หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยนเรศวร
บัณฑิตวิทยาลัย และ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร
ภาควิชาบริหารธุรกิจ
หมวดที่ 1. ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย:
ภาษาอังกฤษ:

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
Master of Business Administration Program

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย):
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ชื่อยอ (ไทย):
บธ.ม.
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
Master of Business Administration
ชื่อยอ (อังกฤษ ): M.B.A.
3. วิชาเอก
-- ไมมี -4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
4.1 กรณีจัดการศึกษาตามแผน ก แบบ ก2 จํานวนหนวยกิตไมนอยกวา 36 หนวยกิต
4.2 กรณีจัดการศึกษาตามแบบ ข จํานวนหนวยกิตไมนอยกวา 36 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
เปนหลัก สูตรระดับ 4 ปริญญาโท ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิร ะดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.
2552
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5.2 ภาษาที่ใช
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (Bi-lingual)
5.3 การรับเขาศึกษา
นิสิตไทย และนิสิตตางประเทศที่มีความรูภาษาไทยเปนอยางดี
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
เปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยนเรศวรที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
6 สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัต/ิ เห็นชอบหลักสูตร
x หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
คณะกรรมการวิชาการ ใหความเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 24
เดือน มกราคม พ.ศ. 2554
สภาวิชาการ ใหความเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 1 เดือน มีนาคม
พ.ศ. 2554
สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตร ในการประชุม ครั้งที่ ...เมื่อวันที่....เดือน....พ.ศ......
7 ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิร ะดับ ปริญ ญาโท
บริหารธุรกิจ ในปการศึกษา 2555
8 อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
1. เจาของธุรกิจขนาดยอมหรือสานตอกิจการของครอบครัวได
2. ประกอบอาชีพอิสระทางธุรกิจ
3. ผูบริหารองคกรภาครัฐและเอกชนในระดับสูง
4. นักวิจัยทางดานบริหารธุรกิจของหนวยงานตาง ๆ หรือ นักวิจัยอิสระ
5. ที่ปรึกษาทางธุรกิจ ใหแกบริษัทเอกชนและหนวยงานของรัฐ
6. นักวิชาการประจําสถาบันตาง ๆ
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9. ชื่อ ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ลําดับ
ชื่อ-สกุล
ที่
นางสุจินดา เจียมศรีพงษ
1

2

นางวิชญานัน รัตนวิบูลยสม

ตําแหนงทาง
วิชาการ
รองศาสตรา
จารย

ผูชวยศาสตรา
จารย

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

Ph.D.

Economics

ศ.ม.

เศรษฐศาสตร

ศ.บ.

เศรษฐศาสตร

Ph.D.

Management
Science
International
Busin ess
การเงินการ
ธนาคาร
Crisis
Management
การจัดการ
ทั่วไป

M.B.A.
ศศ.บ.
3

นายชาตรี ปรีดาอนันทสุข

อาจารย

Ph.D.
M.B.A.

บธ.บ.

การตลาด
ระหวาง
ประเทศ

สําเร็จการศึกษา
จากสถาบัน
University of
Newcastle
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
University of
Strathclyde
Dominican
University
มหาวิทยาลัย
หอการคาไทย
Keio University
สถาบันบัณฑิต
บริหารธุรกิจ
ศศินทร,
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย

ประเทศ
ออสเตรเลีย

ปที่สําเร็จ
การศึกษา
2547

ไทย

2528

ไทย

2522

อังกฤษ

2549

อเมริกา

2537

ไทย

2534

ญี่ปุน

2551

ไทย

2538

ไทย

2533

4
ลําดับ
ชื่อ-สกุล
ที่
นายวราวุธ ฤกษวรารักษ
4

ตําแหนงทาง
วิชาการ
อาจารย

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

Ph.D.

Entrepreneur
-ship Studies
Management
พาณิชยนาวี

M.B.A.
บธ.บ.
5

นางไพฑูรย ชวงฉ่ํา

อาจารย

Ph.D.
(หลักสูตร
นานาชาติ)
บธ.ม.

การพัฒนา
ทรัพยากร
มนุษย
บริหารธุรกิจ

พบ.บ.

พยาบาลศาสตร
บัณฑิต

สําเร็จการศึกษา
จากสถาบัน
Australian
National
University
Clark University
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา

มหาวิทยาลัย
นเรศวร
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย

ประเทศ
ออสเตรเลีย

ปที่สําเร็จ
การศึกษา
2553

อเมริกา
ไทย

2536
2533

ไทย

2552

ไทย

2544

ไทย

2528
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
10.1 อาคารตางๆ ในมหาวิทยาลัยนเรศวร สถานที่ของคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร
รวมทั้งอาคารของสถาบันภายนอก
10.2 อุปกรณการสอนของคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร และอุปกรณการสอนของ
อาคารอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยนเรศวร และสถาบันภายนอก
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การพัฒนาหลักสูตรนีส้ อดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.
2555-2559)
ซึ่งรัฐบาลตองการสนับสนุนใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการผลิตสินคาและบริการใน
ภูมิภาคนําไปสูสังคมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และมีธรรมาภิบาล โดยมุง ปรับโครงสรางการผลิตและ
บริการในทุกขั้นตอนตลอดหวงโซอปุ ทานใหมีคุณภาพ การลงทุนทีม่ ีประสิทธิภาพ และการพัฒนา
ศักยภาพแรงงานใหสามารถเพิม่ รายไดสงู ขึ้น และยกระดับเปนชนชั้นกลาง บนพื้นฐานแนวคิดสรางสรรค
และการสรางนวัตกรรม รวมทั้งตอยอดองคความรู เพื่อใหเศรษฐกิจสรางสรรคนั้นเปนพลังขับเคลื่อนใหม
ไปสูเศรษฐกิจที่สมดุลและยั่งยืนในระยะยาว พรอมกับสรางระบบประกันและบริหารจัดการความเสี่ยงใน
ดานเศรษฐกิจ สรางบรรยากาศทีเ่ สรีและเปนธรรมใหเอื้อตอการผลิต การคา และการลงทุน รวมทั้งการ
พัฒนาผูป ระกอบการใหม สรางเครือขายโครงสรางพื้นฐานและโลจิสติกสภายในทีเ่ ชื่อมโยงกับประเทศใน
ภูมิภาค เพื่อการเขาสูประชาคมอาเซียน ภายใตการมีสวนรวมของประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้ เพื่อมุงที่จะ
ปฏิบัติตามวิสัยทัศนป พ.ศ. 2570 ของรัฐบาล ที่มุงเนนใหคนไทย... “แขงขันไดในเวทีโลก สามารถอยูใ น
ประชาคมภูมิภาคและโลกไดอยางมีศักดิ์ศรี”
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
รัฐบาลไดกําหนดยุทธศาสตรไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 ที่มุงให
เกิดสังคมเชิงสรางสรรค เนนการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เนนใหคนเปน
ศูนยกลางของการพัฒนา รวมทัง้ ตองการสรางเสริมวัฒนธรรมของการเรียนรูตลอดชีวิต คิดเปน ทําเปน
สังเคราะหความรูสงั่ สม การเปดใจกวางพรอมรับทุกความคิดเห็น เนนกระบวนการมีสวนรวม ใหทุกคน
สามารถแสดงออกทางความคิดอยางอิสระ สรางคานิยมใหมๆ ในสังคมไทย พัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมี
ความรู และทักษะสามารถรูเ ทาทันการเปลี่ยนแปลงอยางมีเหตุผล มีภูมิคุมกันตอผลกระทบและความ
เสี่ยงจากวิกฤตเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมทั้งเนนการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม การลด
ความเหลือ่ มล้ําในสังคม
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12. ผลกระทบจาก ขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
การพัฒนาหลักสูตรนีส้ อดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.
2555-2559) โดยที่หลักสูตรมุงผลิตมหาบัณฑิตที่มีความพรอมที่จะปฏิบัตงิ านไดทันที สามารถทีจ่ ะพัฒนา
ศักยภาพของตนเอง และแรงงานในสังกัดของตนใหสูงขึ้น บนพื้นฐานแนวคิดสรางสรรค ใหเขากับลักษณะ
งานที่จะไปปฏิบัติได โดยมหาบัณฑิตสามารถมีสวนรวมดําเนินการผลิตและบริการในทุกขั้นตอนตลอด
หวงโซอปุ ทานใหมีคุณภาพ สามารถวิเคราะหการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ สามารถตอยอดองคความรู
และบริหารจัดการความเสี่ยงในดานเศรษฐกิจ คิดเปน ทําเปน สังเคราะหความรูสงั่ สม การเปดใจกวาง
พรอมรับทุกความคิดเห็น
และพรอมทีจ่ ะเสาะหาเรียนรูตลอดชีวิต รวมทั้งพัฒนาตนเองขึ้นเปน
ผูประกอบการใหมที่พรอมสําหรับการเปนเครือขายทางธุรกิจ ที่เชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาค สามารถ
ปรับตัวใหรเู ทาทันการเปลี่ยนแปลงอยางมีเหตุผล
มีภูมิคุมกันตอผลกระทบและความเสี่ยงจากวิกฤต
เศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ตลอดจนสามารถใชดุลยพินิจในดานคุณธรรม จริยธรรม และสามารถ
ดําเนินงานโดยเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และมีธรรมาภิบาลในการดําเนินธุรกิจ
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
การพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตเพื่อใหสอดรับกับสถานการณภายนอก ตามขอ
11 ขางตนนั้น จะมีสวนชวยปลูกฝงแนวคิดและคานิยมที่เอื้อตอการดําเนินงานเพื่อเพิ่มขีดความ-สามารถ
ในการแขงขันของประเทศ รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถและชองทางในการรับรูขาวสาร และสรางโอกาส
ในการเขาถึงแหลงทุน ทรัพยากร และการประกอบอาชีพ ชวยสรางภูมิคุมกันจากวิกฤตการณโดยเนนการ
ปองกันปญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
และยังไดคํานึงถึงการพัฒนาบุคลากรในภูมิภาคเพื่อตอบรับกับ
นโยบายของรัฐบาลในการมีสวนรวมของประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะในละแวกสี่แยกอินโดจีน ที่ตัดผาน
พิษณุโลกและภาคเหนือตอนลางนั้น ทั้งนีห้ ลักสูตรโดยรวมจะคงความสอดคลองกับอัตลักษณของบัณฑิตที่
มหาวิทยาลัยนเรศวรไดกําหนดให “เกงคน เกงงาน เกงคิด เกงครองชีวิต เกงพิชิตปญหา” เพื่อพัฒนา
ปจจัยพื้นฐานทีจ่ ําเปนตอการผลิตบัณฑิตทีม่ ีคุณภาพสูงสุด
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13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
-- ไมมี -13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนใหภาควิชา/หลักสูตรอื่นตองมาเรียน
-- ไมมี -13.3 การบริหารจัดการ
-- ไมมี -หมวดที่ 2. ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1. ปรัชญาของหลักสูตร
คณะวิทยาการจัดการฯ เชื่อมั่นในความสําคัญของนักบริหารมืออาชีพ ในอันที่จะชวยนําพา
เศรษฐกิจทองถิ่นใหกาวหนาไปพรอมๆ กับเศรษฐกิจระดับชาติ และทางคณะฯ ก็พรอมที่จะเปนผูนําใน
การสรางเสริมบุคลากรในภาคเหนือตอนลางใหสามารถเตรียมรับมือกับอนาคตของความเปนอาณาเขต
เศรษฐกิจสี่แยกอินโดจีน อยางมีศักยภาพ และมีคุณธรรม
1.2 วัตถุประสงคของหลักสูตร
เพื่อผลิตมหาบัณฑิตใหมีคุณลักษณะดังตอไปนี้
1. มีความรูความสามารถในดานบริหารธุรกิจ
2. มีทักษะในดานการบริหารธุรกิจ สามารถนําไปประยุกตใชในการดําเนินธุรกิจและการ
บริหารจัดการหนวยงานของรัฐไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. มีจริยธรรม มีจิตสํานึกในการดําเนินธุรกิจ โดยคํานึงถึงความรับผิดชอบตอสังคม
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/ปรับปรุง

กลยุทธ

หลักฐาน/ตัวบงชี้

- พิจารณาปรับปรุงหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ทุก ๆ 2 ป
ใหมีความสอดคลองกับความตองการ
ของภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม
และตามมาตรฐานคุณวุฒิที่กระทรวง
ศึกษาธิการกําหนดและเปลี่ยนแปลง

- จัดใหหลักสูตรสอดคลองกับ
มาตรฐานวิชาชีพดานการ
บริหารธุรกิจในระดับสากลหรือ
ระดับชาติ (หากมีการกําหนด)
- รวบรวมติดตามผลการประเมิน QA
ของหลักสูตรรวมทุก 2 ป ในดาน
ความพึงพอใจ และภาวะการไดงาน
ทําของบัณฑิต
- ติดตามประเมินหลักสูตรอยาง
สม่ําเสมอเพื่อใหสอดคลองกับ
สถานการณปจ จุบัน และความ
ตองการกําลังคนในภาคธุรกิจเพือ่ เปน
ขอมูลในการพัฒนาหลักสูตร
- เชิญผูเ ชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและ
เอกชนมามีสวนรวมในการพัฒนา
หลักสูตรและในการเรียนการสอน

- รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาโท
ที่ไดงานทําและการประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ป
- รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาโท
ที่ไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตาม
เกณฑ
- ระดับความพึงพอใจของนายจาง
ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิตมี
ความพึงพอใจมหาบัณฑิตโดยเฉลี่ย
อยางนอยระดับ 3.5 จากระดับ 5
- เอกสารการประสานงานกับภาค
ธุรกิจและหนวยงานของรัฐ รวมทั้ง
เอกสารการวิพากษหลักสูตร
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หมวดที่ 3. ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบทวิภาค
ระบบทวิภาค จัดการศึกษาปละ 2 ภาคการศึกษา โดยมีการจัดการศึกษาในภาคฤดูรอนดวย
และตองจัดการเรียนใหมจี ํานวนชั่วโมงตอหนวยกิตตามที่กําหนดไวในภาคการศึกษาปกติในระบบทวิภาค
ขอกําหนดตางๆ ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ฉบับปจจุบัน (ภาคผนวก ก)
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน มีระยะเวลาเรียนไมนอ ยกวา 6 สัปดาหตอภาคการศึกษา
ขอกําหนดตางๆ ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ฉบับปจจุบัน
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
---- ไมมี ---2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
 วัน - เวลาราชการปกติ สําหรับแผน ก แบบ ก 2
ภาคการศึกษาตน ตั้งแตเดือนมิถุนายน ถึง ตุลาคม
ภาคการศึกษาปลาย ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน ถึง มีนาคม
ภาคฤดูรอน ตั้งแตเดือน มีนาคม ถึง พฤษภาคม
 วันเสาร – อาทิตย และ วันจันทร – ศุกร นอกเวลาราชการ สําหรับแผน ข.
ภาคการศึกษาตน ตั้งแตเดือนมิถุนายน ถึง กันยายน
ภาคการศึกษาปลาย ตั้งแตเดือนตุลาคม ถึง มกราคม
ภาคฤดูรอน ตั้งแตเดือน กุมภาพันธ ถึง พฤษภาคม
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2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
- มีประสบการณทํางานอยางนอย 1 ป
- จบปริญญาตรี หรือ เทียบเทา จากทุกสาขาวิชา
- เปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ฉบับปจจุบนั
2.3 ปญหาของนิสิตแรกเขา
2.3.1 นิสิตทีม่ ีขอจํากัดทางทักษะคณิตศาสตรจะมีปญหาในการเรียนในรายวิชาที่ใชการคํานวณ
เชน สถิติเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ แคลคูลัสพื้นฐาน การจัดการปฏิบัตกิ าร การลงทุน เปนตน
2.3.2 นิสิตทีม่ ีขอจํากัดทางทักษะการใชภาษาอังกฤษจะสงผลตอการเรียนการสอน ในดานการ
คนควา การทํารายงาน และการนําเสนอรายงาน
2.3.3 นิสิตทีม่ ีขอจํากัดทางการปรับตัวในการเรียนจะมีปญหาในการทํางานเปนทีมและ
สอนใหเกิดภาวะผูนําไดยาก
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา / ขอจํากัดของนิสิตในขอ 2.3
2.4.1 จัดอบรมเพื่อเตรียมความรูขั้นพื้นฐานกอนการเรียน อันไดแก ทักษะคณิตศาสตร และ
สถิติ รวมทั้งภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนและนําเสนอทางวิชาการ
2.4.2 จัดใหมีอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการประจําทุกชั้นปเพือ่ ใหนสิ ิตที่มปี ญหา สามารถปรึกษา
หรือขอคําแนะนํา ดานการปรับตัวในการเรียน และการปรับตัวในการดํารงชีวิตระหวางศึกษาอยูใน
มหาวิทยาลัยนเรศวรดวย
2.5 แผนการรับนิสิตและผูสาํ เร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
จํานวนนิสิตแตละปการศึกษา
จํานวนนิสิต
2555
2556
2557
2558
แผน ก แบบ ก 2
10
20
20
20
แผน ข
120
240
240
240
รวม
260
260
260
130
สําเร็จการศึกษา
260
260
260

2559
20
240
260
260
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2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1. งบประมาณรายรับ (หนวย บาท) รายบุคคล
รายละเอียดรายรับ

ปงบประมาณ
2555

2556

2557

2558

2559

คาลงทะเบียน แผน ก แบบ ก 2

80,000

80,000

80,000

80,000

80,000

คาลงทะเบียน แผน ข

210,000

210,000

210,000

210,000

210,000

2.6.2. งบประมาณรายจาย (หนวย บาท)
แผน ก แบบ ก 2
หมวด เงิน
1. คาใชจายในการดูแลการทํา
วิทยานิพนธ และ คาจัดสอบ
คุณสมบัต/ิ วิทยานิพนธ
2. คาใชจายในการใหนิสิตไป
นําเสนอผลวิจัยในการประชุม
วิชาการ
3. คาบริหารจัดการ
3.1 มหาวิทยาลัย
รวมทั้งสิ้น
รายจายในการผลิตบัณฑิตเฉลี่ย
รายบุคคล (10 คน)
รายรับคาลงทะเบียน แผน ก 2

2555
460,000

ปงบประมาณ
2556
2557
460,000
460,000

2558
460,000

2559
460,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

240,000
800,000
80,000

240,000
800,000
80,000

240,000
800,000
80,000

240,000
800,000
80,000

240,000
800,000
80,000

80,000

80,000

80,000

80,000

80,000

12

แผน ข
หมวด เงิน

2555
3,902,000
360,000
1,500,000
480,000
1,234,000
3,360,000

ปงบประมาณ
2556
2557
3,902,000
3,902,000
360,000
360,000
1,500,000
1,500,000
480,000
480,000
1,234,000
1,234,000
3,360,000
3,360,000

1. คาใชจายในการเรียนการสอน
2. คาอบรมเสริมสรางทักษะตางๆ
3. คาหนังสือ
4. คาจัดโครงการกิจกรรม
5. คาดูแลการศึกษาคนควาอิสระ
6. คาศึกษาดูงานวิชาภูมิภาคศึกษา
7. คาบริหารจัดการ
7.1 มหาวิทยาลัย
10,836,000 10,836,000
7.2 คณะ
3,528,000 3,528,000
รวมทั้งสิ้น
25,200,000 25,200,000
รายจายในการผลิตบัณฑิตเฉลี่ย
210,000
210,000
รายบุคคล (120 คน)
รายรับคาลงทะเบียน แผน ข.
210,000
210,000

2558
3,902,000
360,000
1,500,000
480,000
1,234,000
3,360,000

2559
3,902,000
360,000
1,500,000
480,000
1,234,000
3,360,000

10,836,000 10,836,000 10,836,000
3,528,000 3,528,000 3,528,000
25,200,000 25,200,000 25,200,000
210,000
210,000 210,000
210,000

210,000

2.7 ระบบการศึกษา
เปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาโท ฉบับปจจุบนั
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย
เปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาโท ฉบับปจจุบัน

210,000
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3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิต
3.1.1.1 แผน ก แบบ ก 2
3.1.1.2 แผน ข

จํานวนหนวยกิต ไมนอยกวา 36 หนวยกิต
จํานวนหนวยกิต ไมนอยกวา 36 หนวยกิต

3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
ตารางแสดงโครงสรางหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
เกณฑ ศธ.
รายการ
1. งานรายวิชา (Course work) ไมนอยกวา
1.1 วิชาบังคับ
1.2 วิชาเลือก
2. วิทยานิพนธ (Thesis)
ไมนอย
กวา
3. การคนควาอิสระ
ไมนอย
กวา
4. รายวิชาบังคับไมนับหนวยกิต
หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2555

แผน ก แบบ
ก2

แผน ข

แผน ก แบบ
ก2

แผน ข

12

30

24

30

-

-

18

18

-

-

6

12

12

-

12

-

-

3-6

-

6

36

36

(5)
36

(5)
36
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3.1.3 รายวิชาในหมวดตางๆ
3.1.3.1 กรณีจัดการศึกษา แผน ก แบบ ก 2
1) งานรายวิชา
จํานวนไมนอยกวา
1.1) หมวดวิชาบังคับ
จํานวน
18
801502 เศรษฐศาสตรธุรกิจ
Business Economics
801503 การบัญชีเพื่อการจัดการ
Managerial Accounting
801504 การจัดการทรัพยากรมนุษยและพฤติกรรมองคการ
Human Resources Management and Organizational
Behavior
801505 การบริหารกระบวนการทางธุรกิจ
Business Process Management
801506 การจัดการทางการตลาด
Marketing Management
801507 การบริหารการเงิน
Financial Management

801541
801542
801543
801544
801545
801546

1.2) หมวดวิชาเลือก
จํานวนไมนอยกวา
โดยใหเลือกจากรายวิชาดังตอไปนี้
การบริหารเชิงกลยุทธสําหรับผูประกอบการ
Strategic Management for Entrepreneurs
การเปนผูป ระกอบการและการเริ่มตนธุรกิจ
Entrepreneurship and New Venture Initiation
การจัดการภาษีอากร
Tax Management
การจัดการธุรกิจคาปลีกและคาสง
Retail – Wholesale Management
นวัตกรรมเชิงพาณิชย
Commercialization of Innovation and Change
การวิเคราะหโครงการธุรกิจ
Business Project Analysis

24 หนวยกิต
หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

6 หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
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801547
801551
801552
801553
801554
801555
801556
801557
801561
801562
801563
801564
801565
801566
801567
801571

หัวขอพิเศษเฉพาะดานการบริหารสําหรับผูประกอบการ
Special Topics in Entrepreneurship
กลยุทธและนโยบายทางธุรกิจเพื่องานดานโลจิสติกสและโซอุปทาน
Strategy and Business Policy for Logistics and Supply chain
การจัดการดานโลจิสติกสและโซอปุ ทาน
Logistics and Supply Chain Management
กฎหมายที่ของเกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส
Laws Relating to Logistics Management
การบริหารคลังสินคาและการกระจายสินคา
Warehousing and Distribution Management
การจัดการคุณภาพ
Quality Management
การวิเคราะหขอมูลขั้นสูงเพือ่ การจัดการ
Advance Data Analysis for Management
หัวขอพิเศษเฉพาะดานโลจิสติกสและโซอปุ ทาน
Special Topics in Logistics and Supply chain
การจัดการเชิงกลยุทธ
Strategic Management
หลักการคิดและการวิเคราะหเชิงกลยุทธ
Analytical and Strategic Thinking
ภาวะผูนําเชิงกลยุทธ
Strategic Leadership
การจัดการนวัตกรรมและการบริหารการเปลี่ยนแปลง
Innovation and Change Management
การจัดการกับวิกฤตการณ
Crisis Management
การจัดการเชิงกลยุทธสําหรับธุรกิจระหวางประเทศ
Strategic Management for International Business
หัวขอพิเศษเฉพาะดานการจัดการเชิงกลยุทธ
Special Topics in Strategic Management
การตลาดเชิงกลยุทธเพื่อการแขงขัน
Competitive Strategic Marketing

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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801572
801573
801574
801575
801576
801577

พฤติกรรมผูบ ริโภค
Consumer Behavior
การสือ่ สารการตลาดแบบบูรณาการ
Integrated Marketing Communication
การวางแผนสื่อแบบบูรณาการ
Integrated Media Planning
การตลาดเพื่อตราสินคา
Brand Marketing
การวางแผนและจัดการกิจกรรมพิเศษ
Event Planning and Management
หัวขอพิเศษเฉพาะดานการติดตอสือ่ สารทางการตลาด
Special Topics in Marketing Communication

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

2) วิทยานิพนธ
801597 วิทยานิพนธ 1 แผน ก2
Thesis 1 , Type A2
801598 วิทยานิพนธ 2 แผน ก2
Thesis 2 , Type A2
801599 วิทยานิพนธ 3 แผน ก2
Thesis 3 , Type A2

จํานวนไมนอยกวา 12 หนวยกิต
2 หนวยกิต

3) รายวิชาบังคับไมนับหนวยกิต
801501 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ
Research Methodology in Business
801508 สัมมนาประเด็นปญหาทางธุรกิจในปจจุบัน
Seminar in Contemporary Issues
801509 ภูมิภาคศึกษา
Regional Studies

จํานวนไมนอยกวา 5 หนวยกิต
3(3-0-6)

3.1.3.2 กรณีจัดการศึกษา แผน ข
1) งานรายวิชา
1.1) หมวดวิชาบังคับ

6 หนวยกิต
4 หนวยกิต

1(0-3-1)
1(0-3-1)

จํานวนไมนอยกวา
30 หนวยกิต
จํานวน
18 หนวยกิต
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801502
801503
801504

801505
801506
801507

801541
801542
801543
801544
801545
801546
801547
801551

เศรษฐศาสตรธุรกิจ
Business Economics
การบัญชีเพื่อการจัดการ
Managerial Accounting
การจัดการทรัพยากรมนุษยและพฤติกรรมองคการ
Human Resources Management and Organizational
Behavior
การบริหารกระบวนการทางธุรกิจ
Business Process Management
การจัดการทางการตลาด
Marketing Management
การบริหารการเงิน
Financial Management

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

1.2) หมวดวิชาเลือก
จํานวนไมนอยกวา 12 หนวยกิต
โดยใหเลือกจากรายวิชาดังตอไปนี้
การบริหารเชิงกลยุทธสําหรับผูประกอบการ
3(3-0-6)
Strategic Management for Entrepreneurs
การเปนผูป ระกอบการและการเริ่มตนธุรกิจ
3(3-0-6)
Entrepreneurship and New Venture Initiation
การจัดการภาษีอากร
3(3-0-6)
Tax Management
การจัดการธุรกิจคาปลีกและคาสง
3(3-0-6)
Retail – Wholesale Management
นวัตกรรมเชิงพาณิชย
3(3-0-6)
Commercialization of innovation and Change
การวิเคราะหโครงการธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Project Analysis
หัวขอพิเศษเฉพาะดานการบริหารสําหรับผูประกอบการ
3(3-0-6)
Special Topics in Entrepreneurship
กลยุทธและนโยบายทางธุรกิจเพื่องานดานโลจิสติกสและโซอุปทาน
3(3-0-6)
Strategy and Business Policy for Logistics and Supply chain
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801552

การจัดการดานโลจิสติกสและโซอปุ ทาน
Logistics and Supply Chain Management
801553 กฎหมายที่ของเกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส
Laws Relating to Logistics Management
801554 การบริหารคลังสินคาและการกระจายสินคา
Warehousing and Distribution Management
801555 การจัดการคุณภาพ
Quality Management
801556 การวิเคราะหขอมูลขั้นสูงเพือ่ การจัดการ
Advance Data Analysis for Management
801557 หัวขอพิเศษเฉพาะดานโลจิสติกสและโซอปุ ทาน
Special Topics in Logistics and Supply chain
801561 การจัดการเชิงกลยุทธ
Strategic Management
801562 หลักการคิดและการวิเคราะหเชิงกลยุทธ
Analytical and Strategic Thinking
801563 ภาวะผูนําเชิงกลยุทธ
Strategic Leadership
801564 การจัดการนวัตกรรมและการบริหารการเปลี่ยนแปลง
Innovation and Change Management
801565 การจัดการกับวิกฤตการณ
Crisis Management
801566 การจัดการเชิงกลยุทธสําหรับธุรกิจระหวางประเทศ
Strategic Management for International Business
801567 หัวขอพิเศษเฉพาะดานการจัดการเชิงกลยุทธ
Special Topics in Strategic Management
801571 การตลาดเชิงกลยุทธเพื่อการแขงขัน
Competitive Strategic Marketing
801572 พฤติกรรมผูบ ริโภค
Consumer Behavior
801573 การสือ่ สารการตลาดแบบบูรณาการ
Integrated Marketing Communication

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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801574

การวางแผนสื่อแบบบูรณาการ
3(3-0-6)
Integrated Media Planning
801575 การตลาดเพื่อตราสินคา
3(3-0-6)
Brand Marketing
801576 การวางแผนและจัดการกิจกรรมพิเศษ
3(3-0-6)
Event Planning and Management
801577 หัวขอพิเศษเฉพาะดานการติดตอสือ่ สารทางการตลาด
3(3-0-6)
Special Topics in Marketing Communication
2) การคนควาอิสระ
จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต
801595 การศึกษาคนควาดวยตนเอง 1
3 หนวยกิต
Independent Study 1
801596 การศึกษาคนควาดวยตนเอง 2
3 หนวยกิต
Independent Study 2
3) รายวิชาบังคับไมนับหนวยกิต
จํานวนไมนอยกวา 5 หนวยกิต
801501 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ
3(3-0-6)
Research Methodology in Business
801508 สัมมนาประเด็นปญหาทางธุรกิจในปจจุบัน
1(0-3-1)
Seminar in Contemporary Issues
801509 ภูมิภาคศึกษา
1(0-3-1)
Regional Studies
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3.1.4 แผนการศึกษา
3.1.4.1 แผนการศึกษากรณีจัดการศึกษาแผน ก แบบ ก 2

801501

ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาตน
ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ (ไมนบั หนวยกิต)
Research Methodology in Business (non-

3(3-0-6)

credit)

801502
801503
801504

เศรษฐศาสตรธุรกิจ
Business Economics
การบัญชีเพื่อการจัดการ
Managerial Accounting
การจัดการทรัพยากรมนุษยและพฤติกรรมองคการ
Human Resources Management and
Organizational Behavior
รวม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

9 หนวยกิต

ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาปลาย
801505 การบริหารกระบวนการทางธุรกิจ
Business Process Management
801506 การจัดการทางการตลาด
Marketing Management
801507 การบริหารการเงิน
Financial Management
801508 สัมมนาประเด็นปญหาทางธุรกิจในปจจุบัน (ไมนับหนวยกิต)
Seminar in Contemporary Issues (non-credit)
801xxx วิชาเลือก 1
Elective Course 1
รวม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
12 หนวยกิต
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801597 วิทยานิพนธ 1 แผน ก2
Thesis 1 , Type A2
รวม

801598
801xxx
801509

ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาฤดูรอน

2 หนวยกิต
2 หนวยกิต

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาตน

วิทยานิพนธ 2 แผน ก2
Thesis 2 , Type A2
วิชาเลือก 2
Elective Course 1
ภูมิภาคศึกษา (ไมนับหนวยกิต)
Regional Studies (non-credit)
รวม

4 หนวยกิต
3(3-0-6)
1(0-3-1)
7 หนวยกิต

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาปลาย
801599

วิทยานิพนธ 3 แผน ก2
Thesis 3 , Type A2
รวม

6 หนวยกิต
6 หนวยกิต
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3.1.4.2 แผนการศึกษากรณีจัดการศึกษาแผน ข.

801501
801502
801503

801505
801506
801507

801504
801xxx
801xxx

ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาตน
ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ (ไมนบั หนวยกิต)
Research Methodology in Business (non-credit)
เศรษฐศาสตรธุรกิจ
Business Economics
การบัญชีเพื่อการจัดการ
Managerial Accounting
รวม
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาปลาย
การบริหารกระบวนการทางธุรกิจ
Business Process Management
การจัดการทางการตลาด
Marketing Management
การบริหารการเงิน
Financial Management
รวม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
6 หนวยกิต

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
9 หนวยกิต

ชั้นปที่ 1
ภาคฤดูรอน
การจัดการทรัพยากรมนุษยและพฤติกรรมองคการ
3(3-0-6)
Human Resources Management and Organizational Behavior
วิชาเลือก 1
3(3-0-6)
Elective Course 1
วิชาเลือก 2
3(3-0-6)
Elective Course 2
รวม
9 หนวยกิต
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ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาตน
801xxx
801xxx
801595

วิชาเลือก 3
Elective Course 3
วิชาเลือก 4
Elective Course 4
การศึกษาคนควาดวยตนเอง 1
Independent Study 1

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3 หนวยกิต
รวม

9 หนวยกิต

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาปลาย
801508 สัมมนาประเด็นปญหาทางธุรกิจในปจจุบัน (ไมนบั หนวยกิต)
Seminar in Contemporary Issues (non-credit)
801509 ภูมิภาคศึกษา (ไมนับหนวยกิต)
Regional Studies (non-credit)
801596 การศึกษาคนควาดวยตนเอง 2
Independent Study 2
รวม

1(0-3-1)
1(0-3-1)
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
801501 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ
3(3-0-6)
Research Methodology in Business
ความหมาย ลักษณะ และเปาหมายของการวิจัย ประเภทและกระบวนการวิจัย
การกําหนดปญหาการวิจัย ตัวแปรและสมมติฐาน การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล
การเขียนโครงรางและรายงานการวิจัย การนําผลการวิจัยไปใช จรรยาบรรณนักวิจัยและ
เทคนิควิธีในการวิจัยเฉพาะทางดานธุรกิจ
Research definition, characteristic and goal; type and research
process; research problem determination; variables and hypothesis; data
collection; data analysis; proposal and research report writing; research
application; ethics of researchers; and research techniques in business.
801502 เศรษฐศาสตรธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Economics
ศึกษาหลักและทฤษฎีเศรษฐศาสตรจลุ ภาคและมหภาคสําหรับการตัดสินใจและ
กําหนดนโยบายทางธุรกิจ การวิเคราะหอุปสงคและอุปทาน การผลิตและตนทุนการผลิต
โครงสรางตลาดและกิจกรรมทางการตลาด นโยบายการเงินและการคลังที่มผี ลกระทบตอ
การดําเนินงานภาคธุรกิจ
Microeconomic and macroeconomic concepts for business decision
making and for business policies determination, analyses of demand and supply,
production and costs, market structure and market conduct. Effects of governmental monetary and fiscal policies on the business sector.
801503 การบัญชีเพื่อการจัดการ
3(3-0-6)
Managerial Accounting
ศึกษาการนําขอมูลทางการบัญชีมาใชในการวางแผน การควบคุมการดําเนินงาน การวัดผลการปฏิบัติงาน (การควบคุม) และการตัดสินใจภายในองคกร การวิเคราะห
กระแสเงินสด การบัญชีตนทุนมาตรฐานและการวิเคราะหผลตาง การวางแผนกําไร และ
การวิเคราะหรายจายลงทุนเพื่อใชพิจารณาตัดสินใจลงทุนระยะยาว
The course focuses on the use of accounting information in planning,
operating, evaluating (controlling), and decision-making in organization, cash
flow analysis, standard cost and variance, analysis profit planning, and
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capital budgeting for long-term investment decision.
801504 การจัดการทรัพยากรมนุษยและพฤติกรรมองคการ
3(3-0-6)
Human Resources Management and Organizational Behavior
ศึกษาทฤษฎีการจัดการทรัพยากรมนุษย กระบวนการทางดานทรัพยากรมนุษย
การกําหนดนโยบายและแผนงานทางดานทรัพยากรมนุษย บทบาทหนาที่ขององคกรและ
การจัดการ ความสัมพันธในองคกร การบริหารกลุม ภาวะผูน ํา การบริหารความขัดแยงภาย
ในองคกร คานิยม เจตคติ/ทัศนคติ การเรียนรู การจูงใจ วัฒนธรรมในองคกร การบริหาร
ความหลากหลายในหนวยงาน และการบริหารการเปลี่ยนแปลง
Theories and processes for human resources management; policy and
planning in human resources. Organization roles and management; relationship
in organization; group and team management; leadership; organizational
conflict; values; attitudes; learning; motivation; organizational culture; diversity;
organizational change.
801505 การบริหารกระบวนการทางธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Process Management
หลักการจัดการกระบวนการปฏิบัติการ วิธีการและรูปแบบการจัดการกระบวน
การในองคกรทางธุรกิจ การวิเคราะห ออกแบบกระบวนการ การบริหารโครงการ การควบคุมคุณภาพ แนวคิด
และการปฏิบัติดานการจัดการโซอุปทาน การนําวิธีการทางการวิเคราะหเชิงปริมาณสําหรับการตัดสินใจทาง
ธุรกิจในอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ การวางแผนและควบคุมการปฏิบัตกิ าร
นวัตกรรมและบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการจัดการ
Process management principles; methods and approaches for Business
Process Management (BPM); components of business process analysis, modeling and design;
project management, quality control, concepts and practices in supply chain management.
Quantitative analytical techniques for manufacturing and service industries. Operation
planning
and control. Innovation and Information Technology Management for Business.
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801506 การจัดการทางการตลาด
3(3-0-6)
Marketing Management
ศึกษาถึงแนวความคิด บทบาท และหนาที่ของนักการตลาด พฤติกรรมของผูบริโภค
เครื่องมือในการวิเคราะหเพือ่ ตัดสินใจทางการตลาด การกําหนดตลาดเปาหมาย การเลือก
สวนแบงตลาด การวิเคราะหและพยากรณความตองการของตลาด การวิเคราะหสภาพ
แวดลอมและการแขงขันเพื่อการกําหนดนโยบาย กลยุทธ และโปรแกรมทางการตลาด
Marketing concepts, roles and functions of marketers, consumer behavior,
analytical decision-making tools; target market identification, market segmentation,
demand forecasting and analysis, environmental and competition analysis for
policies, comprehensive marketing strategy and program for a product.
801507 การบริหารการเงิน
3(3-0-6)
Financial Management
แนวคิดและเครื่องมือในการวิเคราะหทางการเงิน วิธีการจัดการสินทรัพยตางๆ
การพิจารณาการลงทุน โครงสรางของเงินทุน ตนทุนเงินทุน แหลงเงินทุน และนโยบายเงินปนผล
Concepts and tools in financial analysis, management of assets, capital
budgeting, capital structure, cost of capital, sources of capital and dividend policy.
801508 สัมมนาประเด็นปญหาทางธุรกิจในปจจุบัน
Seminar in Contemporary Issues
การศึกษาวิเคราะห และอภิปราย ประเด็นปญหาสําคัญทางธุรกิจในสถานการณ
ปจจุบัน
Investigation and discussion of major contemporary issues relevant to
business management.

1(0-3-1)

801509 ภูมิภาคศึกษา
1(0-3-1)
Regional Studies
ศึกษาขอมูลทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี วัฒนธรรม และการจัด
การองคกรในหนวยงานภาครัฐ และ/หรือ องคการภาคธุรกิจ ในและ/หรือตางประเทศ ทั้ง
ขอมูลในเชิงเอกสารและขอมูลจากภาคสนาม แลวนําขอมูลมาสรุปอภิปราย และรายงานผล
Reviewing of data related to the economic, social, political, technological,
cultural and management conditions of government agencies and/or business
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organization in Thailand and/or abroad, both documentary and field study; discuss
and report such information.
801541 การบริหารเชิงกลยุทธสําหรับผูประกอบการ
3(3-0-6)
Strategic Management for Entrepreneurs
ความสําคัญของการบริหารเชิงกลยุทธสําหรับผูประกอบการ กระบวนการและ
การวิเคราะหสภาพแวดลอมในการดําเนินงาน การวิเคราะหอุตสาหกรรมและการวิเคราะห
จุดแข็งจุดออนขององคกรเพื่อการวางแผนกลยุทธ การนําแผนกลยุทธไปสูก ารปฏิบัติ การ
ควบคุม และ เทคนิคในการบริหารแผนกลยุทธ การนําเครื่องมือทางการบริหารสมัยใหม
มาใชในการบริหารจัดการองคกร สําหรับผูป ระกอบ- การธุรกิจ
Importance of strategic management for entrepreneurs; environmental
analysis and process for competitive advantage; industry and SWOT analysis for
strategic planning, implementation, and control; techniques for strategic plan
management; various modern management tools for business entrepreneurs.
801542 การเปนผูประกอบการและการเริ่มตนธุรกิจ
3(3-0-6)
Entrepreneurship and New Venture Initiation
วิเคราะหโอกาสทางธุรกิจและสภาวะการแขงขัน การกอตัง้ ธุรกิจ การรวมลงทุน
รูปแบบตางๆ กลยุทธการเขาสูธุรกิจ วิเคราะหแหลงเงินทุน กฎหมายทรัพยสินทางปญญา
แผนธุรกิจสําหรับหนวยธุรกิจใหม
Analyses on business opportunities and competitive situations; starting
up a business, business venturing; strategies for entering into business; analyzing
sources of capital; regulations on intellectual property rights; and business plans
for new business entity.
801543 การจัดการภาษีอากร
3(3-0-6)
Tax Management
แหลงที่มาของรายไดของผูประกอบการ ประเภทภาษีอากร หลักการวิเคราะห
ภาษีอากร การจัดการหนี้และกองทุนขององคกร การจัดการสินคาคงคลังและเงินสด
การจัดซื้อและการจัดการความเสี่ยง สมรรถนะทางภาษีอากร การบริหารนโยบายทาง
การบัญชีการเงินเพื่อความสามารถในการจายภาษี
Revenue sources of entrepreneur; types of business tax; principles of
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tax analysis; debt management and fund administration; inventory and cash
management; purchasing and risk management; taxable capacity management
and related corporate financial accounting policies.

801544 การจัดการธุรกิจคาปลีกและคาสง
3(3-0-6)
Retail – Wholesale Management
รูปแบบของการคาปลีก-คาสง วิเคราะหโครงสรางองคกรธุรกิจ รูปแบบการจัดราน
กลยุทธที่ใชในการดําเนินงาน กลยุทธการขยายธุรกิจ กลยุทธสวนประสมทางการตลาด การ
ตลาดทางตรง การขายตรง การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค การแบงหมวดหมูส ินคา การ
วิเคราะหกําไรขาดทุนของรานคา การบริหารระบบอุปทานลูกโซของธุรกิจคาปลีก-คาสง การ
ดําเนินธุรกิจคาปลีก-คาสงในรูปแบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ปญหาในการดําเนินงานของ
ธุรกิจคาปลีก-คาสง
Patterns of retailing and wholesaling; organizational structure analysis;
managing store layout; retail-wholesale strategies: expansion, marketing mix, direct
marketing, and direct selling; shopper behavior analysis; category management;
store’s profit and loss analysis; supply chain management and e-commerce for
retailing and wholesaling; problem based solving or case studies on retailing and
wholesaling.
801545 นวัตกรรมเชิงพาณิชย
3(3-0-6)
Commercialization of Innovation and Change
ประวัติการพัฒนาความคิดสรางสรรค และนวัตกรรมทางธุรกิจ การพัฒนา
ภาวะผูนําและทีมงานพัฒนานวัตกรรม เทคนิคการคิดสรางสรรค การพัฒนานวัตกรรม
ผลิตภัณฑจากภูมิปญ
 ญาทองถิ่น การพัฒนาองคกรแหงการเรียนรู การวางแผนกลยุทธ
สําหรับสินคานวัตกรรมแบบเศรษฐกิจพอเพียง
History of innovation development and business innovation. Development of leadership and innovative team. Creativity techniques. Innovation
development. Products from local intellectual. Development of learning organization. Strategic planning for innovative products in sufficient economy.
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801546 การวิเคราะหโครงการธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Project Analysis
วิเคราะหและประเมินโครงการธุรกิจ ศึกษาความเปนไปไดของโครงการ วิเคราะห
วงจรชีวิตของโครงการ เทคนิคการบริหารตนทุน การจัดตารางเวลา การจัดสรรทรัพยากร
การประเมินความเสี่ยงของโครงการ และ การวิเคราะหความเสียหายเปนรายกรณี การระบุ
ความตองการของโครงการ และแนวทางบริหารจัดการทีเ่ ปนไปได แผนการรองรับความเสี่ยง
ชนิดตางๆ กรณีศึกษาความเปนไปไดของโครงการธุรกิจจริงโดยใชซอฟทแวรสมัยใหม
The central role of project management today. A review of the project
life-cycle. Techniques in the areas of cost management, scheduling, resource
allocation and risk assessment and sensitivity analysis. Identifying and managing
project requirements and planning for handling various risks. Case studies using
project feasibility software.
801547 หัวขอพิเศษเฉพาะดานการบริหารสําหรับผูประกอบการ
3(3-0-6)
Special Topics in Entrepreneurship
หัวขอและปญหาที่นาสนใจหรือประเด็นใหมๆเกีย่ วกับการบริหารสําหรับผูประกอบการ
Selected secial and interesting issues related to entrepreneurship.
801551 กลยุทธและนโยบายทางธุรกิจเพื่องานดานโลจิสติกสและโซอปุ ทาน
3(3-0-6)
Strategy and Business Policy for Logistics and Supply
chain
กลยุทธและนโยบายในการดําเนินธุรกิจ การกําหนดทิศทางของกลยุทธและ
กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธขององคกร การวิเคราะหความสัมพันธของโครงสราง
องคกรและกลยุทธธุรกิจ โดยใชเครื่องมือในการวิเคราะหสถานการณทางธุรกิจ และการ
วิเคราะหอุตสาหกรรม เครือ่ งมือทางดานการบริหารงานดานโลจิสติกสและโซอปุ ทาน
วิเคราะหกรณีศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในดานการบริหารจัดการโลจิสติกสและ
โซอุปทาน
Strategies and business policies, strategic positioning and strategic
management, analysis of organizational structure and business strategies, tools
for business environment analysis, industry analysis, tools for logistics and supply
chain management utilizing case studies from government and private sectors for
strategic directions in logistics and supply chain operations and management.
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801552 การจัดการดานโลจิสติกสและโซอุปทาน
3(3-0-6)
Logistics and Supply Chain Management
การจัดการและการวางกลยุทธในระบบโลจิสติกสขององคกร การประยุกตใช
แนวคิดที่เกี่ยวของกับการสงมอบวัสดุ สินคา และบริการ การตอบสนองความตองการ
และการสรางความพึงพอใจใหลูกคาในโซอุปทานตามขอจํากัดทางดานเวลาและตนทุน
กลยุทธและองคประกอบทีส่ ําคัญในการจัดการความสัมพันธในเครือขายของโซอุปทาน
การประเมินระบบ และกระบวนการโลจิสติกส การประยุกตใชระบบสารสนเทศในระบบ
โลจิสติกสและโซอปุ ทาน
Management and strategic positioning of an organization’s logistics
system; supply of material goods and services, transfer of demand data and
customer satisfaction in the supply chain within the time frame and costs;
strategies and critical aspects of relationship management in supply chain
networks; systems evaluation and logistic processes, and application of
information systems to logistics and supply chain systems.
801553 กฎหมายที่ของเกี่ยวกับการจัดการลอจิสติกส
Laws Relating to Logistics Management
กฎหมายทีเ่ กี่ยวของกับโลจิสติกสและโซอุปทาน ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการขนสง
รูปแบบตางๆ ทั้งทางบก ทางทะเล และทางอากาศ ภาษีที่เกี่ยวของ ระเบียบวิธีการทาง
ศุลกากร กฎหมายเกี่ยวการสงเสริมการลงทุน กฎหมายประกันภัยและตัวแทน
Laws related to logistics and supply chain; regulations on various
transportation modes: sea, air and land transportation; related tax; customs
regulations; investment promotion laws; insurance and agent laws.

3(3-0-6)

801554 การบริหารคลังสินคาและการกระจายสินคา
3(3-0-6)
Warehousing and Distribution Management
บทบาทของคลังสินคาในระบบโลจิสติกส ประเภทของคลังสินคา แบบการดําเนินงานคลังสินคา การเลือกทําเลที่ตั้ง การวางผังและออกแบบคลังสินคา การวิเคราะหประสิทธิภาพของคลังสินคาและระบบจัดการคลังสินคา การประยุกตใชระบบสารสนเทศสําหรับคลัง
สินคาและการดูแลระบบสินคาคงคลัง ระบบการกระจายสินคา การใชบรรจุภัณฑ การลําเลียง
และการบริหารปจจัยการผลิต การเลือกใชเครื่องมือ
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Roles of warehouse in logistics systems, types of warehouse, warehousing models, decision of warehouse locations, warehouse layouts and designs,
warehousing performance analysis and inventory management, application of
information systems for warehousing and inventory systems, distribution system,
packaging and materials handling utilization of devices; inbound quality
management.
801555 การจัดการคุณภาพ
3(3-0-6)
Quality Management
ภาพรวมของการบริหารคุณภาพขององคกร แนวคิดสําคัญในการบริหาร
คุณภาพ และการประยุกตใชแนวคิดเพื่อสรางขอไดเปรียบทางการแขงขัน โดยการ
ปรับปรุงระบบการทํางาน และการลดตนทุน พรอมกับวิธีการ Six Sigma และ Lean
รวมทั้งวิธีการที่กําลังเปนที่นิยมอื่นๆ
This course provides a general perspective on quality management
in as organization as a whole. Key concepts on quality management and
application of these concepts are to create business competitiveness through
process improvement and cost reduction with Six Sigma and Lean Methodologies,
as well as other contemporary modern methods.
801556 การวิเคราะหขอมูลขั้นสูงเพื่อการจัดการ
3(3-0-6)
Advance Data Analysis for Management
ศึกษาการใชเทคนิคทางคณิตศาสตรเชิงปริมาณ ความนาจะเปน ตัวแบบการ
ตัดสินใจ ตัวแบบมารคอฟ ตัวแบบแถวคอย ตัวแบบโปรแกรมเชิงเสน ตัวแบบควบคุมสินคา
คงคลัง เทคนิคการประเมินผลและการทบทวนโครงการ ตัวแบบการจําลองเหตุการณเชิง
คณิตศาสตร และทฤษฎีเกม ในการตัดสินใจทางธุรกิจรวมกับการใชเทคโนโลยีเพื่อนําไป
ใชจัดการกระบวนทางธุรกิจ
Introduces quantitative techniques in mathematics: probability;
decision model; Markov model; queuing model; linear programming model;
inventory model; PERT/CPM; simulation model; and game theory for
decision making in businesses accompanying available technologies.
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801557 หัวขอพิเศษเฉพาะดานโลจิสติกสและโซอุปทาน
3(3-0-6)
Special Topics in Logistics and Supply chain
หัวขอและปญหาที่นาสนใจหรือประเด็นใหมๆเกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส
และโซอปุ ทาน
Selected secial and interesting issues related to logistics and supply
chain management.
801561 การจัดการเชิงกลยุทธ
3(3-0-6)
Strategic Management
ความสําคัญของการบริหารเชิงกลยุทธ กระบวนการและการวิเคราะหสภาพ
แวดลอมในการดําเนินงาน การวิเคราะหอุตสาหกรรมและการวิเคราะหจุดแข็งจุดออน
ขององคกรเพือ่ การวางแผนกลยุทธ การนําแผนกลยุทธไปสูก ารปฏิบัติ การควบคุม และ
เทคนิคในการบริหารแผนกลยุทธ การนําเครื่องมือทางการบริหารสมัยใหมมาใชในการ
บริหารจัดการองคกร
Importance of strategic management, environmental analysis and
process for competitive advantage; industry and SWOT analysis for strategic
planning, implementation, and control; techniques for strategic plan management; various modern management tools.
801562 หลักการคิดและการวิเคราะหเชิงกลยุทธ
3(3-0-6)
Analytical and Strategic Thinking
หลักคิดในการทํางาน การสรางกระบวนการคิดในเชิงสรางสรรค การคิดเปน
ระบบ และ การใชเหตุผล ในการตัดสินใจบนพื้นฐานของคุณธรรมจริยธรรม ความรับ
ผิดชอบที่องคกรพึงมีตอ กลุม บุคคลตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เชน ลูกคา ผูถือหุน พนักงาน
และสังคม กรณีศึกษาตาง ๆ จาก องคกรภาครัฐและเอกชน ทั้งในและตางประเทศ
Principle of job performance, constructing creative thinking process,
systems thinking and reasoning in decision making based on moral and ethical
standards, corporate responsibilities for stakeholders such as customers,
shareholders, employees, and society; case studies drawn from both domestic
and overseas public and private organizations
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801563 ภาวะผูนําเชิงกลยุทธ
3(3-0-6)
Strategic Leadership
แนวคิด ทฤษฎี รูปแบบ และบทบาทของผูนําในการเปลีย่ นแปลงองคกร
เพื่อสรางความสําเร็จใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมในยุคปจจุบัน ทั้ง
ในแงวิสัยทัศน การสรางวัฒนธรรมองคกร การสรางความไวเนื้อเชื่อใจในทีท่ ํางาน
การสรางความผูกพันตอองคกร การวิเคราะหความเปนผูนาํ ในองคกรสมัยใหม
Concept, theory, model, and role of leaders in leading and transforming an organization to success under changing environments; creation
of vision and organizational culture, creation of employee trust and commitment
to organization, analysis of leadership in modern organizations.
801564 การจัดการนวัตกรรมและการบริหารการเปลี่ยนแปลง
3(3-0-6)
Innovation and Change Management
การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมที่มผี ลกระทบตอองคกร เทคนิคและวิธีการ
บริหารการเปลี่ยนแปลงเพือ่ นําไปสูก ารปรับปรุงผลการดําเนินงานขององคกร การสราง
นวัตกรรม การวางกลยุทธ การผลักดันและการจัดการนวัตกรรมเพือ่ การเปลี่ยนแปลงสู
ความสําเร็จขององคกร
Environmental changes and their impacts on organization, techniques
and method of change management to improve organizational performance,
innovation and strategic positioning, innovation implementation and management for organizational success.
801565 การจัดการกับวิกฤตการณ
3(3-0-6)
Crisis Management
ความหมาย องคประกอบและสาเหตุทที่ ําใหเกิดวิกฤตการณ เครื่องมือที่ใช
ในการบริหารความเสี่ยง ความแตกตางระหวางการบริหารความเสี่ยงกับการจัดการกับ
วิกฤตการณ แนวคิดและกระบวนการในการจัดการกับวิกฤตการณแบบบูรณาการ การ
รับมือกับวิกฤตการณจะเกิดขึ้น การเรียนรูจากวิกฤต-การณ
Definitions of risk and crisis; factors and causes of crises; risk
management tools; concepts of risk management and crisis management;
concepts and process of crisis management; how to respond to crises; learning
from crisis experiences.
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801566 การจัดการเชิงกลยุทธสาํ หรับธุรกิจระหวางประเทศ
3(3-0-6)
Strategic Management for International Business
การวิเคราะหเชิงเปรียบเทียบระหวางประเทศ ในดานสังคม วัฒนธรรม การเมือง
เศรษฐกิจ และกฎหมาย การวางกลยุทธและการดําเนินกลยุทธในสภาพแวดลอมของโลก
ตามความสามารถและอันดับของกิจการในการแขงขันนั้น การเลือกสินคาและแหลงดําเนิน
กิจกรรมตางๆ ขององคกร การวางตําแหนงทางการแขงขันและการยกระดับความไดเปรียบ
ในการแขงขัน การดําเนินกลยุทธระดับโลก
Comparative analysis of different social, cultural, political, economic and
legal environments in specific countries. Formulating and implementing effective
competitive strategies in global business environment according to capabilities and
position of the firm. Which products to offer and where to locate the various activities
of the firm; How to position and leverage competitive advantage; How to implement
a global strategy.
801567 หัวขอพิเศษเฉพาะดานการจัดการเชิงกลยุทธ
Special Topics in Strategic Management
หัวขอและปญหาที่นาสนใจหรือประเด็นใหมๆเกีย่ วกับการบริหารเชิงกลยุทธ
Selected secial and interesting issues related to strategic management.

3(3-0-6)

801571 การตลาดเชิงกลยุทธเพื่อการแขงขัน
Competitive Strategic Marketing
การประเมินความเปนไปไดทางการตลาดและความเสี่ยงทีเ่ กีย่ วเนื่องกับ
ความสามารถของกิจการในการพัฒนาและจัดหาสินคาและบริการที่มีคุณคาแกลูกคา
กระบวนการสรางมูลคาเพิ่ม และเครื่องมือทางการจัดการเพือ่ คงคุณคานั้น รวมถึง
การผนวกใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการ วิเคราะหกรณีศึกษาเกี่ยวกับแนวทาง
ในการสรางกลยุทธทางการตลาดอยางมีประสิทธิผล
Evaluation of market potential and risk related to firm’s ability to
develop and deliver goods and services of customer value. Process of
value creation and management tools for sustaining values, including
information technology integration. Case-studies to provide tools for
developing an effective marketing strategy.

3(3-0-6)
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801572 พฤติกรรมผูบริโภค
3(3-0-6)
Consumer Behavior
กระบวนการวิเคราะหพฤติกรรมผูบ ริโภค การกําหนดกลุมเปาหมายทาง
การตลาด โดยเลือกใชผลการวิจัยเดนๆ ทางสังคมศาสตร อิทธิพลของวัฒนธรรม
วัฒนธรรมยอย ชนชั้นทางสังคม จิตวิทยากลุมและจิตวิทยาสวนบุคคลทีม่ ีผลตอ
ทัศนคติและพฤติกรรมของการบริโภค
Process of consumer analysis and the choice of target markets
which are grounded in selected findings from the social sciences, influences
of culture, subculture, social class, small groups and individual psychology
upon attitudes and behaviors of consumers.
801573 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
3(3-0-6)
Integrated Marketing Communication
บทบาทของการสือ่ สาร ทั้งชองทางการตลาดแบบดั้งเดิมและแบบออนไลน
ตามหลักสวนประสมทางการตลาด เครือ่ งมือสงเสริมการตลาดชนิดตางๆ สื่อและ
ระเบียบวิธีตามกระบวนการสื่อสารแบบบูรณาการ วิธีการวิเคราะหดานการสื่อสารทาง
การตลาด รวมถึงการบูรณาการองคประกอบทางการสือ่ สารทางการตลาดตางๆ
เขาดวยกัน และผลกระทบที่มีตอความสําเร็จของหนวยงาน
The role of communications including online and offline marketing
channels in the marketing mix. Different types of promotional tools, media
and methodologies of integrated marketing communication process. Analytical approach to the study of marketing communications including how to
integrate all of the marketing communication elements and how this is
critical to an organization’s success.
801574 การวางแผนสื่อแบบบูรณาการ
Integrated Media Planning
การวางแผนสื่อเชิงกลยุทธ ความหลากหลายชองทางของสื่อ การวางแผน
ความเชื่อมโยงของสื่อกับการประชาสัมพันธทางการตลาด การวางแผนและการเลือก
ซื้อสื่อ การคํานวณเรตติ้งของกลุม ลูกคาเปาหมาย สวนแบงคาบริการของแตละสื่อ
การเขาถึงกลุมเปาหมายและความถี่ในการเขาถึง คะแนนความนิยมของแตละสื่อ
แหลงขอมูลวิจัยระดับสากลที่นิยมนํามาใชในการวิเคราะหสอื่ จุดแข็งและจุดออนของ

3(3-0-6)
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สื่อแตละชนิด ซอฟทแวรหลักที่ใชในการวางแผนเชิงกลยุทธในการซื้อสื่อสมัยใหม
การพัฒนาการวางแผนสื่อฉบับสมบูรณ
Strategic media planning; media fragmentation and proliferation;
integrated marketing communication; connections planning and marketing
public relations; media buying/planning, the calculation of audience ratings,
media share, reach and frequency, and gross rating points; internationally
major data sources used in media analysis; strengths and weaknesses of
various media as message carriers; media planning software in the design
of contemporary strategic media plans; development of complete media plans.
801575 การตลาดเพื่อตราสินคา
3(3-0-6)
Brand Marketing
องคประกอบของตราสินคา คุณคาของตราสินคา คุณประโยชนทางอารมณของ
ตราสินคา ที่มีตอลูกคา หรือผูที่คาดวาจะเปนลูกคา แนวคิด ทักษะ และ กลยุทธทสี่ ําคัญทาง
ดานการตลาดเพื่อตราสินคา การศึกษาความตองการและแรงจูงใจของลูกคาในการสนับสนุน
การขาย การจําได การตระหนักรูและจดจํา การรับรู และการจัดตําแหนงทางการตลาดใหม
ใหแกตราสินคา ปจจัยตางๆ ทีส่ งผลใหตราสินคาหนึง่ ๆ ประสบความสําเร็จ การกดดันทาง
ดานราคา ตลาดที่มีผูแขงขันหลายรายและความหลากหลายชองทางของสื่อที่สรางความ
ลําบากในการเขาถึงลูกคาเปาหมาย และ การกดดันจากการแขงขัน
Components of a brand, its equity and emotional benefits to customers or
prospects; the essential concepts, skills, and strategies of brand marketing; consumer needs and motivations in a changing marketplace to support sales, increase
brand recall, recognition, awareness and repositioning; factors that make a brand
successful; price pressure, fragmented markets and media which increases
difficulty in reaching target audiences, and proliferating competition.
801576 การวางแผนและจัดการกิจกรรมพิเศษ
Event Planning and Management
ลักษณะและความสําคัญของการวางแผนและการจัดการกิจกรรมพิเศษ ทั้งมุมมอง
ระดับสากลระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับทองถิ่น ลักษณะของพิธีการและงานฉลอง และ
ผลกระทบตอการประกอบการทางธุรกิจ บทบาทของการจัดการทรัพยากรและการพิจารณา
ความเหมาะสมเชิงปฏิบัตกิ าร กลยุทธทจี่ ําเปนเพื่อสงเสริมการขายและชื่อเสียงภาพลักษณ

3(3-0-6)
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ขององคกร
The nature and significance of event planning and management from
international, national, regional and local perspectives; nature of events and celebration, and their impacts on business; the role of resources management and
operational considerations; strategies necessary to ensure the sales promotion and
corporate reputation.
801577 หัวขอพิเศษเฉพาะดานการติดตอสื่อสารทางการตลาด
3(3-0-6)
Special Topics in Marketing Communication
หัวขอและปญหาที่นาสนใจหรือประเด็นใหมๆเกีย่ วกับการสื่อสารการตลาด
Selected secial and interesting issues related to marketing communication.
801595 การศึกษาคนควาดวยตนเอง 1
Independent Study 1
การศึกษาคนควาในหัวขอหรือปญหาทางดานธุรกิจ อาทิ ทางดานการเงิน การ
ตลาด การผลิตหรือการจัดการทรัพยากรมนุษย ตามความสนใจของนิสิต ที่เกี่ยวของกับ
เนื้อหาวิชาที่ไดเรียนมาในหลักสูตรนี้ ภายใตการชี้แนะของอาจารยทปี่ รึกษา โดยหัวขอที่
จะศึกษานั้นตองไดรบั ความเห็นชอบจากอาจารยทปี่ รึกษากอน มีการคนควาเบื้องตนใน
หัวขอเรื่องทีส่ นใจ โดยมีการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ เพื่อสรางกรอบแนวคิด แลว
ออกแบบเครือ่ งมือในการเก็บขอมูล อาทิ แบบสอบถาม และบทสัมภาษณในเชิงลึก มีการ

6 หนวยกิต

นําเสนอโครงรางการศึกษาคนควา และตองไดรับอนุมัติใหผา นไปทําขั้นตอไปโดยคณะกรรมการโครงรางการศึกษาคนควานั้น
Self-study allowing students to explore on topics of interest in business
such as finance, marketing, operation, or human resources management. Topics
are related to courses provided in this curriculum, under supervision of advisors.
Topics must be approved by the advisor prior to proceeding; preliminary studies
in subjects or issues of interest; reviewing existing literature to create a conceptual
framework and design relevant research tool(s) such as questionnaire and in-depth
interview questions. Research proposal must be presented and approved by the
research committee. .
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801596 การศึกษาคนควาดวยตนเอง 2
6 หนวยกิต
Independent Study 2
การศึกษาคนควาในหัวขอหรือปญหาทางดานธุรกิจตอ โดยมีการรวบรวมขอมูลจาก
การใชเครื่องมือที่ไดในการศึกษาคนควาดวยตนเอง 1 แลวนําขอมูลนั้นมาทํา
การประมวลผล วิเคราะหผล อภิปรายและสรุปผล พรอมทํารายงานและนําเสนอผลการ
ศึกษาคนควาตอหนาคณะกรรมการซึง่ เปนคณาจารยในภาควิชา และจัดสงรูปเลม
การศึกษาคนควาฉบับทีส่ มบูรณสง มอบแกบัณฑิตวิทยาลัย
Self-study on topics of interest in business continued; data collection
using research tools from Independent Study 1; codify, analyze,
discuss and conclude on research results; submit report and present the
research studies to the faculty examination committee. The research study must be
presented and approved by the committee and the completed and the revised
research study be submitted to the Graduate School.
801597 วิทยานิพนธ 1 แผน ก2
2 หนวยกิต
Thesis 1 , Type A2
การศึกษาคนควาเบื้องตนในหัวขอเรือ่ งทีเ่ กี่ยวของกับสาขาบริหารธุรกิจ โดยมี
การทบทวนวรรณกรรมทีเ่ กี่ยวของ
Preliminary studies in subjects or issues relevant to business management by reviewing existing literature.
801598 วิทยานิพนธ 2 แผน ก2
4 หนวยกิต
Thesis 2 , Type A2
นําขอมูลที่ทบทวนแลวในวิทยานิพนธ 1 มาทําการวิเคราะหปญ
 หา เพือ่ สราง
กรอบแนวคิด แลวออกแบบเครื่องมือในการเก็บขอมูล อาทิ แบบสอบถาม และบท
สัมภาษณในเชิงลึก ทีผ่ านการกลั่นกรองของอาจารยทปี่ รึกษา ผูเชี่ยวชาญ และคณะ
กรรมการจริยธรรมแลว มีการสอบโครงรางวิทยานิพนธและตองไดรับอนุมัติใหผาน
ไปทําขั้นตอไปโดยคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธนนั้
Analyzing information from the literature review in Thesis 1 to create
a conceptual framework and design relevant research tool(s) such as questionnaire and in-depth interview questions. Tool(s) must be approved by advisors,
experts and the research ethic committee. Research proposal must be presented
and approved by the research committee.
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801599 วิทยานิพนธ 3 แผน ก2
6 หนวยกิต
Thesis 3 , Type A2
รวบรวมขอมูลจากการใชเครือ่ งมือที่ไดในวิทยานิพนธ 2 แลวนําขอมูลนั้นมาทํา
การประมวลผล วิเคราะหผล อภิปรายและสรุปผล พรอมทํารายงานและนําเสนอผลการ
วิจัยตอหนาคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ ตองสอบวิทยานิพนธผาน และจัดสงรูปเลม
วิทยานิพนธฉบับทีส่ มบูรณสง มอบแกบัณฑิตวิทยาลัย
Data collection using research tools from Thesis 2; codify, analyze,
discuss and conclude on research results; submit report and present the
research studies to the thesis examination committee. The thesis must be
presented and approved by the committee and the completed and the revised
thesis be submitted to the Graduate School.

ความหมายของรหัสวิชาประจําวิชาในหลักสูตร เปนจํานวน 6 หลัก มีความหมายดังนี้
- เลขสามตัวแรก เปนตัวเลขประจําสาขา คือ
801 หมายถึง รายวิชาประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจ
- เลขสามตัวหลัง ใหความหมายดังนี้
- เลขหลักหนวย
แสดงอนุกรมรายวิชา
- เลขหลักสิบ
แสดงหมวดหมูในสาขาวิชา
เลข 0
หมายถึง
กลุมวิชาบังคับ
เลข 4
หมายถึง
กลุมวิชาการบริหาร
สําหรับผูประกอบการ
เลข 5
หมายถึง
กลุมวิชาการจัดการ
โลจิสติกสและโซอปุ ทาน
เลข 6
หมายถึง
กลุมวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ
เลข 7
หมายถึง
กลุมวิชาการติดตอ
สื่อสารทางการตลาด
เลข 9
หมายถึง
วิทยานิพนธ หรือ การศึกษาคนควา
ดวยตัวเอง
- เลขหลักรอย
แสดงชั้นปและระดับ
เลข 5
หมายถึง
รายวิชาในระดับปริญญาโท
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3.2 อาจารยผูสอน
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร (เปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรดวย)
ลําดับ
ชื่อ-สกุล ตําแหนง คุณวุฒิ
สาขาวิชา
สําเร็จ
ประเทศ
ที่
ทาง
การศึกษาจาก
วิชาการ
สถาบัน
1 นางสุจินดา
รอง
Ph.D.
Economics University of ออสเตรเลีย
เจียมศรีพงษ
ศาสตรา
Newcastle
ไทย
จารย
ศ.ม.
เศรษฐศาสตร
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
ไทย
ศ.บ.
เศรษฐศาสตร
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
2 นางวิชญานัน
ผูชวย
Ph.D.
Management University of อังกฤษ
รัตนวิบูลยสม
ศาสตรา
Science
Strathclyde
จารย
M.B.A. International Dominican
อเมริกา
Busin ess
University
ศศ.บ.
การเงินการ
มหาวิทยาลัย
ไทย
ธนาคาร
หอการคาไทย
3 นายชาตรี
อาจารย
Ph.D.
Crisis
Keio
ญี่ปุน
ปรีดาอนันทสุข
Management University
สถาบันบัณฑิต
M.B.A.
การจัดการ
ไทย
บริหารธุรกิจ
ทั่วไป

ปที่สําเร็จ
การศึกษา

2549
2537
2534

ศศินทร,
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย

บธ.บ.

การตลาด
ระหวางประเทศ

จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย

ไทย

2533
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ลําดับ ชื่อ-สกุล
ที่
4

5

นายวราวุธ
ฤกษวรารักษ

นางไพฑูรย
ชวงฉ่ํา

ตําแหนง
ทาง
วิชาการ
อาจารย

อาจารย

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

สําเร็จการศึกษา
จากสถาบัน

ประเทศ

ปที่สําเร็จ
การศึกษา

Ph.D.

Entrepreneurship Studies

ออสเตรเลีย

2553

M.B.A.

Management

อเมริกา

2536

บธ.บ.

พาณิชยนาวี

ไทย

2533

ดุษฏี
บัณฑิต
(หลักสูตร
นานาชาติ)

การพัฒนา
ทรัพยากร
มนุษย

Australian
National
University
Clark
University
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
บูรพา

ไทย

2552

มหาวิทยาลัย
นเรศวร
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย

ไทย

2544

ไทย

2528

การจัดการ
บธ.ม.
พบ.บ.

3.2.2. อาจารยประจํา
ลําดั
ชื่อ-สุกล
ตําแหนงทาง
บที่
วิชาการ
1 นางสุจินดา
รองศาสตราจารย
เจียมศรีพงษ
2

นางสาวสุพรรณี
บัวสุข

ผูชวย
ศาสตราจารย

พยาบาลศาสตร
บัณฑิต

คุณวุฒิการศึกษา
(สาขา)
Ph.D. (Economics)
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร)
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร)
-Ph.D. (Business Administration)
-บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
-บช.บ. (การบัญชี)
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ลําดั
บที่

ชื่อ-สุกล

ตําแหนงทาง
วิชาการ
อาจารย

3

นางนันทวัน
เหลี่ยมปรีชา

4

นางปาริชาติ ราช
ประดิษฐ

5

นางวิชญานัน
รัตนวิบูลยสม

ผูชวย
ศาสตราจารย

6

นายชาตรี
ปรีดาอนันทสุข

อาจารย

7

นายวราวุธ
ฤกษวรารักษ

อาจารย

8

นางไพฑูรย ชวงฉ่ํา

อาจารย

9

นายพนมสิทธิ์
สอนประจักษ

10

นางสาวจารุวรรณ
แดงบุปผา

11

นางสาวสุภาพร
ดอกไมทอง

อาจารย

ผูชวย
ศาสตราจารย

อาจารย

ผูชวย
ศาสตราจารย

คุณวุฒิการศึกษา
(สาขา)
-D.B.A
-M.B.A
-กศ.บ.(จิตวิทยาการแนะแนว)
-Ph.D.(Corporate Governance)
-M.B.A.
-บธ.บ. (การเงินและการธนาคาร)
-Ph.D. (Operations Management)
-M.B.A. (International Business)
-บธ.บ. (การเงินการธนาคาร)
-Ph.D.(Crisis Management)
-M.B.A. (การจัดการทั่วไป)
-บธ.บ. (การตลาดระหวางประเทศ)
-PhD. (Entrepreneurship Studies)
-MBA (Management)
-บธ.บ.(พาณิชยนาวี)
-ดุษฏีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
-บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
-พยาบาลศาสตรบัณฑิต
-ปร.ด. (สือ่ สารมวลชน)
-ว.ม. (การบริหารสือ่ สารมวลชน)
-นศ.บ. (โฆษณา), วท.บ. (สถิติศาสตร),
และ ค.บ. (สุขศึกษา)
-Ph.D. (Tourism)
-M.B.A. (Marketing)
-วท.บ. (เศรษฐศาสตร)
-บช.ม. (บัญชี)
-บธ.ม.
-บธ.บ. (การบัญชี)
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ลําดั
บที่
12

นางจันทรศรี
ลีลาชินาเวศ

ตําแหนงทาง
วิชาการ
ผูชวย
ศาสตราจารย

13

ร.อ.หญิง วชิรา
พันธุไพโรจน

ผูชวย
ศาสตราจารย

14

นางเรือนขวัญ
อินทนนท
นายวศิน
เหลี่ยมปรีชา

ผูชวย
ศาสตราจารย
ผูชวย
ศาสตราจารย

15

ชื่อ-สุกล

คุณวุฒิการศึกษา
(สาขา)
-บธ.ม.
-น.บ.ท.
-น.บ.
-บธ.ม.
-ทล.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ)
-วท.บ. (ฟสกิ ส)
-บธ.ม.(การบัญชี)
-บธ.บ.(การบัญชี)
-PhD. (Information system)
-MBA (Management)
-บธ.บ.(Marketing)

3.2.3. อาจารยพิเศษ
ลําดับที่

รายชื่อ

ตําแหนง
ทาง
วิชาการ
รศ.

1

นายไว จามรมาน

2

นางพนารัตน ปานมณี

รศ.

3

นายวิทยา สุหฤดํารง

รศ.

4

นายภักดี ธันวารชร

-

คุณวุฒิ

Ph.D.in Economics
M.Econ (เศรษฐศาสตร)
B.Econ (เศรษฐศาสตร)
Ph.D.(Accounting)
บช.ม.(การบัญชี)
บช.บ.(การบัญชี)
Ph.D.in Industrial Engineering
M.S.in Engineering Management
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟา)
Ph.D. in Geophysics
M.Sc.in Geophysics
D.I.C.in Geology and Geophysics
B.Sc.in Physics
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ลําดับที่

รายชื่อ

5

ตําแหนง
ทาง
วิชาการ
นายเกริกเกียรติ ศรีเสริมโภค
-

6

นายยุทธพล ทวะชาลี

-

7

นายสุรัตน วงศรัตนภัสสร

-

8

นายสมพงษ ศิริโสภณศิลป

รศ.

9

นายสมประสงค โกศลบุญ

-

10

นายบุญเกียรติ โชควัฒนา

-

คุณวุฒิ

Ph.D.in Strategic Human Resource
Management
สค.ม. (สาขาสังคมวิทยา)
วท.บ. (สาขาภูมิศาสตร)
Ph.D. (พัฒนาศาสตร)
M.S. (บริหารงานบุคคล)
บธ.บ. (บริหารงานบุคคล)
D.B.A.in Business Administration
MS. (CEM) in Computer Engineering
B.A.in Business Administration (Marketing)
ป.เอก วิศวกรรมศาสตร
(สาขาการจราจรและขนสง)
ป.โท วิศวกรรมศาสตร
(สาขาการจราจรและขนสง)
ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร (วิศวกรรมโยธา)
PhD. Strategic Human Resource
Management
Master of Arts (Business Economics),
Master of Science (Information
Technology),
Master of Labor and Welfare
Development
BA. Public Administration
-ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
(สาขาวิชาการจัดการ) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
-ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา
-ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

45

ลําดับที่

รายชื่อ

ตําแหนง
ทาง
วิชาการ

ผศ.

คุณวุฒิ

(สาขาบริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยนเรศวร
-วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครือ่ งกล)
Ph.D.(Manufacturing Engineering and
Operation Management)
M.A.(Human Factors and Systems
Engineering)
B.A.(Aviation Maintenance Management)
D.B.A. (Marketing)
M.B.A. (Marketing)
B.B.A. (Money & Banking)

11

นายอังกูร ลาภธเนศ

12

นายศรายุทธ เล็กผลิผล

-

13

นายฉัตรชัย ตวงรัตนพันธ

-

D.B.A. (Internation Business)
M.B.A. (Internation Marketing)
B.Sc (Chemistry)

14

นายปรีดา พิชยาพันธ

-

Ph.D. (Civil Engineering)
M.S. (Civil Engineering)
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)

15

นายรุธิร พนมยงค

รศ.

Ph.D.(International Logistics)
L.L.M. (International Business Law)
L.L.B. (International Law)

16

นางพักตรผจง วัฒนสินธุ

รศ.

D.B.A. (Management)
พศ.ม. (การตลาด)
M.B.A. (Personnel)
พศ.บ. (พาณิชยศาสตร)
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4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา)
-- ไมมี -4.1. มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม
-- ไมมี -4.2. ชวงเวลา
-- ไมมี -4.3. การจัดเวลาและตารางสอน
-- ไมมี -5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทํางานวิจัยหรือการศึกษาคนควาดวยตนเอง
ขอมูลโดยสรุปเกี่ยวกับขอกําหนดในการทําโครงงานหรือวิทยานิพนธ นอกเหนือจากโครงงาน
หรืองานวิจัยในรายวิชาอื่น ๆ
5.1 งานวิจัยวิทยานิพนธ
5.1.1 คําอธิบายโดยยอ
การทําวิจัยในหัวขอที่เกี่ยวของกับการบริหารธุรกิจ ที่เกี่ยวของกับเนื้อหาวิชาที่ไดเรียนมาใน
หลักสูตรนี้ และนําผลการศึกษาคนควาในรูปแบบของรายงานที่มีคณ
ุ ภาพ
5.1.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
งานวิจัยของวิทยานิพนธมลี ักษณะที่แสดงความคิดริเริ่มสรางสรรค เกิดองคความรูใหม และ/หรือ
การสรางนวัตกรรมทางการบริหารธุรกิจในระดับทีเ่ ปนสากล
ผลงานวิทยานิพนธยังตองสะทอนถึงความสามารถทัง้ 5 หมวด ดังตอไปนี้
5.1.2.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม
นิสิตมีระเบียบวินัย ตรงเวลา มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตยตอตนเองและผูอ ื่น และ ประพฤติตนให
เปนแบบอยางที่ดีแกผอู ื่นได
5.1.2.2 ผลการเรียนรูดานความรู
นิสิตเขาใจ และวิเคราะหหลักการและทฤษฎีตางๆ ดานการบริหารธุรกิจ สามารถนําความรูไป
ประยุกตในกิจกรรมดานการบริหารธุรกิจได นิสิตเขาใจและวิเคราะหหลักการของศาสตรอื่นทีเ่ กี่ยวของ
และสามารถนํามาประยุกตหรือเปนพื้นฐานของการบริหารธุรกิจ รวมทั้งสามารถแนะนําและใหคําปรึกษา
เบื้องตนแกผูอื่นในศาสตรทางการบริหารได
5.1.2.3 ผลการเรียนรูในดานทักษะทางปญญา
นิสิตสามารถวิเคราะหสถานการณทางธุรกิจ สามารถแกปญหาทางการบริหารธุรกิจได สนใจ
คนควาหาความรูเพิ่มเติมภายใตสภาพแวดลอมในการแขงขัน สามารถคาดคะเนอนาคตของธุรกิจและ
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สภาวะการแขงขันจากขอมูลที่มีอยูในปจจุบันได แลวสามารถเสนอขอคิดเห็นเพื่อปรับปรุงแผนงานของ
ธุรกิจได
5.1.2.4 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
นิสิตมีมนุษยสัมพันธที่ดีกบั ผูใหขอมูลและชวยงานวิจัย มีความอดทนอดกลั้น มีความ
รับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย สามารถปรับตัวเขากับสถานการณและวัฒนธรรมองคกรที่ไปเก็บ
ขอมูลและรวมงานวิจัยไดเปนอยางดี
5.1.2.5 ผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะห การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
นิสิตมีทกั ษะการใชภาษาไทยในการอธิบายและสื่อสารความหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ
สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมขอมูลและนําเสนอรายงาน สามารถวิเคราะห
สถานการณตลอดจนนําเสนอขอมูลโดยใชคณิตศาสตรหรือสถิติ และสามารถใชภาษาอังกฤษเปนสื่อใน
การใชงานเทคโนโลยีและอินเทอรเน็ตได
5.1.3 ชวงเวลา
การทําวิทยานิพนธเริ่มตั้งแตภาคฤดูรอนของชั้นปที่ 1 จนถึง ภาคปลาย ของชั้นปที่ 2 ใชเวลา
สําหรับการทําวิจัย 3 ภาคเรียนสุดทาย ตามโครงสรางหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ แบบ
แผน ก แบบ ก 2
5.1.4 จํานวนหนวยกิต
กรณีจัดการศึกษาตาม แผน ก แบบ ก 2 วิทยานิพนธมีจํานวนไมนอยกวา 12 หนวยกิต
การลงทะเบียนวิทยานิพนธใหเปนไปตามแผนการศึกษาของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขา
บริหารธุรกิจ
5.1.5 การเตรียมการ
5.1.5.1 การมอบหมายอาจารยทปี่ รึกษาวิทยานิพนธใหกับผูเรียนเปนรายบุคคล ตาม
หัวขอหรือประเด็นทีผ่ เู รียนสนใจจะทําวิทยานิพนธทสี่ นใจ อยางนอย 1 ทาน
5.1.5.2 หลักสูตรกําหนดใหมีการจัดสัมมนาสําหรับผูเ รียน หรือใหผเู รียนไปเขารวม การ
ประชุมหรือสัมมนาดานการบริหารธุรกิจทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย ในเรื่องที่เกี่ยวกับทิศทางและ
แนวโนมในการทําวิจัยทางดานการบริหารธุรกิจ
5.1.5.3 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธทําหนาที่ใหคําปรึกษาในการเลือกหัวขอ
วิทยานิพนธ การจัดเตรียมโครงราง การสอบโครงราง กระบวนการศึกษาคนควา การจัดทํารายงาน
วิทยานิพนธ และการประเมินผลกระบวนการทําวิทยานิพนธของผูเรียน
5.1.5.4 ผูเรียนจะตอง
- ศึกษาหาหัวขอการทําวิจัย การจัดทําโครงรางและสอบโครงรางวิทยานิพนธ การเก็บ
ขอมูลและวิเคราะหผล
- นําเสนอความกาวหนาของการทําวิทยานิพนธทุกภาคการศึกษา เริ่มตัง้ แตภาคฤดูรอน

48

ปการศึกษาที่ 1 เปนตนไป
- ดําเนินการใหสวนใดสวนหนึ่ง/ผลงานวิทยานิพนธไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ
ทางธุรกิจ หรือ นําเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติที่มีรายงานการประชุมจํานวนอยาง
นอย 1 เรือ่ ง และ
- สอบปองกันวิทยานิพนธตอคณะกรรมการสอบปองกันวิทยานิพนธจนผาน
- จัดทํารายงานวิทยานิพนธ จนเปนฉบับที่แกไขสมบูรณ แลวนําสงบัณฑิตวิทยาลัย
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5.1.6 กระบวนการประเมินผล
อาจารยทปี่ รึกษาและคณะกรรมการสอบทําหนาทีใ่ นการประเมินผลการทําวิจัยของผูเ รียน ดังนี้
แผน ก แบบ ก 2
การลงทะเบียนวิทยานิพนธ
หลักฐาน/รองรอย ของ
ผูป ระเมิน
ความกาวหนาในการทํา
วิทยานิพนธ
ครั้งที่ 1 จํานวน 2 หนวยกิต
1. หัวขอวิทยานิพนธ
อาจารยทปี่ รึกษา
2. รางแนวคิดวิทยานิพนธ
(Concept paper)
3. แบบบันทึกการปรึกษาการทํา
วิทยานิพนธ
ครั้งที่ 2 จํานวน 4 หนวยกิต
1. โครงรางวิทยานิพนธ
อาจารยทปี่ รึกษา
2. แบบบันทึกการปรึกษาการทํา คณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ
ครั้งที่ 3 จํานวน 6 หนวยกิต
1. รายงานวิทยานิพนธ
อาจารยทปี่ รึกษา
2. แบบบันทึกการปรึกษาการทํา คณะกรรมการสอบปองกัน
วิทยานิพนธ
วิทยานิพนธ

5.2 การศึกษาคนควาดวยตนเอง
5.2.1 คําอธิบายโดยยอ
การศึกษาคนควาดวยตนเองในหัวขอทีเ่ กี่ยวของกับการบริหารธุรกิจ ที่เกี่ยวของกับเนือ้ หาวิชาที่
ไดเรียนมาในหลักสูตรนี้ และนําผลการศึกษาคนควาในรูปแบบของรายงานที่มีคุณภาพ
5.2.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
ผลการศึกษาคนควาดวยตนเองสะทอนถึงงานวิจัยซึง่ มีลกั ษณะที่อาจชวยแกปญหาบางประการ
ขององคกร การประยุกตใชผลจากการศึกษานั้นในการดําเนินธุรกิจ หรือ การทําแผนธุรกิจ หรือ
กรณีศึกษาทางธุรกิจ ในระดับทีเ่ ปนมาตรฐานสากล
นอกจากนั้น การศึกษาดวยตนเองดังกลาว ยังตองสะทอนถึงความสามารถของผูเ รียน ทัง้ 5
หมวด ดังตอไปนี้
5.2.2.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม
นิสิตมีระเบียบวินัย ตรงเวลา มีความรับผิดชอบ ซือ่ สัตยตอตนเองและผูอ ื่น
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5.2.2.2 ผลการเรียนรูดานความรู
นิสิตเขาใจ และวิเคราะหหลักการและทฤษฎีตางๆ ดานการบริหารธุรกิจ สามารถนําความรูท าง
ทฤษฎีไปประยุกตใชในกิจกรรมตางๆ ในการทําการศึกษาได นิสิตเขาใจและวิเคราะหหลักการของศาสตร
อื่นที่เกี่ยวของ และสามารถนํามาประยุกตหรือเปนพื้นฐานของการบริหารธุรกิจ
5.2.2.3 ผลการเรียนรูในดานทักษะทางปญญา
นิสิตสามารถวิเคราะหสถานการณทางธุรกิจ สามารถแกปญ
 หาทางการบริหารธุรกิจได สนใจ
คนควาหาความรูเพิ่มเติมภายใตสภาพแวดลอมในการแขงขัน แลวสามารถเสนอขอคิดเห็นเพื่อปรับปรุง
แผนงานของธุรกิจได
5.2.2.4 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
นิสิตมีมนุษยสัมพันธที่ดีกบั ผูร วมงาน มีภาวะผูนาํ มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย
สามารถปรับตัวเขากับสถานการณและวัฒนธรรมองคกรที่ไปเก็บขอมูลและรวมงานศึกษาคนควาไดเปน
อยางดี
5.2.2.5 ผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะห การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
นิสิตมีทกั ษะการใชภาษาไทยในการอธิบายและสื่อสารความหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ
สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมขอมูลและนําเสนอรายงาน และสามารถใช
ภาษาอังกฤษเปนสือ่ ในการใชงานเทคโนโลยีและอินเทอรเน็ตได
5.2.3 ชวงเวลา
การศึกษาคนควาดวยตนเองนี้ เริ่มตัง้ แตภาคตน ของปที่ 2 ของการศึกษา ตามโครงสราง
หลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ แบบแผน ข
5.2.4 จํานวนหนวยกิต
จํานวนรวมทั้งหมด 6 หนวยกิต โดยกําหนดใหลงทะเบียนดังนี้
ครั้งที่ 1 ภาคตน ของชั้นปที่ 2 จํานวน 3 หนวยกิต
ครั้งที่ 2 ภาคปลาย ของชั้นปที่ 2 จํานวน 3 หนวยกิต
รวม 6 หนวยกิต
5.2.5 การเตรียมการ
5.2.5.1 การมอบหมายอาจารยทปี่ รึกษาการศึกษาคนควาดวยตนเองใหกบั ผูเ รียนเปน
รายบุคคล ตามหัวขอหรือประเด็นทีผ่ เู รียนสนใจ อยางนอย 1 ทาน
5.2.5.2 หลักสูตรกําหนดใหมีการจัดสัมมนาสําหรับผูเ รียน หรือใหผเู รียนไปเขารวม การ
ประชุมหรือสัมมนาดานการบริหารธุรกิจทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย ในเรื่องที่เกี่ยวกับทิศทางและ
แนวโนมในการทําวิจัยทางดานการบริหารธุรกิจ
5.2.5.3 อาจารยที่ปรึกษาการศึกษาคนควาดวยตนเองทําหนาที่ใหคําปรึกษาในการเลือก
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หัวขอการศึกษาคนควาดวยตนเอง การจัดเตรียมโครงราง กระบวนการศึกษาคนควา การจัดทํารายงาน
การศึกษาคนควาดวยตนเอง และการประเมินผลกระบวนการทําการศึกษาคนควาดวยตนเองของผูเ รียน
5.2.5.4 ผูเรียนจะตอง
- ศึกษาหาหัวขอการศึกษาคนควาดวยตนเอง การจัดทําโครงรางการศึกษาคนควาดวย
ตนเอง การเก็บขอมูลและวิเคราะหผล
- นําเสนอความกาวหนาของการทําการศึกษาคนควาดวยตนเอง ทุกภาคการศึกษา เริ่ม
ตั้งแตภาคตน ปการศึกษาที่ 2 เปนตนไปจนกวาจะแลวเสร็จ
- จัดทํารายงานการศึกษาคนควาดวยตนเอง จนแลวเสร็จเปนรูปเลมฉบับแกไขสมบูรณ
นําสงบัณฑิตวิทยาลัย
5.2.6 กระบวนการประเมินผล
อาจารยทปี่ รึกษาและคณะกรรมการสอบทําหนาทีใ่ นการประเมินผลการทําวิจัยของผูเ รียน ดังนี้
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แผน ข
การลงทะเบียน
การศึกษาคนควา
ดวยตนเอง
ครั้งที่ 1 จํานวน 3 หนวยกิต

ครั้งที่ 2 จํานวน 3 หนวยกิต

หลักฐาน/รองรอย ของ
ผูประเมิน
ความกาวหนาในการศึกษา
คนควาดวยตนเอง
1. หัวขอการศึกษาคนควาดวย อาจารยทปี่ รึกษา
ตนเอง
2. โครงรางการศึกษาคนควาดวย
ตนเอง
3. แบบบันทึกการปรึกษา
การศึกษาคนควาดวยตนเอง
1. รายงานการศึกษาคนควาดวย อาจารยทปี่ รึกษา
ตนเอง
คณะกรรมการสอบ
2. แบบบันทึกการปรึกษา
การศึกษาคนควาดวยตนเอง
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
- ดานบุคลิกภาพ

กลยุทธหรือกิจกรรมของนิสิต
- มีการสอดแทรกกิจกรรมที่สง เสริมการสราง
มนุษยสัมพันธและการวางตัวในองคกรทัง้ ภาครัฐและ
เอกชน โดยสอดแทรกในบางรายวิชา รวมถึงการจัดอบรม
พิเศษในดานการพัฒนาบุคลิกภาพกอนสําเร็จการศึกษา

- ดานภาวะผูนํา การทํางานเปนทีม และความรับผิดชอบ - กําหนดใหมีรายวิชาซึ่งนิสิตทํางานเปนกลุม เพื่อเปนการ
ตอตนเองและสังคม รวมถึงมีจรรยาบรรณ
ฝกใหนสิ ิตไดสรางภาวะผูนําและการทํางานเปนทีม
ในการประกอบวิชาชีพ
เพื่อใหสมาชิกเกิดความรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น
- มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อฝกใหนิสิตมีความ
รับผิดชอบและมีภาวะผูนํา
- มีกติกาทีจ่ ะสรางวินัยในตนเอง เชน การเขาเรียนตรง
เวลา เขาเรียนอยางสม่ําเสมอ การมีสวนรวมในชั้นเรียน
และสงงานที่ไดรับมอบหมายใหตรงเวลา
- ทักษะดาน IT

- ในหลักสูตรจะมีการแนะนําใหผเู รียนรูร ะบบสารสนเทศ
ที่เกี่ยวของในรายวิชาตางๆ เชน การบริหารกระบวนการ
ทางธุรกิจ การวิจัย และ โลจิสติกส
- รายวิชาที่มีการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน กําหนดให
นําเสนอโดยใช Power Point เพื่อเพิม่ ทักษะทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ

- ทักษะการเรียนรูดวยตนเอง

- การจัดการเรียนการสอนทีส่ งเสริมใหนสิ ิตเรียนรูดวย
ตนเอง โดยใชการสอนที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ
- การใหนิสิตสืบคนขอมูลตางๆ ทางอินเตอรเนต และ
แหลงขอมูลที่เปนที่นิยมตางๆ ไดอยางเหมาะสม

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1 คุณธรรมจริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม
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(1) มีวินัย ตรงตอเวลา และมีความรับผิดชอบสูงทั้งตอตนเอง วิชาชีพและสังคม
(2) แสดงความซื่อสัตยสจุ ริตอยางสม่ําเสมอ
(3) ปฏิบัติหนาที่ดวยคุณธรรมและจริยธรรม
(4) เคารพในระเบียบและกฎเกณฑขององคกรและสังคม
(5) สามารถเปนแบบอยางที่ดีของผูบริหารทีม่ ีคุณธรรม
2.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม
คณะฯ กําหนดใหนิสิตปฏิบัติตามกฎระเบียบเพื่อเปนการปลูกฝงใหนสิ ิตมีระเบียบวินัย โดยเนน
การเขาชั้นเรียนใหตรงเวลา นิสิตตองมีความรับผิดชอบโดยในการทํางานกลุม นั้นตองฝกใหรูหนาที่ของการ
เปนผูนํากลุม และการเปนสมาชิกกลุม มีความซื่อสัตยตอตนเองและผูอ ื่น นอกจากนีอ้ าจารยผสู อนทุกคน
ตองสอดแทรกเรือ่ งคุณธรรมและจริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา ตลอดจนเปนแบบอยางที่ดีแกนิสิต และ
เนนใหนิสิตประพฤติตนใหเปนแบบอยางที่ดีแกผูอื่นได
2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม
(1) ประเมินจากการตรงเวลาของนิสิตในการเขาชั้นเรียน การสงงานที่ไดรบั มอบหมาย และการ
รวมกิจกรรม
(2) ประเมินจากการมีวินัยและความพรอมเพรียงของนิสิตในการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
(3) ปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบ
(4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาทีท่ ี่ไดรับมอบหมาย
(5) ประเมินจากพฤติกรรมการแสดงตนของนิสิตแตละคน
(6) ประเมินจากการอางอิงแหลงขอมูลที่นํามาจัดทํารายงาน/วิทยานิพนธ/การศึกษาอิสระ
2.2 ความรู
2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
(1) เขาใจ และวิเคราะหหลักการและทฤษฎีตางๆ ดานการบริหารธุรกิจ
(2) สามารถนําความรูไปประยุกตในกิจกรรมดานการบริหารธุรกิจได
(3) เขาใจ และวิเคราะหหลักการของศาสตรอื่นทีเ่ กี่ยวของ เชน หลักเศรษฐศาสตร หลักกฎหมาย
หลักการบัญชี เปนตน และสามารถนํามาประยุกต/บูรณาการหรือเปนพื้นฐานของการบริหารธุรกิจ
(4) สามารถแนะนําและใหคําปรึกษาเบื้องตนแกผอู ื่นในศาสตรทางการบริหารได
2.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
ใชการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเนนผูเ รียนเปนสําคัญ ทั้งนี้ใหเปนไปตามลักษณะของ
รายวิชาตลอดจนเนือ้ หาสาระของรายวิชานั้น ๆ นอกจากนี้จัดใหมีการเรียนรูจ ากสถานการณจริงโดย
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การศึกษาดูงานหรือเชิญผูเ ชี่ยวชาญที่มปี ระสบการณตรงมาเปนวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง
แบบอยางในการใหคําแนะนําและคําปรึกษาแกนิสิตในเชิงวิชาการและการปฏิบัตกิ าร

และเปน

2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนิสิต ในดานตาง ๆ คือ
(1) การทดสอบยอย
(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
(3) ประเมินจากรายงาน/วิทยานิพนธ/การศึกษาอิสระ ที่นิสติ จัดทํา
(4) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียนที่ประชุม/สัมมนา
(5) ประเมินจากการอภิปรายกลุม ในชั้นเรียน ในการเสนอแนะวิธีการแกปญหาทางธุรกิจตางๆ
2.3 ทักษะทางปญญา
2.3.1 ผลการเรียนรูในดานทักษะทางปญญา
(1) มีความสามารถในการวิเคราะหสถานการณทางธุรกิจโดยใชหลักการที่ไดเรียนมา ตลอดจน
สามารถนําความรูไปประยุกตในสถานการณจริง
(2) สามารถแกปญ
 หาทางการบริหารธุรกิจได โดยนําหลักการตางๆมาอางอิงไดอยางเหมาะสม
(3) มีความสนใจคนควาหาความรูเ พิ่มเติมภายใตสภาพแวดลอมในการแขงขัน
(4) สามารถคาดคะเนอนาคตของธุรกิจและสภาวะการแขงขันจากขอมูลที่มีอยูในปจจุบันได
แลวสามารถเสนอขอคิดเห็นเพื่อปรับปรุงแผนงานของธุรกิจได
2.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
(1) ในการเรียนการสอน ตองฝกกระบวนการคิด การวิเคราะหอยางสรางสรรค ทั้งนี้ตองจัดให
เหมาะสมและสอดคลองกับรายวิชา
(2) จัดการสอนดวยการศึกษาและวิเคราะหปญหาจากกรณีศึกษาและสถานการณจําลอง เพื่อให
เกิดการแลกเปลี่ยนระหวางผูเรียนกับผูส อน
(3) มอบหมายใหมีการศึกษาคนควา วิเคราะห สังเคราะห คาดคะเน ดวยหลักวิชาการทาง
บริหารธุรกิจทีอ่ าจเกี่ยวของกับศาสตรอื่นๆ และจัดทําเปนรายงาน/วิทยานิพนธ/ศึกษาอิสระ
2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนิสิต เชน ประเมินจากการนําเสนอ
รายงาน/วิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ การทดสอบโดยใชแบบทดสอบหรือสัมภาษณ การประเมินจาก
การวิเคราะหกรณีศึกษา เปนตน
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2.4 ทักษะในดานความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูรวมงานในองคกรและกับบุคคลทั่วไป มีความอดทนอดกลั้น
สามารถทํางานกับผูอื่นไดเปนอยางดี
(2) มีภาวะผูนํา
(3) มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมายที่เปนงานกลุม
(4) สามารถปรับตัวเขากับสถานการณและวัฒนธรรมองคกรที่ไปปฏิบัติงานไดเปนอยางดี
2.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ
จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาใหนิสิตเรียนรูแบบรวมมือ ฝกการทํางานเปนกลุม ตลอดจนมี
การสอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม การมีมนุษยสัมพันธ การเขาใจในวัฒนธรรม
องคกรเขาไปในรายวิชาตาง ๆ
2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตในการนําเสนอรายงานกลุมในชั้นเรียน
และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการรวมกิจกรรมตาง ๆ
2.5 ทักษะในการวิเคราะห การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะห การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทักษะการใชภาษาไทยในการอธิบายหลักการและสถานการณตลอดจนการสื่อสาร
ความหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ
(2) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมขอมูลและนําเสนอรายงาน
(3) มีความรูพื้นฐานทางคณิตศาสตรและสถิติในอันที่จะวิเคราะหสถานการณตลอดจน
นําเสนอขอมูลโดยใชคณิตศาสตรหรือสถิติ
(4) ใชภาษาอังกฤษเปนสื่อในการใชงานเทคโนโลยีและอินเทอรเน็ตได
2.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะห การสื่อสาร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
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จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาตาง ๆ ใหนิสติ ไดเรียนรูดวยการปฏิบัติในหลากหลาย
สถานการณ โดยเฉพาะรายวิชาการวิจัยทางธุรกิจ และกลยุทธทางธุรกิจ มอบหมายใหจัดทํารายงานของ
วิชา/วิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ
2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะในการคิดวิเคราะห การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคณิตศาสตรและสถิติ
(2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย การอภิปราย กรณีศึกษาตาง ๆ ที่มีการนําเสนอ
ตอหนาชั้นเรียน
(3) ประเมินทักษะการคิดวิเคราะหจากรายงานที่ไดรับมอบหมาย/วิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ ากหลักสูตรสูรายวิชา
(Curriculum Mapping)
ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้
3.1 คุณธรรม จริยธรรม
(1) มีวินัย ตรงตอเวลา และมีความรับผิดชอบสูงทั้งตอตนเอง วิชาชีพและสังคม
(2) แสดงความซื่อสัตยสจุ ริตอยางสม่ําเสมอ
(3) ปฏิบัติหนาที่ดวยคุณธรรมและจริยธรรม
(4) เคารพในระเบียบและกฎเกณฑขององคกรและสังคม
(5) สามารถเปนแบบอยางที่ดีของผูบริหารที่มีคุณธรรม
3.2 ความรู
(1) เขาใจ และวิเคราะหหลักการและทฤษฎีตางๆ ดานการบริหารธุรกิจ
(2) สามารถนําความรูไปประยุกตในกิจกรรมดานการบริหารธุรกิจได
(3) เขาใจ และวิเคราะหหลักการของศาสตรอื่นที่เกี่ยวของ เชน หลักเศรษฐศาสตร หลัก
กฎหมาย หลักการบัญชี เปนตน และสามารถนํามาประยุกต/บูรณาการหรือเปนพื้นฐานของการ
บริหารธุรกิจ
(4) สามารถแนะนําและใหคําปรึกษาเบื้องตนแกผูอื่นในศาสตรทางการบริหารได
3.3 ทักษะทางปญญา
(1) มีความสามารถในการวิเคราะหสถานการณทางธุรกิจโดยใชหลักการที่ไดเรียนมา ตลอดจน
สามารถนําความรูไปประยุกตในสถานการณจริง
(2) สามารถแกปญหาทางการบริหารธุรกิจได โดยนําหลักการตางๆมาอางอิงไดอยางเหมาะสม
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(3) มีความสนใจคนควาหาความรูเ พิ่มเติมภายใตสภาพแวดลอมในการแขงขัน
(4) สามารถคาดคะเนอนาคตของธุรกิจและสภาวะการแขงขันจากขอมูลทีม่ ีอยูในปจจุบันได
แลวสามารถเสนอขอคิดเห็นเพื่อปรับปรุงแผนงานของธุรกิจได
3.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูรวมงานในองคกรและกับบุคคลทั่วไป มีความอดทนอดกลั้น
สามารถทํางานกับผูอื่นไดเปนอยางดี
(2) มีภาวะผูนํา
(3) มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย
(4) สามารถปรับตัวเขากับสถานการณและวัฒนธรรมองคกรที่ไปปฏิบัติงานไดเปนอยางดี
3.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทักษะการใชภาษาไทยในการอธิบายหลักการและสถานการณตลอดจนการสื่อสาร
ความหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ
(2) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมขอมูลและนําเสนอรายงาน
(3) มีความรูพ ื้นฐานทางคณิตศาสตรและสถิติในอันทีจ่ ะวิเคราะหสถานการณตลอดจนนําเสนอ
ขอมูลโดยใชคณิตศาสตรหรือสถิติ
(4) ใชภาษาอังกฤษเปนสื่อในการใชงานเทคโนโลยีและอินเทอรเน็ตได

คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

ความรู

ทักษะทางปญญา

ทักษะการวิเคราะหเชิง
ทักษะความสัมพันธ
ตัวเลข การสื่อสาร และ
ระหวางบุคคลและความ
การใชเทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4
801501 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ
Research Methodology in
Business
801502 เศรษฐศาสตรธุรกิจ
Business Economics
801503 การบัญชีเพื่อการจัดการ
Managerial Accounting
801504 การจัดการทรัพยากรมนุษยและ
พฤติกรรมองคการ
Human Resources
Management and
Organizational Behavior
801505 การบริหารกระบวนการทาง
ธุรกิจ
Business Process
Management
801506 การจัดการทางการตลาด
Marketing Management
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คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

ความรู

ทักษะทางปญญา

ทักษะการวิเคราะหเชิง
ทักษะความสัมพันธ
ตัวเลข การสื่อสาร และ
ระหวางบุคคลและความ
การใชเทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4
801507 การบริหารการเงิน
Financial Management
801508 สัมมนาประเด็นปญหาทางธุรกิจ
ในปจจุบัน
Seminar in Contemporary















































































Issues

801509 ภูมิภาคศึกษา
Regional Studies
801541 การบริหารเชิงกลยุทธสําหรับ
ผูประกอบการ
Strategic Management for
Entrepreneurs
801542 การเปนผูประกอบการและการ
เริ่มตนธุรกิจ
Entrepreneurship and
Venture Initiation
801543 การจัดการภาษีอากร
Tax Management
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คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

ความรู

ทักษะทางปญญา

ทักษะการวิเคราะหเชิง
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ตัวเลข การสื่อสาร และ
ระหวางบุคคลและความ
การใชเทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
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คุณธรรม จริยธรรม
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ความรู
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จัดการ
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คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

ความรู

ทักษะทางปญญา

ทักษะการวิเคราะหเชิง
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รับผิดชอบ
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Management
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Strategic Leadership
801564 การจัดการนวัตกรรมและการ
บริหารการ
เปลี่ยนแปลง
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คุณธรรม จริยธรรม
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Management
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แขงขัน

Competitive Strategic
Marketing
801572 พฤติกรรมผูบริโภค
Consumer Behavior
801573 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
Integrated Marketing
Communication
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คุณธรรม จริยธรรม
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หมวดที่ 5. หลักเกณฑในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ ในการใหระดับคะแนน (เกรด)
ใชระบบอักษรลําดับขั้นและคาลําดับขั้นในการวัดและประเมินผลการศึกษาในแตละรายวิชา โดยแบงการกําหนด
อักษรลําดับขั้นเปน 3 กลุม คือ อักษรลําดับขั้นทีม่ ีคาลําดับขั้น อักษรลําดับขั้นที่ไมมีคาลําดับขัน้ และอักษรลําดับขั้น
ที่ยังไมมีการประเมินผล
1.1 อักษรลําดับขั้นที่มีคาลําดับขั้น ใหกําหนดดังนี้
อักษรลําดับขั้น
ความหมาย
คาลําดับขัน้
A
ดีเยี่ยม
(excellent) 4.00
B+
ดีมาก
(very good) 3.50
B
ดี
(good)
3.00
C+
ดีพอใช
(fairy good) 2.50
C
พอใช
(fair)
2.00
D+
ออน
(poor)
1.50
D
ออนมาก
(very poor) 1.00
F
ตก
(failed)
0.00
1.2 อักษรลําดับขั้นที่ไมมีคาลําดับขั้น ใหกําหนดดังนี้
อักษรลําดับขั้น
ความหมาย
S
เปนที่พอใจ
U
ไมเปนทีพ่ อใจ
W
การถอนรายวิชา

(satisfactory)
(unsatisfactory)
(withdrawn)

1.3 อักษรลําดับขั้นที่ยงั ไมมกี ารประเมินผล ใหกําหนดดังนี้
อักษรลําดับขั้น
ความหมาย
I
การวัดผลยังไมสมบูรณ
(incomplete)
P
การเรียนการสอนยังไมสิ้นสุด
(in progress)
รายวิชาบังคับของสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน นิสติ จะตองไดลําดับขั้นไมต่ํากวา C หรือ S มิฉะนัน้ จะตอง
ลงทะเบียนเรียนซ้าํ อีก
รายวิชาทีก่ ําหนดใหวัดและประเมินผลดวยอักษรลําดับขั้น S หรือ U ไดแกรายวิชาที่ไมนับหนวยกิต / การ
สอบประมวลความรู / สัมมนา / วิทยานิพนธ และ IS
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2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของ
นิสิต
2.1. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนิสิตยังไมสําเร็จการศึกษา
2.1.1 มีการประเมินขอสอบของแตละรายวิชา โดยคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ
และสารสนเทศศาสตร วาสอดคลองกับความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูห รือไม
2.1.2 มีการประเมินผลของแตละรายวิชา โดยผานที่ประชุมของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาของคณะ
วิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร กอนประกาศผลสอบ
2.1.3 มีการประเมินผลการเรียนรูของแตละรายวิชา ตามที่ระบุใน มคอ.3
2.2. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนิสิตสําเร็จการศึกษา
2.2.1 มีการประเมินจากบัณฑิตทีส่ ําเร็จการศึกษาแลวนําความรูไปประยุกตใชในการปฏิบัตงิ านและ
ประกอบวิชาชีพ
2.2.2 มีการประเมินจากผูใชบัณฑิต วาบัณฑิตมีความรูความสามารถเพียงพอทีจ่ ะปฏิบัติในดานตางๆ ที่
ไดรับมอบหมายไดอยางเหมาะสม

3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1. นิสิตที่มีสิทธิ์ไดรับปริญญา ตองมีคุณสมบัติครบถวน ดังตอไปนี้
เปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ฉบับปจจุบนั
หลักสูตร แผน ก แบบ ก 2 (ขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร)
1. มีระยะเวลาการศึกษาตามกําหนด
2. ลงทะเบียนเรียนครบและผานตามทีห่ ลักสูตรกําหนด
3. ศึกษารายวิชาครบถวนตามที่กําหนดในหลักสูตร และเงื่อนไขของสาขาวิชานั้นๆ
4. มีผลการศึกษาไดคาระดับขั้นสะสมเฉลี่ย ไมต่ํากวา 3.00
5. สอบผานความรูภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย
6. เสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลา
7. ผลงานวิทยานิพนธ จะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวน
หนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับ ใหตีพิมพในวารสารหรือเสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มี
รายงานการประชุม (Proceeding) ที่มีคณะกรรมการภายนอกรวมกลั่นกรอง (Peer
Review) กอนการตีพิมพ และเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น
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หลักสูตร แผน ข (ขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร)
1. มีระยะเวลาการศึกษาตามกําหนด
2. ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกําหนด
3. ศึกษารายวิชาครบถวนตามที่กําหนดในหลักสูตร และเงื่อนไขของสาขาวิชานัน้ ๆ
4. มีผลการศึกษาไดคาระดับขั้นสะสมเฉลี่ย ไมต่ํากวา 3.00
5. สอบผานความรูภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย
6. สอบผานการสอบประมวลความรู (COMPREHENSIVE EXAMINATION)
3.2. นิสิตที่มีสิทธิ์แสดงความจํานงขอสําเร็จการศึกษา ตองมีคุณสมบัติครบถวนดังนี้
เปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ฉบับปจจุบนั
หมวดที่ 6. การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
1.1 มีการปฐมนิเทศอาจารยใหมใหรูจักมหาวิทยาลัยและคณะ และใหเขาใจวัตถุประสงคและเปาหมายของ
หลักสูตรตามแนวคิดของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552
1.2 ใหอาจารยใหมเขาใจการบริหารวิชาการของคณะ และเรื่องของการประกันคุณภาพ การศึกษาที่คณะ
ตองดําเนินการ และสวนที่อาจารยทุกคนตองปฏิบัติ
1.3 มีการแนะนําอาจารยพิเศษใหเขาใจเกี่ยวกับวัตถุประสงคของหลักสูตรตลอดจนรายวิชาที่จะสอน พรอม
ทั้งมอบเอกสารทีเ่ กี่ยวของใหกับอาจารยพเิ ศษ
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย
2.1. การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
(1) มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรอบรมสําหรับอาจารยใหม โดยทุกคนตองผานการอบรม
(2) ใหงบประมาณแกอาจารยในการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการสอนแบบตาง ๆ การสราง
แบบทดสอบตาง ๆ ตลอดจนการประเมินผลการเรียนรูที่องิ พัฒนาการของผูเ รียน การใชคอมพิวเตอรในการ
จัดการเรียนการสอน การใชและผลิตสื่อการสอน โดยอยางนอยตองอบรมปละ 1 ครั้ง
2.2. การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่น ๆ
(1) สนับสนุนใหอาจารยไปอบรมหรือประชุมสัมมนาทั้งในวิชาชีพและวิชาการอื่น ๆ เชน ความรู
เกี่ยวกับธุรกิจ คอมพิวเตอร และการใชสถิติในการวิจยั เปนตน
(2) สนับสนุนใหอาจารยจัดทําผลงานทางวิชาการ เพื่อใหมีตําแหนงทางวิชาการสูงขึ้น
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(3) สงเสริมใหอาจารยทําวิจัยทั้งการวิจัยใน สาขาวิชาชีพ และการวิจัยเพือ่ พัฒนาการเรียนการสอน
ตลอดจนใหแรงจูงใจแกผูที่มผี ลงานทางวิชาการอยางประจักษ

หมวดที่ 7. การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
ดานการเรียนการสอน
มีอาจารยผูรบั ผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิตรงตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 และจัดการเรียนการสอนตามแผนการศึกษาของหลักสูตร อาจารย
ประจําวิชาทุกทานจะตองจัดทําแผนการสอนในหัวขอวิชาทีต่ นรับผิดชอบตาม มคอ.3 มีการติดตามประเมินผล
การปฏิบัตงิ านตามภาระงานของอาจารยอยางสม่ําเสมอ ตาม มคอ.5 และนําผลการประเมินดังกลาวมาพัฒนา
ศักยภาพของอาจารย รวมถึงมีการพัฒนาอาจารยดวยการสงเสริมใหมกี ารศึกษาในระดับทีส่ ูงขึ้น จัดใหมี
งบประมาณเพื่อเขารวมอบรม ประชุม สัมมนา ผลิตตํารา เอกสารประกอบการสอนหรือบทความทางวิชาการ
และจัดใหมีการศึกษาดูงานเพือ่ พัฒนาความรูความ สามารถ และประสบการณของอาจารยในดานตาง ๆ
ดานหลักสูตร มีการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัย ยืดหยุนและสอดคลองเพื่อพัฒนา
ความสามารถของนิสิต รวมถึงตอบสนองตอความตองการของตลาดแรงงาน ทุกๆ 2 ป
ดานกิจกรรมการเรียนการสอน บัณฑิตศึกษาของคณะฯ เนนการสรางทักษะและประสบการณ
ในหองเรียน โดยใชกรณีศึกษา ประเด็นเดนประจํายุคสมัยหรือสถานการณเรงดวนในปจจุบัน และผูประกอบการ
จริงหรือผูม ีประสบการณตรงในรายวิชาตางๆ มาสงเสริมใหนิสิตไดรวมวิเคราะห อภิปราย โตแยง แสดงความ
คิดเห็น สงเสริมใหนิสิตเขารวมกิจกรรมทางวิชาการระดับประเทศ สงเสริมใหมีการใชภาษาอังกฤษแทรกในการ
เรียนการสอน
ดานการใหคําแนะนํานิสิต จัดใหมีอาจารยที่ปรึกษาใหคําแนะนําในเรื่องตาง ๆ แกนิสิตทุกชั้นป
เชน การลงทะเบียนเรียน การดํารงชีวิตภายในมหาวิทยาลัย และการทําการคนควาอิสระและวิทยานิพนธ โดยที่
อาจารยใหมจะเขารวมการสัมมนาอาจารยที่ปรึกษาของมหาวิทยา-ลัย เพื่อเขาใจบทบาทและหนาที่ของอาจารยที่
ปรึกษาดวย ในแตละปการศึกษามีการประเมินอาจารยที่ปรึกษา โดยนิสิตเพื่อนําไปใชเปนแนวทางในการปรับปรุง
การทํางาน
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เปาหมาย
1 . พั ฒ นา หลั ก สู ต รใ ห
ทั น สมั ย โดยอาจารย
และนิ สิ ต สามารถก า ว
ทันหรือเปนผูนําในการ
สรางองคค วามรู ใหม ๆ
ท า ง ด า น ก า ร
บริหารธุรกิจ
2. กระตุ น ให นิ สิ ต เกิ ด
ความใฝ รู มี แ นวทาง
กา ร เรี ย นที่ ส ร า ง ทั้ ง
ความรูความสามารถใน
วิ ช า ก า ร วิ ช า ชี พ ที่
ทันสมัย
3. ตรวจสอบและปรับปรุง
หลั ก สู ต รให มี คุ ณ ภาพ
มาตรฐาน
4 . มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น
มาตรฐานของหลักสูตร
อยางสม่ําเสมอ

การดําเนินการ
1 .จั ด ให ห ลั ก สู ต รสอดคล อ งกั บ มาตรฐาน
วิชาชีพดานการบริหารธุรกิจในระดับสากล
หรือระดับชาติ (หากมีการกําหนด)
2. ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รให ทั น สมั ย โดยมี ก าร
พิจารณาปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 2 ป
3. จัดแนวทางการเรียนในวิชาเรี ยนใหมีทั้ ง
ภาคทฤษฎี แ ละภาคปฏิ บั ติ และมี แ นว
ทางการเรียนหรือกิจ กรรมประจําวิชาให
นิสิตไดศึกษาความรูที่ทันสมัยดวยตนเอง
4. กําหนดใหอาจารยที่สอนมีคุณวุฒิไมต่ํากวา
ปริญญาเอกหรือรองศาตราจารยหรือเปนผู
มี ป ร ะ ส บ ก า ร ณ ห ล า ย ป มี จํ า น ว น
คณาจาร ย ป ระจํ า ไม น อ ยก ว า เกณฑ
มาตรฐาน
5. สนับสนุนใหอาจารยผูสอนเปนผูนําในทาง
วิ ช าการ และหรื อ เป น ผู เ ชี่ ย วชาญทาง
วิชาชีพดานการบริหารธุรกิจ หรือในดานที่
เกี่ยวของ
6. มีการประเมินหลักสูตรโดยคณะกรรมการ
ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายในทุ ก ป และภายนอก
อยางนอยทุก 2 ป
7. จั ด ทํา ฐานขอ มู ล ทางด า นนิ สิ ต อาจารย
อุปกรณ เครื่องมือวิจัย งบประมาณ ความ
รวมมือกับตางประเทศ ผลงานทางวิชาการ
ทุ ก ภาคการศึ ก ษาเพื่ อ เป น ข อ มู ล ในการ
ประเมินของคณะกรรมการ
10.ประเมินความพึง พอใจของหลัก สูตรและ
การเรียนการสอน โดยมหาบัณฑิตที่สําเร็จ
การศึกษา

การประเมินผล
- หลั ก สู ต รที่ ส ามารถอ า งอิ ง กั บ
มาตรฐานที่กําหนดโดยหนวยงาน
วิช าชี พด านการบริห ารธุร กิจ มี
ความทันสมัยและมีการปรับปรุง
อยางสม่ําเสมอ
- จํานวนวิชาเรียนที่มีแนวทางให
นิสิตไดศึกษาคนควาความรูใหมได
ดวยตนเอง
- จํานวนและรายชื่อคณาจารย
ประจํา, ประวัติอาจารยดาน
คุณวุฒิประสบการณ และการ
พัฒนาอบรม ของอาจารย
- จํานวนบุคลากรผูสนับสนุนการ
เรียนรู และบันทึกกิจกรรมในการ
สนับสนุนการเรียนรู
- ผลการประเมินการเรียนการสอน
อาจารยผูสอน และการสนับสนุน
การเรี ย นรู ข องผู ส นั บ สนุ น การ
เรียนรู โดยนิสิต
- ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น โ ด ย
คณะกรรมการที่ ป ระกอบด ว ย
อาจารยภายในคณะฯทุก 1 ป
- ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น โ ด ย
คณะ กร รม กา รผู ทร งคุ ณวุ ฒิ
ภายนอก ทุก ๆ 2 ป
- ผลการประเมินโดยมหาบัณฑิต
ผูสําเร็จการศึกษาทุกๆ 2 ป
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2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1. การบริหารงบประมาณ
ใชงบประมาณแผนดินและงบประมาณรายไดของคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร ที่ไดรับ
การจัดสรรจากมหาวิทยาลัยนเรศวร
2.2. ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตรมีทรัพยากรตาง ๆ เพื่อสนับ สนุนในการเรียนการสอน
กิจกรรม การพัฒ นาและดานอื่น ๆ ใหแกนิสิต โดยจัดอยูในหองสมุดคณะฯและสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัย
นเรศวร ดังนี้
1. หนังสือภาษาไทย ภาษาอังกฤษ หนังสืออางอิง วารสาร/นิตยสาร รวมประมาณ 4,000 เลม
รวมทั้งมีคอมพิวเตอร ปริ้นเตอร และสแกนเนอร ใหบริการ มีระบบการสืบคนผานฐานขอมูลเพื่อแสวงหาความรู
จากแหลงภายในและตางประเทศได
2. หนัง สือพิม พทั้ง ภาษาไทยและภาษาตางประเทศหลากหลายบริก ารนิสิต เพื่อใหนิสิตทันตอ
เหตุการณและขาวสารในปจจุบัน
3. จุดบริการ Wireless Lan เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกนสิ ิตสามารถเขาถึงระบบเครือขาย
Internet ไดทุกสถานที่ ทุกเวลา เพื่อประโยชนในการคนควาหาความรูเพิม่ เติมนอกชั้นเรียน
4. ศูนยขอมูลตลาดหลักทรัพยภาคเหนือตอนลาง มหาวิทยาลัยนเรศวร
5. หองกิจกรรมนิสิต เพื่อเปนสถานที่ในการทํากิจกรรมรวมกันของนิสิต
6. ลานกิจกรรม เพื่อสนับสนุนดานสถานที่ในการจัดกิจกรรมตาง ๆ ของนิสิต
7. หองคอมพิวเตอร 3 หอง ซึง่ มีอปุ กรณคอมพิวเตอรในการเรียนการสอนรวมประมาณ 180 เครื่อง
และมีแนวโนมจะเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องเพื่อใหเพียงพอกับความตองการและจํานวนนิสิตทีเ่ พิ่มขึ้นทุกป
2.3. การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
ประสานงานกับสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร ในการจัดซือ้ หนังสือ และตําราทีเ่ กี่ยวของ เพื่อ
บริการใหอาจารยและนิสิตไดคนควา และใชประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น
อาจารยผูสอนแตละรายวิชาจะมีสวนรวมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออื่น ๆ ที่จําเปน นอกจากนี้
อาจารยพเิ ศษที่เชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวขอ ก็มสี ว นในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ สําหรับให
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดซื้อหนังสือดวย ในสวนของคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร
มีหองอานหนังสือซึ่งเปนเสมือนหองสมุดยอย เพื่อบริการหนังสือ ตํารา หรือวารสารเฉพาะทาง และคณะมีการ
จัดสื่อการสอนอื่นเพื่อใชประกอบการสอนของอาจารย เชน เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องฉายสไลด เปนตน
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2.4. การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
1) มีเจาหนาทีป่ ระจําหองสมุดของคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร ซึ่งจะประสานงานใน
การจัดซื้อจัดหาหนังสือเขาหองสมุดคณะฯ และสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร และทําหนาทีป่ ระเมินความ
เพียงพอของหนังสือ ตํารา
2) มีเจาหนาที่ดานโสตทัศนูปกรณ ดูแลอํานวยความสะดวกในการใชสื่อของอาจารย รวมถึงประเมิน
ความเพียงพอและความตองการใชสื่อของอาจารยดวย
3) มีเจาหนาที่ดานคอมพิวเตอรดูแลอํานวยความสะดวกในการใชคอมพิวเตอรของอาจารย รวมถึง
ประเมินความเพียงพอและความตองการใชคอมพิวเตอรของอาจารยดวย
4) นิสิตประเมินความเพียงพอและความตองการใชหนังสือในหองสมุดและหองอานหนังสือ
โสตทัศนูปกรณ และคอมพิวเตอรดวย
เปาหมาย
การดําเนินการ
การประเมินผล
จัดใหมีหองเรียน สื่อและชองทาง 1. จั ด ให มี ห อ งสมุ ด ให บ ริ ก ารทั้ ง - รวบรวมจั ด ทํ าสถิ ติ จํ า นวน
การเรี ย นรู ที่ เ พี ย บพร อ ม เพื่ อ หนั ง สือ ตํ า รา และสื่ อดิ จิ ทั ล เพื่ อ เครื่องมืออุปกรณ ตอหัวนิสิต
สนับสนุนทั้งการศึกษาในหองเรียน การเรียนรู
- สถิ ติ ข องจํ า นวนหนั ง สื อ ตํ า รา
นอกหองเรียน และเพื่อการเรียนรู
และสือ่ ดิจิทัล ที่มีใหบริการ และ
ไดดวยตนเอง อยางเพียงพอ และ
สถิติการใชงานหนังสือตํารา สื่อ
มีประสิทธิภาพ
ดิจิทัล
- ผลสํ า รวจความพึ ง พอใจของ
นิสิตตอการใหบริการทรัพยากร
เ พื่ อ ก า ร เ รี ย น รู แ ล ะ ก า ร
ปฏิบัติการ
3. การบริหารคณาจารย
3.1. การรับอาจารยใหม
มีการคัดเลือกอาจารยใหมตามระเบียบและหลักเกณฑของมหาวิทยาลัยโดย อาจารยใหมจะตองมีวฒ
ุ ิ
การศึกษาสาขาการบริหารธุรกิจหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของ
3.2. การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารยผรู ับผิดชอบหลักสูตร และผูส อน จะตองประชุมรวมกันในการวางแผนการจัดการเรียนการ
สอน การประเมินผล และใหความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมขอมูลเพื่อเตรียมไวสําหรับการ
ปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางทีจ่ ะทําใหบรรลุเปาหมายตามหลักสูตร
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3.3. การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตรมีการแตงตั้งคณะกรรมการวิชาการในการพิจารณา
คุณสมบัติบุคคลทีจ่ ะมาเปนอาจารยพเิ ศษ โดยบุคคลทีผ่ านการพิจารณาวามีคุณสมบัติเหมาะสมจะไดรับการ
แตงตัง้ เปนอาจารยพิเศษในสังกัดคณะฯ กอนทีจ่ ะมีการจัดรายวิชาใหสอน
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1. การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
กําหนดใหบุคลากรสายสนับสนุนมีวุฒกิ ารศึกษาขั้นต่ําในระดับปริญญาตรี และมีคุณวุฒิที่เกี่ยวของกับ
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
4.2. การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน
สนับสนุนงบประมาณใหบุคลากรเขารับการฝกอบรมเพิ่มเติมในเรื่องทีเ่ กี่ยวของกับสาขาวิชา
บริหารธุรกิจ และการปฏิบัติงาน อยางนอยปละ 1 ครั้ง
5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานิสิต
5.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการและอื่นๆ แกนิสิต
คณะมีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการใหแกนิสิตทุกคน โดยนิสิตที่มปี ญหาในการเรียน และการ
จัดการเรียนการสอน สามารถปรึกษากับอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการได และอาจารยของคณะทุกคนจะตองทํา
หนาที่ใหคําปรึกษาทางวิชาการแกนิสิต รวมถึงการเปดโอกาสใหนสิ ิตใชเทคโนโลยีการติดตอสื่อสารในการขอรับ
คําปรึกษาจากอาจารยที่ปรึกษาได
5.2 การอุทธรณของนิสิต
กรณีที่นิสิตมีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นคํารองขอดู
กระดาษคําตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารยในแตละรายวิชาได ทั้งนี้ การ
ดําเนินการดังกลาวใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่มหาวิทยาลัยกําหนด
6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผูใชมหาบัณฑิต
บัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการจัดการฯ ไดเก็บขอมูลจากการสํารวจความตองการและความพึงพอใจของ
ผูใชนิสิตและมหาบัณฑิต เพื่อนํามาปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับตลาดแรงงานทุกป
7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) ของหลักสูตร
เกณฑการประเมินผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงานจะตองอยูในระดับดี คือ ดําเนินการตามดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน 7.1-7.5 ครบถวน
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สําหรับดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงานที่ 7.6-7.12 จะตอง ดําเนินการใหบรรลุตามเปาหมายอยางนอยรอยละ 80
ของตัวบงชี้ผ ลการดําเนินงานที่ป ระเมิน จึง จะไดรับการรับ รองวาไดมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
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ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงานมีดังตารางตอไปนี้
ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน
7.1 อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุม
เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
7.2 มีการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคลอง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา
7.3 มีการจัดทํารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และรายละเอียดของ
ประสบการณภาคสนาม (มคอ.4) ถามี ที่สาขาวิชาจัดการเรียนการสอน
กอนการเปดสอนใหครบทุกรายวิชา
7.4 มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา มคอ.5 และ
รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (มคอ.6 ถามี)
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดการสอนในแตละภาคการศึกษา ใหครบทุก
รายวิชา
7.5 มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา
7.6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่
กําหนดในมาตรฐานคุณวุฒหิ ลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(มคอ.3) และ
รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (มคอ.4) ถามี ไมนอยกวารอยละ
25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละภาคการศึกษา
7.7 มีการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ
การประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน
มคอ.7 ของปกอนหนา
7.8 อาจารยใหมทุกคนไดรบั การปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการจัดการ
เรียนการสอน (เฉพาะปที่มกี ารรับอาจารยใหม)
7.9 อาจารยประจําหลักสูตรทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อยางนอยปละหนึง่ ครั้ง และไมนอยกวา15 ชั่วโมง/ป
7.10 จํานวนบุคลากรที่สนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนา
ทางวิชาการ และ/หรือ วิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป
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ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน
7.11 ระดับความพึงพอใจของนิสิตปสุดทาย หรือ บัณฑิตใหม ที่มีตอ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
7.12 ระดับความพึงพอใจของผูใชมหาบัณฑิตที่มีตอมหาบัณฑิต เฉลี่ยไม
นอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 (หลังจากมหาบัณฑิตสําเร็จออกไป
ทํางานแลว 1ป)
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หมวดที่ 8. การประเมิน และปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1. การประเมินกลยุทธการสอน
คณะจะใหผูเรียนทุกคนไดประเมินวิธีการสอนและเนื้อหาการสอนของอาจารยผสู อนทุกรายวิชาในทุก
ภาคการศึกษา และสงผลการประเมินใหคณะกรรมการบริหารคณะรับทราบ และสงผลประเมินใหอาจารยผสู อน
ทุกทานรับทราบผลนั้นดวย หากพบวามีปญ
 หาก็จะตองมีการดําเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนใน
โอกาสตอไป
1.2. การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
ใหนิสิตไดมีการประเมินผลการสอนของอาจารยในทุกดาน ทั้งดานทักษะการใชวิธีการสอน และการใช
สื่อการสอนในทุกรายวิชา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 ประเมินจากนิสิตและศิษยเกา
ใหนิสิตและมหาบัณฑิตทําการประเมินหลักสูตรทุกป โดยติดตามจากการประเมินโดยสอบถามจากนิสิต
มหาบัณฑิต โดยใหทําแบบสอบถามเมือ่ สิ้นภาคการศึกษาในแตละป และในวันเขารับปริญญาบัตร เปน
รายบุคคลได
2.2 ประเมินจากนายจางหรือสถานประกอบการ
ใหผูใชมหาบัณฑิต จากสถานประกอบการทีม่ หาบัณฑิตไปทํางาน ทําการประเมินหลักสูตรทุกป
2.3 ประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิหรือที่ปรึกษา
ดําเนินการเชิญผูท รงคุณวุฒิดานบริหารธุรกิจมาใหความเห็นและใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับทักษะความรูท ี่
ตองการไดรับจากมหาบัณฑิต
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3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียด หลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจําป ตามดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ขอ 7 โดยมี
คณะกรรมการประเมินอยางนอย 3 คน ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอยางนอย 1 คน ที่ไดรับการ
แตงตั้งจากมหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยไดกําหนดใหทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนีดาน
มาตรฐานและคุณภาพการศึกษา เปนระยะ ๆ อยางนอยทุก ๆ 1 ป และมีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอยาง
ตอเนื่องทุก 2 ป

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธการสอน
บัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการจัดการฯ ดําเนินการรวบรวมขอมูลผลการประเมินการเรียนการสอน
หลักสูตร และผูใชมหาบัณฑิต มาเปนเกณฑในการพิจารณาเพื่อทบทวนประสิทธิภาพการเปดหลักสูตรที่ผานมา
และนํามาพิจารณาปรับปรุงแกไขหลักสูตรและกลยุทธการเรียนการสอนใหสอดคลองกับตลาดแรงงาน

