OJ11E1~tl~n~1(;,\11oQ~'U5(6 VlU1EJnlJl)

LU'UB1'OJ11E1tl1~~1~ijflru(;,\lJ\J1ilJlllJLnru,j'll'El..:J~1l1n..:Jluflru~n11lJm1m1'El~lJP1n~l, ,
nVlUl~fI1tJfllJ"1~oQ~'U5 (6 VlU1EJnlJl)'ll'El..:JunP1n~11'U~mn~1IJl1lJvtl~-rtJLL~..:J~..:J,r'U,
V1'OJ11E1~\f1n~11 fI'U fl1'\.JfllJl1nP1n~1~vil"11oQ~'U5(6 VlU1EJnlJl) 1~Ln'Ufl111n~ 10 fl'U

. '
1.3.2 flru~m~lJm1"BtJLri'11f11..:J"11ij~'U5 (6 VlU1EJnlJl)

LL~..:J~..:J1~EJflrutJ~tl1~~lflru~ ijVlUl~W'OJ1~rulni'Um£)..:JLri'11f11..:J"11oQ~'UIT(6 VlU1EJnlJl)

IJlllJ~fI ru~ m1lJ m1uru;;lJlP1n~ltl1~ ~lf1ru~ 1~fl11lJL ~'U"ll'El\JLL"1

1.3.3 flru~m1lJm1"£)tJ"11ij~'U5 (6 VlU1EJnlJl)

tl1~l)ltJ rrssu f111" 'El\J m 'OJl1E1~tl~n ~1"11ij~'U 5 LLn~m1lJ f111cJ'VI~..:Jflru1~
" "

111JllJLn'U3 fI'U L1'ULLIJl1'Umru~lLutJV1'OJLL~..:J~..:Jm11Jm1L~lJL~lJhi~..:Jd 1~EJijm1lJm~

cJm..:Jflru1~LiJtJtl1~l)1'U
" "
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1.4 nl'~\htuhJ~1~ijViU5 (6 "'1.bEJn~)

Ll1t1flru::mru f11~~mJi1t1'1nU~1~ijViu5 (6 "'U1EJn~) l;'l1~ru1e.J"~t1'Utl1,rn~mi1~t1tJ~1U

,rnPin'cl1~t1'1ri'l~1~ijViu5(6 "'U1EJn~) lluu~lJmru Vi-rtllJtJVlf'l11lJLL"t"'~mi1um~~t1tJ~tJll1~l;lJ~
~ Q

1U11~~1~ "'~t1~'1l;lJ~Vl1'11'l11f11~ "'~m~utJI;it1~oJ~t'!llJi'll1f11~~ii~1EJ'I1Um~\ht'!llJ (Proceeding)

~t1uru;;~1Vlm~f.l ~'1'ltl~~'Y~n~ru S LL"tii~Vl~~t1tJthtlJ1"fl11lJi

1.5 ~::EJtL1mlUf11~P1n'cl1Luul oJ{;l1lJ~tLUEJtJ'!JtI'IlJ"'1iVlm~EJ

2. LLU1Vl1'1m~oJ!jumum~vi1'11Un1~P1n'cl1~~~t(3-4 ",u1V1i~)

2.1 m~~tJL.u1Pin'cl1

flrut m~lJn1~oJ~t:ij1"'~n~~~'ltLUu~ri1"'U~ll1iin1~L~t1nLLe.JUn1~L~EJU"'~'1'l1n~L.u1~n~1LL"1

1ll~1n11 2 Il1fln1~Pin'cl1

2.2 f11~"'1VltLUf.lU

,rn;1n'cl1'lt"'1VltLUf.lUL~VUn1~P1n~1~~~t~1U1U3-4 ",U1f.l1i~ "'~t1mlJfl11lJL~U'!JtI'I
•.• •• ~ .1. :: 3 •..~" " '1"_ -I "j ~, ••••

f'lrutm~m~tJru"l'll"lm!nu~t'l1f'lrut Vl'lU Unl"ln'cl1~tJ'IU'1Umfl1U"1~'1L~t1'1Vl'ltl"ln'cl1n~'1VltLtJWL~EJU
<"j. ~ ( ' •• )

2.3 m'l1~VVlu~n'cl1 3-4 "'U1EJn~
:'1 <tI· ../.. -- <,3 •.. ~ .." "j

LuUm'l1~EJ~t'l1VllJf'lru~lJtJ~{;l1lJLnru"'!JtI'I(11Un'l1uflrutm~lJn1~m~t1~lJl"ln~1lJ"'U1Vlfl1tJf'llJ, "
m~Pin'cl1~~~t (3-4 "'U1EJ1i~)'!JtI'I,rnP1n'cl11u~tI1n'cl1Vl1lJm~1tJLL~'1~'1tium'l1~~~mn~1 1 flU

f'11'Uf'1lJ,rn;1n'cl1~vi1n1~jijn'cl1~~~t(3-4 "'U1EJnVl)1~llLiiuf'1~11"t 15 au.
2.4 f11~oJ~tLijue.J"m'lP1n'cl1~~~t(3-4 "'U1EJn~)

m~oJ~tLijue.J"f11~;1n'cl1~~~t (3-4 "'U1EJ1i~) LUUf11~~t1tJoJ1nLoJci1l~f.lf'lrutm~lJm~
.1 " <../. r.! •• ••• '" .1 ••
u~tntltJmEJ m'l1~f.lVlu~n'cl1 LL"t/W~t1m~lJm~t1u"1 'l1U1Utlm'lUtlEJ 3 f'lU ~te.J"m~u~tLlJU

ll1LUU~t~tJfltLLUU (Grade) LL"t~moJ~tLijue.J"ll1L~~'l~UIl1Vt ull1f'lm~~n'cl1~,rnP1n~1"'1VltLUEJU

"l11f11~Pin~1~~~t(3-4 "'U1EJn\J1)tiu

2.5 ,rn;1n'cl1~~t1tJ~huf11~P1n'cl1~~~t(3-4 "'U1EJnlJ1)~t1'1ri'lllU'ULLti1'!J~~1Uf'l11lJL~U'lItltJ .

'l1nf'lrutm~lJm~tI~t~Um~ii1n'cl1~~~t (3-4 ~1vn~) ~t'lt~t1'1ri'lllutJ~lJmru Vi-rtllJtJVlf'l11lJ~
LL"t"'~n~1Un1~~t1'U~tJt l1~l;lJVi1U11~~1~ "'~t1~'1l;lJ~V11'11'l11rns "'~m~UtI~t1~oJ~t'tllJi~1n1~~ii~ .
~1fJ'I1Um~oJ~t'!llJ(Proceeding) ~t1Uru;;lJ1iVlEJ1~EJritlu~,rnP1n'cl1~1L~'lf11~P1n~1

. 2.6 ~tEJtmn 1Uf11~P1n'cl1LuuloJmlJ'ltLUEJtJ'!JtI'IlJ"'1iVlV1~EJ

• I .., .J .., ~
u'ltmPl ru 1UVl 28 nlJll1ViUli Vi.!'!.2555•

(~t1'1!'!1~m1'l1'l~~'l.oJ~t~n~ vllJ1LPI'cl)•
_ CIII _ ..,,,. _ CIII •••

t1{jn1~tJ~lJ"'11VlEJ1"fJ"'1LllEJ1Lll"lJVi~tLnEJ'l~

1200ruon,
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L~rN LflWrHtllGl~~1'Ufl11t1iflTHlrl-3flq'H'h""i/\J,rfl~fl'Hl'l::~\Jmtyqptl"'lUWrHGl

L~ 'i)1tt01'fll~111,) LL~::O1,)~lLihNlu'/J'i)·nJru'i1V11YlEmltJ ~1 Lilu 1tl~1tJml3JL1mJ'i/'i)tJ ijtl';i::~f15mVl

LL~::U';i';i~1V1~tl';i::a'l~Vll3Jw\Ji)n~l1~n'll'i)'13Jm1Ylm~tJmAtJ~l'Ul~Vll3Jml3J1u3J1V1,)1 43 LLl1'1Vl';i::';il'1fUqjrYOlamuu
~ . . "''''.",,,, 1 tl l:d .,f..,d~Vl3J\,lm;lL'i)n'1fUVl.ft. 2546 ~ru::n,),)3J01';imu1tJ01';iuru'nlil1f1m~tJ U01,) ')::?t3J~,)'1f1 1/2549 L3J'illlJf1 23

3Jn';ilf13J 2549 ij3JOlL~U'1f'i)ULnruoH3J1V1';i~lUml3Jim';lel'lnq'l~"hl1~u,rnflm;1')::~utl~qjqjl3Jl11Uru'i1VI m&~L'lil

fln';loi 'i)';i::~utl~ qjqjl3Jl11uru'i1V11l11"lfLnru,;"lVlLnru"l1~'1 L~ 'i)01') L'lilfln';loi 'i)l1;a O1')al L1~01';ifln';1'l1a'll1an~VI';i

';i::~uuru'i1V1fln';l ~'i)

1. c.J~01';ia'i)U1V1f1113Jf fl113Jal3J1';i(lYll'lm';lel'lnq,; ~~Vlatlu lV1tJ3Jl11if1m~tJ~1L5tJ1
"." .....

LU~3JVl,)::in tJ')VI

l11'i) 2. c.J~01') L1tJULL~::atl'\Jr.hu';iltJi'1fl 'i)U';i3Jm';lel'l n q,;u UUL'li3J~~~1~tJ3Jl11iYlmaEJ~1L5tJ1

..
l1';i'i)

TU ...GET l1;'i) CU ...TEP l1;tl IELTS l11tl TOFEL
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~~~n,~uru~~1~~'~~

vi 01512553
G! '" '" ov '"L~'el~Lnru'YI).J'~~~'\JA'J').J~11"1~~n'el~n'l1¥1l1neJ'an1~~~'lI'elU"'l'n,!!\J~~~'lI'elU1l1'li1

~1'V1~UUn~n'li1~~~ulli'1J'1J1).J'VI'Uru~~

L~'ell ,xn111J1~1nL~ ~n11~'i1 Luu,nu'll'el'luruon I1l';)VltI1~tJ ~1 LUUhJ~'ltJPI'l1l-J LrtJ1Jt'eltJ i:h.h~~Vlfi111Yi
" .

LL~~1J11~1'l1ln1.h~~'1~11l1l-J~Ufin"'l~~n"ll'el'll-J~1i)VltI1~UPlru~m1l-Jn111J1~11uruonl1l';)VltI1~tJ Plt''1Vi 3/2553. .. .
d •.•• ......I -' _ Cl' ~ ".... ,.

Ll-J'el'lUVI6 Yi~1i111P1l-J2553 l-Jl-J~mU"l1'el1.JLnru"Yll-J111l1j1UPI'l1l-Jl1111i1'el'ln~1i"'l1n~~n11V1~~'el1.J"'l1n~UtJ

VI~~'el1.J1111i1 ~ 1~t'1.JUn P1n1i11~~1.Jm'1Jqj1l-J~1Uruon 111 mri1~L-ih P1n1i1I11m~~1.Jillqjqj1l-J~1uruonI1l1 tn on

Lnru'P1~~n11V1~~'el1.J"'l1n~U~VI~~'el1.J1111i1~;:j~~n11~'el1.J'el1~h1Lnu1~tJ~L'l~1 2 n U1.JLLI1I1'u~'el1.J"'l1nflrl1UU

1111'11L~tJl-n~~n11l'1~~'el1.J'elth'l1~'elth'l~n'l ~'1d

TOEIC Program 3

TOFEL CBT

TOFEL IBT

IELTS

= 575 fitLL'U'U

= 170 fitLL'U'U

= 60 AtLL'U'U

" "f.'1U, ltnonI1l1l-JLnru'P1l-J1~1~1U~1'el~'ltJ,",'l1l-JLi1\J"l1'el1.J"ll'el'lPlru~mnJn111.J1~11Uruonl1l';)VltI1~tJ••
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อาจารย์ประจำาหลักสูตร

อาจารย์ ดร. ภุชงค์  เสนานุช
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สส.ม. (พัฒนาชุมชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Certificate  of  Urban poor, Environment, Infrastructure and 

Services , Asian Institute  of Technology  (AIT)

Ph. D. (Social Work and Policy Studies), The University of 

Sydney , Australia

อาจารย์ ดร.นคร  เสรีรักษ์
ร.บ. (การเมืองและการปกครอง)  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รม.(การปกครอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

M.PS. Saitama University, Japan

Ph.D. Integrated  Sciences,  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อาจารย์ ดร. ปิยฉัตร กลิ่นสุวรรณ
กศ.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

บ.ม (พัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ร.ด (จิตวิทยา),  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรรณิกา  ขวัญอารีย์
ศ.บ. (ประวัติศาสตร์)  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สส.ม. (พัฒนาชุมชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อาจารย์น้ำาผึ้ง  มีศิล
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์)  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รส.ม. (พัฒนาแรงงานและสวัสดิการ)  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการบริหารสวัสดิการสังคม

Master of Social Work in Social Welfare Administration

    ชื่อและอักษรย่อปริญญา
ชื่อเต็ม  (ภาษาไทย)     สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารสวัสดิการสังคม)

ชื่อย่อ  (ภาษาไทย)      สส.ม.  (การบริหารสวัสดิการสังคม)

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)   Master of Social Work (Social Welfare Administration)

ชื่อย่อ  (ภาษาอังกฤษ)   M.S.W. (Social Welfare Administration)

   วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ สร้างสรรค์ และมีทักษะในการ

บริหารสวัสดิการสำาหรับเด็ก เยาวชน สตรี คนพิการ และผู้สูงอายุ

2. เพื่อพัฒนามหาบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ ความเข้าใจในการปรับปรุงสวัสดิการสำาหรับเด็ก เยาวชน 

สตรี  คนพิการ และผู้สูงอายุให้สอดคล้องกับบริบทของประชาคมอาเซียน

3. เพื่อสร้างมหาบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อเป็นกำาลังหลักในการสร้างความเป็นธรรมให้กับ

สังคม

   คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษา
1.  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ไม่จำากัดสาขา จากสถาบันการศึกษาภายในประเทศ 

หรือ ต่างประเทศที่สำานักงาน กพ. รับรอง 

2.  มีผลการสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ไม่ต่ำากว่า 500 คะแนน หรือ IELTS ไม่ต่ำากว่า 5 หรือ 

ผ่านการสอบ TU-GET 500 คะแนน หรือ CU-TEP 500 คะแนน หรือผ่านการสอบภาษาอังกฤษที่

มหาวิทยาลัยจัดขึ้นเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา

3.  มีสุขภาพแข็งแรง และผ่านการตรวจสุขภาพตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย

4.  สามารถเข้าเรียนตามหลักสูตรได้ไม่น้อยกว่าเทอมละ 80% ของเวลาเรียน

อาจารย์นวลใย  วรรณกูล
ประธานกรรมการบัณฑิตศึกษา

ประจำาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

และสวัสดิการสังคม

หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารสวัสดิการสังคม

Master of Social Work in Social Welfare Administration

อาจารย์ ดร.ภุชงค์  เสนานุช
ประธานกรรมการประจำาหลักสูตร

สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการบริหารสวัสดิการสังคม

เรียนรู้เพื่อรับใช้สังคม



   การสมัครและการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
การรับสมัครและการคัดเลือกตามระบบของมหาวิทยาลัย

1. การเปิดรับสมัครและการคัดเลือกผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามข้อกำาหนดและ

ระเบียบมหาวิทยาลัย

หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2.  ผู้สมัครจะต้องนำาหลักฐานต่างๆ มายื่นพร้อมใบสมัครดังนี้

    2.1  ใบปริญญาบัตร หรือใบรับรองการศึกษา

    2.2  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

    2.3  รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำานวน 3 รูป

3. วิชาที่สอบ

    3.1  ความรู้พื้นฐานทางสังคมศาสตร์

    3.2  ภาษาอังกฤษ

     ในกรณีสอบภาษาอังกฤษไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำาหนดจะต้องเรียนเสริมพื้น

ฐาน EG 0803 ภาษาอังกฤษสำาหรับบัณฑิตศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต

     ทั้งนี้   ผู้สมัครสามารถนำาผลการสอบภาษาอังกฤษมาตรฐาน  เช่น 

TOEFL, IELTS ฯลฯ   มาเสนอโดยอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการสอบ

คัดเลือก

4. การสอบสัมภาษณ์

     ผู้สมัครที่ผ่านการสอบข้อเขียน จะต้องสอบสัมภาษณ์ โดยคณะ

กรรมการหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง

5. คณะกรรมการหลักสูตรพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาตามเกณฑ์ต่อไปนี้

     5.1   บุคลิกภาพ

     5.2   ทัศนคติต่อมนุษย์   สังคมและวิชาชีพ

     5.3   เป้าหมายการเข้าศึกษา

  การรับสมัครและการคัดเลือกกรณีพิเศษ  สำาหรับผู้มีความรู้ความสามารถ

และประสบการณ์ในการทำางานด้านการบริหารสวัสดิการสังคม 5  ปีขึ้นไป  

ใช้วิธีการสอบสัมภาษณ์เพียงอย่างเดียว

   ระยะเวลาการศึกษา

   นักศึกษาจะได้รับปริญญามหาบัณฑิตต่อเมื่อสำาเร็จการศึกษาตาม

หลักสูตรภายในเวลาไม่เกิน 5 ปีการศึกษานับจากภาคการศึกษาแรกที่ขึ้น

ทะเบียนเป็นนักศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร
นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรไม่น้อยกว่า 

39 หน่วยกิต แบ่งออกเป็น 2 แผน คือ 

แผน ก. ทำาวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต และ 

แผน ข. ทำาการศึกษาอิสระ 3 หน่วยกิต

           หมวดวิชา                      แผน ก.            แผน ข.

                                       (ทำาวิทยานิพนธ์)   (การศึกษาอิสระ)

                                       จำานวนหน่วยกิต   จำานวนหน่วยกิต

 1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน                 ไม่นับหน่วยกิต    ไม่นับหน่วยกิต

 2. หมวดวิชาพื้นฐาน                           6               6

 3. หมวดวิชาบังคับ                           12              12

 4. หมวดวิชาเลือก                             9              18

 5. วิทยานิพนธ์                               12               -

 6. การศึกษาอิสระ                             -               3

 7. สอบประมวลความรู้และสอบปากเปล่า                   ผ่าน/ไม่ผ่าน

รวมไม่น้อยกว่า                          39            39

เงื่อนไขการศึกษา
 นักศึกษาท่ีสอบภาษาอังกฤษไม่ผ่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย

กำาหนด จะต้องเรียนวิชาเสริมพื้นฐาน 1 วิชา คือ EG0803 ภาษา

อังกฤษสำาหรับบัณฑิตศึกษา  โดยไม่นับหน่วยกิต

 วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระจะต้องมีความสอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์และเนื้อหาของหลักสูตร ภายใต้การกำากับดูแลของอาจารย์

ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้ควบคุม

 การปฏิบัติในการทำาวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ ให้ถือ

ปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติเรื่องแนว

ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา แผน ก. และ แผน ข. 

เกณฑ์การสำาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
      แผน ก.  ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กำาหนดในหลักสูตร 

โดยจะต้องได้คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน

หรือเทียบเท่า พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบ

ปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยคณบดีคณะ

สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียว

เฉลิมพระเกียรติ และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือ

อย่างน้อยดำาเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการ

ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่

ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding)

 แผน ข.   ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กำาหนดในหลักสูตร 

โดยจะต้องได้คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน

หรือเทียบเท่า และสอบผ่านการประมวลความรู้ (Comprehensive 

Examination) ด้วยข้อเขียนและปากเปล่า และผลงานการศึกษาอิสระ

จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดำาเนินการให้ผลงานหรือส่วน

หนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์

ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม  

(Proceeding)



องค์ประกอบของหลักสูตร

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (Remedial Course)                     ไม่นับหน่วยกิต

EG 0803 ภาษาอังกฤษสำาหรับบัณฑิตศึกษา         ไม่นับหน่วยกิต

 (English for Graduate Study)

SA 0813  พื้นฐานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์        ไม่นับหน่วยกิต

 (Foundation of Social Welfare and Social Work)

หมวดวิชาพื้นฐาน                                   ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

SA 8003 แนวคิด ทฤษฎีเพื่อการบริหารงานสวัสดิการสังคม           3(3/3-0-0)

 (Concept and Theory for   Social Welfare  Administration)

ST 8013  ระเบียบวิธีวิจัย              3(3/3-0-0)

 (Research Methodology)

หมวดวิชาบังคับ                                   ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

SA 8103 กลยุทธ์การบริหารองค์กรและโครงการสวัสดิการสังคม       3(3/3-0-0)

        (Strategic Management for Organization Social Welfare Project)

SA 8113 การติดตามและประเมินผลโครงการสวัสดิการสังคม           3(3/3-0-0)

 (Monitoring and Evaluation of Social Welfare Project)

SA 8123 สัมมนาการบริหารงานสวัสดิการสังคม          3(2/2-1/2-0)

 (Seminar in Social Welfare  Administration)

SA 8133 การฝึกภาคปฏิบัติการบริหารงานสวัสดิการสังคม            3(0-0-3/9)

 (Fieldwork in Social Welfare Administration)

หมวดวิชาเลือก แผน ก. ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต แผน ข. ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต

SA 8503 รูปแบบ และมาตรฐานการจัดสวัสดิการสังคมสำาหรับครอบครัว เด็ก เยาวชน 

สตรี และผู้สูงอายุ                                              3(3/3-0-0)

(Model and Standard of Social Welfare Management for Children, Youth, 

Women and Aging)

SA 8513 มาตรการคุ้มครองครอบครัว เด็ก เยาวชน สตรี และผู้สูงอายุ 

                                                             3(3/3-0-0)

(Protection Measure for Family, Children, Youth and Women)

SA 8523   แนวคิด ทฤษฎีเพื่อการจัดสวัสดิการสำาหรับคนพิการ        3(3/3-0-0)

(Social Welfare Concept  and Theory for  Persons with Disabilities)

SA 8533 กฎหมายคุ้มครองสิทธิของคนพิการ             3(3/3-0-0)

 (Law for Persons with Disabilities Protection)

SA 8543    มาตรฐานการจัดสวัสดิการสำาหรับคนพิการ            3(3/3-0-0)

  (Standard  of Social Welfare Management for Persons with Disabilities)

SA 8553   การออกแบบที่เป็นสากลและเป็นธรรม            3(3/3-0-0)

            (Universal Design and Equity)

SA 8563   เพศสภาพกับการบริหารงานสวัสดิการสังคม            3(3/3-0-0)

            (Gender and Social Welfare Administration) 

SA 8573   ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานสวัสดิการสังคม        3(3/3-0-0) 

          (Information System for Social Welfare  Administration) 

SA 8583   แรงงานอพยพและการค้ามนุษย์ในภูมิภาคอาเซียน          3(3/3-0-0)

           (Migrant Workers and Human Trafficking Victims in ASEAN) 

SA 8593  การวิจัยและพัฒนาองค์กร             3(3/3-0-0)

           (Research and Organization Development)

หมวดวิทยานิพนธ์ (แผน ก.)และการศึกษาอิสระ (แผน ข.)

SA 8906   วิทยานิพนธ์ 1             6(0-0-6/P)

            (Thesis I)

SA 8916   วิทยานิพนธ์ 2                        6(0-0-6/P)

            (Thesis II)

SA 8903   การศึกษาอิสระ              3(1-1-2/P)

            (Independent Study)

         คำาอธิบายรายวิชา

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (Remedial Course)  

EG 0803 ภาษาอังกฤษสำาหรับบัณฑิตศึกษา          ไม่นับหน่วยกิต

          (English for Graduate Study)  

          วิชาบังคับก่อน ไม่มี

 ฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อจับใจความ และจับรายละเอียดจากตำารา 

ฝึกการเขียนย่อรายงานจากเรื่องที่อ่าน และการเขียนบทคัดย่อวิทยานิพนธ์เป็นภาษา

อังกฤษ

 Reading skill practice for skimming and scanning English text 

books, academic writing skill practice and writing thesis’s abstract in English.

SA 0813 พื้นฐานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์         ไม่นับหน่วยกิต

          (Foundation of Social Welfare and Social Work)

          วิชาบังคับก่อน  ไม่มี

 ความหมาย ขอบเขต ปรัชญา พัฒนาการ แนวคิดทฤษฎี หลักการ 

กระบวนการ เครื่องมือ เทคนิค  ทักษะ และจรรยาบรรณของการจัดสวัสดิการสังคม

และสังคมสงเคราะห์ในกระบวนการดำาเนินงานป้องกัน แก้ไขปัญหา ฟื้นฟูและพัฒนา

บุคคล ครอบครัว กลุ่ม ชุมชน และสังคม

 The meaning, scope, philosophy, development, concept and theory, 

principle, process, tool, technique, skill, and ethic of social welfare and social 

work provision to prevention, solving, rehabilitation and development of indi-

vidual, family, group, community and society. 

หมวดวิชาพื้นฐาน

SA 8003  แนวคิด ทฤษฎีเพื่อการบริหารงานสวัสดิการสังคม       3(3/3-0-0)

           (Concept and Theory for Social Welfare Administration)

           วิชาบังคับก่อน ไม่มี

          ความหมาย ความสำาคัญ และขอบข่ายของสวัสดิการสังคม แนวคิด และทฤษฎี

การบริหารงานสวัสดิการสังคม ความแตกต่างระหว่างรัฐสวัสดิการ สังคมสวัสดิการ และ

สวัสดิการชุมชน  การบริหารสวัสดิการแบบพหุลักษณ์  การบริหารกองทุนสวัสดิการให้

มีประสิทธิภาพ และการบูรณาการสวัสดิการของภาครัฐ ภาคธุรกิจและภาคประชาสังคม 

การวิเคราะห์ประเด็นปัญหาและแนวโน้มของนโยบายและการบริหารงานสวัสดิการสังคม 

เพื่อความมั่นคงของกลุ่มเด็ก เยาวชน สตรี คนพิการ และผู้สูงอายุ 

          The meaning, significance and scope of social welfare, concept and 

theory of  social welfare  and administration, difference between state welfare, 

welfare society and community welfare, pluralism social welfare administration, 

an efficiency in  social welfare fund management, integrated social welfare of 

government sector, business and civil society sector. Analyze problems and 

trends of social welfare policy and administration for security of children, 

youth, women, persons with disabilities and the aging.

ST 8013  ระเบียบวิธีวิจัย                               3(3/3-0-0)

 (Research Methodology)

          วิชาบังคับก่อน ไม่มี

 แนวคิด หลักการ รูปแบบ ขั้นตอนและวิธีการของดำาเนินการวิจัย การวิจัย

เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การค้นหาปัญหา การออกแบบการวิจัย การออกแบบและ

สร้างเครื่องมือการวิจัย การเลือกตัวอย่าง แหล่งที่มา และวิธีเก็บข้อมูล การวิเคราะห์

ข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัย การนำาเสนอและการเผยแพร่ผลการวิจัย และ จรรยา

บรรณของนักวิจัย ฝึกปฏิบัติการทำาโครงการวิจัย 

 Concept, principle, model, process and research methodology. 

Quantitative and qualitative research. Problematic searching, conceptualization, 

research design, research tools design, sampling, data collection, data anal-

ysis and synthesis, citation, report writing, research finding presentation and 

dissemination, including researcher’s ethics, and research practice.

หมวดวิชาบังคับ

SA 8103  กลยุทธ์การบริหารองค์กรและโครงการสวัสดิการสังคม    3(3/3-0-0)

          (Strategic Management for Organization Social Welfare Project)

          วิชาบังคับก่อน   ไม่มี

 การบริหารองค์กรเชิงกลยุทธ์ การกำาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ แนวทาง มาตรการ แผนงานและโครงการสวัสดิการสังคม  การบริหาร

ความเสี่ยง การบริหารบุคลากร งบประมาณ  และการติดตามประเมินผลการบริหาร

องค์กรและโครงการให้บรรลุเป้าหมายที่กำาหนดไว้



 Strategic management, vision, mission, strategy, goal, direction, mea-

surement, planning and social welfare projects. Risk management, man power 

and budget management. Monitoring and evaluation of organization and project  

management based on  goal setting. 

 

SA 8113  การติดตามและประเมินผลโครงการสวัสดิการสังคม       3(3/3-0-0)

          (Monitoring and Evaluation of Social Welfare Project)     

          วิชาบังคับก่อน ไม่มี  

         ความหมาย ความสำาคัญ และขอบเขตของการกำากับโครงการโดยการติดตาม

และประเมินผลเพื่อการแก้ไขปรับปรุงและพัฒนา   การประเมินก่อน ระหว่าง และเมื่อ

เสร็จสิ้นโครงการ  การวิเคราะห์ผลได้ ผลเสีย การประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

ของโครงการ  การประเมินด้วยตนเอง  การประเมินผลโดยผู้เชี่ยวชาญ  การประเมินผล

แบบมีส่วนร่วม    การสร้างตัวชี้วัด การสร้างเครื่องมือเพื่อการเก็บข้อมูล  การวิเคราะห์

ข้อมูล  การเขียนรายงาน และจริยธรรมของผู้ประเมินผล

          The meaning, significance, and scope of monitoring and evaluation for 

improvement. Project appraisal, formative, and summative evaluation. Cost-ben-

efit analysis, efficiency and effectiveness evaluation. Self-evaluation, evaluation 

by expert, participatory evaluation. Developing key performance indicators and 

tools for data collection. Data analysis, report writing, and  evaluator’s ethic.

SA 8123  สัมมนาการบริหารงานสวัสดิการสังคม         3(2/2-1/2-0) 

    (Seminar in Social Welfare Administration)

          วิชาบังคับก่อน   ไม่มี 

 การบูรณาการองค์ความรู้และความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารงานสวัสดิการ

สังคม  กลไกมาตรการต่างๆ จุดอ่อน จุดแข็ง แนวทางการพัฒนาการบริหารสวัสดิการ 

เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง ความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขในสังคม  การเปรียบ

เทียบระบบสวัสดิการสังคมในอาเซียนผ่านกระบวนการอภิปรายและระดมความคิดเห็น

แบบมีส่วนร่วม

 Integrated body of knowledge and opinion related to social welfare  

administration, mechanism, measure, weakness and strength, development ap-

proach for social welfare  administration to promote, strengthen social justice 

and well-being. Comparative social welfare system in ASEAN through participa-

tory discussion.

SA 8133  การฝึกภาคปฏิบัตินการบริหารงานสวัสดิการสังคม 3(0-0-3/9)

          (Fieldwork in Social Welfare  Administration)

          วิชาบังคับก่อน     ไม่มี

 การฝึกภาคปฏิบัติของนักศึกษาเป็นรายบุคคลบูรณาการความรู้จากภาค

ทฤษฎีท่ีเรียนมาในประเด็นเกี่ยวกับนโยบายและการบริหารงานสวัสดิการสังคมในองค์กร

สวัสดิการสังคม  การศึกษาหน่วยงานอย่างวิเคราะห์  ปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองนโยบาย

ขององค์การ  จัดทำาโครงการด้านนโยบายและการบริหารงานสวัสดิการสังคม รวมทั้ง

ประเมินผล   และนำาผลการฝึกปฏิบัติมาจัดอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสรุปบทเรียน

ร่วมทั้งในระหว่างและสิ้นสุดการฝึกปฏิบัติ  

         Individual fieldwork by integrated knowledge from theories related 

to social welfare policy and administration in social welfare organization by 

organizational study, working for respond the organization policy.   The student 

need to implement  project in social welfare policy and administration area and 

evaluate the project. Then, bring result of the practice to present and sharing 

to forum in between and the end of placement.

หมวดวิชาเลือก 

SA 8503 รูปแบบและมาตรฐานการจัดสวัสดิการสังคมสำาหรับครอบครัว เด็ก 

เยาวชน สตรีและผู้สูงอายุ                                         3(3/3-0-0)

              ( Model and Standard of Social Welfare Management for Family, 

Children, Youth Women and Aging)

          วิชาบังคับก่อน ไม่มี

 การเปลี่ยนแปลงทางสังคม สถานการณ์และแนวโน้มของปัญหาความ

ต้องการของครอบครัว เด็ก เยาวชน สตรี   และผู้สูงอายุ พัฒนาการของแนวคิดทฤษฏีที่

เกี่ยวข้อง นโยบายและมาตรการเสริมสร้างความมั่นคง เข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกันและรู้เท่าทัน 

การเปลี่ยนแปลง รูปแบบและมาตรฐานการบริหารสวัสดิการสังคมสำาหรับครอบครัว เด็ก

เยาวชน สตรีและผู้สูงอายุ  บทบาทและการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น ชุมชุนและสังคม      

  Social change,   situation and  trend of  family, children, youth, 

and women’s needs and problems. Development of theory and concept relat-

ed.  Policy and measure for promoting family  stability, strength, immunity and 

catching up with the change.  Model and standard of social welfare manage-

ment for family, children, youth, women and aging.  Role and participation of 

local, community and society.

SA 8513 กฎหมายคุ้มครองครอบครัว เด็ก เยาวชน สตรี และผู้สูงอายุ 3(3/3-0-0)

(Protection  Measure for Family, Children, Youth, Women and Aging )

           วิชาบังคับก่อน ไม่มี

 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อ

สตรีทุกรูปแบบ และพันธกรณีของประเทศไทย กฎหมายครอบครัว และกลไกในการ

คุ้มครองสิทธิเด็ก เยาวชน สตรีและผู้สูงอายุของกฎหมายแต่ละฉบับ  บทบาทของนัก

สังคมสงเคราะห์ในทีมสหวิชาชีพเพื่อการคุ้มครองเด็ก เยาวชน สตรี และผู้สูงอายุที่ถูก

กระทำาด้วยความรุนแรง หรือถูกละเมิดทางเพศ

 Convention on the Rights  of Child,  Convention  on the Elimina-

tion of all forms of Discrimination Against Women, and Thailand  obligations,  

family law and   legal mechanism for   protection of children, youth, women 

and Aging. Social worker’s  role in multidisciplinary team to protect the vio-

lence or sexual abuse  of children, youth, women and aging.   

SA 8523  แนวคิด ทฤษฎีเพื่อการจัดสวัสดิการสำาหรับคนพิการ  3(3/3-0-0)

  (Social Welfare Concept  and Theory for  Persons with Disabilities)

          วิชาบังคับก่อน ไม่มี

 พัฒนาการของแนวคิด ทฤษฎีต่อคนพิการในระดับสากล  เจตคติของสังคม

ไทยต่อคนพิการ  แนวคิดการฟื้นฟูสมรรถภาพ การเสริมพลัง และการดำารงชีวิตอิสระของ

คนพิการ  แนวคิดการจัดสวัสดิการบนฐานสิทธิ์ การไม่เลือกปฏิบัติต่อคนพิการ การช่วย

เหลือคนพิการอย่างสมเหตุสมผล  และการหลอมรวมคนพิการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม

ตามแนวคิดสังคมบูรณาการ 

 Development of concept and theory for persons with disabilities at 

international level. Attitudes of Thai society towards persons with disabilities. 

Rehabilitation, empowerment, independent living, rights based social welfare, 

non-discrimination, reasonable accommodation, and inclusive society concept.   

SA 8533  กฎหมายคุ้มครองคนพิการ            3(3/3-0-0)

  (Law for Persons with Disabilities Protection)

           วิชาบังคับก่อน ไม่มี

          อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการขององค์การสหประชาชาติ  และพันธกรณีของ

ประเทศไทยในการปฏิบัติตามอนุสัญญา กฎหมายภายในประเทศ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

กับสิทธิของคนพิการทางการแพทย์ การศึกษา การจ้างงาน การได้รับสัมปทานจัดสถาน

ที่จำาหน่ายสินค้าหรือบริการ จัดจ้างเหมาช่วงงาน   สิทธิการเข้าถึงกองทุนส่งเสริมและ

พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  และกลไกการส่งเสริมให้คนพิการเข้าถึงสิทธิตามกฎหมาย

          Convention on the Rights of Persons with Disabilities and Thailand 

obligation as ratification country.  Internal acts and regulations concerning 

persons with disabilities rights i.e. medical, education, employment, concession 

on selling products and services, subcontract. Rights to access the promotion 

and quality of life development of persons with disabilities fund. Mechanism to 

support persons with disabilities to access their rights.

  

SA 8543 มาตรฐานการจัดสวัสดิการสำาหรับคนพิการ  3(3/3-0-0)

(Standard  of Social Welfare Management for Persons with Disabilities)

          วิชาบังคับก่อน ไม่มี

         ความหมาย ความสำาคัญของรูปแบบและมาตรฐานการจัดสวัสดิการสังคมด้าน

อาคาร สิ่งอำานวยความสะดวกที่คนพิการเข้าถึง และใช้ประโยชน์ได้    รูปแบบการจัด

บริการสวัสดิการที่เหมาะสมกับความพิการแต่ละประเภท รูปแบบการจัดสวัสดิการสังคม

สำาหรับคนพิการเชิงสถาบัน และที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน  การทำางานร่วมกับองค์การปกครอง

ส่วนท้องถิ่น การสร้างความเข้มแข็งองค์กรคนพิการ และการบริหารจัดการแบบองค์รวม 

 The meaning and significance of model and standard of social wel-

fare management for persons with disabilities on building and usable facilities. 

Suitable social welfare models for different types of persons with  disabilities. 

Institutional social model and community based rehabilitation model. Strength-

ening persons with disabilities organization and working with local administra-

tion organization and holistic management.  

SA 8553  การออกแบบที่เป็นสากลและเป็นธรรม  3(3/3-0-0)

          (Universal Design and Equity)

          วิชาบังคับก่อน ไม่มี



แนวคิดการออกแบบที่เป็นสากลและเป็นธรรม การบริหารจัดการให้ทุกกลุ่มเป้าหมาย

สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ของบริการต่างๆทางสังคมร่วมกัน สิ่งอำานวยความสะดวก  

เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสาร  การขจัดอุปสรรคและข้อกีดกั้นต่อความสามารถ

ในการเข้าถึงบริการทางสังคม  รวมถึงบริการในกรณีฉุกเฉิน  การปรับปรุงกฎหมาย 

ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสภาพแวดล้อมที่ปราศจากอุปสรรค การส่งเสริม

การออกแบบที่เป็นประโยชน์เพื่อคนทั้งมวล และ การติดตาม กำากับ ดูแลตรวจสอบและ

เปิดรับข้อร้องเรียนของผู้ถูกเลือกปฏิบัติในการเข้าถึง    และใช้ประโยชน์ของบริการทาง

สังคมร่วมกันอย่างเท่าเทียม

       Concept of universal design and equity , the management for all  to 

access and use of social services, facilities, information technology and com-

munications. Elimination of  obstacles and hinder to access social services 

including urgent services. The amendment of laws and regulations concerning 

environmental free barriers. The promotion of universal design and monitoring, 

supervision and complains opening of inaccessibility  including usage of social 

services. 

SA 8563  เพศสภาพกับการบริหารงานสวัสดิการสังคม  3(3/3-0-0)

           (Gender and Social Welfare  Administration)

           วิชาบังคับก่อน ไม่มี

        ความหมาย พัฒนาการและแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับเพศสภาพ การวิเคราะห์

ศักยภาพทางเพศ สถานการณ์ปัญหา ความเหลื่อมล้ำาของบทบาททางเพศที่แตกต่างกันใน

ประชาคมอาเซียนเกี่ยวกับการทำางาน การพัฒนานโยบายและการบริหารสวัสดิการสังคม 

การมีส่วนร่วมของผู้ใช้บริการ ผู้บริหาร และผู้กำาหนดนโยบายสวัสดิการสังคมในมิติเพศ

สภาพ

 The meaning, development, concept and theory of   gender,  an-

alyzing sexual capacity, problem situation,  an unequal of gender roles  in 

ASEAN community  related to  work, social welfare policy development and 

administration , Participation of clients, administrators,  social welfare policy 

makers on  gender basis

SA 8573  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานสวัสดิสังคม 3(3/3-0-0)

           (Information System for Social Welfare   Administration)

           วิชาบังคับก่อน ไม่มี

 ความหมายและแนวคิดพื้นฐานของข้อมูลและสารสนเทศ การกำาหนดความ

ต้องการข้อมูลและสารสนเทศ การออกแบบและพัฒนาระบบ  การเลือกแหล่ง การจัด

เก็บ การประมวลผล การนำาสารสนเทศมาใช้ในการตัดสินใจเพื่อการพัฒนานโยบาย การ

วางแผนและการดำาเนินงานสวัสดิการสังคม

 The meaning and fundamental concept of information technology. 

Need determination on  information technology,  design and development 

system,   source selecting,  information gathering,  transferring  information 

technology for  making decision on   policy development, planning, and oper-

ation 

of  social welfare.  

SA 8583  แรงงานอพยพและการค้ามนุษย์ในภูมิภาคอาเซียน           3(3/3-0-0)

          (Migrant Workers and Human Trafficking in ASEAN)

          วิชาบังคับก่อน ไม่มี

      สถานการณ์และแนวโน้มของการอพยพแรงงานและการค้ามนุษย์ในภูมิภาคอาเซียน

ชีวิตความเป็นอยู่ของแรงงานอพยพในประเทศไทยความต้องการของภาคธุรกิจไทยต่อ

การใช้แรงงานอพยพ สิทธิของแรงงานอพยพตามอนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่าง

ประเทศ และตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานของประเทศไทย และบันทึกข้อตกลงนานาชาติ

เพ่ือความเข้าใจร่วมกันระหว่างประเทศเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์การจัดสวัสดิการสำาหรับ

ช่วยเหลือ ฟื้นฟูเหยื่อการค้ามนุษย์

 The situation and trend of  migrant workers and human trafficking 

in ASEAN Community,  life style of migrant workers in Thailand,  Thai busi-

ness  demand for migrant workers,   Migrant worker’s rights according to ILO 

Convention and legal protection of workers in Thailand and an international 

agreement on anti-human trafficking, social welfare provision  to help and 

rehabilitate  the victim.

SA 8593 วิจัยและพัฒนาองค์กร              3(3/3-0-0)

          (Research and Organization Development )

          วิชาบังคับก่อน  ไม่มี

        การวิเคราะห์องค์กร การจัดระบบ กลไก โครงสร้างองค์กร การวิเคราะห์ปัญหา

ที่เกิดขึ้นภายในองค์กร   การปรับปรุงองค์กรให้สอดคล้อง กับสถานการณ์ ของระบบ

เศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรมและสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปโดยใช้การวิจัย

และพัฒนา

The analysis of organizations on its system, mechanism, and internal problems. 

The organizational improvement  in relevance with economic, social, political, 

cultural system, and changing environment by using research and development 

approach. 

หมวดวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ

SA 8906 วิทยานิพนธ์  1                6(0-0-6/P)

 (Thesis I) 

          วิชาบังคับก่อน   รายวิชาทั้งหมด

 การเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าหรือวิจัยซึ่งแสดงถึงความรู้ ความ

เข้าใจอย่างลึกซึ้งในสาขาวิชาที่ศึกษาโดยกระบวนการจัดทำาวิทยานิพนธ์ตามระเบียบ

มหาวิทยาลัยในส่วนแรก อันได้แก่ การเสนอเค้าโครงการศึกษา ความเป็นมาและความ

สำาคัญของปัญหา วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษาวิจัย ขอบเขตการศึกษา

วิจัย แนวคิดทฤษฎีและงานศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้อง กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย การตั้ง

สมมติฐานในการวิจัยและระเบียบวิธีการศึกษาวิจัย

 Presentation of   the study or research represented the knowledge 

and understanding of the study field by using the first part of thesis preparation 

according to the university regulation such as presentation of research pro-

posal, background and signification of research problem, objectives or targets 

of research, scope of the research, literature review, conceptual framework, 

hypothesis, and research methodology. 

SA 8916 วิทยานิพนธ์  2              6(0-0-6/P)

 (Thesis II) 

          วิชาบังคับก่อน   รายวิชาทั้งหมดและ SA8906

 การเสนอผลงานต่อจากกระบวนการทำาวิทยานิพนธ์ 1 อันได้แก่ วิธีการ

ประมวลผลข้อมูล การแสดงข้อค้นพบหรือผลการศึกษาวิจัย การสรุปผลรวมการศึกษา

วิจัยทั้งเรื่อง และข้อเสนอแนะ รวมทั้งการจัดทำาบทคัดย่อ ทั้งภาษไทยและภาษาอังกฤษ 

และรายละเอียดตามระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยการจัดทำาวิทยานิพนธ์

 Presentation continued from thesis I such as data interpretation, 

findings of results of the research, conclusions and recommendations, includ-

ing the preparation of abstract both Thai and English and the others details 

according to the university regulations for thesis preparation.

SA 8903  การศึกษาอิสระ                       3(1/1-0-2/P)

  (Independent Study) 

           วิชาบังคับก่อน   สอบผ่านรายวิชามาแล้วไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

 นักศึกษาเลือกกรณีศึกษาหรือประเด็นสถานการณ์สังคมที่สนใจ  โดยการ

ทบทวนวรรณกรรม การค้นคว้า วิเคราะห์สถานการณ์ โดยบูรณาการแนวคิดทฤษฏี และ

เสนอแนะทางการป้องกัน แก้ไขหรือพัฒนาที่เหมาะสม พร้อมจัดทำารายงานภายใต้การ

กำากับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา

 Student select a case study or interested social issue through 

literature review,  situation analysis, integration of  concept, theory and rec-

ommendation for protection, solution or development, including report writing  

according to supervisor’s advise.
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หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
        MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM
    ชื่อและอักษรย่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย	 			:	 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ชื่อย่อภาษาไทย	 			:	 บธ.ม.

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ				:	 MASTER	OF	BUSINESS	ADMINISTRATION	PROGRAM

ชื่อย่อภาษาอังกฤษ				:	 M.B.A.	

   วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

(1)  เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ทางวิชาการ มีวิสัยทัศน์ และมีความสามารถประยุกต์ใช้ความ

รู้การบริหารองค์การให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยีและการต่าง

ประเทศที่เปลี่ยนแปลง และสามารถแข่งขันในธุรกิจสมัยใหม่ตามสภาพความต้องการของเศรษฐกิจ

(2)  เพื่อผลิตบุคลากรระดับบริหารที่มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ตลอดจน

มีความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติโดยส่วนรวม 

(3)  เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาวิจัย และบริการทางวิชาการด้านการบริหารธุรกิจ

สำาหรับนักธุรกิจ ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว หรือผู้ที่มีความสนใจทางด้านธุรกิจให้สามารถวิเคราะห์

และแก้ไขปัญหา รวมทั้งตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 

เศรษฐกิจ สังคม และเทคนิคการบริหารจัดการ

(4)  เพื่อสนองนโยบายของรัฐที่สนับสนุนให้ภาคเอกชน  มีส่วนร่วมจัดการศึกษาระดับบัณฑิต

ศึกษาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติ

   คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษา

   1.  เป็นผู้สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาวิชาบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์ 

หรือสาขาวิชาอื่นๆ จากสถาบันการศึกษาในประเทศ หรือต่างประเทศที่ ก.พ. รับรอง  

   2.  เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง และผ่านการตรวจสุขภาพตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย

       การคัดเลือกผู้สมัครเพื่อเข้าศึกษายึดถือหลักเกณฑ ์ดังต่อไปนี้

       สอบข้อเขียน และ/หรือ สอบสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียว

เฉลิมพระเกียรติแต่งตั้ง

   ระยะเวลาการศึกษา

  นักศึกษาต้องศึกษาให้ครบถ้วนตามหลักสูตร   และสอบผ่านได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

(G.P.A.) ไม่ต่ำากว่า 3.00 ในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี หลังจากการลงทะเบียนครั้งแรก

   กณฑ์การสำาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

   การสำาเร็จการศึกษาเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ว่าด้วยการศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 หมวด 9 การสำาเร็จการศึกษา การขอรับปริญญา และประกาศ

เกียรติคุณ โดยจะต้องผ่านเกณฑ์สำาเร็จการศึกษาเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

(1)  แผน ก แบบ ก 2  ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กำาหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับ

คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำากว่า 3.00 จากระบบ 4  ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์

และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง และ

ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดำาเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่ง

ของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุม

วิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding)

(2)  แผน ข  ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กำาหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ย

ไม่ต่ำากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และสอบผ่านการสอบประมวลความรู้ 

(Comprehensive) ด้วยข้อเขียนและ/หรือปากเปล่าในสาขาวิชานั้น

   หลักสูตร

  จำานวนหน่วยกิต   รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต

        แผนการศึกษา ประกอบด้วย 2 แผน คือ

  แผน ก.  แบบ ก 2  ทำาวิทยานิพนธ์  (Thesis Option)

  แผน ข.  ไม่ทำาวิทยานิพนธ์ (Non-thesis Option )  โดยจะต้องสอบ

ประมวลความรู้ข้อเขียน (Comprehensive Examination) และสอบปากเปล่า(Oral Examination) 

  สำาหรับนักศึกษาที่สำา เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอ่ืนท่ีไม่ใ ช่

บริหารธุรกิจ หรือผู้สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจที่ไม่มีพื้นฐานตามที่

มหาวิทยาลัยกำาหนดจะต้องศึกษาและสอบผ่านรายวิชาในหมวดวิชาเสริมพื้นฐานที่มหาวิทยาลัย

กำาหนด  โดยไม่นับหน่วยกิตและไม่นำาไปคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมเมื่อสำาเร็จการศึกษา



โครงสร้างหลักสูตร
         นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนศึกษาหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่

น้อยกว่า  45 หน่วยกิตดังรายละเอียดต่อไปนี้

 แผน ก แบบ ก2 ทำาวิทยานิพนธ์ (Thesis Option)

 วิชาบังคับ  30   หน่วยกิต

 วิทยานิพนธ์ 12          หน่วยกิต

 แผน ข ไม่ทำาวิทยานิพนธ์  (Non-thesis Option)

 วิชาบังคับ  30  หน่วยกิต

 วิชาเลือก   9  หน่วยกิต

 การศึกษาอิสระ       3            หน่วยกิต

          สอบประมวลความรู้ข้อเขียนและสอบประมวลความรู้ปากเปล่า

โครงสร้างหลักสูตรแสดงเป็นตารางได้ต่อไปนี้

                               แผนก แบบ ก2       แผน ข.

             หมวดวิชา                  (ทำาวิทยานิพนธ์)  (ไม่ทำาวิทยานิพนธ์)

                                       จำานวนหน่วยกิต    จำานวนหน่วยกิต

 1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน(ไม่นับหน่วยกิต)    ตามที่กำาหนด      ตามที่กำาหนด

 2. หมวดวิชาบังคับ                           30              30

 3. หมวดวิชาเลือก                            -                9

 4. วิทยานิพนธ์                              12               - 

 5. การศึกษาอิสระ                            -                3

 6. สอบประมวลความรู้และสอบปากเปล่า     -            ผ่าน/ไม่ผ่าน

                  รวม                      42            42

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (Remedial Course) ไม่นับหน่วยกิต
EG 0803  ภาษาอังกฤษสำาหรับบัณฑิตศึกษา      3(3/3-0-0)

           (English for Graduate Study)

BA 0893 องค์การและการจัดการธุรกิจ     3(3/3-0-0) 

 (Business Organization)

BA 0823   การบัญชีการเงิน         3(3/3-0-0)

           (Financial Accounting)

หมวดวิชาบังคับ (Core Course) จำานวน 30 หน่วยกิต
BA 8013 การบัญชีเพื่อการจัดการ       3(3/3-0-0)

 (Managerial Accounting)

BA 8023 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ      3(3/3-0-0)

 (Managerial Economics)

BA 8033 การจัดการการตลาด                       3(3/3-0-0)

 (Marketing Management)

BA 8043 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ       3(3/3-0-0)

 (Quantitative Analysis)

BA 8053 การจัดการการเงิน       3(3/3-0-0)

 (Financial Management )

BA 8133 การจัดการการปฏิบัติการและโลจิสติกส์      3(3/3-0-0)

 (Operation Management and Logistics) 

ST 8013 ระเบียบวิธีวิจัย       3(3/3-0-0)

 (Research  Methodology)

BA 8093 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ     3(3/3-0-0) 

 (Management Information Systems)

BA 8103 การจัดการเชิงกลยุทธ์       3(3/3-0-0)

 (Strategic Management )

BA 8123 การจัดการและพฤติกรรมองค์การ      3(3/3-0-0)

 (Management and Organization Behaviour)

หมวดวิชาเลือก (Elective Courses) นักศึกษาอาจเลือกศึกษาจากแต่ละกลุ่ม

รายวิชาดังนี้
MG 8323 เทคนิคการพยาการณ์เพื่อการจัดการ     3(3/3-0-0)

 (Management Forcasting Technique)

MG 8333 การเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจสมัยใหม่     3(3/3-0-0)

 (Entrepreneurship in Modern Business)

MG 8343 การพัฒนาองค์กร      3(3/3-0-0)

 (Organization Development)

MG 8353 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ     3(3/3-0-0)

 (International Business Management)

MG 8363 อุตสาหกรรมสัมพันธ์                     3(3/3-0-0)

 (Industrial Relations)

MG 8373  การบริหารโครงการ      3(3/3-0-0)

 (Project Management) 

MG 8393 การสื่อสารเพื่อการจัดการ      3(3/3-0-0)

 (Management Communication)

MG 8403 การจัดการธุรกิจในประเทศจีน       3(3/3-0-0

           (Business Management in China)

MG 8413 การจัดการการตลาดระหว่างประเทศ     3(3/3-0-0)

 (International Marketing Management)

MG 8423 พฤติกรรมผู้บริโภค      3(3/3-0-0)

 (Consumer Behaviour)

MG 8433 กลยุทธ์การตลาด      3(3/3-0-0)

 (Marketing Strategy)

MG 8443 การตลาดทางตรง      3(3/3-0-0)

           (Direct Marketing)

MG 8453 การจัดการทรัพยากรมนุษย์      3(3/3-0-0)

 (Human Resource Management)

MG 8463 การจัดการธุรกิจในอาเซียน      3(3/3-0-0)

 (Business Managemeent in Asean)

MG 8473 เศรษฐกิจและการลงทุนในประเทศจีน     3(3/3-0-0)

 (Chinese Economy and Investment in China)

MG 8483 การสัมมนาว่าด้วยการค้าระหว่างไทยกับจีน    3(3/3-0-0)

 (Seminar in Chinese – Thai Business)

MG 8503 การบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในองค์กร              3(3/3-0-0)

 (Managing Change and Innovation in Organization)

MG 8523  การบริหารภาษีอากร      3(3/3-0-0)

 (Taxation Management)

MG 8533 การบริหารความขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง    3(3/3-0-0)

 (Conflict Management and Negotiation)

MG 8613 การลงทุนทางการเงิน      3(3/3-0-0)

 (Financial Investment) 

MG 8903 สัมมนาทางการจัดการ                    3(3/3-0-0)

           (Seminar in Management)

MG 8923 การสัมมนาหัวข้อพิเศษ                  3(3/3-0-0)

 (Seminar in Special Topics)

หมวดวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ
MG 8986  วิทยานิพนธ์ 1      6(3/3-0-0)

 (Thesis 1)

MG 8996 วิทยานิพนธ์ 2      6(3/3-0-0)

 (Thesis 2)

BA  8913 การศึกษาอิสระ      3(3/3-0-0)

 (Independent Study)



แผนการศึกษา ระบบทวิภาค 15 สัปดาห์

     ชั้นปี        ภาค       หมวดวิชา                       แผน ก. แบบ ก2              แผน ข

  ก่อนเข้าศึกษา   ฤดูร้อน     หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน                ตามกำาหนด              ตามกำาหนด

                           1           หมวดวิชาบังคับ                         BA  8013                   BA  8013

                                                                                      BA  8023                  BA  8023

                                        หมวดวิชาบังคับ                         BA  8033                  BA  8033

                                                                                      BA  8043                  BA  8043

            1              2                                                         BA  8053                  BA  8053

                                                                                      BA  8093                  BA  8093

                      

                        ฤดูร้อน  หมวดวิชาบังคับ                        BA  8133                  BA  8133

                                                                                      BA  8123                  BA  8123

 

                                         หมวดวิชาบังคับ                        ST  8013                   ST  8013

                             1           หมวดวิชาเลือก                                                       MG….(1)

                                                                                                                     MG….(2)

 

                                        วิทยานิพนธ์                             MG 8986                                                                      

                                        วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ       MG 8996                   BA 8913

            2              2           หมวดวิชาบังคับ                        BA  8103                  BA  8103

                                        หมวดวิชาเลือก                                                        MG….(3)

   

                        ฤดูร้อน      สอบประมวลความรู้                                                ผ่าน/ไม่ผ่าน

 

                      คำาอธิบายรายวิชา

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน

EG 0803  ภาษาอังกฤษสำาหรับบัณฑิตศึกษา           ไม่นับหน่วยกิต

           (English for Graduate Study)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

      ฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อจับใจความ  และจับรายละเอียดจากตำารา ฝึกการ

เขียนย่อรายงานจากเรื่องที่อ่าน การวิเคราะห์บทความต่าง ๆ  และการเขียนบทคัดย่อเป็นภาษา

อังกฤษ

BA 0893  องค์การและการจัดการธุรกิจ           ไม่นับหน่วยกิต

           (Business Organization)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

      รูปแบบองค์กรธุรกิจประเภทต่างๆ หน้าที่ทางด้านการจัดการ อันได้แก่ การวางแผน 

การจัดองค์การ การนำาและการบังคับบัญชา และการควบคุม หน้าที่พื้นฐานของธุรกิจในด้านการ

บัญชีและการเงิน ด้านการตลาด ด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์ และด้านการผลิต และแนวทาง

การประกอบธุรกิจ รวมถึงการจัดการเทคโนโลยีที่ใช้ในสำานักงานอัตโนมัติ อีกทั้งศึกษากฎหมาย

ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรธุรกิจ ตลอดจนจรรยาบรรณของนักธุรกิจ รวมทั้งการศึกษาแนวทางการ

ประกอบธุรกิจและปัญหาที่สำาคัญในการดำาเนินธุรกิจ 

BA 0823  การบัญชีการเงิน            ไม่นับหน่วยกิต

           (Financial Accounting)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

      แนวคิดพื้นฐานทางการบัญชีและงบการเงิน  เพื่อบันทึกข้อมูลทางการบัญชีในเชิงธุรกิจ 

รายได้ ต้นทุน สินทรัพย์ถาวร และการคิดค่าเสื่อมราคา การวัดกำาไร การปรับปรุงรูปแบบงบ

การเงินตลอดจนการวิเคราะห์รายการในงบการเงิน ระบบบัญชีสำาหรับการคำานวณภาษีเงินได้

รายการพิเศษ งบกระแสเงินสด และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลทางการเงิน

                          หมวดวิชาบังคับ  

BA 8013  การบัญชีเพื่อการจัดการ              3(3/3-0-0)

           (Managerial Accounting)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

     บทบาทการบัญชีเพื่อการจัดการในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป จรรยาบรรณของวิชาชีพ

การบัญชีการคำานวณต้นทุน ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนปริมาณและกำาไร วิธีการต้นทุนรวม  วิธี

การต้นทุนผันแปร  ต้นทุนมาตรฐานและการวิเคราะห์ผลต่างต้นทุนการผลิต การบัญชีตามความ

รับผิดชอบ การกำาหนดราคาโอน การลงทุน การงบประมาณเพื่อการวางแผนและควบคุม  

 

BA 8023  เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ             3(3/3-0-0)

           (Managerial Economics)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

แนวความคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์  ทฤษฎีผู้บริโภคซึ่งเป็นพื้นฐานสำาหรับการดำาเนินงานของ

ธุรกิจ  เทคนิคการตัดสินใจทางธุรกิจต่างๆ  และการประยุกต์ใช้เพื่อการตัดสินใจในการกำาหนด

นโยบายธุรกิจ การวิเคราะห์อุปสงค์ อุปทาน ทฤษฎีเกี่ยวกับต้นทุนการผลิต และทฤษฎีราคา ใน

สภาพตลาดที่มีการแข่งขันสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์  เพื่อให้ธุรกิจสามารถตัดสินใจและพยากรณ์ 

เพื่อการผลิตสนองตลาดให้เกิดประโยชน์สูงสุด  การตัดสินใจภายใต้สภาวะที่แน่นอนและไม่

แน่นอน

BA 8033  การจัดการการตลาด               3(3/3-0-0)

           (Marketing Management)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

     บทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารงานด้านการตลาด การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมทางการตลาด

กระบวนการบริหารการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค การแบ่งส่วนการตลาด การเลือกตลาดเป้า

หมาย การกำาหนดตำาแหน่งทางการตลาด การวิเคราะห์พยากรณ์ ความต้องการของตลาด การ

วางแผน การกำาหนดนโยบายการเลือกกลยุทธ์และยุทธวิธีเกี่ยวกับส่วนประสมการตลาด  การ

ควบคุมและประเมินผล  ตลอดจนการวิเคราะห์และการจัดการปัญหาทางการตลาด

BA 8043  การวิเคราะห์เชิงปริมาณ             3(3/3-0-0)

           (Quantitative Analysis)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

   วิธีการทางคณิตศาสตร์ในการวิจัยและปฏิบัติงาน โปรแกรมเส้นตรง การขนส่ง การวิเคราะห์

ข่ายงาน  ทฤษฎีเกม  ปัญหาการจัดสรรทรัพยากร การวิเคราะห์มาร์คอฟ และการจำาลองทาง

คณิตศาสตร์เพื่อการประยุกต์ใช้กับการวิเคราะห์ปัญหาทางธุรกิจ และการตัดสินใจภายใต้ความ

แน่นอนและความไม่แน่นอน

BA 8053  การจัดการการเงิน             3(3/3-0-0)

           (Financial Management )

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

   วัตถุประสงค์ของการบริหารการเงิน การวิเคราะห์ทางการเงิน ความเสี่ยงและผลตอบแทน

การวางแผนและการควบคุมการเงิน การบริหารเงินทุนหมุนเวียน การบริหารสินทรัพย์ถาวร 

การจัดหาเงินทุนระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว กลยุทธในการจัดโครงสร้างเงินทุน 

นโยบายเงินปันผล การควบรวมกิจการ และการเลิกกิจการ

BA 8133  การจัดการการปฏิบัติการและโลจิสติกส์                      3(3/3-0-0)

           (Operation Management and Logistics)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

    ระบบการผลิตสินค้าและบริการ หลักการและวิธีการในการจัดการ การตัดสินใจแก้ปัญหา

การผลิต การจัดองค์การและกระบวนการการผลิต หน้าที่ในการจัดการ การผลิต การวางแผน

การผลิต การเลือกทำาเลที่ตั้งโรงงาน การวางผังโรงงาน การวางแผนกระบวนการผลิต การจัด

ตารางเวลาการผลิต การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานการผลิตและการควบคุมสินค้าคงคลัง 

การบริหารการจัดซื้อ การบริหารห่วงโซ่อุปทาน ตลอดจนการเลือกประเภทของการขนส่ง

ST 8013  ระเบียบวิธีวิจัย                              3 (3/3-0-0) 

           (Research  Methodology)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

     แนวคิด หลักการ รูปแบบขั้นตอนและวิธีการของการดำาเนินการวิจัย ประเภทการวิจัยเชิง

ปริมาณและเชิงคุณภาพ การค้นหาปัญหา  การออกแบบการวิจัย การออกแบบและสร้างเครื่อง

มือ การวิจัย การเลือกตัวอย่าง แหล่งที่มา และวิธีเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียน

รายงานการวิจัย รวมถึงการนำาเสนอผลการวิจัย และจรรยาบรรณของนักวิจัย โดยนักศึกษาต้อง

ฝึกปฏิบัติการทำาโครงการวิจัย

BA 8093  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ           3 (3/3-0-0)

           (Management Information Systems)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

    แนวคิดเกี่ยวกับข้อมูลอันจะเป็นประโยชน์ในการจัดการ องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ

เพื่อการจัดการบทบาทและหน้าที่ของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการภายในองค์การ สภาพ

แวดล้อมในองค์การและผลกระทบต่อสารสนเทศเพื่อการจัดการ การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ

ในองค์กรธุรกิจและความปลอดภัยของสารสนเทศ

BA 8103  การจัดการเชิงกลยุทธ์            3 (3/3-0-0)

           (Strategic Management)

       วิชาบังคับก่อน :  ผ่านวิชาแกนทั้งหมดหรือภายใต้ความเห็นชอบของอาจารย์ผู้สอน

การจัดการเกี่ยวกับทิศทางในอนาคตของธุรกิจจากแง่มุมของผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้ธุรกิจดำารง

อยู่ และประสบความสำาเร็จได้ในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง โดยครอบคลุมถึงขั้นตอนการ

จัดทำาแผนกลยุทธ์  ซึ่งรวมถึงการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก การกำาหนด

ภารกิจนโยบายเป้าหมาย และกลยุทธ์ของธุรกิจในระดับต่างๆ ตลอดจนการดำาเนินงานให้เป็นไป

ตามแผนและการประเมินผล

BA 8123  การจัดการและพฤติกรรมองค์การ           3 (3/3-0-0)

           (Management and Organization Behavior)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

    แนวคิดและทฤษฎีทางการจัดการ หน้าที่ทางการจัดการ แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมบุคคล 

การวิเคราะห์ความแตกต่าง ของบุคคลการรับรู้ การจูงใจ ภาวะผู้นำา การเปลี่ยนแปลงและการ

พัฒนาองค์การ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลและความพึงพอใจในการทำางาน



                         หมวดวิชาเลือก  

MG 8323  เทคนิคการพยาการณ์เพื่อการจัดการ            3 (3/3-0-0)

           (Management Forcasting Technique)

วิชาบังคับก่อน : BA 8043 

     การวิเคราะห์เชิงปริมาณความสำาคัญของการพยากรณ์ที่มีต่อการดำาเนินธุรกิจ หลักเกณฑ์

และเทคนิคในการพยากรณ์ประยุกต์เทคนิคการพยากรณ์ เทคนิคเชิงคุณภาพ และเทคนิคเชิง

ปริมาณ เทคนิคอนุกรมเวลา และเทคนิคความสัมพันธ์ของข้อมูล การประเมินตัวแบบการ

พยากรณ์ความสัมพันธ์ระหว่างการพยากรณ์ เพื่อนำามาประยุกต์ใช้ในการพยากรณ์ข้อมูลสำาหรับ

การวางแผนและการตัดสินใจ

MG 8333  การเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจสมัยใหม่            3 (3/3-0-0) 

           (Entrepreneurship in Modern Business)

วิชาบังคับก่อน : BA 8033 การจัดการการตลาด, BA 8053 การจัดการการเงิน

    คุณลักษณะและวิสัยทัศน์ของผู้ประกอบการ ทักษะที่จำาเป็นสำาหรับผู้ประกอบการ เครื่อง

มือสำาหรับผู้ประกอบการสมัยใหม่ การแสวงหาโอกาสของโลกธุรกิจใหม่ ปัญหาและอุปสรรค การ

วางแผนพัฒนาสำาหรับธุรกิจใหม่ การจัดการเชิงกลยุทธ์สำาหรับธุรกิจใหม่ และธุรกิจที่ดำาเนินงาน

อยู่แล้ว

MG 8343  การพัฒนาองค์กร             3 (3/3-0-0)

           (Organization Development)

วิชาบังคับก่อน : BA 8123 

  การจัดการและพฤติกรรมองค์การทฤษฎีและแนวความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาองค์การการ

วิเคราะห์และระบุปัญหาขององค์การปัจจัยที่กำาหนดความสำาเร็จหรือความล้มเหลว และกลยุทธ์

การพัฒนาองค์การ บทบาทของผู้ริเริ่มการเปลี่ยนแปลงจากภายในและภายนอกองค์การ ศึกษา

จากกรณีตัวอย่างนำามาใช้เพื่อนักศึกษาได้ทราบสภาพการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆ และฝึกความสามารถ

ในการวิเคราะห์และแก้ปัญหา

MG 8353  การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ            3 (3/3-0-0)

           (International Business Management)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

   องค์ประกอบของการดำาเนินธุรกิจระหว่างประเทศ แนวคิดในการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ

ทั้งทางด้านกลยุทธ์ องค์การ การตลาด และการเงิน ประเด็นปัญหาต่างๆ ในการจัดการธุรกิจ

ระหว่างประเทศ กลยุทธ์และวิธีการแก้ปัญหาโดยเน้นถึงการปรับตัวต่อสถาณการณ์ที่แตกต่างกัน

ในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและกฎหมาย

MG 8363  อุตสาหกรรมสัมพันธ ์                3 (3/3-0-0)

            (Industrial Relation)

วิชาบังคับก่อน : MG 8453 การจัดการทรัพยากรมนุษย์

    วิวัฒนาการแนวความคิดหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสัมพันธ์ บทบาท

หน้าที่และความรับผิดชอบของงานอุตสาหกรรมสัมพันธ์ในองค์การ การจัดองค์การ บทบาทและ

ความเคลื่อนไหวของฝ่ายรัฐบาล ฝ่ายนายจ้าง และฝ่ายลูกจ้างที่เกี่ยวกับกระบวนการอุตสาหกรรม

สัมพันธ์ และกฎหมายที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมสัมพันธ์ การดำาเนินคดีในศาลแรงงาน รวมทั้งการ

ดำาเนินงานเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ดีระหว่างฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้าง

MG 8373  การบริหารโครงการ             3 (3/3-0-0)

           (Project Management)

วิชาบังคับก่อน : BA 8053  การจัดการการเงิน

      ความหมายของโครงการและวิธีการวางแผนโครงการสภาพแวดล้อมทางสังคม เศรษฐกิจ

และการเมืองที่จะมีผลกระทบต่อการดำาเนินโครงการ การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการผลิต

สินค้าและ/หรือบริการในด้านความต้องการของตลาด ทางเทคนิค การเงิน บุคลากร การเตรี

ยมรายงานการศึกษาความเป็นไปได้ การบริหารโครงการ โดยเน้นความสำาคัญด้านการวางแผน

โครงการ กระบานการทำางานในระบบเครือข่ายการกำาหนดตารางเวลาและการจัดสรรทรัพยากร 

รวมทั้งการควบคุมกำากับโครงการและการวัดผลการปฏิบัติงาน การติดตามและประเมินโครงการ 

และกระบวนการในการปิดโครงการ

MG 8393  การสื่อสารเพื่อการจัดการ                  3 (3/3-0-0) 

(Management Communication)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

     ความหมาย ความสำาคัญ วิวัฒนาการของการสื่อสาร ประเภทและจุดมุ่งหมายของการ

สื่อสารกระบวนการและองค์ประกอบของการสื่อสาร ทฤษฎี และแบบจำาลองของการสื่อสาร 

วัฒนธรรมและการสื่อสารในองค์การ อุปสรรคในการติดต่อสื่อสาร ลักษณะและรูปแบบของการ

สื่อสารที่มีประสิทธิภาพต่อการบริหารในองค์การ

MG 8403 การจัดการธุรกิจในประเทศจีน                   3(3/3-0-0)

(Business in China)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

    สภาพแวดล้อม แนวคิดทางการค้าของจีน การจัดการการผลิต การจัดการการตลาด และ

การภาษีอากร กฎเกณฑ์ ระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการลงทุนในจีน รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับ

การเงิน และสถาบันการเงิน การนำาเข้าส่งออก อุตสาหกรรมการค้าและบริการ กรณีศึกษาและ

แนวโน้มธุรกิจในประเทศจีน 

MG 8413  การจัดการการตลาดระหว่างประเทศ                      3 (3/3-0-0) 

           (International Marketing Management)

วิชาบังคับก่อน : BA 8033  การจัดการการตลาด

   บทบาทและความสำาคัญของตลาดระหว่างประเทศ การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมและปัจจัยที่มี

อิทธิพลต่อการกำาหนดโครงสร้างและการดำาเนินงานในตลาดระหว่างประเทศ การวางรูปแบบ

องค์กร และระบบการตลาดของธุรกิจระหว่างประเทศ การวิจัยตลาดและการกำาหนดกลยุทธ์ส่วน

ประสมการตลาดระหว่างประเทศ สถาบันที่เกี่ยวข้องกับการตลาดระหว่างประเทศ การพัฒนา

ตลาด รวมทั้งปัญหา และนโยบายการส่งเสริมการตลาดระหว่างประเทศ

MG 8423  พฤติกรรมผู้บริโภค             3 (3/3-0-0)

            (Consumer Behaviour)

วิชาบังคับก่อน : BA 8033 การจัดการการตลาด

     รูปแบบกระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภคประเภทต่างๆ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ

ซื้อ ทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในโดยการวิเคราะห์ตามแนวพฤติกรรมศาสตร์ การประยุกต์

ผลของการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคมาใช้กำาหนดกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาด

MG 8433  กลยุทธ์การตลาด             3 (3/3-0-0) 

           (Marketing Strategy)

วิชาบังคับก่อน : BA 8033  การจัดการการตลาด

   กระบวนการกำาหนดนโยบายและการวางกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาด ทั้งกลยุทธ์ด้าน

ผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจำาหน่าย และการส่งเสริมการตลาด ตลอดจนกลยุทธ์การตลาดด้านอื่นๆ 

เพื่อให้การดำาเนินงานด้านการตลาดบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการใช้กรณีศึกษา

MG 8443  การตลาดทางตรง             3 (3/3-0-0)

           (Direct Marketing)

วิชาบังคับก่อน : BA 8033  การจัดการการตลาด

    ประเภทและระบบการตลาดทางตรง เทคนิคและกลยุทธ์การตลาดทางตรง การวางแผน 

การควบคุม การประเมินผล จรรยาบรรณของผู้ประกอบธุรกิจทางตรง ตลอดจนแนวทางในการ

พัฒนาการตลาดทางตรง

MG 8453  การจัดการทรัพยากรมนุษย ์            3 (3/3-0-0)

           (Human Resource Management)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

     แนวคิดและทฤษฎีในการบริหารทรัพยากรมนุษย์การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ กระบวนการ

สรรหา และวิธีการต่างๆ ในการคัดเลือก การฝึกอบรมและพัฒนา การวางแผนอาชีพ การ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน การบริหารค่าจ้างและสวัสดิการ แรงงานสัมพันธ์ ความปลอดภัยและ

สุขภาพการจัดระบบข้อมูลในงานบุคคล การวิจัยงานบุคคล ปัญหาต่างๆ และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

MG 8463 การจัดการธุรกิจในอาเซียน    3(3/3-0-0)

          (Business Management in Asean)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

    สภาพแวดล้อม แนวคิดทางการค้าของอาเซียน การจัดการการผลิต การจัดการการตลาด

และการภาษีอากร กฎเกณฑ์ ระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการลงทุนในอาเซียน รวมทั้งกฎหมาย

เกี่ยวกับการเงิน และสถาบันการเงิน การนำาเข้าส่งออก อุตสาหกรรมการค้าและบริการ กรณี

ศึกษาและแนวโน้มธุรกิจในอาเซียน 

MG 8473  เศรษฐกิจและการลงทุนในประเทศจีน            3 (3/3-0-0) 

           (Chinese Economy and Investment in China)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

    โครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศจีน นโยบายการค้าและการเงินระหว่างประเทศของจีน 

การลงทุนในประเทศจีน และนโยบายส่งเสริมการลงทุนของจีนที่ให้กับประเทศต่างๆ ในการเข้าไป

ลงทุนในประเทศจีน นโยบายการลงทุนของจีนในประเทศต่างๆ ปัจจัยต่างๆที่มีอิทธิพลต่อการ

เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของจีนการทำาข้อตกลงทางการค้าและความร่วมมือทางเศรษฐกิจของ

จีนกับประเทศอื่นๆ  

MG 8483  การสัมมนาว่าด้วยการค้าระหว่างไทยกับจีน           3 (3/3-0-0) 

           (Seminar in Chinese-Thai Business)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

   การอภิปรายและวิเคราะห์ประเด็นปัญหาหรือสถานการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการค้าระหว่าง

ไทยกับจีน ธุรกิจระหว่างประเทศจีนในยุคโลกาภิวัตน์ หรือหัวข้อพิเศษที่น่าสนใจตามสภาวะการ

เปลี่ยนแปลงของธุรกิจแต่ละปี โดยมีการประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางการบริหารจัดการทางธุรกิจที่

เกี่ยวข้องเพื่อการวิเคราะห์และอภิปรายร่วมกัน

MG 8503 การบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในองค์กร            3(3/3-0-0) 

          (Managing Change and Innovation in Organization)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

   ลักษณะการเปลี่ยนแปลงขององค์กร การเปลี่ยนแปลงแบบต่อเนื่อง และแบบขั้นตอน การ

บริหาร การเปลี่ยนแปลงของบุคคลในองค์กร การวางแผนการเปลี่ยนแปลง การวัดผลสัมฤทธิ์

ขององค์กร แนวคิดขององค์กรต่อนวัตกรรม วิธีการคิดแบบสร้างสรรค์ เทคนิคและวิธีการสร้าง

นวัตกรรมใหม่  การประเมินผลนวัตกรรมใหม่ ความเข้าใจเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา  สิขสิทธิ์  

และสิทธิบัตรการสร้างองค์กรให้เกิดนวัตกรรมใหม่



MG 8523 การบริหารภาษีอากร            3(3/3-0-0) 

          (Taxation Management)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

    หลักกฎหมายเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษี

ธุรกิจเฉพาะ ภาษีท้องถิ่น นโยบายการบริหารจัดการภาษี กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร

ภาษี 

MG 8533  การบริหารความขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง          3(3/3-0-0) 

   (Conflict Management and Negotiation)

วิชาบังคับก่อน : BA 8123  การจัดการและพฤติกรรมองค์การ

   ปัญหา สาเหตุและผลของความขัดแย้งในระดับต่างๆ ขององค์กร ความขัดแย้งที่เกิดจาก

การเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในองค์กร บทบาทของผู้บริหารในการจัดการความขัดแย้ง 

เทคนิคและกระบวนการในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง กระบวนการเจรจาต่อรอง เทคนิคและ

กลยุทธ์ในการเจรจาต่อรองให้บรรลุเป้าหมาย

MG 8613  การลงทุนทางการเงิน            3(3/3-0-0) 

           (Financial Investment)

วิชาบังคับก่อน : BA 8053  การจัดการการเงิน

    หลักและนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ ลักษณะตลาด ความเสี่ยงและอัตรา

ผลตอบแทนจากการลงทุนประเภทและลักษณะของหลักทรัพย์แต่ละประเภท รวมถึงวิธีการ

ประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ โครงการลงทุน นโยบายการลงทุน และการจัดการกลุ่มสินทรัพย์

ลงทุน 

MG 8903  สัมมนาทางการจัดการ            3(3/3-0-0)

(Seminar in Management)

   วิชาบังคับก่อน : ศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้ายของแผนการศึกษาหรือด้วยความเห็นชอบ

ของอาจารย์ผู้สอน

    การอภิปรายและวิเคราะห์ประเด็นปัญหาหรือสถานการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการ โดย

ประยุกต์ทฤษฎีและหลักการจัดการเพื่อนำามาใช้วิเคราะห์สถานการณ์  การแก้ไขปัญหา และ

ตัดสินใจในการจัดการงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

MG 8923 การสัมมนาหัวข้อพิเศษ            3(3/3-0-0) 

          (Seminar in Special Topics)

วิชาบังคับก่อน : ศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้ายของแผนการศึกษาหรือด้วยความเห็นชอบของ

อาจารย์ ผู้สอน

    การอภิปรายและวิเคราะห์ประเด็นหัวข้อที่น่าสนใจในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจ 

รวมทั้งประเด็นทางธุรกิจระหว่างประเทศที่น่าสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

ระหว่างประเทศไทยกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย โดยมีการประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางการบริหาร

จัดการทางธุรกิจ การเงิน การตลาด การจัดการ การบัญชี หรือการผลิต เพื่อการวิเคราะห์

และอภิปรายร่วมกัน ตามแต่กรณี

                  หมวดวิทยานิพนธ์ และการศึกษาอิสระ

MG 8986 วิทยานิพนธ์ 1            6(0-0-6/P) 

   (Thesis 1)

วิชาบังคับก่อน : งานรายวิชาทั้งหมด

  การเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าหรือวิจัย ซึ่งแสดงถึงความรู้ความเข้าใจในสาขาวิชา

ที่ศึกษาโดยกระบวนการจัดทำาวิทยานิพนธ์ตามระเบียบมหาวิทยาลัยในส่วนแรก การเสนอ

เค้าโครงการศึกษา ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหาวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของการ

ศึกษาวิจัย ขอบเขตการศึกษาวิจัย แนวคิดทฤษฎีและงานศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้อง กรอบแนวคิดใน

การศึกษาวิจัย การตั้งสมมติฐานในการวิจัยและระเบียบการศึกษาวิจัย

MG 8996 วิทยานิพนธ์ 2            6(0-0-6/P) 

           (Thesis 2)

วิชาบังคับก่อน : งานรายวิชาทั้งหมด และ MG  8986

    การเสนอผลงานต่อจากกระบวนการวิทยานิพนธ์ 1 วิธีการประมวลผลข้อมูลการแสดง

ข้อค้นพบหรือผลการศึกษาวิจัย การสรุปผลรวมการศึกษาวิจัยทั้งเรื่อง และข้อเสนอแนะ

รวมทั้งการจัดทำาบทคัดย่อ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และรายละเอียดอื่นๆตามระเบียบ

มหาวิทยาลัยว่าด้วยการจัดทำาวิทยานิพนธ์

BA 8913 การศึกษาอิสระ            3(3/3-0-0) 

          (Independent Study)

วิชาบังคับก่อน : ศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้ายของแผนการศึกษา

  วิชานี้กำาหนดให้นักศึกษาค้นคว้าในหัวข้อเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจทางด้านวิชาการภายใต้

ความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิต ทั้งนี้โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษากำากับดูแล
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เรียนรู้เพื่อรับใช้สังคม



    หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรภาษาจีน) 
         MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM

    ชื่อและอักษรย่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย   : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ชื่อย่อภาษาไทย   : บธ.ม.

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ   : MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM

ชื่อย่อภาษาอังกฤษ   : M.B.A.

   วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

(1) เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ทางวิชาการ มีวิสัยทัศน์ และมีความสามารถประยุกต์ใช้ความ

รู้การบริหารองค์การให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยีและการต่าง

ประเทศที่เปลี่ยนแปลง และสามารถแข่งขันในธุรกิจสมัยใหม่ตามสภาพความต้องการของเศรษฐกิจ

(2) เพื่อผลิตบุคลากรระดับบริหารที่มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ตลอดจน

มีความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติโดยส่วนรวม 

(3) เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาวิจัย และบริการทางวิชาการด้านการบริหารธุรกิจ

สำาหรับนักธุรกิจ ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว หรือผู้ที่มีความสนใจทางด้านธุรกิจให้สามารถวิเคราะห์

และแก้ไขปัญหา รวมทั้งตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 

เศรษฐกิจ สังคม และเทคนิคการบริหารจัดการ

(4) เพื่อสนองนโยบายของรัฐที่สนับสนุนให้ภาคเอกชน  มีส่วนร่วมจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติ

   คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษา มีดังนี้

1. เป็นผู้สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาวิชาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ 

หรือสาขาวิชาอื่นๆ จากสถาบันการศึกษาในประเทศ หรือต่างประเทศที่ ก.พ. รับรอง  

2. เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง และผ่านการตรวจสุขภาพตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย

       การคัดเลือกผู้สมัครเพื่อเข้าศึกษายึดถือหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

  สอบข้อเขียน และ/หรือ สอบสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

แต่งตั้ง

   การรับเข้าศึกษา

   รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาจีนและภาษาอังกฤษในระดับดี

   ระยะเวลาการศึกษา

   นักศึกษาต้องศึกษาให้ครบถ้วนตามหลักสูตร และสอบผ่านได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

(G.P.A.) ไม่ต่ำากว่า 3.00 ในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี หลังจากการลงทะเบียนครั้งแรก

  จำานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

   ไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต

   รูปแบบของหลักสูตร

  รูปแบบ

   หลักสูตร ปริญญาโท 2  ปี

  ภาษาที่ใช้

   หลกัสูตรจดัการศึกษาเปน็ภาษาจนี  เอกสารและตำาราในวชิาของ   

                         หลักสูตรเป็นภาษาจีนและภาษาอังกฤษ

    หลักสูตร
  จำานวนหน่วยกิต   รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต

        แผนการศึกษา ประกอบด้วย 2 แผน คือ

  แผน ก.  แบบ ก 2  ทำาวิทยานิพนธ์  (Thesis Option)

  แผน ข.  ไม่ทำาวิทยานิพนธ์ (Non-thesis Option )  โดยจะต้องสอบ



                                       แผนก แบบ ก2              แผน ข.

             หมวดวิชา                          (ทำาวิทยานิพนธ์)          (ไม่ทำาวิทยานิพนธ์)

                                               จำานวนหน่วยกิต            จำานวนหน่วยกิต

 1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)           ตามที่กำาหนด             ตามที่กำาหนด

 2. หมวดวิชาบังคับ                                   30                       30

 3. หมวดวิชาเลือก                                    -                         9

 4. วิทยานิพนธ์                                      12                        - 

 5. การศึกษาอิสระ                                    -                         3

 6. สอบประมวลความรู้และสอบปากเปล่า             -                     ผ่าน/ไม่ผ่าน

                  รวม                              42                  42

ประมวลความรู้ข้อเขียน (Comprehensive Examination) และสอบปากเปล่า (Oral Examina-

tion) 

   สำาหรับนักศึกษาที่สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่นที่ไม่ใช่บริหารธุรกิจหรือผู้สำาเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจที่ไม่มีพื้นฐานตามที่มหาวิทยาลัยกำาหนดจะต้องศึกษา

และสอบผ่านรายวิชาในหมวดวิชาเสริมพื้นฐานที่มหาวิทยาลัยกำาหนด โดยไม่นับหน่วยกิตและไม่นำา

ไปคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมเมื่อสำาเร็จการศึกษา

    

  โครงสร้างหลักสูตร

    นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนศึกษาหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  42 หน่วยกิต

ดังรายละเอียดต่อไปนี้

  แผน ก แบบ ก2 ทำาวิทยานิพนธ์ (Thesis Option)

  วิชาบังคับ   30 หน่วยกิต

  วิทยานิพนธ์         12      หน่วยกิต

  แผน ข ไม่ทำาวิทยานิพนธ์  (Non-thesis Option)

  วิชาบังคับ   30  หน่วยกิต

  วิชาเลือก    9  หน่วยกิต

  การศึกษาอิสระ          3       หน่วยกิต

  สอบประมวลความรู้ข้อเขียนและสอบประมวลความรู้ปากเปล่า

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (Remedial Course)    ไม่นับหน่วยกิต

 EG 0803 ภาษาอังกฤษสำาหรับบัณฑิตศึกษา        3(3/3-0-0)

          (English for Graduate Study)

BA 0893 องค์การและการจัดการธุรกิจ           3(3/3-0-0)

          (Business Organization)

BA 0823 การบัญชีการเงิน           3(3/3-0-0)

          (Financial Accounting)

หมวดวิชาบังคับ (Core Course)        จำานวน 30 หน่วยกิต

BA 8013 การบัญชีเพื่อการจัดการ           3(3/3-0-0)

          (Managerial Accounting)

BA 8023 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ            3(3/3-0-0)

          (Managerial Economics)

BA 8033 การจัดการการตลาด           3(3/3-0-0)

          (Marketing Management)   

BA 8043 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ           3(3/3-0-0)

          (Quantitative Analysis)

BA 8053 การจัดการการเงิน           3(3/3-0-0)

          (Financial Management )

BA 8133 การจัดการการปฏิบัติการและโลจิสติกส์   3(3/3-0-0)

          (Operation Management and Logistics) 

ST 8013 ระเบียบวิธีวิจัย            3(3/3-0-0)

          (Research Methodology)

BA 8093 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ        3(3/3-0-0)

          (Management Information Systems)

BA 8103 การจัดการเชิงกลยุทธ์           3(3/3-0-0)

          (Strategic Management )

BA 8123 การจัดการและพฤติกรรมองค์การ       3(3/3-0-0)

          (Management and Organization Behaviour)

หมวดวิชาเลือก (Elective Courses)  นักศึกษาอาจเลือกศึกษา

จากแต่ละกลุ่มรายวิชาดังนี้

MG 8323 เทคนิคการพยาการณ์เพื่อการจัดการ    3(3/3-0-0

          (Management Forcasting Technique)

MG 8333 การเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจสมัยใหม่ 3(3/3-0-0) 

          (Entrepreneurship in Modern Business)

MG 8343 การพัฒนาองค์กร          3(3/3-0-0)

          (Organization Development)

MG 8353 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ       3(3/3-0-0)

          (International Business Management)

MG 8363 อุตสาหกรรมสัมพันธ์           3(3/3-0-0)

          (Industrial Relations)

MG 8373 การบริหารโครงการ           3(3/3-0-0) 

          (Project Management)

MG 8393 การสื่อสารเพื่อการจัดการ             3(3/3-0-0)

          (Management Communication)

MG 8403 การจัดการธุรกิจในประเทศจีน        3(3/3-0-0) 

          (Business Management in China)

MG 8413 การจัดการการตลาดระหว่างประเทศ    3(3/3-0-0)

          (International Marketing Management)

MG 8423 พฤติกรรมผู้บริโภค           3(3/3-0-0)

          (Consumer Behaviour)

MG 8433 กลยุทธ์การตลาด           3(3/3-0-0)

          (Marketing Strategy)

MG 8443 การตลาดทางตรง           3(3/3-0-0)

          (Direct Marketing)

MG  8453 การจัดการทรัพยากรมนุษย์           3(3/3-0-0)

          (Human Resource Management)

MG 8463 การจัดการธุรกิจในอาเซียน          3(3/3-0-0)

          (Business Managemeent in Asean)

MG 8473 เศรษฐกิจและการลงทุนในประเทศจีน  3(3/3-0-0)

 (Chinese Economy and Investment in China)

MG 8483 การสัมมนาว่าด้วยการค้าระหว่างไทยกับจีน 3(3/3-0-0)

 (Seminar in Chinese – Thai Business)

MG 8503  การบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในองค์กร 3(3/3-0-0)

           (Managing Change and Innovation in Organization)

MG 8523 การบริหารภาษีอากร          3(3/3-0-0)

 (Taxation Management)

MG 8533 การบริหารความขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง 3(3/3-0-0)

 (Conflict Management and Negotiation)

MG 8613 การลงทุนทางการเงิน           3(3/3-0-0)

 (Financial Investment) 

MG 8903 สัมมนาทางการจัดการ          3(3/3-0-0) 

 (Seminar in Management)

MG 8923 การสัมมนาหัวข้อพิเศษ          3(3/3-0-0) 

 (Seminar in Special Topics)

หมวดวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ

MG 8986 วิทยานิพนธ์ 1           6(3/3-0-0)

 (Thesis 1)

MG 8996 วิทยานิพนธ์ 2           6(3/3-0-0)

 (Thesis 2)

BA 8913 การศึกษาอิสระ           3(3/3-0-0)

 (Independent Study)



แผนการศึกษาระบบทวิภาค 15 สัปดาห์ มีภาคฤดูร้อน เป็นการจัดการเรียนการสอนในและนอกเวลาราชการ

                        ชั้นปีที่1ภาคเรียนที่1             แผนก. แบบ ก2        แผน ข.

                   BA 0823 การบัญชีการเงิน         ไม่นับหน่วยกิต       ไม่นับหน่วยกิต

     ปรับพื้นฐาน          (Financial Accounting) 
  ก่อนเข้าเรียนชั้นปีที่1     BA 0893 องค์การและการจัดการธุรกิจ       ไม่นับหน่วยกิต       ไม่นับ หน่วยกิต

     (ภาคฤดูร้อน)     (Business Organization)

                                  รวม                                -                  -

                        ชั้นปีที่1ภาคเรียนที่1             แผนก. แบบ ก2        แผน ข.

                  EG 0803 ภาษาอังกฤษสำาหรับบัณฑิตศึกษา      ไม่นับหน่วยกิต       ไม่นับหน่วยกิต

               (English for Graduate Study)  

     (ครึ่งแรก)        BA 8013 การบัญชีเพื่อการจัดการ          3(3/3-0-0)        3(3/3-0-0)

               (Managerial Accounting)  

                      BA 8123 การจัดการและพฤติกรรมองค์การ      3(3/3-0-0)        3(3/3-0-0)

               (Management and Organization Behaviour)  

                                  รวม                                6                  6

                        ชั้นปีที่1ภาคเรียนที่1             แผนก. แบบ ก2        แผน ข.

                  BA 8043 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ           3(3/3-0-0)        3(3/3-0-0)

               (Quantitative Analysis)  

     (ครึ่งหลัง)        BA 8023 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ           3(3/3-0-0)        3(3/3-0-0)

               (Managerial Economics)  

                      BA 8093 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ         3(3/3-0-0)        3(3/3-0-0)

               (Management Information System)  

                                  รวม                                9                 9

                        ชั้นปีที่1ภาคเรียนที่ 2             แผนก. แบบ ก2        แผน ข.

                  BA 8133 การจัดการการปฏิบัติการและโลจิสติกส์      3(3/3-0-0)        3(3/3-0-0)

               (Operation Management and Logistics)  

     (ครึ่งแรก)       BA 8053 การจัดการการเงิน          3(3/3-0-0)        3(3/3-0-0)

               (Financial Management )  

                      BA 8033 การจัดการการตลาด          3(3/3-0-0)        3(3/3-0-0)

               (Marketing Management)  

                                  รวม                                9                 9

                        ชั้นปีที่1ภาคเรียนที่ 2             แผนก. แบบ ก2        แผน ข.

                  BA 8103 การจัดการเชิงกลยุทธ์          3(3/3-0-0)        3(3/3-0-0)

               (Strategic Management )  

     (ครึ่งหลัง)        ST8013 ระเบียบวิธีวิจัย                     3(3/3-0-0)        3(3/3-0-0)

               (Research Methods)  

                      MG........ (1)                           -        3(3/3-0-0)

 

                                  รวม                                6                  6

                        ชั้นปีที่1ภาคเรียนที่ 3             แผนก. แบบ ก2        แผน ข.

                  MG 8986 วิทยานิพนธ์1                      6(0-0-6/P)              -

               (Thesis 1)  

     (ฤดูร้อน)         MG.......  (2)                           -         3(3/3-0-0)

   

                      MG......  (3)                           -         3(3/3-0-0)

   

                                  รวม                                6                  6

                        ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1             แผนก. แบบ ก2        แผน ข.

                  MG 8996 วิทยานิพนธ์ 2                      6(0-0-6/P)             -

                 (Thesis 2)  

                      BA 8913 การศึกษาอิสระ                          -         3(3/3-0-0)

                 (Independent Study)  

   

                                  รวม                                6                  3

                        ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2           แผนก. แบบ ก2        แผน ข.

                       สอบประมวลความรู้                          -        ผ่าน/ไม่ผ่าน  

 

                                  รวม                                -                  -

หมายเหตุ : การจัดการเรียนการสอนและแผนการศึกษาสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมภายใต้ดุลยพินิจของ

คณะกรรมการงานบัณฑิตศึกษาประจำาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต โปรแกรมภาษาจีน



                      คำาอธิบายรายวิชา

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน

EG 0803  ภาษาอังกฤษสำาหรับบัณฑิตศึกษา          ไม่นับหน่วยกิต

           (English for Graduate Study)

           วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

    ฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อจับใจความ  และจับรายละเอียดจากตำารา ฝึกการเขียนย่อ

รายงานจากเรื่องที่อ่าน การวิเคราะห์บทความต่าง ๆ  และการเขียนบทคัดย่อเป็นภาษาอังกฤษ

BA 0893  องค์การและการจัดการธุรกิจ           ไม่นับหน่วยกิต

           (Business Organization)

           วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

   รูปแบบองค์กรธุรกิจประเภทต่างๆ หน้าที่ทางด้านการจัดการ อันได้แก่ การวางแผน การ

จัดองค์การ การนำาและการบังคับบัญชา และการควบคุม หน้าที่พื้นฐานของธุรกิจในด้านการ

บัญชีและการเงิน ด้านการตลาด ด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์ และด้านการผลิต และแนวทาง

การประกอบธุรกิจ รวมถึงการจัดการเทคโนโลยีที่ใช้ในสำานักงานอัตโนมัติ อีกทั้งศึกษากฎหมาย

ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรธุรกิจ ตลอดจนจรรยาบรรณของนักธุรกิจ รวมทั้งการศึกษาแนวทางการ

ประกอบธุรกิจและปัญหาที่สำาคัญในการดำาเนินธุรกิจ 

BA 0823  การบัญชีการเงิน            ไม่นับหน่วยกิต

          (Financial Accounting)

          วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

     แนวคิดพื้นฐานทางการบัญชีและงบการเงิน  เพื่อบันทึกข้อมูลทางการบัญชีในเชิงธุรกิจ ราย

ได้ ต้นทุน สินทรัพย์ถาวร และการคิดค่าเสื่อมราคา การวัดกำาไร การปรับปรุงรูปแบบงบการเงิน

ตลอดจนการวิเคราะห์รายการในงบการเงิน ระบบบัญชีสำาหรับการคำานวณภาษีเงินได้รายการ

พิเศษ งบกระแสเงินสด และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลทางการเงิน

หมวดวิชาบังคับ  

BA 8013  การบัญชีเพื่อการจัดการ             3(3/3-0-0)

           (Managerial Accounting)

           วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

   บทบาทการบัญชีเพื่อการจัดการในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป จรรยาบรรณของวิชาชีพ

การบัญชีการคำานวณต้นทุน ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนปริมาณและกำาไร วิธีการต้นทุนรวม  วิธี

การต้นทุนผันแปร  ต้นทุนมาตรฐานและการวิเคราะห์ผลต่างต้นทุนการผลิต การบัญชีตามความ

รับผิดชอบ การกำาหนดราคาโอน การลงทุน การงบประมาณเพื่อการวางแผนและควบคุม  

BA 8023  เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ            3(3/3-0-0)

           (Managerial Economics)

           วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

   แนวความคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ ทฤษฎีผู้บริโภคซึ่งเป็นพื้นฐานสำาหรับการดำาเนินงาน

ของธุรกิจ เทคนิคการตัดสินใจทางธุรกิจต่างๆ และการประยุกต์ใช้เพื่อการตัดสินใจในการกำาหนด

นโยบายธุรกิจ การวิเคราะห์อุปสงค์ อุปทาน ทฤษฎีเกี่ยวกับต้นทุนการผลิต และทฤษฎีราคา ใน

สภาพตลาดที่มีการแข่งขันสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์เพื่อให้ธุรกิจสามารถตัดสินใจและพยากรณ์ เพื่อ

การผลิตสนองตลาดให้เกิดประโยชน์สูงสุด การตัดสินใจภายใต้สภาวะที่แน่นอนและไม่แน่นอน

BA 8033  การจัดการการตลาด             3(3/3-0-0)

           (Marketing Management)

           วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

    บทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารงานด้านการตลาด การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมทางการตลาด

กระบวนการบริหารการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค การแบ่งส่วนการตลาด การเลือกตลาดเป้า

หมาย การกำาหนดตำาแหน่งทางการตลาด การวิเคราะห์พยากรณ์ ความต้องการของตลาด การ

วางแผน การกำาหนดนโยบายการเลือกกลยุทธ์และยุทธวิธีเกี่ยวกับส่วนประสมการตลาด การ

ควบคุมและประเมินผล  ตลอดจนการวิเคราะห์และการจัดการปัญหาทางการตลาด

BA 8043 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ             3(3/3-0-0)

          (Quantitative Analysis)

          วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

   วิธีการทางคณิตศาสตร์ในการวิจัยและปฏิบัติงาน โปรแกรมเส้นตรง การขนส่ง การวิเคราะห์

ข่ายงาน  ทฤษฎีเกม  ปัญหาการจัดสรรทรัพยากร การวิเคราะห์มาร์คอฟ และการจำาลองทาง

คณิตศาสตร์เพื่อการประยุกต์ใช้กับการวิเคราะห์ปัญหาทางธุรกิจ และการตัดสินใจภายใต้ความ

แน่นอนและความไม่แน่นอน

BA 8053 การจัดการการเงิน             3(3/3-0-0)

          (Financial Management )

          วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

   วัตถุประสงค์ของการบริหารการเงิน การวิเคราะห์ทางการเงิน ความเสี่ยงและผลตอบแทน

การวางแผนและการควบคุมการเงิน การบริหารเงินทุนหมุนเวียน การบริหารสินทรัพย์ถาวร 

การจัดหาเงินทุนระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว กลยุทธในการจัดโครงสร้างเงินทุน 

นโยบายเงินปันผล การควบรวมกิจการ และการเลิกกิจการ

BA 8133  การจัดการการปฏิบัติการและโลจิสติกส์            3(3/3-0-0)

           (Operation Management and Logistics)

           วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

  ระบบการผลิตสินค้าและบริการ หลักการและวิธีการในการจัดการ การตัดสินใจแก้ปัญหา

การผลิต การจัดองค์การและกระบวนการการผลิต หน้าที่ในการจัดการ การผลิต การวางแผน

การผลิต การเลือกทำาเลที่ตั้งโรงงาน การวางผังโรงงาน การวางแผนกระบวนการผลิต การจัด

ตารางเวลาการผลิต การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานการผลิตและการควบคุมสินค้าคงคลัง 

การบริหารการจัดซื้อ การบริหารห่วงโซ่อุปทาน ตลอดจนการเลือกประเภทของการขนส่ง

ST 8013  ระเบียบวิธีวิจัย                                3 (3/3-0-0) 

           (Research  Methodology)

           วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

   แนวคิด หลักการ รูปแบบขั้นตอนและวิธีการของการดำาเนินการวิจัย ประเภทการวิจัยเชิง

ปริมาณและเชิงคุณภาพ การค้นหาปัญหา  การออกแบบการวิจัย การออกแบบและสร้างเครื่อง

มือ การวิจัย การเลือกตัวอย่าง แหล่งที่มา และวิธีเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียน

รายงานการวิจัย รวมถึงการนำาเสนอผลการวิจัย และจรรยาบรรณของนักวิจัย โดยนักศึกษาต้อง

ฝึกปฏิบัติการทำาโครงการวิจัย

BA 8093 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ           3 (3/3-0-0)

          (Management Information Systems)

          วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

   แนวคิดเกี่ยวกับข้อมูลอันจะเป็นประโยชน์ในการจัดการ องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ

เพื่อการจัดการบทบาทและหน้าที่ของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการภายในองค์การสภาพ

แวดล้อมในองค์การและผลกระทบต่อสารสนเทศเพื่อการจัดการ การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ

ในองค์กรธุรกิจและความปลอดภัยของสารสนเทศ

BA 8103  การจัดการเชิงกลยุทธ์            3 (3/3-0-0)

           (Strategic Management)

           วิชาบังคับก่อน : ผ่านวิชาแกนทั้งหมดหรือภายใต้ความเห็นชอบของอาจารย์ผู้สอน

   การจัดการเกี่ยวกับทิศทางในอนาคตของธุรกิจจากแง่มุมของผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้ธุรกิจ

ดำารงอยู่ และประสบความสำาเร็จได้ในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงโดยครอบคลุมถึงขั้นตอนการ

จัดทำาแผนกลยุทธ์ ซึ่งรวมถึงการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก การกำาหนด

ภารกิจนโยบายเป้าหมาย และกลยุทธ์ของธุรกิจในระดับต่างๆ ตลอดจนการดำาเนินงานให้เป็นไป

ตามแผนและการประเมินผล

BA 8123  การจัดการและพฤติกรรมองค์การ            3 (3/3-0-0)

           (Management and Organization Behavior)

           วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

   แนวคิดและทฤษฎีทางการจัดการ หน้าที่ทางการจัดการ แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมบุคคล 

การวิเคราะห์ความแตกต่าง ของบุคคลการรับรู้ การจูงใจ ภาวะผู้นำา การเปลี่ยนแปลงและการ

พัฒนาองค์การ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลและความพึงพอใจในการทำางาน

หมวดวิชาเลือก  

MG 8323  เทคนิคการพยาการณ์เพื่อการจัดการ           3 (3/3-0-0)

            (Management Forcasting Technique)

            วิชาบังคับก่อน : BA 8043 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

   ความสำาคัญของการพยากรณ์ที่มีต่อการดำาเนินธุรกิจ หลักเกณฑ์และเทคนิคในการพยากรณ์

ประยุกต์เทคนิคการพยากรณ์ เทคนิคเชิงคุณภาพ และเทคนิคเชิงปริมาณ เทคนิคอนุกรมเวลา 

และเทคนิคความสัมพันธ์ของข้อมูล การประเมินตัวแบบการพยากรณ์ความสัมพันธ์ระหว่างการ

พยากรณ์ เพื่อนำามาประยุกต์ใช้ในการพยากรณ์ข้อมูลสำาหรับการวางแผนและการตัดสินใจ

MG 8333  การเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจสมัยใหม่           3 (3/3-0-0) 

           (Entrepreneurship in Modern Business)

           วิชาบังคับก่อน : BA 8033 การจัดการการตลาด, 

           BA 8053 การจัดการการเงิน

   คุณลักษณะและวิสัยทัศน์ของผู้ประกอบการ ทักษะที่จำาเป็นสำาหรับผู้ประกอบการ เครื่องมือ

สำาหรับผู้ประกอบการสมัยใหม่ การแสวงหาโอกาสของโลกธุรกิจใหม่ ปัญหาและอุปสรรค การ

วางแผนพัฒนาสำาหรับธุรกิจใหม่ การจัดการเชิงกลยุทธ์สำาหรับธุรกิจใหม่ และธุรกิจที่ดำาเนินงาน

อยู่แล้ว

MG 8343  การพัฒนาองค์กร            3 (3/3-0-0) 

           (Organization Development)

           วิชาบังคับก่อน : BA 8123 การจัดการและพฤติกรรมองค์การ

   ทฤษฎีและแนวความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาองค์การการวิเคราะห์และระบุปัญหาขององค์การ

ปัจจัยที่กำาหนดความสำาเร็จหรือความล้มเหลว และกลยุทธ์การพัฒนาองค์การ บทบาทของผู้

ริเริ่มการเปลี่ยนแปลงจากภายในและภายนอกองค์การ ศึกษาจากกรณีตัวอย่างนำามาใช้เพื่อ

นักศึกษาได้ทราบสภาพการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆ และฝึกความสามารถในการวิเคราะห์และแก้ปัญหา



   ประเภทและระบบการตลาดทางตรง เทคนิคและกลยุทธ์การตลาดทางตรง การวางแผน การ

ควบคุม การประเมินผล จรรยาบรรณของผู้ประกอบธุรกิจทางตรง ตลอดจนแนวทางในการ

พัฒนาการตลาดทางตรง

MG 8453  การจัดการทรัพยากรมนุษย์                 3 (3/3-0-0) 

           (Human Resource Management)

           วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

    แนวคิดและทฤษฎีในการบริหารทรัพยากรมนุษย์การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ กระบวนการสรรหา 

และวิธีการต่างๆ ในการคัดเลือก การฝึกอบรมและพัฒนา การวางแผนอาชีพ การประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน การบริหารค่าจ้างและสวัสดิการ แรงงานสัมพันธ์ ความปลอดภัยและสุขภาพการจัดระบบ

ข้อมูลในงานบุคคล การวิจัยงานบุคคล ปัญหาต่างๆ และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการทรัพยากร

มนุษย์

MG 8463 การจัดการธุรกิจในอาเซียน       3(3/3-0-0)

          (Business Management in Asean)

          วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

    สภาพแวดล้อม แนวคิดทางการค้าของอาเซียน การจัดการการผลิต การจัดการการตลาดและ

การภาษีอากร กฎเกณฑ์ ระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการลงทุนในอาเซียน รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับ

การเงิน และสถาบันการเงิน การนำาเข้าส่งออก อุตสาหกรรมการค้าและบริการ กรณีศึกษาและแนว

โน้มธุรกิจในอาเซียน 

MG 8473  เศรษฐกิจและการลงทุนในประเทศจีน               3 (3/3-0-0) 

           (Chinese Economy and Investment in China)

           วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

     โครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศจีน นโยบายการค้าและการเงินระหว่างประเทศของจีน การ

ลงทุนในประเทศจีน และนโยบายส่งเสริมการลงทุนของจีนที่ให้กับประเทศต่างๆ ในการเข้าไปลงทุนใน

ประเทศจีน นโยบายการลงทุนของจีนในประเทศต่างๆ ปัจจัยต่างๆที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงทาง

เศรษฐกิจของจีนการทำาข้อตกลงทางการค้าและความร่วมมือทางเศรษฐกิจของจีนกับประเทศอื่นๆ 

 

MG 8483  การสัมมนาว่าด้วยการค้าระหว่างไทยกับจีน    3 (3/3-0-0) 

           (Seminar in Chinese-Thai Business)

           วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

   การอภิปรายและวิเคราะห์ประเด็นปัญหาหรือสถานการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการค้าระหว่างไทยกับจีน 

ธุรกิจระหว่างประเทศจีนในยุคโลกาภิวัตน์ หรือหัวข้อพิเศษที่น่าสนใจตามสภาวะการเปลี่ยนแปลงของ

ธุรกิจแต่ละปี โดยมีการประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางการบริหารจัดการทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องเพื่อการวิเคราะห์

และอภิปรายร่วมกัน

MG 8503  การบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในองค์กร     3(3/3-0-0)

           (Managing Change and Innovation in Organization)

           วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

    ลักษณะการเปลี่ยนแปลงขององค์กร การเปลี่ยนแปลงแบบต่อเนื่อง และแบบขั้นตอน การบริหาร 

การเปลี่ยนแปลงของบุคคลในองค์กร การวางแผนการเปลี่ยนแปลง การวัดผลสัมฤทธิ์ขององค์กร 

แนวคิดขององค์กรต่อนวัตกรรม วิธีการคิดแบบสร้างสรรค์ เทคนิคและวิธีการสร้างนวัตกรรมใหม่  

การประเมินผลนวัตกรรมใหม่ ความเข้าใจเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา  สิขสิทธิ์  และสิทธิบัตรการสร้าง

องค์กรให้เกิดนวัตกรรมใหม่

MG 8523  การบริหารภาษีอากร       3(3/3-0-0) 

           (Taxation Management)

           วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

   หลักกฎหมายเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจ

เฉพาะ ภาษีท้องถิ่น นโยบายการบริหารจัดการภาษี กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารภาษี 

MG 8533  การบริหารความขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง     3(3/3-0-0) 

           (Conflict Management and Negotiation)

           วิชาบังคับก่อน : BA 8123  การจัดการและพฤติกรรมองค์การ

  ปัญหา สาเหตุและผลของความขัดแย้งในระดับต่างๆ ขององค์กร ความขัดแย้งที่เกิดจากการ

เปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในองค์กร บทบาทของผู้บริหารในการจัดการความขัดแย้ง เทคนิคและ

กระบวนการในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง กระบวนการเจรจาต่อรอง เทคนิคและกลยุทธ์ในการเจรจา

ต่อรองให้บรรลุเป้าหมาย

MG 8613  การลงทุนทางการเงิน       3(3/3-0-0)

           (Financial Investment)

           วิชาบังคับก่อน : BA 8053  การจัดการการเงิน

 หลักและนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ ลักษณะตลาด ความเสี่ยงและอัตราผล

ตอบแทนจากการลงทุนประเภทและลักษณะของหลักทรัพย์แต่ละประเภท รวมถึงวิธีการประเมินมูลค่า

หลักทรัพย์ โครงการลงทุน นโยบายการลงทุน และการจัดการกลุ่มสินทรัพย์ลงทุน 

MG 8903  สัมมนาทางการจัดการ       3(3/3-0-0) 

           (Seminar in Management)

           วิชาบังคับก่อน : ศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้ายของแผนการศึกษาหรือด้วย 

           ความเห็นชอบของอาจารย์ผู้สอน

MG 8353  การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ         3 (3/3-0-0)

           (International Business Management)

           วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

   องค์ประกอบของการดำาเนินธุรกิจระหว่างประเทศ แนวคิดในการบริหารธุรกิจระหว่าง

ประเทศทั้งทางด้านกลยุทธ์ องค์การ การตลาด และการเงิน ประเด็นปัญหาต่างๆ ในการ

จัดการธุรกิจระหว่างประเทศ กลยุทธ์และวิธีการแก้ปัญหาโดยเน้นถึงการปรับตัวต่อสถาณ

การณ์ที่แตกต่างกันในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและกฎหมาย

MG 8363  อุตสาหกรรมสัมพันธ์          3 (3/3-0-0)

           (Industrial Relation)

           วิชาบังคับก่อน : MG 8453 การจัดการทรัพยากรมนุษย์

  วิวัฒนาการแนวความคิดหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสัมพันธ์ บทบาท

หน้าที่และความรับผิดชอบของงานอุตสาหกรรมสัมพันธ์ในองค์การ การจัดองค์การ บทบาท

และความเคลื่อนไหวของฝ่ายรัฐบาล ฝ่ายนายจ้าง และฝ่ายลูกจ้างที่เกี่ยวกับกระบวนการ

อุตสาหกรรมสัมพันธ์ และกฎหมายที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมสัมพันธ์ การดำาเนินคดีในศาล

แรงงาน รวมทั้งการดำาเนินงานเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ดีระหว่างฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้าง

MG 8373  การบริหารโครงการ          3 (3/3-0-0)

            (Project Management)

            วิชาบังคับก่อน : BA 8053  การจัดการการเงิน

    ความหมายของโครงการและวิธีการวางแผนโครงการสภาพแวดล้อมทางสังคม เศรษฐกิจ

และการเมืองที่จะมีผลกระทบต่อการดำาเนินโครงการการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการผลิต

สินค้าและ/หรือบริการในด้านความต้องการของตลาด ทางเทคนิค การเงิน บุคลากร การเต

รียมรายงานการศึกษาความเป็นไปได้ การบริหารโครงการ โดยเน้นความสำาคัญด้านการ

วางแผนโครงการ กระบานการทำางานในระบบเครือข่ายการกำาหนดตารางเวลาและการ

จัดสรรทรัพยากร รวมทั้งการควบคุมกำากับโครงการและการวัดผลการปฏิบัติงาน การติดตาม

และประเมินโครงการ และกระบวนการในการปิดโครงการ

MG 8393 การสื่อสารเพื่อการจัดการ          3 (3/3-0-0) 

          (Management Communication)

          วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

  ความหมาย ความสำาคัญ วิวัฒนาการของการสื่อสาร ประเภทและจุดมุ่งหมายของการ

สื่อสารกระบวนการและองค์ประกอบของการสื่อสาร ทฤษฎี และแบบจำาลองของการสื่อสาร 

วัฒนธรรมและการสื่อสารในองค์การ อุปสรรคในการติดต่อสื่อสาร ลักษณะและรูปแบบของ

การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพต่อการบริหารในองค์การ

MG 8403 การจัดการธุรกิจในประเทศจีน                          3(3/3-0-0)

          (Business in China)

          วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

    สภาพแวดล้อม แนวคิดทางการค้าของจีน การจัดการการผลิต การจัดการการตลาด 

และการภาษีอากร กฎเกณฑ์ ระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการลงทุนในจีน รวมทั้งกฎหมาย

เกี่ยวกับการเงิน และสถาบันการเงิน การนำาเข้าส่งออก อุตสาหกรรมการค้าและบริการ กรณี

ศึกษาและแนวโน้มธุรกิจในประเทศจีน 

MG 8413  การจัดการการตลาดระหว่างประเทศ                   3 (3/3-0-0) 

           (International Marketing Management)

           วิชาบังคับก่อน : BA 8033  การจัดการการตลาด

  บทบาทและความสำาคัญของตลาดระหว่างประเทศ การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมและปัจจัยที่มี

อิทธิพลต่อการกำาหนดโครงสร้างและการดำาเนินงานในตลาดระหว่างประเทศ การวางรูปแบบ

องค์กร และระบบการตลาดของธุรกิจระหว่างประเทศ การวิจัยตลาดและการกำาหนดกลยุทธ์

ส่วนประสมการตลาดระหว่างประเทศ สถาบันที่เกี่ยวข้องกับการตลาดระหว่างประเทศ การ

พัฒนาตลาด รวมทั้งปัญหา และนโยบายการส่งเสริมการตลาดระหว่างประเทศ

MG 8423  พฤติกรรมผู้บริโภค          3 (3/3-0-0) 

           (Consumer Behaviour)

           วิชาบังคับก่อน : BA 8033 การจัดการการตลาด

   รูปแบบกระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภคประเภทต่างๆ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิน

ใจซื้อ ทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในโดยการวิเคราะห์ตามแนวพฤติกรรมศาสตร์ การ

ประยุกต์ผลของการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคมาใช้กำาหนดกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาด

MG 8433  กลยุทธ์การตลาด                    3 (3/3-0-0) 

           (Marketing Strategy)

           วิชาบังคับก่อน : BA 8033  การจัดการการตลาด

  กระบวนการกำาหนดนโยบายและการวางกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาด ทั้งกลยุทธ์ด้าน

ผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจำาหน่าย และการส่งเสริมการตลาด ตลอดจนกลยุทธ์การตลาดด้าน

อื่นๆ เพื่อให้การดำาเนินงานด้านการตลาดบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการใช้กรณี

ศึกษา

MG 8443 การตลาดทางตรง          3 (3/3-0-0)

          (Direct Marketing)

          วิชาบังคับก่อน : BA 8033  การจัดการการตลาด



การอภิปรายและวิเคราะห์ประเด็นปัญหาหรือสถานการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการ โดย

ประยุกต์ทฤษฎีและหลักการจัดการเพื่อนำามาใช้วิเคราะห์สถานการณ์  การแก้ไขปัญหา และ

ตัดสินใจในการจัดการงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

MG 8923 การสัมมนาหัวข้อพิเศษ          3(3/3-0-0)

          (Seminar in Special Topics)

          วิชาบังคับก่อน : ศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้ายของแผนการศึกษาหรือด้วย       

          ความเห็นชอบของอาจารย์ ผู้สอน

  การอภิปรายและวิเคราะห์ประเด็นหัวข้อที่น่าสนใจในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจ 

รวมทั้งประเด็นทางธุรกิจระหว่างประเทศที่น่าสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสัมพันธ์ทาง

ธุรกิจระหว่างประเทศไทยกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย โดยมีการประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางการ

บริหารจัดการทางธุรกิจ การเงิน การตลาด การจัดการ การบัญชี หรือการผลิต เพื่อการ

วิเคราะห์และอภิปรายร่วมกัน ตามแต่กรณี

หมวดวิทยานิพนธ์ และการศึกษาอิสระ

MG 8986 วิทยานิพนธ์ 1          6(0-0-6/P)

          (Thesis 1)

          วิชาบังคับก่อน : งานรายวิชาทั้งหมด

  การเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าหรือวิจัย ซึ่งแสดงถึงความรู้ความเข้าใจในสาขาวิชา

ที่ศึกษาโดยกระบวนการจัดทำาวิทยานิพนธ์ตามระเบียบมหาวิทยาลัยในส่วนแรก การเสนอ

เค้าโครงการศึกษา ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหาวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของ

การศึกษาวิจัย ขอบเขตการศึกษาวิจัย แนวคิดทฤษฎีและงานศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้อง กรอบ

แนวคิดในการศึกษาวิจัย การตั้งสมมติฐานในการวิจัยและระเบียบการศึกษาวิจัย

MG 8996 วิทยานิพนธ์ 2          6(0-0-6/P)

          (Thesis 2)

          วิชาบังคับก่อน : งานรายวิชาทั้งหมด และ MG  8986

   การเสนอผลงานต่อจากกระบวนการวิทยานิพนธ์ 1 วิธีการประมวลผลข้อมูลการแสดง

ข้อค้นพบหรือผลการศึกษาวิจัยการสรุปผลรวมการศึกษาวิจัยทั้งเรื่อง และข้อเสนอแนะรวม

ทั้งการจัดทำาบทคัดย่อ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และรายละเอียดอื่นๆตามระเบียบ

มหาวิทยาลัยว่าด้วยการจัดทำาวิทยานิพนธ์

BA 8913 การศึกษาอิสระ          3(3/3-0-0)

          (Independent Study)

          วิชาบังคับก่อน : ศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้ายของแผนการศึกษา

  วิชานี้กำาหนดให้นักศึกษาค้นคว้าในหัวข้อเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจทางด้านวิชาการภายใต้

ความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิต ทั้งนี้โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษากำากับดูแล



อาจารย์ประจำาหลักสูตร
รองศาสตราจารย์พงศ์   หรดาล                 
M.S. (Industrial Education) U.S.A.

M.A. Ed. (Educational  Administration) U.S.A

Ph.D. (Vocational / Industrial Technology)  U.S.A.

รองศาสตราจารย์สมเกียรติ   จงประสิทธิ์พร     

วศ.ม. อุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาจารย์พิษณุ  วรรณกูล                     
วท.ม. (วิทยาการจัดการอุตสาหกรรม) สถาบัน 

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง                                                                                                 

Doctor of Business (DBA) Ateneo de Davao University, Philippines    

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุติระ  ระบอบ   
บธม. (MBA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์                                                                                               

วทม. (Management Information Technology)                                                                                                

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง                                                                                           

ศศด. (Vocational Education) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อาจารย์ประจำาร่วมสอน

รองศาสตราจารย์มัลลิกา   บุนนาค  
M.S. (Statistics), Iowa State University, U.S.A.

พณ.บ. (สถิติ) เกียรตินิยมอันดับสอง, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณราย  แสงวิเชียร 
M.B.A. (Finance Management) Western    

Michigan University, U.S.A.

B.B.A. (Finance) Western Michigan  University, U.S.A.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สถาพร  ปิ่นเจริญ 
พบ.ม. (การบริหารองค์การและการจัดการ)                     

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาตร์ 

บธ.บ. (การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ)

เกียรตินิยมอันดับสอง, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญ  ชยาวิวัฒน์กุล 
M.B.A. (Finance), Southwest Texas State University, U.S.A.

ร.บ. (บริหารงานคลัง) เกียรตินิยมอันดับสอง,

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาจารย์ ดร.วรสิทธิ์  จักษ์เมธา
D.B.A. (Finance) Southern Cross University, Australia.

บธ.ม. (การเงิน), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พณ.บ. (การเงินการธนาคาร), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อาจารย์ ดร.วิรัตน์  ทองรอด 
ภบ. มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

บธ.ม. (การตลาด) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Ph.D. (บริหารเภสัชกิจ) มหาวิทยาลัยมหิดล

อาจารย์พงษ์  จงจิตร
M.S. (Management Science), U.S. International University, 

San Diego, U.S.A.

B.A. (Math & Business Administration), California Western 

University, San Diego, U.S.A.

อาจารย์พิษณุ  เหรียญมหาสาร 
ศ.บ.เกียรตินิยมดี (เศรษฐศาสตร์) ม.ธรรมศาสตร์

M.A. (Economics), DUKE University, USA.

อาจารย์รุจิรัตน์   พัฒนะศรี 
บช.ม. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บช.ม. (การบัญชีต้นทุน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาจารย์ชรินพร  งามกมล
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์การคลัง) มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

พบ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒน  บริหารศาสตร์

อาจารย์สุรพัฒน์  เทียนส่งรัศมี 
น.บ. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

น.ม. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Associate Professor Shang Hongyan 

B.B.A. (Industry Management) Yanan University

M.Sc.*(Science and Engineering of Management) Dalian University

 of Technology

Ph.D. (Logistic Engineering &Management) Changan University

อาจารย์พิเศษ 

รองศาสตราจารย์รุ่งรัตน์   ภิสัชเพ็ญ 
(M.Eng) สาขา Engineering in Industrial and Systems Engineering จาก

สถาบัน Asian Institute of Technology

(D.Eng) สาขา Engineering in Industrial and Systems Engineering จาก

สถาบัน Asian Institute of Technology

รองศาสตราจารย์บุษบา  คุณาศิรินทร์ 
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี (เกียรตินิยม 2) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

M.A.(Econ). University of Akron, Ohio, U.S.A.

รองศาสตราจารย์ณรงค์ศักดิ์   บุญเลิศ 
B.S. (Business Management) University of West Forida USA

M.B.A. (General Management) University of Detroit USA

Diploma in Housing Planning and Building Construction Boucentrum 

International Education, Rotterdam Netherland

รองศาสตราจารย์พีรพงศ์   ทิพนาค 
Ph.D. (Vocational Education)

Universiti Pertanian Malaysia, Malaysia

วท.ม. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รองศาสตราจารย์จุฑา  มนัสไพบูลย์ 
รัฐศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต (Magna Cum Laude) Middle Tennessee State 

University U.S.A. เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต University of Wales, College 

at Swansea, U.K.

ปริญญาเอกสาขาประชากรและพัฒนา คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิต

พัฒนบริหารศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชพล   มงคลิก
วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Doctor of Engineering (Industrial Engineering and Management) Asian 

Institute of Technology.

ผศ. พรรณราย  แสงวิเชียร
ประธานกรรมการบัณฑิตศึกษา

ประจำาคณะบริหารธุรกิจ

หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

Master of Management (Industrial Management)

ผศ. ดร.ชุติระ  ระบอบ
ประธานกรรมการ

ประจำาหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

เรียนรู้เพื่อรับใช้สังคม



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชมนิตร  ยุธานหัส 
Master of Experimental Statistics 

พาณิชยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาจารย์ธีรเดช  วุฒิพรพันธ์ 
Ph.D. Industrial Engineering, Sirindhorn International Institute of Technology, 

Thammasat University

อาจารย์ไสว  ศิริทางถาวร 
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Ph.D. (Management of Technology) Asian Institute of Technology

อาจารย์ลวัฒน์  สดากร 
วิศวกรรมอุตสาหการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

อาจารย์ร้อยโทสุพรชัย   ศิริโวหาร 
Ph.D. (Outstanding in Leadership and Human Behavior)

พบ.ม. (เกียรตินิยมดี) สาขารัฐประศาสนศาสตร์

พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต เกียรตินิยมดี

สาขารัฐประศาสนศาสตร์ วิชาเอกนโยบายสาธารณะและการบริหารโครงการ  

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

อาจารย์กิตตินันท์  อันนานนท์  
B.S., Industrial Engineering, Chulalongkorn University, Thailand

M.S., Industrial Engineering (Manufacturing), NC State University

Ph.D., Industrial Engineering (Interdisciplinary), NC State University

อาจารย์อนุชิต   อิทธิวิบูลย์ 
วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

วท.ม. การจัดการเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Ph.D. Business Administration, Ateneo De Davao University (DBA) Philliphine

อาจารย์อนันต์ชัย  อุทัยพัฒนาชีพ 
นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิต

พัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

ประกาศนียบัตรากฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อาจารย์กฤษฎ์   อุทัยรัตน์ 
นิติศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยม

Certified Quality Auditer & Lead Assessor (ISO 9000-IRCA : UK)

Certified ISO/IEC Guide 25 Couse & Auditer (สำานักงานมาตรฐานผลิต ภัณฑ์อุตสาฯ)

Certified Professional Safety Management Officer

&Certified Safety Management (JICA, JISHA, ILO, ARPLA,   กระทรวงแรงงานและ

สวัสดิการสังคม)

อาจารย์เฉลิมพล  ปุณโณทก 
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBA สาขา International Business Education and Research 

(IBEAR) University of Southern California, U.S.A. 

หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

Master of Management (Industrial Management)
GRAM
    ชื่อและอักษรย่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย    : การจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม  

ชื่อย่อภาษาไทย     : กจ.ม (การจัดการอุตสาหกรรม)

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Master of Management (Industrial Management)

ชื่อย่อภาษาอังกฤษ  : M.M. (Industrial Management)

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.  เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีคุณธรรมและจริยธรรมในตน ในวิชาชีพ สามารถดำารงตนได้ในสังคม มี

วินัยและซื่อสัตย์สุจริตในการประกอบอาชีพ

2.  เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลักการ ทฤษฏีด้านการจัดการ

อุตสาหกรรม สามารถนำาไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนและแก้ปัญหาทางด้านธุรกิจและอุตสาหกรรมได้

อย่างสร้างสรรค์ในทุกสถานการณ์ นอกจากนี้ยังสามารถนำาศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องมาประยุกต์กับการ

จัดการอุตสาหกรรม รวมทั้งการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานได้

3.  เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความเป็นผู้นำาสูง และมีโลกทัศน์ที่กว้างไกล สามารถทำางานกับผู้อื่นได้เป็น

อย่างดี มีความรับผิดชอบสูง รวมทั้งมีความสามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้มากกว่าหนึ่งภาษา และ

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย

4.  เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวกับการจัดการอุตสาหกรรมและธุรกิจอาเซียน 

ไทย-จีน รวมทั้งความรู้เกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน สามารถนำาไปใช้ให้เป็นประโยชน์

สำาหรับประกอบอาชีพเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับตนเองและสังคม หรือต่อยอดองค์ความรู้ในระดับที่สูงขึ้น

5. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวกับการจัดการอุตสาหกรรมและและธุรกิจ ไทย-จีน 

อย่างลึกซึ้งและกว้างขวาง สามารถนำาไปประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์สำาหรับประกอบอาชีพหรือต่อยอด

องค์ความรู้ในระดับที่สูงขึ้น

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่จำากัดสาขาวิชาหรือเทียบเท่า  จากสถาบันการศึกษา

ภายในประเทศหรือต่างประเทศ ที่สำานักงาน ก.พ. รับรอง      

2. กรณีที่คุณสมบัติของผู้สมัครไม่เป็นไปตาม ข้อ 1 ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

ประจำาคณะบริหารธุรกิจ  

การสมัครและการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
1. การรับสมัคร และการคัดเลือกตามระบบของมหาวิทยาลัย

2. ผู้สมัครต้องยื่นหลักฐานตามที่มหาวิทยาลัยกำาหนดพร้อมใบสมัคร

3. ผู้สมัครจะต้องสอบสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง

การดำาเนินการหลักสูตร
   วันและเวลาในการดำาเนินการเรียนการสอนเป็นการจัดการศึกษาภาคพิเศษในวันเสาร์และวันอาทิตย์ 

ระหว่าง เวลา 9.00 – 16.00 น. ซึ่งนักศึกษาสามารถสำาเร็จการศึกษาได้ภายใน 2 ปีการศึกษา และ

อย่างมากไม่เกิน 5 ปีการศึกษา ทั้งนี้ให้นับจากภาคการศึกษาแรกที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตร โดยมีการ

คิดจำานวนหน่วยกิต ดังนี้

1.  รายวิชาภาคทฤษฎี  ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหา 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ตลอดหนึ่งภาค  

    การศึกษาปกติ มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต

2.  งานวิทยานิพนธ์ มีค่าเท่ากับ 12 หน่วยกิต (แผน ก.) และการศึกษาอิสระ (แผน ข.) มีค่าเท่ากับ

    3 หน่วยกิต 

หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนหลักสูตร
    -  จำานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 39  หน่วยกิต

       นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในรายวิชาตามโครงสร้างของหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 39 

หน่วยกิต แบ่งออกเป็น 2 แผน คือ แผน ก. ทำาวิทยานิพนธ์  และแผน ข.  การศึกษาด้วยตนเอง

 



โครงสร้างหลักสูตรแสดงเป็นตารางได้ต่อไปนี้

              หมวดวิชา                 แผนก แบบ ก2       แผน ข.

                                       (ทำาวิทยานิพนธ์)  (ไม่ทำาวิทยานิพนธ์)

                                       จำานวนหน่วยกิต   จำานวนหน่วยกิต

 1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน(ไม่นับหน่วยกิต)     2 รายวิชา       2 รายวิชา

 2. หมวดวิชาบังคับ                           24              24

 3. หมวดวิชาเลือก                            3               12

 4. วิทยานิพนธ์                              12               - 

 5. การศึกษาอิสระ                            -                3

 6. สอบประมวลความรู้และสอบปากเปล่า     -            ผ่าน/ไม่ผ่าน

            รวม (ไม่น้อยกว่า)                 39            39

รายวิชาในหมวดวิชาต่าง ๆ  
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)* 

EG 0803   ภาษาอังกฤษสำาหรับบัณฑิตศึกษา     

BA 0893   องค์การและการจัดการธุรกิจ                                  

 

หมวดวิชาบังคับ (24 หน่วยกิต)                           

กลุ่มวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

IM 8013   การจัดการอุตสาหกรรม                        3(3/3-0-0)

IM 8033   การจัดการและประเมินโครงการ      3(3/3-0-0)

IM 8163   การจัดการผลิตและเทคโนโลยีเพื่อการแข่งขันใน                   3(3/3-0-0)

           ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและจีน

IM 8173   การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน                                  3(3/3-0-0)

IM 8063    การบริหารและควบคุมคุณภาพ                                          3(3/3-0-0)

IM 8113   การจัดการด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและ                     3(3/3-0-0) 

 สิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม

IM 8183   สัมมนาการจัดการอุตสาหกรรมเชิงกลยุทธ์ใน            3(3/3-0-0)

           ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน-จีน

ST 8013  ระเบียบวิธีวิจัย                         3(3/3-0-0) 

 

กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

IM 8013   การจัดการอุตสาหกรรม                                                 3(3/3-0-0)

IM 8133  ความเชื่อมโยงด้านโลจิสติกส์ทางการค้าระหว่างไทยกับอาเซียนและจีน    3(3/3-0-0)

IM 8143  กลยุทธ์การจัดการธุรกิจและอุตสาหกรรมขนาดย่อม          3(3/3-0-0)

          ของไทยกับอาเซียน และจีน

IM 8163  การจัดการผลิตและเทคโนโลยีเพื่อการแข่งขัน            3(3/3-0-0)

          ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและจีน                              

IM 8173  การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน                              3(3/3-0-0)

IM 8183  สัมมนาการจัดการอุตสาหกรรมเชิงกลยุทธ์ใน                        3(3/3-0-0)

          ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน-จีน

IM 8193  กลยุทธ์การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้าในโซ่อุปทาน        3(3/3-0-0)

ST 8013  ระเบียบวิธีวิจัย                                                   3(3/3-0-0)

หมวดวิชาเลือก 

กลุ่มวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

IM 8123  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ    3(3/3-0-0)

IM 8153  ความสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่างไทย กับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและจีน  3(3/3-0-0)                     

IM 8263  การศึกษาการทำางาน         3(3/3-0-0)

IM 8333  อุตสาหกรรมสัมพันธ์       3(3/3-0-0)

IM 8343  จิตวิทยาอุตสาหกรรม         3(3/3-0-0)

IM 8353  กฎหมายอุตสาหกรรมและแรงงาน                       3(3/3-0-0)

IM 8363  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการอุตสาหกรรม              3(3/3-0-0)

IM 8373  การพยากรณ์ธุรกิจ        3(3/3-0-0)

IM 8383  การตัดสินใจเพื่อการบริหาร         3(3/3-0-0)

IM 8393  การบัญชีเพื่อการจัดการอุตสาหกรรม        3(3/3-0-0)

IM 8413  เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการอุตสาหกรรม                   3(3/3-0-0)

IM 8423  การวางแผนและควบคุมการผลิต      3(3/3-0-0)

IM 8443  การยศาสตร์และการป้องกันการบาดเจ็บในภาคอุตสาหกรรม        3(3/3-0-0)                                      

IM 8453  การจัดการและพัฒนาองค์การยุคใหม่        3(3/3-0-0)

IM 8473  การบริหารจัดการธุรกิจที่ยั่งยืน        3(3/3-0-0)

   

กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

IM 8123  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ    3(3/3-0-0) 

IM 8213  การจัดการโลจิสติกส์ย้อนกลับในโซ่อุปทาน        3(3/3-0-0) 

IM 8223  การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเพื่อสิ่งแวดล้อม          3(3/3-0-0)

IM 8233  การจัดการขนถ่ายวัสดุในกระบวนการโลจิสติกส์                    3(3/3-0-0)

IM 8243  การวิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกส์เชิงเปรียบเทียบของไทย        3(3/3-0-0)

          ในประชาคมอาเซียนและจีน

IM 8253  การพัฒนาธุรกิจผู้ให้บริการโลจิสติกส์ของไทยใน           3(3/3-0-0) 

          ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและจีน    

IM 8273  การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมอาหาร    3(3/3-0-0)

IM 8283  การวิเคราะห์ออกแบบระบบสารสนเทศในโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน        3(3/3-0-0)

IM 8293  นวัตกรรมและเทคโนโลยีในโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน     3(3/3-0-0)

IM 8383  การตัดสินใจเพื่อการบริหาร        3(3/3-0-0)

IM 8453   การจัดการและพัฒนาองค์การยุคใหม่     3(3/3-0-0)

IM 8513  โลจิสติกส์การขนส่ง                                 3(3/3-0-0)

IM 8523  การควบคุมคุณภาพในโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน             3(3/3-0-0)

หมวดวิทยานิพนธ์ และการศึกษาอิสระ

 แผน ก. นักศึกษาต้องลงทะเบียนวิทยานิพนธ์                  12  หน่วยกิต 

IM 8986  วิทยานิพนธ์ 1            6(0-0-6/P)

             (Thesis 1)

IM 8996  วิทยานิพนธ์        6(0-0-6/P)

             (Thesis 2) 

 แผน ข. นักศึกษาต้องลงทะเบียนรายวิชา IM 8913 การศึกษาอิสระ 3  หน่วยกิต 

   และเลือกเรียนจากหมวดวิชาเลือกอีก  12  หน่วยกิต

IM 8913  การศึกษาอิสระ         3(1/1-0-2/P)

             (Independent Study)

               

หลักสูตร (ปรับปรุง พ.ศ. 2555)



                                   แผนการศึกษา   

       (1) แผนการศึกษา แผน ก.  (เปรียบเทียบกลุ่มวิชาการจัดการอุตสาหกรรม และการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน)

     (2) แผนการศึกษา แผน ข.  (เปรียบเทียบกลุ่มวิชาการจัดการอุตสาหกรรม และการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน)

หลักสูตรใหม่  (พ.ศ. 2555) 

กลุ่มวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

ชั้นปีที่ 1   ภาคการศึกษาที่ 1                                       6(6/-0-0)

EG 0803  ภาษาอังกฤษสำาหรับบัณฑิตศึกษา                       ไม่นับหน่วยกิต

BA 0893  องค์การและการจัดการธุรกิจ                           ไม่นับหน่วยกิต

IM 8013  การจัดการอุตสาหกรรม                                 3(3/3-0-0)

IM 8173  การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน                       3(3/3-0-0)

ชั้นปีที่ 1   ภาคการศึกษาที่ 2                                  12(12/12-0-0)  

IM 8113  การจัดการด้านอาชีวอนามัย                             3(3/3-0-0) 

          ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม

IM 8163 การจัดการผลิตและเทคโนโลยีเพื่อ                         3(3/3-0-0)

          การแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและจีน

IM 8033 การจัดการและประเมินโครงการ                          3(3/3-0-0)

IM…..      วิชาเลือก                                             3(3/3-0-0)

ชั้นปีที่ 1   ภาคการศึกษาฤดูร้อน                                   6(6/6-0-0)

IM 8063 การบริหารและควบคุมคุณภาพ                           3(3/3-0-0)

IM 8183 สัมมนาการจัดการอุตสาหกรรมเชิง                         3(3/3-0-0)         

          กลยุทธ์ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและจีน

ชั้นปีที่ 2   ภาคการศึกษาที่ 1                                    9 (3-/3-6/P)

ST 8013  ระเบียบวิธีวิจัย                                        3(3/3-0-0)

IM 8986 วิทยานิพนธ์ 1                                        6(0-0-6/P)

ชั้นปีที่ 2   ภาคการศึกษาที่ 2                                    6(0-0-6/P)

IM 8998 วิทยานิพนธ์ 2                                 6(0-0-6/P)

หลักสูตรใหม่  (พ.ศ. 2555) 

กลุ่มวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

ชั้นปีท่ี 1    ภาคการศึกษาที่                                    1 6(6/6-0-0)

EG 0803  ภาษาอังกฤษสำาหรับบัณฑิตศึกษา                     ไม่นับหน่วยกิต

BA 0893  องค์การและการจัดการธุรกิจ                          ไม่นับหน่วยกิต

IM 8013  การจัดการอุตสาหกรรม                                3(3/3-0-0)

IM 8173   การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน                       3(3/3-0-0)

ชั้นปีท่ี 1   ภาคการศึกษาที่ 2                                 12(12/12-0-0)

IM 8113  การจัดการด้านอาชีวอนามัย                             3(3/3-0-0)

          ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม

IM 8163 การจัดการผลิตและเทคโนโลยี                            3(3/3-0-0)

          เพื่อการแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและจีน

IM 8033 การจัดการและประเมินโครงการ                           3(3/3-0-0)

IM ..……   วิชาเลือก                                              3(3/3-0-0)

ชั้นปีท่ี 1   ภาคการศึกษาฤดูร้อน                                    6(6-6-0-0)

IM 8063 การบริหารและควบคุมคุณภาพ                            3(3-3-0-0)

IM 8183 สัมมนาการจัดการอุตสาหกรรมเชิง                        3(3-3-0-0)

          กลยุทธ์ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและจีน

ชั้นปีที่ 2   ภาคการศึกษาที่ 1                                15(13/13-0-2/P)

ST 8013  ระเบียบวิธีวิจัย                                           3(3/3-0-0)

IM 8913 การศึกษาอิสระ                                        3(1/1-0-2/P)

IM..……    วิชาเลือก                                          3(3/3-0-0)

IM..……    วิชาเลือก                                            3(3/3-0-0)                                       

IM..……    วิชาเลือก                                          3(3/3-0-0)

ชั้นปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2                                    

สอบประมวลความรู้                                        

หลักสูตรใหม่  (พ.ศ. 2555) 

กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

ชั้นปีท่ี 1   ภาคการศึกษาที่ 1                                   6(6/6-0-0)

EG 0803 ภาษาอังกฤษสำาหรับบัณฑิตศึกษา                       ไม่นับหน่วยกิต

BA 0893 องค์การและการจัดการธุรกิจ                          ไม่นับหน่วยกิต

IM 8013  การจัดการอุตสาหกรรม                                3(3/3-0-0)

IM 8173  การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน                      3(3/3-0-0)

ชั้นปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2                                12(12/12-0-0)

IM 8193  การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้าในโซ่อุปทาน              3(3/3-0-0)

IM 8163  การจัดการผลิตและเทคโนโลยีเพื่อ                        3(3/3-0-0)

          การแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจ

          อาเซียนและจีน

IM 8143  กลยุทธ์การจัดการธุรกิจและ                             3(3/3-0-0)

          อุตสาหกรรม ขนาดย่อมของไทยกับ 

          อาเซียนและจีน    

IM…..      วิชาเลือก                                            3(3/3-0-0)

ชั้นปีที่ 1   ภาคการศึกษาฤดูร้อน                                   6(6/6-0-0)

IM 8133  ความเชื่อมโยงด้านโลจิสติกส์ทาง                         3(3/3-0-0)

          การค้า ระหว่างไทยกับอาเซียนและจีน

IM 8183  สัมมนาการจัดการอุตสาหกรรม                          3(3/3-0-0)

          เชิงกลยุทธ์ในประชาคม

          เศรษฐกิจอาเซียนและจีน

ชั้นปีท่ี 2   ภาคการศึกษาที่ 1                                   9(3/3-6/P)

ST 8013  ระเบียบวิธีวิจัย                                       3(3/3-0-0)

IM 8986  วิทยานิพนธ์ 1                                       6(0-0-6/P)

ชั้นปีท่ี 2   ภาคการศึกษาที่ 2                                     6(0-0-6/P)

IM 8996  วิทยานิพนธ์ 2                                6(0-0-6/P)

หลักสูตรใหม่  (พ.ศ. 2555) 

กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

ชั้นปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1                                   6(6/6-0-0)

EG 0803 ภาษาอังกฤษสำาหรับบัณฑิตศึกษา                    ไม่นับหน่วยกิต

BA 0893 องค์การและการจัดการธุรกิจ                          ไม่นับหน่วยกิต

IM 8013  การจัดการอุตสาหกรรม                                3(3/3-0-0)

IM 8173  การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน                        3(3/3-0-0)

ชั้นปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2                                12(12/12-0-0)

IM 8193  กลยุทธ์การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้าในโซ่อุปทาน     3(3/3-0-0)

IM 8163  การจัดการผลิตและเทคโนโลยีเพื่อ                        3(3/3-0-0)

          การแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและจีน

IM 8143  กลยุทธ์การจัดการธุรกิจและอุตสาหกรรมขนาดย่อมของไทยกับ 3(3/3-0-0)

          อาเซียนและจีน    

IM…..      วิชาเลือก                                            3(3/3-0-0)

ชั้นปีที่ 1  ภาคการศึกษาฤดูร้อน                                 6(6/6-0-0)

IM 8133  ความเชื่อมโยงด้านโลจิสติกส์ทาง                         3(3/3-0-0)

          การค้า ระหว่างไทยกับอาเซียนและจีน

IM 8183  สัมมนาการจัดการอุตสาหกรรมเชิงกลยุทธ์ในประชาคม         3(3/3-0-0)

          เศรษฐกิจอาเซียนและจีน 

ชั้นปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1                             15(13/13-0-2/P)

ST 8013  ระเบียบวิธีวิจัย                                       3(3/3-0-0)

IM 8913 การศึกษาอิสระ                                      3(1/1-0-2/P)

IM ..……    วิชาเลือก                                              3(3/3-0-0) 

IM ..……    วิชาเลือก                                          3(3/3-0-0) 

IM ..……    วิชาเลือก                                          3(3/3-0-0)

ชั้นปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2

สอบประมวลความรู้ 

   



                      คำาอธิบายรายวิชา

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
EG  0803  ภาษาอังกฤษสำาหรับบัณฑิตศึกษา     0(0/3-0-0)

            (English for Graduate Study)     

            วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี

            ฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อจับใจความ  และ ฝึกการเขียนสรุปความจากเรื่อง

ที่อ่าน การวิเคราะห์บทความวิชาการ  และการฝึกเขียนบทคัดย่อเป็นภาษาอังกฤษ

BA 0893  องค์การและการจัดการธุรกิจ                                    0(0/3-0-0)

           (Business Organization and Management)

           วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี

           ศึกษารูปแบบองค์การธุรกิจประเภทต่างๆ หน้าที่ทางด้านการจัดการ ได้แก่ การวางแผน 

การจัดองค์การ การนำาและการบังคับบัญชา และการควบคุม หน้าที่พื้นฐานของธุรกิจในด้านการ

บัญชีและการเงิน ด้านการตลาด ด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์ และด้านการผลิต และแนวทาง

การประกอบธุรกิจ รวมถึงการจัดการเทคโนโลยีที่ใช้ในสำานักงานอัตโนมัติ อีกทั้งศึกษากฎหมายที่

เกี่ยวข้องกับองค์การธุรกิจ ตลอดจนคุณธรรมและจรรยาบรรณของ        นักธุรกิจ รวมทั้งการ

ศึกษาแนวทางการประกอบธุรกิจและปัญหาที่สำาคัญในการดำาเนินธุรกิจ

หมวดวิชาบังคับ
ST 8013  ระเบียบวิธีวิจัย                                     3(3/3/-0-0)

           (Research Methodology)

           วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี

 แนวคิด หลักการ รูปแบบขั้นตอนและวิธีการของการดำาเนินการวิจัย ประเภทการวิจัย

เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การค้นหาปัญหา  การออกแบบการวิจัย การออกแบบและสร้างเครื่อง

มือ การวิจัย การเลือกตัวอย่าง แหล่งที่มา และวิธีเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงาน

การวิจัย รวมถึงการนำาเสนอผลการวิจัย และจรรยาบรรณของนักวิจัย โดยนักศึกษาต้องฝึกปฏิบัติ

การทำาโครงการวิจัย

IM 8013  การจัดการอุตสาหกรรม                                        3(3/3-0-0)

          (Industrial Management)

          วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี

          แนวความคิดในการผลิตสินค้าและบริการ โดยพิจารณาถึงการวางรูปแบบองค์การ การ

จัดระบบการบริหารงานอุตสาหกรรม การวางแผนการผลิต การจัดตารางการผลิต  การพยากรณ์   

การบริหารสินค้าคงคลัง การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสินค้า การเลือกสถานที่ตั้งและการ

ออกแบบผังโรงงาน การเพิ่มผลผลิต การวัดผลงาน การพัฒนางาน การจัดการด้านความปลอดภัย

และสิ่งแวดล้อม 

IM 8033  การจัดการและประเมินโครงการ                                 3(3/3-0-0)               

          (Project  Management and Evaluation)

          วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี    

         ศึกษาถึงแนวคิด กระบวนการและระเบียบวิธีวิจัยในการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ 

โดยวิเคราะห์ในด้านการตลาด ด้านการเงิน ด้านเทคนิค ด้านเศรษฐศาสตร์และด้านสิ่งแวดล้อม 

การเขียนข้อเสนอและการเขียนรายงานการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ และการบริหารและ

ประเมินโครงการ

IM 8063  การบริหารและควบคุมคุณภาพ                          3(3/3-0-0) 

          (Management and Control of Quality)

          วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี

         การจัดการระบบคุณภาพในสถานประกอบการด้านองค์ประกอบหลักที่มีผลต่อกระบวนการ

ผลิตในงานอุตสาหกรรม คุณภาพของบุคลากร และปัจจัยนำาเข้าในการผลิต มาตรฐานของ

เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ การสร้างระบบติดตามตรวจสอบและประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้

ได้ตามมาตรฐานสากลตามมาตรฐานอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ

IM  8113 การจัดการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม 3(3/3-0-0)

          (Management of Occupational Health, Safety and Industrial Environment)

          วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

       แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับสุขภาพ ความปลอดภัยและโรคในการทำางาน การบริหารระบบ

ความปลอดภัย ระบบการป้องกันโรคและสุขศาสตร์การทำางาน การจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม    อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำางาน ผลกระทบของ

อุตสาหกรรมต่อสิ่งแวดล้อม

IM 8123  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ    3(3/3-0-0)

          (Human Resource Management in Industry and Services)

          วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี

       บทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการผลิตและ

บริการ การวิเคราะห์และวางแผนทรัพยากรมนุษย์สู่การกำาหนดมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพทางด้าน

การจัดการอุตสาหกรรมและการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปาน การเคลื่อนย้ายทุนมนุษย์ในระดับ

ภูมิภาคอาเซียนและจีน กระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์สู่ความเป็นเลิศทางธุรกิจ การศึกษาวิจัย

ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  

IM 8133 ความเชื่อมโยงด้านโลจิสติกส์ทางการค้าระหว่างไทย กับอาเซียนและจีน 3(3/3-0-0)

         (Logistics Connectivity between Thailand, Asian and China)

         วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

     วิวัฒนาการของโลจิสติกส์ทางการค้าและอุตสาหกรรมระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาค

เอเซียตะวันออกเฉียงใต้  ยุทธศาสตร์ความเชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์ของจีนสู่ไทย  ศักยภาพของ

การพัฒนาทางด้านโลจิสติกส์ของอาเซียนและจีน  การเชื่อมโยงเครือข่ายด้านโลจิสติกส์ทางการ

ค้าและอุตสาหกรรมในระบบโซ่อุปทาน  จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรคในการพัฒนาระบบ

โลจิสติกส์ของไทยเพื่อรองรับการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  แนวโน้มการพัฒนาด้านโลจิ

สติกส์ของไทยและกลุ่มประเทศอาเซียนและจีน 

IM 8143 กลยุทธ์การจัดการธุรกิจและอุตสาหกรรมขนาดย่อมของไทย กับอาเซียนแลจีน 

(Small Business Management Strategy  of  Thailand, Asian and China)   3(3/3-0-0)                                                                                                                          

         วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

       แนวทางการพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมขนาดย่อมของไทยรองรับการเปิดเสรีทางการ

ค้านโยบายในการพัฒนาธุรกิจขนาดย่อมของไทยและประเทศในภูมิภาคอาเซียนรวมทั้งจีน 

กลยุทธ์การจัดการธุรกิจและอุตสาหกรรมขนาดย่อมของไทย บทบาทและความสำาคัญของธุรกิจ

ขนาดย่อมต่อการพัฒนาประเทศ จุดอ่อนและจุดแข็ง โอกาสและอุปสรรคในการพัฒนาธุรกิจ

ขนาดย่อมของไทย ศักยภาพของธุรกิจขนาดย่อมของไทยในเชิงเปรียบเทียบกับประเทศอาเซียน

และจีน

IM 8153  ความสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่างไทย กับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และจีน 

(Business Relationship between Thailand and  ASEAN Economic Community and  

China)                                                             3(3/3-0-0)

          วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

       ความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่างไทยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและ

จีน นโยบาย กฎเกณฑ์และระเบียบปฏิบัติในการดำาเนินธุรกิจระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน

และจีน ผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้าที่มีต่อการดำาเนินธุรกิจระหว่างไทยกับอาเซียนและ

จีนในอนาคต  แนวโน้มการพัฒนารูปแบบการดำาเนินธุรกิจและความเชื่อมโยงเครือข่ายทางธุรกิจ

ในระดับภูมิภาคและระดับโลก

IM 8163 การจัดการผลิตและเทคโนโลยีเพื่อการแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและกับจีน    

(Competitive Manufacturing and Technology in ASEAN Economic Community and 

China)                                                             3(3/3-0-0)

          วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี

     การจัดการผลิตและเทคโนโลยี โดยการพัฒนาขีดความสามารถของแรงงานสู่กรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ  การพัฒนาด้านเทคโนโลยี การลดต้นทุนการผลิต โดยการใช้

แนวคิดคลัสเตอร์ (Cluster)  เพื่อพัฒนากลุ่มเครือข่ายธุรกิจในระดับภูมิภาค  การบริหารจัดการ

เพื่อเพิ่มผลิตภาพและพัฒนา ขีดความสามารถในแข่งขันสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและกับจีน 

และเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม โดยคำานึงถึงคุณภาพชีวิตของพนักงาน ชุมชน รวมถึงการมีจรรยา

บรรณทางธุรกิจ

IM 8173  การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน                             3(3/3-0-0) 

          (Logistics and Supply Chain Management)

          วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี

       แนวคิด ขอบเขต และความสำาคัญของการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานทั้งในระดับ

ประเทศและระดับภูมิภาค การออกแบบเครือข่าย  กระบวนการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

ตั้งแต่ต้นน้ำาถึงปลายน้ำา  การประเมินผลการดำาเนินงาน การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า 

จรรยาบรรณในการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน

ต่าง ๆ ในโซ่อุปทานและกลยุทธ์การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน และจีน

IM 8183  สัมมนาการจัดการอุตสาหกรรมเชิงกลยุทธ์ในประชาคม เศรษฐกิจอาเซียนและจีน     

(Seminar in Industrial Strategic Management  to ASEAN Economic Community and 

China)                                                              (3/3-0-0)

          วิชาบังคับก่อน  : ศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้ายของแผนการศึกษาหรือด้วยความ

เห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำาคณะบริหารธุรกิจ

       การสัมมนาเกี่ยวกับประเด็น  ปัญหา แนวโน้มการจัดการอุตสาหกรรมเชิงกลยุทธ์ใน

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและจีน  แนวทางการแก้ไข การใช้เทคโนโลยีในการเพิ่มประสิทธิภาพ

การจัดการอุตสาหกรรมทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดเล็ก การศึกษาในลักษณะการ

วิเคราะห์ การศึกษาดูงานและเยี่ยมชมสถานประกอบการ

IM 8193  กลยุทธ์การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้าในโซ่อุปทาน          3(3/3-0-0)

          (Inventory and Warehouse Management Strategy in Supply Chain)

          วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี

        แนวคิดและความสำาคัญของการจัดการสินค้าคงคลัง และคลังสินค้าในโซ่อุปทานทาง

ธุรกิจ ประเภท หน้าที่ของสินค้าคงคลัง การวิเคราะห์ปริมาณคำาสั่งซื้อขนาดที่ประหยัด การ

จัดการสินค้าคงคลังภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ  ระบบการจัดเก็บสินค้า วิธีการควบคุมในคลังสินค้า 

การวัดผลการดำาเนินงานและตัวชี้วัดประสิทธิภาพของคลังสินค้า ระบบการจัดการคลังสินค้า และ

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีคลังสินค้า



หมวดวิชาเลือก

IM 8213  การจัดการโลจิสติกส์ย้อนกลับในโซ่อุปทาน                         3(3/3-0-0)

          (Reverse Logistics)

          วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี                                         

          แนวคิดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์สินค้า ความหมายและความสำาคัญของการจัดการโลจิสติกส์

ย้อนกลับใน  โซ่อุปทาน กระบวนการวางแผน การจัดการ และการควบคุม การวิเคราะห์เชิงเปรียบ

เทียบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของต้นทุนวัตถุดิบ สินค้า และข้อมูลสารสนเทศตั้งแต่จุดเริ่มต้นจน

จุดสุดท้าย กระบวนการนำากลับมาผลิตใหม่ การจัดการเครื่องมืออุปกรณ์และวัสดุเหลือใช้เพื่อสร้าง

มูลค่าเพิ่มในโซ่อุปทาน จรรยาบรรณการจัดการโลจิสติกส์ย้อนกลับในโซ่อุปทาน

IM 8223  การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเพื่อสิ่งแวดล้อม                   3(3/3-0-0)

          (Green Logistics and Supply Chain)            

          วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี

          ธุรกิจกับการมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม  ความสำาคัญของการจัดการโลจิสติกส์และ

โซ่อุปทานเพื่อสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์ต้นเหตุที่ทำาให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมของโลก กระบวนการ

จัดการและพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน บทบาทของภาครัฐและเอกชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม  การ

เสริมสร้างจิตสำานึกเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม  แนวทางการส่งเสริมการจัดการที่ดีของสถานประกอบการ

เพื่อมุ่งสู่การรักษาสิ่งแวดล้อม

IM 8233  การจัดการขนถ่ายวัสดุในกระบวนการโลจิสติกส์                     3(3/3-0-0)

          (Materials Handling in Logistics Process)

          วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี

         การจัดการขนถ่ายวัสดุในกระบวนการโลจิสติกส์ ความสำาคัญของการขนถ่ายวัสดุ ประเภท

ของเครื่องมือการขนถ่ายวัสดุ วิธีการขนถ่ายวัสดุ การวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไขโดยใช้กรณี

ศึกษา

IM 8243  การวิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกส์เชิงเปรียบเทียบของไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและจีน                                             

         (Cost Comparative Analysis between Thailand, ASEAN and China) 3(3/3-0-0) 

          วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี

         แนวคิดและความหมายต้นทุนโลจิสติกส์ ต้นทุน โลจิสติกส์ประเภทต่างๆ ความสำาคัญของ

ต้นทุนต่อความสำาเร็จทางธุรกิจการวิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกส์ดัชนีชี้วัดต้นทุนโลจิสติกส์ การวิเคราะห์

เชิงเปรียบเทียบต้นทุน

โลจิสติกส์ของไทย ประเทศภาคีอาเซียนและจีน การเพิ่มประสิทธิภาพด้วยการลดต้นทุน และการ

ควบคุมต้นทุน

IM 8253  การพัฒนาธุรกิจผู้ให้บริการโลจิสติกส์ของไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและจีน 

(Logistics Service Provider Development of Thailand Approach to ASEAN Economic 

Community and China)                                                 3(3/3-0-0)  

          วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี

        บทบาทและความสำาคัญของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ในธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่  ผู้

ให้บริการ  โลจิสติกส์ ประเภทต่างๆ ตัวชี้วัดประสิทธิภาพในการให้บริการด้านโลจิสติกส์ การคิด

เชิงวิเคราะห์ผลได้และผลเสียจากการใช้ธุรกิจผู้ให้บริการโลจิสติกส์ ประสิทธิภาพในการลดต้นทุน 

ธุรกิจผู้ให้บริการโลจิสติกสฺกับจรรยาบรรณในการดำาเนินงานปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขในการ

พัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมผู้ให้บริการโลจิสติกส์ของไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและจีน

IM 8263  การศึกษาการทำางาน                                          3(3/3-0-0) 

          (Work Study)

          วิชาบังคับก่อน  :  IM 8013   การจัดการอุตสาหกรรม

         ทฤษฎีและหลักการเกี่ยวกับการวิเคราะห์ขั้นตอนการทำางาน การออกแบบงาน ประสิทธิภาพ

ของงาน ความสัมพันธ์ของคนกับเครื่องจักรเครื่องมือ ตลอดจนการใช้ข้อมูลและเครื่องมือในการ

ปรับปรุงวิธีการทำางาน การวิเคราะห์กิจกรรมของงาน ศึกษาเวลามาตรฐานแบบต่างๆ ของงาน การ

ประเมินค่า การวัดงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

IM 8273  การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมอาหาร              3(3/3-0-0)

          (Logistics and Supply Chain Management in Food Industry)

          วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

        การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของไทย อาหารและผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหาร การวิเคราะห์

ศักยภาพอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร รูปแบบการพัฒนา ปัญหาอุปสรรคในอุตสาหกรรมอาหาร

และผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปการจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมอาหาร แหล่ง

วัตถุดิบการผลิต และการจำาหน่ายสำาหรับอาหารและผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารในระดับภูมิภาคอาเซียน

และจีน

IM 8283  การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศในโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน    3(3/3-0-0)

          (Information System and Design in Logistics and Supply Chain)

          วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

      การวิเคราะห์ระบบงานทางธุรกิจ ตัวแบบในการวิเคราะห์และออกแบบระบบงานและระบบ

สารสนเทศ การศึกษาความเป็นไปได้ทางธุรกิจการรวบรวมความต้องการขององค์การ การวางแผน 

การจัดลำาดับงาน แบบจำาลองข้อมูล การไหลของข้อมูลสารสนเทศในองค์การทางธุรกิจทางด้านโลจิ

สติกส์และโซ่อุปทาน การติดตั้ง บำารุงรักษา รวมทั้งการทดสอบระบบ          

IM 8293  นวัตกรรมและเทคโนโลยีในโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน                3(3/3-0-0)

          (Logistics and Supply Chain Innovation and Technology)

          วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

          การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในยุคโลกาภิวัฒน์ แนวคิดและความหมายของนวัตกรรม 

นวัตกรรมและเทคโนโลยีในโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน การวิเคราะห์และออกแบบผลิตภัณฑ์ยุคใหม่ 

แนวโน้มการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางด้านสิ่งแวดล้อม

    

IM 8333  อุตสาหกรรมสัมพันธ์                                        3(3/3-0-0)

          (Industrial Relations)

          วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี

         วิวัฒนาการ  แนวความคิด  หลักการ  ทฤษฎี  จิตวิทยา  และงานวิจัยประยุกต์ใน

ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสัมพันธ์  การวางระบบ  การวิเคราะห์  และแก้ไขปัญหาการ

แรงงานสัมพันธ์ในองค์กร  การบำารุงขวัญและแรงจูงใจในการทำางาน การสร้างและพัฒนาทีม

งานเพื่อเพิ่มผลผลิต บทบาทหน้าที่ของรัฐบาล  นายจ้าง  และลูกจ้าง  เทคนิคการเจรจาต่อรอง  

และการระงับข้อพิพาทแรงงาน กฎหมายแรงงาน ศึกษาและวิเคราะห์กรณีตัวอย่าง

IM 8343  จิตวิทยาอุตสาหกรรม    3(3/3-0-0)

          (Industrial Psychology)

          วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี

          ศึกษาทฤษฎีและแนวทางจิตวิทยาที่เกี่ยวกับการรับรู้ พฤติกรรมของบุคคลในการทำางาน 

การบรรจุคนเข้าทำางาน การฝึกอบรมคนงาน การรับรู้เรื่องราวร้องทุกข์ การเพิ่มประสิทธิภาพใน

การทำางานของคน ปัญหาและการแก้ปัญหาของคนงาน

IM 835  กฎหมายอุตสาหกรรมและแรงงาน   3(3/3-0-0)

         (Industrial and Labor Law)

         วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี

         กฎหมายที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรม เช่น กฎหมายแรงงาน  กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบ

กิจการ โรงงาน การควบคุมมลพิษทางสภาวะแวดล้อม และความปลอดภัยในการประกอบกิจการ

โรงงาน กฎระเบียบระหว่างประเทศ

IM 8363  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการอุตสาหกรรม                     3(3/3-0-0)

          (Industrial Management Information Systems)

          วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี

        แนวคิดและความสำาคัญของระบบสารสนเทศ  องค์ประกอบและความสัมพันธ์ระหว่าง

องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ   การวิเคราะห์และการออกแบบสารสนเทศ   การออกแบบ

ฐานข้อมูล   การบริหารจัดการระบบข้อมูล  การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศในงานอุตสาหกรรม  

IM 8373  การพยากรณ์ธุรกิจ    3(3/3-0-0)

          (Business Forecasting)

          วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี

          บทบาทของการพยากรณ์ต่อการตัดสินใจในธุรกิจ การจัดการข้อมูลเพื่อการพยากรณ์ 

เทคนิคการพยากรณ์ เช่น การพยากรณ์โดยวิธีปรับให้เรียบ การวิเคราะห์การถดถอยและสห

สัมพันธ์ การวิเคราะห์อนุกรมเวลา การพยากรณ์โดยอาศัยข้อมูลเชิงคุณภาพ การเลือกและการ

ประเมินเทคนิคการพยากรณ์ 

IM 8383  การตัดสินใจเพื่อการบริหาร    3(3/3-0-0)

          (Managerial Decision Making)

          วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี    

        การตัดสินใจภายใต้ความแน่นอน การตัดสินใจภายใต้ความเสี่ยง การตัดสินใจภายใต้

ความไม่แน่นอน เกณฑ์การตัดสินใจโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็น เกณฑ์การตัดสินใจโดยใช้ความน่าจะ

เป็น ทฤษฎีเกม และการตัดสินใจภายใต้สถานการณ์ที่แตกต่างกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ

องค์การ โดยใช้ตัวอย่างและกรณีศึกษา

IM 8393  การบัญชีเพื่อการจัดการอุตสาหกรรม             3(3/3-0-0)

          (Accounting for Industrial Management)

          วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี    

        แนวคิดพื้นฐานทางการบัญชีและงบการเงิน ลักษณะของการบัญชีบริหาร พฤติกรรม

ต้นทุนและความสำาคัญของต้นทุนประเภทต่าง ๆ วิธีการและกระบวนการในการวิเคราะห์ และ

ประมาณต้นทุนการผลิตสินค้า ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน ปริมาณ และกำาไร การบัญชีต้นทุน

รวม การบัญชีต้นทุนแปรได้ การบัญชีต้นทุนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ผลต่างของต้นทุนการ

ผลิต การใช้ข้อมูลสารสนเทศทางการบัญชีเพื่อการวางแผน ควบคุม และตัดสินใจ  การกำาหนด

ราคา และการงบประมาณ

IM 8413  เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการอุตสาหกรรม   3(3/3-0-0) 

          (Economics of Industrial Management)

          วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี

        แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์  และการประยุกต์ทฤษฎีผู้บริโภค อุปสงค์และการประยุกต์

ในทางปฏิบัติโครงสร้างเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไทย ความสัมพันธ์ระหว่างอุตสาหกรรมกับการ

พัฒนาเศรษฐกิจ ปัจจัยการผลิต การวิเคราะห์ทำาเลที่ตั้งเชิงอุตสาหกรรมการพิจารณาทางเลือก

ในการลงทุนในทางอุตสาหกรรม กลยุทธ์ในการพัฒนาอุตสาหกรรม 



IM 8423  การวางแผนและควบคุมการผลิต                              3(3/3-0-0)

          (Production Planning and Control)

          วิชาบังคับก่อน  :  IM 8013  การจัดการอุตสาหกรรม

        การจัดการการผลิตตามแนวคิดของ MRP II  ฐานข้อมูลของระบบ  การจัดการ

อุปสงค์  การวางแผน  การผลิตรวม   การวางแผนการผลิตหลัก   การวางแผนความต้องการ

วัสดุ   การวางแผนกำาลังการผลิต   การควบคุมกิจกรรมการผลิต  การจัดซื้อ  การจัดการพัสดุ

คงคลัง  การดำาเนินการใช้ระบบ

IM 8443  การยศาสตร์และการป้องกันการบาดเจ็บในภาคอุตสาหกรรม        3(3/3-0-0)

          (Ergonomics and Work Injury Prevention in Industry)

          วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี

        วิธีวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงของงานที่ทำาให้เกิดการบาดเจ็บ ศึกษาและตรวจสอบหาสาเหตุ

ของการบาดเจ็บจากลักษณะงาน  อุปนิสัยคนงาน  นโยบายของบริษัท  การสูญเสียค่าชดเชย

การรักษาพยาบาล  ระบบการ   แก้ไขและ ป้องกันการบาดเจ็บ การปรับลักษณะงาน  การ

สร้างหัวหน้าหน่วยงาน  การปลูกจิตสำานึกพนักงาน  การปรับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ  การ

จัดตั้งทีมงานติดตามประเมินผล

IM 8453  การจัดการและพัฒนาองค์การยุคใหม่                           3(3/3-0-0)                                                        

          (Modern  Organization Management and Development)

          วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี

         แนวคิดและทฤษฎีองค์การยุคใหม่ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การ การจัดการ

ความรู้ องค์การแห่งการเรียนรู้ การกำาหนดยุทธวิธีและกระบวนการในการพัฒนาองค์การ  การ

เพิ่มผลผลิตขององค์การ การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในการพัฒนาองค์การ  บรรษัทภิบาล การ

วิเคราะห์องค์การแห่งความเป็นเลิศ (Best Practice) ในทางอุตสาหกรรม รวมทั้ง การ จัด

การโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน การบริหารจัดการองค์การ ยุคใหม่กับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน

IM 8473  การบริหารจัดการธุรกิจที่ยั่งยืน                               3(3/3-0-0)

          (Sustainable Enterprise Management)

          วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี

         แนวคิดการบริหารจัดการธุรกิจที่ยั่งยืน กลยุทธ์การพัฒนาองค์การอย่างยั่งยืน โดยไม่

ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและทางสังคม มาตรฐานสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและ

ภายนอกโรงงาน การจัดซื้อ การผลิตและการตลาดสีเขียว (Green Procurement) ความเป็น

เลิศแห่งองค์กรธุรกิจ โดยตระหนักถึงคุณธรรมและจริยธรรม เทคนิควิธีต่าง ๆ ในการบริหาร

จัดการและการวางยุทธศาตร์เชิงวิเคราะห์เพื่อพัฒนาดุลยภาพในมูลค่าเชิงเศรษฐกิจสังคม  และ

สิ่งแวดล้อม  

IM  8513  โลจิสติกส์การขนส่ง     3(3/3-0-0)     

           (Transportation Logistics)

           วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

        ความสำาคัญของโลจิสติกส์ด้านการขนส่งต่อการพัฒนาการทางเศรษฐกิจของ

ประเทศ ตัวแบบการขนส่ง การศึกษาเชิงเปรียบเทียบรูปแบบการขนส่งประเภทต่างๆ การขนส่ง

หลายรูปแบบ ปัญหาอุปสรรค และแนวโน้มการขนส่งของไทยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและ

จีน

IM 8523  การควบคุมคุณภาพในโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน                    3(3/3-0-0)

          (Quality Control in Logistics and Supply Chain)

          วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

          ความสำาคัญของคุณภาพในโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน การควบคุมคุณภาพหลักเกณฑ์และ

วิธีการ แนวคิดเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพ ตัวแบบการควบคุมคุณภาพ การประยุกต์ใช้แนวคิด

การควบคุมคุณภาพไปใช้ในโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน    

หมวดวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ

IM 8913  การศึกษาอิสระ            3(1/1-0-2/P)

          (Independent Study)

          วิชาบังคับก่อน : ศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้ายของแผนการศึกษาหรือลงทะเบียน

เรียนมาแล้ว

           ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต

       ศึกษาค้นคว้าในหัวข้อและประเด็นที่เกี่ยวกับศาสตร์ทางด้านการจัดการอุตสาหกรรม 

หรือการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน โดยนำาแนวคิด หลักการ ทฤษฏีที่ศึกษามาเป็นกรอบใน

การวิเคราะห์ และใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเพื่อให้มาซึ่งคำาตอบที่ศึกษา

IM 8986  วิทยานิพนธ์ 1                                   6(0-0-6/P)

          (Thesis 1)

          วิชาบังคับก่อน : ศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้ายของแผนการศึกษาหรือลงทะเบียน

เรียนมาแล้ว

          ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต

 การนำาเสนอหัวข้อและประเด็นที่เกี่ยวกับศาสตร์หรือองค์ความรู้ทางด้านการจัดการ

อุตสาหกรรมหรือการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานการเขียนเค้าโครงร่างวิทยานิพนธ์ ประกอบ

ด้วยกำาหนดปัญหา การสร้างกรอบแนวคิดวิจัย การออกแบบวิจัย การทบทวนแนวคิด ทฤษฏีและ

เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และระเบียบวิธีวิจัย

IM 8996  วิทยานิพนธ์ 2                                     6(0-0-6/P)

          (Thesis 2)

          วิชาบังคับก่อน : วิทยานิพนธ์  1

      การเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูลโดยอาศัยระเบียบวิธีการทางสถิติการสรุปผลการ

ศึกษา การเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ที่ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือวิทยานิพนธ์ เพื่อนำาเสนอรายงาน

และการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
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   วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

   เมื่อผู้เรียนสำาเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวช

ปฏิบัติชุมชน  จะสามารถ

 1) ปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนในหน่วยบริการปฐมภูมิของสถานบริการสุขภาพ

ทุกระดับและชุมชนแก่กลุ่มเป้าหมายโดยใช้องค์ความรู้ทางการพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องบน

ฐานของคุณธรรม จริยธรรม ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายด้วยหัวใจ

 2) วิเคราะห์  แก้ไขปัญหาและสร้างสรรค์งานบนการประยุกต์ใช้ความรู้ทางการ

พยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนอย่างมีเหตุผลและเป็นระบบ

 3)  บริหารจัดการการบริการพยาบาลให้กับกลุ่มเป้าหมายอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ

บนหลักของการทำางานอย่างมีส่วนร่วม การเสริมสร้างพลังอำานาจ การสร้างเครือข่ายและการใช้

ทรัพยากรชุมชน

 4) ปฏิบัติงานร่วมกับบุคลากรทีมสุขภาพ เจ้าหน้าที่อื่นๆ และประชาชน เพื่อแก้ไข

ปัญหาสุขภาพชุมชนอย่างเหมาะสม 

 5) ทำาวิจัยหรือสังเคราะห์องค์ความรู้/นวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพปฏิบัติพยาบาลและ

สุขภาพผู้ใช้บริการ

 6) สื่อสารและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับกลุ่มเป้า

หมาย

 7) มีภาวะผู้นำาและสามารถทำางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 8) ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

   คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษา

        1.  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการพยาบาล ได้รับปริญญาพยาบาลศาสตร

บัณฑิต หรือวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการพยาบาลหรือวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาการพยาบาล

และผดุงครรภ์  หรือวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการพยาบาลสาธารณสุขหรือประกาศนียบัตร

พยาบาลศาสตร์เทียบเท่าปริญญาตรี โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำากว่า 2.50 หรือ

ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำาคณะพยาบาลศาสตร์เป็นกรณีไป

 2.  มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่งที่ยังไม่

หมดอายุ

 3.  มีสุขภาพแข็งแรงและผ่านการตรวจสุขภาพตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย

 4.  มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการพยาบาลอย่างน้อย 1 ปีหรือได้รับอนุมัติ

จากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำาคณะพยาบาลศาสตร์เป็นกรณีไป

   การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

 สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียว

เฉลิมพระเกียรติ แต่งตั้ง

   ระยะเวลาการศึกษา

 เป็นการจัดการศึกษาภาคพิเศษในวันเสาร์และอาทิตย์  นักศึกษาสามารถสำาเร็จการ

ศึกษาได้ภายใน  2 ปีการศึกษาและอย่างมากไม่เกิน 5 ปีการศึกษานับจากภาคการศึกษาแรกที่

ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในหลักสูตร



งื่อนไขในการสำาเร็จการศึกษา

 เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิต

ศึกษา พ.ศ. 2554

          โครงสร้างของหลักสูตร           

              หมวดวิชา            แผน ก (หน่วยกิต)   แผน ข (หน่วยกิต)

 วิชาบังคับ

      วิชาแกน                             9                  9

      วิชาเฉพาะสาขา                      14                 20

 วิชาเลือก                                 3                  3

 วิทยานิพนธ์                              12                  -

 การศึกษาอิสระ                            -                   6

            รวม                          38                 38

             รายวิชาต่างๆ

หมวดวิชาบังคับ
            วิชาแกน           จำานวน 9 หน่วยกิต

NG 8032   แนวคิดและทฤษฎีทางการพยาบาล                         2(2-0-4)

NG 8023   การออกแบบและการใช้ผลการวิจัยทางการพยาบาล                3(3-0-6)

NG 8072 ระบบสุขภาพและภาวะผู้นำาในวิชาชีพการพยาบาล                 2(2-0-4)

ST 8012 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติสำาหรับการวิจัย                2(2-0-4)

           วิชาเฉพาะสาขา

           แผน ก          จำานวน 14 หน่วยกิต

NG 8092 วิทยาการระบาดในการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน                 2(2-0-4)

NG 8014 การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 1                           4(4-0-8)

NG 8113 ปฏิบัติการการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน1                   3(0-12-0)

NG 8102 การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 2                             2(2-0-4)

NG 8133 ปฏิบัติการการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 2                 3(0-12-0)

 

           แผน ข                             จำานวน 20 หน่วยกิต

           ต้องศึกษาเพิ่มเติมอีก 6 หน่วยกิต

NG 8092 วิทยาการระบาดในการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน                      2(2-0-4)

NG 8014 การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 1                           4(4-0-8)

NG 8113 ปฏิบัติการการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 1                3(0-12-0)

NG 8102 การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 2                             2(2-0-4)

NG 8133 ปฏิบัติการการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 2                 3(0-12-0)

NG 8033 สัมมนาการพัฒนาสุขภาพกลุ่มเป้าหมายที่เลือกสรรในชุมชน     3(3-0-6)

NG 8063 ปฏิบัติการการพัฒนาสุขภาพกลุ่มเป้าหมายที่เลือกสรรในชุมชน    3(0-12-0)

           หมวดวิชาเลือก                       จำานวนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต

NG 8013 การพัฒนาบทบาทในการเป็นผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง            3(3-0-6)

NG 8183  การพยาบาลต่างวัฒนธรรม                                      3(3-0-6)

NG 8233 หลักสูตรและการเรียนการสอนทางการพยาบาล                3(3-0-6)

NG 8193 การวิจัยเชิงคุณภาพ                                      3(3-0-6)

หมายเหตุ : นักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาอื่นๆ ที่เปิดสอนโดยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

            หมวดวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ

NG 8236  วิทยานิพนธ์                                               12(0-36-0)

NG 8246 การศึกษาอิสระ                                     6(0-18-0)

           แผนการศึกษา (38 หน่วยกิต)

 แผนการศึกษาสำาหรับนักศึกษาแผน (ก)  

 ชั้นปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 1 

NG 8032 แนวคิดและทฤษฎีทางการพยาบาล                           2(2-0-4)

ST 8012 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติสำาหรับการวิจัย                2(2-0-4)

NG 8092 วิทยาการระบาดในการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน                     2(2-0-4)

                      รวม                          6 หน่วยกิต

 ชั้นปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 2

NG 8023 การออกแบบและการใช้ผลการวิจัยทางการพยาบาล      3(3-0-6)

NG 8014 การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 1                           4(4-0-8)

NG 8113 ปฏิบัติการการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 1                     3(0-12-0)

                      รวม                         10 หน่วยกิต

 ชั้นปีที่ 1 / ภาคการศึกษาฤดูร้อน

 วิชาเลือก                                         3 (3-0-6)

                   รวม                          3 หน่วยกิต

 

 ชั้นปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 1

NG 8072 ระบบสุขภาพและภาวะผู้นำาในวิชาชีพการพยาบาล                 2(2-0-4)

NG 8102 การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 2                             2(2-0-4)

NG 8133 ปฏิบัติการการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 2                 3(0-12-0)

                    รวม                          7 หน่วยกิต

 ชั้นปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 2

NG 8236 วิทยานิพนธ์                                      12(0-36-0)

                    รวม                         12 หน่วยกิต

แผนการศึกษาแผน (ข)  

 ชั้นปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 1

NG 8032 แนวคิดและทฤษฎีทางการพยาบาล                              2(2-0-4)

ST 8012 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติสำาหรับการวิจัย                2(2-0-4)

NG 8092 วิทยาการระบาดในการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน                     2(2-0-4)

                    รวม                          6 หน่วยกิต

 ชั้นปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 2

NG 8023 การออกแบบและการใช้ผลการวิจัยทางการพยาบาล      3(3-0-6)

NG 8014 การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 1                           4(4-0-8)

NG 8113 ปฏิบัติการการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 1                3(0-12-0)

                    รวม                          10 หน่วยกิต

 ชั้นปีที่ 1 / ภาคการศึกษาฤดูร้อน

 วิชาเลือก                                         3 (3-0-6)

                    รวม                          3 หน่วยกิต

 ชั้นปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 1

NG 8072 ระบบสุขภาพและภาวะผู้นำาในวิชาชีพการพยาบาล                 2(2-0-4)

NG 8102 การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 2                             2(2-0-4)

NG 8133 ปฏิบัติการการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 2                 3(0-12-0)

                    รวม                          7 หน่วยกิต

 ชั้นปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 2

NG 8033 สัมมนาการพัฒนาสุขภาพกลุ่มเป้าหมายที่เลือกสรรในชุมชน       3(3-0-6)

NG 8063 ปฏิบัติการการพัฒนาสุขภาพกลุ่มเป้าหมายที่เลือกสรรในชุมชน    3(0-12-0)

NG 8246 การศึกษาอิสระ                                     6(0-18-0)

                    รวม                         12 หน่วยกิต



                      

              คำาอธิบายรายวิชา

   หมวดวิชาแกน
NG 8032   แนวคิดและทฤษฎีทางการพยาบาล                                   2(2-0-4)

NG 8032  Nursing Concepts and Nursing Theories             2(2-0-4)

           วิชาบังคับก่อน          ไม่มี

    วิวัฒนาการของทฤษฎีทางการพยาบาล  สาระสำาคัญของแนวคิดทฤษฎีทางการพยาบาล

และทฤษฎีจากศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาล  การวิเคราะห์และวิจารณ์ทฤษฎี เพื่อนำาไป

ใช้เป็นพื้นฐานในการปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะสาขา และเป็นแนวทางในการศึกษาวิจัย

      Evolution of nursing theory, Synopsis of nursing concepts and nursing theo-

ries and theories from other disciplines related to nursing, Analysis and critique of 

theories for application as theoretical foundation to nursing practices in special areas 

and as guideline to research.

NG 8072 ระบบสุขภาพและภาวะผู้นำาในวิชาชีพการพยาบาล               2(2-0-4)

NG 8072 Health System and  Leadership in Advanced Nursing Practice  2(2-0-4)

          วิชาบังคับก่อน          ไม่มี  

    ระบบสุขภาพแห่งชาติ ปัจจัยที่มีผลต่อระบบสุขภาพ หลักการบริหารจัดการระบบสุขภาพ

ด้าน กฎหมาย บุคลากร เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข การพัฒนานวตกรรมและคุณภาพการ

บริการ แนวคิดและวิวัฒนาการของการปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะสาขา ภาวะผู้นำาและการพัฒนา

ภาวะผู้นำาในวิชาชีพการพยาบาล  จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้นำาทางการพยาบาลในระบบ

สุขภาพ

      National health system, Factors affecting health system, Principles of health 

system management regarding to laws, human resources, health economics, innova-

tion development and quality of service, Concepts and evolution of nursing practice 

in special areas, Leadership and development of leadership in nursing profession. 

Ethics of nurse’ leaders in health system.

NG 8023 การออกแบบและการใช้ผลการวิจัยทางการพยาบาล              3(3-0-6)

NG 8023 Research Designs and Research Utilization in Nursing   3(3-0-6)

          วิชาบังคับก่อน         ST8012

    กระบวนการวิจัย จริยธรรมในการวิจัย การวิจัยและพัฒนา การกำาหนดปัญหาการวิจัย

ทางการพยาบาล  รูปแบบการวิจัยตามประเด็นปัญหา ทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ  การ

พัฒนาเครื่องมือ  การเก็บรวบรวมข้อมูล  การใช้สถิติให้เหมาะกับปัญหาการวิจัยและข้อมูล  การ

เขียนรายงานการวิจัย  การเผยแพร่งานวิจัย การประเมินงานวิจัย และการใช้ผลการวิจัยทางการ

พยาบาล

      Research process, Ethics in research, Research and development, Identifying 

nursing research problems, Quantitative and qualitative research designs, Tool devel-

opment, Data collection, Selecting suitable statistics to data and research  problem, 

Writing research report, Research publication, Research evaluation, and research 

utilization in nursing. 

ST8012 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติสำาหรับการวิจัย              2(2-0-4)

ST8012 Statistical Data Analysis for Research     2(2-0-4)

         วิชาบังคับก่อน          ไม่มี

      แหล่งที่มาของข้อมูล ประเภทและระดับของข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณา

และสถิติเชิงอนุมาน การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐานที่ใช้และไม่ใช้พารามิเตอร์  การ

วิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์ข้อมูลจำาแนกประเภท การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ การ

วิเคราะห์ความถดถอย การเลือกใช้สถิติให้เหมาะสมกับประเด็นปัญหาการวิจัย และการใช้

โปรแกรมสำาเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 

       Sources, types, and levels of data, Data analysis with descriptive and inferential 

statistics, Value estimation. Parametric and non-parametric hypothesis testing, Anal-

ysis of variance, categorical data analysis, correlation analysis, regression analysis. 

Selection of statistics appropriately to research problems.  and The use of statistical 

software in data analysis.

    หมวดวิชาเฉพาะ
NG 8092 วิทยาการระบาดประยุกต์ในการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน           2 (2-0-4)

NG 8092 Apply Epidemiology in Community Nurse Practitioner        2(2-0-4)       

          วิชาบังคับก่อน           ไม่มี

      แนวคิด หลักการและวิธีการทางวิทยาการระบาดในการอธิบายและวิเคราะห์การเกิด และ

การกระจายของโรค หรือปัญหาสุขภาพในชุมชน การคัดกรอง การเฝ้าระวัง การสืบสวน และ

การควบคุมโรค การศึกษาทางวิทยาการระบาด ประเด็นและแนวโน้มของวิทยาการระบาด การ

วิเคราะห์ข้อมูลทางวิทยาการระบาดเพื่อประยุกต์ใช้ในการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 

      Epidemiology concepts, principles, and methodologies for explanation and  

analysis diseases and health problems in community. Screening, surveillance, de-

tection, and prevention for health problem management. Epidemiology studies and 

designs. Seminar issues and trends related to epidemiology. Application epidemiology 

accorded to Community Nurse Practitioner roles.                    

NG 8014 การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 1                         4(4-0-8)

NG 8014 Community Nurse Practitioner 1                    4(4-0-8)

          วิชาบังคับก่อน          ไม่มี   

      พยาธิสรีรวิทยา  เภสัชวิทยา  การประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูง  การวินิจฉัยแยกโรคและ

การรักษาโรคเบื้องต้นในภาวะฉุกเฉิน เฉียบพลันและเรื้อรัง  แนวคิดทฤษฎีทางการสาธารณสุข  

สังคมและการพยาบาลในการดูแลสุขภาพบุคคลและครอบครัว  การจัดการสุขภาพในหน่วย

บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ  การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนแบบบูรณาการความรู้การประเมิน 

พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาตามปัญหาสุขภาพบนผลการวิจัย หลักฐานเชิงประจักษ์ภายใต้

กฎหมาย จริยธรรม สิทธิและวัฒนธรรม  สัมมนาประเด็นและแนวโน้มการพยาบาลเวชปฏิบัติ

เพื่อจัดการโรคในชุมชน

      Concepts of pathogenesis, pharmacology and advanced health assessment. Dif-

ferential diagnosis and  primary care for  emergency,  acute,  and  chronic  clients. 

Conceptual frameworks and theories related to public health, social, and nursing  

science for caring individual, family, and community health. Primary health care level  

management by integrating pathophysiology, pharmacology, research utilization, evi-

denced based  knowledge, and professional experience for holistic  health  underpin-

ing laws, ethics, human rights, and cultural considerations. Seminar issues and trends 

relevant to the community nurse practitioner for disease management in community.  

NG 8113 ปฏิบัติการการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 1           3 (0-12-0)

NG 8113 Practicum in Community Nurse Practitioner 1             3 (0-12-0)

          วิชาบังคับก่อน        NG 8014 หรือ เรียนร่วมกับ   NG 8014  

   ฝึกปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนในฐานะผู้ให้การรักษาโรคเบื้องต้นแก่บุคคลที่เจ็บ

ป่วยและครอบครัวในภาวะฉุกเฉิน เฉียบพลันและเรื้อรังบนการประเมินทางพยาธิสรีรวิทยา  

เภสัชวิทยาหลักฐานอ้างอิงต่าง ๆ  กฎหมายจริยธรรม สิทธิและวัฒนธรรมอย่างมีเหตุผล  

สอน ให้คำาปรึกษา ส่งต่อ และให้การดูแลอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บุคคลและครอบครัวเป้าหมาย

ในชุมชนมีศักยภาพในการดูแลตนเอง พัฒนานวัตกรรมการพยาบาล เป็นผู้จัดการและผู้นำาการ

เปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพในหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ 

       Practice in community nurse practitioner roles as manager and care provider  

for emergency, acute, and chronic illness clients and their families in primary  health 

care level. Pharmaco-therapeutic care based on pathophysiology, evidenced based,  

laws, and ethical considerations. Counseling, referring, and continuing care objected  

to improve self-care capability of individual and family. Innovation nursing develop-

ment. Being manager and change agent in health of primary care unit.    

NG 8102 การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน  2                              2 (2-0-4)

NG 8102 Community Nurse Practitioner  2                         2 (2-0-4)

          วิชาบังคับก่อน          ไม่มี

      แนวคิดสุขภาพชุมชน การประเมินสุขภาพชุมชน  การวางแผนและประเมินโครงการเพื่อ

ส่งเสริม ปกป้องและแก้ไขปัญหาสุขภาพ การพัฒนาศักยภาพชุมชนในฐานะหุ้นส่วนทางสุขภาพ 

การเสริมสร้างพลังอำานาจ การมีส่วนร่วม การสร้างเครือข่าย นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ 

การสร้างประชาสังคม  การพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาลเพื่อสุขภาพชุมชน ระบบข้อมูล

เทคโนโลยีสารสนเทศด้านสุขภาพ การจัดการผลลัพธ์ สัมมนาประเด็นและแนวโน้มการพยาบาล

เวชปฏิบัติเพื่อพัฒนาสุขภาพชุมชน

      Concept of healthy community. Community health assessment. Comprehen-

sive  health planning, implementation, and evaluation for promoting, protecting, 

and  managing health issues. Capacity community development by healthstakeholder, 

empowerment, participation, public policy, developing health network, nursing inno-

vation development for healthy community. Managing for healthy information system.  

Outcome management. Seminar issues and trends in community nurse practitioner 

relevant to healthy community development.   

NG 8133 ปฏิบัติการการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 2                     3 (0-12-0)

NG 8133  Practicum in Community Nurse Practitioner 2               3 (0-12-0)

           วิชาบังคับก่อน          NG 8102     หรือเรียนร่วมกับ NG 8102   

    ฝึกปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนในฐานะผู้นำาการเปลี่ยนแปลง นักจัดการสุขภาพ

และดูแลสุขภาพระดับปฐมภูมิทุกกลุ่มเป้าหมายในทุกภาวะสุขภาพอย่างต่อเนื่อง รวมถึงจัดการ

ภาวะเจ็บป่วยเรื้อรังในชุมชน ประเมินปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยคุกคามทางสุขภาพของชุมชนโดย

ใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศทางสุขภาพและหลักฐานเชิงประจักษ์  วางแผนร่วมกับชุมชนในการ

พัฒนาสุขภาพ ดำาเนินการ ประเมินโครงการ และพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาลโดยคำานึง



ถึงจริยธรรม สิทธิ และวัฒนธรรมภายใต้กลวิธีที่เลือกสรรเพื่อพัฒนาศักยภาพในการดูแลสุขภาพ

ของชุมชน

         Practice in community nurse practitioner roles as change agent, health 

manager, and care provider in all health targets and chronic illness in community  

continually. Assessing health risk and threaten factors in community under the inte-

grating  of health information system and evidence-based. Planning with community  

as health partnership for developing, implementing, evaluating health project and 

nursing innovation underpin ethical, human right, cultural by selected appropriate  

strategies for establishing capacity of caring in community health.                  

       

NG 8033  สัมมนาการพัฒนาสุขภาพกลุ่มเป้าหมายที่เลือกสรรในชุมชน  3(3-0-6)

NG 8063  Seminar in Health Development of Selected Population in Community       3(3-0-6)

           วิชาบังคับก่อน          ไม่มี

      สัมมนาการพัฒนาภาวะสุขภาพกลุ่มเป้าหมายที่เลือกสรรในชุมชนทั้งภาวะสุขภาพปกติ 

เสี่ยง เบี่ยงเบนหรือเจ็บป่วยโดยใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์  ผลการวิจัย  แนวคิด ทฤษฎีและองค์

ความรู้ที่เกี่ยวข้องภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย จริยธรรม สิทธิและวัฒนธรรมเพื่อออกแบบระบบ

บริการหรือนวัตกรรมทางสุขภาพอย่างมีส่วนร่วม 

       Seminar in  health development of selected population of healthy, risk and 

illness clients in community. Applying  evidenced based, research utilization, concepts, 

theories, and relevant knowledge for designing health service system or health  in-

novation under laws, ethics, human rights, culture, and participation.

NG 8063 ปฏิบัติการการพัฒนาสุขภาพกลุ่มเป้าหมายที่เลือกสรรในชุมชน     3(0-12-0)

NG 8033 Practicum in Health  Development of  Selected  Population in Community   3(0-12-0)

          วิชาบังคับก่อน          ไม่มี

    ฝึกการพัฒนาภาวะสุขภาพกลุ่มเป้าหมายที่เลือกสรรในชุมชนทั้งภาวะสุขภาพปกติ เสี่ยง 

เบี่ยงเบนหรือเจ็บป่วยโดยการประเมินภาวะสุขภาพ ปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยคุกคามทางสุขภาพ 

ทดลองใช้ระบบบริการหรือนวัตกรรมทางสุขภาพที่ออกแบบบนข้อมูลเชิงประจักษ์  ผลการวิจัย  

ทฤษฎีและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างมีส่วนร่วมโดยคำานึงถึงการบริหารทรัพยากรของชุมชน สิทธิ  

และวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริม ปกป้องและพัฒนาสุขภาพกลุ่มเป้าหมาย

        Practice for developing the selected group in community including healthy,  

risk, or illness clients underpining the risk or threaten factor assessment. Implementa-

tion the health care services or innovations designed by integrating evidenced-based,  

research results, theories, and involving knowledges on concerning with assets,  

rights, and culture of community for promoting, protecting, and developing health  

of the selected group.    

    หมวดวิชาเลือก 
NG 8013 การพัฒนาบทบาทในการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง                3(3-0-6)

NG 8013 Roles Development in Advanced Nursing Practice           3(3-0-6)

          วิชาบังคับก่อน          ไม่มี

     แนวคิดและวิวัฒนาการของการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง บทบาทพยาบาลในการปฏิบัติการ

พยาบาลขั้นสูง   กฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง   แนวทาง

ในการพัฒนาคุณภาพและบทบาทพยาบาลในการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในสถานบริการ

สุขภาพและในชุมชน

     Concept and evolution of advanced nursing practices, Roles of advanced 

practice nurses, Laws and ethics related to advanced nursing practice, Guidelines in 

quality development and nurses’ roles in advanced nursing practice in health care 

settings and communities.

NG 8183 การพยาบาลต่างวัฒนธรรม                                    3(3-0-6)

NG 8183 Transcultural Nursing                                     3(3-0-6)

           วิชาบังคับก่อน          ไม่มี

    อิทธิพลของวัฒนธรรมต่อสุขภาพ การดูแลและการพยาบาล   วัฒนธรรมผู้ให้และผู้ใช้

บริการ   แนวคิดและทฤษฎีการพยาบาลต่างวัฒนธรรม   ประเด็น และแนวโน้มการพยาบาล

ต่างวัฒนธรรม      

      Cultural influences on health, caring and nursing. Culture of health care pro-

viders and clients. Concepts and theories of transcultural nursing. Issues and trends 

of transcultural nursing.

NG 8223 หลักสูตรและการเรียนการสอนทางการพยาบาล                     3(3-0-6)

NG 8223 Curriculum and Learning-Teaching in Nursing              3(3-0-6)

          วิชาบังคับก่อน          ไม่มี

     พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ การประกันคุณภาพการศึกษา หลักสูตรและการพัฒนา

หลักสูตร การบริหารหลักสูตรและการนำาหลักสูตรไปใช้นวตกรรมทางการศึกษาการจัดการเรียน

การสอนทางการพยาบาล แผนการสอน เอกสารการสอน สื่อการสอน และโสตทัศนูปกรณ์

     National Education Act. Quality assurance in education. Curriculum and curric-

ulum development. Curriculum administration and implementation. Educational inno-

vations. Learning-Teaching in nursing. Lesson plans, and teaching materials, media 

and equipments.

NG 8193  การวิจัยเชิงคุณภาพ                                         3(3-0-6)

NG 8193  Qualitative Research                                    3(3-0-6)

           วิชาบังคับก่อน    ไม่มี

      ปรัชญาพื้นฐานการวิจัยเชิงคุณภาพ ประเภทของการวิจัย ระเบียบวิธีการวิจัย การออกแบบ

การวิจัย การเลือกกลุ่มตัวอย่าง เทคนิคการเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียน

โครงการวิจัยและรายงานฉบับสมบูรณ์ การใช้ผลงานวิจัยเชิงคุณภาพในการปฏิบัติการพยาบาล   

ประเด็นทางจริยธรรม   

      Philosophical foundation in qualitative research. Types, methodology and designs 

of qualitative research. Techniques of sampling, data collection and analysis in quali-

tative research. Writing research projects and reports of qualitative research. Utilizing 

qualitative research in nursing practice. Ethical considerations in qualitative research.

NG 8236 วิทยานิพนธ ์                                             12(0-36-0)

NG 8236 Thesis                                   12(0-36-0)

          วิชาบังคับก่อน    ไม่มี

     ดำาเนินการวิจัยตามประเด็นปัญหาทางการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนที่เลือกสรรภายใต้ความ

ร่วมมือและแนะนำาของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์   

      Selected topic and research related to an area of community nurse practitioner  

under the supervision of the research committee.

NG 8246  การศึกษาอิสระ                                   6(0-18-0)

NG 8246  Independent study                                   6(0-18-0)

           วิชาบังคับก่อน    ไม่มี

  ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในประเด็นสถานการณ์หรือปัญหาทางการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

อย่างเป็นระบบด้วยวิธีที่การเลือกสรรเพื่อสังเคราะห์ความรู้ พัฒนาวิธีการ สร้างมาตรฐาน 

กำาหนดกลยุทธ์ ประเมินผลลัพธ์ พัฒนานวัตกรรมโดยการวางแผนและดำาเนินการในสถานการณ์

จริงภายใต้การให้คำาแนะนำา ช่วยเหลือของอาจารย์ที่ปรึกษา

    A systematically self-study of health issues, situations, or problems related to 

community nurse practitioner with selected methods for synthesizing or developing  

new knowledge, methodologies, clinical nursing practice guideline, nursing standard, 

health strategies, outcome evaluation, and innovation with planning and implementing 

in the selected situation under advisor’s supervision. 
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มหาวิทยาลัยมหิดล

พย.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์) วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย

ผศ.ดร. รัชนี  นามจันทรา
พย.ด. มหาวิทยาลัยมหิดล

วท.ม. (พยาบาลศาสตร์)มหาวิทยาลัยมหิดล

วท.ม. (สรีรวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกาศนียบัตรการผดุงครรภ์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วท.บ. (พยาบาลศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล

อาจารย์ ดร. นภาพร  แก้วนิมิตชัย
ค.ด.(อุดมศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วท.ม.(พยาบาลศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล

กศ.บ. (พยาบาลศึกษา) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

อนุปริญญา(พยาบาลอนามัย) และประกาศนียบัตรการผดุงครรภ์

วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย

อาจารย์ ดร. กนกพร  นทีธนสมบัติ
พย.ด. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

M.A. (Master of Art in Sociology) Texas Women’s University, USA.)

พย.บ. มหาวิทยาลัยรังสิต

อาจารย์ ดร. ปิ่นหทัย   ศุภเมธาพร
พย.ด. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สค.ม. (มนุษยวิทยาประยุกต์) มหาวิทยาลัยมหิดล

วท.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์) มหาวิทยาลัยมหิดล

อาจารย์ฉวีวรรณ  ตั้งอมตะกุล
ประกาศนียบัตร(การพยาบาลประสาทวิทยาและประสาทศัลยศาสตร์)  

กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข

วท.ม.(Acute Care Nursing) มหาวิทยาลัยมหิดล

วท.บ. (พยาบาลศาสตร์)มหาวิทยาลัยมหิดล

อนุปริญญา (พยาบาลอนามัย) และประกาศนียบัตรการผดุงครรภ์

วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย

อาจารย์สุจิตรา  ชัยกิตติศิลป์
วท.ม. (พยาบาลศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล

พย.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์) วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย

อาจารย์สุพร  พริ้งเพริศ
วท.ม.(การพยาบาลอายุรศาสตร์ - ศัลยศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล

ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราช พิษณุโลก

ผศ.ดร. วนิดา  ดุรงค์ฤทธิชัย
ประธานกรรมการบัณฑิตศึกษา

ประจำาคณะพยาบาลศาสตร์

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่

Master  of  Nursing  Science (Adult Nursing)

ผศ.ดร. รัชนี  นามจันทรา
ประธานกรรมการประจำาหลักสูตร

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่

เรียนรู้เพื่อรับใช้สังคม



อาจารย์ ดร. กมลทิพย์  ขลังธรรมเนียม
ปร.ด. (การพยาบาล) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

พย.ม. (การพยาบาลครอบครัว)  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศนียบัตร หลักสูตรการสอนพยาบาลในคลินิก 

วิทยาลัยบรมราชชนนี กรุงเทพ

พย.บ. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสระบุรี

อาจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ กสิผล 
ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การแพทย์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พย.ม.  (การพยาบาลชุมชน)  มหาวิทยาลัยบูรพา

กศ.ม.(สุขศึกษา)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร

พย.บ. มหาวิทยาลัยบูรพา 

อาจารย์สุทธิศรี  ตระกูลสิทธิโชค
รอ.ม.(การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

วท.ม. (พยาบาลศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล

ประกาศนียบัตรการผดุงครรภ์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วท.บ. (พยาบาลศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล

อาจารย์นพนัฐ  จำาปาเทศ 

พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนพรัตน์วชิระ 

สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การศึกษามหาบัณฑิต (วิจัยและสถิติทางการศึกษา) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ ประสานมิตร

การศึกษามหาบัณฑิต (สุขศึกษา) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ ประสานมิตร

สาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต(สาธารณสุข)

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ป.เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 

วิทยาลัยการสาธารณสุขภาคกลาง ชลบุรี

อาจารย์พิเศษ 

ศ. เกียรติคุณ ดร. สมจิต  หนุเจริญกุล
Ph.D.(Nursing) 

หน่วยงานที่สังกัด

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาล

รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ร.ศ.ดร. อรสา  พันธ์ภักดี 
พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

หน่วยงานที่สังกัด

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาล

รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ร.ศ.ดร.สายพิณ  เกษมกิจวัฒนา 

พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

หน่วยงานที่สังกัด

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ร.ศ.ดร. สุจิตรา  เหลืองอมรเลิศ 

Ph.D.(Nursing) 

ผ.ศ.ดร. สุภาภรณ์   ด้วงแพง
พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

หน่วยงานที่สังกัด

คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา

ผ.ศ.ดร. ดวงกมล  วัตราดุลย ์

- พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต

- วุฒิบัตรผู้ชำานาญการเฉพาะสาขาการพยาบาลอายุรศาสตร์และ

ศัลยศาสตร์ 

หน่วยงานที่สังกัด

วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย

ผ.ศ.ดร. ภาวนา  กีรติยุตวงศ์ 
ปร.ด. (พยาบาลศาสตร์)

หน่วยงานที่สังกัด 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

นางสาวบุญจันทร์ วงศ์สุนพรัตน ์

- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

- วุฒิบัตรผู้ชำานาญการเฉพาะสาขาการพยาบาลอายุรศาสตร์และ

ศัลยศาสตร์ 

หน่วยงานที่สังกัด

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

อาจารย์ภัททิตา เลิศจริยพร 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (คณิตศาสตร์)  

หน่วยงานที่สังกัด

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

รศ.ดร. อรพรรณ  โตสิงห ์

พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

หน่วยงานที่สังกัด

คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ. ประคอง  อินทรสมบัติ 
ครุศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารการพยาบาล)  

หน่วยงานที่สังกัด

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ 

โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัย มหิดล

รศ.ดร. ทัศนีย์  ทองประทีป 

Ph.D.(Nursing) 

หน่วยงานที่สังกัด

วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์

ผศ.ดร. ศากุล  ช่างไม ้

Ph.D.(Nursing) 

หน่วยงานที่สังกัด

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อาจารย์จริยา ตันติธรรม 

- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  (สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่)

- วุฒิบัตรผู้ชำานาญการเฉพาะสาขาการพยาบาลอายุรศาสตร์และ

ศัลยศาสตร์   

หน่วยงานที่สังกัด

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

อาจารย์แม้นมนา   จิระจรัส 

- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  (สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่)   

- ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทาง  

สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง 

- วุฒิบัตรผู้ชำานาญการเฉพาะสาขาการพยาบาลอายุรศาสตร์และ

ศัลยศาสตร์

หน่วยงานที่สังกัด 

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ.ดร. สุรีพร  ธนศิลป ์

- พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต

- วุฒิบัตรผู้ชำานาญการเฉพาะสาขาการพยาบาลอายุรศาสตร์และ

ศัลยศาสตร์ 

หน่วยงานที่สังกัด

คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายแพทย์ เจษฎา พันธวาศิษฎ ์

- แพทย์ศาสตรบัณฑิต

- วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรกรรม 

- วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม     

หน่วยงานที่สังกัด

โรงพยาบาลหัวเฉียว

นายแพทย์ธเนศ  เติมกลิ่นจันทน ์

- แพทย์ศาสตรบัณฑิต

- วุฒิบัตรทางประสาทวิทยา  

หน่วยงานที่สังกัด

สถาบันประสาทวิทยา  กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

นายแพทย์สมคิด   อุ่นเสมาธรรม 

- แพทย์ศาสตรบัณฑิต

- วุฒิบัตรอายุรศาสตร์ทั่วไป    

- วุฒิบัตรอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ 

หน่วยงานที่สังกัด

กลุ่มงานอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี

นายแพทย์พจน์   อินทลาภาพร 

- แพทยศาสตร์บัณฑิต

- วุฒิบัตรอายุรศาสตร์

- วุฒิบัตรอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ

- อนุมัติบัตรแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 

หน่วยงานที่สังกัด

โรงพยาบาลราชวิถี

อาจารย์วาสนา  ธนเศรษฐ 

- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

- วุฒิบัตรผู้ชำานาญการเฉพาะสาขาการพยาบาลอายุรศาสตร์และ

ศัลยศาสตร์ 

หน่วยงานที่สังกัด

ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสมุทรปราการ

นาวาอากาศโทหญิง ดร. โสพรรณ  โพทะยะ 

- พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต

- วุฒิบัตรผู้ชำานาญการเฉพาะสาขาการพยาบาลอายุรศาสตร์และ

ศัลยศาสตร์ 

หน่วยงานที่สังกัด

กองการพยาบาล โรงพยาบาลภูมิพล

อาจารย์สุวลักษณ์  วงศ์จรรโลงศิล 

- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

- วุฒิบัตรผู้ชำานาญการเฉพาะสาขาการพยาบาลอายุรศาสตร์และ

ศัลยศาสตร์ 

หน่วยงานที่สังกัด

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ผ.ศ. นิตยาวรรณ  กุลณาวรรณ 

เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (สรีรวิทยา) 

หน่วยงานที่สังกัด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

อาจารย์ ดร.วิรัตน์  ทองรอด 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารเภสัชกิจ) 

หน่วยงานที่สังกัด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ผ.ศ. ศิรประภา  ทับทิม 

เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (เภสัชวิทยา) 

หน่วยงานที่สังกัด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ผ.ศ. ธนรัตน์  สรวลเสน่ห์ 
- เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (เภสัชกรรมคลินิก)

หน่วยงานที่สังกัด 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

นายแพทย์พิสนธ์  จงตระกูล 

- แพทยศาสตร์บัณฑิต

- วุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์ 

หน่วยงานที่สังกัด

ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



นายแพทย์กำาธร  ลีลามะลิ 
- แพทยศาสตรบัณฑิต

- วุฒิบัตรอายุรศาสตร์ทั่วไป

- วุฒิบัตรอายุรศาสตร์โรคไต

- Research Renal Fellow at University of Colorado Health 

Science Center. 

หน่วยงานที่สังกัด

หน่วยงานโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์

โรงพยาบาลราชวิถี

แพทย์หญิงสุรีรัตน์ จารุหทัย 

- แพทยศาสตรบัณฑิต

- วุฒิบัตรอายุรศาสตร์

- วุฒิบัตรอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา 

หน่วยงานที่สังกัด

กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลตำารวจ

นายแพทย์เพชร รอดอารีย ์

- แพทยศาสตรบัณฑิต

- M.Sc. (Epidemiology)

- อนุมัติบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาโรคต่อมไร้ท่อ 

หน่วยงานที่สังกัด

แพทยศาสตรวชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร

พ.อ. (พิเศษ) นายแพทย์คเชนทร์  ปิ่นสุวรรณ 

- แพทยศาสตรบัณฑิต

- วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญด้าน ศัลยศาสตร์

หน่วยงานที่สังกัด 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

พันตรี นายแพทย์ สุธี อินทชาติ 
- แพทยศาสตรบัณฑิต

- วุฒิบัตรสาขาวิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

หน่วยงานที่สังกัด 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

อาจารย์พัชรินทร์ บูรณะกร 

การศึกษามหาบัณฑิต (ภาษาไทย)

หน่วยงานที่สังกัด 

คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ผ.ศ.ดร. ชุติระ ระบอบ 

ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ศิลปศาสตร์) 

หน่วยงานที่สังกัด

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

อาจารย์ทรรศนีย์  นาคราช 

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (พยาบาลเชปฏิบัติชุมชน)

- วุฒิบัตรผู้ชำานาญการเฉพาะสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

หน่วยงานที่สังกัด

โรงพยาบาลมะการักษ์ จังหวัดกาญจนบุรี

                                                                                                                                                      

อาจารย์บุษบงก์  วิเศษพลชัย 
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (พยาบาลเชปฏิบัติชุมชน)

- วุฒิบัตรผู้ชำานาญการเฉพาะสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

หน่วยงานที่สังกัด

สถานีอนามัยนาเกลือ จังหวัดสมุทรปราการ

อาจารย์อุบล  ยี่เฮง 

- พยาบาลศาสตรบัณฑิต

- ประกาศนียบัตรผดุงครรภ์

- วุฒิบัตรการช่วยชีวิตขั้นสูง  ของสมาคมโรคหัวใจแห่งประเทศไทย 

-  Certificate “ Basic Disaster Life Support” American Medical 

Association 

หน่วยงานที่สังกัด

ศูนย์กู้ชีพ “นเรนทร” โรงพยาบาลราชวิถี 

                                     

นายแพทย์ภูพิงค์  เอกะวิภาต 
- แพทยศาสตรบัณฑิต

- Fellow of the Royal College of Anesthesiologists of Thailand. 

หน่วยงานที่สังกัด

แผนกวิสัญญีวิทยา สถาบันประสาทวิทยา

ผ.ศ.ดร. แสงทอง  ธีระทองคำา 
Ph. D. (Nursing) 

หน่วยงานที่สังกัด 

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

อาจารย์พิกุล ตันติธรรม 

- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พยาบาล)

หน่วยงานที่สังกัด 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่
             Master of Nursing Science (Adult Nursing)
    

    ชื่อและอักษรย่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย      :   พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่)

ชื่อย่อภาษาไทย       :   พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่)

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ   :   Master of Nursing Science (Adult Nursing)

ชื่อย่อภาษาอังกฤษ    :   M.N.S. (Adult Nursing)

 

   วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

   เมื่อผู้เรียนสำาเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ 

จะมีความสามารถ

 1.  ปฏิบัติการพยาบาลด้วยความชำานาญแก่บุคคลและกลุ่มคนในวัยผู้ใหญ่ ที่มีปัญหา

สุขภาพที่ซับซ้อน หรือกลุ่มโรคที่ก่อให้เกิดภาระในการดูแลรักษา ในภาวะฉุกเฉิน วิกฤต หรือ

เรื้อรัง โดยใช้องค์ความรู้ทั้งในศาสตร์การพยาบาล ศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง วิทยาการและเทคโนโลยีใน

การรักษาพยาบาลที่ทันสมัย 

 2.  ปฏิบัติการพยาบาลด้วยความรับผิดชอบ เอื้ออาทร และเข้าใจความแตกต่างทาง

สังคมวัฒนธรรม บนพื้นฐานคุณธรรม จริยธรรมแห่งวิชาชีพ ภายใต้กฎหมาย และสิทธิผู้ป่วย

 3.  บริหารจัดการการบริการพยาบาลให้กับบุคคลและกลุ่มคนในวัยผู้ใหญ่ ที่มีปัญหา

สุขภาพในภาวะฉุกเฉิน วิกฤต หรือเรื้อรังอย่างมีคุณภาพ บนหลักการของการมีส่วนร่วมกับสห

สาขาวิชาชีพ  ผู้ใช้บริการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าคุ้มทุน

 4.  สอน ชี้แนะ ให้ความรู้และคำาปรึกษาแก่บุคลากรทีมสุขภาพ นักศึกษาพยาบาล 

และผู้ใช้บริการวัยผู้ใหญ่   ตามปัญหา   ความต้องการ และสถานการณ์ของการเจ็บป่วยใน

ภาวะฉุกเฉิน วิกฤต และเรื้อรัง

 5.   วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากศาสตร์การพยาบาล ศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ผล

การวิจัย และหลักฐานเชิงประจักษ์ ที่นำาไปใช้ในการปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่

 6.  ทำาวิจัย และใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการปรับปรุง และ/หรือ สร้างนวัตกรรม

ในการปฏิบัติการพยาบาล หรือ ระบบบริการพยาบาล เพื่อพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลและ

สุขภาพของผู้ใช้บริการวัยผู้ใหญ่ 

  7.  แสดงภาวะผู้นำา สามารถบริหารจัดการทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางสร้างสรรค์ 

รวมทั้งมีทักษะในการทำางานเป็นทีมเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพของผู้ใช้บริการวัยผู้ใหญ่

 8.  สื่อสารข้อมูลและนำาเสนอผลงานในรูปแบบต่าง ๆ ได้เหมาะสมกับบุคคลต่าง ๆ ทั้ง

ในวงวิชาการ วิชาชีพ และชุมชน โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

 9.  ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

   คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษา

        1.  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการพยาบาลจากสถาบันที่สภาการพยาบาล

รับรอง ได้รับปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต หรือวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาพยาบาลศาสตร์ 

หรือวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการพยาบาลและผดุงครรภ์ หรือวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการ



พยาบาลสาธารณสุข หรือประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์เทียบเท่าปริญญาตรี โดยมีคะแนนเฉลี่ย

สะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำากว่า 2.50 หรือได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ประจำา

คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นกรณีไป

 2.  มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่งที่ยังไม่

หมดอายุ

 3.  มีสุขภาพแข็งแรงและผ่านการตรวจสุขภาพตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย

 4. มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการพยาบาลอย่างน้อย 1 ปีหรือได้รับอนุมัติ

จากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำาคณะพยาบาลศาสตร์เป็นกรณีไป

   กณฑ์การสำาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

   เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

พ.ศ. 2554 หมวด 9 เรื่อง การสำาเร็จการศึกษา การขอรับปริญญา และการประกาศเกียรติคุณ 

ข้อ 38.2 (ภาคผนวก ข.) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 แผน ก.   ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กำาหนดไว้ในหลักสูตร โดยจะต้องได้รับระดับ

คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่าน

การสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ หรืออย่าง

น้อยดำาเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร 

หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding)

 แผน ข.   ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กำาหนดในหลักสูตรโดยจะต้องทำาการศึกษา

ค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต และได้รับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน 

และสอบผ่านประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนและ/หรือปากเปล่าใน

สาขาวิชานั้น

                                   หลักสูตร  

   จำานวนหน่วยกิต   รวมตลอดหลักสูตร   37 หน่วยกิต 
 โครงสร้างหลักสูตร

          

              หมวดวิชา            แผน ก (หน่วยกิต)   แผน ข (หน่วยกิต)

 วิชาบังคับ

      วิชาแกน                             9                  9

      วิชาเฉพาะสาขา                      13                 19

 วิชาเลือก                                 3                  3

 วิทยานิพนธ์                              12                  -

 การศึกษาอิสระ                            -                   6

            รวม                          37                 37

 รายวิชาในหมวดวิชาต่างๆ
หมวดวิชาบังคับ

            วิชาแกน             จำานวน  9 หน่วยกิต

NG 8032 แนวคิดและทฤษฎีทางการพยาบาล                   2(2-0-4)

ST 8012 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติสำาหรับการวิจัย           2(2-0-4)

NG 8023 การออกแบบและการใช้ผลการวิจัยทางการพยาบาล 3(3-0-6)

NG 8072 ระบบสุขภาพกับภาวะผู้นำาในวิชาชีพการพยาบาล 2(2-0-4)

หมวดวิชาเฉพาะสาขา 

    แผน ก                              จำานวน 13 หน่วยกิต

NG 8152 การประเมินภาวะสุขภาพผู้ใหญ่ขั้นสูง        2(2-0-4)

NG 8083  พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาในผู้ใหญ่ที่มีปัญหาสุขภาพซับซ้อน 3(3-0-6)

NG 8264 การพยาบาลผู้ใหญ่ที่มีปัญหาสุขภาพซับซ้อน 4(4-0-8)

NG 8272  ปฏิบัติการการพยาบาลผู้ใหญ่ที่มีปัญหาสุขภาพซับซ้อน 1 2(0-8-0)

NG 8282  ปฏิบัติการการพยาบาลผู้ใหญ่ที่มีปัญหาสุขภาพซับซ้อน 2 2(0-8-0)

     

            แผน ข                            จำานวน 19 หน่วยกิต

NG 8062 การประเมินภาวะสุขภาพผู้ใหญ่ขั้นสูง            2(2-0-4)

NG 8083 พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาในผู้ใหญ่ที่มีปัญหาสุขภาพซับซ้อน 3(3-0-6)

NG 8264 การพยาบาลผู้ใหญ่ที่มีปัญหาสุขภาพซับซ้อน           4(4-0-8)

NG 8272 ปฏิบัติการการพยาบาลผู้ใหญ่ที่มีปัญหาสุขภาพซับซ้อน 1  2(0-8-0)

NG 8282 ปฏิบัติการการพยาบาลผู้ใหญ่ที่มีปัญหาสุขภาพซับซ้อน 2 2(0-8-0)

NG 8323 สัมมนาปัญหาทางคลินิกในการพยาบาลผู้ใหญ่          3(3-0-6)

NG 8333 ปฏิบัติการการพยาบาลผู้ใหญ่ที่มีปัญหาสุขภาพซับซ้อน 3   3(0-12-0)

          หมวดวิชาเลือก             จำานวน 3 หน่วยกิต

NG 8013  การพัฒนาบทบาทของผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง 3(3-0-6)

NG 8183 การพยาบาลต่างวัฒนธรรม                       3(3-0-6)

NG 8193  การวิจัยเชิงคุณภาพ                            3(3-0-6)

NG 8213  การดูแลสุขภาพแนวเสริม                   3(3-0-6)

NG 8223  หลักสูตรและการเรียนการสอนทางการพยาบาล       3(3-0-6)

NG 8233 การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ                   3(3-0-6)

HM 8323  การวางแผนและการประเมินโครงการสุขภาพ         3(2-4-4)

 

 หมวดวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ 

NG 8326 วิทยานิพนธ์                          12(0-36-0)

NG 8336  การศึกษาอิสระ                           6(0-18-0)



          

           แผนการศึกษา
1) แผนการศึกษาสำาหรับนักศึกษาแผน ก  

     ชั้นปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 1

NG 8032 แนวคิดและทฤษฎีทางการพยาบาล                   2(2-0-4)

NG 8152 การประเมินภาวะสุขภาพผู้ใหญ่ขั้นสูง                 2(2-0-4)

NG 8083 พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาในผู้ใหญ่ที่มีปัญหาสุขภาพซับซ้อน  3(3-0-6)

ST 8012 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติสำาหรับการวิจัย            2(2-0-4)

               รวม                   9 หน่วยกิต

   

      ชั้นปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 2

NG 8023 การออกแบบและการใช้ผลการวิจัยทางการพยาบาล 3(3-0-6)

NG 8264 การพยาบาลผู้ใหญ่ที่มีปัญหาสุขภาพซับซ้อน           4(4-0-8)

NG 8272 ปฏิบัติการการพยาบาลผู้ใหญ่ที่มีปัญหาสุขภาพซับซ้อน 1  2(0-8-0)

               รวม                           9 หน่วยกิต 

 

      ชั้นปีที่ 1 / ภาคการศึกษาฤดูร้อน

…………วิชาเลือก                                     3(3-0-6)

               รวม                   3 หน่วยกิต

  

      ชั้นปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 1

NG 8072 ระบบสุขภาพกับภาวะผู้นำาในวิชาชีพการพยาบาล 2(2-0-4)

NG 8282 ปฏิบัติการการพยาบาลผู้ใหญ่ที่มีปัญหาสุขภาพซับซ้อน 2 2(0-8-0)

               รวม                         4 หน่วยกิต

  

      ชั้นปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 2

NG 8326 วิทยานิพนธ์                          12(0-36-0)

               รวม                          12 หน่วยกิต

2)  แผนการศึกษาสำาหรับนักศึกษาแผน ข  

      ชั้นปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 1

NG 8032 แนวคิดและทฤษฎีทางการพยาบาล                  2(2-0-4)

NG 8152 การประเมินภาวะสุขภาพผู้ใหญ่ขั้นสูง                2(2-0-4)

NG 8083 พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาในผู้ใหญ่ที่มีปัญหาสุขภาพซับซ้อน    3(3-0-6)

ST 8012 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติสำาหรับการวิจัย           2(2-0-4)

                รวม                   9 หน่วยกิต

      ชั้นปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 2

NG 8023 การออกแบบและการใช้ผลการวิจัยทางการพยาบาล     3(3-0-6)

NG 8264 การพยาบาลผู้ใหญ่ที่มีปัญหาสุขภาพซับซ้อน           4(4-0-8)

NG 8272 ปฏิบัติการการพยาบาลผู้ใหญ่ที่มีปัญหาสุขภาพซับซ้อน 1     2(0-8-0)

                รวม                       9 หน่วยกิต

 

      ชั้นปีที่ 1 / ภาคการศึกษาฤดูร้อน

……………วิชาเลือก                                     3(3-0-6)

                รวม                   3 หน่วยกิต

 

       ชั้นปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 1

NG 8072 ระบบสุขภาพกับภาวะผู้นำาในวิชาชีพการพยาบาล 2(2-0-4)

NG 8323 สัมมนาปัญหาทางคลินิกในการพยาบาลผู้ใหญ่          3(3-0-6)

NG 8282 ปฏิบัติการการพยาบาลผู้ใหญ่ที่มีปัญหาสุขภาพซับซ้อน 2 2(0-8-0)

               รวม                            7 หน่วยกิต 

 

       ชั้นปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 2

NG 8333 ปฏิบัติการการพยาบาลผู้ใหญ่ที่มีปัญหาสุขภาพซับซ้อน3 3(0-12-0)

NG 8336 การศึกษาอิสระ                            6(0-18-0)

               รวม                   9 หน่วยกิต

                      

                   คำาอธิบายรายวิชา

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
1)  หมวดวิชาแกนมหาบัณฑิต 

NG8023 การออกแบบและการใช้ผลการวิจัยทางการพยาบาล                    3(3-0-6)

NG8023 Research Designs and Research Utilization in Nursing    3(3-0-6)                 

        วิชาบังคับก่อน         ST8012

       กระบวนการวิจัย จริยธรรมในการวิจัย การวิจัยและการพัฒนา การกำาหนดปัญหาการ

วิจัยทางการพยาบาล  รูปแบบการวิจัยตามประเด็นปัญหา ทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ  

การพัฒนาเครื่องมือ  การเก็บรวบรวมข้อมูล  การเขียนรายงานการวิจัย  การเผยแพร่งานวิจัย 

การประเมินงานวิจัย และการใช้ผลการวิจัยและหลักฐานเชิงประจักษ์ในการปฏิบัติการพยาบาล

   Research process, Ethics in research, Research and development, Identify-

ing nursing research problems, Quantitative and qualitative research designs, Too  

development, Data collection, Writing research report, Research publication, Research 

evaluation, Research utilization and Evidence–based practice in nursing practice. 

NG8032 แนวคิดและทฤษฎีทางการพยาบาล                               2(2-0-4)

NG8032 Nursing Concepts and Nursing Theories    2(2-0-4)

      วิชาบังคับก่อน          ไม่มี

    วิวัฒนาการของทฤษฎีทางการพยาบาล  สาระสำาคัญของแนวคิดทฤษฎีทางการพยาบาล

และทฤษฎีจากศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาล  การวิเคราะห์และวิจารณ์ทฤษฎี เพื่อนำาไป

ใช้เป็นพื้นฐานในการปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะสาขา และเป็นแนวทางในการศึกษาวิจัย

      Evolution of nursing theory, Synopsis of nursing concepts and nursing theo-

ries and theories from other disciplines related to nursing, Analysis and critique of 

theories for application as theoretical foundation to nursing practices in special areas 

and as guideline to research.

NG8072 ระบบสุขภาพและภาวะผู้นำาในวิชาชีพการพยาบาล                       2(2-0-4)

NG8072 Health System and Leadership in Nursing Professsion   2(2-0-4)

       วิชาบังคับก่อน          ไม่มี

     ระบบสุขภาพแห่งชาติ ปัจจัยที่มีผลต่อระบบสุขภาพ หลักการบริหารจัดการระบบสุขภาพ

ด้าน กฎหมาย บุคลากร เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข การพัฒนานวัตกรรมและคุณภาพการบริการ 

แนวคิดและวิวัฒนาการของการปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะสาขา ภาวะผู้นำาและการพัฒนาภาวะ

ผู้นำาในวิชาชีพการพยาบาล  

     National health system, Factors affecting health system, Principles of health 

system management regarding to laws, human resources, health economics, innova-

tion development and quality of service, Concepts and evolution of nursing practice 

in special areas, Leadership and development of leadership in nursing profession.

ST8012 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติสำาหรับการวิจัย              2(2-0-4)

ST8012 Statistical Data Analysis for Research     2(2-0-4)

      วิชาบังคับก่อน           ไม่มี

      แหล่งที่มาของข้อมูล ประเภทและระดับของข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณา

และสถิติเชิงอนุมาน การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐานที่ใช้และไม่ใช้พารามิเตอร์  การ

วิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์ข้อมูลจำาแนกประเภท การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ การ

วิเคราะห์ความถดถอย การเลือกใช้สถิติให้เหมาะสมกับประเด็นปัญหาการวิจัย และการใช้

โปรแกรมสำาเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 

      Sources, types, and levels of data, Data analysis with descriptive and inferential 

statistics, Value estimation. Parametric and non-parametric hypothesis testing, Anal-

ysis of variance, categorical data analysis, correlation analysis, regression analysis. 

Selection of statistics appropriately to research problems.  and The use of statistical 

software in data analysis.

2)   หมวดวิชาเฉพาะสาขา

NG 8152 การประเมินภาวะสุขภาพผู้ใหญ่ขั้นสูง        2(2-0-4)                                          

NG 8152 Advanced Adult Health Assessment                         2(2-0-4)

       วิชาบังคับก่อน           ไม่มี

    การประเมินสุขภาพของบุคคลวัยผู้ใหญ่  ครอบคลุมมิติด้านร่างกาย จิตสังคม และจิต

วิญญาณ การซักประวัติ  การตรวจร่างกาย การวิเคราะห์ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ การ



ใช้เครื่องมือพิเศษและเทคโนโลยีขั้นสูงในการประเมินสุขภาพ การวิเคราะห์และวินิจฉัยปัญหา

สุขภาพจากการประเมินสุขภาพองค์รวม โดยคำานึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ รวมทั้ง

การบันทึกรายงานการประเมินสุขภาพ

          Assessment of health in adult persons encompassing physical, psychological, 

and spiritual dimensions. History taking, physical examination, laboratory analyses, 

and application of special instruments and high technologies for advanced health 

assessment. Analysis and diagnosis of health problems from holistic perspectives and 

with consideration of professional ethics.  Reporting health assessmrnt data.  

NG 8083 พยาธิสรีรวิทยา และเภสัชวิทยาในผู้ใหญ่ที่มีปัญหาสุขภาพซับซ้อน     3(3-0-6) 

NG 8083 Pathophysiology and Pharmacology in Adult with Complex Health Problems   3(3-0-6)      

          วิชาบังคับก่อน          ไม่มี

    มโนทัศน์ของการเกิดโรค การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างและหน้าที่ของ

เนื้อเยื่อและอวัยวะในระบบต่าง ๆ  ปฏิกิริยาตอบโต้และการปรับตัวของบุคคลวัยผู้ใหญ่ที่มีปัญหา

สุขภาพซับซ้อน หลักการทางเภสัชวิทยา เภสัชวิทยาคลินิก และเภสัชจลศาสตร์ หลักการใช้ยา 

และกลไกการออกฤทธิ์ของยากลุ่มต่าง ๆ สำาหรับบุคคลวัยผู้ใหญ่ที่มีปัญหาสุขภาพซับซ้อน

        Concepts of pathogenesis. Analyses the alteration of structure and function of   

tissues and organs of body systems, Responses and adaptations of adult persons 

with complex health problems, Principles of pharmacology, clinical pharmacology, 

and pharmacokinetics, Principles of drug administration and drug actions for adult 

persons with complex health problems.

NG 8264 การพยาบาลผู้ใหญ่ที่มีปัญหาสุขภาพซับซ้อน              4(4-0-8)

NG 8264 Nursing Care for Adult with Complex Health Problems  4(4-0-8)

          วิชาบังคับก่อน    NG8032      

         แนวคิด  ทฤษฎี   การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์  และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาล

ผู้ใหญ่ที่มีปัญหาสุขภาพซับซ้อน ทั้งในภาวะฉุกเฉิน  วิกฤต  และเรื้อรัง    การใช้เทคโนโลยี

ทางการรักษาขั้นสูง   การจัดระบบการดูแลในภาวะฉุกเฉิน   การจัดระบบการดูแลอย่างต่อ

เนื่อง   การส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย   ครอบครัวและผู้ดูแล    การดูแล

แบบประคับประคอง   ประเด็นทางกฏหมายและจริยธรรมของการดูแลผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่มีในปัญหา

สุขภาพซับซ้อนในภาวะฉุกเฉิน  วิกฤต  และ เรื้อรัง

         Concepts, theories, evidences-based utilization and sciences relavant to nurs-

ing care for adults with complex health problems in emergency, crisis and chronic 

states. Application of advanced medical technology. Management of emergency and 

continuing care system. Promoting health and quality of life to patients, families and 

caregivers. Palliative care. Legal and ethical issues of adults with complex health 

problems in emergency, crisis and chronic states.

NG 8272 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ที่มีปัญหาสุขภาพซับซ้อน 1              2(0-8-0)

NG 8272 Nursing Care for Adult with Complex Health Problems Practicum 1  2(0-8-0)

           วิชาบังคับก่อน           NG 8152

                                  NG 8264 หรือเรียนร่วมกับ NG 8264     

       ปฏิบัติการพยาบาลในการดูแลผู้ใหญ่ที่มีปัญหาสุขภาพซับซ้อนในภาวะฉุกเฉิน  วิกฤต  

หรือเรื้อรัง โดยใช้แนวคิด  ทฤษฎี   หลักฐานเชิงประจักษ์  และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการ

พยาบาล โดยเน้นทักษะในการประเมินภาวะสุขภาพผู้ใหญ่ขั้นสูง   การวินิจฉัยปัญหา   การ

บำาบัดทางการพยาบาลด้วยความเอื้ออาทร ความรับผิดชอบ   และการประสานความร่วมมือกับ

สหสาขาวิชาผู้ใช้บริการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง และคำานึงถึงประเด็นทางกฎหมายและจริยธรรม

         Nursing practice of caring for adults with complex health problems in emer-

gency, crisis or chronic states, applying concepts, theories,  evidences, and related 

sciences, emphasis on skills of advanced adult health assessment, diagnosis, nursing 

therapeutics in concerning of caring, accountability,  collaboration with multi-disci-

plinary, clients, and stakeholders, and also legal and ethical issues. 

NG 8282 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ที่มีปัญหาสุขภาพซับซ้อน 2   2(0-8-0)

NG 8282 Nursing Care for Adult with Complex Health Problems Practicum 2 2(0-8-0)

          วิชาบังคับก่อน   NG 8272  

       ปฏิบัติการพยาบาลในการดูแลผู้ใหญ่เฉพาะกลุ่มหรือเฉพาะโรคที่มีปัญหาสุขภาพซับซ้อน

ในภาวะฉุกเฉิน  วิกฤต  หรือเรื้อรัง โดยใช้แนวคิด  ทฤษฎี  หลักฐานเชิงประจักษ์ และศาสตร์ที่

เกี่ยวข้อง ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีทางการรักษาขั้นสูง   การจัดการดูแลอย่างต่อเนื่อง   การส่ง

เสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย   ครอบครัวและผู้ดูแล    การดูแลแบบประคับประคอง   

ตลอดจนพัฒนาการดูแลผู้ป่วยให้เหมาะสมกับประเด็นปัญหาสุขภาพที่เลือกสรร    ด้วยความ

เอื้ออาทร ความรับผิดชอบและการประสานความร่วมมือกับสหสาขาวิชา  ผู้ใช้บริการและผู้ที่

เกี่ยวข้อง และคำานึงถึงประเด็นทางกฎหมายและจริยธรรม

         Nursing practice of caring for specific group or specific disease of adults 

with complex health problems in emergency, crisis or chronic states, applying con-

cepts, theories, evidences, related sciences, and also applying advanced medical 

technology, continuing care management, promoting health and quality of life for 

patients, families and caregivers, providing palliative care, including development of 

care correspondent with selected health problems, in concerning of caring, account-

ability, collaboration with multi-disciplinary, clients and stakeholders, and also legal 

and ethical issues.

NG 8323 สัมมนาปัญหาทางคลินิกในการพยาบาลผู้ใหญ่    3(3-0-6)

NG 8323 Seminar on Clinical Problems in Adult Nursing    3(3-0-6)

           วิชาบังคับก่อน       NG 8272      

       การสัมมนาเพื่อแก้ปัญหาทางคลินิกในผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่เลือกสรร โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์      

ทฤษฎี  และ ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเพื่อวิเคราะห์ประเด็นปัญหา   นวัตกรรมการแก้ปัญหาเพื่อพัฒนา

คุณภาพการพยาบาลผู้ใหญ่   โดยคำานึงถึงประเด็นทางกฎหมายและจริยธรรม

      Seminar in solving clinical problems of selected adult clients by applying 

evidences,  theories and related sciences to analyze the problems and relevant inno-

vation to improve quality of adult nursing, corresponding to legal and ethical aspects.

NG 8313 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ที่มีปัญหาสุขภาพซับซ้อน 3  3(0-12-0)

NG 8313 Nursing Care for Adult with Complex Health Problems Practicum 3         3(0-12-0)

          วิชาบังคับก่อน NG8303 หรือเรียนร่วมกับ NG8303         

   ปฏิบัติการพยาบาลในการแก้ปัญหาทางคลินิกในกลุ่มผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่เลือกสรรด้วยความเอื้อ

อาทรและความรับผิดชอบ  โดยริเริ่มโครงการหรือนวัตกรรมทางการพยาบาลผู้ใหญ่ให้ได้รับการ

ดูแลที่ต่อเนื่อง และการประเมินผลลัพธ์ทางการพยาบาล   โดยคำานึงถึงคุณภาพ  ประสิทธิภาพ   

ประสิทธิผลของการให้การบริการ ความร่วมมือกับสหสาขาวิชา ผู้ใช้บริการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

โดยคำานึงถึง  ประเด็นทางกฎหมายและจริยธรรม

    Practice of nursing in solving clinical problems of selected adult clients with 

caring and accountability, by initiating projects or innovations of adult nursing to 

promote continuing care and evaluating nursing outcomes, corresponding to quality, 

effectiveness and efficiency of health care services, collaboration with multi-disci-

plinary, clients and stakeholders, including legal and ethical issues.

 

3)   หมวดวิชาเลือก

NG 8013 การพัฒนาบทบาทในการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง              3(3-0-6)

NG 8013 Roles Development in Advanced Nursing Practice         3(3-0-6)             

         วิชาบังคับก่อน           ไม่มี

      วิเคราะห์แนวคิดและวิวัฒนาการของการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง   บทบาทพยาบาลใน

การปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง   กฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการพยาบาลขั้น

สูง   แนวทางในการพัฒนาคุณภาพและบทบาทพยาบาลในการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในสถาน

บริการสุขภาพและในชุมชน

    Analysis of concept and evolution of advanced nursing practices, Roles of 

advanced practice nurses,  Laws and ethics related to advanced nursing practice, 

Guidelines in quality development and nurses’ roles in advanced nursing practice in 

health care settings and communities.

NG 8183 การพยาบาลต่างวัฒนธรรม                                           3(3-0-6)

NG 8183 Transcultural Nursing      3(3-0-6)

         วิชาบังคับก่อน           ไม่มี

    อิทธิพลของวัฒนธรรมต่อสุขภาพ การดูแลและการพยาบาล   วัฒนธรรมผู้ให้และผู้ใช้

บริการ   แนวคิดและทฤษฎีการพยาบาลต่างวัฒนธรรม   ประเด็น และแนวโน้มการพยาบาล

ต่างวัฒนธรรม      

      Cultural influences on health, caring and nursing. Culture of health care pro-

viders and clients. Concepts and theories of transcultural nursing. Issues and trends 

of transcultural nursing.

NG 8193 การวิจัยเชิงคุณภาพ                                                    3(3-0-6)

NG 8193 Qualitative Research      3(3-0-6)

         วิชาบังคับก่อน          ไม่มี

        ปรัชญาพื้นฐานการวิจัยเชิงคุณภาพ   ประเภทของการวิจัย   ระเบียบวิธีการวิจัย  การ

ออกแบบการวิจัย   การเลือกกลุ่มตัวอย่าง   เทคนิคการเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล   

การเขียนโครงการวิจัยและรายงานฉบับสมบูรณ์ การใช้ผลงานวิจัยเชิงคุณภาพในการปฏิบัติการ

พยาบาล   ประเด็นทางจริยธรรม   

       Philosophical foundation in qualitative research. Types, methodology and de-

signs of    qualitative research. Techniques of sampling, data collection and analysis 

in qualitative research. Writing research projects and reports of qualitative research. 

Utilizing qualitative research in nursing practice. Ethical considerations in qualitative 

research.

NG 8223 หลักสูตรและการเรียนการสอนทางการพยาบาล                  3(3-0-6)

NG 8223 Curriculum and Learning-Teaching in Nursing              3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน          ไม่มี

      พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ การประกันคุณภาพการศึกษา หลักสูตรและการพัฒนา

หลักสูตร   การบริหารหลักสูตรและการนำาหลักสูตรไปใช้   นวัตกรรมทางการศึกษา   การ

จัดการเรียนการสอนทางการพยาบาล   แผนการสอน เอกสารการสอน สื่อการสอน และโสต

ทัศนูปกรณ์

     National Education Act. Quality assurance in education. Curriculum and curric-

ulum development. Curriculum administration and implementation. Educational inno-



vations.  Learning-Teaching in nursing. Lesson plans, and teaching materials, media 

and equipments.

NG8326 วิทยานิพนธ์                                   12(0-36-0)

NG8326 Thesis               12(0-36-0)

     วิชาบังคับก่อน       ไม่มี

      ดำาเนินการวิจัยตามประเด็นปัญหาทางการพยาบาลผู้ใหญ่ที่เลือกสรร ภายใต้การแนะนำา

ของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

Conducting research in a selected topic related to an area of adult nursing under 

supervision of thesis advisors.

 

NG8336 การศึกษาอิสระ     6(0-18-0)   

NG8336 Independent Study    6(0-18-0)   

             วิชาบังคับก่อน    ไม่มี

     ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในประเด็น สถานการณ์ หรือปัญหาทางการพยาบาลผู้ใหญ่อย่าง

เป็นระบบ  การสังเคราะห์ความรู้ การพัฒนาวิธีการ การสร้างมาตรฐาน การพัฒนาระบบการ

บริการ โดยการวางแผนและดำาเนินการในสถานการณ์จริง ภายใต้การให้คำาแนะนำา 

ช่วยเหลือของอาจารย์ที่ปรึกษา

     Systematically self-study in issues, situations or problems related to adult 

nursing. Synthesizing knowledge, and developing interventions, nursing standards and 

health service system through planning and operating within the existent context, and 

beneath guidance and supervision of advisors.



อาจารย์ประจำาหลักสูตรและผู้รับผิดชอบหลักสูตร     

อ.ดร. สุนีย์  ชาญณรงค ์  (ประธานหลักสูตร)
ภ.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล

 วท.ม. (เภสัชศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล

ปร.ด. (เภสัชการ) มหาวิทยาลัยมหิดล 

ผศ.ดร.สุพงษ์  เอกศิริพงษ ์  

ภ.บ. (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Ph.D. (Biopharmaceuticals/Pharmacokinetics) Purdue University,U.S.A.

อ.ดร. วารุณี  ลี้สัจจะกูล  

ภ.บ. (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

ภ.ม.  (เภสัชอุตสาหกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Doctor of Pharmaceutical  Sciences (Pharmaceutical  Sciences) Kyoto 

University,Japan

รศ. ฤดี  เสาวคนธ ์   

ภ.บ. มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์

M.Sc. (Pharmaceuticals) London University, U.K.

อ.ดร. นวลตา  ม่วงน้อยเจริญ  
ภ.บ. มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์

M.Sc. (Pharmaceuticals Chemistry)  Wayne State University,U.S.A.

Dr.rer.nat (Phytochemistry) University Bonn,Germary

อาจารย์ประจำาร่วมสอน

อ.ดร.ศรัณย์  กอสนาน
ภ.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล

ศศ.ม. (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ)มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ภ.ด. (เภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร)มหาวิทยาศิลปากร

ผศ.ดร.รัตนา  อินทรานุปกรณ์
ภ.บ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่     

ภ.ม. (เภสัชเวท) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Dr.rer.nat (Phytochemistry) University Wuerzburg,Germary

อ.ดร.ปวีณา   ว่องตระกูล
ภ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภ.ม.  (เภสัชกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วท.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ. มัณฑนา  ภาณุมาภรณ์ 
ภ.บ. มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์

M.Sc. (Hospital Pharmacy Administration)

Brooklym  College of Pharmacy,Long Island University, U.S.A.

อ.ดร.ประศาสน์  เจริญพานิช
ภ.บ. มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์

ภ.ด. (กิตติมศักดิ์) (เภสัชอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รศ.พวงแก้ว  ลัคนทิพพร
ภ.บ.มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์

M.Sc. (Medicinal Chemistry) Massachusetts College of Pharmacy, U.S.A.

ผศ.เพ็ญพรรณ  อัศวกุล
ภ.บ.มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์

M.Sc. (Pharmaceutical Sciences) The University of British Columbia,Canada

อ.ศิรประภา  ทับทิม
ภ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภ.ม. (เภสัชวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ดร.ประสาน  ธรรมอุปกรณ์

ภ.บ. มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์

วท.ม. (เภสัชวิทยา)  มหาวิทยาลัยมหิดล

Ph.D. (Pharmacol) The University  of Sydney, Australia

ผศ.ดร.วิชาญ  จันทร์วิทยานุชิต
ภ.บ. (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภ.ม. (เภสัชเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วท.ด. (เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.ดร.อรัญญา  จุติวิบูลย์สุข
ภ.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล

Ph.D (Pharmaceutical Chemistry and Phytochemistry) มหาวิทยาลัยมหิดล

อ.สิทธิพร  ยอดนิล
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อ.ดร.ศิริวรรณ  ตันตระวาณิชย์
วท.บ. (พยาบาล) มหาวิทยาลัยมหิดล

พบ.ม. (สถิติประยุกต์)  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ปร.ด. (สถิติ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

อาจารย์พิเศษ

ศ.ดร.ณรงค์  สาริสุต
ภ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

M.Sc. (Pharmaceutics) University lowa, U.S.A.

Ph.D.  (Pharmaceutics) University lowa, U.S.A.

รศ.ดร.อุบลทิพย์  นิมมานนิตย์
ภ.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล

Ph.D.  (Pharmaceutics), University of London, U.K.

รศ.ดร.มานี  เหลืองธนอนันต์
ภ.บ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Ph.D. (Pharmaceutics) Manchester University, U.K.

รศ.ดร.วราภรณ์  จรรยาประเสริฐ
ภ.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล

Ph.D. (Pharmaceutics), University of lowa, U.S.A.

รศ.ดร. พนิดา  อัศวพิชยนต์
ภ.บ. (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภ.ม. (เภสัชกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Ph.D. (Pharmaceutics) University of Saskatchewan, Canada

ผศ.ดร.เนติ  วระนุช
ภ.บ. (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

M.S. (Pharmaceutics) The University of Michigan, Ann Arbor, Michigan, U.S.A.

Ph.D. (Pharmaceutics) The University of Michigan, Ann Arbor, Michigan, U.S.A.

ผศ.ดร.ศักดิ์ชัย  วิทยาอารีย์กุล
ภ.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล

Ph.D. (Industrial and Physical Pharmacy) Purdue University, U.S.A. 

8.   ผศ.ดร.ประภาพร  บุญมี

ภ.บ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วท.ม. (เภสัชศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล

ปร.ด. (เภสัชการ) มหาวิทยาลัยมหิดล

รองศาสตราจารย์ ดร.จันทรา  ชัยพานิช
ประธานกรรมการบัณฑิตศึกษา

ประจำาคณะเภสัชศาสตร์

หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาเทคโนโลยีเภสัชกรรม

Master of Pharmacy (Pharmaceutical Technology

เรียนรู้เพื่อรับใช้สังคม

อาจารย์ ดร.สุนีย์  ชาญณรงค์
ประธานกรรมการประจำาหลักสูตร

เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม



องค์ประกอบหลักสูตร                                                                                                         
                                                    หน่วยกิต

                                               (บรรยาย-ปฏิบัตกิาร-ฝึกงาน)

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน

BA 0863  ภาษาอังกฤษสำาหรับบัณฑิตศึกษา                 ไม่นับหน่วยกิต

           English for Graduate Study

หมวดวิชาบังคับ   ไม่น้อยกว่า  15  หน่วยกิต

ST 8013  ระเบียบวิธีวิจัย           3(3/3-0-0)

 Research Methodology

PY 8503  เทคโนโลยีเภสัชกรรมขั้นสูง        3(2/2-1/3-0)

 Advanced Pharmaceutical Research

PY 8512  เทคนิคการใช้เครื่องมือสำาหรับการวิจัยทางเภสัชกรรม   2(1/1-1/3-0)

  Instrumental Techniques in Pharmaceutical Research

PY 8523  เภสัชกรรมเชิงฟิสิกส์ประยุกต์          3(3/3-0-0)

           Applied Physical Pharmacy

PY 8531  สัมมนา  1          1(0/0-1/3-0)

           Seminar  I

PY 8541  สัมมนา  2          1(0/0-1/3-0)

  Seminar  II

PY 8552  ปัญหาพิเศษทางเทคโนโลยีเภสัชกรรม         2(0-2/6-0)

           Special Problems in Pharmaceutical Technology

หมวดวิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

PY 8562  ระบบนำาส่งยาขั้นสูง           2(2/2-0-0)

           Advanced Drug Delivery Systems

PY 5682  เทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชศาสตร์          2(2/2-0-0)

          Pharmaceutical Biotechnology

PY 8582  เภสัชจลนศาสตร์ขั้นสูง           2(2/2-0-0)

          Advanced Pharmacokinetics

PY 8592  การวางแผนการทดลองในงานวิจัยทางเภสัชกรรม         2(2/2-0-0)

           Experimental Design in Pharmaceutical Research

PY 8023  การประเมินผลิตภัณฑ์เครื่องสำาอาง         3(2/2-1/3-0)

          Cosmetic Product Evaluation

PY 8072  เทคโนโลยีการตั้งตำารับเครื่องสำาอางสมุนไพร       2(1/1-1/3-0)

          Technology of Phytocosmetic Formulation

PY 8082  สมุนไพรเพื่อความงามและสุขภาพและเทคโนโลยีการเตรียม 2(2/2-0-0)

          Herbs for Aesthetic and Health and Preparation Technology

PY 8142  การควบคุมคุณภาพเครื่องสำาอาง        2(1/1-1/3-0

          Quality Control of Cosmetics

BA 8013  การบัญชีเพื่อการจัดการ                    3(3/3-0-0)

          Managerial Accounting

BA 8023  เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ          3(3/3-0-0)

          Managerial Economic

BA 8033  การจัดการการตลาด           3(3/3-0-0)

          Marketing Management

BA 8053  การจัดการการเงิน           3(3/3-0-0)

          Financial Management

MG 8423  พฤติกรรมผู้บริโภค           3(3/3-0-0)

           Consumer Behaviour

          

       หมวดวิชา                         แผน ก (หน่วยกิต)        

 1.  หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน                  ไม่นับหน่วยกิต

 2.  หมวดวิชาบังคับ                              15

 3.  หมวดวิชาเลือก                                6

 4.  วิทยานิพนธ์                             15

รวมไม่น้อยกว่า 

                  รวม                           36

หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม

Master of Pharmacy 

(Pharmaceutical Technology)

    ชื่อและอักษรย่อปริญญา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)    :    เภสัชศาสตร์มหาบัณฑิต 

                        (เทคโนโลยีเภสัชกรรม)

ชื่อย่อ  (ภาษาไทย)    :    ภ.ม. (เทคโนโลยีเภสัชกรรม)

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) :    Master of Pharmacy 

                        (Pharmaceutical Technology)

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)  :   M. Pharm. (Pharmaceutical Technology)

   วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.  เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้และทักษะด้านการตั้งตำารับ     การพัฒนาและการควบคุม

คุณภาพเภสัชภัณฑ์

2. เพื่อให้บัณฑิตสามารถประยุกต์และบูรณาการองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีเภสัชกรรมมาใช้

ในการวิจัยและพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาด้านการพัฒนาตำารับยาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.  เพื่อให้บัณฑิตมีทักษะในการถ่ายทอด  และเผยแพร่ความรู้ด้านเทคโนโลยีเภสัชกรรมและ

การพัฒนาตำารับยาอย่างมีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล

4.  เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  พัฒนาตนเองเพื่อเป็นส่วน

หนึ่งในการแก้ปัญหาด้านสุขภาพร่วมกับบุคลากรในสาขาอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  อันก่อ

ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและสอดคล้องกับอุดมการณ์ของมหาวิทยาลัย

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา

1.  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  เภสัชศาสตรบัณฑิต  จากสถาบันการศึกษาภายใน

ประเทศ หรือต่างประเทศที่สำานักงาน กพ.รับรอง

2.  มีผลการศึกษาระดับปริญญาตรี  คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำากว่า  2.50

3. กรณีที่คุณสมบัติของผู้สมัครไม่เป็นไปตามข้อ  1, 2  ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะ

กรรมการ      บัณฑิตวิทยาลัย

4.  มีสุขภาพแข็งแรงและผ่านการตรวจสุขภาพตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

   การสอบข้อเขียน
1. ความรู้พื้นฐานทางเทคโนโลยีเภสัชกรรมและ/หรือเภสัชอุตสาหกรรม

2. ภาษาอังกฤษ

   ในกรณีสอบภาษาอังกฤษไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำาหนด  จะต้องเรียนเสริมพื้นฐาน  BA 0863 

ภาษาอังกฤษสำาหรับบัณฑิตศึกษา  โดยไม่นับหน่วยกิต  ทั้งนี้ผู้สมัครสามารถนำาผลการสอบ

ภาษาอังกฤษ เช่น  TOFEL, IELTS  ฯลฯ  มาเสนอโดยอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ    

สอบคัดเลือก

  การสอบสัมภาษณ์
     ผู้สมัครที่ผ่านการสอบข้อเขียน  จะต้องสอบสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการสอบคัดเลือก

ระยะเวลาการศึกษา

    นักศึกษาสามารถสำาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรได้ภายใน  2  ปีการศึกษาและอย่าง

มากไม่เกิน  5 ปีการศึกษา  ทั้งนี้ให้นับจากภาคการศึกษาแรกที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

   นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร แผน ก(2)  ไม่น้อยกว่า 36  

หน่วยกิต

  เงื่อนไขการศึกษา
    นักศึกษาที่สอบภาษาอังกฤษไม่ผ่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำาหนด  จะต้องเรียนวิชาเสริม

พื้นฐาน 1 วิชา

คือ  ภาษาอังกฤษสำาหรับบัณฑิตศึกษา (BA 0863)  โดยไม่นับหน่วยกิต

   วิทยานิพนธ์จะต้องมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเนื้อหาของหลักสูตร  ภายใต้

การกำากับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้ควบคุมการปฏิบัติในการทำาวิทยานิพนธ์  

ให้ถือปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เรื่องแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา แผน ก (2)

เงื่อนไขการสำาเร็จการศึกษา
   นักศึกษาจะต้องสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ขั้นสุดท้ายและสอบผ่าน รวมทั้งผลงานต้องได้

ตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติเป็นอย่างน้อย  จึงจะถือว่าจบหลักสูตร



หมวดวิชาวิทยานิพนธ์

PY 8215   วิทยานิพนธ์          15(0-0-15/P)

            Thesis

แผนการเรียน
ภาคการศึกษาที่  1  ชั้นปีที่ 1

รหัสวิชา	 					รายชื่อวิชา	 	 																						หน่วยกิต

ST 8013      ระเบียบวิธีวิจัย         3

PY 8503      เทคโนโลยีเภสัชกรรมขั้นสูง        3

PY 8512      เทคนิคการใช้เครื่องมือสำาหรับการวิจัยทางเภสัชกรรม      2

PY …………      วิชาเลือก            2

                                                    รวม    10

ภาคการศึกษาที่  2  ชั้นปีที่ 1

รหัสวิชา	 						รายชื่อวิชา	 	 	 												หน่วยกิต

PY 8523        เภสัชกรรมเชิงฟิสิกส์ประยุกต์        3

PY 8531        สัมมนา 1         1

PY 8552        ปัญหาพิเศษทางเทคโนโลยีเภสัชกรรม       2

PY …………        วิชาเลือก         4

            รวม    10

ภาคการศึกษาที่  1  ชั้นปีที่ 2

รหัสวิชา	 					รายชื่อวิชา	 	 	 												หน่วยกิต

PY 8541      สัมมนา 2         1

PY 8215      วิทยานิพนธ์        15

                                                         รวม    16

ภาคการศึกษาที่  2  ชั้นปีที่ 2

(รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา)         -

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า                36

คำาอธิบายรายวิชา

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน

BA 0863 ภาษาอังกฤษสำาหรับบัณฑิตศึกษา              ไม่นับหน่วยกิต

          (English for Graduate Study)

          วิชาบังคับก่อน  ไม่มี

 ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือจับใจความและจับรายละเอียดจากตำารา 

การเขียนย่อรายงานจากเรื่องที่อ่าน การวิเคราะห์บทความต่างๆ และการเขียนบทคัดย่อ

เป็นภาษาอังกฤษ

หมวดวิชาบังคับ

ST 8013 ระเบียบวิธีวิจัย             3(3/3-0-0)

         (Research Methodology)

          วิชาบังคับก่อน  ไม่มี

 แนวคิด หลักการ รูปแบบขั้นตอนและวิธีการของการดำาเนินการวิจัย  

ประเภทการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การค้นหาปัญหา การออกแบบการวิจัย  

การออกแบบและสร้างเครื่องการวิจัย การเลือกตัวอย่างแหล่งที่มา และวิธีเก็บข้อมูล  

การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัย รวมถึงการนำาเสนอผลการวิจัย และ

จรรยาบรรณของนักวิจัย  โดยนักศึกษาต้องฝึกปฏิบัติการทำาโครงการวิจัย

PY 8503 เทคโนโลยีเภสัชกรรมขั้นสูง            3(2/2-1/3-0)

         (Advanced Pharmaceutical Technology)

          วิชาบังคับก่อน  ไม่มี

 ทฤษฎีพื้นฐานและเทคนิคขั้นสูงในการเตรียมตำารับยารูปแบบต่างๆ ได้แก่  

การเตรียมไมโครอิมั่ลชั่น  ไมโครแคปซูล  อนุภาคขนาดเล็กและรูปแบบอื่นๆ สำาหรับ

การประยุกต์ใช้เป็นระบบนำาส่งยาสู่ร่างกาย  การศึกษาก่อนตั้งตำารับ  รวมถึงเรียน

ปฏิบัติการเตรียมตำารับยารูปแบบต่างๆ

PY 8512 เทคนิคการใช้เครื่องมือสำาหรับการวิจัยทางเภสัชกรรม       2(1/1-1/3-0)

          (Instrument Techniques in Pharmaceutical Research)

          วิชาบังคับก่อน  ไม่มี

 หลักการและการประยุกต์ใช้เครื่องมือต่างๆ ในวิเคราะห์และวิจัยทาง

เภสัชกรรม ได้แก่ การวิเคราะห์โดยใช้หลักการทางสเปกโตรสโคปีและโครมาโทรกราฟี  

การวิเคราะห์ด้วยวิธี  Capillary electrophoresis การวิเคราะห์ด้วยวิธี thermal analysis 

ปฏิบัติการสอดคล้องกับการบรรยาย

PY 8523 เภสัชกรรมเชิงฟิสิกส์ประยุกต์             3(3/3-0-0)

          (Applied Physical Pharmacy)

          วิชาบังคับก่อน  ไม่มี

 หลักการทางเทอร์โมโดนามิค จลนศาสตร์การปลดปล่อยยา และการละลาย

ของยา  จลนศาสตร์การเสื่อมสลายและความคงตัวยาของกลุ่มต่างๆ สมดุลย์วัตภาค การ

ไหล  การดูดซับ  และการประยุกต์ใช้ในการศึกษาและตั้งตำารับยา

PY 8531 สัมมนา 1             1(0/0-1/3-0)

          (Seminar I)

          วิชาบังคับก่อน  ไม่มี

 การนำาเสนอและอภิปรายงานวิจัย  เรื่องที่น่าสนใจในทางเภสัชกรรม  โดยมี

การวิเคราะห์  วิจารณ์และสรุปผล

PY 8541 สัมมนา 2              1(0/0-1/3-0)

         (Seminar II)

         วิชาบังคับก่อน  ไม่มี

        การนำาเสนอและอภิปรายงานวิจัย  เรื่องที่น่าสนใจในทางเภสัชกรรม โดยมีการ

วิเคราะห์ วิจารณ์และสรุปผล  อาจเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องจากสัมมนา  หรือเป็นเรื่องอื่นที่

นักศึกษาสนใจ

PY 8552 ปัญหาพิเศษทางเทคโนโลยีเภสัชกรรม             2(0-2/6-0)

         (Special Problems in Pharmaceutical Technology)

         วิชาบังคับก่อน  ไม่มี

        ปัญหาด้านเทคโนโลยีการเตรียมผลิตภัณฑ์รูปแบบที่น่าสนใจในปัจจุบัน  โดย

ศึกษาและค้นคว้าข้อมูลให้ลึกซึ้งและกว้างขวางจากสารสนเทศ ทำาการทดลอง วิเคราะห์

ข้อมูล ประเมินผล และสรุปผลการวิจัยที่ได้ศึกษา

หมวดวิชาเลือก
PY 8562  ระบบนำาส่งยาขั้นสูง              2(2/2-0-0) 

           (Advanced Drug Deliverry Systems)

          วิชาบังคับก่อน  ไม่มี

 หลักการพื้นฐานในการพัฒนาระบบนำาส่งยาในรูปแบบต่างๆ จลนศาสตร์การ

ปลดปล่อยยาจากระบบนำาส่งยา  ปัจจัยที่มีผลต่อชีวประสิทธิผลของระบบนำาส่งยารูปแบบ

ต่างๆ  พอลิเมอร์ที่ใช้ในการเตรียมระบบนำาส่งยา การนำาส่งยาที่เป็นโปรตีนและเปปไทด์

PY 5682 เทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชศาสตร์    2(0-2/0-0)

          (Pharmaceutical Biotechnology)

          วิชาบังคับก่อน  ไม่มี

 ความรู้พื้นฐานทางพันธุวิศวกรรมของเซลล์และจุลชีพ  การหมักและการนำา

ไปใช้ประโยชน์ทางอุตสาหกรรมยา  เวชภัณฑ์จากเทคโนโลยีชีวภาพ เช่น วัคซีน

PY 8582  เภสัชจลนศาสตร์ขั้นสูง              2(2/2-0-0) 

          (Advanced Pharmacokinetics)

          วิชาบังคับก่อน  ไม่มี

 แบบจำาลองทางเภสัชจลนศาสตร์ของการให้ยาแบบต่างๆ  การคำานวณค่า

พารามิเตอร์ทางเภสัชจลนศาสตร์  กระบวนการดูดซึมยา  การกระจายยา  และการ

กำาจัดยา  ปัจจัยที่มีผลต่อเภสัชจลนศาสตร์และการประยุกต์ใช้ความรู้ทางเภสัชจลนศาสตร์

ในการศึกษาและพัฒนาระบบนำาส่งยาขั้นสูง

PY 8592  การวางแผนการทดลองในงานวิจัยทางเภสัชกรรม   2(2/2-0-0) 

          (Experiment Design in Pharmaceutical Research)

          วิชาบังคับก่อน  ไม่มี

 การวางแผนการทดลองแบบต่างๆ ได้แก่ CRD RCB Latin square และ 

factorial การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร การวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย

และพหูคูณ  การประยุกต์ใช้งานวิจัยและพัฒนาตำารับยา



PY 8023  การประเมินผลิตภัณฑ์เครื่องสำาอาง                  3(2/2-1/3-0) 

          (Cosmetic Product Evaluation)

          วิชาบังคับก่อน  ไม่มี

 การประเมินและแปลผลิตภัณฑ์เครื่องสำาอางทางเคมีฟิสิกส์  การประเมิน

การยอมรับของผู้ใช้ และการประเมินประสิทธิภาพของเครื่องสำาอางและผลข้างเคียง

ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ โดยมุ่งเน้นการประเมินในผลิตภัณฑ์เครื่องสำาอางทำาให้ผิว

ขาว  ผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดดและรักษาอาการแดดเผา ผลิตภัณฑ์ชะลอริ้วรอย และ

ผลิตภัณฑ์ถนอมผิว  เรียนปฏิบัติการสอดคล้องกับบรรยาย

PY 8072 เทคโนโลยีการตั้งตำารับเครื่องสำาอางสมุนไพร        2(1/1-1/3-0) 

          (Technology of Phytocosmetic Formulation)

          วิชาบังคับก่อน  ไม่มี

 การพัฒนาตำารับเครื่องสำาอางสมุนไพร วิธีการเลือกเบสให้เหมาะสมกับ

ส่วนของร่างกายที่ต้องการใช้เครื่องสำาอาง เทคนิคการผสมวัตถุดิบสมุนไพรกับเบส

รูปแบบต่างๆ ศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆรวมถึงชนิดเครื่องมือเครื่องจักรที่เกี่ยวข้องกับ

กระบวนการผลิต  และการควบคุมคุณภาพตลอดจนหลักเกณฑ์วิธีการผลิตที่ดีและ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  เรียนปฏิบัติการสอดคล้องกับการบรรยาย

PY 8082  สมุนไพรเพื่อความงามและสุขภาพและเทคโนโลยีการเตรียม  2(2/2-0-0) 

          (Herbs for Aesthetic and Preparation Technology)

          วิชาบังคับก่อน  ไม่มี

 แหล่งที่มา สารประกอบสำาคัญ และการควบคุมคุณภาพสารสำาคัญของ

สมุนไพรที่นำามาใช้เพื่อความงามและสุขภาพ สมุนไพรเพื่อการควบคุมน้ำาหนัก  สมุนไพร

ในอาหารเสริมสุขภาพและเครื่องดื่ม เตรียมคัดเลือกและวิธีการเตรียมวัตถุดิบสมุนไพร

โดยใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีต่างๆเพื่อให้ได้ปริมาณสารสำาคัญมากที่สุด

PY 8142  การควบคุมคุณภาพเครื่องสำาอาง         2(1/1-1/3-0) 

          (Quality Control of Cosmetics)

          วิชาบังคับก่อน  ไม่มี

 หลักเกณฑ์  มาตรฐาน  ข้อกำาหนด  ข้อแนะนำาและการควบคุมคุณภาพ

ของวัตถุดิบและเครื่องสำาอางสมุนไพรทั้งด้านกายภาพ  เคมีและชีวภาพ เรียนปฏิบัติการ

สอดคล้องกับการบรรยาย

BA 8013 การบัญชีเพื่อการจัดการ              3(3/3-0-0)

         (Managerial Accounting)

         วิชาบังคับก่อน  ไม่มี

 การสะสมข้อมูลเพื่อคำานวณต้นทุน  และแสดงความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน

ปริมาณ และกำาไร วิธีการ ต้นทุนรวม  วิธีการต้นทุนผันแปร  ต้นทุนมาตราฐานและ

การวิเคราะห์ผลต่างต้นทุนการผลิต  การใช้ข้อมูลการบัญชีเพื่อการตัดสินใจระยะสั้น 

ระยะยาว  เกี่ยวกับการลงทุนและการงบประมาณเพื่อการวางแผนและควบคุม  รวม

ทั้งการวิเคราะห์รายจ่ายลงทุนภายใต้สถานการณ์ที่แน่นอนและไม่แน่นอน  เพื่อการ

วางแผนควบคุมการตัดสินใจและแก้ปัญหาการบริหารธุรกิจ

BA 8023 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ            3(3/3-0-0)

         (Managerial Economic)

         วิชาบังคับก่อน  ไม่มี

        แนวความคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์  ทฤษฎีผู้บริโภคซึ่งเป็นพื้นฐานสำาหรับ

การดำาเนินงานของธุรกิจ  เทคนิคการตัดสินใจทางธุรกิจต่างๆ และการประยุกต์ใช้เพื่อ

การตัดสินใจในการกำาหนดนโยบายธุรกิจ  การวิเคราะห์อุปสงค์ อุปทาน ทฤษฎีเกี่ยว

กับต้นทุนการผลิต และทฤษฎีราคาในสภาพตลาดที่มีการแข่งขันสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์  

เพื่อให้ธุรกิจสามารถตัดสินใจและพยากรณ์ เพื่อการผลิตสนองตลาดให้เกิดประโยชน์

สูงสุด  การตัดสินใจภายใต้สภาวะที่แน่นอนและไม่แน่นอน

BA 8033 การจัดการการตลาด             3(3/3-0-0)

         (Marketing  Management)

         วิชาบังคับก่อน  ไม่มี

      ศึกษาบทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารงานด้านการตลาด  การวิเคราะห์สิ่ง

แวดล้อมทางการตลาด  กระบวนการบริหารการตลาด  พฤติกรรมผู้บริโภค  การ

แบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย  การกำาหนดตำาแหน่งทางการตลาด การ

วิเคราะห์พยากรณ์ ความต้องการของตลาด การวางแผน  การกำาหนดนโยบายการ

เลือก  กลยุทธ์ยุทธวิธีเกี่ยวกับส่วนประสมของการตลาด  การควบคุมและประเมินผล  

ตลอดจนการวิเคราะห์และการจัดการปัญหาทางการตลาด

BA 8053  การจัดการการเงิน              3(3/3-0-0)

          (Financial  Management)

          วิชาบังคับก่อน  ไม่มี

       วัตถุประสงค์ของการบริหาร การเงินการวิเคราะห์ทางการเงิน  ความเสี่ยงและผล

ตอบแทนการวางแผนและการควบคุมการเงิน  การบริหารเงินทุนหมุนเวียน  การบริหาร

สินทรัพย์ถาวร  การจัดหาเงินทุนระยะสั้น  ระยะปานกลาง  และระยะยาว  กลยุทธ์ใน

การจัดการสร้างเงินทุน  นโยบายเงินปันผล  การควบรวมกิจการ  และการเลิกกิจการ

MG 8423 พฤติกรรมผู้บริโภค              3(3/3-0-0)

          (Consumer  Behaviour)

          วิชาบังคับก่อน   BA 8033 การจัดการการตลาด

 รูปแบบการตัดสินใจของผู้บริโภคประเภทต่างๆ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ

ตัดสินใจซื้อ ทั้งปัจจัยภายนอกอันประกอบด้วยวัฒนธรรม  สังคม  กลุ่มอ้างอิง ครอบครัว

และปัจจัยภายใน เช่น  แรงจูงใจ  การรับรู้ การเรียนรู้  ทัศนคติและบุคลิกภาพ  โดยการ

วิเคราะห์ตามแนวพฤติกรรมศาสตร์  และประยุกต์ผลของการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค

มาใช้กำาหนดกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาด

วิชาวิทยานิพนธ์
PY 8215 วิทยานิพนธ์            15(0-0-15/P)

         (Thesis)

         วิชาบังคับก่อน  ไม่มี

 นักศึกษาทำางานวิจัยในห้องปฏิบัติการ โดยเลือกหัวข้อโครงการวิจัยตามคำา

แนะนำาของอาจารย์ที่ปรึกษาและทำาการทดลองในห้องปฏิบัติการ เพื่อนำาเสนอผลงานมา

เขียนเป็นวิทยานิพนธ์  นักศึกษาต้องเสนอวิทยานิพนธ์ตามระเบียบบัณฑิตมหาวิทยาลัย    
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3. สามารถประยุกต์และบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำาอางกับวิทยาการ

สมัยใหม่ได้อย่างมีระบบและประสิทธิภาพ  อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและสอดคล้องกับ

อุดมการณ์มหาวิทยาลัย

4. สามารถศึกษาวิจัยด้านการพัฒนาและแก้ปัญหาด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำาอางได้

อย่างมีประสิทธิภาพเป็นผู้มีทักษะในการถ่ายทอด  แลกเปลี่ยน และเผยแพร่ความรู้ด้าน

วิทยาศาสตร์เครื่องสำาอางอย่างมีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษา
1. สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิตหรือเทียบเท่า จากสถาบันการ

ศึกษาที่สำานักงาน กพ.รับรอง

2. มีผลการศึกษาระดับปริญญาตรี คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำากว่า 2.50

3. กรณีที่คุณสมบัติของผู้สมัครไม่เป็นไปตามข้อ 1,2  ให้อยู่ในดุลยพินิจของ คณะ

กรรมการบัณฑิตวิทยาลัย

4. มีสุขภาพแข็งแรงและผ่านการตรวจสุขภาพตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย

หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษา
1. การเปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามข้อกำาหนดและระเบียบ

มหาวิทยาลัย

2. การคัดเลือกผู้สมัครเพื่อเข้ารับการศึกษายึดถือหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้

(1) สอบข้อเขียนและ/หรือการสอบสัมภาษณ์ของมหาวิทยาลัย

(2) การคัดเลือกโดยโครงการพิเศษ

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

 การสอบข้อเขียน
1.  ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ / หรือเครื่องสำาอาง

2.  ภาษาอังกฤษ

    ในกรณีสอบภาษาอังกฤษไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำาหนด จะต้องเรียนเสริมพื้นฐาน  BA 0863 

ภาษาอังกฤษสำาหรับบัณฑิตศึกษา โดยไม่นับหน่วยกิต  ทั้งนี้ผู้สมัครสามารถนำาผลการสอบ

ภาษาอังกฤษมาตรฐาน เช่น TOFEL, IELTS ฯลฯ  มาเสนอโดยอยู่ในดุลยพินิจของคณะ

กรรมการสอบคัดเลือก

การสอบสัมภาษณ์
    ผู้สมัครที่ผ่านการสอบข้อเขียน จะต้องสอบสัมภาษณ์ โดยคณะกรรมการสอบคัดเลือก

ระยะเวลาการศึกษา
      นักศึกษาสามารถสำาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรได้ภายใน 2 ปีการศึกษาและอย่างมาก

ไม่เกิน 5 ปีการศึกษา ทั้งนี้ให้นับจากภาคการศึกษาแรกที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

 ชาวจีนและผู้มีเชื้อสายจีนในประเทศเอเชียอาคเนย์

อาจารย์พิเศษ
ผศ.ดร.พรรณวิภา  กฤษฎาพงษ์
ภ.บ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภ.ม. มหาวิทยาลัยมหิดล

วท.ด. (เภสัชศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ.ดร.อุบลทิพย์ นิมมานนิตย์
ภ.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล

Ph.D. (Pharmaceutics), University of London, U.K.

ผศ.ดร.เนติ วระนุช
ภ.บ. (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

M.S. (Pharmaceutics) The University of Michigan, Ann Arbor, Michigan, USA.

Ph.D. (Pharmaceutics) The University of Michigan, Ann Arbor, Michigan, USA.

ดร.พนิดา อัศวพิชยนต์
ภ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภ.ม. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Ph.D. (Pharmaceutics) The University of Saskatchewam, Canada



โครงสร้างหลักสูตร
  นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร  (แผน ก. (2)) ไม่น้อยกว่า  36 

หน่วยกิต

เงื่อนไขการศึกษา
   นักศึกษาที่สอบภาษาอังกฤษไม่ผ่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำาหนด จะต้องเรียนวิชาเสริม

พื้นฐาน

1  วิชาคือ  BA 0863 ภาษาอังกฤษสำาหรับบัณฑิตศึกษา โดยไม่นับหน่วยกิต

   วิทยานิพนธ์จะต้องมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเนื้อหาของหลักสูตร ภายใต้

การกำากับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้ควบคุมการปฏิบัติในการทำาวิทยานิพนธ์

ให้ถือปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติเร่ืองแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา แผน ก. (2)

เงื่อนไขในการสำาเร็จการศึกษา
1. มีการเผยแพร่ผลงาน (หรือตอบรับ) ในวารสารระดับประเทศหรือต่างประเทศ 

2. นักศึกษาจะต้องสอบป้องกันขั้นสุดท้ายและสอบผ่าน จึงจะถือว่าจบหลักสูตร

องค์ประกอบของหลักสูตร   

          หน่วยกิต

              (บรรยาย-ปฏิบัติการ-ฝึกงาน)

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน

BA 0863   ภาษาอังกฤษสำาหรับบัณฑิตศึกษา                    ไม่นับหน่วยกิต

   English for Graduate Study

หมวดวิชาบังคับ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

ST 8013   ระเบียบวิธีวิจัย                                             3(3/3-0-0)

     Research Methodology 

PY 8013  เคมีและเทคโนโลยีการตั้งตำารับเครื่องสำาอาง          3(2/2-1/3-0)

    Chemistry and Technology of Cosmetic Product Formulation

PY 8023  การประเมินผลิตภัณฑ์เครื่องสำาอาง             3(2/2-1/3-0)

          Cosmetic Product Evaluation

PY 8032  เทคนิคการใช้เครื่องมือสำาหรับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เครื่องสำาอาง  2(1/1-1/3-0)

     Instrumental Techniques in Cosmetic Science Research

PY 8041  สัมมนาด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำาอาง 1     1(1/1-0-0)

 Seminar in Cosmetic Science I

PY 8051  สัมมนาด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำาอาง 2    1(1/1-0-0)    

 Seminar in Cosmetic Science II 

PY 8062  ปัญหาพิเศษทางวิทยาศาสตร์เครื่องสำาอาง     2(0-4/6-0)

          Special Problems in Cosmetic Science

หมวดวิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

PY 8072  เทคโนโลยีการผลิตเครื่องสำาอางสมุนไพร           2(1/1-1/3-0)

          Technology of Phytocosmetic Formulation

PY 8082 สมุนไพรเพื่อความงามและสุขภาพและเทคโนโลยีการเตรียม    2(2/2-0-0)

          Herbs for Aesthetic and Health and Preparation technology

PY 8092  ผลิตภัณฑ์สปา                           2(2/2-0-0)

          Spa Products

PY 8102  วิทยาศาสตร์เครื่องสำาอางสำาหรับการดูแลผิวหนัง          2(1/1-1/3-0)

 Cosmetic Science for Skin Care

PY 8112  วิทยาศาสตร์เครื่องสำาอางสำาหรับการดูแลผมและเล็บ         2(1/1-1/3-0)

 Cosmetic Science for Hair and Nail Care

PY 8122 วิทยาศาสตร์เครื่องสำาอางการแต่งส ี            2(1/1-1/3-0)

          Color Cosmetic Science

          

       หมวดวิชา                           แผน ก(2)          

                                           หน่วยกิต          

 1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน                 ไม่นับหน่วยกิต

 2. หมวดวิชาบังคับ                            15

 3. หมวดวิชาเลือก                             6

 4. วิทยานิพนธ์                          15

          รวมไม่น้อยกว่า                36

PY 8132  วิทยาการใหม่ทางเครื่องสำาอาง                 2(2/2-0-0)

          Current Topics in Cosmetics

PY 8142  การควบคุมคุณภาพเครื่องสำาอาง             2(1/1-1/3-0)

          Quality Control of Cosmetics

PY 8152  การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ทางเครื่องสำาอาง            2(1/1-1/3-0)

          Cosmetics Development Analysis

PY 8162  เวชสำาอาง                            2(2/2-0-0)

          Cosmeceuticals

PY 5622  วิทยาศาสตร์เครื่องสำาอาง 1              2(1/1-1/3-0)

    Cosmetic Science I

PY 5632  วิทยาศาสตร์เครื่องสำาอาง 2              2(1/1-1/3-0)

     Cosmetic Science II

BA 8013  การบัญชีเพื่อการจัดการ                       3(3/3-0-0)

          Managerial Accounting

BA 8023  เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ    3(3/3-0-0)

          Managerial Economic

BA 8033  การจัดการการตลาด      3(3/3-0-0)

           Marketing Management

BA 8053  การจัดการการเงิน                     3(3/3-0-0)

           Financial Management

MG 8423  พฤติกรรมผู้บริโภค     3(3/3-0-0)

           Consumer Behaviour

หมวดวิทยานิพนธ์ 
PY 8215   วิทยานิพนธ์                                15(0-0-15/P)

  Thesis

แผนการเรียน
   ภาคการศึกษาที่ 1  ชั้นปีที่ 1

รหัสวิชา  รายชื่อวิชา                                            หน่วยกิต

ST  8013  ระเบียบวิธีวิจัย                                    3

PY  8041  สัมมนาด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำาอาง 1                  1

PY  8013  เคมีและเทคโนโลยีการตั้งตำารับเครื่องสำาอาง            3

PY  8032  เทคนิคการใช้เครื่องมือสำาหรับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เครื่องสำาอาง 2

...............   วิชาเลือก                                2                                    

                                                        รวม      11

    ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 1

PY  8023  การประเมินผลิตภัณฑ์เครื่องสำาอาง                            3

PY  8051  สัมมนาด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำาอาง 2                  1

PY  8062   ปัญหาพิเศษทางวิทยาศาสตร์เครื่องสำาอาง                  2

............   วิชาเลือก 4

                                       รวม      10

            ภาคการศึกษาที่  1  ชั้นปีที่ 2

PY  8215   วิทยานิพนธ์                                            15

                                       รวม     15

            ภาคการศึกษาที่  2  ชั้นปีที่ 2

            (รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา)

   หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า                 36



หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำาอาง

คำาอธิบายรายวิชา

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน

BA 0863   ภาษาอังกฤษสำาหรับบัณฑิตศึกษา                     ไม่นับหน่วยกิต

   (English for Graduate Study)

            วิชาบังคับก่อน ไม่มี

 ฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือจับใจความและจับรายละเอียดจาก

ตำารา ฝึกการเขียนย่อรายงานจากเรื่องที่อ่านการวิเคราะห์บทความต่างๆ และการเขียน

บทคัดย่อเป็นภาษาอังกฤษ 

หมวดวิชาบังคับ

ST 8013 ระเบียบวิธีวิจัย                         3(3/3-0-0)

 (Research Methodology)

          วิชาบังคับก่อน ไม่มี

 แนวคิดหลักการรูปแบบขั้นตอนและวิธีการของการดำาเนินการวิจัย  ประเภท

การวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การค้นหาปัญหาการออกแบบการวิจัย การออกแบบ

และสร้างเครื่องมือการวิจัย การเลือกตัวอย่าง แหล่งที่มา และวิธีเก็บข้อมูล การวิเคราะห์

ข้อมูลการเขียนรายงานการวิจัยรวมถึงการนำาเสนอผลการวิจัยและจรรยาบรรณของนัก

วิจัยโดยนักศึกษาต้องฝึกปฏิบัติการทำาโครงการวิจัย

PY 8013  เคมีและเทคโนโลยีเครื่องสำาอาง                        3(2/2-1/3-0)                               

 (Chemistry and Technology of Cosmetic Formulation)

          วิชาบังคับก่อน ไม่มี

      การศึกษาความรู้เบื้องต้นของการตั้งตำารับเครื่องสำาอางพื้นฐานในรูปแบบของเหลว  

ของเหลวกึ่งแข็ง และของแข็งที่ใช้กับส่วนต่างๆ ของร่างกายได้แก่ ผม ผิวหนังรวมถึงการ

เรียนรู้สรีรวิทยาของร่างกายในส่วนที่เกี่ยวข้อง  การเรียนรู้ถึงคุณสมบัติทางกายภาพ  

ทางฟิสิกส์เคมีของวัตถุดิบและสารเคมีที่ใช้เป็นส่วนประกอบของตำารับเคร่ืองสำาอางชนิด

ต่างๆ เช่น น้ำามันไขมันและแวกซ์ สารลดแรงตึงผิว สารต้านออกซิเดชัน สารกันเสีย พอ

ลิเมอร์ เป็นต้น รวมทั้งสารช่วยที่ใช้เป็นส่วนผสมในตำารับปฏิบัติการสอดคล้องกับการ

บรรยาย

PY 8023  การประเมินผลิตภัณฑ์เครื่องสำาอาง                    3(2/2-1/3-0)   

          (Cosmetic Product Evaluation)

          วิชาบังคับก่อน ไม่มี

     การประเมินและแปลผลผลิตภัณฑ์เครื่องสำาอางทางเคมีฟิสิกส์ การประเมินการ

ยอมรับของผู้ใช้  และการประเมินประสิทธิภาพของเครื่องสำาอางและผลข้างเคียงที่อาจเกิด

ขึ้นจากการใช้  โดยมุ่งเน้นการประเมินในผลิตภัณฑ์เครื่องสำาอางทำาให้ผิวขาว ผลิตภัณฑ์

ป้องกันแสงแดดและรักษาอาการแดดเผา ผลิตภัณฑ์ชะลอริ้วรอย และ ผลิตภัณฑ์ถนอมผิว    

เรียนปฏิบัติการสอดคล้องกับการบรรยาย

PY 8032  เทคนิคการใช้เครื่องมือสำาหรับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เครื่องสำาอาง 2(1/1-1/3-0)

     (Instrumental Techniques in Cosmetic Science Research) 

          วิชาบังคับก่อน ไม่มี

   หลักการและการประยุกต์ใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์และวิจัยเครื่องสำาอางในเชิง

คุณภาพและปริมาณโดยใช้หลักการทางสเปกโตรสโคปีและโครมาโตรกราฟฟี โดยเน้นขั้น

ตอนการตรวจสอบเอกลักษณ์ การแยก และวิเคราะห์หาปริมาณของสมุนไพรในเครื่อง

สำาอางปฏิบัติการสอดคล้องกับการบรรยาย

PY 8041  สัมมนาด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำาอาง 1                   1(1/1-0-0) 

 (Seminar in Cosmetic Science I)

          วิชาบังคับก่อน ไม่มี

        การนำาเสนอและอภิปรายงานวิจัย เรื่องที่น่าสนใจในทางวิทยาศาสตร์เครื่อง

สำาอาง โดยมีการวิเคราะห์ วิจารณ์ร่วมกันและสรุป

PY 8051  สัมมนาด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำาอาง 2           1(1/1-0-0)

 (Seminar in Cosmetic Science II)

           วิชาบังคับก่อน ไม่มี

        การนำาเสนอและอภิปรายงานวิจัยเรื่องที่น่าสนใจในทางวิทยาศาสตร์เครื่องสำาอาง 

ต่อเนื่องจากสัมมนาด้าน เครื่องสำาอาง 1  โดยมีการวิเคราะห์  วิจารณ์ร่วมกันและสรุป

PY 8062  ปัญหาพิเศษทางวิทยาศาสตร์เครื่องสำาอาง            2(0-4/6-0)

          (Special Problems in Cosmetic Sciences)

           วิชาบังคับก่อน ไม่มี

       การศึกษาปัญหาด้านเทคโนโลยีการเตรียมผลิตภัณฑ์เครื่องสำาอาง และ/หรือ

การเตรียมวัตถุดิบสมุนไพรให้ได้มาตรฐานรวมทั้งการประเมินประสิทธิภาพเครื่องสำาอาง 

โดยมุ่งค้นคว้าศึกษาให้ลึกซ้ึงและกว้างขวางจากสารสนเทศทำาการทดลองวิเคราะห์ข้อมูล 

ประเมินผล และสรุปผลการวิจัยที่ได้ศึกษา 

หมวดวิชาเลือก 
PY 8072  เทคโนโลยีการตั้งตำารับเครื่องสำาอางสมุนไพร            2(1/1-1/3-0)

          (Technology of Phytocosmetic Formulation)

           วิชาบังคับก่อน ไม่มี

      ศึกษาวิธีการพัฒนาตำารับเครื่องสำาอางสมุนไพร วิธีการเลือกเบสให้เหมาะสม

กับส่วนของร่างกายที่ต้องการใช้เครื่องสำาอาง เทคนิคการผสมวัตถุดิบสมุนไพรกับเบสรูป

แบบต่างๆ ศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ รวมถึงชนิดของเครื่องมือ เครื่องจักรที่เกี่ยวข้องกับ

กระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพตลอดจนหลักเกณฑ์วิธีการผลิตที่ดีและกฎหมาย

ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติการสอดคล้องกับการบรรยาย

PY 8082  สมุนไพรเพื่อความงามและสุขภาพและเทคโนโลยีการเตรียม     2(2/2-0-0)

          (Herbs for Aesthetic and Health and Preparation Technology)

           วิชาบังคับก่อน ไม่มี

       แหล่งที่มาสารประกอบที่สำาคัญ  และการควบคุมคุณภาพสารสำาคัญของสมุนไพร

ที่นำามาใช้เพื่อความงามและสุขภาพ  สมุนไพรเพื่อการควบคุมน้ำาหนัก  สมุนไพรใน

อาหารเสริมสุขภาพและเครื่องดื่มเตรียมการคัดเลือกและวิธีการเตรียมวัตถุดิบสมุนไพร

โดยใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อให้ได้ปริมาณสารสำาคัญมากที่สุด

PY 8092  ผลิตภัณฑ์สปา                                  2(2/2-0-0)

          (Spa Products)

          วิชาบังคับก่อน ไม่มี

   การศึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมสปาทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

โดยเน้นการนำาการเลือกและเตรียมวัตถุดิบสมุนไพรเพื่อใช้ในสปา นักศึกษาจะได้ทราบถึง

วิธีการนำาประโยชน์ของน้ำามันหอมระเหยและส่วนประกอบของพืชสมุนไพรมาใช้ในสปา

บำาบัด ความจำาเป็นในการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นเบส เทคโนโลยีในการผลิต น้ำามันหอมระเหย 

และผลิตภัณฑ์ที่ทำาหน้าที่เป็นเบส ตำารับของผลิตภัณฑ์สปาที่ใช้บ่อย กระบวนการผลิตที่ดี 

วิธีการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้องตลอดอายุการใช้ ข้อแนะนำาในการใช้ผลิตภัณฑ์ ส

ปาอย่างถูกต้องและปลอดภัย

PY 8102  วิทยาศาสตร์เครื่องสำาอางสำาหรับการดูแลผิวหนัง          2(1/1-1/3-0)

  (Cosmetic Science for Skin Care)

           วิชาบังคับก่อน ไม่มี

       ศึกษาโครงสร้างและหน้าที่ของผิวหนังการแบ่งประเภทของผิวหนัง การเกิดสิว

และสาเหตุของความเส่ือมของผิวหนังสารสำาคัญและผลิตภัณฑ์ทางธรรมชาติท่ีใช้ในเครื่อง

สำาอางสำาหรับการดูแลผิวหนัง เพื่อดูแล ป้องกันและชะลอความเสื่อมของผิวหนัง การ

พัฒนาตำารับเครื่องสำาอางสำาหรับการดูแลผิวหนัง รวมทั้งวิธีการประเมินตำารับปฏิบัติการ

สอดคล้องกับการบรรยาย

PY 8112  วิทยาศาสตร์เครื่องสำาอางสำาหรับการดูแลผมและเล็บ       2(1/1-1/3-0)

 (Cosmetic Science for Hair and Nail Care)

          วิชาบังคับก่อน ไม่มี

       ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเส้นผมและเล็บ โครงสร้างและลักษณะทางกายภาพของ

ผมและเล็บสารสำาคัญและผลิตภัณฑ์ทางธรรมชาติท่ีใช้ในเครื่องสำาอางสำาหรับการดูแลผม

และเล็บ การพัฒนาตำารับเครื่องสำาอางสำาหรับการดูแลผมและเล็บ รวมทั้งวิธีการประเมิน

ตำารับปฏิบัติการสอดคล้องกับการบรรยาย

PY 8122  วิทยาศาสตร์เครื่องสำาอางการแต่งส ี           2(1/1-1/3-0)

          (Color Cosmetic Science)

        สรีรวิทยาของผิวหนัง ผมและเล็บบทบาทของเครื่องสำาอางแต่งสี (makeup cos-

metics) ประเภทของเครื่องสำาอางแต่งสี รูปแบบและส่วนประกอบ วัตถุดิบที่ใช้ในเครื่อง

สำาอางแต่งสี สูตรตำารับพื้นฐานและขั้นตอนการผลิตเครื่องสำาอางแต่งสี เช่น ลิปสติก 

มาสคารา  เป็นต้น แนวทางการวิจัยและพัฒนาเครื่องสำาอางแต่งสีประเภทต่างๆ รวมทั้ง

เรียนรู้เทคนิคการแต่งหน้าขั้นสูงปฏิบัติการสอดคล้องกับการบรรยาย



PY 8132  วิทยาการใหม่ทางเครื่องสำาอาง                       2(2/2-0-0)

          (Current Topics in Cosmetics)

          วิชาบังคับก่อน ไม่มี

 การศึกษาหาข้อมูลและการถกปัญหาหัวข้อที่กำาลังเป็นที่สนใจของเครื่องสำาอาง 

นักศึกษาจะต้องรวบรวมข้อมูลให้ครอบคลุมและทันสมัยเพื่ออภิปราย และถกปัญหา

PY 8142  การควบคุมคุณภาพเครื่องสำาอาง                   2(1/1-1/3-0)

         (Quality Control of Cosmetics)

          วิชาบังคับก่อน ไม่มี

      การศึกษาหลักเกณฑ์ มาตรฐาน ข้อกำาหนด ข้อแนะนำาและการควบคุมคุณภาพ

ของวัตถุดิบและเครื่องสำาอางสมุนไพรทั้งด้านกายภาพเคมีและชีวภาพปฏิบัติการ

สอดคล้องกับการบรรยาย

PY 8152  การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ทางเครื่องสำาอาง           2(1/1-1/3-0)

          (Cosmetics Development Analysis)

          วิชาบังคับก่อน ไม่มี

      หลักการและเทคนิคการพัฒนาและตรวจสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์เครื่อง

สำาอางปฏิบัติการสอดคล้องกับการบรรยาย

PY 8162  เวชสำาอาง                                 2(2/2-0-0)

          (Cosmeceuticals)

          วิชาบังคับก่อน ไม่มี

      เภสัชวิทยาของสารที่ใช้ในเครื่องสำาอางโดยสารสำาคัญนั้นไม่จัดเป็นยา ส่วนใหญ่มัก

เป็นสารควบคุมพิเศษสำาหรับเวชสำาอาง การประยุกต์สารเวชสำาอางเพื่อประเทืองความ

งาม เวชสำาอางตำารับที่ใช้ในปัจจุบัน

PY 5622  วิทยาศาสตร์เครื่องสำาอาง 1                              2(1/1-1/3-0)

  (Cosmetic Science I)

          วิชาบังคับก่อน ไม่มี

 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องสำาอาง ส่วนประกอบของเครื่องสำาอางชนิด

ต่างๆ  หลักการและเทคนิควิธีตั้งสูตรตำารับเครื่องสำาอาง การใช้สารปรุงแต่งในเครื่อง

สำาอาง  การควบคุมคุณภาพเครื่องสำาอางปฏิบัติการสอดคล้องกับการบรรยาย

PY 5632  วิทยาศาสตร์เครื่องสำาอาง                        2 2(1/1-1/3-0) 

          (Cosmetic Science II) 

          วิชาบังคับก่อน        ไม่มี

       การเตรียมผลิตภัณฑ์เครื่องสำาอางประเภทต่างๆ เครื่องสำาอางสำาหรับเด็ก เวช

สำาอางการทดสอบประสิทธิภาพเครื่องสำาอาง  และความปลอดภัย  การประกันคุณภาพ

และมาตรฐาน  การพัฒนาตำารับและทดสอบความคงตัว  กฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับ

เครื่องสำาอางและเวชสำาอางปฏิบัติการสอดคล้องกับการบรรยาย

BA 8013  การบัญชีเพื่อการจัดการ             3(3/3-0-0)

  (Managerial Accounting)

           วิชาบังคับก่อน ไม่มี

        การสะสมข้อมูลเพื่อคำานวณต้นทุนและแสดงความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนปริมาณ

และกำาไรวิธีการ ต้นทุนรวม วิธีการต้นทุนผันแปร ต้นทุนมาตรฐานและการวิเคราะห์ผล

ต่างต้นทุนการผลิตการใช้ข้อมูลการบัญชีเพื่อการตัดสินใจระยะสั้น ระยะยาว เกี่ยวกับ

การลงทุนและการงบประมาณเพื่อการวางแผนและควบคุม  รวมทั้งการวิเคราะห์ราย

จ่ายลงทุนภายใต้สถานการณ์ที่แน่นอนและไม่แน่นอน เพื่อการวางแผนควบคุมตัดสินใจ

และแก้ปัญหาการบริหารธุรกิจ

BA 8023 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ            3(3/3-0-0)

 (Managerial Economic)

          วิชาบังคับก่อน ไม่มี

 แนวความคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ ทฤษฎีผู้บริโภคซึ่งเป็นพื้นฐานสำาหรับ

การดำาเนินงานของธุรกิจ  เทคนิคการตัดสินใจทางธุรกิจต่างๆ  และการประยุกต์ใช้เพื่อ

การตัดสินใจในการกำาหนดนโยบายธุรกิจ  การวิเคราะห์อุปสงค์  อุปทาน  ทฤษฎีเกี่ยว

กับต้นทุนการผลิต  และทฤษฎีราคาในสภาพตลาดที่มีการแข่งขันสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์  

เพื่อให้ธุรกิจสามารถตัดสินใจและพยากรณ์  เพื่อการผลิตสนองตลาดให้เกิดประโยชน์

สูงสุด  การตัดสินใจภายใต้สภาวะที่แน่นอนและไม่แน่นอน

BA 8033 การจัดการการตลาด             3(3/3-0-0)

          (Marketing Management)

          วิชาบังคับก่อน ไม่มี

 ศึกษาบทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารงานด้านการตลาด  การวิเคราะห์สิ่ง

แวดล้อมทางการตลาด  กระบวนการบริหารการตลาด  พฤติกรรมผู้บริโภค  การแบ่ง

ส่วนการตลาด  การเลือกตลาดเป้าหมาย  การกำาหนดตำาแหน่งทางการตลาด  การ

วิเคราะห์พยากรณ์  ความต้องการของตลาด  การวางแผน  การกำาหนดนโยบายการ

เลือก  กลยุทธ์ยุทธวิธีเกี่ยวกับส่วนประสมการตลาด  การควบคุมและประเมินผล  ตลอด

จนการวิเคราะห์และการจัดการ ปัญหาทางการตลาด

BA 8053  การจัดการการเงิน    3(3/3-0-0)

          (Financial Management)

          วิชาบังคับก่อน ไม่มี

       วัตถุประสงค์ของการบริหาร การเงินการวิเคราะห์ทางการเงิน ความเสี่ยง

และผลตอบแทนการวางแผนและการควบคุมการเงิน  การบริหารเงินทุนหมุนเวียน  

การบริหารสินทรัพย์ถาวร  การจัดหาเงินทุนระยะสั้น ระยะปานกลาง  และระยะยาว  

กลยุทธ์ในการจัดการสร้างเงินทุน  นโยบายเงินปันผล  การควบรวมกิจการ  และการ

เลิกกิจการ  

MG 8423  พฤติกรรมผู้บริโภค    3(3/3-0-0)

  (Consumer Behaviour)

           วิชาบังคับก่อน BA 8033  การจัดการการตลาด

 รูปแบบกระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภคประเภทต่างๆ  ปัจจัยที่มีอิทธิพล

ต่อการตัดสินใจซื้อ ทั้งปัจจัยภายนอกอันประกอบด้วยวัฒนธรรม สังคม  กลุ่มอ้างอิง  

ครอบครัวและปัจจัยภายใน เช่น  แรงจูงใจ  การรับรู้  การเรียนรู้  ทัศนคติ และ

บุคลิกภาพ โดยการวิเคราะห์ตามแนวพฤติกรรมศาสตร์  และประยุกต์ผลของการ

วิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคมาใช้กำาหนดกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาด

หมวดวิทยานิพนธ์
           วิทยานิพนธ์                                           15(0-0-15/P)

          (Thesis)

          วิชาบังคับก่อน รายวิชาบังคับทุกวิชา

     การทำางานวิจัยในห้องปฏิบัติการ โดยเลือกหัวข้อโครงการวิจัยตามคำาแนะนำา

ของอาจารย์ที่ปรึกษาและทำาการทดลองในห้องปฏิบัติการ เพื่อนำาผลงานมาเขียนเป็น

วิทยานิพนธ์  นักศึกษาต้องเสนอวิทยานิพนธ์ตามระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัย

หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

  



อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ ดร.นริศ  วศินานนท์ 
(ประธานกรรมการประจำาหลักสูตร)

Ph.D (Chinese language and Characters)  Beijing Normal 

University P.R. China.

ศาสตราจารย์สวี  จ่ง
M.A. (Chinese Linguistic and Literature) Fujian Normal 

University, P.R.China.

รองคณบดีคณะอักษรศาสตร์  

มหาวิทยาลัยหัวเฉียว ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

ศาสตราจารย์หวง  เหอ
B.A. (Ancient Chinese Literature) Nankai University, P.R.China.

ศาสตราจารย์ประจำาคณะอักษรศาสตร์  

มหาวิทยาลัยหัวเฉียว ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

รองศาสตราจารย์ ดร.สวี  ฮว๋า
Ph.D. (History Literature) Huazhong Normal University, 

P.R.China.

รองศาสตราจารย์ประจำาคณะอักษรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยหัวเฉียว ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

รองศาสตราจารย์ ดร.หลิว  เซ่าฉิน
Ph.D. (Literature and Art) Fujian Normal University, P.R.China.

รองศาสตราจารย์ประจำาคณะอักษรศาสตร์  

มหาวิทยาลัยหัวเฉียว ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

ศาสตราจารย์ ดร.หวัง  เจี้ยนเซ่อ
Ph.D. (Chinese Linguistic and Literature) Jinan University, 

P.R.China.

อาจารย์สถาบันวิจัย  

มหาวิทยาลัยหัวเฉียว ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

ศาสตราจารย์ ดร.จี้  ซิ่วเซิง
Ph.D. (Chinese Literature and Application) Jinan University, 

P.R. China.

อาจารย์สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยหัวเฉียว ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟ่าน จวิน
Ph.D. (Ancient Chinese Literature) Nankai University, 

P.R. China.

อาจารย์สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยหัวเฉียว ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน

อาจารย์ธันฐกรณ์  สังขพิพัฒธนกุล
M.A. (Modern and Contemparary Literature) Hurgias 

University, P.R. China.

ศาสคราจารย์ ดร.ซุน  หยู่เจี้ยน
Ph.D (Modern Chnese Grammar) Shanghai Normal 

University, P.R. China

อาจารย์เพ็ญฤดี  เหล่าประทุมวิโรจน์
M.A. (Modern Chinese and Literature) Hua Qiao University, 

P.R. China

M.A. ศศ.ม. (วรรณคดีจีนสมัยใหม่และร่วมสมัย) 

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

อาจารย์เทพี แซ่มัด
M.A. (Modern Chinese and Literature) Hua Qiao University, 

P.R. China

อาจารย์หนี จินฮว๋า
B.A. (Modern Chinese and Literature) Fujian Normal 

University, P.R. China

อาจารย์เหมา ฮั่น
B.A. (Modern Chinese and Literature) South China Normal 

University, P.R. China

รองศาสตราจารย์ ดร. เฉิน ชิ่งเฟย
P.h.D (Modern Chinese Literature) Jinan University, P.R. 

China

ผศ. ดร. อุไรพรรณ  เจนวาณิชยานนท์
ประธานกรรมการบัณฑิตศึกษา

ประจำาคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวรรณคดีจีนสมัยใหม่และร่วมสมัย

Master of Art Program in Modern and Contemporary Chinese  Literature

เรียนรู้เพื่อรับใช้สังคม

อาจารย์ ดร.นริศ  วศินานนท์
ประธานกรรมการ

ประจำาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาวรรณคดีจีนสมัยใหม่และร่วมสมัย



อาจารย์พิเศษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไล  ลิ่มถาวรานันต์
Ph.D. (Chinese Linguistic and appli Linguistic)  Beijing Normal 

University, P.R.China.

อาจารย์ ดร.สุรสิทธิ์  อมรวานิชศักดิ์
Ph.D. (Ancient Chinese Literature) Zhejang University P.R. China. 

ที่ปรึกษาหลักสูตร
ศาสตราจารย์ เหมาหั้น
B.A. (Chinese Linguistic and Literature) SouthChina Normal University, P.R.China.

ศาสตราจารย์ประจำาคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว 

ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

อาจารย์ที่ปรึกษาหลักสูตรปริญญาโท  สาขาวิชาวรรณคดีจีนสมัยใหม่และร่วมสมัย

ศาสตราจารย์หนี  จินหัว
B.A. (Chinese Linguistic and Literature) Fujian Normal University, P.R.China.

ศาสตราจารย์ประจำาคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว 

ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

อาจารย์ที่ปรึกษาหลักสูตรปริญญาโท  สาขาวิชาวรรณคดีจีนสมัยใหม่และร่วมสมัย

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาวรรณคดีจีนสมัยใหม่และร่วมสมัย

Master of Art Program in Modern and 

Contemporary Chinese Literature
   

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย    : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวรรณคดีจีนสมัยใหม่และร่วมสมัย

ภาษาอังกฤษ : Master of Art Program in Modern and Contemporary Chinese     

             Literature

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) :   ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (วรรณคดีจีนสมัยใหม่และร่วมสมัย)

ชื่อย่อ (ภาษาไทย) :   ศศ.ม. (วรรณคดีจีนสมัยใหม่และร่วมสมัย) 

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) :   Master of Art (Modern and Contemporary Chinese   

                       Literature)

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) :   M.A. (Modern and Contemporary Chinese Literature)

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจในองค์ความรู้และทักษะภาษาจีนด้านวรรณคดี                        

   จีนสมัยใหม่และร่วมสมัย

2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้  ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมจีน

3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการผลิตผลงานวิจัยด้านวรรณคดีจีนสมัยใหม่และ

   ร่วมสมัย

4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษา
1. สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาศิลปศาสตร์หรือมนุษยศาสตร์      

   ทางด้านภาษาจีน จากสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษารับรอง และคณะกรรมการ  

   บัณฑิตศึกษาประจำาคณะ หรือหลักสูตรสหสาขาวิชากำาหนด

2. สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าสาขาวิชาอื่น นอกเหนือจากสาขาวิชา 

   ภาษาจีนและเป็นผู้มีประสบการณ์ในการทำางานหรือที่เกี่ยวข้องในด้านภาษาจีนไม่น้อย  

   กว่า 2 ปี และ/หรือคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำาคณะพิจารณาเห็นสมควรรับเข้า   

   ศึกษาเป็นรายกรณีไป

3. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำากว่า 2.50 หรือได้รับการอนุมัติจากคณะ      

   กรรมการบัณฑิตศึกษาประจำาคณะเป็นรายกรณีไป

4. มีสุขภาพแข็งแรงและผ่านการตรวจสุขภาพตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย

หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษา
1. การเปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามข้อกำาหนดและระเบียบ    

   มหาวิทยาลัย

2. การคัดเลือกผู้สมัครเพื่อเข้ารับการศึกษายึดถือหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้

(1) สอบข้อเขียนและ/หรือการสอบสัมภาษณ์ของมหาวิทยาลัย

(2) การคัดเลือกโดยโครงการพิเศษ

ระบบการศึกษา
   มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาเป็นแบบทวิภาค โดยแบ่งการศึกษา ดังนี้

1. ภาคเรียนการศึกษาปกติมี 2 ภาคการศึกษา แต่ละภาคมีระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 15   

   สัปดาห์ คือ ภาคการศึกษาที่ 1 มิถุนายน-กันยายน และ ภาคการศึกษาที่ 2 ตุลาคม-   

   กุมภาพันธ์

2. ภาคฤดูร้อนมี 1 ภาคเรียนการศึกษา มีระยะเวลาเรียนและจำานวนหน่วยกิตให้มีสัดส่วน  

   เทียบเคียงได้กับการศึกษาปกติ (มีนาคม-พฤษภาคม)

ระยะเวลาการศึกษา
    หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวรรณคดีจีนสมัยใหม่และร่วมสมัย จัดศึกษา

ในวันศุกร์  18.00-21.00 น. และวันเสาร์ หรือวันอาทิตย์ เวลา 8.30-18.30 น. ซึ่ง

สามารถสำาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรได้ภายใน 2 ปีการศึกษา  และอย่างมากไม่เกิน 5 ปี

การศึกษา  นับจากภาคเรียนการศึกษาแรกที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา



การวัดผลการศึกษาและสำาเร็จการศึกษา
1. แผน ก แบบ ก(2) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามหลักสูตร  โดยจะต้องได้ระดับ

คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า  พร้อมทั้งเสนอ

วิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย  โดยคณะกรรมการที่สถาบัน

อุดมศึกษานั้นแต่งต้ังและผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทาง

วิชาการ  หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding)

หลักสูตร
     นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในรายวิชาตามโครงสร้างของหลักสูตร  โดยจำานวน

หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต  แบ่งออกเป็น 2 แผนคือ แผน ก

(2)  ทำาวิทยานิพนธ์ กำาหนดให้เรียนหมวดวิชาบังคับไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต วิชาเลิอก

ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิตและทำาวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต ทั้งนี้เมื่อลงทะเบียนเรียน

รายวิชาครบตามหลักสูตร  ต้องทำาการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Exam-

ination) ข้อเขียน

โครงการหน่วยกิตรวม

  

โครงสร้างหลักสูตร
จำานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต  ประกอบด้วยหมวดวิชาดังนี้

ก. หมวดวิชาบังคับ           ไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต

CN 8013   ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน   3(3/3-0-0)

CN 8023   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวัฒนธรรมจีน  3(3/3-0-0)

CN 8033   การอ่านเอกสารจีนโบราณ   3(3/3-0-0)

CN 8113   ประวัติวรรณคดีจีน    3(3/3-0-0)

CN 8123   กระแสใหม่และความนิยมของวรรณคดีสมัยใหม่  3(3/3-0-0)

CN 8133   กระแสใหม่และความนิยมของวรรณคดีร่วมสมัย  3(3/3-0-0)

CN 8143   สุนทรียศาสตร์ในภาษาจีน   3(3/3-0-0)

CN 8313   วรรณกรรมจีนในประเทศไทย   3(3/3-0-0)

CN 8323   วรรณกรรมจีนในเอเชียอาคเนย์   3(3/3-0-0)

ข.หมวดวิชาเลือก แผน  ก(2)        ไม่น้อยกว่า   9  หน่วยกิต

CN 8213   หลักทั่วไปวิชาวรรณคดี   3(3/3-0-0)

CN 8223   การนิพนธ์และวิจารณ์กวีนิพนธ์   3(3/3-0-0)

CN 8333   วรรณคดีเปรียบเทียบไทย-จีน   3(3/3-0-0)

CN 8233   หลักเบื้องต้นวิชาภาษาศาสตร์   3(3/3-0-0)

CN 8343   วรรณคดีจีนสมัยใหม่และร่วมสมัยในประเทศไทย  3(3/3-0-0)

หมวดวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ                    12  หน่วยกิต

                แผน  ก(2)

CN 8436   วิทยานิพนธ์  1                     6 (0-0-6/P)

CN 8446   วิทยานิพนธ์  2                    6 (0-0-6/P)

                

แผนการศึกษา
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

CN 8143   สุนทรียศาสตร์ในภาษาจีน   3(3/3-0-0)

CN 8013   ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน   3(3/3-0-0)

CN 8113   ประวัติวรรณคดีจีน    3(3/3-0-0)

CN 8123   กระแสใหม่และความนิยมของวรรณคดีสมัยใหม่  3(3/3-0-0)

            รวม                  12(12/12-0-0)

          

       หมวดวิชา                       แผน ก(2)         

                                       หน่วยกิต          

   ก. วิชาบังคับ                            27             

   ข. วิชาเลือก                             9              

   ค. วิทยานิพนธ์                          12               

      การศึกษาอิสระ                        -             

      

            รวม                          48               

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

CN 8023   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวัฒนธรรมจีน  3(3/3-0-0)

CN 8133   กระแสใหม่และความนิยมของวรรณคดีร่วมสมัย  3(3/3-0-0)

CN 8313   วรรณกรรมจีนในประเทศไทย   3(3/3-0-0)

CN …………   วิชาเลือก              3(3/3-0-0)

            รวม                   12(12/12-0-0)

ปีที่ 1 ภาคฤดูร้อน

CN 8033   การอ่านเอกสารจีนโบราณ   3(3/3-0-0)

CN 8436   วิทยานิพนธ์ 1    6(6/6-0-0)  

   รวม              9(9/9-0-0)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

CN 8323   วรรณกรรมจีนในเอเซียอาคเนย์   3(3/3-0-0)

CN…………….  วิชาเลือก     3(3/3-0-0)

CN…………….  วิชาเลือก     3(3/3-0-0)

แผน  ก(2) 

             รวม                         9(0-0-9/P) 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

แผน  ก 

CN 8446   วิทยานิพนธ์                       6 (0-0-6/P)

แผน  ก(2) 

            รวม                       12(0-0-12/P)

แผน  ข     

            รวม                    6(0-0-6/P) 

* แผนการสอนสามารถปรับตามความเหมาะสมกับการบริหารหลักสูตร

คำาอธิบายรายวิชา
1.  หมวดวิชาบังคับ
CN 8013   ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน   3(3/3-0-0)

            (Introduction to China)

            Prerequsite : ไม่มี

 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประเทศจีนด้านการปกครองเศรษฐกิจ  ประวัติศาสตร์  

สภาพภูมิ  ประเทศ  ประชากร  การศึกษา  ขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวัฒนธรรม

CN 8023   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวัฒนธรรมจีน  3(3/3-0-0)

   (Introduction to China  Culture)

            Prerequsite : ไม่มี

 ความรู้เกี่ยวกับปรัชญา จริยธรรมของจีนยุคโบราณก่อนราชวงศ์ฉินและ

ฮั่น แนวความคิดและปรัชญาในยุคต่างๆ ต่อมา รวมทั้งประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ศิลปะ  

สังคม ประเพณีและวิถีชีวิตของชาวจีน เทศกาลสำาคัญของจีน

CN 8033   การอ่านเอกสารจีนโบราณ            3(3/3-0-0)

     (Selected  Reading  if  Literature)

            Prerequsite : ไม่มี

 ทักษะการอ่านและบรรยายสรุปเอกสารโบราณด้านวรรณคดีจีน  ขอบเขต  

เนื้อหาของเอกสารทางวรรณคดีที่เกี่ยวข้อง  ความสามารถในการอ่านเอาเรื่อง  วิพากษ์

วิจารณ์ผลงานและรูปแบบต่างๆ ความเคลื่อนไหวในวงวิชาการด้านวรรณคดี  การเขียน

รายงานสาระสำาคัญของเอกสารที่อ่านการวางรากฐานเพื่อทำางานวิจัยในอนาคต

CN 8113   ประวัติวรรณคดีจีน    3(3/3-0-0)

      (Chinese Literature History)

            Prerequsite : ไม่มี

 ผลงานเอกของวรรณคดีจีนทุกยุคทุกสมัย  ความเปลี่ยนแปลงของพัฒนาการ

ทางวรรณคดีจีน  ตั้งแต่ศิลปะวรรณคดีของยุคโบราณ  กวีนิพนธ์ของยุคก่อนราชวงศ์ฉิน  

กวีนิพนธ์และความเรียงจากยุคฮั่นถึงราชวงศ์ถัง  นิยายยุคราชวงศ์หยวน  หมิงและชิง  

รวมทั้งความเปลี่ยนแปลงของแนวความคิดทางวรรณคดีในแต่ยุคสมัย

 

CN 8123   กระแสใหม่และความนิยมของวรรณคดีสมัยใหม่  3(3/3-0-0)     

            (Ideologycal Trend and Issues of Modern Chinese Literature)

            Prerequsite : ไม่มี

 วรรณกรรมสมัยใหม่ของจีนตั้งแต่ปีสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนถึงปลาย

ศตวรรษที่ 20 กระบวนการเปลี่ยนแปลงในการสร้างสรรค์งาน การวิเคราะห์แง่มุม



ของแนวทางการประพันธ์ของสำานักทฤษฎีต่าง ๆ ลักษณะพิเศษของงานสร้างสรรค์ตาม

แนวทางการการประพันธ์ของทฤษฎีต่าง  ๆ  สาเหตุซับซ้อนที่ทำาให้เกิดลักษณะพิเศษ  รวม

ทั้งประมวลกฎเกณฑ์ท่ัวไปแห่งการสร้างสรรค์งานทางวรรณกรรมจากการเปรียบเทียบ

และสรุปจากแนวทางของสำานักทฤษฎีต่างๆ 

CN 8133   กระแสใหม่และความนิยมของวรรณคดีร่วมสมัย  3(3/3-0-0)

         (Ideologycal Trend and School of Contemporary Chinese Literature)

            Prerequsite : ไม่มี

 วรรณกรรมร่วมสมัยของจีนตั้งแต่ปีสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนถึง

ปลายศตวรรษที่ 20  ลักษณะพิเศษทางความคิดและศิลปะการประพันธ์อันมีความเป็น

เอกลักษณ์ของตัวนักเขียน  ความเรียงและผลงานความเรียง  ขบวนการของพัฒนาการ

ทางจิตวิทยาของปัญญาชน  ความหมายและความสำาคัญแห่งยุคทางแนวความคิดและ

วัฒนธรรมที่นักเขียนความเรียงให้ความสนใจ  รวมทั้งศึกษากฎเกณฑ์ทั่วไปทางศิลปะของ

การพัฒนาของความเรียง  โดยวิธีวิเคราะห์เปรียบเทียบปรัชญา  สุนทรียศาสตร์  และ

จิตวิทยา

CN 8143   สุนทรียศาสตร์ในภาษาจีน   3(3/3-0-0)

           (Chinese Rhetoric)

           Prerequsite : CN 8113   ประวัติวรรณคดีจีน 

 ความรู้เกี่ยวกับความงามและความไพเราะทางภาษา  คำาอ่าน  คำาศัพท์  

และไวยากรณ์ที่เกี่ยวข้องกับความสุนทรีย์ของภาษา  วิธีการใช้ถ้อยคำาและรูปประโยคให้

กะทัดรัด  รูปแบบต่างๆ ของความสุนทรีย์ทางภาษา

CN 8313   วรรณกรรมจีนในประเทศไทย   3(3/3-0-0)

           (Chinese Literature in Thailand)

           Prerequsite : ไม่มี

 ภูมิหลังและการก่อเกิดวรรณกรรมจีนในประเทศไทย  วงการวรรณกรรม

ตั้งแต่ ค.ศ. 1938  จนถึงปัจจุบัน  กลุ่มนักประพันธ์ต่าง ๆ ในประเทศไทย  วรรณกรรม

ชิ้นเอกของนักเขียนไทยเชื้อสายจีนแนวคิด  เนื้อหาและรูปลักษณ์ของงานวรรณกรรมจีน

และเผยแพร่วรรณกรรมจีนในประเทศไทย

CN 8323   วรรณกรรมจีนในเอเชียอาคเนย์   3(3/3-0-0)

           (Chinese Literature and Chinese Education of southeast Asia)

           Prerequsite : CN 8313   วรรณกรรมจีนในประเทศไทย

 ประวัติและลักษณะงานวรรณกรรมจีนปัจจุบันในแต่ละประเภทของเอเชีย

อาคเนย์ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมในกลุ่มประเทศเอเชียอาคเนย์กับวรรณกรรมจีน

ในประเทศจีนแนวความคิด  ผลกระทบของวรรณกรรมโลกที่มีอิทธิพลต่อวรรณกรรมจีน

ในกลุ่มประเทศเอเชียอาคเนย์  ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับโอกาสการดำารงอยู่ของวรรณกรรม

จีนในกลุ่มประเทศอาคเนย์กับการศึกษาภาษาจีน  รวมททั้งความรู้สึกนึกคิดและสภาพ

จิตใจของชาวจีนและผู้มีเชื้อสายจีนในประเทศเอเชียอาคเนย์

2.  หมวดวิชาเลือก
CN 8213   หลักทั่วไปวิชาวรรณคดี   3(3/3-0-0) 

   (Principle of  Literature)

            Prerequsite : CN 8113   ประวัติวรรณคดีจีน

 ความรู้เบื้องต้นและทฤษฎีต่างๆ ของวรรณคดี  พื้นฐานทางทฤษฎีเกี่ยวกับ

การนิพนธ์และวิจารณ์วรรณคดีจีน  ความสามารถในการสร้างสรรค์งานทางวรรณกรรม

CN 8223   การนิพนธ์และวิจารณ์กวีนิพนธ์   3(3/3-0-0)

   (Creation and Appreciation of Poetry)

            Prerequsite : CN 8113   ประวัติวรรณคดีจีน

 กวีนิพนธ์ของจีนและต่างประเทศตั้งแต่โบราณถึงปัจจุบัน  ลักษณะพื้นฐาน

ของกวีนิพนธ์ความคิดและการสร้างสรรค์งานกวีนิพนธ์  การใช้จินตนาการและจินตภาพ

ทางกวีนิพนธ์  และรูปแบบลีลาและมุมมองทางสุนทรียศาสตร์  จิตวิทยาในการสร้างสรรค์

งานกวีนิพนธ์  หลักทั่วไปแห่งการนิพนธ์และการวิเคราะห์กวีนิพนธ์จีน

CN 8233  หลักเบื้องต้นวิชาภาษาศาสตร์   3(3/3-0-0)

  (Introduction to Linguistics)

           Prerequsite : ไม่มี

 พื้นฐานทฤษฎีและหลักการเบื้องต้นของภาษาศาสตร์  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยว

กับภาษาศาสตร์  และวิธีการศึกษาวิจัยภาษา  กฎเกณฑ์และรูปแบบของภาษาจีน  การ

วางรากฐานที่ดีในการเรียนรู้ภาษาจีนและการประยุกต์ใช้ในภาคปฏิบัติ

CN 8333  วรรณคดีเปรียบเทียบไทย-จีน   3(3/3-0-0)

  (Thai-Chinese Comparative Literature )

           Prerequsite : CN 8313   วรรณกรรมจีนในประเทศไทย

 ลักษณะพื้นฐานของวรรณคดีไทยและจีน  ความเกี่ยวข้องและอิทธิพลของ

วรรณคดีอินเดีย  ตะวันตกต่อวรรณกรรมไทย-จีน  วิธีการคัดสรรผลงานวรรณคดีไทย-

จีนเพื่อศึกษาเปรียบเทียบหลักและทฤษฎีเปรียบเทียบ  ตัวอย่างการเปรียบเทียบผลงานชิ้น

เอกของไทย-จีน

CN 8343   วรรณคดีจีนสมัยใหม่และร่วมสมัยในประเทศไทย  3(3/3-0-0)

  (Modearn and Contemporary Chinese Literature in Thailand)

            Prerequsite : CN 8113   ประวัติวรรณคดีจีน

 วรรณกรรมจีนในประเทศไทยตั้งแต่รัชกาลที่ 6 จนถึงปัจจุบันโดยศึกษา

ประวัติความเป็นมาและสภาพปัจจุบันของงานวรรณกรรมจีนในประเทศไทยความ

เกี่ยวข้องระหว่างวรรณกรรมจีนในประเทศไทยกับวรรณกรรมไทยในประเทศจีนแนวความ

คิดทางวรรณกรรมโลกที่มีอิทธิพลต่อวรรณกรรมจีนในประเทศไทย

3.  หมวดวิทยานิพนธ์/ศึกษาอิสระ 
CN 8436  วิทยานิพนธ์  1    6(0-0-6/P)

  Thesis  1

           Prerequsite :  รายวิชาบังคับทุกรายวิชา 

 การเสนอหัวข้อและค้นคว้าวิจัยเก็บข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณกรรมจีนสมัย

ใหม่และร่วมสมัย การเขียนเค้าโครงและแผนการเขียนศึกษาวิจัย ภายใต้ความร่วมมือและ

แนะนำาของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

CN 8446  วิทยานิพนธ์  2    6(0-0-6/P)

  Thesis  2

           Prerequsite :  CN 8436

       การเขียนงานวิจัยตามเค้าโครงและแผนการเขียนวิจัยที่กำาหนด  การเตรียม

ความพร้อมในการสอบวิทยานิพนธ์  ภายใต้ความร่วมมือและแนะนำาของอาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์ 
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M.A. (Teaching Chinese for Foreigners)  

Beijing Normal University, P.R. China 

Ph.D. (Linguistics and Applied Linguistics) 

Beijing Normal University, P.R. China 
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Zhejiang University, P.R. China 
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Minzu University of China, P.R. China

ผศ. ซุน  เผิงเฟย
B.A. (English Education) 

Fuyang Teachers, College, P.R. China

M.A. (Linguistics and Applied Linguistics) 

Shanghai Normal University, P.R. China

อาจารย์สายฝน  วรรณสินธพ
ศศ.บ. (ภาษาจีน)  

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

M.A. (Modern Chinese) 

Beijing Language and Culture University, P.R. China

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการสอนภาษาจีน         

Master of Arts (Teaching Chinese)   

    ชื่อและอักษรย่อปริญญา
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                      (การสอนภาษาจีน)

ชื่อย่อ (ภาษาไทย)    :  ศศ.ม. (การสอนภาษาจีน)

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) :  Master of Arts (Teaching 

                      Chinese)

 ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) :  M.A. (Teaching Chinese)

 

 

   วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

   1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ และทักษะด้าน

การสอนที่ทันสมัย

   2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถนำาความรู้ และประสบการณ์ที่

เรียนรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอนภาษาจีนให้เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด

   3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในการศึกษา

ค้นคว้าและวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ

ยิ่งขึ้น

   4. เพื่อผลิตบัณฑิตให้ตระหนักถึงความสำาคัญของภาษาจีน 

เพื่อนำาไปสู่การเข้าใจประเพณีและวัฒนธรรมจีนได้อย่างลึกซึ้ง

   5. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีจิตสำานึกในการประกอบวิชาชีพครู 

ทั้งในด้านคุณธรรมและจริยธรรม

   คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษา

      รับสมัครนักศึกษาไทยและต่างชาติที่สามารถสื่อสารภาษา

จีนได้เป็นอย่างดี โดยหากผู้สมัครเข้าศึกษามิใช่เจ้าของภาษา

จีน จะต้องมีผลสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) ระดับ 4 

(ระดับกลาง) ขึ้นไป ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงและ

ผ่านการตรวจสุขภาพตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย และตาม

เกณฑ์ต่อไปนี้

   1. ผู้สมัครเป็นผู้สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขา

วิชาศิลปศาสตร์หรือมนุษยศาสตร์ทางด้านภาษาจีน หรือเป็น

ผศ. ดร. อุไรพรรณ  เจนวาณิชยานนท์
ประธานกรรมการบัณฑิตศึกษา

ประจำาคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการสอนภาษาจีน

Master of Arts (Teaching Chinese)

เรียนรู้เพื่อรับใช้สังคม

อาจารย์ ดร. ธเนศ  อิ่มสำาราญ
ประธานกรรมการประจำาหลักสูตร

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการสอนภาษาจีน



ผู้สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาอื่นจากสถาบัน

อุดมศึกษาที่สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง โดย

มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำากว่า 2.50 และ

    2. กรณีที่ผู้สมัครไม่มีผลสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK)  

จะต้องสอบผ่านตามเกณฑ์การวัดระดับความรู้ภาษาจีนตามที่

คณะฯกำาหนด สำาหรับผู้ที่สอบไม่ผ่านจะต้องลงทะเบียนเรียนใน

รายวิชาปรับพ้ืนฐานภาษาจีนจนกว่าจะสอบผ่านการวัดระดับ

ความรู้ภาษาจีน (HSK) ระดับ 4 (ระดับกลาง) ขึ้นไป

   การรับสมัครและการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา

     รับสมัครนักศึกษาไทยและต่างชาติที่สามารถสื่อสารภาษา

จีนได้เป็นอย่างดี โดยหากผู้สมัครเข้าศึกษามิใช่เจ้าของภาษา

จีน จะต้องมีผลสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) ระดับ 4 

(ระดับกลาง) ขึ้นไป

   ระยะเวลาการศึกษา

 นักศึกษาสามารถสำาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรได้

ภายใน 2 ปีการศึกษา และอย่างมากไม่เกิน 5 ปีการศึกษาทั้งนี ้

ให้นับจากภาคการศึกษาแรกที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

          โครงสร้างของหลักสูตร 

      นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรไม่

น้อยกว่า 39 หน่วยกิต โดยนักศึกษาสามารถเลือกศึกษาตาม

โครงสร้างหลักสูตรแผน ก หรือแผน ข 

       แผน ก  เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมี

การทำาวิทยานิพนธ์ซึ่งเทียบค่าได้ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

       แผน ข  เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษา

รายวิชา โดยไม่ต้องทำาวิทยานิพนธ์  นักศึกษาต้องลง

ทะเบียนรายวิชา 

       การศึกษาอิสระจำานวน 6 หน่วยกิต และต้องสอบ

ประมวลความรู้ข้อเขียนและปากเปล่า 

องค์ประกอบหลักสูตร                           หน่วยกิต
                                        (บรรยาย-ปฏิบัติ-ฝึกงาน)

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน

CN 0810 เสริมพื้นฐานภาษาจีน                     ไม่นับหน่วยกิต

หมวดวิชาบังคับ ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต

CN 8003 ระเบียบวิธีวิจัย                     3(3/3-0-0)

CN 8603 ทฤษฎีภาษาศาสตร์ภาษาจีน                  3(3/3-0-0) 

CN 8613 หลักและการสอนไวยากรณ์จีน           3(2/2-1/2-0)

CN 8623 ทฤษฎีการสอนภาษาจีนเป็นภาษาที่สอง          3(3/3-0-0)

CN 8633 การพัฒนาหลักสูตรภาษาจีน                  3(3/3-0-0)

CN 8642 สัมมนาการเรียนการสอนภาษาจีนเป็นภาษาที่สอง 2(2/2-0-0)

CN 8651 การฝึกปฏิบัติการสอนภาษาจีน              1(0-1/3-0)

          

       หมวดวิชา          แผน ก (หน่วยกิต)   แผน ข (หน่วยกิต)

 วิชาเสริมพื้นฐาน            ไม่นับหน่วยกิต      ไม่นับหน่วยกิต

 วิชาบังคับ                       18               18

 วิชาเลือก                        9                15 

 วิทยานิพนธ์                     12                -

 การศึกษาอิสระ และ               -                6

 การสอบประมวลความรู้        

            รวม                38               38

หมวดวิชาเลือก (แผน ก.เรียน 9 หน่วยกิต/แผน ข.เรียน 15 หน่วยกิต)

CN 8713 การสอนวิชาการฟัง-พูดภาษาจีน    

CN 8723 การสอนวิชาการออกเสียงภาษาจีน           3(2/2-1/2-0)

CN 8733 การสอนวิชาการอ่าน-เขียนภาษาจีน          3(2/2-1/2-0)      

CN 8743 การสอนวิชาตัวอักษรจีน                  3(2/2-1/2-0)

CN 8753 การสอนวิชาวัฒนธรรมจีน                  3(2/2-1/2-0)

CN 8763 การพัฒนาสื่อการสอนภาษาจีน              3(2/2-1/2-0)

CN 8773 การศึกษารูปแบบการรับรู้ในภาษาที่สอง         3(3/3-0-0)

CN 8783 การเขียนตำาราภาษาจีน                      3(3/3-0-0)

CN 8793 จิตวิทยาการเรียนรู้                     3(3/3-0-0)

วิทยานิพนธ์ / การศึกษาอิสระ

แผน ก (ทำาวิทยานิพนธ์)                    12 หน่วยกิต

CN 8836 วิทยานิพนธ์ 1    6(0-0-6/P)

CN 8846 วิทยานิพนธ์ 2   6(0-0-6/P) 

แผน ข (การศึกษาอิสระ)                    6  หน่วยกิต

CN 8856 การศึกษาอิสระ    6(0-0-6/P)

            

                    แผนการศึกษา   

  ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1  

แผน ก. (ทำาวิทยานิพนธ์)             

          วิชาพื้นฐาน                             ไม่นับหน่วยกิต

CN 0810 เสริมพื้นฐานภาษาจีน                           -

          วิชาบังคับ                               12 หน่วยกิต

CN 8003 ระเบียบวิธีวิจัย                             3(3/3-0-0)

CN 8603 ทฤษฎีภาษาศาสตร์ภาษาจีน                  3(3/3-0-0)

CN 8613 หลักและการสอนไวยากรณ์จีน               3(2/2-1/2-0)

CN 8623 ทฤษฎีการสอนภาษาจีนเป็น                   3(3/3-0-0)

          ภาษาที่สอง                    

  ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

แผน ข. (ไม่ทำาวิทยานิพนธ์)

        วิชาพื้นฐาน                               ไม่นับหน่วยกิต

CN 0810 เสริมพื้นฐานภาษาจีน                          -

          วิชาบังคับ                               12 หน่วยกิต

CN 8003 ระเบียบวิธีวิจัย                             3(3/3-0-0)

CN 8603 ทฤษฎีภาษาศาสตร์ภาษาจีน                  3(3/3-0-0)

CN 8613 หลักและการสอนไวยากรณ์จีน               3(2/2-1/2-0)

CN 8623 ทฤษฎีการสอนภาษาจีนเป็น                   3(3/3-0-0)

          ภาษาที่สอง 

   ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2  

แผน ก. (ทำาวิทยานิพนธ์)  

        วิชาบังคับ                                   5 หน่วยกิต

CN 8633 การพัฒนาหลักสูตรภาษาจีน                  3(3/3-0-0)

CN 8642 สัมมนาการเรียนการสอนภาษา                2(2/2-0-0)

          จีนเป็นภาษาที่สอง               

        วิชาเลือก                                   6 หน่วยกิต

CN ……….                                          3(3/3-0-0)

CN ……….                                          3(3/3-0-0)     

   ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2  

แผน ข. (ไม่ทำาวิทยานิพนธ์)  

วิชาบังคับ                                           5 หน่วยกิต

CN 8633 การพัฒนาหลักสูตรภาษาจีน                  3(3/3-0-0)

CN 8642 สัมมนาการเรียนการสอนภาษา                2(2/2-0-0)

          จีนเป็นภาษาที่สอง              

        วิชาเลือก                                   6 หน่วยกิต

CN ……….                                          3(3/3-0-0)

CN ……….                                          3(3/3-0-0)



     ปีที่ 1 ภาคฤดูร้อน 

แผน ก. (ทำาวิทยานิพนธ์)

     วิชาบังคับ                                                6 หน่วยกิต

CN 8836 วิทยานิพนธ์ 1                                       6(0-0-6/P)

วิชาเลือก                                                      3 หน่วยกิต

CN ………                                                     3(3/3-0-0 

    ปีที่ 1 ภาคฤดูร้อน 

แผน ข. (ไม่ทำาวิทยานิพนธ์)

      วิชาเลือก                                                6 หน่วยกิต

CN ……….                                                    3(3/3-0-0)

CN ……….                                                    3(3/3-0-0)

    ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1  

แผน ก. (ทำาวิทยานิพนธ์)  

    วิชาบังคับ                                                 7 หน่วยกิต

CN 8651 การฝึกปฏิบัติการสอนภาษาจีน                           1(0-1/3-0)

CN 8846 วิทยานิพนธ์ 2                                       6(0-0-6/P)

   ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1  

แผน ข. (ไม่ทำาวิทยานิพนธ์)  

     วิชาบังคับ                                                 7 หน่วยกิต

CN 8651 การฝึกปฏิบัติการสอนภาษาจีน                          1 (0-1/3-0)

CN 8856 การศึกษาอิสระ                                       6(0-0-6/P)

ปีที่  2 ภาคการศึกษาที่ 2  

แผน ก. (ทำาวิทยานิพนธ์)

       (รักษาสภาพนักศึกษา)

ปีที่  2 ภาคการศึกษาที่ 2  

แผน ข. (ไม่ทำาวิทยานิพนธ์)

       (รักษาสภาพนักศึกษา)

                      

    หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนภาษาจีน

 คำาอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน 
CN 0810  เสริมพื้นฐานภาษาจีน                               ไม่นับหน่วยกิต

           （Intensive Chinese : 汉语基础强化）
           วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

      ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน แปลภาษาจีนระดับสูง ศึกษารูปประโยค ไวยากรณ์ และเนื้อหา

ที่มีความยาวซับซ้อน   เทคนิควิธีการและทักษะการเขียนถ่ายทอดความหมายด้วยประโยคภาษาจีน

ระดับสูง เทคนิคในการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK)
先修：无
      高级汉语听说读写译、句型、语法以及复杂的语句，高级汉语写作技
巧，汉语水平考试技能。

หมวดวิชาบังคับ
CN  8003 ระเบียบวิธีวิจัย                                    3(3/3-0-0)

    （Research Methodology : 研究方法论）
     วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

   แนวคิด หลักการ รูปแบบขั้นตอนและวิธีการของการดำาเนินการวิจัย ประเภทการวิจัยเชิง

ปริมาณและเชิงคุณภาพ การค้นหาปัญหา การออกแบบการวิจัย  การออกแบบและสร้างเครื่องมือ

การวิจัย การเลือกตัวอย่าง แหล่งที่มาและวิธีเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานการ

วิจัย รวมถึงการนำาเสนอผลการวิจัย และจรรยาบรรณของนักวิจัย โดยนักศึกษาต้องฝึกปฏิบัติการ

ทำาโครงการวิจัย
先修：无
  研究的思路、原则、程序和方法；研究的形式：定量研究方法、定性
研究方法；研究的问题、设计研究形式、研究工具、研究对象、收集资
料、分析资料、撰写研究报告；研究人员的职业            道德；要求学生
练习制作研究项目。 

CN 8603 ทฤษฎีภาษาศาสตร์ภาษาจีน                                     3(3/3-0-0) 

 （Chinese Linguistics : 汉语语言学概论 ）          
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

    หลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับภาพรวมของหลักภาษาจีน ความสัมพันธ์และการประยุกต์ใช้

ระหว่างหลักภาษาศาสตร์ทั่วไปกับภาษาจีนปัจจุบัน การศึกษาวิจัยการประกอบกันของเสียงและการ

เปลี่ยนแปลงของเสียง ระบบโครงสร้างของคำาและอักษรจีน หลักการ โครงสร้างไวยากรณ์ต่างๆ  

การเปรียบเทียบและวิเคราะห์คำาใกล้เคียงในภาษาจีน
先修：无
      包括汉语语言学概论，语言学与现代汉语的关系及其应用，语音组
成与变化的研究，汉语字词的结构，各种语法结构和理论，汉语同音词
的对比与分析。

CN 8613 หลักและการสอนไวยากรณ์จีน   3(2/2-1/2-0)

         （Principles and Teaching Chinese Grammar : 汉语语法学）     
         วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

     ความรู้ ความเข้าใจในหลักไวยากรณ์จีนกลางเชิงลึก วิธีการวิเคราะห์ศึกษารูปแบบโครงสร้าง

การประกอบของคำา วลี และประโยค วิเคราะห์ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างไวยากรณ์จีน

กับไวยากรณ์ไทยหรือภาษาต่างประเทศอื่น ศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขเพื่อนำาไปประยุกต์ใช้ใน

การเรียนการสอน การวิเคราะห์ศึกษาผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การทดลองสอนที่มุ่งเน้นพัฒนาทักษะ

การสอนวิชาไวยากรณ์จีนเป็นสำาคัญ
先修：无
 对汉语语法、词、词组及句子的组成结构形式进行深度的分析，将汉语
语法和泰语语法或其他语言语法进行对比分析归纳其异同，了解问题及
其解决方法，以应用于教学方面，以及进行汉语语法教学示范。  

CN 8623 ทฤษฎีการสอนภาษาจีนเป็นภาษาที่สอง                        3(3/3-0-0)

         （Teaching Chinese as a Second Language : 对外汉语教学理论）                            
         วิชาบังคับก่อน:  ไม่มี

  หลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาจีนเป็นภาษาที่สอง เทคนิคและวิทยาการ

จัดการรูปแบบการเรียนการสอน การประยุกต์นวัตกรรมสมัยใหม่ในการบูรณาการเรียนการสอน 

รวมถึงการผลิตและเลือกสรรสื่อต่างๆเพื่อการเรียนรู้ ทั้งนี้โดยมุ่งเน้นที่ตัวผู้เรียนเป็นสำาคัญ เทคนิค

และหลักเกณฑ์การประเมินผล การวิเคราะห์ผลการประเมินตามสภาพจริง
先修：无
   包括对外汉语的教学理论，将已有创新方案及自我创新方案选择运用
于以学生为中心的教学方式中，评估的原则和技巧，对现实状况的评估
结果进行分析。

CN  8633 การพัฒนาหลักสูตรภาษาจีน               3(3/3-0-0)

          （Chinese Language Curriculum Development : 汉语课程发展） 
          วิชาบังคับก่อน:  ไม่มี

  ศึกษาหลักการพัฒนาและปฏิรูปหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาจีนให้มีมาตรฐานระดับสากล 

วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของกระบวนการพัฒนาหลักสูตร  การจัดการด้านวัตถุประสงค์  โครงสร้าง  

และเนื้อหาของหลักสูตร  ตลอดจนสภาพสังคมที่กำาลังเติบโตในปัจจุบัน  โดยควบคู่ไปกับ

กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นตัวผู้เรียนเป็นสำาคัญ
先修：无
  发展与改善汉语教学大纲，以符合国际标准，分析大纲发展的过程、
大纲内容以及现实不断发展的社会状况和以学生为中心的教学方式的关
系。

CN 8642 สัมมนาการเรียนการสอนภาษาจีนเป็นภาษาที่สอง               2(2/2-0-0)

（Teaching Chinese as a Second Language Seminar : 对外汉语教学专题讨论） 
           วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

    การวิเคราะห์ขอบข่ายการทำาวิจัยโดยภาพรวมเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาจีนเป็นภาษาที่

สอง การศึกษารูปแบบงานวิจัยตามสภาพจริง บทบาทและความสำาคัญของงานวิจัยที่ส่งผลต่อการ

เรียนการสอนภาษาจีน ระเบียบและหลักเกณฑ์ในการร่วมสัมมนาหรือการจัดสัมมนาโดยทั่วไป การ

เข้าร่วมโครงการงานวิจัยหรือเข้าร่วมบรรยายในงานสัมมนาในประเทศหรือต่างประเทศ
先修：无
 进行分析中国和其他国家的第二语言教学理论，汉语教学现实状况研
究，对汉语教学的影响进行讨论与分析，研究研讨会的规则和标准以及
参加与对外汉语教学相关的国内或国外研讨会。

CN 8651 การฝึกปฏิบัติการสอนภาษาจีน       1(0-1/3-0)

        （Practicum : 汉语教学实习）
        วิชาบังคับก่อน : CN 8623 ทฤษฎีการสอนภาษาจีนเป็นภาษาที่สอง

   การฝึกปฏิบัติการสอน การจัดกระบวนการเรียนรู้ การทำาแผนการสอนและการจัดทำาสื่อการ

สอน การเลือกใช้เทคนิคการสอนที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ การวัดผลและประมวลผลการ

เรียนรู้ การให้ข้อมูลย้อนหลังเพื่อพัฒนาการสอน
先修：CN 8623对外汉语教学理论
    将对外汉语教学理论进行教学示范，写教案， 选择符合教学的评估方
法，写报告以及举办讨论会讨论与分析教学经验。



หมวดวิชาเลือก
CN 8713  การสอนวิชาการฟัง-พูดภาษาจีน            3(2/2-1/2-0)

         （Teaching Chinese Listening and Speaking : 汉语听力与口语教学法）
        วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

 การศึกษาหลักการ แนวทางและบทบาทของทฤษฎีการสอนภาษาจีนโดยมุ่งเน้นทักษะ

การฟัง-พูด      เป็นหลัก เทคนิคและการบูรณาการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นทักษะการฟัง-พูดและ

ทักษะอื่น ๆ เข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิผล การวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไขที่ส่ง

ผลต่อทักษะการฟัง-พูดของผู้เรียน ศึกษาและสังเกตการณ์การเรียนการสอนวิชาภาษาจีนในสถาน

ศึกษาต่างๆ การวิเคราะห์ศึกษาผลงานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง การทดลองสอนที่มุ่งเน้นพัฒนาทักษะ

การฟัง-พูดเป็นสำาคัญ
先修：无
  包括以听力与口语为主的教学原则、角色和理论，融合了听力、口语
及其他方面的汉语教学技巧，学习尝试对学习者的听力与口语问题进行
分析与解决，以提高学习者的听力与口语为主的试教，了解与观摩各个
学校的汉语教学，了解与分析有关文献，以及进行汉语听力与口语教
学           示范。 

CN 8723  การสอนวิชาการออกเสียงภาษาจีน             3(2/2-1/2-0)

         （Teaching Chinese Pronunciation : 汉语语音教学法）
         วิชาบังคับก่อน:  ไม่มี

     การศึกษาหลักการ แนวทางและบทบาทของทฤษฎีการสอนภาษาจีนโดยมุ่งเน้นทักษะการ

ออกเสียงเป็นหลัก  เทคนิคและการบูรณาการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นทักษะการออกเสียง หลักการ

และแนวทางการวิเคราะห์กราฟเส้นเสียงของผู้เรียนผ่านทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีคุณภาพ การ

วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไขที่ส่งผลต่อการออกเสียงภาษาจีนของผู้เรียน การทดลองสอนที่มุ่ง

เน้นพัฒนาทักษะการออกเสียงภาษาจีนเป็นสำาคัญ
先修：无
 以发音为主的教学原则、角色和理论，将学习者的发音融合于汉语教
学，采用先进有效的技术工具展示出学习者发音的曲线表从而分析其原
则与方法，分析学习者汉语正音发音问题的影响因素并找到解决该问题
的方式，以及进行汉语语音教学示范。

CN 8733  การสอนวิชาการอ่าน-เขียนภาษาจีน             3(2/2-1/2-0)

          （Teaching Chinese Reading and Writing : 汉语阅读与写作教学法） 
          วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

     การศึกษาหลักการ แนวทางและบทบาทของทฤษฎีการสอนภาษาจีนโดยมุ่งเน้นทักษะการ

อ่าน-เขียนเป็นหลัก เทคนิค และการบูรณาการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นทักษะการอ่าน-เขียนและ

ทักษะอื่นๆเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิผล  การวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไขที่

ส่งผลต่อทักษะการอ่าน-เขียนของผู้เรียน ศึกษาและสังเกตการณ์การเรียนการสอนวิชาภาษาจีนใน

สถานศึกษาต่างๆ การวิเคราะห์ศึกษาผลงานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง การทดลองสอนที่มุ่งเน้นพัฒนา

ทักษะการอ่าน-เขียนเป็นสำาคัญ
先修：无
  以阅读与写作为主的教学原则、角色和理论，融合阅读、写作及其它
方面的汉语教学技巧，分析学习者阅读与写作能力的影响因素并找到该
问题的解决方式，以阅读与写作为主进行试教，了解与观摩各个学校的
汉语教学，了解与分析有关文献，以及进行汉语阅读与写作教学示范。

CN 8743  การสอนวิชาตัวอักษรจีน              3(2/2-1/2-0)

            （Teaching Chinese Characters : 汉字教学法）         
          วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

    การศึกษาหลักการ แนวทางและบทบาทของทฤษฎีการสอนภาษาจีนโดยมุ่งเน้นที่ตัวอักษรจีน

เป็นหลัก  เทคนิคและการบูรณาการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นความเข้าใจด้านตัวอักษรจีนและศาสตร์

อื่นๆที่มีความเกี่ยวข้องกับตัวอักษรจีนเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิผล  การวิเคราะห์

ปัญหาและแนวทางแก้ไขที่ส่งผลต่อความเข้าใจด้านอักษรจีนของผู้เรียน  การวิเคราะห์ศึกษาผล

งานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง การทดลองสอนที่มุ่งเน้นพัฒนาทักษะการสอนวิชาตัวอักษรจีนเป็นสำาคัญ
先修：无
以汉字为主的教学原则、角色和理论，融合汉字及其它方面的汉语教学
技巧，分析影响学习者对汉字的理解能力的因素并找到该问题的解决方
式，了解与分析有关文献，以及进行汉字教学     示范。

CN 8753  การสอนวิชาวัฒนธรรมจีน              3(2/2-1/2-0)

            （Teaching Chinese Culture : 中国文化教学法）                               
          วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

    การศึกษาหลักการ  แนวทางและบทบาทของทฤษฎีการสอนวิชาวัฒนธรรมจีน  โดยอาศัย

ทักษะทางภาษาจีนทั้ง 4 ด้าน (ฟัง พูด อ่าน เขียน) เทคนิคและการบูรณาการเรียนการสอน

ที่มุ่งพัฒนาด้านตัวภาษาและความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมจีนในด้านต่างๆเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ 

การวิเคราะห์ศึกษาผลงานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง การทดลองสอนที่มุ่งเน้นพัฒนาทักษะการสอนวิชา

วัฒนธรรมจีนเป็นสำาคัญ
先修：无
   该课程侧重于强调对中国文化教学听说读写能力的训练、角色和理论
强调听说读写能力，寻求融合语言能力于各类中国文化的有效技巧，了
解与分析有关文献，以及进行中国文化教学示范。

CN 8763  การพัฒนาสื่อการสอนภาษาจีน             3(2/2-1/2-0)

         （Chinese Language Teaching Media Development : 多媒体辅助汉语教学）   
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

    วิธีการเรียนการสอนภาษาจีนโดยอาศัยสื่อมัลติมีเดียต่าง ๆ มาช่วยในการพัฒนาทักษะภาษา

จีนทั้ง 4 ด้าน (ฟัง พูด อ่าน เขียน) เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และความเข้าใจในเนื้อหา

สาระมากยิ่งขึ้น การเลือกสรรเทคโนโลยีสารสนเทศ วิเคราะห์รูปแบบความสัมพันธ์และประสิทธิผล

ระหว่างสื่อที่ใช้กับเนื้อหาสาระในการสื่อสารและการรับรู้ของผู้เรียน
先修：无
  运用各种多媒体辅助工具，培养学习者的听说读写能力以便提高学习
者对教学内容的理解能力，合理选用多媒体技术，分析现代工具及信息
对学习者吸收能力的作用效果，以及进行多媒体辅助汉语教学示范。

CN 8773 การศึกษารูปแบบการรับรู้ในภาษาที่สอง    3(3/3-0-0)

           （Second Language Acquisition : 第二语言习得）         

          วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

    การศึกษาทฤษฎีการรับรู้ในภาษาที่สอง ศึกษาและวิเคราะห์ผลงานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้

รวมถึงการศึกษาพิจารณาหัวข้ออภิปรายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและกำาลังได้รับความสนใจในปัจจุบัน 

โดยจัดทำาในรูปแบบของกรณีศึกษา เพื่อวิเคราะห์รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างปัญหาที่เกิดขึ้น และ

แนวทางการแก้ไขอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ หลักการและแนวทางการวิเคราะห์พฤติกรรม

ของผู้เรียนตามสภาพจริง
先修：无
了解第二语言习得的理论，了解与分析有关文献，并以目前被关注的题
目作成案例模式，以便分析问题和找到解决方式，包含以现实状况分析
学习者表现的原则和分析法。

CN 8783  การเขียนตำาราภาษาจีน      3(3/3-0-0) 

            （Writing of Chinese Textbooks : 汉语教材编写）                                       
          วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

   หลักการและทฤษฎีวิธีการเขียนตำารา ความสัมพันธ์ระหว่างการนำาเสนอของสาระเนื้อหาและ

การพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถของผู้เรียน ตลอดจนการสร้างแรงจูงใจและการส่งเสริมการ

เรียนรู้ ศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตำาราภาษาจีนที่พัฒนาและออกแบบด้วยตนเองกับ

ตำาราภาษาจีนอื่นๆที่มีอยู่แล้ว การวิเคราะห์ศึกษาผลงานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง  การศึกษาวิเคราะห์

ติดตามประเมินผลตำาราภาษาจีนที่ได้นำาไปใช้ตามสภาพจริง
先修：无
   侧重于学习编写教材的原则和理论，教学内容的展示方式与发展学习
者能力的关系并对学习者学习兴趣启发的目的，分析的汉语教材及现存
的汉语教材，了解与分析有关文献，分析与评估实用的汉语教材。

CN 8793  จิตวิทยาการเรียนรู ้                                     (3/3-0-0)

             （Educational Psychology : 教育心理学）     
          วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

   บทบาทและคุณลักษณ์พิเศษของทฤษฎีจิตวิทยาการศึกษา  หลักวิเคราะห์จิตวิทยาการเรียน

การสอนเบื้องต้น  ความเข้าใจด้านพฤติกรรมของมนุษย์ในการเรียนรู้และการรับรู้ ศึกษาวิเคราะห์

ความสัมพันธ์ระหว่างจิตวิทยาการเรียนการสอนและการพัฒนาการทักษะภาษาจีนทั้ง 4 ด้าน(ฟัง 

พูด อ่าน เขียน) กระบวนการจูงใจ การให้คำาปรึกษา การพัฒนาการเรียนรู้และเชาวน์ปัญญาเพื่อ

บูรณาการการเรียนการสอนภาษาจีนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
先修：无
   分析教育心理学的角色和特点，基础教育心理学的分析法，了解人类
学习和吸收知识的能力，了解与分析教育心理学与发展学习者听说读写
能力的关系，吸引、指导、发展学习者的学习与智慧的过程，以便于应
用及实现提高汉语教学的目的。    

วิทยานิพนธ์ และการศึกษาอิสระ

CN 8836  วิทยานิพนธ์ 1    6(0-0-6/P)

            （Thesis I : 论文一）
         วิชาบังคับก่อน : ผ่านการศึกษาวิชาบังคับไม่น้อยกว่า 17 หน่วยกิต และได้รับอนุญาต

จากอาจารย์ที่ปรึกษา

   การเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าหรือวิจัย ซึ่งแสดงถึงความรู้ความเข้าใจในสาขาวิชาที่ศึกษา 

โดยกระบวนการจัดทำาวิทยานิพนธ์ตามระเบียบมหาวิทยาลัยในส่วนแรก อันได้แก่ การเสนอ

เค้าโครงการศึกษาความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหาวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของการ

ศึกษาวิจัย ขอบเขตการศึกษาวิจัย แนวคิดทฤษฎีและงานศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้อง  กรอบแนวคิดใน

การศึกษาวิจัย  การตั้งสมมติฐานในการวิจัยและระเบียบการศึกษาวิจัย
先修：务必通过至少17个学分必修课以及通过导师的允许 
 在导师指导下完成选题、开题报告、根据大学的制作论文的规定，完
成第一部分的写作：论文结构、研究题目的重要性、研究目的、研究范
围、相关理论与他人研究成果、设计研究思路、假设和研究方法。

CN 8846  วิทยานพินธ์ 2                                    6(0-0-6/P)

            （Thesis II : 论文二）
          วิชาบังคับก่อน : CN 8836 วิทยานิพนธ์ 1 

   การเสนอผลงานต่อจากกระบวนการทำาวิทยานิพนธ์ 1 อันได้แก่ วิธีการประมวลผลข้อมูล

การแสดงข้อค้นพบหรือผลการศึกษาวิจัย การสรุปผลรวมการศึกษาวิจัยทั้งเรื่อง และข้อเสนอ

แนะรวมทั้งการจัดทำาบทคัดย่อ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และรายละเอียดอื่นๆตามระเบียบ



มหาวิทยาลัยว่าด้วยการจัดทำาวิทยานิพนธ์

先修：CN 8836论文一
  在完成论文一的条件下，继续完成论文的写作，包括：对材料
的整理与分析，按照大学论文写作的规定，完成论文的写作，
包括泰文和英文的论文摘要。

CN 8856  การศึกษาอิสระ                                     6(0-0-6/P)

           （Independent Study : 自学专题研究）
       วิชาบังคับก่อน : ผ่านการศึกษาวิชาบังคับไม่น้อยกว่า 17 หน่วยกิต และได้รับอนุญาต

จากอาจารย์ที่ปรึกษา

    การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในประเด็น สถานการณ์ หรือปัญหา เพื่อสังเคราะห์ความรู้ 

พัฒนาวิธีการ สร้างมาตรฐาน โดยการวางแผนและดำาเนินการในสถานการณ์จริง ภายใต้การให้คำา

แนะนำา  ช่วยเหลือของอาจารย์ที่ปรึกษา
先修：务必通过至少17个学分必修课以及通过导师的允许
   在导师指导或帮助下对要点、形势或问题进行自学钻研、对知识进行
总结、综合、提高水平、能够在实际中加以应用。 
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   วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
   มหาบัณฑิตที่จบจากหลักสูตรฯ  จะมีความรู้ความสามารถดังนี้

1.  เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถใช้ภาษาจีนในการสื่อสารงานธุรกิจได้อย่างดี

2.  เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถบูรณาการองค์ความรู้และนำาไปใช้ประกอบวิชาชีพ ได้อย่างมี 

ประสิทธิภาพ

3.  เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีองค์ความรู้ด้านภาษาจีนเพื่อใช้ศึกษาค้นคว้าต่อในระดับที่สูงขึ้น

4.  เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีจิตสำานึกรับผิดชอบต่อสังคม มีคุณธรรมและจริยธรรมการใช้ภาษา

จีนในการสื่อสาร

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
   รับสมัครนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติ(ยกเว้นชาวจีน) ที่สามารถสื่อสารภาษาจีนได้

เป็นอย่างดี และผู้สมัครต้องเป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรงและผ่านการตรวจสุขภาพตามหลักเกณฑ์

ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และตามเกณฑ์ต่อไปนี้

1.  ผู้สมัครเป็นผู้สำาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ในสาขาศิลปศาสตร์หรือมนุษยศาสตร์ 

เอกภาษาจีน หรือสำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาอื่นจากสถาบันอุดมศึกษาที่

สำานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษารับรองโดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำากว่า 

2.50 และ

2.  ผู้สมัครต้องมีผลวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) ระดับ 4 (ระดับกลางขึ้นไป) กรณีที่

ผู้สมัครไม่มีผลสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) ระดับ 4 (ระดับกลางขึ้นไป) ผู้สมัครจะ

ต้องสอบผ่านตามเกณฑ์การวัดระดับความรู้ภาษาจีนตามที่คณะวิชากำาหนด สำาหรับผู้ที่สอบ

ไม่ผ่าน จะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานภาษาจีนจนกว่าจะสอบผ่านการสอบวัด

ความรู้ภาษาจีน (HSK) ระดับ 4 (ระดับกลางขึ้นไป)

การรับสมัครและการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา
มหาวิทยาลัยจะเปิดรับสมัครและสอบคัดเลือก หรือคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาตามประกาศ

ของมหาวิทยาลัย

การรับเข้าศึกษา 
 รับสมัครนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติ(ยกเว้นชาวจีน) ที่สามารถสื่อสาร

ภาษาจีนได้เป็นอย่างดีผู้สมัครต้องเป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรงและผ่านการตรวจสุขภาพตามหลัก

เกณฑ์ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และตามเกณฑ์ต่อไปนี้

1.  ผู้สมัครเป็นผู้สำาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ในสาขาศิลปศาสตร์หรือมนุษยศาสตร์ 

เอกภาษาจีน หรือสำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาอื่นจากสถาบันอุดมศึกษาที่

สำานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษารับรองโดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำากว่า 

2.50 และ

2.  ผู้สมัครต้องมีผลวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) ระดับ 4 (ระดับกลางขึ้นไป) กรณีที่

ผู้สมัครไม่มีผลสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) ระดับ 4 (ระดับกลางขึ้นไป) ผู้สมัครจะ

ต้องสอบผ่านตามเกณฑ์การวัดระดับความรู้ภาษาจีนตามที่คณะวิชากำาหนด สำาหรับผู้ที่สอบ

ไม่ผ่าน จะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานภาษาจีนจนกว่าจะสอบผ่านการสอบวัด

ความรู้ภาษาจีน (HSK) ระดับ 4 (ระดับกลางขึ้นไป)

ภาษาที่ใช้ 
การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาจีน 

สถานที่จัดการเรียนการสอน 

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  วิทยาเขตยศเส

หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนหลักสูตร 
  1.  จำานวนหน่วยกิต 

จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต

  2.  โครงสร้างหลักสูตร

นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต แบ่ง

ออกเป็น 2 แผน   คือ แผน ก2 และ แผน ข

  แผน ก2  เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการทำาวิทยานิพนธ์ ซึ่งเทียบค่า

ได้ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

 แผน ข เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษารายวิชา โดยไม่ต้องทำาวิทยานิพนธ์  

นักศึกษาต้องลงทะเบียนรายวิชาการศึกษาอิสระ จำานวน 6 หน่วยกิต และต้องสอบ

ประมวลความรู้ข้อเขียนและปากเปล่า

3.  รายวิชาในโครงสร้างหลักสูตร 

    หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน     

CN 0810   เสริมพื้นฐานภาษาจีน           ไม่นับหน่วยกิต

หมวดวิชาบังคับ           18 หน่วยกิต

CN 8003   ระเบียบวิธีวิจัย           3(3/3-0-0)

CN 8413   ศิลปะการใช้ภาษาเพื่อการเจรจาต่อรองเชิงธุรกิจ         3(3/3-0-0)

CN 8423   การอ่านเพื่อวิเคราะห์ภาษาเชิงธุรกิจ         3(3/3-0-0)

CN 8433   หลักการเขียนระดับสูงเชิงธุรกิจ                   3(3/3-0-0)

CN 8443   การแปลและการตีความเชิงธุรกิจ                       3(3/3-0-0)                                                  

CN 8453   การสัมมนาภาษาจีนเพื่อการสื่อสารเชิงธุรกิจ           3(3/3-0-0)

หมวดวิชาเลือก        (แผน ก เรียน 9 หน่วยกิต/แผน ข เรียน 15 หน่วยกิต) 

CN 8513   ความสัมพันธ์ทางการค้าไทย- จีน          3(3/3-0-0)

CN 8523   สัมมนาวัฒนธรรมการดำาเนินธุรกิจกับประเทศจีน        3(3/3-0-0)

CN 8533   ล่ามเพื่องานธุรกิจ            3(3/3-0-0)     

CN 8543   ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในธุรกิจโลจิสติกส์         3(3/3-0-0)                         

CN 8553   ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในธุรกิจอุตสาหกรรมบริการ      3(3/3-0-0)                                      

CN 8563   ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารด้านการตลาด โฆษณาและประชาสัมพันธ์      3(3/3-0-0)     

CN 8573   ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในอุตสาหกรรมการผลิต         3(3/3-0-0)                                                        

CN 8583   ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารธุรกิจการเงิน การธนาคาร      3(3/3-0-0)                                              

วิทยานิพนธ์ / การศึกษาอิสระแผน ก (ทำาวิทยานิพนธ์)        12 หน่วยกิต

CN 8606   วิทยานิพนธ์ 1           6(0-0-6/P)

CN 8616   วิทยานิพนธ์ 2           6(0-0-6/P)

แผน ข (ไม่ทำาวิทยานิพนธ์)           6 หน่วยกิต

CN 8626   การศึกษาอิสระ            6(0-0-6/P)



                      

 คำาอธิบายรายวิชา

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน 

CN 0810 เสริมพื้นฐานภาษาจีน                            ไม่นับหน่วยกิต

          (Intensive Chinese : 汉语基础强化）

          วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

        ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน แปลภาษาจีนระดับสูง ศึกษารูปประโยค 

ไวยากรณ์ และเนื้อหาที่มีความยาวซับซ้อน   เทคนิควิธีการและทักษะการเขียน

ถ่ายทอดความหมายด้วยประโยคภาษาจีนระดับสูง เทคนิคในการสอบวัดระดับความ

รู้ภาษาจีน(HSK)

Prerequisite: None

 The practice of Chinese listening, speaking, reading, writing 

and advance translation through the study of sentence structure, gram-

mar, complex context as well as providing techniques, methodology and 

practice for Chinese paraphrasing at high level language usage, and 

techniques for achieving the Chinese Proficiency Test (HSK)
先修：无
高级汉语听说读写译、句型、语法以及复杂的语句，高级汉语写作技巧，

汉语水平考试技能。

หมวดวิชาบังคับ

CN 8003 ระเบียบวิธีวิจัย             3(3/3-0-0)

          (Research Methodology: 研究方法论)  

          วิชาบังคับก่อน: ไม่มี

  แนวคิด หลักการ รูปแบบขั้นตอนและวิธีการของการดำาเนินการวิจัย 

ประเภทการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การค้นหาปัญหา การออกแบบการวิจัย  

การออกแบบและสร้างเครื่องมือการวิจัย การเลือกตัวอย่าง แหล่งที่มาและวิธีเก็บ

ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัย รวมถึงการนำาเสนอผลการ

4.  แผนการศึกษา   

ภาคการศึกษา        แผน ก. (ทำาวิทยานิพนธ์)                                                            แผน ข. (ไม่ทำาวิทยานิพนธ์)

ปีที่  1  

ภาคการศึกษาที่ 1  วิชาเสริมพื้นฐาน                               ไม่นับหน่วยกิต   วิชาเสริมพื้นฐาน                        ไม่นับหน่วยกิต

                 CN 0810 เสริมพื้นฐานภาษาจีน                        CN 0810  เสริมพื้นฐานภาษาจีน 

                 วิชาบังคับ                                        12 หน่วยกิต   วิชาบังคับ                                          12 หน่วยกิต

                 CN 8003 ระเบียบวิธีวิจัย                           3 (3/3-0-0)   CN 8003  ระเบียบวิธีวิจัย                        3 (3/3-0-0)

                 CN 8413 ศิลปะการใช้ภาษาเพื่อการเจรจาต่อรองเชิงธุรกิจ 3 (3/3-0-0)   CN 8413  ศิลปะการใช้ภาษาเพื่อการเจรจาต่อรองเชิงธุรกิจ  3 (3/3-0-0)

                 CN 8423 การอ่านเพื่อวิเคราะห์ภาษาเชิงธุรกิจ       3 (3/3-0-0)   CN 8423  การอ่านเพื่อวิเคราะห์ภาษาเชิงธุรกิจ    3 (3/3-0-0)

                 CN 8433 หลักการเขียนภาษาจีนขั้นสูงเชิงธุรกิจ       3 (3/3-0-0)   CN 8433  หลักการเขียนภาษาจีนขั้นสูงเชิงธุรกิจ    3 (3/3-0-0)

ปีที่  1 

ภาคการศึกษาที่ 2  วิชาบังคับ                            6 หน่วยกิต    วิชาบังคับ                          6 หน่วยกิต

        CN 8443  การแปลและตีความเชิงธุรกิจขั้นสูง       3 (3/3-0-0)   CN 8443  การแปลและตีความเชิงธุรกิจขั้นสูง    3 (3/3-0-0)

        CN 8453  การสัมมนาภาษาจีนเพื่อการสื่อสารเชิงธุรกิจ   3 (3/3-0-0)      CN 8453  การสัมมนาภาษาจีนเพื่อการสื่อสารเชิงธุรกิจ    3 (3/3-0-0)

        วิชาเลือก                            6 หน่วยกิต   วิชาเลือก                                    6 หน่วยกิต

        CN ……    วิชาเลือก (1)                           3 (3/3-0-0)   CN ……    วิชาเลือก (1)                        3 (3/3-0-0)

        CN ……    วิชาเลือก (2)                           3 (3/3-0-0)   CN ……    วิชาเลือก (2)                        3 (3/3-0-0)

        รวม                            12 หน่วยกิต   รวม                                   12 หน่วยกิต

ปีที่ 1 

ภาคฤดูร้อน

         วิชาเลือก                            3 หน่วยกิต    วิชาเลือก                          6 หน่วยกิต

        CN ……     วิชาเลือก (3)                          3 (3/3-0-0)    CN ……   วิชาเลือก (3)                        3 (3/3-0-0)

        CN 8606   วิทยานิพนธ์ 1                         6 (0-0-6/P)     CN ……    วิชาเลือก (4)                        3 (3/3-0-0)

        รวม                                     9 หน่วยกิต    รวม                             6 หน่วยกิต

ปีที่ 2 

ภาคการศึกษาที่1                                                                     วิชาเลือก                          3 หน่วยกิต

                                                                           CN ……   วิชาเลือก (5)                        3 (3/3-0-0)

        CN 8616   วิทยานิพนธ์ 2                 6(0-0-6/P)      CN 8626 การศึกษาอิสระ                            6(0-0-6/P)

                 รวม                             6 หน่วยกิต     รวม                                     9 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคการ

ศึกษาที่ 2                        (รักษาสภาพนักศึกษา)                                     (รักษาสภาพนักศึกษา) 

      

วิจัย และจรรยาบรรณของนักวิจัย โดยนักศึกษาต้องฝึกปฏิบัติการทำาโครงการ

วิจัย 

Prerequisite: None

A study of concepts, principles, and methodology involved in under-

taking systematic qualitative and quantitative research focusing on 

stating problems, designing research methodology, constructing instru-

ments to be used in the research, selecting sample groups, collecting 

relevant data, analyzing data and writing research as well as research 

presentation and researchers’ ethics. Students must implement a re-

search project.

先修：无
研究的思路、原则、程序和方法；研究的形式：定量研究方法、定性
研究方法；研究的问题、设计研究形式、研究工具、研究对象、收集
资料、分析资料、撰写研究报告；研究人员的职业道德；要求学生练
习制作研究项目。

CN 8413 ศิลปะการใช้ภาษาเพื่อการเจรจาต่อรองเชิงธุรกิจ   3(3/3-0-0)

          (Business Negotiations: 商务汉语谈判与应用) 

          วิชาบังคับก่อน: ไม่มี

หลักและเทคนิคการเจรจาทางธุรกิจระดับต่างๆ ทั้งการพูดและการเขียน เช่น 

การติดต่อซื้อขาย การเสนอสินค้า การต่อรองราคา เงื่อนไขการจัดส่งสินค้า 

การชำาระเงิน การเจรจาร่วมลงทุน เป็นต้น ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็น

ทางการ

Prerequisite: None

A study of principles and techniques of different kind of business 

negotiation emphasizing  speaking and writing skills for formal and 

informal context on the topics of trading, product presentation, price 

negotiation, goods delivery conditions, payment, joint venture deal etc.



先修：无
谈判的原则和技巧，不同场合谈到形式。有关业务流程的具体表现形式的
选择，例如，谈判、报价、讨价还价、运输条件、付款方式、投资合作的
谈判、不同条件下的双方的正式和非正式谈判。

CN 8423 การอ่านเพื่อวิเคราะห์ภาษาเชิงธุรกิจ           3(3/3-0-0)

       （Analytical Reading for Business: 商业新闻阅读与分析）

          วิชาบังคับก่อน: ไม่มี

       บทความคัดสรรเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวด้านเศรษฐกิจ การค้าไทย-จีน 

การวิเคราะห์บทความ หาใจความสำาคัญ รายละเอียด ข้อเท็จจริงและความเห็นจาก

บทความที่อ่านได้อย่างถูกต้อง  

Prerequisite: None

The analysis of selected articles about economic movement and Thai-Chi-

nese trading to accurately identify the main idea, details, facts and opinion 

of these articles

先修：无
查阅相关商情的文章、分析经济文章、找出要点、提出观点、详细资料、
事实与意见。以作为商业写作之基础。

CN 8433   หลักการเขียนระดับสูงเชิงธุรกิจ           3(3/3-0-0)

         （Advanced Business writing: 商务汉语写作原理）

            วิชาบังคับก่อน: ไม่มี

        การเขียนประเภทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานธุรกิจได้แก่ ข้อเสนอทาง

ธุรกิจ การเขียนแผนงานการตลาด เช่น นโยบายด้านการตลาด การรายงานผล

การดำาเนินงาน การสำารวจตลาด เป็นต้น ทั้งรูปแบบทางการและไม่เป็นทางการ ให้

สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์

Prerequisite: None

The practice of Chinese formal and informal business writing that is ap-

propriate to conditions, including business proposal, marketing plan and 

policy, business performance report, market survey and etc.

先修：无
研究不同类型的写作模式，写作报告、文章的技能。如：合同文件，业务
合作的各种协议和业务写作商务信函。以及市场计划写作，比如，市场营

销策略，市场调查。

CN 8443   การแปลและการตีความเชิงธุรกิจ   3(3/3-0-0)

     （Business Translation and Interpretation: 高级商务汉语翻译）

       วิชาบังคับก่อน: ไม่มี

        เทคนิคการแปลภาษาจีนและภาษาไทยทางธุรกิจเชิงลึก ทั้งรูปแบบทางการ

และไม่เป็นทางการ พิจารณาและวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างการแปลภาษาพูด

และภาษาเขียนโดยเน้นความสมบูรณ์ในการส่ือความหมายและความถูกต้องของ

ภาษา พิจารณาบทความและวิเคราะห์ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการแปลของกรณี

ศึกษาต่างๆ    

Prerequisite: None

A provision of in-depth Chinese-Thai translation techniques for formal and 

informal business content by analyzing the difference between spoken and 

written languages with an emphasis on complete meaning and accurate 

language usage; and stating translation problems from such study cases

先修：无
商务中泰文翻译技巧、包括正规和非正规文件的翻译、口语和书面语翻译
之间的区别。这两种形式的着眼于意义和语言的准确性完整性。从案例翻
译分析错误。根据实际场合训练口语翻译。

CN 8453    การสัมมนาภาษาจีนเพื่อการสื่อสารเชิงธุรกิจ      3(3/3-0-0)        

（Seminar on Chinese for Business Communication: 商务汉语专题讨论）

วิชาบังคับก่อน: ไม่มี

ศึกษาการใช้ภาษาจีนในแวดวงธุรกิจของประเทศไทยในปัจจุบัน  ศึกษาค้นคว้าเชิง

ลึกในสายงานธุรกิจที่ตนสนใจ จัดกลุ่มสัมมนานำาเสนอและอภิปรายผล พร้อมทั้ง

เสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหา หรือการศึกษาดูงานนอกสถานที่

Prerequisite: None

A study of Chinese language influence on current Thai business 

through individual in-depth study of a selected business sector, sem-

inar and group discussion to presentation of problems and remedies 

for Chinese business communication, and a field trip

先修：无
研究泰国商务应用语。根据学生个人兴趣到某个商业单位深入学习。
分组讨论和提出总结与建议包括考察访问。

หมวดวิชาเลือก 
CN 8513   ความสัมพันธ์ทางการค้าไทย - จีน        3(3/3-0-0)

          （Chinese - Thai Trade Relations: 泰中经贸关系）

           วิชาบังคับก่อน: ไม่มี              

        ศึกษารูปแบบความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างประเทศไทย – จีน 

วิเคราะห์อิทธิพลทางการเมืองของไทย-จีนที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของทั้ง

สองประเทศ 

Prerequisite: None

A study of Chinese-Thailand trade relation and the analysis of polit-

ical impacts on economics of both countries

先修：无
研究从古到今的泰中经贸关系状况，分析泰中政治对两国经济的影
响。

CN 8523 สัมมนาวัฒนธรรมการดำาเนินธุรกิจกับประเทศจีน  3(3/3-0-0)     

         (Seminar on Chinese Business Culture: 中国商道专题讨论)

         วิชาบังคับก่อน: ไม่มี                          

      วัฒนธรรมการทำาธุรกิจของจีนกลุ่มต่าง ๆ การบริหารจัดการธุรกิจ

ที่มีรูปแบบเฉพาะตัวของจีน  กลยุทธ์ เทคนิค รูปแบบการเจาะตลาดของจีน 

ศึกษาความสำาคัญของการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี (GUANXI) ในการทำาธุรกิจกับ

ประเทศจีน 

Prerequisite: None

A study of different aspects of Chinese business culture, unique 

Chinese business management including strategy, techniques, market 

penetration method and the basic dynamic in personalized networks 

of influence (GUANXI) for trading with Chinese

先修：无
研究中国企业文化的独特性、技术性、策略性，研究与中国合作经营
建立良好关系的策略。

CN 8533   ล่ามเพื่องานธุรกิจ     

  3(3/3-0-0) 

（Interpreting for Business: 商务口语翻译）

วิชาบังคับก่อน: ไม่มี

เทคนิคการแปลในรูปแบบล่ามทั้งการแปลจากภาษาจีนเป็นภาษาไทยและ

การแปลภาษาไทยเป็นภาษาจีน  การฝึกทักษะการเป็นล่ามในรูปแบบและ

สถานการณ์ต่างๆ

Prerequisite: None

The provision of techniques for Chinese to Thai and Thai to Chinese 

interpreting and the practice of interpreting skill in different formats 

and circumstances

先修：无
掌握中泰与泰中口译的方法和技巧。根据实际情况训练口语翻译。

CN 8543   ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในธุรกิจโลจิสติกส์      3(3/3-0-0) 

           （Chinese for Logistics: 物流术语与应用）

            วิชาบังคับก่อน: ไม่มี

            ศึกษาคำาศัพท์เฉพาะทาง สำานวนการใช้ภาษา และวิเคราะห์ภาษา

ที่ใช้ในกระบวนการของธุรกิจโลจิสติกส์ เช่น  การขนส่งประเภทต่างๆ ทั้งทาง



บก  ทางน้ำา ทางอากาศ รวมถึงการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

การขนส่ง กระบวนการนำาเข้า – ส่งออก เป็นต้น รวมถึงศึกษาข้อมูลข่าวสารความ

เคลื่อนไหวในแวดวงธุรกิจการโลจิสติกส์ ภายใต้บริบทของการใช้ภาษาจีน

Prerequisite: None

A study of specific terms, expression and language used in logistics 

business including road, marine and air transportation, of coordination 

with relating transport agencies, import-export process, and the analysis 

of data, information and operations of logistics business in the context 

of Chinese language usage

先修：无
了解和掌握物流管理过程，如产品采购、各种运输方式的特点、物流包装

等。以及研究对运输业务有关的其他行业的专业术语。

CN 8553 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในธุรกิจอุตสาหกรรมบริการ  3(3/3-0-0)  

         （Chinese for Hospitality Industry: 高级服务业汉语与应用）

วิชาบังคับก่อน: ไม่มี

ศึกษาคำาศัพท์เฉพาะทาง สำานวนการใช้ภาษา และวิเคราะห์ภาษาที่ใช้ในงาน

อุตสาหกรรมบริการ วิเคราะห์ภาษาที่จำาเป็นในงานบริการ ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจ

ท่องเที่ยว  ธุรกิจการบิน ธุรกิจส่งเสริมความงาม เป็นต้น  รวมศึกษาข้อมูลข่าวสาร

ความเคลื่อนไหวในแวดวงธุรกิจการบริการ ภายใต้บริบทของการใช้ภาษาจีน

Prerequisite: None

A study of specific terms, expression and language used in hospitality 

industry such as hotel, tourism, airline, beauty etc as well as the analysis 

of data, information and operations of these businesses in the context of 

Chinese language usage

先修：无
 学习掌握酒店服务业、旅游业、航空业、按摩治疗（SPA）及美
容业等服务业方面的专业术语。

CN 8563 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารด้านการตลาด โฆษณา และประชาสัมพันธ ์3(3/3-0-0)     

(Chinese for Marketing, Advertising and Public Relations: 高级市场广告及
公关业务汉语与应用)

         วิชาบังคับก่อน: ไม่มี                         

        ศึกษาคำาศัพท์เฉพาะทาง สำานวนการใช้ภาษา และวิเคราะห์ภาษาที่ใช้ใน

การตลาด  งานโฆษณา ประชาสัมพันธ์ วารสารสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุกระจายเสียง 

สื่อวิทยุโทรทัศน์เป็นต้น  หลักการและวิธีการเขียนงานโฆษณาต่างๆ วิเคราะห์การใช้

สำานวนภาษาจีนจากกรณีศึกษา  

Prerequisite: None

A study of specific terms, expression and language used in marketing, 

advertising and public relations through magazine, publication, radio and 

television broadcasting, and of principles and methodology of advertise-

ment writing as well as the analysis of Chinese expressions based on 

case studies

先修：无
学习广告专业术语。掌握和运用广告制作的多种方法和宣传手段，从广告

案例中研究广告词语及写作创意技巧。

CN 8573 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในอุตสาหกรรมการผลิต       3(3/3-0-0)

         （Chinese for Manufacturing Industry: 制造业汉语与应用）

          วิชาบังคับก่อน: ไม่มี

         ศึกษาศัพท์ สำานวนภาษาและวิเคราะห์ภาษาที่ใช้ในอุตสาหกรรมอุปโภค

และบริโภค  เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมอาหาร

และเครื่องดื่ม เป็นต้น รวมศึกษาข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวในแวดวงธุรกิจการ

ผลิต ภายใต้บริบทของการใช้ภาษาจีน

Prerequisite: None

A study of specific terms, expression and language used in manufacturing 

industry such as automobile, textiles, food and beverage etc, and of data, 

information and operations of these manufacturing businesses in the con-

text of Chinese language usage
先修：无
学习掌握制造业方面的专业术语。如汽车、机戒、纺织、食品和饮料

等方面的术语。

CN 8583  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารธุรกิจการเงิน การธนาคาร  3(3/3-0-0)

         （Chinese for Banking: 高级银行及金融业与应用）

          วิชาบังคับก่อน : ไม่มี   

 ศึกษาคำาศัพท์เฉพาะทาง สำานวนการใช้ภาษา และวิเคราะห์ภาษา

ที่ใช้ใในธุรกิจการเงินและการธนาคาร เช่น การทำาธุรกรรมทางการเงินต่างๆ  

การขอสินเชื่อ เป็นต้น  วิเคราะห์สำานวน รูปแบบภาษาจากเอกสารหรือข้อมูล

การทำาธุรกรรม ภายใต้บริบทของภาษาจีน

Prerequisite: None

A study of specific terms, expression and language used in finance 

and banking business, for example finance business transaction, credit 

application etc, as well as the analysis of expression and syntax used 

in  such documents under the context of Chinese language usage

先修：无
学习掌握有关银行及金融业方面的术语。如：股票、期货、贷款等。

以及通过金融资料和一些金融案例来掌握运用相关专业词汇。

วิทยานิพนธ์ และการศึกษาอิสระ
CN 8606 วิทยานิพนธ์ 1                          6(0-0-6/P)

          (Thesis I: 论文 一) 

        วิชาบังคับก่อน:  แผน ก2 นักศึกษาจะสามารถลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ 

เมื่อเรียนวิชาบังคับแล้ว 18 หน่วยกิต ตามแผนการศึกษาในภาคเรียนที่ 3 

ของปีที่ 1

 การเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าหรือวิจัย  ซึ่งแสดงถึงความรู้

ความเข้าใจในสาขาวิชาที่ศึกษาโดยกระบวนการจัดทำาวิทยานิพนธ์ตามระเบียบ

มหาวิทยาลัยในส่วนแรก  อันได้แก่  การเสนอเค้าโครงการศึกษาความเป็น

มาและความสำาคัญของปัญหาวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของการศึกษาวิจัย  

ขอบเขตการศึกษาวิจัย  แนวคิดทฤษฎีและงานศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้อง  กรอบ

แนวคิดในการศึกษาวิจัย  การตั้งสมมติฐานในการวิจัยและระเบียบการศึกษา

วิจัย

Prerequisite: Plan A Student must gain 18 credits of all required 

courses under the third semester of the first year study plan before 

registering for this course

 A research project to demonstrate the student’s ability to 

think critically t and to conduct research processes: presenting a re-

search outline, stating problems, specifying research purposes, setting 

the scope for research methodology, selecting theories and relating 

research, designing conceptual framework, formulating hypotheses 

and undertaking research methodology

先修：完成所有课程 
在导师指导下完成选题、开题报告、根据大学的制作论文的规定，完
成第一部分的写作：论文结构、研究题目的重要性、研究目的、研究

范围、相关理论与他人研究成果、设计研究思路、假设和研究方法。

CN 8616 วิทยานิพนธ์ 2          6(0-0-6/P)

          (Thesis II: 论文 二)

          วิชาบังคับก่อน:  CN 8606 วิทยานิพนธ์ 1

 การเสนอผลงานต่อจากกระบวนการทำาวิทยานิพนธ์ 1  อันได้แก่  

วิธีการประมวลผลข้อมูลการแสดงข้อค้นพบหรือผลการศึกษาวิจัย  การสรุปผล

รวมการศึกษาวิจัยทั้งเรื่อง  และข้อเสนอแนะรวมทั้งการจัดทำาบทคัดย่อ  ทั้ง



ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  และรายละเอียดอื่นๆ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วย

การจัดทำาวิทยานิพนธ์

Prerequisite: CN 8606 Thesis I

 Thesis presentation include interpreting data, indicating research 

findings, stating results of the research, discussion, giving suggestions, 

writing Thai and English abstracts, and other details according to research 

methodology

先修：CN 8606论文1 
在完成论文1的条件下，继续完成论文的写作，包括：对材料的整理与分
析，按照大学论文写作的规定，完成论文的写作，包括泰文和英文的论文

摘要。

CN 8626 การศึกษาอิสระ      6(0-0-6/P)

          (Independent Study: 自学专题研究）

           วิชาบังคับก่อน: แผน ข นักศึกษาจะสามารถลงทะเบียนการศึกษาอิสระ 

เมื่อเรียนวิชาบังคับแล้ว 18 หน่วยกิต ซึ่งตามแผนการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1   

ของปีที่ 2

 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในประเด็น สถานการณ์ หรือปัญหา เพื่อ

สังเคราะห์ความรู้ พัฒนาวิธีการ สร้างมาตรฐาน โดยการวางแผนและดำาเนินการ

ในสถานการณ์จริง ภายใต้การให้คำาแนะนำา  ช่วยเหลือของอาจารย์ที่ปรึกษา

Prerequisite: Plan B Student must gain 18 credits of all required courses 

under the first semester of the second year study plan before registering 

for this course

It provides an opportunity for students to study certain issues, situations 

or problems for their knowledge synthesis, methodology development 

and standard validation by planning and implementing study from the real 

context under the supervision and suggestion of advisors.

先修：完成所有课程
 在导师指导或帮助下对要点、形势或问题进行自学钻研、对知识

进行总结、综合、提高水平、能够在实际中加以应用。 
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รองศาสตราจารย์แสงอรุณ  กนกพงศ์ชัย  

ศศ.บ.  (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2521

ศศ.ม.  (มานุษยวิทยา) มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2532

อาจารย์นริศรา  เกตวัลห์
กศ.บ. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยบูรพา, 2532

กศ.ม. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2537

อาจารย์วชิรา  เจริญจิตร์
ศศ.บ. (ภาษาไทย) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยบูรพา, 2542

ศศ.ม. (ภาษาไทย)  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545

อาจารย์พิเศษ
รองศาสตราจารย์ผกาศรี  เย็นบุตร
ค.บ.  (การสอนภาษาฝรั่งเศส)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2514

ค.ม.  (การสอนภาษาไทย)   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2517  

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิรัช  วงศ์ภินันท์วัฒนา
กศ.บ. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2527

ค.ม.  (การสอนภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530

ศษ.ด. (หลักสูตรและการสอน)  มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2549

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาณุพงศ์  อุดมศิลป์  
ค.บ. (ภาษาไทย)  วิทยาลัยครูสกลนคร, 2528

อ.ม. (ภาษาไทย)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ คู่ทวีกุล
อ.บ.  (ภาษาไทย) เกียรตินิยมอันดับ 2  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2516

ค.ม.  (การสอนภาษาไทย)   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2518

 

อาจารย์ ดร.สุรีย์รัตน์  มาระโพธิ์
ประธานกรรมการบัณฑิตศึกษา

ประจำาคณะศิลปศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการสื่อสารภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง

Master of Arts (Communicative Thai as a  second  language)

เรียนรู้เพื่อรับใช้สังคม

อาจารย์ ดร.พัชรินทร์  บูรณะกร
ประธานกรรมการประจำาหลักสูตร

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการสื่อสารภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง



36 หน่วยกิต และไม่ต้องทำาวิทยานิพนธ์แต่ต้องมีการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 

6 หน่วยกิต ต้องสอบประมวลความรู้ข้อเขียนและปากเปล่า 

รายวิชา

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน     

TC   0810  ทักษะการใช้ภาษาไทย                 ไม่นับหน่วยกิต

TC   0820  วรรณกรรมไทยขั้นพื้นฐาน       ไม่นับหน่วยกิต

 

หมวดวิชาบังคับ                                     (18 หน่วยกิต)

TC   8013  ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาและวัฒนธรรมไทย        3(3/3-0-0)

TC   8023  ทักษะภาษาไทยระดับสูง       3(2/2-1/2-0)

TC   8033  ไทยศึกษากับโลกาภิวัตน์               3(3/3-0-0)

TC   8043  โครงสร้างภาษาไทย                   3(3/3-0-0)

TC   8053  วรรณกรรมไทย            3(3/3-0-0)  

TC   8063  สัมมนาภาษาและวัฒนธรรมไทย         3(3/3-0-0)                                                          

           

หมวดวิชาเลือก (แผน ก. เรียน 12 หน่วยกิต / แผน ข. เรียน 18 หน่วยกิต)

TC   8213  ภาษาและวัฒนธรรมไทยเพื่อการท่องเที่ยว      3(2/2-1/2-0)  

TC   8223  ภาษาไทยธุรกิจ          3(3/3-0-0)                              

TC   8233  ภาษาไทยกับสื่อสารมวลชน         3(3/3-0-0)                                          

TC   8243  การแปลภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย        3(3/3-0-0)       

TC   8253  การเขียนภาษาไทยขั้นสูง                  3(3/3-0-0)                               

TC   8263  การอ่านภาษาไทยขั้นสูง         3(3/3-0-0)                                                

TC   8273  การสอนภาษาไทย                3(3/3-0-0)                    

TC   8283  ภาษาไทยกับเทคโนโลยีการสื่อสาร         3(3/3-0-0)   

 

แผน ก. (ทำาวิทยานิพนธ์)            12 หน่วยกิต

TC   8436  วิทยานิพนธ์ 1          6(0-0-6/P)

TC   8446  วิทยานิพนธ์ 2          6(0-0-6/P)

แผน ข. (การศึกษาอิสระ)                  6  หน่วยกิต

TC  8336 การศึกษาอิสระ           6(0-0-6/P)

          

       หมวดวิชา          แผน ก (หน่วยกิต)        แผน ข (หน่วยกิต)

 วิชาเสริมพื้นฐาน            ไม่นับหน่วยกิต          ไม่นับหน่วยกิต

 วิชาบังคับ                        18                   18

 วิชาเลือก                        12                    18

 วิทยานิพนธ์                      12                     -

 การศึกษาอิสระ และ               -                      6

 การสอบประมวลความรู้        

            รวม                 42                    42

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาการสื่อสารภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง      
Master of Arts (Communicative Thai as a 

second language)

    ชื่อและอักษรย่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย      :  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การสื่อสารภาษาไทย  

                      เป็นภาษาที่สอง)

ชื่อย่อภาษาไทย       :  ศศ.ม. (การสื่อสารภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง)

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ   :  Master of Arts (Communicative Thai as a   

                      second  language)

ชื่อย่อภาษาอังกฤษ    :  M.A. (Communicative Thai as a second    

                      language) 

 

   วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
  มุ่งผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถดังนี้  

(1) มีความรู้ความเข้าใจภาษาไทยและวัฒนธรรมการใช้ภาษาไทยในบริบททางสังคมและ

วัฒนธรรมไทยที่หลากหลาย 

(2) มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยเป็นเครื่องมือสื่อสาร  ด้านการฟัง  การพูด  การ

อ่าน  และการเขียนในระดับสูง จนสามารถนำาไปประกอบวิชาชีพ  สร้างสรรค์ผลงานและ

พัฒนาองค์ความรู้ที่มีคุณภาพ  มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ

(3)  มีทักษะการใช้ภาษาไทยและมั่นใจในการทำางานในสภาพแวดล้อมที่เป็นสากลระดับชาติ 

และ/หรือนานาชาติ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
  ผู้เข้าศึกษาควรมีคุณสมบัติต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1. นักศึกษาเอกภาษาไทยชาวต่างชาติที่สอบผ่านการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 

จากสถาบันอุดมศึกษาท้ังในประเทศและต่างประเทศที่สำานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา และคณะกรรมการประจำาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาพิจารณาเห็นสมควรรับเข้าศึกษา

2.  ไม่เคยต้องโทษตามคำาพิพากษาของศาล เว้นแต่ในกรณีโทษนั้นเกิดจากความผิดอันได้

กระทำาโดยประมาทหรือความผิดอันเป็นลหุโทษ 

3.   มีความประพฤติดี ไม่เคยถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด เนื่องจากความประพฤติ

เสื่อมเสีย

4.   ไม่เป็นคนวิกลจริต

5.   ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอื่นที่สังคมรังเกียจ

6.   มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ

เงื่อนไขการสำาเร็จการศึกษา
(1)  แผน ก ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กำาหนดไว้ในหลักสูตร โดยจะต้องได้รับ

คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมทั้ง

เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย และผลงานวิทยานิพนธ์

จะต้องได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่หรืออย่างน้อยดำาเนินการให้ส่วนหนึ่งของผลงานได้

รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุม

วิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding)

(2)  แผน ข ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กำาหนดไว้ในหลักสูตร โดยจะต้องได้รับ

คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และสอบผ่าน

ประมวลความรู้ (comprehensive Examination)

หลักสูตร
  จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร          42  หน่วยกิต 

โครงสร้างหลักสูตร
นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต  

แบ่งออกเป็น  2  แผน   คือ แผน ก. และ แผน ข.  

แผน ก   ทำาวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 12  หน่วยกิต  และศึกษา

งานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต  

แผน ข  เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษางานรายวิชา โดยศึกษาไม่น้อยกว่า 



                      

 คำาอธิบายรายวิชา

วิชาเสริมพื้นฐาน  

TC  0810  ทักษะการใช้ภาษาไทย           ไม่นับหน่วยกิต

            (Thai Language Skills)

            วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

     หลักเกณฑ์และการฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาไทยด้านการฟัง การดู การพูด 

การอ่าน และการเขียน อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับบริบทและสถานการณ์ทั้งใน

ชีวิตประจำาวันและในเชิงวิชาการ การวิเคราะห์ปัญหาหรือข้อบกพร่องในการใช้ภาษา

ไทย  การใช้ทักษะภาษาเป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

 

TC  0820  วรรณกรรมไทยขั้นพื้นฐาน           ไม่นับหน่วยกิต

            (Thai Literature)

            วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

แผนการศึกษา 

ภาคฤดูร้อน   

      แผน ก. (ทำาวิทยานิพนธ์)                                        แผน ข. (การศึษาอิสระ) 

รหัสวิชา  ชื่อรายวิชา                     จำานวน   หน่วยกิต         รหัสวิชา    ชื่อรายวิชา                        จำานวน  หน่วยกิต

TC 0810  ทักษะการใช้ภาษาไทย               ไม่นับหน่วยกิต         TC 0810  ทักษะการใช้ภาษาไทย                    ไม่นับหน่วยกิต

TC 0820  วรรณกรรมไทยขั้นพื้นฐาน             ไม่นับหน่วยกิต         TC 0820  วรรณกรรมไทยขั้นพื้นฐาน                 ไม่นับหน่วยกิต

วรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรอง ประวัตินักประพันธ์ที่มีชื่อเสียงของไทย   

ศึกษาวรรณกรรมยุคสมัยต่างๆ ในด้านประวัติ รูปแบบ เนื้อหา แนวคิด  ตลอด

จนลักษณะเด่น  คุณค่าและโลกทัศน์ของวรรณกรรมที่เด่นของไทย

วิชาบังคับ 

TC  8013  ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาและวัฒนธรรมไทย       3(3/3-0-0)

 (Research Methodology in Thai Language and Thai Culture)

         วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

     ระเบียบการวิจัยทางภาษาและวรรณกรรมไทย  ความหมาย  ประเภท  

จรรยาบรรณการวิจัยขั้นตอนการวิจัย  ประเด็นปัญหาการวิจัย  การตั้งคำาถาม  

การตั้งสมมติฐานการวิจัย  การเก็บรวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูล  การ

เสนอผลการศึกษาค้นคว้า  ฝึกการทำาวิจัย และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

 

TC  8023  ทักษะภาษาไทยระดับสูง       3(2/2-1/2-0)

           (Advanced Thai Language Skill  for Foreigners)

           วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1  

      แผน ก. (ทำาวิทยานิพนธ์)                                       แผน ข. (การศึษาอิสระ)

รหัสวิชา  ชื่อรายวิชา                    จำานวน   หน่วยกิต         รหัสวิชา    ชื่อรายวิชา                       จำานวน  หน่วยกิต

TC 8023 ทักษะภาษาไทยระดับสูง               3(2/2-1/2-0)         TC 8023 ทักษะภาษาไทยระดับสูง                3(2/2-1/2-0)

TC 8033  ไทยศึกษากับโลกาภิวัตน์         3(3/3-0-0)         TC 8033   ไทยศึกษากับโลกาภิวัตน์                  3(3/3-0-0)

TC 8043 โครงสร้างภาษาไทย                 3(3/3-0-0)         TC 8043 โครงสร้างภาษาไทย                  3(3/3-0-0)

 วิชาเลือก  1  วิชา                         3             วิชาเลือก 2  วิชา                          6

 รวมหน่วยกิต                        12             รวมหน่วยกิต                         15

ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2  

      แผน ก. (ทำาวิทยานิพนธ์)                                       แผน ข. (การศึษาอิสระ)

รหัสวิชา  ชื่อรายวิชา                      จำานวน   หน่วยกิต         รหัสวิชา    ชื่อรายวิชา                      จำานวน  หน่วยกิต

TC 8053  วรรณกรรมไทย                   3(3/3-0-0)         TC 8053  วรรณกรรมไทย                  3(3/3-0-0)

TC 8013  ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาและวัฒนธรรมไทย   3(3/3-0-0)           TC 8013  ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาและวัฒนธรรมไทย   3(3/3-0-0)

TC 8063  สัมมนาภาษาและวัฒนธรรมไทย        3(3/3-0-0)         TC 8063  สัมมนาภาษาและวัฒนธรรมไทย       3(3/3-0-0)

  วิชาเลือก  1  วิชา                          3           วิชาเลือก 2  วิชา                         6

 รวมหน่วยกิต                         12           รวมหน่วยกิต                                  15

ภาคฤดูร้อน

      แผน ก. (ทำาวิทยานิพนธ์)                                       แผน ข. (การศึษาอิสระ)

รหัสวิชา  ชื่อรายวิชา                      จำานวน   หน่วยกิต         รหัสวิชา    ชื่อรายวิชา                      จำานวน  หน่วยกิต

           วิชาเลือก  2  วิชา                         6           วิชาเลือก  2  วิชา                        6 

           รวมหน่วยกิต                         6           รวมหน่วยกิต                                  6

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

      แผน ก. (ทำาวิทยานิพนธ์)                                       แผน ข. (การศึษาอิสระ)

รหัสวิชา  ชื่อรายวิชา                    จำานวน   หน่วยกิต         รหัสวิชา    ชื่อรายวิชา                       จำานวน  หน่วยกิต

TC 8436   วิทยานิพนธ์ (1)                6(0-0-6/P)             TC 8336   การศึกษาอิสระ                  6(0-0-6/P)

  รวมหน่วยกิต                        6         รวมหน่วยกิต                                              6

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

      แผน ก. (ทำาวิทยานิพนธ์)                                       แผน ข. (การศึษาอิสระ)

รหัสวิชา  ชื่อรายวิชา                    จำานวน   หน่วยกิต         รหัสวิชา    ชื่อรายวิชา                       จำานวน  หน่วยกิต

TC 8446  วิทยานิพนธ์ (2)                6(0-0-6/P)            -   -                              -

           รวมหน่วยกิต                        6            -   -                              -



ทักษะภาษาทั้ง 4 ด้าน ฝึกการจับใจความ  การวิเคราะห์และประเมินค่าสารที่ได้ฟัง

หรืออ่าน  ฝึกการพูดและการเขียนถ่ายทอดอย่างเป็นระบบ   สมเหตุสมผลและมี

ประสิทธิภาพโดยเฉพาะการเสนอความเห็นในที่ประชุมชน  และการนำาเสนอผลงาน

ทางวิชาการ 

TC  8033  ไทยศึกษากับโลกาภิวัตน์       3(3/3-0-0)

    (Thai Studies and Globalization)

            วิชาบังคับก่อน : ไม่มี   

      ลักษณะและเอกลักษณ์ความเป็นไทย ในด้านวัฒนธรรม  ประวัติศาสตร์ 

สังคม ศาสนาและพิธีกรรม  ภาษา  วรรณคดี  ศิลปกรรม  และการปรับเปลี่ยน

ให้สอดคล้องกับกระแสโลกาภิวัตน์

TC  8043 โครงสร้างภาษาไทย                     3(3/3-0-0) 

  (Thai  Structure)

          วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

  โครงสร้างของภาษาไทยด้านระบบเสียง ระบบคำา  ระบบประโยค  และ

ระบบความหมายตามทฤษฎีทางภาษาศาสตร์

TC  8053  วรรณกรรมไทย      3(3/3-0-0)        

   (Thai Literature for  Foreigners)

           วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

    ประวัติและวิวัฒนาการของวรรณกรรมไทยที่สำาคัญของแต่ละสมัย  ในด้าน

รูปแบบ  ภาษา  แนวคิด  เนื้อหา  และโลกทัศน์  วิเคราะห์อิทธิพลของสังคม  

วัฒนธรรมที่มีต่อวรรณกรรมไทย    และความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมไทยกับ

สังคมไทย 

TC  8063  สัมมนาภาษาและวัฒนธรรมไทย   3(3/3-0-0)                                                          

   (Siminar on Thai Language and Culture)

           วิชาบังคับก่อน : ไม่มี                                                  

      วิเคราะห์การใช้ภาษาในบริบทสังคมและวัฒนธรรมไทย  โดยบูรณาการความ

รู้ทางภาษาทั้งภาคทฤษฎีและการนำาไปใช้จริง  องค์ความรู้และความเปลี่ยนแปลง

ต่าง ๆ ในวงการการใช้ภาษาไทย  และการหาแนวทางแก้ไขปัญหาการใช้ภาษาใน

บริบททางสังคมและวัฒนธรรมไทย  การอภิปราย  การจัดสัมมนา  การนำาเสนอ  

วิชาเลือก 
TC  8213  ภาษาและวัฒนธรรมไทยเพื่อการท่องเที่ยว         3(2/2-1/2-0)     

    (Thai Language and   Culture for Tourism) 

            วิชาบังคับก่อน : ไม่มี                                                  

      คำาศัพท์และสำานวนที่ใช้ในการท่องเที่ยว  ฝึกการใช้ภาษาไทยเชิงการท่องเที่ยว

ระดับสูง   ในบริบทของสังคมและธุรกิจการท่องเที่ยว

TC  8223  ภาษาไทยธุรกิจ     3(3/3-0-0)                                          

    (Thai Language for business)                           

            วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

  ลักษณะการใช้ภาษาไทยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ การเขียนรายงานทางธุรกิจ  

จดหมายธุรกิจ  บันทึกข้อความ  การเขียนบรรยายสรุป  ฝึกศิลปะการใช้ภาษาพูด

และภาษาเขียนเพื่อกิจธุระและการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ

TC  8233  ภาษาไทยกับสื่อสารมวลชน     3(3/3-0-0)                                          

   (Thai  Language and Mass Communications)

            วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

       หลักการสื่อสารมวลชนเบื้องต้น  กลวิธีการใช้ภาษาของการสื่อสารมวลชน

ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่อมัลติมิเดียประเภทต่างๆ  การจำาแนกระดับ

ภาษาในสื่อสารมวลชน  วิเคราะห์ลักษณะของภาษาที่ใช้ในสื่อสารมวลชน  และการ

ประเมินคุณภาพของภาษาสื่อสารมวลชน           

TC  8243  การแปลภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย        3(3/3-0-0)       

   (Translation  from Foreign  Language into Thai)

           วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

    หลักการแปลงานเขียนประเภทต่าง ๆ  การวิเคราะห์สาเหตุและฝึกแก้ไข

ข้อผิดพลาด  ในการแปล  การพัฒนาการแปลเพื่อกิจธุระต่าง ๆ  และฝึกการ

แปลอย่างมีประสิทธิภาพ

TC  8253  การเขียนภาษาไทยขั้นสูง                 3(3/3-0-0)         

   (Advanced Thai Writing for Foreigners)         

           วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

    หลักและรูปแบบการเขียนประเภทต่าง ๆ ปัญหาและข้อบกพร่องของการ

เขียน การฝึกกระบวนการคิด  การรวบรวม และการเก็บข้อมูลสารสนเทศ

ภาษาไทยเพื่อพัฒนาการเขียนเชิงวิชาการและงานเขียนประเภทต่าง ๆ

TC  8263  การอ่านภาษาไทยขั้นสูง         3(3/3-0-0)                                                

   (Advanced Thai Reading for Foreigners)

           วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

      การพัฒนาทักษะการอ่านขั้นสูง  การฝึกอ่านวิเคราะห์  ตีความ  วิจารณ์  

และประเมินคุณค่า     

TC  8273  การสอนภาษาไทย                  3(3/3-0-0)                    

    (Thai  Language Teaching)

             วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

      หลักการสอนภาษาไทยสำาหรับชาวต่างชาติ ทั้งด้านทักษะการสื่อสาร  

หลักภาษาและวรรณคดีไทย   การวิเคราะห์ปัญหาและวิธีแก้ไขเพื่อพัฒนาการ

เรียนการสอนภาษาไทย

TC  8283  ภาษาไทยกับเทคโนโลยีการสื่อสาร        3(3/3-0-0)   

           (Thai  Language and Communication Technology)

           วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

     ความสำาคัญ อิทธิพลของเทคโนโลยีที่มีต่อการสื่อสาร  ประเภทการสื่อสาร

ผ่านทางเทคโนโลยีการสื่อสาร เช่น โทรศัพท์  โทรทัศน์  วิทยุ  ภาพยนตร์  

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์  การสนทนาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต   ลักษณะ

ภาษาไทยที่ปรากฏในเทคโนโลยีการสื่อสาร  ฝึกการส่งสารและรับสารผ่าน

เทคโนโลยีการสื่อสารรูปแบบต่าง ๆ    ฝึกใช้เทคโนโลยีในการนำาเสนอผลงาน

วิทยานิพนธ์ / การศึกษาอิสระ
TC  8436  วิทยานิพนธ์ 1                  6(0-0-6/P)

           (Thesis I)

           วิชาบังคับก่อน : รายวิชาบังคับทุกวิชา 

     ปัญหาการวิจัย  ทบทวนวรรณกรรม  เขียนเค้าโครง  เสนอหัวข้อ  และ

ค้นคว้าเก็บข้อมูล 

TC  8446  วิทยานิพนธ์ 2                          6(0-0-6/P)

           (Thesis II)

           วิชาบังคับก่อน : Thesis I

     การวิเคราะห์ข้อมูล  การรายงานผล  สรุปและให้ข้อเสนอแนะ และการ

สอบวิทยานิพนธ์  

TC 8336  การศึกษาอิสระ         6(0-0-6/ P)   

          (Independent  Study)

          วิชาบังคับก่อน : รายวิชาบังคับทุกวิชา 

    การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองหรือทำาการวิจัยในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภาษา

และวัฒนธรรมไทย 
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อาจารย์ ดร.สมศรี  จันทร์สม
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ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

 สาขาวิชาภาษาอังกฤษระดับสูงเพื่อการสื่อสาร



* สำ�หรับนักศึกษ�ที่มีผลก�รสอบวัดระดับภ�ษ�อังกฤษไม่ผ่�นเกณฑ์ที่กำ�หนด

 เงื่อนไขการศึกษา  
1. นักศึกษาจะต้องมีผลสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ ซึ่งสอบไว้ไม่เกิน 2 ปีตาม

ข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ 

  1.1 ผลสอบ TOEFL ไม่ต่ำากว่า 500  คะแนน (หรือไม่ต่ำากว่า 173 คะแนน ใน

ระบบ CBT)  

  1.2 ผลสอบ IELTS ไม่ต่ำากว่าระดับ  5.0

 1.3 ผลสอบจากข้อสอบมาตรฐานชุดอื่นที่เทียบเท่าคะแนนตามข้อ 1.1 หรือ 1.2 

เช่น CU-TEP (Chulalongkorn University Test of English Proficiency)  หรือ 

TU-GET (Thammasat University Graduate English Test)

 1.4 กรณีผู้สมัครไม่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษมาแสดงในวันสมัคร จะต้องสอบวัด

ระดับความรู้ภาษาอังกฤษ  โดยใช้แบบทดสอบของสาขาวิชาภาษาอังกฤษ   และหาก

ไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำาหนด นักศึกษาจะต้องเรียนวิชา ปรับพื้นฐาน 2 รายวิชา คือ EG 

0810/ EG 0820 โดยไม่นับหน่วยกิต

2. นักศึกษาแผน ก และแผน ข ทุกคน จะต้องลงทะเบียนเรียนวิชา EG 8033 การ

จัดการสัมมนาและการดูงานทางภาษาในต่างประเทศ *

3. วิทยานิพนธ์จะต้องมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเนื้อหาของหลักสูตร ภาย

ใต้การ กำากับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์

4. การปฎิบัติในการทำาวิทยานิพนธ์ ให้ถือปฎิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยหัวเฉียว

เฉลิม พระเกียรติ เรื่องแนวปฏิบัติเกี่ยวกับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา แผน ก (2)

    

 เงื่อนไขในการสำาเร็จการศึกษา
    นักศึกษามีเวลาศึกษาภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปีการศึกษา นับจากภาคแรกที่ขึ้น

ทะเบียนเป็นนักศึกษา และจะได้รับอนุมัติปริญญามหาบัณฑิต ตามเงื่อนไขดังนี้

แผน ก   ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กำาหนดไว้ในหลักสูตร โดยจะต้องได้รับคะแนน
เฉลี่ยไม่ต่ำากว่า 3.00    จากระบบ 4  ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า      พร้อมทั้ง

เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย  และผลงานวิทยานิพนธ์

จะต้องได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่หรืออย่างน้อยดำาเนินการให้ผลงานส่วนหนึ่งของผล

งานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ   หรือเสนอต่อที่

ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding) 

แผน ข ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กำาหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับคะแนน
เฉลี่ยไม่ต่ำากว่า 3.00 จากระบบ 4  ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และสอบผ่านประมวล

ความรู้  (Comprehensive Examination) ทั้งข้อเขียนและปากเปล่า

          

       หมวดวิชา          แผน ก (หน่วยกิต)        แผน ข (หน่วยกิต)

 วิชาเสริมพื้นฐาน            ไม่นับหน่วยกิต          ไม่นับหน่วยกิต

 วิชาบังคับ                        18                   18

 วิชาเลือก                          6                   12

 วิทยานิพนธ์                      12                     -

 การศึกษาอิสระ และ               -                      6

 การสอบประมวลความรู้        

            รวม                  36                   36

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาภาษาอังกฤษระดับสูงเพื่อการสื่อสาร    
Master of Arts Program in English for Professional 

Communication

    ชื่อและอักษรย่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย    :  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษระดับสูง  

                    เพื่อการสื่อสาร)

ชื่อย่อภาษาไทย     :  ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษระดับสูงเพื่อการสื่อสาร)

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ :  Master of Arts (English for Professional    

                    Communication)

ชื่อย่อภาษาอังกฤษ  :  M.A. (English for Professional Communica                 

                    tion)  

   วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 มหาบัณฑิตที่จบจากหลักสูตรฯ  จะมีความรู้ความสามารถดังนี้

(1) มีความรู้ทางทฤษฎีภาษาและการวิจัย สามารถนำาความรู้ไปใช้ในบริบททั้งในระดับ

ประเทศ และนานาชาติในวัฒนธรรมที่หลากหลาย

(2) สามารถใช้ภาษาอังกฤษทำางานได้ในระดับมืออาชีพ สร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ และ

มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

(3) มีทักษะและความมั่นใจในการทำางานในสภาพแวดล้อมที่เป็นสากลระดับชาติ และ/หรือ

นานาชาติ

(4) มีจิตสำานึกรับผิดชอบต่อสังคม มีคุณธรรมและจริยธรรมในการใช้ภาษาและใช้ความรู้

ความสามารถเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม

(5) มีคุณลักษณะใฝ่หาความรู้ และการพัฒนาตนเองตลอดชีวิต

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
1. เป็นผู้สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่สำานักงาน 

คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง 

2. มีผลสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ ซึ่งสอบไว้ไม่เกิน 2 ปีตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้

  ก. ผลสอบ TOEFL   ไม่ต่ำากว่า 500  คะแนน (หรือไม่ต่ำากว่า 173 คะแนน ในระบบ 

CBT)  

  ข. ผลสอบ IELTS ไม่ต่ำากว่าระดับ  5.0

  ค. ผลสอบจากข้อสอบมาตรฐานชุดอื่นที่เทียบเท่าคะแนนตามข้อ ก. หรือ ข. เช่น CU-TEP   

(Chulalongkorn University Test of English Proficiency)  หรือ TU-GET (Thammasat 

University Graduate English Test)

  ง. กรณีผู้สมัครไม่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษมาแสดงในวันสมัครจะต้องสอบวัดระดับความรู้

ภาษาอังกฤษ  โดยใช้แบบทดสอบของสาขาวิชาภาษาอังกฤษ   และหากไม่ผ่านเกณฑ์ที่

กำาหนด นักศึกษาจะต้องเรียนวิชา ปรับพื้นฐาน 3 รายวิชา คือ EG 0810/ EG 0820 

โดยไม่นับหน่วยกิต

การรับสมัครและการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา
มหาวิทยาลัยจะเปิดรับสมัครและสอบคัดเลือก หรือคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาตามประกาศ

ของมหาวิทยาลัย

ระยะเวลาการศึกษา
นักศึกษาสามารถสำาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรได้ภายใน 2 ปีการศึกษาและอย่างมากไม่เกิน 

5 ปีการศึกษา ทั้งนี้ให้นับจากภาคการศึกษาแรกที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

       

โครงสร้างหลักสูตร
นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต แบ่งออก

เป็น 2  แผน   คือ แผน ก. และ แผน ข. 

   แผน ก  เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการทำาวิทยานิพนธ์ ซึ่งเทียบค่าได้ไม่

น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

    แผน ข เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษารายวิชา โดยไม่ต้องทำาวิทยานิพนธ์  นักศึกษา

ต้องลงทะเบียนรายวิชาการศึกษาอิสระ จำานวน 6 หน่วยกิต และต้องสอบประมวลความรู้ข้อ

เขียนและปากเปล่า  



แผนการศึกษา 

  

                    แผน ก. (ทำาวิทยานิพนธ์)                                             แผน ข. (ไม่ทำาวิทยานิพนธ์) 

              วิชาเสริมพื้นฐาน                                                วิชาเสริมพื้นฐาน

              EG  0810 การอ่านเชิงวิชาการ                  ไม่นับหน่วยกิต       EG  0810 การอ่านเชิงวิชาการ             ไม่นับหน่วยกิต

              EG  0820 การเขียนเชิงวิชาการ                 ไม่นับหน่วยกิต        EG  0820 การเขียนเชิงวิชาการ             ไม่นับหน่วยกิต

              ST  8013 ระเบียบวิธีวิจัย                      ไม่นับหน่วยกิต        ST  8013    ระเบียบวิธีวิจัย             ไม่นับหน่วยกิต

                         รวม                      0  หน่วยกิต                      รวม                         0 หน่วยกิต                          

              วิชาบังคับ                              6  หน่วยกิต        วิชาบังคับ                         6  หน่วยกิต

              EG 8013  หลักการสื่อสารและจริยธรรมทางภาษา   3 (3/3-0-0)        EG 8013 หลักการสื่อสารและจริยธรรมทางภาษา  3 (3/3-0-0) 

     EG 8063  หลักการใช้ภาษาอังกฤษ          3 (3/3-0-0)        EG 8063 หลักการใช้ภาษาอังกฤษ              3 (3/3-0-0)

             

              วิชาเลือก                               3 หน่วยกิต         วิชาเลือก                          3 หน่วยกิต

              EG ……    วิชาเลือก                    3 (3/3-0-0)         EG …… วิชาเลือก                        3 (3/3-0-0)

                         รวม                       9 หน่วยกิต                     รวม                 9 หน่วยกิต

              วิชาบังคับ                      6 หน่วยกิต        วิชาบังคับ                          6 หน่วยกิต

              EG 8023  การฟังและการพูดขั้นสูง          3 (3/3-0-0)         EG 8023 การฟังและการพูดขั้นสูง              3 (3/3-0-0)

              EG 8043  วัจนลีลาการเขียน                    3 (3/3-0-0)         EG 8043 วัจนลีลาการเขียน              3 (3/3-0-0) 

                                                                              วิชาเลือก                                   3 หน่วยกิต

              EG 8516   วิทยานิพนธ์ 1                   6(0/0-0-6/P)         EG …… วิชาเลือก                        3 (3/3-0-0)

                                                            EG 8613 การศึกษาอิสระ 1               3(0-0-3/P)

                          รวม                      12 หน่วยกิต            รวม                12 หน่วยกิต

              วิชาบังคับ                      3 หน่วยกิต        วิชาบังคับ                          3 หน่วยกิต

              EG 8033   การจัดการสัมมนาทางภาษา        3 (2/2-1/2-0)        EG 8033 การจัดการสัมมนาทางภาษา  3 (2/2-1/2-0)

                  และดูงานทางภาษา                         และดูงานทางภาษา  

                 ในต่างประเทศ                                  ในต่างประเทศ  

                          รวม                        3 หน่วยกิต                    รวม                 3 หน่วยกิต

              วิชาบังคับ                       3 หน่วยกิต วิชาบังคับ                          3 หน่วยกิต

              EG 8053   ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ           3 (3/3-0-0) EG 8053 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ              3 (3/3-0-0)

              วิชาเลือก                       3 หน่วยกิต      วิชาเลือก                          6 หน่วยกิต

              EG ……     วิชาเลือก                     3 (3/3-0-0) EG …… วิชาเลือก (1)              3 (3/3-0-0)

              EG 8526   วิทยานิพนธ์ 2                    6(0/0-0-6/P) EG …… วิชาเลือก (2)              3 (3/3-0-0)

                                                     EG 8623 การศึกษาอิสระ 2               3(0-0-3/P)

                          รวม                       12 หน่วยกิต           รวม                12 หน่วยกิต

องค์ประกอบของหลักสูตร
1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน    

 

EG  0810  การอ่านเชิงวิชาการ          ไม่นับหน่วยกิต

EG  0820  การเขียนเชิงวิชาการ        ไม่นับหน่วยกิต

ST  8013  ระเบียบวิธีวิจัย        ไม่นับหน่วยกิต

 

2.หมวดวิชาบังคับ          (18 หน่วยกิต)

EG 8013   หลักการสื่อสารและจริยธรรมทางภาษา        3(3/3-0-0)

EG 8023   การฟังและการพูดขั้นสูง         3(3/3-0-0) 

EG 8033   การจัดการสัมมนาและดูงานทางภาษาในต่างประเทศ  3(2/2-1/2-0)

EG 8043   วัจนลีลาการเขียน            3(3/3-0-0)     

EG 8053   ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ           3(3/3-0-0)        

EG 8063   หลักการใช้ภาษาอังกฤษ                  3(3/3-0-0)                                                          

3. หมวดวิชาเลือก (แผน ก. เรียน 6 หน่วยกิต / แผน ข. เรียน 12 หน่วยกิต)

EG 8213   ภาษากับสังคม          3(3/3-0-0)     

EG 8223   ภาษาเพื่อการพัฒนาตนเอง         3(3/3-0-0)                              

EG 8233   แนวโน้มภาษาศึกษา          3(3/3-0-0)                                        

EG 8243   การสื่อสารระหว่างชนต่างวัฒนธรรม        3(3/3-0-0)       

EG 8253   ภาษาเพื่อการคิดวิเคราะห์         3(3/3-0-0)                                                          

EG 8263   การแปลขั้นสูง          3(3/3-0-0)                                                

EG 8273   บทบาทของภาษาอังกฤษในโลกธุรกิจ             3(3/3-0-0)                    

EG 8283   หัวข้อพิเศษด้านการสื่อสารภาษา         3(3/3-0-0)                                                

EG 8293   หัวข้อพิเศษด้านภาษาศาสตร์ประยุกต์           3(3/3-0-0)                         

EG 8303   ภาษาอังกฤษในบริบทนานาชาติ         3(3/3-0-0) 

EG 8313   การวัดและประเมินผลทางด้านภาษา                 3(3/3-0-0)                   

EG 8323   ภาษาในมิติอนาคต                   3(3/3-0-0)                                        

EG 8333   การสร้างหลักสูตรภาษาอังกฤษ         3(3/3-0-0)                                                          

EG 8343   การเขียนเอกสารวิชาการอย่างมืออาชีพ              3(3/3-0-0)

EG 8353   สถิติประยุกต์เพื่อการวิจัย                  3(3/3-0-0)

EG 8363   ภาษาและเทคโนโลยีทางการศึกษา          3(3/3-0-0)

4. วิทยานิพนธ์ / การศึกษาอิสระ

แผน ก. (ทำาวิทยานิพนธ์)          12 หน่วยกิต

EG 8516 วิทยานิพนธ์ 1          6(0-0-6/P)

EG 8526 วิทยานิพนธ์ 2          6(0-0-6/P)

   

แผน ข. (ไม่ทำาวิทยานิพนธ์)         6  หน่วยกิต

EG 8613 การศึกษาอิสระ 1          3(0-0-3/P)

EG 8623 การศึกษาอิสระ 2           3(0-0-3/P)

ภาคการศึกษา

ภาค

ฤดูร้อน

ปีที่  1 ภาคการศึกษา

ที่ 1

ปีที่  1 ภาคการศึกษา

ที่ 2

 

ปีที่ 1 

ภาคฤดูร้อน

 

 

ปีที่  2 ภาค 

การศึกษาที่ 1



คำาอธิบายรายวิชา                         
1. วิชาเสริมพื้นฐาน 

EG 0810 การอ่านเชิงวิชาการ            ไม่นับหน่วยกิต

         (Academic Reading)

         วิชาบังคับก่อน: ไม่มี

 การอ่านงานเขียนที่เลือกสรรประเภทต่าง ๆ  การอ่านจับใจความสำาคัญ

และประเด็นที่ถูกต้อง การอ่านเพื่อสรุปความ ตีความ และวิเคราะห์แนวคิดของผู้

เขียน จากระดับภาษาเรียบง่ายจนถึงเนื้อความที่ซับซ้อน  ความแตกต่างระหว่างข้อ

เท็จจริงกับความคิดเห็น  การให้ทัศนะต่อเรื่องที่อ่านได้อย่างมีเหตุผล

EG 0820 การเขียนเชิงวิชาการ            ไม่นับหน่วยกิต

  (Academic Writing)

          วิชาบังคับก่อน: ไม่มี

 โครงสร้างงานเขียนแบบต่างๆ การเขียนรายงาน บทสรุป และการเขียน

เรียบเรียง ขั้นตอนการผลิตงานเขียนเชิงวิชาการที่มีประสิทธิภาพ รูปแบบวิธีการ

เขียนและกระบวนการจัดเก็บข้อมูล

ST 8013 ระเบียบวิธีวิจัย           ไม่นับหน่วยกิต 

          (Research Methodology)

          วิชาบังคับก่อน: ไม่มี

       แนวคิด หลักการ รูปแบบขั้นตอนและวิธีการของการดำาเนินการวิจัยประเภท

ของการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การค้นหาปัญหา การออกแบบการวิจัย 

การออกแบบและสร้างเครื่องมือการวิจัย การเลือกตัวอย่าง แหล่งที่มาและวิธีการ

เก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัย  รวมถึงการนำาเสนอผล

การวิจัย และจรรยาบรรณของนักวิจัย โดยนักศึกษาต้องฝึกปฏิบัติการทำาโครงการ

วิจัย

2. วิชาบังคับ 

EG 8013  หลักการสื่อสารและจริยธรรมทางภาษา    3(3/3-0-0)

       (Principles of Communication and Language Ethics)

           วิชาบังคับก่อน: ไม่มี

 ธรรมชาติและกระบวนการสื่อสารของมนุษย์ทฤษฏีที่ใช้อธิบายพฤติกรรม

ของการสื่อสารในบริบทต่างๆ ปัจจัยที่มีผลต่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

จริยธรรมในการใช้ภาษาในฐานะที่เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร   รูปแบบการสื่อสาร

ทางภาษาตามบรรทัดฐานของสังคม

EG 8023 การฟังและการพูดขั้นสูง                     3(3/3-0-0)          

          (Advanced Listening and Speaking)

          วิชาบังคับก่อน: ไม่มี

 ทักษะการฟังและการพูด   แนวคิดความถูกต้องและความคล่องแคล่ว

ในการใช้ภาษาอังกฤษ  การทำาความเข้าใจคำาบรรยายทางวิชาการ  การนำาเสนอ

งานทางวิชาการ  ข่าวต่างประเทศ  ข่าวธุรกิจ กิจกรรมทางสังคมและสถานการณ์

ปัจจุบันอื่น ๆ   การพูดในที่ประชุมชนในสถานการณ์ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 

EG 8033  การจัดการสัมมนาและดูงานทางภาษาในต่างประเทศ  3(2/2-1/2-0)

  (Language Seminar and  Educational Excursion)

          วิชาบังคับก่อน: ไม่มี              

 ทฤษฎี  รูปแบบ  กระบวนการจัดการสัมมนาทางภาษา  การกำาหนด

หัวข้อสัมมนา  เทคนิควิธีการในการขับเคลื่อนการดำาเนินการสัมมนา  การ

ประชาสัมพันธ์และการประเมินผล   การลงมือปฏิบัติจริงในการจัดสัมมนาภายใน

และภายนอกประเทศ   การศึกษาดูงานสถาบันในต่างประเทศ 

EG 8043  วัจนลีลาการเขียน                 3(3/3-0-0)

   (Stylistic Writing)

          วิชาบังคับก่อน: ไม่มี

  นิยามของวัจนลีลาการเขียนจากมุมมองของผู้เชี่ยวชาญ   การวิเคราะห์

โครงสร้างและวัจนลีลาการเขียนในด้านการแบ่งองค์ประกอบในการเขียน  และ

ภาษาที่ใช้กลวิธีเปรียบเทียบการเขียนในวัจนลีลาต่าง ๆ  จากภาษาอังกฤษแบบเรียบ

ง่ายไปจนถึงการเขียนที่มีวัจนลีลาซับซ้อน   การวิเคราะห์และวิพากษ์ตัวอย่าง

งานเขียนที่มีชื่อเสียง

EG 8053  ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ         3(3/3-0-0)     

   (Professional English)   

           วิชาบังคับก่อน: ไม่มี

     ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในหลากหลายบริบทของอาชีพต่าง ๆ  อาทิ  

การดำาเนินธุรกิจ การท่องเที่ยว  การโรงแรม  การบิน การพยาบาล  การ

สาธารณสุข  การสอนและอื่น ๆ   รูปแบบภาษาและคำาศัพท์ในสายอาชีพที่ผู้

เรียนสนใจ  การเยี่ยมชมองค์กรที่คัดเลือก

EG 8063   หลักการใช้ภาษาอังกฤษ         3(3/3-0-0)        

            (English Language Use and Usage)

            วิชาบังคับก่อน: ไม่มี

       ความแตกต่างระหว่าง “กฎเกณฑ์” และ “การใช้” ภาษา   โครงสร้าง

ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  ทฤษฎีไวยากรณ์ที่ใช้วิเคราะห์ประโยค

ภาษาอังกฤษ  การวิเคราะห์รูปแบบ ความหมาย และการใช้โครงสร้าง

ไวยากรณ์ที่ซับซ้อน

3. วิชาเลือก

EG 8213  ภาษากับสังคม                            3(3/3-0-0)

          (Language and Society)   

          วิชาบังคับก่อน: ไม่มี

 ภาษาในบริบทของสังคม  ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับสังคม  

การแปรของภาษาตามปัจจัยด้านชนชั้น เพศ  อัตลักษณ์ และชาติพันธ์   ความ

สัมพันธ์ระหว่างภาษา อำานาจ  การเมือง กับอิทธิพลของภาษาที่มีต่อกลุ่ม

บุคคล โดยใช้กรอบแนวคิดด้านสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

EG 8223  ภาษาเพื่อการพัฒนาตนเอง                     3(3/3-0-0) 

           (Language for Personal Development)

           วิชาบังคับก่อน: ไม่มี

 การศึกษาวิเคราะห์ความเป็นตัวตนของบุคคล ที่สนใจผ่านผลงาน

ของบุคคลนั้น ๆ เช่น งานวรรณกรรม  กวีนิพนธ์ อัตชีวประวัติ  หรือ บท

ภาพยนตร์    การสังเคราะห์แนวทางต่าง ๆ ในการใช้ภาษาเพื่อพัฒนาตนเอง

อย่างต่อเนื่อง 

EG 8233  แนวโน้มภาษาศึกษา          3(3/3-0-0) 

           (Trends in Language Studies)

           วิชาบังคับก่อน: ไม่มี                          

 สถานการณ์โลกในด้านการใช้ภาษา การพัฒนาของภาษาในยุคสมัย

ต่างๆ อิทธิพลของภาษาอังกฤษในประเทศที่เคยเป็นอาณานิคมของอังกฤษ และ

ประเทศที่ไม่เคยเป็นอาณานิคมของอังกฤษ การวิเคราะห์เปรียบเทียบภาษาข้าม

วัฒนธรรมการเปลี่ยนแปลงของภาษาที่ดำาเนินอยู่และที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

EG 8243  การสื่อสารระหว่างชนต่างวัฒนธรรม        3(3/3-0-0)  

   (Cross- Cultural Communication)

           วิชาบังคับก่อน: ไม่มี

      ทักษะที่จำาเป็นในการสื่อสารเชิงบวกและการสร้างความสัมพันธ์ของกลุ่ม

ชนจากสังคมต่างวัฒนธรรม  ความคล้ายคลึงและความแตกต่างของพฤติกรรม

การสื่อสาร  การปะทะสังสรรค์ระหว่างการใช้ภาษาของบุคคลหรือกลุ่มคนที่มา

จากหลากวัฒนธรรม

EG 8253 ภาษาเพื่อการคิดวิเคราะห์         3(3/3-0-0)

   (Language for Critical Thinking)

           วิชาบังคับก่อน: ไม่มี              

 บทบาทของภาษาอังกฤษในการคิดอย่างมีเหตุผลและมีวิจารณญาณ

บนพื้นฐานทางปรัชญา ตรรกศาสตร์พื้นฐานเพื่อการวิเคราะห์และสร้างข้อสรุป

อย่างชัดเจนและมีเหตุผล  



EG 8263  การแปลขั้นสูง                             3(3/3-0-0) 

  (Advanced Translation)

          วิชาบังคับก่อน: ไม่มี

 ทฤษฎีและเทคนิคการแปล วัจนลีลา การแปลในบริบทต่างวัฒนธรรม    

ทำาเนียบภาษากับการแปลงานภาษาอังกฤษและภาษาไทยเชิงวิชาการและเชิงธุรกิจ   

ตัวอย่างของการแปลภาษาอังกฤษและภาษาไทยที่ดี ข้อผิดพลาดในงานแปล   การ

ฝึกแปลระดับประโยค อนุเฉท และบทความ                                          

EG 8273  บทบาทของภาษาอังกฤษในโลกธุรกิจ                3(3/3-0-0)   

   (Roles of English in the Business World)

           วิชาบังคับก่อน: ไม่มี

       บทบาทของภาษาอังกฤษในโลกธุรกิจระหว่างประเทศ   รูปแบบภาษาและ

คำาศัพท์เฉพาะด้านธุรกิจ   ทฤษฎีการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร   แนว

โน้มของโลกและนโยบายขององค์กรธุรกิจระดับชาติและ ระดับนานาชาติที่มีผลต่อ

การใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร   การศึกษาการใช้ภาษาอังกฤษใน

สถานการณ์จริงขององค์กรที่คัดเลือกเป็นรายกรณี

EG 8283  หัวข้อพิเศษด้านการสื่อสารภาษา       3(3/3-0-0)

   (Special Topics in Language Communication)

           วิชาบังคับก่อน: ไม่มี

 การศึกษาค้นคว้าเชิงลึกในหัวข้อเรื่องที่สนใจเป็นพิเศษที่ได้รับการอนุมัติ   

ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษา   การนำาเสนอและการอภิปรายหัวข้อที่

สนใจด้านการสื่อสารภาษา

EG 8293  หัวข้อพิเศษ ด้านภาษาศาสตร์ประยุกต์            3(3/3-0-0)   

  (Special Topics in Applied Linguistics)

          วิชาบังคับก่อน: ไม่มี

 ประเด็นร่วมสมัยที่สำาคัญทางภาษาศาสตร์ประยุกต์และการเรียนการ

สอนภาษาที่สอง  การประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางภาษาศาสตร์ในการเรียนการสอนภาษา

แม่และภาษาต่างประเทศ   ปัจจัยทางสังคม- วัฒนธรรม และจิตวิทยาที่มีผลต่อการ

เรียน การสอน และการใช้ภาษา                 

EG 8303  ภาษาอังกฤษในบริบทนานาชาติ     3(3/3-0-0)

  (English in International Contexts)

          วิชาบังคับก่อน: ไม่มี

 การใช้ภาษาอังกฤษในระดับนานาชาติ  ประวัติการแพร่ของภาษา

อังกฤษจากอดีตจนถึงปัจจุบัน  การกระจายของชุมชนเจ้าของภาษาอังกฤษ   การ

วิเคราะห์เชิงภาษาศาสตร์ถึงลักษณะสำาคัญของภาษาอังกฤษที่ใช้โดยชนชาติต่าง ๆ  ที่

มิใช่เจ้าของภาษา

EG 8313  การวัดและประเมินผลทางด้านภาษา                   3(3/3-0-0)

  (Language Assessment and Evaluation)

          วิชาบังคับก่อน: ไม่มี

        รูปแบบการทดสอบทางภาษา การสร้างและพัฒนาแบบทดสอบ หลักการวัด

และประเมินผลทางภาษา วัตถุประสงค์ของการทดสอบ วิธีการทดสอบและประเมิน

ความสามารถทางภาษา การออกแบบเครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการทดสอบและ

ประเมินผล                                                

EG 8323  ภาษาในมิติอนาคต      3(3/3-0-0)     

  (Future Perspective of Language) 

          วิชาบังคับก่อน: ไม่มี              

 ทฤษฎีและการฝึกวิธีคาดการณ์อนาคตที่ประยุกต์ใช้กับการสอนภาษา 

และหลักสูตรการสอนภาษาของสถาบัน  แนวโน้มที่เป็นไปได้และที่ควรจะเป็น และ

แรงขับเคลื่อนที่มีผลต่อสถานการณ์การใช้ภาษาท่ัวโลกและภายในแต่ละองค์กร    

การตรวจสอบสถานการณ์แวดล้อมและการวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์ที่อาจเกิด

ขึ้นในแง่ปัจเจกและสถาบันท่ีได้จากเทคนิคการคาดการณ์อนาคตแผนกลยุทธ์ของ

สถาบันสำาหรับหลักสูตรภาษาโดยใช้ภาพอนาคตท่ีพึงประสงค์และแผนปฏิบัติงาน

สำาหรับแต่ละองค์กรตามภาพอนาคตที่พึงประสงค์

EG 8333  การสร้างหลักสูตรภาษาอังกฤษ                3(3/3-0-0)      

   (English Curriculum Design)                                                    

           วิชาบังคับก่อน: ไม่มี              

 ทฤษฏีการออกแบบหลักสูตรภาษาอังกฤษ การเขียนหลักการและ

เหตุผลของหลักสูตรที่ขอเปิด การวางรูปแบบเนื้อหาของหลักสูตร การวาง

กรอบกระบวนการประเมินผลแบบรายทางและแบบปลายทางสำาหรับหลักสูตร

ที่ร่างขึ้น รูปแบบหลักสูตรภาษาอังกฤษชนิดต่าง ๆ 

EG 8343  การเขียนเอกสารวิชาการอย่างมืออาชีพ          3(3/3-0-0)  

  (Professional Academic Paper)                                                        

          วิชาบังคับก่อน: ไม่มี              

 รูปแบบการเขียนเอกสารวิชาการภาษาอังกฤษสำาหรับการตี

พิมพ์เผยแพร่และนำาเสนอในวารสารวิชาชีพการสัมมนาและท่ีประชุมระดับ

นานาชาติ การฝึกการเตรียมเอกสาร การอ้างอิง และการวิจัยโดยสืบค้นทาง

อินเตอร์เน็ต

EG 8353  สถิติประยุกต์เพื่อการวิจัย                           3(3/3-0-0)

  (Applied Statistics in Research)

          วิชาบังคับก่อน: ไม่มี              

     แนวคิดการออกแบบการวิจัยเชิงสถิติ วิธีการวิจัยเชิงสถิติแบบต่าง ๆ  

การวิเคราะห์และการแปลผลข้อมูล หลักวิธีการทางสถิติที่ป็นพื้นฐานในการ

วิเคราะห์และการอธิบายข้อมูลเชิงประจักษ์  การใช้โปรแกรมสำาเร็จรูปต่าง ๆ 

เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล

EG 8363  ภาษาและเทคโนโลยีทางการศึกษา       3(3/3-0-0)

  (Language and Education Technology)

          วิชาบังคับก่อน: ไม่มี

 เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเรียนการสอนภาษา แนวคิด 

บทบาท และการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการสอนภาษา ตัวอย่างโปรแกรม

คอมพิวเตอร์และเว็บไซต์การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ประเด็นด้านสังคม

และการเมืองที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีการสอนภาษา และประสิทธิภาพในการใช้

เทคโนโลยีทางการศึกษา 

4. วิทยานิพนธ์ และการศึกษาอิสระ

EG 8516  วิทยานิพนธ์ 1         6(0-0-6/P)

   (Thesis I)

         วิชาบังคับก่อน: ผ่านการศึกษาวิชาบังคับไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

และได้รับอนุญาตจากอาจารย์ที่ปรึกษา

 การเสนอหัวข้อการวิจัยด้านการสื่อสารทางภาษาการค้นคว้า เก็บ

ข้อมูลเบื้องต้น การเขียนเค้าโครงการวิจัย แผนการวิจัย โดยได้รับคำาแนะนำา

จากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

 

EG 8526  วิทยานิพนธ์ 2         6(0-0-6/P)

   (Thesis II)

          วิชาบังคับก่อน: EG 8516 วิทยานิพนธ์ 1 

 การเขียนงานวิจัยตามเค้าโครง การเตรียมความพร้อมในการสอบ

วิทยานิพนธ์ นำาเสนอผลการค้นคว้าที่แสดงให้เห็นถึงความรู้และความเข้าใจ

อย่างลึกซึ้งในเรื่องที่ศึกษา ตามระเบียบวิธีศึกษาที่ได้รับการยอมรับและเป็น

ไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยโดยได้รับคำาปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์

EG 8613  การศึกษาอิสระ 1          3(0-0-3/P)

           (Independent Study I)

           วิชาบังคับก่อน:  ผ่านการศึกษาวิชาบังคับไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

และได้รับอนุญาตจากอาจารย์ที่ปรึกษา

 หัวข้อเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารด้านภาษา ภายใต้คำาแนะนำา

ของอาจารย์ที่ปรึกษาเค้าโครงและร่างของงานวิจัยโดยใช้รูปแบบมาตรฐาน



EG 8623  การศึกษาอิสระ 2      3(0-0-3/P)

           (Independent Study II)

           วิชาบังคับก่อน: EG 8613 การศึกษาอิสระ 1

       การขยายและปรับปรุงหัวข้อที่เลือก การสืบค้นข้อมูล  การรวบรวมข้อมูล   

การเขียนรายงานการวิจัย   ระเบียบวิธีของการตีพิมพ์งานวิจัย  



อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
รศ.ปิยกุล  เลาวัณย์ศิริ
MFA (Film)  Columbia University, U.S.A.

ว.บ.เกียรตินิยมดี (วารสารศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

น.บ.(นิคิศาสตร์)  มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

อาจารย์พัชรี  ปานรักษา
ปร.ด. (เทคนิคการแพทย์) มหาวิทยาลัยมหิดล

วท.บ. เกียรตินิยมอันดับสอง (เทคนิคการแพทย์)

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.บังอร  ฉางทรัพย์
วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมประยุกต์)  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วท.ม. (วิทยาศาสตร์การแพทย์) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วท.บ.(เทคนิคการแพทย์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผศ.อภิชัจ  พุกสวัสดิ์
นศม.(การประชาสัมพันธ์) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ศศบ. (สื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส)  มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

อาจารย์นันทวัน  ยันตะดิลก
นศ.ม. (นิเทศศาสตร์พัฒนาการ) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศศ.บ. (ภาษาและวรรณคดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อาจารย์ประจำาหลักสูตร
รศ.ปิยกุล  เลาวัณย์ศิริ
MFA (Film) Columbia University, U.S.A.

ว.บ.เกียรตินิยมดี (วารสารศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

น.บ.(นิคิศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

อาจารย์พัชรี  ปานรักษา 
ปร.ด. (เทคนิคการแพทย์) มหาวิทยาลัยมหิดล

วท.บ. เกียรตินิยมอันดับสอง (เทคนิคการแพทย์)

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.บังอร  ฉางทรัพย์ 
วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมประยุกต์) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วท.ม. (วิทยาศาสตร์การแพทย์) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วท.บ.(เทคนิคการแพทย์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาการสื่อสารสุขภาพ        

Master of Communication Arts 

(Health Communication) 

    ชื่อและอักษรย่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย  : นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต  

                   (การสื่อสารสุขภาพ)

ชื่อย่อภาษาไทย  : นศ.ม. (การสื่อสารสุขภาพ)

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ  : Master of Communication Arts                               

                   (Health Communication)

ชื่อย่อภาษาอังกฤษ  : M.Com. Arts 

                   (Health Communication)

  

   วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

   เมื่อผู้เรียนสำ�เร็จก�รศึกษ�จะส�ม�รถ

   1. นำ�คว�มรู้และทักษะในก�รใช้เทคโนโลยีและสื่อสมัยใหม่

เพื่อพัฒน�ง�นสื่อส�รสุขภ�พกับกลุ่มเป้�หม�ย

   2. บูรณ�ก�รคว�มรู้เพื่อสร้�งก�รมีส่วนร่วมและเพิ่มบทบ�ท

ของประช�ชนในง�นสื่อส�รสุขภ�พ

   3. วิเคร�ะห์  ว�งแผนและกำ�หนดกลยุทธ์ในก�รจัดก�รด้�น

ก�รสื่อส�รสุขภ�พเพื่อปรับปรุงและพัฒน�ง�นให้เข้�ถึงกลุ่มเป้�

หม�ย

   4. ว�งแผนและดำ�เนินก�รด้�นก�รรณรงค์เพื่อง�นสื่อส�ร

สุขภ�พ

ผศ.อภิชัจ  พุกสวัสดิ ์
นศม.(การประชาสัมพันธ์) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ศศบ. (สื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส)  มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

อาจารย์นันทวัน  ยันตะดิลก 
นศ.ม. (นิเทศศาสตร์พัฒนาการ) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศศ.บ. (ภาษาและวรรณคดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รองศ�สตร�จ�รย์ปิยกุล  เล�วัณย์ศิริ
ประธ�นกรรมก�รบัณฑิตศึกษ�

ประจำ�คณะนิเทศศ�สตร์

ประธ�นกรรมก�ร

ประจำ�หลักสูตรนิเทศศ�สตรมห�บัณฑิต

ส�ข�วิช�ก�รสื่อส�รสุขภ�พ

หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการสื่อสารสุขภาพ

Master of Communication  Arts (Health Communication)

เรียนรู้เพื่อรับใช้สังคม



  5. ดำ�เนินก�รวิจัยด้�นสื่อส�รสุขภ�พเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม

  6. ตระหนักถึงบทบ�ทหน้�ที่ จริยธรรม คุณธรรมในก�รสื่อส�ร

ข้อมูลสุขภ�พแก่ประช�ชน

   คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษา

   เป็นผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�ระดับปริญญ�ตรีหรือเทียบเท่�จ�ก

สถ�บันอุดมศึกษ�ท่ีได้รับก�รรับรองจ�กสำ�นักง�นคณะกรรมก�ร

ก�รอุดมศึกษ�และคณะกรรมก�รบัณฑิตศึกษ�ประจำ�หลักสูตรฯ  

เห็นสมควรรับเข้�ศึกษ�

   การรับสมัครและการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา

     ใช้ระบบคณะกรรมก�ร คือ คณะกรรมก�รประจำ�หลักสูตร

บัณฑิตศึกษ�คณะนิเทศศ�สตร์และคณะกรรมก�รบัณฑิตศึกษ�

ประจำ�คณะนิเทศศ�สตร์  ทำ�หน้�ที่คัดเลือกโดยก�รสัมภ�ษณ์โดย

พิจ�รณ�คว�มพร้อมท�งวิช�ก�ร ประสบก�รณ์ด้�นวิช�ชีพและ

ทัศนคติของผู้สมัคร คุณค่�ต่อสังคมและประเทศช�ติ เมื่อผู้สมัคร

สำ�เร็จก�รศึกษ�

          

       หมวดวิชา          แผน ก (หน่วยกิต)   แผน ข (หน่วยกิต)

 หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน          EG0803         EG0803

 (ไม่นับหน่วยกิต)

 วิชาบังคับ

      วิชาแกน                    6                6

      วิชาเฉพาะ                  9                9

 วิชาเลือก                        9               15 

 วิทยานิพนธ์                     12                -

 การศึกษาอิสระ                   -                6   

        รวม                    36               36

   ระยะเวลาการศึกษา

 เป็นก�รจัดก�รศึกษ�ภ�คพิเศษในวันเส�ร์และอ�ทิตย์  นักศึกษ�ส�ม�รถสำ�เร็จ

ก�รศึกษ�ได้ภ�ยใน 2 ปีก�รศึกษ�และอย่�งม�กไม่เกิน 5 ปี ก�รศึกษ�นับจ�ก

ภ�คก�รศึกษ�แรกที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษ�ในหลักสูตร

          โครงสร้างของหลักสูตร

 รายวิชาหมวดวิชาบังคับ
 วิชาแกน   (แผน ก  และแผน ข)               จำานวน  6 หน่วยกิต
CA8003 ทฤษฎีและแนวคิดก�รสื่อส�รร่วมสมัย                3(3/3-0-0)

ST8013 ระเบียบวิธีวิจัย                                     3(3/3-0-0)

           วิชาเฉพาะ (แผน ก  และแผน ข)               จำานวน 9  หน่วยกิต 
CA8353 แนวคิดและสถ�นก�รณ์สุขภ�พ                          3(3/3-0-0)

CA8363 จริยธรรมในง�นสื่อส�รสุขภ�พ                          3(3/3-0-0)

CA8373 กลยุทธ์ก�รสื่อส�รสุขภ�พ                                     3(3/3-0-0)

  รายวิชาหมวดวิชาเลือก   
          หมวดวิชาเลือก  แผน ก      จำานวนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
1) เลือกจ�กร�ยวิช�กลุ่มขับเคลื่อนสื่อส�รสุขภ�พ                     ไม่น้อยกว่� 9 หน่วยกิต

2) เลือกจ�กร�ยวิช�กลุ่มบริห�รนโยบ�ย                            ไม่น้อยกว่� 9 หน่วยกิต

3) เลือกจ�กร�ยวิช�กลุ่มขับเคลื่อนสื่อส�รสุขภ�พหรือกลุ่มบริห�รนโยบ�ย ไม่น้อยกว่� 9 หน่วยกิต

กลุ่มขับเคลื่อนสื่อสารสุขภาพ
CA8203 ก�รสื่อส�รเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม                          3(3/3-0-0)

CA8383 ก�รสื่อส�รสุขภ�พในภ�วะเสี่ยง                          3(3/3-0-0)

CA8393 ก�รสื่อส�รสุขภ�พสำ�หรับกลุ่มเป้�หม�ยเฉพ�ะ               3(3/3-0-0)

CA8403 ก�รสร้�งเครือข่�ยในง�นสื่อส�รสุขภ�พ                          3(3/3-0-0)

CA8413 ก�รออกแบบและผลิตสื่อเพื่อง�นสื่อส�รสุขภ�พ               3(3/3-0-0)

CA8423 ก�รเขียนเพื่อสื่อส�รสุขภ�พ                                     3(3/3-0-0)

CA8433 ว�ทนิเทศในก�รสื่อส�รสุขภ�พ                          3(3/3-0-0)

กลุ่มบริหารนโยบาย
CA8033 นโยบ�ยส�ธ�รณะและก�รสื่อส�รสุขภ�พ                          3(3/3-0-0)

CA8213 ก�รบริห�รโครงก�รสื่อส�รสุขภ�พ                              3(3/3-0-0)

CA8443 ก�รสื่อส�รสุขภ�พระหว่�งวัฒนธรรม                          3(3/3-0-0)

CA8453 ก�รศึกษ�ประเด็นสื่อส�รสุขภ�พ                           3(3/3-0-0) 

CA8463 สัมมน�สื่อส�รสุขภ�พ                                     3(3/3-0-0)

หมวดวิทยานิพนธ์  แผน ก

CA8816 วิทย�นิพนธ์  1                                     6(0-0-6/6)

CA8826 วิทย�นิพนธ์  2                                     6(0-0-6/6)   

หมวดวิชาเลือก  แผน ข                       จำานวนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
1) เลือกจ�กร�ยวิช�กลุ่มขับเคลื่อนสื่อส�รสุขภ�พ                   ไม่น้อยกว่� 15  หน่วยกิต

2) เลือกจ�กร�ยวิช�กลุ่มบริห�รนโยบ�ย                          ไม่น้อยกว่� 15 หน่วยกิต

3) เลือกจ�กร�ยวิช�กลุ่มขับเคลื่อนสื่อส�รสุขภ�พหรือกลุ่มบริห�รนโยบ�ยไม่น้อยกว่� 15 หน่วยกิต

 

กลุ่มขับเคลื่อนสื่อสารสุขภาพ
CA8203 ก�รสื่อส�รเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม                          3(3/3-0-0)

CA8383 ก�รสื่อส�รสุขภ�พในภ�วะเสี่ยง                          3(3/3-0-0)

CA8393 ก�รสื่อส�รสุขภ�พสำ�หรับกลุ่มเป้�หม�ยเฉพ�ะ              3(3/3-0-0)

CA8403 ก�รสร้�งเครือข่�ยในง�นสื่อส�รสุขภ�พ                         3(3/3-0-0)

CA8413 ก�รออกแบบและผลิตสื่อเพื่อง�นสื่อส�รสุขภ�พ              3(3/3-0-0)

CA8423 ก�รเขียนเพื่อสื่อส�รสุขภ�พ                                    3(3/3-0-0)

CA8433 ว�ทนิเทศในก�รสื่อส�รสุขภ�พ                         3(3/3-0-0)

กลุ่มบริหารนโยบาย

CA8033 นโยบ�ยส�ธ�รณะและก�รสื่อส�รสุขภ�พ                         3(3/3-0-0)

CA8213 ก�รบริห�รโครงก�รสื่อส�รสุขภ�พ                            3(3/3-0-0)

CA8443 ก�รสื่อส�รสุขภ�พระหว่�งวัฒนธรรม                         3(3/3-0-0)

CA8453 ก�รศึกษ�ประเด็นสื่อส�รสุขภ�พ                          3(3/3-0-0) 

CA8463 สัมมน�สื่อส�รสุขภ�พ                                    3(3/3-0-0)

หมวดการศึกษาอิสระ

CA8806 ก�รศึกษ�อิสระ                                    6(0-0-6/6)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

หมายเหตุ  :  นักศึกษาสามารถเรียนวิชาอื่นๆ ที่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

    

               

เป็นวิชาเลือก

  แผนการศึกษาสำาหรับนักศึกษาแผน  ก

ชั้นปีที่  1   ภาคการศึกษาที่   1

รหัสวิชา รายชื่อวิชา                                                  หน่วยกิต

CA8003 ทฤษฎีและแนวคิดก�รสื่อส�รร่วมสมัย                     3

CA8353 แนวคิดและสถ�นก�รณ์สุขภ�พ                               3

CA8363 จริยธรรมในง�นสื่อส�รสุขภ�พ                               3

CAXXXX วิช�เลือก                                                     3

 รวม                                                    12

ชั้นปีที่  1   ภาคการศึกษาที่  2  

รหัสวิชา รายชื่อวิชา                                                  หน่วยกิต

ST8013 ระเบียบวิธีวิจัย                                          3

CA8373 กลยุทธ์ก�รสื่อส�รสุขภ�พ                                          3

CAXXXX วิช�เลือก                                                     3

CAXXXX วิช�เลือก                                                     3

 รวม                                                    12

ชั้นปีที่  2   ภาคการศึกษาที่   1

รหัสวิชา รายชื่อวิชา                                                  หน่วยกิต

CA8816 วิทย�นิพนธ์  1                                          6

 รวม                                                     6



                      

               คำาอธิบายรายวิชา

วิชาเสริมพื้นฐาน

EG0803   ภาษาอังกฤษสำาหรับบัณฑิตศึกษา                    ไม่นับหน่วยกิต

           English for Graduate Study 

           วิชาบังคับก่อน      ไม่มี
   ฝึกทักษะก�รอ่�นภ�ษ�อังกฤษเพื่อจับใจคว�ม และจับร�ยละเอียดจ�กตำ�ร�ฝึกก�รเขียนย่อ

ร�ยง�นจ�กเรื่องที่อ่�น ก�รวิเคร�ะห์บทคว�มต่�ง ๆ  และก�รเขียนบทคัดย่อเป็นภ�ษ�อังกฤษ

      This course aims to improve skills in reading textbook for comprehension, writing 

summary, analyzing articles and writing abstract in English.

หมวดวิชาบังคับ (วิชาแกน)

CA8003   ทฤษฎีและแนวคิดการสื่อสารร่วมสมัย            3(3/3-0-0)

           Theories and Contemporary Communication  Concepts 

           วิชาบังคับก่อน      ไม่มี
     ก�รสื่อส�รของมนุษย์ ก�รสื่อส�รในสังคม ทฤษฎีท�งด้�นนิเทศศ�สตร์และศ�สตร์ข้�งเคียง

อื่น ก�รสื่อส�รบุคคล ก�รสื่อส�รมวลชน  ก�รสื่อส�รกลุ่มย่อย สำ�รวจวรรณกรรมและง�นวิจัย

ด้�นท�งนิเทศศ�สตร์ แนวคิดใหม่และแนวคิดท�งเลือกของนิเทศศ�สตร์ ก�รคิดเชิงวิพ�กษ์ ผล

ของก�รสื่อส�รและผลกระทบจ�กก�รสื่อส�ร  ก�รนำ�แนวคิดและทฤษฎีก�รสื่อส�รม�อธิบ�ยปร�ก

ฎก�รณ์ สถ�นก�รณ์ เสนอแนะแนวท�งแก้ปัญห� ด้�นสุขภ�พในสังคม

    Human communication; communication in society; theories of communication arts 

and other related sciences; interpersonal communication; mass communication; group 

communication; survey of literatures and researches in communication arts, critical 

thinking; results and effects of communication; application of concepts and theories of 

communication to interpret concerned phenomena and situations and to propose way 

to solve health problem in society.

ST8013   ระเบียบวิธีวิจัย                               3(3/3-0-0)

           Research  Methodology 

           วิชาบังคับก่อน          ไม่มี
     แนวคิด หลักก�ร รูปแบบขั้นตอนและวิธีก�รของก�รดำ�เนินก�รวิจัย ประเภทก�รวิจัยเชิง

ปริม�ณและเชิงคุณภ�พก�รค้นห�ปัญห�ก�รออกแบบก�รวิจัยก�รออกแบบและสร้�งเครื่องมือ ก�ร

วิจัย ก�รเลือกตัวอย่�ง แหล่งที่ม� และวิธีเก็บข้อมูล ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล ก�รเขียนร�ยง�นก�ร

วิจัย รวมถึงก�รนำ�เสนอผลก�รวิจัย และจรรย�บรรณของนักวิจัย โดยนักศึกษ�ต้องฝึกปฏิบัติก�ร

ทำ�โครงก�รวิจัย   

      Concepts, principles, forms, procedures and research methodologies; types of 

quantitative and qualitative research; problem identification;  research designs, research 

tools; sampling methods; sources of data and data collection; data analysis; research 

writing and presentation; researcher ethics.  Students will engage in doing research 

project.      

หมวดวิชาบังคับ (วิชาเฉพาะ)

CA8353   แนวคิดและสถานการณ์สุขภาพ              3(3/3-0-0)

           Concepts and Health Situation 

           วิชาบังคับก่อน     ไม่มี
    แนวคิดก�รสื่อส�ร แนวคิดด้�นสุขภ�พ  วิธีก�รสื่อส�ร  ก�รนำ�แนวคิดก�รสื่อส�รม�ประยุกต์

ใช้เพื่อสร้�งสุขภ�วะปฏิสัมพันธ์ระหว่�งนักสื่อส�รสุขภ�พกับผู้รับบริก�รทุกระดับคว�มสำ�คัญ 

ปัญห�และส�เหตุผลกระทบของปัญห�สุขภ�พ สภ�พก�รณ์ปัจจุบันแนวโน้มสถ�นก�รณ์สุขภ�พทั้ง

ภ�ยในประเทศและต่�งประเทศ ก�รใช้ข้อมูลท�งระบ�ดวิทย�และสถิติส�ธ�รณสุข ก�รวิเคร�ะห์

สถ�นก�รณ์ที่มีผลต่อสุขภ�พ แนวท�งก�รส่งเสริมและป้องกัน  

     Communication concepts and health concepts; communication methods; application 

of connunication concepts for creating healthiness; interaction betaween health com-

municators and clients as all levels; problems and causes affecting healthiness; current 

health situation and trends in        

domestic and international communities; the use of epidemiological information and 

public health  statistics; analysis of situation affecting healthiness

CA8363   จริยธรรมในงานสื่อสารสุขภาพ                3(3/3-0-0)

           Ethics in Health Communication 

           วิชาบังคับก่อน     ไม่มี
     จริยธรรม จรรย�บรรณและคว�มรับผิดชอบท�งสังคมในง�นเผยแพร่และสื่อส�รสุขภ�พ  สิทธิ

เสรีภ�พท�งก�รสื่อส�ร  สิทธิเสรีภ�พของปัจเจกบุคคล  คว�มรับผิดชอบของสื่อ ระเบียบ ข้อบังคับ

และกฎหม�ยที่เกี่ยวข้องกับก�รสื่อส�รสุขภ�พ  กรณีศึกษ�ที่น่�สนใจต่�ง ๆ 

     Ethics, codes of ethics and social responsibility in health communication; freedom 

and   rights to communicate; individual rights and freedom; responsibility of the media; 

rules, regulation and laws concerning health communication; interssting case studies

CA8373   กลยุทธ์การสื่อสารสุขภาพ                     3(3/3-0-0)

           Strategies in Health Communication 

           วิชาบังคับก่อน     ไม่มี
    ก�รวิเคร�ะห์เป้�หม�ยก�รสื่อส�ร วิเคร�ะห์ปัญห�ก�รว�งกลยุทธ์ก�รสื่อส�ร  ก�รว�งแผน

รณรงค์สื่อส�รสุขภ�พ  ก�รใช้สื่อแบบบูรณ�ก�ร  ก�รระดมทรัพย�กรม�ใช้ในก�รทำ�ง�น ก�ร

เขียนข้อเสนอโครงก�ร ก�รประเมินคว�มคุ้มค่�ประสิทธิภ�พและประสิทธิผล

   Communication target analysis;  problem analysis and communication strategic 

planning; health communication campaign planning; integrated media use; resourses 

mobilization for work implementation; project drafting and proposal; effectiveness and 

efficiency assessment.         

วิชาเลือก
CA8033   นโยบายสาธารณะและการสื่อสารสุขภาพ            3(3/3-0-0)

           Public Policy and Health Communication 

           วิชาบังคับก่อน     ไม่มี
     คว�มหม�ย แนวคิด  คว�มสำ�คัญ เกี่ยวกับนโยบ�ยส�ธ�รณะด้�นสุขภ�พ  ผลกระทบของ

ก�รกำ�หนดนโยบ�ย ก�รมีส่วนร่วมและก�รศึกษ�วิจัยเชิงนโยบ�ย ก�รวิเคร�ะห์คว�มเป็นไปได้เพื่อ

ผลักดันเชิงนโยบ�ย ก�รสร้�งคว�มยั่งยืนของโครงก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ 

      The meaning, the concepts anfd the significance of public health policy formu-

lation;  participation and analytical study of public policy; feasibility study for policy 

formulation; creating of sustainable health promotion projects  

ชั้นปีที่  2   ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา รายชื่อวิชา                                                 หน่วยกิต

CA8826 วิทย�นิพนธ์  2                                         6

 รวม                                                           6

   แผนการศึกษาสำาหรับนักศึกษาแผน  ข

ชั้นปีที่  1   ภ�คก�รศึกษ�ที่    1

รหัสวิชา รายชื่อวิชา                                                 หน่วยกิต

CA8003 ทฤษฎีและแนวคิดก�รสื่อส�รร่วมสมัย                    3

CA8353 แนวคิดและสถ�นก�รณ์สุขภ�พ                              3

CA8363 จริยธรรมในง�นสื่อส�รสุขภ�พ                              3

CAXXXX วิช�เลือก                                                     3

 รวม                                                   12

ชั้นปีที่  1   ภ�คก�รศึกษ�ที่   2  

รหัสวิชา รายชื่อวิชา                                           หน่วยกิต

ST8013 ระเบียบวิธีวิจัย                                         3

CA8373 กลยุทธ์ก�รสื่อส�รสุขภ�พ                                         3

CAXXXX วิช�เลือก                                                    3

CAXXXX วิช�เลือก                                                    3

 รวม                                                   12

ชั้นปีที่  2   ภ�คก�รศึกษ�ที่  1

รหัสวิชา รายชื่อวิชา                                                 หน่วยกิต

CAXXXX วิช�เลือก                                                    3

CAXXXX วิช�เลือก                                                    3

 รวม                                                    6

ปีที่  2   ภ�คก�รศึกษ�ที่  2

รหัสวิชา รายชื่อวิชา                                                 หน่วยกิต

CA8806 ก�รศึกษ�อิสระ                                         6

 รวม                                                    6



CA8203   การสื่อสารเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม           3(3/3-0-0)

           Behavior Change Communication   

           วิชาบังคับก่อน     ไม่มี
   วิเคร�ะห์ที่ม�ของพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ทั้งปัจจัย ด้�นก�ยภ�พด้�นครอบครัวด้�น

ชุมชนด้�นสังคมด้�นสภ�พแวดล้อม วิเคร�ะห์ที่ม�สภ�พแวดล้อมสถ�นก�รณ์ที่เป็นปัจจัยให้เกิด

พฤติกรรมเสี่ยงด้�นสุขภ�พ วิเคร�ะห์แนวท�งแก้ไขก�รสร้�งแรงจูงใจในก�รปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ที่ไม่พึงประสงค์และมีพฤติกรรมสุขภ�พที่พึงประสงค์อย่�งต่อเนื่องและยั่งยืน 

       Analyze the causes of health risk behavior focuses on physical, family, com-

munity, society and environment factors; analyses  ways to solve health risk issues; 

motivation to change health risk behavior and to establish desirable and sustainable 

good health behavior.            

CA8213   การบริหารโครงการสื่อสารสุขภาพ                    3(3/3-0-0)

           Health Communication  Project  Management  

           วิชาบังคับก่อน     ไม่มี
         หลักก�ร วิธี  แนวท�งเขียนข้อเสนอโครงก�รขอรับก�รสนับสนุน  ก�รระดมทรัพย�กร

ม�ใช้ในก�รทำ�ง�น ก�รสร้�งเครือข่�ยก�รว�งแผนโครงก�รก�รควบคุมกำ�กับ และประเมินผล

โครงก�ร ก�รเขียนร�ยง�นผลสัมฤทธิ์ของโครงก�ร ก�รจัดเวทีถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียน

รู้เพื่อนำ�ผลก�รดำ�เนินโครงก�รไปต่อยอดขย�ยผล

       Methods and ways to write project proposal for funding support; resources 

mobilization; network creation; project planning, management, implementation, monitoring 

and evaluation, final report writing, conduct lesson learnt exchange forum for further 

scaling up of the project result.

CA8383   การสื่อสารสุขภาพในภาวะเสี่ยง                        3(3/3-0-0)

           Communication in Health Risk Crisis 

           วิชาบังคับก่อน     ไม่มี
     หลักพื้นฐ�น ก�รบริห�ร ก�รจัดก�ร หลักก�รสื่อส�รเพื่อสร้�งคว�มตระหนักรู้ต่อก�รดูแล  

ป้องกันและก�รส่งเสริมสุขภ�วะ ก�รสื่อส�รประเด็นส�ธ�รณะ  ก�รวิเคร�ะห์ประเด็นเสี่ยง  ก�ร

สร้�งท�งเลือก ก�รว�งแผนก�รสื่อส�รเชิงกลยุทธ์  ก�รจัดทำ�แผนก�รสื่อส�รเพื่อป้องกัน  ลด

คว�มรุนแรงและแก้ปัญห�คว�มตื่นตระหนกของประช�ชน

      Principles, administration, management and application of communication manage-

ment  to create awareness and promote  healthiness;  communication of public  health 

issuea; health risk crisis analysis;  creation of alternatives; strategic communication 

planning; communication planning to prevent and reduce  the severity of problems 

and panic.

CA8393  การสื่อสารสุขภาพสำาหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ            3(3/3-0-0)

          Health Communication Skills for Target  Population 

          วิชาบังคับก่อน     ไม่มี
      รูปแบบ  เทคนิค  ช่องท�ง  ก�รเลือกใช้  วิเคร�ะห์และว�งแผนก�รสื่อส�รที่เหม�ะสม

สำ�หรับกลุ่มเป้�หม�ยเฉพ�ะ เช่น กลุ่มล่อแหลมที่มีโอก�สเสี่ยง  กลุ่มเย�วชน  กลุ่มผู้สูงอ�ยุ  กลุ่ม

คนช�ยขอบ  ผู้ป่วย  ผู้ที่ได้รับผลกระทบท�งก�รแพทย์และส�ธ�รณสุข กลุ่มผู้ด้อยโอก�ส   กลุ่ม

ผู้มีคว�มบกพร่องท�งก�รสื่อส�ร  เป็นต้น  

       Forms, techniques, channels, selection, analysis and communication planning 

that are appropriate for special population such as vulnerable group, youth, the el-

derly, marginalized people, patient, affected people from medical and health services, 

disadvantage, people with communication deficiency.  

CA8403   การสร้างเครือข่ายในงานสื่อสารสุขภาพ           3(3/3-0-0)

           Health Media Relations and Networking                                              

           วิชาบังคับก่อน     ไม่มี
    แนวท�ง เทคนิค ก�รสื่อส�รเพื่อโน้มน้�วใจ  ก�รสร้�งคว�มสัมพันธ์กับชุมชน องค์กรภ�ครัฐ

และเอกชนด้�นสุขภ�พ  สื่อมวลชน  กลยุทธ์ก�รเผยแพร่ข่�วส�ร  ก�รตอบสนองต่อคว�มต้องก�ร

ด้�นข่�วของสื่อมวลชน ก�รสร้�งคว�มตื่นตัวของบุคล�กรที่ทำ�ง�นด้�นสุขภ�พ

     Ways and techniques of persuasive communication; network creation with commu-

nities, public and private  health organizations and the media;  message delivering strat-

egy; response to media need on news; rasing awareness of health service providers.

CA8413   การออกแบบและผลิตสื่อเพื่องานสื่อสารสุขภาพ           3(3/3-0-0)

           Design and Production for Health Communication  

           วิชาบังคับก่อน     ไม่มี
   หลักก�ร กระบวนก�ร เทคนิค ก�รประเมินคุณค่�และคัดสรรเนื้อห�สุขภ�พ ว�งแผนและ

วิเคร�ะห์ส�ระของส�รเพื่อออกแบบให้เหม�ะสมกับกลุ่มเป้�หม�ย ด้วยช่องท�งก�รสื่อส�รท�งสื่อ

สิ่งพิมพ์  สื่ออิเล็กทรอนิกส์  สื่อมัลติมีเดียและสื่อใหม่ 

     Principles, process, technique, assessment and selection of health messages; plan-

ning and analysis of health messages to design properly for target population through 

print, electronic,multimedia and new media.

CA8423   การเขียนเพื่อสื่อสารสุขภาพ                     3(3/3-0-0)

           Writing for Health Communication 

           วิชาบังคับก่อน     ไม่มี
     หลักก�ร วิธีก�ร ก�รเขียนข่�ว บทคว�ม ส�รคดี ก�รเขียนข่�วจ�กง�นวิจัย  บทวิเคร�ะห์ 

ก�รเขียนร�ยง�นผลก�รวิจัยด้�นสุขภ�พเพื่อเผยแพร่ท�งส่ือสิ่งพิมพ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์สื่อมัลติมีเดีย

และสื่อใหม่ 

     Principle and method of writing news, articles features;  news on research, and 

news analysis; writing  health research reports for  print, electronic, multimedia and 

new media.

CA8433  วาทนิเทศในงานสื่อสารสุขภาพ             3(3/3-0-0)

          Communication in Health Context 

          วิชาบังคับก่อน  ไม่มี
      หลักก�รพูดในก�รสื่อส�รสุขภ�พ  ทักษะก�รสื่อส�รด้วยภ�ษ�พูดในบริบทต่�งๆ  ท�งก�ร

แพทย์  ก�รรักษ�  ก�รติดต่อสัมพันธ์กับผู้รับบริก�ร  ทั้งระดับก�รสื่อส�รระหว่�งบุคคล  ภ�ยใน

กลุ่ม  ระหว่�งกลุ่ม  ก�รให้ข้อมูล  ข่�วส�ร  คว�มรู้ด้�นสุขภ�พในที่ส�ธ�รณะและชุมชน

      Principles of health communication; development of skills for verbal commu-

nication in medical, and treatment contexts; relations with information receivers at 

interpersonal and inter-group levels; the dissemination of health messages, information, 

and knowledge in the public and communities

CA8443   การสื่อสารสุขภาพระหว่างวัฒนธรรม            3(3/3-0-0)

           Cultural Context and Health  Communication 

           วิชาบังคับก่อน     ไม่มี
     คว�มสำ�คัญของวัฒนธรรมในกระบวนก�รสื่อส�รสุขภ�พ คว�มสำ�คัญของก�รสื่อส�รต่�ง

วัฒนธรรม ตั้งแต่ระดับชุมชน ระดับช�ติ ระดับภูมิภ�คและระดับน�น�ช�ติ ปัญห�และอุปสรรค

ของก�รสื่อส�รระหว่�งผู้สื่อส�รและประช�กรเป้�หม�ยที่มีคว�มหล�กหล�ยและแตกต่�ง  คว�ม

ไม่เท่�เทียมกันในด้�นคว�มรู้ คว�มแตกต่�งด้�นคว�มเชื่อท�งศ�สน�วัฒนธรรมประเพณี  ค่�นิยม

ของชุมชน ทัศนคติ แรงจูงใจ ก�รเปลี่ยนแปลงด้�นทัศนคติและพฤติกรรม ก�รวิเคร�ะห์ผู้รับส�ร

เพื่อก�รสื่อส�รในยุคปัจจุบัน

       The importance of cultural factors in health communication process; the essen-

tial of communication between different cultures at various levels; community, national, 

regional and international; problems and obstacles between communicators and diver-

sified target population with unequal understanding, different religions, cultures, values, 

attitudes and motives; the changes of attitude and behavior; analysis of target audience 

for contemporary communication.

CA8453   การศึกษาประเด็นสื่อสารสุขภาพ                      3(3/3-0-0)

           Special Topic in Health Communication  

           วิชาบังคับก่อน     ไม่มี
    อิทธิพล ผลกระทบ ก�รวิเคร�ะห์ สังเคร�ะห์คว�มรู้ ประเด็นด้�นสุขภ�พที่อยู่ในคว�มสนใจ 

ก�รสื่อส�รสุขภ�พผู้สูงวัย คว�มรับผิดชอบต่อสังคมด้�นก�รสื่อส�รสุขภ�พ สิ่งแวดล้อมกับก�ร

สื่อส�รสุขภ�พและอื่น ๆ 

     Influence, impact, analysis and knowledge synthesis of interesting health issues; 

health communication for the elderly; social responsibility of health communication; 

environment and health communication and etc.

        

CA8463   สัมมนาสื่อสารสุขภาพ 3(3/3-0-0)

           Seminar  in Health Communication 
    สัมมน�ประเด็นสื่อส�รสุขภ�พ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อก�รทำ�หน้�ที่สื่อส�รสุขภ�พ สื่อบุคคล

และสื่อมวลชนเพื่อก�รสร้�งสุขภ�วะ โดยใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ ผลก�รวิจัย แนวคิด ทฤษฎีและองค์

คว�มรู้ที่เกี่ยวข้องภ�ยใต้ขอบเขตของกฎหม�ย จริยธรรม สิทธิและวัฒนธรรม

     Seminar on health communication issues; influential factors for health communi-

cation of personal media and mass media to promote healthiness by using empirical 

evidence, research findings, concepts, theories and knowledge within the law, ethics 

and culture.

CA8806   การศึกษาอิสระ                               6(0-0-6/6)

           Independent Study for Health Communication 

           วิชาบังคับก่อน     ได้รับอนุญาตจากอาจารย์ที่ปรึกษา
     ศึกษ�ค้นคว้�ด้วยตนเองวิจัยหรือทำ�โครงง�นสร้�งสรรค์ประเด็นที่เกี่ยวกับก�รสื่อส�รสุขภ�พ 

เพื่อสังเคร�ะห์คว�มรู้ ว�งแผน พัฒน� แก้ไขปัญห�ในสถ�นก�รณ์ที่เป็นจริง หัวข้อและขอบเขต

ก�รศึกษ�ได้รับคว�มเห็นชอบของอ�จ�รย์ที่ปรึกษ�และคณะกรรมก�ร

     Students conduct their own study or research on health communication issues 

to synthesize their findings.  Students should be able to plan, develop and solve 

the problems in real situations.  Topic and scope of study must be approved by the 

advisor and advisory committee. 



CA8816  วิทยานิพนธ์ 1                                6(0-0-6/6)

          Thesis 1 

          วิชาบังคับก่อน ผ่านการศึกษาแล้วไม่น้อยกว่า  12  หน่วยกิตและได้รับ

อนุญาตจากอาจารย์ที่ปรึกษา
     ก�รเสนอหัวข้อของก�รวิจัยเกี่ยวกับก�รสื่อส�รสุขภ�พ ก�รค้นคว้� ก�รเก็บข้อมูลเบื้องต้น 

ก�รเขียนเค้�โครงก�รวิจัย  แผนก�รวิจัย โดยได้รับคำ�แนะนำ�จ�กอ�จ�รย์ที่ปรึกษ�วิทย�นิพนธ์

      Students propose a research topic on health communication, collect data, write 

up the research project, and research plan under supervision of thesis advisers.

CA8826   วิทยานิพนธ์ 2                               6(0-0-6/6)

           Thesis 2 

           วิชาบังคับก่อน     CA8816  วิทยานิพนธ์ 1
     ก�รเขียนง�นวิจัยต�มเค้�โครง ก�รเตรียมคว�มพร้อมในก�รสอบวิทย�นิพนธ์ นำ�เสนอ

ผลก�รค้นคว้�ที่แสดงให้เห็นถึงคว�มรู้และคว�มเข้�ใจอย่�งลึกซึ้งเรื่องก�รสื่อส�รสุขภ�พต�ม

ระเบียบวิธีศึกษ�ที่ได้รับก�รยอมรับและเป็นไปต�มระเบียบของมห�วิทย�ลัยโดยได้รับคำ�แนะนำ�

จ�กอ�จ�รย์ที่ปรึกษ�วิทย�นิพนธ์

      Students write up their research project, prepare thesis defense, present their 

research projects to show their knowledge and insight into selected health communi-

cation issues under supervision of thesis advisers.



อาจารย์ประจำาหลักสูตร

อาจารย์ ดร.เทอดพงศ์ ศรีสุขพันธุ ์   

ประธานหลักสูตรและอาจารย์ประจำาหลักสูตร

วศ.ด. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

อาจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ วงษ์วิจิตสุข   

D.Tech.Sc. (Environment Toxicology, Technology and Management) 

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

วท.ม. (สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย) มหาวิทยาลัยมหิดล  

วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น        
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สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย   

M.Sc. (Tropical Medicine) มหาวิทยาลัยมหิดล 

วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาสาขาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม 
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วท.ม. (การบริหารโรงพยาบาล) มหาวิทยาลัยมหิดล 

กศ.บ. (พยาบาลศาสตร์)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 

อนุปริญญาการพยาบาลและผดุงครรภ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อาจารย์นิรัญกาญจ์  จันทรา         

วท.ม. (สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย) มหาวิทยาลัยมหิดล  

วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
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ผศ.เสาวลักษณ์ ลักษมีจรัลกุล
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วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)

อาจารย์อุมารัตน์  ศิริจรูญวงศ์
วท.ม. (สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย)

อาจารย์ชัญญา เจียมใจ
วท.ม. (อาชีวเวชศาสตร์)

อาจารย์ประภาพร ธนบวรตระกูล
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
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1. เป็นนักการจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ที่มีความสามารถบูรณาการศาสตร์ต่างๆ 

2. มีความรู้ด้านวิชาการเชิงลึก และทักษะทางวิชาชีพ บนพื้นฐานของความรู้จากการปฏิบัติจริง 

3. มีทักษะในการวิเคราะห์ สื่อสาร และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมและ

ความปลอดภัย 

4. มีจิตสำานึกรับผิดชอบต่อสังคม มีคุณธรรมและจริยธรรมทางวิชาชีพ

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษา
1. สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาธารณสุข

ศาสตรบัณฑิตพยาบาลศาสตรบัณฑิต หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่สำานักงาน กพ. รับรอง

2. กรณีที่คุณสมบัติของผู้สมัครไม่เป็นไปตามข้อ 1 ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการหลักสูตร         

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์

และสิ่งแวดล้อม

3. มีสุขภาพแข็งแรงและผ่านการตรวจสุขภาพตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย

วิธีการคัดเลือก 
1.  การสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์

2.  การทดสอบภาษาอังกฤษตามที่หลักสูตรกำาหนดบัณฑิตวิทยาลัยจะกำาหนดเงื่อนไข และราย

ละเอียดในการคัดเลือกเป็นปีๆ ไป

ระยะเวลาการศึกษา
  เป็นการจัดการศึกษาภาคพิเศษในวันเสาร์และอาทิตย์ นักศึกษาสามารถสำาเร็จการศึกษาตาม

หลักสูตรได้ภายใน 2 ปีการศึกษา และจะได้รับปริญญามหาบัณฑิตต่อเมื่อสำาเร็จหลักสูตรภายในเวลา

ไม่เกิน 5 ปีการศึกษา ทั้งนี้ให้นับจากภาคการศึกษาแรกที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

หลักสูตร
   นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในรายวิชาตามโครงสร้างของหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 

ตามหลักสูตรแผน ก

โครงสร้างหลักสูตร

อาจารย์นิตยา  โพธ์ศรีขาม
วท.ม. (จิตวิทยาอุตสาหกรรม)

อาจารย์อุมารินทร์  พูลพานิชอุปถัมย์
วท.ม. (สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย)

อาจารย์ปางก์เพ็ญ  เหลืองเอกทิน
วท.ม. (สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตวงพร  กตัญญญุตานนท์
วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) 

อาจารย์พิเศษ

รศ.ดร. ประเสริฐ  ภวสันต์
Ph.D. (Chemical Engineering)

รศ.ดร. นวดล  เหล่าศิริพจน์
Ph.D. (Chemical Engineering)

ผศ.ดร. บุณยฤทธิ์  ปัญญาภิญโญผล
Ph.D. (Environmental Management)

รศ.นพ.วิรัตน์  วงศ์แสงนาค
M.Sc. (Surgerology)

อาจารย์ ดร.จารุวรรณ  วงค์ทะเนตร
Ph.D. (Green Chemical and Environmental Biotechnology)

ศ.ดร.วิทยา  อยู่สุข
D.Eng. (Process Engineering)

รศ.วิชัย  พฤกษ์ธาราธิกุล
วท.ม. (สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย)

รศ.ดร.วรัญญา (เจียรไน) ว่องวิทย์
Ph.D. (Biochemistry)

          

       หมวดวิชา                           แผน ก(2)          

                                           หน่วยกิต          

 1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน                 ไม่นับหน่วยกิต

 2. หมวดวิชาบังคับ                            15

 3. หมวดวิชาเลือก                              9

 4. วิทยานิพนธ์                          12

          รวมไม่น้อยกว่า                36



เงื่อนไขการศึกษา
     นักศึกษาที่สอบภาษาอังกฤษไม่ผ่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำาหนด จะต้องเรียนวิชาเสริม

พื้นฐาน 1 วิชา คือ ภาษาอังกฤษสำาหรับบัณฑิตศึกษา (EG 0803) โดยไม่นับหน่วยกิต

วิทยานิพนธ์จะต้องมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเนื้อหาของหลักสูตร ภายใต้การ

กำากับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา 

เงื่อนไขการสำาเร็จการศึกษา
   การวัดและประเมินผลการศึกษาเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2553 นักศึกษาจะต้องสอบป้องกันวิทยานิพนธ์

ขั้นสุดท้ายและสอบผ่านรวมทั้งผลงานต้องได้ตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ

เป็นอย่างน้อยหรือผ่านการนำาเสนอด้วยปากเปล่าในการประชุมวิชาการระดับชาติหรือ

นานาชาติที่มีเอกสารประกอบการประชุม จึงจะถือว่าจบหลักสูตร

องค์ประกอบของหลักสูตร
                                                                 หน่วยกิต

             (บรรยาย-ปฏิบัติการ-ฝึกงาน)

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) 

EG 0803  ภาษาอังกฤษสำาหรับบัณฑิตศึกษา                       3 (3/3-0-0)

หมวดวิชาบังคับ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 

ME 8012 กฎหมายสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย             2 (2/2-0-0)

 (Environmental and Safety Law)

ME 8023 การจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของสถานประกอบการ       3 (3/3-0-0)

 (Environmental and Safety Management of Enterprise)

ME 8033 การเก็บตัวอย่างและการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมและสุขศาสตร์อุตสาหกรรม     3 (2/2-1/3-0)

 (Environmental and Industrial Hygiene Sampling and Analysis)

ME 8041 การสัมมนางานวิจัยด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย1(1/1-0-0)

 (Seminar in Environmental and Safety Management Research)

ME 8053 การบริหารเชิงกลยุทธ์ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย     3 (3/3-0-0)

 (Administration of Environmental and Safety Strategy)

ST 8013 ระเบียบวิธีวิจัย                                 3 (3/3-0-0)

 (Research Methodology)

หมวดวิชาเลือก อย่างน้อย 9 หน่วยกิต 

ME 8063 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ             3 (3/3-0-0)

 (Environmental and Health Impact Assessment)

ME 8073 การจัดการพลังงานและภาวะโลกร้อน             3 (3/3-0-0)

 (Energy Management and Global Warming)

ME 8083 การประเมินวัฏจักรชีวิตและการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ   3 (3/3-0-0)

 (Life Cycle Assessment and Eco-Design) 

ME 8093 เศรษฐศาสตร์ในการจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย  3 (3/3-0-0)

 (Economics for Environmental and Safety Management)

ME 8103 การจัดการของเสียแบบบูรณาการ                      3 (3/3-0-0)

 (Integrated Waste Management)

ME 8113 การป้องกันมลพิษและเทคโนโลยีสะอาด            3 (3/3-0-0)

 (Pollution Prevention and Cleaner Technology)

ME 8123 การจัดการมลพิษทางอากาศ                      3 (3/3-0-0)

 (Air Pollution Management)

ME 8133 การจัดการน้ำาเสียแบบบูรณาการ                      3 (3/3-0-0)

 (Integrated Wastewater Management)

ME 8143 การจัดการสัตว์พาหะนำาโรคแบบบูรณาการ              3 (3/3-0-0)

 (Integrated Pest Management)

ME 8153 ปัญหาและแนวโน้มด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย      3 (3/3-0-0)

 (Issues and Trends of Environmental and Safety Management) 

ME 8163 การพัฒนาภาวะผู้นำาทางการจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย     3 (3/3-0-0)

 (Leadership Development for Environmental and Safety Management)

ME 8173 การจัดการสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย   3 (3/3-0-0)

 (Industrial Hygiene and Safety Management)

ME 8183 การประเมินและการจัดการความเสี่ยง            3 (3/3-0-0)

 (Risk Assessment and Management)

ME 8193 ระบาดวิทยาในงานสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย            3 (3/3-0-0)

 (Environmental and Occupational Epidemiology)   3 (3/3-0-0)

ME 8203 วิทยาการจัดสภาพงาน

 (Ergonomics)

ME 8213 การประยุกต์จิตวิทยาในการจัดการความปลอดภัย          3 (3/3-0-0)

 (Applied Psychological Technique in Safety Management)

ME 8223 พิษวิทยาในการจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย       3 (3/3-0-0)

 (Toxicology for Environmental and Safety Management)

วิทยานิพนธ์ 
ME 8236 วิทยานิพนธ์ 1                               6 (0-0-6/P) 

 (Thesis 1)

ME 8246 วิทยานิพนธ์ 2                               6 (0-0-6/P)

 (Thesis 2)

แผนการศึกษา
ปีการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

EG 0803 ภาษาอังกฤษสำาหรับบัณฑิตศึกษา          ไม่นับหน่วยกิต

ME 8012 กฎหมายสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย          2 (2/2-0-0)

ME 8023 การจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของสถานประกอบการ    3 (3/3-0-0)

ME 8033 การเก็บตัวอย่างและการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมและสุขศาสตร์อุตสาหกรรม  3 (2/2-1/3-0)

ปีการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

ME 8041 การสัมมนางานวิจัยด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย  1 (1/1-0-0)

ST 8013 ระเบียบวิธีวิจัย                              3 (3/3-0-0)

ME 8053 การบริหารเชิงกลยุทธ์ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย    3 (3/3-0-0)

ME xxxx วิชาเลือก 1                                        3 (3/3-0-0)

ปีการศึกษาที่ 1 ภาคฤดูร้อน
ME xxxx วิชาเลือก 2                                        3 (3/3-0-0)

ME xxxx วิชาเลือก 3                                        3 (3/3-0-0)

ปีการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

ME 8236 วิทยานิพนธ์ 1                              6 (0-0-6/P)

ปีการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

ME 8246 วิทยานิพนธ์ 2                               6 (0-0-6/P)

                        คำาอธิบายรายวิชา

หมวดวิชาบังคับ
ME 8012 กฎหมายสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย            2(2/2-0-0)

 (Environmental and Safety Law)

 หลักการ แนวคิด ทฤษฎี นโยบายของรัฐ องค์กร มาตรการทาง

กฎหมายและมาตรการอื่นในการวางแผน การจัดการ การใช้ และการคุ้มครอง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดการมลพิษ การนำาหลักกฎหมายมาใช้ในการ

แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม/อาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ ปัญหาการบังคับใช้กฎหมาย กฎหมาย

เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบกับการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมและการบังคับใช้กฎหมาย

 Principles, concepts, theories, state policy, organization, legal mea-

sures and others in planning, managing, utilizing and protecting natural 

resources and environment, pollution management; legal  measures to solve 

environmental and safety problems; law relating to environment/occupational 

health and safety both nationally and internationally; problems of law en-

forcement; law relating to environment that effect to international trading; 

including the participation of people in environmental management and law 

enforcement

ME 8023 การจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของสถานประกอบการ     3(3/3-0-0)

 (Environmental and Safety Management of Enterprise) 

 สาเหตุและผลกระทบจากปัญหาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในสถาน

ประกอบการ ทิศทางและแนวโน้มของปัญหาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในอนาคต 

มาตรฐานและระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย นโยบาย แนวทางการ



ป้องกันและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและ

นานาชาติ การวางแผนและการประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในระดับ

ท้องถิ่นและระดับชาติ แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคม สิทธิของ

ชุมชนในการรับรู้ การจัดทำารายงานด้านสิ่งแวดล้อม และการเผยแพร่แผนงานการจัดการใน

กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

 Causes and effects of existing environmental and safety problems in 

Enterprise; directions and trends of environmental and safety problems in the 

future; standards and management system for environment and safety; policy and 

guideline for prevention and correction of environmental and safety problems at 

local, national and international levels; planning and assessment for environmen-

tal and safety management at local and national levels; initiatives and theories 

involving social responsibility; public right to know; environmental report and 

propagation of emergency management plan  

ME 8033 การเก็บตัวอย่างและการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมและสุขศาสตร์อุตสาหกรรม       3(2/2-1/3-0)

 (Environmental and Industrial Hygiene Sampling and Analysis) 

 เทคนิค วิธีการเก็บตัวอย่าง การวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขศาสตร์

อุตสาหกรรม สภาพแวดล้อมทางกายภาพ เคมี ชีวภาพ ภายในสถานที่ทำางานและสิ่ง

แวดล้อม การใช้เครื่องมือวิเคราะห์ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม

และสภาพแวดล้อมทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม การรายงานคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสภาพ

แวดล้อมในการทำางานที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

 Techniques and sampling procedures; analysis for environmental qual-

ity and industrial hygiene; physical, chemical and biological environment within 

working area and environment;  equipments for analysis; data analysis for  envi-

ronmental quality and industrial hygiene; environmental quality and environmental 

working area report that relate to health hazards

ME 8041 การสัมมนางานวิจัยด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 1(1/1-0-0)

 (Seminar in Environmental and Safety Management Research)

 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การรวบรวมงานวิจัยที่เกี่ยวข้องด้านสิ่งแวดล้อม

และความปลอดภัยที่สำาคัญในปัจจุบันทั้งในประเทศและต่างประเทศ  การระบุประเด็นปัญหา 

อภิปรายผล และนำาเสนอในชั้นเรียน

 Independent studies; gathering information research on critical current 

environmental and safety issues both nationally and internationally; identifying of 

issues, discussion, and presentation in class

ME 8053 การบริหารเชิงกลยุทธ์ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย     3(3/3-0-0)

 (Administration of Environmental and Safety Strategy) 

  แนวคิด กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและ

ภายนอกเพื่อกำาหนดแนวทางกลยุทธ์ การวางแผนกลยุทธ์ การดำาเนินกลยุทธ์ รวมถึงเทคนิค

และเครื่องมือในการประเมินผลกลยุทธ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

 Examines the process of strategic management and analysis of in-

ternal and external environments to make decisions on vision, objectives, plans, 

and strategies. Analyzes factors affecting strategic implementation and techniques 

of controlling and evaluating strategic management and environmental impact 

assessments.

ST 8013 ระเบียบวิธีวิจัย                           3(3/3-0-0)

          (Research Methodology) 

 แนวคิด หลักการ รูปแบบขั้นตอนและวิธีการของการดำาเนินการวิจัย ประเภท

การวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การค้นหาปัญหา การออกแบบการวิจัย การออกแบบ

และสร้างเครื่องมือการวิจัย การเลือกตัวอย่าง แหล่งที่มา และวิธีเก็บข้อมูล การวิเคราะห์

ข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัย รวมถึงการนำาเสนอผลการวิจัย และจรรยาบรรณของนัก

วิจัย โดยนักศึกษาต้องฝึกปฏิบัติการทำาโครงการวิจัย 

 Initiatives, principles, formats, and methodology of research; types of 

quantitative and qualitative researches; problem search; research design; design 

and creation for research tools; sample selection; source and data collection; 

data analysis; writing for research report and research presentation; and ethic for 

researcher; students have to practice the research project.  

หมวดวิชาเลือก
ME 8063 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ   3(3/3-0-0)

 (Environmental and Health Impact Assessment)

 การอธิบายผลกระทบส่ิงแวดล้อมท้ังทางตรงและทางอ้อมการวิเคราะห์ผลกระ

ทบสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากโครงการพัฒนาด้านต่างๆ การประเมินผลกระทบสิ่ง

แวดล้อมในด้านทรัพยากรทางกายภาพ ทรัพยากรทางชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์

ของมนุษย์   และคุณค่าคุณภาพชีวิต   การระบุสิ่งคุกคามสุขภาพ การวิเคราะห์

สิ่งคุกคามสุขภาพ รายละเอียดกระบวนการประเมินสิ่งคุกคามสุขภาพ   การกำาหนด

มาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ การกำาหนดมาตรการติดตามตรวจสอบ

คุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

 Direct and indirect environmental impact description; environmen-

tal impact analysis from selected development projects; environmental impact 

assessment in terms of physical resources, biological resources, human 

use values and quality of life; identification of health determinants; health 

determinant analysis;  details of health determinant assessment processes; 

determination of environmental and health mitigations; determination of en-

vironmental quality and health monitoring measures 

ME 8073 การจัดการพลังงานและภาวะโลกร้อน           3(3/3-0-0)

 (Energy Management and Global Warming) 

 สถานการณ์การใช้พลังงาน ความต้องการพลังงานที่เชื่อมโยงกับการ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โครงสร้างการใช้พลังงานในระบบอุตสาหกรรม พลังงาน

กับภาวะโลกร้อน ระบบการลงทุน กลยุทธ์ และนโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงาน 

พลังงานทางเลือก การเปลี่ยนของเสียให้เป็นพลังงาน ระบบการสนับสนุน จัดการ 

และบูรณาการการใช้พลังงานที่ยั่งยืน และการใช้กลไกการพัฒนาที่สะอาด 

 Energy consumption situation; energy requirements associated 

with economic growth; energy use construction in industrial system; energy 

and global warming; investment system, strategies and policies for energy 

conservation; alternative energy; waste to energy; supporting system, man-

agement and integration of sustainable energy use and clean development 

mechanism

ME 8083 การประเมินวัฎจักรชีวิตและการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ 3(3/3-0-0) 

 (Life Cycle Assessment and Eco-Design) 

 แนวคิดและหลักการประเมินวัฎจักรชีวิตสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระ

ทบสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ การจัดทำาบัญชีรายการมลพิษ การจัดการสิ่งแวดล้อม

ตลอดวัฎจักรชีวิต หลักการออกแบบอุปกรณ์และกระบวนการผลิตเชิงนิเวศเศรษฐกิจ 

 Initiatives and principles of life cycle assessment; environmental 

impact assessment of products; pollution inventory making; environmental 

management in whole life cycle; principles of equipment design and eco-pro-

duction

ME 8093 เศรษฐศาสตร์ในการจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย   3(3/3-0-0)

 (Economics for Environmental and Safety Management)

 ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม การเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ การใช้แบบจำาลองทางเศรษฐศาสตร์เพื่อ

วิเคราะห์ปัญหาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย การคิดมูลค่าสิ่งแวดล้อม มุมมอง หลัก

การ และนโยบายของการจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยโดยใช้เครื่องมือทาง

เศรษฐศาสตร์ การประเมินผลประโยชน์และค่าใช้จ่ายในการจัดการโครงการด้านสิ่ง

แวดล้อมและความปลอดภัย 

 Relationship between the economy and the environment; eco-

nomic growth and natural resource consumption; economic models for 

analyzing environmental and safety problems; environmental value thinking; 

vision, principles and policy for environmental and safety management using 

economic tools; cost-benefit analysis for environmental and safety projects

ME 8103 การจัดการของเสียแบบบูรณาการ                   3(3/3-0-0) 

          (Integrated Waste Management) 

 ชนิด ปริมาณ แหล่งกำาเนิด ความเป็นพิษ และปัญหาของเสียที่มีต่อภาค

อุตสาหกรรม หลักการจัดการของเสียอันตรายและไม่อันตรายจากสถานประกอบการ

แบบบูรณาการการดำาเนินการและจัดเก็บกากของเสีย กระบวนการการลด การนำา

กลับมาใช้ใหม่ การบำาบัด การกำาจัด มาตรการควบคุมกากของเสียที่ถูกสุขลักษณะ 

การติดตามกำากับการขนส่งกากของเสีย หลักการฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อน 

 Categories, quantities, sources, toxicity, and problems of waste 

including non-hazardous and hazardous; principles of integrated waste man-

agement; reduction, recycling, treatment, stabilization, storage, disposal and 

control of waste; site remediation   



ME 8113 การป้องกันมลพิษและเทคโนโลยีสะอาด            3(3/3-0-0)

 (Pollution Prevention and Cleaner Technology)

 มลพิษประเภทต่างๆ ผลกระทบของมลพิษที่มีต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม วิธี

การต่างๆ ในการป้องกันมลพิษ เช่น การลดปริมาณของเสียที่แหล่งกำาเนิด การนำา

กลับมาใช้ใหม่ เทคนิคในการปรับสภาพ หลักเทคโนโลยีสะอาด และการประยุกต์ใช้หลัก

เทคโนโลยีสะอาดในการจัดการมลพิษ

 Different types of pollution; impact of pollution on environment and 

communities; different ways of pollution prevention such as source reduction, 

recycling, conditioning techniques; principles of cleaner technology and the 

application of cleaner technology principles for pollution management

ME 8123 การจัดการมลพิษทางอากาศ                      3(3/3-0-0)

 (Air Pollution Management)

 ประเภทและผลกระทบของมลพิษทางอากาศ หลักการจัดการและควบคุม

มลพิษทางอากาศ การออกแบบอุปกรณ์ควบคุมมลพิษทางอากาศประเภทอนุภาคและก๊าซ 

การบำารุงรักษาและประเมินประสิทธิภาพของอุปกรณ์

 Types and effects of air pollution; principles of management and 

control of air pollution; design of air pollution control equipment specific to 

particulate and gas; maintenance and performance evaluation of equipment

ME 8133 การจัดการน้ำาเสียแบบบูรณาการ                      3(3/3-0-0)

 (Integrated Wastewater Management)

 ความหมายและหลักการของการจัดการน้ำาเสียแบบบูรณาการ กลไกการ

ทำางานของหน่วยบำาบัดน้ำาเสียทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ รวมถึงการประยุกต์ใช้หน่วย

บำาบัดต่างๆ เพื่อการบำาบัดน้ำาเสียและการนำาน้ำาเสียกลับไปใช้ซ้ำา

 Meaning and principles of integrated wastewater management; treat-

ment mechanisms of physical, chemical, and biological treatment units; applica-

tion of treatment units for wastewater treatment and reclamation

ME 8143 การจัดการสัตว์พาหะนำาโรคแบบบูรณาการ             3(3/3-0-0)

 (Integrated Pest Management) 

 ผลกระทบด้านการสาธารณสุข ธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากแมลง

พาหะนำาโรคและสัตว์แทะ ลักษณะทางชีววิทยา แหล่งหลบซ่อน การควบคุม ป้องกันและ

วิธีกำาจัดแมลงพาหะนำาโรคต่าง ๆ และสัตว์แทะในโรงงาน วิเคราะห์ปัญหาสาเหตุ และ

สามารถจัดการแมลงพาหะนำาโรคและสัตว์แทะด้วยวิธีบูรณาการ

 Public health, business and environmental impacts occurring from 

pests and rodents; biological characteristics; habitats; controls; prevention and 

eradication methods for pests and rodents in factories; problem and cause 

analysis and integrated management for pests and rodents

ME 8153 ปัญหาและแนวโน้มด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย     3(3/3-0-0) 

 (Issues and Trends of Environmental and Safety Management) 

 ประเด็น ปัญหา และการจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยที่สำาคัญใน

ปัจจุบัน รวมถึงแนวโน้ม ทิศทางและการจัดการในอนาคต

 Important issues, problems and management of recent environment 

and safety; including trend, direction and management in the future.

ME 8163 การพัฒนาภาวะผู้นำาทางการจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย  3(3/3-0-0) 

           (Leadership Development for Environmental and Safety Management)

 แนวคิด ทฤษฎีภาวะผู้นำา ลักษณะภาวะผู้นำาแบบต่างๆ การตัดสินใจและ

หลักเกณฑ์การตัดสินใจของผู้นำา ตัวแบบสำาคัญในการตัดสินใจ ผู้นำากับการบริหารการ

เปลี่ยนแปลง การเจรจาต่อรองและการบริหารความขัดแย้ง การทำางานเป็นทีม เรียนรู้

จากประสบการณ์ของผู้นำาในการนำาองค์กร การวิเคราะห์สภาวะการณ์ต่างๆ การบริหาร

นโยบายสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

      Initiative of Leadership; theory type of Leaderships; decision-making 

and principle of decision-making; essential patent of decision-making; leader 

for changes management; negotiation and conflicts management; team work; 

learning for leaderships behavior; situational environmental and safety analysis, 

and environmental and safety policy management 

ME 8173 การจัดการสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย  3(3/3-0-0)

 (Industrial Hygiene and Safety Management)

 การจัดการงานสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย หลักการและ

วิธีการดำาเนินงานด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย ตลอดจนการจัดการ

ควบคุม และป้องกันอันตรายจากอุบัติเหตุ รวมถึงมาตรฐานระบบการจัดการปัจจัยสิ่ง

แวดล้อมในการทำางาน และวิธีการตรวจสอบความปลอดภัยตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

Management of industrial hygiene and safety; principles and methods of 

industrial hygiene and safety; control and prevention of illness and accident; 

conduct and application of industrial hygiene and safety policy; assessment 

of potential impact of industrial hygiene and safety on employees according 

to industrial hygiene and safety policy

ME 8183 การประเมินและการจัดการความเสี่ยง          3(3/3-0-0)

 (Risk Assessment and Management)

     หลักการในการชี้บ่งอันตรายเทคนิคการประเมินความเสี่ยง การวิเคราะห์ความ

เสี่ยง แผนงานการบริหารความเสี่ยง  ศึกษากรณีตัวอย่างและฝึกปฏิบัติการประเมิน

ความเสี่ยงรวมทั้งการรายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงจากอันตรายในงานอุตสาหกรรม

      Identifying hazards principles; risk assessment techniques; risk analysis; 

planning and administration of risk; case study and risk assessment practice; 

conduct and application of risk analysis on industrial 

ME 8193 ระบาดวิทยาในงานสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย          3(3/3-0-0)

 (Environmental and Occupational Epidemiology)

 การนำาความรู้ทางด้านระบาดวิทยาอาชีวอนามัยและอาชีวเวชศาสตร์ มา

ประยุกต์ใช้ในการศึกษาการกระจายของโรค ตามลักษณะบุคคล สถานที่และเวลา 

รวมทั้งความรุนแรงของโรค ในการจัดการ การควบคุมและการป้องกันโรคจากการ

ประกอบอาชีพ

 Applied environmental and occupational epidemiology; study of 

disease distribution and severity according to person place and time; man-

agement control and prevention of occupational disease

ME 8203 วิทยาการจัดสภาพงาน                              3(3/3-0-0)

 (Ergonomics)

 การศึกษาสภาพแวดล้อมและประสิทธิภาพการทำางานของบุคคล ความ

สัมพันธ์ระหว่างการทำางานของเครื่องจักรกับระบบการทำางานของคน เพื่อการ

ออกแบบพัฒนาสถานที่ทำางานและสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการทำางานของบุคคล 

โดยคำานึงถึงสรีรวิทยาของมนุษย์ เพื่อให้การทำางานมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย

 Study of workplace environment and work efficiency of worker; 

the relationship between people and equipment systems; appropriate de-

sign and development of working areas and workplaces; environments for 

personal work; consideration of human physiology and safety of working 

efficiency

ME 8213 การประยุกต์จิตวิทยาในการจัดการความปลอดภัย           3(3/3-0-0)

 (Applied Psychological Technique in Safety Management)

 การประยุกต์จิตวิทยาทั่วไปในการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย เทคนิค

ด้านจิตวิทยาเพื่อใช้ในการบริหารความปลอดภัย การศึกษาปัจจัยทางจิตวิทยาต่างๆ ที่

เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย การวิเคราะห์พฤติกรรมวิกฤตและพฤติกรรมความปลอดภัย 

เทคนิคการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมวิกฤต และการส่งเสริมพฤติกรรมความปลอดภัย การ

ติดตามและประเมินผลการใช้จิตวิทยาพฤติกรรมในการบริหารจัดการความปลอดภัย

 Applied psychology safety is the use of psychological principles 

and theories to overcome problems of psychology safety management; ap-

plied psychology techniques for safety administration includes the areas of 

psychology factors, analysis of crisis behavior and behavior base safety as 

well as solving critical behavioral problems and promoting safety psychology; 

monitoring and evaluating the psychology safety management

ME 8223 พิษวิทยาในการจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย       3(3/3-0-0)

 (Toxicology for Environmental and Safety Management)

 หลักการทางพิษวิทยา ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการเกิดพิษ  ความ

เป็นพิษของสารเคมีต่อระบบอวัยวะต่างๆ ในร่างกาย กลไกการเกิดพิษในรูปแบบ

ต่างๆ อันตรายจากสารเคมีแต่ละประเภทที่ใช้ในอุตสาหกรรม อันตรายที่เกิดจากการ

ปนเปื้อนสารเคมีในสิ่งแวดล้อม สารพิษและ/หรือสารเคมีต่างๆ ที่ถูกนำามาใช้ในงาน

อุตสาหกรรม การควบคุมป้องกันอันตรายที่เกิดขึ้นจากการใช้สารเคมีในอุตสาหกรรม

และสิ่งแวดล้อม 

      General principles of toxicology; factors affecting toxic change; 

chemical toxicity on organs and the human body; mechanisms of toxicant; 

occupational and environmental exposure to hazardous agents; toxicants and 



chemicals in industrial control and prevention of occupational and environ-

mental hazardous agents

วิทยานิพนธ์ 
ME 8236 วิทยานิพนธ์ 1                                6(0-0-6/P) 

 (Thesis I)

 การเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าหรือวิจัย ซึ่งแสดงถึงความรู้ความเข้าใจ

ในสาขาวิชาท่ีศึกษาโดยกระบวนการจัดทำาวิทยานิพนธ์ตามระเบียบมหาวิทยาลัยในส่วน

แรก อันได้แก่ การเสนอเค้าโครงการศึกษา ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา 

วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของการศึกษาวิจัย ขอบเขตการศึกษาวิจัย แนวคิดทฤษฎีและ

งานศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้อง กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย การตั้งสมมติฐานในการวิจัย

และระเบียบการศึกษาวิจัย 

 Presentation of study or research represented the knowledge and 

understanding of the study field by using the first part of thesis preparation 

according to the university regulations such as presentation of research 

proposal, background and signification of the research problem, objectives 

or targets of research, scope of the research, literature review, conceptual 

framework, hypothesis, and research methodology

ME 8246 วิทยานิพนธ์ 2                                6(0-0-6/P)

 (Thesis II)

 การเสนอผลงานต่อจากกระบวนการทำาวิทยานิพนธ์ 1 อันได้แก่ วิธีการ

ประมวลผลข้อมูล การแสดงข้อค้นพบหรือผลการศึกษาวิจัย การสรุปผลรวมการศึกษา

วิจัยทั้งเรื่อง และข้อเสนอแนะ รวมทั้งการจัดทำาบทคัดย่อ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

และรายละเอียดอื่นๆ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยการจัดทำาวิทยานิพนธ์

 Presentation continued from thesis I such as data interpretation, 

findings or results of the research, conclusions and recommendations, includ-

ing the preparation of abstract both in Thai and English and the other details 

according to the university regulations for thesis preparation
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แผนการศึกษา 
       หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานโยบายและการบริหารงานสวัสดิการ

สังคม มุ่งเน้นผลิตดุษฎีบัณฑิตให้เป็นมีความรู้และเชี่ยวชาญในด้านการพัฒนานโยบายและ

การบริหารงานสวัสดิการสังคม เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม เพื่อรับใช้สังคม เกิด

ประโยชน์ต่อประเทศชาติและนานาชาติ แบ่งการศึกษาเป็น 2 แผน คือ

แผน ก เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการทำาดุษฎีนิพนธ์ 54 หน่วยกิต ภายใต้การให้คำาปรึกษา

ของที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ที่หลักสูตรเป็นผู้แต่งตั้ง  

แผน ข เป็นแผนการศึกษาที่มีการเรียนการสอนและการทำาดุษฎีนิพนธ์ โดยมีการเรียน

การสอนในวิชาเสริมพื้นฐาน 2 วิชาโดยไม่นับหน่วยกิต  วิชาบังคับ 5 วิชา 15 หน่วยกิต 

วิชาเลือก 3 วิชา 9 หน่วยกิต  และทำาดุษฎีนิพนธ์ 36 หน่วยกิต ภายใต้การให้คำาปรึกษา

ของที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ที่หลักสูตรเป็นผู้แต่งตั้ง รวมทั้งสิ้น 60 หน่วยกิต

*ตามพื้นฐานของนักศึกษา ไม่คิดเป็นค่าคะแนน โดยอยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ

ประจำาหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต

   

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (Remedial Course)                        ไม่นับหน่วยกิต 

SP 9010 ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีความมั่นคงทางสังคม และสวัสดิการสังคม  3(3/3-0-0)

       (Philosophy, Concept, Theory of Social Security and Social Welfare) 

SP 9020  การเปลี่ยนแปลงบริบทปัญหาสังคม และสวัสดิการสังคมในยุคโลกาภิวัฒน ์    3(3/3-0-0)

(Changing Context of Social Problems and Social Welfare in Globalization Era)

 

หมวดวิชาบังคับ 15 หน่วยกิต 

SP 9003 การวิจัยเชิงปริมาณ       3(3/3-0-0)

 (Quantitative Research)   

SP 9013 การวิจัยเชิงเชิงคุณภาพ      3(3/3-0-0)

 (Qualitative Research) 

SP 9023 การศึกษาเปรียบเทียบนโยบายสวัสดิการสังคมระหว่างประเทศ  3(3/3-0-0)

 (Comparative Study of International Social Welfare Policies)  

SP 9033 การศึกษาความรู้เฉพาะด้านอย่างเข้มข้นและบูรณาการศาสตร์   3(3/3-0-0)

(Advanced Intensive Courses for Specific Knowledge and Integrated Sciences)   

SP 9143  สัมมนาขั้นสูงนโยบายสังคม    3(3/3-0-0)

 (Advanced Seminar in Social Policy) 

หมวดวิชาเลือก  9 หน่วยกิต

SP 9103 สัมมนาขั้นสูงบูรณาการสถาบันทางสังคม  3(3/3-0-0) )        

          Advanced Seminar in Integrated Social Institutions) 

SP 9113 การบริหารความเสี่ยงนโยบายสวัสดิการสังคม   3(3/3-0-0)

 (Risk Management in Social Welfare Policies) 

SP 9123 การบริหารกลยุทธ์ในองค์กรสวัสดิการสังคม   3(3/3-0-0)

 (Strategic Management in Social Welfare Organization)

SP 9133 การระดมทุนเพื่อแผนงานสวัสดิการสังคม   3(3/3-0-0)

 (Fund Raising for Social Welfare Programs)

SP 9143 ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิมนุษยชน และนโยบายสวัสดิการสังคม  3(3/3-0-0)

          (Human Dignity, Human Rights, and Social Welfare Policy)  

SP 9153 คุณภาพชีวิตของแรงงาน กับการประกันสังคม             3(3/3-0-0)

 (Quality of Life of Labor and Social Insurance)  

หมวดดุษฎีนิพนธ์ 54 หน่วยกิต สำาหรับแผน ก และ 36 หน่วยกิตสำาหรับแผน ข

SP 9209   ดุษฎีนิพนธ์ แผน ก     9(0-0-9/P)

   (Dissertation Plan A)

SP 9219   ดุษฎีนิพนธ์ แผน ข     9(0-0-9/P)

   (Dissertation Plan B)
หมายเหตุ : นักศึกษาต้องลงทะเบียนดุษฎีนิพนธ์ภาคการศึกษาละ 9 หน่วยกิต จนครบจำานวน

หน่วยกิตของแต่ละแผนการศึกษา

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

สาขาวิชานโยบายและการบริหารงานสวัสดิการสังคม

Doctor of Philosophy 

(Social Welfare Policy and  Administration)   
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วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่เป็นผู้นำาทั้งทางวิชาการและทางการบริหารที่มีความเข้าใจอย่าง

แท้จริงในองค์ความรู้ด้านสวัสดิการสังคม มีโลกทัศน์กว้างไกล เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม 

จริยธรรม  

2.  เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถระดับแนวหน้าในการคิด วิเคราะห์ประเด็นปัญหาทั้ง

ในด้านนโยบายและการบริหารงานสวัสดิการสังคม ที่กำาลังเกิดขึ้น รวมทั้งสามารถเผชิญ

ความท้าทายของประเด็นปัญหาเหล่านั้นต่อการปฏิบัติหน้าที่ในปัจจุบัน 

3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความสามารถในการศึกษาค้นคว้าระดับสูงที่เกี่ยวข้องกับการ

สังเคราะห์ทฤษฎีและการวิจัยในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสร้างองค์ความรู้และ

เพิ่มพูนองค์ความรู้ใหม่ด้วยการวิจัยที่มีลักษณะสร้างสรรค์ หรือการใช้ทฤษฎีและการวิจัยที่

ก่อให้เกิดคุณประโยชน์อย่างแท้จริงต่อการพัฒนาประเทศชาติ และนานาชาติ

คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา 
1.  สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า ไม่จำากัดสาขา จากสถาบันการศึกษา

ภายในประเทศ หรือ ต่างประเทศที่สำานักงาน กพ. รับรอง และมีผลการศึกษาระดับ

ปริญญาโท คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำากว่า 3.50

2.  มีผลการสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ไม่ต่ำากว่า 550 คะแนน หรือ IELTS ไม่ต่ำากว่า 

6 หรือ ผ่านการสอบ TU-GET 550 คะแนน หรือ CU-TEP 525 คะแนน หรือผ่านการ

สอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา

3.  มีสุขภาพแข็งแรง และผ่านการตรวจสุขภาพตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย

4.  กรณีที่ผู้สมัครได้คะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาโทต่ำากว่า 3.50 แต่มีผลงานที่

เกี่ยวข้องกับงานสวัสดิการสังคมหรือสังคมสงเคราะห์โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ มีหลักฐาน

หรือมีหนังสือรับรองผลงานที่เชื่อถือได้อย่างชัดเจนให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ

ประจำาหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต

คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษาแผน ก 
 แผน ก เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการทำาดุษฎีนิพนธ์ 54 หน่วยกิต ภายใต้การ

ให้คำาปรึกษาของที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ที่หลักสูตรเป็นผู้แต่งตั้ง  โดยผู้มีสิทธิเรียนแผน ก 

ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. เป็นผู้ที่สำาเร็จปริญญาโทด้านสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต 

2. เป็นอาจารย์ นักวิจัย หรือมีประสบการณ์ทำางานด้านสังคมสงเคราะห์ไม่น้อยกว่า 5 ปี 

3. มีประสบการณ์ในการวิจัยหรือผลงานวิจัยที่มีคุณภาพซึ่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

ดุษฎีบัณฑิตไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งยอมรับ

คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษาแผน ข
 แผน ข เป็นแผนการศึกษาที่มีการเรียนการสอนวิชาเสริมพื้นฐาน วิชา

บังคับ วิชาเลือก และทำาดุษฎีนิพนธ์ 36 หน่วยกิต ภายใต้การให้คำาปรึกษาของที่ปรึกษา

ดุษฎีนิพนธ์ที่หลักสูตรเป็นผู้แต่งตั้ง โดยผู้มีสิทธิเรียนแผน ข ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. เป็นผู้ที่จบปริญญาโทสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต รัฐ

ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่ง

แวดล้อม หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

2.  มีประสบการณ์ทำางานด้านสังคมสงเคราะห์ หรือการพัฒนาสังคม 3- 5  ปี

          

       หมวดวิชา                   แผน ก                 แผน ข          

                                 หน่วยกิต                หน่วยกิจ    

 1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน             -                  ไม่นับหน่วยกิต

 2. หมวดวิชาบังคับ                   -                      15

 3. หมวดวิชาเลือก                   -                        9

 4. ดุษฎีนิพนธ์                54                     36

       รวมไม่น้อยกว่า                54                     60



แผนการศึกษา 
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

   รหัส                          ชื่อวิชา                                                        แผน ก         แผน ข

SP 9010  ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีความมั่นคงทางสังคม และสวัสดิการสังคม                                            -                    (1)

           (Philosophy, Concept, Theory of Social Security and Social Welfare)                         

SP 9020  การเปลี่ยนแปลงบริบทปัญหาสังคม และสวัสดิการสังคมในยุคโลกาภิวัฒน์                                      -                     (1)

           (Changing Context of Social Problems and Social Welfare in Globalization Era)          

SP 9003  การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)                                                           (1)                     3

SP 9013  การศึกษาเปรียบเทียบนโยบายสวัสดิการสังคมระหว่างประเทศ                                              (1)                     3

           (Comparative Study of International Social Welfare  Policies)                                        

                           รวม                                                           (2)                     6

หมายเหตุ ( ) คือจำานวนรายวิชาที่คณะกรรมการที่ปรึกษาเห็นสมควรให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

   รหัส                          ชื่อวิชา                                                                  แผน ก        แผน ข

SP 9023   การวิจัยเชิงคุณภาพ  (Qualitative Research)                                                            (1)                     3

SP 9033  การศึกษาความรู้เฉพาะด้านอย่างเข้มข้น 

           (Advanced Intensive Courses for Specific Knowledge and Integrated Sciences)                   -                     3

SP 9143  สัมมนาขั้นสูงนโยบายสังคม                                                                     -                     3

SP 91XX  วิชาเลือก Electives                                                                               -                     3

SP XXXX  สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)                                                         ครั้งที่ 1           -

                           รวม                                                                                 12

หมายเหตุ  

( ) .1  คือจำานวนรายวิชาที่คณะกรรมการที่ปรึกษาเห็นสมควรให้ผู้เลือกแผน ก เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต 

 2. สำาหรับผู้เรียนแผน ก หากไม่ต้องเรียนวิชาเลือก ให้สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)

     และหากสอบผ่าน ให้เริ่มทำาดุษฎีนิพนธ์ได้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 3 เป็นต้นไป

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3 (ภาคฤดูร้อน)

รหัส                         ชื่อวิชา                                                                 แผน ก                  แผน ข

SP 91XX  วิชาเลือก (Electives)                                                                               -                    3

SP 91XX  วิชาเลือก (Electives)                                                                              -                    3

SP XXXX  สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)                                                         ครั้งที่ 2                   -

                                                                                                    (กรณีสอบไม่ผ่าน) 

SP 9209  ดุษฎีนิพนธ์ แผน ก                                                                                9

           (Dissertation Plan A)                                                          (กรณีสอบวัดคุณสมบัติผ่าน) 

                                    รวม                                                                   9                    6

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัส                         ชื่อวิชา                                                                  แผน ก        แผน ข

SP XXXX  สอบวัดคุณสมบัติ  (Qualifying Examination)                                                           -                   ครั้งที่ 1

SP 9209  ดุษฎีนิพนธ์ แผน (Dissertation Plan A)                                                          9 

                           รวม                                                                    9                    -

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัส                          ชื่อวิชา                                                        แผน ก         แผน ข

SP XXXX  สอบวัดคุณสมบัติ  (Qualifying Examination)                                                           -                   ครั้งที่ 2

                                                                                                                             (กรณีสอบไม่ผ่าน)

SP 9209  ดุษฎีนิพนธ์ แผน ก (Dissertation Plan A)                                                          9 

SP 9219  ดุษฎีนิพนธ์ แผน ข (Dissertation Plan B)                                                                         9

                                                                                                                         (กรณีสอบวัดคุณสมบัติผ่าน)

                          รวม                                                                    9                     9

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3 (ภาคฤดูร้อน)

รหัส                         ชื่อวิชา                                                                 แผน ก                 แผน ข

SP 9209  ดุษฎีนิพนธ์ แผน ก (Dissertation Plan A)                                                         9 

SP 9219  ดุษฎีนิพนธ์ แผน ข (Dissertation Plan B)                                                                        9

                          รวม                                                                   9                    9

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัส                          ชื่อวิชา                                                       แผน ก                  แผน ข

SP 9209 ดุษฎีนิพนธ์ แผน ก (Dissertation Plan A)                                                         9 

SP 9219 ดุษฎีนิพนธ์ แผน ข (Dissertation Plan B)                                                                       9

                          รวม                                                                   9                    9



ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัส                           ชื่อวิชา                                                     แผน ก                  แผน ข

SP 9209  ดุษฎีนิพนธ์ แผน ก (Dissertation Plan A)                                                       9 

SP 9219  ดุษฎีนิพนธ์ แผน ข (Dissertation Plan B)                                                                        9

                          รวมทั้งสิ้น                                                      54                    60

 

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3 (ภาคฤดูร้อน)

รหัส                          ชื่อวิชา                                                     แผน ก                  แผน ข

   สอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ Defense Dissertation 	 																a               a

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัส                          ชื่อวิชา                                                     แผน ก                  แผน ข

  ทำารูปเล่มดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ ์                                                                a                a 

  เขียนบทความลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติอย่างน้อย                   a                   a
           1 เรื่อง หรือนำาเสนอผลงานในการประชุมวิชาการในระดับชาติอย่างน้อย 2 เรื่อง 

           หรือนานาชาติอย่างน้อย 1 เรื่อง 

complexity of social change in local area. The cooperation of government, 

business, civil society, and community sectors in creating social welfare sys-

tem.  The concept, mechanism, roles, and method that should be changed in 

accordance with community context, social cultural, economic, political, and 

environment of country, regional, and global in the  present day. 

หมวดวิชาบังคับ
SP 9003  การวิจัยเชิงปริมาณ            3(3/3-0-0)

           (Quantitative Research)   

       ปรัชญา แนวคิดและสำานักคิดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยระเบียบวิธีวิจัย

เชิงปริมาณที่ใช้ในงานสังคมศาสตร์และสวัสดิการสังคมและวิธีการทางสถิติชั้นสูงท่ีผู้

เชี่ยวชาญเลือกใช้  การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์วิเคราะห์ข้อมูล  การวิเคราะห์งาน

วิจัยของผู้เชี่ยวชาญในการเลือกใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ  การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

วิเคราะห์ข้อมูลในการพัฒนานโยบายสังคม เน้นให้นักศึกษานำาเสนอความสำาคัญของ

ปัญหา เหตุผลในการออกแบบวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง

ปริมาณ และการแปรผลโดยใช้เครื่องมือทางสถิติ

          Providing philosophy, concepts, and schools of though concern-

ing research methodology and quantitative research methods used in social 

science. The use of quantitative research methods, the philosophical and 

theoretical underpinnings of this type of research, the various approaches 

and schools of thought, as well as particular research methods including 

the use of computer program for data analysis. The course will also place 

qualitative approaches and methods within the broader research design, i.e., 

in the case of social work policy development. But most of all, the course 

will help the student to make progress in the formulation of their problem 

statement, their research design, quantitative data collection, and interpreting 

results using statistical software.

                คำาอธิบายรายวิชา 

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
SP 9010  ปรัชญาแนวคิดและทฤษฎีการคุ้มครองทางสังคมและสวัสดิการสังคม   3(3/3-0-0)

          (Philosophy, Concept, and Theory of Social Protection and Social Welfare) 

    การทบทวนปรัชญาพื้นฐาน หลักการ แนวคิด ทฤษฎี บริบท และวิวัฒนาการที่เกี่ยวข้อง

กับความมั่นคงทางสังคม การคุ้มครองทางสังคม การเสริมพลังสังคม และสวัสดิการสังคม

ทั้งของไทยและสากล  การนำาเอานโยบายสังคมด้านใดด้านหนึ่งที่มีในปัจจุบันมาวิเคราะห์

ให้เห็นแนวคิด ทฤษฎี ที่ใช้เป็นพื้นฐานในการกำาหนดนโยบายสังคม รวมทั้งบทบาทของภาค

ส่วนและองค์ประกอบต่างๆ ในการนำานโยบายสังคมไปปฏิบัติสู่การบรรลุเป้าหมาย

 Reviewing the foundation of philosophy, principle, concept and the-

ory,  context and evolution concerning social security which included social 

protection, social empowerment and social welfare both in Thailand and interna-

tional perspective.  The  present social policy in any specific area is picked up 

to analyze in order to examine the concept and theory using in social policy 

formulation including the roles of parties and other crucial elements leading to 

an achievement of the social policy implementation.

  

SP 9020 การเปลี่ยนแปลงบริบทปัญหาสังคมและสวัสดิการสังคมในยุคโลกาภิวัฒน์ 3(3/3-0-0)

       (Changing Context of Social Problems and Social Welfare in Globalization Era)   

     การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของบริบททางสังคมระดับโลก และระดับภูมิภาค ที่เกิดจาก

กระบวนการโลกาภิวัตน์ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงระดับท้องถิ่น และการก่อเกิดปัญหา

ทางสังคมในรูปแบบที่สลับซับซ้อนมากขึ้น  ความร่วมมือของภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชา

สังคม และชุมชนในการสร้างระบบสวัสดิการสังคม แนวคิด กลไก บทบาท และวิธีการที่

ต้องปรับเปลี่ยนเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับบริบทของชุมชน สภาพแวดล้อมทางสังคม 

เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรมทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และโลกในยุคปัจจุบัน

      Analyzing  the relationship of social contexts in global and regional level 

which have been affected by globalization process that eventually effects more 



SP 9013  การศึกษาเปรียบเทียบนโยบายสวัสดิการสังคมระหว่างประเทศ  3(3/3-0-0)

  (Comparative Study of International Social Welfare  Policies) 

        การศึกษาทฤษฎีและวิธีการในการศึกษาเปรียบเทียบนโยบายสวัสดิการสังคม 

แนวโน้มและการพัฒนาของรัฐสวัสดิการในกลุ่มประเทศพัฒนา เช่น ยุโรป อเมริกา และ

ออสเตรเลีย การวิเคราะห์เปรียบเทียบนโยบายสวัสดิการสังคมที่สำาคัญของประเทศในกลุ่ม

อาเซียน เช่น นโยบายด้านสุขภาพ นโยบายที่อยู่อาศัย นโยบายการแก้ไขปัญหาความ

ยากจน นโยบายด้านผู้พิการ และการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว เป็นต้น รวมทั้งวิเคราะห์จุด

อ่อน จุดแข็งเพื่อประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทย 

            Comparative study of theories and methods in international social 

welfare policies, trends and developments of welfare states in developed coun-

tries such as Europe, America and Australia. Comparative analyses among ASE-

AN countries in selected policy fields such as health, housing, poverty, disability 

and  long-term care for aging, including analyses of weakness and strength of 

those policies to accordance application  for Thai context.

SP 9023  การวิจัยเชิงคุณภาพ       3(3/3-0-0)

           (Qualitative Research)   

         ปรัชญา แนวคิดและสำานักคิดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยเชิงคุณภาพที่ใช้ในการ

ศึกษาทางสังคมศาสตร์และสวัสดิการสังคม  ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ และเทคนิคการ

เก็บข้อมูลด้วยวิธีการต่างๆ การวิเคราะห์งานวิจัยของผู้เชี่ยวชาญในการเลือกใช้วิธีการวิจัย

เชิงคุณภาพ  เน้นให้นักศึกษานำาเสนอความสำาคัญของปัญหา เหตุผลในการออกแบบวิจัย 

การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ

       Providing philosophy, concepts, and schools of though concerning quali-

tative research which use in social science and social welfare study. Quantitative 

research methods and data collection techniques . The analysis of qualitative 

research undertaken by experts. The student have to present their research 

proposal, the reason of design, the data collection and data analysis

SP 9033 การศึกษาความรู้เฉพาะด้านอย่างเข้มข้นและบูรณาการศาสตร์   3(3/3-0-0)

 (Advanced Intensive Courses for Specific Knowledge and Integrated  

Sciences) 

         ทบทวนความรู้ พัฒนาให้ทันสมัย และบูรณาการศาสตร์ต่างๆ ต่อยอดในสาขาวิชา

ที่นักศึกษาต้องการใช้ในการทำาวิทยานิพนธ์ โดยการจัดรายวิชาให้เหมาะสมกับพื้นฐานและ

ความต้องการเรียนรู้ที่เสนอไว้ในเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาแต่ละคนโดยอาจารย์ผู้

เชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้นๆ ซึ่งอาจจะเป็นอาจารย์ประจำาคณะหรืออาจารย์ภายนอกก็ได้ 

      To review, refresh, and renovate any specific knowledge needed for 

integration towards candidate’s Ph.D. dissertation, the course will be tailored 

made to fit individual background and requirement as presented in his/her draft-

ed proposal. Courses should be designed and operated by an expert in such 

specific field either faculty staff or outsider/specialist. 

SP  9043  สัมมนาขั้นสูงนโยบายสังคม              3(3/3-0-0)

 (Advanced Seminar in Social Policy) 

     วิเคราะห์ปัญหาสังคมที่อยู่ในภาวะวิกฤติและมีความสลับซับซ้อน ความพยายามของ

ภาคส่วนต่างๆ ในการหาทางออก ทบทวนการอภิปรายถกเถียงกันในอดีตและในปัจจุบัน 

วิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบของปัญหา ความเชื่อมโยงของปัญหาสังคมในประเทศกับ

ปัจจัยภายนอก ทั้งระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก  รวมทั้งบทบาทของกลไก

ทั้ง 3 ระดับในการแก้ไขปัญหา   วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งของนโยบายของรัฐ และนำา

เสนอกรอบแนวคิดในการพัฒนานโยบายเชิงรุกเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมที่มีอยู่ใน

ปัจจุบัน 

      Advanced analysis of particular social problem in crisis and high complex-

ity, looking at how varying sectors have attempted to solve it. Reviews historical 

and contemporary debates; analyze courses and effects, the connection of so-

cial problems and external factors in country, regional, and global level, includ-

ing role of mechanism of 3 levels in solving problems. Analyzing weakness and 

strength of government social policies and purposing conceptual framework to 

develop pro-active policy for protecting and solving the current social problem.  

หมวดวิชาเลือก
SP 9103  สัมมนาขั้นสูงบูรณาการสถาบันทางสังคม    3(3/3-0-0)

 (Advanced Seminar in Integrated Social Institutions) 

       วิเคราะห์วิวัฒนาการ ความสำาคัญ จุดแข็ง และจุดอ่อนของสถาบันทางสังคมทั้งที่

เป็นทางการและไม่เป็นทางการ  ทบทวน แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับสถาบันทางสังคม

ในอดีตและปัจจุบัน การบูรณาการสถาบันทางสังคมเพื่อการสร้างหลักประกันการเข้า

ถึงสวัสดิการสังคมด้านสุขภาพ การศึกษา การจ้างงานและรายได้ของกลุ่มประชากร

ที่ยากจนในประเทศกำาลังพัฒนา  และกรณีศึกษาสถาบันทางสังคมที่เข้มแข็งในการ

พัฒนาสวัสดิการสังคม

     Advanced analysis of social institutions, looking at evolution, important, 

strength, and weakness of formal and informal social institutions. Reviews 

historical and contemporary concepts and theories related to social insti-

tutions. The integration of social institutions to ensure access to health, 

education, employment, and income for the poorer sectors of the population 

in developing countries. The best practice of case study is debated in the 

seminar session.  

SP 9113  การบริหารความเสี่ยงนโยบายสวัสดิการสังคม          3(3/3-0-0)

 (Risk Management in Social Welfare Policies) 

     การวิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ และการเมืองทั้งระดับสากล และใน

ประเทศที่ทำาให้เกิดความเสี่ยงในการบริหารนโยบายสวัสดิการสังคม  วิเคราะห์

สัญญาณเตือนภัยและหามาตรการป้องกันความเสี่ยงมิให้ส่งผลกระทบต่อนโยบาย เป้า

หมาย วิธีการดำาเนินงาน และกองทุนสวัสดิการสังคม  สร้างมาตรการและกลไกในการ

ป้องกัน เฝ้าระวัง มิให้เกิดความเสี่ยง 

     Analyzing the economic and political situation in the country and 

internationally which influencing risk management on social welfare policy. 

Analyze warning sign, searching measurement to prevent risk that might be 

affected to policy, target, implementation, and social welfare fund. Creating 

measurement and mechanism to prevent risk. 

SP 9123   การบริหารกลยุทธ์ในองค์กรสวัสดิการสังคม          3(3/3-0-0)

 (Strategic Management in Social Welfare Organization)

 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีการบริหารองค์กร การกำาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ  การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ข้อจำากัด และ

การกำาหนดกลยุทธ์เชิงรุกขององค์กร การพัฒนาสมรรถภาพ หลัก และสมรรถภาพ

เฉพาะตำาแหน่งของบุคลากร และการสร้างเครือข่ายกับองค์กรสวัสดิการสังคมทั้งใน

ประเทศและทางสากล

 Study concept, theory of organization management. Formulation 

of vision, mission, strategies, program, and project. Analyzing  strength, 

weakness, opportunity, threat of organization and  formulating pro-active 

strategies. Developing  core competency and specific competency of staff. 

Networking with social welfare organizations both in the country and inter-

nationally.

SP 9133  การระดมทุนเพื่อแผนงานสวัสดิการสังคม          3(3/3-0-0)

 (Fund Raising for Social Welfare Programs) 

 ศึกษาวิธีการค้นหา เข้าถึงแหล่งทุนที่เหมาะสมในช่วงเวลาอันเหมาะเจาะ 

ขั้นตอนและวิธีการระดมทุนในรูปแบบต่างๆ  การนำาเสนอโครงการขอทุนที่ดึงดูดความ

สนใจทั้งด้านคุณค่า จุดมุ่งหมาย กลุ่มเป้าหมาย วิธีการ และการรณรงค์ที่ต้องทำาควบคู่

กันไป รวมทั้งศึกษาค่าใช้จ่าย ช่วงเวลาดำาเนินการ และประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น    การ

สื่อสารและการรักษาความสัมพันธ์กับแหล่งทุน การสร้างความร่วมมือกับภาคส่วนที่

เกี่ยวข้อง การสร้างความเชื่อมั่นในความสามารถและความโปร่งใสในการทำางานของ

หน่วยงานที่ขอรับทุน และการนำาเสนอความก้าวหน้าหรือผลงานที่เกิดขึ้นตามช่วงเวลา

ที่กำาหนด

         Study the accessibility of appropriate funding resources in partic-

ular time, process and methods of fund raising  in various forms. Attractive 

presentation of proposal  should cover value, goal, target groups, methods, 

campaigning process, budget, implementation schedule, and benefits occur-

rence. Communication, cooperation and relationship maintenance among re-

lated sectors should be described to create the confidence in organization’s 

capability, working transparency and punctual progress report.   

SP 9143 ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิมนุษยชน และนโยบายสวัสดิการสังคม 3(3/3-0-0)

 (Human Dignity, Human Rights, and Social Welfare Policy) 

      ปรัชญาพื้นฐาน หลักการ แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

โดยรวมและโดยเฉพาะของกลุ่มเป้าหมาย    ศึกษากลไก มาตรการ อนุสัญญา และ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง การนำาศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และสิทธิมนุษยชนเชื่อมโยงสู่

นโยบาย และการบริหารสวัสดิการสังคม

       Study the basic philosophy, principle, concept, theory concerning 

human dignity, human rights in general and specific group. The study of 



mechanism, measurement, convention, and related laws.   Taking human dig-

nity and human rights to connect with policy and social welfare management.   

SP 9153  คุณภาพชีวิตของแรงงาน กับการประกันสังคม   3(3/3-0-0)

  (Quality of Life of Labor and Social Insurance) 

       วิเคราะห์การลงทุนข้ามชาติ การเปลี่ยนแปลงระบบการจ้างงานในภาคอุตสาหกรรม 

และสถานการณ์ของของแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบในยุคโลกาภิวัตน์ศึกษาแนวคิด 

ทฤษฎีคุณภาพชีวิต  มาตรฐานขององค์การแรงงานสากล และนโยบายของรัฐต่อการ

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของแรงงาน วิเคราะห์กฎหมายคุ้มครองแรงงาน กระบวนการ

ยุติธรรมในคดีแรงงาน สิทธิของผู้ใช้แรงงานในกฎหมายประกันสังคม วิเคราะห์ขบวนการ

สหภาพแรงงานและกลยุทธ์ในการเรียกร้องสิทธิด้านแรงงานและคุณภาพชีวิตของผู้ใช้

แรงงาน  วิเคราะห์แนวทางการสร้างความเข้มแข็งให้กับขบวนการแรงงานเพื่อความเป็น

ธรรมและลดความเหลื่อมล้ำาในสังคม  และการเตรียมความพร้อมของแรงงานไทยเพื่อ

การปรับตัวต่อการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีในชุมชนอาเซียนในปี 2558  

    Analyze tarn-national investment, employment system in industrial sector 

and situation of workers both formal and informal sectors in globalization era. 

Study concept and theory of quality of life, International Labor Organization’s 

standard, and government policy towards quality of life of labor. Analyze pro-

visions and applications of labor protection act, process of judgment for labor 

cases, and labor rights in social insurance act. Analyze trade union movement 

and its strategies to claim  labor rights and quality of life. Analyze direction 

of strengthening labor movement fighting for judgment and lessening gap in 

society including preparation of Thai labor to adapt with free labor migration 

in ASEAN in the 2015.   

หมวดดุษฎีนิพนธ์   54 หน่วยกิตสำาหรับแผน ก และ 36 หน่วยกิตสำาหรับแผน ข

SP 9209  ดุษฎีนิพนธ์แผน ก  และ SP 9219 ดุษฎีนิพนธ์แผน ข    6(0-0-6/ P)

         นักศึกษาต้องทำาการศึกษาค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อวิทยานิพนธ์

อย่างลึกซึ้ง จัดทำาร่างเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ที่ประกอบด้วยวัตถุประสงค์ ขอบเขตการวิจัย 

กรอบแนวคิดในการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการนำา

เสนอรายงาน หลังผ่านการสอบป้องกันแล้ว นักศึกษาต้องทำาการวิจัย อย่างมีคุณภาพ นำา

เสนอรายงานความก้าวหน้าในการวิจัย  เขียนและการปรับปรุงดุษฎีนิพนธ์ให้มีมาตรฐาน

ทางวิชาการในระดับมาตรฐานสากลภายใต้การแนะนำาของอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างใกล้ชิด 

        Ph.D. candidates must study in-depth the concept and theory relevance 

to theirs dissertation topic. Drafting research proposal composed of research 

objective, scope of research, theoretical framework, research methodology, 

data collection, data analysis, and report presentation.  After passing defend 

examination, Ph.D. candidate must conduct research in qualitative manner, 

reporting the progress, writing, and improving their dissertation to meet the 

international academic standard  under closely supervision of theirs advisor.


