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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีและสหวิทยาการจัดการ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา :  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บัณฑิตวิทยาลัย 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีและสหวิทยาการจัดการ 
ภาษาอังกฤษ :  Master of Science Program in Technology and Interdisciplinary Management 

 

2. กลุ่มหลักสูตร : วิชาการ  
 

3. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
 ภาษาไทย : ชื่อเต็ม   วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีและสหวิทยาการจัดการ) 
  : ชื่อย่อ    วท.ม. (เทคโนโลยีและสหวิทยาการจัดการ) 
 ภาษาอังกฤษ : ชื่อเต็ม   Master of Science (Technology and Interdisciplinary Management) 
  : ชื่อย่อ    M.S. (Technology and Interdisciplinary Management) 
 

4. วิชาเอก   ประกอบด้วยกลุ่มวิชา 5 กลุ่มวิชา ดังต่อไปนี้ 
  1)  เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ 
  2)  การจัดการการท่องเที่ยว  
  3)  การจัดการพาณิชย์นาวีและการค้าระหว่างประเทศ 
  4)  การจัดการอุตสาหกรรมเกษตร 
  5) สื่อศิลปะ การออกแบบและเทคโนโลยี 
 

5. จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 แบบ 1 (แผน ก แบบ ก1)  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  36  หน่วยกิต  

แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2)  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า   36  หน่วยกิต  
แบบ 3 (แผน ข)          จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า   36  หน่วยกิต 

 

6. รูปแบบของหลักสูตร 
 6.1 รูปแบบ  

เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี  และใช้เวลาศึกษาอย่างมากไม่เกิน 5 ปีการศึกษา  
 6.2 ภาษาที่ใช้  

 ภาษาไทย  
 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) กรณีมีนักศึกษาต่างชาติมาเรียนในหลักสูตร แบบ 1 (แผน ก แบบ ก1) 
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 6.3 การรับเข้าศึกษา  
 นักศึกษาไทย  
 นักศึกษาต่างชาติ ที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้   

      6.4  ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  
 เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันฯ ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 

       มีคณะร่วมจัดการเรียนการสอน ได้แก่ คณะนิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะวิจติรศิลป์ 
  คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร  
  และวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
       6.5  การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา  

กรณีหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน 
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 

7. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 มีผลบังคับใช้ในภาคการศึกษาท่ี 2  ปีการศึกษา 2561 
 สภาวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 13/2561 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561  
 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2561 และ 

ในการประชุมครั้งที ่6/2562  เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2562 
 

8. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2563 
 

9. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา (สัมพันธ์กับสาขาวิชา) 
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ 
 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 อาจารย์ 
 ผู้ประกอบกิจการส่วนตัว 
 ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานการศึกษาและหน่วยงานเอกชน 
 นักออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ 
 ผู้ดูแลระบบสารสนเทศ 
 ที่ปรึกษาด้านการวางระบบสารสนเทศในองค์กร 
 นักออกแบบและตรวจสอบการจัดการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ผู้บริหารหน่วยงานออกแบบ 
 นักการตลาดหรือนักการขายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 กลุ่มวิชาการจัดการการท่องเที่ยว  
 อาจารย์ ครูในสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ 
 นักวิชาการ นักวิจัยในหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการทั้งภาครัฐและเอกชน 
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 ผู้บริหาร ผู้จัดการ ที่ปรึกษา พนักงานในหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ 

ภาครัฐและเอกชน ระดับชาติและนานาชาติ 
 ผู้ประกอบการธุรกิจหรือเจ้าของกิจการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ 
 

 กลุ่มวิชาการจัดการพาณิชย์นาวีและการค้าระหว่างประเทศ 
 ผู้ปฏิบัตงิานภาคภาคเอกชนในสายงานด้านการค้าระหวา่งประเทศ ส่งออก น าเข้า  

งานดา้นโลจสิติกส์ ซัพพลายเชน เป็นตน้ 
 ผู้ปฏิบัตงิานภาครัฐในกระทรวงคมนาคม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม ในงานด้านนโยบาย

การค้าระหว่างประเทศ โลจสิตกิส์ และ พาณชิยน์าวี 
 นักวิจัย อาจารย์ ทางดา้นการค้าระหว่างประเทศ โลจสิติกส์ พาณิชยน์าวี 

  
 กลุ่มวิชาการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร 
 ผู้จัดการ ฝ่ายบุคคล ฝ่ายวางแผน ฝ่ายผลิต ในโรงงานแปรรูปอาหาร และธุรกิจที่เก่ียวข้อง 
 ผู้บริหารองค์กรสินค้าอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ประกอบการสินค้าด้านอุตสาหกรรมเกษตร  
 ฝ่ายสนิเชื่อ ฝ่ายประเมินโครงการ ลูกค้าสัมพนัธ์ ของธนาคารตา่งๆ 
 ผู้ประกอบการธุรกิจ หรือเจ้าของกิจการ 
 นักส่งเสริมเกษตร พัฒนากร ในหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้อง 
 อาชีพอิสระ ทีป่รึกษา ด้านการวางแผนการผลิต ด้านการขาย 

 
 กลุ่มวิชาสื่อศิลปะ การออกแบบและเทคโนโลยี 
 Media Artist ศิลปินสื่อศิลปะ สามารถสร้างสรรค์ศิลปะ จากการประยุกต์ใช้ความรู้ และทักษะการใช้สื่อ

ดิจิทัลร่วมสมัย เช่น ศิลปินด้านสื่อดิจิทัล (Digital Media Artist), ศิลปินด้านวีดิทัศน์ (Video Artist),  
ผู้ก ากับภาพยนตร์ (Film Director), ศิลปินด้านเสียง (Sound Artist) 

 Media Designer นักออกแบบสื่อสมัยใหม่ ที่สามารถบูรณาการการประยุกต์ใช้สื่อดิจิทัลร่วมสมัย ตอบสนอง
ตลาดแรงงานด้านภาพถ่าย การออกแบบสิ่งพิมพ์ วงการโทรทัศน์ วงการภาพยนตร์ การออกแบบหัตถกรรม 
อุตสาหกรรมการออกแบบร่วมสมัย การออกแบบเกมส์เพื่ออุตสาหกรรมบันเทิง การออกแบบสื่อเชิงโต้ตอบทาง
การศึกษา การออกแบบบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่น นักออกแบบสารสนเทศ ( Information Designer),  
นักออกแบบเว็บไซต์ (Web Designer), นักออกแบบงานดิจิทัลกราฟิก (Digital Graphic Designer), ช่างภาพ
ดิจิทัล (Digital Photographer), นักออกแบบภาพเคลื่อนไหวดิจิทัล (Digital Animator) 

 Media Management นักบริหารจัดการสื่อประสมขององค์กรสมัยใหม่ มีความคิดสร้างสรรค์ และเป็น 
ผู้ก าหนดความเป็นไปของสื่อต่างๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับสังคมโลกาภิวัฒน์ เช่น ผู้อ านวยการฝ่ายศิลป์ 
(Creative Director), ผู้ก ากับศิลป์ (Art Director) 

 Media Scholar นักวิจัยทางด้านวัฒนธรรมสื่อร่วมสมัย เช่น อาจารย์และนักวิจัยด้านสื่อศิลปะ ,  
การออกแบบสื่อ, และวัฒนธรรมศึกษา (Instructor and Researcher in Media Arts /Media Design/ 
Media and Cultural Studies) 
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14. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน   
14.1 ความสัมพันธ์ของกระบวนวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอน  ในคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน    

หมวดวิชา 
กระบวนวิชา 

(ระบุรหัส 
กระบวนวิชา) 

ภาควิชาและคณะ 
ที่เปิดสอนกระบวนวิชานี้ 

หมายเหตุ 

กระบวนวิชา
บังคับ 

1.  626711  วิทยาลัยการศึกษาและ 
 การจัดการทางทะเล 

กระบวนวิชาบังคับของกลุ่ม
วิชาการจัดการพาณิชย์นาวี
และการค้าระหว่างประเทศ 

2.  626712 
3.  626733 

กระบวนวิชา
เลือกใน
สาขาวิชาเฉพาะ 
 
 

1. 626701  
 
 
 วิทยาลัยการศึกษาและ 
 การจัดการทางทะเล 

 
2. 626721    
3. 626722 
4. 626723 
5. 626724 
6. 626731   
7. 626732 
8. 626734      

กระบวนวิชา
เลือกนอก
สาขาวิชาเฉพาะ 

ไม่มี   

 
14.2 ความสัมพันธ์ของกระบวนวิชาในหลักสูตร ที่ให้หลักสูตรอื่นมาเรียนด้วย 

-ไม่มี- 
  

14.3 การบริหารจัดการ   
 การบริหารจัดการหลักสูตร ก าหนดให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนตามโครงสร้างหลักสูตร ซึ่งได้ระบุ
กระบวนวิชาแต่ละหมวดวิชาไว้ชัดเจน และก ากับดูแลโดยอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปของนักศึกษา 
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หมวดที ่2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
 1.1 ปรัชญา 
  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสหวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นการบูรณาการ
ระหว่างศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์  
การจัดการการสื่อสาร การเกษตร  การท่องเที่ยว และศาสตร์ทางด้านการบริหารจัดการสมัยใหม่ โดยมุ่งเน้น
การผลิตบุคลากรให้มีความสามารถในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์การจัดการเพ่ือ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในองค์กรได้อย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือน าไปสู่การเพ่ิมศักยภาพทางการแข่งขันทั้งในระดับ
องค์กรและระดับประเทศที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของประเทศ ดังนั้น เพ่ือเป็นการเตรียมพร้อมให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ต้องมีการจัดการองค์การอย่างเป็นระบบ รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
และความรู้ทางด้านการจัดการที่เหมาะสมมาผสมผสานร่วมกับจุดแข็งในสังคมไทย ด้วยเหตุผลดังกล่าว บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงต้องการผลิตมหาบัณฑิต ที่มีความรู้ความสามารถในสาขาวิชาเทคโนโลยี
และสหวิทยาการจัดการ ให้มีทักษะในการวิเคราะห์ มีความสามารถในการน าความรู้ในเชิงทฤษฎีด้านการ
บริหารจัดการองค์การในภาพใหญ่ และการจัดการเฉพาะทาง ได้แก่ เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ การ
จัดการการท่องเที่ยว การจัดการอุตสาหกรรมเกษตร การจัดการพาณิชย์นาวีและการค้าระหว่างประเทศ และ
การจัดการการสื่อสาร มาประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกาภิวัตน์
และเทคโนโลยี ตลอดจนสังคมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยมุ่งเน้นในการผลิตบุคลากรที่เป็นมืออาชีพทางด้าน
เทคโนโลยีและสหวิทยาการจัดการ เปิดโอกาสให้ผู้บริหารที่ท างานทั้งภาครัฐและเอกชนได้ศึกษาต่อเพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การท างาน ทั้งนี้ นักศึกษาในหลักสูตรสามารถเลือกวิชาเรียน หัวข้อใน 
การท าการค้นคว้าอิสระหรือวิทยานิพนธ์ ตามความสนใจและความถนัด และจะได้น าความรู้ที่จ าเป็นไป
ประยุกต์ใช้ในการท างาน  
 

1.2 วัตถุประสงค์   เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่:     
 1) มีความรู้ ความสามารถ และทักษะด้านการวิเคราะห์ การออกแบบ การพัฒนา และการ
ประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ ด้านการจัดการการ
ท่องเที่ยว ด้านการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร ด้านการจัดการพาณิชย์นาวีและการค้าระหว่างประเทศ และ
ด้านสื่อศิลปะ การออกแบบและเทคโนโลยี 
 2) สามารถใช้แนวคิด ทฤษฎีทางด้านการจัดการในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ  
การจัดการการท่องเที่ยว การจัดการอุตสาหกรรมเกษตร การจัดการพาณิชย์นาวีและการค้าระหว่างประเทศ 
และการจัดการการสื่อสาร ในการปฏิบัติจริงได้อย่างกว้างขวาง  
 3) สามารถค้นคว้าวิจัยและถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีและสหวิทยาการจัดการให้แก่
บุคคลอี่น ๆ เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาสังคมอย่างต่อเนื่อง 
 4) มีความสามารถในการวิจัยสร้างความรู้ใหม่ให้แก่องค์กรและสังคมรวมถึงน ามาพัฒนาองค์กร
และสังคม 
 5) มีคุณธรรม และจริยธรรมทางวิชาชีพ 
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จุดเด่นของหลักสูตร 
 เป็นหลักสูตรที่เน้นพัฒนาศักยภาพความสามารถให้กับบุคลากรในองค์กรและผู้สนใจทั่วไป  
โดยการเรียนการสอนมีการบูรณาการศาสตร์ด้านการจัดการ สหวิทยาการ ได้มีการน าเทคโนโลยีมาสอดแทรก
ในเนื้อหาการเรียนการสอน เพ่ือให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมตามความต้องการและความถนัดของตน   
และเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานโดยการน าเทคโนโลยีมาปรับใช้ในองค์กรในยุคดิจิทัล 4.0 
 
2.   แผนพัฒนาปรับปรุง 
 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

มีการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี รวบรวมติดตามผลการประเมิน QA 
ของหลักสูตรรวมทุก 5 ปี ในด้าน
ความพึงพอใจ และภาวะการได้งาน
ของบัณฑิต 

 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาโทที่
ได้งานท าและการประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี 

 ร้อยละของความพึงพอใจของบัณฑิต
ระดับปริญญาโทที่มีต่อหลักสูตร 

 ระดับความพึงพอใจของนายจ้าง 
ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิต 
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา  
1.1 ระบบ  

 ระบบรายปี 
 ระบบทวิภาค  โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ 
     มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 
 ระบบหน่วยการศึกษา (Module)  

 

1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาพิเศษ (ภาคฤดูร้อน) 
 มีภาคการศึกษาพิเศษ 
 ไม่มีภาคการศึกษาพิเศษ 

 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  (ในกรณีที่มิใช่ระบบทวิภาค - ระบุรายละเอียด) 
 ไม่มี 
 

2. การดําเนินการหลักสูตร  
2.1 วัน – เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 
   ระบบทวิภาค 
       ภาคการศึกษาท่ี 1 ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ถึง ธันวาคม 
       ภาคการศึกษาท่ี 2 ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง พฤษภาคม 

    ในเวลาราชการ 
  1)  กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ 

   2)  กลุ่มวิชาการจัดการพาณิชย์นาวีและการค้าระหว่างประเทศ 
   3)  กลุ่มวิชาสื่อศิลปะ การออกแบบและเทคโนโลยี 

    นอกเวลาราชการ  
  1)  กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ 
  2)  กลุ่มวิชาการจัดการการท่องเที่ยว  
  3)  กลุ่มวิชาการจัดการพาณิชย์นาวีและการค้าระหว่างประเทศ 
  4)  กลุ่มวิชาการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร 
  5) กลุ่มวิชาสื่อศิลปะ การออกแบบและเทคโนโลยี 
 

2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
  หลักสูตร แบบ 1 (แผน ก แบบ ก1)  
 1. เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับ 
  บัณฑิตศึกษาในแต่ละปีการศึกษา  
 2. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา  และมีประสบการณ์ใน 
  การท างานในสาขาวิชาที่เก่ียวข้องไม่น้อยกว่า 1 ปี 
 3. มีผลการศึกษาได้ค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยทั้งหมดไม่น้อยกว่า 3.00 
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5. คุณสมบัตินอกเหนือจากนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจ ากลุ่มวิชา  
    หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีและสหวิทยาการจัดการ 
 

 หลักสูตร แบบ 2 (แผน ก แบบ ก 2)  
 1. เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับ 
  บัณฑิตศึกษาในแต่ละปีการศึกษา  
 2. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา 
 3.  มีผลการศึกษาได้ค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยทั้งหมดไม่น้อยกว่า 2.75 
 4.  เฉพาะกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  
  หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชาอย่างน้อย 1 ปี และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ 
   บัณฑิตศึกษาประจ ากลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ มีประสบการณ์การใช้
  เทคโนโลยีสารสนเทศและ/หรือ การจัดการสารสนเทศในหน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ 
   อย่างน้อย 1 ปี 
 5. คุณสมบัตินอกเหนือจากนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
  ประจ ากลุ่มวิชาหรือสาขาวิชาเทคโนโลยีและสหวิทยาการจัดการ 
 

 หลักสูตร แบบ 3 (แผน ข) 
 1. เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับ 
  บัณฑิตศึกษาในแต่ละปีการศึกษา  
 2. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา  
 3. เฉพาะกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ

เทียบเท่าทุกสาขาวิชาอย่างน้อย 1 ปี และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ประจ ากลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ มีประสบการณ์การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและ/หรือ การจัดการสารสนเทศในหน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ  อย่างน้อย 1 ป ี

 4. คุณสมบัติอ่ืนนอกเหนือจากนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
  ประจ าสาขาวิชา 
 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
 ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไม่เพียงพอ 
 ความรู้ด้านคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์ไม่เพียงพอ 
 การปรับตัวในการเรียนระดับที่สูงขึ้น 
 นักศึกษาไม่ประสงค์จะเรียนในสาขาวิชาที่สอบคัดเลือกได้   
 อ่ืนๆ ..................................... 
 

2.4 กลยุทธ์ในการดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจํากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
 จัดสอนเสริมเตรียมความรู้พื้นฐานก่อนการเรียน 
 จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะน าการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนในมหาวิทยาลัย 

และการแบ่งเวลา 
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน  
3.1 หลักสูตร  
 3.1.1  จํานวนหน่วยกิต    

   หลักสูตร แบบ 1 (แผน ก แบบ ก1)  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร               36 หน่วยกิต หน่วยกิต 
  หลักสูตร แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2)  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
  หลักสูตร แบบ 3 (แผน ข)           จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
 
 3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร   
 3.1.2.1  โครงสร้างหลักสูตร แบบ 1 (แผน ก แบบ ก1) 
     จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   36 หน่วยกิต  
 

ก. ปริญญานิพนธ์    36 หน่วยกิต 
  909797   วิทยานิพนธ์ปริญญาโท                       36 หน่วยกิต  

ข. กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย  
   1. นักศึกษาต้องจัดสัมมนาและน าเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง เป็นจ านวน 
ไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษา  

 2. ผลงานวิทยานิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการเผยแพร่ หรืออย่างน้อยได้รับ
การตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI Tier 1 อย่างน้อย 1 เรื่อง และ เสนอผลงาน
วิทยานิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ในการประชุมวิชาการระดับชาติที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา  
อย่างน้อย 1 เรื่อง และต้องระบุนักศึกษาเป็นชื่อแรก (First Author)  พร้อมระบุสังกัด (Affiliation) ว่าเป็น
นักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในผลงานเผยแพร่หลัก อย่างน้อย 1 เรื่อง 

3. ต้องรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของบัณฑิตวิทยาลัย โดยผ่านความเห็นชอบของ
ประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะและรวบรวมส่งบัณฑิตวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา 
 

ค. กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม 
 1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ภาษาต่างประเทศ 
 2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา ไม่มี 
 3.1.2.2 โครงสร้างหลักสูตร แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) 
  จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า   36 หน่วยกิต  
ก. กระบวนวิชาเรียน  ไม่น้อยกว่า  24 หน่วยกิต 
1. กระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา ไม่น้อยกว่า  24 หน่วยกิต 
 1.1  กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ    ไม่น้อยกว่า  24 หน่วยกิต 
  1.1.1  กระบวนวิชาบังคับ  18 หน่วยกิต 
    1) กระบวนวิชาบังคับร่วม      9 หน่วยกิต 
    909701 ระเบียบวิธีวิจัย  3 หนว่ยกิต 
    909702 สัมมนา   3 หน่วยกิต  
    909703 เทคโนโลยีและสหวิทยาการจัดการ  3 หน่วยกิต  
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    2) กระบวนวิชาบังคับตามกลุ่มวิชา  9 หน่วยกิต 
       ให้เลือกเรียนกระบวนวิชาบังคับจาก 1 กลุ่มวิชาต่อไปนี้ 
    กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ 
    906703   หลักการพัฒนาระบบสารสนเทศ  3 หน่วยกิต 
    906721   การออกแบบและการจัดการฐานข้อมูล 3 หน่วยกิต 
    906764 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 3 หน่วยกิต 
    กลุ่มวิชาการจัดการการท่องเที่ยว 
    924701 การวางแผนและพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว  3 หนว่ยกิต 
    924702 การออกแบบการท่องเที่ยวและการท าแผนธุรกิจ  3 หน่วยกิต 
    924703 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการท่องเที่ยว 3 หน่วยกิต 
    กลุ่มวิชาการจัดการพาณิชย์นาวีและการค้าระหว่างประเทศ 
    626711 เศรษฐศาสตร์พาณิชย์นาวี   3 หน่วยกติ 
     626712    เทคโนโลยีและการค้าระหว่างประเทศ  3 หน่วยกติ 
    626733    กฎหมายพาณิชย์นาวี  3 หน่วยกิต 
    กลุ่มวิชาสื่อศิลปะ การออกแบบและเทคโนโลยี 
    915711 แนวคิดวัฒนธรรมสื่อ  3 หน่วยกิต 
    915721 เทคโนโลยีภาพดิจิทัล  3 หน่วยกิต 
    915751 โครงงานสื่อ ศิลปะ และการออกแบบสื่อ 3 หน่วยกิต  

  1.1.2 กระบวนวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
   เลือกเรียนกระบวนวิชาในกลุ่มวิชา หรือเลือกจากกลุ่มวิชาอ่ืน ๆ ภายในสาขาวิชานี้ หรือเลือกเรียน
กระบวนวิชาที่เกี่ยวข้องจากสาขาวิชาอ่ืน ๆ ทีค่ณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาให้ความเห็นชอบ 
    กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ 
    906700    เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการจัดการ 2 หน่วยกิต 
    906702    เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 3 หน่วยกิต 
    906722    การประยุกต์ปัญญาประดิษฐ์ในการจัดการ 3 หน่วยกิต  
    906731    การวิจัยการด าเนินงานและการจ าลองแบบโดยคอมพิวเตอร์ 3 หน่วยกิต 
    906732    ระบบควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพ 3 หน่วยกิต 
    906760 การจัดการและพฤติกรรมองค์กร  2 หน่วยกิต 
    906761    ระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์   3 หน่วยกิต 
    906762    ระบบการจัดการความมั่นคงสารสนเทศ 3 หน่วยกิต  
    906763    ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อสังคม 3 หน่วยกิต  
    906789    หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ 3 หน่วยกิต 
    906790 สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ 3 หน่วยกิต 
    กลุ่มวิชาการจัดการการท่องเที่ยว 
    924704 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  3 หน่วยกิต 
    924705 ธุรกิจบริการอาหารและสินค้าที่ระลึกส าหรับการท่องเที่ยว 3 หน่วยกิต 
    924706 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 3 หน่วยกิต  
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    924707 การจัดการท่องเที่ยวเชิงกีฬา สุขภาพ และการจัดเลี้ยง 3 หน่วยกิ ต 
    924708 ไมซ์และนวัตกรรมการท่องเที่ยว  3 หน่วยกติ 
    924709 การจัดการต้อนรับและบริการ  3 หน่วยกติ 
    924710 ธุรกิจบริการท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์ 3 หน่วยกติ 
    กลุ่มวิชาการจัดการพาณิชย์นาวีและการค้าระหว่างประเทศ 
    626701    สัมมนาการจัดการพาณิชย์นาวีและการค้าระหว่างประเทศ 3 หน่วยกติ 
    626721    โลจิสติกส์ระหว่างประเทศ        3 หน่วยกติ 
    626722    การจัดการโซ่อุปทานระดับโลก     3 หน่วยกติ 
    626723    การตลาดส าหรับพาณิชย์นาวี  3 หน่วยกติ 
    626724    การเงินส าหรับการจัดส่งสินค้าและโลจิสติกส์ 3 หน่วยกติ 
    626731    นโยบายด้านพาณิชย์นาวี  3 หน่วยกติ 
    626732    นโยบายและการจัดการท่าเรือ  3 หน่วยกติ 
    626734    การประกันภัยทางทะเล  3 หน่วยกติ 
    กลุ่มวิชาสื่อ ศิลปะ และการออกแบบสื่อ 
    914722 ภาพเคลื่อนไหวดิจิทัล  3 หน่วยกิต 
    914731 สื่อภาพและเสียง  3 หน่วยกิต 
    914732 สื่อเชิงโต้ตอบ  3 หน่วยกิต 
    914733 เสียงดิจิทัล  3 หน่วยกิต 
    914734 การศึกษาพิเศษในสื่อใหม่ขั้นสูง  3หน่วยกติ 
    915791 วาทกรรมสื่อศิลปะ และวัฒนธรรมสื่อ 3หน่วยกติ 
 

 1.2  กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ    
  นักศึกษาอาจเลือกเรียนกระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะได้ตามความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา 
 

2. กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขั้นสูง 
  กรณีที่นักศึกษาขาดความรู้ พ้ืนฐานบางประการที่จ าเป็นส าหรับการศึกษา นักศึกษาจะต้อง
ลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขั้นสูง ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
 

ข. ปริญญานิพนธ์    
  909 799   วิทยานิพนธ์ปริญญาโท                       12 หน่วยกิต 
 

 ค. กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม 
 1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ภาษาต่างประเทศ 
 2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา ไม่มี 
 

ง.  กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย 
 1. ผลงานวิทยานิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ได้รับการเผยแพร่ หรืออย่างน้อยได้รับ
การตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI Tier 1 อย่างน้อย 1 เรื่อง หรือเผยแพร่เป็น
บทความฉบับเต็ม (Full paper) ในเอกสารเผยแพร่การประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติที่เป็น 
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ที่ยอมรับในสาขาวิชา  และต้องระบุนักศึกษาเป็นชื่อแรก  (First Author)  พร้อมกับระบุสังกัด  (Affiliation)  
ว่าเป็นนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในผลงานเผยแพร่หลัก อย่างน้อย 1 เรื่อง  
 2. นักศึกษาทุกคนต้องร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานภายในประเทศหรือต่างประเทศหรือการประชุม 
สัมมนาที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศและให้มีการท าบันทึกรายงาน 
ประสบการณ์ท่ีได้รับอย่างน้อย 1 ครั้ง 
 
 3.1.2.3 โครงสร้างหลักสูตร แบบ 3 (แผน ข) 
  จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า   36 หน่วยกิต 
ก. กระบวนวิชาเรียน  ไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต 
1. กระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา ไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต 
 1.1  กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ    ไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต 
  1.1.1  กระบวนวิชาบังคับ  18 หน่วยกิต 
    1) กระบวนวิชาบังคับร่วม      9 หน่วยกิต 
    909701 ระเบียบวิธีวิจัย  3 หน่วยกิต 
    909702 สัมมนา   3 หน่วยกิต
    909703 เทคโนโลยีและสหวิทยาการจัดการ  3 หน่วยกิต 
    2) กระบวนวิชาบังคับตามกลุ่มวิชา  9 หน่วยกิต 
       ให้เลือกเรียนกระบวนวิชาบังคับจาก 1 กลุ่มวิชาต่อไปนี้ 
    กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ 
    906703   หลักการพัฒนาระบบสารสนเทศ  3 หน่วยกิต 
    906721   การออกแบบและการจัดการฐานข้อมูล 3 หน่วยกิต
    906764 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 3 หน่วยกิต 
    กลุ่มวิชาการจัดการการท่องเที่ยว 
    924701 การวางแผนและพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว 3 หน่วยกิต 
    924702 การออกแบบการท่องเที่ยวและการท าแผนธุรกิจ  3 หน่วยกิต 
    924703 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการท่องเที่ยว 3 หน่วยกิต 
    กลุ่มวิชาการจัดการพาณิชย์นาวีและการค้าระหว่างประเทศ 
    626711 เศรษฐศาสตร์พาณิชย์นาวี   3 หน่วยกติ 
 626712    เทคโนโลยีและการค้าระหว่างประเทศ       3 หน่วยกติ 
    626733    กฎหมายพาณิชย์นาวี  3 หน่วยกิต 
    กลุ่มวิชาการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร  
    911718 การจัดการการปฏิบัติการและโซ่อุปทาน 3 หน่วยกิต 
     ในอุตสาหกรรมเกษตร  
    911719 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในอุตสาหกรรมเกษตร 3 หน่วยกิต 
    911731 เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และนวัตกรรม 3 หน่วยกิต 
     ในอุตสาหกรรมเกษตร 
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  1.1.2 กระบวนวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า  12 หน่วยกิต 
   เลือกเรียนกระบวนวิชาในกลุ่มวิชา หรือเลือกจากกลุ่มวิชาอ่ืน ๆ ภายในสาขาวิชานี้ หรือเลือกเรียน
กระบวนวิชาที่เกี่ยวข้องจากสาขาวิชาอ่ืน ๆ ทีค่ณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาให้ความเห็นชอบ    
    กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ 
    906700    เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการจัดการ 2 หน่วยกิต 
    906702    เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 3 หน่วยกิต 
    906722    การประยุกต์ปัญญาประดิษฐ์ในการจัดการ 3 หน่วยกิต 
    906731    การวิจัยการด าเนินงานและการจ าลองแบบโดยคอมพิวเตอร์ 3 หน่วยกิต 
    906732    ระบบควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพ 3 หน่วยกิต 
    906760 การจัดการและพฤติกรรมองค์กร  2 หน่วยกิต 
    906761    ระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์   3 หน่วยกิต 
    906762    ระบบการจัดการความมั่นคงสารสนเทศ 3 หน่วยกิต 
    906763    ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อสังคม 3 หน่วยกิต 
    906789    หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ 3 หน่วยกิต 
    906790 สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ 3 หน่วยกิต 
    กลุ่มวิชาการจัดการการท่องเที่ยว 
    924704 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  3 หน่วยกิต 
    924705 ธุรกิจบริการอาหารและสินค้าที่ระลึกส าหรับการท่องเที่ยว 3 หน่วยกิต 
    924706 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 3 หน่วยกิต  
    924707 การจัดการท่องเที่ยวเชิงกีฬา สุขภาพ และการจัดเลี้ยง 3 หน่วยกิ ต 
    924708 ไมซ์และนวัตกรรมการท่องเที่ยว  3 หน่วยกติ 
    924709 การจัดการต้อนรับและบริการ  3 หน่วยกติ 
    924710 ธุรกิจบริการท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์ 3 หน่วยกติ 
    กลุ่มวิชาการจัดการพาณิชย์นาวีและการค้าระหว่างประเทศ 
    626701    สัมมนาการจัดการพาณิชย์นาวีและการค้าระหว่างประเทศ 3 หน่วยกติ 
    626721    โลจิสติกส์ระหว่างประเทศ        3 หน่วยกติ 
    626722    การจัดการโซ่อุปทานระดับโลก     3 หน่วยกติ 
    626723    การตลาดส าหรับพาณิชย์นาวี  3 หน่วยกติ 
    626724    การเงินส าหรับการจัดส่งสินค้าและโลจิสติกส์ 3 หน่วยกติ 
    626731    นโยบายด้านพาณิชย์นาวี  3 หน่วยกติ 
    626732    นโยบายและการจัดการท่าเรือ  3 หน่วยกติ 
    626734    การประกันภัยทางทะเล  3 หน่วยกติ 
    กลุ่มวิชาการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร 
    911701 การบริหารการผลิตส าหรับอุตสาหกรรมเกษตร  3 หน่วยกิต 
    911712 การจัดการและการอนุรักษ์พลังงาน  3 หน่วยกิต 
     ในอุตสาหกรรมเกษตร 
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    911713 การจัดการและการควบคุมวัตถุดิบส าหรับ 3 หน่วยกิต 
     อุตสาหกรรมเกษตร  
    911714 การประกันคุณภาพส าหรับอุตสาหกรรมเกษตร 3 หน่วยกิต 
    911715 การจัดการด้านการค้าระหว่างประเทศ 3 หน่วยกิต  
 
 1.2  กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ     
    นักศึกษาอาจเลือกเรียนกระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะได้ตามความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา 
 

2. กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขั้นสูง 
   กรณีที่นักศึกษาขาดความรู้ พ้ืนฐานบางประการที่จ าเป็นส าหรับการศึกษา นักศึกษาจะต้อง
ลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขั้นสูง ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
 

ข. ปริญญานิพนธ์    
  909798  การค้นคว้าอิสระ                       6 หน่วยกิต   

ค. กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม 
 1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ภาษาต่างประเทศ 
 2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา ไม่มี 
 

ง. กิจกรรมทางวิชาการ 
 1. ผลงานการค้นคว้าอิสระหรือส่วนหนึ่งของผลงานการค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่ใน
วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Graduate School Journal) หรือแหล่งเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการอ่ืนที่สาขาวิชาและบัณฑิตวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ โดยมีชื่อนักศึกษาเป็นชื่อแรก   
อย่างน้อย 1 เรื่อง 
 2. นักศึกษาทุกคนต้องร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานภายในประเทศหรือต่างประเทศหรือการประชุม 
สัมมนาที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศและให้มีการท าบันทึกรายงาน 
ประสบการณ์ท่ีได้รับอย่างน้อย 1 ครั้ง 
จ. การสอบประมวลความรู้ 
  ผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) โดยนักศึกษายื่นค าร้องขอสอบต่อ
บัณฑิตวิทยาลัยโดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป หรืออาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระหลัก 
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3.1.2.1  Type 1 (Plan A Type A1) 
 Degree Requirements                        36 credits 
 A.  Coursework   36 credits  
  909797   Master’s Thesis                       36 credits  
 

 B. Academic activities  
 1. A student has to organize and present a seminar on the topic related to his/her 
thesis once every semester for at least two semester. 
 2. At least 1 master’s thesis work or a part of master’s thesis work must be published 
or at least accepted to publish in a national journal listed in TCI Tier 1 database and 
presented the whole or a part of master’s thesis work in the national conference which is 
accepted in that program, and at least 1 main publication of the thesis work must specify 
the student as the first author with the affiliation of Graduate School, Chiang Mai University. 
 3. A student has to report thesis progression to the Graduate School every semesters, 
which approved by the Chairman of the Graduate Study Committee. 
 
 C.  Non-credit Courses 
 1.  Graduate School requirement: - a foreign language  -  
 2.  Program requirement   none 
 

3.1.2.2  Type 2 (Plan A Type A2) 
 Degree Requirements             a minimum of        36 credits 
 A.  Coursework a minimum of 24 credits 
  1. Graduate Courses a minimum of 24 credits 
       1.1Field of Specialization a minimum of 24 credits 
    1.1.1 Required courses  18 credits 
     1) Core Courses  9 credits 
                  909701  Research Methodology   3 credits 
                  909702  Seminar   3 credits 
                  909703  Technology and Interdisciplinary   3 credits 
      Management  
     2) Required Concentration Courses  9 credits 
     Required Concentration Courses must take required courses from one 
of the following concentration areas. 
     Information Technology and Management  
     906703 Principles of Information System    3  credits 
      Development 
                 906721 Database Management and Design    3  credits 
                 906764 Applications of Management   3 credits 
      Information Technology 
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     Tourism Management  
 924701 Tourism Resource Planning and Development 3 credits 
                  924702  Tourism Program Planning   3 credits 
      and Business Design 
                  924703  ICT for Tourism Industry   3 credits 
     Maritime Management and International Trade 
                  626711  Maritime Economics   3 credits 
                  626712  Technology and International Trade   3 credits 
                  626733 Maritime Law   3 credits 
     Media Arts and Design and Technology    
     915711 Concept of Media Culture 3 credits 
     915721 Digital Image Technology 3 credits 
     915751 Media Arts and Media Design Project 3 credits  
    1.1.2 Elective courses a minimum of  6    credits 
      Elective courses can be selected from courses inside or outside the field 
of concentrations listed following or other courses with the consent of the curriculum 
administration committee. 
     Information Technology and Management  
     906700 Information Technology Tools  2  credits 
      for Management 
     906702 Management Information Systems and  3 credits 
      Technology 
     906722 Artificial Intelligence Applications in  3 credits 

Management 
     906731 Operations Research and Computer  3 credits  
      Simulation 
     906732 Quality Control and Assurance System  3 credits 
     906760 Management and Organization Behavior  2 credits 
     906761 Strategic Information System  3 credits 
     906762 Information Security Management System 3 credits 
     906763 Social Impacts of Information  3 credits 
      Technology 
     906789 Selected Topics in Information  3 credits 
      Technology and Management 
     906790 Seminar in Information Technology  3 credits 
      and Management 
     Tourism Management  
                  924704  Eco-Tourism Management    3 credits 
                  924705  Food and Souvenir Tourism Business   3 credits 
                  924706  Cultural Tourism Management   3 credits 
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                  924707  Sport, Health and Catering Tourism   3 credits 
      Management  
                  924708  MICE and Innovative Tourism   3 credits 
                  924709  Hospitality and Service Management   3 credits 
                  924710  Tourism Business Operation   3 credits 
      and Guide Act  
     Maritime Management and International Trade 
                  626701  Seminar in Maritime Management   3 credits 
      and International Trade 
                  626721  International Logistics   3 credits 
                  626722  Global Supply Chain Management   3 credits 
                  626723  Maritime Marketing 3 credits 
                   626724  Finance for Shipping and Logistics   3 credits 
                  626731  Maritime Policy   3 credits 
                  626732  Port Policy and Management   3 credits 
                  626734  Marine Insurance   3 credits 
    Media Arts and Design and Technology   
    914722 Digital Moving Image  3 credits 
    914731 Audio and Visual Media  3 credits 
    914732 Interactive Media  3 credits 
    914733 Digital Sound  3 credits 
    914734 Special Study in Advanced 3 credits 
    915791 Discourse of Media Arts and Media Culture 3 credits 
       1.2  Other courses   
 The Student may enroll other graduate course(s) under the agreement of advisor.  

 
2.  Advanced undergraduate courses 
   In case the students lacks some basic knowledge which is necessary for the 
education, the student must enroll some advanced undergraduate course(s) under the 
recommendation of program administrative committee.     
 

    B. Thesis    
    909799 Master’s Thesis   12 credits  
 

 C.  Non-credit Courses 
 1.  Graduate School requirement: - a foreign language  -  
 2.  Program requirement   none 
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 D.  Academic Activities 
 1)  At least 1 master’s thesis work or a part of master’s thesis work must be 
published or at least accepted to publish in a national journal listed in TCI Tier 1 database or 
presented in the international conference with proceedings which have at least one full 
academic paper and at least 1 main publication of the thesis work must specify the student 
as the first author with the affiliation of Graduate School, Chiang Mai University. 
 2)  All students must participate in a study-visit program either in Thailand or in 
 other countries or attend a conference related to their study program from which reports 
are expected.  
 
3.1.2.3  Type 3 (Plan B)  
Degree Requirements a minimum of        36   credits  
 A.  Coursework a minimum of 30 credits 
  1. Graduate Courses a minimum of 30 credits 
       1.1.1 Field of Specialization a minimum of 30 credits 
    1.1.2 Required courses  18 credits 
     1) Core Courses  9 credits 
                  909701  Research Methodology   3 credits 
                  909702  Seminar   3 credits 
                  909703  Technology and Interdisciplinary   3 credits 
      Management  
     2) Required Concentration Courses  9 credits 
         Required Concentration Courses must take required courses from one 
of the following concentration areas. 
     Information Technology and Management  
     906703 Principles of Information System    3  credits 
      Development 
                 906721 Database Management and Design   3 credits 
                 906764 Applications of Management   3 credits 
      Information Technology 
     Tourism Management  
 924701 Tourism Resource Planning and Development 3 credits 
                  924702  Tourism Program Planning   3 credits 
      and Business Design 
                  924703  ICT for Tourism Industry   3 credits 
     Maritime Management and International Trade 
                  626711  Maritime Economics   3 credits 
                  626712  Technology and International Trade   3 credits 
                  626733 Maritime Law   3 credits 
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     Agro-Industry Management  
                 911718  Operations and Supply Chain   3 credits 
      Management in Agro-Industry 
                 911719 Strategic Management in Agro-Industry   3 credits 
                 911731 New Product Development and   3 credits 
      innovation in Agro-Industry Technology 
 
    1.1.2 Elective courses a minimum of  12    credits 
      Elective courses can be selected from courses inside or outside the field 
of concentrations listed following or other courses with the consent of the curriculum 
administration committee. 
     Information Technology and Management  
     906700 Information Technology Tools for Management 2 credits 
     906702 Management Information Systems and    3 credits 
      Technology 
     906722 Artificial Intelligence Applications in    3 credits 

Management 
     906731 Operations Research and Computer    3 credits  
      Simulation 
     906732 Quality Control and Assurance System    3 credits 
     906760 Management and Organization Behavior    2 credits 
     906761 Strategic Information System    3 credits 
     906762 Information Security Management System   3 credits 
     906763 Social Impacts of Information    3 credits 
      Technology 
     906789 Selected Topics in Information    3 credits 
      Technology and Management 
     906790 Seminar in Fnformation Technology    3 credits 
      and Management 
     Tourism Management  
                  924704  Eco-Tourism Management    3 credits 
                  924705  Food and Souvenir Tourism Business   3 credits 
                  924706  Cultural Tourism Management   3 credits 
                  924707  Sport, Health and Catering Tourism   3 credits 
      Management  
                  924708  MICE and Innovative Tourism   3 credits 
                  924709  Hospitality and Service Management   3 credits 
                  924710  Tourism Business Operation   3 credits 
      and Guide Act  
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     Maritime Management and International Trade 
                  626701  Seminar in Maritime Management   3 credits 
      and International Trade 
                  626721  International Logistics   3 credits 
                  626722  Global Supply Chain Management   3 credits 
                  626723  Maritime Marketing 3 credits 
                   626724  Finance for Shipping and Logistics   3 credits 
                  626731  Maritime Policy   3 credits 
                  626732  Port Policy and Management   3 credits 
                  626734  Marine Insurance   3 credits 
     Agro-Industry Management  
                  911701  Production Administration for  3 credits 
      Agro-Industry  
                  911712 Energy Management and Conservation   3 credits 
      in Agro-Industry  
                  911713 Raw Material Management and   3 credits 
      Control for Agro-Industry  
                  911714 Quality Assurance for Agro-Industry   3 credits 
                  911715  International Trade Management   3 credits 
       1.2  Other courses      
 The Student may enroll other graduate course(s) under the agreement of advisor.  

 
2.  Advanced undergraduate courses 
 In case the students lacks some basic knowledge which is necessary for the 
education, the student must enroll some advanced undergraduate course(s) under the 
recommendation of program administrative committee.     
 

 B.  Thesis        
   909798  Independent Study   6    credits  

 C.  Non-credit Courses 
 1.  Graduate School requirement: - a foreign language  -  
 2.  Program requirement   none 
 

    D. Academic activities 
 1) At least 1 independent study work or part of independent study work must be 
  published in CMU Graduate Journal or in other academic publication approved 
  by the field of study and the graduate school with the student as the first author. 
 2)  All students must participate in a study-visit program either in Thailand or in 
   other countries or attend a conference related to their study program from 
   which reports are expected.  
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    E. Comprehensive Examination  
 Having submitted a request form to the Graduate School, approved by general 
advisor or major thesis advisor, a student must then complete a comprehensive 
examination. 
 

3.1.3  กระบวนวิชา   
(1)  วิชาบังคับร่วม  หน่วยกิต 
 909701 ระเบียบวิธีวิจัย  
  (Research Methodology) 3(3-0-6) 
 909702 สัมมนา  
  (Seminar) 3(3-0-6) 
 909703 เทคโนโลยีและสหวิทยาการจัดการ   
  (Technology and Interdisciplinary Management)  3(3-0-6) 
 (2) วิชาบังคับตามกลุ่มวิชา 
 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ 
 906703   หลักการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
  (Principles of Information System Development) 3(3-0-6) 
 906721   การออกแบบและการจัดการฐานข้อมูล 
  (Database Management and Design)   3(2-2-5) 
 906764 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการ  
  (Applications of Management Information Technology) 3(2-2-5) 
 กลุ่มวิชาการจัดการการท่องเที่ยว 
 924701 การวางแผนและพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว  
  (Tourism Resource Planning and Development)  3(3-0-6) 
 924702 การออกแบบการท่องเที่ยวและการท าแผนธุรกิจ  
  (Tourism Program Planning and Business Design) 3(3-0-6) 
 924703 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการท่องเที่ยว  
  (ICT for Tourism Industry) 3(3-0-6) 
 กลุ่มวิชาการจัดการพาณิชย์นาวีและการค้าระหว่างประเทศ 
 626711    เศรษฐศาสตร์พาณิชย์นาวี  
  (Maritime Economics) 3(3-0-6) 
 626712    เทคโนโลยีและการค้าระหว่างประเทศ 
   (Technology and International Trade)    3(3-0-6)
 626733     กฎหมายพาณิชย์นาวี 
  (Maritime Law) 3(3-0-6)  
 กลุ่มวิชาการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร  
 911718 การจัดการการปฏิบัติการและโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมเกษตร  
  (Operations and Supply Chain Management in Agro-Industry) 3(3-0-6) 
 911719 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในอุตสาหกรรมเกษตร   
  (Strategic Management in Agro-Industry) 3(3-0-6) 
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 911731 เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมเกษตร 
  (New Product Development and innovation in Agro-Industry  
  Technology) 3(3-0-6) 
 กลุ่มวิชาสื่อศิลปะ การออกแบบและเทคโนโลยี 
 915711 แนวคิดวัฒนธรรมสื่อ   
  (Concept of Media Culture) 3(3-0-6) 
 915721 เทคโนโลยีภาพดิจิทัล 
  (Digital Image Technology) 3(3-0-6)   
 915751 โครงงานสื่อ ศิลปะ และการออกแบบสื่อ  
  (Media Arts and Media Design Project) 3(3-0-6) credit  
 

 (3) วิชาเลือกตามกลุ่มวิชา   
 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ 
 906700    เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการจัดการ 
  (Information Technology Tools for Management) 2(1-2-3) 
 906702    เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
  (Management Information Systems and Technology)  3(3-0-6) 
 906722    การประยุกต์ปัญญาประดิษฐ์ในการจัดการ 
  (Artificial Intelligence Applications in Management) 3(3-0-6)  
 906731    การวิจัยการด าเนินงานและการจ าลองแบบโดยคอมพิวเตอร์ 
  (Operations Research and Computer Simulation) 3(2-2-5) 
 906732    ระบบควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพ 
  (Quality Control and Assurance System) 3(3-0-6) 
 906760    การจัดการและพฤติกรรมองค์กร 
  (Management and Organization Behavior) 2(2-0-4) 
 906761    ระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ 
  (Strategic Information System) 3(3-0-6) 
 906762    ระบบการจัดการความมั่นคงสารสนเทศ 
  (Information Security Management System) 3(3-0-6) 
 906763    ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อสังคม 
  (Social Impacts of Information Technology) 3(3-0-6) 
 906789    หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ 
  (Selected Topics in Information Technology and Management) 3(3-0-6) 
 906790    สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ 
  (Seminar in Information Technology and Management) 3(3-0-6) 
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 กลุ่มวิชาการจัดการการท่องเที่ยว 
 924704 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  
  (Eco-Tourism Management) 3(3-0-6) 
 924705 ธุรกิจบริการอาหารและสินค้าที่ระลึกส าหรับการท่องเที่ยว  
  (Food and Souvenir Tourism Business) 3(3-0-6)  
 924706 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
  (Cultural Tourism Management) 3(3-0-6)  
 924707 การจัดการท่องเที่ยวเชิงกีฬา สุขภาพ และการจัดเลี้ยง 
  (Sport, Health and Catering Tourism Management) 3(3-0-6)  
 924708 ไมซ์และนวัตกรรมการท่องเที่ยว 
  (MICE and Innovative Tourism) 3(3-0-6)  
 924709 การจัดการต้อนรับและบริการ 
  (Hospitality and Service Management) 3(3-0-6)  
 924710 ธุรกิจบริการท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์ 
  Tourism Business Operation and Guide Act 3(3-0-6)  
 กลุ่มวิชาวิชาการจัดการพาณิชย์นาวีและการค้าระหว่างประเทศ  
 626701    สัมมนาการจัดการพาณิชย์นาวีและการค้าระหว่างประเทศ  
  (Seminar in Maritime Management and International Trade) 3(3-0-6)  
 626721 โลจิสติกส์ระหว่างประเทศ 
      (International Logistics)    3(3-0-6)  
 626722    การจัดการโซ่อุปทานระดับโลก  
  (Global Supply Chain Management) 3(3-0-6) 
 626723    การตลาดส าหรับพาณิชย์นาวี 
  (Maritime Marketing) 3(3-0-6)  
 626724    การเงินส าหรับการจัดส่งสินค้าและโลจิสติกส์ 
  (Finance for Shipping and Logistics) 3(3-0-6) 
 626731    นโยบายด้านพาณิชย์นาวี 
  (Maritime Policy) 3(3-0-6)  
 626732    นโยบายและการจัดการท่าเรือ 
  (Port Policy and Management) 3(3-0-6)  
 626734    การประกันภัยทางทะเล 
  (Marine Insurance) 3(3-0-6) 
 กลุ่มวิชาการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร 
 911701 การบริหารการผลิตส าหรับอุตสาหกรรมเกษตร  
  (Production Administration for Agro-Industry) 3(3-0-6) 
 911712 การจัดการและการอนุรักษ์พลังงานในอุตสาหกรรมเกษตร 
  (Energy Management and Conservation in Agro-Industry) 3(3-0-6) 
 911713 การจัดการและการควบคุมวัตถุดิบส าหรับอุตสาหกรรมเกษตร  
  (Raw Material Management and Control for Agro-Industry) 3(3-0-6) 
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 911714 การประกันคุณภาพส าหรับอุตสาหกรรมเกษตร 
  (Quality Assurance for Agro-Industry) 3(3-0-6) 
 911715 การจัดการด้านการค้าระหว่างประเทศ 
  (International Trade Management)  3(3-0-6)  
 กลุ่มวิชาสื่อศิลปะ การออกแบบและเทคโนโลยี 
 914722 ภาพเคลื่อนไหวดิจิทัล  
  (Digital Moving Image) 3(2-2-5) 
 914731 สื่อภาพและเสียง 
  (Audio and Visual Media) 3(3-0-6) 
 914732 สื่อเชิงโต้ตอบ 
  (Interactive Media) 3(2-2-4) 
 914733 เสียงดิจิทัล 
  (Digital Sound) 3(1-4-4) 
 914734 การศึกษาพิเศษในสื่อใหม่ขั้นสูง  
  (Special Study in Advanced) 3(3-0-6) 
 915791 วาทกรรมสื่อศิลปะ และวัฒนธรรมสื่อ  
  (Discourse of Media Arts and Media Culture) 3(3-0-6)  
 (4)  หมวดปริญญานิพนธ์ 
 909797    วิทยานิพนธ์ปริญญาโท 36 หน่วยกิต 
  (Master’s Thesis) 
 909 799    วิทยานิพนธ์ปริญญาโท 12 หน่วยกิต 
  (Master’s Thesis) 
 909798   การค้นคว้าอิสระ  6 หน่วยกิต 
  (Independent Study)                       
 

หมายเหตุ ความหมายของเลขรหัสกระบวนวิชา  
  รหัสกระบวนวิชาที่ใช้ก าหนดเป็นตัวเลข 6  หลัก  ดังต่อไปนี้ 
 1. เลข 3 ตัวแรก   แสดงถึง  คณะ  และภาควิชา/สาขาวิชาที่กระบวนวิชานั้นสังกัด 
 2. เลขหลักร้อย  แสดงถึง  กระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา 
 3. เลขหลักสิบ      แสดงถึง  หมวดหมู่ในสาขาวิชา  
 4. เลขหลักหน่วย  แสดงถึง  อนุกรมของหมวดหมู่ของวิชา  
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3.1.4  แสดงแผนการศึกษา  
 3.1.4.1  แบบ 1  (แผน ก แบบ ก1) 

ปีท่ี 1 
ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 

 ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการมหาวิทยาลัย - 909797 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท 12 
 สอบผ่านเงื่อนไขภาษาต่างประเทศ -    
 เสนอหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์ -    
 สัมมนาทางวิชาการ -    
      
 รวม -  รวม 12 

ปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 
909797 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท 12 909797 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท 12 
 สัมมนาทางวิชาการ -  สอบวิทยานิพนธ์ - 
      
 รวม 12  รวม 12 

 
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต 

 
 3.1.4.2  แบบ 2  (แผน ก แบบ ก2) 

ปีท่ี 1 
ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 

909701 ระเบียบวิธีวิจัย 3 909702 สัมมนา 3 
909703 เทคโนโลยีและสหวิทยาการจัดการ 3  กระบวนวิชาบังคับตามกลุ่มกลุ่มวิชา 3 
 กระบวนวิชาบังคับตามกลุ่มกลุ่มวิชา 6  กระบวนวิชาเลือก 3 
    สอบผ่านเงื่อนไขภาษาต่างประเทศ - 
    เสนอหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์ - 
 รวม 12  รวม 9 

ปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 
 กระบวนวิชาเลือก 3 909799 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท 6 
909799 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท 6  สอบวิทยานิพนธ์ - 
 ศึกษาดูงาน -    
 รวม 9  รวม 6 

 
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
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             3.1.4.3   แบบ 3 (แผน ข) 
ปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 
909701 ระเบียบวิธีวิจัย 3 909702 สัมมนา 3 
909703 เทคโนโลยีและสหวิทยาการจัดการ 3  กระบวนวิชาบังคับตามกลุ่มกลุ่มวิชา 3 
 กระบวนวิชาบังคับตามกลุ่มกลุ่มวิชา 6  กระบวนวิชาเลือก 6 
    สอบผ่านเงื่อนไขภาษาต่างประเทศ - 
      
 รวม 12  รวม 12 

ปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 
 กระบวนวิชาเลือก 6 909798 การค้นคว้าอิสระ 6 
 เสนอหัวข้อโครงร่างการค้นคว้าอิสระ -  การสอบประมวลความรู้   - 
 ศึกษาดูงาน -  สอบการค้นคว้าอิสระ - 
       
 รวม 6  รวม 6 

 
รวมหน่วยกิต ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36  หน่วยกิต 

 

3.1.5 คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 
  ระบุไว้ในภาคผนวก  
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5. ข้อกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย   
5.1  คําอธิบายโดยย่อ  

 หัวข้อวิทยานิพนธ์ จะเป็นหัวข้อที่นักศึกษาสนใจสามารถศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมได้ สามารถแก้ไข 
ปัญหา สามารถคิดวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาได้  โดยสามารถน าทฤษฎี  และสร้างทฤษฎีใหม่  และ/หรือ 
น ามาประยุกต์ใช้ได ้มีขอบเขตงานวิจัยที่สามารถท าเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
 หัวข้อการค้นคว้าอิสระ จะเป็นหัวข้อที่นักศึกษาสนใจ สามารถศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมได้ สามารถ
แก้ไขปัญหา สามารถคิดวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาได้ โดยสามารถน าทฤษฎี และ/หรือน ามาประยุกต์ 
ใช้ได ้มีขอบเขตงานวิจัยที่สามารถท าเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้  
  นักศึกษาสามารถประยุกต์องค์ความรู้เทคโนโลยีและสหวิทยาการจัดการ โดยการใช้เครื่องมือ/
เทคนิค/กรอบแนวความคิด ในการท าโครงงานวิจัยเพ่ือแก้ไขปัญหาทางด้านการจัดการ สามารถประยุกต์ใช้
ทฤษฎี และสร้างทฤษฎีในการท างาน วิจัย และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 5.3  ช่วงเวลา  
แบบ 1 (แผน ก แบบ ก1)  ปีที ่1 ภาคการศึกษาที่ 2 และปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 

 แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2)  ปีที ่2 ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 
 แบบ 3 (แผน ข)   ปีที ่2 ภาคการศึกษาที่ 2 

5.4  จํานวนหน่วยกิต  
  แบบ 1 (แผน ก แบบ ก1)  36 หน่วยกิต 
  แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2)  12 หน่วยกิต 

  แบบ 3 (แผน ข)   6 หน่วยกิต 

5.5  การเตรียมการ  
 มีการก าหนดชั่วโมงการให้ค าปรึกษาจัดท าบันทึกการให้ค าปรึกษา  ให้นักศึกษารายงาน
ความก้าวหน้าปัญหาอุปสรรคอย่างต่อเนื่องตลอดภาคการศึกษา อีกทั้งมีตัวอย่างงานวิจัยให้ศึกษา โดยที่
อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโทท าหน้าที่วางแผนการศึกษา  แนะน าการศึกษาและการท า
วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระของนักศึกษา 

5.6  กระบวนการประเมินผล  
 1)  ประเมินผลจากรายงานความก้าวหน้าในการท างานวิจัย และประเมินผลจากผลส าเร็จของ 
งานวิจัย โดยที่กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ประกอบด้วยอาจารย์ประจ า และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน 
 2)  ส าหรับหลักสูตรปริญญาโท แบบ 1 ผลงานวิทยานิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับ
การเผยแพร่ หรืออย่างน้อยได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI Tier 1 
อย่างน้อย 1 เรื่อง และเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา อย่างน้อย 1 เรื่อง และต้องระบุนักศึกษาเป็นชื่อแรก (First Author)  
พร้อมระบุสังกัด (Affiliation) ว่าเป็นนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในผลงานเผยแพร่หลัก 
อย่างน้อย 1 เรื่อง 
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 3) ส าหรับหลักสูตรปริญญาโท แบบ 2 ผลงานวิทยานิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์
ได้รับการเผยแพร่ หรืออย่างน้อยได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI Tier 
1 อย่างน้อย 1 เรื่อง หรือเผยแพร่เป็นบทความฉบับเต็ม (Full paper) ในเอกสารเผยแพร่การประชุมวิชาการ 
(Proceedings) ระดับนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา และต้องระบุนักศึกษาเป็นชื่อแรก (First Author) 
พร้อมกับระบุสังกัด (Affiliation) ว่าเป็นนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในผลงานเผยแพร่
หลัก อย่างน้อย 1 เรื่อง 
 4) ส าหรับหลักสูตรปริญญาโท แบบ 3 งานการค้นคว้าอิสระหรือส่วนหนึ่งของผลงาน 
การค้นคว้าอิสระ ต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Graduate 
School Journal) หรือแหล่งเผยแพร่ผลงานทางวิชาการอ่ืนที่สาขาวิชาและบัณฑิตวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ  
โดยมืชื่อนักศึกษาเป็นชื่อแรก อย่างน้อย 1 เรื่อง 
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หมวดที ่5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน  
 ใช้ระบบอักษรล าดับขั้นและค่าล าดับขั้นในการวัดและประเมินผลการศึกษาในแต่ละกระบวนวิชา โดยแบ่ง
การก าหนดอักษรล าดับขั้นเป็น 3 กลุ่ม  คือ อักษรล าดับขั้นที่มีค่าล าดับขั้น  อักษรล าดับขั้นที่ไม่มีค่าล าดับขั้น  
และอักษรล าดับขั้นที่ยังไม่มีการประเมินผล 
  1.1 อักษรล าดับขั้น ให้ก าหนด ดังนี้ 
   อักษรล าดับขั้น     ความหมาย  ค่าล าดับขั้น   
    A ดีเยี่ยม         (excellent)     4.00 
    B+ ดีมาก (very good) 3.50 
    B ดี  (good)  3.00 
    C+ ดีพอใช้ (fairly good) 2.50 
    C พอใช้ (fair)  2.00 

   D+ อ่อน (poor)  1.50 
    D อ่อนมาก (very poor)  1.00 
    F ตก (failed)  0.00 
 

 1.2 อักษรผลการศึกษาท่ีไม่มีค่าล าดับขั้น ให้ก าหนด ดังนี้ 
  อักษรล าดับขั้น       ความหมาย 
   S เป็นที่พอใจ (satisfactory) 
   U ไม่เป็นที่พอใจ (unsatisfactory) 
 

 1.3 อักษรสถานะการศึกษาที่ไม่มีการประเมินผลหรือยังไม่มีการประเมินผล ให้ก าหนด ดังนี้ 
  อักษรล าดับขั้น        ความหมาย 
   I การวัดผลยังไม่สมบูรณ์  (incomplete) 
   P การเรียนการสอนยังไม่สิ้นสุด (in progress) 
   V เข้าร่วมศึกษา   (visiting) 
   W ถอนกระบวนวิชา   (withdrawn) 
   T ปริญญานิพนธ์   (thesis in progress) 
    ยังอยู่ในระหว่างด าเนินการ             

 

  กระบวนวิชาบังคับของสาขาวิชาเทคโนโลยีและสหวิทยาการจัดการ นักศึกษาจะต้องได้ค่าล าดับขั้น
ไม่ต่ ากว่า C หรือ S มิฉะนั้นจะต้องลงทะเบียนเรียนซ้ าอีก 
  กระบวนวิชาที่ก าหนดให้วัดและประเมินผลด้วยอักษรล าดับขั้น S หรือ U ได้แก่กระบวนวิชา 
 906790    สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ 
  909797  วิทยานิพนธ์ปริญญาโท 
 909798     การค้นคว้าอิสระ 
  909799  วิทยานิพนธ์ปริญญาโท 
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2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สําเร็จการศึกษา 
2.1.1 การทวนสอบในระดับกระบวนวิชา  

  มีการประเมินทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ และมีการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบใน
การวัดผลการเรียนรู้ตามที่ก าหนดไว้ในแผนการสอน รวมถึงการทวนสอบในงานวิจัยของนักศึกษา ซึ่งนักศึกษา
จะต้องท าการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการรวมถึงการประชุมวิชาการท่ีได้รับการรับรองจากสาขาวิชาฯ 
     2.1.2  การทวนสอบในระดับหลักสูตร  

  มีระบบประกันคุณภาพภายใน เพ่ือใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกุษามี
การประเมินการสอนของผู้สอนโดยนักศึกษา เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักศึกษา 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 
 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาหลังส าเร็จการศึกษา เพ่ือน ามาใช้ปรับปรุง
กระบวนการการเรียนการสอนและหลักสูตร ก าหนดไว้ ดังนี้ 
 1) การได้งานท าของมหาบัณฑิต โดยประเมินจากมหาบัณฑิตแต่ละรุ่นที่ส าเร็จการศึกษา ในด้าน
ของระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของมหาบัณฑิตในการ
ประกอบการงานอาชีพ 
 2) การทวนสอบจากผู้ประกอบการทั้งภาครัฐ และเอกชน เพ่ือประเมินความพึงพอใจใน
มหาบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าท างานในสถานประกอบการนั้น ๆ 
 
3. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
 หลักสูตร แบบ 1 (แผน ก แบบ ก1) 

1) สอบผ่านภาษาต่างประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย 
2) ปฏิบัติครบตามเงื่อนไขของสาขาวิชา 
3) สอบผ่านการสอบประเมินผลปริญญานิพนธ์ และเปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้าร่วมฟังการน าเสนอ     

ผลการท าปริญญานิพนธ์ และ/หรือ ซักถามได้ 
4) ผลงานวิทยานิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการเผยแพร่ หรืออย่างน้อยได้รับการ

ตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI Tier 1 อย่างน้อย 1 เรื่อง และ 
เสนอผลงานวิทยานิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ในการประชุมวิชาการระดับชาติที่
เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา อย่างน้อย 1 เรื่อง และต้องระบุนักศึกษาเป็นชื่อแรก (First Author)  
พร้อมระบุสังกัด (Affiliation) ว่าเป็นนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในผลงาน
เผยแพร่หลัก อย่างน้อย 1 เรื่อง 

5) เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการพิจารณาเกียรติและ
ศักดิ์ของนักศึกษาที่จะได้รับการเสนอให้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ชั้นสูง อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2550 
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หลักสูตร แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) 
1) สอบผ่านภาษาต่างประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย 
2) ศึกษากระบวนวิชา และปฏิบัติครบตามเงื่อนไขของสาขาวิชา 
3) มีผลการศึกษาได้ค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยทั้งหมดไม่น้อยกว่า  3.00  และค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ย   

ในสาขาวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 3.00 
4) สอบผ่านการสอบประเมินผลปริญญานิพนธ์ และเปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้าร่วมฟังการน าเสนอ     

ผลการท าปริญญานิพนธ์ และ/หรือ ซักถามได้ 
5) ผลงานวิทยานิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ได้รับการเผยแพร่ หรืออย่างน้อยได้รับ

การตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI Tier 1 อย่างน้อย 1 เรื่อง หรือ
เผยแพร่เป็นบทความฉบับเต็ม (Full paper) ในเอกสารเผยแพร่การประชุมวิชาการ 
(Proceedings) ระดับนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา และต้องระบุนักศึกษาเป็นชื่อแรก 
(First Author) พร้อมกับระบุสังกัด (Affiliation) ว่าเป็นนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในผลงานเผยแพร่หลัก อย่างน้อย 1 เรื่อง 

6) เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการพิจารณาเกียรติและ
ศักดิ์ของนักศึกษาที่จะได้รับการเสนอให้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ชั้นสูง อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2550 
 

 หลักสูตร แบบ 3 (แผน ข) 
1) ศึกษากระบวนวิชา และปฏิบัติครบตามเงื่อนไขของสาขาวิชา 
2) มีผลการศึกษาได้ค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยทั้งหมดไม่น้อยกว่า 3.00 และ    

ค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยในสาขาวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 3.00 
3) สอบผ่านภาษาต่างประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย 
4) สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (comprehensive examination) 
5) สอบผ่านการสอบประเมินผลปริญญานิพนธ์ และเปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้าร่วมฟังการน าเสนอ     

ผลการท าปริญญานิพนธ์ และ/หรือ ซักถามได ้
6) ผลงานการค้นคว้าอิสระหรือส่วนหนึ่งของผลงานการค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่ใน

วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Graduate School Journal) หรือแหล่ง
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการอ่ืนที่สาขาวิชาและบัณฑิตวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ โดยมีชื่อ
นักศึกษาเป็นชื่อแรก อย่างน้อย 1 เรื่อง 

7) เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการพิจารณาเกียรติและ
ศักดิ์ของนักศึกษาที่จะได้รับการเสนอให้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ชั้นสูง อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2550 

 
 
 
 
 
 



 

68 
 

ภาคผนวก 
1. คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา  

 
906700 เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการจัดการ 

Information Technology Tools for Management 
2(1-2-3) 

เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน  ไม่มี 
 แนะน าระบบคอมพิวเตอร์ เทคนิคการใช้เครื่องมือทางสารสนเทศ เทคนิคการประยุกต์ใช้โปรแกรม

ส านักงาน การออกแบบโปรแกรม เครื่องมือส าหรับการออกแบบโปรแกรม การท าเอกสารประกอบ การโปรแกรม   
แบบภาพ 

 Introduction to computer systems, information tools selection techniques, office 
program application techniques, program design, tools of program design, documentation, 
visual programming 

 
906702 เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 

Management Information Systems and Technology 
3(3-0-6) 

เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน  906703 
 แนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ ความสัมพันธ์ระหว่างระบบสารสนเทศ โครงสร้าง
องค์กรและการจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกต์ใช้ ระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนการตัดสินใจและ
การท างานเป็นทีม การวางแผนและพัฒนาระบบสารสนเทศ การปรับใช้และการควบคุมระบบสารสนเทศ 
 Concepts of management information systems, the inter-relation among systems, 
informational, organization structure and management, information technology and 
application, information systems supporting decision making and teamwork, information 
system planning and development, implementing and controlling information systems 
 
906703 หลักการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

Principles of Information System  Development 
3(3-0-6) 

เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน  ไม่มี 
 แนะน าการวิเคราะห์ระบบ การวิเคราะห์ระบบแบบโครงสร้าง การออกแบบโครงสร้างของระบบ 
เครื่องมือส าหรับการวิเคราะห์และออกแบบระบบ การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ หลักการพัฒนาระบบ 
หลักการน าระบบไปใช้ การบ ารุงรักษาระบบ 
 Principles of communication, protocols and high level data link control, 
introduction to system analysis, structured system analysis, tools for system analysis and 
design, object-oriented system analysis and design, principles of system development, 
principles of system implementation, system maintenance 
 

906721 การออกแบบและการจัดการฐานข้อมูล      
Database Management and Design 

3(2-2-5) 

เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน  906703 
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 แนวความคิดเกี่ยวกับฐานข้อมูล รูปแบบฐานข้อมูล สถาปัตยกรรมของฐานข้อมูล การออกแบบ
ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ การท าให้เป็นบรรทัดฐาน ระบบจัดการฐานข้อมูลแบบเชิงสัมพันธ์ การควบคุมความ
ปลอดภัยและการใช้งานภาวะพร้อมกัน การส ารองระบบและการเรียกคืน กรณีศึกษา  

 Database concepts, database models, database architecture, relational database 
design, normalization, relational database management system, security and concurrency 
control, system backup and recovery, case study 

 
906722 การประยุกต์ปัญญาประดิษฐ์ในการจัดการ 

Artificial Intelligence Applications in Management 
3(3-0-6) 

เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน  906703 
 แนะน าหลักของปัญญาประดิษฐ์ หลักการแก้ปัญหา ตัวแบบและข้ันตอนวิธีของปัญญาประดิษฐ์ การ
ประยุกต์ระบบเอไอ 

 Introduction to fundamentals of artificial intelligence, principle of problem solving, 
artificial intelligence model and algorithm, applications of AI 

 
906731 การวิจัยการดําเนินงานและการจําลองแบบโดยคอมพิวเตอร์ 

Operations Research and Computer Simulation 
3(2-2-5) 

เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน  906703 
 การวิจัยการด าเนินงาน เทคนิคการวิเคราะห์ขั้นพ้ืนฐาน รูปแบบการจ าลอง การจ าลองระบบแบบ    
ไมต่่อเนื่อง ภาษาที่ใช้ในการจ าลอง กรณีศึกษา 

 Operations research, basic analysis techniques, simulation modeling, discrete 
system simulation, simulation languages, case study 

 
906732 ระบบควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพ 

Quality Control and Assurance System 
3(3-0-6) 

เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน  906703 
 แนะน าเรื่องกระบวนการ คุณภาพและสถิติ การควบคุมคุณภาพและการควบคุมคุณภาพทางสถิติ    
วัฎจักรการควบคุมคุณภาพ การจัดการคุณภาพรวม ระบบการประกันคุณภาพ การท าเอกสารงาน เอกสารบัญชี 
และเอกสารบุคลากร ระบบการตรวจสอบ การน าระบบไอเอสโอ 9000 และระบบไอเอสโอ 14000 ไปใช้ 
ข้อก าหนดความต้องการด้านการค้านานาชาติ 

 Introduction to process, quality and statistics, quality control and statistical quality 
control, quality control cycle, total quality management, quality assurance system, job 
documentation, accounting documentation and personnel documentation, auditing system, 
ISO9000 implementation, ISO14000 implementation, international trade requirements 

 
906760 การจัดการและพฤติกรรมองค์กร 

Management and Organization Behavior 
2(2-0-4) 

เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน  ไม่มี 
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 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการ องค์กร พฤติกรรมของมนุษย์ภายในองค์กรธุรกิจ  ภาพรวม      
การจัดการธุรกิจ ประกอบด้วยหัวข้อ  ปัจจัยแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อองค์กร  การวางแผน  การจัดองค์การ  การ
สั่งการ การควบคุม องค์การกับการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาองค์กรและนวัตกรรม 
 The basic knowledge of management, organization and human behavior in 
business organization including: the environmental context of management, planning, 
organization, leadership, control and organization change, development and innovation 
 
906761 ระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ 

Strategic Information System 
3(3-0-6) 

เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน  906703 
 แนวคิดของการวางแผนเชิงกลยุทธ์และความได้เปรียบเชิงแข่งขัน กลยุทธ์ระบบสารสนเทศเพ่ือสร้าง
ความได้เปรียบเชิงแข่งขัน กรอบโครงสร้างส าหรับระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ การจัดสรรงบประมาณส าหรับ
ระบบสารสนเทศ การปรับใช้กลยุทธ์ระบบสารสนเทศ การอภิปรายกรณีศึกษาในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง 
 Concepts of strategic planning and competitive advantage, information system 
strategy for competitive advantage, frameworks for strategic information system, budgeting 
information systems, implementation information strategy, discussion case studies on the 
relevant topics 
 
906762 ระบบจัดการความม่ันคงสารสนเทศ 

Information Security Management System 
3(3-0-6) 

เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน  ไม่มี 
 ความจ าเป็นของการควบคุมและรักษาความปลอดภัย ลักษณะและชนิดของระบบควบคุม มาตรฐาน
ส าหรับการจัดการความมั่นคงของข้อมูล การพัฒนาและตรวจสอบระบบการควบคุมสารสนเทศ การอภิปราย
กรณีศึกษาในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง 
 The need for control and security, characteristics and types of control systems, 
ceveloping and auditing information control systems, standard for data security 
management, discussion case studies on the relevant topics 
 
906763 ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อสังคม 

Social Impacts of Information Technology 
3(3-0-6) 

เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน  906703 
 ความเป็นส่วนตัวในระบบสารสนเทศ ผลกระทบของระบบสารสนเทศต่อการจัดการองค์กร และการ
บังคับบัญชาลูกจ้าง ผลกระทบต่อชีวิตงานและชีวิตส่วนตัว ผลกระทบต่อสุขภาพและความปลอดภัยในที่ท างาน 
ผลกระทบต่อสังคม ประเด็นปัญหาทางจริยธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 Privacy on information systems, impacts of information systems on organizing and 
directing employees, impacts on personnel life and working life, impacts on health and 
safety in the workplace, impacts on society, ethical issues relevant to information technology 
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906764 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ  
Applications of Management Information Technology 

3(2-2-5) 

เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน  906703 
 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารการสื่อสารและการท างานเป็นทีมในองค์กร  ระบบ
สารสนเทศท่ีสนับสนุนการตัดสินใจระดับองค์กรของผู้บริหารระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ การอภิปรายและการวิเคราะห์กรณีศึกษาในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง 
 Using information technologies to manage communication and groupwork in 
organizations, information systems supporting organizational decision-making among 
administrators, information technologies supporting human resource development, analysis, 
discussion and presentation of a case study on the relevant topics 
 
906789 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ 

Selected Topics in Information Technology and Management 
3(3-0-6) 

เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน  ไม่มี 
 ศึกษาหัวข้อพิเศษที่น่าสนใจทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ 

 Selected topics of current interest in information technology and management 
 

906790 สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ 
Seminar in Information Technology and Management 

3(3-0-6) 

เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน  906703 
 การอภิปรายและน าเสนอประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับปัญหา ความก้าวหน้า และแนวโน้มของเทคโนโลยี
สารสนเทศและการจัดการ 
 Discussion and presentation of recent advances, problems and trends in various 
selected issues in information technology and management 
 

909701 ระเบียบวิธีวิจัย   3(3-0-6)  
  Research Methodology 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน: ไม่มี 
คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา    
 ระเบียบวิธีวิจัยและการออกแบบ การวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การก าหนด
ขอบเขตการวิจัยและกรอบแนวคิดการวิจัย การพัฒนาเค้าโครงงานวิจัยภายใต้บริบทที่เกี่ยวข้อง การก าหนด
แหล่งข้อมูล พัฒนาเครื่องมือเก็บข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ การตั้งสมมติฐานและทดสอบ การวิเคราะห์ข้อมูล
ทางสถิติ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และการแปลผลการศึกษาด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางสถิติ การเขียนรายงานและ
น าเสนอผลงานวิจัยและเผยแพร่ 
 Research methodology and designs, analyses of concepts, theories and related research 
studies, research extent appointment and conceptual frameworks, developing research proposals 
under related contexts, developing quantitative and qualitative research tools, research 
hypothesis and testing, statistical data analysis, mean, percentage, and study result interpretation 
via statistical computer programs, drafting and publicizing research reports and presentation 
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909702 สัมมนา    3(3-0-6)  
  Seminar 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน: ตามความเห็นของอาจารย์ผู้สอน 
คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา 
  การสังเคราะห์ การเสนอและอภิปรายผลงานการค้นคว้าวิจัยและ/วิทยาการใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
เทคโนโลยีและสหวิทยาการจัดการ โดยการทบทวนเอกสาร ทบทวนแนวคิดและระเบียบวิธีการที่ส าคัญที่เกี่ยวข้อง
กับหัวข้อที่เลือกอภิปรายโดยละเอียด พร้อมทั้งค้นคว้าประเด็นวิจัยเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาเค้าโครงการวิจัยเพ่ือ
วิทยานิพนธ์ 
  Syntheses, presentation and discussion of current research and/or academic 
techniques in related to technology and interdisciplinary management. By reviewing the 
important literatures, conceptualization and methodology related to selected topics discussed in 
details, including to search the research issues that lead to the development of thesis proposal 
 

909703 เทคโนโลยีและสหวิทยาการจัดการ  3(3-0-6) 
  Technology and Interdisciplinary Management  
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน:  ตามความเห็นของอาจารย์ผู้สอน 
คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา    
  การวิจัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ แนวโน้นการเปลี่ยนแปลงธุรกิจ นวัตกรรมและการ
จัดการเทคโนโลยี 4.0 การจัดการเทคโนโลยี การพยากรณ์เทคโนโลยีและการวางแผน การผสมผสานกยุทธ์ทาง
เทคโนโลยีและการตลาด การจัดการธุรกิจด้วยสหวิทยาการ การพัฒนาที่ยั่งยืน กรณีศึกษาด้านการจัดการ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
  Research and development of product and service, mega trends, innovation and 
management, industrial 4.0, management of technology, technology forecasting and 
planning, integration of technology strategies and marketing strategies, interdisciplinary 
business management, sustainable development, case study in management of technology 
 
909797 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท 

Master’s Thesis 
36  หน่วยกิต 

เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน   ได้รับอนุมัติหัวข้อโครงร่างแล้วหรือลงทะเบียนพร้อมเสนอหัวข้อโครงร่าง 
 เป็นกระบวนวิชาที่ก าหนดให้นักศึกษาสามารถตั้งวัตถุประสงค์ของการท าวิจัยที่เหมาะสมได้ พร้อม
ทั้งหาแนวทางในการท างานวิจัยนี้เอง โดยการชี้น าของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยงานวิจัยนี้จะสามารถเพ่ิมพูนองค์
ความรู้ในสาขาวิชาทั้งในแง่ของทฤษฎีและการปฏิบัติ 
 This course is a dissertation process. The students must be able to set up proper 
objectives and methodologies by the directions of their advisors. The results of dissertation 
must be able to add values to the body of knowledge and theoretical and practical ways 
 

909798 การค้นคว้าอิสระ 
Independent Study 

6  หน่วยกิต 

เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน   ได้รับอนุมัติหัวข้อโครงร่างแล้วหรือลงทะเบียนพร้อมเสนอหัวข้อโครงร่าง 
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คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา : 
 เป็นกระบวนวิชาที่ให้นักศึกษา ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง ตามการชี้แนะของอาจารย์ที่ปรึกษา  
ที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ต่างๆ ในสาขาวิชาเทคโนโลยีและสหวิทยาการจัดการที่นอกเหนือกว่าวิชาที่เปิดสอน 
ประกอบกับการน าองค์ความรู้ไปใช้ในสภาพปัญหาจริงด้วยตนเอง 
 This independent study course is opened for students to pursuit the subject that 
they has special interests and acquired the more knowledge beyond the scope of the 
courses provided here. This course is conducted by the guideline of the students’ supervisor. 
Furthermore it is a chance for students to apply the body of knowledge to a real situation 
 

909799 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท 
Master’s Thesis 

12  หน่วยกิต 

เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน   ได้รับอนุมัติหัวข้อโครงร่างแล้วหรือลงทะเบียนพร้อมเสนอหัวข้อโครงร่าง 
 เป็นกระบวนวิชาที่ก าหนดให้นักศึกษาสามารถตั้งวัตถุประสงค์ของการท าวิจัยที่เหมาะสมได้ พร้อม
ทั้งหาแนวทางในการท างานวิจัยนี้เอง โดยการชี้น าของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยงานวิจัยนี้จะสามารถเพ่ิมพูนองค์
ความรู้ในสาขาวิชาทั้งในแง่ของทฤษฎีและการปฏิบัติ 
 This course is a dissertation process. The students must be able to set up proper 
objectives and methodologies by the directions of their advisors. The results of dissertation 
must be able to add values to the body of knowledge and theoretical and practical ways 
 

914722 ภาพเคลื่อนไหวดิจิทัล  3(2-2-5) 
  Digital Moving Image   
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน: ไม่มี 
คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา 
 แนวคิดและทฤษฎีภาพเคลื่อนไหวสามมิติ และสื่อความจริงเสมือน พัฒนาการเทคโนโลยี
ภาพเคลื่อนไหว สามมิติและสื่อความจริงเสมือน ผลกระทบของภาพเคลื่อนไหวสามมิติ และสื่อความจริง
เสมือนกับสังคมด้านต่างๆ เช่นในชีวิตประจ าวัน กระบวนการเรียนรู้   การสื่อสาร วรรณกรรมนิยาย
วิทยาศาสตร์ ศิลปะร่วมสมัย ภาพยนตร์ เกมส์ ดนตรี  การฝึกทางทหาร การแพทย์ การออกแบบเมือง การ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ แนวคิดการเล่าเรื่อง การเขียนบท การออกแบบรูปทรงสามมิติ การออกแบบการ
เคลื่อนไหว การตัดต่อภาพและเสียง ปฎิบัติการใช้งานโปรแกรม 3-D Animation และสร้างสรรค์โครงงงาน
ภาพเคลื่อนไหวสามมิติ 
 Concept and theories of 3-D animation and virtual reality, development of 3-D 
animation and virtual reality technology, the impact of 3-D and virtual reality media on 
various dimension of society such as in everyday life practice, cognitive process, 
communication, fiction literature, contemporary art, movies, games, music, military training, 
medical practice, urban design, product design, concept of narrative structure, script writing, 
modeling design, animation design, audio and visual editing, software training: 3-D animation 
software and create 3-D animation project 
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914731 สื่อภาพและเสียง   3(3-0-6) 
  Audio and Visual Media   
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน: ไม่มี 
คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา 
 พัฒนาการของแนวคิดและทฤษฎีการออกแบบสื่อภาพและเสียง ภาพยนตร์ และวิดีทัศน์ ประเภทของ
สื่อภาพและเสียง ความสัมพันธ์ระหว่างสื่อภาพและเสียงในบริบทศิลปะ การออกแบบ และสังคม การฝึก
ทักษะและเทคนิคการใช้กล้องถ่ายภาพเคลื่อนไหว การถ่ายภาพภายในและภายนอกสตูดิโอ การตัดต่อภาพ
และเสียงในระบบอนาล็อกและดิจิตอล และสร้างสรรค์โครงงานสื่อภาพและเสียง 

Development of concept and theories of design in audio and visual media. Types of 
audio and visual. The relationship between audio and visual media in art, design and the 
social context. Skills and techniques for video equipment and audio and visual editing. 
Increase hand on photographing experience in studio and outdoor, audio and visual editing 
to do audio and visual project 

 

914732 สื่อเชิงโต้ตอบ   3(2-2-4) 
  Interactive Media   
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน: ไม่มี 
คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา 
 พัฒนาการของแนวคิดและทฤษฎีสื่อเชิงโต้ตอบ เทคโนโลยีสื่อเชิงโต้ตอบ ความสัมพันธ์ระหว่างสื่อเชิง

โต้ตอบกับบริบทในสังคม กระบวนการผลิตสื่อเชิงโต้ตอบ และสร้างสรรค์โครงงานสื่อเชิงโต้ตอบ  
Development of concepts and theories of interactive media, interactive media 

technology, the relationship between interactive media and social context, process of 
interactive media production and create interactive media projects 
 

914733 เสียงดิจิทัล   3(1-4-4) 
  Digital Sound  
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน: ไม่มี 
คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา 
 พัฒนาการของแนวคิดและทฤษฎีสื่อเสียงและดนตรีดิจิตอล ประเภทของสื่อเสียงดิจิตอล  

ความสัมพันธ์ระหว่างสื่อเสียงดิจิตอลในบริบทศิลปะ การออกแบบ และสังคม  การบันทึกเสียง การตัดต่อเสียง 
การผลิตสื่อเสียงดิจิตอลและการแสดง และสร้างสรรค์โครงงานสื่อเสียงดิจิตอล 

Development of concept and theories of digital sound and music, types of digital 
sound media, the relationship between digital sound media in art design and the social 
context, digital sound recording and sound editing, digital sound production and 
performance and create digital sound project 

 

914734 การศึกษาพิเศษในสื่อใหม่ขั้นสูง  3(3-0-6) 
  Special Study in Advanced  
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน: ไม่มี 
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คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา 
 เลือกสรร  ประเด็นสื่อใหม่ที่ส าคัญในสังคมร่วมสมัย  ทบทวนแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  ทบทวนการ
วิจัยและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง  และผลกระทบสื่อใหม่ต่อสังคมด้านต่างๆ  และสร้างสรรค์โครงงานสื่อศิลปะ
หรือการออกแบบสื่อ 
 Select new media critical issues in contemporary society, review related concept, 
theory, review related research and  technologies, review new media on social impact areas 
and create media arts or media design works 
 

915711 แนวคิดวัฒนธรรมสื่อ  3(3-0-6) 
  Concept of Media Culture  
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน: ไม่มี 
คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา 
 ทฤษฏีสื่อและวัฒนธรรมศึกษา ความหมาย อุดมคติและอ านาจ ทฤษฏีวาทกรรม ปรัชญาโครงสร้าง
นิยมและหลังโครงสร้างนิยม แนวคิดตัวบทและบริบท ทฤษฏีสัญญะวิทยาและการเข้ารหัส การถอดรหัสสาร  
ทฤษฏีการน าเสนอภาพแทน  ประวัติศาสตร์สื่อจากยุคการพูด การเขียน การคัดลอก การพิมพ์ แนวคิด
วัฒนธรรมทางสายตา แนวคิดอัตลักษณ์ การโฆษณา และหลังสมัยใหม่ แนวคิดโลกาภิวัฒน์ หลังอาณานิคม
นิยม กับทฤษฏีชีวิตประจ าวัน สัมมนาสรุปประเด็นการศึกษา 
 Theories of media and cultural study, meaning, ideology and power, discourse 
theory, structuralism and post-structuralism philosophy, concept of text and context, 
semiology and decode-encode theory, theory of representation, history of media from 
orality, writing, manuscript, typography, concept of visual culture, concept of identity, 
advertising, and post-modernism, concept of globalization, post-colonizism and theory of 
practice and seminar on summary of key issues 
 

915721 เทคโนโลยีภาพดิจิทัล  3(3-0-6) 
  Digital Image Technology  
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน: ไม่มี 
คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา 
 พัฒนาการแนวคิดปฏิบัติการเชิงศิลปะ  เทคโนโลยีการออกแบบภาพกราฟิก ศิลปะการถ่ายภาพ  
ทฤษฏีการรับรู้ สัญญศาสตร์และอัตลักษณ์ ทฤษฏีภาพแทนและมายาคติ การตีความผลงานศิลปะและผลงาน
ออกแบบ หลักการสื่อสารภาษาภาพ  ความสัมพันธ์ระหว่างข้อความและภาพ ภาษาภาพและโครงร่างการเล่า
เรื่อง  ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรม Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe InDesign และ
สร้างสรรค์โครงงานภาพดิจิทัล 2 มิต ิ
 Development of concept of artistic practice, technology of graphic design, 
photography, theory of perception, semiotic and identity, theory of representation and 
myths, interpretation of the works of art and design, principles of visual 
communication, the relationship between text and image, visual language and narrative  
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structure, software training: Adobe Illustrator, Adobe PhotoShop, Adobe InDesign and 
create 2-D digital image projects 
 

915751 โครงงานสื่อ ศิลปะ และการออกแบบสื่อ  3(3-0-6) 
  Media Arts and Media Design Project  
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน: ไม่มี 
คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา 
 พัฒนาโครงงานสื่อศิลปะ หรือการออกแบบสื่อ  ภายใต้การแนะน าของอาจารย์ประจ ากลุ่มวิจัย   
(กลุ่มวิจัยออกแบบสื่อ หรือกลุ่มวิจัยวัฒนธรรมสารสนเทศ หรือกลุ่มวิจัยสื่อภาพและเสียง หรือกลุ่มวิจัยสื่อชาติ
พันธุ์วรรณา หรือกลุ่มวิจัยสื่อ 3 มิติและวัฒนธรรมทางสายตาดิจิตอล) การทบทวนวรรณกรรม  ทฤษฏี แนวคิด 
และงานวิจัย การก าหนดประเด็นการศึกษา ขั้นตอนและกระบวนการศึกษาข้อมูลปฐมภูมิและทุติยฐาน  การ
พัฒนาแนวคิดสู่การสร้างสรรค์สื่อ  การจัดท าภาคเอกสารโครงการ และการน าเสนอผลงานสู่สาธารณะ 
 Development project in the context of media art or media design, under the  
research laboratory, (De-sign lab, informative culture lab, audio & visual lab, media 
ethnography lab, 3-D and digital visual culture lab), review literature, theory, concept and 
research, determine the issue of study, procedures and processes of primary and secondary 
database study, concept development to the creation of the media, final document report 
of the project and public presentation of works 
 
915791 วาทกรรมสื่อศิลปะ และวัฒนธรรมสื่อ  3(3-0-6) 
  Discourse of Media Arts and Media Culture  
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน: ไม่มี 
คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา 
 แนวคิดและทฤษฎีภาพเคลื่อนไหวสามมิติ  และสื่อความจริงเสมือน พัฒนาการเทคโนโลยี
ภาพเคลื่อนไหว สามมิติและสื่อความจริงเสมือน ผลกระทบของภาพเคลื่อนไหวสามมิติ และสื่อความจริงเสมือน
กับสังคมด้านต่างๆ เช่นในชีวิตประจ าวัน กระบวนการเรียนรู้  การสื่อสาร วรรณกรรมนิยายวิทยาศาสตร์ 
ศิลปะร่วมสมัย ภาพยนตร์ เกมส์ ดนตรี  การฝึกทางทหาร การแพทย์ การออกแบบเมือง การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ แนวคดิการเล่าเรื่อง การเขียนบท การออกแบบรูปทรงสามมิติ การออกแบบการเคลื่อนไหว การตัด
ต่อภาพและเสียง ปฎิบัติการใช้งานโปรแกรม 3-D Animation และสร้างสรรค์โครงงงานภาพเคลื่อนไหวสามมิติ 
 Concept and theories of 3-D animation and virtual reality, development of 3-D 
animation and virtual reality technology, the impact of 3-D and virtual reality media on 
various dimension of society such as in everyday life practice, cognitive process, 
communication, fiction literature, contemporary art, movies, games, music, military training, 
medical practice, urban design, product design, concept of narrative structure, script writing, 
modeling design, animation design, audio and visual editing, software training: 3-D animation 
software and create 3-D animation project 
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924701 การวางแผนและพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว       3(3-0-6)
           Tourism Resource Planning and Development 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน: ไม่มี 
คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา    
 ความส าคัญของนโยบายและการวางแผนพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว แนวคิดและหลักการ  
ในการก าหนดนโยบายและแผนพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว กระบวนการวางแผนพัฒนาทรัพยากร 
การท่องเที่ยว แนวทางการประเมินนโยบายและแผนพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว นโยบายและแผนพัฒนา
ทรัพยากรการท่องเที่ยวของประเทศไทย และกรณีศึกษา 
             The importance of policies and tourism resource development planning: concepts 
and principles to determine tourism resource policies and development plans, the process 
of tourism resource development planning, guidelines for the assessment of tourism 
resource policies and development plans, tourism development resource policies and 
plans in Thailand and case studies 
 

924702  การออกแบบการท่องเที่ยวและการทําแผนธุรกิจ   3(3-0-6) 
             Tourism Program Planning and Business Design 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน: ไม่มี 
คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา 
  การประเมินความต้องการและปัญหาของกลุ่มที่คาดว่าจะเป็นเป้าหมายการจัดการท่องเที่ยว  
และกิจกรรมทางธุรกิจ แนวคิด ทฤษฎีและเทคนิคการจัดการและจัดท าแผนธุรกิจท่องเที่ยวและกิจกรรม 
ทางธุรกิจ วิธีการออกแบบแผนการจัดการท่องเที่ยวและกิจกรรมทางธุรกิจ นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน 
โครงการและกิจกรรมที่สัมพันธ์กันสู่ภาคปฏิบัติ จัดท าแผนธุรกิจการท่องเที่ยวและกิจกรรมทางธุรกิจ ที่เป็นมิตร 
กับระบบนิเวศสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม กระบวนการใช้เทคโนโลยีข่าวสารข้อมูลเป็นสื่อ
การประชาสัมพันธ์ 
  Need analysis and problem determination of potential target groups, concept; 
theories; and techniques for tourism business plans, designs of tourism and related tourism 
business, policies; strategies; plans; projects; and activities adapted for practice, 
environmentally and culturally friendly tourism business plans, Information technology for 
public relations 
 

924703 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว      3(3-0-6)  
ICT for Tourism Industry 

เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน: ไม่มี 
คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา 

เทคโนโลยีและธุรกิจท่องเที่ยวเบื้องต้น พัฒนาการของเทคโนโลยีในธุรกิจท่องเที่ยว ทฤษฎี  
ด้านเทคโนโลยี ในการท่องเที่ยว แนวคิดด้านธุรกิจ Dot.com และ e-Commence เทคโนโลยีด้านระบบ 
การขนส่งและการจัดจ าหน่าย เทคโนโลยีการตลาด online และ Search Engine การสร้างความสัมพันธ์ 
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กับลูกค้าและบริษัทคู่ค้า ความได้เปรียบในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส าหรับธุรกิจท่องเที่ยว 
  Introduction to technology in tourism industry, IT development in tourism 
business, ICTs related theory and concepts, introduction to Dot.com model and                  
e-commerce, global distribution systems and channels, online marketing and search engine 
technology, technology for CRM and SRM in tourism business, technology usability and 
advantages and trends of technology in tourism business 
 

924704  การจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  3(3-0-6) 
   Eco-Tourism Management 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน: ไม่มี 
คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา 
  แนวคิด หลักการ ความหมาย ทรัพยากร และองค์ประกอบของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การวางแผน
และด าเนินการส าหรับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กิจกรรมนันทนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในรูปแบบต่างๆ แนวทาง
และการจัดการโดยค านึงถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การป้องกันและจัดการผลกระทบจากการด าเนิน
กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การมีส่วนร่วมของชุมชนกับการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
  Concepts; principles; definitions; and components of eco-tourism, planning and 
implementation for eco-tourism, recreational activities for eco-tourism; guidelines; and 
management regarding natural resource conservation, protection and management of 
impacts caused by eco-tourism activities, participation of local communities and sustainable 
eco-tourism management 
 

924705  ธุรกิจบริการอาหารและสินค้าที่ระลึกสําหรับการท่องเที่ยว 3(3-0-6) 
   Food and Souvenir Tourism Business 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน: ไม่มี 
คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา 
  แนวคิดและหลักการธุรกิจบริการอาหารและสินค้าที่ระลึกส าหรับการท่องเที่ยว  ประเภทสินค้า 
ที่ระลึก เช่น สินค้าพ้ืนเมือง สินค้าหัตถกรรม สินค้าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะพ้ืนที่ สินค้าเพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยว ฯลฯ 
ความมุ่งหมายและจุดประสงค์ในการขายสินค้าที่ระลึก แหล่งผลิต การจ าหน่าย และการออกแบบสินค้าที่ระลึก 
ประเภทธุรกิจและร้านค้าจ าหน่ายสินค้าที่ระลึก ตลอดจนกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง และประเภทของธุรกิจบริการ
อาหาร ประเภทอาหารบริการเพ่ือการท่องเที่ยว อาทิ อาหารส าเร็จรูป อาหารเฉพาะกลุ่มเชื้อชาติ อาหาร
ประจ าชาติ อาหารท้องถิ่น ฯลฯ ผู้ประกอบการบริการอาหารแก่นักท่องเที่ยว การจัดการและการตลาดอาหาร
และสินค้าที่ระลึกส าหรับการท่องเที่ยว  
  Concepts and principles of food and souvenir tourism business, the various types 
of souvenirs, such as traditional goods, handicraft goods, specific-area goods, tourist attractive 
goods etc, the objectives and targets of selling souvenirs, productive sources, distribution and 
souvenir design, types of souvenir shops and business, as well as relevant activities, types of  
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food service business, kinds of food services for tourism business, e.g. instant foods, ethnic 
foods, national foods, local foods etc. entrepreneurs of food business for tourists, and food 
and souvenir management and marketing for tourism 
 

924706  การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม   3(3-0-6) 
   Cultural Tourism Management 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน: ไม่มี 
คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา 
  แนวคิด ความหมาย ทรัพยากรและองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อาทิ  
แหล่งประวัติศาสตร์ โบราณสถาน สถาปัตยกรรม วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะพ้ืนบ้าน ภาษา  
และวรรณกรรม รวมถึงอาหารและงานเทศกาลต่าง ๆ  ที่มีเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น การจัดการ 
การท่องเที่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อมทางวัฒนธรรม การมีส่วนร่วมของชุมชน  
กับการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนทางวัฒนธรรม 
  Concepts; principles; definitions; and components of cultural tourism, historical 
sites; ancient remains; architecture, ways of life; traditions; folk arts; languages; literature; 
foods; festivals, tourism management and cultural preservation, participation of local 
communities and sustainable cultural tourism 
 

924707  การจัดการท่องเที่ยวเชิงกีฬา สุขภาพ และการจัดเลี้ยง  3(3-0-6) 
   Sport, Health and Catering Tourism Management 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน: ไม่มี 
คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา 
  ความหมาย และแนวคิดของการท่องเที่ยวเชิงกีฬา สุขภาพ และการจัดเลี้ยง  รูปแบบและประเภท
ของกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา  การจัดการและแผนกลยุทธ์การท่องเที่ยวเชิงกีฬา  ประเภทและกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ และการท่องเที่ยวเชิงบ าบัดรักษาสุขภาพ  การจัดการ
ธุรกิจและการตลาด การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การบริการจัดเลี้ยง บทบาทหน้าที่ โครงสร้างและการบริหารงาน
การจัดเลี้ยง ประเภท วิธีการและมาตรฐานของบริการงานจัดเลี้ยง มารยาทและธรรมเนียมนิยมในงานจัดเลี้ยง 
ธุรกิจและตลาดของงานจัดเลี้ยง  พัฒนาทรัพยากรและใช้เทคโนโลยีส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา  สุขภาพ  
และการจัดเลี้ยงให้เกิดประสิทธิภาพ 
        Definitions and concepts of sport; health and catering tourism, patterns and types 
of sport tourism activities, sport tourism management and strategy, types and activities of 
health tourism, health promotion tourism & health therapeutic tourism, health tourism 
business and marketing management, catering service: roles; structure and administration, 
types; methods and standard of catering service, etiquette & custom in catering, catering 
business & market, resources and technology managements for efficient sport, health and 
catering tourism 
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924708  ไมซ์และนวัตกรรมการท่องเที่ยว   3(3-0-6) 
   MICE and Innovative Tourism 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน: ไม่มี 
คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา 
  ธุรกิจและความจ าเป็นของการสร้างนวัตกรรมการท่องเที่ยว ที่เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมไมซ์ 
(MICE) แนวทางการสร้างนวัตกรรมการท่องเที่ยว ที่เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE)  นวัตกรรมการ
ท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมไมซ์ กับผลกระทบทั้งทางบวกและลบต่อความสัมพันธ์ระหว่างระบบมนุษย์กับ
ระบบนิเวศ การประเมินความต้องการ  ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือปรับปรุงแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติการของการท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมไมซ์  การวางแผนกลยุทธ์และนวัตกรรมการท่องเที่ยว และ
อุตสาหกรรมไมซ ์
  Business and necessity of tourism innovations connecting to MICE industry, tourism 
innovation guidelines connecting to MICE industry, tourism innovation and MICE industry; and 
positive and negative influences on man and ecosystem relation, needs evaluation; efficiency 
and effectiveness evaluation result for tourism strategies and action plans improvement, and 
MICE industry, participatory Strategic planning and tourism and MICE industry innovations 
 
924709  การจัดการต้อนรับและบริการ   3(3-0-6) 
   Hospitality and Service Management 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน: ไม่มี 
คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา 
  ความหมาย แนวคิด ทฤษฎี และความส าคัญของการต้อนรับและบริการ ลักษณะเฉพาะ 
และประเภทของธุรกิจการบริการ ลักษณะของการต้อนรับและการให้บริการ ศิลปะการต้อนรับและจิตวิทยา
การบริการระบบของการให้บริการ องค์ประกอบของความส าเร็จของการจัดการต้อนรับและการให้บริการ 
เทคนิคและการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ในงานบริการ การพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการ 
        Meaning; concept; theory and importance of hospitality and service, characteristics 
and types of service business, aspects of hospitality and service, arts of hospitality and service 
psychology, system of service, components of the achievement of hospitality and service, 
technics and creation of human relations, development and efficiency enhancing in service 
 
924710  ธุรกิจบริการท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์   3(3-0-6) 
   Tourism Business Operation and Guide Act 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน: ไม่มี 
คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา 

ความหมาย แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวกับการบริการท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์ การให้บริการ 
หรืออ านวยการเก่ียวกับการเดินทาง ที่พัก อาหาร ทัศนาจรและมัคคุเทศก์ให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศ ประเภทของการน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ องค์ประกอบ รูปแบบ  และลักษณะความสัมพันธ์ 
ของธุรกิจน าเที่ยวกับธุรกิจที่เกี่ยวข้อง บทบาทหน้าที่และมาตรฐานของบริษัทธุรกิจน าเที่ยว การจัดการธุรกิจ
และการตลาดของธุรกิจน าเที่ยว กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ 
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Definitions, concepts and the theories of tourism service and guide acts,  the 
service administration in traveling, accommodations, foods, voyage and guide for both 
domestic and oversea tourists. types of guide and guide act, the components, features and 
the relations of guiding services and related businesses, the capacity and standards of guiding 
service operation, guiding service business management and marketing, and laws and 
regulations regarding guiding service business and guide acts 
 

626701  สัมมนาการจัดการพาณิชย์นาวีและการค้าระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
Seminar in Maritime Management and International Trade 

เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน: ไม่มี 
คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา 

การประเมินสถานการณ์ปัจจุบันในพาณิชย์นาวีและการค้าระหว่างประเทศ การรวบรวมข้อมูล  
เพ่ือศึกษาปัญหาด้านพาณิชย์นาวีและการค้าระหว่างประเทศ การสังเคราะห์แนวทางแก้ไขปัญหาของพาณิชย์
นาวีและการค้าระหว่างประเทศ การวิเคราะห์ประเด็นปัญหาส าคัญของพาณิชย์นาวีและการค้าระหว่าง
ประเทศ การน าเสนอแนวทางในการพัฒนาพาณิชย์นาวีและการค้าระหว่างประเทศ 

Assessment of the current situations in maritime and international trade.  Data gathering 
for problem investigation in regard to maritime and international trade. Synthesis of problem-
solving approaches in regard to maritime and international trade. Analysis of the significant issues 
in maritime and international trade. Presenting the development approaches for enhancing 
maritime and international trade. 
 

626711  เศรษฐศาสตร์พาณิชย์นาวี  3(3-0-6) 
   Maritime Economics 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน: ไม่มี 
คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา 
 การวิเคราะห์อุตสาหกรรมการจัดส่งสินค้า การพัฒนากลยุทธ์ระยะสั้นและระยะยาวจากฐานข้อมูล 
การวิเคราะห์อุปสงค์และอุปทานในอุตสาหกรรมพาณิชย์นาวี เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลในการแก้ปัญหา 
ในธุรกิจพาณิชย์นาวี การวิเคราะห์กลยุทธ์การตั้งราคาในธุรกิจพาณิชย์นาวี  
 Analysis of transportation industry. Development of short-term and long-term 
strategies based on database information. Analysis of demand and supply in maritime 
industry. Data analysis techniques for problem solving in maritime businesses. Analysis of 
pricing strategies in maritime businesses. 
 

626712  เทคโนโลยีการค้าระหว่างประเทศ  3(3-0-6) 
   Technology and International Trade 
 บทบาทของเทคโนโลยีต่อการค้าระหว่างประเทศ ผลกระทบของเทคโนโลยีต่อการค้าระหว่าง
ประเทศ นวัตกรรมใหม่ส าหรับการค้าระหว่างประเทศ  กฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีส าหรับ
การค้าระหว่างประเทศ นโยบายการจัดการและพัฒนาเทคโนโลยีส าหรับการค้าระหว่างประเทศ 
 Roles of technology in international trade. Impacts of technology on international 
trade. International trade innovations. Rules and regulations related to technology in 
international trade. Management policies and technology development in international trade 



 

82 
 
626721    โลจิสติกส์ระหว่างประเทศ          3(3-0-6)
  International Logistics 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน: ไม่มี 
คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา 

องค์ประกอบของโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ บทบาทของผู้จัดการโลจิสติกส์ การบริการลูกค้าใน
ธุรกิจโลจิสติกส์ การประเมินผลการด าเนินงานด้านโลจิสติกส์ การวางแผนระบบโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ 

The elements of international logistics. Roles of logistics managers. Customer 
services in logistics businesses. Outcome assessment for logistics operations. International 
logistics system planning 
 

626722  การจัดการโซ่อุปทานระดับโลก     3(3-0-6) 
   Global Supply Chain Management 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน: ไม่มี 
คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา 

ความส าคัญและความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการจัดการโซ่อุปทานระดับโลก การจัดการกิจกรรมในโซ่
อุปทานระดับโลก การจัดการทรัพยากรในโซ่อุปทานระดับโลก การจัดการความสัมพันธ์ในโซ่อุปทานระดับโลก 
การด าเนินการจริงในโซ่อุปทานระดับโลก 

The basic concepts and importance of global supply chain management. 
Management of global supply chain activities. Resources management in global supply 
chains. Relationship management in global supply chains. Global supply chains operations 
 

626723  การตลาดสําหรับพาณิชย์นาวี  3(3-0-6) 
   Maritime Marketing 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน: ไม่มี 
คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา 

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการตลาดส าหรับพาณิชย์นาวี การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ส าหรับพาณิชย์นาวี 
กลยุทธ์ทางการตลาดส าหรับพาณิชย์นาวี การพัฒนาผลิตภัณฑ์ส าหรับพาณิชย์นาวี การใช้เทคโนโลยี  
เพ่ือการตลาดส าหรับพาณิชย์นาวี 

The basic concepts of maritime marketing for maritime industry. Customer 
relationship management in maritime industry. Marketing strategies for maritime industry. 
Product development in regard to maritime. Application of technologies in maritime 
marketing 

 

626724  การเงินสําหรับการจัดส่งสินค้าและโลจิสติกส์  3(3-0-6) 
   Finance for Shipping and Logistics 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน: ไม่มี 
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คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา 

แนวคิดพ้ืนฐานว่าด้วยการจัดการการเงินและการลงทุนและการตัดสินใจทางการเงินส าหรับ  
การจัดส่งสินค้าและโลจิสติกส์ ได้แก่ การวิเคราะห์งบการเงิน การค านวณต้นทุนของทุน ทฤษฎีต้นทุนของทุน
และพอร์ทโฟลิโอ โครงสร้างของทุนและการเงิน การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์และอุตสาหกรรม ความเป็น
เจ้าของและการลงทะเบียนเรือ แหล่งและประเภทของเงินทุนส าหรับโลจิสติกส์ การวิเคราะห์สินเชื่อส าหรับ
การจัดส่งสินค้าและโลจิสติกส์ การลงทุนในธุรกิจการจัดส่งสินค้า การวิเคราะห์ความสามารถในการท าก าไร
และต้นทุนของธุรกิจการจัดส่งสินค้า การบริหารและจัดการความเสี่ยงในธุรกิจการจัดส่งสินค้า 

Fundamentals of financial and investment management as well as the financial 
decision-making for shipping and logistics include as follows. Analysis of financial statements. 
Valuation principles. Calculation of capital cost. Cost of capital and portfolio theories. Capital 
and financial structures. Economic and industrial analysis. Ownership of the vessel and ship 
registration. Sources and types of capital fund for logistics. Credit analysis for shipping and 
logistics businesses. Investment of shipping and logistics businesses. Cost-Volume-Profit (CVP) 
analysis for shipping and logistics businesses. Risk management for shipping and logistics 
businesses 
 

626731  นโยบายด้านพาณิชย์นาวี  3(3-0-6) 
   Maritime Policy 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน: ไม่มี 
คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา 

หน่วยงานระหว่างประเทศท่ีก ากับดูแลอุตสาหกรรมพาณิชย์นาวี ระเบียบด้านพาณิชย์นาวีระหว่าง
ประเทศและภูมิภาค ภัยคุกคามทางการเมืองการทหารและความมั่นคงต่อธุรกิจพาณิชย์นาวี ความปลอดภัย
และประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมในธุรกิจพาณิชย์นาวี การวิเคราะห์อุบัติเหตุจากการเดินเรือ 

International organisations for controlling maritime industry. International and 
regional maritime regulations. Political threats and national securities to maritime industry. 
Safety and environmental issues in maritime industry. Analysis of maritime accidents 
 

626732  นโยบายและการจัดการท่าเรือ  3(3-0-6) 
   Port Policy and Management 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน: ไม่มี 
คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา 

การพัฒนาท่าเรือ นโยบายเกี่ยวกับท่าเรือ ระเบียบเกี่ยวกับท่าเรือ การจัดการท่าเรือ ท่าเรือสีเขียว 
Port development. Port policies. Port regulations. Port management. Green port 
 

626733  กฎหมายพาณิชย์นาวี  3(3-0-6) 
   Maritime Law 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน: ไม่มี 
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คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายพาณิชย์นาวี เรือเดินทะเล บุริมสิทธิทางทะเล การจ านองเรือ 

เดินทะเล ความรับผิดและการจ ากัดความรับผิดของเจ้าของเรือ การกักเรือ การเช่าเรือเดินทะเล การรับขนของ
ทางทะเล เรือโดนกัน การช่วยเหลือกู้ภัยทางทะเล การเฉลี่ยความเสียหายทั่วไป ประกันภัยทางทะเล  
การขนส่งผู้โดยสารและผู้ประกอบการท่าเรือ เขตอ านาจศาล 

The basic concepts of maritime law. Maritime laws cover sea vessel. Marine 
preferential right. Ship mortgage. Liability and limitation of liability of vessel owners. Arrest of 
sea-going ships. Sea ship chartering. Sea carriage of goods. Collision of ships. Maritime 
salvage. General average (GA) in maritime adventure. Maritime insurance. Carriage of 
passengers and port operators. Jurisdiction 

 

626734  การประกันภัยทางทะเล  3(3-0-6) 
   Marine Insurance 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน: ไม่มี 
คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา 

หลักการของการประกันภัยทางทะเล โครงสร้างตลาดการประกันภัยทางทะเล การจัดการความเสี่ยง
ทางทะเล เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยทางทะเล การวางแผนจัดการการประกันภัยทางทะเล 

Principles of maritime insurance. The structure of maritime insurance market. Risk 
management in maritime industry. Documentaries of maritime insurance. Maritime insurance 
planning and management 
 

926741 การจัดการการปฏิบัติการและโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมเกษตร 3(3-0-6) 
  Operations and Supply Chain Management in Agro-Industry 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน: ไม่มี 
คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา 
  ความสามารถในการแข่งขัน กลยุทธ์ และผลิตภาพ การออกแบบกระบวนการ การวางแผน  
ก าลังการผลิต การจัดการโซ่อุปทานเชิงกลยุทธ์ การจัดหาและการกระจายสินค้า การพยากรณ์ การจัดการ
สินค้าคงคลัง การวางแผนการขายและการด าเนินงานรวม การวางแผนความต้องการวัสดุและการวางแผน
ทรัพยากรขององค์การ เทคนิคส าหรับการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต  
 Competitiveness, strategy, and productivity, process design, capacity planning, strategic 
supply chain management, procurement and distribution, forecasting, inventory and supply 
chain management, aggregate sales and operations planning, material requirement and 
enterprise resource planning, and techniques for productivity improvement 
 

926742 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในอุตสาหกรรมเกษตร  3(3-0-6) 
  Strategic Management in Agro-Industry 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน: ไม่มี 
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คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา 
  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก การวิเคราะห์ภายในองค์กร การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาส และข้อจ ากัด (SWOT) การจัดท ายุทธศาสตร์ การจัดท าแผนงานและโครงการ การควบคุมและติดตาม
ประเมินผลกลยุทธ์  
  External environment evaluation, internal organization analysis, strength weakness 
opportunity and threat analysis (SWOT analysis), strategic formulating, plan and project 
implementing, and strategic control and evaluation 
 

926743 เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมเกษตร 3(3-0-6) 
  New Product Development and innovation in Agro-Industry Technology 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน: ไม่มี 
คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา 
  วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร  ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร การเพ่ิมมูลค่าแก่
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร การพัฒนาผลิตภัณฑ์ อิทธิพลทางการตลาดต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ การทดสอบทางประสาทสัมผัส ทรัพย์สินทาง
ปัญญา การทดสอบตลาด 
  Life cycle of agro-industrial products, products of agro-industry, value added agro-
industrial products, product developments, influence of marketing to product developments, 
process of product developments, innovative packaging technology, sensory testing, 
intellectual property, market test 
 

926744 การจัดการด้านการค้าระหว่างประเทศ  3(3-0-6) 
  International Trade Management 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน: ไม่มี 
คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา 
 ศึกษาวิวัฒนาการและประเด็นส าคัญในปัจจุบันของการด าเนินงานการค้าระหว่างประเทศ เน้นถึง
สาระส าคัญของนโยบายและการวางแผนการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งสภาพแวดล้อม รูปแบบของการค้า
ระหว่างประเทศ การจัดการการค้าระหว่างประเทศ กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ ปัญหาของการค้า
ระหว่างประเทศ 

A study of progress and currently important issues of international trade 
operations, emphasis is on the significant aspects of policy and planning for international 
trade, environment of international trade, international trade model and management 
international trade regulations of industrial products, international trade problems 

 

926745 การบริหารการผลิตสําหรับอุตสาหกรรมเกษตร   3(3-0-6) 
  Production Administration for Agro-Industry 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน: ไม่มี 
คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา 

การประสานกลยุทธ์การผลิตเข้ากับวัตถุประสงค์ของความร่วมมือ การออกแบบผลิตภัณฑ์ แผน
โรงงานและงบประมาณ การวางแผนการผลิต การออกแบบการควบคุมส าหรับกระบวนการผลิตที่ไม่ต่อเนื่อง 



 

86 
 

และต่อเนื่อง แบบฝึกหัดแบบจ าลองสถานการณ์โดยใช้คอมพิวเตอร์ เทคนิคส าหรับการจัดการ การประมาณ
การที่เหมาะสมและการควบคุม กรณีศึกษา 

Integration of manufacturing strategies into cooperative objectives, product range 
and design, factory plan and budget, production planning, control designs for batch and 
continuous processes, computer-based simulation exercises, techniques for management, 
optimization and control, case study.  
 

926746 การจัดการและการอนุรักษ์พลังงานในอุตสาหกรรมเกษตร  3(3-0-6) 
  Energy Management and Conservation in Agro-Industry 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน: ไม่มี 
คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา 

การเปลี่ยนรูปพลังงานและประสิทธิภาพ การจัดการด้านการประหยัดพลังงาน เทคโนโลยีในการ
ประหยัดพลังงาน การประหยัดพลังงานในอุตสาหกรรมเกษตร เศรษฐศาสตร์และการประเมินการเงินของ
โครงการประหยัดพลังงาน ผลกระทบของการผลิตและการใช้พลังงานมีต่อสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษา 

Energy conversion and efficiency, energy conservation management, technologies 
for energy conservation, energy conservation in agro-industry, economics and financial 
evaluation of energy conservation projects, environmental impacts of energy production and 
consumptions, case studies 
 

926747 การจัดการและการควบคุมวัตถุดิบสําหรับอุตสาหกรรมเกษตร  3(3-0-6) 
  Raw Material Management and Control for Agro-Industry 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน: ไม่มี 
คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา 

วัตถุดิบส าหรับอุตสาหกรรมเกษตร การวางแผนความต้องการวัตถุดิบ การจัดการก าลังการผลิต 
การจัดซื้อ การจัดการคุณภาพระหว่างการเก็บรักษา และกรณีศึกษา 

Raw materials for agro-industry, raw material requirement planning, capacity 
management, purchasing, and quality management during storage, case study 

 

926748 การประกันคุณภาพสําหรับอุตสาหกรรมเกษตร   3(3-0-6) 
  Quality Assurance for Agro-Industry 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน: ไมมี่ 
คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา 

ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกษตร การพัฒนาและการน าข้อบังคับไปใช้ในการควบคุม 
เครื่องมือทางสถิติส าหรับการประกันคุณภาพ การน าการประกันคุณภาพไปใช้ในอุตสาหกรรมเกษตร อาทิ 
ระบบไอโซ ระบบเอชเอซีซีพี กรณีศึกษา 

Agro-industrial legislation, the development and implementation of legal controls, 
statistic tools for quality assurance, the implementation of quality assurance in agro-industry 
such as ISO, HACCP, case study 
 
 


