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À≈—° Ÿμ√ª√—™≠“¥ÿ…Æ’∫—≥±‘μ (ª√.¥.)
 “¢“«‘™“°“√∫—≠™’ (À≈—° Ÿμ√ª√—∫ª√ÿß æ.». 2553)

™◊ËÕÀ≈—° Ÿμ√
¿“…“‰∑¬ : À≈—° Ÿμ√ª√—™≠“¥ÿ…Æ’∫—≥±‘μ  “¢“«‘™“°“√∫—≠™’

¿“…“Õ—ß°ƒ… : Doctor of Philosophy Program in Accounting

™◊ËÕª√‘≠≠“
¿“…“‰∑¬ (™◊ËÕ‡μÁ¡) : ª√—™≠“¥ÿ…Æ’∫—≥±‘μ (°“√∫—≠™’)

(™◊ËÕ¬àÕ) : ª√.¥. (°“√∫—≠™’)

¿“…“Õ—ß°ƒ… (™◊ËÕ‡μÁ¡) : Doctor of Philosophy (Accounting)

(™◊ËÕ¬àÕ) : Ph.D. (Accounting)

Àπà«¬ß“π∑’Ë√—∫º‘¥™Õ∫
§≥–°“√∫—≠™’·≈–°“√®—¥°“√ ·≈–∫—≥±‘μ«‘∑¬“≈—¬ ¡À“«‘∑¬“≈—¬¡À“ “√§“¡

À≈—° Ÿμ√
À≈—° Ÿμ√·∫∫ 1 ‡ªìπÀ≈—° Ÿμ√∑’Ë¡’·ºπ°“√»÷°…“∑’Ë‡πâπ°“√«‘®—¬ ‚¥¬¡’°“√∑”«‘∑¬“π‘æπ∏å∑’Ë°àÕ„Àâ‡°‘¥Õß§å§«“¡√Ÿâ„À¡à À√◊Õ„Àâ‡√’¬π

√“¬«‘™“‡æ‘Ë¡‡μ‘¡ À√◊Õ∑”°‘®°√√¡∑“ß«‘™“°“√Õ◊Ëπ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ ‚¥¬‰¡àπ—∫Àπà«¬°‘μ ·μàμâÕß‰¥âº≈ —¡ƒ∑∏‘Ïμ“¡¢âÕ∫—ß§—∫¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬¡À“ “√§“¡

«à“¥â«¬°“√®—¥°“√»÷°…“√–¥—∫∫—≥±‘μ»÷°…“ æ.». 2548 ¥—ßπ’È

À≈—° Ÿμ√·∫∫ 1.1 ºŸâ‡¢â“»÷°…“∑’Ë ”‡√Á®ª√‘≠≠“¡À“∫—≥±‘μ ®–μâÕß∑”«‘∑¬“π‘æπ∏å ‰¡àπâÕ¬°«à“ 48 Àπà«¬°‘μ

À≈—° Ÿμ√·∫∫ 1.2 ºŸâ‡¢â“»÷°…“∑’Ë ”‡√Á®ª√‘≠≠“∫—≥±‘μ ®–μâÕß∑”«‘∑¬“π‘æπ∏å ‰¡àπâÕ¬°«à“ 72 Àπà«¬°‘μ

À≈—° Ÿμ√·∫∫ 2 ‡ªìπÀ≈—° Ÿμ√∑’Ë¡’·ºπ°“√»÷°…“∑’Ë‡πâπ°“√«‘®—¬ ‚¥¬¡’°“√∑”«‘∑¬“π‘æπ∏å∑’Ë¡’§ÿ≥¿“æ Ÿß·≈–°àÕ„Àâ‡°‘¥§«“¡

°â“«Àπâ“∑“ß«‘™“°“√ ·≈–»÷°…“√“¬«‘™“‡æ‘Ë¡‡μ‘¡ ¥—ßπ’È

À≈—° Ÿμ√·∫∫ 2.1 ºŸâ‡¢â“»÷°…“∑’Ë ”‡√Á®ª√‘≠≠“¡À“∫—≥±‘μ ®–μâÕß∑”«‘∑¬“π‘æπ∏å ‰¡àπâÕ¬°«à“ 36 Àπà«¬°‘μ ·≈–»÷°…“√“¬«‘™“

‡æ‘Ë¡‡μ‘¡Õ’° ‰¡àπâÕ¬°«à“ 12 Àπà«¬°‘μ ‚¥¬¡’Àπà«¬°‘μ√«¡μ≈Õ¥À≈—° Ÿμ√ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 48 Àπà«¬°‘μ

À≈—° Ÿμ√·∫∫ 2.2 ºŸâ‡¢â“»÷°…“∑’Ë ”‡√Á®ª√‘≠≠“∫—≥±‘μ ®–μâÕß∑”«‘∑¬“π‘æπ∏å ‰¡àπâÕ¬°«à“ 48 Àπà«¬°‘μ ·≈–»÷°…“√“¬«‘™“

‡æ‘Ë¡‡μ‘¡Õ’° ‰¡àπâÕ¬°«à“ 24 Àπà«¬°‘μ ‚¥¬¡’Àπà«¬°‘μ√«¡μ≈Õ¥À≈—° Ÿμ√ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 72 Àπà«¬°‘μ

«‘∑¬“π‘æπ∏åμ“¡À≈—° Ÿμ√·∫∫ 2.1 ·≈– 2.2 ®–μâÕß¡’§ÿ≥¿“æ·≈–¡“μ√∞“π√–¥—∫‡¥’¬«°—π

‚§√ß √â“ßÀ≈—° Ÿμ√

À¡«¥«‘™“·°π 15

À¡«¥«‘™“‡Õ° 15

À¡«¥«‘™“‡≈◊Õ° 6

À¡«¥«‘∑¬“π‘æπ∏å 36

                      √«¡Àπà«¬°‘μ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 72

À¡«¥«‘™“ ·∫∫ 2.1 (Àπà«¬°‘μ)
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หลักสูตรผังเมืองมหาบัณฑิต (ผ.ม.) 

สาขาวิชาการวางผังชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554) 

 

ชื่อหลักสูตร 

	 ภาษาไทย	 	 	 	 	 :	 หลักสูตรผังเมืองมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางผังชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม 

	 ภาษาอังกฤษ		 	 	 	 :	 Master of Urban Planning Program in Urban and Environmental Planning 
 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

	 ภาษาไทย	 	 (ชื่อเต็ม)	 	 :			ผังเมืองมหาบัณฑิต (การวางผังชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม)   

	 	 	 (ชื่อย่อ)	 	 :			ผ.ม. (การวางผังชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม)   

	 ภาษาอังกฤษ		 (ชื่อเต็ม)	 	 :			Master of Urban Planning (Urban and Environmental Planning) 

	 	 	 (ชื่อย่อ)			 	 :			M.U.P. (Urban and Environmental Planning) 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ         
	 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	ผังเมืองและนฤมิตศิลป์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	
 

หลักสูตร 

	 จำนวนหน่วยกิต	

	 	 	 แผน		ก		แบบ		ก1		 เรียนไม่น้อยกว่า	 	 39		หน่วยกิต	

	 	 	 แผน		ก		แบบ		ก2		 เรียนไม่น้อยกว่า			 	 39		หน่วยกิต	

	 	 	 แผน		ข	 	 	 	 	 เรียนไม่น้อยกว่า	 	 39		หน่วยกิต	
 

	 โดยนิสิตทั้งแผน	ก	 แบบ	ก1	 และแบบ	ก2	ทุกคนต้องสอบผ่านความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษ	ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด	

กรณีที่มีความรู้ความสามารถต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด	นิสิตจะต้องเรียนวิชา	 0105	 506	 :	 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา	 0105	 507	 :	 ภาษา

อังกฤษสำหรับการเขียนวิทยานิพนธ์	และมีผลการเรียนระดับผ่านเกณฑ์	(Satisfactory)			

	 สำหรับนิสิตแผน	ข	จะต้องสอบผ่านความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษ	กรณีที่มีความรู้ความสามารถต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด	นิสิตจะ

ต้องเรียนรายวิชา	0105	506	:	ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา	และมีผลการเรียนระดับผ่านเกณฑ์	(Satisfactory)			

	 ทั้งนี้รายวิชา	0105	506	และ	0105	507	เป็นรายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต	(Non-credit	courses)			
 

หมายเหตุ*	 นิสิตที่เรียนแผน	 ก	 แบบ	 ก1	 ที่มีความรู้ความสามารถไม่เพียงพอที่จะทำวิทยานิพนธ์ได้	 คณะกรรมการประจำหลักสูตรอาจ	

พิจารณาให้เลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น	โดยถือเป็นรายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต	(Non-credit	courses)			
 

โครงสร้างหลักสูตร  

โครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตร

แผน ก แบบ ก1 แผน ก แบบ ก2 แผน ข
1.	 หมวดวิชาแกน

2.	 หมวดวิชาหลัก

3.	 หมวดวิชาเลือก

4.	 หมวดวิชาประสบการณ์วิจัย

	 4.1	 วิทยานิพนธ์

	 4.2	 การศึกษาค้นคว้าอิสระ

39

-

6

15

6

12

-

6

15

12

-

6

รวม	(ไม่น้อยกว่า)		 39 39 39
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À≈—° Ÿμ√√–¥—∫∫—≥±‘μ»÷°…“ ªï°“√»÷°…“ 2555

190

√“¬«‘™“„πÀ≈—° Ÿμ√

À¡«¥«‘™“·°π 15 Àπà«¬°‘μ

0901 701 √–‡∫’¬∫«‘∏’«‘®—¬‡™‘ßª√–®—°…å∑“ß°“√∫—≠™’ 3(3-0-12)

Empirical Research Methodology

in Accounting

0909 701 °“√ª√–¬ÿ°μå°“√«‘‡§√“–Àå§«“¡∂¥∂Õ¬ 3(3-0-12)

Applied Regression Analysis

0909 702 °“√ª√–¬ÿ°μå ∂‘μ‘À≈“¬μ—«·ª√ 3(3-0-12)

Applied Multivariate Statistics

0909 703 °“√«‘®—¬‡™‘ß§ÿ≥¿“æ 3(3-0-12)

Qualitative Research Methods

0909 704 °“√ª√–¬ÿ°μå‚¡‡¥≈‚§√ß √â“ß¡Ÿ≈‡Àμÿ 3(3-0-12)

·≈–§«“¡·ª√ª√«π√à«¡

Applications in Causal and Covariance

Structure Modeling

À¡«¥«‘™“‡Õ° 15 Àπà«¬°‘μ

0901 702  —¡¡π“°“√«‘®—¬°“√∫—≠™’°“√‡ß‘π 3(3-0-12)

Seminar in Financial Accounting Research

0901 703  —¡¡π“°“√«‘®—¬°“√∫—≠™’∫√‘À“√ 3(3-0-12)

Seminar in Managerial Accounting Research

0901 704  —¡¡π“°“√«‘®—¬°“√∫—≠™’π“π“™“μ‘ 3(3-0-12)

Seminar in International Accounting Research

0901 705  —¡¡π“°“√«‘®—¬°“√∫—≠™’‡™‘ßæƒμ‘°√√¡ 3(3-0-12)

Seminar in Behavioral Accounting Research

0901 706 ª√–‡¥Áπ ”§—≠∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫°“√∫—≠™’ 3(3-0-12)

Issues in Accounting and Related Topics

À¡«¥«‘™“‡≈◊Õ° 6 Àπà«¬°‘μ

0902 701  —¡¡π“°“√«‘®—¬°≈¬ÿ∑∏å°“√μ≈“¥ 3(3-0-12)

Seminar in Marketing Strategy Research

0903 513 °“√®—¥°“√‡™‘ß°≈¬ÿ∑∏å 3(3-0-9)

Strategic Management

0903 514 ‡»√…∞»“ μ√å°“√®—¥°“√ 3(3-0-9)

Managerial Economics

0903 527 °“√®—¥°“√‡™‘ß‡ª√’¬∫‡∑’¬∫ 3(3-0-9)

Comparative Management

0903 702  —¡¡π“°“√«‘®—¬æƒμ‘°√√¡Õß§å°“√ 3(3-0-12)

Seminar in Organizational Behavior Research

0904 515 æ“≥‘™¬åÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å 3(3-0-9)

Electronic Commerce

0904 517 °“√®—¥°“√°“√¥”‡π‘πß“π 3(3-0-9)

Operations Management

0904 701  —¡¡π“°“√«‘®—¬√–∫∫ “√ π‡∑»‡æ◊ËÕ°“√®—¥°“√ 3(3-0-12)

Seminar in Management Information

System Research

0905 701  —¡¡π“°“√«‘®—¬°“√∫√‘À“√°“√‡ß‘π 3(3-0-12)

Seminar in Financial Management Research

0906 701  —¡¡π“°“√«‘®—¬∏ÿ√°‘®√–À«à“ßª√–‡∑» 3(3-0-12)

Seminar in International Business Research

«‘∑¬“π‘æπ∏å 36 Àπà«¬°‘μ

0901 711 «‘∑¬“π‘æπ∏å 36 Àπà«¬°‘μ

Thesis

 
รายวิชาในหลักสูตร 

 

 หมวดวิชาแกน  

	 	 แผน		ก		แบบ		ก1		เรียนตามความจำเป็น	ไม่นับหน่วยกิต	

	 	 แผน	ก	แบบ	ก2	เรียนไม่น้อยกว่า	6	หน่วยกิต	

	 	 แผน	ข	เรียนไม่น้อยกว่า	6	หน่วยกิต	 

1105	684	 วิธีการทางสถิติสำหรับผังเมือง	 3(2-2-5)			

	 	 Statistic	Methods	for	Urban	Planning	

1105	685	 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยสำหรับผังเมือง	 3(2-2-5)			

	 	 Research	Methodology	for	Urban	Planning	

0105	506*	 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา	 2(1-2-3)			

	 	 English	for	Graduate	Studies	

0105	507*	 ภาษาอังกฤษสำหรับการเขียนวิทยานิพนธ์	 2(1-2-3)			

	 	 English	for	Thesis	Writing	
 

* หมายถึง	 รายวิชาไม่นับหน่วยกิต	(Non-credit	courses)		
 

 หมวดวิชาหลัก   

	 	 แผน	ก	แบบ	ก1	เรียนตามความจำเป็น	ไม่นับหน่วยกิต	

	 	 แผน	ก	แบบ	ก2	เรียนไม่น้อยกว่า	15	หน่วยกิต	

	 	 แผน	ข	เรียนไม่น้อยกว่า	15	หน่วยกิต	 

1105	601	 กระบวนการพัฒนาชุมชนเมืองสู่ความยั่งยืน	 3(3-0-6)			

	 	 Urban	Development	Process	towards	Sustainability	

1105	602	 การวางแผนนโยบายทางเศรษฐกิจ	 3(2-2-5)		

	 	 สังคม	วัฒนธรรม	และสภาพแวดล้อม	ชุมชนเมือง	    

	 	 Economic,	Social,	Cultural	and	Urban		

	 	 Environmental	Policy	and	Planning	

1105	603	 การวางผังกายภาพของเมือง	 3(2-2-5)	

	 	 และโครงสร้างพื้นฐานแบบบูรณาการ	

	 	 Urban		Physical	Planning	and	Integrated		

	 	 Infrastructure	Systems	

1105	604	 การจัดการโครงการพัฒนาเมือง		 3(2-2-5)	

	 	 เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน				

	 	 Project	Management	for	Sustainable	Development		

1105	605	 กฎหมายและการบังคับใช้	 3(2-2-5)	

	 	 เพื่อการพัฒนาเมืองและสิ่งแวดล้อม								

	 	 Laws	and	Enforcement	for	Urban	

	 	 Development	and	Environmental		
 

 หมวดวิชาเลือก  

	 	 แผน	ก	แบบ	ก1	เรียนตามความจำเป็น	ไม่นับหน่วยกิต	

	 	 แผน	ก	แบบ	ก2	เรียนไม่น้อยกว่า	6	หน่วยกิต	

	 	 แผน	ข	เรียนไม่น้อยกว่า	12	หน่วยกิต	

	 	 เลือกเรียนวิชาในหมวดวิชาเลือก	ตามคำแนะนำของอาจารย์

ประจำหลักสูตรฯ	 หรืออาจารย์ที่ปรึกษา	 โดยอาจารย์ที่ปรึกษาสามารถ

เข้าไปมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนด้วย	
 

กลุ่มการวางนโยบายสาธารณะ และแผนพัฒนาเมือง  

0108	503	 หลักเศรษฐศาสตร์เพื่อนโยบายการพัฒนา	 2(2-0-4)			

	 	 Economic	Principles	for	Development	Policy	

0108	504	 กฎหมายมหาชนเพื่อการบริหารงานภาครัฐ	 2(2-0-4)			

	 	 Public	Laws	for	Public	Administration	

0108	511	 การวิเคราะห์และประเมินผลนโยบายสาธารณะ	 3(3-0-6)			

	 	 Public	Policy	Analysis	and	Evaluation		

0108	512	 การวางแผนกลยุทธ์และการบริหารโครงการ	 3(3-0-6)			

	 	 Strategic	Planning	and	Project	Management		

0108	513	 การบริหารการคลังสาธารณะและการงบประมาณ	 3(3-0-6)	

	 	 Public	Finance	and	Budgeting	Administration								

0108	514	 เศรษฐศาสตร์เพื่อการพัฒนาชุมชน	 3(3-0-6)			

	 	 Economics	for	Community	Development	

0108	521	 การบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 3(3-0-6)			

	 	 Local	Administration	Management	

1105	611	 การออกแบบชุมชนเมืองสู่ความยั่งยืน	 3(3-0-6)			

  Urban	Design	towards	Sustainability	

1105	612	 การวางผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน	 3(3-0-6)			

	 	 Land-use	Planning	

1105	613	 เคหะการชุมชนเมือง	 3(3-0-6)			

	 	 Urban	Housing	

1105	614	 การอนุรักษ์เมืองท้องถิ่น	 3(3-0-6)			

	 	 Local	City	Conservation	

1105	615	 การออกแบบชุมชนเมืองขั้นสูง	 3(3-0-6)			

	 	 Advanced	Urban	Design	

1306	611	 สัมมนาการบริหารจัดการท้องถิ่นสมัยใหม่	 3(3-0-6)			

	 	 Seminar	on	Modern	Local	Management	

1306	612	 สัมมนาการกระจายอำนาจกับภารกิจ	 3(3-0-6)	

	 	 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		

	 	 Seminar	on	Decentralization	and	Local			

	 	 Government’s	Duties	

1306	613	 สัมมนาการมีส่วนร่วมของประชาชน	 3(3-0-6)			

	 	 ในการปกครองส่วนท้องถิ่น			

	 	 Seminar	on	Public	Participation		

	 	 in	Local	Government	

1306	614	 สัมมนาการปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ	 3(3-0-6)			

	 	 Seminar	on	Comparative	Local	Government	

1306	615	 สัมมนากฎหมายการคลังและภาษีอากร	 3(3-0-6)	

	 	 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 	

	 	 Seminar	on	Fiscal	Law	and	Taxation		

	 	 of	Local	Authorities	

1306	616	 สัมมนากฎหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	 3(3-0-6)			
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¿“…“Õ—ß°ƒ… : Doctor of Philosophy Program in Accounting

™◊ËÕª√‘≠≠“
¿“…“‰∑¬ (™◊ËÕ‡μÁ¡) : ª√—™≠“¥ÿ…Æ’∫—≥±‘μ (°“√∫—≠™’)

(™◊ËÕ¬àÕ) : ª√.¥. (°“√∫—≠™’)
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(™◊ËÕ¬àÕ) : Ph.D. (Accounting)
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À≈—° Ÿμ√
À≈—° Ÿμ√·∫∫ 1 ‡ªìπÀ≈—° Ÿμ√∑’Ë¡’·ºπ°“√»÷°…“∑’Ë‡πâπ°“√«‘®—¬ ‚¥¬¡’°“√∑”«‘∑¬“π‘æπ∏å∑’Ë°àÕ„Àâ‡°‘¥Õß§å§«“¡√Ÿâ„À¡à À√◊Õ„Àâ‡√’¬π
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«à“¥â«¬°“√®—¥°“√»÷°…“√–¥—∫∫—≥±‘μ»÷°…“ æ.». 2548 ¥—ßπ’È

À≈—° Ÿμ√·∫∫ 1.1 ºŸâ‡¢â“»÷°…“∑’Ë ”‡√Á®ª√‘≠≠“¡À“∫—≥±‘μ ®–μâÕß∑”«‘∑¬“π‘æπ∏å ‰¡àπâÕ¬°«à“ 48 Àπà«¬°‘μ

À≈—° Ÿμ√·∫∫ 1.2 ºŸâ‡¢â“»÷°…“∑’Ë ”‡√Á®ª√‘≠≠“∫—≥±‘μ ®–μâÕß∑”«‘∑¬“π‘æπ∏å ‰¡àπâÕ¬°«à“ 72 Àπà«¬°‘μ

À≈—° Ÿμ√·∫∫ 2 ‡ªìπÀ≈—° Ÿμ√∑’Ë¡’·ºπ°“√»÷°…“∑’Ë‡πâπ°“√«‘®—¬ ‚¥¬¡’°“√∑”«‘∑¬“π‘æπ∏å∑’Ë¡’§ÿ≥¿“æ Ÿß·≈–°àÕ„Àâ‡°‘¥§«“¡

°â“«Àπâ“∑“ß«‘™“°“√ ·≈–»÷°…“√“¬«‘™“‡æ‘Ë¡‡μ‘¡ ¥—ßπ’È

À≈—° Ÿμ√·∫∫ 2.1 ºŸâ‡¢â“»÷°…“∑’Ë ”‡√Á®ª√‘≠≠“¡À“∫—≥±‘μ ®–μâÕß∑”«‘∑¬“π‘æπ∏å ‰¡àπâÕ¬°«à“ 36 Àπà«¬°‘μ ·≈–»÷°…“√“¬«‘™“
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À≈—° Ÿμ√·∫∫ 2.2 ºŸâ‡¢â“»÷°…“∑’Ë ”‡√Á®ª√‘≠≠“∫—≥±‘μ ®–μâÕß∑”«‘∑¬“π‘æπ∏å ‰¡àπâÕ¬°«à“ 48 Àπà«¬°‘μ ·≈–»÷°…“√“¬«‘™“

‡æ‘Ë¡‡μ‘¡Õ’° ‰¡àπâÕ¬°«à“ 24 Àπà«¬°‘μ ‚¥¬¡’Àπà«¬°‘μ√«¡μ≈Õ¥À≈—° Ÿμ√ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 72 Àπà«¬°‘μ

«‘∑¬“π‘æπ∏åμ“¡À≈—° Ÿμ√·∫∫ 2.1 ·≈– 2.2 ®–μâÕß¡’§ÿ≥¿“æ·≈–¡“μ√∞“π√–¥—∫‡¥’¬«°—π

‚§√ß √â“ßÀ≈—° Ÿμ√

À¡«¥«‘™“·°π 15

À¡«¥«‘™“‡Õ° 15

À¡«¥«‘™“‡≈◊Õ° 6

À¡«¥«‘∑¬“π‘æπ∏å 36

                      √«¡Àπà«¬°‘μ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 72

À¡«¥«‘™“ ·∫∫ 2.1 (Àπà«¬°‘μ)

761

	 	 Seminar	on	Laws	of	Local	Development	
 

กลุ่มการพัฒนาเศรษฐกิจ และการจัดการเมือง  

0108	523	 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ	 3(2-2-5)			

					 	 Information	Technology	Management	

0108	524	 เทคนิคการจัดการเชิงกลยุทธ์	 3(3-0-6)			

	 	 Strategic	Management	Techniques	

0300	826	 การวางแผนและการประเมินโครงการ	 3(3-0-6)			

	 	 Project	Planning	and	Appraisal		

0903	500	 นโยบายธุรกิจและการจัดการเชิงกลยุทธ์	 3(3-0-6)			

	 	 Business	Policy	and	Strategic	Management	

0903	502	 องค์การและการจัดการ	 3(3-0-6)			

	 	 Organization	and	Management 

0903	512	 การสร้างสรรค์ธุรกิจและการประกอบการ	 3(3-0-6)			

						 	 Business	Creation	and	Entrepreneurship	

0903	513	 การจัดการเชิงกลยุทธ์	 3(3-0-6)			

	 	 Strategic	Management	

0903	514	 เศรษฐศาสตร์การจัดการ	 3(3-0-6)			

	 	 Managerial	Economics	

0903	516	 การจัดการทรัพยากรมนุษย์	 3(3-0-6)			

	 	 Human	Resource	Management		 	

0903	521	 การบริหารความขัดแย้ง	 3(3-0-6)			

	 	 Conflict	Management	

0903	525	 นวัตกรรมและการจัดการการเปลี่ยนแปลง	 3(3-0-6)			

	 	 Innovation	and	Change	Management	

0907	512	 เศรษฐศาสตร์สังคมเมือง	 3(3-0-6)			

	 	 Urban	Socio-Economics	

1105	621	 สัมมนานวัตกรรมภูมิปัญญา	 3(3-0-6)	

	 	 ท้องถิ่นในการออกแบบ			

	 	 Seminar	on	Innovative	Local	Wisdom	for	Design			

1105	622	 พื้นฐานการนำเสนอความคิดด้วยกราฟิก	 3(3-0-6)			

	 	 Basic	Graphic	Presentation	
 

กลุ่มการพัฒนาสังคม วัฒนธรรมชุมชนเมืองและการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน 
 

1105	631	 ภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชนเมือง	 3(3-0-6)			

	 	 Urban	Cultural	Landscape	

1105	632	 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยสำหรับการพัฒนาเมือง	 3(3-0-6)			

	 	 Research	Methodology	for	City	Development	

1105	633	 สัมมนาการจัดการพัฒนาเมืองที่ยั่งยืน	 3(3-0-6)			

	 	 Seminar	on	Sustainable	Urban	Management	

1105	634	 คติความเชื่อและฮวงจุ้ยสำหรับการพัฒนาเมือง	 3(3-0-6)			

	 	 Belief	and	Feng-Shui	for	City	Development	

1105	635	 การอนุรักษ์พลังงานในอาคารและเมือง	 3(3-0-6)			

	 	 Energy	Conservation	in	Building	and	City	 	

1105	636	 จิตวิทยาการออกแบบสภาพแวดล้อมทางกายภาพ	 3(3-0-6)			

	 	 Psychology	of	Physical	Environment	Design	

1602	701	 ทฤษฎี	พลวัตและกระบวนทัศน์ทางวัฒนธรรม	 3(3-0-6)			

	 	 Theories,	Dynamics	and	Paradigm	of	Culture	

1602	704	 สัมมนาแนวคิดทฤษฎีทางสังคมศาสตร์	เชิงบูรณาการ	 3(2-2-5)	 

  Seminar	on	Integrated	Social	Concepts	and	Theories  

1602	707	 สิ่งแวดล้อมกับการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม	 3(3-0-6)			

	 	 Environment	and	Cultural	Tourism			

1602	708	 การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม	 3(3-0-6)			

	 	 Cultural	Tourism	Management	

1602	713	 การพัฒนาการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม	 3(3-0-6)	

	 	 แบบบูรณาการ						

	 	 Integrated	Cultural	Tourism	Development	

1602	801	 วัฒนธรรมกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม	 3(3-0-6)			

	 	 Culture	and	Economic	and	Social	Development	

1602	802	 การบริหารโครงการทางวัฒนธรรม	 3(3-0-6)			

	 	 Cultural	Project	Management	

กลุ่มผังเมือง สถาปัตยกรรม วิศวกรรม ระบบโครงสร้างพื้นฐาน 

และสาธารณูปโภคสาธารณูปการ 
 

0300	846	 ระบบขนส่ง	 3(3-0-6)			

	 	 Transportation	System	

0300	848	 การวางแผนการขนส่งในชุมชนเมือง	 3(3-0-6)			

	 	 Urban	Transportation	Planning			

0300	849	 วิศวกรรมจราจร	 3(3-0-6)			

						 	 Traffic	Engineering	

0300	850	 วิเคราะห์และวางแผนการขนส่ง	 3(3-0-6)			

	 	 Transportation	Analysis	and	Planning	Methods	

0300	855	 ระบบขนส่งอัจฉริยะ	 3(3-0-6)			

	 	 Intelligent	Transportation	System	

0300	856	 ระบบขนส่งและสิ่งแวดล้อม	 3(3-0-6)			

	 	 Transportation	and	Environment	

0300	858	 การวางแผนและการจัดการโครงสร้างพื้นฐาน	 3(3-0-6)			

	 	 Infrastructure	Planning	and	Management		

0300	860	 กรณีศึกษาโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่	 3(3-0-6)	

	 	 Large	Scale	Infrastructure	Project	Case	Study	

0300	861	 การวางแผนและการจัดการระบบสิ่งแวดล้อม	 3(3-0-6)			

	 	 Environmental	System	Planning	and	Management	

0903	523	 การจัดการการขนส่งกำลังบำรุง	 3(3-0-6)			

	 	 Logistics	Management	

1105	641	 สัณฐานโครงสร้างพื้นที่เมืองและชุมชน	 3(3-0-6)			

	 	 Spatial	Structure	of	City	and	Community	

1105	642	 สัมมนานโยบายและแผนการพัฒนาเมืองที่ยั่งยืน	 3(3-0-6)				

	 	 Seminar	on	Policy	and	Plan	for	Sustainable	City	

1603	655	 การวางแผนการใช้ประโยชน์	 3(3-0-6)			
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À¡«¥«‘™“·°π 15 Àπà«¬°‘μ

0901 701 √–‡∫’¬∫«‘∏’«‘®—¬‡™‘ßª√–®—°…å∑“ß°“√∫—≠™’ 3(3-0-12)

Empirical Research Methodology

in Accounting

0909 701 °“√ª√–¬ÿ°μå°“√«‘‡§√“–Àå§«“¡∂¥∂Õ¬ 3(3-0-12)

Applied Regression Analysis

0909 702 °“√ª√–¬ÿ°μå ∂‘μ‘À≈“¬μ—«·ª√ 3(3-0-12)

Applied Multivariate Statistics

0909 703 °“√«‘®—¬‡™‘ß§ÿ≥¿“æ 3(3-0-12)

Qualitative Research Methods

0909 704 °“√ª√–¬ÿ°μå‚¡‡¥≈‚§√ß √â“ß¡Ÿ≈‡Àμÿ 3(3-0-12)

·≈–§«“¡·ª√ª√«π√à«¡

Applications in Causal and Covariance

Structure Modeling

À¡«¥«‘™“‡Õ° 15 Àπà«¬°‘μ

0901 702  —¡¡π“°“√«‘®—¬°“√∫—≠™’°“√‡ß‘π 3(3-0-12)

Seminar in Financial Accounting Research

0901 703  —¡¡π“°“√«‘®—¬°“√∫—≠™’∫√‘À“√ 3(3-0-12)

Seminar in Managerial Accounting Research

0901 704  —¡¡π“°“√«‘®—¬°“√∫—≠™’π“π“™“μ‘ 3(3-0-12)

Seminar in International Accounting Research

0901 705  —¡¡π“°“√«‘®—¬°“√∫—≠™’‡™‘ßæƒμ‘°√√¡ 3(3-0-12)

Seminar in Behavioral Accounting Research

0901 706 ª√–‡¥Áπ ”§—≠∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫°“√∫—≠™’ 3(3-0-12)

Issues in Accounting and Related Topics

À¡«¥«‘™“‡≈◊Õ° 6 Àπà«¬°‘μ

0902 701  —¡¡π“°“√«‘®—¬°≈¬ÿ∑∏å°“√μ≈“¥ 3(3-0-12)

Seminar in Marketing Strategy Research

0903 513 °“√®—¥°“√‡™‘ß°≈¬ÿ∑∏å 3(3-0-9)

Strategic Management

0903 514 ‡»√…∞»“ μ√å°“√®—¥°“√ 3(3-0-9)

Managerial Economics

0903 527 °“√®—¥°“√‡™‘ß‡ª√’¬∫‡∑’¬∫ 3(3-0-9)

Comparative Management

0903 702  —¡¡π“°“√«‘®—¬æƒμ‘°√√¡Õß§å°“√ 3(3-0-12)

Seminar in Organizational Behavior Research

0904 515 æ“≥‘™¬åÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å 3(3-0-9)

Electronic Commerce

0904 517 °“√®—¥°“√°“√¥”‡π‘πß“π 3(3-0-9)

Operations Management

0904 701  —¡¡π“°“√«‘®—¬√–∫∫ “√ π‡∑»‡æ◊ËÕ°“√®—¥°“√ 3(3-0-12)

Seminar in Management Information

System Research

0905 701  —¡¡π“°“√«‘®—¬°“√∫√‘À“√°“√‡ß‘π 3(3-0-12)

Seminar in Financial Management Research

0906 701  —¡¡π“°“√«‘®—¬∏ÿ√°‘®√–À«à“ßª√–‡∑» 3(3-0-12)

Seminar in International Business Research

«‘∑¬“π‘æπ∏å 36 Àπà«¬°‘μ

0901 711 «‘∑¬“π‘æπ∏å 36 Àπà«¬°‘μ

Thesis

	 	 ที่ดินแบบมีส่วนร่วมของชุมชน					

	 	 Land	Use	Planning	with	Participatory	Approach		

1603	667	 การบำบัดน้ำเสียชุมชน	 3(3-0-6)			

	 	 Waste	Water	Treatment	for	Community						

1603	668	 การพัฒนาระบบน้ำดื่มน้ำใช้ในชุมชน	 3(3-0-6)			

	 	 Development	of	Water	Supply	System	in	Community	

1603	670	 การจัดการขยะและสิ่งปฏิกูลชุมชน	 3(3-0-6)			

	 	 Management	of	Solid	Waste	and	Human		 	 

	 	 Excreta	in	Community					
 

กลุ่มสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตในเมือง  

0300	601	 แหล่งพลังงานและเทคโนโลยีการแปลงรูป	 3(3-0-6)			

	 	 Energy	Resources	and	Conversion	Technology	

0300	819	 การควบคุมภาวะน้ำท่วมและภาวะน้ำแล้ง	 3(3-0-6)			

	 	 Control	of	Flood	and	Drought	

0300	830	 สภาพแวดล้อมของระบบทรัพยากรน้ำ	 3(3-0-6)			

	 	 Water	Resources	System	Environment	

1601	620	 สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา	 3(3-0-6)			

	 	 Environment	and	Development	

1603	601	 หลักการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม	 3(3-0-6)			

	 	 Principle	for	Environmental	Administration	

		 	 and	Management	

1603	603	 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	 3(3-0-6)			

	 	 Environmental	Impact	Assessment	

1603	647	 การศึกษาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน	 3(3-0-6)			

	 	 Study	of	Community	Tourism	

1603	649	 หลักการอนุรักษ์และการจัดการสิ่งแวดล้อม	 3(3-0-6)			

	 	 Principle	of	Natural	Resources	and		 	 

	 	 Environmental	Conservation	Management	

1603	652	 การใช้สารสนเทศทางภูมิศาสตร์	 3(3-0-6)			

	 	 เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม					

	 	 Application	of	Geographical	Information		

	 	 Systems	for	Environmental	Management	

1603	653	 การวางแผนพัฒนาชุมชนแบบผสมผสาน	 3(3-0-6)			

	 	 Integrated	Planning	for	Community	Development	

1603	654	 การจัดการทรัพยากรน้ำแบบผสมผสาน	 3(3-0-6)			

	 	 Integrated	Water	Resources	Management	

1603	661	 การประเมินสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์	 3(3-0-6)			

	 	 Strategic	Environmental	Assessment		

1603	662	 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทาง	 3(2-2-5)			

	 	 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม					

	 	 Research	Methodology	for	Environmental		

	 	 Impact	Assessment		
 

หมวดวิชาประสบการณ์วิจัย           

 แผน ข  

1105	681	 การศึกษาค้นคว้าอิสระ	 6		หน่วยกิต	

	 	 Independent	Study								
 

 แผน ก แบบ ก2  

1105	682	 วิทยานิพนธ์	 12		หน่วยกิต	

	 	 Thesis	
 

 แผน ก แบบ ก1  

1105	683	 วิทยานิพนธ์	 39	หน่วยกิต	

	 	 Thesis 
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™◊ËÕÀ≈—° Ÿμ√
¿“…“‰∑¬ : À≈—° Ÿμ√ª√—™≠“¥ÿ…Æ’∫—≥±‘μ  “¢“«‘™“°“√∫—≠™’

¿“…“Õ—ß°ƒ… : Doctor of Philosophy Program in Accounting

™◊ËÕª√‘≠≠“
¿“…“‰∑¬ (™◊ËÕ‡μÁ¡) : ª√—™≠“¥ÿ…Æ’∫—≥±‘μ (°“√∫—≠™’)

(™◊ËÕ¬àÕ) : ª√.¥. (°“√∫—≠™’)

¿“…“Õ—ß°ƒ… (™◊ËÕ‡μÁ¡) : Doctor of Philosophy (Accounting)

(™◊ËÕ¬àÕ) : Ph.D. (Accounting)

Àπà«¬ß“π∑’Ë√—∫º‘¥™Õ∫
§≥–°“√∫—≠™’·≈–°“√®—¥°“√ ·≈–∫—≥±‘μ«‘∑¬“≈—¬ ¡À“«‘∑¬“≈—¬¡À“ “√§“¡

À≈—° Ÿμ√
À≈—° Ÿμ√·∫∫ 1 ‡ªìπÀ≈—° Ÿμ√∑’Ë¡’·ºπ°“√»÷°…“∑’Ë‡πâπ°“√«‘®—¬ ‚¥¬¡’°“√∑”«‘∑¬“π‘æπ∏å∑’Ë°àÕ„Àâ‡°‘¥Õß§å§«“¡√Ÿâ„À¡à À√◊Õ„Àâ‡√’¬π

√“¬«‘™“‡æ‘Ë¡‡μ‘¡ À√◊Õ∑”°‘®°√√¡∑“ß«‘™“°“√Õ◊Ëπ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ ‚¥¬‰¡àπ—∫Àπà«¬°‘μ ·μàμâÕß‰¥âº≈ —¡ƒ∑∏‘Ïμ“¡¢âÕ∫—ß§—∫¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬¡À“ “√§“¡

«à“¥â«¬°“√®—¥°“√»÷°…“√–¥—∫∫—≥±‘μ»÷°…“ æ.». 2548 ¥—ßπ’È

À≈—° Ÿμ√·∫∫ 1.1 ºŸâ‡¢â“»÷°…“∑’Ë ”‡√Á®ª√‘≠≠“¡À“∫—≥±‘μ ®–μâÕß∑”«‘∑¬“π‘æπ∏å ‰¡àπâÕ¬°«à“ 48 Àπà«¬°‘μ

À≈—° Ÿμ√·∫∫ 1.2 ºŸâ‡¢â“»÷°…“∑’Ë ”‡√Á®ª√‘≠≠“∫—≥±‘μ ®–μâÕß∑”«‘∑¬“π‘æπ∏å ‰¡àπâÕ¬°«à“ 72 Àπà«¬°‘μ

À≈—° Ÿμ√·∫∫ 2 ‡ªìπÀ≈—° Ÿμ√∑’Ë¡’·ºπ°“√»÷°…“∑’Ë‡πâπ°“√«‘®—¬ ‚¥¬¡’°“√∑”«‘∑¬“π‘æπ∏å∑’Ë¡’§ÿ≥¿“æ Ÿß·≈–°àÕ„Àâ‡°‘¥§«“¡

°â“«Àπâ“∑“ß«‘™“°“√ ·≈–»÷°…“√“¬«‘™“‡æ‘Ë¡‡μ‘¡ ¥—ßπ’È

À≈—° Ÿμ√·∫∫ 2.1 ºŸâ‡¢â“»÷°…“∑’Ë ”‡√Á®ª√‘≠≠“¡À“∫—≥±‘μ ®–μâÕß∑”«‘∑¬“π‘æπ∏å ‰¡àπâÕ¬°«à“ 36 Àπà«¬°‘μ ·≈–»÷°…“√“¬«‘™“

‡æ‘Ë¡‡μ‘¡Õ’° ‰¡àπâÕ¬°«à“ 12 Àπà«¬°‘μ ‚¥¬¡’Àπà«¬°‘μ√«¡μ≈Õ¥À≈—° Ÿμ√ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 48 Àπà«¬°‘μ

À≈—° Ÿμ√·∫∫ 2.2 ºŸâ‡¢â“»÷°…“∑’Ë ”‡√Á®ª√‘≠≠“∫—≥±‘μ ®–μâÕß∑”«‘∑¬“π‘æπ∏å ‰¡àπâÕ¬°«à“ 48 Àπà«¬°‘μ ·≈–»÷°…“√“¬«‘™“

‡æ‘Ë¡‡μ‘¡Õ’° ‰¡àπâÕ¬°«à“ 24 Àπà«¬°‘μ ‚¥¬¡’Àπà«¬°‘μ√«¡μ≈Õ¥À≈—° Ÿμ√ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 72 Àπà«¬°‘μ

«‘∑¬“π‘æπ∏åμ“¡À≈—° Ÿμ√·∫∫ 2.1 ·≈– 2.2 ®–μâÕß¡’§ÿ≥¿“æ·≈–¡“μ√∞“π√–¥—∫‡¥’¬«°—π

‚§√ß √â“ßÀ≈—° Ÿμ√

À¡«¥«‘™“·°π 15

À¡«¥«‘™“‡Õ° 15

À¡«¥«‘™“‡≈◊Õ° 6

À¡«¥«‘∑¬“π‘æπ∏å 36

                      √«¡Àπà«¬°‘μ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 72

À¡«¥«‘™“ ·∫∫ 2.1 (Àπà«¬°‘μ)

763

คำอธิบายรายวิชาหลักสูตรผังเมืองมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการวางผังชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม  

 

 หมวดวิชาแกน 
 

1105 684 วิธีการทางสถิติสำหรับผังเมือง 3(2-2-5)   

  Statistic Methods for Urban Planning 

	 	 ความหมายและประเภทของวิธีการทางสถิติที่ เกี่ยว-	 

ข้องในงานผังเมือง	 เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง	 สถิติพรรณนา	การแจกแจงค่า

สถิติ	 แผนการทดลอง	 สถิติอนุมาน/อ้างอิง	 การทดสอบข้อตกลงเบื้องต้น	

การแปลข้อมูล	สถิตินันพาราเมทริก	การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้โปรแกรม

สำเร็จรูปทางสถิติ	การวิจารณ์และการใช้สถิติในการวิจัยในด้านสถาปัตยกรรม

ผังเมือง	

	 	 Definitions	 and	 types	 of	 statistical	methods	 in	 the	

Urban	Planning	field;	sampling	techniques,	descriptive	statistics,	

sampling	distributions,	experimental	designs,	inferential	statistics;	

tests	on	assumptions	and	transformation	of	data;	non-parametric	

statistics;	 data	 analyses	 by	 the	 uses	 of	 statistical	 packages;	

criticism	of	statistics	used	in	research	studies	in	Urban	Planning	
 

1105 685 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยสำหรับผังเมือง 3(2-2-5)   

  Research Methodology for Urban Planning 

	 	 ปรัชญาและแนวคิดในการวิจัย	 ระเบียบวิธีและกระบวนการ

วิจัย	 ประเภทของการวิจัย	 การสุ่มตัวอย่าง	 เครื่องมือในการวิจัย	 การเก็บ

รวบรวมข้อมูล	 และการวิเคราะห์ข้อมูล	 การเขียนรายงาน	 การวิจัย		 

การเสนอผลงานวิจัย	 และการประเมินผลการวิจัย	 การเขียนเค้าโครงวิจัย

ในด้านผังเมือง	

	 	 Philosophy	 and	 concepts	 of	 research,	 	 research	

methodology	and	research	procedure,	types	of	research,	research	

instruments,	 data	 collection	 and	 analysis;	 research	writing,	

research	 presentation	 and	 evaluation	 of	 research	 proposal	

practicum,	trends	in	research	in	Urban	Planning	
 

0105 506* ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา 2(1-2-3)   

  English for Graduate Studies 

	 	 ศัพท์โครงสร้างภาษาอังกฤษที่จำเป็นต่อการพูดเพื่อการ

สื่อสารในบริบทที่เป็นทางการและวิชาการ	 รูปแบบ	องค์ประกอบ	 เทคนิค

การอ่านเขียนเร่ืองและย่อหน้าของงานเขียนทางวิชาการและการอ่านบทความ	

และงานเขียนทางวิชาการเฉพาะด้าน	

	 	 English	 vocabulary	 and	basic	 structure	 necessary	

for	communication	in	official	and	academic	contexts;	patterns,	

components,	reading	techniques,	paragraph	reading	and	writing,	

reading	and	writing	for	specific	purposes	

 

0105 507* ภาษาอังกฤษสำหรับการเขียนวิทยานิพนธ์ 2(1-2-3)  

  English for Thesis Writing 

	 	 การฝึกอ่านบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ	

การฝึกเขียนบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ในรูปแบบต่างๆ	และการเขียนวิทยานิพนธ์

ตามสาชาวิชาที่เรียน	

	 	 Practice	 in	 reading	 thesis	or	dissertation	abstracts	

published	 in	 academic	 journals;	 practice	 in	writing	 various	

formats	 of	 thesis	 or	 dissertation	 abstracts;	writing	 a	 thesis	 or	

dissertation	according	to	one’s	field	of	study	
 

*หมายถึง	 รายวิชาไม่นับหน่วยกิต	(Non-credit	courses)	
 

 หมวดวิชาหลัก  

1105 601 กระบวนการพัฒนาชุมชนเมืองสู่ความยั่งยืน 3(3-0-6)   

  Urban Development Process towards Sustainability 

	 	 การวางแผนจัดการพัฒนาเมือง	 การส่งเสริมพัฒนา

เอกลักษณ์ชุมชนเมืองทางกายภาพ	 และการรักษาสภาพแวดล้อม	 เพื่อ

เข้าใจและสามารถออกแบบกระบวนการพัฒนาเมืองท่ีย่ังยืน	โดยยึดเป้าหมาย

หลักสี่ประการ	 คือความสมดุลมั่นคงและยั่งยืนของเศรษฐกิจและสังคม

ตามหลักทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงสภาพแวดล้อมชุมชนเมืองและชนบทที่

เจริญงอกงามตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน	การพัฒนาชุมชนเมืองโดยชุมชน

มีส่วนร่วม	ยึดความยุติธรรมในสังคมและยึดคนเป็นศูนย์กลาง	และคุณภาพ

ชีวิตที่ดีและความอยู่ดีมีสุขของคนทุกคน	

	 The	 process	 of	 action	 planning	 appropriate	 for	

sustainable	city	development;	enhancement	of	a	city’s	physical	

identity	and	environmental	maintenance	to	facilitate	the	design	

and	planning	process	 for	 sustainable	 development;	 balanced	

and	sustained	economic	development	and	society	following	the	

philosophy	 of	 Sufficiency	 in	 Economy.	 Intelligent	 design	 of	

urban	and	regional	environments	according	to	the	principle	of		

Sustainable	Development;	community-based	and	demand	driven	

urban	development	centering	on	social	justice	and	participation	in	

order	to	raise	the	quality	of	life	and	happiness	for	all	citizens	
 

1105 602 การวางแผนนโยบายทางเศรษฐกิจ 3(2-2-5) 

  สังคม วัฒนธรรม และสภาพแวดล้อม ชุมชนเมือง    

  Economic, Social, Cultural and Urban  

  Environmental Policy and Planning 

	 	 พื้นฐานการพัฒนาเศรษฐกิจเมือง	 นโยบายสาธารณะด้าน

สังคม	 วัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมชุมชนเมือง	 โครงสร้างและระบบ
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À¡«¥«‘™“·°π 15 Àπà«¬°‘μ

0901 701 √–‡∫’¬∫«‘∏’«‘®—¬‡™‘ßª√–®—°…å∑“ß°“√∫—≠™’ 3(3-0-12)

Empirical Research Methodology

in Accounting

0909 701 °“√ª√–¬ÿ°μå°“√«‘‡§√“–Àå§«“¡∂¥∂Õ¬ 3(3-0-12)

Applied Regression Analysis

0909 702 °“√ª√–¬ÿ°μå ∂‘μ‘À≈“¬μ—«·ª√ 3(3-0-12)

Applied Multivariate Statistics

0909 703 °“√«‘®—¬‡™‘ß§ÿ≥¿“æ 3(3-0-12)

Qualitative Research Methods

0909 704 °“√ª√–¬ÿ°μå‚¡‡¥≈‚§√ß √â“ß¡Ÿ≈‡Àμÿ 3(3-0-12)

·≈–§«“¡·ª√ª√«π√à«¡

Applications in Causal and Covariance

Structure Modeling

À¡«¥«‘™“‡Õ° 15 Àπà«¬°‘μ

0901 702  —¡¡π“°“√«‘®—¬°“√∫—≠™’°“√‡ß‘π 3(3-0-12)

Seminar in Financial Accounting Research

0901 703  —¡¡π“°“√«‘®—¬°“√∫—≠™’∫√‘À“√ 3(3-0-12)

Seminar in Managerial Accounting Research

0901 704  —¡¡π“°“√«‘®—¬°“√∫—≠™’π“π“™“μ‘ 3(3-0-12)

Seminar in International Accounting Research

0901 705  —¡¡π“°“√«‘®—¬°“√∫—≠™’‡™‘ßæƒμ‘°√√¡ 3(3-0-12)

Seminar in Behavioral Accounting Research

0901 706 ª√–‡¥Áπ ”§—≠∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫°“√∫—≠™’ 3(3-0-12)

Issues in Accounting and Related Topics

À¡«¥«‘™“‡≈◊Õ° 6 Àπà«¬°‘μ

0902 701  —¡¡π“°“√«‘®—¬°≈¬ÿ∑∏å°“√μ≈“¥ 3(3-0-12)

Seminar in Marketing Strategy Research

0903 513 °“√®—¥°“√‡™‘ß°≈¬ÿ∑∏å 3(3-0-9)

Strategic Management

0903 514 ‡»√…∞»“ μ√å°“√®—¥°“√ 3(3-0-9)

Managerial Economics

0903 527 °“√®—¥°“√‡™‘ß‡ª√’¬∫‡∑’¬∫ 3(3-0-9)

Comparative Management

0903 702  —¡¡π“°“√«‘®—¬æƒμ‘°√√¡Õß§å°“√ 3(3-0-12)

Seminar in Organizational Behavior Research

0904 515 æ“≥‘™¬åÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å 3(3-0-9)

Electronic Commerce

0904 517 °“√®—¥°“√°“√¥”‡π‘πß“π 3(3-0-9)

Operations Management

0904 701  —¡¡π“°“√«‘®—¬√–∫∫ “√ π‡∑»‡æ◊ËÕ°“√®—¥°“√ 3(3-0-12)

Seminar in Management Information

System Research

0905 701  —¡¡π“°“√«‘®—¬°“√∫√‘À“√°“√‡ß‘π 3(3-0-12)

Seminar in Financial Management Research

0906 701  —¡¡π“°“√«‘®—¬∏ÿ√°‘®√–À«à“ßª√–‡∑» 3(3-0-12)

Seminar in International Business Research

«‘∑¬“π‘æπ∏å 36 Àπà«¬°‘μ

0901 711 «‘∑¬“π‘æπ∏å 36 Àπà«¬°‘μ

Thesis

เศรษฐกิจท่ีเน้นการกระจายรายได้	สร้างความสมดุลและเติบโตอย่างม่ันคงมี

เสถียรภาพ	 โครงสร้างทางสังคม	 วัฒนธรรม	 วิถีชีวิตเมืองและชนบท	ที่พึ่ง

พากันอย่างเหมาะสม	คุณภาพชีวิตที่ได้มาตรฐาน	ซึ่งเกิดตามกระบวนการ

พัฒนาชุมชนเมืองสู่ความย่ังยืนการกำหนดวิสัยทัศน์และกรอบการวางแผน

เศรษฐกิจ	 สังคมและวัฒนธรรม	 ให้เกิดการพัฒนาสภาพแวดล้อมของ

ชุมชนเมืองที่ยั่งยืน		

	 	 Urban	 economic	 development	 based	 on	 public	

policies	 for	 social,	 cultural	 and	 environmental	 development;	

decentralized	economic	structures	that	enable	equality	in	wealth	

distribution	 and	 the	balanced	 and	 secured	growth	 of	 the	 city	

and	its	community.	Interdependent	socio-cultural	structures	of	

city	 and	countryside	environments;	 standard	quality	 of	 living	

based	on	sustainable	urban	development	processes;	determination	

of	 vision	 and	 framework	 in	 social,	 economic	 and	 cultural	

developmental	 policies	 in	 city	 planning	 and	 design	 together	

with	a	general	policy	to	achieve	sustained	physical	development	

of	city	and	its	environment	
 

1105 603 การวางผังกายภาพของเมือง 3(2-2-5) 

  และโครงสร้างพื้นฐานแบบบูรณาการ   

  Urban Physical Planning  

  and Integrated Infrastructure Systems 

	 	 การพัฒนาเมืองในด้านกายภาพ	 กระบวนการพัฒนาชุมชน

เมืองสู่ความย่ังยืน	การวางแผนและยุทธศาสตร์	ทางเศรษฐกิจสังคม	สามารถ

ต้ังวัตถุประสงค์เป้าหมายท่ีชัดเจน	สำหรับการวางผังเมือง	ซ่ึงมุ่งเน้นผังเมือง

รวมระดับชุมชน	ผังเมืองเฉพาะ	และผังพัฒนาอื่น	ที่เหมาะสมกับท้องถิ่น	

	 	 Physical	development	of	cities	and	the	planning	of	

mixed	urban	land	use	towards	an	integrated	infrastructure	and	

environmental	sustainability	to	identify	goals	and	objectives	for	

integrated	city	planning	for	sustainability;	examination	of	cases	

based	particularly	in	local	city	planning	as	well	as	specific	and	

other	development	planning	projects	suited	to	a	city’s	locality	
 

1105 604 การจัดการโครงการพัฒนาเมือง 3(2-2-5) 

  เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน    

  Project Management for Sustainable  

  Development  

	 	 หลักการภาคทฤษฎีและกระบวนการในภาคปฏิบัติ	 การจัด	 

การด้านผังเมืองและสภาพแวดล้อม	 เพื่อการพัฒนาชุมชนเมืองไปสู่ความ

ยั่งยืน	 การนำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแผนการส่งเสริมอนุรักษ์

วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว	 และแผนผังพัฒนาด้านกายภาพชุมชนเมือง

และแผนอื่นไปสู่การปฏิบัติในลักษณะของแผนและโครงการพัฒนา	 ตาม

กระบวนการพัฒนาชุมชนเมืองสู่ความยั่งยืน	

	 	 Theoretical	 principles	 and	 criteria	with	 practical	

applications	 that	students	can	understand	and	apply	 to	urban	

and	 environmental	management	 to	 achieve	 sustainability;	

examination	of	examples	for	practical	implementation	of	social	

and	 economic	 development	 plans,	 cultural	 and	 tourism	

enhancement	plans,	urban	development	plans	and	other	plans	

in	 terms	of	action	planning	and	project	management	 from	the	

process	of	urban	development	for	sustainability	
 

1105 605 กฎหมายและการบังคับใช้เพื่อ 3(2-2-5) 

  การพัฒนาเมืองและสิ่งแวดล้อม     

  Laws and Enforcement for Urban  

  Development and Environmental 

	 	 กฎหมายด้านการพัฒนาเมืองและการรักษาสภาพแวดล้อม

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	 เช่น	 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการผังเมือง	

ทรัพยากรท่ีดิน	ส่ิงแวดล้อมและอาคาร	เป็นต้น	การใช้มาตรการด้านกฎหมาย

ที่ควบคุมให้มีการปฏิบัติตามผัง	 เช่น	มาตรการทางผังเมือง	และการจัดรูป

ที่ดิน	 กระบวนการกำหนดนโยบายและบริหารงานของรัฐในระดับต่างๆ	ที่

เกี่ยวข้องกับการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม	

	 	 Laws	 for	 urban	 development	 and	 environmental	

preservation	 in	Thailand	 and	 foreign	 countries	 such	 as	 those	

related	 to	urban	planning,	 land	 resource,	 natural	 environment	

and	building	codes;	law	enforcement	for	the	implementation	of	

urban	plans	 such	as	 enforcement	 of	 urban	planning	and	 land	

readjustment;	 policy	 formulation	 and	 state	 administration	 at	

various	levels	concerning	urban	and	environmental	planning	
 

 หมวดวิชาเลือก  

	 	 เลือกเรียนวิชาในหมวดวิชาเลือกตามคำแนะนำของอาจารย์

ประจำหลักสูตรฯ	 หรืออาจารย์ที่ปรึกษาโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาเข้าไปมี

ส่วนร่วมในการเรียนการสอนด้วย		
 

 กลุ่มการวางนโยบายสาธารณะ และแผนพัฒนาเมือง  

0108 503 หลักเศรษฐศาสตร์เพื่อนโยบายการพัฒนา 2(2-0-4)   

  Economic Principles for Development Policy 

	 	 หลักการ	 แนวคิด	 และทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

กับการวางแผนและการกำหนดนโยบาย	การใช้หลักเศรษฐศาสตร์ในการ

วิเคราะห์และประเมินค่าใช้จ่ายและผลตอบแทนของนโยบาย	 โครงสร้าง

และข้อจำกัดระบบเศรษฐกิจที่มีผลต่อการกำหนดและการดำเนินนโยบาย

สาธารณะของประเทศ	 รวมถึงแนวทางการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาที่

เหมาะสมกับเงื่อนไขทางด้านเศรษฐกิจ	สังคมและการเมือง	

	 	 Principles,	 concepts	 and	 theories	 of	 economics	

related	 to	 planning	 and	 policy	 formulation;	 principles		 

of	 economics	 in	 the	 analysis	 and	 evaluation	 of	 public	 policy;	

the	structure	and	limitation	of	economic	system	that	results	in	

the	 formulation	 and	 implementation	 of	 the	 public	 policy;	

appropriate	approaches	for	developmental	strategy	set	in	relation	
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to	economic,	social	and	political	conditions	
 

0108 504 กฎหมายมหาชนเพื่อการบริหารงานภาครัฐ 2(2-0-4)   

  Public Laws for Public Administration 

	 	 หลักการ	แนวคิด	และทฤษฎีทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ

บริหารงานของรัฐ	 โครงสร้างระบบกฎหมายมหาชน	หลักความรับผิดชอบ

ของรัฐในการบริหารงาน	หลักการของกฎหมายปกครอง	สาระสำคัญของ

กฎหมายปกครอง	 ศึกษาเปรียบเทียบของประเทศต่างๆ	 ความสัมพันธ์

ระหว่างกฎหมายมหาชนระดับต่างๆ	กับการบริหารงานภาครัฐ	

	 	 Principles,	concepts	and	theories	of	laws	related	to	

the	administration	of	public	sectors;	 the	structure	and	system	

of	 public	 laws,	 administrative	 laws,	 and	 its	 components;	

comparative	 studies	 of	 the	 international	 administrative	 laws	

and	 the	 relationship	 between	 public	 law	 and	 public	 sector	

management	
 

0108 511 การวิเคราะห์และประเมินผลนโยบายสาธารณะ 3(3-0-6)   

  Public Policy Analysis and Evaluation 

	 	 กระบวนการและองค์ประกอบของนโยบายสาธารณะ	

บทบาทของสถาบันหรือองค์กรท่ีมีส่วนสำคัญในแต่ละขบวนการ	การกำหนด

วัตถุประสงค์และเป้าหมายในการดำเนินนโยบาย	 หลักการและเทคนิคใน

การวิเคราะห์ผลลัพธ์และผลกระทบในการดำเนินนโยบาย	 รวมถึงการ

เปรียบเทียบกระบวนการนโยบายสาธารณะของประเทศต่างๆ	 หลักการ

และแนวคิดของการประเมินผลนโยบายสาธารณะ	 การกำหนดมาตรฐาน

เครื่องชี้วัด	หลักเกณฑ์	และวิธีการในการวิเคราะห์และประเมินผล	เทคนิค

ในการประเมินผล	 การตีความและวิเคราะห์ผลของการดำเนินนโยบาย

สาธารณะ	รวมถึงการศึกษากรณีตัวอย่างการประเมินผลนโยบายสาธารณะท่ี

สำคัญ	

	 	 Processes	and	components	of	public	policy;	the	role	

of	organizations	and	 institutions;	objectives	and	target	setting	

in	policy	implementation;	principles	and	techniques	of	outcome	

analysis,	and	the	impacts	of	public	implementation;	comparison	of	

public	policy	of	several	countries;	principles	and	concept	of	the	

monitoring	 of	 public	 policy;	 standard	 setting,	 public	 policy	

indicators;	criteria	of	public	policy	selection;	methods	of	analysis	

and	evaluation;	evaluation	techniques;	analysis	and	interpretation	

of	 public	 implementation,	 including	case	 studies	 of	 important	

public	policies	
 

0108 512 การวางแผนกลยุทธ์และการบริหารโครงการ 3(3-0-6)   

  Strategic Planning and Project Management 

	 	 หลักการและกระบวนการในการวางแผนเชิงกลยุทธ์	แนวคิด

และทฤษฎีเก่ียวกับการวางแผนการวิเคราะห์สถานการณ์	การกำหนดจุดหมาย

และแนวทางการพัฒนา	การกำหนดวัตถุประสงค์เป้าหมาย	กระบวนการ

และเทคนิคต่างๆ	 ในการวางแผน	การวิเคราะห์คาดการณ์ผลลัพธ์	 ผลกระ

ทบและปัญหาซึ่งอาจเกิดขึ้นในการดำเนินการตามแผน	ความเชื่อมโยงของ

การวางแผนกับการจัดทำโครงการ	หลักและเทคนิคในการวิเคราะห์โครงการ	

การกำกับติดตามและประเมินผลโครงการ	

	 	 Principles	and	processes	of	strategic	management;	

concepts	and	theories	of	planning	and	situation	analysis;	setting	

of	goal	and	development	approaches;	clear	objectives	and	targets	

setting;	the	process	and	techniques	of	planning,	analysis	of	the	

speculation	of	results	and	impacts;	relating	of	plan	implementation;

interconnection	between	planning	and	project	implementation;	

principles	and	techniques	of	project	analysis,	project	monitoring	

and	evaluation	

 

0108 513 การบริหารการคลังสาธารณะ 3(3-0-6)   

  และการงบประมาณ      

  Public Finance and Budgeting Administration  

	 	 ระบบการคลังสาธารณะและการงบประมาณความหมาย	 

ขอบข่ายและความสัมพันธ์ของการคลังสาธารณะและการงบประมาณ	

กระบวนการบริหารจัดการและหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีในด้านการคลังสาธารณะ

และงบประมาณ	 รูปแบบของนโยบายด้านการคลังและระบบงบประมาณ	

กลยุทธ์ในการดำเนินนโยบายด้านคลังและงบประมาณ	การประเมินเกี่ยว

กับผลกระทบของนโยบายการคลังในลักษณะต่างๆ	 ที่ส่งผลต่อสภาพ

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ	

	 	 Public	financial	and	budgeting	system;	definitions,	

scope	of	 the	 relationship	between	public	 finance	and	budget;	

the	management	process	and	public	finance	and	budget	agencies;	

the	 forms	of	 the	policy	of	public	 finance	and	budget;	 financial	

and	begetting	policy	 implementation	strategies,	 including	 the	

monitoring	of	the	impacts	of	financial	policies	on	the	economic	

and	social	conditions	of	Thailand	
 

0108 514 เศรษฐศาสตร์เพื่อการพัฒนาชุมชน 3(3-0-6)   

  Economics for Community Development   

	 	 หลักการแนวคิด	และทฤษฎีทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับการ

พัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน	 รูปแบบและแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจ

ระดับชุมชน	 การสร้างกลไกและกระบวนการพัฒนาการมีส่วนร่วมของ

ชุมชน	การพัฒนาระบบการจัดการในการผลิตและการตลาดท่ีมีประสิทธิภาพ	

ภายใต้การพึ่งพาตนเองของชุมชน	รวมถึงหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน	

  Principle,	 concepts	 and	 theories	 of	 economics	

related	 to	 the	 community	 economic	development;	 forms	 and	

approaches	of	community	economic	development;	mechanism	

and	process	 for	 public	 participation;	 the	 development	 of	 the	

system	of	self-sufficient	economy	within	communities,	including	

the	concept	of	sustainable	development		
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À¡«¥«‘™“·°π 15 Àπà«¬°‘μ

0901 701 √–‡∫’¬∫«‘∏’«‘®—¬‡™‘ßª√–®—°…å∑“ß°“√∫—≠™’ 3(3-0-12)

Empirical Research Methodology

in Accounting

0909 701 °“√ª√–¬ÿ°μå°“√«‘‡§√“–Àå§«“¡∂¥∂Õ¬ 3(3-0-12)

Applied Regression Analysis

0909 702 °“√ª√–¬ÿ°μå ∂‘μ‘À≈“¬μ—«·ª√ 3(3-0-12)

Applied Multivariate Statistics

0909 703 °“√«‘®—¬‡™‘ß§ÿ≥¿“æ 3(3-0-12)

Qualitative Research Methods

0909 704 °“√ª√–¬ÿ°μå‚¡‡¥≈‚§√ß √â“ß¡Ÿ≈‡Àμÿ 3(3-0-12)

·≈–§«“¡·ª√ª√«π√à«¡

Applications in Causal and Covariance

Structure Modeling

À¡«¥«‘™“‡Õ° 15 Àπà«¬°‘μ

0901 702  —¡¡π“°“√«‘®—¬°“√∫—≠™’°“√‡ß‘π 3(3-0-12)

Seminar in Financial Accounting Research

0901 703  —¡¡π“°“√«‘®—¬°“√∫—≠™’∫√‘À“√ 3(3-0-12)

Seminar in Managerial Accounting Research

0901 704  —¡¡π“°“√«‘®—¬°“√∫—≠™’π“π“™“μ‘ 3(3-0-12)

Seminar in International Accounting Research

0901 705  —¡¡π“°“√«‘®—¬°“√∫—≠™’‡™‘ßæƒμ‘°√√¡ 3(3-0-12)

Seminar in Behavioral Accounting Research

0901 706 ª√–‡¥Áπ ”§—≠∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫°“√∫—≠™’ 3(3-0-12)

Issues in Accounting and Related Topics

À¡«¥«‘™“‡≈◊Õ° 6 Àπà«¬°‘μ

0902 701  —¡¡π“°“√«‘®—¬°≈¬ÿ∑∏å°“√μ≈“¥ 3(3-0-12)

Seminar in Marketing Strategy Research

0903 513 °“√®—¥°“√‡™‘ß°≈¬ÿ∑∏å 3(3-0-9)

Strategic Management

0903 514 ‡»√…∞»“ μ√å°“√®—¥°“√ 3(3-0-9)

Managerial Economics

0903 527 °“√®—¥°“√‡™‘ß‡ª√’¬∫‡∑’¬∫ 3(3-0-9)

Comparative Management

0903 702  —¡¡π“°“√«‘®—¬æƒμ‘°√√¡Õß§å°“√ 3(3-0-12)

Seminar in Organizational Behavior Research

0904 515 æ“≥‘™¬åÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å 3(3-0-9)

Electronic Commerce

0904 517 °“√®—¥°“√°“√¥”‡π‘πß“π 3(3-0-9)

Operations Management

0904 701  —¡¡π“°“√«‘®—¬√–∫∫ “√ π‡∑»‡æ◊ËÕ°“√®—¥°“√ 3(3-0-12)

Seminar in Management Information

System Research

0905 701  —¡¡π“°“√«‘®—¬°“√∫√‘À“√°“√‡ß‘π 3(3-0-12)

Seminar in Financial Management Research

0906 701  —¡¡π“°“√«‘®—¬∏ÿ√°‘®√–À«à“ßª√–‡∑» 3(3-0-12)

Seminar in International Business Research

«‘∑¬“π‘æπ∏å 36 Àπà«¬°‘μ

0901 711 «‘∑¬“π‘æπ∏å 36 Àπà«¬°‘μ

Thesis

0108 521 การบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3(3-0-6)   

  Local Administration Management 

	 	 ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินและ

การกระจายอำนาจ	รูปแบบการบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน	การเปรียบเทียบรูป

แบบการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นของประเทศต่างๆ	หลักการสำคัญของ

การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น	 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการบริหารราชการ

ส่วนท้องถิ่น	ปัญหา	อุปสรรค	และแนวโน้มทิศทางการพัฒนาท้องถิ่นของ

ประเทศไทย	

  Theories	and	concepts	of	government	administration  

and	 decentralization;	 the	 forms	 of	 Thai	 provincial	 and	 local	

administration;	relation	of	central	government	agencies	to	regional	

and	local	agencies.	Comparative	studies	of	local	administration	

from	different	countries;	the	main	principles	of	local	administration;

factors	 affecting	 local	 administration,	 including	 problems	

encountered,	constraints	and	trends	of	the	development	of	local	

administration	in	Thailand	
 

1105 611 การออกแบบชุมชนเมืองสู่ความยั่งยืน 3(3-0-6)   

  Urban Design towards Sustainability 

	 	 วางกรอบแนวทางการออกแบบผังชุมชนเมือง	 เพื่อการ

เติบโตทางเศรษฐกิจ	 สังคมสมดุลและมีเอกภาพ	สภาพแวดล้อมเมืองและ

ชนบทที่ยั่งยืน	ทดลองจัดทำผังพัฒนาระดับตำบล	 เทศบาล	และอื่นๆ	 เช่น	

ผังแม่บทโครงการ	 จินตภาพเมือง	 การใช้ประโยชน์ที่ดิน	 ระบบคมนาคม	

พื้นที่ เปิดโล่ง	 ภูมิทัศน์	 การกำหนดรูปแบบสถาปัตยกรรม	 และอื่นๆ		 

โดยเน้นบทบาทและเอกลักษณ์เฉพาะของเมืองและชุมชนในท้องถิ่น	

	 	 Framework	 and	 concept	 in	 urban	 design	 for	

economic	growth,	social	balance	and	harmony	and	sustainable	

urban-rural	 environment,	making	 city	 development	 plans	 for	

districts,	 towns,	 cities	 and	 other	 environs	 including	master	

plan,	image	map,	land	use,	road	and	infrastructure,	open	space,	

landscape,	architectural	guidelines	etc,	using	role	and	identity	

of	the	city	as	a	key	concern	
 

1105 612 การวางผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน 3(3-0-6)   

  Land-use Planning 

	 	 ความสำคัญและประโยชน์การวางแผนการใช้ที่ดินที่

เหมาะสม	หลักการวางผังการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยชุมชนมีส่วนร่วม	 การ

พัฒนาที่ดินที่ยังยืนเพื่อการอยู่อาศัย	 พาณิชยกรรม	 อุตสาหกรรม	

เกษตรกรรมและอื่นๆ	 แนวทาง	 วิสัยทัศน์ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน	 กรณี

ศึกษาผังเมืองรวมและผังเฉพาะระดับต่างๆ	

	 	 Importance	 and	 value	 of	 good	 land-use	 planning,	

principles	and	theories	of	land-use	planning	leadership,	land-use	

planning	 towards	 sustainability	 for	 residential,	 commercial,	

industrial,	agricultural	and	other	uses;	vision	and	framework	for	

land-use	 and	 case	 studies	 in	 comprehensive	 and	 specific	

planning	at	different	levels	
 

1105 613 เคหะการชุมชนเมือง 3(3-0-6)   

  Urban Housing 

	 	 การพัฒนาที่อยู่อาศัยโดยภาครัฐ	 ภาคท้องถิ่น	 ภาคเอกชน	

ภาคชุมชนและประชาคม	การวางแผนพัฒนาเคหะการสำหรับชุมชนเมือง

ระยะส้ันและระยะยาว	โครงการพัฒนาเมืองท่ีอยู่อาศัยใหม่	การฟ้ืนฟูชุมชนท่ี

อยู่อาศัยเดิม	หลักการ	 แนวคิดและทฤษฎีการวางแผนลงทุน	การจัดการ

โครงการเคหะการรูปแบบต่างๆ	

	 	 Housing	 development	 by	 central	 and	 local	

governments,	private	sector,	community	and	civil	society;	short	

and	 long-term	city	planning	 for	housing	development	 for	new	

developments	and	community	rehabilitation;	principles,	concepts	

and	theories	of	housing	including	investment	and	management	

of	housing	development	projects	
 

1105 614 การอนุรักษ์เมืองท้องถิ่น 3(3-0-6)   

  Local City Conservation  

	 	 ประวัติศาสตร์เมืองและชุมชนท้องถิ่น	 ในด้านภูมิทัศน์เมือง	

สถาปัตยกรรม	 โบราณสถาน	องค์ประกอบชุมชน	พัฒนาการของสัณฐาน

เมือง	รูปแบบการตั้งถิ่นฐาน	เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของเมือง	ชุมชนและ

ถิ่นฐานที่เป็นนามธรรมและรูปธรรม	กรณีศึกษาการทำแผนพัฒนา	 วางผัง

และออกแบบเมืองเพื่อการอนุรักษ์และส่งเสริมความภาคภูมิใจของเมือง

ร่วมกัน			

	 	 History	 of	 local	 city	 and	 community	 focusing	 on	

urban	landscape,	architecture,	historic	sites,	community	elements,	

etc.;	development	of	urban	form	and	settlements	including	both	

visible	 and	 invisible	 characters;	 the	 identity	 of	 the	 city,	

community	 and	 settlement;	 cases	 of	 development	plans,	 city	

plans,	 urban	design	and	 implementation	 of	 city	 conservation,	

identity	enhancement	and	citizen	pride	
 

1105 615 การออกแบบชุมชนเมืองขั้นสูง 3(3-0-6)   

  Advanced Urban Design 

	 	 พื้นฐานผังเมืองสมัยใหม่	 ชุมชนเมืองกระชับตัว	 เมืองที่มี

ระบบคมนาคมขนส่งสาธารณะทันสมัยเป็นศูนย์กลาง	 และแนวทางเมือง

นิยมในรูปแบบอื่นๆ	 เพื่อเข้าใจแนวทางการพัฒนาเมืองที่ยั่งยืนในเชิงลึก	

สามารถวางวิสัยทัศน์	 นโยบาย	กรอบทิศทางพัฒนาเมือง	 และทำงานเป็น

ทีมร่วมกับสถาปนิกผังเมือง	นักผังเมือง	วิศวกร	ภูมิสถาปนิก	สถาปนิก	ทั้ง

ระดับอาชีพและผู้ฝึกงาน	 เข้าใจความจำเป็นของการมีสถาปนิกผังเมือง

ประจำท้องถิ่น	

	 	 New	 styles	 in	 planning,	 	 compact	 city,	 	 transit	

oriented	development	and	other	forms	of	New	urbanism;	Studies	

focus	on	the	clarification	of	sustainable	patterns	for	urban	and	

community	development	to	form	the	city’s	vision,	fundamental	
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policies	and	framework;	working	in	teams	with	urban	architects,	

city	 planners,	 engineers	 and	 landscape	 architects	 both	

professional	and	intern	colleagues	to	gain	an	understanding	of	

the	significance	of	local	urban	architects	to	society	
 

1306 611 สัมมนาการบริหารจัดการท้องถิ่นสมัยใหม่ 3(3-0-6)   

  Seminar on Modern Local Management 

	 	 รูปแบบของการบริหารและการจัดการสาธารณะของท้องถิ่น

แบบใหม่	 การเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร	 การจัดการความขัดแย้ง	 และ

ธรรมาภิบาลในการบริหารท้องถิ่น	

	 	 New	form	of	local	administration	and	management,	

personnel	 efficiency	 enhancement,	 conflict	management	 and	

good	governance	in	local	administration	
 

1306 612 สัมมนาการกระจายอำนาจกับภารกิจ 3(3-0-6)  

  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

  Seminar on Decentralization and Local    

  Government’s Duties 

	 	 แนวคิด	 ทฤษฎี	 และพัฒนาการกระจายอำนาจของต่าง

ประเทศและประเทศไทยรวมทั้งนโยบายการถ่ายโอนภารกิจ	 งบประมาณ

และบุคลากรให้องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายฉบับใหม่	 และ

ศึกษาการเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับ

การถ่ายโอนภารกิจ	

  Concepts,		theories	and	the	history	of	decentralization  

in	various	parts	of	the	world	including	Thailand,	the	relationship	

between	central	government	and	 local	governments,	problems	

concerning	 task,	 budget	 and	 staff	 of	 local	 government	 in	

decentralization	 process,	 the	 ability	 enhancement	 of	 local	

government	for	the	transfer	of	administrative	responsibilities 
 

1306 613 สัมมนาการมีส่วนร่วมของประชาชน 3(3-0-6)   

  ในการปกครองส่วนท้องถิ่น     

  Seminar on Public Participation  

  in Local Government 

	 	 แนวคิดและรูปแบบต่างๆ	 ของการมีส่วนร่วมของประชาชน	

การทำงานร่วมกันขององค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นกับประชาชน	

หลักเกณฑ์ในการเลือกสรรรูปแบบของการมีส่วนร่วมของประชาชน	

	 	 Concepts	 and	patterns	 of	 public	 participation,	 the	

collaboration	 of	 local	 government	 and	 local	 people,	 selection	

criteria	for	the	pattern	of	public	participation	
 

1306 614 สัมมนาการปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ 3(3-0-6)   

  Seminar on Comparative Local Government 

	 	 แนวคิด	ทฤษฎี	และรูปแบบของการปกครองท้องถิ่นประเทศ

ต่างๆ	

 

	 	 Concepts,	theories	and	form	of	local	government	in	

various	part	of	the	world	
 

1306 615 สัมมนากฎหมายการคลัง 3(3-0-6) 

  และภาษีอากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

  Seminar on Fiscal Law and Taxation of  

  Local Authorities 

	 	 แนวคิดเกี่ยวกับการคลังและภาษีองค์กรปกครองตนเอง

ส่วนท้องถิ่น	 รวมทั้งเนื้อหาและปัญหาของกฎหมายการคลังและภาษีของ

องค์กรปกครองตนเองส่วนท้องถิ่น	 ภาษีท้องถิ่นประเภทต่างๆ	นอกจากนี้

ยังศึกษาแนวโน้มของกฎหมายการคลังและภาษีขององค์กรปกครองตนเอง

ส่วนท้องถิ่นในอนาคต	

  Concepts	 of	 fiscal	 law	 and	 taxation	 of	 local	

Authorities;	 legal	 problems	of	 fiscal	 law	and	 taxation	 of	 local	

authorities;	types	of	local	taxes;	tax	planning,	and	the	future	of	

laws	concerning	fiscal	and	taxation	of	local	authorities	
 

1306 616 สัมมนากฎหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 3(3-0-6)   

  Seminar on Laws of Local Development 

	 	 บทบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวกับการพัฒนาท้องถิ่น	ตลอดจน

ศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรค	ด้านกฎหมายที่เกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น	

เช่น	ปัญหาสิ่งแวดล้อม	การวางผังเมือง	เป็นต้น	และแนวทางในการพัฒนา

กฎหมายที่เกี่ยวกับการพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต	

	 	 Laws	 for	 local	 development;	 including	 legal	

problems	occurring	in	local	development	such	as	environmental	

problem,	 city	 plan	 and	 so	 on;	 future	 development	 of	 law	

concerning	local	development	
 

 กลุ่มการพัฒนาเศรษฐกิจ และการจัดการเมือง  

0108 523 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3(2-2-5)   

       Information Technology Management 

	 	 การวิเคราะห์และจัดระบบข้อมูลข่าวสาร	การใช้คอมพิวเตอร์

ในการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการวางแผน	การตัดสินใจ	

การกำกับติดตาม	การประเมินผล	และการวิเคราะห์หรือพยากรณ์แนวโน้ม

สถานการณ์ในอนาคต	การศึกษารูปแบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการ

บริหารงานในภาครัฐและเอกชน	เพ่ือประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพ

การบริหารงาน	

	 	 Analysis	and	information	system	management;	the	

use	of	computers	for	the	support	of	planning,	decision	making,	

monitoring,	 evaluation	 and	 the	 analysis	 of	 trends,	 a	 study	 of	

information	 technology	 patterns	 using	 in	 public	 and	 private	

sectors	for	organization	efficiency	development	
 

0108 524 เทคนิคการจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6)   

  Strategic Management Techniques 



768

À≈—° Ÿμ√√–¥—∫∫—≥±‘μ»÷°…“ ªï°“√»÷°…“ 2555
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À¡«¥«‘™“·°π 15 Àπà«¬°‘μ

0901 701 √–‡∫’¬∫«‘∏’«‘®—¬‡™‘ßª√–®—°…å∑“ß°“√∫—≠™’ 3(3-0-12)

Empirical Research Methodology

in Accounting

0909 701 °“√ª√–¬ÿ°μå°“√«‘‡§√“–Àå§«“¡∂¥∂Õ¬ 3(3-0-12)

Applied Regression Analysis

0909 702 °“√ª√–¬ÿ°μå ∂‘μ‘À≈“¬μ—«·ª√ 3(3-0-12)

Applied Multivariate Statistics

0909 703 °“√«‘®—¬‡™‘ß§ÿ≥¿“æ 3(3-0-12)

Qualitative Research Methods

0909 704 °“√ª√–¬ÿ°μå‚¡‡¥≈‚§√ß √â“ß¡Ÿ≈‡Àμÿ 3(3-0-12)

·≈–§«“¡·ª√ª√«π√à«¡

Applications in Causal and Covariance

Structure Modeling

À¡«¥«‘™“‡Õ° 15 Àπà«¬°‘μ

0901 702  —¡¡π“°“√«‘®—¬°“√∫—≠™’°“√‡ß‘π 3(3-0-12)

Seminar in Financial Accounting Research

0901 703  —¡¡π“°“√«‘®—¬°“√∫—≠™’∫√‘À“√ 3(3-0-12)

Seminar in Managerial Accounting Research

0901 704  —¡¡π“°“√«‘®—¬°“√∫—≠™’π“π“™“μ‘ 3(3-0-12)

Seminar in International Accounting Research

0901 705  —¡¡π“°“√«‘®—¬°“√∫—≠™’‡™‘ßæƒμ‘°√√¡ 3(3-0-12)

Seminar in Behavioral Accounting Research

0901 706 ª√–‡¥Áπ ”§—≠∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫°“√∫—≠™’ 3(3-0-12)

Issues in Accounting and Related Topics

À¡«¥«‘™“‡≈◊Õ° 6 Àπà«¬°‘μ

0902 701  —¡¡π“°“√«‘®—¬°≈¬ÿ∑∏å°“√μ≈“¥ 3(3-0-12)

Seminar in Marketing Strategy Research

0903 513 °“√®—¥°“√‡™‘ß°≈¬ÿ∑∏å 3(3-0-9)

Strategic Management

0903 514 ‡»√…∞»“ μ√å°“√®—¥°“√ 3(3-0-9)

Managerial Economics

0903 527 °“√®—¥°“√‡™‘ß‡ª√’¬∫‡∑’¬∫ 3(3-0-9)

Comparative Management

0903 702  —¡¡π“°“√«‘®—¬æƒμ‘°√√¡Õß§å°“√ 3(3-0-12)

Seminar in Organizational Behavior Research

0904 515 æ“≥‘™¬åÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å 3(3-0-9)

Electronic Commerce

0904 517 °“√®—¥°“√°“√¥”‡π‘πß“π 3(3-0-9)

Operations Management

0904 701  —¡¡π“°“√«‘®—¬√–∫∫ “√ π‡∑»‡æ◊ËÕ°“√®—¥°“√ 3(3-0-12)

Seminar in Management Information

System Research

0905 701  —¡¡π“°“√«‘®—¬°“√∫√‘À“√°“√‡ß‘π 3(3-0-12)

Seminar in Financial Management Research

0906 701  —¡¡π“°“√«‘®—¬∏ÿ√°‘®√–À«à“ßª√–‡∑» 3(3-0-12)

Seminar in International Business Research

«‘∑¬“π‘æπ∏å 36 Àπà«¬°‘μ

0901 711 «‘∑¬“π‘æπ∏å 36 Àπà«¬°‘μ

Thesis

	 	 หลักการและแนวคิดในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร	

การจัดองค์กรการบริหารในรูปแบบต่างๆ	การพัฒนาเครื่องมือในการค้นหา

ปัญหาและวิเคราะห์ปัญหา	เคร่ืองมือในการกำกับและติดตามผลการปฏิบัติ

งาน	การพัฒนาบุคลากร	การกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน	 เทคนิคการ

บริหารงานในองค์กรของรัฐและเอกชน	รวมถึงกรณีศึกษาเกี่ยวกับแนวทาง

การพัฒนาองค์กรที่มีประสิทธิภาพ	

	 	 Principles	 and	 concepts	 in	 the	 development		 

of	management	effectiveness;	the	different	forms	of	organizational	

management;	 the	 development	 of	 tools	 assisting	 in	 locating	

problems,	problem	analysis,	monitoring	and	evaluation;	human	

resource	 development;	 setting	 standards	 for	 working;	

management	techniques	in	public	and	private	sectors,	including	

the	case	studies	related	to	approaches	for	efficient	organization	

development	
 

0300 826 การวางแผนและการประเมินโครงการ 3(3-0-6)   

  Project Planning and Appraisal 

	 	 ทฤษฎี	 วิธีการและการปฏิบัติ	 ในการวางแผนและการ

ประเมินโครงการพัฒนาเมือง	 โครงการเอนกประสงค์	 การศึกษาความเป็น

ไปได้ของโครงการ	วิธีการประเมินโครงการ	การวิเคราะห์ผลประโยชน์และ

ค่าลงทุนทางเศรษฐศาสตร์และการเงิน	 วิธีการที่จะทำให้ดีที่สุด	 รูปการทาง

สังคมของการพัฒนาเมือง	และชุมชน	

	 	 River	 basin	 development,	multipurpose	 project,	

feasibility	 study	 of	 project,	method	 of	 appraisal,	 benefit	 and	

cost	 analysis	 by	 financial	 and	 economic,	 optimization,	 social	

pattern	of	immigration	development	
 

0903 500 นโยบายธุรกิจและการจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6)   

  Business Policy and Strategic Management 

	 	 ความสำคัญและภาพรวมของการบริหารเชิงกลยุทธ์	กระบวน	 

การและรายละเอียดในการจัดทำองค์ประกอบของแผนกลยุทธ์	 การนำ

แผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติและการควบคุมแผนกลยุทธ์	 เครื่องมือและ

เทคนิคในการบริหารเชิงกลยุทธ์	 รวมถึงการศึกษากรณีตัวอย่างในการ

บริหารเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจทั้งในระดับประเทศและท้องถิ่น	

	 	 The	 importance	 and	 overall	 picture	 of	 strategic	

management;	processes	and	details	in	preparing	strategic	plan	

components;	uses	of	strategic	plan	for	practices;	strategic	plan	

control;	 understanding	 tools	 and	 techniques	 for	 strategic	

management	by	using	case	studies	of	strategic	management	in	

both	local	and	national	businesses	
 

0903 502 องค์กรและการจัดการ 3(3-0-6)   

       Organization and Management 

	 	 ระบบบทบาทและหน้าที่ขององค์กรและการจัดการ	 การ

วางแผนควบคุมองค์กร	 ความสัมพันธ์ในโครงสร้าง	 และการจัดการของ

องค์กรทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่	 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างขององค์กร	

แนวโน้มองค์กรและการจัดการในอนาคต		

	 Nature	of	organization	and	management,	management	

processes,	roles	of	administrators,	such	as	planning,	commanding,	

motivation,	 coordination,	 human	 resource	management	 and	

organizational	management,	control	and	development;	concepts	

and	techniques	of	modern	management	
 

0903 512 การสร้างสรรค์ธุรกิจและการประกอบการ 3(3-0-6)   

       Business Creation and Entrepreneurship 

	 	 ลักษณะของการจัดการธุรกิจและการประกอบการแนวใหม่	

แนวคิดการบริหารงานที่เน้นการประกอบขององค์กร	 การปรับปรุงและ

พัฒนาองค์การทั้งหมด	 ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมที่

เกิดข้ึน	การเสาะแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ	การนำความคิดและศักยภาพ

ของคนในองค์การนำไปสู่ภาคปฏิบัติ	 การศึกษาปัจจัยต่างๆ	ทั้งภายในและ

ภายนอกเพื่อนำเข้ามาปรับใช้กับองค์การ	

	 	 Nature	 of	 business	 management	 and	 modern	

entrepreneurship;	 concepts	 of	 entrepreneurial	 orientation;		 

organizational	adjustment	and	development	compromised	with	

environmental	changes;	search	for	new	business	opportunities;	

taking	ideas	potentials	of	organizational	members	into	practices	

study	of	internal	and	external	factors	applied	to	the	organization	
 

0903 513 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6)   

  Strategic Management 

	 	 การจัดการเกี่ยวกับทิศทางในอนาคตของธุรกิจจากแง่มุม

ของผู้บริหารระดับสูง	 เพื่อให้ธุรกิจดำรงอยู่และประสบความสำเร็จได้ใน

สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง	ขั้นตอนของการจัดทำแผนกลยุทธ์	 รวมถึง

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก	การกำหนดภารกิจ	

นโยบาย	 เป้าหมาย	 และกลยุทธ์ของธุรกิจในระดับต่างๆ	 ตลอดจนการ

ดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนและการประเมินผล		

	 	 Management	 of	 future	 business	 orientations		 

from	executive	administrators	perspectives	for	sustainable	and	

successful	business	in	environmental	changes;	steps	of	strategic	

plan,	including	analysis		of	internal	and	external	environments,	

setting	 visions,	missions,	 policies,	 goals	 and	 strategies	 of	

businesses	in	several	levels;	operations	and	evaluation	of	plans	
 

0903 514 เศรษฐศาสตร์การจัดการ 3(3-0-6)   

  Managerial Economics 

	 	 การประยุกต์ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์เพื่อใช้ในการตัดสินใจ

ทางธุรกิจ	การควบคุมการลงทุน	การตัดสินใจซื้อ	การแข่งขัน	การตัดสินใจ

ในการลงทุน	 การตัดสินใจในการผลิต	 การตัดสินใจเกี่ยวกับการกำหนด

ราคาและการประยุกต์คณิตศาสตร์เพื่อการตัดสินใจต่างๆ	
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™◊ËÕÀ≈—° Ÿμ√
¿“…“‰∑¬ : À≈—° Ÿμ√ª√—™≠“¥ÿ…Æ’∫—≥±‘μ  “¢“«‘™“°“√∫—≠™’

¿“…“Õ—ß°ƒ… : Doctor of Philosophy Program in Accounting

™◊ËÕª√‘≠≠“
¿“…“‰∑¬ (™◊ËÕ‡μÁ¡) : ª√—™≠“¥ÿ…Æ’∫—≥±‘μ (°“√∫—≠™’)

(™◊ËÕ¬àÕ) : ª√.¥. (°“√∫—≠™’)

¿“…“Õ—ß°ƒ… (™◊ËÕ‡μÁ¡) : Doctor of Philosophy (Accounting)

(™◊ËÕ¬àÕ) : Ph.D. (Accounting)

Àπà«¬ß“π∑’Ë√—∫º‘¥™Õ∫
§≥–°“√∫—≠™’·≈–°“√®—¥°“√ ·≈–∫—≥±‘μ«‘∑¬“≈—¬ ¡À“«‘∑¬“≈—¬¡À“ “√§“¡

À≈—° Ÿμ√
À≈—° Ÿμ√·∫∫ 1 ‡ªìπÀ≈—° Ÿμ√∑’Ë¡’·ºπ°“√»÷°…“∑’Ë‡πâπ°“√«‘®—¬ ‚¥¬¡’°“√∑”«‘∑¬“π‘æπ∏å∑’Ë°àÕ„Àâ‡°‘¥Õß§å§«“¡√Ÿâ„À¡à À√◊Õ„Àâ‡√’¬π

√“¬«‘™“‡æ‘Ë¡‡μ‘¡ À√◊Õ∑”°‘®°√√¡∑“ß«‘™“°“√Õ◊Ëπ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ ‚¥¬‰¡àπ—∫Àπà«¬°‘μ ·μàμâÕß‰¥âº≈ —¡ƒ∑∏‘Ïμ“¡¢âÕ∫—ß§—∫¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬¡À“ “√§“¡

«à“¥â«¬°“√®—¥°“√»÷°…“√–¥—∫∫—≥±‘μ»÷°…“ æ.». 2548 ¥—ßπ’È

À≈—° Ÿμ√·∫∫ 1.1 ºŸâ‡¢â“»÷°…“∑’Ë ”‡√Á®ª√‘≠≠“¡À“∫—≥±‘μ ®–μâÕß∑”«‘∑¬“π‘æπ∏å ‰¡àπâÕ¬°«à“ 48 Àπà«¬°‘μ

À≈—° Ÿμ√·∫∫ 1.2 ºŸâ‡¢â“»÷°…“∑’Ë ”‡√Á®ª√‘≠≠“∫—≥±‘μ ®–μâÕß∑”«‘∑¬“π‘æπ∏å ‰¡àπâÕ¬°«à“ 72 Àπà«¬°‘μ

À≈—° Ÿμ√·∫∫ 2 ‡ªìπÀ≈—° Ÿμ√∑’Ë¡’·ºπ°“√»÷°…“∑’Ë‡πâπ°“√«‘®—¬ ‚¥¬¡’°“√∑”«‘∑¬“π‘æπ∏å∑’Ë¡’§ÿ≥¿“æ Ÿß·≈–°àÕ„Àâ‡°‘¥§«“¡

°â“«Àπâ“∑“ß«‘™“°“√ ·≈–»÷°…“√“¬«‘™“‡æ‘Ë¡‡μ‘¡ ¥—ßπ’È

À≈—° Ÿμ√·∫∫ 2.1 ºŸâ‡¢â“»÷°…“∑’Ë ”‡√Á®ª√‘≠≠“¡À“∫—≥±‘μ ®–μâÕß∑”«‘∑¬“π‘æπ∏å ‰¡àπâÕ¬°«à“ 36 Àπà«¬°‘μ ·≈–»÷°…“√“¬«‘™“

‡æ‘Ë¡‡μ‘¡Õ’° ‰¡àπâÕ¬°«à“ 12 Àπà«¬°‘μ ‚¥¬¡’Àπà«¬°‘μ√«¡μ≈Õ¥À≈—° Ÿμ√ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 48 Àπà«¬°‘μ

À≈—° Ÿμ√·∫∫ 2.2 ºŸâ‡¢â“»÷°…“∑’Ë ”‡√Á®ª√‘≠≠“∫—≥±‘μ ®–μâÕß∑”«‘∑¬“π‘æπ∏å ‰¡àπâÕ¬°«à“ 48 Àπà«¬°‘μ ·≈–»÷°…“√“¬«‘™“

‡æ‘Ë¡‡μ‘¡Õ’° ‰¡àπâÕ¬°«à“ 24 Àπà«¬°‘μ ‚¥¬¡’Àπà«¬°‘μ√«¡μ≈Õ¥À≈—° Ÿμ√ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 72 Àπà«¬°‘μ

«‘∑¬“π‘æπ∏åμ“¡À≈—° Ÿμ√·∫∫ 2.1 ·≈– 2.2 ®–μâÕß¡’§ÿ≥¿“æ·≈–¡“μ√∞“π√–¥—∫‡¥’¬«°—π

‚§√ß √â“ßÀ≈—° Ÿμ√

À¡«¥«‘™“·°π 15

À¡«¥«‘™“‡Õ° 15

À¡«¥«‘™“‡≈◊Õ° 6

À¡«¥«‘∑¬“π‘æπ∏å 36

                      √«¡Àπà«¬°‘μ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 72

À¡«¥«‘™“ ·∫∫ 2.1 (Àπà«¬°‘μ)

769

	 	 Application	 of	 economic	 theory	 for	 business	

decisions;	 investment	 control,	 buying	decisions;	 competition;	

investment	decisions;	production	decisions;	pricing	decisions;	

application	of	mathematics	for	decision	making	
 

0903 516 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6)   

  Human Resource Management 

	 	 หลักการและหน้าที่สำคัญเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากร

มนุษย์	 การวางแผนกำลังคน	การแสวงหา	 การคัดเลือก	การบรรจุแต่งตั้ง	

การรักษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	 การประเมินผลงาน	 การจ่ายผล

ตอบแทน	การเลื่อนขั้นความดีความชอบ	 การจัดสวัสดิการ	 ตลอดจนการ

สร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน	

	 	 Principles	 and	 important	 functions	 of	 human	

resource	management;	manpower	planning,	 search,	 selection,	

placement,	maintenance,	development,	evaluation,	compensation,	

promotion,	welfare,	and	morale	
 

0903 521 การบริหารความขัดแย้ง 3(3-0-6)   

      Conflict Management 

	 	 แนวคิด	 ทฤษฎีและกลยุทธ์ของการเปลี่ยนแปลงความ

ขัดแย้งท่ีมีอยู่ให้เป็นความขัดแย้งเชิงสร้างสรรค์	ความสามารถของผู้บริหารใน

การยอมรับความแตกต่างและการควบคุมความขัดแย้ง	 รวมทั้งการเสริม

สร้างความฉลาดทางอารมณ์	 เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	

องค์กรและสังคม	รวมท้ังการปลูกฝังจิตสำนึกจริยธรรมทางด้านการแข่งขันใน

การประกอบธุรกิจ	

	 	 Concepts,	 theories	 and	 strategies	 for	 transforming	

existing	conflict	 into	creative	conflict;	administrators	ability	to	

accept	 differences	 and	 conflict	 control	 including	 creating	

intelligent	 emotion	 in	 order	 to	 develop	 human	 resources,	

organization	and	society	including	growing	competitive	ethics	

of	business	entrepreneurship	
 

0903 525 นวัตกรรมและการจัดการการเปลี่ยนแปลง 3(3-0-6)   

       Innovation and Change Management 

	 	 การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากนวัตกรรมและเทคโนโลยี		 

การประยุกต์ใช้หลักบริหารในการแก้ไขและหาสาเหตุของการเปลี่ยนแปลง

ในองค์การ	 โมเดลของกระบวนการเปลี่ยนแปลงและอุปสรรคในการ

เปลี่ยนแปลง	 ขั้นตอนในการจัดการเปลี่ยนแปลง	 รวมถึงความสามารถใน

การปรับตัวขององค์การให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป	

  Changing	 from	 innovation	 and	 technology;		

applied	management	 principles	 in	 solving	 and	 searching	

antecedents	 of	 change	 in	 an	 organization;	models	 of	 change	

processes	and	obstacles	in	change;	steps	in	managing	change	

including	 capability	 of	 organization	 to	 adjust	 to	 changing	

environments	

0907 512 เศรษฐศาสตร์สังคมเมือง 3(3-0-6)   

  Urban Socio-Economics 

	 	 การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพฤติกรรมและ	 

พัฒนาการของสังคมเมือง	 อันเนื่องมา	 จากภาวะเศรษฐกิจ	 และสังคมที่มี

ผลกระทบต่อเมืองและชุมชนระดับต่างๆ	(เช่น	เทศบาลนคร	เทศบาลเมือง	

เทศบาลตำบล		อบจ.	อบต.	พัทยา	และกรุงเทพมหานคร	เป็นต้น)	โดยการ

ใช้ดัชนีทางเศรษฐกิจและสังคม	 กำลังแรงงาน	 การย้ายถิ่นฐานการ

เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม	เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจและ

สังคมของชุมชนเมือง	การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐศาสตร์ในการแก้ปัญหา

เมือง	ได้แก่	ปัญหาการใช้ท่ีดิน	ท่ีอยู่อาศัย	การขนสง่	บรกิาร	สาธารณปูโภค

และสาธารณูปการ	การศึกษา	รายได้	รายจ่าย	ความยากจนในเมือง	ศึกษา

นโยบายที่ใช้ในการปรับปรุงแก้ไข	

	 	 Analysis	 of	 urban	 development	 and	 concomitant	

problems,	 such	 as	 housing,	 land	 use,	 	 transportation,	 public	

utilities,	 education,	 income,	 consumption	and	urban	poverty;	

remedial	and	economic	development	policies	
 

1105 621 สัมมนานวัตกรรมภูมิปัญญา 3(3-0-6)  

  ท้องถิ่นในการออกแบบ  

  Seminar on Innovative Local Wisdom for Design   

	 	 ภูมิปัญญาของท้องถิ่นและชุมชนในการออกแบบลวดลาย	

หีบห่อ	บรรจุภัณฑ์	เคร่ืองใช้	เคร่ืองเรือน	เส้ือผ้าเคร่ืองนุ่งห่ม	และเคร่ืองมือใน

ชีวิตประจำวันต่างๆ	 ตลอดจนอาคาร	 บ้านเรือน	 สถาปัตยกรรม	ภูมิทัศน์	

และผังชุมชน	 เป็นต้น	 เพื่อเข้าใจลักษณะการออกแบบที่เป็นความภาคภูมิ

ใจ	สะท้อนลักษณะเอกลักษณ์ของชุมชนท้องถิ่น	นำไปสู่การสร้างสรรค์การ

ออกแบบใหม่ที่สร้างความเกี่ยวเนื่อง	สืบทอดภูมิปัญญานั้นได้			  

	 	 Local	wisdom	in	the	designs	of	pattern	and	texture,	

packaging,	tools,	furniture,	cloth	and	textile	and	daily	equipment;	

the	wisdom	in	habitation,	architecture,	 landscape,	settlement,	

planning,	etc.	to	understand	uniqueness	and	pride	in	the	design	

that	 reflect	 local	 identity	 in	 order	 to	 create	 future	 innovative	

designs	that	can	connect	with	local	wisdom	and	identity	
 

1105 622 พื้นฐานการนำเสนอความคิดด้วยกราฟิก 3(3-0-6)   

  Basic Graphic Presentation 

	 	 พัฒนาทักษะในการนำเสนอความคิดให้เป็นภาพ	 การสเกตซ์

ภาพอาคาร	 ชุมชน	ภูมิทัศน์เมืองและอื่นๆ	 ด้วยมือและคอมพิวเตอร์	 การ

ทำภาพไมด์แมปเพ่ือรวบรวมวิเคราะห์ประเด็นปัญหาและเป้าหมาย	พ้ืนฐาน

ลายเส้นอย่างง่าย	 และเทคนิคอื่นที่จำเป็น	 ออกแบบหรือวางแนวคิดการ

พัฒนาสภาพแวดล้อมเมือง	การอยู่อาศัยในลักษณะสามมิติ	การทำกราฟิก

ขั้นพื้นฐาน	รวมถึงการนำเสนอด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน		

	 	 Develop	 presentation	 skills	 in	 graphical	methods,	

sketching	 architecture,	 community,	 landscape	 etc.	 by	 hand	

and	 computer;	making	 a	Mind	Map	 to	 analyze	 and	 identify	

specific	problems	and	goals,	basic	drawing	and	other	important	
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À¡«¥«‘™“·°π 15 Àπà«¬°‘μ

0901 701 √–‡∫’¬∫«‘∏’«‘®—¬‡™‘ßª√–®—°…å∑“ß°“√∫—≠™’ 3(3-0-12)

Empirical Research Methodology

in Accounting

0909 701 °“√ª√–¬ÿ°μå°“√«‘‡§√“–Àå§«“¡∂¥∂Õ¬ 3(3-0-12)

Applied Regression Analysis

0909 702 °“√ª√–¬ÿ°μå ∂‘μ‘À≈“¬μ—«·ª√ 3(3-0-12)

Applied Multivariate Statistics

0909 703 °“√«‘®—¬‡™‘ß§ÿ≥¿“æ 3(3-0-12)

Qualitative Research Methods

0909 704 °“√ª√–¬ÿ°μå‚¡‡¥≈‚§√ß √â“ß¡Ÿ≈‡Àμÿ 3(3-0-12)

·≈–§«“¡·ª√ª√«π√à«¡

Applications in Causal and Covariance

Structure Modeling

À¡«¥«‘™“‡Õ° 15 Àπà«¬°‘μ

0901 702  —¡¡π“°“√«‘®—¬°“√∫—≠™’°“√‡ß‘π 3(3-0-12)

Seminar in Financial Accounting Research

0901 703  —¡¡π“°“√«‘®—¬°“√∫—≠™’∫√‘À“√ 3(3-0-12)

Seminar in Managerial Accounting Research

0901 704  —¡¡π“°“√«‘®—¬°“√∫—≠™’π“π“™“μ‘ 3(3-0-12)

Seminar in International Accounting Research

0901 705  —¡¡π“°“√«‘®—¬°“√∫—≠™’‡™‘ßæƒμ‘°√√¡ 3(3-0-12)

Seminar in Behavioral Accounting Research

0901 706 ª√–‡¥Áπ ”§—≠∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫°“√∫—≠™’ 3(3-0-12)

Issues in Accounting and Related Topics

À¡«¥«‘™“‡≈◊Õ° 6 Àπà«¬°‘μ

0902 701  —¡¡π“°“√«‘®—¬°≈¬ÿ∑∏å°“√μ≈“¥ 3(3-0-12)

Seminar in Marketing Strategy Research

0903 513 °“√®—¥°“√‡™‘ß°≈¬ÿ∑∏å 3(3-0-9)

Strategic Management

0903 514 ‡»√…∞»“ μ√å°“√®—¥°“√ 3(3-0-9)

Managerial Economics

0903 527 °“√®—¥°“√‡™‘ß‡ª√’¬∫‡∑’¬∫ 3(3-0-9)

Comparative Management

0903 702  —¡¡π“°“√«‘®—¬æƒμ‘°√√¡Õß§å°“√ 3(3-0-12)

Seminar in Organizational Behavior Research

0904 515 æ“≥‘™¬åÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å 3(3-0-9)

Electronic Commerce

0904 517 °“√®—¥°“√°“√¥”‡π‘πß“π 3(3-0-9)

Operations Management

0904 701  —¡¡π“°“√«‘®—¬√–∫∫ “√ π‡∑»‡æ◊ËÕ°“√®—¥°“√ 3(3-0-12)

Seminar in Management Information

System Research

0905 701  —¡¡π“°“√«‘®—¬°“√∫√‘À“√°“√‡ß‘π 3(3-0-12)

Seminar in Financial Management Research

0906 701  —¡¡π“°“√«‘®—¬∏ÿ√°‘®√–À«à“ßª√–‡∑» 3(3-0-12)

Seminar in International Business Research

«‘∑¬“π‘æπ∏å 36 Àπà«¬°‘μ

0901 711 «‘∑¬“π‘æπ∏å 36 Àπà«¬°‘μ

Thesis

skills;	designing	or	formulating	the	concept	of	the	city’s	 living	

environment	 in	 3-dimensions;	 basic	 graphical	 presentation	

including	basic	presentation	by	computer	
 

 กลุ่มการพัฒนาสังคม  

  วัฒนธรรมชุมชนเมืองและการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน  

1105 631 ภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชนเมือง 3(3-0-6)   

  Urban Cultural Landscape 

	 	 ทัศนคติ	 ค่านิยมของรูปธรรมและนามธรรมที่ผู้คนในชุมชน

ถือร่วมกัน	ต่อสภาพแวดล้อม	ภูมิประเทศ	เพื่อสร้างความเจริญงอกงามใน

สังคม	 ที่มีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องกับภูมิทัศน์ซึ่งออกแบบและสร้างสรรค์โดย

มนุษย์	 ภูมิทัศน์ที่มีวิวัฒนาการอันสืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม	

เศรษฐกิจ	 การปกครอง	 ศาสนา	 ความเชื่อ	 ภูมิทัศน์ที่เกี่ยวเนื่องกับศิลป

วัฒนธรรม	หรือองค์ประกอบทางธรรมชาติ	โดยพิจารณาประเด็นท่ีสอดคล้อง

กับธรรมชาติและวัฒนธรรมของชุมชนนั้น	

  Attitudes	and	norms	both	 tangible	 and	 intangible	

that	the	community	shares	towards	environmental	settings	for	

social	prosperity;	concepts	include	landscape	design,	landscape	

evolution	resulting	from	changes	in	society,	economy,	government

,	religion	and	beliefs,	arts	and	culture	or	natural	settings;	cultural	

landscape	 focusing	 on	 the	 natural	 and	 cultural	 contexts	 of	 a	

specific	community	
 

1105 632 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยสำหรับการพัฒนาเมือง 3(3-0-6)   

  Research Methodology for City Development 

	 	 กรอบแนวคิด	 วิธีการ	 กระบวนการและเทคนิคการวิจัยเพื่อ

การพัฒนาชุมชนเมือง	ถิ่นฐานและสถาปัตยกรรมท้องถิ่น	 ระบบสังคมและ

วิถีชีวิตความเป็นอยู่	 การรวมตัวเป็นกลุ่มบ้าน	 ชุมชนและเมือง	 การวิจัย

เพื่อค้นหาแนวทางการพัฒนาเมืองท้องถิ่นที่ยั่งยืน			

	 	 Research	 concepts,	methodology,	 processes	 and	

techniques	 for	 urban	 development	 including	 settlement	 and	

local	architecture;	social	systems	and	ways	of	living,	formation	

of	village,	community	and	city;	research	finding	to	support	the	

development	of	a	sustainable	city	
 

1105 633 สัมมนาการจัดการพัฒนาเมืองที่ยั่งยืน 3(3-0-6)   

  Seminar on Sustainable Urban Management 

	 	 การจัดการโครงการพัฒนาเมือง	 การวางผัง	 ระบบโครงสร้าง	 

พื้นฐาน	และสถาปัตยกรรม	ในแนวทางการพัฒนาเมืองที่ยั่งยืน	สอดคล้อง

กับความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น	 ความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์

และการพัฒนา	 รูปแบบและวิธีการจัดการพัฒนาโดยภาครัฐ	 ภาคท้องถิ่น	

ภาคเอกชนและภาคีอื่นๆ	

	 Project	management	 for	 city	 development,	 planning,		 

infrastructure	 and	 architecture	within	 a	 sustainable	 concept	

with	 local	 people	 participating	 in	 a	 community-led	 process;	

establishing	a	balance	between	conservation	and	development;	

cases	 of	 the	 development	management	 by	government,	 local	

city,	private	sectors	and	others	
 

1105 634 คติความเชื่อและฮวงจุ้ย 3(3-0-6)   

  สำหรับการพัฒนาเมือง 

  Belief and Feng-Shui for City Development 

	 	 แนวความคิด	 คติความเชื่อ	 วิถีชีวิตและที่มาของความเชื่อ

ต่างๆ	 ในศาสตร์ฮวงจุ้ย	 วิธีการใช้ชีวิตและอยู่อาศัยอย่างกลมกลืนและ

สมดุล	 วัฏจักรการให้กำเนิดและทำลายล้างของธาตุทั้ง	 5	 (ทอง	น้ำ	 ไม้	 ไฟ	

และดิน)	 แนวทางการออกแบบและพัฒนาเมืองท้องถิ่นตามหลักการจัด

ชัยภูมิ	 แนวทางในการจัดองค์ประกอบต่างๆ	 จากการวางผังเมืองและ

พระราชวังในอดีต	โดยประยุกต์ให้เหมาะสมกับหลักการออกแบบในบริบท

ของสังคม	 วัฒนธรรม	สิ่งแวดล้อม	ภูมิประเทศ	ภูมิอากาศรวมถึงวิถีชีวิต

ของประเทศในปัจจุบัน	

  Concepts,	 beliefs,	 ways	 of	 living	 and	 origins	 of	

beliefs	in	Feng-Shui	as	a	way	of	living	in	harmony	and	balance;	

cycles	 of	 creation	 and	destruction	 of	 the	 five	 elements,	 gold,	

water,	 wood,	 fire	 and	 earth.	 Design	 framework	 for	 city	

development	based	on	strategic	settlement;	the	composition	of	

city	 elements	 from	ancient	 cities	 such	as	 the	planning	 of	 the	

palaces,	etc.;	adaption	to	suit	design	principles	within	a	society, 

culture,	environment,	geography,	climate	and	way	of	life	of	the	

country	in	both	past	and	present	times	
 

1105 635 การอนุรักษ์พลังงานในอาคารและเมือง 3(3-0-6)   

  Energy Conservation in Building and City  

	 	 การลดการใช้พลังงานในอาคารและเมืองท้องถิ่น	 เพื่อรักษา

สภาพแวดล้อมการอยู่อาศัยให้ยั่งยืน	 การเดินทางที่ใช้พลังงานเท่าที่จำเป็น

และไม่ฟุ่มเฟือย	 ระบบคมนาคมขนส่งชาญฉลาด	 ระบบอาคารอัจฉริยะ	

และนวัตกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานในอาคารและเมือง	

เทคโนโลยีที่ประหยัด	พลังงานทดแทน	พลังงานทางเลือกที่สอดคล้องกับ

อาคาร	และชุมชนท้องถิ่น	

	 	 Energy	 consumption	 reduction	 in	 local	 building	

and	city,	(to	preserve	sustainable	living	environment)	low	emission	

transportation,	 smart	 transport,	 intelligent	 building	 and	 other	

innovations	 for	 energy	 conservation	 in	 buildings	 and	 cities.	

Energy	conservation	technology,	passive	design	and	alternative	

energies	 that	 suit	 local	 building	 styles,	 environment	 and	

community	
 

1105 636 จิตวิทยาการออกแบบ 3(3-0-6)  

  สภาพแวดล้อมทางกายภาพ     

  Psychology of Physical Environment Design 
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¿“…“‰∑¬ : À≈—° Ÿμ√ª√—™≠“¥ÿ…Æ’∫—≥±‘μ  “¢“«‘™“°“√∫—≠™’
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¿“…“‰∑¬ (™◊ËÕ‡μÁ¡) : ª√—™≠“¥ÿ…Æ’∫—≥±‘μ (°“√∫—≠™’)
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À≈—° Ÿμ√
À≈—° Ÿμ√·∫∫ 1 ‡ªìπÀ≈—° Ÿμ√∑’Ë¡’·ºπ°“√»÷°…“∑’Ë‡πâπ°“√«‘®—¬ ‚¥¬¡’°“√∑”«‘∑¬“π‘æπ∏å∑’Ë°àÕ„Àâ‡°‘¥Õß§å§«“¡√Ÿâ„À¡à À√◊Õ„Àâ‡√’¬π

√“¬«‘™“‡æ‘Ë¡‡μ‘¡ À√◊Õ∑”°‘®°√√¡∑“ß«‘™“°“√Õ◊Ëπ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ ‚¥¬‰¡àπ—∫Àπà«¬°‘μ ·μàμâÕß‰¥âº≈ —¡ƒ∑∏‘Ïμ“¡¢âÕ∫—ß§—∫¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬¡À“ “√§“¡

«à“¥â«¬°“√®—¥°“√»÷°…“√–¥—∫∫—≥±‘μ»÷°…“ æ.». 2548 ¥—ßπ’È

À≈—° Ÿμ√·∫∫ 1.1 ºŸâ‡¢â“»÷°…“∑’Ë ”‡√Á®ª√‘≠≠“¡À“∫—≥±‘μ ®–μâÕß∑”«‘∑¬“π‘æπ∏å ‰¡àπâÕ¬°«à“ 48 Àπà«¬°‘μ

À≈—° Ÿμ√·∫∫ 1.2 ºŸâ‡¢â“»÷°…“∑’Ë ”‡√Á®ª√‘≠≠“∫—≥±‘μ ®–μâÕß∑”«‘∑¬“π‘æπ∏å ‰¡àπâÕ¬°«à“ 72 Àπà«¬°‘μ

À≈—° Ÿμ√·∫∫ 2 ‡ªìπÀ≈—° Ÿμ√∑’Ë¡’·ºπ°“√»÷°…“∑’Ë‡πâπ°“√«‘®—¬ ‚¥¬¡’°“√∑”«‘∑¬“π‘æπ∏å∑’Ë¡’§ÿ≥¿“æ Ÿß·≈–°àÕ„Àâ‡°‘¥§«“¡

°â“«Àπâ“∑“ß«‘™“°“√ ·≈–»÷°…“√“¬«‘™“‡æ‘Ë¡‡μ‘¡ ¥—ßπ’È

À≈—° Ÿμ√·∫∫ 2.1 ºŸâ‡¢â“»÷°…“∑’Ë ”‡√Á®ª√‘≠≠“¡À“∫—≥±‘μ ®–μâÕß∑”«‘∑¬“π‘æπ∏å ‰¡àπâÕ¬°«à“ 36 Àπà«¬°‘μ ·≈–»÷°…“√“¬«‘™“

‡æ‘Ë¡‡μ‘¡Õ’° ‰¡àπâÕ¬°«à“ 12 Àπà«¬°‘μ ‚¥¬¡’Àπà«¬°‘μ√«¡μ≈Õ¥À≈—° Ÿμ√ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 48 Àπà«¬°‘μ

À≈—° Ÿμ√·∫∫ 2.2 ºŸâ‡¢â“»÷°…“∑’Ë ”‡√Á®ª√‘≠≠“∫—≥±‘μ ®–μâÕß∑”«‘∑¬“π‘æπ∏å ‰¡àπâÕ¬°«à“ 48 Àπà«¬°‘μ ·≈–»÷°…“√“¬«‘™“

‡æ‘Ë¡‡μ‘¡Õ’° ‰¡àπâÕ¬°«à“ 24 Àπà«¬°‘μ ‚¥¬¡’Àπà«¬°‘μ√«¡μ≈Õ¥À≈—° Ÿμ√ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 72 Àπà«¬°‘μ

«‘∑¬“π‘æπ∏åμ“¡À≈—° Ÿμ√·∫∫ 2.1 ·≈– 2.2 ®–μâÕß¡’§ÿ≥¿“æ·≈–¡“μ√∞“π√–¥—∫‡¥’¬«°—π

‚§√ß √â“ßÀ≈—° Ÿμ√

À¡«¥«‘™“·°π 15

À¡«¥«‘™“‡Õ° 15

À¡«¥«‘™“‡≈◊Õ° 6

À¡«¥«‘∑¬“π‘æπ∏å 36

                      √«¡Àπà«¬°‘μ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 72

À¡«¥«‘™“ ·∫∫ 2.1 (Àπà«¬°‘μ)

771

	 	 ทฤษฎีความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาสภาพแวดล้อมทางกายภาพ

ภายในพื้นที่	และวิเคราะห์ถึงที่มาของแนวทางการออกแบบสภาพแวดล้อม

ทางกายภาพ	ที่มีความสัมพันธ์กับประโยชน์ใช้สอยและความงาม	 ในเชิง

จิตวิทยา	ได้แก่	การรับรู้สภาพแวดล้อมของมนุษย์	ด้านสรีระ	บุคลิก	สังคม

และวัฒนธรรม	การพิจารณาการมีอาณาเขตครอบครองในสภาพแวดล้อม

ทางกายภาพ	 ให้เกิดภาวะความเป็นส่วนบุคคล	ภาวะของการปกป้อ/ความ

ปลอดภัย	ปฏิกิริยาการรับรู้ทางสุนทรียศาสตร์	และพฤติกรรมมนุษย์	เกี่ยว

กับสี	แสงและเสียง	

	 	 Theories	and	fundamental	knowledge	related	to	the	

psychology	 of	 interior	 spaces;	 analyzing	 the	 processes	 and	

trends	 involved	 in	 spaces	 that	 relate	 to	 optimum	usage	 and	

aesthetics	 in	 psychology	 and	 interior	 spatial	 environments.	

Designs	 incorporating	 human	 need	 and	 awareness	 from	 the	

head,	personality,	humanity	and	culture;	considering	the	boundary	

and	design	of	surrounding	environments	in	relation	to	the	physical	

being	 to	 achieve	 personal	 space,	 govern	 space	 and	 safety;	

aesthetic	awareness	and	responses	 including	human	behavior	

in	relation	to	color,	light	and	sound	
 

1602 701 ทฤษฎี พลวัตและกระบวนทัศน์ 3(3-0-6)  

  ทางวัฒนธรรม      

  Theories, Dynamics and Paradigm of Culture 

	 	 หลักการและความเป็นมาทางวัฒนธรรมในระดับท้องถิ่น	

ระดับประเทศ	ระดับภูมิภาคและระดับโลก	กระแสของวัฒนธรรมจากต่าง

ประเทศท่ีทำให้เกิดผลกระทบต่อวัฒนธรรมไทย	ท้ังในระดับชาติและระดับ

ชุมชน	ความสัมพันธ์และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับสังคมอื่นทั้งในและ

ต่างประเทศ	 การเลือกสรรและการประยุกต์ให้เกิดประโยชน์และความ

กลมกลืน	ระหว่างวัฒนธรรมดั้งเดิมกับกระแสของวัฒนธรรมใหม่	

	 	 Cultural	 principles	 and	 background	 at	 local,	

national,	 regional	 and	 international	 levels;	 cultural	 flows	 from	

foreign	 countries	 impacting	 Thai	 culture	 at	 national	 and	

community	 levels;	 relationships	 and	 cultural	 exchanges	with	

other	societies	in	and	outside	Thailand;	selection	and	application	

for	maximum	 benefits	 and	 assimilation	 between	 traditional	

culture	and	modern	streams	of	cultures	
 

1602 704 สัมมนาแนวคิดทฤษฎี 3(2-2-5) 

  ทางสังคมศาสตร์เชิงบูรณาการ      

  Seminar in Integrated Social Concepts and Theories  

	 	 สัมมนาประเด็นปัญหาทางสังคม	 และความหลากหลาย	 

ทางวัฒนธรรม	ปัญหา	วิธีการศึกษาวิจัยทางวัฒนธรรม	ปัญหาการประยุกต์ใช้

และผลกระทบทางวัฒนธรรม	

	 	 Seminar	on	social	problems	and	cultural	diversities,	

cultural	 dynamics,	 problems,	methods	 of	 cultural	 research,	

problems	of	applications		and	cultural	impacts	

1602 707 สิ่งแวดล้อมกับการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 3(3-0-6)   

  Environment and Cultural Tourism 

	 	 ปรัชญาเกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อมทางวัฒนธรรมและการ

ท่องเที่ยว	 ความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม	

ความสัมพันธ์และความขัดแย้งของสภาพภูมิศาสตร์กับการจัดการท่องเท่ียว

ทางวัฒนธรรม	 แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมไทย	 แนวทางการท่องเที่ยว

เชิงอนุรักษ์	 บทบาทของรัฐบาล	 และหน่วยงานของเอกชนในการส่งเสริม

และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม	 การศึกษานอกสถานที่	 เพื่อฝึก

ทักษะการท่องเที่ยวที่ถูกต้อง	

	 	 Philosophy	 on	 cultural	 environment	 and	 tourism;	

the	importance	of	environment	and	cultural	tourism;	relationships	

and	conflicts	between	geographic	conditions	and	cultural	tourism	

management;	 cultural	 tourist	 in	 Thailand,	 guidelines	 for	

eco-tourism;	 roles	 of	 state	 and	 private	 sectors	 in	 attractions	

promoting	and	developing	cultural	tourist	attractions;	and	field	

study	to	practice	the	correct	tourism	skills	
 

1602 708 การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 3(3-0-6)   

  Cultural Tourism Management 

	 	 ความรู้เรื่องการจัดการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม	ความรู้เกี่ยว

กับพัฒนาการของวัฒนธรรมร่วมสมัย	 การจัดการมรดกทางวัฒนธรรม	

รวมทั้งทำความเข้าใจวัฒนธรรมของคนรุ่นใหม่	 เพื่อให้สามารถนำความรู้

มาประกอบอาชีพด้านการจัดการการท่องเที่ยวในระดับท้องถิ่น	 ติดต่อ

ประสานงาน	และจัดการการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมได้อย่างยั่งยืน	

	 	 Knowledge	 of	 cultural	 tourism	 management;	

knowledge	of	developments	of	contemporary	cultures;	cultural	

heritage	management;	and	understand	new	generations’	cultures	

in	order	to	be	able	to	use	such	knowledge	to	make	a	 living	 in	

tourism	management	at	 local	 level,	 to	coordinate	and	manage	

sustainable	cultural	tourism	
 

1602 713 การพัฒนาการท่องเที่ยว 3(3-0-6)  

  ทางวัฒนธรรมแบบบูรณาการ     

  Integrated Cultural Tourism Development 

	 	 วัตถุประสงค์และกระบวนการในการพัฒนาการท่องเที่ยว	

การส่งเสริมการท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม	 โดยเฉพาะการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์	

ซึ่งไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงต่อศิลปวัฒนธรรม	 และไม่ส่ง

ผลกระทบอย่างรุนแรงต่อบุคคลในพื้นที่	 การวิเคราะห์เปรียบเทียบ	กรณี

ศึกษา	ของการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการในรูปแบบต่างๆ	ที่ส่งผลก

ระทบต่อศิลปวัฒนธรรมในแต่ละระดับ	 รวมทั้งการวิเคราะห์และเสนอ

แนวทางในการฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมที่เสื่อมโทรมและการส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม	

  Objectives	 and	 processes	 of	 cultural	 tourism	

development	 and	 promotion,	 especially	 eco-tourism	which	

doesn’t	bring	about	radical	changes	in	culture	or	severe	effects	
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À¡«¥«‘™“·°π 15 Àπà«¬°‘μ

0901 701 √–‡∫’¬∫«‘∏’«‘®—¬‡™‘ßª√–®—°…å∑“ß°“√∫—≠™’ 3(3-0-12)

Empirical Research Methodology

in Accounting

0909 701 °“√ª√–¬ÿ°μå°“√«‘‡§√“–Àå§«“¡∂¥∂Õ¬ 3(3-0-12)

Applied Regression Analysis

0909 702 °“√ª√–¬ÿ°μå ∂‘μ‘À≈“¬μ—«·ª√ 3(3-0-12)

Applied Multivariate Statistics

0909 703 °“√«‘®—¬‡™‘ß§ÿ≥¿“æ 3(3-0-12)

Qualitative Research Methods

0909 704 °“√ª√–¬ÿ°μå‚¡‡¥≈‚§√ß √â“ß¡Ÿ≈‡Àμÿ 3(3-0-12)

·≈–§«“¡·ª√ª√«π√à«¡

Applications in Causal and Covariance

Structure Modeling

À¡«¥«‘™“‡Õ° 15 Àπà«¬°‘μ

0901 702  —¡¡π“°“√«‘®—¬°“√∫—≠™’°“√‡ß‘π 3(3-0-12)

Seminar in Financial Accounting Research

0901 703  —¡¡π“°“√«‘®—¬°“√∫—≠™’∫√‘À“√ 3(3-0-12)

Seminar in Managerial Accounting Research

0901 704  —¡¡π“°“√«‘®—¬°“√∫—≠™’π“π“™“μ‘ 3(3-0-12)

Seminar in International Accounting Research

0901 705  —¡¡π“°“√«‘®—¬°“√∫—≠™’‡™‘ßæƒμ‘°√√¡ 3(3-0-12)

Seminar in Behavioral Accounting Research

0901 706 ª√–‡¥Áπ ”§—≠∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫°“√∫—≠™’ 3(3-0-12)

Issues in Accounting and Related Topics

À¡«¥«‘™“‡≈◊Õ° 6 Àπà«¬°‘μ

0902 701  —¡¡π“°“√«‘®—¬°≈¬ÿ∑∏å°“√μ≈“¥ 3(3-0-12)

Seminar in Marketing Strategy Research

0903 513 °“√®—¥°“√‡™‘ß°≈¬ÿ∑∏å 3(3-0-9)

Strategic Management

0903 514 ‡»√…∞»“ μ√å°“√®—¥°“√ 3(3-0-9)

Managerial Economics

0903 527 °“√®—¥°“√‡™‘ß‡ª√’¬∫‡∑’¬∫ 3(3-0-9)

Comparative Management

0903 702  —¡¡π“°“√«‘®—¬æƒμ‘°√√¡Õß§å°“√ 3(3-0-12)

Seminar in Organizational Behavior Research

0904 515 æ“≥‘™¬åÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å 3(3-0-9)

Electronic Commerce

0904 517 °“√®—¥°“√°“√¥”‡π‘πß“π 3(3-0-9)

Operations Management

0904 701  —¡¡π“°“√«‘®—¬√–∫∫ “√ π‡∑»‡æ◊ËÕ°“√®—¥°“√ 3(3-0-12)

Seminar in Management Information

System Research

0905 701  —¡¡π“°“√«‘®—¬°“√∫√‘À“√°“√‡ß‘π 3(3-0-12)

Seminar in Financial Management Research

0906 701  —¡¡π“°“√«‘®—¬∏ÿ√°‘®√–À«à“ßª√–‡∑» 3(3-0-12)

Seminar in International Business Research

«‘∑¬“π‘æπ∏å 36 Àπà«¬°‘μ

0901 711 «‘∑¬“π‘æπ∏å 36 Àπà«¬°‘μ

Thesis

on	 people	 in	 the	 area;	 comparative	 analysis	 of	 cases	 of	

development	 of	 various	 types	 of	 tourism	 affecting	 culture	 at	

different	 levels;	analysis	and	guidelines	for	cultural	revival	and	

promotion	cultural	tourism	
 

1602 801 วัฒนธรรมกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 3(3-0-6)   

  Culture and Economic and Social Development 

	 	 การเสนอสภาพเศรษฐกิจทางวัฒนธรรมโดยรวม	 เพื่อให้ผู้

ศึกษาสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับองค์กรทางวัฒนธรรมเพื่อสามารถตอบ

อุปสงค์	อุปทาน	ของผู้ผลิตและผู้บริโภคให้ได้สัดส่วนกับกรอบการวิเคราะห์

การผลิต	 ต้นทุน	 และหลักการลงทุนในด้านวัฒนธรรม	 เศรษฐศาสตร์ว่า

ด้วยการประมูลงาน	 การกำหนดค่าแรงของคนทำงาน	 วัฒนธรรม	 การ

แข่งขันในธุรกิจทางวัฒนธรรม	 การตัดสินใจภายใต้ความเสี่ยงและการ

วางแผนลงทุนสำหรับขยายกิจการ	

	 	 Presentations	of	 cultural	 and	economic	conditions	

as	a	whole	so	that	students	will	be	able	to	apply	knowledge	of	

economics	 to	 cultural	 organizations;	 frameworks	 for	 analyzing	

production	and	capital,		and	principles	of	investment	in	business	

and	culture,	economics	on	tender	submission,	determination	of	

wages	for	cultural	workers,	cultural	business	competition,	at-risk	

decision-making,	and	planning	for	business	extension	
 

1602 802 การบริหารโครงการทางวัฒนธรรม  3(3-0-6) 

  Cultural Project Management 

	 	 พื้นฐานการจัดการโครงการ	ศึกษาความเป็นไปได้	 ประเด็น

และจุดเด่น	 การนำเสนอและการปิดโครงการ	การจัดงบประมาณ	การหา

ทุนสนับสนุน	 รูปแบบของการสนับสนุนโครงการ	 ข้อดี	 ข้อเสียของการรับ

และการให้ทุน	 รวมท้ังการเตรียมทีมงานเพ่ือดำเนินโครงการทางวัฒนธรรม	

โดยเรียนรู้จากตัวอย่างต่างๆ	ทั้งในและต่างประเทศ	

	 	 Basics	of	cultural	project	management;	feasibilities,	

issues,	 presentation	 and	 closure	 of	 project	 report;	 budgeting;	

fund	seeking;	forms	of	project	support;	strengths	and	weaknesses	

of	 receiving	 and	giving	 research	 fund;	 teamwork	preparation	

for	operating	the	cultural	project	through	learning	from	several	

samples	in	Thailand	and	abroad	
 

 กลุ่มผังเมือง สถาปัตยกรรม วิศวกรรม  

  ระบบโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภคสาธารณูปการ  

0300 846 ระบบขนส่ง 3(3-0-6)   

       Transportation System 

	 	 วิวัฒนาการด้านระบบขนส่ง	 รูปแบบของเทคโนโลยีและการ	 

ดำเนินการของระบบขนส่งประเภทต่างๆ	 ระบบขนส่งทางบก	 ทางน้ำ		 

ทางอากาศ	 และระบบอื่นๆ	 ปัญหาการขนส่งในเมือง	 และการจัดการ	 

ระบบขนส่ง	

 

	 	 Transportation	and	development;	technological	and	

operating	 characteristics	 of	 transportation	 systems:	 land,	 air,	

water	and	other	transport	systems,	urban	transportation	problems,	

transportation	system	management	
 

0300 848 การวางแผนการขนส่งในชุมชนเมือง 3(3-0-6)   

  Urban Transportation Planning 

  กระบวนการวางแผนระบบขนส่งในเมือง	การสร้างแบบจำลอง 

การเดินทาง	 เช่น	 แบบจำลองการเกิดการเดินทาง	 การกระจายการเดินทาง	

การเลือกรูปแบบการเดินทาง	 การจัดเส้นทางการเดินทาง	 การวางแผน

ออกแบบระบบขนส่งสาธารณะ	รวมถึงการประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ในการวางแผนระบบขนส่ง	

	 	 Urban	 transportation	planning	process,	 	 design	 of	

urban	 transportation	models	 including	 trip	 generation,	 trip	

distribution,	modal	 split	 and	 traffic	 assignment,	 urban	 transit	

planning	and	design,	 computer	applications	 for	 transportation	

planning	
 

0300 849 วิศวกรรมจราจร 3(3-0-6)   

       Traffic Engineering 

	 	 องค์ประกอบของการจราจร	 ลักษณะของการจราจร	 วิธีการ

วิเคราะห์และประเมินผล	 การวางแผนและออกแบบระบบควบคุมการ

จราจร	การวิเคราะห์ความจุของถนน	

	 Human,	 vehicular	 and	 traffic	 characteristics,		 

traffic	 studies	 and	 methods	 of	 analysis	 and	 evaluation;		 

application	of	traffic	control	devices;	highway	capacity	analysis	

 

0300 850 วิเคราะห์และวางแผนการขนส่ง 3(3-0-6)   

  Transportation Analysis and Planning Methods 

	 	 หลักการและทฤษฎีในการวิเคราะห์และวางแผนด้านการ

ขนส่ง	การวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติ	การสร้างและประเมินแบบจำลองทาง

คณิตศาสตร์	และการนำเสนอข้อมูลด้วยวิธีต่างๆ		

	 	 Theory	and	application	of	various	analysis	methods	

for	 the	 urban/regional	 transportation	 analysis	 and	 planning;	

statistical	 analysis,	 model	 building	 techniques	 and	model	

evaluation,	data	presentation	techniques	
 

0300 855 ระบบขนส่งอัจฉริยะ 3(3-0-6)   

  Intelligent Transportation System 

	 	 การวางแผนระบบขนส่งอัจฉริยะ	 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

ขนส่งอัจฉริยะในระบบการจัดการ	 ระบบการติดตามผล	 ระบบการติดต่อ

สื่อสาร	ระบบการกระจายข่าวสารในการขนส่งประเภทต่างๆ	การสร้างแบบ

จำลองและการประเมินผลเทคโนโลยีขนส่งอัจฉริยะ	

	 	 Intelligent	 transportation	 system	 (ITS)	 planning;	

application	 of	monitoring,	 communications	 and	 information	
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dissemination	 technologies	 to	 transportation	 systems;	 ITS	

evaluation	methods	and	models	
 

0300 856 ระบบขนส่งและสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)   

       Transportation and Environment 

	 	 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากระบบขนส่ง	 เช่น	 เสียง	มลพิษ

ทางอากาศ	และมลพิษในน้ำ	การประเมินผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม	เทคโนโลยี

ในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	นโยบายระบบขนส่งแบบยั่งยืน	

	 	 Environmental	 impacts	 of	 transportation	 system	

such	as	noise,	air	pollution;	environmental	impact	assessment;	

future	 technology	 for	 reduced	 the	 environmental	 impact	 of	

transport	station;	sustainable	transportation	policies		
 

0300 858 การวางแผนและการจัดการโครงสร้างพื้นฐาน 3(3-0-6)   

  Infrastructure Planning and Management 

	 	 ระบบโครงสร้างพื้นฐาน	นโยบายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน		 

ข้อรับรองและหรือเง่ือนไขบังคับ	ข้อจำกัดสำหรับโครงการ	โครงสร้างพ้ืนฐาน

ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์	 ด้านเศรษฐกิจ	 ด้านการเงิน	 ด้านสังคม	 ด้าน

สิ่งแวดล้อม	 และด้านกฎหมาย	 การบริหารและดำเนินโครงการโครงสร้าง

พื้นฐานและกรณีศึกษา	

	 	 Infrastructure	 system;	 infrastructure	development	

policy;	warrants	 and/or	 constraints	 for	 infrastructure	 projects:	

engineering,	 economic,	 financial,	 social,	 environmental	 and	

legal	 aspects;	 infrastructure	 projects	 implementation	 and	

management/case	study	
 

0300 860 กรณีศึกษาโครงการ 3(3-0-6) 

  โครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่      

       Large Scale Infrastructure Project Case Study 

	 	 กรณีศึกษาโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่	 ข้อ

พิจารณาในการออกแบบ	การพัฒนาแนวทางและรายละเอียดในการออกแบบ	

กระบวนการประมูล	การทำสัญญา	การวางแผน	การดำเนินและการควบคุม

การก่อสร้าง	

	 	 Case	 study	 of	 the	 development	 of	 large	 scale	

infrastructure	 project;	 design	 considerations,	 development	 of	

conceptual	 and	 detail	 design,	 bidding	 process,	 contractual	

relationship,	construction	planning,	execution	and	control	
 

0300 861 การวางแผนและการจัดการระบบสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)   

  Environmental System Planning and Management 

	 	 ข้อพิจารณาด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการโครงสร้าง

พื้นฐาน	เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการเลือกใช้	ข้อพิจารณาด้านสังคมและ

ทางด้านกฎหมาย	กรณีศึกษาการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	

	 	 Environmental	 considerations	 of	 infrastructure		 

projects;	 environmental	 technology	 and	 selection;	 social	 and	

legal	 considerations;	 environmental	 impact	 assessment/case	

study	
 

0903 523 การจัดการการขนส่งกำลังบำรุง 3(3-0-6)   

  Logistics Management 

	 	 การวิเคราะห์หลักการและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผน

ควบคุม	การกระจายสินค้าคงคลัง	 เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับองค์การ	

ครอบคลุมการจัดการสินค้าคงคลัง	การขนส่ง	กระบวนการส่ังซ้ือคลังสินค้า	

การจัดเก็บสินค้า	รวมทั้งการบริการลูกค้าและการบรรจุหีบห่อ	

	 	 Analyzing	principles	 and	procedures	 of	 inventory	

planning,	 control	 and	distribution	 in	 order	 to	gain	maximized	

benefits	for	organizations;	inventory	management,		transportation,	

ordering	process	and	storage;	customer	services	and	packaging	
 

1105 641 สัณฐานโครงสร้างพื้นที่เมืองและชุมชน 3(3-0-6)   

  Spatial Structure of City and Community 

	 	 วิวัฒนาการเมืองในเชิงสัณฐาน	 รูปโครงสร้างพื้นที่เชิงเส้น

แกน	 ระบบตารางถนน	ความสัมพันธ์	 ของระบบถนนในลำดับศักย์ต่างๆ	

เพื่อเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างพื้นที่	 และลักษณะการใช้พื้นที่	

เข้าใจระบบบล็อกเมือง	โครงสร้างพ้ืนท่ีท่ีสัมพันธ์กับระบบชุมชน	และสังคมใน

แต่ละถ่ินฐาน	 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างปฏิสัมพันธ์และกิจกรรมในสังคม	

กับสัณฐานโครงสร้างพื้นที่	

	 	 Periodical	 evolution	 of	 city’s	 figure	 and	

configuration,	axial	configuration,	the	grids;	hierarchical	structure	

of	street	and	the	street	pattern;	correlation	between	the	spatial	

structure	 and	 space	 usage;	 city’s	 block	 system;	 the	 spatial	

structure	 that	 related	 to	 community	 structure	 and	 the	 society	

in	 that	 settlement;	 the	 relation	 between	 activities,	 people	

interaction	and	the	spatial	structure	of	city	and	community	
 

1105 642 สัมมนานโยบาย 3(3-0-6)  

  และแผนการพัฒนาเมืองที่ยั่งยืน     

  Seminar on Policy and Plan forSustainable City 

	 	 เข้าใจวิชาชีพวางผัง	สถาปนิกผังเมือง	สถาปนิก	ภูมิสถาปนิก	

วิศวกร	และอ่ืนๆ	เก่ียวข้องกับการพัฒนาเมือง	ท้ังในเชิงวิชาการและวิชาชีพ	

สำหรับผู้รับผิดชอบการพัฒนาเมืองทั้งระดับนโยบายและปฏิบัติ	 กรณี

ศึกษาเมืองท้องถิ่น	 กรณีศึกษาโครงการขนาดใหญ่ของชุมชนและเมือง	

เพื่อให้เข้าใจบทบาทของการพัฒนาลักษณะทางกายภาพของเมืองและ

ชุมชน	ที่ส่งผลต่อการพัฒนาจังหวัดและประเทศในภาพรวม	

	 	 Understanding	 the	 professions	 related	 to	 city	

development	including	city	planners,	urban	architects,	architects,	

landscape	architects,	 engineers,	 etc.	 that	 support	 policy-level	

and	practice-level	 professionals.	Examination	 of	 cases	 of	 city	

development	 by	 local	 bodies	 and	 large-scale	 projects	 for	

communities	and	cities;	understanding	the	vital	role	of	physical	

development	 of	 cities	 and	 local	 communities	 affecting	 the	
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0901 701 √–‡∫’¬∫«‘∏’«‘®—¬‡™‘ßª√–®—°…å∑“ß°“√∫—≠™’ 3(3-0-12)

Empirical Research Methodology

in Accounting

0909 701 °“√ª√–¬ÿ°μå°“√«‘‡§√“–Àå§«“¡∂¥∂Õ¬ 3(3-0-12)

Applied Regression Analysis

0909 702 °“√ª√–¬ÿ°μå ∂‘μ‘À≈“¬μ—«·ª√ 3(3-0-12)

Applied Multivariate Statistics

0909 703 °“√«‘®—¬‡™‘ß§ÿ≥¿“æ 3(3-0-12)

Qualitative Research Methods

0909 704 °“√ª√–¬ÿ°μå‚¡‡¥≈‚§√ß √â“ß¡Ÿ≈‡Àμÿ 3(3-0-12)

·≈–§«“¡·ª√ª√«π√à«¡

Applications in Causal and Covariance

Structure Modeling

À¡«¥«‘™“‡Õ° 15 Àπà«¬°‘μ

0901 702  —¡¡π“°“√«‘®—¬°“√∫—≠™’°“√‡ß‘π 3(3-0-12)

Seminar in Financial Accounting Research

0901 703  —¡¡π“°“√«‘®—¬°“√∫—≠™’∫√‘À“√ 3(3-0-12)

Seminar in Managerial Accounting Research

0901 704  —¡¡π“°“√«‘®—¬°“√∫—≠™’π“π“™“μ‘ 3(3-0-12)

Seminar in International Accounting Research

0901 705  —¡¡π“°“√«‘®—¬°“√∫—≠™’‡™‘ßæƒμ‘°√√¡ 3(3-0-12)

Seminar in Behavioral Accounting Research

0901 706 ª√–‡¥Áπ ”§—≠∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫°“√∫—≠™’ 3(3-0-12)

Issues in Accounting and Related Topics

À¡«¥«‘™“‡≈◊Õ° 6 Àπà«¬°‘μ

0902 701  —¡¡π“°“√«‘®—¬°≈¬ÿ∑∏å°“√μ≈“¥ 3(3-0-12)

Seminar in Marketing Strategy Research

0903 513 °“√®—¥°“√‡™‘ß°≈¬ÿ∑∏å 3(3-0-9)

Strategic Management

0903 514 ‡»√…∞»“ μ√å°“√®—¥°“√ 3(3-0-9)

Managerial Economics

0903 527 °“√®—¥°“√‡™‘ß‡ª√’¬∫‡∑’¬∫ 3(3-0-9)

Comparative Management

0903 702  —¡¡π“°“√«‘®—¬æƒμ‘°√√¡Õß§å°“√ 3(3-0-12)

Seminar in Organizational Behavior Research

0904 515 æ“≥‘™¬åÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å 3(3-0-9)

Electronic Commerce

0904 517 °“√®—¥°“√°“√¥”‡π‘πß“π 3(3-0-9)

Operations Management

0904 701  —¡¡π“°“√«‘®—¬√–∫∫ “√ π‡∑»‡æ◊ËÕ°“√®—¥°“√ 3(3-0-12)

Seminar in Management Information

System Research

0905 701  —¡¡π“°“√«‘®—¬°“√∫√‘À“√°“√‡ß‘π 3(3-0-12)

Seminar in Financial Management Research

0906 701  —¡¡π“°“√«‘®—¬∏ÿ√°‘®√–À«à“ßª√–‡∑» 3(3-0-12)

Seminar in International Business Research

«‘∑¬“π‘æπ∏å 36 Àπà«¬°‘μ

0901 711 «‘∑¬“π‘æπ∏å 36 Àπà«¬°‘μ

Thesis

development	of	a	province	and	the	country	as	a	whole	
 

1603 655 การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน 3(3-0-6)   

  แบบมีส่วนร่วมของชุมชน          

  Land Use Planning with Participatory Approach      

		 	 คุณสมบัติและสมรรถนะของดิน	 ปัญหาการใช้ที่ดินที่ไม่

เหมาะสม	และผลกระทบต่อระบบนิเวศของชุมชน	ความสำคัญและประโยชน์

ของการวางแผนการใช้ที่ดินที่เหมาะสม	 หลักการวางแผนการใช้ที่ดินและ

การมีส่วนร่วมของชุมชน	กรณีศึกษาการพัฒนาที่ดิน	 อย่างยั่งยืนเพื่อการ

อยู่อาศัย	พาณิชยกรรม	อุตสาหกรรม	และเกษตรกรรม	

	 	 Characteristics	 and	 soil	 conditions;	 problems	 of	

poor	land	use	and	impact	on	community	ecosystems;	significance	

and	benefit	of	optimal	 land	use	planning;	principle	of	 land	use	

planning	 and	 community	 participation;	 case	 studies	 on	

sustainable	land	use	planning	for	shelter,	commercial,	industry	

and	agriculture	
 

1603 667 การบำบัดน้ำเสียชุมชน 3(3-0-6)   

       Waste Water Treatment for Community 

	 	 คุณสมบัติของน้ำเสีย	หลักการบำบัดน้ำเสียทางเคมี	ชีววิทยา

ทางธรรมชาติ	 การปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เหมาะสมต่อการอุปโภคบริโภค	

เกษตรกรรม	และอุตสาหกรรม	มาตรฐานคุณภาพน้ำเสีย	 การเก็บตัวอย่าง

น้ำและการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสียในชุมชน	และการศึกษาดูงานการบำบัด

น้ำเสีย	 	

	 	 Waste	water	 characteristics;	 principle	 of	 physical	

chemical,	 and	 biological	 waste	water	 treatment	 processes;	

water	quality	purification	and	re-use	for	household	consumption,	

agriculture	 and	 industry;	waste	water	 treatment	 standards,	

sampling	 and	 analysis	 of	waste	water	 samples,	 field	 trips	 to	

waste	water	treatment	plants	
 

1603 668 การพัฒนาระบบน้ำดื่มน้ำใช้ในชุมชน 3(3-0-6)   

  Development of Water Supply  

  System in Community 

	 	 ปริมาณและคุณภาพน้ำในชุมชน	 ความต้องการใช้น้ำเพื่อ

บริโภคและอุปโภคของชุมชน	หลักการบริหารจัดการน้ำและการประยุกต์

ใช้ให้เหมาะสมกับชุมชน	การจัดการคุณภาพน้ำและระบบการ	จ่ายน้ำ	และ

การวางแผนการจัดการน้ำในชุมชน	

	 	 Quantity	 and	quality	 of	 drinking	waters;	 demands	

of	 community	water	 consumption;	 principle	 of	 community	

water-supply	management	 and	 its	 suitable	 application	 to	

community;	water	quality	management	and	distribution	system;	

and	community	water-supply	planning	

 

 

1603 670 การจัดการขยะและสิ่งปฏิกูลชุมชน 3(3-0-6)   

  Management of Solid Waste 

  and Human Excreta in Community  

	 	 ปัญหาขยะและสิ่งปฏิกูล	 ผลกระทบของขยะและสิ่งปฏิกูล

ต่อสิ่งแวดล้อม	เศรษฐกิจและสุขภาพอนามัย	หลักการจัดการเกี่ยวกับขยะ

และสิ่งปฏิกูล	 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการจัดการที่เหมาะสมกับชุมชน	

การวางแผนระบบการจัดการขยะที่เหมาะสมขึ้นในชุมชน	 การศึกษาดูงาน

เกี่ยวกับการจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล	

  Problems	 of	 solid	 waste	 and	 human	 excreta	

disposal,	 impacts	 of	 solid	waste	 and	excreta	 on	 environment,	

economic	and	human	health,	principle	of	solid	waste	and	human	

excreta	management,	application	of	appropriate	 technology	to	

community	solid	waste	and	human	excreta	disposal,	appropriate	

community	 solid	waste	 system	planning,	 field	 trips	 on	 solid	

waste	and	human	excreta	management	system	
 

 กลุ่มสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตในเมือง  

0300 601 แหล่งพลังงานและเทคโนโลยีการแปลงรูป 3(3-0-6)   

       Energy Resources and Conversion Technology 

	 	 สถานภาพ	 เทคโนโลยีแหล่งพลังงานและการใช้พลังงานใน

ปัจจุบัน	ยุทธวิธีในการแปลงรูปพลังงาน	การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการ

ทำความร้อน	 ความเย็นและกำเนิดพลังงาน	พลังงานความร้อนใต้พิภพ	

พลังน้ำ	 เชื้อเพลิงชีวภาพ	พลังงานนิวเคลียร์	 โดยต้องจัดทำรายงานและ

สอบหัวข้อเรื่องที่เรียนเพื่อวัดผล	

	 	 Current	 situation,	 technologies	 and	 outlook	 of	

al	strategies	of	energy	conversion;	selected	topics	on	solar	energy	

utilization	for	heating,	cooling	and	power	generation,	geothermal	

energy,	 hydropower,	 bibfuls,	 nuclear	 energy;	 reports	 and	

examinations	of	topics	in	this	course	have	to	be	submitted	for	

grading	
 

0300 819 การควบคุมภาวะน้ำท่วมและภาวะน้ำแล้ง 3(3-0-6)   

  Control of Floods and Drought 

	 	 ลักษณะและผลกระทบของภาวะน้ำท่วมและภาวะแห้งแล้ง	

การควบคุมภาวะน้ำท่วมโดยใช้มาตรการอาคารควบคุมและไม่ใช้อาคาร

ควบคุม	การควบคุมภาวะแห้งแล้งและแนวทางควบคุมภาวะแห้งแล้งเพื่อ

ให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด	

	 	 Characteristics	 and	 effect	 of	 floods	 and	droughts;	

structural	and	nonstructural	control	of	floods,	control	of	droughts,	

guideline	for	control	of	droughts	to	minimize	effect	
 

0300 830 สภาพแวดล้อมของระบบทรัพยากรน้ำ 3(3-0-6)   

  Water Resources System Environment 

	 	 สภาพแวดล้อมที่ต้องคำนึงถึงในระบบแหล่งน้ำ	 ผลกระทบ

ของการพัฒนาแหล่งน้ำต่อระบบนิเวศวิทยา	 การติดตามและประเมินผล
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À≈—° Ÿμ√
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À≈—° Ÿμ√·∫∫ 1.1 ºŸâ‡¢â“»÷°…“∑’Ë ”‡√Á®ª√‘≠≠“¡À“∫—≥±‘μ ®–μâÕß∑”«‘∑¬“π‘æπ∏å ‰¡àπâÕ¬°«à“ 48 Àπà«¬°‘μ

À≈—° Ÿμ√·∫∫ 1.2 ºŸâ‡¢â“»÷°…“∑’Ë ”‡√Á®ª√‘≠≠“∫—≥±‘μ ®–μâÕß∑”«‘∑¬“π‘æπ∏å ‰¡àπâÕ¬°«à“ 72 Àπà«¬°‘μ
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°â“«Àπâ“∑“ß«‘™“°“√ ·≈–»÷°…“√“¬«‘™“‡æ‘Ë¡‡μ‘¡ ¥—ßπ’È

À≈—° Ÿμ√·∫∫ 2.1 ºŸâ‡¢â“»÷°…“∑’Ë ”‡√Á®ª√‘≠≠“¡À“∫—≥±‘μ ®–μâÕß∑”«‘∑¬“π‘æπ∏å ‰¡àπâÕ¬°«à“ 36 Àπà«¬°‘μ ·≈–»÷°…“√“¬«‘™“
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À≈—° Ÿμ√·∫∫ 2.2 ºŸâ‡¢â“»÷°…“∑’Ë ”‡√Á®ª√‘≠≠“∫—≥±‘μ ®–μâÕß∑”«‘∑¬“π‘æπ∏å ‰¡àπâÕ¬°«à“ 48 Àπà«¬°‘μ ·≈–»÷°…“√“¬«‘™“

‡æ‘Ë¡‡μ‘¡Õ’° ‰¡àπâÕ¬°«à“ 24 Àπà«¬°‘μ ‚¥¬¡’Àπà«¬°‘μ√«¡μ≈Õ¥À≈—° Ÿμ√ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 72 Àπà«¬°‘μ

«‘∑¬“π‘æπ∏åμ“¡À≈—° Ÿμ√·∫∫ 2.1 ·≈– 2.2 ®–μâÕß¡’§ÿ≥¿“æ·≈–¡“μ√∞“π√–¥—∫‡¥’¬«°—π

‚§√ß √â“ßÀ≈—° Ÿμ√

À¡«¥«‘™“·°π 15

À¡«¥«‘™“‡Õ° 15

À¡«¥«‘™“‡≈◊Õ° 6

À¡«¥«‘∑¬“π‘æπ∏å 36

                      √«¡Àπà«¬°‘μ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 72

À¡«¥«‘™“ ·∫∫ 2.1 (Àπà«¬°‘μ)

775

ตัวแปรสภาพแวดล้อม	 ขั้นตอนสำหรับการป้องกันสภาพแวดล้อม	

ปรากฏการณ์เน่าเสียและอุณหภูมิในอ่างเก็บน้ำ	 สิ่งแวดล้อมของคุณภาพ

น้ำ	ออกซิเจนละลายน้ำ	การจำลองคุณภาพน้ำกรณีศึกษา	 	

	 	 Environment	 considering	 of	 water	 resources	

system,	the	impact	of	water	resources	development	to	ecosystem,	

monitoring	and	evaluation	the	index	of	environment,	procedure	

for	protection	of	environment,	fermented	cycle	and	temperature	

in	 reservoir,	water	quality	 and	oxygen	 in	water,	water	quality	

modeling;	case	study	
 

1601 620 สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 3(3-0-6)   

  Environment and Development 

	 	 ความหมาย	 และแนวคิดในการศึกษาทางเศรษฐกิจ	 สังคม	 

และคุณภาพชีวิตของมนุษย์ในยุคต่างๆ	ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อม

และทรัพยากรธรรมชาติต่อระบบเศรษฐกิจ	มาตรฐานของสังคม	 วัฒนธรรม	

เทคโนโลยีและภูมิปัญญา	ตลอดจนลักษณะนิสัย	พฤติกรรม	และพิธีกรรม

ของบุคคลและชุมชน	โดยเฉพาะตัวอย่างชุมชนในอีสาน	วิเคราะห์สาระของ

การประชุมเรื่อง	 “สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา”	 พ.ศ.	 2535	 การประชุม

ส่ิงแวดล้อมกับการพัฒนา	วาระปฏิบัติการส่ิงแวดล้อมท่ี	21	และการประชุม

นานาชาติที่ต่อเนื่องกัน	ผลกระทบและอิทธิพลของการพัฒนาอุตสาหกรรม	

เกษตรกรรม	คมนาคม	 การสื่อสารและการค้า	 ที่มีต่อความเชื่อ	 เจตคติ		 

ค่านิยมและพฤติกรรมในการใช้ทรัพยากรของบุคคลและสังคม	หลักการ

พัฒนาที่ยั่งยืน	 และเศรษฐกิจพอเพียงที่จะนำไปประยุกต์ใช้กับการพัฒนา

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	และคุณภาพชีวิต	

	 	 Definition	 and	 concept	 on	 socioeconomic		 

and	quality	of	life	in	human	development	periods;	relationships	

between	natural	resources	and	environment	on	economic	systems,	

social,	cultural,	 technology,	wisdom,	personality;	behavior	and	

rituals	of	northeastern	people;	analyses	of	the	World	Conferences,	

World	Summit	on	Sustainable	Development	1992,	 local	agenda	

21,	and	other	short-coming	conferences;	impacts	and	influences	

analysis	 of	 sector	 developments;	 industrial,	 agricultural,	

telecommunication	 and	 trade	 on	 individual	 and	 community	

belief,	 attitude,	 value	 and	 behavior;	 principle	 of	 sustainable	

development	and	sufficient	economy	applied	to	environmental	

quality	and	quality	of	life	management	goal	
 

1603 601 หลักการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)   

       Principle for Environmenta Administration 

   and Management 

	 	 แนวคิดและหลักการบริหารจัดการทั่วไป	 และการบริหาร

จัดการสิ่งแวดล้อม	 ยุทธวิธี	 การจัดทำแผนบริหารและจัดการสิ่งแวดล้อม

ในระดับประเทศและชุมชน	 วิเคราะห์นโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมใน

ปัจจุบัน	ประเด็นปัญหาและการแก้ปัญหา	การจัดการสิ่งแวดล้อมทั้งในเชิง

นโยบายและการปฏิบัติ	พันธกิจของรัฐ	 ชุมชนและประชาชนในการจัดการ

สิ่งแวดล้อม	 กรณีศึกษาระบบการบริหารและการจัดการสิ่งแวดล้อมใน

บริบทต่างๆ	เช่น	การวิเคราะห์ปัญหา	ผู้รับผลเสียและประโยชน์	

	 	 Principle	 and	 concept	 on	 general	 administration	

and	 environmental	 management	 planning,	 strategy	 for	

environmental	management	planning	at	national	and	community	

levels,	 analysis	 of	 current	 environmental	 policy	 and	planning;	

related	environmental	issues	and	their	resolutions,	environmental	

policy	and	management	practices	with	government,	community	

and	 individual	 partnerships	 in	 environmental	management,	

case	 studies	 in	 any	 of	 environmental	 administration	 and	

management,	such	as	problem	analysis,	stakeholder	analysis	
 

1603 603 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)   

  Environmental Impact Assessment 

	 	 หลักการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	 กฎหมายและ

ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การประเมิน

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมกับวงจรการพัฒนาโครงการ	 กระบวนการและขั้น

ตอนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	 เทคนิคต่างๆ	ที่ใช้ในการวิเคราะห์

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม	การเสนอมาตรการลดผลกระทบ	การจัดทำแผนการ

จัดการสิ่งแวดล้อม	การรายงานการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	

กรณีศึกษาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการพัฒนาต่างๆ	

	 	 Principle	of	environmental	impact	assessment;	laws	

and	 regulations	 related	 to	 environmental	 impact	 assessment;	

environmental	 impact	 assessment	 and	 project	 development	

cycle;	process	and	steps	of	environmental	 impact	assessment;	

environmental	 impact	 analysis	 techniques;	 recommendations	

for	mitigation	measures,	 environmental	management	 plan;	

environmental	 impact	analysis	 report	systems;	case	studies	of	

environmental	 impact	 assessment	 on	 selected	 development	

projects	
 

1603 647 การศึกษาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน 3(3-0-6)   

   Study of Community Tourism 

	 	 เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม	สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ	 โบราณ	 

สถาน	 โบราณวัตถุ	 อาคารสถานที่	 การประกอบอาชีพที่สำคัญของชุมชน	

หลักการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	 ที่พักในชุมชน	การท่องเที่ยวทั่วไป	 การพัฒนา

ระบบสาธารณูปโภค	สิ่งแวดล้อมกายภาพ	ที่พัก	ร้านค้า	สินค้า	อาหารและ

ของที่ระลึก	 การรักษาความ-สะอาด	 และการจัดระเบียบชุมชนเพื่อการ

ท่องเที่ยว	

	 	 Cultural	 identity,	 natural	 environment,	 historic	

artifacts	 and	 heritage,	 historic	 building	 and	 value,		 

community	way	of	 living,	 	principle	of	ecotourism,	home	stay,	

general	tourism,	infrastructure	development,	physical	environment

,	accommodation,	commercial	site,	goods,	food	and	gift,	cleaning,	

and	community	tidiness	arrangement	for	tourism 
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À¡«¥«‘™“·°π 15 Àπà«¬°‘μ

0901 701 √–‡∫’¬∫«‘∏’«‘®—¬‡™‘ßª√–®—°…å∑“ß°“√∫—≠™’ 3(3-0-12)

Empirical Research Methodology

in Accounting

0909 701 °“√ª√–¬ÿ°μå°“√«‘‡§√“–Àå§«“¡∂¥∂Õ¬ 3(3-0-12)

Applied Regression Analysis

0909 702 °“√ª√–¬ÿ°μå ∂‘μ‘À≈“¬μ—«·ª√ 3(3-0-12)

Applied Multivariate Statistics

0909 703 °“√«‘®—¬‡™‘ß§ÿ≥¿“æ 3(3-0-12)

Qualitative Research Methods

0909 704 °“√ª√–¬ÿ°μå‚¡‡¥≈‚§√ß √â“ß¡Ÿ≈‡Àμÿ 3(3-0-12)

·≈–§«“¡·ª√ª√«π√à«¡

Applications in Causal and Covariance

Structure Modeling

À¡«¥«‘™“‡Õ° 15 Àπà«¬°‘μ

0901 702  —¡¡π“°“√«‘®—¬°“√∫—≠™’°“√‡ß‘π 3(3-0-12)

Seminar in Financial Accounting Research

0901 703  —¡¡π“°“√«‘®—¬°“√∫—≠™’∫√‘À“√ 3(3-0-12)

Seminar in Managerial Accounting Research

0901 704  —¡¡π“°“√«‘®—¬°“√∫—≠™’π“π“™“μ‘ 3(3-0-12)

Seminar in International Accounting Research

0901 705  —¡¡π“°“√«‘®—¬°“√∫—≠™’‡™‘ßæƒμ‘°√√¡ 3(3-0-12)

Seminar in Behavioral Accounting Research

0901 706 ª√–‡¥Áπ ”§—≠∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫°“√∫—≠™’ 3(3-0-12)

Issues in Accounting and Related Topics

À¡«¥«‘™“‡≈◊Õ° 6 Àπà«¬°‘μ

0902 701  —¡¡π“°“√«‘®—¬°≈¬ÿ∑∏å°“√μ≈“¥ 3(3-0-12)

Seminar in Marketing Strategy Research

0903 513 °“√®—¥°“√‡™‘ß°≈¬ÿ∑∏å 3(3-0-9)

Strategic Management

0903 514 ‡»√…∞»“ μ√å°“√®—¥°“√ 3(3-0-9)

Managerial Economics

0903 527 °“√®—¥°“√‡™‘ß‡ª√’¬∫‡∑’¬∫ 3(3-0-9)

Comparative Management

0903 702  —¡¡π“°“√«‘®—¬æƒμ‘°√√¡Õß§å°“√ 3(3-0-12)

Seminar in Organizational Behavior Research

0904 515 æ“≥‘™¬åÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å 3(3-0-9)

Electronic Commerce

0904 517 °“√®—¥°“√°“√¥”‡π‘πß“π 3(3-0-9)

Operations Management

0904 701  —¡¡π“°“√«‘®—¬√–∫∫ “√ π‡∑»‡æ◊ËÕ°“√®—¥°“√ 3(3-0-12)

Seminar in Management Information

System Research

0905 701  —¡¡π“°“√«‘®—¬°“√∫√‘À“√°“√‡ß‘π 3(3-0-12)

Seminar in Financial Management Research

0906 701  —¡¡π“°“√«‘®—¬∏ÿ√°‘®√–À«à“ßª√–‡∑» 3(3-0-12)

Seminar in International Business Research

«‘∑¬“π‘æπ∏å 36 Àπà«¬°‘μ

0901 711 «‘∑¬“π‘æπ∏å 36 Àπà«¬°‘μ

Thesis

1603 649 หลักการอนุรักษ์และการจัดการสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)   

  Principle of Natural Resources  and 

  Environmental Conservation Management 

	 	 ประวัติการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	

ความหมายและความสำคัญของการอนุรักษ์	 หลักการอนุรักษ์ทรัพยากร

และสิ่งแวดล้อม	หลักการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติชนิด

ต่างๆ	 เช่น	ดิน	น้ำ	 อากาศ	ป่าไม้	พืช	สัตว์	 แร่ธาตุและพลังงาน	ตลอดจน

นโยบาย	 การวางแผนและโครงการเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่กำลัง

ดำเนินการในปัจจุบัน	เช่น	อุทยานแห่งชาติ	เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า	ฯลฯ	

	 	 History	 of	 natural	 resources	 and	 environmental	

conservation;	 definition	 and	 significance	 of	 natural	 resources	

conservation;	principle	of	natural	 resources	and	environmental	

conservation;	principle	of	natural	 resources	and	environmental	

conservation	management	of	each	sector;	soil,	air,	forest,		plants	

and	 animals,	 mineral	 and	 energy,	 current	 environmental	

conservation	policy	and	planning,	such	as	national	park,	wildlife	

protection	and	sanctuary	areas	
 

1603 652 การใช้สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 3(3-0-6) 

  เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม     

  Application of Geographical Information  

  Systems for Environmental Management 

	 	 หลักการ	ทฤษฎี	และแนวคิดระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์	

ความสัมพันธ์ของข้อมูลเชิงพื้นที่ชนิดต่างๆ	 ในพื้นที่ศึกษา	การประยุกต์ใช้

เทคนิคต่างๆ	 เพื่อจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อการวิเคราะห์	 และติดตามการ

เปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อม	การใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์	 ร่วม

กับระบบฐานข้อมูล	และแบบจำลองคณิตศาสตร์เพ่ือการจัดการส่ิงแวดล้อม	

	 	 Principle,	 theory	 and	 concept	 of	 geographical	

information	 system,	 attribute	 information	 of	 study	 area,	

application	of	methods	 in	 spatial	 information	management	 for	

environmental	change	analyses,	use	of	geographic	information	

system	incorporated	with	data-base	and	mathematical	modeling	

for	environmental	management	
 

1603 653 การวางแผนพัฒนาชุมชนแบบผสมผสาน 3(3-0-6)   

  Integrated Planning for Community 

  Development 

	 	 หลักการจัดทำและประเมินโครงการ	 การวิเคราะห์ปัญหา	 

และความต้องการของชุมชนทั้งทางสิ่งแวดล้อม	 เศรษฐกิจ	 สังคม	 และ

คุณภาพชีวิต	 การจัดลำดับความต้องการ	 และจัดทำโครงการโดยชุมชน

และส่วนราชการท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการวางแผน	ดำเนินการและตรวจ

สอบโครงการ	

	 	 Principle	 of	 project	 development	 and	 evaluation;	

problem	 identification,	 and	 need	 analysis	 in	 the	 context	 of	

environment;	socio-economic	and	quality	of	life;	priority	setting	

and	community	project	development	with	participatory	planning	

by	local	government;	project	implementing	and	monitoring	
 

1603 654 การจัดการทรัพยากรน้ำแบบผสมผสาน 3(3-0-6)   

  Integrated Water Resources Management 

	 	 วิวัฒนาการการจัดการทรัพยากรน้ำ	 หลักการจัดการแบบ

ผสมผสาน	การจัดการองค์กรลุ่มน้ำ	การกำหนดนโยบายและแผนปฏิบัติการ

จัดการลุ่มน้ำ	 การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ	 ในการจัดการลุ่มน้ำ	 การ

พัฒนาระบบข้อมูลในการจัดการลุ่มน้ำ	 กรณีศึกษาการจัดการลุ่มน้ำของ

ไทย	

	 	 History	 of	water	 resources	management,	 principle	

of	 integrated	 water	 resources	 management,	 river	 basin	

organization	management,	watershed	 policy	 and	 action	 plan	

formulation,	 multiple	 parties	 participating	 in	 watershed	

management,	 data	base	and	 information	 system	development	

for	watershed	management	planning,	case	studies	in	watershed	

management	in	Thailand	
 

1603 661 การประเมินสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ 3(3-0-6)   

       Strategic Environmental Assessment  

	 	 ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาที่ยั่ งยืนกับกระบวน	 

การกำหนดนโยบาย	กระบวนการการจัดทำนโยบาย	แผนงาน	และโครงการ

พัฒนา	 หลักการการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์	 วิธีการ	 รูปแบบ	

และเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์	 การประเมิน

ผลกระทบจากนโยบาย	 โดยใช้เมตริกซ์	 กฎหมาย	 ข้อกำหนด	และหน่วย

งานที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์	 วิธีการประเมิน

ผลกระทบแบบผสมผสาน	กรณีศึกษาการพัฒนาระบบการประเมินผลกระ

ทบเชิงยุทธศาสตร์ในประเทศและต่างประเทศ	

	 	 Relationships	 between	 sustainable	 development		 

and	policy	process,	processes	on	policy,	plan	and	development	

program	 formulation,	 principles	 of	 strategic	 environmental	

assessment,	methods,	models	 and	 tools	 used	 for	 strategic	

environmental	 assessment,	 	 policy	 assessment	using	matrix,	

laws,	 regulations	 and	 organizations	 related	 to	 strategic	

environmental	assessment,	integrated	impact	assessment	method;	

case	studies	on	strategic	environmental	assessment	in	Thailand	

and	other	countries 
 

1603 662 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทาง 3(2-2-5) 

  การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม   

  Research Methodology for Environmental  

  Impact Assessment  

	 	 ลักษณะและรูปแบบการวิจัยประเมินผลกระทบ	 วิธีการวิจัย	 

การประเมินผลกระทบเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ	 การออกแบบการวิจัย

การค้นคว้าวรรณกรรมและฐานข้อมูล	 การเขียนโครงร่างการวิจัย	 การ
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™◊ËÕÀ≈—° Ÿμ√
¿“…“‰∑¬ : À≈—° Ÿμ√ª√—™≠“¥ÿ…Æ’∫—≥±‘μ  “¢“«‘™“°“√∫—≠™’

¿“…“Õ—ß°ƒ… : Doctor of Philosophy Program in Accounting

™◊ËÕª√‘≠≠“
¿“…“‰∑¬ (™◊ËÕ‡μÁ¡) : ª√—™≠“¥ÿ…Æ’∫—≥±‘μ (°“√∫—≠™’)

(™◊ËÕ¬àÕ) : ª√.¥. (°“√∫—≠™’)

¿“…“Õ—ß°ƒ… (™◊ËÕ‡μÁ¡) : Doctor of Philosophy (Accounting)

(™◊ËÕ¬àÕ) : Ph.D. (Accounting)

Àπà«¬ß“π∑’Ë√—∫º‘¥™Õ∫
§≥–°“√∫—≠™’·≈–°“√®—¥°“√ ·≈–∫—≥±‘μ«‘∑¬“≈—¬ ¡À“«‘∑¬“≈—¬¡À“ “√§“¡

À≈—° Ÿμ√
À≈—° Ÿμ√·∫∫ 1 ‡ªìπÀ≈—° Ÿμ√∑’Ë¡’·ºπ°“√»÷°…“∑’Ë‡πâπ°“√«‘®—¬ ‚¥¬¡’°“√∑”«‘∑¬“π‘æπ∏å∑’Ë°àÕ„Àâ‡°‘¥Õß§å§«“¡√Ÿâ„À¡à À√◊Õ„Àâ‡√’¬π

√“¬«‘™“‡æ‘Ë¡‡μ‘¡ À√◊Õ∑”°‘®°√√¡∑“ß«‘™“°“√Õ◊Ëπ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ ‚¥¬‰¡àπ—∫Àπà«¬°‘μ ·μàμâÕß‰¥âº≈ —¡ƒ∑∏‘Ïμ“¡¢âÕ∫—ß§—∫¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬¡À“ “√§“¡

«à“¥â«¬°“√®—¥°“√»÷°…“√–¥—∫∫—≥±‘μ»÷°…“ æ.». 2548 ¥—ßπ’È

À≈—° Ÿμ√·∫∫ 1.1 ºŸâ‡¢â“»÷°…“∑’Ë ”‡√Á®ª√‘≠≠“¡À“∫—≥±‘μ ®–μâÕß∑”«‘∑¬“π‘æπ∏å ‰¡àπâÕ¬°«à“ 48 Àπà«¬°‘μ

À≈—° Ÿμ√·∫∫ 1.2 ºŸâ‡¢â“»÷°…“∑’Ë ”‡√Á®ª√‘≠≠“∫—≥±‘μ ®–μâÕß∑”«‘∑¬“π‘æπ∏å ‰¡àπâÕ¬°«à“ 72 Àπà«¬°‘μ

À≈—° Ÿμ√·∫∫ 2 ‡ªìπÀ≈—° Ÿμ√∑’Ë¡’·ºπ°“√»÷°…“∑’Ë‡πâπ°“√«‘®—¬ ‚¥¬¡’°“√∑”«‘∑¬“π‘æπ∏å∑’Ë¡’§ÿ≥¿“æ Ÿß·≈–°àÕ„Àâ‡°‘¥§«“¡

°â“«Àπâ“∑“ß«‘™“°“√ ·≈–»÷°…“√“¬«‘™“‡æ‘Ë¡‡μ‘¡ ¥—ßπ’È

À≈—° Ÿμ√·∫∫ 2.1 ºŸâ‡¢â“»÷°…“∑’Ë ”‡√Á®ª√‘≠≠“¡À“∫—≥±‘μ ®–μâÕß∑”«‘∑¬“π‘æπ∏å ‰¡àπâÕ¬°«à“ 36 Àπà«¬°‘μ ·≈–»÷°…“√“¬«‘™“

‡æ‘Ë¡‡μ‘¡Õ’° ‰¡àπâÕ¬°«à“ 12 Àπà«¬°‘μ ‚¥¬¡’Àπà«¬°‘μ√«¡μ≈Õ¥À≈—° Ÿμ√ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 48 Àπà«¬°‘μ

À≈—° Ÿμ√·∫∫ 2.2 ºŸâ‡¢â“»÷°…“∑’Ë ”‡√Á®ª√‘≠≠“∫—≥±‘μ ®–μâÕß∑”«‘∑¬“π‘æπ∏å ‰¡àπâÕ¬°«à“ 48 Àπà«¬°‘μ ·≈–»÷°…“√“¬«‘™“

‡æ‘Ë¡‡μ‘¡Õ’° ‰¡àπâÕ¬°«à“ 24 Àπà«¬°‘μ ‚¥¬¡’Àπà«¬°‘μ√«¡μ≈Õ¥À≈—° Ÿμ√ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 72 Àπà«¬°‘μ

«‘∑¬“π‘æπ∏åμ“¡À≈—° Ÿμ√·∫∫ 2.1 ·≈– 2.2 ®–μâÕß¡’§ÿ≥¿“æ·≈–¡“μ√∞“π√–¥—∫‡¥’¬«°—π

‚§√ß √â“ßÀ≈—° Ÿμ√

À¡«¥«‘™“·°π 15

À¡«¥«‘™“‡Õ° 15

À¡«¥«‘™“‡≈◊Õ° 6

À¡«¥«‘∑¬“π‘æπ∏å 36

                      √«¡Àπà«¬°‘μ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 72

À¡«¥«‘™“ ·∫∫ 2.1 (Àπà«¬°‘μ)

777

จัดการข้อมูล	 การเขียนรายงานการวิจัยประเมินผลกระทบ	กรณีศึกษา	

รายงานการวิจัยประเมินผลกระทบของไทยและต่างประเทศ	

	 Aspects	 and	methodologies	 of	 environ-mental	 impact	

assessment	 studies;	 quantitative	 and	qualitative	methods	 on	

assessing	 impacts,	 research	design,	 data	 base	 and	 literature	

search,	 research	 proposal	 development,	 data	management,	

writing	 environmental	 impact	 study	 reports,	 case	 studies	 of	

research	reports	on	impact	studies	in	Thailand	and	other	countries	
 

 หมวดวิจัย  

  แผน ข  

1105 681 การศึกษาค้นคว้าอิสระ 6  หน่วยกิต 

  Independent Study 

	 	 ศึกษาค้นคว้าอิสระ	 เพื่อการวางแผนเชิงนโยบาย	 แผนการ

จัดการ	 และ/หรือ	 การออกแบบชุมชนเมืองเพื่อการพัฒนาสภาพแวดล้อม

เมือง	 ยกระดับสังคมเศรษฐกิจ	 เพิ่มคุณภาพชีวิตและรักษาสิ่งแวดล้อม	

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการอยู่อาศัย	 การทำงาน	การเดินทาง	 การ

พักผ่อนหย่อนใจ	ทั้งสำหรับการใช้ชีวิตส่วนบุคคล	การใช้ชีวิตครอบครัว

และการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเป็นธรรมและมีความสุขประยุกต์	 ใช้หลัก

-ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงควบคู่กับการพัฒนาที่ยั่งยืน	 และมุ่งเป้าหมาย

ทั้ง	 4	ประการ	ดังที่ได้ศึกษามาในวิชาหลัก	 ทั้งนี้โดยเน้นการพัฒนาทักษะ

การจัดทำแผนนโยบาย	แผนปฏิบัติการและแนวทางการออกแบบ	สำหรับ

โครงการพัฒนาเมืองและ/หรือสภาพแวดล้อมที่เป็นไปได้	

	 	 Conducting	 research	 studies	 of	 policies,	

management	 plans,	 action	 planning	 and/or	 urban	 and	

environmental	 design	 for	 city	 development,	 (that	 enhance		 

socio-economic	 level,	 quality	 of	 living	 and	 environmental	

sustainability);	 action	 research	 to	 support	 and	 sustain	 living,	

working,	 traveling	 and	 recreation	 for	 individual,	 family	 and	

social	life,	based	upon	ethics,	justice	and	happiness.	Examination	

of	concerns	of	sufficiency	economy	(SE)	together	with	sustainable	

development	(SD)	philosophy	to	accomplish	the	four	core	goals	

of	the	course;	research	focuses	on	developing	the	student	skills	

and	mastery	 of	 designing	 guidelines,	 formulating	 policy	 and	

action	plans	and	other	possible	project	elements	
 

 แผน ก แบบ ก 2  

1105 682 วิทยานิพนธ์ 12  หน่วยกิต 

  Thesis 

	 	 ศึกษาและวิจัย	 เพื่อการวางแผนเชิงนโยบาย	แผนการจัดการ	

และ/หรือ	การออกแบบชุมชนเมืองเพื่อการพัฒนาสภาพแวดล้อมเมือง	ยก

ระดับสังคมเศรษฐกิจ	 เพิ่มคุณภาพชีวิตและรักษาสิ่งแวดล้อม	 โดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมการอยู่อาศัย	การทำงาน	การเดินทาง	การพักผ่อน

หย่อนใจ	 ทั้งสำหรับการใช้ชีวิตส่วนบุคคล	การใช้ชีวิตครอบครัวและการ

อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเป็นธรรมและมีความสุข	 ประยุกต์ใช้หลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงควบคู่กับการพัฒนาที่ยั่งยืน	 และมุ่งเป้าหมายทั้ง	 4	

ประการ	ดังท่ีได้ศึกษามาในวิชาหลัก	ท้ังน้ีโดยเน้น	การจัดทำแผนการจัดการ

และแนวทางการออกแบบ	 สำหรับโครงการพัฒนาเมืองและ/หรือสภาพ

แวดล้อม	ในแนวทางที่เห็นว่าสมควรขึ้นโดยอิงหลักวิชาการเป็นสำคัญ	

	 	 Conducting	 research	 studies	 of	 policies,	

management	 plans,	 action	 planning	 and/or	 urban	 and	

environmental	 design	 for	 city	 development,	 (that	 enhance	

socio-economic	 level,	 quality	 of	 living	 and	 environmental	

sustainability);	 action	 research	 to	 support	 and	 sustain	 living,	

working,	 traveling	 and	 recreation	 for	 individual,	 family	 and	

social	life,	based	upon	ethics,	justice	and	happiness.	Examination	

of	concerns	of	sufficiency	economy	(SE)	together	with	sustainable	

development	(SD)	philosophy	to	accomplish	the	four	core	goals	

of	the	course;	research	focuses	on	developing	the	student	skills	

and	mastery	 of	 designing	 guidelines,	 formulating	 policy	 and	

action	plans	and	other	possible	project	elements	
 

 แผน ก แบบ ก 1  

1105 683 วิทยานิพนธ์ 39  หน่วยกิต 

  Thesis 

	 	 ศึกษาและวิจัย	 เพื่อการวางแผนเชิงนโยบาย	แผนการจัดการ	

และ/หรือ	การออกแบบชุมชนเมืองเพื่อการพัฒนาสภาพแวดล้อมเมือง	ยก

ระดับสังคมเศรษฐกิจ	 เพิ่มคุณภาพชีวิตและรักษาสิ่งแวดล้อม	 โดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมการอยู่อาศัย	การทำงาน	การเดินทาง	การพักผ่อน

หย่อนใจ	 ทั้งสำหรับการใช้ชีวิตส่วนบุคคล	การใช้ชีวิตครอบครัวและการ

อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเป็นธรรมและมีความสุข	 ประยุกต์ใช้หลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงควบคู่กับการพัฒนาที่ยั่งยืน	 และมุ่งเป้าหมายทั้ง	 4	

ประการ	ดังที่ได้ศึกษามาในวิชาหลัก	ทั้งนี้โดยเน้นการจัดทำแผนนโยบาย	

แผนปฏิบัติการและแนวทางการออกแบบ	สำหรับโครงการพัฒนาเมืองและ

/หรือสภาพแวดล้อม	ที่กำลังดำเนินการอยู่จริงหรือคาดว่าจะเกิดขึ้นจริงใน

อนาคต	

	 	 Conducting	 research	 studies	 of	 policies,	

management	 plans,	 action	 planning	 and/or	 urban	 and	

environmental	 design	 for	 city	 development,	 (that	 enhance		 

socio-economic	 level,	 quality	 of	 living	 and	 environmental	

sustainability);	 action	 research	 to	 support	 and	 sustain	 living,	

working,	 traveling	 and	 recreation	 for	 individual,	 family	 and	

social	life,	based	upon	ethics,	justice	and	happiness.	Examination	

of	concerns	of	sufficiency	economy	(SE)	together	with	sustainable	

development	(SD)	philosophy	to	accomplish	the	four	core	goals	

of	the	course;	research	focuses	on	developing	the	student	skills	

and	mastery	 of	 designing	 guidelines,	 formulating	 policy	 and	

action	plans	and	other	possible	project	element	


