-1หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการประยุกต์
หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2556
**************************
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะ

: วิทยาการจัดการ
หมวดที่ 1 ลักษณะและข้อมูลทั่วไปของหลักสูตร

1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

: หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการประยุกต์
: Master of Business Administration in Applied Management

2.ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
: บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการประยุกต์)
: บธ.ม. (การจัดการประยุต์)
ภาษาอังกฤษ : Master of Business Administration (Applied Management)
: M.B.A. (Applied Management)
3. วิชาเอก

: ไม่มี

4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
4.1 แผน ก แบบ ก1
ไม่น้อยกว่า
4.2 แผน ก แบบ ก 2
ไม่น้อยกว่า
4.3 แผน ข
ไม่น้อยกว่า
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรปริญญาโท
 อื่นๆ (ระบุ)

36
36
36

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

-25.2 ภาษาที่ใช้
 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย
 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา)
 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา)
5.3 การรับเข้าศึกษา
 รับเฉพาะนักศึกษาไทย
 รับเฉพาะนักศึกษาต่างชาติ
 รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างดี
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
 เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
 เป็นหลักสูตรที่ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากสถาบันอื่น
ชื่อสถาบัน.........................................................................................
รูปแบบของความร่วมมือสนับสนุน.....................................................
 เป็นหลักสูตรร่วมกับสถาบันอื่น
ชื่อสถาบัน.............................................ประเทศ.................................
รูปแบบของการร่วม
 ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ เป็นผู้ให้ปริญญา
 ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ อื่น เป็นผูใ้ ห้ปริญญา
 ร่วมมือกัน โดยผู้ศกึ ษาอาจได้รับปริญญาจาก2 สถาบันหรือมากกว่า
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
กรณีหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
 ให้ปริญญามากกว่าหนึ่งสาขาวิชา
กรณีหลักสูตรร่วมกับสถาบันอื่น
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว และเป็นปริญญาของแต่ละสถาบัน
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว และเป็นปริญญาร่วมกับ ………………………
 ให้ปริญญามากกว่าหนึ่งสาขาวิชา
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 ปรับปรุงจากหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการประยุกต์ พ.ศ. 2551

-3 ได้พิจ ารณากลั่ น กรองโดยคณะกรรมการวิ พากษ์หลั ก สูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิ ต
สาขาวิชาการจัดการประยุกต์ ในการประชุมเมื่อวันที่ 6 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2555
 ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการประจาคณะวิทยาการจัดการ ในการประชุม
ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 20 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2555
 ได้พิจารณากลั่ นกรองโดยคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุ มครั้งที่ 1/2556
เมื่อวันที่ 7 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
 ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ในการประชุม เมื่อวันที่ 2 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2556
 ได้รับอนุมัต/ิ เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในการประชุม
ครั้งที่ 83(4/2555) เมื่อวันที่ 4 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2556
 ได้รับอนุมัต/ิ เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในการประชุม
ครั้งที่ 94(3/2557) เมื่อวันที่ 22 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
 เปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานภายในปีการศึกษา 2558
หลังจากเปิดสอนเป็นเวลา 2 ปี
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
ผู้ส าเร็จ การศึก ษาสามารถประกอบอาชี พทางด้า นการบริหารจัด การ และอาชีพ อื่น ที่
เกี่ ยวข้องทั้งในลั กษณะของอาชีพ อิสระ และการท างานในองค์กรหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน ดังต่อไปนี้
8.1 บุคลากรทางการศึกษาทั้งในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
8.2 นักวิชาการ/นักวิจัย/ที่ปรึกษาทางด้านการจัดการทั้งในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
8.3 ผูป้ ระกอบการทางด้านธุรกิจเอกชนหรือกิจการส่วนตัว
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9. ชื่อ-สกุลตาแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒกิ ารศึกษา และสถาบันการศึกษาที่สาเร็จการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ ชื่อ-สกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา
สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน ปี พ.ศ.
1.
อุษณีย์ เส็งพานิช
อาจารย์
D.B.A Doctor of Business Administration University of South Australia
2551
บธ.ม. บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
2541
บช.บ. การบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2528
2.
วิจติ รา จาลองราษฎร์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
บธ.ด. บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
2554
บธ.ม. บัญชีการเงิน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2539
พณ.บ. บริหารอุตสาหการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2533
3.
วินัย เหลืองวิโรจน์
อาจารย์
บธ.ด. บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
2556
บช.ม. การบัญชี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2544
บธ.บ. การบัญชี
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
2540
วิทยาเขตภาคพายัพ เชียงใหม่

-510. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
เศรษฐกิ จของโลกมีก ารเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งในระดับ มหภาคและจุลภาค
ประเทศต่างๆมีการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในหลายด้าน องค์การหรือกิจการต่างๆ ก็มี
การเปลี่ยนแปลงมากมาย ทั้งทางด้านเทคโนโลยีการผลิต การขนส่งการรวมกลุ่มการค้า และที่
สาคั ญ ที่สุ ด คือการบริหารจัด การที่จะอานวยการตลอดจนจัดการเพื่อให้แข่งขันได้ทั้งตลาดใน
ประเทศ และตลาดต่างประเทศ ซึ่งแนวโน้มของการรวมกลุ่มเขตเศรษฐกิจต่างๆ การตกลงแบบทวิ
ภาคี และการเจรจาต่อรองระหว่างภูมิภาค มีผลโดยตรงต่อ องค์ ก ารหรือกิจการต่างๆ ที่กาลัง
ดาเนินการอยู่ ประกอบกั บมีความต้องการทางด้านการบริหารจัดการที่มีป ระสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
หลั ก สู ต รการจั ด การประยุ ก ต์ จึ ง ต้ อ งปรั บ ตั ว เปลี่ ย นแปลง ให้ ส อดคล้ อ งกั บ สถานการณ์ ท าง
เศรษฐกิจดังกล่าว การพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารองค์การหรือกิจการทางด้านการบริหารจัดการ
และการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดารงอยู่และพัฒนา
ทักษะในกระบวนการคิดวิ เ คราะห์ และการเผชิญกับ การเปลี่ย นแปลงของผู้บริหารหรือนักการ
จั ด การ ภายใต้ ภ าวะการแข่ ง ขั น โลกและภายใต้ ค วามร่ ว มมื อ ระหว่ า งรั ฐ และเอกชนอย่ า งมี
ประสิท ธิภาพ จึงเป็นสิ่งจาเป็นเพื่อรองรับ ภาวะการเปิดเสรีทางการค้าและการเปลี่ยนแปลงใน
ปัจจุบันและอนาคต ซึ่งจะเป็นผลดีตอ่ เศรษฐกิจของภูมิภาคและของประเทศ
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคม
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม สภาวะการณ์แข่งขันทางธุรกิจที่รุนแรง ความต้องการ
ของลูกค้าที่ตอ้ งการการตอบสนองความพึงพอใจสูง และกระแสโลกาภิวัฒน์ ถือเป็นแรงผลักดันให้
องค์ก ารต่างๆ มีก ารพั ฒนาและปรับ กลยุ ท ธ์ใ นการดาเนินงานเพื่อ สร้างความได้เ ปรีย บในการ
แข่งขัน ด้วยการปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการองค์การให้ทันสมัยมีประสิทธิผลและประสิ ทธิภาพเกิน
ความหวั งของลู ก ค้าและผู้รับ บริก าร ดังนั้น หลัก สูตรบริหารธุ รกิจ มหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการประยุกต์ จึงเป็นคาตอบสาหรับผู้บริหารที่ตระหนักถึงความจาเป็นในการพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนให้เป็นนักบริหารจัดการระดับกลางและระดั บสูงที่มีคุณภาพและคุณธรรมเพื่อ รองรับความ
ต้องการของภาคธุรกิจและภาครัฐ และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคตนอกจากนี้ ส าขาวิชาการจัดการประยุ ก ต์ ยั งมุ่งเน้นให้ผู้เ รีย นพัฒนาความรู้
ความสามารถในการบริหารจัด การองค์ก ารสมัย ใหม่ทั้งในภาครัฐ และเอกชน สามารถนาองค์

-6ความรู้ล่าสุดจากงานวิจัยไปปรับประยุกต์ใช้กับการทางานจริงได้ ด้วยความเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึง
รากแห่งปัญหาที่เกิดขึน้ ในองค์การชุมชน และสังคม
12. ผลกระทบจากข้อ 11ต่อการปรับปรุงหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การปรับปรุงหลักสูตร
เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านการค้าของโลก และการค้าระดับภูมิภาคอาเซียน
ดังนัน้ เพื่อให้สาขาวิชาการจัดการประยุกต์สามารถผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถทางการจัดการที่
มีคุณภาพรองรับกระแสของโลกและกระแสของภูมิภาค จึงจาเป็นต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรให้
สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงและความต้องการในการพัฒนาคนผู้ประกอบการ และผู้บริหาร
องค์ก ารต่างๆ ให้มีศัก ยภาพในการบริหารจัดการได้ทั้งในระดับ ท้องถิ่นและระดับ ภูมิภาค โดย
ปรับปรุงบางส่วนให้กระชับ รวมวิชาในบางรายวิชา เพิ่มรายวิชา และปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัยและ
เสริมเพิ่มเติมส่วนที่สังคมหรือประเทศชาติต้องการพัฒนา ให้เป็นหลักสูตรที่มีคุณค่าและเป็นที่
ต้องการของสังคมอย่างจริงจัง
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
หลักสูตรบริหารุรกิจมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการประยุกต์ยึดบริบทและพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ดังนี้คอื
12.2.1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพ
12.2.2 ศึกษา วิจัย สร้างสรรค์ ส่งเสริมและถ่ายทอดองค์ความรูส้ ู่ท้องถิ่นและสากล
12.2.3 ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มคี ุณภาพ
12.2.4 บริการวิชาการแก่สังคมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดาริ
12.2.5 ส่งเสริม สร้างสรรค์ศลิ ปวัฒนธรรมบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
12.2.6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ให้เกิดการบริหารจัดการที่ดี
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการประยุกต์กาหนดให้นักศึกษา
ของหลักสูตรต้องผ่านเกณฑ์การประเมินทักษะภาษาต่างประเทศของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ตามประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พิ บู ล สงคราม เรื่ อ ง แนวปฏิ บั ติ ใ นการประเมิ น ทั ก ษะทาง
ภาษาต่างประเทศของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาดังนี้

-713.1.1 นักศึกษาต้องสอบผ่านเทียบความรูภ้ าษาอังกฤษดังนี้
1) TOEFL Paper Based ที่ระดับ 450 คะแนนขึน้ ไป หรือ
2) TOEFL Computer Based ที่ระดับ 145 คะแนนขึน้ ไป หรือ
3) TOEFL Internet Based ที่ระดับ
40 ขึน้ ไป หรือ
4) TOEFL – ITP มหาวิทยาลัยรับรองผลสอบเฉพาะจัดสอบ ณ ศูนย์
ภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่ระดับ 450 ชึน้ ไป หรือ
5) IELTS ที่ระดับ 4 คะแนนขึน้ ไป หรือ
6) PSRU – Test (Pibulsongkram Rajabhat University Test) ที่ระดับ
คะแนนร้อยละ 60 ขึน้ ไป
7) CU – TEP เทียบเท่า TOEFL ที่ระดับ 450 ขึน้ ไป
13.1.2 กรณีที่นักศึกษาไม่มีผลภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ข้อ 1.1-1.7ให้นักศึกษา
ดาเนินการด้านความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้เกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่ง ดังนี้
1) สอบวั ด ความรู้ ภ าษาอั ง กฤษซึ่ ง จั ด สอบโดยมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พิบูลสงคราม ผ่านที่ระดับคะแนนร้อยละ 60 ขึน้ ไป
2) ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษจานวน 3 หน่วยกิตและได้ผลการ
ประเมินเป็นที่พอใจ หรือ S (Satisfactory)
13.1.3 นั ก ศึ ก ษาที่ ป ระสงค์ จ ะขอเที ย บผลภาษาอั ง กฤษจากสถาบั น ที่
มหาวิท ยาลัย รับรองมาตรฐานให้ยื่นคาร้องผ่านอาจารย์ที่ปรึก ษา พร้อมทั้งแนบผลคะแนนจาก
สถาบันซึ่งมหาวิท ยาลัยรับรอง เสนอต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเพื่อพิจารณาผลการ
เทียบความรูภ้ าษาอังกฤษ
ทั้งนี้ นักศึกษาที่ไ ม่มีผลภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ข้อ 1.1 - 1.7 และเลือก
ดาเนินการด้านความรู้ภาษาอังกฤษโดยลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษจานวน 3 หน่วยกิต และ
จะต้องสอบให้ได้ผลการประเมิน เป็นที่พอใจ หรือ S (Satisfactory) ตามเกณฑ์ในข้อ 2.2 นั้น วิชา
ภาษาอังกฤษดังกล่าวเปิดสอนโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นอกจากนี้ การดาเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนี้ที่ผ่านมามีบุคลากร
จากหลายคณะมาร่วมสอนและร่วมให้ความรู้แก่ผู้เรียน อาทิ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สอนวิชาภาษาอังกฤษ คณะเทคโนโลยีก ารเกษตรและอาหาร คณะวิท ยาศาสตร์ และคณะครุ
ศาสตร์ สอนวิชาด้านการวิจัย และสถิตเิ พื่อการวิจัย ซึ่งสามารถผลิตมหาบัณฑิตออกไปรับใช้สังคม
แล้วหลายรุ่น และการดาเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรที่ปรับปรุงแล้วก็จะมีบุคลากรจาก
หลายคณะมาร่วมให้ความรู้ผู้เรียนเหมือนเดิมรวมทั้งบุคลากรจากภายนอกหรือสถาบันการศึกษา
อื่น มาร่วมให้ความรูด้ ้วย

-813.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
- ไม่มี
13.3 การบริหารจัดการ
ประธาน/หัวหน้าหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจาหลักสูตร
มีหน้าที่สาคัญในการจัดการเรียนการสอน และบริหารและดาเนินงานด้านวิชาการให้เ ป็นไปตาม
แผนงาน รวมทั้ง ท าหน้าที่ก ากั บดู แลและประสานงานกับ อาจารย์ผู้สอนคณะหรือสาขาวิชาอื่นที่
ให้ บ ริ ก ารสอนหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด การศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย และหน่ ว ยงานอื่ น ที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษาเพื่อให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานคุณวุฒิ ข้อบังคับ ระเบียบ คาสั่งและประกาศ
ของมหาวิทยาลัย
นอกจากนี้ ในการบริหารหลักสูตรยังมีคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการประจา
คณะที่ทาหน้าที่ในการให้ข้อเสนอะแนะและแนวทางในการบริหารหลักสูตรและให้การสนับสนุนรวม
ไปถึงให้ความช่วยเหลือในการจัดการเรียนการสอน

-9หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการประยุกต์ เป็นหลักสูตรที่มุ่ง
สร้างและพัฒนานักจัดการให้มีความสามารถในการวิจัยหรือการประยุกต์ใช้ความรู้ในการจัดการ
องค์การในระดับท้องถิ่นและระดับภูมภิ าคได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณธรรม
1.2 ความสาคัญของหลักสูตร
หลั ก สูตรบริหารธุ รกิจ มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการประยุก ต์ เป็นหลัก สูตรให้
ความสาคัญกับการสร้างและพัฒนานักการจัดการที่มคี วามคิดสร้างสรรค์ ความสามารถและความ
เป็นมืออาชีพเพื่อความก้าวหน้าในองค์การในระดับท้องถิ่นและระดับภูมภิ าครวมทั้งมีความสามารถ
เป็นนักวิจัย นักวิชาการ ผูบ้ ริหาร ที่พร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการประยุกต์มีวัตถุประสงค์เพื่อ
พัฒนาบุคลากรในท้องถิ่นให้เป็นนักจัดการที่ดีมคี ุณสมบัติดังต่อไปนี้
1.3.1 มีความรู้ ความสามารถ ในการจัดการทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับภูมภิ าค
1.3.2 มีทักษะในการวิจัยหรือการประยุกต์ใช้ความรู้ดา้ นการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
1.3.3 มีคุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพทางการจัดการ
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
คาดว่าจะดาเนินการแล้วเสร็จครบถ้วนภายในรอบการศึกษา 3 ปี
2.1 การจัดการหลักสูตร
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
ปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตาม - ปรับปรุงหลักสูตรโดยมีพ้ืนฐานจาก เอกสารหลักสูตรฉบับ
เกณฑ์ ตอบสนองความต้องการ หลักสูตรตัวอย่างระดับปริญญาโท
ปรับปรุงแล้ว
ของผู้ใช้
ด้านการจัดการที่ได้รับการรับรองตาม
มาตรฐานของสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา และตามความต้องการ
ของผู้ประกอบการ

- 10 2.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
1. การพัฒนาทรัพยากร
- จัดหาครุภัณฑ์เพิ่มเติมสาหรับการทา
ประกอบการเรียนการสอนให้
วิทยานิพนธ์
เพียงพอและมีประสิทธิภาพ
2. การพัฒนาศักยภาพการวิจัย - หาแหล่งทุนวิจัย
เชื่อมโยงกับแหล่งทุนภายในหรือ
ภายนอก
3. พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน -จัดหาบุคลากรสายสนับสนุนที่มี
คุณวุฒิปริญญาตรีช่วยงานสนับสนุน
การเรียนการสอนในรายวิชาและการ
ทาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ
4. พัฒนาอาจารย์
- พัฒนาทักษะการจัดการเรียนการ
สอน การวัดและประเมินผล– พัฒนา
วิชาการและวิชาชีพเพื่อสนับสนุนให้
อาจารย์มผี ลงานทางวิชาการเพิ่มขึน้

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
- รายการครุภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น

- โครงการวิ จั ย ที่ ไ ด้ รั บ จาก
แหล่งทุนภายในหรือภายนอก
- บุคลากรสายสนับ สนุ นที่มี
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี

- ผลการประเมินอาจารย์
- จานวนอาจารย์ที่มีตาแหน่ง
ทางวิชาการสูงขึ้น
- จ านวนผลงานวิ ช าการที่
เผยแพร่ในวารสารวิชาการ

2.3 การให้คาปรึกษาและความช่วยเหลือต่อนักศึกษา
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
การพัฒนาศักยภาพทาง
- จัด กิจกรรม/โครงการส่งเสริมทักษะ - ผลการประเมินโครงการ
การศึกษาและการวิจัยของ
ด้านวิชาการและการวิจัยให้นักศึกษา
นักศึกษา
2.4 ความต้องการของตลาดแรงงานและสังคมและความพึงพอใจของนายจ้างต่อ
คุณภาพบัณฑิต
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้
- ประเมิ นคุ ณภาพบั ณฑิ ตโดยผู้ ใ ช้ - ผลการประเมิ นคุ ณภาพ
ตอบสนองต่อความต้องการของ บั ณฑิ ตหรื อนายจ้ างตามระยะเวลาที่ บัณฑิตจากผู้ ใช้ บัณฑิตหรื อ
ตลาดแรงงาน
กาหนด
นายข้ างโดยมี คะแนนไม่ ต่ า
กว่า 3.51 คะแนน จากระบบ
5 คะแนน

- 11 หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิต
ศึกษา พ.ศ. 2548 และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
 มีภาคฤดูร้อน จานวน...............ภาค ภาคละ...............สัปดาห์
 ไม่มภี าคฤดูร้อน
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน–เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
2.1.1 วัน - เวลาดาเนินการ
 วัน – เวลาราชการปกติ
 นอกวัน – เวลาราชการ (วันเสาร์-อาทิตย์)
2.1.2 ระยะเวลาการศึกษา
ระยะเวลาการศึกษา 2 ปี ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 5 ปีการศึกษาสาหรับการ
ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา
2.1.3 การลงทะเบียนเรียน
แต่ละภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาจะลงทะเบียนรายวิชาไม่น้อยกว่า 6 หน่วย
กิต และไม่เกิน 15 หน่วยกิต ยกเว้นในภาคการศึกษาสุดท้ายอาจลงทะเบียนเรียนน้อยกว่า 6 หน่วย
กิตการลงทะเบียนเรียนที่มีจานวนหน่วยกิตแตกต่างไปจากเกณฑ์ที่ก าหนดอาจทาได้โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการประจาหลักสูตรทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550
2.1.4 การวัดผลและการสาเร็จการศึกษา
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่องแนวปฏิบัติใน

- 12 การประเมินทักษะทางภาษาต่างประเทศของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
ผูเ้ ข้าศึกษาต้องสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันการศึกษาที่มหาวิท ยาลั ย รับ รอง ทั้งนี้ใ ห้เป็นไปตามข้อบังคับ มหาวิท ยาลัย ราชภัฏพิบูล
สงคราม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550
2.3 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
แผน ก แบบ ก 1
จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
นักศึกษาชั้นปี
รวม
2556 2557 2558 2559 2560
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
รวม
จานวนที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
แผน ก แบบ ก 2
จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
นักศึกษาชั้นปี
รวม
2556 2557 2558 2559 2560
ชั้นปีที่ 1
20
20
20
20
20
100
ชั้นปีที่ 2
20
20
20
20
80
รวม
20
40
40
40
40
180
จานวนที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
20
20
20
20
100
แผน ข
จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
นักศึกษาชั้นปี
รวม
2556 2557 2558 2559 2560
ชั้นปีที่ 1
10
10
50
10
10
10
ชั้นปีที่ 2
10
10
10
10
40
รวม
10
20
20
20
20
90
จานวนที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
10
10
10
10
40

- 13 2.4 งบประมาณตามแผน
2.4.1 แผน ก แบบ ก 2
1) งบประมาณรายรับ (หน่วย บาท)
รายละเอียดรายรับ

ปีงบประมาณ
2556
2557
2558
2559
2560
800,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000

ค่าลงทะเบียน ค่าบารุงการศึกษา
และค่าธรรมเนียมการศึกษา
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
รวมรายรับ
800,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000
2) งบประมาณรายจ่าย (หน่วย บาท)
ปีงบประมาณ
หมวดเงิน
2556
2557
2558
2559
2560
ก.งบดาเนินการ
เงินเดือน
ค่าตอบแทน
258,000 516,000 516,000 516,000 516,000
ค่าใช้สอย
115,000 230,000 230,000 230,000 230,000
ค่าวัสดุ
115,000 230,000 230,000 230,000 230,000
เงินอุดหนุน
52,000 108,000 108,000 108,000 108,000
รายจ่ายอื่นๆ
รวม (ก)
640,000 1,280,000 1,280,000 1,280,000 1,280,000
ข. งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดนิ
ค่าสิ่งก่อสร้าง
รวม (ข)
รวม (ก) + (ข)
640,000 1,280,000 1,280,000 1,280,000 1,280,000
จานวนนักศึกษา *
20
40
40
40
40
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา
32,000 32,000
32,000
32,000
32,000

- 14 2.4.3 แผน ข
1) งบประมาณรายรับ (หน่วย บาท)
ปีงบประมาณ
2557
2558
2559
800,000 800,000 800,000

รายละเอียดรายรับ

2556
ค่าลงทะเบียน ค่าบารุงการศึกษา 400,000
และค่าธรรมเนียมการศึกษา
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
รวมรายรับ
400,000 800,000 800,000

2560
800,000

800,000 800,000

2) งบประมาณรายจ่าย (หน่วย บาท)
หมวดเงิน
ก.งบดาเนินการ
เงินเดือน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
เงินอุดหนุน
รายจ่ายอื่นๆ
รวม (ก)
ข. งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดนิ
ค่าสิ่งก่อสร้าง
รวม (ข)
รวม (ก) + (ข)
จานวนนักศึกษา *
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา

2556

2557

ปีงบประมาณ
2558
2559

2560

100,000 200,000 200,000 200,000 200,000
120,000 240,000 240,000 240,000 240,000
80,000 160,000 160,000 160,000 160,000
20,000 40,000
40,000
40,000
40,000
320,000 640,000 640,000 640,000 640,000
320,000 640,000 640,000
10
20
20
32,000 32,000 32,000

640,000
20
32,000

640,000
20
32,000

หมายเหตุ
1. * หมายถึง จานวนรวมนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
2. ค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตรสาหรับนักศึกษาแผนก แบบ ก 1 และ ก 2 รวมทั้ง
แผน ข ในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการประยุกต์คิดเป็นจานวนเงินเหมา

- 15 จ่าย 80,000บาท/คน โดยมีฐานการคิดจากค่าลงทะเบียนค่าบารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียม
การศึกษาของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ดังนั้นรายรับ
จากค่าลงทะเบียนคิดเป็น 40,000 บาท/คน/ปีการศึกษาในระบบทวิภาค
3. การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนได้แนบไว้ในภาคผนวก ข
2.5 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)
 อื่นๆ ระบุ............................................................................................................
2.6 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา
นั ก ศึ ก ษาที่ เ คยศึ ก ษาในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาอื่ น มาก่ อ น เมื่ อ เข้ า ศึ ก ษาในหลั ก สู ต รนี้
สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามว่าด้วย
การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
แผน ก แบบ ก 1
1) รายวิชา (Course work)
1.1) วิชาแกน
1.2) วิชาเอก
2) วิทยานิพนธ์
3) รายวิชาเสริม
แผน ก แบบ ก 2
1) รายวิชา (Course work)
1.1) วิชาแกน
1.2) วิชาเอก
2) วิทยานิพนธ์
3) รายวิชาเสริม

36

หน่วยกิต

36
-

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

24
18
6
12
-

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

- 16 แผน ข
1) รายวิชา (Course work)
1.1) วิชาแกน
1.2) วิชาเอก
2) การค้นคว้าอิสระ
3) รายวิชาเสริม
หมายเหตุ รายวิชาเสริมเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต
3.1.3 รายวิชา
1) วิชาแกน
วจ.จป.700 การจัดการสมัยใหม่
AM 700
Modern Management
วจ.จป.707 การจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาองค์การ
AM 707
Strategic Management for Organization Development
วจ.จป.725 การบัญชีสาหรับผูบ้ ริหาร
AM 725
Managerial Accounting
วจ.จป 726 การจัดการด้านการเงิน
AM 726
Financial Management
วจ.จป.772 วิจัยธุรกิจ
AM 772
Business Research
วจ.จป.770 สถิตสิ าหรับการจัดการประยุกต์
AM770
Statistics for Applied Management

30
18
12
6
-

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

18
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)

2) วิชาเอก
ต้องเลือกเรียนในรายวิชาต่อไปนี้ โดย
แผน ก แบบ ก 2
เลือกเรียน
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
แผน ข เลือกเรียน
ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มการจัดการ
วจ.จป.702 ธรรมาภิบาลการจัดการ
3(3-0-6)
AM 702
Good Governance for Management
วจ.จป.703 การวิเคราะห์แผนและการบริหารโครงการ
3(3-0-6)
AM 703
Plan Analysis and Project Management

- 17 วจ.จป.704
AM 704
วจ.จป.705
AM 705
วจ.จป.706
AM 706
วจ.จป.708
AM 708
วจ.จป.710
AM 710
วจ.จป.711
AM 711
วจ.จป.715
AM 715
วจ.จป.720
AM 720
วจ.จป.721
AM 721
วจ.จป.722
AM 722
วจ.จป.723
AM 723
วจ.จป.724
AM 724
วจ.จป.740
AM 740
วจ.จป.741
AM 741

การจัดการคุณภาพและประกันคุณภาพ
Quality Management and Quality Assurance
การจัดการความขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง
Conflict Management and Negotiation
การจัดการนวัตกรรมและพลวัตในองค์การ
Innovation Management and Organization Dynamics
การสัมมนาทางการจัดการ
Seminar in Management
การจัดการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
Management for Local Development
การประยุกต์การจัดการทรัพยากรมนุษย์
Applied Human Resource Management
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
Logistics and Supply Chain Management
2.2 กลุ่มการเงินและการบัญชี
ภาษีธุรกิจ
Business Tax
การวิเคราะห์การลงทุน
Investment Analysis
ตลาดเงินและตลาดทุน
Money and Capital Markets
การเงินธุรกิจระหว่างประเทศ
International Business Finance
สัมมนาการจัดการด้านการเงิน
Seminar in Financial Management
2.3 กลุ่มการตลาด
การจัดการด้านการตลาด
Marketing Management
กลยุทธ์การตลาดเพื่อการแข่งขัน
Competitive Marketing Strategy

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

- 18 วจ.จป.742
AM 742
วจ.จป.743
AM 743
วจ.จป.744
AM 744

การจัดการตลาดระหว่างประเทศ
International Marketing Management
กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
Integrated Marketing Communications Strategy
สัมมนาการจัดการด้านการตลาด
Seminar in Marketing Management
2.4 กลุ่มวิชาเสริม
วจ.จป.750 การประยุกต์ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
AM750
Applied Information Systems for Management
วจ.จป.760 กฎหมายสาหรับการจัดการ
AM760
Law for Management
วจ.จป.790 จิตวิทยาประยุกต์เพื่อการจัดการ
AM790
Applied Psychology for Management
3) วิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ
วจ.จป.782 วิทยานิพนธ์
AM782
Thesis
หน่วยกิตสาหรับ แผน ก แบบ ก 1
แผน ก แบบ ก 2
วจ.จป.783 การค้นคว้าอิสระ
AM783
Independent Study
4 ) หมวดวิชาเสริม
มส.ภอ.511 ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา
ENG 511
English for Graduate Students

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

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

36
12
6
ไม่นับหน่วยกิต
3(2-2-5)
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(1) แผน ก แบบ ก1
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วจ.จป.772
AM772
วจ.จป.770
AM770
มส.ภอ.511
ENG 511
วจ.จป.782
AM782

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

วิจัยธุรกิจ
สถิตสิ าหรับการจัดการประยุกต์
ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา (วิชาเสริม)
วิทยานิพนธ์
รวมหน่วยกิต

ทฤษฎี ปฏิบัติ

ไม่นับหน่วยกิต ไม่นับหน่วยกิต ไม่นับหน่วยกิต 3
3
3
 3

0
0

ศึกษาด้วย
ตนเอง
6
 6

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วจ.จป.782 AM782 วิทยานิพนธ์

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

รวมหน่วยกิต

9
9

-

-

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

รวมหน่วยกิต

6
6

-

-

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

รวมหน่วยกิต

9
9

-

-

ศึกษาด้วย
ตนเอง
-

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3
รหัสวิชา
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วจ.จป.782
AM782
วิทยานิพนธ์

ศึกษาด้วย
ตนเอง
-

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วจ.จป.782
AM782
วิทยานิพนธ์

ศึกษาด้วย
ตนเอง
-

- 20 ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วจ.จป.782
AM782
วิทยานิพนธ์

ชื่อวิชา

รวมหน่วยกิต
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

9
9
36

-

0

 3

ศึกษาด้วย
ตนเอง
 6

(2) แผน ก แบบ ก 2
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วจ.จป.772 AM772
มส.ภอ.511 ENG 511
วจ.จป.700 AM700
วจ.จป.725 AM725

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

วิจัยธุรกิจ
ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา (วิชาเสริม)
การจัดการสมัยใหม่
การบัญชีสาหรับผู้บริหาร
รวมหน่วยกิต

3
ไม่นับหน่วยกิต
3
3
9

ทฤษฎี ปฏิบัติ
3
3
3
 9

0
0
0
0

ศึกษาด้วย
ตนเอง
6
6
6
 18

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วจ.จป.707 AM707 การจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาองค์การ
วจ.จป.726
วจ.จป.770
วจ.จป.782

AM726
AM770
AM782

การจัดการด้านการเงิน
สถิตสิ าหรับการจัดการประยุกต์
วิทยานิพนธ์
รวมหน่วยกิต

หน่วยกิต

ทฤษฎี ปฏิบัติ

3

3

0

3
3
3
12

3
3
-

0
0
0

 9

ศึกษาด้วย
ตนเอง
6
6
6
 18

- 21 ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิชาเลือกในหมวดวิชาเอก
วจ.จป.782 AM782 วิทยานิพนธ์
รวมหน่วยกิต

หน่วยกิต

ทฤษฎี ปฏิบัติ

ศึกษาด้วย
ตนเอง

6
3

6
-

-

-

9

 6

 0

 0

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วจ.จป.782 AM782 วิทยานิพนธ์

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

รวมหน่วยกิต

3
3

ทฤษฎี ปฏิบัติ
-

-

ศึกษาด้วย
ตนเอง
-

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วจ.จป.782 AM782 วิทยานิพนธ์

ชื่อวิชา

รวมหน่วยกิต
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร

หน่วยกิต
3
3
36

ทฤษฎี ปฏิบัติ
-

0

 24

ศึกษาด้วย
ตนเอง
 36

(3) แผน ข
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วจ.จป.772 AM772
มส.ภอ.511 ENG 511
วจ.จป.700 AM700
วจ.จป.725 AM725

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

ทฤษฎี ปฏิบัติ

วิจัยธุรกิจ
3
3
ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา (วิชาเสริม) ไม่นับหน่วยกิต การจัดการสมัยใหม่
3
3
การบัญชีสาหรับผู้บริหาร
3
3
รวมหน่วยกิต
9
 9

0
0
0
0

ศึกษาด้วย
ตนเอง
6
6
6
 18

- 22 ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วจ.จป.707 AM707
วจ.จป.726 AM726
วจ.จป.770 AM770
-

ชื่อวิชา

ศึกษาด้วย
ตนเอง
6
6
6

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ

การจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาองค์การ
การจัดการด้านการเงิน
สถิตสิ าหรับการจัดการประยุกต์
วิชาเลือกในหมวดวิชาเอก

3
3
3
3

รวมหน่วยกิต

12

3
3
3
3

0
0
0

 12  0

 18

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ

ศึกษาด้วย
ตนเอง

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิชาเลือกในหมวดวิชาเอก
วจ.จป.783 AM783 การค้นคว้าอิสระ
รวมหน่วยกิต

6
3

6
-

-

-

9

 6

 0

 0

ปีท่ี 2ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

-

-

ชือ่ วิชา
วิชาเลือกในหมวดวิชาเอก
รวม

หน่วยกิต

ทฤษฎี ปฏิบัติ

3

3

3

 3

 0

ศึกษาด้วย
ตนเอง
 0

ปีที่ 2ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วจ.จป.783
AM783 การค้นคว้าอิสระ
รวม
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร

หน่วยกิต
3
3
36

-

-

ศึกษาด้วย
ตนเอง
-

 30

 0

 36

ทฤษฎี ปฏิบัติ

- 23 3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
รหัส
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ศ)
วจ.จป.700 การจัดการสมัยใหม่
3(3-0-6)
AM700
Modern Management
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
การจัด การองค์ก ารเชิงกลยุ ท ธ์ การก าหนดนโยบาย การวางแผน การจัดการ
โครงสร้างและงานขององค์การ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทฤษฎีภาวะผู้นาและการสร้างทีมงาน
เทคนิค การจัดการสมัย ใหม่ จริย ธรรมทางการจัดการและธรรมาภิบ าล การประยุ ก ต์ใ ช้ระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการ
วจ.จป.702
AM702

ธรรมาภิบาลการจัดการ
3(3-0-6)
Good Governance for Management
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบขององค์การในเชิงความสัมพันธ์กับผู้มีส่วน ได้
เสียในสังคมและสิ่งแวดล้อมนโยบายรัฐบาลและความต้องการของสังคมที่มีต่อองค์การ โดยมุ่งเน้น
ในการสร้างระบบการจัดการที่โปร่งใสเป็นธรรม ตรวจสอบได้ และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย
คุณธรรมและจริยธรรมของการเป็นนักจัดการ
วจ.จป.703
AM703

การวิเคราะห์แผนและการบริหารโครงการ
3(3-0-6)
Plan Analysis and Project Management
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโครงการ วิเคราะห์โครงการความสัมพันธ์ระหว่างแผนงาน
วงจรโครงการ การวางแผนโครงการ การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ การกาหนดขอบข่าย
ของงานโครงการ การจัดองค์กรโครงการ การจัดวางระบบการควบคุมโครงการที่เน้นความสาคัญ
ของการจัดการด้านเวลา ค่าใช้จ่าย และการจัดการด้านคุณภาพการประเมินผลโครงการตาม
แนวคิดทฤษฎีการประเมินแบบต่างๆ

- 24 วจ.จป.704
AM704

การจัดการคุณภาพและประกันคุณภาพ
3(3-0-6)
Quality Management and Quality Assurance
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความสาคัญและพัฒนาการของการประกันคุณภาพในองค์การ การบริหารและ
การสื่อสารทั้งในรูปแบบของการควบคุมคุณภาพ การประกันคุณภาพ และการจัดการคุณภาพ
วจ.จป.705
AM705

การจัดการความขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง
3(3-0-6)
Conflict Management and Negotiation
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ประยุกต์แนวคิด ทฤษฎี กระบวนการจัดการความขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง ใน
องค์การ บทบาทของผู้บริหาร การใช้จิตวิทยาในการจัดการความขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง
ระดับบุคคล องค์การ และสังคมวัฒนธรรม
วจ.จป.706
AM706

การจัดการนวัตกรรมและพลวัตในองค์การ
3(3-0-6)
Innovation Management and Organization Dynamics
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ นวั ต กรรม ความหมายทฤษฎี เทคนิ ค และกระบวนการสร้ า ง
นวั ตกรรม การสร้างสรรค์นวั ตกรรม การจัด การและปัจจัย ที่มีผลต่อ การจัดการนวัตกรรมใน
องค์ ก าร การจั ด การองค์ก ารเพื่อรองรั บ การเป็นองค์ ก ารนวัต กรรม และการนานวัต กรรมไป
ประยุกต์ใช้ในการดาเนินงาน การจัดการการเปลี่ยนแปลง การจัดการความเสี่ยงขององค์การ การ
จัดการกับวิกฤติการณ์ด้านการจัดการและการพัฒนาองค์การ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่มี
ผลกระทบต่อบุคลากรและองค์การ
วจ.จป.707
AM707

การจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาองค์การ
3(3-0-6)
Strategic Management for Organization Development
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์การ ทิศทางในอนาคตของ
องค์การ การกาหนดภารกิจ นโยบาย เป้าหมายและแผนกลยุทธ์ในระดับต่างๆ ขององค์การ เพื่อให้
องค์ ก ารสามารถด ารงอยู่ แ ละประสบความส าเร็ จ ในการด าเนิ น งานภายใต้ ส ภาพแวดล้ อ มที่
เปลีย่ นแปลง การนาแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติ การควบคุม การติดตาม และการประเมินผลการปฏิบัติ

- 25 ตามแผนกลยุทธ์ รวมทั้งการศึกษากรณีศึกษาขององค์การต่างๆ ที่มีการนากลยุทธ์มาใช้ในการ
จัดการในองค์การ
วจ.จป.708
AM708

สัมมนาทางการจัดการ
3(2-2-5)
Seminar in Management
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
การนาเสนอ แลกเปลี่ยนความรู้ และศึกษาเชิงอภิปรายเกี่ยวกับปัญหา ประเด็น
ปัจจุบัน และความรู้ใหม่ด้านการจัดการ กรณีศึกษา บทความวิชาการ รวมทั้งผลงานและระเบียบ
วิธีวิจัยด้านการจัดการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการทาโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิส ระ
โดยมุ่งหมายให้นักศึกษาได้มคี วามรูแ้ ละจัดทาการวิจัยทางการจัดการได้อย่างมีมาตรฐาน
วจ.จป.710
AM710

การจัดการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
3(2-2-5)
Management for Local Development
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
วิเคราะห์สภาพชุมชนท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อการจัดการและ การ
พัฒนาแบบองค์รวม ทั้งนี้ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ที่มผี ลต่อการจัดการชุมชนในท้องถิ่น
วจ.จป.711
AM711

การประยุกต์การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
Applied Human Resource Management
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ประยุกต์แนวคิด ทฤษฎีและหลักการในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ขอบข่ายหน้าที่
ความรับผิดชอบและขั้นตอนในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์งาน การวางแผนกาลังคน
การสรรหา การคัดเลือก การฝึกอบรม การพัฒนา การประเมินผลและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
จัด การทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ การวิเ คราะห์ ปัญ หาและข้ อขัด แย้ งในการบริ หารงานบุค คล แรงงาน
สัมพันธ์และการเจรจาต่อรอง วิธีการแก้ปัญหาและการตัดสินใจในแต่ละกรณีศึกษา นโยบายและ
แนวโน้มของการบริหารงานบุคคลยุคใหม่

- 26 วจ.จป.715
AM715

การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
3(3-0-6)
Logistics and Supply Chain Management
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
วิเ คราะห์ แนวคิ ด และหลัก การของการจั ดการโลจิส ติก ส์ และโซ่ อุป ทาน การ
วางแผน การดาเนินการ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยใช้ดัชนีชี้วัดของการจัดการโลจิส
ติกส์และโซ่อุปทาน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสร้างความร่วมมือ กันในโซ่อุปทานการสร้าง
กรอบการทางานด้วยการจัดการ การวิเคราะห์กรณีศึกษา การจัดการโลจิสติกส์ และโซ่อุปทาน
และการประยุกต์ใช้ในการจัดการองค์การ
วจ.จป.720
AM720

ภาษีธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Tax
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
แนวคิ ด ในการจั ด เก็ บ ภาษี องค์ ป ระกอบของภาษี ฐานภาษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุ ค คล
หลักการในการคานวณภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล แนวคิดและหลักการในการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษี
ธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์ ปัญหาภาษีที่เกี่ยวข้องในการดาเนินธุรกิจ
วจ.จป.721
AM721

การวิเคราะห์การลงทุน
3(3-0-6)
Investment Analysis
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ลักษณะและหน้าที่ของตลาดหลักทรัพย์ การเปลี่ยนแปลงในตลาดหลักทรัพย์ การ
วิเคราะห์และทดสอบสมมติฐานของตลาดที่มีประสิทธิภาพ ความรู้พื้นฐานของการจัดการกลุ่ม
หลั ก ทรัพ ย์ท ฤษฎีตลาดทุน การตั ด สินใจโดยการใช้ท ฤษฎีก ารประเมินค่า การวิเ คราะห์ตลาด
หลักทรัพย์โดยรวม การวิเคราะห์เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม การวิเคราะห์กิจการ การวิเคราะห์
หลักทรัพย์ทางทฤษฎีและปฏิบัติ การประเมินผลการดาเนินงานของกลุ่มหลักทรัพย์
วจ.จป. 722 ตลาดเงินและตลาดทุน
3(3-0-6)
AM722
Money and Capital Markets
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
บทบาทและความสาคัญของตลาดการเงิน การจาแนกประเภทของตลาดการเงิน
ตราสารทางการเงินในตลาดเงินและตลาดทุน ประเภทและบทบาทของสถาบันการเงิน ระดับและ
โครงสร้างของอัตราดอกเบีย้ กฎหมายและนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวกับการพัฒนาตลาดการเงิน

- 27 วจ.จป.723
AM723

การเงินธุรกิจระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
International Business Finance
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ระบบการเงินระหว่างประเทศ ดุลการชาระเงินและกระบวนการปรับ ตัว ตลาด
ปริวรรตเงินตราและการพยากรณ์อัตราแลกเปลี่ยน การประเมินค่าและการจัดการความเสี่ยงที่
เกิดจากอัตราแลกเปลี่ยน การเงินของกิจการข้ามชาติ ทฤษฎีและเทคนิคของการลงทุนระหว่าง
ประเทศภายใต้ความแตกต่างของการแลกเปลี่ยนเงินตรา กฎหมายภาษีอากร และสถานการณ์
การเมืองข้อจากัดของการเคลื่อนย้ายของเงินทุน โครงสร้างทางการเงินและต้นทุนเงินทุน การกู้ยืม
ในตลาดการเงินระหว่างประเทศ การจัดหาเงินเพื่อการนาเข้าและการส่ง ออก การควบคุมทาง
การเงินของบริษัทข้ามชาติ
วจ.จป.724
AM724

สัมมนาการจัดการด้านการเงิน
Seminar in Financial Management
ประเด็นปัจจุบันด้านการจัดการการเงิน

3(2-2-5)

วจ.จป.725
AM725

การบัญชีสาหรับผู้บริหาร
3(2-2-5)
Managerial Accounting
ความรู้ท างการบัญ ชี ประโยชน์ของการบัญชี ลักษณะรายการทางการบัญ ชี ที่
เกี่ยวข้อง ส่วนประกอบและความสาคัญของรายงานการเงินต่าง ๆ เช่น งบดุล งบกาไรขาดทุน และ
งบกระแสเงินสดลักษณะของการบัญชีบริหาร พฤติกรรมต้นทุนและความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน
ปริมาณและกาไรการต้นทุนรวม การต้นทุนแปรได้ การต้ นทุนมาตรฐานและการวิเคราะห์ผลต่าง
ของต้นทุนการผลิตการใช้สารสนเทศทางการบัญชีเพื่อการตัดสินใจ การใช้สารสนเทศทางบัญชี
เพื่อการควบคุม การบัญชีตามความรับผิดชอบ การงบประมาณ การรายงานและการวิเคราะห์ผล
การปฏิบัติงาน
วจ.จป.726
AM726

การจัดการด้านการเงิน
3(2-2-5)
Financial Management
วั ตถุ ป ระสงค์ของการจัดการการเงิน การวิเ คราะห์อัตราส่วนทางการเงิน การ
บริหารเงินทุนหมุนเวียนแนวคิดและการประยุกต์ของความเสี่ยงและผลตอบแทน การวิเคราะห์และ
การพยากรณ์งบการเงิน มูลค่าของเงินตามระยะเวลา การจัดการเงินทุนหมุนเวียนแหล่งที่มาของ
เงินทุน โครงสร้างเงินทุน งบประมาณเงินทุนในภาวะแน่นอน จรรยาบรรณทางการเงิน

- 28 วจ.จป.740
AM740

การจัดการด้านการตลาด
3(3-0-6)
Marketing Management
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
บทบาทและหน้า ที่ก ารตลาดในธุ รกิ จ สภาวะแวดล้ อมภายในและภายนอกที่ มี
ผลกระทบต่อการจัดการด้านการตลาด การวางแผนการตลาดเชิงยุทธ์ การวิเคราะห์การแข่งขัน
พฤติกรรมผู้บริโภคระบบสารสนเทศทางการตลาดและการวิจัยการตลาด การแบ่งส่วนตลาด การ
เลือ กตลาดเป้าหมายและการวางต าแหน่ง ผลิ ตภั ณฑ์ กลยุ ท ธ์ส่ วนประสมทางการตลาด การ
ควบคุมทางการตลาดจรรยาบรรณในการจัดการด้านการตลาด
วจ.จป.741
AM741

กลยุทธ์การตลาดเพื่อการแข่งขัน
3(3-0-6)
Competitive Marketing Strategy
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
การวิเคราะห์ตลาดและสภาพแวดล้อม การวิเคราะห์คู่แข่งขัน การวิเคราะห์ลูกค้า
การบูรณาการหน้าที่งานการตลาดกับหน้าที่อื่นของธุรกิจ กลยุทธ์ที่นาไปสู่ความได้เปรียบทางการ
แข่งขัน การสร้างคุณค่าทางการตลาด การวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพื่อการตัดสินใจ
ทางการตลาด
วจ.จป.742
AM742

การจัดการตลาดระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
International Marketing Management
เงื่อนไขรายวิชา : ต้องผ่านวิชา วจ.จป.740 การจัดการด้านการตลาด
บทบาทของการตลาดระหว่ า งประเทศ ผลกระทบของสภาวะแวดล้ อ มทาง
เศรษฐกิจ สังคมการเมือง กฎหมาย และวัฒนธรรมที่มีต่ อการจัดการการตลาดระหว่างประเทศ
ขั้นตอนของการตัดสินใจทาการตลาดระหว่างประเทศ วิธีการเข้าสู่ตลาดระหว่างประเทศ การ
ตัดสินใจส่วนประสมทางการตลาดระหว่างประเทศ การวางแผนและการควบคุมการตลาดระหว่าง
ประเทศ การตั ด สิ นใจเกี่ ย วกั บ การจั ดโครงสร้ างสายงานการตลาดระหว่างประเทศ การวิจั ย
การตลาดระหว่างประเทศองค์กรการค้าโลก องค์กรภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการตลาด
ระหว่างประเทศ

- 29 วจ.จป.743
AM743

กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
3(3-0-6)
Integrated Marketing Communication Strategy
เงื่อนไขรายวิชา : ต้องผ่านวิชา วจ.จป.740 การจัดการด้านการตลาด
บทบาทของการตลาดระหว่ า งประเทศ ผลกระทบของสภาวะแวดล้ อ มทาง
เศรษฐกิจ สังคมการเมือง กฎหมาย และวัฒนธรรมที่มีต่ อการจัดการการตลาดระหว่างประเทศ
ขั้นตอนของการตัดสินใจทาการตลาดระหว่างประเทศ วิธีการเข้าสู่ตลาดระหว่างประเทศ การ
ตัดสินใจส่วนประสมทางการตลาดระหว่างประเทศ การวางแผนและการควบคุมการตลาดระหว่าง
ประเทศ การตั ด สิ นใจเกี่ ย วกั บ การจั ดโครงสร้ างสายงานการตลาดระหว่างประเทศ การวิจั ย
การตลาดระหว่างประเทศองค์กรการค้าโลก องค์กรภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการตลาด
ระหว่างประเทศ
วจ.จป.750
AM750

การประยุกต์ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3(2-2-5)
Applied Information Systems for Management
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
แนวคิด เครื่องมือ เทคนิคและกระบวนการเกี่ยวกับระบบสารสนเทศองค์ประกอบ
และประเภทของระบบสารสนเทศเพื่อนามาใช้ประโยชน์ในองค์การและสามารถจัดการทรัพยากร
เทคโนโลยีสารสนเทศในองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วจ.จป.760
AM760

กฎหมายสาหรับการจัดการ
3(3-0-6)
Law for Management
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
กฎหมายที่เ กี่ ย วกั บ การจัด การ การคุ้มครองผู้บ ริโ ภคด้านสิ่งแวดล้อมและด้าน
แรงงาน และกรณีศกึ ษาต่างๆ
วจ.จป.790
AM790

จิตวิทยาประยุกต์เพื่อการจัดการ
3(3-0-6)
Applied Psychology for Management
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
แนวคิดทฤษฎีทางจิตวิทยาที่สามารถประยุกต์ใช้ในการจัดการได้มปี ระสิทธิภาพ

- 30 วจ.จป.770
AM770

สถิติสาหรับการจัดการประยุกต์
3(2-2-5)
Statistics for Applied Management
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
สถิตแิ ละบทบาทของสถิติในธุรกิจ สถิตกิ ับการตัดสินใจทางธุรกิจ แนวคิดของสถิติ
ในธุรกิจ และประเภทของข้อมูลธุ รกิจ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ สถิติเชิงพรรณนา สถิติเ ชิง
อนุมาน การวิเคราะห์ความถดถอยและสหสัมพันธ์ การวิเคราะห์อนุกรมเวลาและตัวเลขดัชนี การ
วิเคราะห์ข้อมูลแจงนับ การวิเคราะห์ข้อมูลแบบไม่ใช้พารามิเตอร์ เทคนิคการจับกลุ่ม
วจ.จป.771
AM771

วิธีวิจัยเชิงคุณภาพในการจัดการ
3(2-2-5)
Qualitative Research Methodology in Management
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ศึก ษาแนวคิด และทฤษฎี ที่ เ กี่ย วข้ องกั บ การวิจั ย เชิง คุ ณ ภาพ ซึ่ ง สามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในกระบวนการจัดการเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์
ข้อมูล การประมวลผลข้อมูลและการเขียนรายงานการวิจัย การฝึกปฏิบัติการภาคสนาม
วจ.จป.772
AM772

วิจัยธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Research
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
แนวคิด และวัตถุป ระสงค์ของการวิจัยทางธุ รกิจ วิธีการวิจัย การออกแบบวิจัย
การออกแบบและพัฒนาเครื่องมือวิจัย การกาหนดประชากรและการเลือกตัวอย่าง แหล่งที่มาของ
ข้อมูลและวิธีเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล จรรยาบรรณในการทาวิจัย การจัดทารายงานวิจัย
วจ.จป.782
AM782

วิทยานิพนธ์
Thesis
หน่วยกิตสาหรับ แผน ก แบบ ก1
36
แผน ก แบบ ก2
12
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
การศึกษาค้นคว้าวิจัยในระดับปริญญาโทซึ่งโจทย์วจิ ัยควรมาจากประเด็นปัญหา ที่
น่าสนใจที่เกี่ยวข้องสาขาวิชาและงานที่ทา

- 31 วจ.จป.783
AM783

การค้นคว้าอิสระ
6
Independent Study
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
เน้นการใช้กระบวนการวิจัย ศึกษาค้นคว้าในเรื่องที่ผู้เรียนสนใจหรือเป็นกรณีศึกษา
โดยเกี่ยวข้องกับประสบการณ์หรือปัญหาในท้องถิ่น
บศ.ภอ.711
GSEN711

ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา
3(2-2-5)
English for Graduate Students
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ฝึ ก ทั ก ษะภาษาอั ง กฤษในการอ่ า นจั บ ใจความส าคั ญ จากสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ แ ละสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ เขียนเรียบเรียงเอกสารทางวิชาการ บทคัดย่อ และนาเสนอผลงานทางวิชาการ
3.1.6 ความหมายระบบรหัสวิชา
การจัด วิช าในกลุ่ม สาขาวิช าการจัด การประยุ ก ต์ ยึ ดระบบการจัด กลุ่ มสาขาวิ ชาของ
ISCED (International Standard Classification Education) ความเหมาะสมและความสัมพันธ์ในการ
จัดการเรียนการสอน โดยพิจารณาจากสาระสาคัญฐานกาเนิดรายวิชาและความเกี่ยวข้องกันของ
เนือ้ หาวิชา
การก าหนดรหัส วิชา ได้ ก าหนดตามหลัก เกณฑ์ของประกาศมหาวิท ยาลัย ราชภัฏพิบู ล
สงคราม เรื่อง การใช้ระบบรหัสวิชาโดยกาหนดให้รหัสวิชาประกอบด้วย
1. อักษรย่อของสาขาวิชาจานวนไม่เกิน 4 ตัวอักษรทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
วจ.จป.
หมายถึ ง อั ก ษรย่ อ ภาษาไทยของคณะวิ ท ยาการจั ด การ กลุ่ ม
สาขาวิชาการจัดการประยุกต์
AM
หมายถึงอักษรย่อภาษาอังกฤษของคณะวิทยาการจัดการ กลุ่ม
สาขาวิชาการจัดการประยุกต์
2. ตัวเลข ประกอบด้วยตัวเลข 3 ตัว มีความหมายดังนี้
ตัวเลขหลักร้อย ให้ใช้เลข 7สาหรับระดับปริญญาโท
ตัวเลขหลักสิบ หมายถึง กลุ่มวิชาดังต่อไปนี้
เลข 0
กลุ่มวิชาการจัดการทั่วไป
เลข 1
กลุ่มวิชาการจัดการประยุกต์
เลข 2
กลุ่มวิชาการสื่อสาร
เลข 3
กลุ่มวิชาอุตสาหกรรมบริการ
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กลุ่มวิชาการเงินและเศรษฐศาสตร์
เลข 5
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลข 6
กลุ่มวิชากฎหมาย
เลข 7
กลุ่มวิชาสถิติและวิจัย
เลข 8
กลุ่มวิชาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
เลข 9
กลุ่มวิชาเสริมอื่นๆ
ตัวเลขหลักหน่วย หมายถึง ลาดับก่อนหลังของรายวิชาในกลุ่มวิชาของตัวเลขหลักสิบ
การกาหนดหน่วยกิตและจานวนชั่วโมงเรียนใช้เกณฑ์ดังต่อไปนี้
ทฤษฎี 1 หน่วยกิต
คิดชั่วโมงบรรยาย
1 ชั่วโมง/สัปดาห์
ชั่วโมงค้นคว้า
2 ชั่วโมง/สัปดาห์
ปฏิบัติ 1 หน่วยกิต
คิดชั่วโมงฝึกทดลอง 2-3 ชั่วโมง/สัปดาห์
ชั่วโมงค้นคว้า
1 ชั่วโมง/สัปดาห์
กาหนดการเขียนแสดงจานวนหน่วยกิตและชั่วโมงแยกเป็น 3 ส่วน เพื่อให้เกิดความชัดเจน
ดังตัวอย่าง
วจ.จป.708 สัมมนาทางการจัดการ
3(2 – 2 – 5)

จานวนหน่วยกิต
จานวนชั่วโมงค้นคว้า
ทั
้
ง
หมด
จานวนชั่วโมงบรรยาย
จานวนชั่วโมงปฏิบัติ

- 33 3.2 ชื่อ-สกุล ตาแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันและปีท่สี าเร็จการศึกษาของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ
ชื่อ-สกุล
1 อุษณีย์ เส็งพานิช

วิจติ รา จาลองราษฎร์

3

วินัย เหลืองวิโรจน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

อาจารย์

คุณวุฒิ
DBA
บธ.ม.
บช.บ.
บธ.ด.
บธ.ม.
พณ.บ.
บธ.ด.
บช.ม.
บธ.บ.

สาขาวิชา
Doctor of Business Administration
บริหารธุรกิจ
การบัญชี
บริหารธุรกิจ
การบัญชี
บริหารอุตสาหการ
บริหารธุรกิจ
การบัญชี
การบัญชี

สาเร็จการศึกษาสถาบัน
University of South Australia
มหาวิทยาลัยนเรศวร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขต
ภาคพายัพ เชียงใหม่

ปี พ.ศ.
2551
2541
2528
2554
2539
2533
2556
2544
2540

คุณวุฒิ
DBA
บธ.ม.
บช.บ.
บธ.ด.
บธ.ม.

สาขาวิชา
Doctor of Business Administration
บริหารธุรกิจ
การบัญชี
บริหารธุรกิจ
การบัญชี

สาเร็จการศึกษาสถาบัน
University of South Australia
มหาวิทยาลัยนเรศวร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปี พ.ศ.
2551
2541
2528
2554
2539

3.2.2 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ
ชื่อ-สกุล
1 อุษณีย์ เส็งพานิช

2

วิจติ รา จาลองราษฎร์

ตาแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
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2

ตาแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
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ลาดับ

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่งทางวิชาการ

สาขาวิชา
บริหารอุตสาหการ
บริหารธุรกิจ
การบัญชี
การบัญชี

วินัย เหลืองวิโรจน์

อาจารย์

4

อรนุช สืบบุญ

อาจารย์

บธ.ม.

5

มณีจันทร์ มาสูตร

อาจารย์

บธ.ม.
บช.บ.

บริหารธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์การเกษตร
บริหารธุรกิจ
การบัญชี

ตาแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์

คุณวุฒิ
D.B.A
บธ.ม.
บช.บ.
นศ.ม.
บธ.บ
Ph.D
นศ.ม.
ค.บ.

สาขาวิชา
Doctor of Business Administration
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
การบัญชี
นิเทศศาสตรพัฒนาการ
การประชาสัมพันธ์
Media Studies
นิเทศศาสตร์
ดนตรีศึกษา

สาเร็จการศึกษาสถาบัน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขต
ภาคพายัพ เชียงใหม่
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยภาคกลาง
มหาวิทยาลัยพายัพ

ปี พ.ศ.
2533
2556
2544
2540

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน
University of South Australia
มหาวิทยาลัยนเรศวร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
Edith Cowan University
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปี พ.ศ.
2551
2541
2528
2536
2527
2549
2538
2525

2545
2533
2545
2540

3.2.3 อาจารย์ผู้สอน
ลาดับ ชื่อ-สกุล
1 อุษณีย์ เส็งพานิช

2

สุวารีย์ วงศ์วัฒนา

3

ลาเนา เอี่ยมสะอาด

รองศาสตราจารย์
อาจารย์
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3

คุณวุฒิ
พณ.บ.
บธ.ด.
บช.ม.
บธ.บ.
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ลาดับ ชื่อ-สกุล
4 วิจติ รา จาลองราษฎร์

ตาแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

วุฒิชัย สหัสเตโช

อาจารย์

6

อรนุช สืบบุญ

อาจารย์

7

มณีจันทร์ มาสูตร

อาจารย์

8

จีรพงษ์ มะปะวงศ์

อาจารย์

9

ไพศาล ริ้วธงชัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ
การบัญชี
บริหารอุตสาหการ
การจัดการ
การจัดการ
บริหารธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์การเกษตร
บธ.ม. บริหารธุรกิจ
บช.บ. การบัญชี
Ph.D. Management
MA.ED Administration and Supervisor
ค.บ.
ดนตรี
D.P.A Doctor of Public Administration
M.B.A. General Management
B.S.B.A Marketing

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยภาคกลาง
มหาวิทยาลัยพายัพ
Gregorio Araneta University Foundation
University of Manila
วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม
Cetro Escolar University
Mannelquexon University
Lyceum of the Philippines

ปี พ.ศ.
2554
2539
2533
2547
2545
2545
2533
2545
2540
2538
2534
2532
2529
2526
2523
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5

คุณวุฒิ
บธ.ด.
บธ.ม.
พณ.บ.
บธ.ม.
บธ.บ.
บธ.ม.
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ลาดับ
ชื่อ-สกุล
1 ณกมล จันทร์สม

สงวน ช้างฉัตร

3

สุพจน์ พฤกษะวัน

4

ทองฟู ศิรวิ งศ์

5

ผ่องลักษม์ จิตต์การุญ

รองศาสตราจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Ph.D.
M.S.

สาขาวิชา
Leadership and Human Behavior
Management Information System
การบัญชีต้นทุน
Educational Planning
บริหารการศึกษา
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ประกาศนียบัตรการประชาสัมพันธ์ฝา่ ยอานวยการ
ประกาศนียบัตรการบริหารธุรกิจ
Public Administration
Behavioral Study in Business

ศศ.บ.
ค.ด.
นศ.ม.
ศศ.บ.

บริหารธุรกิจ
การอุดมศึกษา
นิเทศศาสตรพัฒนา
การสอนภาษาอังกฤษ

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน
U.S. International University (U.S.A.)
West Coast University (U.S.A)
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
The University of Kansas (U.S.A.)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒประสานมิตร
อุดมศึกษาและการฝึกหัดครู ประสานมิตร
วิทยาลัยวิชาการศึกษาปทุมวัน
กรมประชาสัมพันธ์
สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์
University of Northern The Philippines (The
Philippines)
Southeastern Oklahoma State UniversityU.S.A.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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2

ตาแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ
อาจารย์
Ph.D.
M.MIS
บช.บ.
รองศาสตราจารย์ M.S.E
กศ.ม.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กศ.ม.
กศ.บ.

- 37 4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)
ไม่มี
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทางานวิจัย
ข้อกาหนดในการทาวิจัย ต้องเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ การจัดการหรือการประยุกต์ใช้ องค์
ความรู้ด้านการจัดการหรือการบูรณาการกับสหวิทยาการ และมีรายงานที่ต้องนาส่งตามรูปแบบ
และระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนดอย่างเคร่งครัด
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
5.1.1 แผน ก แบบ ก 1 และแบบ ก 2
รายวิชา วจ.จป.782 วิทยานิพนธ์
วิจั ย ในระดั บ ปริ ญ ญาโทซึ่ ง โจทย์ วิ จั ย ควรมาจากปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น จาก
ประสบการณ์ใ นการท างานหรือเป็ นปัญ หาที่เ กิ ดขึ้นในองค์ ก าร ชุม ชน หรือ สังคม ทั้งในระดั บ
ท้องถิ่นหรือระดับภูมิภาคที่สามารถใช้องค์ความรู้ด้านการจัดการหรือการประยุกต์ใช้ องค์ความรู้
ด้านการจัดการในการแก้ปัญหา หรือเป็นการวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น
หรือการสร้างนวัตกรรมใหม่ทางด้านการจัดการเรียบเรียงเป็นวิทยานิพนธ์และนาเสนอในการสอบ
ปากเปล่าขั้นสุดท้าย
5.1.2 แผน ข
รายวิชา วจ.จป.783 การค้นคว้าอิสระ
การค้นคว้าอิสระด้วยตนเองโดยใช้กระบวนการวิจัยซึ่งมีโจทย์วิจัยมาจาก
ประสบการณ์จากการท างานหรือปัญ หาที่เ กิดขึ้นในองค์ก าร ชุมชน หรือสังคม ทั้งในระดับ
ท้องถิ่นหรือระดับภูมิภาคในหัวข้อทางด้านการจัดการหรือการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านการ
จัดการ เรียบเรียงเป็นรายงานและนาเสนอในการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
5.2.1 แผน ก แบบ ก 1
1) เสนอวิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละสอบผ่ า นการสอบปากเปล่ า ขั้ น สุ ด ท้ า ยโดย
คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
2) ผลงานส่ ว นหนึ่ ง ของวิ ท ยานิ พ นธ์ จ ะต้ อ งได้ รั บ การตี พิ ม พ์ ห รื อ อย่ า งน้ อ ย
ดาเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งตีพิมพ์
ทางวิชาการซึ่งเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer Review)
หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings)ในรูปของบทความฉบับเต็ม

- 38 3) เป็ นไปตามข้อบั งคับมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฎพิ บูลสงครามว่าด้ วย การจั ดการ
ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550
5.2.2 แผน ก แบบ ก 2
1) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับคะแนน
เฉลี่ยไม่ต่ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า
2) สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ด้วย
ข้อเขียนและ/หรือปากเปล่า
3) เสนอวิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละสอบผ่ า นการสอบปากเปล่ า ขั้ น สุ ด ท้ า ยโดย
คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
4) ผลงานส่ ว นหนึ่ ง ของวิ ท ยานิ พ นธ์ จ ะต้ อ งได้ รั บ การตี พิ ม พ์ ห รื อ อย่ า งน้ อ ย
ดาเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งตีพิมพ์
ทางวิชาการซึ่งเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer Review)
หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings)ในรูปของบทความฉบับเต็ม
5) เป็นไปตามข้อบั งคับมหาวิ ทยาลั ยราชภัฏพิ บูลสงครามว่าด้ วย การจั ดการ
ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550
5.2.3 แผน ข
1) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับคะแนน
เฉลีย่ ไม่ต่ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า
2) สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ด้วย
ข้อเขียนและ/หรือปากเปล่า
3) เสนอการค้ น คว้ า อิ ส ระและสอบผ่ า นการสอบปากเปล่ า ขั้ น สุ ด ท้ า ยโดย
คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
4) เป็นไปตามข้อบั งคับมหาวิ ทยาลั ยราชภัฏพิ บูลสงครามว่าด้ วย การจั ดการ
ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550
5.3 ช่วงเวลา
5.3.1 แผน ก แบบ ก 1 : ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 1 เป็นต้นไป
5.3.2 แผน ก แบบ ก 2 : ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 1 เป็นต้นไป
5.3.3 แผน ข
: ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 3 ชั้นปีที่ 1 เป็นต้นไป
5.4 จานวนหน่วยกิต
5.4.1 แผน ก แบบ ก 1 : วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
5.4.2 แผน ก แบบ ก 2 : วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

- 39 5.4.3
แผน ข
: การค้นคว้าอิสระ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
จั ด ให้ มี ร ายวิ ช าสั ม มนาทางการจั ด การเพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มและรายงาน
ความก้าวหน้า ในการทาโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ และจัดรายวิชาวิทยานิพนธ์
สาหรับนักศึกษาแผน ก แบบ ก2 ในปีการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 และนักศึกษาแผน ข ในปี
การศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3 เพื่อให้สามารถพบอาจารย์ที่ปรึกษาและเริ่มต้นพัฒนาโครงร่าง
วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระดั้งแต่ปีการศึกษาแรกของหลักสูตร
5.6 กระบวนการประเมินผล
ประเมินผลการเตรียมความพร้อมและความก้าวหน้าในการทาโครงร่างวิทยานิพนธ์
หรือการค้นคว้าอิสระจากกระบวนการประเมินผลของรายวิชาสัมมนาทางการจัดการ รวมถึงการ
ประเมินผลวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550
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1.การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
1. มีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้นารับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม

2. มีความรูใ้ นสาขาวิชาและทักษะทางปัญญาในการ
ประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อการบริหารจัดการ

-

-

3. มีทักษะในการสืบค้น แสวงหาความรู้ด้ วยตนเอง และเชื่ อ มโยงองค์ ค วามรู้ จ ากแหล่ ง ต่ า ง ๆ เพื่ อ
วิเคราะห์ในการแก้ปัญหาหรืออภิปรายผลการวิจัย
4. มีทักษะในการค้นหาโจทย์วิจัยท้องถิ่นทางด้านการ จัดการและแก้ปัญหาโจทย์วจิ ยั ผ่านกระบวนการวิจัย
5. มีทักษะในการนาเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบการ
บรรยายสาหรับการนาเสนอผลงานวิชาการ

-

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
ส่ง เสริม และปลู ก ฝั ง โดยสอดแทรกในการจั ด การ
เรียนการสอนให้นั กศึกษามี คุณ ธรรม จริยธรรม มี
ภาวะผู้นา รับผิดชอบตนเองและทีมงาน เคารพสิทธิ
ผู้อื่น รูจ้ ักเสียสละทางานเพื่อประโยชน์ของสังคมและ
ส่วนรวม
ใช้การสอนที่ห ลากหลายรูป แบบทั้ง ทางทฤษฎี แ ละ
การประยุกต์ใช้ทางปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง ฝึก
ให้มีทักษะทางการคิดวิเคราะห์ และหาวิธีแก้ปัญหา
โดยประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้เรียนมา
การจัดรายวิชาสัมมนาการจัดการและวิทยานิพนธ์
และการค้นคว้าอิสระรวมถึงสอดแทรกในรายวิชาอื่น
ที่ทาการสอน
การจัดรายวิชาสัมมนาและรายวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติ
ให้นักศึกษาได้มีโอกาสทากิจกรรมร่วมพร้อมกับการ
หาข้อมูลกับชุมชนในท้องถิ่น
การจัดรายวิชาสัมมนาทางการจัดการ
การสนับ สนุ นให้ นั กศึ กษาน าเสนอผลงานวิจั ย แบบ
บรรยายในงานประชุมวิชาการ

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
นักศึกษาต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อให้สามารถดาเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นใน
สังคมได้อย่างดีและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม นอกจากนี้ในการบริหารจัดการองค์การต่างๆ ทั้งใน
ภาครัฐและภาคเอกชนให้มีประสิทธิภาพ มีการเจริญเติบโตขององค์การ จะมีผลต่อ ความมั่นคง
ด้านเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งนี้ความสาเร็จขององค์การต่างๆ ดังกล่าวจะยั่งยืน และส่งผลดีต่อ
ส่วนรวมทั้งหมดไม่เฉพาะต่อกิจการได้ ควรจะเป็นผลสาเร็จขององค์การบนบรรทัดฐานของความมี
คุณธรรมและจริยธรรมขององค์การที่ ต้องมีความรับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้น ต่อชุมชน สังคม และ
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คุณธรรมและจริยธรรม เพื่อให้นักศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพร้อมกับวิทยาการต่าง
ๆ ที่ศึกษา รวมทั้งอาจารย์ผู้สอนเองต้องมีคุณสมบัติด้านคุณธรรมและจริยธรรมด้วยเช่นกั น ซึ่ ง
หลักสูตรได้ระบุคุณธรรมและจริยธรรมไว้ดังนี้
1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละและซื่อสัตย์สุจริต
2) มีวนิ ัยและความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม
3) มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็นทีม
4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น
5) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
6) สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการทาหน้าที่ทางการบริหารจัดการต่อ
บุคคล องค์กรและสังคม
7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
กาหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามี ระเบียบวินัย
โดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายที่สุภาพและเรียบร้อย นอกจากนี้นักศึกษา
ต้องมีความรับผิดชอบโดยในการทางานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้นากลุ่มและการเป็น
สมาชิกกลุ่มมีความซื่อสัตย์โดยต้องไม่กระทาการทุจริตในการสอบหรือลอกรายงานของผู้อื่น รวม
ไปถึ ง งานวิ ช าการหรื อ งานวิ จั ย เป็ น ต้ น นอกจากนี้ อ าจารย์ ผู้ ส อนทุ ก คนต้ อ งสอดแทรกเรื่ อ ง
คุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) ประเมินจากการตรงเวลาและความมีวินัยของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน
การส่งงานตามกาหนดระยะเวลาที่มอบหมาย
2) ประเมินจากความรับผิดชอบในงานที่ได้รบั มอบหมาย
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
นักศึกษาต้องมีความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อใช้ประกอบอาชีพ และช่วย
พัฒนาสังคม ดังนัน้ มาตรฐานความรูต้ ้องครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้
1) มี ค วามรู้ แ ละความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ หลั ก การและทฤษฎี ที่ ส าคั ญ ในเนื้ อ หา
สาขาวิชาการจัดการประยุกต์
2) มีความสามารถในการสืบค้น ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง
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ความรูใ้ นศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง
4) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายเหตุผล รวมทั้งประยุกต์ความรู้
ด้านการจัดการ ทักษะและวิธีการที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาในองค์การ ชุมชน หรือสังคม ทั้งใน
ระดับท้องถิ่นและระดับภูมภิ าคผ่านกระบวนการวิจัย
การทดสอบมาตรฐานนีส้ ามารถทาได้โดยการทดสอบจากข้อสอบของแต่ละวิชา
ในชั้นเรียนตลอดระยะเวลาที่นักศึกษาอยู่ในหลักสูตร
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
ใช้กระบวนการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของ
รายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ นอกจากนี้จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง
โดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผูเ้ ชี่ยวชาญที่มปี ระสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในด้านต่างๆ คือ
1) ประเมินจากการทดสอบย่อย
2) ประเมินจากการสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทา
4) ประเมินจากการนาเสนอรายงานในชั้นเรียน
5) ประเมินจากการนาเสนอผลงานในรายวิชาสัมมนาทางการจัดการ
6) ประเมินจากวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
เมื่อ นัก ศึก ษาจาเป็น ต้องได้รับ การพัฒนาทัก ษะทางปัญ ญาไปพร้อมกั บ การ
พัฒนาความรูเ้ กี่ยวกับวิชาที่ศึกษา ดังนัน้ การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและความรู้ ให้แก่นักศึกษา
สาขาวิชาการจัดการประยุกต์จึงเน้นการสอนให้นักศึกษาคิดหาเหตุผล เข้าใจที่มาและสาเหตุของ
ปัญหา วิธีการแก้ปัญหารวมทั้งแนวคิดด้วยตนเอง ไม่สอนในลักษณะท่องจา นักศึกษาจึงต้องมี
สมบัติต่างๆ จากกระบวนการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดทักษะทางปัญญาดังนี้
1) สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
3) สามารถประยุกต์ความรูแ้ ละทักษะด้านการจัดการในการแก้ปัญหาใน
องค์การ ชุมชน สังคม ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับภูมิภาคได้อย่างเหมาะสม

- 43 การวั ด มาตรฐานในข้ อ นี้ ส ามารถท าได้ โ ดยการออกข้ อ สอบที่ ใ ห้ นั ก ศึ ก ษา
แก้ปัญหา อธิบายแนวคิดของการแก้ปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาโดยการประยุกต์ความรู้ที่เรียนมา
หลีก เลี่ย งข้อสอบที่เ ป็นการเลือกค าตอบที่ถู ก มาคาตอบเดีย วจากกลุ่มคาตอบที่ใ ห้มาไม่ควรมี
คาถามเกี่ยวกับนิยามต่าง ๆ
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) กรณี ศึ ก ษาการประยุ ก ต์ ใ ช้ ค วามรู้ ด้ า นการจั ด การเชิ ง บู ร ณาการเพื่ อ
แก้ปัญหาในองค์การ ชุมชน หรือสังคม ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับภูมภิ าค
2) การอภิปรายกลุ่ม
3) การให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและการปฏิบัติของนักศึกษา จากการทดสอบ
โดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์ การนาเสนอรายงาน
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
การประกอบอาชีพของนักศึกษาภายหลังจากสาเร็จการศึกษาส่วนใหญ่ต้องเกี่ยวข้องกับ
บุคคลที่ไม่รู้จักมาก่อน ดังนั้นความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับกลุ่มคนต่างๆ เป็น เรื่องจาเป็นอย่างยิ่ง
อาจารย์จึงต้องสอดแทรกวิธีการที่ เกี่ยวข้องกับสมบัติดังต่อไปนี้ เพื่อให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาในด้าน
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) สามารถช่ว ยเหลือและอานวยความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์
ต่างๆ ทั้งในบทบาทของผู้นาหรือผูร้ ่วมงาน
3) สามารถใช้ความรูใ้ นศาสตร์มาชี้นาสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
4) มีความรับผิดชอบในการกระทาของตนเองและรับผิดชอบงานส่วนรวม
5) มีการพัฒนาการเรียนรูท้ ั้งของตนเองและทางวิชาชีพ
คุณสมบัติต่างๆ นี้สามารถประเมินระหว่างการทากิจกรรมร่วมกัน
2.4.2 กลยุทธ์ก ารสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทัก ษะความสั ม พันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ในการสอนที่มีก ารก าหนดกิจกรรมให้มี ก ารท างานเป็น กลุ่ม การท างานที่ต้อ ง
ประสานงานกับผู้อื่นข้ามหลักสูตรหรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอื่นหรือผู้มี
ประสบการณ์ โดยมีก ารคาดหวั งในผลการเรีย นรู้ด้ านทั ก ษะความสัม พันธ์ ระหว่างบุคคลและ
ความสามารถในการรับผิดชอบ ดังนี้

- 44 1) สามารถทางานกับผูอ้ ื่นได้เป็นอย่างดี
2) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงานได้
เป็นอย่างดี
4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผูร้ ่วมงานและบุคคลทั่วไป
5) มีภาวะผูน้ า
2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
ประเมินจากพฤติกรรมการแสดงออกของนักศึกษาในการนาเสนอรายงานกลุ่ม
และความครบถ้วนของข้อมูล ตลอดจนสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆ
2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติ
ประยุกต์ตอ่ ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
2) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งในรูปแบบการบรรยายและการเรียบ
เรียง พร้อมทั้งเลือกใช้รูปแบบของการสื่อการนาเสนอได้อย่างเหมาะสม
3) สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีส่อื สารอย่างเหมาะสม
การวัดมาตรฐานนี้อาจทาได้ในระหว่างการสอน โดยอาจให้นักศึกษาแก้ปัญหา
วิเคราะห์ประสิทธิภาพของวิธีแก้ปัญหาและให้นาเสนอแนวคิดของการแก้ปัญหา ผลการวิเคราะห์
ประสิทธิภาพต่อนักศึกษาในชั้นเรียน มีการวิจารณ์ในเชิงวิชาการระหว่างอาจารย์และกลุ่มนักศึกษา
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์
จาลองและสถานการณ์ เ สมื อ นจริ ง และน าเสนอการแก้ปั ญ หาที่ เ หมาะสม เรี ย นรู้ เ ทคนิ ค การ
ประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเมินจากเทคนิคการนาเสนอ ความรู้และทักษะการใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศหรือคณิตศาสตร์และสถิตทิ ี่เกี่ยวข้อง

- 45 3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
3.1 ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้
3.1.1 คุณธรรม จริยธรรม
1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละและซื่อสัตย์สุจริต
2) มีวนิ ัยและความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม
3) มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็นทีม
4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น
5) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
6) สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากวิชาชีพด้านการจัดการต่อบุคคล องค์กรและสังคม
7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
3.1.2 ความรู้
1) มี ค วามรู้ แ ละความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ หลั ก การและทฤษฎี ที่ ส าคั ญ ในเนื้ อ หา
สาขาวิชาการจัดการประยุกต์
2) มีความสามารถในการสืบค้นและติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการอย่าง
ต่อเนื่อง
3) มีความรู้ในการบูรณาการองค์ความรู้ในสาขาวิชาการจัดการประยุกต์กับ
ความรูใ้ นศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง
4) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบ ายเหตุผล รวมทั้งประยุกต์ความรู้
ทักษะและวิธีการที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาทางด้านการจัดการประยุกต์ผ่านกระบวนการวิจัย
3.1.3 ทักษะทางปัญญา
1) สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
3) สามารถประยุ ก ต์ ค วามรู้ แ ละทั ก ษะด้ า นการจั ด การในการแก้ ปั ญ หาใน
องค์การ ชุมชน หรือสังคม ในระดับท้องถิ่นหรือระดับภูมภิ าคได้อย่างเหมาะสม
3.1.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) สามารถช่ว ยเหลือและอานวยความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์
ต่างๆ ทั้งในบทบาทของผู้นาหรือผูร้ ่วมงาน
3) สามารถใช้ความรูใ้ นศาสตร์มาชีน้ าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
4) มีความรับผิดชอบในการกระทาของตนเองและรับผิดชอบงานส่วนรวม
5) มีการพัฒนาการเรียนรูท้ ั้งของตนเองและทางวิชาชีพ

- 46 3.1.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติ
ประยุกต์ตอ่ ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
2) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งในรูปแบบการบรรยายและการเรียบ
เรียง พร้อมทั้งเลือกใช้รูปแบบของการสื่อการนาเสนอได้อย่างเหมาะสม
3) สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม
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4. ตารางแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
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1.คุณธรรมจริยธรรม

รายวิชา
1
วจ.จป.700 การจัดการสมัยใหม่
AM 700 Modern Management
วจ.จป.702 ธรรมาภิบาลการจัดการ
AM 702 Good Governance for Management
วจ.จป.703 การวิเคราะห์แผนและการบริหารโครงการ
AM 703 Plan Analysis and Project Management
วจ.จป.704 การจัดการคุณภาพและประกันคุณภาพ
AM 704 Quality Management and Quality Assurance
วจ.จป.705 การจัดการความขัดแย้งและการเจรจาต่อรอ
AM 705 Conflict Management and Negotiation
วจ.จป.706 การจัดการนวัตกรรมและพลวัตในองค์การ
AM 706 Innovation Management and Organization Dynamics
วจ.จป.707 การจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาองค์การ
AM 707 Strategic Management for Organization Development
วจ.จป.708 สัมมนาทางการจัดการ
AM 708 Seminar in Management
วจ.จป.710 การจัดการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
AM 710
Management for Local Development

2

3

3.ทักษะทาง
ปัญญา

2.ความรู้
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4

5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
3

4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
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4. ตารางแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
1.คุณธรรมจริยธรรม

รายวิชา
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วจ.จป.711 การประยุกต์การจัดการทรัพยากรมนุษย์
AM 711 Applied Human Resource Management
วจ.จป.715 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
AM 715 Logistics and Supply Chain Management
วจ.จป.720 ภาษีธุรกิจ
AM 720 Business Tax
วจ.จป.721 การวิเคราะห์การลงทุน
AM 721 Investment Analysis
วจ.จป.722 ตลาดเงินและตลาดทุน
AM 722 Money and Capital Markets
วจ.จป.723 การเงินธุรกิจระหว่างประเทศ
AM 723 International Business Finance
วจ.จป.724 สัมมนาการจัดการด้านการเงิน
AM 724 Seminar in Financial Management
วจ.จป.725 การบัญชีสาหรับผูบ้ ริหาร
AM 725 ManagerialAccounting
วจ.จป.726 การจัดการด้านการเงินธุรกิจ
AM 726 Financial Management

2

3.ทักษะทาง
ปัญญา

2.ความรู้

5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
3

4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
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4. ตารางแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
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1.คุณธรรมจริยธรรม

รายวิชา
1
วจ.จป.740
AM 740
วจ.จป.741
AM 741
วจ.จป.742
AM 742
วจ.จป.743
AM 743
วจ.จป.744
AM 744
วจ.จป.750
AM 750
วจ.จป.760
AM 760
วจ.จป.770
AM 770
วจ.จป.772
AM 772

การจัดการด้านการตลาด
Marketing Management
กลยุทธ์การตลาดเพื่อการแข่งขัน
Competitive MarketingStrategy
การจัดการตลาดระหว่างประเทศ
International MarketingManagement
กลยุทธ์การสื่อสารตลาดแบบบูรณาการ
Integrated Marketing Communication Strategy
สัมมนาการจัดการด้านการตลาด
Seminar in Marketing Management
การประยุกต์ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
Applied Information Systems for Management
กฎหมายสาหรับการจัดการ
Law for Management
สถิตปิ ระยุกต์สาหรับการวิจัย
Applied Statistics for Research
วิจัยุรกิจ
Business Research

2

3

3.ทักษะทาง
ปัญญา

2.ความรู้

4

5

6

7

1

2

3

4

1

2

3
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4

5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
3

4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
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4. ตารางแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
1.คุณธรรมจริยธรรม

รายวิชา
1
วิทยานิพนธ์
Thesis
การค้นคว้าอิสระ
Independent Study
จิตวิทยาประยุกต์เพื่อการจัดการ
Applied Psychology for Management

3

4

5

6

7

1

2

3

4

1

2

3

1

2

3

4
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วจ.จป.782
AM 782
วจ.จป.783
AM 783
วจ.จป.790
AM790

2

3.ทักษะทาง
ปัญญา

2.ความรู้

5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
3

4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

- 51 หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน(เกรด)
การวัดผลและการสาเร็จการศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 (ภาคผนวก ง)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา
2.1.1 ระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนัก ศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบประกั น
คุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ซึ่งผูป้ ระเมินภายนอกสามารถตรวจสอบได้
2.2.2 การทวนสอบในระดับ รายวิชามีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของ
ข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน
2.2.3 การทวนสอบในระดับหลักสูตรทาโดยมีระบบประกันคุณภาพในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม ดาเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ย นรู้ ข องมหาบั ณ ฑิ ต ได้ ก าหนดให้ ท าการวิ จั ย
สั ม ฤทธิ ผ ลของการประกอบอาชี พ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และน าผลวิ จั ย ที่ ไ ด้ ย้ อ นกลั บ มาปรั บ ปรุ ง
กระบวนการเรียนการสอนและหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตร
โดยองค์กรระดับสากล กรณีการวิจัยดาเนินการดังต่อไปนี้
2.2.1 ภาวะการได้งานท าของมหาบัณฑิต (ประเมิน จากมหาบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จ บ
การศึกษา) เช่น ระยะเวลาในการหางาน ความรู้ความสามารถและความมั่นใจในการประกอบการ
งานอาชีพ
2.2.2 การตรวจสอบจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อประเมินความพึงพอใจในมหาบัณฑิตที่
จบการศึกษาและเข้าทางานในหน่วยงานนั้นๆ โดยการส่งแบบสอบถามหรือการขอเข้าสัมภาษณ์
ในช่วงระยะเวลาต่างๆ
2.2.3 การประเมินตาแหน่งและ/หรือความก้าวหน้าในสายงานของมหาบัณฑิต
2.2.4 การประเมิ น จากสถานศึ ก ษาอื่ น ๆ ที่ ม หาบั ณ ฑิ ต ไปศึ ก ษาต่ อ โดยการส่ ง
แบบสอบถามหรือสัมภาษณ์เมื่อมีโอกาสถึงระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อมและ
สมบัติด้านอื่นๆ

- 52 2.2.5 ประเมินจากมหาบัณ ฑิต เก่า ที่ไ ปประกอบอาชี พ ในแง่ ข องความพร้ อมและ
ความรู้จากสาขาวิชาที่เรียนที่กาหนดในหลักสูตร รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับ
หลักสูตรให้ดียิ่งขึน้
2.2.6 ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตรหรืออาจารย์พิเศษต่อ
ความพร้อมของนักศึกษาในการเรียนและคุณสมบัติอ่นื ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้และการ
พัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา
2.2.7 ผลงานของนักศึกษาที่จัดเป็นรูปธรรมได้ เช่น
1) จานวนบทความทางวิชาการ
2) จานวนรางวัลทางสังคมและวิชาการ
3) จานวนกิจกรรมการกุศลเพื่อสังคมและประเทศชาติ
4) จานวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์กรที่ทาประโยชน์ต่อสังคม
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ผูส้ าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
3.1 แผน ก แบบ ก 1
1) เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่า
2) การตีพิมพ์เผยแพร่วิทยานิพนธ์ ผลงานส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับ
การตี พิ ม พ์ ใ นวารสารหรื อ สิ่ ง พิ ม พ์ ท างวิ ช าการซึ่ ง เป็ น ที่ ย อมรั บ ในสาขาวิ ช าการจั ด การที่ มี
คณะกรรมการกลั่นกรอง (Peer Review) หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม
(Proceedings)ในรูปของบทความฉบับเต็มในระดับชาติ
3) เกณฑ์อื่น ๆ
3.1) ลงทะเบียนเรียนและผ่านเกณฑ์ตามที่หลักสูตรกาหนด
3.2) ส่ ง เล่ ม วิ ท ยานิ พ นธ์ ฉ บั บ สมบู ร ณ์ ต่ อ ส านั ก งานประสานการจั ด
บัณฑิตศึกษา
3.3) เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 (ภาคผนวก ง)
3.4) เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง แนว
ปฏิบัติในการประเมินทักษะทางภาษาต่างประเทศของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคผนวก ง)
3.2 แผน ก แบบ ก 2
1) ได้ระดับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า3.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน)
2) เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่า

- 53 3) การตีพิมพ์เผยแพร่วิทยานิพนธ์ ผลงานส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับ
การตี พิ ม พ์ ใ นวารสารหรื อ สิ่ ง พิ ม พ์ ท างวิ ช าการซึ่ ง เป็ น ที่ ย อมรั บ ในสาขาวิ ช าการจั ด การที่ มี
คณะกรรมการกลั่นกรอง (Peer Review) หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม
(Proceedings)ในรูปของบทความฉบับเต็มในระดับชาติ
4) เกณฑ์อื่น ๆ
4.1) ลงทะเบียนเรียนและผ่านเกณฑ์ตามที่หลักสูตรกาหนด
4.2) ส่ ง เล่ ม วิ ท ยานิ พ นธ์ ฉ บั บ สมบู ร ณ์ ต่ อ ส านั ก งานประสานการจั ด
บัณฑิตศึกษา
4.3) เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 (ภาคผนวก ง)
4.4) เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง แนว
ปฏิบัติในการประเมินทักษะทางภาษาต่างประเทศของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคผนวก ง)
3.3 แผน ข
1) ได้ระดับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า3.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน)
2) สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ด้วย
ข้อเขียนและ/หรือปากเปล่า
3) เกณฑ์อื่น ๆ
3.1) ลงทะเบียนเรียนและผ่านเกณฑ์ตามที่หลักสูตรกาหนด
3.2) ส่งเล่มการค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ต่อสานักงานประสานการจัด
บัณฑิตศึกษา
3.3) เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550(ภาคผนวก ง)
3.4) เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ พิบูลสงคราม เรื่อง แนว
ปฏิบัติในการประเมินทักษะทางภาษาต่างประเทศของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคผนวก ง)

- 54 หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัย/คณะ ตลอดจนหลักสูตรที่สอน
1.2 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอน
และการวิจัยอย่างต่อเนื่อง เช่นการทาผลงานทางวิชาการ ศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการ
และวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมวิชาการทั้งในประเทศและหรือต่ างประเทศหรือการลาเพื่อ
เพิ่มพูนประสบการณ์
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริม
การสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่องเช่ นการศึกษาต่อ การฝึกอบรม การทาวิจัยหลังปริญญาเอก
การศึกษาดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์การต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ
หรือต่างประเทศหรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
2.1.2 สนับสนุนให้อาจารย์นาผลงานวิจัยเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ รวมถึ ง สนั บ สนุ น ให้ น าผลงานวิ จั ย ตี พิ ม พ์ ใ นวารสารวิ ช าการระดั บ ชาติ แ ละระดั บ
นานาชาติเพิ่มขึ้น โดยอาจร่วมมือกับต่างสาขา ต่างสถาบัน ต่างชาติ การสนับสนุนอาจทาได้โดย
การสนับสนุนค่าเดินทางไปเสนอผลงานทางวิชาการ การสนับสนุนให้เงินรางวัลในการนาเสนอ
ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการและการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการโดยมหาวิทยาลัยฯ
2.1.3 การสนับสนุนให้อาจารย์เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการ
สอนและการประเมินผลให้ทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
2.2.1 การมีส่วนร่ว มในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เ กี่ยวข้องกั บ การพัฒนา
ความรูแ้ ละคุณธรรม
2.2.2 มีการกระตุน้ ให้อาจารย์ทาผลงานทางวิชาการ
2.2.3 ส่งเสริมการทาวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการ
สอน
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1. การบริหารหลักสูตร
การบริหารหลักสูตรดาเนินการโดยคณะกรรมการประจาหลักสูตรเป็นผู้กากับดูแลและคอย
ให้คาแนะนา ตลอดจนแนวปฏิบัติให้แก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับผู้บริหารของคณะและอาจารย์ผู้สอน ติดตาม
และรวบรวมข้อมูล สาหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร โดยกระทาทุกปีอย่างต่อเนื่อง
และมี ก ารประเมินความพึงพอใจของหลัก สู ตรและการเรี ย นการสอนโดยมหาบัณฑิ ตที่ส าเร็ จ
การศึกษา นอกจากนี้หลักสูตรได้เน้นการขยายตัวของการอุดมศึกษาสู่มวลชน(Massification) มี
รู ป แบบการจั ด การศึ ก ษาหรื อ การพั ฒ นาหลั ก สู ตรและการเรี ย นการสอนที่ ห ลากหลาย
(Diversification)เพื่อสนองความต้องการของปัจเจกบุคคลและสังคม ประกอบด้วย
1.1 เวลาเรียนจัดให้มีทั้งแบบไม่เต็มเวลาสาหรับแผน ก แบบ ก 1 และ ก 2 และแผน ขโดย
ให้มีความยืดหยุ่นในช่ว งเวลาการศึก ษา เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรีย นสามารถเข้ามาเรีย นได้ให้เกิด
การศึกษาแบบต่อเนื่องเพื่อสนองตอบต่อผู้เรียนและตลาดแรงงาน
1.2 เปิดโอกาสให้มีก ารเทียบโอนหน่วยกิตหรือรายวิชาเรียนระหว่างสถาบัน ซึ่งเป็นการ
ส่ ง เสริ ม หลั ก การศึ ก ษาต่ อ เนื่ อ งและการศึ ก ษาตลอดชี วิ ต เพื่ อ ลดข้ อ จ ากั ด ด้ า นเวลาและ
สถาบันการศึกษาลง
1.3 ใช้ระบบเทคโนโลยีการสอนแบบใหม่เพื่อให้เกิดความหลากหลายในการศึกษา ทาให้เกิด
การเรียนรูด้ ้วยตนเอง (Self-Management Learning)
1.4 การจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542มาตรา 22 ที่ยึดผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมี
ความสาคัญที่สุดในการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยมีกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ได้แก่การเปิดโอกาสให้
นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้า วิจัยในรูปของวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระการสัมมนาและเรื่องเฉพาะ
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนได้หลากหลาย
ตามความสามารถ ความสนใจ ทั้งภายในและภายนอกสาขาวิชา
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
ใช้งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้จากการจัดสรรของมหาวิทยาลัยฯ
นอกจากนีอ้ าจารย์ในสาขาวิชาการจัดการประยุกต์ยังอาจขอทุนสนับสนุนการวิจัยจากภายในและ
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นอกจากนีม้ ีการพิจารณาจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเรียนการสอนแต่ละรายวิชาตลอดจน
ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาตามความจาเป็น
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
2.2.1 สถานที่ สาขาวิชาการจัดการประยุกต์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม มีสถานที่ใช้จัดการเรียนการสอน ดังนี้
ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

รายการและลักษณะเฉพาะ
ห้องเรียน
ห้องเรียนอาคารพระปกเกล้า
ห้องปฏิบตั ิการเศรษฐศาสตร์
ห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ (จานวน 10 เครื่อง)
ห้องปฏิบตั ิการสานักงานอัตโนมัติ
ห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ (จานวน 41 เครื่อง)
ห้องประชุมขนาดใหญ่ (รองรับ 120 คน)
ห้องปฏิบตั ิการสารสนเทศทางการตลาด
ห้องปฏิบตั ิการบัญชี
ห้องปฏิบตั ิการหนังสือพิมพ์
ห้องปฏิบตั ิการวิทยุโทรทัศน์
ห้องปฏิบตั ิการถ่ายภาพ
ห้องปฏิบตั ิการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ห้องปฏิบตั ิการอาหารและเครื่องดืม่
ห้องปฏิบตั ิการงานวิจัย
ห้องบริษัททัวร์จาลอง
ห้องศึกษาค้นคว้า (Study)
ห้องพักอาจารย์โปรแกรมนิเทศศาสตร์
ห้องปฏิบตั ิการทางภาษา
ห้องฝึกสันทนาการ

จานวนที่มอี ยูแ่ ล้ว
อาคารเรียนรวม
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2.2.2 อุปกรณ์การเรียนการสอน
1) เครื่องมือและอุปกรณ์การเรียนการสอนของคณะวิทยาการจัดการ
ลาดับ
1
2

รายการและลักษณะเฉพาะ
เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ
เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะแบบพกพา

จานวน
10
5
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ลาดับ
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

รายการและลักษณะเฉพาะ
เครื่องฉายภาพเหมือนจริง
เครื่องฉายภาพ LCD Projector
โทรทัศน์
เครื่อง DVD
เครื่อง VDO
คอมพิวเตอร์สาหรับการเรียนและการค้นคว้า
กล้องบันทึกภาพนิ่ง
กล้องบันทึกภาพเคลื่อนไหว
เครื่องบันทึกเสียง
เครื่องตัดต่อภาพ
เครื่องตัดต่อเสียง
ชุดเครื่องขยายเสียง

จานวน
1
9
4
4
4
60
7
3
3
2
1
13

2) เครื่องมือและอุปกรณ์ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลาดับ
รายการและลักษณะเฉพาะ
จานวน
1
คอมพิวเตอร์สาหรับนักศึกษาในการสืบค้น
120
2
คอมพิวเตอร์สาหรับผูบ้ รรยาย
2
3
เครื่องฉายภาพ LCD Projector
2
4
ชุดเครื่องขยายเสียงใช้ในการบรรยาย
2
2.2.3 ห้องสมุด
1) นักศึกษาสามารถค้นคว้าหาความรู้ได้จากสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่ให้บริการเกี่ยวกับตารา หนังสือเอกสารวิชาการ
งานวิจัยในสาขาวิชาการจัดการประยุกต์และวิชาการอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งบริการห้องเรียนรู้ด้วย
ตนเอง การสืบค้นข้อมูลด้วยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ห้องสมุดเฉพาะทางด้านการจัดการและ
ด้านที่เกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กับการจัดการของคณะฯ รายการหนังสือตาราทางด้านวิชาการจัดการ
สรุปได้ดังนี้
ลาดับ
รายการและลักษณะเฉพาะ
1. หนังสือภาษาไทย
2. หนังสือภาษาอังกฤษ
หมายเหตุ จานวนหนังสือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
หนังสือทั่วไปหมวดการศึกษา
หนังสือวิจัย

จานวน
169,414
21,534

หน่วย
เล่ม
เล่ม

3,307
435

ชื่อเรื่อง
ชื่อเรื่อง
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ลาดับ
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

รายการและลักษณะเฉพาะ
หนังสือวิทยานิพนธ์
วารสาร
3.1 วารสารภาษาไทย
3.2 วารสารภาษาอังกฤษ
หนังสือพิมพ์ภาษาไทย
หนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ
ซีดีภาพยนต์
ดีวดี ีภาพยนตร์
วีดิทัศน์
ซีดีเพลง
งานวิจยั และสื่อการสอน
วีซีดี
กฤตภาค
จุลสาร
ฐานข้อมูลออนไลน์

จานวน
223
178
168
10
16
2
143
77
152
285
61
76
687
602
14

หน่วย
ชื่อเรื่อง
ชื่อเรื่อง
ชื่อเรื่อง
ชื่อเรื่อง
ชื่อเรื่อง
ชื่อเรื่อง
ชื่อเรื่อง
ชื่อเรื่อง
ม้วน
แผ่น
ชื่อเรื่อง
ชื่อเรื่อง
ชื่อเรื่อง
ชื่อเรื่อง
ฐาน

E – book
IR – Web
NetLibrary

2

ฐาน

1.2.4 การสืบค้นข้อมูลและฐานข้อมูลออนไลน์ จานวน 14 ฐาน
1) ISI Web of Science
2) ACM Digital Library
3) ProQuest Digital Dissertations
4) ProQuest ABI/INFORM Complete
5) H.W.Wilson
6) SpringerLink –Journa
7) American Chemical Society Journal
8) Academic Search Complete
9) Computer & Applied Science Complete
10)Education Research Complete
11) Emerald Management
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13)EndNote Web
14) Thailis วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม
1.2.5 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
ประสานงานกั บ ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ในการจั ด ซื้ อ
หนังสือและตาราที่เกี่ยวข้องเพื่อบริ การอาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียน
การสอนในการประสานงานการจัดซื้อจัดหนังสือนั้น อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมใน
การเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่อการสอนอื่นๆ ที่จะพบเป็น ในส่วนของคณะวิทยาการ
จัดการ ก็จะมีหอ้ งอ่านหนังสือเพื่อบริการหนังสือ
1.2.6 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
1) รวบรวมสถิติการเข้าใช้บริการสื่อดิจิตอล คอมพิวเตอร์ ห้องสมุดนักศึกษา
รวมถึงการใช้งานห้องปฏิบัติการและเครื่องมือต่างๆ
2) จานวนนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่มีการใช้อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ต่างๆ
ในการฝึกปฏิบัติ
3) ผลสารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการใช้บริการทรัพยากรเพื่อการ
เรียนรู้และการปฏิบัติการต่างๆ
3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ใหม่
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยสาขาวิชา
เป็นผู้กาหนดคุณวุฒิและคุณสมบัติที่ตอ้ งการ ดังนี้
3.1.1 อาจารย์ป ระจาต้องมีคุณ วุฒิเ ป็นไปตามประกาศกระทรวงศึก ษาธิก ารเรื่อ ง
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548
3.1.2 มีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตร
3.1.3 มีความรู้ มีทักษะในการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษา และมีประสบการณ์ทาวิจัย หรือประสบการณ์ประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาที่สอน
3.1.4 ผ่านการคัดเลือกสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการคณะและผู้บริหารมหาวิทยาลัย
เพื่อให้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตรตลอดจนวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
ทั้งนี้อาจารย์ใหม่จะได้รับการพัฒนาโดยมีระบบอาจารย์พี่เลี้ยง คู่มือสาหรับอาจารย์
ใหม่เพื่อแนะนาระเบียบวินัย การปฏิบัติตน การจัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
รวมถึงมหาวิทยาลัยมีการจัดฝึกอบรมเทคนิควิธีการสอน การประเมินผลและการเป็นอาจารย์ที่
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การส่งเสริมให้อาจารย์ผลิตผลงานวิชาการเพื่อการขอตาแหน่งทางวิชาการ การทาวิจัย และการให้
ทุน การศึกษาต่อในสาขาวิชาที่คณะต้องการหรือมีความจาเป็น
3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
มีก ารประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรีย นการสอน ประเมินผลและให้ความ
เห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมสาหรับการปรับปรุงหลักสูตร
ตลอดจนปรึ ก ษาหารื อ แนวทางที่ จ ะท าให้ บ รรลุ เ ป้ า หมายตามหลั ก สู ต รและให้ ม หาบั ณ ฑิ ต มี
คุณลักษณะเป็นไปตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์
3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
เชิญ ผู้ท รงคุ ณ วุ ฒิจ ากภายในและ/หรือ ภายนอกมหาวิท ยาลั ย มาบรรยายในแต่ล ะ
รายวิชาเป็นครั้งคราว ตามข้อบัง คับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
หลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ มหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการจั ด การประยุ ก ต์ มี ก ารก าหนด
คุณสมบัติของบุคลากรให้ครบตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ และต้องผ่านการประเมินภาระงาน
ตลอดจนมีเจตคติที่ดตี ่อการทางานกับอาจารย์และนักศึกษา
4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน
สนับ สนุนให้บุค ลากรเข้ารับ การอบรมเพื่อเพิ่มองค์ความรู้และประสบการณ์อย่าง
ต่อเนื่องตลอดจนสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ
5. การสนับสนุนและการให้คาแนะนานักศึกษา
5.1 การให้คาปรึกษาด้านวิชาการและอื่นๆแก่นักศึกษา
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึก ษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคนและอาจารย์ที่ปรึกษาต้อง
กาหนดชั่วโมงงาน (Office Hours) เพื่อให้นักศึกษาเข้าปรึกษาได้ มีผู้ประสานงานกิจกรรมเสริม
หลักสูตรคอยให้คาปรึกษาแนะนาในการทากิจกรรม
5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา
หากเกิดความผิดพลาดจากการปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2550 (ภาคผนวก ง) นักศึกษาสามารถทาหนังสือ
อุทธรณ์ต่อมหาวิทยาลัยผ่านอาจารย์ประจาหลักสูตร
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6.1 มีการจัดการสารวจหรือนาข้อมูลวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความต้องการของตลาดแรงงานมา
ใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตร
6.2 มีการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้มหาบัณฑิตเมื่อครบรอบหลักสูตรเพื่อใช้เป็นข้อมูลใน
การปรับปรุงหลักสูตร
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
1) อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตามและ X
X
X
ทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ X
X
X
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา
3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 X
X
X
และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนเปิดการสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4) จั ด ท ารายงานผลการด าเนิน งานของรายวิช าและรายงานผลการด า เนิ น การประสบการณ์ X
X
X
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอน
ให้ครบทุกรายวิชา
5) จั ด ท ารายงานผลการด าเนิ น การของหลั ก สู ต รตามแบบมคอ.7 ภายใน 60 วั น หลั ง สิ้น สุ ด ปี X
X
X
การศึกษา
6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กาหนดใน มคอ.3 และ X
X
X
มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้
X
X
จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน
X
X
X
9) อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
X
X
X
10) จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพ ไม่ X
X
X
น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ท่มี ีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า
X
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
X
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1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1.1.1 การประชุมร่วมระหว่างอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร/
อาจารย์ผู้สอนรายวิชากับอาจารย์ในสาขาวิชาและอาจารย์ ท่านอื่นที่มีความรู้หรือเชี่ยวชาญในการ
ใช้กลยุทธ์การสอนเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ขอคาแนะนาหรือข้อเสนอแนะ หลังการวางแผนกล
ยุทธ์การสอนสาหรับรายวิชา
1.1.2 ประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาจากพฤติกรรม การทากิจกรรมและผลการสอบ
1.1.3 การประเมินกลยุทธ์การสอนจากการสอบถามนักศึกษา
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1.2.1 การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกปลายภาคการศึกษา
1.2.2 การประเมินการสอนโดยตนเองเพื่อนร่วมงานและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ของสาขาวิชา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 การจัดและประเมินผลนักศึกษาอย่างน้อยเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงครามว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 (ภาคผนวก ง)
2.2 การประชุมผู้แทนนักศึกษากับผูแ้ ทนอาจารย์
2.3 การประเมินของแต่ละรายวิชาเป็นความรับผิดชอบของผู้สอน
2.4 การประเมินผลหลักสูตรเป็นความรับผิดชอบของคณาจารย์และผูบ้ ริหารหลักสูตร
2.5 การประเมินคุณภาพนักศึกษาในระหว่างศึกษาอยู่ ได้กาหนดดัชนีบ่งชีค้ ุณภาพ ดังนี้
2.5.1 มีความรูค้ วามสามารถในศาสตร์ของตน สามารถเรียนรูแ้ ละประยุกต์ความรู้เพื่อ
พัฒนาตนเอง พัฒนางาน และพัฒนาสังคม
2.5.2 มีจิตสานึกดารงชีวิต ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบโดยยึดหลักคุณธรรม
และจริยธรรม
2.5.3 มีสุ ขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ ดูแลเอาใจใสรัก ษาสุขภาพของตนเองอย่าง
ถูกต้องเหมาะสม
แนวทางที่ใช้ประเมินตัวบ่งชี้ อาจทาโดยนักศึกษาทาโครงการวิชาการร่วมกัน พฤติกรรม
ของนักศึกษาจะถูกสังเกตและประเมินระหว่างการทาโครงการโดยอาจารย์ที่ควบคุมโครงการ
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2.7 การประเมินโดยผูใ้ ช้บัณฑิตหรือผูม้ ีสว่ นเกี่ยวข้องอื่นๆ
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการประเมินคุณภาพการศึกษาประจาปี เพื่อรองรับการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาประจาปี โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในและ/หรือภายนอกที่
ได้รับการแต่งตัง้ ในระดับสาขาวิชา
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน
จากการรวบรวมข้อมูลในหมวดที่ 2 ข้อ 2.1 เสนออาจารย์ผู้รับ ผิดชอบหลัก สูตรจะท าให้
ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา โดยจะมีการจัดประชุม
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่อ พิจารณาทบทวนผลการดาเนินการ
หลักสูตร และกรณีที่พบปัญหาของรายวิชาจะดาเนินการปรับปรุงรายวิชานั้น ๆ ทันทีซึ่งเป็นการ
ปรับปรุงย่อย ในการปรับปรุงย่อยนั้นควรทาได้ตลอดเวลาที่พบปัญหาสาหรับการปรับปรุงหลักสูตร
ทั้งฉบับจะกระทาทุก 3 ปี ทั้งนี้เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของ
ผูใ้ ช้มหาบัณฑิต
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ความเป็นมา
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการประยุกต์ ได้พัฒนาขึ้นในปีการศึกษา
2550โดยเริ่มต้นเป็นหลัก สูตรศิลปปศาตรมหาบัณฑิตและดาเนินการเปิดสอนนักศึ ก ษาตั้งแต่ปี
การศึกษา 2551 ต่อมาในปีการศึกษา 2556 ครบระยะเวลาตามกาหนดของการปรับปรุงหลักสูตร
ประกอบกั บ นโยบายของส านัก งานคณะกรรมการการอุ ดมศึ ก ษาก าหนดให้ ทุ ก หลั ก สู ตรต้ อ ง
ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึ กษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
ดั ง นั้น หลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรมหาบั ณฑิ ต สาขาวิ ช าการจั ดการประยุ ก ต์ จึง ดาเนิน การปรั บ ปรุ ง
หลักสูตรให้มีความทันสมัยในปีการศึกษา 2556 เป็นหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เพื่อให้สอด
รั บ กั บ การเปลี่ ย นแปลงของโลกและสั ง คมไทยพร้ อ มกั บ เป็ น ไปตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
ปีการศึกษา
รายละเอียด
คาชี้แจง
2550
พัฒนาหลักสูตร
เตรียมสาหรับการเปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2551
2555
ปรับปรุงหลักสูตร ครั้งที่ 1 - ครบกาหนดการปรับปรุงหลักสูตร
- ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
แนวคิดการปรับปรุงหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการประยุกต์ มีแนวคิดในการปรับปรุง
หลักสูตร ให้มีความเป็นเอกลักษณ์ ตอบสนองต่อปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัยราช
ภั ฏ พิ บู ล สงครามและของคณะวิ ท ยาการจั ด การ ในขณะเดี ย วกั น มี ค วามเป็ น สากล ทั น สมั ย
สอดคล้ อ งกั บ สถานการณ์ ที่ เ ปลี่ย นแปลงของโลกและสั ง คมไทย จึ ง มี แ นวคิ ด ในการปรั บ ปรุ ง
หลักสูตรโดยมุ่งเน้นผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้และความสามารถในการสร้างงานวิจัยเพื่อการ
พัฒนาศักยภาพในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์การ ชุมชน หรือสังคม โดยสามารถใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสมบูรณาการร่วมกับองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการจัดการ ส่งผลต่อการพัฒนาคนให้มี
องค์ความรู้ ทักษะและความชานาญ นอกจากนี้หลักสูตรดังกล่าวยังเปิดโอกาสให้เกิดความร่วมมือ
กันในระหว่างสถาบันการศึกษา หรือองค์การในท้องถิ่นต่างๆรวมไปถึงหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐ
และภาคเอกชน ในการใช้ทรัพยากรฐานข้อมูล ความรู้และภูมิปัญญาร่วมกัน เพื่อสร้างมหาบัณฑิต
ที่มคี ุณภาพและกลับไปพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติอย่างแท้จริง

- 65 ขั้นตอนการปรับปรุงหลักสูตร
1. แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ประยุกต์ ตามคาสั่งคณะวิทยาการจัดการที่ 1150/2554 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตรคณะวิทยาการจัดการ ลงวันที่ 28ธันวาคม 2554
2. สารวจความต้องการการใช้หลักสูตรจากนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงคราม นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการประยุกต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม มหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการประยุกต์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รวมถึงบุคลากรภายนอก สารวจความต้องการในการใช้มหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการประยุกต์
3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ประยุกต์ในวันที่ 6 กรกฎาคมพ.ศ. 2555
4. จัดประชุมหลังการวิพากษ์หลักสูตรและตรวจสอบความถูกต้องของหลักสูตรศิลปศาสต
รมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการประยุกต์ ฉบับปรับปรุง
5. นาเสนอหลักสูตรต่อคณะกรรมการบริหาร คณะวิทยาการจัดการเพื่อให้ความเห็นชอบ
หลักสูตร ในการประชุม ครัง้ ที่ 2/2555เมือ่ วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2555
6. นาเสนอหลักสูตรต่อคณะกรรมการประจาคณะวิทยาการจัดการ เพื่อให้ความเห็นชอบ
หลักสูตร ในการประชุม ครัง้ ที่ 1/2555เมื่อวันที่ 20กรกฎาคม พ.ศ. 2555
6. นาเสนอหลักสูตรต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา เพื่อให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการ
ประชุมครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556
7. นาเสนอหลักสูตรต่อสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราขภัฏพิบูลสงคราม เพื่อให้ความเห็นชอบ
หลักสูตรเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2556
8. นาเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพื่อให้ความเห็นชอบหลักสูตร
9. นาเสนอหลักสูตรต่อสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อให้ความเห็นชอบหลักสูตร
รายชื่อคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์หลักสูตร
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7

ชื่อ – สกุล
ดร.อุษณีย์ เส็งพานิช
รศ.สุวารีย์ วงศ์วัฒนา
ดร.ลาเนา เอี่ยมสะอาด
อาจารย์วุฒชิ ัย สหัสเตโช
อาจารย์พิณรัตน์ นุชโพธิ์
ดร.วิจิตรา จาลองราษฎร์
อาจารย์ณภัทร วุฒธะพันธ์

คณะ
วิทยาการจัดการ
วิทยาการจัดการ
วิทยาการจัดการ
วิทยาการจัดการ
วิทยาการจัดการ
วิทยาการจัดการ
วิทยาการจัดการ

หน่วยงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม
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ลาดับ
ชื่อ – สกุล
คณะ
หน่วยงาน
8 ดร.ณกมล จันทร์สม
บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรังสิต
9 ผศ.ดร.ผ่องลักษณ์ จิตต์การุณย์ วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม(ข้าราชการเกษียณ)

สรุปผลการวิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2556
ผู้วิพากษ์หลักสูตร
ตาแหน่งวิชาการ
สังกัด

ดร.ณกมล จันทร์สม
อาจารย์
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต

รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ
1. ถอนรายวิชาดังต่อไปนีอ้ อกจากหลักสูตร
- กลุ่มวิชาสัม พันธ์ คือ รายวิชาบริบทและแนวโน้มสังคม
โลกและสังคมไทย
- กลุ่มวิชาเสริม คือ รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับ
บัณฑิตศึกษา เนื่องจากการเรียนระดับบัณฑิตศึกษาควรเรียนใน
เชิงลึกด้านวิชาชี พเพื่อรองรับการประกอบอาชีพและจากการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้สาเร็จการศึกษาที่ต้องการให้สอน
รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะเพิ่มขึน้ สาหรับรายวิชาภาษาอังกฤษ
สาหรับบัณฑิตศึกษา ในกลุ่มวิชาเสริมให้ถอนออกจากแผนการ
ศึกษาแต่ให้นักศึกษาปฏิบัติตามประกาศมหาวิ ทยาลัยราชภัฏ
พิ บู ล สงครามเรื่ อ งแนวปฏิ บั ติ ใ นการประเมิ น ทั ก ษะทาง
ภาษาต่างประเทศของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้
เกิดความยืดหยุ่นและเปิดโอกาสการเลือกให้กับนักศึกษา
2. รวมรายวิชาภาวะผู้นาเข้ากับรายวิชาการจัดการสมัยใหม่
เนื่องจากโดยทั่วไป ในการบริหารจัดการในองค์การต่างๆ นั้น
ภาวะผู้นาจัดเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการ
3.ปรับรายละเอี ยดวิชาการจั ดการสมัย ใหม่ ปรับ เนื้อ หาใน
รายละเอียดวิชา เพื่อให้เป็นปัจจุบันกับการบริหารจัดการในยุค
ปัจจุบันและในอนาคต และเพื่อรวบรวมเนื้อหาด้านภาวะผู้นาเข้า
มาเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาการจัดการสมัยใหม่
4. เพิ่มรายวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาองค์การ
เนื่องจาก ในการบริหารจัดการองค์การทุกระดับ จะสามารถ

รายละเอียดการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
1. ถอนรายวิชาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

2. รวมรายวิชาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

3. ปรับรายละเอียดวิชาแล้ว

4. เพิ่มรายวิชาเรียบร้อยแล้ว
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รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ
รายละเอียดการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น หากองค์ การนั้น
มี ก ารวางแผนและการด าเนิ น กลยุ ท ธ์ ไ ด้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งและ
เหมาะสม และเนื่องจากสสาขาวิชานี้ เป็นสาขาวิชา “การจัดการ
ประยุกต์” ผู้ที่สาเร็จการศึกษาจากสาขาวิชานี้จึงควรมีความรู้
ด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ซ่ึงเป็นพื้นฐานสาคัญด้านหนึ่งของ
การจัดการ

ผู้วิพากษ์หลักสูตร
ตาแหน่งวิชาการ
สังกัด

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. ผ่องลักษณ์ จิตต์การุญ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม(ข้าราชการเกษียณ)

รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ
1. ถอนรายวิชาดังต่อไปนีอ้ อกจากหลักสูตร
- กลุ่มวิชาสัมพันธ์ ได้แก่ รายวิชาบริบทและแนวโน้มสังคม
โลกและสังคมไทย
- กลุ่ ม วิ ช าเสริ ม ได้ แ ก่ รายวิ ช าเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
สาหรับบัณฑิตศึกษา
เนื่ อ งจากมี ก ารสอดแทรกเนื้อ หารายวิ ช าดั ง กล่ า วไว้ ใ น
รายวิชาอื่นในหลักสูตรอยู่แล้ว
2. เปลี่ยนประเภทวิชา ในหมวดวิชาเฉพาะด้าน สาหรับรายวิชา
“การจัดการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ” จากประเภทวิชาแกนไป
เป็นประเภทวิชาเลือก ในกลุ่มวิชาด้านการจัดการ
เนื่ อ งจาก รายวิ ช านี้ เ น้ น เพื่ อ การจั ด การในระดั บ ท้ อ งถิ่ น
เท่านั้น ซึ่งในปัจจุบัน การบริหารจัดการต้องสามารถรับมือได้ทั้ง
ในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาคและระดับโลกดังนั้นหากนักศึกษา
ต้องการเน้นศึกษาในระดับท้องถิ่น ก็สามารถเลือกเรียนรายวิชา
นีไ้ ด้ในประเภทวิชาเลือก
3. รวมรายวิชา “สัมมนา 1” และรายวิชา “สัมมนา 2” และแก้ไข
ชื่ อ รายวิ ช าเป็ น “สั ม มนาทางการจั ด การ”(Seminar
in
Management)”
เนื่องจากเนื้อหาในรายละเอียดวิชามีความคล้ายคลึงกันคือ
เป็นการนาเสนอและอภิปราย เพื่อนาไปสู่การจัดทาการวิจัยได้

รายละเอียดการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
1. ถอนรายวิชาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

2. ปรับเปลีย่ นเรียบร้อยแล้ว

3. แก้ไขเรียบร้อยแล้ว
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รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ
รายละเอียดการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
ตามมาตรฐาน เพียงแต่ทั้ง 2 รายวิชาดังกล่าวมีการแยกเนื้อหา
ในการอภิปรายและนาเสนอ จึงควรรวมเนื้อหาเพื่อให้นักศึกษา
สามารถจัดทาการวิจัยได้ภายในระยะเวลาที่กระชับขึ้น
4. เพิ่มรายวิชา “การวิจัยเพื่อการจัดการเชิงประยุกต์ (Research 4. เพิ่มเรียบร้อยแล้ว
for Applied Management)” เพื่อเน้นให้นักศึกษาได้ความรู้
เกี่ยวกับแนวคิดและรูปแบบต่างๆ ของการวิจัยทางการจัดการ
สามารถจัดทาการวิจัยที่สนับสนุนและนาไปใช้ประโยชน์ทางการ
จัดการได้

ผู้วิพากษ์หลักสูตร
สังกัด

คณะกรรมการประจาคณะคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ
1. ปรับปรัชญาของหลักสูตร
เพื่ อ ให้ ร องรั บ การการเป็ น สถานศึ ก ษาส าหรั บ สั ง คมและ
ท้องถิ่นที่มีการขยายตัวใหญ่ขนึ้ ไปถึงในระดับภูมิภาค
2.ปรับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกับ ปรั ช ญาของสาขาวิ ช าที่ มี การปรั บ ให้
ทันสมัย
3. เพิ่มรายวิชา “การจัดการนวัตกรรมและพลวัตรในองค์การ
(Innovation Management and Organization Dynamics)
เนื่ อ งจากโลกในยุ ค ปั จ จุ บั น มี ก ารเปลี่ ย นแปลงเกิ ด ขึ้ น อยู่
ตลอดเวลา การที่ อ งค์ ก ารต่ า งๆ จะมาสามารถรั บ มื อ หรื อ
ดาเนินการท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้ นได้ ก็จะต้องรู้วิธี
บริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงและผลของการเปลี่ยนแปลงที่
เป็นนวัตกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. เพิ่มรายวิชาด้านการเงินและการบัญชี เนื่องจากในยุคปัจจุบัน
การขับเคลื่อนการดาเนินงานทั้งของภาครัฐและเอกชน ต้องใช้
เงินเป็นทรัพยากรสาคัญ โดยในภาครัฐก็คือการใช้งบประมาณ
ส่วนในภาคเอกชนก็คือเงินลงทุน ดังนั้นในองค์การต่างๆ จึงควร
ต้องมีการบริหารและจัดการเงินให้มีประสิทธิภาพ เกิดความ
คุม้ ค่าและประโยชน์สูงสุดต่องค์การ

รายละเอียดการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
1. ปรับเรียบร้อยแล้ว

2. ปรับเรียบร้อยแล้ว

3. เพิ่มเติมเรียบร้อยแล้ว

4. เพิ่มเติมเรียบร้อยแล้ว

- 69 ผู้วิพากษ์หลักสูตร
สังกัด

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ
1. ตัดกลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมชุมชน
เนื่องจากเป็นกลุ่มที่ไม่ได้ใช้จัดเรียนการสอน
2.ปรับชื่อวิชา วจ.จป. 770 จาก “สถิติประยุกต์สาหรับการวิจัย”
เป็ น “สถิ ติ ส าหรั บ การจั ด การประยุ ก ต์ ” เพื่ อ ให้ ชื่ อ และ
รายละเอี ย ดวิ ช าตรงกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ต้ อ งการให้ นั ก ศึ ก ษา
เรียนรู้
3. ตัดรายวิชาสัมพันธ์ออก เนื่องจากบัณฑิตศึกษาไม่ได้จั ด
รายวิชากลางที่เป็นรายวิชาสัมพันธ์ไว้เป็นบัณฑิตศึกษาแล้ว
4. ปรับ ตารางแผนการศึ กษาให้ แสดงจ านวนชั่ ว โมงบรรยาย
จานวนชั่วโมงปฏิบัติและจานวนชั่วโมงค้นคว้า

ผู้วิพากษ์หลักสูตร
สังกัด

รายละเอียดการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
1. ตัดออกเรียบร้อยแล้ว
2. ปรับเรียบร้อยแล้ว

3. ตัดเรียบร้อยแล้ว
4. ปรับเรียบร้อยแล้ว

คณะกรรมการสภาวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

รายละเอียดการปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะ
1. ปรับหลักสูตรและชื่อปริญญาจากศิลปศาสตรมหาบัณฑิต เป็น 1. ปรับเรียบร้อยแล้ว
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตโดยให้คงสาขาวิชาการจัดการประยุกต์ไว้
เหมือนเดิม เนื่องจากศักยภาพของสาขาวิชามีความพร้อมและ
เหมาะสม
2.ตัดกลุ่มวิชาการสื่อสาร และกลุ่มวิชาอุตสาหกรรมการบริการ 2. ตัดเรียบร้อยแล้ว
เนื่ อ งจากไม่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การบริ ห ารุ ร กิ จ หรื อ การจั ด การเมื่ อ
เปลี่ยนหลั กสูตรเป็น บริหารธุรกิจมหาบัณ ฑิตกลุ่มวิชาดังกล่า ว
ไม่ได้ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
3.
เพิ่ ม กลุ่ ม วิ ช าด้ า นการตลาด การบั ญ ชี แ ละการเงิ น 3. เพิ่มเรียบร้อยแล้ว
เนื่อ งจากเป็ น หลั กสู ต รบริห ารุร กิจ มหาบั ณ ฑิต จึ ง ควรให้ จั ด
รายวิชาลงในกลุ่มวิชาดังกล่าวให้ เหมาะสมโดยให้ พิจารณาจั ด
รายวิชาที่มีเนื้อหาวิชาที่ผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรสามารถนาไปใช้
ประยุ กต์ใ ช้ให้ เป้น ประโยชน์ต่อการบริห ารจั ด การองค์การของ
ตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อเหตุการณ์
รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ

- 70 -

รายละเอียดการปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะ
4. เปลี่ยนชื่อวิชา“การวิจัยเพื่อการจัดการเชิงประยุกต์ (Research 4. เปลี่ยนเรียบร้อยแล้ว
for Applied Management)” เป็ น “วิจั ยธุรกิจ” (Business
Research) เพื่อให้สอดคล้องกับชื่อหลักสูตร
5. ปรั บ ตารางแผนการศึ ก ษาให้ แ สดงจ านวนชั่ ว โมงบรรยาย 5. ปรับเรียบร้อยแล้ว
จานวนชั่วโมงปฏิบัติ และจานวนชั่วโมงค้นคว้า ให้สอดคล้องกับ
กลุ่มและรายวิชาที่ทาการปรับแล้ว
รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ

- 71 ตอนที่ 2 สาระสาคัญของหลักสูตร
ปรัชญาของหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการประยุกต์ เป็นหลักสูตรที่มุ่งสร้างและ
พัฒนานักจัดการให้มคี วามสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ในการจัดการองค์การในระดับท้องถิ่น
และระดับภูมภิ าคได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณธรรม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการประยุกต์ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา
บุคลากรในท้องถิ่นให้เป็นนักจัดการที่ดีมคี ุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. มีความรู้ ความสามารถในการจัดการทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับภูมิภาค
2. มีทักษะในการประยุกต์ใช้ความรูด้ ้านการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
3. มีคุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพ
โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชา
1. รายวิชา (Course Work)
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
1.1 วิชาแกน
1.2 วิชาเอก
2. วิทยานิพนธ์
การค้นคว้าอิสระ
3. วิชาเสริม
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

จานวนหน่วยกิต
แผน ก แบบ ก1 แผน ก แบบ ก 2
ไม่น้อยกว่า 24
ไม่น้อยกว่า 24
18
ไม่น้อยกว่า 6
36
ไม่นับหน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 36

12
ไม่นับหน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 36

แผน ข
ไม่น้อยกว่า 30
ไม่น้อยกว่า 30
18
ไม่น้อยกว่า 12
6
ไม่นับหน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 36

- 72 ความสอดคล้องของรายวิชากับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
รายวิชา/กิจกรรมเสริม
1. มีความรู้ ความสามารถในการ
วจ.จป.700, วจ.จป.703,วจ.จป.704, วจ.จป.705, วจ.จป.
จัดการทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับ
706, วจ.จป.707, วจ.จป.708, วจ.จป.710, วจ.จป.711,
ภูมภิ าค
วจ.จป.715, วจ.จป.720, วจ.จป.721,วจ.จป.722, วจ.จป.723,
วจ.จป.724, วจ.จป.725,วจ.จป.726,วจ.จป.740,วจ.จป.741,
วจ.จป.742, วจ.จป.743,วจ.จป.744, วจ.จป.760
2. มีทักษะในการประยุกต์ใช้ความรู้
วจ.จป.700, วจ.จป.703, วจ.จป.704, วจ.จป.705, วจ.จป.
ด้านการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
706, วจ.จป.707, วจ.จป.708, วจ.จป.711, วจ.จป.712,
วจ.จป.714, วจ.จป.721, วจ.จป.723, วจ.จป.725, วจ.จป.
741, วจ.จป.750, วจ.จป.790, วจ.จป.770, วจ.จป.772
3. มีคุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพ

วจ.จป.702, กอ.ศก.711รวมถึงจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
เพื่อ ให้ นัก ศึก ษามีคุ ณธรรม จริ ย ธรรมและจิต สาธารณะใน
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพรวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อสังคม

เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง
การปรับปรุงหลักสูตร
การเปรียบเทียบสาระสาคัญในการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การจัด การประยุ ก ต์ ร ะหว่ างหลั ก สู ตรใหม่ พ.ศ. 2551 กั บ หลั ก สูต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ.2556 มี
รายละเอียด ดังต่อไปนี้
1. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
การปรับปรุงหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนมีก ารปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตร รายวิชาใน
หมวดวิชาสัมพันธ์ วิชาเฉพาะกลุ่มวิชาเอกเลือกและกลุ่มวิชาเสริมแผนการศึกษา ชื่อรายวิชารหัส
วิชา คาอธิบายรายวิชาและอาจารย์ประจาหลักสูตร ซึ่งมีรายละเอียดการปรับปรุง ดังต่อไปนี้
1.1 การปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรการปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรมีสาระสาคัญดังนี้
1) แผน ก แบบ ก1 ตัดรายวิชาหมวดวิชาสัมพันธ์ออกและถอนหมวดวิชาเสริมซึ่งไม่
นับหน่วยกิตออก 1 รายวิชา
2) แผน ก แบบ ก2ตัดรายวิชาหมวดวิชาสัมพันธ์ออกและถอนรายวิชาในหมวดวิชา
เสริมซึ่งไม่นับหน่วยกิตออก 1 รายวิชาและเพิ่มวิชาแกนอีก 6 หน่วยกิตจาก 12 หน่วยกิต เป็น 18
หน่วยกิต

- 73 3) แผน ขตัดรายวิชาหมวดวิชาสัมพันธ์ออกและถอนรายวิชาในหมวดวิชาเสริมซึ่ง
ไม่นับหน่วยกิตออก 1 รายวิชา และเพิ่มวิชาแกนอีก 6 หน่วยกิตจาก 12 หน่วยกิต เป็น 18หน่วยกิต
การเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรแผน ก แบบ ก1 แบบ ก2 และแผน ข ระหว่าง
หลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง ปรากฏดังตาราง
แผน ก แบบ ก1
รายการ
1 รายวิชา (Course Work) ไม่นอ้ ยกว่า
1.1 หมวดวิชาสัมพันธ์
1.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน
1.2.1 วิชาแกน
1.2.2 วิชาเอก
2 วิทยานิพนธ์
3 วิชาเสริม
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า

จานวนหน่วยกิต
หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง
ไม่นับหน่วยกิต
ไม่มี
ไม่นับหน่วยกิต
ไม่นับหน่วยกิต
(1 รายวิชา)
36
36
ไม่นับหน่วยกิต
(2 รายวิชา)
36

ไม่นับหน่วยกิต
(1 รายวิชา)
36

สรุปความแตกต่าง
- ตัดหมวดวิชาสัมพันธ์ออก
- เพิ่มรายวิชาแกนในหมวด
วิชาเฉพาะด้าน 1 รายวิชาไม่
นับหน่วยกิต
- ถอนรายวิชาหมวด
วิชาเสริมออก 1 รายวิชา

แผน ก แบบ ก2
รายการ
1 รายวิชา (Course Work) ไม่นอ้ ยกว่า
1.1 หมวดวิชาสัมพันธ์
1.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน
1.2.1 วิชาแกน
1.2.2 วิชาเอก
2 วิทยานิพนธ์
3 วิชาเสริม
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า

จานวนหน่วยกิต
สรุปความแตกต่าง
หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง
- ตัดหมวดวิชาสัมพันธ์ออก
24
24
- ถอนรายวิชาเสริมออก 1
6
ไม่มี
รายวิชา
-เพิ่มวิชาแกน3 หน่วยกิต
12
18
จากเดิม12 หน่วยกิตเป็น 15
6
6
หน่วยกิต
12
12
ไม่นับหน่วยกิต ไม่นับหน่วยกิต - ถอนรายวิชาในหมวดวิชา
เสริมออก 1 รายวิชา
(2 รายวิชา)
(1 รายวิชา)
36

36

- 74 แผน ข
รายการ
1 รายวิชา (Course Work) ไม่นอ้ ยกว่า
1.1 หมวดวิชาสัมพันธ์
1.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน
1.2.1 วิชาแกน
1.2.2 วิชาเอก
2 การค้นคว้าอิสระ
3 วิชาเสริม
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า

จานวนหน่วยกิต
สรุปความแตกต่าง
หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง
- ตัดหมวดวิชาสัมพันธ์ออก
30
30
- เพิ่ทรายวิชาแกนหมวดวิชา
6
ไม่มี
เฉพาะด้าน6 หน่วยกิต จากเดิม
12 หน่วยกิต เป็น18หน่วยกิต
12
18
12
12
6
6
ไม่นับหน่วยกิต ไม่นับหน่วยกิต - ถอนรายวิชาในหมวดวิชาเสริม
ออก 1 รายวิชา
36
36

1.2 การปรับปรุงรายวิชาในหมวดวิชาสัมพันธ์ หมวดวิชาเฉพาะกลุ่มวิชาแกน
กลุ่มวิชาเลือก และกลุ่มวิชาเสริม
หมวดวิชาสัมพันธ์
1) ถอนรายวิชา บศ.บส.771 บริบทและแนวโน้มสังคมโลกและสังคมไทย 3(3-0-6)
2) ถอนรายวิชา บศ.วจ.741วิธีวิทยาการวิจัย
3(2-2-5)
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาแกน
1) เพิ่มรายวิชา คศ.วผ.541วิธีวิทยาการวิจัย
3(2-2-5)
2) ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา วจ.จป. 700การจัดการสมัยใหม่
3(3-0-6)
3) ปิดรายวิชา วจ.จป.701ภาวะผู้นาในการจัดการ
3(2-2-5)
4) ปิดรายวิชา วจ.จป.780 สัมมนา 1
1(0-2-1)
5) ปิดรายวิชา วจ.จป.781สัมมนา 2
2(1-2-3)
6) เปลี่ยนกลุ่มวิชาของรายวิชา วจ.จป.710 การจัดการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น3(2-2-5)
7) เพิ่มรายวิชา วจ.จป.706 การจัดการนวัตกรรมและพลวัตในองค์การ 3(3-0-6)
8) เพิ่มรายวิชา วจ.จป.780 การสัมมนาทางการจัดการ
3(3-0-6)
9) เพิ่มรายวิชา วจ.จป. 707 การจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาองค์การ 3(3-0-6)
10) เพิ่มรายวิชา วจ.จป.772 การวิจัยเพื่อการจัดการประยุกต์
3(2-2-5)

- 75 กลุ่มวิชาเลือก
11) รับโอนรายวิชาจากกลุ่มวิชาแกน รายวิชาวจ.จป.710 การจัดการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
3(2-2-5)
12) เปลี่ยนชื่อวิชา วจ.จป.770 สถิติประยุกต์สาหรับการวิจัย 3(2-2-5) เป็นสถิติสาหรับการ
วิจัยประยุกต์
13) ตัดกลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมชุมชนออก
กลุ่มวิชาเสริม (ไม่นับหน่วยกิต)
14) ถอนรายวิชา บศ.ทส.710 เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับบัณฑิตศึกษา 3(2-2-5)
ตารางเปรียบเทียบกลุ่มวิชาเอกเลือกระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง
หลักสูตรเดิม
หลักสูตรปรับปรุง
สรุปความแตกต่าง
หมวดวิชาสัมพันธ์
บศ.บส.771 บริบทและ
แนวโน้มสังคมโลกและ
สังคมไทย

บศ.วจ.741 วิธีวิทยาการวิจัย

หมวดวิชาแกน
วจ.จป. 700 การจัดการ
สมัยใหม่
วจ.จป.701 ภาวะผู้นาในการ
จัดการ
วจ.จป.780 สัมมนา 1

ถอนรายวิชา

ถอนรายวิชา

- นาเนื้อหาไปสอดแทรกกับทุก
รายวิชา
- เป็ น ไปตามมติ ที่ ป ระชุ ม การ
วิ พ า ก ษ์ ห ลั ก สู ต ร ใ น วั น ที่ 5
กรกฏาคม2555
-จัดรายวิชา วจ.จป. 772วิจัยธุรกิจ
แทนให้ เนื่องจากบัณฑิตศึกษาตัด
หมวดรายวิชาสัมพันธ์ออกแล้ว

วจ.จป. 700 การจัดการสมัยใหม่

- ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา

ปิดรายวิชา

- นาเนื้อหาไปรวมกับวจ.จป. 700
การจัดการสมัยใหม่
- นาเนื้อหาไปรวมกับรายวิชา
วจ.จป.781 สัมมนา 2 แล้วสร้าง
รายวิชาใหม่เป็นรายวิชา วจ.จป.708
การสัมมนาทางการจัดการ
- นาเนื้อหาไปรวมกับรายวิชา
วจ.จป.780สัมมนา 1 แล้วสร้าง
รายวิชาใหม่เป็นรายวิชา วจ.จป.708
การสัมมนาทางการจัดการ
ย้ายจากกลุ่มวิชาแกนไปกลุ่ม
วิชาเอก

ปิดรายวิชา

วจ.จป.781 สัมมนา 2

ปิดรายวิชา

วจ.จป.710 การจัดการเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น

ย้ายกลุ่มวิชา
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หลักสูตรเดิม
--------------------หมวดวิชาเอก
1. กลุ่มการจัดการ
-----

หลักสูตรปรับปรุง
วจ.จป. 726 การจัดการด้านการเงิน
วจ.จป. 707 การจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อการ
พัฒนาองค์การ
วจ.จป. 725 การบัญชีสาหรับผูบ้ ริหาร
วจ.จป.772 วิจัยธุรกิจ
วจ.จป.770 สถิตสิ าหรับการจัดการประยุกต์

สรุปความแตกต่าง
เพิ่มรายวิชา
เพิ่มรายวิชา
เพิ่มรายวิชา
เพิ่มรายวิชา
เพิ่มรายวิชา

วจ.จป.710 การจัดการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ย้ายรายวิชามาจากกลุ่มวิชาแกน
วจ.จป.706 การจัดการนวัตกรรมและพลวัต เพิม่ รายวิชา
----ในองค์การ
----วจ.จป.708 สัมมนาทางการจัดการ
เพิม่ รายวิชา
วจ.จป.712 การประยุกต์การ
ปิดรายวิชา
----จัดการการตลาด
วจ.จป.713เรื่ อ งคั ด เฉพาะ
ปิดรายวิชา
----ทางการจัดการ
วจ.จป.714การวิเคราะห์ ก รณี
ปิดรายวิชา
----การจัดการเชิงกลยุทธ์
2.. กลุ่มวิชาการสื่อสาร
----ปิดรายวิชาทั้งหมดของกลุม่ วิชานี้
3 . ก ลุ่ ม วิ ช า อุ ต ส า ห ก ร ร ม
----ปิดรายวิชาทั้งหมดของกลุม่ วิชานี้
บริการ
4 . ก ลุ่ ม วิ ช า ก า ร เ งิ น แ ล ะ
----ปิดรายวิชาทั้งหมดของกลุม่ วิชานี้
เศรษฐศาสตร์
5 . ก ลุ่ ม วิ ช า ก า ร จั ด ก า ร
----ปิดรายวิชาทั้งหมดของกลุม่ วิชานี้
ทรั พ ยากรและสิ่ ง แวดล้ อ ม
ชุมชน
----ปิดรายวิชาทั้งหมดของกลุม่ วิชานี้
6. กลุ่มวิชาสถิตแิ ละวิจัย
7. กลุ่มการเงินและการบัญชี
---------------------

กลุ่มการเงินและการบัญชี
วจ.จป.720 ภาษีธุรกิจ
วจ.จป.721 การวิเคราะห์การลงทุน
วจ.จป.722 ตลาดเงินและตลาดทุน
วจ.จป.723 การเงินธุรกิจระหว่างประเทศ

เพิ่มกลุ่มวิชา
เพิ่มรายวิชา
เพิ่มรายวิชา
เพิม่ รายวิชา
เพิ่มรายวิชา
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หลักสูตรเดิม
----8. กลุ่มการตลาด
------------------------กลุ่มวิชาเสริม
บศ.ทส. 710 เทคโนโลยี
สารสนเทศสาหรับ
บัณฑิตศึกษา

หลักสูตรปรับปรุง

สรุปความแตกต่าง

วจ.จป.724 สัมมนาการจัดการด้านการเงิน

เพิ่มรายวิชา

กลุ่มการตลาด
วจ.จป.740 การจัดการด้านการตลาด
วจ.จป.741 กลยุทธ์การตลาดเพื่อการแข่งขัน
วจ.จป.742 การจัดการตลาดระหว่างประเทศ
วจ.จป.743 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบ
บูรณาการ
วจ.จป.744 สัมมนาการจัดการด้านการตลาด

เพิ่มกลุ่มวิชา
เพิ่มรายวิชา
เพิ่มรายวิชา
เพิ่มรายวิชา
เพิ่มรายวิชา

ถอนรายวิชา

- ตัด รายวิชาออกไปเนื่องจากที่
ประชุมมีความเห็นสอดคล้องกันว่า
ปั จ จุ บั น นั ก ศึ ก ษาที่ จ บการศึ ก า
ระดั บปริญญา ตรีมาแ ล้ ว จะ มี
ความรู้ ด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
สามารถใช้งานเพื่อการค้นคว้า การ
เรียน และการจัดทารายงานในการ
เรียนการสอนระดับปริญญาโทได้ดี
ไม่จาเป็นต้องจัดการเรียนการสอน
ให้ อี ก ซึ่ ง จะท าให้ ร ะยะเวลาใน
การศึกษาของหลักสูตรกระชับขึน้
- เป็ นไ ปตา มมติ ที่ ป ระ ชุ ม ก า ร
วิ พ า ก ษ์ ห ลั ก สู ต ร ใ น วั น ที่ 5
กรกฏาคม 2555

เพิ่มรายวิชา

1.3 การปรับปรุงแผนการศึกษา
แผน ก แบบ ก1
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1
- ถอนหมวดวิชาสัมพันธ์ 2 รายวิชา คือ รายวิชา บศ.วจ.771 บริบทและแนวโน้มสังคมโลก
และสังคมไทยและรายวิชา บศ.วจ.741 วิธีวิทยาการวิจัย
- ถอนรายวิชาในกลุ่มวิชาเสริม คือ บศ.ทส.710 เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับบัณฑิตศึกษา
- เพิ่มรายวิชาแกนรายวิชา วจ.จป. 772 วิจัยธุรกิจ(ไม่นับหน่วยกิต)และ วจ.จป. 770 สถติ
สาหรับการจัดการประยุกต์(ไม่นับหน่วยกิต)

- 78 แผน ก แบบ ก2
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1
- ถอนหมวดวิชาสัมพันธ์ 2 รายวิชา คือ รายวิชาบศ.วจ.771 บริบทและแนวโน้มสังคมโลก
และสังคมไทยและรายวิชา บศ.วจ.741 วิธีวิทยาการวิจัย
- ถอนรายวิชาในกลุ่มวิชาเสริม คือ บศ.ทส.710 เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับบัณฑิตศึกษา
- ย้ายรายวิชา วจ.จป.700 การจัดการสมัยใหม่ 3 หน่วยกิต มาจากปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
- เพิ่มรายวิชาแกนวจ.จป. 772 วิจัยธุรกิจ 3 หน่วยกิต และวจ.จป.725 การบัญชีสาหรับ
ผูบ้ ริหาร 3 หน่วยกิต
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2
- ย้ายรายวิชา วจ.จป.700 การจัดการสมัยใหม่ 3 หน่วยกิตไปเรียนในปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
- ปิดรายวิชา วจ.จป.701 ภาวะผู้นาในการจัดการ 3 หน่วยกิต
- ย้ายรายวิชาวจ.จป.710 การจัดการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 3 หน่วยกิต ไปเป็นวิชาเอก
- เพิ่มรายวิชาแกน วจ.จป.707 การจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาองค์การ 3 หน่วยกิต
วจ.จป.726 การจัดการด้านการเงิน 3 หน่วยกิต และวจ.จป.770 สถิติสาหรับการจัดการประยุกต์
3 หน่วยกิต
- ย้ายรายวิชา วจ.จป.782 วิทยานิพนธ์ 3 หน่วยกิตมาจากปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 3
- ปิดรายวิชา วจ.จป.780 สัมมนา 1 จานวน 1 หน่วยกิต
- ย้ายรายวิชา วจ.จป.782 วิทยานิพนธ์ 3 หน่วยกิตมาจากปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
- เพิ่มรายวิชาเอกจาก 3 หน่วยกิตเป็น 6 หน่วยกิต
ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1
- ปิดรายวิชา วจ.จป.781 สัมมนา 2 จานวน 2 หน่วยกิต
- ย้ายรายวิชาเอก 3 หน่วยกิตไปเรียนปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
แผน ข
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1
- ถอนหมวดวิชาสัมพันธ์ 2 รายวิชา คือ รายวิชาบศ.วจ.771 บริบทและแนวโน้มสังคมโลก
และสังคมไทยและรายวิชา บศ.วจ.741 วิธีวิทยาการวิจัย
- ถอนรายวิชาในกลุ่มวิชาเสริม คือ บศ.ทส.710 เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับบัณฑิตศึกษา
- ย้ายรายวิชา วจ.จป.700 การจัดการสมัยใหม่ 3 หน่วยกิต มาจากปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
- เพิ่มรายวิชาแกน วจ.จป.772 วิจัยธุรกิจ 3 หน่วยกิตและวจ.จป.725 การบัญชีสาหรับ
ผูบ้ ริหาร 3 หน่วยกิต

- 79 ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2
- ย้ายรายวิชา วจ.จป.700 การจัดการสมัยใหม่ 3 หน่วยกิต ไปเรียน ในปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
- ปิดรายวิชา วจ.จป.701 ภาวะผู้นาในการจัดการ 3 หน่วยกิต
- ย้ายรายวิชาวจ.จป.710 การจัดการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 3 หน่วยกิต ไปเป็นวิชาเอก
- เพิ่มรายวิชาแกน วจ.จป.707 การจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาองค์การ 3 หน่วยกิต
วจ.จป. 726 การจัดการด้านการเงิน 3 หน่วยกิต และวจ.จป.770สถิติสาหรับการจัดการประยุกต์
3 หน่วยกิต
- ย้ายรายวิชาเอก จานวน 3 หน่วยกิตมาจากปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 3
- เพิ่มรายวิชาเอก จานวน 3หน่วยกิตโดยย้ายรายวิชามาจากปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
- ปิดรายวิชา วจ.จป.780 สัมมนา 1จานวน 1 หน่วยกิต
- ย้ายรายวิชา วจ.จป.783 การค้นคว้าอิสระ 3 หน่วยกิต มาจากปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1
- ย้ายรายวิชาเอก จานวน 3หน่วยกิตไปเรียนในปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
- ปิดรายวิชา วจ.จป.781 สัมมนา 2 จานวน 2 หน่วยกิต
ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2
- ย้ายรายวิชาเอก จานวน 3 หน่วยกิตไปเรียนในปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3
การเปรียบเทียบแผนการศึกษาระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง ปรากฏดังตาราง
แผน ก แบบ ก1
หลักสูตรเดิม
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
บศ.วจ.741 วิธีวิทยาการวิจัย(ไม่นับหน่วย
กิต)
บศ.วจ.771 บริบทและแนวโน้มสังคมโลก
และสังคมไทย(ไม่นับหน่วยกิต)
บศ.ภอ.711
ภาษาอั ง กฤษส าหรั บ
บัณฑิตศึกษา (ไม่นับหน่วยกิต)
บศ.ทส.710 เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับ
บัณฑิตศึกษา(ไม่นับหน่วยกิต)
วจ.จป.782 วิทยานิพนธ์ 3 หน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุง
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
วจ.จป.772 วิจัยธุรกิจ(ไม่นับหน่วยกิต)
วจ.จป.770 สถิ ติ ส าหรั บ การจั ด การ
ประยุกต์(ไม่นับหน่วยกิต)
บศ.ภอ.711 ภาษาอั ง กฤษส าหรั บ
บัณฑิตศึกษา (ไม่นับหน่วยกิต)
วจ.จป.782 วิทยานิพนธ์ 3 หน่วยกิต

สรุปความแตกต่าง
- ถอนหมวดวิชาสัมพันธ์ คือ รายวิชา
บศ.วจ.771 บริบทและแนวโน้มสังคม
โลกและสังคมไทยและรายวิชา บศ.วจ.
741 วิธีวิทยาการวิจัย
- ถอนรายวิชาในกลุ่มวิชาเสริม คือ
บศ.ทส.710 เทคโนโลยี สารสนเทศ
สาหรับบัณฑิตศึกษา
เนื่องจากเป็นแผนการศึกษาที่เน้นการ
ทาวิจ้ยโดยเฉพาะ
- เพิ่ม รายวิ ชาวจ.จป.772 วิจัย ธุรกิ จ
และวจ.จป.770 สถิ ติ ส าหรั บ การ
จัดการประยุกต์(ไม่นับหน่วยกิต)

- 80 หลักสูตรเดิม
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
วจ.จป.782 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3
วจ.จป.782 วิทยานิพนธ์ 6 หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
วจ.จป.782 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
วจ.จป.782 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต
รวม 36 หน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุง
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
วจ.จป.782 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3
วจ.จป.782 วิทยานิพนธ์ 6 หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
วจ.จป.782 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
วจ.จป.782 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต
รวม 36 หน่วยกิต

สรุปความแตกต่าง

หลักสูตรเดิม
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
บศ.วจ.741 วิธีวิทยาการวิจัย 3 หน่วยกิต
บศ.วจ.771 บริบทและแนวโน้มสังคมโลกและ
สังคมไทย 3 หน่วยกิต
บศ.ภอ.711 ภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา
(ไม่นับหน่วยกิต)
บศ.ทส.710 เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับ
บัณฑิตศึกษา(ไม่นับหน่วยกิต)

หลักสูตรปรับปรุง
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
บศ.วจ.741 วิธีวิทยาการวิจัย(ไม่นับ
หน่วยกิต)
บศ.ภอ.711 ภาษาอั ง กฤษส าหรั บ
บัณฑิตศึกษา (ไม่นับหน่วยกิต)
วจ.จป.700 การจั ด การสมั ย ใหม่ 3
หน่วยกิต
วจ.จป.706 การจัดการนวัตกรรมและ
พลวัตในองค์การ 3 หน่วยกิต

สรุปความแตกต่าง

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
วจ.จป.700 การจัดการสมัยใหม่ 3 หน่วยกิต
วจ.จป.701 ภาวะผู้นาในการจัดการ 3 หน่วยกิต
วจ.จป.710 การจัดการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
3 หน่วยกิต

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
วจ.จป.707 การจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อ
การพัฒนาองค์การ3 หน่วยกิต
วจ.จป.772 การวิจัยเพื่อการจัดการ
ประยุกต์3 หน่วยกิต
วิ ช าเลื อ กในหมวดวิ ช าเฉพาะด้ า น3
หน่วยกิต
วจ.จป.782 วิทยานิพนธ์3 หน่วยกิต

---------------

------

แผน ก แบบ ก2

- ถอนหมวดวิชาสัมพันธ์ คือ รายวิชา
บศ.วจ.741 วิธีวิทยา-การวิจัย
- ถอนรายวิ ชาในกลุ่ มวิ ชาเสริ ม คื อ
บศ.ทส.710เทคโนโลยี ส าร-สนเทศ
สาหรับบัณฑิตศึกษา
- เพิ่มรายวิชาวจ.จป.700 การจัดการ
สมัยใหม่
- เพิ่มรายวิชา วจ.จป.706 การจัดการ
นวัตกรรมและพลวัตในองค์การ
- ย้ายรายวิชาการจัดการสมัยใหม่ไป
เรียนในปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
- ปิดรายวิชาภาวะผู้นาในการจัดการ
- ย้ า ยรายวิ ช าการจั ด การเพื่ อ การ
พัฒนาท้องถิ่นจากกลุ่มวิชาแกนไปเป็น
กลุ่มวิชาเลือก
- ย้ายรายวิชาเลือกจากปีที่ 2 ภาค
การศึกษาที่ 1
ย้ายรายวิชาวิทยานิพนธ์มาจากปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2

- 81 หลักสูตรเดิม

หลักสูตรปรับปรุง

สรุปความแตกต่าง

ปีที่ 1ภาคการศึกษาที่ 3
วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะด้าน3 หน่วยกิต
วจ.จป.780 สัมมนา 1 (1 หน่วยกิต)

ปีที่ 1ภาคการศึกษาที่ 3
วิ ช าเลื อ กในหมวดวิ ช าเฉพาะด้ า น3
หน่วยกิต
วจ.จป. 780 สัมมนาทางการจัดการ 3
หน่วยกิต
วจ.จป.782 วิทยานิพนธ์3 หน่วยกิต

- ปิดรายวิชาสัมมนา 1
- เพิ่มรายวิชาสัมมนาทางการจัดการ
- ย้ายรายวิชาวิทยานิพนธ์มาจากปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2

ปีที่ 2ภาคการศึกษาที่ 1
วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะด้าน3 หน่วยกิต
วจ.จป.781 สัมมนา 2 (2 หน่วยกิต)
วจ.จป.782 วิทยานิพนธ์3 หน่วยกิต

ปีที่ 2ภาคการศึกษาที่ 1
วจ.จป.782 วิทยานิพนธ์3 หน่วยกิต

- ปิดรายวิชาสัมมนา 2
- ย้ายรายวิชาเลือกมาจากปีที่ 1ภาค
การศึกษาที่ 2

ปีที่ 2ภาคการศึกษาที่ 2
วจ.จป.782 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต

ปีที่ 2ภาคการศึกษาที่ 2
วจ.จป.782 วิทยานิพนธ์3 หน่วยกิต

ปรั บ ลดจ านวหน่ ว ยกิ ตที่ ต้ อ งเรี ย นใน
ภาคการศึกษา

รวม 36 หน่วยกิต

รวม 36 หน่วยกิต

แผน ข
หลักสูตรเดิม
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
บศ.วจ.741 วิธีวิทยาการวิจัย 3 หน่วยกิต
บศ.วจ.771 บริบทและแนวโน้มสังคมโลกและ
สังคมไทย 3 หน่วยกิต
บศ.ภอ.711 ภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา
(ไม่นับหน่วยกิต)
บศ.ทส.710 เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับ
บัณฑิตศึกษา(ไม่นับหน่วยกิต)

หลักสูตรปรับปรุง
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
บศ.วจ.741 วิธีวิทยาการวิจัย(ไม่นับ
หน่วยกิต)
บศ.ภอ.711 ภาษาอั ง กฤษส าหรั บ
บัณฑิตศึกษา (ไม่นับหน่วยกิต)
วจ.จป.700 การจั ด การสมั ย ใหม่ 3
หน่วยกิต
วจ.จป.706 การจัดการนวัตกรรมและ
พลวัตในองค์การ 3 หน่วยกิต

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
วจ.จป.700 การจัดการสมัยใหม่ 3 หน่วยกิต
วจ.จป.701 ภาวะผู้นาในการจัดการ 3 หน่วยกิต
วจ.จป.710 การจัดการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
3 หน่วยกิต

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
วจ.จป.707 การจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อ
การพัฒนาองค์การ3 หน่วยกิต
วจ.จป.772 การวิจัยเพื่อการจัดการ
ประยุกต์3 หน่วยกิต
วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะด้าน 6
หน่วยกิต

สรุปความแตกต่าง
- ถอนหมวดวิชาสัมพันธ์ คือ รายวิชา
บศ.วจ.741 วิธีวิทยา-การวิจัย
- ถอนรายวิ ชาในกลุ่ มวิ ชาเสริ ม คื อ
บศ.ทส.710เทคโนโลยี ส าร-สนเทศ
สาหรับบัณฑิตศึกษา
- เพิ่มรายวิชา วจ.จป.700 การจัดการ
สมัยใหม่
- เพิ่มรายวิชา วจ.จป.706 การจัดการ
นวัตกรรมและพลวัตในองค์การ
- ย้ายรายวิชาการจัดการสมัยใหม่ไป
เรียนในปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
- ปิดรายวิชาภาวะผู้นาในการจัดการ
- ย้ า ยรายวิ ช าการจั ด การเพื่ อ การ
พัฒนาท้องถิ่นจากกลุ่มวิชาแกนไปเป็น
กลุ่มวิชาเลือก
- ย้ายรายวิชาเลือกจากปีที่ 2 ภาค

- 82 หลักสูตรเดิม

หลักสูตรปรับปรุง

สรุปความแตกต่าง
การศึกษาที่ 1
- ปิดรายวิชาสัมมนา 1
- ย้ายรายวิชาการค้นคว้าอิสระมาจาก
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 จานวน 3
หน่วยกิต

ปีที่ 1ภาคการศึกษาที่ 3
วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะด้าน3 หน่วยกิต
วจ.จป.780 สัมมนา 1 (1 หน่วยกิต)

ปีที่ 1ภาคการศึกษาที่ 3
วิ ช าเลื อ กในหมวดวิ ช าเฉพาะด้ า น6
หน่วยกิต
วจ.จป.783การค้นคว้าอิสระ3 หน่ว ย
กิต

ปีที่ 2ภาคการศึกษาที่ 1
วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะด้าน 6 หน่วยกิต
วจ.จป.781 สัมมนา 2 (2 หน่วยกิต)

- ปิดรายวิชาสัมมนา 2
ปีที่ 2ภาคการศึกษาที่ 1
วจ.จป. 780 สัมมนาทางการจัดการ 3 - เพิ่มรายวิชาสัมมนาทางการจัดการ
- ย้ายรายวิชาเลือกไปเรีย นในปีที่ 1
หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2

ปีที่ 2ภาคการศึกษาที่ 1
วจ.จป.783 การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต

ปีที่ 2ภาคการศึกษาที่ 1
- ย้ายรายวิชาการค้นคว้าอิสระไปเรียน
วจ.จป.783 การค้นคว้าอิสระ 3 หน่วย ในปีที่ 1ภาคการศึ ก ษาที่ 3 จ านวน 3
กิต
หน่วยกิต
รวม 36 หน่วยกิต

รวม 36 หน่วยกิต

2.3 การปรับปรุงชื่อรายวิชา รหัสวิชาและ/หรือคาอธิบายรายวิชา
ปรั บ ค าอธิ บ ายรายวิ ช าวจ.จป.700 การจั ด การสมั ย ใหม่ ก ารเปรี ย บเที ย บ
รายละเอียดของคาอธิบายรายวิชาระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง ปรากฏดังตาราง
หลักสูตรเดิม
วิชาแกน
วจ.จป.700 การจัดการสมัยใหม่
การประยุกต์ใช้การบริหารจัดการในองค์การ
การวางแผน การจัดองคืการ การจัดคนเข้า
ทางาน การอานวยการและการควบคุม การ
จัดการเชิกลยุทธ์ การจัด การตามหลัก ธรร
มาภิบาล การจัดการการเปลี่ยนแปลง การ
จั ด การความเสี่ ย ง เทคนิ ค การจั ด การ
สมั ยใหม่ และการประกัน คุณ ภาพที่ ช่ว ยให้
การบริหารจัดการมีคุณภาพ

หลักสูตรปรับปรุง

สรุปความแตกต่าง

วจ.จป.700 การจัดการสมัยใหม่
การจัดการองค์การเชิงกลยุทธ์ การกาหนด
นโยบาย การวางแผน การจั ด โครงสร้ า ง -ปรับคาอธิบายรายวิชา
องค์ ก ารและงานขององค์ ก าร การบริ ห าร
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ทฤษฏี ภ าวะผู้ น าและการ
สร้ า งที ม งาน เทคนิ ค การจั ด การสมั ย ใหม่
จริ ย ธรรมทางการจั ด การและธรรมาภิ บ าล
การประยุ ก ต์ ใ ช้ ร ะบบสารสนเทศเพื่ อ การ
จัดการ
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การปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจาหลักสูตรจากหลักสูตรเดิม คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผ่องลักษณ์ จิตต์การุญ และนางสาวธัมมะทินนา เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา จาลองราษฎร์
และอาจารย์ ดร.ลาเนา เอี่ยมสะอาด
การเปรียบเทียบรายละเอียดการปรับปรุงอาจารย์ประจาหลักสูตรระหว่างหลักสูตร
เดิมกับหลักสูตรปรับปรุง ปรากฏดังตาราง
หลักสูตรเดิม
หลักสูตรปรับปรุง
สรุปความแตกต่าง
1. นางอุษณีย์ เส็งพานิช
1. นางอุษณีย์ เส็งพานิช
- ปรับ เปลี่ ย นอาจารย์
2. รศ.สุวารีย์ วงศ์วัฒนา
2. นางสาวภคพร วัฒนดารงค์
ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิ
3. ผศ.ดร.ผ่งลักษณ์ จิตต์การุญ
3. ผศ.ดร.วิจิตรา จาลองราษฎร์
ป ริ ญ ญ า เ อ ก ต ร ง ต า ม
4. นางสาวธัมมะทินนา ศรีสุพรรณ 4. นายลาเนา เอี่ยมสะอาด
หลักสูตรสาขาวิชาฯ
5. นายวุฒิชัย สหัสเตโช
5. นายวุฒิชัย สหัสเตโช
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จุดคุ้มทุนในแง่งบประมาณ
1. แผน ก
รายรับจากนักศึกษา 1 คนจ่ายค่าลงทะเบียน ค่าบารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษา
ของนัก ศึ ก ษาระดั บ บัณ ฑิ ตศึ ก ษา แผน ก ตลอดหลั ก สูต ร (2 ปี หรื อ 5ภาคการศึก ษา)เป็น เงิ น
70,000 บาท และรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ประมาณการเป็นเงิน 70,000 บาท ทาให้มีรายรับ
140,000บาท/คน หักเข้ามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเป็นเงินประมาณร้อยละ 50 ของรายรับ
เพื่อเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัยคือ 70,000 บาทหลักสูตรฯ จึงมีรายรับสุทธิประมาณ 70,000
บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสาหรับนักศึกษา 1คน โดยประมาณร้อยละ 30 ใช้เป็นค่าตอบแทนอาจารย์
พิเศษ อาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ค่าตอบแทนกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ อีกร้อยละ 70 ใช้เป็นค่าใช้สอยค่าวัสดุและเงิน อุดหนุนการวิจัยเนื่องจากแผน ก มี
เวลาท าการในเวลาราชการจึ ง ไม่ มี ค่ า ใช้ จ่ า ยด้ า นค่ า ตอบแทนการสอนภายในมหาวิ ท ยาลั ย
จุดคุ้มทุนคือต้องมีนักศึกษาแผน ก เรียนไม่น้อยกว่า 1 คนคานวณจาก 70,000 บาท/คน
2. แผน ข
รายรับ จากนัก ศึก ษา 1 คน จ่ายค่าลงทะเบีย น ค่าบ ารุงการศึก ษา และค่ าธรรมเนีย ม
การศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแผน ข ตลอดหลักสูตร (2 ปี หรือ 5ภาคการศึกษา)เป็น
เงิน70,000 บาท และรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลประมาณการเป็นเงิน 70,000 บาท ทาให้มีรายรับ
140,000บาท/คน และเมื่อหักเข้ามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเป็นเงินประมาณร้อยละ50 ของ
รายรับ คือ70,000 บาท หลักสูตรฯ จึงมีรายรับสุทธิประมาณ 70,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษา 1 คนในการจั ด การเรี ย นการสอน โดยประมาณร้ อ ยละ 50 ใช้ เ พื่ อ ใช้ เ ป็ น
ค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา การค้นคว้าอิสระ
ค่าตอบแทนกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ และอีกร้อยละ 50 ใช้เป็นค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และเงิน
อุดหนุนการวิจัยนอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายในด้านค่าตอบแทนการสอนตลอดหลักสูตรประมาณ 43
ชั่วโมง/สัปดาห์ จานวน 12 สัปดาห์ ค่าตอบแทนการสอน 600 บาท/ชั่วโมง เป็นเงิน 309,600 บาท
จุดคุ้มทุน คือ ต้องมีนักศึกษาแผน ข เรียนไม่น้อยกว่า 4 คน คานวณจาก 70,000บาท/คน

- 85 จุดคุ้มทุนที่ไม่สามารถประเมินเป็นตัวเงิน
การเปิดสอนในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการประยุกต์ก่อให้เกิด
องค์ความรู้จากการทาวิจัย และสามารถนาไปเผยแพร่ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ ทางวิชาการ หรือ
เสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) ในรูปของบทความฉบับเต็ม หรือ
ต่อยอดสู่การจดอนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตรผลการวิจัย และพัฒนาท้องถิ่นได้ ซึ่งสามารถเป็นดัชนีชี้วัด
ความสาเร็จ (KPI) ของมหาวิทยาลัยฯ ได้อีกทางหนึ่ง นอกจากนี้การเปิดสอนนักศึกษาในหลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการประยุกต์ ยังเป็นอีกช่องทางหนึ่งของการขอรับการ
สนับสนุนทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอกซึ่งเป็นการสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการด้านการวิจัย
ให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

- 86 ตอนที่ 1 สรุปผลการสารวจความต้องการใช้หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการประยุกต์
จากการส ารวจความต้ องการใช้ หลั กสู ตรบริ หารธุ รกิ จ มหาบั ณฑิ ต สาขาวิ ชาการจั ดการ
ประยุกต์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามโดยใช้กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษา
ชั้น ปี ที่ 4 สาขาวิ ช าการบริ ห ารธุ ร กิ จ ที่ เ พิ่ ง ส าเร็ จ การศึ ก ษาทั้ง หมดจ านวน 893คน มี ผู้ ส่ ง
แบบสอบถามกลั บ จ านวน 591 คนคิ ด เป็ นร้ อ ยละ 66.18 โดยพบว่ า กลุ่ม ตั ว อย่ า งของผู้ ต อบ
แบบสอบถามเป็นเพศชายร้อยละ 20.30 เพศหญิงร้อยละ 79.70 มีอายุอยู่ในช่วง 20 – 25 ปี คิด
เป็ น ร้ อ ยละ 100.00 โดยมี วุ ฒิ สู ง สุ ด การศึ ก ษาสู ง สุ ด คื อ ปริ ญ ญาตรี สาขาวิ ช าบริ ห ารธุ ร กิ จ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยทางานเป็นพนักงานบริษัทเอกชนคิดเป็น 70.05 เป็นลูกจ้าง
ชั่วคราวคิดเป็นร้อยละ 16.07 และยังไม่มีอาชีพหรือไม่ทางานหรือว่างงานคิดเป็นร้อยละ 13.88
จากการสอบถามความสนใจในการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามสนใจ
ศึกษาต่อร้อยละ 87.31 ไม่สนใจศึกษาต่อร้อยละ 11.61 และไม่แน่ใจว่าจะศึกษาต่อร้อยละ 1.08
โดยพิจารณาจากทุนสนับสนุนการศึกษาและการวิจัย ส่วนความสนใจในการศึกษาต่อในหลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการประยุกต์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามสนใจคิดเป็นร้อย
ละ 90.35 ส่วนผูท้ ี่ยังไม่สนใจคิดเป็นร้อยละ 9.65
ตอนที่ 2 ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการศึกษาต่อในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
การสารวจปัจจัยที่มผี ลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ จากกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาบริหารธุรกิจที่เพิ่งสาเร็จ
การศึกษา ทั้งหมดจานวน 25 คน มีผู้ส่งแบบสอบถามกลับจานวน 13 คนคิดเป็นร้อยละ 52.00
โดยพบว่ามีระดับความคิดเห็น คะแนนเฉลี่ยและความหมายในแต่ละปัจจัยในการเลือกศึกษาต่อ
แสดงดังตารางต่อไปนี้
ระดับความคิดเห็น (ร้อยละ)
ปัจจัยในการเลือกศึกษาต่อ
น้อย
1. ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
2. แหล่งทุนสนับสนุนการศึกษา
3. ความน่าสนใจของหลักสูตร
4. เวลาเรียนภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์ เวลาราชการ)
5. เวลาเรียนภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์)

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

69.23
69.23
30.77

15.38
15.38
69.23
15.38
46.15

15.38

53.85

น้อย

15.38
76.92

7.69

ที่สุด
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ระดับความคิดเห็น (ร้อยละ)
ปัจจัยในการเลือกศึกษาต่อ
6. คณาจารย์มีความรู้ความเชี่ยวชาญในวิชาการเฉพาะทาง
7. คณาจารย์มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ
8. คณาจารย์มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
9. ความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย
10. ความสะดวกในการเดินทางมาเรียน
11. การบริการและจัดสวัสดิการที่ดสี าหรับนักศึกษา
12. สื่อ อุปกรณ์ เครื่องมือ และห้องปฏิบัตกิ ารที่เพียงพอ ทันสมัย และ
พร้อมสาหรับการเรียนการสอนและการวิจัย
13. แหล่งศึกษาค้นคว้าที่มีความพร้อมและนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมา
ใช้สบื ค้นข้อมูล
14. ความหลากหลายของสายการทาวิจัยตามที่ต้องการ
15 การสนับสนุนทุนการเสนอผลงานทางวิชาการแก่นักศึกษา
16. อาคารสถานที่เรียนบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมโดยรวมมีความ
เหมาะสม
17. สามารถนาความรู้ทางวิชาการไปประยุกต์ใช้กับงานในอนาคตได้
18. มหาบัณฑิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน
19. มหาวิทยาลัยมีการนาความรู้ทางวิชาการไปเผยแพร่ช่วยเหลือ
ชุมชนในท้องถิ่น
20. มหาวิทยาลัยอยู่ใน/ใกล้เคียงกับภูมลิ าเนาของตัวเอง

ปัจจัยในการเลือกศึกษาต่อ
1. ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
2. แหล่งทุนสนับสนุนการศึกษา
3. ความน่าสนใจของหลักสูตร
4. เวลาเรียนภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์ เวลาราชการ)
5. เวลาเรียนภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์)
6. คณาจารย์มีความรู้ความเชี่ยวชาญในวิชาการเฉพาะทาง
7. คณาจารย์มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ
8. คณาจารย์มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
9. ความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย
10. ความสะดวกในการเดินทางมาเรียน
11. การบริการและจัดสวัสดิการที่ดสี าหรับนักศึกษา

มากที่สุด

มาก

30.77

53.85
69.23

53.85
84.62
53.85
15.38
30.77
15.38

15.38
30.77
84.62
7.69
7.69

76.92

7.69

15.38

61.54

23.08

15.38

61.54
69.23

15.38
15.38

23.08
15.38

53.85

30.77

15.38

84.62
69.23

15.38
15.38

15.38

61.54

23.08

15.38

69.23

15.38

15.38

15.38

ปานกลาง

น้อย

น้อย
ที่สุด

15.38

7.69
7.69

คะแนนเฉลี่ย

ความหมาย

4.54
4.38
4.31
3.08
4.54
4.00
3.85
3.85
3.15
4.31
4.46

มากที่สุด
มาก
มาก
ปานกลาง
มากที่สดุ
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
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ปัจจัยในการเลือกศึกษาต่อ
12. สื่อ อุปกรณ์ เครื่องมือ และห้องปฏิบัตกิ ารที่เพียงพอ ทันสมัย และพร้อมสาหรับ
การเรียนการสอนและการวิจัย
13. แหล่งศึกษาค้นคว้าที่มีความพร้อมและนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้สบื ค้นข้อมูล
14. ความหลากหลายของสายการทาวิจัยตามที่ต้องการ
15 การสนับสนุนทุนการเสนอผลงานทางวิชาการแก่นักศึกษา
16. อาคารสถานที่เรียนบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมโดยรวมมีความเหมาะสม
17. สามารถนาความรู้ทางวิชาการไปประยุกต์ใช้กับงานในอนาคตได้
18. มหาบัณฑิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจ เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน
19. มหาวิทยาลัยมีการนาความรู้ทางวิชาการไปเผยแพร่ช่วยเหลือชุมชนในท้องถิ่น
20. มหาวิทยาลัยอยู่ใน/ใกล้เคียงกับภูมลิ าเนาของตัวเอง

คะแนนเฉลี่ย

ความหมาย

4.62

มากที่สุด

4.46
4.38
4.54
4.38
4.85
4.54
4.46
4.54

มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด

หมายเหตุ : ความหมายของค่าเฉลี่ยมีเกณฑ์ดังนี้
คะแนน
4.50 – 5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นในหัวข้อที่ประเมินมากที่สุด
3.50 – 4.49 หมายถึง มีความคิดเห็นในหัวข้อที่ประเมินมาก
2.50 – 3.49 หมายถึง มีความคิดเห็นในหัวข้อที่ประเมินปานกลาง
1.50 – 2.49 หมายถึง มีความคิดเห็นในหัวข้อที่ประเมินน้อย
1.00 – 1.49 หมายถึง มีความคิดเห็นในหัวข้อที่ประเมินน้อยที่สุด
นอกจากนีผ้ ตู้ อบแบบสอบถามยังมีข้อเสนอแนะ คือควรมีทุนการวิจัยหรือทุนการศึกษา
ในระหว่างเรีย น หรืออาจเป็นผู้ช่ว ยสอน เพื่อทบทวนความรู้และช่วยลดค่าใช้จ่ายในการศึก ษา
เนื่องจากนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาบางท่านไม่มงี านประจาทา
ตอนที่ 3 การประเมินหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
โดยนักศึกษา ผู้สาเร็จการศึกษาและผู้บังคับบัญชาเบื้องต้นของผู้สาเร็จการศึกษา
3.1 การประเมินหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจโดยนักศึกษา
จากการส่งแบบสอบถามไปยังนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา
บริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รุ่นที่ 1-3 ปีการศึกษา 2550–2553 ทั้งหมดจานวน
14 คน มีผู้ส่งแบบสอบถามกลับจานวน 10 คนคิดเป็นร้อยละ 71.43 สาหรับข้อมูลของผู้ตอบ
แบบสอบถามเป็นเพศชายร้อยละ 20.00 เพศหญิงร้อยละ 80.00 มีช่วงอายุระหว่าง 21 – 25 ปีคิด
เป็นร้อยละ 30.00 มีช่วงอายุระหว่าง 26-30 ปีคิดเป็นร้อยละ 40.00 มีช่วงอายุระหว่าง 36-40ปี
คิดเป็นร้อยละ 20.00 และมีช่วงอายุมากกว่า 41 ปีคิดเป็นร้อยละ 10.00 โดยมีผู้ตอบแบบสอบถาม

- 89 สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาบริหารธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ 60.00 สาขาเทคโนโลยี
การอาหารคิดเป็นร้อยละ 10.00 สาขาเกษตรศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 10.00 สาขาสัตวศาสตร์ คิด
เป็นร้อยละ 10.00 และสาขาการศึกษา วิชาเอกสุขศึกษาคิดเป็นร้อยละ 10.00 ซึ่งไม่มีประสบการณ์
การทางานก่อนเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้ร้อยละ 60.00 และมีประสบการณ์ทางานก่อนเข้าศึกษาใน
หลักสูตรนี้คิดเป็นร้อยละ 40.00 เหตุผลสาคัญในการเลือกเรียนหลักสูตรนี้ส่วนใหญ่ต้องการ
เพิ่มพู นความรู้ต้ องการเพิ่มคุ ณ วุ ฒิ เพื่อ เปลี่ย นตาแหน่ง งานเพื่อ นาไปประยุ ก ต์ ใ ช้จริ งในงานที่
รับผิดชอบและเพื่อมีโอกาสปรับเงินเดือนหรือได้รับการประเมินให้มตี าแหน่งสูงขึ้น
ผลการประเมินความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร ซึ่งมีการประเมิน 4 ด้าน คือด้าน
บริบทของหลักสูตร ด้านปัจจัยเบี้องต้น ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิตของหลักสูตร มีระดับ
ความคิดเห็น คะแนนเฉลี่ย และความหมายในแต่ละหัวข้อการประเมิน แสดงดังตารางต่อไปนี้
ระดับความคิดเห็น
หัวข้อในการประเมิน
ด้านบริบทของหลักสูตร
1.วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
(1) สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน
(2) เหมาะสมกับหลักสูตร
(3) สามารถนาไปปฏิบตั ิได้จริง
(4) ส่ ง เสริ ม ผู้ เรี ย นให้ มี พั ฒนาการตามคุ ณ ลั กษณะของผู้ ส าเร็ จ
การศึกษา 5 ด้าน คือ ความรู้ คุณธรรมจริยธรรม ทักษะทางปัญญา
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และทักษะ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.โครงสร้างของหลักสูตร
(1) เหมาะสมกับหลักสูตร
(2) เหมาะสมของจานวนหน่วยกิต
(3) เหมาะสมต่อการจัดวิชาสัมพันธ์และวิชาเฉพาะ (วิชาเอกบังคับ
เอกเลือก)
3.เนือ้ หาวิชาของหลักสูตร
(1) ครอบคลุมกับหลักสูตร
(2) เพียงพอในการจัดประสบการณ์ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณลักษณะ
ของผู้สาเร็จการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

มาก
ที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

น้อย

น้อย
ที่สุด

5

4

3

2

1

40.00 50.00 10.00
30.00 60.00 10.00
20.00 70.00 10.00
40.00 60.00

50.00 50.00
50.00 50.00
40.00 60.00
40.00 60.00
40.00 60.00
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ระดับความคิดเห็น
หัวข้อในการประเมิน
(3) สอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบัน
(4) ตรงตามความต้องการของผู้เรียน
ด้านปัจจัยเบื้องต้น
(1) ความเหมาะสมของอาคารสถานที่เรียน
(2) ความเพียงพอและคุณภาพสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน
(3) ความเพียงพอและคุณภาพของแหล่งวิทยาการที่ส่งเสริมการ
จัดการเรียนการสอน
(4) ความเพียงพอและความพร้อมของหนังสือ/ตารา/งานวิจยั ที่ใช้ใน
การค้นคว้า
(5) ความเหมาะสมด้านคุณสมบัติของนักศึกษาก่อนเข้าศึกษาใน
หลักสูตร
(6) ความเหมาะสมด้านคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน
ด้านกระบวนการ
1.การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
(1) มีการแนะนา ชี้แจงวัตถุประสงค์ และกาหนดกิจกรรมการเรียน
การสอนในแต่ละรายวิชา
(2) มี วิ ธี การจั ด การเรี ย นการสอนที่ เหมาะสมและสอดคล้ อ งกั บ
เนือ้ หาวิชา
(3) มีการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพัฒนาการตาม
คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาที่พงึ ประสงค์ 5 ด้าน
(4) มีวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายในแต่ล ะ
รายวิชา
(5) มี การจั ด กิจ กรรมส่งเสริม การเรีย นการสอน เช่น ปฐมนิเทศ
การศึกษาดูงาน เป็นต้น
(6) มีการเปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน
(7) ความเหมาะสมของสัมพันธภาพระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาและ
นักศึกษา
2.การวัดและประเมินผลการศึกษา

มาก
ที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

5
4
3
40.00 60.00
60.00 30.00 10.00

น้อย

น้อย
ที่สุด

2

1

10.00 80.00 10.00
30.00 50.00 20.00
40.00 50.00 10.00
60.00 40.00
20.00 60.00 10.00
50.00 50.00

70.00 30.00
60.00 40.00
30.00 70.00
20.00 80.00
50.00 50.00

40.00 60.00
80.00 20.00

10.0
0
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ระดับความคิดเห็น
หัวข้อในการประเมิน
(1) มีการชี้แจงเกณฑ์การวัดและประเมินผลในแต่ละรายวิชาให้ทราบ
(2) ความเหมาะสมของวิธีการวัดและประเมินผล
ด้านผลผลิต
(1) ความเหมาะสมของระยะเวลาในการสาเร็จการศึกษา
(2) ระยะเวลาทีใ่ ช้ในการสาเร็จการศึกษาสอดคล้องกับหลักสูตร
(3) คุณภาพในการปฏิบัตงิ านของผู้สาเร็จการศึกษา
(4) คุณลักษณะของผูส้ าเร็จการศึกษาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร

มาก
ที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

น้อย

น้อย
ที่สุด

5

4

3

2

1

60.00 40.00
40.00 60.00
40.00 60.00
40.00 60.00
40.00 60.00

หัวข้อในการประเมิน
ด้านบริบทของหลักสูตร
1.วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
(1) สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน
(2) เหมาะสมกับหลักสูตร
(3) สามารถนาไปปฏิบตั ิได้จริง
(4) ส่งเสริมผู้เรียนให้มีพัฒนาการตามคุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษา 5 ด้าน คือ ความรู้
คุณธรรมจริ ยธรรม ทั กษะทางปั ญญา ทั กษะความสั มพั นธ์ ระหว่างบุ คคลและความ
รั บ ผิ ด ชอบ และทั กษะการวิ เคราะห์ เชิ ง ตั ว เลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
2.โครงสร้างของหลักสูตร
(1) เหมาะสมกับหลักสูตร
(2) เหมาะสมของจานวนหน่วยกิต
(3) เหมาะสมต่อการจัดวิชาสัมพันธ์และวิชาเฉพาะ (วิชาเอกบังคับ เอกเลือก)
3.เนือ้ หาวิชาของหลักสูตร
(1) ครอบคลุมกับหลักสูตร
(2) เพี ย งพอในการจั ด ประสบการณ์ ที่ ส่ ง ผลต่ อ การพั ฒ นาคุ ณ ลั ก ษณะของผู้ ส าเร็ จ
การศึกษาตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
(3) สอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบัน
(4) ตรงตามความต้องการของผู้เรียน

ค่าเฉลี่ย ความหมาย

4.30
4.20
4.10

มาก
มาก
มาก

4.40

มาก

4.50
4.50
4.40

มากที่สุด
มากที่สุด
มาก

4.40

มาก

4.40

มาก

4.40
4.50

มาก
มากที่สุด
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หัวข้อในการประเมิน
ด้านปัจจัยเบื้องต้น
(1) ความเหมาะสมของอาคารสถานที่เรียน
(2) ความเพียงพอและคุณภาพสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน
(3) ความเพียงพอและคุณภาพของแหล่งวิทยาการที่ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน
(4) ความเพียงพอและความพร้อมของหนังสือ/ตารา/งานวิจยั ที่ใช้ในการค้นคว้า
(5) ความเหมาะสมด้านคุณสมบัติของนักศึกษาก่อนเข้าศึกษาในหลักสูตร
(6) ความเหมาะสมด้านคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน
ด้านกระบวนการ
1.การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
(1) มีการแนะนา ชีแ้ จงวัตถุประสงค์และกาหนดกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา
(2) มีวิธีการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับเนือ้ หาวิชา
(3) มีการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพัฒนาการตามคุณลักษณะของ
ผู้สาเร็จการศึกษาที่พงึ ประสงค์ 5 ด้าน
(4) มีวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายในแต่ละรายวิชา
(5) มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน เช่น ปฐมนิเทศ การศึกษาดูงานเป็นต้น
(6) มีการเปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
(7) ความเหมาะสมของสัมพันธภาพระหว่างอาจารย์ท่ปี รึกษาและนักศึกษา
2.การวัดและประเมินผลการศึกษา
(1) มีการชี้แจงเกณฑ์การวัดและประเมินผลในแต่ละรายวิชาให้ทราบ
(2) ความเหมาะสมของวิธีการวัดและประเมินผล
ด้านผลผลิต
(1) ความเหมาะสมของระยะเวลาในการสาเร็จการศึกษา
(2) ระยะเวลาที่ใช้ในการสาเร็จการศึกษาสอดคล้องกับหลักสูตร
(3) คุณภาพในการปฏิบัตงิ านของผู้สาเร็จการศึกษา
(4) คุณลักษณะของผูส้ าเร็จการศึกษาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

หมายเหตุ : ความหมายของค่าเฉลี่ยมีเกณฑ์ดังนี้
คะแนน
4.50 – 5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นในหัวข้อที่ประเมินมากที่สุด
3.50 – 4.49 หมายถึง มีความคิดเห็นในหัวข้อที่ประเมินมาก
2.50 – 3.49 หมายถึง มีความคิดเห็นในหัวข้อที่ประเมินปานกลาง
1.50 – 2.49 หมายถึง มีความคิดเห็นในหัวข้อที่ประเมินน้อย
1.00 – 1.49 หมายถึง มีความคิดเห็นในหัวข้อที่ประเมินน้อยที่สุด

ค่าเฉลี่ย ความหมาย
4.00
4.10
4.30
3.60
3.90
4.50

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด

4.70
4.60

มากที่สุด
มากที่สุด

4.30

มาก

4.20
4.50
4.40
4.80

มาก
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด

4.60
4.40

มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด

4.40
4.40
4.40
4.50
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สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ในด้านต่างๆคือ
1. บริบทของหลักสูตรในด้านของวัตถุประสงค์โครงสร้าง และเนื้อหาวิชาของหลักสูตร
1.1 มีความเหมาะสมและครอบคลุม
1.2 มีความสอดคล้องกันและถ่ายทอดความรูใ้ ห้กับผูเ้ รียนได้เป็นอย่างดี
1.3 ควรเพิ่มเนื้อหาที่สอดคล้องกับการนาไปใช้ประโยชน์ให้มากขึ้น
1.4 ตรงกับความต้องการของผู้เรียน และสามารถนาไปปฏิบัติได้จริงในการทาวิจัย
2. ปัจจัยเบื้องต้นของหลักสูตรในด้านของอาคารสถานที่ สื่ออุปกรณ์เรียนการสอน แหล่ง
วิทยาการเพื่อจัดการเรียนการสอนหนังสือ/ตารา/งานวิจัยที่ใช้ในการค้นคว้าคุณสมบัติของนักศึกษา
และคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน
2.1 อาคารสถานที่เรียนมีความเพียงพอ
2.2 อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนยังไม่เพียงพอ ควรจัดหาเพิ่มเติมให้เพียงพอและ
เหมาะสม
2.3 ในด้านการค้นคว้างานวิจัยจากแหล่งข้อมูลออนไลน์ควรมีความหลากหลายมาก
ขึน้ เนื่องจากบางแหล่งไม่สามารถเข้าถึงได้
2.4 ควรมีหนังสือ ตารา และงานวิจัยที่ทันสมัย และมีจานวนเพียงพอ
2.5 ควรมีหนังสือที่ใช้ค้นคว้าใหม่ๆ เพิ่มมากขึ้น
2.6 มีการจัดศึกษาดูงานนอกสถานที่เพิ่มขึ้นและหลากหลาย เพื่อศึกษาวิทยาการ
ใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในการเรียนและการวิจัย
2.7 นักศึกษามีน้าใจ เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ ช่วยเหลือ และร่วมคิดแก้ไขปัญหาทั้งด้านการ
เรียนและการวิจัยเป็นอย่างดี
2.8 คุ ณ สมบั ติ ข องอาจารย์ผู้ ส อนมี ค วามเหมาะสมอย่ า งยิ่ง กั บ หลั ก สูต รอาจารย์
สามารถถ่ายทอดความรู้ และเป็นที่ปรึกษาให้กับนักศึกษาได้ทุกเรื่อง
3. การด าเนิน การหลั ก สู ตรในด้ า นการจั ด กิจ กรรมการเรี ย นการสอน และการวัด และ
ประเมินผลการศึกษา
3.1 การวัดและประเมินผลการศึกษามีความเหมาะสมดีและเป็นไปตามเกณฑ์
3.2 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการวัดและประเมินผลการศึกษา ควรมีรูปแบบ
ที่หลากหลายมากขึน้
3.3 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในด้านการศึกษาดูงานเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
สาหรับนักศึกษา เนื่องจากได้เรียนรู้จากสถานประกอบการจริง จึงมีความเหมาะสม และเสนอให้มี
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จังหวัดเพื่อความสะดวกในการเดินทาง
4. คุณลักษณะที่ตอ้ งการให้เกิดขึน้ กับนักศึกษาเมื่อสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรคือ
4.1 สามารถนาความรู้ไปใช้ได้จริงตามที่ต้องการ
4.2 สามารถนาความรู้ไปใช้ในการเรียนการสอนและสามารถพัฒนางานที่ทาได้
4.3 สามารถนาความรู้ความสามารถในสาขาที่เรียนมาประยุกต์กับการทางาน และ
การใช้ชีวติ ประจาวันได้
4.4 นาความรูท้ ี่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง มีทักษะในการทางานวิจัย และ
สามารถต่อยอดในระดับการศึกษาที่สูงขึน้
3.2 การประเมินหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจโดยผู้สาเร็จ
การศึกษา
จากการส่งแบบสอบถามไปยังผูส้ าเร็จการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รุ่นที่ 1-3 ปีการศึกษา 2550–2553 จานวน 5 คน
มีส่งแบบสอบถามกลับทั้งหมด 5 คนคิดเป็นร้อยละ 100.00 สาหรับข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม
เป็นเพศชายร้อยละ 40.00 เพศหญิงร้อยละ 60.00 มีช่วงอายุอยู่ระหว่าง 26-30 ปี คิดเป็นร้อยละ
80.00 และมีช่วงอายุระหว่าง 31–35 ปี คิดเป็นร้อยละ 20.00 โดยพบว่าหลังจากที่สาเร็จการศึกษา
สาขาวิชาบริหารธุรกิจแล้ว มีผู้สาเร็จการศึกษาที่ไม่เปลี่ยนสถานภาพจากงานเดิม คิดเป็นร้อยละ
80.00 มีผู้สาเร็จการศึกษาที่เปลี่ยนสถานภาพจากงานเดิม คิดเป็นร้อยละ 20.00 ทั้งนี้เนื่องจาก
เลื่อนให้มีตาแหน่งสูงขึ้นนอกจากนี้ยังพบว่าผู้สาเร็จการศึกษาจากหลักสู ตรนี้ร้อยละ 100.00 ได้ใช้
ความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจมาปรับปรุง
และประยุกต์ในใช้การทางาน
ผลการประเมินความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร ซึ่งมีการประเมิน 4 ด้าน คือด้านบริบท
ของหลักสูตร ด้านปัจจัยเบี้องต้น ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิตของหลักสูตรและคุณลักษณะของ
ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาที่ ไ ด้ รั บ จากการศึ ก ษาหลั ก สู ต รนี้ มี ร ะดั บ ความคิ ด เห็ น คะแนนเฉลี่ ย และ
ความหมายในแต่ละหัวข้อการประเมิน แสดงดังตารางต่อไปนี้
ระดับความคิดเห็น
หัวข้อในการประเมิน
ด้านบริบทของหลักสูตร
1.วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
(1) สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน

มากที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

น้อย

น้อย
ที่สดุ

5

4

3

2

1

60.00 40.00
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(2) เหมาะสมกับหลักสูตร
(3) สามารถนาไปปฏิบตั ิได้จริง
(4) ส่งเสริมผู้เรียนให้มีพัฒนาการตามคุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาที่พึง
ประสงค์ 5 ด้าน คือ ความรู้ คุณธรรมจริยธรรม ทักษะทางปัญญา ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.โครงสร้างของหลักสูตร
(1) เหมาะสมกับหลักสูตร
(2) เหมาะสมของจานวนหน่วยกิต
(3) เหมาะสมต่อการจัดวิชาสัมพันธ์และวิชาเฉพาะ (วิชาเอกบังคับเอกเลือก)
3.เนือ้ หาวิชาของหลักสูตร
(1) ครอบคลุมกับหลักสูตร
(2) เพียงพอในการจัดประสบการณ์ที่จะส่งผลต่อการพัฒนาคุณลักษณะของ
ผู้สาเร็จการศึกษาได้ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
(3) สอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบัน
(4) ตรงตามความต้องการของผู้เรียน
ด้านปัจจัยเบื้องต้น
(1) ความเหมาะสมของอาคารสถานที่เรียน
(2) ความเพียงพอและคุณภาพสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน
(3) ความเพียงพอและคุณภาพของแหล่งวิทยาการที่ส่งเสริมการจัดการเรียน
การสอน
(4) ความเพียงพอและความพร้อมของหนังสือ/ตารา/งานวิจยั ที่ใช้ในการค้นคว้า
(5) ความเหมาะสมด้านคุณสมบัติของนักศึกษาก่อนเข้าศึกษาในหลักสูตร
(6) ความเหมาะสมด้านคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน
ด้านกระบวนการ
1.การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
(1) มีการแนะนา ชีแ้ จงวัตถุประสงค์ และกาหนดกิจกรรมการเรียนการสอนใน
แต่ละรายวิชา
(2) มีวิธีการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับเนือ้ หาวิชา

มากที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

น้อย

น้อย
ที่สดุ

5

4

3

2

1

60.00 40.00
80.00 20.00
60.00 20.00 20.00

60.00 40.00
60.00 40.00
20.00 60.00 20.00
60.00 40.00
60.00 20.00 20.00
60.00 40.00
60.00 20.00 20.00
60.00 40.00
20.00 80.00
20.00 80.00
80.00 20.00
60.00 20.00 20.00
80.00 20.00

80.00 20.00
60.00 40.00
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(3) มีการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพัฒนาการตาม
คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาที่พงึ ประสงค์ 5 ด้าน
(4) มีวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายในแต่ละรายวิชา
(5) มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน เช่น ปฐมนิเทศ การศึกษาดู
งาน เป็นต้น
(6) มีการเปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
(7) ความเหมาะสมของสัมพันธภาพระหว่างอาจารย์ท่ปี รึกษาและนักศึกษา
2.การวัดและประเมินผลการศึกษา
(1) มีการชี้แจงเกณฑ์การวัดและประเมินผลในแต่ละรายวิชาให้ทราบ
(2) ความเหมาะสมของวิธีการวัดและประเมินผล
ด้านผลผลิต
(1) ความเหมาะสมของระยะเวลาที่ใช้ในการสาเร็จการศึกษา
(2) ระยะเวลาทีใ่ ช้ในการสาเร็จการศึกษาสอดคล้องกับหลักสูตร
(3) คุณภาพในการปฏิบัตงิ านของผู้สาเร็จการศึกษา
(4) คุณลักษณะของผูส้ าเร็จการศึกษาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้รับจากการศึกษาหลักสูตรนี้
(1) มีความรู้ความเข้าใจในสาขาวิชาที่ศึกษา
(2) สามารถนาความรูท้ ั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติไปประยุกต์ใช้ในการทางาน
ประกอบอาชีพ และการวิจัย
(3) สามารถนาความรู้จากผลงานวิจยั ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์และ
พัฒนาชุมชนท้องถิ่น
(4) มีคุณธรรม จริยธรรม จิตสานึกและความรับผิดชอบต่อสังคมตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ
(5) มีความเคารพกฎระเบียบ ข้อบังคับขององค์กรและสังคม และยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อนื่
(6) สามารถคิดวิเคราะห์ปญ
ั หาและเสนอแนวทางแก้ไขได้อย่างเป็นระบบ
(7) สามารถบู รณาการองค์ความรู้ใ นสาขาวิชาที่ศึ กษาร่ว มกับ ภู มิ ปั ญ ญา
ท้องถิ่นและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อประยุกต์ใช้ในงานได้
(8) มีความรับผิดชอบในงานทีไ่ ด้รับมอบหมาย

มากที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

น้อย

น้อย
ที่สดุ

5

4

3

2

1

60.00 40.00
60.00 20.00 20.00
80.00

20.00

60.00 20.00 20.00
80.00 20.00
80.00 20.00
60.00 40.00
60.00
60.00
60.00
60.00

40.00
40.00
40.00
20.00 20.00

60.00 40.00
60.00 40.00
60.00 40.00
80.00 20.00
80.00 20.00
80.00 20.00
80.00 20.00
80.00 20.00
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ระดับความคิดเห็น
หัวข้อในการประเมิน
(9) สามารถปรับตัวและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
(10) มีการเรียนรูแ้ ละพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
(11) สามารถนาเสนอความรู้เชิงวิชาการ และผลงานวิจัยโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
(12) ติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรม สถานการณ์โลก และ
ข้อมูลงานวิจัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

มากที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

น้อย

น้อย
ที่สดุ

5

4

3

2

1

60.00 40.00
60.00 40.00
60.00 20.00 20.00
80.00

หัวข้อในการประเมิน
ด้านบริบทของหลักสูตร
1.วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
(1) สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน
(2) เหมาะสมกับหลักสูตร
(3) สามารถนาไปปฏิบตั ิได้จริง
(4) ส่งเสริมผู้เรียนให้มีพัฒนาการตามคุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษา 5 ด้าน คือ
ความรู้ คุณธรรมจริยธรรม ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรั บผิดชอบ และทั กษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.โครงสร้างของหลักสูตร
(1) เหมาะสมกับหลักสูตร
(2) เหมาะสมของจานวนหน่วยกิต
(3) เหมาะสมต่อการจัดวิชาสัมพันธ์และวิชาเฉพาะ (วิชาเอกบังคับ เอกเลือก)
3.เนือ้ หาวิชาของหลักสูตร
(1) ครอบคลุมกับหลักสูตร
(2) เพียงพอในการจัดประสบการณ์ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณลักษณะของผู้สาเร็จ
การศึกษาตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
(3) สอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบัน
(4) ตรงตามความต้องการของผู้เรียน
ด้านปัจจัยเบื้องต้น
(1) ความเหมาะสมของอาคารสถานที่เรียน

20.00

คะแนนเฉลี่ย ความหมาย

4.60
4.60
4.80

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

3.40

ปานกลาง

4.60
4.60
4.40

มากที่สุด
มากที่สุด
มาก

4.60

มากที่สุด

4.40

มาก

4.60
4.40

มากที่สุด
มาก

4.60

มากที่สุด
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หัวข้อในการประเมิน
(2) ความเพียงพอและคุณภาพสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน
(3) ความเพียงพอและคุณภาพของแหล่งวิทยาการที่ส่งเสริมการจัดการเรียนการ
สอน
(4) ความเพียงพอและความพร้อมของหนังสือ/ตารา/งานวิจยั ที่ใช้ในการค้นคว้า
(5) ความเหมาะสมด้านคุณสมบัติของนักศึกษาก่อนเข้าศึกษาในหลักสูตร
(6) ความเหมาะสมด้านคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน
ด้านกระบวนการ
1.การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
(1) มีการแนะนา ชีแ้ จงวัตถุประสงค์ และกาหนดกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละ
รายวิชา
(2) มีวิธีการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับเนือ้ หาวิชา
(3) มีการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพัฒนาการตามคุณลักษณะของ
ผู้สาเร็จการศึกษาที่พงึ ประสงค์ 5 ด้าน
(4) มีวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายในแต่ละรายวิชา
(5) มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนเช่นปฐมนิเทศการศึกษาดูงานเป็นต้น
(6) มีการเปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
(7) ความเหมาะสมของสัมพันธภาพระหว่างอาจารย์ท่ปี รึกษาและนักศึกษา
2.การวัดและประเมินผลการศึกษา
(1) มีการชี้แจงเกณฑ์การวัดและประเมินผลในแต่ละรายวิชาให้ทราบ
(2) ความเหมาะสมของวิธีการวัดและประเมินผล
ด้านผลผลิต
(1) ความเหมาะสมของระยะเวลาในการสาเร็จการศึกษา
(2) ระยะเวลาที่ใช้ในการสาเร็จการศึกษาสอดคล้องกับหลักสูตร
(3) คุณภาพในการปฏิบัตงิ านของผู้สาเร็จการศึกษา
(4) คุณลักษณะของผูส้ าเร็จการศึกษาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้รับจากการศึกษาหลักสูตรนี้
(1) มีความรู้ความเข้าใจในสาขาวิชาที่ศึกษา
(2) สามารถนาความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิไปประยุกต์ใช้ในการทางาน ประกอบ
อาชีพ และการวิจัย
(3) สามารถนาความรู้จากผลงานวิจยั ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์และพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่น

คะแนนเฉลี่ย ความหมาย
4.20

มาก

4.20

มาก

3.80
4.40
4.80

มาก
มาก
มากที่สุด

4.80

มากที่สุด

4.60

มากที่สุด

4.60

มากที่สุด

4.40
4.60
4.40
4.80

มาก
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด

4.80
4.60
4.60
4.60
4.60
4.40

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก

4.60

มากที่สุด

4.60

มากที่สุด

4.60

มากที่สุด
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หัวข้อในการประเมิน
(4) มีคุณธรรม จริยธรรม จิตสานึกและความรับผิดชอบต่อสังคมตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ
(5) มีความเคารพกฎระเบียบ ข้อบังคับขององค์กรและสังคม และยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผูอ้ ื่น
(6) สามารถคิดวิเคราะห์ปญ
ั หาและเสนอแนวทางแก้ไขได้อย่างเป็นระบบ
(7) สามารถบูรณาการองค์ความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษาร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
สาขาอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อประยุกต์ใช้ในงานได้
(8) มีความรับผิดชอบในงานทีไ่ ด้รับมอบหมาย
(9) สามารถปรับตัวและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
(10) มีการเรียนรูแ้ ละพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
(11) สามารถนาเสนอความรู้เชิงวิชาการและผลงานวิจยั โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้อย่างเหมาะสม
(12) ติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรม สถานการณ์โลก และข้อมูล
งานวิจัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

คะแนนเฉลี่ย ความหมาย
4.80

มากที่สุด

4.80

มากที่สุด

4.80

มากที่สุด

4.80

มากที่สุด

4.80
4.60
4.60

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.40

มาก

4.60

มากที่สุด

หมายเหตุ : ความหมายของค่าเฉลี่ยมีเกณฑ์ดังนี้
คะแนน
4.50 – 5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นในหัวข้อที่ประเมินมากที่สุด
3.50 – 4.49 หมายถึง มีความคิดเห็นในหัวข้อที่ประเมินมาก
2.50 – 3.49 หมายถึง มีความคิดเห็นในหัวข้อที่ประเมินปานกลาง
1.50 – 2.49 หมายถึง มีความคิดเห็นในหัวข้อที่ประเมินน้อย
1.00 – 1.49 หมายถึง มีความคิดเห็นในหัวข้อที่ประเมินน้อยที่สุด
นอกจากนี้ยั ง มีข้อเสนอแนะจากผู้สาเร็จการศึก ษา คือ เนื้อหาวิชาของผู้เ รีย นควรเพิ่ ม
รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะมากขึ้น เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ เชิงลึกด้านวิชาชีพรองรับการประกอบ
อาชีพของผู้สาเร็จการศึกษา
3.3 การประเมิ น หลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ มหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าบริ ห ารธุ ร กิ จ โดย
ผู้บังคับบัญชาเบื้องต้นของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษา
จากการส่งแบบสอบถามไปยังผู้บังคับบัญชาเบื้องต้นของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึ กษา
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามรุ่นที่
1-3 ปีการศึกษา 2550–2553 จานวน 10 คน มีผสู้ ่งแบบสอบถามกลับทั้งหมด 7 คนคิดเป็นร้อยละ
70.00 โดยผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชายร้อยละ 85.71 เพศหญิงร้อยละ 14.29 มีช่วงอายุ
ระหว่าง 36–40 ปี คิดเป็นร้อยละ 14.29 มีช่วงอายุระหว่าง 41-45 ปี คิดเป็นร้อยละ 28.57 และมี
ช่วงอายุระหว่าง 51–55 ปี คิดเป็นร้อยละ 57.14 โดยมีวุฒิการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาตรีคิด

- 100 เป็นร้อยละ 28.57 ปริญญาโทคิดเป็นร้อยละ 57.14 และปริญญาเอกคิดเป็นร้อยละ 14.29 จากการ
ประเมิน พบว่าผู้สาเร็จการศึกษาทางานในตาแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการ
บริหารจัดการและผู้สอน/อาจารย์ในสาขาบริหารธุรกิจ ซึ่งเป็นตาแหน่งงานที่ตรงกับสายงานที่เรียน
คือ สาขาวิชาบริหารธุรกิจโดยใช้ความรู้ในการศึกษามาปรับปรุงและประยุกต์ในการทางานการทา
วิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการเรียนการสอน
ผลการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของผู้สาเร็จการศึกษาและนักศึกษาในหลักสูตรนี้โดย
ผูบ้ ังคับบัญชาเบือ้ งต้น แสดงเป็นระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานคะแนนเฉลี่ยและความหมายในแต่
ละหัวข้อการประเมิน แสดงดังตารางต่อไปนี้
ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงาน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
หัวข้อในการประเมิน
5
4
3
2
1
1.มีความรู้ ความเข้าใจในสาขาวิชาที่เรียนอย่างถูกต้อง
2.สามารถการประยุกต์ใช้ความรูใ้ นสาขาวิชาที่เรียน
3.สามารถบูรณาการองค์ความรู้ใ นสาขาที่เรียนร่ว มกับภู มิปั ญญา
ท้องถิ่นและองค์ความรู้สาขาอื่นที่เกี่ยวข้องได้
4.มีความสามารถในการสื่อสารและทางานกับบุคคลอื่นได้ทุกระดับ
5.ให้คาแนะนา คาปรึกษาในสาขาวิชาที่เรียนแก่ผู้อื่น
6.มีข้อคิดเห็นเสนอแนะทางวิชาการในสาขาที่เรียนเพื่อพัฒนางาน
7.มีการทางานวิจัยเกี่ยวกับงานที่ทา
8.สามารถปฏิบัตงิ านที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
9.มีทัศนคติท่ดี ีต่อการทางาน
10.มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง
11.มีความสามารถในการพัฒนาสังคม
12.มีความรับผิดชอบต่องาน
13.มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
14.มีมนุษยสัมพันธ์ ยิม้ แย้มแจ่มใส
15.มีความสามารถในการแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน
16.ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
17.มีน้าใจ
18.มีความเอือ้ เฟื้อเผื่อแผ่
19.มีความอดทนสู้งาน
20.มีความเชื่อมั่นในตนเอง

14.29

85.71
71.43

14.29
14.29

42.86 57.14
14.29
14.29
42.86
28.57
14.29
14.29
14.29
14.29
14.29

42.86
42.86
28.57
14.29

71.43
71.43
57.14
42.86
57.14
85.71
71.43
57.14
100.00
71.43
85.71
85.71
85.71
57.14
57.14
71.43
71.43

14.29
14.29
42.86
14.29
14.29
14.29
28.57
14.29
14.29
14.29

14.29
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ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงาน
หัวข้อในการประเมิน
21.มีความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงาน
22.มีระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน
23.มีลักษณะการเป็นผู้นา
24.มีความสามารถในการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีท่ที ันสมัย
25.มีความสามารถในการทางานกลุ่ม
26.ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
27.มีความกล้าในการแสดงความคิดเห็น
28.มีความตั้งใจมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน
29.มีการวางแผนการปฏิบัติงาน
30.มีความร่วมมือกับหน่วยงานในทุกๆ ด้าน
31.มีความตรงต่อเวลา
32.มีความซื่อสัตย์
33.ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบของหน่วยงาน
34.มีความเสียสละ
35.มีความเคารพต่อผู้บังคับบัญชา
36.มีความอ่อนน้อม
37.รูจ้ ักประนีประนอม
38.แต่งกายสุภาพเรียบร้อย
39.มีการกระตือรือร้น ใฝ่หา หรือเพิ่มพูนความรูอ้ ยู่เสมอ
40.มีทัศนคติท่ดี ตี ่อเพื่อนร่วมงาน
41.สามารถนาเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์มาใช้ในการวิเคราะห์
และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาได้
42.มีวิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารที่
เหมาะสม
43.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการกับข้อมูลต่างๆได้
44.สามารถติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรม
สถานการณ์โลก และข้อมูลงานวิจัยโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
45.มีจิตสานึกและปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

ดีมาก

ดี

ปานกลาง

น้อย

น้อยมาก

5

4

3

2

1

28.57 71.43
28.57 71.43
85.71
14.29 57.14
28.57 71.43
14.29 71.43
14.29 71.43
100.00
85.71
14.29 71.43
14.29 57.14
28.57 71.43
28.57 57.14
28.57 57.14
42.86 57.14
42.86 57.14
28.57 71.43
14.29 71.43
14.29 85.71
14.29 71.43

14.29
28.57
14.29
14.29
14.29
14.29
28.57
14.29
14.29

14.29
14.29

71.43

28.57

14.29

71.43

14.29

14.29

71.43

14.29

14.29

71.43

14.29

100.00

- 102 -

หัวข้อในการประเมิน
1.มีความรู้ ความเข้าใจในสาขาวิชาที่เรียนอย่างถูกต้อง
2.สามารถการประยุกต์ใช้ความรูใ้ นสาขาวิชาที่เรียน
3.สามารถบูรณาการองค์ความรู้ในสาขาที่เรียนร่วมกับภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่นและองค์
ความรู้สาขาอื่นที่เกี่ยวข้องได้
4.มีความสามารถในการสื่อสารและทางานกับบุคคลอืน่ ได้ทุกระดับ
5.ให้คาแนะนา คาปรึกษาในสาขาวิชาที่เรียนแก่ผู้อื่น
6.มีข้อคิดเห็น เสนอแนะทางวิชาการในสาขาที่เรียนเพือ่ พัฒนางาน
7.มีการทางานวิจัยเกี่ยวกับงานที่ทา
8.สามารถปฏิบัตงิ านที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
9.มีทัศนคติท่ดี ีต่อการทางาน
10.มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง
11.มีความสามารถในการพัฒนาสังคม
12.มีความรับผิดชอบต่องาน
13.มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
14.มีมนุษยสัมพันธ์ ยิม้ แย้มแจ่มใส
15.มีความสามารถในการแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน
16.ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
17.มีน้าใจ
18.มีความเอือ้ เฟื้อเผื่อแผ่
19.มีความอดทนสู้งาน
20.มีความเชื่อมั่นในตนเอง
21.มีความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงาน
22.มีระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน
23.มีลักษณะการเป็นผู้นา
24.มีความสามารถในการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีท่ที ันสมัย
25.มีความสามารถในการทางานกลุ่ม
26.ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
27.มีความกล้าในการแสดงความคิดเห็น
28.มีความตั้งใจมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน
29.มีการวางแผนการปฏิบัติงาน
30.มีความร่วมมือกับหน่วยงานในทุกๆ ด้าน

คะแนนเฉลี่ย ความหมาย
3.86
4.00

มาก
มาก

4.43

มาก

4.00
4.00
3.57
4.29
4.14
4.14
4.00
3.86
4.00
4.00
4.14
3.86
3.86
4.43
4.43
4.29
4.00
4.29
4.29
3.86
3.86
4.29
4.00
4.00
4.00
3.86
4.00

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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หัวข้อในการประเมิน
31.มีความตรงต่อเวลา
32.มีความซื่อสัตย์
33.ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบของหน่วยงาน
34.มีความเสียสละ
35.มีความเคารพต่อผู้บังคับบัญชา
36.มีความอ่อนน้อม
37.รูจ้ ักประนีประนอม
38.แต่งกายสุภาพเรียบร้อย
39.มีการกระตือรือร้น ใฝ่หา หรือเพิ่มพูนความรูอ้ ยู่เสมอ
40.มีทัศนคติท่ดี ตี ่อเพื่อนร่วมงาน
41.สามารถนาเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์มาใช้ในการวิเคราะห์และเสนอแนว
ทางแก้ไขปัญหาได้
42.มีวิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม
43.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการกับข้อมูลต่างๆได้
44.สามารถติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรม สถานการณ์โลก และ
ข้อมูลงานวิจยั โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
45.มีจิตสานึกและปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

คะแนนเฉลี่ย ความหมาย
3.86
4.29
4.14
4.14
4.43
4.43
4.29
4.00
4.14
4.00

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3.71

มาก

4.00
4.00

มาก
มาก

4.00

มาก

4.00

มาก

หมายเหตุ : ความหมายของค่าเฉลี่ยมีเกณฑ์ดังนี้
คะแนน
4.50 – 5.00 หมายถึง มีคุณภาพในหัวข้อที่ประเมินมากที่สุด
3.50 – 4.49 หมายถึง มีคุณภาพในหัวข้อที่ประเมินมาก
2.50 – 3.49 หมายถึง มีคุณภาพในหัวข้อที่ประเมินปานกลาง
1.50 – 2.49 หมายถึง มีคุณภาพในหัวข้อที่ประเมินน้อย
1.00 – 1.49 หมายถึง มีคุณภาพในหัวข้อที่ประเมินน้อยที่สุด
ส่วนคุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาในด้านความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะของ
ผูส้ าเร็จการศึกษาตามความต้องการของผู้บังคับบัญชาเบือ้ งต้นและหน่วยงาน มีรายละเอียดดังนี้
1. มีคุณธรรม และจริยธรรมได้แก่ ซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่องานเคารพและปฏิบัติตนอยู่ใ น
ระเบียบของหน่วยงานเสียสละยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มีจิตสาธารณะ ตรงต่อเวลา มีวินัย
ในตนเองและหน่วยงาน และมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
2. มีความรู้ ความสามารถและทักษะด้านการวิจัยทางด้านบริหารธุรกิจ เพื่อพัฒนาตนเอง
โรงเรียน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ

- 104 3. สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านบริหารธุรกิจ และกระบวนการวิจัยให้แก่นักศึกษาเพื่อน
ร่วมงานและชุมชนท้องถิ่นได้
4. มีความพร้อมในการรับรู้องค์ความรูใ้ หม่
5. มีความกระตือรือร้น ใฝ่หาค้นคว้าหรือเพิ่มพูนความรูอ้ ยู่เสมอและมีวสิ ัยทัศน์ที่ดีต่อการเรียนรู้
6. นาความรูม้ าจัดทาหลักสูตรท้องถิ่นให้กับสถานศึกษาและสอดคล้องกับชุมชนได้
7. เพิ่มศักยภาพการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้อย่างกว้างขวาง หลากหลาย
8. ปฏิบัติงานอย่างครูมอื อาชีพ ส่งผลต่อคุณภาพนักเรียนอย่างสูงสุด
9. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีตอ่ ผูร้ ่วมงานในองค์กรมีความร่วมมือกับหน่วยงานในทุกๆ ด้านมีความ
ตั้งใจมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานและมีน้าใจกับเพื่อนร่วมงานทุกระดับ
10. มีค วามสามารถทางด้านภาษาอังกฤษและทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์รวมถึงติ ดตาม
ความก้ าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรม สถานการณ์โ ลกและข้อมูลงานวิจัย โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศได้
จากผลการสอบถามผู้บังคับบัญชาเบือ้ งต้น พบว่า ถ้าบุคคลในหน่วยงานมีความประสงค์ที่
จะศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขาวิชาบริหารธุรกิจทางหน่วยงานจะให้การสนับสนุน เนื่องจาก
1. เพิ่มความรูค้ วามสามารถของบุคลากรให้มากยิ่งขึน้
2. มีประสบการณ์ในการทางานและการวิจัย
3. เป็นการเปิดโลกทัศน์ให้กว้างขึน้
4. เป็นไปตามความต้องการของผู้เรียน
5. สามารถให้ความรูแ้ ก่นักศึกษาในสาขาดังกล่าวซึ่งเป็นสาขาที่ขาดแคลน
6. สามารถนาความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน
7. เป็นสาขาที่มีประโยชน์ต่อการดารงชีวิต อาชีพ และเป็นพื้นฐานในการพัฒนาทักษะการ
บริหารจัดการและการวิจัยซึ่งสามาถนามาประยุกต์ใช้ในการจัดทาหลักสูตรท้องถิ่นและพัฒนา
คุณภาพชีวิตนักเรียนในสถานศึกษาต่อไป
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
1. ทางคณะวิทยาการจัดการควรมีประชาสัมพั นธ์หลักสูตรให้กับหน่วยงานทางการศึกษา
มากขึ้น
2. ควรมีการประสานงานกับหน่วยงานต้นสังกัดที่มีอานาจในการบังคับบัญชาหรือมีส่วนใน
การให้การสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานได้ศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาได้
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พิมพ์สาเนา

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2550
----------------------------------เพื่อให้การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเป็นไป
ด้ว ยความเรีย บร้ อ ยสอดคล้ อ งกั บ ความมุ่ ง หมายและหลั ก การของพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และพระราชบัญ ญั ติการศึก ษาแห่งชาติ (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2545 รวมทั้งมี
มาตรฐานและคุณภาพสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 18(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.
2547และมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามในคราวประชุมครั้งที่ 34(9/2550) เมื่อวันที่ 4
พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้ อ 1 ข้ อ บั ง คั บ นี้ เ รี ย กว่ า “ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พิ บู ล สงครามว่ า ด้ ว ยการจั ด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550”
ข้อ 2 ข้อบังคับนีใ้ ห้ใช้บังคับสาหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2550 เป็นต้นไป
ข้อ 3 บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คาสั่งอื่นใดในส่วนที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ให้
ใช้ระเบียบนีแ้ ทน
ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
“สภาวิชาการ” หมายความว่าสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
“อธิการบดี” หมายความว่าอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
“คณะหรื อ วิ ท ยาลั ย ” หมายความว่ า คณะหรื อ วิ ท ยาลั ย ซึ่ ง เป็ น ส่ ว นราชการตาม
กฎกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดตัง้ ส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
“คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา” หมายความว่า คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัย
แต่งตัง้ เพื่อทาหน้าที่ในการกาหนดนโยบายแนวปฏิบัติการควบคุมและรักษามาตรฐานทางวิชาการใน
การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
“คณะกรรมการประจาคณะหรือวิทยาลัย ” หมายความว่า คณะกรรมการประจาคณะหรือ
วิทยาลัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

- 106 “คณบดี” หมายความว่าคณบดีหรือตาแหน่งที่เทียบเท่าที่หลักสูตรหรือสาขาวิชาที่สังกัด ซึ่ง
หมายความถึงบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งคณบดีหรือตาแหน่งที่เทียบเท่าของคณะสถาบัน
สานัก หรือหน่วยงานที่เทียบเท่า ซึ่งเป็นส่วนงานในกากับของมหาวิทยาลัยด้วย
“ส านั ก งานประสานการจั ด บัณ ฑิต ศึก ษา” หมายความว่าส านั ก งานประสานการจั ด
บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
“ผู้ อ านวยการส านั ก งานประสานการจั ด บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา” หมายความว่ า ผู้ อ านวยการ
สานักงานประสานการจัดบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
“อาจารย์ประจา” หมายความว่า บุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่มีหน้าที่
หลักด้านการสอนและการทาวิจัย ปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิด
สอน และมีคุณสมบัติตามที่กาหนดตามภาระงานที่รับผิดชอบ
“ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก” หมายความว่า ผู้ที่มไิ ด้เป็นอาจารย์ประจา แต่มีคุณสมบัติที่กาหนด
ตามภาระงานที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย
“อาจารย์ป ระจาหลัก สู ตร” หมายความว่า อาจารย์ประจาหลัก สูตรของแต่ ละสาขาวิชา
ภายในคณะหรื อภาควิช า หรือ สถาบั นหรือ สานั ก หรื อหน่ว ยงานที่เ ทีย บเท่ าที่ ไ ด้ รับ แต่ งตั้ งจาก
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาให้ทาหน้าที่สอนประจาหลักสูตร
“อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร” หมายความว่า อาจารย์ประจาหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชา
ภายในคณะหรือภาควิชา หรือสถาบันหรื อสานัก หรือหน่วยงานที่เ ทีย บเท่า ที่ไ ด้รับ แต่งตั้งจาก
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาให้ทาหน้าที่บริหารจัดการหลักสูตร
“อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายความว่า อาจารย์ที่ปรึกษาที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาแต่งตั้ง
ให้ทาหน้าที่ให้คาปรึกษาด้านการศึกษา การจัดแผนการเรียนแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
“อาจารย์ ที่ป รึก ษาวิท ยานิ พ นธ์ ” หมายความว่ าอาจารย์ที่ ป รึ ก ษาวิท ยานิพ นธ์ หลั ก และ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์รว่ ม ที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาแต่งตัง้
“อาจารย์ผู้ส อบวิท ยานิ พ นธ์ ” หมายความว่า อาจารย์ ป ระจาและอาจารย์ ผู้ท รงคุณวุ ฒิ
ภายนอก มหาวิทยาลัยที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาแต่งตัง้
“อาจารย์ผู้สอน” หมายความว่า อาจารย์ประจาและอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน
ทีค่ ณะกรรมการบัณฑิตศึกษาแต่งตัง้
ข้อ 5 ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ มีอานาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามข้อบังคับนี้
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ระบบการจัดการศึกษา
ข้อ 6 ระบบการจัดการศึกษามี 3 ระบบ ดังนี้
6.1 การจัดการศึกษาตลอดปีการศึกษา โดยไม่แบ่งภาค หนึ่งปีการศึกษามี
ระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 30 สัปดาห์
6.2การจัดการศึกษาโดยแบ่งเป็นภาค ดังนี้
6.2.1 การศึกษาระบบทวิภาค คือปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็น 2 ภาค
การศึกษาปกติหนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
6.2.2 การศึกษาระบบไตรภาค คือ ปี การศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็น 3 ภาค
การศึกษาปกติหนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 12 สัปดาห์
6.2.3 การศึกษาระบบจตุรภาค คือ ปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็น 4 ภาค
การศึกษาปกติหนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 10 สัปดาห์ระบบการจัด
การศึกษาต่างๆ ในข้อ 6.2.1 - 6.2.3 อาจจัดภาคฤดูร้อนเป็นพิเศษได้
6.3 การจัดการศึกษาเฉพาะภาคฤดูร้อนเป็นการจัดการศึกษาปีละ 1 ภาค
การศึกษา โดยมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์จานวนชั่วโมงการเรียนในแต่ละรายวิชาตามการ
จัดการศึกษาข้างต้น ให้มีจานวนชั่วโมงการเรียนตามที่กาหนดไว้ตามข้อ 8 ในการจัดการศึกษาอาจ
เป็นระบบชุดวิชา (Modular System) ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนเป็นช่วงเวลาช่วงละหนึ่ง
รายวิช าหรือ หลายรายวิ ชาก็ ไ ด้ โดยให้ แต่ ล ะหลั ก สูต รก าหนดให้ ชั ดเจนว่ า จะจั ด ระบบการจั ด
การศึกษาแบบใด
ข้อ 7การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ใช้แบบหน่วยกิต โดย 1 หน่วยกิต ระบบทวิภาค
ต้องจัดการเรียนการสอน ไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติการจัดการศึกษาแบ่งเป็น 2
ประเภท ดังนี้
7.1 การศึกษาแบบเต็มเวลา (Full Time) นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนรายวิชาในแต่
ละภาคการศึกษา ไม่เกิน 15 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษาปกติตามระบบทวิภาค
7.2 การศึกษาแบบไม่เต็มเวลา (Part Time) นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนรายวิชาใน
แต่ละภาคการศึกษาไม่เกิน 6 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษาปกติตามระบบทวิภาค สาหรับหลักสูตรที่
จัดการศึกษาในระบบอื่นๆตามข้อ 6 ที่ไม่ใช่ระบบทวิภาคให้เทียบจานวนหน่วยกิตให้เป็นไปตาม
สัดส่วนของการศึกษาในระบบทวิภาคข้างต้น
ข้อ 8 การคิดหน่วยกิต กาหนดดังนี้

- 108 8.1 รายวิ ช าภาคทฤษฎี ที่ใ ช้ เ วลาบรรยายหรื อ อภิ ป รายปั ญ หาไม่น้ อ ยกว่ า 15
ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มคี ่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
8.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใ ช้เ วลาฝึก หรือทดลองไม่น้อยกว่า 30ชั่วโมงต่ อภาค
การศึกษาปกติ ให้มคี ่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
8.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึก ไม่น้อยกว่า 45ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มคี ่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
8.4 การทาโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใด ตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลา
ทาโครงงานหรือกิจกรรมนั้น ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วย
กิต ระบบทวิภาค
8.5 การค้ น คว้ า อิ ส ระที่ ใ ช้ เ วลาศึ ก ษาค้ น คว้ า ไม่ น้ อ ยกว่ า 45 ชั่ ว โมงต่ อ ภาค
การศึกษาปกติให้มคี ่าเท่ากับ 1หน่วยกิตระบบทวิภาค
8.6 การค้น คว้า อิ ส ระหรือ วิ ท ยานิ พนธ์ ที่ใ ช้ เ วลาศึ ก ษาค้ น คว้ า ไม่ น้ อยกว่า 45
ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มคี ่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
สาหรับรายวิชาที่จัดการศึกษาในระบบอื่นๆ ตามข้อ 6 ที่ไม่ใช่ระบบทวิภาคให้เทียบ
ค่าหน่วยกิตกับชั่วโมงการศึกษาให้เป็นไปตามสัดส่วนของการศึกษาในระบบทวิภาคข้างต้น
หมวด 2
หลักสูตรการศึกษา
ข้อ 9 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มีดังนี้
9.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตเป็นหลักสูตรที่เน้นการพัฒนานักวิชาการนัก
วิชาชีพให้มคี ุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ มีความชานาญในสาขาวิชาเฉพาะ
และเป็นหลักสูตรที่มีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง
9.2 หลักสูตรปริญญาโทเป็นหลักสูตรที่เน้นการพัฒนานักวิชาการ นักวิชาชีพให้มี
คุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ มีความรู้ ความสามารถระดับสูงในสาขา วิชา
ต่างๆ โดยกระบวนการวิจัย
มหาวิทยาลัยสามารถจัดหลักสูตรควบระดับปริญญาโท 2 ปริญญาได้ทั้งนี้ให้เป็นไป
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
9.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง เป็นหลักสูตรที่เน้นการพัฒนานักวิชาการ
นักวิชาชีพให้มคี ุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา

- 109 เฉพาะ และเป็นหลักสูตรที่มีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง สาหรับผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
หรือเทียบเท่ามาแล้ว
9.4 หลักสูตรปริญญาเอกเป็นหลักสูตรที่เน้นการพัฒนานักวิชาการ นักวิชาชีพให้มี
คุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ มีความรู้ ความสามารถระดับสูงในสาขาวิชา
ต่างๆโดยกระบวนการวิจัยเพื่อให้สามารถสร้างองค์ความรูใ้ หม่ได้อย่างอิสระ เชื่อมโยงและบูรณา
การกับศาสตร์อื่น ได้อย่างต่อเนื่อง
9.5 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาลักษณะอื่น ให้เป็นไปตามที่สภามหาวิทยาลัยกาหนด
มหาวิทยาลัยอาจจัดหลักสูตรเทียบความรูร้ ะดับบัณฑิตศึกษาได้ทุกระดับหลักเกณฑ์
การเทียบความรูต้ ามหลักสูตรให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ 10 โครงสร้างของหลักสูตรเป็น ดังนี้
10.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงให้มีจานวน
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
10.2 ปริญญาโท ให้มีจานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
โดยแบ่งการศึกษา เป็น 2 แผน คือ
แผน ก เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทาวิทยานิพนธ์ดังนี้
แบบ ก 1 ทาเฉพาะวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
มหาวิทยาลัยอาจกาหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือทากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นก็ได้โดยไม่
นับหน่วยกิต แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
แบบ ก 2 ทาวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิตและ
ศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
แผน ข เป็นการศึกษาที่เน้นการศึกษางานรายวิชา โดยไม่ต้องทาวิทยานิพนธ์แต่
ต้องมีการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต และไม่เกิน 6 หน่วยกิต
10.3 ปริ ญ ญาเอก แบ่ ง การศึ ก ษาเป็ น 2 แบบ โดยเน้ น การวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นา
นักวิชาการและนักวิชาชีพชั้นสูง คือ
แบบ 1 เป็นแผนการศึก ษาที่เ น้น การวิจัย โดยมีก ารท าวิท ยานิพนธ์ที่ ก่อให้เ กิ ด
ความรู้ใ หม่ มหาวิท ยาลัย อาจก าหนดให้เ รีย นรายวิชาเพิ่มเติมหรือท ากิจกรรมทางวิชาการอื่น
เพิ่มขึน้ ก็ได้โดยไม่นับหน่วยกิต แต่จะมีผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด ดังนี้
แบบ 1.1 ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จปริญญาโทจะต้องทาวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า
48 หน่วยกิต
แบบ 1.2 ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จปริญญาตรีจะต้องทาวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า
72 หน่วยกิต
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คุณภาพเดียวกัน
แบบ 2 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทาวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูง
และก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษางานรายวิชาเพิ่มเติมดังนี้
แบบ 2.1 ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จปริญญาโทจะต้องทาวิทยานิพ นธ์ไม่น้อยกว่า
36 หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
แบบ 2.2 ผูเ้ ข้าศึกษาที่สาเร็จปริญญาตรีจะต้องทาวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า
48 หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
ทั้ง นี้ วิ ท ยานิ พ นธ์ ต ามแบบ 2.1 และแบบ 2.2 จะต้ อ งมี ม าตรฐานและ
คุณภาพเดียวกัน
ข้ อ 11ระยะเวลาการศึ ก ษา ให้ ล งทะเบี ย นเรี ย นได้ ไ ม่ เ กิ น 15 หน่ ว ยกิ ต ในแต่ ล ะภาค
การศึกษาปกติ และให้ใช้เวลาศึกษาในแต่ละหลักสูตร ดังนี้
11.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงให้ใช้เวลาศึกษาไม่
เกิน 3 ปีการศึกษา
11.2 ปริญญาโท ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 5 ปีการศึกษา
11.3 ปริญญาเอก ผู้ที่สาเร็จปริญญาตรีแล้วเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกให้ใช้
เวลาศึกษา ไม่เกิน 8 ปีการศึกษา ส่วนผู้ที่สาเร็จปริญญาโทแล้วเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก
ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 6 ปีการศึกษา
หมวด 3
การดาเนินการศึกษา
ข้อ 12 การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้ดาเนินการ ดังนี้
12.1 คณะกรรมการบัณฑิตศึก ษา ประกอบด้วยคณะบุคคลที่อธิการบดีแต่งตั้ง
เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย และมีหน้าที่ในการดาเนินการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ของมหาวิทยาลัย
12.2 สานักงานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา เป็นหน่ว ยกลางในการประสาน งาน
การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย
ข้อ 13 จานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ ต้องมีอาจารย์ประจาหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัด
การศึกษาตามหลักสูตรนั้น จานวนไม่น้อยกว่า 5 คน และมีคุณสมบัติ ดังนี้
13.1 ปริญญาโท
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ปริญ ญาเอกหรือเทีย บเท่าหรือเป็นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ใ น
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน จานวนอย่างน้อย 3 คน
13.1.2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ
13.1.2.1 อาจารย์ที่ ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็นอาจารย์ป ระจา มี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์
ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันและต้องมีประสบการณ์ในการทาวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา
13.1.2.2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องเป็นอาจารย์ประจา
หรื อ ผู้ ท รงคุ ณวุ ฒิ ภ ายนอกมหาวิ ท ยาลั ย มี คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาเอกหรื อเที ย บเท่ า หรือ เป็ น ผู้ ด ารง
ตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ
ต้องมีประสบการณ์ในการทาวิจัยที่มิใช่สว่ นหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
13.1.3 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจาและ
ผู้ท รงคุ ณวุ ฒิภายนอกมหาวิท ยาลั ย อาจารย์ป ระจาและผู้ท รงคุณวุฒิภายนอกดังกล่าว ต้องมี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่า รองศาสตราจารย์
ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการทาวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา
13.1.4 อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจาหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
มหาวิทยาลัย มีคุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่
ต่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันและต้องมีประสบการณ์ด้าน
การสอนและการทาวิจัยที่มใิ ช่สว่ นหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
13.2 ปริญญาเอก
13.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรมี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่าศาสตราจารย์ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน จานวนอย่างน้อย 3 คน
13.2.2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ
13.2.2.1อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักต้องเป็นอาจารย์ประจา
มี คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาเอกหรื อ เที ย บเท่ า หรื อ เป็ น ผู้ ด ารงต าแหน่ ง ทางวิ ช าการ ไม่ ต่ ากว่ า รอง
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการทาวิจัยที่
มิใช่สว่ นหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
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อาจารย์ประจาหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ
เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์
กันและต้องมีประสบการณ์ในการทาวิจัยที่มใิ ช่สว่ นหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
13.2.3 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจาและ
ผู้ท รงคุ ณวุ ฒิ ภายนอกมหาวิ ท ยาลั ย อาจารย์ป ระจาและผู้ท รงคุณ วุฒิภ ายนอกดัง กล่าวต้องมี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์
ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการทาวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา
13.2.4 อาจารย์ผู้สอนต้องเป็นอาจารย์ประจาหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
มหาวิทยาลัย มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่า
รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอน
และการทาวิจัยที่มใิ ช่สว่ นหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
13.3 ประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต และประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต ชั้ น สู ง จ านวนและ
คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนให้เป็นไปตามข้อ 13.1.1 และ13.1.4
โดยอนุโลม
ข้อ 14 ภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
14.1 อาจารย์ ป ระจ า 1 คน ให้ เ ป็ นอาจารย์ ที่ป รึก ษาวิท ยานิ พนธ์ข องนัก ศึก ษา
ปริญญาโทและปริญญาเอกได้ไม่เกิน 5 คนหากหลักสูตรใดมีอาจารย์ประจาที่มีศักยภาพพร้อมที่
จะดูแลนักศึกษาได้มากกว่า 5 คนให้อยู่ในดุลยพินจิ ของมหาวิทยาลัยแต่ทั้งนี้ตอ้ งไม่เกิน 10 คน
14.2 อาจารย์ประจา 1 คนให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระของนักศึกษา
ปริญญาโทได้ไม่เกิน 15 คน
หากเป็ นอาจารย์ที่ ป รึก ษาทั้ ง วิท ยานิ พ นธ์ และการค้น คว้า อิ สระ ให้ คิด สั ดส่ ว น
จานวนนักศึกษาที่ทาวิทยานิพนธ์ 1 คน เทียบได้กับจานวนนักศึกษาที่ค้นคว้าอิสระ 3 คนทั้งนี้ให้นับ
รวมจานวนนักศึกษาที่ยังไม่สาเร็จการศึกษาทั้งหมดในเวลาเดียวกัน
14.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องทาหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ/
หรืออาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ และ/หรืออาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรนั้นด้วย
ข้อ 15 การสอบของการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มีดังนี้
15.1 การสอบรายวิชา นักศึก ษาต้องได้รับการประเมินผลรายวิชาที่ลงทะเบีย น
เรียนเว้นแต่รายวิชาที่ลงทะเบียนเป็นผู้รว่ มศึกษา หรือรายวิชาที่ได้เพิกถอนโดยถูกต้องตามระเบียบ
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นักศึกษาในหลักสูตรปริญญาโท ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของแต่ละหลักสูตร
15.3 การสอบวิท ยานิพนธ์ เป็นการสอบเพื่อทดสอบความรู้และความเข้าใจใน
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก 1 และแบบ ก 2 และนักศึกษาใน
หลักสูตรปริญญาเอก แบบ 1 และ แบบ 2
15.4 การสอบการค้นคว้าอิสระ เป็นการสอบเพื่อทดสอบความรู้และความเข้าใจ
การศึกษาอิสระของนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาโท แผน ข
15.5 การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เป็นการสอบในสาขา
วิชาเอก และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อวัด ว่านักศึกษามีความสามารถที่จะดาเนินการวิจัยโดย
อิสระและเป็นผู้มีสิทธิเสนอการทาวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาเอก สาหรับนักศึกษาในหลักสูตร
ปริญญาเอกแบบ 1 และแบบ 2
15.6 การสอบภาษาต่างประเทศ เป็นการสอบความสามารถทางภาษาต่างประเทศ
โดยนักศึกษาต้องสอบผ่านเกณฑ์และตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในแต่ละหลักสูตร
หมวด 4
การประเมินผลการศึกษา
ข้อ 16 การประเมินผลการเรียนรายวิชา
16.1การประเมินผลการศึกษาของแต่ละรายวิชาให้ใช้ระบบค่าระดับขั้นดังนี้
ระดับขั้น
ความหมาย
ค่าระดับขั้น
A
ดีเยี่ยม (Excellent)
4.0
B+
ดีมาก (Very Good)
3.5
B
ดี (Good)
3.0
C+
ดีพอใช้ (Fairly Good)
2.5
C
พอใช้ (Fair)
2.0
D+
อ่อน (Poor)
1.5
D
อ่อนมาก (Very Poor)
1.0
E
ตก (Fail)
0.0
16.2ในกรณีที่รายวิชาในหลักสูตรไม่มีการประเมินผลเป็นค่าระดับขั้นให้ประเมินผล
โดยใช้สัญลักษณ์ ดังนี้

- 114 สัญลักษณ์
ความหมาย
S
เป็นที่พอใจ (Satisfactory)
U
ไม่เป็นที่พอใจ (Unsatisfactory)
I
การวัดผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete)
P
การเรียนการสอนยังไม่สนิ้ สุด (In Progress)
V
ผูเ้ ข้าร่วมศึกษา (Visitor)
W
การถอนรายวิชา (Withdrawn)
16.3 การให้ S หรือ U จะกระทาได้เฉพาะรายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตหรือนับหน่วย
กิ ต แต่ ส าขาวิ ช าเห็ น ว่ า ไม่ ส มควรประเมิ น ผลการศึ ก ษาในลั ก ษณะของค่ า ระดั บ ขั้ น หรื อ การ
ประเมินผลการฝึกงานที่มิได้กาหนดเป็นรายวิชา ให้ใช้สัญลักษณ์ S หรือ U แล้วแต่กรณีแต่ในกรณี
ที่นักศึกษาได้ U จะต้องปฏิบัติงานเพิ่มเติมจนกว่าจะได้รับความเห็นชอบให้ผ่านได้จึงจะถือว่าได้
ศึกษาครบถ้วนตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
16.4 การให้ I จะกระทาได้ในกรณีตอ่ ไปนี้
16.4.1 นักศึกษามีเวลาเรียนครบตามเกณฑ์แต่ไม่ได้สอบเพราะป่วยหรือ
เหตุสุดวิสัยและได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
16.4.2 อาจารย์ผู้สอนเห็นสมควรให้รอผลการศึกษาเพราะนัก ศึกษายั ง
ปฏิบัติงานซึ่งเป็นส่วนประกอบการศึกษารายวิชานั้นยังไม่สมบูรณ์นักศึกษาที่ได้รับการให้คะแนน
ระดับขั้น I จะต้องดาเนินการแก้สัญลักษณ์ I ให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน นับแต่เปิดภาคการศึกษา
ถัดไปเพื่อให้อาจารย์ผู้สอนแก้ สัญลั กษณ์ I หากพ้นก าหนดดังกล่าวอาจารย์ผู้สอนจะเปลี่ย น
สัญลักษณ์ Iเป็นค่าระดับขั้น F ได้ทันที
16.5 การให้ W จะกระทาในกรณีตอ่ ไปนี้
16.5.1 นักศึกษาได้รับอนุมัตใิ ห้งดเรียนรายวิชานั้นตามข้อ 26
16.5.2 นักศึกษาได้รับอนุมัตใิ ห้ลาพักการเรียนตามข้อ 30
16.5.3 นักศึกษาถูกสั่งพักการเรียนในภาคเรียนนัน้
16.5.4 นั ก ศึ ก ษาได้ รั บ อนุ มั ติ จ ากมหาวิ ท ยาลั ย ให้ เ ปลี่ ย นจาก
สัญลักษณ์ I เนื่องจากการป่วยหรือเหตุอันสุดวิสัยยังไม่ส้ินสุด
16.6 การให้ U จะกระทาในกรณีที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียน
เรียนวิชาเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต
16.7 การให้ P ใช้ ส าหรั บ รายวิ ช าที่ มี ก ารสอนหรื อ การท างาน
ต่อเนื่องกัน เกินกว่า 1 ภาคการศึกษา

- 115 16.8 ผลการสอบ ต้ อ งได้ รั บ การอนุ มั ติ จ ากคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา
ข้ อ 17 การประเมิ นผลการสอบพิ เศษตามข้ อก าหนดของหลั กสู ตร ได้ แก่ การสอบภาษา
(Language Examination) การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) และการสอบประมวลความรู้
(Comprehensive Examination) การประเมินผลการสอบพิเศษดังกล่าว ให้ผลการประเมินเป็นดังนี้
ระดับขั้น
ความหมาย
P
ผ่าน (Pass)
F
ไม่ผ่าน (Fail)
ข้ อ 18 การประเมิ น คุ ณ ภาพวิ ท ยานิ พ นธ์ / การค้ น คว้ า อิ ส ระ ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยเนื้ อ หา
กระบวนการวิจัยการเขียน และการสอบปากเปล่าให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสอบปากเปล่า
เกี่ยวกับวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระการประเมินให้กระทาในวันสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์/การ
ค้นคว้าอิสระ และให้ผลการประเมินเป็นดังนี้
ระดับขั้น
ความหมาย
Excellent
ดีเยี่ยม
Good
ดี
Pass
ผ่าน
Fail
ไม่ผ่าน
ข้อ 19 การเรียนซ้าหรือเรียนแทน
19.1 นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนซ้ารายวิชาบังคับในหลักสูตรที่สอบได้ต่ากว่า B
19.2 นักศึกษาที่คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า3.00แต่มากกว่า 2.50อาจเรียนซ้าวิชาที่สอบได้
ต่ากว่า B หรือจะเลือกเรียนวิชาอื่นในหมวดเดียวกันแทนกันได้
ข้อ 20การนับจานวนหน่วยกิต และการคานวณค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม
20.1 การนับจานวนหน่วยกิตเพื่อใช้ในการคานวณหาค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมให้นับจาก
รายวิชาที่มีการประเมินผลการศึกษาที่มีค่าระดับขั้นตามข้อ 16.1 ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียน
เรี ย นซ้ า หรื อ เรี ย นแทนในรายวิ ช าใดให้ น าจ านวนหน่ ว ยกิ ต และค่ า ระดั บ ขั้ น ที่ ไ ด้ ไ ปใช้ ใ นการ
คานวณหาค่าระดับขั้นเฉลี่ยด้วย
20.2 การนับจานวนหน่วยกิตสะสมเพื่อให้ครบตามจานวนที่กาหนดในหลักสูตรให้นับ
เฉพาะหน่วยกิตของรายวิชาที่สอบได้ระดับค่า D ขึน้ ไปเท่านั้น
20.3 ค่าคะแนนเฉลี่ยรายภาคการศึกษาให้คานวณจากผลการเรียนของนักศึกษาใน
ภาคเรียนนั้นโดยเอาผลรวมของผลคูณระหว่างจานวนหน่วยกิตกับค่าระดับขั้นของแต่ละวิชาเป็นตัว
ตั้งหารด้วยจานวนหน่วยกิตของภาคการศึกษานั้น
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จนถึงภาคเรียนสุดท้ายโดยเอาผลรวมของผลคูณระหว่างจานวนหน่วยกิตกับค่าระดับขั้นของแต่ละ
รายวิชาที่เรียนทั้งหมดเป็นตัวตั้งหารด้วยจานวนหน่วยกิตรวมทั้งหมด
20.5 การคานวณค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้คานวณเมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติภาค
เรียนที่ 2 ที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน
20.6 ในภาคการศึกษาที่นักศึกษาได้ P รายวิชาใด ไม่ต้องนารายวิชานั้นมาคานวณค่า
ระดับขั้นเฉลี่ยรายภาคการศึกษานั้นแต่ให้นาไปคานวณในภาคการศึกษาที่มกี ารประเมินผล
ข้อ 21การทุจริตใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาหรือการสอบ
นักศึกษาที่เจตนาทุจริตหรือทาการทุจริตใดๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการศึกษาหรือการสอบอาจ
ได้รับโทษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
21.1 ตกในรายวิชานั้น
21.2 ตกในรายวิชานั้นและพักการเรียนในภาคการศึกษาถัดไปหรือเลื่อนการเสนอชื่อ
ขอรับปริญญาไปอีก 1ปีการศึกษา
21.3 พ้นจากสภาพนักศึกษา
การพิจารณาการทุจริตดังกล่าวให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย
หมวด 5
การรับเข้าเป็นนักศึกษา
ข้อ 22 คุณสมบัติของผูเ้ ข้าเป็นนักศึกษา
22.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรปริญญาโทจะต้องเป็นผู้สาเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
22.2 หลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต ชั้ น สู ง จะต้ อ งเป็ น ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ
ปริญญาโท หรือเทียบเท่า
22.3 หลั ก สู ต รปริ ญ ญาเอก จะต้ อ งเป็ นผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ห รื อ
ปริญญาโท หรือเทียบเท่า
ทั้ ง นี้ ผู้ เ ข้ า เป็ น นั ก ศึ ก ษาจะต้ อ งส าเร็ จ การศึ ก ษาจากมหาวิ ท ยาลั ย หรื อ สถาบั น
การศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับรองและต้องมีคุณสมบัติอ่นื ตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
ข้อ 23 การรับเข้าเป็นนักศึกษา
ระเบียบการสมัคร หลักฐาน เงื่อนไข วิธีการและจานวนนักศึกษาที่รับให้เป็นไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย
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ผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้เข้าศึกษาตามข้อ 22 ต้องนาหลักฐานมารายงานตัวเพื่อขึ้น
ทะเบียนเป็นนักศึกษา ในวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
หมวด 6
การลงทะเบียน
ข้อ 25 การลงทะเบียนเรียนรายวิชา
25.1 นักศึกษาลงทะเบียนวิชาเรียน โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
25.2 กาหนดวันและวิธีการลงทะเบียนเรียนและขอเพิ่ม-ลดรายวิชาในแต่ละระบบการ
จัดการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
25.3 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ชาระค่าธรรมเนียมต่างๆพร้อม
ทั้งยื่นหลักฐานการลงทะเบียนรายวิชาต่อมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว
25.4 รายวิชาใดที่ได้รับอักษร I หรือ P นักศึกษาไม่ต้องลงทะเบียนรายวิชานั้นซ้าอีก
25.5 ภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาจะลงทะเบียนรายวิชาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และ
ไม่เกิน 15 หน่วยกิต ยกเว้นในภาคการศึกษาสุดท้ายอาจลงทะเบียนเรียน น้อยกว่า 6 หน่วยกิตการ
ลงทะเบียนเรียนที่มจี านวนหน่วยกิตแตกต่างไปจากเกณฑ์ที่กาหนดอาจทาได้โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประจาหลักสูตร
ในภาคฤดูร้อน นักศึกษาจะลงทะเบียนรายวิชาไม่เกิน 6 หน่วยกิตยกเว้นรายวิชาที่เป็น
วิ ท ยานิ พ นธ์ ห รื อ เป็ น ภาคการศึ ก ษาสุ ด ท้ า ยทั้ ง นี้ ใ ห้ อ ยู่ ใ นดุ ล ยพิ นิ จ ของคณะกรรมการประจ า
หลักสูตร
25.6 นั ก ศึ ก ษาที่ เ รี ย นวิ ช าครบตามหลั ก สู ต รแล้ ว แต่ ยั ง ไม่ ส าเร็ จ การศึ ก ษา และ
นักศึกษาที่ลาพักการศึกษา ต้องชาระค่ารักษาสถานภาพ
25.7 การลงทะเบียนที่ผิดเงื่อนไข ให้ถือว่าการลงทะเบียนนั้นเป็นโมฆะ และรายวิชาที่
ลงทะเบียนผิดเงื่อนไขนั้นให้ได้รับอักษร W
25.8 นัก ศึก ษาอาจขอลงทะเบี ย นเข้า ร่ว มศึ ก ษารายวิ ชาใดๆ เพื่อ เป็ นการเพิ่ มพู น
ความรูไ้ ด้หากอาจารย์ผู้สอน และคณบดีที่รายวิชานั้นสังกัดอยู่ยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร และได้
ยื่นหลักฐานนั้นต่อมหาวิทยาลัย ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องชาระค่าหน่วยกิตรายวิชานั้น ตามระเบียบว่า
ด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาและนักศึกษาจะได้รับอักษร U
หากนักศึกษาลงทะเบียนเรียนขอรับอักษร U แล้วประสงค์จะเปลี่ยนแปลงเพื่ อขอรับ
การวัดและประเมินผลเป็นลาดับขั้น หรืออักษร S หรือ U ให้ปฏิบัติตามประกาศของมหาวิทยาลัย
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จะต้องขอลาพักการศึกษาสาหรับภาคการศึกษานั้น โดยทาหนังสือขออนุมัติลาพักการศึกษาต่อ
คณบดี และจะต้องเสียค่าธรรมเนียมเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา/เพื่อรักษาสถานภาพนักศึกษา
ภายใน 15 วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษา หากไม่ปฏิบัติตามดังกล่าวมหาวิทยาลัยจะถอนชื่อ
นักศึกษาผูน้ ั้นจากทะเบียนนักศึกษา
25.10 อธิ การบดีอนุมัติให้นักศึกษาที่ถูกถอนชื่อจากทะเบียนนักศึกษากลับเข้าเป็น
นัก ศึก ษาใหม่ไ ด้ ถ้ ามีเ หตุผลอันสมควร โดยให้ถือระยะเวลาที่ถู ก ถอนชื่อนั้นเป็นระยะเวลาพัก
การศึกษา ในกรณีเช่นนี้ นักศึกษาจะต้องชาระค่าธรรมเนียม เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา รวมทั้ง
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่ค้างชาระ เสมือนเป็นผู้ลาพักการศึกษา อธิการบดีจะไม่ อนุมัติให้กลับเข้าเป็น
นัก ศึก ษาตามวรรคก่ อ น หากพ้นก าหนดเวลา 2 ปี นับ จากวันที่ นัก ศึก ษาผู้นั้น ถู ก ถอนชื่อจาก
ทะเบียนนักศึกษา
25.11 ในกรณี มี โ ครงการแลกเปลี่ ย นนั ก ศึ ก ษาระหว่ า งสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาหรื อ มี
ข้อตกลงเฉพาะราย อธิการบดีอาจพิจารณาอนุมัติให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่เปิดสอน
ในสถาบันอุดม ศึกษาอื่น แทนการลงทะเบียนในมหาวิทยาลัยโดยชาระค่าธรรมเนียมตามระเบียบ
ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาของมหาวิทยาลัย ก็ได้
25.12 มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้บุคคลภายนอกเข้าเรียนบางรายวิชาเป็นพิเศษได้ แต่
จะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ และระเบียบต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
ข้อ 26 การเพิ่มหรือถอนรายวิชาเรียน
26.1 การขอเพิ่มวิชาเรียนจะกระทาได้ภายใน 3 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ
หรือภายในสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาฤดูร้อน
26.2 การขอถอนรายวิชา กระทาได้ ดังนี้
กรณีการถอนภายใน 3 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติหรือ ภายในสัปดาห์
แรกของภาคการศึกษาฤดูร้อน เมื่อได้รับอนุมัติการเพิกถอนแล้ว รายวิชานั้นจะไม่มีการบันทึกลงใน
ใบแสดงผลการศึกษา
กรณีการถอนเมื่อพ้นก าหนด 3 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติหรือพ้น
สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาฤดูร้อน เมื่อได้รับการอนุมัติการเพิกถอนรายวิชานั้นจะปรากฏในใบ
แสดงผลการศึกษา โดยมีบันทึกอักษร “W” ในช่องผลการศึกษา
การเพิ่มและการถอนวิชาเรียน กระท าได้ต่อเมื่อได้รับ ความเห็นชอบจากทั้ง
อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้นๆ
ข้อ 27 การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ หรือการศึกษาอิสระ ทาได้เมื่อมีคุณสมบัติครบตามที่
กาหนดไว้ในหลักสูตรแต่ละสาขาวิชา
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ตามที่ ก าหนดในหลั ก สู ต รแต่ ยั ง ไม่ ส าเร็ จ การศึ ก ษาต้ อ งลงทะเบี ย นช าระเงิ น ตามประกาศ
มหาวิ ท ยาลั ย เรื่ อ ง การเก็ บ เงิ น ค่ า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา เพื่ อ รั ก ษาส ภาพ
นักศึกษาทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะสาเร็จการศึกษา โดยให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับจากวัน
เปิดภาคการศึกษา
หมวด 7
สถานภาพของนักศึกษา การลาพักการเรียน และการลาออก
ข้อ 29 ประเภทนักศึกษา แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
29.1 นักศึกษาเต็มเวลา (Full Time) หมายถึงนักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ
22 ซึ่งมหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาเพื่อรับปริญญา
29.2 นักศึกษาแบบไม่เต็มเวลา (Part Time) หมายถึง นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามข้อ 22 ซึ่งมหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาเพื่อรับปริญญาในหลักสูตรที่เรียนไม่เต็มเวลา
29.3 นักศึกษาสมทบ หมายถึ ง นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับให้ลงทะเบียนเรียนและ/
หรือทาการวิจัย โดยไม่มีสทิ ธิรับปริญญาจากมหาวิทยาลัย
29.4 สถานภาพของผู้เข้าศึกษา
29.4.1 นักศึกษา ได้แก่ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยและเข้าศึกษาในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง
29.4.2 นั ก ศึก ษาทดลองศึ ก ษา ได้แ ก่ ผู้ ที่ห ลั ก สูต รใดหลั ก สู ต รหนึ่ ง ในระดั บ
บัณฑิตศึกษารับเข้าทดลองศึกษาในภาคการศึกษาแรกตามเงื่อนไขที่กาหนดขึ้นเฉพาะคราวของ
มหาวิทยาลัย
29.4.3 นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต (Doctoral Candidate) ได้แก่นักศึกษาหลักสูตร
ปริ ญ ญาเอกที่ ส อบภาษาและสอบวั ด คุ ณ สมบั ติ ผ่ า นและได้ รั บ อนุ มั ติ จ ากคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา ให้ดาเนินการทาวิทยานิพนธ์ได้
29.4.4 ผูเ้ ข้าร่วมศึกษา ได้แก่บุคคลภายนอกที่ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย ให้
เข้าร่วมศึกษาในรายวิชาโดยอาจเทียบโอนหน่วยกิตที่เรียนได้เมื่อได้รับคัดเลือกให้เป็นนักศึกษา
ข้อ 30 การลาพักการศึกษา การรักษาสถานภาพ และการลาออกของนักศึกษา
30.1 นักศึกษาที่ลาพักการศึกษา ต้องได้รับอนุมัตจิ ากมหาวิทยาลัย
30.2 การลาพักการศึกษาไม่อนุญาตให้ลาพักในภาคการศึกษาแรกและให้ลาพักได้ ไม่
เกิน 2 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน
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การศึกษาที่ลาพักการศึกษา
30.4 นักศึกษาผู้ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาต้องชาระค่าธรรมเนียมสาหรับรักษา
สถานภาพเป็นนักศึกษาภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
30.5 นักศึกษาที่ยังไม่สาเร็จการศึกษา ต้องรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาทุก ภาค
การศึกษาจนกว่าจะสาเร็จการศึกษา
30.6 นั ก ศึ ก ษาที่ ป ระสงค์ จ ะลาออกจากการเป็ น นั ก ศึ ก ษาให้ ยื่ น ใบลาออกต่ อ
มหาวิทยาลัย
ข้อ 31 การพ้นจากสภาพนักศึกษา
31.1 ตาย
31.2 ลาออก
31.3 โอนไปเป็นนักศึกษาของสถาบันการศึกษาอื่น
31.4 พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาอันเนื่องมาจากเกณฑ์การวัดผลตามข้อ 16
31.5 ไม่ ม าลงทะเบี ย นเรี ย นภายในเวลาที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ก าหนด และมิ ไ ด้ ล าพั ก
การศึกษา ภายใน 30 วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษา
31.6 มหาวิทยาลัยพิจารณาให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
31.7 สาเร็จการศึกษา
หมวด8
การเปลี่ยนสถานภาพนักศึกษาและการโอนหน่วยกิต
ข้อ 32 การเปลี่ยนสถานภาพนักศึกษา
32.1 นักศึกษาสามารถเปลี่ยนสถานภาพระหว่างนักศึกษาเต็มเวลาและนักศึกษาไม่
เต็มเวลาได้ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบต่างๆที่มหาวิทยาลัยกาหนด
32.2 นักศึกษาที่เปลี่ยนสถานภาพตามข้อ 32.1 ได้จะต้องลงทะเบียนมาแล้วไม่น้อย
กว่า 1 ภาคการศึกษา และต้องลงทะเบียนเรียนในประเภทที่เปลี่ยนใหม่อย่างน้อย 1 ปีการศึกษา
ก่อนสาเร็จการศึกษา
32.3 นั ก ศึ ก ษาทดลองศึ ก ษาที่ ผ่า นเงื่อ นไขตามข้ อก าหนดของหลั ก สู ตรให้ เ ปลี่ย น
สถานภาพเป็นนักศึกษาได้
ข้อ 33 การโอนหน่วยกิตและการเทียบโอนหน่วยกิต ให้ใช้เกณฑ์ดังนี้
การโอนผลการเรี ย นและการยกเว้น การเรี ย นรายวิ ช าให้เ ป็ นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
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หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้เคยศึกษามาแล้วจากมหาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยอื่น ได้เฉพาะ
รายวิชาที่สอบได้ค่าระดับขั้น B ขึ้นไป โดยนับหน่วยกิตและผลการเรียนทั้งนี้รายวิชาที่ขอโอนหน่วย
กิตต้องเป็นรายวิชาที่เรียนมาแล้วไม่เกิน 5 ปี
33.2 ผู้สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตที่เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญา
โทในสาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน ให้เทียบโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินร้อยละ 40 ของ
หลั ก สู ต รที่ จ ะเข้ า ศึ ก ษาการขอโอนหน่ ว ยกิ ต รายวิ ช าต้ อ งได้ รั บ การอนุ มั ติ จ ากคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา
ข้อ 34 การเทียบโอนความรู้/ประสบการณ์และให้หน่วยกิต
มหาวิ ท ยาลั ย อาจยกเว้ น หรื อ เที ย บโอนความรู้ แ ละประสบการณ์ ก ารท างานจาก
การศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัยเป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาตามหลักสูตรหรือ
ระดับการศึกษาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยได้ทั้งนี้หลักเกณฑ์การเทียบโอนให้เป็นไปตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย
ข้อ 35 การเปลี่ยนสาขาวิชา
การเปลี่ยนสาขาวิชาอาจกระทาได้ในกรณีมีเหตุผลอันสมควรทั้งนี้โดยได้รับอนุมัติจาก
บัณฑิตวิทยาลัย โดยนักศึกษาผู้ขอเปลี่ยนสาขาวิชา ต้องเรียนในสาขาวิชาเดิมมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1
ภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ โดยต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ากว่า 3.00 โดยนับทุกรายวิชาที่
ลงทะเบียนเรียน
ข้อ 36 การรับโอนนักศึกษาหรือนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนักศึกษาหรือนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มี
ฐานะเทียบเท่ามหาวิทยาลัย ได้โดยมีเ งื่อนไขและวิธีการตามที่มหาวิท ยาลัย กาหนดทั้งนี้การนับ
ระยะเวลาที่ศกึ ษาในหลักสูตรให้เริ่มนับตั้งแต่เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเดิม
หมวด9
การสาเร็จการศึกษา
ข้อ 37 เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา มีดังนี้
37.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ต้องเรียนครบตาม
จานวนหน่วยกิตที่กาหนดไว้ในหลักสูตร และต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 3.00 จากระบบ 4
ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า
37.2 ปริญญาโท
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สุดท้ายโดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์
หรืออย่างน้อยดาเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร
หรือสิ่งตีพมิ พ์ทางวิชาการหรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings)
37.2.2 แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตรโดย
จะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่าพร้อมทั้งเสนอ
วิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่มหาวิ ทยาลัยแต่งตั้ง
และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดาเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่ง
ของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการหรือเสนอต่อที่ประชุม
วิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings)
37.2.3 แผน ข ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตรโดยจะต้องได้
ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่าและสอบผ่านการสอบ
ประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนและ/หรือปากเปล่าในสาขาวิชานั้น
37.3 ปริญญาเอก
37.3.1 แบบ 1 สอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษาตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกาหนด สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อเป็นผู้มี
สิ ท ธิ ข อท าวิ ท ยานิ พ นธ์ เสนอวิ ท ยานิ พ นธ์ และสอบผ่ า นการสอบปากเปล่ า ขั้ น สุ ด ท้ า ย โดย
คณะกรรมการซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ท รงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิท ยาลัย และ
ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดาเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของ
ผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่วม
กลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น
37.3.2 แบบ 2 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตรโดยจะต้องได้
ระดั บ คะแนนเฉลี่ ย ไม่ ต่ ากว่ า 3.00 จากระบบ 4 ระดั บ คะแนนหรื อ เที ย บเท่ า สอบผ่ า น
ภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษา ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกาหนดสอบผ่าน
การสอบวั ด คุ ณ สมบั ติ (Qualifying Examination) เพื่ อ เป็ น ผู้ มี สิ ท ธิ ข อท าวิ ท ยานิ พ นธ์ เสนอ
วิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการ ซึ่งจะต้องประกอบ
ด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบัน และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์
หรืออย่างน้อยดาเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร
หรือสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์
และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น

- 123 ข้อ 38 การขออนุมัตสิ าเร็จการศึกษา
นักศึกษาผู้คาดว่าจะสาเร็จการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา ให้ยื่นคาร้ องแสดงความ
จานงขอสาเร็จการศึกษาล่วงหน้า อย่างน้อย 1 เดือน ก่อนสิน้ ภาคการศึกษาสุดท้าย
หมวด 10
การประกันคุณภาพ
ข้อ 39 ทุกหลักสูตรจะต้องกาหนดระบบประกันคุณภาพของหลักสูตรให้ชัดเจน ซึ่งอย่างน้อย
ประกอบด้วยประเด็นหลัก 4 ประเด็น คือ
39.1 การบริหารหลักสูตร
39.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและการวิจัย
39.3 การสนับสนุนและการให้คาแนะนานักศึกษา
39.4 ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคมและ/หรือความพึงพอใจของผูใ้ ช้บัณฑิต
ข้อ 40 ให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย โดยแสดงการปรับปรุงดัชนีมาตรฐาน
และคุณภาพการศึกษาเป็นระยะๆ อย่างน้อยทุกๆ 5 ปีและมีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่องทุกๆ 5 ปี
ข้อ 41 หลักสูตรที่จะเปิดใหม่หรือหลักสูตรที่ขอปรับปรุงจะต้องมีอาจารย์ประจาหลักสูตร
อาจารย์ ผู้รับ ผิด ชอบหลั ก สู ตร อาจารย์ที่ป รึก ษาวิท ยานิพนธ์ อาจารย์ผู้สอบวิท ยานิพนธ์และ
อาจารย์ผู้สอนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ในกรณี เ ป็ น หลั ก สู ต รร่ ว มระหว่ า งสถาบั น หรื อ หลั ก สู ต รความร่ ว มมื อ ของหลายสถาบั น
อาจารย์ประจาของสถาบันในความร่วมมือนั้นให้ถือเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรได้
บทเฉพาะกาล
ข้อ 42 นักศึกษาที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยฯ ก่อนที่ข้อบังคับนีป้ ระกาศใช้บังคับให้ใช้ระเบียบ
และประกาศที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาดังกล่าว จนสาเร็จการศึกษาหรือพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550

(ประพาส ลิมปะพันธุ์)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
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1. ชื่อ-นามสกุล (ไทย)
(อังกฤษ)
ตาแหน่งทางวิชาการ
วัน-เดือน-ปีเกิด
เลขประจาตัวบัตรประชาชน
ที่อยู่ที่ตดิ ต่อได้สะดวก
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โทรศัพท์
055-267103
โทรสาร
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โทรศัพท์มอื ถือ
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ประวัติการศึกษา
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D.B.A. (Doctor of Business Administration)
บธ.ม. (การบริหารธุรกิจ)
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จากสถาบัน
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มหาวิทยาลัยนเรศวร
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สาขาวิชาการที่มีความชานาญพิเศษ
1. การบัญชีตน้ ทุน
2. การตรวจสอบและการควบคุมภายใน
3. การบัญชีเพื่อการจัดการ การเงินธุรกิจ
4. การจัดการสมัยใหม่
5. การบริหารการเงิน
6. การบริหารความเสี่ยง
7. การบัญชี 1-2

ปีที่จบ
การศึ
กษา
2551

2541
2528

- 127 ประสบการณ์ท่เี กี่ยวกับการบริหารงานวิจัย
ปี
ตาแหน่ง
เรื่อง (แหล่งทุน)
2554
หัวหน้า การจัดการเมล็ดพันธุ์ขา้ วตามระบบการเกษตรที่ดี (GAP) เพื่อเพิ่มศักยภาพ
โครงการ การแข่งขันในตลาดโลกแบบพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน: ศึกษาเฉพาะกรณี
ของเกษตรกรในเขตจั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก (ส านั ก งานคณะกรรมการวิ จั ย
แห่งชาติ)
2554
หัวหน้า การศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญของคณะ
โครงการ วิ ท ยาการจั ด การ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พิ บู ล สงคราม (คณะวิ ท ยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม)
2553
หัวหน้า การสร้างภูมิคุ้มกัน แบบพึ่งพาตนเองและความเข้มแข็งอย่างยั่ งยืนให้แก่
โครงการ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยในเขตภาคเหนือ โดยการใช้ข้อมูล
ทางการบัญชียกระดับขีดความสามารถในการบริหารจัดการ (สานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ)
2553
หัวหน้า การใช้กรณีศึกษาในการสอน เพื่อเพิ่มทักษะการประยุ กต์ใช้ข้อมูลทางการ
โครงการ บัญ ชีใ นการบริ หารจั ดการและการปฏิ บัติ งาน (สถาบัน วิจั ย และพัฒ นา
มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม)
2552
หัวหน้า ปัจจัยประกอบการตัดสินใจในการเลือกเข้ารับการพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง
โครงการ ทางวิชาชีพของผู้ทาบัญชีในเขตจังหวัดพิษณุโลก พิจติ ร สุโขทัย และตาก
(คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม)
2543
หัวหน้า บัญชีสามมิติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โครงการ (มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม)
2542 ผูร้ ่วมวิจัย ความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดพิษณุโลก ที่มีต่อ
การปรับอัตราภาษีเงินได้บุคลธรรมดา
(สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม)
ผลงานทางวิชาการ
อุษณีย์ เส็งพานิช. (2555). การสร้างภูมิคุ้มกันแบบพึ่งพาตนเองและความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนให้แก่
วิส าหกิ จขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตภาคเหนือโดยการใช้ข้อมูลทางการบัญ ชีเ พื่อ
ยกระดับขีดความสามารถในการบริหารจัดการ. การประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาการ
จัดการวิชาการ 2012”. 1(1) : 320-328.

- 128 อุษ ณีย์ เส็งพานิช. (2555). การจัดการเมล็ดพันธุ์ข้าวตามระบบการเกษตรที่ดี (GAP) เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการแข่งขันในตลาดโลกแบบพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน : ศึกษาเฉพาะกรณีของ
เกษตรกรในเขตจังหวัดพิษณุโลก. การประชุมทางวิชาการ “ชุมชนท้องถิ่น : ฐานรากการ
พัฒนาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” 53-54
อุษ ณีย์ เส็งพานิช. (2555). การจัดการเมล็ดพันธุ์ข้าวตามระบบการเกษตรที่ดี (GAP) เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการแข่งขันในตลาดโลกแบบพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน : ศึกษาเฉพาะกรณีของ
เกษตรกรในเขตจังหวัดพิษณุโลก. Thailand Research Expo 2012.
อุษณีย์ เส็งพานิช. (2553). การบัญชีเพื่อการจัดการองค์กรท้องถิ่น. กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท.

- 129 2. ชื่อ-นามสกุล (ไทย)
(อังกฤษ)
ตาแหน่งทางวิชาการ
วัน-เดือน-ปีเกิด
ที่อยู่ที่ตดิ ต่อได้สะดวก

: นางวิจิตรา จาลองราษฎร์
: Mrs. Wichitra Chamlongrath
: ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
: 3 สิงหาคม 2512
: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ตาบลพลายชุมพล อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 055-267102-3 โทรสาร 055-267103
โทรศัพท์มอื ถือ 08-6925-6800 E-mail: wichitra_jee@yahoo.com

ประวัติการศึกษา
วุฒกิ ารศึกษา
บธ.ด. (บริหารธุรกิจ)
บธ.ม. (บัญชีการเงิน)
พณ.บ. (การเงิน)

จากสถาบัน
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปีท่จี บการศึกษา
2554
2539
2533

สาขาวิชาการที่มีความชานาญพิเศษ
การเงินธุรกิจ การบริหารการเงิน การวิเคราะห์การลงทุน และการวิเคราะห์โครงการ
ประสบการณ์ท่เี กี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัย
ปี (ระยะเวลา)
2555
(1 ปี)

ตาแหน่ง
หัวหน้า
โครงการ

2554

หัวหน้า
โครงการ
ผู้ร่วมวิจัย

2550
(1 ปี)
2549
(3 เดือน)

ผู้ร่วมวิจัย

เรื่อง (แหล่งทุน)
ความพร้อมของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ในการเข้ า สู่ ก ารท างานภายใต้ ป ระชาคมอาเซี ย น (คณะวิ ท ยาการจั ด การ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม)
แบบจาลองโครงสร้างเงินทุนของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
การประเมินผลวิทยากรเครือข่ายโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน จังหวัดพิษณุโลก
และสุโขทัย (มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม)
โครงการสารวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการสินเชื่อธนาคารด้านการแปลงสินทรัพย์
เป็นทุนในพืน้ ที่จังหวัดพิษณุโลกและสุโขทัย (มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต)

ผลงานทางวิชาการ
วิจติ รา จาลองราษฎร์. (2549). การเงินธุรกิจ. พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
วิจติ รา จาลองราษฎร์. (2549). สินเชื่อสาหรับธุรกิจส่งออกและนาเข้า. พิษณุโลก: มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม.
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(ภาษาไทย) นายวินัย เหลืองวิโรจน์
(ภาษาอังกฤษ) Mr. Winai Lueangwiroj
ตาแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
วัน-เดือน-ปีเกิด
: 7 พฤศจิกายน 2518
เลขที่บัตรประชาชน : 3-6599-00460-73-1
ที่อยู่ที่ตดิ ต่อได้สะดวก : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ตาบลพลายชุมพล อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 055-267102-3 โทรสาร 055-267103
โทรศัพท์มอื ถือ 089-7039507
ประวัติการศึกษา
วุฒกิ ารศึกษา
จากสถาบัน
ปีท่จี บการศึกษา
บธ.ด. (บริหารธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
2556
บช.ม. (การบัญชี)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2544
บธ.บ. (การบัญชี)
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
2540
สาขาวิชาการที่มีความชานาญพิเศษ
การบริหารการเงิน การบัญชีเพื่อการจัดการ และการวางแผนและการควบคุมทางการเงิน
การบัญชี
ประสบการณ์ท่เี กี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัย
ปี
ตาแหน่ง
เรื่อง
(ระยะเวลา)
2555
หัวหน้าโครงการ การควบคุ ม ภายในที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลส าหรั บ วิ ส าหกิ จ ขนาดกลาง:
(1 ปี)
หลั ก ฐานเชิ ง ปรจั ก ษ์ จ ากวิ ส าหกิ จ ขนาดกลางในประเทศไทย
(มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต)
ผลงานทางวิชาการ
วินัย เหลืองวิโรจน์. (2555). การควบคุมภายในตามเป้าหมาย: หลักฐานเชิงประจักษ์จากวิสาหกิจ
ขนาดกลางในประเทศไทย. พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร.
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(ไทย) : นางอรนุช สืบบุญ
(อังกฤษ) : Mrs.Oranuch Seubboon
ตาแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
วัน-เดือน-ปีเกิด : 2 มีนาคม 2506
เลขที่บัตรประชาชน : 3-6407-00481-13-2
ที่อยู่ที่ตดิ ต่อได้สะดวก : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ตาบลพลายชุมพล อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 055-267103 โทรสาร 055-267103
โทรศัพท์มอื ถือ 089-568-5665

ประวัติการศึกษา
วุฒกิ ารศึกษา
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์การเกษตร)

จากสถาบัน
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

ปีท่สี าเร็จการศึกษา
2545
2533

สาขาวิชาการที่มีความชานาญพิเศษ
การบริหารการผลิต การจัดการองค์การ การจัดการเชิงกลยุทธ์ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
ประสบการณ์ท่เี กี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัย
ปี
ตาแหน่ง
เรื่อง
(ระยะเวลา)
2556
หัวหน้าโครงการ การศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพการศึกาของคณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2555
ผูร้ ่วมวิจัย
การจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ภายใต้บริบทเมืองมรดกโลก ศึ
กาเปรียบเทียบเมืองหลวงพระบาง สปป.ลาวกับเมืองเก่าสุโขทัย

- 132 5. ชื่อ-นามสกุล (ไทย)
(อังกฤษ)
ตาแหน่งทางวิชาการ
เลขประจาตัวบัตรประชาชน
ที่อยู่ที่ตดิ ต่อได้สะดวก

ประวัติการศึกษา
วุฒกิ ารศึกษา
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
บช.บ. (การบัญชี)

:
:
:
:
:

นางสาวมณีจันทร์ มาสูตร
Miss Maneejan Masoot
อาจารย์
3-6506-00364-15-1
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ตาบลพลายชุมพล อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์
055-267103
โทรสาร
055-267102
E-mail:
sosadjujee@hotmail.com

จากสถาบัน
มหาวิทยาลัยภาคกลาง
มหาวิทยาลัยพายัพ

ปีท่จี บการศึกษา
2545
2540

ประสบการณ์ท่เี กี่ยวกับการบริหารงานวิจัย
ปี (ระยะเวลา) ตาแหน่ง
เรื่อง (แหล่งทุน)
2551
ผูร้ ่วมวิจัย ระบบต้นทุนกิจกรรม กรณีศกึ ษา บริษัท ABC จากัด
2543
ผูร้ ่วมวิจัย ทัศนคติของผุ้ป ระกอบการต่อพระราชบัญ ญัติ วิชาชีพการบัญ ชี
พ.ศ. 2543 กรณีศึกษา: ผู้ประกอบการในเขตอาเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก

