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มคอ.2 
รายละเอียดของหลักสูตร 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  พระราชวังสนามจันทร์/บัณฑิตวิทยาลัย 
 

หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

1.1  รหัสหลักสูตร  25510081107521 
1.2  ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย   หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 
 ภาษาอังกฤษ   Master of Arts Program in Public and Private Management     

 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ชื่อเต็มภาษาไทย   ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน) 
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ  Master of Arts (Public and Private Management) 
ชื่อย่อภาษาไทย   ศศ.ม. (การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน) 
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ  M.A. (Public and Private Management) 

 
3. วิชาเอก 

ไม่ม ี
 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
แผน ก แบบ ก 2   ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต 
แผน ข    ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต 

 
5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ     หลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี 
5.2  ภาษาที่ใช้     ภาษาไทย 
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5.3  การรับเข้าศึกษา    รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ 
       ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 
5.4   ความร่วมมือกับสถาบันอื่น   เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
5.5  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 เริ่มเปิดสอนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 
สภาวิชาการให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 4/2561 วันที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561 
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 6/2561 วันที่ 11 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561 

 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2562 
 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
8.1 นักบริหารจัดการในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงองค์การไม่แสวงหาก าไร 
8.2 นักวิชาการ นักวิจัย ในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและภาคเอกชน 
8.3 นักพัฒนาองค์กรเอกชน (Non-Government Organization: NGO) 
8.4 นักการเมืองท้องถิ่นและนักการเมืองระดับชาติ 

 
9. ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

9.1 นายพรชัย เทพปัญญา 
  เลขประจ าตัวประชาชน  3-1014-00757-XX-X 
  ต าแหน่ง รองศาสตราจารย์ 
  คุณวุฒิ M.A. (Community Politics) University of Detroit, USA (1974) 

   ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2513) 
9.2 นายปริญญา หรุ่นโพธิ์ 

   เลขประจ าตัวประชาชน  3-7401-00623-XX-X 
   ต าแหน่ง อาจารย์  
   คุณวุฒิ ปร.ด. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2559) 

 M.B.A. (General Management) Charles Sturt University, Australia (2005) 
 B.A. (Business English) Assumption University, Thailand (2002) 
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9.3 นายพิทักษ์ ศิริวงศ์ 
   เลขประจ าตัวประชาชน  3-7699-00289-XX-X 
   ต าแหน่ง รองศาสตราจารย์  

    คุณวุฒิ กศ.ด. (พัฒนศึกษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2543) 
   อ.ม. (สารนิเทศศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2536) 
   ศศ.บ. (สารนิเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2537) 
   อ.บ. (บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2531) 
 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม  
ที่อยู่เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน ต าบลพระปฐมเจดีย์ อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 

 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
เศรษฐกิจของประเทศไทยและของโลก มีการพัฒนาและเติบโตอย่างต่อเนื่องตามกระแสโลกาภิวัตน์  

ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขององค์การภาครัฐและภาคเอกชน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12  
(พ.ศ. 2560 - 2564) ให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทย จากประเทศที่มี
รายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และมีเป้าหมายการพัฒนา
ศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม การสร้างการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ และสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ สถาบันอุดมศึกษา    
มีบทบาทยิ่งต่อการผลิตบุคลากรที่มีความรู้ด้านการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับ
ประชาชนของประเทศ และเพื่อสร้างความเข้มแข็งโครงสร้างทางเศรษฐกิจให้ก้าวข้ามจากรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
จากสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจของประเทศที่ต้องการให้ประเทศหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้

ปานกลางสู่รายได้สูง จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาทางสังคมและทางวัฒนธรรม เพื่อให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลง 
ทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะตัวแบบประเทศไทย 4.0 ที่ต้องการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่เป้าหมาย “มั่นคง มั่นคั่ง 
ยั่งยืน” โดยแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ าภายในสังคม เพื่อให้ภาครัฐและภาคเอกชนมีขีดความสามารถในการสร้าง      
นวัตกรรมและกระจายความเจริญออกไปจากเมืองใหญ่ โดยน าเอาบริบททางสังคมและวัฒนธรรมมาเป็นปัจจัยช่วยใน
การขับเคลื่อน 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ตระหนักถึงสถานการณ์การพัฒนาเศรษฐกิจดังกล่าว     
จึงได้มีการจัดท าหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
ของประเทศที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
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12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
หลักสูตรต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาให้สอดคล้องกับสังคมและวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  

และรองรับต่อการแข่งขันในระดับภูมิภาคและระดับโลก โดยสามารถผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการจัดการ
ภาครัฐและภาคเอกชนให้เป็นที่ต้องการของหน่วยงานต่าง ๆ และมีความสามารถในการค้นคว้าแสวงหาความรู้ใหม่เพื่อ
พัฒนาตนเอง องค์กร ประเทศ อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะในทุกมิติ 

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
หลักสูตรสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยในด้านการพัฒนาและการถ่ายทอดความรู้ เพื่อเสริมสร้าง

บุคคลให้มีความรู้ มีสติปัญญา ความคิดและความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านการค้นคว้า วิจัยและสร้างสรรค์ผลงานวิชาการ 
และในความคิดสร้างสรรค์และพัฒนาการของคณะ การพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดการ และบูรณาการองค์ความรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและเทคโนโลยี ในระดับชุมชน ประเทศ และนานาชาติ 

 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 

ไม่ม ี
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หมวดที่ 2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา 
มุ่งผลิตมหาบัณฑิตด้านการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ภายใต้ปณิธานการศึกษา “สร้างสรรค์ปัญญา   

พัฒนาความรู้ เชิดชูจริยธรรม ผู้น าการปฏิบัติ” 
1.2 ความส าคัญ 

องค์กรภาครัฐและภาคเอกชน เป็นรากฐานทีส่ าคัญของการพัฒนาประเทศท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลง
ของเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของประเทศ และหากการบริหารจัดการองค์กรรัฐไม่มีประสิทธิภาพ จะส่งผลกระทบต่อ      
การพัฒนาสังคมของประเทศ และระบบเศรษฐกิจของประเทศด้วย อย่างไรก็ตามในประเทศไทยการจัดการภาครัฐและ
ภาคเอกชน เป็นการมององค์กรทั้งสองประเภทอย่างแยกส่วน ท าให้ขาดการเชื่อมโยงความสัมพันธ์และความส าคัญของ  
องค์กรทั้งสอง คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ให้มีความทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคม โดยมุ่งสร้างบุคลากร       
ที่มีความรอบรู้ บูรณาการ ความรู้ และมีความสามารถด้านการวิจัย เพื่อน าความรู้ และทักษะไปใช้ในการขับเคลื่อนและ
พัฒนาภาครัฐและภาคเอกชนไทยให้มีประสิทธิภาพ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยได้      

1.3 วัตถุประสงค ์
1.3.1 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตทางด้านการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ที่มีความรู้ความเข้าใจในทฤษฎีและ

แนวคิดทางการจัดการสมัยใหม่และร่วมสมัย  
1.3.2 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตทางด้านการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ที่มีความสามารถในการน าความรู้        

ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการบริหารงานในองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และธุรกิจเอกชนได้เป็นอย่างดี 
1.3.3 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตทางด้านการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ที่มีคุณธรรม จริยธรรม จริยธรรม

ทางวิชาการและวิชาชีพ ตามหลักธรรมาภิบาลและบรรษัทภิบาล 
 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้
ปรับปรุงหลักสูตร 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 
เป็นไปตามมาตรฐานไม่ต่ ากว่าที่ 
สกอ.ก าหนด ภายในระยะเวลา 5 ปี 

ติดตามและประเมินหลักสูตร 
อย่างสม่ าเสมอ 

1. เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร 
2. รายงานผลการประเมินหลักสูตร 
  

ปรับปรุงหลักสูตร ให้ทันสมัยและ 
สอดคล้องกับความต้องการของ 
ตลาดแรงงาน ภายในระยะเวลา 3 ปี 

ติดตามการเปลี่ยนแปลงตาม 
ความต้องการของหน่วยงาน องค์การ 
และสถานประกอบการ 

รายงานผลการประเมิน 
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้
แผนการส่งเสริมการเรียนการสอน 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ภายใน 
ระยะเวลา 2 ปี 

1. เพิ่มพูนทักษะ/ความรู้แก่อาจารย์ 
เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

2. พัฒนาระบบสารสนเทศ 
ที่สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 

3. ส่งเสริมการประเมินผลที่เน้น 
พัฒนาการของผู้เรียน 

4. จัดกิจกรรมเสริมนอกหลักสูตร 
ที่เน้นทักษะการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 

1. มีกิจกรรมการอบรมเพิ่มพูน 
ทักษะแก่คณาจารย์ 

2. ผลการประเมินประสิทธิภาพ 
การจัดการสอนที่เน้นผู้เรียน 
เป็นส าคัญ 

3. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อ 
ระบบสารสนเทศที่สนับสนุน 
การเรียนรู้ด้วยตนเอง 

4. จ านวนรายวิชาที่ใช้การ 
ประเมินผลที่เน้นพัฒนาการ 
ของผู้เรียน 

5. ผลการประเมินการมีส่วนร่วม 
ของผู้เรียนในการจัดการเรียน 
การสอน กิจกรรมทางวิชาการ 
และกิจกรรมอ่ืน ๆ ของคณะ 

แผนการพัฒนาทักษะการสอน/ 
การประเมินผลของอาจารย์ 
ตามผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
ภายในระยะเวลา 2 ปี 

พัฒนาทักษะการสอนของอาจารย์ 
ที่เน้นการสอนด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ด้านความรู้ ทักษะทาง 
ปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง 
บุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะ 
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. จ านวนโครงการการพัฒนาทักษะ
การสอนและการประเมินผล 
การเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน 

2. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา 
ต่อทักษะการสอนของอาจารย์ 
ที่มุ่งผลการเรียนรู้ทั้ง5 ด้าน 
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หมวดที่ 3  ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 
1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ 
จัดการศึกษาระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมี

ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ข้อก าหนดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และ/หรือ ที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 

1.2 การจัดการศึกษาภาคพิเศษฤดูร้อน 
อาจมีการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน ไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ต่อภาคการศึกษา ทั้งนี้ 

ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการ บริหารหลักสูตร 
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

ไม่มี  
 
2. การด าเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
ภาคการศึกษาต้น   เดือนสิงหาคม – ธันวาคม 
ภาคการศึกษาปลาย  เดือนมกราคม – พฤษภาคม 
ภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน  เดือนมิถุนายน – สิงหาคม  

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
2.2.1 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา 
2.2.2 มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.50 หรือมีประสบการณ์ในการท างานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา 

เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไข ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
2.2.3 เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2550 ข้อ 7 (ภาคผนวก ก) และ/หรือ ที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 

2.3.1 ปัญหาด้านการปรับตัว นักศึกษาส าเร็จการศึกษามาจากสถาบันการศึกษาที่ต่างกัน ส่วนใหญ่ท างาน 
มาก่อน และว่างเว้นจากการเรียนในห้องเรียนมานาน 

2.3.2 ปัญหาด้านการวิจัย นักศึกษาไม่สามารถประยุกต์ความรู้การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน มาด าเนิน   
การวิจัย อันเนื่องมาจากการขาดความรู้เกี่ยวกับสถิติส าหรับการวิจัย 

2.3.3 ปัญหาด้านภาษาอังกฤษ นักศึกษามีปัญหาการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งทักษะการอ่าน การเขียน การสนทนา
ในชีวิตประจ าวัน และการสนทนาอย่างเป็นทางการ  
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2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 

2.4.1 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาด้านการปรับตัว โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และ
อาจารย์ที่ปรึกษาจะติดตาม ดูแล และให้ค าปรึกษาอย่างใกล้ชิด  

2.4.2 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาด้านการวิจัย โดยการจัดกิจกรรมอบรมความรู้พื้นฐาน
ด้านการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนและจัดให้มีรายวิชาเสริมพื้นฐาน ในรายวิชา 780 501 สถิติส าหรับการวิจัย จ านวน 
3 หน่วยกิต โดยไม่นับหน่วยกิตรวมในหลักสูตร รวมถึงจัดโครงการส่งเสริมศักยภาพการวิจัยให้แก่นักศึกษา 

2.4.3 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาด้านภาษาอังกฤษ โดยจัดให้มีรายวิชาเสริมพื้นฐานใน
รายวิชา 780 502 ภาษาอังกฤษส าหรับนักบริหาร จ านวน 3 หน่วยกิต โดยไม่นับหน่วยกิตรวมในหลักสูตร รวมถึงจัด
โครงการส่งเสรมิประสบการณ์และศักยภาพทางภาษา 
 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
  แผน ก แบบ ก2 

ชั้นปีที่ จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

ชั้นปีที่ 1 14 14 14 14 14 
ชั้นปีที่ 2  14 14 14 14 
รวม 14 28 28 28 28 
จ านวนที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา  14 14 14 14 

 
  แผน ข 

ชั้นปีที่ จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

ชั้นปีที่ 1 1 1 1 1 1 
ชั้นปีที่ 2  1 1 1 1 
รวม 1 2 2 2 2 
จ านวนที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา  1 1 1 1 
 

2.6 งบประมาณตามแผน 
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท)   

รายละเอียดรายรับ ปีงบประมาณ 
2561 2562 2563 2564 2565 

ค่าลงทะเบียน* 1,500,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 
รวมรายรับ 1,500,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 
*ค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 50,000 บาท 
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2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท)   
หมวดเงิน ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2565 
ก. งบด าเนินการ  
ค่าใช้จ่ายบุคลากร 1,177,500 1,248,150 1,323,039 1,402,421 1,486,567 
ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 660,000 679,800 700,194 721,199 742,835 
รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย 60,000 120,000 120,000 120,000 120,000 
รวม (ก) 1,897,500 2,047,950 2,143,233 2,243,620 2,349,402 
จ านวนนักศึกษา 15 30 30 30 30 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 126,500 68,265 71,441 74,784 78,313 
 

2.7 ระบบการศึกษา 
[] แบบชั้นเรียน 
[    ] แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
[    ] แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
[    ] แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
[    ] แบบทางไกลอินเทอร์เน็ต 
[    ] อ่ืน ๆ (ระบุ)  

 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย  
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 (ภาคผนวก ก) 

และ/หรือ ที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จ านวนหน่วยกิต  รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร  
(1) แผน ก แบบ ก 2   

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) จ านวน 6 หน่วยกิต 
 หมวดวิชาบังคับ จ านวน 18 หน่วยกิต 
 หมวดวิชาเลือก จ านวนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า)  12 หน่วยกิต 

  จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร จ านวนไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต 
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(2) แผน ข 
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) จ านวน 6 หน่วยกิต 

 หมวดวิชาบังคับ จ านวน 18 หน่วยกิต 
 หมวดวิชาเลือก จ านวนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
 การค้นคว้าอิสระ (มีค่าเทียบเท่า)  6 หน่วยกิต 
 จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร จ านวนไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต 
 และสอบประมวลความรอบรู ้

 

สอบประมวลความรอบรู้ (Comprehensive Examination) 
นักศึกษาแผน ข ที่ศึกษารายวิชาครบตามหลักสูตรแล้ว จะต้องสอบประมวลความรอบรู้ ซึ่งเป็นการสอบข้อเขียน  

ที่เกี่ยวกับความรู้ตามวิชาบังคับไม่น้อยกว่า 3 รายวิชา โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เป็นผู้ก าหนดรายวิชาที่สอบให้
ทราบล่วงหน้า และให้ผลการสอบเป็นผ่าน (S) หรือ ไม่ผ่าน (U) ในกรณีที่ไม่ผ่านการสอบในครั้งแรกให้สอบใหม่ ได้อีก 1 ครั้ง 

3.1.3 รายวิชา 
3.1.3.1 รหัสวิชา ก าหนดไว้เป็นเลข 6 หลักโดยแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มละสามหลัก 

1. เลขสามหลักแรก เป็นเลขประจ าหน่วยงานที่รับผิดชอบรายวิชานั้น ๆ ดังนี้ 
780  หมายถึง  คณะวิทยาการจัดการ 
781  หมายถึง  คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
    สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 

2. เลขสามหลักหลัง เป็นเลขบอกรหัสวิชา ดังนี้ 
เลขตัวแรก  หมายถึง  ระดับชั้นปีที่นักศึกษาปกติควรเรียนได้ 
5 = ระดับปริญญาโท ชั้นปีที่ 1 

     6 = ระดับปริญญาโท ชั้นปีที่ 2 
      เลขตัวที่สอง  หมายถึง  กลุ่มของรายวิชา 
   0      = หมวดวิชาวิชาเสริมพื้นฐาน 
   1      = หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาบังคับ 
   2 - 4  = หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเลือก 
   9  = วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
     เลขตัวที่สาม หมายถึง  ล าดับที่ของรายวิชา 

3.1.3.2 การคิดหน่วยกิต 
รายวิชาบรรยาย 1 หน่วยกิต เท่ากับ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
รายวิชาฝึกหรือทดลองหรือปฏิบัติการ 1 หน่วยกิต เท่ากับ 2 หรือ 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
รายวิชาฝึกงานหรือฝึกภาคสนาม 1 หน่วยกิต เท่ากับ 3 – 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
รายวิชาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ 1 หน่วยกิต เท่ากับ 3 – 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
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ในแต่ละรายวิชาก าหนดเกณฑ์ในการค านวณหน่วยกิต จากจ านวนชั่วโมงบรรยาย (บ) 

ชั่วโมงปฏิบัติ (ป) และชั่วโมงที่นักศึกษาต้องศึกษาด้วยตนเองนอกเวลาเรียน (น) ต่อ 1 สัปดาห์แล้วหารด้วย 3 ซึ่งมีวิธีคิด 
ดังนี้ 

จ านวนหน่วยกิต  =  บ + ป + น 
  3 

การเขียนหน่วยกิตในรายวิชาต่างๆ ประกอบด้วยเลข 4 ตัว คือ 
เลขตัวแรกอยู่นอกวงเล็บ เป็นจ านวนหน่วยกิตของรายวิชานั้น 
เลขตัวที่สอง สาม และสี่ อยู่ในวงเล็บบอกโดย 

เลขตัวที่สองบอกจ านวนชั่วโมงบรรยายต่อสัปดาห์ 
เลขตัวที่สามบอกจ านวนชั่วโมงปฏิบัติต่อสัปดาห์ 
เลขตัวที่สี่บอกจ านวนชั่วโมงศึกษานอกเวลาต่อสัปดาห์ 

3.1.3.3 รายวิชา 
      หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน หมายถึง วิชาที่มุ่งปรับพื้นฐานความรู้ของนักศึกษาให้พร้อมที่จะศึกษา

ในระดับบัณฑิตศึกษา ผลการศึกษาที่ได้จากการเรียนรายวิชาในกลุ่มนี้เป็น S หรือ U และรายวิชาในกลุ่มนี้ ไม่นับหน่วยกิต
ในการจบหลักสูตร ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร สามารถพิจารณาการยกเว้นได้ ดังรายวิชาเสริมพื้นฐานต่อไปนี้ 

780 501 สถิติส าหรับการวิจัย      3*(3-0-6) 
(Statistics for Research) 

780 502 ภาษาอังกฤษส าหรับนักบริหาร    3*(3-0-6) 
(English for Executives) 

รายวิชา 780 502 ภาษาอังกฤษส าหรับนักบริหาร สามารถได้รับการยกเว้นได้ในกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 
1. นักศึกษาสามารถสอบผ่านภาษาต่างประเทศที่บัณฑิตวิทยาลัยจัดให้สอบในการสอบคัดเลือก

เข้าศึกษาต่อในบัณฑิตวิทยาลัย 
2. นักศึกษาสอบผ่านภาษาต่างประเทศจากสถาบันอ่ืนทั้งในและต่างประเทศ ที่บัณฑิตวิทยาลัย

รับรองมาตรฐาน 
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หมายเหตุ * หมายถึง ลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต และวัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 
แผน ก แบบ ก 2 จ านวนไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต ดังนี้ 
1. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต 

1.1 วิชาบังคับ จ านวน 18 หน่วยกิต 
781 511 แนวคิดและทฤษฎีการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน     3(3-0-6) 

                (Concepts and Theories of Public and Private Management)     
781 512 ทฤษฎีองค์การในปัจจุบัน              3(3-0-6) 

      (Contemporary Organization Theories)  
781 513  ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน        3(3-0-6) 

      (Research Methodology in Public and Private Management)  
781 514  การจัดการการเงินและการคลังสาธารณะ     3(3-0-6) 

                (Public Finance and Fiscal Management)   
781 515  เครื่องมือการจัดการ        3(3-0-6) 

                (Management Tools)   
           781 611  สัมมนาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน              3(3-0-6) 
      (Seminar in Public and Private Management)  
 1.2 วิชาเลือก จ านวนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต โดยเลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้  

781 621 การจัดการความขัดแย้ง                                           3(3-0-6) 
      (Conflict Management)  

781 622 ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรภาครัฐและภาคเอกชน    3(3-0-6) 
  (Social Responsibility of Public and Private Organisations)  
781 623 กฎหมายมหาชน               3(3-0-6) 

      (Public Laws)  
781 624 ศิลปะและวัฒนธรรมส าหรับนักบริหาร          3(3-0-6) 
             (Art and Culture for Executives)           
781 625 การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนา                                 3(3-0-6) 

    (Knowledge Management for Development)  
781 626 การจัดการโลจิสติกส์                   3(3-0-6) 

      (Logistics Management)   
781 627 การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว                          3(3-0-6) 

               (Tourism Resources Management)            
781 628 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ             3(3-0-6) 
            (Management Information System)    
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781 629 การจัดการความเสี่ยงและภาวะวิกฤติ      3(3-0-6) 

        (Risk and Crisis Management)  
781 630 การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม             3(3-0-6) 

      (Cultural Resources Management)  
781 631 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม           3(3-0-6) 

      (Natural Resources and Environmental Management)   
781 632 การจัดการทรัพยากรมนุษย์              3(3-0-6) 

      (Human Resources Management)  
781 633 การจัดการเชิงกลยุทธ์ส าหรับภาครัฐและภาคเอกชน                 3(3-0-6) 

               (Strategic Management for Public and Private Sectors)            
781 634 นวัตกรรมการจัดการ                     3(3-0-6) 

               (Management of Innovation)            
781 635 การจัดการโครงการ                     3(3-0-6) 

               (Project Management)     
781 636 บัญชีส าหรับการจัดการ                    3(3-0-6) 

               (Accounting for Management)            
นอกเหนือจากรายวิชาในกลุ่มวิชาเลือกดังกล่าวนี้แล้ว นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาในหลักสูตร

อ่ืน ๆ ที่บัณฑิตวิทยาลัยเปิดสอนได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
2. วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 12 หน่วยกิต 

781 691 วิทยานิพนธ์        มีค่าเทียบเท่า 12 หน่วยกิต 
 (Thesis) 

 
แผน ข จ านวนไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต ดังนี้ 
1. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต 

1.1 วิชาบังคับ จ านวน 18 หน่วยกิต 
781 511 แนวคิดและทฤษฎีการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน     3(3-0-6) 

                (Concepts and Theories of Public and Private Management)     
781 512 ทฤษฎีองค์การในปัจจุบัน              3(3-0-6) 

      (Contemporary Organization Theories)  
781 513  ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน        3(3-0-6) 

      (Research Methodology in Public and Private Management)  
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781 514  การจัดการการเงินและการคลังสาธารณะ     3(3-0-6) 
                (Public Finance and Fiscal Management)   

781 515  เครื่องมือการจัดการ        3(3-0-6) 
                (Management Tools)   
           781 611  สัมมนาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน              3(3-0-6) 
      (Seminar in Public and Private Management)  
 1.2 วิชาเลือก จ านวนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต โดยเลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้  

781 621 การจัดการความขัดแย้ง                                           3(3-0-6) 
      (Conflict Management)  

781 622 ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรภาครัฐและภาคเอกชน    3(3-0-6) 
  (Social Responsibility of Public and Private Organisations)  
781 623 กฎหมายมหาชน               3(3-0-6) 

      (Public Laws)  
781 624 ศิลปะและวัฒนธรรมส าหรับนักบริหาร          3(3-0-6) 
             (Art and Culture for Executives)           
781 625 การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนา                                 3(3-0-6) 

    (Knowledge Management for Development)  
781 626 การจัดการโลจิสติกส์                   3(3-0-6) 

      (Logistics Management)   
781 627 การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว                          3(3-0-6) 

               (Tourism Resources Management)            
781 628 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ             3(3-0-6) 
            (Management Information System)    
781 629 การจัดการความเสี่ยงและภาวะวิกฤติ      3(3-0-6) 

        (Risk and Crisis Management)  
781 630 การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม             3(3-0-6) 

      (Cultural Resources Management)  
781 631 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม           3(3-0-6) 

      (Natural Resources and Environmental Management)   
781 632 การจัดการทรัพยากรมนุษย์              3(3-0-6) 

      (Human Resources Management)  
781 633 การจัดการเชิงกลยุทธ์ส าหรับภาครัฐและภาคเอกชน                 3(3-0-6) 

               (Strategic Management for Public and Private Sectors)           
781 634 นวัตกรรมการจัดการ                     3(3-0-6) 

               (Management of Innovation)            
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781 635 การจัดการโครงการ                     3(3-0-6) 
               (Project Management)     

781 636 บัญชีส าหรับการจัดการ                    3(3-0-6) 
         (Accounting for Management)      
นอกเหนือจากรายวิชาในกลุ่มวิชาเลือกดังกล่าวนี้แล้ว นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาในหลักสูตร

อ่ืน ๆ ที่บัณฑิตวิทยาลัยเปิดสอนได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
2. การค้นคว้าอิสระ (มีค่าเทียบเท่า) 6 หน่วยกิต 

781 692 การค้นคว้าอิสระ     มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต 
 (Independent Study) 

 

3.1.4 แสดงแผนการศึกษา  
3.1.4.1 แผน ก แบบ ก 2 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

(บ – ป – น) 
780 501 สถิติส าหรับการวิจัย 3*(3-0-6) 
780 502 ภาษาอังกฤษส าหรับนักบริหาร 3*(3-0-6) 
781 511 แนวคิดและทฤษฎีการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 3(3-0-6) 
781 512 ทฤษฎีองค์การในปัจจุบัน 3(3-0-6) 

รวมจ านวน 6 
 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

(บ – ป – น) 
781 513 ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 3(3-0-6) 
781 514 การจัดการการเงินและการคลังสาธารณะ 3(3-0-6) 
781 515 เครื่องมือการจัดการ  3(3-0-6) 

 วิชาเลือก  3 
รวมจ านวน 12 

หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาที่เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต 
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

(บ – ป – น) 
781 611 สัมมนาทางการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 3(3-0-6) 

 วิชาเลือก  6 
รวมจ านวน 9 

 
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
(บ – ป – น) 

781 691 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 12 
รวมจ านวน 12 

 
3.1.4.2 แผน ข 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

(บ – ป – น) 
780 501 สถิติส าหรับการวิจัย 3*(3-0-6) 
780 502 ภาษาอังกฤษส าหรับนักบริหาร 3*(3-0-6) 
781 511 แนวคิดและทฤษฎีการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 3(3-0-6) 
781 512 ทฤษฎีองค์การในปัจจุบัน 3(3-0-6) 

รวมจ านวน 6 
 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

(บ – ป – น) 
781 513 ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 3(3-0-6) 
781 514 การจัดการการเงินและการคลังสาธารณะ 3(3-0-6) 
781 515 เครื่องมือการจัดการ  3(3-0-6) 

 วิชาเลือก  3 
รวมจ านวน 12 

หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาที่เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต 
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

(บ – ป – น) 
781 611 สัมมนาทางการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 3 (3-0-6) 

 วิชาเลือก  9 
รวมจ านวน 12 

 
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
(บ – ป – น) 

781 692 การค้นคว้าอิสระ (มีค่าเทียบเท่า) 6 
 วิชาเลือก 3 

รวมจ านวน 9 
 

3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
780 501 สถิติส าหรับการวิจัย          3(3-0-6) 

(Statistics for Research) 
เงื่อนไข : วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 

สถิติพรรณนา สถิติอนุมาน สถิติที่ใช้พารามิเตอร์และไม่ใช้พารามิเตอร์ สถิติที่ใช้ในการวิจัยใน   
ด้านการจัดการ การเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมกับงานวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป     
การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลความหมาย 

 
780 502 ภาษาอังกฤษส าหรับนักบริหาร        3(3-0-6) 

(English for Executives) 
เงื่อนไข: 1. วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 
   2. นักศึกษาที่มีผลการสอบเป็น S มีสิทธิ์ได้รับการยกเว้นไม่ต้องสอบภาษาต่างประเทศอีก 

การอ่านเอกสารภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ ภาษาเฉพาะด้านและส านวนทางธุรกิจ 
การระบุประโยคใจความส าคัญ ใจความหลัก ใจความรองและใจความสรุป และการเขียนทางธุรกิจ 
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781 511 แนวคิดและทฤษฎีการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน     3(3-0-6) 
(Concepts and Theories of Public and Private Management)     

แนวคิดและทฤษฎีการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สิ่งแวดล้อมและระบบภายในองค์การ ปัจจัยที่
มีผลต่อการออกแบบโครงสร้างองค์การ เทคนิคทางการจัดการสมัยใหม่ที่สัมพันธ์กับประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลขององค์การ รูปแบบองค์การสมัยใหม่ การจัดการเชิงกระบวนการ การจัดการเชิงปริมาณ การจัด 
การเชิงพฤติกรรม การจัดการเชิงระบบ การจัดการองค์กรแห่งการเรียนรู้ การจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 
การจัดการองค์กรเสมือนจริง ธรรมาภิบาลและจริยธรรมทางธุรกิจ 
 

781 512 ทฤษฎีองค์การในปัจจุบัน         3(3-0-6) 
(Contemporary Organization Theories)     

ทฤษฎีองค์การตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน โดยแบ่งตามยุคสมัยเร่ิมจากยุคคลาสสิค มาสู่การจัดการใน   
ยุคสมัยใหม่และในยุคหลังสมัยใหม่ องค์การที่เป็นแบบรูปนัยเชิงโครงสร้างและรูปแบบที่ให้ความส าคัญ     
ในเรื่องของอ านาจ การเมือง วัฒนธรรมตลอดจนสังคม   
 

781 513 ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน     3(3-0-6) 
(Research Methodology in Public and Private Management)  

ความหมาย ความส าคัญและขั้นตอนการด าเนินงานวิจัย การวิจัยทางการจัดการภาครัฐและภาค   
เอกชนทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ การเขียนโครงการวิจัย การวางแผนงานวิจัย การก าหนด
วัตถุประสงค์ ปัญหาการวิจัย การสุ่มตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผล การวิเคราะห์ข้อมูล 
การเขียนรายงานและการน าเสนองานวิจัย 

 
781 514 การจัดการการเงินและการคลังสาธารณะ       3(3-0-6) 
   (Public Finance and Fiscal Management)           

การศึกษาเปรียบเทียบการจัดการการเงินภาคเอกชน และการคลังภาครัฐ การจัดการการเงินของ
องค์กรเอกชน กระบวนการตัดสินใจทางการเงิน การวิเคราะห์งบการเงินและการจัดท างบประมาณการเงิน 
การคลังของประเทศและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กฎ ระเบียบ และหลักการที่เกี่ยวข้องกับการงบประมาณ 
การจัดท างบประมาณ การอนุมัติงบประมาณ การบริหารงบประมาณ การควบคุมและตรวจสอบงบประมาณ 

 
781 515 เครื่องมือการจัดการ          3(3-0-6) 
   (Management Tools)           

เครื่องมือการจัดการที่น ามาใช้ในการวิเคราะห์องค์การ เพื่อให้องค์การสามารถบริหารงานได้อย่าง  
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กรณีศึกษาเคร่ืองมือของการจัดการจะศึกษาถึงความเป็นมา ความหมาย 
และประเภทของเครื่องมือจัดการ การวางแผนกลยุทธ์ ดัชนีสมดุล รีเอ็นจิเนียริ่ง สมรรถนะหลัก 
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781 611 สัมมนาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน       3(3-0-6) 
   (Seminar in Public and Private Management)  

ประเด็นปัจจุบันเกี่ยวกับการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน โดยมุ่งที่จะให้นักศึกษามีแนวความคิด
ในการวิจัย มีมุมมองที่กว้างไกลโดยประมวลผลความรู้จากแหล่งข้อมูลจริง มีการศึกษาดูงานในหรือ
ต่างประเทศ และการน าเสนอประเด็นจากการศึกษาในหรือต่างประเทศในรูปแบบการสัมมนาทางวิชาการ 

 
781 621 การจัดการความขัดแย้ง         3(3-0-6) 
   (Conflict Management)  

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความขัดแย้ง ลักษณะของความขัดแย้ง รูปแบบความขัดแย้ง ความขัดแย้ง
ในสังคมและองค์กร ทัศนะที่ส าคัญของความขัดแย้ง สาเหตุของความขัดแย้ง ระดับของความขัดแย้งใน
ระดับบุคคล ระดับกลุ่ม ระดับองค์กร วิธีจัดการความขัดแย้ง กรณีศึกษาการจัดการความขัดแย้งที่ประสบ
ความส าเร็จในองค์การภาครัฐและภาคเอกชน 

 
781 622 ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรภาครัฐและภาคเอกชน     3(3-0-6) 
   (Social Responsibility of Public and Private Organizations)  

แนวคิด ทฤษฎี รูปแบบ และแนวปฏิบัติที่ดีของกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรภาครัฐ
และภาคเอกชน การจัดการและพัฒนาที่ยั่งยืน การด าเนินการองค์กรสีเขียว การจัดการที่เป็นธรรม จริยธรรม
ขององค์กรภาครัฐและภาคเอกชน มาตรฐานระหว่างประเทศของความรับผิดชอบต่อสังคม การสื่อสาร 
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรภาครัฐและภาคเอกชน 

 
781 623 กฎหมายมหาชน           3(3-0-6) 
   (Public Laws)  

ประเด็นทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน กฎหมายการคุ้มครองผู้บริโภค 
กฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายสิ่งแวดล้อม กฎหมายการป้องกันและปรามปราบการฟอกเงิน ประเด็นกฎหมาย
ที่ได้รับความสนใจในปัจจุบัน 

 
781 624 ศิลปะและวัฒนธรรมส าหรับนักบริหาร       3(3-0-6) 
   (Art and Culture for Executives)            

คุณค่าและความส าคัญของศิลปะและวัฒนธรรมกับการบริหาร การเลือกงานศิลปะให้เหมาะสมกับ
ประเภทธุรกิจ การใช้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเพื่อประโยชน์ในงานบริหาร ความรู้ด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมที่จ าเป็นส าหรับการติดต่อสื่อสาร บุคลิกภาพและการวางตัวให้เหมาะสมในการบริหาร การใช้
ประโยชน์จากศิลปะและวัฒนธรรมในการประชุม การน าเสนองาน การเจรจาทางธุรกิจ การเข้าสังคม และ
การแสดงความคิดเห็นในที่สาธารณะ 
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781 625  การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนา        3(3-0-6) 
   (Knowledge Management for Development)  

ปรัชญาการเรียนรู้ แนวความคิด และทฤษฎีการจัดการความรู้ รูปแบบกระบวนการจัดการความรู้  
ที่น ามาสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหน่วยงาน องค์กร ชุมชน และสังคม เพื่อพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้  
หรือสร้างองค์ความรู้ 

 
781 626  การจัดการโลจิสติกส์          3(3-0-6) 
   (Logistics Management)  

กรอบแนวคิด และบทบาทของโลจิสติกส์ในองค์การภาครัฐและภาคเอกชน ความสัมพันธ์ระหว่าง 
โลจิสติกส์กับห่วงโซ่อุปทาน การจัดการสินค้าคงคลัง การจัดการคลังสินค้า การบริการลูกค้า การบรรจุภัณฑ์ 
ห่วงโซ่คุณค่า ประเด็นปัญหาปัจจุบันในการจัดการโลจิสติกส์ 

 
781 627  การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว        3(3-0-6) 
   (Tourism Resources Management)            

ความหมาย การจัดประเภท และองค์ประกอบของทรัพยากรการท่องเที่ยว ทรัพยากรการท่องเที่ยว 
ทางวัฒนธรรม ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น และทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 
หลักการจัดการ การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ขีดความสามารถในการรองรับของพื้นที่ การอนุรักษ์ทรัพยากรการ
ท่องเที่ยว ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว การร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และประชาชนในการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวของประเทศ 

 
781 628 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ         3(3-0-6) 
   (Management Information System)           

ความส าคัญของระบบสารสนเทศส าหรับนักบริหารและการจัดการ รูปแบบและองค์ประกอบของ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ระบบย่อยในระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ การบริหารระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดการในองค์การ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ผลกระทบของเทคโนโลยีด้านระบบ สารสนเทศใน
การจัดการและการตัดสินใจระดับองค์การ 

 
781 629 การจัดการความเสี่ยงและภาวะวิกฤติ       3(3-0-6) 
   (Risk and Crisis Management)            

แนวคิดและกระบวนการในการจัดการความเสี่ยงและภาวะวิกฤติในภาครัฐและภาคเอกชน ปัจจัยและ
ที่มาของความเสี่ยง ประเภทของความเสี่ยง ความเสี่ยงและภาวะวิกฤติในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ 
กลยุทธ์การจัดการภาวะวิกฤติ กระบวนการวางแผนจัดการภาวะวิกฤติ การวิเคราะห์กรณีศึกษา 
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781 630  การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม        3(3-0-6) 
  (Cultural Resources Management) 

แนวความคิด การประยุกต์ใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในการจัดการธุรกิจ  
 
781 631  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      3(3-0-6) 
  (Natural Resources and Environmental Management)  

 แนวคิด หลักการ และผลกระทบของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีต่อสังคม การเมือง 
เศรษฐกิจ กฎหมาย จริยธรรม และคุณภาพชีวิตของมนุษย์ กระบวนการการจัดการสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ
และทางสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยวิธีการอนุรักษ์และโครงการพระราชด าริ 
เน้นกรณีศึกษาและการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 
781 632 การจัดการทรัพยากรมนุษย์         3(3-0-6) 

(Human Resources Management)  
แนวคิดและทฤษฎีการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การวางแผนอัตรา 

ก าลัง การสรรหาบุคลากร การคัดเลือกบุคลากร การบริหารค่าตอบแทน การจัดสวัสดิการ รูปแบบการพัฒนา
บุคลากร การจัดการความปลอดภัย แรงงานสัมพันธ์ การประเมินผลการท างาน การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ
เพื่องานทรัพยากรมนุษย์ กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้ทันต่อสภาวการณ์
เปลี่ยนแปลงของโลก กรณีศึกษางานวิจัยกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

 
781 633 การจัดการเชิงกลยุทธ์ส าหรับภาครัฐและภาคเอกชน     3(3-0-6) 
   (Strategic Management for Public and Private Sectors)            

แนวคิดและทฤษฎีการจัดการเชิงกลยุทธ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ขององค์กร การวิเคราะห์ 
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ระดับของกลยุทธ์ กลยุทธ์หลักขององค์กร กลยุทธ์ระดับปฏิบัติการ 
ภาวะผู้น ากับการจัดการเชิงกลยุทธ์ การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ การเปรียบเทียบการจัดการเชิงกลยุทธ์ของ
องค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การน ากลยุทธ์ของภาคเอกชนมาปรับใช้ในการจัดการภาครัฐ 

 
781 634 นวัตกรรมการจัดการ          3(3-0-6) 
   (Management of Innovation)            

ความหมายและความส าคัญของ นวัตกรรมเพื่อการจัดการ รูปแบบของนวัตกรรม การใช้และการสร้าง
องค์กรแห่งนวัตกรรม และกรณีศึกษา 
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781 635 การจัดการโครงการ          3(3-0-6) 
   (Project Management)            

การวางแผนโครงการ ความเป็นไปได้ของโครงการ การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน การวางแผนปฏิบัติการและ
การด าเนินการตามแผน การจัดล าดับขั้นตอนการด าเนินงาน การควบคุมและติดตามโครงการ และการ
ประเมินผลโครงการในภาคสนามและการน าเสนอผลกรณีศึกษา 

 
781 636 บัญชีส าหรับการจัดการ         3(3-0-6) 
   (Accounting for Management)            

หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปเพื่อเป็นพื้นฐานในการท าความเข้าใจรายงานการเงิน การน าข้อมูล
ทางการบัญชีมาใช้ประโยชน์ในการวางแผน ควบคุม และตัดสินใจ พฤติกรรมต้นทุน การวิเคราะห์ต้นทุน-
ปริมาณ-ก าไร การวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ ระบบต้นทุนผลิตภัณฑ์ การจัดสรรต้นทุน ต้นทุนฐาน
กิจกรรม ต้นทุนมาตรฐาน การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน การจัดท า
งบประมาณ งบประมาณลงทุน การบัญชีตามความรับผิดชอบ การบัญชีสืบสวน การบัญชีรัฐบาล 

 
781 691 วิทยานิพนธ์             มีค่าเทียบเท่า 12 หน่วยกิต 

(Thesis) 
การวิจัยในหัวข้อด้านการจัดการภาครัฐหรือภาคเอกชน 

 
781 692 การค้นคว้าอิสระ             มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต 

(Independent Study) 
ศึกษารายบุคคลที่นักศึกษาสนใจเกี่ยวกับการแก้ปัญหาในองค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชน โดยอาศัย 

ความรู้ทางระเบียบวิธีวิทยาการวิจัยหรือแผนธุรกิจ 
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย ์
3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ล าดับ ต าแหน่ง ชื่อ-สกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

คุณวุฒิ   สาขา  สถาบัน 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลี่ย 
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ปีการศึกษา) 

ปัจจุบัน ปรับปรุง 

1 รองศาสตราจารย์พรชัย เทพปัญญา 
3-1014-00757-XX-X 

M.A. (Community Politics) University of Detroit, 
USA (1974) 

ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2513) 

6 3 

2 อาจารย์ ดร.ปริญญา หรุ่นโพธิ์ 
3-7401-00623-XX-X  

ปร.ด. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2559) 
M.B.A. (General Management) Charles Sturt 

University, Australia (2005) 
B.A. (Business English) Assumption University, 

Thailand (2002) 

6 3 

3 รองศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ ์ศิริวงศ ์
3-7699-00289-XX-X      
    
  
    
  

กศ.ด. (พัฒนศึกษาศาสตร์) มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ (2543) 

อ.ม. (สารนิเทศศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
(2536) 

ศศ.บ. (สารนิเทศศาสตร์)  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2537) 

อ.บ. (บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์)   
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2531) 

6 3 
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3.2.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร   

 
3.2.3 อาจารย์พิเศษ  

อาจมีการเชิญอาจารย์พิเศษเป็นรายภาคการศึกษา   

ล าดับ 
ต าแหน่ง ชื่อ-สกุล                 เลข

ประจ าตัวประชาชน 
 

คุณวุฒิ   สาขา สถาบัน 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลี่ย 
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ปีการศึกษา) 

ปัจจุบัน ปรับปรุง 
1 รองศาสตราจารย์พรชัย เทพปัญญา 

3-1014-00757-XX-X  
M.A. (Community Politics) University of Detroit, 

USA (1974) 
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2513) 

6 3 

2 อาจารย์ ดร.ปริญญา หรุ่นโพธิ์ 
3-7401-00623-XX-X  

ปร.ด. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2559) 
M.B.A. (General Management) Charles Sturt 

University, Australia (2005) 
B.A. (Business English) Assumption University, 

Thailand (2002) 

6 3 

3 รองศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ ศิริวงศ์ 
3-7699-00289-XX-X      
    
  
    
  

กศ.ด. (พัฒนศึกษาศาสตร์) มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ (2543) 

อ.ม. (สารนิเทศศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
(2536) 

ศศ.บ. (สารนิเทศศาสตร์)  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2537) 

อ.บ. (บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์)   
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2531) 

6 3 

4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย  
กิตติศักดิ์นาวิน 
3-7599-00295-XX-X 

 

ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)  
         มหาวิทยาลัยรามค าแหง (2552) 
รอ.ม. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (2548) 
ศศ.ม. (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ)  
         มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2540) 
ร.บ. (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2534) 

6 3 

5  อาจารย์ ดร.รุ่งทิพย์ จันทร์ธนะกุล 
 3-7299-00069-XX-X 

ร.ด. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2557) 
Master of Management (International 

Business) Monash University, Australia 
(2002) 

ศศ.ม. (ภาษาและการสื่อสาร) สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร์ (2541) 

ศศ.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2537) 

6 3 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) 
 ไม่ม ี
 
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 
 5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

5.1.1 หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 นักศึกษาจะต้องท าวิทยานิพนธ์ คือ งานวิจัยในหัวข้อที่นักศึกษาสนใจ 
ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยนักศึกษาต้องเสนอวิทยานิพนธ์ในรูปเล่ม และสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดย
คณะกรรมการที่บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้ง นอกจากนั้น ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการ
ตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
หรือน าเสนอต่อที่ประชุม วิชาการ โดยบทความที่น าเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการ (Proceeding) ดังกล่าว ตามที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
2558 

5.1.2 หลักสูตรแผน ข หลังจากเรียนรายวิชาครบถ้วน และสอบผ่านประมวลความรอบรู้แล้ว นักศึกษา
จะต้องท าการค้นคว้าอิสระ เป็นการศึกษารายบุคคลในลักษณะของโครงการเกี่ยวกับการแก้ปัญหาในเรื่องของภาครัฐ และ
ภาคเอกชน การแก้ปัญหาของชุมชนที่เกี่ยวข้อง หรือการให้ค าปรึกษาทางด้านการจัดการที่นักศึกษาสนใจ โดยจัดท าเป็น
รูปเล่ม และสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้ง นอกจากนั้น รายงานการค้นคว้าอิสระ
หรือส่วนหนึ่งของรายงานการค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ ตามที่ก าหนดไว้ใน
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

5.2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม โดยพิจารณาจาก 
  (1) การมีจรรยาบรรณนักวิจัย 
  (2) ความถูกต้องเหมาะสม และเพียงพอของการอ้างอิงผลงานที่ผ่านมา 
  (3) ความซื่อตรงในการใช้ แปลผล วิเคราะห์ และสรุปผลข้อมูล 
 5.2.2 ด้านความรู้ โดยพิจารณาจาก 
  (1) ความชัดเจนของปัญหาการวิจัยและเหตุผลที่ต้องท าวิจัย 
  (2) ความชัดเจนของวัตถุประสงค์ของการวิจัยและความสอดคล้องกับปัญหาการวิจัย 
  (3) ความเหมาะสมของระเบียบวิธี และขั้นตอนการวิจัย 
  (4) ความสอดคล้องของผลการวิจัยกับวัตถุประสงค์ 
  (5) ความเหมาะสมในการวิเคราะห์ข้อมูล เช่น สถิติ และแนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ 
  (6) ความชัดเจนของผลการวิจัย หรือความรู้ที่ได้จากการวิจัย 
  (7) ความถูกต้องของการอ้างอิง และบรรณานุกรมตามรูปแบบที่ก าหนด 
  (8) ความรู้และความเข้าใจพื้นฐานในเรื่องที่ท าวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ 
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 5.2.3 ด้านทักษะทางปัญญา โดยพิจารณาจาก 
  (1) การเชื่อมโยงวรรณกรรมที่ทบทวนกับหัวข้อวิจัย 
  (2) ความสามารถในการเสนอผลการวิจัย 
  (3) ความสามารถในการบูรณาการความรู้ต่าง ๆ จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
       และผลการวิจัยมาใช้ในการตอบปัญหาตามวัตถุประสงค์ 
  (4) ความสามารถในการสังเคราะห์ความรู้ใหม่จากหลักฐานการวิจัย 
  (5) ความสามารถในการสรุปผลการวิจัยให้สัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ 
  (6) ความสมเหตุสมผลในการเสนอแนะถึงการน าผลวิจัยไปประยุกต์ใช้  
                                  และเสนอแนะงานวิจัยที่ควรท าต่อไปในอนาคต 

5.2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ โดยพิจารณาจาก 
(1) ความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการวิจัย 
(2) ความรับผิดชอบ และการตรงต่อเวลา และก าหนดการ 

5.2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
        โดยพิจารณาจาก 

(1) ความถูกต้องของสถิติที่ใช้ และการค านวณ 
(2) ความสามารถในการเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบ กราฟ ตาราง รูปภาพที่เหมาะสม 
(3) ความเหมาะสมของวิธีการ สื่อ และเทคโนโลยีที่ใช้ในการน าเสนอ 
(4) การน าเสนอเนื้อหาเป็นล าดับขั้นตอนที่เหมาะสม และสอดคล้องกับที่เขียนในวิทยานิพนธ์   
    หรือ การค้นคว้าอิสระ 
(5) ความถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ และภาษาที่ใช้ในการเขียน และน าเสนอ 
(6) คุณภาพและความชัดเจนในการเขียนบทคัดย่อทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 

 5.3 ช่วงเวลา             
  ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2  ทั้งหลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข 
 5.4 จ านวนหน่วยกิต           

หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2  วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า)   12 หน่วยกิต     
 หลักสูตรแผน ข   การค้นคว้าอิสระ (มีค่าเทียบเท่า)   6  หน่วยกิต      
 5.5 การเตรียมการ 

5.5.1 จัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ส าหรับนักศึกษาทุกคนตั้งแต่ปลายภาค
การศึกษาที่ 1 ของการเรียนการสอนในหลักสูตร 

5.5.2 ให้นักศึกษาเริ่มเตรียมและพัฒนาโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ โดยหัวข้อการท า
วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ มีความสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับหลักสูตร หลังจากอาจารย์ประจ าหลักสูตรด าเนินการ
ก าหนดอาจารย์ที่ปรึกษาเรียบร้อยแล้ว  

5.5.3 ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดท าวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระทางเว็บไซต์ และปรับปรุงให้
ทันสมัยเสมอ 

5.5.4 ก าหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ มีชั่วโมงให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา 
และประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
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 5.6 กระบวนการประเมินผล 

5.6.1 นักศึกษาน าเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระต่อคณะกรรมการสอบ 
5.6.2 ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระเป็นระยะ 
5.6.3 นักศึกษาน าเสนองานวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการสอบ 
5.6.4 นักศึกษาน าเสนอการค้นคว้าอิสระต่อคณะกรรมการสอบ เมื่อด าเนินการสอบประมวลความรู้ผ่าน

เรียบร้อยแล้ว  
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หมวดที่ 4  ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ต้องได้รับการพัฒนา
คุณลักษณะพิเศษที่ส าคัญ ประกอบด้วย (1) มีความสามารถในการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน (2) มีความสามารถใน
การค้นคว้าวิจัย และน ามาปรับใช้เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (3) ตระหนักถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมและสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ (4) มีความคิดสร้างสรรค์ ทั้งนี้ เพื่อผลิตมหาบัณฑิตในสาขาวิชาการจัดการภาครัฐและ
ภาคเอกชนที่มีความรู้ความเข้าใจในทฤษฎีและแนวคิดทางการจัดการสมัยใหม่และร่วมสมัย รวมทั้งมีความสามารถในการ
น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการบริหารงานในองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และธุรกิจเอกชนได้เป็นอย่างดี 

   
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์ หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1. มีความสามารถในการจัดการภาครัฐ
และภาคเอกชน  

1. มอบหมายงานรายวิชาต่าง ๆ และมีการศึกษากรณีศึกษาที่น่าสนใจ 
2. เชิญผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงาน หรือองค์กร หรือสถานประกอบการ 

ด้านการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ที่ประสบความส าเร็จ  
มาเป็นวิทยากรหรือเป็นอาจารย์พิเศษ เป็นคร้ังคราว 

3. ศึกษาดูงานด้านการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในและนอกรายวิชา 
ในประเทศและต่างประเทศ 

2. มีความสามารถในการค้นคว้าวิจัย 
และน ามาปรับใช้เพื่อแก้ไขปัญหา 
อย่างสร้างสรรค์ 

1. การท าวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา 
2. การมอบหมายงานในรายวิชาที่ต้องอาศัยความรู้ทางทฤษฎี 

มาประกอบการด าเนินงาน 
3. ท ากิจกรรมที่แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ เช่น การน าเสนอผลงาน 

ชิ้นงานที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการหน่วยงาน องค์กร หรือ 
สถานประกอบการภาครัฐและภาคเอกชน 

3. ตระหนักถึงคุณค่าของ 
ศิลปวัฒนธรรมและสามารถ 
น าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ 

 

1. กรณีศึกษา และมอบหมายงานรายวิชาต่าง ๆ 
2. ศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรม 
3. เข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยศิลปากร  

และหน่วยงานอ่ืน ๆ 
4. มีความคิดสร้างสรรค์ มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้เกิดการโต้เถียง  

โดยอยู่บนหลักการทางวิชาการ แต่สามารถน าเสนอความคิดหรือ 
แนวทางใหม่ บนพื้นฐานของการยอมรับฟังซึ่งกันและกันของอาจารย์และ 
นักศึกษา นอกจากนี้ อาจารย์จะจัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักของ 
การเปรียบเทียบอุปมาอุปมัย การบอกสิ่งที่คลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริง 
การใช้ค าถามกระตุ้นให้ตอบ อีกทั้งมอบหมายงานให้นักศึกษารู้จัก 
สร้างสิ่งใหม่ กฎเกณฑ์ใหม่ ความคิดใหม่ โดยอาศัยโครงสร้างเดิม 
หรือกฎเกณฑ์เดิมที่เคยมี 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน     

2.1 ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
 2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(1) ความตระหนักในคุณค่า และคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา เคารพกฎ ระเบียบ และข้อบังคับขององค์การและสังคม รวมถึงความรับผิดชอบ

ต่อตนเองและสังคม 
(3) มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ และวิชาการ โดยมีความซื่อสัตย์ และเคารพในสิทธิทางปัญญาและข้อมูล

ส่วนบุคคล 
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

ก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์การ เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียน    
ให้ตรงเวลา ตลอดจนการแต่งกายที่สุภาพเรียบร้อยเหมาะสมกับการเป็นผู้บริหารจัดการองค์การในอนาคต นอกจากนั้นยังต้อง  
เน้นการตรงต่อเวลาในการส่งงานที่รับมอบหมาย สามารถบริหารจัดการเวลาในการน าเสนอรายงานในชั้นเรียน การมอบหมาย
ภาระงานเพื่อการศึกษาค้นคว้าวิจัยตนเอง อาจารย์จะมอบหมายทั้งประเภทงานกลุ่มและงานเดี่ยว โดยเฉพาะงานกลุ่มจะ
ฝึกให้นักศึกษารู้หน้าที่ของตน รู้จักแบ่งภาระงาน ฝึกการเป็นผู้น าและผู้ตาม มีความซื่อสัตย์ โดยไม่ลอกเลียนผลงานของผู้อื่น 
และโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องไม่ทุจริตในการสอบ นอกจากนั้นอาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมใน
การสอนทุกรายวิชา ผลงานของกลุ่มจะต้องมีการน าเสนอรายงาน ซึ่งอาจารย์จะต้องตรวจเชค็การแบง่งานและความรับผดิชอบ
ของนักศึกษาแต่ละราย 

2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(1) ประเมินจากการตรงตอ่เวลาในการเข้าชั้นเรียน และการส่งงาน/รายงานหน้าชั้นเรียนตามก าหนด

ระยะเวลาที่มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม 
(2) ประเมินจากผลงาน/รายงานทางวิชาการ ซึ่งเป็นประเด็นวิทยาการใหม่ ๆ แล้ว ซึ่งประเมินด้าน

ความซื่อสัตย์ และเคารพในทรัพย์สินทางปัญญา 
(3) ประเมินจากปริมาณการไม่กระท าทุจริตในการสอบ 
(4) ประเมินจากความรับผิดชอบในภาระงานที่ได้รับมอบหมาย 
(5) ประเมินจากการบริหารจัดการด้านเวลาของการน าเสนอ (presentation) ในชั้นเรียน 
 

2.2 ด้านความรู้ 
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญา ทฤษฎี แนวคิด หลักการที่ส าคัญของการบริหารจัดการ
องค์การ และทรัพยากร  

(2) มีความรู้ความเข้าใจในการด าเนินงานวิจัยทางการบริหารจัดการแบบต่างๆ และสามารถน าผล 
การวิจัยไปใช้ในการตัดสินปรับปรุง/เปลี่ยนการบริหารจัดการองค์การให้เกิดประสิทธิภาพ 

(3) สามารถวิเคราะห์ปัญหา ความต้องการของบุคคลในองค์การ และสังคม และออกแบบปรับปรุง
ระบบ การบริหารงาน บริหารบุคคล และวัฒนธรรมองค์การที่ทันต่อเหตุการณ์  
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2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

หลักสูตรนี้ใช้รูปแบบการสอนหลากหลายรูปแบบทั้งการบรรยายของอาจารย์ผู้สอน การน าเสนอ        
ในชั้นเรียนของนักศึกษาที่ได้มาจากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การเชิญนักบริหารจัดการที่ประสบความส าเร็จมาเป็น
ผู้บรรยาย หรือองค์ปาฐกในรายวิชาการสัมมนาทางวิชาการ และสัมมนาวิจัยเชิงปฏิบัติการ การแลกเปลี่ยนความคิด
ระหว่างอาจารย์ นักศึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก รวมทั้งการจัดให้มีการเรียนรู้ในสถานการณ์จริง โดยการศึกษา  
ดูงานในสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับสาระเนื้อหาในแต่ละรายวิชา นอกจากนั้นคณะวิทยาการจัดการ ยังจัดให้มีคลินิกให้ค าปรึกษา
การท าวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ โดยจัดให้มีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยปฏิบัติงานให้ค าปรึกษา 

2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
(1) การสอบกลางภาค และปลายภาคเรียน 
(2) ประเมินจากการน าเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน และเอกสารรายงานที่นักศึกษาจัดท า (คุณภาพของ

ผลงาน) 
(3) ประเมินจากความก้าวหน้าในการจัดท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา 
(4) ประเมินจากรายงานผลการศึกษาดงูานนอกสถานที่ของนักศึกษา (ความรู้และประสบการณ์ที่ไดร้บั

จากการศึกษาดูงาน) 
(5) ประเมินจากการซักถาม และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างการประชุมสัมมนาทางวิชาการ 
 

2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) การคิดอย่างเป็นระบบ และมีวิจารณญาณ 
(2) สามารถสืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ วิจารณ์ และตีความ และประเมินข้อมูลเป็นกรอบในการแก้ปัญหา 

หรือค้นพบความรู้ใหม่/นวัตกรรมใหม่ 
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) ใช้กรณีศึกษาในทุกรายวิชาเพื่อการอภิปราย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียน และอาจารย์  
(2) ใช้วิธีการสอนในลักษณะการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ทฤษฎี และผลการวิจัยในแง่บูรณาการเป็น

องค์ความรู้ใหม ่
(3) ให้นักศึกษามีการปฏิบัติจริงในการสืบค้นข้อมูล การวิเคราะห์ วิจารณ์ข้อมูล และรวบรวมเป็น

ความรูเ้พื่อการน าเสนอในชั้นเรียน และมีการอภิปราย 
(4) นักศึกษาทุกคนต้องท าวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ โดยใช้กระบวนการวิจัยในการสืบค้น 

เหตุปัญหา และน าเสนอวิธีการแก้ปัญหา หรือค้นพบความรู้ใหม่  
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2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญานี้ สามารถกระท าได้โดยการออกข้อสอบที่ให้
นักศึกษาแก้ปัญหา โดยอาจเป็นการเสนอเหตุการณ์จ าลองของปัญหาพร้อมข้อมูลที่จ าเป็น และให้นักศึกษาวิเคราะห์ปัญหา 
อธิบายแนวคิดของการแก้ปัญหา และวิธีการแก้ปัญหา โดยการประยุกต์ความรู้ต่าง ๆ ที่ศึกษา อาจารย์ต้องหลีกเลี่ยงข้อสอบที่
เป็นการเลือกค าตอบ และไม่ควรมีค าถามเกี่ยวกับนิยามต่าง ๆ นอกจากนั้นในการสอบประมวลควมรอบรู้ (Comprehensive 
Examination) ข้อสอบควรเป็นลักษณะการบูรณาการความรู้ต่าง ๆ ที่ศึกษามา เพื่อน ามาใช้ในอธิบายปัญหาในองค์รวม และ
น าเสนอวิธีการแก้ปัญหา โดยใช้กระบวนการวิจัย อาจารย์สามารถประเมินจากกระบวนทัศน์ (paradigm) ของนักศึกษาใน
การสอบวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ คณะกรรมการสอบควรมีค าถามในลักษณะการเริ่มต้นประโยคค าถามว่า “ท าไม” 
(why) มากกว่าจะมีค าถามว่า “อะไร” “อย่างไร” “ใคร” หรือ “ที่ไหน” 

 
2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1) มีความสามารถในการสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลาย รวมทั้งมีความสามารถในการจูงใจบุคคล 

และกลุ่มคน 
(2) มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นทางวิชาการและวิชาชีพในประชุม/สัมมนาทางวิชาการ 

หรือการประชุมสัมมนาในองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(3) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

ใช้วิธีการสอนที่มีการก าหนดมอบหมายงาน หรือกิจกรรมที่มีการท างานเป็นกลุ่ม การท างานที่ต้อง
ประสานงานประสานแผนกับผู้อื่นและหน่วยงานอ่ืน เป็นการจัดสัมมนาการวิจัยเชิงปฏิบัติการ หรือการประชุมสัมมนาทาง
วิชาการของสาขาวิชา รวมทั้งก าหนดให้นักศึกษาเป็นผู้น าการอภิปราย หรือผู้อภิปรายในเวทีการประชุมสัมมนาทาง       
วิชาการนั้น อีกทั้งแต่ละรายวิชาเอกนักศึกษาจ าเป็นต้องมีการศึกษาค้นคว้าข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล เพื่อน ามา    
เรียบเรียงเป็นผลงาน และมีการน าเสนอในชั้นเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และน าไปปรับปรุงเป็นข้อสรุปใหม่   

2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1) สามารถสื่อสารและท างานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 
(2) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
(3) สามารถประสานงานและปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์การที่ไปประสานงาน 

ได้อย่างดี 
(4) แสดงภาวะการเป็นผู้น า หรือผู้ตามในภาระงานที่รับมอบหมาย และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 
(5) แสดงออกถึงภาวะผู้น าทางวิชาการโดยการแสดงความคิดเห็น เสนอข้อสรุปที่เป็นประโยชน์ หรือ

ข้อค้นพบใหม่ในการเป็นผู้อภิปรายในกิจกรรมการประชุมสัมมนาทางวิชาการ 
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2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) มีความสามารถในการจ าแนกข้อมูลที่เป็นจริง เพื่อน ามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าในประเด็นปัญหา 

หรือการพัฒนาที่ส าคัญและมีความซับซ้อน 
(2) มีทักษะในการเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมกับการวิจัย และการใช้โปรแกรมสถิติเพื่อการวิจัย 
(3) สามารถสื่อสารด้วยเทคโนโลยีทีเ่หมาะสมกับกลุ่มบุคคลตา่ง ๆ  ในวงวิชาการและวชิาชพีได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
(4) สามารถน าเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการโดยผ่านการน าเสนอแบบ

ปากเปล่าในที่ประชุมสัมมนาทางวิชาการ หรือผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ และวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะเหล่านี้จะท าได้ในระหว่างการสอนรายวิชา  

โดยหลังการบรรยายทางวิชาการต่าง ๆ ในชั้นเรียน อาจารย์มีการมอบหมายงานให้นักศึกษาไปศึกษาวิเคราะห์ และวิจารณ์ 
ปรัชญา ทฤษฎี แนวคิด หลักการและผลการวิจัย และน ามาสรุปเป็นรายงานข้อค้นพบ และน าเสนอในชั้นเรียน หรือ การประชุม 
สัมมนาทางวิชาการ โดยเฉพาะดุษฎีนิพนธ์นักศึกษาต้องมีการน าผลการวิจัยไปน าเสนอในที่ประชุมสัมมนาทางวิชาการ หรือ   
ที่พิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ยอมรับนับถือในแวดวงวิชาการนั้น 

2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร  
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) ประเมินจากรายงานที่มอบหมายถึงความสามารถในการเลือกใช้สถิติ การคัดกรองข้อมูลที่น ามาใช้
ในการศึกษาวิจัย และการใช้โปรแกรมสถิติส าเร็จรูปเพื่อการวิจัย 

(2) ประเมินจากเทคนิคการน าเสนอรายงานการเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
ในการสื่อสารกับกลุ่มคน (ผู้เข้าร่วมสัมมนา) 

(3) ประเมินจากบทความรายงานผลการวิจัย หรือการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสารที่ได้รับการยอมรับในแวดวงวิชาการ 

(4) ประเมินจากผลงานวิจัยที่ได้รับการตอบรับให้นักศึกษาไปน าเสนอในการประชุมสัมมนาทางวิชาการ 
และ Proceedings ของการประชุมสัมมนาทางวิชาการ 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

ผลการเรียนรู้ในตาราง มีความหมายดังนี้ 
 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1.1 ความตระหนักในคุณค่า และคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 
 1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา เคารพกฎ ระเบียบ และข้อบังคับขององค์การและสังคม รวมถึงความรับผิดชอบ
ต่อตนเองและสังคม 
 1.3 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ และวิชาการ โดยมีความซื่อสัตย์ และเคารพในสิทธิทางปัญญาและข้อมูลส่วน
บุคคล 
 2. ด้านความรู ้
 2.1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญา ทฤษฎี แนวคิด หลักการที่ส าคัญของการบริหารจัดการองค์การ 
และทรัพยากร  
 2.2 มีความรู้ความเข้าใจในการด าเนินงานวิจัยทางการบริหารจัดการแบบต่าง ๆ และสามารถน าผลการวิจัย
ไปใช้ในการตัดสินปรับปรุง/เปลี่ยนการบริหารจัดการองค์การให้เกิดประสิทธิภาพ 
 2.3 สามารถวิเคราะห์ปัญหา ความต้องการของบุคคลในองค์การ และสังคม และออกแบบปรับปรุงระบบ 
การบริหารงาน บริหารบุคคล และวัฒนธรรมองค์การที่ทันต่อเหตุการณ์  
 3. ด้านทักษะทางปัญญา 
  3.1 การคิดอย่างเป็นระบบ และมีวิจารณญาณ 
 3.2 สามารถสืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ วิจารณ์ และตีความ และประเมินข้อมูลเป็นกรอบในการแก้ปัญหา หรือ
ค้นพบความรู้ใหม่/นวัตกรรมใหม่ 
 4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 4.1 มีความสามารถในการสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลาย รวมทั้งมีความสามารถในการจูงใจบุคคล และ
กลุ่มคน 
 4.2 มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นทางวิชาการและวิชาชีพในประชุม/สัมมนาทางวิชาการ หรือ
การประชุมสัมมนาในองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  4.3 มีความรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.1 มีความสามารถในการจ าแนกข้อมูลที่เป็นจริง เพื่อน ามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าในประเด็นปัญหา หรือ
การพัฒนาที่ส าคัญและมีความซับซ้อน 
  5.2 มีทักษะในการเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมกับการวิจัย และการใช้โปรแกรมสถิติเพื่อการวิจัย 
 5.3 สามารถสื่อสารด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ในวงวิชาการและวิชาชีพได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

5.4 สามารถน าเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการโดยผ่านการน าเสนอแบบปาก
เปล่าในที่ประชุมสัมมนาทางวิชาการ หรือผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ และวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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มคอ.2 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)  

   ความรับผิดชอบหลัก                                 ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู ้
3. ทักษะ

ทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 4 
780 501 สถิติส าหรับการวิจัย                
780 502 ภาษาอังกฤษส าหรับนักบริหาร                
781 511 แนวคิดและทฤษฎีการจดัการภาครัฐและภาคเอกชน                
781 512 ทฤษฎีองค์การในปัจจุบัน                
781 513 ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน                     
781 514 การจัดการการเงินและการคลังสาธารณะ                
781 515 เครื่องมือการจัดการ                              
781 611 สัมมนาการจดัการภาครัฐและภาคเอกชน                  
781 621 การจัดการความขดัแย้ง                  
781 622 ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรภาครัฐและภาคเอกชน                
781 623 กฎหมายมหาชน                
781 624 ศิลปะและวัฒนธรรมส าหรับนักบริหาร                                             
781 625 การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนา                                              
781 626 การจัดการโลจิสติกส์                      
781 627 การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว                 
781 628 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ                
781 629 การจัดการความเสี่ยงและภาวะวิกฤติ                
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มคอ.2 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)  

   ความรับผิดชอบหลัก                                 ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู ้
3. ทักษะ

ทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 4 
781 630 การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม                
781 631 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                
781 632 การจัดการทรัพยากรมนุษย ์                
781 633 การจัดการเชิงกลยุทธ์ส าหรับภาครัฐและภาคเอกชน                
781 634 นวัตกรรมการจัดการ                
781 635 การจัดการโครงการ                
781 636 บัญชีส าหรับการจัดการ                

781 691 วิทยานิพนธ ์                 
781 692 การค้นคว้าอิสระ                  
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มคอ.2 
หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

การวัดผลและการประเมินผลการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2550 (ภาคผนวก ก) และ/หรือ ที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
(1) การให้เกรดแก่นักศึกษาทุกคน ต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ก่อนการ

ประกาศ โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาต้องแสดงรายละเอียดและส่วนประกอบของคะแนนอย่างชัดเจน เมื่อผ่านการ
พิจารณาแล้วจึงจะประกาศเกรดได้ 

(2) ประกาศคณะวิทยาการจัดการ เรื่อง การขอดูข้อสอบ และ/หรือ กระดาษค าตอบที่ผ่านการตรวจแล้ว 
และรายละเอียดการประเมินผลการศึกษาของนักศึกษา ก าหนดแนวทางเพื่อให้นักศึกษาสามารถตรวจสอบผลคะแนน 
เกรด และการประเมินผลได้หากมีข้อสงสัย 

(3) แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาเพื่อสุ่มตรวจสอบผลการให้คะแนนกับข้อสอบ 
รายงาน โครงงาน และอ่ืน ๆ ที่ผู้เรียนได้รับมอบหมาย และส่งเพื่อประเมินผล 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
(1) มีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา โดยประเมินภาวะการได้งานท า

ของบัณฑิตทุกรุ่น และประเมินความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อคุณลักษณะด้านต่าง ๆ ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานของ
บัณฑิต 

(2) มีการประเมินหลักสูตรทุก 5 ป ี
 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 แผน ก แบบ ก 2 
 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตรโดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00 จาก
ระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดย
คณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้งและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 
 ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือน าเสนอต่อที่ประชุม
วิชาการโดยบทความที่น าเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว 
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มคอ.2 
 แผน ข 
 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00 จาก
ระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และสอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) 
ด้วยข้อเขียนและ/หรือปากเปล่าในสาขาวิชานั้น พร้อมทั้งเสนอรายงานการค้นคว้าอิสระและสอบผ่านการสอบ
ปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง  โดยเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 
และรายงานการค้นคว้าอิสระหรือส่วนหนึ่งของรายงานการค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ 
  เกณฑ์อื่น ๆ  
 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 (ภาคผนวก ก)  และ/
หรือ ที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง และเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และ/หรือ ที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
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มคอ.2 
หมวดที่ 6  การพัฒนาคณาจารย์ 

 
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

1.1 อาจารย์ใหม่ทุกคนเข้ารับการปฐมนิเทศ ที่ประกอบด้วย 
(1) บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ในพันธกิจหลักทั้ง 4 ด้านของมหาวิทยาลัย 
(2) วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ของคณะ 
(3) หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งการจัดท าประมวลรายวิชาตามมาตรฐาน 

1.2 คณะมอบหมายให้อาจารย์อาวุโสเป็นพี่เลี้ยง โดยมีหน้าที่ 
(1) ให้ค าแนะน าและการปรึกษาเพื่อเรียนรู้ และปรับตัวเข้าสู่การเป็นอาจารย์ในคณะ 
(2) นิเทศการสอน 
(3) ประเมินและติดตามความก้าวหน้าของอาจารย์ใหม่ 

1.3 อาจารย์ใหม่ทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึงในด้านวิธีการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลทาง 
การศึกษา และความรู้ที่ทันสมัย ตลอดจนการวิจัย การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาวิชาการภายในคณะ และส่งเสริมให้เข้าร่วม
ประชุม อบรม สัมมนาภายนอกที่สถาบันการศึกษา องค์การวิชาชีพจัดขึ้น 

 
2. การพฒันาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
(1) จัดการอบรมเชิงปฏิบตัิการเกี่ยวกับรูปแบบการจดัการเรียนการสอน วิธีการสอน กลยุทธ์ในการสอน และ

การวัดผลและประเมินผลในรายวิชา 
(2) สนับสนุนให้ผู้สอนร่วมสัมมนาเชิงวิชาการในด้านการเรียนการสอน เพื่อแลกเปลี่ยนทัศนะ ความคิดเห็น 

กับผู้สอนอ่ืนหรือผู้ช านาญการ 
(3) พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศึกษา 
(4) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวน/ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนประจ าปี 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 
(1) สนับสนุนให้ผู้สอนได้ท างานวิจัย จัดสรรงบประมาณส าหรับท าวิจัย และส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้

ใหม่และพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อให้มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา รวมถึงกระตุ้นให้อาจารย์ท าผลงานทางวิชาการและ
ส่งเสริมให้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

(2) สนับสนุนงบประมาณและโอกาสในการพัฒนาคุณวุฒิ การเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อ
ส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการท าวิจัยสายตรงในสาขาวิชา อาทิ การศึกษาต่อ การฝึกอบรม ดูงาน
ทางวิชาการและวิชาชีพในองค์การต่าง ๆ การประชุมวิชาการทั้งในและต่างประเทศ หรือการลาเพิ่มพูนประสบการณ์ 

(3) สนับสนุนงบประมาณส าหรับการจัดซื้อหนังสือ และวัสดุทางการศึกษาแก่อาจารย์ทุกคน 
(4) สนับสนุนให้ผู้สอนได้ให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม รวมถึง

ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน และสังคม เพื่อน าประสบการณ์มาพัฒนาการเรียนการสอน 
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มคอ.2 
หมวดที่ 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 
1. การก ากับมาตรฐาน 

 มีการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 ประกอบด้วย
จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน คุณสมบัติของ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 
คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานพินธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
มีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด และการด าเนินงานให้เป็นไปตาม
ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

ทั้งนี้ เพื่อให้การด าเนินการดังกล่าว เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะประชุมติดตาม  
ผลการด าเนินงานของหลักสูตรต่อเนื่องทุกเดือน และรายงานผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรให้คณะกรรมการ
ประจ าคณะวิทยาการจัดการ ทราบทุกไตรมาส นอกจากนี้ ยังมีการตรวจสอบจากคณะกรรมการประกันคุณภาพทั้งภายในและ
ภายนอก ตามกรอบระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 

2. บัณฑิต  
 2.1 บัณฑิตของหลักสูตรจะต้องมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทั้ง 5 ด้าน 
ประกอบด้วย ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2.2 บัณฑิตของหลักสูตรจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะทางปัญญา มีความคิดสร้างสรรค์ในการ
จัดการภาครัฐและภาคเอกชน ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่มีความสมดุลตอบสนองความต้องการของสังคมในการพัฒนา
เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศให้มีความยั่งยืน ตลอดจนมีจริยธรรม และมีความเป็นผู้น าให้เป็นสมาชิกสังคมที่น่าภูมิใจ
ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประเทศชาติ และสังคมโลก 
 2.3 บัณฑิตของหลักสูตรจะต้องสามารถผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณค่าทางวิชาการ และสามารถน าไปใช้ในการ
บริหารจัดการองค์การ หน่วยงาน และการน าทรัพยากรธรรมชาติ และมรดกทางวัฒนธรรมของชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์
ทางเศรษฐกิจ และสังคมที่มีความยั่งยืน 
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3. นักศึกษา 

3.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และอ่ืนๆแก่นักศึกษา 
(1) ในภาคการศึกษาแรก คณะจะจัดอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้กับนักศึกษา เพื่อให้ค าปรึกษาแนะน า

เกี่ยวกับการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษาก่อนที่นักศึกษาจะเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาในการท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระ 

(2) คณะจัดให้มีการท าโครงการเพื่อให้ค าปรึกษาด้านการวิจัย โดยมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญปฏิบัติงานให้
ค าปรึกษาเกี่ยวกับกระบวนการท าวิจัยแก่นักศึกษา ก่อนที่จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาในการท าวิทยานิพนธ์
และการค้นคว้าอิสระ รวมทั้งให้ค าปรึกษาด้านการวิจัยในระหว่างการจัดท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระและน าเสนอ
ผลการวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ 

(3) คณาจารย์ทุกคนก าหนดตารางเวลา ชั่วโมงว่างในแต่ละสัปดาห์ เพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าพบปรึกษา
ด้านการเรียน และการท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 

3.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
(1) ประกาศคณะวิทยาการจัดการ เรื่อง การขอดูข้อสอบและ/หรือกระดาษค าตอบที่ผ่านการตรวจแล้ว 

และรายละเอียดการประเมินผลการศึกษาของนักศึกษา ก าหนดแนวทางเพื่อให้นักศึกษาสามารถตรวจสอบผลคะแนน และ
การประเมินผลได้หากมีข้อสงสัย 

(2) นักศึกษาสามารถยื่นค าร้อง หรืออุทธรณ์ในเรื่องต่าง ๆ ได้ทั้งโดยตรงกับคณะวิชา หรือยื่นผ่านบัณฑิต
วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย  
 
4. อาจารย์ 

4.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
(1) อาจารย์ประจ าต้องมีคุณวุฒิเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
(2) มีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตร 
(3) มีความรู้ มีทักษะในการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
(4) มีความรู้ และประสบการณ์ในการท าวิจัย และ/หรือ มีประสบการณ์ประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาที่สอน 
(5) ผ่านการคัดเลือกและสัมภาษณ์ โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ 

และผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพื่อให้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของหลักสูตร ตลอดจนวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย 
4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 

คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอนจะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน   
ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไว้ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร 
ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตรและได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

4.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
(1) สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาเต็มเวลาหรือเทียบเท่าให้เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา สกอ. 
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(2) อาจารย์พิเศษและวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ (นักบริหาร ผู้จัดการ หน่วยงาน องค์การที่ประสบความส าเร็จ)  

มีความส าคัญมาก เพราะจะเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ด้านบริหารจัดการองค์การตรงให้กับนักศึกษา ดังนั้นคณะวิทยาการ
จัดการ จึงก าหนดนโยบายให้มีการเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาบรรยายให้ความรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวิชาบังคับ วิชาเลือก    
และรายวิชาสัมมนาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งอาจแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระ แต่อย่างไรก็ตามอาจารย์พิเศษที่รับเชิญต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

(3) อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบ
รายวิชานั้น 
 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

5.1 ก่อนเปิดภาคการศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการ   
ศึกษา การมอบหมายอาจารย์สอนรายวิชา การทบทวนเทคนิคและวิธีการสอนนักศึกษาระดับปริญญาโท ความพร้อมของ
เอกสารประกอบการสอน เอกสารรายละเอียดวิชาตามแบบ มคอ.3 เอกสารที่ใช้ในการรายงานผลการด าเนินการของ
รายวิชาตามแบบ มคอ.5 ความพร้อมของสื่อ และทรัพยากรอ่ืน ๆ ที่ใช้ในการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 

5.2 มอบหมายให้อาจารย์ผู้ประสานงานหลักสูตร หรือบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ประเมินความต้องการ 
และความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนการสอนระหว่างภาคการศึกษา และน าผลการประเมินมาใช้ในการตัดสินใจ
ปรับปรุงวิธีการสอนและหลักสูตร 

5.3 จัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีของการบริหารจัดการหลักสูตร เพื่อให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสามารถ
ใช้ในการติดตามงาน ดูแลและควบคุมให้มีการด าเนินงานเป็นไปตามแผน 

5.4 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการประชุมเพื่อการติดตามการบริหารหลักสูตรเป็นระยะ ๆ เพื่อน าผลของ
การติดตามมาใช้ในการปรับปรุง การเรียนการสอนและหลักสูตร 

5.5 ปรับปรุงหลักสูตรอย่างน้อยทุก 5 ปี ตามหลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
กระทรวงศึกษาธิการ 
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เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 

1. มีคณะกรรมการบริหาร 
หลักสูตรประจ าสาขาวิชา 
เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบหลักสูตร  

1. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร 
   หลักสูตรประจ าคณะ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร 
   หลักสูตรประจ าสาขาวิชา 

ประเมินจากรายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
ประจ าคณะ และคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรประจ าสาขาวิชา 

2. หลักสูตรมีคุณภาพและ 
มาตรฐานไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ 
ที่ สกอ.ก าหนด ตลอดเวลา 
ที่เปิดหลักสูตร 
 

1. ก าหนดให้อาจารย์ที่สอนมีคุณวุฒิ 
   ไม่ต่ ากว่าปริญญาโทหรือ 
   เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
2. ก าหนดให้มีจ านวนคณาจารย์ 
   ไม่น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
3. สนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอนมีต าแหน่ง 
   ทางวิชาการและ/หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญ 
   เฉพาะด้าน 

จ านวนและรายชื่อคณาจารย์ประจ า 
ประวัติอาจารย์ด้านคุณวุฒิ 
ประสบการณ์ และการพัฒนาอบรม 

3. หลักสูตรมีความทันสมัยและ 
สอดคล้องกับความต้องการของ 
ตลาดแรงงาน 
     

1. มีการประเมินหลักสูตรโดย 
   คณะกรรมการภายในคณะทุก 3 ปี  
   โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
   ภายนอกอย่างน้อยทุก 5 ปี และ 
   โดยบัณฑิตทุก 2 ปี  
2. มีการน าผลการประเมินมาพัฒนา/  
   ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
   และหลักสูตร 

ประเมินผลโดยคณะกรรมการ 
ภายในคณะ คณะกรรมการทรงคุณวุฒิ
ภายนอก และบัณฑิต 

 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้

6.1 การบริหารงบประมาณ 
คณะวิทยาการจัดการจะมีการจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในแต่ละรายวิชาที่เพียงพอ รวมทั้งจัดหาและ

พัฒนาปัจจัยเก้ือหนุนต่อการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 
6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 

(1) อาคาร สถานที่ และครุภัณฑ์ใช้ของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
(2) หนังสือ ต ารา วารสาร และเอกสารทางวิชาการ ใช้บริการจากส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร และ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่วนระดับคณะก็มีหนังสือ ต าราเฉพาะทาง รวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการสนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอน อย่างเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังสามารถค้นคว้าข้อมูลจากห้องสมุดในหน่วยงานอ่ืน ๆ ผ่านทางระบบ
เครือข่าย สารสนเทศของมหาวิทยาลัยไดอี้กด้วย ปัจจุบันหอสมุดกลางมหาวทิยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 
และ วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มีหนังสือและวารสาร ดังนี้ 
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  หนังสือภาษาไทย   จ านวน  383,287  รายการ 
  หนังสือภาษาอังกฤษ   จ านวน  211,818  รายการ 
  วารสารภาษาไทย   จ านวน           653  รายการ 
  วารสารภาษาอังกฤษ   จ านวน       162  รายการ 
  ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  จ านวน         17  รายการ  
  ในจ านวนนี้เป็นหนังสือด้านการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ดังนี้ 
  หนังสือภาษาไทย   จ านวน     5,012  รายการ 
  หนังสือภาษาอังกฤษ   จ านวน          1,231  รายการ 
  วารสารภาษาไทย   จ านวน         68  รายการ 
  วารสารภาษาอังกฤษ   จ านวน         28  รายการ 
  ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  จ านวน          8  รายการ 

- ABI/INForm Complete 
- ProQuest Dissertations & Theses 
- Web of Science 
- Academic Search Complet 
- H.W Wilson Databases 
- Emerald management (EM92) 
- ScienceDirect 
- Communication & Mass media complete 
- Matichon e-Library 
- J Stor 

6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
(1) มีห้องเรียนที่มีสื่อการสอนและอุปกรณ์ที่ทันสมัยเอ้ือให้คณาจารย์ปฏิบัติงานสอนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
(2) มีห้องปฏิบัติการวิจัยที่มีความพร้อมทั้งวัสดุอุปกรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

และโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวิจัยที่พอเพียงรองรับการใช้งานในการปฏิบัติงานโครงการวิจัยของนักศึกษา 
(3) มีเจ้าหน้าที่สนับสนุนดูแลสื่อการสอน อุปกรณ์การสอนและการวิจัยที่พร้อมใช้ปฏิบัติงาน 
(4) มีห้องสมุดที่ทันสมัย สวยงามและมีบรรยากาศเหมาะส าหรับการค้นคว้าและจัดท ารายงาน พร้อม    

สิ่งอ านวยความสะดวกในการสืบค้นความรู้และข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนมีหนังสือ ต ารา และวารสารทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาการจัดการในจ านวนที่พอเพียง และมีการจัดซื้อเพิ่มเติมทุกปี 

(5) ห้องบริการคอมพิวเตอร์ที่เปิดให้บริการแก่นักศึกษานอกเวลาเรียน และวันหยุดสุดสัปดาห์ในปริมาณ
จ านวนที่เหมาะสม 

(6) มีโปรแกรมที่ถูกต้องตามกฎหมายติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง และเครื่องคอมพิวเตอร์มีการ
ปรับเปลี่ยนรุ่นใหม่อย่างสม่ าเสมอ 

(7) คณาจารย์ทุกคนมีเครื่องคอมพิวเตอร์ของตนเอง และมีการปรับเปลี่ยนรุ่นใหม่ทุก ๆ 3 ปี 
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6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

คณะกรรมการวางแผนจัดหาและติดตามการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอนของคณะ และเจ้าหน้าที่ด้าน
โสตทัศนูปกรณ์ซึ่งท าหน้าที่อ านวยความสะดวกในการใช้สื่อของอาจารย์ร่วมกันประเมินความพอเพียง และความต้องการ
ใช้สื่อของอาจารย์ และนักศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
จัดให้มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
ระบบเครือข่าย แม่ข่าย อุปกรณ์ 
การทดลอง ทรัพยากร สื่อ และ 
ช่องทางการเรียนรู้ที่เพียงพอ 
เพื่อสนับสนุนทั้งการศึกษา 
ในห้องเรียน นอกห้องเรียน และ 
เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. จัดให้มีห้องเรียนมัลติมีเดีย 
    ที่มีความพร้อมใช้งานอย่างมี 
    ประสิทธิภาพ ทั้งในการสอน  
    การบันทึกเพื่อเตรียมจัดสร้างสื่อ 
    ส าหรับทบทวนการเรียน 
2. จัดเตรียมห้องปฏิบัติการทดลองที่มี 
    เครื่องมือทันสมัยและเป็นเครื่องมือ 
    วิชาชีพระดับสากล เพื่อให้ 
    นักศึกษาสามารถฝึกปฏิบัติ  
    สร้างความพร้อมในการปฏิบัติงาน 
    ในวิชาชีพ 
3. จัดให้มีเครือข่ายและห้องปฏิบัติการ 
   คอมพิวเตอร์ที่นักศึกษาสามารถ 
   ศึกษา ทดลอง หาความรู้เพิ่มเติม 
   ได้ด้วยตนเอง ด้วยจ านวนและ 
   ประสิทธิภาพที่เหมาะสมเพียงพอ 
4. จัดให้มีห้องสมุดให้บริการทั้ง 
   หนังสือ ต ารา และสื่อดิจิตอล  
   เพื่อการเรียนรู้   

1. รวบรวม จัดท าสถิติจ านวน 
   เครื่องมืออุปกรณ์ต่อหัว 
   นักศึกษา ชั่วโมงการใช้งาน 
   ห้องปฏิบัติการ และเครื่องมือ 
   ความเร็วของระบบเครือข่ายต่อ 
   หัวนักศึกษา 
2. จ านวนนักศึกษาลงทะเบียน 
    เรียนในวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติ 
    ด้วยอุปกรณ์ต่าง ๆ 
3. สถิติของจ านวนหนังสือ ต ารา 
   และสื่อดิจิตอลที่มีให้บริการ 
   และสถิติการใช้งานหนังสือ 
   ต ารา สื่อดิจิตอล 
4. ผลส ารวจความพึงพอใจของ 
   นักศึกษาต่อการให้บริการ  
   ทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้และ 
   ปฏิบัติการ 
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7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)   
   ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) ของหลักสูตร 
   ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
(1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม 
เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

X X X 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

X X X 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม  
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ 
ภาคการศกึษาให้ครบทุกรายวิชา 

X X X 

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการ 
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน 
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

X X X 

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน  
60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

X X X 

 (6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนด
ใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอน 
ในแต่ละปีการศึกษา 

X X X 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ 
การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงาน 
ใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

 X X 

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน า 
ด้านการจัดการเรียนการสอน 

X X X 

(9) อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ 
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

X X X 

(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา 
วิชาการ และ/หรือ วิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

X X X 

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ 
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

 X X 

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 
จากคะแนนเต็ม 5.0 

  X 

รวมตัวบ่งชี้ (ตัว) ในแต่ละปี 9 11 12 
 
 



46 

มคอ.2 
เกณฑ์ประเมิน 

หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมิน ดังนี้ 
มีจ านวนตัวบ่งชี้ที่มีผลด าเนินการบรรลุเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจ านวน

ตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี 
 

ปีการศึกษา หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ 
2561 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 9  ตัว 
2562 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 11 ตัว 
2563 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 12 ตัว 
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หมวดที่ 8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

   
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
(1) ประเมินการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโต้ตอบจากนักศึกษา การตอบ

ค าถามของนักศึกษาในชั้นเรียน รวมทั้งการทดสอบกลางภาคและปลายภาค 
(2) จัดให้มีการประเมินการสอนของแต่ละรายวิชาโดยนักศึกษา  

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
(1) นักศึกษาประเมินการสอนของอาจารย์ทุกรายวิชา เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนรายวิชาผ่านเครือข่าย

อินเทอร์เน็ตตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
(2) ผลการประเมินจะจัดส่งอาจารย์ผู้สอน ประธานหลักสูตร และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อ

ปรับปรุงต่อไป 
(3) คณะรวบรวมผลการประเมินที่เป็นความต้องการในการปรับปรุงทักษะการสอน เพื่อน ามาวางแผนพัฒนา

ให้สอดคล้อง และ/หรือ ปรับปรุงกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสมกับรายวิชาและสถานการณ์ของคณะ 
  
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

คณะก าหนดให้มีการประเมินเพื่อพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปีการศึกษา เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัย
และเป็นไปตามมาตรฐานไม่ต่ ากว่าที่ สกอ.ก าหนด โดยแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตรเพื่อด าเนินการ ดังนี้ 

2.1 วางแผนการประเมินอย่างเป็นระบบ 
2.2 ด าเนินการส ารวจข้อมูลเพื่อประกอบการประเมินหลักสูตรจากผู้เรียนปัจจุบันทุกชั้นปี และผู้ส าเร็จการ      

ศึกษาที่ผ่านการศึกษาในหลักสูตรทุกรุ่น รวมทั้งผู้ใช้บัณฑิต และผู้เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ อาทิ สถาบันที่นักศึกษาเข้าศึกษาต่อสถาน
ประกอบการ เป็นต้น 
 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเป็นประจ าทุกปี โดยองค์ประกอบ คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและเกณฑ์การประเมิน ให้เป็นไปตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ 
อุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557 ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 

ให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยเป็นระยะ ๆ และมีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอย่างน้อย
ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ 5 ปี 
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

4.1 การปรับปรุงรายวิชา 
(1) อาจารย์ผู้สอนประเมินเอกสารประเมินการสอนที่ให้ข้อมูลโดยนักศึกษาหลังจากการเรียนการสอนใน

วิชานั้นสิ้นสุด แล้วปรับปรุงกลยุทธ์การเรียนการสอนตามความเหมาะสมให้แล้วเสร็จในภาคการศึกษา/ปีการศึกษาถัดไป 
(2) กรณีที่พบปัญหาของรายวิชาสามารถปรับปรุงรายวิชานั้น ๆ ได้ทันที ซึ่งถือเป็นการปรับปรุงหลักสูตร

เล็กน้อยที่ไม่มีผลกระทบโครงสร้างของหลักสูตร 
4.2 การปรับปรุงหลักสูตร 
ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับถือเป็นการปรับปรุงใหญ่ และมีผลกระทบต่อโครงสร้างหลักสูตรจะท าทุก 

5 ปี เมื่อครบรอบระยะเวลาการใช้หลักสูตรเพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัย และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจ าสาขาวิชาหรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร รวบรวมประเด็นที่ได้รับ
จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร 

(2) จัดประชุมสัมมนาเพื่อปรับปรุงหลักสูตร 
(3) เชิญผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรและให้ข้อเสนอแนะ 
(4) หลักสูตรที่ได้ปรับปรุงเสนอให้สภาวิชาการ และคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรพิจารณาก่อนน าเสนอ

สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ 
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ภาคผนวก 
  
(ก)  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 
(ข)  ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร   
(ค)  ตารางเปรียบเทียบแผนการรับนักศึกษากับจ านวนนักศึกษาที่เข้าศึกษาจริง และผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
 รายงานผลส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและ  
       ภาคเอกชน ฉบับปี พ.ศ. 2556 
(ง) ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
(จ) ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 
(ฉ) ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ 
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ภาคผนวก ก 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 
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ภาคผนวก ข 
 

ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยป์ระจ าหลักสูตร  

พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน  
ระดับบัณฑิตศึกษา 

 

1. ชื่อ - นามสกุล  
 นาย พรชัย  เทพปัญญา 

 ต าแหน่งทางวิชาการ  
 รองศาสตราจารย์ 

 คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 M.A. (Community Politics) University of Detroit, USA (1974) 
 ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2513) 

 สังกัด  
 คณะวิทยาการจัดการ 

  ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี)  
 ผลงานวิจัย 
 ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น 
  ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
 พรชัย เทพปัญญา. (2559). “โครงการพัฒนารูปแบบการวางแผนและการจัดท า  
  งบประมาณในลักษณะบูรณาการที่รองรับการปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาล : 

   กรณีศึกษา จังหวัดสระแก้ว” วารสารศูนย์ศึกษาเอเชียตะวันตก ปีที่ 15,  
ฉบับที่  2 : 124 – 150. (TCI 2)  

     กุลธิดา ภูฆัง, พรชัย เทพปัญญา และ นรินทร์ สังข์รักษา (2559). “กลยุทธการจัดการ 
      เครือข่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” วารสารวิชาการ 
      บัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต ปีที่ 12, ฉบับที่ 2: 103-118. (TCI 2) 
     รัตนา เถลิงพล และพรชัย เทพปัญญา (2558). “การพัฒนายุทธศาสตรการจัดการ 
      ทรัพยากรมนุษย์ของการรถไฟแห่งประเทศไทย” วารสารวิทยาการจัดการ  
      มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ปีที่ 10, ฉบับที่ 1: 27-44. (TCI 2) 
     ภฤศญา ปิยนุสรณ์ และ พรชัย เทพปัญญา (2558). “กลยุทธ์การลดต้นทุนโลจิสติกส ์
      ส าหรับการค้าชายแดนประเทศไทย-มาเลซีย” วารสารวิจัยและพัฒนา  

     มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีที่ 7, ฉบับที่ 2: 86-94. (TCI 1) 
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 ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 13 ปี 
 ระดับบัณฑิตศึกษา 
 761 822  สัมมนาทางวิชาการการจัดการองค์การภาครัฐและเอกชน 2 
 781 504  การจัดการการเงินและการคลัง 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยป์ระจ าหลักสูตร 

พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 
ระดับบัณฑิตศึกษา 

2. ชื่อ - นามสกุล 
 นาย ปริญญา หรุ่นโพธิ์ 

 ต าแหน่งทางวิชาการ 
 อาจารย์ 

 คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 ปร.ด. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2559) 
 M.B.A. (General Management) Charles Sturt University, Australia (2005) 
 B.A. (Business English) Assumption University, Thailand (2002) 

 สังกัด 
 คณะวิทยาการจัดการ 

 ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี)  
 ผลงานวิจัย 
 ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น 
  ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
 ปริญญา หรุ่นโพธิ์. (2559). “ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จด้านการพัฒนา 

 ทรัพยากรมนุษย์ของบริษัท อีซูซุเอ็นยิ่นแมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด”  
      Veridian E-Journal ปีที่ 9, ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน): 1303-1314. (TCI 1) 
 ปริญญา หรุ่นโพธิ์. (2559). “เรื่องเล่าชีวิตหมอนวดเกย์ ณ โรงนวด จังหวัด  

 กรุงเทพมหานคร” Veridian E-Journal ปีที่ 9, ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน):  
  194-206. (TCI 1) 
    Proceedings 
     ปริญญา หรุ่นโพธิ์ และ จุฬาลักษณ์ เนตรแสงศรี. (2559). “การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพล

     ต่อการตัดสินใจซื้อกระเป๋าแบรนด์เนม (BrandName) กรณีศึกษา นักศึกษาใน 
มหาวิทยาลยัในเขตกรุงเทพมหานคร.” ใน Proceedings การประชุมวชิาการ

 เสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วทิยาลัยเทคโนโลยีพนมวนัท์, 2402-2417.  
 การประชุมวชิาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วทิยาลัยเทคโนโลยีพนมวนัท์  

คร้ังที่ 1 “การวิจัยเพื่อการพัฒนา เผยแพร่ และถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
ต่อสังคม”, 16-17 กรกฎาคม 2559. นครราชสีมา: วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวนัท์. 
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 ปริญญา หรุ่นโพธิ์ และ กิติยา วิศวแสนสุข. (2559). “ปัจจัยที่มีอิทธิผลต่อพฤติกรรม 

การเลือกซื้อยางรถยนต์ส าหรับรถยนต์ส่วนบุคคลของกลุ่มผู้อาศัยในอ าเภอ 
 กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี.” ใน Proceedings การประชุมวิชาการ 

เสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์, 47-56. การประชุม 
วิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์ ครั้งที่ 1  
“การวิจัยเพื่อการพัฒนา เผยแพร่ และถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยต่อสังคม”,  
16-17 กรกฎาคม 2559. นครราชสีมา: วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์.  

 ปริญญา หรุ่นโพธิ์ และ ชุติมา แก่นจันทร์. (2559). “ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือก
 ซื้อสินค้าตามกระแสนิยมของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ  

มหาวิทยาลัยศิลปากร.” ใน Proceedings การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย 
ระดับชาติ วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์, 170-182. การประชุมวิชาการเสนอ 
ผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์ ครั้งที่ 1 “การวิจัยเพื่อการ 
พัฒนา  เผยแพร่ และถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยต่อสังคม”, 16-17 กรกฎาคม 

 2559. นครราชสีมา: วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์. 
 ปริญญา หรุ่นโพธิ์ และ พัชรี สุขสาเกษ. (2559). “การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรม

 การบริโภคอาหารญี่ปุ่นในอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์.”  
ใน Proceedings การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัย 

 เทคโนโลยีพนมวันท์, 475-488. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์ ครั้งที่ 1 “การวิจัยเพื่อการพัฒนา เผยแพร่ และ
 ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยต่อสังคม”, 16-17 กรกฎาคม 2559. นครราชสีมา: 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์. 

 ปริญญา หรุ่นโพธิ์ และ พิชญา ทิมประเทือง. (2559). “ปัจจัยที่มีอิทธิผลต่อพฤติกรรม
 การเลือกซือ้ซีดีถูกลิขสิทธิ์ของกลุ่มผู้อาศัยในเขตบางกะปิ จังหวัด  
 กรุงเทพมหานคร.” ใน Proceedings การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย 
 ระดับชาติ วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์, 489-502. การประชุมวิชาการเสนอ 
 ผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์ ครั้งที่ 1 “การวิจัยเพื่อการ
 พัฒนา เผยแพร่ และถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยต่อสังคม”, 16-17 กรกฎาคม 
 2559. นครราชสีมา: วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์.  

 ปริญญา หรุ่นโพธิ์, กัญญานัท ศิริสิมะ และ ประภัสรา เนียมรุ่ง. (2557). “ปัจจัยที่ส่งผล
 ต่อความคาดหวังในการกลับมาท่องเที่ยววัดพระศรรีัตนศาสดาราม 

ของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ.” ใน Proceedings การประชุมสังคมศาสตร์
 วิชาการระดับชาติและนานาชาติ, 350-359. การประชุมสังคมศาสตร์วิชาการ
 ระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 10 “นวัตกรรมทางสังคมเพื่อการพัฒนา 
 อย่างยั่งยืนในประชาคมอาเซียน”, 15 มกราคม 2557. เชียงราย: 
 ส านักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. 
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     ปริญญา หรุ่นโพธิ์ และ ประสพชัย พสุนนท์. (2557). “พฤติกรรมผู้บริโภคและการวิเคราะห์ 
       องค์ประกอบการเลือกซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟนของนักศึกษา  

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี.” ใน Proceedings  
การประชุมวิชาการด้านการจัดการระดับ ชาติวลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการ,  
1665-1679. การประชุมวิชาการด้านการจัดการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัย 
ทางการจัดการ ครั้งที่ 3, 2 พฤษภาคม 2557. นครศรีธรรมราช: ส านักวิชา 
การจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. 

  
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 7 ปี  
 ระดับปริญญาตรี 
 761 204 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
 764 451 การฝึกอบรมเพิ่มความสามารถ 
 767 214 ภาษาอังกฤษส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 1 
 767 218 ภาษาอังกฤษส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 2 
 ระดับบัณฑิตศึกษา 
 780 502 ภาษาอังกฤษส าหรับนักบริหาร 
 781 642  ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรภาครัฐและภาคเอกชน 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยป์ระจ าหลักสูตร 

พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 
ระดับบัณฑิตศึกษา 

3. ชื่อ - นามสกุล 
 นาย พิทักษ์ ศิริวงศ์ 

 ต าแหน่งทางวิชาการ 
 รองศาสตราจารย์ 

 คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 กศ.ด. (พัฒนศึกษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2543) 
 อ.ม. (สารนิเทศศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2536) 
 ศศ.บ. (สารนิเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2537) 
 อ.บ. (บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2531) 

 สังกัด 
 คณะวิทยาการจัดการ 

 ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี) 
 ผลงานวิจัย 
 ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น 
  ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
 กีรติ บันดาลสิน, ฐิติลักษณ์ สมบุญ, สุรัสดา มีด้วง และ พิทักษ์ ศิริวงศ์. (2559). “การรับรู้

 ภาพลักษณ์และความต้องการด้านกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของลูกค้า
 ธนาคารออมสินในเขตพระนคร” Veridian E-Journal, Silpakorn University 
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 9, 1 (มกราคม - เมษายน): 55-66. (TCI 2) 

     สุรมงคล นิ่มจิตต์ และ พิทักษ์ ศิริวงศ์. (2559). “การศึกษาและออกแบบการฝึกอบรม
     ส าหรับหัวหน้างานของผู้รับจ้างผลิตสินค้าขนาดกลางและขนาดย่อม:  
     กรณีศึกษาผู้รับจ้างผลิตสินค้าในจังหวัดปทุมธานี” Veridian E-Journal,  
     Silpakorn University บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 9, 1  

(มกราคม - เมษายน): 994-1011. (TCI 2) 
     นภาลัย ธนะวัฒน์, รุ้งตะวัน สินธุ์ลือนาม, หนึ่งนุช ธีระรุจินนท์, ฐนิตา เขียวข า และ  

พิทักษ์ ศิริวงศ์. (2559). “การให้ความหมาย ที่มาของความหมาย และกระบวนการ 
การท าความดีของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสตรีวัดระฆัง  
กรุงเทพมหานคร” Veridian E-Journal, Silpakorn University  
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 9, 1 (มกราคม - เมษายน): 162-176.  
(TCI 2) 
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     ยุวรัตน์ จิรเมธาธร, ขวัญนา คงคาเขตร, จันทิมา แจ่มจ ารัส, สมสกุล เบาเนิด และ  

พิทักษ์ ศิริวงศ์. (2559). “การให้ความหมาย ที่มาของความหมาย และการด าเนิน 
กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของนักเรียนชายรักชาย โรงเรียนทวีธาภิเศก 

 กรุงเทพมหานคร” Veridian E-Journal, Silpakorn University  
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 9, 1 (มกราคม - เมษายน): 298-310. 
 (TCI 2)  

     ปวีพล ชินวงศ์, วศิวัฒน์ วศินสมบัติ, พิชญ์ดนู ภู่ทอง, ธนาภรณ์ เงินยวง และ  
พิทักษ์ ศิริวงศ์. (2559). “การให้ความหมาย รูปแบบ และกลยุทธ์ กิจกรรม 
ความรับผิดชอบต่อสังคมของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (เหมืองแม่เมาะ) 

 อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง” Veridian E-Journal, Silpakorn University 
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 9, 1 (มกราคม - เมษายน): 207-222. 
 (TCI 2) 

     อกณิษฐ์ ชัยเฉลิมศักดิ์, ปาลิตา พรรณรัตน์, ประทุม สุดใจ, ณัฐจิรา อ่ิมวิเศษ และ  
พิทักษ์ ศิริวงศ์. (2559). “การให้ความหมาย รูปแบบและกลยุทธ์ ในการด าเนิน 
ธุรกจิสีเขียวของร้าน ออเรนจ์เจอร์ร่ี คาเฟ่” Veridian E-Journal, Silpakorn  
University บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 9, 1 (มกราคม - เมษายน): 

 223-236. (TCI 2) 
     กิตติยา ปั่นกลาง, ณัฐณี คุรุกิจวาณิชย์, สินีนาฎ คุรุกิจวาณิชย์ และ พิทักษ์ ศิริวงศ์. 

     (2559). “สภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนาธนาคารโรงเรียนเพื่อเสริมสร้าง 
     วินัยการออมของนักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ กรุงเทพมหานคร” 
     Veridian E-Journal, Silpakorn University บัณฑิตวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัยศิลปากร 9, 1 (มกราคม - เมษายน): 45-54. (TCI กลุ่ม 2) 
     ปริญญา หรุ่นโพธิ์ และ พิทักษ์ ศิริวงศ์. (2559). “เรื่องเล่าชีวิตหมอนวดเกย์ ณ โรงนวด 

     จังหวัดกรุงเทพมหานคร” Veridian E-Journal, Silpakorn University 
     บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 9, 1 (มกราคม - เมษายน): 194-206.
     (TCI 2) 

     ไกรวัล ขวัญอ่อน, พิราพร นุชประเสริฐ, พรธวัล ข างาม และ พิทักษ์ ศิริวงศ์. (2559). 
      “แนวทางการสร้างความยั่งยืนของกิจกรรมธนาคารปูม้า ต าบลแหลมผักเบี้ย 

     อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี” Veridian E-Journal, Silpakorn 
     University บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 9, 1 (มกราคม -  เมษายน): 
     456-469. (TCI 2) 
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     กนกวรรณ์ โสภักดี, ช่อผกา เหลืองช่างทอง, ธันยาพร ศิริหล่อ, อมรรัตน์ ปัญจมาพร และ 

     พิทักษ์ ศิริวงศ์. (2559). “แนวทางความส าเร็จของการสร้างพื้นที่สีเขียวใน 
     แหล่งอุตสาหกรรม ชุมชนตรอกไฟไหม้ อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง กรณีศึกษา 
     โครงการธนาคารต้นไม้ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร” 
     Veridian E-Journal, Silpakorn University บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
     ศิลปากร 9, 1 (มกราคม - เมษายน): 27-44. (TCI 2) 

    Proceedings 
     พิชญ์ดนู ภู่ทอง และ พิทักษ์ ศิริวงศ์. (2559). “รูปแบบในการด าเนินกิจการ และกลยุทธ์

     การตลาดของพิพิธภัณฑ์แบทแคท มิวเซียม แอนด์ ทอยส์ ไทยแลนด์.”  
เอกสารการประชุมวิชาการทางบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 2  
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่, 

 1046-1056, 3 กุมภาพันธ์ 2559. 
     พิทักษ์ ศิริวงศ์, อรณี นาคเงิน และ อันธิกา ยมภักดี. (2559). “กลยุทธ์การด าเนินธุรกิจ 

     ร้านอาหาร กรณีศึกษาอินุคาเฟ่ หัวหิน.” เอกสารการประชุมสังคมศาสตร์ 
     วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 12 “การพัฒนาภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์
     เพื่อความยั่งยืนของชุมชน ท้องถิ่น สังคมไทย และอาเซียน”  มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

      เชียงราย จังหวัดเชียงราย, 69-76, 14 มกราคม 2559. 
     พิทักษ์ ศิริวงศ์, ธัญธร ฉัตรชลอลักษณ์ และ วิษณี สินชู. (2559). “การด าเนินธุรกิจ 

การผลิตกล้วยหอมทองของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรท่ายาง อ าเภอท่ายาง จังหวัด 
เพชรบุรี : จากตลาดท้องถิ่นสู่ตลาดต่างประเทศ.” เอกสารการประชุมสังคมศาสตร์

 วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 12 “การพัฒนาภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์
 เพื่อความยั่งยืนของชุมชน ท้องถิ่น สังคมไทย และอาเซียน” มหาวิทยาลัยราชภัฏ
 เชียงราย จังหวัดเชียงราย, 457-464, 14 มกราคม 2559. 

     พิทักษ์ ศิริวงศ์, เทียนทอง สิทธิสร และ อุมาภรณ์ เข็มทอง. (2559). “การด าเนินธุรกิจ 
     แพเธคของแพอิงฝั่ง อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี.” เอกสารการประชุม 
     สังคมศาสตรว์ิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 12 “การพัฒนาภายใต้ 
     กระแสโลกาภิวัฒน์เพื่อความยั่งยืนของชุมชน ท้องถิ่น สังคมไทย และ 
     อาเซียน” มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย, 449-456,  

14 มกราคม 2559. 
     พิทักษ์ ศิริวงศ์, ผุสดี ละเอียดอ่อง และ ศรเทพ หลิมสกุล. (2559). “กลยุทธ์ 

การด าเนินงานของธุรกิจร้านกาแฟที่มีสัตว์เลี้ยง : กรณีศึกษาร้านกาแฟ 
แคทฟอร์เทเบิ้ล เขตอ าเภอบางแสน จังหวัดชลบุรี.” เอกสารการประชุม 
สังคมศาสตรว์ิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 12 “การพัฒนาภายใต้กระแส 
โลกาภิวัฒน์เพื่อความยั่งยืนของชุมชน ท้องถิ่น สังคมไทย และอาเซียน”  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย, 337-348, 14 มกราคม 2559. 
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     พิทักษ์ ศิริวงศ์, กนกประภา เหลี่ยมมกราเจริญ และ พงศธร สุธาทิพย์กุล. (2559).  

     “การปรับตัวและการด ารงอยู่ของผู้ประกอบการค้าพลอย จังหวัดจันทบุรี.”  
     เอกสารการประชุมสังคมศาสตร์วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 12  
     “การพัฒนาภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์เพื่อความยั่งยืนของชุมชน ท้องถิ่น  
     สังคมไทย และอาเซียน” มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย, 65-
     74, 14 มกราคม 2559. 

     พิทักษ์ ศิริวงศ์, กุลธิดา อัยพันธ์ และ สุชาวลี โฉมดี. (2559). “ช่องทางการจัดจ าหน่าย 
     ละการกระจายสินค้าที่เหมาะสมของธุรกิจเนื้อปูม้าแกะ : กรณีศึกษาร้านแหลมทอง
     เจริญซีฟู้ด จังหวัดกรุงเทพมหานคร.” เอกสารการประชุมสังคมศาสตรว์ิชาการ
     ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 12 “การพัฒนาภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์เพื่อความ
     ยั่งยืนของชุมชน ท้องถิ่น สังคมไทย และอาเซียน” มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
     จังหวัดเชียงราย, 327-336, 14 มกราคม 2559. 

     พิทักษ์ ศิริวงศ์, นัสนันท์ ดีภูงา และ พิชชาพร อิทธิสุริยะกลุ. (2559). “รูปแบบการตลาด 
     การท่องเที่ยวในอ าเภอหัวหินในความต้องการของกลุ่มนักศึกษาชายรักชาย 
     ในมหาวิทยาลัยศิลปากร.” เอกสารการประชุมสังคมศาสตร์วิชาการระดับชาติ 
     และนานาชาติ ครั้งที่ 12 “การพัฒนาภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์เพื่อความ 
     ยั่งยืนของชุมชน ท้องถิ่น สังคมไทย และอาเซียน” มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
     จังหวัดเชียงราย, 77-84, 14 มกราคม 2559. 

     พิทักษ์ ศิริวงศ์, เขมรินทร์ ศรีตะเจริญไพบูลย์ และ สุธาสินี สุภาโชค. (2559). “รูปแบบ 
     ส่วนประสมทางการตลาดท่องเที่ยวในความต้องการของนักท่องเที่ยวกลุ่ม 
     ผู้สูงอายุในเขตอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์.” เอกสารการประชุม 
     สังคมศาสตรว์ิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 12 “การพัฒนาภายใต้ 
     กระแสโลกาภิวัฒน์เพื่อความยั่งยืนของชุมชน ท้องถิ่น สังคมไทย และอาเซียน” 
     มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย, 85-94, 14 มกราคม  2559. 

     พิทักษ์ ศิริวงศ์, ศุภสิทธิ์ ตระการพงศ์ และ สุทธิพัฒน์ ชาวัน. (2559). “รูปแบบและ 
     กลยุทธ์การด าเนินธุรกิจค้าส่งของผู้ประกอบการเสื้อผ้ากีฬา บริษัท สหกานต์ 
     กรุงเทพมหานคร.” เอกสารการประชุมสังคมศาสตรว์ิชาการระดับชาติและ 
     นานาชาติ ครั้งที่ 12 “การพัฒนาภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์เพื่อความยั่งยืน 
     ของชุมชน ท้องถิ่น สังคมไทย และอาเซียน” มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  

จังหวัดเชียงราย, 307-314, 14 มกราคม 2559. 
     พิทักษ์ ศิริวงศ์, กนกวรรณ แก้วตา และ สกุลกาญจน์ ภาพวงสุวรรณ. (2559). “รูปแบบ 

     และกลยุทธ์การด าเนินธุรกิจหมอนรองรางรถไฟคอนกรีต กรณีศึกษา บริษัท  
สิงห์ศิลาคอนกรีต จ ากัด.” เอกสารการประชุมสังคมศาสตร์วิชาการระดับชาติ 
และนานาชาติ ครั้งที่ 12 “การพัฒนาภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์เพื่อความยั่งยืนของ 
ชุมชน ท้องถิ่น สังคมไทย และอาเซียน” มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  
จังหวัดเชียงราย, 439-448, 14 มกราคม 2559. 
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     พิทักษ์ ศิริวงศ์, จุฑารัตน์ ล้อสีทอง และ พรชนก ค าลุน. (2559). “สภาพปัญหาและ 

     แนวทางการพัฒนาช่องทางการจัดจ าหน่ายและการส่งเสริมการขายของ 
โรงอ่างบัวมาลี จังหวัดลพบุรี.” เอกสารการประชุมสังคมศาสตร์วิชาการระดับชาติ 
และนานาชาติ ครั้งที่ 12 “การพัฒนาภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ เพื่อความยั่งยืนของ

 ชุมชน ท้องถิ่น สังคมไทย และอาเซียน” มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  
จังหวัดเชียงราย, 315-326, 14 มกราคม 2559. 

 
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 14 ปี 

 ระดับปริญญาตรี 
 760 105 ท้องถิ่นศึกษา 
 760 114 วัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย 
 761 317 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ  
 761 323 การวิจัยตลาด 
 763 221 ระเบียบวิธีวิจัยเพื่องานพัฒนา  
 763 314 การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 ระดับบัณฑิตศึกษา 
 761 805 ปรัชญาแห่งศาสตร์ 
 761 806 ระเบียบวิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และทางการจัดการ 1 
 761 807 ระเบียบวิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และทางการจัดการ 2 
 781 642  ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรภาครัฐและเอกชน 
 782 642 จริยธรรมและความรับผิดชอบของกิจการต่อสังคม 
 782 643 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยป์ระจ าหลักสูตร 

พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 
ระดับบัณฑิตศึกษา 

4. ชื่อ - นามสกุล 
 นาย เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน 

 ต าแหน่งทางวิชาการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

 คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค าแหง (2552) 
 รอ.ม. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (2548) 
 ศศ.ม. (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2540) 
 ร.บ. (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2534) 

 สังกัด 
 คณะวิทยาการจัดการ 

 ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี) 
 ผลงานวิจัย 
 ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น 
  ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
 บทความวิจยัในวารสารทางวิชาการ 
 ชัชราวรรณ มีทรัพย์ทอง, จิราวรรณ คงคล้าย และ เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน (2559).  
  “การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในศตวรรษที่ 21” วารสารธุรกิจปริทัศน์   
  8, 1 (มกราคม – มิถุนายน): 183 - 197. (TCI 1)  
 ศุภกร ลิ้มคุณธรรมโม, กอบชัย เมฆดี, บุญเชิด ศิริยศ, วรรณวิมล บุญญพงษ์, สุตาภัทร  

 จันทร์ประเสริฐ, พรเทพ แก้วเชื้อ, ศิรินยา แตงอ่อน, วัลลภาภรณ์ เล้าสกุล,   
 จิราวรรณ คงคล้าย และ เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน (2559). “นวัตกรรมกระบวนการ 
 ฝึกอบรมที่มีผลต่อประสิทธิผลการด าเนินงานในธุรกิจขายตรงแบบหลายชั้น”  
 วารสารการจัดการสมัยใหม่ 14, 1 (มกราคม – มิถุนายน): 143 – 152. (TCI 1)  

 ปิยะดา พิศาลบุตร, จิราวรรณ คงคล้าย และ เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน (2559).   
  “แนวทางการเพิ่มขีดความสามารถขององค์การด้านการพัฒนาสมรรถนะ  
  ทรัพยากรมนุษย์” Veridian E-Journal, Silpakorn University   
  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 9, 1 (มกราคม - เมษายน): 1315-1326.   
  (TCI 2) 
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    Proceedings 
     ธนาภรณ์ อินข าเครือ, ระวีวรรณ เกิดละมูล, ปฐมพงศ์ กาญจนธนาเลิศ, ศิรินทรา นุกูล,  

     ศุภิสรา ประทุมมาศ และ เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน. (2559). “การมีส่วนร่วม 
ของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลยี่สาร 
อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม.” เอกสารการประชุมวิชาการระดับชาติ 
ม.อ.ตรัง วิจัย ประจ าปี 2559 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง,  
237 - 246, 1 มษายน 2559. 

 กนกวรรณ สมบุญ, ณัฐกานต์ ไวสูงเนิน, มยุรี ชื่นหมี้, หัทยาพร ป้องจันลา,  
 และ เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน. (2559). “ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของนักศึกษา
 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร.” 
 เอกสารการประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ.ตรัง วิจัย ประจ าปี 2559   

  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง, 247 - 254, 1  เมษายน 2559. 

 
 ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 9 ปี 
   ระดับปริญญาตรี 
  761 210  การจัดการทรัพยากรมนุษย์  
  763 224  หลักจริยธรรมและธรรมาภิบาล 
  767 213  ระบบบริหารราชการไทย 
   ระดับบัณฑิตศึกษา 
   761 708  ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
  761 808  องค์การและพฤติกรรมองค์การสมัยใหม่ และนวสมัย     
  761 822  พฤติกรรมและการพัฒนาองค์การ 
  761 823  สัมมนาทางวิชาการการจัดการทรัพยากรมนุษย์เพื่อการพัฒนา 1  
  761 824  สัมมนาทางวิชาการการจัดการทรัพยากรมนุษย์เพื่อการพัฒนา 2 
  781 501  แนวคิดและทฤษฎีการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนสมัยใหม่ 
  781 502  การจัดการทรัพยากรมนุษย์   
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ข้อมูลประวัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยป์ระจ าหลักสูตร  

พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน  
ระดับบัณฑิตศึกษา  

5. ชื่อ-นามสกุล 
 นางสาว รุ่งทิพย์ จันทร์ธนะกุล 

 ต าแหน่งทางวิชาการ 
 อาจารย์ 

 คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
ร.ด. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2557) 

 Master of Management (International Business) Monash University, Australia (2002) 
 ศศ.ม. (ภาษาและการสื่อสาร) สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (2541) 
 ศศ.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์(2536) 

 สังกัด 
 คณะวิทยาการจัดการ 

 ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี)  
 ผลงานวิจัย 
 ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น 
 ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
 หนังสือรวมบทความวิจัย 
 Proceedings 
 รุ่งทิพย์ จันทร์ธนะกุล. (2559). “วิถีชีวิตในเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ า:  

แนวโน้มและโอกาสของการเปลี่ยนแปลงในประเทศอาเซียน.” โครงการจัดประชุม 
วิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 10 โดยการสนับสนุนของ 
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 629-648, 19 – 20 กันยายน 2559. 

     Rungtip, Jantanakul. (2015). “Trade Barriers in ASEAN Countries: Will 
ASEAN Economic Community (AEC) Be Achieved.” In Proceeding of 
a Conference of International Journal of Arts and Sciences.  
Volume 8, Number 8: 167-174. 

 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น  
 หนังสือ  
 รุ่งทิพย์ จันทร์ธนะกุล. (2559). ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: มุมมองทางเศรษฐกิจ  

 การเมืองระหว่างประเทศ. ปทุมธานี: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (391 หน้า) 
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 บทความทางวิชาการ 
 รุ่งทิพย์ จันทร์ธนะกุล. (2559). ความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าและการลงทุนของ 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC). วารสารศูนย์ศึกษาเอเชียตะวันออก, ปีที่ 16, ฉบับที่ 1  
(เมษายน – มิถุนายน 2559), 87 – 112. (TCI 2) 

 
 ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 3 ปี  
 ระดับปริญญาตรี 
 763 461  รัฐศาสตร์เบื้องต้น 
 767 111  รัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น 
 767 216 แนวคิดและทฤษฎีการปกครองท้องถิ่น 
 767 421 สัมมนาการบริหารท้องถิ่น 
 767 459  มติมหาชนและการสื่อสารมวลชน 
 ระดับบัณฑิตศึกษา 
 761 822 สัมมนาทางวิชาการการจัดองค์การภาครัฐและเอกชน 2 
 781 501 แนวคิดและทฤษฎีการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนสมัยใหม่ 
 782 502  การจัดการองค์กรและทรัพยากรมนุษย์ 
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ภาคผนวก ค 

 
ตารางเปรียบเทียบแผนการรับนักศึกษากับจ านวนนักศึกษาที่เข้าศึกษาจริง และผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

รายงานผลส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ฉบับปี พ.ศ. 2556 
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มคอ.2 
 

ตารางเปรียบเทียบแผนการรับนักศึกษากับจ านวนนักศึกษาที่เข้าศึกษาจริง และผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ฉบับปี พ.ศ. 2556 

 
ปีการศึกษา จ านวนนักศึกษา (คน) 

 แผนการรับ
นักศึกษา 

จ านวน
นักศึกษา 

ที่เข้าศึกษาจริง 

พ้นสภาพ ร้อยละ ผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

ร้อยละ ปกติ ร้อยละ 

2558 30 28 11 39.29 - 0 17 60.71 
2559 30 25 8 32 - 0 17 68 
2560 30 - - - - - - - 
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รายงานผลการส ารวจ 
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ฉบับปี พ.ศ. 2556 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
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มคอ.2 
ค าน า 

 การส ารวจข้อมูลความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตของมหาบัณฑิตซึ่งจบการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตร  
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นการ
ส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือต้องการทราบประสิทธิภาพการท างานของบัณฑิตหลังส าเร็จการศึกษา
มาแล้วไม่เกิน 1 ปี อีกท้ังเพ่ือต้องการทราบข้อมูลความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ส าหรับน าไปวางแผนเพ่ือพัฒนา
บัณฑิตในอนาคต 
 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงให้ความส าคัญและให้การสนับสนุนการด าเนินงานส ารวจ 
เพ่ือน าผลการส ารวจไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน และมุ่งผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับ
ความต้องการที่แท้จริง 
 

คณะผู้วิจัย 
มิถุนายน 2559 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

(1) 
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มคอ.2 
สารบัญ 

 
ค าน า ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 1 

สารบัญ ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 2 

สารบัญตาราง …………………………………………………………………………………………………….……………………. 3 

บทสรุปผู้บริหาร ………………………………………………………………………………………………………………………. 4 

บทน า ……………………………………………………………..………………………………………………………………………. 5 

วัตถุประสงค ์……………………………………………………………………………………………………………………………. 5 

ประโยชน์ที่ได้รับ ………………………………………………………………………………………………………………………. 5 

ขอบเขตการด าเนินงาน ..……………………………………………………………………………………………………………. 6 

ผลการส ารวจ ..…………………………………………………………………………………………………………………………. 7 

ภาคผนวก .………………………………………………………………………………………………………………………………. 14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) 
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มคอ.2 
สารบัญตาราง 

 
ตารางที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูจางงาน / ผูบังคับบัญชา …………………………………………………………………… 

ตารางที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผูจางงานที่มีตอคุณลักษณะด้านคุณธรรมของมหาบัณฑิต  

             หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน  

             คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร .........................................................................   

8 

 

 

9 

ตารางที่ 3 ระดับความพึงพอใจของผูจางงานที่มีต่อคุณลักษณะดานความรู้ของมหาบัณฑิต  

             หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน  

             คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร .........................................................................    

ตารางที่ 4 ระดับความพึงพอใจของผูจางงานที่มีต่อคุณลักษณะดานทักษะทางปัญญาของมหาบัณฑิต  

             หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน  

             คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร .............................................................. ...........  

ตารางที่ 5 ระดับความพึงพอใจของผูจางงานที่มีต่อคุณลักษณะดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล  

             และความรับผิดชอบของมหาบัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  

             สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร…..  

ตารางที่ 6 ระดับความพึงพอใจของผูจางงานที่มีต่อคุณลักษณะดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  

             การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ของมหาบัณฑิต  

             หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน  

             คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ......................................................................... 

 

 

10 

 

 

11 

 

 

12 

 

 

 

13 
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มคอ.2 
บทสรุปส าหรับผูบริหาร 

 
 การส ารวจครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือส ารวจความพึงพอใจของผู้จางงานที่มีตอมหาบัณฑิตซึ่งส าเร็จการศึกษา 
จากหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ส าเร็จการศึกษาประจ าปการศึกษา 2557 (เขารับพระราชทานปริญญาบัตรเมื่อเดือน 
กรกฎาคม 2559) กลุมประชากรที่ใช คือ มหาบัณฑิตของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ภาครัฐและภาคเอกชน คณะวิทยาการจัดการ ที่ส าเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2557 เครื่องมือที่ ใช คือ 
แบบสอบถามความพึงพอใจของผูจางงานที่มีตอมหาบัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ภาครัฐและภาคเอกชน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยก าหนดใหส ารวจความพึงพอใจของผูจาง
งานที่มีตอคุณลักษณะของบัณฑิตใน 5 ดาน คือ ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานความรู ดานทักษะทางปญญา         
ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและ  
การใชเทคโนโลยี โดยเก็บรวบรวมขอมูลระหวางวันที่ 1 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2559  
 ผลการส ารวจ พบวา มีผู้ใช้บัณฑิตตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 21 คน จากมหาบัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ที่ส าเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 52 คน คิดเป็นร้อยละ 40 
ขณะที่ความพึงพอใจของผูจางงานที่มีตอคุณลักษณะของมหาบัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนในภาพรวม 5 ดาน มีคาเทากับ 4.31 คะแนน ซึ่งอยูในระดับพึงพอใจมากที่สุด 
โดยมีรายละเอียดแตละดาน ดังนี้  
  ดานคุณธรรม มีคาเทากับ 4.25 คะแนน ซึ่งอยูในระดับ พึงพอใจมากที่สุด        
  ดานความรู มีคาเทากับ 4.25 คะแนน ซึ่งอยูในระดับ พึงพอใจมากที่สุด  
  ดานทักษะทางปญญา มีคาเทากับ 4.42 คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับ พึงพอใจมากที่สุด  
  ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ มีคาเทากับ 4.39 คะแนน ซึ่งอยู 
ในระดับพึงพอใจมากที่สุด  
  ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี มีคาเทากับ 4.29 คะแนน ซึ่งอยู
ในระดับพึงพอใจมากที่สุด  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(4) 
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มคอ.2 
บทน า 

 
 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดมีการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา และได
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะตามระบบมาตรฐานสากลใหสอดรับกับระบบการประเมินของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(สมศ.) ความพึงพอใจและความคิดเห็นของผูจางงานที่มีตอลูกจางเปนภาพสะทอนใหทราบถึงประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของสถาบันอุดมศึกษาในฐานะที่เปนผูผลิตและพัฒนาบุคลากร เพ่ือตอบสนองการขับเคลื่อน
กลไกการพัฒนาประเทศดวยการสงบัณฑิตที่มีคุณภาพเขาสู่องคกรและหนวยงานตาง ๆ 
 ทั้งนี้ จึงไดมีการส ารวจความพึงพอใจของผูจางงานที่มีตอมหาบัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ส าเร็จการศึกษา
ประจ าปการศึกษา 2557 ขึ้น (เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเมื่อเดือน กรกฎาคม 2558) ซึ่งจะเปนขอมูล
ส าคัญในการประกันคุณภาพการศึกษา การวางแผนปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน 
และวางแผนพัฒนาศักยภาพบัณฑิตที่มีคุณภาพและเปนที่ตองการของตลาดแรงงาน องคกร และหนวยงานตาง ๆ 
ตอไป ทั้งในปจจุบันและอนาคต 
 
วัตถุประสงค 
 เพ่ือส ารวจความพึงพอใจของผูจางงานที่มีตอมหาบัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา  
การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการ 
ศึกษา 2557  
 
ประโยชนที่ไดรับ 
 1. ท าใหทราบถึงความพึงพอใจของผูจางงานที่มีตอมหาบัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา   
การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ส าเร็จการศึกษาประจ าป
การศึกษา 2557  
 2. สามารถใชเปนขอมูลในการประกันคุณภาพการศึกษา 
 3. สามารถใชเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
 4. สามารถใชเปนแนวทางในการวางแผนการผลิตบัณฑิตใหมีประสิทธิภาพและมีคุณสมบัติสอดคลองกับ
ความตองการของสังคม 
 
 
 

(5) 
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มคอ.2 
ขอบเขตการด าเนินงาน 
 1. ขอบเขตดานเนื้อหา 
 การส ารวจครั้งนี้เปนการส ารวจความพึงพอใจของผูจางงานที่มีตอมหาบัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ส าเร็จ
การศึกษาประจ าปการศึกษา 2557 ในเรื่องขอมูลทั่วไปของผูจางงาน ความพึงพอใจที่มีตอคุณลักษณะของ
มหาบัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร และความเห็นและขอเสนอแนะอ่ืน ๆ 
 2. ขอบเขตดานระยะเวลา 
 การส ารวจครั้งนี้ใช้เวลาระหวางวันที่ 1 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2559 รวมเปนระยะเวลา 45 วัน 
 3. ขอบเขตดานประชากร 
 ประชากร 
 ประชากรที่ใชในการส ารวจครั้งนี้ คือ มหาบัณฑิตของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ภาครัฐและภาคเอกชน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ส าเร็จการศึกษาประจ าปการศึกษา 
2557 จ านวน 52 คน   
 กลมุตัวอยาง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใชในการส ารวจครั้งนี้ คือ มหาบัณฑิตของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา   
การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ส าเร็จการศึกษาประจ าปี   
การศึกษา 2557 ที่มีงานท าแลวไมรวมที่ประกอบอาชีพอิสระ จ านวน 21 คน 
 4. เครื่องมือในการด าเนินการ 
 เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลครั้งนี้ คือ แบบสอบถามความพึงพอใจของผูจางงานที่มีตอมหาบัณฑิต   
ของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ส าเร็จการศึกษาประจ าปการศึกษา 2557 (รายละเอียดดังภาคผนวก ก) โดยแบงเปน 
3 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ขอมูลทัว่ไปของผูจางงาน / ผูบังคับบัญชา จ านวน 5 ขอ 
 ตอนที่ 2 ความพึงพอใจที่มีตอคุณลักษณะของมหาบัณฑิตของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เปนแบบมาตราสวน 
(Rating Scale) มี 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด จ านวน 27 ขอ 
 ตอนที่ 3 ความเห็นและขอเสนอแนะเพ่ิมเติม จ านวน 5 ขอ 
 5. การเก็บรวบรวมขอมูล 
 คณะผู้วิจัยไดท าการเก็บขอมูลดวยการออกสัมภาษณ์ตามสถานประกอบการตางๆ และสัมภาษณ์ทาง
โทรศัพท์กับผู้ใช้บัณฑิตที่มหาบัณฑิตของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรที่ส าเร็จการศึกษาประจ าปการศึกษา 2557 ท างานอยู 
 

(6) 
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มคอ.2 
 6. การวิเคราะหขอมูล 
 แบบสอบถามตอนที่ 1 วิเคราะหขอมูลดวยการแจกแจงความถี่และรอยละ 
 แบบสอบถามตอนที่ 2 วิเคราะหขอมูลดวยการแจกแจงความถี่หาคาเฉลี่ย ( x ) และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD) โดยการแบงเกณฑ คะแนนเฉลี่ยเพ่ือการแปรผลและอธิบายตัวแปรดวยการแบงชวงคาคะแนน
เฉลี่ย (อันตรภาคชั้น) มาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ โดยก าหนดน้ าหนักของคะแนน ดังนี้ 
 ระดับความคิดเห็น 5 หมายถึง ความตองการมากที่สุด 
  ระดับความคิดเห็น 4 หมายถึง ความตองการมาก 
  ระดับความคิดเห็น 3 หมายถึง ความตองการปานกลาง 
  ระดับความคิดเห็น 2 หมายถึง ความตองการนอย 
  ระดับความคิดเห็น 1 หมายถึง ความตองการนอยที่สุด 
  วิธีการแปลผลแบบสอบถามสวนนี้ไดใชคาเฉลี่ย ตามเกณฑคะแนนของแบบสอบถามสวนที่ 2 
ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด 2545) 

 ระดับคะแนน               ความหมาย 
 คาเฉลี่ย 4.21 – 5.00 เปนระดับที่มีความตองการมากท่ีสุด 
 คาเฉลี่ย 3.41 – 4.20  เปนระดับที่มีความตองการมาก 
 คาเฉลี่ย 2.61 – 3.40  เปนระดับที่มีความตองการปานกลาง 
 คาเฉลี่ย 1.81 – 2.60  เปนระดับที่มีความตองการนอย 
 คาเฉลี่ย 1.00 – 1.80  เปนระดับที่มีความตองการนอยที่สุด 
แบบสอบถามตอนที่ 3 วิเคราะหขอมูลดวยการสรุปความเห็นและขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

ผลการส ารวจ 
 ผลการส ารวจความพึงพอใจของผูจางงานที่มีตอมหาบัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ส าเร็จการศึกษาประจ าป  
การศึกษา 2557 (เขารับพระราชทานปริญญาบัตรเมื่อเดือนกรกฎาคม 2558) สามารถจ าแนกไดดังนี้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(7) 
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มคอ.2 
ตารางที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูจางงาน / ผูบังคับบัญชา  

n = 21 
ขอมูลทั่วไป จ านวน (คน) รอยละ 

ประเภทองคกร  
     ราชการ  
     รัฐวิสาหกิจ  
     เอกชน  

 

5 

9 

7 

 

23.81 

42.86 

33.33 

ต าแหนง  
     ผบูริหารระดับตน/หัวหนางาน  
     ผูบริหารระดับกลาง  

 

16 

5 

 

76.19 

23.81 

จ านวนบุคลากรในหนวยงาน 
     บุคลากร 1 – 10 คน  
     บุคลากร 11 – 20 คน  
     บุคลากร 21 – 50 คน  
     บุคลากรมากกวา 50 คนขึ้นไป  

 

6 

11 

3 

1 

 

28.57 

52.38 

14.29 

4.76 

ระดับความคุนเคยกับบัณฑิต  
     ผวิเผิน  
     คอนขางดี  
     ดี  
     ดีมาก  

 

1 

4 

11 

5 

 

4.76 

19.05 

52.38 

23.81 

ประเภทธุรกิจ  
     ธุรกิจการทองเที่ยว/การโรงแรม  
     ธุรกิจการเงิน/ธนาคาร  
     ธุรกิจการสื่อสาร/โทรคมนาคม  
     ธุรกิจการศึกษา  
     ธุรกิจการบริหารงานราชการ  
     อ่ืน ๆ 

 
1 
3 
3 
4 
7 
3 

 
4.76 
14.29 
14.29 
19.05 
33.33 
14.29 

ที่มา: จากการส ารวจ 
 

(8) 
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มคอ.2 
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจที่มีตอคุณลักษณะของมหาบัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
           สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 ความพึงพอใจที่มีตอคุณลักษณะของมหาบัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ภาครัฐและภาคเอกชน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร สามารถจ าแนกออกได เปน 5 ด้าน 
ประกอบด้วย คุณลักษณะดานคุณธรรม คุณลักษณะดานความรู คุณลักษณะดานทักษะทางปญญา คุณลักษณะ   
ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ คุณลักษณะดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข        
การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ตารางที่ 2  ระดับความพึงพอใจของผูจางงานที่มีตอคุณลักษณะด้านคุณธรรมของมหาบัณฑิต  
              หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน  
              คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร  

n = 21 

คุณลักษณะของบัณฑิต 
ระดับความพึงพอใจ ผลรวม

ค่า
คะแนน 

ค่า 
เฉลี่ย 

SD 
ระดับความ
พึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

คุณลักษณะด้านคุณธรรม 714 4.25 0.99 มากท่ีสุด 
1. มีทัศนคติท่ีดีตอ วิชาชีพ  57.14% 19.05% 14.29% 9.52% 0.00% 89 4.24 1.05 มากที่สุด 
2. มีความซ่ือสัตย/สุจริต  47.62% 28.57% 19.05% 4.76% 0.00% 88 4.19 0.93 มาก 
3. มีวินัย และตรงตอ เวลา  57.14% 23.81% 9.52% 9.52% 0.00% 90 4.29 1.01 มากที่สุด 
4. มีความเสียสละและอุทิศ
เวลาใหแกการท างาน  

52.38% 23.81% 14.29% 4.76% 4.76% 87 4.14 1.15 มาก 

5. มีความสุภาพออนนอม  52.38% 33.33% 4.76% 4.76% 4.76% 89 4.24 1.09 มากที่สุด 
6. มีการใหเกียรติ/รับฟง /
ยอมรับความคิดเห็นของผูอื่น  

52.38% 23.81% 19.05% 4.76% 0.00% 89 4.24 0.94 มากที่สุด 

7. มีน้ าใจ/เอื้อเฟอเผื่อแผตอ 
เพื่อนรวมงาน  

52.38% 33.33% 14.29% 0.00% 0.00% 92 4.38 0.74 มากที่สุด 

8. ใหความรวมมือ/ชวยเหลือ
ในการปฏิบัติงานของเพื่อนรวม 
งาน เพื่อใหงานบรรลุเปาหมาย 

57.14% 23.81% 9.52% 9.52% 0.00% 90 4.29 1.01 มากที่สุด 

 
จากตารางที่  2 พบวา ผูจางงานมีความพึงพอใจตอคุณลักษณะของมหาบัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ดานคุณธรรม มีคาเทากับ 4.25 คะแนน ซึ่งอยูใน
ระดับพึงพอใจมากที่สุด ส าหรับคุณลักษณะยอยของบัณฑิตไดคะแนนอยูในชวง 4.14 – 4.3 คะแนน (พึงพอใจ
มากถึงพึงพอใจมากที่สุด) 

 
(9) 
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มคอ.2 
ตารางที่ 3 ระดับความพึงพอใจของผูจางงานที่มีต่อคุณลักษณะดานความรู้ของมหาบัณฑิต  
              หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน  
              คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร  

n = 21 

คุณลักษณะของบัณฑิต 
ระดับความพึงพอใจ ผลรวม

ค่า
คะแนน 

ค่า 
เฉลี่ย 

SD 
ระดับ

ความพึง
พอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

คุณลักษณะด้านความรู้ 535 4.25 0.89 มากท่ีสุด 
1. ความรู้เขาใจในหลักการ แนวคิด 
ทฤษฎี ในการประกอบวิชาชีพ  

52.38% 23.81% 19.05% 4.76% 0.00% 89 4.24 0.94 มากที่สุด 

2. ความรูความสามารถท่ีจะ
ปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบในปจจุบัน  

42.86% 33.33% 23.81% 0.00% 0.00% 88 4.19 0.81 มาก 

3. คุณภาพของผลงานท่ีปฏิบัติ  52.38% 28.57% 14.29% 4.76% 0.00% 90 4.29 0.90 มากที่สุด 
4.ความสามารถในการ
จัดระบบการท างาน  

47.62% 28.57% 19.05% 0.00% 4.76% 87 4.14 1.06 มาก 

5. ความสามารถประยุกต์ความ
รเูพื่อแกปญหาในการท างาน  

47.62% 33.33% 14.29% 4.76% 0.00% 89 4.24 0.89 มากที่สุด 

6. การปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบ 
หมายถูกตองตามหลักวิชาชีพ 

52.38% 33.33% 14.29% 0.00% 0.00% 92 4.38 0.74 มากที่สุด 

 

จากตารางที่ 3 พบวา ผูจางงานมีความพึงพอใจตอคุณลักษณะของมหาบัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ดานความรู้ มีคาเทากับ 4.25 คะแนน ซึ่งอยูในระดับพึงพอใจมากที่สุด 
ส าหรับคุณลักษณะยอยของบัณฑิตไดคะแนนอยูในชวง 4.14 – 4.38 คะแนน (พึงพอใจมากถึงพึงพอใจมากที่สุด) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(10) 
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มคอ.2 
ตารางที่ 4 ระดับความพึงพอใจของผูจางงานที่มีตอคุณลักษณะดานทักษะทางปญญาของมหาบัณฑิต  
              หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน  
              คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร  

n = 21 

คุณลักษณะของบัณฑิต 
ระดับความพึงพอใจ ผลรวม

ค่า
คะแนน 

ค่า 
เฉลี่ย 

SD 
ระดับ

ความพึง
พอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

คุณลักษณะด้านทักษะทางปัญญา 371 4.42 0.77 มากท่ีสุด 
1. ความสามารถในการคิด 
วิเคราะหและแกปญหา  

52.38% 38.10% 9.52% 0.00% 0.00% 93 4.43 0.68 มากที่สุด 

2. ความสามารถในการดัดแปลง
ความรู้ประสบการณใหเกิดประโยชน  

66.67% 33.33% 0.00% 0.00% 0.00% 98 4.67 0.48 มากที่สุด 

3. มีความคิดเปนระบบ เสนอ 
แนะเหตุผลเพื่อการตัดสินใจได  

57.14% 28.57% 9.52% 0.00% 4.76% 91 4.33 1.02 มากที่สุด 

4. มีความใฝรู สามารถแสวง 
หาความรูใหมๆพัฒนา
ตนเอง 

52.38% 19.05% 28.57% 0.00% 0.00% 89 4.24 0.89 มากท่ีสดุ 

 จากตารางที่ 4 พบวา ผูจางงานมีความพึงพอใจตอคุณลักษณะของมหาบัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ดานทักษะทางปญญามีคาเทากับ 4.42 คะแนน ซึ่งอยู
ในระดับพึงพอใจมากที่สุด ส าหรับคุณลักษณะยอยของบัณฑิตไดคะแนนอยูในชวง 4.24 – 4.67 คะแนน     
(พึงพอใจมากที่สุด) 

 

 

 

 

 

 

 
 

(11) 
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มคอ.2 
ตารางที่ 5 ระดับความพึงพอใจของผูจางงานที่มีตอคุณลักษณะด้านทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ 
              ความรับผิดชอบของมหาบัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
              ภาครัฐและภาคเอกชน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร  

n = 21 

คุณลักษณะของบัณฑิต 
ระดับความพึงพอใจ ผลรวม

ค่า
คะแนน 

ค่า 
เฉลี่ย 

SD 
ระดับ

ความพึง
พอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

คุณลักษณะด้านทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 461 4.39 0.81 มากท่ีสุด 
1. ความเปนผนู า  52.38% 28.57% 14.29% 4.76% 0.00% 90 4.29 0.90 มากที่สุด 
2. ความสามารถในการคิด  
วิเคราะหและแกปญหา 

61.90% 33.33% 4.76% 0.00% 0.00% 96 4.57 0.60 มากที่สุด 

3. ทักษะในการท างานเปนทีม 47.62% 23.81% 19.05% 4.76% 4.76% 85 4.05 1.16 มาก 
4. การปรับตัวใหเขากับการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
เทคโนโลยี 

57.14% 38.10% 4.76% 0.00% 0.00% 95 4.52 0.60 มากที่สุด 

5. ความรับผิดชอบในหนาท่ี 66.67% 23.81% 4.76% 4.76% 0.00% 95 4.52 0.81 มากที่สุด 

จากตารางที่ 5 พบวา ผูจางงานมีความพึงพอใจตอคุณลักษณะของมหาบัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับ   
ผิดชอบ มีคาเทากับ 4.39 คะแนน ซึ่งอยูในระดับพึงพอใจมากที่สุด ส าหรับคุณลักษณะยอยของบัณฑิตไดคะแนน
อยูในชวง 4.05 – 4.57 คะแนน (พึงพอใจมากถึงพึงพอใจมากท่ีสุด) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(12) 
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มคอ.2 
ตารางที่ 6 ระดับความพึงพอใจของผูจางงานที่มีตอคุณลักษณะด้านทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร 
             และการใชเทคโนโลยีของมหาบัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
             ภาครัฐและภาคเอกชน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร  

n = 21 

คุณลักษณะของบัณฑิต 
ระดับความพึงพอใจ ผลรวม

ค่า
คะแนน 

ค่า 
เฉลี่ย 

SD 
ระดับ

ความพึง
พอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

คุณลักษณะด้านทักษะทางปัญญา 360 4.29 0.72 มากท่ีสุด 
1. ทักษะในการสื่อสาร (การพูด 
การเขยีน การแสดงออกตอผรูวมงาน)  

33.33% 52.38% 14.29% 0.00% 0.00% 88 4.19 0.68 มาก 

2. มีความคลองแคลวในการใช้
ตัวเลข และแปลผลวิเคราะห  

42.86% 57.14% 0.00% 0.00% 0.00% 93 4.43 0.51 มากที่สุด 

3. ทักษะภาษาตางประเทศ 47.62% 47.62% 0.00% 4.76% 0.00% 92 4.38 0.74 มากที่สุด 
4. ทักษะทางคอมพิวเตอร 
และ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

47.62% 23.81% 23.81% 4.76% 0.00% 87 4.14 0.96 มาก 

 จากตารางที่ 6 พบวา ผูจางงานมีความพึงพอใจตอคุณลักษณะของมหาบัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการ
ใชเทคโนโลยี มีคาเทากับ 4.29 คะแนน ซึ่งอยูในระดับพึงพอใจมากที่สุด ส าหรับคุณลักษณะยอยของบัณฑิต   
ไดคะแนนอยใูนชวง 4.14 – 4.43 คะแนน (พึงพอใจมากถึงพึงพอใจมากท่ีสุด) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(13) 
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มคอ.2 
ภาคผนวก 

แบบสอบถาม เรื่อง 
ความพึงพอใจของผูจางงานที่มีตอมหาบัณฑิต  

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(14) 
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มคอ.2 
แบบสอบถาม เรื่อง 

ความพึงพอใจของผูจางงานที่มีตอมหาบัณฑิต  
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
 แบบสอบถามชุดนี้ เปนแบบสอบถามส าหรับศึกษาความพึงพอใจของผูจางงานที่มีตอคุณลักษณะของ
มหาบัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร รวมทั้งความเห็นและขอเสนอแนะที่มีตอมหาบัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน คณะวิทยาการจัดการ ขอมูลที่ไดจากการศึกษาจะน ามาใชเปน 
แนวทางในการปรับปรุง วางแผนก าหนดนโยบายและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ใหมีประสิทธิภาพสอดคลอง
กับสภาพการณในปจจุบัน  
 ขอความกรุณาใหทานประเมินคุณลักษณะของมหาบัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนที่ส าเร็จการศึกษาจากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปี
การศึกษา 2557 จากประสบการณการท างานรวมกับทาน 
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูจางงาน / ผูบังคับบัญชา 

1. ประเภทขององคกร 
( ) 1. ราชการ   ( ) 2. รัฐวิสาหกิจ 
( ) 3. เอกชน   ( ) 4. อื่น ๆ (โปรดระบุ) ........................ 

2. ต าแหนง 
( ) 1. ผูบริหารระดับตน / หัวหนางาน 
( ) 2. ผูบริหารระดับกลาง 
( ) 3. ผูบริหารระดับสูง 
( ) 4. อื่น ๆ (โปรดระบุ) .................................................  

3. จ านวนบุคลากรในหนวยงาน 
( ) 1. บุคลากร 1 – 10 คน 
( ) 2. บุคลากร 11 – 20 คน 
( ) 3. บุคลากร 21 – 50 คน 
( ) 4. บุคลากรมากกวา 50 คนขึ้นไป 

4. ระดับความคุนเคยกับบัณฑิต 
( ) 1. ผิวเผิน   ( ) 2. คอนขางดี 
( ) 3. ดี    ( ) 4. ดีมาก 

(15) 
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มคอ.2 
5. ประเภทธุรกิจ 

( ) 1. ธุรกิจการทองเที่ยว / การโรงแรม 
( ) 2. ธุรกิจการเงิน / ธนาคาร 
( ) 3. ธุรกิจดานการบันเทิง 
( ) 4. ธุรกิจการสื่อสาร / โทรคมนาคม / เทคโนโลยีสารสนเทศ 
( ) 5. ธุรกิจระบบขนสงมวลชน / ธุรกิจการบิน 
( ) 6. ธุรกิจการศึกษา 
( ) 7. การบริหารงานราชการ 
( ) 8. อื่น ๆ (โปรดระบุ) ................................................. 

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจที่มีตอคุณลักษณะของมหาบัณฑิตคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
โปรดพิจารณาคุณลักษณะของมหาบัณฑิต แลวประเมินรายการตาง ๆ ดวยการท าเครื่องหมาย 

  ลอมรอบตัวเลขในชองที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของทาน 

คุณลักษณะของมหาบัณฑิต 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1. คุณลักษณะด้านคุณธรรม 
   1.1 มีทัศนคติที่ดีตอวิชาชีพ  5 4 3 2 1 
   1.2 มีความซื่อสัตย / สุจรติ  5 4 3 2 1 
   1.3 มีวินัย และตรงตอเวลา  5 4 3 2 1 
   1.4 มีความเสียสละ และอุทิศเวลาใหแกการท างาน  5 4 3 2 1 
   1.5 มีความสุภาพออนนอม  5 4 3 2 1 
   1.6 มีการใหเกียรติ / รบัฟง / ยอมรับความคิดเห็นของผอูื่น  5 4 3 2 1 
   1.7 มีน้ าใจ / เอื้อเฟอเผื่อแผตอเพื่อนรวมงาน  5 4 3 2 1 
   1.8 ใหความรวมมือ / ชวยเหลอืในการปฏิบัติงานของเพื่อนรวมงาน 
เพื่อใหงานบรรลเุปาหมาย 

5 4 3 2 1 

2. คุณลักษณะดานความรู้ 
   2.1 ความรูความเขาใจในหลักการ แนวคิด ทฤษฎีในการประกอบ
วิชาชีพ  

5 4 3 2 1 

   2.2 ความรคูวามสามารถทีจ่ะปฏบิัติงานทีร่ับผดิชอบในปจจุบัน  5 4 3 2 1 
   2.3 คุณภาพของผลงานท่ีปฏิบตัิ  5 4 3 2 1 
   2.4 ความสามารถในการจดัระบบ การท างาน  5 4 3 2 1 
   2.5 ความสามารถประยุกต์ความรเูพื่อแกปญหาในการท างาน  5 4 3 2 1 
   2.6 การปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายถูกตองตามหลักวิชาชีพ 5 4 3 2 1 

 
 

(16) 
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มคอ.2 

คุณลักษณะของมหาบัณฑิต 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

3. คุณลักษณะดานทักษะทางปญญา 
   3.1 ความสามารถในการคดิ วิเคราะหและแกปญหา  5 4 3 2 1 
   3.2 มีความสามารถในการดัดแปลงความรู้หรือประสบการณใหเกิด 
ประโยชน ในหลาย ๆ ดาน 

5 4 3 2 1 

   3.3 มีความคิดเปนระบบ สามารถเสนอแนะและใหเหตผุล 
เพื่อการตัดสินใจได  

5 4 3 2 1 

   3.4 มีความใฝรู และสามารถแสวงหาความรใูหม ๆ และพัฒนา 
ตนเองได 

5 4 3 2 1 

4. คุณลักษณะดานทักษะความสมัพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  
   4.1 ความเปนผูน า  5 4 3 2 1 
   4.2 ความสามารถในการคดิ วิเคราะหและแกปญหา 5 4 3 2 1 
   4.3 ทักษะในการท างานเปนทีม 5 4 3 2 1 
   4.4 การปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเทคโนโลยี 5 4 3 2 1 
   4.5 ความรับผิดชอบในหนาที ่ 5 4 3 2 1 
5. คุณลักษณะดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  
   5.1 ทักษะในการสื่อสาร (การพูด การเขียน การแสดงออกตอ 
ผรูวมงาน)  

5 4 3 2 1 

   5.2 มีความคลองแคลวในการใช้ตัวเลข และแปลผลวเิคราะห  5 4 3 2 1 
   5.3 ทักษะภาษาตางประเทศ 5 4 3 2 1 
   5.4 ทักษะทางคอมพิวเตอร และเทคโนโลยสีารสนเทศ 5 4 3 2 1 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(17) 
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มคอ.2 
ตอนที่ 3 ความเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
1. ทานคิดวามหาบัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีจุดเดนที่ส าคัญดานใด 
……………………………………………..………………………………..…………………………………………………………………………. 
……………………………………………..………………………………..…………………………………………………………………………. 
……………………………………………..………………………………..…………………………………………………………………………. 
2. ทานคิดวามหาบัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีจุดดอยที่ควรปรับปรุงดานใด 
……………………………………………..………………………………..…………………………………………………………………………. 
……………………………………………..………………………………..…………………………………………………………………………. 
……………………………………………..………………………………..…………………………………………………………………………. 
3. เมื่อพิจารณาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยรวมของมหาบัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ทานคิดวา
มหาบัณฑิตควรไดรับความรู การฝกปฏิบัติทักษะดานใดเพ่ิมเติม หรือควรเนนดานใดเปนพิเศษ 

……………………………………………..………………………………..…………………………………………………………………………. 
……………………………………………..………………………………..…………………………………………………………………………. 
……………………………………………..………………………………..…………………………………………………………………………. 
4. เมื่อพิจารณาภาพโดยรวม ทานคิดวามหาบัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

ภาครัฐและภาคเอกชน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ควรมีจรรยาบรรณ หรือคุณลักษณะ     
ที่ควรมีในวิชาชีพ หรือของผูประกอบวิชาชีพในดานนี้อยางไรบาง 

……………………………………………..………………………………..…………………………………………………………………………. 
……………………………………………..………………………………..…………………………………………………………………………. 
……………………………………………..………………………………..…………………………………………………………………………. 
5. ความเห็นและขอเสนอแนะอ่ืน ๆ 
……………………………………………..………………………………..…………………………………………………………………………. 
……………………………………………..………………………………..…………………………………………………………………………. 
……………………………………………..………………………………..…………………………………………………………………………. 
 

ขอขอบคุณที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
 

(18) 
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ภาคผนวก ง 
 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
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113 

มคอ.2 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก จ 
 

ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 
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ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลกัสตูรปรับปรุง 

 
1. ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หมวดวิชา 

 

จ านวนหน่วยกิต 
 

 

จ านวน 
หน่วยกิต 
ท่ีแตกต่าง เกณฑ์ สกอ. เดิม ปรับปรุง 

แผน ก แบบ ก     
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหนว่ยกิต)  6 6 - 
หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 

ไม่น้อยกว่า 12 
27 27 - 

วิชาบังคับ 18 18 - 
วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 9 9 - 

วิทยานิพนธ ์(มีค่าเทียบเท่า) ไม่น้อยกว่า 12 12 12 - 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสตูร ไม่น้อยกว่า 36 39 39 - 
แผน ข     
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหนว่ยกิต)  6 6 - 
หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 

 
33 33 - 

วิชาบังคับ 18 18 - 
วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 15 15 - 

การค้นคว้าอิสระ (มีค่าเทียบเท่า) 3-6 6 6 - 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสตูร ไม่น้อยกว่า 36 39 39 - 
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2. ตารางเปรียบเทียบรายวิชาที่เปลี่ยนแปลงไปตามหลักสตูรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง  
 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2556)  หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2561)  หมายเหตุ  
1.หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน 
ไม่นับหน่วยกิต จ านวน 6 หน่วยกิต 
780 501    สถิติส าหรับการวิจัย                       3 (3-0-6) 
               (Statistics for Research)  
780 502    ภาษาอังกฤษส าหรับนกับริหาร           3 (3-0-6) 
               (English for Executives) 
 
แผน ก แบบ ก 2  
1. หมวดวิชาเฉพาะ 
1.1  กลุ่มวิชาบังคับ 18 หนว่ยกิต  
781 501    แนวคิดและทฤษฎีการจัดการ            3(3-0-6) 
               ภาครัฐและภาคเอกชนสมัยใหม่                                   
               (Concepts and Theories of Modern Public 
               and Private Management ) 
781 502    การจดัการทรัพยากรมนุษย์               3(3-0-6) 
               (Human Resources Management) 
 
 
781 503    ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการ            3(3-0-6) 
               ภาครัฐและภาคเอกชน 
               (Research Methodology in Public  
                Private Management) 
781 504    การจดัการการเงนิและการคลงั          3(3-0-6) 
               (Finance and Fiscal Management) 
 
781 505    ศิลปะและวัฒนธรรมส าหรับนกับริหาร  3(3-0-6) 
               (Art and Culture for Executives) 
 
 
781 601    สัมมนาการจัดการภาครฐัและ            3(3-0-6) 
               ภาคเอกชน 
               (Seminar in Public and Private 
               Management) 
 
1.2 กลุ่มวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกติ 
781 641    การจดัการความขัดแย้ง                   3(3-0-6) 
               (Conflict Management) 
781 642    ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร    3(3-0-6) 
               ภาครรฐัและภาคเอกชน 
               (Social Responsibility of Public and  
               Private Organisations) 
781 643   ประเด็นทางกฎหมายในการจัดการ       3(3-0-6) 
               (Legal Issues in Management)  

1.หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน 
ไม่นับหน่วยกิต จ านวน 6 หน่วยกิต 
780 501    สถิติส าหรับการวิจัย                        3(3-0-6) 
               (Statistics for Research)  
780 502    ภาษาอังกฤษส าหรับนกับริหาร           3(3-0-6) 
               (English for Executives) 
 
แผน ก แบบ ก 2  
1. หมวดวิชาเฉพาะ 
1.1  กลุ่มวิชาบังคับ 18 หนว่ยกิต  
781 511    แนวคิดและทฤษฎีการจัดการภาครัฐ     3(3-0-6) 
               และภาคเอกชน 
                (Concepts and Theories of Public 
                and Private Management ) 
 
 
781 512    ทฤษฎีองคก์ารในปัจจุบัน                  3(3-0-6) 
               (Contemporary Organization Theories) 
781 513    ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการ            3(3-0-6) 
               ภาครัฐและภาคเอกชน 
               (Research Methodology in Public  
               and Private Management) 
781 514    การจดัการการเงนิและการคลงั           3(3-0-6) 
               สาธารณะ 
               (Public Finance and Fiscal Management) 
 
 
781 515    เครื่องมือการจัดการ                        3(3-0-6) 
               (Management Tools) 
781 611    สัมมนาการจัดการภาครฐัและ             3(3-0-6) 
               ภาคเอกชน 
               (Seminar in Public and Private 
               Management) 
 
1.2 กลุ่มวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกติ 
781 621    การจดัการความขัดแย้ง                    3(3-0-6) 
               (Conflict Management) 
781 622    ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร     3(3-0-6) 
               ภาครรฐัและภาคเอกชน 
               (Social Responsibility of Public and  
               Private Organisations) 
781 623    กฎหมายมหาชน                            3(3-0-6) 
               (Public Laws) 
              

 
 

- ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
 
- ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
 

 
 
 
 
- เปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชา และชื่อ

รายวิชา 
 
 
- ย้ายไปเป็นรายวิชาเลือก และเปลีย่น

รหัสใหม่ 
- เพ่ิมรายวิชาใหม่ 

 
- เปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชา 

 
 
 
- เปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชา และเปลี่ยนชื่อ

รายวิชา 
 
- ย้ายไปเปน็รายวิชาเลือก และเปลีย่นรหัส

ใหม่ 
- เพ่ิมรายวิชาใหม่ 
 
- เปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชา 
 
 
 
 
 
- เปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชา 
 
- เปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชา 
 
 
 
- เปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชา และเปลี่ยนชื่อ

รายวิชา 
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781 644   การจัดการเชิงกลยุทธ์ส าหรับภาครัฐ     3(3-0-6) 
               และภาคเอกชน 
               (Stategic Management for Public and 
               Private Sector) 
 
 
781 645    การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนา         3(3-0-6)  
               (Knowledge Management for 
               Development) 
781 671    การจัดการโลจิสติกส์                       3(3-0-6) 
               (Logistics Management) 
781 672    การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว      3(3-0-6) 
               (Tourism Resources Management) 
782 501    การบัญชีส าหรับนักบริหาร                3(3-0-6) 
               (Accounting for Executive) 
782 503    การจัดการการตลาดส าหรับนักบริหาร  3(3-0-6) 
               (Marketing Management for Executives) 
782 504    การจัดการการด าเนินงาน                 3(3-0-6) 
               (Operations Management) 
782 645    เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม     3(3-0-6) 
               (Information Technology and Innovation) 
 
 
782 646    การจัดการความเสี่ยงและภาวะวิกฤติ   3(3-0-6) 
               (Risk and Crisis Management) 
782 675    การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม          3(3-0-6) 
               (Cultural Resource Management) 
782 680    การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ           3(3-0-6) 
               และสิ่งแวดล้อม 
               (Natural Resource and Environmental 
               Management) 
 
 
 
 
 
 
 
2. วิทยานิพนธ ์
781 691    วิทยานิพนธ์          มีค่าเทียบเท่า  12  หน่วยกิต 
               (Thesis) 
 
 
 
 
 
 

781 633   การจัดการเชิงกลยุทธ์ส าหรับภาครัฐ     3(3-0-6) 
               และภาคเอกชน 
               (Stategic Management for Public and 
               Private Sectors) 
781 624    ศิลปะและวัฒนธรรมส าหรับนักบริหาร  3(3-0-6) 
               (Art and Culture for Executives) 
781 625    การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนา         3(3-0-6) 
               (Knowledge Management for 
               Development) 
781 626    การจัดการโลจิสติกส์                       3(3-0-6) 
               (Logistics Management) 
781 627    การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว      3(3-0-6) 
               (Tourism Resources Management) 
781 636    บัญชีส าหรับการจัดการ                    3(3-0-6) 
               (Accounting for Management) 
 
 
 
 
 
 
781 628    ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ         3(3-0-6) 
               (Management Information System) 
781 629    การจัดการความเสี่ยงและภาวะวิกฤติ   3(3-0-6) 
               (Risk and Crisis Management) 
781 630    การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม          3(3-0-6) 
               (Cultural Resource Management) 
781 631   การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ            3(3-0-6) 
               และสิ่งแวดล้อม 
               (Natural Resource and Environmental 
               Management) 
781 632    การจดัการทรัพยากรมนุษย์               3(3-0-6) 
               (Human Resources Management) 
781 634    นวัตกรรมการจัดการ                       3(3-0-6) 
               (Management of Innovation) 
781 635    การจดัการโครงการ                        3(3-0-6) 
               (Project Management) 
 
2. วิทยานิพนธ ์
781 691    วิทยานิพนธ์          มีค่าเทียบเท่า  12  หน่วยกิต 
               (Thesis) 
 
 
 
 

- เปลีย่นแปลงรหัสรายวิชา 
 
 
 
- ย้ายมาเป็นรายวิชาเลือก และเปลี่ยน

รหัสใหม่ 
- เปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชา 
 
 
- เปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชา 
 
- เปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชา 
 
- เปลีย่นแปลงรหัสรายวิชา และค าอธิบาย

รายวิชา 
- ตัดรายวิชาออก 
 
- ตัดรายวิชาออก 
 
- ตัดรายวิชาออก 
 
- เพ่ิมรายวิชาใหม่ 
 
- เปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชา 
 
- เปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชา 
 
- เปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชา 
 
 
 
- ย้ายมาเป็นรายวิชาเลือก และเปลี่ยน

รหัสใหม่ 
- เพ่ิมรายวิชาใหม่ 

 
- เพ่ิมรายวิชาใหม่ 

 
 
 

- คงเดิม 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2556) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2561) หมายเหตุ 

แผน ข 
1. หมวดวิชาเฉพาะ 
1.1  กลุ่มวิชาบังคับ 18 หนว่ยกิต  
761 501    แนวคิดและทฤษฎีการจัดการภาครัฐ   3(3-0-6) 
               และภาคเอกชนสมัยใหม่                        
               (Concepts and Theories of Modern 
               Public and Private Management) 
761 502    การจัดการทรัพยากรมนุษย์              3(3-0-6) 
                (Human Resources Management) 
 
 
761 503    ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการภาครัฐ  3(3-0-6) 
               และภาคเอกชน 
               (Research Methodology in Public and 
               Private Management) 
761 504    การจัดการการเงินและการคลัง          3(3-0-6) 
                (Finance and Fiscal Management) 
 
761 505    ศิลปะและวัฒนธรรมส าหรับนักบริหาร 3(3-0-6) 
               (Art and Culture for Executives) 
 
 
761 601    สัมมนาการจัดการภาครัฐและ           3(3-0-6) 
               ภาคเอกชน 
               (Seminar in Public and Private  
               Management) 
 
1.2 กลุ่มวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
781 641    การจัดการความขัดแย้ง                  3(3-0-6) 
               (Confict Management) 
781 642    ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร    3(3-0-6) 
               ภาครัฐและภาคเอกชน 
               (Social Responsibility of Public and 
               Private Organisations) 
781 643    ประเด็นทางกฎหมายในการจัดการ     3(3-0-6) 
               (Legal Issues in Management) 
781 644    การจัดการเชิงกลยุทธ์ส าหรับภาครัฐ    3(3-0-6) 
               และภาคเอกชน 
               (Straegic Management for Public and 
               Private Sector) 
 
 
781 645    การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนา        3(3-0-6) 
               (Knowledge Management for 
               Development) 
 

แผน ข 
1. หมวดวิชาเฉพาะ 
1.1  กลุ่มวิชาบังคับ 18 หนว่ยกิต  
781 511    แนวคิดและทฤษฎีการจัดการภาครัฐ     3(3-0-6) 
               และภาคเอกชน 
                (Concepts and Theories of Public 
               and Private Management ) 
 
 
781 512    ทฤษฎีองคก์ารในปัจจุบัน                  3(3-0-6) 
               (Contemporary Organization Theories) 
781 513    ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการ            3(3-0-6) 
               ภาครัฐและภาคเอกชน 
               (Research Methodology in Public  
               and Private Management) 
781 514    การจดัการการเงนิและการคลงั           3(3-0-6) 
               สาธารณะ 
               (Public Finance and Fiscal Management) 
 
 
781 515    เครื่องมือการจัดการ                        3(3-0-6) 
               (Management Tools) 
781 611    สัมมนาการจัดการภาครฐัและ             3(3-0-6) 
               ภาคเอกชน 
               (Seminar in Public and Private 
               Management) 
 
1.2 กลุ่มวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
781 621    การจดัการความขัดแย้ง                    3(3-0-6) 
               (Conflict Management) 
781 622    ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร     3(3-0-6) 
               ภาครรฐัและภาคเอกชน 
               (Social Responsibility of Public and  
               Private Organisations) 
781 623    กฎหมายมหาชน                             3(3-0-6) 
               (Public Laws) 
781 633   การจัดการเชิงกลยุทธ์ส าหรับภาครัฐ       3(3-0-6) 
               และภาคเอกชน 
               (Stategic Management for Public and 
               Private Sectors) 
781 624    ศิลปะและวัฒนธรรมส าหรับนักบริหาร   3(3-0-6) 
               (Art and Culture for Executives) 
781 625    การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนา          3(3-0-6) 
               (Knowledge Management for 
               Development) 
 
 

 
 
 
- เปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชา และชื่อ

รายวิชา 
 
 
- ย้ายไปเป็นรายวิชาเลือก และเปลีย่นรหัส

ใหม่ 
- เพ่ิมรายวิชาใหม่ 

 
- เปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชา 

 
 
 
- เปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชา และเปลี่ยนชื่อ

รายวิชา 
 
- ย้ายไปเปน็รายวิชาเลือก และเปลีย่นรหัส

ใหม่ 
- เพ่ิมรายวิชาใหม่ 
 
- เปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชา 
 
 
 
 
 
- เปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชา 
 
- เปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชา 
 
 
 
- เปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชา และเปลี่ยนชื่อ

รายวิชา 
- เปลีย่นแปลงรหัสรายวิชา 
 
 
 
- ย้ายมาเป็นรายวิชาเลือก และเปลี่ยนรหัส

ใหม่ 
- เปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชา 
 
 
 

 



118 

มคอ.2 
หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2556) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 หมายเหตุ 

781 671    การจัดการโลจิสติกส์                      3(3-0-6) 
               (Logistics Management) 
781 672    การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว     3(3-0-6) 
               (Tourism Resources Management) 
782 501    การบัญชีส าหรับนักบริหาร               3(3-0-6) 
               (Accounting for Executives) 
782 503    การจัดการการตลาดส าหรับนักบริหาร 3(3-0-6) 
               (Marketing Management for Executives) 
782 504    การจัดการการด าเนินงาน                3(3-0-6) 
               (Operations Management) 
782 645    เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม    3(3-0-6) 
                (Information Technology and Innovation) 
 
 
782 646    การจัดการความเสี่ยงและภาวะวิกฤต  3(3-0-6) 
               (Risk and Crisis Management) 
782 675    การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม         3(3-0-6) 
               (Cultural Resource Management) 
782 680    การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ          3(3-0-6) 
               และสิ่งแวดล้อม 
               (Natural Resources and Environmental 
               Management) 
 
 
 
 
 
 
 
2. การค้นคว้าอิสระ 
781 692    การค้นคว้าอิสระ       มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต  
               (Independent Study) 
 

781 626    การจัดการโลจิสติกส์                       3(3-0-6) 
               (Logistics Management) 
781 627    การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว       3(3-0-6) 
               (Tourism Resources Management) 
781 636    บัญชีส าหรับการจัดการ                    3(3-0-6) 
               (Accounting for Management) 
 
 
 
 
 
 
781 628    ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ          3(3-0-6) 
               (Management Information System) 
781 629    การจัดการความเสี่ยงและภาวะวิกฤติ    3(3-0-6) 
               (Risk and Crisis Management) 
781 630    การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม           3(3-0-6) 
               (Cultural Resource Management) 
781 631   การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ             3(3-0-6) 
               และสิ่งแวดล้อม 
               (Natural Resource and Environmental 
               Management) 
781 632    การจดัการทรัพยากรมนุษย์                3(3-0-6) 
               (Human Resources Management) 
781 634    นวัตกรรมการจัดการ                        3(3-0-6) 
               (Management of Innovation) 
781 635    การจดัการโครงการ                         3(3-0-6) 
               (Project Management) 
 
2. การค้นคว้าอิสระ 
781 692    การค้นคว้าอิสระ        มีค่าเทยีบเท่า 6 หน่วยกติ 
               (Independent Study) 
 

- เปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชา 
 

- เปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชา 
 
- เปลีย่นแปลงรหัสรายวิชา และค าอธิบาย

รายวิชา 
- ตัดรายวิชาออก 
 
- ตัดรายวิชาออก 
 
- ตัดรายวิชาออก 
 
- เพ่ิมรายวิชาใหม่ 
 
- เปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชา 
 
- เปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชา 
 
- เปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชา 
 
 
 
- ย้ายมาเป็นรายวิชาเลือก และเปลี่ยนรหัส

ใหม่ 
- เพ่ิมรายวิชาใหม่ 

 
- เพ่ิมรายวิชาใหม่ 
 
 
 
- คงเดิม 
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มคอ.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
 

ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ 
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มคอ.2 
780 501 สถิติส าหรับการวิจัย          3(3-0-6) 

(Statistics for Research) 
เงื่อนไข : วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 

สถิติพรรณนา สถิติอนุมาน สถิติที่ใช้พารามิเตอร์และไม่ใช้พารามิเตอร์ สถิติที่ใช้ในการวิจัยใน
ด้านการจัดการ การเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมกับงานวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป  
การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลความหมาย 

Descriptive, inferential, parametric and non-parametric statistics; statistics in management 
research, selecting suitable statistics for research; application of software for data analysis, 
presentation of data analysis and interpretation. 

 
780 502 ภาษาอังกฤษส าหรับนักบริหาร        3(3-0-6) 

(English for Executives) 
เงื่อนไข: 1. วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 
   2. นักศึกษาที่มีผลการสอบเป็น S มีสิทธิ์ได้รับการยกเว้นไม่ต้องสอบภาษาต่างประเทศอีก 

การอ่านเอกสารภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ ภาษาเฉพาะด้านและส านวนทางธุรกิจ 
การระบุประโยคใจความส าคัญ ใจความหลัก ใจความรองและใจความสรุป และการเขียนทางธุรกิจ 

Business readings in management with an emphasis on business terms and expressions; 
identification of topic sentences, main ideas, supporting details, conclusions and business 
writing. 

 
781 511 แนวคิดและทฤษฎีการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน     3(3-0-6) 

(Concepts and Theories of Public and Private Management)     
แนวคิดและทฤษฎีการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สิ่งแวดล้อมและระบบภายในองค์การ ปัจจัย  

ที่มีผลต่อการออกแบบโครงสร้างองค์การ เทคนิคทางการจัดการสมัยใหม่ที่สัมพันธ์กับประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลขององค์การ รูปแบบองค์การสมัยใหม่ การจัดการเชิงกระบวนการ การจัดการเชิงปริมาณ    
การจัดการเชิงพฤติกรรม การจัดการเชิงระบบ การจัดการองค์กรแห่งการเรียนรู้ การจัดการธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส์ การจัดการองค์กรเสมือนจริง ธรรมาภิบาลและจริยธรรมทางธุรกิจ 

Concepts and theories of public and private management; internal environment and 
systems in an organization; factors influencing organization design; techniques of modern 
management related to efficiency and effectiveness of an organization; patterns of a modern 
organization; process management; quantitative management, behavioural management; systematic 
management; learning organization management; E-business management; virtual organization 
management; good governance and business ethics. 
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มคอ.2 
781 512 ทฤษฎีองค์การในปัจจุบัน         3(3-0-6) 

(Contemporary Organization Theories)     
ทฤษฎีองค์การตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน โดยแบ่งตามยุคสมัยเร่ิมจากยุคคลาสสิค มาสู่การจัดการใน   

ยุคสมัยใหม่และในยุคหลังสมัยใหม่ องค์การที่เป็นแบบรูปนัยเชิงโครงสร้างและรูปแบบที่ให้ความส าคัญใน
เรื่องของอ านาจ การเมือง วัฒนธรรมตลอดจนสังคม   

Organizational theories from past to present: the classical era, modern and postmodern 
era; Implicit organization, its structural significance and informal forms of power, politics, 
culture and society.  
 

781 513 ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน     3(3-0-6) 
(Research Methodology in Public and Private Management)  

ความหมาย ความส าคัญและขั้นตอนการด าเนินงานวิจัย การวิจัยทางการจัดการภาครัฐและ
ภาคเอกชนทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ การเขียนโครงการวิจัย การวางแผนงานวิจัย 
การก าหนดวัตถุประสงค์ ปัญหาการวิจัย การสุ่มตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผล  
การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานและการน าเสนองานวิจัย 

Meanings, significance and process of quantitative and qualitative research on public 
and private organization. Writing a research proposal. Research planning. Setting research 
objectives. Research problems. Sampling. Data collection. Data processing. Data analysis. 
Writing and presenting research reports. 

 
781 514 การจัดการการเงินและการคลังสาธารณะ       3(3-0-6) 
   (Public Finance and Fiscal Management)           

การศึกษาเปรียบเทียบการจัดการการเงินภาคเอกชนและการคลังภาครัฐ การจัดการการเงินของ
องค์กรเอกชน กระบวนการตัดสินใจทางการเงิน การวิเคราะห์งบการเงินและการจัดท างบประมาณการเงิน 
การคลังของประเทศและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กฎ ระเบียบ และหลักการที่ เก่ียวข้องกับการ 
งบประมาณ การจัดท างบประมาณ การอนุมัติงบประมาณ การบริหารงบประมาณ การควบคุมและ
ตรวจสอบงบประมาณ 

Comparative study of private financial management and public treasury management, 
financial management in private organizations, the process of financial decision-making, 
financial statement analysis and budgeting, nation’s treasury and local administration. Rules, 
regulations and principles related to budget, budgeting, budget approvals, budget administration, 
budget control and assessment. 
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มคอ.2 
781 515 เครื่องมือการจัดการ          3(3-0-6) 
   (Management Tools)           

เครื่องมือการจัดการที่น ามาใช้ในการวิเคราะห์องค์การเพื่อให้องค์การสามารถบริหารงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล กรณีศึกษาเครื่องมือของการจัดการจะศึกษาถึงความเป็นมา ความหมาย 
และประเภทของเครื่องมือจัดการ การวางแผนกลยุทธ์ ดัชนีสมดุล รีเอ็นจิเนียริ่ง สมรรถนะหลัก 

Management tools in organizational analysis for efficiently and effectively organizational 
management. Case studies of management tools; background, definition and types, including 
strategies planning, balanced scorecard, reengineering, and core competencies. 

 
781 611 สัมมนาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน       3(3-0-6) 
   (Seminar in Public and Private Management)  

ประเด็นปัจจุบันเกี่ยวกับการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน โดยมุ่งที่จะให้นักศึกษามีแนวความคิด
ในการวิจัย มีมุมมองที่กว้างไกลโดยประมวลผลความรู้จากแหล่งข้อมูลจริง มีการศึกษาดูงานในหรือ
ต่างประเทศ และการน าเสนอประเด็นจากการศึกษาในหรือต่างประเทศในรูปแบบการสัมมนาทางวิชาการ 

Current issues on public and private management focusing on research concepts with 
broader perspectives based on data primary source. Domestic or international study visits 
and presentation of research issues in the form of an academic seminar. 

 
781 621 การจัดการความขัดแย้ง         3(3-0-6) 
   (Conflict Management)  

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความขัดแย้ง ลักษณะของความขัดแย้ง รูปแบบความขัดแย้ง ความขัดแย้ง
ในสังคมและองค์กร ทัศนะที่ส าคัญของความขัดแย้ง สาเหตุของความขัดแย้ง ระดับของความขัดแย้งใน
ระดับบุคคล ระดับกลุ่ม ระดับองค์กร วิธีจัดการความขัดแย้ง กรณีศึกษาการจัดการความขัดแย้งที่ประสบ
ความส าเร็จในองค์การภาครัฐและภาคเอกชน 

Concepts and theories of conflicts, attributes and patterns of conflict, conflicts in 
society and organizations, significant attitudes of conflict, causes of conflict, levels of individual, 
group and organizational conflict; conflict management techniques; case studies of successful 
conflict management in public and private organizations.  
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มคอ.2 
781 622 ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรภาครัฐและภาคเอกชน     3(3-0-6)  
   (Social Responsibility of Public and Private Organizations)   

แนวคิด ทฤษฎี รูปแบบ และแนวปฏิบัติที่ดีของกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรภาครัฐ
และภาคเอกชน การจัดการและพัฒนาที่ยั่งยืน การด าเนินการองค์กรสีเขียว การจัดการที่เป็นธรรม จริยธรรม
ขององค์กรภาครัฐและภาคเอกชน มาตรฐานระหว่างประเทศของความรับผิดชอบต่อสังคม การสื่อสาร
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรภาครัฐและภาคเอกชน 

Concepts, theories, patterns and best practice of corporate social responsibility of 
public and private organizations, sustainable management and development, green business 
operations, fair operations, ethics of private and public organizations, international corporate 
social responsibility standard, corporate social responsibility communication of public and 
private organizations. 

 
781 623 กฎหมายมหาชน           3(3-0-6) 
   (Public Laws)  

ประเด็นทางกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน กฎหมายการคุ้มครอง
ผู้บริโภค กฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายสิ่งแวดล้อม กฎหมายการป้องกันและปรามปราบการฟอกเงิน ประเด็น
กฎหมายที่ได้รับความสนใจในปัจจุบัน 

Legal Issues related to public and private organizations; consumer protection law; 
intellectual property law; environmental law; Anti-money Laundering Act; current legal 
issues. 

 
781 624 ศิลปะและวัฒนธรรมส าหรับนักบริหาร       3(3-0-6) 
   (Art and Culture for Executives)            

คุณค่าและความส าคัญของศิลปะและวัฒนธรรมกับการบริหาร การเลือกงานศิลปะให้เหมาะสมกับ
ประเภทธุรกิจ การใช้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเพื่อประโยชน์ในงานบริหาร ความรู้ด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมที่จ าเป็นส าหรับการติดต่อสื่อสาร บุคลิกภาพและการวางตัวให้เหมาะสมในการบริหาร การใช้
ประโยชน์จากศิลปะและวัฒนธรรมในการประชุม การน าเสนองาน การเจรจาทางธุรกิจ การเข้าสังคม และ
การแสดงความคิดเห็นในที่สาธารณะ 

Value and significance of art and culture in administration, selecting a work of art for 
different business types, application of cultural diversity for benefits in administration, 
knowledge of art and culture necessary for communication, appropriate personality and 
behaviours in a business context. Art and culture application: in a conference, presentation, 
business negotiation and socializing. Expressing opinion in public. 
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มคอ.2 
781 625  การจัดการความรู้เพ่ือการพัฒนา        3(3-0-6) 
   (Knowledge Management for Development)  

ปรัชญาการเรียนรู้ แนวความคิด และทฤษฎีการจัดการความรู้ รูปแบบกระบวนการจัดการความรู้ 
ที่น ามาสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหน่วยงาน องค์กร ชุมชน และสังคม เพื่อพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้หรือ
สร้างองค์ความรู้ 

Philosophy of learning, concepts and theories of knowledge management, patterns 
of knowledge management process for knowledge sharing in organizations, communities 
and society to generate a learning society or body of knowledge. 

 
781 626  การจัดการโลจิสติกส์          3(3-0-6) 
   (Logistics Management)  

กรอบแนวคิด และบทบาทของโลจิสติกส์ในองค์การภาครัฐและภาคเอกชน ความสัมพันธ์ระหว่าง 
โลจิสติกส์กับห่วงโซ่อุปทาน การจัดการสินค้าคงคลัง การจัดการคลังสินค้า การบริการลูกค้า การบรรจุภัณฑ์ 
ห่วงโซ่คุณค่า ประเด็นปัญหาปัจจุบันในการจัดการโลจิสติกส์ 

Conceptual frameworks and roles of logistics in public and private organizations, relationship 
between logistics and supply chain, inventory management, warehouse management, customer 
service, packaging, value chain, current issues in logistics management. 

 
781 627  การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว        3(3-0-6) 
   (Tourism Resources Management)            

ความหมาย การจัดประเภท และองค์ประกอบของทรัพยากรการท่องเที่ยว ทรัพยากรการท่องเที่ยว 
ทางวัฒนธรรม ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น และทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 
หลักการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ขีดความสามารถในการรองรับของพื้นที่ การอนุรักษ์ทรัพยากร     
การท่องเที่ยว ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว การร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวของประเทศ 

Meanings, classification and components of tourism resources. Cultural tourism 
resource, man-made tourism resources and natural tourism resources.  Principles of 
sustainable tourism management. Tourism resources carrying capacity. Conservation of 
tourism resources.  Stakeholders in tourism resources management.  Cooperation between 
public, private and public sectors in national tourism resources management. 

 
 
 
 
 
 



125 

มคอ.2 
781 628 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ         3(3-0-6) 
   (Management Information System)           

ความส าคัญของระบบสารสนเทศส าหรับนักบริหารและการจัดการ รูปแบบและองค์ประกอบของ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ระบบย่อยในระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ การบริหารระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดการในองค์การ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ผลกระทบของเทคโนโลยีด้านระบบสารสนเทศใน
การจัดการและการตัดสินใจระดับองค์การ 

Significance of information system for managers and management, management 
information system; models, components and subsystems. Administration of management 
information system in organization. Decision support system; effects of information system 
on management and decision making in organization. 

 
781 629 การจัดการความเสี่ยงและภาวะวิกฤติ       3(3-0-6) 
   (Risk and Crisis Management)            

แนวคิดและกระบวนการในการจัดการความเสี่ยงและภาวะวิกฤติในภาครัฐและภาคเอกชน ปัจจัย
และที่มาของความเสี่ยง ประเภทของความเสี่ยง ความเสี่ยงและภาวะวิกฤติในระดับนโยบายและระดับ
ปฏิบัติ กลยุทธ์การจัดการภาวะวิกฤติ กระบวนการวางแผนจัดการภาวะวิกฤติ การวิเคราะห์กรณีศึกษา 

Concepts and process in risk and crisis management in public and private sector; 
factors and sources of risk; types of risk; risk and crisis in policy and operation level; Crisis 
management strategies; process planning in crisis management; case studies analysis. 

 
781 630  การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม        3(3-0-6) 
  (Cultural Resources Management) 

แนวความคิด การประยุกต์ใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในการจัดการธุรกิจ  
Concepts, application of cultural resources and wisdom in business management. 
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มคอ.2 
781 631  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      3(3-0-6) 
  (Natural Resources and Environmental Management)  

 แนวคิด หลักการ และผลกระทบของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีต่อสังคม การเมือง 
เศรษฐกิจ กฎหมาย จริยธรรม และคุณภาพชีวิตของมนุษย์ กระบวนการการจัดการสิ่งแวดล้อมทาง
ธรรมชาติและทางสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยวิธีการอนุรักษ์และโครงการ
พระราชด าริ เน้นกรณีศึกษาและการมีส่วนร่วมของประชาชน 

Concepts, principles and impact of natural resources and environments on society, 
politics, economy, laws, ethics and human quality of life, natural resources and social 
management processes to achieve sustainable development and maximum benefits through 
conservation and the Royally-Initiated Projects based on case studies and participation. 

 
781 632 การจัดการทรัพยากรมนุษย์         3(3-0-6) 

(Human Resources Management)  
แนวคิดและทฤษฎีการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การวางแผน

อัตราก าลัง การสรรหาบุคลากร การคัดเลือกบุคลากร การบริหารค่าตอบแทน การจัดสวัสดิการ รูปแบบ
การพัฒนาบุคลากร การจัดการความปลอดภัย แรงงานสัมพันธ์ การประเมินผลการท างาน การจัดระบบ
ข้อมูลสารสนเทศเพื่องานทรัพยากรมนุษย์ กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์
ให้ทันต่อสภาวการณ์เปลี่ยนแปลงของโลก กรณีศึกษางานวิจัยกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

Concepts and theories of human resources management in public and private organizations, 
workforce planning, recruitment, selection, payroll administration, remuneration, staff developing 
patterns, safety management, labour relations, performance assessment, information system 
management for human resources, human resource management strategy, human resource 
management for changing world conditions, research and case studies in human resource 
development. 
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มคอ.2 
781 633 การจัดการเชิงกลยุทธ์ส าหรับภาครัฐและภาคเอกชน     3(3-0-6) 
   (Strategic Management for Public and Private Sectors)            

แนวคิดและทฤษฎีการจัดการเชิ งกลยุทธ์  วิสัยทั ศน์  พั นธกิจ วัตถุประสงค์ขององค์กร  
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ระดับของกลยุทธ์ กลยุทธ์หลักขององค์กร กลยุทธ์ระดับ
ปฏิบัติการ ภาวะผู้น ากับการจัดการเชิงกลยุทธ์ การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ การเปรียบเทียบการจัดการเชิง  
กลยุทธ์ขององค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การน ากลยุทธ์ของภาคเอกชนมาปรับใช้ในการจัดการภาครัฐ 

Concepts and theories in strategic management; visions, missions and objectives of 
an organization. analysis of internal and external environment; level of strategy; corporate 
strategy; operation strategy; leadership in strategic management; implement strategy to 
operations; comparison of strategic management between public sector and private sector: 
adaptation strategy in private sector into public sector. 

 
781 634 นวัตกรรมการจัดการ          3(3-0-6) 
   (Management of Innovation)            

ความหมายและความส าคัญของ นวัตกรรมเพื่อการจัดการ รูปแบบของนวัตกรรม การใช้และการสร้าง
องค์กรแห่งนวัตกรรม และกรณีศึกษา 

Meanings and significance of innovation for management, models of innovation, usage 
and creation of innovation organizations, and case studies. 

 
781 635 การจัดการโครงการ          3(3-0-6) 
   (Project Management)            

การวางแผนโครงการ ความเป็นไปได้ของโครงการ การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน การวางแผนปฏิบัติการ 
และการด าเนินการตามแผน การจัดล าดับขั้นตอนการด าเนินงาน การควบคุม และติดตามโครงการ และ
การประเมินผลโครงการในภาคสนาม และการน าเสนอผลกรณีศึกษา 

Project planning, project feasibility, analysis of break-even point, operational planning and 
implementation, sequences of operations, controlling and monitoring the project, evaluating 
the field project and case study presentation. 
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มคอ.2 
781 636 บัญชีส าหรับการจัดการ         3(3-0-6) 
   (Accounting for Management)            

หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปเพื่อเป็นพื้นฐานในการท าความเข้าใจรายงานการเงิน การน าข้อมูลทางการ
บัญชีมาใช้ประโยชน์ในการวางแผน ควบคุม และตัดสินใจ พฤติกรรมต้นทุน การวิเคราะห์ต้นทุน-ปริมาณ-
ก าไร การวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ ระบบต้นทุนผลิตภัณฑ์ การจัดสรรต้นทุน ต้นทุนฐานกิจกรรม 
ต้นทุนมาตรฐาน การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน การจัดท างบประมาณ 
งบประมาณลงทุน การบัญชีตามความรับผิดชอบ การบัญชีสืบสวน การบัญชีรัฐบาล 

General accepted accounting principles as fundamental of financial statement 
understanding. Using accounting information in planning, controlling, and decision. Cost 
behavior; cost-volume-profit analysis, cost analysis for decision making, product costing 
system, cost allocation, activity based costing, and standard costing system, Financial 
statement analysis; financial ratio analysis, budgeting, capital budgeting, responsibility 
accounting, forensic accounting, and government accounting. 

 
781 691 วิทยานิพนธ์             มีค่าเทียบเท่า 12 หน่วยกิต 

(Thesis) 
การวิจัยในหัวข้อด้านการจัดการภาครัฐหรือภาคเอกชน 
A research on topic of the student’s interests related to public and private management. 

 
781 692 การค้นคว้าอิสระ             มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต 

(Independent Study) 
ศึกษารายบุคคลที่นักศึกษาสนใจเกี่ยวกับการแก้ปัญหาในองค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชน โดยอาศัย

ความรู้ทางระเบียบวิธีวิทยาการวิจัยหรือแผนธุรกิจ 
An individual study project on the student’s interest relating to problem solving in 

public and private sectors. 
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