หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
(หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2554)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย:
ภาษาอังกฤษ:
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย):
ชื่อยอ (ไทย):
ชื่อเต็ม (อังกฤษ):
ชื่อยอ (อังกฤษ) :

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
Master of Business Administration Program in General
Management
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการทั่วไป)
บธ.ม. (การจัดการทั่วไป)
Master of Business Administration (General Management)
M.B.A. (General Management)

3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร
การจัดการทั่วไป
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไมนอยกวา 42 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
ระดับปริญญาโท
5.2 ภาษาที่ใช
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเขาศึกษา
รั บ นั ก ศึ ก ษาไทย และนั ก ศึ ก ษาต า งประเทศที่ มี ค วามสามารถในการใช ภ าษาไทย และ
ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
เปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
1

ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
เปดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2555
สภาวิชาการเห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 9/2554
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2554
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 12/2554 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2554
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพรอมในการเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโท สาขาวิชา
การจัดการทั่วไป ในปการศึกษา พ.ศ. 2557
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
หลั กสู ตรนี้ ได ออกแบบไว เ พื่ อใหบัณฑิตที่จ บการศึกษาสามารถทํางานในหนว ยงานทางธุร กิ จ
ผูประกอบการอาชีพอิสระ นอกจากนี้ยังสามารถทํางานในหนวยงานภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจได ดังนี้
8.1 การประกอบอาชีพในองคการธุรกิจและอาชีพอิสระ
8.1.1 เปนนักธุรกิจ
8.1.2 เปนนักบริหารโครงการ
8.1.3 เปนนักวิเคราะหโครงการและแผนงาน
8.1.4 เปนนักวิจัย
8.1.5 เปนผูชวยผูจัดการและผูจัดการ
8.1.6 เปนพนักงานในสถาบันการเงินและหลักทรัพยตาง ๆ
8.2 ประกอบอาชีพในองคการรัฐวิสาหกิจ
8.2.1 เปนนักบริหารโครงการ
8.2.2 เปนพนักงานทําหนาที่บริหารจัดการทั่วไป
8.2.3 เปนพนักงานธนาคาร
8.2.4 เปนนักวิชาการในสถาบันการเงิน
8.2.5 เปนนักวิจัย
8.3 ประกอบอาชีพในภาครัฐบาล
8.3.1 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
8.3.2 เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน
8.3.3 นักวิชาการเงินและบัญชี
8.3.4 นักวิชาการพาณิชย
8.3.5 นักวิชาการอุตสาหกรรม
8.3.6 นักวิชาการประกันภัย
8.3.7 อาจารยในสถาบันการศึกษา
8.3.8 นักวิชาการขนสง
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8.3.9 นักวิจัย
8.3.10 นักวิชาการศึกษา
9. ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร
ลําดับ
1

2

ลําดับ
3

ชื่อ – นามสกุล
รองศาสตราจารยโสรัจ กายบริบูรณ
3-5299-00014-52-9

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุกรี แกวมณี
3-1014-03490-49-3

ตําแหนง

วุฒิ (สาขาวิชา)

รอง
- พบ.ม. (บริหารธุรกิจการเงิน)
ศาสตราจารย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
- วท.บ. (เคมี)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ผูชวย
- Ph.D. (Management and
ศาสตราจารย Commerce)
Edith Cowan University,
Commonwealth of
Australia
- พบ.ม. (บริหารธุรกิจ)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
- ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

ชื่อ – นามสกุล

ตําแหนง

วุฒิ (สาขาวิชา)

อาจารย ดร.แสงแข บุญศิริ
3-1020-01222-12-6

อาจารย

- DBA. (Management)
University of South Australia,
Commonwealth of Australia
- MBA. (Management and
Organization Behavior)
Northrop University,
United States of America
- BS. (Computer Science)
Heidelberg College
United States of America
- บช.บ. (บัญชี)
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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ปที่สําเร็จ
การศึกษา

2528

2524

หมายเหตุ
เคยเปน
ผูรับผิดชอบ
หลักสูตร
เดิม
(ภาคผนวก ช)

2552

2526
2518

ปที่สําเร็จ
การศึกษา

2550

2531

2530
2527

หมายเหตุ

11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
จากแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ ฉ บั บ ที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) มี
สาระสําคัญคือสงเสริมธุรกิจในรูปแบบตาง ๆ เพื่อกระตุนและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศใหทัดเทียมกับ
ยุคโลกาภิวัตน ในปจจุบันการคาในประเทศตางๆ ทั้งในระดับทองถิ่น ประเทศ และระหวางประเทศไดถูก
แนวทางการคาเสรี ซึ่งเปนการคาที่ไรขอบเขตพรมแดนระหวางประเทศ ที่เกิดขึ้นอยางมากมายหลายแหง
ในโลกและเปนแนวโนมที่จะตองเกิดและขยายตัวขึ้นในทั่วทุกดินแดน การดําเนินการการคาในยุคการคา
เสรีเชนนี้ องคกรธุรกิจไมวาจะเปนธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลางหรือขนาดใหญ เปนการคาในระดับทองถิ่น
จนถึงระดับสากล ตางตองการองคความรู เทคนิค เทคโนโลยี เครื่องมือที่สรางความสามารถในการแขงขัน
ดังนั้ นคณะกรรมการบริห ารหลักสูตร จึงมีความจําเปนตองมีการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน
เพื่อใหสอดคลองกับยุคโลกาภิวัตนและเพื่อสรางบุคลากรทางการบริหารธุรกิจที่มีความรูความเขาใจและ
สามารถใชเครื่องมือทางการบริหารธุรกิจมาชวยองคกรธุรกิจในประเทศใหสามารถดําเนินธุรกิจของตนเอง
ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยนําองคความรูของทองถิ่นมาพัฒนาอาชีพอยางยั่งยืน
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ในการจัดทําหลักสูตรการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไปขึ้นมานี้ ได
คํานึงถึงสภาวะแวดลอม คือ มหาวิทยาลัยตั้งอยูในเขตพื้นที่ที่มีธุรกิจหลากหลาย เชน อุตสาหกรรม
การผลิต การเกษตร การคา และการบริการ ทั้งยังอยูในเขตปริมณฑล และเปนมหาวิทยาลัยเพื่อทองถิ่น
จึงควรอยางยิ่งที่จะตองผลิตบุคลากรทางดานบริหารธุรกิจเพื่อตอบสนองความตองการของภาคธุรกิจ
12. ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ผลกระทบจากสถานการณภายนอกจึงจําเปนตองพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกที่มีศักยภาพ
และสามารถปรับเปลี่ยนไดตามวิวัฒนาการของโลกาภิวัตน และรองรับการแขงขันในระบบการคาเสรีที่จะ
เข า มามี บ ทบาท มี ผ ลกระทบต อ ธุ ร กิ จ ภายในประเทศในทุ ก ระดั บ โดยการผลิ ต บุ ค ลากรทางด า น
บริ หารธุ รกิ จที่ มีความพรอมที่ จะปฏิ บัติงานในองคกรทางธุร กิจ มีความเขาใจในสถานการณทางธุร กิจ
สามารถนํา ความรูแ ละประสบการณ ที่ เ หมาะสม เข า มาใชใ ห เป น ขอ ไดเ ปรี ย บหรือ เครื่ อ งมื อ ที่ส ร า ง
ความสามารถในกิ จ การธุ ร กิ จ จึ ง มี ความจํ าเปน ในการพัฒ นาหลัก สู ตรให มี ป ระสิ ทธิ ภ าพทางดา นการ
บริหารธุรกิจเพื่อตอบสนองความตองการกําลังคนที่ยังขาดแคลนอีกมากในภาคธุรกิจ โดยมุงเนนการผลิต
บุคลากรที่มีความพรอมและมีศักยภาพในการปฏิบัติงานทันที และสามารถพัฒนาตนเองใหกับลักษณะงาน
ที่ปฏิบัติ พรอมทั้งสามารถปรับตัวเรียนรูเกี่ยวกับองคกรธุรกิจ และมีคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ ทั้งนี้
เพื่อเปนการเสริมสรางโอกาสในการศึกษาใหแกประชาชนทองถิ่นใหมี องคความรูดานการบริหารจัดการ
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและความเขมแข็งใหกับชุมชน
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
การพั ฒนาหลักสูตรไดส อดคลองกับ วิสัยทัศนและพันธกิจ ของมหาวิทยาลัย ที่เนน การ
พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาทองถิ่นที่มีคุณภาพ และเพิ่มขีดความสามารถใน
การแขงขันของชุมชนและภูมิปญญาทองถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมตั้งอยูในเขตพื้นที่ภาคตะวันตก
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ซึ่งเปนเขตพื้นที่ที่มีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยูเปนจํานวนมาก จึงมีความเหมาะสมที่มหาวิทยาลัยควรจะ
เปดสอนสาขาวิชาการจัดการทั่วไป เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรูความสามารถในดานการบริหารธุรกิจ อีกทั้ง
ยังเสริมสรางโอกาสในการศึกษาแกประชาชนตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/โปรแกรมวิชา/หลักสูตรอื่นของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม
เปนหลักสูตรเฉพาะสาขาวิชาการจัดการทั่วไป ยกเวนกรณีที่นักศึกษามีผลการทดสอบความรู
ความสามารถด า นภาษาอั งกฤษ และหรือการใชคอมพิว เตอร ต่ํากวาเกณฑที่คณะกรรมการบริห าร
หลักสูตรกําหนด ตองเรียนรายวิชา 1555101 ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา และหรือ
รายวิชา 4125101 คอมพิวเตอรสําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อใหมีผลการทดสอบเปนไปตามเกณฑที่
กําหนด โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรดําเนินการประสานกับอาจารยผูสอนที่เกี่ยวของในการกําหนด
ตารางเรียนเสริมในแตละรายวิชา
13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนโดยคณะ/โปรแกรมวิชา/หลักสูตรอื่น
ไมมี
13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนใหโปรแกรมวิชา/หลักสูตรอื่นตองมาเรียน
ไมมี
13.3 การบริหารจัดการ
ดําเนินการโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งมีประธานกรรมการบริหารหลักสูตร เปน
ผูรับผิดชอบหลัก ประสานกับ สํานักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาความเปนนักธุรกิจ โดยเนนการคิด วิเคราะห และการบริหาร
จัดการ ใหสอดคลองกับสถานการณอยางมีจรรยาบรรณ
1.2 ความสําคัญ
สภาพของสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา การดําเนินชีวิตยอมตองมีการปรับตัว
ใหเขากับสภาพแวดลอมนั้น ๆ เพื่อความอยูรอดไมวาจะเปนรูปแบบของการดํารงชีวิต
การคาขาย
การสื่อสารและกิจกรรมอื่น ๆ โดยมีการนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชใหเกิดความสะดวกสบายในทุก ๆ ดาน
เปนการพัฒนาดานวัตถุโดยเนนเศรษฐกิจเปนหลัก และลดบทบาทความสําคัญของการพัฒนาดานจิตใจลง
ซึ่งสิ่งที่ควรจําเปนตองมีการจัดการที่กอใหเกิดสมดุลในทิศทางที่เหมาะสม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ มีความพรอมที่จะจัดหลักสูตรการเรียนการสอนและ
กิจกรรมตาง ๆ เพื่อใหเกิดการพัฒนาดานเศรษฐกิจและดานจิตใจ โดยมุงหวังที่จะผลิตบัณฑิตใหเปนคน
เกงและคนดีรวมอยูในคน ๆ เดียวกัน
1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร
1.3.1 เพื่อผลิตบัณฑิตทางบริหารธุรกิจใหมีความรู ความสามารถ และวิสัยทัศนในการ
พัฒนาองคการทางธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ
1.3.2 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรูความสามารถ ทั้งในดานวิชาการและประสบการณ
เกี่ ย วกั บ การจั ดการธุ ร กิ จ ที่ ส ามารถนํ า ไปประยุ กต ใช กับ สภาพสัง คมและเศรษฐกิ จ ที่ เป น จริง ได อย า ง
เหมาะสม
1.3.3 เพื่อเสริมสรางทักษะดานการใชเทคโนโลยีขอมูลขาวสารในการบริหารจัดการอยาง
มีประสิทธิภาพ
1.3.4 เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีคุณลักษณะพิเศษทางดานการคิดวิเคราะหความเปนนักธุรกิจ
และการบริหารจัดการ เพื่อเปนผูประกอบการที่มีศักยภาพ
1.3.5 เพื่อเสริมสรางใหบัณฑิตไดตระหนักถึงจริยธรรม มีจิตสํานึกที่จะดําเนินธุรกิจดวย
ความรับผิดชอบตอสังคมและมีความเขาใจในปญหาของสังคมอยางแทจริง
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2. แผนพัฒนา/ปรับปรุง
แผนการพัฒนา/
กลยุทธ
เปลี่ยนแปลง
- ปรับปรุงหลักสูตรการจัดการ - พัฒนาหลักสูตรโดยมีพื้นฐานจาก
ทั่วไปใหมีมาตรฐานตามกรอบ เกณฑมาตรฐานหลักสูตร
มาตรฐานคุณวุฒิที่ สกอ.
- ติดตามประเมินหลักสูตรอยาง
กําหนด
สม่ําเสมอ
- เชิญผูเชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและ
เอกชนมามีสวนรวมในการพัฒนา
หลักสูตร
- ติดตามความเปลี่ยนแปลงและ
- ปรับปรุงหลักสูตร
การจัดการทั่วไป ใหสอดคลอง ความตองการกําลังคนในภาค
ธุรกิจเพื่อเปนขอมูลในการพัฒนา
กับความตองการของ
หลักสูตร
ภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม
และการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี

- ยกระดับบุคลากรสายวิชาการ - อาจารยทุกคนตองเขาอบรม
เกี่ยวกับหลักสูตรการสอนและ
เพื่อสนับสนุนดานการเรียนรู
การวัดผลรูปแบบตาง ๆ ทั้งนี้
ของนักศึกษา
เพื่อใหมีความรูความสามารถใน
การประเมินผลตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิที่ผูสอนจะตอง
สามารถวัดและประเมินผลได

หลักฐาน/ตัวบงชี้
- เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาโท
- ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจใน
ดานทักษะ ความรู
ความสามารถในการทํางาน
โดยเฉลี่ยในระดับดี
- รายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจในการใชมหาบัณฑิต
ของผูประกอบการ/ความ
ตองการตลาดแรงงาน
- ผูใชมหาบัณฑิตมีความพึงพอใจ
ในดานทักษะ ความรู
ความสามารถในการทํางาน
โดยเฉลี่ยในระดับดี
- เอกสารการประสานงานกับ
ภาคธุรกิจ
- ใบประกาศนียบัตรผาน
การอบรมตามหลักสูตรตาง ๆ
- คําสั่งใหอาจารยไปอบรม

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
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1.1 ระบบทวิภาค
ใชระบบทวิภาค โดย 1 ปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษา
ปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
อาจมีภาคฤดูรอนโดยมีระยะเวลาและจํานวนหนวยกิตที่มีสัดสวนเทียบเคียงกันไดกับภาค
การศึกษาปกติ
1.3 การเทียบหนวยกิตในระบบทวิภาค
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน - เดือนกันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน - เดือนกุมภาพันธปถัดไป
2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
2.2.1 สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ห รื อ เที ย บเท า ทุ ก สาขาจากหลั ก สู ต รของ
สถาบันการศึกษาที่ กรับรอง (.อ.ก.ส) และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา .พ.
2.2.2 มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป จะตองเรียนรายวิชาที่
เกี่ยวของกับวิชาภาษาอังกฤษ ดังนั้นจึงอาจมีปญหาบางสําหรับนักศึกษาที่พื้นฐานทางภาษาอังกฤษจาก
ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ไม ดี ประกอบกั บ การเรีย นการสอนในระดับ ปริญ ญาโทกับ ระดับ ปริญ ญาตรีมีความ
แตกตางกัน ดังนั้นนักศึกษาใหมอาจมีปญหาเกี่ยวกับการปรับตัวได
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา / ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3
สําหรับนักศึกษา ที่มีปญหาเกี่ยวกับพื้นฐานความรูทางภาษาอังกฤษ หลักสูตรจะจัดให
มีการสอนเสริม และมีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาประจําหมูเรียน ดังนั้นเมื่อเกิดปญหานักศึกษาก็สามารถ
ปรึกษาหรือขอคําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษาได

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
จํานวนนักศึกษา
ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2

รวม
จํานวนนักศึกษาที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา
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2555
20
20
-

2556
20
20
40
20

ปการศึกษา
2557
20
20
40
20

2558
20
20
40
20

2559
20
20
40
20

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หนวย บาท)

ปงบประมาณ
2555
2556
2557
2558
คาบํารุงการศึกษา
1,200,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
รวมรายรับ 1,200,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000
2.6.2 งบประมาณรายจาย (หนวย บาท)
ปงบประมาณ
หมวดเงิน
2555
2556
2557
2558
ก. งบดําเนินการ
1.1 คาใชจายบุคลากร
150,000
150,000
150,000
150,000
1.2 คาใชจายดําเนินงาน
540,000 1,080,000 1,080,000 1,080,000
1.3 ทุนการศึกษา
1.4 รายจายระดับ
50,000
100,000
100,000
100,000
มหาวิทยาลัย
รวม (ก)
740,000 1,330,000 1,330,000 1,330,000
ข. งบลงทุน (บาท)
งบครุภัณฑ (บาท)
100,000
200,000
200,000
200,000
รวม (ข)
100,000
200,000
200,000
200,000
รวม (ก) + (ข)
840,000 1,530,000 1,530,000 1,530,000
จํานวนนักศึกษา (คน)
20
40
40
40
คาใชจายตอหัวนักศึกษา
28,000
25,500
25,500
25,500
รายละเอียดรายรับ

2559
2,400,000
2,400,000
2559
150,000
1,080,000
100,000
1,330,000
200,000
200,000
1,530,000
40
25,500

2.7 ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรียน
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนเขามหาวิทยาลัย
ใหเปน ไปตามขอบังคับ มหาวิทยาลัย ราชภัฏนครปฐม วาดวยการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548
.3 หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
3.1.1 จํานวนหนวยกิต จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 42 หนวยกิต
แบงเปน 2 แผน
แผน ก แบบ ก2
วิชาบังคับ
24 หนวยกิต
วิชาเลือกไมนอยกวา
6 หนวยกิต
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แผน ข

วิทยานิพนธ

12 หนวยกิต

วิชาบังคับ
วิชาเลือกไมนอยกวา
การคนควาอิสระ
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
1) หมวดวิชาสัมพันธ

24 หนวยกิต
12 หนวยกิต
6 หนวยกิต

-

2) หมวดวิชาเฉพาะดาน ประกอบดวย
(2.1) วิชาบังคับ 24 หนวยกิต
(2.2) วิชาเลือกไมนอยกวา 6 หนวยกิตหรือ 12 หนวยกิต (ตามแผน
การศึกษาที่นักศึกษาเลือก)
3) วิทยานิพนธ 12 หนวยกิต หรือ การคนควาอิสระ 6 หนวยกิต
4) วิชาเสริมไมนับหนวยกิตและเปนไปตามเงื่อนไขของแตละรายวิชา
แผน ก แบบ ก2
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 42 หนวยกิต
1. หมวดวิชาสัมพันธ
2. หมวดวิชาเฉพาะดาน
2.1 บังคับ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3526301
การจัดการบัญชีสําหรับผูบริหาร
Managerial Accounting for Executive
3535401
การจัดการการเงินขั้นสูง
Advanced Financial Management
3545101
การจัดการการตลาดขั้นสูง
Advanced Marketing Management
3565101
การจัดการและพฤติกรรมองคการ
Management and Organization Behavior
3565901
การวิจัยทางธุรกิจ
Business Research
3566101
การจัดการเชิงกลยุทธ
Strategic Management
3566208
การเปนผูประกอบการ
Entrepreneurship
3595101
เศรษฐศาสตรเพื่อการจัดการ
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24 หนวยกิต
น(ท-ป-ค)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

Managerial Economics

รหัสวิชา
3536201
3536204
3565401
3566102
3566103
รหัสวิชา
3566110
3566201
3566207
3566402
3566403
3566405
3566903
3596301
3616209
3.

2.2 เลือก
6 หนวยกิต
ใหเลือกวิชาดังตอไปนี้ ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
การวางแผนทางภาษีอากร
3 (3-0-6)
Tax Planning
การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ
3 (3-0-6)
International Business Management
การจัดการทรัพยากรมนุษย
3 (3-0-6)
Human Resource Management
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3 (3-0-6)
Management Information System
จริยธรรมทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
Business Ethics
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
การบริหารโครงการและการตัดสินใจเพื่อการลงทุน
3 (3-0-6)
Project Management and Decision-Making for Investment
การจัดการการผลิตและการดําเนินการ
3 (3-0-6)
Production and Operation Management
การพยากรณทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
Business Forecasting
การวางแผนและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
3 (3-0-6)
Human Resource Planning and Development
การบริหารคาจางและเงินเดือน
3 (3-0-6)
Wage and Salary Management
แรงงานสัมพันธ
3 (3-0-6)
Labour Relations
สัมมนาการจัดการทางธุรกิจ
3 (2-2-5)
Seminar in Business Management
การวิเคราะหเชิงปริมาณทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
Quantitative Analysis for Business
การจัดการโลจิสติกส
3 (3-0-6)
Logistics Management
3506903 วิทยานิพนธ
12 หนวยกิต
Thesis
รวม
42 หนวยกิต
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แผน ข.
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 42 หนวยกิต
1. หมวดวิชาสัมพันธ
2. หมวดวิชาเฉพาะดาน
2.1 บังคับ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3526301
การจัดการบัญชีสําหรับผูบริหาร
Managerial Accounting for Executive
รหัสวิชา
3535401
3545101
3565101
3565901
3566101
3566208
3595101

รหัสวิชา
3536201
3536204
3565401
3566102
3566103

ชื่อวิชา
การจัดการการเงินขั้นสูง
Advanced Financial Management
การจัดการการตลาดขั้นสูง
Advanced Marketing Management
การจัดการและพฤติกรรมองคการ
Management and Organization Behavior
การวิจัยทางธุรกิจ
Business Research
การจัดการเชิงกลยุทธ
Strategic Management
การเปนผูประกอบการ
Entrepreneurship
เศรษฐศาสตรเพื่อการจัดการ
Managerial Economics
2.2 เลือก
ใหเลือกวิชาดังตอไปนี้ ไมนอยกวา 12 หนวยกิต
ชื่อวิชา
การวางแผนทางภาษีอากร
Tax Planning
การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ
International Business Management
การจัดการทรัพยากรมนุษย
Human Resource Management
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
Management Information System
จริยธรรมทางธุรกิจ
12

24 หนวยกิต
น(ท-ป-ค)
3 (3-0-6)
น(ท-ป-ค)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
12 หนวยกิต
น(ท-ป-ค)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

3566110
3566201
รหัสวิชา
3566207
3566402
3566403
3566405
3566903
3596301
3616209
3.

Business Ethics
การบริหารโครงการและการตัดสินใจเพื่อการลงทุน
3 (3-0-6)
Project Management and Decision-Making for Investment
การจัดการการผลิตและการดําเนินการ
3 (3-0-6)
Production and Operation Management
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
การพยากรณทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
Business Forecasting
การวางแผนและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
3 (3-0-6)
Human Resource Planning and Development
การบริหารคาจางและเงินเดือน
3 (3-0-6)
Wage and Salary Management
แรงงานสัมพันธ
3 (3-0-6)
Labour Relations
สัมมนาการจัดการทางธุรกิจ
3 (2-2-5)
Seminar in Business Management
การวิเคราะหเชิงปริมาณทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
Quantitative Analysis for Business
การจัดการโลจิสติกส
3 (3-0-6)
Logistics Management
3506902 การคนควาอิสระ
6 หนวยกิต
Independent Study
รวม
42 หนวยกิต

รายวิชาเสริม
นักศึกษาจะตองผานการทดสอบความรูความสามารถดานภาษาอังกฤษ
และการใช
คอมพิวเตอร โดยคะแนนที่ไดจะตองอยูในเกณฑที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ไดกําหนดไวในระเบียบ ในกรณีที่ผลการทดสอบต่ํากวาเกณฑที่กําหนดไว
นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนในรายวิชาตอไปนี้ โดยไมนับหนวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
1555101
ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา
3(3-0-6)
English for Graduate Studies
4125101
คอมพิวเตอรสําหรับบัณฑิตศึกษา
3(3-0-6)
Computer for Graduate Studies
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ขอกําหนดเฉพาะ
สํ า หรั บ ผู ที่ ไ ม ไ ด จ บการศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี สาขาบริ ห ารธุ ร กิ จ การจั ด การ
พาณิชยศาสตร หรือสาขาที่เกี่ยวของกับบริหารธุรกิจ จะตองเรียนในรายวิชาปรับพื้นฐาน โดยไมนับ
หนวยกิต คือ
3564101
หลักการบริหารธุรกิจ
3(3-0-6)
Principles of Business Management
การสอบประมวลความรู
นักศึกษาตองสอบผานการสอบประมวลความรู
ความหมายของเลขรหัสวิชา
1

2

3

4

5

6

7
ลําดับก่อนหลัง
ลักษณะเนื้อหา
ระดับความยากง่าย หรื อชั้นปี

เลขตัวที่ - 13 เปนหมวดวิชาและหมูวิชา
เลขตัวที่ 4
แสดงระดับความยากงายหรือชั้นป
เลขตัวที่ 5
แสดงลักษณะเนื้อหาวิชา
เลขตัวที่ 6,7 แสดงลําดับกอนหลังของวิชา

หมวดวิชาและหมู่วชิ า

หมวดวิชาการบริหารธุรกิจและการจัดการ (399-350)
350 หมูวิชาที่ไมสามารถจัดเขาหมูวิชาใดไดในหมวดวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ
351 หมูวิชาการเลขานุการ
352 หมูวิชาการบัญชี
353 หมูวิชาการเงินและการธนาคาร
354 หมูวิชาการตลาด
355 หมูวิชาการสหกรณ
356 หมูวิชาการบริหารธุรกิจ
357 หมูวิชาธุรกิจบริการ
358 หมูวิชาประกันภัยและวินาศภัย
359 หมูวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ
360 หมูวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
361 หมูวิชาโลจิสติกส
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362 หมูวิชาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
363 หมูวิชาธุรกิจระหวางประเทศ
วิ ช าบั งคั บ ก อน หมายความว า นักศึก ษาที่จ ะลงทะเบี ย นวิช าที่มีวิช าบังคับ ก อน จะตองผา น
การเรียนในรายวิชาที่ระบุไวกอนเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชานั้น โดยนักศึกษาจะผาน
การเรียนและการประเมินผลวิชาบังคับกอน โดยไดระดับคะแนน A, B+, B, C+, C, D+, D, PD หรือ P
3.1.4 แผนการศึกษาระบบการศึกษาแบบทวิภาค
แผน ก แบบ ก2 ทําวิทยานิพนธ
ปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต (ท – ป –ค)
1555101 ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา*
3545101 การจัดการการตลาดขั้นสูง
3(3-0-6)
3565101 การจัดการและพฤติกรรมองคการ
3(3-0-6)
3595101 เศรษฐศาสตรเพื่อการจัดการ
3(3-0-6)
รวม
9 หนวยกิต
* รายวิชาเสริม (ไมนับหนวยกิต)

รหัสวิชา
3526301
3566208
xxxxxxx
xxxxxxx

ปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
ชื่อวิชา
การจัดการบัญชีสําหรับผูบริหาร
การเปนผูประกอบการ
วิชาเฉพาะดาน (รายวิชาเลือก)
วิชาเฉพาะดาน (รายวิชาเลือก)
รวม

ปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3535401 การจัดการการเงินขั้นสูง
3565901 การวิจัยทางธุรกิจ
3566101 การจัดการเชิงกลยุทธ
4125101 คอมพิวเตอรสําหรับบัณฑิตศึกษา
3506903 วิทยานิพนธ 1
รวม
* รายวิชาเสริม (ไมนับหนวยกิต)
ปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
15

หนวยกิต (ท – ป –ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
12 หนวยกิต

หนวยกิต (ท – ป –ค)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
6 หนวยกิต
15 หนวยกิต

รหัสวิชา
3506903

วิทยานิพนธ 2

ชื่อวิชา

0B

รวม

หนวยกิต (ท – ป –ค)
6 หนวยกิต
6 หนวยกิต

แผน ข ทําภาคนิพนธ

ปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
1555101 ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา*
3545101 การจัดการการตลาดขั้นสูง
3565101 การจัดการและพฤติกรรมองคการ
3595101 เศรษฐศาสตรเพื่อการจัดการ
รวม
* รายวิชาเสริม (ไมนับหนวยกิต)
ปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3526301 การจัดการบัญชีสําหรับผูบริหาร
3566208 การเปนผูประกอบการ
xxxxxxx วิชาเฉพาะดาน (รายวิชาเลือก)
xxxxxxx วิชาเฉพาะดาน (รายวิชาเลือก)
รวม
ปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3535401 การจัดการการเงินขั้นสูง
3565901 การวิจัยทางธุรกิจ
3566101 การจัดการเชิงกลยุทธ
4125101 คอมพิวเตอรสําหรับบัณฑิตศึกษา
รวม
* รายวิชาเสริม (ไมนับหนวยกิต)

รหัสวิชา
xxxxxxx
xxxxxxx
3506902

ปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
ชื่อวิชา
วิชาเฉพาะดาน (รายวิชาเลือก)
วิชาเฉพาะดาน (รายวิชาเลือก)
การคนควาอิสระ
รวม
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หนวยกิต (ท – ป –ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
9 หนวยกิต

หนวยกิต (ท – ป –ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
12 หนวยกิต
หนวยกิต (ท – ป –ค)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
9 หนวยกิต

หนวยกิต (ท – ป –ค)
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
6 หนวยกิต
12 หนวยกิต

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
วิชาบังคับ
24 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
3595101
เศรษฐศาสตรเพื่อการจัดการ
3(3-0-6)
Managerial Economics
แนวคิ ด และทฤษฎี ท างเศรษฐศาสตร เ พื่ อ ประยุ ก ต ใ ช ง านในการกํ า หนดนโยบายและ
การตัดสินใจทางธุรกิจ การใหความสําคัญกับการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุด
เพื่อใชในการตัดสินใจภายใตความไมแนนอนและความเสี่ยง
3565101

การจัดการและพฤติกรรมองคการ
3(3-0-6)
Management and Organization Behavior
หลักการจัดการ ทฤษฎีและแนวทางปฏิบัติของการ จัดการในปจจุบัน การออกแบบงาน
และออกแบบองคการ การวิเคราะหพฤติกรรมบุคคลและพฤติกรรมกลุม ความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความสัมพันธระหวางกลุมตาง ๆ ในองคการ การวิเคราะหโครงสรางขององคการและผลกระทบตอบุคคล
และกลุม รวมถึงบทบาทและหนาที่ของผูนําที่มีจรรยาบรรณในการจัดการ
รหัสวิชา
3535401

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
การจัดการการเงินขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Financial Management
ทฤษฎีทางการเงิน การบริหารการเงิน การวิเคราะหการเงิน ความเสี่ยงและผลตอบแทน
ทางการเงิน การตัดสินใจทางการเงิน การจัดโครงสรางทางการเงินและแหลงเงินทุน นโยบายเงินปนผล
การซื้อขายและควบคุมกิจการ
3545101

การจัดการการตลาดขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Marketing Management
การศึกษาทฤษฎีทางการตลาดและการวางแผนเพื่อการจัดการและแกปญหาทางการตลาด
การวิเคราะห สภาพแวดลอม ภายในและภายนอกเพื่อการกําหนดตลาดเปาหมาย การประเมิน ความ
ตองการของตลาดและพฤติกรรมผูบริโภค การกําหนดสวนประสมการตลาด การกําหนดผลิตภัณฑ ราคา
การจัดจําหนาย และการสงเสริมการตลาดอยางเหมาะสม เพื่อความสําเร็จขององคการ
3526301

การจัดการบัญชีสําหรับผูบริหาร
3(3-0-6)
Managerial Accounting for Executive
หลักการทางบัญชีและนโยบายการบัญชี กระบวนการทางการบัญชี ระบบการควบคุม
ภายในการบั ญชี และการรวบรวมขอมู ลทางการบัญ ชีเพื่อจัดทํารายงานทางการเงิน การวิเคราะหแปล
ความหมายข อ มู ล การแยกประเภทต น ทุ น การประยุ ก ต ท างการบั ญ ชี ไ ปสู ก ารแก ป ญ หาทางธุ ร กิ จ
การวิเคราะหความสัมพันธของขอมูลทางบัญชีเพื่อประโยชนในการวางแผน การบริหาร การควบคุมและ
การตัดสินใจ ตลอดจนการใชสารสนเทศทางการบัญชี
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3566101

การจัดการเชิงกลยุทธ
3(3-0-6)
Strategic Management
การกําหนดทิศทางในอนาคตของธุรกิจในมุมมองของผูบริหารระดับสูง เพื่อใหธุรกิจดํารง
อยูและเจริญเติบโตทามกลางสภาวะการแขงขันที่เปลี่ยนแปลงไป การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกและ
ภายในของธุรกิจ การกําหนดทิศทางของธุรกิจ การกําหนดเปาหมาย การจัดทําแผนกลยุทธ การกําหนด
วิธีการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุเปาหมายของธุรกิจ รวมทั้งการวิเคราะหกรณีศึกษาที่เกี่ยวโยงกับนโยบายดาน
ตาง ๆ ของธุรกิจ

รหัสวิชา
3565901

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
การวิจัยทางธุรกิจ
3(2-2-5)
Business Research
แนวความคิด หลักการ ระเบียบวิธีดําเนินการวิจัย การเขียนเคาโครงการวิจัยทางธุรกิจ
ด า นการวางแผนทางธุ ร กิ จ การพั ฒ นาการตลาด การลงทุ น การพั ฒ นาความเป น ผู ป ระกอบการที่ ดี
ตลอดรวมถึงการศึกษาสถิติเชิงพรรณา และสถิติเชิงอนุมาน การใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ เพื่อการหา
คาทางสถิติประกอบการวิจัย โดยนักศึกษาจะตองมีผลงานวิจัยอยางนอยหนึ่งโครงการ
3566208

การเปนผูประกอบการ
3(3-0-6)
Entrepreneurship
บทบาทของธุรกิจขนาดยอมในระบบเศรษฐกิจ วิธีการจัดตั้งองคกรธุรกิจ หนาที่ตาง ๆ
ทางดานการบริหาร มนุษยสัมพันธและการปฏิบัติงานในธุรกิจขนาดยอม การควบคุมทางการเงินและธุรกิจ
การดําเนินการของธุรกิจขนาดยอมแบบตาง ๆ การแกปญหาและการตัดสินใจ การมีวิสัยทัศนในการพัฒนา
องค กรธุ ร กิ จ คุ ณลั กษณะของการเป น ผูป ระกอบการที่ป ระสบผลสํ าเร็จ โดยใชห ลั กจริ ย ธรรมและ
จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ
วิชาเลือกกลุมวิชาการจัดการทั่วไป
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
3566102
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3(3-0-6)
Management Information System
แนวคิ ดเกี่ ย วกั บ สารสนเทศอั น เปน ประโยชนใ นการจัด การทางธุร กิจ โดยครอบคลุ ม
องคประกอบของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและความเชื่อมโยงขององคประกอบเหลานั้น บทบาทและ
หนาที่ของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ปจจัยที่สงผลกระทบตอสารสนเทศเพื่อการจัดการ ตลอดจน
การนําระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการไปประยุกตใชในกิจการธุรกิจ
3596301

การวิเคราะหเชิงปริมาณทางธุรกิจ
Quantitative Analysis for Business
18

3(3-0-6)

วิธีการทางคณิตศาสตรในการวิจัยและการปฏิบัติงาน เพื่อการประยุกตใชกับการวิเคราะห
ปญหาทางธุรกิจและการตัดสินใจภายใตความเปลี่ยนแปลง
เนื้อหาวิชาประกอบดวยการศึกษาตัวแบบ
ทางคณิตศาสตรในแตละดาน การโปรแกรมเชิงเสน การขนสง การวิเคราะหขายงานทฤษฎีเกม ปญหา
การจัดสรรทรัพยากร ตัวแบบสินคาคงคลัง ตัวแบบแถวคอย การวิเคราะหมารคอฟ และการจําลองทาง
คณิตศาสตร
รหัสวิชา
3565401

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
การจัดการทรัพยากรมนุษย
3(3-0-6)
Human Resource Management
แนวความคิดและนโยบายเกี่ยวกับการใชทรัพยากรมนุษยอยางมีประสิทธิภาพ โดยเนน
บทบาทและความรับผิดชอบของผูจัดการในดานการวางแผนกําลังคน การคัดเลือก การพัฒนา การจาย
คาตอบแทน การประเมินผลงานและการจูงใจ ตลอดจนวิเคราะหปญหาการจัดการทรัพยากรมนุษยที่มี
ผลกระทบตอการดําเนินงานขององคการ เพื่อเปนแนวทางในการประยุกตสําหรับการบริการ
3566103

จริยธรรมทางธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Ethics
ทฤษฎี แ ละแนวปฏิ บั ติท างจรรยาบรรณทางธุร กิจ ความถูกตอง ความรับ ผิด ชอบต อ
ผูบริโภค ผูจัดจําหนาย ผูแทนจําหนาย พนักงาน สังคมและสิ่งแวดลอม รวมถึงผลกระทบของจริยธรรม
ตอการบริหารงาน โดยใชกรณีศึกษาและภาคปฏิบัติใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน
3636204

การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ
3(3-0-6)
International Business Management
ประเด็นตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารทั้งในดานนโยบายและการดําเนินงานธุรกิจระหวาง
ประเทศ เพื่ อ นํ า ไปประยุ กต ใช กับ การบริห ารธุร กิ จ ระหวา งประเทศอยา งมีป ระสิทธิภ าพ เนื้ อหาวิช า
ครอบคลุมถึงระบบการวิเคราะหและการแกไขประเด็นในปญหาของธุรกิจระหวางประเทศ โดยเนนถึงการ
ปรับตัวตอสถานการณที่แตกตางกัน ทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และกฎหมายระหวางประเทศ
ตลอดจนการศึกษาการวางแผน การจัดองคการ การประสานงาน และการตัดสินใจขององคการธุรกิจ
ระหวางประเทศ
3566405

แรงงานสัมพันธ
3(3-0-6)
Labour Relations
แนวความคิ ด และหลั ก การแรงงานสั ม พั น ธ ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งพนั ก งานกั บ ฝ า ย
การจัดการ โครงสรางการดําเนินงานและสภาพแรงงาน กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมดานแรงงาน
สัมพันธ การเจรจาตอรอง การระงับขอพิพาทแรงงาน การแกปญหาและสถานการณดานแรงงานสัมพันธ
เพื่อเปนแนวทางในการวิเคราะหและแกไขปญหา โดยทําการศึกษากรณีตัวอยางของปญหาดานวิกฤตการณ
แรงงาน กรณีพิพาทดานแรงงานขององคการ
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รหัสวิชา
3566402

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
การวางแผนและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
3(3-0-6)
Human Resource Planning and Development
แนวความคิด หลักการและขั้นตอนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององคการ การวางแผน
การกําหนดเปาหมายและนโยบายพัฒนา การสํารวจความจําเปน การจัดโครงการพัฒนา การใชเทคนิค
การประเมินผล รวมทั้งการศึกษาวิเคราะหปญหาและการวางแผนและพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคการ
ตามสภาวการณทางเศรษฐกิจและสังคม
3566207

การพยากรณทางธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Forecasting
หลักและเทคนิคการพยากรณแตละรูปแบบ บทบาทของการพยากรณตอการวางแผนใน
การบริหาร การประเมินความเชื่อถือในการพยากรณ การพยากรณเศรษฐกิจ การพยากรณทั้งในระยะสั้น
และ ในระยะยาวของธุรกิจและอุตสาหกรรม ตลอดจนทฤษฎีการตัดสินใจเพื่อการแกปญหาและการพัฒนา
องคการ
3566201

การจัดการการผลิตและการดําเนินการ
3(3-0-6)
Production and Operation Management
องคประกอบของระบบการผลิตสินคาและบริการ การดําเนินโครงการ รวมถึงหลักการ
และวิ ธี ก ารในการจั ด การและตั ด สิ น ใจแก ป ญ หาการผลิ ต เนื้ อ หาจะมุ ง เน น ถึ ง กระบวนการและหน า ที่
ตลอดจนความเกี่ยวพันระหวางหนาที่ในการจัดการการผลิต การเลือกทําเลที่ตั้งของสถานประกอบการ
การออกแบบผลิตภัณฑ การวางแผนกระบวนการผลิต การออกแบบงาน การวิเคราะหวิธีการทํางาน
การกํ า หนดมาตรฐานการผลิ ต การควบคุ ม การผลิ ต และการควบคุ ม สิ น ค า คงคลั ง โดยใช เ ทคนิ ค วิ ธี
การจัดการไดอยางเหมาะสมกับสถานการณ
3536201

การวางแผนทางภาษีอากร
3(3-0-6)
Tax Planning
วิเคราะหนโยบายภาษีอากรและหลักเกณฑในการจัดเก็บภาษีอากร
รวมทั้งวิเคราะห
ปญหาทางภาษีอากรที่เกิดขึ้น ตลอดจนการวางแผนทางภาษีอากรของธุรกิจ เพื่อพัฒนานโยบายภาษีอากร
ใหเหมาะสมกับลักษณะขององคการธุรกิจในแตละประเภท
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รหัสวิชา
3566110

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
การบริหารโครงการและการตัดสินใจเพื่อการลงทุน
3(3-0-6)
Project Management and Decision–Making for Investment
หลั ก ในการวางแผน การวิ เ คราะห การประเมิ น ผลทางการเงิ น และทางเศรษฐกิ จ
การบริหารโครงการ การออกแบบ การพิจารณาความเหมาะสมและความเปนไปไดของโครงการธุรกิจ
ตรวจสอบแนวคิด เครื่องมือเทคนิคและระบบในการบริหาร เพื่อการตัดสินใจในการลงทุนทางธุรกิจ รวมทั้ง
การบริหารตามโครงการเพื่อความเปนเลิศ
3616209

การจัดการโลจิสติกส
3(3-0-6)
Logistics Management
การออกแบบระบบเครือขาย การกําหนดกลยุทธที่เกี่ยวกับการเคลื่อนยายและเก็บรักษา
วัตถุดิบ รวมถึงผลิตภัณฑจากแหลงผลิตวัตถุดิบ สถานทีผ่ ลิต คนกลางการตลาดไปยังผูบริโภคคนสุดทาย
3566403

การบริหารคาจางและเงินเดือน
3(3-0-6)
Wage and Salary Management
วิวัฒ นาการการบริ ห ารคาจางและเงิน เดือนปจ จัย พื้น ฐานสําหรับ การประเมิน งานและ
พนักงาน ทฤษฎีการจูงใจและความสัมพันธของการไดรางวัล การประเมินการทํางาน ความสัมพันธระหวาง
รางวัลและผลการทํางาน ระบบคาตอบแทนเบื้องตนรวมทั้งสวัสดิการและคาตอบแทนผูบริหาร การควบคุม
คาจางและเงินเดือน
3566903

สัมมนาการจัดการทางธุรกิจ
3(2-2-5)
Seminar in Business Management
วิเคราะหปญหา วิธีการแกไขปญหาทางการจัดการ ตลอดจนแนวโนมและเทคโนโลยีใหม ๆ
ที่มีผลตอการจัดการ นักศึกษาจะตองแลกเปลี่ยนความรูและขอคิดเห็น รวมทั้งตองทําการคนควา วิจัย
และรายงานประเด็นหัวขอที่สนใจหรือไดรับมอบหมายเพื่อนําเสนอตอที่ประชุม
วิทยานิพนธ/ภาคนิพนธ
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น
3506903
วิทยานิพนธ
12
Thesis
คนควาในประเด็นปญหาดานธุรกิจ การริเริ่มสรางสรรคองคความรูทางวิชาการ การนํา
ทฤษฎีและหลักการทางวิชาการมาใชในการแกปญหาและหาโอกาสทางธุรกิจ โดยใชระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ
ขั้นสูง โดยจัดทําออกมาในลักษณะเอกสารทางวิชาการ มีอาจารยที่ปรึกษากํากับดูแล รวมทั้งการนําเสนอ
รายงานการวิจัยตามรูปแบบของการจัดทําวิทยานิพนธที่มหาวิทยาลัยกําหนด
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รหัสวิชา
3506902

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น
การคนควาอิสระ
6
Independent Study
ค น คว า ประเด็ น ป ญ หาดานธุร กิจ การนําทฤษฎีและหลักการทางวิช าการมาใชในการ
แกปญหาและหาโอกาสทางธุรกิจ โดยใชระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ รวมทั้งนําเสนอรายงานการวิจัยตาม
รูปแบบของการจัดทํารายงานการคนควาอิสระที่มหาวิทยาลัยกําหนด

รายวิชาเสริม
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1555101
ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา
3(3-0-6)
English for Graduate Studies
ทักษะในการฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารสําหรับ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เทคนิคการสืบคน การอานและการสรุปใจความสําคัญของเอกสารทาง
วิชาการจากสิ่งพิมพและสื่ออิเล็กทรอนิกสเพื่อการทําวิจัย การเขียนบทคัดยองานวิจัยและบทความวิจัย
4125101

คอมพิวเตอรสําหรับบัณฑิตศึกษา
3(3-0-6)
Computers for Graduate Studies
ทักษะการใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
การใชฐานขอมูลเพื่อการสืบคนและอางอิง ทักษะการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป เพื่อประยุกตใชใน
การทําวิจัย การเขียนบทความวิจัยและการนําเสนอผลงานวิจัย
รายวิชาปรับพื้นฐาน
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
3564101
หลักการบริหารธุรกิจ
3 (3-0-6)
(Princeples of Business Management)
ศึกษาหลักและวิธีการบริหารธุรกิจ โดยการจัดโครงสรางองคการธุรกิจ ประเภทของธุรกิจ
สภาพแวดลอมทางธุรกิจ รูปแบบของธุรกิจ การบริหารจัดการดานทรัพยากรบุคคล การเงิน การตลาด
และการดําเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล

3.2 ชื่อ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร
ลําดับ
1

ชื่อ – นามสกุล
รองศาสตราจารยโสรัจ

ตําแหนง
รอง

วุฒิ
- พบ.ม. (บริหารธุรกิจการเงิน)

22

2555

6

ภาระการสอนเฉลี่ย
ชั่วโมง/ปการศึกษา
2556

6

2557

6

2558

6

กายบริบูรณ
3-5299-00014-52-9

ศาสตราจารย

2

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุกรี
แกวมณี
3-1014-03490-49-3

ผูชวย
- Ph.D. (Management and
ศาสตราจารย Commerce)
Edith Cowan University,
Commonwealth of
Australia
- พบ.ม. (บริหารธุรกิจ)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
- ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

3

อาจารย ดร.แสงแข บุญศิริ
3-1020-01222-12-6

ลําดับ

ชื่อ – นามสกุล

4

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธงชัย
พงศสิทธิกาญจนา
3-1022-01178-15-5

5

อาจารย ดร.ดารินทร

อาจารย

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
- วท.บ. (เคมี)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

- DBA. (Management)
University of South
Australia,
Commonwealth of
Australia
- MBA. (Management and
Organization Behavior)
Northrop University,
United States of America
- BS. (Computer Science)
Heidelberg College
United States of America
- บช.บ. (บัญชี)
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ตําแหนง

วุฒิ

ผูชวย
- D.MS. (Management Sciences)
ศาสตราจารย Technological University
of the Philippines
- บธ.ม. (การเงินการธนาคาร)
มหาวิทยาลัยสยาม
- บช.บ. (บัญชีบัณฑิต)
มหาวิทยาลัยสยาม
อาจารย

- Ph.D.

23

6

6

6

6

6

6

6

6

2555

6

6

ภาระการสอนเฉลี่ย
ชั่วโมง/ปการศึกษา
2556

2557

2558

6

6

6

6

6

6

โพธิ์ตั้งธรรม
3-7005-00304-30-9

(Business Administration)
English Program
สถาบันการศึกษานานาชาติ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- M.M. (General Management)
English Program
มหาวิทยาลัยมหิดล
- ศศ.บ. (ภาษาไทย)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร

3.2.2 อาจารยประจํา
ระบุ อาจารย ซึ่งมี ห น า ที่ห ลักดานการสอนและการวิจัย และปฏิบัติห นาที่ เต็มเวลาใน
สถาบันอุดมศึกษา
ลําดับ
1

ลําดับ

ชื่อ – นามสกุล
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวัฒน
ฉิมะสังคนันท
3-1021-01123-40-5

ชื่อ – นามสกุล

ตําแหนง

วุฒิ

ผูชวย
- D.MS. (Management Sciences)
ศาสตราจารย Technological University
of the Philippines
- บธ.ม. (การตลาด)
มหาวิทยาลัยสยาม
- ศศ.บ. (รัฐศาสตร)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ตําแหนง

วุฒิ

2

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมใจ
บุญทานนท
3-1006-03231-63-6

ผูชวย
- D.MS. (Management Sciences)
ศาสตราจารย Technological University
of the Philippines
- ศศ.ม. (เศรษฐศาสตรสหกรณ/
เศรษฐศาสตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
- ศศ.บ. (ประวัติศาสตร/
การบริหารธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(บางแสน)

3

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุภาณี
อินทนจันทน
3-7301-01712-52-7

ผูชวย
- D.MS. (Management Sciences)
ศาสตราจารย Technological University
of the Philippines
- บธ.ม. (การบัญชี)

24

2555

6

2555

6

6

ภาระการสอนเฉลี่ย
ชั่วโมง/ปการศึกษา
2556

6

2557

6

ภาระการสอนเฉลี่ย
ชั่วโมง/ปการศึกษา

2558

6

2556

2557

2558

6

6

6

6

6

6

มหาวิทยาลัยสยาม
- บธ.บ. (การบัญชี)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
4

ผูชวยศาสตราจารย ดร.จันทนา
วัฒนกาญจนะ
3-1020-01100-58-6

ผูชวย
- D.MS. (Management Sciences)
ศาสตราจารย Technological University
of the Philippines
- บธ.ม. (การเงินและการธนาคาร)
มหาวิทยาลัยสยาม
- บธ.บ. (การเงินและการธนาคาร)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

6

6

6

6

5

ผูชวยศาสตราจารยศักดิ์ชัย
สหกุลบุญญรักษ
3-1012-02797-64-8

ผูชวย
- ศศ.ม. (เศรษฐศาสตรสหกรณ)
ศาสตราจารย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
- ศศ.บ. (การสอนธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

6

6

6

6

ลําดับ

ชื่อ – นามสกุล

6

อาจารย ดร.ไพรัช
มากกาญจนกุล
3-1022-01324-63-1

7

ผูชวยศาสตราจารยวรญา
ทองอุน
3-7306-00621-42-0

8

อาจารย ดร.ฉัตรประมนต
ภูติจันทร
3-1006-01860-49-1

ตําแหนง

วุฒิ

อาจารย

- D.MS. (Management Sciences)
Technological University
of the Philippines
- บธ.ม. (การตลาด)
มหาวิทยาลัยสยาม
- ศษ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- ค.บ. (ดนตรีศึกษา)
วิทยาลัยครูบานสมเด็จเจาพระยา

ผูชวย
- บธ.ม(การบริหารธุรกิจ) .
ศาสตราจารย มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- บธ.บ. (การเลขานุการ)
วิทยาลัยการคา
อาจารย

- Ph.D. (Economics)
University Utara Malaysia,
Malaysia
- ศ.ม. (เศรษฐศาสตร)
มหาวิทยาลัยเกริก
- ศ.บ. (เศรษฐศาสตร)
25

2555

ภาระการสอนเฉลี่ย
ชั่วโมง/ปการศึกษา
2556

2557

2558

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

3.2.3 อาจารยพิเศษ
ลําดับ
1

ลําดับ

ชื่อ – นามสกุล
ผูชวยศาสตราจารยอัจฉราพรรณ
ลีฬพันธ

ชื่อ – นามสกุล

ตําแหนง

วุฒิ

ผูชวย
- พณ.ม. (การตลาด)
ศาสตราจารย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- บธ.บ. (การบริหารธุรกิจ
ระหวางประเทศ)
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

ตําแหนง

วุฒิ

3

3

2557

3

ภาระการสอนเฉลี่ย
ชั่วโมง/ปการศึกษา

2558

3

2557

2558

3

3

3

3

- ค.ด.
(วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- ค.ม. (บริหารการศึกษา)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

3

3

3

3

- กศ.ด.
(การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร)

3

3

3

3

รองศาสตราจารยปรียานุช
กิจรุงโรจนเจริญ

รอง
- บช.ม. (การบัญชี)
ศาสตราจารย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- บช.บ. (การบัญชี)
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

3

อาจารย ดร.จิรพันธ สกุณา
3-7099-00104-20-8

อาจารย

- Ph.D. (Strategy and
International Business)
The City University,
London, England
- MBA.
(International Business)
The University of
Birmingham, England
- วศ.บ. (เครื่องกล)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

4

ดร.ธีระภาพ เพชรมาลัยกุล

อาจารย

5

พลตรี ดร.วีระ วงศสรรค

อาจารย

2555

2556

2556

2
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2555

ภาระการสอนเฉลี่ย
ชั่วโมง/ปการศึกษา

3

3

3

3

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- ค.ม. (การวิจัยการศึกษา)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- กศ.บ. เกียรตินิยมอันดับสอง
(คณิตศาสตร)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ลําดับ

ชื่อ – นามสกุล

ตําแหนง

วุฒิ

6

รองศาสตราจารยจีราภรณ
สุธัมมสภา

รอง
- วท.ม. (คอมพิวเตอรศาสตร)
ศาสตราจารย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- พณ.ม. (บริหารธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- วท.บ. (ฟสิกส)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

7

ผูชวยศาสตราจารยสุนีย ตฤณขจี

ผูชวย
- บธ.ม. (การบัญชี)
ศาสตราจารย มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
- บธ.บ. (การเงินการธนาคาร)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

8

อาจารย ดร.นาคม ธีรสุวรรณจักร
3-7003-00092-82-1

อาจารย

- ปร.ด.
(การพัฒนาทรัพยากรมนุษย)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- สค.ม. (สิ่งแวดลอม)
มหาวิทยาลัยมหิดล
- ศ.บ. (การเงินการธนาคาร)
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน และสหกิจศึกษา)
4.1. ผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม
4.2 ชวงเวลา
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย (ถามี)
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2555

ภาระการสอนเฉลี่ย
ชั่วโมง/ปการศึกษา
2556

2557

2558

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

5.1 คําอธิบายโดยยอ
หลั ก สู ตรกํ า หนดให นั กศึก ษาที่ เลือ กเรีย นแผน ก แบบ ก2 จะต องลงทะเบี ย นเรี ย น
รายวิชาวิทยานิพนธ โดยหัวขอวิทยานิพนธจะตองเปนเรื่องตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนด
โดยมีอาจารยที่ปรึกษา คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ ที่เปนไปตามหลักเกณฑ ขอบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม วาดวยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548
หลั ก สู ต รกํ า หนดให นั ก ศึ ก ษาที่ เ ลื อ กเรี ย นแผน ข จะต อ งลงทะเบี ย นเรี ย นรายวิ ช า
ภาคนิพนธ โดยศึกษาในเรื่องที่สนใจที่อยูในขอบเขตการศึกษาของหลักสูตร ภายใตการแนะนําดูแลของ
อาจารยที่ปรึกษา
5.2 ผลการเรียนรู
นักศึกษามีความรู ความเขาใจ ในกระบวนการทําวิจัย และสามารถเขียนบทความวิจัย
เพื่อการเผยแพรได
5.3 ชวงเวลา
ชั้นปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 สําหรับแผน ก แบบ ก2
ชั้นปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 สําหรับแผน ข
5.4 จํานวนหนวยกิต
วิทยานิพนธ แผน ก แบบ ก2 จํานวน 12 หนวยกิต
ภาคนิพนธ แผน ข
จํานวน 6 หนวยกิต
5.5 การเตรียมการ
5.5.1 มอบหมายอาจารยที่ปรึกษาเปนรายบุคคล
5.5.2 อาจารยที่ปรึกษาใหคําปรึกษาในการเลือกหัวขอ และกระบวนการศึกษาคนควา
และประเมินผล
5.5.3 นักศึกษานําเสนอผลการศึกษาปากเปลาตออาจารยที่ปรึกษา เพื่อรับขอเสนอแนะ
และประเมินผล
5.6 กระบวนการประเมินผล
5.6.1 รายงานความกาวหนาในการทําวิจัยตออาจารยที่ปรึกษา
5.6.2 การนําเสนอปากเปลาตามระยะเวลาตอคณาจารยที่กําหนด
5.6.3 เสนอรูปเลมรายงานการวิจัยตามรูปแบบที่กําหนด

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู และ กลยุทธการสอนและการประเมินผล
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1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
ระบุลักษณะพิเศษของนักศึกษาที่นอกเหนือไปจากความคาดหวังโดยทั่วๆ ไปที่สถาบัน คณะ หรือ
โปรแกรม วิชา พยายามพัฒนาใหมีขึ้นในตัวของนักศึกษาหลักสูตรนี้ เชน มหาบัณฑิตซึ่งมีความสามารถ
พิเศษเฉพาะในการแกไขปญหาไดอยางสรางสรรค มีความสามารถในการเปนผูนําอยางโดดเดน หรือมีความ
มุงมั่นในการใหบริการสาธารณะ หรือมีทักษะทางดานบริหารธุรกิจในระดับสูง ในแตละคุณลักษณะ
ดังกลาว ชี้ใหเห็นถึงกลยุทธการสอนและกิจกรรมนักศึกษาที่จะใชในการพัฒนาคุณลักษณะเหลานั้น
คุณลักษณะพิเศษ
(1) มีคุณธรรม จริยธรรม ถอมตนและ
ทําหนาที่เปนพลเมืองดี รับผิดชอบตอ
ตนเอง วิชาชีพและสังคม
(2) ทักษะดานการเปนผูประกอบการ

(3) คิดเปน ทําเปน และเลือกวิธีการ
แกปญหาไดอยางเปนระบบและ
เหมาะสม
(4) ทักษะดานเทคโนโลยีขอมูลขาวสาร

(5) ทักษะการเรียนรูดวยตนเอง

กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา
การสอดแทรกในวิ ช าเรี ย นที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ จริ ย ธรรม
จรรยาบรรณวิ ช าชี พ เช น การไม เ อาเปรี ย บผู บ ริ โ ภค
ไมลอกเลียนแบบผลงานผูอื่น การประกอบวิชาชีพที่คํานึงถึง
ผลกระทบตอสังคม
โครงสร า งหลั ก สู ต รได กํ า หนดให มี ร ายวิ ช าการเป น
ผูประกอบการเปนวิชาบังคับ เพื่อใหผูเรียนมีโอกาสไดศึกษา
ถึ ง การเป น ผู ป ระกอบการอย า งมี ห ลั ก การและสามารถ
ประยุกตใชทฤษฎีควบคูกับการปฏิบัติ
การทํ า กิ จ กรรมที่ แ สดงออกถึ ง ความคิ ด สร า งสรรค
การนําเสนอหนาชั้นเรียนและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกัน
และกัน
รายวิ ช าที่ มี ก ารนํ า เสนอรายงานในชั้ น เรี ย น กํ า หนดให
นําเสนอโดยใชโปรแกรมดานการนําเสนอ เพื่อเพิ่มทักษะ
ทางเทคโนโลยี ส ารสนเทศ การศึ ก ษาข อ มู ล จากระบบ
อินเทอรเน็ต การสงงานผานระบบอินเทอรเน็ต
การจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมใหนักศึกษาเรียนรูดวย
ตนเอง โดยใช วิ ธี ก ารสอนที่ ยึ ด ผู เ รี ย นเป น สํ า คั ญ เช น
ใหนักศึกษาทํากิจกรรมรวมกัน การทําโครงงานตาง ๆ

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
(1) มีวินัยตรงตอเวลาและมีความรับผิดชอบทั้งตอตนเองวิชาชีพและสังคม
(2) มีความซื่อสัตยสุจริตและความเสียสละแกสวนรวม
(3) ปฏิบัติหนาที่อยางมีคุณธรรมและจริยธรรม
(4) เคารพสิทธิหนาที่ของตนเองและผูอื่น
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(5) เปนแบบอยางที่ดีใหแกผูอื่น
2.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
กําหนดใหมีวัฒนธรรมองคกร เพื่อเปนการปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย
โดยเนนการเขาชั้นเรียนใหตรงเวลาตลอดจนการแตงกายที่เปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษา
ตองมีความรับผิดชอบ โดยในการทํางานกลุมนั้น ตองฝกใหรูห นาที่ของการเปนผูนํากลุมและการเปน
สมาชิกกลุม มีความซื่อสัตยและความเสียสละแกสวนรวมและมีจริยธรรมทางวิชาการ เปนตน นอกจากนี้
อาจารยผู ส อนทุกคนมี การสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริย ธรรมในการสอนทุกรายวิช า รวมทั้งมีการจั ด
กิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม เคารพสิทธิหนาที่ของตนเองและผูอื่น และเปนแบบอยางที่ดีใหแกผูอื่น
เชน การยกยองนักศึกษาที่ทําดี ทําประโยชนแกสวนรวม เสียสละ
2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
(1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสงงานตาม
กําหนดระยะเวลาที่มอบหมาย และการรวมกิจกรรม
(2) ประเมินจากการมีวินัยและความพรอมเพรียงของนักศึกษาในการเขารวม
กิจกรรม
(3) ประเมินจากรายวิชาทีมีการสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม
(4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
2.2 ความรู
2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
(1) เขาใจและตระหนักถึงการเปนผูประกอบการที่ดี
(2) สามารถนําไปประยุกตในกิจกรรมดานการบริหารจัดการไดดี
(3) เขาใจและวิเคราะหหลักการของศาสตรอื่นที่เกี่ยวของกับธุรกิจ
(4) เขาใจกฎระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของในการประกอบวิชาชีพทางธุรกิจ
)5) สามารถปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงในสถานการณตางๆ
2.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
ใชการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ทั้งนี้ใหเปนไป
ตามลักษณะของรายวิชานั้น ๆ นอกจากนี้ยังจัดใหมีการเรียนรูจากสถานการณจริง โดยการศึกษาดูงานหรือ
เชิ ญ ผู เ ชี่ ย วชาญที่ มี ป ระสบการณ ต รงมาเป น วิ ท ยากรพิ เ ศษเฉพาะเรื่ อ งตลอดจนฝ ก ปฏิ บั ติ ง านใน
สถานประกอบการ และมีการจั ดกิ จ กรรมเพื่อพัฒ นานักศึกษาอยางตอเนื่องเพื่อใหป รับ ตัว เขากับ การ
เปลี่ยนแปลงไดอยางมีประสิทธิภาพ
2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในดานตาง ๆ คือ
(1) การทดสอบยอย
(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
(3) ประเมินจากกิจกรรมที่นักศึกษาไดจัดทําหรือเขารวมโครงการ
(4) ประเมินจากการจัดทํารายงานของนักศึกษา
(5) ประเมินจากโครงการที่นําเสนอ
(6) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน
2.3 ทักษะทางปญญา
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2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
นักศึกษาตองสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพได
โดยพึ่งตนเองได
เมื่อจบการศึกษาแลว ดังนั้นนักศึกษาจําเปนตองไดรับการพัฒนาทักษะทางปญญาไปพรอมกับคุณธรรม
จริยธรรม และความรูเกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษาในขณะที่สอนนักศึกษา อาจารยตองเนนใหนักศึกษาคิดหา
เหตุผล เขาใจที่มาและสาเหตุของปญหา วิธีการแกปญหารวมทั้งแนวคิดดวยตนเอง ไมสอนในลักษณะ
ทองจํา นักศึกษาตองมีคุณสมบัติตาง ๆ จากการสอนเพื่อใหเกิดทักษะทางปญญาดังนี้
(1) เขาใจกระบวนการสืบคนขอมูลและสามารถใชขอมูลในการแกไขปญหาได
(2) สามารถบูรณาการองคความรูและประสบการณในการแกไขปญหาอยาง
สรางสรรค
(3) สามารถบริหารจัดการกับปญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานประจําและหา
แนวทางใหมๆในการแกไขปญหาอยางเหมาะสม
2.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
(1) จั ดการเรีย นการสอนโดยเนนกระบวนการคิดอยางสรางสรรคตั้งแตเริ่ม
เขาศึกษา โดยเริ่มตนจากปญหาที่งายและเพิ่มระดับความยากขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งนี้ตองจัดใหเหมาะสมและ
สอดคลองกับรายวิชา
(2) จัดการสอนแบบยึดผูเรียนเปนสําคัญ ดวยการแกปญหาจากสถานการณ
จําลองหรือการจัดกิจกรรม
(3) ใหมีการปฏิบัติงานในสถานการณจริง เพื่อเปนการเรียนวีธีการแกไขปญหา
จากเหตุการณจริง
2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
ประเมิ น ตามสภาพจริ ง จากผลงานและการปฏิ บั ติ ข องนั ก ศึ ก ษา เช น
การประเมิ น จากการนํ า เสนอรายงานในชั้น เรี ย น การทดสอบโดยใชแ บบทดสอบหรือ สัม ภาษณ และ
การจัดทํากิจกรรมหรือโครงการเปนตน
2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
นักศึกษาตองออกไปประกอบอาชีพซึ่งสวนใหญตองเกี่ยวของกับคนที่ไมรูจักมา
ก อ น คนที่ ม าจากสถาบั น อื่ น ๆ และคนที่ จ ะมาเป น ผูบั ง คั บ บั ญ ชา หรื อ คนที่ จ ะมาอยู ใต บั ง คับ บั ญ ชา
ความสามารถที่จะปรับตัวใหเขากับกลุมคนตาง ๆ เปนเรื่องจําเปนอยางยิ่ง ดังนั้นอาจารยตองสอดแทรก
วิธีการที่เกี่ยวของกับคุณสมบัติตาง ใหนักศึกษาระหวางที่สอนวิชา เพื่อใหนักศึกษา :(1) แสดงออกถึงความมีภาวะผูนําภายใตสถานการณตางๆ
(2) สามารถใชนวัตกรรมใหมๆดานการบริหารจัดการในการแกไขปญหาของกลุม
(3) มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะหปญหาของกลุมอยางเหมาะสม
)4) มีความรับผิดชอบในการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
2.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
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จัดการสอนที่มีการกําหนดกิจกรรมใหมีการทํางานเปนกลุม การทํางานที่ตอง
ประสานงานกั บ ผู อื่ น ข า มหลั ก สู ต ร หรื อ การค น คว า หาข อ มู ล จากการสั ม ภาษณ บุ ค คลอื่ น หรื อ ผู มี
ประสบการณ โดยมี ค วามคาดหวั ง ในผลการเรี ย นรู ด า นทั ก ษะความสั ม พั น ธ ร ะหว า งตั ว บุ ค คลและ
ความสามารถในการรับผิดชอบ ดังนี้
(1) สามารถทํางานกับผูอื่นไดเปนอยางดี
(2) มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมายและมีวุฒิภาวะในการเปนผูนํา
(3) สามารถปรับตัวเขากับสถานการณและวัฒนธรรมองคกรที่ไปปฏิบัติงานได
เปนอยางดี
(4) มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูรวมงานในองคกรและกับบุคคลทั่วไป
2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงาน
กลุมในชั้นเรียน และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการรวมกิจกรรมตาง ๆ และความครบถวนชัดเจน
ตรงประเด็นของขอมูลที่ได

2.5 ทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
นั ก ศึ ก ษาต อ งมี ทั ก ษะการวิ เ คราะห เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ขั้นต่ํา ดังนี้
(1) สามารถเลือกและประยุกตใชเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตรในการแกไข
ปญหา
(2) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการไดอยางเหมาะสม
(3) สามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
(4) สามารถเลือกใชรูปแบบการนําเสนอไดอยางเหมาะสม
2.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลยุ ท ธ ก ารสอนที่ ใ ช ใ นการพั ฒ นาการเรี ย นรู ด า นทั ก ษะในการวิ เ คราะห
เชิงตัวเลขและการสื่อสาร ในระหวางการสอน โดยใหนักศึกษาแกปญหา วิเคราะหประสิทธิภาพของวิธี
แกปญหา และใหนําเสนอแนวคิดของการแกปญหา ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพ ตอนักศึกษาในชั้นเรียน
จัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ในรายวิ ช าต า ง ๆ ใหนักศึกษาไดวิเคราะหสถานการณจําลอง และสถานการณ
เสมือนจริง และนําเสนอการแกปญหาที่เหมาะสม เรียนรูเทคนิคการประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศใน
หลากหลายสถานการณ
2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
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(1) ประเมิ น จากเทคนิคการนําเสนอโดยใชทฤษฎี การเลือกใชเครื่องมือทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคณิตศาสตรและสถิติ ที่เกี่ยวของ
(2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย การอภิปราย ถึงขอจํากัด เหตุผลใน
การเลือกใชเครื่องมือตางๆ การอภิปราย กรณีศึกษาตางๆที่มีการนําเสนอตอชั้นเรียน
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3. ผังแสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรูสูรายวิชา (Curriculum mapping)
ผังแสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1

2

3

4

5

3. ทักษะทาง
ปญญา

2. ความรู
1

2

3

3

4. ทักษะความสัมพันธ 5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ระหวางบุคคลและ
ตัวเลข การสื่อสารและการ
ความรับผิดชอบ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 2
3 4 1
2
3
4

4

5

1

2







 

















   



  































        















หมวดวิชาสัมพันธ
หมวดวิชาเฉพาะดาน
วิชาบังคับ :
3595101 เศรษฐศาสตรเพื่อการจัดการ

 

3565101 การจัดการและพฤติกรรมองคการ



3535401 การจัดการการเงินขัน้ สูง

 

 

        

3545101 การจัดการการตลาดขั้นสูง



 



รายวิชา

 

 



   

 

1. คุณธรรม จริยธรรม



2. ความรู
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3. ทักษะทาง
ปญญา

4. ทักษะความสัมพันธ 5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ระหวางบุคคลและ
ตัวเลข การสื่อสารและการ
ความรับผิดชอบ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

1

2

3

4

5

1

2

3

1

2

3

4

1

2

3

4

3526301 การจัดการบัญชีสําหรับผูบริหาร







 



      

















3566101 การจัดการเชิงกลยุทธ

   







      















3565901 การวิจัยทางธุรกิจ



   















3566208 การเปนผูป ระกอบการ

  







 

3

4



5

1

2

    

       

















    

















   



















  

















  















































วิชาเลือก
3566102 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

   



 

3596301 การวิเคราะหเชิงปริมาณทางธุรกิจ

 







  

3565401 การจัดการทรัพยากรมนุษย













3566103 จริยธรรมทางธุรกิจ





 



 

3566204 การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ

 

 

   



   

3566405 แรงงานสัมพันธ

  

  





รายวิชา

 

1. คุณธรรม จริยธรรม
1

2

3

4

5





   


 

2

3

4
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3. ทักษะทาง
ปญญา

2. ความรู
1



5

1

2

3

4. ทักษะความสัมพันธ 5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ระหวางบุคคลและ
ตัวเลข การสื่อสารและการ
ความรับผิดชอบ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 2
3 4 1
2
3
4

3566402 การวางแผนและการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย
3566207 การพยากรณทางธุรกิจ
3566201 การจัดการการผลิต
และการดําเนินการ
3536201 การวางแผนทางภาษีอากร
3566110 การบริหารโครงการและ
การตัดสินใจเพื่อการลงทุน
3566209 การจัดการโลจิสติกส

 


 

 


 





   


  















     









•























    



   



























 



     















  



     















 



     















        















  

  



   

 

 

 

3566403 การบริหารคาจางและเงินเดือน

 



3566903 สัมมนาการจัดการทางธุรกิจ

  

รายวิชา







 

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู
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3. ทักษะทาง
ปญญา

4. ทักษะความสัมพันธ 5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ระหวางบุคคลและ
ตัวเลข การสื่อสารและการ
ความรับผิดชอบ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

1

2

3

4

1

2

3

4

รายวิชาเสริม
1555101 ภาษาอังกฤษสําหรับ
บัณฑิตศึกษา
4125101 คอมพิวเตอรสําหรับ
บัณฑิตศึกษา
รายวิชาปรับพื้นฐาน
3564101 หลักการบริหารธุรกิจ

 

  





      















 

  





      



















 

















  

 









วิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ
3506903 วิทยานิพนธ

 

  

        















3506902 การคนควาอิสระ

 

  

        















1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู

3. ทักษะทางปญญา

(1) มีวินัยตรงตอเวลาและมีความรับผิดชอบทั้งตอตนเองวิชาชีพ

(1) เขาใจและตระหนักถึงการเปนผูประกอบการที่ดี

(1) เขาใจกระบวนการสืบคนขอมูลและสามารถใชขอมูลใน
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และสังคม
(2) มีความซื่อสัตยสุจริตและความเสียสละแกสวนรวม
(3) ปฏิบัติหนาที่อยางมีคุณธรรมและจริยธรรม
(4) เคารพสิทธิหนาที่ของตนเองและผูอื่น
(5) เปนแบบอยางที่ดีใหแกผูอื่น

(2) สามารถนําไปประยุกตในกิจกรรมดานการบริหารจัดการไดดี
(3) เขาใจและวิเคราะหหลักการของศาสตรอื่นที่เกี่ยวของกับ
ธุรกิจ
(4) เขาใจกฎระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของในการประกอบวิชาชีพ
ทางธุรกิจ
(5) สามารถปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงในสถานการณตา งๆ

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ

(1) แสดงออกถึงความมีภาวะผูนําภายใตสถานการณตางๆ
(2) สามารถใชนวัตกรรมใหมๆดานการบริหารจัดการในการ
แกไขปญหาของกลุม
(3) มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะหปญหาของกลุมอยาง
เหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบในการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยาง
ตอเนื่อง

(1) สามารถเลือกและประยุกตใชเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร
ในการแกไขปญหา
(2) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการไดอยาง
เหมาะสม
(3)สามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
(4) สามารถเลือกใชรูปแบบการนําเสนอไดอยางเหมาะสม
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การแกไขปญหาได
(2) สามารถบูรณาการองคความรูและประสบการณในการแกไข
ปญหาอยางสรางสรรค
3) สามารถบริหารจัดการกับปญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน
ประจํ า และหาแนวทางใหม ๆ ในการแก ไ ขป ญ หาอย า ง
เหมาะสม

หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ ในการใหระดับคะแนน (เกรด)
การวั ดผลและการสํ า เร็ จ การศึ กษาเปน ไปตามขอบังคับ มหาวิทยาลัย ราชภัฏ นครปฐมวาดว ย
การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา
กําหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนักศึกษา เปนสวนหนึ่งของระบบ
การประกัน คุณภาพภายในของสถาบั นอุดมศึกษาที่จ ะตองทําความเขาใจตรงกัน ทั้งสถาบัน และนําไป
ดําเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผูประเมินภายนอกจะตองสามารถตรวจสอบได
การทวนสอบในระดับรายวิชาควรใหนักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา
มีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของขอสอบใหเปนไปตามแผนการสอน มีการประเมินขอสอบโดย
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
การทวนสอบในระดั บ หลั ก สู ต รสามารถทํ า ได โ ดยมี ร ะบบประกั น คุ ณ ภาพภายใน
สถาบันการศึกษาดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูและรายงานผล
2.2การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษา ควรเนนการทําวิจัย
สัมฤทธิ ผ ลของการประกอบอาชี พของบัณฑิตอยางตอเนื่อง และนําผลวิจัย ที่ไดยอนกลับ มาปรับ ปรุง
กระบวนการการเรียนการสอนและหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและ
หนวยงาน โดยหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยการวิจัยอาจดําเนินการดังนี้
2.2.1 ภาวะการไดงานทําของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแตละรุนที่จบการศึกษา ในดาน
ของระยะเวลาในการหางานทํ า ความเห็ น ต อ ความรู ความสามารถ ความมั่ น ใจของบั ณ ฑิ ต ในการ
ประกอบการงานอาชีพ
2.2.2 การตรวจสอบจากผู ป ระกอบการ โดยการขอเข า สั ม ภาษณ หรื อ การส ง
แบบสอบถาม เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเขาทํางานในสถานประกอบการ
นั้น ๆ การประเมินตําแหนงและหรือความกาวหนาในสายงานของบัณฑิต
2.2.3 การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยการสงแบบสอบถาม หรือสอบถามเมื่อมี
โอกาสเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจในดานความรู ความพรอม และสมบัติดานอื่น ๆ ของบัณฑิตจะจบ
การศึกษาและเขาศึกษาเพื่อปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ
2.2.4 การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแงของความพรอมและความรูจาก
สาขาวิชาที่เรียน รวมทั้งสาขาอื่นๆ ที่กําหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต
รวมทั้งเปดโอกาสใหเสนอขอคิดเห็นในการปรับหลักสูตรใหดียิ่งขึ้นดวย
2.2.5 ความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตรตอความพรอมของ
นักศึกษาในการเรียน และคุณสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับกระบวนการเรียนรู และการพัฒนาองคความรู
ของนักศึกษา
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2.2.6 ผลงานของนักศึกษาที่วัดเปนรูปธรรมได เชน จํานวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ
จํานวนกิจกรรมการกุศลเพื่อสังคมและประเทศชาติ และจํานวนกิจกรรมอาสาสมัครในองคการที่ทํา
ประโยชนตอสังคม เปนตน
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ตองมีคุณสมบัติครบถวนทุกขอ ดังนี้
3.1 เปนผูมีความประพฤติดี
3.2 ตองมีเวลาเรียนตามหลักสูตรนี้ไมนอยกวา ปการศึกษา 5 ปการศึกษา แตไมเกิน 2
3 3.สอบไดในรายวิชาตาง ๆ ครบตามหลักสูตร
3 4.ตองสอบผานการทดสอบความรูพื้นฐานหรือวิชาพื้นฐานเสริม สอบผานการสอบประมวล
ความรู )Comprehensive Examination)
3 5.ตองไดคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไมต่ํากวา 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือ
เทียบเทา
3.สงวิทยานิพนธ 6/ภาคนิพนธฉบับสมบูรณตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
(1) มี การปฐมนิ เ ทศแนะแนวการเปน ครูแ ก อาจารยใ หม ใหมี ค วามรูแ ละเขา ใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัย/คณะ และใหเขาใจวัตถุประสงคและเปาหมายของหลักสูตรการสอนตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยจัดใหมีอาจารยพี่เลี้ยงเพื่อใหคําแนะนําตาง ๆ แกอาจารยใหม
(2) ให อ าจารย ใ หม เ ข า ใจระบบการบริ ห ารวิ ช าการของคณะ และเรื่ อ งการประกั น คุ ณภาพ
การศึกษาที่คณะตองดําเนินการ และสวนที่อาจารยทุกคนตองปฏิบัติ
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(3) มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรอบรมสําหรับอาจารยใหม โดยทุกคนตองผานการอบรมสองหลักสูตร
คือ หลักสูตรเกี่ยวกับการสอนทั่วไป และหลักสูตรการวัดและประเมินผล ซึ่งอาจารยใหมทุกคนตองผาน
การอบรม
(4) มีการแนะนําอาจารยพิเศษใหเขาใจเกี่ยวกับวัตถุประสงคของหลักสูตรตลอดจนรายวิชาที่จะ
สอน พรอมทั้งมอบเอกสารที่เกี่ยวของใหกับอาจารยพิเศษ
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย
มีการดําเนินการเพื่อชวยใหคณาจารยไดพัฒนาเชิงวิชาชีพดังนี้
2.1 การพัฒนาความรูและทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
(1) สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอน
และการวิจัยอยางตอเนื่อง สนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกร
ต าง ๆ การประชุ ม/สั มมนาทางวิ ช าการทั้งในประเทศและ/หรือตา งประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพู น
ประสบการณ
(2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่นๆ
(1) สนับสนุนใหอาจารยไปอบรมหรือประชุมสัมมนาทั้งในวิชาชีพและวิชาการอื่น ๆ เชน
ความรูเกี่ยวกับคอมพิวเตอร การใชสถิติในการวิจัย ภาวะการเปนผูนําและดานการบริหารจัดการ
(2) สนับสนุนใหอาจารยจัดทําผลงานทางวิชาการเพื่อใหมีตําแหนงทางวิชาการสูงขึ้น
(3) ส ง เสริ ม ให อ าจารย ทํ า วิ จั ย ทั้ ง การวิ จัย ในองค ก รและนอกองค ก ร การวิ จั ย เพื่ อ
พัฒนาการเรียนการสอน ตลอดจนสรางแรงจูงใจแกผูที่มีผลงานทางวิชาการอยางประจักษ
(4) สงเสริมการทําวิจัยสรางองคความรูใหมเปนหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและ
มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
(5) สงเสริมสนับสนุนใหอาจารยออกไปบริการวิชาใหแกชุมชนทั้งภาครัฐและเอกชน
เชน การเปนวิทยากร ที่ปรึกษางานวิจัย รวมทั้งที่ปรึกษาทางดานธุรกิจ เปนตน

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
ในการบริหารหลักสูตร มหาวิทยาลัยมีการแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัด
การศึกษาตามหลักสูตรนั้น ซึ่งมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่เปดสอนไมนอยกวา 5 คน และใน
จํา นวนนั้ นต องเป นผู มีคุณวุ ฒิไม ต่ํา กวา ระดับ ปริญ ญาเอกหรือเทีย บเทา หรือเปน ผูดํารงตําแหนงทาง
วิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน จํานวนอยางนอย 3 คน
เพื่อทําหนาที่ในการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร การติดตามประเมินผล
หลักสูตร และหนาที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวของ โดยมีคณบดีผูกํากับดูแลและคอยใหคําแนะนํา ตลอดจนกําหนด
นโยบายและปฏิบัติตามความเหมาะสม
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1การบริหารงบประมาณ
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มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณประจําป ทั้งงบประมาณแผนดินและเงินรายไดเพื่อจัดซื้อ
ตํารา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ และวัสดุครุภัณฑอยางเพียงพอ เพื่อสนับสนุนการเรียนการ
สอนในชั้นเรียน และสรางสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับการเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษา
2.2ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม
มหาวิทยาลัยมีความพรอมดานหนังสือ ตํารา และการสืบคนผานฐานขอมูลโดยมีสํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีหนังสือดานการบริหารจัดการและดานอื่น ๆ รวมถึงฐานขอมูลที่
จะให นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังเตรียมอุปกรณที่ใชสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอยางพอเพียง
2.3การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
คณะประสานงานกับสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดซื้อหนังสือ
และตําราที่เกี่ยวของ เพื่อบริการใหคณาจารยและนักศึกษาไดคนควา และใชประกอบการเรียนการสอน
ในการประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น อาจารยผูสอนแตละรายวิชาจะมีสวนรวมในการเสนอแนะรายชื่อ
หนังสือ ตลอดจนสื่ออื่น ๆ ที่จําเปน
2.การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 4
คณะประสานงานการจั ด ซื้ อ จั ด หาหนั ง สื อ เพื่ อ เข า สํ า นั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ และทํ า หน า ที่ ป ระเมิ น ความพอเพีย งของหนังสื อ ตํ ารา นอกจากนี้มีเ จาหนาที่ ดา นโสต
ทัศนอุปกรณ ซึ่งจะอํานวยความสะดวกในการใชสื่อของอาจารยแลวยังตองประเมินความพอเพียงและ
ความตองการใชสื่อของอาจารยดวย โดยมีรายละเอียดดังตารางตอไปนี้
เปาหมาย
เพื่อใหการเรียนการสอนเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด และ
สนับสนุนใหนักศึกษามีการ
เรียนรูไดดวยตนเอง

การดําเนินการ
จัดใหมีหองเรียน
หองปฏิบัติการ ที่มีความ
พรอมใชงานอยางมี
ประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง

การประเมินผล
- รวบรวมจัดทําสถิติจํานวน
เครื่องมืออุปกรณ ตอหัว
นักศึกษา ชั่วโมงการใชงาน
หองปฏิบัติการ และเครื่องมือ
-สถิติของจํานวนหนังสือตํารา
และสื่อดิจิทัล ที่มีใหบริการ
และสถิติการใชงานหนังสือ
ตํารา สื่อดิจิทัล
- ผลสํารวจความพึงพอใจของ
นักศึกษาตอการใหบริการ
ทรัพยากรเพื่อการเรียนรูและ
การปฏิบัติการ

3. การบริหารคณาจารย
3.1 การรับอาจารยใหม
หลักสูตรที่เปดสอนมีศักยภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) จึงไมมี
ความจําเปนที่จะตองรับอาจารยใหม
3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
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คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และผูสอน จะตองประชุมรวมกันในการวางแผนจัดการ
เรียนการสอน ประเมินผลและใหความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมขอมูลเพื่อเตรียมไว
สําหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทําใหบรรลุเปาหมายตามหลักสูตร และ
ทําใหบัณฑิตมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค
3.3 คณาจารยที่สอนบางเวลาและคณาจารยพิเศษ
มี ก ารพิ จ ารณาคุ ณ สมบั ติ ข องอาจารย พิ เ ศษอย า งเข ม งวด เพื่ อ ให เ ป น ไปตามเกณฑ
มาตรฐานของการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.)
.4การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิปริญญาตรีที่เกี่ยวของกับภาระงานที่รับผิดชอบ และมี
ความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเทคโนโลยีทางการศึกษา
4.2การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน
บุคลากรตองเขาใจโครงสรางและธรรมชาติของหลักสูตร และจะตองสามารถบริการให
อาจารยสามารถใชสื่อการสอนไดอยางสะดวก ซึ่งจําเปนตองใหมีการฝกอบรมเฉพาะทาง
.5การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา
5.การใหคําปรึกษาด 1านวิชาการและอื่น ๆ แกนักศึกษา
คณะมีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการใหแกนักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่มี
ปญหาในการเรียนรวมถึงปญหาดานอื่น ๆ สามารถปรึกษากับอาจารยที่ปรึกษาได โดยอาจารยของคณะ
ทุกคนจะต องทํ า หนา ที่ เ ปน อาจารย ที่ป รึกษาดานวิช าการและดานกิจ กรรมใหแกนักศึกษา โดยมีการ
กําหนดชั่วโมงใหคําปรึกษาที่ชัดเจน
5.การอุทธรณของนักศึกษา 2
กรณี ที่ นั ก ศึ ก ษามี ค วามสงสั ย เกี่ ย วกั บ ผลการประเมิ น ในรายวิ ช าใดสามารถที่ จ ะยื่ น
คํารองขอดูกระดาษคําตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารยในแตละรายวิชา
ได
.6ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
คณะโดยความรวมมือจากมหาวิทยาลัย จัดการสํารวจความตองการแรงงานและความพึงพอใจ
ของผูใชบัณฑิต เพื่อนําขอมูลมาใชประกอบการปรับปรุงหลักสูตร รวมถึงการศึกษาขอมูลวิจัยอันเกี่ยวเนื่อง
กับการประมาณความตองการของตลาดแรงงาน เพื่อนํามาใชในการวางแผนการรับนักศึกษา
7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) ของหลักสูตร
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
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ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน
ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3
(1) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผน 

ติดตามและทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

แหงชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี)
(3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตาม 

แบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอน ในแตละภาคการศึกษาใหครบทุก
รายวิชา
ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน
ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3
(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินงานของรายวิชาและรายงานผลการดําเนินการของ


ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา
(5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลัง


สิ้นสุดปการศึกษา
(6) มีการทบทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดใน


มคอ.3 และ มคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละป
การศึกษา
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนกลยุทธการสอนหรือการประเมินผล

การเรียนรูจากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ. 7 ปที่แลว
(8) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการจัดการเรียน


การสอน
(9) อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละ 

หนึ่งครั้ง
(10) จํานวนบุคลกรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี)ไดรับการพัฒนาวิชาการและ/


หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป
(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพหลักสูตรไม


นอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
(12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหมเฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จาก

คะแนนเต็ม 5.0
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หมวดที่ 8 กระบวนการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร
1.การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
กระบวนการที่จะใชในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตรที่วางแผนไวเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอนนั้น พิจารณาจากตัวผูเรียนโดยอาจารยผูสอนจะตองประเมินผูเรียนในทุกๆ หัวขอวามีความ
เขาใจหรือไม โดยอาจประเมินจากการทดสอบยอย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโตตอบ
จากนักศึกษา การตอบคําถามของนักศึกษาในชั้นเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมขอมูลจากที่กลาวขางตนแลว ก็ควร
จะสามารถประเมินเบื้องตนไดวา ผูเรียนมีความเขาใจหรือไม หากวิธีการที่ใชไมสามารถทําใหผูเรียนเขาใจ
ได ก็จะตองมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน
การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน จะสามารถชี้ไดวาผูเรียนมีความเขาใจ
หรือไมในเนื้อหาที่ไดสอนไป หากพบวามีปญหาก็จะตองมีการดําเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ในโอกาสตอไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
ใหนักศึกษาไดมีการประเมินผลการสอนของอาจารยในทุกดาน ทั้งดานทักษะกลยุทธการ
สอน การตรงตอเวลา การชี้แจงเปาหมาย วัตถุประสงครายวิชา ชี้แจงเกณฑการประเมินผลรายวิชา และ
การใชสื่อการสอนในทุกรายวิชา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวมนั้นจะกระทํา เมื่อนักศึกษาเรียนอยูชั้นปที่ 2 และเรียนรายวิชา
ต า ง ๆ ครบตามหลั กสู ต รแล ว ซึ่ งเป น ช ว งที่ นัก ศึก ษาดํ าเนิน การทํา วิ ทยานิ พ นธ และภาคนิ พ นธ ซึ่ ง
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารยที่ปรึกษาจะสามารถติดตามประเมินความรูของนักศึกษาวา
สามารถนําความรูที่เรียนมานํามาประยุกตใชไดจริงหรือไม มีความรับผิดชอบ และยังออนดอยในดานใด
ซึ่งจะมีการรวบรวมขอมูลทั้งหมดเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการการ
จัดการเรียนการสอนทั้งในภาพรวมและในแตละรายวิชา อีกทั้งประเมินจากการรายงานผลการดําเนินงาน
ของหลักสูตร
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจําป ตามดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ขอ 7
โดยคณะกรรมการประเมินอยางนอย 3 คน ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอยางนอย 1 คน ที่ไดรับ
การแตงตั้งจากมหาวิทยาลัยโดยมีเกณฑการประเมิน ดังนี้
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1

คะแนน 2
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คะแนน 3

มีการดําเนินการครบ 5 ขอตามตัว มีการดําเนินการครบ 10 ขอ ตาม มีการดําเนินการครบทุกขอ
บงชี้ผลการดําเนินงาน
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยไดกําหนดใหทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย แสดงการปรับปรุง
ดัชนีดานมาตรฐานและคุณภาพ การศึกษาเปนระยะ ๆ อยางนอยทุก ๆ ป 3และมีการประเมินเพื่อพัฒนา
หลักสูตรอยางตอเนื่องทุก ป 5
4. การทบทวนผลการประเมินวางแผนปรับปรุงหลักสูตร และแผนกลยุทธการสอน
จากการรวบรวมขอมูล จะทําใหทราบปญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวม และในแตละ
รายวิชา กรณีที่พบปญหาของรายวิชาก็สามารถที่จะดําเนินการปรับปรุงรายวิชานั้น ๆ ไดทันทีซึ่งก็จะเปน
การปรับปรุงยอย ในการปรับปรุงยอยนั้นควรทําไดตลอดเวลาที่พบปญหา สําหรับการปรับปรุงหลักสูตร
ทั้งฉบับนั้น จะกระทําทุก 5 ป ทั้งนี้เพื่อใหหลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคลองกับความตองการของผูใช
บัณฑิต
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