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รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
25491941102788
ภาษาไทย
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ
Master of Business Administration Program
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย):
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ชื่อย่อ (ไทย):
บธ.ม.
ชื่อเต็ม (อังกฤษ):
Master of Business Administration
ชื่อย่อ (อังกฤษ):
M.B.A.
3. วิชาเอก (ถ้ามี)
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
4.1 แผน ก แบบ ก 2 39 หน่วยกิต
4.2 แผน ข 39 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี
5.2 ภาษาที่ใช้
จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย เอกสารและตาราใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559
สภาวิชาการ ให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 7/2559 วันที่ 6 กรกฎาคม 2559
สภามหาวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 7/2559 วันที่ 27 กรกฎาคม 2559
เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
หลั ก สู ต รมี ค วามพร้ อ มเผยแพร่ คุ ณ ภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ ปริ ญ ญาโท
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2560
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ได้บูรณาการและถ่ายทอดความรู้ทางด้านการบริหารจัดการเฉพาะ
ด้านให้แก่ผู้เรียน ดังนั้นผู้สาเร็จการศึกษาจะมีความรู้ความสามารถพร้อมที่จะประกอบอาชีพได้ดังนี้ คือ
(1) ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในการประกอบธุรกิจในทุกรูปแบบ
(2) ผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงานที่มีความสามารถเฉพาะด้าน ทั้งภาครัฐและเอกชน
(3) นักวิเคราะห์และวางแผน ด้านบริหารธุรกิจ ทั้งภาครัฐและเอกชน
(4) นักวิชาการ/นักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญ ด้านบริหารธุรกิจ
(5) ที่ปรึกษาทางด้านธุรกิจ
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9. ชื่อ เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ
1

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจาตัว
ประชาชน
นายชัยเสฎฐ์ พรหมศรี

ตาแหน่ง
วิชาการ

คุณวุฒิ

คุณวุฒิการศึกษา

จากสถาบันการศึกษา

ปี
พ.ศ.

อาจารย์

Ph.D.

Lynn University, U.S.A.

2548

บธ.ม.
บธ.บ.

การบัญชี
การบัญชี

Bellevue University, U.S.A
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย
มหาวิทยาลัยเกริก
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วิทยาเขตพณิชยการพระนคร
Edith Cowan University,
Australia
สถาบันบัณฑิตพัฒน
บริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Northumbria University,
UK
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

2545
2543
2541
2553
2545
2542

วท.บ.
Ph.D.

Leadership and
Organizational
Management
Management
การบริหารรัฐกิจ
ครุศาสตร์
การตลาด
การบริหารองค์การ
การตลาด –
การโฆษณา
Information
Technology
วิทยาการ
คอมพิวเตอร์
คณิตศาสตร์
Accounting
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นางสาวณัฐชา ธารงโชติ

อาจารย์

3

นางสาวสุจริ า ไชยกุสินธุ์

อาจารย์

M.A.
ศศ.บ.
ค.บ.
บธ.ด.
ศศ.ม.
บธ.บ.
D.I.T.
วท.ม.
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นายธนธัส ทัพมงคล

อาจารย์

2554
2544
2539
2551
2537
2532

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
กรุงเทพมหานคร
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การพัฒนาหลักสูตร สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560
– 2564) ที่ได้กล่าวถึงผลกระทบที่ยังคงมีอยู่ เช่น กระแสการเปิดเศรษฐกิจ เสรี ความท้าทายของเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง การเข้ า สู่ สั ง คมผู้ สู ง อายุ และปั ญ หาจากสภาวการณ์ ต่ า งๆ ทั้ ง ด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คม
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม ดั ง นั้ น การบริ ห ารจั ด การ การสร้ า งเครื อ ข่ า ย ความร่ ว มมื อ
รวมถึ ง ความสามารถในการใช้ ข้ อ มู ล เพื่ อ การตั ด สิ น ใจ และการบริ ห ารจั ด การที่ มี ค วามหลากหลาย
เช่ น ด้ า นการบริ ห ารธุ ร กิ จ การตลาด การเงิ น และการบั ญ ชี รวมถึ ง การเปิ ด เขตการค้ า เสรี ซึ่ ง ท าให้
ตลาดแรงงานมีการแข่งขันกันแบบเสรีมากขึ้น อีกทั้งการจัดการเรียนการสอนที่สามารถเปิดโอกาสให้กับผู้เรียน
สามารถเลือกหลักสูตรและแผนการเรียนที่เหมาะสม นาไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานจริง และการสร้างผู้บริหาร
มืออาชีพที่สามารถแก้ไขปัญหา และสร้างความมั่นคงให้กับเศรษฐกิจจากการประกอบอาชีพโดยใช้แนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อันสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 3 เน้นการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและยั่งยืน
ในการใช้ ก ารบริ ห ารจั ด การความรู้ ที่ เ น้ น ทั้ ง ทางทฤษฎี แ ละแนวปฏิ บั ติ ที่ ส ามารถน าไปประยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ
สถานการณ์จริง โดยเน้นการสร้างทักษะ 3 ด้าน คือ ด้านการวางแผนและการวิเคราะห์ทางธุรกิจ ด้านจริยธรรม
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และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ และด้านภาวะผู้นาและความรับผิดชอบ อีกทั้งมุ่งเน้นให้นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้
ในด้ า นการวิ จั ย ซึ่ง เป็ น พื้ น ฐานของการเพิ่ ม องค์ ค วามรู้ ใ หม่ ท างวิ ท ยาการต่ า งๆ ในการประกอบวิ ช าชี พ
อันสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 3 ที่เน้นด้านการสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่ อการพัฒนาทาง
วิทยาการและทรัพยากรบุคคล
นอกจากนี้ ในสถานการณ์ที่ยุคข้อมูลข่าวสาร มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในการบูรณาการ
ความรู้แขนงต่างๆ ทางด้านธุรกิจ อุตสาหกรรม เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ความสะดวกและความเหมาะสม
ในการแปลงข้อมูล ข่าวสาร และการใช้เครื่ องมือต่างๆ เพื่อให้ ได้ข้อมูล ที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสิ นใจใน
เชิ ง ธุ ร กิ จ ในทุ ก ๆด้ า น ซึ่ ง องค์ ป ระกอบเหล่ า นี้ อยู่ ภ ายใต้ ก ระบวนการบริ ห ารจั ด การด้ า นทรั พ ยากรที่ ดี
และมีประสิทธิภาพ คานึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพทั้งต่อตนเองและส่วนรวม
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การวางแผนหลักสูตร เพื่อพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม ได้มีการพิจารณาจากจุดเด่นทางด้าน
สังคมและวัฒนธรรมไทย ที่เป็นเอกลักษณ์และเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับประเทศมาช้านาน ทฤษฎีปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพี ย ง ที่ พึ่ ง พาตนเอง ความมี วิ นั ย ในตนเอง รวมถึ ง การให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ด้ ว ยรอยยิ้ ม และไมตรี จิ ต
การส่งเสริมให้มีการแบ่งปันความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาไทย ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสดีและก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่
การพั ฒ นาบุ ค ลากรให้ มี ค วามรู้ ทั ก ษะและมี ค วามเชี่ ย วชาญทางวิ ช าชี พ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม
และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีในสังคมและชุมชน จากการปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการ
บริหารจัดการ การสร้างความยั่งยืนให้กับตนเอง สังคมและชุมชนโดยการพึ่งพาตนเอง การสร้างเครือข่าย
ลดการทาลายสิ่งแวดล้อม และการใช้การบูรณาการเพื่อให้ เกิ ดความยั่งยืนของสิ่ งแวดล้ อมโลก อันทาให้
คุณภาพชีวิตและสังคมของประเทศไทยและสากลได้อยู่อย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดาริเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
12. การพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
จากกระแสโลกาภิวัตน์ที่มีการเปลี่ยนแปลง และการค้าเสรีในเขตเศรษฐกิจ เป็นปัจจัยภายนอกที่มี
ผลต่อการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต โดยเฉพาะการพัฒนารายวิชาส าหรับผู้ เรียน จะต้องให้
ความสาคัญกับการเรียนรู้ทักษะความสามารถ ในการเลือกใช้กลยุทธ์และกลวิธีทางการบริหารเฉพาะด้านที่มี
ความเหมาะสมเป็นไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยและคณะบริหารธุรกิจ ในการพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่อง และมีคุณภาพเพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืนในระดับประเทศและระดับสากล พัฒนาบุคลากรที่มีความรู้
ทักษะทางปั ญญา และความช านาญอย่ างมืออาชีพ มีคุณธรรมและจริยธรรม และสอดคล้ องกั บวิสั ยทัศน์
ของมหาวิทยาลัยที่ต้องการเป็นผู้นาในการจัดการศึกษาในระดับสากล
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมที่ส่งผลกระทบต่อ
พันธกิจของมหาวิทยาลัยและคณะบริหารธุรกิจ มุ่งสู่การเป็นผู้นาทางด้านเทคโนโลยี ซึ่งหลักสูตรครอบคลุม
พันธกิจในด้านต่างๆ อันประกอบด้วย การมุ่งเน้นการใช้วิชาชีพบนพื้นฐานทางด้านความคิดเชิงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีคุณภาพและมีความสามารถพร้อมที่แข่งขันเข้าสู่โลกอาชีพ การพัฒนาการสื่อสาร
การพัฒนานักวิจัย และสร้างองค์ความรู้และทักษะทางวิชาชีพให้เกิดขึ้น การเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม รวมถึง
การเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ การถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี และการสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้แก่ชุมชน องค์การ
โดยเน้นความคิดสร้างสรรค์ ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน รวมถึงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและการรักษา
สิ่งแวดล้อมและการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงเพื่อความยั่งยืน
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13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นในมหาวิทยาลัย
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
13.3 การบริหารจัดการ
มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครแต่งตั้งคณะกรรมการบริห ารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ให้มีการเลือกคณะกรรมการดาเนินงาน 1 คน เป็นประธานดาเนินงานในความรับผิดชอบหลัก เพื่อบริหาร
และจัดการศึกษา ด้านการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นอิสระขึ้นตรงต่อคณบดี โดยการพิจารณาเพื่อกาหนด
แผนงานร่ ว มกัน และกาหนดอาจารย์ ผู้ สอนที่มีประสบการณ์ในวิช าชีพ หรือประสบผลส าเร็จในวิช าชีพที่
สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา และกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบด้านต่างๆ ด้านการจัดการเรียนการสอน ได้แก่
การรั บ สมั คร การสอบคัด เลื อก การจั ดแผนการเรียนการสอนตลอดหลั ก สู ต ร การศึ กษาดูง าน การสอบ
วิท ยานิ พ นธ์ และการค้น คว้ าอิ ส ระ การสอบประมวลผลความรู้ การประกั นคุ ณภาพและงานอื่น ๆ ตามที่
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมอบหมาย
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
คณะบริ ห ารธุ ร กิ จ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลพระนคร มุ่ ง มั่ น ผลิ ต มหาบั ณ ฑิ ต
ด้านบริห ารธุร กิจ ที่มีความรู้ ความสามารถทางด้านวิช าชีพ บนพื้นฐานด้านสัง คมศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพ มีจรรยาบรรณวิช าชีพ และมีความสามารถพร้อมเข้าสู่ การประกอบอาชีพ
สมดังปรั ชญาของมหาวิทยาลัยที่กล่ าวว่า “สร้างคนสู่งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี สร้างคนดีสู่โ ลกอาชีพ ”
และสอดคล้องกับปรัชญาของคณะบริหารธุรกิจ “สร้างบัณฑิตคู่คุณธรรม ก้าวทันเทคโนโลยี นาบริหารธุรกิจ
สู่โลกสากล”
วิสัยทัศน์ (Vision)
ปรัชญา (Philosophy)
ปณิธาน (Determination)
ผลิ ต บั ณ ฑิ ต มื อ อาชี พ ที่ มี คุ ณ ภาพ สร้ า งบั ณ ฑิ ต คู่ คุ ณ ธรรม ก้ า วทั น มุ่ ง มั่ น เ ป็ น ผู้ น า ก า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า
และคุณธรรมบนพื้นฐานเทคโนโลยี เทคโนโลยี น าบริ ห ารธุ ร กิ จ สู่ โ ลก ด้ า นบริ ห ารธุ ร กิ จ ด้ ว ย เทคโนโลยี เ ชิ ง
แห่งโลกธุรกิจ
สากล
บู ร ณาการ สร้ า งบั ณ ฑิ ต ที่ มี คุ ณ ภาพ
และคุณธรรมสู่โลกธุรกิจ
ค่านิยมหลัก
(Core Value)

เป้าหมายสูงสุด
(Target Goal)

อัตลักษณ์คณะบริหารธุรกิจ(Identity)

สร้างสรรค์คนดี มีคุณธรรม สู่โลก มุ่งมั่นสร้างบัณฑิตเป็นนักธุรกิจชั้นนา บัณฑิตนักปฏิบัติ: Hands-on
สังคม
แห่งโลกธุรกิจในระดับสากล
ใฝ่รู้: Keenness
สู้งาน: Determination
เชี่ยวชาญเทคโนโลยีมคี ุณธรรม:
Technological Experience and
Integrity
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1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่เป็นผู้เชี่ยวชาญการบริหารจัดการด้านธุรกิจ ทั้งในลักษณะนักวิชาการ
และนักบริหารธุรกิจในระดับสากล สามารถปรับประยุกต์แนวคิด ทฤษฎี ไปสู่การปฏิบัติได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
1.2.2 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีความสามารถในการสืบค้น ตีความ วิเคราะห์ สังเคราะห์ สามารถ
ทาวิจัยและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารจัดการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
1.2.3 เพื่ อ ผลิ ต มหาบั ณ ฑิ ต ให้ เ ป็ น ผู้ บ ริ ห ารทั้ ง ภาคธุ ร กิ จ และภาครั ฐ มี ค วามเป็ น มื อ อาชี พ
มีคุ ณธรรม จริ ย ธรรม จรรยาบรรณในวิ ช าชี พ ตลอดจนประพฤติ ตนให้ เ ป็น ประโยชน์
ต่อสังคมและประเทศชาติ และสามารถทางานร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. แผนพัฒนาปรับปรุง






แผนพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
ปรับปรุงหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ให้มี
มาตรฐานตามที่ สกอ.กาหนด




ปรับปรุงหลักสูตรให้
สอดคล้องกับความต้องการ
ของภาคธุรกิจและการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี



พัฒนาบุคลากรด้านการเรียน
การสอนและบริการวิชาการ
ให้มีประสบการณ์จากการนา
ความรู้ทางด้านการ
บริหารธุรกิจมาปฏิบัติงานจริง





กลยุทธ์
พัฒนาหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิที่กาหนด
ติดตามประเมินผลหลักสูตร
อย่างสม่าเสมอ
ติดตามการเปลี่ยนแปลงใน
ความต้องการของ
ผู้ประกอบการด้าน
บริหารธุรกิจ
สนับสนุนบุคลากรด้านการ
เรียนการสอนให้ทางานบริการ
วิชาการแก่องค์กรภายนอก
สนับสนุนบุคลากรให้มีการ
พัฒนาการเรียนรู้ด้านวิชาชีพ














หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร
รายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจในการใช้บัณฑิตของ
สถานประกอบการ
ความพึงพอใจในทักษะความรู้
ความสามารถในการทางาน
ของบัณฑิต
ปริมาณงานบริการวิชาการต่อ
อาจารย์ในหลักสูตร
ปริมาณงานวิชาการ/วิจัยที่
นาเสนอในเวทีระดับชาติ/
นานาชาติ
ชั่วโมงการสัมมนา /
การฝึกอบรม
การศึกษาดูงาน /การศึกษาต่อ
ทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การจัดการศึกษาเป็นแบบทวิภาค ข้อกาหนดต่างๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2549 หมวดที่ 2 ข้อ 6.1 (ภาคผนวก ก)
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
การจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน จานวน 1 ภาค ภาคละ 8 สัปดาห์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณา
ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และหากเปิดสอนให้กาหนดระยะเวลาและจานวนหน่วยกิต โดยมีสัดส่วน
เทียบเคียงกันได้
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม - ธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม - พฤษภาคม
ภาคการศึกษาฤดูร้อน เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม
นอกวัน – เวลาราชการ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 18.00 – 21.00 น.
วันอาทิตย์
เวลา 9.00 – 19.30 น.
2.2 คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาทั้งในหรือต่างประเทศ
ที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะจาก ก.พ.
2.3 การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
การคัดเลื อกบุ คคลเข้าศึกษาให้ เป็น ไปตามระเบียบว่าด้ว ย การคัดเลื อกบุ คคลเข้าศึกษาต่อระดับ
บัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
2.4 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
ส าหรั บ ผู้ เ รี ย นที่ ไ ม่ มี พื้ น ฐานทางด้ า นบริ ห ารธุ ร กิ จ เช่ น การบั ญ ชี แ ละการเงิ น เศรษฐศาสตร์
ระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์อาจมีปัญหาในการปรับตัวในภาคการศึกษาแรก
2.5 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
สาหรับผู้เรียนที่มีปัญหาพื้นฐานความรู้ทาง สถิติ คณิตศาสตร์ การบัญชีและการเงิน เศรษฐศาสตร์
ระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ จาเป็นต้องได้รับการเรียนปรับพื้นฐาน เพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจ
ก่อนการเรียนในรายวิชาที่ต้องใช้พื้นฐานความรู้ดังกล่าวหลักสูตรจะจัดให้มีการเรียน โดยไม่นับหน่วยกิต (NC)
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2.6 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี (ภาคสมทบ)
แผน ก แบบ ก2
จานวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา
จานวนนักศึกษา
2559
2560
2561
2562
ชั้นปีที่ 1
10
10
10
10
ชั้นปีที่ 2
10
10
10
รวม
10
20
20
20
คาดว่าจะจบการศึกษา
10
10
10
แผน ข
จานวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา
จานวนนักศึกษา
2559
2560
2561
2562
ชั้นปีที่ 1
20
20
20
20
ชั้นปีที่ 2
20
20
20
รวม
20
40
40
40
คาดว่าจะจบการศึกษา
20
20
20

2563
10
10
20
10
2563
20
20
40
20

2.7 งบประมาณตามแผน
2.7.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท )
รายละเอียดรายรับ
ค่าเล่าเรียนแบบเหมาจ่าย
รวมรายรับ

2559
2,100,000
2,100,000

2560
4,200,000
4,200,000

ปีการศึกษา
2561
4,200,000
4,200,000

2562
4,200,000
4,200,000

2563
4,200,000
4,200,000

ปีงบประมาณ
2561

2562

2563

2.7.2 งบประมาณรายจ่าย(หน่วย : บาท)
หมวดเงิน
ก. งบดาเนินการ
1.ค่าใช้จ่ายบุคลากร
2.ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
(ไม่รวม3)
3. การศึกษาดูงาน
4.ค่าใช้จ่ายให้มหาวิทยาลัย
(20% ของรายรับ)
รวม (ก)
ข. งบลงทุน
ค่าครุภณ
ั ฑ์
รวม (ข)
รวม (2) = (ก) + (ข)
จานวนนักศึกษา

2559

2560

180,000

180,000

180,000

180,000

180,000

1,500,000

2,580,000

2,580,000

2,580,000

2,580,000

0

300,000

300,000

300,000

300,000

420,000

840,000

840,000

840,000

840,000

2,100,000

3,900,000

3,900,000

3,900,000

3,900,000

0
0
2,100,000
30

0
0
3,900,000
60

200,000
200,000
4,100,000
60

200,000
200,000
4,100,000
60

200,000
200,000
4,100,000
60
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2.8 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเป็ นแบบชั้น เรี ยน และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 (ภาคผนวก ก)
2.9 การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา
นักศึกษาที่เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นมาก่อน เมื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้สามารถเทียบโอน
หน่วยกิตได้ ทั้งนี้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้ว ยการเทียบโอนผล
การเรียน พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ข)
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต
รวมตลอดหลักสูตร
39 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
1. แผน ก
แบบ ก 2
1) วิชาบังคับ
18
หน่วยกิต
2) วิชาเลือก
9
หน่วยกิต
3) วิทยานิพนธ์
12
หน่วยกิต
2. แผน ข
1) วิชาบังคับ
18
หน่วยกิต
2) วิชาเลือก
15
หน่วยกิต
3) การค้นคว้าอิสระ
6
หน่วยกิต
3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร
- รหัสวิชา
รหัสวิชาประกอบด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษและตัวเลขรวมกันจานวน 9 ตัว ดังนี้
AA X XX X X XXชื่อวิชา (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ )
ลาดับวิชาในกลุ่ม (01-99)
ชั้นปีที่ควรศึกษา
กลุ่มวิชา
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
คณะ

นก.(ท-ป-น)
ชั่วโมงศึกษานอกเวลา
ชั่วโมงปฏิบัติ
ชั่วโมงทฤษฎี
หน่วยกิต

หลักที่ 1 และ 2 เป็นรหัสคณะ (BA = คณะบริหารธุรกิจ )
หลักที่ 3 ระดับการศึกษา
( 4 = ปริญญาโท )
หลักที่ 4 และ 5 สาขาวิชา ( 00= ไม่ระบุสาขาวิชา )
หลักที่ 6 กลุ่มวิชา
( 0 = วิชาปรับพื้นฐาน 1 = วิชาบังคับ 2 = วิทยานิพนธ์
3 = การค้นคว้าอิสระ 4-9 = วิชาเลือก )
หลักที่ 7 ปีที่ควรศึกษา
หลักที่ 8 และ 9 เป็นลาดับรายวิชา

10

- รายวิชา
 วิชาบังคับ
18 หน่วยกิต
ประกอบด้วย
รหัส
ชื่อวิชา
การบัญชีบริหารร่วมสมัย
BA4001101
Contemporary Managerial Accounting
การจัดการการตลาดเชิงบูรณาการ
BA4001102
Integrated Marketing Management
การจัดการพนักงานเพื่อความเป็นเลิศขององค์การ
BA4001103
Employee Management for Organizational Excellence
การจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อความได้เปรียบเชิงแข่งขันอย่างยั่งยืน
BA4001104
Strategic Management for Sustainable Competitive Advantage
การบริหารการเงินสมัยใหม่
BA4001105
Modern Financial Management
การจัดการสารสนเทศอย่างชาญฉลาด
BA4001106
Intelligent Information Management

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

 วิชาเลือก ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ ให้ครบตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
(แผน ก แบบ ก 2 เลือก 9 หน่วยกิต แผน ข เลือก 15 หน่วยกิต)
1. กลุ่มวิชาการบัญชี
รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
มาตรฐานการรายงานทางการเงินและคุณภาพงบการเงิน
BA4004201
3(3-0-6)
TFRS and Financial Reporting Quality
สัมมนาประเด็นทางการบัญชี
BA4004202
3(3-0-6)
Seminar in Accounting Issues
และให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ให้ครบตามที่หลักสูตรกาหนด
การวางแผนภาษีเชิงกลยุทธ์
BA4004203
3(3-0-6)
Strategic Tax Planning
สัมมนาการบัญชีบริหาร
BA4004204
3(3-0-6)
Seminar in Managerial Accounting
การบริการให้ความเชื่อมั่นเชิงวิชาชีพ
BA4004205
3(3-0-6)
Professional Assurance Services
การบัญชีระหว่างประเทศ
BA4004206
3(3-0-6)
International Accounting
ทฤษฎีบัญชีขั้นสูง
BA4004207
3(3-0-6)
Advanced Accounting Theory
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รหัส

ชื่อวิชา
การบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์และการควบคุมคุณภาพ
BA4004208
Strategic Cost Management and Quality Control
การออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี
BA4004209
Accounting Information Systems Design
2. กลุ่มวิชาการตลาด
รหัส
ชื่อวิชา
BA4005201 การวิเคราะห์ผู้บริโภคและการเข้าถึงผู้บริโภค
Consumer Analysis and Consumer Insights
BA4005202 สัมมนาการจัดการการตลาด
Seminar in Marketing Management
และให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ให้ครบตามที่หลักสูตรกาหนด
BA4005203 การตลาดระหว่างประเทศ
International Marketing
BA4005204 การตลาดดิจิทัล
Digital Marketing
BA4005205 นวัตกรรมทางการตลาดและการเปลี่ยนแปลงเชิงพาณิชย์
Marketing Innovation and Commercialization Change
3. กลุ่มวิชาการจัดการ
รหัส
ชื่อวิชา
BA4006201 การจัดการแบบองค์รวมเพื่อความมีประสิทธิผลขององค์การ
Holistic Management for Organizational Effectiveness
BA4006202 สัมมนาประเด็นทางการจัดการในสถานการณ์ปัจจุบัน
Seminar in Current Management Issues
และให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ให้ครบตามที่หลักสูตรกาหนด
BA4006203 ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อความสาเร็จทางธุรกิจ
Creativity and Innovation for Business Success
BA4006204 การจัดการความขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง
Conflict Management and Negotiation
BA4006205 การจัดการด้านโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
Logistics and Supply Chain Management
BA4006206 การจัดการการปฏิบัติการ
Operations Management
BA4006207 การจัดการคุณภาพและผลิตภาพ
Quality Management and Productivity

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

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

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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รหัส
BA4006208

ชื่อวิชา
บรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณทางธุรกิจ
Corporate Governance and Business Ethics
BA4006209 การวิเคราะห์และการบริหารโครงการ
Project Management and Analysis
BA4006210 การจัดการและพฤติกรรมองค์การสมัยใหม่
Modern Management and Organizational Behavior
BA4006211 การเป็นผู้ประกอบการ
Entrepreneurship
4. กลุ่มวิชาการเงิน
รหัส
ชื่อวิชา
การจัดการความเสี่ยงองค์กร
BA4007201
Enterprise Risk Management
สัมมนาการเงิน
BA4007202
Seminar in Finance
และให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ให้ครบตามที่หลักสูตรกาหนด
เศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและงานสร้างสรรค์
BA4007203
Digital Economics and Creative Works
แบบจาลองและการจาลองสถานการณ์ทางการเงิน
BA4007204
Finance Modeling and Simulation
การลงทุนในหลักทรัพย์
BA4007205
Security Investment
การลงทุนในตราสารหนี้
BA4007206
Fixed-Income Security Investment
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
BA4007207
Real Estate Investment
การพยากรณ์ทางการเงิน
BA4007208
Financial Forecasting
5. กลุ่มวิชาสารสนเทศธุรกิจ
รหัส
ชื่อวิชา
การพัฒนาระบบและการเขียนโปรแกรม
BA4008201
System Development and Computer Programming
การจัดการฐานข้อมูลชั้นสูง
BA4008202
Advanced Database Management
และให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ให้ครบตามที่หลักสูตรกาหนด

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

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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รหัส
BA4008203
BA4008204
BA4008205
BA4008206
BA4008207

ชื่อวิชา
การเป็นผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมดิจิทัล
Digital Innovative Entrepreneurship
โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอร์เน็ต
Information Technology Infrastructures and Internet
เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่
Big Data Technology
ความฉลาดทางธุรกิจ
Business Intelligence
ประเด็นพิเศษทางเทคโนโลยีสาหรับธุรกิจสมัยใหม่
Special Topics in Modern Business Technology

 วิชาปรับพื้นฐาน
รหัส
ชื่อวิชา
BA4000101 การจัดการธุรกิจสมัยใหม่
Modern Business Management
BA4000102 ทักษะการสื่อสารทางธุรกิจอย่างมืออาชีพ
Professional Business Communication Skills
BA4000103 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ*
Business Research Methodology
BA4000104 การบัญชีการเงิน
Financial Accounting
BA4000105 หลักเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Principles

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

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

*วิชาบังคับเรียน


รหัส
BA4002201
BA4003201

วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
ชื่อวิชา
วิทยานิพนธ์
Thesis
การค้นคว้าอิสระ
Independent Study

หน่วยกิต
12
6
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
แผนการเรียนแบบ ก แบบ ก2 (กลุ่ม 1)
BA4001101
BA4001102
BA4001103
BA4001106

BA4001105
BA4xxxxxx
BA4xxxxxx
BA4xxxxxx

BA4001104
BA4000103
BA4002201

ปีที่ 1 /ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต ทฤษฎี
การบัญชีบริหารร่วมสมัย
3
3
การจัดการการตลาดเชิงบูรณาการ
3
3
การจัดการพนักงานเพื่อความเป็นเลิศของ
3
3
องค์การ
การจัดการสารสนเทศอย่างชาญฉลาด
3
3
รวม
12
12
ชั่วโมง / สัปดาห์ = 12
ปีที่ 1 /ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต ทฤษฎี
การบริหารการเงินสมัยใหม่
3
3
วิชาเลือก 1
3
3
วิชาเลือก 2
3
3
วิชาเลือก 3
3
3
รวม
12
12
ชั่วโมง / สัปดาห์ = 12
ปีที่ 2 /ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต ทฤษฎี
การจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อความได้เปรียบเชิง
3
3
แข่งขันอย่างยั่งยืน
0
3
ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ
วิทยานิพนธ์
6
รวม
9
6

ปฏิบัติ
0
0
0

ศึกษาด้วยตนเอง
6
6
6

0
0

6
24

ปฏิบัติ
0
0
0
0
0

ศึกษาด้วยตนเอง
6
6
6
6
24

ปฏิบัติ
0

ศึกษาด้วยตนเอง
6

0
0

6
12

ทฤษฎี
-

ปฏิบัติ
-

ศึกษาด้วยตนเอง
-

ทฤษฎี
3
3
3

ปฏิบัติ
0
0
0

ศึกษาด้วยตนเอง
6
6
6

3
12

0
0

6
24

ชั่วโมง / สัปดาห์ = 6
BA4002201

ปีที่ 2/ภาคการศึกษาที่ 2
วิทยานิพนธ์
รวม

หน่วยกิต
6
6
ชั่วโมง / สัปดาห์ = -

แผนการเรียนแบบ ข (กลุ่ม 1)
BA4001101
BA4001102
BA4001103
BA4001106

ปีที่ 1 /ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต
การบัญชีบริหารร่วมสมัย
3
การจัดการการตลาดเชิงบูรณาการ
3
การจัดการพนักงานเพื่อความเป็นเลิศของ
3
องค์การ
การจัดการสารสนเทศอย่างชาญฉลาด
3
รวม
12
ชั่วโมง / สัปดาห์ = 12
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BA4001105
BA4xxxxxx
BA4xxxxxx
BA4xxxxxx

BA4001104
BA4000103
BA4xxxxxx
BA4xxxxxx

BA4003201

ปีที่ 1 /ภาคการศึกษาที่ 2
การบริหารการเงินสมัยใหม่
วิชาเลือก 1
วิชาเลือก 2
วิชาเลือก 3
รวม

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
3
3
0
6
3
3
0
6
3
3
0
6
3
3
0
6
12
12
0
24
ชั่วโมง / สัปดาห์ = 12
ปีที่ 2 /ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบตั ิ ศึกษาด้วยตนเอง
การจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อความได้เปรียบเชิง
3
3
0
6
แข่งขันอย่างยั่งยืน
0
3
0
6
ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ
วิชาเลือก 4
3
3
0
6
วิชาเลือก 5
3
3
0
6
รวม
9
12
0
24
ชั่วโมง / สัปดาห์ = 12
ปีที่ 2 /ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบตั ิ ศึกษาด้วยตนเอง
การค้นคว้าอิสระ
6
รวม
6
ชั่วโมง / สัปดาห์ = -

แผนการเรียนแบบ ก แบบ ก2 (กลุ่ม 2)
ปีที่ 1 /ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วยตนเอง

BA4001101

การบัญชีบริหารร่วมสมัย

3

3

0

6

BA4001103

การจัดการพนักงานเพื่อความเป็นเลิศของ
องค์การ
การจัดการสารสนเทศอย่างชาญฉลาด

3

3

0

6

3

3

0

6

9

9

0

18

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วยตนเอง

BA4001106

รวม

ชั่วโมง / สัปดาห์ = 9
ปีที่ 1 /ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต

BA4001102

การจัดการการตลาดเชิงบูรณาการ

3

3

0

6

BA4001105

การบริหารการเงินสมัยใหม่

3

3

0

6

BA4xxxxxx

วิชาเลือก 1

3

3

0

6

9

9

0

18

รวม
ชั่วโมง / สัปดาห์ = 9
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ปีที่ 1 /ภาคการศึกษาที่ 3

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วยตนเอง

BA4xxxxxx

วิชาเลือก 2

3

3

0

6

BA4xxxxxx

วิชาเลือก 3

3

3

0

6

6

6

0

12

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วยตนเอง

3

0

6

3

0

6

6

-

-

-

9

6

0

12

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วยตนเอง

6

-

-

-

6

-

-

-

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วยตนเอง

รวม

BA4000103

ชั่วโมง / สัปดาห์ = 6
ปีที่ 2 /ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต
การจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อความได้เปรียบเชิง
3
แข่งขันอย่างยั่งยืน
0
ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ

BA4002201

วิทยานิพนธ์

BA4001104

รวม

ชั่วโมง / สัปดาห์ = 6
ปีที่ 2/ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต

BA4002201

วิทยานิพนธ์
รวม
ชั่วโมง / สัปดาห์ = -

แผนการเรียนแบบ ข (กลุ่ม 2)
ปีที่ 1 /ภาคการศึกษาที่ 1

BA4001101

การบัญชีบริหารร่วมสมัย

3

3

0

6

BA4001103

การจัดการพนักงานเพื่อความเป็นเลิศของ
องค์การ
การจัดการสารสนเทศอย่างชาญฉลาด

3

3

0

6

3

3

0

6

9

9

0
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ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วยตนเอง

BA4001106

รวม

ชั่วโมง / สัปดาห์ = 9
ปีที่ 1 /ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต

BA4001102

การจัดการการตลาดเชิงบูรณาการ

3

3

0

6

BA4001105

การบริหารการเงินสมัยใหม่

3

3

0

6

BA4xxxxxx

วิชาเลือก 1

3

3

0

6

9

9

0
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รวม
ชั่วโมง / สัปดาห์ = 9

17

ปีที่ 1 /ภาคการศึกษาที่ 3

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วยตนเอง

BA4xxxxxx

วิชาเลือก 2

3

3

0

6

BA4xxxxxx

วิชาเลือก 3

3

3

0

6

6

6

0

12

ทฤษฎี
3

ปฏิบัติ
0

ศึกษาด้วยตนเอง

3

0

6

3

0

6

3

3

0

6

9

12

0
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ทฤษฎี

ปฏิบัติ

6

-

-

-

6

-

-

-

รวม

BA4000103
BA4xxxxxx

ชั่วโมง / สัปดาห์ = 6
ปีที่ 2 /ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต
การจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อความได้เปรียบ
3
เชิงแข่งขันอย่างยั่งยืน
0
ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ
วิชาเลือก 4
3

BA4xxxxxx

วิชาเลือก 5

BA4001104

รวม

ชั่วโมง / สัปดาห์ = 12
หน่วยกิต

ปีที่ 2 /ภาคการศึกษาที่ 2
BA4003201

การค้นคว้าอิสระ
รวม

6

ศึกษาด้วยตนเอง

ชั่วโมง / สัปดาห์ = -

3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
1. หมวดวิชาบังคับ (Required Courses)
BA4001101

การบัญชีบริหารร่วมสมัย
3(3-0-6)
Contemporary Managerial Accounting
แนวคิดระบบบัญชีต้นทุน การพัฒนาระบบบัญชีต้นทุน วิวัฒนาการของการบัญชีบริหารและ
การจัดการต้นทุนเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์และการอภิปรายประเด็นปัญหาทางการบัญชีบริหาร จรรยาบรรณ
วิชาชีพของผู้บริหาร การพัฒนาทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงสู่การบริหารเชิงกลยุทธ์
Concepts of cost accounting system; development of cost accounting
system; evolution of strategic managerial accounting; data analysis and discussion in
managerial topics; code of ethics for managers; application of sufficiency economy theory for
business strategies
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BA4001102

การจัดการการตลาดเชิงบูรณาการ
3(3-0-6)
Integrated Marketing Management
ปรัชญาและแนวคิดการตลาดสมัยใหม่ หน้าที่การตลาด วิเคราะห์ ปัญหาการตลาด โอกาส
การตลาด การวางแผนกลยุทธ์การตลาด การจัดองค์การการตลาด การปฏิบัติตามแผน และการควบคุมกิจกรรม
ทางการตลาด กระบวนการติดต่อสื่อสาร และการบูรณาการกระบวนการติดต่อสื่อสารในการบริหารจัดการ
Philosophies and concepts of modern marketing; marketing function; analysis
of marketing problems; opportunities; marketing strategies and planning; marketing
management; marketing operations; control of marketing activities; communication
processes; integration of communication processes in management
BA4001103 การจัดการพนักงานเพื่อความเป็นเลิศขององค์การ
3(3-0-6)
Employee Management for Organizational Excellence
แนวคิด ทฤษฎีและกลยุ ทธ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการบุคคลและกลุ่ ม การวิเคราะห์ ความ
แตกต่ า งของบุ ค คลที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการท างานเป็ น ที ม การศึ ก ษาแนวทางการสร้ า ง
บรรยากาศในการทางาน การเรี ย นรู้ ป ระเด็ นที่ เ กี่ย วข้ อ งกั บ การเป็ นผู้ น าในศตวรรษที่ 21 การสร้ า ง
การเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในองค์การ เทคนิคการจัดการบุคลากรในองค์กร
Concepts; theories and strategies about managing individuals and groups;
analysis of individual differences that affect the teamwork effectiveness; investigation
approach of creative working environment; issues for leadership in the 21st century; change
and innovation formation; employee management techniques
BA4001104 การจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อความได้เปรียบเชิงแข่งขันอย่างยั่งยืน
3(3-0-6)
Strategic Management for Sustainable Competitive Advantage
กระบวนการพัฒนากลยุทธ์ การกาหนดกลยุทธ์ที่ครอบคลุม กลยุทธ์การสื่อสาร การประเมิน
กลยุ ท ธ์ และการน ากลยุ ท ธ์ ไ ปปฏิ บั ติ การจั ด ท าแผนกลยุ ท ธ์ แผนปฏิ บั ติ ก ารและการก าหนดตั ว บ่ ง ชี้
การเปรี ย บเที ย บ การวิ เ คราะห์ และการสั งเคราะห์ ก ารใช้ ก ลยุ ท ธ์ เพื่ อ การขั บ เคลื่ อ นองค์ ก ารสมั ย ใหม่
และการสร้างความได้เปรียบเชิงแข่งขันอย่างยั่งยืน
Process of strategy development including strategy formulation;
communication strategy; strategy evaluation; strategy implementation; strategy map and
action plan; key indicator determination; comparison, analysis, and synthesis of using
strategy for driving modern organization for sustainable competitive advantage
BA4001105 การบริหารการเงินสมัยใหม่
3(3-0-6)
Modern Financial Management
แนวคิ ด และทฤษฎี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การบริ ห ารการเงิ น การวิ เ คราะห์ ผ ลตอบแทนและ
ความเสี่ยง มูลค่าของเงินตามเวลา การวิเคราะห์การพยากรณ์ และการวางแผนทางการเงิน การบริหารเงินทุน
หมุน เวี ย น การบริ ห ารโครงการลงทุน ต่าง ๆ ภายใต้ส ถานการณ์ที่แน่ นอน และสถานการณ์ที่ไม่ แน่นอน
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ประเภทโครงสร้ า งเงิ น ทุ น และต้ น ทุ น ของแหล่ ง เงิ น ทุ น นโยบายเงิ น ปั น ผล ต้ น ทุ น การเ ช่ า สิ น ทรั พ ย์
การรวมกิจการ
Concepts and theories of financial management; analysis of risk and return;
time value of money; forecasting analysis and financial planning; working capital
management; analysis of several project investments under certainty and uncertainty; type
of capital structure and cost of capital; dividend policy; cost of leasing; merger
BA4001106

การจัดการสารสนเทศอย่างชาญฉลาด
3(3-0-6)
Intelligent Information Management
สารสนเทศเบื้องต้นเพื่อใช้ในการบริหารและจัดการธุรกิจ ระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร
แนวคิ ด เบื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ ฐานข้ อ มู ล และคลั ง ข้ อ มู ล การพยากรณ์ ข้ อ มู ล ทางธุ ร กิ จ ระบบช่ ว ยสนั บ สนุ น
การตัดสินใจแบบชาญฉลาด การประยุกต์ระบบธุรกิจอัจฉริยะ
Basic information system concepts as applied to business operations and
management; resource planning systems; basic concepts of database and data warehousing;
management forecasting in business data; intelligent decision support systems; applications
of business intelligence systems
2. หมวดวิชาเลือก (Electives)
2.1 กลุ่มวิชาการบัญชี (Accounting Field)
BA4004201

มาตรฐานการรายงานทางการเงินและคุณภาพงบการเงิน
3(3-0-6)
TFRS and Financial Reporting Quality
แนวคิดทางการบัญชี หลักการบัญชี และนโยบายทางการบัญชี รวมถึงวิธีปฏิบัติในรายงาน
ทางการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย และมาตรฐานการรายงานทางการเงินสากล
กิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะและกิจการที่ไม่มีส่ว นได้เสียสาธารณะ รูปแบบและวิธีการควบคุมคุณภาพของ
การรายงานทางการเงินของกิจการที่นาเสนอรายงาน
Accounting concepts; principles; policies and practices in Thai Financial
Reporting Standards (TFRS) and International Financial Reporting Standards (IFRS), both PAEs
and NPAEs; patterns and methods for financial reporting quality of companies
BA4004202

สัมมนาประเด็นทางการบัญชี
3(3-0-6)
Seminar in Accounting Issues
หลักการและระเบียบวิธีวิจัยด้านการบัญชี ประเด็นสาคัญที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยด้านการ
บัญชีต่าง ๆ การวิเคราะห์และวิจารณ์ผลงานวิจัยที่เกิดขึ้นในอดีตและปัจจุบัน การจัดทาโครงร่างการวิจัยเพื่อ
การนาเสนอในการประชุม
Accounting Principles and accounting research methodology; special topics
about various accounting research; research analysis and discussion of past and current
research results; research proposal writing and presentation
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BA4004203

การวางแผนภาษีเชิงกลยุทธ์
3(3-0-6)
Strategic Tax Planning
บทบาทของการวางแผนภาษีที่มีต่อการดาเนินธุรกิจ การวิเคราะห์เปรียบเทียบกาไรสุทธิ
ทางบัญชีและฐานภาษี เทคนิคและรูปแบบการวางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีเงินได้รอตัด
บัญชี ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายและภาษีธุรกิจเฉพาะ
Role of tax planning for business operations; comparison analysis of
accounting net profit and tax based; techniques and patterns of tax planning for corporate
income tax, value added tax, deferred tax, withholding tax, and specific business tax
BA4004204

สัมมนาการบัญชีบริหาร
3(3-0-6)
Seminar in Managerial Accounting
แนวคิ ด ทฤษฎี ประเด็นปั ญหาและวิ วั ฒนาการใหม่ ๆ ที่ เกี่ ยวข้ องกับการบั ญชี บริ หารและ
การบัญชีต้นทุน และการบูรณาการแนวคิดต้นทุนในการบริหารเชิงกลยุทธ์
Concepts; theories; problem issues; evolutions in managerial accounting and
cost accounting; integration of cost accounting concepts in strategic management
BA4004205

การบริการให้ความเชื่อมั่นเชิงวิชาชีพ
3(3-0-6)
Professional Assurance Services
แนวคิดและความสัมพันธ์เชิงบูรณาการระหว่างตัวแปรทางการบัญชี การยอมรับของลูกค้า
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการสอบบัญชี การทดสอบและการควบคุมภายใน การทดสอบรายการที่เป็น
จานวนเงิน การประยุกต์แนวคิดด้านการสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการทดสอบการควบคุม ปัญหาและประเด็น
ของการสอบบั ญ ชี ทั้ ง ในอดี ต และปั จ จุ บั น แนวคิ ด พื้ น ฐานของการบริ ก ารให้ ค วามเชื่ อ มั่ น ทางธุ ร กิ จ
ประเด็นเกี่ยวกับการพัฒนาและการประยุกต์การบริการให้ความเชื่อมั่นในทางปฏิบัติเชิงวิชาชีพ
Integration concepts and relationships among accounting variables;
acceptance of clients; risks analysis in auditing; examination and internal control; monetary
item examinations; applications of random sampling in test of control; problems and issues
of auditing; basic concepts of professional insurance services; development and application
issues of professional insurance services
BA4004206 การบัญชีระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
International Accounting
ความแตกต่างทางการบัญชีระหว่างประเทศ การทาธุรกรรมระหว่างประเทศ ข้อจากัดในการ
ใช้ ร ายงานทางการเงิ น เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการวิ เ คราะห์ ง บการเงิ น ประเด็ น ความแตกต่ า ง ด้ า นมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ด้านภาษีอากรที่เกี่ยวข้อ งและกฎหมายในบริบทที่แตกต่างกัน และผลกระทบของ
เงินตราต่างประเทศ
International accounting differences; international accounting transactions;
limitations of using financial reports for financial statement analysis; related tax issues in
different context of laws; impacts of foreign currency
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BA4004207

ทฤษฎีบัญชีขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Accounting Theory
แนวคิดทางการบัญชี หลักการบัญชี วิวัฒนาการทางการบัญชี และปัญหาในการรับ รู้และ
การวัดมูลค่าของรายได้ ค่าใช้จ่าย สินทรัพย์ หนี้สินและส่วนของเจ้าของ ตลอดจนการนาเสนองบการเงินและ
การเปิดเผยรายงานการเงิน
Accounting concepts; accounting principles; revolution and problem in
recognition and valuation of revenues, expenses, assets, liabilities, stockholders equity;
preparation and presentation for financial report and financial disclosure
BA4004208

การบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์และการควบคุมคุณภาพ
3(3-0-6)
Strategic Cost Management and Quality Control
การจาแนกประเภทต้นทุนและพฤติกรรมต้ นทุน แนวคิดต้นทุนเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์
ต้นทุนเพื่อการวางแผนกาไร และการตัดสินใจของผู้บริห าร การประเมินผลการปฏิบัติงานทางการบัญชี
และผลกระทบของความไม่แน่นอนต่อการวิเคราะห์ต้นทุนและการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการ
Cost classifications and behaviors; strategic cost management concepts; cost
analysis for profit planning and managerial decision making; performance evaluation for
accounting; uncertainty effects on cost analysis including quality control for product and
services
BA4004209

การออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี
3(3-0-6)
Accounting Information Systems Design
เทคนิ ค ในการวิ เ คราะห์ แ ละออกแบบระบบ ข้ อ ควรพิ จ ารณาในการเลื อ กฮาร์ ด แวร์
และซอฟแวร์ การวิเคราะห์และออกแบบโปรแกรมทางการบัญชีสาหรับหน้าที่งานต่า งๆ การควบคุมของ
ระบบงานคอมพิวเตอร์ ปัญหาและขั้นตอนในการออกแบบและติดตั้งระบบบัญชี
Techniques of analysis and system design; consideration for selecting
computer hardware and software; analysis and design of accounting program for various
functions; control of computer system; issues and steps for design and installation of
accounting system
2.2 กลุ่มวิชาการตลาด (Marketing Field)
BA4005201

การวิเคราะห์ผู้บริโภคและการเข้าถึงผู้บริโภค
3(3-0-6)
Consumer Analysis and Consumer Insights
แนวคิดการเจาะลึกพฤติกรรม วิถีการดาเนินชีวิต ข้อมูลเชิงลึกและอุปนิสัยของผู้บริโภคที่
เกิดขึ้นในปัจจุบัน การค้นหาแรงจูงใจในการเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภค การคาดการณ์พฤติกรรมของผู้บริโภค
ที่จ ะเกิดขึ้ น ในอนาคต การวางแผนกลยุ ทธ์การตลาดที่มี ประสิ ทธิภ าพเพื่อ ตอบสนองความต้อ งการของ
ผู้บริโภคได้อย่างถูกต้อง และการนาเสนอการขายและปิดการขายอย่างมืออาชีพ
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Concepts of consumer identity; consumer lifestyles and insights; consumer
characteristics; consumer’s motivation for purchasing; consumer behaviors forecasting;
efficient marketing strategies for proper customers’ needs responses; professional sales
presentation and closing sales techniques
BA4005202

สัมมนาการจัดการการตลาด
3(3-0-6)
Seminar in Marketing Management
ประเด็นปัญหาทางด้านการตลาดโดยประยุกต์ทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้องทางการตลาด
เพื่อการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาผ่านกรณีศึกษาและบทความวิจัยทางการตลาด บูรณาการผ่านการนาเสนอ
งานโดยใช้เทคนิคการตัดสินใจทางการตลาดได้อย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์
Marketing issues of application of marketing principles and theories for
analysis and problem solving through case studies and marketing research articles;
integration of marketing decision techniques in systematic and creative presentations
BA4005203

การตลาดระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
International Marketing
การจัดการการตลาดระหว่างประเทศ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของตลาดโลก องค์การ
ตลาดระหว่า งประเทศ พฤติ กรรมผู้ บ ริ โ ภคในตลาดโลก แนวทางในการกาหนดกลยุ ทธ์ การเลื อ กตลาด
เป้าหมาย วิธีการดาเนินการเพื่อการแข่งขันระหว่างประเทศ
International marketing management; global marketing environment analysis;
international marketing organizations; global consumers’ behaviors; strategy formulation;
target markets; international competitive procedures
BA4005204

การตลาดดิจิทัล
3(3-0-6)
Digital Marketing
การวางแผน การจัดการ และการดาเนินการตลาดดิจิ ทัล การสร้างแบรนด์ และการสร้าง
ยอดขายโดยใช้เทคนิคทางดิจิ ทัล การค้นหาตลาด การโฆษณาออนไลน์ การตลาดด้วยอีเมล์ และสื่อสังคม
ออนไลน์
Digital marketing planning, management and operation; brand development;
digital techniques for increasing sales; marketing search; online advertising; email marketing;
online social media
BA4005205

นวัตกรรมทางการตลาดและการเปลี่ยนแปลงเชิงพาณิชย์
3(3-0-6)
Marketing Innovation and Commercialization Change
การเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรม สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงเชิงพาณิชย์
การสร้ า งความคิ ดสร้ า งสรรค์แ ละนวั ตกรรมทางการตลาด การวางแผนกลยุ ทธ์ และการสร้ างนวั ตกรรม
ทางการตลาด
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Innovation change; environmental impacts on commercialization change;
marketing creativity and innovation development; strategic planning and marketing
innovation development
2.3 กลุ่มวิชาการจัดการ (Management Field)
BA4006201

การจัดการแบบองค์รวมเพื่อความมีประสิทธิผลขององค์การ
3(3-0-6)
Holistic Management for Organizational Effectiveness
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการ การออกแบบและโครงสร้างองค์การ การจูงใจและ
การจั ดการทรั พยากรมนุ ษย์ ในองค์การ และการติดตามผลการปฏิบัติงาน การบูรณาการแนวคิด เทคนิค
กลยุทธ์และเครื่องมือทางการจัดการ
Concepts and theories of management; organizational design and structure;
motivation and human resource management in organizations; monitoring organizational
performance; integration of concepts, techniques and strategies; management tools
BA4006202

สัมมนาประเด็นทางการจัดการในสถานการณ์ปัจจุบัน
3(3-0-6)
Seminar in Current Management Issues
การวิเคราะห์ และอภิป รายเกี่ยวกับประเด็นปัญหาขององค์การทั้งในและต่างประเทศที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการ โดยสามารถประยุกต์ความรู้ วิธีการ กลยุทธ์ และเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
Analysis and discuss of issues in management problems of both local and
international organization by applying knowledge, approaches, strategies and tools in
management tools
BA4006203

ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อความสาเร็จทางธุรกิจ
3(3-0-6)
Creativity and Innovation for Business Success
แนวคิดและกระบวนการในการจัดการกับวิกฤตการณ์แบบบูรณาการด้วยความคิดสร้างสรรค์
เชิงบวก การเรี ย นรู้ จ ากวิกฤตการณ์น ามาสู่ การสร้างโอกาสให้ กับองค์กร การมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรม
การเปลี่ยนแปลงนวัตกรรม การปรับปรุงผลการดาเนินงานแบบบูรณาการ
Concepts and integrated management process of risk and crisis with positive
creativity; learning crisis experience to create opportunity for organization; innovation
creation and change; integrated performance improvement
BA4006204

การจัดการความขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง
3(3-0-6)
Conflict Management and Negotiation
แนวคิดและทฤษฎีด้านการจัดการความขัดแย้งและการเจรจา รูปแบบและประเภทของ
การจั ดการความขัดแย้ งและการเจรจา กระบวนการของการจัดการความขัดแย้งและการเจรจา การฝึ ก
ปฏิบัติการเจรจาทางธุรกิจในวัฒนธรรมที่หลากหลาย การแสดงบทบาทสมมติจากสถานการณ์จาลองที่กาหนด
ขึ้น การวิเคราะห์กรณีศึกษา
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Concepts and theories of conflict management and negotiation; styles and
types of conflict management and negotiation; process of conflict management and
negotiation; cross-cultural negotiation practices of role-play simulations; case studies
analysis
BA4006205

การจัดการด้านโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
3(3-0-6)
Logistics and Supply Chain Management
การจัดการและการวางแผนกลยุทธ์ในระบบโลจิสติกส์ ขององค์การ การปรับใช้แนวคิดที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ ความต้องการของลูกค้าในห่วงโซ่อุปทาน ตามข้อจากัดทางด้านเวลาและต้นทุน
เชิงกลยุ ทธ์และองค์ป ระกอบที่จ าเป็ น ในการบริห ารจัดการด้านความสั มพันธ์กับเครือข่ายห่ ว งโซ่อุปทาน
การประเมิ น ระบบการควบคุ ม กระบวนการด้ า นโลจิ ส ติ ก ส์ การปรั บ ใช้ ร ะบบสารสนเทศที่ จ าเป็ น ใน
ระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
Management and strategic planning in organizations’ logistics system;
application of logistic concepts in management; customer, demand and requirement in
supply chain within the time flame and strategic cost management; essential components of
relationship management in supply chain networks; control systems evaluation and logistics
processes; application of information systems to logistics and supply chain systems
BA4006206

การจัดการการปฏิบัติการ
3(3-0-6)
Operations Management
การผลิ ต และการปฏิ บั ติ ก ารในอุ ต สาหกรรมผลิ ต และบริ ก าร การประยุ ก ต์ แ นวคิ ด
การปฏิบั ติการและเทคนิ คเชิงปริ มาณส าหรับการวิเคราะห์ ปัญหา การจัดการการสนับสนุนการตัดสิ นใจ
ผ่านการจัดการระบบสารสนเทศ การเลือกกระบวนการและเทคโนโลยี การบริหารโครงการ การจัดการระบบ
ขนส่ ง และห่ ว งโซ่ อุ ป ทาน และการควบคุ ม สิ น ค้ า คงเหลื อ การจั ด การคุ ณ ภาพ การปรั บ ปรุ ง การบริ ก าร
ทรัพยากรมนุษย์ในการจัดการปฏิบัติการ งานบารุงรักษา
Production and operations in manufacturing and service industries;
application of operations concepts and quantitative techniques for problems analysis;
management decision supports through the management information systems; selection of
processes and technologies; project management; logistics and supply chain management
and inventory control; quality management; service improvements; human resource in
operations management; maintenance management
BA4006207

การจัดการคุณภาพและผลิตภาพ
3(3-0-6)
Quality Management and Productivity
แนวความคิดและทฤษฎี ในการจัดการคุณภาพ การควบคุมกระบวนการผลิตด้วยวิธีการสถิติ
การจัดการคุณภาพสมัยใหม่ วิธีและการจัดการคุณภาพในอุตสาหกรรมชั้นนา ความสาคัญและนิยามของผลิต
ภาพ การวั ด และวิ เ คราะห์ ผ ลิ ต ภาพ ผลิ ต ภาพในรู ป ของมู ล ค่ า เพิ่ ม เทคนิ ค และวิ ธี ก ารเพิ่ ม ผลิ ต ภาพ
รูปแบบจาลองของการเพิ่มผลิตภาพ การจัดองค์การและการบริหารผลิตภาพ
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Concepts; theories of quality management; statistical methods in production
process control; modern quality management; quality management techniques in leading
industries; importance and definitions of productivity, productivity management and analysis;
productivity in terms of value added; techniques and simulation models of productivity
improvement: organization management and productivity management
BA4006208

บรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณทางธุรกิจ
3(3-0-6)
Corporate Governance and Business Ethics
ความรับผิดชอบและจรรยาบรรณของนักธุรกิจผู้ประกอบการที่มีต่อสังคม ข้อพึงปฏิบัติของ
ผู้ประกอบการที่เป็นหลักเกณฑ์ในการตัดสินใจ การปฏิบัติตามข้อกาหนดของกฎหมาย ข้อควรปฏิบัติและ
ไม่ควรปฏิ บั ติต่อตนเองและผู้ อื่น ความรั บ ผิ ดชอบต่อสิ่ งแวดล้ อม จริยธรรมที่พึงมีในการทาให้ ห น่ว ยงาน
สามารถดาเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Social responsibilities and ethics of entrepreneurs, conduct codes of business
making decision; compliance with legal requirements; practices and malpractices towards
oneself and others; environment responsibility; morality that would make the most efficient
agencies
BA4006209

การวิเคราะห์และการบริหารโครงการ
3(3-0-6)
Project Management and Analysis
หลั ก การจั ด โครงการ ก าหนดปั ญ หา และวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องโครงการ การวิ เ คราะห์
การวางแผน การประเมินผล การปรับปรุงโครงการ และการประเมินผลตามระบบของ PERT-CPM รวมทั้ง
การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ การเขียนโครงการ เทคนิคในการวางแผน และการควบคุมโครงการใน
รูปแบบต่างๆ
Principle of project setting; problem statement and objectives of project;
analysis; planning; evaluation; project improvement; PERT-CPM evaluation; project feasibility
study; project writing; planning techniques; various types of project control
BA4006210

การจัดการและพฤติกรรมองค์การสมัยใหม่
3(3-0-6)
Modern Management and Organization Behavior
แนวคิดด้านพฤติกรรมทั้งระดับส่วนบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับองค์การที่มีผลต่อพฤติกรรม
การทางานภายในองค์การ ความพึงพอใจในงาน ขวัญกาลังใจ ทัศนคติ การจูงใจ การทางานเป็นทีม การ
แก้ ปั ญ หาความขั ด แย้ ง ความสั ม พั น ธ์ แ ละประสิ ท ธิ ภ าพของกลุ่ ม รวมถึ ง การตั ด สิ น ใจ การควบคุ ม ด้ า น
พฤติกรรม
Concepts of personal, groups and organizational behaviors affecting working
behaviors in an organization; work satisfaction; morale; attitude; motivation; teamwork;
conflict resolution; relationships and group efficiency; decision making; behavioral control

26

BA4006211

การเป็นผู้ประกอบการ
3(3-0-6)
Entrepreneurship
การสร้างและพัฒนาธุรกิจใหม่ การหาแนวคิดเพื่อการสร้างธุรกิจใหม่ การพัฒนานวัตกรรม
ทางธุรกิจเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ ผลดีผลเสียของการเป็นผู้ประกอบการ การเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคม
รูปแบบของการเป็นเจ้าของกิจการและการทาแฟรนไชส์ กลยุทธ์การกาหนดราคา การจัดหาแหล่งเงินทุน
การเลือกทาเลในการทาธุรกิจ การทาธุรกิจผ่านระบบออนไลน์ และการจัดการทุนมนุษย์เพื่อการประกอบ
ธุรกิจ
Dimensions of new venture creation and growth; searching ideas to create
new venture; business innovation development for entrepreneurship; advantages and
disadvantages of entrepreneurship; social entrepreneurship; forms of ownership and
franchising; pricing strategies; financing; business location ; online business; human capital
management for business
2.4 กลุ่มวิชาการเงิน (Finance)
BA4007201

การจัดการความเสี่ยงองค์กร
3(3-0-6)
Enterprise Risk Management
ความเสี่ ย งจากการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของกิ จ การ ความเสี่ ย งด้ า นการตลาด ด้ า นสิ น เชื่ อ
ด้านกฎระเบียบ และความเสี่ยงด้านการดาเนินงาน แนวคิดการบริหารความเสี่ยง การจัดประเภทความเสี่ยงที่
เหมาะสมกับประเภทธุรกิจ การประเมินความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง และเครื่องมือในการจัดการ
ความเสี่ยงขององค์กร
Risk from business operation including marketing, credit, regulations, and
operation in risk management concepts; categorizing type of risks; risk evaluation and
management; organization’s risk management instruments
BA4007202

สัมมนาการเงิน
3(3-0-6)
Seminar in Finance
แนวคิ ด ทฤษฎี ด้ า นวิ วั ฒ นาการทางการเงิ น ของประเทศ การบริ ห ารความเสี่ ย งและ
ผลตอบแทน สถานการณ์ปัจจุบัน และประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการเงิน โดยใช้กรณีศึกษาและ
บทความวิจัยที่เกี่ยวข้อง
Concepts and theories in finance, risk management and return; current issues;
special topics in financial management from case studies and articles
BA4007203

เศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและงานสร้างสรรค์
3(3-0-6)
Digital Economics and Creative Works
การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า บริการ ความคิดสร้างสรรค์เชิงพาณิชย์ เศรษฐศาสตร์ดิจิ ทัล
อุตสาหกรรมดิจิทัล ความหลากหลายและความสาคัญของสินค้าและบริการเชิงดิจิ ทัล การศึกษาความเป็นไป
ได้ของโครงการ การออกแบบการจัดการ การวางแผนการตลาด การวิเคราะห์งบการเงิน
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Value added creation for products, services; commercial creativity; digital
economics; digital industry; diversity and significance of digital products and services;
project’s feasibility; management design; marketing planning; financial analysis
BA4007204

แบบจาลองและการจาลองสถานการณ์ทางการเงิน
3(3-0-6)
Finance Modeling and Simulation
การทดสอบสมมติฐานโดยพิจารณาโมเดลทางการเงิน ตัวแปรต่าง ๆ ทางการเงิน ผลกระทบ
ของตัว แปรแต่ล ะตัว เพื่อหาความสั มพัน ธ์ซึ่งกันและกัน การศึกษาความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นจากตัว แปร
แต่ ล ะตั ว โดยใช้ ท ฤษฎี ค วามน่ า จะเป็ น และทฤษฎี ท างสถิ ติ ศึ ก ษาการประยุ ก ต์ เ ครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์
ในการทดสอบสมมติฐานและสร้างแบบจาลองที่มีความซับซ้อนมากขึ้น
Finance modeling and simulation based on hypothetical variables; effects
and correlations among variables; probability and statistical theories for feasibility of
outcomes; computer application for testing and simulation
BA4007205

การลงทุนในหลักทรัพย์
3(3-0-6)
Security Investment
ภาพกว้างเกี่ยวกับทฤษฎี และข้อปฏิบัติทางการเงินที่นาไปใช้ในการลงทุนในหลักทรัพย์
การประเมินความเสี่ยงและผลตอบแทน การกาหนดมูลค่าของหลักทรัพย์ วัตถุประสงค์ และการเลือกลงทุน
ในหลักทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ กรณีศึกษาและสถานการณ์จาลอง
Overview of theories and financial regulation for security investment; risk and
return evaluation; security valuation setting, objectives, and efficient selection security
investment; case studies and simulation models
BA4007206

การลงทุนในตราสารหนี้
3(3-0-6)
Fixed-Income Security Investment
ตลาดตราสารหนี้ เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ การประเมินราคา ผลตอบแทน การบริหาร
ความเสี่ยง และกาหนดกลยุทธ์ในการลงทุน กรณีศึกษาและสถานการณ์จาลอง
Debt-securities market; instruments for analysis; price evaluation; returns on
investment; risk management; investment-strategy setting; case studies and simulation
models
BA4007207

การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
3(3-0-6)
Real Estate Investment
แนวคิดการวิเคราะห์ การจัดหาเงินทุนและการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ทั้งการลงทุนส่วนบุคคล
และเชิงพาณิชย์ การประเมิน การจัดหาเงินทุน การลงทุน ผลตอบแทน และข้อกาหนดตามกฎหมายของรัฐที่
เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ กรณีศึกษาและสถานการณ์จาลอง
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Concept of analysis; real estate finance and investment both individually
and commercially; valuation, finance, investment, return, and public law enforcement about
real estate; case studies and simulation models
BA4007208

การพยากรณ์ทางการเงิน
3(3-0-6)
Financial Forecasting
การพยากรณ์ ข้ อมู ลเงิ นปริ มาณทางการเงิ น วิ ธี การพยากรณ์ และการประยุ กต์ ไปใช้ ใ น
การวางแผน การลงทุนทางธุรกิจ และการลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ กรณีศึกษาและโมเดลจาลอง
Financial-quantitative data forecasting; forecasting methods; application for
planning; business investment; security portfolio investment; case studies and simulation
models
2.5 กลุ่มวิชาสารสนเทศธุรกิจ (Business Informatics)
BA4008201

การพัฒนาระบบและการเขียนโปรแกรม
3(3-0-6)
System Development and Computer Programming
องค์ป ระกอบของระบบ วั ฏ จั กรการพั ฒ นาระบบ การวิ เคราะห์ ระบบ กระบวนวิ ธีแ ละ
เครื่องมือการวิเคราะห์ระบบ การออกแบบระบบ การพัฒนาระบบงานการนาไปใช้งานและประเมินผลได้
แนวคิด
ในการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ตัวแปรและชนิดข้อมูล คาสั่งเพื่อควบคุมการ
ทางาน
ของโปรแกรม การใช้ฟังก์ชันสาหรับการเขียนโปรแกรม การตรวจหาและแก้ไขข้อผิดพลาด
ของโปรแกรม การฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาหรับพัฒนาระบบสารสนเทศ
System components; system development cycles; system analysis, analysis
methodologies and tools, system designs; system implementation and evaluation;
computer programming concepts, variables and data types, commands for computer
program control; functions for computer programming; checking and solving error; practices
in computer programming for information systems development
BA4008202

การจัดการฐานข้อมูลชั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Database Management
แนวคิดฐานข้อมูล ทฤษฎีฐานข้อมูลแบบสัมพันธ์ ระบบฐานข้อมูลเชิงวัตถุ ระบบฐานข้อมูล
แบบกระจาย การรั กษาความปลอดภัยของฐานข้อมูล คลั งข้อมู ล แนวคิ ดเหมื องข้ อมูลเทคโนโลยีการจั ดการ
ฐานข้อมูลชั้นสูง
Database concepts; theory of relational databases; object-oriented databases;
distributed databases, multi-database systems, database security; data warehouse; data mining
concepts; advanced database management technologies
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BA4008203

การเป็นผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมดิจิทัล
3(3-0-6)
Digital Innovative Entrepreneurship
แนวคิ ด ของพาณิ ช ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เทคโนโลยี ใ นการจั ด การพาณิ ช ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
แนวคิดและแนวปฏิบัติของการสนับสนุนและการจัดการนวัตกรรมในการเริ่มต้นของธุรกิจและบริษัทที่อ ยู่รอด
กรณีศึกษาของผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมดิจิทัล
Electronic commerce concepts; technologies in e-commerce management;
concepts and practices of promoting and managing innovation in start-ups and existing firms;
case studies of digital innovative entrepreneurs
BA4008204

โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอร์เน็ต
3(3-0-6)
Information Technology Infrastructures and Internet
โครงสร้ า งพื้ น ฐานทางเทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ เ กี่ ย วกั บ สถาปั ต ยกรรมของระบบ
การติ ด ต่ อ สื่ อ สารข้ อ มู ล และเครื อ ข่ า ย โครงสร้ า งของเครื อ ข่ า ยแบบชั้ น การสื่ อ สาร โพโตคอลเครื อ ข่ า ย
และการสื่อสาร เทคโนโลยีผู้ให้บริการและมาตรฐานของเว็บ เทคโนโลยีการประมวลผลแบบกริด เทคโนโลยี
เครือข่ายไร้สาย ความปลอดภัยและการจัดการเครือข่าย
Information technology infrastructures in the aspect of systems architecture;
data communications and networks; layered network architecture, network and
communication protocols; servers and standard web technologies; grid computing; wireless
technologies; network security and management
BA4008205

เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่
3(3-0-6)
Big Data Technology
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับข้อมูลขนาดใหญ่ ประเภทของข้อมูล สถาปัตยกรรมข้อมูลขนาดใหญ่
ระเบียบวิธีและการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ เครื่องมือและทิศทางในอนาคต กรณีศึกษาในการใช้เทคโนโลยี
ข้อมูลขนาดใหญ่ในองค์กรธุรกิจ
Fundamental concepts of big data; types of data, architectures of big data;
big data analyses and methodologies; tools and future directions; cases studies of
implementing big data technology in business
BA4008206

ความฉลาดทางธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Intelligence
แนวคิดของความฉลาดทางธุรกิจ วิธีการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการรวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสนับสนุนงานด้านการจัดการและการตัดสินใจ การทาเหมืองข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
ลูกค้า กรณีศึกษาของการวิเคราะห์ข้อมูล
Concepts of business intelligence; information technology approaches to data
collection and data analysis to support a wide variety of management tasks and decision
making tasks; data mining and analysis of customer information; data analysis case studies
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BA4008207

ประเด็นพิเศษทางเทคโนโลยีสาหรับธุรกิจสมัยใหม่
3(3-0-6)
Special Topics in Modern Business Technology
เรื่องที่น่าสนใจทางเทคโนโลยีสาหรับธุรกิจสมัยใหม่ โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์
ผู้รับผิดชอบประจาวิชา
Special topics in modern business technology under the supervision of an
instructor
3. หมวดวิชาปรับพื้นฐาน (Remedial Courses)
BA4000101

การจัดการธุรกิจสมัยใหม่
3(3-0-6)
Modern Business Management
แนวคิด ทฤษฎี และรูปแบบการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
เพื่อการวางแผนและการตัดสินใจ การออกแบบและการจัดระบบทางธุรกิจ และการควบคุมกระบวนการ
ทางธุรกิจ
Theories; concepts; types of modern business management; business
environment analysis for planning and decision making; designing and managing business
systems; business process controlling
BA4000102

ทักษะการสื่อสารธุรกิจอย่างมืออาชีพ
3(3-0-6)
Professional Business Communication Skills
รู ป แบบการสื่ อ สารทางธุ ร กิ จ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลที่ ค รอบคลุ ม การเขี ย นข้ อ เสนอโครงการ
การน าเสนองานและการจั ดทารายงานด้ว ยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ประยุกต์เทคนิคการพูดในที่
สาธารณะ
Effective business communication including proposals, presentations, reports
with modern technology; public speech techniques
BA4000103

ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Research Methodology
ความส าคัญของวิธีการวิจั ยทางธุรกิจ ขั้น ตอนต่างๆในการทาวิจัยธุรกิจและการฝึ กเขียน
ข้อเสนอโครงการวิจัย โดยครอบคลุมวัตถุประสงค์ของงานวิจัย สมมติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลผล การเขียนรายงานและการนาผลการวิจัยไปใช้
Importance of business research methods; steps in doing business research;
proposal writing covering research objectives and hypotheses, data collection, statistics for
data analysis, interpretation; report writing, and implementation
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BA4000104

การบัญชีการเงิน
3(3-0-6)
Financial Accounting
หลักการ แนวความคิดทางการบัญชีที่ใช้ในการสื่อสารเหตุการณ์ทางธุรกิจผ่านกระบวนการ
ทางการบัญชี โดยเน้นถึงการบันทึกข้อมูลทางการบัญชี และการเสนอข้อมูลต่อบุคคลทั้งภายในและภายนอก
ขององค์กร การกาหนดมูลค่าของสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ การแสดงผลการดาเนินงานของธุรกิจ
การวิเคราะห์การใช้ข้อมูลทางการบัญชี
Principles, concepts of accounting used in business communication through
accounting process by emphasizing on collecting accounting information and presenting data
to internal and external individuals of organizations; determining values of assets, liabilities
and owner’s equity; presentation of business operation performance; analysis of accounting
data usage
BA4000105

หลักเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(3-0-6)
Information Technology Principles
แนวคิดของโครงสร้างคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรม ระบบปฏิบัติการ การวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบ การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ระบบจัดการฐานข้อมูล หลักการพื้นฐานของการสื่อสารข้อมูล
และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ พื้นฐานด้านความปลอดภัย ความมั่นคงของสารสนเทศ คอมพิวเตอร์กราฟฟิกส์
เบื้องต้น การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Concepts of computer structure and architecture; operating systems; systems
analysis and design; programming fundamentals; database management systems (DBMS);
basic data communication and computer network principles; information safety and security;
computer graphic fundamentals; trends and changes in information and communication
technology
4. หมวดวิชา การค้นคว้าอิสระและวิทยานิพนธ์ (Independent Study and Thesis)
BA4002201 วิทยานิพนธ์
12
Thesis
ศึกษา วิจัย และเขียนวิทยานิพนธ์ภายใต้การควบคุม ของอาจารย์ที่ปรึกษา และผ่านความ
เห็นชอบของคณะกรรมการวิทยานิพนธ์ที่ได้รับการแต่งตั้ง
Study, research, and write thesis under the supervision of an advisor and
approved by the appointed thesis committee
BA4003201

การค้นคว้าอิสระ
6
Independent Study
ศึกษา ค้น คว้า และน าเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าของโครงการที่ผ่ านการพิจารณา
ภายใต้การกากับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา และผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
Study, research and present the individual project that has been reviewed
and supervised by an advisor and approved by the Program Committee
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับที่
1

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจาตัวประชาชน
นายชัยเสฏฐ์ พรหมศรี

ตาแหน่ง
วิชาการ

คุณวุฒิ

อาจารย์

Ph.D.
M.A.

2

นางสาวณัฐชา ธารงโชติ

อาจารย์

ศศ.บ.
ค.บ.
บธ.ด.
ศศ.ม.
บธ.บ.

3

นางสาวสุจิรา ไชยกุสินธ ุ์

อาจารย์

D.I.T.
วท.ม.

4

นายธนธัส ทัพมงคล

อาจารย์

วท.บ.
Ph.D.
บธ.ม.
บธ.บ.

ภาระการสอนต่อสัปดาห์ แต่ละปี
การศึกษา
สาขาวิชา/วิชาเอก จากสถาบันการศึกษา/ปีทจี่ บ
2559 2560 2561 2562
Leadership and Lynn University, U.S.A., 2548 10
10
10
10
Organizational
Management
Management
Bellevue University, U.S.A.,
2545
การบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรามคาแหง, 2543
ครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541
การตลาด
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย,
10
10
10
10
2553
การบริหาร
มหาวิทยาลัยเกริก, 2545
องค์การ
การตลาด-การ
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
โฆษณา
วิทยาเขตพณิชยการพระนคร,
2542
Information
Edith Cowan University,
10
10
10
10
Technology
Australia, 2554
วิทยาการ
สถาบันบัณฑิต
คอมพิวเตอร์
พัฒนบริหารศาสตร์, 2544
คณิตศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2539
Accounting
The University of
10
10
10
10
Northumbria at Newcastle,
UK, 2551
การบัญชี
มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2537
การบัญชี
มหาวิทยาลัยรามคาแหง, 2532

3.2.2 อาจารย์ผู้สอน
ลาดับ
ที่
1

ชื่อ-สกุล/เลขประจาตัว
บัตรประชาชน
นายปริญญา มากลิ่น

ตาแหน่ง
คุณวุฒิ
วิชาการ

สาขาวิชา/วิชาเอก

อาจารย์

Finance

D.B.A.

M.B.A. Finance
ศ.บ.

2

นายนุกูล ชูทอง

รศ.

3

นางมาเรียม นะมิ

ผศ.

การคลัง-ระหว่าง
ประเทศ
บธ.ม. การจัดการ
B.S.C.E Civil
Engineering
ปร.ด. บริหารธุรกิจ
บธ.ม. บริหารธุรกิจ
ค.อ.ม. บริหารอาชีวะและ
เทคนิคศึกษา
บธ.บ. ธุรกิจศึกษา –
บริหาร
สานักงาน

จากสถาบันการศึกษา/ปีทจี่ บ
Golden Gate University,
U.S.A., 2550
University of Central
Oklahoma, U.S.A, 2540
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2534
มหาวิทยาลัยรามคาแหง, 2543
Monique L. Quezon
University, Philiphine, 2523
มหาวิทยาลัยรามคาแหง, 2553
มหาวิทยาลัยรามคาแหง, 2543
สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้า
พระนครเหนือ, 2539
วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษา, 2520

ภาระการสอนต่อสัปดาห์ แต่ละปี
การศึกษา
2559 2560 2561 2562
3
3
3
3

10

10

10

10

10

-

-

-
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ลาดับ
ที่

ชื่อ-สกุล/เลขประจาตัว
บัตรประชาชน

4

นางสาวพิฐชญาณ์ คาเนโกะ

5

6

7

นายณฐาพัชร์ วรพงศ์พัชร์

นางศรีสุดา อินทมาศ

นายสุวิทย์ ไวยทิพย์

ตาแหน่ง
คุณวุฒิ
วิชาการ
อาจารย์

อาจารย์

อาจารย์

อาจารย์

สาขาวิชา/วิชาเอก

จากสถาบันการศึกษา/ปีทจี่ บ

ปร.ด.
บธ.ม.

การบัญชี
การบัญชีการเงิน

บช.บ.
บธ.บ.

การบัญชี
การจัดการทั่วไป

บธ.ด.
ปร.ด.

การจัดการการตลาด
บริหารการศึกษา

บธ.ม.
วท.บ.

บริหารธุรกิจ
โลจิสติกส์

บธ.บ.
ปร.ด.
บธ.ม.
บธ.บ.

บริหารธุรกิจ
การบัญชี
การบัญชีเพื่อการ
วางแผนและ
ควบคุม
การบัญชีต้นทุน

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2556
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
2541
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2536
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
2535
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ, 2554
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ, 2551
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2544
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร,
2542
มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2541
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2558
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
2545

ปร.ด.
บธ.ม.
บธ.บ.

การบัญชี
การบัญชี
การบัญชี

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วิทยาเขตพณิชยการพระนคร,
2542
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2558
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา
วาสุกรี, 2542

ภาระการสอนต่อสัปดาห์ แต่ละปี
การศึกษา
2559 2560 2561 2562
10
10
10
10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

3.2.3 อาจารย์พิเศษ
ลาดับ
ที่
1

2

ชื่อ-สกุล/เลขประจาตัว
บัตรประชาชน
นางจินตนา บุญบงการ

นางสุปราณี ศรีฉัตราภิมุข

ตาแหน่ง
คุณวุฒิ
วิชาการ

สาขาวิชา/วิชาเอก

รศ.

M.B.A. การจัดการ

รศ.

บช.บ การบัญชี
M.B.A. บริหารธุรกิจ

3

นายยิ่งเกียรติ ผู้เจริญวิบูลย ์

อาจารย์

4

นายพงษ์อดุล กฤษณะราช

อาจารย์

พช.บ.
D.B.A.
M.B.A.
บธ.

สาขาการตลาด
บริหารธุรกิจ
บริหารธุรกิจ
การตลาด

M.B.A. สาขาวิชาการ
จัดการ
บช.บ

สาขาการธนาคาร
และการเงิน

จากสถาบันการศึกษา/ปีทจี่ บ
University of Northern
Arizona U.S.A.
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
University of Wisconsin
(Madison), 2519
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2512
Kensington University
West Coast University
สถาบันเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษา
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ
ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2536
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2515

ภาระการสอนต่อสัปดาห์ แต่ละปี
การศึกษา
2559 2560 2561 2562
3
3
3
3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3
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ลาดับ
ที่
5

ชื่อ-สกุล/เลขประจาตัว
บัตรประชาชน
นายสุกฤษฎิ์ ลิ้มโพธิ์ทอง

ตาแหน่ง
คุณวุฒิ
วิชาการ
อาจารย์

ปร.ด.
D.B.A.

สาขาวิชา/วิชาเอก
บริหารธุรกิจ
Management

จากสถาบันการศึกษา/ปีทจี่ บ

มหาวิทยาลัยรามคาแหง
University of Southern
California, U.S.A
บธ.ม. การเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยศรีปทุม
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ภาระการสอนต่อสัปดาห์ แต่ละปี
การศึกษา
2559 2560 2561 2562
3
3
3
3

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา)
ไม่มี
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงาน (การค้นคว้าอิสระ) หรืองานวิจัย (วิทยานิพนธ์)
ข้อกาหนดเฉพาะที่เกี่ยวกับการทาโครงงาน (การค้นคว้าอิสระ) หรืองานวิจัย (วิทยานิพนธ์) ให้
เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ.2549 หมวดที่ 8 และ 9 (ภาคผนวก ก)
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
นักศึกษาต้องมีความรู้ ความเข้าใจในงานวิจัยด้านบริหารธุรกิจ รู้จักคิด วิเคราะห์และสังเคราะห์
กระบวนการวิจัยได้ด้วยตนเอง บนพื้นฐานทฤษฎีและสมมติฐานที่เหมาะสม ต้องควบคุมระยะเวลาในการวิจัย
ภายใต้ขอบเขตงานวิจัยที่กาหนดไว้
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นักศึกษามีความรู้ และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเนื้อหาสาระหลั กของสาขาวิช าบริห ารธุรกิจ
ตลอดจนหลักการและทฤษฎีที่สาคัญและนามาประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการหรือการปฏิบัติใน
วิชาชีพ
5.3 ช่วงเวลา
5.3.1 แผน ก แบบ ก 2 เริ่มลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ได้ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษา
ที่ 2 จนกระทั่งงานวิจัยเสร็จสมบูรณ์ แต่ไม่เกินระยะเวลาการศึกษารวม 5 ปี
5.3.2 แผน ข เริ่มลงทะเบียนการค้นคว้าอิสระได้ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาที่ 2
จนกระทั่งรายงานการค้นคว้าอิสระเสร็จสมบูรณ์ แต่ไม่เกินระยะเวลาการศึกษารวม 5 ปี
5.4 จานวนหน่วยกิต
 วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
 การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
การเตรียมการเพื่อทาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ เริ่มต้นจากนักศึกษาต้องเข้าพบอาจารย์ที่
ปรึกษา เพื่อปรึกษาหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ในเรื่องที่ตนเองถนัดและสนใจ โดยต้องเป็น
อาจารย์ ที่ป รึกษาที่มีความรู้ ตรงกับ กลุ่มวิช าที่ นักศึกษาทาการวิจัย เพื่อกาหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขต
งานวิจัย กรอบแนวคิดในกระบวนการทาวิจัย และต้องมีการมอบหมายให้นักศึกษาทาการศึกษาเบื้องต้น
ค้นคว้าหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อวิจัยที่จะทา
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5.6 กระบวนการประเมินผล
กระบวนการประเมินผล ประกอบด้วย 2 ขั้นตอนดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 การสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ
ขัน้ ตอนที่ 2 การสอบวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ
โดยนักศึกษาต้องสอบผ่านการประเมินข้างต้นตามลาดับ หากสอบไม่ผ่านการประเมินขั้นตอนใด
ให้นักศึกษายื่นคาร้องขอสอบใหม่ได้อีก 1 ครั้ง

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
1.มีความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
-กาหนดให้เรียนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
-กาหนดให้ใช้เอกสารประกอบการสอนหนังสือตาราเป็น
ภาษาอังกฤษควบคู่กับภาษาไทย
2.มีความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ -มีรายวิชาที่สอนเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ
-มีการสืบค้นข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3.มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
-มี ก ารสอดแทรกเรื่ อ งคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพในรายวิชาต่างๆ
4.มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมต่อวิชาชีพ
-เสริมสร้างบุคลิกภาพ การแสดงออก และการตัดสินใจที่
เหมาะสมกับวิชาชีพโดยให้นักศึกษานาเสนอผลงานในรายวิชา
ต่างๆ
-ส่งเสริมให้มีการอภิปรายทางวิชาการอย่างเหมาะสม
5.มีภาวะผู้นาและความรับผิดชอบต่อ
-มีกระบวนการสร้างวินัยในตนเองและความรับผิดชอบต่องานที่
ตนเองและสังคม
ทา
เช่นการส่งงานที่มอบหมายการส่งรายงาน
-ให้นักศึกษาทางานเป็นทีมในรายวิชาต่างๆ
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) มีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละและซื่อสัตย์สุจริต
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
(3) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆขององค์กรและสังคม
(4) สามารถแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างความมีและไม่มีจริยธรรมได้
(5) มีความคิดริเริ่มและประพฤติปฏิบัติตนบนหลักแห่งความมีจริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ
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2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัยในตนเอง แต่งกายเหมาะสมกับสถานภาพนักศึกษามีความ
รับผิดชอบในการเข้าเรียนและการส่งงานตรงเวลา ฝึ กฝนภาวะความเป็นผู้ นา ผู้ตาม รวมถึงการเคารพสิทธิ
และการรับฟังความคิดเห็นผู้อื่นในการปฏิบัติงานเป็นทีม มีการสอดแทรกความรู้ด้ านคุณธรรม จริยธรรม ในการ
เรียนการสอน ทั้งในด้านการดารงชีวิตอยู่ในสังคม และการประกอบวิชาชีพ โดยเน้นในเรื่องจรรยาบรรณทาง
วิช าการและวิช าชีพเป็ น ส าคัญ รวมทั้ งมุ่งเน้นการใช้ ประโยชน์ จากองค์ความรู้ ทางการศึก ษาทั้ งทางทฤษฎี
ทางปฏิบัติ และจากการทาวิจัย ในการป้องกั นและการแก้ไขปัญหาในสังคม ทั้งในระดับชุมชน ท้องถิ่น และใน
ระดับที่สูงขึ้น
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
มีการประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ทั้งระหว่างกาลังศึกษา และภายหลัง
ส าเร็ จ การศึ ก ษา ด้ ว ยวิ ธีก ารต่ างๆ เช่ น การสั งเกต การสั ม ภาษณ์ การสนทนากลุ่ ม การใช้ แ บบสอบถาม
แบบประเมิน และแบบวัดผล โดยประเมินจากหลายๆ ด้าน ดังนี้
(1) ประเมินจากการมีวินัยในการเรียน การตรงเวลาในการเข้าชั้นเรียน การทางานเสร็จและ
ส่งงานตามกาหนด
(2) ประเมินจากความรับผิดชอบการปฏิบัติงานเป็นที ม การทางานวิจัย หรือการเข้าร่วม
กิจกรรมในการใช้องค์ความรู้ทางการศึกษาเพื่อทาประโยชน์ต่อสังคม
(3) ประเมินจากความซื่อสัตย์ และจรรยาบรรณในการทางานและในการสอบ
(4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
นักศึกษามีความรู้และเชี่ยวชาญทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติและความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาที่
ศึกษานั้น ต้องเป็น สิ่งที่นักศึกษาต้องรู้เพื่อใช้ประกอบอาชีพและช่วยพัฒนาสังคมดังนั้นมาตรฐานความรู้ต้อง
ครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้
(1) มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเนื้ อหาสาระหลั กของสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ตลอดจนหลักการและทฤษฎีที่สาคัญและนามาประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ
หรือการปฏิบัติในวิชาชีพ
(2) มีความรู้ความสามารถในสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจ โดยสามารถ
วิเคราะห์ปัญหาและผลกระทบผ่านการประยุกต์ความรู้ที่เกี่ยวข้องได้
(3) เข้าใจการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อการบริหารธุรกิจ
(4) มีการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องในด้านบริหารธุรกิจ
(5) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจกับความรู้ในศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
เป็นการจัดการเรียนรู้โดยผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และมุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
ศาสตร์ในเชิงลึก ผสมผสานให้นาไปสู่วิธีการดาเนินการที่เป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยใช้วิธีการเรียนการสอนใน
หลากหลายรูปแบบ และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี เน้นหลักการทางทฤษฎี และการประยุกต์ทาง
ปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง การเรียนรู้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เรียนรู้จากสถานการณ์จริง
โดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่องการทาวิจัย และ
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การนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทาประโยชน์ต่อชุมชน ท้องถิ่น และในระดับที่สูงขึ้นรวมถึงการทาวิทยานิพนธ์
และส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพึ่งตนเองได้ มีอิสระในการแสวงหาความรู้โดยไม่ยึดติดกับการรับข้อมูลจากผู้สอน
เพียงวิธีเดียว เป็น รูปแบบการเรีย นรู้ที่กระตุ้นให้ เกิดการคิด วิเคราะห์ และตัดสินใจด้ว ยตนเองเช่นให้ มีการ
นาเสนองาน การร่วมแสดงความคิดเห็นการตอบคาถาม เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาคิดเป็นและมีนิสัยใฝ่รู้
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาให้ครอบคลุมในทุกด้าน
สาหรับนักศึกษาที่เข้าเรียนในหลักสูตรในด้านต่างๆได้แก่
(1) การสอบข้อเขียน
(2) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทา
(3) ประเมินจากการนาเสนอรายงานในชั้นเรียน
(4) ประเมินจากผลงานการทาวิทยานิพนธ์ สาหรับแผน ก ในด้านการวางแผน นาเสนอ
ผลงานการนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ และการสอบวิทยานิพนธ์
(5) ประเมินจากผลงานการศึกษาสาหรับแผน ข ในแบบการค้นคว้าอิสระในด้านการนาเสนอ
ผลงาน การนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ รวมไปถึงการสอบประมวลความรู้ การ
สอบวั ด คุ ณ สมบั ติห รื อ การท าวิ ท ยานิ พ นธ์ และการสอบวิ ท ยานิ พ นธ์ ส าหรั บ แผน ก
แบบ ก2
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) สามารถสื บ ค้น ตีความ วิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหา
อย่างสร้างสรรค์
(2) สามารถสังเคราะห์ความรู้เพื่อนาไปสู่การพัฒนาความรู้ใหม่
(3) สามารถประยุ กต์ความรู้ และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางด้านบริห ารธุรกิจได้อย่า ง
เหมาะสม
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ทักษะทางปัญญา
ใช้หลักการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการคิดและการแก้ไขปัญหา มีความสามารถใน
การเรี ย นรู้ ด้ว ยตนเอง และการปฏิ บั ติ ง านจริง สามารถคิ ดและวิ เ คราะห์ ปั ญหาอย่ างเป็น ระบบ สามารถ
ประยุกต์ใช้ศาสตร์ทางด้านต่างๆ กับสถานการณ์จริง โดยใช้ปัญหาเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้รวมทั้งส่งเสริม
ให้นักศึกษามีความพร้อมในการปรับตัวได้ และสามารถแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตได้อย่างเหมาะสม
โดยใช้กลยุทธ์ในการตั้งโจทย์โดยให้นักศึกษาค้นคว้าหาคาตอบที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของรายวิชา
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
ประเมินทักษะทางปัญญา ได้จากการแสดงออกทางการกระบวนการคิดและการแก้ไขปัญหา
ผลการปฏิบัติงาน ความสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนรู้ การเขียนบทความวิชาการ การทาวิทยานิพนธ์ การนาเสนอ
ผลงาน การอธิบาย การตอบคาถาม และการโต้ตอบสื่อสารกับผู้อื่น
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถรับผิดชอบการทางานที่ได้รับมอบหมายทั้งของตนเองและของกลุ่มได้
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(2) เคารพความคิดเห็นในการทางานร่วมกันโดยไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งที่ไม่สร้างสรรค์
(3) แสดงบทบาทความเป็น ผู้ น าที มและผู้ ต ามในสถานการณ์ที่ แตกต่า งกั นเพื่อ การบรรลุ
เป้าหมายของการทางานร่วมกัน
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
เน้นการเรียนการสอนที่เน้นทักษะในการเรียนรู้และการปฏิบัติงานเป็นทีม การแสดงออกถึง
ภาวะความเป็ นผู้ นาและผู้ตามที่ดี การมี มนุษย์ สัมพันธ์ที่ดีกับผู้ ร่ว มงาน การวางตัว ที่เหมาะสมต่อกาลเทศะ
การท ากิ จ กรรมเพื่ อ สั ง คม การประสานงานกั บ ผู้ อื่ น ทั้ ง ภายในและภายนอกสถาบั น การศึ ก ษา และความ
รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในหลายๆ ด้าน ระหว่างกิจกรรม
การเรียนการสอน เช่น พฤติกรรมความสนใจ ตั้งใจเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง การแสดงบทบาทภาวะผู้นาและ
ผู้ตามที่ดี ความสามารถในการทางานร่วมกับผู้อื่น ความรับผิดชอบในการเรียนและงานที่ได้รับมอบหมาย การทา
โครงงาน/วิทยานิพนธ์ การนาเสนอผลงาน และการร่วมทากิจกรรมเพื่อสังคม
2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สามารถประยุ ก ต์ ห ลั ก ทางคณิ ต ศาสตร์ ห รื อ วิ ท ยาศาสตร์ เ พื่ อ แก้ ปั ญ หาทางวิ ช าการ
ที่ซับซ้อนได้
(2) สามารถสื่อสารเชิงวิชาการผ่านการนาเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมและทันสมัย
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาและอาจารย์ที่ปรึกษาในโครงงานค้นคว้าอิสระ/วิทยานิพนธ์
จะต้องส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะทั้งด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ
ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จาลองและสถานการณ์เสมือนจริงและนาเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม
เรียนรู้เทคนิคการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์ นักศึกษาจะได้ฝึกทักษะการสื่อสาร
ทุกด้าน ตัวอย่างเช่น การนาเสนอผลลัพธ์จากโจทย์ที่ได้รับมอบหมายหรือการนาเสนอความก้าวหน้าของงานวิจัย
นอกจากนี้นักศึกษาจะได้ฝึกการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยในการค้นคว้าวิจัย การนาเสนอ
ผลงานในรูป แบบต่างๆ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้กับอาจารย์
หรือนักศึกษาต่างสถาบันที่มีความสนใจในการทาวิจัยในด้านเดียวกัน
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศประเมินผลตามกิจกรรมการเรียนการสอน และการนาเสนองานโดยใช้แบบประเมินทักษะ
ในด้านต่างๆ การทดสอบความรู้และเทคนิคการวิเคราะห์และแก้ปัญหาโดยใช้โจทย์ที่สมมุติขึ้น หรือแก้ปัญหา ที่
เกิดขึ้นจริงในงานด้านการจัดการธุรกิจ รวมถึงการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยของนักศึกษา ทั้งนี้จะทาการ
ประเมินตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงขั้นตอนการเขียนรายงาน และการนาเสนอผลงาน
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping)

แผนที่ แสดงการกระจายความรั บ ผิ ดชอบแสดงให้ เห็ นว่าแต่ล ะรายวิช าในหลั กสู ต รรับผิ ดชอบต่อผล
การเรียนรู้ใดบ้าง(ตามที่ระบุในหมวดที่ 4 ข้อ 2 โดยระบุว่าเป็นความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรอง
ซึ่งบางรายวิชาอาจไม่นาสู่ผลการเรียนรู้บางเรื่องบ้างก็ได้ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้
คุณธรรม จริยธรรม
(1) มีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละและซื่อสัตย์สุจริต
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
(3) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆขององค์กรและสังคม
(4) สามารถแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างความมีและไม่มีจริยธรรมได้
(5) มีความคิดริเริ่มและประพฤติปฏิบัติตนบนหลักแห่งความมีจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
ความรู้
(1) มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเนื้อหาสาระหลักของสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ตลอดจน
หลักการและทฤษฎีที่ สาคัญและนามาประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการหรือการปฏิบัติ
ในวิชาชีพ
(2) มีความรู้ความสามารถในสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจ โดยสามารถวิเคราะห์
ปัญหาและผลกระทบผ่านการประยุกต์ความรู้ที่เกี่ยวข้องได้
(3) เข้าใจการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อการบริหารธุรกิจ
(4) มีการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องในด้านบริหารธุรกิจ
(5) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจกับความรู้ในศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ทักษะทางปัญญา
(1) สามารถสื บ ค้ น ตี ค วาม วิ เ คราะห์ แ ละประเมิ น สถานการณ์ เ พื่ อ ใช้ ใ นการแก้ ไ ขปั ญ หาอย่ า ง
สร้างสรรค์
(2) สามารถสังเคราะห์ความรู้เพื่อนาไปสู่การพัฒนาความรู้ใหม่
(3) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางด้านบริหารธุรกิจได้อย่างเหมาะสม
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถรับผิดชอบการทางานที่ได้รับมอบหมายทั้งของตนเองและของกลุ่มได้
(2) เคารพความคิดเห็นในการทางานร่วมกันโดยไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งที่ไม่สร้างสรรค์
(3) แสดงบทบาทความเป็นผู้นาทีมและผู้ตามในสถานการณ์ที่แตกต่างกันเพื่อการบรรลุเป้าหมาย
ของการทางานร่วมกัน
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สามารถประยุกต์หลักทางคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาทางวิชาการที่ซับซ้อนได้
(2) สามารถสื่อสารเชิงวิชาการผ่านการนาเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วย
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมและทันสมัย
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาบังคับ
●ความรับผิดชอบหลัก
ความรับผิดชอบรอง

1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

BA4001101 การบัญชีบริหารร่วมสมัย
BA4001102 การจัดการการตลาดเชิง
บูรณาการ
BA4001103 การจัดการพนักงานเพื่อความ
เป็นเลิศขององค์การ
BA4001104 การจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อความ
ได้เปรียบเชิงแข่งขันอย่างยั่งยืน
BA4001105 การบริหารการเงินสมัยใหม่
BA4001106 การจัดการสารสนเทศอย่าง
ชาญฉลาด
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การสื่อสาร
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และการใช้
เทคโนโลยีฯ
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเลือก
●ความรับผิดชอบหลัก
ความรับผิดชอบรอง
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1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

1
BA4004201 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และคุณภาพงบการเงิน
BA4004202 สัมมนาประเด็นทางการบัญชี
BA4004203 การวางแผนภาษีเชิงกลยุทธ์
BA4004204 สัมมนาการบัญชีบริหาร
BA4004205 การบริการให้ความเชื่อมั่นเชิง
วิชาชีพ
BA4004206 การบัญชีระหว่างประเทศ
BA4004207 ทฤษฎีบัญชีขั้นสูง
BA4004208 การบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์และ
การควบคุมคุณภาพ
BA4004209 การออกแบบระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชี
BA4005201 การวิเคราะห์ผู้บริโภคและการ
เข้าถึงผู้บริโภค
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ระหว่างบุคคลและ
การสื่อสาร
ความรับผิดชอบ
และการใช้
เทคโนโลยีฯ
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเลือก
●ความรับผิดชอบหลัก
ความรับผิดชอบรอง

1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

BA4005202 สัมมนาการจัดการการตลาด
BA4005203 การตลาดระหว่างประเทศ
BA4005204 การตลาดดิจิทัล
BA4005205 นวัตกรรมทางการตลาดและการ
เปลี่ยนแปลงเชิงพาณิชย์
BA4006201 การจัดการแบบองค์รวมเพื่อ
ความมีประสิทธิผลขององค์การ
BA4006202 สัมมนาประเด็นทางการจัดการ
ในสถานการณ์ปัจจุบัน
BA4006203 ความคิดสร้างสรรค์และ
นวัตกรรมเพื่อความสาเร็จทาง
ธุรกิจ
BA4006204 การจัดการความขัดแย้งและการ
เจรจาต่อรอง
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และการใช้
เทคโนโลยีฯ
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเลือก
●ความรับผิดชอบหลัก
ความรับผิดชอบรอง

1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

1
BA4006205 การจัดการด้านโลจิสติกส์และ
ห่วงโซ่อุปทาน
BA4006206 การจัดการการปฏิบตั ิการ
BA4006207 การจัดการคุณภาพและผลิตภาพ
BA4006208 บรรษัทภิบาลและจริยธรรมทาง
ธุรกิจ
BA4006209 การวิเคราะห์และการบริหาร
โครงการ
BA4006210 การจัดการและพฤติกรรม
องค์การสมัยใหม่
BA4006211 การเป็นผู้ประกอบการ
BA4007201 การจัดการความเสีย่ งองค์การ
BA4007202 สัมมนาการเงิน
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2. ความรู้
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเลือก
●ความรับผิดชอบหลัก
ความรับผิดชอบรอง

1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

1
BA4007203 เศรษฐศาสตร์ดิจิทลั และงาน
สร้างสรรค์
BA4007204 แบบจาลองและการจาลอง
สถานการณ์ทางการเงิน
BA4007205 การลงทุนในหลักทรัพย์
BA4007206 การลงทุนในตราสารหนี้
BA4007207 การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
BA4007208 การพยากรณ์ทางการเงิน
BA4008201 การพัฒนาระบบและการเขียน
โปรแกรม
BA4008202 การจัดการฐานข้อมูลชั้นสูง
BA4008203 การเป็นผู้ประกอบการด้าน
นวัตกรรมดิจิทัล
BA4008204 โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและอินเทอร์เน็ต
BA4008205 เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่
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2. ความรู้
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเลือก
●ความรับผิดชอบหลัก
ความรับผิดชอบรอง

1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

BA4008206 ความฉลาดทางธุรกิจ
BA4008207 ประเด็นพิเศษทางเทคโนโลยี
สาหรับธุรกิจสมัยใหม่
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2. ความรู้
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน
●ความรับผิดชอบหลัก
ความรับผิดชอบรอง

1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

1
BA4000101 การจัดการธุรกิจสมัยใหม่
BA4000102 ทักษะการสื่อสารธุรกิจอย่างมือ
อาชีพ
BA4000103 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ
BA4000104 การบัญชีการเงิน
BA4000105 หลักเทคโนโลยีสารสนเทศ
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดการค้นคว้าอิสระและวิทยานิพนธ์
●ความรับผิดชอบหลัก
ความรับผิดชอบรอง

1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

BA4002201 วิทยานิพนธ์
BA4003201 การค้นคว้าอิสระ
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการสาเร็ จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2549 หมวดที่ 7 (ภาคผนวก ก)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
2.2 กาหนดให้มีการทวนสอบอย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
2.3 ประเด็นการทวนสอบ ให้ดาเนินการตามที่กาหนดไว้ใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี)
2.4 ดาเนินการทวนสอบหลังประกาศผลการศึกษาแต่ละภาคการศึกษา
2.5 จัดทารายงานผลการทวนสอบ การวิเคราะห์และข้อเสนอแนะการแก้ปัญหาเสนอต่อคณะ
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 แผน ก แบบ ก 2
1) ได้ระดับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน)
2) สอบผ่ านการสอบปากเปล่ า ขั้ น สุ ดท้ า ยโดยคณะกรรมการที่ ส ถาบั นอุ ด มศึ กษานั้ นแต่ ง ตั้ ง
ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบัน และต้องเป็นระบบเปิดให้
ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ รวมถึงเสนอผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ซึ่งต้องได้รับ
การตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่
มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือนาเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความ
ที่นาเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการ (Proceeding)
3) เกณฑ์อื่น ๆ เป็น ไปตามเกณฑ์ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครว่าด้ว ย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2549 หมวดที่ 10
3.1 แผน ข
1) ได้ระดับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน)
2) สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ ด้วยข้อเขียนและปากเปล่า ขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการ
ที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอก
สถาบันและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ และรายงานการค้นคว้าอิสระหรือส่วน
หนึ่งของรายงานการค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้
3) เกณฑ์อื่น ๆ เป็ นไปตามเกณฑ์ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้ว ย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2549 หมวดที่ 10
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 มีการปฐมนิเทศให้กับอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัย/คณะ
ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน
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1.2 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัย
อย่างต่อเนื่อง โดยผ่านการทาวิจัยสายตรงในสาขาวิชาเป็นอันดับแรก การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม
ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือ
การลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
1.3 ให้ความรู้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรใหม่ เรื่อง การบริหารจัดการหลักสูตร
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ โดยการเข้าโครงการพัฒนา
อาจารย์ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
2.1.2 การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร

1. การกากับมาตรฐาน
ในการบริหารหลักสูตร โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต กาหนดมาตรฐานการศึกษาตามเกณฑ์ที่กาหนดโดย
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ว่าด้วยกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยการพัฒนา
หลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และมีการปรับปรุง
หลักสูตรทุกๆ 5 ปี มีการกาหนดสาระวิชาในหลักสูตรทางทฤษฎีและปฏิบัติอย่างเหมาะสม เพื่อช่วยสร้างโอกาสใน
การพัฒนาความรู้ ทักษะผ่านการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ มีการจัดแผนการเรียนตามลาดับก่อนและหลัง
ของรายวิชาที่เหมาะสม และเป็นไปตามข้อกาหนดของหลัก สูตร เพื่อให้นักศึกษาสามารถสาเร็จการศึกษาได้ ตาม
ระยะเวลาที่กาหนด ให้มีการจัดทา มคอ.3 และ มคอ.5 ทุกรายวิชา และจัดทารายงานผลการดาเนินการของ
หลักสูตร (มคอ.7) เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา
คณะกรรมการประจ าหลั กสู ตรประกอบด้ว ยรองคณบดี ฝ่ ายวิช าการและวิจัย เป็นประธานกรรมการ
หัวหน้าสาขาวิชา และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นกรรมการ ทาหน้าที่
1) จัดทาทาเนียบผู้สอนทั้งอาจารย์ประจาและอาจารย์พิเศษ
2) กากับและติดตามการทารายละเอียดรายวิชาของรายวิชา (มคอ.3)/รายละเอียดของวิชาภาคสนาม
(มคอ.4) ทุกรายวิชา
3) กากับและติดตามการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
4) กากับและติดตามการทารายงานผลการดาเนินงานของรายวิชา (มคอ.5)/รายงานผลการดาเนินการ
ของรายวิชาภาคสนาม (มคอ.6) และรายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร (มคอ.7)
2. บัณฑิต
1) ในการบริหารหลักสูตรฯ โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตได้ดาเนินการผลิตบัณฑิตให้เ ป็นไปตาม
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด
2) คุณภาพบัณฑิตเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยพิจารณาจากผลลัพธ์
การเรียนรู้
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3. นักศึกษา
1) การรับนักศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
2) มีการควบคุมการดูแลการให้คาปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
3) ในการบริหารหลักสูตรฯ โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตได้ดาเนินการผลิตบัณฑิตให้เป็นไปตาม
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด
4. อาจารย์
โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตให้ความสาคัญกับคุณภาพของอาจารย์ จึงมีนโยบายและแผนระยะยาวใน
การรับอาจารย์ใหม่ การแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร การมีส่วนร่วมของอาจารย์ในการวางแผน การติดตามและ
ทบทวนหลักสูตร การบริหารการส่งเสริมและการพัฒนาอาจารย์
4.1 การรับอาจารย์บรรจุใหม่
1) อาจารย์ประจาต้องมีคุณวุฒิเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 และต้องมีคะแนนทดสอบความสามารถ
ภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
2) สร้างความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตร
3) พัฒนาความรู้และทักษะในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษา
4.2 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเสนอรายชื่อผู้มีความรู้ความสามารถ ที่มีความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์ในสาขาวิชาของหลักสูตร
2) คณะฯ ดาเนินการ ประกาศแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ
4.3 การมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกัน
ในการวางแผนจัดการเรียนการสอนประเมินผลการเรียนการสอน และให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิช า
เก็บรวบรวมเพื่อเตรียมไว้สาหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทาให้บรรลุวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร และได้บัณฑิตที่เป็นไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ให้ความสาคัญกับการออกแบบหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทั ศน์
และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและคณะ มีกระบวนการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยเมื่อครบวงรอบ
การศึกษา หรือไม่เกิน 5 ปี
หลักสูตรให้ความสาคัญกับอาจารย์ผู้สอนในรายวิชา โดยคานึงถึงความรู้ความสามารถและประสบการณ์ใน
วิชาที่สอน ความสามารถในการออกแบบการสอนที่ส่งเสริมให้เกิดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และมีศักยภาพในการ
พัฒนาทักษะให้กับนักศึกษา
หลักสูตรกาหนดให้มีการประเมินผู้เรียนโดย ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่แสดงผลลัพธ์การเรียนรู้
ที่คาดหวังของหลักสูตร และการประเมินเพื่อเป็นข้อมูลปรับปรุงการเรียนการสอน
6. บุคลากรและสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน
โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตมีการบริหารบุคลากรและทรัพยากรการเรียนการสอน ดังนี้
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6.1 การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
1) การก าหนดคุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะส าหรั บ ต าแหน่ ง มี ก ารก าหนดคุ ณ สมบั ติ บุ ค ลากรให้ ต รงตาม
ภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ โดยคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรก่อนรับเข้าทางาน และต้องผ่าน
การสอบแข่ ง ขั น ที่ ป ระกอบไปด้ ว ย การสอบข้ อ เขี ย นและการสอบสั ม ภาษณ์ โดยข้ อ สอบให้
ความส าคัญต่อความสามารถในการปฏิบัติงานตามตาแหน่ง และมีการทดสอบความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษ และความรู้ทางคอมพิวเตอร์ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
2) การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน มีการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้มีพัฒนาการเพิ่มพูน
ความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ในสายงานที่รับผิดชอบและเกี่ยวข้อง
6.2 การบริหารงบประมาณ
มีการประมาณการรายจ่ายของหลักสูตรต่อปี เปรียบเทีย บกับรายรับ จากงบประมาณรายได้ ที่ได้จาก
ค่าลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา เพื่อวางแผนการใช้งบประมาณ
6.3 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
1) ห้องเรียนทฤษฎีพร้อมโสตทัศนูปกรณ์
2) ห้องสมุด
3) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
6.4 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
1) วางแผนงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรทดแทนและเพิ่มเติม
2) จัดหาวัสดุครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการเรียนการสอนให้เพียงพอ และตอบสนองต่อการเปลี่ยนเทคโนโลยี
3) จัดทาสื่อการเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning)
6.5 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สารวจข้อมูล จานวน ครุภัณฑ์ เอกสาร ตารา วารสาร รวมทั้งทรัพยากรอื่นๆ
ที่ใช้ในการเรียนการสอน ให้เพียงพอกับความต้องการในการบริหารหลักสูตร
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
(ให้ทาเครื่องหมาย X ลงในช่องที่มีการดาเนินกิจกรรม)
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
1. อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดาเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา

ปีที่ 1

ปีที่ 2

ปีที่ 3

ปีที่ 4

ปีที่ 5

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
ปีที่ 1
จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60
X
วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กาหนด
ใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนใน
X
แต่ละปีการศึกษา
มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ
การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน
มคอ.7 ปีที่ผ่านมา
อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้านการ
X
จัดการเรียนการสอน
อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
X
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ
X
และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มตี ่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5
จากคะแนนเต็ม 5.0

ปีที่ 2

ปีที่ 3

ปีที่ 4

ปีที่ 5

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

-

-

X

X

-

-

-

X

หมายเหตุ :
X
มีการดาเนินกิจกรรม
–
ไม่มีการดาเนินกิจกรรม

หมวดที่ 8 การประเมินผล และปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิภาพของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1) จั ดให้ มี การประชุ มของอาจารย์ ผู้ รั บผิ ดชอบหลั กสู ตรในสาขาวิ ชา เพื่ อแลกเปลี่ ยนความคิ ดเห็ นและ
ขอคาแนะนารวมทั้งข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่มีความรู้ในการใช้กลยุทธ์การสอน
2) การสอบถามจากนั ก ศึ ก ษาถึ ง ประสิ ท ธิ ผ ลของการเรี ย นรู้ จากวิ ธี ก ารที่ ใ ช้ โ ดยใช้ แ บบสอบถาม
หรือการสนทนากับกลุ่มนักศึกษาระหว่างภาคการศึกษาโดยอาจารย์ผู้สอน และประเมินจากการเรียนรู้ของนักศึกษา
จากพฤติกรรมการแสดงออก การทากิจกรรมและผลการสอบ
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกภาคการศึกษา
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2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 ประเมินจากนักศึกษา โดยระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ และมหาบัณฑิตที่จบตามหลักสูตร
ระบบภาวะการมีงานทาของบัณฑิต และโครงการติดตามและประเมินผลผู้สาเร็จการศึกษา
2.2 ประเมินจากผู้ใช้มหาบัณฑิตหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพของมหาบัณฑิต
2.3 ประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และรายงานผลการดาเนินการหลักสูตรและการเยี่ยมชม
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจาปี ตามดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดย
คณะกรรมการประเมินที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะ
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน
4.1 รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูลจากการประเมินของนักศึกษา คณาจารย์ ผู้ใช้มหาบัณฑิต และผู้ทรงคุณวุฒิ
4.2 วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลเบื้องต้น โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
4.3 เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์

