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มคอ.2  
รายละเอียดของหลักสูตร 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยพายัพ 
สาขาวิชา/ วิทยาลัย/ คณะ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  คณะบริหารธุรกิจ 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

รหัสหลักสูตร:   25530531104586 
ภาษาไทย:   หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต   
ภาษาอังกฤษ:  MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM 
 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
ชื่อเต็ม (ไทย):  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต   
ชื่อย่อ (ไทย):           บธ.ม. 
ชื่อเต็ม (อังกฤษ):  Master of Business Administration 
ชื่อย่อ (อังกฤษ):  M.B.A. 
 

3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร  (ถ้ามี) 
  ไม่มี 
  มี โปรดระบุ  

 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต  
 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ  

 หลักสูตรปริญญาโท 
 หลักสูตรปริญญาเอก 
 อ่ืนๆ (ระบุ)  

 
 
  5.2 ภาษาที่ใช้  

 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย 
 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา)  
 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
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5.3 การรับเข้าศึกษา  
 รับเฉพาะนักศึกษาไทย 
 รับเฉพาะนักศึกษาต่างชาติ 
 รับนักศึกษาท้ังนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ 
 อ่ืนๆ  

 
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  

 เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 
 เป็นหลักสูตรที่ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากสถาบันอ่ืน 

 - ชื่อสถาบัน  
 - รูปแบบของความร่วมมือสนับสนุน  

 เป็นหลักสูตรร่วมกับสถาบันอ่ืน 
 - ชื่อสถาบัน ประเทศ  
 - รูปแบบของการร่วม 
      ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ เป็นผู้ให้ปริญญา 
      ร่วมมือกัน โดยสถาบันอ่ืน เป็นผู้ให้ปริญญา 
      ร่วมมือกัน โดยผู้ศึกษาอาจได้รับปริญญาจากสองสถาบัน (หรือมากกว่า 2 สถาบัน)  

 
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  

  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 ให้ปริญญามากกว่า 1 สาขาวิชา (เช่น ทวิปริญญา) (ระบุ)  
 อ่ืนๆ (ระบุ)  

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
  เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  2560 
  ก าหนดเปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
  ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของฝ่ายวิชาการ 

       เมื่อวันที่ 27 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 
  ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  

       เมื่อวันที่ 14 เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2559 
  ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในคราวประชุม 
   ครั้งที ่ 1/ 2560 เมื่อวันที่ 12 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560       
  ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการวิชาการสภามหาวิทยาลัยพายัพ  

        ครั้งที่    1 / 2560    เมื่อวันที่   26    เดือน มกราคม    พ.ศ. 2560 
  ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยพายัพ ในคราวประชุม 

       สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2560  เมื่อวันที่  27  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2560 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2552  ในปีการศึกษา 2561 
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8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา  
1) ผู้ประกอบการธุรกิจ  
2) ผู้บริหารระดับต้น ระดับกลาง และ/หรือ ระดับสูง 
3) นักวิเคราะห์นโยบาย และวางแผน 
4) เจ้าหน้าที่งานโครงการธุรกิจ 
5) เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
6) เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรกิจระหว่างประเทศ 
7) อาจารย์ และ/หรือ นักวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 
8) นักวิจัยด้านบริหารธุรกิจ 

 

9. ชื่อ เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 

ล าดับ ชื่อ – สกุล เลขประจ าตัวบัตร
ประชาชน/Passport 

ID 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ
ที่ส าเร็จ 

สาขาวิชา สถาบันทีส่ าเร็จ
การศึกษา 

ปี 
พ.ศ. 

1 นายเอนก  
ชิตเกษร 

3-5602-0007x-xx-x รอง
ศาสตราจารย ์

บธ.ม. บริหารธรุกิจ มหาวิทยาลยั
พายัพ 

2537 

บธ.บ. การจัดการ มหาวิทยาลยั
พายัพ 

2532 

2 นางพรรณนุช 
ชัยปินชนะ 

3-5101-0007x-xx-x รอง
ศาสตราจารย ์

บธ.ม. บริหารธรุกิจ มหาวิทยาลยั 
เชียงใหม ่

2538 

   บธ.บ. การจัดการ มหาวิทยาลยั
พายัพ 

2532 

3      นางสาวเทียน  
     เลรามัญ   

3-1021-0075x-xx-x ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

D.B.A. Management Southern 
Cross 
University, 
Australia 

2548 

บธ.ม. บริหารธรุกิจ มหาวิทยาลยั
พายัพ 

2538 

บธ.บ. การจัดการ มหาวิทยาลยั
พายัพ 

2534 

 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 มหาวิทยาลัยพายัพ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
 
11. สถานการณ์ภายนอก หรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
 โลกในศตวรรษท่ี 21 เป็นโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงในหลายมิติ เช่น ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสังคม โดยเฉพาะการเจริญเติบโตและความซับซ้อนทางเศรษฐกิจย่อมส่งผลให้ การด าเนินงาน
ขององค์การมิได้จ ากัดอยู่ในระดับท้องถิ่นหรือระดับประเทศอีกต่อไป ระบบเศรษฐกิจ ได้กลายเป็น “ระบบ
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เศรษฐกิจโลก” ซึ่งมีลักษณะความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันทั้งโลก อีกทั้งได้มีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ การค้า 
การลงทนุ ของประเทศเป็นกลุ่มภูมิภาคต่างๆ ท าให้เกิดการค้าเสรี ความร่วมมือ ตลอดจนการเคลื่อนย้ายทุน
และทรัพยากรทุนมนุษย์ข้ามชาติในกลุ่มภูมิภาค และส่งผลต่ออ านาจต่อรองกับภูมิภาคอ่ืน  สถานการณ์
ดังกล่าวยังส่งผลให้เกิดการเคลื่อนย้ายองค์ความรู้และการพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือให้สอดคล้องสามารถ
รองรับความซับซ้อนทางเศรษฐกิจ  อันเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการด าเนินชีวิต
ของประชาคมโลก  ดังนั้นประเทศไทยจึงจ าเป็นต้องยกระดับเศรษฐกิจให้สามารถก้าวทันโลกในศตวรรษที่ 
21 ที่มีการแข่งขันที่ไร้พรมแดน ด้วยการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรม หรือ Value-Based Economy โดยความส าเร็จตามความมุ่งหวังนี้  จ าเป็นจะต้องพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ในด้านบริหารธุรกิจและด้านต่างๆ ให้มีความรู้ในเชิงประยุกต์ มีความคิดเชิงวิเคราะห์ และ
การพัฒนาให้มีความสามารถริเริ่มสร้างสรรค์ การท างานร่วมกับผู้อ่ืน การน าเทคโนโลยีและการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งมาตรฐานทางจริยธรรมในการท างานและความรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับ  
 
  11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
 การเปลี่ยนแปลงของระบบโครงสร้างเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
หรือ Value-Based Economy ให้ประสบความส าเร็จนั้น ต้องมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์และศักยภาพ
ของคนในสังคม โดยต้องมีทักษะความคิดเชิงวิเคราะห์ (Critical Thinking Skills) ทักษะความคิดในการ
สร้างสรรค์สินค้าและบริการ (Creativity Skills) และทักษะการสื่อสารด้วยวิธีการต่างๆ (Communication 
Skills) รวมทั้งต้องมีทักษะในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ (Collaboration Skills) ใช้การวิจัยเป็นเครื่องมือ
เพ่ือพัฒนาต่อยอดความได้เปรียบทางการแข่งขันในระดับสากลอย่างมีภูมิคุ้มกัน ด้วยการสร้างความเข้มแข็ง
จากภายในและการขับเคลื่อนบนพ้ืนฐานของแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนบุคลากรต้องปรับ
วิถีชีวิตให้เข้ากับความหลากหลายทางวัฒนธรรม มีคุณธรรม จริยธรรมในการท างาน ความรับผิดชอบต่อ
สังคมและการแบ่งปันคุณค่าร่วมกันในสังคม  
 
12.ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
  ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมภายใต้เศรษฐกิจ              
ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม หรือ Value-Based Economy จึงมีความจ าเป็นต้องพัฒนาหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ให้มีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ 
สามารถรองรับการแข่งขันในระดับสากล ท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยการผลิต
มหาบัณฑิตทางด้านบริหารธุรกิจ ที่มีองค์ความรู้ ทักษะและความเชี่ยวชาญด้านบริหารธุรกิจ มีแนวคิดเชิง
วิเคราะห์ และสามารถเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ให้บรรลุผลสู่การเป็น
ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพสูง (Smart Enterprise)  การพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จึงมุ่งให้มี
ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการสร้างและประยุกต์ใช้ความรู้ใหม่บนพ้ืนฐานหลักการ ทฤษฎีทางด้าน
บริหารธุรกิจ ใช้กระบวนการวิจัยเพ่ือขยาย   องค์ความรู้ทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจและการแสวงหาองค์
ความรู้ใหม่ รวมถึงการผลิตมหาบัณฑิตให้เป็น  นักบริหารมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ สามารถ
น าศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจไปประยุกต์การบริหารในองค์การระดับชาติและนานาชาติ และการพัฒนางาน
และสังคม  
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12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
  การพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ภายนอกทาง     
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมภายใต้เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม  สามารถบรรลุสู่การเป็น
ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพสูง โดยหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ยึดมั่นตอบสนองต่อพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยพายัพในประเด็นความเป็นเลิศทางวิชาการ  ความเป็นชุมชนแห่งคุณธรรมและการเอาใจใส่  
และความเป็นนานาชาติ สอดคล้องกับปณิธานของมหาวิทยาลัยและยึดมั่นใน “สัจจะ-บริการ” และ
ครอบคลุมคุณลักษณะของมหาบัณฑิตที่พึงประสงค์ “คุณธรรมน าใจ รับใช้สังคม วิชาการก้าวหน้า พัฒนาสู่
สากล” เพ่ือให้มีความสามารถท างานได้อย่างมีคุณภาพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์แบบบูรณาการ  มี
ศักยภาพด้านภาษา เทคโนโลยีสารสนเทศ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม และมีเป้าหมายในการ
เป็นผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหาร และผู้ประกอบการที่มีความสามารถในการพัฒนางานให้มีความก้าวหน้า มี
คุณธรรม และรับใช้สังคม 
 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 
 การบริหารจัดการหลักสูตร ด าเนินการโดยคณะกรรมการบริหารประจ าหลักสูตรของสาขาวิชา  
   ไม่มีความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่น 
   มีความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืน 
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

1.1 ปรัชญา และความส าคัญของหลักสูตร 
 

 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เป็นหลักสูตรที่มีการบูรณาการองค์ความรู้ด้านบริหารธุรกิจ โดย
อาศัยเครื่องมือทางการจัดการและการบริหาร มุ่งเน้นการใช้กระบวนการวิจัยเพ่ือขยายองค์ความรู้ทาง
วิชาการด้านบริหารธุรกิจให้สามารถรองรับการแข่งขันในระดับสากล ด้วยการผลิตมหาบัณฑิตทางด้าน
บริหารธุรกิจ    ที่มีองค์ความรู้ ทักษะและความเชี่ยวชาญเชิงคิดวิเคราะห์ และสร้างสรรค์ สามารถเป็นกลไก
หลักของเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม หรือ Value-Based Economy ให้บรรลุผลสู่การเป็น
ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพสูง (Smart Enterprise)  เป็นมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถตามหลักสูตรฯ 
และมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่มีทักษะความคิดเชิงวิเคราะห์ (Critical Thinking Skills) ทักษะ
ความคิดในการสร้างสรรค์สินค้าและบริการ (Creativity Skills) และทักษะการสื่อสาร (Communication 
Skills) รวมทั้งต้องมีทักษะในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ (Collaboration Skills) ท่ามกลางความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม 
  

 

1.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 สัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการอุดมศึกษาของชาติ 
 สอดคล้องกับปรัชญาการอุดมศึกษา 
 สอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยพายัพ 
 สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาการ 
 สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชพี  
 เน้นการผลิตมหาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ ดังนี้ 

1. มีจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ ความรับผิดชอบต่อสังคม การแบ่งปันคุณค่าร่วมกัน
ในสังคม  และมีภูมิคุ้มกันด้วยการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน  

2. มีความสามารถประยุกต์ความรู้ศาสตร์บริหารธุรกิจ โดยใช้เครื่องมือทางการบริหาร 
เพ่ือขยายองค์ความรู้ทางวิชาการและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ใหม่เพ่ือการพัฒนางาน
และสังคม ในสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม  

3. มีความสามารถใช้กระบวนการวิจัย แสวงหาองค์ความรู้ใหม่ ขยายองค์ความรู้วิชาการ
ด้านบริหารธุรกิจ และน าไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหา  

4. มีความสามารถในการสื่อสารและปรับตัวท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

ด้านมาตรฐานหลักสูตร 1) ทบทวนเนื้อหาหลักสตูร    
การเรยีนการสอน ศึกษา
สถานการณ์และปัจจัยแวดล้อมท่ี
เกี่ยวข้อง  รวมทั้งเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร  เพื่อน ามา
ปรับปรุงหลักสูตรและการเรียน
การสอนให้มีประสิทธิภาพ 

2) ติดตามผลการน าหลักสูตรไปใช้ 
3) การทบทวนและปรับปรุง

หลักสตูรเป็นระยะๆ ทุก 5 ปี  
4) เชิญผู้ทรงคณุวุฒิจากภายนอก

เข้ามามสี่วนร่วมในการพัฒนา
หลักสตูร 

1) รายงานผลการด าเนินการของ
หลักสตูร (มคอ. 7) 

2) รายงานการประชุม
คณะกรรมการบรหิารประจ า
หลักสตูร 

3) รายงานการประชุม
คณะกรรมการก ากับมาตรฐาน
วิชาการ 

4) ความพึงพอใจของบัณฑิตที่มีต่อ
การเรยีนการสอนในหลักสตูร 

5) ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  
6) รายงานการประชุม

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
ด้านการเรียนการสอน 1) มีการก าหนดให้นักศึกษาท่ีเลือก

เรียนแผน ก แบบ ก 2 และ แผน 
ข ต้องมีการเขียนบทความ
วิชาการจากรายงานวิทยานิพนธ์
และการค้นคว้าอิสระ ซึ่งถือเป็น
ส่วนหน่ึงของการเรียนรายวิชา
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 

2) ทบทวนเนื้อหาของรายวิชา  
วิธีการสอนและการประเมินผล
เพื่อน ามาปรับปรุง การสอนให้มี
ประสิทธิภาพ 

3) จัดกิจกรรมต่างๆ  เพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอน 

1) จ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียน
รายวิชาวิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระ ไดล้งตีพิมพ์
เผยแพรผ่ลงานวิชาการที่เป็น
ส่วนหน่ึงของรายวิชาในวารสาร
ระดับชาติและ/หรือนานาชาต ิ

2) รายงานผลการด าเนินการของ
รายวิชา  
(มคอ. 5/มคอ. 6) 

3) รายงานผลการประเมินผลการ
เรียนการสอน และกิจกรรมที่จัด
ให้นักศึกษา 

ด้านการพัฒนานักศึกษา 1) มีการสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วม
และ/หรือน าเสนอผลงานวิชาการ 
ในการประชุมสัมมนาวิชาการ
ภายในและ/หรือภายนอก
มหาวิทยาลยั 

2) มีการสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู ้

     ทางวิชาการและวิชาชีพท้ังภายใน
และภายนอกสถาบัน 

1) จ านวนนักศึกษาในหลักสูตรเขา้
ร่วมและ/หรือน าเสนอผลงาน
วิชาการ ในการประชุมสัมมนา
วิชาการภายในและ/หรือ
ภายนอกมหาวิทยาลัย  

2) จ านวนนักศึกษาในหลักสูตร 
    เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสตูร 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ด้านการวิจัย 1) สนับสนุนให้อาจารย์ประจ า

หลักสตูรท าวิจัย และ/หรือ
ผลงานวิชาการ 

1) จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจยัและ/
หรือเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
ได้ลงตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ
ในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ
ในรูปแบบต่าง ๆ 

ด้านการพัฒนาบุคลากร 1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรไดร้ับการ
พัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพอย่างน้อย 30 ช่ัวโมงต่อปี
การศึกษา 

2) สนับสนุนให้บุคลากรจัดท า
เอกสารประกอบการสอน 
เอกสารค าสอน ต ารา/หนังสือ 

1) จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่
เข้าร่วมอบรม/สัมมนา เพื่อพัฒนา
ทักษะความรู้  ความเชี่ยวชาญทาง
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 

2) เอกสารประกอบการสอน/ เอกสาร
ค าสอน/ต ารา/หนังสือที่มีการ
ปรับปรุง อย่างน้อย 
1 รายวิชาต่อคน  
ต่อปีการศึกษา 

ด้านบริการวิชาการสู่สังคม 1) อาจารย์ประจ าหลักสตูรและ
นักศึกษาน าความรู้ทางด้าน
บริหารธรุกิจไปปรับปรุงและ
แก้ไขปัญหาชุมชนและแก่องค์กร
ภายนอก 

1) จ านวนโครงการและรายงานผล
การประเมินความส าเร็จตาม
ตัวช้ีวัดของโครงการ 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา  
1.1 ระบบ  

มหาวิทยาลัยพายัพจัดการศึกษาเป็นระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยหนึ่ งปีการศึกษา  
มีภาคการศึกษาบังคับ 2 ภาค คือ ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 หนึ่งภาคการศึกษา มี
ระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
ภาคฤดูร้อนซึ่งเป็นภาคการศึกษาไม่บังคับ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 5 สัปดาห์ แต่เพ่ิมชั่วโมง

ให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ  
 มีภาคฤดูร้อน  จ านวน 1 ภาค  
 ไม่มีภาคฤดูร้อน แต่อาจจัดให้มีการเรียนการสอนตามความจ าเป็น 
 ไม่มีภาคฤดูร้อน 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
ไม่มีการจัดการศึกษาระบบอ่ืน นอกเหนือจากระบบทวิภาค 

 

2. การด าเนินการหลักสูตร  
2.1 วัน – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
 2.1.1 ระยะเวลาการศึกษา 

ภาคการศึกษา ระยะเวลาตามปฏิทิน (โดยประมาณ) เวลาสัปดาห ์
ภาคการศึกษา 1 สิงหาคม – ธันวาคม 15 
ภาคการศึกษา 2 มกราคม – พฤษภาคม 15 

ภาคฤดูร้อน มิถุนายน – กรกฎาคม 5 
  
 2.1.2. วัน-เวลา 

 วัน – เวลาราชการปกติ 
 นอกวัน – เวลาราชการ (วันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 9.00 – 16.30 น.)  

 
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  

2.2.1. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา แบ่งออกเป็น 
2.2.1.1 คุณสมบัติทั่วไป 

 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาทั้งในและ
ต่างประเทศท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การรับรอง 

 เป็นผู้มีความประพฤติดี 
 เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์ ไม่มีโรคประจ าตัวอันเป็นอุปสรรคต่อการเรียน 
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2.2.1.2 คุณสมบัติเฉพาะทาง 
 มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม 
 ส าหรับผู้ที่เลือกภาษาอังกฤษเป็นภาษาท่ีใช้ในการเขียนเรียบเรียงวิทยานิพนธ์ หรือ

การค้นคว้าอิสระ และไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ ต้องมีความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษเป็นไปตามเกณฑ์ รายการใดรายการหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

   คะแนน TOEFL (iBT) ระดับ 61+ หรอื 
   IELTS ระดับ 6.0+ หรือ 
   ไดค้ะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ CEFR ไม่ต่ ากว่า ระดับ B2+ 
   ไดค้ะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ CU-TEP, TU-GET, CMU-eTEGS ใน

ระดับท่ีเทียบเท่า TOEFL ไม่ต่ ากว่า 500 คะแนน 
  

  ในกรณีที่ไม่ได้เป็นไปตามเกณฑ์ข้างต้นให้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหาร 
      ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

 
2.2.2 การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 
  คัดเลือกตามระบบและเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยพายัพ  
  คัดเลือกโดยผ่านการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์   

 
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  

ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้าที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แบ่ง
ออกได้ 4 กลุ่ม ดังนี้  
 กลุ่มที่ 1 นักศึกษากลุ่มที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่ใช้ในการเขียนเรียบเรียงวิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระ ที่ไม่ได้จบปริญญาตรีในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ขาดความรู้พ้ืนฐานทางด้านบริหารธุรกิจ และ/
หรือสถิติเพ่ือการวิจัย และ/หรือทักษะด้านภาษาอังกฤษ  
 กลุ่มที่ 2 นักศึกษากลุ่มที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่ใช้ในการเขียนเรียบเรียงวิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระ ที่จบปริญญาตรีในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ขาดความรู้พ้ืนฐานทางด้านสถิติเพ่ือการวิจัย และ/
หรือทักษะด้านภาษาอังกฤษ  
 กลุ่มที่ 3 นักศึกษากลุ่มที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ ใช้ในการเขียนเรียบเรียงวิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระ ที่ไม่ได้จบปริญญาตรีในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ขาดความรู้พ้ืนฐานทางด้านบริหารธุรกิจ และ/
หรือสถิติเพ่ือการวิจัย  
 กลุ่มที่ 4 นักศึกษากลุ่มที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ ใช้ในการเขียนเรียบเรียงวิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระ ที่จบปริญญาตรีในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ขาดความรู้พ้ืนฐานทางด้านสถิติเพ่ือการวิจัย  
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2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาส าหรับข้อจ ากัดของนักศึกษา  

2.4.1 การจัดรายวิชาเสริมพ้ืนฐานให้แก่นักศึกษาในแต่ละกลุ่ม ดังต่อไปนี้  
 กลุ่มที่ 1 นักศึกษากลุ่มที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่ใช้ในการเขียนเรียบเรียงวิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระ ที่ไม่ได้จบปริญญาตรีในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ กลยุทธ์ในการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา โดย
การจัดรายวิชาเสริมพ้ืนฐานวิชาใดวิชาหนึ่งหรือมากกว่า 1 วิชา  ดังต่อไปนี้ รายวิชา บธ. 501 สถิติเพ่ือการ
วิจัย บธ. 503 ความรู้เบื้องต้นทางธุรกิจ บธ. 504 การสื่อสารภาษาอังกฤษทางธุรกิจ บธ. 505 การเขียน
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการส าหรับบัณฑิตศึกษา  บธ. 508 การบัญชีการเงิน  
 กลุ่มที่ 2 นักศึกษากลุ่มที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่ใช้ในการเขียนเรียบเรียงวิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระ ที่จบปริญญาตรีในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา โดยการจัด
รายวิชาเสริมพ้ืนฐานวิชาใดวิชาหนึ่งหรือมากกว่า 1 วิชา  ดังต่อไปนี้ รายวิชา บธ. 501 สถิติเพ่ือการวิจัย  
บธ. 504 การสื่อสารภาษาอังกฤษทางธุรกิจ บธ. 505 การเขียนภาษาอังกฤษ เชิงวิชาการส าหรับ
บัณฑิตศึกษา 
 กลุ่มที่ 3 นักศึกษากลุ่มที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้ในการเขียนเรียบเรียงวิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระ ที่ไม่ได้จบปริญญาตรีในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ กลยุทธ์ในการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา โดย
การจัดรายวิชาเสริมพ้ืนฐานวิชาใดวิชาหนึ่งหรือมากกว่า 1 วิชา  ดังต่อไปนี้ รายวิชา บธ. 501 สถิติเพ่ือการ
วิจัย บธ. 503 ความรู้เบื้องต้นทางธุรกิจ บธ. 508 การบัญชีการเงิน  
 กลุ่มที่ 4 นักศึกษากลุ่มที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้ในการเขียนเรียบเรียงวิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระ ที่จบปริญญาตรีในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา โดยการจัด
รายวิชาเสริมพ้ืนฐาน ได้แก่ รายวิชา บธ. 501 สถิติเพ่ือการวิจัย 
 2.4.2 การจัดกิจกรรมโครงการเสริมหลักสูตรทางด้านการเขียนผลงานทางวิชาการและการวิจัย 
เพ่ือการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ  
 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  
แผน ก แบบ ก2 

ช้ันปีท่ีศึกษา จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 
 2560 2561 2562 2563 2564 
ช้ันปีท่ี 1 5 5 5 5 5 
ช้ันปีท่ี 2 - 3 3 3 3 
รวม 5 8 8 8 8 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา 0 3 3 3 3 

     แผน ข 
ช้ันปีท่ีศึกษา จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

 2560 2561 2562 2563 2564 
ช้ันปีท่ี 1 40 40 40 40 40 
ช้ันปีท่ี 2 - 33 33 33 33 
รวม 40 73 73 73 73 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา 0 33 33 33 33 
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2.6 งบประมาณตามแผน 
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย:บาท) 

รายละเอียดรายรับ ปีงบประมาณ 
2560 2561 2562 2563 2564 

ค่าเล่าเรียน  1,687,500.00   2,925,000.00   2,925,000.00   2,925,000.00   2,925,000.00  
ค่าบ ารุงการศึกษา  900,000.00   1,560,000.00   1,560,000.00   1,560,000.00   1,560,000.00  
ค่าธรรมเนียม  288,000.00   416,700.00   416,700.00   416,700.00   416,700.00  
ค่าเบ็ดเตลด็  117,000.00   120,300.00   120,300.00   120,300.00   120,300.00  
รวมรายรับ  2,992,500.00   5,022,000.00   5,022,000.00   5,022,000.00   5,022,000.00  

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย:บาท) 
หมวด ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 
ค่าเงินเดือน  2,159,000.00  2,267,000.00  2,381,000.00  2,500,000.00  2,625,000.00  
ค่าเงินประจ าต าแหน่ง  96,000.00   96,000.00   96,000.00   96,000.00   96,000.00  
ค่าตอบแทนอาจารย์พเิศษ  100,000.00   200,000.00   200,000.00   200,000.00   200,000.00  
ค่าบริหารงานท่ัวไป  314,000.00   548,000.00   24,000.00   336,000.00   141,770.70  
ค่าวัสดสุ านักงาน  75,000.00   129,000.00   129,000.00   129,000.00   129,000.00  
ค่าสวัสดิการ  35,000.00   35,000.00   35,000.00   35,000.00   35,000.00  
ค่าวิชาการ  21,000.00   21,000.00   21,000.00   21,000.00   21,000.00  
ค่าการบริการนักศึกษา  42,000.00   84,000.00   84,000.00   84,000.00   84,000.00  
รวมรายจ่าย  2,842,000.00  3,380,000.00  2,970,000.00  3,401,000.00  3,331,770.70  
ผลต่างของรายรับและ
รายจ่าย 

150,500.00 1,642,000.00 2,052,000.00 1,621,000.00 1,690,229.30 

 
2.7 ระบบการศึกษา 

 แบบชั้นเรียน 
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นหลัก 
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-Learning) 
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต 
 อ่ืนๆ  ......................... 

 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา 
มหาวิทยาลัยพายัพรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอ่ืน เพ่ือเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

ของมหาวิทยาลัยโดยปฏิบัติตามข้อก าหนด มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2548 ระดับบัณฑิตศึกษาหมวด 10 
และ หมวด 12 ว่าด้วยวิธีการรับนักศึกษา และให้นักศึกษาพ้นสภาพ (ภาคผนวก ก) 
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1 หลักสูตร  

3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 42 หน่วยกิต 
 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

โครงสร้างหลักสูตรแบ่งออกเป็น 2 แผน ได้แก่ แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข ดังนี้ 
 

           แผน ก แบบ ก 2    
                 วิชาเสริมพ้ืนฐาน    ไม่นับหน่วยกิต 
                 ศึกษารายวิชา    30 หน่วยกิต 
        วิทยานิพนธ์      12 หน่วยกิต 
           แผน ข    
                 วิชาเสริมพ้ืนฐาน    ไม่นับหน่วยกิต 
                 ศึกษารายวิชา    36 หน่วยกิต 
        การค้นคว้าอิสระ       6 หน่วยกิต 
 

ประเภท แผน ก แบบ ก 2วิทยานิพนธ ์ แผน ข การค้นคว้าอิสระ 
วิชาเสริมพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกติ ไม่นับหน่วยกติ 

ศึกษารายวิชา 
-------------------------------------- 

30 
------------------------------- 

36 
--------------------------------- 

    หมวดวิชาบังคับ 27 27 

    หมวดวิชาเลือก 3 9 

วิทยานิพนธ ์ 12 - 
การค้นคว้าอิสระ - 6 

รวม 42 42 
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3.1.3 รายวิชา 

      3.1.3.1  ความหมายของรหัสรายวิชาและเลขประจ ารายวิชาดังนี้ 
   รหัสประจ ารายวิชา ประกอบด้วย ตัวอักษรย่อตามสาขาวิชาและตัวเลขแสดง 

ความหมายดังนี้ 
 
   1) อักษรย่อ 
 บธ. หมายถึง บริหารธุรกิจ 
 BA หมายถึง Business Administration 
    2) ตัวเลขประกอบด้วยเลข 3 หลัก ได้แก่ เลขหลักร้อย เลขหลักสิบ 

และเลขหลักหน่วย ดังนี้ 
 2.1)  เลขหลักร้อย  

เลข 5   หมายถึงวิชาเสริมพ้ืนฐาน 
เลข 6   แสดงวิชาบังคับ 
เลข 7   แสดงวิชาเลือก 

 2.2) เลขหลักสิบ 
เลข 0  และ 5  แสดงวิชาเสริมพ้ืนฐาน หรือวิชาบังคับ 
เลข 1 และ 6 แสดงวิชาที่เก่ียวข้องกับกลุ่มวิชาการจัดการ 
เลข 2   แสดงวิชาที่เก่ียวข้องกับกลุ่มวิชาการเงิน 
เลข 3   แสดงวิชาที่เก่ียวข้องกับกลุ่มวิชาการตลาด 
เลข 7    แสดงวิชาที่เก่ียวข้องกับกลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจ 
  ระหว่างประเทศ  

       
 2.3) เลขหลักหน่วย 

     เลข 1-9  แสดงล าดับวิชาในแต่ละกลุ่มวิชา 
 2.4) รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาได้ก าหนดรหัสรายวิชา ดังนี้ 

796  แสดงรายวิชาสัมมนา 
798  แสดงรายวิชาการค้นคว้าอิสระ 
799  แสดงรายวิชาวิทยานิพนธ์ 

หลังตัวเลขประจ ารายวิชาเป็นตัวเลขแสดงจ านวนหน่วยกิต ก าหนดตามรูปแบบ 
ดังนี้ จ านวนหน่วยกิต (จ านวนชั่วโมงบรรยาย-จ านวนชั่วโมงปฏิบัติ-จ านวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเอง) 

3.1.3.2 วิชาบังคับก่อน 
วิชาบังคับก่อนหมายความว่า นักศึกษาที่จะลงทะเบียนเรียนวิชาที่มีวิชาบังคับก่อน จะต้อง

ผ่านการเรียนในรายวิชาที่ระบุไว้ก่อน เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชานั้น โดยนักศึกษาจะผ่าน
การเรียนและการประเมินผลวิชาบังคับก่อน โดยได้รับอักษรระดับคะแนน A, B+, B, C+ หรือ C หรืออักษร 
P, CE หรือ CS 
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 รายวิชาในโครงสร้างหลักสูตร 
 
1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (FOUNDATION COURSES) 
  นักศึกษาอาจต้องศึกษารายวิชาเสริมพ้ืนฐานตามความเห็นของคณะกรรมการบริหารประจ า
หลักสูตร  โดยแยกนักศึกษาออกเป็นกลุ่มต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
  Students may need to study foundation courses due to the consideration of Program 
Aministrative Committee by dividing into 4 categories, as follows. 
 กลุ่มที่ 1 นักศึกษากลุ่มที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่ใช้ในการเขียนเรียบเรียงวิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระ ที่ไม่ได้จบปริญญาตรีในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ต้องศึกษาและสอบผ่านวิชาเสริมพ้ืนฐานโดยไม่
นับหน่วยกิต ในหมวดวิชาเสริมพ้ืนฐานวิชาใดวิชาหนึ่งหรือมากกว่า 1 วิชา  ดังต่อไปนี้ รายวิชา บธ. 501 
สถิติเพ่ือการวิจัย บธ. 503 ความรู้เบื้องต้นทางธุรกิจ บธ. 504 การสื่อสารภาษาอังกฤษทางธุรกิจ บธ. 505 
การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการส าหรับบัณฑิตศึกษา บธ. 508 การบัญชีการเงิน 
 Group 1 Students write thesis and independent study in Thai who do not have 
undergraduate degree in business administration must take one or more courses and pass 
non- credit courses, as follows;  BA 501 STATISTICS FOR RESEARCH, BA 503 INTRODUCTION 
TO BUSINESS, BA 504 BUSINESS ENGLISH COMMUNICATIONS, BA 505 ENGLISH ACADEMIC 
WRITING FOR GRADUATE STUDIES, BA 508 FINANCIAL ACCOUNTING.  
 กลุ่มที่ 2 นักศึกษากลุ่มที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่ใช้ในการเขียนเรียบเรียงวิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระ ที่จบปริญญาตรีในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ต้องศึกษาและสอบผ่านวิชาเสริมพ้ืนฐานโดยไม่นับ
หน่วยกิต ในหมวดวิชาเสริมพ้ืนฐานวิชาใดวิชาหนึ่งหรือมากกว่า 1 วิชา  ดังต่อไปนี้ รายวิชา บธ. 501 สถิติ
เพ่ือการวิจัย บธ. 504 การสื่อสารภาษาอังกฤษทางธุรกิจ บธ. 505 การเขียนภาษาอังกฤษ เชิงวิชาการ
ส าหรับบัณฑิตศึกษา 
 Group 2 Students write thesis and independent study in Thai who have  
undergraduate degree in business administration must take one or more courses and pass 
non-credit courses, as follows; BA 501 STATISTICS FOR RESEARCH, BA 504 BUSINESS ENGLISH 
COMMUNICATIONS, BA 505 ENGLISH ACADEMIC WRITING FOR GRADUATE STUDIES. 
 กลุ่มที่ 3 นักศึกษากลุ่มที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้ในการเขียนเรียบเรียงวิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระ ที่ไม่ได้จบปริญญาตรีในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ต้องศึกษาและสอบผ่านวิชาเสริมพ้ืนฐานโดยไม่
นับหน่วยกิต ในหมวดวิชาเสริมพ้ืนฐานวิชาใดวิชาหนึ่งหรือมากกว่า 1 วิชา  ดังต่อไปนี้ รายวิชา บธ. 501 
สถิติเพ่ือการวิจัย บธ. 503 ความรู้เบื้องต้นทางธุรกิจ บธ. 508 การบัญชีการเงิน 
 Group 3 Students write thesis and independent study in English who do not have 
undergraduate degree in business administration must take one or more courses and pass 
non- credit courses, as follows; BA 501 STATISTICS FOR RESEARCH, BA 503 INTRODUCTION 
TO BUSINESS, BA 508 FINANCIAL ACCOUNTING. 
 กลุ่มที่ 4 นักศึกษากลุ่มที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้ในการเขียนเรียบเรียงวิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระ ที่จบปริญญาตรีในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ  ต้องศึกษาและสอบผ่านวิชาเสริมพ้ืนฐานโดยไม่นับ
หน่วยกิต ในหมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน ได้แก่ รายวิชา บธ. 501 สถิติเพ่ือการวิจัย 
 Group 4 Students write thesis and independent study in English who have 
undergraduate degrees in business administration must take and pass non- credit courses 
include BA 501 STATISTICS FOR RESEARCH.  
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บธ. 501 สถิติเพ่ือการวิจัย       0 (3-0-9) หน่วยกิต 
(BA 501 STATISTICS FOR RESEARCH) 
บธ. 503 ความรู้เบื้องต้นทางธุรกิจ      0 (1-0-3) หน่วยกิต 
(BA 503 INTRODUCTION TO BUSINESS) 
บธ. 504 การสื่อสารภาษาอังกฤษทางธุรกิจ     0 (2-0-6) หน่วยกิต 
(BA 504 BUSINESS ENGLISH COMMUNICATIONS) 
บธ. 505 การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการส าหรับบัณฑิตศึกษา  0 (2-0-6) หน่วยกิต 
(BA 505 ENGLISH ACADEMIC WRITING FOR GRADUATE STUDIES) 
บธ. 508 การบัญชีการเงิน       0 (3-0-9) หน่วยกิต 
(BA 508 FINANCIAL ACCOUNTING) 
    
2. หมวดวิชาบังคับ (CORE COURSES)   จ านวน 27 หน่วยกิต 
 นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาในหมวดวิชาบังคับ จ านวน 27 หน่วยกิต ประกอบด้วย 10 รายวิชา 
ต่อไปนี้ 
 Students must take core couses 27 credits including 10 subjects as below. 
บธ. 601 การจัดการการปฏิบัติการ      3 (3-0-9) หน่วยกิต 
(BA 601 OPERATIONS MANAGEMENT) 
บธ. 602 การจัดการทางการเงิน      3 (3-0-9) หน่วยกิต 
(BA 602 FINANCIAL MANAGEMENT) 
บธ. 603 การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์เพ่ือการตัดสินใจทางธุรกิจ  3 (3-0-9) หน่วยกิต 
(BA 603 ECONOMICS ANALYSIS FOR BUSINESS DECISIONS) 
บธ. 604 การจัดการทางการตลาด      3 (3-0-9) หน่วยกิต 
(BA 604 MARKETING MANAGEMENT) 
บธ. 605 พฤติกรรมองค์การและภาวะผู้น า     2 (2-0-6) หน่วยกิต 
(BA 605 ORGANIZATION BEHAVIOR AND LEADERSHIP) 
บธ. 606 การบัญชีเพื่อการจัดการ      3 (3-0-9) หน่วยกิต 
(BA 606 MANAGERIAL ACCOUNTING) 
บธ. 607 การวิจัยทางธุรกิจ      3 (3-0-9) หน่วยกิต 
บธ. 608 การจัดการเชิงกลยุทธ์      3 (3-0-9) หน่วยกิต 
(BA 608 STRATEGIC MANAGEMENT) 
บธ. 609 การเป็นผู้ประกอบการและการสร้างธุรกิจใหม่   3 (3-0-9) หน่วยกิต  
(BA 609 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION)   
บธ. 651 การสื่อสารทางธุรกิจและการสร้างภาพลักษณ์องค์กร     1 (1-0-3) หน่วยกิต 
(BA 651 COMUNICATION AND IMAGE CREATION IN ORGANIZATION)          
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3. หมวดวิชาเลือก (ELECTIVE COURSES)   
    หมวดวิชาเลือกแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ 

(1) กลุ่มวิชาการจัดการ 
(2) กลุ่มวิชาการเงิน 
(3) กลุ่มวิชาการตลาด 
(4) กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 

Elective courses classified by 4 groups:  
(1)   Management Course 
(2)   Finance Course 
(3)   Marketing Course 
(4)   International Business Management Course 

นักศึกษาแผน ก แบบ ก 2 ต้องเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในกลุ่มวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3  
หน่วยกิต และนักศึกษาแผน ข ต้องเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาเลือกกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง  หรือเลือกเรียน
รายวิชาใดในกลุ่มวิชาเลือก รวมกันไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต  

Students who choose Plan A must complete no less than 3 credits from the groups 
of the elective courses and students who choose Plan B must complete from the groups of 
the elective courses or choose any courses of elective courses no less than 9 credits as 
follows: 

 
(1)  กลุ่มวิชาการจัดการ  
(1) MANAGEMENT COURSE 

บธ. 711 การจัดการความขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง   3 (3-0-9) หน่วยกิต       
(BA 711 CONFLICT MANAGEMENT AND NEGOTIATION) 
บธ. 713 การจัดการทรัพยากรมนุษย ์     3 (3-0-9) หน่วยกิต 
(BA 713 HUMAN RESOURCES MANAGEMENT)  
บธ. 714 การน าเข้าและการส่งออกระดับโลก    3 (3-0-9) หน่วยกิต 
(BA 714 GLOBAL IMPORT AND EXPORT TRADING) 
บธ. 716 การจัดการความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม   3 (3-0-9) หน่วยกิต 
(BA 716 CREATIVITY AND INNOVATION MANAGEMENT) 
บธ. 717 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 3 (3-0-9) หน่วยกิต       
(BA 717 ELECTRONIC COMMERCE)  
บธ. 718 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ     3 (3-0-9) หน่วยกิต 
(BA 718 MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM) 
บธ. 719 การจัดการความรู้      3 (3-0-9) หน่วยกิต       
(BA 719 KNOWLEDGE MANAGEMENT) 
บธ. 761 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน    3 (3-0-9) หน่วยกิต 
(BA 761 LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT) 
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บธ. 763 การจัดการความเสี่ยงองค์กร                                     3 (3-0-9) หน่วยกิต 
(BA 763 ENTERPRISE RISK MANAGEMENT) 
บธ. 771 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ     3 (3-0-9) หน่วยกิต 
(BA 771 INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT) 
บธ. 796 สัมมนาทางการบริหารธุรกิจ     3 (3-0-9) หน่วยกิต       
(BA 796 SEMINAR IN BUSINESS ADMINISTRATION) 
  

(2)  กลุ่มวิชาการเงิน  
(2) FINANCIAL COURSE 

บธ. 722 ตราสารอนุพันธ์       3 (3-0-9) หน่วยกิต 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา บธ. 602) 
(BA 722 DERIVATIVES)    
(Pre: BA 602) 
บธ. 723 การลงทุน                            3 (3-0-9) หน่วยกิต            
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา บธ. 602) 
(BA 723 INVESTMENT)              
(Pre: BA 602)               
บธ. 724 การจัดการการเงินขั้นสูง      3 (3-0-9) หน่วยกิต       
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา บธ. 602) 
(BA 724 ADVANCED FINANCIAL MANAGEMENT)    
(Pre: BA 602)   
บธ. 725 การวิเคราะห์การเงินและการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์  3 (3-0-9) หน่วยกิต       
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา บธ. 602) 
(BA 725 FINANCE AND INVESTMENT ANALYSIS IN REAL ESTATE)        
(Pre: BA 602)               
บธ. 726 การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน                                    3 (3-0-9) หน่วยกิต 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา บธ. 602) 
(BA 726 FINANCIAL RISK MANAGEMENT) 
(Pre: BA 602)        
บธ. 796 สัมมนาทางการบริหารธุรกิจ     3 (3-0-9) หน่วยกิต       
(BA 796 SEMINAR IN BUSINESS ADMINISTRATION) 
 

(3)  กลุ่มวิชาการตลาด  
(3) MARKETING COURSE  

บธ. 731 การวิจัยทางการตลาด      3 (3-0-9) หน่วยกิต 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา บธ. 604)  
(BA 731 MARKETING RESEARCH )   
(Pre: BA 604)  
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บธ. 733 กลยุทธ์การตลาดเพื่อการแข่งขัน     3 (3-0-9) หน่วยกิต 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา บธ. 604) 
(BA 733 COMPETITIVE MARKETING STRATEGY)   
(Pre: BA 604)  
บธ. 735 การตลาดและการจัดการธุรกิจบริการ    3 (3-0-9) หน่วยกิต                           
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา บธ. 604) 
(BA 735 MARKETING AND SERVICE BUSINESS MANAGEMENT)  
(Pre: BA 604)  
บธ. 736 พฤติกรรมผู้บริโภคและการสร้างสรรค์การแบ่งส่วนตลาด   3 (3-0-9) หน่วยกิต 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา บธ. 604) 
(BA 736   CONSUMER BEHAVIOR AND CREATIVE SEGMENTATION)               
(Pre: BA 604)  
บธ. 737 การจัดการผลิตภัณฑ์และตราสินค้า    3 (3-0-9) หน่วยกิต 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา บธ. 604) 
(BA 737 PRODUCT AND BRAND MANAGEMENT)           
(Pre: BA 604)  
บธ. 738 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ    3 (3-0-9) หน่วยกิต       
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา บธ. 604) 
(BA 738 INTEGRATED MARKETING COMMUNICATION STRATEGY)           
(Pre: BA 604)  
บธ. 774 การตัดสินใจทางตลาดระหว่างประเทศ           3 (3-0-9) หน่วยกิต 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา บธ. 604) 
(BA 774 INTERNATIONAL MARKETING DECISIONS)        
(Pre: BA 604) 
บธ. 796 สัมมนาทางการบริหารธุรกิจ     3 (3-0-9) หน่วยกิต       
(BA 796 SEMINAR IN BUSINESS ADMINISTRATION) 
 

(4) กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 
(4) INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT COURSE 

บธ. 714 การน าเข้าและการส่งออกระดับโลก    3 (3-0-9) หน่วยกิต 
(BA 714 GLOBAL IMPORT AND EXPORT TRADING) 
บธ. 771 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ     3 (3-0-9) หน่วยกิต 
(BA 771 INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT) 
บธ. 772 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ   3 (3-0-9) หน่วยกิต 
(BA 772 INTERNATIONAL HUMAN RESOURCES MANAGEMENT) 
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บธ. 773 การตัดสินใจทางการเงินระหว่างประเทศ    3 (3-0-9) หน่วยกิต 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา บธ. 602) 
(BA 773 INTERNATIONAL FINANCIAL DECISIONS) 
(Pre: BA 602) 
บธ. 774 การตัดสินใจทางตลาดระหว่างประเทศ           3 (3-0-9) หน่วยกิต 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา บธ. 604) 
(BA 774 INTERNATIONAL MARKETING DECISIONS)        
(Pre: BA 604) 
บธ. 775 กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ      3 (3-0-9) หน่วยกิต 
(BA 775 INTERNATIONAL BUSINESS LAW) 
บธ. 776 สภาพแวดล้อมทั่วไปของระบบเศรษฐกิจโลก    3 (3-0-9) หน่วยกิต 
(BA 776 GENERAL ENVIRONMENT IN GLOBAL ECONOMIC SYSTEM) 
บธ. 796 สัมมนาทางการบริหารธุรกิจ     3 (3-0-9) หน่วยกิต       
(BA 796 SEMINAR IN BUSINESS ADMINISTRATION) 

 
4. วิทยานิพนธ์ (THESIS) 

นักศึกษาที่ เลือกเรียนแผน ก  แบบ ก 2 จะต้องเรียนรายวิชาวิทยานิพนธ์  จ านวน 12                                                       
หน่วยกิต 

Students who choose Plan A must take thesis course 12 credits.  
บธ. 799 วิทยานิพนธ์                        12 (0-0-36) หน่วยกิต 
(BA 799  THESIS) 
 
5. การค้นคว้าอิสระ (INDEPENDENT STUDY) 

นักศึกษาที่เลือกเรียนแผน ข จะต้องเรียนรายวิชาการค้นคว้าอิสระ จ านวน 6 หน่วยกิต 
Students who choose Plan B must take independent study course 6 credits. 

บธ. 798 การค้นคว้าอิสระ                6 (0-0-18) หน่วยกิต 
(BA 798 INDEPENDENT STUDY) 
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา 
    3.1.4.1 แผนการศึกษา แผน ก แบบ ก 2 ท าวิทยานิพนธ ์
 

ชั้นปีที ่ ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

1 บธ. 601 การจัดการการปฏบิัติการ 3 (3-0-9) บธ. 602 การจัดการทางการเงิน 3 (3-0-9) 
(BA 601 OPERATIONS 
MANAGEMENT) 

 (BA 602 FINANCIAL MANAGEMENT)  

บธ. 603 การวิเคราะห์ทาง
เศรษฐศาสตร์เพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ 

3 (3-0-9) บธ. 606 การบัญชีเพื่อการจัดการ 
 
(BA 606 MANAGERIAL ACCOUNTING) 

3 (3-0-9) 

(BA 603 ECONOMICS ANALYSIS 
FOR BUSINESS DECISIONS) 

  

บธ. 604 การจัดการทางการตลาด 
(BA 604 MARKETING 
MANAGEMENT) 
 

3 (3-0-9) วิชาเลือก 1  
ELECTIVE COURSE 1 

3 (3-0-9) 

รวม 9 รวม 9 

ภาคฤดูร้อน บธ. 605 พฤติกรรมองค์การและภาวะผูน้ า 
(BA 605 ORGANIZATION BEHAVIOR AND LEADERSHIP) 

2 (2-0-6) 

บธ. 609 การเป็นผู้ประกอบการและการสร้างธุรกิจใหม่  
(BA 609 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION) 

3 (3-0-9) 

บธ. 651 การสื่อสารและการสร้างภาพลักษณ์องค์กร 
(BA 651 COMUNICATION AND IMAGE CREATION IN ORGANIZATION) 

1 (1-0-3) 

รวม 6 

2 บธ. 607 การวิจยัทางธุรกจิ 
(BA 607 BUSINESS RESEARCH) 

3 (3-0-9) บธ. 799 วิทยานิพนธ ์
(BA 799 THESIS) 

12 (0-0-36) 

บธ. 608 การจัดการเชิงกลยุทธ ์
(BA 608 STRATEGIC 
MANAGEMENT) 

3 (3-0-9) 

 รวม 6 รวม 12 
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3. 1.4.2 แผนการศึกษา แผน ข  การค้นคว้าอิสระ 
  

ชั้นปีที ่ ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

1 บธ. 601 การจัดการการปฏบิัติการ 
(BA 601 OPERATIONS 
MANAGEMENT) 

3 (3-0-9) บธ. 602 การจัดการทางการเงิน 
(BA 602 FINANCIAL MANAGEMENT) 

3 (3-0-9) 

บธ. 603 การวิเคราะห์ทาง
เศรษฐศาสตร์เพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ 

3 (3-0-9) บธ. 606 การบัญชีเพื่อการจัดการ 
 

3 (3-0-9) 
 

(BA 603 ECONOMICS ANALYSIS 
FOR BUSINESS DECISIONS) 

 (BA 606 MANAGERIAL ACCOUNTING)  

บธ. 604 การจัดการทางการตลาด 
(BA 604 MARKETING 
MANAGEMENT) 
 

3 (3-0-9) วิชาเลือก 1  
ELECTIVE COURSE 1 

3 (3-0-9) 

รวม 9 รวม 9 

ภาคฤดูร้อน บธ. 605 พฤติกรรมองค์การและภาวะผูน้ า 
(BA 605 ORGANIZATION BEHAVIOR AND LEADERSHIP) 

2 (2-0-6) 

บธ. 609 การเป็นผู้ประกอบการและการสร้างธุรกิจใหม่  
(BA 609 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION) 

3 (3-0-9) 

บธ. 651 การสื่อสารและการสร้างภาพลักษณ์องค์กร 
(BA 651 COMUNICATION AND IMAGE CREATION IN ORGANIZATION) 

1 (1-0-3) 

รวม 6 

2 บธ. 607 การวิจยัทางธุรกจิ 
(BA 607 BUSINESS RESEARCH) 

3 (3-0-9) บธ. 798 การค้นคว้าอิสระ 
(BA 798 INDEPENDENT STUDY) 

6 (0-0-18) 

บธ. 608 การจัดการเชิงกลยุทธ ์
(BA 608 STRATEGIC 
MANAGEMENT) 

3 (3-0-9) 

วิชาเลือก 2  
ELECTIVE COURSE 2 

3 (3-0-9) 

วิชาเลือก 3  
ELECTIVE COURSE 3 

3 (3-0-9) 

 รวม 12 รวม 6 

 
 3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 

ค าอธิบายรายวิชา (เอกสาร ภาคผนวก ข) 
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3.2 ชื่อ ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์  
3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

ล าดับ ชื่อ – สกุล เลขประจ าตัวบัตร
ประชาชน/Passport 

ID 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ
ที่ส าเร็จ 

สาขาวิชา สถาบันทีส่ าเร็จ
การศึกษา 

ปี 
พ.ศ. 

1 นายเอนก  
ชิตเกษร* 

3-5602-0007x-xx-x รอง
ศาสตราจารย ์

บธ.ม. บริหารธรุกิจ มหาวิทยาลยั
พายัพ 

2537 

บธ.บ. การจัดการ มหาวิทยาลยั
พายัพ 

2532 

2 นางพรรณนุช 
ชัยปินชนะ* 

3-5101-0007x-xx-x รอง
ศาสตราจารย ์

บธ.ม. บริหารธรุกิจ 
 

มหาวิทยาลยั 
เชียงใหม ่

2538 

   บธ.บ. การจัดการ มหาวิทยาลยั
พายัพ 

2532 

3      นางสาวเทียน  
     เลรามัญ*   

3-1021-0075x-xx-x ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

D.B.A. Management Southern Cross 
University, 
Australia 

2548 

บธ.ม. บริหารธรุกิจ มหาวิทยาลยั
พายัพ 

2538 

บธ.บ. การจัดการ มหาวิทยาลยั
พายัพ 

2534 

หมายเหตุ  * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจัย หรือการแต่งต ารา รวมทั้งภาระการสอนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
(เอกสาร ภาคผนวก ค) 
 

3.2.2 อาจารย์พิเศษ   
 ไม่มี 
 

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 

4.1. มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  

ไม่มี 
4.2 ช่วงเวลา  

 ไม่มี 
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  

ไม่มี 
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5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 
      5.1 วิทยานิพนธ์ 

5.1.1 ค าอธิบายโดยย่อของวิทยานิพนธ์ 
 การศึกษาวิจัยในหัวข้อทางบริหารธุรกิจอย่างลึกซึ้ง เพ่ือค้นพบองค์ความรู้ใหม่ที่สามารถ

น าไปใช้ประยุกต์ได้                                                                           
    5.1.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  

5.1.2.1 มีความรู้จากการท าวิทยานิพนธ์ตามระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจและตระหนักถึง  
จริยธรรมที่เป็นข้อก าหนดในการท าวิจัย 

5.1.2.2 สามารถน าความรู้ หลักการ ทฤษฎีทางบริหารธุรกิจมาประยุกต์เพ่ือเป็นกรอบ
แนวคิดในการท าวิทยานิพนธ์ 

5.1.2.3 สามารถสืบค้น ตีความ สังเคราะห์ วิเคราะห์ ข้อมูลโดยใช้โปรแกมทางสถิติที่
เหมาะสมและน าผลจากการศึกษามาเสนอเพ่ือเป็นแนวทางในการแก้ไขและ 
ปรับปรุงการด าเนินงานทางธุรกิจ 

 5.1.2.4 สามารถปรับตัวในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนในระหว่างการท าวิทยานิพนธ์ 
 5.1.2.5 สามารถแสดงทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลในวิทยานิพนธ์และสามารถน าเสนอ

ข้อมูลด้วยภาษาพูดและภาษาเขียนอย่างเหมาะสม 
  5.1.3 ช่วงเวลา  

   5.1.3.1 นักศึกษาจะเสนอหัวข้อ และโครงร่างวิทยานิพนธ์ได้ต่อเมื่อ 
     เรียนรายวิชาในหลักสูตรมาแล้วไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต 
      สอบผ่านรายวิชาบังคับท้ังหมดตามหลักสูตร 
     ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00 
     อ่ืนๆ (ระบุ) 

5.1.3.2 นักศึกษาจะเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ และสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายได้ต่อเมื่อ 
     สอบผ่านรายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร จ านวน 30 หน่วยกิต 
     ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00 
    ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
    ได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารของวิทยาลัย/คณะวิชา ที่นักศึกษาสังกัด 
     อ่ืนๆ (ระบุ) 
 
    5.1.4 จ านวนหน่วยกิต 12 หน่วยกิต 

5. 1.5 การเตรียมการ  
 มหาวิทยาลัยมีการเตรียมการให้ค าแนะน าและช่วยเหลือทางด้านวิชาการแก่นักศึกษา 

ดังนี้ 
 5.1.5.1 มีคู่มือการจัดท าวิทยานิพนธ์เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดท าวิทยานิพนธ์ 
 5.1.5.2 ด าเนินการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และคณะกรรมการสอบโครงร่าง 

วิทยานิพนธ์เพ่ือแนะน าและช่วยเหลือนักศึกษาในการจัดท าวิทยานิพนธ์ 
   5.1.5.3 จัดเตรียมระบบฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดท า 

วิทยานิพนธ์  
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   5.1.5.4 จัดเตรียมโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพ่ือการประมวลผลข้อมูล และโปรแกรม 
ฐานข้อมูลเพื่อจัดท ารายงาน 

   5.1.5.5 จัดอบรมการเขียนผลงานวิชาการเพ่ือการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ 
5.1. 6 กระบวนการประเมินผล 

 มหาวิทยาลัยมีกระบวนการประเมินผลวิทยานิพนธ์ และกลไกส าหรับการทวนสอบ
มาตรฐาน ดังนี้  

5.1.6.1 นักศึกษาต้องเสนอวิทยานิพนธ์ และผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดย
คณะกรรมการวัดและประเมินผลวิทยานิพนธ์ ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ประจ า
หลักสูตร และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน รวมไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ประธาน
กรรมการสอบต้องไม่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) โดยอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องมีคุณวุฒิ 
คุณสมบัติ และผลงานวิชาการ เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

5.1.6.2 มหาวิทยาลัยจัดให้การน าเสนอวิทยานิพนธ์ และสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายของ
นักศึกษาเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 

5.1.6.3 การวัดผลวิทยานิพนธ์ใช้อักษรระดับคะแนน EP, P, NP 
5.1.6.4 ผลงานวิทยานิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่าง

น้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มี
คุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือน าเสนอต่อที่
ประชุมวิชาการโดยบทความที่น าเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการ
ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว 

5.1.6.5 ทางหลักสูตรจัดให้มีคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ใน
วิทยานิพนธ์ โดยพิจารณาจากหลายองค์ประกอบ เช่น ระเบียบวิธีวิจัย การเคารพ
ผลงานของผู้อื่น หรือสัมภาษณ์นักศึกษา เป็นต้น 

5.2   การค้นคว้าอิสระ 
 5.2.1 ค าอธิบายโดยย่อ  

การศึกษาวิจัย ค้นคว้าด้วยตนเองในหัวข้อทางบริหารธุรกิจในประเด็นปัญหาที่นักศึกษา
สนใจเพ่ือค้นพบความรู้ ประยุกต์ความรู้และเขียนบทความวิจัย                                                            

5.2.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  
5.2.2.1 มีความรู้จากการท าการค้นคว้าอิสระตามระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจและ 

ตระหนักถึงจริยธรรมที่เป็นข้อก าหนดในการท าการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
   5.2.2.2 สามารถน าความรู้ หลักการ ทฤษฎีทางบริหารธุรกิจมาประยุกต์เพ่ือเป็น 

กรอบแนวคิดในการค้นคว้าอิสระ 
   5.2.2.3 สามารถสืบค้น ตีความ สังเคราะห์ วิเคราะห์ ข้อมูลโดยใช้โปรแกมทางสถิติ 

ที่เหมาะสมและน าผลจากการศึกษามาเสนอเพ่ือเป็นแนวทางในการแก้ไขและ
ปรับปรุงการด าเนินงานทางธุรกิจ 

  5.2.2.4 สามารถปรับตัวในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนในระหว่างการค้นคว้าอิสระ 
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   5.2.2.5 สามารถแสดงทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลในการค้นคว้าอิสระและสามารถ 
น าเสนอข้อมูลด้วยภาษาพูดและภาษาเขียนอย่างเหมาะสม  

5.2.3 ช่วงเวลา 
5.2.3.1 นักศึกษาจะเสนอหัวข้อการค้นคว้าอิสระได้ต่อเมื่อ 

      เรียนรายวิชาในหลักสูตรมาแล้วไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 
      สอบผ่านรายวิชาบังคับท้ังหมดตามหลักสูตร 
     ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00 
     อ่ืนๆ (ระบุ) 

5.2.3.2 นักศึกษาจะเสนอผลงานการค้นคว้าอิสระ และสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายได้ต่อเมื่อ 
 สอบผ่านรายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร จ านวน 36 หน่วยกิต 
 ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00 
 สอบผ่านประมวลความรู้ข้อเขียน 
 สอบผ่านประมวลความรู้ปากเปล่า 
 น าเสนอบทความที่เป็นส่วนหนึ่งของผลงานการค้นคว้าอิสระต่ออาจารย์ที่
ปรึกษา  
 ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 
 ได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารของวิทยาลัย/คณะวิชา ที่นักศึกษาสังกัด 
 อ่ืนๆ (ระบุ) 

 
5.2.4 จ านวนหน่วยกิต  6 หน่วยกติ 
5.2.5 การเตรียมการ สาขาวิชามีการเตรียมการให้ค าแนะน าและช่วยเหลือทางด้านวิชาการ 

แก่นักศึกษา ดังนี้ 
5.2.5.1 มีคู่มือการจัดท าการค้นคว้าอิสระเพ่ือเป็นแนวทางในการจัดท ารายงาน 

  5.2.5.2 ก าหนดอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ และคณะกรรมการสอบโครงร่าง 
การค้นคว้าอิสระเพ่ือแนะน าช่วยเหลือนักศึกษาในการศึกษา 

  5.2.5.3 จัดอบรมวิธีการเขียนโครงร่างการวิจัย การเขียนรายงานวิจัย และอบรม 
ระบบฐานข้อมูลเพ่ือการสืบค้นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดท าการค้นคว้า
อิสระ 

  5.2.5.4 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพ่ือการประมวลผล
ข้อมูล และโปรแกรมฐานข้อมูลเพื่อจัดท ารายงาน 

    5.2.5.5 จัดอบรมการเขียนผลงานวิชาการเพ่ือการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ 
5.2.6 ประเมินผล  

มหาวิทยาลัยมีกระบวนการประเมินผลการค้นคว้าอิสระ และกลไกส าหรับการทวนสอบ
มาตรฐาน ดังนี้  

5.2.6.1 นักศึกษาต้องเสนอการค้นคว้าอิสระ และผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดย 
คณะกรรมการวัดและประเมินผลการค้นคว้าอิสระ ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์
ประจ าหลักสูตร และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน รวมไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้
ประธานกรรมการสอบต้องไม่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ โดย
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อาจารย์ผู้สอบการค้นคว้าอิสระต้องมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และผลงานวิชาการ 
เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

5.2.6.2 มหาวิทยาลัยจัดให้การน าเสนอการค้นคว้าอิสระ และสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย 
ของนักศึกษาเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 

5.2.6.3 การวัดผลการค้นคว้าอิสระใช้อักษรระดับคะแนน EP, P, NP 
5.2.6.4 รายงานการค้นคว้าอิสระ หรือส่วนหนึ่งของรายงานการค้นคว้าอิสระต้องได้รับ

เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ 
5.2.6.5 ทางหลักสูตรจัดให้มีคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ในการ

ค้นคว้าอิสระ โดยพิจารณาจากหลายองค์ประกอบ เช่น ระเบียบวิธีวิจัย การ
เคารพผลงานของผู้อื่น หรือสัมภาษณ์นักศึกษา เป็นต้น 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
- มีความสามารถในการน าองค์ความรู้จากงานวิจัย 
  มาใช้ในเชิงนโยบายหรือเชิงพาณิชย์ เพ่ือพัฒนา
ธุรกิจและ/หรือสังคม 
- มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสนับสนุนธุรกิจ
เพ่ือการเป็นผู้ประกอบการที่มีศักยภาพสูง 

- ก าหนดให้นักศึกษามีผลงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์
ในเชิงนโยบายหรือเชิงพาณิชย์  

- การจัดกิจกรรมโครงการเสริมหลักสูตรทางด้าน 
การเขียนผลงานทางวิชาการและการวิจัย        
เพ่ือการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ 

- การสร้างเครือข่ายร่วมกับองค์กรภาครัฐและเอกชน
ในการพัฒนางานวิจัย 

- การจัดกิจกรรมอบรมจัดท าแผนธุรกิจที่มีการน า
เทคโนโลยีมาสนับสนุนธุรกิจใหม่ เพื่อสามารถเป็น
ผู้ประกอบการที่ปรับตัวให้บริหารธุรกิจรูปแบบใหม่
ในศตวรรษท่ี 21 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  

 
  

1. คุณธรรม จริยธรรม   
คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

1.1 วินิจฉัยและจัดการปัญหาทางคุณธรรม 
จริยธรรมที่ซับซ้อนเชิงวิชาการดา้น
บริหารธรุกิจและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
โดยรวมโดยค านึงถึงความรูส้ึกของผู้อื่นตาม
ค่านิยมอันดีงาม 

1.2 เป็นผู้น าหรือผูร้ิเริ่มในการส่งเสริมใหม้ีการ
ประพฤติปฏบิัติตามหลักคุณธรรม 
จริยธรรมในสภาพแวดล้อมของการท างาน
และในชุมชน 

1. บรรยาย/อภิปราย   
2. กรณีศึกษาทั้งไทยและต่างประเทศ 
3. ฝึกปฏิบัต/ิปฏิบตัิการ   
4. มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้า

และท ารายงาน   
5. การจัดท ากิจกรรม 
 

1. สอบ  
2. รายงาน/การน าเสนอ/อภิปราย 
3. การปฏิบัติ  
4. งานท่ีมอบหมาย/แบบฝึกหัด 
5. สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา 
 

2. ความรู้ 
ความรู้ที่จะได้รับ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

2.1 มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้
เกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคญัใน
เนื้อหาด้านบรหิารธรุกิจ 

2.2 สามารถน าองค์ความรู้ หลักการ หรือทฤษฎี
มาวิเคราะห์ปัญหาด้านบริหารธุรกจิรวมทั้ง
สามารถประยุกต์ใช้ในกรณีศึกษาค้นคว้า
ทางวิชาการ โดยสามารถบรูณาการและ
น ามาใช้ได้อย่างเหมาะสม 

2.3 มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางธรุกิจและ
สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 
เพื่อน าพาธุรกิจให้อยู่รอด และเจรญิรุ่งเรือง
อย่างยั่งยืน 

2.4 สามารถน าความรู้ในหลักการและทฤษฎีมา
ใช้ในการวิจัยและการปฏิบัติงานทางด้าน
บริหารธรุกิจ เพื่อพัฒนาความรู้ใหม่ทาง
บริหารธรุกิจ และ/หรือ น าความรูใ้หม่ท่ีได้
จากการวิจัยมาประยุกต์ โดยการบูรณาการ
ให้เข้ากับองค์ความรู้เดิมหรือเสนอเป็นองค์
ความรู้ใหม ่

 

1. บรรยาย/อภิปราย   
2. กรณีศึกษาทั้งไทยและต่างประเทศ 
3. ฝึกปฏิบัต/ิปฏิบตัิการ   
4. มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้า

และท ารายงาน      
5. การจัดท ากิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 

1. สอบ  
2. รายงาน/การน าเสนอ/อภิปราย 
3. การปฏิบัติ  
4. งานท่ีมอบหมาย/แบบฝึกหัด 
5. สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา 
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3. ทักษะทางปัญญา   
ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

3.1 สามารถใช้ทักษะและความเขา้ใจอันถ่องแท้
ในเนื้อหาสาระด้านบริหารธรุกิจในการ
แก้ไขปัญหาทางธุรกิจที่ซับซ้อน และเสนอ
แนวทางในการแก้ไขปัญหาได้อย่าง
สร้างสรรค์ โดยค านึงถึงความรู้ทาง
ภาคทฤษฎี และ/หรือ ประสบการณ์ทาง
ภาคปฏิบตัิได ้

3.2 สามารถพัฒนาความคดิรเิริ่มและสร้างสรรค์
โดยอาศัยทักษะด้านบรหิารธุรกจิเพื่อ
ตอบสนองประเด็นหรือปัญหาที่เกีย่วข้อง
ด้านบริหารธุรกิจ 

3.3 สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจ
และสามารถประเมินข้อมูล แนวคดิและ
หลักฐานใหม่ๆ  จากแหล่งข้อมลูที่
หลากหลายและใช้ข้อมูลที่ได้ในการแก้ไข
ปัญหาและงานอ่ืนๆ ด้วยตนเอง  

3.4 สามารถประเมิน สืบค้น ตีความ สังเคราะห์
และใช้ผลงานวิจยั สิ่งตีพิมพ์ทางวชิาการ 
หรือรายงานดา้นบริหารธุรกิจ และพัฒนา
ความคิดใหม่ๆ  โดยบูรณาการใหเ้ข้ากับองค์
ความรู้เดิมหรือเสนอเป็นความรู้ใหม่ที่ท้า
ทาย 

3.5 สามารถค้นคว้าวิจยัทางบริหารธุรกิจเพื่อ
น าองค์ความรู้ที่ได้ไปเป็นแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาทางธุรกิจและสามารถเสนอ
แนวทางเหล่านั้นให้สาธารณชน 

1. บรรยาย/อภิปราย   
2. กรณีศึกษาทั้งไทยและต่างประเทศ 
3. ฝึกปฏิบัต/ิปฏิบตัิการ   
4. มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้า

และท ารายงาน      
5. การจัดท ากิจกรรม 
 

1. สอบ  
2. รายงาน/การน าเสนอ/อภิปราย 
3. การปฏิบัติ  
4. งานท่ีมอบหมาย/แบบฝึกหัด 
5. สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา 
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4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบท่ีต้องพัฒนา 
วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

4.1 สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลาย  
     และสามารถสนทนาท้ังภาษาไทยและ

ภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
4.2 สามารถให้ความช่วยเหลือและ 
     อ านวยความสะดวกแก่การแกป้ัญหา

ทางด้านบริหารธรุกิจได้อย่างสร้างสรรค์  
     ทั้งในบทบาทของผู้น า หรือสมาชิกกลุ่ม 
4.3 สามารถใช้ความรูด้้านบริหารธุรกิจมาชี้น า

ในประเด็นการแก้ปัญหาและมีความคิด
ริเริม่ในการวิเคราะห์ปญัหาได้อย่าง
เหมาะสม 

4.4 สามารถเป็นผู้รเิริ่มแสดงประเด็นในการ
แก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและสว่นรวม 
พร้อมท้ังแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของ
ตนเองและของกลุ่ม มีความรับผดิชอบการ
พัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทาง
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

1. บรรยาย/อภิปราย   
2. กรณีศึกษาทั้งไทยและต่างประเทศ 
3. ฝึกปฏิบัต/ิปฏิบตัิการ   
4. มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้า

และท ารายงาน      
5. การจัดท ากิจกรรม 

1. สอบ  
2. รายงาน/การน าเสนอ/อภิปราย 
3. การปฏิบัติ  
4. งานท่ีมอบหมาย/แบบฝึกหัด 
5. สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา 
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5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศท่ี
ต้องพัฒนา 

วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

5.1 มีทักษะในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศใน
การเก็บรวบรวมข้อมลู ประมวลผล แปล
ความหมาย และน าเสนอข้อมลูสารสนเทศได้
อย่างเหมาะสม 

5.2 สามารถแนะน าประเด็นการแก้ไขปัญหา
โดยใช้เทคนิคทางสถิตหิรือคณิตศาสตรเ์พื่อ
ใช้ในการแก้ปัญหาทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องอย่าง
สร้างสรรค ์

5.3 สามารถสื่อสารทั้งด้านการพูดและการเขียน
อย่างมีประสิทธิภาพกับกลุม่บุคคลต่างๆ 
เลือกใช้รูปแบบของสื่อการน าเสนออย่าง
เหมาะสม 

1. บรรยาย/อภิปราย   
2. กรณีศึกษาทั้งไทยและต่างประเทศ 
3. ฝึกปฏิบัต/ิปฏิบตัิการ   
4. มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้า

และท ารายงาน      
5. การจัดท ากิจกรรม 
 

1. สอบ  
2. รายงาน/การน าเสนอ/อภิปราย 
3. การปฏิบัติ  
4. งานท่ีมอบหมาย/แบบฝึกหัด 
5. สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา 
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3.  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping)  ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 

 

รายวิชา 

1.  
คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. 
ความรู ้

3. 
ทักษะทางปญัญา 

4. 
ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล 
และความรบัผิดชอบ 

5. 
ทักษะในการ
วิเคราะห์เชงิ

ตัวเลข  
การสื่อสาร 

และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 
1.รายวิชาเสรมิพื้นฐาน 
บธ. 501 สถิติเพื่อการวิจยั           -     

 

    

บธ. 503 ความรู้เบื้องต้นทาง
ธุรกิจ 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   

บธ. 504 การสื่อสารภาษาอังกฤษ
ทางธุรกิจ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

บธ. 505 การเชียนภาษาอังกฤษ
เชิงวิชาการส าหรับบัณฑิตศึกษา 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

บธ. 508 การบัญชีการเงิน 
 -        

 
 

 
        

2. หมวดวิชาบังคับ 

บธ. 601 การจัดการการ
ปฏิบัติการ 

                  

บธ. 602 การจัดการทางการเงิน                    

บธ. 603 การวิเคราะห์ทาง
เศรษฐศาสตร์เพื่อการตัดสินใจ
ทางธุรกิจ 

                     

บธ. 604 การจัดการ                       
ทางการตลาด 

                  

บธ. 605 พฤติกรรมองค์การและ
ภาวะผู้น า 

      
 

 
 

           

บธ. 606 การบญัชีเพื่อการจัดการ  -    -    
 
 

 
 -       

บธ. 607 การวิจยัทางธุรกจิ                   

บธ. 608 การจัดการเชิงกลยุทธ ์                   

บธ. 609 การเป็นผู้ประกอบการ
และการสร้างธุรกจิใหม่  

                  

บธ. 651 การสื่อสารทางธุรกจิ
และการสร้างภาพลักษณ์องค์กร 

                  

 
 

 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง -  ไม่เน้น 
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รายวิชา 
 

1. 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. 
ความรู ้

3. 
ทักษะทางปญัญา 

4. 
ทักษะ

ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5. 
ทักษะการ

วิเคราะห์เชงิ
ตัวเลข 

การสื่อสาร 
และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 

3. หมวดวิชาเลือก (Elective Courses) 

3.1  กลุ่มวิชาการจัดการ 

บธ. 711 การจัดการความขัดแย้ง
และการเจรจาต่อรอง 

                  

บธ. 713 การจัดการทรัพยากร
มนุษย ์

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

บธ. 714 การน าเข้าและการ
ส่งออกระดับโลก                                                         

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

บธ. 716 การจัดการความคิด
สร้างสรรค์และนวัตกรรม 

                  

บธ. 717 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์
                

 
 

 
 

บธ. 718 ระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดการ  

                  

บธ. 719 การจัดการความรู้ 
     

 
 

 
            

บธ. 761 การจัดการโลจิสติกส์
และโซ่อุปทาน 

                  

บธ. 763 การจัดการความเส่ียง
องค์กร   

 
 
 

 
   

 
 

 
        

 
 
 

   

บธ. 771 การจัดการธุรกิจระหว่าง
ประเทศ 

                  

บธ. 796 สัมมนาทางการ
บริหารธุรกิจ 

                  

3.2 กลุ่มวิชาการเงิน 

บธ. 722 ตราสารอนุพันธ ์
                  

บธ. 723 การลงทุน 
                  

บธ. 724 การจัดการการเงินขั้นสูง 
                  

บธ. 725 การวิเคราะห์การเงิน
และการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์

                  

บธ. 726 การจัดการความเส่ียง
ทางการเงิน 

    
 
 

 
    

 
 

 
        

บธ. 796 สัมมนาทางการ
บริหารธุรกิจ 
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รายวิชา 
 

1.  
คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. 
ความรู ้

3. 
ทักษะทางปญัญา 

4. 
ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล 
และความรบัผิดชอบ 

5. 
ทักษะการ

วิเคราะห์เชงิ
ตัวเลข  

การสื่อสาร  
และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 

3.3 กลุ่มวิชาการตลาด 

บธ. 731 การวิจยัทาง
การตลาด 

                  

บธ. 733 กลยุทธ์การตลาด
เพื่อการแข่งขัน 

                  

บธ. 735 การตลาดและการ
จัดการธุรกจิบริการ 

                  

บธ. 736 พฤติกรรมผู้บริโภค
และการสร้างสรรค์การแบ่ง
ส่วนตลาด 

                  

บธ. 737 การจัดการ
ผลิตภัณฑ์และตราสินค้า 

     
 
 

 
            

 

บธ. 738 กลยุทธ์การสื่อสาร
การตลาดแบบบูรณาการ 

                   

บธ. 774 การตัดสินใจทาง
การตลาดระหว่างประเทศ 

                  

บธ. 796 สัมมนาทางการ
บริหารธุรกิจ                   

3.4  กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจระหวา่งประเทศ 

บธ. 714 การน าเข้าและการ
ส่งออกระดับโลก                                                         

                  

บธ. 771 การจัดการธุรกิจ
ระหว่างประเทศ 

                  

บธ. 772 การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ระหว่าง
ประเทศ 

                  

บธ. 773 การตัดสินใจทาง
การเงินระหว่างประเทศ
  

                  

บธ. 774 การตัดสินใจทาง
ตลาดระหว่างประเทศ   

                  

บธ. 775 กฎหมายธุรกจิ
ระหว่างประเทศ                                                          

                  

บธ. 776 สภาพแวดล้อมทั่วไป
ของระบบเศรษฐกิจโลก 

                  

บธ. 796 สัมมนาทางการ
บริหารธุรกิจ 
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ผลการเรียนรู้สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

    1.1 วินิจฉัยและจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนเชิงวิชาการด้านบริหารธุรกิจ และ   
มีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวมโดยค านึงถึงความรู้สึกของผู้อื่นตามค่านิยมอันดีงาม 
          1.2 เป็นผู้น าหรือผู้ริเริ่มในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม  
ในสภาพแวดล้อมของการท างานและในชุมชน 
2. ความรู้ 

2.1 มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหา           
ด้านบริหารธุรกิจ 

2.2 สามารถน าองค์ความรู้ หลักการ หรือทฤษฎีมาวิเคราะห์ปัญหาทางการบริหารธุรกิจรวมทั้ง  
สามารถประยุกต์ใช้ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ โดยสามารถบูรณาการและน ามาใช้ได้อย่างเหมาะสม  

2.3 มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและสามารถ 
รับมือกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เพ่ือน าพาธุรกิจให้อยู่รอด และเจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืน      

2.4 สามารถน าความรู้ในหลักการและทฤษฎีมาใช้ในการวิจัยและการปฏิบัติงานทางด้าน
บริหารธุรกิจ เพ่ือพัฒนาความรู้ใหม่ทางบริหารธุรกิจ และ/หรือ น าความรู้ใหม่ที่ได้จากการวิจัยมาประยุกต์ 
โดยการบูรณาการให้เข้ากับองค์ความรู้เดิมหรือเสนอเป็นองค์ความรู้ใหม่  
3. ทักษะทางปัญญา 

    3.1 สามารถใช้ทักษะและความเข้าใจอันถ่องแท้ในเนื้อหาสาระด้านบริหารธุรกิจในการแก้ไขปัญหา
ทางธุรกิจที่ซับซ้อน และเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ โดยค านึงถึงความรู้ทาง
ภาคทฤษฎีและ/หรือ ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัติได้ 

     
 

 
 

รายวิชา 
 

1. 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

  2. 
ความรู ้

3. 
ทักษะทางปญัญา 

4. 
ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล 
และความรบัผิดชอบ 

5. 
ทักษะการ

วิเคราะห์เชงิ
ตัวเลข  

การสื่อสาร  
และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 

4. วิทยานิพนธ ์

บธ. 799 วิทยานิพนธ ์
                  

5. การค้นคว้าอิสระ 

บธ. 798 การค้นควา้อิสระ                   
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3.2 สามารถพัฒนาความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์โดยอาศัยทักษะด้านบริหารธุรกิจเพ่ือตอบสนอง
ประเด็นหรือปัญหาที่เก่ียวข้องด้านบริหารธุรกิจ 

 3.3 สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจและสามารถประเมินข้อมูล แนวคิดและหลักฐานใหม่ 
ๆจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายและใช้ข้อมูลที่ได้ในการแก้ไขปัญหาและงานอ่ืน ๆ ด้วยตนเอง  
 3.4 สามารถประเมิน สืบค้น ตีความ สังเคราะห์ และใช้ผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ หรือรายงาน
ทางด้านบริหารธุรกิจ และพัฒนาความคิดใหม่ ๆ โดยบูรณาการให้เข้ากับองค์ความรู้เดิมหรือเสนอเป็นความรู้
ใหม่ที่ท้าทาย 

     3.5 สามารถค้นคว้าวิจัยทางบริหารธุรกิจเพ่ือน าองค์ความรู้ที่ได้ไปเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา
ทางธุรกิจและสามารถเสนอแนวทางเหล่านั้นให้สาธารณชน 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.2 สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาทางด้านบริหารธุรกิจได้
อย่างสร้างสรรค์ ทั้งในบทบาทของผู้น า หรือสมาชิกกลุ่ม 

4.3 สามารถใช้ความรู้ด้านบริหารธุรกิจมาชี้น าในประเด็นการแก้ปัญหาและมีความคิดริเริ่มในการ 
วิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

4.4 สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้ง
แสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง
และทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมาย  
และน าเสนอข้อมูลสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 

5.2 สามารถแนะน าประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์เพื่อใช้ในการ 
แก้ปัญทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 

5.3 สามารถสื่อสารทั้งด้านการพูดและการเขียนอย่างมีประสิทธิภาพกับกลุ่มบุคคลต่าง ๆ เลือกใช้ 
รูปแบบของสื่อการน าเสนออย่างเหมาะสม 
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)  
ใช้หลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน ตามระเบียบการศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ โดยก าหนด

ความหมายดังนี้ 
อักษรระดับคะแนน แต้มระดับคะแนน ระดับการเรียน 

A 4.0 ดีเลิศ 
  B+ 3.5 ดีมาก 
B 3.0 ด ี

  C+ 2.5 ดีพอใช้ 
C 2.0 พอใช้ 

  D+ 1.5 อ่อน 
D 1.0 อ่อนมาก 
F 0 ไม่ผา่น 

นอกจากอักษรระดับคะแนนข้างต้นแล้ว ผู้สอนอาจใช้อักษรอ่ืนเพื่อเป็นสัญลักษณ์แสดงผล
การศึกษา โดยมีความหมายดังนี้ 

อักษร                        ความหมาย 
I การวัดผลไม่สมบูรณ์ (Incomplete) 

W การบอกเลิกรายวิชา (Withdrawn) 
U 
EP 

การไม่ขอรับหน่วยกิต (Audit) 
การวัดผลผ่านดีเยี่ยม (Excellent Pass) 

P การวัดผลผ่าน (Pass) 
NP การวัดผลไม่ผ่าน (No Pass) 
IP ก าลังอยู่ระหว่างการวัดผล (Grading in Progress) 
CE การวัดผลโดยการสอบเทียบโอน (Credits from Examination) 
CS การวัดผลโดยการสอบข้อสอบมาตรฐาน (Credits from Standard Test) 
CT ได้หน่วยกิตจากการประเมินการศึกษาอบรมที่จัดโดยหน่วยงานอื่นที่ 

ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา (Credits for Training) 
CP ได้หน่วยกิตจากการเสนอแฟ้มสะสมงาน (Credits from Portfolio) 

 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
 2.1.1 มีการประเมินผลการเรียนรู้ทุกรายวิชาของนักศึกษาแต่ละคน เมื่อสิ้นสุดการศึกษาแต่ละภาค
การศึกษา 
 2.1.2 นักศึกษาทุกคนต้องท าวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระเป็นรายบุคคล 
 2. 1.3 นักศึกษาแผน ก แบบ ก 2 ต้องมีการทวนสอบโดยเสนอวิทยานิพนธ์ และสอบปากเปล่าขั้น
สุดท้ายและมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นกรรมการสอบ 
 2. 1.4 นักศึกษาแผน ข ต้องมีการทวนสอบโดยเสนอการค้นคว้าอิสระและสอบประมวลความรู้
ข้อเขียน 



39 

 

 

2.1.5 ด าเนินการทวนสอบโดยคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ด าเนินการตาม
ระบบและกลไกท่ีทางมหาวิทยาลัยก าหนด 
 

2.2 การทวนสอบภายหลังส าเร็จการศึกษา 
2.2.1 มีการส ารวจการประกอบอาชีพของศิษย์เก่า 
2.2.2 มีการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต 
2.2.3 จัดให้มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรทุกปีการศึกษา 
2.2.4 น าผลที่ได้ท้ังจากการทวนสอบขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา การส ารวจดังกล่าวข้างต้น 

และผลจากการประเมินคุณภาพหลักสูตร มาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน และหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลา 
 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

 นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท และได้รับการเสนอชื่อให้รับปริญญา จะต้องมี
คุณสมบัติ ดังนี้ 

3.1 ศึกษารายวิชาต่างๆ ผ่านครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชานั้นๆ และมีผลการเรียนได้แต้ม
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า 3.00 

3.2 จะต้องสอบผ่านภาษาต่างประเทศตามเงื่อนไขของหลักสูตร (ถ้ามี) 
3.3 แผน ก วิทยานิพนธ์ 

แผน ก แบบ ก 2 
         เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่

มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 
 ผลงานวิทยานิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อย

ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
หรือน าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่น าเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว 

 ภาษาท่ีใช้ในการเรียบเรียงวิทยานิพนธ์ 
 ภาษาไทย 
 ภาษาอังกฤษ 
 ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ 

 เกณฑ์อ่ืนๆ (ระบุ) 
3.4 แผน ข การค้นคว้าอิสระ 

 สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ข้อเขียน 
 สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ปากเปล่า 
 เสนอรายงานการค้นคว้าอิสระ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดย
คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 
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 รายงานการค้นคว้าอิสระ หรือส่วนหนึ่งของรายงานการค้นคว้าอิสระต้องได้รับการ
เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ 
 ภาษาที่ใช้ในการเรียบเรียงการค้นคว้าอิสระ 

 ภาษาไทย 
 ภาษาอังกฤษ 
 ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ 

 เกณฑอ่ื์นๆ (ระบุ) 
3.5 ไม่มีพันธะหนี้สินใดๆ ผูกพันกับมหาวิทยาลัย 
3.6 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบข้อบังคับอ่ืนๆ ของมหาวิทยาลัย 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่  
  
   มีการปฐมนิเทศ และอบรมพัฒนาวิชาชีพครูให้แก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจถึงบทบาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ และนโยบายของมหาวิทยาลัย คณะ ตลอดจนหลักสูตรที่สอน 

  จัดนิเทศอาจารย์ใหม่ในระดับสาขาวิชา 
  ให้อาจารย์ใหม่สังเกตการณ์การสอนของอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ 
  จัดระบบพ่ีเลี้ยงแก่อาจารย์ใหม่ 
  จัดเตรียมคู่มืออาจารย์และ/หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้อาจารย์ใหม่ 

 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล  
 

 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน
และการวิจัย  

 การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การ
ประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 

            การเพ่ิมพูนทักษะ/เทคนิคการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย  
            ประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ อภิปรายปัญหาและแนวทางการแก้ไขระหว่างอาจารย์ใน
สาขาวิชา 
 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ  
 

 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชน  
 มีการกระตุ้นอาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการในสายงานที่สอน 
 ส่งเสริมการท าวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และมีความ

เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ  
 จัดสรรงบประมาณส าหรับการท าวิจัย 
  จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่างๆ ของสาขาวิชา/คณะวิชา 
  จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่างๆ ของสาขาวิชา/คณะวิชา 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
1. การก ากับมาตรฐาน  

การบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใช้และเป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา โดยมีกระบวนการดังต่อไปนี้ 

1.1  การแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยแต่งตั้งจากอาจารย์ประจ าหลักสูตร และมี
ภาระหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน อาจารย์ผู้รับผิดชอบจ านวน 3 คน ต้อง
มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้คือ มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือมีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ใน
สาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กัน และต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็น
ผลงานวิจัย  

1.2  การวางแผน การพัฒนา และการประเมินหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด โดยมีการวางแผน 
มีการประเมินและรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรทุกปีการศึกษา (มคอ. 7) และน าข้อมูลที่ได้ไป
ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะๆ อย่างน้อยทุกรอบ 5 ปี 

1.3  การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานเพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการ
สอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาข้อ 1-5 ดังนี้ 
1.3.1 ก าหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน

ติดตามและทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 
1.3.2 มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและ/หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา 
1.3.3 มีรายละเอียดของรายวิชา และ/หรือรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ 

มคอ. 3 และ/หรือ มคอ. 4 ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกวิชา 
1.3.4 มีการรายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและ/หรือรายงานผลการด าเนินการของ

ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ. 5 และ/หรือ มคอ. 6 ภายใน 30 วันหลังจากสิ้นสุดภาคการศึกษาที่
เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

1.3.5 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปี
การศึกษา 

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร 1.1 ก าหนดให้อาจารย์ประจ าหลกัสูตร

มีคุณวุฒิขัน้ต่ าปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า และมีผลงานทาง
วิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา และเปน็
ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการ
เผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด
ในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคล
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่าง
น้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง โดยอยา่งน้อย 1  
รายการต้องเป็นผลงานวิจัย  

1.1 ตรวจสอบคณุสมบัติอาจารย์
ประจ าหลักสตูรให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศกึษา 
พ.ศ. 2558 
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2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 2.1 ก าหนดอาจารยผ์ู้รับผิดชอบ

หลักสตูร จ านวนอย่างน้อย 3 คนมี
คุณวฒุิปรญิญาเอกหรือเทียบเท่า 
หรือข้ันต่ าปรญิญาโทหรือเทียบเทา่
ที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ
มีผลงานทางวิชาการทีไ่ม่ใช่ส่วน
หนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 
และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รบั
การเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้
บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
อย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง โดยอยา่งน้อย 1 รายการ
ต้องเป็นผลงานวิจยั 

2.1 ตรวจสอบคณุสมบัติอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

3. คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน 3.1 เป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์
พิเศษ 

3.2 มีคุณวุฒิขั้นต่ าปรญิญาโทหรือ
เทียบเท่า ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือใน
สาขาวิชาของรายวิชาที่สอนและ
ต้องมีประสบการณ์ด้านการสอน
และมผีลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่
ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา และเป็นผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ ตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการ
พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 
รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง ทั้งนี้ 
อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่
เกินร้อยละ 50 ของรายวิชาโดยมี
อาจารย์ประจ าเป็นผู้รบัผิดชอบ
รายวิชานั้น  

 

3.1 ตรวจสอบคณุสมบัติอาจารย์ผูส้อน
ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสตูรระดับบณัฑติศึกษา พ.ศ. 
2558 

4 .  คุ ณ ส ม บั ติ อ า จ า ร ย์ ที่ ป รึ ก ษ า
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 

4.1 เป็นอาจารย์ประจ าหลักสตูร 
4.2 มีคุณวฒุิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 

หรือข้ันต่ าปรญิญาโทหรือเทียบเทา่
ที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ
มีผลงานทางวิชาการทีไ่ม่ใช่ส่วน
หนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 
และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รบั
การเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ที่

4.1 ตรวจสอบคณุสมบัติอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นควา้
อิสระให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
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ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้
บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
อย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง โดยอยา่งน้อย 1  
รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

5. อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระ 

5.1 ประกอบด้วยอาจารย์ประจ า
หลักสตูรและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
สถาบัน รวมไม่น้อยกว่า 3 คน 
ทั้งนี้ ประธานกรรมการสอบต้องไม่
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
หลักหรืออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม และการค้นคว้า
อิสระ โดยอาจารย์ผูส้อบ
วิทยานิพนธ์ต้องมีคุณวุฒิ 
คุณสมบัติและผลงานทางวิชาการ 
ดังนี ้

- กรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตร ตอ้งมี
คุณวุฒิปรญิญาเอกหรือเทียบเท่า 
หรือข้ันต่ าปรญิญาโทหรือเทียบเทา่
ที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ
มีผลงานทางวิชาการทีไ่ม่ใช่ส่วน
หนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 
และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รบั
การเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้
บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
อย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง โดยอยา่งน้อย 1  
รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

- กรณีผู้ทรงคณุวุฒิภายนอก ต้องมี
คุณวุฒิปรญิญาเอกหรือเทียบเท่า
และมผีลงานทางวิชาการที่ได้รับ
การตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มี
ช่ืออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นท่ียอมรับ
ในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสมัพันธ์
กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการ
ค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง  

- กรณีผู้ทรงคณุวุฒิภายนอกที่ไม่มี
คุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ
ตามที่ก าหนดขั้นต้น ผู้ทรงคณุวุฒิ 
ภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้
ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์

5.1 ตรวจสอบคณุสมบัติอาจารย์ผูส้อบ
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสตูรระดับบณัฑติศึกษา พ.ศ. 
2558 

5.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
โดยมหาวิทยาลยัพายัพ
ประกอบด้วย อาจารย์ประจ า
หลักสตูรและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
สถาบัน จ านวน 3-5 คน  

5.3 อาจารย์ประจ าหลักสูตรซึ่งเปน็
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
และการค้นคว้าอิสระ มีคณุคณุวฒุิ
ปริญญาเอกหรือเทยีบเท่า หรือข้ัน
ต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่ารอง
ศาสตราจารย์ และมีผลงานทาง
วิชาการและมผีลงานทางวิชาการที่
ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรบั
ปริญญา และเป็นผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ ตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดให้พิจารณา
แต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ใน
รอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 
1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

5.4 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกซึ่งเป็น
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
และการค้นคว้าอิสระ มีคณุวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทยีบเท่าและมี
ผลงานทางวิชาการ  
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สูงเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ หรือ
การค้นคว้าอิสระ โดยผ่านความ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
พายัพ และแจ้งคณะกรรมการ
อุดมศึกษารับทราบ 

6. การตีพิมพ์ เผยแพร่ผลงานของ
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

6.1 ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่ง
ของวทิยานิพนธต์้องได้รับการ
ตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการ
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาตหิรือระดับนานาชาติ ที่มี
คุณภาพตามประกาศของ
คณะกรรมการการอดุมศึกษา เรื่อง 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการหรือน าเสนอตอ่
ที่ประชุมวิชาการ โดยบทความที่
น าเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full 
Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 
(Proceedings) ดังกล่าว 

6.2 ผลงานการค้นคว้าอิสระหรือสว่น
หนึ่งของรายงานการค้นคว้าอิสระ
ต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะ
ใดลักษณะหนึ่งท่ีสืบค้นได้  

6.1 ผลงานวิทยานิพนธ์ ต้องได้รับการ
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาตหิรือระดับนานาชาติ ที่มี
คุณภาพตามประกาศของ
คณะกรรมการการอดุมศึกษาฯ 
หรือไดร้ับการตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 
(Proceedings) 

6.2 ผลงานการค้นคว้าอิสระ ต้องได้รับ
การต้องไดร้ับการเผยแพร่ใน
ลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได ้

7 .  ภ า ร ะ ง า น อ า จ า ร ย์ ที่ ป รึ ก ษ า
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระใน
ระดับบัณฑิตศึกษา 

7.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคณุวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทยีบเท่า และมี
ผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ เปน็
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของ
นักศึกษาปริญญาโท ไมเ่กิน 5 คน
ต่อภาคการศึกษา 

7.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคณุวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทยีบเท่าและ
ด ารงต าแหน่งระดับผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ขึ้นไป หรือมีคณุวุฒิ
ปริญญาโทหรือเทยีบเท่าที่มี
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไป 
และมผีลงานวิชาการตามเกณฑ์ 
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ของนักศึกษาปริญญาโท ไม่เกิน 
10 คนต่อภาคการศึกษา  

7.1 ตรวจสอบภาระงานอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นควา้
อิสระให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
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- กรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตรเปน็

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ
การค้นคว้าอิสระ ให้คิดสัดส่วน
จ านวนนักศึกษาวิทยานิพนธ์ 1 คน 
เทียบได้กับจ านวนนักศึกษาท่ี
ค้นคว้าอิสระ 3 คน โดยรวมแล้ว
ต้องไม่เกิน 15 คนต่อภาค
การศึกษา 

8. การพัฒนาหลักสูตร 8.1 การวางแผนด าเนินการพัฒนา
หลักสตูรเป็นระยะๆ อย่างน้อย
ตามรอบระยะเวลาของหลักสตูร
หรือทุกรอบ 5 ปี  

8.1 การประเมินและรายงานผลการ
ด าเนินการของหลักสูตรทุกปี
การศึกษา เพื่อน าข้อมูลทีไ่ดไ้ป
ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาของหลักสูตรหรือทุก
รอบ 5 ป ี

9. การเผยแพร่แผนการพัฒนา
หลักสตูรแก่บุคลากรที่เกีย่วข้อง  

9.1 การแจ้งผ่านการประชุมคณะ/หรือ
การประชุมคณะกรรมการบริหาร
ประจ าหลักสตูรบริหารธรุกิจ
มหาบัณฑิต 

9.1 การรับทราบแผนการพัฒนา
หลักสตูรของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

10. การประเมินผลการบริหารจดัการ
หลักสตูร 

10.1 การจัดให้มีการประเมินผลการ
บริหารจดัการหลักสูตร 

10.1 ผลการประเมินการบรหิาร
จัดการหลักสตูรเป็นไปตาม
แนวทาง ระเบียบและขั้นตอนที่
เกี่ยวข้อง 

 
2. บัณฑิต 

2.1 บัณฑิตที่พึงประสงค์ต้องมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้  
2.1.1 มีจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ ความรับผิดชอบต่อสังคม การแบ่งปันคุณค่าร่วมกันใน

สังคม  และมีภูมิคุ้มกันด้วยการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน  
2.1.2  มีความสามารถประยุกต์ความรู้ศาสตร์บริหารธุรกิจ โดยใช้เครื่องมือทางการบริหาร เพ่ือ

ขยายองค์ความรู้ทางวิชาการและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ใหม่เพ่ือการพัฒนางานและสังคม ในสภาวะ
แวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม  

2.1.3 มีความสามารถใช้กระบวนการวิจัย แสวงหาองค์ความรู้ใหม่ ขยายองค์ความรู้วิชาการ 
ด้านบริหารธุรกิจ และน าไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหา  

2.1.4 มีความสามารถในการสื่อสารและปรับตัวท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมพัฒนา
ธุรกิจและสังคม 

หลักสูตรฯ ได้ด าเนินการก ากับตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ เพ่ือให้ได้บัณฑิตที่พึงประสงค์และ
บรรลุผลการเรียนรู้  ได้แก่ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

การก ากับดูแลตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม หลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิตมีกลไกการก ากับที่มุ่งให้บัณฑิตวินิจฉัย และจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนทาง
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วิชาการด้านบริหารธุรกิจและมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยค านึงถึงความรู้สึกของผู้อ่ืนตามค่านิยมอันดี
งาม ดัวยการมอบหมายให้อาจารย์ผู้สอนประเมินและวัดผลผู้เรียนด้วยการสอบ การท ารายงาน การน าเสนอ
อภิปราย และการสังเกตพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความมีคุณธรรมและจริยธรรม   

การก ากับดูแลตามมาตรฐานผลการเรียนรู้  ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตมีกลไกการก ากับที่มุ่งให้บัณฑิตมีความรู้และความ
เข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาด้านบริหารธุรกิจ  สามารถน าองค์ความรู้ 
หลักการ หรือทฤษฎีมาวิเคราะห์ปัญหาทางการบริหารธุรกิจรวมทั้งสามารถประยุกต์ใช้ในการศึกษาค้นคว้า
ทางวิชาการ โดยสามารถบูรณาการและน ามาใช้ได้อย่างเหมาะสม มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เพ่ือน าพาธุรกิจให้อยู่
รอด และเจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืน  และสามารถน าความรู้ในหลักการและทฤษฎีมาใช้ในการวิจัยและการ
ปฏิบัติงานทางด้านบริหารธุรกิจ เพ่ือพัฒนาความรู้ใหม่ทางบริหารธุรกิจ ดัวยการก าหนดให้อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผนติดตามและทบทวนการ
ด าเนินงานหลักสูตร โดยมีการก าหนดรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. 2) ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มีการมอบหมายให้อาจารย์ผู้สอนจัดท ารายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) 
และผ่านการเห็นชอบโดยคณะกรรมการบริหารประจ าหลักสูตรฯ ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา
ให้ครบทุกวิชา มีการรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ. 5) ภายใน 30 วันหลังจากสิ้นสุดภาค
การศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ. 7) ภายใน 60 
วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา  

 
   2.2 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  
  มีการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตปีละหนึ่งครั้ง โดยร่วมกับส านักวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ  
ในการจัดท าแบบสอบถามและรวบรวมผลการประเมินเพ่ือเป็นข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตรให้มี 
ความทันสมัย เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามสายงาน 
  

2.3 ผลงานการตีพิมพ์ของนักศึกษา 
 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระมีหน้าที่ก ากับดูแลให้ผลงานวิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระ หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่าง
น้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ หรือน าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่น าเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการ
ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว  

 

3. นักศึกษา 
 มีกระบวนการรับนักศึกษา และการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา การให้ค าปรึกษาวิชาการและ

แนะแนว การคงอยู่ การส าเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนนักศึกษาดังต่อไปนี้ 
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3.1  กระบวนการรับนักศึกษา 
สาขาวิชามีการก าหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าศึกษาในหลักสูตรไว้ 2 ประเด็น คือ 

1. คุณสมบัติทั่วไป: เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาทั้ง
ในและต่างประเทศที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การรับรอง เป็นผู้มีความประพฤติดี เป็นผู้ 
มีสุขภาพสมบูรณ์ ไม่มีโรคประจ าตัวอันเป็นอุปสรรคต่อการเรียน 

2.  คุณสมบัติเฉพาะทาง: ส าหรับผู้ที่เลือกภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้ในการเขียนเรียบเรียง
วิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ และไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ ต้องมีความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษเป็นไปตามเกณฑ์ รายการใดรายการหนึ่ง ดังต่อไปนี้  คะแนน TOEFL (iBT) ระดับ 61+ หรือ 
คะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษระดับนานาชาติ (IELTS) ไม่ต่ ากว่า ระดับ 5.5 หรือ ได้คะแนนการทดสอบ
ภาษาอังกฤษ CEFR ไม่ต่ ากว่า ระดับ B2+ หรือได้คะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ CU-TEP, TU-GET, 
CMU-eTEGS ในระดับท่ีเทียบเท่า TOEFL ไม่ต่ ากว่า 500 คะแนน 

    ในกรณีที่ไม่ได้เป็นไปตามเกณฑ์ข้างต้นให้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารประจ า
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  

    คุณสมบัติต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้นี้เป็นคุณสมบัติขั้นพ้ืนฐานที่จะเอ้ืออ านวยให้นักศึกษามีศักยภาพ  
ในการเรียนรายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรจนสามารถส าเร็จการศึกษาได้ 

    ส าหรับการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา สาขาวิชาฯ ได้ด าเนินการตามกระบวนการคัดเลือกตามระบบและ
เกณฑ์ของมหาวิทยาลัยพายัพ 

 
3.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  

 หลักสูตรฯ ด าเนินการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาโดยให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชา
พ้ืนฐานโดยไม่คิดหน่วยกิต ก่อนที่นักศึกษาจะเริ่มเรียนตามแผนการเรียน ตามลักษณะของกลุ่มผู้เรียน 
ดังต่อไปนี้  
 กลุ่มที่ 1 นักศึกษากลุ่มที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่ใช้ในการเขียนเรียบเรียงวิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระ ที่ไม่ได้จบปริญญาตรีในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ จัดรายวิชาเสริมพ้ืนฐาน ได้แก่ รายวิชา บธ. 
501 สถิติเพ่ือการวิจัย และ/หรือ บธ. 503 ความรู้เบื้องต้นทางธุรกิจ และ/หรือ บธ. 504 การสื่อสาร
ภาษาอังกฤษทางธุรกิจ และ/หรือ บธ. 505 การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการส าหรับบัณฑิตศึกษา และ/
หรือ บธ. 508  การบัญชีการเงิน  
 กลุ่มที่ 2 นักศึกษากลุ่มที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่ใช้ในการเขียนเรียบเรียงวิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระ ที่จบปริญญาตรีในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ จัดรายวิชาเสริมพ้ืนฐาน ได้แก่ รายวิชา บธ. 501 
สถิติเพ่ือการวิจัย และ/หรือ บธ. 504 การสื่อสารภาษาอังกฤษทางธุรกิจ และ/หรือ บธ. 505 การเขียน
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการส าหรับบัณฑิตศึกษา 
 กลุ่มที่ 3 นักศึกษากลุ่มที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ในการเขียนเรียบเรียงวิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระ ที่ไม่ได้จบปริญญาตรีในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ จัดรายวิชาเสริมพ้ืนฐาน ได้แก่ รายวิชา บธ. 
501 สถิติเพ่ือการวิจัย และ/หรือ บธ. 503 ความรู้เบื้องต้นทางธุรกิจ  และ/หรือ บธ. 508 การบัญชีการเงิน 

กลุ่มที่ 4 นักศึกษากลุ่มที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ในการเขียนเรียบเรียงวิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระ ที่จบปริญญาตรีในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ จัดรายวิชาเสริมพ้ืนฐาน ได้แก่ รายวิชา บธ. 501 
สถิติเพ่ือการวิจัย 
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3.3 การให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนว การคงอยู่ การส าเร็จการศึกษา 

สาขาวิชาฯ มีระบบและกลไกเกี่ยวกับการดูแลให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา
เพ่ือให้มีแนวโน้มอัตราการคงอยู่ และอัตราการส าเร็จการศึกษาในระดับที่สูง ดังนี้ 

การก าหนดอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมเพ่ือก าหนดระบบและกลไกการ
ดูแลให้ค าปรึกษาทางด้านวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาส าหรับนักศึกษา 

การดูแลนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาใช้คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาของคณะบริหารธุรกิจ หลักสูตร
บริหารธุรกิจ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา  

การนัดพบนักศึกษา เมื่ออาจารย์ที่ปรึกษามีนักศึกษาในความดูแล อาจารย์จะเป็นผู้นัดหมายนักศึกษา 
ในความดูแลเพ่ือมาพบอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้ค าปรึกษาในเรื่อง เกี่ยวกับการเรียนการสอนหรือช่วยแก้ไข
ปัญหาในเรื่องอ่ืนๆ ของนักศึกษาต่อไป  

การติดต่อสื่อสารระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษากับนักศึกษาในความดูแล  อาจารย์ที่ปรึกษาจะเป็นผู้
ก าหนดวันเวลาให้นักศึกษาเข้าพบ นอกจากวันเวลาที่อาจารย์ก าหนดนักศึกษาสามารถนัดหมายวันเวลากับ
อาจารย์ที่ปรึกษาและเข้าพบเพ่ือขอค าปรึกษาได้โดยผ่านหลายช่องทาง เช่น e-registra, e-learning เป็น
ต้น  

3.4 การให้ค าปรึกษารายวิชาวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
 คณะกรรมการบริหารประจ าหลักสูตรได้ก าหนดระบบและกลไกในการควบคุมดูแลการให้

ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ พร้อมทั้งท าหน้าที่ก ากับติดตามควบคุมการท าวิทยานิพนธ์และ
ค้นคว้าอิสระตามคู่มือการจัดท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาหลักและ/หรือ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ให้ค าแนะน าแก่นักศึกษาเกี่ยวกับเนื้อหาของหลักการ แนวคิด และทฤษฎี ระเบียบ
วิธีการวิจัย โดยก าหนดแนวทาง หัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระที่สร้างองค์ความรู้ใหม่และพัฒนา
ธุรกิจ การเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดย่อม  ติดตาม
ควบคุมการด าเนินงานวิจัยให้เป็นไปตามแผนงาน และรับผิดชอบประเมินผลการท าวิทยานิพนธ์ และ
รายงานความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาต่อคณะกรรมการบริหารประจ าหลักสูตรทุกภาค
การศึกษา จนกว่าจะเสร็จสมบูรณ์ 

 
3.5 ความพึงพอใจและการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
  นักศึกษาสามารถยื่นร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนต่อหัวหน้าสาขา และหัวหน้า

สาขาวิชาน าเข้าสู่การประชุมกรรมการบริหารประจ าหลักสูตร และหาทางแก้ไข หากที่ประชุมกรรมการ 
บริหารฯ แก้ไขไม่ได้ให้พิจารณาส่งต่อคณบดีเพ่ือหาวิธีการแก้ไขในระดับคณะวิชา 
 
4. อาจารย ์

ระบบและกลไกการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ใหม่ มีดังนี้  
1. คณะกรรมการบริหารประจ าหลักสูตรประชุมร่วมกัน เพ่ือส ารวจอัตราก าลังและตรวจสอบ

คุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ และจัดท าแผนการรับและแต่งตั้ง
อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ใหม่ 
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2. หลักสูตรฯ เสนอแผนการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ใหม่เพ่ิมต่อคณะ
วิชา และมหาวิทยาลัยตามระเบียบของมหาวิทยาลัยพายัพ 

3. มีการคัดเลือกอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ใหม่โดยพิจารณาคุณสมบัติให้สอดคล้องกับ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และมีการก าหนดให้ผู้สมัครน าเสนอผลงานวิชาการ
ต่อคณะกรรมการ มีการสอบสอนและสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการ และพิจารณารับรอง  

4. น าเสนอขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย และขอรับรองรายชื่อ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

5. เมื่อคณะกรรมการพิจารณารับอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ใหม่ หลักสูตรฯ ท าการ
ปฐมนิเทศและท าการมอบหมายให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีประสบการณ์เป็นพ่ีเลี้ยงให้ค าแนะน าเกี่ยวกับ
การเรียนการสอน ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของบทบาทอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ประจ าหลักสูตร และ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

6. ประเมินผลกระบวนการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ใหม่ ในแต่ละ
ขั้นตอนเพ่ือน าไปปรับปรุงระบบและกลไกการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ ใหม่ 
เพ่ือให้เกิดเป็นแนวปฏิบัติที่ดี 

 
ระบบและกลไกการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
1. วิเคราะห์ความต้องการการพัฒนาของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
2. วางแผนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
3. จัดสรรงบประมาณในการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
4. มีการประเมินผลการด าเนินงานการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร   
5. ประเมินกระบวนการการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร และปรับปรุง

กระบวนการตามข้อเสนอแนะ 
 
ระบบและกลไกการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
1. วิเคราะห์สถานการณ์การคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร การสร้างแรงจูงใจและการจัดสรร

งบประมาณในการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
2. จัดท าแผนการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตร การทดแทนอาจารย์ประจ าหลักสูตรในกรณีที่

เกษียณอายุ การศึกษาต่อ การย้ายหน่วยงาน  
3. มีการสร้างแรงจูงใจ เช่น การให้เวลา และจัดสรรงบประมาณในการท าผลงานวิชาการที่

เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนและสาขาที่เชี่ยวชาญ การสนับสนุนการศึกษาดูงาน   
4. มีการประเมินผลการด าเนินงานการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
5. ประเมินระบบและกลไกการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตรและปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ  
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การมีส่วนร่วมของอาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร  

 
การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ  

1. คณะกรรมการบริหารประจ าหลักสูตร ก าหนดสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า 
ให้ เป็นไปตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษาที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด  

2. อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ าเป็น
ผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น อาจารย์พิเศษต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ ดังนี้  

       2.1 คุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือใน
สาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 

2.2 มีประสบการณ์ด้านการสอน 
2.3 มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทาง

วิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง  

โดยมีกระบวนการเลือกสรร และวิธีการอนุมัติ ดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 

กระบวนการ 
ในการปรึกษาหารือร่วมกัน 

การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ใน
การติดตามคุณภาพหลักสูตร 

การทบทวนประจ าปี/การ
วางแผนส าหรับการปรับปรุง

หลักสูตร 
คณะกรรมการบริหารประจ า
หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนมี   
การประชุมปรึกษาหารือในเรื่อง
ของการวางแผนการจัดการเรียน
การสอน และการประเมินผล 

คณะกรรมการบริหารประจ า
หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
ร่วมกันติดตามคุณภาพของ
หลักสูตรโดยมีการประเมิน     
การจัดการเรียนการสอนในแต่ละ
วิชาในทุกภาคการศึกษา 

คณะกรรมการบริหารประจ า
หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
ร่วมกันทบทวนการด าเนินงาน
ตามหลักสูตรเมื่อสิ้นปีการศึกษา
และเก็บรวบรวมข้อมูล          
การประเมินผลหลักสูตรจาก
ผู้สอน ผู้เรียน บัณฑิต และผู้มี 
ส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจและวางแผน
ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรครั้ง
ต่อไป 
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กระบวนการเลือกสรร วิธีการอนุมัติ 

1. ประชุมคณะกรรมการบริหารประจ าหลักสตูร เสนอขอ
พิจารณาอาจารย์พเิศษในรายวิชาที่ต้องเปิดสอนใน
หลักสตูรบริหารธรุกิจมหาบณัฑติ 

2. คณะกรรมการบริหารประจ าหลักสูตรเสนอช่ือและ
คุณวุฒิของอาจารย์พิเศษ อัตราค่าจ้างและเหตุจ าเป็น
ที่ต้องจ้าง ผ่านขั้นตอนของมหาวิทยาลัย 

3. ประกาศรับสมัคร และตรวจสอบคุณสมบัติ 
4. พิจารณาคดัเลือกและเสนอผลต่อมหาวิทยาลัย 

1. พิจารณาคณุวุฒิ/ต าแหน่งทางวิชาการสอดคล้องกับ
สาขาบริหารธุรกิจหรือสาขาอ่ืนท่ีสมัพันธ์กัน  

2. การตรวจสอบคุณสมบตั ิ
3. เมื่อผ่านกระบวนการเลือกสรรแล้ว จึงน าเสนอ 

ขออนุมัติตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัยพายัพ  

 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 

กระบวนการบริหารจัดการหลักสูตร หลักสูตรมีการบริหารหลักสูตรตามระบบและกลไกใน 
การบริหารหลักสูตรของมหาวิทยาลัย  โดยมีคณะกรรมการบริหารประจ าหลักสูตร  ท าหน้าที่จัดการเรียน
การสอนและบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552  
นอกจากนั้นมีกระบวนการออกแบบหลักสูตร ประกอบไปด้วย การส ารวจสถานการณ์ปัจจุบันทางเศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรม การส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและภาวะการมีงานท าของบัณฑิต และ  
การส ารวจความพึงพอใจของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันต่อหลักสูตร เพ่ือน าผลมาใช้ในการออกแบบและ
ปรับปรุงหลักสูตรตลอดจนถึงการจัดท ารายวิชาให้ทันสมัย  

การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการ
เรียนการสอนของหลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะพิจารณาแผนการ
ศึกษาของนักศึกษาแต่ละกลุ่มแต่ละชั้นปีเพ่ือวางแผนก าหนดรายวิชาที่จะเปิดสอน เวลาเรียน -เวลาสอบ 
และผู้สอน ทั้งรายวิชาบังคับ และวิชาเลือกซึ่งรายวิชาเลือกที่จะเปิดสอนนี้ สาขาวิชาได้ให้นักศึกษาเป็นผู้
เสนอให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณา  หลังจากรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับรายวิชาที่จะเปิดสอนแล้ว  
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนจะประชุมร่วมกันเพ่ือก าหนดผู้สอนในแต่ละรายวิชา  โดย
การจัดผู้สอนในแต่ละภาคการศึกษานั้นได้พิจารณาทั้งจากความรู้ ความสามารถในเนื้อหาวิชาและ
ประสบการณ์ในการสอน  

การประเมินผู้เรียน มีระบบ กลไกการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา โดยมีระบบ/ขั้นตอนการประเมินผู้ เรียนซึ่งคณะกรรมการบริหารประจ าหลักสูตรท าหน้าที่
ก ากับดูแลและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิมี  
การก าหนดเกณฑ์การประเมิน โดยระบุไว้ใน มคอ. 3 ของรายวิชาที่เปิดสอนอย่างชัดเจน 

      ในส่วนของผู้สอนอาจารย์ผู้รับผิดชอบในแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษานั้นๆ ของ
หลักสูตรฯ จะด าเนินการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิของนักศึกษาในแต่ละรายวิชา 
ตามกลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการจัดการเรียนการสอน และ  
การประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาแล้ว ผู้รับผิดชอบในแต่ละรายวิชา ด าเนินการจัดท ารายงานผล 
การจัดการเรียนการสอน หรือ มคอ. 5 ของรายวิชา ภายใต้การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ 
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6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
สาขาวิชาฯ จัดให้มีการประชุมเพ่ือให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร

ทุกท่านก าหนดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จ าเป็นต่อการจัดการเรียนการสอน และสาขาวิชาฯ น าเสนอต่อคณะ
วิชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการ ดังนี้ 
 

รายละเอียด การด าเนินการ การประเมินผล 
1. ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ 1.1 ด าเนินการภายใต้การดูแลของ

ส านักทะเบียนฯ และสาขาวิชา 
1.2 คณะกรรมการบริหารประจ า

หลักสตูรส ารวจความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารยผ์ู้สอนใน
เรื่องความเหมาะสมและความพึง
พอใจในห้องเรียนและ
ห้องปฏิบัติการของนักศึกษาและ
อาจารยผ์ู้สอน 

1.3 คณะกรรมการบริหารประจ า
หลักสตูร ประสานกับส านัก
ทะเบียนฯ เพื่อวางแผนการจัด
ห้องเรียน 

1.1 ประเมินความเหมาะสมและ
ปัญหาในการใช้ห้องเรียนและ
ห้องปฏิบัติการปลายภาค
การศึกษาท่ี 1 และภาคการศึกษา
ที่ 2 โดยคณะกรรมการบรหิาร
ประจ าหลักสตูร และส านัก
ทะเบียนฯ 

2. วัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียน
การสอน 

2.1 ด าเนินการภายใต้การดูแลของ
ส านักเทคโนโลยสีารสนเทศและ
นวัตกรรมการศึกษา คณะฯ และ
สาขาวิชา 

2.2 คณะกรรมการบริหารประจ า
หลักสตูรส ารวจความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารยผ์ู้สอนใน
เรื่องความเหมาะสมและความพึง
พอใจในวัสดุอุปกรณ์การเรยีนการ
สอนของนักศึกษาและอาจารย์
ผู้สอน 

2.3 คณะกรรมการบริหารประจ า
หลักสตูร ประสานกับฝ่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ และฝ่าย
อาคารสถานท่ีเพื่อจดัหาวัสดุ
อุปกรณ์ฯ 

2.1 ประเมินความพอเพยีงและปญัหา
ในการใช้วัสดุอุปกรณ์ในการ
จัดการเรียนการสอนปลายภาค
การศึกษาท่ี 1 และภาคการศึกษา
ที่ 2 ประเมินผลความพึงพอใจ
ของผู้เรียนที่มตี่อวัสดุอุปกรณ์การ
เรียน 
การสอน 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. ระบบการบริหารจัดการห้องเรยีน
และห้องปฏิบตัิการ 

3.1 ด าเนินการภายใต้การดูแลของ
ส านักทะเบียนฯ และสาขาวิชา 
ตามนโยบายการใช้ทรัพยากร
ร่วมกัน  

3.2 การประเมินประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการห้องเรียนและ
ห้องปฏิบัติการ 

3.1 ประเมินระบบการบริหารจัดการ
และปัญหาในการใช้ห้องเรียนและ
ห้องปฏิบัติการปลายภาค
การศึกษาท่ี 1 และภาคการศึกษา
ที่ 2 โดยคณะกรรมการบรหิาร
ประจ าหลักสตูร ผู้สอนและส านัก
ทะเบียนฯ 
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รายละเอียด การด าเนินการ การประเมินผล 
3.3 คณะกรรมการบริหารประจ า

หลักสตูร ประสานกับส านัก
ทะเบียนฯ เพื่อวางแผนการจัด
ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ 

 
 
 

4. ผู้รับผดิชอบดูแลการให้บริการและ
บ ารุงรักษษสื่อการสอนและวัสดุ
อุปกรณ ์

4.1 ด าเนินการภายใต้การดูแลของ
คณะ สาขาวิชา ฝ่ายอาคาร
สถานท่ี และวสัดุอุปกรณ์ และ
ส านักเทคโนโลยสีารสนเทศและ
นวัตกรรมการศึกษา  

4.2 การประเมินประสิทธิภาพและ
ระบบการให้บริการและ
บ ารุงรักษาสื่อการสอนและวัสดุ
อุปกรณ ์

4.3 คณะกรรมการบริหารประจ า
หลักสตูร ประสานกับฝ่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ และฝ่าย
อาคารสถานท่ีเพื่อดูแลและซ่อม
บ ารุงรักษาสื่อการสอนและวัสดุ
อุปกรณ ์

4.1 ประเมินกระบวนการ ขั้นตอน
และประสิทธิภาพการให้บริการ 
บ ารุงรักษาสื่อ 
การสอนและวัสดุอุปกรณ์ โดย
คณะกรรมการบรหิารประจ า
หลักสตูร และผูส้อน 
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7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)  
ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) ของหลักสูตร 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานและเปา้หมาย 
ปีการศึกษา 

ปีที่ 1 
2560 

ปีที่ 2 
2561 

ปีที่ 3 
2562 

ปีที่ 4  
2563 

ปีที่ 5 
2564 

1. อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม
เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสตูร 

     

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

     

3. มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้า
มี) ตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแตล่ะ
ภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

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

     

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 
วัน หลังสิ้นสดุปีการศึกษา  

     

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่
ก าหนดใน มคอ. 3 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา 

     

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรอืการ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานท่ีรายงานใน 
มคอ. 7 ปีท่ีแล้ว  

     

8. อาจารย์ประจ าหลักสตูรใหม่ (ถ้าม)ี ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน  

     

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพฒันาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้ง 

     

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ไดร้ับการพัฒนาวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 30 ช่ัวโมงต่อปีการศึกษา 

     

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มตี่อคุณภาพ
หลักสตูร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

        

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตใหม่ที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลีย่ไม่นอ้ยกว่า 
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

         

13. ร้อยละ 20 ของผลงานวิชาการของนักศึกษาได้รับรองการใช้ประโยชน์ในเชิง
นโยบายหรือเชิงพาณิชย์ และ/หรอื การน าไปพัฒนาสังคม  

     

14. จ านวนงานวิจัยหรืองานวิชาการที่ร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและ/หรือเอกชน 
อย่างน้อย 1 เรื่อง 

     

15. จ านวนแผนธุรกิจที่มีการน าเทคโนโลยีมาสนับสนุนธรุกิจใหม่ของนักศึกษาปี
สุดท้าย อย่างน้อย 3 แผน 
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

1.1.1 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ จัดให้มีการประเมินกลยุทธ์การสอนของแต่ละรายวิชา โดย
คณะกรรมการบริหารประจ าหลักสูตรจะพิจารณาตามกลยุทธ์ที่เสนอไว้ในรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 

1.1.2 คณะกรรมการบริหารประจ าหลักสูตร จัดให้มีการประเมินกลยุทธ์การสอนแบบมีส่วนร่วม 
โดยคณะกรรมการบริหารประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน และอาจารย์ประจ าหลักสูตร ประชุมร่วมกันเพ่ือ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์การสอน 

1.1.3 อาจารย์ผู้สอนสอบถามจากนักศึกษาถึงประสิทธิภาพของการเรียนรู้จากวิธีการสอนที่ใช้โดย
ใช้แบบสอบถาม และ/หรือ การสนทนากับกลุ่มนักศึกษาระหว่างภาคการศึกษา 

1.1.4 ประเมินจากการผลทดสอบย่อย การทดสอบกลางภาคการศึกษา และการสอบไล่ปลายภาค
การศึกษา 

1.1.5 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโต้ตอบจากนักศึกษา และ 
การตอบค าถามของนักศึกษาในชั้นเรียน 

1.1.6 น าผลที่ได้จากการประเมินกลยุทธ์การสอนของแต่ละรายวิชา มาใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณา
ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสม 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
 การประเมินของนักศึกษาในแต่ละรายวิชา (ปรส. 1) 
 การประเมินตนเองของอาจารย์ผู้สอน (ปรส. 2) 
 การประเมินของอาจารย์ผู้รับผิดชอบการประเมิน/หัวหน้าสาขา/หัวหน้าภาควิชา 
 การน าผลที่ได้จากการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้กลยุทธ์การสอนของแต่ละรายวิชา 

มาใช้เป็นข้อมูลส าหรับอาจารย์ผู้สอนในการพัฒนาทักษะการสอนของตนเอง และส าหรับหลักสูตรในการ
ส่งเสริมทักษะการสอนของอาจารย์ 

 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

 2.1  ประเมินหลักสูตรในภาพรวมนั้นจะกระท าเมื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ได้สอบผ่านวิทยานิพนธ์ปาก
เปล่าหรือสอบผ่านประมวลความรู้ข้อเขียน โดยการใช้แบบสอบถามหรือการประชุมตัวแทนนักศึกษากับ
ตัวแทนอาจารย์ 
  2.2  ประเมินร่างรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร โดยผู้ทรงคุณวุฒิและ/หรือจากผู้ประเมิน 

 2.3  ประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพของบัณฑิต โดยผู้ใช้บัณฑิต 
 2.4  สรุปผลการประเมินหลักสูตรเป็นลายลักษณ์อักษรเพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบในการปรับปรุง

หลักสูตรทุก 5 ปีการศึกษา 
 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปีตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดย
คณะกรรมการประเมิน ประกอบด้วยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน จ านวนอย่างน้อย 3 คน โดยมี
คุณสมบัติดังนี้ 
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- เกินกว่ากึ่งหนึ่งเป็นคณาจารย์ภายนอกคณะวิชา/วิทยาลัย/สถาบัน และอย่างน้อยหนึ่งคนต้องมี
คุณวุฒิตรงกับสาขาวิชาที่ขอรับการประเมิน 

- ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในเป็นคณาจารย์จากภายนอกคณะวิชา/สถาบัน 
-    คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในทุกคนต้องเป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพภายใน

ระดับหลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมิน
คุณภาพภายในระดับหลักสูตรที่มหาวิทยาลัย /หรือ หน่วยงานภายนอกจัดขึ้น 

-    คณะวิชา จัดให้มีเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในที่มาจากคณาจารย์ภายใน
มหาวิทยาลัย จ านวน 1 คน ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรที่
มหาวิทยาลัย/หรือหน่วยงานภายนอกจัดขึ้น และไม่เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ได้รับการประเมิน 
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง  
   4.1  อาจารย์ผู้สอนรายวิชาทบทวนผลการประเมินประสิทธิภาพของการสอนในรายวิชาที่
รับผิดชอบในระหว่างภาคการศึกษา ปรับปรุงกลยุทธ์การสอนทันทีจากข้อมูลที่ได้รับ เมื่อสิ้นภาคการศึกษา
อาจารย์ผู้สอนท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ. 5) เสนอหัวหน้าสาขาวิชา  

4.2  คณะกรรมการบริหารประจ าหลักสูตรติดตามผลการด าเนินงานตามดัชนีบ่งชี้หมวดที่  7 ข้อ 7 
จากการประเมินคุณภาพภายในสาขาวิชา  

4.3  คณะกรรมการบริหารประจ าหลักสูตร สรุปผลการด าเนินงานหลักสูตรประจ าปี จัดท าร่าง
รายงานผลการด าเนินงานหลักสูตรประจ าปีเสนอต่อหัวหน้าสาขาวิชา  

4.4  ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร พิจารณาทบทวนผลการด าเนินหลักสูตรจากร่างรายงานผล  
การด าเนินงานหลักสูตรและความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ระดมความคิดเห็นจากอาจารย์เพ่ือวางแผน
ปรับปรุงการด าเนินงานเพ่ือใช้ในรอบปีการศึกษาต่อไป จัดท ารายงานผลการด าเนินงานหลักสูตรเสนอต่อ
คณบดี  

4.5  การปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้นจะกระท าทุก 5 ปีการศึกษา ทั้งนี้เพ่ือให้หลักสูตรมีความ
ทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้มหาบัณฑิต 
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รายละเอียดการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร 

ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 

คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยพายัพ 

..................................................... 

1. สาระในการปรับปรุงแก้ไข  

1.1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เหตุผลประกอบ 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
(Objectives of Curriculum) 
เน้นการผลิตมหาบณัฑิตใหม้ีคุณลกัษณะ 
ดังนี ้
To equip graduate students with 
characteristics as follows: 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
(Objectives of Curriculum) 
เน้นการผลิตมหาบณัฑิตใหม้ีคุณลกัษณะ 
ดังนี ้
To equip graduate students with 
characteristics as follows: 

คงเดิม 

1) มีจริยธรรมในการประกอบธุรกจิ มี
ความรู้และทักษะทางด้านบริหารธุรกิจ 
มีความสามารถในการตัดสินใจและ 
การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ 

1) Have ethics in business practices 
and application for decision-
making and business negotiation 
in business administration. 

1) มีจริยธรรมในการประกอบธุรกจิ  ความ
รับผิดชอบต่อสังคม การแบ่งปันคณุค่า
ร่วมกันในสังคม  และมีภมูิคุ้มกันดว้ย
การสร้างความเข้มแข็งจากภายใน 

1) Have ethics in business practices, 
social responsibilities, share 
collective values of businesses in 
society and have inner moral 
strength.  

ปรับวัตถุประสงค์ของ
หลักสตูร 
เพื่อให้ครอบคลุมมาก
ยิ่งข้ึน 

 

2) มีความสามารถประยุกต์ความรู ้   ด้าน
บริหารธรุกิจโดยอาศัยเทคโนโลยี
สมัยใหม่ ไปใช้ในการวิเคราะห์วางแผน 
แก้ไขปัญหา และการตัดสินใจทางธุรกิจ
ในสภาวะแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

 
 
2) Able to apply knowledge from 

business studies by using modern 
technology in planning, solving 
problems and decision-making in 
a changing environment 

 

2) มีความสามารถประยุกต์ความรูศ้าสตร์
บริหารธรุกิจ โดยใช้เครื่องมือทางการ
บริหาร เพื่อขยายองค์ความรู้ทาง
วิชาการและประยุกต์ใช้องค์ความรู้
ใหม่เพื่อการพัฒนางานและสังคม ใน
สภาวะแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงของ
เศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม  

2) Able to apply knowledge from 
business studies and use 
business tools for the 
development of society in a 
changing economic 
environment driven by constant 
innovation. 

ปรับวัตถุประสงค์ของ
หลักสตูร 
เพื่อให้ครอบคลุมมาก
ยิ่งข้ึน 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เหตุผลประกอบ 
3) มีความสามารถในการท าวิจัยทาง

บริหารธรุกิจเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ใน
การพัฒนาธุรกิจ 

 
3) Able to conduct  business 

reseach for business success and 
development.  

3) มีความสามารถใช้กระบวนการวิจัย 
แสวงหาองค์ความรู้ใหม่ ขยายองค์
ความรู้วิชาการด้านบริหารธุรกิจ และ
น าไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหา  

3) Have the ability to conduct 
business research and utilize new 
knowledge for solving business 
problems.  

ปรับวัตถุประสงค์ของ
หลักสตูรเพื่อให้
ครอบคลมุมากยิ่งขึ้น 

4) มีความสามารถในการปรับตัวท่ามกลาง
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

 
4) Have the ability to adapt through 

cultural diversity. 

4) มีความสามารถในการสื่อสารและ
ปรับตัวท่ามกลางความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม 

4) Have ability to communicate and 
adapt cultural diversity for 
business  

ปรับวัตถุประสงค์ของ
หลักสตูร 
เพื่อให้ครอบคลุมมาก
ยิ่งข้ึน 

 

 
1.2 หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (FOUNDATION COURSES) 
 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เหตุผลประกอบ 
นักศึกษาทุกคนต้องศึกษาและสอบผ่าน
วิชาเสริมพื้นฐานโดยไม่นับหน่วยกิต 
รายละเอียดดังนี้  
All students must take and pass 
the foundation courses on a 
non-credit basis as follows: 

- ยกเลิก เพื่อปรับเปลีย่น
ให้เหมาะสมกับกลยุทธ์
ในการด าเนินการเพื่อ
แก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัด
ของนักศึกษา 

1. นักศึกษาทุกคนต้องศึกษาและสอบผ่าน
วิชารายวิชาเสริมพื้นฐาน 3 รายวชิา 
ได้แก่ รายวิชา บธ. 510 สถิติเพื่อการ
วิจัย รายวิชา บธ. 512 ความรู้เบือ้งต้น
ทางธุรกิจ และรายวิชา บธ. 513 
ภาษาอังกฤษส าหรับบณัฑติศึกษา  

1. All students must pass the three 
foundation courses: BA 510 
Statistics for research, BA 512 
Introduction to Business and 
BA513 English for graduate 
studies. 

- ยกเลิก เพื่อปรับเปลีย่น
ให้เหมาะสมกับกลยุทธ์
ในการด าเนินการเพื่อ
แก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัด
ของนักศึกษา 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เหตุผลประกอบ 
2. นักศึกษาที่เคยศึกษาและสอบผา่น

วิชาการบัญชีและวิชาการเงิน ตั้งแต่
ระดับปริญญาตรีขึ้นไปจะไดร้ับการ
ยกเว้นรายวิชา บธ. 508 การบัญชี
การเงิน 

2. Students that have previously 
studied and passed Accounting 
and Finance from undergraduate 
courses will be exempted from 
BA 508 Financial Accounting. 

- ยกเลิก เพื่อปรับเปลีย่น
ให้เหมาะสมกับกลยุทธ์
ในการด าเนินการเพื่อ
แก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัด
ของนักศึกษา 
 
 

 กลุ่มที่ 1 นักศึกษากลุ่มที่ใช้ภาษาไทยเป็น
ภาษาที่ใช้ในการเขียนเรยีบเรยีง
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ที่ไม่ได้
จบปริญญาตรีในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ต้องศึกษาและสอบผ่านวิชาเสริมพื้นฐาน
โดยไม่นับหน่วยกติ ในหมวดวิชาเสริม
พื้นฐานวิชาใดวิชาหนึ่งหรือมากกว่า 1 วิชา  
ดังต่อไปนี้ รายวิชา บธ. 501 สถิตเิพื่อการ
วิจัย บธ. 503 ความรู้เบื้องต้นทางธุรกิจ 
บธ. 504 การสื่อสารภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 
บธ. 505 การเขียนภาษาอังกฤษเชิง
วิชาการส าหรับบัณฑิตศึกษา บธ. 508 การ
บัญชีการเงิน 
Group 1 Students write thesis and 
independent study in Thai who do 
not have undergraduate degree in 
business administration must take 
one or more courses and pass non-
credit courses, as follows;  BA 501 
STATISTICS FOR RESEARCH, BA 503 
INTRODUCTION TO BUSINESS, BA 
504 BUSINESS ENGLISH 
COMMUNICATIONS, BA 505 ENGLISH 
ACADEMIC WRITING FOR GRADUATE 
STUDIES, BA 508 FINANCIAL 
ACCOUNTING.  

 

ปรับเปลีย่น เพื่อให้
เหมาะสมกับกลยุทธ์ใน
การด าเนินการเพื่อ
แก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัด
ของนักศึกษา 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เหตุผลประกอบ 
 กลุ่มที่ 2 นักศึกษากลุ่มที่ใช้ภาษาไทยเป็น

ภาษาที่ใช้ในการเขียนเรยีบเรยีง
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ที่จบ
ปริญญาตรีในสาขาวิชาบริหารธุรกจิ ต้อง
ศึกษาและสอบผ่านวิชาเสรมิพื้นฐานโดยไม่
นับหน่วยกิต ในหมวดวิชาเสริมพืน้ฐานวิชา
ใดวิชาหนึ่งหรือมากกว่า 1 วิชา  ดังต่อไปนี้ 
รายวิชา บธ. 501 สถิติเพื่อการวิจยั บธ. 
504 การสื่อสารภาษาอังกฤษทางธุรกิจ บธ. 
505 การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
ส าหรับบณัฑติศึกษา 
Group 2 Students write thesis and 
independent study in Thai who 
have  undergraduate degree in 
business administration must take 
one or more courses and pass non-
credit courses, as follows; BA 501 
STATISTICS FOR RESEARCH, BA 504 
BUSINESS ENGLISH 
COMMUNICATIONS, BA 505 ENGLISH 
ACADEMIC WRITING FOR GRADUATE 
STUDIES. 
กลุ่มที่ 3 นักศึกษากลุ่มที่ใช้ภาษาอังกฤษ
เป็นภาษาที่ใช้ในการเขียนเรียบเรยีง
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ที่ไม่ได้
จบปริญญาตรีในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ต้องศึกษาและสอบผ่านวิชาเสริมพื้นฐาน
โดยไม่นับหน่วยกติ ในหมวดวิชาเสริม
พื้นฐานวิชาใดวิชาหนึ่งหรือมากกว่า 1 วิชา  
ดังต่อไปนี้ รายวิชา บธ. 501 สถิตเิพื่อการ
วิจัย บธ. 503 ความรู้เบื้องต้นทางธุรกิจ 
บธ. 508 การบัญชีการเงิน 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เหตุผลประกอบ 
 Group 3 Students write thesis and 

independent study in English who 
do not have undergraduate degree 
in business administration must take 
one or more courses and pass non-
credit courses, as follows; BA 501 
STATISTICS FOR RESEARCH, BA 503 
INTRODUCTION TO BUSINESS, BA 
508 FINANCIAL ACCOUNTING. 
 

 

 กลุ่มที่ 4 นักศึกษากลุ่มที่ใช้ภาษาอังกฤษ
เป็นภาษาที่ใช้ในการเขียนเรียบเรยีง
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ที่จบ
ปริญญาตรีในสาขาวิชาบริหารธุรกจิ  ต้อง
ศึกษาและสอบผ่านวิชาเสรมิพื้นฐานโดยไม่
นับหน่วยกิต ในหมวดวิชาเสริมพืน้ฐาน 
ได้แก่ รายวิชา บธ. 501 สถิติเพื่อการวิจัย 
Group 4 Students write thesis and 
independent study in English who 
have undergraduate degrees in 
business administration must take 
and pass non-credit courses include 
BA 501 STATISTICS FOR RESEARCH.  
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เหตุผลประกอบ 
บธ. 508 การบัญชีการเงิน  

                      0 (3-0-9) หน่วยกิต 
   ความส าคัญของบัญชีการเงิน        
การวิเคราะห์และบันทึกรายการตามหลัก
บัญชีคู่ การใช้สมุดรายวันท่ัวไป การผ่าน
รายการไปบันทึกในบัญชีแยกประเภท 
การท างบทดลอง รายการปรับปรงุ  
การปิดบัญชี การท างบการเงิน  
และการวเิคราะห์งบการเงินเพื่อวัดผล
ด าเนินงานของกิจการ 
BA 508 FINANCIAL ACCOUNTING                                                                            

                      0 (3-0-9) CREDIT 
     Importance of financial 
accounting,   analysis and recording 
of transactions by using double - 
entry accounting, posting journal 
entries to ledgers, preparing trial 
balance sheets, adjusting entries, 
closing entries, understanding 
financial  statements and financial 
statement analysis for assessing  
business performance. 

บธ. 508 การบัญชีการเงิน  
                      0 (3-0-9) หน่วยกิต  

    ความส าคัญของบัญชีการเงิน  
การวิเคราะห์และบันทึกรายการตามหลัก
บัญชีคู่ การใช้สมุดรายวันท่ัวไป การผ่าน
รายการไปบันทึกในบัญชีแยกประเภท การ
ท างบทดลอง รายการปรับปรุง  
การปิดบัญชี การท างบการเงิน  
และการวเิคราะห์งบการเงินเพื่อวัดผล
ด าเนินงานของกิจการ 

 BA 508 FINANCIAL ACCOUNTING                                                                                        
0 (3-0-9) CREDIT 

     Importance of financial 
accounting,   analysis and recording 
of transactions by using double - 
entry accounting, posting journal 
entries to ledgers, preparing trial 
balance sheets, adjusting entries, 
closing entries, understanding 
financial  statements and financial 
statement analysis for assessing  
business performance. 

คงเดิม 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เหตุผลประกอบ 
บธ. 510 สถิติเพื่อการวิจัย  

                      0 (3-0-9) หน่วยกิต 
     ระเบียบวิธีทางสถิติเพื่อการ
ประยุกต์ใช้ในการวิจัยทางธรุกิจ สถิติที่ใช้
ในการวิจัย  ทฤษฎีความน่าจะเปน็  
การวัดการกระจายของข้อมูล การเลือก
สุ่มตัวอย่างทดสอบสมมุติฐาน    
การประมาณค่าและทดสอบคา่เฉลี่ยของ
กลุ่มตัวอย่างการวิเคราะห์ความแปรปรวน 
การวิเคราะหส์หสมัพันธ์และความถดถอย 
การวิเคราะห์พหุตัวแปร ทฤษฎีคิว ทฤษฎี
เกมส ์
BA 510 STATISTICS FOR RESEARCH                                                                        

                       0 (3-0-9) CREDIT 
     Statistical methodologies for  
application of business research, 
statistics used in research, 
probability theory, distribution 
measurement, sampling, 
hypothesis testing, estimation and 
sample test, variance analysis, 
regression and correlation analysis, 
multivariate analysis,   queuing 
theory, and game theory. 

บธ. 501 สถิติเพื่อการวิจัย  
                      0 (3-0-9) หน่วยกิต 

         ความส าคัญของการน าสถติิมาใช้
ประโยชน์ในการวิจยัทางธุรกิจ สถติิเชิง
พรรณนา สถิติเชิงอนุมาน การสุ่มตัวอย่าง 
การวิเคราะห์ข้อมลูและการทดสอบ
สมมตุิฐานโดยใช้สถิติที่ใช้พารามิเตอร์  
และสถติิที่ไม่ใช้พารามิเตอร์ การวเิคราะห์
เชิงปริมาณ การควบคุมคณุภาพ        
การวิเคราะห์อนุกรมเวลา   
การเลือกใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติที่
เหมาะสมกับงานวิจัย    
BA 501 STATISTICS FOR RESEARCH                                                                          

                      0 (3-0-9) CREDIT 
     The important of statistic for 
applied business research, 
descriptive statistic, inferential 
statistic, sampling, analyzed data 
and testing hypothesis by using 
parameter and non-parameter 
statistic, quantitative analysis, 
quality control, using time series 
analyzed, the using software for 
statistic.   

1. เปลี่ยนรหสัรายวิชา 
เพื่อให้สอดคล้องกับ
ความหมายของรหสั
รายวิชา ในหมวดวิชา
เสรมิพื้นฐาน 
2. ปรับค าอธิบาย
รายวิชา เพื่อให้
ครอบคลมุมากยิ่งขึ้น  
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เหตุผลประกอบ 
บธ. 512 ธุรกิจเบื้องต้น  

                     0 (1-0-3) หน่วยกิต 
     ความหมาย ความส าคัญ ประเภท
ของธุรกิจ หน้าท่ีทางธุรกิจด้านการจัดการ 
การตลาด การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
การเงิน บัญชี การจัดการระบบ
สารสนเทศ การวิจยัและพัฒนา บทบาท
และความรับผดิชอบของธุรกิจที่มตี่อ  
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม     
รูปแบบการด าเนินธุรกิจประเภทตา่งๆ 
แบบจ าลองทางธุรกิจที่น ามาประยุกต์ใช้
เพื่อความส าเร็จของธุรกิจ 
BA 512 INTRODUCTION TO 
BUSINESS                                                   

0 (1-0-3) CREDIT 
     Definition, importance, types of 
businesses and their functions, 
management, marketing, human 
resource management, finance, 
accounting, management 
information system, research and 
development, roles and 
responsibilities of businesses in 
economic development and social 
aspect, different types of business 
models and their applications for 
business achievement. 

บธ. 503 ความรู้เบื้องต้นทางธุรกิจ 
                      0 (1-0-3) หน่วยกิต 

        ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่ทางธรุกิจ  
และหลักการจดัการ สภาพแวดล้อม 
ทางธุรกิจ แนวโน้มที่ส าคญัทางธุรกิจ 
รูปแบบความเป็นเจ้าของธุรกิจ  
แบบจ าลองทางธุรกิจ 
 
 
 
 
  
BA 503 INTRODUCTION TO BUSINESS                                                                                                

 
 0 (1-0-3) CREDIT 

     Functions of business and 
management, environmental in 
business, the important trend in 
business, business forms and 
business models. 

1. เปลี่ยนรหสัรายวิชา 
เพื่อให้สอดคล้องกับ
ความหมายของรหสั
รายวิชา ในหมวดวิชา
เสรมิพื้นฐาน 
2. ปรับชื่อรายวิชา 
ให้สอดคล้องกับ
ค าอธิบายรายวิชา 
3. ปรับค าอธิบาย
รายวิชา เพื่อให้กระชับ
มากยิ่งข้ึน  
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เหตุผลประกอบ 
บธ. 513 ภาษาอังกฤษส าหรับ
บัณฑิตศึกษา                 
                        0 (3-0-9) หน่วยกิต 
      ทักษะในการฟัง พูด อ่านเขียน และ
การน าเสนอผลงานทางวิชาการส าหรับ
บัณฑิตศึกษา 
BA 513 ENGLISH FOR GRADUATE 
STUDIES                    

                      0 (3-0-9) CREDIT 
     Listening, speaking, reading, 
academic writing skills and 
academic presentations for 
graduated studies. 

- ยกเลิกรายวิชา 
และเปดิเพิ่มรายวิชา
ใหม่ 2 รายวิชาคือ บธ.
504 การสื่อสาร
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
และ บธ.505 การเขียน
ภาษาอังกฤษส าหรับ
บัณฑิตศึกษา 

- บธ. 504 การสื่อสารภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 
                     0 (2-0-6) หน่วยกิต 

          การเพิ่มพูนทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษส าหรับธรุกิจด้านการพูด  
การฟัง การอ่าน และการเขียน  
กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อธุรกิจ เน้นทักษะ 
การพูดและการฟังเพื่อให้ผูเ้รียนสามารถใช้
ภาษาในการสื่อสารทางธุรกจิอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
BA 504 BUSINESS ENGLISH 
COMMUNICATIONS  

                       0 (2-0-6) CREDIT 
     Enhanced English 
communication skills for business 
practices through speaking, listening, 
reading and writing, business 
communication strategies. This is 
done in relation to speaking and 
listening skills that enable students 
to use business communication 
effectively. 

รายวิชาใหม่   
เพื่อเป็นการเพิ่มสาระ
ความรู้ทางด้านการ
สื่อสารภาษาอังกฤษ
ทางธุรกิจ 
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 บธ. 505 การเขียนภาษาอังกฤษเชิง

วิชาการส าหรับบัณฑิตศึกษา  
                      0 (2-0-6) หน่วยกิต 

     การพัฒนาทักษะความสามารถในการ
วางแผน การสืบค้น การรวบรวม  
การจัดเรียงความคดิเพื่อการเขียน
ภาษาอังกฤษทางธุรกิจ ลักษณะทางภาษา 
ที่ส าคัญในการเขียนรายงานทางธุรกิจ  
BA 505 ENGLISH ACADEMIC WRITING 
FOR GRADUATE STUDIES   

                      0 (2-0-6) CREDIT 
     Develop skills in planning, 
searching, collecting, essay writing in 
English for business; the importance 
of language used in writing business 
reports.  

รายวิชาใหม่   
เพื่อเป็นการเพิ่มสาระ
ความรู้ทางด้านการ
เขียนภาษาอังกฤษ
ระดับบณัฑติศึกษา 
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1.3 หมวดวิชาบังคับ (CORE COURSES) จ านวน 27 หน่วยกิต 
 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เหตุผลประกอบ 
นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาในหมวด
วิชาบังคับ จ านวน 27 หน่วยกิต 
ประกอบด้วย 9 วิชา ต่อไปนี้ 
 

นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาในหมวด
วิชาบังคับ จ านวน 27 หน่วยกิต 
ประกอบด้วย 10 วิชา ต่อไปนี้ 
Students must take core couses 27 
credits including 10 subjects as 
below. 

ปรับเพิ่มรายวิชาให้
ครอบคลมุ
วัตถุประสงค์ของการ
พัฒนาหลักสตูร 

บธ. 601 การจัดการการปฏิบัติการ                   
                     3 (3-0-9) หน่วยกิต 

     หน้าท่ีและระบบของการด าเนนิงาน
ผลิตสินค้าและการให้บริการ กลยทุธ์ใน
การด าเนินงาน การวางแผน  
การวิเคราะห์ปญัหา การตัดสินใจและ 
การควบคุมการด าเนินงาน การจดัการ
คุณภาพ การควบคุมคณุภาพเชิงสถิติ การ
ออกแบบงาน การออกแบบกระบวนการ 
การจัดการโซ่อุปทาน  
การพยากรณ์ และการวางแผนก าลัง 
การผลิต การจัดตารางการผลติ  
การจัดการโครงการ การจดัการสนิค้า
คงเหลือ การวางแผนความต้องการวัสดุ 
การผลิตแบบทันเวลา 
BA 601 OPERATIONS MANAGEMENT                                                                          

                      3 (3-0-9) CREDITS 
   Functions and system of 
operations management in goods 
and services, operational strategy, 
planning, problem analysis, 
location and layout decision, 
quality management and control, 
job design, improvement of 
product and production processes, 
supply chain management, 
forecasting, capacity planning, 
production scheduling, project 
management, inventory 
management, material requirement 
planning and just- in-time 
production. 

บธ. 601 การจัดการการปฏิบัติการ 
                      3 (3-0-9) หน่วยกิต 

     หน้าท่ีและระบบของการด าเนนิงาน
ผลิตสินค้าและการให้บริการ กลยทุธ์ 
ในการด าเนินงาน การวางแผน  
การวิเคราะห์ปญัหา การตัดสินใจและ 
การจัดการการด าเนินงาน  
การจัดการโซ่อุปทาน การพยากรณ์ และ 
การวางแผนก าลังการผลิต การจัดการ
โครงการ การจัดการสินค้าคงเหลอื      
การวางแผนความต้องการวัสดุ           
การผลิตแบบทันเวลา การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการการ
ปฏิบัติการ 
 
BA 601 OPERATIONS MANAGEMENT 

                        3 (3-0-9) CREDITS                                              
   Functions and system of 
operations management in goods 
and services, operational strategy, 
planning, problem analysis, decision 
and operations management,  
supply chain management, 
forecasting and capacity planning, 
project management, inventory 
management, material requirement 
planning and just- in-time 
production, applying technology 
and innovation in operations 
management. 

ปรับค าอธิบายรายวิชา 
เพื่อให้กระชับมาก
ยิ่งข้ึน 
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บธ. 602 การจัดการทางการเงิน  

                      3 (3-0-9) หน่วยกิต 
     แนวคิด หลักการ และหน้าที่ของ 
การจัดการทางการเงิน การวิเคราะห์  
การวางแผนและการพยากรณ์ทางการเงิน 
การจัดการเงินทุนหมุนเวียน แนวคิดและ
การประยุกตผ์ลตอบแทนและความเสี่ยง 
การประเมินมลูค่าหลักทรัพย์ โครงสร้าง
เงินทุน การตัดสินใจลงทุนภายใต้
สถานการณ์ต่างๆ การจัดหาและ 
การจัดสรรเงินทุน จรรยาบรรณทาง
การเงิน 
 
 
BA 602 FINANCIAL MANAGEMENT                                                                                       

 3 (3-0-9) CREDITS 
     Concepts, principles and 
functions of financial management, 
financial analysis, planning, 
forecasting, working capital 
management, concepts and 
application of  risk and return, 
securities valuation, capital 
structure, investment decisions 
under different circumstances, 
source and allocation of funds and 
financial integrity. 

บธ. 602 การจัดการทางการเงิน  
                     3 (3-0-9) หน่วยกิต 

     หลักการ และหน้าที่ของ 
การจัดการทางการเงิน การวิเคราะห์  
การวางแผนและการพยากรณ์ทางการเงิน 
การจัดการเงินทุนหมุนเวียน แนวคิดและ
นวัตกรรมทางการเงิน การประยุกต์
ผลตอบแทนและความเสี่ยง  
การประเมินมลูค่าหลักทรัพย์ โครงสร้าง
เงินทุน การตัดสินใจลงทุนภายใต้
สถานการณ์ต่างๆ การจัดหาและ 
การจัดสรรเงินทุน การใช้โปรแกรม
ส าเรจ็รูปในการจัดการทางการเงิน 
จรรยาบรรณทางการเงิน 
BA 602 FINANCIAL MANAGEMENT                                                                    

 3 (3-0-9) CREDITS 
     Principles and functions of 
financial management, financial 
analysis, planning, forecasting, 
working capital management, 
concepts and innovation in financial 
management, application of  risk 
and return, securities valuation, 
capital structure, investment 
decisions under different 
circumstances, source and 
allocation of funds, using financing 
program and financial code of 
conduct. 

ปรับค าอธิบายรายวิชา 
เพื่อให้ครอบคลุมมาก
ยิ่งข้ึน 
 

 
  



70 

 

 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เหตุผลประกอบ 
บธ. 603 เศรษฐศาสตรเ์พื่อการจัดการ 
           

                     3 (3-0-9) หน่วยกิต 
     บทบาทของเศรษฐศาสตร์เพื่อการ
ตัดสินใจในการบริหาร การวิเคราะห์   อุป
สงค์ อุปทาน การผลติ ต้นทุน โครงสร้าง
ตลาด การแสวงหาก าไร     การตดัสินใจ
ภายใต้สภาวะความไม่แน่นอน การ
พยากรณ์ธรุกิจ ผลกระทบของการด าเนิน
นโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐบาลที่มีต่อ
การด าเนินธรุกิจ 
 
 
 
BA 603 MANAGERIAL ECONOMICS                                         
                      3 (3-0-9) CREDITS 
     Role of economics in 
management decision making, 
supply, demand, production and 
cost analysis, market structure 
analysis, pursuit of profit, decision-
making under uncertainty, 
forecasting, and the impact of 
government economic policy. 
 

บธ. 603 การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์
เพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ  

                      3 (3-0-9) หน่วยกิต 
        ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการทางธุรกิจ บทบาทของ
เศรษฐศาสตรเ์พื่อการตดัสินใจทางธุรกิจ 
การวิเคราะห์อุปสงค์ อุปทาน ทฤษฎีว่าด้วย
พฤติกรรมของผู้บริโภค การผลิตและต้นทุน 
วิเคราะห์พฤติกรรมการแข่งขันทั้งด้านราคา
และไม่ใช่ราคาของหน่วยผลิตภายใต้
โครงสร้างตลาด การตัดสินใจภายใต้สภาวะ
ต่างๆ  การพยากรณ์ธุรกจิ  บทบาทของรัฐ
และนโยบายสาธารณะที่ส่งผลกระทบการ
ด าเนินธุรกิจในระยะสั้นและระยะยาว  
BA 603  ECONOMICS ANALYSIS  
FOR BUSINESS DECISIONS                                                                     

3 (3-0-9) CREDITS 
         Economic theories related to 
business management, roles of 
economics in management for 
decision making, analysis of demand 
and supply, theories of consumer 
behavior, production and cost 
analysis, competition price behavior 
and non-price monopoly production 
unit under market structure, 
decision-making under uncertainty, 
forecasting, roles of state and public 
policies and their impacts on  
business both short and long term. 

1,ปรับชื่อรายวิชา ให้
สอดคล้องกับค าอธิบาย
รายวิชา 
2.ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 
เพื่อให้ครอบคลุมมาก
ยิ่งข้ึน 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เหตุผลประกอบ 
บธ. 604 การจัดการทางการตลาด  

                      3 (3-0-9) หน่วยกิต 
     บทบาทและหน้าท่ีการตลาดในธุรกิจ 
สภาวะแวดล้อมภายในและภายนอกที่มี
ผลกระทบต่อการจัดการการตลาด  
การวางแผนการตลาด การด าเนินการ
และการควบคุมทางการตลาด  
การวิเคราะห์การแข่งขัน พฤติกรรม
ผู้บริโภค ระบบสารสนเทศทางการตลาด 
การวิจัยการตลาด การแบ่งส่วนตลาด 
การเลือกตลาดเป้าหมาย และการวาง
ต าแหน่งผลติภณัฑ์ กลยุทธ์ส่วนประสม
ทางการตลาด การตลาดโลก  
จรรยาบรรณในการจดัการทางการตลาด 
 
BA 604 MARKETING MANAGEMENT                                                                    

3 (3-0-9) CREDITS 
     Role and function of marketing 
in business, internal and external 
environments affecting marketing 
management, marketing plan, 
marketing implementation and 
control, competitive analysis, 
consumer behavior, marketing 
information systems, market 
research, market segmentation, 
target market, and positioning, 
strategic marketing mix, global 
markets and ethical issues in 
marketing management. 
 

บธ. 604 การจัดการทางการตลาด  
                      3 (3-0-9) หน่วยกิต 

     บทบาทและหน้าท่ีการตลาดในธุรกิจ 
สภาวะแวดล้อมภายในและภายนอกที่มี
ผลกระทบต่อการจัดการการตลาด  
การวางแผนการตลาด การด าเนินการและ
การควบคุมทางการตลาด  
การวิเคราะห์การแข่งขัน พฤติกรรม
ผู้บริโภค ระบบสารสนเทศทางการตลาด 
การวิจัยการตลาด การแบ่งส่วนตลาด  
การเลือกตลาดเป้าหมาย และการวาง
ต าแหน่งผลติภณัฑ์  กลยุทธ์ส่วนประสม
ทางการตลาด การตลาดโลก จรรยาบรรณ
ในการจัดการทางการตลาด และนวัตกรรม
ทางการตลาด 
BA 604 MARKETING MANAGEMENT                       

                      3 (3-0-9) CREDITS                                                           
   Roles and functions of marketing 
in business, internal and external 
environments affecting  marketing 
management,  marketing plans, 
marketing implementation and 
controls, competitive analysis, 
consumer behavior, marketing 
information systems, advance 
market research, market 
segmentation, target market and 
positioning, strategic marketing mix, 
global markets and ethical issues in 
marketing management, and 
applying innovation marketing tools.  

ปรับค าอธิบายรายวิชา 
เพื่อให้ครอบคลุมมาก
ขึ้น 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เหตุผลประกอบ 
บธ. 605 พฤติกรรมองค์การและภาวะ
ผู้น า 

                      3 (3-0-9) หน่วยกิต 
     แนวคิดพฤติกรรมมนุษย์และหลัก
ปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ต่อการเพิ่ม
ประสิทธิภาพของบุคคลในองค์การ 
กระบวนการจดัการ การจัดการในระดับ
ปัจเจกบุคคล ระดับกลุ่มและระดบั
องค์การ แนวคิดและทฤษฎีการจูงใจ 
อ านาจและอิทธิพลพฤติกรรมกลุ่ม  
การตัดสินใจ ทฤษฎีภาวะผู้น า การจัดการ
ความขัดแย้งและการเจรจาต่อรองใน
องค์การ การจัดการการเปลี่ยนแปลงใน
มิติทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย จริยธรรม
ของผู้น า 
BA 605 ORGANIZATION BEHAVIOR 
AND   LEADERSHIP                 

                     3 (3-0-9) CREDITS 
     Concept of human behavior 
and principles for maximization of 
an individual’s performance in an 
organization, management process 
for dealing with individuals, groups 
and organizations, concepts and 
theories of motivation, influence of 
power on group behavior, decision 
making, leadership theories, 
conflict management,  negotiation, 
change management in a multi-
cultural context and leadership 
ethics 

บธ. 605 พฤติกรรมองค์การและภาวะ 
ผู้น า 

                      2 (2-0-6) หน่วยกิต 
     แนวคิดพฤติกรรมมนุษย์และหลัก
ปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ต่อการเพิ่ม
ประสิทธิภาพของบุคคลในองค์การ 
กระบวนการจดัการ การจัดการในระดับ
ปัจเจกบุคคล ระดับกลุ่มและระดบั 
องค์การ แนวคิดและทฤษฎีการจูงใจ 
อ านาจและอิทธิพลพฤติกรรมกลุ่ม  
การตัดสินใจ ทฤษฎีภาวะผู้น า การจัดการ
การเปลีย่นแปลงในมิติทางวัฒนธรรมที่
หลากหลาย ธรรมาภิบาลทางธุรกจิและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม  
 
BA 605 ORGANIZATION BEHAVIOR 
AND   LEADERSHIP                 

                     2 (2-0-6) CREDITS 
     Concept of human behavior  
and principles for maximization of 
an individual’s performance in an 
organization, management process 
for dealing with individuals, groups 
and organizations, concepts and 
theories of motivation, influence of 
power on group behavior, decision 
making, leadership theories, change 
management in a multi-cultural 
context, corperate governance and 
social responsibility.  

1. ปรับลดจ านวน
หน่วยกิต โดยน า
เนื้อหาส่วนหนึ่งไปเป็น
รายวิชาใหม่  
2.ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 
เพื่อให้กระชับมากขึ้น 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เหตุผลประกอบ 
บธ. 606 การบัญชีเพื่อการจดัการ  

                    3 (3-0-9) หน่วยกิต 
     แนวคิดการบัญชีเพื่อการจัดการ 
พฤติกรรมต้นทุนและความสมัพันธ์
ระหว่างต้นทุน ปรมิาณและก าไร  
การบัญชีต้นทุนรวม และการบัญชีต้นทุน
ผันแปร การงบประมาณ ต้นทุนมาตรฐาน  
การวิเคราะหผ์ลตา่งของต้นทุนการผลิต 
การจัดการข้อมูลทางการบญัชีเพือ่ 
การตัดสินใจ และการควบคมุ  การบัญชี
ตามความรับผดิชอบ การรายงาน  
การวิเคราะหผ์ลการด าเนินงาน 

BA 606 MANAGERIAL ACCOUNTING                                                           
3 (3-0-9) CREDITS 

          Roles and functions of 
managerial accounting,  cost 
behaviors and the relationship 
between costs, volume and profits, 
full costing, variable costs, 
budgeting, standard costs, analysis 
of cost variation in production, 
management accounting 
information for decision making 
and cost control, performance 
evaluation analysis and reporting.   

บธ. 606 การบัญชีเพื่อการจดัการ     
                     3 (3-0-9) หน่วยกิต 

แนวคิดการบัญชีเพื่อการจัดการ 
พฤติกรรมต้นทุนและความสมัพันธ์ระหว่าง
ต้นทุน ปริมาณและก าไร  
การบัญชีต้นทุนรวม และการบัญชีต้นทุน
ผันแปร การงบประมาณ ต้นทุนมาตรฐาน  
การวิเคราะหผ์ลตา่งของต้นทุนการผลิต 
การจัดการข้อมูลทางการบญัชีเพือ่ 
การตัดสินใจและการควบคมุ  การบัญชี
ตามความรับผดิชอบ การรายงาน  
การวิเคราะหผ์ลการด าเนินงาน 
BA 606 MANAGERIAL ACCOUNTING                                                              

3 (3-0-9) CREDITS 
          Roles and functions of 
managerial accounting,  cost 
behaviors and the relationship 
between costs, volume and profits, 
full costing, variable costs, 
budgeting, standard costs, analysis 
of cost variation in production, 
management accounting 
information for decision making and 
cost control, performance 
evaluation analysis and reporting.   

คงเดิม 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เหตุผลประกอบ 
บธ. 607 การวิจัยทางธุรกิจ 

3 (3-0-9) หน่วยกิต 
     ปรัชญาและแนวคิดของการวจิัยทาง
ธุรกิจ วิธีการวิจัย การออกแบบและ
พัฒนาเครื่องมือวิจัย วิธีการเลือกตัวอย่าง 
แหล่งที่มาของข้อมูลและวิธีการเกบ็ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมลูการสรุปผลการวิจัย  
การเขียนรายงานและการน าเสนอ 
 
 
 
 
BA 607 BUSINESS RESEARCH                                                                          
                      3 (3-0-9) CREDITS 
     Philosophy and concepts of 
business research, research 
process, research design, 
development of research tools, 
sampling techniques, types of data, 
data collection methods, data 
analysis, interpreting results, writing 
reports and presenting research 
results 

บธ. 607 การวิจัยทางธุรกิจ 
3 (3-0-9) หน่วยกิต 

     ระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ ทักษะใน 
การวางแผนการวิจยั และการค้นคว้าอย่าง
เป็นระบบ ทักษะจากการใช้
กระบวนการวิจยัเพื่อแก้ไขปญัหา 
ทางธุรกิจ การระบุประเด็นปัญหาการวิจัย 
ทบทวนงานวิจัยในอดีต ออกแบบวิธีการ
วิจัย เก็บรวมรวมข้อมูล วิเคราะหข์้อมูล 

  การแปลความผลลัพธ์จาก 
การประมวลผล การน าผลการวิจยัไปใช้  
และจรรยาบรรณนักวิจัย 

BA 607 BUSINESS RESEARCH                                                                            
                      3 (3-0-9) CREDITS 
          Business research 
methodologies, skills in research 
planning and systematic 
investigation;  research process skills 
in solving business problems, 
research problem identification, 
literature reviews, research design, 
data collection, data analysis, 
interpretation of results, presenting 
research findings for 
recommendations, and research 
codes of conduct.  

1. ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 
เพื่อให้ครอบคลุมและ
ชัดเจนมากขึ้น 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เหตุผลประกอบ 
บธ. 608 การจัดการเชิงกลยุทธ์  

                     3 (3-0-9) หน่วยกิต 
       แนวคิดและกระบวนการการจัดการ
เชิงกลยุทธ์ รูปแบบกลยุทธ์เพื่อสรา้ง 
ความไดเ้ปรียบทางการแข่งขันและ
ลักษณะของกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ  
การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมทางธรุกิจ 
การวิเคราะห์อุตสาหกรรม ระดับของ 
กลยุทธ์ บทบาทและการตัดสินใจของ
ผู้บริหาร การจดัท าแผนกลยุทธ์ การน า
กลยุทธ์ไปปฏิบัติ การประเมิน  
การควบคุมกลยุทธ์  
BA 608 STRATEGIC MANAGEMENT                                                               

 3 (3-0-9) CREDITS  
     Concept and process of 
strategic management, forms of 
strategies used to enhance 
competitive advantages, 
characteristics of effective strategy, 
environmental and industry 
analysis, levels of strategy, role of 
management and decision making, 
strategy implementation, 
evaluation and control.    

บธ. 608 การจัดการเชิงกลยุทธ์  
                      3 (3-0-9) หน่วยกิต 

     หลักการและกระบวนการจัดการ 
เชิงกลยุทธ์ วิเคราะหส์ภาพแวดลอ้มท้ัง
ภายในและภายนอก การวเิคราะห์
อุตสาหกรรม วิเคราะห์ปัจจัยสู่ความส าเร็จ 
ก าหนดพันธกิจ เป้าหมายและแผนกลยุทธ์
ของธุรกิจในระดับต่างๆ  กลยุทธ์เพื่อสร้าง
ความไดเ้ปรียบทางการแข่งขัน และ
ลักษณะของกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ การ
น ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ การประเมิน และการ
ควบคุมกลยุทธ์  
BA 608 STRATEGIC MANAGEMENT                                                               

 3 (3-0-9) CREDITS  
     Concept and strategic 
management process, internal and 
external environmental analysis, 
industry analysis, analysis of success 
factors underlying mission, goals and 
levels of business strategic setting 
for creating competitive advantage, 
key effective strategies, strategy 
implementation, assessment and 
control strategies. 

ปรับค าอธิบายรายวิชา 
เพื่อให้ครอบคลุมและ
ชัดเจนมากขึ้น 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เหตุผลประกอบ 
บธ. 609 การเป็นผู้ประกอบการและการ
สร้างธุรกิจใหม ่            

                    3 (3-0-9) หน่วยกิต 
     คุณลักษณะ และทักษะที่จ าเป็นของ
ผู้ประกอบการ จริยธรรมของ
ผู้ประกอบการ บทบาทและ 
ความรับผิดชอบของผู้ร่วมลงทุน  
การวิเคราะห์และการประเมินโอกาสทาง
ธุรกิจ การจัดท าแผนธุรกิจ การพฒันา
แผนส าหรับธุรกิจใหม่  และกระบวนการ
สร้างธุรกิจใหม ่
BA 609 ENTREPRENEURSHIP AND 
NEW VENTURE CREATION      

                     3 (3-0-9) CREDITS 
     Characteristics and skills 
required for entrepreneurs, ethics, 
roles and responsibilities of 
venture capitalists, analyzing and 
evaluating business opportunities, 
developing and writing a business 
plan and the process of creating a 
start-up business. 

บธ. 609 การเป็นผู้ประกอบการและการ
สร้างธุรกิจใหม ่            

                     3 (3-0-9) หน่วยกิต 
     การเป็นผู้ประกอบการ คุณลกัษณะ 
ทักษะที่จ าเป็นของผู้ประกอบการ  
การวิเคราะห์และการประเมินโอกาส 
ทางธุรกิจ การพัฒนารูปแบบธุรกจิ และ 
การจัดท าแผนธุรกิจ การใช้เทคโนโลยี
สนับสนุนการสร้างธุรกิจใหม ่กลยทุธ์    
การจัดการธุรกิจใหม่ จริยธรรมของ
ผู้ประกอบการ 
BA 609 ENTREPRENEURSHIP AND 
NEW VENTURE CREATION     

                     3 (3-0-9) CREDITS 
        Being entrepreneur, 
characteristics, skills necessary to be 
an entrepreneur, and attributes of 
an entrepreneur; methods of 
seeking and evaluating business 
opportunities, analyzing and 
evaluating business opportunities; 
development of business models 
and business plans, using 
technology in creation of new 
ventor, new ventor strategy and 
ethical codes of conducts for 
entrepreneurs.  

ปรับค าอธิบายรายวิชา 
เพื่อให้ครอบคลุมมาก
ยิ่งข้ึน 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เหตุผลประกอบ 
 บธ. 651 การสื่อสารทางธุรกิจและการ

สร้างภาพลักษณ์องค์กร    
                      1 (1-0-3) หน่วยกิต 
ความส าคญัของการสื่อสารทางธุรกิจ  

กระบวนการคดิ วิเคราะห์ และการเลือกใช้
วิธีการสื่อสารทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ 
การน าเสนอข้อมูลทางธุรกิจต่อสาธารณะ 
ความส าคญัของภาพลักษณ์องค์กร 
องค์ประกอบของภาพลักษณ์ กลยทุธ์ใน
การสร้างภาพลักษณ์องค์กร และ
ปรับเปลีย่นภาพลักษณ์ขององค์กร 
BA 651 COMMUNICATION AND 
IMAGE CREATION IN ORGANIZATION 

                     1 (1-0-3) CREDITS 
    The necessary of business 
communication, methods of thinking 
processes, analysis and choices of 
effective business communications, 
public presentation and efficiency 
proposals; importance of the 
organization's image, composition of 
image, building corporate image 
strategy and change image of 
organizations. 

รายวิชาใหม่  เพื่อเป็น
การเพิ่มสาระความรู้ใน
หมวดวิชาบังคับ 
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1.4 หมวดวิชาเลือก (ELECTIVE COURSES)   
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เหตุผลประกอบ 

หมวดวิชาเลือกแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ดังน้ี 
(1) กลุ่มวิชาการจัดการ 
(2) กลุ่มวิชาการเงิน 
(3) กลุ่มวิชาการตลาด 
(4) กลุ่มวิชาการจัดการธรุกิจระหว่าง
ประเทศ 
(5) กลุ่มวิชาการท่องเที่ยว 
The elective courses are divided 
into 5 groups:  
(1) Management Course 
(2) Finance Course 
(3) Marketing Course 
(4) International Business 
Management Course 
(5) Tourism Course 

หมวดวิชาเลือกแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี ้
(1) กลุ่มวิชาการจัดการ 
(2) กลุ่มวิชาการเงิน 
(3) กลุ่มวิชาการตลาด 
(4) กลุ่มวิชาการจัดการธรุกิจระหว่าง
ประเทศ 
 
The elective courses are divided 
into 4 groups:  
(1) Management Course 
(2) Finance Course 
(3) Marketing Course 
(4) International Business 
Management Course 

ยกเลิก กลุม่วิชาการ
ท่องเที่ยว จากสถิติ 
พ.ศ. 2555 ถึง  
พ.ศ. 2559 ยังไม่พบ
นักศึกษาเลือกเรียน 

     นักศึกษาแผน ก แบบ ก 2 ตอ้งศึกษา
รายวิชาใดๆ ในกลุม่วิชาเลือก ไมน่้อยกว่า 
3 หน่วยกิต  และนักศึกษาแผน ข ต้อง
เลือกกลุม่วิชาเลือกกลุม่ใดกลุม่หนึง่
ข้างต้น และศึกษารายวิชาใด ๆ ในกลุ่ม
วิชาที่เลือกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต   
รายวิชาในแต่ละกลุ่มวิชาเลือกมดีงัต่อไปนี ้
      Plan A students must take at 
least 3 elective course credits. Plan 
B students must take at least 12 
credits. 

     นักศึกษาแผน ก แบบ ก 2 ตอ้งเลือก
เรียนรายวิชาใดๆ ในกลุม่วิชาเลือก  
ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิตและนักศึกษา 
แผน ข ต้องเลือกเรยีนรายวิชาในกลุ่มวิชา
เลือกกลุม่ใดกลุม่หนึ่ง หรือเลือกเรยีน
รายวิชาใดในกลุ่มวิชาเลือก รวมกนั 
ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต  
    Students who choose Plan A 
must complete no less than 3 
credits from the groups of the 
elective courses and students who 
choose Plan B must complete from 
the groups of the elective courses 
or choose any courses of elective 
courses no less than 9 credits as 
follows: 

1. ลดจ านวนหน่วยกิต 
ส าหรับนักศึกษาแผน 
ข จาก 12 หน่วยกิต
เป็น 9 หน่วยกิต  
2. ปรับการเลือกกลุ่ม
วิชาเลือก เพื่อให้
นักศึกษาสามารถเลือก
เรียนหมวดวิชาใดๆ ได้
หลากหลาย 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เหตุผลประกอบ 
(1) กลุ่มวิชาการจัดการ 
(1) MANAGEMENT COURSES 

(1) กลุ่มวิชาการจัดการ 
(1) MANAGEMENT COURSE 

 

บธ. 713 การจัดการทรัพยากรมนษุย์ 
             3 (3-0-9) หน่วยกิต 

     บทบาท และหน้าที่ของผู้บริหารใน
ด้านการจดัการทรัพยากรมนุษย์  
จริยธรรมในการจดัการทรัพยากรมนุษย์  
การวางแผนทรัพยากรมนุษย์  การสรรหา 
และการคัดเลือก การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์  การบริหารผลการปฏิบัติงาน  
การบริหารค่าตอบแทน พนักงานสัมพันธ์ 
สุขภาพและความปลอดภัย ประเด็นทาง
กฎหมายที่เกีย่วข้องกับการจัดการ
ทรัพยากรมนุษยร์ะหว่างประเทศ   
การจัดการความหลากหลายของ
ทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ 
BA 713 HUMAN RESOURCES 
MANAGEMENT                                                          

                    3 (3-0-9) CREDITS  
     Executive roles and 
responsibilities in human resource 
management, ethics, planning, 
recruitment and selection, human 
resource development, 
performance appraisal, 
compensation, employee relations, 
health and safety, legal issues, 
international human resource 
management and managing 
diversity.   

บธ. 713 การจัดการทรัพยากรมนษุย์ 
                    3 (3-0-9) หน่วยกิต 

     บทบาท และหน้าที่ของผู้บริหารใน
ด้านการจดัการทรัพยากรมนุษย์  จริยธรรม
ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์  
กระบวนการจดัการทรัพยากรมนษุย์  
การวิเคราะหส์มรรถนะหลักเพื่อ 
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ และ 
การก าหนดกลยุทธ์ด้านทรัพยากรมนุษย์
ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ 
ยุคใหม่ ประเด็นทางกฎหมายที่เกีย่วข้อง
กับการจัดการทรัพยากรมนุษย์  
 

 
BA 713 HUMAN RESOURCES 
MANAGEMENT                                                                                          

                     3 (3-0-9) CREDITS  
     Roles and responsibilities of 
executives in human resource 
management, codes of conduct in 
human resource management, 
human resource management 
processes, core competency 
analysis for human resource 
management, strategy of human 
resource management for change in 
modern business; legal issues 
related to human resources 
management. 

ปรับค าอธิบายรายวิชา 
เพื่อให้กระชับมาก
ยิ่งข้ึน 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เหตุผลประกอบ 
บธ. 715 การจัดการธุรกิจระหว่าง
ประเทศ  
                      3 (3-0-9) หน่วยกิต  
     การวิเคราะห์องค์ประกอบการด าเนิน
ธุรกิจระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม การเมืองและกฏหมายใน 
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ กรอบ
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ แนวคดิของ
การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ด้าน
การตลาด การเงิน การจัดการ และ 
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การเจรจา
ต่อรอง และจริยธรรมในการด าเนนิธุรกิจ
ระหว่างประเทศ 
 
BA 715 INTERNATIONAL BUSINESS 
MANAGEMENT        

                     3 (3-0-9) CREDITS 
     Analysis of international 
business components, economic, 
social, cultural, political, and legal 
in international business, 
framework for economic 
cooperation, concept of  
international business 
management in  marketing, 
finance, human resource 
management, negotiation and 
ethical conduct. 

บธ. 771 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ  
                          3 (3-0-9) หน่วยกิต  
 
      สภาพแวดล้อมภายนอกและ         
การวิเคราะห์การด าเนินธรุกิจระหว่าง
ประเทศ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
การเมืองและกฎหมายที่ส่งผลกระทบใน
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ กรอบ
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ แนวคดิของ 
การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ  
ด้านการตลาด การเงิน การจดัการ และ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การเจรจา
ต่อรอง และจริยธรรมในการด าเนนิธุรกิจ
ระหว่างประเทศ 
BA 771 INTERNATIONAL BUSINESS 
MANAGEMENT      
                         3 (3-0-9) CREDITS 
      External environment in 
international business and analysis, 
economic, social, cultural, political, 
and legal affecting international 
business management;  economic 
cooperation frameworks, concepts 
of  international business 
management in  marketing, finance, 
human resource management, 
negotiation and codes of conducts. 

 

1.เปลี่ยนรหัสรายวิชา 
เพื่อให้สอดคล้องกับ
ความหมายของรหสั
รายวิชา 
2.ปรับค าอธิบาย
รายวิชา เพื่อให้
ครอบคลมุยิ่งขึ้น 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เหตุผลประกอบ 
 บธ. 714 การน าเข้าและการส่งออก 

ระดับโลก 
                     3 (3-0-9) หน่วยกิต                                                

      แนวโน้มการน าเข้าและการสง่ออก 
ของตลาดโลก  รูปแบบและขั้นตอน 
การน าเข้า และการส่งออก การวางแผน   
เงื่อนไขการซื้อขายสินค้า การจดัการ 
โลจสิติกส์ระหวา่งประเทศ กฎระเบียบและ
การควบคุม มาตรการที่เกี่ยวข้องกับการ
น าเข้าและการส่งออกในตลาดโลก  
BA 714 GLOBAL IMPORT AND 
EXPORT TRADING                              

                     3 (3-0-9) CREDITS 
  Trends of import and export of 
nations, types and procedures of 
import and export, planning, buying 
and selling conditions; international 
logistic management, regulations 
and control; measurement related 
to import and export in the global 
marketplace. 

ปรับเพิ่มรายวิชา  
เพื่อเป็นการเพิ่มสาระ
ความรู้ในหมวดวิชา
เลือก  กลุ่มวิชาการ
จัดการ 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เหตุผลประกอบ 
บธ. 718 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ                    
                          3 (3-0-9) หน่วยกิต 
     แนวคิด หลักการเกี่ยวกับสารสนเทศ
เพื่อการจัดการขององค์การธุรกิจ บทบาท
ของระบบสารสนเทศคอมพิวเตอรใ์น 
การสนับสนุนการปฏิบัติงานและการ
ตัดสินใจของผู้บริหารในองค์การธรุกิจ  
การวางแผนจัดการและจัดเก็บข้อมูล  
การพัฒนาระบบสารสนเทศ ผลกระทบ
ของระบบสารสนเทศในธุรกจิปัจจบุัน 
 
 
BA 718 MANAGEMENT 
INFORMATION SYSTEM    

                     3 (3-0-9) CREDITS 
     Concepts and principles of 
management information system in 
organizations, roles of computer 
information systems for supporting 
operational decision making in 
business, management planning, 
data management,  information 
system development and the 
impact of information systems in 
today’s business environment 

บธ. 718 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 
                      3 (3-0-9) หน่วยกิต 

     ระบบสารสนเทศจากมมุมองของธุรกิจ
ในยุคปัจจุบัน การระบ ุ
ความต้องการระบบสารสนเทศขององค์กร 
รูปแบบและการประยุกต์ระบบสารสนเทศ
เพื่อวางแผนและควบคมุ  
การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อกลั่นกรองและ
สร้างองค์ความรู้ การป้องกันระบบ
สารสนเทศ การน าระบบสารสนเทศมาใช้
ในการตัดสินใจทางธุรกิจจากระดบั
ปฏิบัติการจนถึงระดับกลยุทธ์ 
BA 718 MANAGEMENT INFORMATION 
SYSTEM      

                     3 (3-0-9) CREDITS 
            Information systems in 
contemporary business perspective, 
identification of needs of enterprise 
information systems and application 
of information system for planning 
and controlling,  use of information 
technology for refining and building 
knowledge, protection of 
information systems, utilizing 
information system in business 
decisions from operational levels to  
strategic levels. 

ปรับค าอธิบายรายวิชา 
เพื่อให้ครอบคลุมมาก
ยิ่งข้ึน 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เหตุผลประกอบ 
บธ. 740 การจัดการความขัดแย้งและการ
เจรจาต่อรอง  

3 (3-0-9) หน่วยกิต 
     แนวคิด ทฤษฎี กระบวนการจดัการ
ความขัดแย้งและการเจรจาต่อรองทั้งใน
และนอกองค์การ กรอบความคิดของ 
การวิเคราะห์ความขัดแย้งและเทคนิค 
การแก้ปัญหาความขัดแย้ง บทบาทของ
ผู้บริหารในการจดัการความขัดแยง้มิติ
ของความขัดแย้งรวมถึงพลวัตรด้าน
จิตวิทยา ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
องค์การและวัฒนธรรม กลยุทธ์และ
ยุทธวิธีในการประนีประนอมและ 
การตัดสินช้ีขาด การน ากลยุทธ์และ
ยุทธวิธีไปปฏิบัติ การเจรจาต่อรองอย่าง
เป็นธรรม 
BA 740 CONFLICT MANAGEMENT 
AND NEGOTIATION      

                      3 (3-0-9) CREDITS 
     Concepts, theories and 
processes of conflict management. 
Internal and external negotiation, 
framework for analyzing conflict, 
conflict resolution techniques, role 
of executives in conflict 
management, dimensions of the 
conflict, psychological dynamics, 
relationship between individuals, 
organizations and cultures, 
strategies in mediation and 
arbitration, implementation 
strategies for negotiating 
collaboratively. 

บธ. 711 การจัดการความขัดแย้งและการ
เจรจาต่อรอง   

                     3 (3-0-9) หน่วยกิต 
     แนวคิด ทฤษฎี กระบวนการจดัการ
ความขัดแย้ง กรอบความคิดของ 
การวิเคราะห์ความขัดแย้งและเทคนิค 
การแก้ปัญหาความขัดแย้ง บทบาทของ
ผู้บริหารความขดัแย้งในมิติของพลวัตร 
ด้านจิตวิทยา และการเจรจาต่อรองทั้งใน
และนอกองค์การ กลยุทธ์และยุทธวิธีใน 
การประนีประนอมและการตดัสินช้ีขาด 
การน ากลยุทธ์และยุทธวิธีไปปฏิบตัิ  
การเจรจาต่อรองอย่างเป็นธรรม 
 
 
 
BA 711 CONFLICT MANAGEMENT 
AND NEGOTIATION       

                     3 (3-0-9) CREDITS                          
     Concepts, theories and conflict 
management process; conceptual 
framework of conflict analysis and 
conflict resolution techniques; roles 
of executives in conflict 
management including 
psychological dynamics, internal 
and external negotiation, strategies 
and tactics  in mediation and 
arbitration; putting strategy and 
tactics into practice for negotiation 
collaboratively. 
 
 

1.เปลี่ยนรหัสรายวิชา 
เพื่อให้สอดคล้องกับ
ความหมายของรหสั
รายวิชา 
2.ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 
เพื่อให้กระชับมาก
ยิ่งข้ึน 
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บธ. 741 การจัดการความคดิสร้างสรรค์
และนวัตกรรม   

                      3 (3-0-9) หน่วยกิต 
     ความคิดสร้างสรรค์และนวตักรรม
ทางธุรกิจทั้งทางด้านเทคโนโลยี 
ผลิตภณัฑ์ และกระบวนการ วิธีคิด 
วิธีการท างาน การแก้ไขปัญหา ผลกระทบ
ของความคิดสรา้งสรรค์และนวัตกรรมที่มี
ต่อความสามารถ ทางการแข่งขันทาง
ธุรกิจ กระบวนการในการคิดเชิงคิด
วิเคราะห์ การพัฒนาความคดิสร้างสรรค์
และนวัตกรรม กระบวนการในการน า
นวัตกรรมสู่การปฏิบัติและการใช้ 
เชิงพาณิชย์   
BA 741 CREATIVITY AND 
INNOVATION MANAGEMENT     

                     3 (3-0-9) CREDITS 
     Creativity and innovation in 
business, technology, products and 
processes, ideas, work procedure 
and problem solving.  Impact of 
creativity and innovation on 
business competitiveness. Critical 
thinking process, creativity and 
innovation development, the 
process of turning innovation into 
practical and commercial use. 

บธ. 716 การจัดการความคดิสร้างสรรค์
และนวัตกรรม    

                      3 (3-0-9) หน่วยกิต 
     ความคิดสร้างสรรค์ทางธุรกจิ     ด้าน
ผลิตภณัฑ์ และเทคโนโลยี กระบวนการคิด
วิเคราะห์ การพัฒนาความคดิสร้างสรรค์ 
วิธีการท างาน การแก้ไขปัญหา ผลกระทบ
ของความคิดสรา้งสรรค์และนวัตกรรมที่มี
ต่อความสามารถทางการแข่งขันทางธุรกิจ 
กระบวนการในการพัฒนาผลิตภณัฑ์ใหม่
บนพ้ืนฐานของภูมิปัญญา และน านวัตกรรม
สู่การปฏิบัติและการใช้เชิงพาณิชย์   
 
 
BA 716 CREATIVITY AND INNOVATION 
MANAGEMENT     

                    3 (3-0-9) CREDITS 
     Creativity in business, products 
and technology develop creativity 
process, procesure, solving problem. 
Impact of creativity and innovation 
on business competitiveness. Critical 
thinking process on wisdom and 
apply the innovation into practical 
and commercial use. 

1.เปลี่ยนรหัสรายวิชา 
เพื่อให้สอดคล้องกับ
ความหมายของรหสั
รายวิชา 
2.ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 
เพื่อให้ครอบคลุมมาก
ยิ่งข้ึน 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เหตุผลประกอบ 
บธ. 742 พาณิชย์อิเล็กทรอนิคส์  

                      3 (3-0-9) หน่วยกิต       
     บทบาท และความส าคัญของพาณิชย์
อิเล็กทรอนิคส์ทีม่ีต่อธุรกิจ รูปแบบ 
กระบวนการออกแบบ การพัฒนาระบบ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิคส์ การวเิคราะห์
ปัญหาทางการจดัการ  ผลกระทบของ
เทคโนโลยีสารสนเทศต่อธุรกิจและสังคม 
จริยธรรมทางด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิคส์ 
 
 
BA 742 ELECTRONIC COMMERCE                                                                                                      
                        3 (3-0-9) CREDITS 
     Role and importance of 
electronic commerce on   business 
operations, types, design process,  
development of electronic 
commerce, analysis of 
management problems, the impact 
of information technology on 
business and society, ethics of 
electronic commerce. 

บธ. 717  พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์   
                       3 (3-0-9) หน่วยกิต   

     บทบาท และความส าคัญของพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ที่มตี่อธุรกิจ รูปแบบ 
กระบวนการออกแบบ การพัฒนา  
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ข้ันตอน 
การท าธุรกรรม เทคโนโลยีพ้ืนฐาน และการ
ใช้ซอฟต์แวร์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  
การวิเคราะห์ปญัหาและผลกระทบของ
เทคโนโลยีสารสนเทศต่อธุรกิจและสังคม 
จริยธรรมทางด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  
BA 717 ELECTRONIC COMMERCE                                                                                                      
                        3 (3-0-9) CREDITS 
     Roles and importance of 
electronic commerce for business 
types, design processes,  
development of electronic 
commerce, transaction processes,  
basic technology of electronic 
commerce,  use of electronic 
commerce software, problems and 
impacts analysis of information 
technologies on business and 
society, codes of conduct of 
electronic  commerce.   

1.เปลี่ยนรหัสรายวิชา 
เพื่อให้สอดคล้องกับ
ความหมายของรหสั
รายวิชา 
2.ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 
เพื่อให้ครอบคลุมมาก
ยิ่งข้ึน 
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บธ. 743 การจัดการความรู ้   

                    3 (3-0-9) หน่วยกิต         
     แนวคิดและทฤษฎีการจัดการความรู้ 
คุณลักษณะและประเภทของความรู้ 
บทบาทของการจัดการความรู้ในองค์การ 
เทคโนโลยีส าหรับการจัดการความรู้ใน
องค์การ แนวทางเพื่อการพัฒนาองค์การ
ไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้   

 
BA 743 KNOWLEDGE MANAGEMENT                                                 

                     3 (3-0-9) CREDITS 
     Concepts and theories of 
knowledge management, 
characteristics and types of 
knowledge, role of knowledge 
management, technology for 
knowledge management, approaches 
for developing a learning organization. 

บธ. 719 การจัดการความรู้      
                     3 (3-0-9) หน่วยกิต 

     แนวคิดและทฤษฎีการจัดการความรู้ 
คุณลักษณะและประเภทของความรู้ 
บทบาทของการจัดการความรู้ในองค์การ 
เครื่องมือในการบรหิารความรู้ 
กระบวนการจดัการความรู้ การสรา้ง
ความรู้ใหม่ แนวทางเพื่อการพัฒนาองค์การ
ไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้  
BA 719 KNOWLEDGE MANAGEMENT   

                     3 (3-0-9) CREDITS                           
      Concepts and theories of 
knowledge management, forms and 
types of knowledge,  roles of 
knowledge management in 
organizations, tools of knowledge 
management, knowledge management 
processes; creating new knowledge, 
ability to adapt changes, guidelines of 
knowledge development for learning 
organizations.   

1.เปลี่ยนรหัสรายวิชา 
เพื่อให้สอดคล้องกับ
ความหมายของรหสั
รายวิชา 
2.ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 
เพื่อให้ครอบคลุมมาก
ยิ่งข้ึน 
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บธ. 761 การจัดการโลจิสติกส์   
                     

                     3 (3-0-9) หน่วยกิต   
  วิเคราะห์หลักการ แนวคดิวิธีปฏบิัติ

เกี่ยวกับการวางแผน การด าเนินงาน และ
การควบคุมทางโลจิสติกส์ แนวคดิการ
จัดการห่วงโซ่อุปทาน  การบริการลูกค้า 
การรับค าสั่งซื้อ การขนส่ง สินค้าคงเหลือ 
การคลังสินค้า การบรรจภุัณฑ์ และ 
การกระจายสินค้าทั้งในและระหวา่ง
ประเทศ 
 
 
 
 
 
 
BA 761 LOGISTICS MANAGEMENT                                                                                
                       
                       3 (3-0-9) CREDITS 
     Analysis of concepts, principles 
and practice of logistics, planning, 
implementation and control the 
organization, supply chain 
management concept, customer 
services, orders, transportation, 
inventories, warehouse, packaging 
and domestic and international 
distribution channels. 

บธ. 761 การจัดการโลจิสติกส์และ 
โซ่อุปทาน     

                     3 (3-0-9) หน่วยกิต 
   แนวคิด โครงสร้างพื้นฐาน และปัจจัย
สนับสนุนการจัดการกิจกรรมและ 
การปฏิบัติการโลจสิติกสแ์ละโซ่อปุทาน 
ความต้องการและการบริการลูกคา้  
การจัดหาและการจัดส่ง การควบคุมสินค้า
คงคลัง การคลังสินค้า การขนส่งตอ่เนื่อง
หลายรูปแบบ ความสัมพันธ์คู่ค้าและลูกค้า 
การออกแบบเครือข่าย การวัดผลการ
ปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้อง 
การประเมินศักยภาพทางด้านการแข่งขัน
ของธุรกิจที่สอดคล้องกับการเปลีย่นแปลง
ความต้องการของลูกค้า การสร้างความ
ปลอดภัยและความเชื่อมั่น การลดต้นทุน 
โดยอาศัยกิจกรรมโลจิสติกส์   
BA 761 LOGISTICS AND SUPPLY 
CHAIN MANAGEMENT                                                                                        
                      3 (3-0-9) CREDITS 
    Concepts, basic infrastructure and 
factors supporting activities in 
logistics management and supply 
chain, demand and customer 
services; supplies and deliveries,  
inventory control, warehouse, multi-
transportation, relationships with 
suppliers and customers, network 
design, performance measurement; 
related information system, 
evaluation of potential for 
competitiveness in line with 
changing needs of customers; 
building security and confidence, 
cost reduction activities through 
logistics. 

1.เปลี่ยนช่ือรายวิชา
เพื่อให้สอดคล้องกับ
ค าอธิบายรายวิชา 
2.ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 
เพื่อให้ครอบคลุมมาก
ยิ่งข้ึน 
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บธ. 796 สัมมนาทางการบริหารธรุกิจ 

                      3 (3-0-9) หน่วยกิต 
     การน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้าโดย
วิธีการอภิปราย และการเขียนรายงานใน
ประเด็นทางการบริหารธุรกิจปัจจบุัน 
 
 
 
 
BA 796 SEMINAR IN BUSINESS 
ADMINISTRATION  

                     3 (3-0-9) CREDITS 
     Presentation of current 
business issues by mean of 
discussion and writing reports. 

บธ. 796 สัมมนาทางการบริหารธรุกิจ 
                      3 (3-0-9) หน่วยกิต 

     บูรณาการทฤษฎี แนวคิด หลกัการ 
เพื่อน ามาวิเคราะห์ วิพากษ์ และประยุกต์
องค์ความรู้เพื่อตัดสินใจแก้ประเดน็ปัญหา
ทางการบริหารธรุกิจ ศึกษาแนวโน้ม 
การบริหารธุรกิจ อภิปรายปญัหาเกี่ยวเนื่อง
กับการบริหารธุรกิจในมติิที่มีความ
หลากหลายและซับซ้อนในยุคปจัจบุัน 
BA 796 SEMINAR IN BUSINESS 
ADMINISTRATION           

                 3 (3-0-9) CREDITS 
       Integrate theories, concepts, 
principles for analysis, criticizing and 
applying of knowledge for decision 
making in business context, studying 
business trends, discussion of issues 
arising from diverse management 
dimensions and the complexity of 
modern times. 

ปรับค าอธิบายรายวิชา 
เพื่อให้ครอบคลุมมาก
ยิ่งข้ึน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



89 

 

 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เหตุผลประกอบ 
 บธ. 763 การจัดการความเสี่ยงองค์กร 

                     3 (3-0-9) หน่วยกิต 
           หลักการพื้นฐานและสภาวะที่
ก่อให้เกิดความเสี่ยงในองค์กร ลักษณะและ
รูปแบบความเสี่ยง โอกาสที่จะเกดิความ
เสี่ยง ผลของความเสี่ยงต่อองค์กร 
กระบวนการจดัการความเสี่ยงและวิกฤต
ของธุรกิจ เทคนิคและเครื่องมือที่ใช้ในการ
ป้องกันและการควบคมุความเสี่ยง 
จริยธรรมของผู้บรหิารและธรรมาภิบาลใน
การจัดการความเสี่ยง 
BA 763 ENTERPRISE RISK 
MANAGEMENT 

                     3 (3-0-9) CREDITS 
      Principles and conditions that 
pose a risk in organizations, 
attributes and forms of risks, 
potential of risks, results of risks to 
organizations, measuring and 
assessing risks; risks management 
processes and business crises; 
techniques and tools used to 
prevent and control risks; codes of 
conduct for executives, and good 
governance in risk management. 

ปรับเพิ่มรายวิชา 
เพื่อเป็นการเพิ่มสาระ
ความรู้ในหมวดวิชา
เลือก  กลุ่มวิชาการ
จัดการ 
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(2) กลุ่มวิชาการเงิน 
(2) FINANCIAL COURSE 

(2) กลุ่มวิชาการเงิน 
(2) FINANCIAL COURSE 

 

บธ. 721 การจัดการการเงินระหวา่ง
ประเทศ 

                      3 (3-0-9) หน่วยกิต 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา บธ. 602) 
     ระบบการเงินระหว่างประเทศ ตลาด
ปริวรรตเงินตรา กลไกการก าหนดอัตรา
แลกเปลีย่นเงินตรา ความเช่ือมโยงการค้า
ระหว่างประเทศและบัญชีดลุการช าระเงิน 
ทฤษฎีเงื่อนไขเสมอภาคระหว่างประเทศ 
การพยากรณ์อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา 
สัญญาล่วงหน้าเงินตรา และตราสารสุทธิ
เงินตรา  
การบริหารความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลีย่น  การระดมเงินจากตลาดหนี้
ระหว่างประเทศ การระดมทุนเงินจาก
ตลาดหลักทรัพยร์ะหว่างประเทศ  
การลงทุนโดยตรงในต่างประเทศ  และ
การลงทุนในกลุ่มหลักทรัพยร์ะหวา่ง
ประเทศ 
BA 721 INTERNATIONAL FINANCIAL 
MANAGEMENT   

                    3 (3-0-9) CREDITS 
(Pre: BA 602) 
     International monetary system, 
foreign exchange market, currency 
exchange system, international 
trade and balance of payments, 
theory of inequality between 
nations, forecasting exchange rates, 
futures exchange, net foreign 
currency instruments, risk 
management of foreign exchange, 
raising funds from international 
debt markets, funding from the 
International Securities Exchange,  
foreign direct investment and 
international security  investment. 
 

- ยกเลิก เพื่อย้ายไปอยู่
ในหมวดวิชาเลือก 
กลุ่มการจัดการธรุกิจ
ระหว่างประเทศ 
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บธ. 722 ตราสารอนุพันธ์    
                          3 (3-0-9) หน่วยกิต 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา บธ. 602) 
     ประเภทตราสารอนุพันธ์ โครงสร้าง
ของตลาดฟิวเจอรส์ การก าหนดราคาฟิว
เจอร์ส กลยุทธ์การป้องกันความเสีย่งโดย
ใช้สัญญาฟิวเจอร์ส โครงสรา้งของตลาด
ออปชันการก าหนดราคาออปชัน กลยุทธ์
การป้องกันความเสีย่งโดยใช้ออปชัน 
อนุพันธ์ทางการเงินกลุ่มอื่น จริยธรรมที่
เกี่ยวข้องกับตราสารอนุพันธ ์
BA 722 DERIVATIVES   
                         3 (3-0-9) CREDITS                                                                                       
(Pre: BA 602) 
     Types of derivatives, structure 
of futures market, pricing, hedging 
strategies using futures contracts.  
Structure of options market, 
pricing, hedging strategies using 
options, financial derivative groups, 
and ethics related to derivatives. 
 

บธ. 722 ตราสารอนุพันธ์  
                          3 (3-0-9) หน่วยกิต 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา บธ. 602) 
     ประเภทตราสารอนุพันธ์ อนุพนัธ์
ทางการเงินท่ีใช้ในปัจจุบัน ความเสี่ยงและ
อัตราผลตอบแทน และจรยิธรรมที่
เกี่ยวข้องกับตราสารอนุพันธ ์
 
 
 
 
BA 722 DERIVATIVES     
                         3 (3-0-9) CREDITS 
(Pre: BA 602)  
       Types of derivatives, financial 
derivatives used presently, risk and 
return ratio, and ethics related to 
derivatives. 
 

ปรับค าอธิบายรายวิชา 
เพื่อให้กระชับมาก
ยิ่งข้ึน 
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บธ. 723 การลงทุน   

                      3 (3-0-9) หน่วยกิต 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา บธ. 602) 
     แนวคิดการลงทุน ตลาดการเงินและ
เครื่องมือทางการเงินเพื่อการลงทุน 
กระบวนการซื้อขายหลักทรัพย์  
ผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุน
ในหลักทรัพย์ ทฤษฎีกลุ่มหลักทรพัย์
ลงทุน แบบจ าลองการตั้งราคาหลกัทรัพย์ 
ทฤษฎีอบรมเทรจไพรซิง ความมี
ประสิทธิภาพของตลาด การวิเคราะห์ตรา
สารทุน ตราสารหนี้  และตราสารอนุพันธ์ 
การวิเคราะห์ปัจจยัพื้นฐาน การวิเคราะห์
ปัจจัยทางเทคนิค การประเมินผล 
การด าเนินงานของกลุ่มหลักทรัพย์เพื่อ 
การเลือกกลุ่มหลักทรัพยล์งทุน จรยิธรรม
ของนักลงทุน 
BA 723 INVESTMENT   

                      3 (3-0-9) CREDITS 
(Pre: BA 602) 
     Concept of investment, 
financial markets and instruments 
for investment purposes, trading 
processes, benefits and risks of 
investing in securities, theories of 
portfolio investment, asset pricing 
models, arbitrage pricing theory, 
market efficiency, analysis of debt 
and equity derivatives, technical 
factor analysis, evaluation of  
portfolio performance and ethics 
for investors. 

บธ. 723 การลงทุน    
                     3 (3-0-9) หน่วยกิต 

(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา บธ. 602) 
          แนวคิดการลงทุน ตลาดการเงิน
และเครื่องมือทางการเงินเพื่อการลงทุน 
ทฤษฎีการลงทุนสมัยใหม่ กระบวนการซื้อ
ขายหลักทรัพย์ ผลตอบแทนและ 
ความเสีย่งจากการลงทุนในหลักทรัพย์  
การวิเคราะห์ตราสารทุน ตราสารหนี้ และ
ตราสารอนุพันธ์ การวิเคราะห์
ปัจจัยพื้นฐาน การวิเคราะห์ปจัจัย 
ทางเทคนิค การประเมินผลการด าเนินงาน
ของกลุ่มหลักทรัพยเ์พื่อ 
การเลือกกลุ่มหลักทรัพยล์งทุน จรยิธรรม
ของนักลงทุน 
 
 
BA 723 INVESTMENT      

                     3 (3-0-9) CREDITS 
(Pre: BA 602) 
     Concepts of investment, 
financial markets and instruments 
for investment purposes; modern 
theories in investment, trading 
processes, benefits and risks of 
investing in securities; analysis of 
debt, equity and derivatives; 
analysis of fundamental factors, 
technical factor analysis, evaluation 
of portfolio performance and codes 
of conduct for investors. 
 

ปรับค าอธิบายรายวิชา 
เพื่อให้กระชับมาก
ยิ่งข้ึน 
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บธ. 724 การจัดการการเงินข้ันสูง  
                          3 (3-0-9) หน่วยกิต 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา บธ. 602) 
     หลักการขั้นสูงของการจัดการเงิน
ธุรกิจ และความเกี่ยวข้องต่อกลยทุธ์ของ
กิจการ การวิเคราะห์งบการเงิน จริยธรรม
ของผู้บริหารทางการเงิน 
BA 724 ADVANCED FINANCIAL 
MANAGEMENT                                         
                         3 (3-0-9) CREDITS 
(Pre: BA 602) 
     Principles of advance financial 
management, related business 
strategies, financial statement 
analysis and ethics for financial 
executives. 

บธ. 724 การจัดการการเงินข้ันสูง  
                          3 (3-0-9) หน่วยกิต 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา บธ. 602) 
     หลักการขั้นสูงของการจัดการเงินธุรกิจ 
และความเกี่ยวข้องต่อกลยุทธ์ของกิจการ 
การวิเคราะห์งบการเงิน จริยธรรมของ
ผู้บริหารทางการเงิน 
BA 724 ADVANCED FINANCIAL 
MANAGEMENT                                              
                         3 (3-0-9) CREDITS 
(Pre: BA 602) 
     Principles of advanced financial 
management related business 
strategies, financial statement 
analysis, and codes of conduct for 
financial executives. 

คงเดิม 
 

บธ. 726 การจัดการความเสี่ยง    
                          3 (3-0-9) หน่วยกิต  
 
     แนวคิดการจัดการความเสีย่ง 
ประเภทของความเสี่ยงทางการเงิน  
การประเมินค่าความเสี่ยง เครื่องมือและ 
กลยุทธ์ต่างๆ เพื่อการจัดการความเสี่ยง
ด้านตลาด ด้านเครดิต  ด้านสภาพคล่อง 
ด้านการด าเนินงาน และการบรหิารความ
เสี่ยงแบบบูรณาการ 
 
BA 726 RISK MANAGEMENT   
                       

                    3 (3-0-9) CREDITS    
 
     Concepts of risk management, 
types of financial risk, evaluation of 
risk management, tools and 
strategies for managing market risk, 
credit risk, market liquidity, 
operation and risk management 
integration. 

บธ. 726 การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน     
                      3 (3-0-9) หน่วยกิต 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา บธ. 602) 
     แนวคิดการจัดการความเสีย่ง ประเภท
ของความเสี่ยงทางการเงิน  
ความเสีย่งทางการตลาด การประเมินค่า
ความเสีย่ง เครื่องมือ กลยุทธ์และ
แบบจ าลองต่างๆ เพื่อการจัดการความ
เสี่ยงด้านเครดิต ด้านสภาพคล่อง  
ด้านการด าเนินงาน และการบรหิารความ
เสี่ยงแบบบูรณาการ  
BA 726  FINANCIAL RISK 
MANAGEMENT    

                      3 (3-0-9) CREDITS 
(Pre: BA 602) 
       Concepts of risk management, 
types of financial risks, valuation of 
risks; tools, strategies and models 
for risks, credit risks, liquidity, 
operation and risk management 
integration. 
 
 

1. เปลี่ยนช่ือรายวิชา 
ให้สอดคล้องกับ
ค าอธิบายรายวิชา 
2. ปรับเพิ่มรายวิชา
บังคับก่อน เพื่อให้
นักศึกษามีความรูด้้าน
การจัดการทางการเงิน
มาก่อน  
2.ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 
เพื่อให้ครอบคลุมมาก
ยิ่งข้ึน 
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บธ.745 การวิเคราะห์การเงินและการ
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์  
                          3 (3-0-9) หน่วยกิต                       
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา บธ.602) 
     ปัจจัยการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์   
การวางแผน การก าหนดนโยบาย  
การควบคุม เทคนิคการวิเคราะหท์าง
การเงิน การวิเคราะห์ความเสี่ยง  
การประเมินราคาอสังหาริมทรัพยแ์ละ
จริยธรรมการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์
 
 
BA 745 FINANCE AND INVESMENT 
ANALYSIS IN REAL ESTATE     
                         3 (3-0-9) CREDITS                          
P(re: BA 602) 
     Real estate investment factors,  
planning, policy, controlling, 
financial analysis techniques, risk 
analysis, real estate appraisal and 
ethics for real estate investors. 

บธ.725 การวิ เคราะห์การเ งินและการ
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์  
                          3 (3-0-9) หน่วยกิต                                      
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา บธ. 602) 
      ปัจจัยการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 
การวางแผน การก าหนดนโยบาย  
การควบคุม ข้อบังคับทางกฎหมาย 
ด้านอสังหารมิทรัพย์ เทคนิคการวเิคราะห์
ทางการเงิน การวิเคราะห์ความเสีย่ง  
การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย ์ 
การด าเนินงานของธุรกิจอสังหารมิทรัพย์
และจริยธรรมการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์  
BA 725 FINANCE AND INVESMENT 
ANALYSIS IN REAL ESTATE     
                         3 (3-0-9) CREDITS 
(Pre: BA 602) 
     Real estate investment factors, 
planning, policy, controlling, legal 
conditions, financial analysis techniques, 
risk analysis, real estate appraisal, business 
operations, and ethics for real estate 
investors. 
 

1.เปลี่ยนรหัสรายวิชา 
เพื่อให้สอดคล้องกับ
ความหมายของรหสั
รายวิชา 
2.ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 
เพื่อให้ครอบคลุมมาก
ยิ่งข้ึน 
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บธ. 796 สัมมนาทางการบริหารธรุกิจ 
                         3 (3-0-9) หน่วยกิต 
     การน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้าโดย
วิธีการอภิปราย และการเขียนรายงานใน
ประเด็นทางการบริหารธุรกิจปัจจบุัน 
 
 
 
 
BA 796 SEMINAR IN BUSINESS 
ADMINISTRATION  
                         3 (3-0-9) CREDITS 
     Presentation of current 
business issues by mean of 
discussion and writing reports. 

บธ. 796 สัมมนาทางการบริหารธรุกิจ 
                         3 (3-0-9) หน่วยกิต 
     บูรณาการทฤษฎี แนวคิด หลกัการ 
เพื่อน ามาวิเคราะห์ วิพากษ์ และประยุกต์
องค์ความรู้เพื่อตัดสินใจแก้ประเดน็ปัญหา
ทางการบริหารธรุกิจ ศึกษาแนวโน้ม 
การบริหารธุรกิจ อภิปรายปญัหาเกี่ยวเนื่อง
กับการบริหารธุรกิจในมติิที่มีความ
หลากหลายและซับซ้อนในยุคปจัจบุัน 
BA 796 SEMINAR IN BUSINESS 
ADMINISTRATION           
                         3 (3-0-9) CREDITS 
       Integrate theories, concepts, 
principles for analysis, criticizing and 
applying of knowledge for decision 
making in business context, studying 
business trends, discussion of issues 
arising from diverse management 
dimensions and the complexity of 
modern times. 
 

ปรับค าอธิบายรายวิชา 
เพื่อให้ครอบคลุมมาก
ยิ่งข้ึน 
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(3) กลุ่มวิชาการตลาด  
(3) MARKETING COURSE 

(3) กลุ่มวิชาการตลาด  
(3) MARKETING COURSE 

 

บธ. 731 การวิจัยการตลาด   
                      3 (3-0-9) หน่วยกิต 
 (วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา บธ. 604)  
     บทบาทและความส าคญัของการวิจัย
การตลาดในการจดัการตลาด ประเภท
ของการวิจัยการตลาด กระบวนการวิจัย
การตลาด การก าหนดปัญหาและ
วัตถุประสงค์ การออกแบบงานวิจัย  
การสุ่มตัวอย่าง แหล่งข้อมูล ข้ันตอนและ
เครื่องมือในการเก็บข้อมลู การวิเคราะห์
ข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัย  
การประยุกตผ์ลการวิจัยเพื่อก าหนด 
กลยุทธ์การตลาด 
BA 731 MARKETING RESEARCH 
                        3 (3-0-9) CREDITS 
(Pre: BA 604) 
     Roles and importance of 
marketing research in  marketing 
management, types of marketing 
research, marketing research 
process, problem identification and 
objectives, research design, 
sampling, sources of data, data 
collection process, tools, data 
analysis, research report writing 
and application of research for 
marketing strategy. 

บธ. 731 การวิจัยทางการตลาด  
                           3 (3-0-9) หน่วยกิต  
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา บธ. 604)  
       บทบาทและความส าคัญของ 
การวิจัยในการจดัการตลาด ประเภทของ
การวิจัยการตลาด กระบวนการวจิัย
การตลาด การก าหนดปัญหาและ
วัตถุประสงค์ การออกแบบงานวิจัย  
การสุ่มตัวอย่าง แหล่งข้อมูล ข้ันตอนและ
เครื่องมือในการเก็บข้อมลู การวิเคราะห์
ข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัย  
การประยุกต์ใช้ผลการวิจัยเพื่อตัดสินใจ
ก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาด 
BA 731 MARKETING RESEARCH                                       
                         3 (3-0-9) CREDITS 
(Pre: BA 604) 
     Roles and importance of 
marketing research in  marketing 
management, types of marketing 
research, marketing research 
processes; problem identification 
and objectives, research design, 
sampling, sources of data, data 
collection processes, tools, data 
analysis, research report writing, and 
application of research for marketing 
strategy decision. 

ปรับค าอธิบายรายวิชา 
เพื่อให้ครอบคลุมมาก
ยิ่งข้ึน 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เหตุผลประกอบ 
บธ. 732 การจัดการการขาย                 
3 (3-0-9) หน่วยกิต 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา บธ. 604) 
     บทบาทของการจัดการการขาย 
กระบวนการการจัดการการขาย  
การก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของผู้จัดการฝ่ายขาย การก าหนด 
อาณาเขตการขาย การบริหารพัฒนา
ทีมงานขาย และเทคนิคการขาย 
BA 732 SALES MANAGEMENT                                                                                       
                         3 (3-0-9) CREDITS 
(Pre: BA 604) 
     Role of sales management, 
sales management process, duties 
and responsibilities of sales 
manager, sales territory, 
development of sales team and 
sales techniques. 
 

- ยกเลิก โดยน า
เนื้อหาวิชาไปเป็น 
ส่วนหน่ึงของรายวิชา  
บธ. 733 กลยุทธ์
การตลาดเพื่อ 
การแข่งขัน 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เหตุผลประกอบ 
 บธ. 733 กลยุทธ์การตลาดเพื่อ 

การแข่งขัน  
                3 (3-0-9) หน่วยกิต 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา บธ. 604) 
     การประเมินสภาวะการณ์และ 
ความเข้มข้นของการแข่งขันแต่ละ
อุตสาหกรรม การออกแบบกลยุทธ์ 
การแข่งขันของต าแหน่งผู้น า ผู้ท้าชิง  
ผู้ตาม และผู้เจาะตลาดส่วนเล็ก  
การพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดและ 
การขายเพื่อสร้างความได้เปรียบทาง 
การแข่งขัน และตอบสนองภาวะ 
การเปลีย่นแปลงของตลาด 
BA 733 COMPETITIVE MARKETING 
STRATEGY                                                                             
                         3 (3-0-9) CREDITS 
(Pre: BA 604)           
    Assessing marketing conditions 
and concentration of industry 
competitions; designing competitive 
strategies of leaders, challengers, 
followers and niche market 
penetration; developing marketing 
strategies and sales to create 
competitive advantages and 
response to changing market 
conditions. 

ปรับเพิ่มรายวิชา เพื่อ
เป็นการเพิ่มสาระ
ความรู้ในหมวดวิชา
เลือกกลุม่วิชาการ
ตลาด 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เหตุผลประกอบ 
บธ. 734 การตลาดระหว่างประเทศ                 
 
                          3 (3-0-9) หน่วยกิต 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา บธ. 604) 
     บทบาทและแนวคิดของการตลาด
ระหว่างประเทศผลกระทบของสภาวะ
แวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
กฎหมาย และวัฒนธรรมที่มีต่อการตลาด
ระหว่างประเทศ องค์กรการคา้โลก และ
องค์กรอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการตลาด
ระหว่างประเทศข้ันตอนการตัดสนิใจท า
การตลาดระหว่างประเทศ การวิจยั
การตลาดระหว่างประเทศ วิธีการเข้าสู่
ตลาดระหว่างประเทศ กลยุทธ์ส่วน
ประสมทางการตลาดระหว่างประเทศ 
การวางแผนและการควบคุมการตลาด
ระหว่างประเทศ  
BA 734 INTERNATIONAL 
MARKETING                                                                               
                         3 (3-0-9) CREDITS 
(Pre: BA 604)  
     Role and concept of 
international marketing across 
national borders.  External 
environment factors: economic; 
social; political; legal and cultural 
impacts on the international 
market.  Economic cooperation, 
decision-making process, 
international marketing research, 
entry modes, marketing mix 
strategy, planning, and controlling.   
 
   

บธ. 774 การตัดสินใจทางตลาดระหว่าง
ประเทศ  
                          3 (3-0-9) หน่วยกิต 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา บธ. 604) 
     บทบาทและแนวคิดของการตลาด
ระหว่างประเทศผลกระทบของสภาวะ
แวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
กฎหมาย และวัฒนธรรมที่มีต่อการตลาด
ระหว่างประเทศ องค์กรการคา้โลก และ
องค์กรอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการตลาด
ระหว่างประเทศข้ันตอนการตัดสนิใจ 
ท าการตลาดระหว่างประเทศ การวิจัย
การตลาดระหว่างประเทศ วิธีการเข้าสู่
ตลาดระหว่างประเทศ กลยุทธ์ 
ส่วนประสมทางการตลาดระหว่างประเทศ 
การวางแผนและการควบคุมการตลาด
ระหว่างประเทศ  
BA 774 INTERNATIONAL MARKETING 
DECISIONS                                                           
                         3 (3-0-9) CREDITS 
(Pre: BA 604)  
     Role and concept of 
international marketing across 
national borders.  External 
environment factors: economic; 
social; political; legal and cultural 
impacts on the international market.  
Economic cooperation, decision-
making process, international 
marketing research, entry modes, 
marketing mix strategy, planning, 
and controlling.  

1. เปลี่ยนรหสัรายวิชา 
เพื่อให้สอดคล้องกับ
ความหมายของรหสั
รายวิชา 
2. เปลี่ยนช่ือรายวิชา 
เพื่อให้สอดคล้องกับ
สาระรายวิชา 
3. ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 
เพื่อให้ครอบคลุมมาก
ยิ่งข้ึน 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เหตุผลประกอบ 
บธ. 735 การตลาดบริการ  
    
                          3 (3-0-9) หน่วยกิต  
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา บธ. 604) 
     ทฤษฎีและแนวความคิดของ
การตลาดบริการ โครงสรา้งของ
อุตสาหกรรมบริการ การจ าแนกประเภท
ของธุรกิจบริการ กลยุทธ์การตลาดส าหรับ
ธุรกิจบริการ ส่วนประสมการตลาดบริการ 
บทบาทของบุคลากร 
ในธุรกิจบริการ และแนวโนม้ของตลาด
บริการ 
BA 735 SERVICE MARKETING 
                                                                                                
                         3 (3-0-9) CREDITS 
(Pre: BA 604) 
     Theories and concepts of 
service marketing, structure and 
classification of the service 
industries, service marketing 
strategy, service marketing mix, 
role of service providers and 
service marketing trends. 

บธ. 735 การตลาดและการจัดการธุรกิจ
บริการ    
                          3 (3-0-9) หน่วยกิต  
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา บธ. 604) 
       ทฤษฎีและแนวคิดการตลาดบริการ 
การวิเคราะห์อุตสาหกรรมบริการ  
การจ าแนกประเภทของธุรกิจบริการ  
กลยุทธ์การตลาดส าหรับธุรกิจบรกิาร การ
ออกแบบพิมพ์เขียว การบริการกบัการ
พัฒนาคุณภาพการบริการ บทบาทของ
บุคลากรในธุรกจิบริการ และแนวโน้มของ
ตลาดธรุกิจบริการในอนาคต 
BA 735 MARKETING AND SERVICE 
BUSINESS MANAGEMENT 
                         3 (3-0-9) CREDITS 
(Pre: BA 604) 
     Theories and concepts of service 
marketing, industrial service analysis, 
classification of service industries, 
service marketing strategy, service 
business blueprints design and 
service quality service  roles in 
business services, and service 
marketing trends in the future.  

1.เปลี่ยนช่ือวิชา 
เพื่อให้ครอบคลุมสาระ
รายวิชา 
2.ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 
เพื่อให้ครอบคลุมมาก
ยิ่งข้ึน 
 

 
  



101 

 

 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เหตุผลประกอบ 
บธ. 736 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค 
                      
                          3 (3-0-9) หน่วยกิต 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา บธ. 604) 
     บทบาทและความส าคญัของผูบ้ริโภค 
ตัวแบบพฤติกรรมผู้บริโภค การแบ่งกลุ่ม
ผู้บริโภค ปัจจัยเชิงจิตวิทยาและปจัจัย
ภายนอกท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ
ของผู้บริโภค กระบวนการตัดสินใจซื้อ 
การวิจัยพฤติกรรมผู้บรโิภค 
 
 
 
 
BA 736 CONSUMER BEHAVIOR 
ANALYSIS                                                           
                     3 (3-0-9) CREDITS 
(Pre: BA 604) 
     Role and importance of the 
consumer, consumer behavior 
models, consumer segmentation, 
psychological and external factors 
influencing buying behavior, 
consumer purchasing process and 
consumer behavior research. 

บธ. 736 พฤติกรรมผู้บรโิภคและ 
การสร้างสรรค์การแบ่งส่วนตลาด   
                          3 (3-0-9) หน่วยกิต 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา บธ. 604) 
     บทบาทและความส าคญัของผูบ้ริโภค 
ตัวแบบพฤติกรรมผู้บริโภค  
การแบ่งกลุ่มผู้บรโิภค ปัจจยัเชิงจิตวิทยา
และปัจจยัภายนอกที่มีอิทธิพลต่อ 
การตัดสินใจซื้อของผู้บรโิภค กระบวนการ
ตัดสินใจซื้อ การวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภค 
การสร้างสรรค ์
การแบ่งส่วนตลาด การก าหนดกลยุทธ์ที่
สอดคล้องกับพฤติกรรมการแบ่งสว่นตลาด
เฉพาะกลุม่ 
BA 736  CONSUMER BEHAVIOR AND 
CREATIVE SEGMENTATION                           
                    3 (3-0-9) CREDITS                                                      
(Pre: BA 604) 
         Roles and importance of 
consumers, consumer behavior 
models, consumer segmentation, 
psychological and external factors 
influencing buying behavior; 
consumer purchasing processes, 
consumer behavior research, 
creative market share strategy for 
specific groups behavior in the 
market.  

1.เปลี่ยนช่ือวิชา 
เพื่อให้ครอบคลุมสาระ
รายวิชา 
2. ปรับเนื้อหารายวิชา 
เพื่อให้ครอบคลุมมาก
ยิ่งข้ึน 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เหตุผลประกอบ 
บธ. 746 การจัดการแบรนด์และ
ผลิตภณัฑ ์
                          3 (3-0-9) หน่วยกิต 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา บธ. 604) 
     บทบาทและความส าคญัของแบรนด์ 
องค์ประกอบ เอกลักษณ์ การสร้างคุณค่า
ของแบรนด์ กระบวนการวางแผนใน 
การสร้างแบรนด์ กลยุทธ์ในการพฒันา
ผลิตภณัฑ์ กระบวนการผลิตภัณฑใ์หม่ 
วิธีการตั้งราคา และช่องทางการจ าหน่าย
ส าหรับผลติภณัฑ ์
 
 
BA 746 BRAND AND PRODUCT 
MANAGEMENT                                              
                         3 (3-0-9) CREDITS 
(Pre: BA 604) 
     Role and importance of brand, 
brand elements, brand identity, 
brand equity, planning process for 
branding, product strategy 
development, product launching,   
pricing and distribution channels. 

บธ. 737 การจัดการผลิตภณัฑ์และตรา
สินค้า 
                          3 (3-0-9) หน่วยกิต 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา บธ. 604) 
     การจัดการผลิตภณัฑ์ กลยุทธ์การตลาด
ส าหรับผลติภณัฑ์ใหม่  
การตั้งราคา และช่องทางการจ าหน่าย
ส าหรับผลติภณัฑ์ กระบวนการสรา้ง 
ตราสินค้า การวางต าแหน่งตราสนิค้า  
การสื่อสารผ่านตราสินค้า การสร้าง 
ความแตกต่างส าหรับสินค้าและบริการด้วย
ตราสินค้า การจดัการผลติภณัฑ์และตรา
สินค้าในแตล่ะช่วงวงจรผลติภณัฑ ์ 
BA 737 PRODUCT AND BRAND 
MANAGEMENT                                              
                         3 (3-0-9) CREDITS 
(Pre: BA 604) 
     Product management, new 
product development strategies,  
marketing strategies for new 
products, pricing and distribution 
channels develop new brand 
process, new brand positioning, new 
brand communications, 
differentiating newly branded goods 
and services,  product management 
and branding in each product cycle. 

1.เปลี่ยนรหัสรายวิชา
และช่ือรายวิชา 
เพื่อให้สอดคล้องกับ
ความหมายของรหสั
รายวิชา 
2.ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 
เพื่อให้ครอบคลุมมาก
ยิ่งข้ึน 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เหตุผลประกอบ 
บธ. 747 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาด
แบบบูรณาการ         
                          3 (3-0-9) หน่วยกิต       
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา บธ. 604) 
     บทบาทและความส าคญัของ 
การสื่อสารการตลาดแบบบรูณาการ 
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก 
ประเภท กลยุทธ์ การวางแผน การสื่อสาร
การตลาดแบบบรูณาการ การจดัสรร
งบประมาณการสื่อสารการตลาด การวัด
ประสิทธิผล และการควบคุมการสือ่สาร
การตลาด 
BA 747 INTEGRATED MARKETING 
COMMUNICATION STRATEGY         
                        3 (3-0-9) CREDITS 
(Pre: BA 604) 
     Role and importance of 
integrated marketing 
communications, internal and 
external environments, types of 
integrated marketing 
communication and their 
strategies,  planning, budgeting, 
effective integrated communication 
measurement and control. 

บธ. 738 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบ
บูรณาการ                              
                          3 (3-0-9) หน่วยกิต       
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา บธ. 604) 
     บทบาทและความส าคญัของ 
การสื่อสารการตลาดแบบบรูณาการ 
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกท่ีมี 
ผลต่อการสื่อสาร กระบวนการวางแผน 
กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบ 
บูรณาการ เครื่องมือการสื่อสารการตลาด  
การวิเคราะห์และการวดัประสิทธิผลของ
การสื่อสารการตลาดแบบบรูณาการ  
BA 738 INTEGRATED MARKETING 
COMMUNICATION STRATEGY                       
3 (3-0-9) CREDITS 
(Pre: BA 604) 
     Roles and importance of 
integrated marketing 
communications, internal and 
external environments; types, 
strategies, planning, integrated 
communication, budgeting for 
marketing communications, 
measuring effectiveness, and 
integrated marketing 
communications control. 

1.เปลี่ยนรหัสรายวิชา 
เพื่อให้สอดคล้องกับ
ความหมายของรหสั
รายวิชา 
2. ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 
เพื่อให้ครอบคลุมมาก
ยิ่งข้ึน 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เหตุผลประกอบ 
บธ. 796 สัมมนาทางการบริหารธรุกิจ 
                          3 (3-0-9) หน่วยกิต 
     การน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้าโดย
วิธีการอภิปราย และการเขียนรายงานใน
ประเด็นทางการบริหารธุรกิจปัจจบุัน 
 
 
 
 
BA 796 SEMINAR IN BUSINESS 
ADMINISTRATION  
                         3 (3-0-9) CREDITS 
     Presentation of current 
business issues by mean of 
discussion and writing reports. 

บธ. 796 สัมมนาทางการบริหารธรุกิจ 
                          3 (3-0-9) หน่วยกิต 
        บูรณาการทฤษฎี แนวคิด หลักการ 
เพื่อน ามาวิเคราะห์ วิพากษ์ และประยุกต์
องค์ความรู้เพื่อตัดสินใจแก้ประเดน็ปัญหา
ทางการบริหารธรุกิจ ศึกษาแนวโน้ม 
การบริหารธุรกิจ อภิปรายปญัหาเกี่ยวเนื่อง
กับการบริหารธุรกิจในมติิที่มีความ
หลากหลายและซับซ้อนในยุคปจัจบุัน 
BA 796 SEMINAR IN BUSINESS 
ADMINISTRATION           
                         3 (3-0-9) CREDITS 
        Integrate theories, concepts, 
principles for analysis, criticizing and 
applying of knowledge for decision 
making in business context, studying 
business trends, discussion of issues 
arising from diverse management 
dimensions and the complexity of 
modern times. 

ปรับค าอธิบายรายวิชา 
เพื่อให้ครอบคลุมมาก
ยิ่งข้ึน 
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(4) กลุ่มวิชาการจัดการธรุกิจระหว่าง
ประเทศ 
(4) INTERNATIONAL BUSINESS 
MANAGEMENT  COURSES 

(4) กลุ่มวิชาการจัดการธรุกิจระหว่าง
ประเทศ 
(4) INTERNATIONAL BUSINESS 
MANAGEMENT  COURSE 

 

บธ. 713 การจัดการทรัพยากรมนษุย์                
3 (3-0-9) หน่วยกิต 
     บทบาท และหน้าที่ของผู้บริหารใน
ด้านการจดัการทรัพยากรมนุษย์  
จริยธรรมในการจดัการทรัพยากรมนุษย์  
การวางแผนทรัพยากรมนุษย์  การสรรหา 
และการคัดเลือก การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์  การบริหารผลการปฏิบัติงาน  
การบริหารค่าตอบแทน พนักงานสัมพันธ์ 
สุขภาพและความปลอดภัย ประเด็น 
ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจดั  
การทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ  
การจัดการความหลากหลายของ
ทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ 
BA 713 HUMAN RESOURCES 
MANAGEMENT                                                         
                         3 (3-0-9) CREDITS  
     Executive roles and 
responsibilities in human resource 
management, ethics, planning, 
recruitment and selection, human 
resource development, 
performance appraisal, 
compensation, employee relations, 
health and safety, legal issues, 
international human resource 
management and managing 
diversity.   

- ยกเลิก โดยน าเนื้อหา
ไปเป็นส่วนหน่ึงของ
รายวิชา บธ. 772  
การจัดการทรัพยากร
มนุษย์ระหว่างประเทศ  
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บธ. 715 การจัดการธุรกิจระหว่าง
ประเทศ 
                          3 (3-0-9) หน่วยกิต  
     การวิเคราะห์องค์ประกอบการด าเนิน
ธุรกิจระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม การเมืองและกฏหมายในการ
จัดการธุรกจิระหว่างประเทศ กรอบความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจ แนวคดิของ 
การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ  
ด้านการตลาด การเงิน การจดัการ และ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การเจรจา
ต่อรอง และจริยธรรมในการด าเนนิธุรกิจ
ระหว่างประเทศ 
BA 715 INTERNATIONAL BUSINESS 
MANAGEMENT               
                         3 (3-0-9) CREDITS 
      Analysis of international 
business components, economic, 
social, cultural, political, and legal 
in international business, 
framework for economic 
cooperation, concept of  
international business 
management in  marketing, 
finance, human resource 
management, negotiation and 
ethical conduct. 

บธ. 771 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ  
                          3 (3-0-9) หน่วยกิต  
     การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมภายนอก
การด าเนินธรุกิจระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรม การเมืองและกฎหมายที่
ส่งผลกระทบในการจดัการธรุกิจระหว่าง
ประเทศ กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจ 
แนวคิดของ 
การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ  
ด้านการตลาด การเงิน การจดัการ และ
การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์ การเจรจา
ต่อรอง และจริยธรรมในการด าเนนิธุรกิจ
ระหว่างประเทศ 
BA 771 INTERNATIONAL BUSINESS 
MANAGEMENT      
                         3 (3-0-9) CREDITS 
      Analysis of external 
environment in international 
business, economic, social, cultural, 
political, and legal affecting 
international business management;  
economic cooperation frameworks, 
concepts of  international business 
management in  marketing, finance, 
human resource management, 
negotiation and codes of conducts. 
 

1.เปลี่ยนรหัสรายวิชา 
เพื่อให้สอดคล้องกับ
ความหมายของรหสั
รายวิชา 
2.ปรับค าอธิบาย
รายวิชา เพื่อให้
ครอบคลมุยิ่งขึ้น 
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 บธ. 772 การจัดการทรัพยากรมนษุย์

ระหว่างประเทศ  
                      3 (3-0-9) หน่วยกิต 

          บทบาท และหน้าที่ของผู้บริหารใน
ด้านการจดัการทรัพยากรมนุษย์  จริยธรรม
ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การวางแผน
ทรัพยากรมนุษย์ การสรรหา และการ
คัดเลือก การพัฒนาทรัพยากรมนษุย์ การ
บริหารผลการปฏิบตัิงาน  
การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน 
การบริหารค่าตอบแทน พนักงานสัมพันธ์ 
สุขภาพและความปลอดภัย ประเด็นทาง
กฎหมายที่เกีย่วข้องกับการจัดการ
ทรัพยากรมนุษยร์ะหว่างประเทศ  
การจัดการความหลากหลายของทรัพยากร
มนุษย์ในองค์การ การสร้างความผกูพัน
และจงรักภักดีในองค์การ  
BA 772 INTERNATIONAL HUMAN 
RESOURCES MANAGEMENT                                                 
                         3 (3-0-9) CREDITS  
     Executive roles and 
responsibilities in human resource 
management, ethics, planning, 
recruitment and selection, human 
resource development, 
performance appraisal, 
competencies, compensation, 
employee relations, health and 
safety, legal issues, international 
human resource management, 
managing diversity, employee 
engagement and corperate loyalty.  

ปรับเพิ่มรายวิชา  
เพื่อเป็นการเพิ่มสาระ
ความรู้ในหมวดวิชา
เลือก กลุ่มวิชาการ
จัดการธุรกจิระหว่าง
ประเทศ 
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บธ. 721 การจัดการการเงินระหวา่ง
ประเทศ                 
                          3 (3-0-9) หน่วยกิต 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา บธ. 602) 
     ระบบการเงินระหว่างประเทศ  
ตลาดปริวรรตเงินตรา กลไกการก าหนด
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ความเช่ือมโยง
การค้าระหว่างประเทศและบัญชี
ดุลการช าระเงิน ทฤษฎีเงื่อนไขเสมอภาค
ระหว่างประเทศ การพยากรณ์อตัรา
แลกเปลีย่นเงินตรา สัญญาล่วงหน้า
เงินตรา และตราสารสุทธิเงินตรา  
การบริหารความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลีย่น การระดมเงินจากตลาดหนี้
ระหว่างประเทศ การระดมทุนเงินจาก
ตลาดหลักทรัพยร์ะหว่างประเทศ  
การลงทุนโดยตรงในต่างประเทศ  และ
การลงทุนในกลุ่มหลักทรัพยร์ะหวา่ง
ประเทศ 
BA 721 INTERNATIONAL FINANCIAL 
MANAGEMENT      
                         3 (3-0-9) CREDITS 
 (Pre: BA 602) 
     International monetary system, 
foreign exchange market, currency 
exchange system, international 
trade and balance of payments, 
theory of inequality between 
nations, forecasting exchange rates, 
futures exchange, net foreign 
currency instruments, risk 
management of foreign exchange, 
raising funds from international 
debt markets, funding from the 
International Securities Exchange,  
foreign direct investment and 
international security  investment. 

บธ. 773 การตัดสินใจทางการเงินระหว่าง
ประเทศ                             
                          3 (3-0-9) หน่วยกิต 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา บธ. 602) 
     ระบบการเงินระหว่างประเทศ  
ตลาดปริวรรตเงินตรา กลไกการก าหนด
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ความเช่ือมโยง
การค้าระหว่างประเทศและบัญชี
ดุลการช าระเงิน ทฤษฎีเงื่อนไขเสมอภาค
ระหว่างประเทศ การพยากรณ์อตัรา
แลกเปลีย่นเงินตราสญัญาล่วงหนา้เงินตรา 
และตราสารสุทธิเงินตรา  
การบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลีย่น 
การระดมเงินจากตลาดระหว่างประเทศ 
การบริหารเงินทุนและการตดัสินใจทาง
การเงินของธุรกิจระหว่างประเทศ 
 
 
 
BA 773 INTERNATIONAL FINANCIAL 
DECISIONS       
                         3 (3-0-9) CREDITS      
(Pre: BA 602) 
     International monetary system, 
foreign exchange market, currency 
exchange system, international 
trade and balance of payments, 
theory of inequality between 
nations, forecasting exchange rates, 
futures exchange, net foreign 
currency instruments, risk 
management of foreign exchange, 
raising funds from international 
markets, investment funding and 
financial decision making in 
international business. 
 

1.เปลี่ยนรหัสรายวิชา 
เพื่อให้สอดคล้องกับ
ความหมายของรหสั
รายวิชา 
2.เปลี่ยนช่ือรายวิชา 
เพื่อให้สอดคล้องกับ
สาระรายวิชา 
3. ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 
เพื่อให้กระชับมาก
ยิ่งข้ึน 
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บธ. 734 การตลาดระหว่างประเทศ 
                              
                          3 (3-0-9) หน่วยกิต 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา บธ. 604) 
     บทบาทและแนวคิดของการตลาด
ระหว่างประเทศผลกระทบของสภาวะ
แวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
กฎหมาย และวัฒนธรรมที่มีต่อการตลาด
ระหว่างประเทศ องค์กรการคา้โลก และ
องค์กรอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการตลาด
ระหว่างประเทศข้ันตอนการตัดสนิใจ 
ท าการตลาดระหว่างประเทศ การวิจัย
การตลาดระหว่างประเทศ วิธีการเข้าสู่
ตลาดระหว่างประเทศ กลยุทธ์ 
ส่วนประสมทางการตลาดระหว่าง
ประเทศ การวางแผนและการควบคุม
การตลาดระหว่างประเทศ  
BA 734 INTERNATIONAL MARKETING                                                                    
                         3 (3-0-9) CREDITS 
(Pre: BA 604)  
     Role and concept of 
international marketing across 
national borders.  External 
environment factors: economic; 
social; political; legal and cultural 
impacts on the international 
market.  Economic cooperation, 
decision-making process, 
international marketing research, 
entry modes, marketing mix 
strategy, planning, and controlling.     

บธ. 774 การตัดสินใจทางตลาดระหว่าง
ประเทศ  
                          3 (3-0-9) หน่วยกิต 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา บธ. 604) 
     บทบาทและแนวคิดของการตลาด
ระหว่างประเทศผลกระทบของสภาวะ
แวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
กฎหมาย และวัฒนธรรมที่มีต่อการตลาด
ระหว่างประเทศ องค์กรการคา้โลก และ
องค์กรอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการตลาด
ระหว่างประเทศข้ันตอนการตัดสนิใจ 
ท าการตลาดระหว่างประเทศ การวิจัย
การตลาดระหว่างประเทศ วิธีการเข้าสู่
ตลาดระหว่างประเทศ กลยุทธ์ 
ส่วนประสมทางการตลาดระหว่างประเทศ 
การวางแผนและการควบคุมการตลาด
ระหว่างประเทศ  
BA 774 INTERNATIONAL MARKETING 
DECISIONS                                                           
                         3 (3-0-9) CREDITS 
(Pre: BA 604)  
     Role and concept of 
international marketing across 
national borders.  External 
environment factors: economic; 
social; political; legal and cultural 
impacts on the international market.  
Economic cooperation, decision-
making process, international 
marketing research, entry modes, 
marketing mix strategy, planning, 
and controlling.  

1. เปลี่ยนรหสัรายวิชา 
เพื่อให้สอดคล้องกับ
ความหมายของรหสั
รายวิชา 
2. เปลี่ยนช่ือรายวิชา 
เพื่อให้สอดคล้องกับ
สาระรายวิชา 
3. ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 
เพื่อให้ครอบคลุมมาก
ยิ่งข้ึน 
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บธ.762 การจัดการน าเข้าและการส่งออก 
                           
                          3 (3-0-9) หน่วยกิต 
     ความส าคัญและแนวโน้มการส่งออก
และน าเข้าของประเทศต่างๆ ในกลุ่ม
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รูปแบบและ
ขั้นตอนการส่งออกและการน าเข้า การ
วางแผน เอกสารการน าเข้าและสง่ออก 
เงื่อนไขการซื้อขายสินค้า การจดัการ 
โลจสิติกส์ กฎระเบียบ และการควบคุม 
โครงสร้างภาษีการน าเข้า และการส่งออก 
BA 762 IMPORT AND EXPORT 
MANAGEMENT 
                         3 (3-0-9) CREDITS 
     Importance and trend of 
import-export in ASEAN countries, 
import-export types and 
procedures. Planning, import-
export documentation, buying and 
selling condition, logistic 
management, law and regulation 
and control, import-export tariff. 

บธ. 714 การน าเข้าและการส่งออก 
ระดับโลก 

                     3 (3-0-9) หน่วยกิต                                                
      แนวโน้มการน าเข้าและการสง่ออก 
ของตลาดโลก  รูปแบบและขั้นตอน 
การน าเข้า และการส่งออก การวางแผน   
เงื่อนไขการซื้อขายสินค้า การจดัการ 
โลจสิติกส์ระหวา่งประเทศ กฎระเบียบและ
การควบคุม มาตรการที่เกี่ยวข้องกับการ
น าเข้าและการส่งออกในตลาดโลก  
 
BA 714 GLOBAL IMPORT AND 
EXPORT TRADING                              

                     3 (3-0-9) CREDITS 
  Trends of import and export of 
nations, types and procedures of 
import and export, planning, buying 
and selling conditions; international 
logistic management, regulations 
and control; measurement related 
to import and export in the global 
marketplace. 

1. เปลี่ยนรหสัรายวิชา 
เพื่อให้สอดคล้องกับ
ความหมายของรหสั
รายวิชาในกลุ่มวิชาการ
จัดการ 
2. ปรับชื่อรายวิชา 
เพื่อให้สอดคล้องกับ
ค าอธิบายรายวิชา 
3. ปรับค าอธิบาย
รายวิชา  
เพื่อให้กระชับมาก
ยิ่งข้ึน 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เหตุผลประกอบ 

 บธ. 775 กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ   
                          3 (3-0-9) หน่วยกิต 
     กฎหมาย ข้อบังคับท่ีต้องปฏิบัติใน 
การด าเนินธรุกิจระหว่างประเทศ กฎหมาย
ที่เกี่ยวกับการค้าและการลงทุนระหว่าง
ประเทศ เง่ือนไขและข้อบังคับทางการเงิน
ระหว่างประเทศ กฎหมายแรงงานระหว่าง
ประเทศ การประกันภัยสินค้า และการ
บังคับตามสญัญาทาง 
การค้าระหว่างประเทศ   
BA 775 INTERNATIONAL BUSINESS 
LAW 
                         3 (3-0-9) CREDITS 
    Legal and rules used in doing an 
internaltional business, legal issue 
involve the international 
investment, internaltion finance, 
international labor law, insurance of 
goods, regulation of international 
trade contact.     

ปรับเพิ่มรายวิชา  
เพื่อเป็นการเพิ่มสาระ
ความรู้ในหมวดวิชา
เลือก กลุ่มวิชาการ
จัดการธุรกจิระหว่าง
ประเทศ 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เหตุผลประกอบ 

 บธ. 776 สภาพแวดล้อมท่ัวไปของระบบ
เศรษฐกิจโลก 
                          3 (3-0-9) หน่วยกิต  
     สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบเศรษฐกิจ แนวโน้มในอนาคต ความรู้
เกี่ยวกับเศรษฐกิจโลก ปรัชญา 
ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ  
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ การเงิน  
การลงทุนและสถาบันการเงินระหว่าง
ประเทศ นโยบายการเงิน การคลังของ
ประเทศ  
BA 776 GENERAL ENVIRONMENT IN 
GLOBAL ECONOMIC SYSTEM 
                         3 (3-0-9) CREDITS 
     External environments involved 
with economic system, future trend, 
knowledge in global economy, 
international economic philosophy, 
the intregated economy in finance, 
investment and international 
financial institutions, monetary and 
fiscal policy of the country.  

ปรับเพิ่มรายวิชา  
เพื่อเป็นการเพิ่มสาระ
ความรู้ในหมวดวิชา
เลือก กลุ่มวิชาการ
จัดการธุรกจิระหว่าง
ประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



113 

 

 

 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เหตุผลประกอบ 

บธ. 796 สัมมนาทางการบริหารธรุกิจ 
                          3 (3-0-9) หน่วยกิต 
     การน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้าโดย
วิธีการอภิปราย และการเขียนรายงานใน
ประเด็นทางการบริหารธุรกิจปัจจบุัน 
 
 
 
 
BA 796 SEMINAR IN BUSINESS 
ADMINISTRATION  
                         3 (3-0-9) CREDITS 
     Presentation of current 
business issues by mean of 
discussion and writing reports. 

บธ. 796 สัมมนาทางการบริหารธรุกิจ 
                          3 (3-0-9) หน่วยกิต 
     บูรณาการทฤษฎี แนวคิด หลกัการ 
เพื่อน ามาวิเคราะห์ วิพากษ์ และประยุกต์
องค์ความรู้เพื่อตัดสินใจแก้ประเดน็ปัญหา
ทางการบริหารธรุกิจ ศึกษาแนวโน้ม 
การบริหารธุรกิจ อภิปรายปญัหาเกี่ยวเนื่อง
กับการบริหารธุรกิจในมติิที่มีความ
หลากหลายและซับซ้อนในยุคปจัจบุัน 
BA 796 SEMINAR IN BUSINESS 
ADMINISTRATION           
                         3 (3-0-9) CREDITS 
   Integrate among theories, principles, 
procedures tend to analyze, criticize and 
apply for decision making in business 
solution, study in business trend, 
discussing in the problem area of 
business in the diverse array of contexts 
and today’s complicated environment. 
 

ปรับค าอธิบายรายวิชา 
เพื่อให้ครอบคลุมมาก
ยิ่งข้ึน 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เหตุผลประกอบ 

(5) กลุ่มวิชาการท่องเที่ยว 
(5) TOURISM COURSES 

- ยกเลิก กลุม่วิชาการ
ท่องเที่ยว 
จากสถิติ พ.ศ. 2555 
ถึง 2559 ยังไม่พบ
นักศึกษาเลือกเรียน 

บธ. 748 การจัดการธุรกิจท่องเทีย่ว
เชิงกลยุทธ์  
                          3 (3-0-9) หน่วยกิต       
     รูปแบบขององค์กรในธุรกิจท่องเที่ยว 
การจัดการการประกอบธุรกิจท่องเที่ยว   
การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมทางธรุกิจ 
อุตสาหกรรม และคู่แข่งขันในธุรกจิ
ท่องเที่ยว การวิเคราะห์พฤติกรรม
ผู้บริโภคในธุรกิจท่องเที่ยว การวางแผน
เชิงกลยุทธ์ส าหรบัธุรกิจท่องเที่ยว และ
การพัฒนากลยุทธ์สูป่ฏิบัติการ  
การประเมินและการควบคุมกลยทุธ์ 
จริยธรรมของผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว 
BA 748 STRATEGIC TOURISM 
BUSINESS MANAGEMENT           
                 3 (3-0-9) CREDITS 
     Pattern of tourism business 
organization and  business 
management, tourism business 
environment, competitive analysis, 
consumer behavior analysis, 
tourism strategic planning,  
implementation, assessment and 
control for tourism  and ethics for 
tourism businesses. 

- ยกเลิก เพราะยกเลิก
กลุ่มวิชา 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เหตุผลประกอบ 
บธ. 749 การจัดการการท่องเที่ยว 
เชิงวัฒนธรรม  
                          3 (3-0-9) หน่วยกิต       
     การจัดการการท่องเที่ยว 
เชิงวัฒนธรรมที่หลากหลาย การวิเคราะห์
พฤติกรรมนักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
นโยบายการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใน
ระดับท้องถิ่น ระดบัชาติและระดบัสากล 
ตลาดและอตุสาหกรรมเช่ือมโยงการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การอนุรักษ์ และ
การรักษาอัตลักษณ์ของวัฒนธรรมท้องถิ่น 
BA 749 CULTURAL TOURISM 
MANAGEMENT                                                         
                         3 (3-0-9) CREDITS 
     Multicultural tourism 
management, cultural tourist 
behavior analysis, cultural tourism 
policy at the local level, national 
and international level, markets 
and industries related to cultural 
tourism, conservation and 
preservation of cultural identity. 

- ยกเลิก เพราะยกเลิก
กลุ่มวิชา 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เหตุผลประกอบ 
บธ. 750 การวางแผนและพัฒนา 
การท่องเที่ยวแบบยั่งยืน  
                          3 (3-0-9) หน่วยกิต       
     หลักการ รูปแบบ และองค์ประกอบ
ของการจัดการการท่องเที่ยว บทบาทของ
การวางแผนการท่องเที่ยวร่วมสมยั 
ผลกระทบของเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรมและลักษณะทางกายภาพต่อ
การพัฒนาการท่องเที่ยว กระบวนการ
วางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยวแบบ
ยั่งยืนการวิเคราะห์ การตัดสินใจ และ
ประเด็นต่างๆ ในการแกไ้ขปัญหาเพื่อ 
การวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน 
BA 750 SUSTAINABLE TOURISM 
PLANNING AND DEVELOPMENT                               
                         3 (3-0-9) CREDITS 
     Principles, patterns and 
components of tourism  
management, role of 
contemporary tourism planning 
and impacts of economic, social, 
cultural and physical aspects on 
tourism development.  Sustainable 
tourism planning and 
development, decision analysis 
and problem solving for  
sustainable tourism planning and 
development. 

 ยกเลิก เพราะยกเลิก
กลุ่มวิชา 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เหตุผลประกอบ 
บธ. 751 การวิเคราะห์พฤติกรรม
นักท่องเที่ยว  
                          3 (3-0-9) หน่วยกิต       
     พฤติกรรมนักท่องเที่ยว รูปแบบ 
การด าเนินชีวิตของนักท่องเที่ยว ปัจจัย
เชิงจิตวิทยาและปจัจัยทางสังคมทีม่ี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจของนักท่องเที่ยว 
ตัวแบบการตดัสินใจของนักท่องเที่ยว การ
วิจัยพฤติกรรมนักท่องเที่ยว  
การแบ่งส่วนตลาดนักท่องเที่ยว แนวโน้ม 
การเปลีย่นแปลงพฤติกรรมนักท่องเที่ยว 
และการพัฒนากลุ่มตลาดนักท่องเที่ยว 
BA 751 TOURIST BEHAVIOR 
ANALYSIS                                                                     
                         3 (3-0-9) CREDITS 
     Tourist behavior,  tourist 
lifestyle,  psychological and social 
factors influencing tourist behavior 
and decision-making models, 
behavioral research, tourist market 
segmentation, tourist behavior 
trends and tourist market 
development. 

 ยกเลิก เพราะยกเลิก
กลุ่มวิชา 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เหตุผลประกอบ 
บธ. 752 เทคโนโลยีสารสนเทศและ
พาณิชยอ์ิเล็กทรอนิคส์เพื่อการท่องเที่ยว    
                          3 (3-0-9) หน่วยกิต       
     เทคโนโลยีสารสนเทศและพาณิชย์
อิเล็กทรอนิคสส์ าหรับธุรกิจท่องเทีย่ว 
ระบบข้อมลูทางการตลาดอิเล็กทรอนิคส์ 
และเครือข่ายคอมพิวเตอรส์ าหรับธุรกิจ
ท่องเที่ยว ระบบช่องทางการจัดจ าหน่าย
ทั่วโลก ระบบการจองผ่านอินเตอร์เน็ต 
ระบบความปลอดภัยฐานข้อมลู จริยธรรม
และกฎหมายที่เกีย่วข้อง 
BA 752 INFORMATION 
TECHNOLOGY AND E-COMMERCE 
FOR TOURISM  
                       3 (3-0-0-9) CREDITS 
     Information technology and 
electronic commerce for tourism 
business, electronic market 
information  systems, computer 
networks for tourism, global 
distribution channel system, 
internet reservations, database 
security, ethics and tourist laws. 

 ยกเลิก เพราะยกเลิก
กลุ่มวิชา 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เหตุผลประกอบ 
บธ. 796 สัมมนาทางการบริหารธรุกิจ                
3 (3-0-9) หน่วยกิต 
     การน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้าโดย
วิธีการอภิปราย และการเขียนรายงานใน
ประเด็นทางการบริหารธุรกิจปัจจบุัน 
BA 796 SEMINAR IN BUSINESS 
ADMINISTRATION  
                         3 (3-0-9) CREDITS                           
     Presentation of current 
business issues by mean of 
discussion and writing reports. 

 ยกเลิก เพราะยกเลิก
กลุ่มวิชา 

 
1.5 วิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก 2  จ านวน 12 หน่วยกิต) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เหตุผลประกอบ 
นักศึกษาท่ีเลือกเรยีนหลักสูตรแผน ก 
แบบ ก 2 จะต้องศึกษารายวิชา
วิทยานิพนธ์ จ านวน 12 หน่วยกิต 
Students who choose Plan A must 
take thesis course 12 credits. 

นักศึกษาท่ีเลือกเรยีนแผน ก แบบ ก 2 
จะต้องเรียนรายวิชาวิทยานิพนธ์ จ านวน 
12 หน่วยกิต 
Students who choose Plan A must 
take thesis course 12 credits. 

คงเดิม 

บธ. 799 วิทยานิพนธ์      
                      12 (0-0-36) หน่วยกิต    
     การศึกษาวิจัยในหัวข้อทาง
บริหารธรุกิจอย่างลึกซึ้ง เพื่อค้นพบองค์
ความรู้ใหม่ท่ีสามารถน าไปประยุกต์ได้                                                                                                            
BA 799 THESIS     
                      12 (0-0-36) CREDITS 
     A comprehensive research 
study in the area of business 
administration in order to apply 
new knowledge discovered in the 
study. 

บธ. 799 วิทยานิพนธ์      
                      12 (0-0-36) หน่วยกิต   
     การศึกษาวิจัยในหัวข้อทาง
บริหารธรุกิจอย่างลึกซึ้ง เพื่อค้นพบองค์
ความรู้ใหม่ท่ีสามารถน าไปประยุกต์ได้                                                                                                            
BA 799 THESIS  
                      12 (0-0-36) CREDITS 
     A comprehensive research study 
in the area of business 
administration in order to apply new 
knowledge discovered in the study. 

คงเดิม 
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1.6 การค้นคว้าอิสระ (แผน ข จ านวน 6 หน่วยกิต) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เหตุผลประกอบ 

นักศึกษาท่ีเลือกเรยีนหลักสูตรแผน ข  
จะต้องศึกษาและสอบผ่านวิชาการ
ค้นคว้าอิสระ จ านวน 3 หน่วยกิต 
Students who choose Plan B 
must take independent study 
course 3 credits. 

นักศึกษาท่ีเลือกเรยีนแผน ข  จะตอ้งเรียน
รายวิชาการค้นคว้าอิสระ จ านวน 6 หน่วย
กิต 
 
Students who choose Plan B must 
take independent study course 6 
credits. 

เพิ่มจ านวนหน่วยกิต 3 
หน่วยกิตเพื่อให้
สอดคล้องกับสาระ
ความรู้ที่จ าเป็นและ
วัตถุประสงค์ของการ
ปรับปรุงหลักสูตร 

บธ. 797 การค้นคว้าอิสระ   
                        3 (0-0-9) หน่วยกิต   
     การศึกษาวิจัย ค้นคว้าด้วยตนเอง
ในหัวข้อทางบริหารธุรกิจในประเด็น
ปัญหาที่นักศึกษาสนใจเพื่อค้นพบ
ความรู้และสามารถประยุกต์ได้                                                                          
BA 797 INDEPENDENT STUDY                                                       
                       3 (0-0-9) CREDITS 
     Individual research work in 
business administration areas, 
identify issues or problems 
related to business in order to 
apply new knowledge discovered 
in the study. 

- ยกเลิก เพราะเพิ่ม
จ านวนหน่วยกิต 3 
หน่วยกิตเพื่อให้
สอดคล้องกับสาระ
ความรู้ที่จ าเป็นและ
วัตถุประสงค์ของการ
ปรับปรุงหลักสูตร 
 

 บธ. 798 การค้นคว้าอิสระ  
                       6 (0-0-18) หน่วยกิต 
     การศึกษาวิจัย ค้นคว้าด้วยตนเองใน
หัวข้อทางบริหารธุรกิจในประเด็นปัญหาที่
นักศึกษาสนใจเพื่อค้นพบความรู้ ประยุกต์
ความรู้ และเขียนบทความวิจัย                                                                         
BA 798 INDEPENDENT STUDY                                                     
                      6 (0-0-18) CREDITS 
     Individual research work in business 
administration areas, identify issues or 
problems related to business in order to 
apply new knowledge discovered in the 
study and writing research articles. 

เพิ่มจ านวนหน่วยกิต 
จาก 3 (0-0-9)  
หน่วยกิต เป็น  
6 (0-0-18)  
หน่วยกิต 
เพื่อให้สอดคล้อง
เหมาะสมกับวิชา 
ปรับค าอธิบายรายวิชา 
เพื่อให้ครอบคลุมมาก
ยิ่งข้ึน 
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2. โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข  
 โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างเดิมและเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏดังนี้ 
 

โครงสร้างหลักสูตร เกณฑ์กระทรวงศกึษาธกิาร โครงสร้างเดิม โครงสร้างใหม่ 
จ านวนหน่วยกติรวม 
ตลอดหลักสตูร 

ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต จ านวน 42 หน่วยกิต จ านวน 42 หน่วยกิต 

แผน ก แบบ ก 2 
1. หมวดเสริมพื้นฐาน 

- - - 

2. หมวดวิชาบังคับ  
   ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

27 27 

3. หมวดวิชาเลือก 3 3 
4. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 12 12 
แผน ข 
1. หมวดเสริมพื้นฐาน 

- - - 

2. หมวดวิชาบังคับ - 27 27 
3. หมวดวิชาเลือก - 12 9 
4. หมวดวิชาการค้นคว้า
อิสระ 

ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
และไม่เกิน 6 หน่วยกิต 

3 6 

 
 

                                                                      
รับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 
 
 

      (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สมพันธ์ วงษ์ดี) 
                      อธิการบดี 
          วันที่.........เดือน................พ.ศ......... 
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ภาคผนวก  ก  

ข้อก าหนด มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2548 
(ตามเอกสารแนบ) 
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ภาคผนวก ข  
ค าอธิบายรายวิชา 

 
1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (FOUNDATION COURSES) 
 รายวิชาเสริมพ้ืนฐานมีดังนี้  
บธ. 501 สถิติเพ่ือการวิจัย 0 (3-0-9) หน่วยกิต  
ความส าคัญของการน าสถิติมาใช้ประโยชน์ในการวิจัยทางธุรกิจ สถิติเชิงพรรณนา สถิติเชิงอนุมานการสุ่ม
ตัวอย่าง การวิเคราะห์ข้อมูลและการทดสอบสมมุติฐานโดยใช้สถิติที่ใช้พารามิเตอร์ และสถิติที่ไม่ใช้
พารามิเตอร์ การวิเคราะห์เชิงปริมาณ การควบคุมคุณภาพ การวิเคราะห์อนุกรมเวลา การเลือกใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปทางสถิติท่ีเหมาะสมกับงานวิจัย    
BA 501 STATISTICS FOR RESEARCH 0 (3-0-9) CREDIT 
 The important of statistic for applied business research, descriptive statistic, 
inferential statistic, sampling, analyzed data and testing hypothesis by using parameter and 
non-parameter statistic, quantitative analysis, quality control, using time series analyzed, the 
using software for statistic.   
 
บธ. 503 ความรู้เบื้องต้นทางธุรกิจ 0 (1-0-3) หน่วยกิต  
           ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่ทางธุรกิจ และหลักการจัดการ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ แนวโน้มที่ส าคัญ
ทางธุรกิจ รูปแบบความเป็นเจ้าของธุรกิจ  แบบจ าลองทางธุรกิจ 
BA 503 INTRODUCTION TO BUSINESS 0 (1-0-3) CREDIT  

Functions of business and management, environmental in business, the important 
trend in business, business forms and business models. 
 
บธ. 504 การสื่อสารภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 0 (2-0-6) หน่วยกิต 
  การเพ่ิมพูนทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษส าหรับธุรกิจด้านการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน 
กลยุทธ์การสื่อสารเพ่ือธุรกิจ เน้นทักษะการพูดและการฟังเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาในการสื่อสารทาง
ธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ 
BA 504 BUSINESS ENGLISH COMMUNICATIONS  0 (2-0-6) CREDIT 
  Enhanced English communication skills for business practices through speaking, 
listening, reading and writing, business communication strategies. This is done in relation to 
speaking and listening skills that enable students to use business communication effectively. 
 
 
 
 
 
 
บธ. 505 การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการส าหรับบัณฑิตศึกษา  0 (2-0-6) หน่วยกิต 
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  การพัฒนาทักษะความสามารถในการวางแผน การสืบค้น การรวบรวม การจัดเรียงความคิดเพ่ือ  
การเขียนภาษาอังกฤษทางธุรกิจ ลักษณะทางภาษาที่ส าคัญในการเขียนรายงานทางธุรกิจ  
BA 505 ENGLISH ACADEMIC WRITING FOR GRADUATE STUDIES  0 (2-0-6) CREDIT 
  Develop skills in planning, searching, collecting, essay writing in English for business; 
the importance of language used in writing business reports. 
 
บธ. 508 การบัญชีการเงิน 0 (3-0-9) หน่วยกิต 
  ความส าคัญของบัญชีการเงิน การวิเคราะห์และบันทึกรายการตามหลักบัญชีคู่ การใช้สมุดรายวัน
ทั่วไป การผ่านรายการไปบันทึกในบัญชีแยกประเภท การท างบทดลอง รายการปรับปรุง การปิดบัญชี การ
ท างบการเงิน และการวิเคราะห์งบการเงินเพ่ือวัดผลด าเนินงานของกิจการ 
BA 508 FINANCIAL ACCOUNTING  0 (3-0-9) CREDIT                                                                                        
      Importance of financial accounting,   analysis and recording of transactions by using 
double - entry accounting, posting journal entries to ledgers, preparing trial balance sheets, 
adjusting entries, closing entries, understanding financial  statements and financial statement 
analysis for assessing  business performance. 
 
2.  หมวดวิชาบังคับ (CORE COURSES)                จ านวน 27 หน่วยกิต 
 นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาในหมวดวิชาบังคับ จ านวน 27 หน่วยกิต ประกอบด้วย 10 รายวิชา
ต่อไปนี้ 
 Students must take core couses 27 credits including 10 subjects as below. 
บธ. 601 การจัดการการปฏิบัติการ 3 (3-0-9) หน่วยกิต 
  หน้าที่และระบบของการด าเนินงานผลิตสินค้าและการให้บริการ กลยุทธ์ในการด าเนินงาน       
การวางแผน การวิเคราะห์ปัญหา การตัดสินใจและการจัดการการด าเนินงาน การจัดการโซ่อุปทาน       
การพยากรณ์ และการวางแผนก าลังการผลิต การจัดการโครงการ การจัดการสินค้าคงเหลือ                 การ
วางแผนความต้องการวัสดุ  การผลิตแบบทันเวลา การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการการ
ปฏิบัติการ 
 
BA 601 OPERATIONS MANAGEMENT 3 (3-0-9) CREDITS 
  Functions and system of operations management in goods and services, operational 
strategy, planning, problem analysis, decision and operations management,  supply chain 
management, forecasting and capacity planning, project management, inventory 
management, material requirement planning and just-  in- time production, applying 
technology and innovation in operations management. 
 
 
 
 
บธ. 602 การจัดการทางการเงิน 3 (3-0-9) หน่วยกิต 
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  หลักการ และหน้าที่ของการจัดการทางการเงิน การวิเคราะห์ การวางแผนและการพยากรณ์     
ทางการเงิน การจัดการเงินทุนหมุนเวียน แนวคิดและนวัตกรรมทางการเงิน การประยุกต์ผลตอบแทน    
และความเสี่ยง การประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ โครงสร้างเงินทุน การตัดสินใจลงทุนภายใต้สถานการณ์ต่างๆ 
การจัดหาและการจัดสรรเงินทุน การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการจัดการทางการเงิน จรรยาบรรณทาง
การเงิน 
BA 602 FINANCIAL MANAGEMENT 3 (3-0-9) CREDITS  
 Principles and functions of financial management, financial analysis, planning, 
forecasting, working capital management, concepts and innovation in financial management, 
application of  risk and return, securities valuation, capital structure, investment decisions 
under different circumstances, source and allocation of funds, using financing program and 
financial code of conduct. 
 
บธ. 603 การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์เพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ 3 (3-0-9) หน่วยกิต 
  ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทางธุรกิจ บทบาทของเศรษฐศาสตร์เพ่ือ        
การตัดสินใจทางธุรกิจ การวิเคราะห์อุปสงค์ อุปทาน ทฤษฎีว่าด้วยพฤติกรรมของผู้บริโภค การผลิตและ
ต้นทุน วิเคราะห์พฤติกรรมการแข่งขันทั้งด้านราคาและไม่ใช่ราคาของหน่วยผลิตภายใต้โครงสร้างตลาด การ
ตัดสินใจภายใต้สภาวะต่างๆ  การพยากรณ์ธุรกิจ  บทบาทของรัฐและนโยบายสาธารณะที่ส่งผลกระทบการ
ด าเนินธุรกิจในระยะสั้นและระยะยาว  
BA 603  ECONOMICS ANALYSIS FOR BUSINESS DECISIONS 3 (3-0-9) CREDITS 
  Economic theories related to business management, roles of economics in 
management for decision making, analysis of demand and supply, theories of consumer 
behavior, production and cost analysis, competition price behavior and non-price monopoly 
production unit under market structure, decision- making under uncertainty, forecasting, 
roles of state and public policies and their impacts on  business both short and long term. 
 
บธ. 604 การจัดการทางการตลาด 3 (3-0-9) หน่วยกิต 
  บทบาทและหน้าที่การตลาดในธุรกิจ สภาวะแวดล้อมภายในและภายนอกที่มีผลกระทบ           
ต่อการจัดการการตลาด การวางแผนการตลาด การด าเนินการและการควบคุมทางการตลาด การวิเคราะห์
การแข่งขัน พฤติกรรมผู้บริโภค ระบบสารสนเทศทางการตลาด การวิจัยการตลาด การแบ่งส่วนตลาด      
การเลือกตลาดเป้าหมาย และการวางต าแหน่งผลิตภัณฑ์  กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด การตลาดโลก 
จรรยาบรรณในการจัดการทางการตลาด และนวัตกรรมทางการตลาด 
 
 
 
 
 
BA 604 MARKETING MANAGEMENT 3 (3-0-9) CREDITS 
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 Roles and functions of marketing in business, internal and external environments 
affecting  marketing management,  marketing plans, marketing implementation and controls, 
competitive analysis, consumer behavior, marketing information systems, advance market 
research, market segmentation, target market and positioning, strategic marketing mix, global 
markets and ethical issues in marketing management, and applying innovation marketing 
tools. 
 
บธ. 605 พฤติกรรมองค์การและภาวะผู้น า 2 (2-0-6) หน่วยกิต 
                 แนวคิดพฤติกรรมมนุษย์และหลักปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพของบุคคลใน
องค์การ กระบวนการจัดการ การจัดการในระดับปัจเจกบุคคล ระดับกลุ่มและระดับองค์การ แนวคิดและ
ทฤษฎีการจูงใจ อ านาจและอิทธิพลพฤติกรรมกลุ่ม การตัดสินใจ ทฤษฎีภาวะผู้น า การจัดการการ
เปลี่ยนแปลงในมิติทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย ธรรมาภิบาลทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม  
BA 605 ORGANIZATION BEHAVIOR AND   LEADERSHIP 2 (2-0-6) CREDITS 
                 Concept of human behavior and principles for maximization of an individual’ s 
performance in an organization, management process for dealing with individuals, groups 
and organizations, concepts and theories of motivation, influence of power on group 
behavior, decision making, leadership theories, change management in a multi- cultural 
context, corperate governance and social responsibility. 
 
บธ. 606 การบัญชีเพื่อการจัดการ 3 (3-0-9) หน่วยกิต 
  แนวคิดการบัญชีเพ่ือการจัดการ พฤติกรรมต้นทุนและความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน ปริมาณและ
ก าไร การบัญชีต้นทุนรวม และการบัญชีต้นทุนผันแปร การงบประมาณ ต้นทุนมาตรฐาน การวิเคราะห์
ผลต่างของต้นทุนการผลิต การจัดการข้อมูลทางการบัญชีเพ่ือการตัดสินใจและการควบคุม  การบัญชีตาม
ความรับผิดชอบ การรายงาน การวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 
BA 606 MANAGERIAL ACCOUNTING 3 (3-0-9) CREDITS 
 Roles and functions of managerial accounting,  cost behaviors and the relationship 
between costs, volume and profits, full costing, variable costs, budgeting, standard costs, 
analysis of cost variation in production, management accounting information for decision 
making and cost control, performance evaluation analysis and reporting.  
 
บธ. 607 การวิจัยทางธุรกิจ 3 (3-0-9) หน่วยกิต 
  ระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ ทักษะในการวางแผนการวิจัย และการค้นคว้าอย่างเป็นระบบ ทักษะจากการ
ใช้กระบวนการวิจัยเพ่ือแก้ไขปัญหาทางธุรกิจ การระบุประเด็นปัญหาการวิจัย ทบทวนงานวิจัยในอดีต 
ออกแบบวิธีการวิจัย เก็บรวมรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล  การแปลความผลลัพธ์จากการประมวลผล              
การน าผลการวิจัยไปใช้ และจรรยาบรรณนักวิจัย 
 
 
BA 607 BUSINESS RESEARCH   3 (3-0-9) CREDITS 
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  Business research methodologies, skills in research planning and systematic 
investigation;  research process skills in solving business problems, research problem 
identification, literature reviews, research design, data collection, data analysis, 
interpretation of results, presenting research findings for recommendations, and research 
codes of conduct. 
 
บธ. 608 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3 (3-0-9) หน่วยกิต 
  หลักการและกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก       
การวิเคราะห์อุตสาหกรรม วิเคราะห์ปัจจัยสู่ความส าเร็จ ก าหนดพันธกิจ เป้าหมายและแผนกลยุทธ์ของ
ธุรกิจในระดับต่างๆ  กลยุทธ์เพ่ือสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน และลักษณะของกลยุทธ์ที่มี
ประสิทธิภาพ    การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ การประเมิน และการควบคุมกลยุทธ์  
BA 608 STRATEGIC MANAGEMENT  3 (3-0-9) CREDITS                                        
  Concept and strategic management process, internal and external environmental 
analysis, industry analysis, analysis of success factors underlying mission, goals and levels of 
business strategic setting for creating competitive advantage, key effective strategies, strategy 
implementation, assessment and control strategies. 
 
บธ. 609 การเป็นผู้ประกอบการและการสร้างธุรกิจใหม่ 3 (3-0-9) หน่วยกิต 
 การเป็นผู้ประกอบการ คุณลักษณะ ทักษะที่จ าเป็นของผู้ประกอบการ การวิเคราะห์และ          
การประเมินโอกาสทางธุรกิจ การพัฒนารูปแบบธุรกิจ และการจัดท าแผนธุรกิจ การใช้เทคโนโลยีสนับสนุน
การสร้างธุรกิจใหม่ กลยุทธ์การจัดการธุรกิจใหม่ จริยธรรมของผู้ประกอบการ 
BA 609 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION  3 (3-0-9) CREDITS 
        Being entrepreneur, characteristics, skills necessary to be an entrepreneur, and 
attributes of an entrepreneur; methods of seeking and evaluating business opportunities, 
analyzing and evaluating business opportunities; development of business models and 
business plans, using technology in creation of new ventor, new ventor strategy and ethical 
codes of conducts for entrepreneurs. 
 
บธ. 651 การสื่อสารทางธุรกิจและการสร้างภาพลักษณ์องค์กร 1 (1-0-3) หน่วยกิต 

 ความส าคัญของการสื่อสารทางธุรกิจ  กระบวนการคิด วิเคราะห์ และการเลือกใช้วิธีการสื่อสาร
ทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ การน าเสนอข้อมูลทางธุรกิจต่อสาธารณะ ความส าคัญของภาพลักษณ์องค์กร 
องค์ประกอบของภาพลักษณ์ กลยุทธ์ในการสร้างภาพลักษณ์องค์กร และปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ขององค์กร 
BA 651 COMUNICATION AND IMAGE CREATION IN ORGANIZATION 1 (1-0-3) CREDITS 
 The necessary of business communication methods, thinking processes, analysis and 
choices of effective business communications, public presentation and efficiency proposals; 
importance of the organization's image, composition of image, building corporate image 
strategy and change image of organizations. 
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3. หมวดวิชาเลือก (ELECTIVE COURSES)   
    หมวดวิชาเลือกแบ่งออกเป็น กลุ่ม 4 ดังนี้ 
 (1) กลุ่มวิชาการจัดการ 
 (2) กลุ่มวิชาการเงิน 
 (3) กลุ่มวิชาการตลาด 
 (4) กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 
The elective courses are divided into 4 groups:  
 (1) Management Course 
 (2) Finance Course 
 (3) Marketing Course 
 (4) International Business Management Course 
 นักศึกษาแผน ก แบบ ก 2 ต้องเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในกลุ่มวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
และนักศึกษาแผน ข ต้องเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาเลือกกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หรือเลือกเรียนรายวิชาใดใน
กลุ่มวิชาเลือก รวมกันไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต  

Students who choose Plan A must complete no less than 3 credits from the groups 
of the elective courses and students who choose Plan B must complete from the groups of 
the elective courses or choose any courses of elective courses no less than 9  credits as 
follows: 
 (1)  กลุ่มวิชาการจัดการ  
          (1) Management Course 
บธ. 711 การจัดการความขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง   3 (3-0-9) หน่วยกิต 
  แนวคิด ทฤษฎี กระบวนการจัดการความขัดแย้ง กรอบความคิดของการวิเคราะห์ความขัดแย้งและ
เทคนิคการแก้ปัญหาความขัดแย้ง บทบาทของผู้บริหารความขัดแย้งในมิติของพลวัตรด้านจิตวิทยา           
และการเจรจาต่อรองทั้งในและนอกองค์การ กลยุทธ์และยุทธวิธีในการประนีประนอมและการตัดสินชี้ขาด
การน ากลยุทธ์และยุทธวิธีไปปฏิบัติ การเจรจาต่อรองอย่างเป็นธรรม 
BA 711 CONFLICT MANAGEMENT AND NEGOTIATION     3 (3-0-9) CREDITS                          
 Concepts, theories and conflict management process; conceptual framework of 
conflict analysis and conflict resolution techniques; roles of executives in conflict 
management including psychological dynamics, internal and external negotiation, strategies 
and tactics  in mediation and arbitration; putting strategy and tactics into practice for 
negotiation collaboratively. 
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บธ. 713 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3 (3-0-9) หน่วยกิต 
  บทบาท และหน้าที่ของผู้บริหารในด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์  จริยธรรมในการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์  กระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์สมรรถนะหลักเพ่ือการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ และการก าหนดกลยุทธ์ด้านทรัพยากรมนุษย์ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจยุคใหม่ 
ประเดน็ทางกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์  
BA 713 HUMAN RESOURCES MANAGEMENT  3 (3-0-9)   CREDITS  
 Roles and responsibilities of executives in human resource management, codes of 
conduct in human resource management, human resource management processes, core 
competency analysis for human resource management, strategy of human resource 
management for change in modern business; legal issues related to human resources 
management. 
 
บธ. 714 การน าเข้าและการส่งออกระดับโลก 3 (3-0-9) หน่วยกิต                                                  

แนวโน้มการน าเข้าและการส่งออก ของตลาดโลก  รูปแบบและข้ันตอนการน าเข้า และการส่งออก 
การวางแผน   เงื่อนไขการซื้อขายสินค้า การจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ กฎระเบียบและการควบคุม 
มาตรการที่เกี่ยวข้องกับการน าเข้าและการส่งออกในตลาดโลก  
BA 714 GLOBAL IMPORT AND EXPORT TRADING   3 (3-0-9) CREDITS 
   Trends of import and export of nations, types and procedures of import and export, 
planning, buying and selling conditions; international logistic management, regulations and 
control; measurement related to import and export in the global marketplace. 
 
บธ. 716 การจัดการความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม   3 (3-0-9) หน่วยกิต 

ความคิดสร้างสรรค์ทางธุรกิจ     ด้านผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยี กระบวนการคิดวิเคราะห์ การ
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ วิธีการท างาน การแก้ไขปัญหา ผลกระทบของความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
ที่มีต่อความสามารถทางการแข่งขันทางธุรกิจ กระบวนการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่บนพ้ืนฐานของภูมิ
ปัญญา และน านวัตกรรมสู่การปฏิบัติและการใช้เชิงพาณิชย์   
BA 716 CREATIVITY AND INNOVATION MANAGEMENT  3 (3-0-9) CREDITS 
      Creativity in business, products and technology develop creativity process, 
procesure, solving problem.  Impact of creativity and innovation on business 
competitiveness. Critical thinking process on wisdom and apply the innovation into practical 
and commercial use. 
 
บธ. 717 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์   3 (3-0-9) หน่วยกิต       
       บทบาท และความส าคัญของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีต่อธุรกิจ รูปแบบ กระบวนการ
ออกแบบ การพัฒนา ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ขั้นตอนการท าธุรกรรม เทคโนโลยีพ้ืนฐาน และการใช้
ซอฟต์แวร์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การวิเคราะห์ปัญหาและผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อธุรกิจและ
สังคม จริยธรรมทางด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  
BA 717 ELECTRONIC COMMERCE    3 (3-0-9) CREDITS 
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      Roles and importance of electronic commerce for business types, design 
processes,  development of electronic commerce, transaction processes,  basic technology 
of electronic commerce,  use of electronic commerce software, problems and impacts 
analysis of information technologies on business and society, codes of conduct of electronic  
commerce. 
บธ. 718 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 3 (3-0-9) หน่วยกิต 
      ระบบสารสนเทศจากมุมมองของธุรกิจในยุคปัจจุบัน การระบุความต้องการระบบสารสนเทศ
ขององค์กร รูปแบบและการประยุกต์ระบบสารสนเทศเพ่ือวางแผนและควบคุม การใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือ
กลั่นกรองและสร้างองค์ความรู้ การป้องกันระบบสารสนเทศ การน าระบบสารสนเทศมาใช้ในการตัดสินใจ
ทางธุรกิจจากระดับปฏิบัติการจนถึงระดับกลยุทธ์ 
BA 718 MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM      3 (3-0-9) CREDITS 

Information systems in contemporary business perspective, identification of needs 
of enterprise information systems and application of information system for planning and 
controlling,  use of information technology for refining and building knowledge, protection 
of information systems, utilizing information system in business decisions from operational 
levels to  strategic levels. 
 
บธ. 719 การจัดการความรู้      3 (3-0-9) หน่วยกิต 

แนวคิดและทฤษฎีการจัดการความรู้ คุณลักษณะและประเภทของความรู้ บทบาทของการจัดการ
ความรู้ในองค์การ เครื่องมือในการบริหารความรู้ กระบวนการจัดการความรู้ การสร้างความรู้ใหม่ แนวทาง
เพ่ือการพัฒนาองค์การไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้        
 BA 719 KNOWLEDGE MANAGEMENT   3 (3-0-9) CREDITS                           

Concepts and theories of knowledge management, forms and types of knowledge,  roles 
of knowledge management in organizations, tools of knowledge management, knowledge 
management processes; creating new knowledge, ability to adapt changes, guidelines of 
knowledge development for learning organizations. 

 
บธ. 761 การจัดการโลจิสติกส์ และโซ่อุปทาน 3 (3-0-9) หน่วยกิต 
    แนวคิด โครงสร้างพ้ืนฐาน และปัจจัยสนับสนุนการจัดการกิจกรรมและการปฏิบัติการโลจิสติกส์
และโซ่อุปทาน ความต้องการและการบริการลูกค้า การจัดหาและการจัดส่ง การควบคุมสินค้าคงคลัง การ
คลังสินค้า การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ ความสัมพันธ์คู่ค้าและลูกค้า การออกแบบเครือข่าย การวัดผล
การปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง การประเมินศักยภาพทางด้านการแข่งขันของธุรกิจที่สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงความต้องการของลูกค้า การสร้างความปลอดภัยและความเชื่อมั่น การลดต้นทุน โดย
อาศัยกิจกรรมโลจิสติกส์   
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BA 761 LOGISTICS MANAGEMENT  3 (3-0-9) CREDITS                                                                                      
     Concepts, basic infrastructure and factors supporting activities in logistics 
management and supply chain, demand and customer services; supplies and deliveries,  
inventory control, warehouse, multi- transportation, relationships with suppliers and 
customers, network design, performance measurement; related information system, 
evaluation of potential for competitiveness in line with changing needs of customers; 
building security and confidence, cost reduction activities through logistics. 
                                                                               
บธ. 763 การจัดการความเสี่ยงองค์กร  3 (3-0-9) หน่วยกิต 
  หลักการพื้นฐานและสภาวะที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงในองค์กร ลักษณะและรูปแบบความเสี่ยง โอกาส
ที่จะเกิดความเสี่ยง ผลของความเสี่ยงต่อองค์กร กระบวนการจัดการความเสี่ยงและวิกฤตของธุรกิจ เทคนิค
และเครื่องมือที่ใช้ในการป้องกันและการควบคุมความเสี่ยง จริยธรรมของผู้บริหารและธรรมาภิบาลในการ
จัดการความเสี่ยง 
BA 763 ENTERPRISE RISK MANAGEMENT 3 (3-0-9) CREDITS 
 Principles and conditions that pose a risk in organizations, attributes and forms of 
risks, potential of risks, results of risks to organizations, measuring and assessing risks; risks 
management processes and business crises; techniques and tools used to prevent and 
control risks; codes of conduct for executives, and good governance in risk management. 
 
บธ. 771 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 3 (3-0-9) หน่วยกิต  
  สภาพแวดล้อมภายนอกและการวิเคราะห์การด าเนินธุรกิจระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม การเมืองและกฏหมายที่ส่งผลกระทบในการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ กรอบความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจ แนวคิดของการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ด้านการตลาด การเงิน การจัดการ และการจัดการ 
ทรพัยากรมนุษย์ การเจรจาต่อรอง และจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจระหว่างประเทศ 
BA 771 INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT 3 (3-0-9) CREDITS 
 External environment in international business and analysis, economic, social, 
cultural, political, and legal affecting international business management;  economic 
cooperation frameworks, concepts of  international business management in  marketing, 
finance, human resource management, negotiation and codes of conducts. 
 
บธ. 796 สัมมนาทางการบริหารธุรกิจ 3 (3-0-9) หน่วยกิต 
  บูรณาการทฤษฎี แนวคิด หลักการ เพ่ือน ามาวิเคราะห์ วิพากษ์ และประยุกต์องค์ความรู้เพ่ือ
ตัดสินใจแก้ประเด็นปัญหาทางการบริหารธุรกิจ ศึกษาแนวโน้มการบริหารธุรกิจ อภิปรายปัญหาเกี่ยวเนื่อง
กับการบริหารธุรกิจในมิติท่ีมีความหลากหลายและซับซ้อนในยุคปัจจุบัน 
BA 796 SEMINAR IN BUSINESS ADMINISTRATION 3 (3-0-9) CREDITS 
  Integrate theories, concepts, principles for analysis, criticizing and applying of 
knowledge for decision making in business context, studying business trends, discussion of 
issues arising from diverse management dimensions and the complexity of modern times. 



133 

 

 

 (2) กลุ่มวิชาการเงิน 
 (2) Finance Course 
บธ. 722 ตราสารอนุพันธ์ 3 (3-0-9) หน่วยกิต 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา บธ. 602) 
 ประเภทตราสารอนุพันธ์ อนุพันธ์ทางการเงินที่ใช้ในปัจจุบัน ความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทน และ
จริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับตราสารอนุพันธ์ 
BA 722 DERIVATIVES 3 (3-0-9) CREDITS 
(Pre: BA 602) 
 Types of derivatives, financial derivatives used presently, risk and return ratio, and 
ethics related to derivatives. 
 
บธ. 723 การลงทุน 3 (3-0-9) หน่วยกิต 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา บธ. 602) 
 แนวคิดการลงทุน ตลาดการเงินและเครื่องมือทางการเงินเพ่ือการลงทุน ทฤษฎีการลงทุนสมัยใหม่ 
กระบวนการซื้อขายหลักทรัพย์ ผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์ การวิเคราะห์ตรา
สารทุน ตราสารหนี้ และตราสารอนุพันธ์ การวิเคราะห์ปัจจัยพ้ืนฐาน การวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิค       
การประเมินผลการด าเนินงานของกลุ่มหลักทรัพย์เพ่ือการเลือกกลุ่มหลักทรัพย์ลงทุน จริยธรรมของ        
นักลงทุน 
BA 723 INVESTMENT 3 (3-0-9) CREDITS 
(Pre: BA 602) 
 Concepts of investment, financial markets and instruments for investment purposes; 
modern theories in investment, trading processes, benefits and risks of investing in securities; 
analysis of debt, equity and derivatives; analysis of fundamental factors, technical factor 
analysis, evaluation of portfolio performance and codes of conduct for investors. 
 
บธ. 724 การจัดการการเงินขั้นสูง   3 (3-0-9) หน่วยกิต 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา บธ. 602) 
  หลักการขั้นสูงของการจัดการเงินธุรกิจ และความเกี่ยวข้องต่อกลยุทธ์ของกิจการ การวิเคราะห์   
งบการเงิน จริยธรรมของผู้บริหารทางการเงิน 
BA 724 ADVANCED FINANCIAL MANAGEMENT 3 (3-0-9) CREDITS 
(Pre: BA 602) 
 Principles of advanced financial management related business strategies, financial 
statement analysis, and codes of conduct for financial executives. 
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บธ.725 การวิเคราะห์การเงินและการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 3 (3-0-9) หน่วยกิต                                      
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา บธ. 602) 
  ปัจจัยการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ การวางแผน การก าหนดนโยบาย การควบคุม ข้อบังคับทาง
กฎหมายด้านอสังหาริมทรัพย์ เทคนิคการวิเคราะห์ทางการเงิน การวิเคราะห์ความเสี่ยง การประเมินราคา
อสังหาริมทรัพย์ การด าเนินงานของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และจริยธรรมการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์  
BA 725 FINANCE AND INVESMENT ANALYSIS IN REAL ESTATE    3 (3-0-9) CREDITS 
(Pre: BA 602) 
 Real estate investment factors, planning, policy, controlling, legal conditions, financial analysis 
techniques, risk analysis, real estate appraisal, business operations, and ethics for real estate investors. 
 
บธ. 726 การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน 3 (3-0-9) หน่วยกิต 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา บธ. 602) 
  แนวคิดการจัดการความเสี่ยง ประเภทของความเสี่ยงทางการเงิน ความเสี่ยงทางการตลาด      
การประเมินค่าความเสี่ยง เครื่องมือ กลยุทธ์และแบบจ าลองต่างๆ เพ่ือการจัดการความเสี่ยงด้านเครดิต 
ด้านสภาพคล่อง ด้านการด าเนินงาน และการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ  
BA 726 FINANCIAL RISK MANAGEMENT  3 (3-0-9) CREDITS 
(Pre: BA 602) 
 Concepts of risk management, types of financial risks, marketing risks, valuation of 
risks;  management, tools and strategies and models for managing market risks, credit risks, 
market liquidity, operation and risk management integration. 
 
บธ. 796 สัมมนาทางการบริหารธุรกิจ 3 (3-0-9) หน่วยกิต 
  บูรณาการทฤษฎี แนวคิด หลักการ เพ่ือน ามาวิเคราะห์ วิพากษ์ และประยุกต์องค์ความรู้เพ่ือ
ตัดสินใจแก้ประเด็นปัญหาทางการบริหารธุรกิจ ศึกษาแนวโน้มการบริหารธุรกิจ อภิปรายปัญหาเกี่ยวเนื่อง
กับการบริหารธุรกิจในมิติท่ีมีความหลากหลายและซับซ้อนในยุคปัจจุบัน 
BA 796 SEMINAR IN BUSINESS ADMINISTRATION 3 (3-0-9) CREDITS 
  Integrate among theories, principles, procedures tend to analyze, criticize and apply for 
decision making in business solution, study in business trend, discussing in the problem area of business 
in the diverse array of contexts and today’s complicated environment. 
 
 (3) กลุ่มวิชาการตลาด 
 (3) Marketing Course 
บธ. 731 การวิจัยทางการตลาด 3 (3-0-9) หน่วยกิต  
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา บธ. 604)  
  บทบาทและความส าคัญของการวิจัยในการจัดการตลาด ประเภทของการวิจัยการตลาด 
กระบวนการวิจัยการตลาด การก าหนดปัญหาและวัตถุประสงค์ การออกแบบงานวิจัย การสุ่มตัวอย่าง 
แหล่งข้อมูล ขั้นตอนและเครื่องมือในการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัย         
การประยุกต์ใช้ผลการวิจัยเพื่อตัดสินใจก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาด 
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BA 731 MARKETING RESEARCH 3 (3-0-9) CREDITS 
(Pre: BA 604) 
 Roles and importance of marketing research in  marketing management, types of 
marketing research, marketing research processes; problem identification and objectives, 
research design, sampling, sources of data, data collection processes, tools, data analysis, 
research report writing, and application of research for marketing strategy decision. 
 
บธ. 733 กลยุทธ์การตลาดเพ่ือการแข่งขัน 3 (3-0-9) หน่วยกิต 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา บธ. 604) 
  การประเมินสภาวะการณ์และความเข้มข้นของการแข่งขันแต่ละอุตสาหกรรม การออกแบบ      
กลยุทธ์การแข่งขันของต าแหน่งผู้น า ผู้ท้าชิง ผู้ตาม และผู้เจาะตลาดส่วนเล็ก การพัฒนากลยุทธ์ทาง
การตลาดและการขายเพ่ือสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน และตอบสนองภาวะการเปลี่ยนแปลง      
ของตลาด 
BA 733 COMPETITIVE MARKETING STRATEGY  3 (3-0-9) CREDITS 
(Pre: BA 604)           
  Assessing marketing conditions and concentration of industry competitions; 
designing competitive strategies of leaders, challengers, followers and niche market 
penetration; developing marketing strategies and sales to create competitive advantages 
and response to changing market conditions. 
 
บธ. 735 การตลาดและการจัดการธุรกิจบริการ 3 (3-0-9) หน่วยกิต  
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา บธ. 604) 
  ทฤษฎีและแนวคิดการตลาดบริการ การวิเคราะห์อุตสาหกรรมบริการ การจ าแนกประเภทของ
ธุรกิจบริการ กลยุทธ์การตลาดส าหรับธุรกิจบริการ การออกแบบพิมพ์เขียวการบริการกับการพัฒนาคุณภาพ 
การบริการ บทบาทของบุคลากรในธุรกิจบริการ และแนวโน้มของตลาดธุรกิจบริการในอนาคต 
BA 735 MARKETING AND SERVICE BUSINESS MANAGEMENT 3 (3-0-9) CREDITS 
(Pre: BA 604) 
 Theories and concepts of service marketing, industrial service analysis, classification 
of service industries, service marketing strategy, service business blueprints design and 
service quality service roles in business services, and service marketing trends in the future. 
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บธ. 736 พฤติกรรมผู้บริโภคและการสร้างสรรค์การแบ่งส่วนตลาด 3 (3-0-9) หน่วยกิต 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา บธ. 604) 

 บทบาทและความส าคัญของผู้บริโภค ตัวแบบพฤติกรรมผู้บริโภค  การแบ่งกลุ่มผู้บริโภค        
ปัจจัยเชิงจิตวิทยาและปัจจัยภายนอกที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค กระบวนการตัดสินใจซื้อ 
การวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภค การสร้างสรรค์การแบ่งส่วนตลาด การก าหนดกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับพฤติกรรม
การแบ่งส่วนตลาดเฉพาะกลุ่ม 
BA 736  CONSUMER BEHAVIOR AND CREATIVE SEGMENTATION 3 (3-0-9) CREDITS                                                      
(Pre: BA 604) 
 Roles and importance of consumers, consumer behavior models, consumer 
segmentation, psychological and external factors influencing buying behavior; consumer 
purchasing processes, consumer behavior research, creative market share strategy for 
specific groups behavior in the market.  
 
บธ. 737 การจัดการผลิตภัณฑ์และตราสินค้า 3 (3-0-9) หน่วยกิต 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา บธ. 604) 
  การจัดการผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์การตลาดส าหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ การตั้งราคา และช่องทาง          
การจ าหน่ายส าหรับผลิตภัณฑ์ กระบวนการสร้างตราสินค้า การวางต าแหน่งตราสินค้า การสื่อสารผ่านตรา
สินค้า การสร้างความแตกต่างส าหรับสินค้าและบริการด้วยตราสินค้า การจัดการผลิตภัณฑ์และตราสินค้า    
ในแต่ละช่วงวงจรผลิตภัณฑ์  
BA 737 PRODUCT AND BRAND MANAGEMENT   3 (3-0-9) CREDITS 
(Pre: BA 604) 
 Product management, new product development strategies,  marketing strategies 
for new products, pricing and distribution channels develop new brand process, new brand 
positioning, new brand communications, differentiating newly branded goods and services,  
product management and branding in each product cycle. 
 
บธ. 738 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ  3 (3-0-9) หน่วยกิต       
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา บธ. 604) 
  บทบาทและความส าคัญของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ  สภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอกที่มีผลต่อการสื่อสาร กระบวนการวางแผนกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ เครื่องมือ
การสื่อสารการตลาด การวิเคราะห์และการวัดประสิทธิผลของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ  
BA 738 INTEGRATED MARKETING COMMUNICATION STRATEGY 3 (3-0-9) CREDITS 
(Pre: BA 604) 
 Roles and importance of integrated marketing communications, internal and external 
environments; types, strategies, planning, integrated communication, budgeting for 
marketing communications, measuring effectiveness, and integrated marketing 
communications control. 
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บธ. 774 การตัดสินใจทางตลาดระหว่างประเทศ  3 (3-0-9) หน่วยกิต 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา บธ. 604) 
  บทบาทและแนวคิดของการตลาดระหว่างประเทศผลกระทบของสภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ 
สังคม  การเมือง กฎหมาย และวัฒนธรรมที่มีต่อการตลาดระหว่างประเทศ องค์กรการค้าโลก และองค์กร
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตลาดระหว่างประเทศขั้นตอนการตัดสินใจท าการตลาดระหว่างประเทศ การวิจัย
การตลาดระหว่างประเทศ วิธีการเข้าสู่ตลาดระหว่างประเทศ กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดระหว่าง
ประเทศ การวางแผนและการควบคุมการตลาดระหว่างประเทศ  
BA 774 INTERNATIONAL MARKETING DECISIONS 3(3-0-9) CREDITS 
(Pre: BA 604)  
 Role and concept of international marketing across national borders.   External 
environment factors:  economic; social; political; legal and cultural impacts   on the 
international market.   Economic cooperation, decision- making process, international 
marketing research, entry modes, marketing mix strategy, planning, and controlling. 
 
บธ. 796 สัมมนาทางการบริหารธุรกิจ 3 (3-0-9) หน่วยกิต 
  บูรณาการทฤษฎี แนวคิด หลักการ เพ่ือน ามาวิเคราะห์ วิพากษ์ และประยุกต์องค์ความรู้เพ่ือ
ตัดสินใจแก้ประเด็นปัญหาทางการบริหารธุรกิจ ศึกษาแนวโน้มการบริหารธุรกิจ อภิปรายปัญหาเกี่ยวเนื่อง
กับการบริหารธุรกิจในมิติท่ีมีความหลากหลายและซับซ้อนในยุคปัจจุบัน 
BA 796 SEMINAR IN BUSINESS ADMINISTRATION 3 (3-0-9) CREDITS 
 Integrate among theories, principles, procedures tend to analyze, criticize and apply 
for decision making in business solution, study in business trend, discussing in the problem 
area of business in the diverse array of contexts and today’s complicated environment. 
 

(4) กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ  
(4) International Business Management Course 

บธ. 714 การน าเข้าและการส่งออกระดับโลก 3 (3-0-9) หน่วยกิต                                                  
แนวโน้มการน าเข้าและการส่งออก ของตลาดโลก  รูปแบบและขั้นตอนการน าเข้า และการส่งออก 

การวางแผน   เงื่อนไขการซื้อขายสินค้า การจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ กฎระเบียบและการควบคุม 
มาตรการที่เกี่ยวข้องกับการน าเข้าและการส่งออกในตลาดโลก  
BA 714 GLOBAL IMPORT AND EXPORT TRADING 3 (3-0-9) CREDITS 

Trends of import and export of nations, types and procedures of import and export, 
planning, buying and selling conditions; international logistic management, regulations and 
control; measurement related to import and export in the global marketplace. 
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บธ. 771 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 3 (3-0-9) หน่วยกิต  
  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกการด าเนินธุรกิจระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
การเมืองและกฏหมายที่ส่งผลกระทบในการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจ 
แนวคิดของการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ด้านการตลาด การเงิน การจัดการ และการจัดการ ทรัพยากร
มนุษย์ การเจรจาต่อรอง และจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจระหว่างประเทศ 
BA 771 INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT  3 (3-0-9) CREDITS 
       External environment in international business and analysis, economic, social, 
cultural, political, and legal affecting international business management;  economic 
cooperation frameworks, concepts of  international business management in  marketing, 
finance, human resource management, negotiation and codes of conducts. 
 
บธ. 772 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ 3 (3-0-9) หน่วยกิต 

บทบาท และหน้าที่ของผู้บริหารในด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์  จริยธรรมในการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การสรรหา และการคัดเลือก การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
การบริหารผลการปฏิบัติงาน การเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การบริหารค่าตอบแทน พนักงาน
สัมพันธ์ สุขภาพและความปลอดภัย ประเด็นทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่าง
ประเทศ การจัดการความหลากหลายของทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ การสร้างความผูกพันและจงรักภักดี
ในองค์การ  
BA 772 INTERNATIONAL HUMAN RESOURCES MANAGEMENT   3 (3-0-9) CREDITS  

Executive roles and responsibilities in human resource management, ethics, 
planning, recruitment and selection, human resource development, performance appraisal, 
competencies, compensation, employee relations, health and safety, legal issues, 
international human resource management, managing diversity, employee engagement and 
corperate loyalty.  
 
บธ. 773 การตัดสินใจทางการเงินระหว่างประเทศ  3 (3-0-9) หน่วยกิต 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา บธ. 602)                            

ระบบการเงินระหว่างประเทศ ตลาดปริวรรตเงินตรา กลไกการก าหนดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา 
ความเชื่อมโยงการค้าระหว่างประเทศและบัญชีดุลการช าระเงิน ทฤษฎีเงื่อนไขเสมอภาคระหว่างประเทศ 
การพยากรณ์อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสัญญาล่วงหน้าเงินตรา และตราสารสุทธิเงินตรา การบริหารความ
เสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน การระดมเงินจากตลาดระหว่างประเทศ การบริหารเงินทุนและการตัดสินใจทาง
การเงินของธุรกิจระหว่างประเทศ 
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BA 773 INTERNATIONAL FINANCIAL DECISIONS       3 (3-0-9) CREDITS 
(Pre: BA 602) 
      International monetary system, foreign exchange market, currency exchange 
system, international trade and balance of payments, theory of inequality between nations, 
forecasting exchange rates, futures exchange, net foreign currency instruments, risk 
management of foreign exchange, raising funds from international markets, investment 
funding and financial decision making in international business. 
 
 
บธ. 774 การตัดสินใจทางตลาดระหว่างประเทศ 3 (3-0-9) หน่วยกิต 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา บธ. 604) 

บทบาทและแนวคิดของการตลาดระหว่างประเทศผลกระทบของสภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง กฎหมาย และวัฒนธรรมที่มีต่อการตลาดระหว่างประเทศ องค์กรการค้าโลก และองค์กร
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตลาดระหว่างประเทศขั้นตอนการตัดสินใจท าการตลาดระหว่างประเทศ การวิจัย
การตลาดระหว่างประเทศ วิธีการเข้าสู่ตลาดระหว่างประเทศ กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดระหว่าง
ประเทศ การวางแผนและการควบคุมการตลาดระหว่างประเทศ  
BA 774 INTERNATIONAL MARKETING DECISIONS 3 (3-0-9) CREDITS 
(Pre: BA 604)  
      Role and concept of international marketing across national borders.   External 
environment factors:  economic; social; political; legal and cultural impacts on the 
international market.   Economic cooperation, decision- making process, international 
marketing research, entry modes, marketing mix strategy, planning, and controlling.  
 
บธ. 775 กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ    3 (3-0-9) หน่วยกิต 
 กฎหมาย ข้อบังคับที่ต้องปฏิบัติในการด าเนินธุรกิจระหว่างประเทศ กฎหมายที่เกี่ยวกับการค้าและ
การลงทุนระหว่างประเทศ เงื่อนไขและข้อบังคับทางการเงินระหว่างประเทศ กฎหมายแรงงานระหว่าง
ประเทศ การประกันภัยสินค้า และการบังคับตามสัญญาทางการค้าระหว่างประเทศ   
BA 775 INTERNATIONAL BUSINESS LAW  3(3-0-9) CREDITS 
 Legal and rules used in doing an internaltional business, legal issue involve the 
international investment, internaltion finance, international labor law, insurance of goods, 
regulation of international trade contact. 
บธ. 776 สภาพแวดล้อมทั่วไปของระบบเศรษฐกิจโลก 3 (3-0-9) หน่วยกิต  
   

สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้องกับระบบเศรษฐกิจ แนวโน้มในอนาคต ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ
โลก ปรัชญาทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ การเงิน การลงทุนและสถาบัน
การเงินระหว่างประเทศ นโยบายการเงิน การคลังของประเทศ  
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BA 776 GENERAL ENVIRONMENT IN GLOBAL ECONOMIC SYSTEM 3 (3-0-9) CREDITS 
      External environments involved with economic system, future trend, knowledge 
in global economy, international economic philosophy, the intregated economy in finance, 
investment and international financial institutions, monetary and fiscal policy of the country. 
    
บธ. 796 สัมมนาทางการบริหารธุรกิจ 3 (3-0-9) หน่วยกิต 
 บูรณาการทฤษฎี แนวคิด หลักการ เพ่ือน ามาวิเคราะห์ วิพากษ์ และประยุกต์องค์ความรู้เพ่ือ
ตัดสินใจแก้ประเด็นปัญหาทางการบริหารธุรกิจ ศึกษาแนวโน้ม การบริหารธุรกิจ อภิปรายปัญหาเกี่ยวเนื่อง
กับการบริหารธุรกิจในมิติที่มีความหลากหลายและซับซ้อนในยุคปัจจุบัน 
BA 796 SEMINAR IN BUSINESS ADMINISTRATION 3 (3-0-9) CREDITS 
    Integrate among theories, principles, procedures tend to analyze, criticize and apply for 
decision making in business solution, study in business trend, discussing in the problem area of 
business in the diverse array of contexts and today’s complicated environment. 
 
 
4. วิทยานิพนธ์ (THESIS) 
บธ. 799 วิทยานิพนธ์    12 (0-0-36) หน่วยกิต   

การศึกษาวิจัยในหัวข้อทางบริหารธุรกิจอย่างลึกซึ้ง เพื่อค้นพบองค์ความรู้ใหม่ที่สามารถน าไป
ประยุกต์ได้                                                                                                             
BA 799 THESIS 12 (0-0-36) CREDITS 

A comprehensive research study in the area of business administration in order to 
apply new knowledge discovered in the study. 
 
5. การค้นคว้าอิสระ (INDEPENDENT STUDY) 
บธ. 798 การค้นคว้าอิสระ 6 (0-0-18) หน่วยกิต 
  การศึกษาวิจัย ค้นคว้าด้วยตนเองในหัวข้อทางบริหารธุรกิจในประเด็นปัญหาที่นักศึกษาสนใจเพ่ือ
ค้นพบความรู้ ประยุกต์ความรู้ และเขียนบทความวิจัย                                                                         
 
BA 798 INDEPENDENT STUDY 6 (0-0-18) CREDITS 

Individual research work in business administration areas, identify issues or problems related 
to business in order to apply new knowledge discovered in the study and writing research articles. 
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ภาคผนวก ค  
ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจัย หรือการแต่งต ารา รวมทั้งภาระการสอนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับที่ 1 
1. ชื่อ-สกุล รองศาสตราจารย์เอนก ชิตเกษร  
2. ประสบการณ์วิจัย 
 2.1 ผลงานวิจัย และการเผยแพร่ผลงานวิจัย 

ผลงานวิจัย 
เอนก ชิตเกษร และพรรณนุช  ชัยปินชนะ.  (2556). การจัดการรายจ่ายและเพ่ิมรายได้ตามปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียง ต าบลท่าตุ้ม  อ าเภอป่าซาง  จังหวัดล าพูน. (รายงานผลการวิจัย) เชียงใหม่:  
มหาวิทยาลัยพายัพ. 103 หน้า 

 การเผยแพร่ผลงานวิจัย 
เอนก ชิตเกษร และพรรณนุช  ชัยปินชนะ.  (2556). การจัดการรายจ่ายและเพ่ิมรายได้ตามปรัชญาของ 
  เศรษฐกิจพอเพียง ต าบลท่าตุ้ม  อ าเภอป่าซาง  จังหวัดล าพูน. วารสารการจัดการ (WMS Journal 
          of Management) . 2(1), 21-29. ปี 2 ฉบับที่ 1 มราคม – เมษายน 2556. 1-84  

ผลงานวิจัย 
เอนก ชิตเกษร. (2556). การส ารวจความรู้ความเข้าใจและการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียงในการด าเนินชีวิตของชุมชน ต าบลหนองป่าครั่ง อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่. (รายงาน
ผลการวิจัย). เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยพายัพ.  119 หน้า.  มีนาคม 2556 
การเผยแพร่ผลงานวิจัย 

เอนก ชิตเกษร. (2557). การส ารวจความรู้ความเข้าใจและการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน 
การด าเนินชีวิตของชุมชนต าบลหนองป่าครั่ง อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่.รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการ  เสนอผลงานวิจัยระดับชาติมหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2557 :  . เชียงใหม่: 
มหาวิทยาลัยพายัพ. 337-352  

3. บทความทางวิชาการ 
  - 
4. หนังสือ/ต ารา 
เอนก  ชิตเกษร. (2556). ธุรกิจและภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย. เชียงใหม่: สารภีการพิมพ์. 234. 
เอนก  ชิตเกษร. (2557). การจัดการธุรกิจขนาดย่อมและการเป็นผู้ประกอบการ. เชียงใหม่: สารภีการพิมพ์. 
 395.  (ISBN 978-974-7533-72-9) 
เอนก  ชิตเกษร. (2559). การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพ่ือการตัดสินใจทางธุรกิจ. เชียงใหม่: สารภีการพิมพ์. 

276. 
 
5. ภาระการสอนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

บธ. 609  การเป็นผู้ประกอบการและการสร้างธุรกิจใหม่ 
บธ. 796  สัมมนาทางการบริหารธุรกิจ 

 บธ. 799  วิทยานิพนธ์     
 บธ. 798  การค้นคว้าอิสระ 
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ล าดับที่ 2  
1. ชื่อ-สกุล รองศาสตราจารย์พรรณนุช  ชัยปินชนะ 
2. ประสบการณ์วิจัย 
        ผลงานวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย 

ผลงานวิจัย 
เอนก ชิตเกษร และพรรณนุช  ชัยปินชนะ.  (2556). การจัดการรายจ่ายและเพ่ิมรายได้ตามปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียง ต าบลท่าตุ้ม  อ าเภอป่าซาง  จังหวัดล าพูน. (รายงานผลการวิจัย) เชียงใหม่:  
มหาวิทยาลัยพายัพ. 103 หน้า 
การเผยแพร่ผลงานวิจัย 

เอนก ชิตเกษร และพรรณนุช  ชัยปินชนะ.  (2556). การจัดการรายจ่ายและเพ่ิมรายได้ตามปรัชญาของ 
  เศรษฐกิจพอเพียง ต าบลท่าตุ้ม  อ าเภอป่าซาง  จังหวัดล าพูน. วารสารการจัดการ (WMS Journal 
          of Management) . 2(1), 21-29 ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2556  

ผลงานวิจัย 
พรรณนุช  ชัยปินชนะ.  (2556). การพัฒนาระบบการจัดท าบัญชีครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ต าบลหนองป่าครั่ง  อ. เมือง  จ. เชียงใหม่.  (รายงาน
ผลการวิจัย) เชียงใหม่:  มหาวิทยาลัยพายัพ. 103 หน้า 
การเผยแพร่ผลงานวิจัย 

พรรณนุช  ชัยปินชนะ. (2557). การพัฒนาระบบการจัดท าบัญชีครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน  ต าบลหนองป่าครั่ง  อ าเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่.   
วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต, 2(1), 37-48. เดือน มกราคม – เมษายน 2557  
ผลงานวิจัย 

พรรณนุช  ชัยปินชนะ. (2557). การพัฒนาการจัดการการเงินของกลุ่มผักอินทรีย์  ต าบลหนองป่าครั่ง   
อ าเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน (รายงานผลการวิจัย).  เชียงใหม่: 
มหาวิทยาลัยพายัพ. 89 หน้า 
การเผยแพร่ผลงานวิจัย 

พรรณนุช  ชัยปินชนะ. (2559). การพัฒนาการจัดการการเงินของกลุ่มผักอินทรีย์  ต าบลหนองป่าครั่ง   
อ าเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน.  วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพ
ชีวิต, 4(1), 89-102. เดือน มกราคม – เมษายน 2559  

ผลงานวิจัย 
พรรณนุช  ชัยปินชนะ. (2558). กลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันตามแนวทางเศรษฐกิจ

สร้างสรรค์ของกลุ่มผลิตภัณฑ์เซรามิกจังหวัดเชียงใหม่  (รายงานผลการวิจัย).  เชียงใหม่:  
มหาวิทยาลัยพายัพ. 162 หน้า 
การเผยแพร่ผลงานวิจัย 

พรรณนุช  ชัยปินชนะ. (2560). กลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันตามแนวทางเศรษฐกิจ 
สร้างสรรค์ ของกลุ่มผลิตภัณฑ์เซรามิก จังหวัดเชียงใหม่. วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต, 5(3), 

526-543.  
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ผลงานวิจัย 
พรรณนุช  ชัยปินชนะ. และณัฏฐ์ปาลิดา  ศรีค าหน้อย. (2560). การจัดการความเสี่ยงของธุรกิจน าเที่ยวใน 

จังหวัดเชียงใหม่. (รายงานผลการวิจัย) เชียงใหม่:  มหาวิทยาลัยพายัพ. 130 หน้า 
การเผยแพร่ผลงานวิจัย 

พรรณนุช  ชัยปินชนะ. และณัฏฐ์ปาลิดา  ศรีค าหน้อย. (2560). การจัดการความเสี่ยงของธุรกิจน าเที่ยวใน 
จังหวัดเชียงใหม่. วารสารวิชาการสถาบันอุดมศึกษาเอกสารในประเทศไทย ฉบับมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์, 23(2), 46-55   
 

3. บทความทางวิชาการ 
   - 
4. หนังสือ/ต ารา  

- 
5. ภาระการสอนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 บธ. 608 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 
 บธ. 799 วิทยานิพนธ์     
 บธ. 798 การค้นคว้าอิสระ  
 
ล าดับที่ 3 
1. ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทียน เลรามัญ  
2. ประสบการณ์วิจัย 
 ผลงานวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย 

ผลงานวิจัย 
เทียน เลรามัญ. (2557). รูปแบบการบริหารจัดการกลุ่มผักอินทรีย์ ต าบลหนองป่าครั่ง อ าเภอเมือง  

จังหวัดเชียงใหม่. (รายงานผลการวิจัย). เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยพายัพ. 118 หน้า 
 การเผยแพร่ผลงานวิจัย 
เทียน เลรามัญ. (2558). การบริหารจัดการกลุ่มผู้ปลูกผักอินทรีย์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 

ต าบลหนองป่าครั่ง อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่. วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต. 3,(3). 
น.309-318. เดือน กันยายน – ธันวาคม 2558  
ผลงานวิจัย 

บุญยัง วิษณุมหิมาชัย และเทียน เลรามัญ. (2556). คุณภาพชีวิตของพนักงานรายวันในกิจการขนส่งในเขต 
 อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่. (รายงานผลการวิจัย). เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยพายัพ. 103 หน้า 

การเผยแพร่ผลงานวิจัย 
บุญยัง วิษณุมหิมาชัย และเทียน เลรามัญ. (2556). คุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานระดับ 

ปฏิบัติการในกิจการขนส่งอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่.วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.  
261-273. วันที่ 5 – 7 กุมภาพันธ์ 2556  
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3. บทความทางวิชาการ 
 

เทียน เลรามัญ. (2557). ผู้น าที่ท าให้องค์การมีสุข, วารสารมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. 34,(3). 
น. 116-126. เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2557  

 
4. หนังสือ/ต ารา  
 

เทียน เลรามัญ. (2556). ภาวะการเป็นผู้น า. คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ เชียงใหม่. น.1-163 
 
5. ภาระการสอนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

บธ. 605  พฤติกรรมองค์การและภาวะผู้น า 
บธ. 796  สัมมนาทางการบริหารธุรกิจ 

 บธ. 799 วิทยานิพนธ์     
 บธ. 798 การค้นคว้าอิสระ 
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ภาคผนวก ง 
 ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง ให้ใช้ระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตร พ.ศ.2557 
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ภาคผนวก จ  
รายช่ือฐานข้อมูล รายช่ือหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ และโสตทัศนวัสดุของห้องสมุดกลาง 
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ภาคผนวก ฉ  
ระเบียบมหาวิทยาลัยพายัพ ว่าด้วย การปฏิบัติในการสอบและการเลื่อนสอบระดับบัณฑิตศึกษา  

พ.ศ. 2550 
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ภาคผนวก ช  
ค าสั่งมหาวิทยาลัยพายัพ ท่ี 411/2559   

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
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ภาคผนวก ซ  
รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
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เริ่มประชุมเวลา 13.30 น . 
วาระท่ี 1 เรื่องแจ้งให้ทราบ  
 1.1 หัวหน้าสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ได้แจ้งเรื่องค าสั่งมหาวิทยาลัยพายัพ ที่ 411/2559 เรื่องแต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ตามรายชื่อกรรมการที่
ปรากฏดังเอกสาร 
 1.2 หัวหน้าสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ได้ชี้แจงผลการพิจารณาประเด็นส าคัญของการปรับปรุง
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตที่ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการต่างๆ ดังนี้ คือ  
          1. คณะกรรมการบริหารประจ าหลักสูตร ได้พิจารณาเห็นชอบตามมติที่ 4/2559  ในคราวประชุม
ครั้งที่ 10/2559   เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2559 

2. คณะกรรมการบริหาร คณะบริหารธุรกิจ ได้พิจารณาเห็นชอบ ตามมติที่ 15/2559 ในคราว
ประชุมครั้งที่ 22/2559 เมื่อวันที่  13 ตุลาคม 2559 

3. คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา ได้พิจารณาเห็นชอบ ในคราวประชุมเมื่อ
วันที่ 27 ตุลาคม 2559 

จึงด าเนินการน าเสนอคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรในคราวนี้  
วาระท่ี 2 เรื่องพิจารณา  
 2.1  คณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรเสนอให้ย้ายรายวิชา บธ. 711 พฤติกรรมองค์การและภาวะ
ผู้น า (BA 711 ORGANIZATION BEHAVIOR AND LEADERSHIP) ปรับเป็นรายวิชาในหมวดวิชาบังคับคง
เดิม และให้ปรับเพ่ิมเนื้อหาสาระด้านธรรมาภิบาล และเสนอให้ปรับลดจ านวนหน่วยกิต จาก 3 หน่วยกิต 
เป็น 2 หน่วยกิต เพ่ือให้สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ 
ความรับผิดชอบต่อสังคม การแบ่งปันคุณค่าร่วมกันในสังคม 
 2.2 คณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรเสนอให้ปรับรายวิชาในกลุ่มวิชาการจัดการ บธ. 771       การ
จัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (BA 771 INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT) เพ่ือให้นักศึกษา
กลุ่มวิชาการจัดการมีโอกาสเลือกเรียนรายวิชานี้ 
 2.3 คณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรเสนอให้ปรับชื่อรายวิชา บธ. 731 การวิจัยทางการตลาดเพ่ือ
การตัดสินใจ (BA 731 MARKETING RESEARCH FOR DECISION MAKING) เพ่ือให้ชื่อรายวิชากระชับมาก
ยิ่งขึ้น 
 2.4 คณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรเสนอให้แก้ไขชื่อวิชา บธ. 736 พฤติกรรมผู้บริโภคและการ
สร้างสรรค์ส่วนแบ่งตลาด (BA 736 COMSUMER BEHAVIOR AND CREATIVE SEGMENTATION) เป็น 
บธ. 736 พฤติกรรมผู้บริโภคและการสร้างสรรค์การแบ่งส่วนตลาด เพ่ือให้ชื่อรายวิชาภาษาไทยสอดคล้อง
กับชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ 
 2.5 คณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรเสนอให้ปรับเพ่ิมรายวิชา บธ. 714 การน าเข้าและส่งออก
ระดับโลก  (BA 714 GLOBAL IMPORT AND EXPORT TRADING) ในกลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจระหว่าง
ประเทศ เพ่ือให้นักศึกษากลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศมีโอกาสเลือกเรียนรายวิชานี้ 
วาระท่ี 3 เรื่องอ่ืนๆ  
 - 
เลิกประชุม เวลา 17.00 น .  
                                     ผู้บันทึกการประชุม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทียน เลรามัญ 
                            กรรมการและเลขานุการ 


