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หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
วิทยาการจัดการ
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

: หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
: Master of Business Administration Program in Business
Administration

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)
: บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบริหารธุรกิจ)
ชื่อย่อ (ไทย)
: บธ.ม. (การบริหารธุรกิจ)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Master of Business Administration (Business Administration)
ชื่อย่อ (อังกฤษ)
: M.B.A. (Business Administration)
3. วิชาเอกของหลักสูตร
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ หลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี
5.2 ประเภทของหลักสูตร 5.3 ภาษาที่ใช้ ภาษาไทย
5.4 การรับเข้าศึกษา รับนักศึกษาไทยหรือนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้ดี
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
5.6 การให้ ป ริ ญ ญาแก่ ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษา เมื่ อ ส าเร็ จ การศึ ก ษาจะได้ รั บ ปริ ญ ญาบริ ห ารธุ ร กิ จ
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ปรับปรุงจากหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ พ.ศ. 2555
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม
ครั้งที่ 8/2559 วันที่ 21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559
คณะกรรมการสภาวิชาการอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม
ครั้งที่ 11/2559 วันที่ 3 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม
ครั้งที่ 11/2559 วันที่ 21 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
เริ่มเปิดสอนปีการศึกษา 2560
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2562
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังจบการศึกษา
1) ผู้บ ริห ารองค์กรหรือผู้ บ ริห ารสถานประกอบการธุรกิจและอุตสาหกรรม เช่น ผู้ บริห ารโรงงาน
ผู้บริหารสถานประกอบการ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หัวหน้าฝ่ายการตลาด ฯลฯ
2) พนั กงานสถานประกอบการธุรกิจ และอุตสาหกรรม เช่น พนักงานฝ่ ายพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์
พนักงานฝ่ายการตลาด ฯลฯ
3) ผู้บริห ารหรือพนั กงานเจ้าหน้ าที่ทางานในหน่วยงานราชการ หน่วยงานท้องถิ่น และหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ
4) ผู้ประกอบกิจการธุรกิจ

9. ชื่อ ตาแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับที่
1

2

3

ตาแหน่งทาง
คุณวุฒิการศึกษา
วิชาการ
นายไพโรจน์ ปิยะวงศ์วัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด.(บริหารธุรกิจ)
(ด้านการจัดการ) บธ.ม.(การตลาด)
ศศ.บ.(การจัดการ)
นายกฤตชน วงศ์รัตน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บธ.ด.(การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและ
(ด้านการจัดการ) ทรัพยากรมนุษย์)
บธ.ม.(การจัดการและการบริหารองค์การ)
ค.บ.(การบริหารการศึกษา)
นายวัชระ เวชประสิทธิ์ อาจารย์
บธ.ด.(บริหารธุรกิจ)
บธ.ม.(การจัดการงานบุคคล)
ศศ.บ.(บริหารธุรกิจทั่วไป) (เกียรตินิยมอันดับ2)
ชื่อ-สกุล

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
สถาบันราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ฯ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยสยาม
สถาบันราชภัฏเพชรบุรี

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
2552
2539
2533
2553
2545
2541
2557
2547
2543
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
สถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจไทยที่มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงในปัจจุบันส่งผลทาให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงหลายด้าน ซึ่งปัจจุบันแนวโน้มการแข่งขันธุรกิจและการค้ ามีความเข้มข้นมากขึ้นทั้งกระแส
โลกาภิวัตน์ การเปิดเสรีทางการค้าที่ผลักดันให้ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมจาเป็นต้องสร้างโอกาสและความ
ได้ เปรี ย บทางการแข่งขัน ทั้ งด้ านการสร้างมู ล ค่ าเพิ่ ม และการลดต้ นทุ น ทางธุรกิ จ การบริห ารจัด การ
กระบวนการนาส่งสินค้าและบริการจากผู้ผลิตถึง ผู้บริโภค สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่ งชาติ คาดการณ์ ว่าเศรษฐกิจ ไทยในปี 2559 จะขยายตัวเพิ่ มขึ้น ร้อยละ 3.2 จากปี 2557 ที่
ขยายตัวร้อยละ 0.9 โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ตลอดจนภาครัฐมี
นโยบายการเสริมสร้างศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชนตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงและมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบเพื่อให้ SMEs มีความเข้มแข็งและสามารถสร้างรายได้ใน
ระดับฐานรากและเชื่อมโยงเศรษฐกิจในระดับภูมิภาครวมถึงสามารถขยายไปสู่ตลาดต่างประเทศได้เพื่อ
กระตุ้นเศรษฐกิจให้ดีขึ้นและมีขีด ความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกได้ สาหรับการบริหารจัดการ
ธุรกิจเพื่อให้ประสบความสาเร็จได้นั้นจาเป็นจะต้องอาศัยความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในระดับที่สูงขึ้น
คณะวิทยาการจัดการ จึงได้ดาเนินการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
ที่เน้นองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการธุรกิจและการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจให้สามารถนาความรู้ทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติไปใช้ในการบริหารและพัฒนาธุรกิจให้ประสบความสาเร็จ
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
สังคมโลกปัจ จุบั น มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกด้าน โดยเฉพาะในยุคข่าวสารที่ไร้
พรมแดนที่ถูกกล่าวขานว่าเป็นยุคของคลื่นลูกที่สาม บทบาทของสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ
จะเข้ามามีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสังคมตลอดเวลา ทุกวัน ทุกเวลา จึงทาให้สังคมแต่ละ
ประเทศจาเป็นต้องปรับตัวกันไปตามกระแสโลกาภิวัต น์ สาหรับสังคมไทยมีค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีงาม
ยึดโยงคนไทยให้เป็นปึกแผ่น ลดอิทธิพลของความทันสมัยและความขัดแย้งในสังคมไทย ประชาชนนาหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจาวันครอบครัวบ่มเพาะความเป็นไทยที่มีจิตสานึก
และอัตลักษณ์ให้บุตรหลานได้ตระหนักถึง ซึ่งจากแผนการศึกษาแห่งชาติที่มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม จริยธรรมในการดารงชีวิต สามารถ
อยู่กับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และมุ่งพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมที่มีความเข้มแข็งและมีดุลยภาพ 3 ด้าน
คือ เป็นสังคมคุณภาพ สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้และสังคมสมานฉันท์และเอื้ออาทรต่อกัน โดยยึด
หลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งในการด ารงอยู่ ข องประชาชนในทุ ก ระดั บ ทั้ งนี้ จ ะต้ อ งอาศั ย ความรู้
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ความสามารถ ความรอบคอบและความระมัดระวังในการนาเอาวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและ
การดาเนินงานทุกขั้นตอน รวมถึงให้มีสานึกในคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริต ดาเนินชีวิตด้วยความอดทน
ความเพียร มีสติและปัญญาพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งด้า นวัตถุ สิ่งแวดล้อม
สังคมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสู ตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ผลกระทบจากสถานการณ์ ภายนอกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสิ่งแวดล้อมทาง
ธุรกิจ และสังคมทาให้ มีผลกระทบทางด้านการศึกษา ดังนั้น ในการพัฒ นาหลักสูตรจึงจาเป็นต้องพัฒ นา
หลักสูตรในเชิงรุกที่มีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ของโลกในยุคโลกาภิวัตน์ และ
รองรับการแข่งขันทางธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยการผลิตบุคลากรระดับบริหารที่มีคุณภาพ
และมีคุณสมบัติที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจอุตสาหกรรมและมีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้
ทันที มีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงานทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงความเข้าใจ
ในผลกระทบของสภาพแวดล้ อมต่าง ๆ ที่มีต่อสั งคมโดยต้องปฏิบั ติ ตนอย่างมีคุณ ธรรมจริยธรรม และ
รับผิดชอบต่อสังคม
สาหรับการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตในครั้งนี้ คณะได้มีการสารวจ
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
บัณฑิต และสารวจความต้องการของประชาชนที่มีต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ปี 2559 เพื่อนาผล
ข้อมูลมาพิจารณาในการปรับปรุงและพัฒนาให้ได้ตามกรอบมาตรฐาน TQF จากนั้นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและคณะกรรมการดาเนินการพัฒนาหลักสูตร ได้นาผลข้อมูลจากการสารวจเข้าที่ประชุมเพื่อนามา
พิจ ารณาและดาเนิน การพัฒ นาหลักสูตรในปี 2559 ให้ เป็นหลั กสูตรที่มีความทันสมัยและตรงกับความ
ต้ อ งการของตลาดแรงงานในท้ อ งถิ่ น และตามมาตรฐาน TQF โดยเน้ น องค์ ค วามรู้ที่ เกี่ ย วกั บ การเป็ น
ผู้ประกอบการธุรกิจและสามารถบริหารจัดการ พัฒนาองค์กรธุรกิจให้มีความเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน จึง
ได้ป รับ โครงสร้ างหลั กสู ตรและรายวิช าให้ ส อดคล้ องกับ สถานการณ์ ปัจจุบัน และการเปลี่ ยนแปลงของ
สภาพแวดล้ อมทั้งในท้องถิ่น และระดับ โลก โดยลดจานวนหน่วยกิต จาก 42 หน่ วยกิต ให้ คงเหลื อ 39
หน่วยกิต หลังจากนั้นได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ให้การวิพากษ์หลักสูตร โดยได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะใน
หลายประเด็ น ได้ แ ก่ โครงสร้ า งของหลั ก สู ต รและรายวิ ช า ควรให้ มี ค วามทั น สมั ย ต่ อ เหตุ ก ารณ์ แ ละ
สภาพแวดล้ อ มการเปลี่ ย นแปลง ให้ บ รรจุ ร ายวิ ช าใหม่ ๆ เข้ า ไปด้ วย เช่ น นวั ต กรรมและการสร้ า ง
ผู้ประกอบการธุรกิจใหม่ การเขียนแผนธุรกิจ การตลาดดิจิทัล เป็นต้น
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12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย ราชภัฏ เพชรบุรี ได้กาหนดพั นธกิจการผลิตบัณ ฑิตที่มีคุณ ภาพมุ่งสากลสร้าง
อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม โดยคานึงถึงหลักกระจาย
โอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน โดยมีเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ที่ ชัดเจนที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
พร้อมทางานเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษา พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนที่ส่งเสริม
การเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน ให้นักศึกษามีโอกาสเพิ่มพูนประสบการณ์และพัฒนาการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญตลอดจนพัฒนาบุคลากรให้มีขีดสมรรถนะสูง
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของสถาบัน
เป็นรายวิชาที่กาหนดในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
ผลิตมหาบัณฑิตให้มีสมรรถนะด้านบริหารธุรกิจควบคู่ คุณธรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบ
ต่อสังคม
1.2 ความสาคัญ
การจั ด ท าหลั ก สู ต ร มุ่ งเน้ น ความส าคั ญ บนพื้ น ฐานแนวความคิ ด ด้ านบริห ารธุ รกิ จ เป็ น หลั ก
โดยสอดแทรกแนวความคิดด้านคุณธรรมจริยธรรมในเนื้อหา เนื่องจากผู้บริหารธุรกิจ หรือผู้ประกอบการที่
ดีต้องมีความกล้าหาญ ด้านจริยธรรมเป็นสิ่งค้าจุนให้ธุรกิจมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ ห ลั กสู ต รยั งมุ่งหวังให้ ม หาบั ณ ฑิ ตด้านบริห ารธุรกิจมี ความสามารถในการคิ ดและ
วิ เคราะห์ เพื่ อ เข้ า ใจถึ ง การเปลี่ ย นแปลงสภาพแวดล้ อ มภายนอกและภายใน เพื่ อ น าไปสู่ ก ารเป็ น
ผู้ประกอบการธุรกิจหรือผู้บริหารธุรกิจ ที่สามารถปรับตัว ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง ทั้งในระดับโลก
และประเทศ ในระยะยาว
1.3 วัตถุประสงค์
1.3.1 เพื่อผลิตมหาบัณ ฑิตให้มีความรู้และทักษะด้านบริหารธุรกิจ และสามารถนาองค์ความรู้สู่
การคิดวิเคราะห์เพื่อประยุกต์ใช้ในการบริหารและพัฒนาองค์กรธุรกิจได้
1.3.2 เพื่ อ ผลิ ต มหาบั ณ ฑิ ต ที่ ส ามารถสร้ างสรรค์ งานวิ จั ย ด้ านบริห ารธุ รกิ จ และประยุ ก ต์ ใช้
เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม
1.3.3 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มจี ริยธรรม มีจิตสานึกในการดาเนินธุรกิจและรับผิดชอบต่อสังคม
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ มีแผนการพัฒนาปรับปรุงที่รายละเอียด
ของแผนการพัฒ นา กลยุทธ์ และตัวบ่งชี้การพัฒนาปรับปรุง คาดว่าจะดาเนินการแล้วเสร็จภายใน 5 ปี
นับจากเปิดการเรียนการสอนตามหลักสูตรนี้
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
1. ปรั บ ปรุ งหลั ก สู ต รบริ ห ารธุร กิ จ 1.1 พั ฒ นาหลั ก สู ต รโดยมี 1.1 เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
มหาบั ณ ฑิตให้ มีมาตรฐานไม่ต่ากว่า พื้ น ฐานหลั ก สู ต รในระดั บ 1.2 รายงานผลการประเมินหลักสูตร
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ สกอ. สากล
1.2 ติ ด ตามป ระเมิ น และ
ปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
2. ปรั บ ปรุ งหลั ก สู ต รให้ ส อดคล้ อ ง 2.1 ติดตามการเปลี่ ยนแปลง
กั บ ความต้ อ งการของธุ ร กิ จ ทั้ ง ใน ความต้องการกาลังคนในภาค
ประเทศและต่างประเทศ
ธุ ร กิ จ เพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล ในการ
พัฒนาหลักสูตร
2.2 เชิญผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชนเข้ ามามีส่ ว น
ร่วมในการพัฒนาหลักสูตร
3. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน 3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้
การสอนให้มีคุณภาพ
บุคลากรด้านการสอนเข้าร่วม
ประชุ ม และฝึ ก อบรมทาง
วิชาการ
3.2 ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น
การเขียนบทความ และวิจัย
ของบุคลากรเพื่อต่อยอดหรือ
สร้างองค์ความรู้ใหม่

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
2.1 รายงานการประเมิน ความพึ ง
พอใจในการใช้มหาบัณฑิตในสถาน
ประกอบการที่ รั บ มหาบั ณ ฑิ ต เข้ า
ทางาน

3.1 เอกสารแสดงการเข้ า ร่ ว ม
ประชุมและฝึกอบรมทางวิชาการ
3.2 ผลงานวิชาการ และงานวิจัยที่
เผยแพร่ ห รื อ ได้ รั บ การตี พิ ม พ์ ใ น
วารสารวิชาการ
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
1.1.1 ระบบการจั ด การศึ ก ษา ใช้ ร ะบบทวิ ภ าค โดย 1 ปี ก ารศึ ก ษาแบ่ ง ออกเป็ น 2 ภาค
การศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
1.1.2 การจัดการเรียนการสอน ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการ
จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปี 2553 (หมวด 2) (ภาคผนวก ช) และที่มีการปรับปรุงภายหลัง
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ไม่มี
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ใช้การเทียบเคียงหน่วยกิต ในระบบทวิภาคตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย
การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปี 2553 (หมวด 6) (ภาคผนวก ช) และที่มีการปรับปรุงภายหลัง
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
2.1.1 ระยะเวลาการศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม
ให้ใช้เวลาการศึกษาไม่เกิน 5 ปีการศึกษา
2.1.2 การลงทะเบียนเรียน
(1) ให้ ล งทะเบี ย นเรี ย นไม่ น้ อ ยกว่ า 6 หน่ ว ยกิ ต และไม่ เกิ น 15 หน่ ว ยกิ ต ของภาค
การศึกษาปกติ หากต้องลงทะเบี ยนเรียนนอกเหนือจากนี้ ให้ เป็นไปตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัย ราชภัฏ
เพชรบุ รี ว่ าด้วย การจั ดการศึกษาระดับบัณ ฑิ ต ศึกษา ปี 2553 (หมวด 6) (ภาคผนวก ช) และที่มีการ
ปรับปรุงภายหลัง
(2) ระยะเวลาการลงทะเบี ย นเรี ย น ให้ เป็ น ไปตามประกาศของมหาวิ ท ยาลั ย และ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปี 2553 (ภาคผนวก ช)
และที่มีการปรับปรุงภายหลัง
2.1.3 การวัดผลและการสาเร็จการศึกษา
การวัดผลและการสาเร็จการศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปี 2553 (หมวด 7 และหมวด 9) และที่มีการปรับปรุงภายหลัง
และประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง เกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา พ.ศ. 2558
(ภาคผนวก ช)
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2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 ส าเร็จ การศึก ษาระดับ ปริญ ญาตรีห รือ เที ยบเท่ า ทุก สาขาวิช าจากสถาบั น การศึ กษาที่
กระทรวงศึกษาธิการและ ก.พ. ให้การรับรอง
2.2.2 มีคุณสมบัติอื่น ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย การจัดการ
ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปี 2553 (หมวด 5) (ภาคผนวก ช) และที่มีการปรับปรุงภายหลัง
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
2.3.1 นักศึกษาบางส่วนที่เข้าเรียนในหลักสูตรที่ไม่ได้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีส าขา
บริหารธุรกิจจะไม่มีพื้นฐานการเรียนรู้ในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตอย่างเพียงพอ
2.3.2 นักศึกษาบางส่วนมีพื้นฐานความรู้ด้านภาษาต่างประเทศน้อยและยังไม่สามารถสื่อสารได้
อย่างเข้าใจ
2.3.3 นักศึกษายังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถิติเพื่อการวิจัย
2.3.4 นักศึกษายังขาดบุคลิกภาพทีด่ ีในการเป็นนักบริหารธุรกิจ
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพือ่ แก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
1) จัดการสอนเสริมเนื้อหาด้านการบริหารธุกิจ ให้ แก่นักศึกษาที่ไม่มี พื้นฐานความรู้ ในด้าน
บริหารธุรกิจ ก่อนการเปิดภาคการศึกษา
2) จัดการเรียนการสอนหมวดวิชาเสริม รายวิชาภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา
3) จัดการเรียนการสอนหมวดวิชาปรับพื้นฐาน รายวิชาสถิติเพื่อการวิจัยทางธุรกิจ
4) จัดการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์แก่นักศึกษา
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
ชั้นปีที่
2560
2561
2562
2563
ชั้นปีที่ 1
20
20
20
20
ชั้นปีที่ 2
20
20
20
รวม
20
40
40
40
จานวนที่คาดว่าจะสาเร็จ
20
20
20
การศึกษา

2564
20
20
40
20
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2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วยบาท)
รายละเอียดรายรับ

2560
1,000,000

ค่าบารุงการศึกษา (แบบ
เหมาจ่าย)
เงินงบประมาณจากรัฐบาล – 1,800,000
งบบุคลากร เงินเดือน ค่าจ้าง
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
รวมรายรับ
2,800,000

ปีงบประมาณ
2561
2562
2563
2,000,000 2,000,000 2,000,000

2564
2,000,000

1,890,000

1,984,500

2,083,725

2,187,900

3,890,000

3,984,500

4,083,725

4,187,900

ปีงบประมาณ
2562

2563

2564

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วยบาท)
หมวดเงิน

2560

2561

ก.งบดาเนินการ
เงินเดือน
1,296,000 1,373,700 1,456,000 1,544,300 1,636,900
ค่าตอบแทน
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
ค่าใช้สอย
20,000
30,000
30,000
30,000
30,000
ค่าวัสดุ
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
รายจ่ายอื่นๆ
รวม(ก)
1,486,000 1,573,700 1,656,000 1,744,300 1,836,900
ข.งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดิน
ค่าสิ่งก่อสร้าง
รวม(ข)
รวม(ก)+(ข)
1,486,000 1,573,700 1,656,000 1,744,300 1,836,900
จานวนนักศึกษา
20
40
40
40
40
ค่าใช้จ่ายต่อหัวที่ใช้ในการ
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวนักศึกษา 46,090 บาท/ปี
ผลิตนักศึกษาตามหลักสูตรนี้
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2.7 ระบบการศึกษา
 จัดการศึกษาแบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
 แบบทางไกลอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลอินเทอร์เน็ต
 อื่นๆ ระบุ.....................................................................................
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา
การเที ย บโอนหน่ ว ยกิต และรายวิช าระหว่ างหลั ก สู ต รในสถาบั น ฯ ให้ เป็ น ไปตามข้ อ บั งคั บ
มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ เพชรบุ รี ว่าด้ว ย การจัด การศึ กษาระดั บ บั ณ ฑิ ตศึ กษา พ.ศ.2553 (หมวด 6)
(ภาคผนวก ช) และที่มีการปรับปรุงภายหลัง
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างของหลักสูตร
แผน ก (2)
หมวดที่ 1 หมวดวิชาบังคับ
27 หน่วยกิต
หมวดที่ 2 หมวดวิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
หมวดที่ 3 หมวดวิชาเสริม
9 หน่วยกิต
(ไม่นับหน่วยกิตเพื่อการจบการศึกษา)
หมวดที่ 1 หมวดวิชาบังคับ
27 หน่วยกิต
รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต/(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
04126201
การเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ
3(3-0-6)
Financial and Management Accounting
04145101
การตลาดดิจิทัลและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3(3-0-6)
Digital Marketing and Electronic Commerce
04135101
พฤติกรรมองค์การและการจัดการสมัยใหม่
3(3-0-6)
Organization Behavior and Modern Management
04136901
ระเบียบวิธีวิจัยการบริหารธุรกิจ
3(2-2-5)
Research Methodology for Business Administration
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04136301
04136801
04136401
04136101

การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ
3(3-0-6)
Production and Operations Management
สัมมนาโครงการแผนธุรกิจสาหรับการเป็นผู้ประกอบการ
3(2-2-5)
Seminar on Business Project Plan for Entrepreneur
ดิจิทัลและระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ
3(3-0-6)
Digital and Information System for Business Decision Making
การจัดการธุรกิจเชิงกลยุทธ์ จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ 3(3-0-6)
Strategic Management Ethic and Corporate Social Responsibility

04136201

นวัตกรรมและการสร้างผู้ประกอบการธุรกิจใหม่
Innovation and New Business Entrepreneur

หมวดที่ 2 หมวดวิทยานิพนธ์
รหัส
04106903
04106904

ชื่อวิชา
วิทยานิพนธ์ 1
Thesis 1
วิทยานิพนธ์ 2
Thesis 2

3(3-0-6)

12 หน่วยกิต
หน่วยกิต/(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

หมวดที่ 3 หมวดวิชาเสริม (ไม่นับหน่วยกิตเพื่อการจบการศึกษา)
นักศึกษาที่จะสาเร็จการศึกษาต้องสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย
กรณีความรู้ ภาษาอังกฤษต่ากว่าเกณฑ์ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียน
รายวิช าภาษาอังกฤษส าหรับ บั ณ ฑิ ตศึ กษา และเรียนเสริม ด้านสถิติ เพื่ อการวิจัยเป็ นพื้ น ฐานในการท า
วิทยานิ พนธ์ และเรีย นเสริ มด้านเศรษฐศาสตร์ เพื่อการบริห ารธุรกิจ เพื่ อเป็นพื้ นฐานในการศึกษาด้าน
บริหารธุรกิจ จะต้องเรียนรายวิชาต่อไปนี้ โดยไม่นับหน่วยกิตเพื่อการจบการศึกษา
รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต/(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
02315101 ภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา
3(3-0-6)
English for Graduates
04105901 สถิติเพือ่ การวิจัยทางธุรกิจ
3(3-0-6)
Statistics for Business Administration Research
04135102 เศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหารธุรกิจ
3(3-0-6)
Economics for Business Administration
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3.1.3 แสดงแผนการศึกษา
ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

02315101
04105901
04145101
04135101

ภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา (ไม่นับหน่วยกิต)*
สถิติเพื่อการวิจัยทางธุรกิจ (ไม่นับหน่วยกิต)*
การตลาดดิจิทัลและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
พฤติกรรมองค์การและการจัดการสมัยใหม่
รวม
ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ = 12

หน่วย
กิต
3
3
3
3
6

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

3
3
3
3
12

0
0
0
0
0

ศึกษาด้วย
ตนเอง
6
6
6
6
24

ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

04126201
04136901
04135102
04136301

การเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ
ระเบียบวิธีวิจัยการบริหารธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหารธุรกิจ (ไม่นับหน่วยกิต)*
การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ
รวม
ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ = 13

หน่วย
กิต
3
3
3
3
9

ทฤษฎี ปฏิบัติ
3
2
3
3
11

0
2
0
0
2

ศึกษาด้วย
ตนเอง
6
5
6
6
23

ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

04136401 ดิจิทัลและระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจทาง
ธุรกิจ
04136201 นวัตกรรมและการสร้างผู้ประกอบการธุรกิจใหม่
04106903 วิทยานิพนธ์ 1
รวม
ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ = 6

หน่วย
กิต
3
3
6
12

3

0

ศึกษาด้วย
ตนเอง
6

3
0
6

0
0
0

6
18
30

ทฤษฎี ปฏิบัติ
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ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
04136801 สัมมนาโครงการแผนธุรกิจสาหรับการเป็น
ผู้ประกอบการ
04136101 การจัดการธุรกิจเชิงกลยุทธ์ จริยธรรมและ
ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ
04106904 วิทยานิพนธ์ 2
รวม

หน่วยกิต
3

ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ = 7
3.1.4 คาอธิบายรายวิชา (ภาคผนวก ก)

ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
2
2
5

3

3

0

6

6
12

0
5

0
2

18
29

3.2 ชื่อ ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ
1

2

3

ชื่อ – นามสกุล

คุณวุฒิ สาขาวิชา

ผศ.ดร.ไพโรจน์ ปิยะวงศ์วัฒนา ปร.ด. (บริหารธุรกิจ)
บธ.ม. (การตลาด)
ศศ.บ. (การจัดการ)
ผศ.ดร.กฤตชน วงศ์รัตน์
บธ.ด. (การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและ
ทรัพยากรมนุษย์)
บธ.ม. (การจัดการและการบริหารองค์การ)
ค.บ. (การบริหารการศึกษา)
ดร.วัชระ
เวชประสิทธิ์ บธ.ด.(บริหารธุรกิจ)
บธ.ม.(การจัดการงานบุคคล)

สถาบันการศึกษา

มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
สถาบันราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ฯ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยสยาม
ศศ.บ.(บริหารธุรกิจทั่วไป) (เกียรตินิยมอันดับ2) สถาบันราชภัฏเพชรบุรี

ภาระงานสอน ชม./ปีการศึกษา
ปี พ.ศ.
ที่จบ 2560 2561 2562 2563 2564
2552
6
6
6
6
6
2539
2533
2553
6
6
6
6
6

2545
2541
2557
2547
2543

6

6

6

6

6

16

18

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานและสหกิจศึกษา)
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาวิทยานิพนธ์
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
ข้อกาหนดในการทาวิทยานิพนธ์ ต้องเป็นประเด็นที่เป็นปัญหาในองค์กรภาคธุรกิจอุตสาหกรรม
หรือเกี่ย วข้องกับ งานหรื อที่นั กศึกษาสนใจ และเป็น ประโยชน์ในทางวิช าการ และการพัฒ นาองค์การ
โดยศึกษาตามระเบียบวิธีการวิจัย มีขอบเขตที่สามารถดาเนินการได้สาเร็จภายในระยะเวลาที่กาหนดใน
หลักสูตร พร้อมทั้งนาส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่กาหนดอย่างเคร่งครัด
5.2 ผลการเรียนรู้
5.2.1 มีศักยภาพสูงทางด้านการวิจัย สามารถนาไปปรับใช้ในองค์กรหรือหน่วยงานในท้องถิ่น
หรืองานที่เกี่ยวข้องได้ และสามารถศึกษาต่อและทาการวิจัยในระดับการศึกษาที่สูงขึ้นได้
5.2.2 มี ทั กษะและสมรรถนะในด้ านการท าวิ จั ย ในสถานที่ ท างานเพื่ อ การพั ฒ นางานธุ รกิ จ
อุตสาหกรรม และพัฒนาตนเองได้
5.3 ช่วงเวลา
การทาวิทยานิพนธ์ : เสนอเค้าโครงและเสนอหัวข้อ ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
เสนอรูปเล่มวิทยานิพนธ์
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
5.4 จานวนหน่วยกิต
12 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
5.5.1 ขออนุมัติหัวข้อและกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
5.5.2 แต่งตั้งกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
5.6 กระบวนการประเมินผล
5.6.1 เสนอขอสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ พร้อมแนบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
5.6.2 ขออนุ มั ติ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสอบเค้ า โครงวิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์
5.6.3 สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์และรายงานผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
5.6.4 ขอสอบวิทยานิ พ นธ์ พร้อมแนบหลั กฐานยืนยัน การลงทะเบี ยน (ใบเสร็จรับ เงิน) และ
ส่งวิทยานิพนธ์ที่พิมพ์ตามรูปแบบในคู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยต่อคณะกรรมการสอบฯ
ทุกคนเพื่อสอบก่อนวันสอบ อย่างน้อย 15 วัน
5.6.5 สอบวิทยานิพนธ์และรายงานผลการสอบวิทยานิพนธ์
5.6.6 นาเสนอบทความวิจัยหรือเผยแพร่บทความวิจัย
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้และกลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา

1) มีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบต่อ - ส่ งเสริ ม และสอดแทรกเรื่ อ งคุ ณ ค่ า จริ ย ธรรมและ
ตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม
จรรยาบรรณในวิชาชีพ เคารพในสิทธิทางปัญญาและ
ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล การใช้ เทคโนโลยี ในการพั ฒ นา
องค์กรและสังคมที่ถูกต้อง
2) มี ค วามรู้ ใ นศาสตร์ บ ริ ห ารธุ ร กิ จ และ - รายวิชาบังคับของหลักสูตรมุ่งเน้นบูรณาการศาสตร์
ศาสตร์ ที่ เกี่ ย วข้ อ งทั้ ง ภาคทฤษฎี แ ละ ด้านบริห ารธุรกิ จ และสร้างความเชื่ อ มโยงระหว่าง
ภ าคป ฏิ บั ติ อยู่ ใ น เกณ ฑ์ ดี ส าม ารถ ภาคทฤษฎี แ ละปฏิ บั ติ มี ป ฏิ บั ติ ก าร แบบฝึ ก หั ด
ป ระยุ ก ต์ ได้ อย่ า งเห ม าะส ม ใน การ โครงงานและกรณี ศึ ก ษาให้ นั ก ศึ ก ษาเข้ า ใจการ
ประกอบวิชาชีพ
ประยุกต์องค์ความรู้กับปัญหาจริง
3) มีความรู้ทันสมัย ใฝ่รู้ และมีความสามารถ - รายวิชาเลือกที่เปิดสอนต้องต่อยอดความรู้พื้นฐานใน
พั ฒ นาตนเอง พั ฒ นางานและพั ฒ นา ภาคบังคับ และปรับตามวิวัฒ นาการของศาสตร์ มี
องค์กร
โจทย์ปัญหาที่ท้าทายให้นักศึกษาค้นคว้าหาความรู้ใน
การพัฒนาศักยภาพ
4) คิดเป็น ทาเป็น และเลือกวิธีการแก้ปัญหา - รายวิชามีโจทย์ปัญ หา แบบฝึกหั ด หรือโครงงานให้
ได้อย่างเป็นระบบและเหมาะสม
นักศึกษาได้ฝึกคิด ฝึกปฏิบัติ ฝึกแก้ปัญหา
5) มี ค วามสามารถท างานร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น มี - โจทย์ปัญหาและโครงงานของรายวิชาต่างๆควรจัดให้
ทักษะการบริหารจัดการและทางานเป็น มีกิจกรรมกลุ่ม เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึกฝนการ
หมู่คณะ
ทางานเป็นหมู่คณะ
6) รู้ จั ก แสวงหาความรู้ ด้ ว ยตนเองและ - การมอบหมายงานให้ นั ก ศึ ก ษาได้ สื บ ค้ น ข้ อ มู ล
สามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้เป็นอย่าง รวบรวมความรู้ น าเสนอในชั้ น เรี ย น และมี ก าร
ดี
เผยแพร่ความรู้ที่ได้
7) มีค วามสามารถในการใช้ ภ าษาไทยและ - มีระบบเพื่อสื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่ส่งเสริม
ภาษาต่ า งประเทศในการสื่ อ สารและ ให้เกิดการแสวงหาความรู้ที่ทันสมัยการเผยแพร่ การ
ปฏิบัติ รวมทั้งการใช้เทคโนโลยี
ถามตอบ และการแลกเปลี่ยนความรู้
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 หมวดวิชาบังคับ
2.1.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) ตระหนั กในคุณ ค่า และเข้าใจหลั กคุณ ธรรมที่ส าคัญ ต่ อการดารงตนและ
การปฏิบัติงาน
2) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น เคารพในคุณค่า ศักดิ์ศรี ความ
เป็นมนุษย์
3) เป็นผู้ใฝ่รู้ ซื่อสัตย์ ยืนหยัดในความถูกต้องดีงาม มีความรอบคอบ กล้าคิด
เปลี่ยนแปลงเชิงสร้างสรรค์
4) เอื้ออานวยต่อการเสริมสร้างพลังทางสังคม ขับเคลื่อน เปลี่ยนแปลงที่ เป็น
ธรรม โดยใช้พลังความรู้ ภูมิปัญญา และหลักการมีส่วนร่วม
5) ปฏิบัติตนตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและสังคม
2.1.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
สอดแทรกคุณ ธรรม จริยธรรมในการเรียนการสอนทุกวิช า และจัดกิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ที่สามารถนาไปปฏิบัติได้ในชีวิตประจาวัน
2.1.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ประเมินจากพฤติกรรมการเรียนการสอน เช่น การตรงต่อ เวลา ความรับผิดชอบ
การแสดงออก และแนวความคิดที่สะท้อนทั้งจากข้อเขียนและการอภิปรายข้อเสนอความคิดเห็นทางวิชาการ
เป็นต้น โดยการประเมินทั้งจากอาจารย์ประจาวิชา และผู้ร่วมชั้นเรียน
2.1.2 ความรู้
2.1.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สาคัญ ในเนื้อหาวิชาและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2) มี ค วามรอบรู้ ค วามเข้ า ใจแนวคิ ด ทฤษฎี แ ละหลั ก การต่ า งๆ สามารถ
วิเคราะห์และเข้าใจถึงปัญหาทางธุรกิจอุตสาหกรรมจนสามารถเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้
ในการแก้ปัญหา
3) มี ค วามเข้ า ใจหลั ก วิ ช าและการปฏิ บั ติ จ นสามารถประยุ ก ต์ ใช้ ค วามรู้ ที่
เกี่ยวข้องให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและเทคโนโลยีใหม่ๆ

21

4) มี ค วามสามารถบู ร ณาการความรู้ ในสาขาวิ ช าที่ ศึ ก ษากั บ ศาสตร์ อื่ น ๆที่
เกี่ยวข้อง
5) มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานด้านการวิจัย สถิติเพื่อการวิจัย และการวิจัยด้าน
ธุรกิจ การบริหารจัดการ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการบัญชี
2.1.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
จั ด การเรี ย นการสอนในลั ก ษณะของการศึ ก ษาวิจั ย ค้ น คว้ า และอภิ ป ราย
ข้อเสนอความคิดเห็นทางวิชาการ (Discussion) เพื่อนาความรู้ภาคทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติ
2.1.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
การประเมินการเรียนรู้ด้านความรู้จากการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็ น
การสอบรายวิชา และการสอบวิทยานิพนธ์
2.1.3 ทักษะทางปัญญา
2.1.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) มีความสามารถอธิบายทฤษฎีที่เกี่ยวกับการบริหารธุ รกิจได้และการนาไปใช้
ประโยชน์
2) มีทัก ษะสื บ ค้น ข้อมูล ตีค วามและประเมิน เพื่ อใช้ในการแก้ไขปัญ หาอย่าง
สร้างสรรค์
3) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ
4) มีทักษะความเข้าใจในหลักการวิจัยเพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหา
ได้อย่างเหมาะสม
2.1.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
จั ด การเรี ย นการสอนในลั ก ษณะของการศึ ก ษาวิจั ย ค้ น คว้ า และอภิ ป ราย
ข้อเสนอความคิดเห็นทางวิชาการ (Discussion)
2.1.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
การประเมิ น การเรียนรู้ด้ านทั ก ษะทางปั ญ ญาจากการอภิ ป รายแลกเปลี่ ย น
ความคิดเห็น การสอบรายวิชา และการสอบวิทยานิพนธ์
2.1.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.1.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถใน
การรับผิดชอบ
1) เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น และสามารถ
ทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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2) สามารถให้ความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ในองค์กร
เข้าใจในบทบาทความเป็นผู้นาหรือผู้ร่วมทีมงาน
3) มีการวางตัวและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ และ
ความรับผิดชอบ
4) มีทักษะในการสร้างเสริมความสามัคคีและจัดการความขัดแย้งในกลุ่มหรือองค์กร
อย่างเหมาะสม
5) มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบในการพั ฒ นาตนเอง วิช าชี พ องค์ ก รและสั งคมอย่ า ง
ต่อเนื่อง
2.1.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและและความรับผิดชอบ
จั ด การเรี ย นการสอนในลั ก ษณะของการศึ ก ษาวิจั ย ค้ น คว้ า และอภิ ป ราย
ข้อเสนอความคิดเห็ น ทางวิชาการ(Discussion) ทั้งโดยความรับผิดชอบของนักศึกษาแต่ล ะคน และการ
ทางานร่วมกันเป็นกลุ่ม/ทีม
2.1.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
การประเมิ น การเรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษะความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คลและความ
รับ ผิ ดชอบจากพฤติกรรมการแสดงออกของนักศึกษา เช่น การแบ่ งงาน/ร่ว มงานในการเรียนและการ
ค้นคว้าวิจัย ความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับนักศึกษา นักศึกษากับอาจารย์ นักศึกษากับบุ คคลภายนอก
และนักศึกษากับชุมชน การประสานงานกับบุคคล/หน่วยงาน/ชุมชนภายนอกในการวิจัย และการเข้าร่วม
ประชุม/สัมมนาทางวิชาการ เป็นต้น
2.1.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.1.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มีความสามารถในการประยุกต์ใช้วิธีการทางคณิ ตศาสตร์แ ละสถิติ และ
หลักการเชิงคุณภาพในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม
2) มี ค วามสามารถในการใช้ ข้ อ มู ล ทางสถิ ติ และความรู้ ใ นด้ า นต่ า งๆ ใน
การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลทางการบริหารจัดการ
3) สามารถเลื อกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่ อสาร และนาเสนอ
ข้อมูลข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4) สามารถใช้ภ าษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสมกับโอกาส
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5) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรมและสถานการณ์โลก
ปัจจุบัน
2.1.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
จั ด การเรี ย นการสอนในลั ก ษณะของการศึ ก ษาวิจั ย ค้ น คว้ า และอภิ ป ราย
ข้อเสนอความคิดเห็นทางวิชาการ(Discussion)
2.1.5.3 กลยุ ท ธ์ ก ารประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษะในการวิ เคราะห์ เชิ งตั ว เลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
การประเมิ น การเรีย นรู้ด้ านทั ก ษะในการวิเคราะห์ และการสื่ อ สารจากการ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การสัมมนา การสอบรายวิชา และการสอบวิทยานิพนธ์ โดยการประเมิน
อาจารย์ประจาวิชา และอาจารย์ที่เกี่ยวข้อง

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

หมวดที่ 1 หมวดวิชาบังคับ
04126201 การเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ
04145101 การตลาดดิจิทัลและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
04135101 พฤติกรรมองค์การและการจัดการสมัยใหม่
04136901 ระเบียบวิธีวิจัยการบริหารธุรกิจ
04136301 การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ
04136801 สัมมนาโครงการแผนธุรกิจสาหรับการเป็น
ผู้ประกอบการ
04136401 ดิจิทัลและระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ
ทางธุรกิจ
04136101 การจัดการธุรกิจเชิงกลยุทธ์ จริยธรรมและ
ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ
04136201 นวัตกรรมและการสร้างผู้ประกอบการธุรกิจใหม่

1. คุณธรรม จริยธรรม

3. ทักษะทาง
ปัญญา

2. ความรู้

1 2 3 4 5

1

2

3

4

5 1 2 3 4







































































  
  
  
  
  
  

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคลากรและ
ความรับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1

2

3

4 5

1
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1 2 3 4 5

หมวดที่ 2 หมวดวิทยานิพนธ์
04106903 วิทยานิพนธ์ 1
04106904 วิทยานิพนธ์ 2

3. ทักษะทาง
ปัญญา

2. ความรู้
1

2

3

4

5

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคลากรและ
ความรับผิดชอบ

1 2 3 4 1

2

3

4

5

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1

2

3

4

5
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1 2 3 4 5

หมวดที่ 5 หมวดวิชาเสริม
02315101 ภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา
04105901 สถิติเพื่อการวิจยั ทางธุรกิจ
04135102 เศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหารธุรกิจ

3. ทักษะทาง
ปัญญา

2. ความรู้
1

2

3

4

5

1 2 3 4

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคลากรและ
ความรับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1

1

2

3

4

5

2

3

4

5
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2553 (หมวด 7) (ภาคผนวก ช) และที่มีการปรับปรุงภายหลัง
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา
1) คณะกรรมการผู้รับ ผิดชอบหลักสูตรตรวจสอบประมวลการสอนรายวิชาหรือแผนการสอน
รายวิชาในแต่ละภาคเรียนเพื่อให้มั่นใจว่าผู้สอนหรือผู้รับผิดชอบรายวิชาได้ระบุประเด็นมาตรฐานผลการ
เรีย นรู้ของรายวิช านั้ น รวมทั้งเนื้ อหารายวิช า วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา อย่าง
ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือ
2) คณะกรรมการผู้รับ ผิดชอบหลั กสูตรทาหน้าที่ตรวจสอบและให้ความเห็นต่อการให้ คะแนน
ข้อสอบเพื่อให้ มั่น ใจว่าวิธีการวัดและประเมินผลตรงประเด็นกั บมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กาหนดไว้ใน
ประมวลการสอนรายวิชาหลังการสอบและงานที่ได้รับมอบหมาย หรือ
3) คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรดาเนินการสุ่มสอบปากเปล่านักศึกษาจานวน 3 - 5 คน
เกี่ยวกับการสอนและข้อสอบของผู้สอนรายวิชานั้น วิธีการวัดและประเมินผลตรงประเด็นกับมาตรฐานผล
การเรียนรู้ที่กาหนดไว้ในประมวลการสอนรายวิชานั้น หรือ
4) การประเมิน คุ ณ ลั กษณะตามมาตรฐานผลการเรีย นรู้ 5 ด้ าน โดยการประเมิน ตนเองของ
นักศึกษาในรายวิชานั้น
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
1) ภาวการณ์ได้งานทาของบัณฑิต ประเมิน จากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้านความเห็น
ต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบอาชีพ หรือ
2) การตรวจสอบจากผู้ ป ระกอบการ โดยการขอเข้ า สั ม ภาษณ์ หรื อ การส่ ง แบบสอบถาม
เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าทางานในสถานประกอบการนั้น ๆ หรือ
3) การประเมินตาแหน่ง และ/หรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต หรือ
4) การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดย สอบถามระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม
และคุณสมบัติด้านอื่น ๆ ของบัณฑิตที่เข้าศึกษาเพื่อปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น หรือ
5) การประเมิ น จากนั ก ศึ ก ษาเก่ า ที่ ไปประกอบอาชี พ ในแง่ข องความพร้อ มและความรู้ จ าก
สาขาวิช าที่เรีย น รวมทั้งเปิ ดโอกาสให้ เสนอข้อคิดเห็ นในการปรับหลั กสู ตรให้ ดียิ่งขึ้นจาก ผู้ทรงคุณ วุฒิ
ภายนอก ที่มาประเมิน หลั กสูตร หรื อเป็นอาจารย์พิ เศษ ต่อความพร้อมของนักศึกษาในการเรียน และ
คุณสมบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา
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3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
กาหนดเกณฑ์การสาเร็จการศึกษา นักศึกษาจะต้องปฏิบัติ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2558 ดังนี้
ปริญญาโท แผน ก แบบ ก 2
1. ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า
3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่า
ขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้งและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
2. ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการ
ยอมรับ ให้ ตีพิมพ์ ในวารสารระดับ ชาติห รือระดับนานาชาติที่มีคุณ ภาพตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรื อ
นาเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่นาเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 กำหนดให้คณำจำรย์ใหม่เข้ำโครงกำรปฐมนิเทศและอบรมเชิงปฏิบัติกำร เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจใน
นโยบำยของมหำวิทยำลัย และเตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่กำรทำงำน
1.2 ก ำหนดให้ อ ำจำรย์ เพิ่ ม พู น ควำมรู้ ตลอดจนสร้ ำ งควำมทั น สมั ย ทำงวิ ช ำกำร เพื่ อ สร้ำ งเสริ ม
ประสบกำรณ์และปรับองค์ควำมรู้ให้เท่ำทันควำมก้ำวหน้ำทำงสังคมวิชำกำร โดยกำรเข้ำร่วมงำนประชุม
หรือกำรสัมมนำทำงวิชำกำรระดับชำติหรือนำนำชำติ
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
1) สนับสนุนและส่งเสริมให้คณำจำรย์เข้ำร่วมกำรประชุมหรือกำรสัมมนำทำงวิชำกำรตลอดจน
กำรวิจัย เพื่อสร้ำงและพัฒนำองค์ควำมรู้เพิ่มพูนทักษะในกำรนำควำมรู้สู่กำรเรียนกำรสอน
2) กำรเสริมประสิทธิภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนด้วยสื่อกำรเรียนกำรสอนในรูปแบบต่ำงๆ
ตลอดจนกำรประเมินผลและวัดผล
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ
1) สนับสนุนและส่งเสริมคณำจำรย์ในกำรเสริมสร้ำงองค์ควำมรู้ให้เท่ำทันแวดวงวิชำกำรโดยกำร
เข้ำร่วมกำรประชุมหรือสัมมนำทำงวิชำกำร ตลอดจนผลงำนศึกษำค้นคว้ำทำงวิชำกำรจำกภำยนอกเข้ำสู่
สำขำวิชำ
2) ส่ งเสริ ม ให้ มี ก ำรผลิ ต ผลงำนทำงวิ ช ำกำรในรู ป แบบของบทควำม งำนวิ จั ย ในศำสตร์ ที่
เกี่ยวเนื่องกับองค์กรธุรกิจอุตสำหกรรม
3) กระตุ้นให้คณำจำรย์นำองค์ควำมรู้ในศำสตร์ของตนเองออกไปสู่งำนบริกำรวิชำกำรแก่ท้องถิ่น
หรือชุมชน ผ่ำนกิจกรรมบริกำรวิชำกำร
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
หลั กสู ตรมีการกากับ มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ (TQF)
เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ดังนี้
1.1 อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต ร มี จ านวน 5 คน เป็ น ผู้ ที่ มี คุ ณ วุ ฒิ ขั้ น ต่ ากว่ า ปริญ ญาโทหรื อ
เทีย บเท่าและมีผ ลงานทางวิช าการที่ไม่ใช่ส่ ว นหนึ่งของการศึกษาเพื่ อรับ ปริญ ญา และเป็น ผลงานทาง
วิชาการที่ได้ รับการเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทาง
วิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
1.2 อาจารย์ ผู้ รับ ผิ ดชอบหลั กสู ตร มีจานวน 3 คน มีภ าระหน้ าที่ในการบริห ารและพั ฒ นา
หลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผลและการ
พัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ของหลักสูตรและระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และหน้าที่
อื่นที่เกี่ยวข้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้น ต่ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรั บปริญญา และเป็นผลงานทาง
วิช าการที่ได้รับ การเผยแพร่ตามหลั กเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้ บุคคลดารงตาแหน่งทาง
วิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
1.3 อาจารย์ผู้สอน เป็นอาจารย์ประจาหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน ที่มีคุณวุฒิขั้นต่ากว่า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน
และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคล
ดารงตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
1.4 อาจารย์ ที่ป รึ กษาวิทยานิพ นธ์ เป็นอาจารย์ประจาหลักสู ตร มีคุณ วุฒิ ปริญ ญาเอกหรือ
เทียบเท่าหรือขั้นต่ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่
ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาและเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่
กาหนดในการพิ จ ารณาแต่งตั้ งให้ บุ ค คลด ารงต าแหน่ งทางวิช าการอย่ างน้ อ ย 3 รายการ ในรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
1.5 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วยอาจารย์ประจาหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
จานวนไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้กาหนดให้ประธานกรรมการสอบต้องไม่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
หลักหรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม โดยอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่าหรือขั้นต่ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่
ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์
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ที่กาหนดในการพิ จารณาแต่งตั้งให้ บุ คคลดารงตาแหน่งทางวิช าการอย่ างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปี
ย้อนหลังโดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
2. บัณฑิต
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
คุณภาพบัณฑิตเป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด
ทั้ง 5 ด้าน 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุ ค ลากรและความรั บ ผิ ด ชอบ และ 5) ทั กษะการวิเคราะห์ เชิงตั ว เลข การสื่ อ สารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2 ผลงานวิทยานิพนธ์ของผู้สาเร็จการศึกษา
ผลงานวิทยานิ พ นธ์ ต้องได้รับ การตีพิ มพ์ ห รืออย่างน้ อยได้รับ การยอมรับ ให้ ตีพิ มพ์ ใน
วารสารระดั บ ชาติ ห รื อ ระดั บ นานาชาติ ที่ มี คุ ณ ภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา เรื่อ ง
หลั กเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิช าการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิช าการ หรือนาเสนอต่อที่
ประชุมวิชาการโดยบทความที่นาเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการ (Proceedings)
3. นักศึกษา
3.1 การรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรร่วมกับฝ่ายประสานงานบัณฑิตศึกษา สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ดาเนินการตามกระบวนการดังนี้
1. หลักสูตรกาหนดแผนการรับนักศึกษาและคุณสมบัติผู้เข้าศึกษาต่อ
2. หลั ก สู ต รเสนอแผนการรั บ นั ก ศึ ก ษาต่ อ คณะกรรมการบริ ห ารคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา กรรมการสภาวิชาการ และกรรมการสภามหาวิทยาลัย
3. หลักสูตรร่วมกับฝ่ายประสานงานบัณฑิตศึกษา สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ประกาศรับสมัครนักศึกษา ตามระยะเวลาที่กาหนดทางเว็บไซต์ / ป้ายโฆษณา
4. ดาเนินการรับสมัครที่งานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา ทางเว็บไซต์ สานักงานส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน และคณะวิทยาการจัดการ และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์
5. หลักสูตรดาเนินการคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ ตามเกณฑ์ของหลักสูตร
6. หลักสูตรร่วมกับฝ่ายประสานงานบัณฑิตศึกษา สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ประกาศผลรายชื่อผู้สอบผ่าน และรายงานตัวพร้อมลงทะเบียน
7. หลักสูตรดาเนิ นการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เพื่อให้ รับทราบข้อบังคับ ระเบียบและ
ประกาศเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
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8. หลักสูตรดาเนินการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาต่อ โดยดาเนินการจัดกิจกรรมให้
นั ก ศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาได้ มี ค วามพร้ อ มในการเรีย นและการท าวิ ท ยานิ พ นธ์ รวมถึ ง การพั ฒ นา
บุคลิกภาพเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
3.2 การส่งเสริมและการพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรดาเนินการควบคุมดูแลการให้คาปรึกษาวิทยานิพนธ์ แก่บัณฑิตศึกษาให้เป็นไป
ตามกระบวนการทีฝ่ ่ายประสานงานบัณฑิตศึกษา สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนกาหนด
1. กาหนดให้นักศึกษาเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์แก่กรรมการประจาหลักสูตร
2. กรรมการประจาหลักสูตรประชุมเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งอาจารย์ที่ ปรึกษาวิทยานิพนธ์
และจัดทาแผนการจัดการความเสี่ยงด้านนักศึกษา
3. หลักสูตรกาหนดปฏิทิน/ตาราง Office Hour เพื่อให้นักศึกษาเข้าพบรับคาปรึกษาใน
การทาวิทยานิพนธ์
4. หลักสู ตรกาหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษาดาเนินการตามปฏิทิน/ตาราง Office Hour ที่
กาหนด ควบคุมดูแลให้คาปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่นักศึกษาจนกว่านักศึกษาจะสาเร็จการศึกษา
5. หลั ก สู ต รด าเนิ น การประเมิ น อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ /การควบคุ ม ดู แ ลให้
คาปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อนาไปปรับปรุง
6. หลั ก สู ต รด าเนิ น การจั ด กิ จ กรรมเพื่ อ การสร้ างโอกาสเรี ย นรู้ ที่ ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นา
ศักยภาพและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้ได้มาตรฐานสากล
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
หลั กสูตรดาเนิ น การส ารวจความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา ประเมินความพึงพอใจและสรุปผลการประเมิน เพื่อนาไปสู่การปรับปรุงหลักสูตร
4. อาจารย์
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
หลักสูตรมีการดาเนินการตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้
1. หลักสูตรมีการดาเนิ นการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ โดยกาหนดให้มีวุฒิ การศึกษาระดับ
ปริญญาเอก หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาการหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
2. มหาวิทยาลั ย ดาเนิ นการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดาเนินการคัดเลื อกโดยการสอบ
ข้อเขียน สอบสัมภาษณ์และสอบสอน
3. หลักสูตรดาเนิน การแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสู ตรเป็นไปตามระบบและกลไกของ
มหาวิทยาลัย และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2553 ข้อที่ 8 ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการประจาหลักสูตรที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานการ
อุดมศึกษา
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4. หลักสูตรดาเนินงานตามระบบการบริหารบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัย โดย
การกาหนดนโยบาย แผนระยะยาว เพื่อให้ได้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
5. หลักสูตรกาหนดให้อาจารย์ใหม่เข้าโครงการปฐมนิเทศและอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อ
สร้างความเข้าใจในนโยบายของมหาวิทยาลัย และเตรียมความพร้อมเข้าสู่การทางาน
6. หลักสู ตรสนั บ สนุ น และส่ งเสริม ให้ อาจารย์ เข้าร่วมการประชุมหรือการสั มมนาทาง
วิชาการตลอดจน การวิจัย เพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มพูนทักษะในการนาความรู้สู่การเรียนการ
สอน
7. มีการเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนด้วยสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบ
ต่างๆ ตลอดจนการประเมินผลและวัดผล
8. หลักสูตรสนับสนุนและส่งเสริม อาจารย์ในการเสริมสร้างองค์ความรู้ให้เท่าทันแวดวง
วิชาการโดยการเข้าร่วมการประชุมหรือสัมมนาทางวิชาการ ตลอดจนผลงานศึกษาค้นคว้าทางวิชาการจาก
ภายนอกเข้าสู่สาขาวิชา
9. หลักสูตรส่งเสริมให้มีการผลิตผลงานทางวิชาการในรูปแบบของบทความงานวิจัย ใน
ศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่องกับองค์กรธุรกิจอุตสาหกรรม
10. หลักสูตรกระตุ้นให้อาจารย์นาองค์ความรู้ในศาสตร์ของตนเองออกไปสู่งานบริการ
วิชาการแก่ท้องถิ่นหรือชุมชน ผ่านกิจกรรมบริการวิชาการ
4.2 คุณภาพอาจารย์
คุณภาพอาจารย์เป็นไปตามมาตรฐานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่กาหนด
4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์
หลักสูตรดาเนินการสารวจอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ในแต่ละปีการศึกษา รวมถึง ความ
พึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร เพื่อนาไปสู่การปรับปรุงหลักสูตร
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้สอน
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
1. มีการดาเนินการสารวจความต้องการของตลาดแรงงาน ความต้องการของประเทศ
ความคาดหวังของผู้ประกอบการต่อบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
รวมถึงศึกษาสถานการณ์ ห รือการพัฒ นาทางสังคมและวัฒ นธรรมในปัจจุบันที่มีการเปลี่ ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วและต่อเนื่อง เพื่อนาไปสู่การกาหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2. หลักสูตรมีการกาหนดอาชีพทีบ่ ัณฑิตสามารถประกอบได้หลังจบการศึกษา
3. หลักสูตรมีการกาหนดรายวิชา โครงสร้างของหลักสูตรที่เหมาะสม
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4. มหาวิทยาลัย แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลั กสูตรที่มีจานวนและคุณ สมบัติตาม
หลักเกณฑ์ของ สกอ. เพื่อให้มีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างน้อยทุก 5 ปี โดยนาความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ
บัณฑิตใหม่ ผู้ใช้บัณฑิต รวมถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลกระทบต่อลักษณะที่
พึงประสงค์ของบัณฑิตมาประกอบการพิจารณา
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
1. หลักสูตรมีการกาหนดผู้สอน โดยการวิเคราะห์ภาระงานสอนในแต่ละภาคการศึกษา
และผลการประเมินการสอนของอาจารย์ปีที่ผ่านมาเพื่อนามาพิจารณาในการกาหนดผู้สอน
2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมอบหมายอาจารย์ผู้สอนเตรียมความพร้อมในการสอน
เช่น อุปกรณ์การเรียนการสอน สื่อการสอน ตารา และสิ่งอานวยความสะดวกอื่นๆ รวมถึงติดตามผลการ
เรียนการสอน
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการกากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทาแผนการ
เรียนรู้ มคอ.3 ของอาจารย์ที่รับผิดชอบรายวิชาที่สอน ในแต่ละภาคการศึกษา เป็นไปตามแผนการบริหาร
จัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
4. อาจารย์ ผู้รับ ผิดชอบหลั กสูตรดาเนินการประเมินผู้สอนโดยผู้เรียน ติดตามผลการ
ประเมินคุณภาพการสอนของผู้สอนและตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา รวมถึงจัดทารายงานผลการ
ดาเนินหลักสูตรประจาปี รายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาเมื้อสิ้นสุดภาคการศึกษา
5. หลักสูตรมีการดาเนินการควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์ เป็นไปตามคู่มือการทาภาคนิพนธ์
วิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์สาหรับบัณฑิตศึกษา
6. หลั ก สู ต รด าเนิ น การจั ด ประชุ ม โดยกรรมการประจ าหลั ก สู ต รเพื่ อ พิ จ ารณาหั ว ข้ อ
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษา และพิจารณาหาอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษา โดยพิจารณาจากความรู้ความ
เชี่ยวชาญและความถนัดจากหัวข้อวิทยานิพนธ์เรื่องนั้นๆ
7. หลักสูตรดาเนินการจัดทาคาสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เสนอต่ออธิการบดี
เพื่ออนุมัติ
8. อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ ร่ ว มกั บ อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร ด าเนิ น การ
ช่วยเหลือ กากับ ติดตามการทาวิทยานิพนธ์ ตั้งแต่กระบวนการพัฒนาหัวข้อจนถึงการสอบป้องกัน และการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
9. อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาและคณะกรรมการที่ ป รึ ก ษา
วิท ยานิ พ นธ์ควบคุม การจั ดการเรี ย นการสอนวิท ยานิพ นธ์และการประเมิ น ผลการเรียนให้ เป็ น ไปตาม
คุณภาพของการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย
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5.3 การประเมินผู้เรียน
1. หลั ก สู ต รด าเนิ น การประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ เป็ น ไปตามมาตรฐานผลการเรี ย นรู้ ที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนดทั้ง 5 ด้าน 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะ
ทางปัญญา 4) ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคลากรและความรับผิดชอบ และ 5) ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทุกรายวิชา
2. หลักสูตรมีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
โดยคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรตรวจสอบประมวลการสอนรายวิชาหรือแผนการสอนรายวิชาในแต่
ละภาคการศึกษาเพื่อให้มั่นใจว่าผู้สอนหรือผู้รับผิดชอบรายวิชาได้ระบุประเด็นมาตรฐานผลการเรียนรู้ของ
รายวิชานั้น รวมทั้งเนื้อหารายวิชา วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา อย่างครบถ้วนสมบูรณ์
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการกากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน มคอ.5
ของอาจารย์ที่รับผิดชอบรายวิชาที่สอน ในแต่ละภาคการศึกษา
4. หลักสูตรมีการจัดทาการประเมินอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาที่เปิดสอน
5. หลักสูตรมีการประเมินหลักสูตร โดยจัดทารายงานผลการดาเนินงานผลการดาเนินงาน
ของหลักสูตร (มคอ.7) ในแต่ละปีการศึกษา
6. อาจารย์ ผู้รับ ผิ ดชอบหลั กสู ตรนาผลการประเมินอาจารย์ผู้ สอนและรายงานผลการ
ดาเนินงานผลการดาเนินงานของหลักสูตร ใช้เป็นข้อมูลในการจัดทาแผนพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอน
7. หลักสูตรมีการประเมินวิทยานิพนธ์ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
หลั กสู ตรร่ วมกับ คณะและมหาวิท ยาลั ย จัด หาและตรวจสอบสิ่ งสนั บ สนุ น สิ่ งเรียนรู้ ได้แ ก่
งบประมาณ ห้ อ งเรี ย น คอมพิ ว เตอร์ วิ ช วลไลน์ เ ซอร์ โปรเจ็ ก เตอร์ หนั ง สื อ ต ารา วิ ท ยานิ พ นธ์
วารสารวิชาการและอื่นๆ ห้องสมุดเพื่อการค้นคว้าวิทยานิพนธ์ ห้องพักสาหรับนักศึกษา เพื่ออานวยความ
สะดวกในการทาวิทยานิ พนธ์ และมีห้ องพักอาจารย์ ส าหรับการให้ คาปรึกษาวิท ยานิ พนธ์แก่นักศึกษา
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มีระบบ wifi ไว้ให้หลักสูตรร่วมกับคณะ จัดทาเว็บไซต์ที่สามารถเชื่อมต่อกับ
ฐานข้อมูลงานวิจัยเพื่อสืบค้น และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ชนิดของตัวบ่งชี้: กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน: ระดับ
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
1. อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน
ติดตามและทบทวนการดาเนินงานของหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ
มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จัดทารายงานผลการดาเนิน การรายวิชา และรายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิด
สอนให้ครบทุกรายวิชา
5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลัง
สิ้นสุดปีการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กาหนดใน มคอ.
3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนหรือการประเมินผล
การเรียนรู้จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
8. อาจารย์ใหม่(ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้านการจัดการเรียน
การสอน
9. อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ
1 ครั้ง
10. จานวนบุคลากรสนับสนุน การเรียนการสอน(ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการและ/
หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณ ภาพหลักสูตร
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณ ฑิต ที่มีต่อบัณ ฑิตใหม่เฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0
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หมวดที่ 8 กระบวนการการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 กระบวนการประเมินและปรับปรุงแผนกลยุทธ์การสอน
1.1.1 สาขาวิชา/หลักสูตรจัดประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตร เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอ
ข้อเสนอแนะ จากอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถในการใช้กลยุ ทธ์การสอน เพื่อนาไปวางแผนกลยุทธ์
การสอน สาหรับรายวิชาที่ผู้สอนแต่ละคนรับผิดชอบ
1.1.2 สาขาวิชาสอบถามนักศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิผลการเรียนรู้จากวิธีการที่ใช้ในการเรียนการ
สอน โดยใช้แบบสอบถาม หรือการสนทนากลุ่มกับนักศึกษาระหว่างภาคการศึกษา
1.1.3 ผู้สอนประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาจากพฤติกรรมการแสดงออก การทากิจกรรม และ
ผลการสอบ
1.1.4 สาขาวิชาปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรหรือวิธีการสอน ในกรณีที่ต้องพัฒนา/
ปรับปรุงกลยุทธ์การสอน
1.2 กระบวนการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1.2.1 มหาวิทยาลัยจัดทาแบบประเมินการสอนเพื่อให้นั กศึกษาประเมินอาจารย์ทุกปลายภาค
การศึกษา
1.2.2 คณะกรรมการประเมินของสาขาวิชาประเมินการสอนของอาจารย์จากการสังเกตในชั้นเรียน
ด้านวิธีการสอน กิจกรรม งานที่มอบหมายแก่นักศึกษา
1.2.3 ผู้สอนประเมินการสอนโดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของกลยุทธ์ ผลการเรียนของนักศึกษา
และเขียนไว้รายงานรายวิชา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 สาขาวิ ช าประเมิ น หลั ก สู ต รจากนั ก ศึ ก ษาปั จ จุ บั น และบั ณ ฑิ ต ที่ จ บตามหลั ก สู ต ร โดยใช้
แบบสอบถามนั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี สุ ด ท้ า ย หรื อ นั ก ศึ ก ษาที่ ก าลั ง จะส าเร็ จ การศึ ก ษา และการเปิ ด เว็ บ ไซต์
(website) เพื่อรับข้อมูลย้อนกลับจากนักศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง
2.2 สาขาวิชาประเมินหลักสูตรตามผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือผู้ประเมินภายนอก ซึ่ง
ดูจากผลการประเมินตนเองของผู้สอน และรายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร
2.3 สาขาวิช าประเมิน หลั กสู ตรจากนายจ้างหรือผู้ มีส่ วนเกี่ยวข้อง โดยประเมินความพึ งพอใจต่ อ
คุณภาพของบัณฑิต
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3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับสาขาวิชา ที่แต่งตั้งโดยคณบดีประเมินคุณภาพการศึกษา
ประจ าปี ตามตั ว บ่ งชี้ ในหมวดที่ 7 ข้ อ 7 โดยคณะกรรมการประเมิ น อย่ า งน้ อ ย 3 คน ประกอบด้ ว ย
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขา/สาขาวิชาเดียวกันอย่างน้อย 1 คน
4. กระบวนการทบทวนผลการประเมินวางแผนปรับปรุงหลักสูตร และแผนกลยุทธ์การสอน
4.1 การปรับปรุงรายวิชา
อาจารย์ ป ระจ าวิช าทบทวนผลการประเมิ น ประสิ ท ธิผ ลของการสอนในวิช าที่ รับ ผิ ด ชอบใน
ระหว่างภาคการศึกษา และปรับปรุงทันทีเมื่อได้รับข้อมูลหรือเมื่อสิ้นภาคการศึกษา จัดทารายงานผลการ
ดาเนินการรายวิชา เสนอประธานสาขาวิชาผ่านอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
4.2 การปรับปรุงหลักสูตร
4.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรติดตามผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7
จากการประเมินคุณภาพภายในสาขาวิชา
4.2.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการดาเนินงานหลักสูตรประจาปี โดยรวบรวมข้อมูล
การประเมินประสิทธิผลของการสอน รายงานผลการดาเนินการของรายวิชา รายงานผลการประเมินการ
สอนและสิ่งอานวยความสะดวก รายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษา รายงานผลการประเมิน
หลั กสู ตร รายงานผลการประเมิน คุณ ภาพภายใน ความคิดเห็ นของผู้ ทรงคุณ วุฒิ จัดทารายงานผลการ
ดาเนินงานหลักสูตรประจาปีเสนอประธานสาขาวิชา/หลักสูตร
4.2.3 อาจารย์ประจาหลักสูตรทบทวนและสรุปผลการดาเนินงานหลักสูตร เพื่อวางแผนปรับปรุง
การดาเนินงานเพื่อใช้ในปีการศึกษาต่อไป และจัดทารายงานผลการดาเนินงานหลักสูตรเสนอต่อคณบดี
4.2.4 อาจารย์ประจาหลักสูตรดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาทุก ๆ 5 ปี โดยจะปรับปรุงหลักสูตรครั้งต่อไปในปี พ.ศ.2564
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
คาอธิบายรายวิชา
หมวดที่ 1 หมวดวิชาบังคับ
รหัสวิชา
04126201

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง)
การเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ
3(3-0-6)
Financial and Management Accounting
หลักการบัญชีและงบการเงิน องค์ประกอบด้านต้นทุนผลิตภั ณฑ์ วิธีการวิเคราะห์งบการเงิน การบริหาร
สภาพคล่องด้วยการจัดทางบกระแสเงินสด การใช้ข้อมูลทางการบัญชีสาหรับการวางแผน ควบคุมและการ
ตัดสินใจ เป้าหมายและหน้าที่ของการเงิน ตลาดเงินและตลาดทุน มูลค่าเงินตามเวลา อัตราผลตอบแทน
และความเสี่ยง การประเมินมูลค่าตราสารหนี้และตราสารทุน ต้นทุนของเงินทุน งบประมาณเงินลงทุน
การจัดหาเงินทุนระยะสั้น ระยะยาว และนโยบายการจ่ายเงินปันผลรวมถึงจรรยาบรรณนักบัญชี
04145101

การตลาดดิจิทัลและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3(3-0-6)
Digital Marketing and Electronic Commerce
แนวคิด ความสาคัญ บทบาทของการตลาดดิจิทัลและการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ รูปแบบ
และการดาเนินธุรกิจแบบการตลาดผ่านสื่อดิจิทัลและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การตลาดระหว่างประเทศทั้ง
อาเซียนและระดับโลก ระบบการจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับการชาระเงิ น ภาษี การรักษาความ
ปลอดภัย จรรยาบรรณและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การวางแผนและกาหนดกลยุทธ์
การตลาดดิจิทัลและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ทปี่ ระสบความสาเร็จ
04135101

พฤติกรรมองค์การและการจัดการสมัยใหม่
3(3-0-6)
Organization Behavior and Modern Management
การจั ด การองค์ ก ารสมั ย ใหม่ พฤติ ก รรมที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ปั จ เจกบุ ค คล พฤติ ก รรมกลุ่ ม
ตลอดจนระบบองค์การโดยรวม ภาวะผู้นา การสื่อสารในองค์การ การจัดการนวัตกรรมในองค์การอันจะ
นาไปสู่การเพิ่มผลิตผลและความสามารถทางการแข่งขันที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
04136901

ระเบียบวิธีวิจัยการบริหารธุรกิจ
3(2-2-5)
Research Methodology for Business Administration
หลักการวิจัยทางบริหารธุรกิจทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพการตั้งปัญหา
การรวบรวมแนวคิด ทฤษฎี การตั้งสมมติฐาน วิธีดาเนินการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล
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การรายงานผลการวิจัยการนาเสนอเค้าโครงการวิจัยและออกแบบการวิจัย จรรยาบรรณนักวิจัย เทคนิค
การวิจัยเฉพาะทางด้านการบริหารธุรกิจและการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์หรือนาเสนอต่อที่ประชุม
วิชาการ
04136301

การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ
3(3-0-6)
Production and Operations Management
การเพิ่ ม มู ล ค่ า ขายผลิ ต ภั ณ ฑ์ ห รื อ บริ ก ารผ่ า นกระบวนการที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล โดยใช้เทคนิคเชิงปริมาณ การบริหารกลยุทธ์การผลิตและบริการ การออกแบบผลิตภัณฑ์ และ
บริการ การวางแผนกาลังการผลิต การเลื อกทาเลที่ตั้ง การวางผังกระบวนการผลิต การจัดตารางการผลิต
การจัดการสินค้าคงคลัง การวางแผนความต้องการวัสดุ การจัดการคุณภาพ การบารุงรักษา การบริหาร
ความปลอดภัยและคานึงถึงจริยธรรมในการดาเนินธุรกิจ
04136801

สัมมนาโครงการแผนธุรกิจสาหรับการเป็นผู้ประกอบการ
3(2-2-5)
Seminar on Business Project Plan for Entrepreneur
วิเคราะห์ เกี่ ย วกั บ ปั ญ หาทางธุรกิ จ จากกรณี ศึ ก ษา สถานการณ์ ข ององค์ ก ารธุร กิ จใน
ปั จ จุ บั น แนวทางและวิ ธี ก ารแก้ ไขการบริ ห ารธุ รกิ จ อย่ า งสร้า งสรรค์ การจั ด ท าแผนธุ ร กิ จ สู่ ก ารเป็ น
ผู้ประกอบการ การประเมิน ความเป็ นไปได้ข องแผนธุรกิจโดยการจัดสัมมนา การบริห ารธุรกิจหรือการ
นาเสนอแผนธุรกิจจริงอย่างมีจริยธรรม
04136401

ดิจิทัลและระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ
3(3-0-6)
Digital and Information System for Business Decision Making
ความหมาย ความสาคัญ และองค์ประกอบของระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ การใช้
ระบบสารสนเทศสนับสนุนเพื่อการตัดสินใจในธุรกิจ เทคนิคการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจ
การสร้างระบบสารสนเทศทางธุรกิจ กรณีศึกษาเกี่ยวกับการใช้และสร้างแบบจาลองเพื่อใช้ในการตัดสินใจ
ทางธุรกิจสาหรับผู้บริหาร เทคนิคการค้นหาข้อมูล การส่งผ่านข้อมูลหรือเก็บข้อมูลด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลอัน
จะเป็นประโยชน์ในการจัดการธุรกิจรวมถึงจรรยาบรรณของนักบริหารธุรกิจ
04136101

การจัดการธุรกิจเชิงกลยุทธ์ จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ 3(3-0-6)
Strategic Management Ethic and Corporate Social Responsibility
การคิดและการวางแผนธุรกิจเชิงกลยุทธ์ การนากลยุทธ์ไปปฏิบัติและการประเมินเชิงกล
ยุทธ์ การสร้างความได้เปรียบและความสามารถทางการแข่งขัน แบบจาลองธุรกิจ การค้นหาและสร้าง
เข้ าใจการเปลี่ ย นแปลงและผลกระทบที่ มี ต่ อ องค์ ก ารธุรกิ จ เชิ งพลวัต ร รวมถึ งแนวคิ ด และคุ ณ ค่ าทาง
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จริยธรรม หลักปฏิบัติในการใช้จริยธรรมเพื่อการดาเนินธุรกิจ ตลอดจนหน้าที่ บทบาท และความรับผิดชอบ
ของธุรกิจในเชิงความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสังคม โดยมุ่งเน้นในการสร้างระบบการจัดการและ
ดูแลกิจการที่ดีให้มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้
04136201

นวัตกรรมและการสร้างผู้ประกอบการธุรกิจใหม่
3(3-0-6)
Innovation and New Business Entrepreneur
แนวคิดของนวัตกรรมทางธุรกิจ ความท้าทายของนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ เพื่อ
เพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ การนาเอานวัตกรรมเข้ามาใช้ในกระบวนการกาหนดกลยุทธ์ของธุรกิจ นวัตกรรมเชิง
กลยุทธ์สาหรับรองรับการเจริญเติบโตของธุรกิจที่ยั่งยืนภายใต้พลวัตรการแข่งขัน เพื่อสร้างความได้เปรียบ
ทางธุร กิ จ แนวคิ ด และวิธีก ารสร้ างและพั ฒ นาผู้ ป ระกอบการธุรกิ จใหม่ บทบาทและคุ ณ ลั ก ษณะของ
ผู้ประกอบการธุรกิจใหม่ การสร้างโอกาสเพื่อการเติบโตให้ธุรกิจ หลักการบริหารธุรกิจที่ประสบความสาเร็จ
รวมถึงการดาเนินกิจการเพื่อสังคมของธุรกิจอย่างมีจริยธรรม
หมวดที่ 2 หมวดการทาวิทยานิพนธ์
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง)
04106903
วิทยานิพนธ์ 1
6 หน่วยกิต
Thesis 1
การศึกษาค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อกาหนดหัวข้อเรื่องและเขียนเค้าโครงวิทยานิพนธ์
เสนอต่อคณะกรรมการประจาหลักสูตรเพื่อขออนุมัติ แล้วเสนอต่อมหาวิทยาลัยพร้อมกับขอให้มหาวิทยาลัย
แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ ให้แล้วเสร็จภายในภาคเรียนที่ลงทะเบียนเรียน และดาเนินการ
สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาทุกคนที่ได้รับการอนุมัติ
04106904

วิทยานิพนธ์ 2
6 หน่วยกิต
Thesis 2
การออกแบบและการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล สรุ ป และอภิ ป ราย
ผลการวิจัยโดยอยู่ภายใต้คาแนะนาของคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เรียบเรียงวิทยานิ พนธ์ฉบับ
เตรียมสอบวิทยานิพนธ์แล้วยื่นขอสอบต่อมหาวิทยาลัย เมื่อสอบผ่านและมีการแก้ไขเล่มวิทยานิพนธ์ตามที่
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์แนะนา หลังจากนั้นยื่นเสนอเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ต่อมหาวิทยาลัย
พร้อมทั้งตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการหรือสิ่งตีพิมพ์ทางวิ ชาการที่เป็นที่ยอมรับในวงการศึกษา
หรือการนาเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมผลงานทางวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
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หมวดที่ 3 หมวดวิชาเสริม
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง)
02315101
ภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา
3(3-0-6)
English for Graduates
ฝึกทักษะการพูด ฟัง การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษในทางวิชาการ โดยใช้สื่อจาก
สิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
04105901

สถิติเพื่อการวิจัยทางธุรกิจ
3(3-0-6)
Statistics for Business Administration Research
ความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับสถิติเพื่อการวิจัย การใช้สถิติเพื่อการสร้างและทดสอบ
สมมติฐาน การเลือกใช้สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติเชิงบรรยาย สถิติเชิงเปรียบเทียบ การวิเคราะห์
ความแปรปรวน การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ การวิเคราะห์ปัจจัยและวิเคราะห์ความถดถอยหรือสถิติขั้น
สูง ตลอดจนการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล
04135102

เศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหารธุรกิจ
3(3-0-6)
Economics for Business Administration
แนวคิดพื้น ฐานทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินธุรกิจ การประยุกต์ทฤษฎี
เศรษฐศาสตร์เพื่อใช้ในการตัดสิน ใจทางธุรกิจ การตัดสินใจในการลงทุน การตัดสิ นใจในการผลิ ต การ
ตั ด สิ น ใจเกี่ ย วกั บ การก าหนดราคา การวิ เคราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มของระบบเศรษฐกิ จ การพยากรณ์
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในระยะสั้นและระยะยาวที่มีผลต่อการดาเนินงานของธุรกิจ

ภาคผนวก ข
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร
ตารางเปรียบเทียบชื่อหลักสูตร และชื่อปริญญา
หลักสูตรสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ พ.ศ. 2555
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการ
บริหารธุรกิจ)
ภาษาอังกฤษ : Master of Business Administration

หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ พ.ศ. 2560
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการ
บริหารธุรกิจ)
ภาษาอังกฤษ : Master of Business Administration

เหตุผล
ไม่มีการเปลี่ยนจาก
หลักสูตรเดิม

ชื่อปริญญา
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม (ไทย) : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ)
ชื่อเต็ม (ไทย) : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ)
ชื่อย่อ (ไทย) : บธ.ม. (การบริหารธุรกิจ)
ชือ่ ย่อ (ไทย) : บธ.ม. (การบริหารธุรกิจ)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Master of Business Administration
ชือ่ เต็ม (อังกฤษ) : Master of Business Administration
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : M.B.A. (Business Administration)
ชือ่ ย่อ (อังกฤษ) : M.B.A. (Business Administration)
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ พ.ศ. 2555
โครงสร้างของหลักสูตร
แผนการศึกษาเป็น แผน ก (2)
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต
โครงสร้างของหลักสูตร แบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้
หมวดที่ 1 หมวดวิชาบังคับ
24 หน่วยกิต
หมวดที่ 2 หมวดวิชาเลือก
6 หน่วยกิต
หมวดที่ 3 หมวดวิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
หมวดที่ 4 หมวดวิชาปรับพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิตเพื่อการจบ
การศึกษา)
หมวดที่ 5 หมวดวิชาเสริม (ไม่นับหน่วยกิตเพื่อการจบ
การศึกษา)
รวม
42 หน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ พ.ศ. 2560
เหตุผล
ปรับจานวนหน่วยกิตรวม ลดลงเป็ น
โครงสร้างของหลักสูตร
39 หน่วยกิต
แผน ก (2)
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต
โครงสร้างของหลักสูตร แบ่งออกเป็น 3 หมวด ดังนี้
หมวดที่ 1 หมวดวิชาบังคับ
27 หน่วยกิต
หมวดที่ 2 หมวดวิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
หมวดที่ 3 หมวดวิชาเสริม
(ไม่นับหน่วยกิตเพื่อการจบการศึกษา)

รวม

39 หน่วยกิต
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรหมวดที่ 1
หลักสูตรสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ พ.ศ. 2555
หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ พ.ศ. 2560
หมวดที่ 1 หมวดวิชาบังคับ
24 หน่วยกิต หมวดที่ 1 หมวดวิชาบังคับ
27 หน่วยกิต
3526201
3545101
3565101
3566101
3566301
3566901
3566902
3595102

การเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ
3(2-2-5)
การตลาดและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3(2-2-5)
พฤติกรรมองค์การและการจัดการสมัยใหม่
3(3-0-6)
การจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อความเป็นเลิศขององค์การ 3(3-0-6)
การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ
3(3-0-6)
การวิจัยทางธุรกิจ
3(2-2-5)
สัมมนาการบริหารธุรกิจ
3(1-4-4)
เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการธุรกิจ
3(3-0-6)

04126201
04145101
04135101
04136301
04136901
04136801
04136401
04136101

การเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ
3(3-0-6)
การตลาดดิจิทัลและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3(3-0-6)
พฤติกรรมองค์การและการจัดการสมัยใหม่
3(3-0-6)
การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ
3(3-0-6)
ระเบียบวิธีวิจัยการบริหารธุรกิจ
3(2-2-5)
สัมมนาโครงการแผนธุรกิจสาหรับการเป็นผู้ประกอบการ
3(2-2-5)
ดิจิทัลและระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ
3(3-0-6)
การจัดการธุรกิจเชิงกลยุทธ์ จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม
ของธุรกิจ
3(3-0-6)
04136201 นวัตกรรมและการสร้างผู้ประกอบการธุรกิจใหม่
3(3-0-6)

เหตุผล
มีการ
ปรับเปลี่ยน
รายวิชา
และปรับ
หน่วยกิต
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ตารางเปรียบเทียบคาอธิบายรายวิชา หมวดที่ 1 ที่มีการปรับปรุง
หลักสูตรสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ พ.ศ. 2555

หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ พ.ศ. 2560

เหตุผล

3565101 พฤติกรรมองค์การและการจัดการสมัยใหม่
3(3-0-6)
Organization Behavior and Modern Management
แนวคิดและทฤษฎีองค์การสมัยใหม่ พฤติกรรมมนุษย์ในระดับองค์การ
โดยเน้นพฤติกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวกับพฤติกรรมบุคคลและพฤติกรรมกลุ่มในองค์การ
สภาพแวดล้อมองค์การ วัฒนธรรมองค์การ การเปลี่ยนแปลงองค์การ อานาจและ
การเมื อ งในองค์ ก าร ภาวะผู้ น า ความขั ด แย้ งในองค์ ก าร แนวคิ ด ทฤษฎี แ ละ
หลักการจัดการสมัยใหม่ การวางแผน การจัดองค์การ การชี้นาและการควบคุม
รวมถึงการจัดการนวัตกรรมในองค์กร อันจะนาไปสู่การเพิ่มผลิตผลและสามารถ
ตอบสนองพลวัตรของการแข่งขันในอนาคต และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่มกี าร
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
3526201 การเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ
3(2-2-5)
Financial and Management Accounting
หลั ก การบั ญ ชี และงบการเงิน ค านวณต้ น ทุ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ วิเคราะห์ แ ละแปล
ความหมายของงบการเงิน บริหารสภาพคล่อ งและกระแสเงิน สด การประยุก ต์
ข้อมูลทางการบัญชีไปสู่การแก้ไขปัญหาในทางธุรกิจ โดยการวางแผนการบริหาร
การควบคุม การตัดสินใจ คานวณมูลค่าของเงินตามเวลาและงบจ่ายลงทุน การ
จัดหาเงินทุนระยะสั้นและระยะยาว

04135101 พฤติกรรมองค์การและการจัดการสมัยใหม่
3(3-0-6)
Organization Behavior and Modern Management
การจัดการองค์การสมัยใหม่ พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับ ปัจเจกบุคคล
พฤติกรรมกลุ่ม ตลอดจนระบบองค์การโดยรวม ภาวะผู้นา การสื่อสารในองค์การ
การจัดการนวัตกรรมในองค์การอันจะนาไปสู่การเพิ่มผลิตผลและความสามารถ
ทางการแข่งขันที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง

ปรับเปลีย่ นชื่อวิชา
และเนื้อหาให้
เหมาะสมกับการ
เรียนการสอนและ
การใช้งานจริงของ
นักศึกษา

04126201 การเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ
3(3-0-6)
Financial and Management Accounting
หลั ก การบั ญ ชี แ ละงบการเงิ น องค์ ป ระกอบด้ า นต้ น ทุ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ วิ ธี ก าร
วิเคราะห์งบการเงิน การบริหารสภาพคล่องด้วยการจัดทางบกระแสเงินสด การใช้
ข้อมูลทางการบัญ ชีสาหรับการวางแผน ควบคุมและการตัดสินใจ เป้าหมายและ
หน้าที่ของการเงิน ตลาดเงินและตลาดทุน มูลค่าเงินตามเวลา อัตราผลตอบแทน
และความเสี่ยง การประเมินมูลค่าตราสารหนี้และตราสารทุน ต้นทุนของเงินทุน
งบประมาณเงินลงทุน การจัดหาเงินทุนระยะสั้น ระยะยาว และนโยบายการจ่ายเงิน
ปันผลรวมถึงจรรยาบรรณนักบัญชี
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3545101 การตลาดและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3(2-2-5)
Marketing and Electronic Commerce
ทฤษฏี การตลาด การค้นหาโอกาสทางการตลาดที่เชื่อมโยงระดับโลก
ระดับอาเซียน และระดับประเทศ การวางแผนการตลาด กลยุทธ์ส่วนประสมทาง
การตลาด พฤติ ก รรมผู้ บ ริ โภค การบริก ารลู ก ค้ าสั ม พั น ธ์ การปฏิ บั ติ ก ารและการ
ควบคุมทางการตลาด รูปแบบและการดาเนินธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หลักการ
ตลาดออนไลน์ ระบบการชาระเงินออนไลน์ ภาษีกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบการ
รักษาความปลอดภัยของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จรรยาบรรณและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การส่งมอบสินค้าและการรับประกันสินค้า การบริการและ
สนับสนุนการขาย การบริหารธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้ประสบความสาเร็จ
3566101 การจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อความเป็นเลิศขององค์การ
3(3-0-6)
Strategic Management for Organization Excellence
ทั ก ษะความคิ ด เชิ งกลยุ ท ธ์ ข องผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ขององค์ ก าร เพื่ อ
ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงให้มีการอยู่รอดและเติบโต มีความได้เปรียบในการแข่งขัน
อย่างต่อเนื่องภายใต้สภาพแวดล้อมของประเทศ สภาพแวดล้อมระหว่างประเทศ
โดยเฉพาะในแถบภูมิภาคเอเชีย และสภาพแวดล้อมทางการแข่งขัน การบริหารความ
เสี่ยงเชิงกลยุทธ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย การกาหนดกลยุทธ์ การนากลยุทธ์ ไป
ปฏิบัติและบูรณาการระดับของกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิผล

หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ พ.ศ. 2560
04145101 การตลาดดิจิทัลและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3(3-0-6)
Digital Marketing and Electronic Commerce
แนวคิ ด ความส าคั ญ บทบาทของการตลาดดิ จิทั ล และการพาณิ ชย์
อิเล็กทรอนิกส์ รูปแบบและการดาเนินธุรกิจแบบการตลาดผ่านสื่อดิจิทัลและพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ การตลาดระหว่างประเทศทั้งอาเซียนและระดับโลก ระบบการจัดการ
พาณิ ช ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เกี่ ย วกั บ การช าระเงิ น ภาษี การรั ก ษาความปลอดภั ย
จรรยาบรรณและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การวางแผนและ
กาหนดกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ประสบความสาเร็จ
04136101 การจัดการธุรกิจเชิงกลยุทธ์ จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม
ของธุรกิจ
3(3-0-6)
Strategic Management Ethic and Corporate Social
Responsibility
การคิดและการวางแผนธุรกิจเชิงกลยุทธ์ การนากลยุทธ์ไปปฏิบัติและการ
ประเมิ น เชิ งกลยุ ท ธ์ การสร้ า งความได้ เปรี ย บและความสามารถทางการแข่ งขั น
แบบจาลองธุรกิจ การค้นหาและสร้างเข้าใจการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่มีต่ อ
องค์การธุรกิจเชิงพลวัตร รวมถึงแนวคิดและคุณค่าทางจริยธรรม หลักปฏิบัติในการใช้
จริยธรรมเพื่อการดาเนิ นธุรกิจ ตลอดจนหน้าที่ บทบาท และความรับผิดชอบของ
ธุรกิจในเชิงความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสังคม โดยมุ่งเน้นในการสร้างระบบ
การจัดการและดูแลกิจการที่ดีให้มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้

เหตุผล
ปรับเปลีย่ นชื่อ
วิชาและเนื้อหา
ให้เหมาะสมกับ
การเรียนการ
สอนและการใช้
งานจริงของ
นักศึกษา
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3566301 การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ
3(3-0-6)
Production and Operation Management
การวางแผนระบบและกระบวนการบริ ห ารการผลิ ต การเพิ่ ม
ผลผลิต หลักการและการใช้เทคนิคเชิงปริมาณ การบริหารกลยุทธ์การผลิตและ
บริการ การออกแบบผลิตภัณฑ์ การวางแผนกาลังการผลิต การเลือกทาเลที่ตั้ง
การวางผังกระบวนการผลิต การจัดตารางการผลิต การจัดการสินค้าคงคลัง
การวางแผนความต้องการวัสดุ การจัดการคุณภาพ การบารุงรักษา และการ
บริหารความปลอดภัย

04136301 การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ
3(3-0-6)
Production and Operations Management
การเพิ่มมูลค่าขายผลิตภัณฑ์หรือบริการผ่านกระบวนการที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล โดยใช้เทคนิคเชิงปริมาณ การบริหารกลยุทธ์การผลิตและบริการ การออกแบบ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ ก าร การวางแผนก าลั ง การผลิ ต การเลื อ กท าเลที่ ตั้ ง การวางผั ง
กระบวนการผลิต การจัดตารางการผลิต การจัดการสินค้าคงคลัง การวางแผนความต้องการ
วัสดุ การจัดการคุณ ภาพ การบารุงรักษา การบริหารความปลอดภัยและคานึงถึงคุณธรรม
จริยธรรมในการดาเนินธุรกิจ

3566901 การวิจัยทางธุรกิจ
3(2-2-5)
Business Research
ความสาคัญของการวิจัยทางธุรกิจ ขั้นตอนและวิธีดาเนินการวิจัย
ทางธุ ร กิ จ หลั ก การเขี ย นเค้ า โครงและการน าเสนองานวิ จั ย ทางธุ ร กิ จ โดย
นักศึกษาเสนอหัวข้อและพัฒนาโจทย์การวิจัยทางธุรกิจที่เหมาะสม พร้อมทั้ง
การเขียนรายงานการวิจัยที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ และการเขียน
บทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์หรือนาเสนอต่อที่ประชุมวิชาการ

04136901 ระเบียบวิธีวิจัยการบริหารธุรกิจ
3(2-2-5)
Research Methodology for Business Administration
หลักการวิจัยทางบริหารธุรกิจทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ
การตั้งปัญหา การรวบรวมแนวคิด ทฤษฎี การตั้งสมมติฐาน วิธีดาเนินการวิจัย การเก็บ
รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การรายงานผลการวิจัยการนาเสนอเค้าโครงการวิจัยและ
ออกแบบการวิจัย ตลอดจนศึกษาจรรยาบรรณนักวิจัย เทคนิคการวิจัยเฉพาะทางด้านการ
บริหารธุรกิจและการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์หรือนาเสนอต่อที่ประชุมวิชาการ

เหตุผล
1. ปรับเปลี่ยน
ชื่อวิชาและ
เนื้อหาให้
เหมาะสมกับ
การเรียนการ
สอนและการใช้
งานจริงของ
นักศึกษา
2.รายวิชา การ
จัดการเชิงกล
ยุทธ์เพื่อความ
เป็นเลิศของ
องค์การ ปรับให้
อยู่ในหมวดวิชา
เลือก
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3566902 สัมมนาการบริหารธุรกิจ
3(1-4-4)
Seminar in Business Administration
การค้นคว้า วิเคราะห์ในประเด็นสาคัญเกี่ยวกับปัญ หา
ทางการบริ ห ารธุ ร กิ จ ที่ เกิ ด ขึ้ น ในสถานการณ์ ปั จ จุ บั น แนวโน้ ม
เทคโนโลยี ใหม่ ๆ ที่ มี ผ ลต่ อ การบริ ห ารธุ ร กิ จ การน าทฤษฎี แ ละ
แนวคิ ด ที่ ส าคั ญ มาวิ เคราะห์ วิ จ ารณ์ อภิ ป ราย น าเสนอและ
ประยุกต์ใช้เป็นแนวทางและวิธีการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์
รวมถึงการจัดสัมมนาทางการบริหารธุรกิจ

04136801 สัมมนาโครงการแผนธุรกิจสาหรับการเป็นผู้ประกอบการ
3(2-2-5)
Seminar on Business Project Plan for Entrepreneur
วิเคราะห์เกี่ยวกับปัญหาทางธุรกิจจากกรณีศึกษา สถานการณ์ขององค์การธุรกิจใน
ปัจจุบัน แนวทางและวิธีการแก้ไขการบริหารธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ การจัดทาแผนธุรกิจสู่การเป็น
ผู้ประกอบการ การประเมินความเป็นไปได้ของแผนธุรกิจโดยการจัดสัมมนา การบริหารธุรกิจหรือ
การนาเสนอแผนธุรกิจจริงอย่างมีจริยธรรม
04136401 ดิจิทัลและระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ
3(3-0-6)
Digital and Information System for Business Decision Making
ความหมาย ความสาคัญและองค์ประกอบของระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ
การใช้ระบบสารสนเทศสนับสนุนเพื่อการตัดสินใจในธุรกิจ เทคนิคการจัดระบบสารสนเทศเพื่อ
การจั ด การธุ ร กิ จ การสร้ า งระบบสารสนเทศทางธุ ร กิ จ กรณี ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การใช้ แ ละสร้ า ง
แบบจาลองเพื่อใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจสาหรับผู้บริหาร เทคนิคการค้นหาข้อมูล การส่งผ่าน
ข้ อ มู ล หรื อ เก็ บ ข้ อ มู ล ด้ ว ยเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล อั น จะเป็ น ประโยชน์ ใ นการจั ด การธุ ร กิ จ รวมถึ ง
จรรยาบรรณของนักบริหารธุรกิจ

ปรับเปลีย่ น
รายวิชาและ
เนื้อหาให้
เหมาะสมกับการ
เรียนการสอนและ
การใช้งานจริงของ
นักศึกษา
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เหตุผล

04136201 นวัตกรรมและการสร้างผู้ประกอบการธุรกิจใหม่
3(3-0-6)
Innovation and New Business Entrepreneur
แนวคิดของนวัตกรรมทางธุรกิจ ความท้าทายของนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์
เพื่อเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ การนาเอานวัตกรรมเข้ามาใช้ในกระบวนการกาหนดกลยุทธ์ของธุรกิจ
นวัตกรรมเชิงกลยุทธ์สาหรับรองรับการเจริญเติบโตของธุรกิจที่ยั่งยืนภายใต้พลวัตรการแข่งขันเพื่อ
สร้า งความได้ เปรี ย บทางธุร กิ จ แนวคิ ด และวิ ธี ก ารสร้า งและพั ฒ นาผู้ ป ระกอบการธุ รกิ จ ใหม่
บทบาทและคุณ ลักษณะของผู้ประกอบการธุรกิจใหม่ การสร้างโอกาสเพื่อการเติบโตให้ธุรกิจ
หลักการบริหารธุรกิจที่ประสบความสาเร็จ รวมถึงการดาเนินกิจการเพื่อสังคมของธุรกิจอย่างมี
จริยธรรม

ปรับเปลีย่ น
รายวิชาและ
เนื้อหาให้
เหมาะสมกับการ
เรียนการสอนและ
การใช้งานจริงของ
นักศึกษา
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรหมวดที่ 2
หลักสูตรสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ พ.ศ. 2555
หมวดที่ 3 การทาวิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
3506903 วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ พ.ศ. 2560
หมวดที่ 2 การทาวิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
04106903 วิทยานิพนธ์ 1
6 หน่วยกิต
04106904 วิทยานิพนธ์ 2
6 หน่วยกิต

เหตุผล
ปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหาให้เหมาะสม
กับการเรียนการสอนและการใช้งานจริง
ของนักศึกษา และปรับหน่วยกิต
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ตารางเปรียบเทียบคาอธิบายรายวิชา หมวดที่ 2 ที่มีการปรับปรุง
หลักสูตรสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ พ.ศ. 2555
3506903

วิทยานิพนธ์

12 หน่วยกิต

Thesis
การศึ ก ษา ค้ น คว้ า วิ จั ย ที่ แ สดงถึ ง สมรรถนะในด้ า น
ความรู้ ความสามารถ ความคิดริเริ่ม อันจะนาไปสู่องค์ความรู้ใหม่ใน
การบริหารธุรกิจที่สามารถนาไปประยุกต์ในการพัฒนาหรือแก้ปัญหา
เกี่ยวกับการบริหารจัดการธุรกิจได้จริง ผลงานวิจัยจะต้องได้รับการ
ตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการหรือสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการที่
เป็นที่ยอมรับในวงการศึกษาหรือการนาเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุม
ผลงานทางวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ

หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ พ.ศ. 2560

เหตุผล

04106903 วิทยานิพนธ์ 1
6 หน่วยกิต
Thesis 1
การศึ ก ษาค้ น คว้าเอกสารที่ เกี่ ยวข้อ งเพื่ อ ก าหนดหั วข้ อเรื่ องและ
เขียนเค้าโครงวิทยานิพนธ์ เสนอต่อคณะกรรมการประจาหลักสูตรเพื่อขออนุมัติ
แล้ ว เสนอต่ อ มหาวิท ยาลัย พร้อ มกั บ ขอให้ ม หาวิท ยาลั ยแต่ งตั้ งคณะกรรมการ
ควบคุ ม วิ ท ยานิ พ นธ์ ใ ห้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในภาคเรี ย นที่ ล งทะเบี ย นเรี ย น และ
ดาเนินการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาทุกคนที่ได้รับการอนุมัติ
04106904 วิทยานิพนธ์ 2
6 หน่วยกิต
Thesis 2
การออกแบบและการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล สรุป
และอภิ ปรายผลการวิจัย โดยอยู่ภ ายใต้ คาแนะน าของคณะกรรมการที่ ปรึก ษา
วิทยานิพนธ์ เรียบเรียงวิทยานิพนธ์ฉบับเตรียมสอบวิทยานิพนธ์แล้วยื่นขอสอบต่อ
มหาวิทยาลัย เมื่อสอบผ่านและมีการแก้ไขเล่มวิทยานิพนธ์ตามที่คณะกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ์แนะนา หลังจากนั้นยื่นเสนอเล่มวิทยานิพ นธ์ฉบับสมบูรณ์ ต่อ
มหาวิทยาลัย พร้อมทั้งตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการหรือสิ่งตีพิมพ์
ทางวิชาการที่เป็นที่ยอมรับในวงการศึกษาหรือการนาเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุม
ผลงานทางวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ

ป รั บ ป รุ ง ราย ล ะ เอี ย ด
เนื้อหาให้เหมาะสมกับการ
เรีย นการสอนและการใช้
งานจริงของนักศึกษา และ
ปรับหน่วยกิต
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรหมวดที่ 3
หลักสูตรสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ พ.ศ. 2555
หมวดที่ 5 หมวดวิชาเสริม
1555101 ภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา

3(2-2-5)

หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ พ.ศ. 2560
หมวดที่ 3 หมวดวิชาเสริม
02315101 ภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา
04105901 สถิติวิจัยเพื่อการบริหารธุรกิจ
04135102 เศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหารธุรกิจ

เหตุผล
ปรับจานวนหน่วยกิตให้เหมาะสม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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ตารางเปรียบเทียบคาอธิบายรายวิชา หมวดที่ 5 ที่มีการปรับปรุง
หลักสูตรสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ พ.ศ. 2555

หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ พ.ศ. 2560

เหตุผล

1555101 ภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา
3(2-2-5)
English for Graduates
ฝึกทักษะการพูด ฟัง การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ
ในทางวิชาการ โดยใช้สื่อจากสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
*3595102 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการธุรกิจ (3-0-6)
Economics for Business Management
หลั ก พื้ น ฐานของเศรษฐศาสตร์ ทั้ งในระดั บ จุ ล ภาค
และมหภาค ศึกษาอุปสงค์และอุปทาน พฤติกรรมในการเลือกซื้อ
สินค้าและบริการเพื่อให้ได้อรรถ ประโยชน์สูงสุด การเลือกใช้ปัจจัย
การผลิ ต เพื่ อ ให้ ต้ น ทุ น การผลิ ต ต่ าสุ ด หน่ ว ยผลิ ต ภายใต้ ต ลาด
ประเภทต่างๆ การกาหนดนโยบายราคา สาหรับในระดับมหาภาค
จะศึ ก ษาถึ ง การก าหนดรายได้ ป ระชาชาติ ดุ ล การค้ า และ
ดุลการชาระเงิน นโยบายการเงินและนโยบายการคลัง นโยบายทาง
เศรษฐกิ จ เพื่ อ การเจริ ญ เติ บ โตและความมี เสถี ย รภาพ ปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งการประยุกต์หลักเศรษฐศาสตร์ เพื่อใช้ใน
การบริหารงานในด้านต่างๆ

02315101 ภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา
3(3-0-6)
English for Graduates
ฝึกทักษะการพูด ฟัง การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษในทางวิชาการ โดยใช้สื่อจากสิ่งพิมพ์
และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
04135102 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการธุรกิจ
3(3-0-6)
Economics for Business Administration
แนวคิ ด พื้ น ฐานทางเศรษฐศาสตร์ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การด าเนิ น ธุ ร กิ จ การประยุ ก ต์ ท ฤษฎี
เศรษฐศาสตร์เพื่ อใช้ในการตั ดสิน ใจทางธุรกิ จ การตัดสิ นใจในการลงทุน การตั ดสิน ใจในการผลิต การ
ตั ด สิ น ใจเกี่ ย วกั บ การก าหนดราคา การวิ เคราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มของระบบเศรษฐกิ จ การพยา กรณ์
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในระยะสั้นและระยะยาวที่มีผลต่อการดาเนินงานของธุรกิจ
04105901 สถิติเพื่อการวิจัยทางธุรกิจ
3(3-0-6)
Statistics for Business Administration Research
ความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับสถิติเพื่อการวิจัย การใช้สถิติเพื่อการสร้างและทดสอบ
สมมติฐาน การเลือกใช้สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติเชิงบรรยาย สถิติเชิงเปรียบเทียบ การวิเคราะห์
ความแปรปรวน การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ การวิเคราะห์ปัจจัยและวิเคราะห์ความถดถอยหรือสถิติขั้นสูง
ตลอดจนการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล

ปรับจานวน
หน่วยกิตและ
ปรับรายวิชา
ให้เหมาะสม
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ภาคผนวก ค
การจัดระบบรหัสวิชา
1. ระบบรหัสวิชายึดพื้นฐานของระบบรหัสเดิม
2. การจัดหมวดวิชา หมู่วิชา ยึดระบบการจัดหมวดหมู่วิชาของ ISCED 2013 (International Standard
Classification Education) เป็นแนวทาง
3. การจัดหมวดวิชาและหมู่วิชา ยึดหลัก 2 ประการ คือ
3.1 ยึดสาระสาคัญ (Concept) ของคาอธิบายรายวิชา
3.2 ยึดฐานกาเนิดของรายวิชา
4. รหัสวิชาประกอบด้วยตัวเลข 8 ตัว
เลข 4 ตัวแรกเป็นหมวดวิชาและหมู่วิชา
เลขตัวที่ 5
บ่งบอกถึงระดับความยากง่ายหรือชั้นปี
เลขตัวที่ 6
บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา
เลขตัวที่ 7,8 บ่งบอกถึงลาดับก่อนหลังของวิชา

1

2
1

3

4

5

6

7

8

ลาดับวิชา
ลักษณะเนื้อหา
ระดับความยากง่าย หรือชั้นปี
หมวดวิชาและหมู่วิชา
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หมวดวิชาการบริหารธุรกิจและการจัดการ
(รหัส 041)
หมวดวิชาการบริหารธุรกิจและการจัดการ ซึ่งอยู่ในหมวดวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ
ได้จัดหมู่วิชาไว้ดังนี้
รหัส
0410
0411
0412
0413
0414
0415
0416
0417

หมู่วิชา
หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ของหมวดวิชาการบริหารธุรกิจและการจัดการ
การบัญชีและการภาษีอากร
การเงิน การธนาคารและการประกันภัย
การบริหารจัดการและการบริหาร
การตลาดและการโฆษณา
เลขานุการและงานสานักงาน
การค้าปลีกและการค้าส่ง
ทักษะการปฏิบัติงาน
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หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชาการบริหารธุรกิจและการจัดการ
(0410)
หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ของหมวดวิช าการบริหารธุรกิจและการจัดการ ได้จัด
ลักษณะ เนื้อหาวิชาออกเป็นดังนี้
1.
(0140-1--)
2.
(0140-2--)
3.
(0140-3--)
4.
(0140-4--)
5.
(0140-5--)
6.
(0140-6--)
7.
(0140-7--)
8. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
(0140-8--)
9. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ โครงการศึกษา
เอกเทศ การสัมมนาและการวิจัย
(0140-9--)

ภาคผนวก ง
ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับที่
1

ชื่อ-สกุล ตาแหน่งทางวิชาการ
วุฒิการศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา
นายไพโรจน์ ปิยะวงศ์วัฒนา
ตาแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(ด้านการจัดการ)
วุฒิการศึกษา
ปร.ด.(บริหารธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
บธ.ม.(การตลาด)
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
ศศ.บ.(การจัดการ)
สถาบันราชภัฏนครปฐม

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์
1. ตารา/เอกสารประกอบการสอน
ไพโรจน์ ปิยะวงศ์วัฒนา. (2556). การจัดการเชิงกลยุทธ์เทคโนโลยีและนวัตกรรม. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ไพโรจน์ ปิยะวงศ์วัฒนา. (2559). การคิดเชิงกลยุทธ์ ความได้เปรียบเชิงนวัตกรรม. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. ผลงานวิจัย/ประสบการณ์ในการวิจัย
ไพโรจน์ ปิยะวงศ์วัฒนาและคณะ. (2556). ขีดความสามารถเชิงพลวัตเพื่อความได้เปรียบในการแข่งขันธุรกิจ
ท่องเที่ยวหัวหินและชะอา. การประชุมวิชาการระดับชาติ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม. ครั้งที่ 30, 1213 ธันวาคม 2556. 435-450
ไพโรจน์ ปิยะวงศ์วัฒนาและคณะ. (2557). ขีดความสามารถเชิงพลวัตและกลยุทธ์ Mass Customization ที่มี
อิทธิพลต่อความได้เปรียบในการแข่งขัน.วารสารการจัดการ, 3(2), 31-44.
ไพโรจน์ ปิยะวงศ์วัฒนา. (2558). การเรียนรู้องค์กรที่มีอิทธิพลต่อความสามารถเชิงผลวัตและผลการดาเนินงาน
องค์กร. การประชุมวิชาการระดับชาติ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. ครั้งที่ 8, 27 พฤศจิกายน 2558. 90-91.
ไพโรจน์ ปิยะวงศ์วัฒนาและคณะ. (2559). การเรียนรู้ขององค์กรและความสามารถเชิงพลวัตที่มีอิทธิพลต่อผล
การดาเนินงาน.วารสารการจัดการ, 5(3), 22-34.
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ลาดับที่

ชื่อ-สกุล ตาแหน่งทางวิชาการ
วุฒิการศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์
3. ประสบการณ์การทางาน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ SICCO จากัด (มหาชน)
ประธานสาขาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
4. ประสบการณ์การสอน/วิชาที่เคยสอน
พฤติกรรมผู้บริโภค หลักการตลาด การจัดการการตลาด การตลาดระหว่างประเทศ การตลาดบริการ กลยุทธ์
การตลาด การจัดการเชิงกลยุทธ์ การวิจัยทางธุรกิจ การจัดการสาธารณสุข ฯลฯ
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อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับที่
2

ชื่อ-สกุล ตาแหน่งทางวิชาการ วุฒิ
การศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา
นายกฤตชน วงศ์รัตน์
ตาแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(ด้านการจัดการ)
วุฒิการศึกษา
บธ.ด.(การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและ
ทรัพยากรมนุษย์)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ
บธ.ม.(การจัดการและการบริหารองค์การ)
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ค.บ.(การบริหารการศึกษา)
สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ฯ

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์
1. ตารา/เอกสารประกอบการสอน
กฤตชน วงศ์รัตน์. (2556). การฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์. เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
2. ผลงานวิจัย/ประสบการณ์ในการวิจัย
กฤตชน วงศ์รัตน์. (2557). การพัฒ นาความรู้กลยุทธ์ด้านการตลาดสาหรับผลิตภัณฑ์นาพริกแกงกลุ่มสตรี
หนองแขม อาเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุ รี . การประชุมวิช าการระดั บชาติมหาวิท ยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก. ครั้งที่ 7, 14-16 พฤษภาคม 2557. 414-421.
กฤตชน วงศ์รัตน์. (2559). ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทผลิตชินส่วนอิเล็กทรอนิกส์
จังหวัดเพชรบุรี. การประชุมวิชาการระดับชาติ : มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง. ครั้งที่ 4, 1 มีนาคม 2559.
1329-1336.
กฤตชน วงศ์ รั ต น์ . (2559). การบริ ห ารองค์ ก ารที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพตามการรั บ รู้ ข องพนั ก งานในโรงงาน
อุตสาหกรรมสิ่งทอจังหวัดเพชรบุรี . การประชุมวิชาการระดับชาติ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. ครั้งที่ 4,
21 ธันวาคม 2559. 410-418.
3. ประสบการณ์การทางาน
อาจารย์ประจาสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
4. ประสบการณ์การสอน/วิชาที่เคยสอน
ระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจ และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์
ระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจ และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์
61

60

ลาดับที่

ชื่อ-สกุล ตาแหน่งทางวิชาการ วุฒิ
การศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์
วิชาที่เคยสอน ได้แก่ องค์การและการจัดการ การพัฒนาองค์การ การฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
วิธีวิจัยทางธุรกิจ ทฤษฎีองค์การและการจัดการ การวางแผนและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สัมมนาการจัดการทั่วไป

62
61

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับที่
3

ชื่อ-สกุล ตาแหน่งทางวิชาการ วุฒิ
การศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา
นายวัชระ เวชประสิทธิ์
ตาแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์
วุฒิการศึกษา
บธ.ด.(บริหารธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
บธ.ม.(การจัดการงานบุคคล)
มหาวิทยาลัยสยาม
ศศ.บ. การบริหารธุรกิจ
(การบริหารงานทั่วไป)
เกียรตินิยมอันดับ 2
สถาบันราชภัฏเพชรบุรี

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์
1. ผลงานวิจัย/ประสบการณ์ในการวิจัย
วัชระ เวชประสิทธิ์. (2558). รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานที่มีต่อความ
ผูกพันและผลการปฏิบัติงานของพนักงานธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ,
2-15.
วัชระ เวชประสิทธิ์. (2558). สมรรถนะบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
ตามความคาดหวังของสถานประกอบการในจังหวัดเพชรบุรี .การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติราชภัฏ
เพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. ครั้งที่ 5, 4 กรกฎาคม 2558. 185-191.
วัชระ เวชประสิทธิ์. (2559). พฤติกรรมการตัดสินใจศึกษาต่อด้านการบริหารธุรกิจของนักเรียนชันมัธยมศึกษาตอน
ปลายในจังหวัดเพชรบุรี . การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏ เพชรบุรีวิจัยเพื่ อแผ่ นดินไทยที่ ยั่งยืน. ครั้งที่ 6, 9
กรกฎาคม 2559. 1378-1384.
2. ประสบการณ์การทางาน
2556 – ปัจจุบัน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ
2558 – ปัจจุบัน กรรมการประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ
2556 – ปัจจุบัน กรรมการสภาวิชาการประเภทผู้บริหารและคณาจารย์ประจา (ตัวแทนคณะ)
2555 – 2558
กรรมการประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
คณะวิทยาการจัดการ
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ลาดับที่

ชื่อ-สกุล ตาแหน่งทางวิชาการ วุฒิ
การศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์
2552 – 2555
2552 – 2555
2549 – 2551
2549 – 2554

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ
คณะกรรมการบริหารงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
กรรมการและเลขานุการบริหารโครงการจัดการศึกษาสาหรับนักบริหาร
(Executive B.B.A.) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
2550 – 2553
กรรมการบริหารโครงการจัดการศึกษาสาหรับนักบริหารยุคใหม่ (Modern B.B.A.) คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
2550 – 2553
รองหัวหน้าศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ
3. ประสบการณ์การสอน/วิชาที่เคยสอน
1. ระดับปริญญาเอก
รายวิชา เทคนิควิธีในการวิจัยและการพัฒนาธุรกิจ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
2. ระดับปริญญาโท
รายวิชา ทฤษฎีองค์การและการจัดการ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารประชาคม
เมืองและชนบท คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
รายวิชา สัมมนาการบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
รายวิชา การจัดการนวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
64

63

ลาดับที่

ชื่อ-สกุล ตาแหน่งทางวิชาการ วุฒิ
การศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์
3. ระดับปริญญาตรี รายวิชา
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- องค์การและการจัดการ
- ภาวะผู้นาและการทางานเป็นทีม
- การพัฒนาประสิทธิภาพในการทางาน
- มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ
- การจัดการเชิงกลยุทธ์
- สัมมนาปัญหาการจัดการ
- การจัดการทรัพยากรมนุษย์
- การจัดการผลการปฏิบัติงาน
- การจัดการค่าตอบแทน
- การฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
- สัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
- การวิจัยการจัดการทรัพยากรมนุษย์
- วิธีวิจัยทางธุรกิจ
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ภาคผนวก จ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำและปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำ
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ภาคผนวก ฉ
รำยชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เข้ำร่วมสัมมนำวิพำกษ์หลักสูตร
รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร
1. รองศำสตรำจำรย์ ดร.บุณฑวรรณ
2. รองศำสตรำจำรย์ ดร.ณักษ์
3. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วิโรจน์
4. คุณมนตรี

วิงวอน
กุลิสร์
เจษฎำลักษณ์
วรภัทรทรัพย์

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาวิพากษ์หลักสูตร
1. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กฤตชน
2. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.โสภำพร
3. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ภำวนำ
4. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ไพโรจน์
5. อำจำรย์ ดร.วัชระ
6. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ณัฐธัญ
7. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ณัฐประภำ
8. อำจำรย์ ดร.วิวิศณ์
9. อำจำรย์ ดร.สนธยำ
10. อำจำรย์ ดร.อัตภำพ

วงศ์รัตน์
กล่ำสกุล
อังกินันทน์
ปิยะวงศ์วัฒนำ
เวชประสิทธิ์
พงษ์พำนิช
นุ่มเมือง
สุขแสงอร่ำม
สำเภำทอง
มณีเติม
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ภาคผนวก ช
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553
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ภาคผนวก ซ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๘
โดยที่เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้ประกาศใช้มาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว
จึงมีความจําเป็นต้องมีการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าวสําหรับการผลิตบัณฑิตระดับอุดมศึกษา
ที่เหมาะสมกับพลวัตของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยมีเจตนารมณ์ให้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ รองรับการบริหารจัดการหลักสูตรให้ได้คุณภาพตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และตามจุดเน้นของแต่ละสาขาวิชา
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงออกประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘” ดังต่อไปนี้
๑. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการนี้เรียกว่า “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๘”
๒. ให้ใช้ประกาศกระทรวงนี้สําหรับหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (การศึกษาหลังปริญญาตรี)
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง (การศึกษาหลังประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือปริญญาโท) ระดับปริญญาโท
และระดับปริญญาเอกทุกสาขาวิชา สําหรับหลักสูตรที่จะเปิดใหม่และหลักสูตรเก่าที่จะปรับปรุงใหม่
ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน และให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
๓. ให้ยกเลิก ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๘” ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๘
๔. ในประกาศกระทรวงนี้
“อาจารย์ประจํา” หมายถึง บุคคลที่ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
และศาสตราจารย์ ในสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรนั้น ที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามพันธกิจของการอุดมศึกษา
และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา
สําหรับอาจารย์ประจําที่สถาบันอุดมศึกษารับเข้าใหม่ตั้งแต่เกณฑ์มาตรฐานนี้เริ่มบังคับใช้
ต้องมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจํา
“อาจารย์ประจําหลักสูตร” หมายถึง อาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา
ของหลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถเป็นอาจารย์
ประจํ าหลั กสู ต รหลายหลัก สูต รได้ ในเวลาเดีย วกั น แต่ ต้อ งเป็ น หลัก สู ต รที่อ าจารย์ ผู้นั้ นมี คุ ณวุ ฒิต รง
หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร
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“อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร” หมายถึง อาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีภาระหน้าที่ในการบริหาร
และพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล
และการพัฒนาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจําหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา
โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า ๑ หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้นพหุวิทยาการ
หรือสหวิทยาการ ให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหนึ่งหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
สามารถซ้ําได้ไม่เกิน ๒ คน
“อาจารย์พิเศษ” หมายถึง ผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจํา
๕. ปรัชญา และวัตถุประสงค์
๕.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง มุ่งให้มีความสัมพันธ์
สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของ
สถาบันอุดมศึกษา และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ เน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพให้มีความชํานาญ
ในสาขาวิชาเฉพาะ เพื่อให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น โดยเป็นหลักสูตร
การศึกษาที่มีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง
๕.๒ หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก มุ่งให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนา
การศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษาของชาติ ปรั ช ญาของการอุ ด มศึ ก ษา ปรั ช ญาของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพที่เป็นสากล เน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพ ที่มีความรู้
ความสามารถระดับสูง ในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยกระบวนการวิจัยเพื่อให้สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่
ได้อย่างมีอิสระ รวมทั้ง มีความสามารถในการสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ เชื่อมโยง
และบู ร ณาการศาสตร์ ที่ ต นเชี่ ย วชาญกั บ ศาสตร์ อื่ น ได้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง มี คุ ณ ธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิ ช าการและวิ ช าชี พ ทั้ ง นี้ ใ นระดั บ ปริ ญ ญาโท มุ่ ง ให้ มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจในกระบวนการสร้ า ง
และประยุกต์ใช้ความรู้ใหม่เพื่อการพัฒนางานและสังคม ในขณะที่ระดับปริญญาเอก มุ่งให้มีความสามารถ
ในการค้นคว้าวิจัยเพื่อสรรค์สร้างองค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรม ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางาน
สังคม และประเทศ
๖. ระบบการจัดการศึกษา ใช้ระบบทวิภาค โดย ๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๒ ภาค
การศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ สถาบันอุดมศึกษา
ที่เปิดการศึกษาภาคฤดูร้อน ให้กําหนดระยะเวลาและจํานวนหน่วยกิต โดยมีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับ
การศึกษาภาคปกติ
สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบไตรภาค หรือระบบจตุรภาค ให้ถือแนวทาง
ดังนี้
ระบบไตรภาค
๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๓ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษา
ปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๒ สัปดาห์
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โดย ๑ หน่วยกิตระบบไตรภาค เทียบได้กับ ๑๒/๑๕ หน่วยกิตระบบทวิภาค
หรือ ๔ หน่วยกิต ระบบทวิภาค เทียบได้กับ ๕ หน่วยกิตระบบไตรภาค
ระบบจตุรภาค
๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๔ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษา
ปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๐ สัปดาห์
โดย ๑ หน่วยกิตระบบจตุรภาค เทียบได้กับ ๑๐/๑๕ หน่วยกิตระบบทวิภาค
หรือ ๒ หน่วยกิต ระบบทวิภาค เทียบได้กับ ๓ หน่วยกิตระบบจตุรภาค
สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาระบบอื่น ให้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบการศึกษานั้น
รวมทั้งรายละเอียดการเทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบทวิภาคไว้ในหลักสูตรให้ชัดเจนด้วย
๗. การคิดหน่วยกิต
๗.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า ๑๕ ชั่วโมง
ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค
๗.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า ๓๐ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ
ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค
๗.๓ การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ
ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค
๗.๔ การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย ที่ใช้เวลาทําโครงงาน
หรือกิจกรรมนั้นไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค
๗.๕ การค้นคว้าอิสระ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ
ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค
๗.๖ วิทยานิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ
ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค
๘. โครงสร้างหลักสูตร
๘.๑ ประกาศนี ยบั ตรบั ณฑิ ตและประกาศนี ยบั ตรบั ณฑิ ตชั้ นสู ง ให้ มี จํ านวนหน่ วยกิ ต
รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต
๘.๒ ปริญญาโท ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต
โดยแบ่งการศึกษาเป็น ๒ แผน คือ
แผน ก เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ์ ดังนี้
แบบ ก ๑ ทําเฉพาะวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต
สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นก็ได้โดยไม่นับ
หน่วยกิต แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่สถาบันอุดมศึกษากําหนด
แบบ ก ๒ ทําวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต
และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต
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แผน ข เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษางานรายวิชา โดยไม่ต้องทําวิทยานิพนธ์
แต่ต้องมีการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต และไม่เกิน ๖ หน่วยกิต
๘.๓ ปริญญาเอก แบ่งการศึกษาเป็น ๒ แบบ โดยเน้นการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิชาการ
และนักวิชาชีพชั้นสูง คือ
แบบ ๑ เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิด
ความรู้ใหม่ สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้น
ก็ได้โดยไม่นับหน่วยกิต แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่สถาบันอุดมศึกษากําหนด ดังนี้
แบบ ๑.๑ ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญาโท จะต้องทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า
๔๘ หน่วยกิต
แบบ ๑.๒ ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญาตรี จะต้องทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า
๗๒ หน่วยกิต
ทั้ ง นี้ วิ ท ยานิ พ นธ์ ต ามแบบ ๑.๑ และแบบ ๑.๒ จะต้ อ งมี ม าตรฐาน
และคุณภาพเดียวกัน
แบบ ๒ เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูง
และก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษางานรายวิชาเพิ่มเติม ดังนี้
แบบ ๒.๑ ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญาโท จะต้องทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า
๓๖ หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต
แบบ ๒.๒ ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญาตรี จะต้องทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า
๔๘ หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต
ทั้ ง นี้ วิ ท ยานิ พ นธ์ ต ามแบบ ๒.๑ และแบบ ๒.๒ จะต้ อ งมี ม าตรฐาน
และคุณภาพเดียวกัน
๙. การรับและเทียบโอนหน่วยกิต สถาบันอุดมศึกษาอาจยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา
หรือวิทยานิพนธ์จากหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ให้กับนักศึกษา
ที่มีความรู้ความสามารถ ที่สามารถวัดมาตรฐานได้ ทั้งนี้ นักศึกษาต้องศึกษาให้ครบตามจํานวนหน่วยกิต
ที่กําหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับ
ปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ และแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการเทียบโอนของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
อนึ่ง ผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หากเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท
ในสาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน ให้เทียบโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินร้อยละ ๔๐ ของหลักสูตร
ที่จะเข้าศึกษา
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๑๐. จํานวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์
๑๐.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิต
๑๐.๑.๑ อาจารย์ ป ระจํ า หลั ก สู ต ร มี คุ ณ วุ ฒิ ขั้ น ต่ํ า ปริ ญ ญาโทหรื อ เที ย บเท่ า
และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการ
ที่ได้รับการเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
อย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิชาชีพ อาจารย์ประจําหลักสูตร
ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ
๑๐.๑.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จํานวนอย่างน้อย ๕ คน มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และมี
ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับ
การเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย
๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
กรณี ที่ มี ค วามจํ า เป็ น อย่ า งยิ่ ง สํ า หรั บ สาขาวิ ช าที่ ไ ม่ ส ามารถสรรหา
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจํานวน หรือมีจํานวนนักศึกษาน้อยกว่า ๑๐ คน ทางสถาบันอุดมศึกษา
ต้องเสนอจํานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษา
พิจารณาเป็นรายกรณี
๑๐.๑.๓ อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจําหรืออาจารย์พิเศษ ที่มีคุณวุฒิขั้นต่ํา
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน
และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคล
ดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง
ในกรณี ข องอาจารย์ พิ เ ศษ อาจได้ รั บ การยกเว้ น คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาโท
แต่ทั้งนี้ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การทํางานที่เกี่ยวข้องกับวิชา
ที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี ทั้งนี้อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา
โดยมีอาจารย์ประจําเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น
สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิชาชีพ อาจารย์ผู้สอน
ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ
๑๐.๒ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
๑๐.๒.๑ อาจารย์ประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ํา
ปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา
เพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณา
แต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย
๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
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สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิชาชีพ อาจารย์
ประจําหลักสูตรต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ
๑๐.๒.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จํานวนอย่างน้อย ๕ คน มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งศาสตราจารย์ และมีผลงาน
ทางวิชาการที่ไม่ใช่ ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ
ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
กรณี ที่ มี ค วามจํ า เป็ น อย่ า งยิ่ ง สํ า หรั บ สาขาวิ ช าที่ ไ ม่ ส ามารถสรรหา
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจํานวนหรือมีจํานวนนักศึกษาน้อยกว่า ๑๐ คน ทางสถาบันอุดมศึกษา
ต้องเสนอจํานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษา
พิจารณาเป็นรายกรณี
๑๐.๒.๓ อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจําหรืออาจารย์พิเศษ ที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอน
และมีผลงานทางวิชาการ ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการ
ที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
อย่างน้อย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง
ในกรณีของอาจารย์พิเศษ อาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาเอก
แต่ทั้งนี้ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การทํางานที่เกี่ยวข้องกับวิชา
ที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี ทั้งนี้อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา
โดยมีอาจารย์ประจําเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น
สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิชาชีพ อาจารย์ผู้สอน
ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ
๑๐.๓ ปริญญาโท
๑๐.๓.๑ อาจารย์ ป ระจํ า หลั ก สู ต ร มี คุ ณ วุ ฒิ ขั้ น ต่ํ า ปริ ญ ญาโทหรื อ เที ย บเท่ า
และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการ
ที่ได้รับการเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
อย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
๑๐.๓.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จํานวนอย่างน้อย ๓ คน มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงาน
ทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ
ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย

เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๒๙๕ ง

หน้า ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

กรณีที่มีความจําเป็นอย่างยิ่งสําหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจํานวน หรือมีจํานวนนักศึกษาน้อยกว่า ๑๐ คน ทางสถาบันอุดมศึกษา
ต้องเสนอจํานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษา
พิจารณาเป็นรายกรณี
๑๐.๓.๓ อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละการค้ น คว้ า อิ ส ระ แบ่ ง ออกเป็ น
๒ ประเภท คือ
๑) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและการค้นคว้าอิสระ ต้องเป็น
อาจารย์ประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มี
ตํา แหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิ ช าการที่ไ ม่ใ ช่ ส่ว นหนึ่ ง ของการศึกษาเพื่อ รั บปริญ ญา
และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคล
ดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการ
ต้องเป็นผลงานวิจัย
๒) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ
ดังนี้
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นอาจารย์ประจํา ต้องมีคุณวุฒิ
และผลงานทางวิชาการเช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
สําหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร
ที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ
ไม่น้อยกว่า ๑๐ เรื่อง
กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ
ตามที่กําหนดข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง
เป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านความเห็นชอบจาก
สภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
๑๐.๓.๔ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจําหลักสูตร
และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน รวมไม่น้อยกว่า ๓ คน ทั้งนี้ ประธานกรรมการสอบต้องไม่เป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม โดยอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์
ต้องมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการดังนี้
๑) กรณีอาจารย์ประจําหลักสูตร ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด
ในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง
โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย

เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๒๙๕ ง

หน้า ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

๒) กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
และมีผลงานทางวิชาการที่ไ ด้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่อ อยู่ในฐานข้อ มูล ที่เป็นที่ ยอมรั บ
ในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ไม่น้อยกว่า ๑๐ เรื่อง
กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ
ตามที่กําหนดข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง
เป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านความเห็นชอบ
จากสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
๑๐.๓.๕ อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจําหรืออาจารย์พิเศษ ที่มีคุณวุฒิขั้นต่ํา
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน
และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคล
ดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง
ทั้งนี้ อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา
โดยมีอาจารย์ประจําเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น
๑๐.๔ ปริญญาเอก
๑๐.๔.๑ อาจารย์ประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ํา
ปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการ
พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อ ย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง
โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
๑๐.๔.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จํานวนอย่างน้อย ๓ คน มีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการ
ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์
ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปี
ย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
กรณีที่มีความจําเป็นอย่างยิ่งสําหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจํานวน หรือมีจํานวนนักศึกษาน้อยกว่า ๑๐ คน ทางสถาบันอุดมศึกษา
ต้องเสนอจํานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษา
พิจารณาเป็นรายกรณี
๑๐.๔.๓ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ
๑) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร
มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์
และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการ
ที่ได้รับการเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
อย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย

เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๒๙๕ ง

หน้า ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

๒) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ
ดังนี้
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นอาจารย์ประจํา ต้องมีคุณวุฒิ
และผลงานทางวิชาการเช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
สําหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร
ที่ มี ชื่ อ อยู่ ใ นฐานข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น ที่ ย อมรั บ ในระดั บ นานาชาติ ซึ่ ง ตรงหรื อ สั ม พั น ธ์ กั บ หั ว ข้ อ วิ ท ยานิ พ นธ์
ไม่น้อยกว่า ๕ เรื่อง
กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ
ตามที่กําหนดข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงมาก
เป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น
และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
๑๐.๔.๔ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจําหลักสูตร
และผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอกสถาบั น รวมไม่ น้ อ ยกว่ า ๕ คน ทั้ ง นี้ ป ระธานกรรมการสอบต้ อ งเป็ น
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก โดยอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการ
ดังนี้
๑) กรณีอาจารย์ประจําหลักสูตร ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด
ในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง
โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
๒) กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
และมีผลงานทางวิชาการที่ไ ด้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่อ อยู่ในฐานข้อ มูล ที่เป็นที่ ยอมรั บ
ในระดับนานาชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า ๕ เรื่อง
กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ
ตามที่กําหนดข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒภิ ายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงมาก
เป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น
และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
๑๐.๔.๕ อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจําหรืออาจารย์พิเศษ ที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอน
และมีผลงานทางวิชาการ ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการ
ที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
อย่างน้อย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง
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ในกรณีรายวิชาที่สอนไม่ใช่วิชาในสาขาวิชาของหลักสูตร อนุโลมให้อาจารย์
ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งทางวิชาการต่ํากว่ารองศาสตราจารย์ ทําหน้าที่
อาจารย์ผู้สอนได้
ทั้งนี้ อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา
โดยมีอาจารย์ประจําเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น
๑๑. ภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
๑๑.๑ อาจารย์ ป ระจํ า หลั ก สู ต ร ๑ คน ให้ เ ป็ น อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ ห ลั ก
ของนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
กรณีอาจารย์ประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงาน
ทางวิชาการตามเกณฑ์ ให้เป็น อาจารย์ที่ป รึกษาวิทยานิพนธ์ข องนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอก
รวมได้ไม่เกิน ๕ คน ต่อภาคการศึกษา
กรณีอาจารย์ประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และดํารงตําแหน่ง
ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป หรือมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไป
และมีผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโท
และเอกรวมได้ไม่เกิน ๑๐ คนต่อภาคการศึกษา
กรณีอาจารย์ประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และดํารงตําแหน่ง
ศาสตราจารย์และมีความจําเป็นต้องดูแลนักศึกษาเกินกว่าจํานวนที่กําหนดให้เสนอต่อสภาสถาบันพิจารณา
แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๑๕ คนต่อภาคการศึกษา หากมีความจําเป็นต้องดูแลนักศึกษามากกว่า ๑๕ คน
ให้ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นรายกรณี
๑๑.๒ อาจารย์ ป ระจํ า หลั ก สู ต ร ๑ คน ให้ เ ป็ น อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาการค้ น คว้ า อิ ส ระ
ของนักศึกษาปริญญาโทได้ไม่เกิน ๑๕ คน
หากเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ให้คิดสัดส่วน
จํานวนนักศึกษาที่ทําวิทยานิพนธ์ ๑ คน เทียบได้กับจํานวนนักศึกษาที่ค้นคว้าอิสระ ๓ คน แต่ทั้งนี้
รวมแล้วต้องไม่เกิน ๑๕ คนต่อภาคการศึกษา
๑๑.๓ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องทําหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ/
หรืออาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ และ/หรืออาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรนั้นด้วย
๑๒. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
๑๒.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิต จะต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
๑๒.๒ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง จะต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
หรือปริญญาโท หรือเทียบเท่า
๑๒.๓ ปริญญาโท จะต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
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๑๒.๔ ปริ ญ ญาเอก จะต้ อ งเป็ น ผู้ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ห รื อ เที ย บเท่ า
ที่ มี ผ ลการเรี ย นดี ม าก หรื อ ปริ ญ ญาโทหรื อ เที ย บเท่ า และมี ผ ลการสอบภาษาอั ง กฤษได้ ต ามเกณฑ์
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
๑๓. การลงทะเบียนเรียนและระยะเวลาการศึกษา ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน ๑๕ หน่วยกิต
ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ และให้ใช้เวลาศึกษาในแต่ละหลักสูตร ดังนี้
๑๓.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน
๓ ปีการศึกษา
๑๓.๒ ปริญญาโท ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๕ ปีการศึกษา
๑๓.๓ ปริญญาเอก ผู้ที่สําเร็จปริญญาตรีแล้วเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกให้ใช้เวลาศึกษา
ไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา ส่วนผู้ที่สําเร็จปริญญาโทแล้วเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกให้ใช้เวลาศึกษา
ไม่เกิน ๖ ปีการศึกษา
การลงทะเบียนเรียนสําหรับผู้เข้าศึกษาแบบไม่เต็มเวลา ให้สถาบันอุดมศึกษา
กําหนดจํานวนหน่วยกิตที่ให้ลงทะเบียนเรียนได้ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ โดยเทียบเคียงกับจํานวนหน่วยกิต
ที่กําหนดข้างต้นในสัดส่วนที่เหมาะสม
หากสถาบันอุดมศึกษาใดมีเหตุผลและความจําเป็นพิเศษ การลงทะเบียนเรียน
ที่มีจํานวนหน่วยกิตแตกต่างไปจากเกณฑ์ข้างต้นก็อาจทําได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่กระทบกระเทือนต่อมาตรฐาน
และคุณภาพการศึกษา
๑๔. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา นักศึกษาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
๑๔.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ต้องเรียนครบตาม
จํานวนหน่วยกิตที่กําหนดไว้ในหลักสูตร และต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ํากว่า ๓.๐๐ จากระบบ
๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า
๑๔.๒ ปริญญาโท
๑๔.๒.๑ แผน ก แบบ ก ๑ เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่า
ขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
สํ า หรั บ ผลงานวิ ท ยานิ พ นธ์ ห รื อ ส่ ว นหนึ่ ง ของวิ ท ยานิ พ นธ์ ต้ อ งได้ รั บ การตี พิ ม พ์ หรื อ อย่ า งน้ อ ยได้ รั บ
การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
๑๔.๒.๒ แผน ก แบบ ก ๒ ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กําหนดในหลักสูตร
โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ํากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมทั้ง
เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง
และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์
หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ หรือนําเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่นําเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว
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๑๔.๒.๓ แผน ข ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กําหนดในหลักสูตร โดยจะต้อง
ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ํากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และสอบผ่านการสอบ
ประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนและ/หรือปากเปล่าในสาขาวิชานั้น
พร้อมทั้งเสนอรายงานการค้นคว้าอิสระและสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการ
ที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง โดยเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ และรายงานการค้นคว้าอิสระ
หรือส่วนหนึ่งของรายงานการค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้
๑๔.๓ ปริญญาเอก
๑๔.๓.๑ แบบ ๑ สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
เพื่ อ เป็ น ผู้ มี สิ ท ธิ ข อทํ า วิ ท ยานิ พ นธ์ เสนอวิ ท ยานิ พ นธ์ และสอบผ่ า นการสอบปากเปล่ า ขั้ น สุ ด ท้ า ย
โดยคณะกรรมการที่ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษานั้ น แต่ ง ตั้ ง ซึ่ ง จะต้ อ งประกอบด้ ว ยผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ ากภายใน
และภายนอกสถาบันและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
สําหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์
หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย ๒ เรื่อง
๑๔.๓.๒ แบบ ๒ ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กําหนดในหลักสูตร โดยจะต้อง
ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ํากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า สอบผ่านการสอบวัด
คุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อเป็นผู้มีสิทธิขอทําวิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่าน
การสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง ซึ่งจะต้องประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบันและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
สําหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์
หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
๑๕. ชื่อประกาศนียบัตรและชื่อปริญญา
๑๕.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิต ให้ใช้ชื่อว่า “ประกาศนียบัตรบัณฑิต (Graduate Diploma)”
อักษรย่อ “ป.บัณฑิต (Grad. Dip.)” แล้วตามด้วยชื่อสาขาวิชาต่อท้าย
๑๕.๒ ประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต ชั้ น สู ง ให้ ใ ช้ ชื่ อ ว่ า “ประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต ชั้ น สู ง
(Higher Graduate Diploma)” อักษรย่อ “ป.บัณฑิตชั้นสูง (Higher Grad. Dip.)” แล้วตามด้วย
ชื่อสาขาวิชาต่อท้าย
๑๕.๓ ปริญญาโทและปริญญาเอก สถาบันอุดมศึกษาที่มีการตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
ปริญญาในสาขาวิชา และอักษรย่อสําหรับสาขาวิชาไว้แล้ว ให้ใช้ชื่อปริญญาตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกานั้น
ในกรณีที่ปริญญาใดยังมิได้กําหนดชื่อไว้ในพระราชกฤษฎีกา หรือกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาใดไม่มีการตรา
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา และอักษรย่อสําหรับสาขาวิชาให้ใช้ชื่อปริญญาตามหลักเกณฑ์
การกําหนดชื่อปริญญา ตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด

เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๒๙๕ ง

หน้า ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

๑๖. การประกันคุณภาพของหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรกําหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตร
โดยมีองค์ประกอบในการประกันคุณภาพอย่างน้อย ๖ ด้าน คือ
(๑) การกํากับมาตรฐาน
(๒) บัณฑิต
(๓) นักศึกษา
(๔) คณาจารย์
(๕) หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
(๖) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
๑๗. การพั ฒ นาหลั ก สู ต ร ให้ ทุ ก หลั ก สู ต รพั ฒ นาหลั ก สู ต รให้ ทั น สมั ย โดยมี ก ารประเมิ น
และรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรทุกปีการศึกษาเพื่อนําข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร
เป็นระยะ ๆ อย่างน้อย ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ ๕ ปี
๑๘. ในกรณี ที่ ไ ม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ต ามแนวทางดั ง กล่ า วได้ หรื อ มี ค วามจํ า เป็ น ต้ อ งปฏิ บั ติ
นอกเหนือจากที่กําหนดไว้ในประกาศนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะพิจารณา
และให้ถือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

