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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรบรหิารธรุกจิมหาบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ บัณฑิตวิทยาลัย 
 

หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

1.1 รหัสหลักสูตร  25510081107475 
1.2 ชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย   หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
ภาษาอังกฤษ  Master of Business Administration Program 

 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ชื่อเต็มภาษาไทย   บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ  Master of Business Administration 
ชื่อย่อภาษาไทย   บธ.ม. 
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ  M.B.A. 

 
3. วิชาเอก 

ไม่มี 
 

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     ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
5.3   การรับเข้าศึกษา    รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาตา่งชาติที่สามารถใช้ภาษาไทย 

ได้เป็นอย่างดี 
5.4   ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
5.5   การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 เร่ิมเปิดสอนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 
สภาวิชาการให้ความเห็นชอบในการประชุมคร้ังที่ 3 / 2561 วันที่ 6 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561 
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมคร้ังที่ 5 /2561 วันที่ 13  เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561 

 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่ มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2562 

 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

8.1   ผู้บริหารองค์การขนาดใหญ่ สถาบันการเงิน อุตสาหกรรมบริการ และกิจการโลจิสติกส์ 
8.2   เจ้าของกิจการตนเอง 
8.3   นักวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 

 
9. ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

9.1  นายอมรินทร์  เทวตา 
 เลขประจ าตัวประชาชน  3-5009-00637-xx-x 

ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
คุณวุฒิ Ph.D. (Knowledge Management) Chiang Mai University, Thailand (2015) 

M.B.A. (Information System Management) Southeastern University, USA (1999) 
บธ.บ. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2539) 

9.2  นายเกริกฤทธิ์  อัมพะวัต 
 เลขประจ าตัวประชาชน  3-9098-00569-xx-x 

ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
คุณวุฒิ D.B.A. (Marketing) Southern Cross University, Australia (2000) 

M.B.A. (General Management) Central Queensland University, Australia (1997) 
น.บ. มหาวิทยาลัยรามค าแหง (2529) 

9.3  นางสาวชวนชื่น อัคคะวณิชชา  
 เลขประจ าตัวประชาชน  3-7301-00836-xx-x 

ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
คุณวุฒิ ปร.ด. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2557) 

M.B.A. (Business Administration) Webster University, Thailand (2005) 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยสยาม (2536) 

  



3 
มคอ.2 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดการเรียนการสอนที่วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 

เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 
 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
ในปัจจุบันได้เกิดการปรับเปลี่ยนแนวทางการค้าในระดับโลก ที่มีการปรับตัวเข้าสู่การค้าเสรีเพิ่มมากขึ้นเร่ือย ๆ    

จึงท าให้ธุรกิจที่อยู่ในประเทศต่าง ๆ ต้องแข่งขันกันในการจะพัฒนาสินค้าและบริการให้สามารถเอาชนะคู่แข่งขัน  
โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศอาเซียนที่ได้มีการด าเนินการเปิดการค้าเสรีของประเทศในกลุ่มสมาชิกตั้งแต่ พ.ศ. 2558 ซ่ึงท า
ให้ธุรกิจในประเทศไทยต้องเร่งพัฒนาเพื่อให้แข่งขันในระดับนานาชาติได้ โดยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีอยู่ให้สามารถ
สร้างนวัตกรรม 

ประเทศไทยได้มีการพัฒนาทางดา้นเศรษฐกิจ จนสามารถท าให้ประเทศไทยได้ก้าวมาสู่ประเทศที่มีรายได้ระดับ
ปานกลาง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 การพัฒนาของประเทศไทยท าให้รายได้ต่อหัวประชากรเพิ่มขึ้น แต่ไม่สามารถหลุดพ้น     
จากกับดักของประเทศที่มีรายได้ปานกลางได้ หน่ึงในปัญหาส าคัญ  คือ การขาดแคลนทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ 
ที่จะสามารถสร้างนวัตกรรมและจัดการองค์การต่าง  ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปัญหาน้ีท าให้รัฐบาลไทยได้วาง 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2560-2579) ที่ต้องการให้ประเทศไทยหลุดจากกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง ส่วนหน่ึงของ
แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี ได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจท่ีจะสามารถน าไปสู่ความม่ังคั่งได้  โดยต้องการให้ระบบ
เศรษฐกิจของชาติมีการขยายตัวทั้งในรูปแบบของการค้าปลีก การค้าส่ง และเศรษฐกิจดิจิทัล โดยมีการพัฒนาทั้งใน 
ภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี ได้ถูกน าไปใช้เป็นกรอบเพื่อวางแนวทางการปฏิบัติที่อยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (2560-2564) ซ่ึงได้ให้ความส าคัญ คือ การสร้างรากฐานที่แข็งแรงกับเศรษฐกิจ ซ่ึงต้องการ 
การปรับโครงสร้างของประเทศไทยให้เป็นรูปแบบประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) โดยจะต้องมีการเสริมทักษะความรู้
ให้แก่คนเพื่อให้สามารถพัฒนาตนเองได้ตลอดชวีิต ท าให้คนสามารถพัฒนาองค์การตา่ง ๆ  หรือธุรกิจของตนเอง ซ่ึงจะส่งผล
ต่อเศรษฐกิจโดยรวม ทั้งน้ี แผนฉบับน้ีจะมุ่งเน้นการสร้างเศรษฐกิจฐานบริการและดิจิทัล การสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่
ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กที่สามารถสร้างนวัตกรรมและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในการสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าและ
บริการ รวมถึงการท าธุรกิจท่ีค านึงถึงสิ่งแวดล้อมและชุมชน 
  



4 
มคอ.2 

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
ปัจจุบันประเทศต่าง ๆ ได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาที่ยั่งยืน หลายภูมิภาคของโลกได้มีการขับเคลื่อน 

การพัฒนาภายใต้กรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยัง่ยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)  ซ่ึงในประเทศไทยก็ได้
ให้ความส าคัญและได้มีการกล่าวถึงในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับทที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564 ซ่ึงต้องการ
ให้การพัฒนาของประเทศมีการค านึงถึงสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า การด าเนินกิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจที่มี
ความเป็นธรรม การค านึงถึงคุณภาพชีวิตของคนในสังคม และให้ทุกคนมีโอกาสเท่าเทียบกันในการเข้าถึงการพัฒนา 

นอกจากน้ี ประเทศไทยก าลังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากร ซ่ึงเป็นผลให้ประเทศไทย
ก าลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ท าให้คนที่อยู่ในวัยท างาน วัยเด็ก และวัยรุ่นมีสัดส่วนที่ลดลง ดังน้ัน ทิศทางในการพัฒนา
จะต้องเน้นเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานของคนที่อยู่ในวัยท างานให้เพิ่มมากขึ้น ซ่ึงในแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี พ.ศ. 2560 
- 2579 ได้กล่าวถึง การพัฒนาและเสริมศักยภาพของคนไทย ที่จะสามารถรองรับการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต ซ่ึงวิธีการส าคัญที่สุดที่จะพัฒนาศักยภาพคนไทยได้ คือ การให้การศึกษาที่ส่งผลให้มนุษย์เกิดการเรียนรู้ที่
จะสามารถน ามาใช้ในการพัฒนาประเทศได้ 

 
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
จากสถานการณ์ในปัจจุบัน หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตได้รับผลกระทบทั้งปัจจัยในระดับนานาชาติ และ

ปัจจัยระดับชาติ โดยหลักสูตรจะต้องมีการออกแบบให้นักศึกษาสามารถมีโอกาสได้เรียนรู้เพื่อให้มีความสามารถ  
ในการแข่งขัน หลักสูตรจะต้องมีความสอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐที่ต้องการสนับสนุนธุรกิจทั้งภาคการผลิตและ 
การบริการ โดยให้นักศึกษาได้เลือกเรียนรู้เน้ือหาของรายวิชาต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาตนเองในฐานะที่เป็นผู้ประกอบการ 
และผู้ท างานในองค์การต่าง ๆ โดยจะต้องได้เรียนรู้เก่ียวกับวิธีการสร้างนวัตกรรมทางธุรกิจที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่
สินค้าและบริการ และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างานได้ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารธุรกิจ 
รวมถึงการได้รับองค์ความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจในบริบทของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก และการด าเนินธุรกิจอย่างมี 
ความรับผิดชอบต่อสังคม 

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
หลักสูตรมีความสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย ที่ต้องการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ และพัฒนา

ตนเอง เพื่อให้มีความคิดสร้างสรรค์ที่สามารถช่วยในการพัฒนาองค์การและประเทศ มีส่วนร่วมรับผิดชอบในการน าความรู้
ความสามารถไปใช้พัฒนาและแก้ปัญหาสังคม และการต่อยอดองค์ความรู้ในการท างานวิจัยอย่างสร้างสรรค์ 
 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 

ไม่มี 
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หมวดที่ 2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา 
พัฒนาผู้น าเชิงสร้างสรรค์ ยึดม่ันคุณธรรมจริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
 
1.2 ความส าคัญ 
โดยทั่วไปแล้วหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มีความส าคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจของทุกประเทศ 

เน่ืองจากเน้ือหาในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตมุ่งพัฒนาผู้ประกอบการ และพนักงานในองค์การให้สามารถท าหน้าที่
หลัก ๆ  ของธุรกิจประกอบด้วยการจัดการ การตลาด การเงิน และการบัญชี ประเด็นส าคัญของการท าหน้าที่ทั้ง 4 ด้าน
ขององค์การ คือ การจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดในองค์การให้เกิดมูลค่าเพิ่ม ดังน้ัน หลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิตจะต้องให้ความส าคัญกับการสร้างมูลค่าเพิ่มขององค์การ โดยที่การสร้างมูลค่าเพิ่มขององค์การในปัจจุบันน้ี
จะต้องด าเนินงานควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคม เน่ืองจากการประกอบธรุกิจจะมีความเก่ียวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ต่าง ๆ และสิ่งแวดล้อมซ่ึงได้รับผลกระทบจากการด าเนินธุรกิจ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ต้องการพัฒนานักศึกษา 
ให้มีความรู้ความสามารถในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์การ โดยให้เรียนรู้วิชาพื้นฐานต่าง ๆ และวิชาเลือกในแต่ละกลุ่ม 
ที่เป็นหน้าที่หลักในองค์การธุรกิจ นอกจากน้ี หลักสูตรยังได้ตอบสนองแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี พ.ศ. 2560 - 2579 โดยให้
ผู้เรียนที่เป็นผู้ประกอบการ และพนักงานขององค์การในภาคธุรกิจต่าง ๆ เช่น ภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรมการผลิต  
ภาคอุตสาหกรรมบริการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้เข้ามาเรียนเพื่อพัฒนาวิธีคิด และความรู้ซ่ึงสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ในการสร้างนวัตกรรมขององค์การได้ ทั้งน้ีจะน าไปสู่มั่งคั่งทางเศรษฐกิจของประเทศได้ 

นอกจากน้ี หลักสูตรยังได้ตอบสนองต่อนโยบายประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) ที่ต้องการเสริมทักษะการเรียนรู้
ตลอดชีวิต โดยให้คนรู้จักการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในการพัฒนาตนเอง และน ามาประยุกต์ใช้ในการด าเนินธุรกิจ หรือท างานใน
องค์การได้ โดยมีรายวิชาและหัวข้อในรายวิชาต่าง ๆ ที่ได้กล่าวถึงการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในหน้าที่ต่าง ๆ ขององค์การ ซ่ึงส่งผล
ต่อการพัฒนาองค์การ และประเทศได้ต่อไป  

1.3 วัตถุประสงค์ 
1.3.1 สร้างมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางการจัดการและนวัตกรรมการจัดการ ทักษะ 

ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีการสื่อสาร สารสนเทศ 
1.3.2 สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถปรับตัวเข้ากับภาวะการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และ 

ความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
1.3.3 สร้างมหาบัณฑิตผู้มีความคิดสร้างสรรค์ มีคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อวิชาชีพและ 

สังคม 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
แผนการพัฒนา/การเปล่ียนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้

ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต เป็นไปตามมาตรฐาน  
ไม่ต่ ากว่าที่ สกอ.ก าหนดภายใน
ระยะเวลา 5 ป ี

ติดตามและประเมินหลักสูตรอย่าง
สม่ าเสมอ 
 

1. เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร 
2. รายงานผลการประเมินหลักสตูร 
  

ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต ให้ทันสมัยและสอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดแรงงาน 
ภายในระยะเวลา 3 ป ี

ติดตามการเปลี่ยนแปลงตามความ
ต้องการของหน่วยงาน องค์การ และ
สถานประกอบการ 

รายงานผลการประเมินความ 
พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑติ 

แผนการส่งเสริมการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ภายใน
ระยะเวลา 2 ป ี

1. เพิ่มพูนทักษะ/ความรู้แก่อาจารย์ 
เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

2. พัฒนาระบบสารสนเทศที่
สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง
อย่างต่อเน่ือง 

3. ส่งเสริมการประเมินผลที่เน้น
พัฒนาการของผู้เรียน 

4. จัดกิจกรรมเสริมนอกหลักสูตรที่
เน้นทักษะการเรียนรู้ทั้ง 5 ดา้น
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ 
พ.ศ. 2552 

1. มีกิจกรรมการอบรมเพิ่มพูนทักษะ
แก่คณาจารย ์

2. ผลการประเมินประสิทธิภาพการ
จัดการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

3. ความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อ
ระบบสารสนเทศทีส่นับสนุนการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง 

4. จ านวนรายวิชาที่ใช้การ
ประเมินผลที่เน้นพัฒนาการของ
ผู้เรียน 

5. ผลการประเมินการมีส่วนร่วมของ
ผู้เรียนในการจัดการเรียนการ
สอน กิจกรรมทางวิชาการและ
กิจกรรมอ่ืน ๆ ของคณะ 

แผนการพัฒนาทักษะการสอน/การ
ประเมินผลของอาจารยต์ามผลการ
เรียนรู้ทั้ง 5 ด้านตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแหง่ชาติ  
พ.ศ. 2552 ภายในระยะเวลา 2 ป ี

พัฒนาทักษะการสอนของอาจารย์ที่
เน้นการสอนด้านคุณธรรมจริยธรรม 
ด้านความรู้ ทักษะทางปญัญา ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. จ านวนโครงการการพฒันาทักษะ
การสอนและการประเมินผลการ
เรียนรู้ทั้ง 
5 ดา้น 

2. ระดับความพงึพอใจของนักศึกษา
ต่อทักษะการสอนของอาจารย์ที่
มุ่งผลการเรียนรู้ทั้ง 
5 ดา้น 
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หมวดที่ 3  ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 
1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ  จัดการศึกษาระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น  2  ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษา
ปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ข้อก าหนดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  การจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาฤดูร้อน ไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ต่อภาค

การศึกษา ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  ไม่มี  

 
2. การด าเนินการหลักสูตร 

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

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
2.2.1 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา 
2.2.2 มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.75 หรือมีประสบการณ์ในการท างานที่เก่ียวข้องกับ

สาขาวิชาเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี ทั้งน้ี ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไข ให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

2.2.3 เป็นผู้ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาพ.ศ. 2550 ข้อ 7 (ภาคผนวก ก) และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
เนื่องจากหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในระดับ

ปริญญาตรีทุกสาขาวิชาได้เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา รวมถึงนักศึกษาอาจจะมีวัยวุฒิ และประสบการณ์ใน
การท างานที่แตกต่างกันซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาได้ดังนี้ 

2.3.1 ในช่วงแรกของการเรียนนักศึกษาอาจจะมีปญัหาด้านการปรับตัวในการเรียน เช่น การแบ่ง 

เวลา 

2.3.2 นักศึกษาบางคนยังขาดความรู้พื้นฐานด้านการค านวณ การวิจัย รวมถึงทักษะการใช้ภาษา 

อังกฤษซึ่งเป็นพื้นฐานส าคัญส าหรับการเรียนในหลักสูตร 

2.3.3 นักศึกษาอาจจะยงัไม่เข้าใจในระบบการเรียน เนื้อหาของหลักสูตร การเลอืกรายวิชาเรียน 

2.3.4 นักศึกษาบางคนขาดความรู้พื้นฐานทางด้านการบริหารธุรกิจ เนื่องจากจบการศึกษาในสาขา 

สาขาอื่นที่ไม่ได้สมัพันธ์เกี่ยวข้อง 
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2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
2.4.1 จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะน าการวางเป้าหมาย เทคนิคการเรียนระดับบัณฑิตศึกษาใน 

มหาวิทยาลัย และการแบ่งเวลา 
2.4.2 วิชาปรับพื้นฐาน คณะได้จัดให้มีรายวิชาเสริมพื้นฐานส าหรับนักศึกษาที่ต้องปรับพื้นฐาน จ านวน 

6 หน่วยกิต โดยไม่นับหน่วยกิตรวมในหลักสูตรประกอบด้วยรายวิชา 780 501 สถิติส าหรับการวิจัย และรายวิชา780 502 
ภาษาอังกฤษส าหรับนักบริหาร 

2.4.3 มอบหมายหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์ทุกคน ท าหน้าที่ดูแล ปรึกษาให้ค าแนะน า 
2.4.4 เตรียมความพร้อมให้นักศึกษาที่ไม่ได้ส าเร็จการศึกษา หรือมีความรู้ที่เก่ียวข้องกับการจัดการทาง 

ธุรกิจโดยจัดกิจกรรมอบรมความรู้พื้นฐานด้านการจัดการทางธุรกิจ อย่างน้อย 12 ชั่วโมง ตลอดจนมีการให้ปรึกษาใน
ลักษณะกิจกรรมคลินิกวิชาการเพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมและความม่ันใจในการศึกษา 
 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเรจ็การศึกษาในระยะ 5 ปี 
แผน ก แบบ ก2 

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

ชั้นปีที่ 1 55 55 55 55 55 
ชั้นปีที่ 2  55 55 55 55 

รวม 55 110 110 110 110 
จ านวนที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา  55 55 55 55 

แผน ข 
ชั้นปีที ่ จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
ชั้นปีที่ 1 5 5 5 5 5 
ชั้นปีที่ 2  5 5 5 5 

รวม 5 10 10 10 10 
จ านวนที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา  5 5 5 5 

 
2.6 งบประมาณตามแผน 

2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท)   
รายละเอียดรายรับ ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2565 
ค่าลงทะเบียน* 3,450,000 6,900,000 6,900,000 6,900,000 6,900,000 
รวมรายรับ 3,450,000 6,900,000 6,900,000 6,900,000 6,900,000 
*ค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย เทอมละ 57,500 
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2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท)   
หมวดเงิน ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2565 
ก. งบด าเนินการ  
ค่าใช้จ่ายบุคลากร 2,604,192 2,742,312 2,813,506 2,955,835 3,031,364 
ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 1,292,000 1,718,400 1,718,400 1,718,400 1,718,400 
รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย 300,000 600,000 600,000 600,000 600,000 

รวม (ก) 4,196,192 5,060,712 5,131,906 5,274,235 5,349,764 
ข. งบลงทุน      
ค่าครุภัณฑ์ 500,000 550,000 550,000 550,000 550,000 

รวม (ข) 500,000 550,000 550,000 550,000 550,000 
รวม (ก) + (ข) 4,696,192 5,610,712 5,681,906 5,824,235 5,899,764 

จ านวนนักศึกษา 60 120 120 120 120 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 78,270 46,756 47,349 48,535 49,165 

 
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/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
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3. หลกัสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

แผน ก แบบ ก 2 
หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) จ านวน   6 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ    จ านวนไม่น้อยกว่า  27 หน่วยกิต 

วิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต)  จ านวน    3 หน่วยกิต 
วิชาบังคับ    จ านวน    21 หน่วยกิต 
วิชาเลือก    จ านวนไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 

วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า)       12 หน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า     39 หน่วยกิต 
แผน ข 
หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) จ านวน   6 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ    จ านวนไม่น้อยกว่า  33 หน่วยกิต 

วิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต)  จ านวน    3 หน่วยกิต 
วิชาบังคับ    จ านวน    21 หน่วยกิต 
วิชาเลือก    จ านวนไม่น้อยกว่า  12 หน่วยกิต 

การค้นคว้าอิสระ (มีค่าเทียบเท่า)      6 หน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า     39 หน่วยกิต 
และสอบประมวลความรอบรู้ 
 
การสอบประมวลความรอบรู้ (Comprehensive Examination) 
นักศึกษาแผน ข ที่ศึกษารายวิชาครบตามหลักสูตรแล้ว จะต้องสอบประมวลความรอบรู้ซ่ึงเป็นการ

สอบข้อเขียนที่เก่ียวกับความรู้ตามวิชาบังคับไม่น้อยกว่า 3 รายวิชา โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เป็นผู้ก าหนด
รายวิชาที่สอบให้ทราบล่วงหน้า และให้ผลการสอบเป็นผ่าน (S) หรือ ไม่ผ่าน (U) ในกรณีที่ไม่ผ่านการสอบในคร้ังแรกให้
สอบใหม่ได้อีก 1 คร้ัง 
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3.1.3 รายวิชา 
3.1.3.1 รหัสวิชา  ก าหนดไว้เป็นเลข 6 หลักโดยแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มละสามหลัก 

เลขสามหลักแรก เป็นเลขประจ าหน่วยงานที่รับผิดชอบรายวิชาน้ัน ๆ ดังน้ี 
780  หมายถึง  คณะวิทยาการจัดการ 
782  หมายถึง  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ  

เลขสามหลักหลัง เป็นเลขบอกรหัสวิชา ดังน้ี 
เลขตัวแรก หมายถึง ระดับชั้นปีที่นักศึกษาปกติควรเรียนได้ 
5 = ระดับปริญญาโท ชั้นปีที่ 1 
6 = ระดับปริญญาโท ชั้นปีที่ 2 
เลขตัวท่ีสอง หมายถึง กลุ่มของรายวิชา 
0  = หมวดวิชาวิชาเสริมพื้นฐาน 
1  = หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาบังคับ 
2 - 4  = หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเลือก 
9  = วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
เลขตัวท่ีสาม  หมายถึง ล าดับที่ของรายวิชา 

3.1.3.2 การคิดหน่วยกิต 
รายวิชาบรรยาย 1 หน่วยกิต เท่ากับ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
รายวิชาฝึกหรือทดลองหรือปฏิบตัิการ 1 หน่วยกิต เท่ากับ 2 หรือ 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
รายวิชาฝึกงานหรือฝึกภาคสนาม 1 หน่วยกิต เท่ากับ 3 – 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
รายวิชาวิทยานิพนธ์หรือการคน้คว้าอิสระ 1 หน่วยกิต เท่ากับ 3 – 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

ในแต่ละรายวิชาก าหนดเกณฑ์ในการค านวณหน่วยกิต จากจ านวนชั่วโมงบรรยาย (บ) ชั่วโมงปฏิบัติ (ป) 
และชั่วโมงที่นักศึกษาต้องศึกษาด้วยตนเองนอกเวลาเรียน (น) ต่อ 1 สัปดาห์แล้วหารด้วย 3 ซ่ึงมีวิธีคิด ดังน้ี 

จ านวนหน่วยกิต  =  บ + ป + น 
  3 

การเขียนหน่วยกิตในรายวิชาต่าง ๆ ประกอบด้วยเลข 4 ตัว คือ 
เลขตัวแรกอยู่นอกวงเล็บ เป็นจ านวนหน่วยกิตของรายวิชาน้ัน 
เลขตัวท่ีสอง สาม และสี่ อยู่ในวงเล็บบอกโดย 

เลขตัวท่ีสองบอกจ านวนชั่วโมงบรรยายต่อสัปดาห์ 
เลขตัวท่ีสามบอกจ านวนชั่วโมงปฏิบัติต่อสัปดาห์ 
เลขตัวท่ีสี่บอกจ านวนชั่วโมงศึกษานอกเวลาต่อสัปดาห์ 
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3.1.3.3 รายวิชา 
หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน หมายถึง วิชาที่มุ่งปรับพื้นฐานความรู้ของนักศึกษาให้พร้อมที่จะศึกษา

ในระดับบัณฑิตศึกษา ผลการศึกษาที่ได้จากการเรียนรายวิชาในกลุ่มน้ีเป็น S หรือ U และรายวิชาในกลุ่มน้ี ไม่นับหน่วยกิต
ในการจบหลักสูตร ทั้งน้ี คณะกรรมการบริหารหลักสูตร สามารถพิจารณาการยกเว้นได้ ดังรายวิชาเสริมพื้นฐานต่อไปน้ี 

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 สามารถได้รับการยกเว้นได้ในกรณีหน่ึงดังต่อไปน้ี 
1. นักศึกษาสามารถสอบผ่านภาษาอังกฤษที่บัณฑิตวิทยาลัยจัดให้สอบในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ในบัณฑิตวิทยาลัย 
2. นักศึกษาสอบผ่านภาษาต่างประเทศจากสถาบันอ่ืนทั้งในและต่างประเทศที่บัณฑิตวิทยาลัยรับรอง

มาตรฐาน 
 
แผน ก แบบ ก  2 จ านวนไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต ดังน้ี 
1. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต 

1.1 วิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต) จ านวน 3 หน่วยกิต 
782 611 สัมมนาธุรกิจ        3*(3-0-6) 
   (Seminar in Business) 

1.2 วิชาบังคับ จ านวน 21 หน่วยกิต 
782 511 การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย ์    3(3-0-6) 

  (Organization and Human Resource Management)  
782 512 การจัดการการตลาดส าหรับนักบริหาร    3(3-0-6) 

  (Marketing Management for Executives) 
782 513 การบัญชีส าหรับนักบริหาร      3(3-0-6) 

  (Accounting for Executives) 
782 514 การจัดการการด าเนินงาน      3(3-0-6) 

  (Operations Management) 
782 515 ระเบียบวิธีวิจยัทางธุรกิจ      3(3-0-6) 

  (Business Research Methodology) 
782 612 การจัดการการเงินส าหรับนักบริหาร     3(3-0-6) 

  (Financial Management for Executives) 
782 613 การจัดการเชงิกลยทุธ์       3(3-0-6) 

  (Strategic Management) 
 
 
 
 หมายเหตุ * หมายถงึ ลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต และวัดผลเป็น S หรือ U  
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1.3 วิชาเลือก จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต โดยเลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มวชิาใดก็ได้ ดังต่อไปน้ี  
กลุ่มวิชาการจัดการ 
782 621 ภาวะผู้น าเชงิสร้างสรรคแ์ละพฤติกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรม 3(3-0-6) 

ภายในองค์การ  
  (Creative Leadership and Innovative Behavior in 
  Organization) 

782 622 นวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ     3(3-0-6) 
  (Innovation and Entrepreneurship) 

782 623 การจัดการความรู้เพื่อนวัตกรรมทางธุรกิจ    3(3-0-6) 
 (Knowledge Management for Business Innovation) 

782 624 จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสงัคมของกิจการ   3(3-0-6) 
 (Ethics and Corporate Social Responsibility) 

782 625 การจัดการธุรกิจดิจิทัล       3(3-0-6) 
 (Digital Business Management) 

กลุ่มวิชาการตลาด 
782 628 การตลาดดิจิทัล        3(3-0-6) 

 (Digital Marketing)  
782 629 พฤติกรรมผู้บริโภค        3(3-0-6) 

 (Consumer Behavior) 
782 630 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ      3(3-0-6) 

 (Integrated Marketing Communication) 
782 631 การจัดการการตลาดบริการ      3(3-0-6) 

 (Service Marketing Management)  
782 632 การตลาดระหว่างประเทศ       3(3-0-6) 

 (International Marketing) 
กลุ่มวิชาบัญช ี
782 635 การจัดการภาษี        3(3-0-6) 

 (Tax Management) 
782 636 บัญชีเพื่อการตัดสินใจ       3(3-0-6) 

 (Accounting for Decision Making) 
782 637 การวิเคราะหต์้นทุน       3(3-0-6) 

 (Cost Analysis) 
782 638 การก ากับดูแลและความรับผิดชอบตามหน้าที ่   3(3-0-6) 

 (Corporate Governance and Accountability) 
782 639 ระบบสารสนเทศทางการบัญช ี     3(3-0-6) 

 (Accounting Information System) 
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กลุ่มวิชาการเงิน 
782 642 การตลาดส าหรับการบริการทางการเงิน    3(3-0-6) 
   (Marketing for Financial Service) 
782 643 ทฤษฎีการเงินส าหรับบริษัท      3(3-0-6) 

(Corporate Finance Theory) 
782 644 ทฤษฎีการจัดการลงทุนและตลาดทุน    3(3-0-6) 
   (Investment Theory and Capital Markets) 
782 645 การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน     3(3-0-6) 
   (Financial Risk Management) 
782 646 การจัดการการเงินระหว่างประเทศ     3(3-0-6) 
   (International Finance Management) 
นอกเหนือจากรายวิชาในกลุ่มวิชาเลือกดังกล่าวน้ีแล้ว นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาใน

หลักสูตรอ่ืน ๆ ทีบ่ัณฑิตวิทยาลัยเปิดสอนได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
2. วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 12 หน่วยกิต 

782 691 วิทยานิพนธ์        มีค่าเทียบเท่า 12 หน่วย
กิต 

(Thesis) 

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

1.1 วิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต) จ านวน 3 หน่วยกิต 
782 611 สัมมนาธุรกิจ        3*(3-0-6) 
   (Seminar in Business) 

1.2 วิชาบังคับ จ านวน 21 หน่วยกิต 
782 511 การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย ์    3(3-0-6) 

  (Organization and Human Resource Management)  
782 512 การจัดการการตลาดส าหรับนักบริหาร    3(3-0-6) 

  (Marketing Management for Executives) 
782 513 การบัญชีส าหรับนักบริหาร      3(3-0-6) 

  (Accounting for Executives) 
782 514 การจัดการการด าเนินงาน      3(3-0-6) 

  (Operations Management) 
782 515 ระเบียบวิธีวิจยัทางธุรกิจ      3(3-0-6) 

  (Business Research Methodology) 
782 612 การจัดการการเงินส าหรับนักบริหาร     3(3-0-6) 

  (Financial Management for Executives) 
782 613 การจัดการเชงิกลยทุธ์       3(3-0-6) 

  (Strategic Management) 
หมายเหตุ * หมายถึง ลงทะเบยีนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต และวัดผลเป็น S หรือ U 
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1.3 วิชาเลือก จ านวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต โดยเลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มวิชาใดก็ได้ ดงัต่อไปน้ี  
กลุ่มวิชาการจัดการ 
782 621 ภาวะผู้น าเชงิสร้างสรรคแ์ละพฤติกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรม 3(3-0-6) 

ภายในองค์การ  
  (Creative Leadership and Innovative Behavior in 
  Organization) 

782 622 นวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ     3(3-0-6) 
  (Innovation and Entrepreneurship) 

782 623 การจัดการความรู้เพื่อนวัตกรรมทางธุรกิจ    3(3-0-6) 
 (Knowledge Management for Business Innovation) 

782 624 จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสงัคมของกิจการ   3(3-0-6) 
 (Ethics and Corporate Social Responsibility) 

782 625 การจัดการธุรกิจดิจิทัล       3(3-0-6) 
 (Digital Business Management) 

กลุ่มวิชาการตลาด 
782 628 การตลาดดิจิทัล        3(3-0-6) 

 (Digital Marketing)  
782 629 พฤติกรรมผู้บริโภค        3(3-0-6) 

 (Consumer Behavior) 
782 630 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ      3(3-0-6) 

 (Integrated Marketing Communication) 
782 631 การจัดการการตลาดบริการ      3(3-0-6) 

 (Service Marketing Management)  
782 632 การตลาดระหว่างประเทศ       3(3-0-6) 

 (International Marketing) 
กลุ่มวิชาบัญช ี
782 635 การจัดการภาษี        3(3-0-6) 

 (Tax Management) 
782 636 บัญชีเพื่อการตัดสินใจ       3(3-0-6) 

 (Accounting for Decision Making) 
782 637 การวิเคราะหต์้นทุน       3(3-0-6) 

 (Cost Analysis) 
782 638 การก ากับดูแลและความรับผิดชอบตามหน้าที ่   3(3-0-6) 

 (Corporate Governance and Accountability) 
782 639 ระบบสารสนเทศทางการบัญช ี     3(3-0-6) 

 (Accounting Information System) 
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กลุ่มวิชาการเงิน 
782 642 การตลาดส าหรับการบริการทางการเงิน    3(3-0-6) 
   (Marketing for Financial Service) 
782 643 ทฤษฎีการเงินส าหรับบริษัท      3(3-0-6) 

(Corporate Finance Theory) 
782 644 ทฤษฎีการจัดการลงทุนและตลาดทุน    3(3-0-6) 
   (Investment Theory and Capital Markets) 
782 645 การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน     3(3-0-6) 
   (Financial Risk Management) 
782 646 การจัดการการเงินระหว่างประเทศ     3(3-0-6) 
   (International Finance Management) 
นอกเหนือจากรายวิชาในกลุ่มวิชาเลือกดังกล่าวน้ีแล้ว นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาใน

หลักสูตรอ่ืน ๆ ทีบ่ัณฑิตวิทยาลัยเปิดสอนได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

2. การค้นคว้าอิสระ (มีค่าเทียบเท่า) 6 หน่วยกิต 
782 692 การค้นคว้าอิสระ     มีค่าเทียบเท่า  6 หน่วยกิต 

(Independent Study) 
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา  
3.1.4.1 แผน ก แบบ ก 2 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวชิา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

(บ – ป – น) 
780 501 สถิติส าหรับการวิจัย 3*(3-0-6) 
780 502 ภาษาอังกฤษส าหรับนักบริหาร 3*(3-0-6) 
782 511 การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย ์ 3(3-0-6) 
782 512 การจัดการการตลาดส าหรับนักบริหาร 3(3-0-6) 

รวมจ านวน 6 
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวชิา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
(บ – ป – น) 

782 513 การบัญชีส าหรับนักบริหาร 3(3-0-6) 
782 514 การจัดการการด าเนินงาน 3(3-0-6) 
782 515 ระเบียบวิธีวิจยัทางธุรกิจ 3(3-0-6) 

 วิชาเลือก  3 
รวมจ านวน 12 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวชิา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

(บ – ป – น) 
782 611 สัมมนาธุรกิจ  3*(3-0-6) 
782 612 การจัดการการเงินส าหรับนักบริหาร 3(3-0-6) 
782 613 การจัดการเชงิกลยทุธ์ 3(3-0-6) 

 วิชาเลือก  3 
รวมจ านวน 9 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวชิา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

(บ – ป – น) 
782 691 วิทยานิพนธ์ (มคี่าเทยีบเท่า) 12 

รวมจ านวน 12 
หมายเหตุ * หมายถงึ รายวชิาที่เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต  
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3.1.4.2 แผน ข 
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวชิา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
(บ – ป – น) 

780 501 สถิติส าหรับการวิจัย 3*(3-0-6) 
780 502 ภาษาอังกฤษส าหรับนักบริหาร 3*(3-0-6) 
782 511 การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย ์ 3(3-0-6) 
782 512 การจัดการการตลาดส าหรับนักบริหาร 3(3-0-6) 

รวมจ านวน 6 
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวชิา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
(บ – ป – น) 

782 513 การบัญชีส าหรับนักบริหาร 3(3-0-6) 
782 514 การจัดการการด าเนินงาน 3(3-0-6) 
782 515 ระเบียบวิธีวิจยัทางธุรกิจ 3(3-0-6) 

 วิชาเลือก  3 
รวมจ านวน 12 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวชิา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

(บ – ป – น) 
782 611 สัมมนาธุรกิจ  3*(3-0-6) 
782 612 การจัดการการเงินส าหรับนักบริหาร 3 (3-0-6) 
782 613 การจัดการเชงิกลยทุธ์ 3 (3-0-6) 

 วิชาเลือก  3 
รวมจ านวน 9 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวชิา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

(บ – ป – น) 
782 692 การค้นคว้าอิสระ (มคี่าเทยีบเท่า) 6 

 วิชาเลือก 6 
รวมจ านวน 12 

หมายเหตุ * หมายถงึ รายวชิาที่เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
 
780 501 สถิติส าหรับการวิจัย           3(3-0-6) 

(Statistics for Research) 
เงื่อนไข: วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 

สถิติพรรณนา สถิติอนุมาน สถิติที่ใช้พารามิเตอร์และไม่ใช้พารามิเตอร์ สถิติที่ใช้ในการวิจัยในด้าน 
การจัดการ 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 มีสิทธ์ิได้รับการยกเว้นไม่ต้องสอบภาษาต่างประเทศอีก 
การอ่านเอกสารภาษาอังกฤษที่เก่ียวข้องกับการจัดการ ภาษาเฉพาะด้านและส านวนทางธุรกิจ  

การระบุประโยคใจความส าคัญ ใจความหลัก ใจความรองและใจความสรุป และการเขียนทางธุรกิจ 
 
782 511 การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์        3(3-0-6) 

(Organization and Human Resource Management)  
แนวคิดเก่ียวกับการจัดการองค์การ สภาพแวดล้อมทางการจัดการ บทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร 

ในการจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์ การออกแบบโครงสร้างองค์การ ภาวะผู้น า การวางแผนทรัพยากร
มนุษย์ การสรรหาและการคัดเลือก การฝึกอบรมและพัฒนา การประเมินผลการปฏิบัติงาน การบริหารเงินเดือน
และค่าจ้าง จริยธรรมในการจัดองค์การและทรัพยากรมนุษย์ 

 
782 512 การจัดการการตลาดส าหรับนักบริหาร        3(3-0-6) 

(Marketing Management for Executives) 
บทบาทของการตลาดในธุรกิจ การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายในและภายนอก กลยุทธ์ส่วนผสม

ทางการตลาด การวิเคราะห์การแข่งขัน พฤติกรรมผู้บริโภค การแบ่งส่วนตลาด การเลือกเป้าหมายและ  
การวางต าแหน่งผลิตภัณฑ์ ระบบสารสนเทศทางการตลาด การวิจัยการตลาด จริยธรรมทางการจัดการ
การตลาด การวางแผนการตลาดเชิงกลยุทธ์ 

 
782 513 การบัญชีส าหรับนักบริหาร          3(3-0-6) 

(Accounting for Executives) 
หลักการบัญชี การจัดท างบการเงิน แนวคิดการใช้ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการตัดสินใจ ความส าคัญ

ของข้อมูลทางการบัญชีทั้ งด้านการวางแผน การควบคุม และการตัดสินใจ พฤติกรรมต้นทุน  
การวิเคราะห์ต้นทุน-ปริมาณ-ก าไร การจัดท างบประมาณ งบประมาณลงทุน การก าหนดต้นทุนผลิตภัณฑ์
และการแบ่งสรรค่าใช้จ่าย ต้นทุนฐานกิจกรรม และต้นทุนมาตรฐาน  การวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อประกอบ  
การตัดสินใจ การบัญชีตามความรับผิดชอบ การวิเคราะห์รายงานการเงิน 
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782 514 การจัดการการด าเนินงาน          3(3-0-6) 
(Operations Management) 

หน้าที่การด าเนินงาน การจัดการห่วงโซ่อุปทาน การออกแบบสินค้าและบริการ ระบบลีน  
การออกแบบและการจัดการกระบวนการ การวิเคราะห์ล าดับงาน การจัดการคุณภาพ การควบคุมและ
ปรับปรุงคุณภาพ การพยากรณ์ การวางแผนและจัดตารางโครงการ การจัดการสินค้าคงเหลือ การผลิตแบบ
ทันเวลา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการจัดการด าเนินงาน กรณีศึกษาด้านการจัดการด าเนินงาน  
ทั้งการผลิตสินค้าและบริการ  

 
782 515 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ          3(3-0-6) 

(Business Research Methodology) 
แนวคิดและวิธีการวิจัยทางธุรกิจ ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การออกแบบการวิจัย สมมติฐาน

การวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลผลข้อมูล จริยธรรมในการวิจัย การตีพิมพ์
ผลงานวิจัย การประยุกต์ผลงานวิจัยในด้านธุรกิจ 

 
782 611 สัมมนาธุรกิจ            3(3-0-6) 

(Seminar in Business) 
เงื่อนไข: วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 

ประเด็นทางธุรกิจท่ีมีความส าคัญในปัจจุบัน ความก้าวหน้าทางวิชาการในทฤษฎี แนวคิด เคร่ืองมือ 
เทคนิค เทคโนโลยี วิทยาการ และการวิจัย การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ 

มีการศึกษาดูงานในประเทศหรือต่างประเทศ 
 

782 612 การจัดการการเงินส าหรับนักบริหาร        3(3-0-6) 
(Financial Management for Executives) 

บทบาทของการเงินในธุรกิจ วัตถุประสงค์ของการจัดการการเงิน ความเสี่ยงและผลตอบแทน  
การตัดสินใจลงทุนภายใต้ความแน่นอนและความไม่แน่นอน แหล่งที่มาของเงินทุน โครงสร้างเงิ นทุน  
การจัดการเงินทุนหมุนเวียน การวิเคราะห์งบการเงิน มูลค่าเงินตามเวลา การประเมินโครงการลงทุน 
จริยธรรมทางการจัดการการเงิน 

 
782 613 การจัดการเชงิกลยุทธ ์          3(3-0-6) 

(Strategic Management) 
แนวคิดพื้นฐานทางการจัดการเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายในและภายนอก  

การสร้างกลยุทธ์ทางธุรกิจ การน ากลยุทธ์ทางธุรกิจไปปฏิบัติในองค์การ จริยธรรมกับการน ากลยุทธ์ 
ไปปฏิบัติ รูปแบบกลยุทธ์ที่ใช้เพิ่มความได้เปรียบทางการแข่งขัน การบูรณาการกลยุทธ์ตามหน้าที่ กลยุทธ์ 
ในการร่วมมือและเป็นพันธมิตรระหว่างองค์การ กลยุทธ์การควบรวมกิจการ การจัดการเชิงกลยุทธ์ส าหรับ
ธุรกิจระหว่างประเทศ 

  



21 
มคอ.2 

782 621 ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์และพฤติกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรมภายในองค์การ    3(3-0-6) 
(Creative Leadership and Innovative Behavior in Organization) 

ความหมายและองค์ประกอบของภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ แนวคิดทฤษฎีภาวะผู้น า รูปแบบภาวะ
ผู้น า บทบาทของผู้น าในการเปลี่ยนแปลงองค์การ พฤติกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรมของบุคคลากรและ
แนวทางปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพขององค์การ การท างานเป็นทีม การจัดการความ
ขัดแย้งและการเปลี่ยนแปลงภายในองค์การ วัฒนธรรมองค์การ  

 
782 622 นวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ         3(3-0-6) 

(Innovation and Entrepreneurship) 
แนวคิดเก่ียวกับการประกอบการและผู้ประกอบการ การค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ การจัดตั้งและ 

การเร่ิมต้นธุรกิจใหม่ การวิเคราะห์แผนธุรกิจ การจัดหาเงินทุนส าหรับการประกอบธุรกิจ การสร้าง
นวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ แนวคิดเก่ียวกับการริเร่ิมธุรกิจใหม่ท่ีเติบโตได้อย่างรวดเร็ว 

 
782 623 การจัดการความรู้เพ่ือนวัตกรรมทางธุรกิจ         3(3-0-6) 

(Knowledge Management for Business Innovation) 
แนวคิดการจัดการความรู้และนวัตกรรม องค์การแห่งการเรี ยนรู้ องค์การฐานสารสนเทศ 

กระบวนการจัดการความรู้ในการสร้างนวัตกรรมทางธุรกิจ ประเภทความรู้ กระบวนการในการพัฒนา
ความรู้ แบบจ าลององค์การสร้างความรู้ การเรียนรู้ในขณะท างาน 

 
782 624 จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ      3(3-0-6) 

(Ethics and Corporate Social Responsibility) 
แนวคิด ทฤษฎี รูปแบบ และแนวทางการปฏิบัติที่ดีของกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม การ

จัดการและพัฒนาที่ยั่งยืน แนวคิดการด าเนินการธุรกิจสีเขียว จริยธรรมทางธุรกิจ การค้าที่เป็นธรรม การ
เป็นผู้ประกอบการทางสังคมมาตรฐานระหว่างประเทศในเร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคม และการสื่อสาร 
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การธุรกิจ 

 
782 625  การจัดการธุรกิจดิจิทัล           3(3-0-6) 

(Digital Business Management) 
แนวคิดเก่ียวกับการจัดการธุรกิจดิจิทัล สภาพแวดล้อมของกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และธุรกิจ

ดิจิทัล การวิเคราะห์การตลาดธุรกิจดิจิทัล กลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจดิจิทัล การจัดซ้ือจัดจ้าง การจัดการ
ห่วงโซ่อุปทานในธุรกิจดิจิทัล  และการรักษาลูกค้าสัมพันธ์ 
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782 628  การตลาดดิจิทัล            3(3-0-6) 
(Digital Marketing)  

ภาพรวมเร่ืองการสื่อสารการตลาดดิจิทัล เข้าใจองค์ความรู้และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการวาง
แผนการสื่อสารการตลาด ก าหนดกลยุทธ์การสื่อสารผ่านเคร่ืองมือการสื่อสารตลาดดิจิทัลต่าง ๆ การ
วางแผนการตลาดด้วยการสร้างเน้ือหา  การวางแผนช่องทางการสื่อสารผ่านประเภทและชนิดของสื่อดิจิทัล  
วางแผนการตลาดผ่านเคร่ืองมือค้นหาตลอดจนการเรียนรู้ผ่านการใช้เคร่ืองมือที่ใช้ในการวัดผลการสื่อสาร
การตลาด 

 
782 629  พฤติกรรมผู้บริโภค            3(3-0-6) 

(Consumer Behavior) 
แนวความคิดทฤษฎีตา่ง ๆ  เพื่อที่จะท าความเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภค แนวความคิดแบบดั้งเดิมซ่ึงเน้น

ทฤษฎีทางจิตวิทยาและพฤติกรรมศาสตร์ ในการวิเคราะห์กระบวนการตัดสินใจซ้ือตลอดจนปัจจัยต่าง ๆ ทั้ง
ภายในและภายนอก ที่มีผลต่อการตดัสินใจของผู้บริโภค การรับรู้ ทัศนคติ แรงจูงใจ กลุ่มอ้างอิง แนวความคิด
ทฤษฎีทางเลือกใหม่ ซ่ึงมุ่งท าความเข้าใจผู้บริโภคจากมิติของสังคม และวัฒนธรรม โดยการน าความคิดและ
ทฤษฎีทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยามาประยุกต์ใช้ในการศึกษาพฤติกรรมการบริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในด้านความสัมพันธ์ระหว่างอัตตลักษณ์ของผู้บริโภคกับการบริโภคเชิงสัญลักษณ์ 

 
782 630 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ         3(3-0-6) 

(Intregrated Marketing Communication) 
แนวคิด หลักการ และวิธีการของการส่งเสริมการตลาดและการสื่อสารการตลาด การวางแผน  

การก าหนดกลยุทธ์ การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ปัจจัยที่ต้องน ามาพิจารณาในการเลือกกลยุทธ์  
ในการผสมผสานการสื่อสารการตลาด การประเมินผลกลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาด รวมทั้ง การก าหนด 
กลยุทธ์การสื่อสารให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การตลาดอ่ืน ๆ 

 
782 631 การจัดการการตลาดบริการ          3(3-0-6) 

(Service Marketing Management) 
ความส าคัญของอุตสาหกรรมการบริการ ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศและของโลกที่มีความ

แตกต่าง ระหว่างสินค้าและบริการ ซ่ึงน าไปสู่ลักษณะเฉพาะและการแก้ปัญหาด้านการจัดการที่แตกต่างกัน
ของธุรกิจบริการ พฤติกรรมผู้บริโภคในภาคอุตสาหกรรมการบริการ เคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมินการ
ปรับปรุงคุณภาพของการบริการ การวางแผนการตลาด การออกแบบส่วนประสมทางการตลาด และกลยุทธ์
ทางการการตลาดเพื่อการแข่งขันในอุตสาหกรรมการบริการ แผนก าลังในการให้บริการและแผนปฏิบัติงาน
ที่สอดคล้องกับแผนการตลาด การวางแผนบุคลากรและการฝึกอบรมพนักงานให้มีความสามารถในการ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า 
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782 632  การตลาดระหว่างประเทศ           3(3-0-6) 
(International Marketing) 

หลักการ แนวความคิด และแนวทางในการจัดการด าเนินธุรกิจระหว่างประเทศ ซ่ึงครอบคลุมถึง
ระบบธุรกิจและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อธุรกิจระหว่างประเทศ แนวความคิดด้านการตลาดต่างประเทศ   
แบบไร้พรมแดน กลยุทธ์การตลาดระหว่างประเทศ การส่งสินค้าออก การสั่งสินค้าเข้า และการลงทุนใน
ต่างประเทศ รวมทั้งการวิเคราะห์ปัญหา ต่าง ๆ ที่มีผลต่อการด าเนินงานด้านการต่างประเทศ ตลอดจน
ประเด็นปัญหาการตลาดระหว่างประเทศที่เก่ียวเน่ืองกับจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ 

 
782 635  การจัดการภาษี            3(3-0-6) 

(Tax Management) 
แนวคิดในการจัดเก็บภาษี องค์ประกอบของภาษี ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจ

เฉพาะและอากรแสตมป์ การจัดการองค์การให้สอดคล้องกับระบบจัดเก็บภาษีเงินได้ การวางแผนภาษีของ
ธุรกิจ และปัญหาเก่ียวกับภาษีในการด าเนินงานของธุรกิจ 

 
782 636 บัญชีเพ่ือการตัดสินใจ           3(3-0-6) 

(Accounting for Decision Making)  
กิจกรรมทางธุรกิจ วงจรการบัญชี  ลักษณะและประโยชน์ของสารสนเทศทางการบัญชีและรายงาน

การเงิน สารสนเทศเก่ียวกับกิจกรรมการลงทุนและการจัดหาเงิน การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน       
ตัวแบบการประเมินมูลค่าธุรกิจ 

 
782 637 การวิเคราะห์ต้นทุน            3(3-0-6) 

(Cost Analysis) 
ความหมายและส่วนประกอบของต้นทุนการผลิต ระบบบัญชีต้นทุน งบต้นทุนการผลิต การค านวณ

ต้นทุนสินค้า การปันส่วนค่าใช้จ่ายในการผลิตเพื่อเป็นต้นทุนผลิตสินค้า การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของ
ต้นทุน ปริมาณ ก าไร และวิธีวิเคราะห์เงินลงทุนเพิ่ม 

 
782 638 การก ากับดูแลและความรับผิดชอบตามหน้าที่         3(3-0-6) 

(Corporate Governance and Accountability) 
แนวคิดและความส าคัญของการก ากับดูแลกิจการ การก ากับดูแลและความเสี่ยง บทบาทของผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสีย ความโปร่งใสของรายงานทางการเงิน การด าเนินงานและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ จริยธรรมขององค์การธุรกิจ และกรณีศึกษาการก ากับดูแลของธุรกิจในประเทศและระดับ
นานาชาติ 
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782 639 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี          3(3-0-6) 
(Accounting Information System)  

ความหมายและลักษณะของระบบสารสนเทศทางการบัญชี เทคนิคในการวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบบัญชี ข้อพิจารณาในการเลือกฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชีส าหรับงานในหน้าที่ต่าง ๆ การควบคุมระบบงานคอมพิวเตอร์ การจัดการระบบข้อมูลและ
ความปลอดภัย ปัญหาและขั้นตอนในการออกแบบและติดตั้งระบบสารสนเทศทางการบัญชี และโปรแกรม
บริหารฐานข้อมูลการวางแผนบริหารธุรกิจขององค์กร 

 
782 642 การตลาดส าหรับการบริการทางการเงิน        3(3-0-6) 

(Marketing for Financial Service) 
การบริการทางการเงินประเภทต่าง  ๆ ทฤษฎีการรับรู้  ส่วนประสมการตลาดบริการการเงิน  

หลักการและคุณภาพการให้บริการ  ภาพลักษณ์ตราสินค้า  ทฤษฎีการเลือกใช้บริการ  การใช้เทคโนโลยี  ใน
การตลาดให้บริการในธุรกิจการเงิน 

 
782 643 ทฤษฎีการเงินส าหรับบริษัท          3(3-0-6) 

(Corporate Finance Theory) 
หลักการเบื้องต้นทางการเงนิ  มูลค่าปัจจุบันของเงิน ความเสี่ยงและผลตอบแทน  ต้นทุนทางการเงิน   

อัตราดอกเบี้ย  การตัดสินใจทางการเงิน  โครงสร้างทางการเงิน  หน้ีสินระยะสั้น  หน้ีสินระยะยาว   
การจัดสรรงบประมาณ  การประเมินค่าสินทรัพย์  นโยบายเงินปันผล ตัวกลางทางการเงิน 

 
782 644 ทฤษฎีการจัดการลงทุนและตลาดทุน        3(3-0-6) 

(Investment Theory and Capital Markets) 
ทฤษฎีพอร์ตฟอลิโอ การกระจายความเสี่ยง โมเดลการตั้งราคาสินทรัพย ์ทฤษฎีการตั้งราคาแบบตาม

โอกาส สมมติฐานประสิทธิภาพของตลาดทุน การลงทุนระยะสั้น การตั้งราคาแบบสมเหตุสมผล ทฤษฎีความ
คาดหวังและความเสี่ยง ทฤษฎีการขายชอร์ต การลงทุนระยะยาว วาณิชธนกิจ การซ้ือ – ขายหลักทรัพย์ 
การลงทุนระหว่างประเทศ การจัดการกองทุนรวม การประยุกต์ใช้หลักการลงทุน 

 
782 645 การจัดการความเส่ียงทางการเงิน         3(3-0-6) 

(Financial Risk Management) 
กระบวนการก าหนดความเสี่ยงทางการเงิน  การวิเคราะห์ความเสี่ยงทางการเงิน  การยอมรับและ

การแก้ไขความเสี่ยงทางการเงิน  ความอดทนต่อความเสี่ยงทางการเงิน การกระจายความเสี่ยงทางการเงิน 
ความไม่แน่นอนของการตัดสินใจลงทุน  ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน  ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องทาง
การเงิน  ออปชั่นและฟิวเจอร์ 
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782 646 การจัดการการเงินระหว่างประเทศ         3(3-0-6) 
(International Finance Management) 

นโยบายการเงินระหว่างประเทศ  พลวัตรของระบบการเงินระหว่างประเทศ ความไม่สมบูรณ์ของ
ตลาดการเงินระหว่างประเทศ  ดุลการช าระเงิน การก าหนดอัตราแลกเปลี่ยน  การจัดการความเสี่ยงของ
อัตราแลกเปลี่ยน  การลงทุนโดยตรงระหว่างประเทศ แบบจ าลองมันเดล - เฟลมม่ิง ทฤษฎีอัตราแลกเปลี่ยนที่
เหมาะสม ทฤษฎีอ านาจซ้ือที่เท่าเทียมกัน  ทฤษฎีอัตราดอกเบี้ยที่เท่าเทียมกัน  ผลกระทบของฟิชเชอร์ 

 
782 691 วิทยานิพนธ์                   มีค่าเทียบเท่า 12 หน่วยกิต 

(Thesis) 
การจัดท าการวิจัยภายใต้ระเบียบวิธีวิทยาการวิจัยและเป็นหัวข้อด้านการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ

ที่นักศึกษามีความสนใจ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ก ากับดูแล 
 

782 692 การค้นคว้าอิสระ                    มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต 
(Independent Study) 

การศึกษารายบุคคลที่นักศึกษาสนใจเก่ียวกับการแก้ปัญหาเพื่อพัฒนาโมเดลและสร้างนวัตกรรมเชิง
ธุรกิจ โดยอาศัยความรู้ทางระเบียบวิธีวิทยาการวิจัย 
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ 
3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล าดับ ต าแหน่ง ชื่อ-สกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

คุณวุฒิ   สาขา  สถาบัน 
ปีที่ส าเรจ็การศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลี่ย 
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ปีการศึกษา) 

ปัจจบุัน ปรับปรงุ 

1 ผศ.ดร.อมรินทร์ เทวตา 
3-5009-00637-xx-x 
       
    
  
      

Ph.D. (Knowledge Management) 
        Chiang Mai University, 
        Thailand (2015)   
M.B.A. (Information System  
         Management) Southeastern  
         University, USA (1999)  
บธ.บ.  (บริหารธุรกิจ) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่(2539) 

6 3 

2 ผศ.ดร.เกริกฤทธิ ์อัมพะวัต 
3-9098-00569-xx-x 

   
     

     
     

   

D.B.A. (Marketing)  
Southern Cross University, 
Australia (2000) 

M.B.A. (General Management) 
Central Queensland University, 
Australia (1997) 

น.บ. มหาวิทยาลยัรามค าแหง (2529) 

6 3 

3 ผศ.ดร.ชวนชื่น อัคคะวณิชชา 
3-7301-00836-xx-x 

       
           

              
                     

ปร.ด. (บริหารธรุกิจ)  
        มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ (2557) 
M.B.A. (Business Administration)  
          Webster University, Thailand  
          (2005) 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ)  
        เกียรตินิยมอันดบั 1  
        มหาวทิยาลยัสยาม (2536) 

6 3 
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3.2.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร   

 

ล าดับ 
ต าแหน่ง ชื่อ-สกุล                 

เลขประจ าตัวประชาชน 
  

คุณวุฒิ   สาขา สถาบัน 
ปีที่ส าเรจ็การศึกษา  

ภาระงานสอนเฉลี่ย  
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ปีการศึกษา)   

ปัจจบุัน  ปรับปรงุ 

1 ผศ.ดร.อมรินทร์ เทวตา  
3-5009-00637-xx-x 

Ph.D. (Knowledge Management) 
        Chiang Mai University, 
        Thailand (2015)   
M.B.A. (Information System  
         Management) Southeastern  
         University, USA (1999)  
บธ.บ.  (บริหารธุรกิจ) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่(2539) 

6 3 

2 ผศ.ดร.เกริกฤทธิ ์อัมพะวัต 
3-9098-00569-xx-x 

D.B.A. (Marketing)  
Southern Cross University, 
Australia (2000) 

M.B.A. (General Management) 
Central Queensland University, 
Australia (1997) 

น.บ. มหาวิทยาลยัรามค าแหง (2529) 

6 3 

3 ผศ.ดร.ชวนชื่น อัคคะวณิชชา 
3-7301-00836-xx-x 

ปร.ด. (บริหารธรุกิจ)  
        มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ (2557) 
M.B.A. (Business Administration)  
          Webster University, Thailand  
          (2005) 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ)  
        เกียรตินิยมอันดบั 1  
        มหาวทิยาลยัสยาม (2536) 

6 3 

4 อ.ดร.กฤษฎา พรประภา 
3-1019-00122-xx-x 
 

D.B.A. (Strategic Management) 
         Nova Southeastern 
         University, USA (2000)  
M.Sc. (Finance) Drexel University,  
         USA (1994) 
ศ.บ. (การเงินและการคลัง)  
       เกียรตินิยมอันดับ 2 
       จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2534) 

6 3 
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3.2.2  อาจารย์ประจ าหลกัสูตร (ต่อ) 

 
  

ล าดับ 
ต าแหน่ง ชื่อ-สกุล                 

เลขประจ าตัวประชาชน 
  

คุณวุฒิ   สาขา สถาบัน 
ปีที่ส าเรจ็การศึกษา  

ภาระงานสอนเฉลี่ย  
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ปีการศึกษา)   

ปัจจบุัน  ปรับปรงุ 

5 อ.ดร.สันติธร ภูริภักด ี
3-2199-00045-xx-x 

     
     
     

   

ปร.ด. (การจดัการเชงิกลยุทธ์)      
        มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (2545) 
        (โครงการร่วมกับ University of  
        Nebraska - Lincoln, USA) 
M.B.A. (Marketing) Philadelphia 
         University, USA (1990) 
B.B.A. (Finance and Banking) 
         Assumption University,  
         Thailand (1987) 

6 3 

6 ผศ.ร.ท.หญงิ ดร. เกิดศิริ 
เจริญวิศาล 
4-1005-00087-xx-x   

    
    

ปร.ด. (พฒันาการท่องเทีย่ว)  
        มหาวิทยาลัยแม่โจ ้(2552) 
M.B.A. (General Management)  
          Nation University San Diego,  
          USA (1993) 
ร.บ. (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)  
      มหาวิทยาลัยรามค าแหง (2530) 

6 3 

7 อ.ดร.อัฏฐมา บุญปาลติ 
3-1005-02914-xx-x 

Ph.D. (Tourism Management) Edith 
Cowan University, Australia 
(2007) 

M.Sc. (International Hotel 
Management)  
Oxford Brookes University, 
UK (1994) 

วท.บ. (พฤกษศาสตร์)  
        จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (2525) 

6 3 
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3.2.3 อาจารย์พิเศษ  
    อาจมีการเชิญอาจารย์พิเศษเป็นรายภาคการศึกษา   
 
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือ สหกิจศึกษา) 

ไม่มี 
 
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
5.1.1 หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 นักศึกษาจะต้องท าวิทยานิพนธ์ คือ งานวิจัยในหัวข้อที่นักศึกษาสนใจ 

ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาโดยนักศึกษาต้องเสนอวิทยานิพนธ์ในรูปเล่ม และสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดย
คณะกรรมการที่บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้ง นอกจากน้ัน ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ 
หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เร่ือง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือน าเสนอต่อที่
ประชุม วิชาการ โดยบทความที่น าเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม
วิชาการ (Proceeding) ดังกล่าว ตามท่ีก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

5.1.2 หลักสูตรแผน ข หลังจากเรียนรายวิชาครบถ้วน และสอบผ่านประมวลความรู้แล้ว นักศึกษา
จะต้องท าการค้นคว้าอิสระ เป็นการศึกษารายบุคคลในลักษณะของโครงการเก่ียวกับการแก้ปัญหาทางธุรกิจ การแก้ปัญหา
ของ ชุมชนที่เก่ียวข้อง หรือการให้ค าปรึกษาทางด้านการจัดการที่นักศึกษาสนใจ โดยจัดท าเป็นรูปเล่ม และสอบปากเปล่า
ขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่บัณฑิตวิทยาลัยแตง่ตัง้ นอกจากน้ัน รายงานการค้นคว้าอิสระหรือส่วนหน่ึงของรายงานการ
ค้นคว้า อิสระต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหน่ึงที่สืบคน้ได้ ตามท่ีก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
5.2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม โดยพิจารณาจาก 

(1) มีความซ่ือสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการจัดการธุรกิจ 
(2) มีทศันคติที่ดีต่ออาชีพ และแสดงออกซ่ึงคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัตงิาน และการ

ปฏิบัติตนต่อผู้อ่ืนอย่างสม่ าเสมอ 
(3) มีวินัย มีความตรงต่อเวลา ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และข้อบังคับขององค์การและสังคม 
(4) มีความรู้ ความเข้าใจในมโนทัศน์เก่ียวกับความรับผิดชอบขององค์การต่อสังคม 

5.2.2 ด้านความรู้ โดยพิจารณาจาก 
(1) มีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดและทฤษฎีของการบริหารธุรกิจ 
(2) มีความรู้ในกระบวนการ และเทคนิคการวิจัยเพื่อวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา และต่อยอดองค์

ความรู้ในอาชีพ 
(3) มีความรู้ความเข้าใจ และความสามารถในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกที่ส่งผล

กระทบต่อการบริหารธุรกิจ 
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5.2.3 ด้านทักษะทางปัญญา โดยพิจารณาจาก 
(1) มีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดและทฤษฎีของการบริหารธุรกิจ 
(2) มีความรู้ในกระบวนการ และเทคนิคการวิจัยเพื่อวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา และต่อยอดองค์

ความรู้ในอาชีพ 
(3) มีความรู้ความเข้าใจ และความสามารถในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกที่ส่งผล

กระทบต่อการบริหารธุรกิจ 
5.2.4 ดา้นทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ โดยพิจารณาจาก 

(1) มีความรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างครบถ้วน 
(2) มีความสามารถในการปรับตัวเข้าท างานร่วมกับผู้อ่ืน ทั้งในฐานะผู้น าและสมาชิกกลุ่ม 

5.2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยพิจารณาจาก 
(1) มีความสามารถในการสื่อสารและน าเสนอข้อมูลโดยเทคโนโลยีสารสนเทศในการน าเสนอ

ได้อย่างเหมาะสม 
(2) สามารถใช้สถิติหรือสารสนเทศในการคัดกรองข้อมูลที่จะน ามาใช้ 
(3) สามารถใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์ และสถิติในการประมวล แปลความหมาย วิเคราะห์

และน าเสนอข้อมูล 
(4) สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการอ่าน เขียน ฟัง และพูดได้อย่างเหมาะสม 

5.3 ช่วงเวลา ชั้นปีที่ 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  ให้นักศึกษาเร่ิมเตรียมและพัฒนาโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ โดยหัวข้อการท า
วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ มีความสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับหลักสูตร หลังจากอาจารย์
ประจ าหลักสูตรด าเนินการก าหนดอาจารย์ที่ปรึกษาเรียบร้อยแล้ว  

5.5.3  ให้ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการจัดท าวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระทางเว็บไซต์ และปรับปรุง 
ให้ทันสมัยเสมอ 

5.5.4  ก าหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ มีชั่วโมงให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา 
และประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

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 เม่ือด าเนินการสอบประมวลความรอบ

รู้ผ่านเรียบร้อยแล้ว  
  



31 
มคอ.2 

หมวดที่ 4  ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 
 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ต้องได้รับการพัฒนาคุณลักษณะพิเศษที่ส าคัญ  ประกอบด้วย  
(1) มีความสามารถในการประกอบการธุรกิจและมีทักษะในการท างานในองค์กรรอบด้าน (2) มีความสามารถในการ
ค้นคว้าวิจัย และน ามาปรับใช้เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (3) ตระหนักถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมและสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ และ (4) มีความคิดสร้างสรรค์ ทั้งน้ี เพื่อสร้างมหาบัณฑิตด้านบริหารธุรกิจท่ีบูรณาการความรู้
ความสามารถด้านการบริหารจัดการ และประยุกต์ใช้ความรู้และการวิจัยเพื่อพัฒนาธุรกิจหรือการท างานในองค์กรได้อย่าง
สร้างสรรค์สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบัน 

 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1. มีความสามารถในการประกอบการธุรกิจ
และมีทักษะในการท างานในองค์กรรอบด้าน  

1. มอบหมายงานรายวชิาตา่ง ๆ และมีการศึกษากรณีศึกษาที่น่าสนใจ  
2. เชญิผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จเป็นวิทยากรเป็นคร้ังคราว 
3. ศึกษาดูงานทัง้ในและตา่งประเทศ 

2. มีความสามารถในการค้นคว้าวิจัย  
และน ามาปรับใช้เพื่อแก้ไขปญัหาอย่าง
สร้างสรรค ์

1. การท าวิทยานิพนธ์ และการค้นควา้อิสระโดยมีอาจารย์ทีป่รึกษา 
2. การมอบหมายงานในรายวิชาที่ต้องอาศยัความรู้ทางทฤษฎ ี
มาประกอบการด าเนินงาน 
3. ท ากิจกรรมที่แสดงออกถึงความคดิสร้างสรรค ์เช่น การน าเสนอ
ชิ้นงานผลติภัณฑ์ใหม ่

3. ตระหนักถงึคุณค่าของศลิปวฒันธรรมและ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ 

1. กรณีศึกษา และมอบหมายงานรายวิชาตา่ง ๆ 
2. ศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรม 
3. เขา้ร่วมกิจกรรมด้านศิลปวฒันธรรมของมหาวิทยาลัยศิลปากร  
และหน่วยงานอ่ืน ๆ 

4. มีความคิดสร้างสรรค์ มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้เกิดการโต้เถียง โดยอยู่บน
หลักการทางวิชาการ แต่สามารถน าเสนอความคิดหรือแนวทางใหม่ 
บนพื้นฐานของการยอมรับฟังซ่ึงกันและกันของอาจารย์และนักศึกษา 
นอกจากน้ี อาจารย์จะจัดการเ รียนการสอนโดยใช้หลักของการ
เปรียบเทียบอุปมาอุปมัย การบอกสิ่งที่คลาดเคลื่อนไปจากความเป็น
จริง การใช้ค าถามยั่วยุและกระตุ้นให้ตอบ อีกทั้งมอบหมายงานให้
นักศึกษารู้จักสร้างสิ่งใหม่ กฎเกณฑ์ใหม่ ความคิดใหม่ โดยอาศัย
โครงสร้างเดิมหรือกฎเกณฑ์เดิมที่เคยมี 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(1) มีความซ่ือสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการจัดการธุรกิจ 
(2) มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ และแสดงออกซ่ึงคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน และ 

การปฏิบัติตนต่อผู้อ่ืนอย่างสม่ าเสมอ 
(3) มีวินัย มีความตรงต่อเวลา ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และข้อบังคับขององค์การและสังคม 
(4) มีความรู้ ความเข้าใจในมโนทัศน์เก่ียวกับความรับผิดชอบขององค์การต่อสังคม 

2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
(1) ก าหนดให้มีรายวิชาในด้านคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ

โดยเฉพาะ 
(2) สอดแทรกในบทเรียนวิชาต่าง ๆ 
(3) สอนโดยใช้กรณีศึกษา และอภิปรายร่วมกัน 
(4) การแสดงออกอันเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้สอน โดยเฉพาะในคุณลักษณะข้อ (1) ถึง (3) 
(5) การศึกษาดูงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท (CSR) 

2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
(1) ผลการสอบในรายวิชา ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท 
(2) สังเกตพฤติกรรมระหว่างผู้เรียนร่วมกัน และกับผู้สอนทุกคน 
(3) ท างานเป็นกลุ่ม และรายงานผล 
(4) ก าหนดหัวข้อทางคุณธรรม จริยธรรมให้พูด หรือแสดงออก 
(5) สอบถามจากผู้จ้างงานทั้งในปัจจุบันขณะที่ก าลังศึกษา และหลังจบการศึกษา 

2.2 ด้านความรู้ 
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1) มีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดและทฤษฎีของการบริหารธุรกิจ 
(2) มีความรู้ในกระบวนการ และเทคนิคการวิจัยเพื่อวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา และต่อยอดองค์

ความรู้ในอาชีพ 
(3) มีความรู้ความเข้าใจ และความสามารถในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกที่ส่งผล

กระทบต่อการบริหารธุรกิจ 
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1) การบรรยายในชั้นเรียน การถาม-ตอบ 
(2) การค้นคว้าและท ารายงานทั้งเดี่ยว และกลุ่มในเร่ืองที่อาจารย์มอบหมาย 
(3) การน าเสนอ และอภิปรายกลุ่ม ตามระบบการสอนโดยผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
(4) การศึกษาดูงานนอกสถานที่ทั้งในและต่างประเทศ และท ารายงาน 
(5) การท าการค้นคว้าอิสระ และท าวิทยานิพนธ์ 
(6) การสาธิต และการท าแบบจ าลอง 
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2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
(1) ทดสอบโดยการสอบข้อเขียนปลายภาค 
(2) ประเมินผลจากการท างานที่ได้รับมอบหมาย และผลงาน 
(3) ประเมินจากรายงานที่ให้ค้นคว้า 
(4) ประเมินจากผลงานวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ 
(5) ประเมินจากการสอบประมวลความรอบรู้ ในกรณีหลักสูตรแผน ข 
(6) ประเมินจากบัณฑิต และผู้จ้างงาน 

2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) มีความสามารถวิเคราะห์ และสังเคราะห์ปัญหา ข้อโต้แย้ง เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา 
(2) มีความสามารถประยุกต์ทฤษฎีหลักการไปใช้ปฏิบัติงานและพัฒนางานและองค์การได้ 
(3) มีความสามารถน าความก้าวหน้าทางวิชาการ และนวัตกรรมจากภาคธุรกิจแก้ไขและ

พัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์ 
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) กรณีศึกษาเก่ียวกับการจัดการธุรกิจ   
(2) การค้นคว้าและท ารายงานทั้งเดี่ยว และกลุ่มในเร่ืองที่มอบหมาย 
(3) การน าเสนอ และอภิปรายกลุ่ม ตามระบบการสอนโดยผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
(4) การศึกษาดูงานนอกสถานที่ทั้งในและต่างประเทศ และท ารายงาน 
(5) การท าการค้นคว้าอิสระ และท าวิทยานิพนธ์ 

2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
(1) ประเมินผลจากผลงานที่มอบหมายให้ท า 
(2) การสอบข้อเขียน 
(3) จากรายงานการวิเคราะห์วิจารณ์ รายงานผลการอภิปรายกลุ่ม 

2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) มีความรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างครบถ้วน 
(2) มีความสามารถในการปรับตัวเข้าท างานร่วมกับผู้อ่ืน ทั้งในฐานะผู้น าและสมาชิกกลุ่ม 

2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

(1) กรณีศึกษาเก่ียวกับการจัดการธุรกิจ และการจัดการท่องเที่ยว การโรงแรม 
(2) มอบหมายงานเป็นกลุ่ม และแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบโดยหมุนเวียนกันไป 
(3) การท าการค้นคว้าอิสระ และท าวิทยานิพนธ์ 

2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1) การประเมินผลจากผลงานของกลุ่ม และของผู้เรียนในกลุ่ม 
(2) ประเมินตนเอง และประเมินซ่ึงกันและกัน (Peer) 
(3) สังเกตพฤติกรรมในการเรียน 
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2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.5.1 ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
(1) มีความสามารถในการสื่อสารและน าเสนอข้อมูลโดยเทคโนโลยีสารสนเทศในการน าเสนอ

ได้อย่างเหมาะสม 
(2) สามารถใช้สถิติหรือสารสนเทศในการคัดกรองข้อมูลที่จะน ามาใช้ 
(3) สามารถใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์ และสถิติในการประมวล แปลความหมาย วิเคราะห์

และน าเสนอข้อมูล 
(4) สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการอ่าน เขียน ฟัง และพูดได้อย่างเหมาะสม 

2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การ
สือ่สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) ฝึกให้น าเสนอผลงานที่นักศึกษาเป็นผู้ค้นคว้า และประมวลในห้องเรียน 
(2) มอบหมายงานที่ผู้เรียนต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเข้าถึง คัดกรอง เก็บวิเคราะห์

ข้อมูล เพื่อการน าเสนอ 
(3) จัดห้องปฏิบัติการเทคโนโลยสีารสนเทศ ฐานข้อมูล และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จ าเป็นให้

นักศึกษาเข้าถึงได้ตลอดเวลา 
(4) การท าการค้นคว้าอิสระ และท าวิทยานิพนธ์ 

2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) ประเมินผลจากผลงาน เช่น รายงาน การน าเสนอ 
(2) ประเมินตนเอง และประเมินซ่ึงกันและกัน (Peer) 
(3) สังเกตพฤติกรรมในการเรียน 
(4) ประเมินจากบัณฑิต และผู้จ้างงาน   
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา ( Curriculum 
Mapping) 
ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังน้ี 

3.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(1) มีความซ่ือสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการจัดการธุรกิจ 
(2) มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ และแสดงออกซ่ึงคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน และการปฏิบัติ

ตนต่อผู้อ่ืนอย่างสม่ าเสมอ 
(3) มีวินัย มีความตรงต่อเวลา ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และข้อบังคับขององค์การและสังคม 
(4) มีความรู้ ความเข้าใจในมโนทัศน์เก่ียวกับความรับผิดชอบขององค์การต่อสังคม 

3.2 ด้านความรู้ 
(4) มีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดและทฤษฎีของการบริหารธุรกิจ 
(5) มีความรู้ในกระบวนการ และเทคนิคการวิจัยเพื่อวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา และต่อยอดองค์ความรู้

ในอาชีพ 
(6) มีความรู้ความเข้าใจ และความสามารถในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกที่ส่งผลกระทบ

ต่อการบริหารธุรกิจ 
3.3 ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) มีความสามารถวิเคราะห์ และสังเคราะห์ปัญหา ข้อโต้แย้ง เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา 
(2) มีความสามารถประยุกต์ทฤษฎีหลักการไปใช้ปฏิบัติงานและพัฒนางานและองค์การได้ 
(3) มีความสามารถน าความก้าวหน้าทางวิชาการ และนวัตกรรมจากภาคธุรกิจแก้ไขและพัฒนางาน

ได้อย่างสร้างสรรค์ 
3.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) มีความรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างครบถ้วน 
(2) มีความสามารถในการปรับตัวเข้าท างานร่วมกับผู้อ่ืน ทั้งในฐานะผู้น าและสมาชิกกลุ่ม 

3.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) มีความสามารถในการสื่อสารและน าเสนอข้อมูลโดยเทคโนโลยีสารสนเทศในการน าเสนอได้อย่าง

เหมาะสม 
(2) สามารถใช้สถิติหรือสารสนเทศในการคัดกรองข้อมูลที่จะน ามาใช้ 
(3) สามารถใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์ และสถิติในการประมวล แปลความหมาย วิเคราะห์และ

น าเสนอข้อมูล 
(4) สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการอ่าน เขียน ฟัง และพูดได้อย่างเหมาะสม 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสูร่ายวิชา (Curriculum Mapping) 
   ความรับผิดชอบหลัก          ความรับผดิชอบรอง 

 
รายวิชา 1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทกัษะทาง

ปัญญา 
4. ทกัษะ
ความ 
สัมพันธ์
ระหว่าง
บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ 

5. ทกัษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสือ่สาร 
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 4 
780 501 สถิตสิ าหรับการวิจัย                 
780 502 ภาษาอังกฤษส าหรับนักบริหาร                 
782 511 การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย ์                 

782 512 การจัดการการตลาดส าหรับนักบริหาร                 
782 513 การบัญชสี าหรับนักบริหาร                 
782 514 การจัดการการด าเนินงาน                 
782 515 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ                 
782 611 สัมมนาธุรกิจ                 
782 612 การจัดการการเงินส าหรบันักบริหาร                 
782 613 การจัดการเชิงกลยุทธ์                 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสูร่ายวิชา (Curriculum Mapping) 
   ความรับผดิชอบหลัก                                 ความรับผิดชอบรอง 

 
รายวิชา 1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทกัษะทาง

ปัญญา 
4. ทกัษะ
ความ 
สัมพันธ์
ระหว่าง
บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ 

5. ทกัษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสือ่สาร 
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 4 
782 621 ภาวะผู้น าเชงิสร้างสรรคแ์ละพฤติกรรมสร้างสรรค์ภายใน
องค์การ 

                

782 622 นวตักรรมและการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ                 
782 623 การจดัการความรู้เพื่อนวัตกรรมทางธุรกิจ                 
782 624 จริยธรรมและความรับผดิชอบต่อสงัคมของกิจการ                 
782 625 การจดัการธุรกิจดิจทิัล                 

782 628 การตลาดดิจทิัล                 

782 629 พฤติกรรมผู้บริโภค                 

782 630 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ                 

782 631 การจดัการการตลาดบริการ                 

782 632 การตลาดระหว่างประเทศ                 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสูร่ายวิชา (Curriculum Mapping) 
   ความรับผดิชอบหลัก                                 ความรับผิดชอบรอง 

 
รายวิชา 1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทกัษะทาง

ปัญญา 
4. ทกัษะ
ความ 
สัมพันธ์
ระหว่าง
บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ 

5. ทกัษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสือ่สาร 
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 4 
782 635 การจดัการภาษ ี                 
782 636 บัญชเีพื่อการตดัสินใจ                 
782 637 การวเิคราะหต์้นทุน                 
782 638 การก ากับดแูลและความรับผดิชอบตามหน้าที ่                 
782 639 ระบบสารสนเทศทางการบัญช ี                 
782 642 การตลาดส าหรับการบริการทางการเงิน                 
782 643 ทฤษฎีการเงินส าหรับบริษัท                 
782 644 ทฤษฎีการจดัการลงทุนและตลาดทุน                 
782 645 การจัดการความเสีย่งทางการเงิน                 
782 646 การจัดการการเงินระหว่างประเทศ                 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสูร่ายวิชา (Curriculum Mapping) 
   ความรับผดิชอบหลัก                                 ความรับผิดชอบรอง 

 
รายวิชา 1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทกัษะทาง

ปัญญา 
4. ทกัษะ
ความ 
สัมพันธ์
ระหว่าง
บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ 

5. ทกัษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสือ่สาร 
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 4 
782 691 วิทยานิพนธ์                 
782 692 การค้นคว้าอิสระ                      
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หมวดที่ 5  หลักเกณฑใ์นการประเมินผลนักศึกษา 
 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

การวัดผลและการประเมินผลการศึกษาเป็นไปตามข้อบงัคับมหาวิทยาลยัศลิปากร วา่ด้วยการศึกษาระดบั
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2550 (ภาคผนวก ก) และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลงั 
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
(1) การให้เกรดแก่นักศึกษาทุกคน ต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรก่อนการ

ประกาศ โดยคณาจารย์ต้องแสดงรายละเอียดและส่วนประกอบของคะแนนอย่างชัดเจน เม่ือผ่านการพิจารณาแล้วจึงจะ
ประกาศเกรดได้ 

(2) ประกาศคณะวิทยาการจัดการ เร่ือง การขอดูข้อสอบและ/ หรือกระดาษค าตอบที่ผ่านการตรวจแล้ว 
และรายละเอียดการประเมินผลการศึกษาของนักศึกษา ก าหนดแนวทางเพื่อให้นักศึกษาสามารถตรวจสอบผลคะแนน 
เกรด และการประเมินผลได้หากมีข้อสงสัย 

(3) แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสมัฤทธิ์ของนักศึกษาเพื่อสุ่มตรวจสอบผลการให้คะแนนกับข้อสอบ 
รายงาน โครงงาน และอ่ืน ๆ ที่ผู้เรียนได้รับมอบหมาย และส่งเพื่อประเมินผล 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
(1) มีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา โดยประเมินภาวะการได้

งานท าของบัณฑิตทุกรุ่น และประเมินความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อคุณลักษณะด้านต่าง  ๆ ที่จ าเป็นในการ
ปฏิบัติงานของบัณฑิต 

(2) มีการประเมินหลักสูตรทุก 5 ปี 
 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 แผน ก แบบ ก 2 

 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตรโดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00 จากระบบ 4 
ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่
สถาบันอุดมศึกษาน้ันแต่งตั้งและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 

 ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์
ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือน าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่น าเสนอฉบับ
สมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว 
 แผน ข 

 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00 จากระบบ 4 
ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และสอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขยีนและ/หรือ
ปากเปล่าในสาขาวิชาน้ัน พร้อมทั้งเสนอรายงานการค้นคว้าอิสระและสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการ
ที่สถาบันอุดมศึกษาน้ันแตง่ตัง้  โดยเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ และรายงานการค้นคว้าอิสระหรือส่วนหน่ึงของ
รายงานการค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหน่ึงที่สืบค้นได้ 
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 อื่น ๆ 
 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 (ภาคผนวก ก) 

และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง และเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
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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 การวัดและประเมินผล
ทางการศึกษา และความรู้ที่ทันสมัย ตลอดจนการวิจัย การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาวิชาการภายในคณะ และส่งเสริมให้เข้า
ร่วมประชุม อบรม สัมมนาภายนอกที่สถาบันการศึกษา องค์การวิชาชีพจัดขึ้น 

 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
(1) จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน วิธีการสอน กลยุทธ์ใน  

การสอน และการวัดผลและประเมินผลในรายวิชา 
(2) สนับสนุนให้ผู้สอนร่วมสัมมนาเชิงวิชาการในด้านการเรียนการสอน เพื่อแลกเปลี่ยนทัศนะ 

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

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

ความรู้ใหม่และพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อให้มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา รวมถึงกระตุ้นให้อาจารย์ท าผลงานทาง
วิชาการและส่งเสริมให้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

(2) สนับสนุนงบประมาณและโอกาสในการพัฒนาคุณวุฒิ การเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์
เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่างต่อเน่ืองโดยผ่านการท าวิจัยสายตรงในสาขาวิชา อาทิ การศึกษาต่อการฝึกอบรม ดู
งานทาง วิชาการและวิชาชีพในองค์การต่าง ๆ การประชุมวิชาการทั้งในและต่างประเทศ หรือการลาเพิ่มพูนประสบการณ์ 

(3) สนับสนุนงบประมาณส าหรับการจัดซ้ือหนังสือ และวัสดุทางการศึกษาแก่อาจารย์ทุกคน 
(4) สนับสนุนให้ผู้สอนได้ให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม 

รวมถึงตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน และสังคม เพื่อน าประสบการณ์มาพัฒนาการเรียนการสอน 
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หมวดที่ 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 
1. การก ากับมาตรฐาน 

มีการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
ประกอบด้วยจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน 
คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา ภาระงาน
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้า
อิสระในระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอย่างต่อเน่ืองและสม่ าเสมอ การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 
และการด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ทั้งน้ี เพื่อให้การด าเนินการดังกล่าว เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะประชุม
ติดตามผลการด าเนินงานของหลักสูตรต่อเน่ืองทุกเดือน และรายงานผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรให้
คณะกรรมการประจ าคณะ ทราบทุกไตรมาส นอกจากน้ี ยังมีการตรวจสอบจากคณะกรรมการประกันคุณภาพทั้งภายใน
และภายนอก ตามกรอบระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 
2. บัณฑิต 

2.1 บัณฑิตของหลักสูตรจะต้องมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทั้ง 5 ด้าน 
ประกอบด้วย ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.2 บัณฑิตของหลักสูตรจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะทางปัญญา มีความคิดสร้างสรรค์ใน
การบริหารจัดการธุรกิจที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่มีความสมดุลตอบสนองความต้องการของสังคมในการพัฒนา
เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศให้มีความยั่งยืน ตลอดจนมีจริยธรรม และมีความเป็นผู้น าให้เป็นสมาชิกสังคมที่ 
น่าภูมิใจของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประเทศชาติ และสังคมโลก 

2.3 บัณฑิตของหลักสูตรจะต้องสามารถผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณค่าทางวิชาการ และสามารถน าไปใช้ในการ
บริหารจัดการองค์การ หน่วยงาน และการน าทรัพยากรธรรมชาติ และมรดกทางวัฒนธรรมของชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์
ทางเศรษฐกิจ และสังคมที่มีความยั่งยืน 
 
3. นักศึกษา 

3.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และอ่ืน ๆ แก่นักศึกษา 
(1) ในภาคการศึกษาแรก คณะจะจัดอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปให้กับนักศึกษา เพื่อให้ค าปรึกษาแนะน า

เก่ียวกับการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษาก่อนที่นักศึกษาจะเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาในการท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระ 

(2) คณะจัดโครงการให้ความรู้ด้านการวิจัย โดยมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญปฏิบัติงานให้ค าปรึกษาเก่ียวกับ
กระบวนการท าวิจัยแก่นักศึกษาก่อนที่จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาในการท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 
รวมทั้งให้ค าปรึกษาด้านการวิจัยในระหว่างการจัดท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระและน าเสนอผลการวิจัย เพื่อการ
ตีพิมพ์ 
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(3) นักศึกษาทุกคนจะมีคณะกรรมการที่ปรึกษาในการจัดท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระโดย 
คณะกรรมการที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่นักศึกษาจะท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 

(4) คณาจารย์มีก าหนดตารางเวลา ชั่วโมงว่างในแต่ละสัปดาห์ เพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าพบปรึกษา
ด้านการเรียน และการท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ  

3.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
(1) ประกาศคณะวิทยาการจัดการ เร่ือง การขอดูข้อสอบและ/หรือกระดาษค าตอบที่ผ่านการตรวจแล้ว 

และรายละเอียดการประเมินผลการศึกษาของนักศึกษา ก าหนดแนวทางเพื่อให้นักศึกษาสามารถตรวจสอบผลคะแนน และ
การประเมินผลได้หากมีข้อสงสัย 

(2) นักศึกษาสามารถยื่นค าร้อง หรืออุทธรณ์ในเร่ืองต่าง  ๆ ได้ทั้งโดยตรงกับคณะวิชายื่นผ่านบัณฑิต
วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย ทางอีเมล์และกล่องรับความคิดเห็น 
 
4. อาจารย์ 

4.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
(1) อาจารย์ประจ าต้องมีคุณวุฒิเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
(2) มีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตร 
(3) มีความรู้ มีทักษะในการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
(4) มีความรู้ และประสบการณ์ในการท าวิจัย และ/หรือมีประสบการณ์ประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาที่

สอน 
(5) ผ่านการคัดเลือกและสัมภาษณ์ โดยคณะกรรมการประจ าหลักสูตร ผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ 

และผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพื่อให้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของหลักสูตร ตลอดจนวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย 
4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 

คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอนจะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน
ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไว้ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร 
ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตรและได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

4.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
(1) สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาเตม็เวลาหรือเทียบเท่าให้เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา สกอ. 
(2) อาจารย์พิเศษและวิทยากรผู้ เชี่ยวชาญ (นักบริหาร ผู้จัดการ หน่วยงาน องค์การที่ประสบ

ความส าเร็จ) มีความส าคัญมาก เพราะจะเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ด้านบริหารจัดการองค์การตรงให้กับนักศึกษา ดังน้ัน 
คณะวิทยาการจัดการ จึงก าหนดนโยบายให้ มีการเชิญวิทยากรผู้ เชี่ยวชาญมาบรรยายให้ความรู้ โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งในรายวิชาเลือก รายวิชาสัมมนาธุรกิจ รวมทั้งอาจแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ 
การค้นคว้าอิสระ แต่อย่างไรก็ตามอาจารย์พิเศษที่รับเชิญต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

(3) อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบ
รายวิชาน้ัน 
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5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
5.1 ก่อนเปิดภาคการศึกษา คณะกรรมการประจ าหลักสูตรมีการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัด

การศึกษา การมอบหมายอาจารย์สอนรายวิชา การทบทวนเทคนิคและวิธีการสอนนักศึกษาระดับปริญญาโท  
ความพร้อมของเอกสารประกอบการสอน เอกสารรายละเอียดวิชาตามแบบ มคอ.3 เอกสารที่ใช้ในการรายงานผล 
การด าเนินการของรายวิชาตามแบบ มคอ.5 ความพร้อมของสื่อ และทรัพยากรอ่ืน ๆ ที่ใช้ในการศึกษาเรียนรู้ 
ด้วยตนเองของนักศึกษา 

5.2 มอบหมายให้อาจารย์ผู้ประสานงานหลักสูตร หรือบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ประเมินความต้องการ 
และความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนการสอนระหว่างภาคการศึกษา และน าผลการประเมินมาใช้ในการตัดสินใจ
ปรับปรุงวิธีการสอนและหลักสูตร 

5.3 จัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีของการบริหารจัดการหลักสูตร เพื่อให้คณะกรรมการประจ าหลักสูตร
สามารถใช้ในการติดตามงาน ดูแลและควบคุมให้มีการด าเนินงานเป็นไปตามแผน 

5.4 คณะกรรมการประจ าหลักสูตรมีการประชุมเพื่อการติดตามการบริหารหลักสูตรเป็นระยะ ๆ เพื่อน าผล
ของการติดตามมาใช้ในการปรับปรุง การเรียนการสอนและหลักสูตร 

5.5 ปรับปรุงหลักสูตรอย่างน้อยทุก 5 ปี ตามหลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
กระทรวงศึกษาธิการ 
 

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
1. มีคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรประจ าสาขาวิชา 
เป็นผู้ดูแลรับผดิชอบหลักสูตร  

1. แตง่ตัง้คณะกรรมการบริหาร 
   หลักสตูรประจ าคณะ 
2. แตง่ตัง้คณะกรรมการบริหาร 
   หลักสตูรประจ าสาขาวิชา 

ประเมินจากรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
ประจ าคณะ และคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรประจ าสาขาวิชา 

2. หลักสูตรมีคุณภาพและ
มาตรฐานไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ที่ 
สกอ.ก าหนด ตลอดเวลา 
ที่เปิดหลักสตูร 
 

1. ก าหนดให้อาจารย์ที่สอนมีคุณวุฒ ิ
   ไม่ต่ ากว่าปริญญาโทหรือเป็นผู้มี 
   ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
2. ก าหนดให้มีจ านวนคณาจารย์ 
   ไม่น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
3. สนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอนมีต าแหน่ง 
   ทางวิชาการและ/หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญ 
   เฉพาะด้าน 

จ านวนและรายชื่อคณาจารย์ประจ า 
ประวัติอาจารย์ด้านคุณวุฒ ิ
ประสบการณ์ และการพัฒนาอบรม 

3. หลักสูตรมีความทันสมัย
และสอดคล้องกับความต้อง 
การของตลาดแรงงาน 
     

1. มีการประเมินหลักสูตรโดย 
   คณะกรรมการภายในคณะทุก 3 ปี  
   โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ
   ภายนอกอย่างน้อยทุก 5 ป ีและ 
   โดยบัณฑติทุก 2 ปี  
2. มีการน าผลการประเมินมาพัฒนา/  
   ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
   และหลักสูตร 

ประเมินผลโดยคณะกรรมการ 
ภายในคณะ คณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒภิายนอก และบัณฑิต 
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6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
6.1 การบริหารงบประมาณ 
คณะวิทยาการจัดการจะมีการจัดสรรงบประมาณคา่ใช้จ่ายในแต่ละรายวิชาที่เพียงพอ รวมทั้งจัดหาและพัฒนา

ปัจจัยเก้ือหนุนต่อการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเน่ือง 
6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 

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

และหน่วยงาน ที่ เ ก่ียวข้อง ส่วนระดับคณะก็มีหนังสือ ต าราเฉพาะทาง รวมทั้ งอุปกรณ์ที่ ใช้ ในการสนับสนุน  
การจัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ี ยังสามารถค้นคว้าข้อมูลจากห้องสมุดในหน่วยงาน
อ่ืน ๆ ผ่านทางระบบเครือข่าย สารสนเทศของมหาวิทยาลัยได้อีกด้วย ปัจจุบันหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยา
เขตพระราชวังสนามจันทร์ และ วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มีหนังสือและวารสาร ดังน้ี 

 
  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 านวนน้ีเป็นหนังสือด้านการบริหารธุรกิจ ดังน้ี 
  หนังสือภาษาไทย จ านวน  17,598 รายการ 
  หนังสือภาษาอังกฤษ จ านวน  9,078 รายการ 
  วารสารภาษาไทย จ านวน  39 รายการ 
  วารสารภาษาอังกฤษ จ านวน  11 รายการ 
  ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส จ านวน  11 รายการ ดังน้ี 

- 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 
- Scopus 

6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
(1) มีห้องเรียนที่ มีสื่อการสอนและอุปกรณ์ที่ทันสมัยเอ้ือให้ คณาจารย์ปฏิบัติงานสอนได้อย่าง 

มีประสิทธิภาพ 
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(2) มีห้องปฏิบัติการวิจัยที่มีความพร้อมทั้งวัสดุอุปกรณ์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
และโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวิจัยที่พอเพียงรองรับการใช้งานในการปฏิบัติงานโครงการวิจัยของนักศึกษา 

(3) มีเจ้าหน้าที่สนับสนุนดูแลสื่อการสอน อุปกรณ์การสอนและการวิจัยที่พร้อมใช้ปฏิบัติงาน 
(4) มีห้องสมุดที่ทันสมัย สวยงามและมีบรรยากาศเหมาะส าหรับการค้นคว้าและจัดท ารายงาน  

พร้อมสิ่งอ านวยความสะดวกในการสืบค้นความรู้และข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนมีหนังสือ ต ารา และวารสาร
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาการจัดการในจ านวนที่พอเพียง และมีการจัดซ้ือเพิ่มเติมทุกปี 

(5) ห้องบริการคอมพิวเตอร์ที่เปิดให้บริการแก่นักศึกษานอกเวลาเรียน และวันหยุดสุดสัปดาห์ในปริมาณ
จ านวนที่เหมาะสม 

(6) มีโปรแกรมที่ถูกต้องตามกฎหมายติดตั้งบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ทุกเคร่ือง และเคร่ืองคอมพิวเตอร์  
มีการปรับเปลี่ยนรุ่นใหม่อย่างสม่ าเสมอ 

(7) คณาจารย์ทุกคนมีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของตนเอง 
6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
คณะกรรมการวางแผนจัดหาและติดตามการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอนของคณะ และเจ้าหน้าที่ด้าน

โสตทัศนูปกรณ์ซ่ึงท าหน้าที่อ านวยความสะดวกในการใช้สื่อของอาจารย์ร่วมกันประเมินความพอเพียง และ  
ความต้องการใช้สื่อของอาจารย์ และนักศึกษา โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
จัดให้มีห้องเรียน ห้องปฏิบตัิการ 
ระบบเครือข่าย แม่ข่าย อุปกรณ์
การทดลอง ทรัพยากร สื่อ และ
ช่องทางการเรียนรู้ที่เพียงพอ 
เพื่อสนับสนุนทั้งการศึกษา 
ในห้องเรียน นอกห้องเรียน และ
เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่าง 
มีประสิทธิภาพ 

1. จัดให้มีห้องเรียนมัลติมีเดียที่มี 
    ความพร้อมใช้งานอย่างมี 
    ประสิทธิภาพ ทั้งในการสอน  
    การบันทึกเพื่อเตรียมจดัสร้างสื่อ 
    ส าหรับทบทวนการเรียน 
2. จัดเตรียมห้องปฏบิัติการทดลองที่มี 
    เคร่ืองมือทนัสมัยและเป็นเคร่ืองมือ 
    วิชาชีพระดับสากล เพื่อให ้
    นักศึกษาสามารถฝึกปฏิบตัิ  
    สร้างความพร้อมในการปฏิบัติงาน 
    ในวิชาชีพ 
3. จัดให้มีเครือข่ายและห้องปฏบิัติการ 
   คอมพิวเตอร์ที่นักศึกษาสามารถ 
   ศึกษา ทดลอง หาความรู้เพิ่มเติม 
   ไดด้้วยตนเอง ด้วยจ านวนและ 
   ประสิทธิภาพที่เหมาะสมเพียงพอ 
4. จัดให้มีห้องสมุดให้บริการทั้ง 
   หนังสือ ต ารา และสื่อดิจิตอล  
   เพื่อการเรียนรู้   

1. รวบรวม จัดท าสถิติจ านวน 
   เคร่ืองมืออุปกรณ์ต่อหัว 
   นักศึกษา ชั่วโมงการใช้งาน 
   ห้องปฏิบตัิการ และเคร่ืองมือ 
   ความเร็วของระบบเครือข่ายต่อ 
   หัวนักศึกษา 
2. จ านวนนักศึกษาลงทะเบียน 
    เรียนในวิชาที่มีการฝึกปฏิบัต ิ
    ด้วยอุปกรณ์ต่าง  ๆ
3. สถิติของจ านวนหนังสือ ต ารา 
   และสื่อดิจติอลที่มีให้บริการ 
   และสถติิการใช้งานหนังสือ 
   ต ารา สื่อดิจติอล 
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 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

X X X 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

X X X 

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ 
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา 

X X X 

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

X X X 

 (6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชา
ที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X 

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

 X X 

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการ
จัดการเรียนการสอน 

X X X 

(9) อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ัง 

X X X 

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

X X X 

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่ มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

 X X 

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

  X 

รวมตัวบ่งชี้ (ตัว) ในแต่ละป ี 9 11 12 
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เกณฑ์ประเมิน 
หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมิน ดังน้ี 
มีจ านวนตัวบ่งชี้ที่มีผลด าเนินการบรรลุเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจาก

จ านวนตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี 
 

ปีการศึกษา หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ 
2561 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 9  ตัว 
2562 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 11 ตัว 
2563 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 12 ตัว 
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หมวดที่ 8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลกัสูตร 
   
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
(1) ประเมินการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโต้ตอบจากนักศึกษา  

การตอบค าถามของนักศึกษาในชั้นเรียน รวมทั้งการทดสอบกลางภาคและปลายภาค 
(2) จัดให้มีการประเมินการสอนของแต่ละรายวิชาโดยนักศึกษา  

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
(1) นักศึกษาประเมินการสอนของอาจารย์ทุกรายวิชา เม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอนรายวิชาผ่านเครือข่าย

อินเทอร์เน็ตตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
(2) ผลการประเมินจะจัดส่งอาจารย์ผู้สอน ประธานหลักสูตร และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อ

ปรับปรุงต่อไป 
(3) คณะรวบรวมผลการประเมินที่เป็นความต้องการในการปรับปรุงทักษะการสอน เพื่อน ามาวางแผน

พัฒนาให้สอดคล้อง และ/หรือปรับปรุงกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสมกับรายวิชาและสถานการณ์ของคณะ 
  
2. การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม 

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

2.1 วางแผนการประเมินอย่างเป็นระบบ 
2.2 ด าเนินการส ารวจข้อมูลเพื่อประกอบการประเมินหลักสูตรจากผู้เรียนปัจจุบันทุกชั้นปี และผู้ส าเร็จ

การศึกษาที่ผ่านการศึกษาในหลักสูตรทุกรุ่น รวมทั้งผู้ ใช้บัณฑิต และผู้เก่ียวข้องอ่ืน ๆ อาทิ สถาบันที่นักศึกษาเข้า 
ศึกษาต่อ สถานประกอบการ เป็นต้น 
 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเป็นประจ าทุกปี โดยองค์ประกอบ คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและเกณฑ์การประเมิน ให้เป็นไปตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557 ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลง
ภายหลัง 

ให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยเป็นระยะ ๆ และมีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอย่างน้อย
ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ 5 ปี 
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

4.1 การปรับปรุงรายวิชา 
(1) อาจารย์ผู้สอนประเมินเอกสารประเมินการสอนที่ให้ข้อมูลโดยนักศึกษาหลังจากการเรียนการสอนใน

วิชาน้ันสิ้นสุด แล้วปรับปรุงกลยุทธ์การเรียนการสอนตามความเหมาะสมให้แล้วเสร็จในภาคการศึกษา/ ปีการศึกษาถัดไป 
(2) กรณีที่พบปัญหาของรายวิชาสามารถปรับปรุงรายวิชาน้ัน ๆ ได้ทันที ซ่ึงถือเป็นการปรับปรุงหลักสูตร

เล็กน้อยที่ไม่มีผลกระทบโครงสร้างของหลักสูตร 
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4.2 การปรับปรุงหลักสูตร  
ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับถือเป็นการปรับปรุงใหญ่ และมีผลกระทบต่อโครงสร้างหลักสูตรจะท าทุก 

5 ปี เม่ือครบรอบระยะเวลาการใช้หลักสูตรเพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัย และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
โดยมีขั้นตอน ดังน้ี 

(1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจ าสาขาวิชาหรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร รวบรวมประเด็นที่ได้รับจาก
การประเมินมาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร 

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

มหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ 
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ภาคผนวก 
  
(ก)  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 
(ข)  ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร   
(ค)  รายงานผลส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. 2556 
 รายงานผลความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558) 
 รายงานผลความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
(ง) ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
(จ) ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 
(ฉ) ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ 
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ภาคผนวก ก 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2550 
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ภาคผนวก ข 
ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ข้อมูลประวัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
1. ชื่อ-นามสกุล  

นาย อมรินทร์ เทวตา 
 

ต าแหน่งทางวิชาการ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  
Ph.D. (Knowledge Management) Chiang Mai University, Thailand (2015) 
M.B.A. (Information System Management) Southeastern University, USA (1999) 
บธ.บ. (บริหารธุรกจิ) มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ (2539) 

 

สังกัด 
 คณะวิทยาการจัดการ 
 

ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพ์ในรอบห้าปี) 
ผลงานวิจัย 
ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น 

ผลงานวิจัยฉบับสมบรูณ ์
อมรินทร์ เทวตา, เอกกฤต เลิศวิทยาประดิษฐ์, ชวนช่ืน อัคคะวณิชชา, ฐิติพร ส าราญศาสตร์ และ  

รชกร วชิรสิโรดม. (2557). “การจัดการเรียนรูด้้วยตนเอง (SDL) โดยการท าแผนธรุกิจเพื่อพัฒนา 
SDL ตามแนวคิดคุณลักษณะส่วนบุคคล” เพชรบุรี, คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร. 
(66 หน้า)  

 ผลงานวิจัยท่ีได้รบัการตีพมิพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

Tawata, A., Leardwitayapradit, A., Akkawanitcha, C., Wachirasirodom, R., and 
Sumransat, T. (2016). “Self-directed learning improvement through business 
plan development” Knowledge Management 16(4): 1-12. (Scopus) 

อมรินทร์ เทวตา และ จิราวิทย์ ญาณจินดา. (2559). “การท างานร่วมกันของนักเรียนมัธยมศึกษาที่
ส่งผลต่อความตระหนักเกี่ยวกับการป้องกันปัญหาหมอกควันในภาคเหนือตอนบนของประเทศ
ไทย” วารสารศูนย์ศึกษาเอเชียตะวันออก คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง ปีท่ี 16, 
ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม): 197-213. (TCI 2) 
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อมรินทร์ เทวตา และ ชวนช่ืน อัคคะวณิชชา. (2558). “การปรับเปลี่ยนข้ามวัฒนธรรมของแบบวัด
การเรยีนรู้ด้วยตนเอง”วารสารวิชาการสมาคมสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีท่ี 21, ฉบับท่ี 
2 (ธันวาคม 2558): 11-17. (TCI 1) 

Proceedings 
Tawata, Amarin. (2015). “Teachers’ learning for improving students’ Internet use in a 

Thai High School.” In Proceedings of 2015 SSR International Conference on 
Social Sciences and Information, 51-55. Tokyo, Japan, November 29-30, 2015. 
Singapore: Singapore Management and Sports Science Institute. 

 

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น  
ผลงานแต่งหรือเรียบเรยีง ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ  
หนังสือ 
อมรินทร์ เทวตา. (2560). การเรียนรู้ในขณะท างาน : กรณีศึกษาการทดลองให้นักศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองเพ่ือท า

แผนธุรกิจ. พิมพค์รั้งที่ 1. นครปฐม : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร. (151 หน้า) 
บทความทางวิชาการ 
ชวนช่ืน อัคคะวณิชชา และ อมรินทร์ เทวตา. (2559). “ความอ่อนล้าทางอารมณ์ของพนักงานบริการส่วนหน้าเมื่อ

ให้บริการลูกค้าชาวต่างชาติ: บทบาทของตัวแปรก ากับสมรรถนะทางวัฒนธรรม.” วารสารวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ปีท่ี 11, ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2559): 1-16. (TCI 1) 

 

ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 14 ปี 
ระดับปริญญาตร ี
082 102 มนุษย์กับการสร้างสรรค์ 
761 314  การจัดการด าเนินงาน 
761 427 สัมมนาประเด็นปัจจุบันทางธุรกิจ 
761 448  เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
761 452 การจัดการโครงการทางธุรกิจ 
764 454 การวางแผนและการจัดการการผลิต 
761 456  การจัดการความรู้ 
761 461  การจัดการโครงการทางธุรกิจ 
ระดับบัณฑิตศึกษา 
782 504 การจัดการการด าเนินงาน 
782 644 การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
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ข้อมูลประวัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
2. ชื่อ-นามสกุล  

นาย เกริกฤทธิ์ อัมพะวัต 

ต าแหน่งทางวิชาการ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  
D.B.A. (Marketing) Southern Cross University, Australia (2000) 
M.B.A. (General Management) Central Queensland University, Australia (1997) 
น.บ. มหาวิทยาลยัรามค าแหง (2529) 

สังกัด 
 คณะวิทยาการจัดการ 
 

ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพ์ในรอบห้าปี) 
ผลงานวิจัย 
ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น 

 ผลงานวิจัยท่ีได้รบัการตีพมิพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

Nilnoppakun, A & Ampawat, K. (2016). “Is Pai a Sustainable Tourism Destination?” 
Procedia: Economic and Finance 39 (2016):262-269. (sciencedirect) 

Nilnoppakun, A & Ampawat, K. (2015). “Integrating Cultural and Nostalgia Tourism to 
Initiate a Quality Tourism Experience Destination: Chiangkan District, Leuy 
Province, Thailand” Procedia: Economic and Finance 23 (2015): 763-771. 
(sciencedirect) 
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Proceedings 
Nilnoppakun, A & Amphavat, K. (2015). "Sustainability in Tourism and the 7  
 Greens Concept.” in Proceeding of International Conference for 
  Business, and Economics, Florence, Italy, 155-160. June 19-22, 2015. 
Nilnoppakun, A; Pornprapa, K; Boonlue, N & Amphavat, K. (2014). “Assessing Samui 

Island’s Policies and Plans.” in Proceeding of an international conference BEST 
EN Think Tank XVI: Politics, Policy and Governance in Sustainable Tourism, 251-
261. Ljubljana University of Economic, Slovenia, June 23-26, 2014 

 

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น  
ผลงานแต่งหรือเรียบเรยีง ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ  
หนังสือ 
เกริกฤทธิ์ อัมพะวัต. (2558). การจัดการการตลาด. ครั้งที่ 1 นครปฐม: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร. (208 หน้า) 

 

ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 9 ปี 
ระดับปริญญาตร ี
761 207 หลักการตลาด 
761 308 การจัดการการตลาด 
761 318 การตลาดบริการ 
761 320 การจัดการช่องทางการตลาดและกระจายสินค้า 
761 409 การจัดการการขาย 
761 449 การเจรจาทางธุรกิจ 
ระดับบัณฑิตศึกษา 
761 824 สัมมนาทางวิชาการการจัดการทรัพยากรมนุษย์เพื่อการพัฒนา 2 
782 503 การจัดการการตลาดส าหรับนักบริหาร 
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ข้อมูลประวัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
3. ชื่อ-นามสกุล  

นางสาว ชวนช่ืน อัคคะวณิชชา 
 

ต าแหน่งทางวิชาการ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  
ปร.ด. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ (2557) 
M.B.A. (Business Administration) Webster University, Thailand (2005) 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลยัสยาม (2536) 

 

สังกัด 
คณะวิทยาการจัดการ 

 

ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพ์ในรอบห้าปี) 
ผลงานวิจัย 
ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น 

ผลงานวิจัยฉบับสมบรูณ ์
อมรินทร์ เทวตา, เอกกฤต เลิศวิทยาประดิษฐ์, ชวนช่ืน อัคคะวณิชชา, ฐิติพร ส าราญศาสตร์ และ  

รชกร วชิรสิโรดม. (2557). “การจัดการเรียนรูด้้วยตนเอง (SDL) โดยการท าแผนธรุกิจเพื่อพัฒนา 
SDL ตามแนวคิดคุณลักษณะส่วนบุคคล” เพชรบุรี, คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยามหาวิทยาลัย
ศิลปากร. (66 หน้า) 

ผลงานวิจัยท่ีได้รบัการตีพมิพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

Akkawanitcha, C., Paul G. Patterson. (2017).  “A Contingency Model of “Face” Loss 
in Service Encounters: An Eastern Cultural Context” Journal of Service 
Theory and Practice 27(6): 1122-1144. (Scopus) 

Tawata, A., Leardwitayapradit, A., Akkawanitcha, C., Wachirasirodom, R.,  
 and Sumransat, T. (2016). “Self-directed learning improvement through  
 business plan development” Knowledge Management 16(4): 1-12. (Scopus) 
ชวนช่ืน อัคคะวณิชชา. (2560). “สถานะทางสังคมของพนักงานบรกิารส่วนหน้าและการรับมือกับ

ความก้าวร้าวของลูกค้า” วารสารจุฬาลงกรณ์ธุรกจิปริทัศน์. ปีท่ี 39, ฉบับท่ี 151 
(มกราคม-มีนาคม 2560): 73-93. (TCI 1) 
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อมรินทร์ เทวตา และ ชวนช่ืน อัคคะวณิชชา. (2558). “การปรับเปลี่ยนข้ามวัฒนธรรมของแบบวัด

การเรยีนรู้ด้วยตนเอง”วารสารวิชาการสมาคมสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีท่ี 21, ฉบับท่ี 
2 (ธันวาคม 2558): 11-17. (TCI 1) 

Proceedings 
Akkawanitcha, C. (2015). “The moderating role of organizational identity on frontline 

employee emotional labor.” In proceeding of an international conference on 
Social Sciences and Information (SSR-SSI 2015), 75-80. Tokyo, Japan, 29-30, 
November, 2015.  

 

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น  
ผลงานแต่งหรือเรียบเรยีง ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ  
บทความทางวิชาการ 
ชวนช่ืน อัคคะวณิชชา และ อมรินทร์ เทวตา. (2559). “ความอ่อนล้าทางอารมณ์ของพนักงานบริการส่วนหน้าเมื่อ

ให้บริการลูกค้าชาวต่างชาติ: บทบาทของตัวแปรก ากับสมรรถนะทางวัฒนธรรม.” วารสารวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ปีท่ี 11, ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2559): 1-16. (TCI 1) 

 

ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 13 ปี 
ระดับปริญญาตร ี
761 321 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม 
761 322 การจัดการผลิตภัณฑ ์
764 331 หลักการจัดการธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว 
764 352 การจัดการความขัดแย้งและการเปลี่ยนแปลง 
764 411 การศึกษาความเป็นไปได้ 
764 417 การจัดการข้ามวัฒนธรรม 
ระดับบัณฑิตศึกษา 
761 823 สัมมนาทางวิชาการการจัดการทรัพยากรมนุษย์เพื่อการพัฒนา 1 
782 502 การจัดการองค์กรและทรัพยากรมนุษย ์
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ข้อมูลประวัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 
ระดับบัณฑิตศึกษา 

4. ชื่อ-นามสกุล  
นาย กฤษฎา  พรประภา 

 

ต าแหน่งทางวิชาการ  
อาจารย ์

 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  
D.B.A. (Strategic Management) Nova Southeastern University, USA (2000)  
M.Sc. (Finance) Drexel University, USA (1994)  
ศ.บ. (การเงินและการคลัง) เกียรตินิยมอันดับ 2 จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย (2534) 

 

สังกัด 
คณะวิทยาการจัดการ 

 

ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพ์ในรอบห้าปี) 
ผลงานวิจัย 
ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น 

 ผลงานวิจัยท่ีได้รบัการตีพมิพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

กฤษฎา พรประภา. (2560). “พฤติกรรมการเล่นการพนันและความคิดเห็นของประชาชนใน
ประเทศไทยท่ีมีต่อสถานบันเทิงครบวงจร รีสอร์ทคาสโินในประเทศไทย”  
Veridian E-Journal ปีท่ี 10, ฉบับท่ี 2: 266-285. (TCI 1) 

พนัชกร สิมะขจรบุญ, กฤษฎา พรประภา และ วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์. (2559). “ศักยภาพการ
จัดการความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงกลยุทธ์ของอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปในประเทศไทย” 
วารสารจุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์ ปีท่ี 38, ฉบับท่ี 150: 33-67.(TCI 1) 

สุทัศน์ เมืองมนประเสริฐ และ กฤษฎา พรประภา. (2559). “ความสัมพันธ์ของกิจกรรมไคเซ็นแบบ
กลุ่มควบคุมคุณภาพกับจ านวนผลผลิต จ านวนของเสีย และทัศนคตกิารท างานเป็นทีม: 
กรณีศึกษา บริษัท ทียูดบับลิว เทก็ซ์ไทล์ จ ากดั” Veridian E-Journal  
ปีท่ี 9, ฉบับท่ี 2: 1293-1306. (TCI 1) 
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Proceedings 
Nilnoppakun, A; Pornprapa, K; Boonlue, N & Amphavat, K. (2014). “Assessing Samui 

Island’s Policies and Plans.” in Proceeding of an international conference 
BEST EN Think Tank XVI:  Politics, Policy and Governance in Sustainable 
Tourism, 251-261. Ljubljana University of Economic, Slovenia, June 23-26, 
2014. 

 

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น  
ผลงานแต่งหรือเรียบเรยีง ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ  
หนังสือ 
กฤษฎา พรประภา. (2560). สาธารณรัฐมัลดีฟส์. ครั้งที่ 1 นครปฐม: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร. (134 หน้า) 
กฤษฎา พรประภา. (2559). สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา. ครั้งที่ 1 นครปฐม: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย

ศิลปากร. (289 หน้า) 
 

ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 26 ปี 
ระดับปริญญาตร ี
761 203 หลักการตลาด 
762 202 การตลาดบริการ 
ระดับบณัฑติศึกษา 
761 503 ระเบียบวิธีวิจยัทางการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 
761 602 การตลาดส าหรับผู้ประกอบการ 
761 607 กลยุทธ์การประกอบการ 
782 503 การจัดการการตลาดส าหรับนักบรหิาร 
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ข้อมูลประวัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
5. ชื่อ-นามสกุล  

นาย สันติธร  ภูริภักดี 
 

ต าแหน่งทางวิชาการ  
อาจารย ์

 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  
ปร.ด. (การจดัการเชิงกลยุทธ์) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (2545) 
(โครงการร่วมกับ University of Nebraska – Lincoln, USA) 
M.B.A. (Marketing) Philadelphia University, USA (1990) 
B.B.A. (Finance and Banking) Assumption University, Thailand (1987) 

 

สังกัด 
คณะวิทยาการจัดการ 

 

ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพ์ในรอบห้าปี) 
ผลงานวิจัย 
ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น 

 ผลงานวิจัยท่ีได้รบัการตีพมิพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

Pooripakdee, Santidhorn. (2017).  “Product Development of Karanda Fruit (Carissa 
Carandas Linn.): Sorbets and Yogurt Ice-Cream” Journal of Engineering and 
Applied Sciences 12(18): 4687-4692. (Scopus) 

กนกเกล้า แกล้วกล้า, วารัชต์ มัธยมบุรุษ, ละเอียด ศิลาน้อย และ สันติธร ภูริภักดี. (2560). “ปัจจัย
ส่วนบุคคลทีส่่งผลต่อการตัดสินใจมาท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของนครชัยบุรินทร์” 
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีท่ี 
9, ฉบับท่ี 1 (มกราคม-มิถุนายน): 23-39. (TCI 2) 

  

http://www.info.ms.su.ac.th/sums01/view_page.php?data_type=data02&ID=374&research_year=2560#myPopup212560
http://www.info.ms.su.ac.th/sums01/view_page.php?data_type=data02&ID=374&research_year=2560#myPopup212560
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Proceedings 
Pooripakdee, Santidhorn. (2017). “The Development of Logistics and Supply Chain to 

Increase the Export Value of Shrimp Farming Beautiful Thailand, Samut Prakan.” 
In proceeding of an 8th International Conference on Implications of Research 
in Business, Economics, Management Social Sciences and Humanities 
(IRBEMSH), 19-24. Osaka, Japan, 15-16, May, 2017.  

Pooripakdee, Santidhorn. (2017). “The Human Resource Development in the Learning 
Organization for the Organization Development.” In proceeding of an 8th 
International Conference on Implications of Research in Business, Economics, 
Management Social Sciences and Humanities (IRBEMSH), 115-122. Osaka, 
Japan, 15-16, May, 2017.  

ภัสสราณัฐ พัฒธนานุรักษ์ และ สนัติธร ภูรภิักดี (2559). “ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีส่่งผล
ต่อพฤติกรรมการใช้บริการ บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน).”  
ใน Proceedings ของงานประชุมวิชาการระดับชาติราชภฏัเพชรบุรวีิจัยเพื่อแผ่นดินไทยท่ี
ยั่งยืนครั้งท่ี 6, 9 กรกฎาคม 2559. เพชรบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, (1166-1173). 

มาศศุภา น่ิมบญุจาช และ สันติธร ภูริภักดี (2559). “การศึกษาองค์ประกอบทางการท่องเที่ยวและ
การมีส่วนร่วมของชุมชน ท่ีมีผลตอ่ความยั่งยืนทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศขาสันหนอกวัว 
(อุทยานแห่งชาติเขาแหลม).” ใน Proceedings ของงานประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏ
เพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยท่ียั่งยนืครั้งท่ี 6, 9 กรกฎาคม 2559. เพชรบุรี: มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบรุี, (1225-1231). 

บุญจิรา เผดมิรอด และ สันติธร ภรูิภักดี (2559). “วินัยแห่งการเรียนรู้ที่มีผลต่อการเป็นองค์กรแห่ง
การเรยีนรู้ ส านักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 (เพชรบุรี) กรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง.”  ใน Proceedings ของงานประชุมวิชาการระดับชาติราช
ภัฏเพชรบรุีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยท่ียั่งยืนครั้งท่ี 6, 9 กรกฎาคม 2559. เพชรบุรี: 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี, (413-421). 

เกศนีย์ อยู่เจรญิ และ สันติธร ภูรภิักดี (2559). “การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของ
ลูกค้าท่ีมีต่ออาหารแช่แข็ง พร้อมรบัประทาน ในร้านสะดวกซื้อในกรงุเทพมหานคร.” ใน 
Proceedings ของงานประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบรุีวิจยัเพื่อแผ่นดินไทยท่ียั่งยืน
ครั้งท่ี 6, 9 กรกฎาคม 2559. เพชรบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรุี, (563-569). 

ธนาภรณ์ เงินยวง และ สันติธร ภรูิภักดี (2559). “ความพึงพอใจท่ีมีตอสวนประสมทางการตลาดค้า
ปลีกของผบูริโภคของ รานไฮเปอรมารเก็ตบิ๊กซีและโลตสัในเขตกรุงเทพมหานคร.” ใน 
Proceedings ของงานประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบรุีวิจยัเพื่อแผ่นดินไทยท่ียั่งยืน
ครั้งท่ี 6, 9 กรกฎาคม 2559. เพชรบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรุี, (1156-1163). 

  

http://www.info.ms.su.ac.th/sums01/PDF01/1503_20170831_e_5.pdf
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ไชยภัทร รื่นมล และ สันติธร ภรูิภกัดี (2559). “ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองค์การและ
การเป็นองค์การแห่งการเป็นเลิศตามมาตรฐานระบบการประเมินคณุภาพรัฐวสิาหกิจ 
(SEPA) ของพนักงานธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่.”  
ใน Proceedings ของงานประชุมวิชาการระดับชาติราชภฏัเพชรบุรวีิจัยเพื่อแผ่นดินไทยท่ี
ยั่งยืนครั้งท่ี 6, 9 กรกฎาคม 2559. เพชรบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, (1027-1034). 

ไชยพศ รื่นมล และ สันติธร ภูริภักดี (2559). “ความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการธุรกิจคาร์แคร์ใน
จังหวัดกรุงเทพมหานคร.” ใน Proceedings ของงานประชุมวิชาการระดับชาติ” 
ราชภัฏเพชรบรุีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยท่ียั่งยืนครั้งท่ี 6, 9 กรกฎาคม 2559. เพชรบุรี: 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี, (1199-1206). 

ปวีพล ชินวงศ์ และ สันติธร ภูริภกัดี (2559). “ผลกระทบจากการด าเนินงานของผู้ประกอบ การ
อุตสาหกรรมเหมืองแร่ในประเทศไทย ที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอตุสาหกรรมเหมืองแร่ให้มี
มาตรฐานสากลเพื่อความรับผดิชอบ ต่อสังคม (CSR-DPIM).”  
ใน Proceedings ของการประชุมวิชาการบัณฑติศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งท่ี 6 
มหาวิทยาลยัศิลปากร, 11-12 กรกฎาคม 2559. กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัย
ศิลปากร, (410-424). 

เหมสดุา สันตินิมิตร และ สันติธร ภูริภักดี (2559). “กลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณา
การ (IMC) ส าหรับผู้ประกอบการธุรกิจรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ในเขตกรุงเทพมหานคร.” ใน 
Proceedings ของการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 6 
มหาวิทยาลยัศิลปากร, 11-12 กรกฎาคม 2559. กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, (747-759). 

สุพิชญ์ฌา ลาภพานิช และ สันติธร ภูริภักดี (2559). “การศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดธุรกิจ
บริการและการบริหารลูกค้าสัมพนัธ์ท่ีมีผลต่อความจงรักภักดีของลกูค้าร้านอาหารแหลม
เจริญซีฟู้ดในจังหวัดกรุงเทพมหานคร.” ใน Proceedings ของการประชุมวิชาการ
บัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติครั้งที ่6 มหาวิทยาลัยศลิปากร, 11-12 กรกฎาคม 
2559. กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลยัมหาวิทยาลยัศิลปากร,  
(732-746). 

 

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
ต ารา 
สันติธร ภูริภักดี (2558). การตลาดธุรกิจโรงแรม. ครั้งที่ 2.นครปฐม: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร. (ใช้ในการเรียน

การสอนตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2558) (202 หน้า) 
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ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 17 ปี 
ระดับปริญญาตร ี
765 431 สัมมนาทางธุรกิจโรงแรมและที่พัก 
765 432 สัมมนาการเป็นผู้ประกอบการส าหรับธุรกิจโรงแรม 
766 212 การตลาดธุรกิจโรงแรม 
ระดับบณัฑติศึกษา 
761 809 การจัดการสมยัใหม่และนวสมัย 
782 502 การจัดการองค์กรและทรัพยากรมนุษย์ 
782 601 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 
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ข้อมูลประวัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
6. ชื่อ-นามสกุล  

ร้อยโทหญิง เกิดศิริ เจริญวิศาล 
 

ต าแหน่งทางวิชาการ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  
ปร.ด. (พัฒนาการท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยแมโ่จ้ (2552) 
M.B.A. (General Management) Nation University San Diego, USA (1993) 
ร.บ. (ความสมัพันธ์ระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยรามค าแหง (2530) 

 

สังกัด 
คณะวิทยาการจัดการ 

 

ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพ์ในรอบห้าปี) 
ผลงานวิจัย 
ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น 

ผลงานวิจัยฉบับสมบรูณ ์
เกิดศิริ เจริญวิศาล, ประทิน เลี่ยนจ ารูญ และ อรพิน ดวงแก้ว. (2560) “ชุดโครงการวิจัย เรื่องการเพิ่มขีด

ความสามารถและทักษะวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและบริการเพื่อรองรับภาวะการจ้างงานในระดับ
อาชีวศึกษาในจังหวัดกระบี่และพังงา” โครงการย่อยที่ 2  การพัฒนาขีดความสามารถหลักของบุคลากร
ทางการท่องเที่ยวและบริการในสถานศึกษาอาชีวศึกษาในจังหวัดกระบี่และพังงา, ส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. (125 หน้า) 

เกิดศิริ เจริญวิศาล, ปวีณกร แป้นกลัด และ รุ่งทิวา สลากัน. (2560) “ชุดโครงการวิจัย เรื่อง การเพิ่มขีด
ความสามารถและทักษะวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและบริการเพื่อรองรับภาวะการจ้างงานในระดับ
อาชีวศึกษาในจังหวัดกระบี่และพังงา” โครงการย่อยที่ 3  การพัฒนาทักษะทางวิชาชีพของบุคลากร
ทางการท่องเที่ยวและบริการในสถานศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดกระบี่และพังงา, ส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. (250 หน้า) 

เกิดศิริ เจริญวิศาล, พิทักษ์ ศิริวงศ์, บุษริน วงศ์วิวัฒนา และ อริสสา สะอาดนัก. (2559). “การจัดท าแผน
มาตรฐานกลางเพื่อยกร่างหลักสูตรการจัดการการท่องเที่ยวเชิงไมซ์และอีเว้นท”์ ส านักงานส่งเสริมการ
จัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน). (28 หน้า) 

  

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwji8-KYuJvTAhXMLo8KHUW8AdkQFggYMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.nrct.go.th%2F&usg=AFQjCNH21wfFIgkEMV_2abAKD_9FxjW-_Q&bvm=bv.152180690,d.c2I
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwji8-KYuJvTAhXMLo8KHUW8AdkQFggYMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.nrct.go.th%2F&usg=AFQjCNH21wfFIgkEMV_2abAKD_9FxjW-_Q&bvm=bv.152180690,d.c2I
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwji8-KYuJvTAhXMLo8KHUW8AdkQFggYMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.nrct.go.th%2F&usg=AFQjCNH21wfFIgkEMV_2abAKD_9FxjW-_Q&bvm=bv.152180690,d.c2I
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwji8-KYuJvTAhXMLo8KHUW8AdkQFggYMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.nrct.go.th%2F&usg=AFQjCNH21wfFIgkEMV_2abAKD_9FxjW-_Q&bvm=bv.152180690,d.c2I
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เกิดศิริ เจริญวิศาล. (2559). “ทัศนคติของผู้รับบริการต่อเกณฑ์มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมของสถานที่จัดงาน
ส าหรับอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศไทย” ส านักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ 
(องค์การมหาชน). (128 หน้า) 

 ผลงานวิจัยท่ีได้รบัการตีพมิพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

เกิดศิริ เจริญวิศาล และ จันทร์จิต ฐนะศริ. (2560). “การศึกษาปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมของสถานที่จัดงาน
ส าหรับอุตสาหกรรมไมซ์ในภาคใต้ตอนล่าง” วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี
ที่ 34, ฉบับที่ 2: 109-133. (TCI 1) 

เกิดศิริ เจริญวิศาล. (2559). “ความสามารถเชิงสมรรถนะส าหรับผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวเชิง
การแพทย์ในประเทศไทย” วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
ปีท่ี 33, ฉบับที่ 2: 77-105. (TCI 1) 

เกิดศิริ เจริญวิศาล. (2559). “ความสามารถเชิงสมรรถนะตามวิชาชีพ ส าหรับเจ้าหน้าที่พยาบาลในการ
ให้บริการชาวต่างชาติที่เข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาลเอกชนของประเทศไทย” วารสาร
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีท่ี 9, ฉบับที่ 1: 23-48. (TCI 2) 

Proceedings 
Jaroenwisan, Kaedsiri. (2016). “The Sustainable Development of Corporate Greening 

MICE Industry (Meeting, Incentive, Convention and Exhibition) in Thailand.” In 
proceeding of an 2nd Global Tourism & Hospitality Conference and 15th 
Graduate Students Research in Tourism, 841-851.  
Hong Kong, 16-18, May, 2016. 

Jaroenwisan, Kaedsiri. (2015). “Effected Factors For Willingness-To-Pay in Boutique and 
Lifestyle Hotel Concept.” In proceeding of an International Conference 
“Developing Tourism Resources in the Mekong Sub-Region”, 23-35. Ho Chi Minh, 
Vietnam, 29-30, May, 2015. 

Jaroenwisan, Kaedsiri. (2015). “Guidelines for Standardizing the Venues for MICE Industry 
in Thailand.” In proceeding of an International Symposium on Business and 
Social Sciences, 396-406. Tokyo, Japan, 2-4, December, 2015.  

กรรณิการ์ เพชรศาสตร์, เสาวลักษณ์ สีหาโคตร และ เกิดศิริ เจริญวิศาล. (2559). “ปัจจัยด้าน
สิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานใบไม้สีเขียวที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าใช้บริการโรงแรมระดับ 5 ดาว
ของนักท่องเที่ยวชาวไทยกลุ่ม MICE ในเขตกรุงเทพมหานคร.” ใน Proceedings การประชุม
วิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ 8, 909-918. 2 กรกฎาคม 2559, สงขลา: 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 
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ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 22 ปี 
ระดับปริญญาตร ี
766 312 การจัดการสิ่งแวดล้อมในธุรกิจโรงแรม 
ระดับบัณฑิตศึกษา 
761 825 สัมมนาทางวิชาการการจัดการอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว 1 
781 672 การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว 
782 673 การจัดการธุรกิจการประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล การแสดงสินค้า และการแสดงนิทรรศการ 
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ข้อมูลประวัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
7. ชื่อ-นามสกุล  

นาง อัฏฐมา บุญปาลติ (นามสกลุเดิม นิลนพคณุ) 

ต าแหน่งทางวิชาการ  
อาจารย ์

 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  
Ph.D. (Tourism Management) Edith Cowan University, Australia (2007) 

M.Sc. (International Hotel Management) Oxford Brookes University, UK (1994) 

วท.บ. (พฤกษศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2525) 
 

สังกัด 
คณะวิทยาการจัดการ 

 

ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพ์ในรอบห้าปี) 
ผลงานวิจัย 
ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น 

ผลงานวิจัยฉบับสมบรูณ ์
อัฏฐมา นิลนพคณุ. (2557). “กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดที่เหมาะสมกับร้านอาหาร/ภตัตาคารในเขต

กรุงเทพมหานคร” เพชรบรุี, คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศลิปากร. (103 หน้า) 
 ผลงานวิจัยท่ีได้รบัการตีพมิพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 

บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
Nilnoppakun, A & Ampawat, K. (2016). “Is Pai a Sustainable Tourism Destination?” 

Procedia: Economic and Finance 39 (2016): 262-269. (sciencedirect) 
Nilnoppakun, A & Ampawat, K. (2015). “Integrating Cultural and Nostalgia Tourism to 

Initiate a Quality Tourism Experience Destination: Chiangkan District, Leuy 
Province, Thailand” Procedia: Economic and Finance 23 (2015): 763-771. 
(sciencedirect) 
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Auesriwong, A, Nilnoppakun, A & Parawech, W. (2015). “Integrative Participatory 
Community-based Ecotourism at Sangkhom District, Nong Khai Province, 
Thailand” Procedia: Economic and Finance 23 (2015): 778-782. 
(sciencedirect) 

นพดล วิวัฒน์กมลวัฒน์, อัฏฐมา บุญปาลิต และ นุชนภางค์ แก้วนิล. (2560). “การศึกษาปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการมีอายุยืนยาวเพื่อการออกแบบที่พักผู้สูงวัย” Veridian E-Journal ปีที่ 10, ฉบับที่ 3: 
2386-2397. (TCI 1) 

Proceedings 
Nilnoppakun, A & Amphavat, K. (2015). "Sustainability in Tourism and the 7 Greens 

Concept.” in Proceeding of International Conference for Business, and 
Economics, Florence, Italy, 155-160. June 19-22, 2015. 

Nilnoppakun, A; Pornprapa, K; Boonlue, N & Amphavat, K. (2014). “Assessing Samui 
Island’s Policies and Plans.” in Proceeding of an international conference 
BEST EN Think Tank XVI: Politics, Policy and Governance in Sustainable 
Tourism, 251-261. Ljubljana University of Economic, Slovenia, June 23-26, 
2014. 

ศรัญญา เนียมฉาย และ อัฏฐมา นิลนพคุณ. (2560). “การจัดการและความต้องการของนักท่องเที่ยว
เกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดของการท่องเที่ยวย้อนยุค.” ใน Proceedings การประชุม
วิชาการวลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการ ครั้งที่ 6 “Creativity’s Value and Innovation”, 83-
95. 19 พฤษภาคม 2560, นครศรีธรรมราช: มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. 

 

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
ผลงานแต่งหรือเรียบเรยีง ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ  
ต ารา 

อัฏฐมา นิลนพคณุ. (2558). การบริหารและควบคุมต้นทุนอาหารและเคร่ืองด่ืม. คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร. (ใช้ในการเรียนการสอนตั้งแต่ภาคปลายปีการศึกษา 2558) (172 หน้า) 
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ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 27 ปี 
ระดับปริญญาตร ี
765 201 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพทางการท่องเที่ยว 
765 423 การท่องเที่ยวโดยชุมชน 
766 314 การจัดการต้นทุนในธุรกิจโรงแรม 
ระดับบณัฑติศึกษา 
782 502 การจัดการองค์กรและทรัพยากรมนุษย์  
782 644 การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
782 671 ระเบียบวิธีวิจยัส าหรับการท่องเที่ยวและโรงแรม 
782 672  การจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม  
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ภาคผนวก ค 
รายงานผลส ารวจความพึงพอใจของผู้ใชบ้ัณฑติหลักสตูรบรหิารธุรกิจมหาบัณฑิต ฉบบัปี พ.ศ. 2556 
รายงานผลความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558) 
รายงานผลความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
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รายงานผลส ารวจ 
ความพึงพอใจของผู้จ้างงานที่มีต่อบัณฑิตระดบับัณฑิตศึกษา 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
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ค าน า 
 

การสํารวจขอมูลความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตของมหาบัณฑิตซึ่งจบการศึกษาจากหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เปนการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต เพื่อตองการทราบประสิทธิภาพการ
ทํางานของบัณฑิตหลังสําเร็จการศึกษามาแลวไมเกิน 1 ป อีกทั้งเพื่อตองการทราบขอมูลความตองการของผูใชบัณฑิต สําหรับนําไป
วางแผนเพื่อพัฒนาบัณฑิตในอนาคต 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงใหความสําคัญและใหการสนับสนุนการดําเนินงานสํารวจ เพื่อนําผล
การสํารวจไปใชในการพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน และมุงผลิตบัณฑิตให  สอดคลองกับความตองการที่แทจริงของ 
ผปูระกอบการ 

คณะผวูิจัย 
มิถุนายน 2559 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1)  
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สารบัญ 
 หน้า 

คํานํา ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 1 
สารบญั ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 2 
สารบญัตาราง …………………………………………………………………………………………………….……………………. 3 
บทสรุปผูบ้ริหาร ………………………………………………………………………………………………………………………. 4 
บทนํา ……………………………………………………………..………………………………………………………………………. 5 
วัตถุประสงค์ ……………………………………………………………………………………………………………………………. 5 
ประโยชน์ท่ีได้รับ ………………………………………………………………………………………………………………………. 5 
ขอบเขตการดําเนินงาน ..……………………………………………………………………………………………………………. 6 
ผลการสํารวจ ..…………………………………………………………………………………………………………………………. 8 
ภาคผนวก .………………………………………………………………………………………………………………………………. 14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2)  
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สารบัญตาราง 
 หน้า 

ตารางที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผจูางงาน / ผบูังคับบัญชา ………………………………………………………………………….………… 8 
ตารางที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผูจางงานท่ีมีตอคุณลักษณะด้านคุณธรรมของมหาบณัฑิต  
             หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑติ คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร ...................................... 

 
9 

ตารางที่ 3 ระดับความพึงพอใจของผูจางงานท่ีมีต่อคุณลักษณะดานความรู้ของมหาบณัฑิต  
             หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑติ คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร ...................................... 
ตารางที่ 4 ระดับความพึงพอใจของผูจางงานท่ีมีต่อคุณลักษณะดานทักษะทางปัญญาของมหาบณัฑิต  
             หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑติ คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร ……………………..……….… 
ตารางที่ 5 ระดับความพึงพอใจของผูจางงานท่ีมีต่อคุณลักษณะดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล  
             และความรับผิดชอบของมหาบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
             คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร …………………………………………………………………………….. 
ตารางที่ 6 ระดับความพึงพอใจของผูจางงานท่ีมีต่อคุณลักษณะดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  
             การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี สารสนเทศ ของมหาบัณฑิต  
             หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑติ คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร ………………………………… 

 
10 
 

11 
 
 

12 
 
 

13 
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บทสรุปส าหรับผูบริหาร 
 

การสํารวจครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจความพึงพอใจของผู้จางงานที่มีตอมหาบัณฑิตซึ่งสําเร็จการศึกษาจาก
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่สําเร็จ การศึกษาประจําปการศึกษา 2557  
(เขารับพระราชทานปริญญาบัตรเมื่อเดือน กรกฎาคม 2559) กลุมประชากรที่ใช คือ มหาบัณฑิตของหลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต  คณะวิทยาการจัดการ ที่สําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2557 เครื่องมือท่ีใช คือ แบบสอบถามความพึงพอใจของผูจาง
งานท่ีมีตอมหาบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยกําหนดใหสํารวจความพึง
พอใจของผูจางงานที่มีตอคุณลักษณะของบัณฑิตใน 5 ดาน คือ ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานความรู ดานทักษะทางปญญา ดาน
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบ ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลย ีโดยเกบ็
รวบรวมขอมูลระหวางวันท่ี 1 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2559  

 
ผลการสํารวจ พบวา มีผู้ใช้บัณฑิตตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 24 คน จากมหาบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจ

มหาบัณฑิต ที่สําเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 75 คน คิดเป็นร้อยละ 32 ขณะที่ความพึงพอใจของผู จางงานที่มีตอคุณลักษณะของ
มหาบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ในภาพรวม 5 ดาน มีคาเทากับ 4.17 คะแนน ซึ่งอยูในระดับพึงพอใจมาก โดยมี
รายละเอียดแตละดาน ดังนี้  

ดานคุณธรรม มีคาเทากับ 4.21 คะแนน ซึ่งอยใูนระดับ พึงพอใจมากท่ีสุด 
ดานความรู มีคาเทากับ 4.18 คะแนน ซึ่งอยูในระดับ พึงพอใจมาก  
ดานทักษะทางปญญา มีคาเทากับ 4.15 คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับ พึงพอใจมาก  
ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ มีคาเทากับ 4.08 คะแนน ซึ่งอยูในระดับพึงพอใจมาก 
ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี มีคาเทากับ 4.21 คะแนน ซึ่งอยู ในระดับ 

พึงพอใจมากท่ีสุด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(4)  
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บทน า 
 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดมีการดําเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาและไดพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาของคณะตามระบบมาตรฐานสากลใหสอดรับกับระบบการประเมินของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) และสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ความพึงพอใจและความคิดเห็นของผูจาง
งานที่มีตอลูกจางเปนภาพสะทอนใหทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของสถาบันอุดมศึกษาในฐานะที่เปนผูผลิตและพัฒนา
บุคลากร เพื่อตอบสนองการขับเคลื่อนกลไกการพัฒนาประเทศดวยการสงบัณฑิตที่มีคุณภาพเขาสู่องคกรและหนวยงานตางๆ 

 
ทั้งนี้จึงไดมีการสํารวจความพึงพอใจของผูจางงานที่มีตอมหาบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะ

วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่สําเร็จการศึกษาประจําปการศึกษา 2557 ขึ้น  (เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเมื่อเดอืน 
กรกฎาคม 2558) ซึ่งจะเปนขอมูลสําคัญในการประกันคุณภาพการศึกษา การวางแผนปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร การจัดการ
เรียนการสอน และวางแผนพัฒนาศักยภาพบัณฑิตที่มีคุณภาพและเปนที่ตองการของตลาดแรงงาน องคกร และหนวยงานตาง ๆ 
ต่อไป ท้ังในปจจุบันและอนาคต 

 
วัตถุประสงค 
 

เพื่อสํารวจความพึงพอใจของผูจางงานที่มีตอมหาบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ีสําเร็จการศึกษาประจําปีการศึกษา 2557  

 
ประโยชนที่ไดรับ 
 

1.  ทําใหทราบถึงความพึงพอใจของผูจางงานที่มีตอมหาบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ีสําเร็จการศึกษาประจําปการศึกษา 2557  

2.  สามารถใชเปนขอมูลในการประกันคุณภาพการศึกษา 
3.  สามารถใชเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
4.  สามารถใชเปนแนวทางในการวางแผนการผลิตบัณฑิตใหมีประสิทธิภาพและมีคุณสมบัติสอดคลองกับ

ความตองการของสังคม 
 
 
 
 
 
 
 

(5)  



102 
มคอ.2 

ขอบเขตการด าเนินงาน 
 
1. ขอบเขตดานเนื้อหา 
การสํารวจครั้งนี้เปนการสํารวจความพึงพอใจของผูจางงานที่มีตอมหาบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ีสําเร็จการศึกษาประจําปการศึกษา 2557 ในเรื่องขอมูลทั่วไปของผูจางงาน ความพึง
พอใจที่มีตอคุณลักษณะของอมหาบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร และ
ความเห็นและขอเสนอแนะอื่นๆ 

 
2. ขอบเขตดานระยะเวลา 
การสํารวจครั้งนี้ใช้เวลาระหวางวันท่ี 1 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2559 รวมเปนระยะเวลา 45 วัน 
 
3. ขอบเขตดานประชากร 
ประชากร 
ประชากรที่ใชในการสํารวจครั้งนี้ คือ มหาบัณฑิตของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ีสําเร็จการศึกษาประจําปการศึกษา 2557 จํานวน 75 คน   
กลุมตัวอยาง 
กลุ่มตัวอย่างที่ใชในการสํารวจครั้งนี้ คือ มหาบัณฑิตของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ีสําเร็จการศึกษาประจําปการศึกษา 2557 ที่มีงานทําแลวไมรวมที่ประกอบอาชีพอิสระ จํานวน 24 คน 
 
4. เครื่องมือในการดําเนินการ 
เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลครั้งนี้ คือ แบบสอบถามความพึงพอใจของผูจางงานที่มีตอมหาบัณฑิตของ

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่สําเร็จการศึกษาประจําป การศึกษา 2557 
(รายละเอียดดังภาคผนวก ก) โดยแบงเปน 3 ตอน ดังนี ้

ตอนท่ี 1 ขอมูลทั่วไปของผูจางงาน / ผูบังคับบัญชา จํานวน 5 ขอ 
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจที่มีตอคุณลักษณะของมหาบัณฑิตของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะวิทยาการ

จัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เปนแบบมาตราสวน (Rating Scale) มี 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด 
จํานวน 27 ขอ 

ตอนท่ี 3 ความเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม จํานวน 5 ขอ 
 
5. การเก็บรวบรวมขอมูล 
คณะผู้วิจัยไดทําการเก็บขอมูลดวยการออกสัมภาษณ์ตามสถานประกอบการตางๆ และสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับ

ผู้ใช้บัณฑิตที่มหาบัณฑิตของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรที่สําเร็จการศึกษา
ประจําปการศึกษา 2557 ทํางานอยู 

 
(6)  
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6. การวิเคราะหขอมูล 
แบบสอบถามตอนที่ 1 วิเคราะหขอมูลดวยการแจกแจงความถี่และรอยละ 
 
แบบสอบถามตอนที่ 2 วิเคราะหขอมูลดวยการแจกแจงความถี่หาคาเฉลี่ย ( x ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 

โดยการแบงเกณฑ คะแนนเฉลี่ยเพื่อการแปรผลและอธิบายตัวแปรดวยการแบงชวงคาคะแนนเฉลี่ย (อันตรภาคช้ัน) มาตรสวน
ประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ โดยกําหนดน้ําหนัก ของคะแนน ดังนี ้

 
ระดับความคิดเห็น 5 หมายถึง ความตองการมากท่ีสุด 
ระดับความคิดเห็น 4 หมายถึง ความตองการมาก 
ระดับความคิดเห็น 3 หมายถึง ความตองการปานกลาง 
ระดับความคิดเห็น 2 หมายถึง ความตองการนอย 
ระดับความคิดเห็น 1 หมายถึง ความตองการนอยท่ีสุด 
 
วิธีการแปลผลแบบสอบถามสวนน้ีไดใชคาเฉลี่ย ตามเกณฑคะแนนของแบบสอบถามสวนท่ี 2 ดังนี ้
(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  เปนระดับที่มีความตองการนอยท่ีสุด 
 
แบบสอบถามตอนที่ 3 วิเคราะหขอมูลดวยการสรุปความเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(7)  
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ผลการส ารวจ  
ผลการสํารวจความพึงพอใจของผูจางงานที่มีตอมหาบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะวิทยาการ

จัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่สําเร็จการศึกษาประจําปการศึกษา 2557 (เขารับพระราชทานปริญญาบัตรเมื่อเดือนกรกฎาคม 
2558) สามารถจําแนกไดดังนี้  
ตารางท่ี 1 ขอมูลทั่วไปของผูจางงาน / ผูบังคับบัญชา  

n = 24 
ขอมูลทั่วไป จ านวน (คน) รอยละ 
ประเภทองคกร  
     ราชการ  
     รัฐวิสาหกิจ  
     เอกชน  

 
3 
8 
13 

 
12.50 
33.33 
54.17 

ต าแหนง  
     ผบูริหารระดับตน/หัวหนางาน  
     ผบูริหารระดับกลาง  

 
15 
9 

 
62.50 
37.50 

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

 
7 
14 
2 
1 

 
29.17 
58.33 
8.33 
4.17 

ระดับความคุนเคยกับบัณฑิต  
     ผิวเผิน  
     คอนขางดี  
     ดี  
     ดีมาก  

 
1 
6 
14 
3 

 
4.17 
25.00 
58.33 
12.50 

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

 
2 
8 
4 
2 
3 
5 

 
8.33 
33.33 
16.67 
8.33 
12.50 
20.83 

ที่มา: จากการสํารวจ 
 
 

(8)  
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ตอนที่ 2 ความพึงพอใจที่มีตอคุณลักษณะของมหาบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ความพึงพอใจที่มีตอคุณลักษณะของมหาบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย

ศิลปากร สามารถจําแนกออกไดเปน 5 ด้าน ประกอบด้วย คุณลักษณะดานคุณธรรม คุณลักษณะดานความรู คุณลักษณะดาน
ทักษะทางปญญา คุณลักษณะดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ คุณลักษณะดานทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้

 
ตารางที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผูจางงานที่มีตอคุณลักษณะด้านคุณธรรมของมหาบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจ 

มหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร       
n = 24 

คุณลักษณะของบัณฑิต 
ระดับความพึงพอใจ ผลรวม

ค่า
คะแนน 

ค่า 
เฉลี่ย 

SD 
ระดับความ
พึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

คุณลักษณะด้านคุณธรรม 808 4.21 0.74 มากที่สุด 
1. มีทัศนคติที่ดีตอวิชาชีพ  41.67% 45.83% 12.50% 0.00% 0.00% 103 4.29 0.69 มากที่สุด 
2. มีความซื่อสัตย/สุจรติ  41.67% 41.67% 16.67% 0.00% 0.00% 102 4.25 0.74 มากที่สุด 
3. มีวินัย และตรงตอเวลา  29.17% 54.17% 16.67% 0.00% 0.00% 99 4.13 0.68 มาก 
4. มีความเสยีสละและอุทิศเวลา
ใหแกการทํางาน  

41.67% 37.50% 12.50% 8.33% 0.00% 99 4.13 0.95 มาก 

5. มีความสุภาพออนนอม  45.83% 41.67% 12.50% 0.00% 0.00% 104 4.33 0.70 มากที่สุด 
6. มีการใหเกียรติ/รับฟง /
ยอมรับความคิดเห็นของผอูื่น  

29.17% 50.00% 20.83% 0.00% 0.00% 98 4.08 0.72 มาก 

7. มีน้ําใจ/เอื้อเฟอเผื่อแผตอ 
เพื่อนรวมงาน  

45.83% 37.50% 16.67% 0.00% 0.00% 103 4.29 0.75 มากที่สุด 

8. ใหความรวมมือ/ชวยเหลือใน
การปฏิบัติงานของเพื่อนรวม งาน 
เพื่อใหงานบรรลเุปาหมาย 

33.33% 50.00% 16.67% 0.00% 0.00% 100 4.17 0.70 มาก 

 
จากตารางที่ 2 พบวา ผูจางงานมีความพึงพอใจตอคุณลักษณะของมหาบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  

ดานคุณธรรม มีคาเทากับ 4.21 คะแนน ซึ่งอยูในระดับพึงพอใจมากที่สุด สําหรับคุณลักษณะยอยของบัณฑิตไดคะแนนอยู ใน 
ชวง 4.08 – 4.33 คะแนน (พึงพอใจมากถึงพึงพอใจมากท่ีสุด) 
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ตารางที่ 3 ระดับความพึงพอใจของผูจางงานที่มีต่อคุณลักษณะดานความรู้ของมหาบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร                                           

n = 24 

คุณลักษณะของบัณฑิต 
ระดับความพึงพอใจ ผลรวม

ค่า
คะแนน 

ค่า 
เฉลี่ย 

SD 
ระดับความ
พึงพอใจ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

คุณลักษณะด้านความรู้ 602 4.18 0.83 มาก 
1. ความรู้เขาใจในหลักการ 
แนวคิด ทฤษฎี ในการ
ประกอบวิชาชีพ  

37.50% 41.67% 20.83% 0.00% 0.00% 100 4.17 0.79 มาก 

2. ความรคูวามสามารถที่
จะปฏิบัติงานท่ีรับผดิชอบ
ในปจจุบัน  

45.83% 33.33% 20.83% 0.00% 0.00% 102 4.25 0.78 มากที่สุด 

3. คุณภาพของผลงานท่ี
ปฏิบัติ  

58.33% 33.33% 4.17% 4.17% 0.00% 107 4.46 0.91 มากที่สุด 

4.ความสามารถในการ
จัดระบบการทํางาน  

37.50% 33.33% 25.00% 4.17% 0.00% 97 4.04 0.95 มาก 

5. ความสามารถประยุกต์
ความรเูพื่อแกปญหาในการ
ทํางาน  

45.83% 25.00% 25.00% 4.17% 0.00% 99 4.13 0.81 มาก 

6. การปฏิบัติงานท่ีไดรับ
มอบ หมายถูกตองตาม
หลักวิชาชีพ 

33.33% 37.50% 29.17% 0.00% 0.00% 97 4.04 0.79 มาก 

 
จากตารางที่ 3 พบวา ผูจางงานมีความพึงพอใจตอคุณลักษณะของมหาบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

ดานความรู้ มีคาเทากับ 4.18 คะแนน ซึ่งอยูในระดับพึงพอใจมาก สําหรับคุณลักษณะยอยของบัณฑิตไดคะแนนอยูในชวง 4.04 – 
4.46 คะแนน (พึงพอใจมากถึงพึงพอใจมากท่ีสุด) 
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ตารางที่ 4 ระดับความพึงพอใจของผูจางงานที่มีตอคุณลักษณะดานทักษะทางปญญาของมหาบัณฑิต  
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร  

n = 24 

คุณลักษณะของบัณฑิต 
ระดับความพึงพอใจ ผลรวมค่า

คะแนน 
ค่า 

เฉลี่ย 
SD 

ระดับความ
พึงพอใจ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

คุณลักษณะด้านทักษะทางปัญญา 398 4.15 0.86 มาก 
1. ความสามารถในการคิด 
วิเคราะหและแกปญหา  

41.67% 41.67% 12.50% 4.17 % 0.00% 101 4.21 0.83 มากที่สุด 

2. ความสามารถในการ
ดัดแปลงความรู้ประสบกา
รณใหเกิดประโยชน  

50.00% 37.50% 8.33% 4.17% 0.00% 104 4.33 0.82 มากที่สุด 

3. มีความคิดเปนระบบ 
เสนอแนะเหตุผลเพื่อการ
ตัดสินใจได  

33.33% 37.50% 25.00% 4.17% 0.00% 96 4.00 0.88 มาก 

4. มีความใฝรู สามารถ
แสวงหาความรใูหมๆพัฒนา
ตนเอง 

37.50% 33.33% 25.00% 4.17% 0.00% 97 4.04 0.91 มาก 

 
จากตารางที่ 4 พบวา ผูจางงานมีความพึงพอใจตอคุณลักษณะของมหาบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  

ดานทักษะทางปญญามีคาเทากับ 4.15 คะแนน ซึ่งอยูในระดับพึงพอใจมาก สําหรับคุณลักษณะยอยของบัณฑิตไดคะแนนอยูในชวง 
4.00 – 4.33 คะแนน (พึงพอใจมากถึงพึงพอใจมากที่สุด)  
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ตารางที่ 5 ระดับความพึงพอใจของผูจางงานที่มีตอคุณลักษณะด้านทักษะความสมัพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ของมหาบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

n = 24 

คุณลักษณะของบัณฑิต 
ระดับความพึงพอใจ ผลรวม

ค่า
คะแนน 

ค่า 
เฉลี่ย 

SD 
ระดับ

ความพึง
พอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

คุณลักษณะด้านทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 490 4.08 0.76 มาก 
1. ความเปนผูนํา  29.17% 50.00% 16.67% 4.17% 0.00% 97 4.04 0.81 มาก 
2. ความสามารถในการคิด  
วิเคราะหและแกปญหา 

33.33% 33.33% 20.83% 8.33% 4.17% 92 3.83 1.13 มาก 

3. ทักษะในการทํางานเป็นทีม 33.33% 45.83% 20.83% 0.00% 0.00% 99 4.13 0.74 มาก 
4. การปรับตัวใหเขากับการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
เทคโนโลย ี

45.83% 37.50% 12.50% 4.17% 0.00% 102 4.25 0.85 มากที่สุด 

5. ความรับผดิชอบในหนาที ่ 41.67% 37.50% 16.67% 4.17% 0.00% 100 4.17 0.87 มาก 
 
จากตารางที่ 5 พบวา ผูจางงานมีความพึงพอใจตอคุณลักษณะของมหาบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ มีคาเทากับ 4.08 คะแนน ซึ่งอยู ในระดับพึงพอใจมาก สําหรับ
คุณลักษณะยอยของบัณฑิตไดคะแนนอยูในชวง 3.83 – 4.25 คะแนน (พึงพอใจมากถึงพึงพอใจมากท่ีสุด)  
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ตารางที่ 6 ระดับความพึงพอใจของผูจางงานที่มีตอคุณลักษณะด้านทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช ้
เทคโนโลยีของมหาบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

n = 24 

คุณลักษณะของบัณฑิต 
ระดับความพึงพอใจ 

ผลรวมค่า
คะแนน 

ค่า 
เฉลี่ย 

SD 
ระดับ

ความพึง
พอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

คุณลักษณะด้านทักษะทางปัญญา 404 4.21 0.54 มากที่สุด 
1. ทักษะในการสื่อสาร (การพูด  
การเขียน การแสดงออกตอผูรวม
งาน)  

45.83% 54.17% 0.00% 0.00% 0.00% 107 4.46 0.51 มากที่สุด 

2. มีความคลองแคลวในการใช้ตัวเลข 
และแปลผลวิเคราะห  

41.67% 33.33% 16.67% 4.17% 4.17% 97 4.04 1.08 มาก 

3. ทักษะภาษาตางประเทศ 41.67% 45.83% 8.33% 4.17% 0.00% 102 4.25 0.79 มากที่สุด 
4. ทักษะทางคอมพิวเตอร และ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

41.67% 29.17% 25.00% 4.17% 0.00% 98 4.08 0.93 มาก 

 
จากตารางที่ 6 พบวา ผูจางงานมีความพึงพอใจตอคุณลักษณะของมหาบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  

ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี มีคาเทากับ 4.21 คะแนน ซึ่งอยูในระดับพึงพอใจมากที่สุด 
สําหรับคุณลักษณะยอยของบัณฑิตไดคะแนนอยูในชวง 4.04 – 4.46 คะแนน (พึงพอใจมากถึงพึงพอใจมากท่ีสุด) 
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ภาคผนวก 
แบบสอบถาม เร่ือง ความพึงพอใจของผูจางงานที่มีตอมหาบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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แบบสอบถาม เร่ือง 
ความพึงพอใจของผูจางงานที่มีตอมหาบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

แบบสอบถามชุดนี้ เปนแบบสอบถามสําหรับศึกษาความพึงพอใจของผูจางงานที่มีตอคุณลักษณะของมหาบัณฑิต หลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร รวมทั้งความเห็นและข อเสนอแนะที่มีตอมหาบัณฑิต 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ ขอมูลที่ไดจาก การศึกษาจะนํามาใชเปนแนวทางในการปรับปรุง วางแผน
กําหนดนโยบายและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
ใหมีประสิทธิภาพสอดคลองกับสภาพการณในปจจุบัน  

ขอความกรุณาใหทานประเมินคุณลักษณะของมหาบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ที่สําเร็จการศึกษาจากคณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2557 จากประสบการณการทํางานรวมกับทาน 
 
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูจางงาน / ผูบังคับบัญชา 
 
1. ประเภทขององคกร 

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

 
2. ตําแหนง 

( ) 1. ผูบริหารระดับตน / หัวหนางาน 
( ) 2. ผูบริหารระดับกลาง 
( ) 3. ผบูริหารระดับสูง 
( ) 4. อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ................................................. 

 
3. จํานวนบุคลากรในหนวยงาน 

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

 
4. ระดับความคนุเคยกับบัณฑติ 

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

 
(15) 
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5. ประเภทธุรกจิ 
( ) 1. ธุรกิจการทองเที่ยว / การโรงแรม 
( ) 2. ธุรกิจการเงิน / ธนาคาร 
( ) 3. ธุรกิจดานการบันเทิง 
( ) 4. ธุรกิจการสื่อสาร/โทรคมนาคม/เทคโนโลยีสารสนเทศ 
( ) 5. ธุรกิจระบบขนสงมวลชน / ธุรกิจการบิน 
( ) 6. ธุรกิจการศึกษา 
( ) 7. การบริหารงานราชการ 
( ) 8. อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ................................................. 
 

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจที่มีตอคุณลักษณะของมหาบัณฑิตคณะวทิยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
โปรดพิจารณาคุณลักษณะของมหาบัณฑิต แลวประเมินรายการตาง ๆ ดวยการทําเครื่องหมาย  ลอมรอบตัวเลขในชอง

ที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของทาน 

คุณลักษณะของมหาบัณฑิต 
ระดับความพึงพอใจ 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
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 มีความเสียสละและอุทิศเวลา ใหแกการทํางาน  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 มีน้ําใจ / เอื้อเฟอเผื่อแผตอเพื่อนรวมงาน  5 4 3 2 1 
   1.8 ใหความรวมมือ / ชวยเหลอืในการปฏิบัติงานของเพื่อนรวมงาน เพื่อ
ใหงานบรรลเุปาหมาย 

5 4 3 2 1 

2. คุณลักษณะดานความรู้ 
   2.1 ความรูความเขาใจในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี ในการประกอบ
วิชาชีพ  

5 4 3 2 1 

   2.2 ความรูความสามารถที่จะปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบในปจจุบัน  5 4 3 2 1 
   2.3 คุณภาพของผลงานท่ีปฏิบตัิ  5 4 3 2 1 
   2.4 ความสามารถในการจดัระบบ การทํางาน  5 4 3 2 1 
   2.5 ความสามารถประยุกต์ความรเูพื่อแกปญหาในการทํางาน  5 4 3 2 1 
   2.6 การปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายถูกตองตามหลักวิชาชีพ 5 4 3 2 1 
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คุณลักษณะของมหาบัณฑิต 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
3. คุณลักษณะดานทักษะทางปญญา 
   3.1 ความสามารถในการคดิ วิเคราะหและแกปญหา  5 4 3 2 1 

   3.3 มีความคิดเปนระบบ สามารถเสนอแนะและใหเหตผุลเพื่อการ
ตัดสินใจได  

5 4 3 2 1 

   3.4 มีความใฝรู และสามารถแสวงหาความรใูหมๆ และพัฒนาตนเองได 5 4 3 2 1 
4. คุณลักษณะดานทักษะความสมัพันธระหวางบุคคล และความรับผิดชอบ  
   4.1 ความเปนผูนํา  5 4 3 2 1 
   4.2 ความสามารถในการคดิ วิเคราะหและแกปญหา 5 4 3 2 1 
   4.3 ทักษะในการทํางานเปนทีม 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 (การพดู การเขียน การแสดงออกตอผรูวมงาน)  5 4 3 2 1 
   5.2 มีความคลองแคลวในการใช้ตัวเลข และแปลผลวิเคราะห  5 4 3 2 1 
   5.3 ทักษะภาษาตางประเทศ 5 4 3 2 1 
   5.4 ทักษะทางคอมพิวเตอร และ เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 4 3 2 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(17) 
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ตอนที่ 3 ความเห็นและขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 
1. ทานคิดวามหาบณัฑิตหลักสตูรบริหารธรุกิจมหาบณัฑติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
มีจุดเดนท่ีสําคัญดานใด 
……………………………………………..………………………………..…………………………………………………………………………. 
……………………………………………..………………………………..…………………………………………………………………………. 
……………………………………………..………………………………..…………………………………………………………………………. 
 
2. ทานคิดวามหาบณัฑิต หลักสตูรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะวทิยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศลิปากร 
มีจุดดอยท่ีควรปรับปรุงดานใด 
……………………………………………..………………………………..…………………………………………………………………………. 
……………………………………………..………………………………..…………………………………………………………………………. 
……………………………………………..………………………………..…………………………………………………………………………. 
 
3. เมื่อพิจารณาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยรวมของมหาบณัฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัศิลปากร ทานคิดวา มหาบัณฑติควรไดรับความร ูการฝกปฏิบัติทักษะ 
ดานใดเพิ่มเติม หรือควรเนนดานใดเปนพิเศษ 
……………………………………………..………………………………..…………………………………………………………………………. 
……………………………………………..………………………………..…………………………………………………………………………. 
……………………………………………..………………………………..…………………………………………………………………………. 
 
4. เมื่อพิจารณาภาพโดยรวม ทานคิดวามหาบณัฑติ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัศิลปากร ควรมีจรรยาบรรณ หรอืคุณลักษณะที่ควรมีในวิชาชีพ  
หรือของผูประกอบวิชาชีพ    ในดานนี้อยางไรบาง 
……………………………………………..………………………………..…………………………………………………………………………. 
……………………………………………..………………………………..…………………………………………………………………………. 
……………………………………………..………………………………..…………………………………………………………………………. 
 
5. ความเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ 
……………………………………………..………………………………..…………………………………………………………………………. 
……………………………………………..………………………………..…………………………………………………………………………. 
……………………………………………..………………………………..…………………………………………………………………………. 
 

ขอขอบคุณที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร  

(18)  
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 รายงานความพึงพอใจต่อคุณภาพของหลักสูตรที่บัณฑิตส าเร็จการศึกษา 
ส าหรับหลักสตูรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ผู้ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2558) 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป       
เพศ จ านวน ร้อยละ 
หญิง 89 80.91 
ชาย 21 19.09 
รวม 110 100.00 

 
กลุ่มเรียน จ านวน ร้อยละ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 66 60.00 
มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตตลิ่งชนั       43 39.09 
มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 1 0.91 

รวม 110 100.00 
        
ตอนที่ 2   การวิเคราะห์ทัศนคติของผู้ตอบแบบสอบถาม 

สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
1.  ค่าเฉลี่ย ( Mean :   ) 
2.  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation :  S.D.)  การแบ่งเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยเพื่อการแปรผลและ

อธิบายตัวแปรโดยการแบ่งช่วงค่าคะแนนเฉลี่ย (Calss Interval) ตามแนวทางของ Best ซึ่งมีสูตรว่า (คะแนนมาก - คะแนน
น้อย) หารด้วยจํานวนชั้นได้ช่วงห่างของค่าเฉลี่ยดังนี้ 

ค่าระดับน้อยกว่า   1.49 (1.00 - 1.49)  หมายถึง  น้อยที่สุด 
ค่าระดับไม่เกิน  2.49 (1.50 - 2.49) หมายถึง  น้อย 
ค่าระดับไม่เกิน  3.49 (2.50 - 3.49)  หมายถึง  ปานกลาง 
ค่าระดับไม่เกิน  4.49 (3.50 - 4.49)  หมายถึง  มาก 
ค่าระดับมากกว่า  4.50 (4.50 - 5.00) หมายถึง  มากที่สุด 

        
 
 

x
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รายการ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

S.D 

แปล 
ความหมาย 

 
1. เนื้อหา รายวิชาที่สอนในหลักสตูร มีความครบถ้วน สอดคล้อง

ตามที่หลักสูตรประกาศ และกําหนดไว้ 
3.95 0.71 มาก 

2. หลักสูตรมีความทันสมัย เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพสังคมใน
ปัจจุบนั 

3.85 0.73 มาก 

3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรกระตุ้นให้นักศึกษา
ค้นคว้า/สง่เสริมการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเอง 

3.83 0.84 มาก 

4. การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรสอดคล้องกับสาขาวชิาที่เรียน   เช่น 
ไปทัศนศึกษา เชิญผู้ทรงคุณวุฒมิาบรรยาย ฯลฯ 

3.73 0.93 มาก 

5. กระบวนการเรียนการสอนในหลักสูตร เปิดโอกาสให้นักศึกษามี
ส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน 

3.94 0.80 มาก 

6. หลักสูตรมีการจัดห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ วสัดุ และอุปกรณ์ที่
เพียงพอ ได้มาตรฐาน และมีความคุณภาพสอดคล้องกับสาขาวชิา
ที่เรียน 

3.64 0.94 มาก 

7. สื่ออุปกรณ์ และเทคโนโลยีที่ใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนในหลักสูตรมีความทนัสมัยเป็นสากลมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน 
เพียงพอ และสอดคล้องกับสาขาวิชาที่เรียน 

3.70 0.97 มาก 

8. อาจารย์ในหลักสูตรมีคุณวุฒิเหมาะสมกับหลักสูตรที่สอน มีความรู้ 
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณส์ูงในเนื้อหาวชิา
ที่สอน 

4.03 0.78 มาก 

9. อาจารย์มีคุณธรรม จริยธรรม มีบุคลิกภาพเหมาะสมกบัความเปน็
ครู อาจารย์ 

4.08 0.80 มาก 

10. อาจารย์มีความสามารถในการอธิบาย และถ่ายทอดความรู้ 4.09 0.83 มาก 
11. อาจารย์มีการวางแผน และเตรียมการสอน 4.12 0.81 มาก 
12. อาจารย์ดําเนนิการสอนตรงตามวัตถุประสงค์ และครอบคลุม

เนื้อหาวิชาตามหลักสูตร 
4.05 0.80 มาก 

13. อาจารย์ยอมรับฟังความคิดเห็น และข้อวิจารณ์ของผู้เรียน 4.03 0.85 มาก 
14. การวัดและประเมนิผลตรงตามวัตถุประสงค์ และครอบคลุม

เนื้อหาวิชา 
4.01 0.85 มาก 
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รายการ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

S.D 

แปล 
ความหมาย 

 
15. การจัดแหล่งเรียนรู้ ห้องสมุด ที่เอ้ือต่อการพัฒนาศักยภาพ และ

ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษา 
3.75 0.97 มาก 

16. การจัดกิจกรรมนักศึกษา / โครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อการ
เสริมสร้างคุณภาพและศักยภาพของนักศึกษา 

3.83 0.92 มาก 

17. ระบบสนับสนนุช่วยเหลือและจดัสวัสดิการแก่นักศึกษา อาทิ การ
ให้ทุนการศึกษา การรักษาพยาบาล การผ่อนผนัทหาร สนามกฬีา 
ลานจดักิจกรรม หอพัก โรงอาหาร และสิ่งอํานวยความสะดวก
อ่ืนๆ ฯลฯ 

3.62 1.00 มาก 

18. ระบบการสื่อสารและให้ข้อมูลทีจ่ําเป็นแก่นักศึกษา มีความรวดเร็ว 
ทันสมัย เข้าถึงได้ง่าย รับรู้อย่างกว้างขวางทัว่ถึง อาทิ มีเว็บไซต์
ประชาสัมพนัธ์หลักสูตร/ ข้อมูลอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง มีอินเทอร์เน็ต 
สื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ ฯลฯ 

3.75 0.99 มาก 

19. ระบบ MIS / ฐานข้อมูลต่างๆ ทีด่ี สําหรับการส่งเสริมการจัดการ
เรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ ระบบการลงทะเบยีน การ
แจ้งเกรดผ่านระบบอินเทอร์เน็ต การประเมินการสอนของอาจารย์ 
ฯลฯ 

3.82 0.93 มาก 

20. การจัดภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อมโดยรอบมหาวิทยาลัย มีความ
ปลอดภัย ร่มร่ืน สวยงาม สะอาด และเหมาะสม 

3.80 0.99 มาก 

สรุปรวม 3.88 0.87 มาก 
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ผลการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาประจําปี
การศึกษา 2558 สรุปได้ดังนี้ 

      ผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ประจําปีการศึกษา 2558 ตอบแบบสอบถาม จํานวน 
110 คน โดยเป็นเพศหญิง จํานวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 80.91 และเพศชาย จํานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 19.09 ซึ่งใน
จํานวน 110 คนที่ตอบแบบสอบถามนั้น เป็นนักศึกษาเรียนที่วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จํานวน 66 คน คิดเป็นร้อย
ละ 60.00 เรียนที่วิทยาเขตตลิ่งชัน จํานวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 39.09 และเรียนที่วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จํานวน 
1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.91 โดยผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ประจําปีการศึกษา 2558 มีความพึง
พอใจมากต่อคุณภาพหลักสูตร ในระดับคะแนนรวมเฉลี่ยเท่ากับ 3.88 ตามรายการดังนี้ 

1. เนื้อหา รายวิชาที่สอนในหลักสูตร มีความครบถ้วน สอดคล้องตามที่หลักสูตรประกาศ และกําหนดไว้ ระดับ
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.95  

2. หลักสูตรมีความทันสมัย เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบัน ระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.85  
3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรกระตุ้นให้นักศึกษาค้นคว้า/ส่งเสริมการแสวงหาความรู้เพิ่มเติม

ด้วยตนเอง ระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 
4. การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรสอดคล้องกับสาขาวิชาที่เรียน เช่น ไปทัศนศึกษา เชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยาย 

ฯลฯ ระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.73 
5. กระบวนการเรียนการสอนในหลักสูตร เปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน ระดับ

คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.94 
6. หลักสูตรมีการจัดห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ วัสดุ และอุปกรณ์ที่เพียงพอ ได้มาตรฐาน และมีความคุณภาพ

สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เรียน ระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.64 
7. สื่ออุปกรณ์ และเทคโนโลยีที่ใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรมีความทันสมัยเป็นสากลมี

คุณภาพ ได้มาตรฐาน เพียงพอ และสอดคล้องกับสาขาวิชาที่เรียน ระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.70  
8. อาจารย์ในหลักสูตรมีคุณวุฒิเหมาะสมกับหลักสูตรที่สอน มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และ

ประสบการณ์สูงในเนื้อหาวิชาที่สอน ระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 
9. อาจารย์มีคุณธรรม จริยธรรม มีบุคลิกภาพเหมาะสมกับความเป็นครู อาจารย์ ระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 
10. อาจารย์มีความสามารถในการอธิบาย และถ่ายทอดความรู้ ระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 
11. อาจารย์มีการวางแผน และเตรียมการสอน ระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 
12. อาจารย์ดําเนินการสอนตรงตามวัตถุประสงค์ และครอบคลุมเนื้อหาวิชาตามหลักสูตร ระดับคะแนนเฉลี่ย

เท่ากับ 4.05 
13. อาจารย์ยอมรับฟังความคิดเห็น และข้อวิจารณ์ของผู้เรียน ระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.03  
14. การวัดและประเมินผลตรงตามวัตถุประสงค์ และครอบคลุมเนื้อหาวิชา ระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 
15. การจัดแหล่งเรียนรู้ ห้องสมุด ที่เอ้ือต่อการพัฒนาศักยภาพ และส่งเสริมการเรียนรู้ ของนักศึกษา ระดับ

คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 
 



119 
มคอ.2 

16. การจัดกิจกรรมนักศึกษา / โครงการพัฒนานักศึกษา เพื่อการเสริมสร้างคุณภาพและศักยภาพของนักศึกษา 
ระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 

17. ระบบสนับสนุนช่วยเหลือและจัดสวัสดิการแก่นักศึกษา อาทิ การให้ทุนการศึกษา การรักษาพยาบาล การ
ผ่อนผันทหาร สนามกีฬา ลานจัดกิจกรรม หอพัก โรงอาหาร และสิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ ฯลฯ ระดับคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 3.62  

18. ระบบการสื่อสารและให้ข้อมูลที่จําเป็นแก่นักศึกษา มีความรวดเร็ว ทันสมัย เข้าถึงได้ง่าย รับรู้อย่างกว้างขวาง
ทั่วถึง อาทิ มีเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร/ ข้อมูลอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง มีอินเทอร์เน็ต สื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ ฯลฯ ระดับ
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 

19. ระบบ MIS / ฐานข้อมูลต่างๆ ที่ดี สําหรับการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ 
ระบบการลงทะเบียน การแจ้งเกรดผ่านระบบอินเทอร์เน็ต การประเมินการสอนของอาจารย์ ฯลฯ ระดับคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 3.82 

20. การจัดภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อมโดยรอบมหาวิทยาลัย มีความปลอดภัย ร่มร่ืน สวยงาม สะอาด และเหมาะสม 
ระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 
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รายงานผลความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร (นักศึกษารหัส 58XXXXXX) 

 
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล  

1.1 เพศ   
เพศ จ านวน คิดเป็นร้อยละ 

ชาย 13 คน 26% 

หญิง 37 คน 74% 

 
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรบริหารธุรกจิมหาบัณฑิต 

หัวข้อ ระดับความคิดเห็น 

มาก ปานกลาง น้อย ไม่เหมาะสม รวม 
1. ความชัดเจนและความเหมาะสมของปรัชญา
และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

31 คน 
62% 

19 คน 
38% 

- - 50 คน 
100% 

2. ความทันสมัยของหลักสูตร 19 คน 
38% 

28 คน 
56% 

3 คน 
6% 

- 50 คน 
100% 

3. ความเหมาะสมของโครงสร้างหลักสูตรและ
จํานวนหน่วยกิตของทั้งหลักสูตร 

36 คน 
72% 

13 คน 
26% 

1 คน 
2% 

- 50 คน 
100% 

4. ความเหมาะสมของจํานวนหน่วยกิตกลุ่มวิชา
บังคับ 

34 คน 
68% 

14 คน 
28% 

2 คน 
4% 

- 50 คน 
100% 

5. ความเหมาะสมของจํานวนหน่วยกิตกลุ่ม
วิชาเอก 

32 คน 
64% 

17 คน 
34% 

1 คน 
2% 

- 50 คน 
100% 

6. ความเหมาะสมของการจัดแผนการเรียน 27 คน 
54% 

20 คน 
40% 

3 คน 
6% 

- 50 คน 
100% 

7. ความเหมาะสมของวิธีการสือ่สารและมาตรฐาน
ของการวัดและประเมินผล 

19 คน 
38% 

28 คน 
56% 

2 คน 
4% 

1 คน 
2 % 

50 คน 
100% 

8. ความเหมาะสมของอาจารยผ์ู้สอน 26 คน 
52% 

23 คน 
46% 

1 คน 
2% 

- 50 คน 
100% 

9. ความเหมาะสมของระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา 34 คน 
68% 

16 คน 
32% 

- - 50 คน 
100% 

10. ความเหมาะสมของการบริหารจัดการ
หลักสูตร 

28 คน 
56% 

20 คน 
40% 

2 คน 
4% 

- 50 คน 
100% 
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หัวข้อ ระดับความคิดเห็น 

มาก ปานกลาง น้อย ไม่เหมาะสม รวม 
11. ความเหมาะสมของกระบวนการรับนักศึกษา 27 คน 

54% 
20 คน 
40% 

3 คน 
6% 

- 50 คน 
100% 

12. ความเหมาะสมของการกําหนดคุณสมบัติของ
ผู้สมัคร 

24 คน 
48% 

23 คน 
46% 

3 คน 
6% 

- 50 คน 
100% 

 
13. ต้องการให้มีการปรับปรุงหลักสูตร 13 คน 

26% 
31 คน 
62% 

6 คน 
12% 

- 50 คน 
100% 

 
ข้อเสนอแนะ 

- ควรมีการพานักศึกษาไปดูงานนอกสถานที่ รวมถึงการพาไปรู้จักคณะวิทยาการจัดการที่วิทยาเขตเพชรบุรี และ 
ควรมีการสอนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

 
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาแต่ละรายวิชา 

รายวิชา ระดับความคิดเห็น 
มาก ปานกลาง น้อย ไม่เหมาะสม ไม่ระบ ุ รวม 

1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน                                       
- 780 501 สถิติสําหรับการวิจัย             
 

22 คน
44% 

23 คน 
46% 

2 คน 
4% 

1 คน 
2% 

2 คน 
4% 

50 คน 
100% 

- 780 502 ภาษาอังกฤษสําหรับนักบริหาร  30 คน 
60% 

14 คน 
28% 

2 คน 
4% 

- 4 คน 
8% 

50 คน 
100% 

2. หมวดวิชาเฉพาะ           
 2.1 กลุ่มวิชาบังคบั               
- 782 501 การบัญชีสําหรับผู้บริหาร           35 คน 

70% 
14 คน 
28% 

1 คน 
2% 

- - 50 คน 
100% 

- 782 502 การจัดการองค์กรและทรัพยากร
มนุษย์                          

41 คน 
82% 

9 คน 
18% 

 - - 50 คน 
100% 

- 782 503 การจัดการการตลาดสําหรับนัก
บริหาร 

33 คน 
66% 

14 คน 
28% 

3 คน 
6% 

- - 50 คน 
100% 

- 782 504 การจัดการดําเนินงาน 40 คน 
80% 

10 คน 
20% 

- - - 50 คน 
100% 
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รายวิชา ระดับความคิดเห็น 
มาก ปานกลาง น้อย ไม่เหมาะสม ไม่ระบ ุ รวม 

- 782 601 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 42 คน 
84% 

8 คน 
16% 

- - - 50 คน 
100% 

2.2 กลุ่มวิชาเอก       
- 782 642 จริยธรรมและความรับผิดชอบ
ของกิจการต่อสังคม 

26 คน 
52% 

14 คน 
28% 

2 คน 
4% 

- 8 คน 
16% 

50 คน 
100% 

- 782 643 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ 33 คน 
66% 

14 คน 
28% 

2 คน 
4% 

- 1 คน 
2% 

50 คน 
100% 

- 782 644 การจัดการธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม 

30 คน 
60% 

12 คน 
24% 

- - 8 คน 
16% 

50 คน 
100% 

- 782 648 ภาวะผู้นาํเชิงสรา้งสรรค์ 30 คน 
60% 

17 คน 
34% 

1 คน 
2% 

- 2 คน 
4 % 

50 คน 
100% 

- 782 649 สัมมนาธุรกิจ 34 คน 
68% 

14 คน 
28% 

2 คน 
4% 

- - 50 คน 
100% 

- 782 671 ระเบียบวิธีวิจัยสาํหรับการ
ท่องเที่ยวและโรงแรม 

20 คน 
40% 

17 คน 
34% 

- - 13 คน 
26% 

50 คน 
100% 

- 782 672 การจัดการการท่องเที่ยวและ
โรงแรม 

18 คน 
36% 

18 คน 
36% 

1 คน 
2% 

- 13 คน 
26% 

50 คน 
100% 

- 782 673 การจัดการธุรกิจการประชุม การ
ท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล การแสดงออกสินค้า 
และการแสดงนิทรรศการ 

16 คน 
32% 

21 คน 
42% 

- - 13 คน 
26% 

50 คน 
100% 

- 782 678 การพัฒนาผลิตภัณฑ์การ
ท่องเที่ยว 

15 คน 
30% 

22 คน 
44% 

- - 13 คน 
26% 

50 คน 
100% 

- 782 681 การจัดการโลจิสติกส์ในธุรกิจการ
ท่องเที่ยวและโรงแรม 

17 คน 
34% 

20 คน 
40% 

- - 13 คน 
26% 

50 คน 
100% 

- 782 682 สัมมนาจัดการการท่องเที่ยวและ
โรงแรม 

16 คน 
32% 

20 คน 
40% 

1 คน 
2% 

- 13 คน 
26% 

50 คน 
100% 

 

ข้อเสนอแนะ  
- ควรมีกิจกรรมสร้างกลุ่มสัมพันธแ์ละมีการพาออกนอกสถานที่ 
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ตอนที่ 4 สภาพแวดล้อมและสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน 
สภาพแวดล้อมและสิ่งสนับสนุน 

การเรียนการสอน 
ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อยที่สุด รวม 

1. ห้องเรียนมีขนาดเหมาะสมกบัจํานวน
ผู้เรียน 

15 คน 
30% 

18 คน 
36% 

12 คน 
24% 

2 คน 
4% 

3 คน 
6% 

50 คน 
100% 

2. อุปกรณ์ภายในห้องเรียนมีความทันสมัย 4 คน 
8% 

18 คน 
36% 

17 คน 
34% 

9 คน 
18% 

2 คน 
4% 

50 คน 
100% 

3. การเข้าถึงอินเตอร์เน็ตสะดวก 2 คน 
4% 

12 คน 
24% 

22 คน 
44% 

11 คน 
22% 

3 คน 
6% 

50 คน 
100% 

4. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพียงพอ 4 คน 
8% 

14 คน 
28% 

18 คน 
36% 

12 คน 
24% 

2 คน 
4% 

50 คน 
100% 

5. ห้องสมุดมีหนังสือและฐานข้อมูลเพียงพอ 6 คน 
12% 

18 คน 
36% 

17 คน 
34% 

7 คน 
14% 

2 คน 
4% 

50 คน 
100% 

6. สภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการเรียน เช่น 
ห้องน้ํา ตู้น้าํดื่ม 

5 คน 
10% 

16 คน 
32% 

13 คน 
26% 

12 คน 
24% 

4 คน 
8% 

50 คน 
100% 

7. การให้บริการของบุคลากร เช่น การให้
ข้อมูล การให้คําปรึกษา 

10 คน 
20% 

22 คน 
44% 

14 คน 
28% 

3 คน 
6% 

1 คน 
2% 

50 คน 
100% 

8. สถานที่รับรองสาํหรับการให้คําปรึกษามี
ความเหมาะสมและเพียงพอ 

7 คน 
14% 

18 คน 
36% 

16 คน 
32% 

7 คน 
14% 

2 คน 
4% 

50 คน 
100% 

 
ข้อเสนอแนะ 

- ควรปรับปรุงอุปกรณ์สาํหรับการสอนในห้อง และ wifi 
- สิ่งอํานวยความสะดวก เช่น ห้องน้ําควรรักษาความสะอาด และตรวจสอบตู้กดน้าํว่ามนี้ําตลอดเวลา 
- เจ้าหน้าทีไ่ม่ค่อยยิ้มแย้ม แต่ในภาพรวมให้คําปรึกษาดี 
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รายงานผลความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร (นักศึกษารหัส 59XXXXXX) 

 
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล  

1.1 เพศ   
เพศ จ านวน คิดเป็นร้อยละ 

ชาย 14 คน 28.57% 

หญิง 35 คน 71.43% 

 
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรบริหารธุรกจิมหาบัณฑิต 

หัวข้อ ระดับความคิดเห็น 

มาก ปานกลาง น้อย ไม่
เหมาะสม 

รวม 

1. ความชัดเจนและความเหมาะสมของปรัชญา
และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

25 คน  
51.02% 

24 คน 
48.98% 

- 
 

- 49 คน 
100% 

2. ความทันสมัยของหลักสูตร 17 คน 
34.69% 

32 คน 
65.31% 

- - 49 คน 
100% 

3. ความเหมาะสมของโครงสร้างหลักสูตรและ
จํานวนหน่วยกิตของทั้งหลักสูตร 

23 คน 
46.94% 

25 คน 
51.02% 

1 คน 
2.04% 

- 49 คน 
100% 

4. ความเหมาะสมของจํานวนหน่วยกิตกลุ่มวิชา
บังคับ 

23 คน 
46.94% 

25 คน 
51.02% 

1 คน 
2.04% 

- 49 คน 
100% 

5. ความเหมาะสมของจํานวนหน่วยกิตกลุ่ม
วิชาเอก 

24 คน 
48.98% 

22 คน 
44.90% 

3 คน 
6.12% 

- 49 คน 
100% 

6. ความเหมาะสมของการจัดแผนการเรียน 20 คน 
40.82% 

28 คน 
57.14% 

1 คน 
2.04% 

- 49 คน 
100% 

7. ความเหมาะสมของวิธีการสือ่สารและ
มาตรฐานของการวัดและประเมินผล 

18 คน 
36.74% 

30 คน 
61.22% 

1 คน 
2.04% 

- 49 คน 
100% 

8. ความเหมาะสมของอาจารยผ์ู้สอน 26 คน 
53.06% 

21 คน 
42.86% 

1 คน 
2.04% 

1 คน 
2.04% 

49 คน 
100% 

9. ความเหมาะสมของระยะเวลาที่ใช้ใน
การศึกษา 

27 คน 
55.10% 

22 คน 
44.90% 

- - 49 คน 
100% 
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หัวข้อ ระดับความคิดเห็น 

มาก ปานกลาง น้อย ไม่
เหมาะสม 

รวม 

10. ความเหมาะสมของการบริหารจัดการ
หลักสูตร 

27 คน  
55.10% 

22 คน 
44.90% 

- - 49 คน 
100% 

11. ความเหมาะสมของกระบวนการรับ
นักศึกษา 

23 คน 
46.94% 

23 คน 
46.94% 

3 คน 
6.12% 

- 49 คน 
100% 

12. ความเหมาะสมของการกําหนดคุณสมบัติ
ของผู้สมัคร 

28 คน 
57.14% 

19 คน 
38.78% 

2 คน 
4.08% 

- 49 คน 
100% 

13. ต้องการให้มีการปรับปรุงหลักสูตร 17 คน 
34.70% 

27 คน 
55.10% 

5 คน 
10.20% 

- 49 คน 
100% 

 
ข้อเสนอแนะ 

- ควรมีการจัดอาจารย์ที่ปรึกษาให้นักศึกษาตั้งแต่เทอมแรก เพื่ออํานวยความสะดวกในการปรึกษาการทํา
วิทยานพินธ์เพื่อให้นักศึกษาจบการศึกษาภายในระยะเวลาที่กําหนด 

- อาจารย์ผู้สอนหลายทา่น อาจขาดความต่อเนื่องของเนื้อหา 
- บางรายวิชาเนื้อหาเยอะ ข้อสอบก็เยอะแต่เวลาน้อย 

 
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาแต่ละรายวิชา 

รายวิชา ระดับความคิดเห็น 
มาก ปานกลาง น้อย ไม่เหมาะสม ไม่ระบ ุ รวม 

1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน       
- 780 501 สถิติสําหรับการวิจัย 36 คน 

73.47% 
13 คน 

26.53% 
- - - 49 คน 

100% 
- 780 502 ภาษาอังกฤษสําหรับนักบริหาร  24 คน 

48.98% 
18 คน 

36.73% 
1 คน 
2.04% 

- 6 คน 
12.25% 

49 คน 
100% 

2. หมวดวิชาเฉพาะ       
2.1 กลุ่มวิชาบังคบั       
- 782 501 การบัญชีสําหรับผู้บริหาร 37 คน 

75.51% 
9 คน 

18.37% 
2 คน 
4.08% 

1 คน 
2.04% 

- 49 คน 
100% 

- 782 502 การจัดการองค์กรและทรัพยากร
มนุษย์  

39 คน 
79.59% 

10 คน 
20.41% 

- - - 49 คน 
100% 
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รายวิชา ระดับความคิดเห็น 
มาก ปานกลาง น้อย ไม่เหมาะสม ไม่ระบ ุ รวม 

- 782 503 การจัดการการตลาดสําหรับนัก
บริหาร 

20 คน 
40.82% 

6 คน 
12.24% 

23 คน 
46.94% 

- - 49 คน 
100% 

- 782 504 การจัดการดําเนินงาน 39 คน 
79.59% 

9 คน 
18.37% 

- - 1 คน 
2.04% 

49 คน 
100% 

- 782 601 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 16 คน 
32.65% 

5 คน 
10.20% 

- - 28 คน 
57.15% 

49 คน 
100% 

2.2 กลุ่มวิชาเอก       
- 782 642 จริยธรรมและความรับผิดชอบของ
กิจการต่อสังคม 

14 คน 
28.57% 

5 คน 
10.20% 

- - 30 คน 
61.23% 

49 คน 
100% 

- 782 643 ระเบียบวธีวิจัยทางธุรกิจ 24 คน 
48.98% 

16 คน 
32.65% 

- - 9 คน 
18.37% 

49 คน 
100% 

- 782 644 การจัดการธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม 

16 คน 
32.65% 

3 คน 
6.12% 

- - 30 คน 
61.23% 

49 คน 
100% 

- 782 648 ภาวะผู้นาํเชิงสรา้งสรรค์ 13 คน 
26.53% 

6 คน 
12.24% 

- - 30 คน 
61.23% 

49 คน 
100% 

- 782 649 สัมมนาธุรกิจ 11 คน 
22.45% 

5 คน 
10.20% 

- - 33 คน 
67.35% 

49 คน 
100% 

- 782 671 ระเบียบวิธีวิจัยสาํหรับการ
ท่องเที่ยวและโรงแรม 

7 คน 
14.28% 

8 คน 
16.33% 

- - 34 คน 
69.39% 

49 คน 
100% 

- 782 672 การจัดการการท่องเที่ยวและ
โรงแรม 

6 คน 
12.24% 

6 คน 
12.24% 

- - 37 คน 
75.52% 

49 คน 
100% 

- 782 673 การจัดการธุรกิจการประชุม การ
ท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล การแสดงออกสินค้า 
และการแสดงนิทรรศการ 

8 คน 
16.33% 

4 คน 
8.17% 

- - 37 คน 
75.52% 

49 คน 
100% 

- 782 678 การพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว 5 คน 
10.20% 

7 คน 
14.28% 

- - 37 คน 
75.52% 

49 คน 
100% 

- 782 681 การจัดการโลจิสติกส์ในธุรกิจการ
ท่องเที่ยวและโรงแรม 

6 คน 
12.24% 

6 คน 
12.24% 

- - 37 คน 
75.52% 

49 คน 
100% 

- 782 682 สัมมนาจัดการการท่องเที่ยวและ
โรงแรม 

7 คน 
14.28% 

5 คน 
10.20% 

- - 37 คน 
75.52% 

49 คน 
100% 
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ข้อเสนอแนะ  
- หนึ่งรายวิชาจะมีอาจารย์มากกว่า 1 ท่าน ทําให้เกิดความไม่ต่อเนื่องในการเรียน 
- การสื่อสารล่าช้าไม่ชดัเจน 
- นักศึกษาหาข้อมูลของอาจารยท์ี่จะเป็นที่ปรึกษาวทิยานิพนธ์ได้ยาก 

 
ตอนที่ 4 สภาพแวดล้อมและสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน 

สภาพแวดล้อมและสิ่งสนับสนุนการเรียน
การสอน 

ระดับความคิดเห็น 
มากที่สุด มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อยที่สุด รวม 

1. ห้องเรียนมีขนาดเหมาะสมกบัจํานวน
ผู้เรียน 

9 คน 
18.37% 

25 คน 
51.02% 

12 คน 
24.49% 

2 คน 
4.08% 

1 คน 
2.04% 

49 คน 
100% 

2. อุปกรณ์ภายในห้องเรียนมีความทันสมัย 2 คน 
4.08% 

15 คน 
30.61% 

18 คน 
36.73% 

11 คน 
22.45% 

3 คน 
6.13% 

49 คน 
100% 

3. การเข้าถึงอินเตอร์เน็ตสะดวก 1 คน 
2.04% 

4 คน 
8.16% 

19 คน 
38.78% 

19 คน 
38.78% 

6 คน 
12.24% 

49 คน 
100% 

4. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพียงพอ 1 คน 
2.04% 

9 คน 
18.37% 

24 คน 
48.98% 

12 คน 
24.49% 

3 คน 
6.12% 

49 คน 
100% 

5. ห้องสมุดมีหนังสือและฐานข้อมูลเพียงพอ 7 คน 
14.29% 

20 คน 
40.82% 

9 คน 
18.37% 

9 คน 
18.36% 

4 คน 
8.16% 

49 คน 
100% 

6. สภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการเรียน เช่น 
ห้องน้ํา ตู้น้าํดื่ม 

2 คน 
4.08% 

13 คน 
26.53% 

12 คน 
24.49% 

14 คน 
28.57% 

8 คน 
16.33 

49 คน 
100% 

7. การให้บริการของบุคลากร เช่น การให้
ข้อมูล การให้คําปรึกษา 

4 คน 
8.16% 

18 คน 
36.73% 

20 คน 
40.82% 

6 คน 
12.25% 

1 คน 
2.04% 

49 คน 
100% 

8. สถานที่รับรองสาํหรับการให้คําปรึกษามี
ความเหมาะสมและเพียงพอ 

2 คน 
4.08% 

13 คน 
26.53% 

21 คน 
42.86% 

9 คน 
18.37% 

4 คน 
8.16% 

49 คน 
100% 

 
ข้อเสนอแนะ 

- ควรปรับปรุงเร่ืองความสะอาดของห้องน้ํา 

- การให้ข้อมูลของเจ้าหน้าที่ลา่ชา้ เจ้าหน้าทีบ่างคนไม่มีมนุษยสัมพันธ์ และควรใช้คาํพูดที่เหมาะสม 

- ที่จอดรถไม่ปลอดภัยเนื่องจากมกี้อนอิฐตกใส่รถ 

- สถานทีท่ํางานและปรึกษางานลาํบาก 
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ภาคผนวก ง 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรบริหารธุรกจิมหาบัณฑิต (หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ. 2561) 
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ภาคผนวก จ 
ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลกัสตูรปรับปรุง 
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ตารางเปรียบเทียบรายวิชาที่เปลี่ยนแปลงไปตามหลักสตูรเดมิและหลักสูตรปรบัปรุง 
หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 

แผน ก แบบ ก 2  
จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 39 หน่วยกิต 
1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน 

ไม่นับหน่วยกิต จ ำนวน 6 หน่วยกิต 
780 501 สถิติส ำหรับกำรวิจัย             3(3-0-6) 

(Statistics for Research) 
780 502 ภำษำอังกฤษส ำหรับนักบริหำร3(3-0-6) 

 (English for Executives) 
2. หมวดวิชาเฉพาะ 

จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 27 หน่วยกิต 
วิชาเอกการประกอบการ 

2.1 กลุ่มวิชาบังคับ 
จ ำนวน 18 หน่วยกิต 

 
 
 
782 501 กำรบัญชีส ำหรับนักบริหำร     3(3-0-6) 

(Accounting for Executives) 
782 502 กำรจัดกำรองค์กรและ          3(3-0-6) 

ทรัพยำกรมนุษย์ 
(Organisation and Human 
Resource Management) 

782 503 กำรจัดกำรกำรตลำด            3(3-0-6) 
ส ำหรับนักบริหำร 
(Marketing Management for 
Executives) 

782 504 กำรจัดกำรกำรด ำเนินงำน      3(3-0-6) 
(Operations Management) 
 
 
 

782 505 กำรจัดกำรกำรเงินส ำหรับ      3(3-0-6) 
นักบริหำร 
(Financial Management for 
Executives) 

แผน ก แบบ ก 2  
จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 39 หน่วยกิต 
1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน 

ไม่นับหน่วยกิต จ ำนวน 6 หน่วยกิต 
780 501 สถิติส ำหรับกำรวิจัย            3(3-0-6) 

(Statistics for Research) 
780 502 ภำษำอังกฤษส ำหรับนักบริหำร3(3-0-6) 

 (English for Executives) 
2. หมวดวิชาเฉพาะ 

จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 27 หน่วยกิต 
2.1 วิชาบังคับ 

ไม่นับหน่วยกิต จ ำนวน 3 หน่วยกิต 
782 611 สัมมนำธุรกิจ                     3(3-0-6) 

(Seminar in Business) 
2.2 วิชาบังคับ 

จ ำนวน 21 หน่วยกิต 
782 513 กำรบัญชีส ำหรับนักบริหำร    3(3-0-6) 

(Accounting for Executives) 
782 511 กำรจัดกำรองค์กำรและ         3(3-0-6) 

ทรัพยำกรมนุษย์ 
(Organisation and Human 
Resource Management) 

782 512 กำรจัดกำรกำรตลำด            3(3-0-6) 
ส ำหรับนักบริหำร 
(Marketing Management for 
Executives) 

782 514 กำรจัดกำรกำรด ำเนินงำน      3(3-0-6) 
(Operations Management) 

782 515 ระเบียบวิธีวิจัยทำงธุรกิจ       3(3-0-6) 
(Business Research Methodology) 
 

782 612 กำรจัดกำรกำรเงิน              3(3-0-6) 
ส ำหรับนักบริหำร 
(Financial Management for 
Executives) 

 
 
 
 
- ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลง 
 
- ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลง 
 
 
 
 
 
- เปลี่ยนแปลงรหัสรำยวิชำ และ
ย้ำยจำกกลุ่มวิชำเอกมำเป็นวิชำ
บังคับไม่นับหน่วยกิต 
 
- เปลี่ยนแปลงรหัสรำยวิชำ 
 
- เปลี่ยนแปลงรหัสรำยวิชำ ชื่อ
รำยวิชำ และค ำอธิบำยรำยวิชำ 
 
 
- เปลี่ยนแปลงรหัสรำยวิชำ 
 
 
 
- เปลี่ยนแปลงรหัสรำยวิชำ 
 
- เปลี่ยนแปลงรหัสรำยวิชำ และ
ย้ำยจำกกลุ่มวิชำเอกมำเป็นวิชำ
บังคับ 
- เปลี่ยนแปลงรหัสรำยวิชำ 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 
782 601 กำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์           3(3-0-6) 

(Strategic Management) 
782 613 กำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์          3(3-0-6) 

(Strategic Management) 
- เปลี่ยนแปลงรหัสรำยวิชำ 

 
2.2 กลุ่มวิชาเอก 

จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 9 หน่วยกิต 
782 641 ศิลปะและวัฒนธรรมกับ         3(3-0-6) 

กำรประยุกต์ทำงธุรกิจ 
(Arts and Culture in Business) 

782 642 จริยธรรมและควำม             3(3-0-6) 
รับผิดชอบของกิจกำรต่อสังคม 
(Ethics and Corporate Social 
Responsibility) 

782 643 ระเบียบวิธีวิจัยทำงธุรกิจ        3(3-0-6) 

(Business Research Methodology) 

782 644 กำรจัดกำรธุรกิจขนำดกลำง    3(3-0-6) 
และขนำดย่อม 
(Small and Medium  
Enterprise Management) 

782 645 เทคโนโลยีสำรสนเทศ           3(3-0-6) 
และนวัตกรรม 
(Information Technology 
and Innovation) 

782 646 กำรจัดกำรควำมเสี่ยง            3(3-0-6) 

และภำวะวิกฤติ 

(Risk and Crisis Management) 

782 647 กฎหมำยส ำหรับ                  3(3-0-6) 
กำรประกอบกำร 
(Law for Entrepreneurship) 

782 648 ภำวะผู้น ำเชิงสร้ำงสรรค์         3(3-0-6) 
(Creative Leadership) 
 
 
 
 
 

782 649 สัมมนำธุรกิจ                      3(3-0-6) 
(Seminar in Business) 

2.3 วิชาเลือก  
จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 
 
 
 

782 624 จริยธรรมและควำม            3(3-0-6) 
รับผิดชอบต่อสังคมของกิจกำร 
(Ethics and Corporate Social 
Responsibility) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
782 645 กำรจัดกำรควำมเสี่ยง          3(3-0-6) 

ทำงกำรเงิน 
(Financial Risk Management) 

 
 

 
782 621 ภำวะผู้น ำเชิงสร้ำงสรรค์       3(3-0-6) 

และพฤติกรรมสร้ำงสรรค์ 
นวัตกรรมภำยในองค์กำร 
(Creative Leadership and 
Innovative Behavior in 
Organization) 

 

 
 
- ตัดรำยวิชำออก 
 
 
- เปลี่ยนแปลงรหัสรำยวิชำ และ 
ชื่อรำยวิชำ 
 
 
- เปลี่ยนแปลงรหัสรำยวิชำ และ

ย้ำยไปเป็นรำยวิชำบังคับ 

- ตัดรำยวิชำออก 
 
 
 
- ตัดรำยวิชำออก 
 
 
 
- เปลี่ยนรหัสรำยวิชำ ชื่อ
รำยวิชำ และค ำอธิบำยรำยวิชำ 

 
- ตัดรำยวิชำออก 
 

 
- เปลี่ยนรหัสรำยวิชำ ชื่อ
รำยวิชำ และค ำอธิบำยรำยวิชำ 

 
 
 
 
- เปลี่ยนแปลงรหัสรำยวิชำ และ
ย้ำยจำกกลุ่มวิชำเอกมำเป็นวิชำ
บังคับไม่นับหน่วยกิต 

 



133 
มคอ.2 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 
วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม 

2.1 กลุ่มวิชาบังคับ 
จ ำนวน 18 หน่วยกิต 
 
 
 
 

782 501 กำรบัญชีส ำหรับนักบริหำร     3(3-0-6) 
(Accounting for Executives) 

782 502 กำรจัดกำรองค์กรและ          3(3-0-6) 
ทรัพยำกรมนุษย์ 
(Organisation and Human 
Resource Management) 

782 503 กำรจัดกำรกำรตลำด            3(3-0-6) 
ส ำหรับนักบริหำร 
(Marketing Management for 
Executives) 

782 504 กำรจัดกำรกำรด ำเนินงำน      3(3-0-6) 
(Operations Management) 

782 505 กำรจัดกำรกำรเงินส ำหรับ      3(3-0-6) 
นักบริหำร 
(Financial Management for 
Executives) 

782 601 กำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์           3(3-0-6) 
(Strategic Management) 
 

 
2.1 วิชาบังคับ 

ไม่นับหน่วยกิต จ ำนวน 3 หน่วยกิต 
782 611 สัมมนำธุรกิจ                    3(3-0-6) 

(Seminar in Business) 
2.2 วิชาบังคับ 

จ ำนวน 21 หน่วยกิต 
782 513 กำรบัญชีส ำหรับนักบริหำร   3(3-0-6) 

(Accounting for Executives) 
782 511 กำรจัดกำรองค์กำรและ       3(3-0-6) 

ทรัพยำกรมนุษย์ 
(Organisation and Human 
Resource Management) 

782 512 กำรจัดกำรกำรตลำด           3(3-0-6) 
ส ำหรับนักบริหำร 
(Marketing Management for 
Executives) 

782 514 กำรจัดกำรกำรด ำเนินงำน     3(3-0-6) 
(Operations Management) 

782 515 ระเบียบวิธีวิจัยทำงธุรกิจ      3(3-0-6) 
(Business Research 
Methodology) 
 

782 612 กำรจัดกำรกำรเงิน             3(3-0-6) 
ส ำหรับนักบริหำร 
(Financial Management for 
Executives) 

782 613 กำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์         3(3-0-6) 
(Strategic Management) 

 

 
 
 
- เปลี่ยนแปลงรหัสรำยวิชำ และ
ย้ำยจำกกลุ่มวิชำเอกมำเป็นวิชำ
บังคับไม่นับหน่วยกิต 
 
- เปลี่ยนแปลงรหัสรำยวิชำ 
 
- เปลี่ยนแปลงรหัสรำยวิชำ ชื่อ
รำยวิชำ และค ำอธิบำยรำยวิชำ 
 
 
- เปลี่ยนแปลงรหัสรำยวิชำ 
 
 
 
- เปลี่ยนแปลงรหัสรำยวิชำ 
 
- เปลี่ยนแปลงรหัสรำยวิชำ และ
ย้ำยจำกกลุ่มวิชำเอกมำเป็นวิชำ
บังคับ 
 
- เปลี่ยนแปลงรหัสรำยวิชำ 
 
 
 
- เปลี่ยนแปลงรหัสรำยวิชำ 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 
2.2 กลุ่มวิชาเอก 

จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 9 หน่วยกิต 
782 641 ศิลปะและวัฒนธรรมกับ         3(3-0-6) 

กำรประยุกต์ทำงธุรกิจ 
(Arts and Culture in Business) 

782 642 จริยธรรมและควำม              3(3-0-6) 
รับผิดชอบของกิจกำรต่อสังคม 
(Ethics and Corporate Social 
Responsibility) 

782 671 ระเบียบวิธีวิจัยส ำหรับ           3(3-0-6) 
กำรท่องเท่ียวและโรงแรม 
(Tourism and Hotel Management 
Research Methodology) 

782 672 กำรจัดกำรกำรท่องเท่ียว       3(3-0-6) 
และโรงแรม 
(Tourism and Hotel Management) 

782 673 กำรจัดกำรธุรกิจกำรประชุม    3(3-0-6) 
กำรท่องเท่ียวเพ่ือเป็นรำงวัล 
กำรแสดงสินค้ำ และกำรแสดง
นิทรรศกำร 
(Meeting, Incentive, 
Convention and Exhibition 
Management) 

782 674 กำรจัดกำรข้ำมวัฒนธรรม       3(3-0-6) 
(Cross Cultural Management) 

782 675 กำรจัดกำรทรัพยำกรวัฒนธรรม3(3-0-6) 
 (Cultural Resource Management) 

782 676 กำรท่องเท่ียวเชิง                 3(3-0-6) 
วัฒนธรรมในกลุ่มประเทศอำเซียน 
(Cultural Tourism in ASEAN 
Countries) 

782 677 กำรจัดกำรกำรท่องเท่ียว        3(3-0-6) 
ทำงเลือก 
(Alternative Tourism Management) 

782 678 กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์             3(3-0-6) 
กำรท่องเท่ียว 
(Tourism Product Development) 

2.3 วิชาเลือก  
จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 
 
 
 

782 624 จริยธรรมและควำม            3(3-0-6) 
รับผิดชอบต่อสังคมของกิจกำร 
(Ethics and Corporate Social 
Responsibility) 

 

 
 
- ตัดรำยวิชำออก 
 
 
- เปลี่ยนแปลงรหัสรำยวิชำ และ 
ชื่อรำยวิชำ 
 
 
- ตัดรำยวิชำออก 
 
 
 
- ตัดรำยวิชำออก 
 
 
- ตัดรำยวิชำออก 
 
 
 
 
 
 
- ตัดรำยวิชำออก 
 
- ตัดรำยวิชำออก 
 
- ตัดรำยวิชำออก 
 
 
 
- ตัดรำยวิชำออก 
 
 
- ตัดรำยวิชำออก 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 
782 679 ศิลปะและกำรออกแบบ       3(3-0-6) 

ในธุรกิจโรงแรม 
(Art and Design in Hotel Business) 

782 680 กำรจัดกำรทรัพยำกร          3(3-0-6) 
ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
(Natural Resources and 
Environmental Management) 

782 681 กำรจัดกำรโลจิสติกส์ใน       3(3-0-6) 
ธุรกิจกำรท่องเท่ียวและโรงแรม
(Logistics Management in Tourism 
Management and Hotel Business) 

782 682 สัมมนำกำรจัดกำร             3(3-0-6) 
กำรท่องเท่ียวและโรงแรม 
(Seminar in Tourism and Hotel 
Management) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
782 622 นวัตกรรมและกำรเป็น        3(3-0-6) 

ผู้ประกอบกำร 
(Innovation and 
Entrepreneurship) 

782 623 กำรจัดกำรควำมรู้เพื่อ         3(3-0-6) 
นวัตกรรมทำงธุรกิจ 
(Knowledge Management for 
Business Innovation) 

782 625 กำรจัดกำรธุรกิจดิจิทัล        3(3-0-6) 
(Digital Business Management) 

782 628 กำรตลำดดิจิทัล                3(3-0-6) 
(Digital Marketing) 

782 629 พฤติกรรมผู้บริโภค             3(3-0-6) 
(Consumer Behavior) 

782 630 กำรสื่อสำรกำรตลำด           3(3-0-6) 
แบบบูรณำกำร 
(Integrated Marketing 
Communication) 

782 631 กำรจัดกำรกำรตลำดบริกำร  3(3-0-6) 
(Service Marketing Management) 

782 632 กำรตลำดระหว่ำงประเทศ    3(3-0-6) 
(International Marketing) 

- ตัดรำยวิชำออก 
 
 
- ตัดรำยวิชำออก 
 
 
 
- ตัดรำยวิชำออก 
 
 
 
- ตัดรำยวิชำออก 
 
 
 
- รำยวิชำใหม่ 
 
 
 
- รำยวิชำใหม่ 
 
 
 
- รำยวิชำใหม่ 
 
- รำยวิชำใหม่ 
 
- รำยวิชำใหม่ 
 
- รำยวิชำใหม่ 
 
 
 
- รำยวิชำใหม่ 
 
- รำยวิชำใหม่ 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. วิทยานิพนธ์ 
782 691 วิทยำนิพนธ์    มีค่ำเทียบเท่ำ 12 หน่วยกิต 

782 635 กำรจัดกำรภำษี                 3(3-0-6) 
(Tax Management) 

782 636 บัญชีเพื่อกำรตัดสินใจ         3(3-0-6) 
(Accounting for Decision 
Making) 

782 637 กำรวิเครำะห์ต้นทุน            3(3-0-6) 
(Cost Analysis) 

782 638 กำรก ำกับดูแลและควำม      3(3-0-6) 
รับผิดชอบตำมหน้ำท่ี 
(Corporate Governance and 
Accountability) 

782 639 ระบบสำรสนเทศทำง          3(3-0-6) 
กำรบัญชี 
(Accounting Information 
System) 

782 642 กำรตลำดส ำหรับกำร          3(3-0-6) 
บริกำรทำงกำรเงิน 
(Marketing for Financial Service) 

782 643 ทฤษฎีกำรเงินส ำหรับบริษัท  3(3-0-6) 
(Corporate Finance Theory) 

782 644 ทฤษฎีกำรจัดกำรลงทุน       3(3-0-6) 
และตลำดทุน 
(Investment Theory and 
Capital Markets) 

782 645 กำรจัดกำรควำมเสี่ยง          3(3-0-6) 
ทำงกำรเงิน 
(Financial Risk Managment) 

782 646 กำรจัดกำรกำรเงิน             3(3-0-6) 
ระหว่ำงประเทศ 
(International Finance 
Management) 

3. วิทยานิพนธ์ 
782 691 วิทยำนิพนธ์    มีค่ำเทียบเท่ำ 12 หน่วยกิต 

- รำยวิชำใหม่ 
 
- รำยวิชำใหม่ 
 
 
- รำยวิชำใหม่ 
 
- รำยวิชำใหม่ 
 
 
 
- รำยวิชำใหม่ 
 
 
 
- รำยวิชำใหม่ 
 
 
- รำยวิชำใหม่ 
 
- รำยวิชำใหม่ 
 
 
 
- รำยวิชำใหม่ 
 
 
- รำยวิชำใหม่ 
 
 
 
 
- คงเดิม 

  



137 
มคอ.2 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 
แผน ข  
จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 39 หน่วยกิต 
1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน 

ไม่นับหน่วยกิต จ ำนวน 6 หน่วยกิต 
780 501 สถิติส ำหรับกำรวิจัย             3(3-0-6) 

(Statistics for Research) 
780 502 ภำษำอังกฤษส ำหรับนักบริหำร3(3-0-6) 

 (English for Executives) 
2. หมวดวิชาเฉพาะ 

จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 33 หน่วยกิต 
วิชาเอกการประกอบการ 

2.1 กลุ่มวิชาบังคับ 
จ ำนวน 18 หน่วยกิต 

 
 
 
782 501 กำรบัญชีส ำหรับนักบริหำร     3(3-0-6) 

(Accounting for Executives) 
782 502 กำรจัดกำรองค์กรและ          3(3-0-6) 

ทรัพยำกรมนุษย์ 
(Organisation and Human 
Resource Management) 

782 503 กำรจัดกำรกำรตลำด            3(3-0-6) 
ส ำหรับนักบริหำร 
(Marketing Management for 
Executives) 

782 504 กำรจัดกำรกำรด ำเนินงำน      3(3-0-6) 
(Operations Management) 
 
 
 

782 505 กำรจัดกำรกำรเงินส ำหรับ      3(3-0-6) 
นักบริหำร 
(Financial Management for 
Executives) 

782 601 กำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์           3(3-0-6) 
(Strategic Management) 

แผน ข  
จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 39 หน่วยกิต 
1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน 

ไม่นับหน่วยกิต จ ำนวน 6 หน่วยกิต 
780 501 สถิติส ำหรับกำรวิจัย            3(3-0-6) 

(Statistics for Research) 
780 502 ภำษำอังกฤษส ำหรับนักบริหำร3(3-0-6) 

 (English for Executives) 
2. หมวดวิชาเฉพาะ 

จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 33 หน่วยกิต 
2.1 วิชาบังคับ 

ไม่นับหน่วยกิต จ ำนวน 3 หน่วยกิต 
782 611 สัมมนำธุรกิจ                     3(3-0-6) 

(Seminar in Business) 
2.2 วิชาบังคับ 

จ ำนวน 21 หน่วยกิต 
782 513 กำรบัญชีส ำหรับนักบริหำร    3(3-0-6) 

(Accounting for Executives) 
782 511 กำรจัดกำรองค์กำรและ         3(3-0-6) 

ทรัพยำกรมนุษย์ 
(Organisation and Human Resource 
Management) 

782 512 กำรจัดกำรกำรตลำด            3(3-0-6) 
ส ำหรับนักบริหำร 
(Marketing Management for 
Executives) 

782 514 กำรจัดกำรกำรด ำเนินงำน      3(3-0-6) 
(Operations Management) 

782 515 ระเบียบวิธีวิจัยทำงธุรกิจ       3(3-0-6) 
(Business Research Methodology) 
 

782 612 กำรจัดกำรกำรเงิน              3(3-0-6) 
ส ำหรับนักบริหำร 
(Financial Management for 
Executives) 

782 613 กำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์           3(3-0-6) 
(Strategic Management) 

 
 
 
 
- ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลง 
 
- ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลง 
 
 
 
 
 
- เปลี่ยนแปลงรหัสรำยวิชำ 
และย้ำยจำกกลุ่มวิชำเอกมำเป็น
วิชำบังคับไม่นับหน่วยกิต 
 
- เปลี่ยนแปลงรหัสรำยวิชำ 
 
- เปลี่ยนแปลงรหัสรำยวิชำ ชื่อ
รำยวิชำ และค ำอธิบำยรำยวิชำ 
 
 
- เปลี่ยนแปลงรหัสรำยวิชำ 
 
 
 
- เปลี่ยนแปลงรหัสรำยวิชำ 
 
- เปลี่ยนแปลงรหัสรำยวิชำ 
และย้ำยจำกกลุ่มวิชำเอกมำเป็น
วิชำบังคับ 
- เปลี่ยนแปลงรหัสรำยวิชำ 
 
 
 
- เปลี่ยนแปลงรหัสรำยวิชำ 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 
2.2 กลุ่มวิชาเอก 

จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 15 หน่วยกิต 
782 641 ศิลปะและวัฒนธรรมกับ         3(3-0-6) 

กำรประยุกต์ทำงธุรกิจ 
(Arts and Culture in Business) 

782 642 จริยธรรมและควำม             3(3-0-6) 
รับผิดชอบของกิจกำรต่อสังคม 
(Ethics and Corporate Social 
Responsibility) 

782 643 ระเบียบวิธีวิจัยทำงธุรกิจ        3(3-0-6) 

(Business Research Methodology) 

782 644 กำรจัดกำรธุรกิจขนำดกลำง    3(3-0-6) 
และขนำดย่อม 
(Small and Medium  
Enterprise Management) 

782 645 เทคโนโลยีสำรสนเทศ           3(3-0-6) 
และนวัตกรรม 
(Information Technology 
and Innovation) 

782 646 กำรจัดกำรควำมเสี่ยง            3(3-0-6) 

และภำวะวิกฤติ 

(Risk and Crisis Management) 

782 647 กฎหมำยส ำหรับ                  3(3-0-6) 
กำรประกอบกำร 
(Law for Entrepreneurship) 

782 648 ภำวะผู้น ำเชิงสร้ำงสรรค์         3(3-0-6) 
(Creative Leadership) 
 
 
 
 

782 649 สัมมนำธุรกิจ                      3(3-0-6) 
(Seminar in Business) 

2.3 วิชาเลือก  
จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 12 หน่วยกิต 
 
 
 

782 624 จริยธรรมและควำม            3(3-0-6) 
รับผิดชอบต่อสังคมของกิจกำร 
(Ethics and Corporate Social 
Responsibility) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
782 645 กำรจัดกำรควำมเสี่ยง          3(3-0-6) 

ทำงกำรเงิน 
(Financial Risk Management) 

 
 

 
782 621 ภำวะผู้น ำเชิงสร้ำงสรรค์       3(3-0-6) 

และพฤติกรรมสร้ำงสรรค์ 
นวัตกรรมภำยในองค์กำร 
(Creative Leadership and 
Innovative Behavior in 
Organization) 
 

 

 
 
- ตัดรำยวิชำออก 
 
 
- เปลี่ยนแปลงรหัสรำยวิชำ 
และ ชื่อรำยวิชำ 
 
 
- เปลี่ยนแปลงรหัสรำยวิชำ 

และย้ำยไปเป็นรำยวิชำบังคับ 

- ตัดรำยวิชำออก 
 
 
 
- ตัดรำยวิชำออก 
 
 
 
- เปลี่ยนรหัสรำยวิชำ ชื่อ
รำยวิชำ และค ำอธิบำยรำยวิชำ 

 
- ตัดรำยวิชำออก 
 
 

- เปลี่ยนรหัสรำยวิชำ ชื่อ
รำยวิชำ และค ำอธิบำยรำยวิชำ 
 
 
 
 
- เปลี่ยนแปลงรหัสรำยวิชำ 
และย้ำยจำกกลุ่มวิชำเอกมำเป็น
วิชำบังคับไม่นับหน่วยกิต 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 
วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม 

2.1 กลุ่มวิชาบังคับ 
จ ำนวน 18 หน่วยกิต 
 
 
 
 

782 501 กำรบัญชีส ำหรับนักบริหำร     3(3-0-6) 
(Accounting for Executives) 

782 502 กำรจัดกำรองค์กรและ          3(3-0-6) 
ทรัพยำกรมนุษย์ 
(Organisation and Human 
Resource Management) 

782 503 กำรจัดกำรกำรตลำด            3(3-0-6) 
ส ำหรับนักบริหำร 
(Marketing Management for 
Executives) 

782 504 กำรจัดกำรกำรด ำเนินงำน      3(3-0-6) 
(Operations Management) 

782 505 กำรจัดกำรกำรเงินส ำหรับ      3(3-0-6) 
นักบริหำร 
(Financial Management for 
Executives) 

782 601 กำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์           3(3-0-6) 
(Strategic Management) 
 

 
2.1 วิชาบังคับ 

ไม่นับหน่วยกิต จ ำนวน 3 หน่วยกิต 
782 611 สัมมนำธุรกิจ                    3(3-0-6) 

(Seminar in Business) 
2.2 วิชาบังคับ 

จ ำนวน 21 หน่วยกิต 
782 513 กำรบัญชีส ำหรับนักบริหำร   3(3-0-6) 

(Accounting for Executives) 
782 511 กำรจัดกำรองค์กำรและ       3(3-0-6) 

ทรัพยำกรมนุษย์ 
(Organisation and Human 
Resource Management) 

782 512 กำรจัดกำรกำรตลำด           3(3-0-6) 
ส ำหรับนักบริหำร 
(Marketing Management for 
Executives) 

782 514 กำรจัดกำรกำรด ำเนินงำน     3(3-0-6) 
(Operations Management) 

782 515 ระเบียบวิธีวิจัยทำงธุรกิจ      3(3-0-6) 
(Business Research 
Methodology) 
 

782 612 กำรจัดกำรกำรเงิน             3(3-0-6) 
ส ำหรับนักบริหำร 
(Financial Management for 
Executives) 

782 613 กำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์         3(3-0-6) 
(Strategic Management) 

 
 
 
- เปล่ียนแปลงรหัสรำยวิชำ และ
ย้ำยจำกกลุ่มวิชำเอกมำเป็นวิชำ
บังคับไม่นับหน่วยกิต 
 
- เปลี่ยนแปลงรหัสรำยวิชำ 
 
- เปลี่ยนแปลงรหัสรำยวิชำ ชื่อ
รำยวิชำ และค ำอธิบำยรำยวิชำ 
 
 
- เปลี่ยนแปลงรหัสรำยวิชำ 
 
 
 
- เปลี่ยนแปลงรหัสรำยวิชำ 
 
- เปลี่ยนแปลงรหัสรำยวิชำ และ
ย้ำยจำกกลุ่มวิชำเอกมำเป็นวิชำ
บังคับ 
 
- เปลี่ยนแปลงรหัสรำยวิชำ 
 
 
 
- เปลี่ยนแปลงรหัสรำยวิชำ 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 
2.2 กลุ่มวิชาเอก 

จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 15 หน่วยกิต 
782 641 ศิลปะและวัฒนธรรมกับ         3(3-0-6) 

กำรประยุกต์ทำงธุรกิจ 
(Arts and Culture in Business) 

782 642 จริยธรรมและควำม              3(3-0-6) 
รับผิดชอบของกิจกำรต่อสังคม 
(Ethics and Corporate Social 
Responsibility) 

782 671 ระเบียบวิธีวิจัยส ำหรับ           3(3-0-6) 
กำรท่องเท่ียวและโรงแรม 
(Tourism and Hotel Management 
Research Methodology) 

782 672 กำรจัดกำรกำรท่องเท่ียว       3(3-0-6) 
และโรงแรม 
(Tourism and Hotel Management) 

782 673 กำรจัดกำรธุรกิจกำรประชุม    3(3-0-6) 
กำรท่องเท่ียวเพ่ือเป็นรำงวัล 
กำรแสดงสินค้ำ และกำรแสดง
นิทรรศกำร 
(Meeting, Incentive, 
Convention and Exhibition 
Management) 

782 674 กำรจัดกำรข้ำมวัฒนธรรม       3(3-0-6) 
(Cross Cultural Management) 

782 675 กำรจัดกำรทรัพยำกรวัฒนธรรม3(3-0-6) 
(Cultural Resource Management) 

782 676 กำรท่องเท่ียวเชิง                 3(3-0-6) 
วัฒนธรรมในกลุ่มประเทศอำเซียน 
(Cultural Tourism in ASEAN 
Countries) 

782 677 กำรจัดกำรกำรท่องเท่ียว        3(3-0-6) 
ทำงเลือก 
(Alternative Tourism Management) 

782 678 กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์             3(3-0-6) 
กำรท่องเท่ียว 
(Tourism Product Development) 

 
 

 
 
 

782 624 จริยธรรมและควำม            3(3-0-6) 
รับผิดชอบต่อสังคมของกิจกำร 
(Ethics and Corporate Social 
Responsibility) 

 

 
 
- ตัดรำยวิชำออก 
 
 
- เปลี่ยนแปลงรหัสรำยวิชำ และ 
ชื่อรำยวิชำ 
 
 
- ตัดรำยวิชำออก 
 
 
 
- ตัดรำยวิชำออก 
 
 
- ตัดรำยวิชำออก 
 
 
 
 
 
 
- ตัดรำยวิชำออก 
 
- ตัดรำยวิชำออก 
 
- ตัดรำยวิชำออก 
 
 
 
- ตัดรำยวิชำออก 
 
 
- ตัดรำยวิชำออก 
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782 679 ศิลปะและกำรออกแบบ       3(3-0-6) 

ในธุรกิจโรงแรม 
(Art and Design in Hotel Business) 

782 680 กำรจัดกำรทรัพยำกร          3(3-0-6) 
ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
(Natural Resources and 
Environmental Management) 

782 681 กำรจัดกำรโลจิสติกส์ใน       3(3-0-6) 
ธุรกิจกำรท่องเท่ียวและโรงแรม
(Logistics Management in Tourism 
Management and Hotel Business) 

782 682 สัมมนำกำรจัดกำร             3(3-0-6) 
กำรท่องเท่ียวและโรงแรม 
(Seminar in Tourism and Hotel 
Management) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
782 622 นวัตกรรมและกำรเป็น        3(3-0-6) 

ผู้ประกอบกำร 
(Innovation and 
Entrepreneurship) 

782 623 กำรจัดกำรควำมรู้เพื่อ         3(3-0-6) 
นวัตกรรมทำงธุรกิจ 
(Knowledge Management for 
Business Innovation) 

782 625 กำรจัดกำรธุรกิจดิจิทัล        3(3-0-6) 
(Digital Business Management) 

782 628 กำรตลำดดิจิทัล                3(3-0-6) 
(Digital Marketing) 

782 629 พฤติกรรมผู้บริโภค             3(3-0-6) 
(Consumer Behavior) 

782 630 กำรสื่อสำรกำรตลำด           3(3-0-6) 
แบบบูรณำกำร 
(Integrated Marketing 
Communication) 

782 631 กำรจัดกำรกำรตลำดบริกำร  3(3-0-6) 
(Service Marketing Management) 

782 632 กำรตลำดระหว่ำงประเทศ    3(3-0-6) 
(International Marketing) 

- ตัดรำยวิชำออก 
 
 
- ตัดรำยวิชำออก 
 
 
 
- ตัดรำยวิชำออก 
 
 
 
- ตัดรำยวิชำออก 
 
 
 
- รำยวิชำใหม่ 
 
 
 
- รำยวิชำใหม่ 
 
 
 
- รำยวิชำใหม่ 
 
- รำยวิชำใหม่ 
 
- รำยวิชำใหม่ 
 
- รำยวิชำใหม่ 
 
 
 
- รำยวิชำใหม่ 
 
- รำยวิชำใหม่ 



142 
มคอ.2 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. การค้นคว้าอิสระ 
782 692 กำรค้นคว้ำอิสระ   มีค่ำเทียบเท่ำ 6 หน่วยกิต 

782 635 กำรจัดกำรภำษี                 3(3-0-6) 
(Tax Management) 

782 636 บัญชีเพื่อกำรตัดสินใจ         3(3-0-6) 
(Accounting for Decision 
Making) 

782 637 กำรวิเครำะห์ต้นทุน            3(3-0-6) 
(Cost Analysis) 

782 638 กำรก ำกับดูแลและควำม      3(3-0-6) 
รับผิดชอบตำมหน้ำท่ี 
(Corporate Governance and 
Accountability) 

782 639 ระบบสำรสนเทศทำง          3(3-0-6) 
กำรบัญชี 
(Accounting Information 
System) 

782 642 กำรตลำดส ำหรับกำร          3(3-0-6) 
บริกำรทำงกำรเงิน 
(Marketing for Financial Service) 

782 643 ทฤษฎีกำรเงินส ำหรับบริษัท  3(3-0-6) 
(Corporate Finance Theory) 

782 644 ทฤษฎีกำรจัดกำรลงทุน       3(3-0-6) 
และตลำดทุน 
(Investment Theory and 
Capital Markets) 

782 645 กำรจัดกำรควำมเสี่ยง          3(3-0-6) 
ทำงกำรเงิน 
(Financial Risk Management) 

782 646 กำรจัดกำรกำรเงิน             3(3-0-6) 
ระหว่ำงประเทศ 
(International Finance 
Management) 

3. การค้นคว้าอิสระ 
782 692 กำรค้นคว้ำอิสระ มีค่ำเทียบเท่ำ 6 หน่วยกิต 

- รำยวิชำใหม่ 
 
- รำยวิชำใหม่ 
 
 
- รำยวิชำใหม่ 
 
- รำยวิชำใหม่ 
 
 
 
- รำยวิชำใหม่ 
 
 
 
- รำยวิชำใหม่ 
 
 
- รำยวิชำใหม่ 
 
 
- รำยวิชำใหม่ 
 
 
 
- รำยวิชำใหม่ 
 
 
 
- รำยวิชำใหม่ 
 
 
- คงเดิม 
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ภาคผนวก ฉ 
ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ 
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780 501 สถิติส าหรับการวิจัย           3(3-0-6) 
(Statistics for Research) 
เงื่อนไข: วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 

สถิติพรรณนา สถิติอนุมาน สถิติที่ใช้พารามิเตอร์และไม่ใช้พารามิเตอร์ สถิติที่ใช้ในการวิจัยในด้าน 
การจัดการ 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.  

  
782 511 การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์        3(3-0-6) 

(Organization and Human Resource Management)  
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการองค์การ สภาพแวดล้อมทางการจัดการ บทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร 

ในการจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์ การออกแบบโครงสร้างองค์การ ภาวะผู้น า การวางแผนทรัพยากร
มนุษย์ การสรรหาและการคัดเลือก การฝึกอบรมและพัฒนา การประเมินผลการปฏิบัติงาน การบริหารเงินเดือน
และค่าจ้าง จริยธรรมในการจัดองค์การและทรัพยากรมนุษย์ 

Concepts of organization management, managerial environment, role and 
responsibilities of executives in organization and human resource management, organization 
structure design, leadership, human resource planning, recruitment and selection, training 
and development, performance appraisal, salary and wage management, ethics in an 
organization and human resource management. 
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782 512 การจัดการการตลาดส าหรับนักบริหาร        3(3-0-6) 
(Marketing Management for Executives) 

บทบาทของการตลาดในธุรกิจ การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายในและภายนอก กลยุทธ์ส่วนผสม
ทางการตลาด การวิเคราะห์การแข่งขัน พฤติกรรมผู้บริโภค การแบ่งส่วนตลาด การเลือกเป้าหมายและ  
การวางต าแหน่งผลิตภัณฑ์ ระบบสารสนเทศทางการตลาด การวิจัยการตลาด จริยธรรมทางการจัดการ
การตลาด การวางแผนการตลาดเชิงกลยุทธ์ 

Roles of marketing in business, analysis of internal and external environments, 
marketing mix strategies, competition analysis, consumer behavior, marketing segmentation, 
targeting and positioning, marketing information systems, marketing research, ethics in 
marketing management and strategic planning. 

 

782 513 การบัญชีส าหรับนักบริหาร          3(3-0-6) 
(Accounting for Executives) 

หลักการบัญชี การจัดท างบการเงิน แนวคิดการใช้ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการตัดสินใจ ความส าคัญ
ของข้อมูลทางการบัญชีทั้ งด้ านการวางแผน การควบคุม และการตัดสินใจ พฤติกรรมต้นทุน  
การวิเคราะห์ต้นทุน-ปริมาณ-ก าไร การจัดท างบประมาณ งบประมาณลงทุน การก าหนดต้นทุนผลิตภัณฑ์
และการแบ่งสรรค่าใช้จ่าย ต้นทุนฐานกิจกรรม และต้นทุนมาตรฐาน  การวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อประกอบ  
การตัดสินใจ การบัญชีตามความรับผิดชอบ การวิเคราะห์รายงานการเงิน 

Principles of accounting, preparing financial statements, using accounting information 
in decision- making, significance of accounting information in planning, controlling, decision-
making and cost behavior, cost-volume-profit analysis, budgeting, capital budgeting, product 
costing, cost allocation, activity- based and standard costing, cost analysis for decision-
making, responsibility accounting, financial report analysis. 

 
782 514 การจัดการการด าเนินงาน          3(3-0-6) 

(Operations Management) 
หน้าที่การด าเนินงาน การจัดการห่วงโซ่อุปทาน การออกแบบสินค้าและบริการ ระบบลีน  

การออกแบบและการจัดการกระบวนการ การวิเคราะห์ล าดับงาน การจัดการคุณภาพ การควบคุมและ
ปรับปรุงคุณภาพ การพยากรณ์ การวางแผนและจัดตารางโครงการ การจัดการสินค้าคงเหลือ การผลิตแบบ
ทันเวลา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการจัดการด าเนินงาน กรณีศึกษาด้านการจัดการด าเนินงาน 
ทั้งการผลิตสินค้าและบริการ  

Operations functions, supply chain management, product and service design, Lean 
System, design and process management, process flow analysis, quality management, 
quality control and improvement, forecasting, project planning and scheduling, inventory 
management, Just- in- Time production, information technology systems for operations 
management, operations management case studies in both production and services. 
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782 515 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ          3(3-0-6) 
(Business Research Methodology) 

แนวคิดและวิธีการวิจัยทางธุรกิจ ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การออกแบบการวิจัย สมมติฐาน
การวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลผลข้อมูล จริยธรรมในการวิจัย  การตีพิมพ์
ผลงานวิจัย การประยุกต์ผลงานวิจัยในด้านธุรกิจ 

Concepts and business research methods including of quantitative and qualitative 
methods, research design of hypothesis, data collecting, analysis and implementation, ethics 
in research, publication and application of research results in business areas. 

 
782 611 สัมมนาธุรกิจ            3(3-0-6) 

(Seminar in Business) 
เงื่อนไข: วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 

ประเด็นทางธุรกิจที่มีความส าคัญในปัจจุบัน ความก้าวหน้าทางวิชาการในทฤษฎี แนวคิด เครื่องมือ 
เทคนิค เทคโนโลยี วิทยาการ และการวิจัย การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้  

มีการศึกษาดูงานในประเทศหรือต่างประเทศ 
Current business issues, advanced study of business theories, concepts, instruments, 

techniques, technologies, science and research and knowledge sharing. 
Domestic or international study tour. 

 
782 612 การจัดการการเงินส าหรับนักบริหาร        3(3-0-6) 

(Financial Management for Executives) 
บทบาทของการเงินในธุรกิจ วัตถุประสงค์ของการจัดการการเงิน ความเสี่ยงและผลตอบแทน  

การตัดสินใจลงทุนภายใต้ความแน่นอนและความไม่แน่นอน แหล่งที่มาของเงินทุน โครงสร้างเงินทุน  
การจัดการเงินทุนหมุนเวียน การวิเคราะห์งบการเงิน มูลค่าเงินตามเวลา การประเมินโครงการลงทุน 
จริยธรรมทางการจัดการการเงิน 

Roles of finance in business, objectives of financial management, risk and return, 
investment decision- making under certainty and uncertainty, sources of funds, capital 
structures, working capital management, financial statement analysis, time value of money, 
evaluation of investment projects, ethics in financial management. 
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782 613 การจัดการเชิงกลยุทธ์          3(3-0-6) 
(Strategic Management) 

แนวคิดพื้นฐานทางการจัดการเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายในและภายนอก  
การสร้างกลยุทธ์ทางธุรกิจ การน ากลยุทธ์ทางธุรกิจไปปฏิบัติในองค์การ จริยธรรมกับการน ากลยุทธ์  
ไปปฏิบัติ รูปแบบกลยุทธ์ที่ใช้เพิ่มความได้เปรียบทางการแข่งขัน การบูรณาการกลยุทธ์ตามหน้าที่ กลยุทธ์  
ในการร่วมมือและเป็นพันธมิตรระหว่างองค์การ กลยุทธ์การควบรวมกิจการ การจัดการเชิงกลยุทธ์ส าหรับ
ธุรกิจระหว่างประเทศ 

Basic concepts of strategic management, analysis of internal and external business 
environments, creating business strategies, application of strategic business in an 
organization, ethics and practical application, patterns of strategy enhancing competitive 
advantage, integration of functional strategies, strategies in cooperation and alliances with 
other organizations, merger and acquisition strategies, strategic management for 
international business. 

 
782 621 ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์และพฤติกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรมภายในองค์การ    3(3-0-6) 

(Creative Leadership and Innovative Behavior in Organization) 
ความหมายและองค์ประกอบของภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ แนวคิดทฤษฎีภาวะผู้น า รูปแบบภาวะ

ผู้น า บทบาทของผู้น าในการเปลี่ยนแปลงองค์การ พฤติกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรมของบุคคลากรและ
แนวทางปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพขององค์การ การท างานเป็นทีม การจัดการความ
ขัดแย้งและการเปลี่ยนแปลงภายในองค์การ วัฒนธรรมองค์การ  

Definitions and components of creative leadership, concepts and theories of 
leadership, leadership styles, leadership roles in organizational change, employee innovative 
behavior and practical guidelines to develop effective organizational performance, 
teamwork, conflict and change management, organizational culture. 

 
782 622 นวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ         3(3-0-6) 

(Innovation and Entrepreneurship) 
แนวคิดเกี่ยวกับการประกอบการและผู้ประกอบการ การค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ การจัดตั้งและ 

การเริ่มต้นธุรกิจใหม่ การวิเคราะห์แผนธุรกิจ การจัดหาเงินทุนส าหรับการประกอบธุรกิจ การสร้าง
นวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ แนวคิดเก่ียวกับการริเริ่มธุรกิจใหม่ที่เติบโตได้อย่างรวดเร็ว 

Concepts of entrepreneur and entrepreneurship, finding new opportunities for 
business, establishing and starting new business, analyzing business plan, investment fund 
mobilization, creating innovation and developing business, concepts of the startup.  
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782 623 การจัดการความรู้เพ่ือนวัตกรรมทางธุรกิจ         3(3-0-6) 
(Knowledge Management for Business Innovation) 

แนวคิดการจัดการความรู้และนวัตกรรม องค์การแห่งการเรียนรู้  องค์การฐานสารสนเทศ 
กระบวนการจัดการความรู้ในการสร้างนวัตกรรมทางธุรกิจ ประเภทความรู้ กระบวนการในการพัฒนา
ความรู้ แบบจ าลององค์การสร้างความรู้ การเรียนรู้ในขณะท างาน 

Concepts of knowledge management and innovation, learning organization, 
information- based organization, processes of knowledge management for business 
innovation, types of knowledge, process of knowledge creation, model of knowledge 
creating company, learning in action. 

 
782 624 จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ      3(3-0-6) 

(Ethics and Corporate Social Responsibility) 
แนวคิด ทฤษฎี รูปแบบ และแนวทางการปฏิบัติทีด่ีของกิจกรรมความรับผิดชอบตอ่สังคม การจัดการ

และพัฒนาที่ยั่งยืน แนวคิดการด าเนินการธุรกิจสีเขียว จริยธรรมทางธุรกิจ การค้าที่เป็นธรรม การเป็น
ผู้ประกอบการทางสังคมมาตรฐานระหว่างประเทศในเรื่ องความรับผิดชอบต่อสังคม และการสื่อสาร 
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การธุรกิจ 

Concepts, theories, styles and best practices of corporate social responsibility, 
sustainable management and development, green business operations, business ethics, fair 
trade, social entrepreneurship, international corporate social responsibility standard, 
corporate social responsibility communication of organization. 

 
782 625  การจัดการธุรกิจดิจิทัล           3(3-0-6) 

(Digital Business Management) 
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจดิจิทัล สภาพแวดล้อมของกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และธุรกิจ

ดิจิทัล การวิเคราะห์การตลาดธุรกิจดิจิทัล กลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจดิจิทัล การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดการ
ห่วงโซ่อุปทานในธุรกิจดิจิทัล  และการรักษาลูกค้าสัมพันธ์ 

Concepts of digital business management, environment of e- commerce and digital 
business, marketplace analysis of digital business, strategies of digital business management, 
procurement in digital business, supply chain management in digital business, customer 
relationship management. 
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782 628  การตลาดดิจิทัล            3(3-0-6) 
(Digital Marketing)  

ภาพรวมเรื่องการสื่อสารการตลาดดิจิทัล เข้าใจองค์ความรู้และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการวาง
แผนการสื่อสารการตลาด ก าหนดกลยุทธ์การสื่อสารผ่านเครื่องมือการสื่อสารตลาดดิจิทัลต่าง ๆ การ
วางแผนการตลาดด้วยการสร้างเนื้อหา  การวางแผนช่องทางการสื่อสารผ่านประเภทและชนิดของสื่อดิจิทัล  
วางแผนการตลาดผ่านเครื่องมือค้นหาตลอดจนการเรียนรู้ผ่านการใช้เครื่องมือที่ใช้ในการวัดผลการสื่อสาร
การตลาด 

Overview of digital marketing communications, knowledge and understanding the 
digital marketing framework, digital strategic planning through digital marketing tools, digital 
content marketing, digital media and channel planning, search marketing and performance 
marketing. 

 

782 629  พฤติกรรมผู้บริโภค            3(3-0-6) 
(Consumer Behavior) 

แนวความคิดทฤษฎีต่าง ๆ เพื่อที่จะท าความเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภค แนวความคิดแบบดั้งเดิมซึ่งเน้น
ทฤษฎีทางจิตวิทยาและพฤติกรรมศาสตร์ ในการวิเคราะห์กระบวนการตัดสินใจซื้อตลอดจนปัจจัยต่าง ๆ ทั้ง
ภายในและภายนอก ที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค การรับรู้ ทัศนคติ แรงจูงใจ กลุ่มอ้างอิง แนวความคิด
ทฤษฎีทางเลือกใหม่ ซึ่งมุ่งท าความเข้าใจผู้บริโภคจากมิติของสังคม และวัฒนธรรม โดยการน าความคิดและ
ทฤษฎีทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยามาประยุกต์ใช้ในการศึกษาพฤติกรรมการบริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในด้านความสัมพันธ์ระหว่างอัตตลักษณ์ของผู้บริโภคกับการบริโภคเชิงสัญลักษณ์ 

Concepts and theories of consumer behavior, psychological and behavioral theory for 
analysis of buyer decision making process, perception, motivation and reference groups, 
contemporary alternative theories emphasized on understanding consumers from their 
social and cultural dimensions, concepts and theories of Sociology and Anthropology in 
consumer behavior studies emphasized on the relation of consumer identity and 
consumption of signs. 

 
782 630 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ         3(3-0-6) 

(Intregrated Marketing Communication) 
แนวคิด หลักการ และวิธีการของการส่งเสริมการตลาดและการสื่อสารการตลาด การวางแผน  

การก าหนดกลยุทธ์ การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ปัจจัยที่ต้องน ามาพิจารณาในการเลือกกลยุทธ์  
ในการผสมผสานการสื่อสารการตลาด การประเมินผลกลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาด รวมทั้ง การก าหนด 
กลยุทธ์การสื่อสารให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การตลาดอื่น ๆ 

Concepts, principles, methodology of promotion and marketing communication, 
planning, strategy formulation, integrated marketing communications, factors in selecting 
appropriate marketing communications, evaluation of marketing communications 
effectivenessn strategy formulation for marketing communications to comply with others 
marketing strategies. 
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782 631 การจัดการการตลาดบริการ          3(3-0-6) 
(Service Marketing Management) 

ความส าคัญของอุตสาหกรรมการบริการ ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศและของโลกที่มีความ
แตกต่าง ระหว่างสินค้าและบริการ ซึ่งน าไปสู่ลักษณะเฉพาะและการแก้ปัญหาด้านการจัดการที่แตกต่างกัน
ของธุรกิจบริการ พฤติกรรมผู้บริโภคในภาคอุตสาหกรรมการบริการ เครื่องมื อที่ใช้ในการประเมินการ
ปรับปรุงคุณภาพของการบริการ การวางแผนการตลาด การออกแบบส่วนประสมทางการตลาด และกลยุทธ์
ทางการการตลาดเพื่อการแข่งขันในอุตสาหกรรมการบริการ แผนก าลังในการให้บริการและแผนปฏิบัติงาน
ที่สอดคล้องกับแผนการตลาด การวางแผนบุคลากรและการฝึกอบรมพนักงานให้มีความสามารถในการ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า 

Significance of services industry towards national and global economic development, 
and differences of its goods and services bringing about characteristics and different 
management challenges, consumer behavior towards services industry, services evaluation, 
enhancement tools, services marketing, marketing component design, and services strategy 
in competitive environment, services manpower requirement in line with marketing demand, 
manpower training capable of satisfying customers needs. 

 
782 632  การตลาดระหว่างประเทศ           3(3-0-6) 

(International Marketing) 
หลักการ แนวความคิด และแนวทางในการจัดการด าเนินธุรกิจระหว่างประเทศ ซึ่งครอบคลุมถึง

ระบบธุรกิจและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อธุรกิจระหว่างประเทศ แนวความคิดด้านการตลาดต่างประเทศ   
แบบไร้พรมแดน กลยุทธ์การตลาดระหว่างประเทศ การส่งสินค้าออก การสั่งสินค้าเข้า และการลงทุนใน
ต่างประเทศ รวมทั้งการวิเคราะห์ปัญหา ต่าง ๆ ที่มีผลต่อการด าเนินงานด้านการต่างประเทศ ตลอดจน
ประเด็นปัญหาการตลาดระหว่างประเทศที่เก่ียวเนื่องกับจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ 

Concepts, principles and methodology of international marketing operations.  factors 
and business systems affecting international trade, borderless marketing, international 
marketing strategy, export procedure, import and overseas investment. Analyzing problems 
affecting international marketing, including problems related to business ethics. 

 
782 635  การจัดการภาษี            3(3-0-6) 

(Tax Management) 
แนวคิดในการจัดเก็บภาษี องค์ประกอบของภาษี ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจ

เฉพาะและอากรแสตมป์ การจัดการองค์การให้สอดคล้องกับระบบจัดเก็บภาษีเงินได้ การวางแผนภาษีของ
ธุรกิจ และปัญหาเกี่ยวกับภาษีในการด าเนินงานของธุรกิจ 

Concepts of taxation, tax components, corporate tax, value added tax, special 
business tax and duty stamp, organizing business to comply with income tax collection 
system, planning business tax, and business tax problem. 
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782 636 บัญชีเพื่อการตัดสินใจ           3(3-0-6) 
(Accounting for Decision Making)  

กิจกรรมทางธุรกิจ วงจรการบัญชี  ลักษณะและประโยชน์ของสารสนเทศทางการบัญชีและรายงาน
การเงิน สารสนเทศเกี่ยวกับกิจกรรมการลงทุนและการจัดหาเงิน การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน       
ตัวแบบการประเมินมูลค่าธุรกิจ 

Business activities, accounting cycles, attribution and advantages of accounting 
information system and financial reports, accounting information related to investing 
activities and financing activities, financial ratio analysis, valuation models. 

 
782 637 การวิเคราะห์ต้นทุน            3(3-0-6) 

(Cost Analysis) 
ความหมายและส่วนประกอบของต้นทุนการผลิต ระบบบัญชีต้นทุน งบต้นทุนการผลิต การค านวณ

ต้นทุนสินค้า การปันส่วนค่าใช้จ่ายในการผลิตเพื่อเป็นต้นทุนผลิตสินค้า การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของ
ต้นทุน ปริมาณ ก าไร และวิธีวิเคราะห์เงินลงทุนเพิ่ม 

Definition and components of production cost, costing accounting system, statement 
of production cost, product costing, allocation of production overhead to product cost, cost-
volume-profit analysis and incremental analysis. 

 
782 638 การก ากับดูแลและความรับผิดชอบตามหน้าที่         3(3-0-6) 

(Corporate Governance and Accountability) 
แนวคิดและความส าคัญของการก ากับดูแลกิจการ การก ากับดูแลและความเสี่ยง บทบาทของผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสีย ความโปร่งใสของรายงานทางการเงิน การด าเนินงานและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ จริยธรรมขององค์การธุรกิจ และกรณีศึกษาการก ากับดูแลของธุรกิจในประเทศและระดับ
นานาชาติ 

Concepts and significance of corporate governance, corporate governance and risk, 
roles of stakeholders, transparency of financial reports, operation and responsibility of audit 
committee, business ethics, and case study of Thai and international corporate governance. 
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782 639 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี          3(3-0-6) 
(Accounting Information System)  

ความหมายและลักษณะของระบบสารสนเทศทางการบัญชี เทคนิคในการวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบบัญชี ข้อพิจารณาในการเลือกฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชีส าหรับงานในหน้าที่ต่าง ๆ การควบคุมระบบงานคอมพิวเตอร์ การจัดการระบบข้อมูลและ
ความปลอดภัย ปัญหาและขั้นตอนในการออกแบบและติดตั้งระบบสารสนเทศทางการบัญชี และโปรแกรม
บริหารฐานข้อมูลการวางแผนบริหารธุรกิจขององค์กร 

Definition and attribution of accounting information system, accounting system 
analysis and design technique, consideration in hardware and software selection, accounting 
program analysis and design for accounting information system in various duties, control of 
computer system task, data management and security, problems and processes in 
installation and design of accounting information system, and enterprise resource planning 
program.  

 
782 642 การตลาดส าหรับการบริการทางการเงิน        3(3-0-6) 

(Marketing for Financial Service) 
การบริการทางการเงินประเภทต่าง ๆ ทฤษฎีการรับรู้  ส่วนประสมการตลาดบริการการเงิน  

หลักการและคุณภาพการให้บริการ  ภาพลักษณ์ตราสินค้า   ทฤษฎีการเลือกใช้บริการ  การใช้เทคโนโลยี  
ในการตลาดให้บริการในธุรกิจการเงิน 

Immersion of all financial services, perception theory, financial services marketing mix, 
service quality principles, brand image, digital marketing technology application for financial 
services. 

 
782 643 ทฤษฎีการเงินส าหรับบริษัท          3(3-0-6) 

(Corporate Finance Theory) 
หลักการเบื้องต้นทางการเงิน  มูลค่าปัจจุบันของเงิน ความเสี่ยงและผลตอบแทน  ต้นทุนทางการเงิน   

อัตราดอกเบี้ย  การตัดสินใจทางการเงิน  โครงสร้างทางการเงิน  หนี้สินระยะสั้น   หนี้สินระยะยาว   
การจัดสรรงบประมาณ  การประเมินค่าสินทรัพย์  นโยบายเงินปันผล ตัวกลางทางการเงิน 

Principles of finance, net present value, risk and return, cost of capital, interest, 
financial decision making, financial structure, short- term financing, long- term financing, 
capital budgeting, asset valuation, dividend policy, financial intermediaries. 
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782 644 ทฤษฎีการจัดการลงทุนและตลาดทุน        3(3-0-6) 
(Investment Theory and Capital Markets) 

ทฤษฎีพอร์ตฟอลิโอ การกระจายความเสี่ยง โมเดลการตั้งราคาสินทรัพย์ ทฤษฎีการตั้งราคาแบบตาม
โอกาส สมมติฐานประสิทธิภาพของตลาดทุน การลงทุนระยะสั้น การตั้งราคาแบบสมเหตุสมผล ทฤษฎีความ
คาดหวังและความเสี่ยง ทฤษฎีการขายชอร์ต การลงทุนระยะยาว วาณิชธนกิจ การซื้อ – ขายหลักทรัพย์ 
การลงทุนระหว่างประเทศ การจัดการกองทุนรวม การประยุกต์ใช้หลักการลงทุน 

Portfolio theory, risk diversification, capital asset pricing model, arbitrage pricing 
theory, efficient market hypothesis, short- term investment, rational expectation theory, 
prospect theory, short interest theory, long- term investment, investment banking, security 
trading, international investing, mutual funds management and applying principles of 
investment. 
 

782 645 การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน         3(3-0-6) 
(Financial Risk Management) 

กระบวนการก าหนดความเสี่ยงทางการเงิน  การวิเคราะห์ความเสี่ยงทางการเงิน  การยอมรับและ
การแก้ไขความเสี่ยงทางการเงิน  ความอดทนต่อความเสี่ยงทางการเงิน การกระจายความเสี่ยงทางการเงิน 
ความไม่แน่นอนของการตัดสินใจลงทุน  ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน  ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องทาง
การเงิน  ออปชั่นและฟิวเจอร์ 

Financial risk identification process, financial risk analysis, financial risk acceptance and 
remedies, financial risk tolerance, financial risk diversification, investment under uncertainty, 
currency exchange risk, liquidity risk, options and futures. 

 
782 646 การจัดการการเงินระหว่างประเทศ         3(3-0-6) 

(International Finance Management) 
นโยบายการเงินระหว่างประเทศ  พลวัตรของระบบการเงินระหว่างประเทศ ความไม่สมบูรณ์ของ

ตลาดการเงินระหว่างประเทศ  ดุลการช าระเงิน การก าหนดอัตราแลกเปลี่ยน  การจัดการความเสี่ยงของอัตรา
แลกเปลี่ยน  การลงทุนโดยตรงระหว่างประเทศ แบบจ าลองมันเดล-เฟลมมิ่ง  ทฤษฎีอัตราแลกเปลี่ยนที่
เหมาะสม ทฤษฎีอ านาจซื้อที่เท่าเทียมกัน  ทฤษฎีอัตราดอกเบี้ยที่เท่าเทียมกัน  ผลกระทบของฟิชเชอร์ 

International finance policy, international finance dynamics, imperfection of 
international financial markets, balance of payment, currency exchange rate decision, 
currency exchange risk management, foreign direct investment, Mundell- Fleming model, 
optimum currency area theory, purchasing power parity theory, interest rate parity theory, 
Fisher effect. 
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782 691 วิทยานิพนธ์                   มีค่าเทียบเท่า 12 หน่วยกิต 
(Thesis) 

การจัดท าการวิจัยภายใต้ระเบียบวิธีวิทยาการวิจัยและเป็นหัวข้อด้านการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
ที่นักศึกษามีความสนใจ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ก ากับดูแล 

Research on topics of student interest related to innovation management under the 
supervision of an advisor. 

 
782 692 การค้นคว้าอิสระ                     มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต 

(Independent Study) 
การศึกษารายบุคคลที่นักศึกษาสนใจเกี่ยวกับการแก้ปัญหาเพื่อพัฒนาโมเดลและสร้างนวัตกรรมเชิง

ธุรกิจ โดยอาศัยความรู้ทางระเบียบวิธีวิทยาการวิจัย 
Individual study on a topic of student interest related to solution for development of 

business model and innovation based on research methodology. 
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