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รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรบริ หารธุรกิ จมหาบัณฑิ ต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา :
วิ ทยาเขต/คณะ/ภาควิ ชา :

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะสังคมศาสตร์ ภาควิชาบริหารธุรกิจ

หมวดที่ 1. ข้อมูลทัวไป
่
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย :
ภาษาอังกฤษ :
2. ชื่อปริ ญญาและสาขาวิ ชา
2.1 ภาษาไทย
ชื่อเต็ม :
ชื่อย่อ :
ภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม :
ชื่อย่อ :

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
Master of Business Administration Program

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

3. วิ ชาเอก (ถ้ามี)
- วิชาเอกการตลาด (Marketing)
วิชาเอกการจัดการ (Management)
วิชาเอกการจัดการองค์กรเภสัชกรรม (Pharmacy Organization Management)
4. จานวนหน่ วยกิ ตที่เรียนตลอดหลักสูตร : 48 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ :
5.2 ภาษาทีใ่ ช้ :

หลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี
ภาษาทีใ่ ช้ในการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย
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5.3 การรับเข้าศึกษา ให้เป็ นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น : เป็ นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันฯ ที่จดั การเรียนการสอนโดยตรง
5.5 การให้ปริญญาแก่ผสู้ าเร็จการศึกษา : ให้ปริญญาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิ จารณาอนุมตั ิ /เห็นชอบหลักสูตร
6.1 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
6.2 เริม่ ใช้หลักสูตรนี้ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555
6.3 บัณฑิตวิทยาลัยให้ความเ
ห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครัง้ ที่ 8/2554 เมือ่ วันที่ 25 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2554
6.4 สภาวิชาการให้ค วามเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครัง้ ที่ 8/2554 เมื่อ วันที่ 14 เดือ น
ตุลาคม พ.ศ. 2554 และในการประชุมครัง้ ที่ 4/2555 เมือ่ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2555
6.5 สภามหาวิทยาลัยอนุมตั หิ ลักสูตรในการประชุมครัง้ ที่ 5/2555 เมือ่ วันที่ 4 พฤษภาคม 2555
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคณ
ุ ภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมทีจ่ ะได้รบั การเผยแพร่ว่าเป็ นหลักสูตรทีม่ คี ุณภาพและมาตรฐานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในการปีการศึกษา 2557
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 เป็นนักการตลาด และนักการจัดการ
8.2 เป็นผูป้ ระกอบการ
8.3 เป็นผูบ้ ริหารองค์กรภาครัฐและเอกชน
8.4 เป็นทีป่ รึกษาบริษทั ทางด้านการตลาด การจัดการ และทีป่ รึกษาองค์กรเภสัชกรรม
8.5 เป็นนักวิจยั
8.6 เป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน
8.7 ด้านอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
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9. ชื่ อ นามสกุล เลขประจ าตัว บัต รประชาชน ต าแหน่ ง และคุ ณ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาของอาจารย์
ผูร้ บั ผิดชอบหลักสูตร
9.1 อาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ

รายชื่อคณาจารย์

1.

รศ.สุพาดา สิรกิ ตุ ตา

2.

รศ.ดร.ณักษ์ กุลสิ ร์

3.

อ.ดร.ไพบูลย์ อาชารุง่ โรจน์

4.

อ.ดร.วรินทรา ศิรสิ ทุ ธิกลุ

คุณวุฒิการศึกษา
ตรี-โท-เอก (สาขาวิชา)
ปี ที่จบ
บช.บ. (บัญชี), 2540
พศ.ม. (บุคลาการ), 2525
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์), 2528

อ.ดร.ณัฐยา
ประดิษฐสุวรรณ

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
University of Missouri,
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์), 2531
USA
Ph.D. (International Trade University of Missouri,
USA
& Finance), 2537
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Ph.D. (การตลาด), 2550
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
บธ.บ. (การตลาด), 2534
M.A. (Management Science The University of
TSUKUBA, Japan
and Public Policy

Studies), 2539
Ph.D. (Management
Science), 2543
B.B.A. (Marketing), 2541
M.S. (Marketing), 2542

5.

เลขประจาตัว
ประชาชน

D.B.A. (Marketing and
Tourism), 2552
B.B.A. (Marketing), 2537
M.B.A. (Marketing), 2540
M.M.R. (Marketing), 2549
D.B.A. (Marketing), 2552
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xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

The University of
TSUKUBA, Japan
xxxxxxxxxxxxx

University of Colorado,
USA
University of Colorado,
USA
Monash University,
Australia
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
City University
The University of
Western, Australia
The University of
Western, Australia

xxxxxxxxxxxxx
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คุณวุฒิการศึกษา
ลาดับ
รายชื่อคณาจารย์
ตรี-โท-เอก (สาขาวิชา)
ปี ที่จบ
6. อ.ดร.ชวัลลักษณ์ คุณาธิกรกิจ รบ. (รัฐศาสตร์บณ
ั ฑิต), 2529
M.B.A. (Marketing), 2535
Ph.D. (การสือ่ สารระหว่าง
บุคคล), 2540
7.

8.

9.

ผศ.ดร.พรรณนิภา
อนิษฐาภิชาติ

ภ.บ. (เภสัชศาสตร์บณ
ั ฑิต),
2525
ร.ม. (บริหารรัฐกิจ), 2535
Ph.D. (Community Medicine
And Clinical
Epidemiology
ผศ.ดร.เบญจพร กิง่ รุง่ เพชร์ ภ.บ. (เภสัชศาสตร์บณ
ั ฑิต),
2533
ภ.ม. (เภสัชเวท), 2537
Ph.D. (Pharmaceutical
Socioeconomics),
2548
รศ.ดร.กัญญดา อนุวงศ์
ภ.บ. (เภสัชศาสตร์บณ
ั ฑิต),
2534
ภ.ม. (เภสัชกรรม), 2536
Ph.D. (Pharmacy Practiced
Administration), 2543

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

เลขประจาตัว
ประชาชน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

xxxxxxxxxxxxx

University of Central
Oklahoma,USA
มหาวิทยาลัยกรุงเทพใน
ความร่วมมือกับ Ohio
University
มหาวิทยาลัยมหิดล

xxxxxxxxxxxxx

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
University of Newcastle,
Australia
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

xxxxxxxxxxxxx

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
The University of lowa,
USA
xxxxxxxxxxxxx

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
Purdue University, USA

10. สถานที่จดั การเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็ นต้องนามาพิ จารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิ จ
สถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจของประเทศในยุคข้อมูลข่าวสารดิจติ อล มีการแข่งขันทางธุรกิจ
อย่างรุนแรง สภาพแวดล้อมทางธุรกิจและเทคโนโลยีได้เปลีย่ นแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทรัพ ยากรบุคคลเป็ น
ปจั จัยทีส่ าคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจเพื่อการพัฒนาไปสู่เป้าหมาย ในภาวะเศรษฐกิจของประเทศ
ไทยกาลังขาดแคลนทรัพยากรบุคคลด้านบริหารธุรกิจที่มคี ุณภาพซึ่งเป็ นกลไกสาคัญในการขับเคลื่อนให้
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เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้สอดคล้องแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ.25502554) และฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ซึ่งได้กาหนดทิศทางในการพัฒนาประเทศโดยให้ “คนเป็ น
ศูนย์กลางการพัฒนา” ดังนัน้ การผลิตบุคลากรด้านการบริหารธุรกิจจึงเป็ นสิง่ จาเป็ นที่ต้องเตรียมความ
พร้อมให้ทนั ต่อการเปลีย่ นแปลงในด้านธุรกิจของโลกปจั จุบนั ให้ทดั เทียมกับนานาชาติ
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การเปลีย่ นแปลงของสังคมโลกมีผลต่อสังคม และวัฒนธรรม ทาให้เกิดลักษณะสังคมแห่งการ
เรียนรู้ บุคลากรจึงต้องมีค วามสามารถในการเรียนรู้ และปรับตัว เพื่อพัฒนาสังคมให้เติบโตอย่างยังยื
่ น
โดยมุ่ง เน้ น ให้บุ ค คลตระหนั ก ถึง ความส าคัญ ของคุ ณ ธรรม จริย ธรรม ความรับ ผิด ชอบต่ อ สัง คมและ
สิง่ แวดล้อม
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิ จ
ของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
สืบเนื่องจากผลกระทบจากการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมดังกล่าวในข้อ 11.1
และ 11.2 ทาให้ตอ้ งปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตให้มศี กั ยภาพและทันต่อการเปลีย่ นแปลง
ในด้านธุรกิจของโลกปจั จุบนั ให้ทดั เทียมกับนานาชาติและเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเชียน และ
รองรับการแข่งขันระดับสากลโดยการผลิตทรัพยากรบุคคลทางด้านการบริหารธุรกิจให้มคี วามพร้อมใน
ปฏิบตั งิ านสู่สงั คมอย่างมีศกั ยภาพสูงรวมทัง้ มีคุณธรรมจริยธรรม ทัง้ นี้เพื่อให้ผสู้ าเร็จการศึกษาสามารถ
นาไปใช้ได้ในการประกอบอาชีพทัง้ ภาครัฐและเอกชน รวมทัง้ การเป็นผูป้ ระกอบการ
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิ จของสถาบัน
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มุ่งเน้ นการผลิตมหาบัณฑิต เพื่อตอบสนองพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย คือ “มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีพนั ธกิจต่อสังคมในการจัดการศึกษาและให้บริการทาง
วิชาการ รวมทัง้ เข้าไปมีส่วนร่วมกับสังคมในการสืบสานและสร้างเสริมภูมปิ ญั ญาให้เหมาะสมกับการ
เปลีย่ นแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยยึดหลักจริยธรรมทางวิชาการ
และหลัก การให้ ก ารศึ ก ษาแก่ ป ระชาชน” และส่ ง เสริม ให้ บ ัณ ฑิต มีค วามเป็ น สากล มีท ัก ษะด้ า น
ภาษาต่างประเทศได้เรียนรูแ้ ละเข้าใจวัฒนธรรมต่างชาติ สร้างประสบการณ์เรียนรู้ การทางานกับองค์กร
ทางด้านการตลาด และการจัดการ เพื่อรองรับกับการก้าวเข้าสู่เวทีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ.
2558 ในอนาคตอันใกล้
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13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิ ดสอนในคณะ/ภาควิ ชาอื่นของสถาบัน (เช่ น รายวิ ชาที่
เปิ ดสอนเพื่อให้บริ การคณะ/ภาควิ ชาอื่น หรือต้องเรียนจากคณะ/ภาควิ ชาอื่น)
13.1 กลุ่มวิ ชา/รายวิ ชาในหลักสูตรนี้ ที่เปิ ดสอนเพื่อให้บริ การคณะ/ภาควิ ชา/หลักสูตรอื่น
ธุรกิจ
13.2 กลุ่มวิ ชา/รายวิ ชาในหลักสูตรนี้ ที่เปิ ดสอนโดยคณะ/ภาควิ ชา/หลักสูตรอื่น
13.3 การบริ หารจัดการ
การบริหารจัดการโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
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หมวดที่ 2. ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
สังคมพัฒนาด้วยความก้าวหน้าของบุคลากรทางธุรกิจทีเ่ ลิศด้วยคุณภาพและมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม
1.2 ความสาคัญ
การบริหารธุรกิจเป็ นศาสตร์ท่สี าคัญในการขับเคลื่อนการดาเนินงานในองค์กร ทัง้ ภาคเอกชน
และภาครัฐบาล เพื่อบริหารจัดการองค์กรให้ประสบความสาเร็จ เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เกิดการ
สร้างงาน มีการพัฒนา และการประกอบธุรกิจทีเ่ ป็นธรรมโดยคานึงถึงสังคมโดยรวม อันจะนาไปสู่การแก้ไข
ั หาที่ ส าคั ญ ขอ งประเทศ องค์ ก รที่ ป ระสบคว ามส าเร็ จ ได้ จ ะต้ อ งมี บุ ค ลากรที่ ม ี คุ ณ ภาพ
ปญ
มีทกั ษะในเชิงบริหาร ทัง้ การบริหารจัดการทัวไป
่ และการบริหารจัดการด้านการตลาด และความเป็ นผู้นา
องค์กร มีความรูค้ วามเชีย่ วชาญในการวิจยั เชิงธุรกิจ และมีความคิดในเชิงนวัตกรรม พร้อมทัง้ ส่งเสริมการ
สร้างคุณธรรมและจริยธรรมของผูท้ ่เี กี่ยวข้องทุกฝ่ายในองค์กร ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์จงึ
เห็นความสาคัญของการสร้างบุคลากรทีม่ วี สิ ยั ทัศน์กว้างไกล ในวงการบริหารธุรกิจ มีความเชีย่ วชาญเฉพาะ
ด้าน มีคุณธรรมและจริยธรรม มีศกั ยภาพทางการแข่งขัน สามารถตอบสนองความต้องการกาลังคนด้านการ
บริหารธุรกิจ เพื่อความมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้มคี วามเจริญเติบโตอย่างยังยื
่ น
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
หลัก สูต รบริห ารธุ ร กิจ มหาบัณ ฑิต มีว ัต ถุ ป ระสงค์ห ลัก เพื่อ ผลิต มหาบัณ ฑิต ให้ม ีคุ ณ สมบัติ
ดังต่อไปนี้
1. ผลิต บุ ค ลากรให้ม ีค วามรู้ค วามสามารถในด้า นการบริห ารธุ ร กิจ มีท ัก ษะในการเป็ น
ผูป้ ระกอบการ และทักษะของนักการตลาด/ผูบ้ ริหารจัดการ และมีทกั ษะในการใช้ระบบสารสนเทศและข้อมูล
เพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ
2. ผลิตบุคลากรในการพัฒนางานวิจยั ทางด้านการบริหารธุรกิจ
3. ผลิตบุคลากรให้มคี ุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ ตลอดจนมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ.2555
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์

1. ปรับปรุงหลักสูตรให้มมี าตรฐาน
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ
สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.)

1. พัฒนาหลักสูตรโดยมีพน้ื ฐาน
จากหลักสูตรในระดับสากลและ
สอดคล้องตามเกณฑ์ สกอ.
2. ติดตามการประเมินผลหลักสูตร
อย่างสม่าเสมอ
3. ติดตามการประเมินผลนิสติ จาก
การทวนสอบผลสัมฤทธิ ์ทางการ
เรียนของนิสติ ทุกรายวิชาทีเ่ ปิ ดสอน
2. ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับ 1.ติดตามความเปลีย่ นแปลงใน
ความต้องการของธุรกิจ ภาครัฐและ ความต้องการของผูป้ ระกอบการ
ภาคเอกชน ตลอดจนผูป้ ระกอบการ 2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
และตลาดแรงงาน
ภาคธุรกิจและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง

3. พัฒนาคณาจารย์ ให้สามารถ
ปฏิบตั งิ านอย่างมีคณ
ุ ภาพ และ
ประสิทธิภาพ

1. จัดกิจกรรมพัฒนาความรู้
ทางด้านบริหารธุรกิจให้แก่
คณาจารย์
2. จัดทาแผนการสอน (มคอ.3)

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ.2555

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
1. รายงานผลการประเมินหลักสูตร
2. เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร
3. เอกสารการทวนสอบผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียนของนิสติ

1. รายงานผลการดาเนินงานของ
หลักสูตร
2. ร้อยละของบัณฑิตระดับ
ปริญญาโททีไ่ ด้งานทาและประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ปี
3. ร้อยละของบัณฑิตระดับ
ปริญญาโททีไ่ ด้รบั เงินเดือนเริม่ ต้น
เป็ นไปตามเกณฑ์ของ กพ.
4. ผลการสารวจความพึงพอใจของ
นายจ้าง
1. ผลการสารวจความพึงพอใจใน
การสอนของคณาจารย์โดยนิสติ
2. รายงานการดาเนินงานของ
รายวิชา (มคอ.5)
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หมวดที่ 3. ระบบการจัดการศึกษา การดาเนิ นการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร
ระบบการจัด การศึก ษาที่ใ ช้ใ นการจัด การเรีย นการสอนเป็ น ระบบทวิภ าค 1 ปี ก ารศึก ษามี
2 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ได้แก่ ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มีการจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูรอ้ น (สาหรับภาคนอกเวลาราชการ) และอาจมีการจัดการ
เรียนการสอนในภาคฤดูรอ้ นสาหรับนิสติ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ภาคในเวลาราชการ) ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่
กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
1.3 การเทียบเคียงหน่ วยกิ ตในระบบทวิ ภาค
ไม่ม ี
2. การดาเนิ นการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลาในการดาเนิ นการเรียนการสอน
ช่วงเวลาการจัดการเรียนการสอนทีใ่ ห้นิสติ เรียน มีดงั นี้
ภาคต้น
เดือนมิถุนายน-กันยายน
ภาคปลาย เดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์
ภาคฤดูรอ้ น เดือนเมษายน-พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษา
เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาขัน้ ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีคุณสมบัตทิ วไปตามข้
ั่
อบังคับของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554
2.3 ปัญหาของนิ สิตแรกเข้า
นิสติ มีความรูพ้ น้ื ฐานทางด้านบริหารธุรกิจไม่เท่าเทียมกัน เนื่องจากหลักสูตรเปิดรับสมัครนิสติ ทุก
สาขาวิชา
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนิ นการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจากัดของนิ สิตในข้อ 2.3
มีการจัดให้เรียนปรับพื้นฐานทางธุรกิจ โดยไม่นับหน่ วยกิต จานวน 4 รายวิชา ได้แก่ วิชาธุรกิจ
เบือ้ งต้น เศรษฐศาสตร์ การเงินและการบัญชี ภาษาอังกฤษธุรกิจ และในการเรียนวิชาปรับพืน้ ฐานดังกล่าว
จะปรับเนื้อหาให้เหมาะสมกับความพร้อมของผูเ้ ข้าเรียน

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ.2555
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2.5 แผนการรับนิ สิตและผูส้ าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
1.จานวนนิสติ เข้าเรียนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการตลาดและวิชาเอกการจัดการ
(ในเวลาราชการ) เอกละ 30 คน รวมเป็นจานวนทัง้ สิน้ 60 คน/ปี
จานวนนิ สิตตัง้ แต่ปีการศึกษา 2555-2559
ชัน้ ปี ตามแผนการศึกษา
2555
2556
2557
ชัน้ ปี ที่ 1
60
60
60
วิชาเอกการตลาด
30
30
30
วิชาเอกการจัดการ
30
30
30
ชัน้ ปี ที่ 2
60
60
วิชาเอกการตลาด
30
30
30
วิชาเอกการจัดการ
30
30
30
จานวนนิ สิต
60
120
120
สาเร็จการศึกษา
60

2558
60
30
30

2559
60
30
30

60
30
30

60
30
30

120
60

120
60

2. จานวนนิสติ เข้าเรียนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการตลาด, วิชาเอกการจัดการ
และวิชาเอกการจัดการองค์กรเภสัชกรรม (นอกเวลาราชการ) รวมเป็นจานวนทัง้ สิน้ 180 คน/ปี
จานวนนิ สิตตัง้ แต่ปีการศึกษา 2555-2559
ชัน้ ปี ตามแผนการศึกษา
2555
2556
2557
ชัน้ ปี ที่ 1
180
180
180
วิชาเอกการตลาด
80
80
80
วิชาเอกการจัดการ
80
80
80
วิชาเอกการจัดการองค์กรเภสัช 20
20
20
ชัน้ ปี ที่ 2
180
180
วิชาเอกการตลาด
80
80
80
วิชาเอกการจัดการ
80
80
80
วิชาเอกการจัดการองค์กรเภสัช 20
20
20
จานวนนิ สิต
180
360
360
สาเร็จการศึกษา
180

2558
180
80
80
20

2559
180
80
80
20

180
80
80
20

180
80
80
20

360
180

360
180

2.6 งบประมาณตามแผน
เป็ นไปตามระบบงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ของคณะสังคมศาสตร์และคณะ
เภสัชศาสตร์ โดยใช้งบประมาณประจาปี ท่มี หาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและคณะสังคมศาสตร์จดั สรรให้
ภาควิชาบริหารธุรกิจธุรกิจ โครงการพิเศษบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต โดยมีการประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัว
ในการผลิตบัณฑิต ดังนี้
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ.2555
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นิสติ ภาคในเวลาราชการ

ค่าใช้จา่ ย

ยอดสะสม (ต่อหัว)

หมวดค่าการจัดการเรียนการสอน
ค่าตอบแทนอาจารย์ผสู้ อน(36หน่วยกิต x 1,500บาทต่อชัวโมง
่ x 15 ครัง้ ต่อภาค)
ค่าวัสดุสานักงาน
ค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนา
ค่าใช้จ่ายรวม
ค่าใช้จ่ายต่อหัว (ค่าใช้จ่ายรวม/จานวนนิสติ ขัน้ ต่า 20 คน)

810,000
57,400
400,000
1,267,400
63,370

63,370

หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลางระดับคณะ/สถาบัน/สานัก

70,411

งบพัฒนาหน่วยงาน (ขัน้ ต่า 5%)

3,521

งบวิจยั ของหน่วยงาน (ขัน้ ต่า 5%)

3,521

ค่าส่วนกลางคณะ หรือค่าสาธารณูปโภค ร้อยละ.....(ถ้ามี)

-

หมวดค่าปริญญานิ พนธ์/สารนิ พนธ์
ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ (อัตราต่อหัว)
ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมสารนิพนธ์ (อัตราต่อหัว)

71,411
10,000
-

หมวดกองทุนพัฒนามหาวิ ทยาลัย (15%)

12,602

หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลาง

28,608 112,621

84,013

ค่าส่วนกลางมหาวิทยาลัย (4,360 x 2)
ค่าธรรมเนียมหอสมุดกลาง (3,000 x 2)
ค่าธรรมเนียมสานักคอมพิวเตอร์ (1,040 x 2)
ค่าธรรมเนียมบัณฑิตวิทยาลัย (5,904 x 2)
ค่าธรรมเนี ยมเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ.2555

112,621

11

มคอ. 2
นิสติ ภาคนอกเวลาราชการ

ค่าใช้จา่ ย

ยอดสะสม (ต่อหัว)

หมวดค่าการจัดการเรียนการสอน
ค่าตอบแทนอาจารย์ผสู้ อน(42หน่วยกิต x 1,500บาทต่อชัวโมง
่ x 15 ครัง้ ต่อภาค)

945,000

ค่าอาหารว่างสาหรับนิสติ (นิสติ 120 คน x 70 บาทต่อวัน x 36 วันต่อภาค)

302,400

ทุนวิจยั สาหรับนิสติ

100,000

ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ (164 วัน x 700 บาทต่อวัน x 7 คน)

803,600

ค่าวัสดุสานักงาน

297,600

ค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนา

889,500

ค่าใช้จ่ายรวม
ค่าใช้จ่ายต่อหัว (ค่าใช้จ่ายรวม/จานวนนิสติ ขัน้ ต่า 30 คน)

3,338,100
111,270 111,270

หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลางระดับคณะ/สถาบัน/สานัก

123,632

งบพัฒนาหน่วยงาน (ขัน้ ต่า 5%)

6,181

งบวิจยั ของหน่วยงาน (ขัน้ ต่า 5%)

6,181

ค่าส่วนกลางคณะ หรือค่าสาธารณูปโภค ร้อยละ.....(ถ้ามี)
หมวดค่าปริญญานิ พนธ์/สารนิ พนธ์

129,632

ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ (อัตราต่อหัว)
ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมสารนิพนธ์ (อัตราต่อหัว)
หมวดกองทุนพัฒนามหาวิ ทยาลัย
(15%)

6,000
22,876 152,508

หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลาง

28,608 181,116

ค่าส่วนกลางมหาวิทยาลัย (4,360 x 2)
ค่าธรรมเนียมหอสมุดกลาง (3,000 x 2)
ค่าธรรมเนียมสานักคอมพิวเตอร์ (1,040 x 2)
ค่าธรรมเนียมบัณฑิตวิทยาลัย (5,904 x 2)
ค่าธรรมเนี ยมเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร
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2.7 ระบบการศึกษา
แบบชัน้ เรียน
แบบทางไกลผ่านสื่อสิง่ พิมพ์เป็นหลัก
แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)
แบบทางไกลทางอินเตอร์เนต
อื่นๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหน่ วยกิ ต รายวิ ชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิ ทยาลัย (ถ้ามี)
สามารถทาได้แ ต่ ทงั ้ นี้ร ายวิชาที่เ ทียบเคียงจะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
3. หลักสูตรและอาจารย์ผ้สู อน
3.1 หลักสูตรบริ หารธุรกิ จมหาบัณฑิ ต มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.1.1 จานวนหน่ วยกิ ต รวมตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร แบ่งการเรียนออกเป็น 2 แผน คือ
1. แผน ก แบบ ก 2 ทาวิทยานิพนธ์ซง่ึ มีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิตและศึกษา
รายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
2. แผน ข เป็นแผนการศึกษาทีเ่ น้นการศึกษางานรายวิชา โดยไม่ตอ้ งทาวิทยานิพนธ์ แต่ตอ้ ง
มีการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต และไม่เกิน 6 หน่วยกิต
รายการ
แผน ก แบบ ก2
แผน ข
1. หมวดวิชาแกน
24
24
2. หมวดวิชาเอก ไม่น้อยกว่า
12
12
วิชาเอกบังคับ
9
9
วิชาเอกเลือก
9
9
3. ปริญญานิพนธ์
12
4. สารนิพนธ์
6
รวมไม่น้อยกว่า
48
48
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3.1.3 รายวิ ชา
1. ความหมายของรหัสวิชา มีตวั เลขสามตัว
เลขรหัสตัวแรก หมายถึง
ชัน้ ทีเ่ ปิดสอน
เลขรหัสตัวกลาง หมายถึง
กลุ่มวิชาดังต่อไปนี้
เลข 1
กลุ่มวิชาธุรกิจ
เลข 2
กลุ่มวิชาการบัญชี
เลข 3
กลุ่มวิชาการเงิน
เลข 4
กลุ่มวิชาการตลาด
เลข 5
กลุ่มวิชาการจัดการ
เลข 6
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์
เลข 7
กลุ่มวิชาการสัมมนา
เลข 8
กลุ่มวิชาการวิจยั ยกเว้น บธม 688 และ บธม 699
เลข 9
กลุ่มวิชาการบริหารเภสัชกรรม
เลขรหัสตัวท้าย หมายถึง
ลาดับทีข่ องเลขตัวกลาง
2. ชื่อรายวิชาทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จานวนหน่วยกิต
(1) หมวดวิ ชาแกน โดยกาหนดให้เรียน 24 หน่วยกิต ดังนี้
1. บธม 531 การจัดการทางการเงิน
3(3-0-6)
MBA 531 Financial Management
2. บธม 551 การจัดการเชิงกลยุทธ์ขนั ้ สูง
3(3-0-6)
MBA 551 Advanced Strategic Management
3. บธม 552 การจัดการการผลิตและการปฏิบตั กิ าร
3(3-0-6)
MBA 552 Production and Operations Management
4. บธม 541 การจัดการการตลาดขัน้ สูง
3(3-0-6)
MBA 541 Advanced Marketing Management
5. บธม 581 ระเบียบวิธวี จิ ยั ธุรกิจ
3(2-2-5)
MBA 581 Business Research Methodology
6. บธม 521 การบัญชีบริหาร
3(3-0-6)
MBA 521 Managerial Accounting
7. บธม 561 เศรษฐศาสตร์การจัดการ
3(3-0-6)
MBA 561 Managerial Economics
8. บธม 615 จริยธรรมทางธุรกิจ
3(3-0-6)
MBA 615 Business Ethics
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(2) หมวดวิ ชาเอก แผน ก แบบ ก2 กาหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
แผน ข
กาหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
(2.1) วิ ชาเอกบังคับ กาหนดให้เรียน 9 หน่วยกิต ดังนี้
(2.1.1) วิ ชาเอกการตลาด
1. บธม 542 การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ ริโภค
3(3-0-6)
MBA 542 Consumer Behavior Analysis
2. บธม 543 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
3(3-0-6)
MBA 543 Integrated Marketing Communication
3. บธม 646 การบริหารห่วงโซ่อุปทาน
3(3-0-6)
MBA 646 Supply Chain Management
(2.1.2) วิ ชาเอกการจัดการ
1. บธม 613 การประกอบการ
MBA 613 Entrepreneurship
2. บธม 656 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
MBA 656 International Business Management
3. บธม 658 การจัดการนวัตกรรม
MBA 658 Innovation Management
1.
2.
3.
4.

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

(2.1.3) วิ ชาเอกการจัดการองค์กรเภสัชกรรม
บธม 592 การสร้างและขับเคลื่อนองค์กรเภสัชกรรม 3(3-0-6)
MBA 592 Building and Running Pharmacy Organizations
บธม 593 การวางตาแหน่ งองค์กรเภสัชกรรม
3(3-0-6)
MBA 593 Pharmacy Organization Positioning
บธม 595 สัมมนาการจัดการองค์กรเภสัชกรรม 1
2(2-0-4)
MBA 595 Seminar in Pharmacy Organization Management 1
บธม 598 สัมมนาการจัดการองค์กรเภสัชกรรม 2
1(1-0-2)
MBA 598 Seminar in Pharmacy Organization Management 2
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(2.2) วิ ชาเอกเลือก เฉพาะ แผน ข กาหนดให้เรียน 9 หน่วยกิต
โดยเลือกจากรายวิชาดังนี้
(2.2.1) วิ ชาเอกการตลาด
1. บธม 554 การจัดการระบบสารสนเทศ
3(3-0-6)
MBA 554 Management Information System
2. บธม 555 พฤติกรรมองค์กรและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ขนั ้ สูง 3(3-0-6)
MBA 555 Advanced Organizational Behavior and Human
Resource Management
3. บธม 645 นโยบายและกลยุทธ์ดา้ นผลิตภัณฑ์และราคา 3(3-0-6)
MBA 645 Product and Price Policies and Strategies
4. บธม 644การจัดการการตลาดระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
MBA 644 International Marketing Management
5. บธม 647 การตลาดบริการ
3(3-0-6)
MBA 647 Service Marketing
6. บธม 671 สัมมนาการตลาดสมัยใหม่
3(3-0-6)
MBA 671 Seminar in Modern Marketing
7. บธม 682 การวิจยั การตลาด
3(3-0-6)
MBA 682 Marketing Research
8. บธม 611 การเจรจาต่อรอง
3(3-0-6)
MBA 611 Negotiation
9. บธม 648 เทคนิคในการพยากรณ์ตลาด
3(3-0-6)
MBA 648 Market Forecasting Techniques
10. บธม 613 การประกอบการ
3(3-0-6)
MBA 613 Entrepreneurship
11. บธม 614 การพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
3(3-0-6)
MBA 614 Electronic Commerce
(2.2.2) วิ ชาเอกการจัดการ
1. บธม 554 การจัดการระบบสารสนเทศ
3(3-0-6)
MBA 554 Management Information System
2. บธม 555 พฤติกรรมองค์กรและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ขนั ้ สูง 3(3-0-6)
MBA 555 Advanced Organizational Behavior and Human
Resource Management
3. บธม 611 การเจรจาต่อรอง
3(3-0-6)
MBA 611 Negotiation
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ.2555
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4. บธม 612 การบริหารโครงการ
MBA 612 Project Management
5. บธม 614การพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
MBA 614 Electronic Commerce
6. บธม 616 เทคนิคในการพยากรณ์ธุรกิจ
MBA 616 Techniques of Business Forecasting
7. บธม 657 การจัดการเชิงกลยุทธ์รว่ มสมัย
MBA 657 Contemporary Strategic Management
8. บธม 683 การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการจัดการ
MBA 683 Quantitative Analysis for Management
1.

2.
3.

4.

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

(2.2.3) วิ ชาเอกการจัดการองค์กรเภสัชกรรม
บธม 591 ผลิตภัณฑ์และการบริการขององค์กร
เภสัชกรรม
3(3-0-6)
MBA 591 Products and Services of Pharmacy Organization
บธม 594 ระบบสารสนเทศทางเภสัชศาสตร์
3(3-0-6)
MBA 594 Pharmacoinformatics
บธม 596 กฎหมายและภาวะแวดล้อมทางสังคม
ทางเภสัชกรรม
3(3-0-6)
MBA 596 Legal and Social Environments of Pharmacy
บธม 597 การวิจยั ผลลัพธ์ของผลิตภัณฑ์ยา
3(3-0-6)
MBA 597 Pharmaceutical Outcomes Research

(3) ปริ ญญานิ พนธ์ (สาหรับแผน ก แบบ ก 2) 12 หน่วยกิต
บธม 699 ปริญญานิพนธ์
MBA 699 Thesis

12 หน่วยกิต

(4) สารนิ พนธ์ (สาหรับแผน ข) 6 หน่วยกิต
บธม 688 สารนิพนธ์
MBA 688 Master’s Project

6 หน่วยกิต
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
แผนการเรียนหลักสูตรบริ หารธุรกิ จมหาบัณฑิ ต วิ ชาเอกการตลาด (ในเวลาราชการ)
แผน ก แบบ ก2 และแผน ข
ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หน่ วยกิ ต
ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่ วยกิ ต
หมวดวิ ชาแกน
บธม 521 การบัญชีบริหาร
บธม 541 การจัดการการตลาดขัน้ สูง
บธม 551 การจัดการเชิงกลยุทธ์ขนั ้ สูง
บธม 561 เศรษฐศาสตร์การจัดการ

หมวดวิ ชาแกน
3(3-0-6) บธม 531 การจัดการทางการเงิน
3(3-0-6) บธม 552 การจัดการการผลิตและการ
ปฏิบตั กิ าร
3(3-0-6)
3(3-0-6) บธม 581 ระเบียบวิธวี จิ ยั ธุรกิจ
หมวดวิ ชาเอก
วิ ชาเอกบังคับ
บธม 542 การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ ริโภค
1 12(12-0-24)
รวม

รวม
ปี 1 ภาคฤดูร้อน (เฉพาะแผน ข)
หมวดวิ ชาเอก
วิ ชาเอกเลือก
3(3-0-6)
บธม 645 นโยบายและกลยุทธ์ดา้ นผลิตภัณฑ์
และ ราคา
3(3-0-6)
บธม 671 สัมมนาการตลาดสมัยใหม่
x(x-x-x)
บธม xxx รายวิชาในหมวดวิชาเอกเลือก
6(6-0-12)
รวม
ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิ ชาแกน
3(3-0-6)
บธม 615 จริยธรรมทางธุรกิจ
หมวดวิ ชาเอก
วิ ชาเอกบังคับ
3(3-0-6)
บธม 646 การบริหารห่วงโซ่อปุ ทาน
บธม 543 การสือ่ สารการตลาดแบบบูรณาการ 3(3-0-6)
หมวดวิ ชาเอก
วิ ชาเอกเลือก
3(3-0-6)
บธม 682 การวิจยั การตลาด
12(12-0-24)
รวม
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แผนการเรียนหลักสูตรบริ หารธุรกิ จมหาบัณฑิ ต วิ ชาเอกการจัดการ (ในเวลาราชการ)
แผน ก แบบ ก2 และแผน ข
ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิ ชาแกน
บธม 521 การบัญชีบริหาร
บธม 541 การจัดการการตลาดขัน้ สูง
บธม 551 การจัดการเชิงกลยุทธ์ขนั ้ สูง
บธม 561 เศรษฐศาสตร์การจัดการ

รวม
ปี 1 ภาคฤดูร้อน (เฉพาะแผน ข)
หมวดวิ ชาเอก
วิ ชาเอกเลือก
บธม 555 พฤติกรรมองค์กรและการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ขนสู
ั้ ง
บธม 657 การจัดการเชิงกลยุทธ์รว่ มสมัย
บธม xxx รายวิชาในหมวดวิชาเอกเลือก
รวม
ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิ ชาแกน
บธม 615 จริยธรรมทางธุรกิจ
หมวดวิ ชาเอก
วิ ชาเอกบังคับ
บธม 656 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
บธม 658 การจัดการนวัตกรรม
หมวดวิ ชาเอก
วิ ชาเอกเลือก
บธม 683 การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพือ่ การ
จัดการ
รวม

หน่ วยกิ ต

ภาคปลาย

หน่ วยกิ ต

หมวดวิ ชาแกน
3(3-0-6) บธม 531 การจัดการทางการเงิน
3(3-0-6) บธม 552 การจัดการการผลิตและการปฏิบตั กิ าร
3(3-0-6) บธม 581 ระเบียบวิธวี จิ ยั ธุรกิจ
3(3-0-6) หมวดวิ ชาเอก
วิ ชาเอกบังคับ
บธม 613 การประกอบการ
12(12-0-24)
รวม

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

3(3-0-6)
12(11-2-23)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
x(x-x-x)
6(6-0-12)

3(3-0-6)

ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 2
ปริ ญญานิ พนธ์ (แผน ก2)
บธม 699 ปริญญานิพนธ์
สารนิ พนธ์ (แผน ข)
บธม 688 สารนิพนธ์

12 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

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

3(3-0-6)
12(12-0-24)
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มคอ. 2
แผนการเรียนหลักสูตรบริ หารธุรกิ จมหาบัณฑิ ต วิ ชาเอกการตลาด (นอกเวลาราชการ)
แผน ข
ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิ ชาแกน
บธม 521 การบัญชีบริหาร
บธม 541 การจัดการการตลาดขัน้ สูง
บธม 551 การจัดการเชิงกลยุทธ์ขนั ้ สูง
รวม
ภาคฤดูร้อน
หมวดวิ ชาแกน
บธม 561 เศรษฐศาสตร์การจัดการ
หมวดวิ ชาเอก
วิ ชาเอกบังคับ
บธม 646 การบริหารห่วงโซ่อปุ ทาน
รวม
ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิ ชาแกน
บธม 531 การจัดการทางการเงิน
บธม 552 การจัดการการผลิตและการปฏิบตั กิ าร
หมวดวิ ชาเอก
วิ ชาเอกเลือก
บธม 682 การวิจยั การตลาด

รวม
ปี 2 ภาคฤดูร้อน
สารนิ พนธ์
บธม 688 สารนิพนธ์
รวม

หน่ วยกิ ต

ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิ ชาแกน
3(3-0-6) บธม 581 ระเบียบวิธวี จิ ยั ธุรกิจ
3(3-0-6) หมวดวิ ชาเอก
3(3-0-6) วิ ชาเอกบังคับ
บธม 542 การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ ริโภค
บธม 543 การสือ่ สารการตลาดแบบบูรณาการ
9(9-0-18)
รวม

หน่ วยกิ ต
3(2-2-5)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
9(8-2-17)

3(3-0-6)

3(3-0-6)
6(6-0-12)
ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิ ชาแกน
3(3-0-6) บธม 615 จริยธรรมทางธุรกิจ
3(3-0-6) หมวดวิ ชาเอก
วิ ชาเอกเลือก
3(3-0-6) บธม 645 นโยบายและกลยุทธ์ดา้ นผลิตภัณฑ์
และราคา
บธม 644 การจัดการการตลาดระหว่าง
ประเทศ
(บธม xxx รายวิชาในหมวดวิชาเอกเลือก)
9(9-0-18)
รวม

6 หน่วยกิต
6
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3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
x(x-x-x)
9(9-0-18)

มคอ. 2
แผนการเรียนหลักสูตรบริ หารธุรกิ จมหาบัณฑิ ต วิ ชาเอกการจัดการ (นอกเวลาราชการ)
แผน ข
ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิ ชาแกน
บธม 521 การบัญชีบริหาร
บธม 541 การจัดการการตลาดขัน้ สูง
บธม 551 การจัดการเชิงกลยุทธ์ขนั ้ สูง

รวม
ปี 1 ภาคฤดูร้อน
หมวดวิ ชาแกน
บธม 561 เศรษฐศาสตร์การจัดการ
หมวดวิ ชาเอก
วิ ชาเอกบังคับ
บธม 656 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
รวม
ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิ ชาแกน
บธม 531 การจัดการทางการเงิน
บธม 552 การจัดการการผลิตและการ
ปฏิบตั กิ าร
หมวดวิ ชาเอก
วิ ชาเอกเลือก
บธม 555 พฤติกรรมองค์กรและการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ขนั ้ สูง
รวม
ปี 2 ภาคฤดูร้อน
สารนิ พนธ์
บธม 688 สารนิพนธ์
รวม

หน่ วยกิ ต

ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิ ชาแกน
3(3-0-6) บธม 581 ระเบียบวิธวี จิ ยั ธุรกิจ
3(3-0-6) หมวดวิ ชาเอก
3(3-0-6) วิ ชาเอกบังคับ
บธม 658 การจัดการนวัตกรรม
บธม 613 การประกอบการ
9(9-0-18)
รวม

หน่ วยกิ ต
3(2-2-5)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
9(8-2-17)

3(3-0-6)

3(3-0-6)
6(6-0-12)
ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิ ชาแกน
3(3-0-6) บธม 615 จริยธรรมทางธุรกิจ
3(3-0-6) หมวดวิ ชาเอก
วิ ชาเอกเลือก
บธม 657 การจัดการเชิงกลยุทธ์รว่ มสมัย
บธม 683 การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพือ่
3(3-0-6)
การจัดการ
(บธม xxx รายวิชาในหมวดวิชาเอกเลือก)
9(9-0-18)
รวม

6 หน่วยกิต
6

.
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3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
x(x-x-x)
9(9-0-18)

มคอ. 2
แผนการเรียนหลักสูตรบริ หารธุรกิ จมหาบัณฑิ ต (สาหรับผูบ้ ริ หาร) วิ ชาเอกการตลาด
นอกเวลาราชการ แผน ข
หน่ วยกิ ต

ปี 1 ภาคฤดูร้อน
หมวดวิ ชาแกน
บธม 531 การจัดการทางการเงิน
บธม 561 เศรษฐศาสตร์การจัดการ
รวม
ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิ ชาแกน
บธม 552 การจัดการการผลิตและการ
ปฏิบตั กิ าร
บธม 581 ระเบียบวิธวี จิ ยั ทางธุรกิจ
หมวดวิ ชาเอก
วิ ชาเอกบังคับ
บธม 646 การบริหารห่วงโซ่อปุ ทาน
รวม
ปี 2 ภาคฤดูร้อน
หมวดวิ ชาเอก
วิ ชาเอกเลือก
บธม 645 นโยบายและกลยุทธ์ดา้ นผลิตภัณฑ์
และราคา
บธม 644 การจัดการการตลาดระหว่างประเทศ
(บธม xxx รายวิชาในหมวดวิชาเอกเลือก)
รวม
ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 1
สารนิ พนธ์
บธม 688 สารนิพนธ์
รวม

ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิ ชาแกน
บธม 521 การบัญชีบริหาร
บธม 541 การจัดการการตลาดขัน้ สูง
บธม 551 การจัดการเชิงกลยุทธ์ขนั ้ สูง
รวม

หน่ วยกิ ต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
9(9-0-18)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
6(6-0-12)
ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิ ชาแกน
3(3-0-6) บธม 615 จริยธรรมทางธุรกิจ
3(3-0-6)
หมวดวิ ชาเอก
3(2-2-5) วิ ชาเอกบังคับ
บธม 542 การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ ริโภค 3(3-0-6)
บธม 543 การสือ่ สารการตลาดแบบบูรณาการ
3(3-0-6)
3(3-0-6) หมวดวิ ชาเอก
วิ ชาเอกเลือก
3(3-0-6)
บธม 682 การวิจยั การตลาด
9(8-2-17)
รวม
12(12-0-24)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
x(x-x-x)
6(6-0-12)

6 หน่วยกิต
6
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มคอ. 2
แผนการเรียนหลักสูตรบริ หารธุรกิ จมหาบัณฑิ ต (สาหรับผูบ้ ริ หาร) วิ ชาเอกการจัดการ
นอกเวลาราชการ แผน ข
ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิ ชาแกน
บธม 521 การบัญชีบริหาร
บธม 541 การจัดการการตลาดขัน้ สูง
บธม 551 การจัดการเชิงกลยุทธ์ขนั ้ สูง
รวม
ปี 1 ภาคฤดูร้อน
หมวดวิ ชาแกน
บธม 552 การจัดการการผลิตและการปฏิบตั กิ าร
บธม 561 เศรษฐศาสตร์การจัดการ
รวม
ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิ ชาแกน
บธม 531 การจัดการทางการเงิน
บธม 581 ระเบียบวิธวี จิ ยั ธุรกิจ
หมวดวิ ชาเอก
วิ ชาเอกบังคับ
บธม 656 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

รวม
ปี 2 ภาคฤดูร้อน
หมวดวิ ชาเอก
วิ ชาเอกเลือก
บธม 657 การจัดการเชิงกลยุทธ์รว่ มสมัย
บธม 683 การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพือ่ การจัดการ
(บธม xxx รายวิชาในหมวดวิชาเอกเลือก)
รวม
ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 1
สารนิ พนธ์
บธม 688 สารนิพนธ์
รวม

หน่ วยกิ ต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
9(9-0-18)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
6(6-0-12)

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

3(3-0-6)

9(8-2-17)

ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิ ชาแกน
บธม 615 จริยธรรมทางธุรกิจ
3(3-0-6)
หมวดวิ ชาเอก
วิ ชาเอกบังคับ
3(3-0-6)
บธม 613 การประกอบการ
บธม 658 การจัดการนวัตกรรม
3(3-0-6)
หมวดวิ ชาเอก
วิ ชาเอกเลือก
บธม 555 พฤติกรรมองค์กรและการจัดการ 3(3-0-6)
ทรัพยากรมนุษย์ขนั ้ สูง
รวม
12(12-0-24)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
x(x-x-x)
6(6-0-12)

6หน่วยกิต

6
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มคอ. 2
แผนการเรียนหลักสูตรบริ หารธุรกิ จมหาบัณฑิ ต วิ ชาเอกการจัดการองค์กรเภสัชกรรม
นอกเวลาราชการ แผน ข
ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิ ชาแกน
บธม 521 การบัญชีบริหาร
บธม 541 การจัดการการตลาดขัน้ สูง
บธม 551 การจัดการเชิงกลยุทธ์ขนั ้ สูง

รวม
ปี 1 ภาคฤดูร้อน
หมวดวิ ชาแกน
บธม 561 เศรษฐศาสตร์การจัดการ
หมวดวิ ชาเอก
วิ ชาเอกบังคับ
บธม595สัมมนาการจัดการองค์กรเภสัชกรรม1
บธม595สัมมนาการจัดการองค์กรเภสัชกรรม2
รวม
ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิ ชาแกน
บธม 531 การจัดการทางการเงิน
บธม 552 การจัดการการผลิตและการ
ปฏิบตั กิ าร
หมวดวิ ชาเอก
วิ ชาเอกเลือก
บธม 591 ผลิตภัณฑ์และการบริการของ
องค์กรเภสัชกรรม
รวม
ปี 2 ภาคฤดูร้อน
สารนิ พนธ์
บธม 688 สารนิพนธ์
รวม

หน่ วยกิ ต

ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่ วยกิ ต
หมวดวิ ชาแกน
3(3-0-6) บธม 581 ระเบียบวิธวี จิ ยั ธุรกิจ
3(2-2-5)
3(3-0-6) หมวดวิ ชาเอก
3(3-0-6) วิ ชาเอกบังคับ
3(3-0-6)
บธม 592 การสร้างและขับเคลื่อนองค์กร
เภสัชกรรม
บธม593การวางตาแหน่งองค์กรเภสัชกรรม 3(3-0-6)
9(9-0-18)
รวม
9(8-2-17)

3(3-0-6)

2(2-0-4)
1(1-0-2)
6(6-0-12)

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

ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิ ชาแกน
บธม 615 จริยธรรมทางธุรกิจ
หมวดวิ ชาเอก
วิ ชาเอกเลือก
(บธม xxx รายวิชาในหมวดวิชาเอกเลือก)
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

3(3-0-6)

x(x-x-x)

3(3-0-6)
9(9-0-18)

รวม

9(9-0-18)

6 หน่วยกิต
6
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มคอ. 2
3.1.5 คาอธิ บายรายวิ ชา
(1) หมวดวิ ชาแกน
บธม 521
การบัญชีบริ หาร
3(3-0-6)
MBA 521
Managerial Accounting
ศึก ษาการน าข้อ มูล ทางการบัญ ชีม าใช้ใ นการตัด สิน ใจ การวางแผน การควบคุ ม การศึก ษา
พฤติก รรมต้น ทุน การวิเ คราะห์ต้นทุ น ปริม าณก าไร การจัด ทาและวิเ คราะห์ รายงานก าไร การจัด ท า
งบประมาณ การประเมิน ผลการปฏิบ ัติง าน โดยใช้ต้ น ทุ น มาตรฐาน การบัญ ชีเ พื่อ ความรับ ผิด ชอบ
การวิเ คราะห์ผ ลต่ า งของต้น ทุ น การบริห ารการผลิต แบบทัน เวลาพอดี การบัญ ชีต้ น ทุ น ฐานกิจ กรรม
ตลอดจนการวางแผนการลงทุน
บธม 531
การจัดการทางการเงิ น
3(3-0-6)
MBA 531
Financial Management
ศึกษาหน้ าที่บทบาท และความสาคัญของการจัดการทางการเงินในองค์กรธุรกิจ แนวทางในการ
วิเคราะห์ วางแผนและควบคุมทางการเงิน แนวความคิด เรื่องความเสีย่ งและอัตราผลตอบแทน มูลค่าของ
เงินตามระยะเวลา การจัดการเงินทุนหมุนเวียน แหล่งเงิน ทุน ต้นทุนเงินทุน การพิจารณาโครงการลงทุน
โครงสร้างเงินทุนและนโยบายเงินปนั ผล
บธม 541
การจัดการการตลาดขัน้ สูง
3(3-0-6)
MBA 541
Advanced Marketing Management
ศึกษาแนวความคิดด้านการตลาดเชิงกลยุทธ์ พร้อมทัง้ กระบวนการบริหารการตลาด การจัดทา
แผนการตลาด การวิเคราะห์ผลกระทบของสิง่ แวดล้อมทางการตลาดทีเ่ กี่ยวข้อง การวิจยั ตลาด การกาหนด
ตลาดเป้ าหมาย การก าหนดต าแหน่ ง ทางการตลาด การวิเ คราะห์ พ ฤติก รรมผู้ บ ริโ ภค การก าหนด
วัตถุประสงค์และกลยุทธ์ทางการตลาด การนาแผนไปปฏิบตั ิ การติดตามควบคุมและประเมินผลทางการ
ตลาด รวมทัง้ การใช้กรณีศกึ ษาประกอบ
บธม 552
การจัดการการผลิ ตและการปฏิ บตั ิ การ
3(3-0-6)
MBA 552
Production and Operations Management
ศึกษาการตัด สินใจที่สาคัญ ในการบริห ารการผลิตและการปฏิบตั ิการเพื่อให้บรรลุเ ป้าหมายของ
องค์กร โดยนาศาสตร์และศิลป์มาประยุกต์ใช้ รวมทัง้ ศึกษาการวางแผน การแก้ปญั หา และการควบคุมการ
ผลิต เพื่อให้องค์กรธุรกิจเกิดประสิทธิภ าพสูงสุด โดยอาศัยเทคนิคที่สาคัญ การออกแบบสินค้าและบริการ
การพยากรณ์ การควบคุ มคุ ณ ภาพ การเลือ กทาเลที่ต งั ้ โรงงาน การวางผัง โรงงาน และการออกแบบ
สายการผลิต ตลอดจนวิเคราะห์วธิ แี ละขัน้ ตอนการทางานให้ง่ายขึน้ เพื่อให้สอดคล้องกับหน่ วยงานต่าง ๆ ใน
องค์กร ทัง้ ในด้านการตลาด การเงิน และการบัญชี
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บธม 551
การจัดการเชิ งกลยุทธ์ขนั ้ สูง
3(3-0-6)
MBA 551
Advanced Strategic Management
ศึก ษาและวิเ คราะห์ก ารก าหนดพันธกิจ วิส ัยทัศ น์ และวัต ถุ ประสงค์ข ององค์ก ร การวิเ คราะห์
สภาพแวดล้อ มของธุ ร กิจ การใช้เ ครื่อ งมือ วิเ คราะห์ต าแหน่ ง ทางการแข่ ง ขัน ของธุ ร กิจ การก าหนด
กลยุทธ์การแข่งขันส าหรับองค์กร การจัดทาแผนกลยุทธ์ การนากลยุทธ์ไปปฏิบตั ิ การควบคุมและการ
บริหารการเปลีย่ นแปลงในองค์กร โดยเน้นด้านทฤษฎีและการประยุกต์ใช้จากกรณีศกึ ษา
บธม 561
เศรษฐศาสตร์การจัดการ
3(3-0-6)
MBA 561
Managerial Economics
การประยุกต์ใช้ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์เพื่อใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจในการจัดการในเชิงธุรกิจ
โดยเฉพาะการแก้ปญั หาทีเ่ กิดขึน้ ภายในองค์กร โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีจุลเศรษฐศาสตร์ ทฤษฎีพฤติกรรม
ผู้บริโภค ทฤษฎีอุปสงค์ ทฤษฎีราคา ทฤษฎีการผลิตและต้นทุนและการประยุกต์ใช้ในสถานที่เกิดขึน้ จริง
และศึกษาโครงสร้างตลาดทีม่ กี ารแข่งขันอย่างสมบูรณ์ และโครงสร้างตลาดทีม่ กี ารแข่งขันอย่างไม่สมบูรณ์
การวางแผนและตัดสินใจลงทุน การจัดสรรทรัพยากรในเชิงธุรกิจให้เกิด ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
ทัง้ ในด้านการผลิต การตลาด และการบริหารจัดการ
บธม 581
ระเบียบวิ ธีวิจยั ธุรกิ จ
3(2-2-5)
MBA 581
Business Research Methodology
ศึกษากระบวนการวิจยั ทางธุรกิจ การกาหนดปญั หา การออกแบบงานวิจยั การสร้างและพัฒนา
เครือ่ งมือวิจยั การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูล และสรุปผลการวิจยั ตลอดจนการนาเสนอรายงาน
ผลการวิจยั
บธม 615
จริ ยธรรมทางธุรกิ จ
3(3-0-6)
MBA 615
Business Ethics
ศึกษาหลักการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ความรับผิดชอบขององค์กรธุรกิจที่มตี ่อผู้บริโภค
ผูข้ ายปจั จัยการผลิต ผูแ้ ทนจาหน่าย พนักงาน คู่แข่งขัน สังคมและสิง่ แวดล้อม รวมทัง้ ผลกระทบต่อผูม้ สี ่วน
ได้ส่วนเสีย โดยมุ่งเน้นกรณีศกึ ษา เพื่อให้มคี วามสามารถในการพัฒนาแนวคิดเชิงจริยธรรมทีจ่ ะนาไปใช้ใน
การประกอบธุรกิจ
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(2) หมวดวิ ชาเอก
วิ ชาเอกการตลาด
บธม 542
การวิ เคราะห์พฤติ กรรมผูบ้ ริ โภค
3(3-0-6)
MBA 542
Consumer Behavior Analysis
ศึกษาถึงบทบาท และขัน้ ตอนในการตัดสินใจซือ้ ของผูบ้ ริโภคขัน้ สุดท้าย และผูบ้ ริโภคอุตสาหกรรม
แนวคิดและทฤษฎีต่างๆ เกี่ยวกับจิตวิทยาและพฤติกรรมศาสตร์ท่เี กี่ยวข้องกับกระบวนการตัดสินใจซื้อ
ตลอดจนปจั จัยด้านวัฒนธรรม สังคม ปจั จัยเฉพาะบุคคล และปจั จัยอื่น ๆ ที่มอี ทิ ธิพลต่อกระบวนการ
ตัดสินใจซือ้ โดยเน้นถึงการนาแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ มาประยุกต์ใช้รว่ มกับกรณีศกึ ษา
บธม 543
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
3(3-0-6)
MBA 543
Integrated Marketing Communication
ศึกษาถึงแนวคิด หลักการ และวิธกี ารของการส่งเสริมและสื่อสารการตลาด การวางแผนและการ
ก า ห น ด ก ล ยุ ท ธ์ ก า ร สื่ อ ส า ร ก า ร ต ล า ด แ บ บ บู ร ณ า ก า ร ป ัจ จั ย ที่ ต้ อ ง พิ จ า ร ณ า ใ น ก า ร เ ลื อ ก
กลยุท ธ์ใ นการผสมผสานการสื่อ สารการตลาด การประเมิน ผลกลยุท ธ์ก ารสื่อ สารการตลาด รวมทัง้
การกาหนดกลยุทธ์การสื่อสารให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การตลาดอื่น
บธม 646
การบริ หารห่วงโซ่อปุ ทาน
3(3-0-6)
MBA 646
Supply Chain Management
ศึกษาการจัดการห่วงโซ่อุปทานและการจัดการโลจิสติกส์ซง่ึ เกี่ยวข้องกับทุกกระบวนการในการไหล
ของวัตถุ ดบิ ตัง้ แต่ ต้นทางจนถึงผู้บริโภคขัน้ สุ ดท้ายอย่ างเป็ นระบบ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั สินค้าหรือ
บริการ กลยุทธ์ท่เี กี่ยวข้องกับการจัดการห่วงโซ่อุปทาน กระบวนการจัดหาและจัดซื้อ การจัดการสินค้าคง
คลัง การกระจายสินค้า การขนส่งสินค้า การบริหารห่วงโซ่อุปทานและห่วงโซ่คุณค่าเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการธุรกิจ
บธม 554
การจัดการระบบสารสนเทศ
3(3-0-6)
MBA 554
Management Information System
ศึกษาบทบาทและความสาคัญของระบบสารสนเทศที่มตี ่อการจัดการธุรกิจ แนวคิดในการจัด
องค์การเพื่อ รองรับการนาระบบสารสนเทศเพื่อ การจัดการมาประยุกต์ใ ช้ในองค์การลักษณะของระบบ
สารสนเทศทีใ่ ช้สนับสนุนการทางาน การสร้างกลยุทธ์ และการตัดสินใจของผูใ้ ช้ระดับต่างๆ รวมทัง้ แนวทาง
การพัฒนาระบบสารสนเทศทีม่ อี ยูใ่ ห้สามารถใช้ได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง
บธม 555 พฤติ กรรมองค์กรและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ขนั ้ สูง 3(3-0-6)
MBA 555 Advanced Organizational Behavior and Human Resource
Management
ศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมในองค์การซึ่งประกอบด้วยพฤติกรรมของบุคคล กลุ่ม และองค์กร
โดยรวม และวิธกี ารจัดการเพื่อความสาเร็จขององค์การตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ และศึกษาการจัดการ
ทรัพยากรมนุ ษย์ การวางแผนกาลังคน การสรรหา การคัดเลือก การปฐมนิเทศ การอบรม การประเมินผล
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การบริห ารค่ าตอบแทนและสวัส ดิก าร การจัดการความขัดแย้ง การจัดการความปลอดภัยและสุ ขภาพ
สาหรับบุคลากร และการพัฒนาอาชีพแก่บุคลากร
บธม 644
การจัดการการตลาดระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
MBA 644
International Marketing Management
ศึ ก ษาแนวคิ ด บทบาท และวิ ว ัฒ นาการของการตลาดระหว่ า งประเทศ ผลกระทบของ
สภาพแวดล้อม และการวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับศักยภาพตลาดระหว่างประเทศ ตลอดจนนาส่วนประสมทาง
การตลาดระหว่างประเทศมาประยุกต์ใช้กบั สถานการณ์ในการดาเนินการตลาดระหว่างประเทศ เพื่อให้ธุรกิจ
สามารถดาเนินไปได้อย่างราบรืน่ และเกิดผลได้ต่อองค์กรและผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียในองค์กรมากทีส่ ุด
บธม 645
นโยบายและกลยุทธ์ด้านผลิ ตภัณฑ์และราคา
3(3-0-6)
MBA 645
Product and Price Policies and Strategies
ศึกษานโยบายและกลยุทธ์การตลาดสาหรับผลิตภัณฑ์ในแต่ละช่วงของวงจรชีวติ ผลิตภัณฑ์ และ
ผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท การสร้างความแตกต่างทางการแข่งขันสาหรับผลิตภัณฑ์ การกาหนดตาแหน่ ง
ผลิตภัณฑ์ การพัฒนา การทดสอบ และกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาด การสร้างตราสินค้า
และบรรจุภณ
ั ฑ์ ขัน้ ตอนในการตัง้ ราคา การวิเคราะห์ปจั จัยต่างๆ ทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการตัง้ ราคา การกาหนด
วัตถุประสงค์ในการตัง้ ราคา การคาดคะเนความต้องการซือ้ และต้นทุนทีเ่ กี่ยวข้อง วิธกี ารตัง้ ราคา และการ
ปรับเปลีย่ นราคาเพื่อให้เกิดความสามารถในการแข่งขันได้
บธม 647
การตลาดบริ การ
3(3-0-6)
MBA 647
Service Marketing
ศึกษาหลักทฤษฎีของการบริการ วิเคราะห์และออกแบบ กระบวนการบริการระบบและการจัดการ
องค์กร เพื่อเสริมสร้างคุณภาพในการบริการสูงสุดและลดช่องว่างความพึงพอใจของลูกค้า โดยเพิม่ คุณค่า
การบริการและทาให้ลกู ค้าจงรักภักดีต่อสินค้ามากขึน้
บธม 671
สัมมนาการตลาดสมัยใหม่
3(3-0-6)
MBA 671
Seminar in Modern Marketing
การวิเคราะห์และอภิปรายถึงการนาทฤษฎีและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในสาขาวิชาการตลาดมา
ประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ปญั หา การแก้ไขปญั หา และการตัดสินใจทางการตลาดในแต่ละกรณีศกึ ษาและ
ในแต่ละสถานการณ์
บธม 682
การวิ จยั การตลาด
3(3-0-6)
MBA 682
Marketing Research
ศึกษากระบวนการวิจยั ทางการตลาดเพื่อวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคทางการ
ตลาด รวมถึงศึกษาลักษณะ ความต้องการและพฤติกรรมผูข้ องบริโภค ตลอดจนวิเคราะห์ปจั จัยทีเ่ กี่ยวข้อง
กับการแข่งขันเพื่อนาไปพัฒนาและกาหนดกลยุทธ์ทางการตลาด
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บธม 611
การเจรจาต่อรอง
3(3-0-6)
MBA 611
Negotiation
ศึกษาความขัดแย้งระหว่างบุคคล ความขัดแย้งในกลุ่มและความขัดแย้งระหว่างกลุ่ม ธรรมชาติของ
ความขัดแย้ง การวิเคราะห์และวิธบี ริหารความขัดแย้ง สาเหตุและการป้องกันความขัดแย้ง ความสัมพันธ์
ระหว่างโครงสร้างขององค์การกับความขัดแย้ง ความขัดแย้งระหว่างหุ้นส่วน สาเหตุท่จี ะนาไปสู่การเพิม่
ความขัดแย้ง หลักในการต่อรองและการเจรจา กลยุทธ์การแทรกแซงของบุคคลทีส่ าม และเทคนิคต่าง ๆ ใน
การแก้ไขความขัดแย้งการจัดการธุรกิจขนาดกลางกับขนาดย่อม
บธม 648
เทคนิ คในการพยากรณ์ตลาด
3(3-0-6)
MBA 648
Market Forecasting
ศึกษาหลักทฤษฎี และความสาคัญของการพยากรณ์ตลาด ตลอดจนการใช้เทคนิคและวิธกี าร
พยากรณ์การตลาดด้วยการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การใช้ดุลพินิจ การสารวจ การ
รวบรวมข้อมูล การสร้างสมการถดถอย การวิเคราะห์อนุ กรมเวลา รวมถึงการนาผลของ การพยากรณ์ไป
เสนอแนะเพื่อปรับปรุงและพัฒนาแผนการตลาด
บธม 613
การประกอบการ
3(3-0-6)
MBA 613
Entrepreneurship
ศึกษากระบวนการจัดการธุรกิจ การวางแผนธุรกิจ โดยพิจารณาถึงโอกาสในการประกอบการ ปจั จัย
ด้า นต่ า งๆ ในการประกอบการธุ ร กิ จ ทัง้ ทางด้า น เงิน ทุ น บุ ค ลากร ทรัพ ยากร และกฎหมายในการ
ดาเนินการประกอบการธุรกิจ รวมทัง้ การตัดสินใจในการแก้ปญั หาที่มผี ลกระทบต่อธุรกิจ ตลอดจนศึกษา
ธุรกิจเพื่อสังคม
บธม 614
การพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์
3(3-0-6)
MBA 614
Electronic Commerce
ศึกษาหลักการและแนวคิดของการพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ การนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินงานทางธุ รกิจ การวิเ คราะห์และการพัฒนาเทคโนโลยีรวมถึงการใช้
เทคโนโลยีเพื่อเป็ นเครื่องมือในการแข่งขันทางธุรกิจ กฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ รวมทัง้ ระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในการทาธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
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มคอ. 2
วิ ชาเอกการจัดการ
บธม 613
การประกอบการ
3(3-0-6)
MBA 613
Entrepreneurship
ศึกษากระบวนการจัดการธุรกิจ การวางแผนธุรกิจ โดยพิจารณาถึงโอกาสในการประกอบการ ปจั จัย
ด้า นต่ า งๆ ในการประกอบการธุ ร กิจ ทัง้ ทางด้า น เงิน ทุ น บุ ค ลากร ทรัพ ยากร และกฎหมายในการ
ดาเนินการประกอบการธุรกิจ รวมทัง้ การตัดสินใจในการแก้ปญั หาทีม่ ผี ลกระทบต่อธุรกิจ
บธม 656
การจัดการธุรกิ จระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
MBA 656
International Business Management
ศึกษาภาพรวมและสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ การเงิน การเมือง วัฒนธรรม สังคมในการ
ดาเนินธุรกิจระหว่างประเทศ ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ ตลอดจนแนวทางในการดาเนินธุรกิจระหว่าง
ประเทศ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถนาไปประยุกต์ใช้กบั การดาเนินธุรกิจระหว่างประเทศ
บธม 658
การจัดการนวัตกรรม
3(3-0-6)
MBA 658
Innovation Management
ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดด้านการบริหารจัดการนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ กระบวนการในการ
สร้างและการยอมรับนวัตกรรม ตลอดจนกระบวนการนานวัตกรรมในองค์กรธุรกิจออกสู่ตลาด การนาทฤษฎี
และแนวคิดทางนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ เพื่อพัฒนากลยุทธ์ด้านนวัตกรรมในองค์กรธุรกิจ รวมทัง้ ศึกษา
กฎหมาย ข้อบังคับ และกลยุทธ์ทเ่ี กีย่ วข้องกับการจัดการทรัพย์สนิ ทางปญั ญาในองค์กรธุรกิจ
บธม 554
การจัดการระบบสารสนเทศ
3(3-0-6)
MBA 554
Management Information System
ศึกษาบทบาทและความสาคัญของระบบสารสนเทศทีม่ ตี ่อการจัดการธุรกิจแนวคิดในการจัดองค์การ
เพื่อรองรับการนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการมาประยุกต์ใช้ในองค์การ ลักษณะของระบบสารสนเทศที่
ใช้สนับสนุ นการทางาน การสร้างกลยุทธ์ และการตัดสินใจของผู้ใช้ระดับต่างๆ รวมทัง้ แนวทางการพัฒนา
ระบบสารสนเทศทีม่ อี ยูใ่ ห้สามารถใช้ได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง
บธม 555 พฤติ กรรมองค์กรและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ขนั ้ สูง 3(3-0-6)
MBA 555 Advanced Organizational Behavior and Human Resource
Management
ศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมในองค์การซึ่งประกอบด้วยพฤติกรรมของบุคคล กลุ่ม และองค์กร
โดยรวม และวิธกี ารจัดการเพื่อความสาเร็จขององค์การตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ และศึกษาการจัดการ
ทรัพยากรมนุ ษย์ การวางแผนกาลังคน การสรรหา การคัดเลือก การปฐมนิเทศ การอบรม การประเมินผล
การบริห ารค่ าตอบแทนและสวัส ดิก าร การจัดการความขัดแย้ ง การจัดการความปลอดภัยและสุ ขภาพ
สาหรับบุคลากร และการพัฒนาอาชีพแก่บุคลากร
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บธม 611
การเจรจาต่อรอง
3(3-0-6)
MBA 611
Negotiation
ศึกษาความขัดแย้งระหว่างบุคคล ความขัดแย้งในกลุ่มและความขัดแย้งระหว่างกลุ่ม ธรรมชาติของ
ความขัดแย้ง การวิเคราะห์และวิธบี ริหารความขัดแย้ง สาเหตุและการป้องกันความขัดแย้ง ความสัมพันธ์
ระหว่างโครงสร้างขององค์การกับความขัดแย้ง ความขัดแย้งระหว่างหุ้นส่วน สาเหตุท่จี ะนาไปสู่การเพิม่
ความขัดแย้ง หลักในการต่อรองและการเจรจา กลยุทธ์การแทรกแซงของบุคคลทีส่ าม และเทคนิคต่าง ๆ ใน
การแก้ไขความขัดแย้งการจัดการธุรกิจขนาดกลางกับขนาดย่อม
บธม 612
การบริ หารโครงการ
3(3-0-6)
MBA 612
Project Management
ศึกษาหลักการจัดการโครงการ การกาหนดปญั หาและวัตถุประสงค์ของโครงการ การวิเคราะห์ การ
วางแผน การจัดสรรทรัพยากรโครงการ การติดตามประเมินผล การปรับปรุงโครงการ การบริหารองค์กร
โครงการ และการประเมินผลตามระบบของ Pert-CPM รวมทัง้ การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
บธม 614
การพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์
3(3-0-6)
MBA 614
Electronic Commerce
ศึกษาหลักการและแนวคิดของการพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ การนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินงานทางธุ รกิจ การวิเ คราะห์และการพัฒนาเทคโนโลยีรวมถึงการใช้
เทคโนโลยีเพื่อเป็ นเครื่องมือในการแข่งขันทางธุรกิจ กฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ รวมทัง้ ระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในการทาธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
บธม 616
เทคนิ คในการพยากรณ์ ธรุ กิ จ
3(3-0-6)
MBA 616
Techniques of Business Forecasting
ศึกษาความสาคัญและวิธกี ารพยากรณ์ทางธุรกิจ โดยการใช้เทคนิคเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การ
ใช้ดุลพินิจ การเก็บรวบรวมข้อมูลในการพยากรณ์ การวิเคราะห์อนุ กรมเวลา การสร้างสมการถดถอย
แบบจาลองสถานการณ์ทางธุรกิจ เพื่อนาผลของการพยากรณ์ไปใช้ประกอบการตัดสินใจเชิงธุรกิจ และ
กาหนดแนวทางการบริหารงานให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ได้อย่างเหมาะสม
บธม 657
การจัดการเชิ งกลยุทธ์ร่วมสมัย
3(3-0-6)
MBA 657
Contemporary Strategic Management
การวิเคราะห์ การอภิปรายประเด็นทางธุรกิจที่เป็ นเหตุการณ์ปจั จุบนั เพื่อใช้เป็ นกรณีศกึ ษาในการ
ประยุกต์แนวคิดทฤษฎีดา้ นการบริหารธุรกิจเพื่อเสนอแนวทางในการตัดสินใจและกาหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ
บธม 683
การวิ เคราะห์เชิ งปริ มาณเพื่อการจัดการ
3(3-0-6)
MBA 683
Quantitative Analysis for Management
ศึก ษาระเบียบวิธ ีก ารวิจยั การด าเนิ นงาน เพื่อ วางแผนและควบคุ มการบริหารการจัด การให้ม ี
ประสิทธิภาพ โดยเน้ นการใช้เทคนิคเชิงปริมาณต่าง ๆ เพื่อช่ว ยในการตัดสินใจ โปรแกรมเชิงเส้นตรง
ทฤษฏีแถวคอย ทฤษฏีการตัดสินใจ ปญั หาการขนส่ง การบริหารโครงการ รวมถึงการนาทฤษฏีและเทคนิค
เชิงปริมาณต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และสถานการณ์ขององค์การ
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วิ ชาเอกการจัดการองค์กรเภสัชกรรม
บธม 591
ผลิ ตภัณฑ์และการบริ การขององค์กรเภสัชกรรม
3(3-0-6)
MBA 591
Products and Services of Pharmacy Organization
ศึกษาปรัชญาขององค์กรเภสัชกรรมทีม่ ผี ลต่อผลิตภัณฑ์และการบริการ การทาความเข้าใจผลิตผล
ขององค์กรนัน้ ๆในด้านผลิตภัณฑ์และการบริการ การวิเคราะห์ความต้องการของตลาดและปจั จัยที่มสี ่วน
เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการสร้างสินค้าและบริการที่เหมาะสมขององค์กรเภสัชกรรมแต่ละประเภท ตลอดจน
การก าหนดนโยบายและกลยุทธ์การจัดการผลิตภัณฑ์และบริการนัน้ ๆ การสร้างความแตกต่ างทางการ
แข่งขัน การกาหนดตาแหน่ งทางการตลาดของผลิตภัณฑ์และการบริการนัน้ เพื่อให้องค์กรและผลิตผลอยู่
รอดและสามารถแข่งขันทางการตลาดได้ รวมถึงการศึกษาระบบการจัดการผลิตภัณฑ์และบริการและการ
นาเสนอผลิตภัณฑ์ออกสู่ทอ้ งตลาด
บธม 592
การสร้างและขับเคลื่อนองค์กรเภสัชกรรม
3(3-0-6)
MBA 592
Building and Running Pharmacy Organizations
ศึกษากาเนิด วัตถุประสงค์ ลักษณะและพันธกิจขององค์กรเภสัชกรรมตลอดจนศึกษาถึงปจั จัยใน
ด้านต่างๆรวมถึงวัฒนธรรมขององค์กรประเภทต่างๆทีม่ ผี ลต่อการบริหารองค์กรทางเภสัชกรรมเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความอยู่รอดและความเจริญรุ่งเรืองขององค์กรทางเภสัชกรรม ศึกษาถึงการ
ประยุกต์ใช้ทฤษฎีองค์ก รเพื่อการจัดการทรัพยากร การเคลื่อ นย้ายทรัพยากรอย่างเหมาะสม ตลอดจน
การศึกษาถึงพฤติกรรมขององค์กรและคนในองค์กรทางเภสัชกรรม เทคนิคต่างๆ ที่จะนามาประยุกต์ใช้
อย่างเหมาะสมในองค์กรประเภทต่างๆ
บธม 593
การวางตาแหน่ งองค์กรเภสัชกรรม
3(3-0-6)
MBA 593
Pharmacy Organization Positioning
ศึกษาการวางตาแหน่ งขององค์กรเภสัชกรรมอย่างเหมาะสมในพื้นที่ทางธุรกิจ การวิเคราะห์ปจั จัย
แวดล้อ มทัง้ ภายในและภายนอกที่ม ีผ ลต่ อ การกาหนดต าแหน่ งขององค์ก ร รู้จกั วิธ ีก ารปรับ องค์ก รให้
เหมาะสมกับสิง่ แวดล้อมและระบบเอือ้ ภายนอก ภายใต้สภาวะแวดล้อมและวิสยั ทัศน์ทเ่ี ปลีย่ นแปลง
บธม 594
ระบบสารสนเทศทางเภสัชศาสตร์
3(3-0-6)
MBA 594
Pharmacoinformatics
ศึกษากระบวนการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่างๆ การคัดเลือก และการประเมินคุณค่าเพื่อให้ได้มาซึง่
ข้อมูลทางเภสัชกรรม การจัดกระทาข้อมูลให้อยู่ในรูปสารสนเทศ การออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อการ
สื่อสาร เพื่อควบคุมการปฏิบตั ิการ เพื่อการบริหารจัด การ และเพื่อผู้บริหารระดับสูงในการวางแผนและ
ตัดสินใจ การศึกษาโครงสร้างระบบสารสนเทศทางเภสัชกรรมเพื่อการจัดการ สารสนเทศด้านสภาวะทาง
การตลาด และด้านความสัมพันธ์ระหว่างยา ผลิตภัณฑ์สุขภาพ โรคและสภาวะสุขภาพ การประเมินระบบ
สารสนเทศ และแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านเภสัชกรรม
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บธม 595
สัมมนาการจัดการองค์กรเภสัชกรรม 1
2(2-0-4)
MBA 595
Seminar in Pharmacy Organization Management 1
ศึกษาการวิเคราะห์และอภิปรายถึงการนาทฤษฎีและหลักเกณฑ์ต่างๆ ในสาขาการจัดการองค์กร
เภสัชกรรมมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ปญั หา การแก้ไขปญั หา และการตัดสินใจในแต่ละกรณีศกึ ษาและ
ในแต่ละสถานการณ์
บธม 596
กฎหมายและภาวะแวดล้อมทางสังคมทางเภสัชกรรม 3(3-0-6)
MBA 596
Legal and Social Environments of Pharmacy
ศึกษาหลักและกระบวนการทางสังคมและทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและอุตสาหกรรมยา
โดยครอบคลุม สิทธิบตั รยา กฎหมายป้องกันการผูกขาดทางการค้าและการกีดกันทางการค้า กฎหมายภาษี
อากร กฎหมายแรงงาน กฎหมายคุ้ม ครองผู้ บ ริโ ภค และกฎหมายส าหรับ ธุ ร กิจ ตลอดจนกฎหมายที่
เกีย่ วข้องกับวิชาชีพเภสัชกรรมและผลิตภัณฑ์สุขภาพ รวมทัง้ ปจั จัยภายนอกองค์กรทีม่ ผี ลต่อความสัมพันธ์
ภายในองค์กรและภาวะแวดล้อมทางสังคมของธุรกิจ
บธม 597
การวิ จยั ผลลัพธ์ของผลิ ตภัณฑ์ยา
3(3-0-6)
MBA 597
Pharmaceutical Outcomes Research
ศึกษาหลักการ และวิธกี ารวิเคราะห์ผลลัพธ์สุดท้ายที่ได้จากการนาผลิตภัณฑ์ยาไปใช้ ทัง้ ผลลัพธ์
ทางคลินิกซึง่ บ่งชีถ้ งึ การหายจากอาการป่วยของผูป้ ่วย ผลลัพธ์ทางเศรษฐศาสตร์ในด้านประสิทธิภาพ หรือ
ผลประโยชน์ของการใช้ยาคุ้มค่ากับต้นทุนที่เสียไป และผลลัพธ์ทางมนุ ษยศาสตร์ทเ่ี น้นถึงคุณภาพชีวติ ที่ดี
ขึน้ ของผูใ้ ช้ยา การศึกษาหลักการทางระบาดวิทยาและเศรษฐศาสตร์ดา้ นยาที่สามารถนามาประยุกต์ใช้ใน
การประเมินผลลัพธ์สุดท้ายในด้านต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ยาเพื่อนาไปใช้ในการตัดสินใจในการวิจยั และพัฒนา
ยา กระบวนการผลิตยา การขอขึน้ ทะเบียนตารับยา และการเลือกใช้ยาของผูป้ ระกอบวิชาชีพ
บธม 598
สัมมนาการจัดการองค์กรเภสัชกรรม 2
1(1-0-2)
MBA 598
Seminar in Pharmacy Organization Management 2
ศึกษาการสังเคราะห์องค์ความรูใ้ หม่ดา้ นการจัดการองค์กรหรือการตลาด โดยนาปญั หา บริบทการ
ทางาน ประสบการณ์ หรือเทคโนโลยีดา้ นการจัดการองค์กรหรือการตลาดมาอภิปรายและแลกเปลีย่ นเรียนรู้
ร่วมกันเพื่อสร้างให้เกิดองค์ความรูใ้ หม่
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(3) สารนิ พนธ์
บธม 688 สารนิ พนธ์
6 หน่ วยกิ ต
MBA 688 Master’s Project
ศึกษาค้นคว้าอย่างลึกซึ้งหรือทาการวิจยั ทางด้านบริหารธุรกิจ ภายใต้การควบคุมของอาจารย์
ประจาสาขาวิชา อย่างน้อย 1 ท่าน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
(4) ปริ ญญานิ พนธ์
บธม 699 ปริ ญญานิ พนธ์
12 หน่ วยกิ ต
MBA 699 Thesis
ศึกษาค้นคว้าในเชิงลึกในด้านบริหารธุรกิจ โดยต้องเกิดแนวคิดทีส่ ร้างสรรค์ในด้านบริหารธุรกิจโดย
มีการนาเสนอผลงานในการประชุมวิชาการหรือตีพมิ พ์ในวารสารทางวิชาการทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
(5) ปรับพื้นฐานทางธุรกิ จ
บธม 511 ปรับพื้นฐานทางธุรกิ จ
MBA 511 Business Intensive
การศึ ก ษาความรู้ พ้ื น ฐานที่ จ าเป็ น ส าหรับ การบริห ารธุ ร กิ จ ประกอบด้ ว ย ธุ ร กิ จ เบื้อ งต้ น
เศรษฐศาสตร์ บัญชีการเงิน ตลอดจนภาษาอังกฤษทีเ่ กีย่ วข้องกับสาขาบริหารธุรกิจไม่น้อยกว่า 12 ชัวโมง
่
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่ งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ

รายชื่อคณาจารย์

1.

รศ.สุพาดา สิรกิ ตุ ตา

2.

รศ.ดร.ณักษ์ กุลสิ ร์

3.

อ.ดร.ไพบูลย์ อาชารุง่ โรจน์

4.

อ.ดร.วรินทรา ศิรสิ ทุ ธิกลุ

คุณวุฒิการศึกษา
ตรี-โท-เอก (สาขาวิชา)
ปี ที่จบ
บช.บ. (บัญชี), 2540
พศ.ม. (บุคลาการ), 2525
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์), 2528

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
University of Missouri,
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์), 2531
USA
Ph.D. (International Trade University of Missouri,
USA
& Finance), 2537
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Ph.D. (การตลาด), 2550
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
บธ.บ. (การตลาด), 2534
M.A. (Management Science The University of
TSUKUBA, Japan
and Public Policy

Studies), 2539
Ph.D. (Management
Science), 2543
B.B.A. (Marketing), 2541
M.S. (Marketing), 2542

5.

อ.ดร.ณัฐยา
ประดิษฐสุวรรณ

D.B.A. (Marketing and
Tourism), 2552
B.B.A. (Marketing), 2537
M.B.A. (Marketing), 2540
M.M.R. (Marketing), 2549
D.B.A. (Marketing), 2552

6.

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

อ.ดร.ชวัลลักษณ์ คุณาธิกรกิจ รบ. (รัฐศาสตร์บณ
ั ฑิต), 2529
M.B.A. (Marketing), 2535
Ph.D. (การสือ่ สารระหว่าง
บุคคล), 2540
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เลขประจาตัว
ประชาชน
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

The University of
TSUKUBA, Japan

University of Colorado,
USA
University of Colorado,
USA
Monash University,
Australia
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
City University
The University of
Western, Australia
The University of
Western, Australia

xxxxxxxxxxxxx

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

University of Central
Oklahoma,USA
มหาวิทยาลัยกรุงเทพใน
ความร่วมมือกับ Ohio
University
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ลาดับ
7.

8.

9.

รายชื่อคณาจารย์

คุณวุฒิการศึกษา
ตรี-โท-เอก (สาขาวิชา)
ปี ที่จบ

ผศ.ดร.พรรณนิภา
อนิษฐาภิชาติ

ภ.บ. (เภสัชศาสตร์บณ
ั ฑิต),
2525
ร.ม. (บริหารรัฐกิจ), 2535
Ph.D. (Community Medicine
And Clinical
Epidemiology
ผศ.ดร.เบญจพร กิง่ รุง่ เพชร์ ภ.บ. (เภสัชศาสตร์บณ
ั ฑิต),
2533
ภ.ม. (เภสัชเวท), 2537
Ph.D. (Pharmaceutical
Socioeconomics),
2548
รศ.ดร.กัญญดา อนุวงศ์
ภ.บ. (เภสัชศาสตร์บณ
ั ฑิต),
2534
ภ.ม. (เภสัชกรรม), 2536
Ph.D. (Pharmacy Practiced
Administration), 2543

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

เลขประจาตัว
ประชาชน

มหาวิทยาลัยมหิดล

xxxxxxxxxxxxx

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
University of Newcastle,
Australia
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

xxxxxxxxxxxxx

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
The University of lowa,
USA
xxxxxxxxxxxxx

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
Purdue University, USA

3.2.2 อาจารย์ประจาคณะสังคมศาสตร์
ลาดับ
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

รายชื่อคณาจารย์
รศ.สุพาดา สิรกิ ตุ ตา
รศ.ดร.ณักษ์ กุลสิ ร์

ผศ.ดร.กาญณ์ระวี
อนันตอัครกุล
ผศ.ดร.ปิ ยดา สมบัตวิ ฒ
ั นา
ผศ.ผจงศักดิ ์ หมวดสง
ผศ.ภัทราพร จิตสร้างบุญ
ผศ.เพชรรัตน์
มีสมบูรณ์พนู สุข

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิ ชา) และ
ปี ที่ จบ
พศ.ม. (บุคลาการ), 2525
Ph.D. (International Trade &
Finance), 2537
Ph.D. (การตลาด), 2550
D.B.A. (Accounting), 2549
วท.ด. (การวิจยั พฤติกรรมศาสตร์
ประยุกต์), 2554
บธ.ม. (การบัญชี), 2538
บช.ม. (การบัญชีบริหาร), 2540
M.B.A. (General Business), 2534
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สถาบันที่ สาเร็จการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
University of Missouri, USA
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Southerm Cross, Australia
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Pittsburg State University,USA
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ลาดับ

รายชื่อคณาจารย์

8.
9.

ผศ.สุวชิ า โกมลทัต
อ.ดร.ไพบูลย์ อาชารุง่ โรจน์

10.

อ.ดร.พนิต กุลศิร ิ

11.

อ.ดร.ศุภณ
ิ ญา ญาณสมบูรณ์

12.

อ.ดร.ล่าสัน เลิศกูลประหยัด

13.

อ.ดร.มนู ลีนะวงศ์

14.

อ.ดร.วรินทรา ศิรสิ ทุ ธิกลุ

15.

อ.ดร.ณัฐยา ประดิษฐสุวรรณ

16.

อ.ดร.มนู ลีนะวงศ์

17.
18.
19.
20.
21.
22.

อ.ปญั ญา มีถาวรกุล
อ.รัฐ สาเรือง
อ.สิฎฐากร ชูทรัพย์
อ.รสิตา สังข์บุญนาค
อ.นาฎอนงค์ นามบุดดี
อ.ดร.ชวัลลักษณ์ คุณาธิกรกิจ

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิ ชา) และ
ปี ที่ จบ
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์การเงิน), 2543
Ph.D. (Management Science),
2543
D.B.A. (International Business),
2542
D.B.A. (International Business
Finance), 2544
Ph.D. (Architectural Heritage
Management and Tourism),
2550
Ph.D. (Architectural Heritage
Management and Tourism),
2548
D.B.A. (Marketing and Tourism),
2552
D.B.A. (Marketing), 2552

สถาบันที่ สาเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
The University of TSUKUBA,
Japan
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
United States International
University
มหาวิทยาลัยศิลปากร

มหาวิทยาลัยศิลปากร

Monash University, Australia

The University of Western
Australia
Ph.D.(Organization Development), มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
2553
พบ.ม. (บริหารธุรกิจ-การเงิน),2523 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ), 2532
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
M.A. (Management), 2538
Bellevue University, USA
บช.ม. (การบัญชีบริหาร), 2549
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บธ.ม. (การตลาด), 2550
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Ph.D. (การสือ่ สารระหว่างบุคคล),
มหาวิทยาลัยกรุงเทพในความ
2540
ร่วมมือกับ Ohio University

3.2.3 อาจารย์ประจาคณะเภสัชศาสตร์
ลาดับ

รายชื่อคณาจารย์

1.

ผศ.ดร.นภดล ทองนพเนื้อ

2.

ผศ.ดร.พรรณนิภา
อนิษฐาภิชาติ

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิ ชา) และ
สถาบันที่ สาเร็จการศึกษา
ปี ที่ จบ
Ph.D. (Social and Administrative University of Minnesota, USA
Pharmacy), 2530
Ph.D. (Community Medicine and University of Newcastle,Australia
Clinical Epidemiology),2544
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ลาดับ

รายชื่อคณาจารย์

3.

ผศ.ดร.สถาพร นิ่มกุลรัตน์

4.

ผศ.ดร.เบญจพร กิง่ รุง้ เพชร์

5.

รศ.ดร.กัญญาดา อนุวงศ์

6.
7.

ผศ.ดร.สมหญิง พุม่ ทอง
อ.ดร.ปริญดา ไอศูรย์

8.

อ.ดร.พัชรี ดวงจันทร์

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิ ชา) และ
ปี ที่ จบ
ปร.ด. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พอลิเมอร์), 2548
Ph.D. (Pharmaceutical
Socieoecounomics), 2548
Ph.D. (Pharmacy Practiced
Administration), 2543
Ph.D. (Pharmacy), 2550
ปร.ด. (เภสัชกรรมสังคมและบริหาร
เภสัชกิจ), 2554
ปร.ด. (การวิจยั พฤติกรรมศาสตร์
ประยุกต์), 2553

สถาบันที่ สาเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล
The University of lowa, USA
Purdue University,USA
University of Nottingham
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

3.2.4 อาจารย์พิเศษ
ลาดับ
1.

รายชื่อคณาจารย์

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิ ชา) และ
ปี ที่ จบ
Ph.D. (Econncics), 2522
Ph.D. (Political Science), 2525
Ph.D. (Business Research &
Tutor), 2547
D.B.A. (International Marketing),

2.

รศ.ดร.สมชาย
ภคภาสน์ววิ ฒ
ั น์
อ.ดร.วิเลิศ ภูรวิ ชั ร

3.

อ.ดร.สหัสโรจน์ โรจน์เมธา

4.
5.
6.

ผศ.ดร.กิตติมา สังข์เกษม
D.B.A. (Economics),
รศ.ดร.ธารงค์ อุดมไพจิตรกุล Ph.D. (General Management),
อ.ดร.ลาวัณย์ บุนะจินดา
ปร.ด. (เภสัชศาสตร์สงั คมและการ
บริหาร),
อ.ดร.ธนัยวงศ์ กีรติวานิชย์ D.B.A. (International Business),
2543
อ.ดร.เฉลิมศักดิ ์
Ph.D. (Management information
เลิศวงศ์เสถียร
System),
อ.ดร.นิลสุวรรณ ลีลารัศมี
Ph.D. (Pharmaceutics), 2530

7.
8.
9.
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University of Madrid, Spain
University of Oxford, UK
US International University,
California
University of Miami, USA
Oregon State University,USA
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
United States International
Rensselaer Polytechnic Institute,
USA
West Virginia University, USA
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึ กงาน หรือสหกิ จศึกษา) (ถ้ามี)
----ไม่ม ี - - - - - - - 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
----ไม่ม ี - - - - - - - 4.2 ช่วงเวลา
----ไม่ม ี - - - - - - - 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
----ไม่ม ี - - - - - - - 5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิ จยั (ถ้ามี)
5.1 คาอธิ บายโดยย่อ
ปริ ญญานิ พนธ์
1. นิสติ หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก ต้องทาปริญญานิพนธ์
2. นิสติ จะดาเนินการเสนอเค้าโครงปริญญานิพนธ์ เมือ่ ได้ลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัย
มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา แต่ไม่เกินภาคเรียนที่ 5
สารนิ พนธ์
1. นิสติ หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ข จะต้องทาสารนิพนธ์
2. บัณ ฑิตวิทยาลัยจะแต่ งตัง้ อาจารย์ท่ปี รึกษาสารนิพนธ์หนึ่งคนตามคาแนะนาของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)
1. นิสติ หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ข จะต้องสอบผ่านการสอบประมวลความรู้
2. ผูม้ สี ทิ ธิ ์สอบประมวลความรู้ คือ นิสติ หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต ดังนี้
2.1 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ข ทีล่ งทะเบียนรายวิชาต่างๆ ครบถ้วนตาม
หลักสูตรและได้ค่าคะแนนเฉลีย่ สะสมของรายวิชาไม่ต่ากว่า 3.00
3. วัน เวลา และกระบวนการสอบประมวลความรูใ้ ห้เป็ นไปตามประกาศของบัณฑิต
วิทยาลัย
4. นิสติ ทีส่ อบไม่ผ่าน (Fail) จะต้องสอบแก้ตวั ใหม่ ทัง้ นี้นิสติ มีสทิ ธิ ์สอบประมวลความรู้
เพียง 3 ครัง้ และหากนิสติ ขาดสอบโดยไม่มเี หตุผลสมควร ถือว่านิสติ สอบไม่ผ่านในการสอบครัง้ นัน้
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
ในการจัดทาปริญญานิพนธ์แ ละสารนิพนธ์ นิสติ จะได้รบั ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจยั
และสามารถทาการวิจยั เพื่อ ใช้ในการแก้ปญั หาทางธุรกิจโดยได้รบั ความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ปี รึกษา
พร้อมทัง้ สามารถนาเสนอผลการวิจยั และเผยแพร่ผลการวิจยั ได้อย่างถูกต้อง และมีจริยธรรม
5.3 ช่ วงเวลา
นิสติ สามารถจัดทาปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ ได้ตงั ้ แต่ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษาที่ 1 เป็นต้นไป
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5.4 จานวนหน่ วยกิ ต
ปริญญานิพนธ์ 12
หน่วยกิต
สารนิพนธ์
6
หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
มีการจัดสรรอาจารย์ทป่ี รึกษาปริญญานิพนธ์และสารนิพนธ์ให้แก่นิสติ
5.6 กระบวนการประเมิ นผล
การประเมิ นผลคุณภาพปริ ญญานิ พนธ์ ซึง่ ประกอบด้วยเนื้อหา กระบวนการวิจยั การเขียน และ
การสอบปากเปล่าให้เป็ นหน้าทีข่ องคณะกรรมการสอบปากเปล่าเกี่ยวกับปริญญานิพนธ์ประเมิน ให้กระทา
หลังจากนิสติ สอบปากเปล่าผ่านแล้ว โดยผลการประเมินเป็ น P ผ่าน (Pass) หรือ F ไม่ผ่าน (Fail)
และนาเสนอผลการวิจยั หรือเผยแพร่ผลการวิจยั
การประเมิ นผลคุณภาพสารนิ พนธ์ ซึง่ ประกอบด้วยเนื้อหา กระบวนการวิจยั การเขียน และการ
สอบปากเปล่าให้เป็ นหน้าทีข่ องคณะกรรมการสอบปากเปล่าเกี่ยวกับสารนิพนธ์ประเมิน ให้กระทาหลังจาก
นิสติ สอบปากเปล่าผ่านแล้ว โดยผลการประเมินเป็น P ผ่าน (Pass) หรือ F ไม่ผ่าน (Fail)
การประเมิ น ผลคุ ณ ภาพการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive
Examination)
ให้ประเมินผลสาหรับนิสติ ทีท่ าสารนิพนธ์ โดยผลการประเมินเป็น P ผ่าน (Pass) หรือ F ไม่ผ่าน (Fail)
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หมวดที่ 4. ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมิ นผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิ เศษของนิ สิต
1. มีทกั ษะของผูป้ ระกอบการ
1.เน้นการสอนที่ให้นิสติ ฝึ กคิดและฝึ กปฏิบตั จิ ากกรณีศกึ ษา และให้
นิสติ นาเสนอผลการศึกษาในชัน้ เรียนและในกิจกรรมเชิงวิชาการทีจ่ ดั
พิเศษนอกชัน้ เรียน
2.จัดกิจกรรมที่เน้นการสัมมนาและฝึ กทา Business plan และ
สัมมนาสถานการณ์ธุรกิจจาลอง
3.จัดกิจกรรมศึกษาดูงานการผลิตและการบริการภายในประเทศหรือ
ต่างประเทศ
2. จริยธรรมและจรรยาบรรณ
1.มีการสอดแทรกเนื้อหาด้านจริยธรรมในทุกรายวิชา
วิชาชีพ
2.มีรายวิชาเกีย่ วกับจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
3.มีการจัดกิจกรรมสร้างเสริมจริยธรรมและปรับพฤติกรรมพื้นฐานสู่
ความเป็ นเป็ นหนึ่งให้แก่นิสติ ที่เข้าศึกษาใหม่ เพื่อเป็ นการปลูกฝ งั
และส่งเสริมให้นิสติ มีจริยธรรมและคุณธรรม
3. มีทกั ษะของนักการตลาด/
1.เน้นการเรียนการสอนทีส่ ่งเสริมให้นิสติ ต้องทางานเป็ นกลุ่ม และมี
ผูบ้ ริหารจัดการ
ส่วนร่วมในการคิดและนาเสนอรายงานด้านการตลาดและด้านการ
จัดการ เพื่อฝึ กให้นิสติ ได้สร้างภาวะผู้นา มีมนุ ษยสัมพันธ์ มีความ
กล้าแสดงออก มีท ัก ษะสามารถถ่ ายทอดสื่อ สารความคิดให้ผู้อ่ืน
เข้าใจ และการเป็นสมาชิกกลุ่มทีด่ ี
2.จัดกิจกรรมเสริมสร้างหลักสูตรการตลาดและการจัดการโดยการ
เชิญวิทยากรภายนอกที่มคี วามชานาญในสาขาวิชามาบรรยายหรือ
จัด workshopเป็ นประจา เช่น Current issue in Marketing and
Management
3.จัดกิจกรรมศึกษาดูงานภายในประเทศหรือต่างประเทศ
4. มีทกั ษะภาษาอังกฤษสาหรับ
1.จัด การเรีย นการสอนหมวดวิช าเอกเป็ น ภาษาอัง กฤษส าหรับ
ธุรกิจ
หลัก สู ต รสองภาษา โดยเน้ น ให้ นิ ส ิต สร้า งทัก ษะในการสื่อ สาร
ภาษาอังกฤษทีใ่ ช้ในสาขาบริหารธุรกิจ
2.จัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะทางภาษาอังกฤษธุรกิจโดยการเชิญ
วิทยากรภายนอกที่มคี วามชานาญในสาขาวิชามาบรรยายหรือจัด
workshopเป็นประจา โดยใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
3.จัดกิจกรรมศึกษาดูงานบริษทั ภายในประเทศหรือต่างประเทศโดย
เน้นการบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและ
จริ ยธรรม
นิ ส ิ ต ต้ อ งมี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
เพื่อให้ส ามารถด าเนิ น ชีวิตร่ว มกับ
ผู้อ่ืน ในสัง คมได้อ ย่ า งราบรื่น และ
เป็ นประโยชน์ต่อส่วนรวม ซึง่ ความรู้
ด้ า นธุ ร กิ จ เป็ นเสมื อ นรากฐานที่
ส า คั ญ ต่ อ ร ะ บ บ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ข อ ง
ประเทศ ดัง นั น้ นั ก ธุ ร กิจ /ผู้บ ริห าร
จะต้ อ งมีค วามรับ ผิด ชอบต่ อ ผลที่
เกิด ขึ้น เช่ น เดี ย วกับ การประกอบ
อาชีพ ในสาขาอื่น ๆ โดยอาจารย์
ผู้ ส อนในแต่ ล ะวิ ช าต้ อ งพยายาม
สอดแทรกเนื้อหา ดังต่อไปนี้
1) ตระหนักในคุณค่า และคุณธรรม
จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สจุ ริต
2) มีวินั ย ตรงต่ อ เวลา และความ
รับ ผิด ชอบต่ อ ตนเอง วิช าชีพ และ
สังคม
3) เคารพสิ ท ธิ แ ละรั บ ฟ งั ความ
คิดเห็นของผูอ้ น่ื
4) สามารถชีใ้ ห้เห็นข้อบกพร่องของ
จรรยาบรรณที่ ใ ช้ ใ นป จั จุ บ ั น เพื่ อ
ทบทวนและแก้ไข
5) เคารพในระเบียบและกฎเกณฑ์
ขององค์กรในสังคม

กลยุทธ์การสอน

วิ ธีการวัดและประเมิ นผล

กาหนดมีใ ห้มวี ัฒ นธรรมองค์กรอัน
เป็ นแบบอย่างทีด่ เี ป็ นการปลูกฝงั ให้
นิสติ มีระเบียบวินัยในการประพฤติ
ปฏิ บ ั ติ ตลอดจนการแต่ ง กายที่
สุภาพหรือเป็ น ไปตามระเบียบของ
ม ห า วิ ท ย า ลั ย นิ สิ ต มี ค ว า ม
รั บ ผิ ด ชอบต่ อ ตนเองและสั ง คม
เ ค ร่ ง ค รั ด ใ น จ ริ ย ธ ร ร ม แ ล ะ
จรรยาบรรณวิ ช าชีพ ปฏิ บ ัติ ต าม
วินัย ขัน้ พื้น ฐาน เช่น การเข้าเรีย น
ตามเวลาที่ก าหนด การท างานที่
ไ ด้ รั บ ม อ บ ห ม า ย ด้ ว ย ค ว า ม
รับ ผิด ชอบ รู้จ ัก การให้อ ภัย แสดง
ความมีน้ า ใจช่ ว ยเหลือผู้อ่นื ไม่ท า
การทุจริตในการสอบ ไม่ทาการลอก
เลีย นผลงานทางวิช าการของผู้อ่ืน
โดยไม่อา้ งอิง ดังนัน้ อาจารย์ผสู้ อน
ทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม
จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชาให้
เหมาะสมกลมกลืนกับเนื้อหาทีส่ อน
รวมทัง้ มีก ารจัด กิจ กรรมส่ ง เสริ ม
คุณธรรมจริยธรรม

1) ประเมิน จากการตรงเวลาของ
นิสติ ในการเข้าชัน้ เรียน การส่งงาน
ตามกาหนดระยะเวลาที่มอบหมาย
และการร่วมกิจกรรม
2) ประเมินจากการมีวนิ ัยและพร้อม
เพรี ย งของนิ ส ิ ต ในการ เข้ า ร่ ว ม
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
3) ประเมินการกระทาทุจริตในการ
สอบ
4) ประเมินจากความรับผิดชอบใน
หน้าทีท่ ไ่ี ด้รบั มอบหมาย
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มคอ. 2
2.2 ด้านความรู้
ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและ
จริ ยธรรม
นิ ส ิ ต ต้ อ งมี ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ ด้ า น
การตลาด ด้ า นการจั ด การซึ่ ง จะ
นามาใช้ทงั ้ ในภาครัฐและเอกชน โดย
ให้มคี ุณธรรม จริยธรรม และความรู้
เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศกึ ษาเพื่อใช้ใน
การประกอบอาชีพ และช่วยพัฒนา
สัง คม ดัง นั น้ มาตรฐานความรู้ต้อ ง
ครอบคลุมสิง่ ต่อไปนี้
1 ) มี ค ว า ม รู้ ค ว า ม เ ข้ า ใ จ แ ล ะ
วิเคราะห์หลักการและทฤษฎีทส่ี าคัญ
ในเนื้อหาวิชาทีเ่ กีย่ วข้อง
2) สามารถวิเคราะห์ปญั หา นาเสนอ
แนวทางการแก้ไ ขเพื่อ พัฒ นาทาง
การตลาดและการจัด การ รวมทัง้
ประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้
เครื่อ งมือ ที่เ หมาะสมกับ การแก้ไ ข
ปญั หา
3) สามารถพัฒ นา นวัต กรรมหรือ
สร้างองค์ความรูใ้ หม่ๆ มีความเข้าใจ
อย่างถ่องแท้และลึกซึ้งในองค์ความรู้
ในสาขาบริหารธุรกิจ
4) สามารถติด ตามความก้า วหน้ า
วิวฒ
ั นาการและการเปลีย่ นแปลงด้าน
บริหารธุรกิจเพื่อนามาประยุกต์ใช้ให้
เหมาะสม
5) สามารถนาเทคนิคการวิจยั และ
ความสนใจในเรื่องการพัฒนาความรู้
ความชานาญทางการบริหารธุรกิจ
6) สามารถบู ร ณาการความรู้ ใ น
ศาสตร์บริหารธุรกิจไปประยุกต์ใช้กบั
ศาสตร์อน่ื ๆได้

กลยุทธ์การสอน

วิ ธีการวัดและประเมิ นผล

ใ ช้ รู ป แ บ บ ก า ร เ รี ย น กา ร ส อ น
หลากหลายรู ป แบบ จัด กิจ กรรม
ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร เ รี ย น รู้ โ ด ย เ น้ น
หลักการทางทฤษฎี และประยุกต์
ทางปฏิบตั ใิ นสภาพแวดล้อมทีเ่ ป็ น
จริ ง ให้ ท ั น ต่ อ การเปลี่ ย นแปลง
ทางด้านเทคโนโยลีและสารสนเทศ
ต่า งๆ ทัง้ นี้ใ ห้เ ป็ น ไปตามลักษณะ
ของรายวิช าตลอดจนเนื้อหาสาระ
ของรายวิชานัน้ ๆ นอกจากนี้ยงั มี
การจัดกิจกรรมให้มกี ารเรียนรูจ้ าก
สถานการณ์ จริง เช่น การศึกษาดู
งานในประเทศและต่ า งประเทศ
การจัดกิจกรรมสถานการณ์ จาลอง
ทางโลกธุรกิจ หรือเชิญผูเ้ ชีย่ วชาญ
ที่ ม ี ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ต ร ง ม า เ ป็ น
วิทยากรพิเศษเฉพาะเรือ่ ง

ประเมินจากผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน
และการปฏิบ ัติข องนิ ส ิตด้า นต่ า งๆ
ดังนี้
1) การทดสอบย่อย
2) การสอบกลางภาคเรียนและปลาย
ภาค
3) ประเมิน จากรายงาน/โครงการ/
งานวิจยั ทีน่ ิสติ จัดทา
4) ประเมิ น จากแผนธุ ร กิ จ หรื อ
โครงการทีน่ าเสนอ
5) ประเมินจากการนาเสนอรายงาน
ในชัน้ เรียน
6) ประเมินจากการไปศึกษาดูงานใน
ประเทศหรือต่างประเทศ
7) ประเมินจากการนาเสนอปริญญา
นิพนธ์หรือสารนิพนธ์ทน่ี าเสนอ
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มคอ. 2
2.3 ทักษะด้านปัญญา
ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและ
จริ ยธรรม
นิ ส ิต ต้องสามารถพัฒ นาตนเอง ใน
ด้ า นความคิ ด วิ เ คราะห์ ป ระเด็ น
ั หาต่ า งๆ ได้ อ ย่ า งเป็ นระบบ
ปญ
สามารถประยุกต์ใ ช้ทฤษฎีแ ละองค์
ค ว า ม รู้ กั บ ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม
สถานการณ์ จ ริง ได้อ ย่ า งเหมาะสม
ค ว บ คู่ ไ ป พ ร้ อ ม กั บ คุ ณ ธ ร ร ม
จริ ย ธรรม ให้ ข ้ อ เสนอแนะทาง
วิชาการและวิชาชีพแก่สาธารณะชน
และในขณะเดีย วกัน อาจารย์ผู้ส อน
ต้องเน้นให้นิสติ รูจ้ กั คิดและวิเคราะห์
ั หา วิธีแ ก้ป ญ
ั หาไม่
สาเหตุ ข องป ญ
สอนในลัก ษณะท่ อ งจ า นิ ส ิต ต้อ งมี
คุณสมบัตติ ่างๆ จากการสอนเพื่อให้
เกิดทักษะทางปญั ญา ดังนี้
1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่าง
เป็ นระบบ
2) สามารถสื บ ค้ น ตี ค วาม และ
ประเมินแนวทางเลือกเพื่อใช้ในการ
แก้ไขปญั หาอย่างสร้างสรรค์
3) สามารถบู ร ณาการแนวคิด ด้า น
ก า ร บ ริ ห า ร ธุ ร กิ จ วิ เ ค ร า ะ ห์
สังเคราะห์ผลงานวิจยั และทฤษฏีเพื่อ
สร้า งหรือ พัฒ นาองค์ค วามรู้เ ข้า มา
ใหม่
4) สามารถประยุ ก ต์ ค วามรู้ และ
ั หาทางการ
ทัก ษะกับ การแก้ไ ขป ญ
ตลาดและการจั ด การ ได้ อ ย่ า ง
เหมาะสม
การวัดมาตรฐานในข้อนี้สามารถทา
ได้ โ ด ย กา ร ออกข้ อ ส อบป ร ะ จ า
รายวิช า การสอบประมวลความรู้
การมีสว่ นร่วมในชัน้ เรียน รวมทัง้ การ
สอบเกีย่ วกับสารนิพนธ์

กลยุทธ์การสอน
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1) กรณีศึกษาทางการประยุกต์ใ น
เอกการตลาด และการจัดการ
2) การอภิปรายกลุ่ม
3 ) ก า ร ป ฏิ บ ั ติ จ ริ ง โ ด ย มี ก า ร
สอดแทรกไปในการดู ง าน ทั ้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ
4) จัดสัมมนา หรือเชิญวิทยากรทีม่ ี
ประสบการณ์ ด้านการบริหารธุรกิจ
ทัง้ ในภาครัฐและเอกชนมาถ่ายทอด
ประสบการณ์ เ พื่อ ช่ ว ยในการให้
แนวคิดในการแก้ปญั หา วิเคราะห์
เพือ่ ให้เกิดองค์ความรูใ้ หม่ๆ

ประเมิน ตามสภาพจริงจากผลงาน
และการปฏิบ ัติข องนิ ส ิต เช่ น การ
ประเมินจากนาเสนอรายงานในชัน้
เ รี ย น ก า ร ท ด ส อ บ โ ด ย ใ ช้
แบบทดสอบและแบบประเมินความ
พึ ง พอใจในการจั ด สั ม มนาทาง
วิชาการ เป็ นต้น
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มคอ. 2
ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและ
จริ ยธรรม
แ ล ะ ป ริ ญ ญ า นิ พ น ธ์ อี ก ทั ้ ง วั ด
มาตรฐานจากการนาเสนอผลงานใน
การประชุ ม วิ ช าการ การตี พ ิ ม พ์
ผลงานวิจยั ในวารสารทางวิชาการที่
มีม าตรฐานน่ า เชื่อ ถือ และน าเสนอ
ความคิด เห็น ทางวิ ช าการผ่ า นสื่อ
สิง่ พิมพ์ต่างๆ เป็ นต้น

กลยุทธ์การสอน
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2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและ
จริ ยธรรม
นิสติ ต้องไปประกอบอาชีพ ซึ่งต้อง
เกีย่ วข้องกับบุคคลหลายรูปแบบ มี
การติด ต่ อ ประสานงานทัง้ ในและ
ต่างประเทศ ทัง้ ทีเ่ ป็ นเพื่อนร่วมงาน
และคนที่จ ะมาเป็ น ผู้บ ัง คับ บัญ ชา
หรือผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ดังนัน้ จะต้องมี
การปรับ ตัว เพื่อ ให้เ ข้า กับ กลุ่ ม คน
ต่างๆ จึงเป็ นเรือ่ งทีจ่ าเป็ นอย่างยิง่ ที่
คณาจารย์ผู้ส อนจะต้องสอดแทรก
วิ ธี ก ารที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ คุ ณ สมบั ติ
ต่างๆ ต่อไปนี้ให้นิสติ ระหว่างทีส่ อน
ในรายวิชา
1) สามารถสือ่ สารทัง้ ภาษาไทย และ
ภ า ษ า ต่ า งป ร ะ เ ทศ กั บ กลุ่ ม คน
หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) มีความสามารถในการวางแผน
วิเคราะห์ และแก้ปญั หาทีซ่ บั ซ้อนให้
เข้ากับสถานการณ์ทเ่ี กิดขึน้ ได้
3) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการ
เรีย นรู้ใ ห้เ กิด องค์ความรู้ใ หม่ๆ ทัง้
ตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อ
4) มีค วามสามารถในการท างาน
ร่ ว มกับ ผู้ อ่ื น ได้ เ ป็ นอย่ า งดี ท ัง้ ใน
บทบาทของผูน้ า หรือในบทบาท

กลยุทธ์การสอน
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จัดกิจกรรมการเรียนรูใ้ นรายวิชาให้
นิสติ เรีย นรู้แบบร่วมมือทางานเป็ น
กลุ่ม สามารถทางานกับผูอ้ ่นื ได้เ ป็ น
อย่างดี มีความรับผิดชอบต่องานที่
ได้รบั มอบหมาย มีภาวะในการเป็ น
ผูน้ า อีกทัง้ ยังสามารถปรับตัวเข้ากับ
สถานการณ์ แ ละวั ฒ นธรรมของ
องค์กรทีไ่ ปปฏิบตั งิ านได้เป็ นอย่างดี

ประเมิ น จากพฤติ ก รรมและการ
แสดงออกของนิ ส ิ ต การท างาน
ร่ว มกับ กลุ่ ม การน าเสนอรายงาน
กลุ่ ม ในชัน้ เรีย น และนอกชัน้ เรีย น
แ ล ะ สั ง เ ก ต จ า ก พ ฤ ติ ก ร ร ม ที่
แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆ
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มคอ. 2
ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและ
จริ ยธรรม
ของผูร้ ่วมทีมงาน โดยสามารถสร้าง
ปฏิ ส ั ม พั น ธ์ ภ ายในกลุ่ ม ได้ อ ย่ า ง
สร้างสรรค์
5) สามารถคิดริเริม่ แสดงประเด็นใน
การแก้ไ ขสถานการณ์ ทัง้ ส่ ว นตัว
และส่ ว นรวมพร้อมทัง้ แสดงจุ ด ยืน
อย่ า งเหมาะสมทัง้ ของตนเองและ
ของกลุ่ม
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2.5 ทักษะในการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและ
จริ ยธรรม
นิ ส ิต ต้อ งมีทกั ษะการวิเ คราะห์เ ชิง
ตัว เลข การสื่อ สารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ดังนี้
1) มีทกั ษะในการสื่อสารด้วยการพูด
การเขี ย น เพื่ อ น าไปใช้ ใ นการ
นาเสนอผลงานวิจยั ผลงานวิชาการ
เพือ่ ประโยชน์ทางธุรกิจและสังคม
2) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในกา รเก็ บ รว บรวม ข้ อ มู ล แล ะ
นาเสนอรายงาน
3) สามารถน าประเด็ น การแก้ ไ ข
ั หาโดยใช้ ค วามรู้ ท่ี ไ ด้ ร ั บ มา
ปญ
ั หาได้อ ย่ า ง
ประยุก ต์ ห รือ แก้ไ ขป ญ
สร้างสรรค์
4) มีความสามารถใช้สารสนเทศและ
เทคโนโลยีสอ่ื สารอย่างเหมาะสม
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จัด การเรี ย นการสอนในรายวิ ช า
ต่ า ง ๆ ใ ห้ นิ สิ ต ไ ด้ วิ เ ค ร า ะ ห์
สถานการณ์ จาลองและสถานการณ์
เสมื อ นจริ ง และน าเสนอวิ ธี ก าร
แก้ปญั หาทีเ่ หมาะสม เรียนรูเ้ ทคนิค
ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต์ ค ว า ม รู้ ด้ า น
บ ริ ห า ร ธุ ร กิ จ ใ น ห ล า ก ห ล า ย
สถานการณ์

ประเมินจากเทคนิคการนาเสนอโดย
ใช้ทฤษฎีการเลือกใช้เครื่องมือทาง
เทคโนโลยีหรือคณิตศาสตร์และสถิติ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งรวมทั ง้ ประเมิ น จาก
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร อ ธิ บ า ย
ข้ อ จ ากั ด เหตุ ผ ลในการเลื อ กใช้
เ ครื่ อ งมื อ ต่ า งๆ กา ร อ ภิ ป ร า ย
กรณีศกึ ษาต่างๆ ทีม่ กี ารนาเสนอใน
ชัน้ เรียน
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิ ชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

MBA 521 การบัญชีบริหาร
MBA 531 การจัดการทางการเงิน
MBA 541 การจัดการการตลาดขัน้ สูง
MBA 551 การจัดการเชิงกลยุทธ์ขนั ้ สูง
MBA 552 การจัดการการผลิตและการปฎิบตั กิ าร
MBA 555 พฤติกรรมองค์กรและการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ขนั ้ สูง
MBA 561 เศรษฐศาสตร์การจัดการ
MBA 615 จริยธรรมทางธุรกิจ
MBA 581 ระเบียบวิธวี จิ ยั ธุรกิจ
MBA 542 การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ ริโภค
MBA 543 การสือ่ สารการตลาดแบบบูรณาการ
MBA 644 การจัดการการตลาดระหว่างประเทศ
MBA 613 การประกอบการ
MBA 656 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
MBA 658 การจัดการนวัตกรรม
MBA 554 การจัดการระบบสารสนเทศ
MBA 646 การบริหารห่วงโซ่อุปทาน

คุณธรรม จริยธรรม

ความรู้

ทักษะทางปัญญา

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1 2 3 4 5

























































































































ทักษะในการ
วิ เคราะห์และการ
สื่อสาร
1 2 3 4
























                       
























































































































































































































































































































มคอ. 2
รายวิชา

คุณธรรม จริยธรรม

1
MBA 645 นโยบายและกลยุทธ์ดา้ นผลิตภัณฑ์และ
ราคา
MBA 647 การตลาดบริการ
MBA 671 สัมมนาการตลาดสมัยใหม่
MBA 682 การวิจยั การตลาด
MBA 611 การเจรจาต่อรอง
MBA 648 เทคนิคในการพยากรณ์ตลาด
MBA 614 การพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
MBA 612 การบริหารโครงการ
MBA 657 การจัดการเชิงกลยุทธ์ร่วมสมัย
MBA 683 การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการจัดการ
MBA 616 เทคนิคในการพยากรณ์ธุรกิจ
MBA 591 ผลิตภัณฑ์และการบริการขององค์กร
เภสัชกรรม
MBA 592 การสร้างและขับเคลื่อนองค์กรเภสัชกรรม
MBA 593 การวางตาแหน่งองค์กรเภสัชกรรม
MBA 594 ระบบสารสนเทศทางเภสัชกรรม
MBA 595 สัมมนาการจัดการองค์กรเภสัชกรรม1
MBA 596 กฎหมายและภาวะแวดล้อมทางสังคมทาง
เภสัชกรรม
MBA 597 การวิจยั ผลลัพธ์ของผลิตภัณฑ์ยา

2

3

4

5

ความรู้

1

2

3

4

ทักษะทางปัญญา

5

6

1

2

3

4

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1 2 3 4 5

ทักษะในการ
วิ เคราะห์และการ
สื่อสาร
1 2 3 4
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มคอ. 2
รายวิชา

คุณธรรม จริยธรรม

1
MBA 598 สัมมนาการจัดการองค์กรเภสัชกรรม2
MBA 699 ปริญญานิพนธ์
MBA 688 สารนิพนธ์

2

3

4

5

ความรู้

1

2

3

4

ทักษะทางปัญญา

5

6

1

2

3

4

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1 2 3 4 5

ทักษะในการ
วิ เคราะห์และการ
สื่อสาร
1 2 3 4
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มคอ. 2

หมวดที่ 5. หลักเกณฑ์ในการประเมิ นผลนิ สิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
1. นิสติ ต้องมีเวลาเรียนในรายวิชาหนึ่ง ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทัง้ หมดจึงจะมีสทิ ธิ
เข้าสอบในรายวิชาดังกล่าวได้ ยกเว้นกรณีการจัดการศึกษาแบบการศึกษาด้วยตนเอง (Self Study)
2. การประเมินผลของแต่ละรายวิชา ให้ใช้ระบบค่าระดับขัน้ ดังนี้
ระดับขัน้
ความหมาย
ค่าระดับขัน้
A

ดีเยีย่ ม (Excellent)

4.0

B+

ดีมาก (Very Good)

3.5

B

ดี (Good)

3.0

C+

ดีพอใช้ (Fairly Good)

2.5

C

พอใช้ (Fair)

2.0

D+

อ่อน (Poor)

1.5

D

อ่อนมาก (Very Poor)

1.0

E

ตก (Fail)

0.0

3. กรณีทร่ี ายวิชาในหลักสูตรไม่มกี ารประเมินผลเป็ นค่าระดับขัน้ ให้ประเมินผลโดยใช้สญ
ั ลักษณ์
ดังนี้
สัญลักษณ์
ความหมาย
S
ผลการเรียน/การปฏิบตั /ิ ฝึกงาน/เป็นทีพ่ อใจ
AU
การเรียนเป็นพิเศษโดยไม่นบั หน่วยกิต (Audit)
U
ผลการเรียน/การปฏิบตั /ิ ฝึกงาน/ไม่เป็นทีพ่ อใจ
I
การประเมินผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete)
W
การงดเรียนโดยได้รบั อนุมตั ิ (Withdrawn)
IP

ยังไม่ประเมินผลการเรียนในภาคการศึกษานัน้ (In Progress)

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ของนิ สิต
2.1 การทวนสอบผลการเรียนรู้ขณะนิ สิตยังไม่สาเร็จการศึกษา
การทวนสอบในระดับรายวิชาอาจมีกระบวนการที่แตกต่างกันไปตามแผนการสอนและ
วัตถุประสงค์ท่กี าหนดไว้ซ่งึ อาจประกอบด้วย การสอบข้อเขียน งานรายบุคคล หรืองานกลุ่มที่มอบหมาย
เป็ นต้น โดยกาหนดให้ระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ ์การเรียนรูข้ องนิสติ เป็ นส่วนหนึ่งของระบบการประกัน
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มคอ. 2
คุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันอุดมศึกษาทีต่ อ้ งทาความเข้าใจตรงกันทัง้ สถาบัน และนาไปดาเนินการ
จนบรรลุผลสัมฤทธิ ์ซึง่ ผูป้ ระเมินภายนอกสามารถตรวจสอบได้
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิ สิตสาเร็จการศึกษา
มีการสารวจและวิจยั ในหัวข้อต่างๆ หลังจากนิสติ สาเร็จการศึกษา อาทิเช่น สภาวการณ์ได้
งานทาของบัณ ฑิต ระยะเวลาการได้งานทาหลังจบการศึกษา อัต ราเงินเดือ นเริม่ แรก ความมันใจของ
่
ผูส้ าเร็จการศึกษาในการเข้าสู่กระบวนการทางวิชาชีพ รวมทัง้ ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต การวิจยั เชิง
สารวจความคิดเห็นของบัณฑิตทีม่ ตี ่อหลักสูตร การจัดการเรีย นการสอน และการพัฒนาอาจารย์ ซึง่ ผลทีไ่ ด้
จะนากลับมาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทัง้ มีการประเมินคุณภาพ
หลักสูตรจากความเห็นของผูท้ รงคุณวุฒภิ ายนอก หรืออาจารย์พเิ ศษ
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
1. นิสติ ต้องเรียน และลงทะเบียนและสอบได้ครบตามโครงสร้างหลักสูตรครบ 48 หน่วยกิต
2. นิ ส ิต ต้อ งได้แ ต้ม ระดับ คะแนนเฉลี่ย สะสมไม่ต่ า กว่ า 3.00 ตามข้อ บัง คับ ของมหาวิท ยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
คุณสมบัติเฉพาะผูข้ อรับปริ ญญามหาบัณฑิ ต แผน ก แบบ ก2
1) เสนอปริญญานิ พนธ์ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยและสอบผ่ านการสอบปากเปล่ า
ปริญญานิพนธ์ขนั ้ สุดท้ายโดยคณะกรรมการทีบ่ ณ
ั ฑิตวิทยาลัยแต่งตัง้
2) ส่งปริญญานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามทีม่ หาวิทยาลัยกาหนด
3) ผลงานปริญญานิพนธ์จะต้องได้รบั การตีพมิ พ์ หรืออย่างน้อยดาเนินการให้ผลงานหรือ
ส่วนหนึ่งของผลงานได้รบั การยอมรับให้ตพี มิ พ์ในวารสารหรือสิง่ พิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุม
วิชาการทีม่ รี ายงานการประชุม
ในกรณีท่ไี ม่เป็ นไปตามความในข้อนี้ หากมีเหตุผลอันควร บัณฑิตวิทยาลัยอาจพิจารณา
ขยายเวลาให้กบั นิสติ ได้โดยการอนุมตั ขิ องสภามหาวิทยาลัย
คุณสมบัติเฉพาะผูข้ อรับปริ ญญามหาบัณฑิ ต แผน ข
1) สอบประมวลความรูไ้ ด้
2) เสนอสารนิ พ นธ์ต ามมาตรฐานของมหาวิท ยาลัย และสอบผ่ า นการสอบปากเปล่ า
สารนิพนธ์ขนั ้ สุดท้าย โดยคณะกรรมการทีบ่ ณ
ั ฑิตวิทยาลัยแต่งตัง้
3) ส่งสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามทีม่ หาวิทยาลัยกาหนด
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มคอ. 2

หมวดที่ 6. การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
มีก ารปฐมนิเ ทศอาจารย์ใ หม่ ตามระเบียบของมหาวิท ยาลัยศรีนครินทรวิโ รฒ เพื่อ ให้อ าจารย์
มีความรูค้ วามเข้าใจในนโยบายของมหาวิทยาลัยและคณะ ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน บทบาท หน้าทีข่ อง
อาจารย์ กฎระเบียบต่างๆ รวมถึงสิทธิประโยชน์ของอาจารย์
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมิ นผล
1) ส่งเสริมอาจารย์ใ ห้มกี ารเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ เพื่อ พัฒนาเทคนิค
ทักษะการสอน และการวิจยั อย่างต่อเนื่องโดยผ่านการทาวิจยั ในสาขาบริหารธุรกิจและทีเ่ กีย่ วข้อง
2) สนับสนุ นด้านการศึกษาต่อ ฝึ กอบรม ดูงานทางวิชาการ และวิชาชีพในองค์กรต่างๆ
การประชุมทางวิชาการทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิม่ พูนประสบการณ์
3) เพิม่ พูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทนั สมัย
2.2 การพัฒนาวิ ชาการและวิ ชาชีพด้านอื่นๆ
1) ส่งเสริมการมีส่ ว นร่ว มในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้อ งกับการพัฒนา
ความรูแ้ ละคุณธรรม
2) กระตุน้ อาจารย์ทาผลงานวิชาการในสาขาบริหารธุรกิจ
3) ส่งเสริมการทาวิจยั สร้างองค์ความรูใ้ หม่เป็นหลัก และเพื่อ พัฒนาการเรียนการสอน และ
มีความรูเ้ ชีย่ วชาญในสาขาวิชาชีพเป็นรอง
4) สนับสนุ นให้คณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่างๆ ทัง้ ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย
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มคอ. 2

หมวดที่ 7. การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริ หารหลักสูตร
1. มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประกอบด้วย อาจารย์ประจาหลักสูต รและคณาจารย์อ่นื ๆ
เพื่อพิจารณาประเด็นต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอน ปญั หาและแนวทางในการแก้ไข
2. มีคณาจารย์ของภาควิชาเป็ นกลไกสาคัญในการผลิตมหาบัณฑิต และพิจารณาปรับเปลีย่ นการ
จัดการเรียนการสอนให้บรรลุวตั ถุประสงค์ทก่ี าหนด
3. มีการสารวจความพึงพอใจของนิสติ ต่ออาจารย์ผสู้ อนในแต่ละรายวิชาทุกภาคการศึกษา
2. การบริ หารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริ หารงบประมาณ
1. มหาวิทยาลัยอนุ มตั จิ ดั สรรงบประมาณประจาปี ให้กบั คณะทัง้ งบประมาณแผ่นดินและ
เงินรายได้เพื่อจัดหา ตารา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ วัสดุ ครุภณ
ั ฑ์อย่างเพียงพอ เพื่อสนับสนุ น
การเรียนการสอนในชัน้ เรียน และการสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมเอือ้ ต่อการเรียนรู้
2. คณะจัดให้มผี ู้รบั ผิดชอบตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อให้การดาเนินการต่างๆ
ของคณะเป็ นไปตามแผนงานและสามารถใช้งบประมาณเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่นิสติ มากที่สุดอย่างมี
ประสิทธิภาพ
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิ ม
มหาวิท ยาลัยมีค วามพร้อ มด้านหนัง สือ ต ารา และการสืบ ค้น ผ่ านฐานข้อ มูล โดยมีส านัก
หอสมุดกลางที่มหี นังสือด้านการบริห ารธุ รกิจเป็ นจานวนมาก อาทิ เ ช่น การบริหารการตลาด นโยบาย
ผลิตภัณฑ์และราคา Operation Management, Strategic Management and Business Policy เป็ นต้น อีก
ทัง้ ยังมีวารด้านบริหารธุรกิจ เช่น วารสารท่องโลกเศรษฐกิจ วารสารบริหารธุรกิจ แบรนด์เอจ Business
week, Harvard Business Review, Journal for the Theory of Social Behavior, Journal of Academic
of Business Education เป็ นต้น สานักหอสมุดกลางมีฐานข้อมูลออนไลน์ เช่น ฐานข้อมูล ThaiLIS
ฐานข้อมูล Edsco ฐานข้อมูลปริญญานิพนธ์
นอกจากนี้โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ยังมีวารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒและ
งานวิจยั ด้านบริหารธุรกิจทีเ่ ก็บรวบรวมไว้ทส่ี านักงานโครงการเพื่อให้นิสติ ได้เข้ามาค้นคว้า และมีอุปกรณ์ท่ี
ใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่ มเติ ม
ประสานกับคณะ หรือหอสมุดกลางในการจัดซื้อหนังสือและต าราที่เกี่ยวข้ อง เพื่อบริการให้
อาจารย์และนิสติ ได้คน้ คว้าและใช้ประกอบการเรียนการสอน ในการประสานจัดซือ้ หนังสือนัน้ อาจารย์ผสู้ อน
แต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือตลอดจนสื่ออื่นๆ ทีจ่ าเป็น
ในส่วนของคณะจะมีการจัดสื่อการสอนอื่นเพื่อ ใช้ประกอบการสอนของอาจารย์ เช่ น เครื่อ ง
มัลติมเี ดีย โปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ เครือ่ งฉายสไลด์ เป็นต้น
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2.4 การประเมิ นความเพียงพอของทรัพยากร
คณาจารย์ในภาควิชาบริหารธุรกิจและเจ้าหน้าที่ในโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ร่วมกัน
ประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
3. การบริ หารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ใหม่
มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบของคณะสังคมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติ ดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารย์ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตรและผู้สอนจะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนการจัดการเรียน
การสอน ประเมินผล และให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไว้
สาหรับการปรับปรุง หลักสูตรตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทาให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตรและ
ได้บณ
ั ฑิตตามคุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์
3.3 การแต่งตัง้ คณาจารย์พิเศษ
อาจารย์พเิ ศษเป็นผูม้ คี วามเชีย่ วชาญ และสามารถถ่ายทอดประสบการณ์ให้กบั นิสติ โดยมีการ
เชิญอาจารย์พเิ ศษมาบรรยายทัง้ รายวิชาหรือบางชัวโมงซึ
่
ง่ จะต้องเป็ นผู้ม ี วุฒกิ ารศึกษาปริญญาเอกหรือมี
ตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ ภายใต้ความเห็นชอบของประธานหลักสูตร
4. การบริ หารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ ง
บุคลากรสายสนับสนุ น ประกอบด้วย เลขานุ การคณะ เจ้าหน้าที่คณะ เจ้าหน้ าที่ภาควิชา
มีคุ ณ สมบัติอ ย่างน้ อ ยส าเร็จการศึก ษาระดับประกาศนียบัต รวิชาชีพชัน้ สูง หรือ ปวส. และสามารถใช้
คอมพิวเตอร์ได้
4.2 การเพิ่ มทักษะความรู้เพื่อการปฏิ บตั ิ งาน
บุคลากรสายสนับสนุ นทุกตาแหน่ ง ได้รบั การอบรม สัมมนา เพื่อเพิม่ พูนความรูแ้ ละทักษะ
ทีค่ ณะ และภาควิชาต้องการ ทัง้ นี้เพื่อให้การบริการแก่อาจารย์เป็นไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
5. การสนับสนุนและการให้คาแนะนานักศึกษา
5.1 การให้คาปรึกษาด้านวิ ชาการ และอื่นๆ แก่นักศึกษา
1. มีการจัดอาจารย์ท่ปี รึกษาทางวิชาการในแต่ละสาขาวิชา เพื่อให้คาแนะนาปรึกษา
ทางด้านการศึกษาตามหลักสูตร และการจัดการด้านปญั หาการเรียน
2. มีอาจารย์ท่ปี รึกษางานวิจยั ให้คาแนะนาขัน้ ตอนและเทคนิคเบือ้ งต้นในการดาเนินงาน
งานวิจยั
3. มีการสนับสนุนทุนวิจยั ในการทาสารนิพนธ์และปริญญานิพนธ์ของนิสติ
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5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา
กรณีท่นี ิ ส ิต มีค วามสงสัยเกี่ยวกับการประเมินผลในรายวิชาใด สามารถนัดหมายอาจารย์
ทีป่ รึกษาเป็ นลายลักษณ์อกั ษรผ่านประธานหลักสูตร เพื่อขอคาแนะนาและรับทราบเกณฑ์การประเมินของ
อาจารย์ในแต่ละรายวิชา
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใ้ ช้ มหาบัณฑิ ต
1. มีการสารวจการมีงานทาของมหาบัณฑิตจบใหม่แต่ ละรุ่น เพื่อทราบสภาวะความต้องการ
มหาบัณฑิตของตลาดแรงงาน
2. มีการสารวจความพึงพอใจของผูใ้ ช้มหาบัณฑิต
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนิ นงาน (Key Performance Indicators)
ดัชนี บ่งชี้ผลการดาเนิ นงาน
ปี ที1 ปี ที2 ปี ที่3 ปี ที4
1. อาจารย์ประจาหลักสูตรมีส่วนร่วมในการวางแผน ติดตาม และ X
X
X
X
ทบทวนการดาเนินงานหลักสูตรอย่างน้อย 80%
2. มีการจัดทารายละเอียดของหลักสูตร ที่สอดคล้องกับกรอบ X
X
X
X
มาตรฐานคุณวุฒติ ามแบบ มคอ.2
3. มีการจัดทารายละเอียดของรายวิชาตามแบบ มคอ.3 ให้ครบ X
X
X
X
ทุกรายวิชาก่อนการเปิดสอน
4. มีการจัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชาตามแบบ X
X
X
X
มคอ.5 ภายใน 30 วันหลังสิน้ สุดภาคการศึกษา ให้ครบทุกวิชา
5. มีการจัดทารายงานผลการดาเนินการหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 X
X
X
X
ภายใน 60 วัน หลังสิน้ สุดปีการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ ์ของนิสติ ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ X
X
X
X
ทีก่ าหนดในมาตรฐานคุณวุฒ ิ อย่างน้อย 25% ของรายวิชาทีเ่ ปิ ด
สอนแต่ละปี
7. มีการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน X
X
X
หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินงาน
ของหลักสูตรทีร่ ายงานใน มคอ.7 ในปีก่อนหน้านี้
8. มีอ าจารย์ผู้ร ับ ผิด ชอบหลัก สู ต ร ตามเกณฑ์ข องส านั ก งาน X
X
X
X
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
9. อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รทุ ก คนได้ ร ับ การพั ฒ นา ความรู้ X
X
X
X
อย่างน้อย 1 ครัง้ /ปี
10. จ านวนบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น การเรีย นการสอนได้ ร ับ X
X
X
X
การพัฒนาความรู้ อย่างน้อย 1 ครัง้ /ปี
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X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
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ดัชนี บ่งชี้ผลการดาเนิ นงาน
ปี ที1 ปี ที2 ปี ที่3 ปี ที4
11. ระดับ ความพึง พอใจของนิ ส ิต ต่ อ คุ ณ ภาพการสอน และ X
X
X
X
ทรัพ ยากรสนั บ สนุ น การเรีย นการสอน เฉลี่ย ตัง้ แต่ 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บณ
ั ฑิตต่อคุณภาพของบัณฑิต X
X
เฉลีย่ ตัง้ แต่ 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
13. ร้อยละ 80 ของนิสติ ทีส่ าเร็จการศึกษามีงานทาภายใน 1 ปี
X
X
รวมจานวนตัวบ่งชี้
9
11 13 13
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ปี ที5
X

X
X
13
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หมวดที่ 8. การประเมิ นและปรับปรุงการดาเนิ นการของหลักสูตร
1.การประเมิ นประสิ ทธิ ผลของการสอน
1.1 การประเมิ นกลยุทธ์การสอน
กระบวนการทีใ่ ช้ประเมินและปรับปรุงกลยุทธ์การเรียนการสอนทีไ่ ด้วางแผนไว้เพื่อการ
พัฒนาการเรียนการสอนให้มคี ุณภาพและบรรลุวตั ถุประสงค์การเรียน ให้พจิ ารณาจากตัวผูเ้ รียนโดยอาจารย์
ผูส้ อนจะประเมินผูเ้ รียนว่ามีความเข้าใจในเนื้อหาบทเรียนหรือไม่ โดยประเมินจากการทดสอบย่อย
การสังเกตพฤติกรรมของนิสติ ในการถาม การตอบคาถามในชัน้ เรียนของนิสติ หรือการอภิปรายโต้ตอบจาก
นิสติ ผลการประเมินจะสามารถชีใ้ ห้เห็นความสามารถในการเข้าใจเนื้อหาของบทเรียนของผูเ้ รียน หากผล
การประเมินต่ ากว่าเกณฑ์ทก่ี าหนด หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการสอน อาจารย์ผสู้ อนจะพิจารณา
ปรับปรุงหรือเปลีย่ นแปลงวิธสี อน เครือ่ งมือหรือสื่อการสอน รวมทัง้ อาจจัดลาดับเนื้อหาบทเรียนเพื่อให้งา่ ย
ต่อการทาความเข้าใจ
นอกจากนัน้ การทดสอบระหว่างภาค (ถ้ามี) และการทดสอบปลายภาค จะสามารถบ่งชีไ้ ด้ว่า
นิสติ มีความเข้าใจในเนื้อหาทีไ่ ด้สอนไปหรือไม่ ถ้าพบว่ามีปญั หาอาจารย์ผสู้ อนจะนาผลการประเมินมา
ปรับปรุง เพื่อหาวิธแี ก้ปญั หา และพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสต่อไป
1.2 การประเมิ นทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
ให้ นิ ส ิ ต ประเมิน อาจารย์ ใ นด้ า นทัก ษะ กลยุ ท ธ์ ก ารสอน ความรับ ผิ ด ชอบในการสอน
ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ การชี้แจงประมวลการสอนรายวิชา การใช้ส่อื ประกอบการสอน ทัง้ นี้
ให้ทาทุกรายวิชาทีเ่ ปิดดาเนินการสอน และให้สรุปผลการประเมินให้กบั อาจารย์ผสู้ อนทราบ เพื่อเป็ นข้อมูล
ในการนาไปปรับปรุงการสอน
2. การประเมิ นหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวมนัน้ จะกระทาเมือ่ นิสติ เรียนอยูใ่ นชัน้ ปีทน่ี ิสติ จะสาเร็จการศึกษา
โดยโครงการฯ จะเป็ นผูป้ ระเมินความรูข้ องนิสติ ว่านาองค์ความรูไ้ ปปฏิบตั ใิ นวิชาชีพได้หรือไม่ มีความ
รับผิดชอบและยังมีขอ้ ควรปรับปรุงในด้านใด ซึง่ จะมีการรวบรวมข้อมูลทัง้ หมด เพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรตลอดจนปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนทัง้ ในภาพรวม และในแต่ละรายวิชา ทัง้ นี้อาจจะ
มีการเชิญผูท้ รงคุณวุฒภิ ายนอก นิสติ หรือผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต มาร่วมประเมินด้วย
3. การประเมิ นผลการดาเนิ นงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจาปี ตามดัชนีบ่งชีผ้ ลการดาเนินงานทีร่ ะบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7
โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒใิ นสาขาวิชาทีเ่ กีย่ วข้องอย่างน้อย 1
คนทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ จากภาควิชาหรือจากคณะ ทัง้ นี้ภาควิชาหรือคณะได้กาหนดให้ทุกหลักสูตรมีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องทุก ๆ 5 ปี
เกณฑ์การประเมินมีดงั นี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดาเนินการครบ 5 ข้อแรก
มีการดาเนินการครบ 9 ข้อแรก
มีการดาเนินการครบทุกข้อ
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4. การทบทวนผลการประเมิ นและวางแผนปรับปรุง
จากการประเมินผลหลักสูตรทัง้ ในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา จะทาให้ทราบถึงปญั หาของการ
บริหารหลักสูตร กรณีทพ่ี บปญั หาให้จดั ลาดับความสาคัญและความจาเป็น เพื่อวางแผน และหาแนวทางการ
แก้ไขในภาคเรียนต่อไป หากพบปญั หาในเชิงนโยบายควรแจ้งให้มหาวิทยาลัยได้รบั ทราบและดาเนินการ
ตามขัน้ ตอนของมหาวิทยาลัย และโครงการฯ จะต้องดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ 5 ปี ทัง้ นี้เพื่อให้
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ และสถาน
ประกอบการต่อไป
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ภาคผนวก ก
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2554
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ข้อบังคับมหาวิ ทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ
ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิ ตศึกษา
พ.ศ. 2554
-----------------------------โดยทีเ่ ป็ นการสมควรแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ให้มคี วามเหมาะสม และให้การบริหารการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 16 (2) แห่งพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒพ.ศ. 2541 ประกอบ
กับมติสภาพมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในการประชุม ครัง้ ที่ 6/2554 เมื่อวันที่ 8 เดือนเมษายน พ.ศ. 2554 จึงมีมติให้
ออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2554”
ข้อ 2 ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548”
บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ คาสัง่ ประกาศ หรือมติอ่นื ใด ในส่วนทีก่ าหนดไว้แล้วในข้อบังคับนี้หรือซึง่ ขัดหรือแย้ง
กับข้อบังคับนี้ให้ใช้ ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ 3 ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
“สภาวิชาการ” หมายความว่า สภาวิชาการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
“บัณฑิตวิทยาลัย” หมายความว่า บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ
“คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย” หมายความว่า คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
“คณบดี” หมายความว่า คณบดีหรือตาแหน่งทีเ่ ทียบเท่าทีห่ ลักสูตรหรือสาขาวิชาสังกัด ซึง่ หมายความถึงบุคคลที่
ได้รบั แต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งคณบดีหรือตาแหน่งทีเ่ ทียบเท่าของคณะสถาบัน สานัก หรือหน่วยงานทีเ่ ทียบเท่าซึง่ เป็ นส่วน
งานในกากับของมหาวิทยาลัยด้วย
“คณะกรรมการบริหารหลักสูตร” หมายความว่าคณะกรรมการบริหารหลักสูตรต่างๆ ภายในคณะหรือภาควิชา
หรือ สถาบัน หรือสานัก หรือหน่ วยงานทีเ่ ทียบเท่า หรือคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพหุวทิ ยาการระดับบัณฑิตศึกษาที่
ได้รบั แต่งตัง้ จากคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย ให้ทาหน้าทีบ่ ริหารจัดการหลักสูตร
“คณาจารย์บณ
ั ฑิตศึกษา” หมายความว่า คณาจารย์ประจาของมหาวิทยาลัยทีส่ อนหรือมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ จากคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
“ผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะ” หมายความว่า บุคลากรทีม่ คี วามรูค้ วามเชีย่ วชาญในสาขาวิชาทีเ่ ปิ ดสอนเป็ นอย่างดี ซึง่ อาจ
เป็ นบุคลากรทีไ่ ม่อยู่ในสายวิชาการหรือเป็ นผูท้ รงคุณวุฒภิ ายนอกสถาบันโดยไม่ตอ้ งพิจารณาด้านคุณวุฒแิ ละตาแหน่ งทาง
วิชาการ และแต่งตัง้ โดยเสนอผ่านคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย และเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้ความ
เห็นชอบ
ข้อ 4 เพื่อให้การดาเนินการของบัณฑิตวิทยาลัยเป็ นไปด้วยความเรียบร้อย บัณฑิตวิทยาลัยอาจกาหนดวิธปี ฏิบตั ิ
ในรายละเอียดเพิม่ เติมและสังปฏิ
่ บตั กิ ารได้โดยทีไ่ ม่ขดั หรือแย้งกับข้อบังคับนี้ส่วนการดาเนินการใดๆ ทีเ่ กีย่ วกับการศึกษา
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ.2555

61

มคอ. 2
ระดับบัณฑิตศึกษาซึ่งมิได้กาหนดไว้ในข้อบังคับนี้ และมิได้มขี ้อบังคับหรือระเบียบอื่นกาหนดไว้ หรือไม่เป็ นไปตาม
ข้อบังคับนี้ให้บณ
ั ฑิตวิทยาลัยนาเสนอสภามหาวิทยาลัยเป็ นกรณีไป
ข้อ 5 ให้อธิการบดีรกั ษาการตามข้อบังคับนี้ ในกรณีทม่ี ปี ญั หาในการตีความข้อบังคับนี้หรือในกรณีทม่ี ปี ญั หา
เกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีมอี านาจตีความ วินิจฉัยสังการ
่ และให้ถอื เป็ นทีส่ ดุ
.
หมวด 1
ระบบการจัดการศึกษา
ข้อ 6 ระบบการจัดการศึกษาแบ่งการเรียนออกเป็ น 3 ระบบ ดังนี้
6.1 การจัดการศึกษาตลอดปี การศึกษาโดยไม่แบ่งภาค หนึ่งปี การศึกษามีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อย
กว่า 30 สัปดาห์
6.2 การจัดการศึกษาโดยแบ่งเป็ นภาค ดังนี้
6.2.1 การศึกษาระบบทวิภาค คือ ปี การศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็ น 2 ภาคการศึกษาปกติหนึ่ง
ภาคการศึกษาปกติมรี ะยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
6.2.2 การศึกษาระบบไตรภาค คือ ปี การศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็ น 3 ภาคการศึกษาปกติหนึ่ง
ภาคการศึกษาปกติมรี ะยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 12 สัปดาห์
6.2.3 การศึกษาระบบจตุรภาค คือ ปี การศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็ น 4 ภาคการศึกษาปกติหนึ่ง
ภาคการศึกษาปกติมรี ะยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 10 สัปดาห์ระบบการจัดการศึกษาต่าง ๆ ในข้อ 6.2.1-6.2.3 อาจจัด
ภาคฤดูรอ้ นขึน้ ได้ โดยกาหนดระยะเวลาและจานวนหน่วยกิตให้มสี ดั ส่วนเทียบเคียงกันได้กบั การศึกษาภาคปกติ
6.3 การจัดการศึกษาเฉพาะภาคฤดูรอ้ น เป็ นการจัดการศึกษาปี ละ 1 ภาคการศึกษา โดยมี
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์จานวนชัวโมงการเรี
่
ยนในแต่ละรายวิชาตามการจัดการศึกษาข้างต้น ให้มจี านวนชัวโมง
่
การเรียนตามทีก่ าหนดไว้ตามข้อ 8การจัดการศึกษาอาจเป็ นระบบชุดวิชา (Modular System) ซึง่ เป็ นการจัดการเรียนการ
สอนเป็ นช่วงเวลาช่วงละหนึ่งรายวิชาหรือหลายรายวิชาก็ได้ให้แต่ ละหลักสูตรกาหนดให้ชดั เจนว่าจะจัดระบบการจัด
การศึกษาแบบใด
ข้อ 7 การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ใช้แบบหน่ วยกิต โดย 1 หน่ วยกิตระบบ ทวิภาคต้องจัดการเรียนการ
สอนไม่น้อยกว่า 15 ชัวโมงต่
่
อภาคการศึกษาปกติ การจัดการศึกษาแบ่งเป็ น 2 ประเภท ดังนี้
7.1 การศึกษาแบบเต็มเวลา (Full Time) นิสติ จะต้องลงทะเบียนรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษาไม่เกิน
15 หน่วยกิต ต่อภาคการศึกษาปกติตามระบบทวิภาค
7.2 การศึกษาแบบไม่เต็มเวลา (Part Time) นิสติ จะต้องลงทะเบียนรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษาไม่
เกิน 6 หน่วยกิต ต่อภาคการศึกษาปกติตามระบบทวิภาคสาหรับหลักสูตรทีจ่ ดั การศึกษาในระบบอื่น ๆ ตามข้อ 6 ทีไ่ ม่ใช่
ระบบทวิภาค ให้เทียบจานวนหน่วยกิตให้เป็ นไปตามสัดส่วนของการศึกษาในระบบทวิภาคข้างต้น
ข้อ 8 หน่วยกิต หมายถึง การกาหนดแสดงปริมาณการศึกษาทีน่ ิสติ ได้รบั แต่ละรายวิชาจะมีหน่ วยกิตกาหนดไว้
ดังนี้
8.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ทีใ่ ช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปญั หาไม่น้อยกว่า 15 ชัวโมงต่
่
อภาคการศึกษา
ปกติ ให้มคี ่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตตามระบบทวิภาค
8.2 รายวิชาภาคปฏิบตั ิ ทีใ่ ช้เวลาฝึ กหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชัวโมงต่
่
อภาคการศึกษาปกติให้มคี ่า
เท่ากับ 1 หน่วยกิตตามระบบทวิภาค
8.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ทีใ่ ช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ชัวโมงต่
่
อภาคการศึกษาปกติ ให้มคี ่า
เท่ากับ 1 หน่วยกิตตามระบบทวิภาค
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8.4 การปฏิบตั กิ ารในสถานศึกษา การปฏิบตั กิ ารคลินิก การทาโครงงาน หรือกิจกรรมอื่นใดตามทีไ่ ด้รบั
มอบหมายทีใ่ ช้เวลาปฏิบตั งิ าน 3 ถึง 12 ชัวโมงต่
่
อสัปดาห์ หรือ 45 ถึง 180 ชัวโมงต่
่
อภาคการศึกษาปกติ ให้มคี ่าเท่ากับ 1
หน่วยกิต ตามระบบทวิภาค
8.5 การศึกษาด้วยตนเอง (Self Study) หรือการค้นคว้าอิสระทีใ่ ช้เวลาศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจาก
แผนการเรียนตามทีอ่ าจารย์ผสู้ อนได้เตรียมการไว้ให้นิสติ ได้ใช้ศกึ ษาไม่น้อยกว่า 45 ชัวโมงต่
่
อภาคการศึกษาปกติ ให้มคี ่า
เท่ากับ 1 หน่วยกิตตามระบบทวิภาค
8.6 สารนิพนธ์หรือปริญญานิพนธ์ ทีใ่ ช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า 45 ชัวโมงต่
่
อภาคการศึกษาปกติ
ให้มคี ่าเท่ากับ 1 หน่ วยกิตตามระบบทวิภาคสาหรับรายวิชาทีจ่ ดั การศึกษาในระบบอื่น ๆ ตามข้อ 6 ทีไ่ ม่ใช่ระบบทวิภาค
ให้เทียบค่าหน่วยกิตกับชัวโมงการศึ
่
กษาให้เป็ นไปตามสัดส่วนของการศึกษาในระบบทวิภาคข้างต้น
หมวด 2
หลักสูตรการศึกษา
ข้อ 9 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา แบ่งเป็ น 5 ประเภท ดังนี้
9.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต เป็ นหลักสูตรการศึกษาสาหรับผูส้ าเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาบัณฑิต หรือเทียบเท่ามาแล้ว
9.2 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต เป็ นหลักสูตรการศึกษาในระดับสูงกว่าขัน้ ปริญญาบัณฑิต
9.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชัน้ สูง เป็ นหลักสูตรการศึกษาสาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญามหาบัณฑิต หรือเทียบเท่ามาแล้ว
9.4 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต เป็ นหลักสูตรการศึกษาในระดับสูงกว่าปริญญามหาบัณฑิต
9.5 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาอื่น ๆ ตามทีส่ ภามหาวิทยาลัยเห็นสมควร
ข้อ 10 มหาวิทยาลัยอาจจัดหลักสูตรเทียบความรูไ้ ด้ตามระดับการศึกษาในข้อ 9 โดย หลักเกณฑ์การเทียบความรู้
ให้เป็ นไปตามทีม่ หาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ 11 โครงสร้างของหลักสูตรเป็ นดังนี้
11.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชัน้ สูง ประกอบด้วยรายวิชา
รวมกันตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
11.2 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต ประกอบด้วยจานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อย กว่า 36
หน่วยกิต หลักสูตรนี้มี 2 แผน
11.2.1 แผน ก เป็ นแผนการศึกษาทีเ่ น้นการวิจยั โดยมีการทาปริญญานิพนธ์ ซึง่ อาจมีได้ 2 แบบ คือ
แบบ ก 1 ประกอบด้วยปริญญานิพนธ์ซง่ึ มีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 36 หน่ วยกิต และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจ
กาหนดให้มกี ารเรียนรายวิชา หรือทากิจกรรมวิชาการอื่นประกอบได้โดยไม่นับหน่ วยกิต แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิทาง
์
การศึกษาตามทีห่ ลักสูตรกาหนด แบบ ก 2 ประกอบด้วยปริญญานิพนธ์ซง่ึ มีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และ
รายวิชาไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
11.2.2 แผน ข เป็ นแผนการศึกษาทีเ่ น้นการศึกษารายวิชา โดยไม่ต้องทาปริญญานิพนธ์แต่ต้องทาสาร
นิพนธ์ 6 หน่วยกิต
11.3 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต เป็ นหลักสูตรทีเ่ น้นการวิจยั เพื่อพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพ
ชัน้ สูงโดยมีการทาปริญญานิพนธ์ทก่ี ่อให้เกิดความรูใ้ หม่ และมีคุณภาพสูงในทางวิชาการหลักสูตรนี้มี 2 แบบ คือ
แบบ 1 เป็ นหลักสูตรทีเ่ น้นการวิจยั โดยมีการทาปริญญานิพนธ์ทก่ี ่อให้เกิดความรูใ้ หม่ ซึง่ หลักสูตรอาจ
กาหนดให้มกี ารเรียนรายวิชาหรือทากิจกรรมทางวิชาการอื่นประกอบได้ โดยไม่นับหน่ วยกิต แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิตามที
่
์
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกาหนด ดังนี้
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แบบ 1.1 ผูเ้ ข้าศึกษาทีส่ าเร็จปริญญามหาบัณฑิต จะต้องทาปริญญานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่ วยกิต
แบบ 1.2 ผูเ้ ข้าศึกษาทีส่ าเร็จปริญญาบัณฑิต จะต้องทาปริญญานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต
ทัง้ นี้ปริญญานิพนธ์ ตามแบบ 1.1 และ แบบ 1.2 จะต้องมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน
แบบ 2 เป็ นหลักสูตรที่เน้ นการวิจยั โดยมีการทาปริญญานิพนธ์ท่มี ีคุณภาพสูงและก่อให้เกิ ด
ความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษารายวิชาเพิม่ เติม ดังนี้
แบบ 2.1 ผูเ้ ข้าศึกษาทีส่ าเร็จปริญญามหาบัณฑิต จะต้องทาปริญญานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่ วยกิต
และเรียนรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
แบบ 2.2 ผูเ้ ข้าศึกษาทีส่ าเร็จปริญญาบัณฑิต จะต้องทาปริญญานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 48 หน่ วยกิต และ
เรียนรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
ทัง้ นี้ปริญญานิพนธ์ ตามแบบ 2.1 และ แบบ 2.2 จะต้องมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน
ข้อ 12 กาหนดระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาสาหรับนิสติ เต็มเวลา
เป็ นดังนี้
12.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชัน้ สูง ให้ใช้ระยะเวลา
การศึกษาตามหลักสูตรจนสาเร็จการศึกษาอย่างน้อย 1 ปี การศึกษา และอย่างมากไม่เกิน 3 ปี การศึกษา
12.2 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต ให้ใช้ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรจนสาเร็จการศึกษาอย่างน้อย
3 ภาคการศึกษาปกติตามระบบทวิภาค และอย่างมากไม่เกิน 5 ปี การศึกษา
12.3 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต ให้ใช้ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรจนสาเร็จการศึกษาอย่างน้อย
3 ภาคการศึกษาปกติตามระบบทวิภาค และอย่างมากสาหรับนิสติ วุฒเิ ริม่ ต้นต่างกัน ดังนี้
12.3.1 นิสติ วุฒริ ะดับปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเท่าไม่เกิน 8 ปี การศึกษา
12.3.2 นิสติ วุฒริ ะดับปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเท่าไม่เกิน 6 ปี การศึกษา
12.4 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาอื่น ๆ ให้มหาวิทยาลัยเป็ นผูก้ าหนดระยะเวลาในกรณีทไ่ี ม่เป็ นไปตาม
ความในข้อนี้ หากมีเหตุผลอันควร บัณฑิตวิทยาลัยอาจพิจารณาขยายเวลาให้กบั นิสติ ได้ไม่เกิน 1 ภาคการศึกษา โดยการ
พิจารณาอนุมตั จิ ากคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย และเมื่อได้รบั การอนุ มตั แิ ล้วต้องดาเนินการชาระค่ารักษาสภาพ
นิสติ ตาม ข้อ 25สาหรับนิสติ ทีศ่ กึ ษาแบบไม่เต็มเวลาในหลักสูตรใด ให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกาหนดจานวนหน่ วย
กิตที่ให้ลงทะเบียนเรียนได้ในแต่ละภาคการศึกษาปกติโดยเทียบเคียงกับจานวนหน่ วยกิตในสัดส่วนที่เหมาะสมหากมี
เหตุผลและความจาเป็ นพิเศษ การลงทะเบียนเรียนทีม่ จี านวนหน่ วยกิตแตกต่างไปจากเกณฑ์ขา้ งต้นก็อาจทาได้ แต่ทงั ้ นี้
ต้องไม่กระทบกระเทือนต่อมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา โดยต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย
ข้อ 13 การเปิ ดสอนหลักสูตรปริญญาเอก แบบ 1 ซึง่ เป็ นแผนการศึกษาแบบทาปริญญานิพนธ์อย่างเดียว ให้
หลักสูตรคานึงถึงเรื่องดังต่อไปนี้
13.1 อาจารย์ทป่ี รึกษาปริญญานิพนธ์ ต้องมีผลงานทีไ่ ด้รบั การตีพมิ พ์ในวารสารหรือสิง่ พิมพ์
ทางวิชาการซึง่ เป็ นทีย่ อมรับในระดับสากล และเป็ นผลงานทีช่ ช้ี ดั ได้ว่าสามารถทีจ่ ะสนับสนุนการวิจยั ในสาขาวิชาทีเ่ ปิ ดสอน
ได้
13.2 หลักสูตรทีจ่ ะเปิ ดสอนควรมีเครือข่ายความร่วมมือสนับสนุน
ข้อ 14 การนับระยะเวลาเป็ นปี การศึกษาตามข้อ 12.1 ข้อ12.2 และ ข้อ 12.3 ให้นับตัง้ แต่วนั ทีข่ น้ึ ทะเบียนเป็ น
นิสติ ตามข้อ 19.2
ข้อ 15 จานวนและคุณวุฒขิ องอาจารย์
หลักสูตรทีจ่ ะเปิ ดใหม่หรือหลักสูตรทีข่ อปรับปรุง จะต้องมีอาจารย์ประจาหลักสูตรตลอดระยะเวลาทีจ่ ดั การศึกษา
ตามหลักสูตรนัน้ ไม่น้อยกว่า 5 คน โดยอาจารย์ประจาหลักสูตรจะต้องเป็ นคณาจารย์บณ
ั ฑิตศึกษา มีคุณวุฒติ รงหรือ
สัมพันธ์กบั สาขาทีเ่ ปิ ดสอน ทัง้ นี้อาจารย์ประจาในแต่ละหลักสูตรจะเป็ นอาจารย์ประจาเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกัน
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ไม่ได้ ยกเว้นหลักสูตรพหุวทิ ยาการ (Multidisciplinary) ทีอ่ าจกาหนดให้เป็ นได้อกี 1 หลักสูตร โดยต้องเป็ นหลักสูตรทีต่ รง
หรือสัมพันธ์กบั หลักสูตรทีไ่ ด้ประจาอยู่แล้ว หรือในกรณีทเ่ี ป็ นอาจารย์ประจาหลักสูตรระดับมหาบัณฑิตหรือดุษฎีบณ
ั ฑิต
หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง อาจเป็ นอาจารย์ประจาหลักสูตรในระดับดุษฎีบณ
ั ฑิตหรือ
มหาบัณฑิตในสาขาวิชาเดียวกันได้อกี 1 หลักสูตร
ในกรณีเป็ นหลักสูตรร่วมระหว่างสถาบันหรือหลักสูตรความร่วมมือของหลายสถาบัน อาจารย์ประจาของสถาบัน
ในความร่วมมือนัน้ ให้ถอื เป็ นอาจารย์ประจาหลักสูตรได้
โดยอาจารย์ประจาหลักสูตร ประกอบด้วย อาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตรไม่น้อยกว่า 3 คนและอาจารย์ทป่ี รึกษา
ปริญญานิพนธ์ อาจารย์ผสู้ อบ หรืออาจารย์ผสู้ อน โดยทัง้ หมดจะต้องมีคุณสมบัตแิ บ่งตามระดับหลักสูตรดังนี้
15.1 หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต
15.1.1 อาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตร ต้องเป็ นอาจารย์ประจาหลักสูตร มีคุณวุฒปิ ริญญาเอก
หรือเทียบเท่า หรือเป็ นผูด้ ารงตาแหน่ งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานัน้ หรือสาขาวิชาทีส่ มั พันธ์กนั
จานวนอย่างน้อย 3 คน
15.1.2 อาจารย์ทป่ี รึกษาปริญญานิพนธ์ แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ
15.1.2.1 อาจารย์ท่ปี รึกษาปริญญานิพนธ์หลัก ต้องเป็ นอาจารย์ประจามีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็ นผูด้ ารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานัน้ หรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กนั และต้องมีประสบการณ์ในการทาวิจยั ทีม่ ใิ ช่สว่ นหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
15.1.2.2 อาจารย์ทป่ี รึกษาปริญญานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องเป็ นอาจารย์ประจาหรือ
ผูท้ รงคุณวุฒภิ ายนอกสถาบัน มีคุณวุฒปิ ริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็ นผู้ดารงตาแหน่ งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารอง
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานัน้ หรือสาขาวิชาทีส่ มั พันธ์กนั และต้องมีประสบการณ์ในการทาวิจยั ทีม่ ใิ ช่สว่ นหนึ่งของการศึกษา
เพื่อรับปริญญาหรือเป็ นผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะทีแ่ ต่งตัง้ โดยสภามหาวิทยาลัย
15.1.3 อาจารย์ผู้สอบปริญญานิพนธ์ ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจาและผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบัน โดยต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็ นผู้ดารงตาแหน่ งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารอง
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานัน้ หรือสาขาวิชาทีส่ มั พันธ์กนั และต้องมีประสบการณ์ในการทาวิจยั ทีม่ ใิ ช่สว่ นหนึ่งของการศึกษา
เพื่อรับปริญญา
15.1.4 อาจารย์ผสู้ อน ต้องเป็ นอาจารย์ประจาหรือผูท้ รงคุณวุฒภิ ายนอกสถาบัน มีคุณวุฒไิ ม่
ต่ ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือเป็ นผูด้ ารงตาแหน่ งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผูช้ ่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชานัน้ หรือ
สาขาวิชาทีส่ มั พันธ์กนั และต้องมีประสบการณ์ในด้านการสอนและการทาวิจยั ทีม่ ใิ ช่สว่ นหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
15.2 หลักสูตรระดับดุษฎีบณ
ั ฑิต
15.2.1 อาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตร ต้องเป็ นอาจารย์ประจาหลักสูตร มีคุณวุฒปิ ริญญาเอก
หรือเทียบเท่า หรือเป็ นผูด้ ารงตาแหน่ งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานัน้ หรือสาขาวิชาทีส่ มั พันธ์กนั
จานวนอย่างน้อย 3 คน
15.2.2 อาจารย์ทป่ี รึกษาปริญญานิพนธ์ แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ
15.2.2.1 อาจารย์ท่ปี รึกษาปริญญานิพนธ์หลัก ต้องเป็ นอาจารย์ประจามีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็ นผูด้ ารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานัน้ หรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กนั และต้องมีประสบการณ์ในการทาวิจยั ทีม่ ใิ ช่สว่ นหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
15.2.2.2 อาจารย์ทป่ี รึกษาปริญญานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องเป็ นอาจารย์ประจาหรือ
ผูท้ รงคุณวุฒภิ ายนอกสถาบัน มีคุณวุฒปิ ริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็ นผู้ดารงตาแหน่ งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารอง
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานัน้ หรือสาขาวิชาทีส่ มั พันธ์กนั และต้องมีประสบการณ์ในการทาวิจยั ทีม่ ใิ ช่สว่ นหนึ่งของการศึกษา
เพื่อรับปริญญา
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15.2.3 อาจารย์ผู้สอบปริญญานิพนธ์ ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจาและผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบัน โดยต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็ นผู้ดารงตาแหน่ งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารอง
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานัน้ หรือสาขาวิชาทีส่ มั พันธ์กนั และต้องมีประสบการณ์ในการทาวิจยั ทีม่ ใิ ช่สว่ นหนึ่งของการศึกษา
เพื่อรับปริญญา
15.2.4 อาจารย์ผสู้ อน ต้องเป็ นอาจารย์ประจาหรือผู้ทรงคุณวุฒภิ ายนอกสถาบัน มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็ นผูด้ ารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานัน้ หรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กนั และต้องมีประสบการณ์ในด้านการสอนหรือการทาวิจยั ทีม่ ใิ ช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาสาหรับ
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตชัน้ สูงจานวนและคุณสมบัติของอาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ผสู้ อน ให้เป็ นไปตามข้อ 15.1.1 และข้อ 15.1.4 โดยอนุโลม
ข้อ 16 ภาระงานอาจารย์ท่ปี รึกษาปริญญานิพนธ์และสารนิพนธ์ภาระงานอาจารย์ท่ปี รึกษาปริญญานิพนธ์
กาหนดให้อาจารย์ประจา 1 คน เป็ นทีป่ รึกษาปริญญานิพนธ์ของนิสติ ปริญญาโทและปริญญาเอกได้ไม่เกิน 5 คน หาก
หลักสูตรใดมีอาจารย์ประจาทีม่ ศี กั ยภาพพร้อมทีจ่ ะดูแลนิสติ ให้สามารถทาหน้าทีเ่ ป็ นอาจารย์ทป่ี รึกษาได้มากกว่า 5 คน
แต่ทงั ้ นี้ต้องไม่เกิน 10 คนอาจารย์ประจา 1 คน ให้เป็ นอาจารย์ทป่ี รึกษาสารนิพนธ์ของนิสติ ปริญญาโทได้ไม่เกิน 15 คน
หากเป็ นทัง้ อาจารย์ทป่ี รึกษาปริญญานิพนธ์และสารนิพนธ์ ให้คดิ สัดส่วนจานวนนิสติ ทีท่ าปริญญานิพนธ์ 1 คน เทียบได้กบั
จานวนนิสติ ทีท่ าสารนิพนธ์ 3 คน ทัง้ นี้ให้รวบรวมนิสติ ทีย่ งั ไม่สาเร็จการศึกษาทัง้ หมดในเวลาเดียวกัน
หมวด 3
การรับเข้าเป็ นนิ สิต
ข้อ 17 คุณสมบัตขิ องผูเ้ ข้าเป็ นนิสติ
17.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต จะต้องเป็ นผูส้ าเร็จการศึกษา
ขัน้ ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
17.2 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชัน้ สูง จะต้องเป็ นผูส้ าเร็จการศึกษาขัน้ ปริญญามหาบัณฑิต หรือ
เทียบเท่า
17.3 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต จะต้องเป็ นผูส้ าเร็จการศึกษาขัน้ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่าทีม่ ผี ลการ
เรียนดีมากตามทีห่ ลักสูตรกาหนด หรือสาเร็จปริญญามหาบัณฑิต หรือเทียบเท่าทัง้ นี้ผเู้ ข้าเป็ นนิสติ จะต้องแสดงหลักฐาน
การสาเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาทีม่ หาวิทยาลัย หรือหน่วยงานของรัฐทีม่ หี น้าทีร่ บั รองวุฒกิ ารศึกษาให้การรับรอง
และต้องมีคุณสมบัตอิ ่นื ตามทีม่ หาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ 18 การรับเข้าเป็ นนิสติ ใช้วธิ อี ย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
18.1 สอบคัดเลือก
18.2 คัดเลือก
18.3 รับโอนนิสติ จากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
18.4 รับเข้าตามข้อตกลงของมหาวิทยาลัยในโครงการความร่วมมือ หรือ โครงการพิเศษของ
มหาวิทยาลัย
ข้อ 19 การขึน้ ทะเบียนเป็ นนิสติ
19.1 ผูท้ ผ่ี ่านการรับเข้าเป็ นนิสติ ต้องมารายงานตัวพร้อมหลักฐานทีม่ หาวิทยาลัยกาหนด โดยชาระเงิน
ตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามวัน เวลา และสถานที่ ที่
มหาวิทยาลัยกาหนดผูท้ ผ่ี ่านการรับเข้าเป็ นนิสติ ทีไ่ ม่อาจมารายงานตัวเป็ นนิสติ ตามวัน เวลา และสถานทีท่ ก่ี าหนดเป็ นอัน
หมดสิทธิท่จี ะเข้าเป็ นนิสติ เว้นแต่ จะได้แจ้งเหตุขดั ข้องให้มหาวิทยาลัยทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรในวันที่กาหนดให้
รายงานตัว และเมื่อได้รบั อนุมตั ติ อ้ งมารายงานตัวตามทีก่ าหนด
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19.2 การขึน้ ทะเบียนเป็ นนิสติ จะนับจากวันแรกของภาคการศึกษาทีน่ ิสติ รายงานตัว
หมวด 4
การลงทะเบียน
ข้อ 20 การลงทะเบียนเรียนรายวิชา
20.1 กาหนดวัน และวิธกี ารลงทะเบียนเรียนและขอเพิม่ -ลดรายวิชาในแต่ละระบบการจัดการศึกษาให้
เป็ นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
20.2 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาจะสมบูรณ์ต่อเมื่อนิสติ ได้ชาระค่าธรรมเนียมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
เรียบร้อยแล้วภายในกาหนดเวลาตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย นิสติ ผูใ้ ดลงทะเบียนเรียน หรือชาระค่าธรรมเนียมต่าง
ๆ ภายหลังกาหนด จะต้องถูกปรับตามระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา
20.3 ผูท้ ข่ี น้ึ ทะเบียนเป็ นนิสติ ในภาคการศึกษาใดของแต่ละระบบการจัดการศึกษา ต้องลงทะเบียนเรียน
รายวิชาในภาคการศึกษานัน้
20.4 นิสติ ที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยสมบูรณ์ในภาคการศึกษาใดภายในกาหนดเวลาตาม
ประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย จะไม่มสี ทิ ธิเรี์ ยนในภาคการศึกษานัน้ เว้นแต่จะได้รบั อนุมตั เิ ป็ นกรณีพเิ ศษจากคณบดีบณ
ั ฑิต
วิทยาลัย
20.5 รายวิชาทีห่ ลักสูตรกาหนดว่าต้องเรียนรายวิชาอื่นก่อนหรือมีบุรพวิชา นิสติ ต้องเรียนและสอบได้
รายวิชาหรือบุรพวิชาทีก่ าหนดไว้ก่อนจึงจะมีสทิ ธิลงทะเบี
ยนเรียนรายวิชานัน้ ได้
์
ข้อ 21 จานวนหน่ วยกิตทีล่ งทะเบียนได้นิสติ จะต้องลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติให้เป็ นไปตามระบบ
การจัดการศึกษาในข้อ 6 และประเภทการจัดการศึกษาในข้อ 7 นอกจากนี้นิสติ อาจลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูรอ้ นได้ไม่
เกิน 6 หน่ วยกิต และหากนิสติ จะต้องลงทะเบียนต่ างไปจากที่กาหนดข้างต้น จะต้องได้รบั ความเห็นชอบ จาก
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและได้รบั การอนุมตั จิ ากคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
ข้อ 22 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเป็ นพิเศษโดยไม่นบั หน่วยกิต (Audit)
22.1 นิสติ จะลงทะเบียนเรียนวิชาเป็ นพิเศษโดยไม่นับหน่ วยกิตได้ ต่อเมื่อได้รบั ความเห็นชอบจาก
อาจารย์ทป่ี รึกษา และอาจารย์ผสู้ อนรายวิชานัน้
22.2 จานวนหน่วยกิตของรายวิชาทีเ่ รียนเป็ นพิเศษโดยไม่นบั หน่วยกิต จะไม่นบั รวมเป็ น
หน่วยกิตสะสม
22.3 รายวิชาทีเ่ รียนเป็ นพิเศษโดยไม่นบั หน่วยกิต จะไม่นบั รวมเข้าในจานวนหน่วยกิตทีต่ ่าสุด แต่จะนับ
รวมเป็ นจานวนหน่วยกิตสูงสุดทีน่ ิสติ สามารถลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา
22.4 นิสติ ทีล่ งทะเบียนเรียนรายวิชาพิเศษโดยไม่นบั หน่วยกิต จะต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ของเวลาเรียนทัง้ หมดของรายวิชานัน้ และไม่บงั คับให้นิสติ สอบ
22.5 บัณฑิตวิทยาลัยอาจอนุมตั ใิ ห้บุคคลภายนอกเข้าเรียนบางรายวิชาเป็ นพิเศษโดยไม่นบั
หน่ วยกิตได้ แต่ต้องมีคุณสมบัติและพื้นความรู้ตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยเห็นสมควร และจะต้องปฏิบตั ิตามข้อบังคับและ
ระเบียบต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
ข้อ 23 นิสติ ระดับบัณฑิตศึกษาทีข่ าดความรูพ้ น้ื ฐานของวิชาเอก คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจให้เรียวิชา
ปรับพืน้ ฐาน โดยไม่มหี น่วยกิตและจะต้องสอบผ่าน โดยผลการเรียนได้ในระดับ S
ข้อ 24 การของดเรียนรายวิชาใด ๆ ต้องยื่นคาร้องก่อนสอบปลายภาคไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์โดยได้รบั อนุ มตั จิ าก
คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
ข้อ 25 การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนิสติ นิสติ ทีล่ งทะเบียนเรียนรายวิชาครบตามทีก่ าหนดในหลักสูตร แต่ยงั ไม่
สาเร็จการศึกษาต้องลงทะเบียนชาระเงินตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับ
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บัณฑิตศึกษา เพื่อรักษาสภาพนิสติ ทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะสาเร็จการศึกษา โดยให้แล้วเสร็จภายใน 4 สัปดาห์นับจาก
วันเปิ ดภาคการศึกษาในกรณีทน่ี ิสติ ลงทะเบียนแบบเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร การรักษาสภาพนิสติ ให้เป็ นไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย
หมวด 5
การวัดและประเมิ นผลการศึกษา
ข้อ 26 นิสติ ต้องมีเวลาเรียนในรายวิชาหนึ่ง ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทัง้ หมดจึงจะมีสทิ ธิเข้
์ าสอบใน
รายวิชาดังกล่าวได้ ยกเว้นกรณีการจัดการศึกษาแบบการศึกษาด้วยตนเอง(Self Study)
ข้อ 27 การประเมินผลการเรียนรายวิชา
27.1 การประเมินผลการศึกษาของแต่ละรายวิชาให้ใช้ระบบค่าระดับขัน้ ดังนี้
ระดับขัน้
ความหมาย
ค่าระดับขัน้
A
ดีเยีย่ ม (Excellent)
4.0
B+
ดีมาก (Very Good)
3.5
B
ดี (Good)
3.0
C+
ดีพอใช้ (Fairly Good)
2.5
C
พอใช้ (Fair)
2.0
D+
อ่อน (Poor)
1.5
D
อ่อนมาก (Very Poor)
1.0
E
ตก (Fail)
0.0
27.2 ในกรณีทร่ี ายวิชาในหลักสูตร ไม่มกี ารประเมินผลเป็ นค่าระดับขัน้ ให้ประเมินผลโดยใช้
สัญลักษณ์ ดังนี้
สัญลักษณ์
ความหมาย
S
ผลการเรียน การปฏิบตั ิ ฝึกงาน เป็ นทีพ่ อใจ (Satisfactory)
U
ผลการเรียน การปฏิบตั ิ ฝึกงาน ไม่เป็ นทีพ่ อใจ (Unsatisfactory)
AU
การเรียนเป็ นพิเศษโดยไม่นบั หน่วยกิต (Audit)
I
การประเมินผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete)
W
การงดเรียนโดยได้รบั อนุมตั ิ (Withdraw)
IP
ยังไม่ประเมินผลการเรียนในภาคการศึกษานัน้ (In Progress)
27.3 การให้ E สามารถกระทาในกรณีต่อไปนี้
27.3.1 นิสติ สอบตก
27.3.2 นิสติ ขาดสอบ โดยไม่มเี หตุผลอันสมควร
27.3.3 นิสติ มีเวลาเรียนไม่ครบตามเกณฑ์ในข้อ 26
27.3.4 นิสติ ทุจริตในการสอบ หรือการทุจริตใด ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการศึกษา
27.3.5 เปลีย่ นจากสัญลักษณ์ I เนื่องจากไม่ปฏิบตั ติ ามเกณฑ์ในข้อ 27.5.2
27.4 การให้ S หรือ U จะกระทาได้เฉพาะรายวิชาทีไ่ ม่มหี น่วยกิต หรือมีหน่วยกิตแต่สาขาวิชา
เห็นว่า ไม่สมควรประเมินผลการศึกษาในลักษณะของค่าระดับขัน้ หรือการประเมินผลการฝึ กงานทีม่ ไิ ด้กาหนดเป็ รายวิชา
ให้ใช้สญ
ั ลักษณ์ S หรือ U แล้วแต่กรณี แต่ในกรณีทน่ี ิสติ ได้ U จะต้องปฎิบตั งิ านเพิม่ เติมจนกว่าจะได้รบั ความเห็นชอบให้
ผ่านได้ จึงจะถือว่าได้ศกึ ษาครบถ้วนตามทีก่ าหนดไว้ในหลักสูตร
27.5 การให้ I จะกระทาได้ในกรณีต่อไปนี้
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ.2555

68

มคอ. 2
27.5.1 นิสติ มีเวลาเรียนครบตามเกณฑ์ในข้อ 26 แต่ไม่ได้สอบเพราะปว่ ยหรือเหตุสุดวิสยั และ
ได้รบั อนุมตั จิ ากคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
27.5.2 อาจารย์ผสู้ อนและคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัยเห็นสมควรให้รอผลการศึกษา เพราะนิสติ ยัง
ปฏิบตั งิ านซึง่ เป็ นส่วนประกอบการศึกษารายวิชานัน้ ยังไม่สมบูรณ์ นิสติ ทีไ่ ด้รบั การให้คะแนนระดับขัน้ I จะต้องดาเนินการ
แก้สญ
ั ลักษณ์ I ให้เสร็จสิน้ ภายใน 4 สัปดาห์นับแต่เปิ ดภาคการศึกษาถัดไป เพื่อให้อาจารย์ผสู้ อนแก้สญ
ั ลักษณ์ I หากพ้น
กาหนดดังกล่าว อาจารย์ผสู้ อนจะเปลีย่ นสัญลักษณ์ I เป็ นค่าระดับขัน้ E ได้ทนั ที
27.6 การให้ W จะกระทาในกรณีต่อไปนี้
27.6.1 นิสติ ได้รบั อนุมตั ใิ ห้งดเรียนรายวิชานัน้ ตามข้อ 24
27.6.2 นิสติ ได้รบั อนุมตั ใิ ห้ลาพักการเรียนตามข้อ 34
27.6.3 นิสติ ถูกสังพั
่ กการเรียนในภาคเรียนนัน้
27.6.4 นิสติ ได้รบั อนุ มตั จิ ากคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัยให้เปลีย่ นจากสัญลักษณ์ Iเนื่องจากการ
ปว่ ยหรือเหตุอนั สุดวิสยั ยังไม่สน้ิ สุด
27.7 การให้ AU จะกระทาในกรณีทน่ี ิสติ ได้รบั อนุมตั ใิ ห้ลงทะเบียนเรียนวิชาเป็ นพิเศษโดยไม่นบั หน่วยกิ
ตตามข้อ 22
27.8 การให้ IP ใช้สาหรับรายวิชาทีม่ กี ารสอนหรือการทางานต่อเนื่องกัน เกินกว่า 1 ภาคการศึกษา
27.9 ผลการสอบต้องได้รบั การอนุมตั จิ ากคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
ข้อ 28 การประเมินผลการสอบพิเศษตามข้อกาหนดของหลักสูตร ได้แก่ การสอบภาษา(Language
Examination) การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) และการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive
Examination) การประเมินผลการสอบพิเศษดังกล่าว ให้ผลการประเมินเป็ น ดังนี้
ระดับขัน้
ความหมาย
P
ผ่าน (Pass)
F
ไม่ผ่าน (Fail)
ข้อ 29 การประเมินคุณภาพปริญญานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ซึง่ ประกอบด้วยเนื้อหากระบวนการวิจยั การเขียน และ
การสอบปากเปล่า ให้เป็ นหน้าทีข่ องคณะกรรมการสอบปากเปล่าเกีย่ วกับปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ การประเมินให้กระทา
หลังจากนิสติ สอบปากเปล่าแล้ว และให้ผลการประเมินเป็ น ดังนี้
ระดับขัน้
ความหมาย
P
ผ่าน (Pass)
F
ไม่ผ่าน (Fail)
ข้อ 30 การเรียนซ้าหรือเรียนแทน
30.1 นิสติ อาจลงทะเบียนเรียนซ้ารายวิชาบังคับในหลักสูตรทีส่ อบได้ต่ ากว่าค่าระดับขัน้ B หรือจะเลือก
เรียนวิชาอื่นในหมวดเดียวกันและมีลกั ษณะเนื้อหาคล้ ายคลึงกันแทนกันได้ ทัง้ นี้ต้องได้รบั ความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร และได้รบั อนุมตั จิ ากคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
30.2 นิสติ ทีค่ ่าคะแนนเฉลีย่ สะสมต่ ากว่า 3.00 แต่มากกว่า 2.50 อาจเรียนซ้าวิชาทีส่ อบได้ต่ ากว่าค่า
ระดับขัน้ B หรือจะเลือกเรียนวิชาอื่นในหมวดเดียวกันแทนกันได้
ข้อ 31 การนับจานวนหน่วยกิต และการคานวณค่าคะแนนเฉลีย่ สะสม
31.1 การนับจานวนหน่ วยกิตเพื่อใช้ในการคานวณหาค่าคะแนนเฉลีย่ สะสม ให้นับจากรายวิชาทีม่ กี าร
ประเมินผลการศึกษาทีม่ คี ่าระดับขัน้ ตามข้อ 27.1 ในกรณีท่นี ิสติ ลงทะเบียนเรียนซ้า หรือเรียนแทนในรายวิชาใดให้นา
จานวนหน่วยกิต และค่าระดับขัน้ ทีไ่ ด้ไปใช้ในการคานวณหาค่าระดับขัน้ เฉลีย่ ด้วย
31.2 การนับจานวนหน่ วยกิตสะสมเพื่อให้ครบตามจานวนทีก่ าหนดในหลักสูตรให้นับเฉพาะ หน่ วยกิ
ตของรายวิชาทีส่ อบได้ค่าระดับขัน้ D ขึน้ ไปเท่านัน้
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31.3 ค่าคะแนนเฉลีย่ รายภาคการศึกษา ให้คานวณจากผลการเรียนของนิสติ ในภาคเรียนนัน้ โดยเอา
ผลรวมของผลคูณระหว่างจานวนหน่ ว ยกิตกับค่าระดับขัน้ ของแต่ ละวิชาเป็ น ตัวตัง้ หารด้วยจานวนหน่ วยกิตของภาค
การศึกษานัน้
31.4 ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้คานวณจากผลการเรียนของนิสติ ตัง้ แต่เริม่ เข้าเรียนจนถึงภาคเรียน
สุดท้าย โดยเอาผลรวมของผลคูณระหว่างจานวนหน่ วยกิตกับค่าระดับขัน้ ของแต่ละรายวิชาทีเ่ รียนทัง้ หมดเป็ นตัวตัง้ หาร
ด้วยจานวนหน่วยกิตรวมทัง้ หมด
31.5 การคานวณค่าคะแนนเฉลีย่ สะสม ให้คานวณเมื่อสิน้ ภาคการศึกษาปกติภาคเรียนที่ 2 ทีน่ ิสติ
ลงทะเบียนเรียน
31.6 ในภาคการศึกษาที่นิสติ ได้ IP รายวิชาใด ไม่ต้องนารายวิชานัน้ มาคานวณค่าระดับขัน้ เฉลีย่ ราย
ภาคการศึกษานัน้ แต่ให้นาไปคานวณในภาคการศึกษาทีม่ กี ารประเมินผล
ข้อ 32 การทุจริตใด ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการศึกษาหรือการสอบ
32.1 นิสติ ทีเ่ จตนาหรือทาการทุจริตใดๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการศึกษาหรือ การสอบ อาจได้รบั โทษอย่างใด
อย่างหนึ่งดังนี้
32.1.1 ตกในรายวิชานัน้
32.1.2 ตกในรายวิชานัน้ และพักการเรียนในภาคการศึกษาถัดไป หรือเลื่อนการเสนอชื่อขอรับ
ปริญญาไปอีก 1 ปี การศึกษา
32.1.3 พ้นจากสภาพนิสติ
32.2 นิสติ ทีท่ าการลอกเลียนปรากฎในปริญญานิพนธ์หรือ สารนิพนธ์ บัณฑิตวิทยาลัยจะเสนอให้มกี าร
เพิกถอนปริญญาได้แม้จะตรวจพบในภายหลังการพิจารณาการทุจริตดังกล่าว ให้เป็ นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย
หมวด 6
สถานภาพของนิ สิต การลาพักการเรียนและการลาออก
ข้อ 33 สถานภาพนิสติ มีดงั นี้
33.1 สถานภาพนิสติ ตามการจัดการศึกษา แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ดังนี้
33.1.1 นิสติ เต็มเวลา (Full Time) ได้แก่ นิสติ ทีล่ งทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลา
33.1.2 นิสติ แบบไม่เต็มเวลา (Part Time) ได้แก่ นิสติ ทีล่ งทะเบียนเรียนแบบไม่เต็มเวลา
33.2 สถานภาพนิสติ ตามการรับเข้าศึกษา
33.2.1 นิสติ ได้แก่ ผูท้ ผ่ี ่านการคัดเลือกและขึน้ ทะเบียนเป็ นนิสติ ของมหาวิทยาลัย และเข้า
ศึกษาในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง
33.2.2 นิสติ ทดลองศึกษา ได้แก่ ผูท้ ห่ี ลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งในระดับบัณฑิตศึกษารับเข้า
ทดลองศึกษาในภาคการศึกษาแรกตามเงื่อนไขทีก่ าหนดขึน้ เฉพาะคราว ยกเว้นหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตแผน ก แบบ
ก1 และหลักสูตรปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต ไม่ให้มนี ิสติ ทดลองศึกษา
33.2.3 นิสติ ดุษฎีบณ
ั ฑิต (Doctoral Candidate) ได้แก่ นิสติ หลักสูตรปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตที่
สอบภาษาและสอบวัดคุณสมบัตผิ ่าน และได้รบั อนุมตั จิ ากบัณฑิตวิทยาลัยให้ดาเนินการทาปริญญานิพนธ์ได้
33.2.4 นิสติ สมทบ ได้แก่ นิสติ หรือนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาอื่น ทีไ่ ด้รบั อนุ มตั จิ าก
บัณฑิตวิทยาลัยให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชา เพื่อนาหน่วยกิตไปคิดรวมกับหลักสูตรของสถาบันทีต่ นสังกัด
33.2.5 ผูเ้ ข้าร่วมศึกษา ได้แก่ บุคคลภายนอกทีไ่ ด้รบั อนุ มตั จิ ากคณบดีบณ
ั ฑิตวิท ยาลัยให้เข้า
ร่วมศึกษาในรายวิชา โดยอาจเทียบโอนหน่วยกิตทีเ่ รียนได้เมื่อได้รบั คัดเลือกให้เป็ นนิสติ
ข้อ 34 การลาพักการเรียน
34.1 นิสติ อาจยื่นคาร้องขอลาพักการเรียนได้ ในช่วงทีม่ กี ารเรียนรายวิชา ในกรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้
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34.1.1 ได้รบั ทุนแลกเปลีย่ นนักศึกษาระหว่างประเทศ หรือทุนอื่นใดทีม่ หาวิทยาลัยเห็นควร
สนับสนุน

34.1.2 ปว่ ยและต้องรักษาตัวเป็ นเวลานานตามคาสังแพทย์
่
โดยมีใบรับรองแพทย์
34.1.3 มีเหตุจาเป็ นส่วนตัว โดยอาจยื่นคาร้องขอลาพักการเรียนได้ ถ้ามีสภาพนิสติ มาแล้ว

อย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา
34.2 การลาพักการเรียน นิสติ ต้องยื่นคาร้องภายใน 4 สัปดาห์นับแต่เปิ ดภาคเรียนของภาคการศึกษาที่
ลาพักการเรียนและจะต้องชาระเงินค่ารักษาสภาพนิสติ กรณีลาพักการเรียนของภาคการศึกษานัน้ โดยคณบดีบณ
ั ฑิต
วิทยาลัยเป็ นผูพ้ จิ ารณาอนุมตั กิ ารลาพักการเรียน
34.3 การลาพักการเรียน ให้อนุ มตั คิ รัง้ ละ 1 ภาคการศึกษา ถ้านิสติ ยังมีความจาเป็ นทีจ่ ะต้องขอลาพัก
การเรียนต่อไปอีก ให้ย่นื คาร้องใหม่ตามข้อ 34.2
34.4 ให้นบั ระยะเวลาทีล่ าพักการเรียนรวมอยู่ในระยะเวลาการศึกษาด้วย
ข้อ 35 การลาออก นิสติ ทีป่ ระสงค์จะลาออกจากความเป็ นนิสติ ของมหาวิทยาลัย ให้ย่นื คาร้องต่อคณบดีบณ
ั ฑิต
วิทยาลัย โดยผ่านประธานกรรมการบริหารหลักสูตรและคณบดีทห่ี ลักสูตรสังกัด
ข้อ 36 การพ้นจากสภาพนิสติ นิสติ พ้นจากสภาพนิสติ ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
36.1 สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
36.2 ได้รบั อนุมตั จิ ากคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัยให้ลาออกตามข้อ 35
36.3 ถูกคัดชื่อออกจากมหาวิทยาลัยในกรณีดงั ต่อไปนี้
36.3.1 ไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรกทีข่ น้ึ ทะเบียนเป็ นนิสติ ตาม ข้อ 20.3
36.3.2 เมื่อพ้นกาหนดเวลา 1 ภาคการศึกษาแล้ว ไม่ชาระเงินเพื่อรักษาสภาพนิสติ ตามข้อ 25
36.3.3 ขาดคุณสมบัตติ ามข้อ 17 อย่างใดอย่างหนึ่ง
36.3.4 ค่าคะแนนเฉลีย่ ในภาคการศึกษาแรกทีศ่ กึ ษาได้ต่ากว่า 2.50
36.3.5 ได้ค่าคะแนนเฉลีย่ สะสมต่ากว่า 3.00 แต่สงู กว่า 2.50 และไม่สามารถทาค่าคะแนนเฉลีย่ สะสมได้
ค่าตัง้ แต่ 3.00 ขึน้ ไป ภายในเวลาทีก่ าหนด ดังนี้
36.3.5.1 ภาคการศึกษาถัดไปสาหรับนิสติ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและหลักสูตร
ประกาศนียบัตรชัน้ สูง
36.3.5.2 สองภาคการศึกษาถัดไป สาหรับนิสติ หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตและหลักสูตร
ปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
36.3.6 ระยะเวลาอนุ มตั เิ ค้าโครงปริญญานิพนธ์ถงึ วันสิน้ สุดระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร
ไม่เป็ นไปตามกาหนด ดังนี้
36.3.6.1 สารนิพนธ์ จานวน 6 หน่วยกิต จะต้องมีเวลาอย่างน้อย 3 เดือน
36.3.6.2 ปริญญานิพนธ์ จานวน 12 และ 15 หน่ วยกิต จะต้องมีเวลาอย่างน้อย 6
เดือน
36.3.6.3 ปริญญานิพนธ์ จานวน 36 หน่วยกิต จะต้องมีเวลาอย่างน้อย 9 เดือน
36.3.6.4 ปริญญานิพนธ์ จานวนมากกว่า 36 หน่วยกิตขึน้ ไป จะต้องมีเวลาอย่างน้อย
12 เดือน
36.3.7 สอบประมวลความรู้ หรือ สอบวัดคุณสมบัติ 3 ครัง้ แล้วยังไม่ผ่าน
36.3.8 เป็ นนิสติ ทดลองศึกษาตามข้อ 33.2.2 ได้ค่าคะแนนเฉลีย่ ในภาคการศึกษาแรกต่ ากว่า
3.00
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36.3.9 ไม่สาเร็จการศึกษาตามหลักสูต รภายในระยะเวลาตามข้อ 12 หรือได้ผลการประเมิน
คุณภาพปริญญานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ระดับขัน้ ไม่ผ่าน (Fail)
36.3.10 ทาการทุจริตใด ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการศึกษาและการสอบ
36.3.11 มีความประพฤติเสือ่ มเสียอย่างร้ายแรง
36.3.12 ทาผิดระเบียบของมหาวิทยาลัยอย่างร้ายแรง
36.3.13 ถูกพิพากษาถึงทีส่ ุดให้จาคุกในคดีอาญา เว้นแต่ความผิดโดยประมาท หรือความผิด
ลหุโทษ
36.4 ถึงแก่กรรม
หมวด 7
การเปลี่ยนสถานภาพนิ สิตและการโอนหน่ วยกิ ต
ข้อ 37 การเปลีย่ นสถานภาพนิสติ
37.1 ในกรณีทม่ี เี หตุผลและความจาเป็ นอย่างยิง่ บัณฑิตวิทยาลัยอาจอนุ มตั ใิ ห้นิสติ เปลีย่ นสถานภาพ
ตามการจัดการศึกษาแบบเต็มเวลาหรือไม่เต็มเวลาได้ ทัง้ นี้นิสติ จะต้องปฏิบตั ติ ามข้อบังคับและระเบียบต่างๆ รวมทัง้ ชาระ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาในการเปลีย่ นสถานภาพให้ถูกต้อง
37.2 นิสติ ทีเ่ ปลีย่ นสถานภาพตามข้อ 37.1 ได้ จะต้องลงทะเบียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี การศึกษา และ
ต้องลงทะเบียนเรียนในประเภททีเ่ ปลีย่ นใหม่อย่างน้อย 1 ปี การศึกษาก่อนสาเร็จการศึกษา
37.3 นิสติ ทดลองศึกษาทีเ่ ข้าศึกษาในภาคการศึกษาแรก และสอบได้ค่าคะแนนเฉลีย่ ไม่ต่ ากว่า 3.00 ให้
เปลีย่ นสถานภาพเป็ นนิสติ ได้เมื่อสิน้ ภาคการศึกษาแรก
ข้อ 38 การโอนหน่วยกิตและการเทียบโอนหน่วยกิต ให้ใช้เกณฑ์ดงั นี้
38.1 การโอนหน่ วยกิต นิสติ อาจขอโอนหน่ วยกิตรายวิชาเดียวกันในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทีไ่ ด้
เคยศึกษามาแล้วได้ เฉพาะรายวิชาทีส่ อบได้ค่าระดับขัน้ B ขึน้ ไป โดยนับหน่ วยกิตรายวิชาทีข่ อโอนมาเป็ นส่วนหนึ่งของ
หน่วยกิตในหลักสูตรทีก่ าลังศึกษาได้โดยไม่ต้องเรียนรายวิชานัน้ ซ้าอีก ทัง้ นี้รายวิชาทีข่ อโอนหน่ วยกิตต้องเป็ นรายวิชาที่
เรียนมาแล้วไม่เกิน 3 ปี ผสู้ าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตทีเ่ ข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทในสาขาวิชา
เดียวกันหรือสาขาวิชาทีส่ มั พันธ์กนั ให้เทียบโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินร้อยละ 40 ของหลักสูตรทีจ่ ะเข้าศึกษา
การขอโอนหน่วยกิตรายวิชาต้องได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณบดีและได้รบั อนุ มตั จิ ากคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย
38.2 การรับและเทียบโอนหน่ วยกิต บัณฑิตวิทยาลัยอาจยกเว้น หรือ เทียบโอนหน่ วยกิตรายวิชา หรือ
ปริญญานิพนธ์จากหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ให้กบั นิสติ ทีม่ คี วามรู้ ความสามารถ ทีส่ ามารถวัดมาตรฐานได้ ทัง้ นี้ให้
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนของบัณฑิตวิทยาลัย
ข้อ 39 การเทียบโอนความรูแ้ ละประสบการณ์มหาวิทยาลัยอาจยกเว้น หรือ เทียบโอนความรูแ้ ละประสบการณ์
การทางาน จากการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัย เป็ นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาตามหลักสูตรหรือระดับ
การศึกษาทีเ่ ปิ ดสอนในมหาวิทยาลัยได้ ทัง้ นี้หลักเกณฑ์การเทียบโอนให้เป็ นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ 40 การเปลีย่ นวิชาเอกหรือสาขาวิชานิสติ ทีป่ ระสงค์จะเปลีย่ นวิชาเอกหรือสาขาวิชาทีศ่ กึ ษา ให้กระทาได้โดย
การคัดเลือกจากวิชาเอกหรือสาขาวิชาที่ต้องการเข้าศึกษา โดยได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
คณบดี และได้รบั อนุมตั จิ ากคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย ระยะเวลาการศึกษาของนิสติ จะนับตัง้ แต่วนั ขึน้ ทะเบียนเป็ นนิสติ ระดับ
บัณฑิตศึกษาวิชาเอกหรือสาขาวิชาแรกทีเ่ ข้ามาศึกษาสาหรับการโอนหน่วยกิตรายวิชาให้เป็ นไปตามข้อ 38
ข้อ 41 การรับโอนนิสติ หรือนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
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41.1 มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนิสติ หรือนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นทีม่ ฐี านะเทียบเท่า
มหาวิทยาลัยได้ โดยมีเงื่อนไขและวิธกี ารตามทีม่ หาวิทยาลัยกาหนด ทัง้ นี้การนับระยะเวลาทีศ่ กึ ษาในหลักสูตร ให้เริม่
นับตัง้ แต่เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเดิม
41.2 นิสติ หรือนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ทีไ่ ด้รบั โอนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยจะต้องยอมรับ
การเทียบโอนรายวิชาตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย ตามข้อ 38
41.3 นิสติ รับโอนจะต้องใช้เวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยเป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี การศึกษา แต่ต้อง
ไม่เกินกาหนดเวลาตามข้อ 12
ข้อ 42 การคืนสภาพนิสติ สภาวิชาการมีอานาจคืนสภาพนิสติ ให้แก่ผทู้ ถ่ี ูกคัดชื่อออกเฉพาะกรณีทม่ี เี หตุอนั สมควร
อย่างยิง่ เท่านัน้ และเมื่อดาเนินการแล้วให้รายงานสภามหาวิทยาลัยทราบ
หมวด 8
การสอบพิ เศษ ปริญญานิ พนธ์และสารนิ พนธ์
ข้อ 43 การสอบภาษา
43.1 นิสติ ทุกหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาจะต้องสอบภาษาทีไ่ ม่ใช่ภาษาประจาชาติของตนอย่างน้อย
1 ภาษา การสอบภาษาใดให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยการอนุมตั ขิ องคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
43.2 นิสติ อาจยกเว้นให้ไม่ตอ้ งสอบภาษาได้ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
43.2.1 นิสติ สอบภาษาได้แล้วจากสถาบันการศึกษาหรือหน่ วยงานวัดและประเมินผลที่ได้
มาตรฐานตามเกณฑ์ทบ่ี ณ
ั ฑิตวิทยาลัยกาหนดตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
43.2.2 นิสติ ทีก่ าลังศึกษาหลักสูตรวิชาเอกหรือสาขาวิชาทางภาษาทีไ่ ม่ใช่ภาษาประจาชาติ
ของตนซึง่ มีรายวิชาเกีย่ วกับ การอ่าน การใช้ภาษาไม่น้อยกว่า 8 หน่ วยกิต และมีผลการประเมินผ่านรายวิชานัน้ ในค่า
ระดับขัน้ ไม่ต่ากว่า B
43.2.3 ผูท้ ่จี บการศึกษาจากประเทศที่ใช้ภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาของตนเป็ นภาษาหลักในการ
สือ่ สาร และการศึกษา
43.3 การประเมินผลการสอบผ่าน นิสติ จะต้องได้ระดับขัน้ P ตามข้อ 28
ข้อ 44 การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
44.1 นิสติ หลักสูตรปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต จะต้องสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ
44.2 การสอบวัดคุณสมบัตเิ ป็ นการสอบในวิชาเอกและวิชาทีเ่ กีย่ วข้อง เพื่อวัดว่านิสติ มีความรูพ้ น้ื ฐาน
และมีความพร้อมในการทาปริญญานิพนธ์
44.3 ผูม้ สี ทิ ธิสอบวัดคุณสมบัติ คือ
44.3.1 นิสติ หลักสูตรปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต แบบ 1 ทีศ่ กึ ษามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา
และผ่านการประเมินของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรว่าสมควรเข้าสอบวัดคุณสมบัตไิ ด้
44.3.2 นิสติ หลักสูตรปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต แบบ 2 ทีล่ งทะเบียนรายวิชาต่าง ๆครบถ้วนตาม
หลักสูตร และได้ค่าคะแนนเฉลีย่ สะสมของรายวิชาไม่ต่ากว่า 3.00 เมื่อนิสติ ลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบถ้วนตามหลักสูตร
ในภาคการศึกษาใด จะมีสทิ ธิสอบวั
์ ดคุณสมบัตติ งั ้ แต่ภาคการศึกษานัน้ เป็ นต้นไป
44.4 วัน เวลา และกระบวนการสอบวัดคุณสมบัตใิ ห้เป็ นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
44.5 นิสติ ทีส่ อบไม่ผ่าน (Fail) จะต้องสอบแก้ตวั ใหม่ ทัง้ นี้นิสติ มีสทิ ธิสอบวั
ดคุณสมบัตเิ พียง 3ครัง้ และ
์
หากนิสติ ขาดสอบโดยไม่มเี หตุผลสมควร ถือว่านิสติ สอบไม่ผ่านในครัง้ นัน้
ข้อ 45 การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)
45.1 นิสติ หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แบบ ก 1 และ แผน ข จะต้องสอบผ่านการสอบประมวลความรู้
45.2 ผูม้ สี ทิ ธิสอบประมวลความรู
้ คือ นิสติ หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต ดังนี้
์
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45.2.1 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แบบ ก 1 ทีศ่ กึ ษามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา
และผ่านการประเมินของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรว่าสมควรเข้าสอบประมวลความรูไ้ ด้
45.2.2 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ข ทีล่ งทะเบียนรายวิชาต่างๆ ครบถ้วนตาม
หลักสูตรและได้ค่าคะแนนเฉลีย่ สะสมของรายวิชาไม่ต่ ากว่า 3.00 เมื่อนิสติ ลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบถ้วนตามหลักสูตร
ในภาคการศึกษาใด จะมีสทิ ธิสอบประมวลความรู
ต้ งั ้ แต่ภาคการศึกษานัน้ เป็ นต้นไป
์
45.3 วัน เวลา และกระบวนการสอบประมวลความรูใ้ ห้เป็ นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
45.4 นิสติ ทีส่ อบไม่ผ่าน (Fail) จะต้องสอบแก้ตวั ใหม่ ทัง้ นี้นิสติ มีสทิ ธิสอบประมวลความรู
เ้ พียง3 ครัง้
์
และหากนิสติ ขาดสอบโดยไม่มเี หตุผลสมควร ถือว่านิสติ สอบไม่ผ่านในการสอบครัง้ นัน้
ข้อ 46 ปริญญานิพนธ์
46.1 นิสติ หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก และหลักสูตรปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต ต้องทาปริญญา
นิพนธ์
46.2 นิสติ จะดาเนินการเสนอเค้าโครงปริญญานิพนธ์ เมื่อได้ลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่
น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา แต่ไม่เกินภาคเรียนที่ 5 สาหรับหลักสูตรมหาบัณฑิต และไม่เกินภาคเรียนที่ 7 สาหรับหลักสูตร
ดุษฎีบณ
ั ฑิต โดยกาหนดให้มกี ารรายงานความก้าวหน้า (ProgressReport) ทุกภาคการศึกษา หากมิได้ดาเนินการรายงาน
ความก้าวหน้า นิสติ อาจถูกระงับการลงทะเบียนหรือการรักษาสภาพนิสติ ในภาคการศึกษาถัดไป จากการพิจารณาของ
คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย
46.3 อาจารย์ทป่ี รึกษาปริญญานิพนธ์ โดยการแต่งตัง้ ของบัณฑิตวิทยาลัย ดังนี้
46.3.1 ปริญญานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต (Thesis) ประกอบด้วย อาจารย์ทป่ี รึกษาหลัก 1
คน หรืออาจมีอาจารย์ทป่ี รึกษาร่วม 1 คน ในกรณีทม่ี คี วามจาเป็ นอาจเสนออาจารย์ทป่ี รึกษาร่วมได้อกี 1 คน โดยต้องมี
คุณสมบัตเิ ป็ นไปตามข้อ 15.1.2ในกรณีทข่ี าดแคลนอาจารย์ทป่ี รึกษาปริญญานิพนธ์หลัก อาจแต่งตัง้ ผูท้ รงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบันทาหน้าที่อาจารย์ท่ปี รึกษาปริญญานิพนธ์ร่วมให้ทาหน้าที่อาจารย์ท่ปี รึกษาปริญญานิพนธ์หลักได้โดย
อนุ โลม ในกรณีทม่ี คี ุณสมบัตแิ ตกต่างจากนี้ให้เป็ นไปตามที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนดผูเ้ ชีย่ วชาญ
เฉพาะทีจ่ ะเป็ นอาจารย์ทป่ี รึกษาปริญญานิพนธ์หลักต้องเป็ นบุคลากรประจาในสถาบันเท่านัน้ ส่วนผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะทีจ่ ะ
เป็ นอาจารย์ทป่ี รึกษาปริญญานิพนธ์ร่วมอาจเป็ นบุคลากรประจาในสถาบันหรือผู้ทรงคุณวุฒภิ ายนอกสถาบันที่มคี วามรู้
ความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์สูงในสาขาวิชานัน้ ๆ เป็ นที่ยอมรับในระดับหน่ วยงานหรือระดับกระทรวงหรือวงการ
วิชาชีพด้านนัน้ ๆ เทียบได้ไม่ต่ ากว่าตาแหน่ งระดับ 9 หรือผู้เชี่ยวชาญขึน้ ไปตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่สานักงาน
คณะกรรมการข้า ราชการพลเรือ นและหน่ ว ยงานที่เ กี่ย วข้อ งก าหนดโดยการแต่ ง ตั ้ง ผู้เ ชี่ย วชาญเฉพาะให้เ สนอผ่ า น
คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้ความเห็นชอบ และแจ้งให้คณะกรรมการการ
อุดมศึกษารับทราบการแต่งตัง้ ดังกล่าว
46.3.2 ปริญญานิพนธ์ระดับดุษฎีบณ
ั ฑิต (Dissertation) ประกอบด้วย อาจารย์ทป่ี รึกษา
หลัก 1 คน หรืออาจมีอาจารย์ทป่ี รึกษาร่วม 2 คน และในกรณีทม่ี คี วามจาเป็ นอาจเสนออาจารย์ทป่ี รึกษาร่วมเพิม่ ได้อกี 1
คน โดยต้องมีคุณสมบัติเป็ นไปตามข้อ 15.2.2ในกรณีท่ขี าดแคลนอาจารย์ท่ปี รึกษาปริญญานิพนธ์หลัก อาจแต่งตัง้
ผูท้ รงคุณวุฒภิ ายนอกสถาบันทาหน้าทีอ่ าจารย์ทป่ี รึกษาปริญญานิพ นธ์ร่วมให้ทาหน้าที่อาจารย์ท่ปี รึกษาปริญญานิพนธ์
หลักได้โดยอนุ โลม ในกรณีท่มี คี ุณสมบัติแตกต่างจากนี้ให้เป็ นไปตามที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด
ผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะทีจ่ ะเป็ นอาจารย์ทป่ี รึกษาปริญญานิพนธ์หลักต้องเป็ นบุคลากรประจาในสถาบันเท่านัน้ ส่วนผูเ้ ชีย่ วชาญ
เฉพาะทีจ่ ะเป็ นอาจารย์ทป่ี รึกษาปริญญานิพนธ์ร่วม อาจเป็ นบุคลากรประจาในสถาบันหรือผูท้ รงคุณวุฒภิ ายนอกสถาบันที่
มีความรู้ ความเชีย่ วชาญหรือประสบการณ์สงู ในสาขาวิชานัน้ ๆ เป็ นทีย่ อมรับในระดับหน่ วยงานหรือระดับกระทรวงหรือ
วงการวิชาชีพด้านนัน้ ๆ เทียบได้ไม่ต่ ากว่าตาแหน่ งระดับ 9 หรือผูเ้ ชีย่ วชาญขึน้ ไปตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องกาหนด โดยการแต่ งตัง้ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะให้เสนอผ่าน
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คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้ความเห็นชอบ และแจ้งให้คณะกรรมการการ
อุดมศึกษารับทราบการแต่งตัง้ ดังกล่าว
ในกรณีหลักสูตรปริญญาเอก ไม่มอี าจารย์ทป่ี รึกษาปริญญานิพนธ์ร่วม อาจารย์ผสู้ อบ
ปริญญานิพนธ์ หรืออาจารย์ผู้สอน ที่ได้รบั คุณวุฒิปริญญาเอก หรือไม่เป็ นผู้ดารงตาแหน่ งทางวิชาการตัง้ แต่ รอง
ศาสตราจารย์ขน้ึ ไปในสาขาวิชาที่เปิ ดสอน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจเสนอแต่งตัง้ ผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะด้านเป็ น
กรณีๆ ไป โดยเสนอผ่านคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้ความเห็นชอบ และแจ้ง
ให้ค ณะกรรมการการอุ ด มศึก ษารับ ทราบการแต่ ง ตัง้ ดัง กล่ า วผู้ไ ด้ร ับ ปริญ ญากิต ติม ศัก ดิแ์ ละศาสตราจารย์พิเ ศษให้
ประเมินผลงานทางวิชาการให้เทียบเคียงได้กบั ผลงานของผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะสาขา หรือตาแหน่ งทีเ่ รียกชื่อเป็ นอย่างอื่นที่
เทียบเคียงและยอมรับให้เทียบเท่าผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะสาขาวิชา
46.3.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีหน้าทีเ่ สนอรายชื่ออาจารย์ทป่ี รึกษาปริญญา
นิพนธ์ต่อบัณฑิตวิทยาลัย และอาจเสนอบุคคลนอกมหาวิทยาลัยทีม่ คี ุณวุฒแิ ละคุณสมบัตเิ หมาะสมเป็ นอาจารย์ทป่ี รึกษา
ปริญญานิพนธ์ร่วมได้
46.4 คณะกรรมการพิจารณาเค้าโครงปริญญานิพนธ์ ประกอบด้วย ประธานกรรมการ 1 คน
และกรรมการอีกไม่น้อยกว่า 4 คน ทีป่ ระกอบด้วย อาจารย์ทป่ี รึกษาปริญญานิพนธ์หลัก อาจารย์ทป่ี รึกษาปริญญานิพนธ์
ร่วม (ถ้ามี) และกรรมการทีค่ ณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นชอบไม่น้อยกว่า 2 คน และให้แต่งตัง้ กรรมการ 1 คนทา
หน้าทีเ่ ป็ นเลขานุ การในคณะกรรมการทีแ่ ต่งตัง้ จะต้องมีอย่างน้อย 1 คน ทีม่ าจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทีไ่ ม่ใช่
อาจารย์ท่ปี รึกษาปริญญานิพนธ์ และนอกจากนัน้ ผู้ท่ที าหน้าที่ประธานต้องไม่ใช่อาจารย์ท่ปี รึกษาปริญญานิพนธ์ด้วย
เลขานุ การทีต่ ้องเข้าร่วมพิจารณาทุกครัง้ อาจจะแต่งตัง้ ผูช้ ่วยเลขานุ การหรือบุคคลอื่นที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
มอบหมายได้โดยรายชื่อคณะกรรมการให้กรรมการบริหารหลักสูตรประจาสาขาวิชาเป็ นผูเ้ สนอรายชื่อโดยความเห็นชอบ
จากคณบดีต้นสังกัด เพื่อเสนอคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัยพิจารณาแต่งตัง้ สาหรับคุณสมบัตขิ องกรรมการพิจารณาเค้าโครง
ปริญญานิพนธ์ตอ้ งเป็ นอาจารย์ประจาของมหาวิทยาลัยหรือผูท้ รงคุณวุฒภิ ายนอกมหาวิทยาลัย มีคุณวุฒปิ ริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า หรือเป็ นผูด้ ารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานัน้ หรือสาขาวิชาทีส่ มั พันธ์กนั และ
ต้องมีประสบการณ์ในการทาวิจยั ทีม่ ใิ ช่สว่ นหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
46.5 คณะกรรมการสอบปากเปล่าเกีย่ วกับปริญญานิพนธ์ ประกอบด้วย อาจารย์ทป่ี รึกษา
ปริญญานิพนธ์หลัก และอาจารย์ทป่ี รึกษาปริญญานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) และกรรมการอีก 1 คนทีเ่ ป็ นกรรมการบริหารหลักสูตร
ประจาวิชาเอกหรือสาขาวิชาซึง่ เคยเข้าประชุมพิจารณาเค้าโครงปริญญานิพนธ์ของนิสติ และผูท้ รงคุณวุฒภิ ายนอกอีก 1
คน โดยรายชื่อกรรมการให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจาสาขาวิชาเป็ นผูเ้ สนอโดยความเห็นชอบจากคณบดีของ
หน่วยงานต้นสังกัด เพื่อเสนอคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัยพิจารณาแต่งตัง้ อาจารย์ทป่ี รึกษาปริญญานิพนธ์ ต้องไม่เป็ นประธาน
กรรมการสอบปริญญานิพนธ์
หากมีความจาเป็ นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องแต่งตัง้ กรรมการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์เพิม่ เติม ให้
อาจารย์ทป่ี รึกษาปริญญานิพนธ์หลักเสนอเรื่องผ่านคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อให้คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัยอนุมตั ิ และ
ในกรณีทน่ี ิสติ จะต้องสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ แต่คณะกรรมการสอบปากเปล่าอยู่ไม่ครบคณะ ให้นิสติ เสนอเรื่องผ่าน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อให้คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัยอนุมตั ิ
46.6 ลิขสิทธิหรื
์ อทรัพย์สนิ ทางปญั ญาอื่นๆ ทีเ่ กิดจากการทาปริญญานิพนธ์ซง่ึ บัณฑิตวิทยาลัย
อนุมตั ิ ให้นับเป็ นส่วนหนึ่งของการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและเป็ นของมหาวิทยาลัยนิสติ ต้องส่งหนังสือข้อตกลงว่าด้วย
ลิขสิทธิในปริ
์ ญญานิพนธ์ ให้แก่มหาวิทยาลัยพร้อมกับปริญญานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
ข้อ 47 สารนิพนธ์
47.1 นิสติ หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ข จะต้องทาสารนิพนธ์
47.2 บัณ ฑิต วิท ยาลัย จะแต่ ง ตัง้ อาจารย์ท่ีป รึก ษาสารนิ พ นธ์ห นึ่ ง คนตามค าแนะน าของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร โดยมีคุณสมบัตเิ ป็ นไปตามข้อ 47.3
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47.3 องค์ประกอบ คุณสมบัติ และจานวนอาจารย์ทป่ี รึกษาสารนิพนธ์ และกรรมการสอบสารนิพนธ์
บัณฑิตวิทยาลัยกาหนดดังนี้
47.3.1 อาจารย์ทป่ี รึกษาสารนิพนธ์ จานวน 1 คนต่อโครงการ ต้องเป็ นอาจารย์ประจา
ของมหาวิทยาลัยมีคุณวุฒปิ ริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือเป็ นผูด้ ารงตาแหน่ งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผูช้ ่วยศาสตราจารย์ใน
สาขาวิชานัน้ หรือสาขาวิชาทีส่ มั พันธ์กนั และต้องมีประสบการณ์ในการทาวิจยั ทีม่ ใิ ช่สว่ นหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
47.3.2 กรรมการพิจารณาโครงการสารนิพนธ์ มีจานวนไม่ต่ากว่า 3 คน ประกอบด้วย
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรหรือกรรมการบริหารหลักสูตรทีไ่ ด้รบั มอบหมายเป็ นประธาน 1 คน ผูแ้ ทนจากคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรไม่ต่ากว่า 1 คน เป็ นกรรมการ และอาจารย์ทป่ี รึกษาสารนิพนธ์เป็ นกรรมการและเลขานุ การ และ
อาจเชิญผูท้ รงคุณวุฒทิ เ่ี ชีย่ วชาญในสาขาวิชานัน้ เป็ นกรรมการเพิม่ เติมได้อกี 1 คน หรือ อาจให้คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรเป็ นผู้พจิ ารณาโครงการสารนิพนธ์ได้คุณสมบัติของกรรมการต้องเป็ นอาจารย์ประจาของมหาวิทยาลัย หรือ
ผูท้ รงคุณวุฒภิ ายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย มีคุณวุฒปิ ริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือเป็ นผูด้ ารงตาแหน่ งทางวิชาการไม่
ต่ากว่าผูช้ ่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชานัน้ หรือสาขาวิชาทีส่ มั พันธ์กนั และต้องมีประสบการณ์ในการทาวิจยั ทีม่ ใิ ช่ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
47.3.3 กรรมการสอบสารนิพนธ์ ประกอบด้วย อาจารย์ทป่ี รึกษาสารนิพนธ์ 1 คน ทาหน้าที่
เป็ นประธานสอบสารนิพนธ์ กรรมการบริหารหลักสูตรทีเ่ ข้าร่วมพิจารณาโครงการสารนิพนธ์ 1คน และผูท้ รงคุณวุฒจิ าก
ภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย 1 คน หากมีความจาเป็ นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องตัง้ กรรมการสอบเพิม่ เติม ให้อาจารย์ทป่ี รึกษา
สารนิ พ นธ์เ สนอเรื่อ งผ่ า นคณะกรรมการบริหารหลัก สูตรเพื่อ ให้ค ณบดีบ ัณฑิต วิท ยาลัย พิจ ารณาอนุ ม ัติ ในกรณี ท่ี
คณะกรรมการสอบสารนิพนธ์อยู่ไม่ครบคณะ แต่ นิสติ มีความจาเป็ นอย่างยิ่งต้องสอบ ให้นิสติ เสนอเรื่องผ่านคณะ
กรรมการบริหารหลัก สูต รเพื่อ ให้ค ณบดีบณ
ั ฑิต วิท ยาลัยอนุ ม ัติก รรมการสอบสารนิพ นธ์ต้อ งเป็ นอาจารย์ป ระจ าของ
มหาวิทยาลัย หรือผูท้ รงคุณวุฒภิ ายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย มีคุณวุฒปิ ริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือเป็ นผูด้ ารง
ตาแหน่ งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผูช้ ่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชานัน้ หรือสาขาวิชาทีส่ มั พันธ์กนั และต้องมีประสบการณ์ใน
การทาวิจยั ทีม่ ใิ ช่สว่ นหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
47.4 ลิขสิทธิหรื
์ อทรัพย์สนิ ทางปญั ญาอื่นๆ ทีเ่ กิดจากการทาสารนิพนธ์ซง่ึ บัณฑิตวิทยาลัยอนุ มตั ิ ให้
นับเป็ นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต และเป็ นของมหาวิทยาลัยนิสติ ต้องส่งหนังสือข้อตกลงว่า
ด้วยลิขสิทธิในสารนิ
พนธ์ให้แก่มหาวิทยาลัยพร้อมกับการส่งสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
์
หมวด 9
การขอรับปริญญาหรือประกาศนี ยบัตร
ข้อ 48 การขอรับปริญญา
48.1 ในภาคเรียนใดทีน่ ิสติ คาดว่าจะสาเร็จการศึกษาให้ย่นื คาร้องขอรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรที่
บัณฑิตวิทยาลัย
48.2 นิสติ จะขอรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรได้ตอ้ งมีคุณสมบัตดิ งั นี้คุณสมบัตทิ วไป
ั่
48.2.1 มีเวลาเรียนทีม่ หาวิทยาลัยนี้ไม่น้อยกว่า 1 ปี การศึกษา และมีระยะเวลาศึกษาตามที่
กาหนดในข้อ 12
48.2.2 สอบได้จานวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตร
48.2.3 ได้ค่าคะแนนเฉลีย่ สะสมของรายวิชาไม่ต่ากว่า 3.00
48.2.4 สอบภาษาต่างประเทศได้หรือได้รบั ยกเว้นตามข้อ 43.2 คุณสมบัติเฉพาะผู้ขอรับ
ปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 1
48.2.5 สอบประมวลความรูไ้ ด้
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48.2.6 เสนอปริญญานิพนธ์ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย และสอบผ่านการสอบปากเปล่าปริญญา
นิพนธ์ขนั ้ สุดท้ายโดยคณะกรรมการสอบปากเปล่าเกีย่ วกับปริญญานิพนธ์ทบ่ี ณ
ั ฑิตวิทยาลัยแต่งตัง้
48.2.7 ส่งปริญญานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามทีม่ หาวิทยาลัยกาหนด
48.2.8 ผลงานปริญญานิพนธ์จะต้องได้รบั การตีพมิ พ์หรืออย่างน้อยดาเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่ง
ของผลงานได้รบั การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิง่ พิมพ์ทางวิชาการหรือเสนอต่ อที่ประชุมวิชาการที่มีกรรมการ
ภายนอกมาร่วมกลันกรอง
่
และมีรายงานการประชุม (Proceedings) ทีเ่ ป็ นเรื่องเต็ม (Full Paper)ในกรณีทไ่ี ม่เป็ นไปตาม
ความในข้อนี้ หากมีเหตุผลอันควร บัณฑิตวิทยาลัยอาจพิจารณาขยายเวลาให้กบั นิสติ ได้ครัง้ ละไม่เกิน 1 ภาคการศึกษา
โดยการอนุ มตั ขิ องคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัยและเมื่อได้รบั การอนุ มตั แิ ล้วต้องชาระค่ารักษาสภาพการเป็ นนิสติ ตามข้อ 25
คุณสมบัตเิ ฉพาะผูข้ อรับปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 2
48.2.9 เสนอปริญญานิพนธ์ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยและสอบผ่านการสอบปากเปล่าปริญญา
นิพนธ์ขนั ้ สุดท้ายโดยคณะกรรมการสอบปากเปล่าเกีย่ วกับปริญญานิพนธ์ทบ่ี ณ
ั ฑิตวิทยาลัยแต่งตัง้
48.2.10 ส่งปริญญานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามทีม่ หาวิทยาลัยกาหนด
48.2.11 ผลงานปริญญานิพนธ์จะต้องได้รบั การตีพมิ พ์หรืออย่างน้อยดาเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่ง
ของผลงานได้รบั การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิง่ พิมพ์ทางวิชาการหรือเสนอต่ อที่ประชุมวิชาการที่มีกรรมการ
ภายนอกมาร่วมกลันกรอง
่
และมีรายงานการประชุม(Proceedings) ทีเ่ ป็ นเรื่องเต็ม (Full Paper)ในกรณีทไ่ี ม่เป็ นไปตาม
ความในข้อนี้ หากมีเหตุผลอันควร บัณฑิตวิทยาลัยอาจพิจารณาขยายเวลาให้กบั นิสติ ได้ครัง้ ละไม่เกิน 1 ภาคการศึกษา
โดยการอนุ มตั ขิ องคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย และเมื่อได้รบั การอนุ มตั แิ ล้วต้องชาระค่ ารักษาสภาพการเป็ นนิสติ ตามข้อ 25
คุณสมบัตเิ ฉพาะผูข้ อรับปริญญามหาบัณฑิต แผน ข
48.2.12 สอบประมวลความรูไ้ ด้
48.2.13 เสนอสารนิพนธ์ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยและสอบผ่านการสอบปากเปล่าสารนิพนธ์ขนั ้
สุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบสารนิพนธ์ทบ่ี ณ
ั ฑิตวิทยาลัยแต่งตัง้
48.2.14 ส่งสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดคุณสมบัติเฉพาะผู้ขอรับปริญญาดุษฎี
บัณฑิต
48.2.15 สอบวัดคุณสมบัตไิ ด้
48.2.16 เสนอปริญญานิพนธ์ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยและสอบผ่านการสอบปากเปล่าปริญญา
นิพนธ์ขนั ้ สุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบปากเปล่าเกีย่ วกับปริญญานิพนธ์ทบ่ี ณ
ั ฑิตวิทยาลัยแต่งตัง้
48.2.17 ส่งปริญญานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามทีม่ หาวิทยาลัยกาหนด
48.2.18 ผลงานปริญญานิพนธ์จะต้องได้รบั การตีพมิ พ์หรืออย่างน้อยดาเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่ง
ของผลงานได้รบั การยอมรับให้ตพี มิ พ์ในวารสารหรือสิง่ พิมพ์ทางวิชาการทีม่ กี รรมการภายนอกมาร่วมกลันกรอง
่
(Peer
Review) ก่อนการตีพมิ พ ์์ และเป็ นทีย่ อมรับในสาขาวิชานัน้
ในกรณีทไ่ี ม่เป็ นไปตามความในข้อนี้ หากมีเหตุผลอันควร บัณฑิตวิทยาลัยอาจพิจารณาขยายเวลา
ให้กบั นิสติ ได้ครัง้ ละไม่เกิน 1 ภาคการศึกษาโดยการอนุ มตั ขิ องคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย และเมื่อได้รบั การอนุ มตั แิ ล้วต้อง
ชาระค่ารักษาสภาพการเป็ นนิสติ ตามข้อ 25
ข้อ 49 การให้ปริญญา มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเสนอชื่อนิสติ ทีไ่ ด้ย่นื ความจานงขอรับปริญญา ทีม่ คี ุณสมบัตติ าม
ข้อ 48.2 และมีความประพฤติดี ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมตั ปิ ริญญา หรือประกาศนียบัตร
หมวด 10
การประกันคุณภาพ
ข้อ 50 ทุกหลักสูตรจะต้องกาหนดระบบประกันคุณภาพของหลักสูตรให้ชดั เจน ซึง่ อย่างน้อย
ประกอบด้วยประเด็นหลัก 7 ประเด็น คือ
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50.1 การบริหารหลักสูตร
50.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและการวิจยั
50.3 การบริหารคณาจารย์
50.4 การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
50.5 การสนับสนุนและการให้คาแนะนานิสติ บัณฑิตศึกษา
50.6 ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
50.7 ตัวบ่งชีผ้ ลการดาเนินงาน
ข้อ 51 ให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทนั สมัย โดยมีการปรับปรุงเพื่อพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก 5
ปี และให้เป็ นไปตามมาตรฐานทีส่ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด
ข้อ 52 การดาเนินการใดทีเ่ กิดขึน้ ก่อนวันทีเ่ ขียนข้อบังคับนี้มผี ลใช้บงั คับ และยังดาเนินการไม่แล้วเสร็จในขณะที่
ข้อบังคับนี้มีผลบังคับ ให้ดาเนินการหรือปฏิบตั ิการต่ อไปตามข้ อบังคับที่ใช้บงั คับอยู่ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บงั คับ
จนกว่าจะดาเนินการแล้วเสร็จ
ประกาศ ณ วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2554

(ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล)
นายกสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ภาคผนวก ข
สาเนาคาสังแต่
่ งตัง้ คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
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หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ.2555
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ภาคผนวก ค
สรุปผลการวิพากษ์หลักสูตร
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ผลการวิ พากษ์หลักสูตรบริ หารธุรกิ จมหาบัณฑิ ต เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2554
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ภคภาสน์ วิวฒ
ั น์
ลาดับ
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.
11.

รายการ

เหมาะสม

ชื่อหลักสูตร
ชื่อปริญญา
ปรัชญาของหลักสูตร
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
คุณสมบัตขิ องผูเ้ ข้าศึกษา







โครงสร้างหลักสูตร
6.1 หมวดวิชาแกน



6.2 หมวดวิชาเอกบังคับ
6.3 หมวดวิชาเอกเลือก




6.4 ปริญญานิพนธ์
6.5 สารนิพนธ์
ความเหมาะสมของรายวิชาใน
แต่ละหมวดวิชา
7.1 หมวดวิชาแกน
7.2 หมวดวิชาเอกบังคับ
7.3 หมวดวิชาเอกเลือก
7.4 ปริญญานิพนธ์
7.5 สารนิพนธ์
แผนการศึกษาและจานวน
หน่วยกิตในแต่ละภาคการศึกษา
ความเหมาะสมและความชัดเจนของ
รายละเอียดเนื้อหาวิชา
ลาดับและความต่อเนื่องของรายวิชา
ในหลักสูตร
ความสอดคล้องของเนื้อหารายวิชา
กับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร




ข้อคิ ดเห็นของผูท้ รงคุณวุฒิ

ไม่
เหมาะสม

เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
ควรวางแผนในการรับนิสติ ต่างชาติ
โดยเฉพาะ ASEAN จีน เกาหลี
ควรเพิม่ วิชา
1. Strategic thinking
2. Globalization Management
ควรเพิม่ วิชา
1.Corporate Governance
2. Risk Management








ควรเพิม่ วิชา
1. Strategic thinking
2. Globalization Management
เหมาะสม
-



-



-



-

12. ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตร : ต้องมีสภาพแวดล้อมทางการเปลีย่ นแปลงของหลักสูตร และมองการไกล
มีวชิ าบริหารความเสีย่ ง และมีวชิ าเกีย่ วกับ Strategy thinking ความสามารถในการคิด
.
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ผลการวิ พากษ์หลักสูตรบริ หารธุรกิ จมหาบัณฑิ ต เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2554
โดย อ.ดร.สหัสโรจน์ โรจน์เมธา
ลาดับ
รายการ
ที่
1.
ชื่อหลักสูตร
2.
ชื่อปริญญา
3.
ปรัชญาของหลักสูตร

เหมาะสม




4.

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร



5.
6.

คุณสมบัตขิ องผูเ้ ข้าศึกษา
โครงสร้างหลักสูตร
6.1 หมวดวิชาแกน




6.2 หมวดวิชาเอกบังคับ
6.3 หมวดวิชาเอกเลือก




6.4 ปริญญานิพนธ์
6.5 สารนิพนธ์
ความเหมาะสมของรายวิชาใน
แต่ละหมวดวิชา
7.1 หมวดวิชาแกน




7.2 หมวดวิชาเอกบังคับ



7.3 หมวดวิชาเอกเลือก



7.4 ปริญญานิพนธ์
7.5 สารนิพนธ์
แผนการศึกษาและจานวน
หน่วยกิตในแต่ละภาคการศึกษา





7.

8.



หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ.2555

ไม่
เหมาะสม

ข้อคิ ดเห็นของผูท้ รงคุณวุฒิ
ข้อ 1.1 เป็ นผูน้ าทีเ่ ลิศด้วยคุณค่าและ
คุณธรรม
ข้อ 1.2 เพิม่ ทางด้านการบริหารธุรกิจ
และองค์กร
จริยธรรมทางธุรกิจควรเพิม่ เป็ น Value
and Decision making in Business
(Ethies)
ชื่อวิชา logistics and Supp;y Chain
Management

วิชา MBA 531 เพิม่ เครื่องมือทาง
การเงิน
วิชา MBA 551 เพิม่ Business
Thinking, Business Model
วิชา MBA 541 เพิม่ กลยุทธ์การแข่งขัน
วิชา MBA 543 เพิม่ การสือ่ สารของ
Below the line Above the line
วิชา MBA 644 เพิม่ International
Investement Analysis
MBA 647 เพิม่ มาตรฐานการให้บริการ
MBA 671 สถานการณ์การแข่งขัน
MBA 613 เพิม่ กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
MBA 655 เพิม่ อิทธิพลทีม่ ผี ลต่อ
พฤติกรรมแรงจูงใจต่างๆ
MBA 656 ระบุให้ชดั ในแง่ Merg and
Acquesition, Join venture
-

84

มคอ. 2
9.
10.
11.

ความเหมาะสมและความชัดเจนของ
รายละเอียดเนื้อหาวิชา
ลาดับและความต่อเนื่องของรายวิชา
ในหลักสูตร
ความสอดคล้องของเนื้อหารายวิชา
กับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร



-



-



-

12. ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตร : 1.ควรมี Position เช่น Focus .- Entrepreneurship, Strategic Management
2. เน้นและปรับตัวกับการเป็ นชุมชน Asian ทีจ่ ะเกิดขึน้ 3. ควรมีวชิ า Leadership
.
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มคอ. 2
ผลการวิ พากษ์หลักสูตรบริ หารธุรกิ จมหาบัณฑิ ต เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2554
โดย อ.ดร.ผุสดี พลสารัมย์
ลาดับ
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.
11.

รายการ

เหมาะสม

ชื่อหลักสูตร
ชื่อปริญญา
ปรัชญาของหลักสูตร
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
คุณสมบัตขิ องผูเ้ ข้าศึกษา
โครงสร้างหลักสูตร
6.1 หมวดวิชาแกน
6.2 หมวดวิชาเอกบังคับ
6.3 หมวดวิชาเอกเลือก








6.4 ปริญญานิพนธ์
6.5 สารนิพนธ์
ความเหมาะสมของรายวิชาใน
แต่ละหมวดวิชา
7.1 หมวดวิชาแกน
7.2 หมวดวิชาเอกบังคับ
7.3 หมวดวิชาเอกเลือก
7.4 ปริญญานิพนธ์
7.5 สารนิพนธ์
แผนการศึกษาและจานวน
หน่วยกิตในแต่ละภาคการศึกษา
ความเหมาะสมและความชัดเจนของ
รายละเอียดเนื้อหาวิชา
ลาดับและความต่อเนื่องของรายวิชา
ในหลักสูตร
ความสอดคล้องของเนื้อหารายวิชา
กับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร





ข้อคิ ดเห็นของผูท้ รงคุณวุฒิ

ไม่
เหมาะสม

เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม









-



-



-



-

12. ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตร : 1.หลักสูตรสองภาษา จะมีกระบวนการรับ-จบ จะมีเกณฑ์การประเมินอย่างไร
2. วิชา MBA 581 คาอธิบายรายวิชาไม่ได้บง่ บอกว่ามีภาคปฏิบตั ิ 3. ในรายวิชาไม่มกี ารเน้น Globalization 4. การสร้าง
คุณค่าเพิม่ เนื้อหานวัตกรรม 5. การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจวิชา 6. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแทรกบางวิชา
.
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มคอ. 2
ผลการวิ พากษ์หลักสูตรบริ หารธุรกิ จมหาบัณฑิ ต เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2554
โดย อ.ดร.อรทัย เลิ ศวรรณวิ ทย์
ลาดับ
รายการ
ที่
1.
ชื่อหลักสูตร
2.
ชื่อปริญญา
3.
ปรัชญาของหลักสูตร

4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.
11.

เหมาะสม




ข้อคิ ดเห็นของผูท้ รงคุณวุฒิ

ไม่
เหมาะสม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
คุณสมบัตขิ องผูเ้ ข้าศึกษา
โครงสร้างหลักสูตร
6.1 หมวดวิชาแกน
6.2 หมวดวิชาเอกบังคับ
6.3 หมวดวิชาเอกเลือก





เหมาะสม
เหมาะสม
-ขยายความคาว่าคุณค่าทีร่ ะบุใน
ปรัชญา
-เชื่อมโยงปรัชญาเข้ากับหลักสูตร(จาก
ประโยคในตอนนี้ขาดการเชื่อมโยงแนว
ปรัชญากับหลักสูตร)
-



-

6.4 ปริญญานิพนธ์
6.5 สารนิพนธ์
ความเหมาะสมของรายวิชาใน
แต่ละหมวดวิชา
7.1 หมวดวิชาแกน
7.2 หมวดวิชาเอกบังคับ
7.3 หมวดวิชาเอกเลือก
7.4 ปริญญานิพนธ์
7.5 สารนิพนธ์
แผนการศึกษาและจานวน
หน่วยกิตในแต่ละภาคการศึกษา
ความเหมาะสมและความชัดเจนของ
รายละเอียดเนื้อหาวิชา
ลาดับและความต่อเนื่องของรายวิชา
ในหลักสูตร
ความสอดคล้องของเนื้อหารายวิชา
กับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร




-








-




บางรายวิชายังไม่มคี าอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษ
-



-

-

12. ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตร : 1. การสอดแทรกเนื้อหาใหม่เข้าไว้เป็ นส่วนหนึ่งของเนื้อหาภายในหลักสูตร 2
การเพิม่ เติมหรือปรับชื่อรายวิชาให้สอดคล้องกับปรัชญาทีเ่ น้นการพัฒนาบุคลากรทางธุรกิจให้สอดคล้องกับการพัฒนา
สังคม.
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มคอ. 2
ผลการวิ พากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิ จมหาบัณฑิ ต (วิ ชาเอกการจัดการองค์กรเภสัชกรรม)
เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2554
โดย ดร.อิ ษยา สุขารมณ์
ลาดับ
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.
11.

รายการ

เหมาะสม

ชื่อหลักสูตร
ชื่อปริญญา
ปรัชญาของหลักสูตร
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
คุณสมบัตขิ องผูเ้ ข้าศึกษา
โครงสร้างหลักสูตร
6.1 หมวดวิชาแกน
6.2 หมวดวิชาเอกบังคับ
6.3 หมวดวิชาเอกเลือก
6.4 ปริญญานิพนธ์
6.5 สารนิพนธ์
ความเหมาะสมของรายวิชาใน
แต่ละหมวดวิชา
7.1 หมวดวิชาแกน
7.2 หมวดวิชาเอกบังคับ
7.3 หมวดวิชาเอกเลือก
7.4 ปริญญานิพนธ์
7.5 สารนิพนธ์
แผนการศึกษาและจานวนหน่วยกิต
ในแต่ละภาคการศึกษา
ความเหมาะสมและความชัดเจนของ
รายละเอียดเนื้อหารายวิชา
ลาดับและความต่อเนื่องของรายวิชา
ในหลักสูตร
ความสอดคล้องของเนื้อหารายวิชา
กับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร







ไม่
ข้อคิ ดเห็นของผูท้ รงคุณวุฒิ
เหมาะสม
-







-








-



-



-



-
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มคอ. 2

ภาคผนวก ง
ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจยั หรือการแต่งตาราของอาจารย์ประจาหลักสูตร
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มคอ. 2
ผลงานทางวิ ชาการ การค้นคว้า วิ จยั หรือการแต่งตารา
ชื่อ-สกุล
นางสุพาดา สิรกิ ุตตา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
พศ.ม. (บุคลาการ)
ตาแหน่ งทางวิ ชาการ
รองศาสตราจารย์
งานวิ จยั :
1.สุพาดา สิรกิ ุตตา. (2553). การพัฒนาสู่ความสาเร็จของเกษตรกรชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์. กรุงเทพฯ :
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
2. สุพาดา สิรกิ ุตตา, ไพบูลย์ อาชารุง่ โรจน์,ศิรวิ รรณ เสรีรตั น์ และณักษ์ กุลสิ ร์. (2552). การพัฒนา
อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วเลียบแม่น้ าเจ้าพระยาทีย่ งยื
ั ่ น. กรุงเทพฯ : คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
3. สุพาดา สิรกิ ุตตา, ไพบูลย์ อาชารุง่ โรจน์,ศิรวิ รรณ เสรีรตั น์ และณักษ์ กุลสิ ร์. (2552, ตุลาคม-ธันวาคม).
การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วเลียบแม่น้ าเจ้าพระยาทีย่ งยื
ั ่ น. วารสาร Chulalongkorn Review.
22(85).
4. สุพาดา สิรกิ ุตตา. (2552). จริยธรรมทีม่ ผี ลต่อประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านของนักบัญชี. กรุงเทพฯ :
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
5. สุพาดา สิรกิ ุตตา. (2552). จริยธรรมทีม่ ผี ลต่อประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านของนักบัญชี. วารสาร
ศรีนครินทรวิโรฒวิจยั และพัฒนา. 1(1).
6. สุพาดา สิรกิ ุตตา และไพบูลย์ อาชารุง่ โรจน์. (2550). ค่านิยมและพฤติกรรมการซื้อผ้าไหมไทยของ
ผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ : คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
7. สุพาดา สิรกิ ุตตา และไพบูลย์ อาชารุง่ โรจน์. (2553). ค่านิยมและพฤติกรรมการซื้อผ้าไหมไทยของ
ผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจยั และพัฒนา 2(3).
8. สุพาดา สิรกิ ุตตา,ศิรวิ รรณ เสรีรตั น์,ณักษ์ กุลสิ ร์,ศุภณ
ิ ญา ญาณสมบูรณ์, เพชรรัตน์ มีสมบูรณ์พูนสุข
และจิตอุษา ขันทอง. (2549). ความต้องการศึกษาต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) แบบทวิ
ภาษา (Bilingual) และภาคภาษา อังกฤษ (English Program) กรณีศกึ ษา ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. กรุงเทพฯ : คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
9. สุพาดา สิรกิ ุตตา,ศิรวิ รรณ เสรีรตั น์,ณักษ์ กุลสิ ร์,ศุภณ
ิ ญา ญาณสมบูรณ์, เพชรรัตน์ มีสมบูรณ์พูนสุข
และจิตอุษา ขันทอง. (2550). ความต้องการศึกษาต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) แบบทวิ
ภาษา (Bilingual) และภาคภาษา อังกฤษ (English Program) กรณีศกึ ษา ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. หน้า
105-111
10.ศิรวิ รรณ เสรีรตั น์, สุพาดา สิรกิ ุตตา, ณักษ์ กุลสิ ร์. (2549). การศึกษาเพือ่ วางยุทธศาสตร์การท่องเทีย่ ว
เชือ่ มโยงจังหวัดอุบลราชธานี ประเทศไทย ผ่านช่องเม็กไปยังแขวงจาปาสัก สปป.ลาว. กรุงเทพฯ :
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ.2555
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มคอ. 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ .
11.ศิรวิ รรณ เสรีรตั น์, สุพาดา สิรกิ ุตตา, ณักษ์ กุลสิ ร์. (2549). การศึกษาเพือ่ วางยุทธศาสตร์การท่องเทีย่ ว
เชือ่ มโยงจังหวัดอุบลราชธานี ประเทศไทย ผ่านช่องเม็กไปยังแขวงจาปาสัก สปป.ลาว. Journal of
Global business Review, Burapha University. 8(43-56)
12. ศิรวิ รรณ เสรีรตั น์,สุพาดา สิรกิ ุตตา,สุพรี ์ ลิม่ ไทย,อภิรฐั ตัง้ กระจ่าง และวรินทรา ศิรสิ ุทธิกุล. (2548).
การเปรียบเทียบการสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจขนาดย่อมกับธุรกิจขนาดใหญ่: ศึกษา
เฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ : คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
13. สุพาดา สิรกิ ุตตา, อภิรฐั ตัง้ กระจ่าง. (2549, มกราคม-มิถุนายน). การบริหารคุณภาพโดยรวม (TQM)
ของบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เปรียบเทียบระหว่างโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) และ
โครงการพิเศษบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาหรับผูบ้ ริหาร (X-M.B.A.). วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัย
สวนดุสติ . 2(1).
14. สุพาดา สิรกิ ุตตา, อภิรฐั ตัง้ กระจ่าง. (2549). การเปรียบเทียบคุณภาพการให้บริการระหว่าง Thai
Airways International กับ Singapore Airlines. วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัย
สวนดุสติ . 2(1).
15.Sirikudta, Supada. (2010). Development of sustainable Tourism Industry along
Chaophraya River. International Business and Economics Research Journal. 9 : 69-75.
ตารา :
สุพาดา สิรกิ ุตตา. (2548). หลักการบัญชี. กรุงเทพฯ : ธรรมสาร.
สุพาดา สิรกิ ุตตา และปุณยนุช ยังทินนัง. (2551). การบัญชี 1 .กรุงเทพฯ : ธนธัชการพิมพ์.
สุพาดา สิรกิ ุตตา.(2549). การบัญชี 2. กรุงเทพฯ : ธรรมสาร.
สุพาดา สิรกิ ุตตา และปุณยนุช ยังทินนัง. (2550). บัญชีการเงิน .กรุงเทพฯ : ธนธัชการพิมพ์.
สุพาดา สิรกิ ุตตา. (2546). การบัญชีบริหาร. กรุงเทพฯ : ธรรมสาร.
สุพาดา สิรกิ ุตตา. (2553). การภาษีอากร. กรุงเทพฯ : ธรรมสาร.
สุพาดา สิรกิ ุตตาและคณะ. (2546). ธุรกิจทัวไป
่ : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ .
กรุงเทพฯ : ธรรมสาร.
สุพาดา สิรกิ ุตตาและคณะ. (2543). การวางแผนและการบริหารโครงการ. กรุงเทพฯ : ธรรมสาร.
สุพาดา สิรกิ ุตตา. (2545). การบัญชีเพื่อการจัดการ. กรุงเทพฯ : ธรรมสาร.
สุพาดา สิรกิ ุตตาและคณะ. (2543). การเงินธุรกิจ. กรุงเทพฯ : ธีระฟิลม์ และไซเท็กซ์.
สุพาดา สิรกิ ุตตา และวลัยลักษณ์ อัตธีรวงศ์. (2546). สถิตธิ ุรกิจ. กรุงเทพฯ : ธรรมสาร.
เกรียงไกร ชานาญไพศาล, ชูชาติ มีจนิ ดา, พิมพา หิรญ
ั กิตติ, สุพาดา สิรกิ ุตตา, อภิรฐั ตัง้ กระจ่าง,
ศิรวิ รรณ เสรีรตั น์ . (2546). การบริหารการค้าปลีก. กรุงเทพฯ : Diamond in Business
World.

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ.2555

91

มคอ. 2
ชื่อ-สกุล
วุฒิการศึกษาสูงสุด

นายณักษ์ กุลสิ ร์
Ph.D. (International Trade & Finance)
Ph.D. (Marketing)
รองศาสตราจารย์

ตาแหน่ งทางวิ ชาการ
งานวิ จยั :
1. ณักษ์ กุลสิ ร์. (2549). พฤติกรรมการท่องเทีย่ วเพื่อสุขภาพของนักท่องเทีย่ วชาวไทย. กรุงเทพฯ :
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
2. ศิรวิ รรณ เสรีรตั น์, พุทธกาล รัชธร, สุพาดา สิรกิ ุตตา, ณักษ์ กุลสิ ร์, ปณิศา มีจนิ ดา, สมชาย หิรญ
ั กิตติ,
พิมพา หิรญ
ั กิตติ และนงลักษณ์ โพธิ ์ไพจิตร. (2550). ความจงรักภักดีของนักท่องเทีย่ วชาวไทย และ
ชาวต่างชาติต่อแหล่งท่องเทีย่ วในจังหวัดชลบุร.ี กรุงเทพมหานคร.
3. ศิรวิ รรณ เสรีรตั น์, พุทธกาล รัชธร, สุพาดา สิรกิ ุตตา, ณักษ์ กุลสิ ร์, ปณิศา มีจนิ ดา, สมชาย หิรญ
ั กิตติ,
พิมพา หิรญ
ั กิตติ และนงลักษณ์ โพธิ ์ไพจิตร. (2550).ความจงรักภักดีของนักท่องเทีย่ วชาวไทยและ
ชาวต่างชาติต่อแหล่งท่องเทีย่ วในเขตกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร.
4. ศิรวิ รรณ เสรีรตั น์, สุพาดา สิรกิ ุตตา, ณักษ์ กุลสิ ร์. (2549). การศึกษาเพือ่ วางยุทธศาสตร์การท่องเทีย่ ว
เชือ่ มโยงจังหวัดอุบลราชธานี ประเทศไทย ผ่านช่องเม็กไปยังแขวงจาปาสัก สปป.ลาว. กรุงเทพฯ :
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ .
5. ศิรวิ รรณ เสรีรตั น์, สุพาดา สิรกิ ุตตา, ณักษ์ กุลสิ ร์. (2549). การศึกษาเพือ่ วางยุทธศาสตร์การท่องเทีย่ ว
เชือ่ มโยงจังหวัดอุบลราชธานี ประเทศไทย ผ่านช่องเม็กไปยังแขวงจาปาสัก สปป.ลาว. Journal of
Global business Review, Burapha University. 8(43-56)
6. ณักษ์ กุลสิ ร์. (2552). ความภักดีของนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต.
กรุงเทพฯ : คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
7. สุพาดา สิรกิ ุตตา, ไพบูลย์ อาชารุง่ โรจน์,ศิรวิ รรณ เสรีรตั น์ และณักษ์ กุลสิ ร์. (2552). การพัฒนา
อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วเลียบแม่น้ าเจ้าพระยาทีย่ งยื
ั ่ น. กรุงเทพฯ : คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
8. ณักษ์ กุลสิ ร์. (2550). แนวทางการพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานบริการในอุตสาหกรรมการ
ท่องเทีย่ วในเขตกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร.
9. ณักษ์ กุลสิ ร์. (2551). การสร้างคุณค่าสาหรับการท่องเทีย่ วยามราตรีในประเทศไทยอย่างยังยื
่ น.
กรุงเทพฯ : สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั .
10.ณักษ์ กุลสิ ร์. (2552). โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ผา้ ไหมไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.
กรุงเทพฯ : คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
11.ณักษ์ กุลสิ ร์, อรทัย เลิศวรรณวิทย์ และจิระวัฒน์ อนุวชิ ชานนท์. (2552). แผนการตลาดการท่องเทีย่ ว
เชิงบูรณาการบนฐานข้อมูลพฤติกรรมนักท่องเทีย่ วและการมีส่วนร่วมของชุมชนจังหวัดชัยนาท.
กรุงเทพฯ : สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั .
12.ณักษ์ กุลสิ ร์. (2553). คุณภาพการให้บริการและความภักดีดา้ นพฤติกรรมของนักท่องเทีย่ วชาวต่างชาติ
ต่อการท่องเทีย่ วเพือ่ สุขภาพทางการแพทย์ในเขตกรุงเทพมหานคร. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
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13.นพปฎล สุวจั นานนท์, ประพัฒน์พงษ์ อุปลา,ณักษ์ กุลสิ ร์, มนู ลีนะวงศ์ และคณะ. (2554). โครงการ
จ้างทีป่ รึกษา ดาเนินการศึกษาความ เหมาะสมและออกแบบเบื้องต้นโครงการพัฒนาพื้นที ่ สถานีแม่น้ า
ของการรถไฟแห่งประเทศไทย. (วิจยั ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)
14. สุพาดา สิรกิ ุตตา, อภิรฐั ตัง้ กระจ่าง. (2549). การบริหารคุณภาพโดยรวม (TQM)
ของบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เปรียบเทียบระหว่างโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) และ
โครงการพิเศษบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาหรับผูบ้ ริหาร (X-M.B.A.). วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัย
สวนดุสติ . 2(1).
15. สุพาดา สิรกิ ุตตา, อภิรฐั ตัง้ กระจ่าง. (2549). การเปรียบเทียบคุณภาพการให้บริการระหว่าง Thai
Airways International กับ Singapore Airlines. วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัย
สวนดุสติ . 2(1).
ตารา :
1. อรทัย เลิศวรรณวิทย์ และณักษ์ กุลสิ ร์. (2551). ธุรกิจระหว่างประเทศ. กรุงเทพฯ : Diamond in
Business World.
2. อภิรฐั ตัง้ กระจ่าง. (2545). การตลาดระหว่างประเทศ (ฉบับมาตรฐาน). กรุงเทพฯ : ธรรมสาร.
3. อภิรฐั ตัง้ กระจ่าง, บัณฑิต ผังนิรนั ดร์และต่อศักดิ ์ ซอแก้ว. (2546). จริยธรรมทางธุรกิจ.
กรุงเทพฯ : ธรรมสาร.
4. อภิรฐั ตัง้ กระจ่าง. (2546). เศรษฐศาสตร์การจัดการ. กรุงเทพฯ :เพชรจรัสแสงแห่งโลกธุรกิจ
5. อภิรฐั ตัง้ กระจ่าง. (2545). เศรษฐศาสตร์มหภาค. กรุงเทพฯ : ธรรมสาร.
ชื่อ-สกุล
นายไพบูลย์ อาชารุง่ โรจน์
วุฒิการศึกษาสูงสุด
Ph.D. (Management Science)
ตาแหน่ งทางวิ ชาการ
อาจารย์
ผลงานทางวิ ชาการ :
1. Firm Sizew and R&D on Profitability : An Empirioal Analysis on Japanese Chemical and
Pharmaceutical. The Japanese Journal of Administrative Science, Vol. 13 No. 2 June.
PP.77-86
2. The Impact of Firm Size on Export Performance and Attitudes : An Empirical Study on Thailand
Exporterss. The Japanese Journal of Administrative Science, Vol.12 No.2, June.
PP.79-88
3. Archarungroj, Phiboon.(2000).”Empirical Studies on Firm Size, R&D and performance: Evidence
from Japanese and Thai Firms.” Doctoral Dissertation for the Degree of Doctor of Philosophy
in Policy and Planning Sciences, University of Tsukuba.
4. Archarungroj, Paiboon and Yasuo Hoshino. 1999.”Firm Size Export Intensity and Firm
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Performance: Evidence from Japanese Manufacturing Industries.” Mimeo.
5. Archarungroj,Paiboon and Yasuo Hoshino.1999.”Firm Size and R&D on Profitability: An
Empirical Analysis on Japanese Chemical and Pharmaceutical Industry.” The Japanese Journal
of Administrative Science, Vol.13 No.2 June.pp.71-86.
6. Archarungroj, Paiboon and Yasuo Hoshino.1998.”The Impact of Firm Size on Export
Performance and Attitudes: An Empirical Study on Thailand Exporters.” The Japanese Journal
of Administrative Science, Vol.12 No.2, June.pp.79-88.
งานวิ จยั :
1. สุพาดา สิรกิ ุตตา และไพบูลย์ อาชารุง่ โรจน์. (2550). ค่านิยมและพฤติกรรมการซื้อผ้าไหมไทยของ
ผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ : คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
2. สุพาดา สิรกิ ุตตา และไพบูลย์ อาชารุง่ โรจน์. (2553). ค่านิยมและพฤติกรรมการซื้อผ้าไหมไทยของ
ผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจยั และพัฒนา 2(3).
3. สุพาดา สิรกิ ุตตา, ไพบูลย์ อาชารุง่ โรจน์ ,ศิรวิ รรณ เสรีรตั น์ และณักษ์ กุลสิ ร์. (2552). การพัฒนา
อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วเลียบแม่น้ าเจ้าพระยาทีย่ งยื
ั ่ น. กรุงเทพฯ : คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
4.สุพาดา สิรกิ ุตตา, ไพบูลย์ อาชารุง่ โรจน์,ศิรวิ รรณ เสรีรตั น์ และณักษ์ กุลสิ ร์. (2552, ตุลาคม-ธันวาคม).
การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วเลียบแม่น้ าเจ้าพระยาทีย่ งยื
ั ่ น. วารสาร Chulalongkorn Review.
22(85).
ชื่อ-สกุล
นางสาววรินทรา ศิรสิ ุทธิกุล
วุฒิการศึกษาสูงสุด
D.B.A. (Marketing and Tourism Management)
ตาแหน่ งทางวิ ชาการ
อาจารย์
ผลงานทางวิ ชาการ :
1.Sirisuthikul, V. (2010). ‘Truth or Falsity Who to Define, Ethical Consideration in Cross-Cultural
Context’, European Applied Business Research Conference, Dublin, Ireland. Full Paper Accepted
and Published.
2. Sirisuthikul, V., Weiler, B. and Reid, M. (2007) ‘The Brand of Thailand: Past, Present and Future’,
2nd International Conference on Destination Branding and Marketing, Macau, China, Full Paper
Accepted and Published.
3. Sirisuthikul, V. and Kong, E. (2007) ‘Social Responsibility Framework and Business-NonprofitGovernment Partnerships’, Paper presented at the Australian and New Zealand Marketing
Academy (ANZMAC) Conference, Dunedin, New Zealand, Full Paper Accepted and Published.
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4.Sirisuthikul, V. and Kong, E. (2006) ‘Business-Charity-Government Strategic Partnership:
Applying Cause-Related Marketing in Thailand’s Tourism Program’, Paper presented at the
Australian and New Zealand Academy of Management (ANZAM) Conference, Queensland,
Australia. Full Paper Accepted and Published.
5.Sirisuthikul, V. (2006) ‘Destination Positioning and Brand Elements: An Evaluation of NTO
Websites’, Paper presented at the 11th Annual Conference of Asia Pacific Decision Sciences
Institute. Hong Kong. Full Paper Accepted and Published.
6.Sirisuthikul, V. (2006) ‘Thailand’s Brand Positioning in the Indochinese Marketplace: An Online
Analysis’, Paper presented at the Global Business Conference: New Paradigm, New Technique for
Global business Development and Strategy. Bangkok, Thailand. Full Paper Accepted and
Published.
7.Sirisuthikul, V. and Nguyen, H. (2005) ‘Ethics in Research: Interpreting Data and Reporting
Findings in Cross-Cultural Perspective’, Paper presented at the Australian and New Zealand
Academy of Management (ANZAM) Conference Refereed Paper Proceedings. Canberra, Australia.
Full Paper Accepted and Published.
งานวิ จยั :
1. ศิรวิ รรณ เสรีรตั น์, วรินทรา ศิรสิ ุทธิกุล และคณะ. (2554). แนวทางการบูรณาการการท่องเทีย่ วเชิง
สร้างสรรค์อย่างยังยื
่ นในความร่วมมือของกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: กรณีศกึ ษาตามแนวพื้นทีช่ ายฝงั ่
ตอนใต้ จากประเทศไทยไปราชอาณาจักรกัมพูชาและสาธารณรัฐสังคม. สานักงานคณะกรรมการวิจยั
แห่งชาติ. (อยูร่ ะหว่างดาเนินการ)
2. วรินทรา ศิรสิ ุทธิกุล. (2554). การวัดความสอดคล้องของภาพลักษณ์ตราสินค้าด้านการท่องเทีย่ วของ
เมืองโคราชในทัศนะของหน่ วยงานผูเ้ กีย่ วข้องทางการท่องเทีย่ ว. กรุงเทพฯ : คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (อยูร่ ะหว่างดาเนินการ)
3. สุพาดา สิรกิ ุตตา, วรินทรา ศิรสิ ุทธิกุลและคณะ. (2549). การเปรียบเทียบคุณภาพการให้บริการระหว่าง
Thai Airways International กับ Singapore Airlines. กรุงเทพฯ : คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ
4. ศิรวิ รรณ เสรีรตั น์ , สุพาดา สิรกิ ุตตา,วรินทรา ศิรสิ ุทธิกุลและคณะ. (2549). การบริหารคุณภาพโดยรวม
(TQM) ของบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต : เปรียบเทียบระหว่างโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A) และ
โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาหรับผูบ้ ริหาร (X-M.B.A.). กรุงเทพฯ : คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
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ตารา :
1. Sirisuthikul, V. (2009). Case Study 15: McDonald's: the fast food giant--can we say 'no'? In P.
Kotler, S. Adam, S. Denize & G. Armstrong, Principles of Marketing (4 ed.). French Forest, NSW:
Pearson Education Australia.
ชื่อ-สกุล
นางสาวณัฐยา ประดิษฐสุวรรณ
วุฒิการศึกษาสูงสุด
D.B.A. (Marketing)
ตาแหน่ งทางวิ ชาการ
อาจารย์
ผลงานทางวิ ชาการ :
1. Praditsuwan, N. (2005). “Marketing Management” Textbook.
งานวิ จยั :
1. Praditsuwan, N. (2005). “Fighting in Energy Drink Business” Corporate Thailand. Volume 9, P.142.
ชื่อ-สกุล
นางสาวชวัลลักษณ์ คุณาธิกรกิจ
วุฒิการศึกษาสูงสุด
Ph.D. (การสื่อสารระหว่างบุคคล)
ตาแหน่ งทางวิ ชาการ
อาจารย์
งานวิ จยั :
1. ชวัลลักษณ์ คุณาธิกรกิจ. (2554). โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรูน้ กั ศึกษานิเทศศาสตร์ สาขาวิชา
การประชาสัมพันธ์และสาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ปีการศึกษา 2554.
2. ชวัลลักษณ์ คุณาธิกรกิจ. (2553). โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรูน้ กั ศึกษานิเทศศาสตร์ สาขาวิชา
การประชาสัมพันธ์(เน้นคลินิกวิทยาทัณฑ์) ปีการศึกษา 2553.
3. ชวัลลักษณ์ คุณาธิกรกิจและคณะ. (2551). การวิจยั ประเมินผลโครงการคิดดี ครัง้ ที ่ 3 เวิรค์ชอ้ ป 3.1.
ภายในทุนสนับสนุนการวิจยั การสร้างเสริมสุขภาพ.
เอกสารประกอบการสอน :
1. ชวัลลักษณ์ คุณาธิกรกิจ. (ผูร้ ว่ มเขียน). 2553. การประชาสัมพันธ์เบือ้ งต้น.
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ชื่อ-สกุล
นางสาวพรรณนิภา อนิษฐาภิชาติ
วุฒิการศึกษาสูงสุด
Ph.D (Community Medicine and Clinical Epidemiology)
ตาแหน่ งทางวิ ชาการ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
ผลงานทางวิ ชาการ :
1. พรรณนิภา อกนิษฐาภิชาติ. การบริหารคุณภาพงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล. ศรีนครินทรวิโรฒ
เภสัชสาร ปีท่ี 10 ฉบับที่ 1 พฤษภาคม 2548.
2. พรรณนิภา อกนิษฐาภิชาติ. ยาสามัญประจาบ้าน. ใน อรลักษณา แพรัตกุล (บรรณาธิการ) รอบรู้
เรือ่ งยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ เล่ม 2. กรุงเทพฯ : สันติสริ กิ ารพิมพ์ ,2551.
3. พรรณนิภา อกนิษฐาภิชาติ การประกันคุณภาพยาในประเทศไทย. ใน อรลักษณา แพรัตกุล
(บรรณาธิการ) รอบรูเ้ รือ่ งยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ เล่ม 3. กรุงเทพฯ : สันติสริ กิ ารพิมพ์ ,2553.
งานวิ จยั :
1. พรรณนิภา อกนิษฐาภิชาติ. (2548). คุณสมบัตขิ องรายการยาในบัญชียาสาหรับโรงพยาบาลและ
สถานบริการสาธารณสุขของบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2547. วารสารเภสัชกรรมคลินิก. ปีท่ี 13
ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2548 – มกราคม 2549.
2. สถาพร นิ่มกุลรัตน์, พรรณนิภา อกนิษฐาภิชาติ, กัญจน์ญาดา นิลวาศ และคณะ. (2551). รายงาน
การวิจยั เรือ่ ง ทางเลือกและมาตรการเชิงนโยบายการพัฒนายกระดับคุณภาพมาตรฐานการผลิต
เภสัชภัณฑ์ในประเทศตาม GMP ของ PIC/S.
3. พรรณนิภา อกนิษฐาภิชาติ, สถาพร นิ่มกุลรัตน์, สมหญิง พุ่มทอง และกัญญดา อนุ วงศ์. (2552).
รายงานการวิจยั เรือ่ ง การศึกษาผลกระทบของ AFTA ต่ออุตสาหกรรมยาในประเทศเกีย่ วกับ
ข้อตกลงด้าน ASEAN Harmonized Products ของสินค้ายาและระบบการขึ้นทะเบียนตารับยาแบบ
ASEAN Harmonization.
4. พิชญาภา มูลมณี วิลาสิณี ทัตตานนท์ หิรญ
ั ญา เย็นสบาย และพรรณนิภา อกนิษฐาภิชาติ. ระดับ
นัยสาคัญของแนวโน้มในการเกิดอันตรกิรยิ ากับ warfarin ของรายการยาซึง่ อยูใ่ นใบสังยาของ
่
ผูป้ ว่ ยนอก. การประชุมเชิงวิชาการ “ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ” ครัง้ ที่ 5 17 – 18 มีนาคม 2554 ณ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
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มคอ. 2
ชื่อ-สกุล
นางสาวเบญจพร กิง่ รุง้ เพชร์
วุฒิการศึกษาสูงสุด
Ph.D (Pharmaceutical Socioeconomics)
ตาแหน่ งทางวิ ชาการ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
ผลงานทางวิ ชาการ:
1. ชวนี ทองโรจน์ ,นภดล ทองนพเนื้อ ,ลัดดาวัลย์ บุญรัตนกรกิจ ,เบญจพร กิง่ รุง้ เพชร์, อมรทัศน์
สดใส, ตุลยา โพธารส. สมุนไพรตามแนวพระราชดาริ โครงการวิจยั เพือ่ พัฒนาหนังสือและโฮมเพจ
ชุดพัฒนาสังคมตามแนวพระราชดาริ . 2544. กรุงเทพ: พัฒนาคุณภาพวิชาการ.
2. เบญจพร กิง่ รุง้ เพชร์. การแพทย์บูรณาการ .ใน อรลักษณา แพรัตกุล (บก.) รอบรูเ้ รือ่ งยาและ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 2. (หน้า 201-218). 2551. กรุงเทพฯ: สันติศริ กิ ารพิมพ์.
3. การพัฒนามาตรฐานการฝึกปฏิบตั วิ ชิ าชีพเภสัชกรรมการตลาด 2553 ร่วมกับเครือข่ายคณาจารย์ผู้
ประสานงานการฝึกปฏิบตั วิ ชิ าชีพเภสัชกรรรมการตลาดจาก 8 สถาบัน
งานวิ จยั :
1. นภดล ทองนพเนื้อ, สถาพร นิ่มกุลรัตน์, สมหญิง พุ่มทอง, นริศา คาแก่น, เบญจพร กิง่ รุง้ เพชร์, ลลิ
ตา วีระเสถียร, พัชรี คงสมัย, ศิตาพร ยังคง. การนาพืชสมุนไพรมาใช้แทนยาแผนปจั จุบนั เพื่อรักษา
โรคทางเดินอาหารในชุมชนอาเภอปากพลี. ศรีนครินทรวิโรฒเภสัชสาร. 2545; 7(1): 85-94.
2. Kingroungpet B. Asking patients to share information about natural product use. Thai
Pharm Health Sci J. 2006; 1(2): 114-124.
3. สุนันทา ยอดเณร, เบญจพร กิง่ รุง้ เพชร์, วรางคณา อดิศรประเสริฐ . การประเมินคุณภาพการบริการจาก
ความแตกต่างระหว่างความคาดหวังกับการรับรูข้ องผู้รบั บริการเภสัชกรรมในหน่ วยบริการสาธารณสุข
ปฐมภูมใิ นกรุงเทพมหานคร. Thai Pharm Health Sci J. 2008; 3(3): 361-366.
4. วันดี ฉัตรธนะสิรเิ วช, เบญจพร กิ่งรุ้งเพชร์, วรางคณา อดิศรประเสริฐ . อิทธิพลของความพึงพอใจต่อ
ความตัง้ ใจซือ้ ต่อร้านยาลูกโซ่ของผูบ้ ริโภคในกรุงเทพมหานคร. Thai Pharm Health Sci J. 2008; 3(3):
367-372.
5. สมหญิง พุ่มทอง, สถาพร นิ่มกุลรัตน์, พรรณนิภา อกนิษฐาภิชาติ, เบญจพร กิง่ รุง้ เพชร์, ดุษฎี สุรยิ
พรรณ. ความคิดเห็นของผูป้ ระกอบการโรงงานผลิตยาแผนปจั จุบนั ในประเทศไทยต่อมาตรฐานตาม
หลักการทีด่ ใี นการผลิตยาของ Pharmaceutical Inspection Cooperation Scheme. Isan Journal.
2008; 4(1): 50-61.
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มคอ. 2
ชื่อ-สกุล
นางสาวกัญญดา อนุวงศ์
วุฒิการศึกษาสูงสุด
Ph.D. (Pharmacy Practiced Administration)
ตาแหน่ งทางวิ ชาการ
รองศาสตราจารย์
งานวิ จยั :
1. Chokbumrongsuk C, Anuwong K, Pumtong S. (2009). Relationship between service quality
and customer loyalty in drugstore business. Thai Journal of Pharmacy Practice, 1(1): 23-33.
2. Pumtong S, Nimkulrat S, Akanithapichat P, Nilaward K, et al. (2008). Pharmaceutical
Inspection Cooperation Scheme Views of Pharmaceutical Manufacturers in Thailand about
the Code of Good Manufacturing Practice of the Pharmaceutical Inspection Cooperation
Scheme. Isarn Journal of Pharmaceutical Sciences, 4(1): 50-61.
3. Posuya C, Ruanta Y, Awipan R, Chinwong S, Nilaward K. (2006). Physicians’ opinions
towards pharmaceutical care role of hospital pharmacists. Thai Pharmaceutical and Health
Science Journal, 1(2): 104-13.
4. Nilaward K, Niramitkusol N, Jitsuksom S. (2006). Customer satisfaction towards services
from accredited drugstores and general drugstores. Journal of Health Sciences, 15: 133-40.
5. Nilaward K, Samerkum K, Karnmun K, Deetae W. (2005). Effect of pictograms on patient
recall about drug usage information. Thai Pharmaceutical and Health Science Journal, 10:
162-68.
6. Tongnopnua N, Duangjun P, Yongkong S, Sukarom I, Nilaward K. (2005). Problems and
health behaviors of motorcycle riders in Nakorn Nayok province. Thai Pharmaceutical and
Health Science Journal, 10: 184-90.
7. Nilaward W, Mason H, Newton G. (2005). Community pharmacist-child communication:
Magnitude, influences and content. Journal of the American Pharmaceutical Association,
45(3): 354-62.
8. Niwattananun K, Nilaward W. (2005). Ideal content in pharmacy practice. Chiang Mai
University Journal, 4(4): 355-60.
9. Srikrajang P, Nilaward K, pannavalee W, Ruanta Y. (2005). Health impacts and
determinants of the development of a strengthened community. Journal of Health Sciences,
14: 864-73.
10. Akesin K, Nilaward W. (2004). Evaluation of hospital pharmacy personnel’s productivity
through work measurement. Chiang Mai University Journal, 3(3): 281-8.
11. Nilaward W. (2001). Children’s Use of Medicines, Their Involvement in Medication Use Process and
Parental Basic Knowledge concerning Medications. Silapakorn University Journal, 21 (special
volume): 40-59
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12. Awipan R, Suwannaprom P, Nilaward W. (2001). Pharmaceutical care: Is it a role of
pharmacists only. Silapakorn University Journal, 21 (special volume): 7-39.
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ภาคผนวก จ
ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างและองค์ประกอบของหลักสูตรฉบับ พ.ศ.2553 กับฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2555
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มคอ. 2
ตารางเปรียบเที ยบโครงสร้างและองค์ประกอบของหลักสูตรฉบับ พ.ศ. 2553 กับฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2555 (เปรียบเทียบเฉพาะหัวข้อทีม่ กี ารปรับแก้)
หลักสูตรเดิ ม ฉบับ พ.ศ. 2553
ชื่อหลักสูตร
(ภาษาไทย) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
(ภาษาอังกฤษ) Master of Business Administration
Program
(ชื่อสาขา)
1.1 สาขาวิชาการตลาด
(Major in Marketing)
1.2 สาขาวิชาการจัดการ
(Major in Management)
1.3 สาขาวิชาการจัดการองค์กรเภสัชกรรม
(Major in Pharmacy Organization
Management)
ชื่อปริญญา
1 ภาษาไทย
ชื่อเต็ม บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด)
ชื่อย่อ บธ.ม. (การตลาด)
ภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม Master of Business Administration (Marketing)
ชื่อย่อ M.B.A. (Marketing)
2.ภาษาไทย
ชื่อเต็ม บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ)
ชื่อย่อ บธ.ม. (การจัดการ)
ภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม Master of Business Administration
(Management)
ชื่อย่อ M.B.A. (Management)
3. ภาษาไทย
ชื่อเต็ม บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
(การจัดการองค์กรเภสัชกรรม)
ชื่อย่อ บธ.ม. (การจัดการองค์กรเภสัชกรรม)
ภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม Master of Business Administration
(Pharmacy Organization Management)
ชื่อย่อ M.B.A. (Pharmacy Organization Management)
ปรัชญาของหลักสูตร
สังคมพัฒนาด้วยความก้าวหน้าของธุรกิจทีเ่ ลิศด้วยคุณค่า
และคุณธรรม
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ.2555

หลักสูตรปรับปรุง ฉบับ พ.ศ. 2555
ชื่อหลักสูตร
(ภาษาไทย) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
(ภาษาอังกฤษ) Master of Business Administration
Program

ชื่อปริญญา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ
ภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

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

ปรัชญาของหลักสูตร
สังคมพัฒนาด้วยความก้าวหน้าของบุคลากรทางธุรกิจ
ทีเ่ ลิศด้วยคุณภาพและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
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หลักสูตรเดิ ม ฉบับ พ.ศ. 2553
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตมุ่งผลิตมหาบัณฑิตให้มี
คุณสมบัตดิ งั ต่อไปนี้
1. เพื่อผลิตบุคลากรระดับมหาบัณฑิตให้มคี วามรู้
ความสามารถในด้านการบริหารธุรกิจ
2. เพื่อผลิตบุคลากรระดับมหาบัณฑิตให้มคี วามรู้
ความสามารถในการพัฒนางานวิจยั ทางด้านการ
บริหารธุรกิจ
3. เพื่อผลิตบุคลากรระดับมหาบัณฑิตให้มคี ุณธรรมและ
จริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ

หลักสูตรปรับปรุง ฉบับ พ.ศ. 2555
หมายเหตุ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อ
ผลิตมหาบัณฑิตให้มคี ุณสมบัตดิ งั ต่อไปนี้
1. ผลิตบุคลากรให้มคี วามรูค้ วามสามารถในด้านการ
บริหารธุรกิจ มีทกั ษะในการเป็ นผูป้ ระกอบการ และ
ทักษะของนักการตลาด/ผูบ้ ริหารจัดการ และมีทกั ษะใน
การใช้ระบบสารสนเทศและข้อมูลเพื่อการตัดสินใจทาง
ธุรกิจ
2.ผลิตบุคลากรในการพัฒนางานวิจยั ทางด้านการ
บริหารธุรกิจ
3. ผลิตบุคลากรให้มคี ุณธรรมและจริยธรรมในการ
ประกอบวิชาชีพ ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อสังคม
คุณวุฒิและคุณสมบัติของผูส้ มัครเข้าเป็ นนิ สิต
คุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษา
เป็ นผูส้ าเร็จการศึกษาขัน้ ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมี เป็ นผูส้ าเร็จการศึกษาขัน้ ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมี
คุณสมบัตทิ วไปตามข้
ั่
อบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทร คุณสมบัตทิ วไปตามข้
ั่
อบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนคริ
วิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
นทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2554
การรับเข้าเป็ นนิ สิต
การรับเข้าศึกษา
ให้เป็ นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้เป็ นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ระบบการศึกษา
ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร
ใช้ระบบทวิภาค จัดการการศึกษาแบบเต็มเวลา
ระบบการจัดการศึกษาทีใ่ ช้ในการจัดการเรียนการสอน
เป็ นระบบทวิภาค 1 ปี การศึกษามี 2 ภาคการศึกษา
ระยะเวลาการศึกษา
ใช้เวลาศึกษาได้ไม่เกิน 5 ปี การศึกษา สาเร็จการศึกษาไม่ได้ ภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ได้แก่ ภาคการ
ศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2
ก่อน 4 ภาคการศึกษา
มีการจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูรอ้ น (สาหรับ
ภาคนอกเวลาราชการ) และอาจจะมีการจัดการเรียน
การสอนในภาคฤดูรอ้ นสาหรับนิสติ หลักสูตรบริหาร
ธุรกิจมหาบัณฑิต (ภาคในเวลาราชการ) ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่
กับการพิจารณาของคณะกรรมการ
อาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบ
อาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบ
หลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิ จมหาบัณฑิ ต จานวน 9 ท่าน
แยกเป็ น 1. สาขาวิชาการตลาด
ดังนี้
2. สาขาวิชาการจัดการ
1. รศ.สุพาดา สิรกิ ุตตา
3. สาขาวิชาการจัดการองค์กรเภสัชกรรม
2. รศ.ดร.ณักษ์ กุลสิ ร์
3. อ.ดร.ไพบูลย์ อาชารุ่งโรจน์
4. อ.ดร.ศุภณ
ิ ญา ญาณสมบูรณ์
5. อ.ดร.วรินทรา ศิรสิ ทุ ธิกุล
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ.2555
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ข้อกาหนดหลักสูตร
1. หมวดวิ ชาแกน กาหนดให้เรียน 24 หน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุง ฉบับ พ.ศ. 2555
หมายเหตุ
6. อ.ดร.ชวัลลักษณ์ คุณาธิกรกิจ
7. ผศ.ดร.พรรณนิภา อนิษฐาภิชาติ
8. ผศ.ดร.เบญจพร กิง่ รุง้ เพชร์
9. รศ.ดร.กัญญดา อนุวงศ์
ข้อกาหนดหลักสูตร
1. หมวดวิ ชาแกน โดยกาหนดให้เรียน 24 หน่วยกิต
ดังนี้
บธม 531 การจัดการทางการเงิน
3(3-0-6)
บธม 551 การจัดการเชิงกลยุทธ์ขนั ้ สูง
3(3-0-6)
บธม 552 การจัดการการผลิตและการปฏิบตั กิ าร3(3-0-6)
บธม 541 การจัดการการตลาดขัน้ สูง
3(3-0-6)
บธม 581 ระเบียบวิธกี ารวิจยั ทางธุรกิจ
3(2-2-5)
บธม 521 การบัญชีบริหาร
3(3-0-6)
บธม 561 เศรษฐศาสตร์การจัดการ
3(3-0-6)
บธม 615 จริยธรรมทางธุรกิจ
3(3-0-6)
2.วิ ชาเอกบังคับ กาหนดให้เรียน 9 หน่วยกิต ดังนี้
วิ ชาเอกเอกการตลาด
บธม 542 การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ ริโภค 3(3-0-6)
บธม 543 การสือ่ สารการตลาดแบบบูรณาการ 3(3-0-6)
บธม 646 การบริหารห่วงโซ่อุปทาน
3(3-0-6)
วิ ชาเอกการจัดการ
บธม 613 การประกอบการ
3(3-0-6)
บธม 656 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 3(3-0-6)
บธม 658 การจัดการนวัตกรรม
3(3-0-6)
วิ ชาเอกการจัดการองค์กรเภสัชกรรม
บธม 592 การสร้างและขับเคลื่อนองค์กรเภสัชกรรม
3(3-0-6)
บธม 593 การวางตาแหน่งองค์กรเภสัชกรรม 3(3-0-6)

บธม 531 การจัดการทางการเงิน
3(3-0-6)
บธม 551 การจัดการเชิงกลยุทธ์ขนั ้ สูง
3(3-0-6)
บธม 552 การจัดการการผลิตและการปฏิบตั กิ าร 3(3-0-6)
บธม 541 การจัดการการตลาดขัน้ สูง
3(3-0-6)
บธม 581 ระเบียบวิธกี ารวิจยั ทางธุรกิจ
3(2-2-5)
บธม 521 การบัญชีบริหาร
3(3-0-6)
บธม 561 เศรษฐศาสตร์การจัดการ
3(3-0-6)
บธม 615 จริยธรรมทางธุรกิจ
3(3-0-6)
2. วิ ชาเอกบังคับ กาหนดให้เรียน 9 หน่วยกิต ดังนี้
สาขาวิชาการตลาด
บธม 542 การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ ริโภค 3(3-0-6)
บธม 543 การสือ่ สารการตลาดแบบบูรณาการ 3(3-0-6)
บธม 644 การจัดการการตลาดระหว่างประเทศ 3(3-0-6)
สาขาวิ ชาการจัดการ
บธม 553 ทฤษฎีการบริหารและการปฏิบตั กิ าร 3(3-0-6)
บธม 554 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3(3-0-6)
บธม 656 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 3(3-0-6)
สาขาวิ ชาการจัดการองค์กรเภสัชกรรม
บธม 591 ผลิตภัณฑ์และการบริการขององค์กรเภสัชกรรม
3(3-0-6)
บธม 592 การสร้างและขับเคลื่อนองค์กรเภสัชกรรม
3(3-0-6
บธม 593 การวางตาแหน่งองค์กรเภสัชกรรม 3(3-0-6)
บธม 595สัมมนาการจัดการองค์กรเภสัชกรรม1 2(2-0-4)
บธม 598สัมมนาการจัดการองค์กรเภสัชกรรม2 1(1-0-2)
3.วิ ชาเอกเลือก
แผน ก แบบ ก 2 กาหนดให้เรียน 3 หน่วยกิต
แผน ข กาหนดให้เรียน 9 หน่วยกิต
โดยเลือกจากรายวิชาดังนี้
สาขาวิชาการตลาด
บธม 554 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3(3-0-6)
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ.2555

3. วิ ชาเอกเลือก
แผน ก แบบ ก2 กาหนดให้เรียน 3 หน่วยกิต
แผน ข กาหนดให้เรียน 9 หน่วยกิต
โดยเลือกจากรายวิชาดังนี้
วิ ชาเอกการตลาด
บธม 554 การจัดการระบบสารสนเทศ
3(3-0-6)
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บธม 645 นโยบายและกลยุทธ์ดา้ นผลิตภัณฑ์และราคา
บธม 646 การบริหารห่วงโซ่อุปทาน
3(3-0-6)
บธม 647 การตลาดบริการ
3(3-0-6)
บธม 671 สัมมนาการตลาดสมัยใหม่
3(3-0-6)
บธม 682 การวิจยั การตลาด
3(3-0-6)
บธม 611 การเจรจาต่อรอง
3(3-0-6)
บธม 648 เทคนิคในการพยากรณ์ตลาด
3(3-0-6)
บธม 613 การประกอบการ
3(3-0-6)
บธม 614 การพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
3(3-0-6)

สาขาวิชาการจัดการ
บธม 611 การเจรจาต่อรอง
3(3-0-6)
บธม 612 การบริหารโครงการ
3(3-0-6)
บธม 655 พฤติกรรมบุคคลในองค์การ
3(3-0-6)
บธม 657 การจัดการเชิงกลยุทธ์ร่วมสมัย 3(3-0-6)
บธม 658 การจัดการนวัตกรรม
3(3-0-6)
บธม 659 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ขนั ้ สูง 3(3-0-6)
บธม 683 การวิจยั การดาเนินงาน
3(3-0-6)
บธม 616 เทคนิคในการพยากรณ์ธุรกิจ
3(3-0-6)
บธม 613 การประกอบการ
3(3-0-6)
บธม 614 การพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
3(3-0-6)
สาขาวิชาการจัดการองค์กรเภสัชกรรม
บธม 594 ระบบสารสนเทศทางเภสัชศาสตร์ 3(3-0-6)
บธม 595 สัมมนาการจัดการองค์กรเภสัชกรรม3(3-0-6)
บธม 596 กฎหมายและภาวะแวดล้อมทางสังคม
ทางเภสัชกรรม
3(3-0-6)
บธม 597 การวิจยั ผลลัพธ์ของผลิตภัณฑ์ยา 3(3-0-6)

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ.2555

หลักสูตรปรับปรุง ฉบับ พ.ศ. 2555
หมายเหตุ
บธม 555 พฤติกรรมองค์กรและการจัดการ
ทรัยพากรมนุษย์ขนั ้ สูง
3(3-0-6)
บธม 644 การจัดการการตลาดระหว่างประเทศ3(3-0-6)
บธม 645 นโยบายและกลยุทธ์ดา้ นผลิตภัณฑ์และราคา
บธม 647 การตลาดบริการ
3(3-0-6)
บธม 671 สัมมนาการตลาดสมัยใหม่
3(3-0-6)
บธม 682 การวิจยั การตลาด
3(3-0-6)
บธม 611 การเจรจาต่อรอง
3(3-0-6)
บธม 648 เทคนิคในการพยากรณ์ตลาด
3(3-0-6)
บธม 613 การประกอบการ
3(3-0-6)
บธม 614 การพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
3(3-0-6)
วิ ชาเอกการจัดการ
บธม 554 การจัดการระบบสารสนเทศ
3(3-0-6)
บธม 555 พฤติกรรมองค์กรและการจัดการ
ทรัยพากรมนุษย์ข ั ้
3(3-0-6)
บธม 611 การเจรจาต่อรอง
3(3-0-6)
บธม 612 การบริหารโครงการ
3(3-0-6)
บธม 614 การพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
3(3-0-6)
บธม 616 เทคนิคในการพยากรณ์ธุรกิจ
3(3-0-6)
บธม 657 การจัดการเชิงกลยุทธ์ร่วมสมัย
3(3-0-6)
บธม 683 การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการ
จัดการ
3(3-0-6)
วิ ชาเอกการจัดการองค์กรเภสัชกรรม
บธม 591 ผลิตภัณฑ์และการบริการขององค์กรเภสัชกรรม
3(3-0-6)
บธม 594 ระบบสารสนเทศทางเภสัชศาสตร์ 3(3-0-6)
บธม 596 กฎหมายและภาวะแวดล้อมทางสังคม
ทางเภสัชกรรม
3(3-0-6)
บธม 597 การวิจยั ผลลัพธ์ของผลิตภัณฑ์ยา 3(3-0-6)
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1. ปรับปรุงรายวิ ชาในหมวดวิ ชาแกน (เปรียบเทียบเฉพาะรายวิชาทีม่ กี ารปรับแก้)
หลักสูตรเดิ ม ฉบับ พ.ศ.2553
บธม 551 การจัดการเชิงกลยุทธ์ขนั ้ สูง
MBA 551 Advanced Strategic Management
ศึกษาและวิเคราะห์การกาหนดพันธกิจ วิสยั ทัศน์ และ
วัตถุประสงค์ขององค์กร การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ของธุรกิจ การใช้เครื่องมือวิเคราะห์ตาแหน่งทางการ
แข่ ง ขัน ของธุ ร กิจ การก าหนดกลยุ ท ธ์ ก ารแข่ ง ขัน
สาหรับองค์กร การจัดทาแผนกลยุทธ์ การนากลยุทธ์
ไปปฏิบตั ิ การควบคุมและ การบริหารการเปลีย่ นแปลง
ในองค์กร รวมทัง้ การใช้กรณีศกึ ษาประกอบ
บธม 581 ระเบียบวิ ธีการวิ จยั ทางธุรกิ จ
MBA 581 Business Research Methodology
ศึกษากระบวนการวิจยั ทางธุรกิจ อันประกอบด้วยการ
กาหนดปญั หา การออกแบบงานวิจยั การสร้างและ
พัฒนาเครื่องมือวิจยั การเก็บรวบรวมข้อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผลการวิจยั ตลอดจนการ
นาเสนอรายงานผลการวิจยั
บธม 521 การบัญชีบริหาร
MBA 521 Managerial Accounting
ศึกษาการนาข้อมูลทางการบัญชีมาใช้ในการตัดสินใจ
การวางแผน การควบคุม การศึกษาพฤติกรรมต้นทุน
การวิ เ คราะห์ ต้ น ทุ น ปริม าณก าไร การจัด ท าและ
วิเ คราะห์ร ายงานก าไร การจัด ท างบประมาณ การ
ประเมินผลการปฏิบตั งิ าน โดยใช้ต้นทุนมาตรฐาน การ
บัญชีเพื่อความรับผิดชอบ การวิเคราะห์ผลต่ างของ
ต้นทุน การบริหารการผลิตแบบทันเวลาพอดี การบัญชี
ต้นทุนฐานกิจกรรม ตลอดจนการวางแผนการลงทุ น
รวมทัง้ ประเด็นในด้านกฎหมายเกีย่ วกับบัญชีและภาษี
อากร

หลักสูตรปรับปรุง ฉบับ พ.ศ.2555
บธม 551 การจัดการเชิงกลยุทธ์ขนั ้ สูง 3(3-0-6)
MBA 551Advanced Strategic Management
ศึก ษาและวิเ คราะห์ก ารก าหนดพัน ธกิจ วิสยั ทัศ น์
และ วั ต ถุ ป ระ สงค์ ข อง อง ค์ ก ร กา รวิ เ ค รา ะ ห์
สภาพแวดล้อมของธุรกิจ การใช้เครื่องมือวิเคราะห์
ต าแหน่ ง ทางการแข่ ง ขัน ของธุ ร กิ จ การก าหนด
กลยุทธ์การแข่งขันสาหรับองค์กร การจัดทาแผนกล
ยุทธ์ การนากลยุทธ์ไปปฏิบตั ิ การควบคุมและการ
บริห ารการเปลี่ย นแปลงในองค์กร โดยเน้ น ด้า น
ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้จากกรณีศกึ ษา
บธม 581 ระเบียบวิ ธีวิจยั ธุรกิ จ
3(2-2-5)
MBA 581 Business Research Methodology
ศึกษากระบวนการวิจยั ทางธุรกิจ อันประกอบด้วย
การกาหนดปญั หา การออกแบบงานวิจยั การสร้าง
และพัฒนาเครื่องมือวิจยั การเก็บรวบรวมข้อมูล การ
วิเคราะห์ขอ้ มูล และสรุปผลการวิจยั ตลอดจนการ
นาเสนอรายงานผลการวิจยั
บธม 521 การบัญชีบริหาร
3(3-0-6)
MBA 521 Managerial Accounting
ศึกษาการนาข้อมูลทางการบัญชีมาใช้ในการตัดสินใจ
การวางแผน การควบคุม การศึกษาพฤติกรรมต้นทุน
การวิเ คราะห์ต้ น ทุ น ปริม าณก าไร การจัด ท าและ
วิเคราะห์รายงานกาไร การจัดทางบประมาณ การ
ประเมินผลการปฏิบตั ิง าน โดยใช้ต้นทุ นมาตรฐาน
การบัญชีเพื่อความรับผิดชอบ
การวิเคราะห์
ผลต่างของต้นทุน การบริหารการผลิตแบบทันเวลา
พอดี การบัญชีต้นทุนฐานกิจกรรม ตลอดจนการวาง
แผนการลงทุน
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หมายเหตุ
- ปรับคาอธิบาย
รายวิชา

-แก้ไขชื่อวิชา
ภาษาไทย

-แก้ไขคาอธิบาย
รายวิชา
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มคอ. 2
2. ปรับปรุงรายวิ ชาในหมวดวิ ชาเอกบังคับ (เปรียบเทียบเฉพาะรายวิชาทีม่ กี ารปรับแก้)
หลักสูตรเดิ ม ฉบับ พ.ศ.2553
บธม 543 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
MBA 543 Integrated Marketing Communication
Management
ศึกษาถึงแนวคิด หลักการ และวิธกี ารของการส่งเสริมและ
สื่อสารการตลาด การวางแผนและการกาหนดกลยุทธ์การ
สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ปจั จัยที่ต้องพิจารณาใน
การเลือ กกลยุ ท ธ์ใ นการผสมผสานการสื่อ สารการตลาด
การประเมินผลกลยุทธ์การสือ่ สารการตลาด รวมทัง้ การ
ก าหนดกลยุ ท ธ์ ก ารสื่ อ สารให้ ส อดคล้ อ งกั บ กลยุ ท ธ์
การตลาดอื่น
บธม 644 การจัดการการตลาดระหว่างประเทศ
MBA 644 International Marketing Management

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
หมายเหตุ
-แก้ไขชื่อวิชา
บธม 543 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
3(3-0-6)
MBA 543 Integrated Marketing Communication ภาษาอังกฤษ
ศึกษาถึงแนวคิด หลักการ และวิธีการของการส่งเสริม
และสื่อ สารการตลาด การวางแผนและการกาหนดกล
ยุทธ์การสื่อ สารการตลาดแบบบูรณาการ ปจั จัยที่ต้อ ง
พิจารณาในการเลือกกลยุทธ์ในการผสมผสานการสื่อสาร
การตลาด การประเมินผลกลยุทธ์การสื่อสารการตลาด
รวมทัง้ การกาหนดกลยุทธ์การสือ่ สารให้สอดคล้องกับกล
ยุทธ์การตลาดอื่น
3(3-0-6)

-ย้ายไปอยูใ่ น
หมวดวิชาเอก
เลือก

ศึก ษาแนวคิด บทบาท และวิว ัฒ นาการของการตลาด
ระหว่างประเทศ ผลกระทบของสภาพแวดล้อม และการ
วิ จ ั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ศั ก ยภาพตลาดระหว่ า งประเทศ
ตลอดจนนาส่วนประสมทางการตลาดระหว่างประเทศมา
ประยุกต์ใช้กบั สถานการณ์ในการดาเนินการตลาดระหว่าง
ประเทศ เพื่อให้ธุรกิจสามารถดาเนินไปได้อย่างราบรื่นและ
เกิดผลได้ต่อองค์กรและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียในองค์กรมาก
ทีส่ ดุ
บธม 646 การบริหารห่วงโซ่อปุ ทาน
MBA 644 Supply Chain Management
ศึกษาแนวคิด บทบาท และวิวฒ
ั นาการของการตลาด
ระหว่างประเทศ ผลกระทบของสภาพแวดล้อม และการ
วิจ ัย ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ ศัก ยภาพตลาดระหว่ า งประเทศ
ตลอดจนนาส่วนประสมทางการตลาดระหว่างประเทศมา
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ก ับ สถานการณ์ ใ นการด าเนิ น การตลาด
ระหว่างประเทศ เพื่อให้ธุรกิจสามารถดาเนินไปได้อย่าง
ราบรื่นและเกิดผลได้ต่อองค์กรและผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียใน
องค์กรมากทีส่ ดุ
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-ย้ายจากหมวด
วิชาเอกเลือก
มาเป็ นหมวด
วิชาเอกบังคับ

มคอ. 2
หลักสูตรเดิ ม ฉบับ พ.ศ.2553
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
สาขาวิชาการจัดการ
วิ ชาเอกการจัดการ
บธม 553 ทฤษฎีการบริหารและการปฏิ บตั ิ การ
3(3-0-6)
MBA 553 Administrative Theory and Practices
ศึกษา วิเคราะห์และประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎีการบริหาร
บทบาทของผู้บ ริห าร พฤติก รรมในองค์ก ร สิ่ง แวดล้อ ม
องค์กร วัฒนธรรมองค์กร การตัดสินใจของผู้บริหาร การ
สื่อสารในองค์กร การวางแผน การจัดองค์กร การจัดการ
ทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ การจูง ใจ ภาวะผู้น า และการควบคุ ม
ตลอดจนธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่ อสังคมของ
บริษทั /องค์กร
บธม 554 ระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการ
3(3-0-6)
MBA 554 Management Information System
ศึกษาบทบาทและความสาคัญของระบบสารสนเทศทีม่ ตี ่อ
การจัดการธุรกิจ แนวคิดในการจัดองค์การเพื่อรองรับการ
น าระบบสารสนเทศเพื่อ การจัด การมาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น
องค์การ ลักษณะของระบบสารสนเทศที่ใช้สนับสนุ นการ
ทางาน การสร้างกลยุทธ์ และการตัดสินใจของผู้ใช้ระดับ
ต่างๆ รวมทัง้ แนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศทีม่ อี ยู่ให้
สามารถใช้ได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง
บธม 613 การประกอบการ
MBA 613 Entrepreneurship
ศึกษากระบวนการจัดการธุรกิจ การวางแผนธุ รกิจ โดย
พิจารณาถึงโอกาสในการประกอบการ ปจั จัยด้านต่ างๆ
ในการประกอบการธุรกิจ ทัง้ ทางด้าน เงินทุน บุคลากร
ทรัพยากร และกฎหมายใน
การดาเนินการ
ประกอบการธุรกิจ รวมทัง้ การตัดสินใจในการแก้ปญั หาที่
มีผลกระทบต่อธุรกิจ
บธม 658 การจัดการนวัตกรรม
MBA 658 Innovation Management
ศึ ก ษาทฤษฎี แ ละแนวคิ ด ด้ า นการบริ ห ารจั ด การ
นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ กระบวนการในการสร้าง
และการยอมรับ นวัต กรรม ตลอดจนกระบวนการน า
นวัตกรรมในองค์กรธุรกิจออกสู่ตลาด การนาทฤษฎีและ
แนวคิดทางนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนากลยุทธ์
ด้านนวัต กรรมในองค์กรธุรกิจ รวมทัง้ ศึกษากฎหมาย
ข้อบังคับ และกลยุทธ์ทเ่ี กีย่ วข้องกับการจัดการทรัพย์สนิ
ทางปญั ญาในองค์กรธุรกิจ
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หมายเหตุ
-ยกเลิกรายวิชา
ออกจาก
หลักสูตร

-ย้ายไปอยูใ่ น
หมวดวิชาเอก
เลือก

-ย้ายมาจาก
หมวดวิชาเอก
เลือกมาเป็ น
หมวดวิชาเอก
บังคับ

-ย้ายมาจาก
หมวดวิชาเอก
เลือกมาเป็ น
หมวดวิชาเอก
บังคับ

มคอ. 2
หลักสูตรเดิ ม ฉบับ พ.ศ.2553
สาขาวิชาการจัดการองค์กรเภสัชกรรม
บธม 592 การสร้างและขับเคลื่อนองค์กรเภสัชกรรม
MBA 592 Building and Running Pharmacy
Organizations
ศึกษาถึงกาเนิด วัตถุประสงค์ ลักษณะและพันธกิจของ
องค์กรเภสัชกรรมตลอดจนศึกษาถึงปจั จัยในด้านต่างๆ
รวมถึงวัฒนธรรมขององค์กรประเภทต่างๆทีม่ ผี ลต่อการ
บริหารองค์กรทางเภสัชกรรมเพือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล ความอยู่รอดและความเจริญรุง่ เรืองขององค์กร
ทางเภสัชกรรม ศึกษาถึงการประยุกต์ใช้ทฤษฎีองค์กรเพื่อ
การจัดการทรัพยากร การเคลื่อนย้ายทรัพยากรอย่าง
เหมาะสม ตลอดจนการศึกษาถึงพฤติกรรมขององค์กรและ
คนในองค์กรทางเภสัชกรรม เทคนิคต่างๆ ทีจ่ ะนามา
ประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมในองค์กรประเภทต่างๆ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
วิ ชาเอกการจัดการองค์กรเภสัชกรรม
บธม 592 การสร้างและขับเคลื่อนองค์กรเภสัชกรรม
MBA 592 Building and Running Pharmacy
Organizations
ศึกษากาเนิด วัตถุประสงค์ ลักษณะและพันธกิจของ
องค์กรเภสัชกรรมตลอดจนศึกษาถึงปจั จัยในด้านต่างๆ
รวมถึงวัฒนธรรมขององค์กรประเภทต่างๆทีม่ ผี ลต่อการ
บริหารองค์กรทางเภสัชกรรมเพือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล ความอยู่รอดและความเจริญรุง่ เรืองของ
องค์กรทางเภสัชกรรม ศึกษาถึงการประยุกต์ใช้ทฤษฎี
องค์กรเพื่อการจัดการทรัพยากร การเคลื่อนย้าย
ทรัพยากรอย่างเหมาะสม ตลอดจนการศึกษาถึง
พฤติกรรมขององค์กรและคนในองค์กรทางเภสัชกรรม
เทคนิคต่างๆ ทีจ่ ะนามาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมใน
องค์กรประเภทต่างๆ

บธม 591 ผลิ ตภัณฑ์และการบริการขององค์กรเภสัช
กรรม
MBA 591 Products and Services of
Pharmacy Organization
ศึกษาถึงปรัชญาขององค์กรเภสัชกรรมทีม่ ผี ลต่อผลิตภัณฑ์
และการบริการ การทาความเข้าใจผลิตผลขององค์กรนัน้ ๆ
ในด้านผลิตภัณฑ์และการบริการ การวิเคราะห์ความ
ต้องการของตลาดและปจั จัยทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้อง เพื่อให้เกิด
การสร้างสินค้าและบริการทีเ่ หมาะสมขององค์กรเภสัช
กรรมแต่ละประเภท ตลอดจนการกาหนดนโยบายและกล
ยุทธ์การจัดการผลิตภัณฑ์และบริการนัน้ ๆ การสร้างความ
แตกต่างทางการแข่งขัน การกาหนดตาแหน่งทางการ
ตลาดของผลิตภัณฑ์และการบริการนัน้ เพื่อให้องค์กรและ
ผลิตผลอยู่รอดและสามารถแข่งขันทางการตลาดได้ รวมถึง
การศึกษาระบบการจัดการผลิตภัณฑ์และบริการและการ
นาเสนอผลิตภัณฑ์ออกสูท่ อ้ งตลาด

หมายเหตุ
-ปรับปรุง
คาอธิบาย
รายวิชา

-ย้ายไปอยูใ่ น
หมวดวิชาเอก
เลือก

บธม 595 สัมมนาการจัดการองค์กรเภสัชกรรม 1
MBA 595 Seminar in Pharmacy Organization
Management 1
ศึกษาการวิเคราะห์และอภิปรายถึงการนาทฤษฎีและ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ในสาขาการจัดการองค์กรเภสัชกรรม
ั การแก้ไขปญหา
ั
มาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ปญหา
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-ย้ายจากหมวด
วิชาเอกเลือก
มาเป็ นหมวด
วิชาเอกบังคับ
-ปรับเป็ น 2
รายวิชาและ

มคอ. 2
หลักสูตรเดิ ม ฉบับ พ.ศ.2553

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
และการตัดสินใจในแต่ละกรณีศกึ ษาและในแต่ละ
สถานการณ์
บธม 598 สัมมนาการจัดการองค์กรเภสัชกรรม 2
MBA 598 Seminar in Pharmacy Organization
Management 2
ศึกษาการสังเคราะห์องค์ความรูใ้ หม่ดา้ นการจัดการ
ั บริบทการทางาน
องค์กรหรือการตลาด โดยนาปญหา
ประสบการณ์ หรือเทคโนโลยีดา้ นการจัดการองค์กรหรือ
การตลาดมาอภิปรายและแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ่วมกันเพื่อ
สร้างให้เกิดองค์ความรูใ้ หม่
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หมายเหตุ
ปรับหน่วยกิต
-ปรับเพิม่ เป็ น
รายวิชาใหม่
จาก บธม 595

มคอ. 2
3.ปรับปรุงรายวิ ชาในหมวดวิ ชาเอกเลือก (เปรียบเทียบเฉพาะรายวิชาทีม่ กี ารปรับแก้)
หลักสูตรเดิ ม ฉบับ พ.ศ.2553
สาขาวิชาการตลาด
บธม 554 ระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการ
MBA 554 Management Information System
ศึกษาบทบาทและความสาคัญของระบบสารสนเทศที่มี
ต่ อ การจัด การธุ ร กิจ แนวคิด ในการจัด องค์ก ารเพื่อ
รองรั บ การน าระบบสารสนเทศเพื่ อ การจั ด การมา
ประยุกต์ใช้ในองค์การ ลักษณะของระบบสารสนเทศทีใ่ ช้
สนับสนุ นการทางาน การสร้างกลยุทธ์ และการตัดสินใจ
ของผู้ใ ช้ร ะดับ ต่ า งๆ รวมทัง้ แนวทางการพัฒ นาระบบ
สารสนเทศที่มีอ ยู่ ใ ห้ ส ามารถใช้ไ ด้ อ ย่ า งรวดเร็ว และ
ถูกต้อง

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
วิ ชาเอกการตลาด
บธม 554 การจัดการระบบสารสนเทศ 3(3-0-6)
MBA 554 Management Information System
ศึกษาบทบาทและความสาคัญของระบบสารสนเทศทีม่ ี
ต่อการจัดการธุรกิจ แนวคิดใน การจัดองค์การเพื่อ
รองรับ การน าระบบสารสนเทศเพื่อ การจัด การมา
ประยุกต์ใช้ในองค์การ ลักษณะของระบบสารสนเทศที่
ใช้ส นั บ สนุ น การท างาน การสร้า งกลยุ ท ธ์ และการ
ตัด สิน ใจของผู้ใ ช้ ร ะดับ ต่ า งๆ รวมทัง้ แนวทางการ
พัฒนาระบบสารสนเทศที่มอี ยู่ให้สามารถใช้ได้อย่าง
รวดเร็วและถูกต้อง
บธม 555 พฤติ กรรมองค์กรและการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ขนั ้ สูง
MBA 555 Advanced Organizational Behavior
and Human Resource Management
ศึ ก ษาเชิ ง ลึ ก เกี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมในองค์ ก ารซึ่ ง
ประกอบด้วยพฤติกรรมของบุคคล กลุ่ม และองค์ก ร
โดยรวม และวิ ธี ก ารจัด การเพื่ อ ความส าเร็ จ ของ
องค์ก ารตามเป้ าหมายที่ก าหนดไว้ และศึก ษาการ
จัดการทรัพยากรมนุ ษย์ ได้แก่ การวางแผนกาลังคน
การสรรหา การคัดเลือก การปฐมนิเทศ การอบรม การ
ประเมินผล การบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ การ
จัด การความขัดแย้ง การจัดการความปลอดภัยและ
สุ ข ภาพส าหรับ บุ ค ลากร และการพัฒ นาอาชีพ แก่
บุคลากร
บธม 645 นโยบายและกลยุทธ์ด้านผลิ ตภัณฑ์และ
บธม 645 นโยบายและกลยุทธ์ด้านผลิ ตภัณฑ์
ราคา
และราคา
MBA 645P roduct and Price Policies and
MBA 645 Product and Price Policies and
Strategies
Strategies
ศึกษาถึงนโยบายและกลยุทธ์การตลาดสาหรับผลิตภัณฑ์ ศึกษานโยบายและกลยุทธ์การตลาดสาหรับผลิตภัณฑ์
ในแต่ละช่วงของวงจรชีวติ ผลิตภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์แต่ ในแต่ละช่วงของวงจรชีวติ ผลิตภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์
ละประเภท การสร้างความแตกต่างทางการแข่งขัน
แต่ละประเภท การสร้างความแตกต่างทางการแข่งขัน
สาหรับผลิตภัณฑ์ การกาหนดตาแหน่งผลิตภัณฑ์ การ สาหรับผลิตภัณฑ์ การกาหนดตาแหน่ งผลิตภัณฑ์ การ
พัฒนา การทดสอบ และกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์
พัฒนา การทดสอบ และกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ใหม่ออกสูต่ ลาด
การสร้างตราสินค้าและบรรจุภณ
ั ฑ์ ใหม่ออกสู่ตลาด
การสร้างตราสินค้าและบรรจุ
ขัน้ ตอนในการตัง้ ราคา อันประกอบด้วย การวิเคราะห์
ภัณฑ์ ขัน้ ตอนในการตัง้ ราคา อันประกอบด้วย การ
ปจั จัยต่างๆ ทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการตัง้ ราคา การกาหนด
วิเคราะห์ปจั จัยต่างๆ ทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการตัง้ ราคา การ
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หมายเหตุ
-เปลีย่ นชื่อวิชา
ภาษาไทย

-เพิม่ รายวิชาใน
หมวดเอกเลือก

-ปรับคาอธิบาย
รายวิชา

มคอ. 2
หลักสูตรเดิ ม ฉบับ พ.ศ.2553
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
วัตถุประสงค์ในการตัง้ ราคา การคาดคะเนความต้องการ กาหนดวัตถุ ประสงค์ในการตัง้ ราคา การคาดคะเน
ซือ้ และต้นทุนทีเ่ กีย่ วข้อง วิธกี ารตัง้ ราคา และการ
ความต้องการซือ้ และต้นทุน ทีเ่ กีย่ วข้อง วิธกี ารตัง้
ปรับเปลีย่ นราคาเพื่อให้เกิดความสามารถในการแข่งขันได้ ราคา และการปรับเปลีย่ นราคาเพื่อให้เกิดความสามารถ
ในการแข่งขันได้
บธม 646 การบริหารห่วงโซ่อปุ ทาน
3(3-0-6)
MBA 646 Supply Chain Management
ศึกษาการจัดการห่วงโซ่อุปทานและการจัดการโลจิสติกส์
ซึ่งเกี่ยวข้องกับทุกกระบวนการในการไหลของวัตถุดิบ
ตัง้ แต่ ต้นทางจนถึงผู้บริโภคขัน้ สุดท้ายอย่างเป็ นระบบ
เพื่อ สร้า งมูลค่ า เพิ่ม ให้ก ับ สิน ค้า หรือ บริก าร กลยุ ท ธ์ท่ี
เกีย่ วข้องกับการจัดการห่วงโซ่อุปทาน เช่น กระบวนการ
จัด หาและจัด ซื้อ การจัดการสินค้า คงคลัง การกระจาย
สินค้า การขนส่งสินค้า การบริหารห่วงโซ่อุปทานและ
ห่ ว งโซ่ คุ ณ ค่ า เพื่อ พัฒ นาประสิท ธิภ าพในการบริห าร
จัดการธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการ
วิ ชาเอกการจัดการ
บธม 554 ระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการ
บธม 554 การจัดการระบบสารสนเทศ 3(3-0-6)
MBA 554 Management Information System
MBA554 Management Information System
ศึ ก ษาบทบาทและความส าคั ญ ของระบบ ศึกษาบทบาทและความสาคัญของระบบสารสนเทศทีม่ ี
สารสนเทศที่มีต่ อ การจัด การธุ รกิจ แนวคิดในการจัด ต่อการจัดการธุรกิจ แนวคิดใน การจัดองค์การเพื่อ
องค์ ก ารเพื่อ รองรับ การน าระบบสารสนเทศเพื่อ การ รองรับ การน าระบบสารสนเทศเพื่อ การจัด การมา
จัด การมาประยุ ก ต์ ใ ช้ใ นองค์ ก าร ลัก ษณะของระบบ ประยุกต์ใช้ในองค์การ ลักษณะของระบบสารสนเทศที่
สารสนเทศที่ใช้สนับสนุ นการทางาน การสร้างกลยุท ธ์ ใช้ส นั บ สนุ น การท างาน การสร้า งกลยุ ท ธ์ และการ
และการตัดสินใจของผูใ้ ช้ระดับต่างๆ รวมทัง้ แนวทางการ ตัด สิน ใจของผู้ใ ช้ ร ะดับ ต่ า งๆ รวมทัง้ แนวทางการ
พัฒ นาระบบสารสนเทศที่มีอ ยู่ ใ ห้ส ามารถใช้ไ ด้อ ย่ า ง พัฒนาระบบสารสนเทศที่มอี ยู่ให้สามารถใช้ได้อย่าง
รวดเร็วและถูกต้อง
รวดเร็วและถูกต้อง

หมายเหตุ

-ย้ายไปอยูใ่ น
หมวดวิชาเอก
บังคับ

-ย้ายจากหมวด
วิชาเอกบังคับ
มาป็ นหมวด
วิชาเอกเลือก
-เปลีย่ นชื่อวิชา
ภาษาไทย

-เพิม่ รายวิชาใน
บธม 555 พฤติ กรรมองค์กรและการจัดการ
หมวดวิชาเอก
ทรัพยากรมนุษย์ขนั ้ สูง
เลือก
MBA 555 Advanced Organizational Behavior
and Human Resource Management
ศึ ก ษาเชิ ง ลึ ก เกี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมในองค์ ก ารซึ่ ง
ประกอบด้วยพฤติกรรมของบุคคล กลุ่ม และองค์ก ร
โดยรวม และวิ ธี ก ารจัด การเพื่ อ ความส าเร็ จ ของ
องค์ก ารตามเป้ าหมายที่ก าหนดไว้ และศึก ษาการ
จัดการทรัพยากรมนุ ษย์ ได้แก่ การวางแผนกาลังคน
การสรรหา การคัดเลือก การปฐมนิเทศ การอบรม การ
ประเมินผล การบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ การ
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มคอ. 2
หลักสูตรเดิ ม ฉบับ พ.ศ.2553

บธม 655 พฤติ กรรมบุคคลในองค์การ
MBA 655 Human Behavior in Organization
ศึกษาระบบและพฤติกรรมของบุคคลในองค์การทัง้
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ โดยเฉพาะการตัดสินใจ
พฤติกรรมต่าง ๆ ของบุคคลในองค์การ วิธกี ารแก้ไขข้อ
ขัดแย้งและการดาเนินงานขององค์การเพื่อให้บริหารและ
สังการในองค์
่
การได้
บธม 658 การจัดการนวัตกรรม
MBA 658 Innovation Management
ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดด้านการบริหารจัดการนวัตกรรม
ความคิดสร้างสรรค์ กระบวนการในการสร้า งและการ
ยอมรับนวัตกรรม ตลอดจนกระบวนการนานวัตกรรมใน
องค์กรธุรกิจออกสู่ตลาด การนาทฤษฎีและแนวคิดทาง
นวั ต กรรมมาประยุ ก ต์ ใ ช้ เ พื่ อ พั ฒ นากลยุ ท ธ์ ด้ า น
นวั ต กรรมในองค์ ก รธุ ร กิ จ รวมทั ง้ ศึ ก ษากฎหมาย
ข้อบังคับ และกลยุทธ์ทเ่ี กีย่ วข้องกับการจัดการทรัพย์สนิ
ทางปญั ญาในองค์กรธุรกิจ
บธม 659 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ขนสู
ั้ ง
MBA 659 Advanced Human Resource
Management
ศึกษาทฤษฎีการจัดการทรัพยากรมนุษย์ กระบวนการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วย การวางแผน
กาลังคน การสรรหาและคัดเลือกพนักงาน กระบวนการ
ฝึกอบรม และวิธกี ารพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การ
ประเมินผลการปฏิบตั งิ าน การบริหารค่าตอบแทนและ
สวัสดิการ การจัดการความขัดแย้ง ความปลอดภัยและ
สุขภาพ ตลอดจนศึกษาแนวโน้มของการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ แบบใหม่ และกรณีศกึ ษา
บธม 683 การวิ จยั การดาเนิ นงาน
MBA 683 Operation Research
ศึกษาระเบียบวิธีการวิจยั การดาเนินงาน เพื่อวางแผน
และควบคุมการบริหารการจัดการให้มปี ระสิทธิภาพ โดย
เน้ น การใช้เ ทคนิ ค เชิง ปริม าณต่ า ง ๆ เพื่อ ช่ ว ยในการ
ตัดสินใจ ได้แก่ โปรแกรมเชิงเส้นตรง ทฤษฏีแถวคอย
ั หาการขนส่ ง การบริ ห าร
ทฤษฏี ก ารตั ด สิ น ใจ ป ญ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
หมายเหตุ
จัด การความขัดแย้ง การจัดการความปลอดภัยและ
สุ ข ภาพส าหรับ บุ ค ลากร และการพัฒ นาอาชีพ แก่
บุคลากร
-ยกเลิกรายวิชา
3(3-0-6)
ออกจากหลักสูตร

-ย้ายไปอยูห่ มวด
วิชาเอกบังคับ

3(3-0-6)

-ยกเลิกรายวิชา
ออกจากหลักสูตร

บธม 683 การวิ เคราะห์เชิ งปริ มาณเพื่อ3(3-0-6)
การจัดการ -เปลีย่ นชื่อวิชา
MBA 683 Quantitative Analysis for Management ใหม่
ศึกษาระเบียบวิธกี ารวิจยั การดาเนินงาน เพื่อวางแผน
และควบคุมการบริหารการจัดการให้มีประสิทธิภาพ
โดยเน้นการใช้เทคนิคเชิงปริม าณต่ าง ๆ เพื่อช่วยใน
การตัด สิน ใจ ได้แ ก่ โปรแกรมเชิง เส้น ตรง ทฤษฏี
แถวคอย ทฤษฏีการตัดสินใจ ปญั หาการขนส่ง การ
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มคอ. 2
หลักสูตรเดิ ม ฉบับ พ.ศ.2553
โครงการ รวมถึง การนาทฤษฏีและเทคนิคเชิงปริมาณ
ต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับวัตถุ ประสงค์และ
สถานการณ์ขององค์การ
บธม 613 การประกอบการ
MBA 613 Entrepreneurship
ศึกษากระบวนการจัดการธุรกิจ การวางแผนธุ รกิจ โดย
พิจารณาถึงโอกาสในการประกอบการ ปจั จัยด้านต่างๆ ใน
การประกอบการธุ ร กิจ ทัง้ ทางด้า น เงิน ทุ น บุ ค ลากร
ทรัพยากร และกฎหมายในการดาเนินการประกอบการ
ธุรกิจ รวมทัง้ การตัดสินใจในการแก้ปญั หาทีม่ ผี ลกระทบ
ต่อธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการองค์กรเภสัชกรรม
บธม 591 ผลิ ตภัณฑ์และการบริการขององค์กรเภสัช
กรรม
MBA 591 Products and Services of Pharmacy
Organization
ศึ ก ษาถึ ง ปรั ช ญาขององค์ ก รเภสัช กรรมที่ มี ผ ลต่ อ
ผลิตภัณฑ์และการบริการ การทาความเข้าใจผลิตผลของ
องค์ ก รนั ้น ๆในด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละการบริ ก าร การ
วิเ คราะห์ ค วามต้ อ งการของตลาดและป จั จัย ที่มีส่ ว น
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ ให้ เ กิ ด การสร้ า งสิ น ค้ า และบริ ก ารที่
เหมาะสมขององค์กรเภสัชกรรมแต่ละประเภท ตลอดจน
การกาหนดนโยบายและกลยุ ทธ์การจัดการผลิตภัณฑ์
และบริการนัน้ ๆ การสร้างความแตกต่างทางการแข่งขัน
การกาหนดตาแหน่ งทางการตลาดของผลิต ภัณฑ์และ
การบริก ารนั น้ เพื่อ ให้อ งค์ ก รและผลิต ผลอยู่ ร อดและ
สามารถแข่งขันทางการตลาดได้ รวมถึงการศึกษาระบบ
การจั ด การผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ ก ารและการน าเสนอ
ผลิตภัณฑ์ออกสูท่ อ้ งตลาด
บธม 594 ระบบสารสนเทศทางเภสัชศาสตร์
MBA 594 Pharmacoinformatics
ศึกษาเกีย่ วกับกระบวนการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่างๆ
การคัดเลือก และการประเมินคุณค่าเพื่อให้ได้มาซึง่
ข้อมูลทางเภสัชกรรม การจัดกระทาข้อมูลให้อยูใ่ นรูป
สารสนเทศ การออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อการสือ่ สาร
เพื่อควบคุมการปฏิบตั กิ าร เพื่อการบริหารจัดการ และ
เพื่อผูบ้ ริหารระดับสูงในการวางแผนและตัดสินใจ
การศึกษาโครงสร้างระบบสารสนเทศทางเภสัชกรรมเพื่อ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
หมายเหตุ
บริหารโครงการ รวมถึงการนาทฤษฏีและเทคนิคเชิง
ปริ ม าณต่ า ง ๆ มาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ ห้ เ หมาะสมกั บ
วัตถุประสงค์และสถานการณ์ขององค์การ
-ย้ายไปอยูหมวด
3(3-0-6)
วิชาเอกบังคับ

วิ ชาเอกการจัดการองค์กรเภสัชกรรม
บธม 591 ผลิ ตภัณฑ์และการบริการของ
องค์กรเภสัชกรรม
MBA 591 Products and Services of
Pharmacy Organization
ศึกษาปรัชญาขององค์กรเภสัชกรรมทีม่ ผี ลต่อ
ผลิตภัณฑ์และการบริการ การทาความเข้าใจผลิตผล
ขององค์กรนัน้ ๆในด้านผลิตภัณฑ์และการบริการ การ
วิเคราะห์ความต้องการของตลาดและปจั จัยทีม่ สี ว่ น
เกีย่ วข้อง เพื่อให้เกิดการสร้างสินค้าและบริการที่
เหมาะสมขององค์กรเภสัชกรรมแต่ละประเภท
ตลอดจนการกาหนดนโยบายและกลยุทธ์การจัดการ
ผลิตภัณฑ์และบริการนัน้ ๆ การสร้างความแตกต่าง
ทางการแข่งขัน การกาหนดตาแหน่งทางการตลาดของ
ผลิตภัณฑ์และการบริการนัน้ เพือ่ ให้องค์กรและผลิตผล
อยู่รอดและสามารถแข่งขันทางการตลาดได้ รวมถึง
การศึกษาระบบการจัดการผลิตภัณฑ์และบริการและ
การนาเสนอผลิตภัณฑ์ออกสูท่ อ้ งตลาด
บธม 594 ระบบสารสนเทศทางเภสัชศาสตร์
MBA 594 Pharmacoinformatics
ศึกษากระบวนการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่างๆ การ
คัดเลือก และการประเมินคุณค่าเพื่อให้ได้มาซึง่ ข้อมูล
ทางเภสัชกรรม การจัดกระทาข้อมูลให้อยู่ในรูป
สารสนเทศ การออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อการ
สือ่ สาร เพื่อควบคุมการปฏิบตั กิ าร เพื่อการบริหาร
จัดการ และเพื่อผูบ้ ริหารระดับสูงในการวางแผนและ
ตัดสินใจ การศึกษาโครงสร้างระบบสารสนเทศทาง
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-ย้ายจากหมวด
วิชาเอกบังคับมา
เป็ นหมวด
วิชาเอกเลือก
-ปรับปรุง
คาอธิบาย
รายวิชา

-ปรับปรุง
คาอธิบาย
รายวิชา

มคอ. 2
หลักสูตรเดิ ม ฉบับ พ.ศ.2553
การจัดการ สารสนเทศด้านสภาวะทางการตลาด และ
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างยา ผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ โรคและ
สภาวะสุขภาพ การประเมินระบบสารสนเทศ และ
แนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านเภสัชกรรม
บธม 595 สัมมนาการจัดการองค์กรเภสัชกรรม
MBA 595 Seminar in Pharmacy Organization
Management
ศึกษาเกีย่ วกับการวิเคราะห์และอภิปรายถึงการนาทฤษฎี
และหลักเกณฑ์ต่างๆ ในสาขาการจัดการองค์กรเภสัช
กรรมมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ปญั หา การแก้ไข
ปญั หา และการตัดสินใจในแต่ละกรณีศกึ ษาและในแต่ละ
สถานการณ์
บธม 596 กฎหมายและภาวะแวดล้อมทางสังคม
ทางเภสัชกรรม
MBA 596 Legal and Social Environments of
Pharmacy
ศึกษาถึงหลักและกระบวนการของทางกฎหมายที่
เกีย่ วข้องกับธุรกิจและอุตสาหกรรมยา เช่น สิทธิบตั รยา
กฎหมายป้องกันการผูกขาดทางการค้าและการกีดกัน
ทางการค้า กฎหมายภาษีอากร กฎหมายแรงงานและ
แรงงานสัมพันธ์ กฎหมายคุม้ ครองผูบ้ ริโภค และ
กฎหมายสาหรับธุรกิจ ตลอดจนกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
กับวิชาชีพเภสัชกรรมและผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ เช่น
พระราชบัญญัตวิ ชิ าชีพ พระราชบัญญัตสิ ขุ ภาพแห่งชาติ
พระราชบัญญัตยิ า เป็ นต้น รวมทัง้ ปจั จัยภายนอกองค์กร
ทีม่ ผี ลต่อความสัมพันธ์ภายในองค์กรและภาวะแวดล้อม
ทางสังคมของธุรกิจ
บธม 597 การวิ จยั ผลลัพธ์ของผลิ ตภัณฑ์ยา
MBA 597 Pharmaceutical Outcomes
Research
ศึกษาหลักการ และวิธกี ารวิเคราะห์ผลลัพธ์สดุ ท้ายทีไ่ ด้
จากการนาผลิตภัณฑ์ยาไปใช้ ทัง้ ผลลัพธ์ทางคลินิก เช่น
การหายจากอาการปว่ ยของผูป้ ว่ ย ผลลัพธ์ทาง
เศรษฐศาสตร์ เช่น ประสิทธิภาพ หรือผลประโยชน์ของ
การใช้ยาคุม้ ค่ากับต้นทุนทีเ่ สียไป และผลลัพธ์ทาง
มนุษยศาสตร์ เช่น คุณภาพชีวติ ทีด่ ขี น้ึ ของผูใ้ ช้ยา
การศึกษาหลักการทางระบาดวิทยาและเศรษฐศาสตร์

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
เภสัชกรรมเพื่อการจัดการ สารสนเทศด้านสภาวะทาง
การตลาด และด้านความสัมพันธ์ระหว่างยา ผลิตภัณฑ์
สุขภาพ โรคและสภาวะสุขภาพ การประเมินระบบ
สารสนเทศ และแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ด้านเภสัชกรรม.

หมายเหตุ

-ย้ายไปอยูห่ มวด
วิชาเอกบังคับ

บธม 596 กฎหมายและภาวะแวดล้อมทางสังคม
ทางเภสัชกรรม
MBA 596 Legal and Social Environments of
Pharmacy
ศึกษาหลักและกระบวนการทางสังคมและทาง
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจและอุตสาหกรรมยา โดย
ครอบคลุม สิทธิบตั รยา กฎหมายป้องกันการผูกขาด
ทางการค้าและการกีดกันทางการค้า กฎหมายภาษี
อากร กฎหมายแรงงาน กฎหมายคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
และกฎหมายสาหรับธุรกิจ ตลอดจนกฎหมายที่
เกีย่ วข้องกับวิชาชีพเภสัชกรรมและผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ
รวมทัง้ ปจั จัยภายนอกองค์กรทีม่ ผี ลต่อความสัมพันธ์
ภายในองค์กรและภาวะแวดล้อมทางสังคมของธุรกิจ

-ปรับปรุง
คาอธิบาย
รายวิชา

-ปรับปรุง
บธม 597 การวิ จยั ผลลัพธ์ของผลิ ตภัณฑ์ยา
คาอธิบาย
MBA 597 Pharmaceutical Outcomes
รายวิชา
Research
ศึกษาหลักการ และวิธกี ารวิเคราะห์ผลลัพธ์สดุ ท้ายที่
ได้จากการนาผลิตภัณฑ์ยาไปใช้ ทัง้ ผลลัพธ์ทางคลินิก
ซึง่ บ่งชีถ้ งึ การหายจากอาการปว่ ยของผูป้ ว่ ย ผลลัพธ์
ทางเศรษฐศาสตร์ในด้านประสิทธิภาพ หรือ
ผลประโยชน์ของการใช้ยาคุม้ ค่ากับต้นทุนทีเ่ สียไป
และผลลัพธ์ทางมนุษยศาสตร์ทเ่ี น้นถึงคุณภาพชีวติ ทีด่ ี
ขึน้ ของผูใ้ ช้ยา การศึกษาหลักการทางระบาดวิทยาและ
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มคอ. 2
หลักสูตรเดิ ม ฉบับ พ.ศ.2553
ด้านยาทีส่ ามารถนามาประยุกต์ใช้ในการประเมินผลลัพธ์
สุดท้ายในด้านต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ยาเพื่อนาไปใช้ใน
การตัดสินใจ เช่น การวิจยั และพัฒนายา กระบวนการ
ผลิตยา การขอขึน้ ทะเบียนตารับยา และการเลือกใช้ยา
ของผูป้ ระกอบวิชาชีพ เป็ นต้น

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
เศรษฐศาสตร์ดา้ นยาทีส่ ามารถนามาประยุกต์ใช้ในการ
ประเมินผลลัพธ์สดุ ท้ายในด้านต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ยา
เพื่อนาไปใช้ในการตัดสินใจในการวิจยั และพัฒนายา
กระบวนการผลิตยา การขอขึน้ ทะเบียนตารับยา และ
การเลือกใช้ยาของผูป้ ระกอบวิชาชีพ

หมายเหตุ

4.ปรับปรุงหมวดสารนิ พนธ์
หลักสูตรเดิ ม ฉบับ พ.ศ.2553
บธม 688 สารนิ พนธ์
MBA 688 Master’s Project
ศึ ก ษาค้ น คว้ า อย่ า งลึ ก ซึ้ ง หรื อ ท าการวิ จ ั ย ทางด้ า น
บริห ารธุ ร กิจ ภายใต้ก ารควบคุ ม ของอาจารย์ป ระจ า
สาขาวิชา อย่างน้อย 1 ท่าน โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
หมายเหตุ
-ไม่มกี ารแก้ไข
บธม 688 สารนิ พนธ์
6 หน่ วยกิ ต
MBA 688 Master’s Project
ศึ ก ษาค้ น คว้ า อย่ า งลึ ก ซึ้ ง หรื อ ท าการวิ จ ั ย ทางด้ า น
บริหารธุรกิจ ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ประจ า
สาขาวิชา อย่างน้อย 1 ท่าน โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

5. ปรับปรุงหมวดปริ ญญานิ พนธ์
หลักสูตรเดิ ม ฉบับ พ.ศ.2553
บธม 699 ปริญญานิ พนธ์
MBA 699 Thesis
ศึกษาค้นคว้าในเชิงลึกในด้านบริหารธุรกิจ โดยต้องเกิ ด
แนวคิดที่สร้างสรรค์ในด้านบริหารธุรกิจโดยมีการนาเสนอ
ผลงานในการประชุมวิชาการหรือตีพิมพ์ในวารสารทาง
วิชาการทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
หมายเหตุ
-ไม่มกี ารแก้ไข
บธม 699 ปริญญานิ พนธ์
MBA 699 Thesis
ศึกษาค้นคว้าในเชิงลึกในด้านบริหารธุรกิจ โดยต้องเกิด
แนวคิ ด ที่ ส ร้ า งสรรค์ ใ นด้ า นบริ ห ารธุ ร กิ จ โดยมี ก าร
น าเสนอผลงานในการประชุ ม วิช าการหรือ ตีพิม พ์ใ น
วารสารทางวิชาการทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ

6. ปรับปรุงหมวดปรับพื้นฐานบริ หารธุรกิ จ
หลักสูตรเดิ ม ฉบับ พ.ศ.2553
บธม 511 ปรับพืน้ ฐานทางธุรกิ จ
MBA 511 Business Intensive
การศึกษาความรูพ้ ้นื ฐานที่จาเป็ นสาหรับการบริหารธุรกิจ
อาทิเช่น ธุรกิจเบื้องต้น เศรษฐศาสตร์ การเงินและบัญชี
ตลอดจนภาษาอังกฤษทีเ่ กีย่ วข้องกับสาขาบริหารธุรกิจไม่
น้อยกว่า 12 ชัวโมง
่

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
หมายเหตุ
-แก้ไข
บธม 511 ปรับพืน้ ฐานทางธุรกิ จ
คาอธิบาย
MBA 511 Business Intensive
การศึกษาความรูพ้ น้ื ฐานทีจ่ าเป็ นสาหรับการบริหารธุรกิจ รายวิชา
ประกอบด้วย ธุรกิจเบือ้ งต้น เศรษฐศาสตร์ บัญชีการเงิน
ตลอดจนภาษาอังกฤษทีเ่ กี่ยวข้องกับสาขาบริหารธุรกิจ
ไม่น้อยกว่า 12 ชัวโม’
่
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