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บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารธุรกิจสาหรับผู้บริหาร(
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หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจสาหรับผู้บริหาร
(หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564
ชือ่ สถาบันอุดมศึกษา
สาขาวิชา/ คณะวิชา

มหาวิทยาลัยพายัพ
คณะบัญชี เศรษฐศาสตร์และการเงิน

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร .............................................................................
ภาษาไทย:
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจสาหรับผู้บริหาร
ภาษาอังกฤษ:
Master of Business Administration Program in Business Administration
for Executives
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย(:
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารธุรกิจสาหรับผู้บริหาร(
ชื่อย่อ (ไทย(:
บธ.ม. (การบริหารธุรกิจสาหรับผู้บริหาร(
ชื่อเต็ม (อังกฤษ(: Master of Business Administration (Business Administration for
Executives)
ชื่อย่อ (อังกฤษ(: M.B.A. (Business Administration for Executives)
3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร
 ไม่มี
 มี โปรดระบุ
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
 หลักสูตรแผน ก
 หลักสูตรแผน ข
จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
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5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
 ปริญญาตรี (4 ปี(
 ปริญญาตรี (5 ปี(
 ปริญญาตรี (6 ปี)






ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ปริญญาโท
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
ปริญญาเอก

5.2 ประเภทของหลักสูตร
 หลักสูตรปริญญาโททางวิชาการ
5.3 ภาษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย
 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาจีน(
 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา(
5.4 การรับเข้าศึกษา
 รับเฉพาะนักศึกษาไทย
 รับเฉพาะนักศึกษาต่างชาติ
 รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ
 อื่น ๆ
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
 เป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะ
 เป็นหลักสูตรที่มีความร่วมมือกับสถาบันอื่น
 ชื่อสถาบัน .........................................................................................
รูปแบบความร่วมมือ
 การเรียนการสอน
 ระบบชั้นเรียน
 ระบบการศึกษาทางไกล
 การวิจัย
 การถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีการให้บริการวิชาการ
 กิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรม
 กิจกรรมทางวิชาการอื่น ได้แก่ ทัศนศึกษา ดูงานในธุรกิจที่
เกี่ยวเนื่องกับหลักสูตรฯ
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
 ให้ปริญญามากกว่า 1 สาขาวิชา (กรณีทวิปริญญา(
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 อื่นๆ (ระบุ( …………………………………………………………………………….
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
 เป็นหลักสูตรใหม่ พ.ศ.2564
 กาหนดเปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564
 ได้พิจารณาโดยคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารธุรกิจสาหรับผู้บริหาร (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564( เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2564
 ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารธุรกิจสาหรับผู้บริหาร (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564( เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2564
 ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพายัพ ในคราวประชุม ครั้งที่
28/2564 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564
 ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในคราวประชุม ครั้งที่ 5/2564
เมือ่ วันที่ 5 สิงหาคม 2564
 ได้พิจารณาเห็นชอบโดยคณะกรรมการวิชาการสภามหาวิทยาลัยพายัพ
ในคราวประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564
 ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยพายัพ ในคราวประชุมสมัยสามัญ
ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2564
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 ในปีการศึกษา 2566
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1. นักธุรกิจ ผู้บริหารมืออาชีพ และเจ้าของกิจการที่ มีความสามารถบริหารจัดการงานธุรกิจใน
ยุคดิจิทัล
8.2. นักธุรกิจที่มีความสามารถผลิต /จาหน่ายขายสินค้า/ ให้บริการแบบข้ามพรมแดน (cross
border business)
8.3. นักวิเคราะห์โครงการ ซึง่ รวมถึงการเป็นที่ปรึกษาการบริหารธุรกิจในยุคดิจิทัล
8.4. นักวิชาการ อาจารย์ นักวิจัยด้านบริหารธุรกิจในยุคดิจิทัล
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9. ชื่อ เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลา
ดับ

1.

2.

3.

ชื่อ – สกุล

นางสาววิริยา
จงรักษ์สัตย์*

เลข
ประจาตัว
บัตร
ประชาชน/
Passport
ID

3 5099
ผู้ช่วย
.........XXX ศาสตราจารย์

Mr. Chien
….XXX
Ting Chiang*

Mrs. Chen
Ying Chieh*

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

….XXX

* อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อาจารย์

อาจารย์

คุณวุฒิ
ที่สาเร็จ

สถาบัน
ที่สาเร็จการ
ศึกษา

ปี
พ.ศ.

Victoria
University,
Australia
บธ.ม.
บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่
บช.บ.
การบัญชี
มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่
Ph.D.
Hospitality and
Victoria
Tourism
University,
Management
Australia
Master of
Education
Nanhua
Sociology
University,
Taiwan
Bachelor
Medical
Chia Nana
of Medical Management University of
ManagePharmacy &
ment
Science,
Taiwan
Ph.D.
Business
National
Administration
Chiayi
University,
Taiwan
M.B.A.
Business
Deakin
Administration University,
Australia
B.BA.
International
Chinese
Trade
Culture
University,
Taiwan

2546

Ph.D.

สาขาวิชา

Accounting

2537
2532
2553
2546
2543

2556

2550
2543
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยพายัพ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
11. สถานการณ์ภายนอก หรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1
สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและการบริหารจัดการสมัยใหม่ ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่
หรื อ ที่ เรี ย กกั น โดยทั่ ว ไปว่ า การเปลี่ ย นแปลงอย่ า งฉั บ พลั น อั น เนื่ อ งมาจากเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล (digital
transformation) การเปลี่ยนแปลงนี้ได้ส่งผลกระทบต่อโลก ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ทาให้
มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบองค์กรและการบริหารจัดการอย่างมีกลยุทธ์ โดยนาแนวทางการบริหารจัดการ
รูปแบบใหม่มาประยุกต์ใช้เพื่อให้ธุรกิจสามารถก้าวตามทันโลกที่เปลี่ยนแปลงไปได้ จากการปรับตัวอย่าง
รวดเร็วขององค์กรธุรกิจต่างๆ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ไม่สามารถคาดคะเนได้ (unforeseen changes)
ส่งผลต่อการดาเนินธุรกิจสมัยใหม่ ที่มีแนวโน้มเป็นธุรกิจข้ามพรมแดน (cross border business)
การทาธุรกิจในยุคธุรกิจ ข้ามพรมแดน นับได้ว่าเป็นการทาธุรกิจในยุคดิจิทัล หรือการจัดการธุรกิจ
สมัยใหม่ (modern business management) มีสิ่งต่างๆที่ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องเรียนรู้ ต้องคานึงถึง และ
จ าเป็ น ต้ อ งมี ถ้ า หากไม่ มี จ ะส่ ง ผลกระทบต่ อ การท าธุ ร กิ จ ท าให้ ธุ ร กิ จ ไม่ ส ามารถปรั บ ตั ว รองรั บ การ
เปลี่ยนแปลงของ digital transformation ดังที่กล่าวไปแล้วข้างต้น ซึ่งในที่สุดจะส่งผลกระทบต่อการเติบโต
ของธุรกิจ และทาให้ ธุรกิจเสี ยโอกาสเมื่อเทียบกับคู่แข่งขันที่สามารถปรับตัวได้ การทาธุรกิจในยุคใหม่นี้
แตกต่างจากการทาธุรกิจในยุคก่อนหน้า ทั้งนี้ เทคโนโลยีที่สาคัญที่นักธุรกิจจะต้องเรี ยนรู้และนามาใช้คือ
เทคนิ คที่ อ าจเรี ย กอย่ างง่ายว่า เทคนิ คแบบ A B C D E F ซึ่งส านั ก งานนโยบายและยุท ธศาสตร์ก ารค้ า
กระทรวงพาณิชย์ ได้อธิบายเทคนิคโดยสรุปว่า
1. A - AI คื อ เทคโนโลยี ปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ (artificial intelligence) ซึ่ งเป็ น โปรแกรมที่ เขี ย นขึ้ น
เพื่ อ ให้ ค อมพิ ว เตอร์ ส ามารถท าความเข้ าใจ เรียนรู้วิเคราะห์ แ ละประมวลผลต่ างๆได้อ ย่ าง
อัตโนมัติ ซึ่งในปั จจุบัน ธุรกิจต่างๆ นิยมนา AI มาใช้ตอบคาถามลูกค้า รวมถึงช่วยวิเคราะห์
ข้อมูลพฤติกรรมลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว และแม่นยายิ่งขึ้น
2. B - Blockchain คื อ ระบบการกระจายฐานข้ อ มู ล (distributed ledgers) ที่ ช่ ว ยสร้ างความ
เชื่ อ มั่ น อั น เนื่ อ งมาจากระบบนี้ ส ามารถป้ อ งกัน การปลอมแปลงข้ อ มู ล รวมถึงการมี สั ญ ญา
อัจฉริยะ (smart contract) ซึ่งจะช่วยให้เกิดการดาเนินงานตามสัญญาอย่างอัตโนมัติ ช่วยลด
ปัญหาการหลอกลวง หรือแก้ปัญหาข้อพิพาทระหว่างกันได้มากขึ้น
3. C - Cloud หรื อ ระบบ cloud คื อ การให้ บ ริก ารด้ านเทคโนโลยีส ารสนเทศ โดยผู้ ใช้บ ริก าร
สามารถใช้งานผ่านระบบอินเทอร์เน็ต นิยมใช้เกี่ยวกับการจัดเก็บรักษาและสารองข้อมูล การ
ติดตั้งฐานข้อมูล การใช้งานซอฟต์แวร์เฉพาะด้านของธุรกิจนั้นๆ โดยที่ผู้ใช้บริการไม่จาเป็นต้อง
ติดตั้งระบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ไว้ที่สานักงาน ทาให้เกิดความยืดหยุ่น สามารถปรับเปลี่ยน
การใช้งานตามความเหมาะสม รวดเร็ว และประหยัดการค่าใช้จ่ายกว่าระบบเดิมที่ต้องติดตั้ง
ระบบบน server ของหน่วยงาน
4. D- Data หรือข้อมูล คือการนาข้อมูลมาวิเคราะห์ทาให้ทราบข้อเท็จจริงต่างๆ ที่สามารถต่อยอด
การ ประมวลผลด้วยการใช้เทคโนโลยี AI มาช่วยวิเคราะห์และประมวลผล โดยอาจเป็นข้อมูล
ขนาดใหญ่ (big data) ซึ่งจะมีความถูกต้อง แม่นยา ทันสมัย และมีความหลากหลายของมิติ
ข้อมูล เช่น ปริมาณ เวลา สถานที่ สามารถตรวจสอบได้ เป็นต้น
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5. E หรือ E-business คือการดาเนินธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และอินเทอร์เน็ต เช่น การค้ า
ออนไลน์ (e-commerce) ธุรกิจบริการ (e-Service) รวมถึงธุรกิจ digital contact ซึ่งกาลังเข้า
มามีบทบาทสาคัญต่อการดาเนินธุรกิจ ส่งผลต่อการปรับรูปแบบการทางานธุรกิจ จากออฟไลน์
(offline) เป็นออนไลน์ (online) หรืออาจเป็นธุรกิจแบบผสมผสานทั้งออฟไลน์และออนไลน์ อัน
เหมาะกับสถานการณ์ในปัจจุบันที่ต้อง work from home จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อ
ไวรัส COVID-19
6. F มาจากคาว่า platform สามารถแยกได้เป็น innovation platform, translation platform,
integration platform และ investment platform ซึ่งพบว่าธุรกิจของประเทศไทยยังมีน้อย
รายที่ ส ามารถพั ฒ นา platform เป็ น ของตั ว เองท าให้ นั ก ธุรกิ จ จ าเป็ น จะต้ อ งเรีย นรู้ที่ จ ะใช้
ประโยชน์จาก platform ที่มีอยู่เพื่อเพิ่มโอกาสในการทาธุรกิจ
กล่าวโดยสรุป การทาธุรกิจในยุคปัจจุบัน เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในการทาธุรกิจอย่ างมาก
หากนักธุรกิจปรับตัวได้ช้าหรือไม่ปรับตัว จะส่งผลทาให้ขีดความสามารถในการแข่งขันลดลง นักธุรกิจจึง
จาเป็นต้องเรียนรู้เพิ่มเติมและสามารถนาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการทาธุรกิจ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขัน
นอกจากนี้แล้ว ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570( ซึ่งกาลัง
อยู่ ใ นช่ ว งของการวางกรอบแผนพั ฒ นาฯ ได้ เ น้ น ถึ ง แนวโน้ ม การเปลี่ ย นแปลงระดั บ โลก (global
megatrends) ทั้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากร การขยายตัวของความเป็นเมือง ความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยี ซึ่งมีผ ลกระทบต่อการเร่งการเปลี่ ยนแปลงสู่ ยุคดิจิทั ล ห่ วงโซ่มูล ค่าโลกที่ สั้ นลง เกิดการ
เชื่อมโยงในภูมิภาคมากขึ้น การมีแรงงานนอกระบบเพิ่มขึ้น และอื่นๆ ส่งผลให้นักธุรกิจในยุคใหม่ต้องปรับตัว
ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
จากสถานะของประเทศและผลจากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่ไม่สามารถคาดคะเนได้ ส่งผลต่อ
ความต้องการที่จะพัฒนานักธุรกิจที่จะมีบทบาทสาคัญต่อการพัฒนาประเทศและภูมิภาค หากการพัฒนา
ดังกล่าวยืนอยู่บนรากฐานของตนเองและภูมิปัญญาของชุมชนและสังคม จะสามารถนาไปสู่การพัฒนาที่
สมดุล มั่นคง และยั่งยืนในระยะยาว ทาให้มีความสามารถด้านในการแข่งขันทางการค้า มีทรัพยากรมนุษย์ที่
รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง มีโอกาสในการดาเนินบทบาทเชิงรุกในการส่งเสริมเสถีรภาพของภูมิภาค การสร้าง
ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องจากการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจสมัยใหม่นี้ จะสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัว
และชุมชน รวมทั้งสนับสนุนให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการทานุบารุงวัฒนธรรมอันดีงามทั้ง ในระดับประเทศและ
ระดับ ภูมิภาค ทาให้ คนในสังคมมีโลกทัศน์ทางวัฒ นธรรมที่กว้างขวาง รู้จักเลือกสรรไปประยุกต์ใช้ อันจะ
ส่งผลดีทั้งการพัฒนาตนเอง การพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม
11.2

12. ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
การเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันอันเนื่องมาจากเทคโนโลยีดิจิทัลและแนวโน้มของธุรกิจสมัยใหม่ ส่งผล
ต่อความต้องการที่จะพัฒ นานั กบริห ารธุรกิจ ให้ เป็นนักบริห ารธุรกิจแบบมืออาชีพ ที่มีความรู้เท่ากัน การ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ประกอบกับมหาวิทยาลัยพายัพมีบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยพายัพ
กับมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐประชาชนจีนจานวนหลายสถาบัน ซึ่งสถาบันต่างๆ สนใจส่งนักศึกษาให้มา
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ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทในหลักสูตรใหม่นี้ นอกจากนี้แล้ว การได้ศึกษาเล่าเรี ยนในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่ง
เป็ น จั งหวัดที่ มี บ รรยากาศดี มี สิ่ งอานวยความสะดวกครบครัน ค่าครองชีพ ไม่สู ง ประกอบกับ หลั ก สู ต ร
บริห ารธุรกิจมหาบั ณ ฑิ ตส าหรับ ผู้ บ ริห าร (หลั กสู ตรนานาชาติ( จัดการเรียนสอนเป็นภาษาอังกฤษหรือ
ภาษาจีน ยังไม่มีสถาบันใดในภาคเหนือที่เปิดสอนหลักสูตรดังกล่าวมาก่อน มหาวิทยาลัยพายัพจึงจะเป็น
สถาบันการศึกษาแห่งแรกในเขตภาคเหนือที่จะเปิดหลักสูตรนี้
คณะบัญชี เศรษฐศาสตร์และการเงิน ได้สนองนโยบายของมหาวิทยาลัยพายั พ เพื่อรองรับนักศึกษา
ชาวต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือนักศึกษาชาวจีน ที่ประสงค์จะเรียนเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน
รวมถึ งนั ก ศึ ก ษาชาวไทยที่ มี ค วามสามารถเรีย นในหลั ก สู ต รนี้ ด้ ว ยภาษาอั งกฤษ หลั ก สู ต รบริห ารธุรกิ จ
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจสาหรับผู้บริหาร (หลักสูตรนานาชาติ( จึงได้ถูกพัฒนาขึ้นตามกรอบ
มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ งชาติ ที่ น อกจากจะพั ฒ นานั ก ธุ ร กิ จ ให้ มี ค วามสามารถด้ า นการ
บริหารธุรกิจอย่างมืออาชีพท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลแล้ว ยังจะเน้นให้นักศึกษาเป็นผู้มีคุณธรรม
จริยธรรม เพื่อเป็นทรัพยากรบุคคลที่ ดี มีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจ ทั้งระดับในประเทศและในระดับ
ภูมิภาคต่อไป
12.2

ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
หลั กสูตรบริห ารธุรกิจมหาบัณ ฑิต สาขาการบริหารธุรกิจ สาหรับผู้ บริห าร (หลั กสูตรนานาชาติ(
มุ่งมั่นที่จะผลิตมหาบัณฑิตที่เป็นเลิศทางด้านการบริหารธุรกิจ ในยุคดิจิทัล เป็นมหาบัณฑิตที่มีคุณธรรมและ
จริยธรรม รับใช้สังคม โดยยึดมั่นใน“สัจจะ-บริการ” ตามปณิธานของมหาวิท ยาลัยพายัพ มหาบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยพายัพนอกจากจะมีความรู้ที่เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก ยังจะเป็นผู้มีสัจจะ มีความซื่อสัตย์
มีจริยธรรม ทั้งการทางานและการดาเนินชีวิต ตลอดจนเป็นผู้ที่พร้อมให้บริการแก่สังคม ชุมชนในทุกระดับ
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของสถาบัน
13.1 รายวิชาในหลักสูตร ที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
ไม่มี
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
ไม่มี
13.3 การบริหารจัดการ
13.3.1 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสู ตรที่มีคุณสมบัติตามประกาศของ
กระทรวงศึกษาธิการเรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
13.3.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประสานงานกับอาจารย์ในคณะวิชา รวมถึงจากคณะวิชาอื่นๆ
หรือสถาบั น อุดมศึกษาอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ เพื่ อเชิญ เป็ น
ผู้ บ รรยายพิ เศษ รวมถึ ง การเป็ น กรรมการที่ ป รึ ก ษาร่ ว มของการศึ ก ษาค้ น คว้ าอิ ส ระ
(independent study)
13.3.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประสานงานกับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันที่อยู่ในประเทศ
หรือต่างประเทศด้วยการเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ และ/หรือเป็นกรรมการสอบ
การศึกษาค้นคว้าอิสระ (independent study)
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
การเรียนรู้ทั้งศาสตร์และศิลป์ด้านการเป็นนักบริหารธุรกิจ เป็นการเรียนรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
ของโลกธุรกิจ เน้นการพัฒนาคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบแบบบูรณาการด้วยองค์ความรู้ ตลอดจนยึดมั่นใน
‘สัจจะและบริการ’ เพื่อดารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข ทั้งทางร่างกายและจิตใจ
1.2 ความสาคัญของหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ สาหรับผู้บริหาร (หลักสูตรนานาชาติ(
มีต้นทุนความคุ้มค่าในการผลิตบัณฑิต ประมาณ 153,387.31 บาท/คน โดยได้รับค่าเรียนจานวน 250,000
บาท/คน ตลอดหลักสูตร ในกรณีที่บัณฑิตสาเร็จการศึกษาตามเวลาที่กาหนด จะมีจานวนจุดคุ้มทุน ประมาณ
20 คน ซึ่งจานวนคุ้มทุนดังกล่าวได้รวมค่าเรียนภาษาอังกฤษตามระเบียบของมหาวิทยาลัยพายัพ (intensive
English couse( ไว้แล้ว (ดังรายละเอียดในหมวดที่ 3 ข้อ 2.6(
เมื่อพิจารณาถึงคู่แข่งขันในการผลิตบัณฑิตในหลักสูตรนี้ พบว่า หลักสูตรใหม่นี้ เป็นหลักสูตรแรก
และหลักสูตรเดียวในเขตจังหวัดภาคเหนือที่ เปิดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษและภาษาจีน ประกอบ
กับค่าเล่าเรียนของหลักสูตรที่มีความคล้ายคลึงกัน พบว่า หลักสูตรของมหาวิทยาลัยอื่นๆ ทั่วประเทศมีค่าเล่า
เรียนสูงกว่าหลักสูตรใหม่นี้
ในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างฉับพลันนี้ การพัฒนาผู้บริหารมืออาชีพที่สามารถ
บริหารจัดการภายใต้การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิ จิทัลในระดับโลก (globla digital management) มี
ความสาคัญยิ่งต่อการนาพาองค์กรของผู้บริหารเหล่านี้ ให้ฝ่าฟันการเปลี่ยนแปลงนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
หลักสูตรได้กาหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตรโดยเน้นการผลิตมหาบัณฑิตที่มีสมรรถนะ ดังนี้
(1) มี ค วามรู้ ความเข้ าใจ และความเชี่ ย วชาญทางวิ ช าการด้ านการบริ ห ารธุ รกิ จ และสามารถ
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ส าหรั บ การบริ ห ารจั ด การหน่ ว ยงานหรื อ องค์ ก รอย่ า งเหมาะสมกั บ บริ บ ทที่
เปลี่ยนแปลง
(2) มีทักษะในการบริหารอย่างมีวิสัยทัศน์และสร้างสรรค์ สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลตลอดจน
สามารถต่อยอดความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
(3) มีความรู้และทักษะด้านการทาวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาความรู้เกี่ยวกับ การบริหารธุรกิจ
สามารถสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการด้านเศรษฐกิจและองค์กร
ธุรกิจ
(4) มีภาวะผู้นา มีความรับผิดชอบ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
โดยหลักสูตรฯ จะมีความสัมพันธ์และความสอดคล้องในประเด็นต่างๆ ต่อไปนี้
 สัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการอุดมศึกษาของชาติ
 สอดคล้องกับปรัชญาการอุดมศึกษา
 สอดคล้องกับปรัชญาของสถาบันฯ
 สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาการ
 สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ สาขาวิชา
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 เน้นการผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ ดังนี้
1. บัณฑิตที่ยึดมั่นในสัจจะ บริการ อันเป็นพันธกิจของมหาวิทยาลัยพายัพ
2. บั ณ ฑิ ต ที่ ส ามารถบริ ห ารจั ด การองค์ ก รธุ ร กิ จ อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ภายใต้ ก าร
เปลี่ ย นแปลงอย่ างรวดเร็วของเทคโนโลยี และ การเปลี่ยนแปลงรูปแบบกลยุทธ์การ
บริหารธุรกิจในยุคดิจิทัล
3. บัณฑิตที่สามารถประยุกต์องค์ความรู้ ทั้งความรู้ด้านการบริหารจัดการ ความรู้ด้านการ
วิจัย การรู้แจ้งถึงหลักการพัฒนาสินค้าและบริการ เพื่อการบริหารธุรกิจในยุคดิจิทัลได้
4. บัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
5. บัณฑิตที่มีภาวะผู้นา และปรับตัวให้เข้ากับความหลากหลายทางวัฒนธรรมในบริบทการ
เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม
 อื่น ๆ
2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (Program Learning Outcome : PLOs)
ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาหรับผู้บริหาร สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
สาหรับ ผู้บ ริหาร (หลักสูตรนานาชาติ( จะส่งผลให้บัณฑิตมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะความสามารถและ
ความรั บ ผิ ด ชอบซึ่ งผู้ ที่ ส าเร็ จ การศึ ก ษาจะสามารถแสดงออกให้ สั ง เกตได้ สามารถวั ด และประเมิ น ได้
ดังต่อไปนี้
PLO 1: บัณฑิตมีคุณธรรมและจริยธรรม และมีภาวะผู้นาที่เป็นเลิศในการนาองค์กรภายใต้บริบทที่มี
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคดิจิทัล
PLO 2: บัณฑิต มีความรู้ ความเข้าใจ และความเชี่ยวชาญในศาสตร์ทางการบริห ารธุรกิจ และมี
ความสามารถในการวิเคราะห์ ปัญหาทางธุร กิจโดยใช้ข้อมูลทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
เพื่อการบริหารธุรกิจภายใต้บริบทที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคดิจิทัล
PLO 3: บัณฑิตมีความรู้ และทักษะด้านการทาวิจัย เพื่อสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการทางด้านการ
บริหารธุรกิจในบริบทที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคดิจิทัล
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6. แผนพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจสาหรับผู้บริหาร (หลักสูตรนานาชาติ(
มีแผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรที่ประกอบด้วยแผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลงหลักสูตร กลยุทธ์ และหลักฐาน/
ตัวบ่งชี้ ให้แล้วเสร็จภายในวงรอบการศึกษา ซึ่งจะมีวิธีการดาเนินการ ดังนี้
แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง
1. ด้านมาตรฐาน
หลักสูตร

กลยุทธ์
-

พั ฒ นาหลั ก สู ต รโดยยึ ด ตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาโท
ติดตามและประเมิน หลักสูต รอย่าง
สม่าเสมอ
ปรั บ ปรุ งเนื้ อ หารายวิ ช าให้ มี ค วาม
ทันสมัย โดยปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ
5 ปี

-

หลักสูตรได้รับการรับทราบจาก สป. อว.

-

การมี ส่วนร่วมของผู้เชี่ย วชาญจาก
องค์ กรภ ายนอกในก ารพั ฒ น า
หลักสูตร
ประชุ ม ชี้ แจงและมอบหมายความ
รั บ ผิ ด ชอบ ต่ อ ผลการเรี ย นรู้ ใ ห้
อาจารย์ประจาวิชา
ติ ด ตามประเมิ น ผลการสอนของ
อาจารย์ผู้สอน

-

-

ติดตามผลการเรียนรู้ของนักศึกษา

-

-

สร้า งความร่ว มมื อ ทางวิ ชาการกั บ
องค์กรภายนอก
เ ชิ ญ ผู้ เ ชี่ ย ว ช า ญ ด้ า น ก า ร
บริ ห ารธุ ร กิ จ ทั้ งในระดั บ ประเทศ
และ/หรื อ ระดั บ ต่ า งประเทศ มา
บรรยายพิเศษ
ส่งเสริม สนับสนุนอาจารย์ให้พัฒนา
ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการและด้าน
วิชาชีพ
ส่งเสริม สนับสนุนให้อาจารย์ทาวิจัย
หรือพัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ
การวิจัย

-

รายงานผลการด าเนิ น งานห ลั ก สู ต ร
ประจาปี
รายงานผลการปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รตาม
รายละเอี ย ดหลั ก สู ต ร (มคอ.2( และ
รายงานผลการด าเนิ น การของหลั ก สู ต ร
(มคอ.7(
รายงานการประชุ มทบทวนหลัก สูตรโดย
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ และ/หรือ ผู้ เชี่ ย วชาญจาก
องค์กรภายนอก
รายงานการจั ด ท ารายละเอี ย ดรายวิ ช า
(มคอ.3( และรายงานผลการด าเนิ น งาน
ของรายวิชา (มคอ.5(
ผลการประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอน
โดยเฉลี่ ย ไม่ น้ อ ยกว่า 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5.0
รายงานการทวนสอบผลสั ม ฤทธิ์ ข อง
นั ก ศึ ก ษ า จ าก อ าจ ารย์ ผู้ ส อ น แ ล ะ
คณะกรรมการทวนสอบ
กิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ
องค์กรภายนอก
รายงานผลการจั ด การโครงการบรรยาย
พิเศษ

-

2. ด้านการเรียน
การสอน

-

-

3. ด้านการพัฒนา
บุคลากร

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้

-

-

-

-

-

จานวนอาจารย์ ที่ ได้รับ การพั ฒ นาความรู้
ทางด้านวิชาการและด้านวิชาชีพ
จ านวนบทความทางวิ ชาการ และ/หรื อ
บทความวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่
จานวนชั่ ว โมงที่ อ าจารย์ ได้ รับ การพั ฒ นา
ความรู้ด้านการวิจัย
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
มหาวิทยาลัยพายัพจัดการศึกษาในระบบการศึกษา เป็นระบบการศึกษาแบบ ทวิภาค โดยหนึ่งปี
การศึกษามีภาคการศึกษาบังคับ 2 ภาค คือ ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 หนึ่งภาคการศึกษามี
ระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ หลักสูตรมีแผนการจัดการเรียนการสอนแบบ การเรียนวิชาเดียว
ต่อเนื่อง (block course) โดยกาหนดระยะเวลาและจานวนหน่วยกิตที่มีสัดส่วนใกล้เคียงกับ การศึกษาภาค
การศึกษาปกติในระบบทวิภาค
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
หลั ก สู ต รจั ด ให้ มี ก ารจั ด การเรี ย นการสอนภาคฤดู ร้ อ น ทั้ ง นี้ ขึ้ น อยู่ กั บ การพิ จ ารณาของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร โดยหากเปิดภาคฤดูร้อนและใช้ระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ โดยกาหนด
ระยะเวลาและจานวนหน่วยกิตให้มีสัดส่วนใกล้เคียงกับการศึกษาภาคการศึกษาปกติ
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มีการจัดการศึกษาระบบอื่น นอกเหนือจากระบบทวิภาค
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน - เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
2.1.1 ระยะเวลาการศึกษา
ภาคการศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
ภาคเรียนฤดูร้อน

ระยะเวลาตามปฏิทิน (โดยประมาณ)
มิถุนายน – ตุลาคม
พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์
มีนาคม – พฤษภาคม

เวลาสัปดาห์
15
15
8

2.1.2 วัน-เวลา
 วัน – เวลาราชการปกติ
 นอกวัน – เวลาราชการ
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา แบ่งออกเป็น
ก. คุณสมบัติทั่วไป
 ตามเกณฑ์มาตรฐาน คือ เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
 เป็นผู้มีความประพฤติดี
 เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์ ไม่มีโรคประจาตัวอันเป็นอุปสรรคต่อการเรียน
ข. คุณสมบัติเฉพาะทาง
 มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม โปรดระบุ เป็นผู้ที่เคยมีประสบการณ์การทางานมาแล้วไม่
ต่ากว่า 2 ปี
 มีเกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะ (เช่น เฉพาะนักบริหาร เฉพาะข้าราชการ( โปรดระบุ
 ต้องมีความสามารถทางภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
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2.2.2 การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
 คัดเลือกตามเกณฑ์ของสานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (สป. อว.(
 คัดเลือกตามระบบและเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยพายัพ เป็นผู้ดาเนินการคัดเลือกเอง
 คัดเลือกโดยผ่านการสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคต่าง ๆ
 อื่น ๆ
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
จากประสบการณ์ ด้ า นการรั บ นั ก ศึ ก ษาต่ า งชาติ พบว่ า นั ก ศึ ก ษามี ทั ก ษะความรู้ ด้ า น
ภาษาอังกฤษต่ากว่ามาตรฐานที่ทางมหาวิทยาลัยกาหนด
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
นักศึกษาเข้าอบรมภาษาอังกฤษเพิ่มเติมตามที่ทางหลักสูตรฯ จัดโครงการอบรมให้
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
รวม
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

2564
45

2565
45
45

45

90
45

ปีการศึกษา
2566
2567
45
45
45
45
90
45

90
45

2568
45
45
90
45

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1. งบประมาณรายรับ (หน่วย: บาท)
การพิจารณารายรับ คานวณจากจานวนนักศึกษาที่คาดว่าจะสามารถรับเข้าเรียนได้ โดยไม่มีผู้
ลาออกระหว่างการเรียน อันเนื่องมาจากว่า หลักสูตรนี้เก็บค่าเรียนครั้งแรกเพียงครั้งเดียว แม้ว่านักศึกษา
จะยกเลิกการเรียนไป แต่รายรับนั้นได้รับมาแล้ว จึงประมาณการในจานวนเต็ม 45 คน ต่อปีการศึกษา
(ดังที่กล่าวไปแล้วในข้อ 2.5( ตารางงบประมาณรายรับ (หน่วย: บาท( แสดงรายละเอียด 5 ปี ดังนี้
รายละเอียดรายรับ
ค่าเล่าเรียน
ค่าบารุงการศึกษา
ค่าธรรมเนียม
ค่าเบ็ดเตล็ด
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ค่ารับรอง
ค่าวิทยานิพนธ์/
ค่าสาระนิพนธ์
รวม

2564
4,072,500
900,000
1,127,250
117,000
2,281,500
225,000
8,723,250

2565
4,905,000
1,125,000
1,647,000
121,500
2,439,000
225,000
787,500

ปีงบประมาณ
2566
4,905,000
1,125,000
1,647,000
121,500
2,439,000
225,000
787,500

2567
4,905,000
1,125,000
1,647,000
121,500
2,439,000
225,000
787,500

2568
4,905,000
1,125,000
1,647,000
121,500
2,439,000
225,000
787,500

11,250,000

11,250,000

11,250,000

11,250,000
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2.6.2. งบประมาณรายจ่าย (หน่วย: บาท)
หมวด
ค่าตอบแทน
อาจารย์ประจา
ค่าตอบแทน
อาจารย์พิเศษ
ค่าใช้จ่ายการจัดทา
วิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้า
อิสระ
ค่างานบริหารทั่วไป
ค่าสัมมนา (งบพัฒนาอาจารย์
ทั้งภายในและภายนอก(
ค่าบริการนักศึกษา
(งบกิจกรรมพัฒนานักศึกษา(

2564

2565

ปีงบประมาณ
2566

1,381,214.40

1,381,214.40

1,381,214.40

81,000.00

81,000.00

81,000.00

2,269,500.00

945,000.00
2,485,500.00

945,000.00
2,485,500.00

7,500.00

7,500.00

7,500.00

7,500.00

7,500.00

67,500.00

135,000.00

135,000.00

135,000.00

135,000.00

2567

2568

1,381,214.40 1,381,214.40
81,000.00

81,000.00

945,000.00 945,000.00
2,485,500.00 2,485,500.00

ค่ารับรองนักศึกษา
225,000.00
225,000.00
225,000.00
225,000.00 225,000.00
รวม
4,031,714.40 5,260,214.40 5,260,214.40 5,260,214.40 5,260,214.40
รายได้หักรายจ่าย 4,691,535.60 5,989,785.60 5,989,785.60 5,989,785.60 5,989,785.60
จานวนนักศึกษา
45
90
90
90
90

2.6.3 ความคุ้มทุน/ ความคุ้มค่า
1. รายรับต่อคน/ตลอดหลักสูตร
2. ค่าใช้จ่ายต่อคน/ตลอดหลักสูตร
3. จานวนนักศึกษาน้อยสุดที่จุดคุ้มทุน

จานวน
จานวน
จานวน

250,000
153,387.31
20

บาท
บาท
บาท

2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-Learning)
 แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต
 อื่น ๆ ได้แก่ การเรียนการสอนออนไลน์ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา
การเที ย บเคี ย งหน่ ว ยกิต เป็ น ไปตามข้อ กาหนดมหาวิท ยาลั ยพายัพ พ.ศ. 2548 ว่าด้ ว ย
การศึกษาระดับบัณฑิตหมวด 10 หลักสูตร การสอนและการวัดผลการศึกษา และหมวด 12 ว่าด้วย
วิธีการรับนักศึกษา และให้นักศึกษาพ้นสภาพ (ภาคผนวก ก(
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต
 แผน ก
 แผน ข จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
 แผน ข
1) วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต แยกเป็น
1.1) วิชาเอกบังคับ 21 หน่วยกิต
1.2) วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
2) การศึกษาค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต
รวมทั้งสิ้นอย่างน้อย 36 หน่วยกิต
หมวดวิชา
1) วิชาเอก
1.1( วิชาเอกบังคับ
1.2( วิชาเอกเลือก
2) การศึกษาค้นคว้าอิสระ
หน่วยกิตรวม

โครงสร้างหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
21 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

3.1.3 รายวิชา
3.1.3.1 ความหมายของรหัสประจารายวิชา
บบ. แสดงถึง
วิชาบริหารธุรกิจสาหรับผู้บริหาร
EM แสดงถึง
Executive MBA Program
3.1.3.2 ตัวเลข สามหลัก มีความหมายดังนี้
(1( หลักร้อย ประกอบด้วย
เลข 6 แสดงถึง วิชาเอกบังคับ
เลข 7 แสดงถึง วิชาเอกเลือกและวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ
(2( หลักสิบ
แสดงถึง กลุ่มวิชาและลาดับ (หลักสิบ(
เลข 0 แสดงถึง ลาดับวิชาเอกบังคับ (กรณีหลักสิบ(
เลข 1-8 แสดงถึง ลาดับวิชาเอกเลือก (กรณีหลักสิบ(
เลข 9 แสดงถึง วิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ (กรณีหลักสิบ(
(3( หลักหน่วย 0-9 แสดงถึง ลาดับวิชา (กรณีหลักหน่วย(
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3.1.3.3 วิชาบังคับก่อน
วิชาบังคับก่อนหมายความว่า นักศึกษาที่จะลงทะเบียนวิชาที่มีวิชาบังคับก่อน จะต้องผ่าน
การเรียนในรายวิชาที่ร ะบุไว้ก่อนเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชานั้น โดยนักศึกษาจะ
ผ่านการเรียนและการประเมินผลวิชาบังคับก่อน โดยได้รับอักษรระดับคะแนน A, B+, B ,C+, C,
D+, D, F หรืออักษร P, CE หรือ CS
3.1.3.4 รายวิชาในโครงสร้างหลักสูตร
1. หมวดวิชาเอกบังคับ (Core Major Subjects)
จานวน 21 หน่วยกิต
นักศึกษาต้องเรียนทุกรายวิชาจากหมวดวิชาเอกบังคับ ดังต่อไปนี้
Students have to study all subjects from the following core major subjects.
บบ. 601 การจัดการการตลาดสมัยใหม่
(EM 601 Modern Marketing Management)

3 (3-0-6( หน่วยกิต

บบ. 602 องค์กรและการจัดการสมัยใหม่
(EM 602 Modern Organization and Management)

3 (3-0-6) หน่วยกิต

บบ. 603 เศรษฐศาสตร์ บัญชีและการเงินสาหรับผู้บริหาร
(EM 603 Economics, Accounting and Finance for Executives)

3 (3-0-6( หน่วยกิต

บบ. 604 การจัดการการดาเนินงานสมัยใหม่
(EM 604 Modern Operation Management)

3 (3-0-6) หน่วยกิต

บบ. 605 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ
(EM 605 Business Research Method)

3 (3-0-6) หน่วยกิต

บบ. 606 การจัดการการเปลี่ยนแปลงจากเทคโนโลยีดิจิทัล
(EM 606 Digital Transformation Management)

3 (3-0-6) หน่วยกิต

บบ. 607 การจัดการเชิงกลยุทธ์ระดับนานาชาติ
(EM 607 International Strategic Management)

3 (3-0-6( หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเอกเลือก (Major Elective Subjects)
ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาจากหมวดวิชาเอกเลือกไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต โดยสามารถ
เลือกศึกษาได้จากวิชาดังต่อไปนี้
Students can choose to study at least 9 credits from the major electives. The
subjects are as follows:
บบ. 711 กลยุทธ์การตลาดระดับโลก
3 (3-0-6( หน่วยกิต
(EM 711 Global Marketing Strategy)
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บบ. 712 การสร้างแบรนด์และการบริหารแบรนด์ระดับโลก
(EM 712 Global Branding and Brand Management)

3 (3-0-6) หน่วยกิต

บบ. 713 การจัดการบริการไมตรีจิตระดับโลก
(EM 713 Global Hospitality Management)

3 (3-0-6( หน่วยกิต

บบ. 714 การเจรจาต่อรองสาหรับผู้บริหาร
(EM 714 Managerial Negotiation for Executives)

3 (3-0-6( หน่วยกิต

บบ. 715 การวางแผนและการจัดการการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 3 (3-0-6( หน่วยกิต
(EM 715 E-Commerce Planning and Management)
บบ. 716 การจัดการลอจิสติกส์ระดับนานาชาติ
(EM 716 International Logistics Management)

3 (3-0-6( หน่วยกิต

บบ. 717 โครงการบูรณาการประสบการณ์ของผู้บริหาร
(EM 717 Experience Integrated Project for Executives)

3 (3-0-6( หน่วยกิต

บบ. 718 การศึกษาความเป็นไปได้โครงการลงทุนระดับนานาชาติ 3 (3-0-6( หน่วยกิต
(EM 718 International Feasibility Study)
3. การศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study)
บบ. 798 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
(EM 798 Independent Study)
(วิชาบังคับก่อน: ผ่านวิชาเอกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต(

จานวน 6 หน่วยกิต
6 (0-0-18( หน่วยกิต
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา (Academic Plan)
ชั้นปีที่ 1: ภาคการศึกษาที่ 1 (Academic Year 1: 1st Semester)
บบ. 601
การจัดการการตลาดสมัยใหม่
EM 601
Modern Marketing Management
บบ. 602
องค์กรและการจัดการสมัยใหม่
EM 602
Modern Organization and Management
บบ. 603
เศรษฐศาสตร์ บัญชีและการเงินสาหรับผู้บริหาร
EM 603
Economics, Accounting and Finance for Executives
บบ. 604
การจัดการการดาเนินงานสมัยใหม่
EM 604
Modern Operation Management
รวมหน่วยกิต (Credit total)

หน่วยกิต
3 (3-0-6(
3 (3-0-6(
3 (3-0-6(
3 (3-0-6(
12

ชั้นปีที่ 1: ภาคการศึกษาที่ 2 (Academic Year 1: 2nd Semester)
บบ. 605
ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ
EM 605
Business Research Method
บบ. 606
การจัดการการเปลี่ยนแปลงจากเทคโนโลยีดิจิทัล
EM 606
Digital Transformation Management
บบ. 607
การจัดการเชิงกลยุทธ์ระดับนานาชาติ
EM 607
International Strategic Management
……………. วิชาเอกเลือก 1 (Major Elective 1)
รวมหน่วยกิต (Credit total)

หน่วยกิต
3 (3-0-6(

ชั้นปีที่ 1: ภาคเรียนฤดูร้อน (Academic Year 1: Summer Semester)
............... วิชาเอกเลือก 2 (Major Elective 2)
..............
วิชาเอกเลือก 3 (Major Elective 3)
รวมหน่วยกิต (Credit total)

หน่วยกิต
3 (3-0-6(
3 (3-0-6(
6

ชั้นปีที่ 2: ภาคเรียนที่ 1(Academic Year 2: 1st Semester)
บบ. 798
การศึกษาค้นคว้าอิสระ
EM 798
Independent Study
รวมหน่วยกิต (Credit total)

หน่วยกิต
6 (0-0-18(

3 (3-0-6(
3 (3-0-6(
3 (3-0-6(
12

6
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
คาอธิบายรายวิชา (เอกสาร ภาคผนวก ข(
3.2 ชื่อ ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลา
ดับ

1.

2.

ชื่อ – สกุล

นางสาววิริยา
จงรักษ์สัตย์*

เลข
ประจาตัว
บัตร
ประชาชน/
Passport
ID

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

3 5099
ผู้ช่วย
.........XXX ศาสตราจารย์

Mr. Chien
….XXX
Ting Chiang*

อาจารย์

คุณวุฒิ
ที่สาเร็จ

สาขาวิชา

สถาบัน
ที่สาเร็จการ
ศึกษา

ปี
พ.ศ.

Ph.D.

Accounting

2546

บธ.ม.

บริหารธุรกิจ

บช.บ.

การบัญชี

Ph.D.

Hospitality and
Tourism
Management
Education

Victoria
University,
Australia
มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่
มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่
Victoria
University,
Australia
Nanhua
University,
Taiwan

Master of
Sociology

3.

Mrs. Chen
Ying Chieh*

….XXX

อาจารย์

Bachelor
of Medical
Management

Medical
Management

Ph.D.

Business
Administration

M.B.A.

Business
Administration

B.BA.

International
Trade

2537
2532
2553
2546

Chia Nana 2543
University of
Pharmacy &
Science,
Taiwan
National
Chiayi
University,
Taiwan
Deakin
University,
Australia

2556

Chinese
Culture
University,
Taiwan

2543

2550
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ลา
ดับ

4.

ชื่อ – สกุล

นางสาว
ธีราลักษณ์
สัจจะวาที**

เลข
ประจาตัว
บัตร
ประชาชน/
Passport
ID

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ
ที่สาเร็จ

3 5099
…….XXX

ผู้ช่วยศาสตรา D.B.A.
จารย์

สาขาวิชา

สถาบัน
ที่สาเร็จการ
ศึกษา

ปี
พ.ศ.

Business
Administration

Victoria
University,
Australia
มหาวิทยาลัย
พายัพ
มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่

2547

บธ.ม.

บริหารธุรกิจ

บธ.บ.

บริหารธุรกิจ

2538
2530

*อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
**อาจารย์ประจาหลักสูตร

3.2.2 อาจารย์ผู้สอน
ลา
ดับ

1.

2.

ชื่อ – สกุล

นายศุภชัย
บุญธีรารักษ์

เลข
ตาแหน่ คุณวุฒิ
ประจาตัว งทาง ที่สาเร็จ
บัตร
วิชาการ
ประชาชน/
Passport
ID
3 5099
อาจารย์ วท.ม.
....XXX

นางชีวพร อินแสง 3 5014
....XXX

บธ. ม.
บช.บ.
อาจารย์ MSFA
บช.บ.

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม
ไม่มี
4.1. มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
ไม่มี
4.2 ช่วงเวลา
ไม่มี
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
ไม่มี

สาขาวิชา

สถาบัน
ที่สาเร็จการ
ศึกษา

เทคโนโลยี
จุฬาลงกรณ์
สารสนเทศ
มหาวิทยาลัย
ทางธุรกิจ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การบัญชี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Financial
Portland State
Analysis
University, U.S.A.
การบัญชี
มหาวิทยาลัยพายัพ

ปี
พ.ศ.

2546
2544
2537
2551
2541
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5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการจัดทาการศึกษาค้นคว้าอิสระ
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
กาหนดให้นักศึกษาจัดทาการศึกษาค้นคว้าอิสระเป็นภาษาอังกฤษในหัวข้อที่สนใจในระดับปริญญา
โท นักศึกษาต้องจัดทารายงานการวิจัย นาส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนดอย่างเคร่งครัด มี
การเสนอรายงานการค้ น คว้ า อิ ส ระ และสอบผ่ า นการสอบปากเปล่ า ขั้ น สุ ด ท้ าย โดยคณะกรรมการที่
มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ ทั้งนี้รายงานการค้นคว้าอิสระ หรือส่วน
หนึ่งของรายงานการค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
ด้านที่ 1: ด้านคุณธรรมจริยธรรม
1.1 มีความสามารถในการวินิจฉัยและจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมอันดีงาม
ตามหลักวิชาการ และ/หรือ จริยธรรมวิชาชีพ
1.2 เป็นผู้นาหรือผู้ริเริ่มในการยกปัญหาทางจริยธรรม จรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องในศาสตร์ รวมทั้ง
สนับสนุนให้ผู้อื่นตระหนักในปัญหาดังกล่าว เพื่อนาไปสู่การทบทวนแก้ไขปัญหาทางจริยธรรม
จรรยาบรรณ
ด้านที่ 2: ความรู้
2.1 มีความรู้และเข้าใจหลักวิชาและทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหาสาระของสาขาวิชาอย่างถ่องแท้
2.2 สามารถนาความรู้หลักการ / ทฤษฎี มาประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการบริหารธุรกิจ
2.3 สามารถนาความรู้หลักการ / ทฤษฎี มาใช้ในการวิจัย เพื่อพัฒนาความรู้ใหม่ และ / หรือ
สามารถนาความรู้ใหม่ที่ได้จากการวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการบริหารธุรกิจได้
2.4 มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในกฎระเบียบที่ใช้อยู่ในสภาพแวดล้อมของระดับชาติและ
นานาชาติที่อาจมีผลกระทบต่อการประกอบอาชีพ รวมทั้งเหตุผลและการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะ
เกิดขึ้นในอนาคต
ด้านที่ 3: ทักษะทางปัญญา
3.1 สามารถใช้ความรู้ ทางภาคทฤษฎี และภาคปฏิ บัติ ในการจัด การบริบ ทใหม่ ที่ไม่ค าดคิดทาง
วิชาการบริหารธุรกิจ
3.2 สามารถพัฒนาแนวคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ เพื่อตอบสนองประเด็น หรือปัญหาที่เกี่ยวข้อง
3.3 สามารถใช้ดุลพินิจอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบในการตัดสินใจในสถานการณ์ที่มี
ข้อมูลไม่เพียงพอ
3.4 สามารถสังเคราะห์ และใช้ผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ และพัฒนาความคิดใหม่ๆ โดย
บูรณาการให้เข้ากับองค์ความรู้เดิม หรือเสนอเป็นความรู้ใหม่ที่ท้าทาย สามารถใช้เทคนิคทั่วไป
หรือเฉพาะทางในการวิเคราะห์ประเด็นหรือปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างสร้างสรรค์ รวมถึงพัฒนา
ข้อสรุป และข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
3.5 สามารถวางแผน และดาเนิ นโครงการสาคัญ หรือโครงการวิจัยค้นคว้าทางวิชาการได้ด้ว ย
ตนเอง โดยใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ตลอดถึงการใช้เทคนิคการวิจัย และให้
ข้อสรุปตลอดจนข้อเสนอแนะที่สมบูรณ์ซึ่งขยายองค์ความรู้หรือแนวทางการปฏิบัติที่มีอยู่เดิมได้
อย่างมีนัยสาคัญ

23
ด้านที่ 4: ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 สามารถแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อน หรือความยุ่งยากทางการบริหารธุรกิจได้ด้วยตนเอง
4.2 สามารถตัดสินใจในการดาเนินงานด้วยตนเอง และสามารถประเมินตนเองได้ รวมทั้งวางแผน
ในการปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได้
4.3 มีความรับผิดชอบในการดาเนินงานของตนเอง และสามารถร่วมมือกับผู้อื่นในการจัดการข้อ
โต้แย้งและปัญหาต่างๆ
4.4 สามารถแสดงออกถึงทักษะการเป็นผู้นาได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์ เพื่อ
เพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทางานของกลุ่ม
ด้านที่ 5: ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติ เพื่อนามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าปัญหา สรุป
ปัญหา และเสนอแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ
5.2 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ ทั้งในวงวิชาการและ
วิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไป โดยการนาเสนอในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ และ /
หรือ ผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ รวมถึงการศึกษาค้นคว้าอิสระ หรือโครงการค้นคว้าที่สาคัญ
5.3 ช่วงเวลา
5.3.1 นักศึกษาจะเสนอหัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระได้ต่อเมื่อ
 เรียนรายวิชาในหลักสูตรมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต ตามข้อกาหนดมหาวิทยาลัย พายัพ
พ.ศ. 2548 ระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคผนวก ก(
 ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00
5.3.2 นักศึกษาจะเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ และสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายได้ต่อเมื่อ
สอบผ่านรายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตร จานวน 12 หน่วยกิต
 ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00
 สอบผ่านประมวลความรู้ข้อเขียน
 สอบผ่านประมวลความรู้ปากเปล่า
 ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ
 ได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารของวิทยาลัย/คณะวิชา ที่นักศึกษาสังกัด
 อื่นๆ (ระบุ(
5.4 จานวนหน่วยกิต
การศึกษาค้นคว้าอิสระจานวน 6 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
มหาวิทยาลัยเตรียมการให้คาแนะนาและช่วยเหลือทางด้านวิชาการแก่นักศึกษา ดังนี้
5.5.1 ให้ ค าแนะน าเกี่ ยวหั วข้ อและประเด็ นในการท าการศึ กษาค้ นคว้ าอิ สระตามความสนใจของ
นักศึกษาโดยคณะกรรมการที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ
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5.5.2 ดาเนินการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการสอบโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระ
เพื่อแนะนาและช่วยเหลือนักศึกษาในการจัดทาการศึกษาค้นคว้าอิสระ
5.5.3 การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดผลประมวลความรู้แบบข้อเขียน
5.5.4 จั ดเตรีย มระบบฐานข้อ มูล เพื่ อ การสื บ ค้น ข้อ มูล ที่ เป็ น ประโยชน์ ต่อ การจัดท าการศึก ษา
ค้นคว้าอิสระ
5.5.4 จัดเตรียมโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติเพื่อการประมวลผลข้อมูล และโปรแกรมฐานข้อมูล ที่
เกี่ยวข้อง
5.6 กระบวนการประเมินผล
มหาวิทยาลัยมีกระบวนการประเมินผลการศึกษาค้นคว้าอิสระ ดังนี้
5.6.1 นั ก ศึก ษาต้อ งเสนอการศึ กษาค้ น คว้าอิ ส ระ และผ่ านการสอบปากเปล่ าขั้ น สุ ด ท้ าย โดย
คณะกรรมการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ประจาหลั กสูตร และ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน รวมไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ประธานกรรมการสอบต้องไม่เป็น
อาจารย์ที่ปรึกษา โดยอาจารย์ผู้สอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ ต้องมีคุณวุฒิ คุณสมบัติและ
ผลงานวิชาการ เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2558
5.6.2 มหาวิทยาลัยจัดให้การนาเสนอการศึกษาค้นคว้าอิสระ และสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายของ
นักศึกษาเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
5.6.3 การวัดผลการศึกษาค้นคว้าอิสระ ใช้อักษรระดับคะแนน P, NP
5.6.4 รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ หรือส่วนหนึ่งของรายงานการศึกษาค้นคว้าอิ สระต้องได้รับ
การเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้
5.6.5 หลักสูตรจัดให้มีคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ในการศึกษาค้นคว้าอิสระ
โดยพิจารณาจากหลายองค์ประกอบ เช่น ระเบียบวิธีวิจัย การเคารพผลงานของผู้อื่น หรือ
สัมภาษณ์นักศึกษา เป็นต้น

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
มีความสามารถเชิงบริหารในระดับโลก (global
level) ในยุค digital transformation

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
1. ใช้กรณีศึกษาในการเรียนการสอน
2. นักศึกษาเรียนวิชา บบ. 606 การจัดการ
การเปลี่ยนแปลงจากเทคโนโลยีดิจิทัล
3. นั กศึ ก ษาเรีย นวิช า บบ.607 การจั ด การเชิงกล
ยุทธ์ระดับนานาชาติ
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
1. คุณธรรม จริยธรรม
วิธีการวัดและการ
ประเมินผล
1.1 มีความสามารถในการวินิจฉัยและจัดการ
(1( สอดแทรกประเด็น
(1( ประเมินพฤติกรรมการ
ปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยม
คุณธรรมและจริยธรรมใน
ปฏิบัติตามกฎกติกาแนว
อันดีงามตามหลักวิชาการ และ/หรือ
รายวิชาต่างๆ ในหลักสูตร
ปฏิบัติที่ได้กาหนด
จริยธรรมวิชาชีพ
(2( กรณีศึกษา
ร่วมกัน
1.2 เป็นผู้นาหรือผู้ริเริ่มในการยกปัญหาทาง
(3( ผู้สอนและนักศึกษาร่วมกัน (2( การนาเสนอกรณีศึกษา
จริยธรรม จรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องในศาสตร์
กาหนดกฎกติกาแนวปฏิบัติ
ที่ได้รับมอบหมาย
รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้อื่นตระหนักในปัญหา
ในการเรียน เช่น การส่งงาน
ดังกล่าว เพื่อนาไปสู่การทบทวนแก้ไขปัญหา
ตามกาหนด การเข้าชั้น
ทางจริยธรรม จรรยาบรรณ
เรียน การให้ความร่วมมือใน
กิจกรรมต่างๆ และ
ผลกระทบหากไม่ปฏิบัติ
ตามข้อกาหนดนั้นๆ เป็นต้น
2. ความรู้
วิธีการวัดและการ
ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
กลยุทธ์การสอน
ประเมินผล
2.1 มีความรู้และเข้าใจหลักวิชาและทฤษฎีที่
(1( กลยุทธ์การสอนที่เน้น
(1( การสอบในรายวิชา
สาคัญในเนื้อหาสาระของสาขาวิชาอย่างถ่อง
ผู้เรียนเป็นสาคัญ มุ่งเน้น
(2( ประเมินจากรายงาน
แท้
การพัฒนาทักษะ
และงานที่ได้รับ
2.2 สามารถนาความรู้หลักการ / ทฤษฎี มา
กระบวนการคิดวิเคราะห์
มอบหมาย
ประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ
สังเคราะห์
(3( การสอบปากเปล่า
บริหารธุรกิจ
(2( การเชิญผู้เชี่ยวชาญ
การศึกษาค้นคว้าอิสระ
2.3 สามารถนาความรู้หลักการ / ทฤษฎี มาใช้
ภายนอกที่มีประสบการณ์
ในการวิจัย เพื่อพัฒนาความรู้ใหม่ และ / หรือ
ตรงร่วมเป็นผู้บรรยายหรือ
สามารถนาความรู้ใหม่ที่ได้จากการวิจัยมา
เป็นวิทยากรพิเศษ
ประยุกต์ใช้ในการบริหารธุรกิจได้
(3( การศึกษาดูงานนอกสถานที่
2.4 มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักใน
เพื่อเรียนรู้จากสถานการณ์
จริง
กฎระเบียบที่ใช้อยู่ในสภาพแวดล้อมของ
ระดับชาติและนานาชาติที่อาจมีผลกระทบต่อ
การประกอบอาชีพ รวมทั้งเหตุผลและการ
เปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา

กลยุทธ์การสอน
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3. ทักษะทางปัญญา
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา

วิธีการวัดและการ
ประเมินผล
(1( กรณีศึกษา
(1) การสอบในรายวิชา
(2( การให้นักศึกษาทารายงาน (2) การสอบประมวลความรู้
เดี่ยวและกลุ่ม
(3) ประเมินจากรายงาน
(3( การอภิปรายในชั้นเรียน
และงานที่ได้รับ
(4( การทาวิจัย
มอบหมาย
(4) การสอบการศึกษา
ค้นคว้าอิสระ
กลยุทธ์การสอน

3.1 สามารถใช้ความรู้ทางภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติในการจัดการบริบทใหม่ที่ไม่
คาดคิดทางวิชาการบริหารธุรกิจ
3.2 สามารถพัฒนาแนวคิดริเริ่มและสร้างสรรค์
เพื่อตอบสนองประเด็น หรือปัญหาที่
เกี่ยวข้อง
3.3 สามารถใช้ดุลพินิจอย่างมีวิจารณญาณและ
อย่างเป็นระบบในการตัดสินใจใน
สถานการณ์ที่มีข้อมูลไม่เพียงพอ
3.4 สามารถสังเคราะห์ และใช้ผลงานวิจัย สิ่ง
ตีพิมพ์ทางวิชาการ และพัฒนาความคิดใหม่ๆ
โดยบูรณาการให้เข้ากับองค์ความรู้เดิม หรือ
เสนอเป็นความรู้ใหม่ที่ท้าทาย สามารถใช้
เทคนิคทั่วไป หรือเฉพาะทางในการวิเคราะห์
ประเด็นหรือปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่าง
สร้างสรรค์ รวมถึงพัฒนาข้อสรุป และ
ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชาการ
บริหารธุรกิจ
3.5 สามารถวางแผน และดาเนินโครงการสาคัญ
หรือโครงการวิจัยค้นคว้าทางวิชาการได้ด้วย
ตนเอง โดยใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎี และ
ภาคปฏิบัติ ตลอดถึงการใช้เทคนิคการวิจัย
และให้ข้อสรุปตลอดจนข้อเสนอแนะที่
สมบูรณ์ซึ่งขยายองค์ความรู้หรือแนวทางการ
ปฏิบัติที่มีอยู่เดิมได้อย่างมีนัยสาคัญ
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
วิธีการวัดและการ
กลยุทธ์การสอน
บุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ
ประเมินผล
4.1 สามารถแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อน หรือ (1( การจัดการเรียนการสอนที่ (1( ประเมินพฤติกรรมการ
ให้โอกาสนักศึกษาทางาน
ทางานกลุ่ม
ความยุ่งยากทางการบริหารธุรกิจได้ด้วย
เป็นกลุ่มร่วมกับผู้อื่น
(2( ประเมินผลสาเร็จของ
ตนเอง
(2) การจัดทารายงานเน้นให้
งานที่เกิดจากการ
4.2 สามารถตัดสินใจในการดาเนินงานด้วย
โอกาสนักศึกษาได้ติดต่อ
ทางานเป็นกลุ่ม
ตนเอง และสามารถประเมินตนเองได้
ประสานงานกับบุคคลหรือ
รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุงตนเองให้มี
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ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได้
องค์กรต่างๆ
4.3 มีความรับผิดชอบในการดาเนินงานของ
ตนเอง และสามารถร่วมมือกับผู้อื่นในการ
จัดการข้อโต้แย้งและปัญหาต่างๆ
4.4 สามารถแสดงออกถึงทักษะการเป็นผู้นาได้
อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์
เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทางานของ
กลุ่ม
5.ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิง
วิธีการวัดและการ
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
กลยุทธ์การสอน
ประเมินผล
สารสนเทศ
5.1 สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และ (1( การทาวิจัย
(1( การสอบ
(2( การประเมินผลสาเร็จ
สถิติ เพื่อนามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าปัญหา (2( การมอบหมายงานกลุ่ม
ของการทารายงานกลุ่ม
สรุปปัญหา และเสนอแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ (3( ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การเรียนการสอน
(3( ประเมินจากรายงาน
5.2 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่าง
และการนาเสนอผลงาน
เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ ทั้งในวงวิชาการ (5( จัดกิจกรรมการเรียนรู้ใน
รายวิชาเปิดโอกาสให้
ในชั้นเรียนทีใ่ ช้
และวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไป โดยการ
นักศึกษาได้ใช้เทคโนโลยี
เทคโนโลยี
นาเสนอในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็น
สารสนเทศเพื่อการสืบค้น
สารสนเทศ
ทางการ และ / หรือ ผ่านสิ่งตีพิมพ์ทาง
และการนาเสนอผลงาน
วิชาการ รวมถึงการศึกษาค้นคว้าอิสระ หรือ
โครงการค้นคว้าที่สาคัญ
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง - ไม่เน้น
รายวิชา

1. หมวดวิชาบังคับ 21 หน่วยกิต
บบ. 601 การจัดการการตลาดสมัยใหม่
บบ. 602 องค์กรและการจัดการสมัยใหม่
บบ. 603 เศรษฐศาสตร์ บัญชีและการเงินสาหรับผู้บริหาร
บบ. 604 การจัดการการดาเนินงานสมัยใหม่
บบ. 605 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ
บบ. 606 การจัดการการเปลี่ยนแปลงจากเทคโนโลยี
ดิจิทัล
บบ. 607 การจัดการเชิงกลยุทธ์ระดับนานาชาติ
2. หมวดวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
บบ. 711 กลยุทธ์การตลาดระดับโลก
บบ. 712 การสร้างแบรนด์และการบริหารแบรนด์ระดับ
โลก
บบ. 713 การจัดการบริการไมตรีจิตระดับโลก
บบ. 714 การเจรจาต่อรองสาหรับผู้บริหาร
บบ. 715 การวางแผนและการจัดการการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์

1. ด้าน
คุณธรรม
จริยธรรม

1.1






1.2






2.ความรู้

2.1






3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5
 -     -     -     -           

5. ด้านการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1 5.2


 

4.1 4.2
     

4.3






4.4






 





-

-

    -     -  
1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2
    -    -  


4.3



4.4



5.1
-

5.2
-





-

-







-

-





-

-

   

-

  

-

   

-

  

-

   
   

-

      

   

-

  

-

-

-

-

-



-

-

-

  

-

-



-
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รายวิชา

บบ. 716
บบ. 717
บบ. 718

1. ด้าน
คุณธรรม
จริยธรรม

การจัดการลอจิสติกส์ระดับนานาชาติ
  
โครงการบูรณาการประสบการณ์ของผู้บริหาร
  
การศึกษาความเป็นไปได้โครงการลงทุนระดับ
  
นานาชาติ
3. การศึกษาค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต
1.1 1.2 2.1
บบ. 798 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
  

2.ความรู้







5. ด้านการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

-

        









2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2
         

4.3


4.4
-

5.1


5.2





-

3. ทักษะทางปัญญา

      

-

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

-




-
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4. ผลการพัฒนาการเรียนรู้แต่ละด้าน (Program Learning Outcomes: PLO)
4.1 Program Learning Outcomes: PLO
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรถูกถ่ายทอดให้เป็น PLO ของหลักสูตรไว้ 3 ข้อ ดังนี้
PLO 1: บัณฑิตมีคุณธรรมและจริยธรรม และมี ภาวะผู้นาที่เป็นเลิศในการนาองค์กรภายใต้บริบทที่มี
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคดิจิทัล
PLO 2: บัณฑิต มีความรู้ ความเข้าใจ และความเชี่ยวชาญในศาสตร์ทางการบริหารธุรกิจ และมี
ความสามารถในการวิเคราะห์ ปัญหาทางธุรกิจโดยใช้ข้อมูลทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
เพื่อการบริหารธุรกิจภายใต้บริบทที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคดิจิทัล
PLO 3: บัณฑิตมีความรู้ และทักษะด้านการทาวิจัย เพื่อสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการทางด้านการ
บริหารธุรกิจในบริบทที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคดิจิทัล
ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างมาตรฐานการเรียนรู้และการพัฒนาการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
PLO 1: บัณฑิตมีคุณธรรมและจริยธรรม และมีภาวะผู้นาที่เป็นเลิศในการนาองค์กรภายใต้บริบท
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคดิจิทัล
ข้อ
ผลการเรียนรู้
1.1
มีความสามารถในการวินิจฉัยและจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมอันดี
งามตามหลักวิชาการ และ/หรือ จริยธรรมวิชาชีพ
1.2
เป็นผู้นาหรือผู้ริเริ่มในการยกปัญหาทางจริยธรรม จรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องในศาสตร์
รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้อื่นตระหนักในปัญหาดังกล่าว เพื่อนาไปสู่การทบทวนแก้ไขปัญหาทาง
จริยธรรม จรรยาบรรณ
4.4
สามารถแสดงออกถึงทักษะการเป็นผู้นาได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์ เพื่อ
เพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทางานของกลุ่ม
PLO 2: บัณฑิต มีความรู้ ความเข้าใจ และความเชี่ยวชาญในศาสตร์ทางการบริหารธุรกิจ
และมีความสามารถในการวิเคราะห์ ปัญหาทางธุรกิจโดยใช้ข้อมูลทั้งเชิงคุณภาพและ
เชิงปริมาณ เพื่อการบริหารธุรกิจภายใต้บริบทที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุค
ดิจิทัล
ข้อ
ผลการเรียนรู้
2.1
มีความรู้และเข้าใจหลักวิชาและทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหาสาระของสาขาวิชาอย่างถ่องแท้
2.2
สามารถนาความรู้หลักการ / ทฤษฎี มาประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ
บริหารธุรกิจ
2.4
มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในกฎระเบียบที่ใช้อยู่ในสภาพแวดล้อมของระดับชาติ
และนานาชาติที่อาจมีผลกระทบต่อการประกอบอาชีพ รวมทั้งเหตุผลและการเปลี่ยนแปลง
ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
3.1
สามารถใช้ความรู้ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการจัดการบริบทใหม่ที่ไม่คาดคิด ทาง
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3.2
4.1
4.2
4.3
PLO 3:
ข้อ
2.3
3.3
3.4

3.5

5.1
5.2

วิชาการบริหารธุรกิจ
สามารถพัฒนาแนวคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ เพื่อตอบสนองประเด็น หรือปัญหาที่เกี่ยวข้อง
สามารถแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อน หรือความยุ่งยากทางการบริหารธุรกิจได้ด้วยตนเอง
สามารถตัดสินใจในการดาเนินงานด้วยตนเอง และสามารถประเมินตนเองได้ รวมทั้ง
วางแผนในการปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได้
มีความรับผิดชอบในการดาเนินงานของตนเอง และสามารถร่วมมือกับผู้อื่นในการจัดการ
ข้อโต้แย้งและปัญหาต่างๆ
บัณฑิตมีความรู้ และทักษะด้านการทาวิจัย เพื่อสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการทางด้าน
การบริหารธุรกิจในบริบทที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคดิจิทัล
ผลการเรียนรู้
สามารถนาความรู้หลักการ / ทฤษฎี มาใช้ในการวิจัย เพื่อพัฒนาความรู้ใหม่ และ / หรือ
สามารถนาความรู้ใหม่ที่ได้จากการวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการบริหารธุรกิจได้
สามารถใช้ดุลพินิจอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบในการตัดสินใจในสถานการณ์ที่
มีข้อมูลไม่เพียงพอ
สามารถสังเคราะห์ และใช้ผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ และพัฒนาความคิดใหม่ๆ
โดยบูรณาการให้เข้ากับองค์ความรู้เดิม หรือเสนอเป็นความรู้ใหม่ที่ท้าทาย สามารถใช้
เทคนิคทั่วไป หรือเฉพาะทางในการวิเคราะห์ประเด็นหรือปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่าง
สร้างสรรค์ รวมถึงพัฒนาข้อสรุป และข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
สามารถวางแผน และดาเนินโครงการสาคัญ หรือโครงการวิจัยค้นคว้าทางวิชาการได้ด้วย
ตนเอง โดยใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ตลอดถึงการใช้เทคนิคการวิจัย และให้
ข้อสรุปตลอดจนข้อเสนอแนะที่สมบูรณ์ซึ่งขยายองค์ความรู้หรือแนวทางการปฏิบัติที่มีอยู่
เดิมได้อย่างมีนัยสาคัญ
สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติ เพื่อนามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าปัญหา
สรุปปัญหา และเสนอแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ
สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ ทั้งในวงวิชาการ
และวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไป โดยการนาเสนอในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ และ / หรือ ผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ รวมถึงการศึกษาค้นคว้าอิสระ หรือ
โครงการค้นคว้าที่สาคัญ
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5.2 ความคาดหวังผลการเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา (Year Learning Outcomes: YLO)
ปีที่
ความคาดหวังผลการเรียนรู้
1
(1) มีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการและทฤษฏีทางการบริหารธุรกิจและสามารถนามา
ประยุกต์ใช้ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการได้
(2) มีคุณธรรม จริยธรรมในวิชาการด้านการบริหารธุรกิจ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและ
ส่วนรวม มีจิตสาธารณะ มีความเสียสละ สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้
(3) มีภาวะผู้นาในการร่วมสัมมนา อภิปรายหรือแก้ปัญหาประเด็นทางการบริหารธุรกิจ
(4) สามารถใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นความรู้และทาวิจัยทางการบริหารธุรกิจ รวมทั้งการ
นาเสนอผลงาน
2
(1) ประยุกต์ใช้แนวคิด ทฤษฎี วิธีการทาวิจัยทางการบริหารธุรกิจเพื่อค้นหาความรู้ และสามารถ
จัดทาการศึกษาค้นคว้าอิสระได้
(2) นาเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ หรือส่วนหนึ่งของรายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระต้อง
ได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
ใช้หลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน ตามระเบียบการศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ โดยกาหนดความหมาย
ดังนี้
อักษรระดับคะแนน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

แต้มระดับคะแนน
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0

ระดับการเรียน
ดีเลิศ
ดีมาก
ดี
ดีพอใช้
พอใช้
อ่อน
อ่อนมาก
ไม่ผา่ น
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นอกจากอักษรระดับคะแนนข้างต้นแล้ว ผู้สอนอาจใช้อักษรอื่นเพื่อเป็นสัญลักษณ์แสดงผลการศึกษา
โดยมีความหมายดังนี้
อักษร
I
W
U
P
NP
IP
EP
CE
CS

ความหมาย
การวัดผลไม่สมบูรณ์ (Incomplete)
การบอกเลิกรายวิชา (Withdrawn)
การไม่ขอรับหน่วยกิต (Audit)
การวัดผลผ่าน (Pass)
การวัดผลไม่ผ่าน (No Pass)
กาลังอยู่ระหว่างการวัดผล (Grading in Progress)
วิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระมีคุณภาพดีมาก (Excellent Pass)
การวัดผลโดยการสอบเทียบโอน (Credits from Examination)
การวัดผลโดยการสอบข้อสอบมาตรฐาน (Credits from Standard Test)

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา
2.1.1 มีการประเมินผลการเรียนรู้ทุกรายวิชาของนักศึกษาแต่ละคน เมื่อสิ้นสุดการศึกษาแต่ละภาค
การศึกษา
2.1.2 นักศึกษาทุกคนต้องจัดทารายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระเป็นรายบุคคล
2.1.3 นักศึกษาแผน ข ต้องเสนอการศึกษาค้นคว้าอิสระ และผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดย
คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ รวมถึงสอบ
ประมวลความรู้ข้อเขียน
2.1.4 มี ค ณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ย นรู้ ที่ ด าเนิ น การตามระบบและกลไกที่ ท าง
มหาวิทยาลัยกาหนด
2.2 การทวนสอบภายหลังสาเร็จการศึกษา
2.2.1 มีการสารวจการประกอบอาชีพของศิษย์เก่า
2.2.2 มีการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต
2.2.3 จัดให้มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรทุกปีการศึกษา
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2.2.4 นาผลที่ได้ทั้งจากการทวนสอบขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา การสารวจดังกล่าวข้างต้น
และผลจากการประเมินคุณภาพหลักสูตร มาปรั บปรุงกระบวนการเรียนการสอน และหลักสูตร
ตามรอบระยะเวลา
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและได้รับการเสนอชื่อให้รับปริญญาจะต้องมีคุณสมบัติ
ดังนี้
3.1 ศึกษารายวิชาต่างๆ ผ่านครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชานั้นๆ และมีผลการเรียนได้
แต้ม ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ากว่า 3.00
3.2 กรณีนักศึกษาชาวไทยและชาวต่างประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ ต้องผ่านเกณฑ์
ภาษาอังกฤษจากการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ (CEFR) อย่างน้อยระดับ B2 หรือจากการทดสอบจาก
ระบบอื่นที่เทียบเคียงคะแนนไม่น้อยกว่าระดับ B2 หรือผ่านการวัดผลข้อสอบภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย
พายัพ หรือ ผ่านการอบรมภาษาอังกฤษตามระเบียบของมหาวิทยาลัยพายัพ จานวน ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง
และต้องได้รับผลการศึกษาอบรมเป็น P (pass) อย่างใดอย่างหนึ่ง
3.3 สืบเนื่องจาก การเรียนการสอนเป็นแบบ แผน ข ดังนั้น นักศึกษาต้องผ่านเกณฑ์ ดังนี้
 สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ข้อเขียน
 นาเสนอการศึกษาค้นคว้าอิสระ โดยนาเสนอและสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดย
คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ซึง่ เป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
 การศึกษาค้น คว้าด้วยตนเองหรือส่ว นหนึ่งของการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองต้องได้รับการ
เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้
3.4 ไม่มีพันธะหนี้สินใดๆ ผูกพันกับมหาวิทยาลัย
3.5 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบข้อบังคับอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
 มีการปฐมนิเทศ และอบรมพัฒนาวิชาชีพครูให้แก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจถึงบทบาท
หน้าที่ ความรับผิดชอบ และนโยบายของมหาวิทยาลัย คณะ ตลอดจนหลักสูตรที่สอน
 จัดนิเทศอาจารย์ใหม่ในระดับสาขาวิชา
 ให้อาจารย์ใหม่สังเกตการณ์การสอนของอาจารย์ผู้มีประสบการณ์
 จัดระบบพี่เลี้ยงแก่อาจารย์ใหม่
 จัดเตรียมคู่มืออาจารย์และ/หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้อาจารย์ใหม่
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและ
การวิจัย
 การสนับ สนุน ด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การ
ประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์/
 การเพิ่มพูนทักษะ/ เทคนิคการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย
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2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ
 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชน
 มีการกระตุ้นอาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการ
 ส่งเสริมการทาวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมีความเชี่ยวชาญใน
สาขาวิชาชีพ
 จัดสรรงบประมาณสาหรับการทาวิจัย
 สนับสนุนให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่าง ๆ ของสาขาวิชา/ วิทยาลัย/คณะวิชา
 จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่าง ๆ ของสาขาวิชา/ วิทยาลัย/คณะวิชา
 ยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ที่มีผลงานวิจัย

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
การบริห ารหลักสู ตรจัดทาโดยโดยคณะกรรมการบริห ารหลั กสูตรที่มีห น้าที่กากับดูแลและให้ คาา
แนะนา ตลอดจนกาหนดนโยบายในการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยดาเนินการ ดังนี้
1.1 มีการประเมินมาตรฐานของหลักสูตรอย่างสม่าเสมอ ตามวิธีการดาเนินการดังนี้
1.1.1 ประเมินหลักสูตรโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายในทุก 2 ปี และคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ภายนอกอย่างน้อยทุก 4 ปี
1.1.2 จัดทาฐานข้อมูลด้านนักศึกษา อาจารย์ อุปกรณ์ เครื่องมือวิจัย งบประมาณ ผลงาน
วิชาการ ทุกภาคเรียน เพื่อเป็นข้อมูลการประเมินของคณะกรรมการ
1.1.3 ประเมิน ความพึ งพอใจต่ อหลั กสู ตรและการเรียนการสอนโดยมหาบั ณ ฑิ ต ที่ ส าเร็จ
การศึกษา
1.2 พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยเพื่อให้อาจารย์และนักศึกษาได้พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ ได้อย่างเท่า
ทันโลกยุคใหม่
1.2.1 ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยโดยพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรอย่างน้อยทุก 5 ปี
1.2.2 จั ด กระบวนการเรี ย นรู้ในรายวิ ช าที่ เรีย นต่างๆ โดยให้ นั ก ศึ ก ษาได้ ศึ ก ษาความรู้ ที่
ทันสมัยด้วยตนเองจากแหล่งข้อมูลและสื่อต่างๆ
1.3 กระตุ้นให้นักศึกษาใฝ่รู้ผ่านแนวทางการเรียนที่สร้างทั้งความรู้ ทักษะวิชาการ และความพร้อมใน
การประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ
1.4 ตรวจสอบศักยภาพในการบริหารจัดการหลักสูตรให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับ บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558
2. บัณฑิต
บัณฑิตต้องมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ดังนี้
1.1 บัณฑิตที่ยึดมั่นในสัจจะ บริการ อันเป็นพันธกิจของมหาวิทยาลัยพายัพ
1.2 บัณฑิตที่สามารถบริหารจัดการองค์กรธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้การเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วของเทคโนโลยี และ การเปลี่ยนแปลงรูปแบบกลยุทธ์การบริหารธุรกิจในยุคดิจิทัล
1.3 บัณฑิตที่สามารถประยุกต์องค์ความรู้ ทั้งความรู้ด้านการบริหารจัดการ ความรู้ด้านการวิจัย การรู้
แจ้งถึงหลักการพัฒนาสินค้าและบริการ เพื่อการบริหารธุรกิจแบบสมัยใหม่ได้
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1.4 บัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง
1.5 บั ณ ฑิ ต ที่ มี ภ าวะผู้ น า และปรั บ ตั ว ให้ เข้ า กั บ ความหลากหลายทางวั ฒ นธรรมในบริ บ ทการ
เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม
3. นักศึกษา
3.1 กระบวนการรับนักศึกษาและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
3.1.1 กระบวนการรับนักศึกษาเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยพายัพในแต่ละปีการศึกษา โดยมี
การวางแผนรับนักศึกษาอย่างเป็นระบบโดยกาหนดคุณสมบัติของนักศึกษาไว้อย่างชัดเจนใน
หลักสูตร
3.1.2 กรณีนักศึกษาชาวไทยหรือชาวต่างประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ ต้องผ่านเกณฑ์
ภาษาอังกฤษจากการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ (CEFR) อย่างน้อยระดับ B2 หรือจากการ
ทดสอบจากระบบอื่น ที่เทีย บเคียงคะแนนไม่น้อยกว่าระดับ B2 หรือผ่ านการวัดผลข้อสอบ
ภาษาอั งกฤษของมหาวิท ยาลั ย พายั พ หรือ ผ่ า นการอบรมภาษาอั งกฤษตามระเบี ย บของ
มหาวิทยาลัยพายัพ จานวน ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง และต้องได้รับผลการศึกษาอบรมเป็น P
(pass) อย่างใดอย่างหนึ่ง
3.1.3 นั ก ศึกษาต้ องเข้าร่ว มกิจ กรรมปฐมนิเทศนักศึ กษาระดั บบั ณ ฑิ ตศึก ษา เพื่ อรับ ฟังคาแนะน า
สาหรับ เตรียมความพร้อมในการเรียน
3.2 การควบคุมดูแล การให้คาปรึกษาทางวิชาการ การคงอยู่ การสาเร็จการศึกษา
หลั กสู ตรมี ระบบและกลไกเพื่ อน าไปสู่ การปฏิบั ติงานโดยอาจารย์ผู้ รับ ผิ ดชอบหลั กสู ตรและ/หรือ
อาจารย์ผู้บริหารหลักสูตรประชุมวางแผน เพื่อวางกลยุทธ์ในการดาเนินการ มีระบบและกลไกเกี่ยวกับการ
ดูแลให้คาปรึกษาด้านวิชาการและแนะแนว นักศึกษา เพื่อให้มีแนวโน้มอัตราคงอยู่และอัตราการสาเร็จ
การศึกษาในระดับที่สูง ดังนี้
3.2.1 การกาหนดอาจารย์ที่ปรึกษา: อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ/หรืออาจารย์ผู้บริหารหลักสูตร
ประชุมกันเพื่อกาหนดระบบและ กลไกการดูแลให้คาปรึกษาทางด้านวิชาการและแนะแนวแก่
นักศึกษา โดยมีเกณฑ์พิจารณา คือ แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาด้านวิชาการให้แก่นักศึกษาเมื่อแรก
เข้า และแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ เมื่อนักศึกษาลงทะเบียนวิชาการศึกษา
ค้นคว้าอิสระโดยเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านที่นักศึกษาต้องการทา การศึกษาค้นคว้า
อิสระ
3.2.2 การดูแลนักศึกษา: อาจารย์ที่ปรึกษาดูแลและให้คาปรึกษาแก่นักศึกษาทางด้านวิชาการ หรือ
ช่ว ย แก้ไขปั ญ หาด้ านอื่ น ๆ ให้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษา ในกรณี ที่ นั ก ศึ ก ษาในความดู แ ลมี ปั ญ หาที่ เกิ น
ความสามารถของอาจารย์ ที่ปรึกษาจะให้ คาปรึกษาได้ อาจารย์ ที่ปรึกษาจะส่งต่อไปยังฝ่ าย
พัฒ นานั กศึกษาของคณะ หรือฝ่ายวิชาการหรือฝ่ายพัฒ นานักศึกษาที่ดูแลนักศึกษาต่างชาติ
และมหาวิทยาลัย ตามลาดับ
3.2.3 การนั ดพบนั กศึกษา: อาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาในความดูแ ลจะนัดหมายเพื่อมาพบกัน
เพื่อให้คาปรึกษาในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการเรียนการสอน หรือช่วยแก้ไขปัญหาในเรื่องอื่นๆ ของ
นักศึกษาได้ ทั้งการสื่อสารผ่านระบบออนไลน์หรือเข้าพบด้วยตัวเองอย่าง น้อยหนึ่งครั้งต่อหนึ่ง
ภาคการศึกษา
3.2.4 การติดต่อสื่อสารระหว่างอาจารย์ที่ปรึ กษากับนักศึกษาในความดูแล: อาจารย์ที่ปรึกษาจะเป็นผู้
กาหนดวัน เวลาให้ นั กศึกษาเข้าพบ นอกจากวันเวลาที่อาจารย์กาหนดนักศึกษาสามารถนัด
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หมายวันเวลากับ อาจารย์ที่ปรึกษาและเข้าพบเพื่อขอคาปรึกษาได้ ทั้งผ่านระบบออนไลน์หรือ
เข้าพบด้วยตนเอง
3.3 ความพึงพอใจและการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา
นักศึกษาสามารถยื่นร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนต่อหัวหน้าสาขาวิชา เพื่อนนาเข้า
สู่การประชุมกรรมการบริหารประจาหลักสูตรและหาทางแก้ไข หากที่ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร
แก้ไขไม่ได้ ให้ พิจารณาส่งต่อคณบดีเพื่อหาวิธีการแก้ไขในระดับคณะวิชาต่อไป
4. อาจารย์
4.1 กระบวนการรับอาจารย์ใหม่
การคัดเลือกอาจารย์ใหม่ให้เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยพายัพ โดยมีระบบและ
กลไกการรับอาจารย์ใหม่ ดังนี้
4.1.1 คณะกรรมการบริห ารประจ าหลั กสู ตรประชุมร่วมกันเพื่ อวางแผนและตรวจสอบคุณ สมบั ติ
อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รให้ เป็ น ไปตามเกณฑ์ ห รื อ ประกาศของส านั ก งานปลั ด กระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จากนั้น จึงส ารวจจานวนอาจารย์ประจาหลักสู ตรที่คงอยู่ อาจารย์ประจา
หลักสูตรที่จะเกษียณหรือลาออก เพื่อวางแผนอัตรากาลังในอนาคต
4.1.2 กรณีที่มีตาแหน่งว่างหรืออาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรไม่ครบตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา หรือสัดส่วนของอาจารย์และนักศึกษาไม่เหมาะสม และมีความจาเป็นต้องรับบุคลากรเพิ่ม
ให้ หั วหน้ าสาขาวิชาเสนอเรื่องขอบุ คลากรเพิ่มตามขั้นตอนต่อคณะวิช าและมหาวิทยาลัยตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย
4.1.3 กรณีสาขาวิชาได้รับอนุมัติให้รับบุคลากรเพิ่ม ให้ หัวหน้าสาขาวิชาประสานงานกับสานักงาน
ทรัพยากรบุคคลเพื่อดาเนินการประชาสัมพันธ์ รับสมัคร คัดเลือก ทดสอบและ/หรือสัมภาษณ์ เพื่อหาบุคลากร
ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามระเบียบมหาวิทยาลัย และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และมีการสอบ
คัดเลือกโดยสอบสัมภาษณ์และการสาธิตการสอน
4.2 กระบวนการบริหารและพัฒนาอาจารย์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการวางแผนส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจาหลักสูตร และมีระบบ
ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ในด้านต่างๆ ดังนี้
4.2.1 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริ มประสบการณ์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
การวัดและการประเมินผล และการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพื่อพัฒ นาการเรียนการสอนและมีความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชา ตลอดจนจรรยาบรรณและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
4.2.2 จัดสรรงบประมาณที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยในการส่งเสริมสนับสนุ นให้อาจารย์เข้ารับการอบรม
ดูงานทางวิชาการในองค์กรต่างๆ นาเสนอผลงานในการประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพอาจารย์
4.2.3 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ อภิปรายปัญหาและแนวทางการแก้ไขระหว่างอาจารย์
ในสาขาวิชา ตลอดจนการเพิ่มพูนทักษะ/เทคนิคการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลให้ทันสมัย
4.2.4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนของอาจารย์ ตลอดจนจัดให้อาจารย์
เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่างๆ ของสาขาวิชา คณะวิชา และมหาวิทยาลัย
4.2.6 กระตุ้นอาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการด้านการบริหารธุรกิจและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
4.2.6 กาหนดให้อาจารย์ประจาจัดทาแผนเพื่อพัฒนาตนเองในด้านการสร้างผลงานวิชาการ/การวิจัย
และควบคุมกากับให้อาจารย์ปฏิบัติตามแผนที่วางไว้
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5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.1 กระบวนการออกแบบหลักสูตร
หลักสูตรจัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร เพื่อระดมสมองในการออกแบบ หลักสูตรและ
สาระรายวิชาต่างๆในหลักสูตรและดาเนินการให้ผู้ทรงคุณวุฒิ(จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยพายัพ(
วิพากษ์สาระของรายวิชาและองค์ประกอบส่วนอื่นๆของหลักสูตร ว่าถูกต้องตามหลักวิชา มีความ สอดคล้องกับ
หลักวิชาการ มีความทันสมัย ความสามารถ แข่งขันได้และความเป็นไปได้ ในทางปฏบัติจริง แล้วจึงปรับแก้
หลักสูตรเพื่อดาเนินการตามระเบียบขั้นนตอน การปรับปรุงหลักสูตรของ มหาวิทยาลัยต่อไปและกาหนดให้มี
การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ
5.2 การวางแผนระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
เพื่ อให้ การด าเนิ น งานด้ านการเรี ย นการสอนของหลั ก สู ต รเป็ น ไปอย่างมี ป ระสิ ท ธิภ าพ อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะพิจารณาแผนการศึกษาของนักศึกษาแต่ละกลุ่มแต่ละชั้นปี เพื่อวางแผนกาหนดรายวิชา
ที่จ ะเปิ ดสอน เวลาเรีย น เวลาสอบ และผู้ ส อน หลั งจากรวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับรายวิช าที่ จะเปิดสอนแล้ ว
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาจะประชุมร่วมกัน เพื่อกาหนดผู้สอน ในแต่ละรายวิชา โดย
การจั ด ผู้ ส อนในแต่ ล ะภาคการศึ ก ษานั้ น จะพิ จ ารณาทั้ ง จากความรู้ ความสามารถใน เนื้ อ หาวิ ช าและ
ประสบการณ์ในการสอน และกาหนดตารางเวลาที่เหมาะสมทั้งกับผู้เรียนและผู้สอน
5.3 การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ
ในกรณีที่จาเป็นต้องมีการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50
ของ รายวิชา โดยมีอาจารย์ประจาเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น อาจารย์พิเศษต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติตาม
เกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาโดยเลือกสรร ดังนี้
วิธีการอนุมัติ
กระบวนการเลือกสรร
1. พิจารณาคุณวุฒิ/ตาแหน่งทางวิชาการตรงสาขา
1. ประชุ ม คณะกรรมการบริห ารประจ าหลั ก สู ต ร
2. ตรวจสอบคุณสมบัติ
เสนอขอพิจารณาอาจารย์ที่ขาดแคลนในรายวิชา
3. เมื่อผ่านกระบวนการเลือกสรรแล้วหัวหน้า สาขาวิชา
ที่ ต้องเปิดสอนในหลักสูตร
เสนอการขอจ้างอาจารย์พิเศษตาม ขั้นตอนเสนอขอ 2. คณะกรรมการบริห ารประจาหลั กสู ต รเสนอชื่ อ
อนุมัติตามขั้นตอนของ มหาวิทยาลัย
และคุ ณ วุ ฒิ ข องผู้ ที่ จ ะจ้ า งเป็ น อาจารย์ พิ เศษ
อั ต รา ค่ า จ้ า ง และสาเหตุ ที่ ต้ อ งจ้ า งผ่ า นตาม
ขั้นตอนของ มหาวิทยาลัย
5.4 การประเมินผู้เรียน
มีระบบ กลไกการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติโดย
มี ระบบ/ขั้น ตอนการประเมิน ผู้ เรียนซึ่งปรากฎอยู่ในคู่มือแนวทางการประเมินผู้เรียนตามกรอบมาตรฐาน
คุ ณ วุ ฒิ และมี ก ลไก คื อ คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต ร ร่ ว มกั น ประชุ ม พิ จ ารณาแผนการเรี ย นรู้ ล งใน
รายละเอียด หลักสูตร (มคอ. 2) รายวิชาจัดทารายละเอียดของวิชา (มคอ.3) รายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (มคอ. 4) ให้ครบทุกวิชา และแสดงการเขียนแผนการเรียนรู้ให้ชัดเจน และ มคอ. 5 ให้สอดคล้องกัน
และให้และนักศึกษา ได้รับความรู้ประสบการณ์ตรงตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และมาตรฐานผลการ เรียนรู้
ในหลักสูตรสาขาวิชา การบริการการศึกษา ซึ่งในแต่ละรายวิชาจะประเมินผู้เรียนโดยใช้การประเมินตามสภาพ
จริง ด้วยวิธีการประเมิน ที่หลากหลายจากสิ่งที่นักศึกษาได้เรียนรู้ในรายวิชานั้น และประเมินผลการเรียนรู้ตาม
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กรอบมาตรฐานการ เรียนรู้ ที่กาหนดไว้และอาจารย์ผู้สอนส่งรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรเพื่อพิจารณา
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
มีแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ดังนี้
6.1 หลั กสู ต รจั ด ให้ มี ก ารประชุ ม เพื่ อ ให้ อ าจารย์ ผู้ รับ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รและคณะกรรมการบริห าร
หลั ก สู ต ร ร่ ว มกั น ก าหนดสิ่ งสนั บ สนุ น การเรี ย นรู้ ที่ จ าเป็ น ต่ อ การจั ด การเรี ย นการสอน และน าเสนอต่ อ
มหาวิทยาลัยและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินการ
6.2 หลั ก สู ต รจะประสานงานกั บ ส านั ก หอสมุ ด ในการจั ดซื้ อ หนั งสื อและต าราที่ เกี่ย วข้ อ ง รวมทั้ ง
ฐานข้อมูลที่ เกี่ยวข้องกับการทาวิจัย เพื่อบริการให้อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียน
การสอน ในการ ประสานการจัดซื้อหนั งสือนั้น อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะ
รายชื่อหน้งสือ ตลอดจนสื่ออื่นๆ ที่จาเป็น นอกจากนี้อาจารย์พิเศษที่เชิญมาสอนบางรายวิชาหรือบางหัวข้อ
สามารถมีส่วนร่วมในการ เสนอแนะรายชื่อหนังสือสาหรับให้สานักหอสมุดจัดซื้อหนังสือด้วย
6.3 มหาวิทยาลัยจัดสื่อการเรียนการสอนอื่นๆ เพื่อใช้ประกอบการสอนของอาจารย์อย่างเพียงพอ
นอกจาก หนั งสื อและตาราแล้ ว มหาวิทยาลั ยยังได้จัดห้ องท างานของนัก ศึกษาพร้อมระบบเครือข่ายของ
มหาวิทยาลัย การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ และระบบ Wi-Fi ในการสืบค้นข้อมูล
6.4 มีระบบการลงทะเบียน https://reg.payap.ac.th สาหรับนักศึกษา
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators) ของหลักสูตร
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ
80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม
และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
2. รายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ที่
สอดคล้ อ งกั บ กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ แ ห่ งชาติ
หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี(
3. รายละเอี ย ดของรายวิ ชาและรายละเอี ย ดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี( ตามแบบ มคอ. 3
และ มคอ. 4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่
ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการด าเนิ น การของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี( ตามแบบ มคอ. 5 และ มคอ.6
ภายใน 30 วัน หลั งสิ้น สุ ด ภาคการศึ กษาที่ เปิ ด
สอนให้ครบทุกรายวิชา
5. จัดท ารายงานผลการด าเนิ น การของหลัก สูต ร
ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วั น หลั งสิ้ น สุด ปี
การศึกษา

ปีที่ 1
2564


ปีการศึกษา
ปีที่ 2
ปีที่ 3
ปีที่ 4
2565
2566
2567




ปีที่ 5
2568
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
6. มี ก ารทวนสอบผลสั ม ฤทธิ์ ข องนั ก ศึ ก ษาตาม
มาตรฐานผลการเรี ย นรู้ ที่ ก าหนดใน มคอ. 3
และ มคอ.4 (ถ้ า มี ( อย่ า งน้ อ ยร้ อ ยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7. พัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้
จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน
มคอ.7 ของปีการศึกษาก่อนหน้า
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี( ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศ
หรือคาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รทุ ก คนได้ รับ การ
พัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยปี
ละหนึ่งครั้ง
10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้า
มี( ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดั บ ความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาปี สุ ด ท้ า ย/
บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต
ใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
13. มหาบัณฑิตมีความรู้ ความเข้าใจการบริหารธุรกิจ
เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในมิติต่างๆ ในระดับโลก

ปีที่ 1
2564


ปีการศึกษา
ปีที่ 2
ปีที่ 3
ปีที่ 4
2565
2566
2567




ปีที่ 5
2568
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1.1.1 การประชุมอาจารย์ในสาขาวิชา และ/หรือคณะกรรมการบริห ารประจาหลักสูตร เพื่ อ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอข้อแนะนาจากอาจารย์ที่มีความรู้ในการใช้กลยุทธ์การสอนเพื่อปรับปรุง
คุณภาพของการสอนในครั้งต่อไป
1.1.2 การประเมินจากการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ในรายวิชา การสังเกตพฤติกรรมของ
นักศึกษา การอภิปรายโต้ตอบจากนักศึกษาและการตอบคาถามของนักศึกษาในชั้นเรียน
1.1.3 การประเมินตนเอง สาขาวิชาส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ทาการประเมินการสอนของ
ตนเอง สาขาวิชาจัดให้มีการประชุมพิจารณาเครื่องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินผลผู้เรียน และผลคะแนน
การสอบตามระบบและไกการบริหารหลักสูตร พ.ศ. 2560 (ภาคผนวก ง)
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
 การประเมินของนักศึกษาในแต่ละรายวิชา (ปรส. 1)
 การประเมินตนเองของอาจารย์ผู้สอน (ปรส.2)
 การประเมินของอาจารย์ผู้รับผิดชอบการประเมิน/ประธานหลักสูตร
 อื่น ๆ (โปรด ระบุ(
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 ประเมินคุณภาพหลักสูตรในภาพรวมและการบรรลุผลที่คาดหวังจากกลุ่มบุคคล นักศึกษาและ
บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ประเมินจากภายนอก ผู้ใช้บัณฑิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากแบบสารวจความคิด
เห็ น เกี่ ย วกั บ ความต้ องการ ความจ าเป็ น และสภาพการณ์ ของหลั ก สู ต รตลอดจนถึงความต้อ งการในการ
ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หลักสูตร โดยศึกษาสารวจสาระของโครงสร้างหลักสูตรในการผลิตบัณฑิตว่าสอดคล้อง
ต่อความต้องการความจาเป็น และสภาพการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา ความต้องการจัดการศึกษาและการ
จัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา ทุกระดับ ความต้องการที่จะเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชา รวมถึงความพร้อมต่างๆ
โดยเฉพาะความพร้อมของอาจารย์ ผู้สอนในการช่วยเหลือดูแลนักศึกษา การนาประสบการณ์ที่ได้จากการ
เรียนรู้ไปใช้ในการปฏิบัติจริงในสภาพการ เปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบัน
2.2 การประชุมอภิป รายเพื่อพัฒ นาหลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิ / ผู้บริห ารมืออาชีพ/ อาจารย์ผู้สอน/
ศิษย์เก่า/ นักศึกษาปัจจุบั น และบุคลากรอื่น ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒ นา ปรับปรุงหลักสูตรมาร่วมเป็น
กรรมการพิจารณาปรับปรุง
2.3 สรุป ผลการประเมิน หลั ก สู ตรเป็ น ลายลั กษณ์ อักษรเพื่ อใช้เป็น ข้อมูล ประกอบในการปรับปรุง
หลักสูตรทุก 5 ปีการศึกษา
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินผลการดาเนินงานตามดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุในหมวด 7 ข้อ 7 ตามรายละเอียด
หลักสูตรโดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขา/สาขาวิชาเดียวกัน
อย่างน้อย 1 คนที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
4.1 อาจารย์ประจาวิชาทบทวนผลการประเมินประสิทธิภาพของการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบใน ระหว่าง
ภาคการศึกษา ปรับปรุงกลยุทธ์การสอนทันทีจากข้อมูลที่ได้รับ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาอาจารย์ผู้สอนทา
รายงานรายวิชาเสนอประธานผู้รับผิดชอบหลักสูตร
4.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรติดตามผลการดาเนินงานตามดัชนีบ่งชี้หมวดที่ 7 ข้อ7 จากการประเมิน
คุณภาพภายในสาขาวิชา
4.3 อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รสรุ ป ผลการด าเนิ น งานหลั ก สู ต รประจ าปี จั ด ท าร่า งรายงานผลการ
ดาเนินงานหลักสูตรประจาปีเสนอต่อประธานผู้รับผิดชอบหลักสูตร
4.4 ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พิจารณาทบทวนผลการดาเนินหลักสูตรจากร่างรายงานผลการ
ดาเนิ น งานหลั กสู ตรและความคิดเห็ นของผู้ทรงคุณ วุฒิ ระดมความคิดเห็ นจากอาจารย์เพื่อวางแผน
ปรับปรุงการดาเนินงานเพื่อใช้ในรอบปีการศึกษาต่อไป จัดทารายงานผลการดาเนินงานหลักสู ตรเสนอ
ต่อคณบดี
4.5 การปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้นจะปรับปรุงทุก 5 ปีการศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและ
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
5. สรุปโครงสร้างหลักสูตรใหม่ เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา พ .ศ. 2558
ของกระทรวงศึกษาธิการ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
1. จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อย
กว่า 36 หน่วยกิต
2. แผน ข เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษา
งานรายวิชา โดยไม่ต้องทาวิทยานิพนธ์แต่
ต้องมีการศึกษาค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 3
หน่วยกิต และไม่เกิน 6 หน่วยกิต
รวมทั้งหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจสาหรับผู้บริหาร
(หลักสูตรนานาชาติ)
1. จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า
36 หน่วยกิต ประกอบด้วย
(1) กลุ่มวิชาเอกบังคับ จานวน 21 หน่วยกิต
(2( กลุ่มวิชาเอกเลือก จานวน 9 หน่วยกิต
2. แผน ข เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษางาน
รายวิ ช า โดยไม่ ต้ อ งท าวิ ท ยานิ พ นธ์ โดยมี
การศึกษาค้นคว้าอิสระจานวน 6 หน่วยกิต
รวมทั้งหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
รับรองความถูกต้องของข้อมูล

(อาจารย์อภิชา อินสุวรรณ)
รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยพายัพ
วันที่ ……… เดือน…………………….พ.ศ………...
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ภาคผนวก ก
ข้อกาหนดมหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2548 ที่เกี่ยวข้องกับการเทียบโอน
ระดับบัณฑิตศึกษา และที่แก้ไขเพิ่มเติม

45
ภาคผนวก ก
ข้อกาหนดมหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2548
ระดับบัณฑิตศึกษา
เนื่ องด้วยข้อกาหนดมหาวิทยาลั ย พายัพ พ.ศ. 2548 มีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ทางหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจสาหรับ
ผู้บริหาร หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564( จึงขอนาเสนอเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อกาหนด
ในระดับบัณฑิตศึกษาที่อ้างอิงใน มคอ.2 เท่านั้น ได้แก่ หมวด 10 และ หมวด 12
หมวด 10
หลักสูตร การสอน และการวัดผลการศึกษา
10.4 การลงทะเบียน และการบอกเพิ่ม บอกเลิกรายวิชาเรียน
10.4.2 ระดับบัณฑิตศึกษา
10.4.2.1 การลงทะเบียน
1( นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนรายวิชาตามระเบียบ เงื่อนไขและความเห็นเกี่ยวกับการลงทะเบียน
รายวิชาของบัณฑิตวิทยาลัย
2( นักศึกษาจะลงทะเบียนรายวิชาใดๆ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนเสมอ
3( นักศึกษาจะลงทะเบี ยนรายวิชาได้ไม่เกิน 12 หน่วยกิตในภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน 6
หน่วยกิต ในภาคฤดูร้อนหรือตามเงื่อนไขของแต่ละหลักสูตร
4( นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนซ้ารายวิชาใดๆ ที่เคยได้ลาดับขั้น B หรือสูงกว่าไม่ได้
5( นั กศึกษาที่ ลงทะเบี ย นเรีย นครบตามหลั กสูตรการศึกษาแล้ว แต่ยังทาวิทยานิพ นธ์ไม่เสร็จ
จะต้องลงทะเบียนชาระค่าธรรมเนียมการศึกษาทุกภาคการศึกษา ตามระเบียบว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษา
ระดับปริญญาโท เว้นแต่จะได้รับอนุญาตให้ลาพักการเรียน
10.4.2.2 การบอกเพิ่มและเลิกรายวิชาเรียน
1( การขอเพิ่มรายวิชากระทาได้ภายใน 3 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ และ 2 สัปดาห์แรก
ของภาคฤดูร้อน และต้องได้รับอนุ มัติจากสาขาวิชาที่รายวิชานั้นสังกัดอยู่ หลังจากนั้นยื่นเอกสารต่อสานัก
ทะเบียนและบริการการศึกษา
2( การบอกเลิกรายวิชาจะต้องได้รับอนุมัติจากสาขาวิชาที่รายวิชานั้นสังกัดอยู่ แล้วยื่นเอกสารต่อ
สานักทะเบียนและบริการการศึกษา
(2.1( การบอกเลิกรายวิชานั้นกระทาได้ภ ายใน 3 สั ปดาห์ แรกของภาคการศึกษาปกติ หรือ
ภายใน 2 สัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน รายวิชาที่บอกเลิกจะไม่ปรากฏในใบรายงานผลการศึกษา
(2.2( การบอกเลิกหลังจาก 3 สัปดาห์แรก แต่ไม่เกิน 6 สัปดาห์แรกของภาคเรียนปกติ หรือ
หลังจาก 2 สัปดาห์แรก แต่ไม่เกิน 4 สัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน นักศึกษาจะได้รับอักษร W สาหรับรายวิชา
นั้นๆ
(2.3( การบอกเลิกหลัง 6 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ หรือ 4 สัปดาห์แรกของภาคฤดู
ร้อน จะต้องได้รับ อนุ มัติเป็ น กรณี พิ เศษจากบัณ ฑิ ตวิทยาลั ยเพื่ อให้ รับ อักษร W แต่ห ากไม่ได้รับ การอนุ มัติ
นักศึกษาจะได้รับอักษรระดับคะแนน F สาหรับรายวิชานั้นๆ
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(2.4( การคืนเงินในกรณีที่นักศึกษาบอกเลิกรายวิชา
ก. หากมหาวิทยาลัยประกาศยกเลิกการสอนในรายวิชาใดนั กศึกษา มีสิทธิ์ขอคืนค่าหน่วยกิต
และค่าบารุงภาคปฏิบัติในรายวิชานั้นได้เต็มจานวน
ข. นักศึกษาที่ลาออกหรือบอกเลิกกลางคันไม่ว่ากรณีใดๆ หรือมหาวิทยาลัยให้ออก หรือสั่งพัก
การเรียนหรือลาพัก และจะไม่กลับเข้ามาศึกษาต่อจนหมดภาคการศึกษานั้นๆ โดยยื่นขออนุมัติเป็นลายลั กษณ์
อั ก ษรและได้ รั บ พิ จ ารณาอนุ มั ติ จ ากอธิ ก ารบดี มหาวิ ท ยาลั ย จะไม่ คื น เงิ น ค่ า เล่ า เรี ย นค่ าธรรมเนี ย มการ
ลงทะเบียนศึกษาวิชาและค่าบารุงการศึกษาแก่นักศึกษา
ค. นั กศึ ก ษาที่ บ อกเลิ ก เรี ย นบางรายวิช าและยังคงเรีย นรายวิช าที่ เหลื ออยู่ ไปจนหมดภาค
การศึกษานั้ น มหาวิทยาลั ย จะไม่คื น ค่าหน่ วยกิตของรายวิชาที่บอกเลิ กนั้นไม่ว่ากรณี ใดๆ เว้นแต่ในกรณี ที่
นักศึกษาบอกเลิกเรียนรายวิชาหนึ่งแล้วบอกเพิ่มรายวิชาหนึ่งภายในเวลาที่กาหนดไว้ โดยที่ภาควิชาที่สังกัดอยู่
อนุญาต นักศึกษาต้องเสียค่าเล่าเรียนในส่วนที่ขาด
ง. กรณีที่นักศึกษาลาออก มหาวิทยาลัยจะไม่คืนค่าหน่วยกิต ค่าบารุงและค่าธรรมเนียมต่างๆ
ให้ ยกเว้นค่าประกันของเสียหาย
(2.5( การบอกเลิกทุกรายวิชาจะทาได้เมื่อยื่นเรื่องขอลาพักการเรียนเท่านั้น
(2.6( นักศึกษารับ ทุนที่ได้รับการอนุมัติผ่อนชาระค่าเล่าเรียนมีความประสงค์จะลาออกหรือ
บอกเลิกกลางคัน ต้องชาระเงินในส่วนที่ค้างอยู่ในภาคการศึกษานั้น
10.5 ระยะเวลาการศึกษา
10.5.3 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
- ปริญญาโท ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 5 ปีการศึกษา
- ปริญญาเอก ผู้ที่สาเร็จปริญญาตรีแล้วเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกให้
ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษา ส่วนผู้ที่สาเร็จปริญญาโทแล้วเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกให้ใช้เวลา
ศึกษาไม่เกิน 6 ปีการศึกษา
ทั้งนี้ ให้นับเวลาศึกษาจากวันที่เปิดภาคการศึกษาแรกที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตรนั้น และนับ
รวมระยะเวลาการลาพักการศึกษาด้วย
10.6 ระบบการวัดผล การประเมินผล การสาเร็จการศึกษา
10.6.2 ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยกาหนดเกณฑ์ในการวัดผลการศึกษา การประเมินผล การสาเร็จ
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้
10.6.2.1 การวัดผลการศึกษา
1( บั ณฑิตวิทยาลัยจัด ให้ มีการวัดผลการศึกษาไม่น้อยกว่าภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง และเมื่อได้
ประเมินรายวิชาใดเป็นครั้งสุดท้ายแล้ว จึงถือว่าการเรียนรายวิชานั้นสิ้นสุดลง
2( บัณฑิตวิทยาลัยใช้ระบบระดับคะแนนและแต้มระดับคะแนนในการวัดผล นอกจากรายวิชาที่
กาหนดให้วัดผลด้วยอักษร P (Pass) และ NP (No Pass)
3( อักษรระดับคะแนน A, B+, B, C+, C, D+, D และ F แสดงถึงผลของการเรียนของนักศึกษาใน
แต่ละรายวิชาและมีความหมาย ดังนี้
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อักษรระดับคะแนน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

แต้มระดับคะแนน
(ต่อ 1 หน่วยกิต)
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0

ระดับการเรียน
ดีเลิศ (Excellent)
ดีมาก (Very good)
ดี (Good)
ดีพอใช้ (Averages)
พอใช้ (Fair)
อ่อน (Below Averages)

อ่อนมาก (Poor)
ไม่ผ่าน (Fail)

4( นอกจากอักษรระดับคะแนนดังกล่าวข้างต้น ผู้สอนอาจใช้อักษรอื่นเพื่อเป็นสัญลักษณ์แสดงผล
การศึกษาโดยมีความหมาย ดังนี้
อักษร
I
W
U
P
NP
IP
EP

ความหมาย
การวัดผลไม่สมบูรณ์ (Incomplete)
การบอกเลิกโดยได้รับอนุญาต (Withdrawn)
การไม่ขอรับหน่วยกิต (Audit)
การวัดผลผ่าน (Pass)
การวัดผลไม่ผ่าน (No Pass)
กาลังอยู่ในระหว่างการวัดผล (Grading in Progress)
วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระมีคุณภาพดีมาก (Excellent Pass)

(4.1( อักษร I เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่ารายวิชานั้นๆ นักศึกษาไม่สามารถเรียนหรือปฏิบัติงาน
ให้สมบูรณ์เพราะมีเหตุสุดวิสัยบางประการเกิดขึ้ น นักศึกษาจะได้รับการพิจารณาประเมินแต้มระดับคะแนน
ใหม่ เมื่อนักศึกษาผู้นั้นได้แก้อักษร I เป็นอักษรระดับคะแนนใหม่ให้สมบูรณ์แล้วภายในภาคการศึกษาถัดไป ใน
กรณีที่ไม่สามารถจะทาการวัดผลเพื่อจะเปลี่ยนอักษร I ได้ ให้คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยฯ พิจารณาเป็น
รายกรณีไป หากเกินกาหนดเวลาดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนอักษร I เป็นอักษรระดับคะแนน F
(4.2( อักษร W เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่านักศึกษาได้บอกเลิกรายวิชาที่ลงทะเบียนโดยได้รับ
อนุ มัติจ ากสาขาวิช าที่รายวิช านั้ น สั งกัด การบอกเลิ กต้องดาเนินการตามระเบียบการศึกษาและการวัดผล
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาข้อ 2 และไม่นับเป็นหน่วยกิตสะสม
(4.3( อักษร U เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่านักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นๆ โดยไม่ขอรับ
หน่วยกิตแต่อย่างใด
(4.4( อักษร P เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่านักศึกษาผู้นั้นสามารถเรียนรายวิชานั้นผ่านเป็นที่พอใจ
(4.5( อักษร NP เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่านักศึกษาผู้นั้นไม่สามารถเรียนผ่านรายวิชานั้นๆ จน
เป็นที่น่าพอใจ
อักษร P หรืออักษร NP สามารถใช้วัดผลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้
- อักษร P หรืออักษร NP จะใช้กับการวัดผลรายวิชาที่นักศึกษาจาเป็นต้องเรียนเพื่อเป็น
การเพิ่มความรู้พื้นฐาน หรือวิชาบังคับก่อนที่จะเรียนรายวิชาในหลักสูตรแต่ไม่นับรวม
หน่วยกิตสะสม
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- อักษร P หรืออักษร NP ใช้เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่าวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ
ผ่านหรือไม่ผ่าน ทั้งนี้ให้นับรวมหน่วยกิตวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระเป็นหน่วย
กิตสะสม แต่ไม่นาจานวนหน่วยกิตดั งกล่าวเป็นตัวหารเพื่อคานวณแต้มระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร
(4.6( อักษร IP เป็น สัญลักษณ์ ที่แสดงว่าผลการเรียนรายวิชานั้นยังอยู่ในระหว่างการวัดผล
และหน่วยกิตของรายวิชาที่ได้รับ IP ไม่นับรวมเป็นหน่วยกิตสะสม
(4.7( อักษร EP เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่าวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระมีคุณภาพดีมาก
(4.8( รายวิช าที่นักศึกษาได้อักษรระดับคะแนน A, B+, B, C+, C, D+, F และอักษรระดับ
คะแนน P, EP ที่ได้จากรายวิชาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระเท่านั้นที่นับหน่วยกิตสะสมตามหลักสูตร
(4.9( นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนซ้าในรายวิชาที่ได้อักษรระดับคะแนน C+ และ C โดย
ไม่นับหน่วยกิตสะสม
(4.10( ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนจะต้องบันทึกผลไว้ในระเบียนถาวร
10.6.2.2 การประเมินผลการศึกษา
1( การประเมิ น ผลการศึก ษาของนักศึก ษาแต่ล ะคนจะกระท าเมื่ อสิ้ นสุ ดการศึก ษาแต่ล ะภาค
การศึกษา
2( มหาวิท ยาลัย จะคิ ด แต้ ม ระดับ คะแนนเฉลี่ย สะสมจากหน่ วยกิ ต และแต้ มระดับ คะแนนของ

รายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาทั้งหมดที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนได้ตามระดับคะแนน A, B+, B, C+, C, D+,
D และ F
3( ในการคานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้นาผลรวมแต้มระดับคะแนนสะสมของรายวิชา
ในระดับบัณฑิตศึกษาทั้งหมดที่ลงทะเบียน หารด้วยผลรวมของหน่วยกิตสะสมทั้งหมด ผลลัพธ์ที่ได้เรียกว่าแต้ม
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม และในการหารให้ใช้จุดทศนิยมสองตาแหน่งไม่มีการปัดเศษ
4( ในการคานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของนักศึกษาแต่ละคน ให้คานวณดังนี้
(4.1( แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยประจาภาคการศึกษา ให้นาผลรวมของแต้มระดับคะแนนของ
รายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาในภาคการศึกษานั้น หารด้วยผลรวมของหน่วยกิตสะสมของรายวิชาในระดับ
บัณฑิตศึกษาของภาคการศึกษานั้นๆ
(4.2( แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ให้นาผลรวมแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ของรายวิชาในระดับบัณ ฑิ ตศึกษาที่ได้ศึกษาตลอดหลักสูตร หารด้วยจานวนหน่วยกิตสะสมของรายวิชาใน
ระดับบัณฑิตศึกษา
10.6.2.3 การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)
1( นั ก ศึ ก ษาที่ จ ะสอบประมวลความรอบรู้ จะต้ อ งเรี ย นครบและสอบผ่ า นวิ ช าต่ า งๆ ตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในหลักสูตรนั้นๆ และได้ชาระค่าธรรมเนียมการสอบประมวลความรอบรู้เรียบร้อยแล้ว
2( ในการสอบประมวลความรอบรู้ นั ก ศึก ษาจะต้ องสอบทั้ งข้ อเขี ยนและสอบปากเปล่ าตาม
เงื่อนไขที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
3( บางสาขาวิชาอาจจะกาหนดเงื่อนไขให้นักศึกษาสอบผ่านการสอบประมวลความรอบรู้ก่อน จึง
ได้รับอนุญาตให้ทาวิทยานิพนธ์
4( บัณฑิตวิทยาลัยฯ เป็นผู้กาหนดการสอบประมวลความรอบรู้ ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง ภายใน
เดือนที่ 2 ของภาคการศึกษา

49
5( การจัดสอบประมวลความรอบรู้ให้อยู่ในความรับผิดชอบของสาขาวิชา และจะต้องมีกรรมการ
ตามระเบียบของสานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
6( นักศึกษาที่ประสงค์จะสอบประมวลความรอบรู้จะต้องยื่นความจานงต่อสาขาวิชาของหลักสูตร
ที่ตนศึกษาอยู่ซึ่งสาขาวิชาจะต้องแจ้งให้บัณฑิตวิทยาลัยฯ ทราบเพื่อดาเนินการจัดสอบต่อไปภายในสัปดาห์ที่ 2
ของภาคการศึกษา
7( บัณฑิตวิทยาลัยฯ จะแจ้งผลการสอบให้นักศึกษาทราบภายในภาคการศึกษาที่นักศึกษาสอบ
ประมวลความรอบรู้
8( การวัดผลการสอบประมวลความรอบรู้ ให้ใช้อักษรระดับคะแนน P หรือ NP
9( คณะกรรมการสอบประมวลความรอบรู้ตัดสินการสอบโดยใช้ระดับอักษรคะแนน P หรือ NP
โดยถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์
10.6.2.4 การทาวิทยานิพนธ์ (Thesis)
1( นักศึกษาอาจลงทะเบียนเพื่อทาวิทยานิพนธ์พร้อมกับเสนอชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ต่อเมื่อเรียน
รายวิชามาแล้วไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต หรือตามเงื่อนไขของแต่ละสาขาวิชา เมื่อได้ลงทะเบียนแล้วนักศึกษา
จะต้องปฏิบัติตามระเบียบการวิจัยและการเสนอวิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัยฯ
2( คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ประกอบด้วยอาจารย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาเอกของ
นักศึกษาหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ จานวนไม่เกิน 3 คน ประกอบด้วย ประธานกรรมการ 1
คน และกรรมการ 2 คน นักศึกษาจะต้องเสนอรายชื่อคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ต่อสาขาวิ ชาเพื่อขอ
อนุมัติตามขั้นตอนต่อไป
3( นักศึกษาอาจเรียบเรียงวิทยานิพนธ์เป็นภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศภาษาหนึ่งภาษาใดได้
ตามความเหมาะสม ทั้ งนี้ ให้ อยู่ ในดุล ยพิ นิ จ ของอาจารย์ที่ ค วบคุ ม แต่ ต้ องมี บ ทคั ดย่ อของวิท ยานิ พ นธ์ทั้ ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
4( นั กศึกษาจะต้องยื่ นคาร้อ งต่อสาขาวิช าเพื่อขอสอบวิทยานิพนธ์ซึ่งได้รับความเห็ นชอบจาก
อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ตามเวลาที่บัณฑิตวิทยาลัยฯ กาหนด การสอบวิทยานิพนธ์จะกระทาได้ต่อเมื่อ
นักศึกษาสอบผ่านรายวิชาอื่นๆ ตามที่กาหนดในหลักสูตรครบถ้วนแล้ว
5( บัณฑิตวิทยาลัยฯ จะตั้งกรรมการสอบจานวนไม่น้อยกว่า 3 คน ประกอบด้วยอาจารย์ผู้ควบคุม
วิทยานิพนธ์เป็นประธาน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
6( นักศึกษาต้องส่งสาเนาวิทยานิพนธ์จานวน 5 ชุด ที่บัณฑิตวิทยาลัย เพื่อให้คณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์พิจารณาตามเวลาที่บัณฑิตวิทยาลัยกาหนดฯ (อย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนสอบ)
7( การวัดผลวิทยานิพนธ์ให้ใช้อักษรระดับคะแนน EP, P, NP
EP
หมายถึง
วิทยานิพนธ์มีคุณภาพดีมาก (Excellent Pass)
P
หมายถึง
ผ่าน (Pass)
NP
หมายถึง
ไม่ผ่านการยอมรับ (No Pass)
8( คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ตัดสินการสอบโดยให้ใช้อักษรระดับคะแนน EP, P, PC, NP
โดยถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์
9( คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ตามข้อ 6 เมื่อดาเนินการสอบแล้วให้รายงานผลต่อบัณ ฑิต
วิทยาลัยฯ ภายใน 1 สัปดาห์ หลังจากวันสอบวิทยานิพนธ์
10( นักศึกษาผู้สอบผ่านวิทยานิพนธ์จะต้องส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ที่ เข้ารูปเล่มเรียบร้อยตาม
กฎเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัยฯ จานวน 6 เล่ม ให้แก่บัณฑิตวิทยาลัยฯ
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10.6.2.5 การเสนอชื่อเพื่อขออนุมัติปริญญา
นักศึกษาจะได้รับการเสนอชื่อโดยคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยฯ เพื่อขออนุมัติให้ได้ปริญญาเมื่อ
ผ่านเงื่อนไขต่างๆ โดยครบถ้วน ดังนี้
1( จะต้องเรียนรายวิชาต่างๆ ผ่านครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชานั้นๆ
2( จะต้องมีผลการเรียนได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ากว่า 3.00 และได้
แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในสาขาวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 3.00
3( จะต้องสอบผ่านภาษาต่างประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัยฯ
4( ในแผนการศึ ก ษาที่ มี วิ ท ยานิ พ นธ์ นั ก ศึ ก ษาจะต้ อ งผ่ า นการสอบ วิ ท ยานิ พ นธ์ และส่ ง
วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ให้แก่บัณฑิตวิทยาลัยฯ
5( ในแผนการศึ ก ษาที่ ไม่ มี วิ ท ยานิ พ นธ์ นั ก ศึ ก ษาจะต้ อ งผ่ า นการสอบประมวลความรอบรู้
(Comprehensive Examination) ซึ่งเป็นการสอบข้อเขียนและการสอบปากเปล่าตามเงื่อนไขของสาขาวิชา
นั้นๆ
6( ไม่มีพันธะหรือหนี้สินใดๆ ผูกพันกับมหาวิทยาลัย
7( มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบข้อบังคับอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย
10.6.2.6 การสอบผ่านภาษาต่างประเทศ
สาหรับนักศึกษาไทยหรือนักศึกษาต่างประเทศที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาของตน จะต้องผ่าน
เงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
1( สอบผ่าน TOEFL ในระดับที่กาหนด หรือ
2( สอบผ่านข้อสอบคัดเลือกรายวิชาภาษาอังกฤษ หรือรายวิชาภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา
ในระดับที่บัณฑิตวิทยาลัยฯ กาหนด หรือ
3( เรียนจบรายวิชาต่างๆ ของหลักสูตรปริญญาโทที่ทาการสอนเป็นภาษาอังกฤษโดยได้แต้มระดับ
คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 3.00
หมวด 12
วิธีการรับนักศึกษาและให้นักศึกษาพ้นสภาพ
12.1 วิธีการรับนักศึกษาและให้นักศึกษาพ้นสภาพ
12.1.2 ระดับบัณฑิตศึกษา
12.1.2.1 หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
1( สอบข้อเขียน ความถนัดทางภาษาอังกฤษ และ/หรือความถนัดเฉพาะสาขาวิชา
2( สอบสัมภาษณ์
3( พิจารณาผลการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
12.1.2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1( เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
2( ผ่านขั้นตอนการคัดเลือกตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
12.1.2.3 สถานภาพของการเป็นนักศึกษา
นักศึกษาขั้นปริญญาโท แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
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1( นักศึกษาสามัญ คือ นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาเพื่อรับปริญญาโดยคณะกรรมการ
คัดเลือกได้พิจารณาเห็นว่ามีคุณสมบัติต่างๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
2( นั กศึกษาทดลองเรียน คือ นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับเข้าทดลองเรียนตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขของแต่ละหลักสูตร นักศึกษาทดลองเรียนนี้จะเปลี่ยนสภาพเป็นนักศึกษาสามัญได้ด้วยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยฯ เมื่อได้ศึกษาครบตามระยะเวลาและสอบได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตามที่
แต่ ล ะหลั กสู ตรกาหนด เมื่อลงทะเบี ย นเรีย นวิช าในหลั กสู ต รระดับ บัณ ฑิ ตศึกษา 9 หน่ วยกิ ต หรือ 2 ภาค
การศึกษา และได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00 หากนักศึกษาทดลองเรียน ไม่สามารถเปลี่ยนสภาพเป็น
นักศึกษาสามัญได้ตามเงื่อนไขที่กาหนดจะต้องพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาทันที
12.1.2.4 การเทียบวิชาเรียนและการโอนหน่วยกิตในสถาบันหรือต่างสถาบัน และการศึกษานอก
ระบบและ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัย
1( การเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตรายวิชาระดับบัณ ฑิตศึกษาในสถาบันหรือต่างสถาบัน
สามารถกระทาได้ตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้
(1.1( มีคุณสมบัติเข้าศึกษาตามเกณฑ์แต่ละหลักสูตร
(1.2( เป็นหรือเคยเป็นนักศึกษาของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่หน่วยงานของรัฐที่มี
อานาจตามกฎหมายรับรอง
2( การเทียบรายวิชาเรียนให้ถือเกณฑ์ดังนี้
(2.1( เป็ น รายวิ ช าในหลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาหรื อ เที ย บเท่ า จากสถาบั น การศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าที่หน่วยงานของรัฐที่มีอานาจตามกฎหมายรับรอง
(2.2( เนื้อหารายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอโอนจะต้องมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสาม
ในสี่ของเนื้อหารายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบ โดยมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติการเทียบเนื้อหา
รายวิชานั้นๆ
(2.3( เป็ นรายวิชาที่สอบไล่ได้อักษรระดับคะแนนไม่ต่ากว่า B หรือแต้มระดับคะแนน 3.00
หรืออักษรระดับคะแนน S, P หรือเทียบเท่า
(2.4( รายวิชาที่ได้รับอนุมัติให้เทียบโอนจะไม่นามาคานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
(2.5( การโอนหน่วยกิตในรายวิชาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระจะกระทามิได้
12.1.2.5 การเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิต จากการศึกษานอกระบบ และ/หรือการศึกษา
ตามอัธยาศัย สามารถกระทาได้ตามเกณฑ์ต่อไปนี้
1( ผู้มีสิทธิ์เทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบ และ/หรือการศึกษาตาม
อัธยาศัย จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(1.1( เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป
(1.2( มีคุณสมบัติเข้าศึกษาตามเกณฑ์แต่ละหลักสูตร
2( การเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิตให้ถือเกณฑ์ดังนี้
(2.1( การเทียบโอนความรู้
(2.1.1( ผู้ ข อเที ย บโอนจะต้ อ งสอบเที ย บความรู้ เป็ น รายวิ ช าตามหลั ก สู ต รระดั บ
บัณฑิตศึกษาที่ผู้ขอต้องการเทียบโอน โดยจะต้องสอบวัดความรู้ตามเนื้อหารายวิชาที่ขอเทียบโอนทุกรายวิชา
(2.1.2( สาขาวิชาสามารถจัดสอบโดยใช้วิธีการประเมินความรู้ และ/หรือเกณฑ์การ
ตัดสินใจของการประเมินในแต่ละวิธีการตามที่สาขาวิชากาหนด และ/หรือใช้ผลการทดสอบมาตรฐานมาแสดง
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เพื่ อ ขอเที ย บโอน โดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการบริ ห ารประจ าหลั ก สู ต ร หรื อ คณะกรรมการที่
มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะพิจารณาการเทียบโอนผลจากการทดสอบมาตรฐานเป็นกรณีๆ ไป
(2.2( การสอบวัดความรู้ ผู้ขอสอบเทียบโอนจะต้องได้ผลการประเมินเทียบได้ไม่ต่ากว่าระดับ
อักษร B หรือแต้มระดับคะแนน 3.00 หรือเทียบเท่าสาหรับรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา
(2.3( การบันทึกผลการเรียนที่ได้จากการสอบ และ/หรือการประเมินความรู้ของมหาวิทยาลัย
ให้ บั น ทึ ก “CE” (Credits from Examination) ส่ ว นการบั น ทึ ก ผลการเรี ย นที่ ได้ จ ากการใช้ แ บบทดสอบ
มาตรฐาน ให้บันทึก “CS” (Credits from Standardized Test) โดยให้จานวนหน่วยกิตของรายวิชานั้น แต่
จะไม่ให้ อักษรระดับคะแนนและไม่มีการนามาคิดคะแนนผลการเรียน หรือคานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ ย
สะสม
(2.4( กรณีที่สามารถเทียบโอนความรู้หรือสอบผ่านรายวิชาที่มีรายวิชาบังคับก่อนให้ถือว่าผู้ขอ
เทียบโอนผ่านรายวิชาบังคับก่อนด้วย โดยผู้ขอเทียบโอนต้องชาระค่าธรรมเนียมในการเทียบโอนรายวิชาบังคับ
ก่อนทุกรายวิชาตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกาหนด
3( การโอนหน่วยกิตและให้หน่วยกิตให้ถือเกณฑ์ดังนี้
(3.1( หน่วยกิตที่ได้รับการโอนและการให้หน่วยกิตไม่เกินหนึ่งในสามของจานวนหน่วยกิตรวม
ที่ต้องศึกษาในแต่ละหลักสูตร
(3.2( นั กศึกษาจะต้องใช้เวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยพายัพเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
การศึกษาและลงทะเบียนเรียนรายวิชาหรือวิทยานิพนธ์ตามหลักสูตรที่เข้าศึกษาจึงจะมีสิทธิ์สาเร็จการศึกษา
12.1.2.6 การลาพักและลาออก
1( นักศึกษาที่ลาพักหรือถูกสั่งพักการเรียนตลอดภาคการศึกษาหรือนานกว่านั้น จะต้องยื่นคาร้อง
ตามแบบของมหาวิทยาลัยและชาระค่าธรรมเนียมการลาพักการศึกษาทุกภาคการศึกษา ยกเว้นภาคฤดูร้อน
หรือภาคการศึกษาที่ได้ชาระค่าธรรมเนียมรายวิชาไปแล้ว
2( นักศึกษาที่ประสงค์จะลาออกจากการเป็นนักศึกษา ให้ยื่นคาร้องต่อมหาวิทยาลั ยตามแบบที่
กาหนด ระหว่างที่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้ลาออกให้ถือว่านักศึกษาผู้นั้นยังคงมีสภาพเป็นนักศึกษาที่จะต้องปฏิบัติ
ตามระเบียบต่างๆ ของมหาวิทยาลัยทุกประการ
12.1.2.7 การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาในกรณีต่อไปนี้
1( ถึงแก่กรรม
2( ลาออก
3( ศึกษาจบหลักสูตร
4( ใช้ เวลาศึ ก ษาเกิ น กว่ าที่ ก าหนดไว้ ในหลั ก สู ต ร ทั้ งนี้ ให้ นั บ ตั้ งแต่ เริ่ม เข้ าศึ ก ษาและนั บ รวม
ระยะเวลาขอลาพักการเรียนด้วย
5( ไม่ลงทะเบีย นเรียนในภาคการศึกษาปกติโดยไม่ลาพักการเรียนและไม่แจ้งให้ มหาวิทยาลั ย
ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 60 วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษา
6( ไม่ชาระค่าเล่าเรียนหรือค่าธรรมเนียมการศึกษาภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
7( ลาพักการเรียนติดต่อกัน 2 ภาคการศึกษาปกติในปีการศึกษาแรกโดยไม่มีหน่วยกิตสะสม
8( ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมดต่ากว่า 3.00 เมื่อเรียนวิชาที่นับหน่วยกิ ตในหลักสูตร
ครบอย่างน้อย 18 หน่วยกิต
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9( ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่าเกณฑ์ที่สาขาวิชากาหนด ในกรณีที่เป็นนักศึกษาทดลอง
เรียน และได้ศึกษาครบตามระยะเวลาของเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว
10( สอบรายวิชาใดวิชาหนึ่งได้อักษรระดับคะแนน D+, D หรือ F ถือว่าไม่ผ่านในรายวิชานั้นๆ
11( มหาวิทยาลัยให้พ้นสภาพนักศึกษาเนื่องจากประพฤติผิดระเบียบวินัยอย่างร้ายแรง
12( ต้องคาพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจาคุก (ยกเว้นเป็นความผิดอันเกิดจากความประมาท
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ภาคผนวก ข
คาอธิบายรายวิชา
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ภาคผนวก ข
คาอธิบายรายวิชา
1. หมวดวิชาเอกบังคับ (Core Major Subjects) จานวน 18 หน่วยกิต
บบ. 601 การจัดการการตลาดสมัยใหม่
3 (3-0-6)
EM 601 Modern Marketing Management
แนวคิดและความสาคัญของการตลาดสมัยใหม่ ระบบข้อมูลทางการตลาดในยุคดิจิทัล บทบาทและ
พฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัล คุณค่าและความพึงพอใจของผู้บริโภค กระบวนการจัดการทางการตลาดในยุค
ดิจิทัล การวิเคราะห์โอกาสทางการตลาด การกาหนดส่วนแบ่งตลาด และเป้าหมายตลาดสมัยใหม่ การสร้าง
มูลค่าและตาแหน่งตราสินค้า กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด การสร้างความสาเร็จที่ยั่งยืนทางการตลาด
สมัยใหม่
Concept and importance of modern marketing, digital marketing information system,
role and consumer behavior in digital age, customer value and satisfaction, marketing
management process in ditial age, marketing opportunity analysis, identifying market
segments and targets ,brand valuating and positioning, marketing mix strategy, creating
sustainable marketing success in modern age, case studies and current issues.
บบ. 602 องค์กรและการจัดการสมัยใหม่
3 (3-0-6)
EM 602 Modern Organization and Management
แนวคิดเกี่ยวกับองค์กรและการจัดการสมัยใหม่ สภาพแวดล้อมขององค์กร การวางแผน การจัดองค์กร
เพื่อกาหนดโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมในเศรษฐกิจยุคใหม่ ภาวะผู้นายุคใหม่ และการควบคุม จริยธรรมและ
ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ แนวโน้มขององค์กรและการจัดการในยุคดิจิทัล กรณีศึกษาและประเด็น
ปัจจุบัน
Concepts of modern organization and management, organizational environment,
planning, organizing to establish an appropriate organizational structure to the new economy,
modern leadership and controlling, ethics and corporate social responsibility, trends of
organization and management in digital age, case studies and current issues.
บบ. 603 เศรษฐศาสตร์ บัญชี และการเงินสาหรับผู้บริหาร
3 (3-0-6)
EM 603 Economics, Accounting and Finance for Executives
การวิเคราะห์และประยุกต์ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคสาหรับการตัดสินใจทางธุรกิจ
ความสาคัญของของมูลทางการบัญชีเพื่อ การวางแผนและการควบคุม การจัดการการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูล
ทางการบัญชี การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน การพยากรณ์ทางการเงิน โครงสร้างเงินทุน การประเมิน
มูลค่าตราสารหนี้และตราสารทุน การจัดหาเงินทุน งบประมาณเงินทุน กรณีศึกษาและประเด็นปัจจุบัน
Analysis and application of micro and macro economic theories for business
decision making, the importance of accounting information for planning and control,
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management decision making using accounting information. Financial ratios analysis, financial
forecasting, capital structure, debt and equity valuation, financing, capital budgeting, case
studies and current issues.
บบ. 604 การจัดการการดาเนินงานสมัยใหม่
3 (3-0-6)
EM 604 Modern Operation Management
กระบวนการการดาเนินงานสมัยใหม่ การวางแผน และการควบคุม การเลือกสถานที่ตั้ง สิ่งอานวย
ความสะดวก การวางผัง การศึกษางาน การกาหนดมาตรฐาน การกาหนดค่าจ้างแรงงาน การควบคุมคุณภาพ
การจัดหาและควบคุมวัตถุดิบ ประเด็นเชิงกลยุทธ์ในการจัดการวัสดุและโซ่อุปทานข้ามพรมแดน กรณีศึกษา
และประเด็นปัจจุบัน
Modern operations process, planning and controlling, location selection, facilities,
layout, work study, standardization, wages setting, quality control, procurement and
controlling to raw material, strategic issues in materials and cross border supply chain
management, case studies and current issues.
บบ. 605 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
EM 605 Business Research Method
ความสาคัญของระเบียบวิธีการวิจัยทางบริหารธุรกิจ การวิเคราะห์ที่มาและความสาคัญของการทา
วิจั ย การกาหนดวัตถุ ป ระสงค์การวิจั ย การออกแบบการวิจัย การกาหนดตัว อย่างและเทคนิ ควิธีการเก็ บ
รวบรวมข้อมูล สถิติที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์ แปลผลการวิจัย การอภิปรายผล การจัดทารายงาน และการ
เตรียมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลการวิจัย
The importance of business research methodology, background and importance of
research study, research objectives, research design, samples and data collecting techniques,
statistics, research analysis, result interpretation, discussion, report writing, and preparation
for publication.
บบ. 606 การจัดการการเปลี่ยนแปลงจากเทคโนโลยีดิจิทัล
3 (3-0-6)
EM 606 Digital Transformation Management
แนวคิดของการจัดการเทคโนโลยี การวางแผน การจัดการระบบ การจัดสรรทรัพยากร ความสาคัญ
ของการปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันจากเทคโนโลยีดิจิทัล การบริหารจัดการด้วยเทคนิคแบบ A B C D E F ได้แก่
การจัดการเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ การประยุกต์ใช้บล็อคเชน การประยุกต์ใช้ระบบคลาวด์ การบริหารข้อมูล
ขนาดใหญ่ การจั ด การธุ ร กิ จ ด้ ว ยเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล การจั ด การแพลตฟอร์ ม การใช้ เทคโนโลยี เพื่ อ เพิ่ ม
ความสามารถขององค์กร และประเด็นปัจจุบัน
Concepts of technology management, planning, system management, resource
allocation, importance of digital transformation for executives, management techniques using
the ABCDEF concept, namely, artificial intelligence, applying blockchain, applying cloud
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system, big data management, e-business technology management, platform, using
technological to increase capability of organization.and current issues.
บบ. 607 การจัดการเชิงกลยุทธ์ระดับนานาชาติ
3 (3-0-6)
EM 607 International Strategic Management
แนวคิดเกี่ยวกับกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ ระดับนานาชาติ กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ อันได้แก่
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม การกาหนดกลยุทธ์ในระดับต่างๆ การนากลยุทธ์ไปใช้ และการควบคุมเชิงกลยุทธ์
คุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งความรับผิดชอบทางสังคมในกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ กรณีศึกษาและ
ประเด็นปัจจุบัน
International strategic management concepts, strategic management process
including environmental analysis, strategy formulation at different levels, strategy
implementation, and strategic control, morality and ethics, including social responsibility in
strategic management process, case studies and current issues.
2. หมวดวิชาเอกเลือก (ไม่ต่าว่า 9 หน่วยกิต(
Major Elective Subjects (at least 9 credits)
บบ. 711 กลยุทธ์การตลาดระดับโลก
3 (3-0-6)
EM 711 Global Marketing Strategy
แนวคิดและทฤษฎีการจัดการการตลาดระดับโลก แนวโน้มการตลาดและสภาพแวดล้อมระดับโลก
การวิเคราะห์และการวางแผนกลยุทธ์การตลาดระดับโลก การนาไปปฏิบัติและการควบคุมแผนของการตลาด
ระดับโลก โลกาภิบาล กรณีศึกษาและประเด็นปัจจุบัน
Emphasizing the concepts and theories of global marketing management. Global
marketing trends and environments. Analyzing and planning of global marketing strategy.
Implementing and controlling global marketing plan, global governance, case studies and
current issues.
บบ.712 การสร้างแบรนด์และการบริหารแบรนด์ระดับโลก
3 (3-0-6)
EM 712 Global Branding and Brand Management
กลยุ ท ธ์ ก ารสร้ า งแบรนด์ ร ะดั บ โลกด้ ว ยการวางต าแหน่ งตราสิ น ค้ า การน าเสนอมู ล ค่ า แบรนด์
การออกแบบแบรนด์และการนาไปประยุกต์ใช้ การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเพื่อสร้างมูลค่าของแบรนด์
ระดับโลก การบริห ารจัดการแบรนด์ การประเมินประสิทธิผลของแบรนด์ การจัดการเพื่อความยั่งยืนของ
มูลค่าแบรนด์ กรณีศึกษาและประเด็นปัจจุบัน
Global brand building strategy through brand positioning, delivering brand equity,
brand designing and implementation, integrating marketing communications to build global
brand equity, brand management, brand effectiveness measuring, brand sustainability
management, case studies and current issues.
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บบ. 713 การจัดการบริการไมตรีจิตระดับโลก
3 (3-0-6)
EM 713 Global Hospitality Management
ความสาคัญของการจัดการสาหรับองค์กรบริการไมตรีจิต ระดับโลก ธุรกิจที่พักแรม บริการอาหาร
การบริการสายการบิน การประชุม การจัดคอนเสริต์ ธุรกิจนันทนาการ กระบวนการซื้อและความคาดหวังของ
ผู้บริโภค กลยุทธ์และส่วนประสมทางการตลาดสาหรับองค์กรบริการไมตรีจิต ระดับโลก ระบบลูกค้าผู้ภักดี
คุณภาพการบริการ กรณีศึกษาและประเด็นปัจจุบัน
Importance of operations management for global hospitality organizations: lodging,
food services, airlines sevices, meetings, concerts, recreation business, purchase process and
consumer expectations, strategy and marketing mix of global hospitality orgainzations, loyal
customer system, service quality, case studies and current issues.
บบ. 714 การเจรจาต่อรองสาหรับผู้บริหาร
3 (3-0-6)
EM 714 Managerial Negotiation for Executives
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการเจรจาต่อรอง การพัฒนาทักษะการเจรจาต่อรอง การโน้มน้าวคู่เจรจา
เพื่อการเจรจาทางธุรกิจ การเจรจาต่อรองเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ การฝึกฝนโดยวิธีการ
แสดงบทบาทสมมติ การฝึกฝนทางด้านบุคลิกภาพ และการใช้กรณีศึกษา
Concepts and theories related to negotiation, developing negotiating skills, persuasion
negotiator to enhance for business negotiation, negotiation to increase management
efficiency, practice by using role play, personality training, and case study.
บบ. 715 การวางแผนและการจัดการการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3 (3-0-6)
EM 715 E-Commerce Planning and Management
ความสาคัญของการวางแผนและจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ สมัยใหม่ ระบบนิเวศอุตสาหกรรม
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่ แนวโน้มการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การสื่อสารผ่านระบบ
ออนไลน์ ภัยคุกคามบนระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กฎระเบียบและกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กลยุทธ์การ
จัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การบริหารห่วงโซ่อุปทานสมัยใหม่สาหรับการดาเนินการค้าระหว่างประเทศแบบ
ดิจิทัล จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่ กรณีศึกษาและประเด็น
ปัจจุบัน
Importance of e-commerce planning and management, cross border e-commerce
industry ecosystem, trends in e-commerce management, online communication platform,
threats on e-commerce server, e-commerce rules, regulations and laws, e-commerce
strategies, supply chain management in cross border e-commerce for conducting
international trade digitally, ethics and corporate social responsibility of the cross border ecommerce, case studies and current issues.
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บบ. 716 การจัดการลอจิสติกส์ระดับนานาชาติ
3 (3-0-6)
EM 716 International Logistics Management
ความส าคั ญ ของการจั ด การลอจิ ส ติ ก ส์ ร ะดั บ นานาชาติ ต่ อ ระบบเศรษฐกิ จ องค์ ป ระกอบและ
แนวความคิดต่อการจัดการลอจิสติกส์สมัยใหม่ระดับนานาชาติ กลยุทธ์แบบบูรณาการของกิจกรรมลอจิสติกส์
สมัยใหม่ รวมถึง การบริการลูกค้า การจัดซื้อ ระบบสารสนเทศลอจิสติกส์ การจัดการการไหลของวัสดุ การ
จัดการสินค้าคงคลัง และการขนส่ง กรณีศึกษาและประเด็นปัจจุบัน
Importance of international logistics management to the economy, components and
concepts of modern logistics management in global level, integrated strategy of logistics
activities in modern age, including customer service, purchasing, logistics information system,
material flow management, inventory management and transportation, case studies and
current issues.
บบ. 717 โครงการบูรณาการประสบการณ์ของผู้บริหาร
3 (3-0-6)
EM 717 Experience Integrated Project for Executives
การถอดบทเรี ย นจากสถานการณ์ ปั จจุ บั น หรื อ ปั ญ หาทางด้ านบริห ารธุรกิ จ จากประสบการณ์ ที่
นักศึกษาเลือกรวมถึง แนวทางในการจัดการเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว การเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาตามแนว
ทฤษฎีและแนวคิดทางการบริหาร รวมถึงผลสัมฤทธ์ ตามแนวทางการแก้ปัญหาข้างต้น
Lessons learned from current situations or problems in business administration from
the experiences selected by the students, including management guidelines to solve such
problems, suggesting solutions of the problems based on management theories and
concepts, including achievement according to the guidelines of solution.
บบ. 718 การศึกษาความเป็นไปได้โครงการลงทุนระดับนานาชาติ
3 (3-0-6)
EM 718 International Feasibility Study
บริบทของการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการลงทุนระดับนานาชาติ การศึกษาความเป็นไปได้ทาง
การตลาด ด้านสภาพแวดล้ อมทางธุรกิจ ด้านทางเทคนิ คและการปฏิบั ติการ ด้านการบริห ารจัดการ ด้าน
การเงิน เครื่องมือที่ใช้ตัดสินใจลงทุนในโครงการ การจัดทารายงานและการนาเสนอ
Context of international feasibility studies of investment projects, feasibility study in
marketing, environment, technique, management, finance, tools for making investment
decisions in projects, report and presentation.
3. การศึกษาค้นคว้าอิสระ
บบ. 798 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
(วิชาบังคับก่อน: ผ่านวิชาเอกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต(
EM 798 Independent Study
(Prerequisites: pass major courses at least 12 credits)

6 (0-0-18)
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การศึกษาค้นคว้าอิสระ ในหัวข้อที่นักศึกษาสนใจศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในระดับปริญญาโท ภายใต้
คาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษารายวิชา เรียบเรียงเป็นรายงานและนาเสนอในการสอบสัมภาษณ์ขั้นสุดท้ายของ
ปริญญาโท
Independent study on interesting topic that self study by students at the master’s
degree level under advisory by advisors, compiling into report and presenting
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ภาคผนวก ค
ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจัย หรือการแต่งตารา รวมทั้งภาระการสอน
อาจารย์ประจาหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจสาหรับผู้บริหาร
(หลักสูตรนานาชาติ)
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ภาคผนวก ค
ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจัย หรือการแต่งตารา รวมทั้งภาระการสอนรวมทั้งภาระการ
สอนอาจารย์ประจาหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน
ลาดับ
1.

ชื่อ – สกุล

ภาระการสอน
ผลงานทางวิชาการ
หลักสูตรใหม่
(ภายในระยะเวลา 5 ปี)
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ บบ. 603
บทความวารสาร
ดร. วิริยา
บบ. 798
- วิรยิ า จงรักษ์สัตย์. 2563. ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมภายใต้ไทยแลนด์ 4.0. วารสาร
จงรักษ์สัตย์*
มหาวิทยาลัยพายัพ, 30 (1), 141-157.
หมายเหตุ: TCI ฐาน 2 (น้าหนัก 0.4(
- วิรยิ า จงรักษ์สัตย์. 2562. การจัดสรรต้นทุนสิ่งแวดล้อมไปยังต้นทุนผลิตภัณฑ์. วารสาร
มหาวิทยาลัยคริสเตียน, 25 (2), 130-142
หมายเหตุ: TCI ฐาน 1 (น้าหนัก 0.8(
- วิรยิ า จงรักษ์สัตย์. 2561. การเปิดเผยข้อมูลทางสังคมและสิ่งแวดล้อมตามกรอบการ
จัดทารายงานของ GRI : กรณีศึกษา บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในกลุ่มดัชนี้เซท 100. วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์, 12(17), 1-24.
หมายเหตุ: TCI ฐาน 2 (น้าหนัก 0.4(

2.

Dr. Chien Ting
Chiang*

บบ. 601
บบ. 602
บบ. 607
บบ. 713
บบ. 798

บทความวารสาร
- Long-Yuan Lee, & Chien-Ting Chiang. 2021. PREDICTING AND EXAMINING
CUSTOMERS’ PERCEPTION OF SERVICE QUALITY ATTRIBUTES OF BUDGET
HOTELS: AN EMPIRICAL INVESTIGATION FROM TAIWAN; The International
Journal of Organizational Innovation. 13 (4), April 2021.
- C. T. CHIANG, C. K. Wu, T. H. CHIEN. 2018. Modelling the Effects of Leisure
Involvement and Environmental Attitude on Intentions of Tourists'
Environmentally Responsible Behaviour International. Journal of Ecology
and Development, 33 (2).
Note: Recorded SCI
การนาเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ
- CHE CHAO CHIANG, Chen Yingjie, Chen Tailiang. 2017. Leisure and Sports
Industry Innovation Management Conference Papers :Examining Beimen
Wetland Ecological Tourists' Perceived Tourism Value Based on Resource
Theory.
- CHE CHAO CHIANG, Zhuang Wendian, and Wu Mingxuan. 2017. Leisure and
Sports Industry Innovation Management Conference Papers:
Understanding Cultural Bus Tour Experience Quality on Kaohsiung
Experience.

3.

Dr. Chen Ying
Chieh*

บบ. 605
บบ. 711
บบ. 712
บบ. 716
บบ. 798

บทความวารสาร
- Chen, Y. C., King, B., & Lee, H. W. (2018(. Experiencing the destination
brand: Behavioral intentions of arts festival tourists. Journal of Destination
Marketing & Management, 10, 61-67.
Note: Record SSCI.
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ลาดับ

ชื่อ – สกุล

ภาระการสอน
หลักสูตรใหม่

ผลงานทางวิชาการ
(ภายในระยะเวลา 5 ปี)
การนาเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ
- CHE CHAO CHIANG, Chen Yingjie, Chen Tailiang. 2017. Leisure and Sports
Industry Innovation Management Conference Papers: Examining Beimen
Wetland Ecological Tourists' Perceived Tourism Value Based on Resource
Theory, TAIWAN

- CHIEN TING CHIANG, Chen Yingjie,and Wu Mingxuan; A Study on the
Correlation between the Quality of Rural Tourists' Cultural Experience and
Tourism Behavior-Pingtung County; 2019 Leisure and Sports Industry
Innovation Management Conference, TAIWAN
4.

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.
ธีราลักษณ์
สัจจะวาที**

บบ. 714
บบ. 717
บบ. 798

บทความวิจยั
- พิรานันท์ ยาวิชยั , จุฑามาศ วงษ์แก้ว, ฐิติมา ทรงคา และ ธีราลักษณ์ สัจจะวาที.
(2561(. ต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกข้าวพันธุ์ กข15 ของเกษตรกรในเขตหมู่บ้าน
โป่งศรีนคร ตาบลโรงช้าง อาเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย. วารสารธุรกิจปริทัศน์. 10 (1(, 724.
หมายเหตุ: TCI ฐาน 1 (น้าหนัก 0.8(
- ฤทธิ์ชาติ นิมมานเหมินท์, กฤษณะ กันทาปัน, ศรัณย์ ภูดล และ
ธีราลักษณ์
สัจจะวาที. (2561(. ผลการดาเนินงานด้านการจับจังหวะเวลาการลงทุนของกองทุนรวม
เพื่อการเลี้ยงชีพในประเทศไทย โดยใช้แบบจาลองของ Treynor and Mazuy และ
แบบจาลองของ Henriksson and Merton. วารสารธุรกิจปริทัศน์. 10 (2(, 55 -74 .
หมายเหตุ: TCI 1 (น้าหนัก 0.8(
- วนัชพร แก้วจันทร์ตา, จิรายุ จินดาหลวง และ ธีราลักษณ์ สัจจะวาที. (2560(. ต้นทุน
และผลตอบแทนจากการปลูกกระเทียมของเกษตรกรในหมู่ที่ 3 ตาบลศรีดงเย็น อาเภอไชย
ปราการ จังหวัดเชียงใหม่. วารสารลานนาวิชาการ. 3 (2(. 51-62.
หมายเหตุ: ยังไม่เข้าฐาน TCI (น้าหนัก 0.4(
- Lowry, S. and Satjwathee, T. (2020(. The Comparison of Selectivity
Performance and Market Timing Performance between Retirement Mutual
Fund (RMF) and Long Term Equity Fund (LTF) in Thailand. Suthiparithat
Journal, 34(110(, 38-50.
หมายเหตุ: TCI 2 (น้าหนัก 0.4(
- Singkam, S. and Satjawathee, T. (2020(. Cost and Return on Economic
Crops of Farmers in Hua Mueang Sub-district, Mueang Pan District, Lampang
Province. Journal of Agricultural Research and Extension. 37(3(. 103-117.
หมายเหตุ: TCI ฐาน 1 (น้าหนัก 0.8(
การนาเสนอผลงานวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
- ศิริพร สีหานอก, ธีราลักษณ์ สัจจะวาที, ศุภชัย บุญธีรารักษ์, และ พลับพลึง พวงธ
นะสาร. (2562(. “ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์กลุ่มอุตสาหกรรม
ทรัพยากร ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2556-2560”, ในการ
ประชุมวิชาการการนาสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 Graduate School
Conference 2019, มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562. 675683. (น้าหนัก 0.2(
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ลาดับ

ชื่อ – สกุล

ภาระการสอน
หลักสูตรใหม่

ผลงานทางวิชาการ
(ภายในระยะเวลา 5 ปี)
- ขวัญชนก อินสม, ธีราลักษณ์ สัจจะวาที, พลับพลึง พวงธนะสาร, และ ศุภชัย บุญธีรา
รักษ์. (2562(. “การเงินส่วนบุคคลของไกด์นาทางในถ้าเชียงดาว ตาบลเชียงดาว อาเภอ
เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่”, ในการประชุมวิชาการการนาสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ ครั้งที่
3 Graduate School Conference 2019, มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วันที่ 15
พฤศจิกายน 2562. 665-674. (น้าหนัก 0.2(
- เกษศรินทร์ บุญวิจิตร, พิชามญชุ์ ภัทระมณีกุล, อรอนงค์ เพิ่มพูน, ศรินดา อังกุโร,
และ ธีราลักษณ์ สัจจะวาที. (2559(. “รายได้และค่าใช้จ่ายของประชาชนในบ้านไชยงาม
ตาบลแม่แวน อาเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่” ในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2559, 767-781. (น้าหนัก 0.2(
- ชญาดา กอนเชื้อรัตน์, สุนิล เสรี, อัญชลี แสนหลวง, ทินภัทร แสนสาร และ ธีรา
ลักษณ์ สัจจะวาที. (2559). “รายได้และค่าใช้จ่ายของนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ” ใน
การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2559, 692-705.
(น้าหนัก 0.2(
- ทรงศักดา ปาใจ, ณัฐติภรณ์ จินดา, สิรินทร์ อะโนมา, สกุลรัตน์ ต่อมแก้ว และ
ธีราลักษณ์ สัจจะวาที. (2559(. “ต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกข้าวหอมมะลิ 105
ของเกษตรกร หมู่ที่ 6 ตาบลคือเวียง อาเภอดอกคาใต้ จังหวัดพะเยา” ในการประชุม
วิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2559, 610-623. (น้าหนัก
0.2(
- ผกากรอง จันทเวช, มัสลิน พรมเสน, ชฎาพร หอมพันธ์, สาวินี วงศ์คุณาลัย และ ธีรา
ลักษณ์ สัจจะวาที. (2559(. “การบริหารการเงินส่วนบุคคล ด้านรายได้ ค่าใช้จ่าย การ
ออม และการลงทุนของประชาชนในเขตตาบลหนองป่าครั่ง อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่”
ในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2559, 654675. (น้าหนัก 0.2(
- วรพงษ์ สามแปง และ ธีราลักษณ์ สัจจะวาที. (2559(. “ต้นทุนและผลตอบแทนจาก
การเพาะเลี้ยงปลานิลของเกษตรกร ในเขต ตาบลสันกลาง อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย”
ในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2559, (640653(. เชียงใหม่: สานักวิจยั มหาวิทยาลัยพายัพ. (น้าหนัก 0.2(
- สุดฤทัย จุฬากิตติคุณ, ปิยะนุช จักรดี, ทิวาพร มะโนเสาร์, ธีราลักษณ์ สัจจะวาที.
(2559(. “ต้นทุนและผลตอบแทนของการปลูกมะม่วงของเกษตรกรหมู่บ้านไร่ดง ตาบลน้า
ดิบ อาเภอป่าซาง จังหวัดลาพูน” ในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2559, 624-639. (น้าหนัก 0.2(
- สุรเชษฐ์ เสมอเหมือน, ธนกฤต คงธนะรุ่ง, วินโชติ กลิ่นน้อย, อิศรางกูร หมืน่ พรมอินทร์
และ ธีราลักษณ์ สัจจะวาที. (2559(. “การประเมินประสิทธิภาพของเครื่องมือทางเทคนิค
สาหรับการวิเคราะห์ราคาหลักทรัพย์ในกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย” ในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2559, 676-691. (น้าหนัก 0.2(
- Daffodil, N., Mu, T., Satjawathee, T. and Maneesai, S. (2020(. Customer
Behavior and Important Level of Marketing Mix on the Consumption of Ice
Pop in Bago City, Myanmar. The 10th Payap University Research Symposium
2020. Chiangmai. Thailand. 576-591. (น้าหนัก 0.2(
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ลาดับ

ชื่อ – สกุล

ภาระการสอน
หลักสูตรใหม่

ผลงานทางวิชาการ
(ภายในระยะเวลา 5 ปี)
- Mu, T. and Satjawathee, T. (2020(. The Study on Impact of Macroeconomic
Factors on Stock Indexes in the Emerging Markets in Asia. The IIARP
International Conference on Multidisciplinary Research. Online Conference
(due to COVID-19(. 23-32. (Best Paper Award) (น้าหนัก 0.2(
- Onviboonsiri, P. and Satjawathee, T. (2020(. The Relationship on Goodwill
from Business Combination, Selected Financial Ratios, and Rate of Return of
the Listed Companies in The Stock Exchange of Thailand. The 4th Academic
Seminar and National Conference on Communication and Business
Management. University of the Thai Chamber of Commerce. Bangkok,
734.746. (น้าหนัก 0.2(
- Jantarasukon, R., Anekawieng, T., Lertlamsakulkarn, K. and Satjawathee, T.
(2020(. Influence Factors on Intention to Use E-Money of Social Media
Online Users. The 4th Academic Seminar and National Conference on
Communication and Business Management. University of the Thai Chamber
of Commerce. Bangkok, 111-127. (น้าหนัก 0.2(
- Tantiwatana, A. and Satjawathee, T. (2020(. Rate of Return Analysis on the
Service Industry in The Stock Exchange of Thailand using Five-Factor Model
by Fama and French. The 4th Academic Seminar and National Conference
on Communication and Business Management. University of the Thai
Chamber of Commerce. Bangkok, 237-251. (น้าหนัก 0.2(
- Daffodil, N. and Satjawathee, T. (2020(. Customer Behavior and Important
Level of Marketing Mix on the Consumption of Frozen Desserts in Bago City,
Myanmar. CAN International Conference, 29th March 2020. Bangkok,
Thailand, 1-6. (น้าหนัก 0.4(
- Reich, T. and Satjawathee, T. (2021(. Feasibility study on a sustainable
clothing company in Chiangmai, The 11st Payap University Research
Symposium 2021. Chiangmai, Thailand. (น้าหนัก 0.2(

5.

อาจารย์ศภุ ชัย
บุญธีรารักษ์***

บบ. 606
บบ. 715

- Satjawathee, T. and Insaeng, C. (2021(. The Relationship of Selected
Financial Ratios and Cash Flows on Stock Prices in The Thailand
Sustainability Investment Companies. The Clute Institute Virtual Conferences
Spring 2021. USA. (น้าหนัก 0.4(
การนาเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ
- ศิริพร สีหานอก, ธีราลักษณ์ สัจจะวาที, ศุภชัย บุญธีรารักษ์, และ พลับพลึง พวงธ
นะสาร. (2562(. ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์กลุ่มอุตสาหกรรม
ทรัพยากร ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2556-2560, ในการ
ประชุมวิชาการการนาสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 Graduate School
Conference 2019, มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562. 675683. (น้าหนัก 0.2(
- ขวัญชนก อินสม, ธีราลักษณ์ สัจจะวาที, พลับพลึง พวงธนะสาร, และ ศุภชัย บุญธีรา
รักษ์. (2562(. การเงินส่วนบุคคลของไกด์นาทางในถ้าเชียงดาว ตาบลเชียงดาว อาเภอเชียง
ดาว จังหวัดเชียงใหม่, ในการประชุมวิชาการการนาสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3
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ลาดับ

6.

ชื่อ – สกุล

อาจารย์ชีวพร
อินแสง***

ภาระการสอน
หลักสูตรใหม่

ผลงานทางวิชาการ
(ภายในระยะเวลา 5 ปี)
Graduate School Conference 2019, มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วันที่ 15
พฤศจิกายน 2562. 665-674. (น้าหนัก 0.2(

บบ. 604
บบ. 718

- ธวัลรัตน์ เชื้อวงศ์บุญ, พามดา ชูวุฒยากร, และ ชีวพร อินแสง. (2560(. ปัญหาการ
จัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา: กรณีตลาดออนไลน์บนเฟสบุ๊คในประเทศไทย ในปี 2560.
วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ, 27 (2(, 15–30.
หมายเหตุ: TCI ฐาน 2 (น้าหนัก 0.4(
- Satjawathee, T. and Insaeng, C. (2021). The Relationship of Selected
Financial Ratios and Cash Flows on Stock Prices in The Thailand
Sustainability Investment Companies. The Clute Institute Virtual Conferences
Spring 2021. USA. (น้าหนัก 0.4(

* อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
** อาจารย์ประจาหลักสูตร
*** อาจารย์ผู้สอน
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ภาคผนวก ง
ระเบียบมหาวิทยาลัยพายัพ ว่าด้วย การปฏิบัติในการสอบและ
การเลื่อนสอบระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550
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ระเบียบมหาวิทยาลัยพายัพ ว่าด้วย
การปฏิบัติในการสอบและการขอเลื่อนสอบระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2550
เพื่อให้การสอบของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 34 (2) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 จึงเห็น
สมควรให้มีระเบียบมหาวิทยาลัยพายัพ ว่าด้วยการปฏิบัติในการสอบและการขอเลื่อนสอบระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2550 ขึ้น ดังความต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยพายัพว่าด้วยการปฏิบัติในการสอบและการขอ
เลื่อนสอบระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 ”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศใช้เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกบรรดา ระเบียบ หลักเกณฑ์ คาสั่ง แนวปฏิบัติ หรือมติ ซึ่งขัดหรือแย้ง
กับระเบียบนี้ หรือที่ระเบียบนี้กาหนดไว้แล้ว และให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยพายัพ
“อธิการบดี”
หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ
“รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ” หมายถึง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
มหาวิทยาลัยพายัพ
“ ผู้คุมสอบ”
หมายถึง บุคคลหรือคณะบุคคลที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย
และ/หรือ กาหนดให้เป็นผู้คุมสอบ และ/หรือ
มีหน้าที่ควบคุมการสอบ ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่มหาวิทยาลัยกาหนด
“นักศึกษา”
หมายถึง นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ
ข้อ 5 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับในการสอบกลางภาคการศึกษา และการสอบไล่ประจาภาคการศึกษา
การสอบประมวลความรู้ข้อเขียนและปากเปล่า และการสอบวิทยานิพนธ์หรือการสอบอื่นใดที่มหาวิทยาลัย
จัดขึ้นเพื่อวัดผลการศึกษา เว้นแต่การสอบย่อยที่คณาจารย์จัดสอบขึ้นเอง
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หมวด 1
การปฏิบัติในการสอบ
ข้อ 6 นักศึกษาจะต้องเข้าสอบตามวัน เวลา และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกาหนด ผู้ซึ่งขาดสอบ
จะได้รับคะแนนเป็นศูนย์ในการสอบรายวิชาในครั้งนั้น เว้นแต่จะได้รับอนุมัติให้เลื่อนสอบตามระเบียบนี้
ข้อ 7 นักศึกษาที่เข้าสอบจะต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย นักศึกษาผู้ใดฝ่าฝืนจะไม่ได้รับอนุญาต
ให้เข้าห้องสอบ
ข้อ 8 สิ่งที่นาเข้าห้องสอบได้ คืออุปกรณ์และเครื่องมือที่ได้รับอนุญาตจากผู้สอนสาหรับการสอบ
ในรายวิชานั้น ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยให้ผู้คุมสอบมีอานาจตรวจตราสิ่งของที่นักศึกษานาเข้าห้องสอบได้
ข้อ 9 นักศึกษาต้องแสดงบัตรประจาตัวนักศึกษาทุกครั้งที่เข้าสอบ
ข้อ 10 นักศึกษาต้องเข้าสอบตามเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด นักศึกษาผู้ใดเข้าสอบช้ากว่าเวลา
ที่กาหนดไว้ในกรณีต่อไปนี้ ไม่มีสิทธิ์เข้าสอบในรายวิชานั้น
10.1 ในกรณีสอบกลางภาคการศึกษาและการสอบไล่ประจาภาคการศึกษา เข้าสอบ
หลังจากเวลาเริ่มสอบจริง 30 นาที
10.2 ในกรณีสอบประมวลความรู้ข้อเขียนและปากเปล่า เข้าสอบหลังจากเวลาที่ได้ตกลง
กาหนดให้เป็นเวลาเริ่มสอบจริง 10 นาที
10.3 ในกรณีสอบวิทยานิพนธ์ เข้าสอบหลังจากเวลาที่ได้ตกลงกาหนดให้เป็นเวลา
เริ่มสอบจริง 10 นาที
10.4 ในกรณีการสอบอื่นๆ เข้าสอบหลังจากเวลาเริ่มสอบจริง 10 นาที
ข้อ 11 ในกรณีการสอบกลางภาคการศึกษาและการสอบไล่ประจาภาคการศึกษา ห้ามนักศึกษา
ออกจากห้องสอบก่อน 35 นาที นับตั้งแต่เวลาเริ่มสอบจริง นักศึกษาผู้ใดฝ่าฝืนจะได้รับอักษร W ในรายวิชานั้น
ข้อ 12 ในการทากิจธุระอื่นใดในหรือนอกห้องสอบ นักศึกษาต้องได้รับอนุญาตจากผู้คุมสอบ และ
เมื่อหมดเวลาสอบให้หยุดทาข้อสอบทันที นักศึกษาผู้ใดฝ่าฝืนจะได้รับอักษร W ในรายวิชานั้น
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หมวด 2
การขอเลื่อนสอบ
ข้อ 13 นักศึกษาซึ่งไม่สามารถเข้าสอบกลางภาคการศึกษา หรือการสอบไล่ประจาภาคการศึกษา
ตามวัน เวลา และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกาหนดด้วยเหตุจาเป็นประการใดประการหนึ่งดังต่อไปนี้ มีสิทธิ์
ขอเลื่อนสอบได้ คือ
13.1 ป่วย หรือได้รับบาดเจ็บจนถึงขนาดที่ไม่สามารถเข้าสอบได้ โดยมีใบรับรองแพทย์
จากโรงพยาบาลที่มหาวิทยาลัยกาหนด แสดงเหตุผลอย่างชัดแจ้ง เว้นแต่กรณีป่วยหรือบาดเจ็บอันเกิดจาก
อุบัติเหตุจนถึงขนาดมีความจาเป็นต้องเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลอื่น ให้ใช้ใบรับรองของแพทย์จาก
สถานพยาบาลนั้นๆ ประกอบการพิจารณาได้
13.2 บิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตร เสียชีวิตก่อนหรือระหว่างสอบเป็นเหตุให้มีความ
จาเป็นถึงขั้นไม่สามารถมาสอบได้
13.3 การขอเลื่อนสอบด้วยเหตุจาเป็นอื่น ให้อยู่ในดุลพินิจของรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
และวิจัย และนักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอเลื่อนสอบด้วยเหตุอื่นใดตามข้อ 13.1 -13.2 ต้องชาระ
ค่าธรรมเนียมการขอเลื่อนสอบตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ 14 นักศึกษาผู้มีสิทธิ์ขอเลื่อนสอบ และมีความประสงค์ขอเลื่อนสอบ ให้ยื่นคาร้องตามแบบ
ที่มหาวิทยาลัยกาหนดพร้อมหลักฐานต่อสาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัดภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันสอบ
รายวิชานั้น เพื่อพิจารณาตามขั้นตอน
ในกรณีที่ไม่ได้รับอนุมัติให้เลื่อนสอบ นักศึกษาผู้ขอเลื่อนสอบมีสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ต่ออธิการบดี
ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันรับทราบคาสั่งไม่อนุมัติ และให้อธิการบดีมีอานาจวินิจฉัยคาร้องดังกล่าว โดยคา
วินิจฉัยของอธิการบดีถือเป็นที่สุด
ข้อ 15 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และให้มีอานาจใช้ ตีความ และ
วินิจฉัยปัญหาอันเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ และถือเป็นที่สุด
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2550

(ดร.สายสุรี จุติกุล)
นายกสภามหาวิทยาลัยพายัพ
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ภาคผนวก จ
ระเบียบมหาวิทยาลัยพายัพ ว่าด้วยการทุจริตการสอบ ระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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ระเบียบมหาวิทยาลัยพายัพ ว่าด้วย
การทุจริตการสอบระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550
เพื่อให้กระบวนการพิจารณาความประพฤติและวินัยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเกี่ยวกับการสอบ
มีความเหมาะสมและเป็นธรรม อาศัยอานาจตามความในมาตรา 34 (2) แห่ง พระราชบัญญัติ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 จึงเห็นสมควรให้มีระเบียบมหาวิทยาลัยพายัพ ว่าด้วยการทุจริตการ
สอบระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 ขึ้น ดังความต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยพายัพว่าด้วยการทุจริตการสอบระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2550”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศใช้เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกบรรดา ระเบียบ หลักเกณฑ์ คาสั่ง แนวปฏิบัติหรือมติ ซึ่งขัดหรือแย้งกับ
ระเบียบนี้ หรือที่ระเบียบนี้กาหนดไว้แล้ว และให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยพายัพ
“อธิการบดี”
หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ
“นักศึกษา”
หมายถึง นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ
“ผู้คุมสอบ”
หมายถึง บุคคลหรือคณะบุคคลที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย และ/
หรือ กาหนดให้เป็นผู้คุมสอบ และ/หรือ มีหน้าที่
ควบคุมการสอบตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
“คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัย”
หมายถึง คณะบุคคลซึ่งแต่งตั้งขึ้นตามระเบียบนี้
“การสอบ”
หมายถึง การสอบกลางภาคการศึกษา การสอบไล่ประจา
ภาคการศึกษา หรือการสอบอื่นใดที่มหาวิทยาลัย
จัดขึ้นเพื่อวัดผลการศึกษา เว้นแต่การสอบย่อย
ที่คณาจารย์จัดสอบขึ้นเอง
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หมวดที่ 1
ผู้คุมสอบและคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัย
ข้อ 5 ให้ผู้คุมสอบตามระเบียบนี้มีหน้าที่ตรวจตรา จับ ยึด หรือดาเนินการตามความจาเป็นและ
สมควรด้วยประการใดๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งอุปกรณ์ เอกสาร หรือสิ่งอื่นใดที่เกี่ยวข้องหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า
เกี่ยวข้องกับเหตุอันทาการทุจริตในการสอบตาม ข้อ 7 แล้วบันทึกไว้เป็นหลักฐานทันทีโดยมีผู้คุมสอบร่วมลง
ชื่อรับรอง ภายหลังจากนั้นให้รายงานการกระทาความผิดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ 6 เมื่อมีนักศึกษาถูกกล่าวหาว่ากระทาการทุจริตในการสอบ ให้มหาวิทยาลัยมีคาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยขึ้นชุดหนึ่ง จานวนห้าคน ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานการกระทา
ความผิด โดยมีประธานกรรมการคนหนึ่ง และหัวหน้าสานักงานนิติการหรือผู้แทนเป็นกรรมการและเลขานุการ
เพื่อดาเนินกระบวนการสอบสวนหาข้อเท็จจริง ตลอดจนพิจารณาความผิด และโทษตามระเบียบนี้แก่นักศึกษา
ที่ถูกกล่าวหาว่ากระทาการทุจริตในการสอบ ทั้งนี้ให้การดาเนินกระบวนการสอบสวนดังกล่าว มีขึ้นภายหลัง
จากการสอบทุกรายวิชาของนักศึกษาที่ถูกกล่าวหานั้นเสร็จสิ้นลงแล้ว

หมวดที่ 2
การพิจารณาความผิดและโทษ
ข้อ 7 การกระทาการทุจริตในการสอบ หมายความว่า การกระทาใดๆ เพื่อให้ได้มาหรือได้ใช้
ซึ่งข้อมูลสาหรับการตอบคาถามโดยวิธีการอันมิชอบด้วยระเบียบ กฎเกณฑ์ และ วิธีการตอบข้อสอบโดยสุจริต
ตามปกติวิสัย (ในระหว่างเวลาที่ใช้ในการสอบ) เช่น การถาม การลอบดูผู้อื่น การจดบันทึกข้อความ การรับส่ง
ข้อความ หรือเอกสารระหว่างผู้เข้าสอบด้วยกันหรือผู้อื่น ไม่ว่าโดยวิธีการใดๆ หรืออาศัยเครื่องมือ อุปกรณ์ใดๆ
ตลอดจนการนาเอกสาร เครือ่ งมือ อุปกรณ์เทคโนโลยี หรือเครื่องมืออุปกรณ์พิเศษใดๆ เข้าห้องสอบ ทั้งนี้ โดย
มีพฤติการณ์อันเชื่อได้ว่าได้รับหรือได้ใช้ประโยชน์ หรือเพื่อจะได้รับหรือได้ใช้ประโยชน์จากการนั้น กับให้
หมายความรวมถึง การเข้าสอบแทนกัน การทาหรือส่งสัญญาณใดๆ โดยวิธีการใดๆ ซึ่งส่อไปในทางทุจริต
รวมถึงการกระทาที่เข้าลักษณะการตระเตรียมการทุจริตด้วย
การกระทาการทุจริตในการสอบเป็นความผิดและมีโทษตามระเบียบนี้
ข้อ 8 เมื่อปรากฏเป็นที่ประจักษ์ว่ามีการทุจริตในการสอบแล้ว ให้คณะกรรมการตาม ข้อ 6
พิจารณาวินิจฉัยความผิดแก่ผู้กระทาการทุจริตในการสอบ ผู้ร่วมกระทาการทุจริตในการสอบ และผู้สนับสนุน
การกระทาการทุจริตในการสอบ แล้วเสนอให้มหาวิทยาลัยวินิจฉัยลงโทษตามระดับโทษดังต่อไปนี้
8.1 กรณีนักศึกษากระทาทุจริตในการสอบให้ได้รับอักษร W และพักการเรียนไม่เกิน
หนึ่งปีการศึกษา
8.2 กรณีนักศึกษากระทาความผิดซ้าเป็นครั้งที่สองให้พ้นสภาพนักศึกษา
ข้อ 9 ในกรณีสอบแทนกัน ให้ผู้สอบแทนและผู้ถูกสอบแทนพ้นสภาพนักศึกษา ถ้าผู้สอบแทนเป็น
บุคคลภายนอกให้ดาเนินคดีตามกฎหมายจนถึงที่สุด
ข้อ 10 ให้คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยรายงานผลการสอบสวน ตลอดจนเสนอความผิดและ
โทษต่ออธิการบดีภายในเจ็ดวันนับตั้งแต่การดาเนินกระบวนการสอบสวนและพิจารณาความผิดและโทษเป็นที่
สิ้นสุด
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ข้อ 11 เมื่ออธิการบดีได้รับรายงานตาม ข้อ 10 แล้ว ให้มีคาสั่งลงโทษผู้กระทาความผิด
ตามระเบียบนี้ภายในสิบห้าวัน นับตั้งแต่ได้รับรายงานนั้น โดยแจ้งให้ผู้กระทาความผิดทราบถึงความผิดและ
โทษดังกล่าวด้วย
ข้อ 12 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และให้มีอานาจใช้ ตีความ และ
วินิจฉัยปัญหาอันเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้และถือเป็นที่สุด
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2550

(ดร.สายสุรี จุติกุล)
นายกสภามหาวิทยาลัยพายัพ
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ระเบียบมหาวิทยาลัยพายัพ ว่าด้วย
การทุจริตการสอบระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2560
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบมหาวิทยาลัยพายัพ ว้าด้วย การทุจริตการสอบระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 34 (2( แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2( พ.ศ. 2550 และมติสภามหาวิทยาลัยพายัพ ที่ 24/2560 ในการประชุมสมัยสามัญ
ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2560 สภามหาวิทยาลัยพายัพจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยพายัพ ว่าด้วย การทุจริตการสอบ ระดับบัณฑิต
ศึกษา (ฉบับที่ 2( พ.ศ. 2560”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 5 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยพายัพ ว่าด้วย การทุจริตการสอบ ระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 5 ให้ผู้คุมสอบตามระเบียบนี้มีหน้าที่ตรวจตรา จับ ยึด หรือดาเนินการตามความ
จาเป็นและสมควรด้วยประการใดๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งเครื่องมือ อุปกรณ์ เอกสาร หรือสิ่งอื่นใด ที่เกี่ยวข้อง
มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า เกี่ยวข้องกับเหตุอันทาการทุจริตในการสอบ ตามข้อ 7 แล้วบันทึกไว้เป็นหลักฐาน
ทันที โดยมีผู้คุมสอบไม่น้อยกว่าสองคนลงชื่อรับรอง ภายหลังจากนั้นให้รายงานการถูกกล่าวหาว่ากระทา
การทุจริตในการสอบตามหลักเกณฑ์วิธีการและขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยกาหนด ภายใน 7 วันนับแต่วันที่
พบการถูกกล่าวหาว่ากระทาการทุจริตในการสอบนั้น”
ข้อ 4 ให้ยกเลิกความในข้อ 6 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยพายัพ ว่าด้วย การทุจริตการสอบระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 6 เมื่อมีนักศึกษาถูกกล่าวหาว่ากระทาการทุจริตในการสอบ ให้มหาวิทยาลัยมีคาสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยขึ้นชุดหนึ่งภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับรายงานเหตุทุจริต
ในการสอบ ตามข้อ 5 จานวนไม่น้อยกว่า 3 คนแต่ไม่เกิน 5 คน โดยมีประธานกรรมการคนหนึ่ง และอีก
คนหนึ่งเป็นกรรมการและเลขานุการ เพื่อดาเนินกระบวนการสอบสวนหาข้อเท็จจริง ตลอดจนพิจารณา
ความผิด และโทษตามระเบียบนี้ แก่นักศึกษาที่ถูกกล่าวหาว่ากระทาการทุจริตในการสอบ ทั้งนี้ ให้การ
ดาเนินกระบวนการสอบสวนดังกล่าว มีขึ้นภายหลังจากการสอบทุกรายวิชาของนักศึกษาที่ถูกกล่าวหานั้น
เสร็จสิ้นลงแล้ว”
ข้อ 5 ให้ยกเลิกความในข้อ 8.1 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยพายัพ ว่าด้วย การทุจริตการสอบ
ระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“8.1 กรณีนักศึกษากระทาทุจริตในการสอบให้ได้รับอักษร W สาหรับรายวิชาที่ทุจริตนั้น
และพักการเรียนไม่เกินสองภาคการศึกษาตามที่หลักสูตรที่นักศึกษาผู้นั้นศึกษา ซึ่งบังคับไว้ให้ต้องเรียน”
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ข้อ 6 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสอง ของข้อ 8 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยพายัพ ว่าด้วย
การทุจริตการสอบ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550
“การได้รับการลงโทษด้วยการพักการเรียนไม่เกินสองภาคการศึกษา หมายความว่า ให้
เริ่ม
พักการเรียนตั้งแต่ภาคการศึกษาถัดไปตามที่หลักสูตรที่นักศึกษาผู้นั้นศึกษาซึ่งบังคับไว้ให้ต้องเรียน กรณีที่
หลักสูตรที่นักศึกษาผู้นั้นศึกษา ไม่ได้บังคับให้เรียนในภาคฤดูร้อน และนักศึกษาได้กระทาความผิดใน
ภาคการศึกษาที่สองนักศึกษาจะไม่มีสิทธิลงทะเบียนในภาคฤดูร้อนของปีการศึกษานั้น และให้ได้รับโทษ
พักการเรียนตั้งแต่ภาคการศึกษาที่หนึ่งของปีการศึกษาถัดไป”
ประกาศ ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2560

(นายอภิศักดิ์ ก้องกังวาฬโชค(
นายกสภามหาวิทยาลัยพายัพ
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ภาคผนวก ฉ
รายชื่อฐานข้อมูล รายชื่อหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ และโสตทัศนวัสดุของ
ห้องสมุดกลางมีให้บริการ
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รายชื่อฐานข้อมูล รายชื่อหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ และโสตทัศนวัสดุของ
ห้องสมุดกลางมีให้บริการ
1. จานวนหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ และสื่อมัลติมีเดียของสานักหอสมุดทีม่ ีให้บริการ
จานวน
ทรัพยากร
สารสนเทศ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
รวม
หนังสือ
83,966 / 169,863 58,802 / 71,226 142,768, / 241,089
วารสาร
230
83
313
วารสารเย็บเล่ม
5,549
3,261
8,810
หนังสือพิมพ์
3
1
4
สื่อมัลติมีเดีย
3,180

หน่วยนับ
ชื่อเรื่อง/เล่ม
ชื่อเรื่อง
เล่ม
ชื่อเรื่อง
ชื่อเรื่อง

2. รายชื่อฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของสานักหอสมุดทีม่ ีให้บริการ
ลาดับที่

ชื่อฐานข้อมูล

ขอบเขตของเนือ้ หา

1

Academic Search Complete

ฐานข้ อ มู ล ฉบั บ เต็ ม ทางวิ ช าการแบบสหสาขาวิ ช าที่ มี คุ ณ ค่ า และ
ครอบคลุ ม โดยมี สิ่ งพิ ม พ์ ว ารสารฉบั บ เต็ ม กว่า 7,100 รายการ ซึ่ ง
รวมถึ งวารสารที่ ผ่ า นการประเมิ น โดยผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ ม ากกว่ า 6,100
รายการ นอกจากข้อมูลฉบับเต็มแล้ว ฐานข้อมูลนี้ยังให้บริการดัชนีและ
สาระสังเขปของวารสารกว่ า 11,200 รายการและสิ่ งพิ ม พ์ ม ากกว่ า
11,700 รายการซึ่งรวมถึงบทความเฉพาะเรื่อง รายงาน เอกสารการ
ประชุม ฯลฯ ฐานข้อ มูล นี้ มีเนื้ อ หาแบบ PDF ที่ ย้อ นกลั บ ไปจนถึ งปี
ค.ศ. 1887 โดยส่วนใหญ่เป็นชื่อเรื่องฉบับเต็มในรูปแบบเอกสาร PDF
(ที่สามารถสืบค้นได้( มีการให้บริการเอกสารอ้างอิงที่สืบค้นได้สาหรับ
วารสารมากกว่า 1,300 รายการด้วย

2

CINAHL Plus with Full Text

เป็นแหล่งข้อมูลฉบับเต็มของวารสารการพยาบาล & สหเวชศาสตร์ที่
ครอบคลุมเนื้อหา มีฉบับเต็มของวารสารมากกว่า 750 รายการ เป็น
เครื่องมือการวิจัยที่น่าเชื่อถือสาหรับงานเขียนด้านการพยาบาลและสห
เวชศาสตร์ทุกสาขา

3

Computers & Applied Sciences
Complete

ครอบคลุ ม ขอบเขตการวิ จั ย และการพั ฒ นาในสาขาวิ ท ยาการ
คอมพิ ว เตอร์ แ ละวิ ท ยาศาสตร์ ป ระยุ ก ต์ CASC มี ก ารจั ด ดั ช นี แ ละ
สาระสังเขปของวารสารเชิงวิชาการ สิ่งพิมพ์ โดยมืออาชีพ และแหล่ง
อ้ า งอิ ง อื่ น ๆ จากรายการทรั พ ยากรที่ ห ลากหลายมากกว่ า 2,000
รายการ นอกจากนี้ ยังให้บริการข้อมูลฉบับเต็มของวารสารมากกว่า
950 ฉบับ

79
ลาดับที่

ชื่อฐานข้อมูล

ขอบเขตของเนือ้ หา

4

Education Research Complete

เป็ น แหล่ ง ทรั พ ยากรออนไลน์ ที่ น่ า เชื่ อ ถื อ ส าหรั บ งานวิ จั ย ด้ า น
การศึกษา โดยครอบคลุมหัวข้อเกี่ยวกับการศึกษาในทุกระดับตั้งแต่
ปฐมวัยไปจนถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษา และความชานาญพิเศษ
ทางการศึกษาทั้งหมด เช่น การศึกษาแบบพหุภาษา สุขศึกษา และ
การทดสอบ Education Research Complete ให้บริการดัชนีและ
สาระสังเขปของวารสารกว่า 2,100 รายการ ตลอดจนวารสารฉบับ
เต็มกว่า 1,200 รายการ และรวมไปถึงหนังสือและบทความเฉพาะ
เรื่องมากกว่า 500 รายการ

5

Science Direct

ฐานข้อมูลบรรณานุกรมและเอกสารฉบับเต็ม (Full-text) จากวารสาร
ของส านั ก พิ ม พ์ ใ นเครื อ Elsevier ประกอบด้ ว ย วารสารด้ า น
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิทยาศาสาตร์การแพทย์ มนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ สามารถดูข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี ค.ศ.1995 – ปัจจุบัน
โดยสานักหอสมุดมหาวิทยาลัยพายัพ บอกรับเฉพาะวารสารในกลุ่มวิชา
Health Science

6

Business Source Complete

ฐานข้ อ มู ล ธุ ร กิ จ เชิ ง วิ ช าการที่ เ ชื่ อ ถื อ ได้ ซึ่ ง ให้ ส ารสนเทศด้ า น
บรรณานุกรมและข้อมูลฉบับเต็มที่สมบูรณ์ แบบ และมีการรวมดัชนี
และสาระสังเขปของวารสารวิชาการเชิงธุรกิจที่สาคัญที่สุดตั้งแต่ปี ค.ศ.
1886 นอกจากนี้ ยังมีข้อมูลอ้างอิงที่สามารถสืบค้นได้จากวารสารกว่า
1,300 ฉบับ

7

Communication & Mass Media
Complete

ฐานข้อมูลวิชาการด้านนิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน ให้สารสนเทศ
ข้อ มู ล ฉบั บ เต็ ม ที่ ส มบู รณ์ แบบ และมี ก ารรวมดั ชนี แ ละสาระสั งเขป
วารสารด้านด้านนิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชนกว่า 570 รายการ

8

MEDLINE Complete

เป็นแหล่งวารสารทางการแพทย์ฉบับเต็มที่ครอบคลุมที่สุดในโลก โดย
ให้ บ ริ ก ารวารสารฉบั บ เต็ ม มากกว่ า 1,450 ฉบั บ ซึ่ ง จั ด ท าดั ช นี ไ ว้
ใน MEDLINE ในจานวนนี้เป็นวารสารฉบับเต็มตั้งแต่ต้นจนจบมากกว่า
1,430 รายการซึ่งจัด ท าดัชนี ไว้ในMEDLINE และเป็ น วารสารที่ ไม่ใช่
ฉ บั บ เต็ ม อี ก 553 ฉ บั บ ใน รู ป แ บ บ ใด ๆ จ า ก Academic
Search Health Source หรือ Biomedical Reference Collection

9

Hospitality & Tourism

ฐานข้อมูลที่ครอบคลุมวารสารวิชาการ และข่าวที่เกี่ยวข้องในสาขา
การจั ด การและการโรงแรม ซึ่ ง มี ท รั พ ยากรมากมายถึ ง 828,000
รายการ ย้ อ นกลั บ ไปจนถึ ง ปี ค.ศ. 1965 มั เอกสารฉบั บ เต็ ม จาก
ส านั ก พิ ม พ์ ก ว่ า 490 แห่ ง ที่ มี ทั้ งวารสาร รายงานจากบริ ษั ท จาก
ประเทศต่างๆ และหนังสือ

10

Regional Business News

ฐานข้อมูลนี้ให้บริการสารสนเทศฉบับเต็มที่ครอบคลุมสิ่งพิ มพ์ธุรกิจ
ประจ าภู มิ ภ าค Regional Business News กว่ า 80 ชื่ อ ที่ ตี พิ ม พ์ ใน
สหรัฐอเมริกา

80
ลาดับที่

ชื่อฐานข้อมูล

ขอบเขตของเนือ้ หา

11

PubMed

เป็นฐานข้อมูลที่ให้บริการสืบค้นได้ฟรี พัฒนาขึ้นโดย the National
Center for Biotechnology Information (NCBI), ที่ the U.S.
National Library of Medicine (NLM) ภ า ย ใ ต้ the National
Institutes of Health (NIH). ที่ให้ข้อมูลทางบรรณานุกรม บทคัด ย่อ
และเอกสารตัวเต็ มของบทความในวารสารจากทั่ วโลก มากกว่า 22
ล้านบทความ มีเนื้อหาครอบคลุมทางด้าน แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์
สัตวแพทย์ ระบบการดูแลสุขภาพ และวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่รวม
ข้ อ มู ล จากฐานข้ อ มู ล Medline (ทางการแพทย์ โ ดยเฉพาะ( และ
บทความทางด้ าน วิท ยาศาสตร์ สิ่ ง มี ชีวิ ต ที่ น อกเหนื อ จาก Medline
นอกจากนี้ ยั ง ให้ บ ริ ก าร website และ link ไปยั ง แหล่ ง ข้ อ มู ล ที่
เกี่ยวข้องอื่นๆด้วย

12

Matichonelibrary

ฐานข้อมูลข่าว บทสัมภาษณ์ บทความ บทวิเคราะห์ -วิจารณ์ รายงาน
หรือ ข้อ เขี ย นอื่ น ๆ เกี่ ย วข้ องกั บ องค์ ก ร ภาครั ฐ และเอกชน รวมทั้ ง
บุคคลสาคัญที่ เกี่ยวข้องกับธุรกิจทุกประเภท จากหนังสือพิมพ์ จาก
หนังสือพิมพ์รายวัน และ รายสัปดาห์ กว่า 20 ชื่อเรื่อง

13

Questia

ฐานข้อมูลหนังสือและวารสารฉบับเต็ม ซึ่งรวบรวมข้อมูลหลากหลาย
ในสหสาขาวิชา เช่นศิลปกรรม ดนตรี พยาบาล

14

Everynote.com

ฐานข้อมูลทางด้านดนตรีตะวันตก ที่เสนอข้อมูลในรูปของ Port สาหรับ
นักดนตรี วง Orchestra

15

Thai Farmers Research Center

เป็ น ฐานข้ อ มู ล ที่ บ ริก ารที่ รวบรวมรายงานวิ เคราะห์ วิ จั ย ทั้ งในภาค
เศรษฐกิ จ ระดั บ จุ ล ภาค มหภาค ภาคการเงิ น และภาคเศรษฐกิ จ
ต่างประเทศ โดยเน้นกระแสของข่าวสาร ในขณะนั้น นอกจากนี้ ยัง
ประกอบด้ วยดั ชนี เศรษฐกิ จ รายงานภาวะตลาดเงิน และตลาดทุ น
ตลอดจนภาวะเงินตราต่างประเทศ

16

ThaiLIS Digital Collection

TDC หรื อ ThaiLIS Digital Collection ให้ บ ริก ารสื บ ค้ น ฐานข้ อ มู ล
เอกสารฉบับเต็ม วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัยของอาจารย์ นักศึกษา
โดยรวบรวมจากสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ทั่วประเทศ
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ภาคผนวก ช
ประกาศคณะบัญชี เศรษฐศาสตร์และการเงิน ที่ 9/2564
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจสาหรับผู้บริหาร (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564
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ประกาศคณะบัญชี เศรษฐศาสตร์และการเงิน
ที่ 9/2564
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจสาหรับผู้บริหาร หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564)
เพื่อให้การดาเนินการของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจสาหรับ
ผู้บริหาร (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564( ดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
การนี้ คณะบัญชี เศรษฐศาสตร์และการเงิน ได้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจสาหรับผู้บริหาร หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.
2564( ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวุฒิ ตั้งสมชัย
ประธานคณะกรรมการ
(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก(
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภา จงรักษ์สัตย์
กรรมการ
(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก(
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิริยา จงรักษ์สัตย์
กรรมการ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีราลักษณ์ สัจจะวาที
กรรมการ
5. อาจารย์ชีวพร อินแสง
กรรมการและเลขานุการ
ประกาศ ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2564

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีราลักษณ์ สัจจะวาที(
รักษาการคณบดีคณะบัญชี เศรษฐศาสตร์และการเงิน
คณะบัญชี เศรษฐศาสตร์และการเงิน
ธส/ปป/พก
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ภาคผนวก ซ
รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจสาหรับผู้บริหาร
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564
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รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจสาหรับผู้บริหาร หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564)
คณะบัญชี เศรษฐศาสตร์และการเงิน
วันที่ 26 กรกฎาคม 2564 เวลา 20:00-22:00 น. ออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวุฒิ ตั้งสมชัย
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภา จงรักษ์สัตย์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิริยา จงรักษ์สัตย์
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีราลักษณ์ สัจจะวาที
5. อาจารย์ชีวพร อินแสง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา 20.00 น.
รายงานการประชุ ม ฉบั บ นี้ แบ่ ง ออกเป็ น 8 หมวด แยกตามการจั ด ท า มคอ.2 ของหลั ก สู ต ร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจสาหรับผู้บริหาร หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.
2564( มีรายการประชุมโดยสรุปดังนี้
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ข้อ 2
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวุฒิ ตั้งสมชัย แนะนาให้ตรวจสอบว่าชื่อปริญญาสามารถมีวงเล็ บ
ต่อท้ายได้หรือไม่ และหากสามารถมีได้ ในวงเล็บควรพิจารณาตัดคาว่า “การบริหารธุรกิจ” เพื่อ
ลดความซ้าซ้อน
ข้อ 9

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวุฒิ ตั้งสมชัย กล่าวในประเด็นของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรชาว
จี น ว่ า ควรเป็ น อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รชาวไทยแทนหรื อ ไม่ เนื่ อ งจาก หากอาจารย์
ผู้ รั บ ผิ ดชอบหลั ก สู ต รเป็ น ชาวต่ างชาติ อาจต้ องมี การตรวจสอบคุณ วุฒิ ก ารศึ กษาโดยน าวุฒิ
การศึ ก ษามาเปรี ย บเที ย บกั บ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาตามระบบการศึ ก ษาของประเทศไทย ซึ่ ง การ
ดาเนิน การอาจใช้เวลานาน นอกจากนั้นอาจก่อให้เกิดข้อคาถามเกี่ยวกับความสามารถในการ
บริห ารหลักสู ตรของอาจารย์ เหล่านั้นในกรณี ที่อาจารย์เหล่านั้นมิได้เป็นอาจารย์ประจาอยู่ใน
ประเทศไทย อย่างไรก็ดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีราลักษณ์ สัจจะวาที ชี้แจงว่าทางมหาวิทยาลัย
พายัพจะทาสัญญาจ้างอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรชาวจีนเหล่านั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัย
วุฒิ ตั้งสมชัย เห็นว่าหากเป็นดังนั้นแล้วและระยะเวลาในสัญญาจ้างที่ทานั้นไม่ต่ากว่า 9 เดือน
การมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นชาวจีนนั้นสามารถทาได้
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
ข้อ 1.2
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ให้ระบุวัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้ชัดเจนภายใต้หัวข้อนี้
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
ข้อ 2.5
แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
ควรลดจานวนการรับนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษาลง เนื่องจากเป็นหลักสูตรเปิดใหม่ โดยผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.ชัย วุฒิ ตั้งสมชั ย แนะน าให้ เปลี่ ยนจานวนรับ นั กศึ กษา จาก 45 คนต่ อ ปี
การศึกษา เป็น 30 คนต่อปีการศึกษา ซึ่งเป็นจานวนที่สูงกว่ าจุดคุ้มทุนและเป็นจานวนที่ไม่ต่า
จนเกินไป
ข้อ 2.6

งบประมาณตามแผน
ปรั บ ข้อ มู ล ให้ เป็ น ไปตามจ านวนการรับ นั ก ศึ ก ษาที่ ป รับ ลดลงจาก 45 คน เป็ น 30 คนต่ อ ปี
การศึกษา

ข้อ 3.1.3.3 โครงสร้างหลักสูตร มีคาแนะนาในข้อย่อย ดังนี้
ข้อ 2 หมวดวิชาเอกเลือก
- ปรับเปลี่ยนจากการให้นักศึกษาเลือกเรียนข้ามกลุ่ม เป็น ให้นักศึกษาเลือกเรียนกลุ่มใด
กลุ่มหนึ่ง เพื่อการบริหารหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ
- เนื่องจากนักศึกษาต้องเรียนรายวิชาจากหมวดเอกเลือกไม่น้อยกว่า หน่วยกิต ดังนั้น 12
2 ข้อ( วิชาเอกเลือกแต่ละกลุ่ม.2 1.2 และ 2.3( ควรประกอบด้วย รายวิชาเป็นอย่าง 4
( ต่า12 หน่วยกิต(
- ควรจัดให้ มีรายวิช า บบ .723 การเจรจาต่อรองส าหรับผู้บริหาร และ บบ .731 การ
จัดการเชิงกลยุทธ์สาหรับผู้บริหาร อยู่ในทุกกลุ่มของวิชาเอกเลือก โดยเป็นรายวิชาบังคับ
เลือก เนื่องจากเป็นรายวิชาที่นักศึกษาทุกคนควรได้เรียน และเพื่อเป็นการบริห ารจัดการ
ต้นทุนของหลักสูตร
ข้อ 5.2

มาตรฐานผลการเรียนรู้
ให้ ต รวจสอบว่ า มาตรฐานการเรี ย นรู้ ใ นแต่ ล ะด้ า นนั้ น เป็ น ไปตามมคอ.ภายใต้ ก รอบของ
มหาวิทยาลัยพายัพแล้วหรือไม่ หากไม่ ให้ปรับแก้ให้เป็นไปตามกรอบของมหาวิทยาลัย และการ
กาหนด PLO ต้องสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้นี้

ข้อ 5.3

ช่วงเวลา มีคาแนะนาในข้อย่อย ต่อไปนี้
- ข้อ 5.3.นักศึกษาควรจะเสนอหัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระได้ต่อเมื่อเรียนมาแล้วอย่าง 1
หน่วยกิต 9 หน่วยกิต ดังนั้นให้แก้ไขจาก ไม่น้อยกว่า 12 ภาคการศึกษา นั่นคือ 1 น้อย
หน่วยกิต 12 เป็น ไม่น้อยกว่า
- ปรับเปลี่ยนข้อมูลในข้อ 5.3.5 เป็น ข้อ 2.3.3
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- ควรระบุเกี่ยวกับ การสอบประมวลความรู้ ไว้เป็นข้อ 5.3.เนื่องจาก ก่อนที่นักศึกษา 2
จะเสนอผลงานได้นั้น นักศึกษาควรต้องผ่านการสอบประมวลความรู้มาก่อน
ข้อ 5.5

การเตรียมการ
ควรมีการกล่าวถึงการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ โดยให้แทรกเป็นข้อ 5.5.3

ข้อ 5.6.2 การวัดผลการศึกษาค้นคว้าอิสระ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวุฒิ ตั้งสมชัย แนะนาให้ตรวจสอบว่ามหาวิทยาลัยมีข้อบังคับเกี่ยวกับ
การใช้อักษรระดับ คะแนน EP หรือไม่ กรรมการจึงเห็ นควรให้ มีการตัดอักษรระดับคะแนน EP
ออก เหลือเพียง P และ NP
ข้อ 5.6.3 ผลงานการศึกษาค้นคว้าอิสระหรือส่วนหนึ่งของการศึกษาค้นคว้าอิสระ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวุฒิ ตั้งสมชัย แนะนาให้ระบุคานิยามของคาว่า “วารสารวิชาการ” ให้
ชัดเจน เนื่องจาก หาก “วารสารวิชาการ” หมายถึง วารสารวิชาการในฐาน TCI 1 และ 2 ทาง
หลักสูตรควรพิจารณาปรับเปลี่ยน เพราะหากผลงานหรือส่วนหนึ่งของการศึกษาค้นคว้าอิสระต้อง
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการในฐาน TCI 1 หรือ 2 อาจทาให้นักศึกษาไม่สามารถสาเร็จการศึกษาได้ใน
ระยะเวลาที่กาหนด
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
ข้อ 1
การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวุฒิ ตั้งสมชัย แนะนาว่าควรมีเพียงน้อยข้อแต่ต้องเป็นลักษณะที่มี
ความพิเศษจริง กรรมการจึงเห็นควรให้มีการปรับเปลี่ยน ดังนี้
- ปรับเปลี่ยนคุณลักษณะพิเศษข้อ มีคุณธรรมและ“ โดยคงข้อความเดิมคือ 2 เป็นข้อ 1
จริยธรรม ตามหลัก 3 และแก้ไขกลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษาข้อ ””สัจจะ บริการ“
.ในวิชา บบ “ เป็น 731 การจัดการเชิงกลยุทธ์ ให้ นักศึกษาทาโครงการจิตอาสา หรือ
โครงการเพื่อการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และนาเสนอในรายวิชาดังกล่าว”
- ปรับเปลี่ยนคุณลักษณะพิเศษข้อ มีความสามารถเชิง“ โดยปรับข้อความเป็น 1 เป็นข้อ 2
บริหารในระดับโลก(Global Level) ในยุค Digital Transformation”
ข้อ 2

การพัฒนาการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
- ปรับเปลี่ยนรายละเอียดให้สอดคล้องกับหมวดที่ 5 ข้อ 3.มาตรฐานการเรียนรู้ ที่ได้รับการ 2
แก้ไขแล้ว
- ข้อ ความรู้ ช่อง 2ประเมินผล ตัดข้อ (2ออก การสอบประมวลความรู้ (

ข้อ 3

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
- ปรับเปลี่ยนหัวตารางให้สอดคล้องกับหมวดที่ ที่ 5 ข้อ 3.มาตรฐานการเรียนรู้ ที่ได้รับการ 2
แก้ไขแล้ว
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- มีจุดดามากเกินไป ควรปรับลดให้เหมาะสม
- การเรียนรู้ข้อ 1.รายวิชาที่เป็นจุดดา 3 ควรมีประมาณ 1
- การเรียนรู้ข้อ 4.( มีจานวนรายวิชาที่เป็นจุดดาน้อยเกินไป 11 รายวิชาผู้ช่วยศาสตราจารย์ (
รายวิชาที่เป็นจุดดา โดยเป็นรายวิชาเบื้องต้น 2 ชัยวุฒิ ตั้งสมชัย แนะนาว่าควรมีอย่างน้อย .ดร
รา 1ยวิช า และ รายวิช าขั้น สู ง รายวิช า มิ เช่น นั้ น จะท าให้ ถูกมองได้ว่าหลั ก สู ต รมิได้ ให้ 1
ความสาคัญกับการพัฒนาตนเองของนักศึกษา
- การเรีย นรู้ทักษะที่ ( ทักษะทางปัญญา ควรมีจุดดามากกว่าการเรียนรู้อื่น 31 2 4 และ 5(
เนื่องจาก ในหมวดที่ การพัฒ นาคุณลักษณะพิเศษของน 1 ข้อ 4ักศึกษา หนึ่งในสองลักษณะ
พิเศษที่หลักสูตรเน้นคือเรื่องของความสามารถเชิงบริหารในระดับโลก (Global Level) ในยุค
Digital Transformation จึงควรมีการวัดผลในทักษะทางปัญญามากกว่าด้านอื่น
ข้อ 4.1

Program Learning Outcomes: PLO
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวุฒิ ตั้งสมชัย มีข้อแนะนาในข้อย่อย ดังนี้
- ตัดข้อความในวรรคแรกที่ กล่าวถึงสมรรถนะของมหาบัณฑิตที่หลักสูตรผลิตออก เพื่อ
ป้องกันการสับสนเกี่ยวกับ Program Learning Outcomes
- ตรวจสอบว่า PLO ของหลักสูตร ข้อที่กาหนด สามารถสร้างมหาบัณฑิตที่หลักสูตร 3
ต้องการได้ห รือไม่ โดยต้องมีค วามสอดคล้ องกับหมวดที่ ที่ 5 ข้อ 3.มาตรฐานการ 2
ที่ได้รับการแก้ไขแล้ว เรียนรู้
- ควรเพิ่มเรื่องการวิเคราะห์ตัวเลข ใน PLO กรรมการจึงเห็นควรให้ปรับเปลี่ยน 1 PLO 1
เป็น บัณฑิตมีความรู้ ความเข้าใจ และความเชี่ยวชาญในศาสตร์ทางการบริหารธุรกิจ “
และมีความสามารถในการวิเ คราะห์ ปัญ หาธุรกิจโดยใช้ข้อมูล ทั้งเชิงคุณ ภาพและเชิง
ปริ ม าณ เพื่ อการบริ ห ารธุรกิ จ ภายใต้ บ ริบ ทที่ มี ก ารเปลี่ ยนแปลงอย่ างรวดเร็ว ในยุ ค
ดิจิทัล”
- PLO 2 ควรตัดเรื่องจรรยาบรรณออก เนื่องจากด้านบริหารธุรกิจไม่มีข้อกาหนดเกี่ยวกับ
จรรยาบรรณวิ ช าชี พ กรรมการจึ งเห็ น ควรให้ ป รั บ เปลี่ ย น PLO 2 เป็ น บั ณ ฑิ ต มี“
คุณธรรมและจริยธรรม และมีภาวะ ผู้นาที่เป็นเลิศในการนาองค์กรภายใต้บริบทที่มีการ
”เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคดิจิทัล
- ปรับเปลี่ยน PLO 3 เป็น บัณฑิตมีความรู้และทักษะด้านการทาวิจัย เพื่อสร้างสรรค์ “
ผลงานทางวิชาการทางด้านการบริหารธุรกิจในบริบทที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
”ในยุคดิจิทัล
- แก้ไขตารางความสัมพันธ์ระหว่างมาตรฐานการเรียนรู้และการพัฒนาการเรียนรู้ในแต่ละ
ด้าน ให้สอดคล้องกับการปรับเปลี่ยน PLO 1-3 ข้างต้น
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
ข้อ 2.1 การทวนสอบขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา
กรรมการเห็นควรเพิ่มข้อย่อย 1 ข้อ เป็นข้อ 2.1.5 โดยมีข้อความดังนี้ “มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ในประเด็นด้านการวัดผล ทั้งทางด้านข้อสอบ ว่ามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของรายวิชาหรือ
หลักสูตร” เพื่อเป็นการตรวจสอบและยืนยันว่ากระบวนการเรียนการสอนของหลักสูตรสัมฤทธิ์ผล
ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ ตามที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวุฒิ ตั้งสมชัย แนะนา
หมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย์
ไม่มีการแก้ไข
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
ข้อ 8
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
- หัวตาราง เปลี่ยนจาก ปีการศึกษา 4 3 2 1 เป็น ปีที่ 2568 และ 2567 2566 2565 2564
5 และ
- ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ 2 ควรเพิ่มตัวบ่งชี้ในปีที่ 11
- ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ 12ให้ตัดหมายเหตุออกทั้งหมด
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
ไม่มีการแก้ไข
ภาคผนวก ข คาอธิบายรายวิชา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวุฒิ ตั้งสมชัย แนะนาให้หลักสูตรนาคาอธิบ ายรายวิชาของทุกรายวิชา
ไปให้ ผู้ เชี่ยวชาญในด้านหรือรายวิช านั้นๆ ตรวจทานและให้ คาแนะนา อย่างไรก็ดี ในเบื้องต้น
กรรมการเห็นควรให้แก้ไขดังนี้
บบ. 603 เศรษฐศาสตร์ บัญชีและการเงินสาหรับผู้บริหาร
ให้ตัดรายละเอียดของเศรษฐศาสตร์จุลภาคออก เนื่องจาก เศรษฐศาสตร์มหภาคไม่มีการลงใน
รายละเอียด เศรษฐศาสตร์จุลภาคจึงไม่ควรลงในรายละเอียดด้วยเช่นกัน เนื้อความที่ตัดออกคือ
“ทฤษฎีราคา และการตั้งราคาในทางปฏิบัติ กลยุทธ์การแข่งขัน ความสัมพันธ์ระหว่างอุปสงค์
ราคา ต้นทุน และกาไร”
บบ. 604 การจัดการการผลิตสาหรับผู้บริหาร
- แก้ไขชื่อวิชา เป็น ”การจัดการการดาเนินงานสาหรับผู้บริหาร“
- แก้ ไขค าอธิบ ายรายวิ ช า โดยแก้ ไขค าว่ า กระบวนการการ“ เป็ น ” กระบวนการแปรรู ป “
”ดาเนินงาน
บบ. 606 การจัดการเปลี่ยนแปลงจากเทคโนโลยีดิจิทัลสาหรับผู้บริหาร
ให้ปรับเปลี่ยนคาอธิบายรายวิชาตามข้อย่อย ดังนี้
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- ตัดวงเล็บที่มีชื่อเฉพาะเป็นภาษาอังกฤษออก
- รายวิช านี้ ควรมี เนื้ อ หาเกี่ ยวกับ MIS (Management Information System) รวมอยู่
ด้วย เพราะดูแล้วเหมาะสมกับวิชานี้
- ท้ายคาอธิบายรายวิชา ให้เพิ่มคาว่า หรือคาที่ใกล้เคียง ”การใช้เทคโนโลยีในการบริหาร“
ลงไป
บบ. 715 การจัดการเชิงกลยุทธ์สาหรับผู้บริหาร
แก้ไขคาอธิบายรายวิชา โดยให้เพิ่มเรื่องคุณธรรมเข้าไป เป็น “... การควบคุมเชิงกลยุทธ์ คุณธรรม
และจริยธรรม รวมทั้งความรับผิดชอบทางสังคม....”
บบ. 732 ประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้บริหาร
- แก้ไขชื่อวิชา เป็น ”โครงการบูรณาการประสบการณ์ของผู้บริหาร“
- แก้ไขคาอธิบายรายวิชา เป็น การการถอดบทเ“รียนจากสถานการณ์ปัจจุบันหรือปัญหาทางด้าน
บริหารธุรกิจจากประสบการณ์ที่ นักศึกษาเลือกรวมถึง แนวทางในการจัดการเพื่อแก้ปัญหา
ดังกล่าว การเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาตาม แนวทฤษฎีและแนวคิดทางการบริหาร รวมถึง
ผลสัมฤทธิ์ตามแนวทางการแก้ปัญหาข้างต้น”

เลิกประชุมเวลา 22:00 น.
(อาจารย์ชีวพร อินแสง(
กรรมการและเลขานุการ
ผู้บันทึกการประชุม
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ภาคผนวก ฌ
คาสั่งมหาวิทยาลัยพายัพ ที่ 220/2564
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจสาหรับผู้บริหาร
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ภาคผนวก ญ
รายงานการประชุมคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจสาหรับผู้บริหาร
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รายงานการประชุมคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจสาหรับผู้บริหารหลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564)
คณะบัญชี เศรษฐศาสตร์และการเงิน
วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 เวลา 20:00-21:55 น. ออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงพร หาญสันติ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัดพงศ์ อวิโรธนานนท์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภา จงรักษ์สัตย์
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิริยา จงรักษ์สัตย์
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีราลักษณ์ สัจจะวาที
6. อาจารย์ชีวพร อินแสง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา 20.00 น.
รายงานการประชุ ม ฉบั บ นี้ แบ่ ง ออกเป็ น 8 หมวด แยกตามการจั ด ท า มคอ.2 ของหลั ก สู ต ร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจสาหรับผู้บริหาร หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.
2564( มีรายการประชุมโดยสรุปดังนี้
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ข้อ 1
รหัสและชื่อหลักสูตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทรงพร หาญสันติ แนะนาให้ปรับเปลี่ยนชื่อหลักสูตรดังนี้
ภาษาไทย: หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติสาหรับผู้บริหาร(
ภาษาอังกฤษ: Master of Business Administration (International Program for
Executives)
เนื่องจากการใช้คาว่า “การบริหารธุรกิจสาหรับผู้บริหาร” เป็นการใช้คาซ้าซ้อน และชื่อหลักสูตร
ที่แนะนาให้ปรับเปลี่ยนใหม่จะสามารถทาการตลาดได้ง่ายกว่าชื่อหลักสูตรเดิม อย่างไรก็ดี การตั้ง
ชื่อหลักสูตร ในที่ประชุมขอให้เช็คกับทางฝ่ายวิชาการ โดยสรุปได้ชื่อหลักสูตรดังนี้
ภาษาไทย:
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาหรับผู้บริหาร
ภาษาอังกฤษ: Master of Business Administration for Executives Program
ข้อ 2

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
จากการปรับเปลี่ยนชื่อหลักสูตร ดังนั้นชื่อปริญญาและสาขาวิชาควรเป็นดังนี้
ชื่อเต็ม (ไทย(: บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติสาหรับผู้บริหาร)
ชื่อย่อ (ไทย(: บธ.ม. (หลักสูตรนานาชาติสาหรับผู้บริหาร(
ชื่อเต็ม (อังกฤษ(: Master of Business Administration (International Program for
Executives)
ชื่อย่อ (อังกฤษ(: MBA (IP for Executives)
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ประชุมขอนาเรื่อง การตั้งชื่อปริญญาไปปรึกษาฝ่ายวิชาการและวิจั ยของมหาวิทยาลัยพายัพ ซึ่ง
ทางฝ่ายวิชาการฯ ได้เช็คการใช้ชื่อปริญญาบัตรให้เป็นไปตามระเบียบ โดยสรุปได้ชื่อปริญญาของ
หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564( ดังนี้
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย): บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ชื่อย่อ (ไทย): บธ.ม.
ชื่อเต็ม (อังกฤษ): Master of Business Administration
ชื่อย่อ (อังกฤษ): M.B.A.
ข้อ 5.3

ภาษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร. ทั ด พงศ์ อวิ โ รธนานนท์ ตั้ ง ข้ อ สั ง เกตว่ า การระบุ ใ นวงเล็ บ ว่ า
“ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน” จะสร้างข้อผูกมัดแก่หลักสูตรเกินไปหรือไม่ ในการที่จะต้องสอน
ทั้ง 2 ภาษาตามที่ระบุ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีราลักษณ์ สัจจะวาที ชี้แจงว่าการเรียนการ
สอนจะใช้ทั้ง 2 ภาษา เนื่องจากนักศึกษากลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษาจีน ทั้งนี้ การเรียนการสอน
บางรายวิชาจะใช้ภาษาอังกฤษ และบางรายวิชาจะใช้ภาษาจีน ผู้ ทรงคุณวุฒิภายนอกทั้ง 2 ท่าน
จึงสอบถามถึงกรณีหากนักศึกษาไทยที่ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนได้ดีมี
ความประสงค์จะสมัครเรียนจะสามารถทาได้หรือไม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีราลักษณ์ สัจจะ
วาที ชี้ แจงว่าสามารถท าได้ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร. ทรงพร หาญสั น ติ ให้ ค วามเห็ น ว่ าไม่
จาเป็ นต้องใส่วงเล็ บเพื่อระบุ ภาษา หรืออีกทางเลือกหนึ่งคือให้ เปลี่ ยนจากคาว่า “และ” เป็น
“หรือ” นั่นคือ “(ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาจีน(”

ข้อ 5.4

การรับเข้าศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทัดพงศ์ อวิโรธนานนท์ แนะนาว่า จากข้อมูลที่ได้รับข้างต้นเกี่ย วกับ
นั ก ศึ ก ษาที่ ส ามารถสมั ค รเข้ าเรีย นในหลั ก สู ต รนี้ ทางหลั ก สู ต รควรมี ก ารระบุ คุ ณ สมบั ติ ของ
นักศึกษาไทยที่จะรับเข้าศึกษาไว้ในข้อนี้หรือไม่ ว่าต้องมีพื้นฐานภาษาอังกฤษและภาษาจีนอยู่ใน
ระดับดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีราลักษณ์ สัจจะวาที รับคาแนะนา โดยจะไประบุเพิ่มในหมวด
ที่ 3 ข้อ 2.2.1 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา

ข้อ 5.5

ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
จากการสอบถามถึงกิจกรรมที่จะจัดให้แก่นักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทรงพร หาญสันติ
จึงแนะนาว่าควรเพิ่มในช่อง “กิจกรรมทางวิชาการอื่น” โดยให้ระบุว่า “เช่น ทัศนศึกษา ดูงานใน
ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับหลักสูตรฯ เป็นต้น”

ข้อ 6

สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
ให้ระบุวันที่ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจสาหรับผู้บริหาร (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564( เป็นวัน ที่ 28 กรกฎาคม
พ.ศ. 2564 ซึ่งคือวันประชุมในวันนี้
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ข้อ 9

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร. ทั ด พงศ์ อวิโรธนานนท์ แนะน าว่าควรปรับ เปลี่ ย นการเรีย งล าดั บ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยลาดับที่ 1 ควรเป็น Mr. Chien Ting Chiang ลาดับที่ 2 และ
3 เป็นนางสาววิริยา จงรักษ์ สัตย์ และ Mrs. Chen Ying Chieh ตามลาดับ เนื่องจากต้องเรียง
ตามตาแหน่งทางวิชาการเป็นสาคัญ
ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีราลักษณ์ สัจจะวาที ได้ปรึกษาในที่ประชุมเกี่ยวกับคุณวุฒิ
ของอาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร Mr. Chien Ting Chiang ว่ ามี ค วามเหมาะสมหรือ ไม่ อั น
เนื่องจาก 2 ประเด็น ดังนี้
- ประเด็ น ที่ 1 สาขาวิช าที่ ส าเร็จการศึก ษาในระดั บ ปริญ ญาโท ของ Mr. Chien Ting
Chiang คือ Education ในประเด็นนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทรงพร หาญสันติ ชี้แจง
ว่า ปกติแล้วการพิจารณาความเหมาะสมของวุฒิการศึกษาต้องดูจากวุฒิการศึกษาสูงสุด
เป็นหลัก ซึ่งในกรณีนี้คือระดับปริญญาเอก (Ph.D.) การพิจารณาจะพิจารณาจากหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ที่ทาเพื่อสาเร็จการศึกษา (ซึ่งหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่ Mr. Chien Ting Chiang
จัดทาเป็นหัวข้อทางด้าน Hospitality and Tourism Management( ดังนั้นสาขาวิชาที่
สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทจึงมิใช่ประเด็นในการพิจารณาคุณสมบัติของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท่านนี้
- ประเด็น ที่ 2 สาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญ ญาเอก ของ Mr. Chien Ting
Chiang จากข้อมูลข้างต้น ทาให้สาขาวิชาที่สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกของ
Mr. Chien Ting Chiang คื อ Hospitality and Tourism Management ซึ่ ง ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ ดร. ทัดพงศ์ อวิโรธนานนท์ ได้ตรวจสอบและพบว่า Mr. Chien Ting
Chiang มีคุณสมบัติที่เหมาะสม ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทัดพงศ์ อวิโรธนานนท์
ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมโดยได้นาประกาศ ก.พ.อ. เรื่องการกาหนดชื่อสาขาวิชาสาหรับการ
เสนอขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกาหนดไปแล้ว
พ.ศ. 2562 ตามราชกิจจานุเบาษา เล่มที่ 136 ตอนพิเศษ 151 ง ลงวันที่ 12 มิถุนายน
2562 ว่าการสาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกนี้ อยู่ในหมวด 680212 การจัดการ
การท่องเที่ยวและโรงแรม ซึ่งอยู่ในหมวดการบัญชีและการบริหารธุรกิจ ประเด็นเรื่อง
ปริญญาเอกจึงไม่เป็นที่สงสัย

ข้อ 12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทรงพร หาญสันติ แนะนาให้ตัดข้อความที่กล่าวถึงการรับนักศึกษาผ่าน
หน่วยงานกลาง (agent) ออก เนื่องจากไม่มีความจาเป็น
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
ไม่มีการแก้ไข

96
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
ข้อ 2.2.1 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา ข.คุณสมบัติเฉพาะทาง
เพิ่ มเติ มข้อ ความในช่อ งสุ ด ท้าย เป็ น “กรณี นัก ศึกษาชาวไทยและชาวต่างประเทศที่ ไม่ ได้ ใช้
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ .........”
ข้อ 2.2.2

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
แก้ไขช่อง “อื่นๆ” โดยให้นาเครื่องหมาย “” ออก และนาข้อความที่ระบุไว้ออกทั้งหมด

ข้อ 2.5

แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ ดร. ทั ด พงศ์ อวิโรธนานนท์ ตั้ งข้อ สั งเกตว่า จานวนรับ นัก ศึกษาปี แรก
(2564( 45 คน และเมื่อรับเพิ่มในปีที่สอง (2565( อีก 45 คน จะทาให้มีจานวนรวม 90 คนนั้น
ทางหลักสู ตรมีอาจารย์ ไม่เพีย งพอเพื่อให้ ไปไปตามสั ดส่ วนระหว่างอาจารย์และนักศึกษา จึง
แนะนา 2 ทางเลือก ดังนี้
- ทางเลื อ กที่ เพิ่ ม จ านวนอาจารย์ป ระจ าหลั ก สู ต ร โดยอาจเป็ น อาจารย์ จ ากคณะ 1
นิติศาสตร์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมก็ได้
- ทางเลือกที่ ลดจานวนรับนักศึกษาต่อปี 2
ทั้งนี้ ที่ประชุมขอนาเรื่องนี้ไปปรึกษาฝ่ายวิชาการและวิจัยของมหาวิทยาลัยพายัพ โดย
ฝ่ายวิชาการได้แนะนาโดยวาจา ผ่านระบบไลน์แช็ตว่า ขอให้คงจานวนนักศึกษาไว้ที่ 45
คน

ข้อ 2.6.2

งบประมาณรายจ่าย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทรงพร หาญสันติ แนะนาให้เพิ่มรายจ่ายค่าอาหารและเครื่องดื่มสาหรับ
นักศึกษา เนื่องจากเป็นหลักสูตรสาหรับผู้บริหารจึงควรมีให้บริการนักศึกษาในส่วนนี้ด้วย และ
หากไม่ต้องการให้ต้นทุนของหลักสูตรสูงขึ้นมากจนเกินไป อาจปรับลดค่าใช้จ่ายอื่นให้ต่าลง และ
ให้เพิ่มขอความ “* ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ” ท้ายตารางประมาณการค่าใช้จ่าย

ข้อ 3.1.3.3 รายวิชาในโครงสร้างหลักสูตร มีคาแนะนาในข้อย่อย ดังนี้
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดรทัดพงศ์ อวิโรธนา .ทรงพร หาญสันติ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร .
3 นนท์ แนะนาว่าควรปรับหน่วยกิต จาก (3-0-9( เป็น 3(3-0-6( เนื่องจาก ไม่มีความจาเป็นที่
จานวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเองควรมากถึง ชั่วโมงถือว่าเพียงพอแล้ว และหาก 6 ชั่วโมง 9
3 ชั่วโมง จานวนชั่วโมงศึกษา ในห้ องเรียนควรน้อยกว่า 9 จานวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเอง
ชั่วโมงต่อสัปดาห์
- ในรายวิชาที่มีคาว่า อยู่ในชื่อรายวิชา ผู้ช่วยศาสต ”ข้ามพรมแดน“ราจารย์ ดรทรงพร หาญ .
สันติ แนะนาให้ เปลี่ยนเป็น “ หรือในภาษาอังกฤษ จาก ”สมัยใหม่“Cross Border เป็น ”
“Modern”
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- ในหมวดวิชาเอกเลือก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร ทรงพร หาญสันติ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ .
ทัดพงศ์ อวิโรธนานนท์ .ดร ไม่เห็นด้วยกับการแบ่งกลุ่มวิชาเอกเลือก เนื่องจากหลักสูตรฯ ไม่
มีการแบ่งสาขาวิชา จึงแนะนา ดังนี้
- ปรับเปลี่ยนรายวิชา บบ .715 การจัดการเชิงกลยุทธ์สาหรับผู้บริหาร ไปอยู่ใน
หมวดวิชาเอกบังคับ ส่วนรายวิชาในหมวดเอกเลือกอื่นยังคงดังเดิม
- ลดหมวดวิชาเอกเลือกเหลือ (หน่วยกิต 12 จาก( หน่วยกิต 9
- ยกเลิกการแบ่งหมวดวิชาเอกเลือกจาก กลุ่ม 3 ให้เหลือกลุ่มเดียว
- แก้ ไขชื่ อ วิ ช า บบ .716 การจั ด การการพาณิ ช ย์ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข้ ามพรมแดน เป็ น การ“
“ หรื อ ในภาษาอั ง กฤษ เป็ น ” วางแผนและการจั ด การการพาณิ ช ย์ อิ เล็ กทรอนิ ก ส์ ECommerce Planning and Management”
- แก้ไขชื่อวิชา บบ .881 การศึกษาค้นคว้าอิสระสาหรับ Ex MBA เป็น “บบ. 798 การศึกษา
ค้นคว้าอิสระ ”
ข้อ 3.2

ชื่อ ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทรงพร หาญสันติ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทัดพงศ์ อวิโรธนา
นนท์ แนะนาตามข้อย่อย ดังนี้
- ควรนาชื่ออาจารย์ผู้สอน (เดิมอยู่ในภาคผนวก(มาเพิ่มภายใต้หัวข้อนี้ โดยให้เป็น ข้อ 3.2. 2
3 และแสดงในรูปแบบเดียวกันกับอาจารย์ประจาหลักสูตรในข้อ.2.1
- โอนย้ ายชื่ อ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร ธีราลั ก ษณ์ สั จ จะวาที จากอาจารย์ ผู้ ส อน ไปเป็ น .
อาจารย์ประจาหลักสูตร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร ทัดพงศ์ อวิโรธนานนท์ . ให้คาอธิบาย
ว่า อาจารย์สามารถเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรได้หลายหลักสูตร แต่เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรได้เพียงหลักสูตรเดียว
- เพิ่มรายชื่ออาจารย์ผู้สอน ที่ประชุมแนะนาว่า อาจารย์ผู้สอนที่เหมาะสมคือ อาจารย์ศุภชัย
บุญธีรารักษ์ ซึ่งมีคุณวุฒิและประสบการณ์การการสอน ในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
ข้อ 4.1 Program Learning Outcomes: PLO
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทัดพงศ์ อวิโรธนานนท์ แนะนาให้สลับลาดับกันระหว่าง PLO 1 และ
PLO 2
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
ข้อ 3
เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ข้อ 3.3
ในช่องสุดท้าย เรื่องการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง กรรมการเห็นควรให้เพิ่มข้อความ “อย่างน้อย 1
ผลงาน” ข้างท้าย ดังนี้ “.....ภาษาที่ใช้ในการเรียบเรียงการค้นคว้าอิสระต้องเป็นภาษาอังกฤษ
เท่านั้น อย่างน้อย 1 ผลงาน”
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หมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย์
ไม่มีการแก้ไข
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
ไม่มีการแก้ไข
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
ไม่มีการแก้ไข
เลิกประชุมเวลา 21:55 น.

(อาจารย์ชีวพร อินแสง(
กรรมการและเลขานุการ
ผู้บันทึกการประชุม

