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สารบัญ
หมวดที่
หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
3. วิชาเอก
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
5. รูปแบบของหลักสูตร
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
8. อาชีพที่ประกอบได้ หลังสาเร็จการศึกษา
9. ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็ นต้ องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
12. ผลกระทบจาก ข้ อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้ องกับ
พันธกิจของสถาบัน
13. ความสัมพันธ์กบั หลักสูตรอื่นที่เปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน

หน้า
1
1
1
1
1
1
2
2
2
3
4
4
4
5

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2. แผนพัฒนาปรับปรุง

6
6
7

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
2. การดาเนินการของหลักสูตร
3. หลักสูตรและอาจารย์ผ้ ูสอน
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม
5. ข้ อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย

8
8
8
13
52
53

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณพิต (วิชาเอกการตลาดและวิชาเอกการจัดการ) พ.ศ. 2560

สารบัญ (ต่อ)
หมวดที่
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสติ
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้ าน
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา

หน้า
55
55
55
60

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสติ
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

64
64
64
64

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้ แก่คณาจารย์

66
66
66

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
2. บัณฑิต
3. นิสิต
4. อาจารย์
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
7. ตัวบ่งชี้การดาเนินงาน (Key Performance Indicators)

67
67
67
68
69
70
70
71

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง

73
73
73
73
74

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณพิต (วิชาเอกการตลาดและวิชาเอกการจัดการ) พ.ศ. 2560

สารบัญ (ต่อ)
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2559
ภาคผนวก ข สาเนาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
ภาคผนวก ค รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร
ภาคผนวก ง รายงานการประเมินหลักสูตร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง)
ภาคผนวก จ ประวัติและผลงานของอาจารย์
ภาคผนวก ฉ
- ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร
- การเปรียบเทียบโครงสร้ างหลักสูตร
- การเปรียบเทียบองค์ประกอบของหลักสูตรเดิม พ.ศ.2555
กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
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หน้า
76
102
105
116
123
168
169
169
170
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5.3 การรับเข้าศึกษา
รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติท่สี ามารถใช้ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารได้ เป็ นอย่างดี
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
5.5 การให้ปริญญาแก่ผสู ้ าเร็จการศึกษา
ให้ ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เพียงสาขาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุ มตั ิ/เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เป็ นหลักสูตรปรับปรุงจาก
หลั ก สูต รบริ ห ารธุ ร กิจ มหาบั ณ ฑิ ต หลั ก สูต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ.2555 โดยจะเริ่ ม ใช้ ห ลั ก สูต รนี้ ในภาค
การศึกษาที่ 1 ของปี การศึกษา 2560
ได้ รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในการประชุม
ครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันที่ 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
ได้ รับอนุ มัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิชาการ ในการประชุ มครั้ งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 23
เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
ได้ รับอนุ มัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุ มครั้ งที่ 1/2560 เมื่อวันที่
11 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรทีม่ ีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้ อมที่จะได้ รับการเผยแพร่ ว่าเป็ นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในการปี การศึกษา 2561
8. อาชีพทีส่ ามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 เป็ นนักการตลาด และนักการจัดการ
8.2 เป็ นผู้ประกอบการ
8.3 เป็ นผู้บริหารองค์กรภาครัฐและเอกชน
8.4 เป็ นที่ปรึกษาบริษัททางด้ านการตลาด และการจัดการ
8.5 เป็ นนักวิจัย
8.6 เป็ นอาจารย์ในสถาบันการศึกษาของภาครัฐและเอกชน
8.7 ด้ านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (วิชาเอกการตลาดและวิชาเอกการจัดการ) พ.ศ.2560
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10. สถานทีจ่ ดั การเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11. สถานการณภายนอกหรือการพัินาทีจ่ าเป็ นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัินาทางเศรษฐกิจ
สถานการณ์ทางด้ านเศรษฐกิจของประเทศไทย จากประเทศที่ขับเคลื่อนด้ วยการผลิต
เชิ ง อุ ต สาหกรรมหนั ก ไปสู่ก ารขั บ เคลื่ อ นด้ ว ยเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรม แนวคิ ด ประเทศไทย 4.0
(Thailand 4.0) จึงเป็ นแนวทางในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคตนับจากนี้โดยหันมาเน้ นการผลิตที่
สร้ างมูลค่าเพิ่มด้ วยการสร้ างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อยกระดับประเทศไทยให้ เติบโตได้ อย่างต่อเนื่องและ
เกิดความยั่งยืน สามารถหลุดพ้ นจากกับดักรายได้ ปานกลาง โดยโมเดลการพัฒนาประเทศได้ ถูกบรรจุอยู่
ในแผนยุทธศาสตร์ชาติ มีการกาหนดให้ ประเทศไทยเป็ น Thailand 4.0 ทั้งระบบภายใน 20 ปี ข้ างหน้ า
โดยมี แ ผนพั ฒ นาเศรษฐกิจ และสังคมแห่ งชาติ ร ะยะ 5 ปี รวม 4 แผนรองรั บ แผนยุ ท ธศาสตร์ ชาติ น้ ี
เพื่ อให้ ทุกภาคส่วนร่ วมขับเคลื่อนไปพร้ อมกันทั้งระบบ โดยเริ่มตั้งแต่แผนพั ฒนาเศรศฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2565) ภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนสถาบันการศึกษา ต้ องทาความ
เข้ าใจในสาระส าคั ญ ในแนวทางการพั ฒ นาประเทศ 4.0 เพื่ อปรั บ ทิศ ทางให้ สอดรั บ กับ แผนพั ฒ นา
เศรษฐกิจ และต้ องเตรียมความพร้ อมในการวางแผนนโยบายให้ สอดคล้ องกับ Thailand 4.0
11.2 สถานการณหรือการพัินาทางสังคมและวัินธรรม
การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกมีผลต่อสังคม และวัฒนธรรม ทาให้ เกิดลักษณะสังคมแห่ง
การเรียนรู้ บุคลากรจึงต้ องมีความสามารถในการเรียนรู้ และปรับตัว เพื่ อพั ฒนาสังคมให้ เติบโตอย่าง
ยั่งยืน โดยมุ่งเน้ นให้ บุคคลตระหนักถึงความสาคัญของคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้ อม
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัินาหลักสูตรและความเกีย่ วข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน
12.1 การพัินาหลักสูตร
สืบเนื่องจากผลกระทบจากการพั ฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมดังกล่าวในข้ อ
11.1 และ 11.2 ท าให้ ต้ อ งปรั บ ปรุงหลั กสูตรบริ หารธุรกิจมหาบั ณ ฑิต ให้ มีศั กยภาพและทัน ต่ อการ
เปลี่ยนแปลง โดยการเสริมสร้ างทักษะด้ านวิชาชีพเพื่อเศรษฐกิจเชิงอุตสาหกรรม พร้ อมทั้งมีการพัฒนา
ความสามารถด้ านการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ย่งั ยืนโดยการผลิตทรัพยากรบุคคลทางด้ านการบริหารธุรกิจ
ให้ มีความพร้ อมในปฏิบัติงานสู่สังคมอย่างมีศักยภาพสูงรวมทั้งมีคุณธรรมจริยธรรม ทั้งนี้เพื่อให้ ผ้ ูสาเร็จ
การศึกษาสามารถนาไปใช้ ได้ ในการประกอบอาชีพทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งการเป็ นผู้ประกอบการ
12.2 ความเกีย่ วข้องกับพันธกิจของสถาบัน
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตมุ่งเน้ นการผลิตมหาบัณฑิตเพื่อตอบสนองพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยโดยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรมด้ วยกระบวนคิด วิเคราะห์ เพื่ อให้ เกิดสังคม
แห่งการเรียนรู้ รวมทั้งส่งเสริมและผลักดันให้ บัณฑิตสร้ างสรรค์ งานวิจัยที่มีประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อสังคม
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ตลอดจนปลูกฝักให้ บัณฑิตมีจิตสานึกและรับผิดชอบต่อสังคม และส่งเสริมให้ บัณฑิตใช้ ภาษาอังกฤษเป็ น
ภาษาของการศึกษา เพื่อรองรับกับการศึกษาไทย 4.0
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นทีเ่ ปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 รายวิชาทีค่ ณะ/ภาควิชา/หลักสูจตรอื่นเปิ ดสอนให้
13.2 รายวิชาทีเ่ ปิ ดสอนให้คณะ/ภาควิชา/หลักสูตร
13.3 การบริหารจัดการ
การบริหารจัดการโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (วิชาเอกการตลาดและวิชาเอกการจัดการ) พ.ศ.2560

5

มคอ. 2

หมวดที่ 2. ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
สั ง คมพั ฒ นาด้ ว ยความก้ า วหน้ าของบุ ค ลากรทางธุ ร กิ จ ที่ เ ลิ ศ ด้ ว ยคุ ณ ภาพและมี ค วาม
รับผิดชอบต่อสังคม
1.2 ความสาคัญ
การบริ ห ารธุ ร กิ จ เป็ นศาสตร์ ท่ี ส าคั ญ ในการขั บ เคลื่ อ นการด าเนิ น งานในองค์ ก ร ทั้ ง
ภาคเอกชนและภาครั ฐบาล เพื่ อ บริ ห ารจัดการองค์กรให้ ป ระสบความสาเร็จ เกิดประสิทธิภ าพ และ
ประสิทธิผล เกิดการสร้ างงาน มีการพัฒนา และการประกอบธุรกิจที่เป็ นธรรมโดยคานึงถึงสังคมโดยรวม
อันจะนาไปสู่การแก้ ไขปั ญหาที่สาคัญของประเทศ องค์กรที่ประสบความสาเร็จได้ จะต้ องมีบุคลากรที่มี
คุณ ภาพ มีทักษะในเชิงบริหาร ทั้งการจัดการทั่วไป และการจัดการด้ านการตลาด และความเป็ นผู้น า
องค์กร มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการวิจัยเชิงธุรกิจ และมีความคิดในเชิงนวัตกรรม พร้ อมทั้งส่งเสริ ม
การสร้ างคุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมของผู้ ท่ี เกี่ ย วข้ อ งทุ ก ฝ่ ายในองค์ ก ร ภาควิ ช าบริ ห ารธุ ร กิ จ คณะ
สังคมศาสตร์ จึงเห็นความสาคัญ ของการสร้ างบุ คลากรที่มีวิสัยทัศน์ กว้ างไกล ในวงการบริ หารธุรกิจ มี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้ าน มีคุณธรรมและจริยธรรม มีศักยภาพทางการแข่งขัน สามารถตอบสนองความ
ต้ องการด้ านกาลังคน ด้ านการบริหารธุรกิจ เพื่อความมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้ มี
ความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มีวัตถุประสงค์หลักเพื่ อ ผลิตมหาบัณ ฑิตให้ มีคุณสมบัติ
ดังต่อไปนี้
1. ผลิ ต บุ ค ลากรให้ มี ค วามรู้ ค วามสามารถในด้ านการบริ ห ารธุร กิจ มี ทักษะในการเป็ น
ผู้บริหาร ผู้ประกอบการ และทักษะของนักการตลาด/ผู้จัดการ และมีทักษะในการใช้ ระบบสารสนเทศ
และข้ อมูลเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ
2. ผลิตบุคลากรในการพัฒนางานวิจัยทางด้ านการบริหารธุรกิจ
3. ผลิตบุคลากรให้ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ ตลอดจนมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม
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2. แผนพัินาปรับปรุง
แผนการพัินา/แผนการ
เปลีย่ นแปลง
1. ปรับปรุงหลักสูตรให้ มีมาตรฐาน
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ
สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) กาหนด

2. ปรับปรุงหลักสูตรให้ สอดคล้ องกับ
ความต้ องการของธุรกิจ ภาครัฐและ
ภาคเอกชน ตลอดจนผู้ประกอบการ
และตลาดแรงงาน
3. พัฒนาคณาจารย์ ให้ สามารถ
ปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ และ
ประสิทธิภาพ

กลยุทธ

ตัวบ่งชี้

1. พัฒนาหลักสูตรโดยมีพ้ ืนฐาน
จากหลักสูตรในระดับสากลและ
สอดคล้ องตามเกณฑ์ สกอ.
2. ติดตามการประเมินผล
หลักสูตรอย่างสม่าเสมอ
3. มีการทวนสอบผลการเรียนรู้
ทุกรายวิชาที่เปิ ดสอนในแต่ละปี
การศึกษา
1.ติดตามความเปลี่ยนแปลงใน
ความต้ องการของผู้ประกอบการ
2. การจัดโครงการ/กิจกรรม
ศึกษาดูงานในหน่วยงานภาครัฐ
และภาคเอกชน
1. จัดกิจกรรมพัฒนาความรู้
ทางด้ านบริหารธุรกิจให้ แก่
คณาจารย์
2. นาผลการดาเนินการของ
รายวิชา (มคอ.5) มาปรับปรุง
รายละเอียดของรายวิชาเพื่อใช้
ในปี ถัดไป

1. รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร
2. เอกสารการปรับปรุง
หลักสูตร
3. เอกสารรายงานผลการ
เรียนทุกรายวิชา

1. รายงานผลการ
ดาเนินงานของหลักสูตร
2. จานวนโครงการ/
กิจกรรม
1. จานวนอาจารย์ท่ไี ด้ รับ
การพัฒนา/อบรม
2. จานวนรายวิชาที่มีการ
ปรับปรุง
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หมวดที่ 3. ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบการจัดการศึกษาที่ใช้ ในการจัดการเรียนการสอนเป็ นระบบทวิภาค 1 ปี การศึกษาแบ่ ง
ออกเป็ น 2 ภาคการศึกษาปกติ หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอ้ น
มีก ารจั ดการเรี ยนการสอนในภาคฤดูร้อ น (สาหรั บ ภาคนอกเวลาราชการ) จานวน 1 ภาค
การศึกษา มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ โดยเป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนคริน ท
รวิโรฒ ว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก)
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
การเทียบเคียงหน่วยกิตเป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้ วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก)
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ช่วงเวลาการจัดการเรียนการสอนที่ให้ นิสติ เรียน มีดังนี้
ภาคต้ น
เดือนสิงหาคม-ธันวาคม
ภาคปลาย เดือนมกราคม-พฤษภาคม
ภาคฤดูร้อน เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม
2.2 คุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษา
เป็ นผู้ ส าเร็จ การศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี ห รื อ เทีย บเท่ า และมี คุ ณ สมบั ติ ท่ั วไปตามข้ อ บั งคั บ ของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า
นิสติ มีความรู้พ้ ืนฐานทางด้ านบริหารธุรกิจไม่เท่าเทียมกัน เนื่องจากหลักสูตรเปิ ดรับสมัครนิสิต
ทุกสาขาวิชา
2.4 กลยุทธในการดาเนินการเพือ่ แก้ไขปัญหา / ข้อจากัดของนิสิตในข้อ 2.3
ทางโครงการพิเศษบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มีการจัดกิจกรรมให้ ผ้ ูเรียนเข้ าร่วมโครงการ “ปรับ
พื้ นฐานบริ ห าธุร กิจ ” เป็ นเวลา 2 วั น ๆละ 6 ชั่ วโมง โดยมี วิ ทยากรที่เชี่ ยวชาญในด้ านที่เกี่ยวข้ อ งมา
บรรยายในหัวข้ อต่อไปนี้ ได้ แก่ ธุรกิจเบื้องต้ น เศรษฐศาสตร์ การเงิน และการบัญชี โดยปรับเนื้อหาให้
เหมาะสมกับความพร้ อมของผู้เข้ าเรียน
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2.5 แผนการรับนิสิตและผูส้ าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนนิสิตเข้ าเรียนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการตลาดและวิชาเอกการจัดการ
(ในเวลาราชการ 60คน และนอกเวลาราชการ 160 คน) รวมเป็ นจานวนทั้งสิ้น 220 คน/ปี
ชั้น ปี ตามแผนการ
ศึกษา
สถานภาพ
ชั้นปี ที่ 1
แผนการเรียน
วิชาเอกการตลาด
วิชาเอกการจัดการ
ชั้นปี ที่ 2
วิชาเอกการตลาด
วิชาเอกการจัดการ
จานวนนิสิต
คาดว่าจะสาเร็จ
การศึกษา

จานวนนิสิตตั้งแต่ปีการศึกษา 2560-2564
2651
2562

2560
ใน
60
ก ข
10 20
10 20
10 20
10 20
60
-

นอก
160
ก ข
5 75
5 75
5 75
5 75
160
-

ใน
60
ก ข
10 20
10 20
60
10 20
10 20
120
60

นอก
160
ก ข
5 75
5 75
160
5 75
5 75
320
160

ใน
60
ก ข
10 20
10 20
60
10 20
10 20
120
160

นอก
160
ก ข
5 75
5 75
160
5 75
5 75
320
160

2653
ใน
60
ก ข
10 20
10 20
60
10 20
10 20
120
60

นอก
160
ก ข
5 75
5 75
160
5 75
5 75
320
160

2564
ใน
60
ก ข
10 20
10 20
60
10 20
10 20
120
60

นอก
160
ก
5
5

ข
75
75
160
5 75
5 75
320
160

หมายเหตุ: กรณีรบั จริงจานวนรับนิสิตและแผนการเรียนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือคาดเคลือ่ นได้

2.6 งบประมาณตามแผน
เป็ นไปตามระบบงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ ของคณะสังคมศาสตร์
โดยใช้ งบประมาณประจาปี ที่มหาวิทยาลั ยศรี น คริ น ทรวิ โรฒและคณะสังคมศาสตร์ จัดสรรให้ ภาควิชา
บริหารธุรกิจธุรกิจ โครงการพิเศษบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
2.6.1 งบประมาณรายรับ เพื่อใช้ ในการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการตลาดและวิชาเอกการจัดการ (ในเวลา
ราชการ)
ปี งบประมาณ
รายละเอียดรายรับ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
เหมาจ่ าย 1 ปี การศึกษา
(60,000/คน/ปี x60 คน)
รวมรายรับ

2560
3,600,000

3,600,000

2561
7,200,000

7,200,000

2562
7,200,000

7,200,000
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2. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการตลาดและวิชาเอกการจัดการ (นอกเวลา
ราชการ)
ปี งบประมาณ
รายละเอียดรายรับ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
เหมาจ่ าย 1 ปี การศึกษา
(90,000/คน/ปี x160 คน)
รวมรายรับ

2560
14,400,000

2561
28,800,000

2562
28,800,000

2563
28,800,000

2564
28,800,000

14,400,000

28,800,000

28,800,000

28,800,000

28,800,000

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (วิชาเอกการตลาดและวิชาเอกการจัดการ) พ.ศ.2560
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2.6.2 ประมาณการค่าใช้จ่าย
1. งบประมาณของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการตลาดและวิชาเอกการ
จัดการ (ในเวลาราชการ)
ค่าใช้ จ่าย
ยอดสะสม
(ต่อหัว)
หมวดค่าการจัดการเรียนการสอน
ค่าตอบแทนผู้สอน (36หน่วยกิต x 1,500 บาทต่อชั่วโมง x 15 ครั้งต่อภาค)
ค่าวัสดุสานักงาน
ค่าใช้ จ่ายในการจัดสัมมนา
ค่าใช้จ่ายรวม
ค่าใช้จ่ายต่อหัว (ค่าใช้ จ่ายรวม/จานวนนิสติ ขั้นต่า 20 คน)

810,000
57,400
420,000
1,287,400
64,370

หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลางระดับคณะ/สถาบัน/สานัก

70,808

งบพัฒนาหน่วยงาน (ขั้นต่า 5%)

3,219

งบวิจัยของหน่วยงาน (ขั้นต่า 5%)

3,219

ค่าส่วนกลางคณะ หรือค่าสาธารณูปโภค ร้ อยละ.....(ถ้ ามี)

-

หมวดค่าปริญญานิพนธ/สารนิพนธ
ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ (อัตราต่อหัว)
ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมสารนิพนธ์ (อัตราต่อหัว)

64,370

81,508
10,700
-

หมวดกองทุนพัินามหาวิทยาลัย (15%)

12,226

หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลาง

28,608 122,342

ค่าส่วนกลางมหาวิทยาลัย (4,360 x 2)

8,720

ค่าธรรมเนียมหอสมุดกลาง (3,000 x 2)

6,000

ค่าธรรมเนียมสานักคอมพิวเตอร์ (1,040 x 2)

2,080

ค่าธรรมเนียมบัณฑิตวิทยาลัย (5,904 x 2)
ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ ายตลอดหลักสูตร

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (วิชาเอกการตลาดและวิชาเอกการจัดการ) พ.ศ.2560

93,734

11,808
122,342
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2. งบประมาณของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการตลาดและวิชาเอกการ
จัดการ (นอกเวลาราชการ)
ค่าใช้ จ่าย ยอดสะสม
(ต่อหัว)
หมวดค่าการจัดการเรียนการสอน
ค่าตอบแทนผู้สอน(42 หน่วยกิต x 1,500 บาทต่อชั่วโมง x 15 ครั้งต่อภาค)

945,000

ค่าอาหารว่างสาหรับนิสติ (นิสติ 120 คน x 100 บาทต่อวัน x 36 วันต่อภาค)

432,000

ทุนวิจัยสาหรับนิสติ

60,000

ค่าตอบแทนเจ้ าหน้ าที่ (164วัน x700บาทต่อวัน x7 คน)

803,600

ค่าวัสดุสานักงาน

300,000

ค่าใช้ จ่ายในการจัดสัมมนา

890,000

ค่าใช้จ่ายรวม
ค่าใช้จ่ายต่อหัว (ค่าใช้ จ่ายรวม/จานวนนิสติ ขั้นต่า 30 คน)

3,430,600
114,353

114,353

หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลางระดับคณะ/สถาบัน

125,789

งบพัฒนาหน่วยงาน (ขั้นต่า 5%)

5,718

งบวิจัยของหน่วยงาน (ขั้นต่า 5%)

5,718

ค่าส่วนกลางคณะ หรือค่าสาธารณูปโภค ร้ อยละ.....(ถ้ ามี)
หมวดค่าปริญญานิพนธ/สารนิพนธ

133,539

ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ (อัตราต่อหัว)
ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมสารนิพนธ์ (อัตราต่อหัว)
หมวดกองทุนพัินามหาวิทยาลัย
(15%)

7,750
20,031

153,570

หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลาง

28,608

182,178

ค่าส่วนกลางมหาวิทยาลัย (4,360 x 2)

8,720

ค่าธรรมเนียมหอสมุดกลาง (3,000 x 2)

6,000

ค่าธรรมเนียมสานักคอมพิวเตอร์(1,040x2)

2,080

ค่าธรรมเนียมบัณฑิตวิทยาลัย (5,904 x 2)

11,808

ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ ายตลอดหลักสูตร

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (วิชาเอกการตลาดและวิชาเอกการจัดการ) พ.ศ.2560
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ความหมายของรหัสวิชา มีตัวเลขสามตัว
เลขรหัสหลักร้ อย
เลข 5-6
หมายถึง
กลุ่มวิชาสาหรับระดับบัณฑิตศึกษา
เลขรหัสหลักสิบ
หมายถึง
กลุ่มวิชาดังต่อไปนี้
เลข 0
กลุ่มวิชาธุรกิจ
เลข 1
กลุ่มวิชาการบัญชี
เลข 2
กลุ่มวิชาการเงิน
เลข 3
กลุ่มวิชาการตลาด
เลข 4
กลุ่มวิชาการจัดการ
เลข 5
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์
เลข 6
กลุ่มวิชาการสัมมนา
เลข 7
กลุ่มวิชาการวิจัย
เลข 8
สารนิพนธ์
เลข 9
ปริญญานิพนธ์
เลขรหัสหลักหน่วย
หมายถึง แสดงลาดับของรายวิชา

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (วิชาเอกการตลาดและวิชาเอกการจัดการ) พ.ศ.2560
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มคอ. 2

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ปริญญานิพนธ
ปพท 691

ชื่อวิชา
ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท

หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

รวม

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (วิชาเอกการตลาดและวิชาเอกการจัดการ) พ.ศ.2560
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มคอ. 2

แผนการเรียนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการตลาด (ในเวลาราชการ)
แผน ข (ไม่มีภาคฤดูรอ้ น)
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
หมวดวิชาแกน
บธม 511
บธม 531
บธม 501
บธม 551

ชื่อวิชา
การบัญชีบริหาร
การจัดการการตลาดขั้นสูง
พฤติกรรมองค์กรและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ข้นั สูง
เศรษฐศาสตร์การจัดการ
รวม

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
12(12-0-24)

ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
หมวดวิชาแกน
บธม 521
บธม 502
บธม 571
หมวดวิชาเอกบังคับ
บธม 532
สารนิพนธนิพนธ
สพท 681

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

การจัดการทางการเงิน
การจัดการการผลิตและการปฏิบตั กิ าร
ระเบียบวิธวี ิจัยธุรกิจ

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

การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค

3(3-0-6)

สารนิพนธ์ระดับปริญญาโท
รวม

3 หน่วยกิต
12(11-2-23)

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
หมวดวิชาแกน
บธม 601
หมวดวิชาเอกบังคับ
บธม 631
บธม 632
หมวดวิชาเอกเลือก
บธม xxx
สารนิพนธนิพนธ
สพท 681

การจัดการเชิงกลยุทธ์ข้นั สูงและความรับผิดชอบต่อสังคม

3(3-0-6)

การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
การจัดการการขาย

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

วิชาเอกเลือก 1 รายวิชา

3(3-0-6)

สารนิพนธ์ระดับปริญญาโท
รวม

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (วิชาเอกการตลาดและวิชาเอกการจัดการ) พ.ศ.2560

3 หน่วยกิต
12(12-0-24)

20
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ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
หมวดวิชาเอกเลือก
บธม xxx
บธม xxx

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

รวม

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

วิชาเอกเลือก 1 รายวิชา
วิชาเอกเลือก 1 รายวิชา

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (วิชาเอกการตลาดและวิชาเอกการจัดการ) พ.ศ.2560
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แผนการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ (ในเวลาราชการ)
แผน ก แบบ ก2 (ไม่มีภาคฤดูรอ้ น)
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
หมวดวิชาแกน
บธม 511
บธม 531
บธม 501
บธม 551

ชื่อวิชา
การบัญชีบริหาร
การจัดการการตลาดขั้นสูง
พฤติกรรมองค์กรและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ข้นั สูง
เศรษฐศาสตร์การจัดการ
รวม

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
12(12-0-24)

ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
หมวดวิชาแกน
บธม 521
บธม 502
บธม 571
หมวดวิชาเอกบังคับ
บธม 541
ปริญญานิพนธ
ปพท 691

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

การจัดการทางการเงิน
การจัดการการผลิตและการปฏิบตั กิ าร
ระเบียบวิธวี ิจัยธุรกิจ

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

การประกอบการและนวัตกรรมในธุรกิจ

3(3-0-6)

ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท
รวม

3 หน่วยกิต
12(11-2-23)

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
หมวดวิชาแกน
บธม 601
หมวดวิชาเอกบังคับ
บธม 641
บธม 642
หมวดวิชาเอกเลือก
บธม xxx
ปริญญานิพนธ
ปพท 691

การจัดการเชิงกลยุทธ์ข้นั สูงและความรับผิดชอบต่อสังคม

3(3-0-6)

ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

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

วิชาเอกเลือก 1 รายวิชา

3(3-0-6)

ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท
รวม

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (วิชาเอกการตลาดและวิชาเอกการจัดการ) พ.ศ.2560

6 หน่วยกิต
12(12-0-24)

22

มคอ. 2

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ปริญญานิพนธ
ปพท 691

ชื่อวิชา
ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท

หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

รวม

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (วิชาเอกการตลาดและวิชาเอกการจัดการ) พ.ศ.2560

23

มคอ. 2

แผนการเรียนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ (ในเวลาราชการ)
แผน ข (ไม่มีภาคฤดูรอ้ น)
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
หมวดวิชาแกน
บธม 511
บธม 531
บธม 501
บธม 551

ชื่อวิชา
การบัญชีบริหาร
การจัดการการตลาดขั้นสูง
พฤติกรรมองค์กรและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ข้นั สูง
เศรษฐศาสตร์การจัดการ
รวม

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
12(12-0-24)

ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
หมวดวิชาแกน
บธม 521
บธม 502
บธม 571
หมวดวิชาเอกบังคับ
บธม 541
สารนิพนธนิพนธ
สพท 681

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

การจัดการทางการเงิน
การจัดการการผลิตและการปฏิบตั กิ าร
ระเบียบวิธวี ิจัยธุรกิจ

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

การประกอบการและนวัตกรรมในธุรกิจ

3(3-0-6)

สารนิพนธ์ระดับปริญญาโท
รวม

3 หน่วยกิต
12(11-2-23)

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
หมวดวิชาแกน
บธม 601
หมวดวิชาเอกบังคับ
บธม 641
บธม 642
หมวดวิชาเอกเลือก
บธม xxx
สารนิพนธนิพนธ
สพท 681

การจัดการเชิงกลยุทธ์ข้นั สูงและความรับผิดชอบต่อสังคม

3(3-0-6)

ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

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

วิชาเอกเลือก 1 รายวิชา

3(3-0-6)

สารนิพนธ์ระดับปริญญาโท
รวม

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (วิชาเอกการตลาดและวิชาเอกการจัดการ) พ.ศ.2560

3 หน่วยกิต
12(12-0-24)

24

มคอ. 2

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
หมวดวิชาเอกเลือก
บธม xxx
บธม xxx

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

รวม

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

วิชาเอกเลือก 1 รายวิชา
วิชาเอกเลือก 1 รายวิชา

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (วิชาเอกการตลาดและวิชาเอกการจัดการ) พ.ศ.2560

25

มคอ. 2

แผนการเรียนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการตลาด (นอกเวลาราชการ)
แผน ก แบบ ก2 (ไม่มีภาคฤดูรอ้ น)
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
หมวดวิชาแกน
บธม 511
บธม 531
บธม 501

ชื่อวิชา
การบัญชีบริหาร
การจัดการการตลาดขั้นสูง
พฤติกรรมองค์กรและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ข้นั สูง
รวม

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

ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
หมวดวิชาแกน
บธม 521
บธม 551
บธม 571
ปริญญานิพนธ
ปพท 691

ชื่อวิชา
การจัดการทางการเงิน
เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ
ระเบียบวิธวี ิจัยธุรกิจ

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท
รวม

3 หน่วยกิต
9(8-2-17)

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
หมวดวิชาแกน
บธม 502
บธม 601
หมวดวิชาเอกเลือก
บธม xxx
ปริญญานิพนธ
ปพท 691

การจัดการการผลิตและการปฏิบตั กิ าร
การจัดการเชิงกลยุทธ์ข้นั สูงและความรับผิดชอบต่อสังคม

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

วิชาเอกเลือก 1 รายวิชา

3(3-0-6)

ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท
รวม

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (วิชาเอกการตลาดและวิชาเอกการจัดการ) พ.ศ.2560

6 หน่วยกิต
9(9-0-18)

26

มคอ. 2

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
หมวดวิชาเอกบังคับ
บธม 532
บธม 631
บธม 632
ปริญญานิพนธ
ปพท 691

ชื่อวิชา
การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
การจัดการการขาย
ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท
รวม

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (วิชาเอกการตลาดและวิชาเอกการจัดการ) พ.ศ.2560

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

27

มคอ. 2

แผนการเรียนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการตลาด (นอกเวลาราชการ)
แผน ข (มีภาคฤดูรอ้ น)
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
หมวดวิชาแกน
บธม 511
บธม 531
บธม 501

ชื่อวิชา
การบัญชีบริหาร
การจัดการการตลาดขั้นสูง
พฤติกรรมองค์กรและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ข้นั สูง
รวม

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

ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
หมวดวิชาแกน
บธม 521
บธม 551
บธม 571
สารนิพนธนิพนธ
สพท 681

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

การจัดการทางการเงิน
เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ
ระเบียบวิธวี ิจัยธุรกิจ

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

สารนิพนธ์ระดับปริญญาโท
รวม

3 หน่วยกิต
9(8-2-17)

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3
รหัสวิชา
หมวดวิชาเอกเลือก
บธม xxx
บธม xxx
สารนิพนธนิพนธ
สพท 681

วิชาเอกเลือก 1 รายวิชา
วิชาเอกเลือก 1 รายวิชา

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

สารนิพนธ์ระดับปริญญาโท
รวม

3 หน่วยกิต
6(6-0-12)

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
หมวดวิชาแกน
บธม 502
บธม 601
หมวดวิชาเอกเลือก
บธม xxx

การจัดการการผลิตและการปฏิบตั กิ าร
การจัดการเชิงกลยุทธ์ข้นั สูงและความรับผิดชอบต่อสังคม
วิชาเอกเลือก 1 รายวิชา
รวม

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (วิชาเอกการตลาดและวิชาเอกการจัดการ) พ.ศ.2560

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
9(9-0-18)
28

มคอ. 2

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หมวดวิชาเอกบังคับ
บธม 532
การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค
บธม 631
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
บธม 632
การจัดการการขาย
รวม

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (วิชาเอกการตลาดและวิชาเอกการจัดการ) พ.ศ.2560

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

29

มคอ. 2

แผนการเรียนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ (นอกเวลาราชการ)
แผน ก แบบ ก2 (ไม่มีภาคฤดูรอ้ น)
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
หมวดวิชาแกน
บธม 511
บธม 531
บธม 501

ชื่อวิชา
การบัญชีบริหาร
การจัดการการตลาดขั้นสูง
พฤติกรรมองค์กรและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ข้นั สูง
รวม

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

ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
หมวดวิชาแกน
บธม 502
บธม 571
หมวดวิชาเอกบังคับ
บธม 641
ปริญญานิพนธ
ปพท 691

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

การจัดการการผลิตและการปฏิบตั กิ าร
ระเบียบวิธวี ิจัยธุรกิจ

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

ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

3(3-0-6)

ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท
รวม

3 หน่วยกิต
9(8-2-17)

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
หมวดวิชาแกน
บธม 521
บธม 601
หมวดวิชาเอกเลือก
บธม xxx
ปริญญานิพนธ
ปพท 691

การจัดการทางการเงิน
การจัดการเชิงกลยุทธ์ข้นั สูงและความรับผิดชอบต่อสังคม

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

วิชาเอกเลือก 1 รายวิชา

3(3-0-6)

ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท
รวม

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (วิชาเอกการตลาดและวิชาเอกการจัดการ) พ.ศ.2560

6 หน่วยกิต
9(9-0-18)

30

มคอ. 2

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
หมวดวิชาแกน
บธม 551
หมวดวิชาเอกบังคับ
บธม 541
บธม 642
ปริญญานิพนธ
ปพท 691

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ

3(3-0-6)

การประกอบการและนวัตกรรมในธุรกิจ
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

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

ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท
รวม

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (วิชาเอกการตลาดและวิชาเอกการจัดการ) พ.ศ.2560

3 หน่วยกิต
9(9-0-18)

31

มคอ. 2

แผนการเรียนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ (นอกเวลาราชการ)
แผน ข (มีภาคฤดูรอ้ น)
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
หมวดวิชาแกน
บธม 511
บธม 531
บธม 501

ชื่อวิชา
การบัญชีบริหาร
การจัดการการตลาดขั้นสูง
พฤติกรรมองค์กรและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ข้นั สูง
รวม

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

ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
หมวดวิชาแกน
บธม 502
บธม 571
หมวดวิชาเอกบังคับ
บธม 641
สารนิพนธ
สพท 681

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

การจัดการการผลิตและการปฏิบตั กิ าร
ระเบียบวิธวี ิจัยธุรกิจ

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

ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

3(3-0-6)

สารนิพนธ์ระดับปริญญาโท
รวม

3 หน่วยกิต
9(8-2-17)

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3
รหัสวิชา
หมวดวิชาเอกเลือก
บธม xxx
บธม xxx
สารนิพนธนิพนธ
สพท 681

วิชาเอกเลือก 1 รายวิชา
วิชาเอกเลือก 1 รายวิชา

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

สารนิพนธ์ระดับปริญญาโท
รวม

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (วิชาเอกการตลาดและวิชาเอกการจัดการ) พ.ศ.2560

3 หน่วยกิต
6(6-0-12)

32

มคอ. 2

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
หมวดวิชาแกน
บธม 521
บธม 601
หมวดวิชาเอกเลือก
บธม xxx

ชื่อวิชา
การจัดการทางการเงิน
การจัดการเชิงกลยุทธ์ข้นั สูงและความรับผิดชอบต่อสังคม
วิชาเอกเลือก 1 รายวิชา
รวม

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

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หมวดวิชาแกน
บธม 551
เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ
หมวดวิชาเอกบังคับ
บธม 541
การประกอบการและนวัตกรรมในธุรกิจ
บธม 642
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
รวม

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (วิชาเอกการตลาดและวิชาเอกการจัดการ) พ.ศ.2560

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

33

มคอ. 2

แผนการเรียนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการตลาด (สาหรับผูบ้ ริหาร)
แผน ก แบบ ก2 (มีภาคฤดูรอ้ น)
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
หมวดวิชาแกน
บธม 511
บธม 531
บธม 501

ชื่อวิชา
การบัญชีบริหาร
การจัดการการตลาดขั้นสูง
พฤติกรรมองค์กรและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ข้นั สูง
รวม

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

ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
หมวดวิชาแกน
บธม 521
บธม 551

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

รวม

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

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

การจัดการการผลิตและการปฏิบตั กิ าร
ระเบียบวิธวี ิจัยธุรกิจ

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

การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ

3(3-0-6)

การจัดการทางการเงิน
เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
หมวดวิชาแกน
บธม 502
บธม 571
หมวดวิชาเอกบังคับ
บธม 631
ปริญญานิพนธนิพนธ
ปพท 691

ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท
รวม

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (วิชาเอกการตลาดและวิชาเอกการจัดการ) พ.ศ.2560

3 หน่วยกิต
9(8-2-17)

34

มคอ. 2

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
หมวดวิชาแกน
บธม 601
หมวดวิชาเอกบังคับ
บธม 532
บธม 632
หมวดวิชาเอกเลือก
บธม xxx
ปริญญานิพนธนิพนธ
ปพท 691

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

การจัดการเชิงกลยุทธ์ข้นั สูงและความรับผิดชอบต่อสังคม

3(3-0-6)

การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค
การจัดการการขาย

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

วิชาเอกเลือก 1 รายวิชา

3(3-0-6)

ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท
รวม

6 หน่วยกิต
12(12-0-24)

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ปริญญานิพนธนิพนธ
ปพท 691
ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท
รวม

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (วิชาเอกการตลาดและวิชาเอกการจัดการ) พ.ศ.2560

หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

35

มคอ. 2

แผนการเรียนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการตลาด (สาหรับผูบ้ ริหาร)
แผน ข (มีภาคฤดูรอ้ น)
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
หมวดวิชาแกน
บธม 511
บธม 531
บธม 501

ชื่อวิชา
การบัญชีบริหาร
การจัดการการตลาดขั้นสูง
พฤติกรรมองค์กรและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ข้นั สูง
รวม

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

ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
หมวดวิชาแกน
บธม 521
บธม 551

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

รวม

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

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

การจัดการการผลิตและการปฏิบตั กิ าร
ระเบียบวิธวี ิจัยธุรกิจ

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

การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ

3(3-0-6)

การจัดการทางการเงิน
เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
หมวดวิชาแกน
บธม 502
บธม 571
หมวดวิชาเอกบังคับ
บธม 631
สารนิพนธนิพนธ
สพท 681

สารนิพนธ์ระดับปริญญาโท
รวม

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (วิชาเอกการตลาดและวิชาเอกการจัดการ) พ.ศ.2560

3 หน่วยกิต
9(8-2-17)
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มคอ. 2

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
หมวดวิชาแกน
บธม 601
หมวดวิชาเอกบังคับ
บธม 532
บธม 632
หมวดวิชาเอกเลือก
บธม xxx
สารนิพนธนิพนธ
สพท 681

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

การจัดการเชิงกลยุทธ์ข้นั สูงและความรับผิดชอบต่อสังคม

3(3-0-6)

การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค
การจัดการการขาย

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

วิชาเอกเลือก 1 รายวิชา

3(3-0-6)

สารนิพนธ์ระดับปริญญาโท
รวม

3 หน่วยกิต
12(12-0-24)

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

รวม

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

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3
รหัสวิชา
หมวดวิชาเอกเลือก
บธม xxx
บธม xxx

วิชาเอกเลือก 1 รายวิชา
วิชาเอกเลือก 1 รายวิชา

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (วิชาเอกการตลาดและวิชาเอกการจัดการ) พ.ศ.2560
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มคอ. 2

แผนการเรียนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ (สาหรับผูบ้ ริหาร)
แผน ก แบบ ก2 (มีภาคฤดูรอ้ น)
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
หมวดวิชาแกน
บธม 511
บธม 531
บธม 501

ชื่อวิชา
การบัญชีบริหาร
การจัดการการตลาดขั้นสูง
พฤติกรรมองค์กรและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ข้นั สูง
รวม

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

ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
หมวดวิชาแกน
บธม 502
บธม 551

ชื่อวิชา
การจัดการการผลิตและการปฏิบตั กิ าร
เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ
รวม

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
6(6-0-12)

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
หมวดวิชาแกน
บธม 521
บธม 571
หมวดวิชาเอกบังคับ
บธม 642
ปริญญานิพนธนิพนธ
ปพท 691

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

การจัดการทางการเงิน
ระเบียบวิธวี ิจัยธุรกิจ

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

การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

3(3-0-6)

ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท

3 หน่วยกิต
9(8-2-17)

รวม

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (วิชาเอกการตลาดและวิชาเอกการจัดการ) พ.ศ.2560
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มคอ. 2

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
หมวดวิชาแกน
บธม 601
หมวดวิชาเอกบังคับ
บธม 641
บธม 541
หมวดวิชาเอกเลือก
บธม xxx
ปริญญานิพนธนิพนธ
ปพท 691

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

การจัดการเชิงกลยุทธ์ข้นั สูงและความรับผิดชอบต่อสังคม

3(3-0-6)

ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
การประกอบการและนวัตกรรมในธุรกิจ

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

วิชาเอกเลือก 1 รายวิชา

3(3-0-6)

ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท
รวม

6 หน่วยกิต
12(12-0-24)

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ปริญญานิพนธนิพนธ
ปพท 691
ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท
รวม

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (วิชาเอกการตลาดและวิชาเอกการจัดการ) พ.ศ.2560

หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
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มคอ. 2

แผนการเรียนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ (สาหรับผูบ้ ริหาร)
แผน ข (มีภาคฤดูรอ้ น)
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
หมวดวิชาแกน
บธม 511
บธม 531
บธม 501

ชื่อวิชา
การบัญชีบริหาร
การจัดการการตลาดขั้นสูง
พฤติกรรมองค์กรและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ข้นั สูง
รวม

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

ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
หมวดวิชาแกน
บธม 502
บธม 551

ชื่อวิชา
การจัดการการผลิตและการปฏิบตั กิ าร
เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ
รวม

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
6(6-0-12)

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
หมวดวิชาแกน
บธม 521
บธม 571
หมวดวิชาเอกบังคับ
บธม 642
สารนิพนธนิพนธ
สพท 681

ชื่อวิชา
การจัดการทางการเงิน
ระเบียบวิธวี ิจัยธุรกิจ

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)

การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
สารนิพนธ์ระดับปริญญาโท
รวม

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (วิชาเอกการตลาดและวิชาเอกการจัดการ) พ.ศ.2560

3 หน่วยกิต
9(8-2-17)
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มคอ. 2

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
หมวดวิชาแกน
บธม 601
หมวดวิชาเอกบังคับ
บธม 641
บธม 541
หมวดวิชาเอกเลือก
บธม xxx
สารนิพนธนิพนธ
สพท 681

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

การจัดการเชิงกลยุทธ์ข้นั สูงและความรับผิดชอบต่อสังคม

3(3-0-6)

ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
การประกอบการและนวัตกรรมในธุรกิจ

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

วิชาเอกเลือก 1 รายวิชา

3(3-0-6)

สารนิพนธ์ระดับปริญญาโท
รวม

3 หน่วยกิต
12(12-0-24)

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

รวม

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

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3
รหัสวิชา
หมวดวิชาเอกเลือก
บธม xxx
บธม xxx

วิชาเอกเลือก 1 รายวิชา
วิชาเอกเลือก 1 รายวิชา

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (วิชาเอกการตลาดและวิชาเอกการจัดการ) พ.ศ.2560
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มคอ. 2

3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
(1) หมวดวิชาแกน
บธม501
พฤติกรรมองคกรและการจัดการทรัพยากรมนุ ษยขั้นสูง 3(3-0-6)
MBA501
Advanced Organizational Behavior and Human Resource
Management
ศึ ก ษาหลัก ทฤษฎีเรื่ องคนและพฤติกรรมของคนในองค์ การ พฤติกรรมของ
บุคคล กลุ่ม องค์กรโดยรวม ค่านิยม ทัศนคติ ความพึงพอใจในงาน แนวคิดการตัดสินใจ ภาวะการเป็ น
ผู้น า การจัดการทรัพ ยากรมนุ ษย์ บริหารจัดการทรัพยากรมนุ ษย์ การสรรหา การคัดเลือก การอบรม
พัฒนา การเสริมสร้ างแรงจู งใจให้ มีพฤติกรรมเชิง บวก การรักษาบุคลากรให้ อยู่กับองค์กร การบริหาร
ค่าตอบแทนสวัสดิการ การจัดการความขัดแย้ ง และการพัฒนาบุคลากร
บธม502
การจัดการการผลิตและการปฏิบตั ิการ
3(3-0-6)
MBA502
Production and Operations Management
ศึ ก ษาการตั ด สิน ใจในการจั ด การการผลิ ต และการปฏิบั ติ ก าร การวางแผน
การแก้ ปัญหา การควบคุมการผลิต การออกแบบสินค้ าและบริการ การพยากรณ์ การควบคุมคุณภาพ
การเลือกทาเลที่ต้ังโรงงาน การวางผังโรงงาน การออกแบบกระบวนการผลิ ต วิเคราะห์ วิธีข้ันตอนการ
ทางาน ทั้งในด้ านการตลาด การเงิน และการบัญชี การใช้ กรณีศึกษา
บธม511
การบัญชีบริหาร
3(3-0-6)
MBA511
Managerial Accounting
ศึ ก ษางบการเงิ น และการน าข้ อมู ล ทางการบั ญ ชี ม าใช้ ในการตั ด สิ น ใจ
การวางแผน การควบคุม การศึกษาพฤติกรรมต้ นทุน การวิเคราะห์ต้นทุน ปริมาณกาไร การจัดทาและ
วิเคราะห์ รายงานกาไร การจัดทางบประมาณ การประเมิน ผลการปฏิบั ติ งาน โดยใช้ ต้นทุ น มาตรฐาน
การบัญชีเพื่อความรับผิดชอบ การวิเคราะห์ผลต่างของต้ นทุน การบัญชีต้นทุนฐานกิจกรรม
บธม521
การจัดการทางการเงิน
3(3-0-6)
MBA521
Financial Management
ศึกษาหน้ าที่บทบาท ความสาคัญของการจัดการทางการเงิน สภาพแวดล้ อมทาง
การเงิน การวิเคราะห์และตัดสินใจทางการเงิน การประเมินความเสี่ยง อัตราผลตอบแทน มูลค่าของเงิน
ตามระยะเวลา การประเมินมูลค่าตราสารทางการเงิน การพิจารณาโครงการลงทุน โครงสร้ างเงินทุนและ
นโยบายเงินปันผล
บธม531
การจัดการการตลาดขั้นสูง
3(3-0-6)
MBA531
Advanced Marketing Management
ศึ ก ษาแนวความคิ ดด้ านการตลาดเชิ งกลยุ ท ธ์ พร้ อมทั้งกระบวนการบริ หาร
การตลาด การจัดทาแผนการตลาด การวิเคราะห์ผลกระทบของสิ่งแวดล้ อมทางการตลาดที่เกี่ยวข้ อง การ
วิจั ย ตลาด การก าหนดตลาดเป้ าหมาย การก าหนดต าแหน่ งทางการตลาด การวิ เคราะห์ พ ฤติ กรรม
ผู้ บ ริ โภค กลยุ ท ธ์ ส่ ว นประสมทางการตลาด การน าแผนไปปฏิบั ติ โดยมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั งคม
การติดตามควบคุมและประเมินผลทางการตลาด รวมทั้งการใช้ กรณีศึกษาประกอบ
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บธม551
MBA551

เศรษฐศาสตรการจัดการ
3(3-0-6)
Managerial Economics
ศึกษาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ ทฤษฎีจุลเศรษฐศาสตร์ ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค
ทฤษฎีอุปสงค์ ทฤษฎีราคา ทฤษฎีการผลิตและต้ นทุน โดยประยุกต์แนวคิดดังกล่าวใช้ ในสถานที่เกิดขึ้น
จริ ง ศึกษาโครงสร้ างตลาดที่มีการแข่งขันอย่างสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์ การวางแผนและตัดสินใจลงทุน
การจัดสรรทรัพยากรในเชิงธุรกิจทั้งในด้ านการผลิต การตลาด และการจัดการ
บธม571
ระเบียบวิธีวิจยั ธุรกิจ
3(2-2-5)
MBA571
Business Research Methodology
ศึ ก ษาแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การวิ จั ย ทางธุ ร กิ จ การก าหนดปั ญ หา การออกแบบ
งานวิจัย การสร้ างและพั ฒนาเครื่องมือวิจัย การเก็บรวบรวมข้ อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล สถิติท่ใี ช้ ในการ
วิจัย การใช้ ห้อ งปฏิบั ติก ารคอมพิ วเตอร์ ในการวิ เคราะห์ สถิติ การสรุป ผลการวิจั ย การเขียนรายงาน
ผลการวิจัยและการนาเสนอ
บธม601
การจัดการเชิงกลยุทธขั้นสูงและความรับผิดชอบต่อสังคม 3(3-0-6)
MBA601
Advanced Strategic Management and Social Responsibility
ศึกษาแนวคิดการจัดการเชิงกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจอย่างไร้ พรมแดนภายใต้
กระแสโลกาภิวัตน์เพื่ อการแข่งขันทั้งในระดับภูมิภาคและระดับสากล การประเมินสภาพแวดล้ อมทาง
ธุรกิจและกาหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงขององค์กรแบบองค์รวม การพัฒนากลไกบรรษัทภิบาล
บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ผู้ บริ หารที่มีต่อเป้ าหมายในการสร้ างความเติบโตของ
ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้ างความยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้ อม การดาเนินธุรกิจด้ วยความรับผิดชอบ ให้ ความเป็ น
ธรรมต่อสังคมและผู้มีส่วนได้ เสียทุกฝ่ าย
(2) หมวดวิชาเอก
บธม503
การจัดการระบบสารสนเทศ
3(3-0-6)
MBA503
Information System Management
ศึกษาแนวคิด บทบาท ความสาคัญ และผลกระทบของระบบสารสนเทศที่มีต่อ
การด าเนิ น งานขององค์ ก ร การน าระบบสารสนเทศเพื่ อการจั ด การมาประยุ กต์ ใช้ เพื่ อสนั บ สนุ น การ
วางแผน การตัดสินใจ และการบริหารจัดการ รวมถึงศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
ใช้ งานในองค์กร และจริยธรรมในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
บธม504
การประกอบการเพือ่ สังคม
3(3-0-6)
MBA504
Social Entrepreneurship
ศึกษารูปแบบแนวคิดและทฤษฎีท่เี กี่ยวข้ องกับธุรกิจเพื่ อสังคม การเป็ นผู้นาใน
การเปลี่ ย นแปลง วิ เคราะห์ ก รณี ศึ ก ษาที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ธุ ร กิ จ เพื่ อ สั ง คมทั้ งในบริ บ ทของภายในและ
ต่างประเทศ การศึก ษาเรี ยนรู้ปัญ หาของสังคมสิ่งแวดล้ อมของชุ มชนโดยรอบ แนวทางในการบริ หาร
จัดการเพื่อสร้ างนวัตกรรมทางสังคม
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บธม505
MBA505

การเจรจาต่อรอง
3(3-0-6)
Negotiation
ศึกษาความขัดแย้ งระหว่ างบุ คคล ความขัดแย้ งในกลุ่ม ความขัดแย้ งระหว่าง
กลุ่ม ธรรมชาติของความขัดแย้ ง การวิเคราะห์วิธีบริหารความขัดแย้ ง สาเหตุ การป้ องกันความขัดแย้ ง
ความสัมพั นธ์ระหว่ างโครงสร้ างขององค์การกับความขัดแย้ ง ความขัดแย้ งระหว่ างหุ้ นส่วน สาเหตุท่จี ะ
นาไปสู่การเพิ่มความขัดแย้ ง หลักในการต่อรอง การเจรจา กลยุทธ์การแทรกแซงของบุคคลที่สาม และ
เทคนิคในการแก้ ไขความขัดแย้ งการจัดการธุรกิจขนาดกลางกับขนาดย่อม
บธม532
การวิเคราะหพฤติกรรมผูบ้ ริโภค
3(3-0-6)
MBA532
Consumer Behavior Analysis
ศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยด้ านจิตวิทยา ปั จจัยด้ านสังคมและวั ฒนธรรมที่มีอิทธิพล
ต่ อ พฤติ ก รรมผู้ บ ริ โภค ศึ กษากระบวนการตัดสินใจซื้ อ การกาหนดกลยุ ทธ์ทางการตลาดที่เหมาะสม
เน้ นการนาแนวคิดและทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ ร่วมกับกรณีศึกษา โดยคานึงถึงจริยธรรมทางการตลาด
บธม533
การจัดการตราสินค้าและราคา
3(3-0-6)
MBA533
Brand Management and Pricing
ศึ ก ษาการจั ด ประเภทผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละกลยุ ท ธ์ ก ารตลาดส าหรั บ สิ น ค้ า แต่ ล ะ
ประเภท การสร้ างความได้ เปรี ย บทางการแข่ ง ขั น กลยุ ท ธ์ ส่ ว นประสมผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละการบริ ก าร
การจัดสรรทรัพยากรทางการเงินและวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ขั้นตอนใน
การตั้งราคา นโยบาย กลยุทธ์ท่ใี ช้ ในการตั้งราคา และการปรับเปลี่ยนราคา
บธม534
การจัดการการตลาดระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
MBA534
International Marketing Management
ศึกษาแนวคิด บทบาท ความสาคัญของตลาดระหว่างประเทศ การวางรูปแบบ
องค์การ ระบบการตลาดของธุรกิจระหว่างประเทศ การวิเคราะห์ผลกระทบของสภาพแวดล้ อมที่เกี่ยวข้ อง
การวางแผนงาน วิธกี าร กลยุทธ์สาคัญของการบริหารงาน การตัดสินใจส่วนประสมของการตลาดระหว่าง
ประเทศ การควบคุมการตลาดระหว่างประเทศ การวิจัยการตลาดระหว่างประเทศ องค์การการค้ าโลก
องค์กรภาครั ฐและเอกชนที่เกี่ยวข้ องกับการตลาดระหว่างประเทศ มุ่งเน้ นให้ สามารถพั ฒนาโปรแกรม
การตลาดระหว่างประเทศที่ประยุกต์เข้ ากับบริบทของสภาพแวดล้ อมที่แตกต่างกัน
บธม535
การตลาดบริการ
3(3-0-6)
MBA535
Service Marketing
ศึกษาแนวคิดการตลาดเพื่ อธุรกิจที่เน้ นการบริ การ กระบวนการบริการ ระบบ
การจัดการการบริ การ และการสร้ างมาตรฐานการบริ การให้ กับธุรกิจ เพื่ อสร้ างประสบการณ์ ท่ดี ีให้ กับ
ลูกค้ า
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บธม536
MBA536

เทคนิคในการพยากรณตลาด
3(3-0-6)
Market Forecasting
ศึ ก ษาหลั ก ทฤษฎี และความสาคั ญ ของการพยากรณ์ ต ลาด ตลอดจนการใช้
เทคนิคและวิธีการพยากรณ์การตลาดด้ วยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การใช้ ดุลพินิจ
การสารวจ การรวบรวมข้ อมูล การสร้ างสมการถดถอย การวิเคราะห์อนุ กรมเวลา การนาผลของการ
พยากรณ์ไปปรับปรุงและพัฒนาแผนการตลาด
บธม537
กลยุทธการตลาดเพือ่ การแข่งขัน
3(3-0-6)
MBA537
Marketing Strategy for Competitive Advantage
ศึกษาวิเคราะห์ โครงสร้ าง สถานการณ์ การแข่งขัน ในตลาด ประเมิน คู่แข่งขัน
วิเคราะห์ลูกค้ า ศึกษากลยุทธ์การสร้ างความได้ เปรียบทางการแข่งขัน โดยคานึงถึงความมีจริยธรรม
ในการดาเนินธุรกิจภายใต้ ทรัพยากรที่บริษัทมีอยู่
บธม538
การจัดการโลจิ สติกส
3(3-0-6)
MBA538
Logistics Management
ศึกษาบทบาทของการจัดการโลจิสติกส์ท่มี ีผลต่อองค์การ ระบบเศรษฐกิจการ
จัดการ กระบวนการในการจัดการกิจกรรมของโลจิสติกส์ การวิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกส์ การกระจาย
สินค้ า ระบบสิน ค้ าคงคลัง การประเมินผลการปฏิบั ติงาน ระบบสารสนเทศทางโลจิสติกส์ ทักษะของ
บุคลากร วิเคราะห์กรณีศึกษาทางการจัดการโลจิสติกส์
บธม541
การประกอบการและนวัตกรรมในธุรกิจ
3(3-0-6)
MBA541
Entrepreneurship and Innovation in Business
ศึ ก ษาการเป็ นผู้ ป ระกอบการ ภาวการณ์ ป ระกอบการ การวางแผนธุ ร กิ จ
กระบวนการในการสร้ างธุรกิจใหม่ กระบวนการการจัดการนวัตกรรม การจัดตั้งหน่วยธุรกิจ การพัฒนา
ผลิ ต ภัณ ฑ์ใหม่ การจั ด การทรั พ ย์สิน ทางปั ญ ญา การเงิน การระดมทุ น การตลาด ทุ น มนุ ษ ย์ การน า
ผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดเชิงพาณิชย์ กฎหมายในการประกอบธุรกิจและจริยธรรมของผู้ประกอบการ
บธม542
การบริหารโครงการ
3(3-0-6)
MBA542
Project Management
ศึกษาหลักการจัดการโครงการ การกาหนดปั ญหา วัตถุประสงค์ของโครงการ
การวิเคราะห์ การวางแผน การจัดสรรทรัพยากรโครงการ การติดตามประเมินผล การปรับปรุงโครงการ
การบริ หารองค์กรโครงการ และการประเมิน ผลตามระบบของ PERT-CPM รวมทั้งการศึ กษาความ
เป็ นไปได้ ของโครงการ
บธม543
เทคนิคในการพยากรณธุรกิจ
3(3-0-6)
MBA543
Techniques of Business Forecasting
ศึกษาความสาคัญและวิธีการพยากรณ์ทางธุรกิจ โดยการใช้ เทคนิคเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ การใช้ ดุลพินิจ การเก็บรวบรวมข้ อมูลในการพยากรณ์ การวิเคราะห์อนุ กรมเวลา การ
สร้ างสมการถดถอย แบบจาลองสถานการณ์ทางธุรกิจ เพื่ อนาผลของการพยากรณ์ ไปใช้ ประกอบการ
ตัดสินใจเชิงธุรกิจ และกาหนดแนวทางการบริหารงานให้ สอดคล้ องกับสภาพการณ์ได้ อย่างเหมาะสม
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บธม544
MBA544

การจัดการเชิงกลยุทธร่วมสมัย
3(3-0-6)
Contemporary Strategic Management
ศึกษาการวิเคราะห์ การอภิปรายประเด็นทางธุรกิจที่เป็ นเหตุการณ์ปัจจุบัน การ
ประยุกต์แนวคิดทฤษฎีด้านการบริหารธุรกิจ แนวทางในการตัดสินใจ กาหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ สาหรับ
ธุรกิจ การสร้ างความได้ เปรียบในการแข่งขัน การเติบโตอย่างยั่งยืนและมีจริยธรรม
บธม545
ธุรกิจและแนวทางการจัดการของประเทศในกลุ่ม
3(3-0-6)
อาเซียน
MBA545
Business and Management Practices in ASEAN Countires
ศึกษาระบบการดาเนิ นธุรกิจของกลุ่มประเทศในอาเซียนโดยครอบคลุมด้ าน
การผลิต การตลาด การเงินและบัญชี ตลอดจนแนวทางในการจัดการทั่วไป การจัดการทรัพยากรมนุษย์
ภาวะผู้นา กลยุทธ์ทางธุรกิจและกรณีศึกษา
บธม546
การบริหารค่าตอบแทนและการจัดการ
3(3-0-6)
ผลปฏิบตั ิงานเชิงกลยุทธ
MBA546
Compensation Management and Strategic
Performance Management
ศึ ก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี เทคนิ คที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ การบริ ห ารค่ า ตอบแทน
การวิเคราะห์ งาน การประเมินค่ างาน การสารวจค่าจ้ าง การกาหนดโครงสร้ างค่ าตอบแทนที่เหมาะสม
การจัด การผลปฏิบั ติ งานการออกแบบระบบการบริ ห ารผลการปฏิบั ติงาน การวัดผลการปฏิบั ติงาน
รวมถึงการพัฒนาผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์การ
บธม547
การพัินาทุนมนุษยในองคการ
3(3-0-6)
MBA547
Human Capital Development in Organizations
ศึกษาหลักการพัฒนาความรู้ ทักษะ ความสามารถของบุคลากรในการรองรับ
การเปลี่ ยนแปลงในอนาคต กระบวนการพั ฒ นาทุ นมนุ ษย์ การกาหนดกลยุ ทธ์และแนวทางการปฏิบัติ
สาหรับพัฒนาบุคลากรโดยการประเมิน การออกแบบ และการดาเนินการพัฒนาบุคลากรตามเป้ าหมาย
องค์กร
บธม548
การจัดการข้ามวัินธรรม
3(3-0-6)
MBA548
Cross Cultural Management
ศึ ก ษาแนวคิ ด กรอบทฤษฎี ก ารจั ด การข้ ามวั ฒ นธรรมซึ่ ง มี ผ ลต่ อ งค์ ก ร
ในมุมมองความแตกต่างทางวัฒนธรรมเชิงคุ ณค่า ทัศนคติ พฤติกรรม กลยุทธ์เพื่อการจัดการ วัฒนธรรม
ที่แตกต่างในองค์กร เพื่ อสร้ างข้ อได้ เปรียบทางการแข่งขันในระดับโลก ทักษะการสื่อสารข้ ามวัฒนธรรม
แบบวั จ นะภาษา และอวั จ นะภาษา การเจรจาต่ อ รองอย่ า งประสิท ธิภ าพภายใต้ ส ภาพแวดล้ อมทาง
วัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ทักษะความเป็ นผู้นา และทักษะการตัดสินใจในบริบทสากล
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บธม561
MBA561

สัมมนาการจัดการการตลาดสมัยใหม่
3(2-2-5)
Seminar in Modern Marketing Management
ศึ ก ษาทฤษฎี แนวคิ ดสมั ยใหม่ ทางด้ านการตลาดที่นามาใข้ ในศตวรรษที่ 21
กิจกรรมการสัมมนา การวิเคราะห์ปัญหา การแก้ ไขปัญหา การตัดสินใจทางการตลาดในแต่ละกรณีศึกษา
ของบริษัทชั้นนาที่เคยเกิดขึ้น สถานการณ์ท่กี าลังดาเนินไปในปัจจุบันและอนาคต
บธม631
การสือ่ สารการตลาดแบบบูรณาการ
3(3-0-6)
MBA631
Integrated Marketing Communication
ศึ ก ษาแนวคิ ด ความส าคั ญ กระบวนการสื่ อ สารการตลาด การวางแผน
การกาหนดกลยุทธ์ การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ปั จจัยที่ต้องพิจารณาในการเลือกกลยุทธ์ในการ
ผสมผสานการสื่อสารการตลาด การกาหนดกลยุทธ์การสื่อสารการตลาด ตลอดจนการประเมินผลกลยุทธ์
การสื่อสารการตลาด ทาให้ เกิดการบูรณาการกับกลยุทธ์การตลาด
บธม632
การจัดการการขาย
3(3-0-6)
MBA632
Sales Management
ศึกษาลักษณะของการจัดการการขาย การวางแผน การจัดโครงสร้ าง การสรรหา
พนักงานขาย การประเมินผล แรงจูงใจ วิธกี ารขายแบบ B2B และ B2C
บธม641
ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส
3(3-0-6)
MBA641
Electronic Business
ศึ กษ าแน วคิ ด ความ ส าคั ญ ของธุ ร กิ จ อิ เ ล็ ก ท รอนิ กส์ องค์ ป ระกอบ
สถาปั ตยกรรม เทคโนโลยีของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ กระบวนการทางธุรกิจ การวางแผนทรั พยากรของ
องค์ ก ร การจั ด การลู ก ค้ า สัม พั น ธ์ การจั ด การระบบห่ วงโซ่ อุ ป ทาน อัจ ฉริ ย ะทางธุ ร กิ จ การพาณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบความปลอดภัย การวางแผนกลยุทธ์ในการพัฒนารูปแบบของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
ตัวแบบทางธุรกิจ กรณีศึกษา แนวโน้ มของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ในอนาคต รวมทั้งกฎหมายและจริยธรรม
ที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
บธม642
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
MBA642
International Business Management
ศึกษาภาพรวม สภาพแวดล้ อมทางด้ านเศรษฐกิจ การเงิน การเมือง วัฒนธรรม
เทคโนโลยีและสังคมในการดาเนินธุรกิจระหว่างประเทศ ทฤษฎีการค้ าระหว่างประเทศ การตลาดระหว่าง
ประเทศ ทรัพยากรมนุษย์ ตลอดจนวิธใี นการดาเนินธุรกิจระหว่างประเทศ
บธม671
การวิจยั การตลาด
3(3-0-6)
MBA671
Marketing Research
ศึก ษาบทบาทการวิจัยในการจัดการ การตัดสิน ใจทางการตลาด เน้ น พั ฒ นา
ทัก ษะการวางแผน ด าเนิ น งานการวิ จั ย ตลาด กระบวนการวิ จั ยการตลาด การเก็บ รวบรวมและการ
วิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด
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บธม672
MBA672

การวิเคราะหเชิงปริมาณเพือ่ การจัดการ
3(3-0-6)
Quantitative Analysis for Management
ศึ กษาแนวคิดทฤษฏี การน าเทคนิ คเชิงปริ มาณมาใช้ ในการตัดสิน ใจ ทฤษฎี
การตัดสินใจ การจัดการสินค้ าคงคลัง การจัดการโครงการ โปรแกรมเชิงเส้ นตรง ตัวแบบแถวคอย ตัว
แบบมาร์คอฟ ปัญหาการขนส่งและปัญหาการมอบหมายงาน
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4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
----- ไม่มี - - - - - - - 5. ข้อกาหนดเกีย่ วกับการทาโครงงานหรืองานวิจยั (ถ้ามี)
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
ปริญญานิพนธ
1. นิสติ หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก ต้ องทาปริญญานิพนธ์
2. นิ สิ ต จะด าเนิ น การเสนอเค้ าโครงปริ ญ ญานิ พ นธ์ เมื่ อ ได้ ลงทะเบี ย นเรี ย นใน
มหาวิทยาลัยมาแล้ วไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา แต่ไม่เกินภาคเรียนที่ 5
สารนิพนธ
1. นิสติ หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ข จะต้ องทาสารนิพนธ์
2. บั ณ ฑิต วิท ยาลั ยจะแต่ ง ตั้ งอาจารย์ ท่ีป รึ ก ษาสารนิ พ นธ์ห นึ่ งคนตามค าแนะน าของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
การสอบประมวลความรู ้ (Comprehensive Examination)
1. นิสติ หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ข จะต้ องสอบผ่านการสอบประมวลความรู้
2. ผู้มีสทิ ธิ์สอบประมวลความรู้ คือ นิสติ หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต ดังนี้
2.1 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ข ที่ลงทะเบียนรายวิชาต่างๆ ครบถ้ วนตาม
หลักสูตรและได้ ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาไม่ต่ากว่า 3.00
3. วัน เวลา และกระบวนการสอบประมวลความรู้ให้ เป็ นไปตามประกาศของบัณ ฑิต
วิทยาลัย
4. นิสติ ที่สอบไม่ผ่าน (Fail) จะต้ องสอบแก้ ตัวใหม่ ทั้งนี้นิสิตมีสิทธิ์สอบประมวลความรู้
เพียง 3 ครั้ง และหากนิสติ ขาดสอบโดยไม่มีเหตุผลสมควร ถือว่านิสติ สอบไม่ผ่านในการสอบครั้งนั้น
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู ้
ในการจัดทาปริญญานิพนธ์และสารนิพนธ์ นิสติ จะได้ รับความรู้ความเข้ าใจในกระบวนการวิจัย
และสามารถทาการวิจัยเพื่ อใช้ ในการแก้ ปัญหาทางธุรกิจโดยได้ รับความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ปี รึ กษา
พร้ อมทั้งสามารถนาเสนอผลการวิจัยและเผยแพร่ผลการวิจัยได้ อย่างถูกต้ อง และมีจริยธรรม
5.3 ช่วงเวลา
นิสิตสามารถจัดทาปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ ได้ ต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษาที่ 1 เป็ นต้ น
ไป
5.4 จานวนหน่วยกิต
ปริญญานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
สารนิพนธ์
6
หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
มีการจัดสรรอาจารย์ท่ปี รึกษาปริญญานิพนธ์และสารนิพนธ์ให้ แก่นิสิต
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5.6 กระบวนการประเมินผล
การประเมินระดับ คุ ณ ภาพปริญ ญานิพนธ ซึ่ งประกอบด้ วยเนื้ อหา กระบวนการวิจัย การ
เขี ยน และการสอบปากเปล่ า ให้ เป็ นหน้ าที่ของคณะกรรมการสอบปากเปล่ าเกี่ ยวกับ ปริ ญ ญานิ พ นธ์
ประเมิน ให้ กระทาหลังจากนิสิตสอบปากเปล่าผ่านแล้ ว โดยแบ่งคุณภาพของปริญ ญานิพนธ์ออกเป็ น 4
ระดับ คือ
ดีมาก (very good)
ดี (good)
ผ่าน (pass)
ไม่ผ่าน (Fail)
การประเมินระดับคุณภาพสารนิพนธ ซึ่งประกอบด้ วยเนื้อหา กระบวนการวิจัย การเขียน และการ
สอบปากเปล่ าให้ เป็ นหน้ าที่ของคณะกรรมการสอบปากเปล่ าเกี่ยวกับ สารนิ พ นธ์ป ระเมิ น ให้ กระท า
หลังจากนิสติ สอบปากเปล่าผ่านแล้ ว โดยแบ่งคุณภาพของสารนิพนธ์ออกเป็ น 4 ระดับ คือ
ดีมาก (very good)
ดี (good)
ผ่าน (pass)
ไม่ผ่าน (Fail)
การประเมินผลคุณภาพการสอบประมวลความรู ้ (Comprehensive Examination)ให้ ประเมิน ผล
สาหรับนิสติ ที่ทาสารนิพนธ์ โดยผลการประเมินเป็ น P ผ่าน (Pass) หรือ F ไม่ผ่าน (Fail)
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู ้ กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัินาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษของนิสิต /
สมรรถนะของหลักสูตร
1. มีทกั ษะสื่อสาร

2. มีสมรรถนะของหลักสูตร
มีความสามารถและความรู้ทางการ
ตลาดและการจัดการ

กลยุทธการสอนและการประเมินผล
สอดคล้ องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ดังนี้
- ด้ านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 สามารถสื่ อ สารทั้ ง ภาษาไทย และภาษาต่ า งประเทศกั บ กลุ่ ม คน
หลากหลายได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
- ด้ านทัก ษะการวิเคราะห์ เชิ งตั วเลข การสื่อ สาร และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1 มี ทั ก ษะในการสื่อ สารด้ ว ยการพู ด การเขี ย น เพื่ อ น าไปใช้ ใ นการ
นาเสนอผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจและสังคม
สอดคล้ องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ดังนี้
- ด้ านความรู้
2.2 มีความรู้ทางการตลาดและการจัดการ
- ด้ านทักษะทางปัญญา
3.3 สามารถประยุกต์ความรู้ และทักษะกับการแก้ ไขปั ญหาทางการตลาด
และการจัดการ ได้ อย่างเหมาะสม

2. การพัินาผลการเรียนรูใ้ นแต่ละด้าน
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ผลการเรียนรูด้ า้ นคุณธรรมและ
จริยธรรม
1.1 ตระหนักในคุ ณค่ าและคุณธรรม
จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สจุ ริต
1.2 มี วิ นั ย ตรงต่ อ เวลา และความ
รั บ ผิ ด ชอบต่ อ ตนเอง วิ ช าชี พ และ
สังคม
1.3 เคารพ สิ ท ธิ แ ละรั บ ฟั งความ
คิดเห็นของผู้อ่นื
1.4 เคารพในระเบียบและกฎเกณฑ์
ขององค์กรในสังคม

กลยุทธการสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

- กาหนดให้ มีวัฒนธรรมองค์กรอัน
เป็ นแบบอย่างที่ดีเป็ นการปลูกฝังให้
นิสิตมีระเบียบวินัยในการประพฤติ
ปฏิ บั ติ ตลอดจนการแต่ งกายที่
สุภ าพหรื อเป็ นไปตามระเบี ยบของ
มหาวิทยาลัย
- มี ก ารสอดแทรกเรื่ อ งคุ ณ ธรรม
จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา

- ประเมิ นจากการตรงเวลาของนิสิต
ในการเข้ าชั้ น เรี ย น และการร่ วม
กิจกรรม
- ไม่ทาการทุจริตในการสอบ
- ประเมิ น จากความรั บ ผิ ด ชอบใน
หน้ าที่ท่ไี ด้ รับมอบหมาย โดยยึดหลัก
ความถูกต้ อง ไม่ คัดลอกผลงาน และ
ส่งมอบตรงตามเวลาที่กาหนด
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2. ด้านความรู ้
ผลการเรียนรูด้ า้ นความรู ้
กลยุทธการสอน
2.1 มีความรู้ความเข้ าใจ ทางทฤษฎีท่ี - ใช้ รูปแบบการเรี ยนการสอนโดย
สาคัญในเนื้อหาวิชาทางบริหารธุรกิจ มุ่งเน้ นผู้เรียนเป็ นหลัก
- มี การจัด กิจกรรมให้ มี การเรี ยนรู้
2.2 มี ค วามรู้ ท างการตลาดและการ จากสถานการณ์จริง เช่ น การศึกษา
ดู ง านในประเทศและต่ างประเทศ
จัดการ
2.3 ทราบนวัตกรรมและองค์ความรู้ การจัด กิจ กรรมสถานการณ์ จาลอง
ใหม่ๆ มีความเข้ าใจอย่างถ่องแท้ และ ทางโลกธุรกิจ
ลึ ก ซึ้ ง ใ น อ ง ค์ ค ว า ม รู้ ใ น ส า ข า - เชิ ญ ผู้ เชี่ ยวชาญที่มี ประสบการณ์
ตรงมาเป็ นวิทยากรพิเศษ
บริหารธุรกิจ

วิธีการวัดและประเมินผล
- การทดสอบย่อย
- การสอบกลางภาคเรียนและ
ปลายภาค
- ประเมิ น จากรายงาน/โครงการ/
งานวิจัยที่นิสติ จัดทา
- ป ระเมิ น จ าก แ ผ น ธุ รกิ จ ห รื อ
โครงการที่นาเสนอ
- ประเมิ น จากการน าเสนอรายงาน
ในชั้นเรียน

3. ด้านทักษะทางปัญญา
ผลการเรียนรูด้ า้ นทักษะทางปั ญญา
3.1 สามารถสื บ ค้ น ตี ค วาม และ
ประเมิ นแนวทางเลือกเพื่ อใช้ ในการ
แก้ ไขปัญหาอย่างสร้ างสรรค์
3.2 สามารถบู ร ณาการแนวคิ ด ด้ าน
การบริหารธุรกิจ วิเคราะห์ สังเคราะห์
ผลงานวิจัยและทฤษฏีเพื่ อสร้ างหรื อ
พัฒนาองค์ความรู้เข้ ามาใหม่
3.3 สามารถประยุ ก ต์ ค วามรู้ และ
ทั ก ษะกั บ การแก้ ไขปั ญ หาทางการ
ต ล าด แ ล ะก ารจั ด ก าร ได้ อ ย่ าง
เหมาะสม
3.4 มี ค วามสามารถในการวางแผน
วิเคราะห์ และแก้ ปัญหาที่ซับซ้ อนให้
เข้ ากับสถานการณ์ท่เี กิดขึ้นได้

กลยุทธการสอน
- นากรณีศึกษามาประยุกต์ ในการ
สอนทั้ ง ในเอกการตลาด และการ
จัดการ
- การอภิ ป รายกลุ่ ม เพื่ อให้ เกิ ด
บูรณาการทางด้ านความคิด
- จัด สัม มนา หรื อ เชิ ญ วิท ยากรที่มี
ประสบการณ์ด้ านการบริ ห ารธุรกิจ
ทั้งในภาครัฐและเอกชนมาถ่ ายทอด
ประสบการณ์ เ พื่ อช่ ว ยในการให้
แนวคิ ด ในการแก้ ปัญ หา วิเคราะห์
เพื่อให้ เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ

วิธีการวัดและประเมินผล
- ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน
และการปฏิบัติของนิสติ
- การประเมิ น จากน าเสนอรายงาน
ในชั้นเรียน
- แบบประเมินประโยชน์ท่ไี ด้ รับจาก
การจัดสัมมนาทางวิชาการ
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4. ด้านทักษะความสัมพันธระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรูด้ า้ นทักษะ
ความสัมพันธระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
4.1 สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทย และ
ภ าษ าต่ าง ป ร ะ เท ศ กั บ ก ลุ่ ม ค น
หลากหลายได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
4.2 มีความรับผิดชอบการพัฒนาการ
เรี ย นรู้ ให้ เกิ ด องค์ ค วามรู้ ใหม่ ๆ ทั้ ง
ตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
4.3 มี ค วามสามารถในการท างาน
ร่ ว มกั บ ผู้ อื่ นได้ เป็ นอย่ า งดี ท้ั งใน
บทบาทของผู้นา หรือในบทบาทของ
ผู้ ร่ ว ม ที ม งาน โดยสามารถสร้ าง
ปฏิ สั ม พั น ธ์ ภ ายใน กลุ่ มได้ อย่ าง
สร้ างสรรค์
4.4 สามารถแสดงความคิ ด เห็ น
ส่วนตัวและส่วนรวมอย่ างสร้ างสรรค์
พร้ อมทั้งแสดงจุ ดยืนอย่ างเหมาะสม
ทั้งของตนเองและของกลุ่ม

กลยุทธการสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

- จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชา
ให้ นิ สิต เรี ย นรู้ แ บบร่ ว มมื อ ท างาน
เป็ นกลุ่ม สามารถทางานกับผู้อ่ นื ได้
เป็ นอย่ างดี มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ
งานที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย มี ภ าวะใน
การเป็ นผู้นาและผู้ตามที่ดี

-ป ระเมิ น จากพ ฤ ติ กรรม แ ละก าร
แสดงออกของนิสิต การทางานร่ วมกับ
กลุ่ม
- การนาเสนอรายงานกลุ่มในชั้ น เรี ยน
และนอกชั้นเรียน

5. ด้านทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรูด้ า้ นทักษะในการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทส
5.1 มีทกั ษะในการสื่อสารด้ วยการพูด
การเขียน เพื่อนาไปใช้ ในการนาเสนอ
ผลงานวิ จั ย ผลงานวิ ช าการ เพื่ อ
ประโยชน์ทางธุรกิจและสังคม

กลยุทธการสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

- จั ด การเรี ย นการสอนให้ นิ สิ ต ได้
วิเคราะห์สถานการณ์จากกรณีศึกษา
- นาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ในการ
เรียนการสอน

- ประเมิ น จากเทคนิ ค การน าเสนอ
โดยใช้ เครื่ อ งมือ ทางเทคโนโลยี ห รื อ
คณิ ต ศาสตร์ แ ละสถิ ติ ท่ีเกี่ยวข้ อ งมา
ใช้ ได้ อย่างเหมาะสม
- ประเมิ น การเลื อ กใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศที่เหมาะสม
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ผลการเรียนรูด้ า้ นทักษะในการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทส
5.2 สามารถใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลและนาเสนอ
รายงาน
5.3 สามารถน าประเด็ น การแก้ ไข
ปั ญ หาโดยใช้ ค วามรู้ท่ีได้ รับ มาแก้ ไข
ปัญหาได้ อย่างสร้ างสรรค์
5.4 มี ค วามสามารถใช้ สารสนเทศ
และเทคโนโลยีส่อื สารอย่างเหมาะสม

กลยุทธการสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

สรุปมาตรฐานผลการเรียนรูข้ องหลักสูตร
มาตรฐานผลการเรียนรู ้
1. ด้ านคุณธรรม จริยธรรม

2. ด้ านความรู้

รายละเอียดผลการเรียนรู ้
1.1 ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สจุ ริต
1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม
1.3 เคารพสิทธิและรับฟั งความคิดเห็นของผู้อ่นื
1.4 เคารพในระเบียบและกฎเกณฑ์ขององค์กรในสังคม
2.1 มีความรู้ความเข้ าใจ ทางทฤษฎีท่สี าคัญในเนื้อหาวิชาทางบริหารธุรกิจ

2.2 มีความรู้ทางการตลาดและการจัดการ
2.3 ทราบนวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ ๆ มีความเข้ าใจอย่ างถ่ องแท้ และ
ลึกซึ้งในองค์ความรู้ในสาขาบริหารธุรกิจ
3. ด้ านทักษะทางปัญญา
3.1 สามารถสืบค้ น ตีความ และประเมินแนวทางเลือกเพื่ อใช้ ในการแก้ ไข
ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์
3.2 สามารถบู รณาการแนวคิด ด้ านการบริ ห ารธุรกิจ วิเคราะห์ สังเคราะห์
ผลงานวิจัยและทฤษฏีเพื่อสร้ างหรือพัฒนาองค์ความรู้เข้ ามาใหม่
3.3 สามารถประยุกต์ความรู้ และทักษะกับการแก้ ไขปั ญหาทางการตลาดและ
การจัดการ ได้ อย่างเหมาะสม
3.4 มีความสามารถในการวางแผนวิเคราะห์ และแก้ ปัญหาที่ซับซ้ อนให้ เข้ า
กับสถานการณ์ท่เี กิดขึ้นได้
4. ด้ านทั ก ษะความสั ม พั น์ ร ะหว่ า ง 4.1 สามารถสื่ อ สารทั้ ง ภาษาไทย และภาษาต่ า งประเทศกั บ กลุ่ ม คน
บุคคลและความรับผิดชอบ
หลากหลายได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
4.2 มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบการพั ฒ นาการเรี ยนรู้ให้ เกิด องค์ ค วามรู้ ใหม่ ๆ ทั้ง
ตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
4.3 มีความสามารถในการทางานร่วมกับผู้อ่ นื ได้ เป็ นอย่างดีท้งั ในบทบาทของ
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มาตรฐานผลการเรียนรู ้

รายละเอียดผลการเรียนรู ้
ผู้นา หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมงาน โดยสามารถสร้ างปฏิสัมพั นธ์ภายใน
กลุ่มได้ อย่างสร้ างสรรค์
4.4 สามารถแสดงความคิดเห็นส่วนตัวและส่วนรวมอย่างสร้ างสรรค์พร้ อมทั้ง
แสดงจุดยืนอย่างเหมาะสมทั้งของตนเองและของกลุ่ม
5. ด้ านทั ก ษะการคิ ด วิ เ คราะห์ เชิ ง 5.1 มีทักษะในการสื่อสารด้ วยการพูด การเขียน เพื่อนาไปใช้ ในการนาเสนอ
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้ เทคโนโลยี ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจและสังคม
สารสนเทศ
5.2 สามารถใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้ อมูลและนาเสนอ
รายงาน
5.3 สามารถนาประเด็นการแก้ ไขปั ญหาโดยใช้ ความรู้ท่ไี ด้ รับมาแก้ ไขปั ญหา
ได้ อย่างสร้ างสรรค์
5.4 มีความสามารถใช้ สารสนเทศและเทคโนโลยีส่อื สารอย่างเหมาะสม
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3. แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ ากหลักสูตรสู่ รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

ด้านที่ 1
คุณธรรม จริยธรรม

1
1. หมวดวิชาแกน
บธม 501 พฤติกรรมองค์กรและการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ข้นั สูง
บธม 502 การจัดการการผลิตและการปฎิบตั กิ าร
บธม 511 การบัญชีบริหาร
บธม 521 การจัดการทางการเงิน
บธม 531 การจัดการการตลาดขั้นสูง
บธม 551 เศรษฐศาสตร์การจัดการ
บธม 571 ระเบียบวิธวี ิจัยธุรกิจ
บธม 601 การจั ด การเชิ ง กลยุ ท ธ์ข้ั น สูง และความ
รับผิดชอบต่อสังคม

2



ด้านที่ 2
ความรู ้

3

4





1

2

ด้านที่ 3
ทักษะทางปัญญา

3



1

2

3



ด้านที่ 4
ทักษะความสัมพันธ
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
4

1
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ด้านที่ 5
ทักษะในการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
3 4
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รายวิชา

ด้านที่ 1
คุณธรรม จริยธรรม

1
2. หมวดวิชาเอกบังคับ
- วิชาเอกการตลาด
บธม 532 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค
บธม 631 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
บธม 632 การจัดการการขาย
-วิชาเอกการจัดการ
บธม 541 การประกอบการและนวัตกรรมในธุรกิจ
บธม 641 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
บธม 642 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

2

3

ด้านที่ 2
ความรู ้

4

1

2










3

1

2
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4







3

ด้านที่ 4
ทักษะความสัมพันธ
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ









ด้านที่ 3
ทักษะทางปัญญา




1

2

3

















4

ด้านที่ 5
ทักษะในการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
3 4
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รายวิชา

ด้านที่ 1
คุณธรรม จริยธรรม

1
3. หมวดวิชาเอกเลือก
บธม 503 การจัดการระบบสารสนเทศ
บธม 504 การประกอบการเพื่อสังคม
บธม 505 การเจรจาต่อรอง
บธม 533 การจัดการตราสินค้ าและราคา
บธม 534 การจัดการการตลาดระหว่างประเทศ
บธม 535 การตลาดบริการ
บธม 536 เทคนิคในการพยากรณ์ตลาด
บธม 537 กลยุทธ์การตลาดเพื่อการแข่งขัน
บธม 538 การจัดการโลจิสติกส์
บธม 542 การบริหารโครงการ
บธม 543 เทคนิคในการพยากรณ์ธรุ กิจ
บธม 544 การจัดการเชิงกลยุทธ์ร่วมสมัย
บธม 545 ธุรกิจและแนวทางการจัดการของประเทศ
ในกลุ่มอาเซียน
บธม 546 การบริหารค่าตอบแทนและการจัดการผล

2

3

ด้านที่ 2
ความรู ้

4

1

2







1







2
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ด้านที่ 5
ทักษะในการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
3 4








2














1







4









3

ด้านที่ 4
ทักษะความสัมพันธ
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ








3







ด้านที่ 3
ทักษะทางปัญญา
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รายวิชา

ด้านที่ 1
คุณธรรม จริยธรรม

1
ปฏิบตั งิ านเชิงกลยุทธ์
บธม 547 การพัฒนาทุนมนุษย์ในองค์กร
บธม 547 การจัดการข้ ามวัฒนธรรม
บธม 561 สัมมนาการจัดการการตลาดสมัยใหม่
บธม 671 การวิจัยการตลาด
บธม 672 การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการจัดการ
4. ปริญญานิพนธ
ปพท 691 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท
5. สารนิพนธ
สพท 681 สารนิพนธ์ระดับปริญญาโท

2



3

ด้านที่ 2
ความรู ้

4



1

2

ด้านที่ 3
ทักษะทางปัญญา

3

1

2





















3

4

1










ด้านที่ 4
ทักษะความสัมพันธ
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ





3

4










2

ด้านที่ 5
ทักษะในการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
3 4
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
เป็ นไปตามข้ อ บั งคั บ มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โรฒ ว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ของนิสติ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ดังนี้
1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร วางแผนการทวนสอบผลการเรียนทุกรายวิชาที่เปิ ดสอนในแต่
ละภาคการศึกษา
2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกาหนดวัน/เวลาในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ พร้ อม
ทั้งมอบหมายให้ อาจารย์ผ้ ูสอน/ผู้รับผิดชอบรายวิ ชา จัดเตรี ยมเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับ การ
ทวนสอบของหลักสูตร ได้ แก่
2.1 มคอ.3 ของรายวิชาที่จะดาเนินการทวนสอบในปี การศึกษานั้นๆ
2.2 มคอ.5 ของรายวิชาที่จะดาเนินการทวนสอบในปี การศึกษานั้นๆ
2.3 รายงานผลการเรียน และคะแนนที่ได้ จากการวัดและประเมินผลของรายวิชาที่ทวน
สอบในปี การศึกษานั้นๆ
3. คณะกรรมการประชุมทวนสอบรายวิชา สรุปผลการทวนสอบรายวิชา เสนอแนะแนวทางการ
ปรับปรุงแก้ ไข
4. ประธานหลักสูตรแจ้ งอาจารย์ผ้ ูสอน/ผู้รับผิดชอบรายวิชาเพื่อปรับปรุงและพัฒนารายวิชา
5. สิ้น สุด กระบวนการทวนสอบรายวิ ชา น าผลไปใช้ ในการรายงาน มคอ. 7 (โดยประธาน
หลักสูตร) และการปรับปรุงหลักสูตร
3. เกณฑการสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เป็ นไปตามข้ อ บั งคั บ มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โรฒ ว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก)
1. ศึกษารายวิชาครบถ้ วนตามที่กาหนดในหลักสูตร
2. ได้ ระดับแต้ มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน)
คุณสมบัติเฉพาะผูข้ อรับปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก2
1) เสนอปริ ญ ญานิ พ นธ์ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลั ย สอบผ่ านการสอบปากเปล่ า
ปริญญานิพนธ์ โดยคณะกรรมการที่ได้ รับการแต่งตั้งจากบัณฑิตวิทยาลัย และต้ องเปิ ดให้ ผ้ ูสนใจเข้ ารับฟั ง
ได้
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2) ส่งปริญญานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ท่มี ีหลักฐานผ่านการตรวจสอบการคัดลอกผลงานและ
เป็ นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
3) ผลงานปริญญานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของปริญญานิพนธ์ต้องได้ รับการตีพิมพ์หรืออย่าง
น้ อยได้ รับการยอมรั บให้ ตีพิมพ์ ในวารสารระดับชาติหรื อระดับนานาชาติ และวันที่ส่งผลงานมาบัณ ฑิต
วิทยาลัยมีคุณภาพตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัยฉบับปัจจบัน หรือนาเสนอต่อที่ประชุมวิชาการแล้ วโดย
บทความที่นาเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้ รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
(Proceedings) ที่มีคุณภาพตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัยฉบับปัจจุบัน
4) ผู้ ท่ี เ ข้ า ศึ ก ษาในหลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิจ มหาบั ณ ฑิ ต ส าหรั บ ผู้ บ ริ ห าร (Executive
MBA) จะต้ องเข้ ารับการฝึ กอบรมและศึกษาดูงานต่างประเทศตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดซึ่งเป็ นส่วนหนึ่ง
ของการสาเร็จการศึกษา
คุณสมบัติเฉพาะผูข้ อรับปริญญามหาบัณฑิต แผน ข
1) สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ ด้ วยข้ อเขียนและ/หรือปากเปล่า
2) เสนอสารนิ พ นธ์ต ามมาตรฐานของมหาวิ ทยาลั ย สอบผ่ า นการสอบปากเปล่ าสาร
นิพนธ์โดยคณะกรรมการที่ได้ รับการแต่งตั้งจากบัณฑิตวิทยาลัย และต้ องเปิ ดให้ ผ้ ูสนใจเข้ ารับฟังได้
3) ส่ งสารนิ พ นธ์ฉบั บ สมบู รณ์ ท่ีมีหลั กฐานผ่ านการตรวจสอบการคัดลอกผลงานและ
เป็ นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
4) ผลงานสารนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของสารนิพนธ์ต้องได้ รับการเผยแพร่ ในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่งที่สืบค้ นได้ และวันที่ส่งผลงานมาบัณฑิตวิทยาลัยมีคุณภาพตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
ฉบับปัจจุบัน
5) ผู้ ท่ี เข้ า ศึ ก ษาในหลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ มหาบั ณ ฑิ ต ส าหรั บ ผู้ บ ริ ห าร (Executive
MBA) จะต้ องเข้ ารับการฝึ กอบรมและศึกษาดูงานต่างประเทศตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดซึ่งเป็ นส่วนหนึ่ง
ของการสาเร็จการศึกษา
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หมวดที่ 6 การพัินาอาจารย
1. การเตรียมการสาหรับอาจารยใหม่
มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่ อให้ อาจารย์มี
ความรู้ความเข้ าใจในนโยบายของมหาวิทยาลัยและคณะ ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน บทบาท หน้ าที่ของ
อาจารย์ กฎระเบียบต่างๆ รวมถึงสิทธิประโยชน์ของอาจารย์
2. การพัินาความรูแ้ ละทักษะให้แก่คณาจารย
2.1 การพัินาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
1) ส่งเสริมอาจารย์ให้ มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้ างเสริมประสบการณ์ เพื่อ พัฒนาเทคนิค
ทักษะการสอน และการวิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการทาวิจัยในสาขาบริหารธุรกิจและที่เกี่ยวข้ อง
2) สนับสนุ นด้ านการศึกษาต่อ ฝึ กอบรม ดูงานทางวิชาการ และวิชาชีพในองค์กรต่างๆ
การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
3) เพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ ทนั สมัย
2.2 การพัินาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
1) ส่งเสริมการมีส่วนร่ วมในกิจกรรมบริ การวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้ องกับการพั ฒนา
ความรู้และคุณธรรม
2) กระตุ้นอาจารย์ทาผลงานวิชาการในสาขาบริหารธุรกิจ
3) ส่งเสริมการทาวิจัย สร้ างองค์ความรู้ใหม่เป็ นหลัก และเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
และมีความรู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพเป็ นรอง
4) สนับสนุ นให้ คณาจารย์เข้ าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพ
ระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตรมีองค์ประกอบในการประกันคุณภาพ 6 ด้ าน คือ
1. การกากับมาตรฐาน
มีการบริหารจัดการหลักสุตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และการประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดังนี้
1.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ร่ วมกับผู้บริหารของคณะ และอาจารย์ประจา เพื่ อทาหน้ าที่
วางแผน พั ฒ นา และประเมิน หลั กสูตรตามรอบระยะเวลาที่กาหนด พิ จารณาให้ เห็นความ
เห็น ชอบในเด็น ต่างๆ ได้ แก่ การจัดการเรียนการสอน การรับ สมัครนิสิตใหม่ การควบคุ ม
ปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ การโอนย้ าย และการพ้ นสภาพนิสติ เป็ นต้ น
1.2 มีการประชุมอาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตรเพื่ อกากับ ติดตาม การดาเนินงานของหลักสูตร
การกาหนดผู้รับผิดชอบรายวิชา การทวนสอบผลการเรี ยนผลการเรียนทุกรายวิชาที่เปิ ดสอน
ในแต่ละปี การศึกษา
1.3 มีการจัดทารายละเอียดของรายวิชาตามแบบ มคอ.3 อย่างน้ อยก่อนการเปิ ดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ ครบทุกวิชา
1.4 มีการจัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชาตามแบบ มคอ. 5 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษาที่เปิ ดสอนให้ ครบทุกรายวิชา
1.5 จัดทารายงานผลการดาเนิ น การของหลักสูตรตามแบบมคอ.7 ภายใน 60 วัน หลั งสิ้นสุดปี
การศึกษา
1.6 มีการประเมินความพึ งพอใจของหลักสูตรและการเรียนการสอน โดยนิสิตชั้นปี สุดท้ าย และ
บัณฑิตใหม่ เพื่อพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
2. บัณฑิต
2.1 มีการประเมินคุณภาพบัณฑิตโดยผู้ใช้ บัณฑิต/ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ซึ่งจานวนบัณฑิตที่ได้ รับการ
ประเมินจากผู้ใช้ บัณฑิตจะต้ องไม่น้อยกว่าร้ อยละ 20 ของบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา
2.2 มีการตีพิมพ์ หรือเผยแพร่ ผลงานของนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษา ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 40 ของ
ผู้สาเร็จการศึกษาดังนี้
 นิสติ แผน ก ปริญญานิพนธ์ ต้ องได้ รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
หรือนาเสนอในการประชุมวิชาการ
 นิสติ แผน ข สารนิพนธ์ ต้ องได้ รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สบื ค้ นได้
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3. นิสิต
3.1 การรับนิสิต
 การรับนิสติ ใหม่ หลักสูตรฯมีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อพิจารณาจานวน
รับนิสิตให้ ตรงกับ มคอ.2 ของหลักสูตร กาหนดคุ ณสมบัติของผู้ ท่จี ะเข้ าศึกษา และพิ จารณาเกณฑ์การ
ตัดสินผลการสอบข้ อเขียน การสอบสัมภาษณ์ ในแต่ละภาคการศึกษา
 หลักสูตรฯ มีกจิ กรรม/โครงการเพื่อเตรียมความพร้ อมก่อนเข้ าศึกษาให้ กบั นิสติ ใหม่ ดังนี้
1. โครงการปรั บ พื้ นฐานบริ ห าธุร กิจ เป็ นเวลา 2 วั น ๆละ 6 ชั่ วโมง โดยมี วิ ท ยากร
ผู้เชี่ยวชาญในด้ านต่างๆที่เกี่ยวข้ องมาบรรยายในหัวข้ อต่อไปนี้ ได้ แก่ ธุรกิจเบื้องต้ น
เศรษฐศาสตร์ การเงิน และการบัญชี โดยปรับเนื้อหาให้ มีความเหมาะสมกับความ
พร้ อมของผู้เข้ าเรียน
2. โครงการปฐมนิเทศ เพื่อให้ แจ้ งนิสติ ใหม่ทราบถึงระเบียบ ข้ อบังคับ กฎเกณฑ์ต่างๆ
ของมหาวิทยาลั ย แผนการศึ กษาของหลั กสูตร แนะน าอาจารย์ท่ีป รึ ก ษา แนะน า
อาจารย์ประจาที่ทามีคุณสมบัติเป็ นอาจารย์ท่ปี รึกษาปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์
3.2 การส่งเสริมและพัินานิสิต
หลักสูตรฯ มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนิสติ และเสริมสร้ างทักษะ
การเรียนรู้ท่จี าเป็ นต่อการประกอบอาชีพอย่างต่อเนื่องตลอดปี การศึกษา อาทิเช่น
 โครงการสถานการณ์จาลองทางโลกธุรกิจ (Simulation Game)
 โครงการสัมมนาทางวิชาการ Business and Practice
 โครงการเตรียมความพร้ อมในการนาเสนอผลงานปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์
 โครงการฝึ กอบรมและศึกษาดูงานต่างประเทศ เพื่อให้ นิสติ แลกเปลี่ยน เรียนรู้จากหน่วยงาน
ชั้นนาในต่างประเทศ และได้ รับการพัฒนาทักษะทางด้ านภาษาอังกฤษ
3.3 ผลลัพธทีเ่ กิดกับนิสิต
หลักสูตรฯ มีระบบและกลไกเกี่ยวกับการดูแลให้ คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นิสติ เพื่อให้
มีแนวโน้ มอัตราการคงอยู่ และอัตราการสาเร็จการศึกษาในระดับที่สงู ขึ้น ดังนี้
 มีการแต่งตั้งอาจารย์ท่ปี รึกษากาหนดวันเวลาoffice hourนิสติ เข้ าพบเพื่อให้ คาปรึกษาใน
เรื่องเกี่ยวกับการเรียนการสอนหรือช่วยแก้ ไขปัญหาในเรื่องอื่นๆ ของนิสติ
 มี ก ารแบ่ งเจ้ า หน้ า ที่ เพื่ อ ดู แ ลการจั ด การเรี ย นการสอนของนิ สิ ต และการท าปริ ญ ญา
นิพนธ์/สารนิพนธ์ ดังนี้
1. เจ้ าหน้ าที่ประจาหลักสูตร MBA(ในเวลาราชการ) จานวน 1 คน
2. เจ้ าหน้ าที่ประจาหลักสูตร MBA(นอกเวลาราชการ) จานวน 1 คน
3. เจ้ าหน้ าที่ประจาหลักสูตร X-MBA (ผู้บริหาร) จานวน 1 คน
4. เจ้ าหน้ าที่ดูแลเรื่องการทาปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ จานวน 1 คน
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ในกรณีท่นี ิสิตมีข้อร้ องเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนการจัดการข้ อร้ องเรียนของนิสิต
ให้ นิสิตรับแบบฟอร์มกับเจ้ าหน้ าที่โครงการฯ ผ่านอาจารย์ท่ปี รึ กษา และประธานหลักสูตรเพื่อรับทราบ
เพื่ อเสนอต่ อที่ป ระชุ มคณะกรรมการบริ หารหลั ก สูตร หากที่ป ระชุ มกรรมการบริ หารฯ แก้ ไขไม่ ได้ ให้
พิจารณาส่งต่อคณบดีเพื่อหาวิธกี ารแก้ ไขในระดับคณะต่อไป
4. อาจารย
4.1 ระบบและกลไกการรับอาจารยใหม่ มีดงั นี้
1. คณะกรรมการบริ ห ารประจ าหลั ก สู ต รประชุ ม ร่ ว มกั น เพื่ อวางแผนและตรวจสอบ
คุณสมบัติอาจารย์ประจาหลักสูตรให้ เป็ นไปตามเกณฑ์หรือมาตรฐานหลักสูตรของ สกอ.จากนั้นจึงสารวจ
จานวนอาจารย์ป ระจาหลั ก สูตรที่คงอยู่ อาจารย์ป ระจาหลั ก สูตรที่จะเกษี ยณหรื อ ลาออก เพื่ อวางแผน
อัตรากาลังในอนาคต
2. ในกรณีมีอัตรากาลังไม่เพียงพอ หลักสูตรดาเนินการเสนอในที่ประชุมคณาจารย์ภาควิชา
ภาควิชาฯดาเนินการเสนอขออนุ มัติอัตราใหม่หรืออัตราทดแทนเพิ่มต่อคณะกรรมการบริหารคณะ และ
มหาวิทยาลัยตามระเบียบที่กาหนด
3. มีก ารคั ด เลื อ กอาจารย์ ใหม่ โดยพิ จ ารณาคุ ณ สมบั ติ ให้ ส อดคล้ อ งกับ เกณฑ์ ม าตรฐาน
หลักสูตรระดับ บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 และมีวิธีการสอบคัดเลือกตามระเบียบที่มหาวิทยาลั ยกาหนด
อาทิ การสอบข้ อเขียน การสอบสัมภาษณ์ การสาธิตการสอนและการสอบภาษาอังกฤษ
4. มีการปฐมนิ เทศอาจารย์ใหม่ ตามระเบี ยบของมหาวิทยาลั ยศรี นคริ นทรวิ โรฒ เพื่ อให้
อาจารย์มีความรู้ความเข้ าใจในนโยบายของมหาวิทยาลัยและคณะ ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน บทบาท
หน้ าที่ของอาจารย์ กฎระเบียบต่างๆ รวมถึงสิทธิประโยชน์ของอาจารย์
4.2 ระบบและกลไกการบริหารและการพัินาอาจารย
1. ส่งเสริ มอาจารย์ให้ มี ก ารเพิ่ มพู น ความรู้ สร้ างเสริ มประสบการณ์ เพื่ อพั ฒ นาเทคนิ ค
ทักษะการสอน และการวิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการทาวิจัยในสาขาบริหารธุรกิจและที่เกี่ยวข้ อง
2. ส่งเสริมให้ อาจารย์ประจาเข้ าร่ วมโครงการอบรมด้ านการทาวิจัย สร้ างองค์ความรู้ใหม่
เป็ นหลัก และเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และมีความรู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
3. กระตุ้นอาจารย์ทาบทความวิจัย บทความวิชาการในสาขาบริหารธุรกิจ
4. จัดทาแผนการขอตาแหน่งทางวิชาการ
5. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้ านการศึกษาต่อ ฝึ กอบรม ดูงานทางวิชาการ และวิชาชีพ
ในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและต่ างประเทศ เพื่อให้ อาจารย์ได้ เข้ ารับการอบรม
ตามงบประมาณที่ได้ รับการจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัย
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5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเ้ รียน
5.1การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ได้ ดาเนินการ
ดังนี้
 มีการสารวจสถานการณ์ปัจจุ บันทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม การสารวจความ
พึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิต ภาวะมีงานทาของบัณฑิต และการสารวจความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ บัณ ฑิต ศิ ษย์เก่าและนิสิต ปั จจุ บัน ต่อหลักสูตร เพื่ อนาผลมาใช้ ในการออกแบบ
หลักสูตร การปรับปรุงการจัดทารายวิชาให้ ทนั สมัย
 มีการจัดโครงการวิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจาก
หน่วยงานภายนอกมาให้ ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง แก้ ไขหลักสูตร
5.2 การวางระบบผู้สอนและการบวนการจัดการเรียนการสอน มีการประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรเพื่อพิจารณาแผนการศึกษาของนิสิตแยกตามวิชาเอก และชั้นปี กาหนดรายวิชาที่จะเปิ ด
สอน ประกอบด้ วย วิชาแกน และวิชาเอกบังคับ สาหรับรายวิชาเอกเลือกที่จะเปิ ดสอนหลักสูตรกาหนดให้
นิสิตเป็ นเป็ นผู้เสนอให้ อาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตรพิ จารณา หลังจากรวบรวมข้ อมูลเกี่ยวกับรายวิชาที่
จะเปิ ดสอนแล้ ว คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ผ้ ูสอนประชุมร่วมกันเพื่อกาหนดผู้สอนในแต่
ละรายวิชา โดยการจัดผู้สอนในแต่ละภาคการศึกษานั้นได้ พิจารณาจากความรู้ ความสามารถในเนื้อหาวิชา
และประสบการณ์ในการสอน จากนั้นส่งข้ อมูลให้ เจ้ าหน้ าที่ประจาหลักสูตรฯจัดทาตารางสอนที่เหมาะสม
ทั้งกับอาจารย์และนิสติ โดยกาหนดเวลาเรียน เวลาสอบ ห้ องเรียน ไม่ซา้ ซ้ อนกับวิชาอื่นในหลักสูตร
5.3 การประเมินผู้เรียน มีการกาหนดเกณฑ์การประเมิน โดยระบุไว้ ใน มคอ.3 ของรายวิชาที่
เปิ ดสอนอย่างชัดเจน ภายใน 30 วัน ก่อนเปิ ดภาคการศึกษา ในส่วนของผู้สอนอาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบในแต่
ละรายวิชาที่เปิ ดสอนในปี การศึกษานั้น ๆ ของหลักสูตรฯ จะดาเนินการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิของนักศึกษาในแต่ละรายวิชา ตามกลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ท้งั 5 ด้ าน หลังจาก
เสร็จสิ้นกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาแล้ ว ผู้รับผิดชอบ
ในแต่ละรายวิชา ดาเนินการจัดทารายงานผลการจัดการเรียนการสอนหรือมคอ. 5ของรายวิชา ภายใน 30
วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา ภายใต้ การกากับ ติดตาม และตรวจสอบของอาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตรฯ
6. สิง่ สนับสนุ นการเรียนรู ้
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร กาหนดให้ มีการสารวจความพึงพอใจของนิสิตต่อจานวนสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ภายในสัปดาห์ท่ี 4 ของแต่ละภาคการศึกษา เพื่อนาผลที่ได้ จากการสารวจไปใช้ ในการ
ปรับปรุง และกาหนดสิ่งสนับสนุ นการเรียนรู้ท่จี าเป็ นต่อการจัดการเรี ยนการสอนของนิสิต และนาเสนอ
ต่อภาควิชา คณะ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องเพื่อดาเนินการแก้ ไขต่อไป
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7. ตัวบ่งชี้ ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)

ปี ที1่
ปี ที2่
ปี ที3่
ปี ที4่
ปี ที5่
2560 2561 2562 2563 2564
(1) อาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้ อยร้ อยละ 80 มี 




ส่วนร่ วมในการประชุมเพื่ อวางแผน ติดตาม และทบทวน
การดาเนินงานหลักสูตร
(2) มี ร ายละเอี ย ดของหลั ก สู ต รตามแบบ มคอ.2 ที่ 




สอดคล้ อ งกั บ กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษา
แห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ ามี)
(3) มี ร ายละเอี ย ดของรายวิ ช าและรายละเอี ย ดของ 




ประสบการณ์ ภ าคสถาน (ถ้ ามี ) ตามแบบ มคอ.3 และ
มคอ.4 อย่างน้ อยก่อนการเปิ ดสอนในแต่ละภาคการศึกษา
ให้ ครบทุกรายวิชา
(4) จั ด ท ารายงานผลการด าเนิ น การของรายวิ ช าและ 




รายงานผลการด าเนิ น การของประสบการณ์ ภ าคสนาม
(ถ้ ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วันหลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิ ดสอนให้ ครบทุกรายวิชา
(5) จั ด ท ารายงานผลการด าเนิ น การของหลั ก สูต รตาม 




แบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปี การศึกษา
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน 




ผลการเรียนรู้ท่กี าหนดในมคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ ามี) อย่าง
น้ อยร้ อยละ 25 ของรายวิ ช าที่ เ ปิ ดสอนในแต่ ล ะปี
การศึกษา
(7) มี ก ารพั ฒ นา/ปรั บ ปรุ ง การจั ด การเรี ย นการสอน 



กลยุ ทธ์การสอน หรื อ การประเมิน ผลการเรี ยนรู้ จากผล
การประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปี ที่แล้ ว
(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ ามี) ทุกคนได้ รับการปฐมนิเทศหรือ 




คาแนะนาด้ านการจัดการเรียนการสอน
(9) อาจารย์ป ระจาหลักสูตรทุกคนได้ รับ การพั ฒนาทาง 




วิชาการ และ/หรือวิชาชีพอย่างน้ อยปี ละ 1 ครั้ง
ดัชนีบ่งชี้ ผลการดาเนินงาน
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ปี ที1่
ปี ที2่
ปี ที3่
ปี ที4่
ปี ที5่
2560 2561 2562 2563 2564
(10) จ านวนบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น การเรี ย นการสอน 




(ถ้ ามี)ได้ รับการพั ฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อย
กว่าร้ อยละ 50 ต่อปี
(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี สุดท้ าย/บัณฑิต 



ใหม่ ท่ีมีต่อ คุ ณ ภาพหลั ก สูตร เฉลี่ ยไม่ น้ อ ยกว่ า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0
(12) ระดับความพึ งพอใจของผู้ ใช้ บัณ ฑิตที่มีต่อบั ณ ฑิต 


ใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
รวมจานวนตัวบ่งชี้
9
11
12
12
12
ดัชนีบ่งชี้ ผลการดาเนินงาน
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1.การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
กระบวนการที่ ใช้ ป ระเมิ น และปรั บ ปรุ งกลยุ ท ธ์ก ารเรี ยนการสอนที่ได้ ว างแผนไว้ เพื่ อ การ
พั ฒนาการเรี ยนการสอนให้ มีคุณ ภาพและบรรลุวัตถุป ระสงค์การเรี ยน ให้ พิ จารณาจากตั วผู้เรี ยนโดย
อาจารย์ผ้ ูสอนจะประเมินผู้เรียนว่ามีความเข้ าใจในเนื้อหาบทเรียนหรือไม่ โดยประเมินจากการทดสอบ
ย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนิสิตในการถาม การตอบคาถามในชั้นเรียนของนิสิต หรื อการอภิปราย
โต้ ตอบจากนิสิต ผลการประเมินจะสามารถชี้ให้ เห็นความสามารถในการเข้ าใจเนื้ อหาของบทเรียนของ
ผู้เรียน หากผลการประเมินต่ากว่าเกณฑ์ท่กี าหนด หรือไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ของการสอน อาจารย์
ผู้สอนจะพิจารณาปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงวิธสี อน เครื่องมือหรือสื่อการสอน รวมทั้งอาจจัดลาดับเนื้อหา
บทเรียนเพื่อให้ ง่ายต่อการทาความเข้ าใจ
นอกจากนั้น การทดสอบระหว่างภาค (ถ้ ามี) และการทดสอบปลายภาค จะสามารถบ่งชี้ได้ ว่า
นิสิตมีความเข้ าใจในเนื้ อหาที่ได้ สอนไปหรือไม่ ถ้ าพบว่ามีปัญหาอาจารย์ผ้ ูสอนจะนาผลการประเมินมา
ปรับปรุง เพื่อหาวิธแี ก้ ปัญหา และพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสต่อไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใช้แผนกลยุทธการสอน
ให้ นิ สิ ต ประเมิ น อาจารย์ ใ นด้ านทั ก ษะ กลยุ ท ธ์ ก ารสอน ความรั บ ผิ ด ชอบในการสอน
ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ การชี้แจงประมวลการสอนรายวิชา การใช้ ส่อื ประกอบการสอน ทั้งนี้
ให้ ทาทุ กรายวิชาที่เปิ ดดาเนิ นการสอน และให้ สรุปผลการประเมินให้ กับ อาจารย์ผ้ ู สอนทราบ เพื่ อเป็ น
ข้ อมูลในการนาไปปรับปรุงการสอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวมนั้นจะกระทาเมื่อนิสิตเรียนอยู่ใ นชั้นปี ที่นิสิตจะสาเร็จการศึกษาโดย
โครงการฯ จะเป็ นผู้ ป ระเมิ น ความรู้ ของนิ สิต ว่ าน าองค์ ค วามรู้ ไปปฏิบั ติ ในวิ ชาชี พ ได้ ห รื อ ไม่ มีค วาม
รับผิดชอบและยังมีข้อควรปรับปรุงในด้ านใด ซึ่งจะมีการรวบรวมข้ อมูลทั้งหมด เพื่ อการปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรตลอดจนปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนทั้งในภาพรวม และในแต่ละรายวิชา
ทั้งนี้อาจจะมีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก นิสติ หรือผู้ใช้ บัณฑิต มาร่วมประเมินด้ วย
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจาปี ตามดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้ อ 7 โดย
คณะกรรมการประเมินอย่างน้ อย 3 คน ประกอบด้ วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้ องอย่างน้ อย 1 คน
ที่ได้ รั บ การแต่ งตั้ งจากภาควิชาหรื อ จากคณะ ทั้งนี้ ภาควิ ชาหรื อคณะได้ กาหนดให้ ทุกหลั กสูตรมีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องทุก ๆ 5 ปี
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เกณฑ์การประเมินมีดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดาเนินการครบ 5 ข้ อแรก มีการดาเนินการครบ 9 ข้ อแรก

คะแนน 3
มีการดาเนินการครบทุกข้ อ

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
จากการประเมินผลหลักสูตรทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา จะทาให้ ทราบถึงปั ญหาของ
การบริหารหลักสูตร กรณีท่พี บปัญหาให้ จัดลาดับความสาคัญและความจาเป็ น เพื่อวางแผน และหาแนว
ทางการแก้ ไขในภาคเรียนต่อไป หากพบปั ญหาในเชิงนโยบายควรแจ้ งให้ มหาวิทยาลัยได้ รับทราบและ
ดาเนินการตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัย และโครงการฯ จะต้ องดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ 5 ปี
ทั้งนี้เพื่ อให้ หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนมีความทันสมัยและสอดคล้ องกับความต้ องการของ
ประเทศ และสถานประกอบการต่อไป

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (วิชาเอกการตลาดและวิชาเอกการจัดการ) พ.ศ.2560

74

มคอ. 2

ภาคผนวก
ภาคผนวก ก ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2559
ภาคผนวก ข สาเนาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
ภาคผนวก ค รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร
ภาคผนวก ง รายงานการประเมินหลักสูตร
ภาคผนวก จ ประวัติและผลงานของอาจารย์
ภาคผนวก ฉ ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร
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ภาคผนวก ก
ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้ วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559
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ภาคผนวก ข
สาเนาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
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ภาคผนวก ค
รายงานผลการวิพากษหลักสูตร
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รายงานผลการวิพากษหลักสูตร
ข้อเสนอแนะจากผูท้ รงคุณวุิิ
ผศ.ดร.ชัชพงษ ตั้งมณี
1. ให้ ปรับวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร โดยอาจปรับให้ สะท้ อน
ของวิชาเอกมากขึ้น
2.ด้ านชื่อปริญญานิพนธ์ ควรใช้
คาว่า วิทยานิพนธ์ เพื่อสื่อสารให้
ชัดเจน

ผศ.ดร.อรทัย เลิศวรรณวิทย
1. ให้ ปรับ E-Business มาเป็ น
วิชาเอกบังคับ แต่เอา Cross
Cultural Management เป็ น
วิชาเอกเลือก

2. รายวิชาใหม่ MBA618
Electives Social
entrepreneurship ตัดคาว่า
Electives ออก
อ.ดร.สหัสโรจน โรจนเมธา
1. เพิ่มวิชา Sales Management
แทน Logicties Manangement

การดาเนินการปรับปรุง

เหตุผลในการไม่ปรับปรุงแก้ไข

1. ได้ ดาเนินการปรับวัตถุประสงค์ โดยการเพิ่มทักษะในการเป็ น
ผู้บริหาร และปรับให้ ตรงกับ
วิชาเอกจัดการและการตลาด
-ไม่ดาเนินการปรับเนื่องจาก
ข้ อบังคับของมหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ ว่าด้ วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 ใช้
คาว่า ปริญญานิพนธ์
- ได้ ปรับวิชา MBA614
Electronic Commerce ย้ ายจาก
หมวดวิชาเอกเลือกมาเป็ นหมวด
วิชาเอกบังคับ
-ปรับชื่อวิชาภาษาไทย เป็ น
บธม 641 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
- ภาษาอังกฤษ เป็ น MBA641
Electribuc Business
-ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
- ปรับชื่อตามคาแนะนาของ
ผู้ทรงคุณวุฒิเป็ น MBA504
Social entrepreneurship
- ปรับให้ วิชา MBA632 Sales
Management เป็ นวิชาหมวด
วิชาเอกบังคับในวิชาเอกการตลาด
- เพิ่มวิชา MBA538 Logicties
Manangement เป็ นหมวดวิชาเอก
เลือกในวิชาเอกการตลาด
- ได้ ดาเนินการปรับคาอธิบาย
รายวิชาใหม่
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ข้อเสนอแนะจากผูท้ รงคุณวุิิ
2. วิชา Negotiation ให้ เพิ่ม
persuasion

การดาเนินการปรับปรุง

3.วิชา Quantitative analysis for
Management ให้ เพิ่ม BigData

4. เพิ่มการบริหารความเสี่ยงใน
วิชา Financial
คุณสมเกียรติ นนทิสกุล
น่าจะมีงานภาคปฏิบัติการที่คล้ าย
หรือเหมือนจริงโดยมีการตั้งเป็ น
ภาคบังคับหรือทาจริง หรือเป็ น
กิจกรรม

เหตุผลในการไม่ปรับปรุงแก้ไข
- ไม่ได้ ดาเนินการปรับปรุง
เนื่องจากได้ เพิ่มรายวิชาใหม่ใน
หมวดวิชาเอกเลือกด้ านการตลาด
เพิ่มขึ้น
- ไม่ได้ เพิ่ม BigData ใน
คาอธิบายรายวิชาเนื่องจาก Big
data เป็ นการวิเคราะห์ข้อมูล
จานวนมาก ด้ วยการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ ซึ่งในรายวิชาไม่ได้
เน้ นการวิเคราะห์ Big data จึง
ไม่ได้ นามาเป็ นส่วนหนึ่งของ
วิชาการวิเคราะห์เชิงปริมาณ

- ได้ ดาเนินการปรับคาอธิบาย
รายวิชาในวิชา บธม 521 การ
จัดการทางการเงิน
- ได้ ดาเนินการเพิ่มกิจกรรมทาง
วิชา เช่น โครงการสถานการณ์
จาลองทางโลกธุรกิจ โครงการ
เขียนแผนธุรกิจ
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ภาคผนวก ง
รายงานการประเมินหลักสูตร
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มคอ. 2
สรุปผลความคิดเห็นของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
สถิติจานวนผูท้ าแบบสอบถาม (ข้อมูล ณ วันที่ 07 กรกฎาคม 2559)
ร้ อยละของ
การตอบกลับแบบสารวจ

คณะ/หน่วยงาน

คณะสังคมศาสตร์
บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต สาขา
การตลาด
บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต สาขา
การจัดการ
บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต สาขา
การจัดการองค์กร
เภสัชกรรม
ผลรวม

ระดับ
จานวน จานวน
การศึกษา
ตอ ผู้สาเร็จ
บกลัลการศึกษา

ด้ าน
ด้ าน
ด้ านความรู้
คิดเป็ น
ทักษะ
คุณธรรม ความสามารถ
ร้ อยละ
ทาง
จริยธรรม ทางวิชาการ
ปัญญา

ป.โท

ด้ านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่าง
บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ

ด้ านทักษะ
วิเคราะห์เชิง
ด้ านอัตลักษณ์
ตัวเลขการ
ของบัณฑิต
ด้ านทักษะ ผลรวม
สื่อสารและ
คะแนน มหาวิทยาลัย
ความสามารถ ค่าเฉลี่ย
การใช้
มีทกั ษะ
เทคโนโลยี
สื่อสาร
สารสนเทศ

45

119

37.82 4.52

4.18

4.18

4.57

4.22

4.05

15

53

28.3

4.6

4.22

4.16

4.62

4.31

4

64.78

4.32

4.31

28

58

48.28

4.62

4.31

4.21

4.76

4.35

4.14

123.17

4.4

4.44

2

8

25

4.33

4

4.17

4.33

4

4

8.28

4.14

4

45

119

4.18

4.18

4.57

4.22

4.05

37.82 4.52
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196.23 4.36

196.23 4.36

4.25

4.25

มคอ. 2

ผลประเมินความพึงพอใจคุณภาพของหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ปี การศึกษา 2557
รายการ

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.

1.

หลักสูตร
การจัดการศึกษาสอดคล้ องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
มีการจัดแผนการศึกษาตลอดหลักสูตรอย่างชัดเจน
มีปฏิทนิ การศึกษาและตารางการศึกษาแต่ละภาคอย่างชัดเจน
วิชาเรียนหมวดวิชาเลือกเสรี เหมาะสม สอดคล้ องความต้ องการ
จาานวนชั่วโมงเรียนในแต่ละวิชาเหมาะสม
เฉลี่ยรวม
อาจารยผูส้ อน
อาจารย์ผ้ ูสอนมีคุณวุฒิและประสบการณ์ เหมาะสมกับรายวิชาที่สอน
อาจารย์สอนโดยวิธกี ารที่หลากหลาย และเน้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ
อาจารย์สอนตรงตามเนื้อหา และเวลาที่กาหนด
อาจารย์สนับสนุนส่งเสริมให้ นิสติ เรียนรู้ และพัฒนาตนเองสม่าเสมอ
อาจารย์ให้ การปรึกษาด้ านวิชาการและการพัฒนานิสติ ได้ เหมาะสม
ประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์โดยรวม
เฉลี่ยรวม
สภาพแวดล้อมการเรียนรู ้
ห้ องเรียนมีอุปกรณ์เหมาะสม เอื้อต่อการเรียนรู้
ห้ องปฏิบัติการมีอุปกรณ์เหมาะสมและเพียงพอ
ระบบบริการห้ องสมุดเหมาะสม และเอื้อต่อการเรียนรู้
ระบบสารสนเทศเอื้อต่อการศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
เฉลี่ยรวม
การจัดการเรียนการสอน
การจัดการเรียนการสอนสอดคล้ องกับลักษณะวิชา และวัตถุประสงค์การ
เรียนรู้

ค่าเฉลี่ย
(X )

SD

ความหมาย

3.89
4.02
3.96
3.72
3.87
3.89

.544
.587
.675
.805
.766
.495

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.07
3.96
4.06
3.98
4.00
4.12
4.03

.699
.693
.616
.666
.685
.655
.552

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3.37
3.32
3.54
3.41
3.40

.839
.735
.688
.769
.636

ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
มาก
ปานกลาง

3.82

.524

มาก
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รายการ
2. กระบวนการจัดการเรียนการสอนส่งเสริมให้ ผ้ ูเรียนมีคุณลักษณะตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาสาขาการตลาด/การจัดการ
3. นาผลงานวิจัย หรือองค์ความรู้ใหม่มาใช้ ในการเรียนการสอน
4. วิธกี ารสอนกระตุ้นการคิด วิเคราะห์ และการแก้ ปัญหา
5. การใช้ ส่อื ประกอบการสอนอย่างเหมาะสม
6. ส่งเสริมให้ นิสติ ได้ ประยุกต์แนวคิด ศาสตร์ทางการวิชาชีพและ/หรือศาสตร์
ที่เกี่ยวข้ องในการพัฒนาการเรียนรู้
เฉลี่ยรวม
การวัดประเมินผล
1. วิธกี ารประเมินผลสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์และกิจกรรมการเรียนการสอน
2. การวัดและประเมินผลเป็ นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ท่กี าหนดไว้ ล่วงหน้ า
3. ระบบการวัดและประเมินผล โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามเวลา
เฉลี่ยรวม
การเรียนรูต้ ลอดหลักสูตรได้พิ
ั นาคุณลักษณะของผูเ้ รียน
1. ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
2. ด้ านความรู้
3. ด้ านทักษะทางปัญญา
4. ด้ านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
5. ด้ านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
6. ด้ านทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ
เฉลี่ยรวม

ค่าเฉลี่ย
(X )

SD

ความหมาย

3.90

.558

มาก

3.89
3.98
3.77

.629
.587
.708

มาก
มาก
มาก

3.82

.650

มาก

3.86

.453

มาก

3.78
3.94
3.89
3.86

.629
.616
.629
.541

มาก
มาก
มาก
มาก

3.85
4.09
4.01
4.09

.687
.652
.619
.632

มาก
มาก
มาก
มาก

4.02

.628

มาก

3.83
3.98

.750
.539

มาก
มาก

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
ไม่มี

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (วิชาเอกการตลาดและวิชาเอกการจัดการ) พ.ศ.2560

120

มคอ. 2

ผลประเมินความพึงพอใจคุณภาพของหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ปี การศึกษา 2558

ค่าเฉลีย่
(X )

SD

ความหมาย

ค่าเฉลีย่

4.23
4.23
4.32
3.91
4.13
4.16

.550
.605
.783
.861
.742
.708

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก

ค่าเฉลีย่

4.44
4.23
4.29
4.34
4.23
4.31
4.31

.624
.737
.654
.713
.737
.718
.697

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากทีส่ ุด

ค่าเฉลีย่

3.86
3.80
3.85
3.67
3.79

.761
.826
.804
.915
.826

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

รายการ
หลักสูตร
6. การจัดการศึกษาสอดคล้ องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
7. มีการจัดแผนการศึกษาตลอดหลักสูตรอย่างชัดเจน
8. มีปฏิทนิ การศึกษาและตารางการศึกษาแต่ละภาคอย่างชัดเจน
9. วิชาเรียนหมวดวิชาเลือกเสรี เหมาะสม สอดคล้ องความต้ องการ
10. จานวนชั่วโมงเรียนในแต่ละวิชาเหมาะสม
อาจารยผูส้ อน
7. อาจารย์ผ้ ูสอนมีคุณวุฒิและประสบการณ์ เหมาะสมกับรายวิชาที่สอน
8. อาจารย์สอนโดยวิธกี ารที่หลากหลาย และเน้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ
9. อาจารย์สอนตรงตามเนื้อหา และเวลาที่กาหนด
10. อาจารย์สนับสนุนส่งเสริมให้ นิสติ เรียนรู้ และพัฒนาตนเองสม่าเสมอ
11. อาจารย์ให้ การปรึกษาด้ านวิชาการและการพัฒนานิสติ ได้ เหมาะสม
12. ประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์โดยรวม

5.
6.
7.
8.

สภาพแวดล้อมการเรียนรู ้
ห้ องเรียนมีอุปกรณ์เหมาะสม เอื้อต่อการเรียนรู้
ห้ องปฏิบัติการมีอุปกรณ์เหมาะสมและเพียงพอ
ระบบบริการห้ องสมุดเหมาะสม และเอื้อต่อการเรียนรู้
ระบบสารสนเทศเอื้อต่อการศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
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รายการ

ค่าเฉลีย่
(X )

SD

4.13

.657

4.16

.661

4.05
4.23
4.16
4.18

.741
.693
.612
.726

มาก
มากที่สุด
มาก

4.15

.682

มาก

4.21
4.22
4.25
4.23

.660
.687
.687
.678

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากทีส่ ุด

4.40
4.42
4.36
4.34
4.27

.668
.597
.624
.702
.672

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.20
4.33
4.18

.794
.676

มาก
มากทีส่ ุด
มาก

การจัดการเรียนการสอน
7. การจัดการเรียนการสอนสอดคล้ องกับลักษณะวิชา และวัตถุประสงค์การ
เรียนรู้
8. กระบวนการจัดการเรียนการสอนส่งเสริมให้ ผ้ ูเรียนมีคุณลักษณะตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาสาขาการตลาด/การจัดการ
9. นาผลงานวิจัย หรือองค์ความรู้ใหม่มาใช้ ในการเรียนการสอน
10. วิธกี ารสอนกระตุ้นการคิด วิเคราะห์ และการแก้ ปัญหา
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ความหมาย

มาก
มาก

มาก

มากที่สุด
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และนงลักษณ์ โพธิ์ไพจิตร. (2558) การพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ, 6(1), 26-38.
ณักษ์ กุลิสร์, อรทัย เลิศวรรณวิทย์, จิระวัฒน์ อนุวิชชานนท์, และรัตนา แสงจันทร์. (2558).
แผนการตลาดการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการบนฐานข้ อมูลพฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการมีส่วนร่วม
ของชุมชน จังหวัดชัยนาท. วารสารคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 18, 51-65.
ภัทราพร จิตสร้ างบุญ, ศุภิณญา ญาณสมบูรณ์, อัจฉรียา ศักดิ์นรงค์, และณักษ์ กุลิสร์. (2558).
การเปรียบเทียบความพึงพอใจและคุณค่าตราสินค้ าของนิสติ ปริญญาตรีภาควิชาบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ, 6(2), 36-46.
ก้ องเกียรติ อิทธาภิชัย, และณักษ์ กุลิสร์. (2559). ส่วนประสบทางการตลาดบริการ แรงจูงใจที่มีต่อ
พฤติกรรมและความพึงพอใจโดยรวมต่อการใช้ บริการร้ านอาหารญี่ปุ่นในศูนย์การค้ า
เขตอาเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ, 7(2), 86-112.
ณภัทร อัครปัณณกูร, และณักษ์ กุลิสร์. (2559). ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้ าและของที่ระลึก
ในจังหวัดฉะเชิงเทราของนักท่องเที่ยวชาวไทย. วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ,
7(1), 48-66.
อภิสรา เพชรอยู่, และณักษ์ กุลิสร์. (2559). ความรู้ความเข้ าใจ แรงจูงใจ และทัศนคติด้านส่วนประสม
ทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคข้ าวไรซ์เบอร์ร่ี ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร.
วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ, 7(1), 85-104.
2. บทความทีไ่ ด้รบั การตีพิมพฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
Jitsangboon, P., Yansomboon, S., Saknarong, A., & Gulid, N. (2015). The Comparison Between
Students’ Satisfaction And Brand Equity Toward The Bachelor’s Degree In Business
Administration Department At Srinakharinwirot University. In proceeding of 2015
International Business & Education Conferences Proceedings (pp.169-1-169-6).
New York: USA.
Gulid, N. (2014). ความพึงพอใจ ความไว้ วางใจ และอุปสรรคในหารเปลี่ยนไปใช้ แหล่งท่องเที่ยวอื่น
ที่ ส่งผลต่อการรักษานักท่องเที่ยวชาวไทย. In Proceeding of the Clute International Business &
Education Conferences, 2014 June 8-12; Munich: Germany.
Gulid, N. (2014). A Structural Relationship between Domestic Tourist Satisfaction, Trust,
Switching Barriers and Retention. In Proceeding of the 2014 Internationa condrence on
Business and Information, 2014 July 3-5; Osaka: Japan.
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Gulid, N. (2013). How Brand Trust Mediate The Effects of Service quality on Loyalty:
An IIIustration from Medical Tourism context. In Proceeding of the Academy of Marketing
Science 16th Biennial World Marketing congress, 2013 July 17-20.
3. ตารา / หนังสือ
อรทัย เลิศวรรณวิทย์ และณักษ์ กุลิสร์. (2551). ธุรกิจระหว่างประเทศ. กรุงเทพฯ : Diamond in
Business World.
อภิรัฐ ตั้งกระจ่าง. (2545). การตลาดระหว่างประเทศ (ฉบับมาตรฐาน). กรุงเทพฯ : ธรรมสาร.
อภิรัฐ ตั้งกระจ่าง, บัณฑิต ผังนิรันดร์และต่อศักดิ์ ซอแก้ ว. (2546). จริยธรรมทางธุรกิจ. กรุงเทพฯ :
ธรรมสาร.
อภิรัฐ ตั้งกระจ่าง. (2546). เศรษฐศาสตร์การจัดการ. กรุงเทพฯ :เพชรจรัสแสงแห่งโลกธุรกิจ
อภิรัฐ ตั้งกระจ่าง. (2545). เศรษฐศาสตร์มหภาค. กรุงเทพฯ : ธรรมสาร.
4. ภาระงานสอน
รหัสวิชา
MBA561
MBA552
MBA644
MBA656

รายวิชา
Managerial Economics
Production and Operations Management
International Marketing Management
International Business Management

5. ทุนวิจยั ทีไ่ ด้รบั
ชื่อโครงการวิจยั

ความรับผิดชอบต่อสังคมที่มอี ทิ ธิพลต่อความ
ผูกพันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ของนิสติ
ภาควิชาบริหารธุรกิจ
พฤติกรรมและแนวโน้ มพฤติกรรมการจับจ่ายใช้
สอยในห้ างสรรพสินค้ าของชาวไทยในเขต
กรุงเทพมหานคร
ความผูกพันและความภักดีของนักท่องเที่ยวชาว
ไทยในการท่องเที่ยวทางทะเล
ความพึงพอใจ ความไว้ วางใจ และอุปสรรคใน
การเปลี่ยนไปใช้ แหล่งท่องเที่ยวอื่นที่ส่งผล

แหล่งทุน

งบประมาณเงินรายได้
คณะสังคมศาสตร์ มศว

ปี งบประมาณ
ระบุสถานภาพ
ที่ได้รบั ทุน (หัวหน้าโครงการ/
ผูร้ ่วมโครงการ)
2558
หัวหน้ าโครงการ

งบประมาณเงินรายได้
คณะสังคมศาสตร์ มศว

2557

ผู้ร่วมโครงการ

งบประมาณเงินรายได้
คณะสังคมศาสตร์ มศว
งบประมาณแผ่นดิน
มศว

2556

หัวหน้ าโครงการ

2555

หัวหน้ าโครงการ
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ชื่อโครงการวิจยั

กระทบต่อการรักษานักท่องเที่ยวชาวไทย
โครงการจ้ างที่ปรึกษา ดาเนินการศึกษาความ
เหมาะสมและออกแบบเบื้องต้ นโครงการพัฒนา
พื้นที่ สถานี แม่นา้ ของการรถไฟแห่งประเทศ
ไทย
คุณภาพการให้ บริการและความภักดีด้าน
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อการ
ท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพทางการแพทย์ในเขต
กรุงเทพมหานคร
แผนการตลาดการ ท่องเที่ยว เชิงบูรณาการบน
ฐานข้ อมูลพฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการมีส่วน
ร่วมของชุมชนจังหวัด ชัยนาท
โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ผ้าไหม
ไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การสร้ างคุณค่าสาหรับการท่องเที่ยวยามราตรีใน
ประเทศไทยอย่างยั่งยืน

แหล่งทุน

ปี งบประมาณ
ระบุสถานภาพ
ที่ได้รบั ทุน (หัวหน้าโครงการ/
ผูร้ ่วมโครงการ)

วิจัยร่วมกับสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้ า
เจ้ าคุณทหารลาดกระบัง

2554

ผู้ร่วมโครงการวิจัย

งบประมาณแผ่นดิน
มศว

2553

หัวหน้ าโครงการ

สานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย

2552

หัวหน้ าโครงการ

งบประมาณเงินรายได้ คณะ
สังคมศาสตร์ มศว
สานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย

2552

หัวหน้ าโครงการ

2551

หัวหน้ าโครงการ
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ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
นางสาววรินทรา ศิริสทุ ธิกุล
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
Miss. Varintra Sirisuthikul
ตาแหน่งทางวิชาการ ทีท่ างาน
ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เบอรโทรศัพท
081-6387437
E-mail
varintra.s@gmail.com
คุณวุิิ สาขาวิชา และสถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก)
วุิิการศึกษา
คุณวุิิ/สาขาวิชา
สถาบัน
ปี ทีส่ าเร็จ
B.B.A.
University of Colorado,USA 2541
Marketing
M.S.
University of Colorado,USA
2542
Marketing
D.B.A.
Marketing and Tourism
Monash University,Australia 2552
ความเชี่ยวชาญ
การตลาด การวิจัย และการท่องเที่ยว
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจยั ตีพมิ พในวารสารวิชาระดับชาติและนานาชาติ
สุพาดา สิริกุตตา, ไพบูลย์ อาชารุ่งโรจน์, และวรินทรา ศิริสทุ ธิกุล. (2556). กลยุทธ์การสร้ างตรา
ในเส้ นทาง R10. วารสารคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 16, 383.
เจษฎารัตน์ กล่าศรี, และวรินทรา ศิริสทุ ธิกุล. (2557). ความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยวเชิงถวิลหาอดีต
ของนักท่องเที่ยวที่หัวหิน. วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ, 5(2), 114-131.
สุภาภรณ์ วงษ์ทน, และวรินทรา ศิริสทุ ธิกุล. (2558). ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้ า
และแรงจู งใจที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจ ของนิสติ ปัจจุบันในการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. Veridian E-Journal, Silpakorn University ฉบับภาษาไทย
สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ, 8(2), 1496-1512.
สุพาดา สิริกุตตา, ไพบูลย์ อาชารุ่งโรจน์, และวรินทรา ศิริสทุ ธิกุล (2559). ปั จจัยสู่ความสาเร็จต่อ
ประสิทธิภาพการทางานของศูนย์รีไซเคิลพบสุข จังหวัดนนทุรี. วารสารคณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 19.
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2. บทความทีไ่ ด้รบั การตีพมิ พฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
สุพาดา สิริกุตตา, ไพบูลย์ อาชารุ่งโรจน์ และวรินทรา ศิริสทุ ธิกุล. (2555). ความเป็ นไปได้ ทางการตลาด
ในการเปิ ดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ใน วิชชากร จารุศิริ (บ.ก.), การประชุมวิชาการระดับชาติเพือ่ การ
พัฒนาด้านวิจยั อย่างยัง่ ยืน (น. 218-231). กรุงเทพฯ: สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
Archarungroj, P., Sirisuthikul, V., & Buranasiri, J. (2014, July 22). Satisfaction towards
Marketing Mix Factors of Thai Herbal Products: Case Study of Chompoopuntip Community
Enterprise in Nonthaburi Province of Thailand. In Prof. Jungwon Min (Chair), Oral
Sessions The 3rd International Symposium on Business and Social Sciences. Organized by
Higher Education Forum since 2010.
ขวัญฤทัย ฉันทนาวรวัฒน์, และวรินทรา ศิริสทุ ธิกุล. (2558). ภาพลักษณ์ตราสินค้ าที่มีความสัมพันธ์ต่อ
พฤติกรรมการซื้อและความภักดีต่อตรา KFC ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร.
ใน พิธากรณ์ ธนิตเบญจสิทธิ์ (บ.ก.), การประชุมวิชาการระดับชาติดา้ นวิทยาการและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ครัง้ ที ่ 2 (น. 130-138). เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่.
ธนภัทร์ หนูนิมิต, และวรินทรา ศิริสทุ ธิกุล. (2558). การรับรู้ และ ทัศนคติด้านส่วนประสมการตลาด
4C's ที่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ของกิจการเพื่อสังคม ในเขต
กรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล. ใน พิธากรณ์ ธนิตเบญจสิทธิ์ (บ.ก.), การประชุมวิชาการระดับชาติดา้ นวิทยาการ
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ครัง้ ที ่ 2 (น. 139-150). เชียงใหม่:
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่.
3. ตารา/หนังสือ
Sirisuthikul, V. (2009). Case Study 15: McDonald's: the fast food giant--can we say 'no'?
In P. Kotler, S. Adam, S. Denize & G. Armstrong, Principles of Marketing (4 ed.).
French Forest, NSW: Pearson Education Australia.
4. ภาระงานสอน
รหัสวิชา
MBA581
MBA543

รายวิชา
Business Research Methodology
Integrated Marketing Communication
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5. งานทุนวิจยั ทีไ่ ด้รบั
ชื่อโครงการวิจยั

แนวทางการบูรณาการการท่องเที่ยวเชิง
สร้ างสรรค์อย่างยั่งยืนในความร่วมมือของกลุ่ม
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: กรณีศึกษาตาม
แนวพื้นที่ชายฝั่งตอนใต้ จากประเทศไทยไป
ราชอาณาจักรกัมพูชาและสาธารณรัฐสังคม
การวัดความสอดคล้ องของภาพลักษณ์ตราสินค้ า
ด้ านการท่องเที่ยวของเมืองโคราชในทัศนะของ
หน่วยงานผู้เกี่ยวข้ องทางการท่องเที่ยว
การเปรียบเทียบคุณภาพการให้ บริการระหว่าง
Thai Airways International กับ Singapore
Airlines
การบริหารคุณภาพโดยรวม (TQM) ของ
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต: เปรียบเทียบระหว่าง
โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A)
และ โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาหรับ
ผู้บริหาร (X-M.B.A.)

แหล่งทุน

ปี งบประมาณ
ระบุสถานภาพ
ที่ได้รบั ทุน (หัวหน้าโครงการ/
ผูร้ ่วมโครงการ)
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
2554
ผู้ร่วมโครงการ

งบประมาณเงินรายได้ คณะ
สังคมศาสตร์ มศว

2554

หัวหน้ าโครงการ

งบประมาณเงินรายได้ คณะ
สังคมศาสตร์ มศว

2549

ผู้ร่วมโครงการ

งบประมาณเงินรายได้ คณะ
สังคมศาสตร์ มศว

2549

ผู้ร่วมโครงการ
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ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
นางสาวณัฐยา ประดิษฐสุวรรณ
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
Miss. Nattaya Praditsuwan
ตาแหน่งทางวิชาการ ทีท่ างาน
ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เบอร์โทรศัพท์
090-9705879
E-mail
pnattaya@gmail.com
คุณวุิิ สาขาวิชา และสถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก)
วุิิการศึกษา
คุณวุิิ/สาขาวิชา
สถาบัน
ปี ทีส่ าเร็จ
B.B.A.
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Marketing
2537
M.B.A
City University,USA
2540
Marketing
M.M.R
The University of Western Australia,
2549
Marketing
Australia
D.B.A.
Marketing
The University of Western Australia,
2552
Australia
ความเชี่ยวชาญ
การตลาด การวิจัย และการท่องเที่ยว
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจยั ตีพมิ พในวารสารวิชาการะดับชาติและนานาชาติ
เพชรรัตน์ มีสมบูรณ์พูนสุข, ณัฐยา ประดิษฐสุวรรณ, ปิ ยดา สมบัติวัฒนา และไพวรรณ์ เงาศรี. (2556).
การจัดการความรู้สาหรับพิพิธภัณฑ์พ้ ืนบ้ านวัดฝั่งคลอง (ไทยพวน) อาเภอปากพลี
จังหวัดนครนายก. วารสารวิจยั ราไพพรรณี, 7(3), 102-107.
เพชรรัตน์ มีสมบูรณ์พูนสุข, ณัฐยา ประดิษฐสุวรรณ, ไพวรรณ์ เงาศรี และสุภาภรณ์ ประสงค์ทนั .
(2556). ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อการท่องเที่ยวในจังหวัดระยอง.
วารสารคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 16, 142.
ณัฐยา ประดิษฐสุวรรณ. (2559). การเปรียบเทียบลักษณะส่วนบุคคลที่ให้ ความสาคัญกับปัจจัยในการ
ตัดสินใจเลือกมหาวิทยาลัยในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาโดยใช้ ผลการวิเคราะห์ร่วม.
วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ, 7(1), 67-84.
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2. บทความทีไ่ ด้รบั การตีพมิ พฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
เพชรรัตน์ มีสมบูรณ์พูนสุข และณัฐยา ประดิษฐสุวรรณ. (2555). การจัดการท่องเที่ยวเชิงยั่งยืน
กรณีศึกษา การท่องเที่ยวเชิงนิเวศของจังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย. ใน วิชชากร จารุศิริ (บ.ก.),
การประชุมวิชาการระดับชาติ เพือ่ การพัฒนาด้านวิจยั อย่างยัง่ ยืน (น. 1486-1495). กรุงเทพฯ:
สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
Karnreungsiri, I., Praditsuwan, N., Prasongthan, S., Adisornprasert, W., & Ngaosri, P. (2014).
Community Based Tourism Development for Sustainability: A Perspective of Thaiphuen
Community in Tambon Koh Wai, Amphoe Pak Plee, Nakhon Nayok, Thailand.
In proceeding of the 2014 International Symposium on Business and Management
– Fall Session (ISBM 2014 – Fall Session) (pp. 502-512). Tokyo: Japan.
Karnreungsiri, I., & Praditsuwan, N. (2015, May 12-15). Preparedness of Thai Entrepreneurs
for ASEAN Economic Community (AEC): A Case Study of Small and Medium Restaurant
Businesses. In MasoudAzarnoush (Chair), 16thInternational Academic Conference
(pp.265-273). Organized by International Institute of Social and Economic Sciences,
Amsterdam.
Praditsuwan, N. (2015, July 2nd-3rd). University Choice in Thailand: Conjoint Analysis.
In Jihyun Shim (Chair), SIBR-RDINRRU 2015 Conference on Interdisciplinary Business
& Economics Research. Organized by Society of Interdisciplinary Business Research,
Osaka: Japan.
3. ตารา / หนังสือ
Praditsuwan, N. (2005). “Marketing Management” Textbook.
4. ภาระงานสอน
รหัสวิชา
MBA541
MBA542
MBA645

รายวิชา
Advanced Marketing Management
Consumer Behavior Analysis
Product and Price Policies and Strategies
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5. งานทุนวิจยั ทีไ่ ด้รบั
ชื่อโครงการวิจยั

แหล่งทุน

การจัดการความรู้สาหรับพิพิธภัณฑ์พ้ ืนบ้ านวัดฝั่ง งบประมาณเงินได้
คลอง (ไทยพวน) อาเภอปากพลี จังหวัด
คณะสังคมศาสตร์ มศว
นครนายก

ปี งบประมาณ
ระบุสถานภาพ
ที่ได้รบั ทุน (หัวหน้าโครงการ/
ผูร้ ่วมโครงการ)
2556
ผู้ร่วมโครงการ
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ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
นายไพบูลย์ อาชารุ่งโรจน์
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
Mr. Phiboon Archarungroj
ตาแหน่งทางวิชาการ ทีท่ างาน
ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เบอร์โทรศัพท์
086-6009664
E-mail
paiboonswu@hotmail.com
คุณวุิิ สาขาวิชา และสถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก)
วุิิการศึกษา
คุณวุิิ/สาขาวิชา
สถาบัน
ปี ทีส่ าเร็จ
บธ.บ.
การตลาด
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
2534
M.A.
Management Sciences and The University of Tsukuba
2539
Public Policy Studies
University ,Japan
Ph.D.
Management Sciences
The University of Tsukuba
2543
University ,Japan
ความเชี่ยวชาญ
การตลาด การวิจัย การจัดการ
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจยั ตีพมิ พในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
สุพาดา สิริกุตตา, ไพบูลย์ อาชารุ่งโรจน์, และวรินทรา ศิริสทุ ธิกุล. (2556). กลยุทธ์การสร้ างตรา
ในเส้ นทาง R10. วารสารคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 16, 383.
จริยา ณ บางช้ าง, และไพบูลย์ อาชารุ่งโรจน์. (2558). ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ บริการ
สุขภาพของผู้รับบริการในโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่ นเกล้ า เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร.
วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ, 6(2), 123-133.
พจนารถ อิ่มสอน, และไพบูลย์ อาชารุ่งโรจน์. (2558). ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเช่าอพาร์ทเมนท์
ของผู้บริโภคในเขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร. วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ,
6(2), 134-144.
สุพาดา สิริกุตตา,และไพบูลย์ อาชารุ่งโรจน์. (2558). ปัจจัยสู่ความสาเร็จของโมเดลต้ นแบบถนนคนเดิน
ประเทศจีน: กรณีศึกษาเมืองกวางโจว และหางโจว. วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ,
6(1), 124-136.
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สุพาดา สิริกุตตา, ไพบูลย์ อาชารุ่งโรจน์, และวรินทรา ศิริสทุ ธิกุล (2559). ปัจจัยสู่ความสาเร็จต่อ
ประสิทธิภาพการทางานของศูนย์รีไซเคิลพบสุข จังหวัดนนทุรี. วารสารคณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 19.
2. บทความทีไ่ ด้รบั การตีพมิ พฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
สุพาดา สิริกุตตา, ไพบูลย์ อาชารุ่งโรจน์ และวรินทรา ศิริสทุ ธิกุล. (2555). ความเป็ นไปได้ ทางการตลาด
ในการเปิ ดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ใน วิชชากร จารุศิริ (บ.ก.), การประชุมวิชาการระดับชาติเพือ่ การ
พัฒนาด้านวิจยั อย่างยัง่ ยืน (น. 218-231). กรุงเทพฯ: สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
Archarungroj, P., Sirisuthikul, V., & Buranasiri, J. (2014, July 22). Satisfaction towards
Marketing Mix Factors of Thai Herbal Products: Case Study of Chompoopuntip Community
Enterprise in Nonthaburi Province of Thailand. In Prof. Jungwon Min (Chair), Oral
Sessions The 3rd International Symposium on Business and Social Sciences. Organized by
Higher Education Forum since 2010.
Archarungroj, P., Sirikudta, S., Serirat, S., Anuwichanont, J., Popichit, N., & Mechinda, P.
(2015, July 14). Marketing Innovation of Walking Street Entrepreneurs Aiming at Thai and
Foreign Tourists: Case Studies of Chiangmai and Phuket Province in Thailand.
In International Journal of Arts & Sciences (pp.263–270). Organized by International
Conference for Academic Disciplines at Sokol, Prague: Czech Republic.
3. ตารา/หนังสือ
4. ภาระงานสอน
รหัสวิชา
MBA552
MBA554
MBA683

รายวิชา
Production and Operantions Management
Management Information System
Quantitative Analysis for Management
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5. งานทุนวิจยั ทีไ่ ด้รบั
ชื่อโครงการวิจยั

แหล่งทุน

ปี งบประมาณ
ที่ได้รบั ทุน

แรงจูงใจ เครื่องมือสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณา
การและแนวโน้ มพฤติกรรมการใช้ ถุงผ้ าลดโลกร้ อน
ซื้อสินค้ าของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร
ความรู้ความเข้ าใจการรับรู้ทศั นคติเกี่ยวกับกิจการ
เพื่อสังคมและ แนวโน้ มการทางานเกี่ยวกับกิจการ
เพื่อสังคมของนิสติ ปริญญาโท คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดที่มผี ลต่อแนวโน้ ม
การซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพรของวิสาหกิจชุมชนชมพู
พันธ์ทพิ ย์จังหวัดนนทบุรี
ยุทธศาสตร์การสร้ างสรรค์อย่างยั่งยืน นวัตกรรม
ทางการตลาด โดยศึกษาการเทียบเคียงมาตรฐานที่
เป็ นปัจจัยสู่ความสาเร็จของโมเดลต้ นแบบถนนคน
เดินของจีน: กรณีศึกษา นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
และชาวไทยในจังหวัดเชียงใหม่และภูเก็ต
นวัตกรรมทางการตลาดของผู้ประกอบการธุรกิจ
ถนนคนเดิน เพื่อการยอมรับของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติและชาวไทย: กรณีศกึ ษาจังหวัด
เชียงใหม่ และภูเก็ต
แผนธุรกิจเพื่อพัฒนาสร้ างสรรค์มูลค่าเพิ่ม และ
ส่งเสริมธุรกิจอาหารไทยประยุกต์ใหม่ เพื่อรองรับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนสาหรับนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ : กรณีศึกษาอาหารไทย-ฮาลาล ไทยเวียดนาม ไทย-จีน ไทย-ญี่ปุ่นและไทย-ตะวันตก.
การศึกษาความเป็ นไปได้ ทางการตลาด การ
วิเคราะห์อปุ สงค์ และพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติท่มี ตี ่ออาหารไทยประยุกต์ใหม่ :
กรณีศึกษาอาหารไทย-ฮาลาล ไทย-เวียดนาม
ไทย-จีน ไทย-ญี่ปุ่น และไทย-ตะวันตก
การท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์อย่างยั่งยืนเพื่อ
ตอบสนองต่อช่องว่างระหว่างความคาดหวังและ
การรับรู้ของนักท่องเที่ยวตามเส้นทางท่องเที่ยวใน
อนุภมู ภิ าคลุ่มแม่นา้ โขงตอนบน: กรณีศึกษา

งบประมาณเงินรายได้
คณะสังคมศาสตร์ มศว

2558

ระบุสถานภาพ
(หัวหน้าโครงการ/
ผูร้ ่วมโครงการ)
หัวหน้ าโครงการ

งบประมาณเงินรายได้
คณะสังคมศาสตร์ มศว

2557

หัวหน้ าโครงการ

งบประมาณเงินรายได้
คณะสังคมศาสตร์ มศว

2556

หัวหน้ าโครงการ

สานักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ.

2556

ผู้ร่วมโครงการ

สานักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ.

2556

หัวหน้ าโครงการ

สานักงานกองทุน
สนับสนุนงานวิจัยและ
สานักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ
สานักงานกองทุน
สนับสนุนงานวิจัยและ
สานักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ
สานักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ

2556

ผู้ร่วมโครงการ

2556

หัวหน้ าโครงการ

2555

ผู้ร่วมโครงการ
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ชื่อโครงการวิจยั

ประเทศไทย (เชียงราย/เชียงแสน) สาธารณรัฐ
แห่งสหภาพพม่า (เชียงตุง) สาธารณรัฐประชาชน
จีน (เชียงรุ้ง) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว (เชียงทอง หลวงพระบาง)
ความเป็ นไปได้ ทางการตลาดในการเปิ ดสอน
หลักสูตรบริหารธุกจิ มหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการท่องเที่ยวและโรงแรม มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ.
กลยุทธ์สร้ างความยั่งยืนเพื่อการท่องเที่ยวเชิง
สร้ างสรรค์อย่างยั่งยืนในความร่วมมือของกลุ่ม
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: กรณีศึกษาตามแนว
พื้นที่ชายฝั่งตอนใต้ จากประเทศไทยไป
ราชอาณาจักรกัมพูชาและสาธารณรัฐสังคม.
แผนการตลาดเพื่อส่งเสริมคุณค่าครัวไทยสู่ตลาด
อาเซียน : กรณีศึกษา ประเทศไทย, สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว และราชอาณาจักร
กัมพูชา.
การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเลียบแม่นา้
เจ้ าพระยาที่ย่งั ยืน

แหล่งทุน

ปี งบประมาณ
ที่ได้รบั ทุน

ระบุสถานภาพ
(หัวหน้าโครงการ/
ผูร้ ่วมโครงการ)

งบประมาณเงินรายได้
คณะสังคมศาสตร์ มศว

2554

ผู้ร่วมโครงการ

สานักงาน
ค ณ ะก รรม ก ารวิ จั ย
แห่งชาติ.

2554

ผู้ร่วมโครงการ

สานักงาน
ค ณ ะก รรม ก ารวิ จั ย
แห่งชาติ.

2554

ผู้ร่วมโครงการ

งบประมาณแผ่นดิน
มศว

2552

ผู้ร่วมโครงการ
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ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
นางศุภิณญา ญาณสมบูรณ์
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
Ms.Supinya Yansomboon
ตาแหน่งทางวิชาการ ทีท่ างาน
ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เบอรโทรศัพท
02 - 1691016
Email
supinya@hotmail.com
คุณวุิิ สาขาวิชา และสถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญา
เอก)
วุิิการศึกษา
คุณวุิิ/สาขาวิชา
สถาบัน
ปี ทีส่ าเร็จ
บช.บ.
บัญชี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2537
M.B.A.
Finance
Saint Louis University, USA
2539
D.B.A.
International Finance
United States International, USA 2544
ความเชี่ยวชาญ
การบัญชี, การเงิน
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจยั ตีพมิ พในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ณักษ์ กุลิสร์, ภัทราพร จิตสร้ างบุญ, และศุภิณญา ญาณสมบูรณ์. (2557). คุณภาพการให้ บริการ และ
ความคุ้มค่าที่มีอิทธิพลต่อความภักดี ของนิสิตปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. วารสารคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,
17, 83-93.
ศุภิณญา ญาณสมบูรณ์, ภัทราพร จิตสร้ างบุญ, ณักษ์ กุลิสร์, และอัจฉรียา ศักดิ์นรงค์. (2557).
ความพึงพอใจด้ านส่วนผสมการตลาดบริการ และความผูกพันที่มีอทิ ธิพลต่อความภักดีของ
นิสติ ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
วารสารคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 17, 200-214.
ภัทราพร จิตสร้ างบุญ, ศุภิณญา ญาณสมบูรณ์, อัจฉรียา ศักดิ์นรงค์, และณักษ์ กุลิสร์. (2558).
การเปรียบเทียบความพึงพอใจและคุณค่าตราสินค้ าของนิสติ ปริญญาตรีภาควิชาบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ, 6(2), 36-46.
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2. บทความทีไ่ ด้รบั การตีพิมพฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
Jitsangboon, P., Yansomboon, S., Saknarong, A., & Gulid, N. (2015). The Comparison Between
Students’ Satisfaction And Brand Equity Toward The Bachelor’s Degree In Business
Administration Department At Srinakharinwirot University. In proceeding of 2015
International Business & Education Conferences Proceedings (pp.169-1-169-6). New
York: USA.
3. ตารา/หนังสือ
4. ภาระงานสอน
รหัสวิชา
MBA 521
MBA 531

ชื่อรายวิชา
Managerial Accounting
Financial Management

5. ทุนวิจยั ทีไ่ ด้รบั
ปี งบประมาณ
ที่ได้รบั ทุน

ชื่อโครงการวิจยั

แหล่งทุน

ความพึงพอใจด้ านส่วนผสมการตลาดบริการ และความ
ผูกพันที่มอี ทิ ธิพลต่อความภักดีของ
นิสติ ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
การเปรียบเทียบความพึงพอใจและคุณค่าตราสินค้ าของ
นิสติ ปริญญาตรีภาควิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ
ความรับผิดชอบต่อสังคมที่มอี ทิ ธิพลต่อ
ความผูกพัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ของนิสติ
ภาควิชาบริหารธุรกิจ

งบประมาณเงินรายได้
คณะสังคมศาสตร์
มศว

2555

ระบุสถานภาพ
(หัวหน้าโครงการ/
ผูร้ ่วมโครงการ)
หัวหน้ าโครงการ

งบประมาณเงินรายได้
คณะสังคมศาสตร์
มศว
งบประมาณเงินรายได้
คณะสังคมศาสตร์
มศว

2557

ผู้ร่วมโครงการ

2558

ผู้ร่วมโครงการ
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ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย)
นางปิ ยดา สมบัติวัฒนา
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
Mrs.Piyada Sombatwattana
ตาแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ที่ทางาน
ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เบอร์โทรศัพท์
081-813-6006
E-mail
piyada@g.swu.ac.th
คุณวุิิ สาขาวิชา และสถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก)
วุิิการศึกษา
คุณวุิิ/สาขาวิชา
สถานทีศ่ ึกษา
ปี ทีส่ าเร็จ
บช.บ.
บัญชี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2533
พบ.ม.
บริหารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒน
2535
บริหารศาสตร์
วท.ม.
การเงิน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2545
วท.ด.
การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2554
ประยุกต์
ความเชี่ยวชาญ
บัญชี เศรษฐศาสตร์ การเงิน
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจยั ตีพมิ พในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ปิ ยดา สมบัติวัฒนา, ดุษฎี โยเหลา, ธารง อุดมไพจิตรกุล และสธญ ภู่คง. (2555). แบบจาลอง
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยควบคุมพฤติกรรมการออม. วารสารคณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 15, 14-28.
เพชรรัตน์ มีสมบูรณ์พูนสุข, ณัฐยา ประดิษฐสุวรรณ, ปิ ยดา สมบัติวัฒนา และไพวรรณ์ เงาศรี. (2556).
การจัดการความรู้สาหรับพิพิธภัณฑ์พ้ ืนบ้ านวัดฝั่งคลอง (ไทยพวน) อาเภอปากพลี
จังหวัดนครนายก. วารสารวิจยั ราไพพรรณี, 7(3), 102-107.
ปิ ยดา สมบัติวัฒนา, และชวัลลักษณ์ คุณาธิกรกิจ. (2557). ความคิดเห็นของนิสติ ที่มีต่อรูปแบบการจัด
การเรียนการสอนวิชาสัมมนาสาขาบริหารธุรกิจคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 11(1,2), 245-257
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2. บทความทีไ่ ด้รบั การตีพิมพฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
ปิ ยดา สมบัติวัฒนา. (2556). การศึกษาแบบเฉพาะกรณี (case study method) เพื่อการวิจัยทาง
เศรษฐศาสตร์. รวมบทความวิธีวทิ ยาและทฤษฎีเพือ่ การวิจยั ทางพฤติกรรมในองค์กรเนือ่ งใน
ฉลองครบรอบ 59ปี วันสถาปนาสถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์, 51 – 68.
Sombatwattana, P. (2015, July 2nd-3rd). Factors Affecting Financial Planning for Retirement:
The Experience of Thai Working-age Urban Residents. In Gabriel (Chair),
SIBR-RDINRRU 2015 Conference on Interdisciplinary Business & Economics Research.
Organized by Society of Interdisciplinary Business Research, Osaka: Japan.
Sombatwattana, P. (2016). Mental Accounting and Personal Finance for Savings. In Stacey Vye
(International Liaison), the 5th International Symposium on Business and Social Sciences
(ISBSS). Organized by Higher Education Forum, Okinawa: Japan.
3. ตารา/หนังสือ
ปิ ยดา สมบัติวัฒนา. (2544). ความรูเ้ บื้ องต้นเกีย่ วกับธุรกิจ. ตารา. เอกสารอัดสาเนา.
ปิ ยดา สมบัติวัฒนา. (2544). เศรษฐศาสตรเบื้ องต้น. เอกสารประกอบการสอน.
เอกสารอัดสาเนา.
4. ภาระงานสอน
รหัสวิชา
MBA561

รายวิชา
Managerial Economics

5. ทุนวิจยั ทีไ่ ด้รบั
ชื่อโครงการวิจยั

แหล่งทุน

ปี งบประมาณ
ที่ได้รบั ทุน

ความคิดเห็นของนิสติ ที่มตี ่อการจัดการจัดเรียนการ
สอนวิชาสัมมนาทางบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
แบบจาลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุพฤติกรรม
หลีกเลี่ยงการก่อหนี้ของครู สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่
การศึกษากรุงเทพมหานคร

งบประมาณเงินรายได้
คณะสังคมศาสตร์ มศว

2555

ระบุสถานภาพ
(หัวหน้าโครงการ/
ผูร้ ่วมโครงการ)
หัวหน้ าโครงการ

สานักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
สานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัยและ
มหาวิทยาลัยศรีนคริน

2555

หัวหน้ าโครงการ
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ชื่อโครงการวิจยั

ปัจจัยที่มคี วามสัมพันธ์กบั การวางแผนการเงินเพื่อ
วัยเกษียณ กรณีคนไทยวัยทางานที่พักอาศัยในเขต
เมือง
การศึกษาการคิดเชิงบัญชีด้วยการทบทวน
วรรณกรรมอย่างเป็ นระบบ
การสื่อสารเพื่อสร้ างการมีส่วนร่วมและการเตรียม
ความพร้ อมเพื่อร่วมพัฒนาตราสินค้ าด้ านการ
ท่องเที่ยวไทยเชิงสร้ างสรรค์ในฐานะศูนย์กลาง
ทางการท่องเที่ยวกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ของผู้มสี ่วนเกี่ยวข้ องกับธุรกิจโรงแรมไทย
ปัจจัยที่เกี่ยวข้ องในการดาเนินกิจการเพื่อสังคม:
ธุรกิจการศึกษา ธุรกิจการท่องเที่ยว ธุรกิจ
การเกษตร และธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์.
โครงการสารวจความพึงพอใจของพนักงานการทาง
พิเศษแห่งประเทศไทย
โครงการสารวจความผูกพันของพนักงานต่อการ
ทางพิเศษแห่งประเทศไทย
โครงการพัฒนาเครื่องมือสาหรับการประเมิน
สมรรถนะการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
ภาครัฐ

แหล่งทุน

ปี งบประมาณ
ที่ได้รบั ทุน

ระบุสถานภาพ
(หัวหน้าโครงการ/
ผูร้ ่วมโครงการ)

2556

หัวหน้ าโครงการ

งบประมาณเงินรายได้
คณะสังคมศาสตร์ มศว
งบประมาณเงินรายได้
คณะสังคมศาสตร์ มศว

2557

หัวหน้ าโครงการ

2555

ผู้ร่วมโครงการ

งบประมาณเงินรายได้
คณะสังคมศาสตร์ มศว

2556

ผู้ร่วมโครงการ

ทรวิโรฒทุนพัฒนา
ศักยภาพในการทางาน
วิจัยของอาจารย์ร่นุ ใหม่
งบประมาณเงินรายได้
คณะสังคมศาสตร์ มศว

การทางพิเศษแห่ง
ประเทศไทย
การทางพิเศษแห่ง
ประเทศไทย
สานักงาน
คณะกรรมการ
ข้ าราชการพลเรือน
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ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
นางสาวกาญณ์ระวี อนันตอัครกุล
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
Miss. Karnrawee Anuntaakarakul
ตาแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ทีท่ างาน
ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เบอรโทรศัพท
02 - 1691018
Email
aubsorn@hotmail.com
คุณวุิิ สาขาวิชา และสถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญา
เอก)
วุิิการศึกษา
คุณวุิิ/สาขาวิชา
สถาบัน
ปี ทีส่ าเร็จ
บธ.บ.
การบัญชี
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
2529
บธ.ม.
D.B.A.

การบัญชีเพื่อการวางแผนและ
ควบคุม
Accounting

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2532

Southern Cross University,
Australia

2549

ความเชี่ยวชาญ
การบัญชี และจริยธรรทางธุรกิจ
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจยั ตีพมิ พในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
สิริกร สุขสุดไพศาล, และกาญณ์ระวี อนันตอัครกุล. (2556). วัฒนธรรมองค์กรและแรงจูงใจที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพการทางานของข้ าราชการพลเรือนในกรุงเทพมหานคร.
วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ, 4(2), 41-54.
กัญญ์วรา ศิริผ่อง, และกาญณ์ระวี อนันตอัครกุล. (2558). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อ
กระเป๋ าถือสตรีแบรนด์เนมมือสอง ของผู้บริโภคสตรีในกรุงเทพมหานคร.
วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ, 6(2), 100-111.
ปริทศั น์ คล่องดี, และกาญณ์ระวี อนันตอัครกุล. (2558). การรับรู้สภาพแวดล้ อมในการทางานและ
ความพึงพอใจในงานที่มีผลต่อความตั้งใจลาออกของพนักงาน Generation Y ของบริษัทเอกชน
ในกรุงเทพมหานคร. วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ, 6(2), 62-73.
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2. บทความทีไ่ ด้รบั การตีพิมพฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
Meng, Meng, Li., และกาญณ์ระวี อนันตอัครกุล. (2558). ความเชื่อมั่น และปัจจัยด้ านส่วนประสม
ทางการตลาดที่มีต่อความภักดีในกลุ่มลูกค้ า โดยศึกษาจากเครื่องประดับไข่มุกใต้ ของเมืองเป่ ยไห่
ในประเทศจีน. ใน การประชุมวิชาการเสนอผลวิจยั ระดับชาติ ครัง้ ที ่ 35 (น. 5-31). กรุงเทพฯ:
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.
3. ตารา/หนังสือ
4. ภาระงานสอน
รหัสวิชา
ACC 334
ACC 331
ACC 412
ACC 438
ACC 341
MBA615

ชื่อรายวิชา
Accounting For Specific Enterprise
Auditing and Assurance Service
Ethics and Sustainability Management
Accounting Research and Methodology
English for Professional Accountancy
Business Ethic

5. ทุนวิจยั ทีไ่ ด้รบั
ชื่อโครงการวิจยั
Social Corporate Responsibility of Listed
Companies in Thailand: The Context of
ISO 26000

แหล่งทุน
งบประมาณเงินนายได้ คณะ
สังคมศาสตร์ มศว
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ปี งบประมาณ
ที่ได้รบั ทุน
2558

ระบุสถานภาพ
(หัวหน้าโครงการ
ผูร้ ่วมโครงการ)
หัวหน้ าโครงการ
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ชื่อ–นามสกุล (ภาษาไทย)
นายธนภูมิ อติเวทิน
ชื่อ–นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
Mr.Tanapoom Ativetin
ตาแหน่งทางวิชาการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ทีท่ างาน
0-2649-5000 ต่อ 15501
เบอรโทรศัพท
tanapoom@g.swu.ac.th
E-mail
คุณวุิิ สาขาวิชา และสถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ
ปริญญาเอก)
วุิิการศึกษา
คุณวุิิ/สาขาวิชา
สถานทีศ่ ึกษา
ปี ทีส่ าเร็จ
สว.บ.
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2540
มน.ม.
มานุษยวิทยา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2543
ปร.ด.
มรดกทางสถาปัตยกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2548
ท่องเที่ยว
ความเชี่ยวชาญ
มานุษยวิทยา วัฒนธรรมศึกษา การท่องเที่ยว
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจยั ตีพมิ พในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ธนภูมิ อติเวทิน. (2556). วัฒนธรรมขนมหวานริมบาทวิถีในกรุงเทพมหานคร. วารสารวิจยั ราไพพรรณี,
7(2), 67-76.
ธนภูมิ อติเวทิน. (2558). แนวทางการพัฒนาตลาดนัดสีเขียวสาหรับคนเมือง. วารสารวิจยั ราไพพรรณี,
9(2), 52-59.
ธนวรรณ บัวคลี่, และธนภูมิ อติเวทิน. (2558). คุณลักษณะพึงประสงค์และภาพรวมการให้ บริการ
ของพนักงานบริษัทขนส่ง จากัด. วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ, 6(1), 82-92.
ภัทราภรณ์ วชิรโกเมน, และธนภูมิ อติเวทิน. (2558). ความรู้ความเข้ าใจ กระบวนการยอมรับนวัตกรรม
ทัศนคติ และพฤติกรรมที่มีต่อพลังงานเชื้อเพลิงแก๊สโซฮอล์ ของผู้ขับขี่รถยนต์ใน
กรุงเทพมหานคร. วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ, 6(1), 39-52.
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วนิดา ศรีเหนี่ยง, และธนภูมิ อติเวทิน. (2558). มูลเหตุและผลกระทบเชิงพฤติกรรมที่เกิดจากการซื้อ
สลากกินแบ่งรัฐบาลของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมระดับปฏิบัติการในจังหวัดระยอง.
วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ, 6(2), 84-99.
วราภรณ์ ศรีเหนี่ยง, และธนภูมิ อติเวทิน. (2558). ความรู้ความเข้ าใจ และทัศนคติในการเปิ ดรับ
ข่าวสาร และการเตรียมความพร้ อมเข้ าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของผู้ประกอบการ
ค้ าชายแดนอาเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ ว. วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ, 6(1),
53-68.
ศิวพร ชูศร, และธนภูมิ อติเวทิน. (2558). แนวทางการพัฒนาการบริการของธุรกิจที่พักและร้ านอาหาร
ย่านถนนข้ าวสาร. วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ, 6(2), 47-61.
2. บทความทีไ่ ด้รบั การตีพิมพฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
ธนภูมิ อติเวทิน. (2555). แม่บ้านถุงพลาสติกกับร้ านอาหารยุคใหม่: พลวัตรพื้นที่ทางวัฒนธรรม
‘สาธารณะ’ และ ‘ปัจเจก’ ในบริบทอาหารของกรุงเทพมหานคร. วารสารวิจยั ราไพพรรณี,
7(1), 88-95.
ธนภูมิ อติเวทิน. (2557). การรู้ความจริงแท้ของประสบการณ์ทางวัฒนธรรมภายใต้ บริบทตลาด
เกษตรกร. วารสารวิจยั ราไพพรรณี, 8(2), 27-33.
3. หนังสือ ตารา
4. ภาระงานสอน
รหัสวิชา
ททร 473
ททร 483
อรร 291
อทท 391
บธม 551

ชื่อรายวิชา
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน
สัมมนาธุรกิจโรงแรมในกลุ่มประเทศอาเซียน
ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจโรงแรม 1
ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจท่องเที่ยว 2
การจัดการเชิงกลยุทธ์ข้นั สูง
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5. ทุนวิจยั ทีไ่ ด้รบั
ชื่อโครงการวิจยั

ระบุสถานภาพ
ปี งบประมาณ
แหล่งทุน
(หัวหน้าโครงการ/
ที่ได้รบั ทุน
ผูร้ ่วมโครงการ
งบประมาณเงินรายได้
2560
หัวหน้ าโครงการ
คณะสังคมศาสตร์
มศว
งบประมาณเงินรายได้
2559
หัวหน้ าโครงการ
คณะสังคมศาสตร์
มศว

กระบวนการยอมรั บ นวั ต กรรมและพฤติ ก รรมการ
เปิ ดรับสื่อช่องรายการโทรทัศน์ดิจิตอลของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร
ความรู้ค วามเข้ าใจและทัศ นคติเกี่ย วกับ ตัวบ่ งชี้ และ
เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรของ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ
อาหารสุ ข ภาพ: มรดกภู มิ ปั ญ ญาด้ านวั ต ถุ ดิ บ และ สถาบันพิพิธภัณฑ์การ
เครื่องปรุงรสของอาหารไทยภาคกลาง
เรียนรู้แห่งชาติ
(องค์การมหาชน)

2558

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (วิชาเอกการตลาดและวิชาเอกการจัดการ) พ.ศ.2560

หัวหน้ าโครงการ

149

มคอ. 2

ชื่อ–นามสกุล (ภาษาไทย)
นางสาวอัจฉรียา ศักดิ์นรงค์
ชื่อ–นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
Ms.Atchareeya Saknarong
ตาแหน่งทางวิชาการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ทีท่ างาน
0-2649-5000 ต่อ 15501
เบอรโทรศัพท
s.atchareeya@gmail.com
E-mail
คุณวุิิ สาขาวิชา และสถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ
ปริญญาเอก)
วุิิการศึกษา
คุณวุิิ/สาขาวิชา
สถานทีศ่ ึกษา
ปี ทีส่ าเร็จ
กศ.บ.
เทคโนโลยีทางการศึกษา
มหาวิทยาลัยบูรพา
2542
วท.ม.
การวางแผนและการจัดการการ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร
2549
ท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์ส่งิ แวดล้ อม
วิโรฒ
ปร.ด.
การจัดการการท่องเที่ยวและการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2556
โรงแรม
ความเชี่ยวชาญ
การท่องเที่ยว การโรงแรม
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจยั ตีพมิ พในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
Saknarong, A., Ooncharoen, N., & Jadesadalug, V. (2013). The influences of internal marketing
on service excellence of hotel businesses in Thailand. Journal of International Business and
Economics, 13(4), 67-94.
ศุภิณญา ญาณสมบูรณ์, ภัทราพร จิตสร้ างบุญ, ณักษ์ กุลิสร์, และอัจฉรียา ศักดิ์นรงค์. (2557).
ความพึงพอใจด้ านส่วนผสมการตลาดบริการ และความผูกพันที่มีอทิ ธิพลต่อความภักดีของ
นิสติ ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
วารสารคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 17, 200-214.
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ภัทราพร จิตสร้ างบุญ, ศุภิณญา ญาณสมบูรณ์, อัจฉรียา ศักดิ์นรงค์, และณักษ์ กุลิสร์. (2558).
การเปรียบเทียบความพึงพอใจและคุณค่าตราสินค้ าของนิสติ ปริญญาตรีภาควิชาบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ, 6(2), 36-46.
2. บทความทีไ่ ด้รบั การตีพิมพฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
Jitsangboon, P., Yansomboon, S., Saknarong, A., & Gulid, N. (2015). The Comparison Between
Students’ Satisfaction And Brand Equity Toward The Bachelor’s Degree In Business
Administration Department At Srinakharinwirot University. In proceeding of 2015
International Business & Education Conferences Proceedings (pp.169-1-169-6).
New York: USA.
3. หนังสือ ตารา
4. ภาระงานสอน
รหัสวิชา
ททร 172
ททร 273
ททร 281
ททร 381
บธม 581

ชื่อรายวิชา
พฤติกรรมนักท่องเที่ยว
หลักการมัคคุเทศก์
การจัดการงานแม่บ้าน
การจัดการบริการส่วนหน้ า
วิจัยธุรกิจ

5. ทุนวิจยั ทีไ่ ด้รบั
ชื่อโครงการวิจยั

ความพึ ง พอใจของผู้ บริ โ ภคที่ มี ต่ อ ตลาดนั ด
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พฤติกรรมและแนวโน้ มพฤติกรรมการจับจ่ ายใช้
สอยในห้ างสรรพ สิ น ค้ าของชาวไทยในเขต
กรุงเทพมหานคร

แหล่งทุน

ปี งบประมาณ
ที่ได้รบั ทุน

งบประมาณเงินรายได้
คณะสังคมศาสตร์ มศว
งบประมาณเงินรายได้
คณะสังคมศาสตร์ มศว
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2559

ระบุสถานภาพ
(หัวหน้าโครงการ/
ผูร้ ่วมโครงการ)
หัวหน้ าโครงการ

2558

ผู้ร่วมโครงการ
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ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
นางสาวชวัลลักษณ์ คุณาธิกรกิจ
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
Mrs. Shawanluck Kunathikornkit
ตาแหน่งทางวิชาการ ทีท่ างาน
ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ มศว
เบอรโทรศัพท
0-2649-5000 ต่อ 15501
E-mail
shawanluck@swu.ac.th
คุณวุิิ สาขาวิชา และสถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ
ปริญญาเอก)
วุิิการศึกษา
คุณวุิิ/สาขาวิชา
สถานทีศ่ ึกษา
ปี ทีส่ าเร็จ
รบ.
การบริหารรัฐกิจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2529
M.B.A.
Marketing
University of Central
2535
Oklahoma,USA.
ปร.ด.
การสื่อสารระหว่างบุคคล
มหาวิทยาลัยกรุงเทพในความ 2550
ร่วมมือกับ Ohio University,
USA
ความเชี่ยวชาญ
การตลาด
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจยั ตีพมิ พในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ชวัลลักษณ์ คุณาธิกรกิจ. (2557). การสื่อสารเพื่อสร้ างการมีส่วนร่วมและการเตรียมความพร้ อม ในการ
พัฒนาตราสินค้ าด้ านการท่องเที่ยวไทยเชิงสร้ างสรรค์เพื่อเข้ าสู่ การเป็ นศูนย์กลางการท่องเที่ยว
กลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้ องในฐานะผู้กาหนดนโยบาย.
วารสารคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 17, 64-82.
ชวัลลักษณ์ คุณาธิกรกิจ. (2558). การมีส่วนร่วม ความพึงพอใจ และความคาดหวังของประชาชน
ในเขตกรุงเทพมหานครต่อสานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเกี่ยวกับงานด้ านศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัยในประเทศไทย. วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์, 9(1), 109-121.
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ชวัลลักษณ์ คุณาธิกรกิจ. (2558). การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ: หนึ่งในลมใต้ ความสาเร็จ
ตราสินค้ า. วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ, 6(1), 137-145.
2. บทความทีไ่ ด้รบั การตีพิมพฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
Shawanluck, K. (2014, April). Preparation to Develop Thai Creative Tourism Brand as ASEAN
Economic Community’s Tourist Center of Thai Hotel Business Stakeholders: The Policy
Makers/ Planners/ Senders Perspectives. Paper presented at the International Symposium on
Business and Management (ISBM 2014), Nagoya, Japan. Abstract.
Shawanluck, K., and Piyada, S. (2015, July). Inspirations, Key Success Factors and Obstacles to
Operate Social Enterprise in Tourism Business, Agriculture Business and Publication Business.
Paper presented at the SIBR-RDINRRU 2015 (Osaka) Conference on Interdisciplinary
Business and Economics Research, Osaka, Japan.
Shawanluck, K., and Piyada, S. (2016, August). Framework for Studying the Perception of
Alcohol Beverages Image and Alcohol Beverages Drinking Behavior of Thai Undergraduate
Students. Paper presented at The 5th International Symposium on Business and Social Sciences
(ISBSS), Okinawa, Japan.
3. เอกสารประกอบการสอน
ชวั ล ลั ก ษณ์ คุ ณ าธิ ก รกิ จ . (พฤษภาคม, 2558). การสื่อ สารการตลาด. กรุ ง เทพมหานคร: คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
4. ภาระงานสอน
รหัสวิชา
MK 343
MK 443
MKT 211
MKT 221
MKT 381
BU 353
BBA 241
TMH 141
TMH 481

ชื่อรายวิชา
การตลาดระหว่างประเทศ
สัมมนาปัญหาทางการตลาด
พฤติกรรมผู้บริโภค
การสื่อสารการตลาด
การตลาดบริการ
วิจัยธุรกิจ
หลักการตลาด
หลักการตลาด
การสื่อสารข้ ามวัฒนธรรม

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (วิชาเอกการตลาดและวิชาเอกการจัดการ) พ.ศ.2560

153

มคอ. 2

รหัสวิชา
MBA 542
MBA 581
MBA 682

ชื่อรายวิชา
การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค
ระเบียบวิธกี ารวิจัยทางธุรกิจ
การวิจัยการตลาด

5. ทุนวิจยั ทีไ่ ด้รบั
ชื่อโครงการวิจยั

แหล่งทุน

การวิจัยประเมินผลกิจกรรมของแผนงานทุน
อุปถัมภ์เชิงรุกด้ านสื่อและกิจกรรมเพื่อการสร้ าง
เสริมสุขภาพ โครงการ “คิดดี เวิร์คช็อปNo.3
ครั้งที่ 3/1”.
โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ทางนิเทศ
ศาสตร์ (เน้ นคลีนิกวิทยาทัณฑ์) ปี การศึกษา
2553
โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ทางนิเทศ
ศาสตร์ (เน้ นคลีนิกวิทยาทัณฑ์) ภาคต้ น ปี
การศึกษา 2554
การสารวจตลาดของการปฏิรปู การแพทย์: การ
ปลูกถ่ายเซลล์ต้นกาเนิด (กรณีการรักษาแผลไฟ
ไหม้ โรคด่างขาว บาดแผลเรื้อรัง โรคข้ อและไข
กระดูก).
ความคิดเห็นของนิสติ ที่มตี ่อรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนวิชาสัมมนาทางบริหารธุรกิจ คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โครงการศึกษาการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การ
ส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยในระยะ ๕ ปี (พ.ศ.
๒๕๕๖-๒๕๖๐)
ความคิดเห็น การรับรู้ ความพึงพอใจ ความ
คาดหวัง และการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับงานด้ าน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในประเทศไทยของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร.
การสื่อสารเพื่อสร้ างการมีส่วนร่วมและการ
เตรียมความพร้ อมเพื่อร่วมพัฒนาตราสินค้ าด้ าน
การท่องเที่ยวไทยเชิงสร้ างสรรค์ในฐานะ

สานักงานกองทุน
สนับสนุนการสรส้างเสริม
สุขภาพ (สสส.)

2551

ระบุสถานภาพ
(หัวหน้าโครงการ/
ผูร้ ่วมโครงการ)
ผู้ร่วมโครงการ

คณะนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยหอการค้ า
ไทย
คณะนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยหอการค้ า
ไทย
บริษัท เอสคูแลป คลินิก
(เอเชีย) จากัด

2553

หัวหน้ าโครงการ

2554

หัวหน้ าโครงการ

2555

หัวหน้ าโครงการ

งบประมาณเงินรายได้
คณะสังคมศาสตร์ มศว

2555

ผู้ร่วมโครงการ

สานักศิลปวัฒนธรรมร่วม
สมัย

2555

ผู้ร่วมโครงการ

สานักศิลปวัฒนธรรมร่วม
สมัย

2555

หัวหน้ าโครงการ

งบประมาณเงินรายได้
คณะสังคมศาสตร์ มศว

2556

หัวหน้ าโครงการ

ปี งบประมาณ
ที่ได้รบั ทุน
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ชื่อโครงการวิจยั
ศูนย์กลางทางการท่องเที่ยวกลุ่มประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนของผู้มสี ว่ นเกี่ยวข้ องกับธุรกิจ
โรงแรมไทย.
ปัจจัยที่เกี่ยวข้ องในการดาเนินกิจการเพื่อสังคม:
ธุรกิจการศึกษา ธุรกิจการท่องเที่ยว ธุรกิจ
การเกษตร และธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์.
การรับรู้ภาพลักษณ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์กบั
พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของ
นิสติ นักศึกษาไทยในเขตกรุงเทพมหานคร

ปี งบประมาณ
ที่ได้รบั ทุน

ระบุสถานภาพ
(หัวหน้าโครงการ/
ผูร้ ่วมโครงการ)

งบประมาณเงินรายได้
คณะสังคมศาสตร์ มศว

2557

หัวหน้ าโครงการ

งบประมาณเงินรายได้
คณะสังคมศาสตร์ มศว

2558

หัวหน้ าโครงการ

แหล่งทุน

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (วิชาเอกการตลาดและวิชาเอกการจัดการ) พ.ศ.2560

155

มคอ. 2

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
นายล่าสัน เลิศกูลประหยัด
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
Mr.Lamson Lertkulprayad
ตาแหน่งทางวิชาการ ทีท่ างาน
ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เบอรโทรศัพท
061-5458997
Email
lamson@swu.ac.th
คุณวุิิ สาขาวิชา และสถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ
ปริญญาเอก)
วุิิการศึกษา
คุณวุิิ/สาขาวิชา
สถาบัน
ปี ทีส่ าเร็จ
B.B.A.
International Business Management มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
2536
M.B.A.
General Management
University of Colorado, 2540
USA
ปร.ด.
มรดกทางสถาปัตยกรรมและการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
2550
จัดการท่องเที่ยว
ความเชี่ยวชาญ
ธุรกิจระหว่างประเทศ การตลาด การจัดการ
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจยั ตีพมิ พในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ล่าสัน เลิศกูลประหยัด. (2555). การพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดของการตลาดนัดสีเขียวและพฤติกรรม
ของผู้บริโภคสินค้ าปลอดสารพิษภายในกรุงเทพมหานคร. ใน วิชชากร จารุศิริ (บ.ก.), การประชุม
วิชาการระดับชาติเพือ่ การพัฒนาด้านวิจยั อย่างยัง่ ยืน (น. 1480-1485). กรุงเทพฯ:
สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
2. บทความทีไ่ ด้รบั การตีพิมพฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
Lerkulprayad, L. (2012). Marketing of the Boat Tourism within Chachengsao Province. In
Selina Ching Chan (Eds.), In Proceeding of the 7th Annual Conference of the Asian studies
Association (pp.310-318). Hong Kong Special Administrative Region of the People's
Republic of China: Hong Kong Shue Yan University.
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ล่าสัน เลิศกูลประหยัด. (2557). โครงการวิจัยต่อเนื่องจากงานบริการวิชาการด้ านการส่งเสริมความคิด
และพฤติกรรมการออมของนักเรียนระดับ ประถมศึกษา: กรณีศึกษาโรงเรียนชุมชนสุเหร่าบ้ าน
ดอน. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ SMART ครัง้ ที ่ 4, (น. 420-426). นครปฐม: คณะ
วิทยาการจัดการ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.
3. ตารา/หนังสือ
4. ภาระงานสอน
รหัสวิชา
INB 371
TMH 151
MBA 671

ชื่อรายวิชา
Training Practicum in the Industry
Introduction to Hospitality Industry
Seminar in Modern Marketing

5. ทุนวิจยั ทีไ่ ด้รบั
ชื่อโครงการวิจยั

แหล่งทุน

ปี งบประมาณที่
ได้รบั ทุน

ความคิดเห็นในด้ านปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่
มีผลต่อความตั้งใจในการเพิ่มการใช้ บริการ
รถไฟฟ้ าขนส่งมวลชนแห่งประเทศ
(รฟม.)

งบประมาณรายได้ คณะ
สังคมศาสตร์ มศว

2557

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (วิชาเอกการตลาดและวิชาเอกการจัดการ) พ.ศ.2560

ระบุสถานภาพ
(หัวหน้า
โครงการ/ผูร้ ่วม
โครงการ)
หัวหน้ าโครงการ
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ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
นางสาวกัลยกิตติ์ กีรติอังกูร
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
Miss Kanyakit Keeratiangkoon
ตาแหน่งทางวิชาการ ทีท่ างาน
ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เบอรโทรศัพท
0816552040
Email
kanyakit@g.swu.ac.th
คุณวุิิ สาขาวิชา และสถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ
ปริญญาเอก)
วุิิการศึกษา
คุณวุิิ/สาขาวิชา
สถาบัน
ปี ทีส่ าเร็จ
บธ.บ.
การบัญชี
มหาวิทยาลัยศรีนคริน
2543
ทรวิโรฒ
วท.ม.
เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2548
วท.ด.
ธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2555
ความเชี่ยวชาญ
การจัดการนวัตกรรม ระบบสารสนเทศทางบัญชี การจัดการและองค์การ
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจยั ตีพมิ พในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
Keerati-angkoon K., Pichyangkura, R., Chandrachai, A. (2012, August). Academic scientist’s
motivation in researchcommercialization from National Research Universities in Thailand:
An individual Level. Journal of Economics and Sustainable Development, 3(9), 11-20.
Keerati-angkoon K. (2015, April)The Integrated Tripod Missions of Academic Researcher
Towards UniversityTechnology Transfer: Case Study of Srinakharinwirot University,
Thailand. International. Journal of Innovation, Management and Technology, 6(2), 137139.
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2. บทความทีไ่ ด้รบั การตีพิมพฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
นิชาพัฒน์ จิรธรพิพัฒน์, กัลยกิตติ์ กีรติอังกูร,และภาวัต อุปถัมภ์เชื้อ. (2559). ปัจจัยที่มีอทิ ธิพลต่อ
พฤติกรรมผู้บริโภคของสินค้ าประเภทเบียร์กรณีศึกษาผู้บริโภคเบียร์อาซาฮีในเขต
กรุงเทพมหานคร. ใน การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ (น. 563 – 573).
เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยพายัพ.
Khanthong, J., & Keerati-angkoon, K. (2016). Social Entrepreneurship Motivation: Evidences
from Thailand. International Conference on“Business, Economics, Social Science &
Humanities”(BESSH-2016); Sydney: Australia.
3. ตารา/หนังสือ
4. ภาระงานสอน
รหัสวิชา
MBA658
MBA614
BBA251
ACC351
ACC344
THM251

ชื่อรายวิชา
การจัดการนวัตกรรม
การพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
หลักการจัดการ
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชี
เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ

5. ทุนวิจยั ทีไ่ ด้รบั
ชื่อโครงการวิจยั

การศึกษาปัจจัยที่มผี ลต่อการยอมรับเทคโนโลยี
ระบบสารสนเทศของภาควิชาบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการถ่ายทอด
เทคโนโลยีจากมหาวิทยาลัยกับการบูรณาการ
ภารกิจสามด้ านของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย
การศึกษาแรงจูงใจของผู้ประกอบการกิจการเพื่อ
สังคมในประเทศไทย

แหล่งทุน

ปี งบประมาณ
ที่ได้รบั ทุน

งบประมาณรายได้ คณะ
สังคมศาสตร์ มศว

2556

ระบุสถานภาพ
(หัวหน้โครงการ/
ผูร้ ่วมโครงการ)
หัวหน้ าโครงการ

งบประมาณรายได้ คณะ
สังคมศาสตร์ มศว

2556

หัวหน้ าโครงการ

งบประมาณรายได้ คณะ
สังคมศาสตร์ มศว

2557

หัวหน้ าโครงการ
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ชื่อโครงการวิจยั

การรับรู้ความสาคัญและความรู้ทางด้ าน
เทคโนโลยีสาหรับงานบัญชีของนิสติ หลักสูตร
บัญชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
การกากับดูแลกิจการกับผลการดาเนินงานของ
กิจการ: กรณีศึกษาบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

แหล่งทุน

ปี งบประมาณ
ที่ได้รบั ทุน

งบประมาณรายได้ คณะ
สังคมศาสตร์ มศว

2558

ระบุสถานภาพ
(หัวหน้โครงการ/
ผูร้ ่วมโครงการ)
หัวหน้ าโครงการ

งบประมาณรายได้ คณะ
สังคมศาสตร์ มศว

2559

ผู้ร่วมโครงการ
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ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย)
นายจิโรจน์ บุรณศิริ
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
Mr.Jiroj Buranasiri
ตาแหน่งทางวิชาการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ทีท่ างาน
0-2649-5000 ต่อ 15501
เบอรโทรศัพท
jiroj@swu.ac.th
E-mail
คุณวุิิ สาขาวิชา และสถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก)
วุิิ
คุณวุิิ/สาขาวิชา
สถาบัน
ปี ทีส่ าเร็จ
การศึกษา
B.B.A
International Business
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
2534
Management
MS.
Finance
University of Colorado, USA
2537
Ph.D.
Finance
สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์
2555
ความเชี่ยวชาญ:
การเงิน ธุรกิจระหว่างประเทศ การเป็ นผู้ประกอบการ การจัดการกลยุทธ์
ผลงานทางวิชาการ:
1. บทความวิจยั ทีต่ ีพมิ พในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
Nittayagasetwat, A., & Buranasiri, J. (2012). Real estate investment performance: the test of the
impact of additional interest rate information from CIR model. International Journal of
Business and Social Science, 3(12): 134-143.
Nittayagasetwat, A., & Buranasiri, J. (2013). The Short-Run and Long-Run Investment
Performance of Property Funds’ IPO Market. International Journal of Business and
Economics Perspectives (IJBEP), 8(1), 52-61.
Archarungroj, P., Sirisuthikul, V., & Buranasiri, J. (2014, July 22). Satisfaction towards
Marketing Mix Factors of Thai Herbal Products: Case Study of Chompoopuntip Community
Enterprise in Nonthaburi Province of Thailand. In Prof. Jungwon Min (Chair), Oral
Sessions The 3rd International Symposium on Business and Social Sciences. Organized by
Higher Education Forum since 2010.
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Nittayagasetwat, A., & Buranasiri, J. (2014). The Insight Diversification Characteristic of Real
Estate Security in Capital Market under Sharpe’s Asset Class Factor Model: The Case of
Thai Property Funds. International Journal of Trade, Economics and Finance, 5(6): 472476.
จิโรจน์ บุรณศิริ. (2558). การศึกษาพฤติกรรมของหลักทรัพย์อสังหาริมทรัพย์ท่ชี ่วยปกป้ องความมั่งคั่ง
ของผู้ออม. วารสารคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 18, 26-39.
Nittayagasetwat, A., & Buranasiri, J. (2015). The Relationship between Property Fund and Stock
Market. NIDA Business Journal, 16: 141-155.
2. บทความทีไ่ ด้รบั การตีพิมพฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
จิโรจน์ บุรณศิริ. (2557). แนวคิดการตั้งราคาหุ้นเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรก.
วารสารคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 17, 274-286.
Archarungroj, P., & Buranasiri, J. (2014). Characteristics and Returns of Thai Property Funds.
NIDA Business Journal, 14: 131-143.
3. ตารา / หนังสือ
จิโรจน์ บุรณศิริ และเอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์. กองทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์.
กรุงเทพฯ: ธรรมสาร.
4. ภาระงานสอน
รหัสวิชา
BBA 111
INB 311
MBA 531
MBA 613

รายวิชา
Microeconomics
International Marketing
Financial Management
Entrepreneurship

5. ทุนวิจยั ทีไ่ ด้รบั
ชื่อโครงการวิจยั

แหล่งทุน

ความตระหนักต่อตราและการรับรู้ด้านความ
งบประมาณเงินรายได้
ยั่งยืนของธุรกิจเพื่อสังคมของผู้เรียนบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ มศว

ปี งบประมาณ
ระบุสถานภาพ
ที่ได้รบั ทุน (หัวหน้าโครงการ/
ผูร้ ่วมโครงการ)
2559
หัวหน้ าโครงการ
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ชื่อโครงการวิจยั

การเปรียบเทียบ การรับรู้และความรู้ความเข้ าใจ
ต่อแนวคิดธุรกิจเพื่อสังคมของผู้เรียนระดับ
ปริญญาตรีและปริญญาโทด้ านบริหารธุรกิจของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
การศึกษาปัจจัยที่มผี ลประทบต่ออัตรา
ผลตอบแทนวันแรกของหลักทรัพย์
อสังหาริมทรัพย์ท่เี สนอขายแก่ประชาชนครั้งแรก
ในอาเซียน

แหล่งทุน

งบประมาณเงินรายได้
คณะสังคมศาสตร์ มศว

ปี งบประมาณ
ระบุสถานภาพ
ที่ได้รบั ทุน (หัวหน้าโครงการ/
ผูร้ ่วมโครงการ)
2558
หัวหน้ าโครงการ

งบประมาณเงินรายได้
คณะสังคมศาสตร์ มศว
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2557

หัวหน้ าโครงการ

163

มคอ. 2

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
นายกุลเชษฐ์ มงคล
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
Mr. Kulachet Mongkol
ตาแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ทีท่ างาน
ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เบอรโทรศัพท
0-2649-5000 ต่อ 15501
E-mail
kulachet@hotmail.com
คุณวุิิ สาขาวิชา และสถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ
ปริญญาเอก)
วุิิการศึกษา
คุณวุิิ/สาขา
สถานทีศ่ ึกษา
ปี ทีส่ าเร็จ
บธ.บ.
ธุรกิจระหว่างประเทศ
มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย
2541
M.S.A.
International Administration
Central Michigan University, 2544
USA
Ph.D.
Management
University of Canberra,
2550
Australia

ความเชี่ยชาญ
ธุรกิจระหว่างประเทศ และการจัดการ
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจยั ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
Mongkol, K. (2014). Globalizing New Public Management: A Pilot Study from Thailand.
Research Journal of Business Management, 6(1), 19-29.
ธิติมา พัดลม, และกุลเชษฐ์ มงคล. (2558). พฤติกรรมการตัดสินใจซื้ออาหารคลีนฟู้ ดส์ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ในเขตกรุงเทพมหานคร. วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา, 4(2),
6-21.
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2. บทความทีไ่ ด้รบั การตีพิมพฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
Mongkol, K. (2012). Crucial Selection Criteria of Expatriates and Overseas Performance in
Emerging Markets: The Case of Thai Smes. In Dong Lijuan (Ed.), Proceeding of the 2012
International Conference on Innovation, Trade and Economics (pp. 74-79). Hong Kong:
Mongkol, K. (2014). Integrated Marketing Communication to Increase Brand. Equity:
The Case of a Thai Beverage Company. International of Trade, Economics, and Finance,
5(5), 445-448.
3. ตารา/หนังสือ
4. ภาระงานสอน
รหัสวิชา
ACC411
BBA452

ชื่อรายวิชา
STRATEGIC MANAGEMENT
STRATEGIC MANAGEMENT

5. ทุนวิจยั ทีไ่ ด้รบั
-
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ชื่อ–นามสกุล (ภาษาไทย)
นางสาวพิชญากร กุญชรินทร์
ชื่อ–นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
Ms.Pitchayakorn Kulcharin
ตาแหน่งทางวิชาการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ทีท่ างาน
0-2649-5000 ต่อ 15501
เบอรโทรศัพท
pitchayakorn@swu.ac.th
E-mail
คุณวุิิ สาขาวิชา และสถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ
ปริญญาเอก)
วุิิการศึกษา
วุิิการศึกษาทีไ่ ด้รบั
สถานทีศ่ ึกษา
ปี ทีส่ าเร็จ
บธ.บ.
การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2548
M.Sc.
Tourism Development
University Of Science,
2551
Malaysia
Ph.D.
Tourism
University Of Science,
2557
Malaysia

ความเชี่ยวชาญ
การท่องเที่ยว การโรงแรม
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจยั ตีพมิ พในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
Kuncharin, W., & Mohamed, B. (2013). Cross-Border Shopping Motivation, Behaviours and
Ethnocentrism of Malaysian in Hatyai, Thailand. World Academy of Science, Engineering
and Technology International Journal of Social, Human Science and Engineering,
7(4), 1017-1027.
Kuncharin, W., & Mohamed, B. (2014). The Impacts of Consumer Ethnocentrism on Foreign
Product Judgment and Local Helping Purchase: A Case of Malaysian Cross-Border
Shoppers in Hatyai, Thailand. International Journal of Business and Management, 9(9),
135-146.
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พิชญากร กุญชรินทร์. (2559). หลักการสิบประการในการทาธุรกิจโรงแรมอย่างมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม. วารสารคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 19.
2. บทความทีไ่ ด้รบั การตีพิมพฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
Kuncharin, W. (2013). Behaviors of Cross-Border Malaysian Shoppers in Hatyai, Thailand.
Proceeding of the Aceh Development International Conference 2013, 1-8.
Kuncharin, W., & Mohamed, B. (2013). Ethnicity versus Ethnocentrism Among Malaysian
Cross-Border Shoppers in Hatyai, Thailand. Proceeding of the 2nd Annual PSU Phuket
International Conference 2013, 195-206.
3. หนังสือ ตารา
4. ภาระงานสอน
รหัสวิชา
ททร 371
ททร 372
อทท 291
อรร 391

ชื่อรายวิชา
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
การจัดการเชิงกลยุทธ์ในธุรกิจท่องเที่ยว
ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจท่องเที่ยว 1
ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจโรงแรม 2

5. ทุนวิจยั ทีไ่ ด้รบั
ชื่อโครงการวิจยั

ศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของวัดพระ
มหาธาตุ ว รมหาวิ ห าร จ.นครศรี ธ รรมราชเพื่ อ
รองรับการเข้ าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
การพัฒนาทักษะการฟั งและการพูดภาษาอังกฤษ
โดยใช้ บทบาทสมมติในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อ
การท่องเที่ยว 1

แหล่งทุน

ปี งบประมาณ
ที่ได้รบั ทุน

งบประมาณเงินรายได้ คณะ
สังคมศาสตร์ มศว

2559

ระบุสถานภาพ
(หัวหน้าโครงการ/
ผูร้ ่วมโครงการ
หัวหน้ าโครงการ

งบประมาณเงินรายได้ คณะ
สังคมศาสตร์ มศว

2558

หัวหน้ าโครงการ
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ภาคผนวก ฉ
ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร
ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555 กับฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560
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ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร
ชื่อหลักสูตรเดิม :
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
ชื่อหลักสูตรปรับปรุง : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
เริ่มเปิ ดรับนิสติ ในภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2560
สาระสาคัญ / ภาพรวมในการปรับปรุง
สาระสาคัญในการปรับปรุงหลักสูตร ดังนี้
1. จากเดิมมีวิชาเอก 3 เอก คือ วิชาเอกการตลาด วิชาเอกการจัดการ และวิชาเอกการ
จัดการองค์กรเภสัชกรรม มีการยุบวิชาเอกการจัดการองค์กรเภสัชกรรมออกจากหลักสูตร ทาให้ หลักสูตร
เหลือ 2 วิชาเอกคือ วิชาเอกการตลาด วิชาเอกการจัดการ
2. จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตรจากเดิม 9 คน เหลือ
5 คน และมีการเปลี่ยนแปลงชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตร
3. เปลี่ยนรายวิชาในหมวดวิชาแกน หมวดวิชาเอกบังคับ ทั้งวิชาเอกการตลาดและวิชาเอก
การจัดการ
4. มีการปรั บปรุงคาอธิบายรายวิชาและเพิ่ มเติมรายวิชาใหม่ เพื่ อให้ สอดคล้ องกับความ
ต้ องการของตลาดแรงงาน
5. เปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชาใหม่
การเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาแกน
2. หมวดวิชาเอก ไม่น้อยกว่า
วิชาเอกบังคับ
วิชาเอกเลือก
3. ปริญญานิพนธ์
4. สารนิพนธ์
รวมไม่นอ้ ยกว่า (หน่วยกิต)

หลักสูตรเดิม พ.ศ.2555
แผน ก แบบ ก
แผน ข
2
24
24
12
12
9
9
3
9
12
6
48
48

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559
แผน ก แบบ ก2
แผน ข
24
12
9
3
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การเปรียบเทียบองคประกอบของหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 กับหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560
(เปรียบเทียบเฉพาะหัวข้ อที่มีการปรับแก้ )
หลักสูตรเดิม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555)
หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
วิชาเอก (ถ้ามี)
- วิชาเอกการตลาด (Marketing)
- วิชาเอกการจัดการ (Management)
- วิชาเอกการจัดการองค์กรเภสัชกรรม (Pharmacy
Organization Management)
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
1. เป็ นนักการตลาด และนักการจัดการ
2. เป็ นผู้ประกอบการ
3. เป็ นผู้บริหารองค์กรภาครัฐและเอกชน
4. เป็ นที่ปรึกษาบริษัททางด้ านการตลาด การจัดการ
และที่ปรึกษาองค์กรเภสัชกรรม
5. เป็ นนักวิจัย
6. เป็ นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน
7. ด้ านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
อาจารยผูร้ บั ผิดชอบหลักสูตร
1. รศ.สุพาดา สิริกุตตา
2. รศ.ดร.ณักษ์ กุลิสร์
3. อ.ดร.ไพบูลย์ อาชารุ่งโรจน์
4. อ.ดร.วรินทรา ศิริสทุ ธิกุล
5. อ.ดร.ณัฐยา ประดิษฐสุวรรณ
6. อ.ดร.ชวัลลักษณ์ คุณาธิกรกิจ
7. ผศ.ดร.พรรณนิภา อนิษฐาภิชาติ
8. ผศ.ดร.เบญจพร กิ่งรุ่งเพชร์
9. รศ.ดร.กัญญดา อนุวงศ์
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
ความสาคัญ
การบริหารธุรกิจเป็ นศาสตร์ท่สี าคัญในการขับเคลื่อน
การด าเนิ น งาน ใน องค์ ก ร ทั้ งภาคเอกชน และ
ภาครั ฐ บาล เพื่ อบริ ห ารจั ด การองค์ ก รให้ ประสบ
ความสาเร็จ เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เกิด
การสร้ างงาน มีการพัฒนา และการประกอบธุรกิจที่
เป็ นธรรมโดยคานึงถึงสังคมโดยรวม อันจะนาไปสู่การ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
วิชาเอก (ถ้ามี)
- วิชาเอกการตลาด (Marketing)
- วิชาเอกการจัดการ (Management)

หมายเหตุ
-ยุบวิชาเอกการ
จัดการองค์กรเภสัช
กรรม

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
1. เป็ นนักการตลาด และนักการจัดการ
2. เป็ นผู้ประกอบการ
3. เป็ นผู้บริหารองค์กรภาครัฐและเอกชน
4. เป็ นที่ปรึกษาบริษัททางด้ านการตลาด และการ
จัดการ
5. เป็ นนักวิจัย
6. เป็ นอาจารย์ในสถาบันการศึกษาของรัฐและ
เอกชน
7. ด้ านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
อาจารยผูร้ บั ผิดชอบหลักสูตร
1. รศ.ดร.ณักษ์ กุลิสร์
2. อ.ดร.วรินทรา ศิริสทุ ธิกุล
3. อ.ดร.ณัฐยา ประดิษฐสุวรรณ
4. อ.ดร.ไพบูลย์ อาชารุ่งโรจน์
5. อ.ดร.ศุภิณญา ญาณสมบูรณ์

ปรับอาชีพ

เปลี่ยนแปลงจานวน
และชื่ออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
-ปรับความสาคัญ
ความสาคัญ
การบริ ห ารธุ ร กิ จ เป็ นศาสตร์ ท่ี ส าคั ญ ในการ
ขับเคลื่อนการดาเนินงานในองค์กร ทั้งภาคเอกชน
และภาครั ฐ บาล เพื่ อบริ ห ารจั ด การองค์ ก รให้
ประสบความส าเร็ จ เกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพ และ
ประสิทธิผล เกิดการสร้ างงาน มีการพัฒนา และ
การประกอบธุรกิจที่เป็ นธรรมโดยคานึงถึงสังคม
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หลักสูตรเดิม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555)
แก้ ไขปั ญ หาที่ส าคัญ ของประเทศ องค์ ก รที่ป ระสบ
ความสาเร็จได้ จะต้ องมีบุคลากรที่มีคุณภาพ มีทักษะ
ในเชิง บริ ห าร ทั้ง การบริ ห ารจั ด การทั่วไป และการ
บริ ห ารจั ด การด้ านการตลาด และความเป็ นผู้ น า
องค์กร มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการวิจัยเชิงธุรกิจ
และมีความคิดในเชิงนวัตกรรม พร้ อมทั้งส่งเสริมการ
สร้ างคุณธรรมและจริยธรรมของผู้ท่เี กี่ยวข้ องทุกฝ่ าย
ในองค์กร ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์จึง
เห็น ความสาคัญ ของการสร้ างบุค ลากรที่มีวิสัยทัศ น์
กว้ า งไกล ในวงการบริ ห ารธุ ร กิจ มี ความเชี่ ยวชาญ
เฉพาะด้ า น มี คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรม มี ศั ก ยภาพ
ทางการแข่ ง ขั น สามารถตอบสนองความต้ อ งการ
กาลังคนด้ านการบริหารธุรกิจ เพื่อความมีส่วนร่วมใน
การพั ฒ น าเศ รษ ฐกิ จ ของป ระเท ศ ให้ มี ค วาม
เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
วัตถุประสงค
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตมีวัตถุประสงค์หลัก
เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้ มคี ุณสมบัตดิ งั ต่อไปนี้
1. ผลิตบุคลากรให้ มีความรู้ความสามารถในด้ านการ
บริหารธุรกิจ มีทักษะในการเป็ นผู้ประกอบการ และ
ทักษะของนักการตลาด/ผู้บริหารจัดการ และมีทกั ษะ
ในการใช้ ระบบสารสนเทศและข้ อมูลเพื่อการตัดสินใจ
ทางธุรกิจ
2. ผลิ ตบุค ลากรในการพั ฒ นางานวิจัยทางด้ านการ
บริหารธุรกิจ
3. ผลิตบุค ลากรให้ มีคุ ณ ธรรมและจริยธรรมในการ
ประกอบวิชาชีพ ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อสังคม
แผนการพัินาปรับปรุง
แผนการพัินา/เปลีย่ นแปลง
1. ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รให้ มี ม าตรฐานตามเกณ ฑ์
มาตรฐานหลักสูตรของสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.)
กลยุทธ
1. พัฒนาหลักสูตรโดยมีพ้ ืนฐานจากหลักสูตรใน
ระดับสากลและสอดคล้ องตามเกณฑ์ สกอ.

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
หมายเหตุ
โดยรวม อันจะนาไปสู่การแก้ ไขปั ญหาที่สาคัญของ
ประเทศ องค์กรที่ประสบความสาเร็จได้ จะต้ องมี
บุคลากรที่มีคุณภาพ มีทกั ษะในเชิงบริหาร ทั้งการ
จัดการทั่วไป และการจัดการด้ านการตลาด และ
ความเป็ นผู้นาองค์กร มีความรู้ความเชี่ยวชาญใน
การวิจัยเชิงธุรกิจ และมีความคิดในเชิงนวัตกรรม
พร้ อมทั้งส่งเสริมการสร้ างคุณธรรมและจริยธรรม
ของผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ องทุ ก ฝ่ ายในองค์ ก ร ภาควิ ช า
บริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์จึงเห็นความสาคัญ
ของการสร้ างบุ ค ลากรที่มีวิสัย ทัศ น์กว้ างไกล ใน
วงการบริหารธุรกิจ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้ าน มี
คุณธรรมและจริยธรรม มีศักยภาพทางการแข่งขัน
สามารถตอบสนองความต้ องการด้ านกาลังคนด้ าน
การบริ ห ารธุ ร กิ จ เพื่ อความมี ส่ ว นร่ ว มในการ
พั ฒ น าเศ รษ ฐ กิ จ ข อ งป ระเท ศ ให้ มี ค ว าม
เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
-ปรับวัตถุประสงค์
วัตถุประสงค
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณ ฑิตมีวัตถุประสงค์
หลักเพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้ มคี ุณสมบัตดิ งั ต่อไปนี้
1. ผลิตบุคลากรให้ มีความรู้ความสามารถในด้ าน
การบริ ห ารธุ ร กิ จ มี ทั ก ษะในการเป็ นผู้ บ ริ ห าร
ผู้ ประกอบการ และทั ก ษะของนั ก การตลาด/
ผู้จัดการ และมีทักษะในการใช้ ระบบสารสนเทศ
และข้ อมูลเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ
2. ผลิตบุคลากรในการพัฒนางานวิจัยทางด้ านการ
บริหารธุรกิจ
3. ผลิ ต บุ ค ลากรให้ มีคุ ณ ธรรมและจริ ยธรรมใน
การประกอบวิชาชีพ ตลอดจนมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม
ปรับแผนการพัฒนา
แผนการพัินาปรับปรุง
ปรับปรุง
แผนการพัินา/เปลีย่ นแปลง
1. ปรั บ ปรุ ง หลั ก สูต รให้ มี ม าตรฐานตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูต รของสานั กงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) กาหนด
กลยุทธ
1. พัฒนาหลักสูตรโดยมีพ้ ืนฐานจากหลักสูตรใน
ระดับสากลและสอดคล้ องตามเกณฑ์ สกอ.
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หลักสูตรเดิม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555)
2. ติดตามการประเมินผลหลักสูตรอย่างสม่าเสมอ
3. ติ ด ตามการประเมิ น ผลนิ สิต จากการทวนสอบ
ผลสัม ฤทธิ์ท างการเรีย นของนิ สิต ทุ ก รายวิ ช าที่เปิ ด
สอน
หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
1. รายงานผลการประเมินหลักสูตร
2. เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร
3. เอกสารการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นิสติ
แผนการพัินา/เปลีย่ นแปลง
2. ปรับปรุงหลักสูตรให้ สอดคล้ องกับความต้ องการ
ของธุ ร กิ จ ภ าค รั ฐ และภ าค เอกชน ตล อด จน
ผู้ประกอบการและตลาดแรงงาน
กลยุทธ
1.ติดตามความเปลี่ยนแปลงในความต้ องการของ
ผู้ประกอบการ
2. สร้ า งเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ กั บ ภาคธุ ร กิ จ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
1. รายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตร
2. ร้ อยละของบัณฑิตระดับ ปริญญาโทที่ได้ งานทา
และประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
3. ร้ อยละของบัณฑิตระดับ ปริญญาโทที่ได้ รับ
เงินเดือนเริ่มต้ นเป็ นไปตามเกณฑ์ของ กพ.
4. ผลการสารวจความพึงพอใจของนายจ้ าง
แผนการพัินา/เปลีย่ นแปลง
3. พั ฒ นาคณาจารย์ ให้ สามารถปฏิบั ติ งานอย่ างมี
คุณภาพ และประสิทธิภาพ
กลยุทธ
1. จัดกิจกรรมพัฒนาความรู้ทางด้ านบริหารธุรกิจ
ให้ แก่คณาจารย์
2. จัดทาแผนการสอน (มคอ.3)
หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
1. ผลการสารวจความพึงพอใจในการสอนของ
คณาจารย์โดยนิสติ
2. รายงานการดาเนินงานของรายวิชา (มคอ.5)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
2. ติดตามการประเมินผลหลักสูตรอย่างสม่าเสมอ
3. มีการทวนสอบผลการเรียนรู้ทุกรายวิชาที่เปิ ด
สอนในแต่ละปี การศึกษา

หมายเหตุ

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
1. รายงานผลการประเมินหลักสูตร
2. เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร
3. เอกสารรายงานผลการเรียนทุกรายวิชา
แผนการพัินา/เปลีย่ นแปลง
2. ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รให้ สอดคล้ องกั บ ความ
ต้ องการของธุ ร กิ จ ภ าครั ฐ และภ าคเอกชน
ตลอดจนผู้ประกอบการและตลาดแรงงาน
กลยุทธ
1.ติดตามความเปลี่ยนแปลงในความต้ องการของ
ผู้ประกอบการ
2. การจั ด โครงการ/กิ จ กรรมศึ ก ษาดู ง านใน
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
1. รายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตร
2. จานวนโครงการ/กิจกรรม

แผนการพัินา/เปลีย่ นแปลง
3. พัฒนาคณาจารย์ ให้ สามารถปฏิบัติงานอย่างมี
คุณภาพ และประสิทธิภาพ
กลยุทธ
1. จัดกิจกรรมพัฒนาความรู้ทางด้ านบริหารธุรกิจ
ให้ แก่คณาจารย์
2. นาผลการดาเนินการของรายวิชา (มคอ.5) มา
ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาเพื่อใช้ ในปี ถัดไป
หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
1. จานวนอาจารย์ท่ไี ด้ รับการพัฒนา/อบรม
2. จานวนรายวิชาที่มกี ารปรับปรุง
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หลักสูตรเดิม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555)
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึก ษา การดาเนินการ
และโครงสร้างของหลักสูตร
ระบบการจัดการศึกษา
การจัดการศึกษาภาคฤดูรอ้ น
มีการจัดการเรีย นการสอนในภาคฤดู ร้อน (สาหรับ
ภาคนอกเวลาราชการ) และอาจมีการจัดการเรียนการ
สอนในภาคฤดูร้อนสาหรับนิสติ หลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต (ภาคในเวลาราชการ) ทั้งนี้ข้ นึ อยู่ กบั การ
พิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
การดาเนินการหลักสูตร
วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ช่วงเวลาการจัดการเรียนการสอนที่ให้ นิสติ เรียน มี
ดังนี้
ภาคต้ น เดือนมิถุนายน-กันยายน
ภาคปลาย เดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์
ภาคฤดูร้อน เดือนเมษายน-พฤษภาคม
กลยุ ท ธ ในการด าเนิ น การเพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หา/
ข้อจากัดของนิสิตในข้อ 2.3
มีก ารจั ด ให้ เรีย นปรั บพื้ นฐานทางธุร กิจ โดยไม่ นั บ
หน่วยกิต จานวน 4 รายวิชาได้ แก่ วิชาธุรกิจเบื้องต้ น
เศรษฐศาสตร์ การเงิน และการบั ญ ชี ภาษาอังกฤษ
ธุร กิจ และในการเรี ย นวิ ชาปรับ พื้ นฐานดังกล่ าวจะ
ปรับเนื้อหาให้ เหมาะสมกับความพร้ อมของผู้เข้ าเรียน

ข้อกาหนดหลักสูตร
1. หมวดวิชาแกน กาหนดให้ เรียน 24 หน่วยกิต
บธม 531 การจัดการทางการเงิน
บธม 551 การจัดการเชิงกลยุทธ์ข้นั สูง
บธม 552 การจัดการการผลิตและการปฏิบตั กิ าร
บธม 541การจัดการการตลาดขั้นสูง
บธม 581 ระเบียบวิธวี ิจัยธุรกิจ
บธม 521 การบัญชีบริหาร
บธม 561 ศรษฐศาสตร์การจัดการ
บธม 615 จริยธรรมทางธุรกิจ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ห ม วด ที่ 3 ระบ บ ก ารจั ด ก ารศึ ก ษ า ก าร
ดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
ระบบการจัดการศึกษา
การจัดการศึกษาภาคฤดูรอ้ น
มีการจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อน (สาหรับ
ภาคนอกเวลาราชการ) โดยมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า
8 สั ป ด าห์ โด ย เป็ น ไป ต าม ข้ อ บั งคั บ ขอ ง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่ าด้ วยการศึกษา
ระดับบัญฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
การดาเนินการหลักสูตร
วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ช่วงเวลาการจัดการเรียนการสอนที่ให้ นิสติ เรียน มี
ดังนี้
ภาคต้ น เดือนสิงหาคม-พฤศจิกายน
ภาคปลาย เดือนมกราคม-พฤษภาคม
ภาคฤดูร้อน เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม
กลยุ ท ธ ในการด าเนิ น การเพื่ อ แก้ไ ขปั ญ หา/
ข้อจากัดของนิสิตในข้อ 2.3
ทางโครงการพิเศษบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มีการ
จั ด กิ จ กรรมให้ ผู้ เ รี ย นเข้ า ร่ ว มโครงการ “ปรั บ
พื้ นฐานบริ ห าธุ ร กิ จ ” เป็ นเวลา 2 วั น ๆละ 6
ชั่วโมง โดยมีวิทยากรที่เชี่ยวชาญในด้ านที่เกี่ยวข้ อง
มาบรรยายในหัวข้ อต่อไปนี้ ได้ แก่ ธุรกิจเบื้องต้ น
เศรษฐศาสตร์ การเงิ น และการบั ญ ชี โดยปรั บ
เนื้อหาให้ เหมาะสมกับความพร้ อมของผู้เข้ าเรียน
ข้อกาหนดหลักสูตร
1. หมวดวิชาแกน กาหนดให้ เรียน 24 หน่วยกิต
บธม 521 การจัดการทางการเงิน
บธม 501 พฤติกรรมองค์กรและการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ข้นั สูง
บธม 502 การจัดการการผลิตและการปฎิบตั กิ าร
บธม 531การจัดการการตลาดขั้นสูง
บธม 571 ระเบียบวิธวี ิจัยธุรกิจ
บธม511 การบัญชีบริหาร
บธม 551 ศรษฐศาสตร์การจัดการ
บธม 601 การจัดการเชิงกลยุทธ์ข้นั สูง
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ปรับการจัดการศึกษา
ภาคฤดูร้อน

ปรับช่วงเวลาในการ
จัดการเรียนการสอน

-ปรับ

-เปลี่ยนรหัสรายวิชา
ใหม่
-เปลี่ยนรายวิชาใน
หมวดวิชาแกน
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หลักสูตรเดิม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555)
2. หมวดวิชาเอกบังคับ กาหนดให้ เรียน 9 หน่วยกิต
วิชาเอกกการตลาด
บธม542 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค
บธม 543 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
บธม 646 การบริหารห่วงโซ่อปุ ทาน
วิชาการเอกการจัดการ
บธม 613 การประกอบการ
บธม 656 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
บธม 658 การจัดการนวัตกรรม

วิชาเอกการจัดการองคกรเภสัชกรรม
บธม 592 การสร้ างและขับเคลื่อนองค์กร
เภสัชกรรม
บธม 593 การวางตาแหน่งองค์กรเภสัชกรรม
บธม 595 สัมมนาการจัดการองค์กรเภสัชกรรม1
บธม 598 สัมมนาการจัดการองค์กรเภสัชกรรม2
3. หมวดวิชาเอกเลือก
แผน ก แบบ ก2 กาหนดให้ เรียน 3 หน่วยกิต
แผน ข กาหนดให้ เรียน 9 หน่วยกิต
โดยเลือกจากรายวิชาดังนี้
วิชาเอกการตลาด
บธม 554 การจัดการระบบสารสนเทศ
บธม 555 พฤติกรรมองค์กรและการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ข้นั สูง
บธม 645 นโยบายและกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์
และราคา
บธม 644 การจัดการการตลาดระหว่างประเทศ
บธม 647 การตลาดบริการ
บธม 671 สัมมนาการตลาดสมัยใหม่
บธม 682 การวิจัยการตลาด
บธม 611 การเจรจาต่อรอง
บธม 648 เทคนิคในการพยากรณ์ตลาด
บธม 613 การประกอบการ
บธม 614 การพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
และความรับผิดชอบต่อสังคม
2. หมวดวิชาเอกบังคับ กาหนดให้ เรียน 9 หน่วย
กิต
วิชาเอกกการตลาด
บธม 532 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค
บธม 631การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
บธม 632 การจัดการการขาย
วิชาการเอกการจัดการ
บธม 641 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
บธม 642 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
บธม 541 การประกอบการและนวัตกรรม
ในธุรกิจ

หมายเหตุ
-เปลี่ยนรหัสรายวิชา
ใหม่
-เปลี่ยนรายวิชาใน
หมวดวิชาเอกบังคับ

-ยุบวิชาเอกการ
จัดการองค์กรเภสัช
กรรม

3. หมวดวิชาเอกเลือก
แผน ก แบบ ก2 กาหนดให้ เรียน 3 หน่วยกิต
แผน ข กาหนดให้ เรียน 9 หน่วยกิต
โดยเลือกจากรายวิชาดังนี้
บธม 503 การจัดการระบบสารสนเทศ
บธม 504 การประกอบการเพื่อสังคม
บธม 505 การเจรจาต่อรอง
บธม 533 การจัดการตราสินค้ าและราคา
บธม 534 การจัดการการตลาดระหว่างประเทศ3
บธม 535 การตลาดบริการ
บธม 536 เทคนิคในการพยากรณ์ตลาด
บธม 537 กลยุทธ์การตลาดเพื่อการแข่งขัน
บธม 538 การจัดการโลจิสติกส์
บธม 542 การบริหารโครงการ
บธม 543 เทคนิคในการพยากรณ์ธรุ กิจ
บธม 544 การจัดการเชิงกลยุทธ์ร่วมสมัย
บธม 545 ธุรกิจและแนวทางการจัดการ
ของประเทศในกลุ่มอาเซียน

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (วิชาเอกการตลาดและวิชาเอกการจัดการ) พ.ศ.2560

-เปลี่ยนรหัสรายวิชา
ใหม่
-เปลี่ยนรายวิชาใน
หมวดวิชาเอกเลือก
- ปรับชื่อรายวิชา
ใหม่
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หลักสูตรเดิม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555)
วิชาเอกการจัดการ
บธม 554 การจัดการระบบสารสนเทศ
บธม 555 พฤติกรรมองค์กรและการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ข้นั สูง
บธม 611 การเจรจาต่อรอง
บธม 612 การบริหารโครงการ
บธม 614 การพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
บธม 616 เทคนิคในการพยากรณ์ธรุ กิจ
บธม 657 การจัดการเชิงกลยุทธ์ร่วมสมัย
บธม 683 การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อ
การจัดการ
วิชาเอกการจัดการองคกรเภสัชกรรม
บธม 591 ผลิตภัณฑ์และการบริการขององค์กร
เภสัชกรรม
บธม 594 ระบบสารสนเทศทางเภสัชศาสตร์
บธม 596 กฎหมายและภาวะแวดล้ อมทางสังคม
ทางเภสัชกรรม
บธม 597 การวิจัยผลลัพธ์ของผลิตภัณฑ์ยา
อาจารยประจาหลักสูตร
1. รศ.สุพาดา สิริกุตตา
2. รศ.ดร.ณักษ์ กุลิสร์
3. อ.ดร.ไพบูลย์ อาชารุ่งโรจน์
4. อ.ดร.วรินทรา ศิริสทุ ธิกุล
5. อ.ดร.ณัฐยา ประดิษฐสุวรรณ
6. อ.ดร.ชวัลลักษณ์ คุณาธิกรกิจ
7. ผศ.ดร.พรรณนิภา อนิษฐาภิชาติ
8. ผศ.ดร.เบญจพร กิ่งรุ่งเพชร์
9. รศ.ดร.กัญญดา อนุวงศ์

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

หมายเหตุ

บธม 546 การบริหารค่าตอบแทนและ
การจัดการผลปฏิบตั งิ านเชิงกลยุทธ์
บธม 547 การพัฒนาทุนมนุษย์ใน
บธม 548 การจัดการข้ ามวัฒนธรรม
บธม 561 สัมมนาการจัดการการตลาดสมัยใหม่
บธม 671 การวิจัยการตลาด
บธม 672 การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการจัดการ

-ยุบวิชาเอกการ
จัดการองค์กรเภสัช
กรรม

อาจารยประจาหลักสูตร
1. รศ.ดร.ณักษ์ กุลิสร์
2. อ.ดร.วรินทรา ศิริสทุ ธิกุล
3. อ.ดร.ณัฐยา ประดิษฐสุวรรณ
4. อ.ดร.ไพบูลย์ อาชารุ่งโรจน์
5. อ.ดร.ศุภิณญา ญาณสมบูรณ์
6. ผศ.ดร.ปิ ยดา สมบัตวิ ัฒนา
7. ผศ.ดร.กาญณ์ระวี อนันตอัครกุล
8. อ.ดร.ธนภูมิ อติเวทิน
9. อ.ดร.อัจฉรียา ศักดิ์นรงค์
10. อ.ดร.ชวัลลักษณ์ คุณาธิกรกิจ
11. ผศ.ดร.กุลเชษฐ์ มงคล
12. อ.ดร.ล่าสัน เลิศกูลประหยัด
13. อ.ดร.กัลยกิตติ์ กีรติองั กูร
14. อ.ดร.พิชญากร กุญชรินทร์
15. อ.ดร.จิโรจน์ บุรณศิริ

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (วิชาเอกการตลาดและวิชาเอกการจัดการ) พ.ศ.2560

-ปรับอาจารย์ประจา
หลักสูตร
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หลักสูตรเดิม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
อาจารยผูส้ อน
1. อ.ดร.ญาณพล แสงสันต์
2. อ.ดร.สันติ เติมประเสริฐสกุล
3. อ.ดร.วรินราไพ รุ่งเรืองจิตต์
4. อ.ดร.อินทกะ พิริยะกุล

หมายเหตุ

5. ส.อ.เศรษฐวัสภุ์ พรมสิทธิ์
6. รศ.ผจงศักดิ์ หมวดสง
หมวด 4 ผลการเรียนรู ้ กลยุทธการสอนและการ
หมวด 4 ผลการเรียนรู ้ กลยุทธการสอนและ
ประเมินผล
การประเมินผล
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐาน แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรูจ้ ากหลักสูตรสู่รายวิชา
มาตรฐานผลการเรียนรูจ้ ากหลักสูตรสู่รายวิชา
(โปรดดูในเล่มหลักสูตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555) (โปรดดูในเล่มหลักสูตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2560)
หมวด 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
(โปรดดูในเล่มหลักสูตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555)

หมวด 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
(โปรดดูในเล่มหลักสูตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2560)

มีการปรับการ
กระจายความ
รับผิดชอบมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้จาก
หลักสูตรสู่รายวิชาทุก
รายวิชา และไม่มี
ความรับผิดชอบรอง
มีการปรับเนื้อหา
ทั้งหมดในหมวด7

รายละเอียดการปรับปรุง (เปรียบเทียบเฉพาะรายวิชาที่มีการปรับแก้ )
1. หมวดวิชาแกน
หลักสูตรเดิม ฉบับ พ.ศ.2555
บธม521 การบัญชีบริหาร
MBA521 Managerial Accounting
ศึกษาการนาข้ อมูลทางการบัญชีมาใช้ ในการตัดสินใจ
การวางแผน การควบคุม การศึกษาพฤติกรรมต้ นทุน
การวิเคราะห์ต้นทุน ปริมาณกาไร การจัดทาและ
วิเคราะห์รายงานกาไร การจัดทางบประมาณ การ
ประเมินผลการปฏิบตั งิ าน โดยใช้ ต้นทุนมาตรฐาน
การบัญชีเพื่อความรับผิดชอบ การวิเคราะห์ผลต่าง
ของต้ นทุน การบริหารการผลิตแบบทันเวลาพอดี การ
บัญชีต้นทุนฐานกิจกรรม ตลอดจนการวางแผนการ
ลงทุน
บธม531 การจัดการทางการเงิน
MBA531 Financial Management
ศึกษาหน้ าที่บทบาท และความสาคัญของการจัดการ
ทางการเงินในองค์กรธุรกิจ แนวทางในการวิเคราะห์

หลักสูตรปรับปรุง ฉบับ พ.ศ.2560
หมายเหตุ
-เปลี่ยนรหัสวิชาใหม่
บธม511 การบัญชีบริหาร
- ปรับปรุงคาอธิบาย
MBA511 Managerial Accounting
ศึกษางบการเงินและการนาข้ อมูลทางการบัญชี รายวิชา
มาใช้ ในการตัดสินใจ การวางแผน การควบคุม
การศึกษาพฤติกรรมต้ นทุน การวิเคราะห์ต้นทุน
ปริม าณก าไร การจั ด ท าและวิเคราะห์ ร ายงาน
กาไร การจัดทางบประมาณ การประเมินผลการ
ปฏิบตั งิ าน โดยใช้ ต้นทุนมาตรฐาน การบัญชีเพื่อ
ความรับผิดชอบ การวิเคราะห์ผลต่างของต้ นทุน
การบัญชีต้นทุนฐานกิจกรรม
บธม 521 การจัดการทางการเงิน
MBA521 Financial Management
ศึ กษาหน้ าที่บ ทบาท และความสาคัญ ของการ
จัดการทางการเงิน สภาพแวดล้ อมทางการเงิน

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (วิชาเอกการตลาดและวิชาเอกการจัดการ) พ.ศ.2560

- เปลี่ยนรหัสวิชา
ใหม่
-ปรับปรุงคาอธิบาย
รายวิชา
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หลักสูตรเดิม ฉบับ พ.ศ.2555
วางแผนและควบคุมทางการเงิน แนวความคิด เรื่อง
ความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทน มูลค่าของเงินตาม
ระยะเวลา การจัดการเงินทุนหมุนเวียน แหล่งเงินทุน
ต้ นทุนเงินทุน การพิจารณาโครงการลงทุน โครงสร้ าง
เงินทุนและนโยบายเงินปันผล
บธม 541 การจัดการการตลาดขั้นสูง
MBA541 Advanced Marketing Management
ศึกษาแนวความคิดด้ านการตลาดเชิงกลยุทธ์ พร้ อม
ทั้งกระบวนการบริหารการตลาด การจัดทาแผนการ
ตลาด การวิเคราะห์ ผ ลกระทบของสิ่งแวดล้ อมทาง
การตลาดที่เกี่ยวข้ อง การวิจัยตลาด การกาหนดตลาด
เป้ าหมาย การกาหนดต าแหน่ งทางการตลาด การ
วิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค การกาหนดวัตถุประสงค์
และกลยุทธ์ทางการตลาด การนาแผนไปปฏิบัติ การ
ติดตามควบคุมและประเมินผลทางการตลาด รวมทั้ง
การใช้ กรณีศึกษาประกอบ

บธม552 การจัดการการผลิตและการปฏิบตั ิการ
MBA552Production and Operations
Management
ศึกษาการตัดสินใจที่สาคัญในการบริหารการผลิตและ
การปฏิบตั กิ ารเพื่อให้ บรรลุเป้ าหมายขององค์กร โดย
นาศาสตร์และศิลป์ มาประยุกต์ใช้ รวมทั้งศึกษาการ
วางแผน การแก้ ปัญหา และการควบคุมการผลิต
เพื่อให้ องค์กรธุรกิจเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยอาศัย
เทคนิคที่สาคัญ การออกแบบสินค้ าและบริการ การ
พยากรณ์ การควบคุมคุณภาพ การเลือกทาเลที่ต้งั
โรงงาน การวางผังโรงงาน และการออกแบบ
สายการผลิต ตลอดจนวิเคราะห์วิธแี ละขั้นตอนการ
ทางานให้ ง่ายขึ้นเพื่อให้ สอดคล้ องกับหน่วยงานต่าง ๆ
ในองค์กร ทั้งในด้ านการตลาด การเงิน และการบัญชี
บธม551 การจัดการเชิงกลยุทธขั้นสูง
MBA551Advanced Strategic Management
ศึกษาและวิเคราะห์การกาหนดพันธกิจ วิสยั ทัศน์ และ

หลักสูตรปรับปรุง ฉบับ พ.ศ.2560
การวิ เ คราะห์ แ ละตั ด สิ น ใจทางการเงิ น การ
ประเมินความเสี่ยงอัตราผลตอบแทน มูลค่าของ
เงิน ตามระยะเวลา การประเมิน มู ล ค่ าตราสาร
ทางการเงิ น การพิ จารณ าโครงการลงทุ น
โครงสร้ างเงินทุนและนโยบายเงินปันผล
บธม 531 การจัดการการตลาดขั้นสูง
MBA531 Advanced Marketing
Management
ศึ ก ษาแนวความคิ ด ด้ า นการตลาดเชิ ง กลยุ ท ธ์
พร้ อ มทั้ ง กระบวนการบริ ห ารการตลาด การ
จัด ท าแผนการตลาด การวิเคราะห์ ผ ลกระทบ
ของสิ่งแวดล้ อ มทางการตลาดที่เกี่ยวข้ อง การ
วิ จั ย ตลาด การก าหนดตลาดเป้ าหมาย การ
ก าหนดต าแหน่ ง ทางการตลาด การวิ เคราะห์
พฤติ ก รรมผู้ บ ริ โ ภค กลยุ ท ธ์ส่ ว นประสมทาง
การตลาด การน าแผนไปปฏิ บั ติ โ ดยมี ค วาม
รับ ผิด ชอบต่ อ สังคม การติ ด ตามควบคุ ม และ
ป ระเมิ น ผลทางการตลาด รวม ทั้ งการใช้
กรณีศึกษาประกอบ
บธม502 การจัดการการผลิตและการ
ปฏิบตั ิการ
MBA502 Production and Operations
Management
ศึกษาการตัดสินใจในการจัดการการผลิตและ
การปฏิบตั กิ าร การวางแผน การแก้ ปัญหา การ
ควบคุมการผลิต การออกแบบสินค้ าและบริการ
การพยากรณ์ การควบคุมคุณภาพ การเลือก
ทาเลที่ต้งั โรงงาน การวางผังโรงงาน การ
ออกแบบกระบวนการผลิต ตลอดจนวิเคราะห์วิธี
ขั้นตอนการทางาน ทั้งในด้ านการตลาด การเงิน
และการบัญชี รวมทั้งการใช้ กรณีศึกษา

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (วิชาเอกการตลาดและวิชาเอกการจัดการ) พ.ศ.2560

หมายเหตุ

- เปลี่ยนรหัสวิชา
ใหม่
-ปรับปรุงคาอธิบาย
รายวิชา

- เปลี่ยนรหัสวิชา
ใหม่
-ปรับปรุงคาอธิบาย
รายวิชา

-ยกเลิกรายวิชานี้
ออกจากหลักสูตร
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หลักสูตรเดิม ฉบับ พ.ศ.2555
วัตถุประสงค์ขององค์กร การวิเคราะห์สภาพแวดล้ อม
ของธุรกิจ การใช้ เครื่องมือวิเคราะห์ตาแหน่ งทางการ
แข่ ง ขั น ของธุ ร กิ จ การก าหนดกลยุ ท ธ์ ก ารแข่ ง ขั น
สาหรับองค์กร การจัดทาแผนกลยุทธ์ การนากลยุทธ์
ไปปฏิบตั ิ การควบคุมและการบริหารการเปลี่ยนแปลง
ในองค์กร โดยเน้ นด้ านทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ จาก
กรณีศึกษา
บธม561 เศรษฐศาสตรการจัดการ
MBA561 Managerial Economics
การประยุ ก ต์ ใ ช้ ท ฤษฎี เศรษฐศาสตร์ เพื่ อ ใช้ ในการ
วางแผนและการตัด สิน ใจในการจัดการในเชิงธุรกิจ
โดยเฉพาะการแก้ ปัญหาที่เกิดขึ้นภายในองค์กร โดย
ประยุกต์ใช้ ทฤษฎีจุลเศรษฐศาสตร์ ทฤษฎีพฤติกรรม
ผู้บริโภค ทฤษฎีอุปสงค์ ทฤษฎีราคา ทฤษฎีการผลิต
และต้ นทุนและการประยุกต์ใช้ ในสถานที่เกิดขึ้นจริง
และศึกษาโครงสร้ างตลาดที่มีการแข่งขันอย่างสมบูรณ์
และโครงสร้ างตลาดที่มีก ารแข่ งขันอย่ างไม่ สมบู รณ์
การวางแผนและตัดสินใจลงทุน การจัดสรรทรัพยากร
ในเชิงธุรกิจให้ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
ทั้งในด้ านการผลิต การตลาด และการบริหารจัดการ
บธม581ระเบียบวิธีวิจยั ธุรกิจ
MBA581Business Research Methodology
ศึกษากระบวนการวิจัยทางธุรกิจ การกาหนดปั ญ หา
การออกแบบงานวิจัย การสร้ างและพั ฒนาเครื่องมือ
วิจัย การเก็บรวบรวมข้ อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และ
สรุ ป ผลการวิ จั ย ตลอดจนการน าเสนอรายงาน
ผลการวิจัย

หลักสูตรปรับปรุง ฉบับ พ.ศ.2560

หมายเหตุ

บธม551 เศรษฐศาสตรการจัดการ
MBA551 Managerial Economics
ศึ ก ษ า ท ฤ ษ ฎี เศ ร ษ ฐ ศ า ส ต ร์ ท ฤ ษ ฎี จุ ล
เศรษฐศาสตร์ ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค ทฤษฎี
อุปสงค์ ทฤษฎีราคา ทฤษฎีการผลิตและต้ นทุน
โดยประยุกต์แนวคิดดังกล่าวใช้ ในสถานที่เกิดขึ้น
จริง ศึกษาโครงสร้ างตลาดที่มีการแข่งขันอย่ าง
สมบู ร ณ์ และไม่ ส มบู ร ณ์ การวางแผนและ
ตัดสินใจลงทุน การจัดสรรทรัพยากรในเชิงธุรกิจ
ทั้งในด้ านการผลิต การตลาด และการจัดการ

- เปลี่ยนรหัสวิชา
ใหม่
-ปรับปรุงคาอธิบาย
รายวิชา

บธม571ระเบียบวิธีวิจยั ธุรกิจ
MBA571Business Research Methodology
ศึ ก ษาแนวคิ ด เกี่ย วกับ การวิ จั ย ทางธุร กิจ การ
กาหนดปั ญหา การออกแบบงานวิ จัย การสร้ าง
และพัฒนาเครื่องมือวิจัย การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล สถิติท่ใี ช้ ในการวิจัย การใช้
ห้ องปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์สถิติ
การสรุปผลการวิจัย ตลอดจนการเขียนรายงาน
ผลการวิจัยและการนาเสนอ

- เปลี่ยนรหัสวิชา
ใหม่
-ปรับปรุงคาอธิบาย
รายวิชา

บธม615 จริยธรรมทางธุรกิจ
MBA615 Business Ethics
ศึกษาหลักการประกอบธุรกิจอย่ างมีจริยธรรม ความ
รั บ ผิ ด ชอบขององค์ ก รธุร กิ จ ที่ มี ต่ อ ผู้ บ ริ โภค ผู้ ข าย
ปั จ จั ย การผลิ ต ผู้ แ ทนจ าหน่ า ย พนั ก งาน คู่ แ ข่ ง ขัน
สังคมและสิ่งแวดล้ อม รวมทั้งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย โดยมุ่งเน้ นกรณีศึกษา เพื่อให้ มคี วามสามารถ
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (วิชาเอกการตลาดและวิชาเอกการจัดการ) พ.ศ.2560

-ยกเลิกรายวิชานี้
ออกจากหลักสูตร
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หลักสูตรเดิม ฉบับ พ.ศ.2555
ในการพัฒนาแนวคิดเชิงจริยธรรมที่จะนาไปใช้ ในการ
ประกอบธุรกิจ

หลักสูตรปรับปรุง ฉบับ พ.ศ.2560

หมายเหตุ

บธม601 การจัดการเชิงกลยุทธขั้นสูงและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม
MBA601 Advanced Strategic
Management and
Social Responsibility
ศึ ก ษาแนวคิ ด การจั ด การเชิ ง กลยุ ท ธ์ ใ นการ
ด าเนิ น ธุร กิจ อย่ า งไร้ พ รมแดนภายใต้ ก ระแส
โลกาภิ วัตน์เพื่ อการแข่ งขันทั้งในระดับภูมิภาค
และระดับสากล การประเมินสภาพแวดล้ อมทาง
ธุร กิจ และก าหนดกลยุ ท ธ์ในการจั ด การความ
เสี่ยงขององค์กรแบบองค์รวม การพัฒนากลไก
บรรษัทภิบาล บทบาทและความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ ผู้บริหารที่มีต่อเป้ าหมายในการ
สร้ างความเติบโตของธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้ าง
ความยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้ อม การดาเนินธุรกิจด้ วย
ความรับผิดชอบให้ ความเป็ นธรรมต่อสังคมและ
ผู้มสี ่วนได้ เสียทุกฝ่ าย
บธม501พฤติกรรมองคกรและการจัดการ
ทรัพยากรมนุษยขั้นสูง
MBA501 Advanced Organizational
Behavior and Human Resource
Management
ศึ ก ษาหลั กและทฤษฎี เรื่ องคนและพฤติ กรรม
ของคนในองค์การ พฤติกรรมของบุ คคล กลุ่ม
องค์กรโดยรวม ค่านิยม ทัศนคติ และความพึง
พอใจในงาน แนวคิดการตัดสินใจ ภาวะการเป็ น
ผู้นา การจัดการทรัพยากรมนุษย์ บริหารจัดการ
ทรัพยากรมนุ ษย์ การสรรหา การคัดเลือก การ
อบรมพั ฒ นา การเสริ ม สร้ างแรงจู ง ใจให้ มี
พฤติกรรมเชิงบวก การรักษาบุคลากรให้ อยู่กับ
องค์กร การบริหารค่ าตอบแทน สวัสดิการ การ
จัดการความขัดแย้ ง และการพัฒนาบุคลากร

-เพิ่มรายวิชาใหม่ใน
หมวดวิชาแกน

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (วิชาเอกการตลาดและวิชาเอกการจัดการ) พ.ศ.2560

-ย้ ายจากหมวด
วิชาเอกเลือกมาเป็ น
หมวดวิชาแกน
-ปรับปรุงคาอธิบาย
รายวิชา
- เปลี่ยนรหัสวิชา
ใหม่
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2. ปรับปรุงรายวิชาในหมวดวิชาเอกบังคับ (เปรียบเทียบเฉพาะรายวิชาที่มีการปรับแก้ )
หลักสูตรเดิม ฉบับ พ.ศ.2555
วิชาเอกการตลาด
บธม542 การวิเคราะหพฤติกรรมผูบ้ ริโภค
MBA542 Consumer Behavior Analysis
ศึกษาถึงบทบาท และขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อของ
ผู้ บริ โ ภคขั้ น สุ ด ท้ าย และผู้ บริ โ ภคอุ ต สาหกรรม
แนวคิ ด และทฤษฎี ต่ า งๆ เกี่ ย วกั บ จิ ต วิ ท ยาและ
พฤติกรรมศาสตร์ท่เี กี่ยวข้ องกับกระบวนการตัดสินใจ
ซื้อ ตลอดจนปัจจัยด้ านวัฒนธรรม สังคม ปัจจัยเฉพาะ
บุคคล และปั จจัยอื่น ๆ ที่มีอิทธิพ ลต่ อกระบวนการ
ตั ด สิน ใจซื้ อ โดยเน้ นถึ ง การน าแนวคิ ด และทฤษฎี
ต่างๆ มาประยุกต์ใช้ ร่วมกับกรณีศึกษา
บธม543 การสื่อสารการตลาดแบบบู รณาการ
MBA543 Integrated Marketing Communication
ศึกษาถึงแนวคิด หลักการ และวิธกี ารของการส่งเสริม
และสื่อสารการตลาด การวางแผนและการกาหนดกล
ยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ปั จจัยที่ต้อง
พิ จ ารณาในการเลื อ กกลยุ ท ธ์ในการผสมผสานการ
สื่อสารการตลาด การประเมิน ผลกลยุ ทธ์การสื่อสาร
การตลาด รวมทั้ง
การกาหนดกลยุทธ์การสื่อสาร
ให้ สอดคล้ องกับกลยุทธ์การตลาดอื่น

บธม646 การบริหารห่วงโซ่ อุปทาน
MBA646 Supply Chain Management
ศึ กษาการจั ด การห่ ว งโซ่ อุป ทานและการจั ด การโลจิ
สติกส์ซ่ึงเกี่ยวข้ องกับทุกกระบวนการในการไหลของ
วัตถุดิบตั้งแต่ ต้นทางจนถึงผู้บริโภคขั้น สุด ท้ ายอย่ าง
เป็ นระบบ เพื่อสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ กบั สินค้ าหรือบริการ
กลยุ ท ธ์ ท่ี เ กี่ ย วข้ องกั บ การจั ด การห่ วงโซ่ อุ ป ทาน
กระบวนการจัดหาและจัดซื้อ การจัดการสินค้ าคงคลัง
การกระจายสินค้ า การขนส่งสินค้ า การบริหารห่ วงโซ่
อุปทานและห่ วงโซ่ คุณค่าเพื่อพั ฒนาประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการธุรกิจ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
วิชาเอกการตลาด
บธม532การวิเคราะหพฤติกรรมผูบ้ ริโภค
MBA532Consumer Behavior Analysis
ศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยด้ านจิตวิทยา ปัจจัยด้ าน
สังคมและวัฒนธรรมที่มอี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรม
ผู้บริโภค ศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อ การ
กาหนดกลยุทธ์ทางการตลาดที่เหมาะสม เน้ น
การนาแนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้
ร่วมกับกรณีศึกษา โดยคานึงถึงจริยธรรมทาง
การตลาด
บธม631 การสื่อสารการตลาดแบบบู รณาการ
MBA631 Integrated Marketing
Communication
ศึกษาแนวคิด ความสาคัญ กระบวนการสื่อสาร
การตลาด การวางแผน การกาหนดกลยุทธ์การ
สื่อ สารการตลาดแบบบู ร ณาการ ปั จ จั ย ที่ต้ อ ง
พิ จารณาในการเลือกกลยุ ทธ์ในการผสมผสาน
การสื่อ สารการตลาด การกาหนดกลยุ ท ธ์ก าร
สื่ อ สารการตลาด ตลอดจนการประเมิ น ผล
กลยุทธ์การสื่อสารการตลาด ทาให้ เกิดการบูรณา
การกับกลยุทธ์การตลาด
บธม632 การจัดการการขาย
MBA632 Sales Management
ลั ก ษณะของการจั ด การการขาย การวางแผน
การจัดโครงสร้ าง การสรรหาพนักงานขาย การ
ประเมินผล แรงจูงใจ วิธกี ารขายแบบ B2B และ
B2C

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (วิชาเอกการตลาดและวิชาเอกการจัดการ) พ.ศ.2560

หมายเหตุ
- เปลี่ยนรหัสวิชาใหม่
-ปรับปรุงคาอธิบาย
รายวิชา

- เปลี่ยนรหัสวิชาใหม่
-ปรับปรุงคาอธิบาย
รายวิชา

-ยกเลิก บธม646
ออกจากหลักสูตรและ
ออกจากหมวดวิชาเอก
บังคับ
-เพิ่มรายวิชาใหม่
บธม242 เป็ นหมวด
วิชาเอกบังคับ
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หลักสูตรเดิม ฉบับ พ.ศ.2555
วิชาเอกการการจัดการ
บธม613 การประกอบการ
MBA613 Entrepreneurship
ศึกษากระบวนการจัดการธุรกิจ การวางแผนธุรกิจ โดย
พิจารณาถึงโอกาสในการประกอบการ ปัจจัยด้ านต่างๆ
ในการประกอบการธุรกิจ ทั้งทางด้ าน เงินทุน
บุคลากร ทรัพยากร และกฎหมายในการดาเนินการ
ประกอบการธุรกิจ รวมทั้งการตัดสินใจในการ
แก้ ปัญหาที่มผี ลกระทบต่อธุรกิจ
บธม658 การจัดการนวัตกรรม
MBA658 Innovation Management
ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดด้ านการบริหารจัดการ
นวัตกรรม ความคิดสร้ างสรรค์ กระบวนการในการ
สร้ างและการยอมรับนวัตกรรม ตลอดจนกระบวนการ
นานวัตกรรมในองค์กรธุรกิจออกสู่ตลาด การนา
ทฤษฎีและแนวคิดทางนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ เพื่อ
พัฒนากลยุทธ์ด้านนวัตกรรมในองค์กรธุรกิจ รวมทั้ง
ศึกษากฎหมาย ข้ อบังคับ และกลยุทธ์ท่เี กี่ยวข้ องกับ
การจัดการทรัพย์สนิ ทางปัญญาในองค์กรธุรกิจ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
วิชาเอกการการจัดการ

หมายเหตุ
-ยกเลิก บธม613
ออกจากหลักสูตรและ
ออกจากหมวดวิชาเอก
บังคับ

บธม541 การประกอบการและนวัตกรรมใน
ธุรกิจ
MBA541 Entrepreneurship and
Innovation in Business
ศึ กษ าการเป็ น ผู้ ป ระกอบ การ ภ าวการณ์
ประกอบการ การวางแผนธุรกิจ กระบวนการใน
การสร้ า งธุ ร กิ จ ใหม่ กระบวนการการจั ด การ
นวั ต กรรม การจั ด ตั้ ง หน่ ว ยธุร กิจ การพั ฒ นา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ การจัดการทรัพย์สินทางปั ญญา
การเงิน การระดมทุน การตลาด ทุนมนุษย์ การ
นาผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดเชิงพาณิชย์ กฎหมาย
ใน การป ระกอบ ธุ ร กิ จ และจริ ย ธรรม ของ
ผู้ประกอบการ
บธม641 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส
MBA641 Electronic Business
ศึ ก ษ า แ น ว คิ ด ค ว า ม ส า คั ญ ข อ ง ธุ ร กิ จ
อิเล็ก ทรอนิ ก ส์ องค์ ป ระกอบ สถาปั ต ยกรรม
เทคโนโลยีของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ กระบวนการ
ทางธุร กิจ การวางแผนทรั พ ยากรขององค์ ก ร
การจัดการลูกค้ าสัมพั นธ์ การจัดการระบบห่ วง
โซ่ อุ ป ทาน อั จ ฉริ ย ะทางธุ ร กิ จ การพาณิ ช ย์
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ระบบความปลอดภั ย การ
วางแผนกลยุทธ์ในการพัฒนารูปแบบของธุรกิจ
อิเล็ก ทรอนิ ก ส์ ตั ว แบบทางธุร กิจ กรณี ศึ ก ษา
แนวโน้ มของธุ ร กิ จ อิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ใ นอนาคต
รวมทั้งกฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้ องกับการ
ดาเนินธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

-ยกเลิก บธม658ออก

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (วิชาเอกการตลาดและวิชาเอกการจัดการ) พ.ศ.2560

จากหลักสูตรและออก
จากหมวดวิชาเอก
บังคับ
- เพิ่มวิชาบธม541 ใน
หลักสูตรและเป็ นหมวด
เอกบังคับ

-เปลี่ยนรหัสวิชาใหม่
จากเดิม บธม614 เป็ น
บธม641
-เปลี่ยนชื่อวิชาใหม่
จากการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์เป็ น
ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
-เปลี่ยนจากหมวด
วิชาเอกเลือกเป็ นหมวด
วิชาเอกบังคับ
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บธม656การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
MBA656International Business Management
ศึกษาภาพรวมและสภาพแวดล้ อมทางด้ านเศรษฐกิจ
การเงิ น การเมื อ ง วั ฒ นธรรม สัง คมในการด าเนิ น
ธุรกิจระหว่ างประเทศ ทฤษฎีการค้ าระหว่ างประเทศ
ตลอดจนแนวทางในการดาเนินธุรกิจระหว่างประเทศ
เพื่ อให้ เกิดความเข้ าใจและสามารถนาไปประยุกต์ใช้
กับการดาเนินธุรกิจระหว่างประเทศ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
หมายเหตุ
-เปลี่ยนรหัสวิชาใหม่
บธม642 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
-ปรับปรุงคาอธิบาย
MBA642 International Business
รายวิชา
Management
ศึ กษ าภ าพ รวม สภ าพ แวดล้ อม ทางด้ าน
เศ รษ ฐกิ จ การเงิ น การเมื อ ง วั ฒ น ธรรม
เทคโนโลยีและสังคมในการดาเนินธุรกิจระหว่าง
ป ระเท ศ ท ฤ ษ ฎี ก ารค้ าระห ว่ างป ระเท ศ
การตลาดระหว่ า งประเทศ ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์
ตลอดจนวิธใี นการดาเนินธุรกิจระหว่างประเทศ
-ยุบวิชาเอกการจัดการ
วิชาเอกการจัดการองคเภสัชกรรม
องค์กรเภสัชออกจาก
บธม592การสร้างและขับเคลือ่ นองคกรเภสัชกรรม
หลักสูตร
MBA592 Building and Running Pharmacy
Organizations
ศึกษากาเนิด วัตถุประสงค์ ลักษณะและพั นธกิจของ
องค์ ก รเภสัช กรรมตลอดจนศึ ก ษาถึ ง ปั จ จั ย ในด้ า น
ต่างๆรวมถึงวัฒนธรรมขององค์กรประเภทต่างๆที่มี
ผลต่ อการบริห ารองค์กรทางเภสัช กรรมเพื่ อให้ เกิด
ประสิทธิภ าพ ประสิท ธิผ ล ความอยู่ ร อดและความ
เจริญรุ่งเรืองขององค์กรทางเภสัชกรรม ศึกษาถึงการ
ประยุ กต์ ใช้ ทฤษฎีองค์ กรเพื่ อการจั ด การทรัพ ยากร
การเคลื่ อนย้ ายทรั พ ยากรอย่ างเหมาะสม ตลอดจน
การศึกษาถึงพฤติกรรมขององค์กรและคนในองค์กร
ทางเภสัชกรรม เทคนิคต่ างๆ ที่จะนามาประยุกต์ใช้
อย่างเหมาะสมในองค์กรประเภทต่างๆ
บธ 593 การวางตาแหน่งองคกรเภสัชกรรม
MBA593 Pharmacy Organization Positioning
ศึกษาการวางตาแหน่งขององค์กรเภสัชกรรมอย่าง
เหมาะสมในพื้นที่ทางธุรกิจ การวิเคราะห์ปัจจัย
แวดล้ อมทั้งภายในและภายนอกที่มผี ลต่อการกาหนด
ตาแหน่งขององค์กร รู้จักวิธกี ารปรับองค์กรให้
เหมาะสมกับสิ่งแวดล้ อมและระบบเอื้อภายนอก
ภายใต้ สภาวะแวดล้ อมและวิสยั ทัศน์ท่เี ปลี่ยนแปลง
บธม595 สัมมนาการจัดการองคกรเภสัชกรรม 1
MBA595 Seminar in Pharmacy Organization
Management 1
ศึกษาการวิเคราะห์และอภิปรายถึงการนาทฤษฎีและ
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (วิชาเอกการตลาดและวิชาเอกการจัดการ) พ.ศ.2560
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หลักสูตรเดิม ฉบับ พ.ศ.2555
หลักเกณฑ์ต่างๆ ในสาขาการจัดการองค์กรเภสัช
กรรมมาประยุกต์ใช้ ในการวิเคราะห์ปัญหา การแก้ ไข
ปัญหา และการตัดสินใจในแต่ละกรณีศึกษาและในแต่
ละสถานการณ์
บธม598 สัมมนาการจัดการองคกรเภสัชกรรม 2
MBA598 Seminar in Pharmacy Organization
Management 2
ศึกษาการสังเคราะห์องค์ความรู้ใหม่ด้านการจัดการ
องค์กรหรือการตลาด โดยนาปัญหา บริบทการทางาน
ประสบการณ์ หรือเทคโนโลยีด้านการจัดการองค์กร
หรือการตลาดมาอภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันเพื่อสร้ างให้ เกิดองค์ความรู้ใหม่

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560

หมายเหตุ

3.ปรับปรุงรายวิชาในหมวดวิชาเอกเลือก (เปรียบเทียบเฉพาะรายวิชาที่มีการปรับแก้ )
หลักสูตรเดิม ฉบับ พ.ศ.2555
บธม554 การจัดการระบบสารสนเทศ
MBA554Management Information System
ศึกษาบทบาทและความสาคัญของระบบ
สารสนเทศที่มตี ่อการจัดการธุรกิจ แนวคิดในการ
จัดองค์การเพื่อรองรับการนาระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดการมาประยุกต์ใช้ ในองค์การลักษณะของ
ระบบสารสนเทศที่ใช้ สนับสนุนการทางาน การ
สร้ างกลยุทธ์ และการตัดสินใจของผู้ใช้ ระดับต่างๆ
รวมทั้งแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศที่มอี ยู่
ให้ สามารถใช้ ได้ อย่างรวดเร็วและถูกต้ อง
บธม111 พฤติกรรมองคกรและการจัดการ
ทรัพยากรมนุษยขั้นสูง
MBA111 Advanced Organizational
Behavior and Human Resource
Management
ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ หลั ก และทฤษฎี เ รื่ องคนและ
พฤติ ก รรมของคนในองค์ ก าร พฤติ ก รรมของ
บุ ค คล กลุ่ ม และองค์ ก รโดยรวม ค่ านิ ย ม
ทัศ นคติ และความพึ งพอใจในงาน แนวคิ ด การ
ตั ด สิ น ใจและภาวะการเป็ นผู้ น า การจั ด การ
ทรัพยากรมนุ ษย์ บริหารจัดการทรัพ ยากรมนุ ษย์

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
บธม503 การจัดการระบบสารสนเทศ
MBA503 Information System Management
ศึกษาศึกษาแนวคิด บทบาท ความสาคัญ และ
ผลกระทบของระบบสารสนเทศที่มตี ่อการดาเนินงาน
ขององค์กร การนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการมา
ประยุกต์ใช้ เพื่อสนับสนุนการวางแผน การตัดสินใจ
และการบริหารจัดการ รวมถึงศึกษาแนวทางการพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื่อการใช้ งานในองค์กร และ
จริยธรรมในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (วิชาเอกการตลาดและวิชาเอกการจัดการ) พ.ศ.2560

หมายเหตุ
-เปลี่ยนรหัสวิชา
และชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษใหม่
-ปรับปรุง
คาอธิบายรายวิชา

-เปลี่ยนรหัสวิชา
ใหม่
-ย้ ายไปอยู่หมวด
วิชาแกน
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หลักสูตรเดิม ฉบับ พ.ศ.2555
การสรรหา การคัด เลื อก การอบรมพั ฒ นา และ
การเสริ ม สร้ างแรงจู งใจให้ มีพ ฤติ กรรมเชิ งบวก
และการรักษาบุคลากรให้ อยู่กบั องค์กร การบริหาร
ค่ า ตอบแทนและสวั ส ดิ ก าร การจั ด การความ
ขัดแย้ ง และการพัฒนาบุคลากร
บธม645 นโยบายและกลยุทธด้านผลิตภัณฑ
และราคา
MBA645 Product and Price Policies and
Strategies
ศึ ก ษานโยบายและกลยุ ท ธ์ ก ารตลาดส าหรั บ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ในแต่ ล ะช่ ว งของวงจรชี วิต ผลิ ต ภั ณ ฑ์
และผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ต่ ล ะประเภท การสร้ า งความ
แตกต่ า งทางการแข่ งขั น ส าหรั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ การ
ก าหนดต าแหน่ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ การพั ฒ นา การ
ทดสอบ และกระบวนการพั ฒ นาผลิต ภัณ ฑ์ใหม่
ออกสู่ต ลาด การสร้ างตราสิน ค้ าและบรรจุ ภั ณ ฑ์
ขั้นตอนในการตั้งราคา การวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่
มีอทิ ธิพลต่อการตั้งราคา การกาหนดวัตถุประสงค์
ในการตั้งราคา การคาดคะเนความต้ องการซื้อและ
ต้ นทุ น ที่ เกี่ ย วข้ อง วิ ธี ก ารตั้ งราคา และการ
ปรับ เปลี่ย นราคาเพื่ อให้ เกิดความสามารถในการ
แข่งขันได้
บธม644การจัดการการตลาดระหว่างประเทศ
MBA644 International Marketing
Management
ศึกษาแนวคิด บทบาท และวิวัฒนาการของ
การตลาดระหว่างประเทศ ผลกระทบของ
สภาพแวดล้ อม และการวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับ
ศักยภาพตลาดระหว่างประเทศ ตลอดจนนาส่วน
ประสมทางการตลาดระหว่างประเทศมาประยุกต์ใช้
กับสถานการณ์ในการดาเนินการตลาดระหว่าง
ประเทศ เพื่อให้ ธรุ กิจสามารถดาเนินไปได้ อย่าง
ราบรื่นและเกิดผลได้ ต่อองค์กรและผู้มสี ่วนได้ ส่วน
เสียในองค์กรมากที่สดุ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560

หมายเหตุ

บธม533 การจัดการตราสินค้าและราคา
MBA533 Brand Management and Pricing
ศึกษาการจัดประเภทผลิตภัณ ฑ์ และกลยุ ทธ์การตลาด
สาหรับสิน ค้ าแต่ ละประเภท การสร้ างความได้ เปรียบ
ทางการแข่งขัน กลยุทธ์ส่วนประสมผลิตภัณฑ์และการ
บริการ การจัดสรรทรัพยากรทางการเงินและวงจรชีวิต
ผลิตภัณฑ์ กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ขั้นตอน
ในการตั้งราคา นโยบาย กลยุทธ์ท่ใี ช้ ในการตั้งราคา และ
การปรับเปลี่ยนราคา

-ยกเลิกวิชา
บธม645 ออก
จากหลักสูตร
-เพิ่มวิชา
บธม 533 ใน
หมวดวิชาเอก
เลือก

บธม534 การจัดการการตลาดระหว่างประเทศ
MBA534 International Marketing Management
ศึกษาแนวคิด บทบาท ความสาคัญ ของตลาดระหว่ าง
ประเทศ การวางรูปแบบองค์การ ระบบการตลาดของ
ธุร กิ จ ระหว่ า งประเทศ การวิ เคราะห์ ผ ลกระทบของ
สภาพแวดล้ อ มที่เกี่ย วข้ อ ง การวางแผนงาน วิ ธีก าร
กลยุ ท ธ์ส าคั ญ ของการบริ ห ารงาน การตั ด สิน ใจส่ ว น
ประสมของการตลาดระหว่างประเทศ และการควบคุม
การตลาดระหว่ างประเทศ การวิจัยการตลาดระหว่ าง
ประเทศ องค์การการค้ าโลก องค์กรภาครัฐและเอกชนที่
เกี่ ย วข้ องกั บ การตลาดระหว่ า งประเทศ มุ่ ง เน้ นให้
สามารถพั ฒ นาโปรแกรมการตลาดระหว่ างประเทศที่
ประยุกต์เข้ ากับบริบทของสภาพแวดล้ อมที่แตกต่างกัน

-เปลี่ยนรหัสวิชา
ใหม่
-ปรับปรุง
คาอธิบายรายวิชา
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บธม647 การตลาดบริการ
MBA647 Service Marketing
ศึ ก ษาหลั กทฤษฎี ข องการบริก าร วิ เคราะห์ แ ละ
ออกแบบ กระบวนการบริ ก ารระบบและการ
จั ด การองค์ ก ร เพื่ อเสริ ม สร้ า งคุ ณ ภาพในการ
บริ การสู งสุด และลดช่ องว่ างความพึ งพอใจของ
ลูกค้ าโดยเพิ่ มคุ ณ ค่ าการบริการและทาให้ ลู กค้ า
จงรักภักดีต่อสินค้ ามากขึ้น
บ ธ ม 6 7 1 สั ม ม น า ก า ร ต ล า ด ส มั ย ใ ห ม่
MBA671Seminar in Modern Marketing
การวิ เคราะห์ แ ละอภิ ป รายถึ งการน าทฤษฎี แ ละ
หลั ก เกณ ฑ์ ต่ า ง ๆ ในสาขาวิ ช าการตลาดมา
ประยุกต์ใช้ ในการวิเคราะห์ปัญหา การแก้ ไขปัญหา
และการตัดสินใจทางการตลาดในแต่ละกรณีศึกษา
และในแต่ละสถานการณ์

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
บธม535 การตลาดบริการ
MBA535 Service Marketing
ศึ ก ษาแนวคิ ด การตลาดเพื่ อธุ ร กิ จ ที่ เน้ นการบริ ก าร
กระบวนการบริการ ระบบการจัดการการบริการ และ
การสร้ างมาตรฐานการบริ การให้ กับ ธุรกิจ เพื่ อสร้ า ง
ประสบการณ์ท่ดี ใี ห้ กบั ลูกค้ า

หมายเหตุ
-เปลี่ยนรหัสวิชา
ใหม่
-ปรับปรุง
คาอธิบายรายวิชา

บธม561สัม มนาการจั ด การการตลาดสมัย ใหม่
MBA561Seminar in Modern Marketing
Management
ศึกษาทฤษฎี แนวคิดสมัยใหม่ทางด้ านการตลาดที่นามา
ใข้ ในศตวรรษที่ 21 กิจกรรมการสัมมนา การวิเคราะห์
ปั ญหา การแก้ ไขปั ญหา การตัดสินใจทางการตลาดใน
แต่ ละกรณี ศึ กษ าของบริ ษั ทชั้ น น าที่ เคยเกิ ด ขึ้ น
สถานการณ์ท่กี าลังดาเนินไปในปัจจุบนั และอนาคต
บธม682 การวิจยั การตลาด
บธม671 การวิจยั การตลาด
MBA682 Marketing Research
MBA671 Marketing Research
ศึกษากระบวนการวิจัยทางการตลาดเพื่อวิเคราะห์ ศึกษาบทบาทการวิจัยในการจัดการ การตัดสินใจทาง
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคทางการ
การตลาด เน้ นพัฒนาทักษะการวางแผน ดาเนินงานการ
ตลาด รวมถึงศึกษาลักษณะ ความต้ องการและ
วิจัยตลาด กระบวนการวิจัการตลาด การเก็บรวบรวม
พฤติกรรมผู้ของบริโภค ตลอดจนวิเคราะห์ปัจจัยที่ และการวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด
เกี่ยวข้ องกับการแข่งขันเพื่อนาไปพัฒนาและ
กาหนดกลยุทธ์ทางการตลาด
บธม613 การประกอบการ
MBA613 Entrepreneurship
ศึกษากระบวนการจัดการธุรกิจ การวางแผนธุรกิจ
โดยพิ จารณาถึงโอกาสในการประกอบการ ปั จ จั ย
ด้ านต่างๆ ในการประกอบการธุรกิจ ทั้งทางด้ าน
เงินทุน บุคลากร ทรัพยากร และกฎหมายในการ
ดาเนินการประกอบการธุรกิจ รวมทั้งการตัดสินใจ
ในการแก้ ปัญหาที่มีผลกระทบต่อธุรกิจ ตลอดจน
ศึกษาธุรกิจเพื่อสังคม
บธม614 การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
MBA614 Electronic Commerce
ศึ ก ษาหลั ก การและแนวคิ ด ของการพาณิ ช ย์

-เปลี่ยนรหัสวิชา
ใหม่
- ปรับชื่อวิชาใหม่
-ปรับปรุง
คาอธิบายรายวิชา
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-เปลี่ยนรหัสวิชา
ใหม่
-ปรับปรุง
คาอธิบายรายวิชา

-ยกเลิกรายวิชา
บธม613 ออก
จากหลักสูตร

-ย้ ายไปหมวด
วิชาเอกบังคับ
-ปรับชื่อวิชา
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อิเล็กทรอนิกส์ การนาเทคโนโลยีคอมพิ วเตอร์มา
ใช้ เพื่ อ เพิ่ ม ประสิท ธิภ าพในการด าเนิ น งานทาง
ธุ ร กิจ การวิ เคราะห์ แ ละการพั ฒ นาเทคโนโลยี
รวมถึงการใช้ เทคโนโลยีเพื่อเป็ นเครื่องมือในการ
แข่ ง ขั น ทางธุ ร กิ จ กฎหมายและจริ ย ธรรมที่
เกี่ย วข้ อ งกับ การพาณิ ช ย์ อิเล็ก ทรอนิ ก ส์ รวมทั้ง
ระบบรัก ษาความปลอดภั ย ของข้ อมู ล ในการท า
ธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560

บธม537 กลยุทธการตลาดเพือ่ การแข่งขัน
MBA537 Marketing Strategy for Competitive
Advantage
ศึกษาวิเคราะห์โครงสร้ าง สถานการณ์การแข่งขันใน
ตลาด ประเมินคู่แข่งขัน วิเคราะห์ลูกค้ า ศึกษากลยุทธ์
การสร้ างความได้ เปรียบทางการแข่งขัน โดยคานึงถึง
ความมีจริยธรรมในการดาเนินธุรกิจภายใต้ ทรัพยากรที่
บริษัทมีอยู่
บธม504 การประกอบการเพือ่ สังคม
MBA504 Social Entrepreneurship
ศึ กษารูป แบบแนวคิด และทฤษฎีท่ีเกี่ย วข้ อ งกับ ธุรกิจ
เพื่ อสังคม การเป็ นผู้นาในการเปลี่ยนแปลง วิเคราะห์
กรณี ศึกษาที่เกี่ยวข้ อ งกับ ธุรกิจเพื่ อสังคมทั้งในบริบ ท
ของภายในและต่างประเทศ การศึกษาเรียนรู้ปัญหาของ
สังคมสิ่งแวดล้ อมของชุ มชนโดยรอบ แนวทางในการ
บริหารจัดการเพื่อสร้ างนวัตกรรมทางสังคม
บธม538 การจัดการโลจิ สติกส
MBA538 Logistics Management
ศึกษาบทบาทของการจัดการโลจิสติกส์ท่มี ผี ลต่อ
องค์การ ระบบเศรษฐกิจการจัดการ กระบวนการในการ
จัดการกิจกรรมของโลจิสติกส์ การวิเคราะห์ต้นทุน
โลจิสติกส์ การกระจายสินค้ า ระบบสินค้ าคงคลัง การ
ประเมินผลการปฏิบตั งิ าน ระบบสารสนเทศทา
โลจิสติกส์ ทักษะของบุคลากร วิเคราะห์กรณีศึกษา
ทางการจัดการโลจิสติกส์
วิชาเอกการจัดการ
บธม 614 การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
MBA614 Electronic Commerce
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (วิชาเอกการตลาดและวิชาเอกการจัดการ) พ.ศ.2560

หมายเหตุ
ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ
-ปรับปรุง
คาอธิบายรายวิชา
-เปลี่ยนรหัสวิชา
ใหม่

- เพิ่มรายวิชา
ใหม่ในหมวด
วิชาเอกเลือก

- เพิ่มรายวิชา
ใหม่ในหมวด
วิชาเอกเลือก

- เพิ่มรายวิชา
ใหม่ในหมวด
วิชาเอกเลือก

-ย้ ายไปอยู่หมวด
วิชาเอกบังคับ
-ปรับชื่อวิชา
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ศึ ก ษาหลั ก การและแนวคิ ด ของการพาณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์ การนาเทคโนโลยีคอมพิ วเตอร์มา
ใช้ เพื่ อ เพิ่ ม ประสิท ธิภ าพในการด าเนิ น งานทาง
ธุ ร กิจ การวิ เคราะห์ แ ละการพั ฒ นาเทคโนโลยี
รวมถึงการใช้ เทคโนโลยีเพื่อเป็ นเครื่องมือในการ
แข่ ง ขั น ทางธุ ร กิ จ กฎหมายและจริ ย ธรรมที่
เกี่ย วข้ อ งกับ การพาณิ ช ย์ อิเล็กทรอนิ กส์ รวมทั้ง
ระบบรัก ษาความปลอดภั ย ของข้ อมู ล ในการท า
ธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
บธม657 การจัดการเชิงกลยุทธร่วมสมัย
MBA657 Contemporary Strategic
Management
การวิเคราะห์ การอภิปรายประเด็นทางธุรกิจที่เป็ น
เหตุการณ์ปัจจุบนั เพื่อใช้ เป็ นกรณีศึกษาในการ
ประยุกต์แนวคิดทฤษฎีด้านการบริหารธุรกิจเพื่อ
เสนอแนวทางในการตัดสินใจและกาหนดกลยุทธ์
ทางธุรกิจ
บธม 683 การวิเคราะหเชิงปริมาณเพือ่ การ
จัดการ
MBA683 Quantitative Analysis for
Management
ศึ ก ษาระเบี ย บวิ ธีก ารวิ จั ย การด าเนิ น งาน เพื่ อ
วางแผนและควบคุ มการบริห ารการจัด การให้ มี
ประสิทธิภาพ โดยเน้ นการใช้ เทคนิคเชิงปริมาณ
ต่ า ง ๆ เพื่ อ ช่ ว ยในการตั ด สิน ใจ โปรแกรมเชิ ง
เส้ น ตรง ทฤษฏี แ ถวคอย ทฤษฏี ก ารตั ด สิ น ใจ
ปั ญหาการขนส่ง การบริหารโครงการ รวมถึงการ
น าทฤษฏี แ ละเทคนิ ค เชิ ง ปริ ม าณ ต่ า ง ๆ มา
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ให้ เหมาะสมกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละ
สถานการณ์ขององค์การ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560

หมายเหตุ
ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ
-เปลี่ยนรหัสวิชา
ใหม่

บธม544 การจัดการเชิงกลยุทธร่วมสมัย
MBA544 Contemporary Strategic Management
ศึกษาการวิเคราะห์ การอภิปรายประเด็นทางธุรกิจที่
เป็ นเหตุการณ์ปัจจุบนั การประยุกต์แนวคิดทฤษฎีด้าน
การบริหารธุรกิจ แนวทางในการตัดสินใจ กาหนด
กลยุทธ์ทางธุรกิจสาหรับธุรกิจ การสร้ างความได้ เปรียบ
ในการแข่งขัน การเติบโตอย่างยั่งยืนและมีจริยธรรม

-ปรับปรุง
คาอธิบายรายวิชา
-เปลี่ยนรหัสวิชา
ใหม่

บธม 672 การวิเคราะหเชิงปริมาณเพือ่ การจัดการ
MBA672 Quantitative Analysis for
Management
ศึกษาแนวคิดทฤษฏี การนาเทคนิคเชิงปริมาณมาใช้ ใน
การตัดสินใจ ทฤษฎีการตัดสินใจ การจัดการสินค้ าคง
คลัง การจัดการโครงการ โปรแกรมเชิงเส้ นตรง ตัวแบบ
แถวคอย ตัวแบบมาร์คอฟ ปั ญหาการขนส่งและปั ญหา
การมอบหมายงาน

-ปรับปรุง
คาอธิบายรายวิชา
-เปลี่ยนรหัสวิชา
ใหม่

- เพิ่มรายวิชา
บธม548 การจัดการข้ามวัินธรรม
ใหม่ในหมวด
MBA548 Cross Cultural Management
ศึกษาแนวคิด กรอบทฤษฎีการจัดการข้ ามวัฒนธรรมซึ่ง วิชาเอกเลือก
มีผลต่องค์กร ในมุมมองความแตกต่างทางวัฒนธรรม
เชิงคุณค่า ทัศนคติ พฤติกรรม กลยุทธ์เพื่ อการจั ดการ
วัฒ นธรรมที่แตกต่ างในองค์กร เพื่ อสร้ างข้ อได้ เปรียบ
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บธม 611 การเจรจาต่อรอง
MBA 61Negotiation

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
ทางการแข่ ง ขั น ในระดั บ โลก ทั ก ษะการสื่ อ สารข้ า ม
วัฒนธรรมแบบวัจนะภาษา และอวัจนะภาษา การเจรจา
ต่ อรองอย่ างประสิทธิภ าพภายใต้ ส ภาพแวดล้ อมทาง
วั ฒ นธรรมที่แ ตกต่ างกั น ทั ก ษะความเป็ นผู้ น า และ
ทักษะการตัดสินใจในบริบทสากล
บธม546การบริหารค่าตอบแทนและการจัดการ
ผลปฏิบตั ิงานเชิงกลยุทธ
MBA546 Compensation Management and
Strategic Performance Management
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เทคนิคที่เกี่ยวข้ องกับการบริหาร
ค่าตอบแทน การวิเคราะห์งาน การประเมินค่างาน การ
ส ารวจค่ า จ้ า ง การก าหนดโครงสร้ า งค่ า ตอบแทนที่
เหมาะสม การจัดการผลปฏิบัติงานการออกแบบระบบ
การบริหารผลการปฏิบัติงาน การวัดผลการปฏิบัติงาน
รวมถึง การพั ฒ นาผลการปฏิบั ติ งานของบุ ค ลากรใน
องค์การ
บธม545 ธุรกิจและแนวทางการจัดการของประเทศ
ในกลุ่มอาเซี ยน
MBA545 Business and Management Practices
in ASEAN Countires
ศึกษาระบบการดาเนินธุรกิจของกลุ่มประเทศใน
อาเซียนโดยครอบคลุมด้ านการผลิต การตลาด การเงิน
และบัญชี ตลอดจนแนวทางในการจัดการทั่วไป การ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ ภาวะผู้นา กลยุทธ์ทางธุรกิจ
และกรณีศึกษา
บธม547 การพัินาทุนมนุษยในองคการ
MBA547Human Capital Development in
Organizations
ศึกษาหลักการพัฒนาความรู้ ทักษะ ความสามารถของ
บุคลากรในองค์กรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงใน
อนาคต กระบวนการพัฒนาทุนมนุษย์ การกาหนด
กลยุทธ์และแนวทางการปฏิบตั สิ าหรับพัฒนาบุคลากร
โดยการประเมิน การออกแบบ และการดาเนินการ
พัฒนาบุคลากรเพื่อให้ องค์กร
บธม505 การเจรจาต่อรอง
MBA505 Negotiation

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (วิชาเอกการตลาดและวิชาเอกการจัดการ) พ.ศ.2560
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- เพิ่มรายวิชา
ใหม่ในหมวด
วิชาเอกเลือก

- เพิ่มรายวิชา
ใหม่ในหมวด
วิชาเอกเลือก

- เพิ่มรายวิชา
ใหม่ในหมวด
วิชาเอกเลือก

-ปรับปรุง
คาอธิบายรายวิชา
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ศึกษาความขัดแย้ งระหว่างบุคคล ความขัดแย้ งใน
กลุ่มและความขัดแย้ งระหว่างกลุ่ม ธรรมชาติของ
ความขัด แย้ ง การวิ เคราะห์ แ ละวิ ธีบริ ห ารความ
ขั ด แย้ ง สาเหตุ แ ละการป้ องกั น ความขั ด แย้ ง
ความสัมพั น ธ์ระหว่ างโครงสร้ างขององค์การกับ
ความขัดแย้ ง ความขัดแย้ งระหว่างหุ้นส่วน สาเหตุ
ที่ จ ะน าไปสู่ ก ารเพิ่ ม ความขั ด แย้ ง หลั ก ในการ
ต่อรองและการเจรจา กลยุ ทธ์การแทรกแซงของ
บุคคลที่สาม และเทคนิคต่าง ๆ ในการแก้ ไขความ
ขัดแย้ งการจัดการธุรกิจขนาดกลางกับขนาดย่อม
บธม 648 เทคนิคในการพยากรณตลาด
MBA 648 Market Forecasting
ศึ ก ษาหลั ก ทฤษฎี และความส าคั ญ ของการ
พยากรณ์ตลาด ตลอดจนการใช้ เทคนิคและวิธกี าร
พยากรณ์ ก ารตลาดด้ ว ยการวิ เคราะห์ ข้ อมู ล เชิ ง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ การใช้ ดุลพินิจ การสารวจ
การรวบรวมข้ อมูล การสร้ างสมการถดถอย การ
วิเคราะห์ อนุ กรมเวลา รวมถึงการนาผลของ การ
พยากรณ์ ไปเสนอแนะเพื่ อปรั บ ปรุงและพั ฒ นา
แผนการตลาด
วิชาเอกการจัดการองคกรเภสัชกรรม
บธม591ผลิตภัณฑและการบริการขององคกร
เภสัชกรรม
MBA591Products and Services of
Pharmacy Organization
ศึ ก ษาปรั ช ญาขององค์ ก รเภสัช กรรมที่ มี ผ ลต่ อ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละการบริ ก าร การท าความเข้ า ใจ
ผลิตผลขององค์กรนั้นๆในด้ านผลิตภัณฑ์และการ
บริการ การวิเคราะห์ความต้ องการของตลาดและ
ปัจจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้ อง เพื่อให้ เกิดการสร้ างสินค้ า
และบริการที่เหมาะสมขององค์กรเภสัชกรรมแต่
ละประเภท ตลอดจนการกาหนดนโยบายและกล
ยุ ท ธ์การจั ด การผลิ ต ภั ณ ฑ์แ ละบริ การนั้ น ๆ การ
สร้ างความแตกต่ างทางการแข่ งขัน การกาหนด
ต าแหน่ ง ทางการตลาดของผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละการ
บริการนั้นเพื่ อให้ องค์กรและผลิตผลอยู่รอดและ
สามารถแข่งขันทางการตลาดได้ รวมถึงการศึกษา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
หมายเหตุ
ศึกษาความขัดแย้ งระหว่างบุคคล ความขัดแย้ งในกลุ่ม -เปลี่ยนรหัสวิชา
ความขัดแย้ งระหว่างกลุ่ม ธรรมชาติของความขัดแย้ ง
ใหม่
การวิเคราะห์วิธบี ริหารความขัดแย้ ง สาเหตุ การป้ องกัน
ความขัดแย้ ง ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้ างของ
องค์การกับความขัดแย้ ง ความขัดแย้ งระหว่างหุ้นส่วน
สาเหตุท่จี ะนาไปสู่การเพิ่มความขัดแย้ ง หลักในการ
ต่อรอง การเจรจา กลยุทธ์การแทรกแซงของบุคคลที่
สาม และเทคนิคในการแก้ ไขความขัดแย้ ง การจัดการ
ธุรกิจขนาดกลางกับขนาดย่อม
บธม536 เทคนิคในการพยากรณตลาด
MBA536 Market Forecasting
ศึกษาหลักทฤษฏี และความสาคัญของการพยากรณ์
ตลาด ตลอดจนการใช้ เทคนิคและวิธกี ารพยากรณ์
การตลาดด้ วยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปรืมาณและเชิง
คุณภาพ การใช้ ดุลยพินิจ การสารวจ การรวบรวมข้ อมูล
การสร้ างสมการถอดถอย การวิเคราะห์อนุกรมเวลา
รวมถึงการนาผลของการพยากรณ์ไปปรับปรุงและ
พัฒนาแผนการตลาด
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-ปรับปรุง
คาอธิบายรายวิชา
-เปลี่ยนรหัสวิชา
ใหม่

-ยุบวิชาเอกการ
จัดการองค์กร
เภสัชออกจาก
หลักสูตร
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ระบบการจั ด การผลิ ต ภั ณ ฑ์แ ละบริ ก ารและการ
นาเสนอผลิตภัณฑ์ออกสู่ท้องตลาด
บธม594ระบบสารสนเทศทางเภสัชศาสตร
MBA594Pharmacoinformatics
ศึ กษากระบวนการสืบค้ น ข้ อมู ลจากแหล่ งต่ างๆ
การคัดเลือก และการประเมินคุณค่าเพื่อให้ ได้ มา
ซึ่งข้ อมูลทางเภสัชกรรม การจัดกระทาข้ อมูลให้ อยู่
ในรูปสารสนเทศ การออกแบบระบบสารสนเทศ
เพื่ อการสื่อสาร เพื่ อควบคุ มการปฏิบัติการ เพื่ อ
การบริห ารจัด การ และเพื่ อผู้ บริห ารระดับสูงใน
การวางแผนและตั ด สิน ใจ การศึ กษาโครงสร้ า ง
ระบบสารสนเทศทางเภสัชกรรมเพื่ อการจัด การ
สารสนเทศด้ า นสภาวะทางการตลาด และด้ า น
ความสัมพั นธ์ระหว่ างยา ผลิต ภัณ ฑ์สุขภาพ โรค
และสภาวะสุขภาพ การประเมินระบบสารสนเทศ
และแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศด้ านเภสัช
กรรม
บธม 596 กฎหมายและภาวะแวดล้อมทาง
สังคมทางเภสัชกรรม
MBA596 Legal and Social Environments
of Pharmacy
ศึ ก ษาหลั ก และกระบวนการทางสัง คมและทาง
กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจและอุตสาหกรรมยา
โดยครอบคลุม สิทธิบัตรยา กฎหมายป้ องกันการ
ผู ก ขาดทางการค้ าและการกี ด กั น ทางการค้ า
กฎหมายภาษี อากร กฎหมายแรงงาน กฎหมาย
คุ้ ม ครองผู้ บริ โ ภค และกฎหมายส าหรั บ ธุ ร กิ จ
ตลอดจนกฎหมายที่ เ กี่ย วข้ อ งกั บ วิ ช าชี พ เภสั ช
กรรมและผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ รวมทั้งปัจจัยภายนอก
องค์กรที่มีผลต่อความสัมพั นธ์ภายในองค์กรและ
ภาวะแวดล้ อมทางสังคมของธุรกิจ
บธม597 การวิจยั ผลลัพธของผลิตภัณฑยา
MBA597 Pharmaceutical Outcomes Research
ศึกษาหลักการ และวิธกี ารวิเคราะห์ผลลัพธ์สดุ ท้ าย
ที่ได้ จากการนาผลิตภัณฑ์ยาไปใช้ ทั้งผลลัพธ์ทาง
คลินิกซึ่งบ่งชี้ถึงการหายจากอาการป่ วยของผู้ป่วย

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
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ผลลั พ ธ์ท างเศรษฐศาสตร์ ในด้ า นประสิท ธิภ าพ
หรือผลประโยชน์ของการใช้ ยาคุ้มค่ ากับต้ นทุนที่
เสีย ไป และผลลั พ ธ์ท างมนุ ษ ยศาสตร์ ท่ี เน้ นถึ ง
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ นึ ของผู้ใช้ ยา การศึกษาหลักการ
ทางระบาดวิ ท ยาและเศรษฐศาสตร์ ด้ านยาที่
สามารถนามาประยุกต์ใช้ ในการประเมินผลลัพ ธ์
สุดท้ ายในด้ านต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ยาเพื่อนาไปใช้
ใน ก ารตั ด สิ น ใจใน ก ารวิ จั ย แ ล ะพั ฒ น าย า
กระบวนการผลิตยา การขอขึ้นทะเบียนตารับยา
และการเลือกใช้ ยาของผู้ประกอบวิชาชีพ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560

หมายเหตุ

4.ปรับปรุงหมวดสารนิพนธ
หลักสูตรเดิม ฉบับ พ.ศ.2555
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
บธม688 สารนิพนธ
สพท681 สารนิพนธระดับปริญญาโท
GRI 681 Independent Study
MBA688 Master’s Project
ศึกษาค้ นคว้ าอย่ างลึกซึ้งหรือทาการวิจัยทางด้ าน
บริ ห ารธุ ร กิ จ ภายใต้ การควบคุ ม ของอาจารย์
ประจ าสาขาวิ ช า อย่ า งน้ อย 1 ท่ า น โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

หมายเหตุ
-เปลี่ยนรหัสวิชาใหม่

5. ปรับปรุงหมวดปริญญานิพนธ
หลักสูตรเดิม ฉบับ พ.ศ.2555
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
ปพท 691 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท
บธม 699 ปริญญานิพนธ
GRT 691 Thesis
MBA 699 Thesis
ศึกษาค้ น คว้ าในเชิงลึกในด้ านบริห ารธุรกิ จ โดย
ต้ องเกิดแนวคิดที่สร้ างสรรค์ในด้ านบริหารธุรกิจ
โดยมีการน าเสนอผลงานในการประชุ มวิช าการ
หรือตีพิมพ์ ในวารสารทางวิชาการทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (วิชาเอกการตลาดและวิชาเอกการจัดการ) พ.ศ.2560

หมายเหตุ
-เปลี่ยนรหัสวิชาใหม่
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