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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
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หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยนเรศวร
บัณฑิตวิทยาลัย และ คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร และการสื่อสาร
ภาควิชาบริหารธุรกิจ
หมวดที่ 1. ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย:
ภาษาอังกฤษ:

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
Master of Business Administration Program

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย):
ชื่อยอ (ไทย):
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
ชื่อยอ (อังกฤษ ):

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
บธ.ม.
Master of Business Administration
M.B.A.

3. วิชาเอก

-- ไมมี --

4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
4.1 กรณีจัดการศึกษาตามแผน ก แบบ ก2 จํานวนหนวยกิตไมนอยกวา 39 หนวยกิต
4.2 กรณีจัดการศึกษาตามแบบแผน ข จํานวนหนวยกิตไมนอยกวา 39 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
1. รูปแบบ
เปนหลักสูตรระดับ 4 ปริญญาโท ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552
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2. ภาษาที่ใช
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเขาศึกษา
นิสิตไทย และนิสิตตางประเทศที่มีความรูภาษาไทยเปนอยางดี
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
เปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยนเรศวรที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เพียงสาขาวิชาเดี่ยว

.

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 กําหนดการเปดสอน ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2560 เปนตนไป
6.2 เปนหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ปรับปรุงจากหลักสูตร พ.ศ. 2555
6.3 คณะทํางานกลั่นกรองหลักสูตรและงานดานวิชาการเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม
ครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560
6.4 คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่7/2560
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560
6.5 สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยนเรศวรอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม ครั้งที่ 7/2560
เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560
6.6 สภามหาวิทยาลัยนเรศวรอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม ครั้งที่ 236 (11/2560)
เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2560

7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพรอมในการเผยแพรคุณภาพและมาตรฐาน ตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 ในปการศึกษา 2561
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
1. เจาของธุรกิจ
2. ผูบริหารองคกรภาครัฐและเอกชน
3. นักวิจัยทางดานบริหารธุรกิจของหนวยงานตาง ๆ หรือ นักวิจัยอิสระ
4. ที่ปรึกษาทางธุรกิจ ใหแกบริษัทเอกชนและหนวยงานของรัฐ
5. นักวิชาการประจําสถาบันตาง ๆ

3
9. ชื่อ ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ลําดับ

1

2

3

รายชื่ออาจารย

นายอรรถไกร พันธุภกั ดี

นายชาตรี ปรีดาอนันทสุข

นางสาวนลินี เหมาะประสิทธิ์

ตําแหนง

ผูชวยศาสตราจารย

อาจารย

อาจารย

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน

ประเทศ

ปที่สําเร็จ
การศึกษา

ปร.ด.

สาขาการบริหารโรงพยาบาล

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ไทย

2556

M.B.A

MIS & IT

Oklahoma City University

U.S.A

2544

ศ.บ.

เศรษฐศาสตร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ไทย

2538

Ph.D.

Management

Keio University

Japan

2551

M.B.A.

การจัดการทั่วไป

ไทย

2538

บธ.บ.

การตลาดระหวางประเทศ

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ
ศศินทรแหงจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ไทย

2533

Ph.D.

Management

La Trobe University

Australia

2559

M.B.S

International Marketing

University of Kent

UK

2542

ศ.บ.

การเงินและการธนาคาร

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

ไทย

2538

ภาระงานสอน
(ชม./สัปดาห)
ปจจุบัน

เมื่อเปดหลักสูตร
นี้แลว

15

18

26

18

19

18
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
ในที่ตั้ง ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร และคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร และการสื่อสาร
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การพั ฒ นาหลั กสู ตรนี้ ส อดคลองกั บ แผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ ฉบั บ ที่ 12
(พ.ศ.2560-2564) ในแตละยุทธศาสตรของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ไดกําหนดประเด็นการพัฒนาเพื่อ
เตรียมความพรอมของคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศ ใหสามารถปรับตัวรองรับกับผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม รวมถึงสอดคลองกับนโยบายของประเทศที่มุงขับเคลื่อนใหทุกภาค
สวนรวมกันพัฒ นาสู ความพร อมเพื่ อปฏิรู ปเศรษฐกิจ ไปสู Value–Based Economy หรือ เศรษฐกิ จ ที่
ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม ซึ่งภาครัฐตองการสนับสนุนใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการผลิตสินคาและ
บริการในภูมิภาคนําไปสูสังคมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและมีธรรมาภิบาล ดวยการผนวกเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเขาดวยกัน อีกทั้งปรับโครงสรางการผลิตและบริการในทุกขั้นตอนตลอดหวงโซอุปทานใหมี
คุณภาพ สงเสริมการลงทุนที่มีประสิทธิภาพและมีการพัฒนาศักยภาพแรงงานใหสามารถเพิ่มรายไดสูงขึ้น
บนพื้ น ฐานแนวคิ ด สร า งสรรค แ ละการสร า งนวั ต กรรม รวมทั้ ง ต อ ยอดองค ค วามรู เพื่ อ ให เ ศรษฐกิ จ
สรางสรรคนั้นเปนพลังขับเคลื่อนใหมไปสูเศรษฐกิจที่สมดุลและยั่งยืนในระยะยาว การพัฒนานั้นตองเปน
การพัฒนาแบบบูรณาการ โดยเปดโอกาสใหทุกฝายในสังคมมีสวนรวมในทุกขั้นตอน ซึ่งคนถือเปนกลจักร
สําคัญจึงจําเปนตองพัฒนาคุณภาพคนในทุกมิติ โดยเฉพาะอยางยิ่งความรู ทักษะความสามารถ รวมถึง
คุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งความรูนั้นจะนําไปสูการคิดวิเคราะหอยางมีเหตุผล รอบคอบ ทําใหรูเทาทัน
การเปลี่ยนแปลง ดังนั้นจึงมีความจําเปนที่หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จะมุงเนนพัฒนาทรัพยากร
มนุษยเพื่อรองรับการเรียนรู และจะตองผลิตบุคลากรใหสอดคลองกับกําลังคนที่ประเทศตองการอยาง
เหมาะสม เพื่อสนองตอบความตองการของตลาดแรงงานที่นําไปสูการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศ
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
รั ฐ บาลได กํ า หนดยุ ท ธศาสตร ไ ว ใ นแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ ฉบั บ ที่ 12
(พ.ศ.2560-2564) ที่ยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่มุงเนนการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง เนนใหคนเปนศูนยกลางของการพัฒนา รวมทั้งตองการสรางเสริมวัฒนธรรมของ
การเรียนรูตลอดชีวิต คิดเปน ทําเปน สังเคราะหความรูสั่งสม การเปดใจกวางพรอมรับทุกความคิดเห็น
เนนกระบวนการมีสวนรวมใหทุกคนสามารถแสดงออกทางความคิดอยางมีอิสระ สรางคานิยมใหมๆ ใน
สังคมไทย พัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีความรูและทักษะสามารถรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงอยางมีเหตุผล มี
ภูมิคุมกันตอผลกระทบและความเสี่ยงจากวิกฤตเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมทั้งเนนการเสริมสราง
คุณธรรม จริยธรรม การลดความเหลื่อมล้ําในสังคม ดังนั้นการวางแผนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนี้
จําเปนตองคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงดานตางๆ และการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในยุคการสื่อสารไรพรมแดน
การใชคอมพิวเตอร ใชเครือขายความเร็วสูง และอินเทอรเน็ต ไดกลายเปนสิ่งปกติธรรมดาในหลายหลาย
ประเทศ ในประเทศไทยก็มีการขยายตัวอยางตอเนื่อง การใชงานอุปกรณคอมพิวเตอรในรูปแบบตาง ๆ มี
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การเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
ทางวัฒนธรรม และทาง
รูปแบบการดําเนินชีวิตประจําวันเปนอยางมาก ทั้งนี้จะชวยชี้นําและขับเคลื่อนใหการเปลี่ยนแปลงนี้เปนไป
ในรูปแบบที่สอดคลองและเหมาะสมกับวิถีชีวิตของสังคมไทย
12. ผลกระทบจาก ขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
การพั ฒ นาหลั กสู ตรนี้ ส อดคลองกั บ แผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ ฉบั บ ที่ 12
(พ.ศ.2560-2564) โดยที่หลักสูตรมุงผลิตมหาบัณฑิตที่มีความพรอมที่จะปฏิบัติงานไดทันที สามารถที่จะ
พัฒนาศักยภาพของตนเอง และแรงงานในสังกัดของตนใหสูงขึ้น บนพื้นฐานแนวคิดสรางสรรค ใหเขากับ
ลักษณะงานที่จะไปปฏิบัติได สามารถเปนผูประกอบการที่พรอมสําหรับการเปนเครือขายทางธุ ร กิ จ ที่
เชื่อมโยงประเทศในภูมิภาคและประเทศตางๆทั่วโลก เปนผูประกอบการสามารถเขาถึงและนําขอมูลไปใช
ประโยชนตอยอดสรางสรรคนวัตกรรมที่มีศักยภาพในเชิงพาณิชย การสรางความตระหนักถึงความสําคัญ
ของเทคโนโลยี และนวั ตกรรมต อ ความสํ าเร็จ ทางธุร กิจ เปน บุคลากรอัน มีคุณค าที่ส ามารถวิเคราะห
การลงทุนไดอยางมีประสิทธิภาพ บริหารจัดการในกิจการ สามารถตอยอดองคความรู และบริหารจัดการ
ความเสี่ยงในธุรกิจ คิดเปน ทําเปน สังเคราะหความรู สามารถเปดใจกวางพรอมรับทุกความคิดเห็น และ
พรอมเรียนรูอยางสม่ําเสมอ อีกทั้งสามารถปรับตัวใหรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงอยางมีเหตุผล มีภูมิคุมกัน
ตอผลกระทบและความเสี่ยงจากวิกฤตเศรษฐกิจ ที่จ ะเกิดขึ้น ในอนาคต ตลอดจนสามารถใชดุลยพินิ จ
ในดานคุณธรรม จริยธรรม และสามารถดําเนินงานโดยเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และมีธรรมาภิบาลในการ
ดําเนินธุรกิจ รวมถึงสามารถแลกเปลี่ยนและเผยแพรองคความรูไปสูระดับชาติและ นานาชาติไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
จากผลการวิ พากษ ห ลั กสูตรโดยผูเชี่ยวชาญทั้งภายในและภายนอก จากทั้งหนว ยงาน
ราชการและเอกชน พบว า รายวิ ช าที่ เ ป ด อยู ใ นป จ จุ บั น นั้ น มี ห ลายวิ ช าที่ มี เ นื้ อ หาซ อ นทั บ หรื อ
ขาดตกบกพรอง ทางหลักสูตรจึงจัดใหมีการปรับรายวิชา ทั้งนี้เพื่อเสริมรายละเอียดที่กําลังเปนที่สนใจ
ในปจจุบันดังที่ไดกลาวแลวขางตน โดยรายวิชาที่เปดใหมหรือเปลี่ยนชื่อและเนื้อหาวิชาเสียใหม ไดแก
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ การคิดเชิงออกแบบ ศิลปการสื่อสารในองคการ หลักการคิดและ
วิเคราะหเชิงกลยุทธ การวิเคราะหรายงานทางการเงิน การบริหารการลงทุน ความรับผิดชอบขององคกร
ตอสังคม การบริหารการตลาดและการสรางคุณคาสูลูกคา เศรษฐศาสตรสําหรับผูบริหาร การจัดการธุรกิจ
และนวัตกรรมระดับโลก การบริหารเทคโนโลยีและการผลิต การเปนผูประกอบการและการเริ่มตนธุรกิจ
และ หัวขอพิเศษเฉพาะดานการจัดการ
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
การพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตเพื่อใหสอดรับกับสถานการณภายนอก ตามขอ
11 ขางตนนั้น มีสวนชวยปลูกฝงแนวคิดและคานิยมที่เอื้อตอการดําเนินงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศ รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถและชองทางในการรับรูขาวสาร และสรางโอกาส
ในการเขาถึ งแหลงทุน ทรัพยากร และการประกอบอาชี พ ชวยเสริมสรางภูมิคุมกัน จากวิ กฤตการณ
โดยเนนการปองกันปญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และยังไดคํานึงถึงการพัฒนาบุคลากรเพื่อตอบรับ กับ
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นโยบายของรัฐบาลในการมีสวนรวมของประชาชนในประเทศ ทั้งนี้หลักสูตรโดยรวมจะคงความสอดคลอง
กั บ อั ต ลั กษณ ของบั ณฑิ ตที่ มหาวิ ทยาลั ย นเรศวรไดกําหนดให “เกงคน เกงงาน เกงคิด เกงครองชีวิต
เกงพิชิตปญหา” เพื่อพัฒนาปจจัยพื้นฐานที่จําเปนตอการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
-- ไมมี -13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนใหภาควิชา/หลักสูตรอื่นตองมาเรียน
-- ไมมี -13.3 การบริหารจัดการ
-- ไมมี --
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หมวดที่ 2. ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1. ปรัชญาของหลักสูตร
นักบริหารมืออาชีพที่สามารถตอบสนองอยางทันทวงทีตอการเปลี่ยนแปลงในยุคเศรษฐกิจไร
พรมแดน จะมีศักยภาพนําพาเศรษฐกิจของชาติใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจระดับโลก
1.2 วัตถุประสงคของหลักสูตร
เพื่อผลิตมหาบัณฑิตใหมีคุณลักษณะดังตอไปนี้
1. มีความรูความสามารถทั้งทฤษฎีและการประยุกตใชความรูดานการบริหารธุรกิจ
2. มีความเปนผูนํา มีวิสัยทัศน และสามารถเลือกใชกลยุทธที่เหมาะสมเพื่อสนองต อการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมทางธุรกิจได
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/ปรับปรุง

กลยุทธ

หลักฐาน/ตัวบงชี้

- พิจารณาปรับปรุงหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ทุก ๆ 5 ป
ใหมีความสอดคลองกับความตองการ
ของภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม
และตามมาตรฐานคุณวุฒิที่กระทรวง
ศึกษาธิการกําหนดและเปลี่ยนแปลง
สรางนิสิตใหเปนนักบริหารธุรกิจมือ
อาชีพ มีเครือขายทางธุรกิจ วิจัย
ประยุกต ในการแขงขันเชิงธุรกิจทั้ง
ในและตางประเทศ เพื่อเพิ่มมูลคา
ทางเศรษฐกิจ สังคม ชีวิต ความ
เปนอยูของประชาชน

- จัดใหหลักสูตรสอดคลองกับ
มาตรฐานดานการบริหารธุรกิจใน
ระดับสากลหรือระดับชาติ (หากมี
การกําหนด)
- รวบรวมติดตามผลการประเมิน QA
ของหลักสูตรทุกป ในดานความพึง
พอใจ และภาวะการไดงานทําของ
บัณฑิต
- ติดตามประเมินหลักสูตรอยาง
สม่ําเสมอเพื่อใหสอดคลองกับ
สถานการณปจจุบัน และความ
ตองการกําลังคนในภาคธุรกิจเพื่อ
เปนขอมูลในการพัฒนาหลักสูตร
- เชิญผูเชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและ
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 โดยมีการจัดการศึกษาในภาคฤดูรอนดวยและ
ตองจัดการเรียนใหมีจํานวนชั่วโมงตอหนวยกิต ตามที่กําหนดไวในภาคการศึกษาปกติในระบบทวิ ภาค
ขอกําหนดตางๆ ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึ กษา
ฉบับปจจุบัน (ภาคผนวก ก)
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
มี ก ารจั ด การศึ ก ษาภาคฤดู ร อ นสํ า หรั บ แผน ก แบบ ก2 และแผน ข โดยมี ร ะยะเวลาเรี ย น
ไมนอยกวา 8 สัปดาหตอภาคการศึกษา ขอกําหนดตางๆ ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยนเรศวร
วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ฉบับปจจุบัน
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
-ไมมี2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน

□ วันเสาร – อาทิตย สําหรับแผน ก แบบ ก 2
ภาคการศึกษาตน
ตั้งแตเดือนสิงหาคม ถึง พฤศจิกายน
ภาคการศึกษาปลาย
ตั้งแตเดือนธันวาคม ถึง มีนาคม
ภาคฤดูรอน
ตั้งแตเดือน เมษายน ถึง กรกฎาคม
□ วันเสาร – อาทิตย สําหรับแผน ข.
ภาคการศึกษาตน
ตั้งแตเดือนสิงหาคม ถึง พฤศจิกายน
ภาคการศึกษาปลาย
ตั้งแตเดือนธันวาคม ถึง มีนาคม
ภาคฤดูรอน
ตั้งแตเดือน เมษายน ถึง กรกฎาคม

2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
คุณสมบัติของผูเขาศึกษาแผน ก แบบ ก2
1. สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือ เทียบเทา จากทุกสาขาวิชา
2. มีประสบการณการทํางานอยางนอย 1 ป
3. ไมเคยตองโทษตามคําพิพากษาของศาลถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตในกรณีความผิดอันไดกระทํา
โดย ความประมาทหรือความผิดอันเปนลหุโทษ
4. ไมเคยถูกคัดชื่อออกอันเนื่องมาจากความประพฤติจากสถาบันการศึกษาใด
5. คุณสมบัติตองไมขัดตอขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2559 ขอ 5 คุณสมบัติของผูเขาศึกษาและประกาศของมหาวิทยาลัยนเรศวร
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คุณสมบัติของผูเขาศึกษาแผน ข
1. สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือ เทียบเทา จากทุกสาขาวิชา
2. มีประสบการณการทํางานอยางนอย 5 ป
3. ไมเคยตองโทษตามคําพิพากษาของศาลถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตในกรณีความผิดอันไดกระทํา
โดย ความประมาทหรือความผิดอันเปนลหุโทษ
4. ไมเคยถูกคัดชื่อออกอันเนื่องมาจากความประพฤติจากสถาบันการศึกษาใด
5. คุณสมบัติตองไมขัดตอขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2559 ขอ 5 คุณสมบัติของผูเขาศึกษาและประกาศของมหาวิทยาลัยนเรศวร
2.3 ปญหาของนิสิตแรกเขา
2.3.1 นิสิตมีขอจํากัดทางดานทักษะทางคณิตศาสตรและสถิติ
2.3.2 นิสิตมีขอจํากัดทางดานทักษะการใชภาษาอังกฤษ
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา / ขอจํากัดของนิสิตในขอ 2.3
2.4.1 จัดอบรมเพื่อเตรียมความรูขั้นพื้นฐานกอนการเรียน อันไดแก ทักษะคณิตศาสตรและสถิติ
รวมทั้งภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนและนําเสนอทางวิชาการ
2.4.2 จัดใหมีอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการ ทําหนาที่ดูแล ใหคําแนะนําแกนิสิต
2.4.3 จัดการปฐมนิเทศนิสิตใหม แนะนําการใหบริการของมหาวิทยาลัย เทคนิคการเรียน
ในมหาวิทยาลัย แผนการเรียนการสอน และปฏิทินการศึกษา
2.5 แผนการรับนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
แผน ก แบบ ก2
จํานวนนิสิตแตละปการศึกษา
จํานวนนิสิต
2560
2561
2562
2563
ชั้นปที่ 1
30
30
30
30
ชั้นปที่ 2
30
30
30
รวม
30
60
60
60
สําเร็จการศึกษา
30
30
30
แผน ข
จํานวนนิสิตแตละปการศึกษา
จํานวนนิสิต
2560
2561
2562
2563
ชั้นปที่ 1
30
30
30
30
ชั้นปที่ 2
30
30
30
รวม
30
60
60
60
สําเร็จการศึกษา
30
30
30

2564
30
30
60
30

2564
30
30
60
30
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2.6 งบประมาณตามแผน
หลักสูตรแผน ก แบบ ก2
2.6.1. งบประมาณรายรับ (หนวย บาท)
รายละเอียดรายรับ

ปงบประมาณ

2560

2561

2562

2563

2564

คาธรรมเนียมการศึกษา

210,000

210,000

210,000

210,000

210,000

รวมรายรับ (คาธรรมเนียม
การศึกษา x จํานวนนิสิต)

6,300,000 6,300,000 6,300,000 6,300,000 6,300,000

หมายเหตุ คาธรรมเนียมการศึกษา (ตลอดหลักสูตร) เทากับ 210,000 บาท
2.6.2. ประมาณการรายจาย (หนวย: บาท)
ปงบประมาณ
หมวด เงิน

2560

2561

2562

2563

2564

4,725,000

4,725,000

4,725,000

4,725,000

4,725,000

2. ใชสอย

945,000

945,000

945,000

945,000

945,000

3. วัสดุ

441,000

441,000

441,000

441,000

441,000

4. ครุภัณฑ

189,000

189,000

189,000

189,000

189,000

รวมทั้งสิ้น

6,300,000

6,300,000

6,300,000

6,300,000

6,300,000

1. คาตอบแทน

2.6.3. ประมาณคาใชจายตอนิสิต: คน (ตลอดหลักสูตร)
ประมาณการ
ประมาณการคาใชจายตอนิสิต 1 คน

รายจายนิสิต : คน
210,000 บาท

หมายเหตุ คิดจากประมาณการรายจายรวมทั้งสิ้น เทากับ 31,500,000 บาท หารดวยจํานวนนิสิต
ตามแผนรับนิสิตทั้ง 5 ป รวม 150 คน จะไดเทากับ 210,000 บาท
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หลักสูตรแผน ข
2.6.4. งบประมาณรายรับ (หนวย: บาท)
รายละเอียดรายรับ

ปงบประมาณ

2560

2561

2562

2563

2564

คาธรรมเนียมการศึกษา

270,000

270,000

270,000

270,000

270,000

รวมรายรับ
(คาธรรมเนียมการศึกษา
x จํานวนนิสิต)

8,100,000 8,100,000

8,100,000

8,100,000

8,100,000

หมายเหตุ คาธรรมเนียมการศึกษา (ตลอดหลักสูตร) เทากับ 270,000 บาท
2.6.5. งบประมาณรายจาย (หนวย บาท)
ปงบประมาณ
หมวด เงิน

2560

2561

2562

2563

2564

1. คาตอบแทน

6,075,000

6,075,000

6,075,000

6,075,000

6,075,000

2. ใชสอย

1,215,000

1,215,000

1,215,000

1,215,000

1,215,000

3. วัสดุ

567,000

567,000

567,000

567,000

567,000

4. ครุภัณฑ

243,000

243,000

243,000

243,000

243,000

รวมทั้งสิ้น

8,100,000

8,100,000

8,100,000

8,100,000

8,100,000

2.6.6. ประมาณคาใชจายตอนิสิต: คน (ตลอดหลักสูตร)
ประมาณการ

รายจายนิสิต : คน

ประมาณการคาใชจายตอนิสิต 1 คน
270,000 บาท
หมายเหตุ คิดจากประมาณการรายจายรวมทั้งสิ้น เทากับ 40,500,000 บาท หารดวยจํานวนนิสิต
ตามแผนรับนิสิตทั้ง 5 ป รวม 150 คน จะไดเทากับ 270,000 บาท
2.7 ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรียน
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย
เปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
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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 39 หนวยกิต
จํานวนหนวยกิต ไมนอยกวา 39 หนวยกิต

3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
ตารางแสดงโครงสรางหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
เกณฑ ศธ.
พ.ศ. 2558
รายการ

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2560

แผน ก
แบบ ก2

แผน ข

แผน ก
แบบ ก2

แผน ข

1. งานรายวิชา (Course work)
ไมนอยกวา

12

30-33

27

33

1.1 วิชาบังคับ

-

-

21

21

1.2 วิชาเลือก

-

-

6

12

2. วิทยานิพนธ (Thesis) ไมนอยกวา

12

-

12

-

3. การคนควาอิสระไมนอยกวา

-

3-6

-

6

4. รายวิชาบังคับไมนับหนวยกิต

-

-

(7)

(7)

หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา

36

36

39

39
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3.1.3 รายวิชาในหมวดตางๆ
3.1.3.1 กรณีจัดการศึกษา แผน ก แบบ ก 2
1) งานรายวิชา
จํานวนไมนอยกวา
27 หนวยกิต
1.1) หมวดวิชาบังคับ
จํานวน
21 หนวยกิต
801501 การบริหารการตลาดและการสรางคุณคาสูลูกคา
3(3-0-6)
Marketing Management and Value Creation for Customers
801502

เศรษฐศาสตรสําหรับผูบริหาร
Economics for Managers

3(3-0-6)

801503

การบัญชีเพื่อการจัดการ
Managerial Accounting

3(3-0-6)

801504

การจัดการทรัพยากรมนุษยและพฤติกรรมองคกร
Human Resources Management and Organizational Behavior

3(3-0-6)

801505

การบริหารการผลิตและเทคโนโลยี
Operations Management and Technology

3(3-0-6)

801506

การบริหารการเงิน
Financial Management

3(3-0-6)

801507

การจัดการเชิงกลยุทธ
Strategic Management

3(3-0-6)

1.2) หมวดวิชาเลือก
โดยใหเลือกจากรายวิชาดังตอไปนี้
801511 การเปนผูประกอบการและเริ่มตนธุรกิจ
Entrepreneurship and Startup

จํานวนไมนอยกวา

6

หนวยกิต
3(2-2-5)

801512

การคิดเชิงออกแบบ
Design Thinking

3(2-2-5)

801515

การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน
Logistics and Supply Chain Management

3(3-0-6)

801516

การจัดการคุณภาพ
Quality Management

3(3-0-6)
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801517

ศิลปการสื่อสารในองคกร
The Art of Organizational Communications

3(3-0-6)

801518

หลักการคิดและการวิเคราะหเชิงกลยุทธ
Analytical and Strategic Thinking

3(3-0-6)

801521

การจัดการธุรกิจและนวัตกรรมในระดับโลก
Global Business and Innovation Management

3(2-2-5)

801522

การจัดการกับวิกฤตการณ
Crisis Management

3(3-0-6)

801524

การวิเคราะหผูบริโภคเชิงลึก
Consumer Insights Analysis

3(3-0-6)

801525

การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
Integrated Marketing Communication

3(2-2-5)

801527

การวิเคราะหรายงานทางการเงิน
Financial Report Analysis

3(3-0-6)

801528

การบริหารการลงทุน
Investment Management

3(2-2-5)

801529

ความรับผิดชอบขององคกรตอสังคม
Corporate Social Responsibility

3(3-0-6)

801531

หัวขอพิเศษเฉพาะดานการจัดการ
Special Topics in Management

3(3-0-6)

2) วิทยานิพนธ
801597 วิทยานิพนธ 1 แผน ก แบบ ก2
Thesis 1, Type A2

จํานวนไมนอยกวา 12 หนวยกิต
3 หนวยกิต

801598 วิทยานิพนธ 2 แผน ก แบบ ก2
Thesis 2, Type A2

3 หนวยกิต

801599 วิทยานิพนธ 3 แผน ก แบบ ก2
Thesis 3, Type A2

6 หนวยกิต
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3) รายวิชาบังคับไมนับหนวยกิต
จํานวนไมนอยกวา 7 หนวยกิต
801500 การวิเคราะหเชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ
3(3-0-6)
Quantitative Analysis and Business Statistics
801508

ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ
Research Methodology in Business

3(3-0-6)

801509

สัมมนาประเด็นปญหาทางธุรกิจในปจจุบัน
Seminar in Contemporary Issues

1(0-3-1)

3.1.3.2 กรณีจดั การศึกษา แผน ข
1) งานรายวิชา
จํานวนไมนอยกวา
30 หนวยกิต
1.1) หมวดวิชาบังคับ
จํานวน
21 หนวยกิต
801501 การบริหารการตลาดและการสรางคุณคาสูลูกคา
3(3-0-6)
Marketing Management and Value Creation for Customers
801502

เศรษฐศาสตรสําหรับผูบริหาร
Economics for Managers

3(3-0-6)

801503

การบัญชีเพื่อการจัดการ
Managerial Accounting

3(3-0-6)

801504

การจัดการทรัพยากรมนุษยและพฤติกรรมองคกร
Human Resources Management and Organizational Behavior

3(3-0-6)

801505

การบริหารการผลิตและเทคโนโลยี
Operations Management and Technology

3(3-0-6)

801506

การบริหารการเงิน
Financial Management

3(3-0-6)

801507

การจัดการเชิงกลยุทธ
Strategic Management

3(3-0-6)
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1.2) หมวดวิชาเลือก
จํานวนไมนอยกวา 12 หนวยกิต
โดยใหเลือกจากรายวิชาดังตอไปนี้
801511 การเปนผูประกอบการและเริ่มตนธุรกิจ
Entrepreneurship and Startup

3(2-2-5)

801512

การคิดเชิงออกแบบ
Design Thinking

3(2-2-5)

801515

การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน
Logistics and Supply Chain Management

3(3-0-6)

801516

การจัดการคุณภาพ
Quality Management

3(3-0-6)

801517

ศิลปการสื่อสารในองคกร
The Art of Organizational Communications

3(3-0-6)

801518

หลักการคิดและการวิเคราะหเชิงกลยุทธ
Analytical and Strategic Thinking

3(3-0-6)

801521

การจัดการธุรกิจและนวัตกรรมในระดับโลก
Global Business and Innovation Management

3(2-2-5)

801522

การจัดการกับวิกฤตการณ
Crisis Management

3(3-0-6)

801524

การวิเคราะหผูบริโภคเชิงลึก
Consumer Insights Analysis

3(3-0-6)

801525

การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
Integrated Marketing Communication

3(2-2-5)

801527

การวิเคราะหรายงานทางการเงิน
Financial Report Analysis

3(3-0-6)

801528

การบริหารการลงทุน
Investment Management

3(2-2-5)

801529

ความรับผิดชอบขององคกรตอสังคม
Corporate Social Responsibility

3(3-0-6)

801531

หัวขอพิเศษเฉพาะดานการจัดการ
Special Topics in Management

3(3-0-6)
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2) การคนควาอิสระ
801595 การศึกษาคนควาดวยตนเอง 1
Independent Study 1

จํานวนไมนอยกวา

801596 การศึกษาคนควาดวยตนเอง 2
Independent Study 2

6 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต

3) รายวิชาบังคับไมนับหนวยกิต
จํานวนไมนอยกวา
801500 การวิเคราะหเชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ
Quantitative Analysis and Business Statistics

7 หนวยกิต
3(3-0-6)

801508

ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ
Research Methodology in Business

3(3-0-6)

801509

สัมมนาประเด็นปญหาทางธุรกิจในปจจุบัน
Seminar in Contemporary Issues

1(0-3-1)

3.1.4 แผนการศึกษา
3.1.4.1 แผนการศึกษากรณีจัดการศึกษาแผน ก แบบ ก 2
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาตน
801500 การวิเคราะหเชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ (บังคับไมนับหนวยกิต)
Quantitative Analysis and Business Statistics (Non-Credit)

3(3-0-6)

801501

การบริหารการตลาดและการสรางคุณคาสูลูกคา
Marketing Management and Value Creation for
Customers

3(3-0-6)

801502

เศรษฐศาสตรสําหรับผูบริหาร
Economics for Managers

3(3-0-6)

801503

การบัญชีเพื่อการจัดการ
Managerial Accounting

3(3-0-6)
รวม

9 หนวยกิต
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801504

ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาปลาย
การจัดการทรัพยากรมนุษยและพฤติกรรมองคกร
Human Resources Management and Organizational
Behavior

3(3-0-6)

801505

การบริหารการผลิตและเทคโนโลยี
Operations Management and Technology

3(3-0-6)

801506

การบริหารการเงิน
Financial Management

3(3-0-6)

801507

การจัดการเชิงกลยุทธ
Strategic Management

3(3-0-6)
รวม

801508

ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาฤดูรอน
ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ (บังคับไมนับหนวยกิต)
Research Methodology in Business (Non-Credit)

12 หนวยกิต

3(3-0-6)

801597

วิทยานิพนธ 1 แผน ก แบบ ก2
Thesis 1 , Type A2

3 หนวยกิต

801xxx

วิชาเลือก 1
Elective Course 1

3(3-0-6)
รวม

6 หนวยกิต
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801598

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาตน
วิทยานิพนธ 2 แผน ก แบบ ก2
Thesis 2, Type A2

3 หนวยกิต

801xxx

วิชาเลือก 2
Elective Course 2

3(3-0-6)

801509

สัมมนาประเด็นปญหาทางธุรกิจในปจจุบัน
(บังคับไมนับหนวยกิต)
Seminar in Contemporary Issues (Non-credit)

1(0-3-1)

รวม

6 หนวยกิต

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาปลาย
801599

วิทยานิพนธ 3 แผน ก แบบ ก2
Thesis 3, Type A2

6 หนวยกิต

รวม

6 หนวยกิต
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3.1.4.2 แผนการศึกษากรณีจัดการศึกษาแผน ข

801500

ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาตน
การวิเคราะหเชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ (บังคับไมนับหนวยกิต)
Quantitative Analysis and Business Statistics (Non-Credit)

3(3-0-6)

801501

การบริหารการตลาดและการสรางคุณคาสูลูกคา
Marketing Management and Value Creation for
Customers

3(3-0-6)

801502

เศรษฐศาสตรสําหรับผูบริหาร
Economics for Managers

3(3-0-6)

801503

การบัญชีเพื่อการจัดการ
Managerial Accounting

3(3-0-6)
รวม

801504

ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาปลาย
การจัดการทรัพยากรมนุษยและพฤติกรรมองคกร
Human Resources Management and Organizational
Behavior

9 หนวยกิต

3(3-0-6)

801505

การบริหารการผลิตและเทคโนโลยี
Operations Management and Technology

3(3-0-6)

801506

การบริหารการเงิน
Financial Management

3(3-0-6)

801507

การจัดการเชิงกลยุทธ
Strategic Management

3(3-0-6)
รวม

12 หนวยกิต
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801508

ชั้นปที่ 1
ภาคฤดูรอน
ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ (บังคับไมนับหนวยกิต)
Research Methodology in Business

3(3-0-6)

801xxx

วิชาเลือก 1
Elective Course 1

3(3-0-6)

801xxx

วิชาเลือก 2
Elective Course 2

3(3-0-6)
รวม

6 หนวยกิต

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาตน
801595

การศึกษาคนควาดวยตนเอง 1
Independent Study 1

3 หนวยกิต

801509

สัมมนาประเด็นปญหาทางธุรกิจในปจจุบัน (บังคับไมนับหนวยกิต)
Seminar in Contemporary Issues (non-credit)

1(0-3-1)

801xxx

วิชาเลือก 3
Elective Course 3

3(3-0-6)

801xxx

วิชาเลือก 4
Elective Course 4

3(3-0-6)
รวม

9 หนวยกิต

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาปลาย
801596

การศึกษาคนควาดวยตนเอง 2
Independent Study 2
รวม

3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
801500 การวิเคราะหเชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ (บังคับไมนับหนวยกิต)
Quantitative Analysis and Business Statistics

3(3-0-6)

ตัวแบบและวิธีการทางคณิตศาสตรและสถิติที่เปนประโยชนตอการตัดสินใจทางธุรกิจ
เชน ความนา จะเปน เมทริ ก ซ โปรแกรมเชิ ง เสน ทฤษฎี ก ารตั ด สิ น ใจ ทฤษฎี เ กมและการจํ า ลอง
สถานการณ การวิเคราะหความแปรปรวน สถิติแบบใชและไมใชพารามิเตอร สหสัมพันธ การวิเคราะห
ความถดถอยเชิงเสน และอนุกรมเวลา
Mathematical and statistical methods and models for business decision
including probability, matrix, linear program; decision theory; game theory; simulations;
analysis of variance; parametric and non-parametric statistics; correlations; linear
regression analysis and time series
801501 การบริหารการตลาดและการสรางคุณคาสูลูกคา
Marketing Management and Value Creation for Customers

3(3-0-6)

บทบาทและหนาที่การตลาดในธุรกิจ สภาวะแวดลอมภายในและภายนอกที่มีผลกระทบตอ
การจัดการดานการตลาด การวางแผนการตลาดเชิงยุทธ การวิเคราะหการแขงขัน พฤติกรรมผูบริโภค
ระบบสารสนเทศทางการตลาดและการวิจัยการตลาด การแบงสวนตลาด การเลือกตลาดเปาหมาย และ
การวางตําแหนงผลิตภัณฑ กลยุทธสวนประสมทางการตลาด การควบคุมทางการตลาด การตลาด
ดิจิตอล การตลาดและการคาสมัยใหมบนสือ่ สารสนเทศ จรรยาบรรณในการจัดการดานการตลาด
Roles and functions of marketing in business; internal and external
environment affecting marketing management; strategic market planning; competition
analysis; consumer behavior; marketing information system and marketing research;
market segmentation, targeting and product positioning; marketing mix decisions;
marketing control; digital marketing; marketing and modern trade on social media; ethics
in marketing management
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801502 เศรษฐศาสตรสําหรับผูบริหาร
Economics for Managers

3(3-0-6)

หลักและทฤษฎีเศรษฐศาสตรจุลภาคและมหภาคสําหรับการตัดสินใจและกําหนดนโยบาย
ทางธุรกิจ การวิเคราะหอุปสงคและอุปทาน การผลิตและตนทุนการผลิต โครงสรางตลาดและกิจกรรม
ทางการตลาด นโยบายการเงินการคลัง การเมือง สังคมและการบริหารระหวางประเทศที่มีผลกระทบ
ตอการดําเนินธุรกิจ
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,
fiscal, political, social and international relation policies on the business sector
801503 การบัญชีเพื่อการจัดการ
Managerial Accounting

3(3-0-6)

นํ า ข อมู ล ทางการบั ญ ชีมาใชในการวางแผน การควบคุมการดําเนินงาน การวัดผลการ
ปฏิบัติงาน (การควบคุม) และการตัดสินใจภายในองคกร การวิเคราะหกระแสเงินสด การบัญชีตนทุน
มาตรฐานและการวิเคราะหผลตาง การวางแผนกําไร และการวิเคราะหรายจายลงทุนเพื่อใชพิจารณา
ตัดสินใจลงทุนระยะยาว
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 capital budgeting for long-term investment decision
801504 การจัดการทรัพยากรมนุษยและพฤติกรรมองคกร
3(3-0-6)
Human Resources Management and Organizational Behavior
ทฤษฎีการจัดการทรัพยากรมนุษย กระบวนการทางดานทรัพยากรมนุษย การกําหนด
นโยบายและแผนงานทางดานทรัพยากรมนุษย บทบาทหนาที่ขององคกรและการจัดการ ความสัมพันธ
ในองคกร การบริหารกลุม ภาวะผูนํา การบริหารความขัดแยงภายในองคกร คานิยม เจตคติ/ทัศนคติ
การเรียนรู การจูงใจ วัฒนธรรมในองคกร การบริหารความหลากหลายในหนวยงาน และการบริหารการ
เปลี่ยนแปลง
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
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801505 การบริหารการผลิตและเทคโนโลยี
Operations Management and Technology

3(3-0-6)

หลักการจัดการกระบวนการปฏิบัติการ วิธีการและรูป แบบการจั ดการกระบวนการใน
องคกรทางธุรกิจ การวิเคราะห ออกแบบกระบวนการ การบริหารโครงการ การควบคุมคุณภาพ แนวคิด
และการปฏิบั ติดา นการจั ดการโซ อุป ทาน การจางผลิต การนําวิธีการทางการวิเคราะหเชิงปริ ม าณ
สํ า หรั บ การตั ดสิ น ใจทางธุ ร กิ จ ในอุ ตสาหกรรมการผลิต และบริ ก าร การวางแผนและควบคุ ม การ
ปฏิบัติการ รวมทั้งนวัตกรรมและบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการจัดการ
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; original equipment manufacturer (OEM); Quantitative analytical
techniques for manufacturing and service industries; Operation planning and control
including Innovation and Information Technology Management for business process
801506 การบริหารการเงิน
Financial Management

3(3-0-6)

แนวคิดและเครื่องมือในการวิเคราะหทางการเงิน วิธีการจัดการสินทรัพยตางๆ การ
พิจารณาการลงทุน โครงสรางของเงินทุน ตนทุนเงินทุน แหลงเงินทุน นโยบายเงินปนผล ความเสี่ยงและ
ผลตอบแทน
Concepts and tools in financial analysis, management of assets, capital
budgeting, capital structure, cost of capital, sources of capital, dividend policy, risk, and
return
801507 การจัดการเชิงกลยุทธ
Strategic Management

3(3-0-6)

ความสําคัญของการบริหารเชิงกลยุทธ กระบวนการและการวิเคราะหสภาพ แวดลอมใน
การดําเนินงาน การวิเคราะหอุตสาหกรรมและการวิเคราะหจุดแข็งจุดออนขององคกรเพื่อการวางแผน
กลยุทธ การนําแผนกลยุทธไปสูการปฏิบัติ การควบคุมและเทคนิคในการบริหารแผนกลยุทธ การนํา
เครื่องมือทางการบริหารสมัยใหมมาใชในการบริหารจัดการองคกร การวิเคราะหและการหาโอกาสใน
การสรางธุรกิจใหม
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; new business opportunity identification and analysis
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801508 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ (บังคับไมนับหนวยกิต)
Research Methodology in Business

1(0-3-1)

ความหมาย ลักษณะ และเปาหมายของการวิจัย ประเภทและกระบวนการวิจัย การ
กําหนดปญหาการวิจัย ตัวแปรและสมมติฐาน การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล การเขียน
โครงรางและรายงานการวิจัย การนําผลการวิจัยไปใช จรรยาบรรณนักวิจัยและ เทคนิควิธีในการวิจัย
เฉพาะทางดานธุรกิจ
Research definition, characteristics and goals; types 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
801509 สัมมนาประเด็นปญหาทางธุรกิจในปจจุบัน (บังคับไมนับหนวยกิต)
Seminar in Contemporary Issues

1(0-3-1)

ขอมูลทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี วัฒนธรรม และการจัดการองคกรใน
หนวยงานภาครัฐ และ/หรือ องคกรภาคธุรกิจ ในและ/หรือตางประเทศในสถานการณปจจุบัน ทั้งขอมูล
ปฐมภูมิและทุติยภูมิ แลวนําขอมูลมาสรุปอภิปราย และรายงานผล
Reviewing of data related to the economic, social, political, technological,
cultural and management conditions of government agencies and/or business
organization in Thailand and/or abroad, both primary and secondary data; discussing and
reporting such information
801511 การเปนผูประกอบการและเริ่มตนธุรกิจ
Entrepreneurship and Startup

3(2-2-5)

วิเคราะหโอกาสทางธุรกิจและสภาวะการแขงขัน การกอตั้งธุรกิจ การรวมลงทุนรูปแบบ
ตางๆ กลยุทธการเขาสูธุรกิจ วิเคราะหแหลงเงินทุน วิเคราะหและประเมินโครงการธุรกิจ กฎหมาย
ทรัพยสินทางปญญา แผนธุรกิจสําหรับหนวยธุรกิจใหม แนวคิดในการบริหารธุรกิจครอบครัว
Analysis of business opportunities and competitive situations; starting up a
business, business venturing; strategies for entering into business; analysis of sources of
capital; business project analysis and evaluation; regulations on intellectual property
rights; and business plan for a new business entity; concepts of family business
management
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801512 การคิดเชิงออกแบบ
Design Thinking

3(2-2-5)

วิธีการแกปญหาเชิงสรางสรรคในการพัฒนานวัตกรรมสินคา บริการ กระบวนการและ
รูปแบบธุรกิจ การใชแนวคิดเชิงออกแบบและหลักการเชิงนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลคาตลอดจนเรงพัฒนา
โอกาสทางธุรกิจและสรางการเติบโตดวยศักยภาพของธุรกิจ การประยุกตใชวิธีการเชิงออกแบบและ
เครื่องมือเชิงนวัตกรรมในธุรกิจ รวมถึงกรอบแนวคิดเชิงออกแบบธุรกิจ
A creative problem-solving approach to develop innovative products or
services, processes, and business models; (How design thinking and innovation
principles can be used to enhance the value and accelerate the development of
business opportunities that deliver organic growth.) Applying design methodologies and
innovation tools in business; Learning how to employ a business-design framework
801515 การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน
Logistics and Supply Chain Management

3(3-0-6)

แนวคิดของการจัดการการไหลเวียนของสินคา กลยุทธโซอุปทานตอตลาด การพยากรณ
อุปสงค การจัดซื้อและจัดหา กลยุทธสินคาคงคลัง กลยุทธการกระจายสินคา กลยุทธของสิ่งอํานวย
ความสะดวก การจัดการสารสนเทศและเทคโนโลยี การเพิ่มคุณคาการบริการลูกคา การบริหารตนทุน
ของโซอุปทาน บทบาทของพาณิชยอิเล็คโทรนิคส ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมในการ
กระจายสินคา
Concepts of managing the flow of products; supply chain strategies to
market, demand forecasting, procurement, inventory strategy, distribution strategy,
facility strategy, managing information and technology, adding customer service value;
managing supply chain cost; role of e-business; social and environmental responsibility
in product distribution
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801516 การจัดการคุณภาพ
Quality Management

3(3-0-6)

ภาพรวมของการบริหารคุณภาพขององคกร แนวคิดสําคัญในการบริหารคุณภาพ และการ
ประยุกตใชแนวคิดเพื่อสรางขอไดเปรียบทางการแขงขันและคุณคาเพิ่มแกลูกคา โดยการปรับปรุง
ระบบการทํางาน และการบริหารตนทุน พรอมกับวิธีการ Six Sigma และแนวคิดแบบ Lean พรอม
ทั้งแนวคิดในการปรับปรุงคุณภาพอื่นๆที่เกี่ยวของ และการสรางองคกรแหงความเปนเลิศ
Perspectives on quality management in an organization as a whole; Key
concepts on quality management and application of these concepts are to create
business competitiveness and customer value creation through process improvement
and cost management with Six Sigma and Lean Thinking, as well as other contemporary
quality improvement methods and creating performance excellence organization
801517 ศิลปการสื่อสารในองคกร
The Art of Organizational Communications

3(3-0-6)

ทฤษฎี และกระบวนการของการจัดการความขัดแยงและการเจรจาตอรองในองคกร
แนวคิดเรื่องภาวะผูนํา แนวคิดเรื่องแรงจูงใจ เทคนิคสําหรับการแกปญหาความขัดแยง บทบาทของ
ผูบริหารในการจัดการความขัดแยง มิติของความขัดแยงรวมถึงพลวัตรดานจิตวิทยา ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล องคกรและวัฒนธรรม กลยุทธและยุทธวิธีในการประนีประนอมและการตัดสินชี้ขาด
การนํากลยุทธและยุทธวิธีไปปฏิบัติ การเจรจาตอรองอยางเปนธรรม
Theories and process of managing conflict and negotiation in organizations;
concepts of leadership and motivation; techniques for solving conflicts; manager’s role
in dealing with conflict; dimensions of conflict including psychological, interpersonal,
organizational, and cultural dynamics; strategy and tactics in mediation and arbitration;
strategic and tactical implementation; fair negotiation
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801518 หลักการคิดและการวิเคราะหเชิงกลยุทธ
Analytical and Strategic Thinking

3(3-0-6)

หลักคิดในการทํางาน การสรางกระบวนการคิดในเชิงสรางสรรค การคิดเปนระบบ และ
การใชเหตุผล ในการตัดสินใจบนพื้นฐานของคุณธรรมจริยธรรม ความรับผิดชอบที่องคกรพึงมีตอกลุม
บุคคลตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เชน ลูกคา ผูถือหุน พนักงาน และสังคม กรณีศึกษาตาง ๆ จากองคกรภาครัฐ
และเอกชน ทั้งในและตางประเทศ
Principles 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
801521 การจัดการธุรกิจและนวัตกรรมในระดับโลก
Global Business and Innovation Management

3(2-2-5)

การวิ เ คราะห อ งค ป ระกอบในการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ระหว างประเทศ ข อ จํ า กั ด ทางวั ฒ นธรรม
การศึกษา การเมือง เศรษฐกิจและสังคมในการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ แนวคิดของการบริหารธุรกิจ
ดานตางๆ จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจระหวางประเทศ ทฤษฏีและแนวปฏิบัติดานการจัดการนวัตกรรม
บทบาทของนวัตกรรมในการสรางความเติบโตและความมั่งคั่ ง ลักษณะขององคกรแหงนวัตกรรมและ
ประเด็นที่เกี่ยวของดานการจัดการ
Analysis of components in international business operations; constraints of
cultures, education, politics, economics, and society in managing international business;
concepts of international business management, ethics in international business; theories
and practices of innovation management; the role of innovation for growth and wealth
creation; the characteristics of innovative organizations and the associated management
issues
801522 การจัดการกับวิกฤตการณ
Crisis Management

3(3-0-6)

ความหมาย องคประกอบและสาเหตุที่ทําใหเกิดวิกฤตการณ เครื่องมือที่ใชในการบริหารความ
เสี่ยง ความแตกตางระหวางการบริหารความเสี่ยงกับการจัดการกับวิกฤตการณ แนวคิดและกระบวนการ
ในการจัดการกับวิกฤตการณแบบบูรณาการ การรับมือกับวิกฤตการณจะเกิดขึ้น การเรียนรูจากวิกฤตการณ
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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801524 การวิเคราะหผูบริโภคเชิงลึก
Consumer Insights Analysis

3(3-0-6)

บทบาทและความสําคัญของผูบริโภค ตัวแบบพฤติกรรมผูบริโภค การแบงกลุมผูบริโภค ปจจัย
ตางๆ ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจของผูบริโภค การวิจัยผูบริโภค วัฒนธรรม ชนชั้นทางสังคม ครอบครัว
กลุมอางอิง ลําดับขั้น ความตองการ การจูงใจและความเกี่ยวของ การรับรู การเรียนรู ทัศนคติและการ
เปลี่ย นแปลงทั ศนคติ บุ คลิ กภาพ การประมวลสารสนเทศของผู บ ริ โ ภค ประเภทของการตัดสิน ใจซื้อ
กระบวนการตัดสินใจของผูบริโภค
Roles and importance of consumers; models of consumer behavior; consumer
segmentation; factors influencing consumer decision-making; consumer research; culture;
social classes; family; reference groups; hierarchy of needs; motivation and involvement;
perception; learning; attitudes and changing of attitudes; personality; consumer information
processing; types of purchasing decisions; consumer decision processes
801525 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
Integrated Marketing Communication

3(2-2-5)

บทบาทของการสื่อสาร ทั้งชองทางการตลาดแบบดั้งเดิมและแบบออนไลน การใชประโยชน
จากสื่อสังคมออนไลน ตามหลักสวนประสมทางการตลาด เครื่องมือสงเสริมการตลาดชนิดตางๆ สื่อและ
ระเบียบวิธีตามกระบวนการสื่อสารแบบบูรณาการ วิธีการวิเคราะหดานการสื่อสารทางการตลาด รวมถึง
การบู ร ณาการองค ป ระกอบทางการสื่ อ สารทางการตลาดต า งๆ เข า ด ว ยกั น และผลกระทบที่ มี ต อ
ความสําเร็จของหนวยงาน
The roles of communications including traditional and online marketing channels
and social media utilization 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 the
marketing communication elements and how this is critical to an organization’s success
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801527 การวิเคราะหรายงานทางการเงิน
Financial Report Analysis

3(3-0-6)

เครื่องมือตาง ๆ ที่ใชในการวิเคราะหทางการเงินเพื่อนําไปใชในการประเมินผลการดําเนินงาน
จุดออน จุดแข็งของธุรกิจ ทั้งดานผลตอบแทนและความเสี่ยงที่เกี่ยวของเพื่อการตัดสินใจ การวิเคราะห
คุณภาพกําไรและการบริหารกําไร ความนาเชื่อถือของงบการเงิน
Financial analytical tools to be used in decision making regarding the
assessment of business performance, strengths and weaknesses in terms of risk and
return; An analysis of earning quality and earning management and creditability of
financial statements
801528 การบริหารการลงทุน
Investment Management

3(2-2-5)

ความรู พื้น ฐานในการลงทุน ในหลักทรัพยป ระเภทตาง ๆ นโยบายการลงทุน ของนั กลงทุน
ผลตอบแทนและความเสี่ยงในการลงทุน หลักการเบื้องตนในการวิเคราะหและประเมินมูลคาหลักทรัพย
การจัดสรรเงินลงทุน รวมทั้งทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการลงทุน
Fundamental knowledge of different types of securities investment, investment
policies of different types of investors, risk and return on investment, basic principles in
the analysis and valuation of securities, asset allocation as well as theories related to
investment
801529 ความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร
3(3-0-6)
Corporate Social Responsibility
กรอบทฤษฎีและกรณีศึกษาเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรและความยั่งยืน การ
เติบโตขององคกรที่ขับเคลื่อนดวยพันธกิจสําหรับองคกรที่แสวงหากําไรและไมแสวงหากําไร ความสัมพันธ
ระหวางความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร ความยั่งยืนและผลประกอบการทางการเงินขององคกร การ
คิดเชิงระบบและการบูรณาการ สมดุล 3 ดาน (เศรษฐกิจ-สังคม-สิ่งแวดลอม) ในการสรางคุณคาสูลูกคา
Theoretical frameworks and case studies of CSR and Sustainability, growing
successful mission-driven for profit and nonprofit ventures of Social enterprise; the
relationships between CSR, Sustainability and Financial performances; systematic thinking
and integrating of the triple bottom line thinking into business to create customer value
801531

หัวขอพิเศษเฉพาะดานการจัดการ
3(3-0-6)
Special Topics in Management
หัวขอและปญหาที่นาสนใจหรือประเด็นใหมๆเกี่ยวกับการจัดการ
Selected special and interesting issues related to management.
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801595 การศึกษาคนควาดวยตนเอง 1
Independent Study 1

3 หนวยกิต

การศึกษาคนควาในหัวขอหรือปญหาทางดานธุรกิจ อาทิ ทางดานการเงิน การตลาด การ
ผลิตหรือการจัดการทรัพยากรมนุษย ตามความสนใจของนิสิต ที่เกี่ยวของกับเนื้อหาวิชาที่ไดเรียนมา
ในหลักสูตรนี้ ภายใตการชี้แนะของอาจารยที่ปรึกษา โดยหัวขอที่จะศึกษานั้นตองไดรับความเห็นชอบ
จากอาจารยที่ปรึกษากอนมีการคนควาเบื้องตนในหัวขอเรื่องที่สนใจ โดยมีการทบทวนวรรณกรรมที่
เกี่ยวของ เพื่อสรางกรอบแนวคิด แลวออกแบบเครื่องมือในการเก็บขอมูล อาทิ แบบสอบถาม และบท
สัมภาษณในเชิงลึก มีการนําเสนอโครงรางการศึกษาคนควา และตองไดรับอนุมัติใหผานไปทําขั้นตอไป
โดยคณะกรรมการโครงรางการศึกษาคนควานั้น
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 presented and approved by the research committee.
801596 การศึกษาคนควาดวยตนเอง 2
Independent Study 2

3 หนวยกิต

การศึกษาคนควาในหัวขอหรือปญหาทางดานธุรกิจตอ โดยมีการรวบรวมขอมูลจากการใช
เครื่องมือที่ไดในการศึกษาคนควาดวยตนเอง 1 แลวนําขอมูลนั้นมาทํา การประมวลผล วิเคราะหผล
อภิปรายและสรุปผล พรอมทํารายงานและนําเสนอผลการศึกษาคนควาตอหนาคณะกรรมการซึ่งเปน
คณาจารยในภาควิชา และจัดสงรูปเลมการศึกษาคนควาฉบับที่สมบูรณสงมอบแกบัณฑิตวิทยาลัย
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 be presented and approved by the
committee and the completed and the revised research study to be submitted to the
Graduate School
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801597 วิทยานิพนธ 1 แผน ก แบบ ก2
Thesis 1, Type A2

3 หนวยกิต

ศึกษาองคประกอบวิทยานิพนธ หรือตัวอยางวิทยานิพนธในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ กําหนด
ประเด็นโจทย/หัวขอวิทยานิพนธ พัฒนาเอกสารแสดงความคิดรวบยอดเกี่ยวกับวิทยานิพนธ (Concept
Paper) และจัดทําผลการสังเคราะหเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
Studying the elements of thesis or thesis examples in the related field of study,
determining thesis title, developing a concept paper, and preparing the summary of
literature and related research synthesis
801598 วิทยานิพนธ 2 แผน ก แบบ ก2
Thesis 2, Type A2

3 หนวยกิต

พัฒนาเครื่องมือและวิธีการวิจัย จัดทําโครงรางวิทยานิพนธ เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการ
Developing research instruments and research methodology and preparing
thesis proposal in order to present it to the committee
801599 วิทยานิพนธ 3 แผน ก แบบ ก2
Thesis 3, Type A2

6 หนวยกิต

เก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล จัดทํารายงานความกาวหนาเสนอตออาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ จัดทําวิทยานิ พนธ ฉบับสมบูร ณและบทความวิจัย เพื่อตีพิมพเผยแพรตามเกณฑสํา เร็จ
การศึกษา
Collecting data, analyzing data, preparing a progress report in order to present
it to the thesis advisor, and preparing full-text thesis and research articles in order to get
published according to the graduation criteria
ความหมายของรหัสวิชาประจําวิชาในหลักสูตร เปนจํานวน 6 หลัก มีความหมายดังนี้
- เลขสามตัวแรก เปนตัวเลขประจําสาขา คือ
801 หมายถึง รายวิชาประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจ
- เลขสามตัวหลัง ใหความหมายดังนี้
- เลขหลักหนวย
แสดงอนุกรมรายวิชา
- เลขหลักสิบ
แสดงหมวดหมูในสาขาวิชา
เลข 0
หมายถึง
กลุมวิชาบังคับ
เลข 1-3
หมายถึง
กลุมวิชาเลือก
เลข 9
หมายถึง
วิทยานิพนธ หรือ การศึกษาคนควา
ดวยตัวเอง
- เลขหลักรอย
แสดงชั้นปและระดับ
เลข 5
หมายถึง
รายวิชาในระดับปริญญาโท
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3.2 ชื่อ นามสกุล ตําแหนงและคุณวุฒิการศึกษา
3.2.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ลําดับ

1

2

3

รายชื่ออาจารย

นายอรรถไกร พันธุภกั ดี

นายชาตรี ปรีดาอนันทสุข

นางสาวนลินี เหมาะประสิทธิ์

ตําแหนง

ผูชวยศาสตราจารย

อาจารย

อาจารย

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน

ประเทศ

ปที่สําเร็จ
การศึกษา

ปร.ด.

สาขาการบริหารโรงพยาบาล

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ไทย

2556

M.B.A

MIS & IT

Oklahoma City University

U.S.A

2544

ศ.บ.

เศรษฐศาสตร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ไทย

2538

Ph.D.

Management

Keio University

Japan

2551

M.B.A.

การจัดการทั่วไป

ไทย

2538

บธ.บ.

การตลาดระหวางประเทศ

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ
ศศินทรแหงจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ไทย

2533

Ph.D.

Management

La Trobe University

Australia

2559

M.B.S

International Marketing

University of Kent

UK

2542

ศ.บ.

การเงินและการธนาคาร

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

ไทย

2538

ภาระงานสอน
(ชม./สัปดาห)
ปจจุบัน

เมื่อเปดหลักสูตร
นี้แลว

15

18

26

18

19

18
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3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร
ลําดับ

1*

2*

3*

รายชื่ออาจารย

นายอรรถไกร พันธุภกั ดี

นายชาตรี ปรีดาอนันทสุข

นางสาวนลินี เหมาะประสิทธิ์

ตําแหนง

ผูชวยศาสตราจารย

อาจารย

อาจารย

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน

ประเทศ

ปที่สําเร็จ
การศึกษา

ปร.ด.

สาขาการบริหารโรงพยาบาล

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ไทย

2556

M.B.A

MIS & IT

Oklahoma City University

U.S.A

2544

ศ.บ.

เศรษฐศาสตร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ไทย

2538

Ph.D.

Management

Keio University

Japan

2551

M.B.A.

การจัดการทั่วไป

ไทย

2538

บธ.บ.

การตลาดระหวางประเทศ

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ
ศศินทรแหงจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ไทย

2533

Ph.D.

Management

La Trobe University

Australia

2559

M.B.S

International Marketing

University of Kent

UK

2542

ศ.บ.

การเงินและการธนาคาร

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

ไทย

2538

เครื่องหมาย * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

ภาระงานสอน
(ชม./สัปดาห)
ปจจุบัน

เมื่อเปดหลักสูตร
นี้แลว

15

18

26

18

19

18
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ลําดับ

รายชื่ออาจารย

ตําแหนง

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

สําเร็จการศึกษา
จากสถาบัน

ประเทศ

ปที่สําเร็จ
การศึกษา

4

นางสุจินดา เจียมศรีพงษ

รองศาสตราจารย

Ph.D.
ศ.ม.
ศ.บ.

Economics
เศรษฐศาสตร
เศรษฐศาสตร

University of Newcastle
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

Australia
ไทย
ไทย

2547
2528
2522

5

นางปาริชาติ ราชประดิษฐ ผูชวยศาสตราจารย

Ph.D.

ไทย

2553

ไทย

2534

ไทย

2528

Australia
USA
USA
ไทย

2553
2534
2533
2531

UK
USA
ไทย

2549
2537
2534

M.B.A.
บธ.บ.

International
Asian Institute of Technology
Business
Business
Assumption University
Administration
การเงินและการธนาคาร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

6

นายวศิน เหลี่ยมปรีชา

ผูชวยศาสตราจารย

Ph.D.
M.B.A.
M.A.
บธ.บ.

Information System
Business
Administration
Marketing
การตลาด

Central Queensland University
Webster University
Webster University
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

7

นางวิชญานัน รัตนวิบูลยสม ผูชวยศาสตราจารย

Ph.D.
M.B.A.
ศศ.บ.

Management Science University of Strathclyde
Dominican University
International
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
Business
การเงินการธนาคาร
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ลําดับ

รายชื่ออาจารย

ตําแหนง

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

สําเร็จการศึกษา
จากสถาบัน

ประเทศ

ปที่สําเร็จ
การศึกษา

UK
USA
ไทย

2552
2540
2535

University of South Australia
Wollongong University
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก

Australia
Australia
ไทย

2553
2534
2528

Australian National University
Clark University
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

Australia
UK
ไทย

2553
2536
2533

Australia
Australia
ไทย

2549
2545
2537

ไทย

2554

ไทย

2546

ไทย

2544

8

นางสาวจารุวรรณ
แดงบุบผา

อาจารย

Ph.D.
M.B.A.
วท.บ.

Tourism Management Bournemouth University
Marketing
University of Memphis
เศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

9

นางนันทวัน เหลีย่ มปรีชา

อาจารย

D.B.A.
M.B.A.
กศ.บ.

Business
administration
การแนะแนว

10

นายวราวุธ ฤกษวรารักษ

อาจารย

Ph.D.
M.B.A.
พ.บ.

11

นายสุกิจ ขอเชื้อกลาง

อาจารย

D.B.A.
M.B.A.
วท.บ.

International Trade Victoria University of Technology
International Trade Victoria University of Technology
วิทยาศาสตรสุขภาพ มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ

12

นายอนิรุทธิ์ อัศวสกุลศร

อาจารย

วท.ด.

เทคโนโลยีสารสนเทศ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ทางธุรกิจ
เทคโนโลยีสารสนเทศ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ทางธุรกิจ
วิศวกรรมคอมพิวเตอร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

วท.ม.
วศ.บ.

Commerce
Management
พาณิชยนาวี
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4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา)
-- ไมมี -4.1. มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม
-- ไมมี -4.2. ชวงเวลา
-- ไมมี -4.3. การจัดเวลาและตารางสอน
-- ไมมี -5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทํางานวิจัยหรือการศึกษาคนควาดวยตนเอง
ขอมูลโดยสรุปเกี่ยวกับขอกําหนดในการทําโครงงานหรือวิทยานิพนธ นอกเหนือจาก
โครงงานหรืองานวิจัยในรายวิชาอื่น ๆ
5.1 งานวิจัยวิทยานิพนธ
5.1.1 คําอธิบายโดยยอ
การทําวิจัยในหัวขอที่เกี่ยวของกับการบริหารธุรกิจ ที่เกี่ยวของกับเนื้อหาวิชาที่ไดเรียนมาใน
หลักสูตรนี้ และนําผลการศึกษาคนควาในรูปแบบของรายงานที่มีคุณภาพ
5.1.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
งานวิจัยของวิทยานิพนธมีลักษณะที่แสดงความคิดริเริ่มสรางสรรค เกิดองคความรูใหม และ/
หรือการสรางนวัตกรรมทางการบริหารธุรกิจในระดับที่เปนสากล
ผลงานวิทยานิพนธยังตองสะทอนถึงความสามารถทั้ง 5 หมวด ดังตอไปนี้
5.1.2.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม
นิสิตมีระเบียบวินัย ตรงเวลา มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตยตอตนเองและผูอื่น และ ประพฤติตน
ใหเปนแบบอยางที่ดีแกผูอื่นได
5.1.2.2 ผลการเรียนรูดานความรู
นิสิตเขาใจ และวิเคราะหหลักการและทฤษฎีตางๆ ดานการบริหารธุรกิจ สามารถนําความรู
ไปประยุกตในกิจกรรมดานการบริหารธุรกิจได นิสิตเขาใจและวิเคราะหหลักการของศาสตร อื่นที่
เกี่ยวของ และสามารถนํามาประยุกตหรือเปนพื้นฐานของการบริหารธุรกิจ รวมทั้งสามารถแนะนํา
และใหคําปรึกษาเบื้องตนแกผูอื่นในศาสตรทางการบริหารได
5.1.2.3 ผลการเรียนรูในดานทักษะทางปญญา
นิสิตสามารถวิเคราะหสถานการณทางธุรกิจ สามารถแกปญหาทางการบริหารธุรกิจได สนใจ
คนควาหาความรูเพิ่มเติมภายใตสภาพแวดลอมในการแขงขัน สามารถคาดคะเนอนาคตของธุรกิจ
และสภาวะการแข งขั น จากข อมู ล ที่ มีอยู ในปจ จุบัน ได แลว สามารถเสนอขอคิดเห็น เพื่อปรั บ ปรุ ง
แผนงานของธุรกิจได
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5.1.2.4 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
นิสิตมีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูใหขอมูลและชวยงานวิจัย มีความอดทนอดกลั้น มีความ
รับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย สามารถปรับตัวเขากับสถานการณและวัฒนธรรมองคกรที่ไป
เก็บขอมูลและรวมงานวิจัยไดเปนอยางดี
5.1.2.5 ผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะห การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
นิสิตมีทักษะการใชภาษาไทยในการอธิบายและสื่อสารความหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ
สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมขอมูลและนําเสนอรายงาน สามารถวิเคราะห
สถานการณตลอดจนนําเสนอขอมูลโดยใชคณิตศาสตรหรือสถิติ และสามารถใชภาษาอังกฤษเปนสื่อ
ในการใชงานเทคโนโลยีและอินเทอรเน็ตได
5.1.3 ชวงเวลา
การทําวิทยานิพนธเริ่มตั้งแตภาคฤดูรอนของชั้นปที่ 1 จนถึง ภาคปลาย ของชั้นปที่ 2 ใช
เวลาสําหรับการทําวิจัย 3 ภาคเรียนสุดทาย ตามโครงสรางหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ แบบแผน 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 การมอบหมายอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธใหกับผูเรียนเปนรายบุคคล
ตามหัวขอหรือประเด็นที่ผูเรียนสนใจจะทําวิทยานิพนธที่สนใจ อยางนอย 1 ทาน
5.1.5.2 หลักสูตรกําหนดใหมีการจัดสัมมนาสําหรับผูเรียน หรือใหผูเรียนไปเขารวม
การประชุมหรือสัมมนาดานการบริหารธุรกิจทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย ในเรื่องที่เกี่ยวกับทิศทาง
และแนวโนมในการทําวิจัยทางดานการบริหารธุรกิจ
5.1.5.3 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธทําหนาที่ใหคําปรึกษาในการเลือกหัวขอ
วิทยานิพนธ การจัดเตรียมโครงราง การสอบโครงราง กระบวนการศึกษาคนควา การจัดทํารายงาน
วิทยานิพนธ และการประเมินผลกระบวนการทําวิทยานิพนธของผูเรียน
5.1.5.4 ผูเรียนจะตอง
- ศึกษาหาหัวขอการทําวิจัย การจัดทําโครงรางและสอบโครงรางวิทยานิพนธ การ
เก็บขอมูลและวิเคราะหผล
- นําเสนอความกาวหนาของการทําวิทยานิพนธทุกภาคการศึกษา เริ่มตั้งแตภาคฤดู
รอน ปการศึกษาที่ 1 เปนตนไป
- ดําเนินการใหสวนใดสวนหนึ่ง/ผลงานวิทยานิพนธไดรับการตีพิมพใน
วารสารวิชาการทางธุรกิจ หรือ นําเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติที่มีรายงาน
การประชุมจํานวนอยางนอย 1 เรื่อง และ
- สอบปองกันวิทยานิพนธตอคณะกรรมการสอบปองกันวิทยานิพนธจนผาน
- จัดทํารายงานวิทยานิพนธ จนเปนฉบับที่แกไขสมบูรณ แลวนําสงบัณฑิตวิทยาลัย
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5.1.6 กระบวนการประเมินผล
อาจารยที่ปรึกษาและคณะกรรมการสอบทําหนาที่ในการประเมินผลการทําวิจัยของผูเรียน

ดังนี้
แผน ก แบบ ก 2
การลงทะเบียนวิทยานิพนธ

หลักฐาน/รองรอย ของ
ความกาวหนาในการทํา
วิทยานิพนธ

ผูประเมิน

ครั้งที่ 1 จํานวน 3 หนวยกิต

1. หัวขอวิทยานิพนธ
อาจารยที่ปรึกษา
2. รางแนวคิดวิทยานิพนธ
(Concept paper)
3. แบบบันทึกการปรึกษาการทํา
วิทยานิพนธ

ครั้งที่ 2 จํานวน 3 หนวยกิต

1. โครงรางวิทยานิพนธ
อาจารยที่ปรึกษา
2. แบบบันทึกการปรึกษาการทํา คณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ

ครั้งที่ 3 จํานวน 6 หนวยกิต

1. รายงานวิทยานิพนธ
อาจารยที่ปรึกษา
2. แบบบันทึกการปรึกษาการทํา คณะกรรมการสอบปองกัน
วิทยานิพนธ
วิทยานิพนธ

5.2 การศึกษาคนควาดวยตนเอง
5.2.1 คําอธิบายโดยยอ
การศึกษาคนควาดวยตนเองในหัวขอที่เกี่ยวของกับการบริหารธุรกิจ ที่เกี่ยวของกับ
เนื้อหาวิชาที่ไดเรียนมาในหลักสูตรนี้ และนําผลการศึกษาคนควาในรูปแบบของรายงานที่มีคุณภาพ
5.2.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
ผลการศึกษาคนควาดวยตนเองสะทอนถึงงานวิจัยซึ่งมีลักษณะที่อาจชวยแกปญหาบาง
ประการขององคกร การประยุกตใชผลจากการศึกษานั้นในการดําเนินธุรกิจ หรือ การทําแผนธุรกิจ
หรือ กรณีศึกษาทางธุรกิจ ในระดับที่เปนมาตรฐานสากล
นอกจากนั้น การศึกษาดวยตนเองดังกลาว ยังตองสะทอนถึงความสามารถของผูเรียน ทั้ง 5
หมวด ดังตอไปนี้
5.2.2.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม
นิสิตมีระเบียบวินัย ตรงเวลา มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตยตอตนเองและผูอื่น
5.2.2.2 ผลการเรียนรูดานความรู
นิสิตเขาใจ และวิเคราะหหลักการและทฤษฎีตางๆ ดานการบริหารธุรกิจ สามารถนําความรู
ทางทฤษฎีไปประยุกตใชในกิจกรรมตางๆ ในการทําการศึกษาได นิสิตเขาใจและวิเคราะหหลักการ
ของศาสตรอื่นที่เกี่ยวของ และสามารถนํามาประยุกตหรือเปนพื้นฐานของการบริหารธุรกิจ
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5.2.2.3 ผลการเรียนรูในดานทักษะทางปญญา
นิสิตสามารถวิเคราะหสถานการณทางธุรกิจ สามารถแกปญหาทางการบริหารธุรกิจได
สนใจคนควาหาความรูเพิ่มเติมภายใตสภาพแวดลอมในการแขงขัน แลวสามารถเสนอขอคิดเห็นเพื่อ
ปรับปรุงแผนงานของธุรกิจได
5.2.2.4 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
นิสิตมีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูรวมงาน มีภาวะผูนํา มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับ
มอบหมาย สามารถปรับตัวเขากับสถานการณและวัฒนธรรมองคกรที่ไปเก็บขอมูลและรวมงานศึกษา
คนควาไดเปนอยางดี
5.2.2.5 ผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะห การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
นิสิตมีทักษะการใชภาษาไทยในการอธิบายและสื่อสารความหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ
สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมขอมูลและนําเสนอรายงาน และสามารถใช
ภาษาอังกฤษเปนสื่อในการใชงานเทคโนโลยีและอินเทอรเน็ตได
5.2.3 ชวงเวลา
การศึกษาคนควาดวยตนเองนี้ เริ่มตั้งแตภาคตน ของปที่ 2 ของการศึกษา ตามโครงสราง
หลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ แบบแผน ข
5.2.4 จํานวนหนวยกิต
จํานวนรวมทั้งหมด 6 หนวยกิต โดยกําหนดใหลงทะเบียนดังนี้
ครั้งที่ 1 ภาคการศึกษาตน ของชั้นปที่ 2
จํานวน 3 หนวยกิต
ครั้งที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย ของชั้นปที่ 2
จํานวน 3 หนวยกิต
รวม 6 หนวยกิต
5.2.5 การเตรียมการ
5.2.5.1 การมอบหมายอาจารยที่ปรึกษาการศึกษาคนควาดวยตนเองใหกับผูเรียน
เปนรายบุคคล ตามหัวขอหรือประเด็นที่ผูเรียนสนใจ อยางนอย 1 ทาน
5.2.5.2 หลักสูตรกําหนดใหมีการจัดสัมมนาสําหรับผูเรียน หรือใหผูเรียนไปเขารวม
การประชุมหรือสัมมนาดานการบริหารธุรกิจทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย ในเรื่องที่เกี่ยวกับทิศทาง
และแนวโนมในการทําวิจัยทางดานการบริหารธุรกิจ
5.2.5.3 อาจารยที่ปรึกษาการศึกษาคนควาดวยตนเองทําหนาที่ใหคําปรึกษาในการ
เลือกหัวขอการศึกษาคนควาดวยตนเอง การจัดเตรียมโครงราง กระบวนการศึกษาคนควา การ
จัดทํารายงานการศึกษาคนควาดวยตนเอง และการประเมินผลกระบวนการทําการศึกษาคนควาดวย
ตนเองของผูเรียน
5.2.5.4 ผูเรียนจะตอง
- ศึกษาหาหัวขอการศึกษาคนควาดวยตนเอง การจัดทําโครงรางการศึกษาคนควา
ดวยตนเอง การเก็บขอมูลและวิเคราะหผล
- นําเสนอความกาวหนาของการทําการศึกษาคนควาดวยตนเอง ทุกภาคการศึกษา
เริ่มตั้งแตภาคตน ปการศึกษาที่ 2 เปนตนไปจนกวาจะแลวเสร็จ
- จัดทํารายงานการศึกษาคนควาดวยตนเอง จนแลวเสร็จเปนรูปเลมฉบับแกไข
สมบูรณ นําสงบัณฑิตวิทยาลัย
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5.2.6 กระบวนการประเมินผล
อาจารยที่ปรึกษาและคณะกรรมการสอบทําหนาที่ในการประเมินผลการทําวิจัย
ของผูเรียน ดังนี้
แผน ข
การลงทะเบียน
การศึกษาคนควา
ดวยตนเอง

หลักฐาน/รองรอย ของ
ความกาวหนาในการศึกษา
คนควาดวยตนเอง

ผูประเมิน

ครั้งที่ 1 จํานวน 3 หนวยกิต

1. หัวขอการศึกษาคนควาดวย อาจารยที่ปรึกษา
ตนเอง
2. โครงรางการศึกษาคนควาดวย
ตนเอง
3. แบบบันทึกการปรึกษา
การศึกษาคนควาดวยตนเอง

ครั้งที่ 2 จํานวน 3 หนวยกิต

1. รายงานการศึกษาคนควาดวย อาจารยที่ปรึกษา
ตนเอง
คณะกรรมการสอบ
2. แบบบันทึกการปรึกษา
การศึกษาคนควาดวยตนเอง
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
- ดานบุคลิกภาพ

กลยุทธหรือกิจกรรมของนิสิต
- มีการสอดแทรกกิจกรรมที่สงเสริมการสราง
มนุษยสัมพันธและการวางตัวในองคกรทั้งภาครัฐและ
เอกชน โดยสอดแทรกในบางรายวิชา รวมถึงการจัด
อบรมพิเศษในดานการพัฒนาบุคลิกภาพกอนสําเร็จ
การศึกษา

- ดานภาวะผูนํา การทํางานเปนทีม และความรับผิดชอบ - กําหนดใหมีรายวิชาซึ่งนิสิตทํางานเปนกลุมเพื่อเปนการ
ตอตนเองและสังคม รวมถึงมีจรรยาบรรณ
ฝกใหนิสิตไดสรางภาวะผูนําและการทํางานเปนทีม
ในการประกอบวิชาชีพ
เพื่อใหสมาชิกเกิดความรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น
- มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อฝกใหนิสิตมีความ
รับผิดชอบและมีภาวะผูนํา
- มีกติกาที่จะสรางวินัยในตนเอง เชน การเขาเรียนตรง
เวลา เขาเรียนอยางสม่ําเสมอ การมีสวนรวมในชั้นเรียน
และสงงานที่ไดรับมอบหมายใหตรงเวลา
- ทักษะดานเทคโนโลยี

- ในหลักสูตรจะมีการแนะนําใหผูเรียนรูระบบสารสนเทศ
ที่เกี่ยวของในรายวิชาตางๆ เชน การบริหารกระบวนการ
ทางธุรกิจ การวิจัย และ โลจิสติกส
- รายวิชาที่มีการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน กําหนดให
นําเสนอโดยใช Power Point เพื่อเพิ่มทักษะทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ

- ทักษะการเรียนรูดวยตนเอง

- การจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมใหนิสิตเรียนรูดวย
ตนเอง โดยใชการสอนที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ
- การใหนิสิตสืบคนขอมูลตางๆ ทางอินเตอรเนต และ
แหลงขอมูลที่เปนที่นิยมตางๆ ไดอยางเหมาะสม
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-ทักษะนักบริหารธุรกิจมืออาชีพ มีเครือขายธุรกิจ วิจัย
ประยุกต ในการแขงขันเชิงธุรกิจทั้งในและตางประเทศ
เพื่อเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจ สังคม ชีวิต ความเปนอยู
ของประชาชน

-สงเสริมและสนับสนุนในทุกดาน เพื่อใหนิสิตไดเขารวม
การแขงขันทักษะความรูดานธุรกิจในเวทีในประเทศหรือ
ตางประเทศ
-ใหนิสิตมีสวนรวมสําคัญในการใหบริการวิชาการสูสังคม
โดยมุงเนนการบริการวิชาการที่สามารถเพิ่มมูลคาทาง
เศรษฐกิจ สังคม ชีวิต ความเปนอยูของประชาชนได
อยางแทจริง

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1 คุณธรรมจริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม
(1) มีวินัย ตรงตอเวลา และมีความรับผิดชอบสูงทั้งตอตนเอง วิชาชีพและสังคม
(2) แสดงความซื่อสัตยสุจริตอยางสม่ําเสมอ
(3) ปฏิบัติหนาที่ดวยคุณธรรมและจริยธรรม
(4) เคารพในระเบียบและกฎเกณฑขององคกรและสังคม
(5) สามารถเปนแบบอยางที่ดีของผูบริหารที่มีคุณธรรม
2.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม
คณะฯ กําหนดใหนิสิตปฏิบัติตามกฎระเบียบเพื่อเปนการปลูกฝงใหนิสิตมีระเบียบวินัย โดย
เนนการเขาชั้นเรียนใหตรงเวลา นิสิตตองมีความรับผิดชอบโดยในการทํางานกลุมนั้นตองฝกใหรูหนาที่
ของการเปนผูนํากลุมและการเปนสมาชิกกลุม มีความซื่อสัตยตอตนเองและผูอื่น นอกจากนี้อาจารย
ผูส อนทุกคนตองสอดแทรกเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา ตลอดจนเปนแบบอยาง
ที่ดีแกนิสิต และเนนใหนิสิตประพฤติตนใหเปนแบบอยางที่ดีแกผูอื่นได
2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม
(1) ประเมินจากการตรงเวลาของนิสิตในการเขาชั้นเรียน การสงงานที่ไดรับมอบหมาย และ
การรวมกิจกรรม
(2) ประเมินจากการมีวินัยและความพรอมเพรียงของนิสิตในการเขารวมกิจกรรมเสริม
หลักสูตร
(3) ปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบ
(4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
(5) ประเมินจากพฤติกรรมการแสดงตนของนิสิตแตละคน
(6) ประเมินจากการอางอิงแหลงขอมูลที่นํามาจัดทํารายงาน/วิทยานิพนธ/การศึกษาอิสระ
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2.2 ความรู
2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
(1) เขาใจ และวิเคราะหหลักการและทฤษฎีตางๆ ดานการบริหารธุรกิจ
(2) สามารถนําความรูไปประยุกตในกิจกรรมดานการบริหารธุรกิจได
(3) เขาใจ และวิเคราะหหลักการของศาสตรอื่นที่เกี่ยวของ เชน หลักเศรษฐศาสตร หลัก
กฎหมาย หลักการบัญชี เปนตน และสามารถนํามาประยุกต/บูรณาการหรือเปนพื้นฐานของการ
บริหารธุรกิจ
(4) สามารถแนะนําและใหคําปรึกษาเบื้องตนแกผูอื่นในศาสตรทางการบริหารได
2.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
ใชการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ทั้งนี้ใหเปนไปตามลักษณะของ
รายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ นอกจากนี้จัดใหมีการเรียนรูจากสถานการณจริงโดย
การศึกษาดูงานหรือเชิญผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณตรงมาเปนวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง และเปน
แบบอยางในการใหคําแนะนําและคําปรึกษาแกนิสิตในเชิงวิชาการและการปฏิบัติการ

ตางๆ

2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนิสิต ในดานตาง ๆ คือ
(1) การทดสอบยอย
(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
(3) ประเมินจากรายงาน/วิทยานิพนธ/การศึกษาอิสระ ที่นิสิตจัดทํา
(4) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียนที่ประชุม/สัมมนา
(5) ประเมินจากการอภิปรายกลุมในชั้นเรียน ในการเสนอแนะวิธีการแกปญหาทางธุรกิจ

2.3 ทักษะทางปญญา
2.3.1 ผลการเรียนรูในดานทักษะทางปญญา
(1) มีความสามารถในการวิเคราะหสถานการณทางธุรกิจโดยใชหลักการที่ไดเรียนมา
ตลอดจนสามารถนําความรูไปประยุกตในสถานการณจริง
(2) สามารถแกปญหาทางการบริหารธุรกิจได โดยนําหลักการตางๆมาอางอิงไดอยาง
เหมาะสม
(3) มีความสนใจคนควาหาความรูเพิ่มเติมภายใตสภาพแวดลอมในการแขงขัน
(4) สามารถคาดคะเนอนาคตของธุรกิจและสภาวะการแขงขันจากขอมูลที่มีอยูในปจจุบันได
แลวสามารถเสนอขอคิดเห็นเพื่อปรับปรุงแผนงานของธุรกิจได
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2.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
(1) ในการเรียนการสอน ตองฝกกระบวนการคิด การวิเคราะหอยางสรางสรรค ทั้งนี้ตองจัด
ใหเหมาะสมและสอดคลองกับรายวิชา
(2) จัดการสอนดวยการศึกษาและวิเคราะหปญหาจากกรณีศึกษาและสถานการณจําลอง
เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนระหวางผูเรียนกับผูสอน
(3) มอบหมายใหมีการศึกษาคนควา วิเคราะห สังเคราะห คาดคะเน ดวยหลักวิชาการทาง
บริหารธุรกิจที่อาจเกี่ยวของกับศาสตรอื่นๆ และจัดทําเปนรายงาน/วิทยานิพนธ/ศึกษาอิสระ
2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนิสิต เชน ประเมินจากการนําเสนอ
รายงาน/วิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ การทดสอบโดยใชแบบทดสอบหรือสัมภาษณ การประเมิน
จากการวิเคราะหกรณีศึกษา เปนตน
2.4 ทักษะในดานความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูรวมงานในองคกรและกับบุคคลทั่วไป มีความอดทนอดกลั้น
สามารถทํางานกับผูอื่นไดเปนอยางดี
(2) มีภาวะผูนํา
(3) มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมายที่เปนงานกลุม
(4) สามารถปรับตัวเขากับสถานการณและวัฒนธรรมองคกรที่ไปปฏิบัติงานไดเปนอยางดี
2.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาใหนิสิตเรียนรูแบบรวมมือ ฝกการทํางานเปนกลุม
ตลอดจนมีการสอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม การมีมนุษยสัมพันธ การเขาใจใน
วัฒนธรรมองคกรเขาไปในรายวิชาตาง 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
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(3) มีความรูพื้นฐานทางคณิตศาสตรและสถิติในอันที่จะวิเคราะหสถานการณตลอดจน
นําเสนอขอมูลโดยใชคณิตศาสตรหรือสถิติ
(4) ใชภาษาอังกฤษเปนสื่อในการใชงานเทคโนโลยีและอินเทอรเน็ตได
2.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะห การ
สื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาตาง ๆ ใหนิสิตไดเรียนรูดวยการปฏิบัติในหลากหลาย
สถานการณ โดยเฉพาะรายวิชาการวิจัยทางธุรกิจ และกลยุทธทางธุรกิจ มอบหมายใหจัดทํารายงาน
ของวิชา/วิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ
2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะในการคิดวิเคราะห การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคณิตศาสตรและ
สถิติ
(2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย การอภิปราย กรณีศึกษาตาง ๆ ที่มีการ
นําเสนอตอหนาชั้นเรียน
อิสระ

(3) ประเมินทักษะการคิดวิเคราะหจากรายงานทีไ่ ดรับมอบหมาย/วิทยานิพนธ/การคนควา

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา
(Curriculum Mapping)
ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้
3.1 คุณธรรม จริยธรรม
(1) มีวินัย ตรงตอเวลา และมีความรับผิดชอบสูงทั้งตอตนเอง วิชาชีพและสังคม
(2) แสดงความซื่อสัตยสุจริตอยางสม่ําเสมอ
(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
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3.3 ทักษะทางปญญา
(1) มีความสามารถในการวิเคราะหสถานการณทางธุรกิจโดยใชหลักการที่ไดเรียนมา
ตลอดจนสามารถนําความรูไปประยุกตในสถานการณจริง
(2) สามารถแกปญหาทางการบริหารธุรกิจได โดยนําหลักการตางๆมาอางอิงไดอยาง
เหมาะสม
(3) มีความสนใจคนควาหาความรูเพิ่มเติมภายใตสภาพแวดลอมในการแขงขัน
(4) สามารถคาดคะเนอนาคตของธุรกิจและสภาวะการแขงขันจากขอมูลที่มีอยูในปจจุบัน
ได 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) มีความรูพื้นฐานทางคณิตศาสตรและสถิติในอันที่จะวิเคราะหสถานการณตลอดจน
นําเสนอขอมูลโดยใชคณิตศาสตรหรือสถิติ
(4) ใชภาษาอังกฤษเปนสื่อในการใชงานเทคโนโลยีและอินเทอรเน็ตได
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คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

801500 การวิเคราะหเชิงปริมาณและ
สถิติธุรกิจ (บังคับไมนับหนวยกิต)
Quantitative Analysis and Business
Statistics
801501 การบริหารการตลาดและการ
สรางคุณคาสูลูกคา
Marketing Management and Value
Creation for Customers

ทักษะทางปญญา

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












































801502 เศรษฐศาสตรสําหรับผูบริหาร
Economics for Managers







801503 การบัญชีเพื่อการจัดการ
Managerial Accounting









801504 การจัดการทรัพยากรมนุษยและ
พฤติกรรมองคกร
Human Resources Management
and Organizational Behavior
801505 การบริหารการผลิตและ
เทคโนโลยี
Operations Management and
Technology
801506 การบริหารการเงิน
Financial Management

ความรู

ทักษะการวิเคราะหเชิง
ทักษะความสัมพันธ
ตัวเลข การสื่อสาร และ
ระหวางบุคคลและความ
การใชเทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
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คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

801507 การจัดการเชิงกลยุทธ
Strategic Management
801508 ระเบียบวิธีวจิ ัยทางธุรกิจ (บังคับ
ไมนับหนวยกิต)
Research Methodology in Business
801509 สัมมนาประเด็นปญหาทางธุรกิจ
ในปจจุบัน (บังคับไมนับหนวย
กิต)
Seminar in Contemporary Issues
801511 การเปนผูประกอบการและ
เริ่มตนธุรกิจ
Entrepreneurship and Startup
801512 การคิดเชิงออกแบบ
Design Thinking
801515 การจัดการโลจิสติกสและโซ
อุปทาน
Logistics and Supply Chain
Management
801516 การจัดการคุณภาพ
Quality Management
801517 ศิลปการสื่อสารในองคกร
The Art of Organizational
Communications

ความรู

ทักษะการวิเคราะหเชิง
ทักษะความสัมพันธ
ตัวเลข การสื่อสาร และ
ระหวางบุคคลและความ
การใชเทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ

ทักษะทางปญญา

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
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คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

801518 หลักการคิดและการวิเคราะห
เชิงกลยุทธ
Analytical and Strategic Thinking
801521 การจัดการธุรกิจและนวัตกรรม
ในระดับโลก
Global Business and Innovation
Management
801522 การจัดการกับวิกฤตการณ
Crisis Management
801524 การวิเคราะหผบู ริโภคเชิงลึก
Consumer Insights Analysis
801525 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณา
การ
Integrated
Marketing
Communication
801527 การวิเคราะหรายงานทางการเงิน
Financial Report Analysis
801528 การบริหารการลงทุน
Investment Management
801529 ความรับผิดชอบขององคกรตอ
สังคม
Corporate Social Responsibility
801531 หัวขอพิเศษเฉพาะดานการ

ความรู

ทักษะการวิเคราะหเชิง
ทักษะความสัมพันธ
ตัวเลข การสื่อสาร และ
ระหวางบุคคลและความ
การใชเทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ

ทักษะทางปญญา

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
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คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

จัดการ
Special Topics in Management
801595 การศึกษาคนควาดวยตนเอง 1
Independent Study 1
801596 การศึกษาคนควาดวยตนเอง 2
Independent Study 2
801597 วิทยานิพนธ 1
Thesis 1
801598 วิทยานิพนธ 2
Thesis 2
801599 วิทยานิพนธ 3
Thesis 3

ความรู

ทักษะการวิเคราะหเชิง
ทักษะความสัมพันธ
ตัวเลข การสื่อสาร และ
ระหวางบุคคลและความ
การใชเทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ

ทักษะทางปญญา

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
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หมวดที่ 5. หลักเกณฑในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ ในการใหระดับคะแนน (เกรด)
ใชระบบอักษรลําดับขั้นและคาลําดับขั้นในการวัดและประเมินผลการศึกษาในแตละรายวิชา โดยแบง
การกําหนดอักษรลําดับขั้นเปน 3 กลุม คือ อักษรลําดับขั้นที่มีคาลําดับขั้น อักษรลําดับขั้นที่ไมมีคาลําดับ
ขั้น และอักษรลําดับขั้นที่ยังไมมีการประเมินผล
1.1 อักษรลําดับขั้นที่มีคาลําดับขั้น ใหกําหนดดังนี้
อักษรลําดับขั้น
ความหมาย
คาลําดับขั้น
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
ไมเปนที่พอใจ
W
การถอนรายวิชา

(satisfactory)
(unsatisfactory)
(withdrawn)

1.3 อักษรลําดับขั้นที่ยังไมมีการประเมินผล ใหกําหนดดังนี้
อักษรลําดับขั้น
ความหมาย
I
การวัดผลยังไมสมบูรณ
(incomplete)
P
การเรียนการสอนยังไมสิ้นสุด
(in progress)
รายวิชาบังคับของสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน นิสิตจะตองไดลําดับขั้นไมต่ํากวา C หรือ S
มิฉะนั้นจะตองลงทะเบียนเรียนซ้ําอีก
รายวิชาที่กําหนดใหวัดและประเมินผลดวยอักษรลําดับขั้น S หรือ U ไดแกรายวิชาที่ไมนับ
หนวยกิต / การสอบประมวลความรู / สัมมนา / วิทยานิพนธ และ IS
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
2.1. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนิสิตยังไมสําเร็จการศึกษา
2.1.1 มีการประเมินขอสอบของแตละรายวิชา โดยคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรวา
สอดคลองกับความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูหรือไม
2.1.2 มีการทวนสอบผลการวัดประเมินผลรายวิชา
2.1.3 มีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูตามที่ระบุใน มคอ. 3
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2.2. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนิสิตสําเร็จการศึกษา
2.2.1 มีการประเมินจากบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาแลวนําความรูไปประยุกตใชในการ
ปฏิบัติงานและประกอบวิชาชีพ
2.2.2 มีการประเมินจากผูใชบัณฑิต วาบัณฑิตมีความรูความสามารถเพียงพอที่จะปฏิบัติใน
ดานตางๆ ที่ไดรับมอบหมายไดอยางเหมาะสม
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1. นิสิตที่มีสิทธิ์ไดรับปริญญา ตองมีคุณสมบัติครบถวน ดังตอไปนี้
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙
3.2. นิสิตที่มีสิทธิ์แสดงความจํานงขอสําเร็จการศึกษา ตองมีคุณสมบัติครบถวนดังนี้
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙
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หมวดที่ 6. การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
- ใหอาจารยใหมทุกคนเขารับการปฐมนิเทศ โดยเนื้อหาประกอบดวยบทบาทหนาที่ในพันธ
กิจของการเปนอาจารยของมหาวิทยาลัยนเรศวรทั้ง 4 ดาน ประกอบดวย การผลิตบัณฑิต การวิจัย
การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สิทธิผลประโยชนของอาจารย และกฎระเบียบ
ตางๆ ตลอดจนหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมตางๆ ของคณะ
- ใหอาจารยใหมทําความเขาใจเรื่องของการประกันคุณภาพการศึกษาที่คณะตองดําเนินการ
และสวนที่อาจารยทุกคนตองปฏิบัติ
- มีการแนะนําอาจารยพิเศษใหเขาใจเกี่ยวกับวัตถุประสงคของหลักสูตรตลอดจนรายวิชาที่
จะสอน
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย
2.1. การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
- สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอนและ
การวิจัยอยางตอเนื่อง
- สนับสนุนใหอาจารยมีการพัฒนาทักษะการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
- สงเสริมใหอาจารยมีการเขารวมการประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือตางประเทศ
หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ
- จัดระบบการประเมินผลดานการสอนและมีการประเมินผลอยางมีสวนรวมระหวางผูสอน
และผูเรียน
2.2. การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่น ๆ
- สนับสนุนใหอาจารยมีการพัฒนาความรูโดยการฝกอบรมและ/หรือประชุมสัมมนาทัง้ ใน
วิชาชีพและวิชาการอื่น ๆ ไปดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตางๆ
- สนับสนุนใหอาจารยจัดทําผลงานทางวิชาการ เพื่อใหมีตําแหนงทางวิชาการสูงขึ้น
- สงเสริมใหอาจารยทําวิจัยทั้งการวิจัยในสาขาวิชาชีพ และการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอน ตลอดจนใหแรงจูงใจแกผูที่มีผลงานทางวิชาการอยางประจักษ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
มีการกํากับมาตรฐานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและเกณฑการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ดังนี้
1. การกํากับมาตรฐาน
มีการกํากับมาตรฐานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและเกณฑการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ดังนี้
1.1 การดําเนินการจัดทําและติดตาม มคอ. ตางๆ ของหลักสูตร ใหดําเนินการตามแผนการ
บริหารจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) ภาคการศึกษา
ตน/ภาคการศึกษาปลาย รายละเอียดดังนี้โดยใหมีการกํากับติดตามโดยคณบดี
- จัดทําและสง มคอ 7 ,6 ,5 ,4 ,3.และรายงานตัวบงชี้ผลการดําเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยอัพโหลดผานระบบบริหารจัดการหลักสูตร TQF
- คณะ/กองบริ การการศึ กษา รายงานการจัดสง มคอ 7 ,6 ,5 ,4 ,3.เสนอที่ประชุ ม
คณะทํางานกลั่นกรองหลักสูตรและงานดานวิชาการ คณะกรรมการสภาวิชาการ และ คณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยตามลําดับ
1.2 อาจารยและภาควิชาที่รับผิดชอบรายวิชาตองจัดการเรียนการสอน และประเมินผลการ
เรียนใหเปนไปตามรายละเอียดที่กําหนดไวในรายวิชา
1.3 อาจารยที่ปรึกษาและคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ตองควบคุมการจัดการเรียน
การสอนวิ ท ยานิ พ นธ แ ละการประเมิ น ผลการเรี ย น ให เ ป น ไปตามคุ ณ ภาพของการศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา
2. บัณฑิต
หลักสูตรกําหนดใหมีการศึกษาความตองการของตลาดแรงงาน สังคมและ/หรือความพึ ง
พอใจของผูใชมหาบัณฑิต ดังนี้
2.1 กําหนดใหมีการศึกษาความพึงพอใจของผูใชและนายจาง ใหเปนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
2.2 หลักสูตรกําหนดการเผยแพรผลงานของผูสําเร็จการศึกษาใน แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข
ใหเปนตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ .2558
2.3 คุณภาพมหาบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
ใชกระบวนการวิ จัย ผลสัมฤทธิ์ของการประกอบอาชีพของมหาบัณฑิตที่ทํา อย าง
ตอเนื่องและนําผลวิจัยที่ไดยอนกลับมาปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน และปรับปรุง
หลักสูตรแบบครบวงจร โดยการสํารวจความตองการของตลาดแรงงานและความพึงพอใจ
ของผูใชมหาบัณฑิตหรือผูที่มีสวนเกี่ยวของ ความพึงพอใจของผูใชมหาบั ณฑิต พรอมกั บ
เปดโอกาสใหมีขอเสนอแนะตอสิ่งที่คาดหวังหรือตองการจากหลักสูตรนําไปใชในการปฏิบัติ
ในองคกรตาง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
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2.4 ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผูใช/มหาบัณฑิต
(1) จัดการสํารวจความตองการของตลาดแรงงาน และความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตกอนการ
พัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร
(2) ประมาณการความตองการแรงงานประจําปจากภาวะการไดงานทําของบัณฑิตและ
รายงานผลการสํารวจความตองการแรงงานของหนวยงานราชการและหนวยงานภาคธุรกิจที่เกี่ยวของ
(3) ติดตามขอมูลความรูและทักษะที่เปนที่ตองการของทั้งในประเทศและตางประเทศ ซึ่ง
เปลี่ยนแปลงตามความกาวหนาทางเทคโนโลยี การแขงขันทางการคาธุรกิจบริการและแนวโนมการ
เปลี่ยนแปลงในภูมิภาค
(4) มีแผนการจัดการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตเมื่อครบรอบหลักสูตร เพื่อใชเปน
ขอมูลในการปรับปรุงหลักสูตร
(5) แนวทางการประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ลของบั ณ ฑิ ต พิ จ ารณาจากป จ จั ย ความต อ งการของ
ตลาดแรงงานดังนี้
(1 ภาษาตางประเทศ
(2 การใชระบบ IT
(3 พฤติกรรมในการทํางานและวินัยการทํางาน
(4 บุคลิกภาพในการทํางาน
(5 ความรูเชิงวิชาชีพ และการแกปญหาเฉพาะหนา
(6 ความสามารถในการเรียนรูและศักยภาพในการตัดสินใจ
(7 มนุษยสัมพันธ การทํางานเปนทีมและการเปนผูนํา
(8 การสื่อความกับผูอื่น
(9 ความสามารถในการวิจัย
(10 ความคิดสรางสรรค
3. นิสิต
3.1 การรับนิสิต
หลั ก สู ต รกํ า หนดคุ ณ สมบั ติ ข องผู เ ข า ศึ ก ษาเป น ตามเกณฑ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวรวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2559 และกําหนดใหมีกิจกรรมตาง ๆ เพื่อเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาในหลักสูตร
ใหกับนิสิต
3.2 การใหคําปรึกษาดานวิชาการ และอื่น ๆ แกนิสิต
ใชระบบการใหคําปรึกษาการติดตามผลการใหคําปรึกษา และความกาวหนาในการทํา
วิทยานิพนธ โดยใชแบบฟอรม TM 01 TM 02 และ TM 03
มี ร ะบบอาจารย ที่ ป รึ ก ษาวิ ช าการ และอาจารย ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ ให ก ารดู แ ล
ดานการศึกษาโดยมี การกําหนดตารางเวลาใหนิสิตพบเพื่อใหคําปรึกษา การจัดกิจ กรรม
การแนะแนวอาชีพและแนวทางการศึกษาตอที่เกี่ยวเนื่องกับหลักสูตร
หลักสูตรจัดใหมีอาจารยที่ปรึกษาวิชาการ 1 คน ใหกับนิสิตตลอดหลักสูตร โดยพิจารณา
เลือกจากอาจารยประจําหลักสูตร ทําหนาที่ดูแลใหคําปรึกษาแกนิสิต ทั้งดานการวางแผน
การศึ ก ษา การค น คว า วิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาการเรี ย นรู ตลอดจนการทํ า วิ ท ยานิ พ นธ และให
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คําแนะนําเรื่องระเบียบปฏิบัติตาง ๆ ตลอดชวงเวลาการศึกษาของนิสิต กอนการมีอาจารยที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ และอาจารยที่ปรึกษามีการกําหนดชั่วโมงวาง (Office Hours) เพื่อให
นิสิตสามารถเขาปรึกษาได นอกจากนี้ คณะยังมีนักวิชาการศึกษา ที่ทําหนาที่เปนที่ปรึกษา
ทางดานวิชาการและดานกิจกรรม
3.3 การอุทธรณของนิสิต
หลักสูตรกําหนดแนวทางการอุทธรณของนิสิตในหลักสูตรดังนี้ นิสิตที่ถูกลงโทษ มีสิทธิ
ยื่นอุทธรณตอคณะกรรมการอุทธรณ ภายใน 30 วันนับแตวันรับทราบคําสั่งลงโทษ โดยทําคํา
รองเปนหนังสือพรอมเหตุผลประกอบ และยื่นเรื่องผานบัณฑิตวิทยาลัยและใหคณะกรรมการ
อุทธรณพิจารณาใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันที่ไดรับหนังสืออุทธรณโดยคําวินิจฉัย
ของคณะกรรมการอุทธรณถือเปนที่สิ้นสุด
4. คณาจารย
4.1 การรับอาจารยใหม
4.1.1 การกําหนดคุณสมบัติ
(1) คุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไปเป น ไปตามระเบี ย บของมหาวิ ท ยาลั ย และของสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
(2) คุณสมบัติของผูสมัคร
- สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือมีตําแหนงวิชาการดาน
บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวของ ซึ่งตองมีผลงานทางวิชาการ
- มีประสบการณการสอน หรือเปนวิทยากรเชิงวิชาบริหารธุรกิจ หรือ
สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวของ
- มีผลงานวิจัยดานบริหารธุรกิจโดยตรง หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวของ
4.2.2 การคัดเลือก โดยการสัมภาษณ
4.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
4.2.1 จัดประชุมอาจารยในสาขาวิชา เพื่อติดตามผลการดําเนินงานตามแผนงาน
ประจําปของสาขาวิชา อยางนอยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง
4.2.2 แต งตั้ งคณะกรรมการปรั บ ปรุ ง หลั กสู ต ร ซึ่งทําหนาที่ท บทวนการบริ ห าร
หลักสูตรทุกปการศึกษา เพื่อนําไปสูการปรับปรุงหลักสูตร
4.2.3 สํารวจความตองการจากผูที่เกี่ยวของเพื่อเปนขอมูลในการปรับปรุงหลักสูตร
4.3 การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ
4.3.1 จัดระบบคัดกรองผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่จะมารวมสอนในบางรายวิชา และ
บางหัวขอที่ตองการความเชี่ยวชาญเฉพาะหรือประสบการณจริง เชน การคัดเลือก
ผลงานทางวิชาการ การเปนผูเชี่ยวชาญที่ยอมรับในวิชาชีพ เปนตน
4.3.2 ขออนุมัติการเชิญตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
4.3.3 คณาจารยที่สอนบางเวลา และสอนพิเศษใชรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
ที่รวมจัดทํากับอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน
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5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
หลักสูตรกําหนดใหมีการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตรโดยดําเนินการตาม
กระบวนการในการพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยนเรศวรและกําหนดใหมีการปรับปรุงหลักสูตร
ใหทันสมัย เมื่อครบรอบการปรับปรุงหลักสูตร 5 ป โดยหลักสูตรมี 2 รูปแบบ มีเงื่อนไขการสําเร็จ
การศึกษา ดังนี้
หลักสูตรแบบที่ 1 (แผน ก แบบ ก 2) (ขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร)
1) ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกําหนด
2) มีผลการศึกษาไดคาระดับขั้นสะสมเฉลี่ย ไมต่ํากวา 3.00
3) สอบผานความรูภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย หรือเขาเทียบชั้นเพื่อเขา
อบรมวิชาเสริมของทางศูนยภาษา มหาวิทยาลัยนเรศวร จํานวนรายวิชาเทาที่กรรมการการสอบเทียบ
ของศูนยภาษาพิจารณาสั่งการ
4) เสนอวิทยานิพนธ และสอบผานการสอบปากเปลา ซึ่งเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได
5) ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอย
ดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือเสนอตอที่
ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding) ที่มีคณะกรรมการภายนอกรวมกลั่นกรอง
(Peer Review) กอนการตีพิมพ และเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น
หลักสูตรแบบที่ 2 (แผน ข) (ขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร)
1) ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกําหนด
2) มีผลการศึกษาไดคาระดับขั้นสะสมเฉลี่ย ไมต่ํากวา 3.00
3) สอบผานความรูภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย หรือเขาเทียบชั้นเพื่อเขา
อบรมวิชาเสริมของทางศูนยภาษา มหาวิทยาลัยนเรศวร จํานวนรายวิชาเทาที่กรรมการการสอบเทียบ
ของศูนยภาษาพิจารณาสั่งการ
4) สอบผานการสอบประมวลความรู (Comprehensive Examination)
3) นิสิตตองรวมกิจกรรมสัมมนาวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ และนําเสนอผลงานที่
เกี่ยวของกับงานวิจัยเพื่อทําการศึกษาคนควาอิสระ อยางนอย 1 ครั้ง
5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
5.2.1 หลักสูตรมีการพิจารณากําหนดผูสอนโดยอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรรวมกับภาควิชา
บริหารธุรกิจ กําหนดรายชื่ออาจารยผูสอนประจํารายวิชา โดยพิจารณาจากคุณวุฒิ ประสบการณ
วิจัย และผลการประเมินผูสอนโดยนิสิต
5.2.2 หลักสูตรกําหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนโดยกําหนดใหอาจารยผูสอนในแต
ละรายวิชา มีการบูรณาการใชภาษาอังกฤษในกิจกรรมการเรียนการสอน และกําหนดใหรายวิชา
บังคับทุกวิชา และรายวิชาสัมมนา ตองมีการกําหนดชิ้นงานใหนิสิต สืบคน และศึกษาบทความวิจัยที่
เผยแพรเปนภาษาอังกฤษ
5.2.3 อาจารย ผู รั บ ผิ ดชอบหลักสูตรรว มกับ อาจารยผูส อน ภาควิช าบริห ารธุร กิจ กํากับ
ติดตาม การจัดสง ม.อ.ค.3–7 และอัพโหลดผานระบบบริหารจัดการหลักสูตร TQF
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5.2.4 หลักสูตรกําหนดใหมีการเตรียมความพรอมกอนการทําวิทยานิพนธสําหรับนิสิตกอน
เริ่มลงทะเบียนวิชาวิทยานิพนธและมีอาจารยที่ปรึกษาวิชาการในการใหคําปรึกษาการทําวิทยานิพนธ
กอน การมีอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
5.2.5 หลักสูตรกําหนดใหการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระที่มี
ความเชี่ยวชาญสอดคลองกับหัวขอวิทยานิพนธและมีคุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและ
การคนควาอิสระเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ .2558
5.2.6 หลักสูตรมีระบบและกลไกในการควบคุมคุณภาพของวิทยานิพนธ ทั้งกอน ระหวาง
และหลัง การดําเนินวิทยานิพนธ อาทิ การกําหนดคุณสมบัติและความสามารถในการทําวิจัยของนิสิต
ก อ นอนุ มั ติ ใ ห เ ริ่ ม งานวิ จั ย เพื่ อ วิ ท ยานิ พ นธ จํ า นวนวิ ท ยานิ พ นธ ที่ ต อ งดู แ ลต อ อาจารย ที่ ป รึ ก ษา
วิธีดําเนินการจัดทํ า โครงรางวิทยานิ พนธ การรายงานความกาวหนาวิ ทยานิ พนธ คุณสมบั ติ ข อง
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ เกณฑการสอบ/ใหคะแนนและการตัดสินผลสอบ ระบบการเผยแพร
วิทยานิพนธ และ ระบบฐานขอมูลวิทยานิพนธ เปนตน
5.3 การประเมินผูเรียน
หลั กสู ตรจั ดให มีกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรีย นรูข ณะนิสิตยัง ไมสํ า เร็ จ
การศึกษา โดยการทวนสอบคุณภาพผลการเรียนรูตามที่ระบุใน ม .อ.ค.3 และทวนสอบผลการวัด
ประเมินผลรายวิช า โดยกําหนดให มีร ะบบการประเมินการสอนของอาจารย ผูส อนโดยนิสิ ต การ
ประเมินรายวิชาโดยอาจารยผูสอนและนิสิต และระบบการนําผลการประเมินมาพัฒนาวิธีการจัดการ
เรียนการสอน ในปการศึกษาถัด ไป และ/หรือ ปรับปรุงเนื้อหารายวิชาเมื่อครบรอบการปรั บ ปรุ ง
หลักสูตร 5 ป และการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนิสิตสําเร็จการศึกษา ดําเนินการ
ประเมินจากนิสิต ที่จบ/มหาบัณฑิต และประเมินจากผูใชมหาบัณฑิต
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
หลั ก สู ต รกํ า หนดให มี ร ะบบและกลไกในการจั ด หาสิ่ ง สนั บ สนุ น การเรี ย นรู โ ดยอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรเปนผูมีสวนรวม เพื่อใหมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่เหมาะสม โดยใชระบบการ
ดําเนินงานของภาควิชาบริหารธุรกิจ/คณะ/มหาวิทยาลัยนเรศวร
6.1 การบริหารงบประมาณ
คณะจั ด สรรงบประมาณประจํ า ป ทั้ ง งบประมาณแผ น ดิ น และเงิ น รายได ตามสั ด ส ว น
งบประมาณที่ไดรับจัดสรรจากมหาวิทยาลัย เพื่อจัดซื้อตํารา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ
และ วั ส ดุ ค รุ ภั ณ ฑ อ ย า งเพี ย งพอเพื่ อ สนั บ สนุ น การเรี ย นการสอนในชั้ น เรี ย น และสร า ง
สภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับการเรียนรูดวยตนเองของนิสิต
6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม
หนั ง สื อ ตารา เอกสาร และวารสารที่ ป ระกอบการเรี ย นการสอนอยู ที่ สํ า นั ก หอสมุ ด
มหาวิ ทยาลั ย นเรศวร นอกจากนี้ นิ สิ ต และคณาจารยส ามารถคน ควาขอมูล วิจัย ตลอดจนขอมูล
ขาวสารวิชาการที่เกี่ยวของกับการบริหารและจัดการธุรกิจ กลุมสาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ทั้งในประเทศและตางประเทศ ไดโดยใชฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสของสํานักหอสมุด และยังสามารถ
ขอรับบริการยืมหนังสือจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ ไดผานทางสํานักหอสมุด ดังนี้
จํานวนทรัพยากรสารสนเทศของสํานักหอสมุด
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ตําราเรียน
ภาษาไทย

58,057 เลม

ภาษาอังกฤษ

19,711 เลม

ภายในประเทศ

308 เลม

ตางประเทศ

31 เลม

วีดีทัศน แผนดิสก เทปบันทึกเสียง ซีดีรอม

3,900 ไฟล

วารสาร

โสตทัศนวัสดุ

ฐานขอมูลอิเล็กทอนิกส

24 ฐาน

6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
เป น ไปตามงบประมาณที่ ไ ดรั บ จากมหาวิ ทยาลัย โดยเนน การจัด หา หนังสือ รวม
บทความงานวิจัยตางประเทศ ดานการบัญชี หนังสือวิเคราะหแนวโนมการวิจัยทางการบัญชีของไทย
และตางประเทศ วารสารอิเล็กทรอนิกส) e-Journal (ตลอดจนสื่ออื่น ๆ ที่จําเปน เกี่ยวของ เพื่ อ
บริการใหอาจารยและนิสิตไดคนควา และใชประกอบการเรียนการสอนนอกจากนี้อาจารยพิเศษที่เชิญ
มาสอนบางรายวิชาและบางหัวขอ ก็มีสวนในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ สําหรับใหหอสมุดกลาง
จัดซื้อหนังสือดวย
6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
คณะฯ มี เ จ า หน า ที่ ข องคณะ ซึ่ ง จะประสานงานการจั ด ซื้ อ จั ด หาหนั ง สื อ เพื่ อ เข า
หอสมุดกลาง และทําหนาที่ประเมินความพอเพียงของหนังสือ ตํารา นอกจากนี้มีเจาหนาที่ ดานโสต
ทัศนอุปกรณ ซึ่งจะอํานวยความสะดวกในการใชสื่อของอาจารยแลวยังตองประเมินความพอเพียงและ
ความตองการใชสื่อของอาจารยดวย
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7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
7.1 ตัวบงชี้หลัก (Core KPIs)
การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่จะทําใหมหาบัณฑิตมีคุณภาพ
อยางนอยตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนด โดยมีตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน ดังนี้
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
1. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุม
เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม
(ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละ
ภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา
4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.
6 ภายใน30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา
5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน
60 วัน หลังสิ้นปการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู ที่กําหนด
ใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอน
ในแตละปการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ
การประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน
มคอ.7 ปที่แลว
8. อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการ
จัดการเรียนการสอน
9. อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
เกณฑการประเมินผลการดําเนินงานเพื่อการรับรองและเผยแพรหลักสูตร

ปการศึกษา
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เกณฑ ก ารประเมิ น ผลการดํ า เนิ น การ เป น ไปตามที่ กํ า หนดในมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ หลักสูตรที่ไดมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ตองมี
ผลดําเนินการบรรลุเปาหมายตัวบงชี้บังคับ (ตัวบงชี้ 1-5) และตัวบงชี้ที่ 6-12 จะตองดําเนินการให
บรรลุตามเปาหมายอยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงชี้ในปที่ประเมิน ผลการประเมินการดําเนินการ
จะตองเปนไปตามหลักเกณฑนี้ตอเนื่องกัน 2 ป จึงจะไดรับรองวาหลักสูตรมีมาตรฐานเพื่อเผยแพร
ตอไป และจะตองรับการประเมินใหอยูในระดับดีตามหลักเกณฑนี้ตลอดไป เพื่อการพัฒนาคุณภาพ
บัณฑิตอยางตอเนื่อง
7.2 ตัวบงชี้ของหลักสูตร/สาขาวิชา (Expected Learning Outcomes)
Expected Learning Outcomes ที่เปนตัวบงชี้ของหลักสูตร/สาขาวิชาที่กําหนดใน มคอ.2
จะถูกควบคุมตัวบงชี้ใหบรรลุเปาหมาย โดยคณะ/หลักสูตร/สาขา
คาเปาหมาย (ปการศึกษา)
ที่
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564
1 คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินความ
พึงพอใจของผูใชบัณฑิตในดาน
คุณธรรมและจริยธรรม รวมไปถึง
60 % 65 % 70 % 75 %
จรรยาบรรณดานวิชาชีพ
2 คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินความ
พึงพอใจของผูใชบัณฑิตในดานความรู
ในสาขาวิชาชีพ
3 คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินความ
พึงพอใจของผูใชบัณฑิตในดานการ
วิเคราะหและการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น
ในการทํางาน
4 คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินความ
พึงพอใจของผูใชบัณฑิตในดานทักษะ
ความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
5 คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินความ
พึงพอใจของผูใชบัณฑิตในดานทักษะ
การวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
6 งานวิจัยของนิสิตที่ใชความรูทาง
บริหารธุรกิจ ใหเกิดการพัฒนาการ
แกปญหาทางธุรกิจ และสามารถ
แขงขันไดทั้งในประเทศหรือ

-

60 %

65 %

70 %

75 %

-

60 %

65 %

70 %

75 %

-

60 %

65 %

70 %

75 %

-
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65 %

70 %

75 %

-

60 %

65 %

70 %

75 %
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ตางประเทศ
7.3 ตัวบงชี้ในระดับมหาวิทยาลัย
ตั ว บ งชี้ ในระดั บ มหาวิทยาลัย จะควบคุ มโดยการออกประกาศ มาตรการ กํากับ ติดตาม
ประเมินตัวบงชี้ใหบรรลุเปาหมาย โดยมหาวิทยาลัย
คาเปาหมาย (ปการศึกษา)
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานในระดับ
ที่
มหาวิทยาลัย
ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564
1 รอยละของรายวิชาเฉพาะสาขา
ทั้งหมดที่เปดสอนในหลักสูตรมี
100 % 100 % 100 % 100 %
วิทยากรจากภาคธุรกิจเอกชน/ภาครัฐ
มาบรรยายพิเศษอยางนอย 1 ครั้ง
2 ผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา
ภายในระยะเวลาที่กําหนดตาม
30 % 40 % 50 % 60 %
แผนการศึกษาของหลักสูตร

หมวดที่ 8. การประเมิน และปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1. การประเมินกลยุทธการสอน
คณะจะใหผู เรีย นทุกคนไดป ระเมินวิธี การสอนและเนื้อหาการสอนของอาจารยผูส อนทุ ก
รายวิชาในทุกภาคการศึกษา ทําการสงผลการประเมินใหคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรรับทราบ
และสงผลประเมินใหอาจารยผูสอนทุกทานรับทราบผลนั้นดวย เพื่อนําผลการประเมินมาวิเคราะหเพื่อ
หาจุดออนและจุดแข็งในการสอนของอาจารยผูสอน เพื่อใชปรับกลยุทธการสอนใหเหมาะสมโดย
อาจารยแตละทาน
1.2. การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
ใหนิสิตไดมีการประเมินผลการสอนของอาจารยในทุกดาน ทั้งดานทักษะการใชวิธีการสอน
และการใชสื่อการสอนในทุกรายวิชา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 ประเมินจากนิสิตและศิษยเกา
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ใหนิสิตและมหาบัณฑิตทําการประเมินหลักสูตรทุกป โดยติดตามจากการประเมินโดยสอบถาม
จากนิ สิ ต มหาบั ณฑิ ต โดยให ทํา แบบสอบถามเมื่อสิ้น ภาคการศึกษาในแตล ะป และในวัน เขารับ
ปริญญาบัตรเปนรายบุคคล
2.2 ประเมินจากนายจางหรือสถานประกอบการ
ประเมินโดยผูใชบัณฑิต/ผูมีสวนไดสวนเสียอื่นๆ จากสถานประกอบการที่มหาบัณฑิตไป
ทํางาน ทําการประเมินหลักสูตรทุกป
2.3 ประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิหรือที่ปรึกษา
ดําเนินการเชิญผูทรงคุณวุฒิดานบริหารธุรกิจมาใหความเห็นและใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับ
ทักษะความรูที่ตองการไดรับจากมหาบัณฑิต
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจําป ตามดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7
ขอ 7 โดยคณะกรรมการประเมินอยางนอย 3 คน ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอยางนอย 1
คน ที่ไดรับการแตงตั้งจากมหาวิทยาลัย
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธการสอน
กรรมการวิชาการประจําสาขาวิชา/ภาควิชา รวบรวมขอมูลจากการประเมินการเรียนการ
สอนของอาจารย นิสิต บัณฑิต และผูใชบัณฑิต และขอมูลจาก มคอ. 5, 6 และ 7 เพื่อทราบปญหา
ของการบริหารหลั กสูตรทั้ งในภาพรวมและในแตละรายวิชา และนําไปสูการดําเนิน การปรั บ ปรุ ง
รายวิชาและหลักสูตรตอไป สําหรับการปรับปรุงหลักสูตรนั้นจะกระทําทุกๆ 5 ป ทั้งนี้ เพื่อใหหลักสูตร
มีความทันสมัยและสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต

