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รายละเอียดของหลกัสตูร 
หลกัสตูรบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต 
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2555) 

     
ช่ือสถาบนัอดุมศึกษา :  มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ   

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา :  คณะสงัคมศาสตร ์ภาควชิาบรหิารธุรกจิ 
  

หมวดท่ี 1.  ข้อมลูทัว่ไป 
1.   รหสัและช่ือหลกัสตูร  
   ภาษาไทย :   หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ 
  ภาษาองักฤษ :   Master of Business Administration Program 
 
2.    ช่ือปริญญาและสาขาวิชา   
       2.1 ภาษาไทย  
  ชื่อเตม็ :  บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ  
  ชื่อยอ่ :    บธ.ม.  
      ภาษาองักฤษ  
  ชื่อเตม็ :  Master of Business Administration  
  ชื่อยอ่ :   M.B.A.  
 
3.   วิชาเอก (ถ้าม)ี   

 -  วชิาเอกการตลาด (Marketing) 
 -   วชิาเอกการจดัการ (Management) 
 -   วชิาเอกการจดัการองคก์รเภสชักรรม (Pharmacy Organization Management) 
 

4.   จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลกัสตูร : 48 หน่วยกติ 
  
5.  รปูแบบของหลกัสตูร 
 5.1  รปูแบบ :     หลกัสตูรระดบัปรญิญาโท หลกัสตูร 2 ปี 

5.2  ภาษาทีใ่ช ้:  ภาษาทีใ่ชใ้นการจดัการเรยีนการสอนเป็นภาษาไทย  
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            5.3 การรบัเขา้ศกึษา ให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒว่าดว้ยการศกึษา
ระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. 2554 
 5.4 ความร่วมมอืกบัสถาบนัอื่น : เป็นหลกัสูตรเฉพาะของสถาบนัฯ ที่จดัการเรยีนการสอนโดยตรง
 5.5 การใหป้รญิญาแก่ผูส้ าเรจ็การศกึษา : ใหป้รญิญาเดยีว  

 

6.  สถานภาพของหลกัสตูรและการพิจารณาอนุมติั/เหน็ชอบหลกัสตูร 
 6.1 เป็นหลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2555 
 6.2 เริม่ใชห้ลกัสตูรนี้ ภาคการศกึษาที ่1 ปีการศกึษา 2555  
 6.3 บณัฑติวทิยาลยัใหค้วามเ 
 
หน็ชอบหลกัสตูรในการประชุมครัง้ที ่8/2554 เมือ่ วนัที ่25      เดอืนสงิหาคม พ.ศ. 2554  
 6.4 สภาวชิาการให้ความเห็นชอบหลกัสูตร ในการประชุมครัง้ที่  8/2554 เมื่อวนัที่ 14 เดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2554 และในการประชุมครัง้ที ่4/2555 เมือ่วนัที ่30 มนีาคม พ.ศ. 2555 
 6.5 สภามหาวทิยาลยัอนุมตัหิลกัสตูรในการประชุมครัง้ที ่5/2555 เมือ่วนัที ่4 พฤษภาคม 2555 
 
 7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสตูรท่ีมีคณุภาพและมาตรฐาน 
 หลกัสตูรมคีวามพรอ้มทีจ่ะไดร้บัการเผยแพร่ว่าเป็นหลกัสูตรทีม่คีุณภาพและมาตรฐานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิในการปีการศกึษา 2557 
 
8.  อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลงัส าเรจ็การศึกษา 
 8.1 เป็นนกัการตลาด และนกัการจดัการ 
 8.2 เป็นผูป้ระกอบการ 
 8.3 เป็นผูบ้รหิารองคก์รภาครฐัและเอกชน 
 8.4 เป็นทีป่รกึษาบรษิทัทางดา้นการตลาด การจดัการ และทีป่รกึษาองคก์รเภสชักรรม 
 8.5 เป็นนกัวจิยั 
 8.6 เป็นอาจารยใ์นมหาวทิยาลยัของรฐัและเอกชน  
 8.7 ดา้นอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
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9.   ช่ือ นามสกุล เลขประจ าตัวบตัรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์
ผูร้บัผิดชอบหลกัสตูร 
       9.1 อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร  

ล าดบั รายช่ือคณาจารย ์
คณุวฒิุการศึกษา 

ตรี-โท-เอก (สาขาวิชา) 
ปีท่ีจบ 

สถาบนัท่ีส าเรจ็การศึกษา 
เลขประจ าตวั
ประชาชน 

1. รศ.สพุาดา สริกิตุตา บช.บ. (บญัช)ี, 2540 มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย xxxxxxxxxxxxx 
  พศ.ม. (บุคลาการ), 2525 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

2. รศ.ดร.ณกัษ์ กลุสิร ์ ศ.บ. (เศรษฐศาสตร)์, 2528 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั xxxxxxxxxxxxx 
  ศ.ม. (เศรษฐศาสตร)์, 2531 University of Missouri, 

USA 
 

  Ph.D. (International Trade 
        & Finance), 2537 

University of Missouri, 
USA 

 

  Ph.D. (การตลาด), 2550 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์  
3. อ.ดร.ไพบลูย ์อาชารุง่โรจน์ บธ.บ. (การตลาด), 2534 มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั xxxxxxxxxxxxx 
  M.A. (Management Science  

        and Public Policy  
        Studies), 2539 

The University of 
TSUKUBA, Japan 
 

 

  Ph.D. (Management  
        Science), 2543 

The University of 
TSUKUBA, Japan 

 

4. อ.ดร.วรนิทรา ศริสิทุธกิลุ B.B.A. (Marketing), 2541 University of Colorado,  
USA 

xxxxxxxxxxxxx 

  M.S. (Marketing), 2542 University of Colorado,  
USA  

 

  D.B.A. (Marketing and  
          Tourism), 2552 

Monash University, 
Australia 

 

5.  อ.ดร.ณฐัยา  B.B.A. (Marketing), 2537 มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั xxxxxxxxxxxxx 
 ประดษิฐสวุรรณ M.B.A. (Marketing), 2540 City University  
  M.M.R. (Marketing), 2549 The University of 

Western, Australia 
 

  D.B.A. (Marketing), 2552 The University of 
Western, Australia 
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ล าดบั รายช่ือคณาจารย ์
คณุวฒิุการศึกษา 

ตรี-โท-เอก (สาขาวิชา) 
ปีท่ีจบ 

สถาบนัท่ีส าเรจ็การศึกษา 
เลขประจ าตวั
ประชาชน 

6. อ.ดร.ชวลัลกัษณ์ คุณาธกิรกจิ รบ. (รฐัศาสตรบ์ณัฑติ), 2529 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ xxxxxxxxxxxxx 
  M.B.A. (Marketing), 2535 University of Central  

Oklahoma,USA 
 

  Ph.D. (การสือ่สารระหว่าง 
         บุคคล), 2540 

มหาวทิยาลยักรุงเทพใน 
ความร่วมมอืกบั Ohio 
University 

 

7. ผศ.ดร.พรรณนิภา 
อนิษฐาภชิาต ิ

ภ.บ. (เภสชัศาสตรบ์ณัฑติ), 
       2525 

มหาวทิยาลยัมหดิล xxxxxxxxxxxxx 

  ร.ม. (บรหิารรฐักจิ), 2535 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์  
  Ph.D. (Community Medicine 

        And Clinical  
        Epidemiology 

University of Newcastle, 
Australia 

 

8. ผศ.ดร.เบญจพร กิง่รุง่เพชร ์ ภ.บ. (เภสชัศาสตรบ์ณัฑติ), 
       2533 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั xxxxxxxxxxxxx 

  ภ.ม. (เภสชัเวท), 2537 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
  Ph.D. (Pharmaceutical 

        Socioeconomics), 
        2548 

The University of lowa, 
USA 

 

9. รศ.ดร.กญัญดา อนุวงศ ์ ภ.บ. (เภสชัศาสตรบ์ณัฑติ), 
        2534 

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ xxxxxxxxxxxxx 

  ภ.ม. (เภสชักรรม), 2536 มหาวทิยาลยัมหดิล  
  Ph.D. (Pharmacy Practiced 

        Administration), 2543 
Purdue University, USA  

 
10.  สถานท่ีจดัการเรียนการสอน  
      มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพฒันาท่ีจ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลกัสตูร  

    11.1  สถานการณ์หรือการพฒันาทางเศรษฐกิจ  
  สถานการณ์ทางดา้นเศรษฐกจิของประเทศในยุคขอ้มลูข่าวสารดจิติอล มกีารแข่งขนัทางธุรกจิ
อย่างรุนแรง สภาพแวดล้อมทางธุรกจิและเทคโนโลยไีดเ้ปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเรว็ ทรพัยากรบุคคลเป็น
ปจัจยัทีส่ าคญัในการขบัเคลื่อนระบบเศรษฐกจิเพื่อการพฒันาไปสู่เป้าหมาย ในภาวะเศรษฐกจิของประเทศ
ไทยก าลงัขาดแคลนทรพัยากรบุคคลด้านบรหิารธุรกจิที่มคีุณภาพซึ่งเป็นกลไกส าคญัในการขบัเคลื่อนให้



                                                                                                                                     มคอ. 2 
 

หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ (ฉบบัปรบัปรงุ) พ.ศ.2555  5 
 

เกดิการพฒันาเศรษฐกจิเพื่อใหส้อดคลอ้งแผนการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตฉิบบัที ่10 (พ.ศ.2550-
2554) และฉบบัที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ซึ่งได้ก าหนดทศิทางในการพฒันาประเทศโดยให้ “คนเป็น
ศูนย์กลางการพฒันา”  ดงันัน้การผลติบุคลากรด้านการบรหิารธุรกิจจงึเป็นสิง่จ าเป็นที่ต้องเตรยีมความ
พรอ้มใหท้นัต่อการเปลีย่นแปลงในดา้นธุรกจิของโลกปจัจบุนัใหท้ดัเทยีมกบันานาชาต ิ 
  11.2 สถานการณ์หรือการพฒันาทางสงัคมและวฒันธรรม 
       การเปลีย่นแปลงของสงัคมโลกมผีลต่อสงัคม และวฒันธรรม ท าใหเ้กดิลกัษณะสงัคมแห่งการ
เรยีนรู้ บุคลากรจงึต้องมคีวามสามารถในการเรยีนรู้ และปรบัตวั เพื่อพฒันาสงัคมให้เติบโตอย่างยัง่ยืน       
โดยมุ่งเน้นให้บุคคลตระหนักถึงความส าคัญของคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิง่แวดลอ้ม 
 
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพฒันาหลกัสตูรและความเก่ียวข้องกบัพนัธกิจ 
       ของสถาบนั 

     12.1 การพฒันาหลกัสตูร 
   สบืเนื่องจากผลกระทบจากการพฒันาเศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรมดงักล่าวในขอ้ 11.1
และ 11.2 ท าใหต้อ้งปรบัปรงุหลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติใหม้ศีกัยภาพและทนัต่อการเปลีย่นแปลง
ในด้านธุรกจิของโลกปจัจุบนัให้ทดัเทยีมกบันานาชาตแิละเพื่อรองรบัการเขา้สู่ประชาคมอาเชยีน และ
รองรบัการแขง่ขนัระดบัสากลโดยการผลติทรพัยากรบุคคลทางดา้นการบรหิารธุรกจิใหม้คีวามพรอ้มใน
ปฏบิตังิานสู่สงัคมอยา่งมศีกัยภาพสูงรวมทัง้มคีุณธรรมจรยิธรรม ทัง้นี้เพื่อใหผู้ส้ าเรจ็การศกึษาสามารถ
น าไปใชไ้ดใ้นการประกอบอาชพีทัง้ภาครฐัและเอกชน รวมทัง้การเป็นผูป้ระกอบการ 

 12.2 ความเก่ียวข้องกบัพนัธกิจของสถาบนั 
  หลกัสูตรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑติมุ่งเน้นการผลติมหาบณัฑติเพื่อตอบสนองพนัธกจิของ
มหาวทิยาลยั คอื “มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒมพีนัธกจิต่อสงัคมในการจดัการศกึษาและให้บรกิารทาง
วชิาการ รวมทัง้เข้าไปมสี่วนร่วมกบัสงัคมในการสบืสานและสร้างเสรมิภูมปิญัญาให้เหมาะสมกบัการ
เปลีย่นแปลงทางสงัคม เศรษฐกจิ การเมอืง วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีโดยยดึหลกัจรยิธรรมทางวชิาการ 
และหลักการให้การศึกษาแก่ประชาชน” และส่งเสริมให้บัณฑิตมีความเป็นสากล มีทักษะด้าน
ภาษาต่างประเทศได้เรยีนรูแ้ละเข้าใจวฒันธรรมต่างชาต ิสร้างประสบการณ์เรยีนรู้การท างานกบัองค์กร
ทางด้านการตลาด และการจดัการ เพื่อรองรบักบัการก้าวเขา้สู่เวทปีระชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนในปี พ.ศ. 
2558 ในอนาคตอนัใกล ้
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13.  ความสมัพนัธ ์(ถ้าม)ี กบัหลกัสตูรอ่ืนท่ีเปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบนั (เช่น รายวิชาท่ี
เปิดสอนเพ่ือให้บริการคณะ/ภาควิชาอ่ืน หรือต้องเรียนจากคณะ/ภาควิชาอ่ืน)  
 13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลกัสตูรน้ีท่ีเปิดสอนเพ่ือให้บริการคณะ/ภาควิชา/หลกัสตูรอ่ืน 
 ธุรกจิ 
 13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลกัสตูรน้ีท่ีเปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลกัสตูรอ่ืน 
  - 
 13.3 การบริหารจดัการ 
  การบรหิารจดัการโดยคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ 
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หมวดท่ี 2.   ข้อมลูเฉพาะของหลกัสตูร 
 

1.  ปรชัญา ความส าคญั และวตัถปุระสงคข์องหลกัสตูร   

1.1 ปรชัญาของหลกัสตูร 
      สงัคมพฒันาดว้ยความกา้วหน้าของบุคลากรทางธุรกจิทีเ่ลศิดว้ยคุณภาพและมคีวามรบัผดิชอบ
ต่อสงัคม 

 1.2 ความส าคญั 
       การบรหิารธุรกจิเป็นศาสตรท์ี่ส าคญัในการขบัเคลื่อนการด าเนินงานในองค์กร ทัง้ภาคเอกชน
และภาครฐับาล เพื่อบรหิารจดัการองคก์รใหป้ระสบความส าเรจ็ เกดิประสทิธภิาพ และประสทิธผิล เกดิการ
สรา้งงาน  มกีารพฒันา และการประกอบธุรกจิทีเ่ป็นธรรมโดยค านึงถงึสงัคมโดยรวม อนัจะน าไปสู่การแก้ไข
ปญัหาที่ ส าคัญของประ เทศ  องค์กรที่ ป ระสบความส า เ ร็จ ได้ จ ะต้ อ งมีบุ คลากรที่ มีคุณภาพ  
มทีกัษะในเชงิบรหิาร ทัง้การบรหิารจดัการทัว่ไป และการบรหิารจดัการด้านการตลาด และความเป็นผู้น า
องคก์ร มคีวามรูค้วามเชีย่วชาญในการวจิยัเชงิธุรกจิ และมคีวามคดิในเชงินวตักรรม พรอ้มทัง้ส่งเสรมิการ
สรา้งคุณธรรมและจรยิธรรมของผูท้ี่เกี่ยวขอ้งทุกฝ่ายในองค์กร ภาควชิาบรหิารธุรกจิ คณะสงัคมศาสตรจ์งึ
เหน็ความส าคญัของการสรา้งบุคลากรทีม่วีสิยัทศัน์กวา้งไกล ในวงการบรหิารธุรกจิ มคีวามเชีย่วชาญเฉพาะ
ดา้น มคีุณธรรมและจรยิธรรม มศีกัยภาพทางการแขง่ขนั สามารถตอบสนองความต้องการก าลงัคนดา้นการ
บรหิารธุรกจิ เพื่อความมสี่วนรว่มในการพฒันาเศรษฐกจิของประเทศใหม้คีวามเจรญิเตบิโตอยา่งยัง่ยนื 

 1.3 วตัถปุระสงคข์องหลกัสตูร 
     หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีคุณสมบัติ

ดงัต่อไปนี้ 
       1. ผลิตบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในด้านการบริหารธุรกิจ  มีทักษะในการเป็น
ผูป้ระกอบการ และทกัษะของนกัการตลาด/ผูบ้รหิารจดัการ และมทีกัษะในการใชร้ะบบสารสนเทศและขอ้มลู
เพื่อการตดัสนิใจทางธุรกจิ 
       2. ผลติบุคลากรในการพฒันางานวจิยัทางดา้นการบรหิารธุรกจิ 
       3. ผลติบุคลากรใหม้คีุณธรรมและจรยิธรรมในการประกอบวชิาชพี ตลอดจนมคีวามรบัผดิชอบ
ต่อสงัคม 
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2.  แผนพฒันาปรบัปรงุ 
แผนการพฒันา/เปล่ียนแปลง กลยทุธ์ หลกัฐาน/ตวับ่งช้ี 

1. ปรบัปรงุหลกัสตูรใหม้มีาตรฐาน
ตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรของ
ส านกังานคณะกรรมการ           
การอดุมศกึษา (สกอ.)  

1. พฒันาหลกัสตูรโดยมพีืน้ฐาน
จากหลกัสตูรในระดบัสากลและ
สอดคลอ้งตามเกณฑ ์สกอ. 
2. ตดิตามการประเมนิผลหลกัสตูร
อยา่งสม ่าเสมอ 
3. ตดิตามการประเมนิผลนิสติจาก
การทวนสอบผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนของนิสติทกุรายวชิาทีเ่ปิดสอน 

1. รายงานผลการประเมนิหลกัสตูร 
2. เอกสารการปรบัปรงุหลกัสตูร 
3. เอกสารการทวนสอบผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนของนิสติ 
 
 
 
 

2. ปรบัปรงุหลกัสตูรใหส้อดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของธุรกจิ ภาครฐัและ
ภาคเอกชน ตลอดจนผูป้ระกอบการ
และตลาดแรงงาน 

1.ตดิตามความเปลีย่นแปลงใน
ความตอ้งการของผูป้ระกอบการ 
2. สรา้งเครอืขา่ยความรว่มมอืกบั
ภาคธุรกจิและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

1. รายงานผลการด าเนินงานของ
หลกัสตูร 
2. รอ้ยละของบณัฑติระดบั    
ปรญิญาโททีไ่ดง้านท าและประกอบ
อาชพีอสิระภายใน 1 ปี 
3. รอ้ยละของบณัฑติระดบั  
ปรญิญาโททีไ่ดร้บัเงนิเดอืนเริม่ตน้
เป็นไปตามเกณฑข์อง กพ. 
4. ผลการส ารวจความพงึพอใจของ
นายจา้ง  

3. พฒันาคณาจารย ์ใหส้ามารถ
ปฏบิตังิานอยา่งมคีณุภาพ และ
ประสทิธภิาพ 

1. จดักจิกรรมพฒันาความรู้
ทางดา้นบรหิารธรุกจิใหแ้ก่
คณาจารย ์
2. จดัท าแผนการสอน (มคอ.3) 

1. ผลการส ารวจความพงึพอใจใน
การสอนของคณาจารยโ์ดยนิสติ 
2. รายงานการด าเนนิงานของ
รายวชิา (มคอ.5) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                     มคอ. 2 
 

หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ (ฉบบัปรบัปรงุ) พ.ศ.2555  9 
 

หมวดท่ี 3.   ระบบการจดัการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลกัสตูร 
 
1.  ระบบการจดัการศึกษา 
     1.1  ระบบการจดัการศึกษาในหลกัสตูร  
   ระบบการจัดการศึกษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนเป็นระบบทวิภาค 1 ปีการศึกษาม ี         
2 ภาคการศกึษา ภาคการศกึษาไมน้่อยกว่า 15 สปัดาห ์ไดแ้ก่ ภาคการศกึษาที ่1 และภาคการศกึษาที ่2   
      1.2  การจดัการศึกษาภาคฤดรู้อน  
   มกีารจดัการเรยีนการสอนในภาคฤดรูอ้น (ส าหรบัภาคนอกเวลาราชการ) และอาจมกีารจดัการ
เรยีนการสอนในภาคฤดรูอ้นส าหรบันิสติหลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ (ภาคในเวลาราชการ) ทัง้นี้ขึน้อยู่
กบัการพจิารณาของคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร 

      1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
   ไมม่ ี
 
2. การด าเนินการหลกัสตูร 
      2.1  วนั – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

 ช่วงเวลาการจดัการเรยีนการสอนทีใ่หน้ิสติเรยีน มดีงันี้ 
 ภาคตน้ เดอืนมถุินายน-กนัยายน   
 ภาคปลาย เดอืนพฤศจกิายน-กุมภาพนัธ ์  
 ภาคฤดรูอ้น เดอืนเมษายน-พฤษภาคม  

 

2.2  คณุสมบติัของผูเ้ข้าศึกษา  
       เป็นผูส้ าเรจ็การศกึษาขัน้ปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่า และมคีุณสมบตัทิัว่ไปตามขอ้บงัคบัของ
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ว่าดว้ยการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. 2554 
 

2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า  

    นิสติมคีวามรูพ้ืน้ฐานทางดา้นบรหิารธุรกจิไมเ่ท่าเทยีมกนั เนื่องจากหลกัสูตรเปิดรบัสมคัรนิสติทุก
สาขาวชิา 

2.4  กลยทุธใ์นการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากดัของนิสิตในข้อ 2.3 

 มกีารจดัให้เรยีนปรบัพื้นฐานทางธุรกจิ โดยไม่นับหน่วยกิต จ านวน 4 รายวชิา ได้แก่ วชิาธุรกิจ
เบือ้งตน้ เศรษฐศาสตร ์การเงนิและการบญัช ีภาษาองักฤษธุรกจิ และในการเรยีนวชิาปรบัพืน้ฐานดงักล่าว
จะปรบัเนื้อหาใหเ้หมาะสมกบัความพรอ้มของผูเ้ขา้เรยีน 
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2.5  แผนการรบันิสิตและผูส้ าเรจ็การศึกษาในระยะ 5 ปี  
        1.จ านวนนิสติเขา้เรยีนหลกัสูตรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ วชิาเอกการตลาดและวชิาเอกการจดัการ 
(ในเวลาราชการ) เอกละ 30 คน รวมเป็นจ านวนทัง้สิน้ 60 คน/ปี 

จ านวนนิสิตตัง้แต่ปีการศึกษา 2555-2559 
ชัน้ปีตามแผนการศึกษา 2555 2556 2557 2558 2559 

ชัน้ปีท่ี 1 60 60 60 60 60 
     วชิาเอกการตลาด 30 30 30 30 30 
     วชิาเอกการจดัการ 30 30 30 30 30 
ชัน้ปีท่ี 2    - 60 60 60 60 
     วชิาเอกการตลาด 30 30 30 30 30 
     วชิาเอกการจดัการ 30 30 30 30 30 
จ านวนนิสิต 60 120 120 120 120 
ส าเรจ็การศึกษา - - 60 60 60 
 
 2. จ านวนนิสติเขา้เรยีนหลกัสูตรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ วชิาเอกการตลาด, วชิาเอกการจดัการ 
และวชิาเอกการจดัการองคก์รเภสชักรรม (นอกเวลาราชการ) รวมเป็นจ านวนทัง้สิน้ 180 คน/ปี 

จ านวนนิสิตตัง้แต่ปีการศึกษา 2555-2559 
ชัน้ปีตามแผนการศึกษา 2555 2556 2557 2558 2559 

ชัน้ปีท่ี 1 180 180 180 180 180 
  วชิาเอกการตลาด 80 80 80 80 80 
  วชิาเอกการจดัการ 80 80 80 80 80 
  วชิาเอกการจดัการองคก์รเภสชั 20 20 20 20 20 
ชัน้ปีท่ี 2    - 180 180 180 180 
  วชิาเอกการตลาด 80 80 80 80 80 
  วชิาเอกการจดัการ 80 80 80 80 80 
  วชิาเอกการจดัการองคก์รเภสชั 20 20 20 20 20 
จ านวนนิสิต 180 360 360 360 360 
ส าเรจ็การศึกษา - - 180 180 180 
 
 

     2.6  งบประมาณตามแผน 
เป็นไปตามระบบงบประมาณแผ่นดนิ และงบประมาณเงนิรายได้ของคณะสงัคมศาสตร์และคณะ

เภสชัศาสตร์ โดยใช้งบประมาณประจ าปีที่มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒและคณะสงัคมศาสตรจ์ดัสรรให้
ภาควชิาบรหิารธุรกจิธุรกจิ โครงการพเิศษบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ โดยมกีารประมาณการค่าใชจ้่ายต่อหวั
ในการผลติบณัฑติ ดงันี้ 
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นิสติภาคในเวลาราชการ                                                   ค่าใชจ้า่ย     ยอดสะสม (ต่อหวั) 

หมวดค่าการจดัการเรียนการสอน           

 
ค่าตอบแทนอาจารยผ์ูส้อน(36หน่วยกติ x 1,500บาทต่อชัว่โมง x 15 ครัง้ต่อภาค) 810,000 

 

 
ค่าวสัดุส านกังาน 

    
57,400 

 

 
ค่าใชจ้่ายในการจดัสมัมนา 

   
400,000 

 

 
ค่าใช้จ่ายรวม 

    
1,267,400 

   ค่าใช้จ่ายต่อหวั (ค่าใชจ้่ายรวม/จ านวนนิสติขัน้ต ่า 20 คน) 63,370 63,370 

หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลางระดบัคณะ/สถาบนั/ส านัก       70,411 

 
งบพฒันาหน่วยงาน (ขัน้ต ่า 5%) 

   
3,521 

 

 
งบวจิยัของหน่วยงาน (ขัน้ต ่า 5%) 

  
3,521 

   ค่าสว่นกลางคณะ หรอืค่าสาธารณูปโภค รอ้ยละ.....(ถา้ม)ี -   

หมวดค่าปริญญานิพนธ/์สารนิพนธ ์         71,411 

 
ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมปรญิญานิพนธ ์(อตัราต่อหวั) 10,000 

   ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมสารนิพนธ ์(อตัราต่อหวั)   -   

หมวดกองทุนพฒันามหาวิทยาลยั (15%)       12,602 84,013 

หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลาง         28,608 112,621 

 
ค่าสว่นกลางมหาวทิยาลยั (4,360 x 2) 

    

 
ค่าธรรมเนียมหอสมุดกลาง (3,000 x 2) 

    

 
ค่าธรรมเนียมส านกัคอมพวิเตอร ์(1,040 x 2) 

    

 
ค่าธรรมเนียมบณัฑติวทิยาลยั (5,904 x 2) 

    ค่าธรรมเนียมเหมาจา่ยตลอดหลกัสูตร         112,621 
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นิสติภาคนอกเวลาราชการ                                                ค่าใชจ้า่ย     ยอดสะสม (ต่อหวั) 

หมวดค่าการจดัการเรียนการสอน           

 
ค่าตอบแทนอาจารยผ์ูส้อน(42หน่วยกติ x 1,500บาทต่อชัว่โมง x 15 ครัง้ต่อภาค) 945,000 

 

 
ค่าอาหารว่างส าหรบันิสติ(นิสติ 120 คน x 70 บาทต่อวนั x 36 วนัต่อภาค) 302,400 

 

 
ทุนวจิยัส าหรบันิสติ 

    
100,000 

 

 
ค่าตอบแทนเจา้หน้าที ่(164 วนั x 700 บาทต่อวนั x 7 คน) 

 
803,600 

 

 
ค่าวสัดุส านกังาน 

    
297,600 

 

 
ค่าใชจ้่ายในการจดัสมัมนา 

   
889,500 

 

 
ค่าใช้จ่ายรวม 

    
3,338,100 

   ค่าใช้จ่ายต่อหวั (ค่าใชจ้่ายรวม/จ านวนนิสติขัน้ต ่า 30 คน) 111,270 111,270 

หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลางระดบัคณะ/สถาบนั/ส านัก       123,632 

 
งบพฒันาหน่วยงาน (ขัน้ต ่า 5%) 

   
6,181 

 

 
งบวจิยัของหน่วยงาน (ขัน้ต ่า 5%) 

  
6,181 

   ค่าสว่นกลางคณะ หรอืค่าสาธารณูปโภค รอ้ยละ.....(ถา้ม)ี     

หมวดค่าปริญญานิพนธ/์สารนิพนธ ์         129,632 

 
ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมปรญิญานิพนธ ์(อตัราต่อหวั) 

    ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมสารนิพนธ ์(อตัราต่อหวั)   6,000   
หมวดกองทุนพฒันามหาวิทยาลยั 
(15%)       22,876 152,508 

หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลาง         28,608 181,116 

 
ค่าสว่นกลางมหาวทิยาลยั (4,360 x 2) 

    

 
ค่าธรรมเนียมหอสมุดกลาง (3,000 x 2) 

    

 
ค่าธรรมเนียมส านกัคอมพวิเตอร ์(1,040 x 2) 

    

 
ค่าธรรมเนียมบณัฑติวทิยาลยั (5,904 x 2) 

    ค่าธรรมเนียมเหมาจา่ยตลอดหลกัสูตร         181,116 
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 2.7 ระบบการศึกษา  
        แบบชัน้เรยีน 
        แบบทางไกลผ่านสื่อสิง่พมิพเ์ป็นหลกั 
        แบบทางไกลผ่านสื่อแพรภ่าพและเสยีงเป็นสื่อหลกั 
        แบบทางไกลทางอเิลก็ทรอนิกสเ์ป็นสื่อหลกั (E-learning) 
        แบบทางไกลทางอนิเตอรเ์นต 
        อื่นๆ (ระบ)ุ 
 

2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลยั (ถ้าม)ี 

 สามารถท าได้แต่ทัง้นี้รายวิชาที่เทียบเคียงจะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบรหิาร
หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ 

 
3.  หลกัสตูรและอาจารยผ์ู้สอน 

3.1  หลกัสตูรบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้   
3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลกัสตูร 48 หน่วยกติ 
3.1.2 โครงสร้างหลกัสตูร  แบ่งการเรยีนออกเป็น 2 แผน คอื 

 1. แผน ก แบบ ก 2 ท าวทิยานิพนธซ์ึง่มคี่าเทยีบไดไ้มน้่อยกว่า 12 หน่วยกติและศกึษา
รายวชิาอกีไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกติ 

 2. แผน ข เป็นแผนการศกึษาทีเ่น้นการศกึษางานรายวชิา โดยไมต่อ้งท าวทิยานิพนธ ์แต่ตอ้ง
มกีารคน้ควา้อสิระไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกติ และไมเ่กนิ 6 หน่วยกติ  

รายการ แผน ก แบบ ก2 แผน ข 
1. หมวดวชิาแกน 24 24 
2. หมวดวชิาเอก ไม่น้อยกว่า 12 12 
 วชิาเอกบงัคบั 9  9  
 วชิาเอกเลอืก 9  9  
3. ปรญิญานิพนธ ์ 12 - 
4. สารนิพนธ ์ - 6 

รวมไม่น้อยกว่า 48 48 
 
    
               
 
 



                                                                                                                                     มคอ. 2 
 

หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ (ฉบบัปรบัปรงุ) พ.ศ.2555  14 
 

3.1.3 รายวิชา 
  1. ความหมายของรหสัวชิา มตีวัเลขสามตวั 
   เลขรหสัตวัแรก หมายถงึ ชัน้ทีเ่ปิดสอน 
   เลขรหสัตวักลาง หมายถงึ กลุ่มวชิาดงัต่อไปนี้ 
    เลข 1   กลุ่มวชิาธุรกจิ 
    เลข 2   กลุ่มวชิาการบญัช ี
    เลข 3   กลุ่มวชิาการเงนิ 
    เลข 4   กลุ่มวชิาการตลาด 
    เลข 5   กลุ่มวชิาการจดัการ 
    เลข 6   กลุ่มวชิาเศรษฐศาสตร ์
    เลข 7   กลุ่มวชิาการสมัมนา 
    เลข 8   กลุ่มวชิาการวจิยัยกเวน้ บธม 688 และ บธม 699 
    เลข 9   กลุ่มวชิาการบรหิารเภสชักรรม 
   เลขรหสัตวัทา้ย หมายถงึ ล าดบัทีข่องเลขตวักลาง 
  2. ชื่อรายวชิาทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ จ านวนหน่วยกติ  
     (1) หมวดวิชาแกน โดยก าหนดใหเ้รยีน 24 หน่วยกติ ดงันี้  

 1.   บธม 531 การจดัการทางการเงนิ 3(3-0-6) 
  MBA 531 Financial Management   
 2. บธม 551 การจดัการเชงิกลยุทธข์ ัน้สงู 3(3-0-6) 
  MBA 551 Advanced Strategic Management 
 3. บธม 552 การจดัการการผลติและการปฏบิตักิาร 3(3-0-6) 
  MBA 552 Production and Operations Management   
 4.  บธม 541 การจดัการการตลาดขัน้สงู 3(3-0-6) 
  MBA 541 Advanced Marketing Management 
 5. บธม 581 ระเบยีบวธิวีจิยัธุรกจิ 3(2-2-5) 
  MBA 581 Business Research Methodology 
 6. บธม 521 การบญัชบีรหิาร 3(3-0-6) 
  MBA 521 Managerial Accounting 
 7. บธม 561 เศรษฐศาสตรก์ารจดัการ 3(3-0-6) 
  MBA 561 Managerial Economics 
 8.   บธม 615 จรยิธรรมทางธุรกจิ 3(3-0-6) 
  MBA 615 Business Ethics 
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     (2) หมวดวิชาเอก แผน ก แบบ ก2 ก าหนดใหเ้รยีนไมน้่อยกว่า 12 หน่วยกติ 
     แผน ข   ก าหนดใหเ้รยีนไมน้่อยกว่า 18 หน่วยกติ 
           (2.1) วิชาเอกบงัคบั ก าหนดใหเ้รยีน 9 หน่วยกติ ดงันี้ 

 (2.1.1) วิชาเอกการตลาด 
 1. บธม  542  การวเิคราะหพ์ฤตกิรรมผูบ้รโิภค 3(3-0-6) 
  MBA 542  Consumer Behavior Analysis 
 2. บธม  543  การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 3(3-0-6) 
  MBA 543  Integrated Marketing Communication 
 3. บธม 646 การบรหิารห่วงโซ่อุปทาน 3(3-0-6) 
  MBA 646 Supply Chain Management   

  (2.1.2) วิชาเอกการจดัการ 
 1. บธม 613 การประกอบการ 3(3-0-6) 
  MBA 613 Entrepreneurship 
 2. บธม 656 การจดัการธุรกจิระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
  MBA 656 International Business Management 
 3. บธม 658 การจดัการนวตักรรม 3(3-0-6) 
  MBA 658 Innovation Management 

  (2.1.3) วิชาเอกการจดัการองคก์รเภสชักรรม 
 1.  บธม 592 การสรา้งและขบัเคลื่อนองคก์รเภสชักรรม      3(3-0-6) 

  MBA 592 Building and Running Pharmacy Organizations 
 2. บธม 593  การวางต าแหน่งองคก์รเภสชักรรม              3(3-0-6) 

  MBA 593 Pharmacy Organization Positioning 
 3. บธม 595 สมัมนาการจดัการองคก์รเภสชักรรม 1         2(2-0-4) 

   MBA 595 Seminar in Pharmacy Organization Management 1 
 4. บธม 598 สมัมนาการจดัการองคก์รเภสชักรรม 2         1(1-0-2) 

   MBA 598 Seminar in Pharmacy Organization Management 2 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                     มคอ. 2 
 

หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ (ฉบบัปรบัปรงุ) พ.ศ.2555  16 
 

 (2.2) วิชาเอกเลือก  เฉพาะ แผน ข  ก าหนดใหเ้รยีน 9 หน่วยกติ 
     โดยเลอืกจากรายวชิาดงันี้ 

 (2.2.1) วิชาเอกการตลาด 
 1. บธม 554 การจดัการระบบสารสนเทศ 3(3-0-6) 
  MBA 554 Management Information System 

 2.  บธม 555 พฤตกิรรมองคก์รและการจดัการทรพัยากรมนุษยข์ัน้สงู 3(3-0-6) 
     MBA 555 Advanced Organizational Behavior and Human 
          Resource Management   

 3. บธม 645 นโยบายและกลยทุธด์า้นผลติภณัฑแ์ละราคา 3(3-0-6) 
  MBA 645 Product and Price Policies and Strategies 
 4. บธม  644 การจดัการการตลาดระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
  MBA 644 International Marketing Management   
 5.  บธม 647 การตลาดบรกิาร 3(3-0-6) 
  MBA 647 Service Marketing   
 6. บธม 671 สมัมนาการตลาดสมยัใหม่ 3(3-0-6) 
  MBA 671 Seminar in Modern Marketing 
 7.   บธม 682 การวจิยัการตลาด 3(3-0-6) 
  MBA 682 Marketing Research 
 8.  บธม 611 การเจรจาต่อรอง 3(3-0-6) 
  MBA 611 Negotiation 
 9. บธม 648 เทคนิคในการพยากรณ์ตลาด 3(3-0-6) 
  MBA 648 Market Forecasting Techniques   
 10. บธม 613 การประกอบการ 3(3-0-6) 
  MBA 613 Entrepreneurship   
 11. บธม 614 การพาณชิยอ์เิลก็ทรอนิกส์ 3(3-0-6) 
  MBA 614 Electronic Commerce 

  (2.2.2) วิชาเอกการจดัการ 
 1. บธม 554 การจดัการระบบสารสนเทศ 3(3-0-6) 
  MBA 554 Management Information System 

 2.  บธม 555 พฤตกิรรมองคก์รและการจดัการทรพัยากรมนุษยข์ัน้สงู 3(3-0-6) 
     MBA 555 Advanced Organizational Behavior and Human 
    Resource Management   

 3. บธม 611 การเจรจาต่อรอง 3(3-0-6) 
  MBA 611 Negotiation   
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 4. บธม 612 การบรหิารโครงการ 3(3-0-6) 
  MBA 612 Project  Management 
 5. บธม 614การพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส ์ 3(3-0-6) 
  MBA 614 Electronic Commerce   
 6. บธม 616 เทคนิคในการพยากรณ์ธุรกจิ 3(3-0-6) 
  MBA 616 Techniques of Business Forecasting    
 7. บธม 657 การจดัการเชงิกลยุทธร์ว่มสมยั 3(3-0-6) 
  MBA 657 Contemporary Strategic Management 
 8. บธม 683 การวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณเพื่อการจดัการ 3(3-0-6) 
  MBA 683 Quantitative Analysis for Management 

  (2.2.3) วิชาเอกการจดัการองคก์รเภสชักรรม 
 1. บธม 591 ผลติภณัฑแ์ละการบรกิารขององคก์ร 
               เภสชักรรม                                           3(3-0-6) 
  MBA 591 Products and Services of Pharmacy Organization 
 2. บธม 594 ระบบสารสนเทศทางเภสชัศาสตร ์               3(3-0-6) 
  MBA 594 Pharmacoinformatics 
 3. บธม 596 กฎหมายและภาวะแวดลอ้มทางสงัคม 
               ทางเภสชักรรม                                      3(3-0-6) 
  MBA 596 Legal and Social Environments of Pharmacy 
 4. บธม 597 การวจิยัผลลพัธข์องผลติภณัฑย์า                 3(3-0-6)  
  MBA 597 Pharmaceutical Outcomes Research 

 
(3) ปริญญานิพนธ ์(ส าหรบัแผน ก แบบ ก 2) 12 หน่วยกติ 

  บธม 699 ปรญิญานิพนธ ์ 12 หน่วยกติ 
  MBA 699 Thesis 

 
(4) สารนิพนธ ์(ส าหรบัแผน ข) 6 หน่วยกติ 

  บธม 688 สารนิพนธ ์ 6 หน่วยกติ 
  MBA 688 Master’s Project  

  
 
 
 
 



                                                                                                                                     มคอ. 2 
 

หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ (ฉบบัปรบัปรงุ) พ.ศ.2555  18 
 

              3.1.4 แสดงแผนการศึกษา  
แผนการเรียนหลกัสตูรบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต วิชาเอกการตลาด (ในเวลาราชการ) 

แผน ก แบบ ก2 และแผน ข 
ปี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ปี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 

หมวดวิชาแกน  หมวดวิชาแกน  

บธม 521 การบญัชบีรหิาร 3(3-0-6) บธม 531 การจดัการทางการเงนิ 3(3-0-6) 
บธม 541 การจดัการการตลาดขัน้สงู 
บธม 551 การจดัการเชงิกลยทุธข์ ัน้สงู 

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

บธม 552 การจดัการการผลติและการ   
             ปฏบิตักิาร 

3(3-0-6) 
 

บธม 561 เศรษฐศาสตรก์ารจดัการ 3(3-0-6) บธม 581 ระเบยีบวธิวีจิยัธรุกจิ   
หมวดวิชาเอก          

3(2-2-5) 
 

  วิชาเอกบงัคบั  
  บธม 542 การวเิคราะหพ์ฤตกิรรมผูบ้รโิภค 3(3-0-6) 

รวม 1 12(12-0-24) รวม 12(11-2-23) 
ปี 1 ภาคฤดรู้อน (เฉพาะแผน ข)    

หมวดวิชาเอก    
วิชาเอกเลือก    
บธม 645 นโยบายและกลยทุธด์า้นผลติภณัฑ ์  
                   และ ราคา 

3(3-0-6)   

บธม 671 สมัมนาการตลาดสมยัใหม ่ 3(3-0-6)   
บธม xxx รายวชิาในหมวดวชิาเอกเลอืก x(x-x-x)   

รวม 6(6-0-12)   

ปี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1  ปี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2  

หมวดวิชาแกน 
บธม 615 จรยิธรรมทางธุรกจิ 

 
3(3-0-6) 

ปริญญานิพนธ ์(แผน ก2) 
บธม 699 ปรญิญานิพนธ ์

 
12 หน่วยกติ 

หมวดวิชาเอก 
วิชาเอกบงัคบั 
บธม 646 การบรหิารหว่งโซ่อปุทาน 
บธม 543 การสือ่สารการตลาดแบบบรูณาการ 
หมวดวิชาเอก 
วิชาเอกเลือก 
บธม 682 การวจิยัการตลาด 

 
 

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

 
 
3(3-0-6) 

สารนิพนธ ์(แผน ข) 
บธม 688 สารนิพนธ ์

 
6 หน่วยกติ 

รวม 12(12-0-24)   
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แผนการเรียนหลกัสตูรบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต วิชาเอกการจดัการ (ในเวลาราชการ) 
แผน ก แบบ ก2 และแผน ข 

ปี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ภาคปลาย หน่วยกิต 
หมวดวิชาแกน  หมวดวิชาแกน  

บธม 521 การบญัชบีรหิาร 3(3-0-6) บธม 531 การจดัการทางการเงนิ 3(3-0-6) 
บธม 541 การจดัการการตลาดขัน้สงู 3(3-0-6) บธม 552 การจดัการการผลติและการปฏบิตักิาร 3(3-0-6) 
บธม 551 การจดัการเชงิกลยทุธข์ ัน้สงู 
บธม 561 เศรษฐศาสตรก์ารจดัการ 

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

บธม 581 ระเบยีบวธิวีจิยัธรุกจิ 
หมวดวิชาเอก 

3(2-2-5) 

  วิชาเอกบงัคบั  
  บธม 613 การประกอบการ 3(3-0-6) 

รวม  12(12-0-24) รวม 12(11-2-23) 
ปี 1 ภาคฤดรู้อน (เฉพาะแผน ข)    

หมวดวิชาเอก    
วิชาเอกเลือก    
บธม 555 พฤตกิรรมองคก์รและการจดัการ 
             ทรพัยากรมนุษยข์ ัน้สงู 

3(3-0-6)   

บธม 657 การจดัการเชงิกลยทุธร์ว่มสมยั 3(3-0-6)   
บธม xxx รายวชิาในหมวดวชิาเอกเลอืก x(x-x-x)   

รวม 6(6-0-12)   

ปี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1  ปี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2  

หมวดวิชาแกน  ปริญญานิพนธ ์(แผน ก2)  
บธม 615 จรยิธรรมทางธุรกจิ 
หมวดวิชาเอก 
วิชาเอกบงัคบั 

3(3-0-6) บธม 699 ปรญิญานิพนธ ์
สารนิพนธ ์(แผน ข) 
บธม 688 สารนิพนธ ์

12 หน่วยกติ 
 
 6 หน่วยกติ 

บธม 656 การจดัการธุรกจิระหว่างประเทศ 3(3-0-6)   
บธม 658 การจดัการนวตักรรม 3(3-0-6)   
หมวดวิชาเอก    
วิชาเอกเลือก    
บธม 683 การวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณเพือ่การ 
            จดัการ 

3(3-0-6)   

รวม  12(12-0-24)   
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แผนการเรียนหลกัสตูรบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต วิชาเอกการตลาด (นอกเวลาราชการ) 
แผน ข 

ปี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ปี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 
หมวดวิชาแกน  หมวดวิชาแกน  

บธม 521 การบญัชบีรหิาร 
บธม 541 การจดัการการตลาดขัน้สงู 

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

บธม 581 ระเบยีบวธิวีจิยัธรุกจิ 
หมวดวิชาเอก 

3(2-2-5) 

บธม 551 การจดัการเชงิกลยทุธข์ ัน้สงู 3(3-0-6) วิชาเอกบงัคบั 
บธม 542 การวเิคราะหพ์ฤตกิรรมผูบ้รโิภค 

 
3(3-0-6) 

  บธม 543 การสือ่สารการตลาดแบบบรูณาการ 3(3-0-6) 
รวม 9(9-0-18) รวม 9(8-2-17) 

ภาคฤดรู้อน     
หมวดวิชาแกน    
บธม 561 เศรษฐศาสตรก์ารจดัการ 3(3-0-6)   
หมวดวิชาเอก 
วิชาเอกบงัคบั 

   

บธม 646 การบรหิารหว่งโซ่อปุทาน 3(3-0-6)   
รวม 6(6-0-12)   

ปี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1  ปี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2  
หมวดวิชาแกน  หมวดวิชาแกน  

บธม 531 การจดัการทางการเงนิ 3(3-0-6) บธม 615 จรยิธรรมทางธุรกจิ 3(3-0-6) 
บธม 552 การจดัการการผลติและการปฏบิตักิาร 3(3-0-6) หมวดวิชาเอก  

หมวดวิชาเอก  วิชาเอกเลือก  
วิชาเอกเลือก 
บธม 682 การวจิยัการตลาด 

3(3-0-6) บธม 645 นโยบายและกลยทุธด์า้นผลติภณัฑ ์
                  และราคา 

3(3-0-6) 

  บธม 644 การจดัการการตลาดระหว่าง     
             ประเทศ 

3(3-0-6) 

  (บธม xxx รายวชิาในหมวดวชิาเอกเลอืก) x(x-x-x) 
รวม 9(9-0-18) รวม 9(9-0-18) 

ปี 2 ภาคฤดรู้อน    

สารนิพนธ ์    
บธม 688 สารนิพนธ ์ 6 หน่วยกติ   

รวม 6    
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แผนการเรียนหลกัสตูรบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต วิชาเอกการจดัการ (นอกเวลาราชการ) 
แผน ข 

ปี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ปี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 
หมวดวิชาแกน  หมวดวิชาแกน  

บธม 521 การบญัชบีรหิาร 3(3-0-6) บธม 581 ระเบยีบวธิวีจิยัธรุกจิ 3(2-2-5) 
บธม 541 การจดัการการตลาดขัน้สงู 
บธม 551 การจดัการเชงิกลยทุธข์ ัน้สงู 

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

หมวดวิชาเอก               
วิชาเอกบงัคบั 

 

  บธม 658 การจดัการนวตักรรม 3(3-0-6) 
  บธม 613 การประกอบการ 3(3-0-6) 

รวม 9(9-0-18) รวม 9(8-2-17) 
ปี 1 ภาคฤดรู้อน     

หมวดวิชาแกน    
บธม 561 เศรษฐศาสตรก์ารจดัการ 3(3-0-6)   
หมวดวิชาเอก 
วิชาเอกบงัคบั 

   

บธม 656 การจดัการธุรกจิระหว่างประเทศ 3(3-0-6)   
รวม 6(6-0-12)   

ปี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1  ปี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2  

หมวดวิชาแกน  หมวดวิชาแกน  
บธม 531 การจดัการทางการเงนิ 3(3-0-6) บธม 615 จรยิธรรมทางธุรกจิ 3(3-0-6) 
บธม 552 การจดัการการผลติและการ 
             ปฏบิตักิาร 

3(3-0-6) หมวดวิชาเอก 
วิชาเอกเลือก 

 

หมวดวิชาเอก  บธม 657 การจดัการเชงิกลยทุธร์ว่มสมยั 3(3-0-6) 
วิชาเอกเลือก  บธม 683 การวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณเพือ่ 3(3-0-6) 
บธม 555 พฤตกิรรมองคก์รและการจดัการ 3(3-0-6)              การจดัการ  
             ทรพัยากรมนุษยข์ ัน้สงู  (บธม xxx รายวชิาในหมวดวชิาเอกเลอืก) x(x-x-x) 

รวม 9(9-0-18) รวม 9(9-0-18) 

ปี 2 ภาคฤดรู้อน    

สารนิพนธ ์    
บธม 688 สารนิพนธ ์ 6 หน่วยกติ   

รวม 6   

 
 
. 
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แผนการเรียนหลกัสตูรบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต (ส าหรบัผูบ้ริหาร) วิชาเอกการตลาด 
นอกเวลาราชการ แผน ข 

 หน่วยกิต ปี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 
  หมวดวิชาแกน  

  บธม 521 การบญัชบีรหิาร 3(3-0-6) 
  บธม 541 การจดัการการตลาดขัน้สงู 3(3-0-6) 
  บธม 551 การจดัการเชงิกลยทุธข์ ัน้สงู 3(3-0-6) 

  รวม 9(9-0-18) 
ปี 1 ภาคฤดรู้อน     

หมวดวิชาแกน    
บธม 531 การจดัการทางการเงนิ 3(3-0-6)   
บธม 561 เศรษฐศาสตรก์ารจดัการ 3(3-0-6)   

รวม 6(6-0-12)   

ปี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1  ปี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2  

หมวดวิชาแกน  หมวดวิชาแกน  
บธม 552 การจดัการการผลติและการ  
            ปฏบิตักิาร 
บธม 581 ระเบยีบวธิวีจิยัทางธุรกจิ 

3(3-0-6) 
 
3(2-2-5) 

บธม 615 จรยิธรรมทางธุรกจิ 
หมวดวิชาเอก 
วิชาเอกบงัคบั 

3(3-0-6) 
 
 

หมวดวิชาเอก  บธม 542 การวเิคราะหพ์ฤตกิรรมผูบ้รโิภค 3(3-0-6) 
วิชาเอกบงัคบั  บธม 543 การสือ่สารการตลาดแบบบรูณาการ 3(3-0-6) 
บธม 646 การบรหิารหว่งโซ่อปุทาน 3(3-0-6) หมวดวิชาเอก  
  วิชาเอกเลือก 

บธม 682 การวจิยัการตลาด 
 
3(3-0-6) 

รวม 9(8-2-17) รวม 12(12-0-24) 

ปี 2 ภาคฤดรู้อน    

หมวดวิชาเอก    
วิชาเอกเลือก    
บธม 645 นโยบายและกลยทุธด์า้นผลติภณัฑ ์
             และราคา 

3(3-0-6)   

บธม 644 การจดัการการตลาดระหว่างประเทศ 3(3-0-6)   
(บธม xxx รายวชิาในหมวดวชิาเอกเลอืก) x(x-x-x)   

รวม 6(6-0-12)   

ปี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1    
สารนิพนธ ์    
บธม 688 สารนิพนธ ์ 6 หน่วยกติ   

รวม 6   
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แผนการเรียนหลกัสตูรบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต (ส าหรบัผูบ้ริหาร) วิชาเอกการจดัการ  
นอกเวลาราชการ แผน ข 

  ปี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 
  หมวดวิชาแกน  

  บธม 521 การบญัชบีรหิาร 3(3-0-6) 
  บธม 541 การจดัการการตลาดขัน้สงู 3(3-0-6) 
  บธม 551 การจดัการเชงิกลยทุธข์ ัน้สงู 3(3-0-6) 

  รวม 9(9-0-18) 
ปี 1 ภาคฤดรู้อน     

หมวดวิชาแกน    
บธม 552 การจดัการการผลติและการปฏบิตักิาร  3(3-0-6)   
บธม 561 เศรษฐศาสตรก์ารจดัการ 3(3-0-6)   

รวม 6(6-0-12)   

ปี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1  ปี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2  

หมวดวิชาแกน  หมวดวิชาแกน  
บธม 531 การจดัการทางการเงนิ 
บธม 581 ระเบยีบวธิวีจิยัธรุกจิ 
หมวดวิชาเอก 
วิชาเอกบงัคบั 

3(3-0-6) 
3(2-2-5) 
 

บธม 615 จรยิธรรมทางธุรกจิ 
หมวดวิชาเอก 
วิชาเอกบงัคบั 
บธม 613 การประกอบการ 

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

บธม 656 การจดัการธุรกจิระหว่างประเทศ 3(3-0-6) บธม 658 การจดัการนวตักรรม 3(3-0-6) 
  หมวดวิชาเอก  
  วิชาเอกเลือก  
  บธม 555 พฤตกิรรมองคก์รและการจดัการ 

            ทรพัยากรมนุษยข์ ัน้สงู 
3(3-0-6) 

รวม 9(8-2-17) รวม 12(12-0-24) 

ปี 2 ภาคฤดรู้อน    

หมวดวิชาเอก    
วิชาเอกเลือก    
บธม 657 การจดัการเชงิกลยทุธร์ว่มสมยั 
บธม 683 การวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณเพือ่การจดัการ                       

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

  

(บธม xxx รายวชิาในหมวดวชิาเอกเลอืก)  x(x-x-x)   
รวม 6(6-0-12)   

ปี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1    
สารนิพนธ ์    
บธม 688 สารนิพนธ ์ 6หน่วยกติ   

รวม 6   
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            แผนการเรียนหลกัสตูรบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต วิชาเอกการจดัการองคก์รเภสชักรรม  
นอกเวลาราชการ แผน ข 

ปี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ปี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 
หมวดวิชาแกน  หมวดวิชาแกน  

บธม 521 การบญัชบีรหิาร 3(3-0-6) บธม 581 ระเบยีบวธิวีจิยัธรุกจิ 3(2-2-5) 
บธม 541 การจดัการการตลาดขัน้สงู 
บธม 551 การจดัการเชงิกลยทุธข์ ัน้สงู 

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

หมวดวิชาเอก               
วิชาเอกบงัคบั 

 

  บธม 592 การสรา้งและขบัเคลื่อนองคก์ร 
             เภสชักรรม 

3(3-0-6) 

  บธม593การวางต าแหน่งองคก์รเภสชักรรม 3(3-0-6) 
รวม 9(9-0-18) รวม 9(8-2-17) 

ปี 1 ภาคฤดรู้อน     
หมวดวิชาแกน    
บธม 561 เศรษฐศาสตรก์ารจดัการ 3(3-0-6)   
หมวดวิชาเอก 
วิชาเอกบงัคบั 

   

บธม595สมัมนาการจดัการองคก์รเภสชักรรม1 
บธม595สมัมนาการจดัการองคก์รเภสชักรรม2 

2(2-0-4) 
1(1-0-2) 

  

รวม 6(6-0-12)   

ปี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1  ปี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2  

หมวดวิชาแกน  หมวดวิชาแกน  
บธม 531 การจดัการทางการเงนิ 3(3-0-6) บธม 615 จรยิธรรมทางธุรกจิ 3(3-0-6) 
บธม 552 การจดัการการผลติและการ 
             ปฏบิตักิาร 

3(3-0-6) หมวดวิชาเอก 
วิชาเอกเลือก 

 

หมวดวิชาเอก  (บธม xxx รายวชิาในหมวดวชิาเอกเลอืก) x(x-x-x) 
วิชาเอกเลือก  ไมน้่อยกว่า 6 หน่วยกติ  
บธม 591 ผลติภณัฑแ์ละการบรกิารของ 3(3-0-6)   
             องคก์รเภสชักรรม    

รวม 9(9-0-18) รวม 9(9-0-18) 

ปี 2 ภาคฤดรู้อน    

สารนิพนธ ์    
บธม 688 สารนิพนธ ์ 6 หน่วยกติ   

รวม 6   
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 3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
 (1) หมวดวิชาแกน 
 บธม 521  การบญัชีบริหาร      3(3-0-6) 
 MBA 521 Managerial Accounting 
 ศึกษาการน าข้อมูลทางการบัญชีมาใช้ในการตัดสินใจ การวางแผน การควบคุม การศึกษา
พฤติกรรมต้นทุน การวิเคราะห์ต้นทุน ปรมิาณก าไร การจดัท าและวิเคราะห์ รายงานก าไร การจดัท า
งบประมาณ การประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยใช้ต้นทุนมาตรฐาน  การบัญชีเพื่อความรับผิดชอบ         
การวิเคราะห์ผลต่างของต้นทุน การบริหารการผลิตแบบทันเวลาพอดี การบัญชีต้นทุนฐานกิจกรรม 
ตลอดจนการวางแผนการลงทุน   
 บธม 531 การจดัการทางการเงิน     3(3-0-6) 
 MBA 531 Financial Management  
 ศกึษาหน้าที่บทบาท และความส าคญัของการจดัการทางการเงนิในองค์กรธุรกจิ แนวทางในการ
วเิคราะห ์วางแผนและควบคุมทางการเงนิ แนวความคดิ เรื่องความเสีย่งและอตัราผลตอบแทน มลูค่าของ
เงนิตามระยะเวลา การจดัการเงนิทุนหมุนเวยีน แหล่งเงนิทุน ต้นทุนเงนิทุน การพจิารณาโครงการลงทุน 
โครงสรา้งเงนิทุนและนโยบายเงนิปนัผล 
 บธม 541 การจดัการการตลาดขัน้สงู     3(3-0-6) 
 MBA 541 Advanced Marketing Management 
 ศกึษาแนวความคดิดา้นการตลาดเชงิกลยุทธ ์พรอ้มทัง้กระบวนการบรหิารการตลาด     การจดัท า
แผนการตลาด การวเิคราะหผ์ลกระทบของสิง่แวดลอ้มทางการตลาดทีเ่กี่ยวขอ้ง การวจิยัตลาด การก าหนด
ตลาดเป้าหมาย การก าหนดต าแหน่งทางการตลาด การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค การก าหนด
วตัถุประสงค์และกลยุทธ์ทางการตลาด การน าแผนไปปฏบิตัิ การติดตามควบคุมและประเมนิผลทางการ
ตลาด รวมทัง้การใชก้รณศีกึษาประกอบ 
 บธม 552 การจดัการการผลิตและการปฏิบติัการ   3(3-0-6) 
 MBA 552 Production and Operations Management 

ศึกษาการตดัสนิใจที่ส าคญัในการบรหิารการผลติและการปฏบิตัิการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของ
องคก์ร โดยน าศาสตรแ์ละศลิป์มาประยุกต์ใช ้รวมทัง้ศกึษาการวางแผน การแก้ปญัหา และการควบคุมการ
ผลติ เพื่อให้องค์กรธุรกจิเกดิประสทิธภิาพสูงสุด โดยอาศยัเทคนิคที่ส าคญั การออกแบบสนิค้าและบรกิาร 
การพยากรณ์ การควบคุมคุณภาพ การเลือกท าเลที่ตัง้โรงงาน การวางผงัโรงงาน และการออกแบบ
สายการผลติ ตลอดจนวเิคราะหว์ธิแีละขัน้ตอนการท างานใหง้่ายขึน้เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหน่วยงานต่าง ๆ ใน
องคก์ร ทัง้ในดา้นการตลาด การเงนิ และการบญัช ี
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 บธม 551 การจดัการเชิงกลยทุธข์ ัน้สงู     3(3-0-6) 
 MBA 551 Advanced Strategic Management 
 ศึกษาและวิเคราะห์การก าหนดพันธกิจ วิสัยทัศน์ และวัตถุประสงค์ขององค์กร การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมของธุรกิจ การใช้เครื่องมือวิเคราะห์ต าแหน่งทางการแข่งขันของธุรกิจ การก าหนด  
กลยุทธ์การแข่งขนัส าหรบัองค์กร การจดัท าแผนกลยุทธ์ การน ากลยุทธ์ไปปฏิบตัิ การควบคุมและการ
บรหิารการเปลีย่นแปลงในองคก์ร โดยเน้นดา้นทฤษฎแีละการประยกุตใ์ชจ้ากกรณศีกึษา  
 บธม 561 เศรษฐศาสตรก์ารจดัการ     3(3-0-6) 
 MBA 561 Managerial Economics 
 การประยกุตใ์ชท้ฤษฎเีศรษฐศาสตรเ์พื่อใชใ้นการวางแผนและการตดัสนิใจในการจดัการในเชงิธุรกจิ 
โดยเฉพาะการแก้ปญัหาทีเ่กดิขึน้ภายในองคก์ร โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎจีุลเศรษฐศาสตร ์ ทฤษฎพีฤตกิรรม
ผู้บรโิภค ทฤษฎอุีปสงค์ ทฤษฎรีาคา ทฤษฎกีารผลติและต้นทุนและการประยุกต์ใช้ในสถานที่เกดิขึน้จรงิ 
และศกึษาโครงสรา้งตลาดทีม่กีารแข่งขนัอย่างสมบูรณ์ และโครงสรา้งตลาดทีม่กีารแข่งขนัอย่างไม่สมบูรณ์ 
การวางแผนและตดัสนิใจลงทุน การจดัสรรทรพัยากรในเชงิธุรกจิใหเ้กดิประสทิธภิาพและประสทิธผิลสูงสุด
ทัง้ในดา้นการผลติ การตลาด และการบรหิารจดัการ  
 บธม 581 ระเบียบวิธีวิจยัธรุกิจ      3(2-2-5) 
 MBA 581 Business Research Methodology 
 ศกึษากระบวนการวจิยัทางธุรกจิ การก าหนดปญัหา การออกแบบงานวจิยั การสรา้งและพฒันา
เครือ่งมอืวจิยั การเกบ็รวบรวมขอ้มลู การวเิคราะหข์อ้มลู และสรปุผลการวจิยั ตลอดจนการน าเสนอรายงาน
ผลการวจิยั 
 บธม 615  จริยธรรมทางธรุกิจ     3(3-0-6) 
 MBA 615  Business Ethics 
 ศกึษาหลกัการประกอบธุรกิจอย่างมจีรยิธรรม ความรบัผดิชอบขององค์กรธุรกิจที่มต่ีอผู้บรโิภค 
ผูข้ายปจัจยัการผลติ ผูแ้ทนจ าหน่าย พนกังาน คู่แขง่ขนั สงัคมและสิง่แวดลอ้ม รวมทัง้ผลกระทบต่อผูม้สี่วน
ไดส้่วนเสยี โดยมุ่งเน้นกรณีศกึษา เพื่อใหม้คีวามสามารถในการพฒันาแนวคดิเชงิจรยิธรรมทีจ่ะน าไปใชใ้น
การประกอบธุรกจิ 
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 (2) หมวดวิชาเอก  
 วิชาเอกการตลาด 
 บธม 542 การวิเคราะหพ์ฤติกรรมผูบ้ริโภค    3(3-0-6) 
 MBA 542 Consumer Behavior Analysis 
 ศกึษาถงึบทบาท และขัน้ตอนในการตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภคขัน้สุดทา้ย และผูบ้รโิภคอุตสาหกรรม 
แนวคดิและทฤษฎีต่างๆ เกี่ยวกบัจติวทิยาและพฤติกรรมศาสตรท์ี่เกี่ยวข้องกบักระบวนการตดัสนิใจซื้อ 
ตลอดจนปจัจยัดา้นวฒันธรรม สงัคม ปจัจยัเฉพาะบุคคล และปจัจยัอื่น ๆ ที่มอีทิธพิลต่อกระบวนการ
ตดัสนิใจซือ้ โดยเน้นถงึการน าแนวคดิและทฤษฎต่ีางๆ มาประยกุตใ์ชร้ว่มกบักรณศีกึษา 
 บธม 543 การส่ือสารการตลาดแบบบรูณาการ    3(3-0-6) 
 MBA 543 Integrated Marketing Communication 
 ศกึษาถงึแนวคดิ หลกัการ และวธิกีารของการส่งเสรมิและสื่อสารการตลาด การวางแผนและการ
ก า หนดกลยุ ทธ์ ก า รสื่ อ ส า รก า รต ล าดแบบบู รณาก าร  ป ัจ จัยที่ ต้ อ งพิจ า รณา ในก าร เ ลือ ก 
กลยุทธ์ในการผสมผสานการสื่อสารการตลาด การประเมินผลกลยุทธ์การสื่อสารการตลาด รวมทัง้         
การก าหนดกลยทุธก์ารสื่อสารใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธก์ารตลาดอื่น 
 บธม 646 การบริหารห่วงโซ่อปุทาน         3(3-0-6) 
 MBA 646 Supply Chain Management 
 ศกึษาการจดัการห่วงโซ่อุปทานและการจดัการโลจสิตกิสซ์ึง่เกี่ยวขอ้งกบัทุกกระบวนการในการไหล
ของวตัถุดบิตัง้แต่ต้นทางจนถึงผู้บรโิภคขัน้สุดท้ายอย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบัสินค้าหรอื
บรกิาร กลยุทธ์ที่เกี่ยวขอ้งกบัการจดัการห่วงโซ่อุปทาน กระบวนการจดัหาและจดัซื้อ การจดัการสนิค้าคง
คลงั การกระจายสนิคา้ การขนส่งสนิคา้ การบรหิารห่วงโซ่อุปทานและห่วงโซ่คุณค่าเพื่อพฒันาประสทิธภิาพ
ในการบรหิารจดัการธุรกจิ 
 บธม 554 การจดัการระบบสารสนเทศ     3(3-0-6) 
           MBA 554 Management Information System 
 ศึกษาบทบาทและความส าคญัของระบบสารสนเทศที่มต่ีอการจดัการธุรกิจ แนวคดิในการจดั
องค์การเพื่อรองรบัการน าระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการมาประยุกต์ใช้ในองค์การลกัษณะของระบบ
สารสนเทศทีใ่ชส้นบัสนุนการท างาน การสรา้งกลยทุธ ์และการตดัสนิใจของผูใ้ชร้ะดบัต่างๆ รวมทัง้แนวทาง
การพฒันาระบบสารสนเทศทีม่อียูใ่หส้ามารถใชไ้ดอ้ยา่งรวดเรว็และถูกตอ้ง 
 บธม 555      พฤติกรรมองคก์รและการจดัการทรพัยากรมนุษยข์ัน้สงู 3(3-0-6) 
 MBA 555      Advanced Organizational Behavior and Human Resource   
           Management 
 ศกึษาเชงิลกึเกี่ยวกบัพฤตกิรรมในองค์การซึ่งประกอบด้วยพฤตกิรรมของบุคคล กลุ่ม และองคก์ร
โดยรวม และวธิกีารจดัการเพื่อความส าเรจ็ขององค์การตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ และศึกษาการจดัการ
ทรพัยากรมนุษย์ การวางแผนก าลงัคน การสรรหา การคดัเลอืก การปฐมนิเทศ การอบรม การประเมนิผล 
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การบรหิารค่าตอบแทนและสวสัดิการ การจดัการความขดัแย้ง การจดัการความปลอดภยัและสุขภาพ
ส าหรบับุคลากร และการพฒันาอาชพีแก่บุคลากร  
 บธม 644 การจดัการการตลาดระหว่างประเทศ    3(3-0-6) 
 MBA 644 International Marketing Management 
 ศึกษาแนวคิด บทบาท และวิวัฒนาการของการตลาดระหว่างประเทศ ผลกระทบของ
สภาพแวดล้อม และการวจิยัที่เกี่ยวข้องกบัศกัยภาพตลาดระหว่างประเทศ ตลอดจนน าส่วนประสมทาง
การตลาดระหว่างประเทศมาประยุกต์ใชก้บัสถานการณ์ในการด าเนินการตลาดระหว่างประเทศ เพื่อใหธุ้รกจิ
สามารถด าเนินไปไดอ้ยา่งราบรืน่และเกดิผลไดต่้อองคก์รและผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีในองคก์รมากทีสุ่ด 
 บธม 645 นโยบายและกลยทุธด้์านผลิตภณัฑแ์ละราคา   3(3-0-6) 
 MBA 645 Product and Price Policies and Strategies 
 ศกึษานโยบายและกลยุทธ์การตลาดส าหรบัผลิตภณัฑใ์นแต่ละช่วงของวงจรชวีติผลติภณัฑ์ และ
ผลติภณัฑแ์ต่ละประเภท การสรา้งความแตกต่างทางการแข่งขนัส าหรบัผลติภณัฑ์ การก าหนดต าแหน่ง
ผลติภณัฑ ์การพฒันา การทดสอบ และกระบวนการพฒันาผลติภณัฑใ์หม่ออกสู่ตลาด การสรา้งตราสนิคา้
และบรรจุภณัฑ ์ ขัน้ตอนในการตัง้ราคา การวเิคราะหป์จัจยัต่างๆ ทีม่อีทิธพิลต่อการตัง้ราคา การก าหนด
วตัถุประสงคใ์นการตัง้ราคา การคาดคะเนความต้องการซือ้และต้นทุนทีเ่กี่ยวขอ้ง วธิกีารตัง้ราคา และการ
ปรบัเปลีย่นราคาเพื่อใหเ้กดิความสามารถในการแขง่ขนัได ้
 บธม 647 การตลาดบริการ      3(3-0-6) 
 MBA 647 Service Marketing 
 ศกึษาหลกัทฤษฎขีองการบรกิาร วเิคราะหแ์ละออกแบบ กระบวนการบรกิารระบบและการจดัการ
องค์กร เพื่อเสรมิสรา้งคุณภาพในการบรกิารสูงสุดและลดช่องว่างความพงึพอใจของลูกค้าโดยเพิม่คุณค่า
การบรกิารและท าใหล้กูคา้จงรกัภกัดต่ีอสนิคา้มากขึน้  
 บธม 671 สมัมนาการตลาดสมยัใหม่     3(3-0-6) 
 MBA 671 Seminar in Modern Marketing  
 การวเิคราะห์และอภปิรายถึงการน าทฤษฎีและหลกัเกณฑ์ต่าง  ๆ ในสาขาวชิาการตลาดมา
ประยุกต์ใชใ้นการวเิคราะหป์ญัหา การแก้ไขปญัหา และการตดัสนิใจทางการตลาดในแต่ละกรณีศกึษาและ
ในแต่ละสถานการณ์ 
 บธม 682 การวิจยัการตลาด      3(3-0-6) 
 MBA 682 Marketing Research 
 ศกึษากระบวนการวจิยัทางการตลาดเพื่อวเิคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคทางการ
ตลาด รวมถงึศกึษาลกัษณะ ความต้องการและพฤตกิรรมผูข้องบรโิภค ตลอดจนวเิคราะหป์จัจยัทีเ่กี่ยวขอ้ง
กบัการแขง่ขนัเพื่อน าไปพฒันาและก าหนดกลยุทธท์างการตลาด 
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 บธม 611 การเจรจาต่อรอง      3(3-0-6) 
 MBA 611 Negotiation 
 ศกึษาความขดัแยง้ระหว่างบุคคล ความขดัแยง้ในกลุ่มและความขดัแยง้ระหว่างกลุ่ม ธรรมชาตขิอง
ความขดัแยง้ การวเิคราะห์และวธิบีรหิารความขดัแยง้ สาเหตุและการป้องกนัความขดัแยง้ ความสมัพนัธ์
ระหว่างโครงสรา้งขององค์การกบัความขดัแย้ง ความขดัแยง้ระหว่างหุ้นส่วน สาเหตุที่จะน าไปสู่การเพิม่
ความขดัแยง้ หลกัในการต่อรองและการเจรจา กลยทุธก์ารแทรกแซงของบุคคลทีส่าม และเทคนิคต่าง ๆ ใน
การแกไ้ขความขดัแยง้การจดัการธุรกจิขนาดกลางกบัขนาดยอ่ม  
 บธม 648 เทคนิคในการพยากรณ์ตลาด     3(3-0-6) 
 MBA 648 Market Forecasting 
 ศกึษาหลกัทฤษฎี และความส าคญัของการพยากรณ์ตลาด ตลอดจนการใช้เทคนิคและวธิกีาร
พยากรณ์การตลาดด้วยการวเิคราะห์ขอ้มูลเชงิปรมิาณและเชงิคุณภาพ  การใช้ดุลพนิิจ การส ารวจ การ
รวบรวมขอ้มลู การสรา้งสมการถดถอย  การวเิคราะหอ์นุกรมเวลา รวมถงึการน าผลของ การพยากรณ์ไป
เสนอแนะเพื่อปรบัปรงุและพฒันาแผนการตลาด 
 บธม 613 การประกอบการ      3(3-0-6) 
 MBA 613 Entrepreneurship 
 ศกึษากระบวนการจดัการธุรกจิ การวางแผนธุรกจิ โดยพจิารณาถงึโอกาสในการประกอบการ ปจัจยั
ด้านต่างๆ ในการประกอบการธุรกิจ ทัง้ทางด้าน เงินทุน บุคลากร ทรพัยากร และกฎหมายในการ
ด าเนินการประกอบการธุรกจิ รวมทัง้การตดัสนิใจในการแก้ปญัหาที่มผีลกระทบต่อธุรกจิ ตลอดจนศกึษา
ธุรกจิเพื่อสงัคม  
 บธม 614 การพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส ์    3(3-0-6) 
 MBA 614 Electronic Commerce 
 ศกึษาหลกัการและแนวคดิของการพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส ์การน าเทคโนโลยคีอมพวิเตอรม์าใชเ้พื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงานทางธุรกิจ การวิเคราะห์และการพฒันาเทคโนโลยรีวมถึงการใช้
เทคโนโลยเีพื่อเป็นเครื่องมอืในการแข่งขนัทางธุรกจิ กฎหมายและจรยิธรรมที่เกี่ยวข้องกบัการพาณิชย์
อเิลก็ทรอนิกส ์รวมทัง้ระบบรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลูในการท าธุรกจิผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ 
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 วิชาเอกการจดัการ  
 บธม 613 การประกอบการ      3(3-0-6) 
 MBA 613 Entrepreneurship 
 ศกึษากระบวนการจดัการธุรกจิ การวางแผนธุรกจิ โดยพจิารณาถงึโอกาสในการประกอบการ ปจัจยั
ด้านต่างๆ ในการประกอบการธุรกิจ ทัง้ทางด้าน เงินทุน บุคลากร ทรพัยากร และกฎหมายในการ
ด าเนินการประกอบการธุรกจิ รวมทัง้การตดัสนิใจในการแกป้ญัหาทีม่ผีลกระทบต่อธุรกจิ  
 บธม 656 การจดัการธรุกิจระหว่างประเทศ    3(3-0-6) 
 MBA 656 International Business Management 
 ศกึษาภาพรวมและสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกจิ การเงิน การเมอืง วฒันธรรม สงัคมในการ
ด าเนินธุรกจิระหว่างประเทศ ทฤษฎกีารค้าระหว่างประเทศ ตลอดจนแนวทางในการด าเนินธุรกจิระหว่าง
ประเทศ เพื่อใหเ้กดิความเขา้ใจและสามารถน าไปประยกุตใ์ชก้บัการด าเนินธุรกจิระหว่างประเทศ  
 บธม 658 การจดัการนวตักรรม      3(3-0-6) 
 MBA 658 Innovation Management 
 ศกึษาทฤษฎแีละแนวคดิดา้นการบรหิารจดัการนวตักรรม ความคดิสรา้งสรรค์ กระบวนการในการ
สรา้งและการยอมรบันวตักรรม ตลอดจนกระบวนการน านวตักรรมในองคก์รธุรกจิออกสู่ตลาด การน าทฤษฎี
และแนวคดิทางนวตักรรมมาประยุกต์ใช้เพื่อพฒันากลยุทธ์ด้านนวตักรรมในองค์กรธุรกิจ รวมทัง้ศึกษา
กฎหมาย ขอ้บงัคบั และกลยทุธท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการทรพัยส์นิทางปญัญาในองคก์รธุรกจิ 
 บธม 554 การจดัการระบบสารสนเทศ     3(3-0-6) 
           MBA 554 Management Information System 
 ศกึษาบทบาทและความส าคญัของระบบสารสนเทศทีม่ต่ีอการจดัการธุรกจิแนวคดิในการจดัองคก์าร
เพื่อรองรบัการน าระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการมาประยุกต์ใชใ้นองคก์าร ลกัษณะของระบบสารสนเทศที่
ใช้สนับสนุนการท างาน การสรา้งกลยุทธ์ และการตดัสนิใจของผู้ใชร้ะดบัต่างๆ รวมทัง้แนวทางการพฒันา
ระบบสารสนเทศทีม่อียูใ่หส้ามารถใชไ้ดอ้ยา่งรวดเรว็และถูกตอ้ง 
 บธม 555      พฤติกรรมองคก์รและการจดัการทรพัยากรมนุษยข์ัน้สงู 3(3-0-6) 
 MBA 555      Advanced Organizational Behavior and Human Resource   
           Management 
 ศกึษาเชงิลกึเกี่ยวกบัพฤตกิรรมในองค์การซึ่งประกอบด้วยพฤตกิรรมของบุคคล กลุ่ม และองคก์ร
โดยรวม และวธิกีารจดัการเพื่อความส าเรจ็ขององค์การตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ และศึกษาการจดัการ
ทรพัยากรมนุษย ์ การวางแผนก าลงัคน การสรรหา การคดัเลอืก การปฐมนิเทศ การอบรม การประเมนิผล 
การบรหิารค่าตอบแทนและสวสัดิการ การจดัการความขดัแย้ง การจดัการความปลอดภยัและสุขภาพ
ส าหรบับุคลากร และการพฒันาอาชพีแก่บุคลากร 
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 บธม 611 การเจรจาต่อรอง      3(3-0-6) 
 MBA 611 Negotiation 
 ศกึษาความขดัแยง้ระหว่างบุคคล ความขดัแยง้ในกลุ่มและความขดัแยง้ระหว่างกลุ่ม ธรรมชาตขิอง
ความขดัแยง้ การวเิคราะห์และวธิบีรหิารความขดัแยง้ สาเหตุและการป้องกนัความขดัแยง้ ความสมัพนัธ์
ระหว่างโครงสรา้งขององค์การกบัความขดัแย้ง ความขดัแยง้ระหว่างหุ้นส่วน สาเหตุที่จะน าไปสู่การเพิม่
ความขดัแยง้ หลกัในการต่อรองและการเจรจา กลยทุธก์ารแทรกแซงของบุคคลทีส่าม และเทคนิคต่าง ๆ ใน
การแกไ้ขความขดัแยง้การจดัการธุรกจิขนาดกลางกบัขนาดยอ่ม   
 บธม 612 การบริหารโครงการ      3(3-0-6) 
 MBA 612 Project Management 
 ศกึษาหลกัการจดัการโครงการ การก าหนดปญัหาและวตัถุประสงคข์องโครงการ การวเิคราะห์ การ
วางแผน การจดัสรรทรพัยากรโครงการ การตดิตามประเมนิผล การปรบัปรุงโครงการ การบรหิารองคก์ร
โครงการ และการประเมนิผลตามระบบของ Pert-CPM รวมทัง้การศกึษาความเป็นไปไดข้องโครงการ 
 บธม 614 การพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส ์    3(3-0-6) 
 MBA 614 Electronic Commerce 
 ศกึษาหลกัการและแนวคดิของการพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส ์การน าเทคโนโลยคีอมพวิเตอรม์าใชเ้พื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงานทางธุรกิจ การวิเคราะห์และการพฒันาเทคโนโลยรีวมถึงการใช้
เทคโนโลยเีพื่อเป็นเครื่องมอืในการแข่งขนัทางธุรกจิ กฎหมายและจรยิธรรมที่เกี่ยวข้องกบัการพาณิชย์
อเิลก็ทรอนิกส ์รวมทัง้ระบบรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลูในการท าธุรกจิผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์
 บธม 616 เทคนิคในการพยากรณ์ธรุกิจ      3(3-0-6) 
 MBA 616 Techniques of Business Forecasting 
 ศกึษาความส าคญัและวธิกีารพยากรณ์ทางธุรกจิ โดยการใชเ้ทคนิคเชงิปรมิาณและเชงิคุณภาพ การ
ใช้ดุลพนิิจ การเก็บรวบรวมขอ้มูลในการพยากรณ์  การวเิคราะห์อนุกรมเวลา การสรา้งสมการถดถอย 
แบบจ าลองสถานการณ์ทางธุรกิจ เพื่อน าผลของการพยากรณ์ไปใช้ประกอบการตดัสนิใจเชงิธุรกจิ และ
ก าหนดแนวทางการบรหิารงานใหส้อดคลอ้งกบัสภาพการณ์ไดอ้ยา่งเหมาะสม  
 บธม 657 การจดัการเชิงกลยทุธร่์วมสมยั   3(3-0-6) 
 MBA 657 Contemporary Strategic Management 
 การวเิคราะห ์การอภปิรายประเดน็ทางธุรกจิที่เป็นเหตุการณ์ปจัจุบนัเพื่อใช้เป็นกรณีศกึษาในการ
ประยกุตแ์นวคดิทฤษฎดีา้นการบรหิารธุรกจิเพื่อเสนอแนวทางในการตดัสนิใจและก าหนดกลยทุธท์างธุรกจิ 
 บธม 683 การวิเคราะหเ์ชิงปริมาณเพ่ือการจดัการ  3(3-0-6) 
 MBA 683 Quantitative Analysis for Management 
 ศึกษาระเบียบวิธีการวิจยัการด าเนินงาน เพื่อวางแผนและควบคุมการบริหารการจดัการให้มี
ประสิทธิภาพ โดยเน้นการใช้เทคนิคเชงิปรมิาณต่าง ๆ เพื่อช่วยในการตดัสนิใจ โปรแกรมเชงิเส้นตรง 
ทฤษฏแีถวคอย ทฤษฏกีารตดัสนิใจ ปญัหาการขนส่ง การบรหิารโครงการ รวมถงึการน าทฤษฏแีละเทคนิค
เชงิปรมิาณต่าง ๆ มาประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสมกบัวตัถุประสงคแ์ละสถานการณ์ขององคก์าร 
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 วิชาเอกการจดัการองคก์รเภสชักรรม 
 บธม 591 ผลิตภณัฑแ์ละการบริการขององคก์รเภสชักรรม  3(3-0-6) 
 MBA 591 Products and Services of Pharmacy Organization 
 ศกึษาปรชัญาขององคก์รเภสชักรรมทีม่ผีลต่อผลติภณัฑแ์ละการบรกิาร การท าความเขา้ใจผลติผล
ขององค์กรนัน้ๆในด้านผลติภณัฑแ์ละการบรกิาร การวเิคราะห์ความต้องการของตลาดและปจัจยัที่มสี่วน
เกี่ยวขอ้ง เพื่อให้เกดิการสรา้งสนิค้าและบรกิารที่เหมาะสมขององคก์รเภสชักรรมแต่ละประเภท ตลอดจน
การก าหนดนโยบายและกลยุทธ์การจดัการผลิตภณัฑ์และบรกิารนัน้ๆ การสร้างความแตกต่างทางการ
แข่งขนั การก าหนดต าแหน่งทางการตลาดของผลติภณัฑแ์ละการบรกิารนัน้เพื่อให้องค์กรและผลติผลอยู่
รอดและสามารถแข่งขนัทางการตลาดได้ รวมถงึการศกึษาระบบการจดัการผลติภณัฑแ์ละบรกิารและการ
น าเสนอผลติภณัฑอ์อกสู่ทอ้งตลาด 
 บธม 592 การสร้างและขบัเคล่ือนองคก์รเภสชักรรม   3(3-0-6) 
 MBA 592 Building and Running Pharmacy Organizations 
 ศกึษาก าเนิด วตัถุประสงค์ ลกัษณะและพนัธกจิขององคก์รเภสชักรรมตลอดจนศกึษาถงึปจัจยัใน
ดา้นต่างๆรวมถงึวฒันธรรมขององคก์รประเภทต่างๆทีม่ผีลต่อการบรหิารองคก์รทางเภสชักรรมเพื่อใหเ้กดิ
ประสทิธภิาพ ประสทิธผิล ความอยู่รอดและความเจรญิรุ่งเรอืงขององค์กรทางเภสชักรรม  ศึกษาถงึการ
ประยุกต์ใช้ทฤษฎีองค์กรเพื่อการจดัการทรพัยากร การเคลื่อนย้ายทรพัยากรอย่างเหมาะสม ตลอดจน
การศกึษาถึงพฤติกรรมขององค์กรและคนในองค์กรทางเภสชักรรม เทคนิคต่างๆ ที่จะน ามาประยุกต์ใช้
อยา่งเหมาะสมในองคก์รประเภทต่างๆ 
 บธม 593 การวางต าแหน่งองคก์รเภสชักรรม   3(3-0-6) 
 MBA 593 Pharmacy Organization Positioning 
 ศกึษาการวางต าแหน่งขององคก์รเภสชักรรมอย่างเหมาะสมในพื้นที่ทางธุรกจิ การวเิคราะห์ปจัจยั
แวดล้อมทัง้ภายในและภายนอกที่มีผลต่อการก าหนดต าแหน่งขององค์กร รู้จกัวิธีการปรบัองค์กรให้
เหมาะสมกบัสิง่แวดลอ้มและระบบเอือ้ภายนอก ภายใตส้ภาวะแวดลอ้มและวสิยัทศัน์ทีเ่ปลีย่นแปลง 
 บธม 594 ระบบสารสนเทศทางเภสชัศาสตร ์    3(3-0-6) 
           MBA 594 Pharmacoinformatics 
 ศกึษากระบวนการสบืคน้ขอ้มลูจากแหล่งต่างๆ การคดัเลอืก และการประเมนิคุณค่าเพื่อใหไ้ดม้าซึง่
ขอ้มูลทางเภสชักรรม การจดักระท าขอ้มูลให้อยู่ในรูปสารสนเทศ การออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อการ
สื่อสาร เพื่อควบคุมการปฏบิตัิการ เพื่อการบรหิารจดัการ และเพื่อผู้บรหิารระดบัสูงในการวางแผนและ
ตดัสนิใจ การศกึษาโครงสรา้งระบบสารสนเทศทางเภสชักรรมเพื่อการจดัการ สารสนเทศด้านสภาวะทาง
การตลาด และดา้นความสมัพนัธ์ระหว่างยา ผลติภณัฑส์ุขภาพ โรคและสภาวะสุขภาพ การประเมนิระบบ
สารสนเทศ และแนวทางการพฒันาระบบสารสนเทศดา้นเภสชักรรม 
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 บธม 595       สมัมนาการจดัการองคก์รเภสชักรรม 1  2(2-0-4) 
 MBA 595 Seminar in Pharmacy Organization Management 1 
 ศกึษาการวเิคราะหแ์ละอภปิรายถงึการน าทฤษฎแีละหลกัเกณฑต่์างๆ ในสาขาการจดัการองค์กร
เภสชักรรมมาประยุกต์ใช้ในการวเิคราะหป์ญัหา การแก้ไขปญัหา และการตดัสนิใจในแต่ละกรณีศกึษาและ
ในแต่ละสถานการณ์ 
 บธม 596 กฎหมายและภาวะแวดล้อมทางสงัคมทางเภสชักรรม 3(3-0-6) 
 MBA 596 Legal and Social Environments of Pharmacy 
 ศกึษาหลกัและกระบวนการทางสงัคมและทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกบัธุรกิจและอุตสาหกรรมยา 
โดยครอบคลุม สทิธบิตัรยา กฎหมายป้องกนัการผกูขาดทางการคา้และการกดีกนัทางการคา้ กฎหมายภาษี
อากร กฎหมายแรงงาน กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค และกฎหมายส าหรบัธุรกิจ ตลอดจนกฎหมายที่
เกีย่วขอ้งกบัวชิาชพีเภสชักรรมและผลติภณัฑส์ุขภาพ รวมทัง้ปจัจยัภายนอกองคก์รทีม่ผีลต่อความสมัพนัธ์
ภายในองคก์รและภาวะแวดลอ้มทางสงัคมของธุรกจิ  
 บธม 597 การวิจยัผลลพัธข์องผลิตภณัฑย์า   3(3-0-6) 
 MBA 597 Pharmaceutical Outcomes Research 
 ศกึษาหลกัการ และวธิกีารวเิคราะห์ผลลพัธ์สุดทา้ยที่ได้จากการน าผลติภณัฑย์าไปใช้ ทัง้ผลลพัธ์
ทางคลนิิกซึง่บ่งชีถ้งึการหายจากอาการป่วยของผูป้่วย ผลลพัธท์างเศรษฐศาสตรใ์นดา้นประสทิธภิาพ หรอื
ผลประโยชน์ของการใช้ยาคุ้มค่ากบัต้นทุนที่เสยีไป และผลลพัธท์างมนุษยศาสตรท์ีเ่น้นถงึคุณภาพชวีติที่ดี
ขึน้ของผูใ้ชย้า การศกึษาหลกัการทางระบาดวทิยาและเศรษฐศาสตรด์า้นยาที่สามารถน ามาประยุกต์ใชใ้น
การประเมนิผลลพัธส์ุดทา้ยในดา้นต่างๆ ของผลติภณัฑย์าเพื่อน าไปใชใ้นการตดัสนิใจในการวจิยัและพฒันา
ยา กระบวนการผลติยา การขอขึน้ทะเบยีนต ารบัยา และการเลอืกใชย้าของผูป้ระกอบวชิาชพี 
 บธม 598       สมัมนาการจดัการองคก์รเภสชักรรม 2  1(1-0-2) 
 MBA 598 Seminar in Pharmacy Organization Management 2 
 ศกึษาการสงัเคราะหอ์งคค์วามรูใ้หม่ดา้นการจดัการองคก์รหรอืการตลาด โดยน าปญัหา บรบิทการ
ท างาน ประสบการณ์ หรอืเทคโนโลยดีา้นการจดัการองคก์รหรอืการตลาดมาอภปิรายและแลกเปลีย่นเรยีนรู้
รว่มกนัเพื่อสรา้งใหเ้กดิองคค์วามรูใ้หม่ 
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 (3) สารนิพนธ ์
 บธม 688 สารนิพนธ ์       6 หน่วยกิต 
 MBA 688 Master’s Project 
 ศกึษาค้นคว้าอย่างลกึซึ้งหรอืท าการวจิยัทางด้านบรหิารธุรกิจ ภายใต้การควบคุมของอาจารย์
ประจ าสาขาวชิา อยา่งน้อย 1 ท่าน โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร 
 
 (4) ปริญญานิพนธ ์
 บธม 699 ปริญญานิพนธ์             12 หน่วยกิต 
 MBA 699 Thesis 
 ศกึษาคน้ควา้ในเชงิลกึในดา้นบรหิารธุรกจิ โดยต้องเกดิแนวคดิทีส่รา้งสรรคใ์นดา้นบรหิารธุรกจิโดย
มกีารน าเสนอผลงานในการประชุมวชิาการหรอืตพีมิพใ์นวารสารทางวชิาการทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 
 
 (5) ปรบัพื้นฐานทางธรุกิจ 
 บธม 511 ปรบัพื้นฐานทางธรุกิจ 
  MBA 511 Business Intensive      
 การศึกษาความรู้พื้นฐานที่จ าเป็นส าหรับการบริหารธุรกิจ ประกอบด้วย ธุรกิจเบื้องต้น 
เศรษฐศาสตร ์บญัชกีารเงนิ ตลอดจนภาษาองักฤษทีเ่กีย่วขอ้งกบัสาขาบรหิารธุรกจิไมน้่อยกว่า 12 ชัว่โมง 
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3.2  ช่ือ สกลุ เลขประจ าตวับตัรประชาชน ต าแหน่งและคณุวฒิุของอาจารย ์
3.2.1 อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร       

ล าดบั รายช่ือคณาจารย ์
คณุวฒิุการศึกษา 

ตรี-โท-เอก (สาขาวิชา) 
ปีท่ีจบ 

สถาบนัท่ีส าเรจ็การศึกษา 
เลขประจ าตวั
ประชาชน 

1. รศ.สพุาดา สริกิตุตา บช.บ. (บญัช)ี, 2540 มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย xxxxxxxxxxxxx 
  พศ.ม. (บุคลาการ), 2525 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

2. รศ.ดร.ณกัษ์ กลุสิร ์ ศ.บ. (เศรษฐศาสตร)์, 2528 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั xxxxxxxxxxxxx 
  ศ.ม. (เศรษฐศาสตร)์, 2531 University of Missouri, 

USA 
 

  Ph.D. (International Trade 
        & Finance), 2537 

University of Missouri, 
USA 

 

  Ph.D. (การตลาด), 2550 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์  
3. อ.ดร.ไพบลูย ์อาชารุง่โรจน์ บธ.บ. (การตลาด), 2534 มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั xxxxxxxxxxxxx 
  M.A. (Management Science  

        and Public Policy  
        Studies), 2539 

The University of 
TSUKUBA, Japan 
 

 

  Ph.D. (Management  
        Science), 2543 

The University of 
TSUKUBA, Japan 

 

4. อ.ดร.วรนิทรา ศริสิทุธกิลุ B.B.A. (Marketing), 2541 University of Colorado,  
USA 

xxxxxxxxxxxxx 

  M.S. (Marketing), 2542 University of Colorado,  
USA  

 

  D.B.A. (Marketing and  
          Tourism), 2552 

Monash University, 
Australia 

 

5.  อ.ดร.ณฐัยา  B.B.A. (Marketing), 2537 มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั xxxxxxxxxxxxx 
 ประดษิฐสวุรรณ M.B.A. (Marketing), 2540 City University  
  M.M.R. (Marketing), 2549 The University of 

Western, Australia 
 

  D.B.A. (Marketing), 2552 The University of 
Western, Australia 

 

6. อ.ดร.ชวลัลกัษณ์ คุณาธกิรกจิ รบ. (รฐัศาสตรบ์ณัฑติ), 2529 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ xxxxxxxxxxxxx 
  M.B.A. (Marketing), 2535 University of Central  

Oklahoma,USA 
 

  Ph.D. (การสือ่สารระหว่าง 
         บุคคล), 2540 

มหาวทิยาลยักรุงเทพใน 
ความร่วมมอืกบั Ohio 
University 
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ล าดบั รายช่ือคณาจารย ์
คณุวฒิุการศึกษา 

ตรี-โท-เอก (สาขาวิชา) 
ปีท่ีจบ 

สถาบนัท่ีส าเรจ็การศึกษา 
เลขประจ าตวั
ประชาชน 

7. ผศ.ดร.พรรณนิภา 
อนิษฐาภชิาต ิ

ภ.บ. (เภสชัศาสตรบ์ณัฑติ), 
       2525 

มหาวทิยาลยัมหดิล xxxxxxxxxxxxx 

  ร.ม. (บรหิารรฐักจิ), 2535 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์  
  Ph.D. (Community Medicine 

        And Clinical  
        Epidemiology 

University of Newcastle, 
Australia 

 

8. ผศ.ดร.เบญจพร กิง่รุง่เพชร ์ ภ.บ. (เภสชัศาสตรบ์ณัฑติ), 
       2533 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั xxxxxxxxxxxxx 

  ภ.ม. (เภสชัเวท), 2537 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
  Ph.D. (Pharmaceutical 

        Socioeconomics), 
        2548 

The University of lowa, 
USA 

 

9. รศ.ดร.กญัญดา อนุวงศ ์ ภ.บ. (เภสชัศาสตรบ์ณัฑติ), 
        2534 

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ xxxxxxxxxxxxx 

  ภ.ม. (เภสชักรรม), 2536 มหาวทิยาลยัมหดิล  
  Ph.D. (Pharmacy Practiced 

        Administration), 2543 
Purdue University, USA  

 
3.2.2 อาจารยป์ระจ าคณะสงัคมศาสตร ์

ล าดบั รายช่ือคณาจารย ์
คณุวฒิุการศึกษา (สาขาวิชา) และ

ปีท่ีจบ 
สถาบนัท่ีส าเรจ็การศึกษา 

1. รศ.สพุาดา สริกิตุตา พศ.ม. (บุคลาการ), 2525 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
2. รศ.ดร.ณกัษ์ กลุสิร ์ Ph.D. (International Trade & 

         Finance), 2537 
University of Missouri, USA 

  Ph.D. (การตลาด), 2550 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
3. ผศ.ดร.กาญณ์ระว ี

อนนัตอคัรกลุ 
D.B.A. (Accounting), 2549 Southerm Cross, Australia 

4. ผศ.ดร.ปิยดา สมบตัวิฒันา วท.ด. (การวจิยัพฤตกิรรมศาสตร ์
         ประยกุต)์, 2554 

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

5. ผศ.ผจงศกัดิ ์หมวดสง บธ.ม. (การบญัช)ี, 2538 มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติ 
6. ผศ.ภทัราพร จติสรา้งบุญ บช.ม. (การบญัชบีรหิาร), 2540 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
7. ผศ.เพชรรตัน์  

มสีมบรูณ์พนูสขุ 
M.B.A. (General Business), 2534 Pittsburg State University,USA 
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ล าดบั รายช่ือคณาจารย ์
คณุวฒิุการศึกษา (สาขาวิชา) และ

ปีท่ีจบ 
สถาบนัท่ีส าเรจ็การศึกษา 

8. ผศ.สวุชิา โกมลทตั ศ.ม. (เศรษฐศาสตรก์ารเงนิ), 2543 มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
9. อ.ดร.ไพบลูย ์อาชารุง่โรจน์ Ph.D. (Management Science), 

         2543 
The University of TSUKUBA, 
Japan 

10. อ.ดร.พนิต กลุศริ ิ D.B.A. (International Business), 
         2542 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

11. อ.ดร.ศภุณิญา ญาณสมบรูณ์ D.B.A. (International Business 
         Finance), 2544 

United States International  
University 

12. อ.ดร.ล ่าสนั เลศิกลูประหยดั Ph.D. (Architectural Heritage 
        Management and Tourism), 
        2550 

มหาวทิยาลยัศลิปากร 

13. อ.ดร.มนู ลนีะวงศ ์ Ph.D. (Architectural Heritage 
        Management and Tourism), 
         2548 

มหาวทิยาลยัศลิปากร 

14. อ.ดร.วรนิทรา ศริสิทุธกิลุ D.B.A. (Marketing and Tourism), 
          2552 

Monash University, Australia 

15. อ.ดร.ณฐัยา ประดษิฐสวุรรณ D.B.A. (Marketing), 2552 The University of Western 
Australia 

16. อ.ดร.มนู ลนีะวงศ ์ Ph.D.(Organization Development), 
        2553 

มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 

17. อ.ปญัญา มถีาวรกลุ พบ.ม. (บรหิารธุรกจิ-การเงนิ),2523 สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์
18. อ.รฐั สาเรอืง บธ.ม. (บรหิารธุรกจิ), 2532 มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 
19. อ.สฎิฐากร ชทูรพัย ์ M.A. (Management), 2538 Bellevue University, USA 
20. อ.รสติา สงัขบ์ุญนาค บช.ม. (การบญัชบีรหิาร), 2549 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
21. อ.นาฎอนงค ์นามบุดด ี บธ.ม. (การตลาด), 2550 มหาวทิยาลยัขอนแกน่ 
22. อ.ดร.ชวลัลกัษณ์ คณุาธกิรกจิ Ph.D. (การสือ่สารระหว่างบุคคล), 

         2540 
มหาวทิยาลยักรงุเทพในความ 
รว่มมอืกบั Ohio University 

 
3.2.3 อาจารยป์ระจ าคณะเภสชัศาสตร ์

ล าดบั รายช่ือคณาจารย ์
คณุวฒิุการศึกษา (สาขาวิชา) และ

ปีท่ีจบ 
สถาบนัท่ีส าเรจ็การศึกษา 

1. ผศ.ดร.นภดล ทองนพเนื้อ Ph.D. (Social and Administrative 
         Pharmacy), 2530 

University of Minnesota, USA 

2. ผศ.ดร.พรรณนิภา  Ph.D. (Community Medicine and  University of Newcastle,Australia 
 อนิษฐาภชิาต ิ         Clinical Epidemiology),2544  
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ล าดบั รายช่ือคณาจารย ์
คณุวฒิุการศึกษา (สาขาวิชา) และ

ปีท่ีจบ 
สถาบนัท่ีส าเรจ็การศึกษา 

3. ผศ.ดร.สถาพร นิ่มกลุรตัน์ ปร.ด. (วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
        พอลเิมอร)์, 2548 

มหาวทิยาลยัมหดิล 

4. ผศ.ดร.เบญจพร กิง่รุง้เพชร ์ Ph.D. (Pharmaceutical  
         Socieoecounomics), 2548 

The University of lowa, USA 

5. รศ.ดร.กญัญาดา อนุวงศ ์ Ph.D. (Pharmacy Practiced 
         Administration), 2543 

Purdue University,USA 

6. ผศ.ดร.สมหญงิ พุม่ทอง Ph.D. (Pharmacy), 2550 University of Nottingham 
7. อ.ดร.ปรญิดา ไอศรูย ์ ปร.ด. (เภสชักรรมสงัคมและบรหิาร 

          เภสชักจิ), 2554 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

8. อ.ดร.พชัร ีดวงจนัทร ์ ปร.ด. (การวจิยัพฤตกิรรมศาสตร ์
         ประยกุต)์, 2553 

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

 
 3.2.4 อาจารยพิ์เศษ 

ล าดบั รายช่ือคณาจารย ์
คณุวฒิุการศึกษา (สาขาวิชา) และ

ปีท่ีจบ 
สถาบนัท่ีส าเรจ็การศึกษา 

1. รศ.ดร.สมชาย  
ภคภาสน์ววิฒัน์ 

Ph.D. (Econncics), 2522 
Ph.D. (Political Science), 2525 

University of Nancy, France 
University of Madrid, Spain 

2. อ.ดร.วเิลศิ ภรูวิชัร Ph.D. (Business Research & 
         Tutor), 2547 

University of Oxford, UK 

3. อ.ดร.สหสัโรจน์ โรจน์เมธา D.B.A. (International Marketing), 
           

US International University,  
California 

4. ผศ.ดร.กติตมิา สงัขเ์กษม D.B.A. (Economics), University of Miami, USA 
5. รศ.ดร.ธ ารงค ์อดุมไพจติรกลุ Ph.D. (General Management), Oregon State University,USA 
6. อ.ดร.ลาวณัย ์บุนะจนิดา ปร.ด. (เภสชัศาสตรส์งัคมและการ 

         บรหิาร),  
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

7. อ.ดร.ธนยัวงศ ์กรีตวิานิชย ์ D.B.A. (International Business), 
          2543 

United States International 

8. อ.ดร.เฉลมิศกัดิ ์ 
เลศิวงศเ์สถยีร 

Ph.D. (Management information 
         System), 

Rensselaer Polytechnic Institute, 
USA 

9. อ.ดร.นิลสวุรรณ ลลีารศัม ี Ph.D. (Pharmaceutics), 2530 West Virginia University, USA 
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4.  องคป์ระกอบเก่ียวกบัประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้าม)ี 
  -----  ไมม่ ี- - - - - - - - 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  
           -----  ไมม่ ี- - - - - - - - 

      4.2  ช่วงเวลา  
          -----  ไมม่ ี- - - - - - - - 

      4.3 การจดัเวลาและตารางสอน  
         -----  ไมม่ ี- - - - - - - - 

5.  ข้อก าหนดเก่ียวกบัการท าโครงงานหรืองานวิจยั (ถ้ามี)   
5.1  ค าอธิบายโดยย่อ  

  ปริญญานิพนธ ์
  1. นิสติหลกัสตูรปรญิญามหาบณัฑติ แผน ก ตอ้งท าปรญิญานิพนธ ์
  2. นิสติจะด าเนินการเสนอเคา้โครงปรญิญานิพนธ ์เมือ่ไดล้งทะเบยีนเรยีนในมหาวทิยาลยั 
มาแลว้ไมน้่อยกว่า 1 ภาคการศกึษา แต่ไมเ่กนิภาคเรยีนที ่5 
  สารนิพนธ์ 
  1. นิสติหลกัสตูรปรญิญามหาบณัฑติ แผน ข จะตอ้งท าสารนิพนธ ์
  2. บณัฑติวิทยาลยัจะแต่งตัง้อาจารย์ที่ปรกึษาสารนิพนธ์หนึ่งคนตามค าแนะน าของ     
คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร 
  การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) 
  1. นิสติหลกัสตูรปรญิญามหาบณัฑติ แผน ข จะตอ้งสอบผ่านการสอบประมวลความรู ้
  2. ผูม้สีทิธิส์อบประมวลความรู ้คอื นิสติหลกัสตูรปรญิญามหาบณัฑติ ดงันี้ 
      2.1 หลกัสูตรปรญิญามหาบณัฑติ แผน ข ทีล่งทะเบยีนรายวชิาต่างๆ ครบถ้วนตาม
หลกัสตูรและไดค้่าคะแนนเฉลีย่สะสมของรายวชิาไมต่ ่ากว่า 3.00 
  3. วนั เวลา และกระบวนการสอบประมวลความรูใ้ห้เป็นไปตามประกาศของบณัฑติ
วทิยาลยั 
  4. นิสติทีส่อบไม่ผ่าน (Fail) จะต้องสอบแก้ตวัใหม่ ทัง้น้ีนิสติมสีทิธิส์อบประมวลความรู้
เพยีง 3 ครัง้ และหากนิสติขาดสอบโดยไมม่เีหตุผลสมควร ถอืว่านิสติสอบไมผ่่านในการสอบครัง้นัน้ 

5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้  
 ในการจดัท าปรญิญานิพนธ์และสารนิพนธ์ นิสติจะได้รบัความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวจิยั   
และสามารถท าการวจิยัเพื่อใช้ในการแก้ปญัหาทางธุรกิจโดยได้รบัความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรกึษา 
พรอ้มทัง้สามารถน าเสนอผลการวจิยัและเผยแพรผ่ลการวจิยัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และมจีรยิธรรม 

5.3 ช่วงเวลา  
 นิสติสามารถจดัท าปรญิญานิพนธ/์สารนิพนธ ์ไดต้ัง้แต่ภาคการศกึษาที ่3 ปีการศกึษาที ่1 เป็นต้นไป 
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5.4  จ านวนหน่วยกิต 
  ปรญิญานิพนธ ์ 12 หน่วยกติ  
  สารนิพนธ ์ 6 หน่วยกติ   
5.5  การเตรียมการ  
  มกีารจดัสรรอาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธแ์ละสารนิพนธใ์หแ้ก่นิสติ 
5.6  กระบวนการประเมินผล   
 การประเมินผลคณุภาพปริญญานิพนธ์ ซึง่ประกอบดว้ยเนื้อหา กระบวนการวจิยั การเขยีน และ

การสอบปากเปล่าใหเ้ป็นหน้าทีข่องคณะกรรมการสอบปากเปล่าเกี่ยวกบัปรญิญานิพนธป์ระเมนิ ใหก้ระท า
หลงัจากนิสติสอบปากเปล่าผ่านแล้ว โดยผลการประเมนิเป็น P ผ่าน (Pass) หรอื F ไม่ผ่าน (Fail)         
และน าเสนอผลการวจิยัหรอืเผยแพรผ่ลการวจิยั 

การประเมินผลคณุภาพสารนิพนธ์ ซึง่ประกอบดว้ยเนื้อหา กระบวนการวจิยั การเขยีน และการ
สอบปากเปล่าใหเ้ป็นหน้าทีข่องคณะกรรมการสอบปากเปล่าเกี่ยวกบัสารนิพนธป์ระเมนิ ใหก้ระท าหลงัจาก
นิสติสอบปากเปล่าผ่านแลว้ โดยผลการประเมนิเป็น P ผ่าน (Pass) หรอื F ไมผ่่าน (Fail) 

การประเมินผลคุณภาพการสอบประมวลความรู้  (Comprehensive Examination)              
ใหป้ระเมนิผลส าหรบันิสติทีท่ าสารนิพนธ ์โดยผลการประเมนิเป็น P ผ่าน (Pass) หรอื F ไมผ่่าน (Fail) 
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หมวดท่ี 4.    ผลการเรียนรู้  กลยทุธก์ารสอนและการประเมินผล 
1.  การพฒันาคณุลกัษณะพิเศษของนิสิต 
1. มทีกัษะของผูป้ระกอบการ 1.เน้นการสอนที่ให้นิสติฝึกคดิและฝึกปฏบิตัจิากกรณีศกึษา และให้

นิสติน าเสนอผลการศกึษาในชัน้เรยีนและในกจิกรรมเชงิวชิาการทีจ่ดั
พเิศษนอกชัน้เรยีน 
2.จดักิจกรรมที่เน้นการสมัมนาและฝึกท า Business plan และ
สมัมนาสถานการณ์ธุรกจิจ าลอง 
3.จดักจิกรรมศกึษาดงูานการผลติและการบรกิารภายในประเทศหรอื
ต่างประเทศ 

2. จรยิธรรมและจรรยาบรรณ
วชิาชพี 

1.มกีารสอดแทรกเนื้อหาดา้นจรยิธรรมในทุกรายวชิา 
2.มรีายวชิาเกีย่วกบัจรยิธรรมและจรรยาบรรณวชิาชพี  
3.มกีารจดักจิกรรมสรา้งเสรมิจรยิธรรมและปรบัพฤตกิรรมพื้นฐานสู่
ความเป็นเป็นหนึ่งให้แก่นิสติที่เข้าศึกษาใหม่ เพื่อเป็นการปลูกฝงั
และส่งเสรมิใหน้ิสติมจีรยิธรรมและคุณธรรม 

3. มทีกัษะของนกัการตลาด/
ผูบ้รหิารจดัการ 

1.เน้นการเรยีนการสอนทีส่่งเสรมิใหน้ิสติต้องท างานเป็นกลุ่ม และมี
ส่วนร่วมในการคดิและน าเสนอรายงานด้านการตลาดและด้านการ
จดัการ เพื่อฝึกให้นิสติได้สร้างภาวะผู้น า มมีนุษยสมัพนัธ์ มคีวาม
กล้าแสดงออก มทีักษะสามารถถ่ายทอดสื่อสารความคิดให้ผู้อื่น
เขา้ใจ และการเป็นสมาชกิกลุ่มทีด่ ี
2.จดักจิกรรมเสรมิสร้างหลกัสูตรการตลาดและการจดัการโดยการ
เชญิวทิยากรภายนอกที่มคีวามช านาญในสาขาวชิามาบรรยายหรอื
จดั workshopเป็นประจ า เช่น Current issue in Marketing and 
Management  
3.จดักจิกรรมศกึษาดงูานภายในประเทศหรอืต่างประเทศ 

4. มทีกัษะภาษาองักฤษส าหรบั
ธุรกจิ 

1.จัดการเรียนการสอนหมวดวิชาเอกเป็นภาษาอังกฤษส าหรับ
หลักสูตรสองภาษา โดยเน้นให้นิสิตสร้างทักษะในการสื่อสาร
ภาษาองักฤษทีใ่ชใ้นสาขาบรหิารธุรกจิ 
2.จดักจิกรรมเสรมิสร้างทกัษะทางภาษาองักฤษธุรกิจโดยการเชญิ
วทิยากรภายนอกที่มคีวามช านาญในสาขาวชิามาบรรยายหรอืจดั 
workshopเป็นประจ า โดยใชภ้าษาองักฤษในการสื่อสาร 
3.จดักจิกรรมศกึษาดูงานบรษิทัภายในประเทศหรอืต่างประเทศโดย
เน้นการบรรยายเป็นภาษาองักฤษ 
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2.  การพฒันาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 2.1 ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
ผลการเรียนรู้ด้านคณุธรรมและ

จริยธรรม 
กลยทุธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

นิสิตต้องมีคุณธรรม จริยธรรม 
เพื่อให้สามารถด าเนินชีวิตร่วมกบั
ผู้อื่นในสังคมได้อย่างราบรื่น และ
เป็นประโยชน์ต่อสว่นรวม ซึง่ความรู้
ด้านธุรกิจ เป็นเสมือนรากฐานที่
ส า คัญต่ อ ร ะบบ เศ รษฐกิจ ข อ ง
ประเทศ ดังนัน้นักธุรกิจ/ผู้บริหาร 
จะต้องมีความรับผิดชอบต่อผลที่
เกิดขึ้นเช่นเดียวกับการประกอบ
อาชีพในสาขาอื่นๆ โดยอาจารย์
ผู้สอนในแต่ละวิชาต้องพยายาม
สอดแทรกเนื้อหา ดงัต่อไปนี้ 
1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม 
จรยิธรรม เสยีสละ และซื่อสตัยส์จุรติ 
2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความ
รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและ
สงัคม 
3)  เคารพสิทธิและรับฟงัความ
คดิเหน็ของผูอ้ืน่ 
4) สามารถชีใ้หเ้หน็ขอ้บกพร่องของ
จรรยาบรรณที่ใช้ในปจัจุบันเพื่อ
ทบทวนและแกไ้ข 
5) เคารพในระเบียบและกฎเกณฑ์
ขององคก์รในสงัคม    

ก าหนดมีให้มวีัฒนธรรมองค์กรอนั
เป็นแบบอย่างทีด่เีป็นการปลูกฝงัให้
นิสติมรีะเบียบวินัยในการประพฤติ
ปฏิบัติ  ตลอดจนการแต่งกายที่
สุภาพหรอืเป็นไปตามระเบียบของ
ม ห า วิ ท ย า ลั ย  นิ สิ ต มี ค ว า ม
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
เ ค ร่ ง ค รั ด ใ น จ ริ ย ธ ร ร ม แ ล ะ
จรรยาบรรณวิชาชีพ ปฏิบัติตาม
วินัยขัน้พื้นฐาน เช่น การเข้าเรียน
ตามเวลาที่ก าหนด การท างานที่
ไ ด้ ร ั บ ม อ บ ห ม า ย ด้ ว ย ค ว า ม
รับผิดชอบ รู้จ ักการให้อภัยแสดง
ความมีน ้าใจช่วยเหลือผู้อื่น ไม่ท า
การทจุรติในการสอบ ไม่ท าการลอก
เลียนผลงานทางวิชาการของผู้อื่น
โดยไม่อา้งองิ ดงันัน้ อาจารยผ์ูส้อน
ทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม
จรยิธรรมในการสอนทุกรายวชิาให้
เหมาะสมกลมกลนืกบัเนื้อหาทีส่อน
รวมทัง้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริม
คณุธรรมจรยิธรรม 

1) ประเมินจากการตรงเวลาของ
นิสติในการเขา้ชัน้เรยีน การส่งงาน
ตามก าหนดระยะเวลาที่มอบหมาย 
และการรว่มกจิกรรม 
2) ประเมนิจากการมวีนิัยและพรอ้ม
เพรียงของนิสิตในการ เข้า ร่ วม
กจิกรรมเสรมิหลกัสตูร 
3) ประเมนิการกระท าทุจรติในการ
สอบ 
4) ประเมนิจากความรบัผดิชอบใน
หน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมาย 
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 2.2 ด้านความรู้ 
ผลการเรียนรู้ด้านคณุธรรมและ

จริยธรรม 
กลยทุธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

นิสิตต้อ งมีความรู้ เ กี่ย วกับด้าน
การตลาด ด้านการจัดการซึ่งจะ
น ามาใชท้ัง้ในภาครฐัและเอกชน โดย
ใหม้คีุณธรรม จรยิธรรม และความรู้
เกี่ยวกบัสาขาวิชาที่ศกึษาเพื่อใช้ใน
การประกอบอาชีพ และช่วยพฒันา
สังคม ดังนัน้มาตรฐานความรู้ต้อง
ครอบคลุมสิง่ต่อไปนี้ 
1 )  มีค ว า ม รู้ ค ว าม เ ข้ า ใ จ  แ ล ะ
วเิคราะหห์ลกัการและทฤษฎทีีส่ าคญั
ในเนื้อหาวชิาทีเ่กีย่วขอ้ง  
2) สามารถวเิคราะห์ปญัหา น าเสนอ
แนวทางการแก้ไขเพื่อพัฒนาทาง
การตลาดและการจัดการ รวมทัง้
ประยุกต์ความรู้ ทกัษะ และการใช้
เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไข
ปญัหา 
3) สามารถพัฒนา นวัตกรรมหรือ
สรา้งองคค์วามรูใ้หม่ๆ มคีวามเขา้ใจ
อยา่งถ่องแทแ้ละลกึซึ้งในองคค์วามรู้
ในสาขาบรหิารธุรกจิ 
4) สามารถติดตามความก้าวหน้า 
ววิฒันาการและการเปลีย่นแปลงดา้น
บรหิารธุรกจิเพื่อน ามาประยุกต์ใชใ้ห้
เหมาะสม 
5) สามารถน าเทคนิคการวิจยั และ
ความสนใจในเรื่องการพฒันาความรู ้
ความช านาญทางการบรหิารธุรกจิ 
6) สามารถบูรณาการความรู้ใน
ศาสตรบ์รหิารธุรกจิไปประยุกต์ใชก้บั
ศาสตรอ์ืน่ๆได ้

ใ ช้ รู ป แบบกา ร เ รีย นกา ร สอน
หลากหลายรูปแบบ จัดกิจกรรม
ส่ ง เ ส ริม ก า ร เ รีย น รู้  โ ด ย เ น้ น
หลักการทางทฤษฎี และประยุกต์
ทางปฏบิตัใินสภาพแวดล้อมทีเ่ป็น
จริง ให้ทันต่อการ เปลี่ยนแปลง
ทางดา้นเทคโนโยลแีละสารสนเทศ
ต่างๆ ทัง้นี้ให้เป็นไปตามลกัษณะ
ของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระ
ของรายวิชานัน้ๆ  นอกจากนี้ยงัมี
การจดักจิกรรมใหม้กีารเรยีนรูจ้าก
สถานการณ์จริง เช่น การศึกษาดู
งานในประเทศและต่างประเทศ 
การจดักจิกรรมสถานการณ์จ าลอง
ทางโลกธุรกจิ หรอืเชญิผูเ้ชีย่วชาญ
ที่ มีป ร ะ ส บก า ร ณ์ ต ร ง ม า เ ป็ น
วทิยากรพเิศษเฉพาะเรือ่ง 
 

ประเมนิจากผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
และการปฏิบัติของนิสิตด้านต่างๆ 
ดงันี้ 
1) การทดสอบยอ่ย 
2) การสอบกลางภาคเรยีนและปลาย
ภาค 
3) ประเมินจากรายงาน/โครงการ/
งานวจิยัทีน่ิสติจดัท า 
4)  ประ เมินจากแผนธุ รกิจหรือ
โครงการทีน่ าเสนอ 
5) ประเมนิจากการน าเสนอรายงาน
ในชัน้เรยีน 
6) ประเมนิจากการไปศกึษาดงูานใน
ประเทศหรอืต่างประเทศ 
7) ประเมนิจากการน าเสนอปรญิญา
นิพนธห์รอืสารนิพนธท์ีน่ าเสนอ 
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 2.3 ทกัษะด้านปัญญา 
ผลการเรียนรู้ด้านคณุธรรมและ

จริยธรรม 
กลยทุธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

นิสิตต้องสามารถพฒันาตนเอง ใน
ด้านความคิด วิเคราะห์ประเด็น 
ปญัหาต่างๆ ได้อย่างเ ป็นระบบ 
สามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎีและองค์
ค ว า ม รู้ กั บ ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม 
สถานการณ์จริงได้อย่างเหมาะสม
ค ว บ คู่ ไ ป พ ร้ อ ม กั บ คุ ณ ธ ร ร ม 
จริยธรรม  ให้ข้อ เสนอแนะทาง
วชิาการและวชิาชพีแก่สาธารณะชน 
และในขณะเดียวกนัอาจารย์ผู้สอน
ตอ้งเน้นใหน้ิสติรูจ้กัคดิและวเิคราะห์
สาเหตุของปญัหา วิธีแก้ปญัหาไม่
สอนในลักษณะท่องจ า นิสิตต้องมี
คุณสมบตัติ่างๆ จากการสอนเพื่อให้
เกดิทกัษะทางปญัญา ดงันี้ 
1) คดิอย่างมวีิจารณญาณและอย่าง
เป็นระบบ 
2)  สามารถสืบค้น  ตีความ และ
ประเมนิแนวทางเลอืกเพื่อใช้ในการ
แกไ้ขปญัหาอยา่งสรา้งสรรค ์
3) สามารถบูรณาการแนวคิดด้าน
ก า ร บ ริ ห า ร ธุ ร กิ จ  วิ เ ค ร า ะ ห ์
สงัเคราะหผ์ลงานวจิยัและทฤษฏเีพื่อ
สร้างหรือพัฒนาองค์ความรู้เข้ามา
ใหม ่
4) สามารถประยุกต์ความรู้ และ
ทักษะกับการแก้ไขปญัหาทางการ
ตลาดและการจัดการ  ได้อย่ า ง
เหมาะสม 
การวดัมาตรฐานในขอ้นี้สามารถท า
ได้ โ ดยกา รออกข้อสอบประจ า
รายวิชา การสอบประมวลความรู ้
การมสีว่นรว่มในชัน้เรยีน รวมทัง้การ
สอบเกีย่วกบัสารนิพนธ์ 

1) กรณีศึกษาทางการประยุกต์ใน
เอกการตลาด และการจดัการ  
2) การอภปิรายกลุ่ม 
3 )  ก า ร ป ฏิบั ติ จ ริ ง โ ด ยมี ก า ร
สอดแทรกไปในการดู งาน  ทั ้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ 
4) จดัสมัมนา หรอืเชญิวทิยากรทีม่ี
ประสบการณ์ด้านการบรหิารธุรกจิ
ทัง้ในภาครฐัและเอกชนมาถ่ายทอด
ประสบการณ์เพื่อช่วยในการให้
แนวคดิในการแกป้ญัหา วิเคราะห ์
เพือ่ใหเ้กดิองคค์วามรูใ้หม่ๆ  
 

ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน
และการปฏิบัติของนิสิต เช่น การ
ประเมนิจากน าเสนอรายงานในชัน้
เ รี ย น  ก า ร ท ด ส อ บ โ ด ย ใ ช้
แบบทดสอบและแบบประเมนิความ
พึงพอใจ ในการจัดสัมมนาทาง
วชิาการ เป็นตน้ 
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ผลการเรียนรู้ด้านคณุธรรมและ
จริยธรรม 

กลยทุธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

แ ล ะ ป ริญญ า นิ พ น ธ์  อี ก ทั ้ง วั ด
มาตรฐานจากการน าเสนอผลงานใน
การประชุมวิชาการ การตีพิมพ์
ผลงานวจิยัในวารสารทางวชิาการที่
มีมาตรฐานน่าเชื่อถือและน าเสนอ
ความคิดเห็นทางวิชาการผ่านสื่อ
สิง่พมิพต์่างๆ เป็นตน้ 

  

  
 2.4 ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 
ผลการเรียนรู้ด้านคณุธรรมและ

จริยธรรม 
กลยทุธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

นิสติต้องไปประกอบอาชพี ซึ่งต้อง
เกีย่วขอ้งกบับุคคลหลายรูปแบบ มี
การติดต่อประสานงานทัง้ในและ
ต่างประเทศ ทัง้ทีเ่ป็นเพื่อนร่วมงาน
และคนที่จะมาเป็นผู้บังคับบัญชา
หรอืผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ดงันัน้จะตอ้งมี
การปรับตัวเพื่อให้เข้ากับกลุ่มคน
ต่างๆ จงึเป็นเรือ่งทีจ่ าเป็นอย่างยิง่ที่
คณาจารย์ผู้สอนจะต้องสอดแทรก
วิธีการที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติ
ต่างๆ ต่อไปนี้ใหน้ิสติระหว่างทีส่อน
ในรายวชิา 
1) สามารถสือ่สารทัง้ภาษาไทย และ
ภาษาต่ า งป ร ะ เทศกับกลุ่ ม คน
หลากหลายไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
2) มีความสามารถในการวางแผน
วเิคราะห ์และแกป้ญัหาทีซ่บัซอ้นให้
เขา้กบัสถานการณ์ทีเ่กดิขึน้ได ้
3) มคีวามรบัผดิชอบการพฒันาการ
เรียนรู้ให้เกดิองค์ความรู้ใหม่ๆ ทัง้
ตนเองและทางวชิาชพีอย่างต่อเนื่อ
4) มีความสามารถในการท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดีทัง้ใน
บทบาทของผูน้ า หรอืในบทบาท 

จดักจิกรรมการเรยีนรูใ้นรายวชิาให้
นิสติเรยีนรู้แบบร่วมมอืท างานเป็น
กลุ่ม สามารถท างานกบัผูอ้ื่นได้เป็น
อย่างด ีมคีวามรบัผดิชอบต่องานที่
ได้รบัมอบหมาย มภีาวะในการเป็น
ผูน้ า อกีทัง้ยงัสามารถปรบัตวัเขา้กบั
สถานการณ์และวัฒนธรรมของ
องคก์รทีไ่ปปฏบิตังิานไดเ้ป็นอยา่งด ี
 

ประเมินจากพฤติกรรมและการ
แสดงออกของนิสิต การท างาน
ร่วมกับกลุ่ม การน าเสนอรายงาน
กลุ่มในชัน้เรียน และนอกชัน้เรียน
แ ล ะ สั ง เ ก ต จ า ก พ ฤ ติ ก ร ร ม ที่
แสดงออกในการรว่มกจิกรรมต่างๆ 
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ผลการเรียนรู้ด้านคณุธรรมและ
จริยธรรม 

กลยทุธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

ของผูร้่วมทมีงาน โดยสามารถสรา้ง
ปฏิสัมพันธ์ภายในกลุ่มได้อย่าง
สรา้งสรรค ์
5) สามารถคดิรเิริม่แสดงประเดน็ใน
การแก้ไขสถานการณ์ ทัง้ส่วนตัว
และส่วนรวมพร้อมทัง้แสดงจุดยืน
อย่างเหมาะสมทัง้ของตนเองและ
ของกลุ่ม 

  

  
 2.5 ทกัษะในการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผลการเรียนรู้ด้านคณุธรรมและ

จริยธรรม 
กลยทุธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

นิสิตต้องมีทกัษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ดงันี้ 
1) มทีกัษะในการสื่อสารดว้ยการพดู 
การ เขียน  เพื่ อน า ไป ใช้ ในการ
น าเสนอผลงานวจิยั ผลงานวชิาการ 
เพือ่ประโยชน์ทางธุรกจิและสงัคม 
2) สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ
ในกา ร เก็บ รวบรวมข้อมู ลแล ะ
น าเสนอรายงาน 
3) สามารถน าประเด็นการแก้ไข
ปญัหาโดยใช้ความรู้ที่ ได้ร ับมา
ประยุกต์หรือแก้ไขปญัหาได้อย่าง
สรา้งสรรค ์
4) มคีวามสามารถใชส้ารสนเทศและ
เทคโนโลยสีือ่สารอยา่งเหมาะสม 

จัดการเรียนการสอนในรายวิชา
ต่ า ง ๆ  ใ ห้ นิ สิ ต ไ ด้ วิ เ ค ร า ะ ห์
สถานการณ์จ าลองและสถานการณ์
เสมือนจริง และน าเสนอวิธีการ
แกป้ญัหาทีเ่หมาะสม เรยีนรูเ้ทคนิค
ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต์ ค ว า ม รู้ ด้ า น
บ ริ ห า ร ธุ ร กิ จ ใ น ห ล า ก ห ล า ย
สถานการณ์ 
 

ประเมนิจากเทคนิคการน าเสนอโดย
ใช้ทฤษฎีการเลือกใช้เครื่องมอืทาง
เทคโนโลยหีรอืคณิตศาสตรแ์ละสถติิ
ที่ เกี่ยวข้องรวมทัง้ประเมินจาก
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร อ ธิบ า ย
ข้อจ ากัด เหตุผลในการเลือกใช้
เ ค รื่ อ งมือต่ า งๆ  กา รอภิป ร า ย 
กรณีศกึษาต่างๆ ทีม่กีารน าเสนอใน
ชัน้เรยีน 
 

 
 
 
   



 
 

3.  แผนท่ีแสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสตูรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
      ความรบัผดิชอบหลกั  ความรบัผดิชอบรอง  

รายวิชา คณุธรรม จริยธรรม ความรู ้ ทกัษะทางปัญญา ทกัษะความสมัพนัธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรบัผิดชอบ 

ทกัษะในการ
วิเคราะหแ์ละการ

ส่ือสาร 
 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 
MBA 521 การบญัชบีรหิาร                         

MBA 531 การจดัการทางการเงนิ                         

MBA 541 การจดัการการตลาดขัน้สงู                         

MBA 551 การจดัการเชงิกลยุทธข์ ัน้สงู                         

MBA 552 การจดัการการผลติและการปฎบิตักิาร                         

MBA 555 พฤตกิรรมองคก์รและการจดัการ 
              ทรพัยากรมนุษยข์ัน้สงู  

                        

MBA 561 เศรษฐศาสตรก์ารจดัการ                         

MBA 615 จรยิธรรมทางธุรกจิ                         

MBA 581 ระเบยีบวธิวีจิยัธุรกจิ                         

MBA 542 การวเิคราะหพ์ฤตกิรรมผูบ้รโิภค                         

MBA 543 การสือ่สารการตลาดแบบบรูณาการ                         

MBA 644 การจดัการการตลาดระหว่างประเทศ                         
MBA 613 การประกอบการ                         

MBA 656 การจดัการธุรกจิระหว่างประเทศ                         

MBA 658 การจดัการนวตักรรม                         

MBA 554 การจดัการระบบสารสนเทศ                         

MBA 646 การบรหิารห่วงโซ่อุปทาน                         
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รายวิชา คณุธรรม จริยธรรม ความรู ้ ทกัษะทางปัญญา ทกัษะความสมัพนัธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรบัผิดชอบ 

ทกัษะในการ
วิเคราะหแ์ละการ

ส่ือสาร 
 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 
MBA 645 นโยบายและกลยุทธด์า้นผลติภณัฑแ์ละ 
              ราคา 

                        

MBA 647 การตลาดบรกิาร                         

MBA 671 สมัมนาการตลาดสมยัใหม่                         

MBA 682 การวจิยัการตลาด                         

MBA 611 การเจรจาต่อรอง                         

MBA 648 เทคนิคในการพยากรณ์ตลาด                         

MBA 614 การพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส ์                         

MBA 612 การบรหิารโครงการ                         

MBA 657 การจดัการเชงิกลยุทธร์่วมสมยั                         

MBA 683 การวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณเพื่อการจดัการ                         

MBA 616 เทคนิคในการพยากรณ์ธุรกจิ                         

MBA 591 ผลติภณัฑแ์ละการบรกิารขององคก์ร 
              เภสชักรรม 

                        

MBA 592 การสรา้งและขบัเคลื่อนองคก์รเภสชักรรม                         

MBA 593 การวางต าแหน่งองคก์รเภสชักรรม                         

MBA 594 ระบบสารสนเทศทางเภสชักรรม                         

MBA 595 สมัมนาการจดัการองคก์รเภสชักรรม1                         

MBA 596 กฎหมายและภาวะแวดลอ้มทางสงัคมทาง 
              เภสชักรรม 

                        

MBA 597 การวจิยัผลลพัธข์องผลติภณัฑย์า                         
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รายวิชา คณุธรรม จริยธรรม ความรู ้ ทกัษะทางปัญญา ทกัษะความสมัพนัธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรบัผิดชอบ 

ทกัษะในการ
วิเคราะหแ์ละการ

ส่ือสาร 
 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 
MBA 598 สมัมนาการจดัการองคก์รเภสชักรรม2                         

MBA 699 ปรญิญานิพนธ ์                         

MBA 688 สารนิพนธ ์                         
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หมวดท่ี 5.     หลกัเกณฑใ์นการประเมินผลนิสิต 
1. กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑใ์นการให้ระดบัคะแนน (เกรด) 
 1. นิสติตอ้งมเีวลาเรยีนในรายวชิาหนึ่ง ๆ ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของเวลาเรยีนทัง้หมดจงึจะมสีทิธิ
เขา้สอบในรายวชิาดงักล่าวได ้ยกเวน้กรณกีารจดัการศกึษาแบบการศกึษาดว้ยตนเอง (Self Study) 
 2. การประเมนิผลของแต่ละรายวชิา ใหใ้ชร้ะบบค่าระดบัขัน้  ดงันี้ 

ระดบัขัน้   ความหมาย  ค่าระดบัขัน้ 

   A   ดเียีย่ม (Excellent)      4.0 

   B +   ดมีาก (Very  Good)      3.5 

   B   ด ี(Good)       3.0 

   C +   ดพีอใช ้(Fairly  Good)      2.5 

   C    พอใช ้(Fair)       2.0   

   D +   อ่อน (Poor)       1.5 

   D   อ่อนมาก (Very Poor)      1.0 

   E   ตก (Fail)           0.0 

3. กรณีทีร่ายวชิาในหลกัสูตรไม่มกีารประเมนิผลเป็นค่าระดบัขัน้ ให้ประเมนิผลโดยใชส้ญัลกัษณ์ 
ดงันี้ 

      สญัลกัษณ์     ความหมาย 
  S   ผลการเรยีน/การปฏบิตั/ิฝึกงาน/เป็นทีพ่อใจ    
  AU   การเรยีนเป็นพเิศษโดยไมน่บัหน่วยกติ (Audit) 
  U   ผลการเรยีน/การปฏบิตั/ิฝึกงาน/ไมเ่ป็นทีพ่อใจ 
  I   การประเมนิผลยงัไมส่มบรูณ์ (Incomplete) 
  W   การงดเรยีนโดยไดร้บัอนุมตั ิ(Withdrawn) 

  IP   ยงัไมป่ระเมนิผลการเรยีนในภาคการศกึษานัน้ (In Progress) 
 
 2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนิสิต 
 2.1 การทวนสอบผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยงัไม่ส าเรจ็การศึกษา 
  การทวนสอบในระดบัรายวิชาอาจมกีระบวนการที่แตกต่างกนัไปตามแผนการสอนและ
วตัถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ซึ่งอาจประกอบด้วย การสอบขอ้เขยีน งานรายบุคคล หรอืงานกลุ่มที่มอบหมาย
เป็นต้น โดยก าหนดใหร้ะบบการทวนสอบผลสมัฤทธิก์ารเรยีนรูข้องนิสติเป็นส่วนหน่ึงของระบบการประกนั
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คุณภาพการศกึษาภายในของสถาบนัอุดมศกึษาทีต่อ้งท าความเขา้ใจตรงกนัทัง้สถาบนัและน าไปด าเนินการ
จนบรรลุผลสมัฤทธิซ์ึง่ผูป้ระเมนิภายนอกสามารถตรวจสอบได ้
 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลงัจากนิสิตส าเรจ็การศึกษา 
  มกีารส ารวจและวจิยัในหวัขอ้ต่างๆ หลงัจากนิสติส าเรจ็การศกึษา อาทเิช่น สภาวการณ์ได้
งานท าของบณัฑติ ระยะเวลาการได้งานท าหลงัจบการศึกษา อัตราเงนิเดือนเริม่แรก ความมัน่ใจของ
ผูส้ าเรจ็การศกึษาในการเขา้สู่กระบวนการทางวชิาชพี รวมทัง้ความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติ  การวจิยัเชงิ
ส ารวจความคดิเหน็ของบณัฑติทีม่ต่ีอหลกัสูตร การจดัการเรยีนการสอน และการพฒันาอาจารย์ ซึง่ผลทีไ่ด้
จะน ากลบัมาปรบัปรุงกระบวนการเรยีนการสอนและหลกัสูตรแบบครบวงจร รวมทัง้มกีารประเมนิคุณภาพ
หลกัสตูรจากความเหน็ของผูท้รงคุณวุฒภิายนอก หรอือาจารยพ์เิศษ  
 
3. เกณฑก์ารส าเรจ็การศึกษาตามหลกัสตูร  

1. นิสติตอ้งเรยีน และลงทะเบยีนและสอบไดค้รบตามโครงสรา้งหลกัสตูรครบ 48 หน่วยกติ 
2. นิสิตต้องได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต ่ ากว่า 3.00 ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย             

ศรนีครนิทรวโิรฒ ว่าดว้ยการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา 

 คณุสมบติัเฉพาะผูข้อรบัปริญญามหาบณัฑิต แผน ก แบบ ก2 
  1) เสนอปรญิญานิพนธ์ตามมาตรฐานของมหาวทิยาลยัและสอบผ่านการสอบปากเปล่า
ปรญิญานิพนธข์ัน้สุดทา้ยโดยคณะกรรมการทีบ่ณัฑติวทิยาลยัแต่งตัง้ 
  2) ส่งปรญิญานิพนธฉ์บบัสมบรูณ์ตามทีม่หาวทิยาลยัก าหนด 
  3) ผลงานปรญิญานิพนธ์จะต้องไดร้บัการตพีมิพ ์หรอือย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรอื
ส่วนหนึ่งของผลงานได้รบัการยอมรบัให้ตพีมิพ์ในวารสารหรอืสิง่พมิพ์ทางวชิาการ หรอืเสนอต่อที่ประชุม
วชิาการทีม่รีายงานการประชุม 
  ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามความในขอ้นี้ หากมเีหตุผลอนัควร บณัฑติวทิยาลยัอาจพจิารณา
ขยายเวลาใหก้บันิสติไดโ้ดยการอนุมตัขิองสภามหาวทิยาลยั 
 คณุสมบติัเฉพาะผูข้อรบัปริญญามหาบณัฑิต แผน ข 
  1) สอบประมวลความรูไ้ด ้
  2) เสนอสารนิพนธ์ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยและสอบผ่านการสอบปากเปล่า       
สารนิพนธข์ัน้สุดทา้ย โดยคณะกรรมการทีบ่ณัฑติวทิยาลยัแต่งตัง้ 

 3) ส่งสารนิพนธฉ์บบัสมบูรณ์ตามทีม่หาวทิยาลยัก าหนด 
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หมวดท่ี  6.   การพฒันาคณาจารย ์
1.  การเตรียมการส าหรบัอาจารยใ์หม่ 

มกีารปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อให้อาจารย ์       
มคีวามรูค้วามเขา้ใจในนโยบายของมหาวทิยาลยัและคณะ ตลอดจนในหลกัสูตรที่สอน บทบาท หน้าทีข่อง
อาจารย ์กฎระเบยีบต่างๆ รวมถงึสทิธปิระโยชน์ของอาจารย ์

 
 

2. การพฒันาความรู้และทกัษะให้แก่คณาจารย ์
2.1 การพฒันาทกัษะการจดัการเรียนการสอน  การวดัและการประเมินผล 
 1) ส่งเสรมิอาจารย์ให้มกีารเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสรมิประสบการณ์ เพื่อพฒันาเทคนิค 

ทกัษะการสอน และการวจิยัอยา่งต่อเนื่องโดยผา่นการท าวจิยัในสาขาบรหิารธุรกจิและทีเ่กีย่วขอ้ง  
2) สนับสนุนด้านการศกึษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวชิาการ และวชิาชพีในองค์กรต่างๆ 

การประชุมทางวชิาการทัง้ในประเทศและต่างประเทศ หรอืการลาเพื่อเพิม่พนูประสบการณ์ 
 3) เพิม่พนูทกัษะการจดัการเรยีนการสอนและการประเมนิผลให้ทนัสมยั 

 

2.2 การพฒันาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 

 1) ส่งเสรมิการมสี่วนร่วมในกิจกรรมบรกิารวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพฒันา
ความรูแ้ละคุณธรรม 

 2) กระตุน้อาจารยท์ าผลงานวชิาการในสาขาบรหิารธุรกจิ 
 3) ส่งเสรมิการท าวจิยั สรา้งองคค์วามรูใ้หมเ่ป็นหลกั และเพื่อพฒันาการเรยีนการสอน และ

มคีวามรูเ้ชีย่วชาญในสาขาวชิาชพีเป็นรอง 
 4) สนับสนุนให้คณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบรกิารวชิาการต่างๆ ทัง้ภายในและภายนอก

มหาวทิยาลยั 
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หมวดท่ี  7.  การประกนัคณุภาพหลกัสตูร 

1.  การบริหารหลกัสตูร 
 1. มคีณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรประกอบด้วย อาจารย์ประจ าหลกัสูตรและคณาจารย์อื่นๆ             
เพื่อพจิารณาประเดน็ต่างๆ ในการจดัการเรยีนการสอน ปญัหาและแนวทางในการแกไ้ข 
 2. มคีณาจารยข์องภาควชิาเป็นกลไกส าคญัในการผลติมหาบณัฑติ และพจิารณาปรบัเปลีย่นการ
จดัการเรยีนการสอนใหบ้รรลุวตัถุประสงคท์ีก่ าหนด 
 3. มกีารส ารวจความพงึพอใจของนิสติต่ออาจารยผ์ูส้อนในแต่ละรายวชิาทุกภาคการศกึษา 

 

2.  การบริหารทรพัยากรการเรียนการสอน 
      2.1 การบริหารงบประมาณ 
  1. มหาวทิยาลยัอนุมตัจิดัสรรงบประมาณประจ าปี ใหก้บัคณะทัง้งบประมาณแผ่นดนิและ

เงนิรายไดเ้พื่อจดัหา ต ารา สื่อการเรยีนการสอน โสตทศันูปกรณ์ วสัดุ ครภุณัฑอ์ยา่งเพยีงพอ เพื่อสนับสนุน
การเรยีนการสอนในชัน้เรยีน และการสรา้งสภาพแวดลอ้มใหเ้หมาะสมเอือ้ต่อการเรยีนรู้ 

  2. คณะจดัใหม้ผีู้รบัผดิชอบตรวจสอบการเบกิจ่ายงบประมาณ เพื่อใหก้ารด าเนินการต่างๆ 
ของคณะเป็นไปตามแผนงานและสามารถใช้งบประมาณเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่นิสติมากที่สุดอย่างมี
ประสทิธภิาพ 

      2.2 ทรพัยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยู่เดิม 
 มหาวิทยาลัยมีความพร้อมด้านหนังสือ ต ารา และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูล โดยมีส านัก

หอสมุดกลางที่มหีนังสือด้านการบรหิารธุรกิจเป็นจ านวนมาก อาทิเช่น การบรหิารการตลาด นโยบาย
ผลติภณัฑแ์ละราคา Operation Management, Strategic Management and Business Policy เป็นต้น อกี
ทัง้ยงัมวีารด้านบรหิารธุรกิจ เช่น วารสารท่องโลกเศรษฐกจิ วารสารบรหิารธุรกจิ แบรนด์เอจ Business 
week, Harvard Business Review, Journal for the Theory of Social Behavior, Journal of Academic 
of Business Education เป็นต้น ส านักหอสมุดกลางมฐีานขอ้มูลออนไลน์ เช่น ฐานข้อมูล ThaiLIS 
ฐานขอ้มลู Edsco ฐานขอ้มลูปรญิญานิพนธ ์ 

นอกจากนี้โครงการบรหิารธุรกิจมหาบณัฑติ ยงัมวีารสารบรหิารธุรกิจศรนีครนิทรวโิรฒและ 
งานวจิยัดา้นบรหิารธุรกจิทีเ่กบ็รวบรวมไวท้ีส่ านักงานโครงการเพื่อใหน้ิสติไดเ้ขา้มาคน้ควา้ และมอุีปกรณ์ที่
ใชส้นบัสนุนการจดัการเรยีนการสอนอยา่งเพยีงพอ 

2.3 การจดัหาทรพัยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
ประสานกบัคณะ หรอืหอสมุดกลางในการจดัซื้อหนังสอืและต าราที่เกี่ยวข้อง เพื่อบรกิารให้

อาจารยแ์ละนิสติไดค้น้ควา้และใชป้ระกอบการเรยีนการสอน ในการประสานจดัซือ้หนังสอืนัน้อาจารยผ์ูส้อน
แต่ละรายวชิาจะมสี่วนรว่มในการเสนอแนะรายชื่อหนงัสอืตลอดจนสื่ออื่นๆ ทีจ่ าเป็น 

ในส่วนของคณะจะมกีารจดัสื่อการสอนอื่นเพื่อใช้ประกอบการสอนของอาจารย์ เช่น เครื่อง
มลัตมิเีดยี โปรเจคเตอร ์คอมพวิเตอร ์เครือ่งฉายสไลด ์เป็นตน้  
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2.4 การประเมินความเพียงพอของทรพัยากร  
      คณาจารยใ์นภาควชิาบรหิารธุรกจิและเจา้หน้าที่ในโครงการบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติร่วมกนั

ประเมนิความเพยีงพอของทรพัยากร 
 
 

3. การบริหารคณาจารย ์

3.1 การรบัอาจารยใ์หม่ 
  มกีารคดัเลอืกอาจารยใ์หมต่ามระเบยีบของคณะสงัคมศาสตร ์และมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารยใ์นการวางแผน การติดตามและทบทวนหลกัสตูร  
       คณาจารยผ์ู้รบัผดิชอบหลกัสูตรและผู้สอนจะต้องประชุมร่วมกนัในการวางแผนการจดัการเรยีน 
การสอน ประเมนิผล และให้ความเห็นชอบการประเมนิผลทุกรายวชิา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรยีมไว้
ส าหรบัการปรบัปรุงหลกัสูตรตลอดจนปรกึษาหารอืแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายตามหลกัสูตรและ         
ไดบ้ณัฑติตามคุณลกัษณะบณัฑติทีพ่งึประสงค์ 

3.3 การแต่งตัง้คณาจารยพิ์เศษ  
      อาจารยพ์เิศษเป็นผูม้คีวามเชีย่วชาญ และสามารถถ่ายทอดประสบการณ์ใหก้บันิสติ โดยมกีาร

เชญิอาจารยพ์เิศษมาบรรยายทัง้รายวชิาหรอืบางชัว่โมงซึง่จะต้องเป็นผู้มีวุฒกิารศกึษาปรญิญาเอกหรอืมี
ต าแหน่งทางวชิาการไมต่ ่ากว่ารองศาสตราจารย ์ภายใตค้วามเหน็ชอบของประธานหลกัสตูร 

 
 

4. การบริหารบคุลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

4.1 การก าหนดคณุสมบติัเฉพาะส าหรบัต าแหน่ง 

 บุคลากรสายสนับสนุน ประกอบด้วย เลขานุการคณะ เจ้าหน้าที่คณะ เจ้าหน้าที่ภาควชิา       
มคีุณสมบตัิอย่างน้อยส าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สูง หรือ ปวส . และสามารถใช้
คอมพวิเตอรไ์ด ้

4.2 การเพ่ิมทกัษะความรู้เพ่ือการปฏิบติังาน  

 บุคลากรสายสนับสนุนทุกต าแหน่ง ได้รบัการอบรม สมัมนา เพื่อเพิม่พูนความรูแ้ละทกัษะ 
ทีค่ณะ และภาควชิาตอ้งการ ทัง้นี้เพื่อใหก้ารบรกิารแก่อาจารยเ์ป็นไปอยา่งเรยีบรอ้ยและมปีระสทิธภิาพ 

 
 

5. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 

5.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และอ่ืนๆ แก่นักศึกษา  
        1. มกีารจดัอาจารย์ที่ปรกึษาทางวชิาการในแต่ละสาขาวิชา เพื่อให้ค าแนะน าปรกึษา
ทางดา้นการศกึษาตามหลกัสตูร และการจดัการดา้นปญัหาการเรยีน  

 2. มอีาจารยท์ี่ปรกึษางานวจิยั ใหค้ าแนะน าขัน้ตอนและเทคนิคเบือ้งต้นในการด าเนินงาน
งานวจิยั 
  3. มกีารสนบัสนุนทุนวจิยัในการท าสารนิพนธแ์ละปรญิญานิพนธข์องนิสติ 
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5.2 การอทุธรณ์ของนักศึกษา  
      กรณีที่นิสิตมคีวามสงสยัเกี่ยวกับการประเมนิผลในรายวิชาใด สามารถนัดหมายอาจารย ์           

ทีป่รกึษาเป็นลายลกัษณ์อกัษรผ่านประธานหลกัสูตร เพื่อขอค าแนะน าและรบัทราบเกณฑก์ารประเมนิของ
อาจารยใ์นแต่ละรายวชิา  

 

6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สงัคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใ้ช้มหาบณัฑิต  
 1. มกีารส ารวจการมงีานท าของมหาบณัฑติจบใหม่แต่ละรุ่น เพื่อทราบสภาวะความต้องการ
มหาบณัฑติของตลาดแรงงาน 
 2. มกีารส ารวจความพงึพอใจของผูใ้ชม้หาบณัฑติ 
  
7. ตวับ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)  

ดชันีบ่งช้ีผลการด าเนินงาน ปีที1 ปีที2 ปีท่ี3 ปีที4 ปีที5 
1. อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรมสี่วนร่วมในการวางแผน ตดิตาม และ
ทบทวนการด าเนินงานหลกัสตูรอยา่งน้อย 80% 

X X X X X 

2. มกีารจดัท ารายละเอียดของหลกัสูตร ที่สอดคล้องกบักรอบ
มาตรฐานคุณวุฒติามแบบ มคอ.2 

X X X X X 

3. มกีารจดัท ารายละเอยีดของรายวชิาตามแบบ มคอ.3 ให้ครบ
ทุกรายวชิาก่อนการเปิดสอน 

X X X X X 

4. มกีารจดัท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาตามแบบ 
มคอ.5 ภายใน 30 วนัหลงัสิน้สุดภาคการศกึษา ใหค้รบทุกวชิา 

X X X X X 

5. มกีารจดัท ารายงานผลการด าเนินการหลกัสูตรตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วนั หลงัสิน้สุดปีการศกึษา 

X X X X X 

6. มกีารทวนสอบผลสมัฤทธิข์องนิสติตามมาตรฐานผลการเรยีนรู้
ทีก่ าหนดในมาตรฐานคุณวุฒ ิอย่างน้อย 25% ของรายวชิาทีเ่ปิด
สอนแต่ละปี 

X X X X X 

7. มกีารพฒันาปรบัปรงุการจดัการเรยีนการสอน กลยุทธก์ารสอน 
หรอืการประเมนิผลการเรยีนรู ้จากผลการประเมนิการด าเนินงาน
ของหลกัสตูรทีร่ายงานใน มคอ.7 ในปีก่อนหน้านี้ 

- X X X X 

8. มีอาจารย์ผู้ร ับผิดชอบหลักสูตร ตามเกณฑ์ของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศกึษา 

X X X X X 

9. อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้ร ับการพัฒนาความรู ้             
อยา่งน้อย 1 ครัง้/ปี 

X X X X X 

10. จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอนได้ร ับ            
การพฒันาความรู ้อยา่งน้อย 1 ครัง้/ปี 

X X X X X 
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ดชันีบ่งช้ีผลการด าเนินงาน ปีที1 ปีที2 ปีท่ี3 ปีที4 ปีที5 
11. ระดับความพึงพอใจของนิสิต ต่อคุณภาพการสอน และ
ทรพัยากรสนับสนุนการเรียนการสอน เฉลี่ยตัง้แต่ 3.51 จาก
คะแนนเตม็ 5.0 

X X X X X 

12. ระดบัความพงึพอใจของผู้ใช้บณัฑติต่อคุณภาพของบณัฑติ 
เฉลีย่ตัง้แต่ 3.51 จากคะแนนเตม็ 5.0 

- - X X X 

13. รอ้ยละ 80 ของนิสติทีส่ าเรจ็การศกึษามงีานท าภายใน 1 ปี - - X X X 
รวมจ านวนตวับ่งช้ี 9 11 13 13 13 
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หมวดท่ี  8.   การประเมินและปรบัปรงุการด าเนินการของหลกัสตูร 
1.การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยทุธก์ารสอน 
 กระบวนการทีใ่ชป้ระเมนิและปรบัปรุงกลยทุธก์ารเรยีนการสอนทีไ่ดว้างแผนไวเ้พื่อการ

พฒันาการเรยีนการสอนใหม้คีุณภาพและบรรลุวตัถุประสงคก์ารเรยีน ใหพ้จิารณาจากตวัผูเ้รยีนโดยอาจารย์
ผูส้อนจะประเมนิผูเ้รยีนว่ามคีวามเขา้ใจในเนื้อหาบทเรยีนหรอืไม ่โดยประเมนิจากการทดสอบยอ่ย          
การสงัเกตพฤตกิรรมของนิสติในการถาม การตอบค าถามในชัน้เรยีนของนิสติ หรอืการอภปิรายโตต้อบจาก
นิสติ ผลการประเมนิจะสามารถชีใ้หเ้หน็ความสามารถในการเขา้ใจเนื้อหาของบทเรยีนของผูเ้รยีน หากผล
การประเมนิต ่ากว่าเกณฑท์ีก่ าหนด หรอืไมเ่ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการสอน อาจารยผ์ูส้อนจะพจิารณา
ปรบัปรงุหรอืเปลีย่นแปลงวธิสีอน เครือ่งมอืหรอืสื่อการสอน รวมทัง้อาจจดัล าดบัเนื้อหาบทเรยีนเพื่อใหง้า่ย
ต่อการท าความเขา้ใจ 

 นอกจากนัน้ การทดสอบระหว่างภาค (ถา้ม)ี และการทดสอบปลายภาค จะสามารถบ่งชีไ้ดว้่า
นิสติมคีวามเขา้ใจในเนื้อหาทีไ่ดส้อนไปหรอืไม ่ถา้พบว่ามปีญัหาอาจารยผ์ูส้อนจะน าผลการประเมนิมา
ปรบัปรงุ เพื่อหาวธิแีกป้ญัหา และพฒันาการเรยีนการสอนในโอกาสต่อไป 

1.2 การประเมินทกัษะของอาจารยใ์นการใช้แผนกลยทุธก์ารสอน 
 ให้นิสิตประเมินอาจารย์ในด้านทักษะ กลยุทธ์การสอน ความรับผิดชอบในการสอน  

ความสามารถในการถ่ายทอดความรู ้การชี้แจงประมวลการสอนรายวชิา การใช้สื่อประกอบการสอน ทัง้นี้
ใหท้ าทุกรายวชิาทีเ่ปิดด าเนินการสอน และใหส้รุปผลการประเมนิใหก้บัอาจารยผ์ูส้อนทราบ เพื่อเป็นขอ้มลู
ในการน าไปปรบัปรงุการสอน 

 
2. การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม 
 การประเมนิหลกัสตูรในภาพรวมนัน้จะกระท าเมือ่นิสติเรยีนอยูใ่นชัน้ปีทีน่ิสติจะส าเรจ็การศกึษา
โดยโครงการฯ จะเป็นผูป้ระเมนิความรูข้องนิสติว่าน าองคค์วามรูไ้ปปฏบิตัใินวชิาชพีไดห้รอืไม ่มคีวาม
รบัผดิชอบและยงัมขีอ้ควรปรบัปรงุในดา้นใด ซึง่จะมกีารรวบรวมขอ้มลูทัง้หมด เพื่อการปรบัปรงุและพฒันา
หลกัสตูรตลอดจนปรบัปรุงกระบวนการจดัการเรยีนการสอนทัง้ในภาพรวม และในแต่ละรายวชิา ทัง้นี้อาจจะ
มกีารเชญิผูท้รงคุณวุฒภิายนอก นิสติหรอืผูใ้ชบ้ณัฑติ มารว่มประเมนิดว้ย 

 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลกัสตูร 
 การประเมนิคุณภาพการศกึษาประจ าปี ตามดชันีบ่งชีผ้ลการด าเนินงานทีร่ะบุในหมวดที ่7 ขอ้ 7 

โดยคณะกรรมการประเมนิอยา่งน้อย 3 คน ประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒใินสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งน้อย 1 
คนทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้จากภาควชิาหรอืจากคณะ  ทัง้นี้ภาควชิาหรอืคณะไดก้ าหนดใหทุ้กหลกัสตูรมกีาร
พฒันาอยา่งต่อเนื่องทุก ๆ 5 ปี 

 เกณฑก์ารประเมนิมดีงันี้ 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มกีารด าเนินการครบ 5 ขอ้แรก มกีารด าเนินการครบ 9 ขอ้แรก มกีารด าเนินการครบทุกขอ้ 
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรบัปรงุ 
 จากการประเมนิผลหลกัสตูรทัง้ในภาพรวมและในแต่ละรายวชิา จะท าใหท้ราบถงึปญัหาของการ

บรหิารหลกัสตูร กรณทีีพ่บปญัหาใหจ้ดัล าดบัความส าคญัและความจ าเป็น เพื่อวางแผน และหาแนวทางการ
แก้ไขในภาคเรยีนต่อไป หากพบปญัหาในเชงินโยบายควรแจง้ให้มหาวทิยาลยัได้รบัทราบและด าเนินการ
ตามขัน้ตอนของมหาวทิยาลยั และโครงการฯ จะต้องด าเนินการปรบัปรุงหลกัสูตรทุก ๆ 5 ปี ทัง้นี้เพื่อให้
หลกัสตูรและการจดัการเรยีนการสอนมคีวามทนัสมยัและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของประเทศ และสถาน
ประกอบการต่อไป 
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ภาคผนวก ก 
ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒวา่ดว้ย การศกึษาระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ.2554 
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ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ว่าด้วย การศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2554 
------------------------------ 

 โดยทีเ่ป็นการสมควรแกไ้ขปรบัปรุงขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ว่าดว้ยการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา
ใหม้คีวามเหมาะสม และใหก้ารบรหิารการศกึษาระดบับณัฑติศกึษาเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ 
 อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 16 (2) แห่งพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒพ.ศ. 2541 ประกอบ
กบัมตสิภาพมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ในการประชุม ครัง้ที ่6/2554 เมื่อวนัที ่8 เดอืนเมษายน พ.ศ. 2554 จงึมมีตใิห้
ออกขอ้บงัคบัไว ้ดงัต่อไปนี้ 
 ขอ้ 1 ขอ้บงัคบันี้เรยีกว่า “ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ว่าด้วยการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. 
2554” 
 ขอ้ 2 ใหย้กเลกิขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ว่าดว้ยการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. 2548” 
 บรรดาระเบยีบ ขอ้บงัคบั ค าสัง่ ประกาศ หรอืมตอิื่นใด ในส่วนทีก่ าหนดไวแ้ลว้ในขอ้บงัคบันี้หรอืซึง่ขดัหรอืแย้ง
กบัขอ้บงัคบันี้ใหใ้ช ้ขอ้บงัคบันี้แทน 
 ขอ้ 3 ในขอ้บงัคบันี้ 
 “มหาวทิยาลยั” หมายความว่า มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
 “สภามหาวทิยาลยั” หมายความว่า สภามหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
 “สภาวชิาการ” หมายความว่า สภาวชิาการมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
 “อธกิารบด”ี  หมายความว่า  อธกิารบดมีหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
 “บณัฑติวทิยาลยั”  หมายความว่า บณัฑติวทิยาลยัมหาวทิยาลยัศรนีครทิรวโิรฒ 
 “คณบดบีณัฑติวทิยาลยั”  หมายความว่า คณบดบีณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
  “คณบด”ี หมายความว่า คณบดหีรอืต าแหน่งทีเ่ทยีบเท่าทีห่ลกัสตูรหรอืสาขาวชิาสงักดั ซึง่หมายความถงึบุคคลที่
ไดร้บัแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งคณบดหีรอืต าแหน่งทีเ่ทยีบเท่าของคณะสถาบนั ส านกั หรอืหน่วยงานทีเ่ทยีบเท่าซึง่เป็นส่วน
งานในก ากบัของมหาวทิยาลยัดว้ย 
 “คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร” หมายความว่าคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรต่างๆ ภายในคณะหรอืภาควชิา
หรอื สถาบนั หรอืส านัก หรอืหน่วยงานทีเ่ทยีบเท่า หรอืคณะกรรมการบณัฑติศกึษาพหุวทิยาการระดบับณัฑติศกึษาที่
ไดร้บัแต่งตัง้จากคณบดบีณัฑติวทิยาลยั ใหท้ าหน้าทีบ่รหิารจดัการหลกัสตูร 
 “คณาจารย์บณัฑติศกึษา” หมายความว่า คณาจารย์ประจ าของมหาวทิยาลยัทีส่อนหรอืมหีน้าที่เกี่ยวขอ้งกบั
การศกึษาในระดบับณัฑติศกึษาทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้จากคณบดบีณัฑติวทิยาลยั 
 “ผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะ” หมายความว่า บุคลากรทีม่คีวามรูค้วามเชีย่วชาญในสาขาวชิาทีเ่ปิดสอนเป็นอย่างด ีซึง่อาจ
เป็นบุคลากรทีไ่ม่อยู่ในสายวชิาการหรอืเป็นผูท้รงคุณวุฒภิายนอกสถาบนัโดยไม่ตอ้งพจิารณาดา้นคุณวุฒแิละต าแหน่งทาง
วชิาการ และแต่งตัง้โดยเสนอผ่านคณะกรรมการประจ าบณัฑติวทิยาลยั และเสนอต่อสภามหาวทิยาลยัเพื่อให้ความ
เหน็ชอบ 
 ขอ้ 4 เพื่อใหก้ารด าเนินการของบณัฑติวทิยาลยัเป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย บณัฑติวทิยาลยัอาจก าหนดวธิปีฏบิตัิ
ในรายละเอยีดเพิม่เตมิและสัง่ปฏบิตักิารไดโ้ดยทีไ่ม่ขดัหรอืแยง้กบัขอ้บงัคบันี้ส่วนการด าเนินการใดๆ ทีเ่กีย่วกบัการศกึษา
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ระดบับณัฑติศกึษาซึ่งมไิด้ก าหนดไว้ในขอ้บงัคบันี้ และมไิด้มขี้อบงัคบัหรอืระเบยีบอื่นก าหนดไว้ หรอืไม่เป็นไปตาม
ขอ้บงัคบันี้ใหบ้ณัฑติวทิยาลยัน าเสนอสภามหาวทิยาลยัเป็นกรณีไป 
 ขอ้ 5 ใหอ้ธกิารบดรีกัษาการตามขอ้บงัคบันี้ ในกรณีทีม่ปีญัหาในการตคีวามขอ้บงัคบัน้ีหรอืในกรณีทีม่ปีญัหา
เกีย่วกบัการปฏบิตัติามขอ้บงัคบันี้ ใหอ้ธกิารบดมีอี านาจตคีวาม วนิิจฉยัสัง่การ และใหถ้อืเป็นทีส่ดุ 
. 

หมวด 1 
ระบบการจดัการศึกษา 

 ขอ้ 6 ระบบการจดัการศกึษาแบ่งการเรยีนออกเป็น 3 ระบบ ดงันี้ 
  6.1 การจดัการศกึษาตลอดปีการศกึษาโดยไม่แบ่งภาค หนึ่งปีการศกึษามรีะยะเวลาการศกึษาไม่น้อย
กว่า 30 สปัดาห ์
  6.2 การจดัการศกึษาโดยแบ่งเป็นภาค ดงันี้ 
   6.2.1 การศกึษาระบบทวภิาค คอื ปีการศกึษาหนึ่งแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศกึษาปกตหินึ่ง
ภาคการศกึษาปกตมิรีะยะเวลาการศกึษาไม่น้อยกว่า 15 สปัดาห ์
   6.2.2 การศกึษาระบบไตรภาค คอื ปีการศกึษาหนึ่งแบ่งออกเป็น 3 ภาคการศกึษาปกตหินึ่ง
ภาคการศกึษาปกตมิรีะยะเวลาการศกึษาไม่น้อยกว่า 12 สปัดาห ์
   6.2.3 การศกึษาระบบจตุรภาค คอื ปีการศกึษาหนึ่งแบ่งออกเป็น 4 ภาคการศกึษาปกตหินึ่ง
ภาคการศกึษาปกตมิรีะยะเวลาการศกึษาไม่น้อยกว่า 10 สปัดาหร์ะบบการจดัการศกึษาต่าง ๆ ในขอ้ 6.2.1-6.2.3 อาจจดั
ภาคฤดรูอ้นขึน้ได ้โดยก าหนดระยะเวลาและจ านวนหน่วยกติใหม้สีดัสว่นเทยีบเคยีงกนัไดก้บัการศกึษาภาคปกติ 
  6.3 การจดัการศกึษาเฉพาะภาคฤดรูอ้น เป็นการจดัการศกึษาปีละ 1 ภาคการศกึษา โดยม ี
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 8 สปัดาหจ์ านวนชัว่โมงการเรยีนในแต่ละรายวชิาตามการจดัการศกึษาขา้งต้น  ใหม้จี านวนชัว่โมง
การเรยีนตามทีก่ าหนดไวต้ามขอ้ 8การจดัการศกึษาอาจเป็นระบบชุดวชิา (Modular System) ซึง่เป็นการจดัการเรยีนการ
สอนเป็นช่วงเวลาช่วงละหนึ่งรายวิชาหรือหลายรายวิชาก็ได้ให้แต่ละหลกัสูตรก าหนดให้ชดัเจนว่าจะจดัระบบการจัด
การศกึษาแบบใด 
 ขอ้ 7 การจดัการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา ใชแ้บบหน่วยกติ โดย 1 หน่วยกติระบบ ทวภิาคต้องจดัการเรยีนการ
สอนไม่น้อยกว่า 15 ชัว่โมงต่อภาคการศกึษาปกต ิการจดัการศกึษาแบ่งเป็น 2 ประเภท ดงันี้ 
  7.1 การศกึษาแบบเตม็เวลา (Full Time) นิสติจะต้องลงทะเบยีนรายวชิาในแต่ละภาคการศกึษาไม่เกนิ 
15 หน่วยกติ ต่อภาคการศกึษาปกตติามระบบทวภิาค 
  7.2 การศกึษาแบบไม่เตม็เวลา (Part Time) นิสติจะต้องลงทะเบยีนรายวชิาในแต่ละภาคการศกึษาไม่
เกนิ 6 หน่วยกติ ต่อภาคการศกึษาปกตติามระบบทวภิาคส าหรบัหลกัสตูรทีจ่ดัการศกึษาในระบบอื่น  ๆ ตามขอ้ 6 ทีไ่ม่ใช่
ระบบทวภิาค ใหเ้ทยีบจ านวนหน่วยกติใหเ้ป็นไปตามสดัสว่นของการศกึษาในระบบทวภิาคขา้งตน้ 
 ขอ้ 8 หน่วยกติ หมายถงึ การก าหนดแสดงปรมิาณการศกึษาทีน่ิสติไดร้บั แต่ละรายวชิาจะมหีน่วยกติก าหนดไว้ 
ดงันี้ 
  8.1 รายวชิาภาคทฤษฎ ีทีใ่ชเ้วลาบรรยายหรอือภปิรายปญัหาไม่น้อยกว่า 15 ชัว่โมงต่อภาคการศกึษา
ปกต ิใหม้คี่าเท่ากบั 1 หน่วยกติตามระบบทวภิาค 
  8.2 รายวชิาภาคปฏบิตัิ ทีใ่ชเ้วลาฝึกหรอืทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชัว่โมงต่อภาคการศกึษาปกตใิหม้คี่า
เท่ากบั 1 หน่วยกติตามระบบทวภิาค 
  8.3 การฝึกงานหรอืการฝึกภาคสนาม ทีใ่ชเ้วลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ชัว่โมงต่อภาคการศกึษาปกติ ใหม้คี่า
เท่ากบั 1 หน่วยกติตามระบบทวภิาค 
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  8.4 การปฏบิตักิารในสถานศกึษา การปฏบิตักิารคลนิิก การท าโครงงาน หรอืกจิกรรมอื่นใดตามทีไ่ดร้บั
มอบหมายทีใ่ชเ้วลาปฏบิตังิาน 3 ถงึ 12 ชัว่โมงต่อสปัดาห ์หรอื 45 ถงึ 180 ชัว่โมงต่อภาคการศกึษาปกต ิใหม้คี่าเท่ากบั 1 
หน่วยกติ ตามระบบทวภิาค 
  8.5 การศกึษาดว้ยตนเอง (Self Study) หรอืการคน้ควา้อสิระทีใ่ชเ้วลาศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเองจาก
แผนการเรยีนตามทีอ่าจารยผ์ูส้อนไดเ้ตรยีมการไวใ้หน้ิสติไดใ้ชศ้กึษาไม่น้อยกว่า 45 ชัว่โมงต่อภาคการศกึษาปกติ ใหม้คี่า
เท่ากบั 1 หน่วยกติตามระบบทวภิาค 
  8.6 สารนิพนธห์รอืปรญิญานิพนธ ์ทีใ่ชเ้วลาศกึษาคน้ควา้ไม่น้อยกว่า 45 ชัว่โมงต่อภาคการศกึษาปกติ 
ใหม้คี่าเท่ากบั 1 หน่วยกติตามระบบทวภิาคส าหรบัรายวชิาทีจ่ดัการศกึษาในระบบอื่น ๆ ตามขอ้ 6 ทีไ่ม่ใช่ระบบทวภิาค 
ใหเ้ทยีบค่าหน่วยกติกบัชัว่โมงการศกึษาใหเ้ป็นไปตามสดัสว่นของการศกึษาในระบบทวภิาคขา้งตน้ 
 

หมวด 2 
หลกัสูตรการศึกษา 

 ขอ้ 9 หลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษา แบ่งเป็น 5 ประเภท ดงันี้ 
  9.1 หลกัสตูรประกาศนียบตัรบณัฑติ เป็นหลกัสตูรการศกึษาส าหรบัผูส้ าเรจ็การศกึษาในระดบั 
ปรญิญาบณัฑติ หรอืเทยีบเท่ามาแลว้ 
  9.2 หลกัสตูรปรญิญามหาบณัฑติ เป็นหลกัสตูรการศกึษาในระดบัสงูกว่าขัน้ปรญิญาบณัฑติ 
  9.3 หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑติชัน้สูง เป็นหลกัสูตรการศกึษาส าหรบัผู้ส าเรจ็การศกึษาระดบั
ปรญิญามหาบณัฑติ หรอืเทยีบเท่ามาแลว้ 
  9.4 หลกัสตูรปรญิญาดุษฎบีณัฑติ เป็นหลกัสตูรการศกึษาในระดบัสงูกว่าปรญิญามหาบณัฑติ 
  9.5 หลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษาอื่น ๆ ตามทีส่ภามหาวทิยาลยัเหน็สมควร 
 ขอ้ 10 มหาวทิยาลยัอาจจดัหลกัสตูรเทยีบความรูไ้ดต้ามระดบัการศกึษาในขอ้ 9 โดย หลกัเกณฑก์ารเทยีบความรู้
ใหเ้ป็นไปตามทีม่หาวทิยาลยัก าหนด 
 ขอ้ 11 โครงสรา้งของหลกัสตูรเป็นดงันี้ 
  11.1 หลกัสตูรประกาศนียบตัรบณัฑติ และหลกัสตูรประกาศนียบตัรบณัฑติชัน้สงู ประกอบดว้ยรายวชิา
รวมกนัตลอดหลกัสตูรไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกติ 
  11.2 หลกัสตูรปรญิญามหาบณัฑติ ประกอบดว้ยจ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสตูรไม่น้อย กว่า 36 
หน่วยกติ หลกัสตูรนี้ม ี2 แผน 
  11.2.1 แผน ก เป็นแผนการศกึษาทีเ่น้นการวจิยัโดยมกีารท าปรญิญานิพนธ ์ซึง่อาจมไีด ้2 แบบ คอื 
แบบ ก 1 ประกอบดว้ยปรญิญานิพนธซ์ึง่มคี่าเทยีบไดไ้ม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ และคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรอาจ
ก าหนดให้มกีารเรยีนรายวชิา หรอืท ากจิกรรมวชิาการอื่นประกอบได้โดยไม่นับหน่วยกติ แต่จะต้องมผีลสมัฤทธิท์าง
การศกึษาตามทีห่ลกัสตูรก าหนด แบบ ก 2 ประกอบดว้ยปรญิญานิพนธซ์ึง่มคี่าเทยีบไดไ้ม่น้อยกว่า 12 หน่วยกติ และ 
รายวชิาไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกติ 
  11.2.2 แผน ข เป็นแผนการศกึษาทีเ่น้นการศกึษารายวชิา โดยไม่ต้องท าปรญิญานิพนธแ์ต่ต้องท าสาร
นิพนธ ์6 หน่วยกติ 
    11.3 หลกัสตูรปรญิญาดุษฎบีณัฑติ เป็นหลกัสตูรทีเ่น้นการวจิยัเพื่อพฒันานักวชิาการและนักวชิาชพี
ชัน้สงูโดยมกีารท าปรญิญานิพนธท์ีก่่อใหเ้กดิความรูใ้หม่ และมคีุณภาพสงูในทางวชิาการหลกัสตูรนี้ม ี2 แบบ คอื 
   แบบ 1 เป็นหลกัสตูรทีเ่น้นการวจิยั โดยมกีารท าปรญิญานิพนธท์ีก่่อใหเ้กดิความรูใ้หม่ ซึง่หลกัสตูรอาจ
ก าหนดใหม้กีารเรยีนรายวชิาหรอืท ากจิกรรมทางวชิาการอื่นประกอบได้ โดยไม่นับหน่วยกติ แต่จะต้องมผีลสมัฤทธิต์ามที่
คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรก าหนด ดงันี้  
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  แบบ 1.1 ผูเ้ขา้ศกึษาทีส่ าเรจ็ปรญิญามหาบณัฑติ จะต้องท าปรญิญานิพนธไ์ม่น้อยกว่า 48 หน่วยกติ 
  แบบ 1.2 ผูเ้ขา้ศกึษาทีส่ าเรจ็ปรญิญาบณัฑติ จะตอ้งท าปรญิญานิพนธไ์ม่น้อยกว่า 72 หน่วยกติ 
  ทัง้นี้ปรญิญานิพนธ ์ตามแบบ 1.1 และ แบบ 1.2 จะตอ้งมมีาตรฐานและคุณภาพเดยีวกนั  
  แบบ 2 เป็นหลกัสูตรที่เน้นการวิจยั โดยมีการท าปริญญานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูงและก่อให้เกิด
ความกา้วหน้าทางวชิาการและวชิาชพี และศกึษารายวชิาเพิม่เตมิ ดงันี้ 
  แบบ 2.1 ผูเ้ขา้ศกึษาทีส่ าเรจ็ปรญิญามหาบณัฑติ จะต้องท าปรญิญานิพนธไ์ม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 
และเรยีนรายวชิาอกีไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกติ 
  แบบ 2.2 ผูเ้ขา้ศกึษาทีส่ าเรจ็ปรญิญาบณัฑติ จะต้องท าปรญิญานิพนธ ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกติ และ
เรยีนรายวชิาอกีไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกติ 
  ทัง้นี้ปรญิญานิพนธ ์ตามแบบ 2.1 และ แบบ 2.2 จะตอ้งมมีาตรฐานและคุณภาพเดยีวกนั 
 ขอ้ 12 ก าหนดระยะเวลาการศกึษาตามหลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษาส าหรบันิสติเตม็เวลา 
เป็นดงันี้ 
  12.1 หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑติ และหลกัสตูรประกาศนียบตัรบณัฑติชัน้สงู ให้ใช้ระยะเวลา
การศกึษาตามหลกัสตูรจนส าเรจ็การศกึษาอย่างน้อย 1 ปีการศกึษา และอย่างมากไม่เกนิ 3 ปีการศกึษา 
  12.2 หลกัสตูรปรญิญามหาบณัฑติ ใหใ้ชร้ะยะเวลาการศกึษาตามหลกัสตูรจนส าเรจ็การศกึษาอย่างน้อย 
3 ภาคการศกึษาปกตติามระบบทวภิาค และอย่างมากไม่เกนิ 5 ปีการศกึษา 
  12.3 หลกัสตูรปรญิญาดุษฎบีณัฑติ ใหใ้ชร้ะยะเวลาการศกึษาตามหลกัสตูรจนส าเรจ็การศกึษาอย่างน้อย 
3 ภาคการศกึษาปกตติามระบบทวภิาค และอย่างมากส าหรบันิสติวุฒเิริม่ตน้ต่างกนั ดงันี้ 
   12.3.1 นิสติวุฒริะดบัปรญิญาบณัฑติหรอืเทยีบเท่าไม่เกนิ 8 ปีการศกึษา 
   12.3.2 นิสติวุฒริะดบัปรญิญามหาบณัฑติหรอืเทยีบเท่าไม่เกนิ 6 ปีการศกึษา 
  12.4 หลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษาอื่น ๆ ใหม้หาวทิยาลยัเป็นผูก้ าหนดระยะเวลาในกรณีทีไ่ม่เป็นไปตาม
ความในขอ้น้ี หากมเีหตุผลอนัควร บณัฑติวทิยาลยัอาจพจิารณาขยายเวลาใหก้บันิสติไดไ้ม่เกนิ 1 ภาคการศกึษา โดยการ
พจิารณาอนุมตัจิากคณะกรรมการประจ าบณัฑติวทิยาลยั และเมื่อไดร้บัการอนุมตัแิลว้ต้องด าเนินการช าระค่ารกัษาสภาพ
นิสติตาม ขอ้ 25ส าหรบันิสติทีศ่กึษาแบบไม่เตม็เวลาในหลกัสตูรใด ใหค้ณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรก าหนดจ านวนหน่วย
กติที่ให้ลงทะเบยีนเรียนได้ในแต่ละภาคการศึกษาปกติโดยเทยีบเคียงกบัจ านวนหน่วยกิตในสดัส่วนที่เหมาะสมหากมี
เหตุผลและความจ าเป็นพเิศษ การลงทะเบยีนเรยีนทีม่จี านวนหน่วยกติแตกต่างไปจากเกณฑข์า้งต้นกอ็าจท าได้ แต่ทัง้นี้
ตอ้งไม่กระทบกระเทอืนต่อมาตรฐานและคุณภาพการศกึษา โดยต้องผ่านการพจิารณาของคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร 
โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการประจ าบณัฑติวทิยาลยั 
 ขอ้ 13 การเปิดสอนหลกัสตูรปรญิญาเอก แบบ 1 ซึง่เป็นแผนการศกึษาแบบท าปรญิญานิพนธอ์ย่างเดยีว ให้
หลกัสตูรค านึงถงึเรื่องดงัต่อไปนี้ 
  13.1 อาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธ ์ตอ้งมผีลงานทีไ่ดร้บัการตพีมิพใ์นวารสารหรอืสิง่พมิพ์ 
ทางวชิาการซึง่เป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล และเป็นผลงานทีช่ีช้ดัไดว้่าสามารถทีจ่ะสนบัสนุนการวจิยัในสาขาวชิาทีเ่ปิดสอน
ได ้
  13.2 หลกัสตูรทีจ่ะเปิดสอนควรมเีครอืขา่ยความร่วมมอืสนบัสนุน 
 ขอ้ 14 การนับระยะเวลาเป็นปีการศกึษาตามขอ้ 12.1 ขอ้12.2 และ ขอ้ 12.3 ใหน้ับตัง้แต่วนัทีข่ ึน้ทะเบยีนเป็น
นิสติตามขอ้ 19.2 
 ขอ้ 15 จ านวนและคุณวุฒขิองอาจารย ์
 หลกัสตูรทีจ่ะเปิดใหม่หรอืหลกัสตูรทีข่อปรบัปรุง จะต้องมอีาจารยป์ระจ าหลกัสตูรตลอดระยะเวลาทีจ่ดัการศกึษา
ตามหลกัสตูรนัน้ไม่น้อยกว่า 5 คน โดยอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรจะต้องเป็นคณาจารยบ์ณัฑติศกึษา มคีุณวุฒติรงหรอื
สมัพนัธก์บัสาขาทีเ่ปิดสอน ทัง้นี้อาจารยป์ระจ าในแต่ละหลกัสตูรจะเป็นอาจารยป์ระจ าเกนิกว่า 1 หลกัสตูรในเวลาเดยีวกนั
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ไม่ได ้ยกเวน้หลกัสตูรพหุวทิยาการ (Multidisciplinary) ทีอ่าจก าหนดใหเ้ป็นไดอ้กี 1 หลกัสตูร โดยต้องเป็นหลกัสตูรทีต่รง
หรอืสมัพนัธก์บัหลกัสตูรทีไ่ดป้ระจ าอยู่แลว้ หรอืในกรณีทีเ่ป็นอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรระดบัมหาบณัฑติหรอืดุษฎบีณัฑติ
หลกัสตูรใดหลกัสตูรหนึ่ง อาจเป็นอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรในระดบัดุษฎบีณัฑติหรอื 
มหาบณัฑติในสาขาวชิาเดยีวกนัไดอ้กี 1 หลกัสตูร 
 ในกรณีเป็นหลกัสตูรร่วมระหว่างสถาบนัหรอืหลกัสตูรความร่วมมอืของหลายสถาบนั อาจารยป์ระจ าของสถาบนั
ในความร่วมมอืนัน้ ใหถ้อืเป็นอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรได ้
 โดยอาจารยป์ระจ าหลกัสตูร ประกอบดว้ย อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูรไม่น้อยกว่า 3 คนและอาจารยท์ีป่รกึษา
ปรญิญานิพนธ ์อาจารยผ์ูส้อบ หรอือาจารยผ์ูส้อน โดยทัง้หมดจะตอ้งมคีุณสมบตัแิบ่งตามระดบัหลกัสตูรดงันี้ 
  15.1 หลกัสตูรระดบัมหาบณัฑติ 
   15.1.1 อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร ต้องเป็นอาจารยป์ระจ าหลกัสตูร มคีุณวุฒปิรญิญาเอก
หรอืเทยีบเท่า หรอืเป็นผูด้ ารงต าแหน่งทางวชิาการไม่ต ่ากว่ารองศาสตราจารยใ์นสาขาวชิานัน้หรอืสาขาวชิาทีส่มัพนัธก์นั  
จ านวนอย่างน้อย 3 คน 
   15.1.2 อาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธ ์แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คอื 
    15.1.2.1 อาจารย์ที่ปรกึษาปรญิญานิพนธ์หลกั ต้องเป็นอาจารยป์ระจ ามคีุณวุฒิ
ปรญิญาเอกหรอืเทยีบเท่า หรอืเป็นผูด้ ารงต าแหน่งทางวชิาการไม่ต ่ากว่ารองศาสตราจารยใ์นสาขาวชิานัน้หรอืสาขาวชิาที่
สมัพนัธก์นั และตอ้งมปีระสบการณ์ในการท าวจิยัทีม่ใิช่สว่นหนึ่งของการศกึษาเพื่อรบัปรญิญา 
    15.1.2.2 อาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธร์่วม (ถ้าม)ี ต้องเป็นอาจารยป์ระจ าหรอื
ผูท้รงคุณวุฒภิายนอกสถาบนั มคีุณวุฒปิรญิญาเอกหรอืเทยีบเท่า หรอืเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวชิาการไม่ต ่ากว่ารอง
ศาสตราจารยใ์นสาขาวชิานัน้หรอืสาขาวชิาทีส่มัพนัธก์นั และตอ้งมปีระสบการณ์ในการท าวจิยัทีม่ใิช่สว่นหนึ่งของการศกึษา
เพื่อรบัปรญิญาหรอืเป็นผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะทีแ่ต่งตัง้โดยสภามหาวทิยาลยั 
   15.1.3 อาจารย์ผู้สอบปริญญานิพนธ์ ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจ าและผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบนั โดยต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทยีบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต ่ากว่ารอง
ศาสตราจารยใ์นสาขาวชิานัน้หรอืสาขาวชิาทีส่มัพนัธก์นั และตอ้งมปีระสบการณ์ในการท าวจิยัทีม่ใิช่สว่นหนึ่งของการศกึษา
เพื่อรบัปรญิญา 
   15.1.4 อาจารยผ์ูส้อน ต้องเป็นอาจารยป์ระจ าหรอืผูท้รงคุณวุฒภิายนอกสถาบนั มคีุณวุฒไิม่
ต ่ากว่าปรญิญาโทหรอืเทยีบเท่า หรอืเป็นผูด้ ารงต าแหน่งทางวชิาการไม่ต ่ากว่าผูช้่วยศาสตราจารยใ์นสาขาวชิานัน้หรอื
สาขาวชิาทีส่มัพนัธก์นั และตอ้งมปีระสบการณ์ในดา้นการสอนและการท าวจิยัทีม่ใิช่สว่นหนึ่งของการศกึษาเพื่อรบัปรญิญา 
  15.2 หลกัสตูรระดบัดุษฎบีณัฑติ 
   15.2.1 อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร ต้องเป็นอาจารยป์ระจ าหลกัสตูร มคีุณวุฒปิรญิญาเอก
หรอืเทยีบเท่า หรอืเป็นผูด้ ารงต าแหน่งทางวชิาการไม่ต ่ากว่ารองศาสตราจารยใ์นสาขาวชิานัน้หรอืสาขาวชิาทีส่มัพนัธก์นั  
จ านวนอย่างน้อย 3 คน 
   15.2.2 อาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธ ์แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คอื 
    15.2.2.1 อาจารย์ที่ปรกึษาปรญิญานิพนธ์หลกั ต้องเป็นอาจารยป์ระจ ามคีุณวุฒิ
ปรญิญาเอกหรอืเทยีบเท่า หรอืเป็นผูด้ ารงต าแหน่งทางวชิาการไม่ต ่ากว่ารองศาสตราจารยใ์นสาขาวชิานัน้หรอืสาขาวชิาที่
สมัพนัธก์นั และตอ้งมปีระสบการณ์ในการท าวจิยัทีม่ใิช่สว่นหนึ่งของการศกึษาเพื่อรบัปรญิญา 
    15.2.2.2 อาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธร์่วม (ถ้าม)ี ต้องเป็นอาจารยป์ระจ าหรอื
ผูท้รงคุณวุฒภิายนอกสถาบนั มคีุณวุฒปิรญิญาเอกหรอืเทยีบเท่า หรอืเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวชิาการไม่ต ่ากว่ารอง
ศาสตราจารยใ์นสาขาวชิานัน้หรอืสาขาวชิาทีส่มัพนัธก์นั และตอ้งมปีระสบการณ์ในการท าวจิยัทีม่ใิช่สว่นหนึ่งของการศกึษา
เพื่อรบัปรญิญา 
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   15.2.3 อาจารย์ผู้สอบปริญญานิพนธ์ ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจ าและผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบนั โดยต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทยีบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต ่ากว่ารอง
ศาสตราจารยใ์นสาขาวชิานัน้หรอืสาขาวชิาทีส่มัพนัธก์นั และตอ้งมปีระสบการณ์ในการท าวจิยัทีม่ใิช่สว่นหนึ่งของการศกึษา
เพื่อรบัปรญิญา 
   15.2.4 อาจารยผ์ูส้อน ต้องเป็นอาจารยป์ระจ าหรอืผู้ทรงคุณวุฒภิายนอกสถาบนั มคีุณวุฒิ
ปรญิญาเอกหรอืเทยีบเท่า หรอืเป็นผูด้ ารงต าแหน่งทางวชิาการไม่ต ่ากว่ารองศาสตราจารยใ์นสาขาวชิานัน้หรอืสาขาวชิาที่
สมัพนัธ์กนั และต้องมปีระสบการณ์ในดา้นการสอนหรอืการท าวจิยัทีม่ใิช่ส่วนหนึ่งของการศกึษาเพื่อรบัปรญิญาส าหรบั
หลกัสตูรระดบัประกาศนียบตัรบณัฑติ และประกาศนียบตัรบณัฑติชัน้สงูจ านวนและคุณสมบตัิของอาจารย์ผูร้บัผดิชอบ
หลกัสตูรและอาจารยผ์ูส้อน ใหเ้ป็นไปตามขอ้ 15.1.1 และขอ้ 15.1.4 โดยอนุโลม 
 ขอ้ 16 ภาระงานอาจารย์ที่ปรกึษาปริญญานิพนธ์และสารนิพนธ์ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาปรญิญานิพนธ์
ก าหนดใหอ้าจารยป์ระจ า 1 คน เป็นทีป่รกึษาปรญิญานิพนธข์องนิสติปรญิญาโทและปรญิญาเอกไดไ้ม่เกนิ 5 คน หาก
หลกัสตูรใดมอีาจารยป์ระจ าทีม่ศีกัยภาพพรอ้มทีจ่ะดูแลนิสติ ใหส้ามารถท าหน้าทีเ่ป็นอาจารยท์ีป่รกึษาไดม้ากกว่า 5 คน 
แต่ทัง้นี้ต้องไม่เกนิ 10 คนอาจารยป์ระจ า 1 คน ใหเ้ป็นอาจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธข์องนิสติปรญิญาโทไดไ้ม่เกนิ 15 คน
หากเป็นทัง้อาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธแ์ละสารนิพนธ์ ใหค้ดิสดัสว่นจ านวนนิสติทีท่ าปรญิญานิพนธ์ 1 คน เทยีบไดก้บั
จ านวนนิสติทีท่ าสารนิพนธ ์3 คน ทัง้นี้ใหร้วบรวมนิสติทีย่งัไม่ส าเรจ็การศกึษาทัง้หมดในเวลาเดยีวกนั 
 

หมวด 3 
การรบัเข้าเป็นนิสิต 

 ขอ้ 17 คุณสมบตัขิองผูเ้ขา้เป็นนิสติ 
  17.1 หลกัสตูรประกาศนียบตัรบณัฑติ และหลกัสตูรปรญิญามหาบณัฑติ จะต้องเป็นผูส้ าเรจ็การศกึษา
ขัน้ปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่า 
  17.2 หลกัสตูรประกาศนียบตัรบณัฑติชัน้สงู จะต้องเป็นผูส้ าเรจ็การศกึษาขัน้ปรญิญามหาบณัฑติ หรอื
เทยีบเท่า 
  17.3 หลกัสตูรปรญิญาดุษฎบีณัฑติ จะตอ้งเป็นผูส้ าเรจ็การศกึษาขัน้ปรญิญาตร ีหรอืเทยีบเท่าทีม่ผีลการ
เรยีนดมีากตามทีห่ลกัสตูรก าหนด หรอืส าเรจ็ปรญิญามหาบณัฑติ หรอืเทยีบเท่าทัง้นี้ผูเ้ขา้เป็นนิสติจะต้องแสดงหลกัฐาน
การส าเรจ็การศกึษาจากสถาบนัการศกึษาทีม่หาวทิยาลยั หรอืหน่วยงานของรฐัทีม่หีน้าทีร่บัรองวุฒกิารศกึษาใหก้ารรบัรอง
และตอ้งมคีุณสมบตัอิื่นตามทีม่หาวทิยาลยัก าหนด 
 
 ขอ้ 18 การรบัเขา้เป็นนิสติ ใชว้ธิอีย่างใดอย่างหนึ่ง ดงันี้ 
  18.1 สอบคดัเลอืก 
  18.2 คดัเลอืก 
  18.3 รบัโอนนิสติ จากสถาบนัอุดมศกึษาอื่น 
  18.4 รบัเข้าตามข้อตกลงของมหาวิทยาลยัในโครงการความร่วมมือ  หรอื โครงการพเิศษของ
มหาวทิยาลยั 
 ขอ้ 19 การขึน้ทะเบยีนเป็นนิสติ 
  19.1 ผูท้ีผ่่านการรบัเขา้เป็นนิสติต้องมารายงานตวัพรอ้มหลกัฐานทีม่หาวทิยาลยัก าหนด โดยช าระเงนิ
ตามประกาศมหาวทิยาลยั เรื่องการเกบ็เงนิค่าธรรมเนียมการศกึษาระดบับณัฑติศกึษาตามวนั  เวลา และสถานที่ ที่
มหาวทิยาลยัก าหนดผูท้ีผ่่านการรบัเขา้เป็นนิสติทีไ่ม่อาจมารายงานตวัเป็นนิสติตามวนั เวลา และสถานทีท่ีก่ าหนดเป็นอนั
หมดสทิธทิี่จะเขา้เป็นนิสติ เว้นแต่จะได้แจ้งเหตุขดัขอ้งให้มหาวทิยาลยัทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรในวนัที่ก าหนดให้
รายงานตวั และเมื่อไดร้บัอนุมตัติอ้งมารายงานตวัตามทีก่ าหนด 
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  19.2 การขึน้ทะเบยีนเป็นนิสติจะนบัจากวนัแรกของภาคการศกึษาทีน่ิสติรายงานตวั 
 

หมวด 4 
การลงทะเบียน 

 ขอ้ 20 การลงทะเบยีนเรยีนรายวชิา 
  20.1 ก าหนดวนั และวธิกีารลงทะเบยีนเรยีนและขอเพิม่-ลดรายวชิาในแต่ละระบบการจดัการศกึษาให้
เป็นไปตามประกาศของบณัฑติวทิยาลยั 
  20.2 การลงทะเบยีนเรยีนรายวชิาจะสมบูรณ์ต่อเมื่อนิสติไดช้ าระค่าธรรมเนียมต่างๆ ของมหาวทิยาลยั
เรยีบรอ้ยแลว้ภายในก าหนดเวลาตามประกาศของบณัฑติวทิยาลยั นิสติผูใ้ดลงทะเบยีนเรยีน หรอืช าระค่าธรรมเนียมต่าง 
ๆ ภายหลงัก าหนด จะตอ้งถูกปรบัตามระเบยีบมหาวทิยาลยั ว่าดว้ยการเกบ็เงนิค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศกึษา 
  20.3 ผูท้ีข่ ึน้ทะเบยีนเป็นนิสติในภาคการศกึษาใดของแต่ละระบบการจดัการศกึษา ต้องลงทะเบยีนเรยีน
รายวชิาในภาคการศกึษานัน้ 
  20.4 นิสติที่ไม่ได้ลงทะเบยีนเรยีนรายวชิาโดยสมบูรณ์ในภาคการศกึษาใดภายในก าหนดเวลาตาม
ประกาศของบณัฑติวทิยาลยั จะไม่มสีทิธิเ์รยีนในภาคการศกึษานัน้ เวน้แต่จะไดร้บัอนุมตัเิป็นกรณีพเิศษจากคณบดบีณัฑติ
วทิยาลยั 
  20.5 รายวชิาทีห่ลกัสตูรก าหนดว่าต้องเรยีนรายวชิาอื่นก่อนหรอืมบีุรพวชิา นิสติต้องเรยีนและสอบได้
รายวชิาหรอืบุรพวชิาทีก่ าหนดไวก่้อนจงึจะมสีทิธิล์งทะเบยีนเรยีนรายวชิานัน้ได ้
 ขอ้ 21 จ านวนหน่วยกติทีล่งทะเบยีนไดน้ิสติจะต้องลงทะเบยีนในแต่ละภาคการศกึษาปกตใิหเ้ป็นไปตามระบบ
การจดัการศกึษาในขอ้ 6 และประเภทการจดัการศกึษาในขอ้ 7 นอกจากนี้นิสติอาจลงทะเบยีนเรยีนในภาคฤดูรอ้นไดไ้ม่
เกนิ 6 หน่วยกติ และหากนิสติจะต้องลงทะเบยีนต่างไปจากที่ก าหนดข้างต้น  จะต้องได้รบัความเหน็ชอบ จาก
คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรและไดร้บัการอนุมตัจิากคณบดบีณัฑติวทิยาลยั 
 ขอ้ 22 การลงทะเบยีนเรยีนรายวชิาเป็นพเิศษโดยไม่นบัหน่วยกติ (Audit) 
  22.1 นิสติจะลงทะเบยีนเรยีนวชิาเป็นพเิศษโดยไม่นับหน่วยกติได้ ต่อเมื่อได้รบัความเหน็ชอบจาก
อาจารยท์ีป่รกึษา และอาจารยผ์ูส้อนรายวชิานัน้ 
  22.2 จ านวนหน่วยกติของรายวชิาทีเ่รยีนเป็นพเิศษโดยไม่นบัหน่วยกติ จะไม่นบัรวมเป็น 
หน่วยกติสะสม 
  22.3 รายวชิาทีเ่รยีนเป็นพเิศษโดยไม่นบัหน่วยกติ จะไม่นบัรวมเขา้ในจ านวนหน่วยกติทีต่ ่าสดุ แต่จะนบั
รวมเป็นจ านวนหน่วยกติสงูสดุทีน่ิสติสามารถลงทะเบยีนเรยีนในแต่ละภาคการศกึษา 
  22.4 นิสติทีล่งทะเบยีนเรยีนรายวชิาพเิศษโดยไม่นบัหน่วยกติ จะตอ้งมเีวลาเรยีนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 
ของเวลาเรยีนทัง้หมดของรายวชิานัน้ และไม่บงัคบัใหน้ิสติสอบ 
  22.5 บณัฑติวทิยาลยัอาจอนุมตัใิหบุ้คคลภายนอกเขา้เรยีนบางรายวชิาเป็นพเิศษโดยไม่นบั 
หน่วยกติได้ แต่ต้องมคีุณสมบตัิและพื้นความรู้ตามที่บณัฑติวทิยาลยัเหน็สมควร  และจะต้องปฏบิตัิตามขอ้บงัคบัและ
ระเบยีบต่าง ๆ ของมหาวทิยาลยั 
 ขอ้ 23 นิสติระดบับณัฑติศกึษาทีข่าดความรูพ้ืน้ฐานของวชิาเอก คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรอาจใหเ้รยีวชิา
ปรบัพืน้ฐาน โดยไม่มหีน่วยกติและจะตอ้งสอบผ่าน โดยผลการเรยีนไดใ้นระดบั S 
 ขอ้ 24 การของดเรยีนรายวชิาใด ๆ ตอ้งยื่นค ารอ้งก่อนสอบปลายภาคไม่น้อยกว่า 2 สปัดาหโ์ดยไดร้บัอนุมตัจิาก
คณบดบีณัฑติวทิยาลยั 
 ขอ้ 25 การลงทะเบยีนเพื่อรกัษาสภาพนิสตินิสติทีล่งทะเบยีนเรยีนรายวชิาครบตามทีก่ าหนดในหลกัสตูร แต่ยงัไม่
ส าเรจ็การศกึษาต้องลงทะเบยีนช าระเงนิตามประกาศมหาวทิยาลยั  เรื่อง การเกบ็เงนิค่าธรรมเนียมการศกึษาระดบั
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บณัฑติศกึษา เพื่อรกัษาสภาพนิสติทุกภาคการศกึษาจนกว่าจะส าเรจ็การศกึษา โดยใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 4 สปัดาหน์ับจาก
วนัเปิดภาคการศกึษาในกรณีทีน่ิสติลงทะเบยีนแบบเหมาจ่ายตลอดหลกัสตูร การรกัษาสภาพนิสติใหเ้ป็นไปตาม 
ประกาศของมหาวทิยาลยั 
 

หมวด 5 
การวดัและประเมินผลการศึกษา 

 ขอ้ 26 นิสติตอ้งมเีวลาเรยีนในรายวชิาหนึ่ง ๆ ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของเวลาเรยีนทัง้หมดจงึจะมสีทิธิเ์ขา้สอบใน
รายวชิาดงักล่าวได ้ยกเวน้กรณีการจดัการศกึษาแบบการศกึษาดว้ยตนเอง(Self Study) 
 ขอ้ 27 การประเมนิผลการเรยีนรายวชิา 
  27.1 การประเมนิผลการศกึษาของแต่ละรายวชิาใหใ้ชร้ะบบค่าระดบัขัน้ ดงันี้ 
   ระดบัขัน้      ความหมาย        ค่าระดบัขัน้ 
       A       ดเียีย่ม (Excellent)   4.0 
       B+   ดมีาก (Very Good)   3.5 
       B   ด ี(Good)    3.0 
       C+   ดพีอใช ้(Fairly Good)   2.5 
         C   พอใช ้(Fair)    2.0 
       D+   อ่อน (Poor)    1.5 
       D   อ่อนมาก (Very Poor)   1.0 
       E   ตก (Fail)    0.0 
  27.2 ในกรณีทีร่ายวชิาในหลกัสตูร ไม่มกีารประเมนิผลเป็นค่าระดบัขัน้ ใหป้ระเมนิผลโดยใช ้
สญัลกัษณ์ ดงันี้ 
   สญัลกัษณ์   ความหมาย 
       S   ผลการเรยีน การปฏบิตั ิฝึกงาน เป็นทีพ่อใจ (Satisfactory) 
       U   ผลการเรยีน การปฏบิตั ิฝึกงาน ไม่เป็นทีพ่อใจ (Unsatisfactory) 
       AU   การเรยีนเป็นพเิศษโดยไม่นบัหน่วยกติ (Audit) 
       I   การประเมนิผลยงัไม่สมบรูณ์ (Incomplete) 
       W   การงดเรยีนโดยไดร้บัอนุมตั ิ(Withdraw) 
       IP   ยงัไม่ประเมนิผลการเรยีนในภาคการศกึษานัน้ (In Progress) 
 
  27.3 การให ้E สามารถกระท าในกรณีต่อไปนี้ 
   27.3.1 นิสติสอบตก 
   27.3.2 นิสติขาดสอบ โดยไม่มเีหตุผลอนัสมควร 
   27.3.3 นิสติมเีวลาเรยีนไม่ครบตามเกณฑใ์นขอ้ 26 
   27.3.4 นิสติทุจรติในการสอบ หรอืการทุจรติใด ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการศกึษา 
   27.3.5 เปลีย่นจากสญัลกัษณ์ I เน่ืองจากไม่ปฏบิตัติามเกณฑใ์นขอ้ 27.5.2 
  27.4 การให ้S หรอื U จะกระท าไดเ้ฉพาะรายวชิาทีไ่ม่มหีน่วยกติ หรอืมหีน่วยกติแต่สาขาวชิา 
เหน็ว่า ไม่สมควรประเมนิผลการศกึษาในลกัษณะของค่าระดบัขัน้ หรอืการประเมนิผลการฝึกงานทีม่ไิดก้ าหนดเป็รายวชิา 
ใหใ้ชส้ญัลกัษณ์ S หรอื U แลว้แต่กรณี แต่ในกรณีทีน่ิสติได้ U จะต้องปฎบิตังิานเพิม่เตมิจนกว่าจะได้รบัความเหน็ชอบให้
ผ่านได ้จงึจะถอืว่าไดศ้กึษาครบถว้นตามทีก่ าหนดไวใ้นหลกัสตูร 
  27.5 การให ้I จะกระท าไดใ้นกรณีต่อไปนี้ 
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   27.5.1 นิสติมเีวลาเรยีนครบตามเกณฑใ์นขอ้ 26 แต่ไม่ไดส้อบเพราะปว่ยหรอืเหตุสุดวสิยั และ
ไดร้บัอนุมตัจิากคณบดบีณัฑติวทิยาลยั 
   27.5.2 อาจารยผ์ูส้อนและคณบดบีณัฑติวทิยาลยัเหน็สมควรใหร้อผลการศกึษา เพราะนิสติยงั
ปฏบิตังิานซึง่เป็นสว่นประกอบการศกึษารายวชิานัน้ยงัไม่สมบรูณ์ นิสติทีไ่ดร้บัการใหค้ะแนนระดบัขัน้ I จะต้องด าเนินการ
แกส้ญัลกัษณ์ I ใหเ้สรจ็สิน้ภายใน 4 สปัดาหน์ับแต่เปิดภาคการศกึษาถดัไป เพื่อใหอ้าจารยผ์ูส้อนแกส้ญัลกัษณ์ I หากพน้
ก าหนดดงักล่าว อาจารยผ์ูส้อนจะเปลีย่นสญัลกัษณ์ I เป็นค่าระดบัขัน้ E ไดท้นัท ี
  27.6 การให ้W จะกระท าในกรณีต่อไปนี้ 
   27.6.1 นิสติไดร้บัอนุมตัใิหง้ดเรยีนรายวชิานัน้ตามขอ้ 24 
   27.6.2 นิสติไดร้บัอนุมตัใิหล้าพกัการเรยีนตามขอ้ 34 
   27.6.3 นิสติถูกสัง่พกัการเรยีนในภาคเรยีนนัน้ 
   27.6.4 นิสติไดร้บัอนุมตัจิากคณบดบีณัฑติวทิยาลยัใหเ้ปลีย่นจากสญัลกัษณ์ Iเนื่องจากการ
ปว่ยหรอืเหตุอนัสดุวสิยัยงัไม่สิน้สดุ 
  27.7 การให ้AU จะกระท าในกรณีทีน่ิสติไดร้บัอนุมตัใิหล้งทะเบยีนเรยีนวชิาเป็นพเิศษโดยไม่นบัหน่วยกิ
ตตามขอ้ 22 
  27.8 การให ้IP ใชส้ าหรบัรายวชิาทีม่กีารสอนหรอืการท างานต่อเนื่องกนั เกนิกว่า 1 ภาคการศกึษา 
  27.9 ผลการสอบตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากคณบดบีณัฑติวทิยาลยั 
 ขอ้ 28 การประเมินผลการสอบพิเศษตามข้อก าหนดของหลกัสูตร  ได้แก่ การสอบภาษา(Language 
Examination) การสอบวดัคุณสมบตัิ (Qualifying Examination) และการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive 
Examination) การประเมนิผลการสอบพเิศษดงักล่าว ใหผ้ลการประเมนิเป็น ดงันี้ 
    ระดบัขัน้   ความหมาย 
             P   ผ่าน (Pass) 
         F    ไม่ผ่าน (Fail) 
 ขอ้ 29 การประเมนิคุณภาพปรญิญานิพนธห์รอืสารนิพนธ ์ซึง่ประกอบดว้ยเน้ือหากระบวนการวจิยั การเขยีน และ
การสอบปากเปล่า ใหเ้ป็นหน้าทีข่องคณะกรรมการสอบปากเปล่าเกีย่วกบัปรญิญานิพนธ์/สารนิพนธ ์การประเมนิใหก้ระท า
หลงัจากนิสติสอบปากเปล่าแลว้ และใหผ้ลการประเมนิเป็น ดงันี้ 
    ระดบัขัน้   ความหมาย 
        P    ผ่าน (Pass) 
        F    ไม่ผ่าน (Fail) 
 ขอ้ 30 การเรยีนซ ้าหรอืเรยีนแทน 
  30.1 นิสติอาจลงทะเบยีนเรยีนซ ้ารายวชิาบงัคบัในหลกัสตูรทีส่อบไดต้ ่ากว่าค่าระดบัขัน้ B หรอืจะเลอืก
เรียนวิชาอื่นในหมวดเดียวกนัและมีลกัษณะเนื้อหาคล้ายคลึงกนัแทนกนัได้ ทัง้นี้ต้องได้รบัความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบรหิารหลกัสตูร และไดร้บัอนุมตัจิากคณบดบีณัฑติวทิยาลยั 
  30.2 นิสติทีค่่าคะแนนเฉลีย่สะสมต ่ากว่า 3.00 แต่มากกว่า 2.50 อาจเรยีนซ ้าวชิาทีส่อบไดต้ ่ากว่าค่า
ระดบัขัน้ B หรอืจะเลอืกเรยีนวชิาอื่นในหมวดเดยีวกนัแทนกนัได ้
 ขอ้ 31 การนบัจ านวนหน่วยกติ และการค านวณค่าคะแนนเฉลีย่สะสม 
  31.1 การนับจ านวนหน่วยกติเพื่อใชใ้นการค านวณหาค่าคะแนนเฉลีย่สะสม  ใหน้ับจากรายวชิาทีม่กีาร
ประเมนิผลการศกึษาทีม่คี่าระดบัขัน้ตามขอ้ 27.1 ในกรณีที่นิสติลงทะเบยีนเรยีนซ ้า หรอืเรยีนแทนในรายวชิาใดใหน้ า
จ านวนหน่วยกติ และค่าระดบัขัน้ทีไ่ดไ้ปใชใ้นการค านวณหาค่าระดบัขัน้เฉลีย่ดว้ย 
  31.2 การนับจ านวนหน่วยกติสะสมเพื่อใหค้รบตามจ านวนทีก่ าหนดในหลกัสตูรใหน้ับเฉพาะ  หน่วยกิ
ตของรายวชิาทีส่อบไดค้่าระดบัขัน้ D ขึน้ไปเท่านัน้ 
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  31.3 ค่าคะแนนเฉลีย่รายภาคการศึกษา ใหค้ านวณจากผลการเรยีนของนิสติในภาคเรยีนนัน้โดยเอา
ผลรวมของผลคูณระหว่างจ านวนหน่วยกิตกบัค่าระดบัขัน้ของแต่ละวิชาเป็นตัวตัง้หารด้วยจ านวนหน่วยกิตของภาค
การศกึษานัน้ 
  31.4 ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม ใหค้ านวณจากผลการเรยีนของนิสติตัง้แต่เริม่เขา้เรยีนจนถงึภาคเรยีน
สุดทา้ย โดยเอาผลรวมของผลคูณระหว่างจ านวนหน่วยกติกบัค่าระดบัขัน้ของแต่ละรายวชิาทีเ่รยีนทัง้หมดเป็นตวัตัง้หาร
ดว้ยจ านวนหน่วยกติรวมทัง้หมด 
  31.5 การค านวณค่าคะแนนเฉลีย่สะสม ให้ค านวณเมื่อสิน้ภาคการศกึษาปกตภิาคเรยีนที่ 2 ทีน่ิสติ
ลงทะเบยีนเรยีน 
  31.6 ในภาคการศกึษาที่นิสติได ้ IP รายวชิาใด ไม่ต้องน ารายวชิานัน้มาค านวณค่าระดบัขัน้เฉลีย่ราย
ภาคการศกึษานัน้ แต่ใหน้ าไปค านวณในภาคการศกึษาทีม่กีารประเมนิผล 
 ขอ้ 32 การทุจรติใด ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการศกึษาหรอืการสอบ 
  32.1 นิสติทีเ่จตนาหรอืท าการทุจรติใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการศกึษาหรอืการสอบ อาจไดร้บัโทษอย่างใด
อย่างหนึ่งดงันี้ 
   32.1.1 ตกในรายวชิานัน้ 
   32.1.2 ตกในรายวชิานัน้ และพกัการเรยีนในภาคการศกึษาถดัไป หรอืเลื่อนการเสนอชื่อขอรบั
ปรญิญาไปอกี 1 ปีการศกึษา 
   32.1.3 พน้จากสภาพนิสติ 
  32.2 นิสติทีท่ าการลอกเลยีนปรากฎในปรญิญานิพนธห์รอืสารนิพนธ์ บณัฑติวทิยาลยัจะเสนอใหม้กีาร
เพกิถอนปรญิญาไดแ้มจ้ะตรวจพบในภายหลงัการพจิารณาการทุจรติดงักล่าว ใหเ้ป็นไปตามประกาศมหาวทิยาลยั 
 

หมวด 6 
สถานภาพของนิสิต การลาพกัการเรียนและการลาออก 

 ขอ้ 33 สถานภาพนิสติ มดีงันี้ 
  33.1 สถานภาพนิสติตามการจดัการศกึษา แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดงันี้ 
   33.1.1 นิสติเตม็เวลา (Full Time) ไดแ้ก่ นิสติทีล่งทะเบยีนเรยีนแบบเตม็เวลา 
   33.1.2 นิสติแบบไม่เตม็เวลา (Part Time) ไดแ้ก่ นิสติทีล่งทะเบยีนเรยีนแบบไม่เตม็เวลา 
  33.2 สถานภาพนิสติตามการรบัเขา้ศกึษา 
   33.2.1 นิสติ ไดแ้ก่ ผูท้ีผ่่านการคดัเลอืกและขึน้ทะเบยีนเป็นนิสติของมหาวทิยาลยั และเขา้
ศกึษาในหลกัสตูรใดหลกัสตูรหนึ่ง 
   33.2.2 นิสติทดลองศกึษา ไดแ้ก่ ผูท้ีห่ลกัสตูรใดหลกัสตูรหนึ่งในระดบับณัฑติศกึษารบัเขา้
ทดลองศกึษาในภาคการศกึษาแรกตามเงื่อนไขทีก่ าหนดขึน้เฉพาะคราว ยกเวน้หลกัสตูรปรญิญามหาบณัฑติแผน ก แบบ 
ก1 และหลกัสตูรปรญิญาดุษฎบีณัฑติ ไม่ใหม้นีิสติทดลองศกึษา 
   33.2.3 นิสติดุษฎบีณัฑติ (Doctoral Candidate) ไดแ้ก่ นิสติหลกัสตูรปรญิญาดุษฎบีณัฑติที่
สอบภาษาและสอบวดัคุณสมบตัผิ่าน และไดร้บัอนุมตัจิากบณัฑติวทิยาลยัใหด้ าเนินการท าปรญิญานิพนธไ์ด้ 
   33.2.4 นิสติสมทบ ไดแ้ก่ นิสติหรอืนักศกึษาของสถาบนัอุดมศกึษาอื่น ทีไ่ดร้บัอนุมตัจิาก
บณัฑติวทิยาลยัใหล้งทะเบยีนเรยีนรายวชิา เพื่อน าหน่วยกติไปคดิรวมกบัหลกัสตูรของสถาบนัทีต่นสงักดั 
   33.2.5 ผูเ้ขา้ร่วมศกึษา ไดแ้ก่ บุคคลภายนอกทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากคณบดบีณัฑติวทิยาลยัใหเ้ขา้
ร่วมศกึษาในรายวชิา โดยอาจเทยีบโอนหน่วยกติทีเ่รยีนไดเ้มื่อไดร้บัคดัเลอืกใหเ้ป็นนิสติ 
 ขอ้ 34 การลาพกัการเรยีน 
  34.1 นิสติอาจยื่นค ารอ้งขอลาพกัการเรยีนได ้ในช่วงทีม่กีารเรยีนรายวชิา ในกรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้ 
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   34.1.1 ไดร้บัทุนแลกเปลีย่นนักศกึษาระหว่างประเทศ หรอืทุนอื่นใดทีม่หาวทิยาลยัเหน็ควร
สนบัสนุน 
   34.1.2 ปว่ยและตอ้งรกัษาตวัเป็นเวลานานตามค าสัง่แพทยโ์ดยมใีบรบัรองแพทย ์
   34.1.3 มเีหตุจ าเป็นส่วนตวั โดยอาจยื่นค ารอ้งขอลาพกัการเรยีนได้ ถ้ามสีภาพนิสติมาแลว้
อย่างน้อย 1 ภาคการศกึษา 
  34.2 การลาพกัการเรยีน นิสติตอ้งยื่นค ารอ้งภายใน 4 สปัดาหน์ับแต่เปิดภาคเรยีนของภาคการศกึษาที่
ลาพกัการเรยีนและจะต้องช าระเงนิค่ารกัษาสภาพนิสติกรณีลาพกัการเรยีนของภาคการศกึษานัน้  โดยคณบดบีณัฑิต
วทิยาลยัเป็นผูพ้จิารณาอนุมตักิารลาพกัการเรยีน 
  34.3 การลาพกัการเรยีน ใหอ้นุมตัคิรัง้ละ 1 ภาคการศกึษา ถ้านิสติยงัมคีวามจ าเป็นทีจ่ะต้องขอลาพกั
การเรยีนต่อไปอกี ใหย้ื่นค ารอ้งใหม่ตามขอ้ 34.2 
  34.4 ใหน้บัระยะเวลาทีล่าพกัการเรยีนรวมอยู่ในระยะเวลาการศกึษาดว้ย 
 ขอ้ 35 การลาออก นิสติทีป่ระสงคจ์ะลาออกจากความเป็นนิสติของมหาวทิยาลยั  ใหย้ื่นค ารอ้งต่อคณบดบีณัฑติ
วทิยาลยั โดยผ่านประธานกรรมการบรหิารหลกัสตูรและคณบดทีีห่ลกัสตูรสงักดั 
 ขอ้ 36 การพน้จากสภาพนิสติ นิสติพน้จากสภาพนิสติในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดงัต่อไปนี้ 
  36.1 ส าเรจ็การศกึษาตามหลกัสตูร 
  36.2 ไดร้บัอนุมตัจิากคณบดบีณัฑติวทิยาลยัใหล้าออกตามขอ้ 35 
  36.3 ถูกคดัชื่อออกจากมหาวทิยาลยัในกรณีดงัต่อไปนี้ 
  36.3.1 ไม่ลงทะเบยีนเรยีนในภาคการศกึษาแรกทีข่ ึน้ทะเบยีนเป็นนิสติตาม ขอ้ 20.3 
  36.3.2 เมื่อพน้ก าหนดเวลา 1 ภาคการศกึษาแลว้ ไม่ช าระเงนิเพื่อรกัษาสภาพนิสติตามขอ้ 25 
  36.3.3 ขาดคุณสมบตัติามขอ้ 17 อย่างใดอย่างหนึ่ง 
  36.3.4 ค่าคะแนนเฉลีย่ในภาคการศกึษาแรกทีศ่กึษาไดต้ ่ากว่า 2.50 
  36.3.5 ไดค้่าคะแนนเฉลีย่สะสมต ่ากว่า 3.00 แต่สงูกว่า 2.50 และไม่สามารถท าค่าคะแนนเฉลีย่สะสมได้
ค่าตัง้แต่ 3.00 ขึน้ไป ภายในเวลาทีก่ าหนด ดงันี้ 
   36.3.5.1 ภาคการศกึษาถดัไปส าหรบันิสติ หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑติและหลกัสูตร
ประกาศนียบตัรชัน้สงู 
   36.3.5.2 สองภาคการศกึษาถดัไป ส าหรบันิสติหลกัสูตรปรญิญามหาบณัฑติและหลกัสูตร
ปรญิญาดุษฎบีณัฑติ 
   36.3.6 ระยะเวลาอนุมตัเิคา้โครงปรญิญานิพนธถ์งึวนัสิน้สุดระยะเวลาการศกึษาตามหลกัสตูร 
ไม่เป็นไปตามก าหนด ดงันี้ 
    36.3.6.1 สารนิพนธ ์จ านวน 6 หน่วยกติ จะตอ้งมเีวลาอย่างน้อย 3 เดอืน 
    36.3.6.2 ปรญิญานิพนธ์ จ านวน 12 และ 15 หน่วยกติ จะต้องมเีวลาอย่างน้อย 6 
เดอืน 
    36.3.6.3 ปรญิญานิพนธ ์จ านวน 36 หน่วยกติ จะตอ้งมเีวลาอย่างน้อย 9 เดอืน 
    36.3.6.4 ปรญิญานิพนธ ์จ านวนมากกว่า 36 หน่วยกติขึน้ไป จะตอ้งมเีวลาอย่างน้อย 
12 เดอืน 
   36.3.7 สอบประมวลความรู ้หรอื สอบวดัคุณสมบตั ิ3 ครัง้ แลว้ยงัไม่ผ่าน 
   36.3.8 เป็นนิสติทดลองศกึษาตามขอ้ 33.2.2 ไดค้่าคะแนนเฉลีย่ในภาคการศกึษาแรกต ่ากว่า 
3.00 
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   36.3.9 ไม่ส าเรจ็การศกึษาตามหลกัสตูรภายในระยะเวลาตามขอ้ 12 หรอืไดผ้ลการประเมนิ
คุณภาพปรญิญานิพนธห์รอืสารนิพนธ ์ระดบัขัน้ไม่ผ่าน (Fail) 
   36.3.10 ท าการทุจรติใด ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการศกึษาและการสอบ 
   36.3.11 มคีวามประพฤตเิสือ่มเสยีอย่างรา้ยแรง 
   36.3.12 ท าผดิระเบยีบของมหาวทิยาลยัอย่างรา้ยแรง 
   36.3.13 ถูกพพิากษาถงึทีสุ่ดใหจ้ าคุกในคดอีาญา เวน้แต่ความผดิโดยประมาท หรอืความผดิ
ลหุโทษ 
  36.4 ถงึแก่กรรม 
 

หมวด 7 
การเปล่ียนสถานภาพนิสิตและการโอนหน่วยกิต 

 ขอ้ 37 การเปลีย่นสถานภาพนิสติ 
  37.1 ในกรณีทีม่เีหตุผลและความจ าเป็นอย่างยิง่ บณัฑติวทิยาลยัอาจอนุมตัใิหน้ิสติเปลีย่นสถานภาพ
ตามการจดัการศกึษาแบบเตม็เวลาหรอืไม่เตม็เวลาได ้ทัง้นี้นิสติจะตอ้งปฏบิตัติามขอ้บงัคบัและระเบยีบต่างๆ รวมทัง้ช าระ
ค่าธรรมเนียมการศกึษาในการเปลีย่นสถานภาพใหถู้กตอ้ง 
  37.2 นิสติทีเ่ปลีย่นสถานภาพตามขอ้ 37.1 ได ้จะตอ้งลงทะเบยีนมาแลว้ไม่น้อยกว่า 1 ปีการศกึษา และ
ตอ้งลงทะเบยีนเรยีนในประเภททีเ่ปลีย่นใหม่อย่างน้อย 1 ปีการศกึษาก่อนส าเรจ็การศกึษา 
  37.3 นิสติทดลองศกึษาทีเ่ขา้ศกึษาในภาคการศกึษาแรก และสอบไดค้่าคะแนนเฉลีย่ไม่ต ่ากว่า 3.00 ให้
เปลีย่นสถานภาพเป็นนิสติไดเ้มื่อสิน้ภาคการศกึษาแรก 
 ขอ้ 38 การโอนหน่วยกติและการเทยีบโอนหน่วยกติ ใหใ้ชเ้กณฑด์งันี้ 
  38.1 การโอนหน่วยกติ นิสติอาจขอโอนหน่วยกติรายวชิาเดยีวกนัในหลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษาทีไ่ด้
เคยศกึษามาแลว้ได้ เฉพาะรายวชิาทีส่อบไดค้่าระดบัขัน้ B ขึน้ไป โดยนับหน่วยกติรายวชิาทีข่อโอนมาเป็นส่วนหนึ่งของ
หน่วยกติในหลกัสตูรทีก่ าลงัศกึษาไดโ้ดยไม่ต้องเรยีนรายวชิานัน้ซ ้าอกี ทัง้นี้รายวชิาทีข่อโอนหน่วยกติต้องเป็นรายวชิาที่
เรยีนมาแล้วไม่เกนิ 3 ปีผูส้ าเรจ็การศกึษาระดบัประกาศนียบตัรบณัฑติทีเ่ขา้ศกึษาต่อในระดบัปรญิญาโทในสาขาวชิา
เดยีวกนัหรอืสาขาวชิาทีส่มัพนัธก์นั ใหเ้ทยีบโอนหน่วยกติไดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 40 ของหลกัสตูรทีจ่ะเขา้ศกึษา 
การขอโอนหน่วยกติรายวชิาตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร คณบดแีละไดร้บัอนุมตัจิากคณบดี
บณัฑติวทิยาลยั 
  38.2 การรบัและเทยีบโอนหน่วยกติ บณัฑติวทิยาลยัอาจยกเวน้ หรอื เทยีบโอนหน่วยกติรายวชิา หรอื
ปรญิญานิพนธจ์ากหลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษา ใหก้บันิสติทีม่คีวามรู้ ความสามารถ ทีส่ามารถวดัมาตรฐานได้ ทัง้นี้ให้
เป็นไปตามหลกัเกณฑก์ารเทยีบโอนของบณัฑติวทิยาลยั 
 ขอ้ 39 การเทยีบโอนความรูแ้ละประสบการณ์มหาวทิยาลยัอาจยกเวน้ หรอื เทยีบโอนความรูแ้ละประสบการณ์
การท างาน จากการศกึษานอกระบบหรอืการศกึษาตามอธัยาศยั เป็นรายวชิาหรอืกลุ่มรายวชิาตามหลกัสูตรหรอืระดบั
การศกึษาทีเ่ปิดสอนในมหาวทิยาลยัได ้ทัง้นี้หลกัเกณฑก์ารเทยีบโอนใหเ้ป็นไปตามประกาศของมหาวทิยาลยั 
 ขอ้ 40 การเปลีย่นวชิาเอกหรอืสาขาวชิานิสติทีป่ระสงคจ์ะเปลีย่นวชิาเอกหรอืสาขาวชิาทีศ่กึษา ใหก้ระท าไดโ้ดย
การคดัเลอืกจากวชิาเอกหรอืสาขาวชิาที่ต้องการเขา้ศกึษา โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร 
คณบด ีและไดร้บัอนุมตัจิากคณบดบีณัฑติวทิยาลยั ระยะเวลาการศกึษาของนิสติจะนับตัง้แต่วนัขึน้ทะเบยีนเป็นนิสติระดบั
บณัฑติศกึษาวชิาเอกหรอืสาขาวชิาแรกทีเ่ขา้มาศกึษาส าหรบัการโอนหน่วยกติรายวชิาใหเ้ป็นไปตามขอ้ 38 
 ขอ้ 41 การรบัโอนนิสติหรอืนกัศกึษาจากสถาบนัอุดมศกึษาอื่น 
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  41.1 มหาวทิยาลยัอาจพจิารณารบัโอนนิสติหรอืนักศกึษาจากสถาบนัอุดมศกึษาอื่นทีม่ฐีานะเทยีบเท่า
มหาวทิยาลยัได้ โดยมเีงื่อนไขและวธิกีารตามทีม่หาวทิยาลยัก าหนด ทัง้นี้การนับระยะเวลาทีศ่กึษาในหลกัสตูร ใหเ้ริม่
นบัตัง้แต่เขา้ศกึษาในสถาบนัอุดมศกึษาเดมิ 
  41.2 นิสติหรอืนักศกึษาจากสถาบนัอุดมศกึษาอื่น ทีไ่ดร้บัโอนเขา้ศกึษาในมหาวทิยาลยัจะต้องยอมรบั
การเทยีบโอนรายวชิาตามมาตรฐานของมหาวทิยาลยั ตามขอ้ 38 
  41.3 นิสติรบัโอนจะตอ้งใชเ้วลาศกึษาในมหาวทิยาลยัเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปีการศกึษา แต่ต้อง
ไม่เกนิก าหนดเวลาตามขอ้ 12 
 ขอ้ 42 การคนืสภาพนิสติสภาวชิาการมอี านาจคนืสภาพนิสติใหแ้ก่ผูท้ีถู่กคดัชื่อออกเฉพาะกรณีทีม่เีหตุอนัสมควร
อย่างยิง่เท่านัน้ และเมื่อด าเนินการแลว้ใหร้ายงานสภามหาวทิยาลยัทราบ 
 

หมวด 8 
การสอบพิเศษ ปริญญานิพนธแ์ละสารนิพนธ ์

 ขอ้ 43 การสอบภาษา 
  43.1 นิสติทุกหลกัสตูรในระดบับณัฑติศกึษาจะตอ้งสอบภาษาทีไ่ม่ใช่ภาษาประจ าชาตขิองตนอย่างน้อย 
1 ภาษา การสอบภาษาใดใหอ้ยู่ในดุลพนิิจของคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร โดยการอนุมตัขิองคณบดบีณัฑติวทิยาลยั 
  43.2 นิสติอาจยกเวน้ใหไ้ม่ตอ้งสอบภาษาไดใ้นกรณีใดกรณีหนึ่งดงัต่อไปนี้ 
   43.2.1 นิสติสอบภาษาได้แล้วจากสถาบนัการศกึษาหรอืหน่วยงานวดัและประเมนิผลที่ได้
มาตรฐานตามเกณฑท์ีบ่ณัฑติวทิยาลยัก าหนดตามประกาศบณัฑติวทิยาลยั 
   43.2.2 นิสติทีก่ าลงัศกึษาหลกัสตูรวชิาเอกหรอืสาขาวชิาทางภาษาทีไ่ม่ใช่ภาษาประจ าชาติ
ของตนซึง่มรีายวชิาเกีย่วกบั การอ่าน การใชภ้าษาไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกติ และมผีลการประเมนิผ่านรายวชิานัน้ในค่า
ระดบัขัน้ไม่ต ่ากว่า B 
   43.2.3 ผูท้ี่จบการศกึษาจากประเทศที่ใชภ้าษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาของตนเป็นภาษาหลกัในการ
สือ่สาร และการศกึษา 
  43.3 การประเมนิผลการสอบผ่าน นิสติจะตอ้งไดร้ะดบัขัน้ P ตามขอ้ 28 
 ขอ้ 44 การสอบวดัคุณสมบตั ิ(Qualifying Examination) 
  44.1 นิสติหลกัสตูรปรญิญาดุษฎบีณัฑติ จะตอ้งสอบผ่านการสอบวดัคุณสมบตั ิ
  44.2 การสอบวดัคุณสมบตัเิป็นการสอบในวชิาเอกและวชิาทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อวดัว่านิสติมคีวามรูพ้ืน้ฐาน
และมคีวามพรอ้มในการท าปรญิญานิพนธ ์
  44.3 ผูม้สีทิธสิอบวดัคุณสมบตั ิคอื 
   44.3.1 นิสติหลกัสตูรปรญิญาดุษฎบีณัฑติ แบบ 1 ทีศ่กึษามาแลว้ไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศกึษา
และผ่านการประเมนิของคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรว่าสมควรเขา้สอบวดัคุณสมบตัไิด้ 
   44.3.2 นิสติหลกัสตูรปรญิญาดุษฎบีณัฑติ แบบ 2 ทีล่งทะเบยีนรายวชิาต่าง ๆครบถ้วนตาม
หลกัสตูร และไดค้่าคะแนนเฉลีย่สะสมของรายวชิาไม่ต ่ากว่า 3.00 เมื่อนิสติลงทะเบยีนเรยีนรายวชิาครบถ้วนตามหลักสตูร
ในภาคการศกึษาใด จะมสีทิธิส์อบวดัคุณสมบตัติัง้แต่ภาคการศกึษานัน้เป็นตน้ไป 
  44.4 วนั เวลา และกระบวนการสอบวดัคุณสมบตัใิหเ้ป็นไปตามประกาศของบณัฑติวทิยาลยั 
  44.5 นิสติทีส่อบไม่ผ่าน (Fail) จะตอ้งสอบแกต้วัใหม่ ทัง้น้ีนิสติมสีทิธิส์อบวดัคุณสมบตัเิพยีง 3ครัง้ และ
หากนิสติขาดสอบโดยไม่มเีหตุผลสมควร ถอืว่านิสติสอบไม่ผ่านในครัง้นัน้ 
 ขอ้ 45 การสอบประมวลความรู ้(Comprehensive Examination) 
  45.1 นิสติหลกัสตูรปรญิญามหาบณัฑติ แบบ ก 1 และ แผน ข จะตอ้งสอบผ่านการสอบประมวลความรู ้
  45.2 ผูม้สีทิธิส์อบประมวลความรู ้คอื นิสติหลกัสตูรปรญิญามหาบณัฑติ ดงันี้ 
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   45.2.1 หลกัสตูรปรญิญามหาบณัฑติ แบบ ก 1 ทีศ่กึษามาแลว้ไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศกึษา
และผ่านการประเมนิของคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรว่าสมควรเขา้สอบประมวลความรูไ้ด้ 
   45.2.2 หลกัสตูรปรญิญามหาบณัฑติ แผน ข ทีล่งทะเบยีนรายวชิาต่างๆ ครบถ้วนตาม 
หลกัสตูรและไดค้่าคะแนนเฉลีย่สะสมของรายวชิาไม่ต ่ากว่า 3.00 เมื่อนิสติลงทะเบยีนเรยีนรายวชิาครบถ้วนตามหลกัสตูร
ในภาคการศกึษาใด จะมสีทิธิส์อบประมวลความรูต้ัง้แต่ภาคการศกึษานัน้เป็นตน้ไป 
  45.3 วนั เวลา และกระบวนการสอบประมวลความรูใ้หเ้ป็นไปตามประกาศของบณัฑติวทิยาลยั 
  45.4 นิสติทีส่อบไม่ผ่าน (Fail) จะต้องสอบแกต้วัใหม่ ทัง้น้ีนิสติมสีทิธิส์อบประมวลความรูเ้พยีง3 ครัง้ 
และหากนิสติขาดสอบโดยไม่มเีหตุผลสมควร ถอืว่านิสติสอบไม่ผ่านในการสอบครัง้นัน้ 
 ขอ้ 46 ปรญิญานิพนธ ์
  46.1 นิสติหลกัสตูรปรญิญามหาบณัฑติ แผน ก และหลกัสตูรปรญิญาดุษฎบีณัฑติ ต้องท าปรญิญา
นิพนธ ์
  46.2 นิสติจะด าเนินการเสนอเคา้โครงปรญิญานิพนธ์ เมื่อไดล้งทะเบยีนเรยีนในมหาวทิยาลยัมาแลว้ไม่
น้อยกว่า 1 ภาคการศกึษา แต่ไม่เกนิภาคเรยีนที ่5 ส าหรบัหลกัสตูรมหาบณัฑติ และไม่เกนิภาคเรยีนที่ 7 ส าหรบัหลกัสตูร
ดุษฎบีณัฑติ โดยก าหนดใหม้กีารรายงานความกา้วหน้า (ProgressReport) ทุกภาคการศกึษา หากมไิดด้ าเนินการรายงาน
ความกา้วหน้า นิสติอาจถูกระงบัการลงทะเบยีนหรอืการรกัษาสภาพนิสติในภาคการศกึษาถดัไป  จากการพจิารณาของ
คณะกรรมการประจ าบณัฑติวทิยาลยั 
  46.3 อาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธ ์โดยการแต่งตัง้ของบณัฑติวทิยาลยั ดงันี้ 
   46.3.1 ปรญิญานิพนธร์ะดบัมหาบณัฑติ (Thesis) ประกอบดว้ย อาจารยท์ีป่รกึษาหลกั    1 
คน หรอือาจมอีาจารยท์ีป่รกึษาร่วม 1 คน ในกรณีทีม่คีวามจ าเป็นอาจเสนออาจารยท์ีป่รกึษาร่วมไดอ้กี 1 คน โดยต้องมี
คุณสมบตัเิป็นไปตามขอ้ 15.1.2ในกรณีทีข่าดแคลนอาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธห์ลกั อาจแต่งตัง้ผูท้รงคุณวุฒ ิ
ภายนอกสถาบนัท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรกึษาปรญิญานิพนธ์ร่วมให้ท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรกึษาปริญญานิพนธ์หลกัได้โดย
อนุโลม ในกรณีทีม่คีุณสมบตัแิตกต่างจากนี้ให้เป็นไปตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษาก าหนดผูเ้ชีย่วชาญ
เฉพาะทีจ่ะเป็นอาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธห์ลกัต้องเป็นบุคลากรประจ าในสถาบนัเท่านัน้ ส่วนผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะทีจ่ะ
เป็นอาจารย์ทีป่รกึษาปรญิญานิพนธร์่วมอาจเป็นบุคลากรประจ าในสถาบนัหรอืผู้ทรงคุณวุฒภิายนอกสถาบนัที่มคีวามรู้  
ความเชี่ยวชาญหรอืประสบการณ์สูงในสาขาวชิานัน้ๆ เป็นที่ยอมรบัในระดบัหน่วยงานหรอืระดบักระทรวงหรอืวงการ
วชิาชพีด้านนัน้ๆ เทยีบได้ไม่ต ่ากว่าต าแหน่งระดบั 9 หรอืผู้เชี่ยวชาญขึน้ไปตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารที่ส านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก าหนดโดยการแต่งตั ้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะให้เสนอผ่าน
คณะกรรมการประจ าบณัฑติวทิยาลยั และเสนอสภามหาวทิยาลยัเพื่อใหค้วามเหน็ชอบ และแจง้ให้คณะกรรมการการ
อุดมศกึษารบัทราบการแต่งตัง้ดงักล่าว 
   46.3.2 ปรญิญานิพนธร์ะดบัดุษฎบีณัฑติ (Dissertation) ประกอบดว้ย อาจารยท์ีป่รกึษา 
หลกั 1 คน หรอือาจมอีาจารยท์ีป่รกึษาร่วม 2 คน และในกรณีทีม่คีวามจ าเป็นอาจเสนออาจารยท์ีป่รกึษาร่วมเพิม่ไดอ้กี 1 
คน โดยต้องมคีุณสมบตัิเป็นไปตามขอ้ 15.2.2ในกรณีที่ขาดแคลนอาจารย์ที่ปรกึษาปรญิญานิพนธห์ลกั อาจแต่งตัง้
ผูท้รงคุณวุฒภิายนอกสถาบนัท าหน้าทีอ่าจารย์ทีป่รกึษาปรญิญานิพนธร์่วมใหท้ าหน้าที่อาจารยท์ี่ปรกึษาปรญิญานิพนธ์
หลกัได้โดยอนุโลม ในกรณีที่มคีุณสมบตัิแตกต่างจากนี้ใหเ้ป็นไปตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษาก าหนด
ผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะทีจ่ะเป็นอาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธห์ลกัต้องเป็นบุคลากรประจ าในสถาบนัเท่านัน้ ส่วนผูเ้ชีย่วชาญ
เฉพาะทีจ่ะเป็นอาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธร์่วม อาจเป็นบุคลากรประจ าในสถาบนัหรอืผูท้รงคุณวุฒภิายนอกสถาบนัที่
มคีวามรู ้ความเชีย่วชาญหรอืประสบการณ์สงูในสาขาวชิานัน้ๆ เป็นทีย่อมรบัในระดบัหน่วยงานหรอืระดบักระทรวงหรอื
วงการวชิาชพีดา้นนัน้ๆ เทยีบไดไ้ม่ต ่ากว่าต าแหน่งระดบั 9 หรอืผูเ้ชีย่วชาญขึน้ไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก าหนด  โดยการแต่งตัง้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะให้เสนอผ่าน



                                                                                                                                     มคอ. 2 
 

หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ (ฉบบัปรบัปรงุ) พ.ศ.2555  75 
 

คณะกรรมการประจ าบณัฑติวทิยาลยั และเสนอสภามหาวทิยาลยัเพื่อใหค้วามเหน็ชอบ และแจง้ให้คณะกรรมการการ
อุดมศกึษารบัทราบการแต่งตัง้ดงักล่าว 
   ในกรณีหลกัสตูรปรญิญาเอก ไม่มอีาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธร์่วม อาจารยผ์ูส้อบ 
ปรญิญานิพนธ์ หรืออาจารย์ผู้สอน ที่ได้รบัคุณวุฒิปริญญาเอก หรือไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการตัง้แต่รอง
ศาสตราจารย์ขึน้ไปในสาขาวชิาที่เปิดสอน คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรอาจเสนอแต่งตัง้ผูเ้ชี่ยวชาญเฉพาะดา้นเป็น
กรณีๆ ไป โดยเสนอผ่านคณะกรรมการประจ าบณัฑติวทิยาลยั และเสนอสภามหาวทิยาลยัเพื่อใหค้วามเหน็ชอบ และแจง้
ให้คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการแต่งตัง้ดังกล่าวผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิแ์ละศาสตราจารย์พิเศษให้
ประเมนิผลงานทางวชิาการใหเ้ทยีบเคยีงไดก้บัผลงานของผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะสาขา  หรอืต าแหน่งทีเ่รยีกชื่อเป็นอย่างอื่นที่
เทยีบเคยีงและยอมรบัใหเ้ทยีบเท่าผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะสาขาวชิา 
   46.3.3 คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรมหีน้าทีเ่สนอรายชื่ออาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญา 
นิพนธต่์อบณัฑติวทิยาลยั และอาจเสนอบุคคลนอกมหาวทิยาลยัทีม่คีุณวุฒแิละคุณสมบตัเิหมาะสมเป็นอาจารยท์ีป่รกึษา
ปรญิญานิพนธร์่วมได ้
  46.4 คณะกรรมการพจิารณาเคา้โครงปรญิญานิพนธ ์ประกอบดว้ย ประธานกรรมการ 1 คน 
และกรรมการอกีไม่น้อยกว่า 4 คน ทีป่ระกอบดว้ย อาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธห์ลกั อาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธ์
ร่วม (ถ้าม)ี และกรรมการทีค่ณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรเหน็ชอบไม่น้อยกว่า 2 คน และใหแ้ต่งตัง้กรรมการ 1 คนท า
หน้าทีเ่ป็นเลขานุการในคณะกรรมการทีแ่ต่งตัง้จะต้องมอีย่างน้อย 1 คน ทีม่าจากคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรทีไ่ม่ใช่
อาจารย์ที่ปรกึษาปริญญานิพนธ์ และนอกจากนัน้ผู้ที่ท าหน้าที่ประธานต้องไม่ใช่อาจารย์ที่ปรกึษาปรญิญานิพนธ์ด้วย
เลขานุการทีต่้องเขา้ร่วมพจิารณาทุกครัง้ อาจจะแต่งตัง้ผูช้่วยเลขานุการหรอืบุคคลอื่นที่คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตร
มอบหมายไดโ้ดยรายชื่อคณะกรรมการใหก้รรมการบรหิารหลกัสตูรประจ าสาขาวชิาเป็นผูเ้สนอรายชื่อโดยความเหน็ชอบ
จากคณบดตี้นสงักดั เพื่อเสนอคณบดบีณัฑติวทิยาลยัพจิารณาแต่งตัง้ส าหรบัคุณสมบตัขิองกรรมการพจิารณาเคา้โครง
ปรญิญานิพนธต์อ้งเป็นอาจารยป์ระจ าของมหาวทิยาลยัหรอืผูท้รงคุณวุฒภิายนอกมหาวทิยาลยั มคีุณวุฒปิรญิญาเอกหรอื
เทยีบเท่า หรอืเป็นผูด้ ารงต าแหน่งทางวชิาการไม่ต ่ากว่ารองศาสตราจารยใ์นสาขาวชิานัน้หรอืสาขาวชิาทีส่มัพนัธก์นั  และ
ตอ้งมปีระสบการณ์ในการท าวจิยัทีม่ใิช่สว่นหนึ่งของการศกึษาเพื่อรบัปรญิญา 
  46.5 คณะกรรมการสอบปากเปล่าเกีย่วกบัปรญิญานิพนธ ์ประกอบดว้ย อาจารยท์ีป่รกึษา 
ปรญิญานิพนธห์ลกั และอาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธร์่วม (ถา้ม)ี และกรรมการอกี 1 คนทีเ่ป็นกรรมการบรหิารหลกัสตูร
ประจ าวชิาเอกหรอืสาขาวชิาซึง่เคยเขา้ประชุมพจิารณาเคา้โครงปรญิญานิพนธข์องนิสติ  และผูท้รงคุณวุฒภิายนอกอกี 1 
คน โดยรายชื่อกรรมการใหค้ณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรประจ าสาขาวชิาเป็นผูเ้สนอโดยความเหน็ชอบจากคณบดขีอง
หน่วยงานตน้สงักดั เพื่อเสนอคณบดบีณัฑติวทิยาลยัพจิารณาแต่งตัง้อาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธ์ ต้องไม่เป็นประธาน
กรรมการสอบปรญิญานิพนธ ์
  หากมคีวามจ าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะตอ้งแต่งตัง้กรรมการสอบปากเปล่าปรญิญานิพนธเ์พิม่เตมิ ให ้
อาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธห์ลกัเสนอเรื่องผ่านคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรเพื่อใหค้ณบดบีณัฑติวทิยาลยัอนุมตัิ และ
ในกรณีทีน่ิสติจะต้องสอบปากเปล่าปรญิญานิพนธ์ แต่คณะกรรมการสอบปากเปล่าอยู่ไม่ครบคณะ ใหน้ิสติเสนอเรื่องผ่าน
คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร เพื่อใหค้ณบดบีณัฑติวทิยาลยัอนุมตั ิ
  46.6 ลขิสทิธิห์รอืทรพัยส์นิทางปญัญาอื่นๆ ทีเ่กดิจากการท าปรญิญานิพนธซ์ึง่บณัฑติวทิยาลยั 
อนุมตั ิใหน้ับเป็นส่วนหนึ่งของการศกึษาระดบับณัฑติศกึษาและเป็นของมหาวทิยาลยันิสติต้องส่งหนังสอืขอ้ตกลงว่าดว้ย
ลขิสทิธิใ์นปรญิญานิพนธ ์ใหแ้ก่มหาวทิยาลยัพรอ้มกบัปรญิญานิพนธฉ์บบัสมบรูณ์ 
 ขอ้ 47 สารนิพนธ ์
  47.1 นิสติหลกัสตูรปรญิญามหาบณัฑติ แผน ข จะตอ้งท าสารนิพนธ ์
  47.2 บัณฑิตวิทยาลัยจะแต่งตัง้อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์หนึ่งคนตามค าแนะน าของคณะ
กรรมการบรหิารหลกัสตูร โดยมคีุณสมบตัเิป็นไปตามขอ้ 47.3 
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  47.3 องคป์ระกอบ คุณสมบตั ิ และจ านวนอาจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธ์ และกรรมการสอบสารนิพนธ์ 
บณัฑติวทิยาลยัก าหนดดงันี้ 
   47.3.1 อาจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธ ์จ านวน 1 คนต่อโครงการ ตอ้งเป็นอาจารยป์ระจ า 
ของมหาวทิยาลยัมคีุณวุฒปิรญิญาโทหรอืเทยีบเท่า หรอืเป็นผูด้ ารงต าแหน่งทางวชิาการไม่ต ่ากว่าผูช้่วยศาสตราจารยใ์น
สาขาวชิานัน้หรอืสาขาวชิาทีส่มัพนัธก์นั และตอ้งมปีระสบการณ์ในการท าวจิยัทีม่ใิช่สว่นหนึ่งของการศกึษาเพื่อรบัปรญิญา 
   47.3.2 กรรมการพจิารณาโครงการสารนิพนธ ์มจี านวนไม่ต ่ากว่า 3 คน ประกอบดว้ย 
ประธานคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรหรอืกรรมการบรหิารหลกัสตูรทีไ่ดร้บัมอบหมายเป็นประธาน 1 คน ผูแ้ทนจากคณะ
กรรมการบรหิารหลกัสตูรไม่ต ่ากว่า 1 คน เป็นกรรมการ และอาจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธเ์ป็นกรรมการและเลขานุการ และ
อาจเชญิผูท้รงคุณวุฒทิีเ่ชีย่วชาญในสาขาวชิานัน้เป็นกรรมการเพิม่เตมิไดอ้กี  1 คน หรอื อาจใหค้ณะกรรมการบรหิาร
หลกัสูตรเป็นผู้พจิารณาโครงการสารนิพนธ์ได้คุณสมบตัิของกรรมการต้องเป็นอาจารย์ประจ าของมหาวทิยาลยั  หรือ
ผูท้รงคุณวุฒภิายในหรอืภายนอกมหาวทิยาลยั มคีุณวุฒปิรญิญาโทหรอืเทยีบเท่า หรอืเป็นผูด้ ารงต าแหน่งทางวชิาการไม่
ต ่ากว่าผูช้่วยศาสตราจารยใ์นสาขาวชิานัน้หรอืสาขาวชิาทีส่มัพนัธก์นั และต้องมปีระสบการณ์ในการท าวจิยัทีม่ใิช่ส่วนหนึ่ง
ของการศกึษาเพื่อรบัปรญิญา 
   47.3.3 กรรมการสอบสารนิพนธ์ ประกอบดว้ย อาจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธ์ 1 คน ท าหน้าที่
เป็นประธานสอบสารนิพนธ์ กรรมการบรหิารหลกัสตูรทีเ่ขา้ร่วมพจิารณาโครงการสารนิพนธ์ 1คน และผูท้รงคุณวุฒจิาก
ภายในหรอืภายนอกมหาวทิยาลยั 1 คน หากมคีวามจ าเป็นอย่างยิง่ ทีจ่ะตอ้งตัง้กรรมการสอบเพิม่เตมิ ใหอ้าจารยท์ีป่รกึษา
สารนิพนธ์เสนอเรื่องผ่านคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ  ในกรณีที่
คณะกรรมการสอบสารนิพนธ์อยู่ไม่ครบคณะ แต่นิสติมคีวามจ าเป็นอย่างยิ่งต้องสอบ ให้นิสติเสนอเรื่องผ่านคณะ
กรรมการบริหารหลกัสูตรเพื่อให้คณบดีบณัฑิตวิทยาลัยอนุมัติกรรมการสอบสารนิพนธ์ต้องเป็นอาจารย์ประจ าของ
มหาวทิยาลยั หรอืผูท้รงคุณวุฒภิายในหรอืภายนอกมหาวทิยาลยั มคีุณวุฒปิรญิญาโทหรอืเทยีบเท่า หรอืเป็นผูด้ ารง
ต าแหน่งทางวชิาการไม่ต ่ากว่าผูช้่วยศาสตราจารยใ์นสาขาวชิานัน้หรอืสาขาวชิาทีส่มัพนัธก์นั  และต้องมปีระสบการณ์ใน
การท าวจิยัทีม่ใิช่สว่นหนึ่งของการศกึษาเพื่อรบัปรญิญา 
  47.4 ลขิสทิธิห์รอืทรพัยส์นิทางปญัญาอื่นๆ ทีเ่กดิจากการท าสารนิพนธซ์ึง่บณัฑติวทิยาลยัอนุมตัิ ให้
นบัเป็นสว่นหนึ่งของการศกึษาตามหลกัสตูรปรญิญามหาบณัฑติ และเป็นของมหาวทิยาลยันิสติต้องส่งหนังสอืขอ้ตกลงว่า
ดว้ยลขิสทิธิใ์นสารนิพนธใ์หแ้ก่มหาวทิยาลยัพรอ้มกบัการสง่สารนิพนธฉ์บบัสมบรูณ์ 
 

หมวด 9 
การขอรบัปริญญาหรอืประกาศนียบตัร 

 ขอ้ 48 การขอรบัปรญิญา 
  48.1 ในภาคเรยีนใดทีน่ิสติคาดว่าจะส าเรจ็การศกึษาใหย้ื่นค ารอ้งขอรบัปรญิญาหรอืประกาศนียบตัรที่
บณัฑติวทิยาลยั 
  48.2 นิสติจะขอรบัปรญิญาหรอืประกาศนียบตัรไดต้อ้งมคีุณสมบตัดิงันี้คุณสมบตัทิัว่ไป 
   48.2.1 มเีวลาเรยีนทีม่หาวทิยาลยันี้ไม่น้อยกว่า 1 ปีการศกึษา และมรีะยะเวลาศกึษาตามที่
ก าหนดในขอ้ 12 
   48.2.2 สอบไดจ้ านวนหน่วยกติครบตามหลกัสตูร 
   48.2.3 ไดค้่าคะแนนเฉลีย่สะสมของรายวชิาไม่ต ่ากว่า 3.00 
   48.2.4 สอบภาษาต่างประเทศได้หรอืได้รบัยกเว้นตามขอ้ 43.2 คุณสมบตัิเฉพาะผู้ขอรบั
ปรญิญามหาบณัฑติ แผน ก แบบ ก 1 
  48.2.5 สอบประมวลความรูไ้ด ้
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  48.2.6 เสนอปรญิญานิพนธต์ามมาตรฐานของมหาวทิยาลยั และสอบผ่านการสอบปากเปล่าปรญิญา
นิพนธข์ ัน้สดุทา้ยโดยคณะกรรมการสอบปากเปล่าเกีย่วกบัปรญิญานิพนธท์ีบ่ณัฑติวทิยาลยัแต่งตัง้ 
  48.2.7 สง่ปรญิญานิพนธฉ์บบัสมบรูณ์ตามทีม่หาวทิยาลยัก าหนด 
  48.2.8 ผลงานปรญิญานิพนธจ์ะต้องไดร้บัการตพีมิพห์รอือย่างน้อยด าเนินการใหผ้ลงานหรอืส่วนหนึ่ง
ของผลงานได้รบัการยอมรบัให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิง่พิมพ์ทางวิชาการหรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีกรรมการ
ภายนอกมาร่วมกลัน่กรอง และมรีายงานการประชุม(Proceedings) ทีเ่ป็นเรื่องเตม็ (Full Paper)ในกรณีทีไ่ม่เป็นไปตาม
ความในขอ้นี้ หากมเีหตุผลอนัควร บณัฑติวทิยาลยัอาจพจิารณาขยายเวลาใหก้บันิสติไดค้รัง้ละไม่เกนิ 1 ภาคการศกึษา
โดยการอนุมตัขิองคณบดบีณัฑติวทิยาลยัและเมื่อไดร้บัการอนุมตัแิลว้ต้องช าระค่ารกัษาสภาพการเป็นนิสติ  ตามขอ้ 25
คุณสมบตัเิฉพาะผูข้อรบัปรญิญามหาบณัฑติ แผน ก แบบ ก 2 
  48.2.9 เสนอปรญิญานิพนธต์ามมาตรฐานของมหาวทิยาลยัและสอบผ่านการสอบปากเปล่าปรญิญา
นิพนธข์ ัน้สดุทา้ยโดยคณะกรรมการสอบปากเปล่าเกีย่วกบัปรญิญานิพนธท์ีบ่ณัฑติวทิยาลยัแต่งตัง้ 
  48.2.10 สง่ปรญิญานิพนธฉ์บบัสมบรูณ์ตามทีม่หาวทิยาลยัก าหนด 
  48.2.11 ผลงานปรญิญานิพนธจ์ะตอ้งไดร้บัการตพีมิพห์รอือย่างน้อยด าเนินการใหผ้ลงานหรอืส่วนหนึ่ง
ของผลงานได้รบัการยอมรบัให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิง่พิมพ์ทางวิชาการหรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีกรรมการ
ภายนอกมาร่วมกลัน่กรอง และมรีายงานการประชุม(Proceedings) ทีเ่ป็นเรื่องเตม็ (Full Paper)ในกรณีทีไ่ม่เป็นไปตาม
ความในขอ้นี้ หากมเีหตุผลอนัควร บณัฑติวทิยาลยัอาจพจิารณาขยายเวลาใหก้บันิสติไดค้รัง้ละไม่เกนิ 1 ภาคการศกึษา
โดยการอนุมตัขิองคณบดบีณัฑติวทิยาลยั และเมื่อไดร้บัการอนุมตัแิลว้ต้องช าระค่ารกัษาสภาพการเป็นนิสติ ตามขอ้ 25
คุณสมบตัเิฉพาะผูข้อรบัปรญิญามหาบณัฑติ แผน ข 
  48.2.12 สอบประมวลความรูไ้ด ้
  48.2.13 เสนอสารนิพนธต์ามมาตรฐานของมหาวทิยาลยัและสอบผ่านการสอบปากเปล่าสารนิพนธข์ ัน้
สดุทา้ย โดยคณะกรรมการสอบสารนิพนธท์ีบ่ณัฑติวทิยาลยัแต่งตัง้ 
  48.2.14 ส่งสารนิพนธฉ์บบัสมบูรณ์ตามที่มหาวทิยาลยัก าหนดคุณสมบตัิเฉพาะผู้ขอรบัปรญิญาดุษฎี
บณัฑติ 
  48.2.15 สอบวดัคุณสมบตัไิด ้
  48.2.16 เสนอปรญิญานิพนธต์ามมาตรฐานของมหาวทิยาลยัและสอบผ่านการสอบปากเปล่าปรญิญา
นิพนธข์ ัน้สดุทา้ย โดยคณะกรรมการสอบปากเปล่าเกีย่วกบัปรญิญานิพนธท์ีบ่ณัฑติวทิยาลยัแต่งตัง้ 
  48.2.17 สง่ปรญิญานิพนธฉ์บบัสมบรูณ์ตามทีม่หาวทิยาลยัก าหนด 
  48.2.18 ผลงานปรญิญานิพนธจ์ะตอ้งไดร้บัการตพีมิพห์รอือย่างน้อยด าเนินการใหผ้ลงานหรอืส่วนหนึ่ง
ของผลงานไดร้บัการยอมรบัใหต้พีมิพใ์นวารสารหรอืสิง่พมิพท์างวชิาการทีม่กีรรมการภายนอกมาร่วมกลัน่กรอง (Peer 
Review) ก่อนการตพีมิพ ์์ และเป็นทีย่อมรบัในสาขาวชิานัน้ 
  ในกรณีทีไ่ม่เป็นไปตามความในขอ้นี้ หากมเีหตุผลอนัควร บณัฑติวทิยาลยัอาจพจิารณาขยายเวลา
ใหก้บันิสติไดค้รัง้ละไม่เกนิ 1 ภาคการศกึษาโดยการอนุมตัขิองคณบดบีณัฑติวทิยาลยั และเมื่อไดร้บัการอนุมตัแิลว้ต้อง
ช าระค่ารกัษาสภาพการเป็นนิสติ ตามขอ้ 25 
 ขอ้ 49 การใหป้รญิญา มหาวทิยาลยัจะพจิารณาเสนอชื่อนิสติทีไ่ดย้ื่นความจ านงขอรบัปรญิญา ทีม่คีุณสมบตัติาม
ขอ้ 48.2 และมคีวามประพฤตดิ ีต่อสภามหาวทิยาลยัเพื่อขออนุมตัปิรญิญา หรอืประกาศนียบตัร 
 

หมวด 10 
การประกนัคณุภาพ 

 ขอ้ 50 ทุกหลกัสตูรจะตอ้งก าหนดระบบประกนัคุณภาพของหลกัสตูรใหช้ดัเจน ซึง่อย่างน้อย 
ประกอบดว้ยประเดน็หลกั 7 ประเดน็ คอื 
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  50.1 การบรหิารหลกัสตูร 
  50.2 ทรพัยากรประกอบการเรยีนการสอนและการวจิยั 
  50.3 การบรหิารคณาจารย ์
  50.4 การบรหิารบุคลากรสนบัสนุนการเรยีนการสอน 
  50.5 การสนบัสนุนและการใหค้ าแนะน านิสติบณัฑติศกึษา 
  50.6 ความตอ้งการของตลาดแรงงาน สงัคม และ/หรอืความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติ 
  50.7 ตวับ่งชีผ้ลการด าเนินงาน 
 ขอ้ 51 ใหทุ้กหลกัสตูรมกีารพฒันาหลกัสตูรใหท้นัสมยั โดยมกีารปรบัปรุงเพื่อพฒันาหลกัสตูรอย่างต่อเนื่องทุก 5 
ปี และใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานทีส่ านกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษาก าหนด 
 ขอ้ 52 การด าเนินการใดทีเ่กดิขึน้ก่อนวนัทีเ่ขยีนขอ้บงัคบันี้มผีลใชบ้งัคบั และยงัด าเนินการไม่แลว้เสรจ็ในขณะที่
ขอ้บงัคบันี้มีผลบงัคบั ให้ด าเนินการหรอืปฏบิตัิการต่อไปตามข้อบงัคบัที่ใช้บงัคบัอยู่ก่อนวนัที่ข้อบงัคบันี้มีผลใช้บงัคบั
จนกว่าจะด าเนินการแลว้เสรจ็ 
 
 ประกาศ ณ วนัที ่22 เมษายน  พ.ศ. 2554 
 
 
 
 
      (ศาสตราจารย ์ดร.เกษม สวุรรณกุล) 
             นายกสภามหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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ภาคผนวก ข 
ส าเนาค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการปรบัปรงุหลกัสตูร 
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ภาคผนวก ค 
สรปุผลการวิพากษ์หลกัสตูร 
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ผลการวิพากษ์หลกัสตูรบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต เม่ือวนัพฤหสับดีท่ี 14 กรกฎาคม 2554 
โดย รองศาสตราจารย ์ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวฒัน์ 

ล าดบั
ท่ี 

รายการ เหมาะสม ไม่
เหมาะสม 

ข้อคิดเหน็ของผูท้รงคณุวฒิุ 

1. ชื่อหลกัสตูร   เหมาะสม 
2. ชื่อปรญิญา   เหมาะสม 
3. ปรชัญาของหลกัสตูร   เหมาะสม 
4. วตัถุประสงคข์องหลกัสตูร   เหมาะสม 
5. คุณสมบตัขิองผูเ้ขา้ศกึษา   ควรวางแผนในการรบันิสติต่างชาต ิ

โดยเฉพาะ ASEAN จนี เกาหล ี
6. โครงสรา้งหลกัสตูร 

6.1 หมวดวชิาแกน 
 
 

 ควรเพิม่วชิา 
1. Strategic thinking  
2. Globalization Management 

6.2 หมวดวชิาเอกบงัคบั     
6.3 หมวดวชิาเอกเลอืก  
      

  ควรเพิม่วชิา 
1.Corporate Governance 
2. Risk Management 

6.4 ปรญิญานิพนธ ์    
6.5 สารนิพนธ ์    

7. ความเหมาะสมของรายวิชาใน
แต่ละหมวดวิชา 
7.1 หมวดวชิาแกน 

 
 
 

 ควรเพิม่วชิา 
1. Strategic thinking  
2. Globalization Management 

7.2 หมวดวชิาเอกบงัคบั   เหมาะสม 
7.3 หมวดวชิาเอกเลอืก   - 
7.4 ปรญิญานิพนธ ์   - 
7.5 สารนิพนธ ์   - 

8. แผนการศกึษาและจ านวน 
หน่วยกติในแต่ละภาคการศกึษา 

  - 
 

9. ความเหมาะสมและความชดัเจนของ
รายละเอยีดเน้ือหาวชิา 

  - 
 

10. ล าดบัและความต่อเนื่องของรายวชิา
ในหลกัสตูร 

  - 

11. ความสอดคลอ้งของเน้ือหารายวชิา
กบัวตัถุประสงคข์องหลกัสตูร 

  - 
 
 

12. ขอ้เสนอแนะในการปรบัปรงุหลกัสตูร  :  ตอ้งมสีภาพแวดลอ้มทางการเปลีย่นแปลงของหลกัสตูร และมองการไกล      
มวีชิาบรหิารความเสีย่ง  และมวีชิาเกีย่วกบั Strategy thinking ความสามารถในการคดิ                                                  
. 
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ผลการวิพากษ์หลกัสตูรบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต เม่ือวนัพฤหสับดีท่ี 14 กรกฎาคม 2554 
โดย อ.ดร.สหสัโรจน์  โรจน์เมธา 

ล าดบั
ท่ี 

รายการ เหมาะสม ไม่
เหมาะสม 

ข้อคิดเหน็ของผูท้รงคณุวฒิุ 

1. ชื่อหลกัสตูร   - 
2. ชื่อปรญิญา   - 
3. ปรชัญาของหลกัสตูร   ขอ้ 1.1 เป็นผูน้ าทีเ่ลศิดว้ยคุณค่าและ

คุณธรรม 
4. วตัถุประสงคข์องหลกัสตูร   ขอ้ 1.2 เพิม่ทางดา้นการบรหิารธุรกจิ

และองคก์ร 
5. คุณสมบตัขิองผูเ้ขา้ศกึษา   - 
6. โครงสรา้งหลกัสตูร 

6.1 หมวดวชิาแกน 
  จรยิธรรมทางธุรกจิควรเพิม่เป็น Value 

and Decision making in Business 
(Ethies) 

6.2 หมวดวชิาเอกบงัคบั    - 
6.3 หมวดวชิาเอกเลอืก    ชื่อวชิา logistics and Supp;y Chain 

Management  
6.4 ปรญิญานิพนธ ์    
6.5 สารนิพนธ ์    

7. ความเหมาะสมของรายวิชาใน
แต่ละหมวดวิชา 
7.1 หมวดวชิาแกน 

 
 
 

 วชิา MBA 531 เพิม่เครื่องมอืทาง
การเงนิ 
วชิา MBA 551 เพิม่ Business 
Thinking, Business Model 
วชิา MBA 541 เพิม่กลยุทธก์ารแขง่ขนั 

7.2 หมวดวชิาเอกบงัคบั   วชิา MBA 543 เพิม่การสือ่สารของ 
Below the line  Above the line  
วชิา MBA 644 เพิม่ International 
Investement Analysis 

7.3 หมวดวชิาเอกเลอืก   MBA 647 เพิม่มาตรฐานการใหบ้รกิาร 
MBA 671 สถานการณ์การแขง่ขนั 
MBA 613 เพิม่กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 
MBA 655 เพิม่อทิธพิลทีม่ผีลต่อ
พฤตกิรรมแรงจงูใจต่างๆ  
MBA 656 ระบุใหช้ดัในแง่ Merg and 
Acquesition, Join venture 

7.4 ปรญิญานิพนธ ์   - 
7.5 สารนิพนธ ์   - 

8. แผนการศกึษาและจ านวน 
หน่วยกติในแต่ละภาคการศกึษา 

  - 
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9. ความเหมาะสมและความชดัเจนของ
รายละเอยีดเน้ือหาวชิา 

  - 

10. ล าดบัและความต่อเนื่องของรายวชิา
ในหลกัสตูร 

  - 

11. ความสอดคลอ้งของเน้ือหารายวชิา
กบัวตัถุประสงคข์องหลกัสตูร 

  - 
 
 

12. ขอ้เสนอแนะในการปรบัปรงุหลกัสตูร  :  1.ควรม ีPosition เช่น Focus .- Entrepreneurship, Strategic Management  
2. เน้นและปรบัตวักบัการเป็นชมุชน Asian ทีจ่ะเกดิขึน้ 3. ควรมวีชิา Leadership                                                 .          
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ผลการวิพากษ์หลกัสตูรบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต เม่ือวนัพฤหสับดีท่ี 14 กรกฎาคม 2554 
โดย อ.ดร.ผสุดี  พลสารมัย ์

ล าดบั
ท่ี 

รายการ เหมาะสม ไม่
เหมาะสม 

ข้อคิดเหน็ของผูท้รงคณุวฒิุ 

1. ชื่อหลกัสตูร   เหมาะสม 
2. ชื่อปรญิญา   เหมาะสม 
3. ปรชัญาของหลกัสตูร   เหมาะสม 
4. วตัถุประสงคข์องหลกัสตูร   เหมาะสม 
5. คุณสมบตัขิองผูเ้ขา้ศกึษา    
6. โครงสรา้งหลกัสตูร 

6.1 หมวดวชิาแกน 
   

 6.2 หมวดวชิาเอกบงัคบั     
 6.3 หมวดวชิาเอกเลอืก  

      
   

 6.4 ปรญิญานิพนธ ์    
 6.5 สารนิพนธ ์    

7. ความเหมาะสมของรายวิชาใน
แต่ละหมวดวิชา 
7.1 หมวดวชิาแกน 

   

 7.2 หมวดวชิาเอกบงัคบั    
 7.3 หมวดวชิาเอกเลอืก   - 
 7.4 ปรญิญานิพนธ ์   - 
 7.5 สารนิพนธ ์   - 
8. แผนการศกึษาและจ านวน 

หน่วยกติในแต่ละภาคการศกึษา 
  - 

 
9. ความเหมาะสมและความชดัเจนของ

รายละเอยีดเน้ือหาวชิา 
  - 

 
10. ล าดบัและความต่อเนื่องของรายวชิา

ในหลกัสตูร 
  - 

11. ความสอดคลอ้งของเน้ือหารายวชิา
กบัวตัถุประสงคข์องหลกัสตูร 

  - 
 
 

12. ขอ้เสนอแนะในการปรบัปรงุหลกัสตูร  :  1.หลกัสตูรสองภาษา จะมกีระบวนการรบั-จบ จะมเีกณฑก์ารประเมนิอย่างไร 
2. วชิา MBA 581 ค าอธบิายรายวชิาไม่ไดบ้ง่บอกว่ามภีาคปฏบิตั ิ3. ในรายวชิาไม่มกีารเน้น Globalization 4. การสรา้ง
คุณค่าเพิม่ เน้ือหานวตักรรม 5. การรวมกลุ่มทางเศรษฐกจิวชิา 6. ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงแทรกบางวชิา                   .    
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ผลการวิพากษ์หลกัสตูรบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต เม่ือวนัพฤหสับดีท่ี 14 กรกฎาคม 2554 
โดย อ.ดร.อรทยั  เลิศวรรณวิทย ์

ล าดบั
ท่ี 

รายการ เหมาะสม ไม่
เหมาะสม 

ข้อคิดเหน็ของผูท้รงคณุวฒิุ 

1. ชื่อหลกัสตูร   เหมาะสม 
2. ชื่อปรญิญา   เหมาะสม 
3. ปรชัญาของหลกัสตูร   -ขยายความค าว่าคุณค่าทีร่ะบใุน

ปรชัญา 
-เชื่อมโยงปรชัญาเขา้กบัหลกัสตูร(จาก
ประโยคในตอนน้ีขาดการเชื่อมโยงแนว
ปรชัญากบัหลกัสตูร) 

4. วตัถุประสงคข์องหลกัสตูร   - 
5. คุณสมบตัขิองผูเ้ขา้ศกึษา   - 
6. โครงสรา้งหลกัสตูร 

6.1 หมวดวชิาแกน 
  - 

 6.2 หมวดวชิาเอกบงัคบั    - 
 6.3 หมวดวชิาเอกเลอืก  

      
  - 

 6.4 ปรญิญานิพนธ ์   - 
 6.5 สารนิพนธ ์   - 

7. ความเหมาะสมของรายวิชาใน
แต่ละหมวดวิชา 
7.1 หมวดวชิาแกน 

 
 
 

  
 
- 

 7.2 หมวดวชิาเอกบงัคบั    
 7.3 หมวดวชิาเอกเลอืก   - 
 7.4 ปรญิญานิพนธ ์   - 
 7.5 สารนิพนธ ์   - 
8. แผนการศกึษาและจ านวน 

หน่วยกติในแต่ละภาคการศกึษา 
  - 

 
9. ความเหมาะสมและความชดัเจนของ

รายละเอยีดเน้ือหาวชิา 
  บางรายวชิายงัไมม่คี าอธบิายรายวชิา

ภาษาองักฤษ 
10. ล าดบัและความต่อเนื่องของรายวชิา

ในหลกัสตูร 
  - 

11. ความสอดคลอ้งของเน้ือหารายวชิา
กบัวตัถุประสงคข์องหลกัสตูร 

  - 
 
 

12. ขอ้เสนอแนะในการปรบัปรงุหลกัสตูร  :  1. การสอดแทรกเน้ือหาใหม่เขา้ไวเ้ป็นสว่นหนึ่งของเน้ือหาภายในหลกัสตูร 2 
การเพิม่เตมิหรอืปรบัชื่อรายวชิาใหส้อดคลอ้งกบัปรชัญาทีเ่น้นการพฒันาบุคลากรทางธุรกจิใหส้อดคลอ้งกบัการพฒันา
สงัคม.    
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ผลการวิพากษ์หลกัสูตรบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต (วิชาเอกการจดัการองคก์รเภสชักรรม) 
เมื่อวนัท่ี 11 มกราคม 2554 
โดย ดร.อิษยา สุขารมณ์ 

ล าดบั
ท่ี 

รายการ เหมาะสม ไม ่
เหมาะสม 

ข้อคิดเหน็ของผูท้รงคณุวฒิุ 

1. ชื่อหลกัสตูร   - 
2. ชื่อปรญิญา   - 
3. ปรชัญาของหลกัสตูร   - 
4. วตัถุประสงคข์องหลกัสตูร   - 
5. คุณสมบตัขิองผูเ้ขา้ศกึษา   - 
6. โครงสรา้งหลกัสตูร 

6.1 หมวดวชิาแกน 
 
 

  
- 

 6.2 หมวดวชิาเอกบงัคบั   - 
 6.3 หมวดวชิาเอกเลอืก   - 
 6.4 ปรญิญานิพนธ ์   - 
 6.5 สารนิพนธ ์   - 

7. ความเหมาะสมของรายวิชาใน
แต่ละหมวดวิชา 
7.1 หมวดวชิาแกน 

 
 
 

  
 
- 

 7.2 หมวดวชิาเอกบงัคบั   - 
 7.3 หมวดวชิาเอกเลอืก   - 
 7.4 ปรญิญานิพนธ ์   - 
 7.5 สารนิพนธ ์   - 

8. แผนการศกึษาและจ านวนหน่วยกติ
ในแต่ละภาคการศกึษา 

  - 

9. ความเหมาะสมและความชดัเจนของ
รายละเอยีดเน้ือหารายวชิา 

  - 

10. ล าดบัและความต่อเนื่องของรายวชิา
ในหลกัสตูร 

  - 

11. ความสอดคลอ้งของเน้ือหารายวชิา
กบัวตัถุประสงคข์องหลกัสตูร 

  - 

 

 
 
 

 
 



                                                                                                                                     มคอ. 2 
 

หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ (ฉบบัปรบัปรงุ) พ.ศ.2555  89 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
ผลงานทางวชิาการ การคน้ควา้ วจิยั หรอืการแต่งต าราของอาจารยป์ระจ าหลกัสตูร 
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ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจยั หรือการแต่งต ารา 
 

ช่ือ-สกลุ   นางสุพาดา  สริกุิตตา 
วฒิุการศึกษาสงูสดุ  พศ.ม. (บุคลาการ) 
ต าแหน่งทางวิชาการ  รองศาสตราจารย ์
งานวิจยั : 
1.สุพาดา สริกุิตตา. (2553). การพฒันาสู่ความส าเรจ็ของเกษตรกรชุมชนจงัหวดัเพชรบรูณ์. กรงุเทพฯ :      
   คณะสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. 
2. สุพาดา สริกุิตตา, ไพบลูย ์อาชารุง่โรจน์,ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และณกัษ์ กุลสิร.์ (2552). การพฒันา   
   อุตสาหกรรมการท่องเทีย่วเลยีบแมน่ ้าเจา้พระยาทีย่ ัง่ยนื. กรงุเทพฯ : คณะสงัคมศาสตร ์  
  มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. 
3. สุพาดา สริกุิตตา, ไพบลูย ์อาชารุง่โรจน์,ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และณกัษ์ กุลสิร.์  (2552, ตุลาคม-ธนัวาคม).   
    การพฒันาอุตสาหกรรมการท่องเทีย่วเลยีบแมน่ ้าเจา้พระยาทีย่ ัง่ยนื.  วารสาร Chulalongkorn Review.   
   22(85). 
4. สุพาดา สริกุิตตา. (2552).  จรยิธรรมทีม่ผีลต่อประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของนกับญัช.ี  กรงุเทพฯ :  
   คณะสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. 
5. สุพาดา สริกุิตตา. (2552). จรยิธรรมทีม่ผีลต่อประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของนกับญัช.ี วารสาร            
   ศรนีครนิทรวโิรฒวจิยัและพฒันา.  1(1). 
6. สุพาดา สริกุิตตา และไพบลูย ์อาชารุง่โรจน์. (2550).  ค่านิยมและพฤตกิรรมการซื้อผา้ไหมไทยของ 
    ผูบ้รโิภคในเขตกรงุเทพมหานคร.  กรงุเทพฯ : คณะสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. 
7. สพุาดา สริกุิตตา และไพบลูย ์อาชารุง่โรจน์.  (2553).  ค่านิยมและพฤตกิรรมการซื้อผา้ไหมไทยของ 
    ผูบ้รโิภคในเขตกรงุเทพมหานคร.  วารสารศรนีครนิทรวโิรฒวจิยัและพฒันา 2(3). 
8. สุพาดา  สริกุิตตา,ศริวิรรณ  เสรรีตัน์,ณกัษ์  กุลสิร,์ศุภณิญา ญาณสมบูรณ์, เพชรรตัน์  มสีมบูรณ์พูนสุข    
    และจติอุษา  ขนัทอง.  (2549).  ความตอ้งการศกึษาต่อหลกัสตูรบรหิารธุรกจิบณัฑติ (บธ.บ.) แบบทว ิ
    ภาษา (Bilingual) และภาคภาษา องักฤษ (English Program) กรณศีกึษา ภาควชิาบรหิารธุรกจิ คณะ 
    สงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. กรงุเทพฯ : คณะสงัคมศาสตร ์ 
   มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ.   
9. สุพาดา  สริกุิตตา,ศริวิรรณ  เสรรีตัน์,ณกัษ์  กุลสิร,์ศุภณิญา ญาณสมบูรณ์, เพชรรตัน์  มสีมบูรณ์พูนสุข    
    และจติอุษา  ขนัทอง.  (2550).  ความตอ้งการศกึษาต่อหลกัสตูรบรหิารธุรกจิบณัฑติ (บธ.บ.) แบบทว ิ
    ภาษา (Bilingual) และภาคภาษา องักฤษ (English Program) กรณศีกึษา ภาควชิาบรหิารธุรกจิ คณะ 
    สงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ.  วารสารสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. หน้า 
   105-111 
10.ศริวิรรณ เสรรีตัน์, สุพาดา สริกุิตตา, ณกัษ์ กุลสิร.์ (2549).  การศกึษาเพือ่วางยทุธศาสตรก์ารท่องเทีย่ว 
    เชือ่มโยงจงัหวดัอุบลราชธานี ประเทศไทย ผ่านช่องเมก็ไปยงัแขวงจ าปาสกั สปป.ลาว. กรงุเทพฯ :  
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   มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสติ. 
11.ศริวิรรณ เสรรีตัน์, สุพาดา สริกุิตตา, ณกัษ์ กุลสิร.์ (2549).  การศกึษาเพือ่วางยทุธศาสตรก์ารท่องเทีย่ว 
    เชือ่มโยงจงัหวดัอุบลราชธานี ประเทศไทย ผ่านช่องเมก็ไปยงัแขวงจ าปาสกั สปป.ลาว.  Journal of  
   Global business Review, Burapha University. 8(43-56) 
12. ศริวิรรณ เสรรีตัน์,สุพาดา สริกุิตตา,สุพรี ์ลิม่ไทย,อภริฐั ตัง้กระจา่ง และวรนิทรา ศริสิุทธกุิล. (2548).   
     การเปรยีบเทยีบการสรา้งขอ้ไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนัของธุรกจิขนาดยอ่มกบัธุรกจิขนาดใหญ่: ศกึษา 
      เฉพาะในเขตกรงุเทพมหานคร.  กรงุเทพฯ : คณะสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. 
13. สุพาดา สริกุิตตา, อภริฐั ตัง้กระจา่ง. (2549, มกราคม-มถุินายน).  การบรหิารคุณภาพโดยรวม (TQM)  
      ของบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ เปรยีบเทยีบระหว่างโครงการบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ (M.B.A.) และ  
      โครงการพเิศษบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติส าหรบัผูบ้รหิาร (X-M.B.A.).  วารสารวชิาการบณัฑติวทิยาลยั 
     สวนดุสติ.  2(1).  
14. สุพาดา สริกุิตตา, อภริฐั ตัง้กระจา่ง.  (2549).  การเปรยีบเทยีบคุณภาพการใหบ้รกิารระหว่าง Thai  
      Airways International กบั Singapore Airlines.  วารสารวชิาการบณัฑติวทิยาลยั 
     สวนดุสติ.  2(1).    
15.Sirikudta, Supada. (2010).  Development of sustainable Tourism Industry along     
     Chaophraya River.  International Business and Economics Research Journal.  9 : 69-75. 
 
ต ารา :  
 สุพาดา สริกุิตตา. (2548). หลกัการบญัช.ี กรงุเทพฯ : ธรรมสาร. 
 สุพาดา สริกุิตตา และปณุยนุช ยงัทนินงั. (2551). การบญัช ี1 .กรงุเทพฯ : ธนธชัการพมิพ.์ 
 สุพาดา สริกุิตตา.(2549). การบญัช ี2. กรงุเทพฯ : ธรรมสาร. 
 สุพาดา สริกุิตตา และปณุยนุช ยงัทนินงั. (2550). บญัชกีารเงนิ .กรงุเทพฯ : ธนธชัการพมิพ.์ 
 สุพาดา สริกุิตตา. (2546). การบญัชบีรหิาร. กรงุเทพฯ : ธรรมสาร. 
 สุพาดา สริกุิตตา. (2553). การภาษอีากร. กรงุเทพฯ : ธรรมสาร. 
 สุพาดา สริกุิตตาและคณะ. (2546). ธุรกิจทัว่ไป : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกบัการประกอบธุรกิจ. 
  กรงุเทพฯ :  ธรรมสาร. 
 สุพาดา สริกุิตตาและคณะ. (2543). การวางแผนและการบรหิารโครงการ. กรงุเทพฯ : ธรรมสาร. 
 สุพาดา สริกุิตตา. (2545). การบญัชเีพื่อการจดัการ. กรงุเทพฯ : ธรรมสาร. 
 สพุาดา สริกุิตตาและคณะ. (2543). การเงนิธุรกจิ. กรงุเทพฯ : ธรีะฟิลม์และไซเทก็ซ์. 
 สุพาดา สริกุิตตา และวลยัลกัษณ์ อตัธรีวงศ์. (2546). สถติธิุรกจิ. กรงุเทพฯ : ธรรมสาร. 
 เกรยีงไกร ช านาญไพศาล, ชชูาต ิมจีนิดา, พมิพา หริญักติต,ิ สุพาดา สริกุิตตา, อภริฐั ตัง้กระจา่ง, 
  ศริวิรรณ เสรรีตัน์. (2546). การบรหิารการคา้ปลกี. กรงุเทพฯ : Diamond in Business 
  World. 
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ช่ือ-สกลุ   นายณกัษ์  กุลสิร ์
วฒิุการศึกษาสงูสดุ  Ph.D. (International Trade & Finance) 
    Ph.D. (Marketing) 
ต าแหน่งทางวิชาการ  รองศาสตราจารย ์
งานวิจยั : 
1. ณกัษ์  กุลสิร.์  (2549).  พฤตกิรรมการท่องเทีย่วเพื่อสุขภาพของนกัท่องเทีย่วชาวไทย.  กรงุเทพฯ :  
   คณะสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ.  
2. ศริวิรรณ เสรรีตัน์, พุทธกาล รชัธร, สุพาดา สริกุิตตา, ณกัษ์ กุลสิร,์ ปณศิา มจีนิดา, สมชาย หริญักติต,ิ  
   พมิพา หริญักติต ิและนงลกัษณ์ โพธิไ์พจติร. (2550).  ความจงรกัภกัดขีองนกัท่องเทีย่วชาวไทย และ 
   ชาวต่างชาตต่ิอแหล่งท่องเทีย่วในจงัหวดัชลบุร.ี  กรงุเทพมหานคร.  
3. ศริวิรรณ เสรรีตัน์, พุทธกาล รชัธร, สุพาดา สริกุิตตา, ณกัษ์ กุลสิร,์ ปณศิา มจีนิดา, สมชาย หริญักติต,ิ  
   พมิพา หริญักติต ิและนงลกัษณ์ โพธิไ์พจติร. (2550).ความจงรกัภกัดขีองนกัท่องเทีย่วชาวไทยและ 
    ชาวต่างชาตต่ิอแหล่งท่องเทีย่วในเขตกรงุเทพมหานคร.  กรงุเทพมหานคร. 
4. ศริวิรรณ เสรรีตัน์, สุพาดา สริกุิตตา, ณกัษ์ กุลสิร.์ (2549).  การศกึษาเพือ่วางยทุธศาสตรก์ารท่องเทีย่ว 
    เชือ่มโยงจงัหวดัอุบลราชธานี ประเทศไทย ผ่านช่องเมก็ไปยงัแขวงจ าปาสกั สปป.ลาว. กรงุเทพฯ :  
   มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสติ. 
5. ศริวิรรณ เสรรีตัน์, สุพาดา สริกุิตตา, ณกัษ์ กุลสิร.์ (2549).  การศกึษาเพือ่วางยทุธศาสตรก์ารท่องเทีย่ว 
    เชือ่มโยงจงัหวดัอุบลราชธานี ประเทศไทย ผ่านช่องเมก็ไปยงัแขวงจ าปาสกั สปป.ลาว.  Journal of  
   Global business Review, Burapha University. 8(43-56) 
6. ณกัษ์ กุลสิร.์  (2552).  ความภกัดขีองนกัศกึษาปรญิญาโท หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ.   
   กรงุเทพฯ : คณะสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. 
7. สุพาดา สริกุิตตา, ไพบลูย ์อาชารุง่โรจน์,ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และณกัษ์ กุลสิร.์ (2552). การพฒันา   
    อุตสาหกรรมการท่องเทีย่วเลยีบแมน่ ้าเจา้พระยาทีย่ ัง่ยนื. กรงุเทพฯ : คณะสงัคมศาสตร ์  
   มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. 
8. ณกัษ์ กุลสิร.์  (2550).  แนวทางการพฒันาขดีความสามารถของพนกังานบรกิารในอุตสาหกรรมการ 
    ท่องเทีย่วในเขตกรงุเทพมหานคร.  กรงุเทพมหานคร. 
9. ณกัษ์ กุลสิร.์ (2551).  การสรา้งคุณค่าส าหรบัการท่องเทีย่วยามราตรใีนประเทศไทยอยา่งยัง่ยนื.   
   กรงุเทพฯ : ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั. 
10.ณกัษ์ กุลสิร.์  (2552). โครงการพฒันาอุตสาหกรรมผลติภณัฑผ์า้ไหมไทยในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ.   
    กรงุเทพฯ : คณะสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ.  
11.ณกัษ์ กุลสิร,์ อรทยั เลศิวรรณวทิย ์และจริะวฒัน์ อนุวชิชานนท.์  (2552).  แผนการตลาดการท่องเทีย่ว   
    เชงิบรูณาการบนฐานขอ้มลูพฤตกิรรมนกัท่องเทีย่วและการมสี่วนรว่มของชุมชนจงัหวดัชยันาท.  
   กรงุเทพฯ : ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั. 
12.ณกัษ์ กุลสิร.์ (2553).  คุณภาพการใหบ้รกิารและความภกัดดีา้นพฤตกิรรมของนกัท่องเทีย่วชาวต่างชาต ิ
    ต่อการท่องเทีย่วเพือ่สุขภาพทางการแพทยใ์นเขตกรงุเทพมหานคร. มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. 
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13.นพปฎล สุวจันานนท,์ ประพฒัน์พงษ์ อุปลา,ณกัษ์ กุลสิร,์ มนู ลนีะวงศ ์และคณะ.  (2554).  โครงการ 
     จา้งทีป่รกึษา ด าเนินการศกึษาความ เหมาะสมและออกแบบเบื้องตน้โครงการพฒันาพื้นที ่สถานีแมน่ ้า  
     ของการรถไฟแห่งประเทศไทย. (วจิยัรว่มกบัสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั)  
14. สุพาดา สริกุิตตา, อภริฐั ตัง้กระจา่ง. (2549).  การบรหิารคุณภาพโดยรวม (TQM)  
      ของบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ เปรยีบเทยีบระหว่างโครงการบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ (M.B.A.) และ  
      โครงการพเิศษบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติส าหรบัผูบ้รหิาร (X-M.B.A.).  วารสารวชิาการบณัฑติวทิยาลยั 
     สวนดุสติ.  2(1).  
15. สุพาดา สริกุิตตา, อภริฐั ตัง้กระจา่ง.  (2549).  การเปรยีบเทยีบคุณภาพการใหบ้รกิารระหว่าง Thai  
      Airways International กบั Singapore Airlines.  วารสารวชิาการบณัฑติวทิยาลยั 
     สวนดุสติ.  2(1).    
 
ต ารา : 
 1. อรทยั เลศิวรรณวทิย ์และณกัษ์ กุลสิร.์ (2551). ธุรกจิระหว่างประเทศ. กรงุเทพฯ : Diamond in 
  Business World.  
 2. อภริฐั ตัง้กระจ่าง. (2545). การตลาดระหว่างประเทศ (ฉบบัมาตรฐาน). กรงุเทพฯ : ธรรมสาร. 
 3. อภริฐั ตัง้กระจ่าง, บณัฑติ ผงันิรนัดรแ์ละต่อศกัดิ ์ซอแกว้. (2546). จรยิธรรมทางธุรกจิ.  
  กรงุเทพฯ : ธรรมสาร. 

 4. อภริฐั ตัง้กระจ่าง. (2546). เศรษฐศาสตรก์ารจดัการ. กรงุเทพฯ :เพชรจรสัแสงแห่งโลกธุรกจิ 
 5. อภริฐั ตัง้กระจ่าง. (2545). เศรษฐศาสตรม์หภาค. กรุงเทพฯ : ธรรมสาร. 
 
ช่ือ-สกลุ   นายไพบลูย ์อาชารุง่โรจน์ 
วฒิุการศึกษาสงูสดุ  Ph.D. (Management Science) 
ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย ์
ผลงานทางวิชาการ : 
1. Firm Sizew and R&D on Profitability : An Empirioal Analysis on Japanese Chemical and     
   Pharmaceutical. The Japanese Journal of Administrative Science, Vol. 13 No. 2 June.   
   PP.77-86 
2. The Impact of Firm Size on Export Performance and Attitudes : An Empirical Study on Thailand  
   Exporterss. The Japanese Journal of Administrative  Science, Vol.12  No.2,  June.   
   PP.79-88 
3. Archarungroj, Phiboon.(2000).”Empirical Studies on  Firm Size, R&D and performance: Evidence  
   from Japanese and Thai Firms.” Doctoral Dissertation for the Degree of Doctor of Philosophy   
   in Policy and Planning Sciences, University of Tsukuba. 
4. Archarungroj, Paiboon and Yasuo Hoshino. 1999.”Firm Size Export Intensity and Firm  



                                                                                                                                     มคอ. 2 
 

หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ (ฉบบัปรบัปรงุ) พ.ศ.2555  94 
 

   Performance: Evidence from Japanese Manufacturing Industries.” Mimeo. 
5. Archarungroj,Paiboon and Yasuo Hoshino.1999.”Firm Size and R&D on Profitability: An   
   Empirical Analysis on Japanese Chemical and Pharmaceutical Industry.” The Japanese  Journal    
   of Administrative Science, Vol.13 No.2 June.pp.71-86. 
6. Archarungroj, Paiboon and Yasuo Hoshino.1998.”The Impact of Firm Size on Export   
   Performance and Attitudes: An Empirical Study on Thailand Exporters.” The Japanese  Journal  
   of Administrative Science, Vol.12 No.2, June.pp.79-88. 
 
งานวิจยั  : 
1. สุพาดา สริกุิตตา และไพบลูย ์อาชารุง่โรจน์. (2550).  ค่านิยมและพฤตกิรรมการซื้อผา้ไหมไทยของ 
    ผูบ้รโิภคในเขตกรงุเทพมหานคร.  กรงุเทพฯ : คณะสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. 
2. สุพาดา สริกุิตตา และไพบลูย ์อาชารุง่โรจน์.  (2553).  ค่านิยมและพฤตกิรรมการซื้อผา้ไหมไทยของ 
    ผูบ้รโิภคในเขตกรงุเทพมหานคร.  วารสารศรนีครนิทรวโิรฒวจิยัและพฒันา 2(3). 
3. สุพาดา สริกุิตตา, ไพบลูย ์อาชารุง่โรจน์,ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และณกัษ์ กุลสิร.์ (2552). การพฒันา   
    อุตสาหกรรมการท่องเทีย่วเลยีบแมน่ ้าเจา้พระยาทีย่ ัง่ยนื. กรงุเทพฯ : คณะสงัคมศาสตร ์  
   มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. 
4.สุพาดา สริกุิตตา, ไพบลูย ์อาชารุง่โรจน์,ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และณกัษ์ กุลสิร.์  (2552, ตุลาคม-ธนัวาคม).   
    การพฒันาอุตสาหกรรมการท่องเทีย่วเลยีบแมน่ ้าเจา้พระยาทีย่ ัง่ยนื.  วารสาร Chulalongkorn Review.   
   22(85). 
   
ช่ือ-สกลุ   นางสาววรนิทรา  ศริสิุทธกุิล 
วฒิุการศึกษาสงูสดุ  D.B.A. (Marketing and Tourism Management) 
ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย ์
ผลงานทางวิชาการ : 
1.Sirisuthikul, V. (2010). ‘Truth or Falsity Who to Define, Ethical Consideration in Cross-Cultural    
 Context’, European Applied Business Research Conference, Dublin, Ireland.  Full Paper Accepted 
and Published. 
2. Sirisuthikul, V., Weiler, B. and Reid, M. (2007) ‘The Brand of Thailand: Past, Present and Future’, 
2nd International Conference on Destination Branding and Marketing, Macau, China, Full Paper 
Accepted and Published. 
3. Sirisuthikul, V. and Kong, E. (2007) ‘Social Responsibility Framework and Business-Nonprofit-
Government Partnerships’, Paper presented at the Australian and New Zealand Marketing 
Academy (ANZMAC) Conference, Dunedin, New Zealand, Full Paper Accepted and Published. 
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4.Sirisuthikul, V. and Kong, E. (2006) ‘Business-Charity-Government Strategic Partnership: 
Applying Cause-Related Marketing in Thailand’s Tourism Program’, Paper presented at the 
Australian and New Zealand Academy of Management (ANZAM) Conference, Queensland, 
Australia. Full Paper Accepted and Published. 
5.Sirisuthikul, V. (2006) ‘Destination Positioning and Brand Elements: An Evaluation of NTO 
Websites’, Paper presented at the 11th Annual Conference of Asia Pacific Decision Sciences 
Institute. Hong Kong. Full Paper Accepted and Published. 
6.Sirisuthikul, V. (2006) ‘Thailand’s Brand Positioning in the Indochinese Marketplace: An Online 
Analysis’, Paper presented at the Global Business Conference: New Paradigm, New Technique for 
Global business Development and Strategy. Bangkok, Thailand. Full Paper Accepted and 
Published. 
7.Sirisuthikul, V. and Nguyen, H. (2005) ‘Ethics in Research: Interpreting Data and Reporting 
Findings in Cross-Cultural Perspective’, Paper presented at the Australian and New Zealand 
Academy of Management (ANZAM) Conference Refereed Paper Proceedings. Canberra, Australia. 
Full Paper Accepted and Published.  

 
งานวิจยั : 
1. ศริวิรรณ เสรรีตัน์, วรนิทรา ศริสิุทธกุิล และคณะ. (2554). แนวทางการบูรณาการการท่องเทีย่วเชงิ
สรา้งสรรคอ์ยา่งยัง่ยนืในความรว่มมอืของกลุ่มประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน: กรณศีกึษาตามแนวพื้นทีช่ายฝ ัง่
ตอนใต ้จากประเทศไทยไปราชอาณาจกัรกมัพชูาและสาธารณรฐัสงัคม. ส านกังานคณะกรรมการวจิยั
แห่งชาต.ิ (อยูร่ะหว่างด าเนินการ) 
2. วรนิทรา ศริสิุทธกุิล. (2554). การวดัความสอดคลอ้งของภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ดา้นการท่องเทีย่วของ
เมอืงโคราชในทศันะของหน่วยงานผูเ้กีย่วขอ้งทางการท่องเทีย่ว. กรงุเทพฯ : คณะสงัคมศาสตร ์
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ (อยูร่ะหว่างด าเนินการ) 
3. สุพาดา สริกุิตตา, วรนิทรา ศริสิุทธกุิลและคณะ. (2549).  การเปรยีบเทยีบคุณภาพการใหบ้รกิารระหว่าง 
Thai Airways International กบั Singapore Airlines. กรงุเทพฯ : คณะสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัศร ี
นครนิทรวโิรฒ    
4. ศริวิรรณ เสรรีตัน์, สุพาดา สริกุิตตา,วรนิทรา ศริสิุทธกุิลและคณะ. (2549). การบรหิารคุณภาพโดยรวม 
(TQM) ของบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ: เปรยีบเทยีบระหว่างโครงการบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ (M.B.A) และ 
โครงการบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติส าหรบัผูบ้รหิาร (X-M.B.A.). กรุงเทพฯ : คณะสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยั
ศรนีครนิทรวโิรฒ   
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ต ารา : 
1. Sirisuthikul, V. (2009). Case Study 15: McDonald's: the fast food giant--can we say 'no'? In P. 
Kotler, S. Adam, S. Denize & G. Armstrong, Principles of Marketing (4 ed.). French Forest, NSW: 
Pearson Education Australia. 
 
ช่ือ-สกลุ   นางสาวณฐัยา ประดษิฐสุวรรณ 
วฒิุการศึกษาสงูสดุ  D.B.A. (Marketing) 
ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย ์
ผลงานทางวิชาการ  : 
1. Praditsuwan, N. (2005). “Marketing Management” Textbook. 
 
งานวิจยั : 
1. Praditsuwan, N. (2005). “Fighting in Energy Drink Business” Corporate Thailand. Volume 9, P.142. 
 
ช่ือ-สกลุ   นางสาวชวลัลกัษณ์ คุณาธกิรกจิ 
วฒิุการศึกษาสงูสดุ  Ph.D. (การสื่อสารระหว่างบุคคล) 
ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย ์
งานวิจยั : 
1. ชวลัลกัษณ์ คุณาธกิรกจิ. (2554). โครงการพฒันาศกัยภาพการเรยีนรูน้กัศกึษานิเทศศาสตร ์สาขาวชิา
การประชาสมัพนัธแ์ละสาขาวชิาวทิยกุระจายเสยีงและวทิยโุทรทศัน์ ปีการศกึษา 2554. 
2. ชวลัลกัษณ์ คุณาธกิรกจิ. (2553). โครงการพฒันาศกัยภาพการเรยีนรูน้กัศกึษานิเทศศาสตร ์สาขาวชิา
การประชาสมัพนัธ(์เน้นคลนิิกวทิยาทณัฑ)์ ปีการศกึษา 2553. 
3. ชวลัลกัษณ์ คุณาธกิรกจิและคณะ. (2551). การวจิยัประเมนิผลโครงการคดิด ีครัง้ที ่3 เวริคช์อ้ป 3.1. 
ภายในทุนสนบัสนุนการวจิยัการสรา้งเสรมิสุขภาพ. 
 
เอกสารประกอบการสอน : 
1. ชวลัลกัษณ์ คุณาธกิรกจิ. (ผูร้ว่มเขยีน). 2553. การประชาสมัพนัธเ์บือ้งตน้. 
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ช่ือ-สกลุ   นางสาวพรรณนิภา อนิษฐาภชิาต ิ
วฒิุการศึกษาสงูสดุ  Ph.D (Community Medicine and Clinical Epidemiology) 
ต าแหน่งทางวิชาการ  ผูช้่วยศาสตราจารย ์
ผลงานทางวิชาการ : 

1. พรรณนิภา  อกนิษฐาภชิาต.ิ การบรหิารคุณภาพงานเภสชักรรมโรงพยาบาล. ศรนีครนิทรวโิรฒ
เภสชัสาร ปีที ่10 ฉบบัที ่1 พฤษภาคม 2548. 

2. พรรณนิภา  อกนิษฐาภชิาต.ิ ยาสามญัประจ าบา้น. ใน อรลกัษณา แพรตักุล (บรรณาธกิาร) รอบรู้
เรือ่งยาและผลติภณัฑส์ุขภาพ เล่ม 2. กรงุเทพฯ : สนัตสิริกิารพมิพ ์,2551. 

3. พรรณนิภา อกนิษฐาภชิาต ิ การประกนัคุณภาพยาในประเทศไทย. ใน อรลกัษณา แพรตักุล 
(บรรณาธกิาร) รอบรูเ้รือ่งยาและผลติภณัฑส์ุขภาพ เล่ม 3. กรงุเทพฯ : สนัตสิริกิารพมิพ ์,2553. 

 
งานวิจยั: 

1. พรรณนิภา  อกนิษฐาภชิาต.ิ (2548). คุณสมบตัขิองรายการยาในบญัชยีาส าหรบัโรงพยาบาลและ
สถานบรกิารสาธารณสุขของบญัชยีาหลกัแห่งชาต ิพ.ศ. 2547. วารสารเภสชักรรมคลนิิก. ปีที ่13 
ฉบบัที ่1 ตุลาคม 2548 – มกราคม 2549. 

2. สถาพร นิ่มกุลรตัน์, พรรณนิภา อกนิษฐาภชิาต,ิ กญัจน์ญาดา นิลวาศ และคณะ. (2551). รายงาน
การวจิยัเรือ่ง ทางเลอืกและมาตรการเชงินโยบายการพฒันายกระดบัคุณภาพมาตรฐานการผลติ
เภสชัภณัฑใ์นประเทศตาม GMP ของ PIC/S. 

3. พรรณนิภา อกนิษฐาภชิาต,ิ สถาพร นิ่มกุลรตัน์, สมหญงิ พุ่มทอง และกญัญดา อนุวงศ.์ (2552). 
รายงานการวจิยัเรือ่ง การศกึษาผลกระทบของ AFTA ต่ออุตสาหกรรมยาในประเทศเกีย่วกบั
ขอ้ตกลงดา้น ASEAN Harmonized Products ของสนิคา้ยาและระบบการขึ้นทะเบยีนต ารบัยาแบบ 
ASEAN Harmonization. 

4. พชิญาภา มลูมณี วลิาสณิ ีทตัตานนท ์หริญัญา เยน็สบาย และพรรณนภิา อกนิษฐาภชิาต.ิ ระดบั
นยัส าคญัของแนวโน้มในการเกดิอนัตรกริยิากบั warfarin ของรายการยาซึง่อยูใ่นใบสัง่ยาของ
ผูป้ว่ยนอก. การประชุมเชงิวชิาการ “ศรนีครนิทรวโิรฒวชิาการ” ครัง้ที ่5 17 – 18 มนีาคม 2554 ณ 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. 
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ช่ือ-สกลุ   นางสาวเบญจพร กิง่รุง้เพชร ์
วฒิุการศึกษาสงูสดุ  Ph.D (Pharmaceutical Socioeconomics) 
ต าแหน่งทางวิชาการ  ผูช้่วยศาสตราจารย ์  
ผลงานทางวิชาการ: 

1. ชวนี ทองโรจน์  ,ลดัดาวลัย ์บุญรตันกรกจิ ,นภดล ทองนพเนื้อ , เบญจพร กิง่รุง้เพชร,์ อมรทศัน์ 
สดใส, ตุลยา โพธารส. สมนุไพรตามแนวพระราชด าร ิโครงการวจิยัเพือ่พฒันาหนงัสอืและโฮมเพจ 
ชุดพฒันาสงัคมตามแนวพระราชด าร ิ. 2544. กรงุเทพ: พฒันาคุณภาพวชิาการ. 

2. เบญจพร กิง่รุง้เพชร.์ การแพทยบ์ูรณาการ . ใน อรลกัษณา แพรตักุล (บก.) รอบรูเ้รือ่งยาและ
ผลติภณัฑส์ุขภาพ 2. (หน้า 201-218). 2551. กรงุเทพฯ: สนัตศิริกิารพมิพ.์ 

3. การพฒันามาตรฐานการฝึกปฏบิตัวิชิาชพีเภสชักรรมการตลาด 2553 รว่มกบัเครอืข่ายคณาจารยผ์ู้
ประสานงานการฝึกปฏบิตัวิชิาชพีเภสชักรรรมการตลาดจาก 8 สถาบนั 

  
งานวิจยั: 

1. นภดล ทองนพเนื้อ, สถาพร นิ่มกุลรตัน์, สมหญงิ พุ่มทอง, นรศิา ค าแก่น, เบญจพร กิง่รุง้เพชร,์ ลลิ
ตา วรีะเสถยีร, พชัร ีคงสมยั, ศติาพร ยงัคง. การน าพชืสมนุไพรมาใชแ้ทนยาแผนปจัจบุนัเพื่อรกัษา
โรคทางเดนิอาหารในชุมชนอ าเภอปากพล.ี ศรนีครนิทรวโิรฒเภสชัสาร. 2545; 7(1): 85-94.  

2. Kingroungpet B.  Asking patients to share information about natural product use. Thai 
Pharm Health Sci J. 2006; 1(2): 114-124. 

3. สุนันทา ยอดเณร, เบญจพร กิง่รุง้เพชร์, วรางคณา อดศิรประเสรฐิ. การประเมนิคุณภาพการบรกิารจาก
ความแตกต่างระหว่างความคาดหวงักบัการรบัรูข้องผู้รบับรกิารเภสชักรรมในหน่วยบรกิารสาธารณสุข
ปฐมภมูใินกรงุเทพมหานคร. Thai Pharm Health Sci J. 2008; 3(3): 361-366. 

4. วนัด ีฉัตรธนะสริเิวช, เบญจพร กิ่งรุ้งเพชร์, วรางคณา อดศิรประเสรฐิ. อิทธพิลของความพงึพอใจต่อ
ความตัง้ใจซือ้ต่อรา้นยาลูกโซ่ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร. Thai Pharm Health Sci J. 2008; 3(3): 
367-372. 

5. สมหญงิ พุ่มทอง, สถาพร นิ่มกุลรตัน์, พรรณนิภา อกนิษฐาภชิาต,ิ เบญจพร กิง่รุง้เพชร,์ ดุษฎ ีสุรยิ
พรรณ. ความคดิเหน็ของผูป้ระกอบการโรงงานผลติยาแผนปจัจบุนัในประเทศไทยต่อมาตรฐานตาม
หลกัการทีด่ใีนการผลติยาของ Pharmaceutical Inspection Cooperation Scheme. Isan Journal. 
2008; 4(1): 50-61. 
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ช่ือ-สกลุ   นางสาวกญัญดา อนุวงศ์     
วฒิุการศึกษาสงูสดุ  Ph.D. (Pharmacy Practiced Administration) 
ต าแหน่งทางวิชาการ  รองศาสตราจารย ์
งานวิจยั : 

1. Chokbumrongsuk C, Anuwong K, Pumtong S. (2009). Relationship between service quality 
and customer loyalty in drugstore business. Thai Journal of Pharmacy Practice, 1(1): 23-33. 

2. Pumtong S, Nimkulrat S, Akanithapichat P, Nilaward K, et al. (2008). Pharmaceutical 
Inspection Cooperation Scheme Views of Pharmaceutical Manufacturers in Thailand about 
the Code of Good Manufacturing Practice of the Pharmaceutical Inspection Cooperation 
Scheme. Isarn Journal of Pharmaceutical Sciences, 4(1): 50-61. 

3. Posuya C, Ruanta Y, Awipan R, Chinwong S, Nilaward K. (2006). Physicians’ opinions 
towards pharmaceutical care role of hospital pharmacists. Thai Pharmaceutical and Health 
Science Journal, 1(2): 104-13. 

4. Nilaward K, Niramitkusol N, Jitsuksom S. (2006). Customer satisfaction towards services 
from accredited drugstores and general drugstores. Journal of Health Sciences, 15: 133-40. 

5. Nilaward K, Samerkum K, Karnmun K, Deetae W. (2005). Effect of pictograms on patient 
recall about drug usage information. Thai Pharmaceutical and Health Science Journal, 10: 
162-68. 

6. Tongnopnua N, Duangjun P, Yongkong S, Sukarom I, Nilaward K. (2005). Problems and 
health behaviors of motorcycle riders in Nakorn Nayok province. Thai Pharmaceutical and 
Health Science Journal, 10: 184-90. 

7. Nilaward W, Mason H, Newton G. (2005). Community pharmacist-child communication: 
Magnitude, influences and content. Journal of the American Pharmaceutical Association, 
45(3): 354-62.  

8. Niwattananun K, Nilaward W. (2005). Ideal content in pharmacy practice. Chiang Mai 
University Journal, 4(4): 355-60.   

9. Srikrajang P, Nilaward K, pannavalee W, Ruanta Y. (2005). Health impacts and 
determinants of the development of a strengthened community. Journal of Health Sciences, 
14: 864-73. 

10. Akesin K, Nilaward W. (2004). Evaluation of hospital pharmacy personnel’s productivity 
through work measurement. Chiang Mai University Journal, 3(3): 281-8. 

11. Nilaward W. (2001). Children’s Use of Medicines, Their Involvement in Medication Use Process and 
Parental Basic Knowledge concerning Medications. Silapakorn  University Journal, 21 (special 
volume): 40-59  
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12. Awipan R, Suwannaprom P, Nilaward W. (2001). Pharmaceutical care: Is it a role of 
pharmacists only. Silapakorn  University Journal, 21 (special volume): 7-39. 
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ภาคผนวก จ 

ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างและองคป์ระกอบของหลกัสตูรฉบบั พ.ศ.2553 กบัฉบบั
ปรบัปรงุ พ.ศ.2555 
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างและองค์ประกอบของหลกัสูตรฉบบั พ.ศ. 2553 กบัฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ.
2555 (เปรยีบเทยีบเฉพาะหวัขอ้ทีม่กีารปรบัแก)้ 

หลกัสูตรเดิม ฉบบั พ.ศ. 2553 หลกัสูตรปรบัปรงุ ฉบบั พ.ศ. 2555 หมายเหต ุ
ช่ือหลกัสูตร 
(ภาษาไทย)     หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ 
(ภาษาองักฤษ) Master of Business Administration  
                    Program 
(ชื่อสาขา)       1.1 สาขาวชิาการตลาด 
                    (Major in Marketing) 
                   1.2 สาขาวชิาการจดัการ 
                    (Major in Management) 
                   1.3 สาขาวชิาการจดัการองคก์รเภสชักรรม 
                    (Major in Pharmacy Organization 
                    Management)    

ช่ือหลกัสูตร 
(ภาษาไทย)     หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ 
(ภาษาองักฤษ) Master of Business Administration  
                    Program 
 

 

ช่ือปริญญา 
1 ภาษาไทย 
ชื่อเตม็  บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ (การตลาด) 
ชื่อย่อ    บธ.ม. (การตลาด) 
ภาษาองักฤษ 
ชื่อเตม็ Master of Business Administration (Marketing) 
ชื่อย่อ   M.B.A. (Marketing) 
2.ภาษาไทย 
ชื่อเตม็ บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ (การจดัการ) 
ชื่อย่อ  บธ.ม. (การจดัการ) 
ภาษาองักฤษ 
ชื่อเตม็ Master of Business Administration  
          (Management) 
ชื่อย่อ  M.B.A. (Management) 
3. ภาษาไทย 
ชื่อเตม็ บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ  
           (การจดัการองคก์รเภสชักรรม) 
ชื่อย่อ บธ.ม. (การจดัการองคก์รเภสชักรรม) 
ภาษาองักฤษ 
ชื่อเตม็ Master of Business Administration 
         (Pharmacy Organization Management) 
ชื่อย่อ M.B.A. (Pharmacy Organization Management) 

ช่ือปริญญา  
ภาษาไทย  
ชื่อเตม็           บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ  
ชื่อย่อ           บธ.ม.  
ภาษาองักฤษ  
ชื่อเตม็          Master of Business Administration  
ชื่อย่อ          M.B.A.  
 

 

ปรชัญาของหลกัสูตร 
สงัคมพฒันาดว้ยความกา้วหน้าของธุรกจิทีเ่ลศิดว้ยคุณค่า 
และคุณธรรม 

ปรชัญาของหลกัสูตร 
สงัคมพฒันาดว้ยความกา้วหน้าของบุคลากรทางธุรกจิ 
ทีเ่ลศิดว้ยคุณภาพและมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม 
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หลกัสูตรเดิม ฉบบั พ.ศ. 2553 หลกัสูตรปรบัปรงุ ฉบบั พ.ศ. 2555 หมายเหต ุ
วตัถปุระสงคข์องหลกัสูตร 
หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติมุ่งผลติมหาบณัฑติใหม้ี
คุณสมบตัดิงัต่อไปนี้ 
1. เพื่อผลติบุคลากรระดบัมหาบณัฑติใหม้คีวามรู ้
ความสามารถในดา้นการบรหิารธุรกจิ 
2. เพื่อผลติบุคลากรระดบัมหาบณัฑติใหม้คีวามรู้
ความสามารถในการพฒันางานวจิยัทางดา้นการ
บรหิารธุรกจิ 
3. เพื่อผลติบุคลากรระดบัมหาบณัฑติใหม้คีุณธรรมและ
จรยิธรรมในการประกอบวชิาชพี 

วตัถปุระสงคข์องหลกัสูตร 
หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มวีตัถุประสงคห์ลกัเพื่อ 
ผลติมหาบณัฑติใหม้คีุณสมบตัดิงัต่อไปนี้ 
1. ผลติบุคลากรใหม้คีวามรูค้วามสามารถในดา้นการ 
บรหิารธุรกจิ มทีกัษะในการเป็นผูป้ระกอบการ และ 
ทกัษะของนกัการตลาด/ผูบ้รหิารจดัการ และมทีกัษะใน 
การใชร้ะบบสารสนเทศและขอ้มลูเพื่อการตดัสนิใจทาง 
ธุรกจิ 
2.ผลติบุคลากรในการพฒันางานวจิยัทางดา้นการ
บรหิารธุรกจิ 
3. ผลติบุคลากรใหม้คีุณธรรมและจรยิธรรมในการ
ประกอบวชิาชพี ตลอดจนมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม 

 

คณุวฒิุและคณุสมบติัของผูส้มคัรเข้าเป็นนิสิต 
เป็นผูส้ าเรจ็การศกึษาขัน้ปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่า และม ี
คุณสมบตัทิัว่ไปตามขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยัศรนีครนิทร 
วโิรฒ ว่าดว้ยการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา 

คณุสมบติัของผูเ้ข้าศึกษา 
เป็นผูส้ าเรจ็การศกึษาขัน้ปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่า และมี
คุณสมบตัทิัว่ไปตามขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยัศรนีคริ
นทรวโิรฒ ว่าดว้ยการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. 
2554 

 

การรบัเข้าเป็นนิสิต 
ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
ว่าดว้ยการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา 

การรบัเข้าศึกษา 
ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยั 
ศรนีครนิทรวโิรฒว่าดว้ยการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา 

 

ระบบการศึกษา 
ใชร้ะบบทวภิาค จดัการการศกึษาแบบเตม็เวลา 
ระยะเวลาการศึกษา 
ใชเ้วลาศกึษาไดไ้ม่เกนิ 5 ปีการศกึษา ส าเรจ็การศกึษาไม่ได ้
ก่อน 4 ภาคการศกึษา 

ระบบการจดัการศึกษาในหลกัสูตร 
ระบบการจดัการศกึษาทีใ่ชใ้นการจดัการเรยีนการสอน 
เป็นระบบทวภิาค 1 ปีการศกึษาม ี2 ภาคการศกึษา  
ภาคการศกึษาไม่น้อยกว่า 15 สปัดาห ์ไดแ้ก่ ภาคการ 
ศกึษาที ่1 และภาคการศกึษาที ่2  
มกีารจดัการเรยีนการสอนในภาคฤดรูอ้น (ส าหรบั 
ภาคนอกเวลาราชการ) และอาจจะมกีารจดัการเรยีน 
การสอนในภาคฤดรูอ้นส าหรบันิสติหลกัสตูรบรหิาร 
ธุรกจิมหาบณัฑติ (ภาคในเวลาราชการ) ทัง้นี้ขึน้อยู่ 
กบัการพจิารณาของคณะกรรมการ 

 

อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรและอาจารยผ์ูร้บัผิดชอบ 
หลกัสูตร 
แยกเป็น 1. สาขาวชิาการตลาด 
            2. สาขาวชิาการจดัการ 
            3. สาขาวชิาการจดัการองคก์รเภสชักรรม 

อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรและอาจารยผ์ูร้บัผิดชอบ 
หลกัสูตรบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต จ านวน 9 ท่าน  
ดงัน้ี 
1. รศ.สพุาดา สริกิุตตา 
2. รศ.ดร.ณกัษ์ กุลสิร ์
3. อ.ดร.ไพบลูย ์อาชารุ่งโรจน์ 
4. อ.ดร.ศุภณิญา ญาณสมบรูณ์ 
5. อ.ดร.วรนิทรา ศริสิทุธกิุล 
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6. อ.ดร.ชวลัลกัษณ์ คุณาธกิรกจิ 
7. ผศ.ดร.พรรณนิภา อนิษฐาภชิาต ิ
8. ผศ.ดร.เบญจพร กิง่รุง้เพชร ์
9. รศ.ดร.กญัญดา อนุวงศ ์

ข้อก าหนดหลกัสูตร 
1. หมวดวิชาแกน ก าหนดใหเ้รยีน 24 หน่วยกติ 
 
บธม 531 การจดัการทางการเงนิ                    3(3-0-6) 
บธม 551 การจดัการเชงิกลยุทธข์ ัน้สงู             3(3-0-6) 
บธม 552 การจดัการการผลติและการปฏบิตักิาร 3(3-0-6) 
บธม 541 การจดัการการตลาดขัน้สงู                3(3-0-6) 
บธม 581 ระเบยีบวธิกีารวจิยัทางธุรกจิ             3(2-2-5) 
บธม 521 การบญัชบีรหิาร                             3(3-0-6)  
บธม 561 เศรษฐศาสตรก์ารจดัการ                   3(3-0-6) 
บธม 615 จรยิธรรมทางธุรกจิ                          3(3-0-6)                 

ข้อก าหนดหลกัสูตร 
1. หมวดวิชาแกน โดยก าหนดใหเ้รยีน 24 หน่วยกติ  
ดงันี้  
บธม 531 การจดัการทางการเงนิ                   3(3-0-6) 
บธม 551 การจดัการเชงิกลยุทธข์ ัน้สงู  3(3-0-6) 
บธม 552 การจดัการการผลติและการปฏบิตักิาร3(3-0-6) 
บธม 541 การจดัการการตลาดขัน้สงู              3(3-0-6) 
บธม 581 ระเบยีบวธิกีารวจิยัทางธุรกจิ           3(2-2-5) 
บธม 521 การบญัชบีรหิาร                           3(3-0-6)  
บธม 561 เศรษฐศาสตรก์ารจดัการ                 3(3-0-6) 
บธม 615 จรยิธรรมทางธุรกจิ                        3(3-0-6)                 

 

2. วิชาเอกบงัคบั ก าหนดใหเ้รยีน 9 หน่วยกติ ดงันี้ 
สาขาวิชาการตลาด 
บธม 542 การวเิคราะหพ์ฤตกิรรมผูบ้รโิภค 3(3-0-6) 
บธม 543 การสือ่สารการตลาดแบบบรูณาการ 3(3-0-6) 
บธม 644 การจดัการการตลาดระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
สาขาวิชาการจดัการ 
บธม 553 ทฤษฎกีารบรหิารและการปฏบิตักิาร 3(3-0-6) 
บธม  554 ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ 3(3-0-6) 
บธม  656 การจดัการธุรกจิระหว่างประเทศ 3(3-0-6)  
สาขาวิชาการจดัการองคก์รเภสชักรรม 
บธม 591 ผลติภณัฑแ์ละการบรกิารขององคก์รเภสชักรรม 
                                                          3(3-0-6)  
บธม 592 การสรา้งและขบัเคลื่อนองคก์รเภสชักรรม 
                                                            3(3-0-6 
บธม 593 การวางต าแหน่งองคก์รเภสชักรรม  3(3-0-6)  

2.วิชาเอกบงัคบั ก าหนดใหเ้รยีน 9 หน่วยกติ ดงันี้ 
วิชาเอกเอกการตลาด  
บธม 542 การวเิคราะหพ์ฤตกิรรมผูบ้รโิภค 3(3-0-6) 
บธม 543 การสือ่สารการตลาดแบบบรูณาการ 3(3-0-6) 
บธม 646 การบรหิารห่วงโซ่อุปทาน             3(3-0-6) 
วิชาเอกการจดัการ 
บธม 613 การประกอบการ                         3(3-0-6) 
บธม 656 การจดัการธุรกจิระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
บธม 658 การจดัการนวตักรรม             3(3-0-6)  
วิชาเอกการจดัการองคก์รเภสชักรรม 
บธม 592 การสรา้งและขบัเคลื่อนองคก์รเภสชักรรม 
                                                          3(3-0-6)  
บธม 593 การวางต าแหน่งองคก์รเภสชักรรม   3(3-0-6)  
 
บธม 595สมัมนาการจดัการองคก์รเภสชักรรม1 2(2-0-4)                                                           
บธม 598สมัมนาการจดัการองคก์รเภสชักรรม2 1(1-0-2) 
                                                            

 

3.วิชาเอกเลือก 
แผน ก แบบ ก 2 ก าหนดใหเ้รยีน 3 หน่วยกติ  
แผน ข  ก าหนดใหเ้รยีน 9 หน่วยกติ 
โดยเลอืกจากรายวชิาดงันี้ 
สาขาวิชาการตลาด 
บธม 554 ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ 3(3-0-6) 

3. วิชาเอกเลือก 
แผน ก แบบ ก2 ก าหนดใหเ้รยีน 3 หน่วยกติ 
แผน ข ก าหนดใหเ้รยีน 9 หน่วยกติ 
โดยเลอืกจากรายวชิาดงันี้ 
วิชาเอกการตลาด 
บธม 554 การจดัการระบบสารสนเทศ 3(3-0-6) 
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บธม 645 นโยบายและกลยุทธด์า้นผลติภณัฑแ์ละราคา 
บธม 646 การบรหิารห่วงโซ่อุปทาน            3(3-0-6) 
บธม 647 การตลาดบรกิาร                        3(3-0-6) 
บธม 671 สมัมนาการตลาดสมยัใหม ่            3(3-0-6) 
บธม 682 การวจิยัการตลาด                 3(3-0-6) 
บธม 611 การเจรจาต่อรอง                        3(3-0-6) 
บธม 648 เทคนิคในการพยากรณ์ตลาด         3(3-0-6) 
บธม 613 การประกอบการ                        3(3-0-6) 
บธม 614 การพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส ์            3(3-0-6) 
 
 
สาขาวิชาการจดัการ 
บธม 611 การเจรจาต่อรอง                       3(3-0-6) 
บธม 612 การบรหิารโครงการ           3(3-0-6) 
บธม 655 พฤตกิรรมบุคคลในองคก์าร           3(3-0-6) 
บธม 657 การจดัการเชงิกลยุทธร์่วมสมยั      3(3-0-6) 
บธม 658 การจดัการนวตักรรม           3(3-0-6) 
บธม 659 การจดัการทรพัยากรมนุษยข์ัน้สงู   3(3-0-6) 
บธม 683 การวจิยัการด าเนินงาน           3(3-0-6) 
บธม 616 เทคนิคในการพยากรณ์ธุรกจิ         3(3-0-6) 
บธม 613 การประกอบการ                       3(3-0-6) 
บธม 614 การพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส ์           3(3-0-6) 
สาขาวิชาการจดัการองคก์รเภสชักรรม 
บธม 594 ระบบสารสนเทศทางเภสชัศาสตร ์ 3(3-0-6)  
บธม 595 สมัมนาการจดัการองคก์รเภสชักรรม3(3-0-6)  
บธม 596 กฎหมายและภาวะแวดลอ้มทางสงัคม 
             ทางเภสชักรรม                         3(3-0-6)  
บธม 597 การวจิยัผลลพัธข์องผลติภณัฑย์า    3(3-0-6)  

บธม 555 พฤตกิรรมองคก์รและการจดัการ 
             ทรยัพากรมนุษยข์ัน้สงู                 3(3-0-6)                               
บธม 644 การจดัการการตลาดระหว่างประเทศ3(3-0-6) 
บธม 645 นโยบายและกลยุทธด์า้นผลติภณัฑแ์ละราคา 
บธม 647 การตลาดบรกิาร                        3(3-0-6) 
บธม 671 สมัมนาการตลาดสมยัใหม ่            3(3-0-6) 
บธม 682 การวจิยัการตลาด                 3(3-0-6) 
บธม 611 การเจรจาต่อรอง                        3(3-0-6) 
บธม 648 เทคนิคในการพยากรณ์ตลาด          3(3-0-6) 
บธม 613 การประกอบการ                        3(3-0-6) 
บธม 614 การพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส ์           3(3-0-6) 
วิชาเอกการจดัการ 
บธม 554 การจดัการระบบสารสนเทศ 3(3-0-6) 
บธม 555 พฤตกิรรมองคก์รและการจดัการ 
             ทรยัพากรมนุษยข์ั ้                     3(3-0-6) 
บธม 611 การเจรจาต่อรอง                         3(3-0-6) 
บธม 612 การบรหิารโครงการ             3(3-0-6) 
บธม 614 การพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส ์            3(3-0-6) 
บธม 616 เทคนิคในการพยากรณ์ธุรกจิ 3(3-0-6) 
บธม 657 การจดัการเชงิกลยุทธร์่วมสมยั 3(3-0-6) 
บธม 683 การวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณเพื่อการ 
             จดัการ                                       3(3-0-6) 
วิชาเอกการจดัการองคก์รเภสชักรรม 
บธม 591 ผลติภณัฑแ์ละการบรกิารขององคก์รเภสชักรรม 
                                                          3(3-0-6)  
บธม 594 ระบบสารสนเทศทางเภสชัศาสตร ์   3(3-0-6)  
บธม 596 กฎหมายและภาวะแวดลอ้มทางสงัคม 
             ทางเภสชักรรม                          3(3-0-6)  
บธม 597 การวจิยัผลลพัธข์องผลติภณัฑย์า     3(3-0-6)  
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บธม 551 การจดัการเชงิกลยุทธข์ ัน้สงู  3(3-0-6) 
MBA 551 Advanced Strategic Management 
ศกึษาและวเิคราะหก์ารก าหนดพนัธกจิ วสิยัทศัน์ และ
วตัถุประสงค์ขององค์กร การวเิคราะห์สภาพแวดล้อม
ของธุรกจิ การใชเ้ครื่องมอืวเิคราะหต์ าแหน่งทางการ 
แข่งขันของธุรกิจ การก าหนดกลยุทธ์การแข่งขัน
ส าหรบัองค์กร การจดัท าแผนกลยุทธ์ การน ากลยุทธ์
ไปปฏบิตั ิการควบคุมและ การบรหิารการเปลีย่นแปลง
ในองคก์ร รวมทัง้การใชก้รณีศกึษาประกอบ 

บธม 551 การจดัการเชงิกลยุทธข์ ัน้สงู  
MBA 551Advanced Strategic Management 
ศึกษาและวิเคราะห์การก าหนดพันธกิจ วิสยัทัศน์ 
และวัต ถุปร ะสงค์ข ององค์ก ร  กา รวิ เ ค ร า ะห์
สภาพแวดล้อมของธุรกจิ การใช้เครื่องมอืวเิคราะห์
ต าแหน่งทางการแข่งขันของธุรกิจ การก าหนด 
กลยุทธก์ารแข่งขนัส าหรบัองค์กร การจดัท าแผนกล
ยุทธ์ การน ากลยุทธ์ไปปฏิบตัิ การควบคุมและการ
บริหารการเปลี่ยนแปลงในองค์กร โดยเน้นด้าน
ทฤษฎแีละการประยุกตใ์ชจ้ากกรณีศกึษา 

- ปรบัค าอธบิาย
รายวชิา 

บธม 581 ระเบียบวิธีการวิจยัทางธรุกิจ  3(2-2-5) 
MBA 581 Business Research Methodology 
ศกึษากระบวนการวจิยัทางธุรกจิ อนัประกอบดว้ยการ
ก าหนดปญัหา การออกแบบงานวจิยั  การสรา้งและ
พฒันาเครื่องมือวิจยั การเกบ็รวบรวมขอ้มูล การ
วเิคราะห์ข้อมูล และสรุปผลการวิจยั ตลอดจนการ
น าเสนอรายงานผลการวจิยั 

บธม 581 ระเบียบวิธีวิจยัธรุกิจ  
MBA 581 Business Research Methodology 
ศกึษากระบวนการวจิยัทางธุรกจิ อนัประกอบด้วย
การก าหนดปญัหา การออกแบบงานวจิยั  การสรา้ง
และพฒันาเครื่องมอืวจิยั การเกบ็รวบรวมขอ้มูล การ
วเิคราะห์ขอ้มูล และสรุปผลการวจิยั ตลอดจนการ
น าเสนอรายงานผลการวจิยั 

-แกไ้ขชื่อวชิา
ภาษาไทย 
 

บธม 521 การบญัชีบริหาร  3(3-0-6) 
MBA 521 Managerial Accounting 
ศกึษาการน าขอ้มูลทางการบญัชมีาใช้ในการตัดสนิใจ 
การวางแผน การควบคุม การศกึษาพฤตกิรรมต้นทุน 
การวิเคราะห์ต้นทุน ปริมาณก าไร การจัดท าและ
วิเคราะห์รายงานก าไร การจัดท างบประมาณ การ
ประเมนิผลการปฏบิตังิาน โดยใชต้้นทุนมาตรฐาน การ
บญัชีเพื่อความรบัผิดชอบ  การวิเคราะห์ผลต่างของ
ตน้ทุน การบรหิารการผลติแบบทนัเวลาพอด ีการบญัชี
ต้นทุนฐานกิจกรรม ตลอดจนการวางแผนการลงทุน 
รวมทัง้ประเดน็ในดา้นกฎหมายเกีย่วกบับญัชแีละภาษี
อากร 

บธม 521  การบญัชีบริหาร    
MBA 521 Managerial Accounting 
ศกึษาการน าขอ้มลูทางการบญัชมีาใชใ้นการตดัสนิใจ 
การวางแผน การควบคุม การศกึษาพฤตกิรรมตน้ทุน 
การวิเคราะห์ต้นทุน ปริมาณก าไร การจัดท าและ
วิเคราะห์รายงานก าไร การจดัท างบประมาณ การ
ประเมินผลการปฏิบตัิงาน โดยใช้ต้นทุนมาตรฐาน 
การบญัชเีพื่อความรบัผดิชอบ         การวเิคราะห์
ผลต่างของต้นทุน การบรหิารการผลติแบบทนัเวลา
พอด ีการบญัชตี้นทุนฐานกจิกรรม ตลอดจนการวาง
แผนการลงทุน  

-แกไ้ขค าอธบิาย
รายวชิา 
 

 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                     มคอ. 2 
 

หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ (ฉบบัปรบัปรงุ) พ.ศ.2555  108 
 

2. ปรบัปรงุรายวิชาในหมวดวิชาเอกบงัคบั (เปรยีบเทยีบเฉพาะรายวชิาทีม่กีารปรบัแก้)   
หลกัสูตรเดิม ฉบบั พ.ศ.2553 หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ.2555 หมายเหต ุ

บธม 543 การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ  3(3-0-6) 
MBA 543 Integrated Marketing Communication  
                 Management 
ศกึษาถงึแนวคดิ หลกัการ และวธิกีารของการส่งเสรมิและ
สื่อสารการตลาด การวางแผนและการก าหนดกลยุทธก์าร
สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ปจัจยัที่ต้องพจิารณาใน
การเลือกกลยุทธ์ในการผสมผสานการสื่อสารการตลาด 
การประเมนิผลกลยุทธก์ารสือ่สารการตลาด รวมทัง้    การ
ก าหนดกลยุทธ์การสื่อสารให้สอดคล้องกับกลยุทธ์
การตลาดอื่น 

บธม 543 การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ  

MBA 543 Integrated Marketing Communication 
ศกึษาถึงแนวคิด หลกัการ และวิธีการของการส่งเสริม
และสื่อสารการตลาด การวางแผนและการก าหนดกล
ยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ปจัจัยที่ต้อง
พจิารณาในการเลอืกกลยุทธใ์นการผสมผสานการสื่อสาร
การตลาด การประเมินผลกลยุทธ์การสื่อสารการตลาด 
รวมทัง้ การก าหนดกลยุทธก์ารสือ่สารใหส้อดคลอ้งกบักล
ยุทธก์ารตลาดอื่น 
 

-แกไ้ขชื่อวชิา
ภาษาองักฤษ 
 

บธม 644 การจดัการการตลาดระหว่างประเทศ  3(3-0-6) 
MBA 644 International Marketing Management  
 
ศึกษาแนวคิด บทบาท และวิวัฒนาการของการตลาด
ระหว่างประเทศ ผลกระทบของสภาพแวดล้อม และการ
วิจัยที่ เกี่ยวข้องกับศักยภาพตลาดระหว่างประเทศ 
ตลอดจนน าส่วนประสมทางการตลาดระหว่างประเทศมา
ประยุกต์ใช้กบัสถานการณ์ในการด าเนินการตลาดระหว่าง
ประเทศ เพื่อใหธุ้รกจิสามารถด าเนินไปไดอ้ย่างราบรื่นและ
เกดิผลได้ต่อองค์กรและผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีในองค์กรมาก
ทีส่ดุ 

 -ยา้ยไปอยูใ่น
หมวดวชิาเอก
เลอืก 

 บธม  646 การบริหารห่วงโซ่อปุทาน 
MBA 644 Supply Chain Management 
ศึกษาแนวคิด บทบาท และวิวฒันาการของการตลาด
ระหว่างประเทศ ผลกระทบของสภาพแวดลอ้ม และการ
วิจัยที่เกี่ยวข้องกับศักยภาพตลาดระหว่างประเทศ 
ตลอดจนน าส่วนประสมทางการตลาดระหว่างประเทศมา
ประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ในการด าเนินการตลาด
ระหว่างประเทศ เพื่อให้ธุรกจิสามารถด าเนินไปไดอ้ย่าง
ราบรื่นและเกดิผลไดต่้อองคก์รและผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีใน
องคก์รมากทีส่ดุ 
 

-ยา้ยจากหมวด
วชิาเอกเลอืก
มาเป็นหมวด
วชิาเอกบงัคบั 
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สาขาวิชาการจดัการ 
บธม 553 ทฤษฎีการบริหารและการปฏิบติัการ  3(3-0-6) 
MBA 553 Administrative Theory and Practices 
ศกึษา วเิคราะห์และประยุกต์ใชแ้นวคดิทฤษฎีการบรหิาร 
บทบาทของผู้บริหาร พฤติกรรมในองค์กร สิ่งแวดล้อม
องค์กร วฒันธรรมองค์กร การตดัสนิใจของผู้บรหิาร การ
สื่อสารในองค์กร การวางแผน การจดัองค์กร การจดัการ
ทรัพยากรมนุษย์ การจูงใจ ภาวะผู้น า และการควบคุม 
ตลอดจนธรรมาภิบาลและความรบัผิดชอบต่อสังคมของ
บรษิทั/องคก์ร 

วิชาเอกการจดัการ  
-ยกเลกิรายวชิา
ออกจาก
หลกัสตูร 

บธม 554 ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ  3(3-0-6) 
MBA 554 Management Information System 
 ศกึษาบทบาทและความส าคญัของระบบสารสนเทศทีม่ต่ีอ
การจดัการธุรกจิ  แนวคดิในการจดัองคก์ารเพื่อรองรบัการ
น าระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการมาประยุกต์ใช้ใน
องค์การ ลกัษณะของระบบสารสนเทศที่ใช้สนับสนุนการ
ท างาน การสร้างกลยุทธ์ และการตดัสนิใจของผู้ใช้ระดบั
ต่างๆ รวมทัง้แนวทางการพฒันาระบบสารสนเทศทีม่อียู่ให้
สามารถใชไ้ดอ้ย่างรวดเรว็และถูกตอ้ง 

 -ยา้ยไปอยูใ่น
หมวดวชิาเอก
เลอืก 

 บธม 613 การประกอบการ   
MBA 613 Entrepreneurship 
ศึกษากระบวนการจดัการธุรกิจ การวางแผนธุรกิจ โดย
พจิารณาถึงโอกาสในการประกอบการ ปจัจยัด้านต่างๆ 
ในการประกอบการธุรกจิ ทัง้ทางด้าน เงนิทุน บุคลากร 
ทรพัยากร และกฎหมายใน      การด าเนินการ
ประกอบการธุรกจิ รวมทัง้การตดัสนิใจในการแกป้ญัหาที่
มผีลกระทบต่อธุรกจิ 

-ยา้ยมาจาก
หมวดวชิาเอก
เลอืกมาเป็น
หมวดวชิาเอก
บงัคบั 
 

 บธม 658 การจดัการนวตักรรม   
MBA 658 Innovation Management 
ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดด้านการบริหารจัดการ
นวตักรรม ความคดิสร้างสรรค ์กระบวนการในการสรา้ง
และการยอมรับนวัตกรรม ตลอดจนกระบวนการน า
นวตักรรมในองคก์รธุรกจิออกสู่ตลาด การน าทฤษฎแีละ
แนวคดิทางนวตักรรมมาประยุกต์ใช้เพื่อพฒันากลยุทธ์
ด้านนวตักรรมในองค์กรธุรกิจ รวมทัง้ศึกษากฎหมาย 
ขอ้บงัคบั และกลยุทธท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการทรพัยส์นิ
ทางปญัญาในองคก์รธุรกจิ 
 

-ยา้ยมาจาก
หมวดวชิาเอก
เลอืกมาเป็น
หมวดวชิาเอก
บงัคบั 
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สาขาวิชาการจดัการองคก์รเภสชักรรม 
บธม 592  การสรา้งและขบัเคลื่อนองคก์รเภสชักรรม  
MBA 592  Building and Running  Pharmacy  
                  Organizations 
ศกึษาถงึก าเนิด วตัถุประสงค ์ลกัษณะและพนัธกจิของ
องคก์รเภสชักรรมตลอดจนศกึษาถงึปจัจยัในดา้นต่างๆ
รวมถงึวฒันธรรมขององคก์รประเภทต่างๆทีม่ผีลต่อการ
บรหิารองคก์รทางเภสชักรรมเพือ่ใหเ้กดิประสทิธภิาพ 
ประสทิธผิล ความอยู่รอดและความเจรญิรุง่เรอืงขององคก์ร
ทางเภสชักรรม  ศกึษาถงึการประยุกตใ์ชท้ฤษฎอีงคก์รเพื่อ
การจดัการทรพัยากร การเคลื่อนยา้ยทรพัยากรอย่าง
เหมาะสม ตลอดจนการศกึษาถงึพฤตกิรรมขององคก์รและ
คนในองคก์รทางเภสชักรรม เทคนิคต่างๆ ทีจ่ะน ามา
ประยุกตใ์ชอ้ย่างเหมาะสมในองคก์รประเภทต่างๆ 

วิชาเอกการจดัการองคก์รเภสชักรรม 
บธม 592 การสรา้งและขบัเคลื่อนองคก์รเภสชักรรม  
MBA 592 Building and Running  Pharmacy   
                Organizations 
ศกึษาก าเนิด วตัถุประสงค ์ลกัษณะและพนัธกจิของ
องคก์รเภสชักรรมตลอดจนศกึษาถงึปจัจยัในดา้นต่างๆ
รวมถงึวฒันธรรมขององคก์รประเภทต่างๆทีม่ผีลต่อการ
บรหิารองคก์รทางเภสชักรรมเพือ่ใหเ้กดิประสทิธภิาพ 
ประสทิธผิล ความอยู่รอดและความเจรญิรุง่เรอืงของ
องคก์รทางเภสชักรรม  ศกึษาถงึการประยุกตใ์ชท้ฤษฎี
องคก์รเพื่อการจดัการทรพัยากร การเคลื่อนยา้ย
ทรพัยากรอย่างเหมาะสม ตลอดจนการศกึษาถงึ
พฤตกิรรมขององคก์รและคนในองคก์รทางเภสชักรรม 
เทคนิคต่างๆ ทีจ่ะน ามาประยุกตใ์ชอ้ย่างเหมาะสมใน
องคก์รประเภทต่างๆ 
 

 
-ปรบัปรุง
ค าอธบิาย
รายวชิา 
 

บธม 591  ผลิตภณัฑแ์ละการบริการขององคก์รเภสชั 
                  กรรม  
MBA 591  Products and Services of 
 Pharmacy Organization 
ศกึษาถงึปรชัญาขององคก์รเภสชักรรมทีม่ผีลต่อผลติภณัฑ์
และการบรกิาร การท าความเขา้ใจผลติผลขององคก์รนัน้ๆ
ในดา้นผลติภณัฑแ์ละการบรกิาร การวเิคราะหค์วาม
ตอ้งการของตลาดและปจัจยัทีม่สีว่นเกีย่วขอ้ง เพื่อใหเ้กดิ
การสรา้งสนิคา้และบรกิารทีเ่หมาะสมขององคก์รเภสชั
กรรมแต่ละประเภท ตลอดจนการก าหนดนโยบายและกล
ยุทธก์ารจดัการผลติภณัฑแ์ละบรกิารนัน้ๆ การสรา้งความ
แตกต่างทางการแขง่ขนั การก าหนดต าแหน่งทางการ
ตลาดของผลติภณัฑแ์ละการบรกิารนัน้เพื่อใหอ้งคก์รและ
ผลติผลอยู่รอดและสามารถแขง่ขนัทางการตลาดได ้รวมถงึ
การศกึษาระบบการจดัการผลติภณัฑแ์ละบรกิารและการ
น าเสนอผลติภณัฑอ์อกสูท่อ้งตลาด 

 -ยา้ยไปอยูใ่น
หมวดวชิาเอก
เลอืก 

 บธม 595 สมัมนาการจดัการองคก์รเภสชักรรม 1 
MBA 595 Seminar in Pharmacy  Organization 
Management 1 
ศกึษาการวเิคราะหแ์ละอภปิรายถงึการน าทฤษฎแีละ
หลกัเกณฑต่์างๆ ในสาขาการจดัการองคก์รเภสชักรรม
มาประยุกตใ์ชใ้นการวเิคราะหป์ญัหา การแกไ้ขปญัหา 

-ยา้ยจากหมวด
วชิาเอกเลอืก
มาเป็นหมวด
วชิาเอกบงัคบั 
-ปรบัเป็น 2 
รายวชิาและ
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และการตดัสนิใจในแต่ละกรณีศกึษาและในแต่ละ
สถานการณ์ 

ปรบัหน่วยกติ 

 บธม 598 สมัมนาการจดัการองคก์รเภสชักรรม 2 
MBA 598 Seminar in Pharmacy  Organization 
Management 2 
ศกึษาการสงัเคราะหอ์งคค์วามรูใ้หม่ดา้นการจดัการ
องคก์รหรอืการตลาด โดยน าปญัหา บรบิทการท างาน 
ประสบการณ์ หรอืเทคโนโลยดีา้นการจดัการองคก์รหรอื
การตลาดมาอภปิรายและแลกเปลีย่นเรยีนรูร้่วมกนัเพื่อ
สรา้งใหเ้กดิองคค์วามรูใ้หม่ 

-ปรบัเพิม่เป็น
รายวชิาใหม่
จาก บธม 595 
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3.ปรบัปรงุรายวิชาในหมวดวิชาเอกเลือก (เปรยีบเทยีบเฉพาะรายวชิาทีม่กีารปรบัแก้) 
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สาขาวิชาการตลาด 
บธม 554 ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ  3(3-0-6) 
MBA 554 Management Information System 
 ศกึษาบทบาทและความส าคญัของระบบสารสนเทศที่มี
ต่อการจัดการธุรกิจ  แนวคิดในการจัดองค์การเพื่อ
รองรับการน าระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการมา
ประยุกตใ์ชใ้นองคก์าร ลกัษณะของระบบสารสนเทศทีใ่ช้
สนับสนุนการท างาน การสร้างกลยุทธ ์และการตดัสนิใจ
ของผู้ใช้ระดับต่างๆ รวมทัง้แนวทางการพัฒนาระบบ
สารสนเทศที่มีอยู่ให้สามารถใช้ได้อย่างรวดเร็วและ
ถูกตอ้ง 

วิชาเอกการตลาด 
บธม 554 การจดัการระบบสารสนเทศ  
MBA 554 Management Information System 
ศกึษาบทบาทและความส าคญัของระบบสารสนเทศทีม่ี
ต่อการจดัการธุรกจิ  แนวคดิใน   การจดัองคก์ารเพื่อ
รองรับการน าระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการมา
ประยุกตใ์ชใ้นองคก์าร ลกัษณะของระบบสารสนเทศที่
ใช้สนับสนุนการท างาน การสร้างกลยุทธ์ และการ
ตัดสินใจของผู้ใช้ระดับต่างๆ รวมทัง้แนวทางการ
พฒันาระบบสารสนเทศที่มอียู่ให้สามารถใช้ได้อย่าง
รวดเรว็และถูกตอ้ง 

 
-เปลีย่นชื่อวชิา
ภาษาไทย 
 

 บธม 555 พฤติกรรมองคก์รและการจดัการ 
                ทรพัยากรมนุษยข์ัน้สูง    
MBA 555 Advanced Organizational Behavior  
                and  Human Resource Management 
ศึกษาเชิงลึก เกี่ยวกับพฤติกรรมในองค์การซึ่ ง
ประกอบด้วยพฤติกรรมของบุคคล กลุ่ม และองค์กร
โดยรวม และวิธีการจัดการเพื่อความส าเร็จของ
องค์การตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ และศึกษาการ
จดัการทรพัยากรมนุษย์ ได้แก่ การวางแผนก าลงัคน 
การสรรหา การคดัเลอืก การปฐมนิเทศ การอบรม การ
ประเมนิผล การบรหิารค่าตอบแทนและสวสัดกิาร การ
จดัการความขดัแย้ง การจัดการความปลอดภัยและ
สุขภาพส าหรับบุคลากร และการพัฒนาอาชีพแก่
บุคลากร 

-เพิม่รายวชิาใน
หมวดเอกเลอืก 
 

บธม 645 นโยบายและกลยทุธด้์านผลิตภณัฑแ์ละ 
               ราคา 
MBA 645P roduct and Price Policies and  
                   Strategies 
ศกึษาถงึนโยบายและกลยุทธก์ารตลาดส าหรบัผลติภณัฑ์
ในแต่ละช่วงของวงจรชวีติผลติภณัฑ ์และผลติภณัฑแ์ต่
ละประเภท การสรา้งความแตกต่างทางการแขง่ขนั
ส าหรบัผลติภณัฑ ์การก าหนดต าแหน่งผลติภณัฑ ์การ
พฒันา การทดสอบ และกระบวนการพฒันาผลติภณัฑ์
ใหม่ออกสูต่ลาด        การสรา้งตราสนิคา้และบรรจุภณัฑ ์
ขัน้ตอนในการตัง้ราคา อนัประกอบดว้ย การวเิคราะห์
ปจัจยัต่างๆ    ทีม่อีทิธพิลต่อการตัง้ราคา การก าหนด

บธม 645 นโยบายและกลยุทธด้์านผลิตภณัฑ ์
                  และราคา    
MBA 645 Product and Price Policies and  
                 Strategies 
ศกึษานโยบายและกลยุทธก์ารตลาดส าหรบัผลติภณัฑ์
ในแต่ละช่วงของวงจรชวีติผลติภณัฑ์ และผลติภณัฑ์
แต่ละประเภท การสรา้งความแตกต่างทางการแข่งขนั
ส าหรบัผลติภณัฑ ์การก าหนดต าแหน่งผลติภณัฑ์ การ
พฒันา การทดสอบ และกระบวนการพฒันาผลติภณัฑ์
ใหม่ออกสู่ตลาด        การสรา้งตราสนิค้าและบรรจุ
ภณัฑ ์ ขัน้ตอนในการตัง้ราคา อนัประกอบด้วย การ
วเิคราะหป์จัจยัต่างๆ ทีม่อีทิธพิลต่อการตัง้ราคา การ

-ปรบัค าอธบิาย
รายวชิา 
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วตัถุประสงคใ์นการตัง้ราคา การคาดคะเนความตอ้งการ
ซือ้    และตน้ทุนทีเ่กีย่วขอ้ง วธิกีารตัง้ราคา และการ
ปรบัเปลีย่นราคาเพื่อใหเ้กดิความสามารถในการแขง่ขนัได้ 

ก าหนดวตัถุประสงค์ในการตัง้ราคา การคาดคะเน
ความต้องการซือ้และต้นทุน   ทีเ่กีย่วขอ้ง วธิกีารตัง้
ราคา และการปรบัเปลีย่นราคาเพื่อใหเ้กดิความสามารถ
ในการแขง่ขนัได ้

บธม 646 การบริหารห่วงโซ่อปุทาน      3(3-0-6) 
MBA 646 Supply Chain Management 
ศกึษาการจดัการห่วงโซ่อุปทานและการจดัการโลจสิตกิส์
ซึ่งเกี่ยวขอ้งกบัทุกกระบวนการในการไหลของวตัถุดิบ
ตัง้แต่ต้นทางจนถึงผู้บรโิภคขัน้สุดท้ายอย่างเป็นระบบ 
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสนิค้าหรือบริการ กลยุทธ์ที่
เกีย่วขอ้งกบัการจดัการห่วงโซ่อุปทาน เช่น กระบวนการ
จัดหาและจัดซื้อ การจัดการสินค้า คงคลัง การกระจาย
สนิค้า  การขนส่งสนิคา้ การบรหิารห่วงโซ่อุปทานและ
ห่วงโซ่คุณค่าเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหาร
จดัการธุรกจิ 

 -ยา้ยไปอยูใ่น
หมวดวชิาเอก
บงัคบั 

สาขาวิชาการจดัการ 
บธม 554 ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ  3(3-0-6) 
MBA 554 Management Information System 
    ศึกษาบทบาทและความส าคัญของระบบ
สารสนเทศที่มีต่อการจดัการธุรกิจ  แนวคิดในการจัด
องค์การเพื่อรองรับการน าระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการมาประยุกต์ใช้ในองค์การ ลักษณะของระบบ
สารสนเทศที่ใช้สนับสนุนการท างาน การสร้างกลยุทธ ์
และการตดัสนิใจของผูใ้ชร้ะดบัต่างๆ รวมทัง้แนวทางการ
พัฒนาระบบสารสนเทศที่มีอยู่ให้สามารถใช้ได้อย่าง
รวดเรว็และถูกตอ้ง 
 

วิชาเอกการจดัการ 
บธม 554 การจดัการระบบสารสนเทศ  
MBA554 Management Information System 
ศกึษาบทบาทและความส าคญัของระบบสารสนเทศทีม่ี
ต่อการจดัการธุรกจิ  แนวคดิใน   การจดัองคก์ารเพื่อ
รองรับการน าระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการมา
ประยุกตใ์ชใ้นองคก์าร ลกัษณะของระบบสารสนเทศที่
ใช้สนับสนุนการท างาน การสร้างกลยุทธ์ และการ
ตัดสินใจของผู้ใช้ระดับต่างๆ รวมทัง้แนวทางการ
พฒันาระบบสารสนเทศที่มอียู่ให้สามารถใช้ได้อย่าง
รวดเรว็และถูกตอ้ง 

 
-ยา้ยจากหมวด
วชิาเอกบงัคบั
มาป็นหมวด
วชิาเอกเลอืก 
-เปลีย่นชื่อวชิา
ภาษาไทย 
 

 บธม 555 พฤติกรรมองคก์รและการจดัการ 
                ทรพัยากรมนุษยข์ัน้สูง    
MBA 555 Advanced Organizational Behavior  
                and  Human Resource Management 
ศึกษาเชิงลึก เกี่ยวกับพฤติกรรมในองค์การซึ่ ง
ประกอบด้วยพฤติกรรมของบุคคล กลุ่ม และองค์กร
โดยรวม และวิธีการจัดการเพื่อความส าเร็จของ
องค์การตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ และศึกษาการ
จดัการทรพัยากรมนุษย์ ได้แก่ การวางแผนก าลงัคน 
การสรรหา การคดัเลอืก การปฐมนิเทศ การอบรม การ
ประเมนิผล การบรหิารค่าตอบแทนและสวสัดกิาร การ

-เพิม่รายวชิาใน
หมวดวชิาเอก
เลอืก 
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จดัการความขดัแย้ง การจัดการความปลอดภัยและ
สุขภาพส าหรับบุคลากร และการพัฒนาอาชีพแก่
บุคลากร 

บธม 655 พฤติกรรมบคุคลในองคก์าร  3(3-0-6) 
MBA 655 Human Behavior in Organization 
ศกึษาระบบและพฤตกิรรมของบคุคลในองคก์ารทัง้
ภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตั ิโดยเฉพาะการตดัสนิใจ
พฤตกิรรมต่าง ๆ ของบุคคลในองคก์าร วธิกีารแกไ้ขขอ้
ขดัแยง้และการด าเนินงานขององคก์ารเพื่อใหบ้รหิารและ
สัง่การในองคก์ารได ้

 -ยกเลกิรายวชิา
ออกจากหลกัสตูร 

บธม 658 การจดัการนวตักรรม   
MBA 658 Innovation Management 
ศกึษาทฤษฎแีละแนวคดิดา้นการบรหิารจดัการนวตักรรม 
ความคิดสร้างสรรค์ กระบวนการในการสร้างและการ
ยอมรบันวตักรรม ตลอดจนกระบวนการน านวตักรรมใน
องค์กรธุรกจิออกสู่ตลาด การน าทฤษฎีและแนวคดิทาง
นวัตกรรมมาประยุกต์ ใช้ เพื่ อพัฒนากลยุทธ์ด้าน
นวัตกรรมในองค์กรธุรกิจ รวมทัง้ศึกษากฎหมาย 
ขอ้บงัคบั และกลยุทธท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการทรพัยส์นิ
ทางปญัญาในองคก์รธุรกจิ 

 -ยา้ยไปอยูห่มวด
วชิาเอกบงัคบั 
 

บธม 659 การจดัการทรพัยากรมนุษยข์ัน้สูง  3(3-0-6) 
MBA 659 Advanced Human Resource 
Management 
ศกึษาทฤษฎกีารจดัการทรพัยากรมนุษย ์กระบวนการ
จดัการทรพัยากรมนุษย ์ประกอบดว้ย    การวางแผน
ก าลงัคน การสรรหาและคดัเลอืกพนกังาน กระบวนการ
ฝึกอบรม และวธิกีารพฒันาทรพัยากรมนุษย ์การ
ประเมนิผลการปฏบิตังิาน การบรหิารค่าตอบแทนและ
สวสัดกิาร การจดัการความขดัแยง้ ความปลอดภยัและ
สขุภาพ ตลอดจนศกึษาแนวโน้มของการบรหิาร
ทรพัยากรมนุษย ์แบบใหม ่และกรณีศกึษา 

 -ยกเลกิรายวชิา
ออกจากหลกัสตูร 

บธม 683 การวิจยัการด าเนินงาน  3(3-0-6) 
MBA 683 Operation Research 
ศกึษาระเบียบวิธีการวิจยัการด าเนินงาน เพื่อวางแผน
และควบคุมการบรหิารการจดัการใหม้ปีระสทิธภิาพ โดย
เน้นการใช้เทคนิคเชิงปริมาณต่าง ๆ เพื่อช่วยในการ
ตดัสนิใจ ได้แก่ โปรแกรมเชงิเส้นตรง ทฤษฏีแถวคอย 
ทฤษฏีการตัดสินใจ ปญัหาการขนส่ง การบริหาร

บธม 683 การวิเคราะหเ์ชิงปริมาณเพื่อการจดัการ
MBA 683 Quantitative Analysis for Management 
ศกึษาระเบยีบวธิกีารวจิยัการด าเนินงาน เพื่อวางแผน
และควบคุมการบริหารการจดัการให้มีประสทิธิภาพ 
โดยเน้นการใช้เทคนิคเชงิปรมิาณต่าง ๆ เพื่อช่วยใน
การตัดสินใจ ได้แก่ โปรแกรมเชิงเส้นตรง ทฤษฏี
แถวคอย ทฤษฏีการตัดสนิใจ ปญัหาการขนส่ง การ

-เปลีย่นชื่อวชิา
ใหม ่
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โครงการ รวมถึงการน าทฤษฏีและเทคนิคเชิงปริมาณ
ต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกบัวตัถุประสงค์และ
สถานการณ์ขององคก์าร 

บรหิารโครงการ รวมถึงการน าทฤษฏแีละเทคนิคเชิง
ปริมาณต่าง  ๆ มาประยุกต์ ใช้ ให้ เหมาะสมกับ
วตัถุประสงคแ์ละสถานการณ์ขององคก์าร 

บธม 613 การประกอบการ  3(3-0-6) 
MBA 613 Entrepreneurship 
ศึกษากระบวนการจดัการธุรกิจ การวางแผนธุรกิจ โดย
พจิารณาถงึโอกาสในการประกอบการ ปจัจยัดา้นต่างๆ ใน
การประกอบการธุรกิจ ทัง้ทางด้าน เงินทุน บุคลากร 
ทรพัยากร และกฎหมายในการด าเนินการประกอบการ
ธุรกจิ รวมทัง้การตดัสนิใจในการแกป้ญัหาทีม่ผีลกระทบ
ต่อธุรกจิ 

 -ยา้ยไปอยหูมวด
วชิาเอกบงัคบั 

สาขาวิชาการจดัการองคก์รเภสชักรรม  
บธม 591 ผลิตภณัฑแ์ละการบริการขององคก์รเภสชั 
                  กรรม  
MBA 591 Products and Services of Pharmacy  
                Organization   
ศึกษาถึงปรัชญาขององค์กรเภสัชกรรมที่มีผลต่อ
ผลติภณัฑแ์ละการบรกิาร การท าความเขา้ใจผลติผลของ
องค์กรนั ้นๆในด้านผลิตภัณฑ์และการบริการ การ
วิเคราะห์ความต้องการของตลาดและปจัจัยที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการสร้างสินค้าและบริการที่
เหมาะสมขององคก์รเภสชักรรมแต่ละประเภท ตลอดจน
การก าหนดนโยบายและกลยุทธ์การจดัการผลิตภัณฑ์
และบรกิารนัน้ๆ การสรา้งความแตกต่างทางการแข่งขนั 
การก าหนดต าแหน่งทางการตลาดของผลิตภัณฑ์และ
การบริการนัน้เพื่อให้องค์กรและผลิตผลอยู่รอดและ
สามารถแขง่ขนัทางการตลาดได ้รวมถงึการศกึษาระบบ
การจัดการผลิตภัณฑ์และบริการและการน าเสนอ
ผลติภณัฑอ์อกสูท่อ้งตลาด 

วิชาเอกการจดัการองคก์รเภสชักรรม 
บธม 591 ผลิตภณัฑแ์ละการบริการของ
 องคก์รเภสชักรรม  
MBA 591 Products and Services of 
 Pharmacy Organization 
ศกึษาปรชัญาขององคก์รเภสชักรรมทีม่ผีลต่อ
ผลติภณัฑแ์ละการบรกิาร การท าความเขา้ใจผลติผล
ขององคก์รนัน้ๆในดา้นผลติภณัฑแ์ละการบรกิาร การ
วเิคราะหค์วามตอ้งการของตลาดและปจัจยัทีม่สีว่น
เกีย่วขอ้ง เพื่อใหเ้กดิการสรา้งสนิคา้และบรกิารที่
เหมาะสมขององคก์รเภสชักรรมแต่ละประเภท 
ตลอดจนการก าหนดนโยบายและกลยุทธก์ารจดัการ
ผลติภณัฑแ์ละบรกิารนัน้ๆ การสรา้งความแตกต่าง
ทางการแขง่ขนั การก าหนดต าแหน่งทางการตลาดของ
ผลติภณัฑแ์ละการบรกิารนัน้เพือ่ใหอ้งคก์รและผลติผล
อยู่รอดและสามารถแขง่ขนัทางการตลาดได ้รวมถงึ
การศกึษาระบบการจดัการผลติภณัฑแ์ละบรกิารและ
การน าเสนอผลติภณัฑอ์อกสูท่อ้งตลาด 

 
-ยา้ยจากหมวด
วชิาเอกบงัคบัมา
เป็นหมวด
วชิาเอกเลอืก 
-ปรบัปรุง
ค าอธบิาย
รายวชิา 
 

บธม 594  ระบบสารสนเทศทางเภสชัศาสตร ์   
MBA 594  Pharmacoinformatics 
ศกึษาเกีย่วกบักระบวนการสบืคน้ขอ้มลูจากแหล่งต่างๆ 
การคดัเลอืก และการประเมนิคุณค่าเพื่อใหไ้ดม้าซึง่
ขอ้มลูทางเภสชักรรม การจดักระท าขอ้มลูใหอ้ยูใ่นรปู
สารสนเทศ การออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อการสือ่สาร 
เพื่อควบคุมการปฏบิตักิาร เพื่อการบรหิารจดัการ และ
เพื่อผูบ้รหิารระดบัสงูในการวางแผนและตดัสนิใจ 
การศกึษาโครงสรา้งระบบสารสนเทศทางเภสชักรรมเพื่อ

บธม 594 ระบบสารสนเทศทางเภสชัศาสตร ์  
MBA 594 Pharmacoinformatics 
ศกึษากระบวนการสบืคน้ขอ้มลูจากแหล่งต่างๆ การ
คดัเลอืก และการประเมนิคุณค่าเพื่อใหไ้ดม้าซึง่ขอ้มลู
ทางเภสชักรรม การจดักระท าขอ้มลูใหอ้ยู่ในรปู
สารสนเทศ การออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อการ
สือ่สาร เพื่อควบคุมการปฏบิตักิาร เพื่อการบรหิาร
จดัการ และเพื่อผูบ้รหิารระดบัสงูในการวางแผนและ
ตดัสนิใจ การศกึษาโครงสรา้งระบบสารสนเทศทาง

-ปรบัปรุง
ค าอธบิาย
รายวชิา 
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การจดัการ สารสนเทศดา้นสภาวะทางการตลาด และ
ดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างยา ผลติภณัฑส์ขุภาพ โรคและ
สภาวะสขุภาพ การประเมนิระบบสารสนเทศ และ
แนวทางการพฒันาระบบสารสนเทศดา้นเภสชักรรม 
 

เภสชักรรมเพื่อการจดัการ สารสนเทศดา้นสภาวะทาง
การตลาด และดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างยา ผลติภณัฑ์
สขุภาพ โรคและสภาวะสขุภาพ การประเมนิระบบ
สารสนเทศ และแนวทางการพฒันาระบบสารสนเทศ
ดา้นเภสชักรรม. 

บธม 595  สมัมนาการจดัการองคก์รเภสชักรรม  
MBA 595  Seminar in Pharmacy  Organization 
Management 
ศกึษาเกีย่วกบัการวเิคราะหแ์ละอภปิรายถงึการน าทฤษฎี
และหลกัเกณฑต่์างๆ ในสาขาการจดัการองคก์รเภสชั
กรรมมาประยุกตใ์ชใ้นการวเิคราะหป์ญัหา การแกไ้ข
ปญัหา และการตดัสนิใจในแต่ละกรณีศกึษาและในแต่ละ
สถานการณ์ 

 -ยา้ยไปอยูห่มวด
วชิาเอกบงัคบั 

บธม 596  กฎหมายและภาวะแวดล้อมทางสงัคม 
                 ทางเภสชักรรม 
MBA 596  Legal and Social Environments of  
                 Pharmacy 
ศกึษาถงึหลกัและกระบวนการของทางกฎหมายที่
เกีย่วขอ้งกบัธุรกจิและอุตสาหกรรมยา เช่น สทิธบิตัรยา 
กฎหมายป้องกนัการผกูขาดทางการคา้และการกดีกนั
ทางการคา้ กฎหมายภาษอีากร กฎหมายแรงงานและ
แรงงานสมัพนัธ ์กฎหมายคุม้ครองผูบ้รโิภค และ
กฎหมายส าหรบัธุรกจิ   ตลอดจนกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัวชิาชพีเภสชักรรมและผลติภณัฑส์ขุภาพ เช่น 
พระราชบญัญตัวิชิาชพี พระราชบญัญตัสิขุภาพแห่งชาต ิ
พระราชบญัญตัยิา เป็นตน้ รวมทัง้ปจัจยัภายนอกองคก์ร
ทีม่ผีลต่อความสมัพนัธภ์ายในองคก์รและภาวะแวดลอ้ม
ทางสงัคมของธุรกจิ 

บธม 596 กฎหมายและภาวะแวดล้อมทางสงัคม 
                ทางเภสชักรรม  
MBA 596 Legal and Social Environments  of  
                Pharmacy 
ศกึษาหลกัและกระบวนการทางสงัคมและทาง
กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิและอุตสาหกรรมยา โดย
ครอบคลุม สทิธบิตัรยา กฎหมายป้องกนัการผกูขาด
ทางการคา้และการกดีกนัทางการคา้ กฎหมายภาษี
อากร กฎหมายแรงงาน กฎหมายคุม้ครองผูบ้รโิภค 
และกฎหมายส าหรบัธุรกจิ   ตลอดจนกฎหมายที่
เกีย่วขอ้งกบัวชิาชพีเภสชักรรมและผลติภณัฑส์ขุภาพ 
รวมทัง้ปจัจยัภายนอกองคก์รทีม่ผีลต่อความสมัพนัธ์
ภายในองคก์รและภาวะแวดลอ้มทางสงัคมของธุรกจิ 
 

-ปรบัปรุง
ค าอธบิาย
รายวชิา 
 

บธม 597  การวิจยัผลลพัธข์องผลิตภณัฑย์า  
MBA 597  Pharmaceutical Outcomes 
 Research 
ศกึษาหลกัการ และวธิกีารวเิคราะหผ์ลลพัธส์ดุทา้ยทีไ่ด้
จากการน าผลติภณัฑย์าไปใช ้ทัง้ผลลพัธท์างคลนิิก เช่น 
การหายจากอาการปว่ยของผูป้ว่ย ผลลพัธท์าง
เศรษฐศาสตร ์เช่น ประสทิธภิาพ หรอืผลประโยชน์ของ
การใชย้าคุม้ค่ากบัตน้ทุนทีเ่สยีไป และผลลพัธท์าง
มนุษยศาสตร ์เช่น คุณภาพชวีติทีด่ขี ึน้ของผูใ้ชย้า 
การศกึษาหลกัการทางระบาดวทิยาและเศรษฐศาสตร์

บธม 597 การวิจยัผลลพัธข์องผลิตภณัฑย์า  
MBA 597 Pharmaceutical Outcomes 
 Research 
ศกึษาหลกัการ และวธิกีารวเิคราะหผ์ลลพัธส์ดุทา้ยที่
ไดจ้ากการน าผลติภณัฑย์าไปใช ้ทัง้ผลลพัธท์างคลนิิก
ซึง่บ่งชีถ้งึการหายจากอาการปว่ยของผูป้ว่ย ผลลพัธ์
ทางเศรษฐศาสตรใ์นดา้นประสทิธภิาพ หรอื
ผลประโยชน์ของการใชย้าคุม้ค่ากบัตน้ทุนทีเ่สยีไป 
และผลลพัธท์างมนุษยศาสตรท์ีเ่น้นถงึคุณภาพชวีติทีด่ี
ขึน้ของผูใ้ชย้า การศกึษาหลกัการทางระบาดวทิยาและ

-ปรบัปรุง
ค าอธบิาย
รายวชิา 
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ดา้นยาทีส่ามารถน ามาประยุกตใ์ชใ้นการประเมนิผลลพัธ์
สดุทา้ยในดา้นต่างๆ ของผลติภณัฑย์าเพื่อน าไปใชใ้น
การตดัสนิใจ เช่น การวจิยัและพฒันายา กระบวนการ
ผลติยา การขอขึน้ทะเบยีนต ารบัยา และการเลอืกใชย้า
ของผูป้ระกอบวชิาชพี เป็นตน้ 

เศรษฐศาสตรด์า้นยาทีส่ามารถน ามาประยุกตใ์ชใ้นการ
ประเมนิผลลพัธส์ดุทา้ยในดา้นต่างๆ ของผลติภณัฑย์า
เพื่อน าไปใชใ้นการตดัสนิใจในการวจิยัและพฒันายา 
กระบวนการผลติยา การขอขึน้ทะเบยีนต ารบัยา และ
การเลอืกใชย้าของผูป้ระกอบวชิาชพี 

 
4.ปรบัปรงุหมวดสารนิพนธ ์

หลกัสูตรเดิม ฉบบั พ.ศ.2553 หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ.2555 หมายเหต ุ
บธม 688 สารนิพนธ ์ 6 หน่วยกิต 
MBA 688 Master’s Project 
ศึกษาค้นคว้าอย่ างลึกซึ้ งหรือท าการวิจัยทางด้าน
บริหารธุรกิจ ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ประจ า
สาขาวชิา   อย่างน้อย 1 ท่าน โดยความเหน็ชอบของ
คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร 

บธม 688 สารนิพนธ ์    
MBA 688 Master’s Project 
ศึกษาค้นคว้าอย่างลึกซึ้งหรือท าการวิจัยทางด้าน
บริหารธุรกิจ ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ประจ า
สาขาวชิา อย่างน้อย 1 ท่าน โดยความเหน็ชอบของ
คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร 
 

-ไม่มกีารแกไ้ข 

 
5. ปรบัปรงุหมวดปริญญานิพนธ ์

หลกัสูตรเดิม ฉบบั พ.ศ.2553 หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ.2555 หมายเหต ุ
บธม 699 ปริญญานิพนธ ์   
MBA 699 Thesis 
ศกึษาค้นคว้าในเชิงลึกในด้านบรหิารธุรกิจ โดยต้องเกิด
แนวคดิที่สรา้งสรรคใ์นดา้นบรหิารธุรกจิโดยมกีารน าเสนอ
ผลงานในการประชุมวิชาการหรือตีพิมพ์ในวารสารทาง
วชิาการทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 
 

 บธม 699 ปริญญานิพนธ ์
MBA 699 Thesis 
ศกึษาคน้คว้าในเชงิลกึในดา้นบรหิารธุรกิจ โดยต้องเกดิ
แนวคิดที่สร้างสรรค์ในด้านบริหารธุรกิจโดยมีการ
น าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการหรือตีพิมพ์ใน
วารสารทางวชิาการทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 
 

-ไม่มกีารแกไ้ข 

 
6. ปรบัปรงุหมวดปรบัพื้นฐานบริหารธรุกิจ 

หลกัสูตรเดิม ฉบบั พ.ศ.2553 หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ.2555 หมายเหต ุ
บธม 511 ปรบัพืน้ฐานทางธรุกิจ 
MBA 511 Business Intensive      
การศกึษาความรูพ้ื้นฐานที่จ าเป็นส าหรบัการบรหิารธุรกจิ 
อาทเิช่น ธุรกิจเบื้องต้น เศรษฐศาสตร์ การเงินและบญัช ี
ตลอดจนภาษาองักฤษทีเ่กีย่วขอ้งกบัสาขาบริหารธุรกจิไม่
น้อยกว่า 12 ชัว่โมง 

บธม 511 ปรบัพืน้ฐานทางธรุกิจ 
MBA 511 Business Intensive      
การศกึษาความรูพ้ืน้ฐานทีจ่ าเป็นส าหรบัการบรหิารธรุกจิ 
ประกอบดว้ย ธุรกจิเบือ้งตน้ เศรษฐศาสตร ์บญัชกีารเงนิ 
ตลอดจนภาษาองักฤษทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสาขาบริหารธุรกจิ
ไม่น้อยกว่า 12 ชัว่โม’ 

-แกไ้ข
ค าอธบิาย
รายวชิา 
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