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สารบญั 

 

หมวดที่ หนา้ 

หมวดที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 1 

1. รหัสและช่ือหลักสตูร 1 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 1 

3. วิชาเอก 1 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 1 

5. รูปแบบของหลักสูตร 1 

6. สถานภาพของหลักสตูรและการพิจารณาอนุมัติ/เหน็ชอบหลักสูตร 2 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 2 

8. อาชีพที่ประกอบได้หลังส าเรจ็การศึกษา 2 

9. ช่ือ นามสกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสตูร 

3 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 4 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสตูร 4 

12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสตูรและความเกี่ยวข้องกบั 

      พันธกจิของสถาบัน 

4 

13. ความสัมพันธก์บัหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 5 

  

หมวดที ่2 ขอ้มูลเฉพาะของหลกัสูตร 6 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสตูร 6 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 7 

  

หมวดที ่3 ระบบการจดัการศึกษา การด าเนินการ และโครงสรา้งของหลกัสูตร 8 

1. ระบบการจัดการศึกษา 8 

2. การด าเนินการของหลักสูตร 8 

3. หลักสตูรและอาจารย์ผู้สอน 13 

4. องค์ประกอบเกี่ยวกบัประสบการณ์ภาคสนาม 52 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกบัการท าโครงงานหรืองานวิจัย 53 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสตูรสู่รายวิชา  60 

  

หมวดที ่5 หลกัเกณฑใ์นการประเมินผลนสิิต 64 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑใ์นการให้ระดับคะแนน (เกรด) 64 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสติ 64 

3. เกณฑก์ารส าเรจ็การศึกษาตามหลักสตูร 64 

  

หมวดที ่6 การพฒันาคณาจารย ์ 66 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 66 

2. การพัฒนาความรู้และทกัษะให้แก่คณาจารย์ 66 
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 5.3 การรบัเขา้ศึกษา 

  รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารได้เป็นอย่างดี 

 5.4 ความร่วมมือกบัสถาบนัอื่น  

   - 

 5.5 การใหป้ริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษา  

   ให้ปริญญาบริหารธุรกจิมหาบัณฑติ เพียงสาขาเดียว  

6.  สถานภาพของหลกัสูตรและการพจิารณาอนุมติั/เห็นชอบหลกัสูตร 

 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เป็นหลักสูตรปรับปรุงจาก

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 โดยจะเร่ิมใช้หลักสูตรน้ี ในภาค

การศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษา 2560 

 ได้รับอนุมัติ/เหน็ชอบหลักสตูรจากคณะกรรมการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในการประชุม

คร้ังที่ 11/2559  เม่ือวันที่ 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 

 ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิชาการ ในการประชุมคร้ังที่ 7/2559 เม่ือวันที่ 23

เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 

 ได้รับอนุมัติ/เหน็ชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังที่ 1/2560 เม่ือวันที่ 

11 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560 

7.  ความพรอ้มในการเผยแพร่หลกัสูตรทีม่ีคุณภาพและมาตรฐาน 

 หลักสูตรมีความพร้อมที่จะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในการปีการศึกษา 2561 

8.  อาชีพทีส่ามารถประกอบไดห้ลงัส าเร็จการศึกษา 

 8.1 เป็นนักการตลาด และนักการจัดการ 

 8.2 เป็นผู้ประกอบการ 

 8.3 เป็นผู้บริหารองค์กรภาครัฐและเอกชน 

 8.4 เป็นที่ปรึกษาบริษัททางด้านการตลาด และการจัดการ 

 8.5 เป็นนักวิจัย 

 8.6 เป็นอาจารย์ในสถาบันการศึกษาของภาครัฐและเอกชน 

 8.7 ด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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10.  สถานทีจ่ดัการเรียนการสอน  

      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

11. สถานการณ ภายนอกหรือการพัิ นาทีจ่ าเป็นตอ้งน ามาพจิารณาในการวางแผนหลกัสูตร  

    11.1  สถานการณ หรือการพัิ นาทางเศรษฐกิจ  

         สถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจของประเทศไทย จากประเทศที่ขับเคล่ือนด้วยการผลิต

เชิงอุตสาหกรรมหนักไปสู่การขับเคล่ือนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม แนวคิดประเทศไทย 4.0 

(Thailand 4.0) จึงเป็นแนวทางในการขับเคล่ือนเศรษฐกจิเพ่ืออนาคตนับจากน้ีโดยหันมาเน้นการผลิตที่

สร้างมูลค่าเพ่ิมด้วยการสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพ่ือยกระดับประเทศไทยให้เติบโตได้อย่างต่อเน่ืองและ

เกดิความย่ังยืน สามารถหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง โดยโมเดลการพัฒนาประเทศได้ถูกบรรจุอยู่

ในแผนยุทธศาสตร์ชาติ มีการก าหนดให้ประเทศไทยเป็น Thailand 4.0 ทั้งระบบภายใน 20 ปีข้างหน้า

โดยมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะ 5 ปีรวม 4 แผนรองรับแผนยุทธศาสตร์ชาติน้ี 

เพ่ือให้ทุกภาคส่วนร่วมขับเคล่ือนไปพร้อมกันทั้งระบบ โดยเร่ิมตั้งแต่แผนพัฒนาเศรศฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2565) ภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนสถาบันการศึกษา ต้องท าความ

เข้าใจในสาระส าคัญในแนวทางการพัฒนาประเทศ 4.0 เพ่ือปรับทิศทางให้สอดรับกับแผนพัฒนา

เศรษฐกจิ และต้องเตรียมความพร้อมในการวางแผนนโยบายให้สอดคล้องกบั Thailand 4.0 

  11.2 สถานการณ หรือการพัิ นาทางสงัคมและวัิ นธรรม 

       การเปล่ียนแปลงของสงัคมโลกมีผลต่อสังคม และวัฒนธรรม ท าให้เกิดลักษณะสังคมแห่ง

การเรียนรู้ บุคลากรจึงต้องมีความสามารถในการเรียนรู้ และปรับตัว เพ่ือพัฒนาสังคมให้เติบโตอย่าง

ย่ังยืน โดยมุ่งเน้นให้บุคคลตระหนักถึงความส าคัญของคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคมและ

สิ่งแวดล้อม 

 

12. ผลกระทบจาก ขอ้ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัิ นาหลกัสูตรและความเกีย่วขอ้งกบัพนัธกิจของ

สถาบนั 

     12.1 การพัิ นาหลกัสูตร 

    สืบเน่ืองจากผลกระทบจากการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมดังกล่าวในข้อ 

11.1 และ 11.2 ท าให้ต้องปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตให้มีศักยภาพและทันต่อการ

เปล่ียนแปลง โดยการเสริมสร้างทกัษะด้านวิชาชีพเพ่ือเศรษฐกิจเชิงอุตสาหกรรม พร้อมทั้งมีการพัฒนา

ความสามารถด้านการศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืนโดยการผลิตทรัพยากรบุคคลทางด้านการบริหารธุรกิจ

ให้มีความพร้อมในปฏบัิติงานสู่สังคมอย่างมีศักยภาพสูงรวมทั้งมีคุณธรรมจริยธรรม ทั้งน้ีเพ่ือให้ผู้ส าเรจ็

การศึกษาสามารถน าไปใช้ได้ในการประกอบอาชีพทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งการเป็นผู้ประกอบการ 

 12.2 ความเกีย่วขอ้งกบัพนัธกิจของสถาบนั 

  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑติมุ่งเน้นการผลิตมหาบัณฑติเพ่ือตอบสนองพันธกิจของ

มหาวิทยาลัยโดยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรมด้วยกระบวนคิด วิเคราะห์ เพ่ือให้เกิดสังคม

แห่งการเรียนรู้ รวมทั้งส่งเสริมและผลักดันให้บัณฑิตสร้างสรรค์งานวิจัยที่มีประโยชน์อย่างย่ังยืนต่อสังคม 
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ตลอดจนปลูกฝักให้บัณฑติมีจิตส านึกและรับผิดชอบต่อสงัคม และส่งเสริมให้บัณฑิตใช้ภาษาอังกฤษเป็น

ภาษาของการศึกษา เพ่ือรองรับกบัการศึกษาไทย 4.0 

 

13.  ความสมัพนัธ กบัหลกัสูตรอื่นทีเ่ปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบนั 

 13.1 รายวิชาทีค่ณะ/ภาควิชา/หลกัสูจตรอื่นเปิดสอนให ้

  - 

 13.2 รายวิชาทีเ่ปิดสอนใหค้ณะ/ภาควิชา/หลกัสูตร 

  - 

 13.3 การบริหารจดัการ 

  การบริหารจัดการโดยคณะกรรมการบริหารหลักสตูรบริหารธุรกจิมหาบัณฑติ 
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หมวดที ่2.   ขอ้มูลเฉพาะของหลกัสูตร 

 

1.  ปรชัญา ความส าคญั และวตัถุประสงค ของหลกัสูตร   

1.1 ปรชัญาของหลกัสูตร 

      สังคมพัฒนาด้วยความก้าวหน้าของบุคลากรทางธุรกิจที่ เลิศด้วยคุณภาพและมีความ

รับผิดชอบต่อสงัคม 

 1.2 ความส าคญั 

       การบริหารธุรกิจเป็นศาสตร์ที่ส าคัญในการขับเคล่ือนการด าเนินงานในองค์กร ทั้ ง

ภาคเอกชนและภาครัฐบาล เพ่ือบริหารจัดการองค์กรให้ประสบความส าเร็จ เกิดประสิทธิภาพ และ

ประสทิธผิล เกดิการสร้างงาน  มีการพัฒนา และการประกอบธุรกจิที่เป็นธรรมโดยค านึงถึงสังคมโดยรวม 

อันจะน าไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ส าคัญของประเทศ องค์กรที่ประสบความส าเร็จได้จะต้องมีบุคลากรที่มี

คุณภาพ มีทักษะในเชิงบริหาร ทั้งการจัดการทั่วไป และการจัดการด้านการตลาด และความเป็นผู้น า

องค์กร มีความรู้ความเช่ียวชาญในการวิจัยเชิงธุรกิจ และมีความคิดในเชิงนวัตกรรม พร้อมทั้งส่งเสริม

การสร้างคุณธรรมและจริยธรรมของผู้ที่ เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในองค์กร ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะ

สังคมศาสตร์จึงเห็นความส าคัญของการสร้างบุคลากรที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ในวงการบริหารธุรกิจ มี

ความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน มีคุณธรรมและจริยธรรม มีศักยภาพทางการแข่งขัน สามารถตอบสนองความ

ต้องการด้านก าลังคน ด้านการบริหารธุรกิจ เพ่ือความมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้มี

ความเจริญเติบโตอย่างย่ังยืน 

 1.3 วตัถุประสงค ของหลกัสูตร 

      หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือผลิตมหาบัณฑิตให้มีคุณสมบัติ

ดังต่อไปนี้  

       1. ผลิตบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในด้านการบริหารธุรกิจ  มีทักษะในการเป็น

ผู้บริหาร ผู้ประกอบการ และทักษะของนักการตลาด/ผู้จัดการ และมีทักษะในการใช้ระบบสารสนเทศ

และข้อมูลเพ่ือการตัดสนิใจทางธุรกจิ 

       2. ผลิตบุคลากรในการพัฒนางานวิจัยทางด้านการบริหารธุรกจิ 

       3. ผลิตบุคลากรให้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ ตลอดจนมคีวาม 

รับผิดชอบต่อสงัคม 
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2.  แผนพัิ นาปรบัปรุง 

แผนการพัิ นา/แผนการ

เปลีย่นแปลง 

กลยุทธ  ตวับ่งช้ี 

1. ปรับปรุงหลักสตูรให้มีมาตรฐาน

ตามเกณฑม์าตรฐานหลักสตูรของ

ส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา (สกอ.) ก าหนด 

1. พัฒนาหลักสูตรโดยมีพ้ืนฐาน

จากหลักสูตรในระดับสากลและ

สอดคล้องตามเกณฑ ์สกอ. 

2. ติดตามการประเมินผล

หลักสตูรอย่างสม ่าเสมอ 

3. มีการทวนสอบผลการเรียนรู้

ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี

การศึกษา 

1. รายงานผลการประเมิน

หลักสตูร 

2. เอกสารการปรับปรุง

หลักสตูร 

3. เอกสารรายงานผลการ

เรียนทุกรายวิชา 

 

 

2. ปรับปรุงหลักสตูรให้สอดคล้องกบั

ความต้องการของธุรกจิ ภาครัฐและ

ภาคเอกชน ตลอดจนผู้ประกอบการ

และตลาดแรงงาน  

1.ติดตามความเปล่ียนแปลงใน

ความต้องการของผู้ประกอบการ 

2. การจัดโครงการ/กจิกรรม 

ศึกษาดูงานในหน่วยงานภาครัฐ

และภาคเอกชน 

1. รายงานผลการ

ด าเนินงานของหลักสตูร 

2. จ านวนโครงการ/

กจิกรรม  

3. พัฒนาคณาจารย์ ให้สามารถ

ปฏบัิติงานอย่างมีคุณภาพ และ

ประสทิธภิาพ  

1. จัดกจิกรรมพัฒนาความรู้

ทางด้านบริหารธุรกจิให้แก่

คณาจารย์ 

2. น าผลการด าเนินการของ

รายวิชา (มคอ.5) มาปรับปรุง

รายละเอยีดของรายวิชาเพ่ือใช้

ในปีถัดไป  

1.  จ านวนอาจารย์ที่ได้รับ

การพัฒนา/อบรม 

2. จ านวนรายวิชาที่มีการ

ปรับปรุง 
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หมวดที ่3.   ระบบการจดัการศึกษา การด าเนนิการ และโครงสรา้งของหลกัสูตร 

 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 

     1.1  ระบบ  

   ระบบการจัดการศึกษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนเป็นระบบทวิภาค 1 ปีการศึกษาแบ่ง

ออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ หน่ึงภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สปัดาห์  

      1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูรอ้น  

   มีการจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อน (ส าหรับภาคนอกเวลาราชการ) จ านวน 1 ภาค

การศึกษา มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ โดยเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินท

รวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) 

      1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  

   การเทียบเคียงหน่วยกิตเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษา

ระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) 

 

2. การด าเนินการหลกัสูตร 

      2.1  วนั – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

 ช่วงเวลาการจัดการเรียนการสอนที่ให้นิสติเรียน มีดังน้ี 

 ภาคต้น เดือนสงิหาคม-ธนัวาคม   

 ภาคปลาย เดือนมกราคม-พฤษภาคม 

 ภาคฤดูร้อน เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม  

2.2  คุณสมบติัของผูเ้ขา้ศึกษา  

       เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับของ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2559 

2.3 ปัญหาของนสิิตแรกเขา้  

    นิสติมีความรู้พ้ืนฐานทางด้านบริหารธุรกิจไม่เท่าเทยีมกนั เน่ืองจากหลักสตูรเปิดรับสมัครนิสิต

ทุกสาขาวิชา 

2.4  กลยุทธ ในการด าเนินการเพือ่แกไ้ขปัญหา / ขอ้จ ากดัของนสิิตในขอ้ 2.3 

  ทางโครงการพิเศษบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มีการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนเข้าร่วมโครงการ “ปรับ

พ้ืนฐานบริหาธุรกิจ” เป็นเวลา 2 วันๆละ 6 ช่ัวโมง โดยมีวิทยากรที่เช่ียวชาญในด้านที่เกี่ยวข้องมา

บรรยายในหัวข้อต่อไปน้ี ได้แก่ ธุรกิจเบ้ืองต้น เศรษฐศาสตร์ การเงิน และการบัญชี โดยปรับเน้ือหาให้

เหมาะสมกบัความพร้อมของผู้เข้าเรียน 
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2.5  แผนการรบันสิิตและผูส้ าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  

        จ านวนนิสิตเข้าเรียนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการตลาดและวิชาเอกการจัดการ 

(ในเวลาราชการ 60คน และนอกเวลาราชการ 160 คน) รวมเป็นจ านวนทั้งสิ้น 220 คน/ปี 

จ านวนนิสิตตั้งแต่ปีการศึกษา 2560-2564 

ชั้นปีตามแผนการ

ศึกษา 

2560 2651 2562 2653 2564 

สถานภาพ ใน นอก ใน นอก ใน นอก ใน นอก ใน นอก 

ชั้นปีที่ 1 60 160 60 160 60 160 60 160 60 160 

แผนการเรียน ก ข ก ข ก ข ก ข ก ข ก ข ก ข ก ข ก ข ก ข 

วิชาเอกการตลาด 10 20 5 75 10 20 5 75 10 20 5 75 10 20 5 75 10 20 5 75 

วิชาเอกการจัดการ 10 20 5 75 10 20 5 75 10 20 5 75 10 20 5 75 10 20 5 75 

ชั้นปีที่ 2    - - 60 160 60 160 60 160 60 160 

วิชาเอกการตลาด 10 20 5 75 10 20 5 75 10 20 5 75 10 20 5 75 10 20 5 75 

วิชาเอกการจัดการ 10 20 5 75 10 20 5 75 10 20 5 75 10 20 5 75 10 20 5 75 

จ านวนนิสิต 60 160 120 320 120 320 120 320 120 320 

คาดว่าจะส าเร็จ

การศึกษา 

- - 60 160 160 160 60 160 60 160 

หมายเหตุ: กรณีรบัจริงจ านวนรบันิสิตและแผนการเรียนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือคาดเคลือ่นได ้

 

 2.6  งบประมาณตามแผน 

        เป็นไปตามระบบงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ของคณะสังคมศาสตร์ 

โดยใช้งบประมาณประจ าปีที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและคณะสังคมศาสตร์จัดสรรให้ภาควิชา

บริหารธุรกจิธุรกจิ โครงการพิเศษบริหารธุรกจิมหาบัณฑติ  

 2.6.1 งบประมาณรายรบั เพ่ือใช้ในการบริหารหลักสตูรบริหารธุรกจิมหาบัณฑติ  

 1. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการตลาดและวิชาเอกการจัดการ (ในเวลา

ราชการ) 

รายละเอียดรายรบั 
ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

เหมาจ่าย 1 ปีการศึกษา 

(60,000/คน/ปีx60 คน) 

3,600,000 7,200,000 7,200,000 7,200,000 7,200,000 

รวมรายรบั 3,600,000 7,200,000 7,200,000 7,200,000 7,200,000 
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 2. หลักสตูรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการตลาดและวิชาเอกการจัดการ (นอกเวลา

ราชการ) 

รายละเอียดรายรบั 
ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

เหมาจ่าย 1 ปีการศึกษา 

(90,000/คน/ปีx160 คน) 

14,400,000 28,800,000 28,800,000 28,800,000 28,800,000 

รวมรายรบั 14,400,000 28,800,000 28,800,000 28,800,000 28,800,000 
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 2.6.2 ประมาณการค่าใชจ่้าย 

 1. งบประมาณของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการตลาดและวิชาเอกการ

จัดการ (ในเวลาราชการ)  

                                                                                     ค่าใช้จ่าย           ยอดสะสม  

                                                                                                            (ต่อหัว) 

หมวดค่าการจดัการเรียนการสอน           

 

ค่าตอบแทนผู้สอน (36หน่วยกติ x 1,500 บาทต่อช่ัวโมง x 15 คร้ังต่อภาค) 810,000 

 

 

ค่าวัสดุส านักงาน 

    

57,400 

 

 

ค่าใช้จ่ายในการจัดสมัมนา 

   

420,000 

 

 

ค่าใชจ่้ายรวม 

    

1,287,400 

 
  ค่าใชจ่้ายต่อหวั (ค่าใช้จ่ายรวม/จ านวนนิสติขั้นต ่า 20 คน) 64,370 64,370 

หมวดค่าใชจ่้ายส่วนกลางระดบัคณะ/สถาบนั/ส านกั       70,808 

 

งบพัฒนาหน่วยงาน (ขั้นต ่า 5%) 

   

3,219 

 

 

งบวิจัยของหน่วยงาน (ขั้นต ่า 5%) 

  

3,219 

 
  ค่าส่วนกลางคณะ หรือค่าสาธารณปูโภค ร้อยละ.....(ถ้ามี) -   

หมวดค่าปริญญานิพนธ /สารนิพนธ          81,508 

 

ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ (อตัราต่อหัว) 10,700 

 
  ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมสารนิพนธ์ (อตัราต่อหัว)   -   

หมวดกองทุนพัิ นามหาวิทยาลยั (15%)       12,226 93,734 

หมวดค่าใชจ่้ายส่วนกลาง         28,608 122,342 

 

ค่าส่วนกลางมหาวิทยาลัย (4,360 x 2) 

  

       8,720 

 

 

ค่าธรรมเนียมหอสมุดกลาง (3,000 x 2) 

  

       6,000 

 

 

ค่าธรรมเนียมส านักคอมพิวเตอร์ (1,040 x 2) 

  

       2,080 

 

 

ค่าธรรมเนียมบัณฑติวิทยาลัย (5,904 x 2) 

  

     11,808 

 
ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายตลอดหลกัสูตร         122,342 

 

 

 

 



                                                                                                                                มคอ. 2 

 

หลักสตูรบริหารธรุกจิมหาบณัฑติ (วิชาเอกการตลาดและวิชาเอกการจัดการ) พ.ศ.2560                                12 

 

 2. งบประมาณของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการตลาดและวิชาเอกการ

จัดการ (นอกเวลาราชการ) 

                                                          ค่าใช้จ่าย    ยอดสะสม  

                    (ต่อหัว) 

หมวดค่าการจดัการเรียนการสอน           

 

ค่าตอบแทนผู้สอน(42 หน่วยกติ x 1,500 บาทต่อช่ัวโมง x 15 คร้ังต่อภาค) 945,000 

 

 

ค่าอาหารว่างส าหรับนิสติ(นิสติ 120 คน x 100 บาทต่อวัน x 36 วันต่อภาค) 432,000 

 

 

ทุนวิจัยส าหรับนิสติ 

    

60,000 

 

 

ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที ่(164วัน x700บาทต่อวัน x7 คน) 

 

803,600 

 

 

ค่าวัสดุส านักงาน 

    

300,000 

 

 

ค่าใช้จ่ายในการจัดสมัมนา 

   

890,000 

 

 

ค่าใชจ่้ายรวม 

    

3,430,600 

 
  ค่าใชจ่้ายต่อหวั (ค่าใช้จ่ายรวม/จ านวนนิสติขั้นต ่า 30 คน) 114,353 114,353 

หมวดค่าใชจ่้ายส่วนกลางระดบัคณะ/สถาบนั       125,789 

 

งบพัฒนาหน่วยงาน (ขั้นต ่า 5%) 

   

5,718 

 

 

งบวิจัยของหน่วยงาน (ขั้นต ่า 5%) 

  

5,718 

 
  ค่าส่วนกลางคณะ หรือค่าสาธารณปูโภค ร้อยละ.....(ถ้ามี)     

หมวดค่าปริญญานิพนธ /สารนิพนธ          133,539 

 

ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ (อตัราต่อหัว) 

  
  ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมสารนิพนธ์ (อตัราต่อหัว)   7,750   

หมวดกองทุนพัิ นามหาวิทยาลยั 

(15%)       20,031 153,570 

หมวดค่าใชจ่้ายส่วนกลาง         28,608 182,178 

 

ค่าส่วนกลางมหาวิทยาลัย (4,360 x 2) 

  

       8,720 

 

 

ค่าธรรมเนียมหอสมุดกลาง (3,000 x 2) 

  

       6,000 

 

 

ค่าธรรมเนียมส านักคอมพิวเตอร์(1,040x2) 

  

       2,080 

 

 

ค่าธรรมเนียมบัณฑติวิทยาลัย (5,904 x 2) 

  

     11,808 

 
ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายตลอดหลกัสูตร         182,178 
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ความหมายของรหสัวิชา มีตัวเลขสามตัว 

  เลขรหัสหลักร้อย   

   เลข 5-6  หมายถึง กลุ่มวิชาส าหรับระดับบัณฑติศึกษา 

  เลขรหัสหลักสบิ   หมายถึง กลุ่มวิชาดังต่อไปนี้  

   เลข 0   กลุ่มวิชาธุรกจิ 

   เลข 1   กลุ่มวิชาการบัญชี 

   เลข 2   กลุ่มวิชาการเงิน 

   เลข 3   กลุ่มวิชาการตลาด 

   เลข 4   กลุ่มวิชาการจัดการ 

   เลข 5   กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ 

   เลข 6   กลุ่มวิชาการสัมมนา 

   เลข 7   กลุ่มวิชาการวิจัย 

   เลข 8   สารนิพนธ ์

   เลข 9   ปริญญานิพนธ ์

  เลขรหัสหลักหน่วย หมายถึง แสดงล าดับของรายวิชา 
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ปีที ่2 ภาคการศึกษาที ่2 

รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

ปริญญานิพนธ   

ปพท 691 ปริญญานิพนธร์ะดบัปรญิญาโท 3 หน่วยกติ 

 รวม  
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แผนการเรียนหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต วิชาเอกการตลาด (ในเวลาราชการ) 

แผน ข (ไม่มีภาคฤดูรอ้น) 

ปีที ่1 ภาคการศึกษาที ่1 

รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาแกน 

บธม 511 การบญัชีบริหาร 3(3-0-6) 

บธม 531 การจัดการการตลาดขั้นสงู 3(3-0-6) 

บธม 501 พฤตกิรรมองคก์รและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ขั้นสงู 3(3-0-6) 

บธม 551 เศรษฐศาสตร์การจัดการ 3(3-0-6) 

 รวม 12(12-0-24) 

 

ปีที ่1 ภาคการศึกษาที ่2 

รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาแกน 

บธม 521 การจัดการทางการเงิน 3(3-0-6) 

บธม 502 การจัดการการผลิตและการปฏบิตักิาร 3(3-0-6) 

บธม 571 ระเบยีบวิธวีิจัยธรุกจิ 3(2-2-5) 

หมวดวิชาเอกบงัคบั 

บธม 532 การวิเคราะห์พฤตกิรรมผู้บริโภค 3(3-0-6) 

สารนิพนธ นิพนธ   

สพท 681 สารนิพนธร์ะดบัปริญญาโท 3 หน่วยกติ 

 รวม 12(11-2-23) 

 

ปีที ่2 ภาคการศึกษาที ่1 

รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาแกน 

บธม 601 การจัดการเชิงกลยุทธข์ั้นสงูและความรับผดิชอบต่อสงัคม 3(3-0-6) 

หมวดวิชาเอกบงัคบั  

บธม 631 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 3(3-0-6) 

บธม 632 การจัดการการขาย 3(3-0-6) 

หมวดวิชาเอกเลือก   

บธม xxx วิชาเอกเลือก 1 รายวิชา 3(3-0-6) 

สารนิพนธ นิพนธ   

สพท 681 สารนิพนธร์ะดบัปริญญาโท 3 หน่วยกติ 

 รวม 12(12-0-24) 
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ปีที ่2 ภาคการศึกษาที ่2 

รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเอกเลือก 

บธม xxx วิชาเอกเลือก 1 รายวิชา 3(3-0-6) 

บธม xxx วิชาเอกเลือก 1 รายวิชา 3(3-0-6) 

 รวม 6(6-0-12) 
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แผนการศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต วิชาเอกการจดัการ (ในเวลาราชการ) 

แผน ก แบบ ก2 (ไม่มีภาคฤดูรอ้น) 

ปีที ่1 ภาคการศึกษาที ่1 

รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาแกน 

บธม 511 การบญัชีบริหาร 3(3-0-6) 

บธม 531 การจัดการการตลาดขั้นสงู 3(3-0-6) 

บธม 501 พฤตกิรรมองคก์รและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ขั้นสงู 3(3-0-6) 

บธม 551 เศรษฐศาสตร์การจัดการ 3(3-0-6) 

 รวม 12(12-0-24) 

 

ปีที ่1 ภาคการศึกษาที ่2 

รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาแกน 

บธม 521 การจัดการทางการเงิน 3(3-0-6) 

บธม 502 การจัดการการผลิตและการปฏบิตักิาร 3(3-0-6) 

บธม 571 ระเบยีบวิธวีิจัยธรุกจิ 3(2-2-5) 

หมวดวิชาเอกบงัคบั 

บธม 541 การประกอบการและนวัตกรรมในธรุกจิ 3(3-0-6) 

ปริญญานิพนธ   

ปพท 691 ปริญญานิพนธร์ะดบัปรญิญาโท 3 หน่วยกติ 

 รวม 12(11-2-23) 

 

ปีที ่2 ภาคการศึกษาที ่1 

รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาแกน 

บธม 601 การจัดการเชิงกลยุทธข์ั้นสงูและความรับผดิชอบต่อสงัคม 3(3-0-6) 

หมวดวิชาเอกบงัคบั  

บธม 641 ธรุกจิอเิลก็ทรอนิกส์ 3(3-0-6) 

บธม 642 การจัดการธรุกจิระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 

หมวดวิชาเอกเลือก   

บธม xxx วิชาเอกเลือก 1 รายวิชา 3(3-0-6) 

ปริญญานิพนธ   

ปพท 691 ปรญิญานิพนธร์ะดบัปรญิญาโท 6 หน่วยกติ 

 รวม 12(12-0-24) 
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หลักสตูรบริหารธรุกจิมหาบณัฑติ (วิชาเอกการตลาดและวิชาเอกการจัดการ) พ.ศ.2560                                23 

 

ปีที ่2 ภาคการศึกษาที ่2 

รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

ปริญญานิพนธ   

ปพท 691 ปริญญานิพนธร์ะดบัปรญิญาโท 3 หน่วยกติ 

 รวม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                มคอ. 2 

 

หลักสตูรบริหารธรุกจิมหาบณัฑติ (วิชาเอกการตลาดและวิชาเอกการจัดการ) พ.ศ.2560                                24 

 

แผนการเรียนหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต วิชาเอกการจัดการ (ในเวลาราชการ) 

แผน ข (ไม่มีภาคฤดูรอ้น) 

ปีที ่1 ภาคการศึกษาที ่1 

รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาแกน 

บธม 511 การบญัชีบริหาร 3(3-0-6) 

บธม 531 การจัดการการตลาดขั้นสงู 3(3-0-6) 

บธม 501 พฤตกิรรมองคก์รและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ขั้นสงู 3(3-0-6) 

บธม 551 เศรษฐศาสตร์การจัดการ 3(3-0-6) 

 รวม 12(12-0-24) 

 

ปีที ่1 ภาคการศึกษาที ่2 

รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาแกน 

บธม 521 การจัดการทางการเงิน 3(3-0-6) 

บธม 502 การจัดการการผลิตและการปฏบิตักิาร 3(3-0-6) 

บธม 571 ระเบยีบวิธวีิจัยธรุกจิ 3(2-2-5) 

หมวดวิชาเอกบงัคบั 

บธม 541 การประกอบการและนวัตกรรมในธรุกจิ 3(3-0-6) 

สารนิพนธ นิพนธ   

สพท 681 สารนิพนธร์ะดบัปริญญาโท 3 หน่วยกติ 

 รวม 12(11-2-23) 

 

ปีที ่2 ภาคการศึกษาที ่1 

รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาแกน 

บธม 601 การจัดการเชิงกลยุทธข์ั้นสงูและความรับผิดชอบต่อสงัคม 3(3-0-6) 

หมวดวิชาเอกบงัคบั  

บธม 641 ธรุกจิอเิลก็ทรอนิกส์ 3(3-0-6) 

บธม 642 การจัดการธรุกจิระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 

หมวดวิชาเอกเลือก   

บธม xxx วิชาเอกเลือก 1 รายวิชา 3(3-0-6) 

สารนิพนธ นิพนธ   

สพท 681 สารนิพนธร์ะดบัปริญญาโท 3 หน่วยกติ 

 รวม 12(12-0-24) 

 

 



                                                                                                                                มคอ. 2 

 

หลักสตูรบริหารธรุกจิมหาบณัฑติ (วิชาเอกการตลาดและวิชาเอกการจัดการ) พ.ศ.2560                                25 

 

ปีที ่2 ภาคการศึกษาที ่2 

รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเอกเลือก 

บธม xxx วิชาเอกเลือก 1 รายวิชา 3(3-0-6) 

บธม xxx วิชาเอกเลือก 1 รายวิชา 3(3-0-6) 

 รวม 6(6-0-12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                มคอ. 2 

 

หลักสตูรบริหารธรุกจิมหาบณัฑติ (วิชาเอกการตลาดและวิชาเอกการจัดการ) พ.ศ.2560                                26 

 

แผนการเรียนหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต วิชาเอกการตลาด (นอกเวลาราชการ) 

แผน ก แบบ ก2 (ไม่มีภาคฤดูรอ้น) 

ปีที ่1 ภาคการศึกษาที ่1 

รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาแกน 

บธม 511 การบญัชีบริหาร 3(3-0-6) 

บธม 531 การจัดการการตลาดขั้นสงู 3(3-0-6) 

บธม 501 พฤตกิรรมองคก์รและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ขั้นสงู 3(3-0-6) 

 รวม 9(9-0-18) 

 

ปีที ่1 ภาคการศึกษาที ่2 

รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาแกน 

บธม 521 การจัดการทางการเงิน 3(3-0-6) 

บธม 551 เศรษฐศาสตร์เพ่ือการจัดการ 3(3-0-6) 

บธม 571 ระเบยีบวิธวีิจัยธรุกจิ 3(2-2-5) 

ปริญญานิพนธ   

ปพท 691 ปริญญานิพนธร์ะดบัปรญิญาโท 3 หน่วยกติ 

 รวม 9(8-2-17) 

 

ปีที ่2 ภาคการศึกษาที ่1 

รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาแกน 

บธม 502 การจัดการการผลิตและการปฏบิตักิาร 3(3-0-6) 

บธม 601 การจัดการเชิงกลยุทธข์ั้นสงูและความรับผดิชอบต่อสงัคม 3(3-0-6) 

หมวดวิชาเอกเลือก   

บธม xxx วชิาเอกเลือก 1 รายวิชา 3(3-0-6) 

ปริญญานิพนธ   

ปพท 691 ปริญญานิพนธร์ะดบัปรญิญาโท 6 หน่วยกติ 

 รวม 9(9-0-18) 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                มคอ. 2 

 

หลักสตูรบริหารธรุกจิมหาบณัฑติ (วิชาเอกการตลาดและวิชาเอกการจัดการ) พ.ศ.2560                                27 

 

ปีที ่2 ภาคการศึกษาที ่2 

รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเอกบงัคบั 

บธม 532 การวิเคราะห์พฤตกิรรมผู้บริโภค 3(3-0-6) 

บธม 631 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 3(3-0-6) 

บธม 632 การจัดการการขาย 3(3-0-6) 

ปริญญานิพนธ   

ปพท 691 ปริญญานิพนธร์ะดบัปรญิญาโท 3 หน่วยกติ 

 รวม 9(9-0-18) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                มคอ. 2 

 

หลักสตูรบริหารธรุกจิมหาบณัฑติ (วิชาเอกการตลาดและวิชาเอกการจัดการ) พ.ศ.2560                                28 

 

แผนการเรียนหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต วิชาเอกการตลาด (นอกเวลาราชการ) 

แผน ข (มีภาคฤดูรอ้น) 

ปีที ่1 ภาคการศึกษาที ่1 

รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาแกน 

บธม 511 การบญัชีบริหาร 3(3-0-6) 

บธม 531 การจัดการการตลาดขั้นสงู 3(3-0-6) 

บธม 501 พฤตกิรรมองคก์รและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ขั้นสงู 3(3-0-6) 

 รวม 9(9-0-18) 

 

ปีที ่1 ภาคการศึกษาที ่2 

รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาแกน 

บธม 521 การจัดการทางการเงิน 3(3-0-6) 

บธม 551 เศรษฐศาสตร์เพ่ือการจัดการ 3(3-0-6) 

บธม 571 ระเบยีบวิธวีิจัยธรุกจิ 3(2-2-5) 

สารนิพนธ นิพนธ   

สพท 681 สารนิพนธร์ะดบัปริญญาโท 3 หน่วยกติ 

 รวม 9(8-2-17) 

 

ปีที ่1 ภาคการศึกษาที ่3 

รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเอกเลือก 

บธม xxx วิชาเอกเลือก 1 รายวิชา 3(3-0-6) 

บธม xxx วิชาเอกเลือก 1 รายวิชา 3(3-0-6) 

สารนิพนธ นิพนธ   

สพท 681 สารนิพนธร์ะดบัปริญญาโท 3 หน่วยกติ 

 รวม 6(6-0-12) 

 

ปีที ่2 ภาคการศึกษาที ่1 

รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาแกน 

บธม 502 การจัดการการผลิตและการปฏบิตักิาร 3(3-0-6) 

บธม 601 การจัดการเชิงกลยุทธข์ั้นสงูและความรับผดิชอบต่อสงัคม 3(3-0-6) 

หมวดวิชาเอกเลือก   

บธม xxx วิชาเอกเลือก 1 รายวิชา 3(3-0-6) 

 รวม 9(9-0-18) 



                                                                                                                                มคอ. 2 

 

หลักสตูรบริหารธรุกจิมหาบณัฑติ (วิชาเอกการตลาดและวิชาเอกการจัดการ) พ.ศ.2560                                29 

 

ปีที ่2 ภาคการศึกษาที ่2 

รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเอกบงัคบั 

บธม 532 การวิเคราะห์พฤตกิรรมผู้บริโภค 3(3-0-6) 

บธม 631 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 3(3-0-6) 

บธม 632 การจัดการการขาย 3(3-0-6) 

 รวม 9(9-0-18) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                มคอ. 2 

 

หลักสตูรบริหารธรุกจิมหาบณัฑติ (วิชาเอกการตลาดและวิชาเอกการจัดการ) พ.ศ.2560                                30 

 

แผนการเรียนหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต วิชาเอกการจัดการ (นอกเวลาราชการ) 

แผน ก แบบ ก2 (ไม่มีภาคฤดูรอ้น) 

ปีที ่1 ภาคการศึกษาที ่1 

รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาแกน 

บธม 511 การบญัชีบริหาร 3(3-0-6) 

บธม 531 การจัดการการตลาดขั้นสงู 3(3-0-6) 

บธม 501 พฤตกิรรมองคก์รและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ขั้นสงู 3(3-0-6) 

 รวม 9(9-0-18) 

 

ปีที ่1 ภาคการศึกษาที ่2 

รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาแกน 

บธม 502 การจัดการการผลิตและการปฏบิตักิาร 3(3-0-6) 

บธม 571 ระเบยีบวิธวีิจัยธรุกจิ 3(2-2-5) 

หมวดวิชาเอกบงัคบั 

บธม 641 ธรุกจิอเิลก็ทรอนิกส์ 3(3-0-6) 

ปริญญานิพนธ   

ปพท 691 ปริญญานิพนธร์ะดบัปรญิญาโท 3 หน่วยกติ 

 รวม 9(8-2-17) 

 

ปีที ่2 ภาคการศึกษาที ่1 

รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาแกน 

บธม 521 การจัดการทางการเงิน 3(3-0-6) 

บธม 601 การจัดการเชิงกลยุทธข์ั้นสงูและความรับผดิชอบต่อสงัคม 3(3-0-6) 

หมวดวิชาเอกเลือก   

บธม xxx วิชาเอกเลือก 1 รายวิชา 3(3-0-6) 

ปริญญานิพนธ   

ปพท 691 ปริญญานิพนธร์ะดบัปรญิญาโท 6 หน่วยกติ 

 รวม 9(9-0-18) 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                มคอ. 2 

 

หลักสตูรบริหารธรุกจิมหาบณัฑติ (วิชาเอกการตลาดและวิชาเอกการจัดการ) พ.ศ.2560                                31 

 

ปีที ่2 ภาคการศึกษาที ่2 

รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาแกน 

บธม 551 เศรษฐศาสตร์เพ่ือการจัดการ 3(3-0-6) 

หมวดวิชาเอกบงัคบั 

บธม 541 การประกอบการและนวัตกรรมในธรุกจิ 3(3-0-6) 

บธม 642 การจัดการธรุกจิระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 

ปริญญานิพนธ   

ปพท 691 ปริญญานิพนธร์ะดบัปรญิญาโท 3 หน่วยกติ 

 รวม 9(9-0-18) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                มคอ. 2 

 

หลักสตูรบริหารธรุกจิมหาบณัฑติ (วิชาเอกการตลาดและวิชาเอกการจัดการ) พ.ศ.2560                                32 

 

แผนการเรียนหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต วิชาเอกการจัดการ (นอกเวลาราชการ) 

แผน ข (มีภาคฤดูรอ้น) 

ปีที ่1 ภาคการศึกษาที ่1 

รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาแกน 

บธม 511 การบญัชีบริหาร 3(3-0-6) 

บธม 531 การจัดการการตลาดขั้นสงู 3(3-0-6) 

บธม 501 พฤตกิรรมองคก์รและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ขั้นสงู 3(3-0-6) 

 รวม 9(9-0-18) 

 

ปีที ่1 ภาคการศึกษาที ่2 

รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาแกน 

บธม 502 การจัดการการผลิตและการปฏบิตักิาร 3(3-0-6) 

บธม 571 ระเบยีบวิธวีิจัยธรุกจิ 3(2-2-5) 

หมวดวิชาเอกบงัคบั 

บธม 641 ธรุกจิอเิลก็ทรอนิกส์ 3(3-0-6) 

สารนิพนธ   

สพท 681 สารนิพนธร์ะดบัปริญญาโท 3 หน่วยกติ 

 รวม 9(8-2-17) 

 

ปีที ่1 ภาคการศึกษาที ่3 

รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเอกเลือก 

บธม xxx วิชาเอกเลือก 1 รายวิชา 3(3-0-6) 

บธม xxx วิชาเอกเลือก 1 รายวิชา 3(3-0-6) 

สารนิพนธ นิพนธ   

สพท 681 สารนิพนธร์ะดบัปริญญาโท 3 หน่วยกติ 

 รวม 6(6-0-12) 
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หลักสตูรบริหารธรุกจิมหาบณัฑติ (วิชาเอกการตลาดและวิชาเอกการจัดการ) พ.ศ.2560                                33 

 

ปีที ่2 ภาคการศึกษาที ่1 

รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาแกน 

บธม 521 การจัดการทางการเงิน 3(3-0-6) 

บธม 601 การจัดการเชิงกลยุทธข์ั้นสงูและความรับผดิชอบต่อสงัคม 3(3-0-6) 

หมวดวิชาเอกเลือก   

บธม xxx วิชาเอกเลือก 1 รายวิชา 3(3-0-6) 

 รวม 9(9-0-18) 

 

ปีที ่2 ภาคการศึกษาที ่2 

รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาแกน 

บธม 551 เศรษฐศาสตร์เพ่ือการจัดการ 3(3-0-6) 

หมวดวิชาเอกบงัคบั 

บธม 541 การประกอบการและนวัตกรรมในธรุกจิ 3(3-0-6) 

บธม 642 การจัดการธรุกจิระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 

 รวม 9(9-0-18) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                มคอ. 2 
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แผนการเรียนหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต วิชาเอกการตลาด (ส าหรบัผูบ้ริหาร) 

แผน ก แบบ ก2 (มีภาคฤดูรอ้น) 

ปีที ่1 ภาคการศึกษาที ่1 

รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาแกน 

บธม 511 การบญัชีบริหาร 3(3-0-6) 

บธม 531 การจัดการการตลาดขั้นสงู 3(3-0-6) 

บธม 501 พฤตกิรรมองคก์รและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ขั้นสงู 3(3-0-6) 

 รวม 9(9-0-18) 

 

ปีที ่1 ภาคการศึกษาที ่2 

รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาแกน 

บธม 521 การจัดการทางการเงิน 3(3-0-6) 

บธม 551 เศรษฐศาสตร์เพ่ือการจัดการ 3(3-0-6) 

 รวม 6(6-0-12) 

 

ปีที ่2 ภาคการศึกษาที ่1 

รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาแกน 

บธม 502 การจัดการการผลิตและการปฏบิตักิาร 3(3-0-6) 

บธม 571 ระเบยีบวิธวีิจัยธรุกจิ 3(2-2-5) 

หมวดวิชาเอกบงัคบั  

บธม 631 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 3(3-0-6) 

ปริญญานิพนธ นิพนธ   

ปพท 691 ปริญญานิพนธร์ะดบัปรญิญาโท 3 หน่วยกติ 

 รวม 9(8-2-17) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                มคอ. 2 
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ปีที ่2 ภาคการศึกษาที ่2 

รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาแกน 

บธม 601 การจัดการเชิงกลยุทธข์ั้นสงูและความรับผดิชอบต่อสงัคม 3(3-0-6) 

หมวดวิชาเอกบงัคบั   

บธม 532 การวิเคราะห์พฤตกิรรมผู้บริโภค 3(3-0-6) 

บธม 632 การจัดการการขาย 3(3-0-6) 

หมวดวิชาเอกเลือก  

บธม xxx วิชาเอกเลือก 1 รายวิชา 3(3-0-6) 

ปริญญานิพนธ นิพนธ   

ปพท 691 ปริญญานิพนธร์ะดบัปรญิญาโท 6 หน่วยกติ 

 รวม 12(12-0-24) 

 

ปีที ่2 ภาคการศึกษาที ่3 

รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

ปริญญานิพนธ นิพนธ  

ปพท 691 ปริญญานิพนธร์ะดบัปรญิญาโท 3 หน่วยกติ 

 รวม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                มคอ. 2 

 

หลักสตูรบริหารธรุกจิมหาบณัฑติ (วิชาเอกการตลาดและวิชาเอกการจัดการ) พ.ศ.2560                                36 

 

แผนการเรียนหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต วิชาเอกการตลาด (ส าหรบัผูบ้ริหาร) 

แผน ข (มีภาคฤดูรอ้น) 

ปีที ่1 ภาคการศึกษาที ่1 

รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาแกน 

บธม 511 การบญัชีบริหาร 3(3-0-6) 

บธม 531 การจัดการการตลาดขั้นสงู 3(3-0-6) 

บธม 501 พฤตกิรรมองคก์รและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ขั้นสงู 3(3-0-6) 

 รวม 9(9-0-18) 

 

ปีที ่1 ภาคการศึกษาที ่2 

รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาแกน 

บธม 521 การจัดการทางการเงิน 3(3-0-6) 

บธม 551 เศรษฐศาสตร์เพ่ือการจัดการ 3(3-0-6) 

 รวม 6(6-0-12) 

 

ปีที ่2 ภาคการศึกษาที ่1 

รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาแกน 

บธม 502 การจัดการการผลิตและการปฏบิตักิาร 3(3-0-6) 

บธม 571 ระเบยีบวิธวีิจัยธรุกจิ 3(2-2-5) 

หมวดวิชาเอกบงัคบั  

บธม 631 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 3(3-0-6) 

สารนิพนธ นิพนธ   

สพท 681 สารนิพนธร์ะดบัปริญญาโท 3 หน่วยกติ 

 รวม 9(8-2-17) 
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ปีที ่2 ภาคการศึกษาที ่2 

รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาแกน 

บธม 601 การจัดการเชิงกลยุทธข์ั้นสงูและความรับผดิชอบต่อสงัคม 3(3-0-6) 

หมวดวิชาเอกบงัคบั   

บธม 532 การวิเคราะห์พฤตกิรรมผู้บริโภค 3(3-0-6) 

บธม 632 การจัดการการขาย 3(3-0-6) 

หมวดวิชาเอกเลือก  

บธม xxx วิชาเอกเลือก 1 รายวิชา 3(3-0-6) 

สารนิพนธ นิพนธ   

สพท 681 สารนิพนธร์ะดบัปริญญาโท 3 หน่วยกติ 

 รวม 12(12-0-24) 

 

ปีที ่2 ภาคการศึกษาที ่3 

รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเอกเลือก 

บธม xxx วิชาเอกเลือก 1 รายวิชา 3(3-0-6) 

บธม xxx วิชาเอกเลือก 1 รายวิชา 3(3-0-6) 

 รวม 6(6-0-12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                มคอ. 2 

 

หลักสตูรบริหารธรุกจิมหาบณัฑติ (วิชาเอกการตลาดและวิชาเอกการจัดการ) พ.ศ.2560                                38 

 

แผนการเรียนหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต วิชาเอกการจัดการ (ส าหรบัผูบ้ริหาร) 

แผน ก แบบ ก2 (มีภาคฤดูรอ้น) 

ปีที ่1 ภาคการศึกษาที ่1 

รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาแกน 

บธม 511 การบญัชีบริหาร 3(3-0-6) 

บธม 531 การจัดการการตลาดขั้นสงู 3(3-0-6) 

บธม 501 พฤตกิรรมองคก์รและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ขั้นสงู 3(3-0-6) 

 รวม 9(9-0-18) 

 

ปีที ่1 ภาคการศึกษาที ่2 

รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาแกน 

บธม 502 การจัดการการผลิตและการปฏบิตักิาร 3(3-0-6) 

บธม 551 เศรษฐศาสตร์เพ่ือการจัดการ 3(3-0-6) 

 รวม 6(6-0-12) 

 

ปีที ่2 ภาคการศึกษาที ่1 

รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาแกน 

บธม 521 การจัดการทางการเงิน 3(3-0-6) 

บธม 571 ระเบยีบวิธวีิจัยธรุกจิ 3(2-2-5) 

หมวดวิชาเอกบงัคบั  

บธม 642 การจัดการธรุกจิระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 

ปริญญานิพนธ นิพนธ   

ปพท 691 ปริญญานิพนธร์ะดบัปรญิญาโท 3 หน่วยกติ 

 รวม 9(8-2-17) 
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ปีที ่2 ภาคการศึกษาที ่2 

รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาแกน 

บธม 601 การจัดการเชิงกลยุทธข์ั้นสงูและความรับผดิชอบต่อสงัคม 3(3-0-6) 

หมวดวิชาเอกบงัคบั   

บธม 641 ธรุกจิอเิลก็ทรอนิกส์ 3(3-0-6) 

บธม 541 การประกอบการและนวัตกรรมในธรุกจิ 3(3-0-6) 

หมวดวิชาเอกเลือก  

บธม xxx วิชาเอกเลือก 1 รายวิชา 3(3-0-6) 

ปริญญานิพนธ นิพนธ   

ปพท 691 ปริญญานิพนธร์ะดบัปรญิญาโท 6 หน่วยกติ 

 รวม 12(12-0-24) 

 

ปีที ่2 ภาคการศึกษาที ่3 

รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

ปริญญานิพนธ นิพนธ  

ปพท 691 ปริญญานิพนธร์ะดบัปรญิญาโท 3 หน่วยกติ 

 รวม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                มคอ. 2 
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แผนการเรียนหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต วิชาเอกการจัดการ (ส าหรบัผูบ้ริหาร) 

แผน ข (มีภาคฤดูรอ้น) 

ปีที ่1 ภาคการศึกษาที ่1 

รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาแกน 

บธม 511 การบญัชีบริหาร 3(3-0-6) 

บธม 531 การจัดการการตลาดขั้นสงู 3(3-0-6) 

บธม 501 พฤตกิรรมองคก์รและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ขั้นสงู 3(3-0-6) 

 รวม 9(9-0-18) 

 

ปีที ่1 ภาคการศึกษาที ่2 

รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาแกน 

บธม 502 การจัดการการผลิตและการปฏบิตักิาร 3(3-0-6) 

บธม 551 เศรษฐศาสตร์เพ่ือการจัดการ 3(3-0-6) 

 รวม 6(6-0-12) 

 

ปีที ่2 ภาคการศึกษาที ่1 

รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาแกน 

บธม 521 การจัดการทางการเงิน 3(3-0-6) 

บธม 571 ระเบยีบวิธวีิจัยธรุกจิ 3(2-2-5) 

หมวดวิชาเอกบงัคบั 3(3-0-6) 

บธม 642 การจัดการธรุกจิระหว่างประเทศ  

สารนิพนธ นิพนธ   

สพท 681 สารนิพนธร์ะดบัปริญญาโท 3 หน่วยกติ 

 รวม 9(8-2-17) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                มคอ. 2 
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ปีที ่2 ภาคการศึกษาที ่2 

รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาแกน 

บธม 601 การจัดการเชิงกลยุทธข์ั้นสงูและความรับผดิชอบต่อสงัคม 3(3-0-6) 

หมวดวิชาเอกบงัคบั   

บธม 641 ธรุกจิอเิลก็ทรอนิกส์ 3(3-0-6) 

บธม 541 การประกอบการและนวัตกรรมในธรุกจิ 3(3-0-6) 

หมวดวิชาเอกเลือก  

บธม xxx วิชาเอกเลือก 1 รายวิชา 3(3-0-6) 

สารนิพนธ นิพนธ   

สพท 681 สารนิพนธร์ะดบัปริญญาโท 3 หน่วยกติ 

 รวม 12(12-0-24) 

 

ปีที ่2 ภาคการศึกษาที ่3 

รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเอกเลือก 

บธม xxx วิชาเอกเลือก 1 รายวิชา 3(3-0-6) 

บธม xxx วิชาเอกเลือก 1 รายวิชา 3(3-0-6) 

 รวม 6(6-0-12) 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 

 (1) หมวดวิชาแกน 

 บธม501 พฤติกรรมองค กรและการจดัการทรพัยากรมนุษย ขั้นสูง 3(3-0-6) 

 MBA501 Advanced Organizational Behavior and Human Resource   

   Management 

   ศึกษาหลักทฤษฎีเร่ืองคนและพฤติกรรมของคนในองค์การ พฤติกรรมของ

บุคคล กลุ่ม องค์กรโดยรวม  ค่านิยม ทศันคติ ความพึงพอใจในงาน แนวคิดการตัดสินใจ ภาวะการเป็น

ผู้น า การจัดการทรัพยากรมนุษย์ บริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ การสรรหา การคัดเลือก การอบรม

พัฒนา การเสริมสร้างแรงจูงใจให้มีพฤติกรรมเชิงบวก การรักษาบุคลากรให้อยู่กับองค์กร การบริหาร

ค่าตอบแทนสวัสดิการ การจัดการความขัดแย้ง และการพัฒนาบุคลากร  

 บธม502 การจดัการการผลิตและการปฏิบติัการ    3(3-0-6) 

 MBA502 Production and Operations Management 

 ศึกษาการตัดสินใจในการจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ การวางแผน  

การแก้ปัญหา การควบคุมการผลิต การออกแบบสินค้าและบริการ การพยากรณ์ การควบคุมคุณภาพ 

การเลือกท าเลที่ต้ังโรงงาน การวางผังโรงงาน การออกแบบกระบวนการผลิต วิเคราะห์วิธีข้ันตอนการ

ท างาน ทั้งในด้านการตลาด การเงิน และการบัญชี การใช้กรณีศึกษา 

 บธม511  การบญัชีบริหาร      3(3-0-6) 

 MBA511 Managerial Accounting  

   ศึกษางบการเงินและการน าข้อมูลทางการบัญ ชีมาใช้ในการตัดสินใจ  

การวางแผน การควบคุม การศึกษาพฤติกรรมต้นทุน การวิเคราะห์ต้นทุน ปริมาณก าไร การจัดท าและ

วิเคราะห์รายงานก าไร การจัดท างบประมาณ การประเมินผลการปฏิบัติ งาน โดยใช้ต้นทุนมาตรฐาน  

การบัญชีเพ่ือความรับผิดชอบ การวิเคราะห์ผลต่างของต้นทุน การบัญชีต้นทุนฐานกจิกรรม  

 บธม521 การจดัการทางการเงิน      3(3-0-6) 

 MBA521 Financial Management  

   ศึกษาหน้าที่บทบาท ความส าคัญของการจัดการทางการเงิน สภาพแวดล้อมทาง

การเงิน การวิเคราะห์และตัดสินใจทางการเงิน การประเมินความเสี่ยง อัตราผลตอบแทน มูลค่าของเงิน

ตามระยะเวลา การประเมินมูลค่าตราสารทางการเงิน การพิจารณาโครงการลงทุน โครงสร้างเงินทุนและ

นโยบายเงินปันผล 

 บธม531 การจดัการการตลาดขั้นสูง     3(3-0-6) 

 MBA531 Advanced Marketing Management 

   ศึกษาแนวความคิดด้านการตลาดเชิงกลยุทธ์ พร้อมทั้งกระบวนการบริหาร

การตลาด การจัดท าแผนการตลาด การวิเคราะห์ผลกระทบของสิ่งแวดล้อมทางการตลาดที่เกี่ยวข้อง การ

วิจัยตลาด การก าหนดตลาดเป้าหมาย การก าหนดต าแหน่งทางการตลาด การวิเคราะห์พฤติกรรม

ผู้บริโภค กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด การน าแผนไปปฏิบัติโดยมีความรับผิดชอบต่อสังคม  

การติดตามควบคุมและประเมินผลทางการตลาด รวมทั้งการใช้กรณีศึกษาประกอบ 
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 บธม551 เศรษฐศาสตร การจดัการ     3(3-0-6) 

 MBA551 Managerial Economics  

   ศึกษาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ ทฤษฎีจุลเศรษฐศาสตร์ ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค 

ทฤษฎีอุปสงค์ ทฤษฎีราคา ทฤษฎีการผลิตและต้นทุน โดยประยุกต์แนวคิดดังกล่าวใช้ในสถานที่เกิดข้ึน

จริง ศึกษาโครงสร้างตลาดที่มีการแข่งขันอย่างสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์ การวางแผนและตัดสินใจลงทุน 

การจัดสรรทรัพยากรในเชิงธุรกจิทั้งในด้านการผลิต การตลาด และการจัดการ 

 บธม571 ระเบยีบวิธีวิจยัธุรกิจ      3(2-2-5) 

 MBA571 Business Research Methodology 

   ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยทางธุรกิจ การก าหนดปัญหา การออกแบบ

งานวิจัย การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือวิจัย การเกบ็รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้ในการ

วิจัย การใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์สถิติ การสรุปผลการวิจัย การเขียนรายงาน

ผลการวิจัยและการน าเสนอ 

 บธม601  การจดัการเชิงกลยุทธ ขั้นสูงและความรบัผิดชอบต่อสงัคม 3(3-0-6) 

 MBA601  Advanced Strategic Management and Social Responsibility 

   ศึกษาแนวคิดการจัดการเชิงกลยุทธใ์นการด าเนินธุรกิจอย่างไร้พรมแดนภายใต้

กระแสโลกาภิวัตน์เพ่ือการแข่งขันทั้งในระดับภูมิภาคและระดับสากล การประเมินสภาพแวดล้อมทาง

ธุรกิจและก าหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงขององค์กรแบบองค์รวม การพัฒนากลไกบรรษัทภิบาล 

บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ผู้บริหารที่มีต่อเป้าหมายในการสร้างความเติบโตของ

ธุรกิจควบคู่ไปกบัการสร้างความย่ังยืนต่อสิ่งแวดล้อม การด าเนินธุรกจิด้วยความรับผิดชอบ ให้ความเป็น

ธรรมต่อสงัคมและผู้มีส่วนได้เสยีทุกฝ่าย 

 

 (2) หมวดวิชาเอก  

 บธม503 การจดัการระบบสารสนเทศ     3(3-0-6) 

         MBA503 Information System Management 

   ศึกษาแนวคิด บทบาท ความส าคัญ และผลกระทบของระบบสารสนเทศที่มีต่อ

การด าเนินงานขององค์กร การน าระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการมาประยุกต์ใช้เพ่ือสนับสนุนการ

วางแผน การตัดสินใจ และการบริหารจัดการ รวมถึงศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการ

ใช้งานในองค์กร และจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

 บธม504 การประกอบการเพือ่สงัคม    3(3-0-6) 

 MBA504 Social Entrepreneurship  

   ศึกษารูปแบบแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเพ่ือสังคม การเป็นผู้น าใน

การเปล่ียนแปลง วิเคราะห์กรณี ศึกษาที่ เกี่ยวข้องกับธุรกิจเพ่ือสังคมทั้งในบริบทของภายในและ

ต่างประเทศ การศึกษาเรียนรู้ปัญหาของสังคมสิ่งแวดล้อมของชุมชนโดยรอบ แนวทางในการบริหาร

จัดการเพ่ือสร้างนวัตกรรมทางสงัคม 

 



                                                                                                                                มคอ. 2 

 

หลักสตูรบริหารธรุกจิมหาบณัฑติ (วิชาเอกการตลาดและวิชาเอกการจัดการ) พ.ศ.2560                                44 

 

 บธม505 การเจรจาต่อรอง      3(3-0-6) 

 MBA505 Negotiation 

   ศึกษาความขัดแย้งระหว่างบุคคล ความขัดแย้งในกลุ่ม ความขัดแย้งระหว่าง

กลุ่ม ธรรมชาติของความขัดแย้ง การวิเคราะห์วิธีบริหารความขัดแย้ง สาเหตุ  การป้องกันความขัดแย้ง 

ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างขององค์การกับความขัดแย้ง ความขัดแย้งระหว่างหุ้นส่วน สาเหตุที่จะ

น าไปสู่การเพ่ิมความขัดแย้ง หลักในการต่อรอง การเจรจา กลยุทธ์การแทรกแซงของบุคคลที่สาม และ

เทคนิคในการแก้ไขความขัดแย้งการจัดการธุรกจิขนาดกลางกบัขนาดย่อม   

 บธม532 การวิเคราะห พฤติกรรมผูบ้ริโภค    3(3-0-6) 

 MBA532 Consumer Behavior Analysis 

   ศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยด้านจิตวิทยา ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรมที่มีอิทธิพล

ต่อพฤติกรรมผู้บริโภค ศึกษากระบวนการตัดสินใจซ้ือ การก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดที่เหมาะสม  

เน้นการน าแนวคิดและทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ร่วมกบักรณีศึกษา โดยค านึงถึงจริยธรรมทางการตลาด 

 บธม533 การจดัการตราสินคา้และราคา    3(3-0-6) 

 MBA533 Brand Management and Pricing 

   ศึกษาการจัดประเภทผลิตภัณฑ์และกลยุทธ์การตลาดส าหรับสินค้าแต่ละ

ประเภท การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน กลยุทธ์ส่วนประสมผลิตภัณฑ์และการบริการ  

การจัดสรรทรัพยากรทางการเงินและวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ขั้นตอนใน

การตั้งราคา นโยบาย กลยุทธท์ี่ใช้ในการต้ังราคา และการปรับเปล่ียนราคา 

 บธม534 การจดัการการตลาดระหว่างประเทศ    3(3-0-6) 

 MBA534 International Marketing Management 

   ศึกษาแนวคิด บทบาท ความส าคัญของตลาดระหว่างประเทศ การวางรูปแบบ

องค์การ ระบบการตลาดของธุรกจิระหว่างประเทศ การวิเคราะห์ผลกระทบของสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง 

การวางแผนงาน วิธกีาร กลยุทธส์ าคัญของการบริหารงาน การตัดสินใจส่วนประสมของการตลาดระหว่าง

ประเทศ  การควบคุมการตลาดระหว่างประเทศ การวิจัยการตลาดระหว่างประเทศ องค์การการค้าโลก 

องค์กรภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการตลาดระหว่างประเทศ มุ่งเน้นให้สามารถพัฒนาโปรแกรม

การตลาดระหว่างประเทศที่ประยุกต์เข้ากบับริบทของสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกนั  

 บธม535 การตลาดบริการ      3(3-0-6) 

 MBA535 Service Marketing 

   ศึกษาแนวคิดการตลาดเพ่ือธุรกิจที่เน้นการบริการ กระบวนการบริการ ระบบ

การจัดการการบริการ และการสร้างมาตรฐานการบริการให้กับธุรกิจ เพ่ือสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับ

ลูกค้า  

 

 

 

 



                                                                                                                                มคอ. 2 

 

หลักสตูรบริหารธรุกจิมหาบณัฑติ (วิชาเอกการตลาดและวิชาเอกการจัดการ) พ.ศ.2560                                45 

 

 บธม536 เทคนคิในการพยากรณ ตลาด     3(3-0-6) 

 MBA536 Market Forecasting 

   ศึกษาหลักทฤษฎี และความส าคัญของการพยากรณ์ตลาด ตลอดจนการใช้

เทคนิคและวิธีการพยากรณ์การตลาดด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การใช้ดุลพินิจ 

การส ารวจ การรวบรวมข้อมูล การสร้างสมการถดถอย  การวิเคราะห์อนุกรมเวลา  การน าผลของการ

พยากรณ์ไปปรับปรุงและพัฒนาแผนการตลาด 

 บธม537 กลยุทธ การตลาดเพือ่การแข่งขนั   3(3-0-6) 

 MBA537  Marketing Strategy for Competitive Advantage 

   ศึกษาวิเคราะห์โครงสร้าง สถานการณ์การแข่งขันในตลาด ประเมินคู่แข่งขัน 

วิเคราะห์ลูกค้า ศึกษากลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน โดยค านึงถึงความมีจริยธรรม  

ในการด าเนินธุรกจิภายใต้ทรัพยากรที่บริษัทมีอยู่ 

 บธม538 การจดัการโลจิสติกส          3(3-0-6) 

 MBA538 Logistics Management 

   ศึกษาบทบาทของการจัดการโลจิสติกส์ที่มีผลต่อองค์การ ระบบเศรษฐกิจการ

จัดการ กระบวนการในการจัดการกิจกรรมของโลจิสติกส์ การวิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกส์ การกระจาย

สินค้า ระบบสินค้าคงคลัง การประเมินผลการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศทางโลจิสติกส์ ทักษะของ

บุคลากร วิเคราะห์กรณีศึกษาทางการจัดการโลจิสติกส ์ 

 บธม541 การประกอบการและนวตักรรมในธุรกิจ   3(3-0-6)  

 MBA541 Entrepreneurship and Innovation in Business 

   ศึกษาการเป็นผู้ประกอบการ ภาวการณ์ประกอบการ การวางแผนธุรกิจ 

กระบวนการในการสร้างธุรกิจใหม่ กระบวนการการจัดการนวัตกรรม การจัดตั้งหน่วยธุรกิจ การพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ใหม่ การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา การเงิน การระดมทุน การตลาด ทุนมนุษย์ การน า

ผลิตภัณฑอ์อกสู่ตลาดเชิงพาณิชย์ กฎหมายในการประกอบธุรกจิและจริยธรรมของผู้ประกอบการ 

 บธม542 การบริหารโครงการ      3(3-0-6) 

 MBA542 Project Management 

   ศึกษาหลักการจัดการโครงการ การก าหนดปัญหา วัตถุประสงค์ของโครงการ 

การวิเคราะห์ การวางแผน การจัดสรรทรัพยากรโครงการ การติดตามประเมินผล การปรับปรุงโครงการ 

การบริหารองค์กรโครงการ และการประเมินผลตามระบบของ PERT-CPM รวมทั้งการศึกษาความ

เป็นไปได้ของโครงการ 

 บธม543 เทคนคิในการพยากรณ ธุรกิจ      3(3-0-6) 

 MBA543 Techniques of Business Forecasting 

   ศึกษาความส าคัญและวิธีการพยากรณ์ทางธุรกิจ โดยการใช้เทคนิคเชิงปริมาณ

และเชิงคุณภาพ การใช้ดุลพินิจ การเกบ็รวบรวมข้อมูลในการพยากรณ์  การวิเคราะห์อนุกรมเวลา การ

สร้างสมการถดถอย แบบจ าลองสถานการณ์ทางธุรกิจ เพ่ือน าผลของการพยากรณ์ไปใช้ประกอบการ

ตัดสนิใจเชิงธุรกจิ และก าหนดแนวทางการบริหารงานให้สอดคล้องกบัสภาพการณ์ได้อย่างเหมาะสม 
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 บธม544 การจดัการเชิงกลยุทธ ร่วมสมยั    3(3-0-6) 

 MBA544 Contemporary Strategic Management 

   ศึกษาการวิเคราะห์ การอภิปรายประเดน็ทางธุรกิจที่เป็นเหตุการณ์ปัจจุบัน การ

ประยุกต์แนวคิดทฤษฎีด้านการบริหารธุรกิจ แนวทางในการตัดสินใจ ก าหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจส าหรับ

ธุรกจิ การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน การเติบโตอย่างย่ังยืนและมีจริยธรรม 

 บธม545 ธุรกิจและแนวทางการจดัการของประเทศในกลุ่ม 3(3-0-6) 

   อาเซียน 

 MBA545 Business and Management Practices in ASEAN Countires 

   ศึกษาระบบการด าเนินธุรกิจของกลุ่มประเทศในอาเซียนโดยครอบคลุมด้าน 

การผลิต การตลาด การเงินและบัญชี ตลอดจนแนวทางในการจัดการทั่วไป การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

ภาวะผู้น า กลยุทธท์างธุรกจิและกรณีศึกษา 

 บธม546 การบริหารค่าตอบแทนและการจดัการ   3(3-0-6) 

   ผลปฏิบติังานเชิงกลยุทธ  

 MBA546 Compensation Management and Strategic  

   Performance Management 

   ศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี  เทคนิ คที่ เกี่ ยวข้องกับการบ ริหารค่าตอบแทน  

การวิเคราะห์งาน การประเมินค่างาน การส ารวจค่าจ้าง การก าหนดโครงสร้างค่าตอบแทนที่เหมาะสม 

การจัดการผลปฏิบัติงานการออกแบบระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน การวัดผลการปฏิบัติงาน 

รวมถึงการพัฒนาผลการปฏบัิติงานของบุคลากรในองค์การ  

 บธม547 การพัิ นาทุนมนุษย ในองค การ    3(3-0-6) 

 MBA547 Human Capital Development in Organizations 

   ศึกษาหลักการพัฒนาความรู้ ทักษะ ความสามารถของบุคลากรในการรองรับ

การเปล่ียนแปลงในอนาคต กระบวนการพัฒนาทุนมนุษย์ การก าหนดกลยุทธ์และแนวทางการปฏิบัติ

ส าหรับพัฒนาบุคลากรโดยการประเมิน การออกแบบ และการด าเนินการพัฒนาบุคลากรตามเป้าหมาย

องค์กร 

 บธม548 การจดัการขา้มวัิ นธรรม     3(3-0-6) 

         MBA548 Cross Cultural Management 

   ศึกษาแนวคิด กรอบทฤษฎีการจัดการข้ามวัฒนธรรมซ่ึงมีผลต่องค์กร  

ในมุมมองความแตกต่างทางวัฒนธรรมเชิงคุณค่า ทศันคติ พฤติกรรม กลยุทธ์เพ่ือการจัดการ วัฒนธรรม

ที่แตกต่างในองค์กร เพ่ือสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขันในระดับโลก ทกัษะการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม

แบบวัจนะภาษา และอวัจนะภาษา การเจรจาต่อรองอย่างประสิทธิภาพภายใต้สภาพแวดล้อมทาง

วัฒนธรรมที่แตกต่างกนั ทกัษะความเป็นผู้น า และทกัษะการตัดสนิใจในบริบทสากล 
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 บธม561 สมัมนาการจดัการการตลาดสมยัใหม่    3(2-2-5) 

 MBA561 Seminar in Modern Marketing Management 

   ศึกษาทฤษฎี แนวคิดสมัยใหม่ทางด้านการตลาดที่น ามาใข้ในศตวรรษที่ 21 

กจิกรรมการสมัมนา การวิเคราะห์ปัญหา การแก้ไขปัญหา การตัดสินใจทางการตลาดในแต่ละกรณีศึกษา

ของบริษัทช้ันน าที่เคยเกดิข้ึน สถานการณ์ที่ก  าลังด าเนินไปในปัจจุบันและอนาคต  

 บธม631 การสือ่สารการตลาดแบบบูรณาการ    3(3-0-6) 

 MBA631 Integrated Marketing Communication 

   ศึกษาแนวคิด ความส าคัญ  กระบวนการสื่ อสารการตลาด การวางแผน  

การก าหนดกลยุทธ์ การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการเลือกกลยุทธ์ในการ

ผสมผสานการสื่อสารการตลาด การก าหนดกลยุทธก์ารสื่อสารการตลาด ตลอดจนการประเมินผลกลยุทธ์

การสื่อสารการตลาด ท าให้เกดิการบูรณาการกบักลยุทธก์ารตลาด  

 บธม632 การจดัการการขาย          3(3-0-6) 

 MBA632 Sales Management 

   ศึกษาลักษณะของการจัดการการขาย การวางแผน การจัดโครงสร้าง การสรรหา

พนักงานขาย การประเมินผล แรงจูงใจ วิธกีารขายแบบ B2B และ B2C 

 บธม641 ธุรกิจอิเล็กทรอนกิส       3(3-0-6) 

 MBA641 Electronic Business 

   ศึ กษ าแนวคิ ด  ความส าคัญ ของธุ รกิ จอิ เล็กทรอ นิ กส์  อ งค์ป ระกอบ 

สถาปัตยกรรม เทคโนโลยีของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ กระบวนการทางธุรกิจ การวางแผนทรัพยากรของ

องค์กร การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ การจัดการระบบห่วงโซ่อุปทาน อัจฉริยะทางธุรกิจ การพาณิชย์

อิเลก็ทรอนิกส์ ระบบความปลอดภัย การวางแผนกลยุทธ์ในการพัฒนารูปแบบของธุรกิจอิเลก็ทรอนิกส ์

ตัวแบบทางธุรกิจ กรณีศึกษา แนวโน้มของธุรกิจอเิลก็ทรอนิกสใ์นอนาคต รวมทั้งกฎหมายและจริยธรรม

ที่เกี่ยวข้องกบัการด าเนินธุรกจิอเิลก็ทรอนิกส ์

 บธม642 การจดัการธุรกิจระหว่างประเทศ    3(3-0-6) 

 MBA642 International Business Management  

   ศึกษาภาพรวม สภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ การเงิน การเมือง วัฒนธรรม 

เทคโนโลยีและสงัคมในการด าเนินธุรกิจระหว่างประเทศ ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ การตลาดระหว่าง

ประเทศ ทรัพยากรมนุษย์ ตลอดจนวิธใีนการด าเนินธุรกจิระหว่างประเทศ  

 บธม671 การวิจยัการตลาด      3(3-0-6) 

 MBA671 Marketing Research 

   ศึกษาบทบาทการวิจัยในการจัดการ การตัดสินใจทางการตลาด เน้นพัฒนา

ทักษะการวางแผน ด าเนินงานการวิจัยตลาด กระบวนการวิจัยการตลาด การเก็บรวบรวมและการ

วิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด  
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 บธม672 การวิเคราะห เชิงปริมาณเพือ่การจดัการ   3(3-0-6) 

 MBA672 Quantitative Analysis for Management 

   ศึกษาแนวคิดทฤษฏี การน าเทคนิคเชิงปริมาณมาใช้ในการตัดสินใจ ทฤษฎี 

การตัดสินใจ การจัดการสินค้าคงคลัง การจัดการโครงการ โปรแกรมเชิงเส้นตรง ตัวแบบแถวคอย ตัว

แบบมาร์คอฟ ปัญหาการขนส่งและปัญหาการมอบหมายงาน 
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      4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  

         ----- ไม่มี - - - - - - - - 

 

5.  ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการท าโครงงานหรืองานวิจยั (ถา้มี)   

5.1  ค าอธิบายโดยย่อ  

  ปริญญานพินธ  

  1. นิสติหลักสตูรปริญญามหาบัณฑติ แผน ก ต้องท าปริญญานิพนธ์ 

  2. นิสิตจะด าเนินการเสนอเค้าโครงปริญญานิพนธ์  เมื่ อได้ลงทะเบียนเรียนใน

มหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา แต่ไม่เกนิภาคเรียนที่ 5 

 

  สารนพินธ  

  1. นิสติหลักสตูรปริญญามหาบัณฑติ แผน ข จะต้องท าสารนิพนธ์ 

  2. บัณฑิตวิทยาลัยจะแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์หน่ึงคนตามค าแนะน าของ     

คณะกรรมการบริหารหลักสตูร 

  การสอบประมวลความรู ้(Comprehensive Examination) 

  1. นิสติหลักสตูรปริญญามหาบัณฑติ แผน ข จะต้องสอบผ่านการสอบประมวลความรู้ 

  2. ผู้มีสทิธิ์สอบประมวลความรู้ คือ นิสติหลักสตูรปริญญามหาบัณฑติ ดังน้ี 

      2.1 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ข ที่ลงทะเบียนรายวิชาต่างๆ ครบถ้วนตาม

หลักสตูรและได้ค่าคะแนนเฉล่ียสะสมของรายวิชาไม่ต ่ากว่า 3.00 

  3. วัน เวลา และกระบวนการสอบประมวลความรู้ให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑิต

วิทยาลัย 

  4. นิสติที่สอบไม่ผ่าน (Fail) จะต้องสอบแก้ตัวใหม่ ทั้งน้ีนิสิตมีสิทธิ์สอบประมวลความรู้

เพียง 3 คร้ัง และหากนิสติขาดสอบโดยไม่มีเหตุผลสมควร ถือว่านิสติสอบไม่ผ่านในการสอบคร้ังน้ัน 

  5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู ้ 

   ในการจัดท าปริญญานิพนธ์และสารนิพนธ์ นิสติจะได้รับความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัย   

และสามารถท าการวิจัยเพ่ือใช้ในการแก้ปัญหาทางธุรกิจโดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา 

พร้อมทั้งสามารถน าเสนอผลการวิจัยและเผยแพร่ผลการวิจัยได้อย่างถูกต้อง และมีจริยธรรม 

 5.3 ช่วงเวลา  

    นิสิตสามารถจัดท าปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ ได้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษาที่ 1 เป็นต้น

ไป 

 5.4  จ านวนหน่วยกิต 

    ปริญญานิพนธ์ 12 หน่วยกติ  

    สารนิพนธ์ 6 หน่วยกติ  

 5.5  การเตรียมการ  

     มีการจัดสรรอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธแ์ละสารนิพนธ์ให้แก่นิสิต 
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 5.6  กระบวนการประเมินผล   

    การประเมินระดบัคุณภาพปริญญานิพนธ  ซ่ึงประกอบด้วยเน้ือหา กระบวนการวิจัย การ

เขียน และการสอบปากเปล่าให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสอบปากเปล่าเกี่ยวกับปริญญานิพนธ์

ประเมิน ให้กระท าหลังจากนิสิตสอบปากเปล่าผ่านแล้ว โดยแบ่งคุณภาพของปริญญานิพนธ์ออกเป็น 4 

ระดับ คือ  

  ดีมาก (very good)  

  ดี (good)  

  ผ่าน (pass) 

  ไม่ผ่าน (Fail) 

การประเมินระดบัคุณภาพสารนิพนธ  ซ่ึงประกอบด้วยเน้ือหา กระบวนการวิจัย การเขียน และการ

สอบปากเปล่าให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสอบปากเปล่าเกี่ยวกับสารนิพนธ์ประเมิน ให้กระท า

หลังจากนิสติสอบปากเปล่าผ่านแล้ว โดยแบ่งคุณภาพของสารนิพนธอ์อกเป็น 4 ระดับ คือ  

  ดีมาก (very good)  

  ดี (good)  

  ผ่าน (pass) 

  ไม่ผ่าน (Fail) 

การประเมินผลคุณภาพการสอบประมวลความรู ้ (Comprehensive Examination)ให้ประเมินผล

ส าหรับนิสติที่ท  าสารนิพนธ ์โดยผลการประเมินเป็น P ผ่าน (Pass) หรือ F ไม่ผ่าน (Fail) 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู ้กลยุทธ การสอนและการประเมินผล 

 

1.  การพัิ นาคุณลกัษณะพเิศษของนสิิต 

คุณลกัษณะพิเศษของนิสิต / 

สมรรถนะของหลกัสูตร 

กลยุทธ การสอนและการประเมินผล 

1. มีทกัษะสื่อสาร สอดคล้องกบัมาตรฐานการเรียนรู้  ดังนี้  

- ด้านทกัษะความสมัพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

4.1 สามารถสื่อสารทั้ งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศกับกลุ่มคน

หลากหลายได้อย่างมีประสทิธภิาพ 

- ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

5.1 มีทักษะในการสื่อสารด้วยการพูด การเขียน เพ่ือน าไปใช้ในการ

น าเสนอผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ เพ่ือประโยชน์ทางธุรกจิและสงัคม 

2. มีสมรรถนะของหลักสตูร 

มีความสามารถและความรู้ทางการ

ตลาดและการจัดการ 

     

สอดคล้องกบัมาตรฐานการเรียนรู้  ดังนี้  

- ด้านความรู้ 

2.2 มีความรู้ทางการตลาดและการจัดการ 

- ด้านทกัษะทางปัญญา 

3.3 สามารถประยุกต์ความรู้  และทกัษะกับการแก้ไขปัญหาทางการตลาด

และการจัดการ ได้อย่างเหมาะสม 

 

2. การพัิ นาผลการเรียนรูใ้นแต่ละดา้น 

 1. ดา้นคุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรูด้า้นคุณธรรมและ

จริยธรรม 

กลยุทธ การสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

1.1 ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม 

จริยธรรม เสยีสละ และซ่ือสตัย์สจุริต 

1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความ

รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและ

สงัคม 

1.3 เคารพสิทธิและรับฟั งความ

คิดเหน็ของผู้อื่น 

1.4 เคารพในระเบียบและกฎเกณฑ์

ขององค์กรในสงัคม    

- ก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กรอัน

เป็นแบบอย่างที่ดีเป็นการปลูกฝังให้

นิสิตมีระเบียบวินัยในการประพฤติ

ปฏิบัติ  ตลอดจนการแต่ งกายที่

สุภาพหรือเป็นไปตามระเบียบของ

มหาวิทยาลัย  

- มีการสอดแทรกเร่ืองคุณธรรม

จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา 

- ประเมินจากการตรงเวลาของนิสิต

ในการเข้า ช้ัน เรียน  และการร่วม

กจิกรรม 

- ไม่ท าการทุจริตในการสอบ 

- ประเมินจากความรับผิดชอบใน

หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยยึดหลัก

ความถูกต้อง ไม่คัดลอกผลงาน และ

ส่งมอบตรงตามเวลาที่ก าหนด 
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 2. ดา้นความรู ้

ผลการเรียนรูด้า้นความรู ้ กลยุทธ การสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

2.1 มีความรู้ความเข้าใจ ทางทฤษฎีที่

ส  าคัญในเนื้ อหาวิชาทางบริหารธุรกิจ

  

2.2 มีความรู้ ทางการตลาดและการ

จัดการ 

2.3 ทราบนวัตกรรมและองค์ความรู้

ใหม่ๆ มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้และ

ลึ ก ซึ้ ง ใ น อ ง ค์ ค ว า ม รู้ ใ น ส า ข า

บริหารธุรกจิ 

- ใช้รูปแบบการเรียนการสอนโดย

มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นหลัก   

- มีการจัดกิจกรรมให้มีการเรียนรู้

จากสถานการณ์จริง เช่น การศึกษา

ดูงานในประเทศและต่างประเทศ 

การจัดกิจกรรมสถานการณ์จ าลอง

ทางโลกธุรกจิ  

- เชิญผู้เช่ียวชาญที่มีประสบการณ์

ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษ 

- การทดสอบย่อย 

- การสอบกลางภาคเรียนและ 

ปลายภาค 

- ประเมินจากรายงาน/โครงการ/

งานวิจัยที่นิสติจัดท า 

- ป ระ เมิ น จ าก แ ผน ธุ รกิ จห รื อ

โครงการที่น าเสนอ 

- ประเมินจากการน าเสนอรายงาน

ในช้ันเรียน 

  

3. ดา้นทกัษะทางปัญญา 

ผลการเรียนรูด้า้นทกัษะทางปัญญา กลยุทธ การสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

3.1 สามารถสืบ ค้น ตีความ และ

ประเมินแนวทางเลือกเพ่ือใช้ในการ

แก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

3.2 สามารถบูรณาการแนวคิดด้าน

การบริหารธุรกจิ วิเคราะห์ สงัเคราะห์

ผลงานวิจัยและทฤษฏีเพ่ือสร้างหรือ

พัฒนาองค์ความรู้ เข้ามาใหม่ 

3.3 สามารถประยุกต์ความรู้  และ

ทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางการ

ต ล าด แล ะก ารจั ด ก าร  ไ ด้ อ ย่ าง

เหมาะสม 

3.4 มีความสามารถในการวางแผน

วิเคราะห์ และแก้ปัญหาที่ซับซ้อนให้

เข้ากบัสถานการณท์ี่เกดิข้ึนได้ 

-  น ากรณีศึกษามาประยุกต์ในการ

สอนทั้งในเอกการตลาด และการ

จัดการ  

- การอภิปรายกลุ่ ม  เพ่ือให้ เกิด

บูรณาการทางด้านความคิด 

- จัดสัมมนา หรือเชิญวิทยากรที่มี

ประสบการณ์ด้านการบริหารธุรกิจ

ทั้งในภาครัฐและเอกชนมาถ่ายทอด

ประสบการณ์ เพ่ือ ช่วยในการให้

แนวคิดในการแก้ปัญหา วิเคราะห์ 

เพ่ือให้เกดิองค์ความรู้ใหม่ๆ 

 

- ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน

และการปฏบิัติของนิสติ  

- การประเมินจากน าเสนอรายงาน

ในช้ันเรียน  

- แบบประเมินประโยชน์ที่ได้รับจาก

การจัดสมัมนาทางวิชาการ 
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 4. ดา้นทกัษะความสมัพนัธ ระหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ 

ผลการเรียนรูด้า้นทกัษะ

ความสมัพนัธ ระหว่างบุคคลและ

ความรบัผิดชอบ 

กลยุทธ การสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

4.1 สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทย และ

ภ าษ า ต่ า งป ร ะ เท ศ กั บ ก ลุ่ ม ค น

หลากหลายได้อย่างมีประสทิธภิาพ 

4.2 มีความรับผิดชอบการพัฒนาการ

เรียนรู้ ให้เกิดองค์ความรู้ ใหม่ๆ ทั้ง

ตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

4.3 มีความสามารถในการท างาน

ร่วมกับ ผู้อื่ น ได้ เป็นอ ย่างดีทั้ งใน

บทบาทของผู้น า หรือในบทบาทของ

ผู้ ร่วมทีม งาน  โดยสามารถส ร้าง

ปฏิ สัม พั นธ์ภ ายในกลุ่ ม ได้ อ ย่ าง

สร้างสรรค์ 

4.4 สามารถแสดงความคิด เห็ น

ส่วนตัวและส่วนรวมอย่างสร้างสรรค์

พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างเหมาะสม

ทั้งของตนเองและของกลุ่ม 

- จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในรายวิชา

ให้นิสิตเรียนรู้ แบบร่วมมือท างาน

เป็นกลุ่ม สามารถท างานกับผู้อื่นได้

เป็นอย่างดี มีความรับผิดชอบต่อ

งานที่ ได้ รับมอบหมาย มีภาวะใน

การเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 

 

 

-ประเมิ น จากพฤติ ก รรมและก าร

แสดงออกของนิสิต การท างานร่วมกับ

กลุ่ม  

- การน าเสนอรายงานกลุ่มในช้ันเรียน 

และนอกช้ันเรียน 

 

  

 5. ดา้นทกัษะในการวิเคราะห เชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรูด้า้นทกัษะในการ

วิเคราะห เชิงตวัเลข การส่ือสารและ

การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทส 

กลยุทธ การสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

5.1 มีทกัษะในการสื่อสารด้วยการพูด 

การเขียน เพ่ือน าไปใช้ในการน าเสนอ

ผลงานวิจัย  ผลงานวิชาการ เพ่ื อ

ประโยชน์ทางธุรกจิและสงัคม 

 

- จัดการเรียนการสอนให้นิสิตได้

วิเคราะห์สถานการณจ์ากกรณศีึกษา 

- น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ

เรียนการสอน 

 

 

- ประเมินจากเทคนิคการน าเสนอ

โดยใช้เคร่ืองมือทางเทคโนโลยีหรือ

คณิตศาสตร์และสถิติที่เกี่ยวข้องมา

ใช้ได้อย่างเหมาะสม 

- ประเมินการเลือกใช้ เทคโนโลยี

สารสนเทศที่เหมาะสม 
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ผลการเรียนรูด้า้นทกัษะในการ

วิเคราะห เชิงตวัเลข การส่ือสารและ

การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทส 

กลยุทธ การสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

5.2 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลและน าเสนอ

รายงาน 

5.3 สามารถน าประเด็นการแก้ไข

ปัญหาโดยใช้ความรู้ที่ได้รับมาแก้ไข

ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 

5.4 มีความสามารถใช้สารสนเทศ

และเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 

  

 

สรุปมาตรฐานผลการเรียนรูข้องหลกัสูตร 

มาตรฐานผลการเรียนรู ้ รายละเอียดผลการเรียนรู ้

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 1.1 ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสยีสละ และซื่อสตัย์สจุริต 

1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสงัคม 

1.3 เคารพสทิธแิละรับฟังความคิดเหน็ของผู้อื่น 

1.4 เคารพในระเบียบและกฎเกณฑข์ององค์กรในสงัคม    

2. ด้านความรู้ 2.1 มีความรู้ความเข้าใจ ทางทฤษฎีที่ส  าคัญในเน้ือหาวิชาทางบริหารธุรกิจ

  

2.2 มีความรู้ทางการตลาดและการจัดการ 

2.3 ทราบนวัตกรรมและองค์ความรู้ ใหม่ๆ มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้และ

ลึกซึ้ งในองค์ความรู้ในสาขาบริหารธุรกจิ 

3. ด้านทกัษะทางปัญญา 3.1 สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินแนวทางเลือกเพ่ือใช้ในการแก้ไข

ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

3.2 สามารถบูรณาการแนวคิดด้านการบริหารธุรกิจ วิเคราะห์ สังเคราะห์

ผลงานวิจัยและทฤษฏเีพ่ือสร้างหรือพัฒนาองค์ความรู้ เข้ามาใหม่ 

3.3 สามารถประยุกต์ความรู้  และทกัษะกบัการแก้ไขปัญหาทางการตลาดและ

การจัดการ ได้อย่างเหมาะสม 

3.4 มีความสามารถในการวางแผนวิเคราะห์ และแก้ปัญหาที่ซับซ้อนให้เข้า

กบัสถานการณท์ี่เกดิข้ึนได้ 

4. ด้ านทักษะความสัมพัน์ ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 สามารถสื่ อสารทั้ งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศกับกลุ่ มคน

หลากหลายได้อย่างมีประสทิธภิาพ 

4.2 มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ ให้เกิดองค์ความรู้ ใหม่ๆ ทั้ง

ตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

4.3 มีความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดีทั้งในบทบาทของ
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มาตรฐานผลการเรียนรู ้ รายละเอียดผลการเรียนรู ้

ผู้น า หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมงาน โดยสามารถสร้างปฏิสัมพันธ์ภายใน

กลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 

4.4 สามารถแสดงความคิดเหน็ส่วนตัวและส่วนรวมอย่างสร้างสรรค์พร้อมทั้ง

แสดงจุดยืนอย่างเหมาะสมทั้งของตนเองและของกลุ่ม 

5. ด้ านทักษะการคิดวิ เคราะห์ เชิง

ตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

5.1 มีทักษะในการสื่อสารด้วยการพูด การเขียน เพ่ือน าไปใช้ในการน าเสนอ

ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ เพ่ือประโยชน์ทางธุรกจิและสงัคม 

5.2 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเกบ็รวบรวมข้อมูลและน าเสนอ

รายงาน 

5.3 สามารถน าประเดน็การแก้ไขปัญหาโดยใช้ความรู้ที่ได้รับมาแก้ไขปัญหา

ได้อย่างสร้างสรรค์ 

5.4 มีความสามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 
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3.  แผนทีแ่สดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลกัสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

      ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง  

รายวิชา ดา้นท่ี 1 

คุณธรรม จริยธรรม 

ดา้นท่ี 2 

ความรู ้

ดา้นท่ี 3 

ทกัษะทางปัญญา 

ดา้นท่ี 4 

ทกัษะความสมัพนัธ 

ระหว่างบุคคลและความ

รบัผิดชอบ 

ดา้นท่ี 5 

ทกัษะในการวิเคราะห 

เชิงตวัเลข การสื่อสาร

และการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. หมวดวิชาแกน                    

บธม 501 พฤตกิรรมองคก์รและการจัดการ 

ทรัพยากรมนุษย์ขั้นสงู  
  

  
 

              

บธม 502 การจัดการการผลิตและการปฎบิตักิาร                    

บธม 511 การบญัชีบริหาร                    

บธม 521 การจัดการทางการเงิน                    

บธม 531 การจัดการการตลาดขั้นสงู                    

บธม 551 เศรษฐศาสตร์การจัดการ      
              

บธม 571 ระเบยีบวิธวีิจัยธรุกจิ                    

บธม 601 การจัดการเชิงกลยุทธ์ขั้นสูงและความ

รับผดิชอบต่อสงัคม 
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รายวิชา ดา้นท่ี 1 

คุณธรรม จริยธรรม 

ดา้นท่ี 2 

ความรู ้

ดา้นท่ี 3 

ทกัษะทางปัญญา 

ดา้นท่ี 4 

ทกัษะความสมัพนัธ 

ระหว่างบุคคลและความ

รบัผิดชอบ 

ดา้นท่ี 5 

ทกัษะในการวิเคราะห 

เชิงตวัเลข การสื่อสาร

และการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

2. หมวดวิชาเอกบงัคบั 

- วิชาเอกการตลาด 
         

  
     

  
 

บธม 532 การวิเคราะห์พฤตกิรรมผู้บริโภค                    

บธม 631 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ                    

บธม 632 การจัดการการขาย                    

-วิชาเอกการจดัการ                    

บธม 541 การประกอบการและนวัตกรรมในธรุกจิ                    

บธม 641 ธรุกจิอเิลก็ทรอนิกส ์                    

บธม 642 การจัดการธรุกจิระหว่างประเทศ                    
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รายวิชา ดา้นท่ี 1 

คุณธรรม จริยธรรม 

ดา้นท่ี 2 

ความรู ้

ดา้นท่ี 3 

ทกัษะทางปัญญา 

ดา้นท่ี 4 

ทกัษะความสมัพนัธ 

ระหว่างบุคคลและความ

รบัผิดชอบ 

ดา้นท่ี 5 

ทกัษะในการวิเคราะห 

เชิงตวัเลข การสื่อสาร

และการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

3. หมวดวิชาเอกเลือก                    

บธม 503 การจัดการระบบสารสนเทศ                    

บธม 504 การประกอบการเพ่ือสงัคม                    

บธม 505 การเจรจาต่อรอง                    

บธม 533 การจัดการตราสนิค้าและราคา                    

บธม 534 การจัดการการตลาดระหว่างประเทศ                    

บธม 535 การตลาดบริการ                    

บธม 536 เทคนิคในการพยากรณต์ลาด                    

บธม 537 กลยุทธก์ารตลาดเพ่ือการแข่งขนั                    

บธม 538 การจัดการโลจิสตกิส ์                    

บธม 542 การบริหารโครงการ                    

บธม 543 เทคนิคในการพยากรณธ์รุกจิ                    

บธม 544 การจัดการเชิงกลยุทธร่์วมสมยั                    

บธม 545 ธุรกิจและแนวทางการจัดการของประเทศ

ในกลุ่มอาเซียน 
                   

บธม 546 การบริหารค่าตอบแทนและการจัดการผล                    
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รายวิชา ดา้นท่ี 1 

คุณธรรม จริยธรรม 

ดา้นท่ี 2 

ความรู ้

ดา้นท่ี 3 

ทกัษะทางปัญญา 

ดา้นท่ี 4 

ทกัษะความสมัพนัธ 

ระหว่างบุคคลและความ

รบัผิดชอบ 

ดา้นท่ี 5 

ทกัษะในการวิเคราะห 

เชิงตวัเลข การสื่อสาร

และการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

ปฏบิตังิานเชิงกลยุทธ ์

บธม 547 การพัฒนาทุนมนุษย์ในองคก์ร                    

บธม 547 การจัดการข้ามวัฒนธรรม                    

บธม 561 สมัมนาการจัดการการตลาดสมยัใหม่                    

บธม 671 การวิจัยการตลาด                    

บธม 672 การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพ่ือการจัดการ                    

4. ปริญญานิพนธ                     

ปพท 691 ปริญญานิพนธร์ะดบัปริญญาโท                    

5. สารนิพนธ                     

สพท 681 สารนิพนธร์ะดบัปริญญาโท                    
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หมวดที ่5 หลกัเกณฑ ในการประเมินผลนสิิต 

 

1. กฎระเบยีบหรือหลกัเกณฑ ในการใหร้ะดบัคะแนน (เกรด) 

 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) 

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนสิิต 

 การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธข์องนิสติหลักสตูรบริหารธุรกจิมหาบัณฑติ ดังน้ี 

1. คณะกรรมการบริหารหลักสตูร วางแผนการทวนสอบผลการเรียนทุกรายวิชาที่เปิดสอนในแต่

ละภาคการศึกษา 

2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนดวัน/เวลาในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ พร้อม

ทั้งมอบหมายให้อาจารย์ผู้สอน/ผู้รับผิดชอบรายวิชา จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการ

ทวนสอบของหลักสตูร ได้แก่ 

2.1  มคอ.3 ของรายวิชาที่จะด าเนินการทวนสอบในปีการศึกษาน้ันๆ 

2.2  มคอ.5 ของรายวิชาที่จะด าเนินการทวนสอบในปีการศึกษาน้ันๆ 

2.3  รายงานผลการเรียน และคะแนนที่ได้จากการวัดและประเมินผลของรายวิชาที่ทวน   

 สอบในปีการศึกษานั้นๆ 

3. คณะกรรมการประชุมทวนสอบรายวิชา สรุปผลการทวนสอบรายวิชา เสนอแนะแนวทางการ

ปรับปรุงแก้ไข 

4. ประธานหลักสตูรแจ้งอาจารย์ผู้สอน/ผู้รับผิดชอบรายวิชาเพ่ือปรับปรุงและพัฒนารายวิชา 

5. สิ้ นสุดกระบวนการทวนสอบรายวิชา น าผลไปใช้ในการรายงาน มคอ. 7 (โดยประธาน

หลักสตูร) และการปรับปรุงหลักสตูร 

 

3. เกณฑ การส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร  

 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก)  

 1. ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก  าหนดในหลักสตูร 

 2. ได้ระดับแต้มคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากว่า 3.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน) 

 คุณสมบติัเฉพาะผูข้อรบัปริญญามหาบณัฑิต แผน ก แบบ ก2 

  1) เสนอปริญญานิพนธ์ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย สอบผ่านการสอบปากเปล่า

ปริญญานิพนธ ์โดยคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งต้ังจากบัณฑิตวิทยาลัย และต้องเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟัง

ได้ 
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  2) ส่งปริญญานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ที่มีหลักฐานผ่านการตรวจสอบการคัดลอกผลงานและ

เป็นไปตามประกาศบัณฑติวิทยาลัย 

  3) ผลงานปริญญานิพนธห์รือส่วนหน่ึงของปริญญานิพนธต้์องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่าง

น้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติ และวันที่ส่งผลงานมาบัณฑิต

วิทยาลัยมีคุณภาพตามประกาศของบัณฑติวิทยาลัยฉบับปัจจบัน หรือน าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการแล้วโดย

บทความที่น าเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสบืเน่ืองจากการประชุมวิชาการ 

(Proceedings) ที่มีคุณภาพตามประกาศบัณฑติวิทยาลัยฉบับปัจจุบัน                    
 4) ผู้ที่ เข้าศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ส าหรับผู้บริหาร (Executive 

MBA) จะต้องเข้ารับการฝึกอบรมและศึกษาดูงานต่างประเทศตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดซ่ึงเป็นส่วนหน่ึง

ของการส าเรจ็การศึกษา 

 คุณสมบติัเฉพาะผูข้อรบัปริญญามหาบณัฑิต แผน ข 

  1) สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ ด้วยข้อเขียนและ/หรือปากเปล่า 

  2) เสนอสารนิพนธ์ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย สอบผ่านการสอบปากเปล่าสาร

นิพนธโ์ดยคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งต้ังจากบัณฑติวิทยาลัย และต้องเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 

  3) ส่งสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ที่มีหลักฐานผ่านการตรวจสอบการคัดลอกผลงานและ

เป็นไปตามประกาศบัณฑติวิทยาลัย 

  4) ผลงานสารนิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของสารนิพนธ์ต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใด

ลักษณะหน่ึงที่สืบค้นได้ และวันที่ส่งผลงานมาบัณฑิตวิทยาลัยมีคุณภาพตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย

ฉบับปัจจุบัน 

  5) ผู้ที่ เข้าศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ส าหรับผู้บริหาร (Executive 

MBA) จะต้องเข้ารับการฝึกอบรมและศึกษาดูงานต่างประเทศตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดซ่ึงเป็นส่วนหน่ึง

ของการส าเรจ็การศึกษา 
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หมวดที ่6 การพัิ นาอาจารย  

 

1.  การเตรียมการส าหรบัอาจารย ใหม่ 

มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพ่ือให้อาจารย์มี

ความรู้ความเข้าใจในนโยบายของมหาวิทยาลัยและคณะ ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน บทบาท หน้าที่ของ

อาจารย์ กฎระเบียบต่างๆ รวมถึงสทิธปิระโยชน์ของอาจารย์ 

 

2. การพัิ นาความรูแ้ละทกัษะใหแ้ก่คณาจารย  

2.1 การพัิ นาทกัษะการจัดการเรียนการสอน การวดัและการประเมินผล 

 1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ เพ่ือพัฒนาเทคนิค 

ทกัษะการสอน และการวิจัยอย่างต่อเน่ืองโดยผ่านการท าวิจัยในสาขาบริหารธุรกิจและที่เกี่ยวข้อง  

2) สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการ และวิชาชีพในองค์กรต่างๆ 

การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 

 3) เพ่ิมพูนทกัษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทนัสมัย 

2.2 การพัิ นาวิชาการและวิชาชีพดา้นอื่นๆ 

 1) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา

ความรู้และคุณธรรม 

 2) กระตุ้นอาจารย์ท าผลงานวิชาการในสาขาบริหารธุรกจิ 

 3) ส่งเสริมการท าวิจัย สร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลัก และเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 

และมีความรู้เช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพเป็นรอง 

 4) สนับสนุนให้คณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 
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หมวดที ่7 การประกนัคุณภาพ  

 

ระบบการประกนัคุณภาพของหลักสตูรมีองค์ประกอบในการประกนัคุณภาพ 6 ด้าน คือ 

1. การก ากบัมาตรฐาน 

มีการบริหารจัดการหลักสตุรตามเกณฑม์าตรฐานหลักสตูร และการประกนัคุณภาพการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดังน้ี 

1.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ร่วมกับผู้บริหารของคณะ และอาจารย์ประจ า เพ่ือท าหน้าที่

วางแผน พัฒนา และประเมินหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก  าหนด พิจารณาให้เห็นความ

เห็นชอบในเดน็ต่างๆ ได้แก่ การจัดการเรียนการสอน การรับสมัครนิสิตใหม่ การควบคุม

ปริญญานิพนธ/์สารนิพนธ ์การโอนย้าย และการพ้นสภาพนิสติ เป็นต้น 

1.2 มีการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือก ากับ ติดตาม การด าเนินงานของหลักสูตร 

การก าหนดผู้รับผิดชอบรายวิชา การทวนสอบผลการเรียนผลการเรียนทุกรายวิชาที่เปิดสอน

ในแต่ละปีการศึกษา 

1.3 มีการจัดท ารายละเอยีดของรายวิชาตามแบบ มคอ.3 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค

การศึกษาให้ครบทุกวิชา 

1.4 มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาตามแบบ มคอ. 5 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุด

ภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

1.5 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบมคอ.7 ภายใน 60 วันหลังสิ้ นสุดปี

การศึกษา 

1.6 มีการประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและการเรียนการสอน โดยนิสิตช้ันปีสุดท้าย และ

บัณฑติใหม่ เพ่ือพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน  

 

2. บณัฑิต 

 2.1   มีการประเมินคุณภาพบัณฑิตโดยผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซ่ึงจ านวนบัณฑติที่ได้รับการ

ประเมินจากผู้ใช้บัณฑติจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของบัณฑติที่ส าเรจ็การศึกษา 

2.2   มีการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานของนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของ

ผู้ส าเรจ็การศึกษาดังน้ี 

 นิสติแผน ก ปริญญานิพนธ ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

หรือน าเสนอในการประชุมวิชาการ 

 นิสติแผน ข สารนิพนธ ์ต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหน่ึงที่สบืค้นได้ 

 

 

 



                                                                                                                                มคอ. 2 

 

หลักสตูรบริหารธรุกจิมหาบณัฑติ (วิชาเอกการตลาดและวิชาเอกการจัดการ) พ.ศ.2560                                68 

 

3. นสิิต 

3.1 การรบันสิิต 

 การรับนิสติใหม่ หลักสูตรฯมีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือพิจารณาจ านวน

รับนิสิตให้ตรงกับ มคอ.2 ของหลักสูตร ก าหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าศึกษา และพิจารณาเกณฑ์การ

ตัดสนิผลการสอบข้อเขียน การสอบสมัภาษณ์ ในแต่ละภาคการศึกษา 

 หลักสตูรฯ มีกจิกรรม/โครงการเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาให้กบันิสติใหม่ ดังน้ี 

1. โครงการปรับพ้ืนฐานบริหาธุรกิจเป็นเวลา 2 วันๆละ 6 ช่ัวโมง โดยมีวิทยากร 

ผู้เช่ียวชาญในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องมาบรรยายในหัวข้อต่อไปนี้  ได้แก่ ธุรกจิเบ้ืองต้น 

เศรษฐศาสตร์ การเงิน และการบัญชี โดยปรับเน้ือหาให้มีความเหมาะสมกับความ

พร้อมของผู้เข้าเรียน 

2. โครงการปฐมนิเทศ เพ่ือให้แจ้งนิสติใหม่ทราบถึงระเบียบ ข้อบังคับ กฎเกณฑ์ต่างๆ

ของมหาวิทยาลัย แผนการศึกษาของหลักสูตร แนะน าอาจารย์ที่ปรึกษา แนะน า

อาจารย์ประจ าที่ท  ามีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ/์สารนิพนธ ์ 

3.2 การส่งเสริมและพัิ นานสิิต 

หลักสตูรฯ มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนิสติ และเสริมสร้างทกัษะ

การเรียนรู้ที่จ าเป็นต่อการประกอบอาชีพอย่างต่อเน่ืองตลอดปีการศึกษา อาทเิช่น 

 โครงการสถานการณ์จ าลองทางโลกธุรกจิ (Simulation Game) 

 โครงการสมัมนาทางวิชาการ Business and Practice 

 โครงการเตรียมความพร้อมในการน าเสนอผลงานปริญญานิพนธ/์สารนิพนธ์ 

 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานต่างประเทศ เพ่ือให้นิสติแลกเปล่ียน เรียนรู้จากหน่วยงาน

ช้ันน าในต่างประเทศ และได้รับการพัฒนาทกัษะทางด้านภาษาองักฤษ 

3.3 ผลลพัธ ทีเ่กิดกบันสิิต 

หลักสตูรฯ มีระบบและกลไกเกี่ยวกบัการดูแลให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนิ่สติเพ่ือให้

มีแนวโน้มอตัราการคงอยู่ และอตัราการส าเรจ็การศึกษาในระดับที่สงูข้ึน ดังน้ี 

 มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาก าหนดวันเวลาoffice hourนิสติเข้าพบเพ่ือให้ค าปรึกษาใน

เร่ืองเกี่ยวกบัการเรียนการสอนหรือช่วยแก้ไขปัญหาในเร่ืองอื่นๆ ของนิสติ 

 มีการแบ่งเจ้าหน้าที่ เพ่ือดูแลการจัดการเรียนการสอนของนิสิตและการท าปริญญา

นิพนธ/์สารนิพนธ ์ดังน้ี 

1. เจ้าหน้าที่ประจ าหลักสตูร MBA(ในเวลาราชการ) จ านวน 1 คน 

2. เจ้าหน้าที่ประจ าหลักสตูร MBA(นอกเวลาราชการ) จ านวน 1 คน 

3. เจ้าหน้าที่ประจ าหลักสตูร X-MBA (ผู้บริหาร) จ านวน 1 คน 

4. เจ้าหน้าที่ดูแลเร่ืองการท าปริญญานิพนธ/์สารนิพนธ ์จ านวน 1 คน 
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ในกรณีที่นิสิตมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต 

ให้นิสิตรับแบบฟอร์มกับเจ้าหน้าที่โครงการฯ ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา และประธานหลักสูตรเพ่ือรับทราบ 

เพ่ือเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หากที่ประชุมกรรมการบริหารฯ แก้ไขไม่ได้ให้

พิจารณาส่งต่อคณบดีเพ่ือหาวิธกีารแก้ไขในระดับคณะต่อไป 

4. อาจารย  

4.1 ระบบและกลไกการรบัอาจารย ใหม่ มีดงันี้   

1. คณะกรรมการบริหารประจ าหลักสูตรประชุมร่วมกันเพ่ือวางแผนและตรวจสอบ

คุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสตูรให้เป็นไปตามเกณฑ์หรือมาตรฐานหลักสูตรของ สกอ.จากน้ันจึงส ารวจ

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่คงอยู่ อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่จะเกษียณหรือลาออก เพ่ือวางแผน

อตัราก าลังในอนาคต 

2. ในกรณีมีอัตราก าลังไม่เพียงพอ หลักสูตรด าเนินการเสนอในที่ประชุมคณาจารย์ภาควิชา 

ภาควิชาฯด าเนินการเสนอขออนุมัติอัตราใหม่หรืออัตราทดแทนเพ่ิมต่อคณะกรรมการบริหารคณะ และ

มหาวิทยาลัยตามระเบียบที่ก าหนด 

3. มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่โดยพิจารณาคุณสมบัติให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 และมีวิธีการสอบคัดเลือกตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยก าหนด

อาท ิการสอบข้อเขียน การสอบสมัภาษณ์ การสาธติการสอนและการสอบภาษาองักฤษ  

4. มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพ่ือให้

อาจารย์มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายของมหาวิทยาลัยและคณะ ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน บทบาท 

หน้าที่ของอาจารย์ กฎระเบียบต่างๆ รวมถึงสทิธปิระโยชน์ของอาจารย์ 

4.2  ระบบและกลไกการบริหารและการพัิ นาอาจารย  

1. ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ เพ่ือพัฒนาเทคนิค 

ทกัษะการสอน และการวิจัยอย่างต่อเน่ืองโดยผ่านการท าวิจัยในสาขาบริหารธุรกจิและที่เกี่ยวข้อง 

2. ส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าเข้าร่วมโครงการอบรมด้านการท าวิจัย สร้างองค์ความรู้ใหม่

เป็นหลัก และเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน และมีความรู้เช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ 

3. กระตุ้นอาจารย์ท าบทความวิจัย บทความวิชาการในสาขาบริหารธุรกจิ 

4. จัดท าแผนการขอต าแหน่งทางวิชาการ 

5. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการ และวิชาชีพ

ในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือให้อาจารย์ได้เข้ารับการอบรม

ตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัย  
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5. หลกัสูตร  การเรียนการสอน  การประเมินผูเ้รียน 

 5.1การออกแบบหลักสตูรและสาระรายวิชาในหลักสตูรบริหารธุรกจิมหาบัณฑติ ได้ด าเนินการ 

ดังน้ี 

 มีการส ารวจสถานการณ์ปัจจุบันทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม การส ารวจความ

พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตภาวะมีงานท าของบัณฑิต และการส ารวจความพึงพอใจของ

ผู้ใช้บัณฑิตศิษย์เก่าและนิสิตปัจจุบันต่อหลักสูตร เพ่ือน าผลมาใช้ในการออกแบบ

หลักสตูร การปรับปรุงการจัดท ารายวิชาให้ทนัสมัย 

 มีการจัดโครงการวิพากษ์หลักสตูรบริหารธุรกจิมหาบัณฑิต โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจาก

หน่วยงานภายนอกมาให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง แก้ไขหลักสตูร 

 5.2 การวางระบบผู้สอนและการบวนการจัดการเรียนการสอน มีการประชุมคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตรเพ่ือพิจารณาแผนการศึกษาของนิสิตแยกตามวิชาเอก และช้ันปีก าหนดรายวิชาที่จะเปิด

สอน ประกอบด้วย วิชาแกน และวิชาเอกบังคับ ส าหรับรายวิชาเอกเลือกที่จะเปิดสอนหลักสตูรก าหนดให้

นิสิตเป็นเป็นผู้เสนอให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณา  หลังจากรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับรายวิชาที่

จะเปิดสอนแล้ว คณะกรรมการบริหารหลักสตูรและอาจารย์ผู้สอนประชุมร่วมกันเพ่ือก าหนดผู้สอนในแต่

ละรายวิชา โดยการจัดผู้สอนในแต่ละภาคการศึกษานั้นได้พิจารณาจากความรู้ ความสามารถในเนื้ อหาวิชา

และประสบการณ์ในการสอน จากน้ันส่งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ประจ าหลักสูตรฯจัดท าตารางสอนที่เหมาะสม

ทั้งกบัอาจารย์และนิสติ โดยก าหนดเวลาเรียน เวลาสอบ ห้องเรียน ไม่ซ า้ซ้อนกบัวิชาอื่นในหลักสตูร 

 5.3 การประเมินผู้เรียน มีการก าหนดเกณฑ์การประเมิน โดยระบุไว้ใน มคอ.3 ของรายวิชาที่

เปิดสอนอย่างชัดเจน ภายใน 30 วัน ก่อนเปิดภาคการศึกษา ในส่วนของผู้สอนอาจารย์ผู้รับผิดชอบในแต่

ละรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษาน้ัน ๆ ของหลักสูตรฯ จะด าเนินการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิของนักศึกษาในแต่ละรายวิชา ตามกลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน หลังจาก

เสรจ็สิ้นกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาแล้ว ผู้รับผิดชอบ

ในแต่ละรายวิชา ด าเนินการจัดท ารายงานผลการจัดการเรียนการสอนหรือมคอ. 5ของรายวิชา ภายใน 30 

วันหลังสิ้นสดุภาคการศึกษา ภายใต้การก ากบั ติดตาม และตรวจสอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรฯ 

 

6. สิง่สนบัสนุนการเรียนรู ้

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ก าหนดให้มีการส ารวจความพึงพอใจของนิสิตต่อจ านวนสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู้ภายในสปัดาห์ที่ 4 ของแต่ละภาคการศึกษา เพ่ือน าผลที่ได้จากการส ารวจไปใช้ในการ

ปรับปรุง และก าหนดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จ าเป็นต่อการจัดการเรียนการสอนของนิสิต และน าเสนอ

ต่อภาควิชา คณะ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการแก้ไขต่อไป 
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7. ตวับ่งช้ีผลการด าเนนิงาน (Key Performance Indicators)  

 

ดชันบี่งช้ีผลการด าเนินงาน 
ปีที1่ 

2560 

ปีที2่ 

2561 

ปีที3่ 

2562 

ปีที4่ 

2563 

ปีที5่ 

2564 

(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มี

ส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวน

การด าเนินงานหลักสตูร 

     

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่

สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

     

(3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของ

ประสบการณ์ภาคสถาน (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ

มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา

ให้ครบทุกรายวิชา 

     

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและ

รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม  

(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วันหลัง

สิ้นสดุภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

     

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตาม

แบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสดุปีการศึกษา 

     

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน

ผลการเรียนรู้ที่ก  าหนดในมคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่าง

น้อยร้อยละ 25 ของราย วิชาที่ เปิ ดสอนในแ ต่ละปี

การศึกษา 

     

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน  

กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผล

การประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

-     

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือ

ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

     

(9) อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทาง

วิชาการ และ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

 

     



                                                                                                                                มคอ. 2 

 

หลักสตูรบริหารธรุกจิมหาบณัฑติ (วิชาเอกการตลาดและวิชาเอกการจัดการ) พ.ศ.2560                                72 

 

ดชันบี่งช้ีผลการด าเนินงาน 
ปีที1่ 

2560 

ปีที2่ 

2561 

ปีที3่ 

2562 

ปีที4่ 

2563 

ปีที5่ 

2564 

(10) จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน  

(ถ้ามี)ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อย

กว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

     

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิต

ใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.5 จาก

คะแนนเตม็ 5.0 

-     

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต

ใหม่ เฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 

- -    

รวมจ านวนตวับ่งช้ี 9 11 12 12 12 
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หมวดที ่ 8 การประเมินและปรบัปรุงการด าเนนิการของหลกัสูตร 

 

1.การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ การสอน 

 กระบวนการที่ใช้ประเมินและปรับปรุงกลยุทธ์การเรียนการสอนที่ได้วางแผนไว้เพ่ือการ

พัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและบรรลุวัตถุประสงค์การเรียน ให้พิจารณาจากตัวผู้เรียนโดย

อาจารย์ผู้สอนจะประเมินผู้เรียนว่ามีความเข้าใจในเน้ือหาบทเรียนหรือไม่ โดยประเมินจากการทดสอบ

ย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนิสิตในการถาม การตอบค าถามในช้ันเรียนของนิสิต หรือการอภิปราย

โต้ตอบจากนิสิต ผลการประเมินจะสามารถช้ีให้เหน็ความสามารถในการเข้าใจเน้ือหาของบทเรียนของ

ผู้เรียน หากผลการประเมินต ่ากว่าเกณฑ์ที่ก  าหนด หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการสอน อาจารย์

ผู้สอนจะพิจารณาปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลงวิธสีอน เคร่ืองมือหรือสื่อการสอน รวมทั้งอาจจัดล าดับเน้ือหา

บทเรียนเพ่ือให้ง่ายต่อการท าความเข้าใจ 

 นอกจากน้ัน การทดสอบระหว่างภาค (ถ้ามี) และการทดสอบปลายภาค จะสามารถบ่งช้ีได้ว่า

นิสิตมีความเข้าใจในเน้ือหาที่ได้สอนไปหรือไม่ ถ้าพบว่ามีปัญหาอาจารย์ผู้สอนจะน าผลการประเมินมา

ปรับปรุง เพ่ือหาวิธแีก้ปัญหา และพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสต่อไป 

1.2 การประเมินทกัษะของอาจารย ในการใชแ้ผนกลยุทธ การสอน 

 ให้นิสิตประเมินอาจารย์ในด้านทักษะ กลยุทธ์การสอน ความรับผิดชอบในการสอน  

ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ การช้ีแจงประมวลการสอนรายวิชา การใช้สื่อประกอบการสอน ทั้งน้ี

ให้ท าทุกรายวิชาที่เปิดด าเนินการสอน และให้สรุปผลการประเมินให้กับอาจารย์ผู้สอนทราบ เพ่ือเป็น

ข้อมูลในการน าไปปรับปรุงการสอน 

 

2. การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม 

    การประเมินหลักสูตรในภาพรวมน้ันจะกระท าเมื่อนิสิตเรียนอยู่ในช้ันปีที่นิสิตจะส าเร็จการศึกษาโดย

โครงการฯ จะเป็นผู้ประเมินความรู้ของนิสิตว่าน าองค์ความรู้ไปปฏิบัติในวิชาชีพได้หรือไม่ มีความ

รับผิดชอบและยังมีข้อควรปรับปรุงในด้านใด ซ่ึงจะมีการรวบรวมข้อมูลทั้งหมด เพ่ือการปรับปรุงและ

พัฒนาหลักสูตรตลอดจนปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนทั้งในภาพรวม และในแต่ละรายวิชา 

ทั้งน้ีอาจจะมีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก นิสติหรือผู้ใช้บัณฑติ มาร่วมประเมินด้วย 

 

3. การประเมินผลการด าเนนิงานตามรายละเอียดหลกัสูตร 

    การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามดัชนีบ่งช้ีผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดย

คณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 คน

ที่ได้รับการแต่งต้ังจากภาควิชาหรือจากคณะ  ทั้งน้ีภาควิชาหรือคณะได้ก าหนดให้ทุกหลักสูตรมีการ

พัฒนาอย่างต่อเน่ืองทุก ๆ 5 ปี 
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 เกณฑก์ารประเมินมีดังน้ี 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการด าเนินการครบ 5 ข้อแรก มีการด าเนินการครบ 9 ข้อแรก มีการด าเนินการครบทุกข้อ 

 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรบัปรุง 

 จากการประเมินผลหลักสูตรทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา จะท าให้ทราบถึงปัญหาของ

การบริหารหลักสูตร กรณีที่พบปัญหาให้จัดล าดับความส าคัญและความจ าเป็น เพ่ือวางแผน และหาแนว

ทางการแก้ไขในภาคเรียนต่อไป หากพบปัญหาในเชิงนโยบายควรแจ้งให้มหาวิทยาลัยได้รับทราบและ

ด าเนินการตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัย และโครงการฯ จะต้องด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ 5 ปี 

ทั้งน้ีเพ่ือให้หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของ

ประเทศ และสถานประกอบการต่อไป 
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ภาคผนวก ง รายงานการประเมินหลักสตูร  

ภาคผนวก จ ประวัติและผลงานของอาจารย์ 
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รายงานผลการวิพากษ หลกัสูตร 

ขอ้เสนอแนะจากผูท้รงคุณวุิิ การด าเนินการปรบัปรุง เหตุผลในการไม่ปรบัปรุงแกไ้ข 

ผศ.ดร.ชชัพงษ  ตั้งมณี 

1. ให้ปรับวัตถุประสงค์ของ

หลักสตูร โดยอาจปรับให้สะท้อน

ของวิชาเอกมากขึ้น 

 

2.ด้านช่ือปริญญานิพนธ ์ควรใช้

ค าว่า วิทยานิพนธ์ เพ่ือสื่อสารให้

ชัดเจน 

 

 

1. ได้ด าเนินการปรับวัตถุประสงค์

โดยการเพ่ิมทกัษะในการเป็น

ผู้บริหาร และปรับให้ตรงกบั

วิชาเอกจัดการและการตลาด 

 

- 

 

 

 

-ไม่ด าเนินการปรับเนื่องจาก

ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศรี 

นครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษา

ระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ.2559 ใช้

ค าว่า ปริญญานิพนธ์ 

ผศ.ดร.อรทยั เลิศวรรณวิทย  

1. ให้ปรับ E-Business มาเป็น

วิชาเอกบังคับ แต่เอา Cross 

Cultural Management เป็น

วิชาเอกเลือก 

 

 

 

 

 

 

2. รายวิชาใหม่ MBA618 

Electives Social 

entrepreneurship ตัดค าว่า 

Electives ออก 

 

- ได้ปรับวิชา MBA614 

Electronic Commerce ย้ายจาก

หมวดวิชาเอกเลือกมาเป็นหมวด

วิชาเอกบังคับ 

-ปรับช่ือวิชาภาษาไทย เป็น  

  บธม 641 ธุรกจิอเิลก็ทรอนกิส ์

- ภาษาองักฤษ เป็น MBA641  

   Electribuc Business 

-ปรับปรุงค าอธบิายรายวิชา 

 

- ปรับช่ือตามค าแนะน าของ

ผู้ทรงคุณวุฒิเป็น MBA504 

Social entrepreneurship 

 

อ.ดร.สหสัโรจน  โรจน เมธา 

1. เพ่ิมวิชา Sales Management 

แทน Logicties Manangement 

 

 

 

 

 

- ปรับให้วิชา MBA632 Sales 

Management เป็นวิชาหมวด

วิชาเอกบังคับในวิชาเอกการตลาด 

- เพ่ิมวิชา MBA538 Logicties 

Manangement เป็นหมวดวิชาเอก

เลือกในวิชาเอกการตลาด 

- ได้ด าเนินการปรับค าอธบิาย

รายวิชาใหม่  
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ขอ้เสนอแนะจากผูท้รงคุณวุิิ การด าเนินการปรบัปรุง เหตุผลในการไม่ปรบัปรุงแกไ้ข 

2. วิชา Negotiation ให้เพ่ิม 

persuasion 

 

 

 

3.วิชา Quantitative analysis for 

Management ให้เพ่ิม BigData 

 

 

 

 

 

 

4. เพ่ิมการบริหารความเสี่ยงใน

วิชา Financial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ได้ด าเนินการปรับค าอธบิาย

รายวิชาในวิชา บธม 521 การ

จัดการทางการเงิน 

- ไม่ได้ด าเนินการปรับปรุง

เน่ืองจากได้เพ่ิมรายวิชาใหม่ใน

หมวดวิชาเอกเลือกด้านการตลาด

เพ่ิมขึ้น 

 

- ไม่ได้เพ่ิม BigData ใน

ค าอธบิายรายวิชาเนื่องจาก Big 

data เป็นการวิเคราะห์ข้อมูล

จ านวนมาก ด้วยการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ ซึ่งในรายวิชาไม่ได้

เน้นการวิเคราะห์ Big data จึง

ไม่ได้น ามาเป็นส่วนหนึ่งของ

วิชาการวิเคราะห์เชิงปริมาณ 

คุณสมเกียรติ  นนทิสกลุ 

น่าจะมีงานภาคปฏบิัติการที่คล้าย

หรือเหมือนจริงโดยมีการตั้งเป็น

ภาคบังคับหรือท าจริง หรือเป็น

กจิกรรม 

 

- ได้ด าเนินการเพ่ิมกจิกรรมทาง

วิชา เช่น โครงการสถานการณ์

จ าลองทางโลกธุรกจิ โครงการ

เขียนแผนธุรกจิ  
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ภาคผนวก ง 

รายงานการประเมินหลกัสูตร 
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สรุปผลความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ณัฑิต 

สถติิจ านวนผูท้ าแบบสอบถาม (ขอ้มูล ณ วนัที่ 07 กรกฎาคม 2559) 

คณะ/หน่วยงาน 
ระดับ 

การศกึษา 

ร้อยละของ 

การตอบกลับแบบส ารวจ   
  

จ านวน 

ตอ

บกลัล 

จ านวน 

ผู้ส าเรจ็ 

การศกึษา 

คิดเป็น 

ร้อยละ 

ด้าน

คุณธรรม

จริยธรรม 

ด้านความรู้

ความสามารถ

ทางวิชาการ 

ด้าน

ทกัษะ

ทาง

ปัญญา 

ด้านทกัษะ

ความสมัพันธ์

ระหว่าง

บุคคลและ

ความ

รับผดิชอบ 

ด้านทกัษะ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลขการ

สื่อสารและ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ด้านทกัษะ

ความสามารถ 

ผลรวม

ค่าเฉล่ีย 
คะแนน 

ด้านอตัลักษณ์

ของบัณฑติ

มหาวิทยาลัย 

มีทกัษะ

สื่อสาร 

คณะสงัคมศาสตร์ 

 
ป.โท 45 119 37.82 4.52 4.18 4.18 4.57 4.22 4.05 196.23 4.36 4.25 

บริหารธุรกจิ 

มหาบัณฑติ สาขา 

การตลาด 

 

 15 53 28.3 4.6 4.22 4.16 4.62 4.31 4 64.78 4.32 4.31 

บริหารธุรกจิ 

มหาบัณฑติ สาขา 

การจัดการ 

 28 58 48.28 4.62 4.31 4.21 4.76 4.35 4.14 123.17 4.4 4.44 

บริหารธุรกจิ 

มหาบัณฑติ สาขา 

การจัดการองคก์ร 

เภสชักรรม 

 

2 8 25 4.33 4 4.17 4.33 4 4 8.28 4.14 4 

ผลรวม     45 119 37.82 4.52 4.18 4.18 4.57 4.22 4.05 196.23 4.36 4.25 
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ผลประเมินความพึงพอใจคุณภาพของหลกัสูตร 

หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 

ปีการศึกษา 2557 

รายการ ค่าเฉลี่ย

(X )  

SD ความหมาย 

หลกัสูตร 

1. การจัดการศึกษาสอดคล้องกบัปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสตูร 3.89 .544 มาก 

2. มีการจัดแผนการศึกษาตลอดหลักสตูรอย่างชัดเจน 4.02 .587 มาก 

3. มีปฏทินิการศึกษาและตารางการศึกษาแต่ละภาคอย่างชัดเจน 3.96 .675 มาก 

4. วิชาเรียนหมวดวิชาเลือกเสรี เหมาะสม สอดคล้องความต้องการ 3.72 .805 มาก 

5. จ าานวนช่ัวโมงเรียนในแต่ละวิชาเหมาะสม 3.87 .766 มาก 

เฉลี่ยรวม 3.89 .495 มาก 

อาจารย ผูส้อน 

1. อาจารย์ผู้สอนมีคุณวุฒิและประสบการณ ์เหมาะสมกบัรายวิชาที่สอน 4.07 .699 มาก 

2. อาจารย์สอนโดยวิธกีารที่หลากหลาย และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 3.96 .693 มาก 

3. อาจารย์สอนตรงตามเน้ือหา และเวลาที่ก าหนด 4.06 .616 มาก 

4. อาจารย์สนับสนุนส่งเสริมให้นิสติเรียนรู้  และพัฒนาตนเองสม ่าเสมอ 3.98 .666 มาก 

5. อาจารย์ให้การปรึกษาด้านวิชาการและการพัฒนานิสติได้เหมาะสม 4.00 .685 มาก 

6. ประสทิธภิาพการสอนของอาจารย์โดยรวม 4.12 .655 มาก 

เฉลี่ยรวม 4.03 .552 มาก 

สภาพแวดลอ้มการเรียนรู ้

1. ห้องเรียนมีอุปกรณเ์หมาะสม เอื้อต่อการเรียนรู้  3.37 .839 ปานกลาง 

2. ห้องปฏบิัติการมอีุปกรณเ์หมาะสมและเพียงพอ 3.32 .735 ปานกลาง 

3. ระบบบริการห้องสมุดเหมาะสม และเอื้อต่อการเรียนรู้ 3.54 .688 มาก 

4. ระบบสารสนเทศเอื้อต่อการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 3.41 .769 มาก 

เฉลี่ยรวม 3.40 .636 ปานกลาง 

การจดัการเรียนการสอน 

1. การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกบัลักษณะวิชา และวัตถุประสงค์การ

เรียนรู้ 
3.82 .524 มาก 
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รายการ ค่าเฉลี่ย

(X )  

SD ความหมาย 

2. กระบวนการจัดการเรียนการสอนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาสาขาการตลาด/การจัดการ 
3.90 .558 มาก 

3. น าผลงานวิจัย หรือองค์ความรู้ใหม่มาใช้ในการเรียนการสอน 3.89 .629 มาก 

4. วิธกีารสอนกระตุ้นการคิด วิเคราะห์ และการแก้ปัญหา 3.98 .587 มาก 

5. การใช้สื่อประกอบการสอนอย่างเหมาะสม 3.77 .708 มาก 

6. ส่งเสริมให้นิสติได้ประยุกต์แนวคิด ศาสตร์ทางการวิชาชีพและ/หรือศาสตร์

ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาการเรียนรู้ 
3.82 .650 มาก 

เฉลี่ยรวม 3.86 .453 มาก 

การวดัประเมินผล 

1. วิธกีารประเมินผลสอดคล้องกบัวัตถุประสงค์และกจิกรรมการเรียนการสอน 3.78 .629 มาก 

2. การวัดและประเมินผลเป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑท์ี่กาหนดไว้ล่วงหน้า 3.94 .616 มาก 

3. ระบบการวัดและประเมินผล โปร่งใส ตรวจสอบได้ตามเวลา 3.89 .629 มาก 

เฉลี่ยรวม 3.86 .541 มาก 

การเรียนรูต้ลอดหลกัสูตรไดพ้ัิ นาคุณลกัษณะของผูเ้รียน 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 3.85 .687 มาก 

2. ด้านความรู้ 4.09 .652 มาก 

3. ด้านทกัษะทางปัญญา 4.01 .619 มาก 

4. ด้านความสมัพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 4.09 .632 มาก 

5. ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
4.02 .628 มาก 

6. ด้านทกัษะการปฏบิัติทางวิชาชีพ 3.83 .750 มาก 

เฉลี่ยรวม 3.98 .539 มาก 

 

ขอ้เสนอแนะอื่น ๆ 

 ไม่มี 
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ผลประเมินความพึงพอใจคุณภาพของหลกัสูตร 

หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 

ปีการศึกษา 2558 

 

 

รายการ 
ค่าเฉลีย่ 

(X ) 
SD ความหมาย 

หลกัสูตร 

6. การจัดการศึกษาสอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสตูร 4.23 .550 มากที่สุด 

7. มีการจัดแผนการศึกษาตลอดหลักสตูรอย่างชัดเจน 4.23 .605 มากที่สุด 

8. มีปฏทินิการศึกษาและตารางการศึกษาแต่ละภาคอย่างชัดเจน 4.32 .783 มากที่สุด 

9. วิชาเรียนหมวดวิชาเลือกเสรี เหมาะสม สอดคล้องความต้องการ 3.91 .861 มาก 

10. จ านวนช่ัวโมงเรียนในแต่ละวิชาเหมาะสม 4.13 .742 มาก 

ค่าเฉลีย่ 4.16 .708 มาก 

อาจารย ผูส้อน 

7. อาจารย์ผู้สอนมีคุณวุฒิและประสบการณ์ เหมาะสมกบัรายวิชาที่สอน 4.44 .624 มากที่สุด 

8. อาจารย์สอนโดยวิธกีารที่หลากหลาย และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 4.23 .737 มากที่สุด 

9. อาจารย์สอนตรงตามเน้ือหา และเวลาที่ก  าหนด 4.29 .654 มากที่สุด 

10. อาจารย์สนับสนุนส่งเสริมให้นิสติเรียนรู้  และพัฒนาตนเองสม ่าเสมอ 4.34 .713 มากที่สุด 

11. อาจารย์ให้การปรึกษาด้านวิชาการและการพัฒนานิสติได้เหมาะสม 4.23 .737 มากที่สุด 

12. ประสทิธภิาพการสอนของอาจารย์โดยรวม 4.31 .718 มากที่สุด 

ค่าเฉลีย่ 4.31 .697 มากทีสุ่ด 

สภาพแวดลอ้มการเรียนรู ้

5. ห้องเรียนมีอุปกรณ์เหมาะสม เอื้อต่อการเรียนรู้  3.86 .761 มาก 

6. ห้องปฏบัิติการมีอุปกรณ์เหมาะสมและเพียงพอ 3.80 .826 มาก 

7. ระบบบริการห้องสมุดเหมาะสม และเอื้อต่อการเรียนรู้  3.85 .804 มาก 

8. ระบบสารสนเทศเอื้อต่อการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 3.67 .915 มาก 

ค่าเฉลีย่ 3.79 .826 มาก 
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รายการ 
ค่าเฉลีย่ 

(X ) 
SD ความหมาย 

การจดัการเรียนการสอน 

7. การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกบัลักษณะวิชา และวัตถุประสงค์การ

เรียนรู้ 

4.13 .657 
มาก 

8. กระบวนการจัดการเรียนการสอนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาสาขาการตลาด/การจัดการ 

4.16 .661 
มาก 

9. น าผลงานวิจัย หรือองค์ความรู้ใหม่มาใช้ในการเรียนการสอน 4.05 .741 มาก 

10. วิธกีารสอนกระตุ้นการคิด วิเคราะห์ และการแก้ปัญหา 4.23 .693 มากที่สุด 

11. การใช้สื่อประกอบการสอนอย่างเหมาะสม 4.16 .612 มาก 

12. ส่งเสริมให้นิสติได้ประยุกต์แนวคิด ศาสตร์ทางการวิชาชีพและ/หรือศาสตร์ที่

เกี่ยวข้องในการพัฒนาการเรียนรู้ 

4.18 .726 
มาก 

ค่าเฉลีย่ 4.15 .682 มาก 

การวดัประเมินผล 

4. วิธกีารประเมินผลสอดคล้องกบัวัตถุประสงค์และกจิกรรมการเรียนการสอน 4.21 .660 มากที่สุด 

5. การวัดและประเมินผลเป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่กาหนดไว้ล่วงหน้า 4.22 .687 มากที่สุด 

6. ระบบการวัดและประเมินผล โปร่งใส ตรวจสอบได้ตามเวลา 4.25 .687 มากที่สุด 

ค่าเฉลีย่ 4.23 .678 มากทีสุ่ด 

การเรียนรูต้ลอดหลกัสูตรไดพ้ ัิ นาคุณลกัษณะของผูเ้รียน 

7. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 4.40 .668 มากที่สุด 

8. ด้านความรู้ 4.42 .597 มากที่สุด 

9. ด้านทกัษะทางปัญญา 4.36 .624 มากที่สุด 

10. ด้านความสมัพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 4.34 .702 มากที่สุด 

11. ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

4.27 .672 
มากที่สุด 

12. ด้านทกัษะการปฏบัิติทางวิชาชีพ 4.20 .794 มาก 

ค่าเฉลีย่ 4.33 .676 มากทีสุ่ด 

ค่าเฉลีย่รวมทั้งส้ิน 4.18  มาก 

 

ขอ้เสนอแนะอื่น ๆ 

 ไม่มี 
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2555 หัวหน้าโครงการ 
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กรุงเทพมหานคร 

        และปริมณฑล. ใน พิธากรณ์ ธนิตเบญจสทิธิ์ (บ.ก.), การประชุมวชิาการระดบัชาติดา้นวทิยาการ 

        และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยันอรท์-เชียงใหม่ ครัง้ที ่2 (น. 139-150). เชียงใหม่:  

        มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่. 

 

3. ต ารา/หนงัสือ  

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. 

 

4. ภาระงานสอน 

รหสัวิชา รายวิชา 

MBA581 Business Research Methodology 

MBA543 Integrated Marketing Communication 
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5. งานทุนวิจยัทีไ่ดร้บั 

ช่ือโครงการวิจยั แหล่งทุน ปีงบประมาณ 

ท่ีไดร้บัทุน 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้โครงการ/ 

ผูร่้วมโครงการ) 

แนวทางการบูรณาการการท่องเที่ยวเชิง 

สร้างสรรคอ์ย่างยั่งยนืในความร่วมมอืของกลุ่ม

ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน: กรณศีึกษาตาม

แนวพ้ืนที่ชายฝั่งตอนใต้จากประเทศไทยไป

ราชอาณาจักรกมัพูชาและสาธารณรัฐสงัคม 

คณะกรรมการวิจัยแห่งชาต ิ 2554 ผู้ ร่วมโครงการ 

การวัดความสอดคล้องของภาพลักษณต์ราสนิค้า

ด้านการท่องเที่ยวของเมอืงโคราชในทศันะของ

หน่วยงานผู้เกี่ยวข้องทางการท่องเที่ยว 

งบประมาณเงินรายได้คณะ

สงัคมศาสตร์ มศว 

2554 หัวหน้าโครงการ 

การเปรียบเทยีบคุณภาพการให้บริการระหว่าง 

Thai Airways International กบั Singapore 

Airlines 

งบประมาณเงินรายได้คณะ

สงัคมศาสตร์ มศว 

2549 ผู้ ร่วมโครงการ 

การบริหารคุณภาพโดยรวม (TQM) ของ

บริหารธรุกจิมหาบณัฑติ: เปรียบเทยีบระหว่าง

โครงการบริหารธรุกจิมหาบณัฑติ (M.B.A) 

และ โครงการบริหารธรุกจิมหาบณัฑติส าหรับ

ผู้บริหาร (X-M.B.A.) 

งบประมาณเงินรายได้คณะ

สงัคมศาสตร์ มศว 

2549 ผู้ ร่วมโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                มคอ. 2 

 

หลักสตูรบริหารธรุกจิมหาบณัฑติ (วิชาเอกการตลาดและวิชาเอกการจัดการ) พ.ศ.2560                                133 

 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)   

   นางสาวณัฐยา ประดิษฐสวุรรณ 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาองักฤษ)  

   Miss. Nattaya Praditsuwan 

ต าแหน่งทางวิชาการ - 

ทีท่ างาน  ภาควิชาบริหารธุรกจิ คณะสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

เบอร์โทรศัพท ์  090-9705879 

E-mail   pnattaya@gmail.com 

 

คุณวุิิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา (เรียงจากระดบัปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก) 

วุิิการศึกษา คุณวุิิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีส่ าเร็จ 

B.B.A. Marketing มหาวิทยาลัยอสัสัมชัญ 2537 

M.B.A Marketing City University,USA 2540 

M.M.R Marketing The University of Western Australia, 

Australia 

2549 

D.B.A. Marketing  The University of Western Australia, 

Australia 

2552 

 

ความเชี่ยวชาญ 

 การตลาด การวิจัย และการทอ่งเที่ยว 

 

ผลงานทางวิชาการ 

1. บทความวิจยัตีพมิพ ในวารสารวิชาการะดบัชาติและนานาชาติ 

เพชรรัตน์ มีสมบูรณ์พูนสขุ, ณัฐยา ประดิษฐสวุรรณ, ปิยดา สมบัติวัฒนา และไพวรรณ์  เงาศรี. (2556).  

        การจัดการความรู้ส าหรับพิพิธภัณฑพ้ื์นบ้านวัดฝั่งคลอง (ไทยพวน) อ าเภอปากพลี  

        จังหวัดนครนายก. วารสารวจิยัร าไพพรรณี, 7(3), 102-107. 

เพชรรัตน์ มีสมบูรณ์พูนสขุ, ณัฐยา ประดิษฐสวุรรณ, ไพวรรณ์ เงาศรี และสภุาภรณ์ ประสงค์ทนั.  

        (2556). ความพึงพอใจของนักทอ่งเที่ยวชาวต่างชาติต่อการทอ่งเที่ยวในจังหวัดระยอง.  

        วารสารคณะสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ, 16, 142. 

ณัฐยา ประดิษฐสวุรรณ. (2559). การเปรียบเทยีบลักษณะส่วนบุคคลที่ให้ความส าคัญกบัปัจจัยในการ 

        ตัดสนิใจเลือกมหาวิทยาลัยในการศึกษาต่อระดับอดุมศึกษาโดยใช้ผลการวิเคราะห์ร่วม.  

        วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวโิรฒ, 7(1), 67-84. 
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2. บทความทีไ่ดร้บัการตีพมิพ ฉบบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ  

เพชรรัตน์ มีสมบูรณ์พูนสขุ และณัฐยา ประดิษฐสวุรรณ. (2555). การจัดการทอ่งเที่ยวเชิงย่ังยืน  

        กรณีศึกษา การทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศของจังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย. ใน วิชชากร จารุศิริ (บ.ก.),  

        การประชุมวชิาการระดบัชาติเพือ่การพฒันาดา้นวจิยัอย่างยัง่ยืน (น. 1486-1495). กรุงเทพฯ:  

        สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

Karnreungsiri, I., Praditsuwan, N., Prasongthan, S., Adisornprasert, W., & Ngaosri, P. (2014).  

        Community Based Tourism Development for Sustainability: A Perspective of Thaiphuen  

        Community in Tambon Koh Wai, Amphoe Pak Plee, Nakhon Nayok, Thailand.   

        In proceeding of  the 2014 International Symposium on Business and Management  

        – Fall Session (ISBM 2014 – Fall Session) (pp. 502-512). Tokyo: Japan. 

Karnreungsiri, I., & Praditsuwan, N. (2015, May 12-15). Preparedness of Thai Entrepreneurs  

        for ASEAN Economic Community (AEC): A Case Study of Small and Medium Restaurant  

        Businesses.  In MasoudAzarnoush (Chair), 16thInternational Academic Conference 

        (pp.265-273). Organized by International Institute of Social and Economic Sciences,  

        Amsterdam. 

Praditsuwan, N. (2015, July 2nd-3rd). University Choice in Thailand: Conjoint Analysis.   

        In Jihyun Shim (Chair), SIBR-RDINRRU 2015 Conference on Interdisciplinary Business  

        & Economics Research. Organized by Society of Interdisciplinary Business Research,  

        Osaka: Japan.  

 

3. ต ารา / หนงัสือ 

Praditsuwan, N. (2005). “Marketing Management” Textbook. 

 

4. ภาระงานสอน 

รหสัวิชา รายวิชา 

MBA541 Advanced Marketing Management 

MBA542 Consumer Behavior Analysis 

MBA645 Product and Price Policies and Strategies 
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5. งานทุนวิจยัทีไ่ดร้บั 

ช่ือโครงการวิจยั แหล่งทุน ปีงบประมาณ 

ท่ีไดร้บัทุน 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้โครงการ/ 

ผูร่้วมโครงการ) 

การจัดการความรู้ส  าหรับพิพิธภณัฑพ้ื์นบ้านวัดฝั่ง

คลอง (ไทยพวน) อ าเภอปากพลี จังหวัด

นครนายก 

งบประมาณเงินได้ 

คณะสงัคมศาสตร์ มศว 

2556 ผู้ ร่วมโครงการ 
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ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) 

   นายไพบูลย์ อาชารุ่งโรจน์ 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาองักฤษ) 

   Mr. Phiboon Archarungroj 

ต าแหน่งทางวิชาการ - 

ทีท่ างาน  ภาควิชาบริหารธุรกจิ คณะสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

เบอร์โทรศัพท ์  086-6009664 

E-mail   paiboonswu@hotmail.com 

 

คุณวุิิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา (เรียงจากระดบัปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก) 

วุิิการศึกษา คุณวุิิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีส่ าเร็จ 

บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยอสัสมัชัญ 2534 

M.A. Management Sciences and 

Public Policy Studies 

The University of Tsukuba 

 University ,Japan 

2539 

Ph.D. Management Sciences The University of Tsukuba 

 University ,Japan 

2543 

 

ความเชี่ยวชาญ 

 การตลาด การวิจัย การจัดการ 

 

ผลงานทางวิชาการ 

1. บทความวิจยัตีพมิพ ในวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ 

สพุาดา สริิกุตตา, ไพบูลย์ อาชารุ่งโรจน์, และวรินทรา ศิริสทุธกุิล. (2556). กลยุทธ์การสร้างตรา 

        ในเส้นทาง R10. วารสารคณะสงัคมศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ, 16, 383. 

จริยา ณ บางช้าง, และไพบูลย์ อาชารุ่งโรจน์. (2558). ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการ 

        สขุภาพของผู้รับบริการในโรงพยาบาลสมเดจ็พระป่ินเกล้า เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร.  

        วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวโิรฒ, 6(2), 123-133. 

พจนารถ อิ่มสอน, และไพบูลย์ อาชารุ่งโรจน์. (2558). ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเช่าอพาร์ทเมนท ์

       ของผู้บริโภคในเขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร. วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวโิรฒ,  

        6(2), 134-144. 

สพุาดา สริิกุตตา,และไพบูลย์ อาชารุ่งโรจน์. (2558). ปัจจัยสู่ความส าเรจ็ของโมเดลต้นแบบถนนคนเดิน 

        ประเทศจีน: กรณีศึกษาเมืองกวางโจว และหางโจว. วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวโิรฒ,  

        6(1), 124-136. 

mailto:paiboonswu@hotmail.com
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สพุาดา สริิกุตตา, ไพบูลย์ อาชารุ่งโรจน์, และวรินทรา ศิริสทุธกุิล (2559). ปัจจัยสู่ความส าเรจ็ต่อ 

        ประสทิธิภาพการท างานของศูนย์รีไซเคิลพบสขุ จังหวัดนนทุรี. วารสารคณะสงัคมศาสตร ์ 

        มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ, 19. 

 

2. บทความทีไ่ดร้บัการตีพมิพ ฉบบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ  

สพุาดา สริิกุตตา, ไพบูลย์ อาชารุ่งโรจน์ และวรินทรา ศิริสทุธกุิล. (2555). ความเป็นไปได้ทางการตลาด 

        ในการเปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกจิมหาบัณฑติสาขาวิชาการจัดการการทอ่งเที่ยวและการโรงแรม  

        มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ใน วิชชากร จารุศิริ (บ.ก.), การประชุมวชิาการระดบัชาติเพือ่การ 

        พฒันาดา้นวจิยัอย่างยัง่ยืน (น. 218-231). กรุงเทพฯ: สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย  

        มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

Archarungroj, P., Sirisuthikul, V., & Buranasiri, J. (2014, July 22). Satisfaction towards  

        Marketing Mix Factors of Thai Herbal Products: Case Study of Chompoopuntip Community  

        Enterprise in Nonthaburi Province of Thailand.  In Prof. Jungwon Min (Chair), Oral  

Sessions The 3rd International Symposium on Business and Social Sciences. Organized by  

Higher  Education Forum since 2010. 

Archarungroj, P., Sirikudta, S., Serirat, S., Anuwichanont, J., Popichit, N., & Mechinda, P.  

        (2015, July 14). Marketing Innovation of Walking Street Entrepreneurs Aiming at Thai and  

        Foreign Tourists: Case Studies of Chiangmai and Phuket Province in Thailand.   

        In International Journal of Arts & Sciences (pp.263–270). Organized by International  

        Conference for Academic Disciplines at Sokol, Prague: Czech Republic. 

 

3. ต ารา/หนงัสือ 

 - 

 

4. ภาระงานสอน 

รหสัวิชา รายวิชา 

MBA552 Production and Operantions Management 

MBA554 Management Information System 

MBA683 Quantitative Analysis for Management 
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5. งานทุนวิจยัทีไ่ดร้บั 

ช่ือโครงการวิจยั แหล่งทุน ปีงบประมาณ 

ท่ีไดร้บัทุน 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้โครงการ/ 

ผูร่้วมโครงการ) 

แรงจูงใจ เคร่ืองมอืสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณา

การและแนวโน้มพฤตกิรรมการใช้ถุงผ้าลดโลกร้อน

ซื้อสนิค้าของผู้บริโภค ในเขตกรงุเทพมหานคร 

งบประมาณเงินรายได้ 

คณะสงัคมศาสตร์ มศว 

2558 หัวหน้าโครงการ 

ความรู้ความเข้าใจการรับรู้ทศันคตเิกี่ยวกบักจิการ

เพ่ือสงัคมและ แนวโน้มการท างานเกี่ยวกบักจิการ

เพ่ือสงัคมของนิสติปริญญาโท  คณะสงัคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

งบประมาณเงินรายได้ 

คณะสงัคมศาสตร์ มศว 

2557 หัวหน้าโครงการ 

กลยุทธส่์วนประสมทางการตลาดที่มผีลต่อแนวโน้ม

การซื้อผลิตภัณฑส์มุนไพรของวิสาหกจิชุมชนชมพู

พันธท์พิย์จังหวัดนนทบุรี 

งบประมาณเงินรายได้ 

คณะสงัคมศาสตร์ มศว 

2556 หัวหน้าโครงการ 

ยุทธศาสตร์การสร้างสรรคอ์ย่างยั่งยืน  นวัตกรรม

ทางการตลาด โดยศึกษาการเทยีบเคยีงมาตรฐานที่

เป็นปัจจัยสู่ความส าเรจ็ของโมเดลต้นแบบถนนคน

เดนิของจีน: กรณศีึกษา นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

และชาวไทยในจังหวัดเชียงใหม่และภเูกต็ 

ส านักงาน 

คณะกรรมการวิจัย

แห่งชาต.ิ 

 

2556 ผู้ ร่วมโครงการ 

นวัตกรรมทางการตลาดของผู้ประกอบการธรุกจิ

ถนนคนเดนิ เพ่ือการยอมรับของนักท่องเที่ยว

ชาวต่างชาตแิละชาวไทย: กรณศีกึษาจังหวัด

เชียงใหม่ และภเูกต็ 

ส านักงาน 

คณะกรรมการวิจัย

แห่งชาต.ิ 

2556 หัวหน้าโครงการ 

แผนธรุกจิเพ่ือพัฒนาสร้างสรรคมู์ลค่าเพ่ิม และ

ส่งเสริมธรุกจิอาหารไทยประยุกตใ์หม่ เพ่ือรองรับ

ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียนส าหรับนักท่องเที่ยว

ชาวต่างชาต ิ: กรณศีึกษาอาหารไทย-ฮาลาล ไทย-

เวียดนาม ไทย-จีน ไทย-ญี่ปุ่นและไทย-ตะวนัตก. 

ส านักงานกองทุน

สนับสนุนงานวจิัยและ

ส านักงาน 

คณะกรรมการวิจัย

แห่งชาต ิ  

2556 ผู้ ร่วมโครงการ 

การศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาด การ

วิเคราะห์อปุสงค ์และพฤตกิรรมของนักท่องเที่ยว

ชาวต่างชาตทิี่มต่ีออาหารไทยประยุกตใ์หม่ : 

กรณศีึกษาอาหารไทย-ฮาลาล ไทย-เวียดนาม 

ไทย-จีน ไทย-ญี่ปุ่น และไทย-ตะวนัตก 

ส านักงานกองทุน

สนับสนุนงานวจิัยและ

ส านักงาน 

คณะกรรมการวิจัย

แห่งชาต ิ  

2556 หัวหน้าโครงการ 

การท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรคอ์ย่างย่ังยืนเพ่ือ

ตอบสนองต่อช่องว่างระหว่างความคาดหวังและ

การรับรู้ของนักท่องเที่ยวตามเส้นทางท่องเที่ยวใน

อนุภมูภิาคลุ่มแม่น า้โขงตอนบน: กรณศีึกษา 

ส านักงาน 

คณะกรรมการวิจัย

แห่งชาต ิ

2555 ผู้ ร่วมโครงการ 
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ช่ือโครงการวิจยั แหล่งทุน ปีงบประมาณ 

ท่ีไดร้บัทุน 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้โครงการ/ 

ผูร่้วมโครงการ) 

ประเทศไทย (เชียงราย/เชียงแสน) สาธารณรัฐ

แห่งสหภาพพม่า (เชียงตงุ) สาธารณรัฐประชาชน

จีน (เชียงรุ้ง) สาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชน

ลาว (เชียงทอง หลวงพระบาง) 

ความเป็นไปได้ทางการตลาดในการเปิดสอน

หลักสตูรบริหารธกุจิมหาบณัฑติ สาขาวิชาการ

จัดการท่องเที่ยวและโรงแรม มหาวิทยาลัยศร ี

นครินทรวิโรฒ. 

งบประมาณเงินรายได้

คณะสงัคมศาสตร์ มศว 

2554 ผู้ ร่วมโครงการ 

กลยุทธส์ร้างความย่ังยืนเพ่ือการท่องเที่ยวเชิง

สร้างสรรคอ์ย่างยั่งยนืในความร่วมมอืของกลุ่ม

ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน: กรณศีึกษาตามแนว

พ้ืนที่ชายฝั่งตอนใต้ จากประเทศไทยไป

ราชอาณาจักรกมัพูชาและสาธารณรัฐสงัคม. 

ส านักงาน 

คณ ะกรรม ก ารวิ จั ย

แห่งชาต.ิ 

2554 ผู้ ร่วมโครงการ 

แผนการตลาดเพ่ือส่งเสริมคุณค่าครัวไทยสู่ตลาด

อาเซียน : กรณศีึกษา ประเทศไทย, สาธารณรัฐ

ประชาธปิไตยประชาชนลาว และราชอาณาจักร

กมัพูชา. 

ส านักงาน 

คณ ะกรรม ก ารวิ จั ย

แห่งชาต.ิ 

2554 ผู้ ร่วมโครงการ 

การพัฒนาอตุสาหกรรมการท่องเที่ยวเลียบแม่น า้

เจ้าพระยาที่ย่ังยืน 

งบประมาณแผ่นดนิ 

มศว 

2552 ผู้ ร่วมโครงการ 
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ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ)  

   Ms.Supinya Yansomboon  

ต าแหน่งทางวิชาการ   - 
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บช.บ. บัญชี  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2537 

M.B.A. Finance Saint Louis University, USA 2539 

D.B.A. International Finance United States International, USA 2544 

 

ความเชี่ยวชาญ 

 การบัญชี, การเงิน 
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ณักษ์ กุลิสร์, ภัทราพร จิตสร้างบุญ, และศุภิณญา ญาณสมบูรณ์. (2557). คุณภาพการให้บริการ และ 

        ความคุ้มค่าที่มีอิทธพิลต่อความภักดี ของนิสิตปริญญาโท หลักสตูรบริหารธุรกจิมหาบัณฑติ  

        มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. วารสารคณะสงัคมศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ,  

        17, 83-93. 

ศุภิณญา ญาณสมบูรณ์, ภัทราพร จิตสร้างบุญ, ณักษ์ กุลิสร์, และอจัฉรียา ศักด์ินรงค์. (2557).  

        ความพึงพอใจด้านส่วนผสมการตลาดบริการ และความผูกพันที่มีอทิธพิลต่อความภักดีของ 

        นิสติปริญญาโท หลักสตูรบริหารธุรกจิมหาบัณฑติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  

        วารสารคณะสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ, 17, 200-214. 

ภัทราพร จิตสร้างบุญ, ศุภิณญา ญาณสมบูรณ์, อจัฉรียา ศักด์ินรงค์, และณักษ์ กุลิสร์. (2558).  

        การเปรียบเทยีบความพึงพอใจและคุณค่าตราสนิค้าของนิสติปริญญาตรีภาควิชาบริหารธุรกจิ  

        มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวโิรฒ, 6(2), 36-46. 
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Jitsangboon, P., Yansomboon, S., Saknarong, A., & Gulid, N. (2015). The Comparison Between  

        Students’ Satisfaction And Brand Equity Toward The Bachelor’s Degree In Business  

        Administration Department At Srinakharinwirot University.  In proceeding of 2015  

        International Business & Education Conferences Proceedings (pp.169-1-169-6). New  

York:  USA. 

 

3.  ต ารา/หนงัสือ 

 - 

 

4. ภาระงานสอน 

รหสัวิชา ชื่อรายวิชา 

MBA 521 Managerial Accounting 

MBA 531 Financial Management 

 

5. ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั  

ช่ือโครงการวิจยั แหล่งทุน 

ปีงบประมาณ 

ท่ีไดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้โครงการ/ 

ผูร่้วมโครงการ) 

ความพึงพอใจด้านส่วนผสมการตลาดบริการ และความ

ผูกพันที่มอีทิธพิลต่อความภักดขีอง 

นิสติปริญญาโท หลักสตูรบริหารธรุกจิมหาบณัฑติ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

งบประมาณเงินรายได้ 

คณะสงัคมศาสตร์ 

มศว 

2555 หัวหน้าโครงการ 

การเปรียบเทยีบความพึงพอใจและคุณค่าตราสนิค้าของ

นิสติปริญญาตรีภาควิชาบริหารธรุกจิ มหาวิทยาลัยศรีนคริ

นทรวิโรฒ 

งบประมาณเงินรายได้ 

คณะสงัคมศาสตร์ 

มศว 

2557 ผู้ ร่วมโครงการ 

ความรับผดิชอบต่อสงัคมที่มอีทิธพิลต่อ 

ความผูกพัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ของนิสติ

ภาควิชาบริหารธรุกจิ 

งบประมาณเงินรายได้ 

คณะสงัคมศาสตร์ 

มศว 

2558 ผู้ ร่วมโครงการ 
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มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2554 

 

ความเชี่ยวชาญ 

 บัญชี เศรษฐศาสตร์ การเงิน  

 

ผลงานทางวิชาการ 

1.  บทความวิจยัตีพมิพ ในวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ 

ปิยดา สมบัติวัฒนา, ดุษฎี โยเหลา, ธ ารง อุดมไพจิตรกุล และสธญ ภู่คง. (2555). แบบจ าลอง 

        ความสมัพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยควบคุมพฤติกรรมการออม. วารสารคณะสงัคมศาสตร ์ 

        มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ, 15, 14-28. 

เพชรรัตน์ มีสมบูรณ์พูนสขุ, ณัฐยา ประดิษฐสวุรรณ, ปิยดา สมบัติวัฒนา และไพวรรณ์ เงาศรี. (2556).  

        การจัดการความรู้ส าหรับพิพิธภัณฑพ้ื์นบ้านวัดฝั่งคลอง (ไทยพวน) อ าเภอปากพลี  

        จังหวัดนครนายก. วารสารวจิยัร าไพพรรณี, 7(3), 102-107. 

ปิยดา สมบัติวัฒนา, และชวัลลักษณ์ คุณาธกิรกจิ. (2557). ความคิดเหน็ของนิสติที่มีต่อรูปแบบการจัด 

        การเรียนการสอนวิชาสมัมนาสาขาบริหารธุรกจิคณะสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  

        วารสารศึกษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศิลปากร, 11(1,2), 245-257 
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ปิยดา สมบัติวัฒนา. (2556). การศึกษาแบบเฉพาะกรณี (case study method) เพ่ือการวิจัยทาง 

        เศรษฐศาสตร์. รวมบทความวิธีวทิยาและทฤษฎีเพือ่การวจิยัทางพฤติกรรมในองค์กรเนือ่งใน 

        ฉลองครบรอบ 59ปี วนัสถาปนาสถาบนัวิจยัพฤติกรรมศาสตร์, 51 – 68. 

Sombatwattana, P. (2015, July 2nd-3rd). Factors Affecting Financial Planning for Retirement:  

        The Experience of Thai Working-age Urban Residents. In Gabriel (Chair),  

        SIBR-RDINRRU 2015 Conference on Interdisciplinary Business & Economics Research.  

        Organized by Society of Interdisciplinary Business Research, Osaka: Japan. 

Sombatwattana, P. (2016). Mental Accounting and Personal Finance for Savings.  In Stacey Vye  

        (International Liaison), the 5th International Symposium on Business and Social Sciences  

        (ISBSS). Organized by Higher Education Forum, Okinawa: Japan. 

 

3. ต ารา/หนงัสือ 

ปิยดา สมบัติวัฒนา.  (2544). ความรูเ้บื้ องตน้เกีย่วกบัธุรกิจ. ต ารา. เอกสารอดัส าเนา.  

ปิยดา  สมบัติวัฒนา.  (2544).  เศรษฐศาสตร เบื้ องตน้.  เอกสารประกอบการสอน.  

 เอกสารอดัส าเนา. 

 

4. ภาระงานสอน 

รหสัวิชา รายวิชา 

MBA561 Managerial Economics 

 

5. ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั 

ช่ือโครงการวิจยั แหล่งทุน ปีงบประมาณ 

ท่ีไดร้บัทุน 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้โครงการ/ 

ผูร่้วมโครงการ) 

ความคดิเหน็ของนิสติที่มต่ีอการจัดการจัดเรียนการ

สอนวิชาสมัมนาทางบริหารธรุกจิ คณะสงัคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

งบประมาณเงินรายได้

คณะสงัคมศาสตร์ มศว 

2555 หัวหน้าโครงการ 

แบบจ าลองความสมัพันธเ์ชิงสาเหตพุฤตกิรรม

หลีกเล่ียงการก่อหนี้ของคร ูสงักดัส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เขตพ้ืนที่

การศึกษากรงุเทพมหานคร 

ส านักงาน

คณะกรรมการการ

อดุมศึกษา 

ส านักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัยและ

มหาวิทยาลัยศรีนคริน 

2555 หัวหน้าโครงการ 
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ช่ือโครงการวิจยั แหล่งทุน ปีงบประมาณ 

ท่ีไดร้บัทุน 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้โครงการ/ 

ผูร่้วมโครงการ) 

ทรวิโรฒทุนพัฒนา

ศักยภาพในการท างาน

วิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ 

ปัจจัยที่มคีวามสมัพันธก์บัการวางแผนการเงินเพ่ือ

วัยเกษียณ กรณคีนไทยวัยท างานที่พักอาศัยในเขต

เมอืง 

งบประมาณเงินรายได้

คณะสงัคมศาสตร์ มศว 

2556 หัวหน้าโครงการ 

การศึกษาการคดิเชงิบญัชีด้วยการทบทวน

วรรณกรรมอย่างเป็นระบบ 

งบประมาณเงินรายได้

คณะสงัคมศาสตร์ มศว 

2557 หัวหน้าโครงการ 

การสื่อสารเพ่ือสร้างการมสี่วนร่วมและการเตรียม

ความพร้อมเพ่ือร่วมพัฒนาตราสนิค้าด้านการ

ท่องเที่ยวไทยเชิงสร้างสรรคใ์นฐานะศูนย์กลาง

ทางการท่องเที่ยวกลุ่มประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน

ของผู้มส่ีวนเกี่ยวข้องกบัธรุกจิโรงแรมไทย 

งบประมาณเงินรายได้

คณะสงัคมศาสตร์ มศว 

2555 ผู้ ร่วมโครงการ 

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการด าเนินกจิการเพ่ือสงัคม: 

ธรุกจิการศึกษา ธรุกจิการท่องเที่ยว ธรุกจิ

การเกษตร และธรุกจิสื่อสิ่งพิมพ์. 

งบประมาณเงินรายได้

คณะสงัคมศาสตร์ มศว 

2556 ผู้ ร่วมโครงการ 

โครงการส ารวจความพึงพอใจของพนักงานการทาง

พิเศษแห่งประเทศไทย 

การทางพิเศษแห่ง 

ประเทศไทย 

 ผู้ ร่วมโครงการ 

โครงการส ารวจความผูกพันของพนักงานต่อการ

ทางพิเศษแห่งประเทศไทย 

การทางพิเศษแห่ง 

ประเทศไทย 

 ผู้ ร่วมโครงการ 

โครงการพัฒนาเครื่องมอืส าหรับการประเมนิ

สมรรถนะการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล

ภาครัฐ 

ส านักงาน

คณะกรรมการ

ข้าราชการพลเรือน 

 ผู้ ร่วมโครงการ 
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ชื่อ-นามสกลุ  (ภาษาไทย)  

   นางสาวกาญณ์ระวี  อนันตอคัรกุล            

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ)  

   Miss. Karnrawee Anuntaakarakul 

ต าแหน่งทางวิชาการ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ทีท่ างาน   ภาควิชาบริหารธุรกจิ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เบอร โทรศพัท     02 - 1691018 

Email    aubsorn@hotmail.com   

 

คุณวุิิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญา

เอก) 

วุิิการศึกษา คุณวุิิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีส่ าเร็จ 

บธ.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยรามค าแหง   2529  

บธ.ม. การบัญชีเพ่ือการวางแผนและ

ควบคุม 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   2532  

D.B.A. Accounting Southern Cross University, 

Australia    

2549  

 

ความเชี่ยวชาญ 

 การบัญชี และจริยธรรทางธุรกจิ 

 

ผลงานทางวิชาการ  

1.  บทความวิจยัตีพมิพ ในวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ 

สริิกร สขุสุดไพศาล, และกาญณ์ระวี อนันตอคัรกุล. (2556). วัฒนธรรมองค์กรและแรงจูงใจที่มีผลต่อ 

        ประสทิธิภาพการท างานของข้าราชการพลเรือนในกรุงเทพมหานคร.  

        วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวโิรฒ, 4(2), 41-54. 

กญัญ์วรา ศิริผ่อง, และกาญณ์ระวี อนันตอคัรกุล. (2558). ปัจจัยที่มีความสมัพันธก์ับพฤติกรรมการซ้ือ 

        กระเป๋าถือสตรีแบรนด์เนมมือสอง ของผู้บริโภคสตรีในกรุงเทพมหานคร.  

        วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวโิรฒ, 6(2), 100-111. 

ปริทศัน์ คล่องดี, และกาญณร์ะวี อนันตอคัรกุล. (2558). การรับรู้สภาพแวดล้อมในการท างานและ 

        ความพึงพอใจในงานที่มีผลต่อความต้ังใจลาออกของพนักงาน Generation Y ของบริษัทเอกชน 

        ในกรุงเทพมหานคร. วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวโิรฒ, 6(2), 62-73. 
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2.  บทความทีไ่ดร้บัการตีพิมพ ฉบบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

Meng, Meng, Li., และกาญณ์ระวี อนันตอคัรกุล. (2558). ความเช่ือมั่น และปัจจัยด้านส่วนประสม 

        ทางการตลาดที่มีต่อความภักดีในกลุ่มลูกค้า โดยศึกษาจากเคร่ืองประดับไข่มุกใต้ของเมืองเป่ยไห่ 

        ในประเทศจีน. ใน การประชุมวชิาการเสนอผลวจิยัระดบัชาติ ครัง้ที ่35 (น. 5-31). กรุงเทพฯ:  

        บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. 

 

3.  ต ารา/หนงัสือ 

 - 

 

4. ภาระงานสอน 

รหสัวิชา ชื่อรายวิชา 

ACC 334 Accounting For Specific Enterprise 

ACC 331 Auditing and Assurance Service 

ACC 412 Ethics and Sustainability Management 

ACC 438 Accounting Research and Methodology 

ACC 341 English for Professional Accountancy 

MBA615 Business Ethic 

 

5. ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั  

ช่ือโครงการวิจยั แหล่งทุน 

ปีงบประมาณ 

ท่ีไดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้โครงการ

ผูร่้วมโครงการ) 

Social Corporate Responsibility of Listed 

Companies in Thailand: The   Context of 

ISO 26000 

งบประมาณเงินนายได้ คณะ

สงัคมศาสตร์ มศว 

2558 หัวหน้าโครงการ 
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ชื่อ–นามสกุล (ภาษาไทย) 

 นายธนภมูิ  อติเวทนิ 

ชื่อ–นามสกุล (ภาษาองักฤษ) 

 Mr.Tanapoom Ativetin 

ต าแหน่งทางวิชาการ - 

ทีท่ างาน ภาควิชาบริหารธุรกจิ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เบอร โทรศพัท  0-2649-5000 ต่อ 15501 

E-mail tanapoom@g.swu.ac.th 

 

คุณวุิิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา (เรียงจากระดบัปริญญาตรี ปริญญาโท และ

ปริญญาเอก) 

วุิิการศึกษา คุณวุิิ/สาขาวิชา สถานทีศึ่กษา ปีทีส่ าเร็จ 

สว.บ. สงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2540 

มน.ม. มานุษยวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2543 

ปร.ด. มรดกทางสถาปัตยกรรมและการจัดการ

ทอ่งเที่ยว  

มหาวิทยาลัยศิลปากร 2548 

 

ความเชี่ยวชาญ 

 มานุษยวิทยา วัฒนธรรมศึกษา การทอ่งเที่ยว  

 

ผลงานทางวิชาการ 

1. บทความวิจยัตีพมิพ ในวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ 

ธนภมูิ อติเวทนิ. (2556). วัฒนธรรมขนมหวานริมบาทวิถีในกรุงเทพมหานคร. วารสารวจิยัร าไพพรรณี,  

        7(2), 67-76. 

ธนภมูิ อติเวทนิ. (2558). แนวทางการพัฒนาตลาดนัดสเีขียวส าหรับคนเมือง. วารสารวจิยัร าไพพรรณี,  

        9(2), 52-59. 

ธนวรรณ บัวคล่ี, และธนภมูิ อติเวทนิ. (2558). คุณลักษณะพึงประสงค์และภาพรวมการให้บริการ 

        ของพนักงานบริษัทขนส่ง จ ากดั. วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวโิรฒ, 6(1), 82-92. 

ภัทราภรณ์ วชิรโกเมน, และธนภมูิ อติเวทนิ. (2558). ความรู้ความเข้าใจ กระบวนการยอมรับนวัตกรรม  

ทศันคติ และพฤติกรรมที่มีต่อพลังงานเช้ือเพลิงแกส๊โซฮอล์ ของผู้ขับข่ีรถยนต์ใน

กรุงเทพมหานคร. วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวโิรฒ, 6(1), 39-52. 
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วนิดา ศรีเหน่ียง, และธนภมูิ อติเวทนิ. (2558). มูลเหตุและผลกระทบเชิงพฤติกรรมที่เกดิจากการซ้ือ 

        สลากกนิแบ่งรัฐบาลของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมระดับปฏบัิติการในจังหวัดระยอง.  

        วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวโิรฒ, 6(2), 84-99. 

วราภรณ์ ศรีเหน่ียง, และธนภมูิ อติเวทนิ. (2558). ความรู้ความเข้าใจ และทศันคติในการเปิดรับ 

ข่าวสาร และการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน (AEC) ของผู้ประกอบการ 

ค้าชายแดนอ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว. วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวโิรฒ, 6(1), 

53-68. 

ศิวพร ชูศร, และธนภมูิ อติเวทนิ. (2558). แนวทางการพัฒนาการบริการของธุรกจิที่พักและร้านอาหาร 

        ย่านถนนข้าวสาร. วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวโิรฒ, 6(2), 47-61. 

 

2. บทความทีไ่ดร้บัการตีพิมพ ฉบบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

ธนภมูิ อติเวทนิ. (2555). แม่บ้านถุงพลาสติกกบัร้านอาหารยุคใหม่: พลวัตรพ้ืนที่ทางวัฒนธรรม  

        ‘สาธารณะ’ และ ‘ปัจเจก’ ในบริบทอาหารของกรุงเทพมหานคร. วารสารวจิยัร าไพพรรณี,  

        7(1), 88-95. 

ธนภมูิ อติเวทนิ. (2557). การรู้ความจริงแท้ของประสบการณ์ทางวัฒนธรรมภายใต้บริบทตลาด 

        เกษตรกร. วารสารวจิยัร าไพพรรณี, 8(2), 27-33. 

 

3. หนงัสือ ต ารา 

 - 

 

4. ภาระงานสอน 

รหสัวิชา ชื่อรายวิชา 

ททร 473 ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเพ่ือการทอ่งเที่ยวในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน 

ททร 483 สมัมนาธุรกจิโรงแรมในกลุ่มประเทศอาเซียน 

อรร 291 ภาษาองักฤษเพ่ือธุรกจิโรงแรม 1 

อทท 391 ภาษาองักฤษเพ่ือธุรกจิทอ่งเที่ยว 2 

บธม 551 การจัดการเชิงกลยุทธข์ั้นสูง 
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5. ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั 

ช่ือโครงการวิจยั แหล่งทุน 
ปีงบประมาณ

ท่ีไดร้บัทุน 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้โครงการ/ 

ผูร่้วมโครงการ 

กระบวนการยอมรับนวัตกรรมและพฤติกรรมการ

เปิดรับสื่อช่องรายการโทรทศัน์ดิจิตอลของผู้บริโภคใน

เขตกรงุเทพมหานคร 

งบประมาณเงินรายได้ 

คณะสงัคมศาสตร์ 

มศว 

2560 หัวหน้าโครงการ 

ความรู้ ความเข้าใจและทัศนคติเกี่ยวกับตัวบ่งชี้ และ

เกณฑก์ารประกนัคุณภาพการศึกษาระดบัหลักสตูรของ

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินท

รวิโรฒ 

งบประมาณเงินรายได้ 

คณะสงัคมศาสตร์ 

มศว 

2559 หัวหน้าโครงการ 

อาหารสุขภาพ : มรดกภูมิปัญญาด้านวัตถุดิบและ

เคร่ืองปรงุรสของอาหารไทยภาคกลาง 

สถาบันพิพิธภัณฑก์าร

เรียนรู้แห่งชาติ 

(องคก์ารมหาชน) 

2558 หัวหน้าโครงการ 
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ชื่อ–นามสกุล (ภาษาไทย) 

 นางสาวอจัฉรียา  ศักด์ินรงค์ 

ชื่อ–นามสกุล (ภาษาองักฤษ) 

 Ms.Atchareeya Saknarong 

ต าแหน่งทางวิชาการ - 

ทีท่ างาน ภาควิชาบริหารธุรกจิ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เบอร โทรศพัท  0-2649-5000 ต่อ 15501 

E-mail s.atchareeya@gmail.com 

 

คุณวุิิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา (เรียงจากระดบัปริญญาตรี ปริญญาโท และ

ปริญญาเอก) 

วุิิการศึกษา คุณวุิิ/สาขาวิชา สถานทีศึ่กษา ปีทีส่ าเร็จ 

กศ.บ. เทคโนโลยีทางการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 2542 

วท.ม. การวางแผนและการจัดการการ

ทอ่งเที่ยวเพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 

วิโรฒ 

2549 

ปร.ด. การจัดการการทอ่งเที่ยวและการ

โรงแรม 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2556 

 

ความเชี่ยวชาญ 

 การทอ่งเที่ยว การโรงแรม  

 

ผลงานทางวิชาการ 

1. บทความวิจยัตีพมิพ ในวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ  

Saknarong, A., Ooncharoen, N., & Jadesadalug, V. (2013). The influences of internal marketing  

        on service excellence of hotel businesses in Thailand. Journal of International Business and  

        Economics, 13(4), 67-94.  

ศุภิณญา ญาณสมบูรณ์, ภัทราพร จิตสร้างบุญ, ณักษ์ กุลิสร์, และอจัฉรียา ศักด์ินรงค์. (2557).  

        ความพึงพอใจด้านส่วนผสมการตลาดบริการ และความผูกพันที่มีอทิธพิลต่อความภักดีของ 

        นิสติปริญญาโท หลักสตูรบริหารธุรกจิมหาบัณฑติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  

        วารสารคณะสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ, 17, 200-214. 
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ภัทราพร จิตสร้างบุญ, ศุภิณญา ญาณสมบูรณ์, อจัฉรียา ศักด์ินรงค์, และณักษ์ กุลิสร์. (2558).  

        การเปรียบเทยีบความพึงพอใจและคุณค่าตราสนิค้าของนิสติปริญญาตรีภาควิชาบริหารธุรกจิ  

        มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวโิรฒ, 6(2), 36-46. 
 

2. บทความทีไ่ดร้บัการตีพิมพ ฉบบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

Jitsangboon, P., Yansomboon, S., Saknarong, A., & Gulid, N. (2015). The Comparison Between  

        Students’ Satisfaction And Brand Equity Toward The Bachelor’s Degree In Business  

        Administration Department At Srinakharinwirot University.  In proceeding of 2015  

        International Business & Education Conferences Proceedings (pp.169-1-169-6).  

        New York: USA. 

 
 

3. หนงัสือ ต ารา 

 - 

 

4. ภาระงานสอน 

รหสัวิชา ชื่อรายวิชา 

ททร 172 พฤติกรรมนักทอ่งเที่ยว 

ททร 273 หลักการมัคคุเทศก์ 

ททร 281 การจัดการงานแม่บ้าน 

ททร 381 การจัดการบริการส่วนหน้า 

บธม 581 วิจัยธุรกจิ 

 

5. ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั 

ช่ือโครงการวิจยั แหล่งทุน ปีงบประมาณ 

ท่ีไดร้บัทุน 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้โครงการ/ 

ผูร่้วมโครงการ) 

ความพึงพอใจของผู้บริโภคที่ มี ต่อตลาดนัด

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

งบประมาณเงินรายได้ 

คณะสงัคมศาสตร์ มศว          

2559 หัวหน้าโครงการ 

พฤติกรรมและแนวโน้มพฤติกรรมการจับจ่ายใช้

สอยใน ห้ างสรรพสิน ค้าของชาวไทยในเขต

กรงุเทพมหานคร 

งบประมาณเงินรายได้ 

คณะสงัคมศาสตร์ มศว          

2558 ผู้ ร่วมโครงการ 
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ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) 

   นางสาวชวัลลักษณ์  คุณาธกิรกจิ 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาองักฤษ) 

   Mrs. Shawanluck Kunathikornkit 

ต าแหน่งทางวิชาการ - 

ทีท่ างาน  ภาควิชาบริหารธุรกจิ คณะสังคมศาสตร์ มศว 

เบอร โทรศพัท   0-2649-5000 ต่อ 15501 

E-mail   shawanluck@swu.ac.th  

 

คุณวุิิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา (เรียงจากระดบัปริญญาตรี ปริญญาโท และ

ปริญญาเอก) 

วุิิการศึกษา คุณวุิิ/สาขาวิชา สถานทีศึ่กษา ปีทีส่ าเร็จ 

รบ. การบริหารรัฐกจิ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2529 

M.B.A. Marketing University of Central 

Oklahoma,USA. 

2535 

ปร.ด.  

 

การสื่อสารระหว่างบุคคล มหาวิทยาลัยกรุงเทพในความ

ร่วมมือกบั Ohio University, 

USA 

2550 

 

ความเชี่ยวชาญ 

 การตลาด  

 

ผลงานทางวิชาการ 

1.  บทความวิจยัตีพมิพ ในวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ 

ชวัลลักษณ์ คุณาธกิรกจิ. (2557). การสื่อสารเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมและการเตรียมความพร้อม ในการ 

        พัฒนาตราสนิค้าด้านการทอ่งเที่ยวไทยเชิงสร้างสรรค์เพ่ือเข้าสู่ การเป็นศูนย์กลางการทอ่งเที่ยว 

        กลุ่มประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในฐานะผู้ก าหนดนโยบาย.  

        วารสารคณะสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ, 17, 64-82. 

ชวัลลักษณ์ คุณาธกิรกจิ. (2558). การมีส่วนร่วม ความพึงพอใจ และความคาดหวังของประชาชน 

        ในเขตกรุงเทพมหานครต่อส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเกี่ยวกบังานด้านศิลปวัฒนธรรม 

        ร่วมสมัยในประเทศไทย. วารสารบณัฑิตศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ 

        ในพระบรมราชูปถมัภ,์  9(1), 109-121. 
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ชวัลลักษณ์ คุณาธกิรกจิ. (2558). การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ: หน่ึงในลมใต้ความส าเรจ็ 

        ตราสนิค้า. วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวโิรฒ, 6(1), 137-145. 

 

2. บทความทีไ่ดร้บัการตีพิมพ ฉบบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

Shawanluck, K. (2014, April). Preparation to Develop Thai Creative Tourism Brand as ASEAN 

Economic Community’s Tourist Center of Thai Hotel Business Stakeholders: The Policy 

Makers/ Planners/ Senders Perspectives. Paper presented at the International Symposium on 

Business and Management (ISBM 2014), Nagoya, Japan. Abstract. 

Shawanluck, K., and Piyada, S. (2015, July). Inspirations, Key Success Factors and Obstacles to 

Operate Social Enterprise in Tourism Business, Agriculture Business and Publication Business. 

Paper presented at the SIBR-RDINRRU 2015 (Osaka) Conference on Interdisciplinary 

Business and Economics Research, Osaka, Japan. 

Shawanluck, K., and Piyada, S. (2016, August). Framework for Studying the Perception of 

Alcohol Beverages Image and Alcohol Beverages Drinking Behavior of Thai Undergraduate 

Students. Paper presented at The 5th International Symposium on Business and Social Sciences 

(ISBSS), Okinawa, Japan. 

 

3. เอกสารประกอบการสอน 

ชวัลลักษณ์  คุณาธิกรกิจ. (พฤษภาคม , 2558). การสื่อสารการตลาด . กรุงเทพมหานคร: คณะ

สงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

 

4. ภาระงานสอน 

รหสัวิชา ชื่อรายวิชา 

MK 343 การตลาดระหว่างประเทศ 

MK 443 สมัมนาปัญหาทางการตลาด 

MKT 211 พฤติกรรมผู้บริโภค 

MKT 221 การสื่อสารการตลาด 

MKT 381 การตลาดบริการ 

BU 353 วิจัยธุรกจิ 

BBA 241 หลักการตลาด 

TMH 141 หลักการตลาด 

TMH 481 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 
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รหสัวิชา ชื่อรายวิชา 

MBA 542 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค 

MBA 581 ระเบียบวิธกีารวิจัยทางธุรกจิ 

MBA 682 การวิจัยการตลาด 

 

5. ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั 

ช่ือโครงการวิจยั แหล่งทุน 
ปีงบประมาณ 

ท่ีไดร้บัทุน 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้โครงการ/ 

ผูร่้วมโครงการ) 

การวิจัยประเมนิผลกจิกรรมของแผนงานทุน

อปุถมัภ์เชิงรกุด้านสื่อและกจิกรรมเพ่ือการสร้าง

เสริมสขุภาพ โครงการ “คดิด ีเวริ์คชอ็ปNo.3 

คร้ังที่ 3/1”. 

ส านักงานกองทุน

สนับสนุนการสรส้างเสริม

สขุภาพ (สสส.) 

2551 ผู้ ร่วมโครงการ 

โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ทางนิเทศ

ศาสตร์ (เน้นคลีนิกวิทยาทณัฑ)์ ปีการศึกษา 

2553 

คณะนเิทศศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยหอการค้า

ไทย 

2553 หัวหน้าโครงการ 

โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ทางนิเทศ

ศาสตร์ (เน้นคลีนิกวิทยาทณัฑ)์ ภาคต้น ปี

การศึกษา 2554 

คณะนเิทศศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยหอการค้า

ไทย 

2554 หัวหน้าโครงการ 

การส ารวจตลาดของการปฏริปูการแพทย์: การ

ปลูกถ่ายเซลล์ต้นก าเนิด (กรณกีารรักษาแผลไฟ

ไหม้ โรคด่างขาว บาดแผลเรื้อรงั โรคข้อและไข

กระดูก). 

บริษัท เอสคูแลป คลินิก 

(เอเชีย) จ ากดั 

2555 หัวหน้าโครงการ 

ความคดิเหน็ของนิสติที่มต่ีอรปูแบบการจัดการ

เรียนการสอนวิชาสมัมนาทางบรหิารธรุกจิ คณะ

สงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

งบประมาณเงินรายได้

คณะสงัคมศาสตร์ มศว 

2555 ผู้ ร่วมโครงการ 

โครงการศึกษาการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การ

ส่งเสริมศิลปะร่วมสมยัในระยะ ๕ ปี (พ.ศ. 

๒๕๕๖-๒๕๖๐) 

ส านักศิลปวฒันธรรมร่วม

สมยั 

2555 ผู้ ร่วมโครงการ 

ความคดิเหน็ การรับรู้  ความพึงพอใจ ความ

คาดหวัง และการมส่ีวนร่วมเกี่ยวกบังานด้าน

ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมยัในประเทศไทยของ

ประชาชนในเขตกรงุเทพมหานคร. 

ส านักศิลปวฒันธรรมร่วม

สมยั 

2555 หัวหน้าโครงการ 

การสื่อสารเพ่ือสร้างการมสี่วนร่วมและการ

เตรียมความพร้อมเพ่ือร่วมพัฒนาตราสนิค้าด้าน

การท่องเที่ยวไทยเชิงสร้างสรรคใ์นฐานะ

งบประมาณเงินรายได้

คณะสงัคมศาสตร์ มศว 

2556 หัวหน้าโครงการ 
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ช่ือโครงการวิจยั แหล่งทุน 
ปีงบประมาณ 

ท่ีไดร้บัทุน 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้โครงการ/ 

ผูร่้วมโครงการ) 

ศูนย์กลางทางการท่องเที่ยวกลุ่มประชาคม

เศรษฐกจิอาเซียนของผู้มส่ีวนเกี่ยวข้องกบัธรุกจิ

โรงแรมไทย. 

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการด าเนินกจิการเพ่ือสงัคม: 

ธรุกจิการศึกษา ธรุกจิการท่องเที่ยว ธรุกจิ

การเกษตร และธรุกจิสื่อสิ่งพิมพ์. 

งบประมาณเงินรายได้

คณะสงัคมศาสตร์ มศว 

2557 หัวหน้าโครงการ 

การรับรู้ภาพลักษณเ์คร่ืองดื่มแอลกอฮอล์กบั

พฤตกิรรมการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของ

นิสตินักศึกษาไทยในเขตกรงุเทพมหานคร 

งบประมาณเงินรายได้

คณะสงัคมศาสตร์ มศว 

2558 หัวหน้าโครงการ 
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ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)  

   นายล ่าสนั เลิศกูลประหยัด 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาองักฤษ)  

   Mr.Lamson Lertkulprayad 

ต าแหน่งทางวิชาการ - 

ทีท่ างาน  ภาควิชาบริหารธุรกจิ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เบอร โทรศพัท   061-5458997 

Email    lamson@swu.ac.th 
 

คุณวุิิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา (เรียงจากระดบัปริญญาตรี ปริญญาโท และ

ปริญญาเอก) 

วุิิการศึกษา คุณวุิิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีส่ าเร็จ 

B.B.A. International Business Management มหาวิทยาลัยอสัสัมชัญ 2536 

M.B.A. General Management University of Colorado, 

USA 

2540 

ปร.ด. มรดกทางสถาปัตยกรรมและการ

จัดการทอ่งเที่ยว 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 2550 

 

ความเชี่ยวชาญ 

ธุรกจิระหว่างประเทศ การตลาด การจัดการ 
 

ผลงานทางวิชาการ  

1. บทความวิจยัตีพมิพ ในวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ 

ล ่าสนั เลิศกูลประหยัด. (2555). การพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดของการตลาดนัดสีเขียวและพฤติกรรม 

        ของผู้บริโภคสนิค้าปลอดสารพิษภายในกรุงเทพมหานคร. ใน วิชชากร จารุศิริ (บ.ก.), การประชุม 

        วชิาการระดบัชาติเพือ่การพฒันาดา้นวจิยัอย่างยัง่ยืน (น. 1480-1485). กรุงเทพฯ:  

        สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

 

2. บทความทีไ่ดร้บัการตีพิมพ ฉบบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

Lerkulprayad, L. (2012).  Marketing of the Boat Tourism within Chachengsao Province.  In  

        Selina Ching Chan (Eds.),  In Proceeding of the 7th Annual Conference of the Asian studies  

        Association (pp.310-318). Hong Kong Special Administrative Region of the People's  

        Republic of China: Hong Kong Shue Yan University. 
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ล ่าสนั เลิศกูลประหยัด. (2557). โครงการวิจัยต่อเน่ืองจากงานบริการวิชาการด้านการส่งเสริมความคิด  

       และพฤติกรรมการออมของนักเรียนระดับ ประถมศึกษา: กรณีศึกษาโรงเรียนชุมชนสเุหร่าบ้าน  

       ดอน. ใน การประชุมวชิาการระดบัชาติ SMART ครัง้ที ่4, (น. 420-426). นครปฐม: คณะ  

       วิทยาการจัดการ คณะอกัษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

 

3. ต ารา/หนงัสือ 

- 

 

4. ภาระงานสอน 

รหสัวิชา ชื่อรายวิชา 

INB 371 Training Practicum in the Industry 

TMH 151 Introduction to Hospitality Industry 

MBA 671 Seminar in Modern Marketing 

 

5. ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั 

ช่ือโครงการวิจยั แหล่งทุน ปีงบประมาณท่ี

ไดร้บัทุน 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้

โครงการ/ผูร่้วม

โครงการ) 

ความคดิเหน็ในด้านปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่

มผีลต่อความตั้งใจในการเพ่ิมการใช้บริการ

รถไฟฟ้าขนสง่มวลชนแห่งประเทศ  

(รฟม.)  

งบประมาณรายได้คณะ

สงัคมศาสตร์ มศว 

2557 หัวหน้าโครงการ 
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ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)  

   นางสาวกลัยกติต์ิ กรีติอังกูร 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาองักฤษ)  

   Miss Kanyakit Keeratiangkoon 

ต าแหน่งทางวิชาการ - 

ทีท่ างาน  ภาควิชาบริหารธุรกจิ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เบอร โทรศพัท   0816552040 

Email    kanyakit@g.swu.ac.th 

 

คุณวุิิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา (เรียงจากระดบัปริญญาตรี ปริญญาโท และ

ปริญญาเอก) 

วุิิการศึกษา คุณวุิิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีส่ าเร็จ 

บธ.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยศรีนคริน 

ทรวิโรฒ 

2543 

วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกจิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2548 

วท.ด. ธุรกจิเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2555 

 

ความเชี่ยวชาญ 

การจัดการนวัตกรรม ระบบสารสนเทศทางบัญชี  การจัดการและองค์การ  

 

ผลงานทางวิชาการ  

1. บทความวิจยัตีพมิพ ในวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ 

Keerati-angkoon K., Pichyangkura, R.,  Chandrachai, A. (2012, August). Academic scientist’s  

        motivation in researchcommercialization from National Research Universities in Thailand:  

        An individual Level. Journal of Economics and Sustainable Development, 3(9), 11-20. 

Keerati-angkoon K. (2015, April)The Integrated Tripod Missions of Academic Researcher  

       Towards UniversityTechnology Transfer: Case Study of Srinakharinwirot University,  

       Thailand. International. Journal of Innovation, Management and Technology, 6(2), 137-

139. 
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2. บทความทีไ่ดร้บัการตีพิมพ ฉบบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

นิชาพัฒน์ จิรธรพิพัฒน์, กลัยกติต์ิ กรีติอังกูร,และภาวัต อุปถัมภ์เช้ือ. (2559). ปัจจัยที่มีอทิธิพลต่อ 

        พฤติกรรมผู้บริโภคของสนิค้าประเภทเบียร์กรณีศึกษาผู้บริโภคเบียร์อาซาฮีในเขต  

        กรุงเทพมหานคร.  ใน การประชุมวชิาการเสนอผลงานวจิยัระดบัชาติ (น. 563 – 573). 

เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยพายัพ. 

 

Khanthong, J., & Keerati-angkoon, K. (2016). Social Entrepreneurship Motivation: Evidences  

        from Thailand. International Conference on“Business, Economics, Social Science &  

        Humanities”(BESSH-2016); Sydney: Australia.  

 

3. ต ารา/หนงัสือ 

- 

 

4. ภาระงานสอน 

รหสัวิชา ชื่อรายวิชา 

MBA658 การจัดการนวัตกรรม 

MBA614 การพาณิชย์อเิลก็ทรอนิกส์ 

BBA251 หลักการจัดการ 

ACC351 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 

ACC344 สมัมนาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชี 

THM251 เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกจิ 

 

5. ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั 

ช่ือโครงการวิจยั แหล่งทุน ปีงบประมาณ 

ท่ีไดร้บัทุน 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนโ้ครงการ/       

ผูร่้วมโครงการ) 

การศึกษาปัจจัยที่มผีลต่อการยอมรับเทคโนโลยี

ระบบสารสนเทศของภาควิชาบริหารธรุกจิ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

งบประมาณรายได้คณะ

สงัคมศาสตร์ มศว 

2556 หัวหน้าโครงการ 

การศึกษาความสมัพันธร์ะหว่างการถ่ายทอด

เทคโนโลยีจากมหาวิทยาลัยกบัการบูรณาการ

ภารกจิสามด้านของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย 

งบประมาณรายได้คณะ

สงัคมศาสตร์ มศว 

2556 หัวหน้าโครงการ 

การศึกษาแรงจูงใจของผู้ประกอบการกจิการเพ่ือ

สงัคมในประเทศไทย 

งบประมาณรายได้คณะ

สงัคมศาสตร์ มศว 

2557 หัวหน้าโครงการ 
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ช่ือโครงการวิจยั แหล่งทุน ปีงบประมาณ 

ท่ีไดร้บัทุน 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนโ้ครงการ/       

ผูร่้วมโครงการ) 

การรับรู้ความส าคญัและความรู้ทางด้าน

เทคโนโลยีส าหรับงานบญัชีของนสิติหลักสตูร

บญัชีบณัฑติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

งบประมาณรายได้คณะ

สงัคมศาสตร์ มศว 

2558 หัวหน้าโครงการ 

การก ากบัดูแลกจิการกบัผลการด าเนนิงานของ

กจิการ: กรณศีึกษาบริษัทจดทะเบยีนในตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

งบประมาณรายได้คณะ

สงัคมศาสตร์ มศว 

2559 ผู้ ร่วมโครงการ 
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ช่ือ – นามสกุล (ภาษาไทย)  

 นายจิโรจน์  บุรณศิริ 

ช่ือ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) 

 Mr.Jiroj Buranasiri 

ต าแหน่งทางวิชาการ - 

ทีท่ างาน ภาควิชาบริหารธุรกจิ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เบอร โทรศพัท  0-2649-5000 ต่อ 15501 

E-mail jiroj@swu.ac.th 

 

คุณวุิิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา (เรียงจากระดบัปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก) 

วุิิ

การศึกษา 

คุณวุิิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีส่ าเร็จ 

B.B.A International Business 

Management 

มหาวิทยาลัยอสัสัมชัญ 2534 

MS. Finance University of Colorado, USA 2537 

Ph.D. Finance สถาบันบัณฑติพัฒนาบริหารศาสตร์ 2555 

 

ความเชี่ยวชาญ: 

 การเงิน ธุรกจิระหว่างประเทศ การเป็นผู้ประกอบการ การจัดการกลยุทธ์ 

 

ผลงานทางวิชาการ:  

1. บทความวิจยัทีตี่พมิพ ในวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ 

Nittayagasetwat, A., & Buranasiri, J. (2012). Real estate investment performance: the test of the  

        impact of additional interest rate information from CIR model.  International Journal of  

        Business and Social Science, 3(12): 134-143. 

Nittayagasetwat, A., & Buranasiri, J. (2013). The Short-Run and Long-Run Investment  

        Performance of Property Funds’ IPO Market. International Journal of Business and  

        Economics Perspectives (IJBEP), 8(1), 52-61.  

Archarungroj, P., Sirisuthikul, V., & Buranasiri, J. (2014, July 22). Satisfaction towards  

        Marketing Mix Factors of Thai Herbal Products: Case Study of Chompoopuntip Community  

        Enterprise in Nonthaburi Province of Thailand.  In Prof. Jungwon Min (Chair), Oral  

        Sessions The 3rd International Symposium on Business and Social Sciences. Organized by 

Higher Education Forum since 2010. 
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Nittayagasetwat, A., & Buranasiri, J. (2014). The Insight Diversification Characteristic of Real  

        Estate Security in Capital Market under Sharpe’s Asset Class Factor Model: The Case of 

Thai  Property Funds.  International Journal of Trade, Economics and Finance, 5(6): 472-

476. 

จิโรจน์ บุรณศิริ. (2558). การศึกษาพฤติกรรมของหลักทรัพย์อสังหาริมทรัพย์ที่ช่วยปกป้องความม่ังค่ัง 

        ของผู้ออม. วารสารคณะสงัคมศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ, 18, 26-39. 

Nittayagasetwat, A., & Buranasiri, J. (2015). The Relationship between Property Fund and Stock  

        Market.  NIDA Business Journal, 16: 141-155. 

 

2. บทความทีไ่ดร้บัการตีพิมพ ฉบบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ  

จิโรจน์ บุรณศิริ. (2557). แนวคิดการตั้งราคาหุ้นเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไปคร้ังแรก.  

        วารสารคณะสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ, 17, 274-286. 

Archarungroj, P., & Buranasiri, J. (2014). Characteristics and Returns of Thai Property Funds.  

        NIDA Business Journal, 14: 131-143. 

 

3. ต ารา / หนงัสือ 

จิโรจน์ บุรณศิริ และเอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์. กองทรสัต์เพือ่การลงทนุในอสงัหาริมทรพัย์.  

        กรุงเทพฯ: ธรรมสาร. 

 

4. ภาระงานสอน 

รหสัวิชา รายวิชา 

BBA 111 Microeconomics 

INB 311 International Marketing 

MBA 531 Financial Management 

MBA 613 Entrepreneurship 

 

5. ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั 

ช่ือโครงการวิจยั แหล่งทุน ปีงบประมาณ 

ท่ีไดร้บัทุน 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้โครงการ/ 

ผูร่้วมโครงการ) 

ความตระหนักต่อตราและการรับรู้ ด้านความ

ยั่งยืนของธรุกจิเพ่ือสงัคมของผู้เรียนบริหารธรุกจิ 

งบประมาณเงินรายได้ 

คณะสงัคมศาสตร์ มศว 

 

2559 หัวหน้าโครงการ 
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ช่ือโครงการวิจยั แหล่งทุน ปีงบประมาณ 

ท่ีไดร้บัทุน 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้โครงการ/ 

ผูร่้วมโครงการ) 

การเปรียบเทยีบ การรับรู้และความรู้ความเข้าใจ

ต่อแนวคดิธรุกจิเพ่ือสงัคมของผู้เรียนระดบั

ปริญญาตรีและปรญิญาโทด้านบริหารธรุกจิของ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

งบประมาณเงินรายได้ 

คณะสงัคมศาสตร์ มศว 

2558 หัวหน้าโครงการ 

การศึกษาปัจจัยที่มผีลประทบต่ออตัรา

ผลตอบแทนวันแรกของหลักทรัพย์

อสงัหาริมทรัพย์ที่เสนอขายแก่ประชาชนคร้ังแรก

ในอาเซียน 

งบประมาณเงินรายได้ 

คณะสงัคมศาสตร์ มศว 

2557 หัวหน้าโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                มคอ. 2 

 

หลักสตูรบริหารธรุกจิมหาบณัฑติ (วิชาเอกการตลาดและวิชาเอกการจัดการ) พ.ศ.2560                                164 

 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) 

   นายกุลเชษฐ์ มงคล 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาองักฤษ) 

   Mr. Kulachet  Mongkol 

ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ทีท่ างาน  ภาควิชาบริหารธุรกจิ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เบอร โทรศพัท   0-2649-5000 ต่อ 15501 

E-mail   kulachet@hotmail.com 

 

คุณวุิิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา (เรียงจากระดบัปริญญาตรี ปริญญาโท และ

ปริญญาเอก) 

วุิิการศึกษา คุณวุิิ/สาขา สถานทีศึ่กษา ปีทีส่ าเร็จ 

บธ.บ.  ธุรกจิระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 2541 

M.S.A.  International Administration Central Michigan University, 

USA 

2544 

Ph.D.  Management University of Canberra, 

Australia 

2550 

 

ความเชี่ยชาญ 

 ธุรกจิระหว่างประเทศ และการจัดการ 

 

ผลงานทางวิชาการ 

1. บทความวิจยัตีพิมพ ในวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ 

Mongkol, K. (2014). Globalizing New Public Management: A Pilot Study from Thailand.  

        Research Journal of Business Management, 6(1), 19-29. 

ธติิมา พัดลม, และกุลเชษฐ์ มงคล. (2558). พฤติกรรมการตัดสนิใจซ้ืออาหารคลีนฟู้ดสผ่์านสื่อ 

        อเิลก็ทรอนิกสใ์นเขตกรุงเทพมหานคร. วารสารการจดัการธุรกิจ มหาวทิยาลยับูรพา, 4(2), 

        6-21. 
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 2. บทความทีไ่ดร้บัการตีพิมพ ฉบบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

Mongkol, K. (2012). Crucial Selection Criteria of Expatriates and Overseas Performance in  

        Emerging Markets: The Case of Thai Smes.  In Dong Lijuan (Ed.), Proceeding of the 2012  

        International Conference on Innovation, Trade and Economics (pp. 74-79). Hong Kong: 

Mongkol, K. (2014). Integrated Marketing Communication to Increase Brand. Equity:  

        The Case of a Thai Beverage Company. International of Trade, Economics, and Finance,  

        5(5), 445-448. 

 

3. ต ารา/หนงัสือ 

 -  

 

4. ภาระงานสอน 

รหสัวิชา ชื่อรายวิชา 

ACC411 STRATEGIC MANAGEMENT   

BBA452 STRATEGIC MANAGEMENT 

 

5. ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั 

 - 
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ชื่อ–นามสกุล (ภาษาไทย) 

 นางสาวพิชญากร กุญชรินทร์ 

ชื่อ–นามสกุล (ภาษาองักฤษ) 

 Ms.Pitchayakorn Kulcharin 

ต าแหน่งทางวิชาการ - 

ทีท่ างาน ภาควิชาบริหารธุรกจิ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เบอร โทรศพัท  0-2649-5000 ต่อ 15501 

E-mail pitchayakorn@swu.ac.th 

 

คุณวุิิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา (เรียงจากระดบัปริญญาตรี ปริญญาโท และ

ปริญญาเอก) 

วุิิการศึกษา วุิิการศึกษาทีไ่ดร้บั สถานทีศึ่กษา ปีทีส่ าเร็จ 

บธ.บ. การจัดการโรงแรมและทอ่งเที่ยว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  2548 

M.Sc. Tourism Development University Of Science, 

Malaysia 

2551 

Ph.D. Tourism University Of Science, 

Malaysia 

2557 

 

ความเชี่ยวชาญ 

 การทอ่งเที่ยว การโรงแรม  

 

ผลงานทางวิชาการ 

1.  บทความวิจยัตีพมิพ ในวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ  

Kuncharin, W., & Mohamed, B. (2013). Cross-Border Shopping Motivation, Behaviours and  

        Ethnocentrism of Malaysian in Hatyai, Thailand. World Academy of Science, Engineering  

        and Technology International Journal of Social, Human Science and Engineering,  

        7(4), 1017-1027. 

Kuncharin, W., & Mohamed, B. (2014). The Impacts of Consumer Ethnocentrism on Foreign  

        Product Judgment and Local Helping Purchase: A Case of Malaysian Cross-Border  

Shoppers in Hatyai, Thailand. International Journal of Business and Management, 9(9), 

135-146. 
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พิชญากร กุญชรินทร์. (2559). หลักการสบิประการในการท าธุรกจิโรงแรมอย่างมีความรับผิดชอบ 

        ต่อสังคม. วารสารคณะสงัคมศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ, 19. 

 

2.  บทความทีไ่ดร้บัการตีพิมพ ฉบบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

Kuncharin, W. (2013). Behaviors of Cross-Border Malaysian Shoppers in Hatyai, Thailand.  

        Proceeding of the Aceh Development International Conference 2013, 1-8. 

Kuncharin, W., & Mohamed, B. (2013). Ethnicity versus Ethnocentrism Among Malaysian  

        Cross-Border Shoppers in Hatyai, Thailand. Proceeding of the 2nd Annual PSU Phuket  

        International Conference 2013, 195-206. 
 

3. หนงัสือ ต ารา 

 - 

 

4. ภาระงานสอน 

รหสัวิชา ชื่อรายวิชา 

ททร 371 การทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศ 

ททร 372 การจัดการเชิงกลยุทธใ์นธุรกิจทอ่งเที่ยว 

อทท 291 ภาษาองักฤษเพ่ือธุรกจิทอ่งเที่ยว 1 

อรร 391 ภาษาองักฤษเพ่ือธุรกจิโรงแรม 2 
 

 

5. ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั 

ช่ือโครงการวิจยั แหล่งทุน ปีงบประมาณ 

ท่ีไดร้บัทุน 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้โครงการ/

ผูร่้วมโครงการ 

ศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของวัดพระ

มหาธาตุวรมหาวิหาร จ .นครศรีธรรมราชเพ่ือ

รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 

งบประมาณเงินรายได้คณะ

สงัคมศาสตร์  มศว         

2559 หัวหน้าโครงการ 

 

 

การพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ

โดยใช้บทบาทสมมติในรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือ

การท่องเที่ยว 1 

งบประมาณเงินรายได้คณะ

สงัคมศาสตร์  มศว         

2558 หัวหน้าโครงการ 
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ภาคผนวก ฉ 

ตารางเปรียบเทียบการปรบัปรุงหลกัสูตร 

ฉบบัปรบัปรุง พ.ศ.2555 กบัฉบบัปรบัปรุง พ.ศ.2560 
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ตารางเปรียบเทียบการปรบัปรุงหลกัสูตร 

 

ชื่อหลกัสูตรเดิม :  หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  (หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2555) 

ชื่อหลกัสูตรปรบัปรุง : หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  (หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2560) 

 เร่ิมเปิดรับนิสติในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 

สาระส าคญั / ภาพรวมในการปรบัปรุง 

 สาระส าคัญในการปรับปรุงหลักสตูร ดังน้ี  

 1. จากเดิมมีวิชาเอก 3 เอก คือ วิชาเอกการตลาด วิชาเอกการจัดการ และวิชาเอกการ

จัดการองค์กรเภสชักรรม มีการยุบวิชาเอกการจัดการองค์กรเภสัชกรรมออกจากหลักสตูร ท าให้หลักสูตร

เหลือ 2 วิชาเอกคือ วิชาเอกการตลาด วิชาเอกการจัดการ  

 2. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจากเดิม 9 คน เหลือ 

5 คน และมีการเปล่ียนแปลงช่ืออาจารย์ประจ าหลักสตูรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร 

 3. เปล่ียนรายวิชาในหมวดวิชาแกน หมวดวิชาเอกบังคับ ทั้งวิชาเอกการตลาดและวิชาเอก

การจัดการ 

 4. มีการปรับปรุงค าอธิบายรายวิชาและเพ่ิมเติมรายวิชาใหม่เพ่ือให้สอดคล้องกับความ

ต้องการของตลาดแรงงาน 

 5. เปล่ียนแปลงรหัสรายวิชาใหม่ 

 

การเปรียบเทียบโครงสรา้งหลกัสูตร 

หมวดวิชา 

หลกัสูตรเดิม พ.ศ.2555 หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2559 

แผน ก แบบ ก

2 

แผน ข แผน ก แบบ ก2 แผน ข 

1. หมวดวิชาแกน 24 24 24 24 

2. หมวดวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 

        วิชาเอกบังคับ 

        วิชาเอกเลือก 

12 

9 

3 

12 

9 

9 

12 

9 

3 

12 

9 

9 

3. ปริญญานิพนธ ์ 12 - 12 - 

4. สารนิพนธ ์ - 6 - 6 

รวมไม่นอ้ยกว่า (หน่วยกิต) 48 48 48 48 
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การเปรียบเทียบองค ประกอบของหลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2555 กบัหลกัสูตรฉบบัปรบัปรุง พ.ศ.2560 

(เปรียบเทยีบเฉพาะหัวข้อที่มีการปรับแก้) 

หลกัสูตรเดิม (ฉบบัปรบัปรุง พ.ศ.2555) หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560 หมายเหตุ 

หมวดท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไป 

วิชาเอก (ถา้มี) 

- วิชาเอกการตลาด (Marketing) 

- วิชาเอกการจัดการ (Management) 

- วิชาเอกการจัดการองคก์รเภสชักรรม (Pharmacy 

  Organization Management) 

หมวดท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไป 

วิชาเอก (ถา้มี) 

- วิชาเอกการตลาด (Marketing) 

- วิชาเอกการจัดการ (Management) 

 

-ยุบวิชาเอกการ

จัดการองคก์รเภสชั

กรรม 

อาชีพท่ีสามารถประกอบไดห้ลงัส าเร็จการศึกษา 

1. เป็นนักการตลาด และนักการจัดการ 

2. เป็นผู้ประกอบการ 

3. เป็นผู้บริหารองคก์รภาครัฐและเอกชน 

4. เป็นที่ปรึกษาบริษัททางด้านการตลาด การจัดการ  

   และที่ปรึกษาองคก์รเภสชักรรม 

5. เป็นนักวจิัย 

6. เป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน 

7. ด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

อาชีพท่ีสามารถประกอบไดห้ลงัส าเร็จการศึกษา 

1. เป็นนักการตลาด และนักการจัดการ 

2. เป็นผู้ประกอบการ 

3. เป็นผู้บริหารองคก์รภาครัฐและเอกชน 

4. เป็นที่ปรึกษาบริษัททางด้านการตลาด และการ 

    จัดการ 

5. เป็นนักวจิัย 

6. เป็นอาจารย์ในสถาบนัการศึกษาของรัฐและ  

    เอกชน 

7. ด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ปรับอาชีพ 

อาจารย ผูร้บัผิดชอบหลกัสูตร 

1. รศ.สพุาดา สริิกุตตา 

2. รศ.ดร.ณกัษ์ กุลิสร์ 

3. อ.ดร.ไพบลูย์ อาชารุ่งโรจน ์

4. อ.ดร.วรินทรา ศิริสทุธกุิล 

5. อ.ดร.ณฐัยา ประดษิฐสวุรรณ 

6. อ.ดร.ชวัลลักษณ ์คุณาธกิรกจิ 

7. ผศ.ดร.พรรณนิภา อนษิฐาภิชาต ิ

8. ผศ.ดร.เบญจพร กิ่งรุ่งเพชร์ 

9. รศ.ดร.กญัญดา อนุวงศ์  

อาจารย ผูร้บัผิดชอบหลกัสูตร 

1. รศ.ดร.ณกัษ์ กุลิสร์ 

2. อ.ดร.วรินทรา ศิริสทุธกุิล 

3. อ.ดร.ณฐัยา ประดษิฐสวุรรณ 

4. อ.ดร.ไพบูลย์ อาชารุ่งโรจน ์

5. อ.ดร.ศุภิณญา ญาณสมบูรณ ์

เปล่ียนแปลงจ านวน

และชื่ออาจารย์

ผู้รับผดิชอบหลักสตูร 

หมวดท่ี 2 ขอ้มูลเฉพาะของหลกัสูตร 

ความส าคญั 

การบริหารธุรกจิเป็นศาสตร์ที่ส  าคัญในการขับเคล่ือน

การด าเนิ น งาน ในองค์ กร ทั้ งภาค เอกชนและ

ภาครัฐบาล เพ่ือบริหารจัดการองค์กรให้ประสบ

ความส าเรจ็ เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เกิด

การสร้างงาน  มีการพัฒนา และการประกอบธุรกจิที่

เป็นธรรมโดยค านึงถงึสงัคมโดยรวม อนัจะน าไปสู่การ

หมวดท่ี 2 ขอ้มูลเฉพาะของหลกัสูตร 

ความส าคญั 

การบริหารธุรกิจเป็นศาสตร์ที่ ส  าคัญ ในการ

ขบัเคล่ือนการด าเนินงานในองคก์ร ทั้งภาคเอกชน

และภาครัฐบาล เพ่ือบริหารจัดการองค์กรให้

ประสบความส าเร็จ เกิดประสิทธิภาพ  และ

ประสิทธผิล เกิดการสร้างงาน  มีการพัฒนา และ

การประกอบธุรกิจที่เป็นธรรมโดยค านึงถึงสังคม

 

-ปรับความส าคญั 
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แก้ไขปัญหาที่ส  าคัญของประเทศ องค์กรที่ประสบ

ความส าเรจ็ได้จะต้องมีบุคลากรที่มีคุณภาพ มีทักษะ

ในเชิงบริหาร ทั้งการบริหารจัดการทั่วไป และการ

บริหารจัดการด้านการตลาด และความเป็นผู้ น า

องค์กร มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการวิจัยเชิงธุรกิจ 

และมีความคดิในเชิงนวัตกรรม พร้อมทั้งส่งเสริมการ

สร้างคุณธรรมและจริยธรรมของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

ในองค์กร ภาควิชาบริหารธุรกจิ คณะสงัคมศาสตร์จึง

เห็นความส าคัญของการสร้างบุคลากรที่มีวิสัยทัศน์

กว้างไกล ในวงการบริหารธุรกิจ มีความเชี่ยวชาญ

เฉพาะด้าน มีคุณธรรมและจริยธรรม มีศักยภาพ

ทางการแข่งขัน สามารถตอบสนองความต้องการ

ก าลังคนด้านการบริหารธรุกจิ เพ่ือความมสี่วนร่วมใน

การพัฒ น าเศ รษฐกิจของป ระ เทศ ให้ มี ค วาม

เจริญเตบิโตอย่างยั่งยืน 

โดยรวม อนัจะน าไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ส  าคญัของ

ประเทศ องค์กรที่ประสบความส าเรจ็ได้จะต้องมี

บุคลากรที่มีคุณภาพ มทีกัษะในเชิงบริหาร ทั้งการ

จัดการทั่วไป และการจัดการด้านการตลาด และ

ความเป็นผู้น าองค์กร มีความรู้ความเชี่ยวชาญใน

การวิจัยเชิงธุรกจิ และมีความคิดในเชิงนวัตกรรม 

พร้อมทั้งส่งเสริมการสร้างคุณธรรมและจริยธรรม

ของผู้ที่ เกี่ ยว ข้องทุกฝ่ ายในองค์กร ภาควิชา

บริหารธรุกจิ คณะสงัคมศาสตร์จึงเหน็ความส าคัญ

ของการสร้างบุคลากรที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ใน

วงการบริหารธุรกจิ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มี

คุณธรรมและจริยธรรม มีศักยภาพทางการแข่งขัน 

สามารถตอบสนองความต้องการด้านก าลังคนด้าน

การบริหารธุรกิจ เพ่ือความมีส่วนร่วมในการ

พั ฒ น าเศ รษ ฐกิ จ ขอ งป ระ เท ศ ใ ห้ มี ค ว าม

เจริญเตบิโตอย่างยั่งยืน 

วตัถุประสงค  

หลักสูตรบริหารธุรกจิมหาบัณฑิตมีวัตถุประสงค์หลัก

เพ่ือผลิตมหาบณัฑติให้มคีุณสมบตัดิงัต่อไปนี้  

1. ผลิตบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในด้านการ

บริหารธุรกิจ มีทักษะในการเป็นผู้ประกอบการ และ

ทกัษะของนักการตลาด/ผู้บริหารจัดการ และมีทกัษะ

ในการใช้ระบบสารสนเทศและข้อมูลเพ่ือการตดัสนิใจ

ทางธรุกจิ 

2. ผลิตบุคลากรในการพัฒนางานวิจัยทางด้านการ

บริหารธรุกจิ 

3. ผลิตบุคลากรให้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการ

ประกอบวิชาชีพ ตลอดจนมคีวามรับผดิชอบต่อสงัคม 

วตัถุประสงค  

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตมีวัตถุประสงค์

หลักเพ่ือผลิตมหาบณัฑติให้มคีุณสมบตัดิงัต่อไปนี้  

1. ผลิตบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในด้าน

การบริหารธุรกิจ มีทักษะในการเป็นผู้ บริหาร 

ผู้ ประกอบการ และทักษะของนักการตลาด/

ผู้จัดการ และมีทักษะในการใช้ระบบสารสนเทศ

และข้อมูลเพ่ือการตดัสนิใจทางธรุกจิ 

2. ผลิตบุคลากรในการพัฒนางานวิจัยทางด้านการ

บริหารธรุกจิ 

3. ผลิตบุคลากรให้มีคุณธรรมและจริยธรรมใน

การประกอบวิชาชีพ ตลอดจนมีความรับผิดชอบ

ต่อสงัคม 

-ปรับวัตถุประสงค ์

แผนการพัิ นาปรบัปรุง 

แผนการพัิ นา/เปลีย่นแปลง 

1. ปรับปรุงหลักสูตรให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการการ

อดุมศึกษา (สกอ.) 

กลยทุธ  

1. พัฒนาหลักสตูรโดยมพ้ืีนฐานจากหลักสตูรใน

ระดบัสากลและสอดคล้องตามเกณฑ ์สกอ. 

แผนการพัิ นาปรบัปรุง 

แผนการพัิ นา/เปลีย่นแปลง 

1. ปรับปรุงหลักสูตรให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการ

การอดุมศึกษา (สกอ.) ก าหนด 

กลยทุธ  

1. พัฒนาหลักสตูรโดยมพ้ืีนฐานจากหลักสตูรใน

ระดบัสากลและสอดคล้องตามเกณฑ ์สกอ. 

ปรับแผนการพัฒนา

ปรับปรงุ 
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2. ตดิตามการประเมนิผลหลักสตูรอย่างสม ่าเสมอ 

3. ติดตามการประเมินผลนิสิตจากการทวนสอบ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตทุกรายวิชาที่ เปิด

สอน 

หลกัฐาน/ตวับ่งช้ี 

1. รายงานผลการประเมนิหลักสตูร 

2. เอกสารการปรับปรงุหลักสตูร 

3. เอกสารการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นิสติ 

2. ตดิตามการประเมนิผลหลักสตูรอย่างสม ่าเสมอ 

3. มีการทวนสอบผลการเรียนรู้ ทุกรายวิชาที่เปิด

สอนในแต่ละปีการศึกษา 

 

หลกัฐาน/ตวับ่งช้ี 

1. รายงานผลการประเมนิหลักสตูร 

2. เอกสารการปรับปรงุหลักสตูร 

3. เอกสารรายงานผลการเรียนทุกรายวิชา 

แผนการพัิ นา/เปลีย่นแปลง 

2. ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการ

ของธุรกิ จ  ภ าค รั ฐและภ าค เอกชน  ตลอดจน

ผู้ประกอบการและตลาดแรงงาน 

กลยทุธ  

1.ตดิตามความเปล่ียนแปลงในความต้องการของ

ผู้ประกอบการ 

2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคธุรกิจและ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

หลกัฐาน/ตวับ่งช้ี 

1. รายงานผลการด าเนนิงานของหลักสตูร 

2. ร้อยละของบณัฑติระดบั    ปริญญาโทที่ได้งานท า

และประกอบอาชีพอสิระภายใน 1 ปี 

3. ร้อยละของบณัฑติระดบั  ปริญญาโทที่ได้รับ

เงนิเดอืนเริ่มต้นเป็นไปตามเกณฑข์อง กพ. 

4. ผลการส ารวจความพึงพอใจของนายจ้าง 

แผนการพัิ นา/เปลีย่นแปลง 

2. ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความ

ต้องการของธุรกิจ  ภ าครัฐและภาคเอกชน 

ตลอดจนผู้ประกอบการและตลาดแรงงาน 

กลยทุธ  

1.ตดิตามความเปล่ียนแปลงในความต้องการของ

ผู้ประกอบการ 

2. การจัดโครงการ/กิจกรรมศึ กษาดูงานใน

หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 

หลกัฐาน/ตวับ่งช้ี 

1. รายงานผลการด าเนนิงานของหลักสตูร 

2. จ านวนโครงการ/กจิกรรม 

 

แผนการพัิ นา/เปลีย่นแปลง 

3. พัฒนาคณาจารย์ ให้สามารถปฏิบัติงานอย่างมี

คุณภาพ และประสทิธภิาพ 

กลยทุธ  

1. จัดกจิกรรมพัฒนาความรู้ทางด้านบริหารธรุกจิ

ให้แก่คณาจารย์ 

2. จัดท าแผนการสอน (มคอ.3) 

 

หลกัฐาน/ตวับ่งช้ี 

1. ผลการส ารวจความพึงพอใจในการสอนของ

คณาจารย์โดยนิสติ 

2. รายงานการด าเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) 

แผนการพัิ นา/เปลีย่นแปลง 

3. พัฒนาคณาจารย์ ให้สามารถปฏบิัติงานอย่างมี

คุณภาพ และประสทิธภิาพ 

กลยทุธ  

1. จัดกจิกรรมพัฒนาความรู้ทางด้านบริหารธรุกจิ

ให้แก่คณาจารย์ 

2. น าผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5) มา

ปรับปรงุรายละเอยีดของรายวิชาเพ่ือใช้ในปีถดัไป 

หลกัฐาน/ตวับ่งช้ี 

1. จ านวนอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนา/อบรม 

2. จ านวนรายวิชาที่มกีารปรับปรงุ 

 

 



                                                                                                                                มคอ. 2 

 

หลักสตูรบริหารธรุกจิมหาบณัฑติ (วิชาเอกการตลาดและวิชาเอกการจัดการ) พ.ศ.2560                                173 

 

หลกัสูตรเดิม (ฉบบัปรบัปรุง พ.ศ.2555) หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560 หมายเหตุ 

หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ 

และโครงสรา้งของหลกัสูตร 

ระบบการจดัการศึกษา 

การจดัการศึกษาภาคฤดูรอ้น 

มีการจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อน (ส าหรับ

ภาคนอกเวลาราชการ) และอาจมกีารจัดการเรียนการ

สอนในภาคฤดูร้อนส าหรับนิสติหลักสตูรบริหารธรุกจิ

มหาบัณฑติ (ภาคในเวลาราชการ) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กบัการ

พิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสตูร 

หมวด ท่ี  3  ระบบการจัดก ารศึ กษา ก าร

ด าเนินการ และโครงสรา้งของหลกัสูตร 

ระบบการจดัการศึกษา 

การจดัการศึกษาภาคฤดูรอ้น 

มกีารจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อน (ส าหรับ

ภาคนอกเวลาราชการ) โดยมรีะยะเวลาไม่น้อยกว่า 

8  สั ป ด า ห์  โด ย เป็ น ไป ต าม ข้อบั งคั บ ขอ ง

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษา

ระดบับญัฑติศึกษา พ.ศ. 2559 

ปรับการจัดการศึกษา

ภาคฤดูร้อน 

การด าเนินการหลกัสูตร 

วนั-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

ช่วงเวลาการจัดการเรียนการสอนที่ให้นิสติเรียน มี

ดงันี้ 

ภาคต้น เดอืนมถุินายน-กนัยายน   

ภาคปลาย เดอืนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ ์  

ภาคฤดูร้อน เดอืนเมษายน-พฤษภาคม 

การด าเนินการหลกัสูตร 

วนั-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

ช่วงเวลาการจัดการเรียนการสอนที่ให้นิสติเรียน มี

ดงันี้ 

ภาคต้น เดอืนสงิหาคม-พฤศจิกายน  

ภาคปลาย เดอืนมกราคม-พฤษภาคม  

ภาคฤดูร้อน เดอืนมถุินายน-กรกฎาคม 

ปรับช่วงเวลาในการ

จัดการเรียนการสอน 

กลยุทธ ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/

ขอ้จ ากดัของนิสิตในขอ้ 2.3 

มีการจัดให้เรียนปรับพ้ืนฐานทางธุรกิจ โดยไม่นับ

หน่วยกติ จ านวน 4 รายวิชาได้แก่ วิชาธุรกจิเบื้องต้น 

เศรษฐศาสตร์ การเงินและการบัญชี ภาษาอังกฤษ

ธุรกิจ และในการเรียนวิชาปรับพ้ืนฐานดังกล่าวจะ

ปรับเนื้อหาให้เหมาะสมกบัความพร้อมของผู้เข้าเรียน 

กลยุทธ ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/

ขอ้จ ากดัของนิสิตในขอ้ 2.3 

ทางโครงการพิเศษบริหารธุรกจิมหาบัณฑติ มีการ

จัดกิจกรรมให้ผู้ เรียนเข้าร่วมโครงการ “ปรับ

พ้ืนฐานบริหาธุรกิจ” เป็นเวลา 2 วันๆละ 6 

ชั่วโมง โดยมวีิทยากรที่เชี่ยวชาญในด้านที่เกี่ยวข้อง

มาบรรยายในหัวข้อต่อไปนี้  ได้แก่ ธุรกิจเบื้ องต้น 

เศรษฐศาสตร์ การเงิน และการบัญชี โดยปรับ

เนื้อหาให้เหมาะสมกบัความพร้อมของผู้เข้าเรียน 

-ปรับ 

ขอ้ก าหนดหลกัสูตร 

1. หมวดวิชาแกน ก าหนดให้เรยีน 24 หน่วยกติ 

บธม 531 การจัดการทางการเงนิ     

บธม 551 การจัดการเชงิกลยุทธข์ั้นสงู     

 

บธม 552 การจัดการการผลิตและการปฏบิตักิาร         

บธม 541การจัดการการตลาดขั้นสงู        

บธม 581 ระเบยีบวิธวีิจัยธรุกจิ               

บธม 521 การบญัชีบริหาร               

บธม 561 ศรษฐศาสตร์การจัดการ         

บธม 615 จริยธรรมทางธรุกจิ               

ขอ้ก าหนดหลกัสูตร 

1. หมวดวิชาแกน ก าหนดให้เรยีน 24 หน่วยกติ 

บธม 521 การจัดการทางการเงนิ     

บธม 501 พฤตกิรรมองคก์รและการจัดการ 3(3-0-6) 

             ทรัพยากรมนุษย์ขั้นสงู 

บธม 502 การจัดการการผลิตและการปฎบิตักิาร        

บธม 531การจัดการการตลาดขั้นสงู      

บธม 571 ระเบยีบวิธวีิจัยธรุกจิ  

บธม511 การบญัชีบริหาร  

บธม 551 ศรษฐศาสตร์การจัดการ    

บธม 601 การจัดการเชงิกลยุทธข์ั้นสงู   

-เปล่ียนรหัสรายวิชา

ใหม่ 

-เปล่ียนรายวชิาใน

หมวดวิชาแกน 
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             และความรับผดิชอบต่อสงัคม 

2. หมวดวิชาเอกบงัคบั ก าหนดให้เรียน 9 หน่วยกติ 

วิชาเอกกการตลาด 

บธม542 การวเิคราะห์พฤตกิรรมผู้บริโภค   

บธม 543 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ  

บธม 646 การบริหารห่วงโซ่อปุทาน          

วิชาการเอกการจัดการ 

บธม 613 การประกอบการ                     

บธม 656 การจดัการธุรกจิระหว่างประเทศ 

บธม 658 การจดัการนวตักรรม               

 

 

วิชาเอกการจดัการองค กรเภสชักรรม 

บธม 592 การสร้างและขบัเคลื่อนองคก์ร   

            เภสชักรรม 

บธม 593 การวางต าแหน่งองคก์รเภสชักรรม  

บธม 595 สมัมนาการจดัการองคก์รเภสชักรรม1 

บธม 598 สมัมนาการจดัการองคก์รเภสชักรรม2 

2. หมวดวิชาเอกบงัคบั ก าหนดให้เรียน 9 หน่วย

กติ 

วิชาเอกกการตลาด 

บธม 532 การวเิคราะห์พฤตกิรรมผู้บริโภค   

บธม 631การสื่อสารการตลาดแบบบรูณาการ 

บธม 632 การจดัการการขาย                   

วิชาการเอกการจัดการ 

บธม 641 ธุรกจิอเิลก็ทรอนกิส ์              

บธม 642 การจดัการธุรกจิระหว่างประเทศ   

บธม 541 การประกอบการและนวตักรรม    

            ในธรุกจิ 

 -เปล่ียนรหัสรายวิชา

ใหม่ 

-เปล่ียนรายวชิาใน

หมวดวิชาเอกบงัคบั 

 

 

 

 

 

 

 

-ยุบวิชาเอกการ

จัดการองคก์รเภสชั

กรรม 

 

 

3. หมวดวิชาเอกเลือก  

แผน ก แบบ ก2 ก าหนดให้เรียน 3 หน่วยกติ 

แผน ข ก าหนดให้เรียน 9 หน่วยกติ 

โดยเลือกจากรายวิชาดงันี้ 

วิชาเอกการตลาด 

บธม 554 การจัดการระบบสารสนเทศ             

บธม 555 พฤตกิรรมองคก์รและการจัดการ        

            ทรัพยากรมนุษย์ขั้นสงู 

บธม 645 นโยบายและกลยุทธด้์านผลิตภัณฑ ์    

             และราคา 

บธม 644 การจัดการการตลาดระหว่างประเทศ  

บธม 647 การตลาดบริการ                          

บธม 671 สมัมนาการตลาดสมยัใหม่               

บธม 682 การวิจัยการตลาด                         

บธม 611 การเจรจาต่อรอง                         

บธม 648 เทคนิคในการพยากรณต์ลาด            

บธม 613 การประกอบการ                          

บธม 614 การพาณชิย์อเิลก็ทรอนิกส ์              

 

3. หมวดวิชาเอกเลือก  

แผน ก แบบ ก2 ก าหนดให้เรียน 3 หน่วยกติ 

แผน ข ก าหนดให้เรียน 9 หน่วยกติ 

โดยเลือกจากรายวิชาดงันี้ 

 

บธม 503 การจัดการระบบสารสนเทศ         

บธม 504 การประกอบการเพ่ือสงัคม            

บธม 505 การเจรจาต่อรอง    

บธม 533 การจัดการตราสนิค้าและราคา    

บธม 534 การจัดการการตลาดระหว่างประเทศ3 

บธม 535 การตลาดบริการ        

บธม 536 เทคนิคในการพยากรณต์ลาด       

บธม 537 กลยุทธก์ารตลาดเพ่ือการแข่งขนั  

บธม 538 การจัดการโลจิสตกิส ์       

บธม 542 การบริหารโครงการ                  

บธม 543 เทคนิคในการพยากรณธ์รุกจิ        

บธม 544 การจัดการเชงิกลยุทธร่์วมสมยั 

บธม 545 ธรุกจิและแนวทางการจัดการ      

             ของประเทศในกลุ่มอาเซียน 

-เปล่ียนรหัสรายวิชา

ใหม่ 

-เปล่ียนรายวชิาใน

หมวดวิชาเอกเลือก 

- ปรับชื่อรายวิชา

ใหม่ 
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วิชาเอกการจดัการ 

บธม 554 การจัดการระบบสารสนเทศ             

บธม 555 พฤตกิรรมองคก์รและการจัดการ                    

              ทรัพยากรมนุษย์ขั้นสงู 

บธม 611 การเจรจาต่อรอง                          

บธม 612 การบริหารโครงการ                       

บธม 614 การพาณชิย์อเิลก็ทรอนิกส ์              

บธม 616 เทคนิคในการพยากรณธ์รุกจิ            

บธม 657 การจัดการเชงิกลยุทธร่์วมสมยั          

บธม 683 การวเิคราะห์เชงิปริมาณเพ่ือ            

            การจัดการ 

 

วิชาเอกการจดัการองค กรเภสชักรรม 

บธม 591 ผลิตภัณฑแ์ละการบรกิารขององคก์ร   

             เภสชักรรม 

บธม 594 ระบบสารสนเทศทางเภสชัศาสตร์      

บธม 596 กฎหมายและภาวะแวดล้อมทางสงัคม 

            ทางเภสชักรรม 

บธม 597 การวิจัยผลลัพธข์องผลิตภัณฑย์า       

 

บธม 546 การบริหารค่าตอบแทนและ                        

             การจัดการผลปฏบิตังิานเชงิกลยุทธ ์

บธม 547 การพัฒนาทุนมนุษย์ใน 

บธม 548 การจัดการข้ามวฒันธรรม           

บธม 561 สมัมนาการจัดการการตลาดสมยัใหม่           

บธม 671 การวิจัยการตลาด 

บธม 672 การวเิคราะห์เชงิปริมาณเพ่ือการจัดการ                       

                  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ยุบวิชาเอกการ

จัดการองคก์รเภสชั

กรรม 

 

อาจารย ประจ าหลกัสูตร 

1. รศ.สพุาดา สริิกุตตา 

2. รศ.ดร.ณกัษ์ กุลิสร์ 

3. อ.ดร.ไพบูลย์ อาชารุ่งโรจน ์

4. อ.ดร.วรนิทรา ศิริสทุธกุิล 

5. อ.ดร.ณฐัยา ประดษิฐสวุรรณ 

6. อ.ดร.ชวัลลักษณ ์คุณาธกิรกจิ 

7. ผศ.ดร.พรรณนิภา อนษิฐาภิชาต ิ

8. ผศ.ดร.เบญจพร กิ่งรุ่งเพชร์ 

9. รศ.ดร.กญัญดา อนุวงศ์  

อาจารย ประจ าหลกัสูตร 

1. รศ.ดร.ณกัษ์ กุลิสร์ 

2. อ.ดร.วรินทรา ศิริสทุธกุิล 

3. อ.ดร.ณฐัยา ประดษิฐสวุรรณ 

4. อ.ดร.ไพบูลย์ อาชารุ่งโรจน ์

5. อ.ดร.ศุภิณญา ญาณสมบูรณ ์

6. ผศ.ดร.ปิยดา สมบตัวิัฒนา 

7. ผศ.ดร.กาญณร์ะวี อนันตอคัรกุล 

8. อ.ดร.ธนภมู ิอตเิวทนิ 

9. อ.ดร.อจัฉรียา ศักดิ์นรงค ์

10. อ.ดร.ชวัลลักษณ ์คุณาธกิรกจิ 

11. ผศ.ดร.กุลเชษฐ์ มงคล 

12. อ.ดร.ล ่าสนั เลศิกูลประหยัด 

13. อ.ดร.กลัยกติติ์ กรีตอิงักูร 

14. อ.ดร.พิชญากร กุญชรินทร์ 

15. อ.ดร.จิโรจน์ บุรณศิริ 

-ปรับอาจารย์ประจ า

หลักสตูร 
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 อาจารย ผูส้อน 

1. อ.ดร.ญาณพล แสงสนัต ์

2. อ.ดร.สนัต ิเตมิประเสริฐสกุล 

3. อ.ดร.วรินร าไพ รุ่งเรืองจิตต ์

4. อ.ดร.อนิทกะ พิริยะกุล 

5. ส.อ.เศรษฐวัสภุ์ พรมสทิธิ์ 

6. รศ.ผจงศักดิ์ หมวดสง 

 

หมวด 4 ผลการเรียนรู ้กลยทุธ การสอนและการ

ประเมินผล 

แผนท่ีแสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐาน

ผลการเรียนรูจ้ากหลกัสูตรสู่รายวิชา  

(โปรดดูในเล่มหลักสตูร ฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ.2555) 

 

หมวด 4 ผลการเรียนรู ้กลยทุธ การสอนและ

การประเมินผล 

แผนท่ีแสดงการกระจายความรบัผิดชอบ

มาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลกัสูตรสู่รายวิชา 

(โปรดดูในเล่มหลักสตูร ฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ.

2560) 

 

มกีารปรับการ

กระจายความ

รับผดิชอบมาตรฐาน

ผลการเรียนรู้จาก

หลักสตูรสู่รายวิชาทุก

รายวิชา และไม่มี

ความรับผดิชอบรอง 

หมวด 7 การประกนัคุณภาพหลกัสูตร 

(โปรดดูในเล่มหลักสตูร ฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ.2555) 

  

หมวด 7 การประกนัคุณภาพหลกัสูตร 

(โปรดดูในเล่มหลักสตูร ฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ.

2560) 

มกีารปรับเนื้อหา

ทั้งหมดในหมวด7 

 

รายละเอียดการปรบัปรุง  (เปรียบเทยีบเฉพาะรายวิชาที่มีการปรับแก้) 

1. หมวดวิชาแกน 

หลกัสูตรเดิม ฉบบั พ.ศ.2555 หลกัสูตรปรบัปรุง ฉบบั พ.ศ.2560 หมายเหตุ 

บธม521 การบญัชีบริหาร     

MBA521 Managerial Accounting 

ศึกษาการน าข้อมูลทางการบญัชมีาใช้ในการตดัสนิใจ 

การวางแผน การควบคุม การศึกษาพฤตกิรรมต้นทุน 

การวิเคราะห์ต้นทุน ปริมาณก าไร การจัดท าและ

วิเคราะห์รายงานก าไร การจัดท างบประมาณ การ

ประเมนิผลการปฏบิตังิาน โดยใช้ต้นทุนมาตรฐาน 

การบญัชีเพ่ือความรับผดิชอบ การวิเคราะห์ผลต่าง

ของต้นทุน การบริหารการผลิตแบบทนัเวลาพอด ีการ

บญัชีต้นทุนฐานกจิกรรม ตลอดจนการวางแผนการ

ลงทุน   

บธม511  การบญัชีบริหาร   

MBA511 Managerial Accounting 

ศึกษางบการเงินและการน าข้อมูลทางการบัญชี

มาใช้ในการตัดสินใจ การวางแผน การควบคุม 

การศึกษาพฤติกรรมต้นทุน การวิเคราะห์ต้นทุน 

ปริมาณก าไร การจัดท าและวิเคราะห์รายงาน

ก าไร การจัดท างบประมาณ การประเมินผลการ

ปฏบิตังิาน โดยใช้ต้นทุนมาตรฐาน การบญัชีเพ่ือ

ความรับผิดชอบ การวิเคราะห์ผลต่างของต้นทุน 

การบญัชีต้นทุนฐานกจิกรรม 

-เปล่ียนรหัสวชิาใหม่ 

- ปรับปรงุค าอธบิาย

รายวิชา 

บธม531 การจดัการทางการเงิน   

MBA531 Financial Management  

ศึกษาหน้าที่บทบาท และความส าคัญของการจัดการ

ทางการเงินในองค์กรธุรกิจ แนวทางในการวิเคราะห์ 

บธม 521 การจดัการทางการเงิน   

MBA521 Financial Management  

ศึกษาหน้าที่บทบาท และความส าคัญของการ

จัดการทางการเงิน สภาพแวดล้อมทางการเงิน 

- เปล่ียนรหัสวิชา

ใหม่ 

-ปรับปรงุค าอธบิาย

รายวิชา 
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วางแผนและควบคุมทางการเงิน แนวความคิด เรื่อง

ความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทน มูลค่าของเงินตาม

ระยะเวลา การจัดการเงินทุนหมุนเวียน แหล่งเงินทุน 

ต้นทุนเงินทุน การพิจารณาโครงการลงทุน โครงสร้าง

เงินทุนและนโยบายเงินปันผล 

การวิเคราะห์และตัดสินใจทางการเงิน การ

ประเมินความเสี่ยงอตัราผลตอบแทน มูลค่าของ

เงินตามระยะเวลา การประเมินมูลค่าตราสาร

ทางการเงิน  การพิ จารณ าโครงการลงทุน 

โครงสร้างเงินทุนและนโยบายเงินปันผล 

บธม 541 การจดัการการตลาดขั้นสูง   

MBA541 Advanced Marketing Management 

ศึกษาแนวความคิดด้านการตลาดเชิงกลยุทธ์ พร้อม

ทั้งกระบวนการบริหารการตลาด การจัดท าแผนการ

ตลาด การวิเคราะห์ผลกระทบของสิ่งแวดล้อมทาง

การตลาดที่เกี่ยวข้อง การวิจัยตลาด การก าหนดตลาด

เป้าหมาย การก าหนดต าแหน่งทางการตลาด การ

วิเคราะห์พฤตกิรรมผู้บริโภค การก าหนดวัตถุประสงค์

และกลยุทธ์ทางการตลาด การน าแผนไปปฏิบัติ การ

ติดตามควบคุมและประเมินผลทางการตลาด รวมทั้ง

การใช้กรณศีึกษาประกอบ 

บธม 531 การจดัการการตลาดขั้นสูง   

MBA531 Advanced Marketing 

            Management 

ศึกษาแนวความคิดด้านการตลาดเชิงกลยุทธ ์

พร้อมทั้ งกระบวนการบริหารการตลาด การ

จัดท าแผนการตลาด การวิเคราะห์ผลกระทบ

ของสิ่งแวดล้อมทางการตลาดที่เกี่ยวข้อง การ

วิจัยตลาด การก าหนดตลาดเป้าหมาย การ

ก าหนดต าแหน่งทางการตลาด การวิเคราะห์

พฤติกรรมผู้ บริโภค กลยุทธ์ส่วนประสมทาง

การตลาด การน าแผนไปปฏิบัติโดยมีความ

รับผิดชอบต่อสังคม การติดตามควบคุมและ

ประ เมินผลทางการตลาด  รวมทั้ งการใ ช้

กรณศีึกษาประกอบ 

- เปล่ียนรหัสวิชา

ใหม่ 

-ปรับปรงุค าอธบิาย

รายวิชา 

บธม552 การจดัการการผลิตและการปฏิบติัการ 

MBA552Production and Operations  

             Management 

ศึกษาการตดัสนิใจที่ส  าคญัในการบริหารการผลิตและ

การปฏบิตักิารเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขององคก์ร โดย

น าศาสตร์และศิลป์มาประยุกตใ์ช้ รวมทั้งศึกษาการ

วางแผน การแก้ปัญหา และการควบคุมการผลิต 

เพ่ือให้องคก์รธรุกจิเกดิประสทิธภิาพสงูสดุ โดยอาศัย

เทคนิคที่ส  าคญั การออกแบบสนิค้าและบริการ การ

พยากรณ ์การควบคุมคุณภาพ การเลือกท าเลที่ตั้ง

โรงงาน การวางผงัโรงงาน และการออกแบบ

สายการผลิต ตลอดจนวเิคราะห์วิธแีละขั้นตอนการ

ท างานให้ง่ายขึ้นเพ่ือให้สอดคล้องกบัหน่วยงานต่าง ๆ 

ในองคก์ร ทั้งในด้านการตลาด การเงนิ และการบญัชี 

บธม502 การจดัการการผลิตและการ 

            ปฏิบติัการ 

MBA502 Production and Operations  

             Management 

ศึกษาการตดัสนิใจในการจัดการการผลิตและ

การปฏบิตักิาร การวางแผน การแก้ปัญหา การ

ควบคุมการผลิต การออกแบบสนิค้าและบริการ 

การพยากรณ ์การควบคุมคุณภาพ การเลือก

ท าเลที่ตั้งโรงงาน การวางผงัโรงงาน การ

ออกแบบกระบวนการผลิต ตลอดจนวเิคราะห์วิธี

ขั้นตอนการท างาน ทั้งในด้านการตลาด การเงิน 

และการบญัชี รวมทั้งการใช้กรณศีึกษา 

 

- เปล่ียนรหัสวิชา

ใหม่ 

-ปรับปรงุค าอธบิาย

รายวิชา 

บธม551 การจดัการเชิงกลยทุธ ขั้นสูง   

MBA551Advanced Strategic Management 

ศึกษาและวิเคราะห์การก าหนดพันธกจิ วิสยัทศัน์ และ

 -ยกเลิกรายวิชานี้

ออกจากหลักสตูร 
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วัตถุประสงค์ขององค์กร การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

ของธุรกิจ การใช้เครื่องมือวิเคราะห์ต าแหน่งทางการ

แข่งขันของธุรกิจ การก าหนดกลยุทธ์การแข่งขัน

ส าหรับองค์กร การจัดท าแผนกลยุทธ์ การน ากลยุทธ์

ไปปฏบิตั ิการควบคุมและการบริหารการเปล่ียนแปลง

ในองค์กร โดยเน้นด้านทฤษฎแีละการประยุกต์ใช้จาก

กรณศีึกษา  

บธม561 เศรษฐศาสตร การจดัการ   

MBA561 Managerial Economics 

การประยุกต์ใช้ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์เพ่ือใช้ในการ

วางแผนและการตัดสินใจในการจัดการในเชิงธุรกิจ 

โดยเฉพาะการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นภายในองค์กร โดย

ประยุกต์ใช้ทฤษฎีจุลเศรษฐศาสตร์ ทฤษฎีพฤติกรรม

ผู้บริโภค ทฤษฎีอุปสงค์ ทฤษฎีราคา ทฤษฎีการผลิต

และต้นทุนและการประยุกต์ใช้ในสถานที่เกิดขึ้นจริง 

และศึกษาโครงสร้างตลาดที่มีการแข่งขนัอย่างสมบูรณ ์

และโครงสร้างตลาดที่มีการแข่งขันอย่างไม่สมบูรณ ์

การวางแผนและตัดสนิใจลงทุน การจัดสรรทรัพยากร

ในเชิงธุรกจิให้เกดิประสทิธภิาพและประสทิธผิลสงูสดุ

ทั้งในด้านการผลิต การตลาด และการบริหารจัดการ  

 

บธม551 เศรษฐศาสตร การจดัการ    

MBA551 Managerial Economics 

ศึ ก ษ าท ฤษ ฎี เศ รษ ฐศ าส ต ร์  ท ฤ ษ ฎี จุ ล

เศรษฐศาสตร์ ทฤษฎพีฤตกิรรมผู้บริโภค ทฤษฎี

อุปสงค์ ทฤษฎีราคา ทฤษฎีการผลิตและต้นทุน 

โดยประยุกตแ์นวคดิดงักล่าวใช้ในสถานที่เกดิขึ้น

จริง ศึกษาโครงสร้างตลาดที่มีการแข่งขันอย่าง

สมบูรณ์ และไม่สมบูรณ์  การวางแผนและ

ตดัสนิใจลงทุน การจัดสรรทรัพยากรในเชิงธรุกจิ

ทั้งในด้านการผลิต การตลาด และการจัดการ 

- เปล่ียนรหัสวิชา

ใหม่ 

-ปรับปรงุค าอธบิาย

รายวิชา 

บธม581ระเบียบวิธีวิจยัธุรกิจ    

MBA581Business Research Methodology 

ศึกษากระบวนการวิจัยทางธุรกิจ การก าหนดปัญหา 

การออกแบบงานวิจัย การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ

วิจัย การเกบ็รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และ

สรุปผลการวิจัย ตลอดจนการน าเสนอรายงาน

ผลการวิจัย 

บธม571ระเบียบวิธีวิจยัธุรกิจ    

MBA571Business Research Methodology 

ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยทางธุรกิจ การ

ก าหนดปัญหา การออกแบบงานวิจัย การสร้าง

และพัฒนาเครื่องมือวิจัย การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิจัย การใช้

ห้องปฏบิตักิารคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์สถติิ

การสรุปผลการวิจัย ตลอดจนการเขียนรายงาน

ผลการวิจัยและการน าเสนอ 

- เปล่ียนรหัสวิชา

ใหม่ 

-ปรับปรงุค าอธบิาย

รายวิชา 

บธม615 จริยธรรมทางธุรกิจ  

MBA615 Business Ethics 

ศึกษาหลักการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ความ

รับผิดชอบขององค์กรธุรกิจที่มีต่อผู้บริโภค ผู้ขาย

ปัจจัยการผลิต ผู้ แทนจ าหน่าย พนักงาน คู่แข่งขัน 

สงัคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้

ส่วนเสยี โดยมุ่งเน้นกรณศีึกษา เพ่ือให้มคีวามสามารถ

 -ยกเลิกรายวิชานี้

ออกจากหลักสตูร 
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ในการพัฒนาแนวคิดเชิงจริยธรรมที่จะน าไปใช้ในการ

ประกอบธรุกจิ 

 บธม601 การจดัการเชิงกลยทุธ ขั้นสูงและ 

             ความรบัผิดชอบต่อสงัคม   

MBA601 Advanced Strategic 

             Management and  

             Social Responsibility 

ศึกษาแนวคิดการจัดการเชิงกลยุทธ์ในการ

ด าเนินธุรกิจอย่างไร้พรมแดนภายใต้กระแส

โลกาภิวัตน์เพ่ือการแข่งขันทั้งในระดับภูมิภาค

และระดับสากล การประเมนิสภาพแวดล้อมทาง

ธุรกิจและก าหนดกลยุทธ์ในการจัดการความ

เสี่ยงขององค์กรแบบองค์รวม การพัฒนากลไก

บรรษัทภิบาล บทบาทและความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการ ผู้บริหารที่มีต่อเป้าหมายในการ

สร้างความเติบโตของธรุกจิควบคู่ไปกบัการสร้าง

ความยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อม การด าเนินธรุกจิด้วย

ความรับผดิชอบให้ความเป็นธรรมต่อสงัคมและ

ผู้มสี่วนได้เสยีทุกฝ่าย 

-เพ่ิมรายวชิาใหม่ใน

หมวดวิชาแกน 

 บธม501พฤติกรรมองค กรและการจดัการ  

             ทรพัยากรมนุษย ขั้นสูง 

MBA501 Advanced Organizational          

             Behavior and Human Resource         

             Management 

ศึกษาหลักและทฤษฎีเรื่องคนและพฤติกรรม

ของคนในองค์การ พฤติกรรมของบุคคล กลุ่ม 

องค์กรโดยรวม  ค่านิยม ทัศนคติ และความพึง

พอใจในงาน แนวคดิการตดัสนิใจ ภาวะการเป็น

ผู้น า การจัดการทรัพยากรมนุษย์ บริหารจัดการ

ทรัพยากรมนุษย์ การสรรหา การคัดเลือก การ

อบรมพัฒนา การเสริมสร้างแรงจูงใจให้มี

พฤติกรรมเชิงบวก การรักษาบุคลากรให้อยู่กับ

องค์กร การบริหารค่าตอบแทน สวัสดิการ การ

จัดการความขดัแย้ง และการพัฒนาบุคลากร 

-ย้ายจากหมวด

วิชาเอกเลือกมาเป็น

หมวดวิชาแกน 

-ปรับปรงุค าอธบิาย

รายวิชา 

- เปล่ียนรหัสวิชา

ใหม่ 
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2. ปรบัปรุงรายวิชาในหมวดวิชาเอกบงัคบั (เปรียบเทยีบเฉพาะรายวิชาที่มีการปรับแก้)   

หลกัสูตรเดิม ฉบบั พ.ศ.2555 หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2560 หมายเหตุ 

วิชาเอกการตลาด 

บธม542  การวิเคราะห พฤติกรรมผูบ้ริโภค   

MBA542 Consumer Behavior Analysis 

ศึกษาถึงบทบาท และขั้นตอนในการตัดสินใจซื้ อของ

ผู้ บริโภคขั้นสุดท้าย  และผู้ บริโภคอุตสาหกรรม 

แนวคิดและทฤษฎี ต่างๆ เกี่ ยวกับจิตวิทยาและ

พฤติกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกบักระบวนการตัดสนิใจ

ซื้อ ตลอดจนปัจจัยด้านวัฒนธรรม สงัคม ปัจจัยเฉพาะ

บุคคล และปัจจัยอื่น ๆ ที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการ

ตัดสินใจซื้ อ โดยเน้นถึงการน าแนวคิดและทฤษฎี

ต่างๆ มาประยุกตใ์ช้ร่วมกบักรณศีึกษา 

วิชาเอกการตลาด 

บธม532การวิเคราะห พฤติกรรมผูบ้ริโภค   

MBA532Consumer Behavior Analysis 

ศึกษาวเิคราะห์ปัจจัยด้านจิตวิทยา ปัจจัยด้าน

สงัคมและวฒันธรรมที่มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรม

ผู้บริโภค ศึกษากระบวนการตดัสนิใจซื้อ การ

ก าหนดกลยุทธท์างการตลาดที่เหมาะสม เน้น

การน าแนวคดิและทฤษฎต่ีาง ๆ มาประยุกตใ์ช้

ร่วมกบักรณศีึกษา โดยค านงึถงึจริยธรรมทาง

การตลาด 

 

- เปล่ียนรหัสวิชาใหม่ 

-ปรับปรงุค าอธบิาย

รายวิชา 

บธม543 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ   

MBA543 Integrated Marketing Communication 

ศึกษาถงึแนวคิด หลักการ และวิธกีารของการส่งเสริม

และสื่อสารการตลาด การวางแผนและการก าหนดกล

ยุทธก์ารสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ปัจจัยที่ต้อง

พิจารณาในการเลือกกลยุทธ์ในการผสมผสานการ

สื่อสารการตลาด การประเมินผลกลยุทธ์การสื่อสาร

การตลาด รวมทั้ง        การก าหนดกลยุทธก์ารสื่อสาร

ให้สอดคล้องกบักลยุทธก์ารตลาดอื่น 

บธม631 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ   

MBA631 Integrated Marketing  

            Communication 

ศึกษาแนวคิด ความส าคัญ กระบวนการสื่อสาร

การตลาด การวางแผน การก าหนดกลยุทธ์การ

สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ปัจจัยที่ ต้อง

พิจารณาในการเลือกกลยุทธ์ในการผสมผสาน

การสื่อสารการตลาด การก าหนดกลยุทธ์การ

สื่ อสารการตลาด ตลอดจนการประเมินผล 

กลยุทธก์ารสื่อสารการตลาด ท าให้เกดิการบูรณา

การกบักลยุทธก์ารตลาด 

- เปล่ียนรหัสวิชาใหม่ 

-ปรับปรงุค าอธบิาย

รายวิชา 

บธม646 การบริหารห่วงโซ่อุปทาน      

MBA646 Supply Chain Management 

ศึกษาการจัดการห่วงโซ่อุปทานและการจัดการโลจิ

สติกส์ซึ่งเกี่ยวข้องกับทุกกระบวนการในการไหลของ

วัตถุดิบตั้งแต่ต้นทางจนถึงผู้บริโภคขั้นสุดท้ายอย่าง

เป็นระบบ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กบัสนิค้าหรือบริการ 

กลยุทธ์ที่ เกี่ ยวข้องกับการจัดการห่วงโซ่อุปทาน 

กระบวนการจัดหาและจัดซื้ อ การจัดการสินค้าคงคลัง 

การกระจายสินค้า การขนส่งสินค้า การบริหารห่วงโซ่

อุปทานและห่วงโซ่คุณค่าเพ่ือพัฒนาประสิทธภิาพใน

การบริหารจัดการธรุกจิ 

 

 

บธม632 การจดัการการขาย       

MBA632 Sales Management 

ลักษณะของการจัดการการขาย การวางแผน 

การจัดโครงสร้าง การสรรหาพนักงานขาย การ

ประเมนิผล แรงจูงใจ วิธกีารขายแบบ B2B และ 

B2C 

-ยกเลิก บธม646 

ออกจากหลักสตูรและ

ออกจากหมวดวิชาเอก

บงัคบั 

-เพ่ิมรายวชิาใหม่  

บธม242 เป็นหมวด

วิชาเอกบงัคบั 
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วิชาเอกการการจดัการ 

บธม613 การประกอบการ   

MBA613 Entrepreneurship 

ศึกษากระบวนการจัดการธรุกจิ การวางแผนธุรกจิ โดย

พิจารณาถงึโอกาสในการประกอบการ ปัจจัยด้านต่างๆ 

ในการประกอบการธรุกจิ ทั้งทางด้าน เงนิทุน 

บุคลากร ทรัพยากร และกฎหมายในการด าเนนิการ

ประกอบการธรุกจิ รวมทั้งการตดัสนิใจในการ

แก้ปัญหาที่มผีลกระทบต่อธรุกจิ  

วิชาเอกการการจดัการ 

 

-ยกเลิก บธม613 

ออกจากหลักสตูรและ

ออกจากหมวดวิชาเอก

บงัคบั 

 

บธม658 การจดัการนวตักรรม    

MBA658 Innovation Management 

ศึกษาทฤษฎแีละแนวคดิด้านการบริหารจัดการ

นวัตกรรม ความคดิสร้างสรรค ์กระบวนการในการ

สร้างและการยอมรับนวัตกรรม ตลอดจนกระบวนการ

น านวัตกรรมในองคก์รธรุกจิออกสู่ตลาด การน า

ทฤษฎแีละแนวคดิทางนวัตกรรมมาประยุกตใ์ช้เพ่ือ

พัฒนากลยุทธด้์านนวัตกรรมในองคก์รธรุกจิ รวมทั้ง

ศึกษากฎหมาย ข้อบงัคบั และกลยุทธท์ี่เกี่ยวข้องกบั

การจัดการทรัพย์สนิทางปัญญาในองคก์รธรุกจิ 

 

บธม541 การประกอบการและนวตักรรมใน 

             ธุรกิจ 

MBA541 Entrepreneurship and  

              Innovation in Business 

ศึ กษ าการ เป็ นผู้ ป ระกอบการ ภ าวการณ์

ประกอบการ การวางแผนธุรกจิ กระบวนการใน

การสร้างธุรกิจใหม่ กระบวนการการจัดการ

นวัตกรรม การจัดตั้งหน่วยธุรกิจ การพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ใหม่ การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 

การเงิน การระดมทุน การตลาด ทุนมนุษย์ การ

น าผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดเชิงพาณิชย์ กฎหมาย

ในการป ระกอบธุ รกิ จและจริยธรรมของ

ผู้ประกอบการ 

-ยกเลิก บธม658ออก

จากหลักสตูรและออก

จากหมวดวิชาเอก

บงัคบั 

- เพ่ิมวิชาบธม541 ใน

หลักสตูรและเป็นหมวด

เอกบงัคบั 

 

 บธม641 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส  

MBA641 Electronic Business 

ศึ ก ษ าแ น ว คิ ด  ค ว าม ส า คั ญ ข อ ง ธุ ร กิ จ

อิเล็กทรอนิกส์ องค์ประกอบ สถาปัตยกรรม 

เทคโนโลยีของธรุกจิอเิลก็ทรอนิกส ์กระบวนการ

ทางธุรกิจ การวางแผนทรัพยากรขององค์กร 

การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ การจัดการระบบห่วง

โซ่อุปทาน อัจฉริยะทางธุรกิจ การพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์  ระบบความปลอดภัย การ

วางแผนกลยุทธ์ในการพัฒนารูปแบบของธุรกิจ

อิเล็กทรอนิกส์ ตัวแบบทางธุรกิจ กรณีศึกษา 

แนวโน้มของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ในอนาคต 

รวมทั้งกฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกบัการ

ด าเนินธรุกจิอเิลก็ทรอนิกส ์

-เปล่ียนรหัสวชิาใหม่

จากเดมิ บธม614 เป็น 

บธม641 

-เปล่ียนชื่อวิชาใหม่

จากการพาณชิย์

อเิลก็ทรอนิกสเ์ป็น

ธรุกจิอเิลก็ทรอนิกส ์

-เปล่ียนจากหมวด

วิชาเอกเลือกเป็นหมวด

วิชาเอกบงัคบั 
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บธม656การจดัการธุรกิจระหว่างประเทศ  

MBA656International Business Management 

ศึกษาภาพรวมและสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ 

การเงิน การเมือง วัฒนธรรม สังคมในการด าเนิน

ธุรกิจระหว่างประเทศ ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ 

ตลอดจนแนวทางในการด าเนินธุรกจิระหว่างประเทศ 

เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและสามารถน าไปประยุกต์ใช้

กบัการด าเนินธรุกจิระหว่างประเทศ  

 

บธม642 การจดัการธุรกิจระหว่างประเทศ  

MBA642 International Business  

              Management 

ศึ กษ าภ าพ รวม  สภ าพ แวด ล้อมทางด้ าน

เศรษฐกิจ  การเงิน  การเมื อง  วัฒ นธรรม 

เทคโนโลยีและสงัคมในการด าเนินธุรกจิระหว่าง

ป ระ เทศ  ทฤษฎี ก าร ค้ าระห ว่ างป ระ เทศ 

การตลาดระหว่างประเทศ ทรัพยากรมนุษย์ 

ตลอดจนวิธใีนการด าเนินธรุกจิระหว่างประเทศ  

-เปล่ียนรหัสวชิาใหม่ 

-ปรับปรงุค าอธบิาย

รายวิชา 

วิชาเอกการจดัการองค เภสชักรรม 

บธม592การสรา้งและขบัเคลือ่นองค กรเภสชักรรม 

MBA592 Building and Running Pharmacy  

            Organizations 

ศึกษาก าเนิด วัตถุประสงค์ ลักษณะและพันธกิจของ

องค์กรเภสัชกรรมตลอดจนศึกษาถึงปัจจัยในด้าน

ต่างๆรวมถึงวัฒนธรรมขององค์กรประเภทต่างๆที่มี

ผลต่อการบริหารองค์กรทางเภสัชกรรมเพ่ือให้เกิด

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความอยู่รอดและความ

เจริญรุ่งเรืองขององค์กรทางเภสชักรรม  ศึกษาถงึการ

ประยุกต์ใช้ทฤษฎีองค์กรเพ่ือการจัดการทรัพยากร 

การเคลื่อนย้ายทรัพยากรอย่างเหมาะสม ตลอดจน

การศึกษาถึงพฤติกรรมขององค์กรและคนในองค์กร

ทางเภสัชกรรม เทคนิคต่างๆ ที่จะน ามาประยุกต์ใช้

อย่างเหมาะสมในองคก์รประเภทต่างๆ 

 -ยุบวิชาเอกการจัดการ

องคก์รเภสชัออกจาก

หลักสตูร 

บธ 593 การวางต าแหน่งองค กรเภสชักรรม  

MBA593 Pharmacy Organization Positioning 

ศึกษาการวางต าแหน่งขององคก์รเภสชักรรมอย่าง

เหมาะสมในพ้ืนที่ทางธรุกจิ การวิเคราะห์ปัจจัย

แวดล้อมทั้งภายในและภายนอกที่มผีลต่อการก าหนด

ต าแหน่งขององคก์ร รู้จักวิธกีารปรับองคก์รให้

เหมาะสมกบัสิ่งแวดล้อมและระบบเอื้อภายนอก 

ภายใต้สภาวะแวดล้อมและวิสยัทศัน์ที่เปล่ียนแปลง 

  

บธม595 สมัมนาการจดัการองค กรเภสชักรรม 1 

MBA595 Seminar in Pharmacy Organization  

            Management 1 

ศึกษาการวเิคราะห์และอภิปรายถงึการน าทฤษฎแีละ
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หลักเกณฑต่์างๆ ในสาขาการจัดการองคก์รเภสชั

กรรมมาประยุกตใ์ช้ในการวเิคราะห์ปัญหา การแก้ไข

ปัญหา และการตดัสนิใจในแต่ละกรณศีึกษาและในแต่

ละสถานการณ ์

บธม598 สมัมนาการจดัการองค กรเภสชักรรม 2 

MBA598 Seminar in Pharmacy Organization  

            Management 2 

ศึกษาการสงัเคราะห์องคค์วามรู้ใหม่ด้านการจัดการ

องคก์รหรือการตลาด โดยน าปัญหา บริบทการท างาน 

ประสบการณ ์หรือเทคโนโลยีด้านการจัดการองคก์ร

หรือการตลาดมาอภิปรายและแลกเปล่ียนเรียนรู้

ร่วมกนัเพ่ือสร้างให้เกดิองคค์วามรู้ใหม่ 

  

 

3.ปรบัปรุงรายวิชาในหมวดวิชาเอกเลือก (เปรียบเทยีบเฉพาะรายวิชาที่มีการปรับแก้) 

หลกัสูตรเดิม ฉบบั พ.ศ.2555 หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2560 หมายเหตุ 

บธม554 การจดัการระบบสารสนเทศ  

MBA554Management Information System

ศึกษาบทบาทและความส าคญัของระบบ

สารสนเทศที่มต่ีอการจัดการธรุกจิ แนวคดิในการ

จัดองคก์ารเพ่ือรองรับการน าระบบสารสนเทศเพ่ือ

การจัดการมาประยุกตใ์ช้ในองคก์ารลักษณะของ

ระบบสารสนเทศที่ใช้สนับสนุนการท างาน การ

สร้างกลยุทธ ์และการตดัสนิใจของผู้ใช้ระดบัต่างๆ 

รวมทั้งแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศที่มอียู่

ให้สามารถใช้ได้อย่างรวดเรว็และถูกต้อง 

บธม503 การจดัการระบบสารสนเทศ  

MBA503 Information System Management 

ศึกษาศึกษาแนวคดิ บทบาท ความส าคญั และ

ผลกระทบของระบบสารสนเทศที่มต่ีอการด าเนินงาน

ขององคก์ร การน าระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการมา

ประยุกตใ์ช้เพ่ือสนับสนุนการวางแผน การตดัสนิใจ 

และการบริหารจัดการ รวมถงึศึกษาแนวทางการพัฒนา

ระบบสารสนเทศเพ่ือการใช้งานในองคก์ร และ

จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

-เปล่ียนรหัสวชิา

และชื่อวิชา

ภาษาองักฤษใหม่ 

-ปรับปรงุ

ค าอธบิายรายวิชา 

 

บธม111 พฤติกรรมองค กรและการจดัการ 

            ทรพัยากรมนุษย ขั้นสูง 

MBA111 Advanced Organizational 

            Behavior and Human Resource 

            Management  

ศึกษาเกี่ ยวกับห ลักและทฤษฎี เร่ืองคนและ

พฤติกรรมของคนในองค์การ พฤติกรรมของ

บุคคล กลุ่ ม  และองค์กรโดยรวม   ค่ านิ ยม 

ทัศนคติ และความพึงพอใจในงาน แนวคิดการ

ตัดสินใจและภาวะการเป็นผู้ น า การจัดการ

ทรัพยากรมนุษย์ บริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

 -เปล่ียนรหัสวชิา

ใหม่ 

-ย้ายไปอยู่หมวด

วิชาแกน 
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การสรรหา การคัดเลือก การอบรมพัฒนา และ

การเสริมสร้างแรงจูงใจให้มีพฤติกรรมเชิงบวก 

และการรักษาบุคลากรให้อยู่กบัองคก์ร การบริหาร

ค่าตอบแทนและสวัสดิการ การจัดการความ

ขดัแย้ง และการพัฒนาบุคลากร 

บธม645 นโยบายและกลยทุธ ดา้นผลิตภณัฑ  

             และราคา  

MBA645 Product and Price Policies and    

            Strategies 

ศึกษานโยบายและกลยุทธ์การตลาดส าหรับ

ผลิตภัณฑ์ในแต่ละช่วงของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ 

และผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท  การสร้างความ

แตกต่างทางการแข่งขันส าหรับผลิตภัณฑ์ การ

ก าหนดต าแหน่งผลิตภัณฑ์  การพัฒนา การ

ทดสอบ และกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

ออกสู่ตลาด การสร้างตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ 

ขั้นตอนในการตั้งราคา การวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่

มอีทิธพิลต่อการตั้งราคา การก าหนดวัตถุประสงค์

ในการตั้งราคา การคาดคะเนความต้องการซื้อและ

ต้น ทุนที่ เกี่ ยว ข้อง  วิธีก ารตั้ งราคา  และการ

ปรับเปล่ียนราคาเพ่ือให้เกิดความสามารถในการ

แข่งขนัได้ 

บธม533 การจดัการตราสินคา้และราคา 

MBA533 Brand Management and Pricing 

ศึกษาการจัดประเภทผลิตภัณฑ์และกลยุทธ์การตลาด

ส าหรับสินค้าแต่ละประเภท การสร้างความได้เปรียบ

ทางการแข่งขัน กลยุทธ์ส่วนประสมผลิตภัณฑ์และการ

บริการ การจัดสรรทรัพยากรทางการเงินและวงจรชีวิต

ผลิตภัณฑ์ กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ขั้นตอน

ในการตั้งราคา นโยบาย กลยุทธท์ี่ใช้ในการตั้งราคา และ

การปรับเปล่ียนราคา 

-ยกเลิกวิชา  

บธม645 ออก

จากหลักสตูร 

-เพ่ิมวชิา  

บธม 533 ใน

หมวดวิชาเอก

เลือก 

บธม644การจดัการการตลาดระหว่างประเทศ

MBA644 International Marketing  

            Management 

ศึกษาแนวคดิ บทบาท และววิัฒนาการของ

การตลาดระหว่างประเทศ ผลกระทบของ

สภาพแวดล้อม และการวิจัยที่เกี่ยวข้องกบั

ศักยภาพตลาดระหว่างประเทศ ตลอดจนน าสว่น

ประสมทางการตลาดระหว่างประเทศมาประยุกตใ์ช้

กบัสถานการณใ์นการด าเนินการตลาดระหว่าง

ประเทศ เพ่ือให้ธรุกจิสามารถด าเนนิไปได้อย่าง

ราบรื่นและเกดิผลได้ต่อองคก์รและผู้มสี่วนได้ส่วน

เสยีในองคก์รมากที่สดุ 

บธม534 การจดัการการตลาดระหว่างประเทศ 

MBA534 International Marketing Management 

ศึกษาแนวคิด บทบาท ความส าคัญของตลาดระหว่าง

ประเทศ การวางรูปแบบองค์การ ระบบการตลาดของ

ธุรกิจระหว่างประเทศ การวิเคราะห์ผลกระทบของ

สภาพแวดล้อมที่ เกี่ยวข้อง การวางแผนงาน วิธีการ  

กลยุทธ์ส าคัญของการบริหารงาน การตัดสินใจส่วน

ประสมของการตลาดระหว่างประเทศ และการควบคุม

การตลาดระหว่างประเทศ การวิจัยการตลาดระหว่าง

ประเทศ องคก์ารการค้าโลก องคก์รภาครัฐและเอกชนที่

เกี่ยวข้องกับการตลาดระหว่างประเทศ มุ่งเน้นให้

สามารถพัฒนาโปรแกรมการตลาดระหว่างประเทศที่

ประยุกตเ์ข้ากบับริบทของสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกนั 

 

 

-เปล่ียนรหัสวชิา

ใหม่ 

-ปรับปรงุ

ค าอธบิายรายวิชา 
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บธม647 การตลาดบริการ   

MBA647 Service Marketing 

ศึกษาหลักทฤษฎีของการบริการ วิเคราะห์และ

ออกแบบ กระบวนการบริการระบบและการ

จัดการองค์กร เพ่ือเสริมสร้างคุณภาพในการ

บริการสูงสุดและลดช่องว่างความพึงพอใจของ

ลูกค้าโดยเพ่ิมคุณค่าการบริการและท าให้ลูกค้า

จงรักภักดต่ีอสนิค้ามากขึ้น  

บธม535 การตลาดบริการ   

MBA535 Service Marketing 

ศึกษาแนวคิดการตลาดเพ่ือธุรกิจที่ เน้นการบริการ 

กระบวนการบริการ ระบบการจัดการการบริการ และ

การสร้างมาตรฐานการบริการให้กับธุรกิจ เพ่ือสร้าง

ประสบการณท์ี่ดใีห้กบัลูกค้า  

-เปล่ียนรหัสวชิา

ใหม่ 

-ปรับปรงุ

ค าอธบิายรายวิชา 

บ ธม 6 7 1 สัม ม น า ก า รต ล าด ส มั ย ให ม่ 

MBA671Seminar in Modern Marketing  

การวิเคราะห์และอภิปรายถึงการน าทฤษฎีและ

หลักเกณฑ์ ต่าง  ๆ  ในสาขาวิชาการตลาดมา

ประยุกตใ์ช้ในการวิเคราะห์ปัญหา การแก้ไขปัญหา 

และการตดัสนิใจทางการตลาดในแต่ละกรณศีึกษา

และในแต่ละสถานการณ ์

บธม561สัมมนาการจัดการการตลาดสมัยใหม่ 

MBA561Seminar in Modern Marketing 

            Management 

ศึกษาทฤษฎ ีแนวคิดสมัยใหม่ทางด้านการตลาดที่น ามา

ใข้ในศตวรรษที่ 21 กจิกรรมการสมัมนา การวิเคราะห์

ปัญหา การแก้ไขปัญหา การตัดสินใจทางการตลาดใน

แ ต่ละกรณี ศึ กษ าของบ ริษั ทชั้ น น าที่ เคย เกิดขึ้ น 

สถานการณท์ี่ก  าลังด าเนินไปในปัจจุบนัและอนาคต 

-เปล่ียนรหัสวชิา

ใหม่ 

- ปรับชื่อวิชาใหม่ 

-ปรับปรงุ

ค าอธบิายรายวิชา 

บธม682 การวิจยัการตลาด   

MBA682  Marketing Research 

ศึกษากระบวนการวิจัยทางการตลาดเพ่ือวเิคราะห์

จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และอปุสรรคทางการ

ตลาด รวมถงึศึกษาลักษณะ ความต้องการและ

พฤตกิรรมผู้ของบริโภค ตลอดจนวเิคราะห์ปัจจัยที่

เกี่ยวข้องกบัการแข่งขนัเพ่ือน าไปพัฒนาและ

ก าหนดกลยุทธท์างการตลาด 

บธม671 การวิจยัการตลาด   

MBA671 Marketing Research 

ศึกษาบทบาทการวิจัยในการจัดการ การตดัสนิใจทาง

การตลาด เน้นพัฒนาทกัษะการวางแผน ด าเนินงานการ

วิจัยตลาด กระบวนการวิจัการตลาด การเกบ็รวบรวม

และการวเิคราะห์ข้อมูลทางการตลาด  

-เปล่ียนรหัสวชิา

ใหม่ 

-ปรับปรงุ

ค าอธบิายรายวิชา 

บธม613 การประกอบการ    

MBA613 Entrepreneurship 

ศึกษากระบวนการจัดการธุรกิจ การวางแผนธุรกิจ 

โดยพิจารณาถึงโอกาสในการประกอบการ ปัจจัย

ด้านต่างๆ ในการประกอบการธุรกิจ ทั้งทางด้าน 

เงินทุน บุคลากร ทรัพยากร และกฎหมายในการ

ด าเนินการประกอบการธรุกจิ รวมทั้งการตดัสนิใจ

ในการแก้ปัญหาที่มีผลกระทบต่อธุรกิจ ตลอดจน

ศึกษาธรุกจิเพ่ือสงัคม  

 -ยกเลิกรายวิชา 

บธม613 ออก

จากหลักสตูร 

บธม614 การพาณิชย อิเล็กทรอนิกส    

MBA614 Electronic Commerce 

ศึกษาหลักการและแนวคิดของการพาณิ ชย์

 -ย้ายไปหมวด

วิชาเอกบงัคบั 

-ปรับชื่อวิชา
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อเิลก็ทรอนิกส์ การน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มา

ใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงานทาง

ธุรกิจ การวิเคราะห์และการพัฒนาเทคโนโลยี

รวมถึงการใช้เทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในการ

แข่งขันทางธุรกิจ  กฎหมายและจริยธรรมที่

เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้ง

ระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในการท า

ธรุกจิผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์

ภาษาไทยและ

ภาษาองักฤษ 

-ปรับปรงุ

ค าอธบิายรายวิชา 

-เปล่ียนรหัสวชิา

ใหม่ 

 บธม537 กลยทุธ การตลาดเพือ่การแข่งขนั  

MBA537 Marketing Strategy for Competitive  

            Advantage 

ศึกษาวเิคราะห์โครงสร้าง สถานการณก์ารแข่งขนัใน

ตลาด ประเมนิคู่แข่งขนั วเิคราะห์ลูกค้า ศึกษากลยุทธ์

การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขนั โดยค านึงถงึ

ความมจีริยธรรมในการด าเนินธรุกจิภายใต้ทรัพยากรที่

บริษัทมอียู่ 

- เพ่ิมรายวิชา

ใหม่ในหมวด

วิชาเอกเลือก 

 บธม504 การประกอบการเพือ่สงัคม

 MBA504 Social Entrepreneurship  

ศึกษารูปแบบแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

เพ่ือสังคม การเป็นผู้น าในการเปล่ียนแปลง วิเคราะห์

กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเพ่ือสังคมทั้งในบริบท

ของภายในและต่างประเทศ การศึกษาเรียนรู้ ปัญหาของ

สังคมสิ่งแวดล้อมของชุมชนโดยรอบ แนวทางในการ

บริหารจัดการเพ่ือสร้างนวัตกรรมทางสงัคม 

- เพ่ิมรายวิชา

ใหม่ในหมวด

วิชาเอกเลือก 

 บธม538 การจดัการโลจิสติกส       

MBA538 Logistics Management 

ศึกษาบทบาทของการจัดการโลจิสตกิสท์ี่มผีลต่อ

องคก์าร ระบบเศรษฐกจิการจัดการ กระบวนการในการ

จัดการกจิกรรมของโลจิสตกิส ์การวิเคราะห์ต้นทุน 

โลจิสตกิส ์การกระจายสนิค้า ระบบสนิค้าคงคลัง การ

ประเมนิผลการปฏบิตังิาน  ระบบสารสนเทศทา 

โลจิสตกิส ์ทกัษะของบุคลากร  วเิคราะห์กรณศีึกษา

ทางการจัดการโลจิสตกิส ์

- เพ่ิมรายวิชา

ใหม่ในหมวด

วิชาเอกเลือก 

วิชาเอกการจดัการ 

บธม 614 การพาณิชย อิเล็กทรอนิกส    

MBA614 Electronic Commerce 

 -ย้ายไปอยู่หมวด

วิชาเอกบงัคบั 

-ปรับชื่อวิชา
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ศึกษาหลักการและแนวคิดของการพาณิ ชย์

อเิลก็ทรอนิกส์ การน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มา

ใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงานทาง

ธุรกิจ การวิเคราะห์และการพัฒนาเทคโนโลยี

รวมถึงการใช้เทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในการ

แข่งขันทางธุรกิจ  กฎหมายและจริยธรรมที่

เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้ง

ระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในการท า

ธรุกจิผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์

ภาษาไทยและ

ภาษาองักฤษ 

-เปล่ียนรหัสวชิา

ใหม่ 

 

 

บธม657 การจดัการเชิงกลยทุธ ร่วมสมยั 

MBA657 Contemporary Strategic 

Management 

การวิเคราะห์ การอภิปรายประเดน็ทางธรุกจิที่เป็น

เหตกุารณปั์จจุบนัเพ่ือใช้เป็นกรณศีึกษาในการ

ประยุกตแ์นวคดิทฤษฎด้ีานการบริหารธรุกจิเพ่ือ

เสนอแนวทางในการตดัสนิใจและก าหนดกลยุทธ์

ทางธรุกจิ 

บธม544 การจดัการเชิงกลยทุธ ร่วมสมยั 

MBA544 Contemporary Strategic Management 

ศึกษาการวเิคราะห์ การอภิปรายประเดน็ทางธรุกจิที่

เป็นเหตกุารณปั์จจุบนั การประยุกตแ์นวคดิทฤษฎด้ีาน

การบริหารธรุกจิ แนวทางในการตดัสนิใจ ก าหนด 

กลยุทธท์างธรุกจิส าหรับธรุกจิ การสร้างความได้เปรียบ

ในการแข่งขนั การเตบิโตอย่างยั่งยืนและมจีริยธรรม 

-ปรับปรงุ

ค าอธบิายรายวิชา 

-เปล่ียนรหัสวชิา

ใหม่ 

 

บธม 683 การวิเคราะห เชิงปริมาณเพือ่การ 

             จดัการ 

MBA683 Quantitative Analysis for  

             Management 

ศึกษาระเบียบวิธีการวิจัยการด าเนินงาน เพ่ือ

วางแผนและควบคุมการบริหารการจัดการให้มี

ประสิทธิภาพ โดยเน้นการใช้เทคนิคเชิงปริมาณ

ต่าง ๆ เพ่ือช่วยในการตัดสินใจ โปรแกรมเชิง

เส้นตรง ทฤษฏีแถวคอย ทฤษฏีการตัดสินใจ 

ปัญหาการขนส่ง การบริหารโครงการ รวมถึงการ

น าทฤษฏีและเทคนิคเชิงปริมาณ ต่าง ๆ  มา

ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และ

สถานการณข์ององคก์าร 

บธม 672 การวิเคราะห เชิงปริมาณเพือ่การจดัการ 

MBA672 Quantitative Analysis for  

             Management 

ศึกษาแนวคิดทฤษฏี การน าเทคนิคเชิงปริมาณมาใช้ใน

การตัดสินใจ ทฤษฎีการตัดสินใจ การจัดการสินค้าคง

คลัง การจัดการโครงการ โปรแกรมเชิงเส้นตรง ตวัแบบ

แถวคอย ตัวแบบมาร์คอฟ ปัญหาการขนส่งและปัญหา

การมอบหมายงาน 

-ปรับปรงุ

ค าอธบิายรายวิชา 

-เปล่ียนรหัสวชิา

ใหม่ 

 

 บธม548 การจดัการขา้มวัิ นธรรม  

MBA548 Cross Cultural Management 

ศึกษาแนวคิด กรอบทฤษฎกีารจัดการข้ามวัฒนธรรมซึ่ง

มีผลต่องค์กร ในมุมมองความแตกต่างทางวัฒนธรรม

เชิงคุณค่า ทัศนคติ พฤติกรรม กลยุทธ์เพ่ือการจัดการ 

วัฒนธรรมที่แตกต่างในองค์กร เพ่ือสร้างข้อได้เปรียบ

- เพ่ิมรายวิชา

ใหม่ในหมวด

วิชาเอกเลือก 
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ทางการแข่งขันในระดับโลก ทักษะการสื่อสารข้าม

วัฒนธรรมแบบวัจนะภาษา และอวัจนะภาษา การเจรจา

ต่อรองอย่างประสิทธิภาพภายใต้สภาพแวดล้อมทาง

วัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ทักษะความเป็นผู้น า และ

ทกัษะการตดัสนิใจในบริบทสากล 

 บธม546การบริหารค่าตอบแทนและการจดัการ

 ผลปฏิบติังานเชิงกลยทุธ  

MBA546 Compensation Management and   

            Strategic Performance Management 

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เทคนิคที่เกี่ยวข้องกบัการบริหาร

ค่าตอบแทน การวิเคราะห์งาน การประเมินค่างาน การ

ส ารวจค่าจ้าง การก าหนดโครงสร้างค่าตอบแทนที่

เหมาะสม การจัดการผลปฏิบัติงานการออกแบบระบบ

การบริหารผลการปฏิบัติงาน การวัดผลการปฏิบัติงาน 

รวมถึงการพัฒนาผลการปฏิบัติงานของบุคลากรใน

องคก์าร  

- เพ่ิมรายวิชา

ใหม่ในหมวด

วิชาเอกเลือก 

 บธม545 ธุรกิจและแนวทางการจดัการของประเทศ 

             ในกลุ่มอาเซียน 

MBA545 Business and Management Practices  

              in ASEAN Countires 

ศึกษาระบบการด าเนินธรุกจิของกลุ่มประเทศใน

อาเซียนโดยครอบคลุมด้านการผลิต การตลาด การเงิน

และบญัชี ตลอดจนแนวทางในการจัดการทั่วไป การ

จัดการทรัพยากรมนุษย์ ภาวะผู้น า กลยุทธท์างธรุกจิ

และกรณศีึกษา 

- เพ่ิมรายวิชา

ใหม่ในหมวด

วิชาเอกเลือก 

 บธม547 การพัิ นาทุนมนุษย ในองค การ  

MBA547Human Capital Development in  

             Organizations 

ศึกษาหลักการพัฒนาความรู้  ทกัษะ ความสามารถของ

บุคลากรในองคก์รเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงใน

อนาคต กระบวนการพัฒนาทุนมนุษย์ การก าหนด 

กลยุทธแ์ละแนวทางการปฏบิตัสิ  าหรับพัฒนาบุคลากร

โดยการประเมนิ การออกแบบ และการด าเนินการ

พัฒนาบุคลากรเพ่ือให้องคก์ร 

- เพ่ิมรายวิชา

ใหม่ในหมวด

วิชาเอกเลือก 

บธม 611 การเจรจาต่อรอง    

MBA 61Negotiation 

บธม505 การเจรจาต่อรอง 

MBA505 Negotiation 

-ปรับปรงุ

ค าอธบิายรายวิชา 
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ศึกษาความขดัแย้งระหว่างบุคคล ความขัดแย้งใน

กลุ่มและความขัดแย้งระหว่างกลุ่ม ธรรมชาติของ

ความขัดแย้ง การวิเคราะห์และวิธีบริหารความ

ขัดแย้ง สาเหตุและการป้องกันความขัดแย้ง 

ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างขององค์การกับ

ความขดัแย้ง ความขดัแย้งระหว่างหุ้นส่วน สาเหตุ

ที่จะน าไปสู่การเพ่ิมความขัดแย้ง หลักในการ

ต่อรองและการเจรจา กลยุทธ์การแทรกแซงของ

บุคคลที่สาม และเทคนิคต่าง ๆ ในการแก้ไขความ

ขดัแย้งการจัดการธรุกจิขนาดกลางกบัขนาดย่อม  

ศึกษาความขดัแย้งระหว่างบุคคล ความขดัแย้งในกลุ่ม 

ความขดัแย้งระหว่างกลุ่ม ธรรมชาตขิองความขดัแย้ง 

การวิเคราะห์วิธบีริหารความขดัแย้ง สาเหต ุการป้องกนั

ความขดัแย้ง ความสมัพันธร์ะหว่างโครงสร้างของ

องคก์ารกบัความขดัแย้ง ความขดัแย้งระหว่างหุ้นส่วน 

สาเหตทุี่จะน าไปสู่การเพ่ิมความขดัแย้ง หลักในการ

ต่อรอง การเจรจา กลยุทธก์ารแทรกแซงของบุคคลที่

สาม และเทคนิคในการแก้ไขความขดัแย้ง การจัดการ

ธรุกจิขนาดกลางกบัขนาดย่อม 

-เปล่ียนรหัสวชิา

ใหม่ 

บธม 648 เทคนิคในการพยากรณ ตลาด  

MBA 648 Market Forecasting 

ศึกษาหลักทฤษฎี  และความส าคัญ ของการ

พยากรณ์ตลาด ตลอดจนการใช้เทคนิคและวิธกีาร

พยากรณ์การตลาดด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง

ปริมาณและเชิงคุณภาพ การใช้ดุลพินิจ การส ารวจ 

การรวบรวมข้อมูล การสร้างสมการถดถอย  การ

วิเคราะห์อนุกรมเวลา รวมถึงการน าผลของ การ

พยากรณ์ไปเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงและพัฒนา

แผนการตลาด 

บธม536 เทคนิคในการพยากรณ ตลาด 

MBA536 Market Forecasting 

ศึกษาหลักทฤษฏ ีและความส าคญัของการพยากรณ์

ตลาด ตลอดจนการใช้เทคนิคและวิธกีารพยากรณ์

การตลาดด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปรืมาณและเชงิ

คุณภาพ การใช้ดุลยพินิจ การส ารวจ การรวบรวมข้อมูล 

การสร้างสมการถอดถอย การวิเคราะห์อนุกรมเวลา 

รวมถงึการน าผลของการพยากรณไ์ปปรับปรงุและ

พัฒนาแผนการตลาด 

-ปรับปรงุ

ค าอธบิายรายวิชา 

-เปล่ียนรหัสวชิา

ใหม่ 

วิชาเอกการจดัการองค กรเภสชักรรม 

บธม591ผลิตภณัฑ และการบริการขององค กร 

            เภสชักรรม  

MBA591Products and Services of  

            Pharmacy Organization          

ศึกษาปรัชญาขององค์กรเภสัชกรรมที่มีผลต่อ

ผลิตภัณฑ์และการบริการ การท าความเข้าใจ

ผลิตผลขององคก์รนั้นๆในด้านผลิตภัณฑแ์ละการ

บริการ การวิเคราะห์ความต้องการของตลาดและ

ปัจจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกดิการสร้างสนิค้า

และบริการที่เหมาะสมขององค์กรเภสัชกรรมแต่

ละประเภท ตลอดจนการก าหนดนโยบายและกล

ยุทธ์การจัดการผลิตภัณฑ์และบริการนั้นๆ การ

สร้างความแตกต่างทางการแข่งขัน การก าหนด

ต าแหน่งทางการตลาดของผลิตภัณฑ์และการ

บริการนั้นเพ่ือให้องค์กรและผลิตผลอยู่รอดและ

สามารถแข่งขันทางการตลาดได้ รวมถึงการศึกษา

 -ยุบวิชาเอกการ

จัดการองคก์ร

เภสชัออกจาก

หลักสตูร 



                                                                                                                                มคอ. 2 

 

หลักสตูรบริหารธรุกจิมหาบณัฑติ (วิชาเอกการตลาดและวิชาเอกการจัดการ) พ.ศ.2560                                190 

 

หลกัสูตรเดิม ฉบบั พ.ศ.2555 หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2560 หมายเหตุ 

ระบบการจัดการผลิตภัณฑ์และบริการและการ

น าเสนอผลิตภัณฑอ์อกสู่ท้องตลาด 

บธม594ระบบสารสนเทศทางเภสชัศาสตร   

MBA594Pharmacoinformatics 

ศึกษากระบวนการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่างๆ 

การคัดเลือก และการประเมินคุณค่าเพ่ือให้ได้มา

ซึ่งข้อมูลทางเภสชักรรม การจัดกระท าข้อมูลให้อยู่

ในรูปสารสนเทศ การออกแบบระบบสารสนเทศ

เพ่ือการสื่อสาร เพ่ือควบคุมการปฏิบัติการ เพ่ือ

การบริหารจัดการ และเพ่ือผู้บริหารระดับสูงใน

การวางแผนและตัดสินใจ การศึกษาโครงสร้าง

ระบบสารสนเทศทางเภสัชกรรมเพ่ือการจัดการ 

สารสนเทศด้านสภาวะทางการตลาด และด้าน

ความสัมพันธ์ระหว่างยา ผลิตภัณฑ์สุขภาพ โรค

และสภาวะสขุภาพ การประเมินระบบสารสนเทศ 

และแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านเภสชั

กรรม 

  

บธม 596 กฎหมายและภาวะแวดลอ้มทาง 

             สงัคมทางเภสชักรรม  

MBA596 Legal and Social Environments 

            of Pharmacy 

ศึกษาหลักและกระบวนการทางสังคมและทาง

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและอุตสาหกรรมยา 

โดยครอบคลุม สทิธิบัตรยา กฎหมายป้องกันการ

ผูกขาดทางการค้าและการกีดกันทางการค้า 

กฎหมายภาษีอากร กฎหมายแรงงาน กฎหมาย

คุ้ มครองผู้ บริโภค และกฎหมายส าหรับธุรกิจ 

ตลอดจนกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับวิชาชีพเภสัช

กรรมและผลิตภัณฑส์ขุภาพ รวมทั้งปัจจัยภายนอก

องค์กรที่มีผลต่อความสัมพันธ์ภายในองค์กรและ

ภาวะแวดล้อมทางสงัคมของธรุกจิ  

  

บธม597 การวิจยัผลลพัธ ของผลิตภณัฑ ยา  

MBA597 Pharmaceutical Outcomes Research 

ศึกษาหลักการ และวิธกีารวิเคราะห์ผลลัพธส์ดุท้าย

ที่ได้จากการน าผลิตภัณฑ์ยาไปใช้ ทั้งผลลัพธ์ทาง

คลินิกซึ่งบ่งชี้ ถึงการหายจากอาการป่วยของผู้ ป่วย 
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ผลลัพธ์ทางเศรษฐศาสตร์ในด้านประสิทธิภาพ 

หรือผลประโยชน์ของการใช้ยาคุ้มค่ากับต้นทุนที่

เสียไป และผลลัพธ์ทางมนุษยศาสตร์ที่ เน้นถึง

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้ใช้ยา การศึกษาหลักการ

ทางระบาดวิทยาและเศรษฐศาสตร์ด้านยาที่

สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการประเมินผลลัพธ์

สดุท้ายในด้านต่างๆ ของผลิตภัณฑย์าเพ่ือน าไปใช้

ในก ารตั ด สิ น ใจ ใน ก ารวิ จั ยและ พัฒ น าย า 

กระบวนการผลิตยา การขอขึ้ นทะเบียนต ารับยา 

และการเลือกใช้ยาของผู้ประกอบวิชาชีพ 

 

4.ปรบัปรุงหมวดสารนพินธ  
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บธม688 สารนิพนธ     

MBA688 Master’s Project 

ศึกษาค้นคว้าอย่างลึกซึ้ งหรือท าการวิจัยทางด้าน

บริหารธุรกิจ  ภายใต้การควบคุมของอาจารย์

ประจ าสาขาวิชา อย่างน้อย  1 ท่าน โดยความ

เหน็ชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสตูร 

สพท681 สารนิพนธ ระดบัปริญญาโท   

GRI 681 Independent Study 

 

-เปล่ียนรหัสวชิาใหม่ 

 

 

5. ปรบัปรุงหมวดปริญญานพินธ  

หลกัสูตรเดิม ฉบบั พ.ศ.2555 หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2560 หมายเหตุ 

บธม 699 ปริญญานิพนธ    

MBA 699 Thesis 

ศึกษาค้นคว้าในเชิงลึกในด้านบริหารธุรกิจ โดย

ต้องเกิดแนวคิดที่สร้างสรรค์ในด้านบริหารธุรกิจ

โดยมีการน าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ

หรือตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการทั้งในประเทศ

และต่างประเทศ 

ปพท 691 ปริญญานิพนธร์ะดบัปริญญาโท 

GRT 691 Thesis 

-เปล่ียนรหัสวชิาใหม่ 
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