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หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

โปรแกรมวิชา/คณะ คณะวิทยาการจัดการ 

 
หมวดที ่ 1  ข้อมูลทั่วไป 

 

1.  ช่ือหลักสูตร  
ภาษาไทย :   หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ภาษาอังกฤษ :   Master of Business Administration Program in Business Administration 
 

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

 

3.  วิชาเอก 
 - 

4.  จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
4.1 แผน ก  แบบ ก2 เป็นหลักสูตรที่มีการท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และศึกษา

รายวิชาต่างๆ ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต รวมเรียนไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต   
4.2 แผน ข เป็นหลักสูตรที่มีการท ารายงานการศึกษาอิสระไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และศึกษา

รายวิชาต่างๆ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต รวมเรียนไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต   
 
5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1  รูปแบบ  
ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า  2 ปีการศึกษา แต่ไม่เกิน 5 ปีการศึกษา นับตั้งแต่วันขึ้น

ทะเบียนเป็นนักศึกษา 
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5.2  ภาษาที่ใช้ 
  หลักสูตรจัดการศึกษาเน้นภาษาไทย 
  หลักสูตรจัดการศึกษาเน้นภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา)............................................. 
  หลักสูตรจัดการศึกษาเน้นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา)  ภาษาอังกฤษ 
  อ่ืนๆ ระบุ…………………………………………………………………………………………………………… 

 5.3  การรับเข้าศึกษา  
  รับเฉพาะนักศึกษาไทย 
  รับเฉพาะนักศึกษาต่างชาติ 
  รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ 
  อ่ืนๆ ระบุ…………………………………………………………………………………………………………… 

5.4  ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  
  เป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายโดยเฉพาะ 
  เป็นหลักสูตรที่ได้รับความร่วมสนับสนุนจากสถาบันอ่ืน ชื่อสถาบัน........................... 
   รูปแบบของความร่วมมือ .....................................................................................  
  เป็นหลักสูตรที่ร่วมกับสถาบันอ่ืน ชื่อสถาบัน......................................................... 
   รูปแบบของความร่วมมือ 
    ร่วมมือกันโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเป็นผู้ให้ปริญญา 
    ร่วมมือกันโดยสถาบัน............................................................เป็นผู้ให้ปริญญา  
    ร่วมมือกันโดยผู้ศึกษาอาจได้ปริญญาจาก 2 สถาบัน 

 เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 
5.5  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

    ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
    ให้ปริญญามากกว่า  1 สาขาวิชา 
    อ่ืนๆ ระบุ..............................................................................................................  
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ / เห็นชอบหลักสูตร  
  ปรับปรุง พ.ศ. 2562 ปรับปรุงจากหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
พ.ศ. 2558   
          การพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร    
  ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 1/2562                      
เมื่อวันที่  9 เดือน มกราคม  พ.ศ.   2562            . 
  ได้รับอนุมัต/ิเห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในการประชุมครั้งที่ 
3/2562  เมื่อวันที่  15  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562. 
  เริ่มจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2562 
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7. ความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร 
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐาน ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 

ปริญญาโท สาขาวิชา บริหารธุรกิจ  ในปีการศึกษา 2564 
 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
(1)  นักบริหารธุรกิจในด้านต่างๆ อาทิ การบริหารการตลาด การบริหารการเงิน การบริหารงาน 

บุคคล การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ฯลฯ รวมถึงผู้ประกอบการธุรกิจส่วนตัว 
(2)  นักวิชาการและนักวิจัยในสาขาด้านบริหารธุรกิจทั้ งในระดับท้องถิ่น ภูมิภาคและ

ระดับประเทศ 
(3)  ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาทางธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบและวางแผนด้าน

นโยบาย กลยุทธ์ วิสัยทัศน์ และกระบวนการทางธุรกิจในองค์รวม 
 
 
 
 
 
 



4 
 

     9. ชื่อ ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล าดับ ต าแหน่งทางวิชาการ ชื่อ – นามสกุล คุณวุฒิ สาขา สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(สาขาบริหารธุรกิจ) 

นางสาวสุธีรา  อะทะวงษา บธ.ด. 
บธ.ม. 
บธ.บ. 

บริหารธุรกิจ   
บริหารธุรกิจ  
การตลาด  

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
มหาวิทยาลัยพายัพ 
มหาวิทยาลัยพายัพ 

2556 
2546 
2542 

2 อาจารย์ นางสาวพีรญา  ชื่นวงศ์ กจ.ด. 
บธ.ม. 
บธ.บ. 

การจัดการธุรกิจ  
การบริหารจัดการองค์กร 
การเงินธนาคาร 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
มหาวิทยาลัยเกริก 

2557 
2539 
2537 

3 รองศาสตราจารย์ 
(สาขาบริหารธุรกิจ) 

นายณัฐกิตติ์  เฮงตระกูล บธ.ม. 
บธ.บ. 

  บริหารการตลาด 
การตลาด 

  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

2535 
2528 

4 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน  
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  

จากบริบทของประเทศไทยอยู่ในห้วงเวลาของการปฏิรูปประเทศท าให้มีข้อจ ากัดใน  
การสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ขณะเดียวกันเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วและต่อเนื่องก็ส่งผลให้เกิดรูปแบบการผลิตและการค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตมากขึ้น  รัฐบาลปัจจุบันจึงก าหนดนโยบายบริหารประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 
2579) โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศบนพ้ืนฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development 
Goals: SDGs) ได้แก่ “ประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในทุกสาขาของก าลังอ านาจแห่งชาติ” อัน
ได้แก่ การเมืองภายในประเทศ การเมืองต่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี การพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร   

จากสถานการณการเปลี่ยนแปลงในเชิงนโยบายดังกล่าว สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องมี 
การเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรมนุษย์ในยุคประเทศไทย 4.0 ด้วยการจัดการเรียนการสอนที่ผลิต
บุคลากรเพ่ือตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานที่องค์กรต่างๆ ในทุกวันนี้ให้ความส าคัญกับ 
การน าเอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ทุกส่วนของธุรกิจหรือการเปลี่ยนผ่านองค์กรเข้าสู่ยุคดิจิทัล (Digital 
Transformation) อีกทั้งเทคโนโลยีดิจิทัลยังเป็นช่องทางสร้างอาชีพและรายไดใหกับประชาชนอยางมาก 
อาทิ การพาณิชย อิเล็กทรอนิกส์ส (e-Commerce) การขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
( Information Technology) และกระบวนการทางเทคโนโลยี  (Operational Technology) ฯลฯ 
ศาสตร์การบริหารธุรกิจจึงมีความจ าเป็นและมีบทบาทส าคัญในการสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพในยุคดิจิทัล 
เพ่ือให้เกิดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในทักษะด้านธุรกิจอันจะเป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นและ
ประเทศในบริบททางด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม การศึกษา เทคโนโลยี การสื่อสาร และสิ่งแวดล้อม 
ให้เกิดความเจริญรุดหน้าต่อไป  

ด้วยเหตุดังกล่าว หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงราย จึงต้องมีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ให้มีความทันสมัยและ
สอดคล้องกับยุคดิจิทัล เพ่ือมุ่งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณวุฒิทาง
การศึกษาด้านบริหารธุรกิจที่มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ   สามารถน า
ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ไปสู่การสร้างสรรค์และการพัฒนาประเทศในมิติต่างๆ ก่อให้เกิด
ประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อแวดวงวิชาการและแวดวงของธุรกิจต่อไป 
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11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
 การวางแผนหลักสูตรจะค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงในด้านสังคมและวัฒนธรรม รวมทั้งระบบ

เศรษฐกิจที่มีความเป็นโลกาภิวัตน์ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของประเทศ การเป็นประชาคมอาเซียน 
ส่งผลให้เกิดการเลื่อนไหลของวัฒนธรรม และวิถีการด ารงชีวิตที่มีการเปลี่ยนแปลงไป ขณะที่การพัฒนา
ศักยภาพคนแม้ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับสูงขึ้น แต่ยังคงมีปัญหาในเชิงคุณภาพ
การศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ที่ต้องเร่งพัฒนาอย่างเร่งด่วน เนื่องจากระบบการศึกษาในปัจจุบันเป็น
ระบบคิดแยกส่วนออกจากวิถีชีวิต ขาดศักยภาพการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางวิชาการมาปรับใช้ในชีวิต
จริง รวมทั้งการค านึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ต้องด าเนินควบคู่ไปกับการด าเนินธุรกิจ ดังนั้นจึงต้องให้
ความรู้พร้อมกับการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับสังคม และสิ่งแวดล้อมได้อย่างถูกต้อง  
มีจริยธรรม และสามารถน าหลักวิชาและประสบการณ์ความรู้จากชีวิตจริงมาใช้ประโยชน์ในการด าเนิน
ชีวิตได้อย่างเหมาะสม อันจะท าให้สามารถพ่ึงตนเองและช่วยเหลือเกื้อกูลคนอ่ืนได้ต่อไป 
 
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11  ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
 การปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตครั้งนี้เกิดข้ึนเพ่ือพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้อง

กับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยีทางการสื่อสารปัจจุบัน โดยมีการทบทวน
ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) และเกณฑ์
มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2557 จึงต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
ให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และเทคโนโลยีที่
เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งศึกษาความต้องการของตลาดแรงงาน นอกจากนั้น จากผลประเมินการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (SAR) ของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย ตั้งแต่ปี 2558-2559 มีผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรอยู่ในระดับ “ดี” และทางหลักสูตรได้จัด
สัมมนาผู้ใช้บัณฑิตทุกปีต่อเนื่อง พบว่า นักวิชาการและองค์กรวิชาชีพด้านบริหารธุรกิจ ยังมีความต้องการ
บุคคลากรสาขาบริหารธุรกิจ เนื่องจากต้องการนักบริหารยุคใหม่ที่มีความคิดเชิงกลยุทธ์และมีความคิด
สร้างสรรค์ ตลอดจนผู้ประกอบการที่มีความเชี่ยวชาญและมีผู้ประกอบการที่มีจิตส านึกและจิตสาธารณะ
ต่อสังคม ฯลฯ ดังนั้น การปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้ จึงสอดคล้องกับสถานการณ์ความต้องการของสังคม
และสภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศ 

ทั้งนี้ การปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะเน้น
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ เป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในกระบวนการคิดเชิงกลยุทธ์ และมี
สมรรถนะเป็นผู้ประกอบการ ตั้งแต่การวิเคราะห์ก าหนดทิศทางและนโยบายของธุรกิจ การตัดสินใจและ
การบริหารความเสี่ยง การจัดสรรทรัพยากรในธุรกิจให้เป็นไปอย่างเหมาะสมเกิดประโยชน์สูงสุด รู้จักการ
วิเคราะห์ธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ทั้งระบบที่เชื่อมโยงถึงสถานการณ์ที่มีความเปลี่ยนแปลง มีการค านึงถึง
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สังคมและจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ สามารถเชื่อมโยงเนื้อหาในรายวิชามาใช้ในการพัฒนางานของ
ตนเอง องค์กร พัฒนาท้องถิ่น และสังคมรวมถึงเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 การปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตปี พ.ศ.25.... นี้เป็นการปรับเปลี่ยน

หลักสูตรการศึกษาที่จะน าไปสู่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระดับท้องถิ่น อันได้แก่ จังหวัดเชียงราย 
ภาคเหนือตอนบน และอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง ให้มีความคิดเชิงกลยุทธ์ทางธุรกิจซึ่งเป็นสมรรถนะเป็น
ผู้ประกอบการ เพ่ือให้สามารถตอบสนองตามความต้องการของตลาดแรงงานและสังคมในศตวรรษที่ 21 
ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายช่วงระยะ 5 ปี  

(พ.ศ. 2560 – 2564) ได้ก าหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายที่จะน าพามหาวิทยาลัยก้าวไปสู่
การเป็นศูนย์กลางการศึกษาเพ่ือการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพท้องถิ่นสู่สากล โดยมีพันธกิจหลักใน
ด้านการผลิตบัณฑิตคือ ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะเด่น มีความรู้ดี มีคุณธรรม และตอบสนองต่อการพัฒนา
ท้องถิ่นสู่สากล  มุ่งหวังที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเพ่ือออกไปรับใช้สังคม เป็นทรัพยากรบุคคลที่มี
คุณภาพ เป็นก าลังหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ เป็นบัณฑิตที่มีความรู้  
มีคุณธรรม มีสมรรถนะของบัณฑิตแห่งศตวรรษที่ 21 และมีคุณลักษณะตรงตามความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต 

ซึ่งจากพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยดังกล่าวสอดคล้องกับพันธกิจของคณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ตามแผนยุทธศาสตร์การผลิตบัณฑิตคณะวิทยาการจัดการ  
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ที่ก าหนดอัตลักษณ์บัณฑิตไว้ว่า “เชี่ยวชาญทักษะ มีสมรรถนะเป็น
ผู้ประกอบการ มีจิตส านึกและจิตสาธารณะต่อสังคม” กล่าวคือ คณะฯ จะมุ่งผลิตมหาบัณฑิตในสาขา
บริหารธุรกิจที่มีคุณภาพและสามารถปฏิบัติงานได้จริง รวมถึงมีส านึกรับผิดชอบต่อสังคม โดยการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work-Integrated Learning : WIL) เพ่ือให้
มหาบัณฑิตมีความเชี่ยวชาญและทักษะการคิดวิเคราะห์แบบนักบริหารมืออาชีพ ดังนั้น การปรับปรุง
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จึงท าให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสามารถผลิตบัณฑิตที่สร้าง
ประโยชน์ให้แก่ชุมชนท้องถิ่น และสนับสนุนการด าเนินงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจของภาครัฐและ
ภาคเอกชนได้ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้มหาบัณฑิตมีแนวคิดของการเป็นผู้ประกอบการด้านธุรจกิจ
ด้วยตนเองอีกด้วย 

 
13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน  

13.1 กลุ่มวิชา /รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน  
 เนื่องจากหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ เป็นหลักสูตรที่ต้องมี

การใช้ภาษาอังกฤษเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนการสอน รวมทั้งความเชี่ยวชาญทักษะภาษาไทยใน  
การสื่อสารและต้องมีความสามารถในการสืบค้นข้อมูลมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาพูด ภาษา
เขียน เทคโนโลยีสารสนเทศ และคณิตศาสตร์และสถิติพ้ืนฐาน การเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอนใน
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รายวิชาที่มีความจ าเป็น โดยใช้ความร่วมมือทางวิชาการจากคณะอ่ืนๆ และศูนย์ภาษาของมหาวิทยาลัยที่
เกี่ยวข้องในการอ านวยการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพในรายวิชาภาษาอังกฤษประยุกต์กับเนื้อหาใน
หลักสูตร  

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่นักศึกษาจากคณะ/ภาควิชา /หลักสูตรอื่นสามารถมา
เรียนได้  

  ไม่มี 
13.3 การบริหารจัดการ  

โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง หน้าที่ของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ์ ของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2554 (ภาคผนวก ค) 
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หมวดที ่ 2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา 
   สาระส าคัญยิ่งประการหนึ่งของการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะในระดับ
มหาบัณฑิต ซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในสถาบันการศึกษาต่างๆ ระดับสากลที่มีชื่อเสียงในด้าน 
การบริหารและการจัดการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คือ การสร้างและการผลิตมหาบัณฑิตที่มี
ความสามารถในการบูรณาการองค์ความรู้ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการสร้าง  
องค์ความรู้ใหม่ในสาขาวิชา ในส่วนของนักศึกษาเองกลายเป็นผู้ที่มีจิตใจในลักษณะสังคมส านึก ตระหนัก
และรับผิดชอบต่อสังคม ด ารงตนในฐานะผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ทางสังคม ซึ่งเป็นไป
ตามอัตลักษณ์บัณฑิตของ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงรายคือ  ผลิตบัณฑิตที่ “เชี่ยวชาญทักษะ มีสมรรถนะเป็นผู้ประกอบการ มีจิตส านึกและจิตสาธารณะ
ต่อสังคม”  
 ในการจัดการศึกษาในด้านบริหารธุรกิจ นอกจากการเน้นสาระส าคัญดังกล่าวข้างต้น ยังมี
เป้าหมายที่ส าคัญคือการผลิตมหาบัณฑิตที่มีความสามารถในการน าสังคมและองค์กรให้ก้าวพ้นวิกฤติทาง
ธุรกิจได้อย่างมาดม่ัน และยั่งยืน ซึ่งมีผลให้ภาพรวมทางธุรกิจของสังคมและประเทศชาติ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพและความพร้อมในการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแห่งหนึ่งของประเทศ ด้วยภารกิจที่ส าคัญของการเป็นสถาบันอุดมศึกษา  
จึงได้ด าเนินการเปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทางด้านบริหารธุรกิจขึ้น เพ่ือสร้างบุคลากรที่มี
ความสามารถและความเชี่ยวชาญทางด้านธุรกิจให้เป็นนักคิด นักบริหาร ตลอดจนนักวิชาการ  
เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของหน่วยงานต่างๆ ในภาคเอกชน ภาคราชการ ทั้งในระดับภูมิภาค 
ประเทศ และประเทศเพ่ือนบ้านในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
  

1.2 วัตถุประสงค์ 
  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  
มีวัตถุประสงค์ท่ีส าคัญ ดังนี้ 
               1. เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและมีความสามารถในการบูรณาการ
ความรู้ด้านบริหารธุรกิจ ไปประยุกต์ใช้ทางธุรกิจในบริบทท้องถิ่น ภูมิภาคและระดับประเทศ  
               2. เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมและ 
สามารถแก้ไขปัญหาทางธุรกิจในสถานการณ์จริง 
  3. เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตให้เป็นนักบริหารและนักวิชาการที่มีจริยธรรมทางธุรกิจและด าเนิน
ธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา /เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน /ตัวบ่งชี้ 
-  มีการประเมินผลการจัดการ   
   เรียนการสอนทุกๆ ปีการ 
   ศึกษาและน าผลการประเมิน 
   มาใช้ในการปรับปรุงและ 
   พัฒนาการจัดการเรียนการ 
   สอน 

- แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร  
  หลักสูตรมีหน้าที่ดูแลและติด 
  ตามผลการจัดการเรียนการ 
  สอนของคณาจารย์ 
- แต่งตั้งคณะกรรมการการทวน
สอบผลสัมฤทธ์ทางการเรียน 
- แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือ
ดูแลและช่วยเหลือ สนับสนุน
นักศึกษาในกระบวนการเรียนการ
สอนโดย 

 

- รายงานการทวนสอบ
ผลสัมฤทธ์ทางการเรียน 

- จ านวนอาจารย์ ประวัติการ
ท างาน ฐานข้อมูลงานวิจัย
และการฝึกอบรมของอาจารย์ 

- ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่เผยแพร่ของผู้ส าเร็จ
การศึกษาตามเกณฑ์ของ 
สกอ. 

- รายงานผลการให้ค าปรึกษา
ของอาจารย์ที่ปรึกษา 

- พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 
  อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้

สอดคล้องกับความต้องการ
ของธุรกิจ และการ
เปลี่ยนแปลงของตลาดผู้ใช้
บัณฑิต 

- พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
โดยมีพ้ืนฐานจากหลักสูตรสากล 

- ติดตามความเปลี่ยนแปลงใน 
  ความต้องการของผู้ประกอบ 
  การธุรกิจและงานวิจัยทางด้าน 
  บริหารธุรกิจในระดับประเทศ 

- รายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจในการใช้บัณฑิตของ
สถานประกอบการ   
- เอกสารพัฒนาและปรับปรุง

หลักสูตร 
- รายงานผลการประเมิน

หลักสูตรฯ 
- แผนพัฒนาบุคลากร - สนับสนุนให้อาจารย์ได้พัฒนา

ศักยภาพผ่านการวิจัย 
- สนับสนุนสายปฏิบัติการให้มี

การบริการวิชาการ 

- ผลงานวิจัย 
- บทความวิชาการที่ได้รับการ

ตีพิมพ์ในระดับชาติ 
- จ านวนโครงการบริการ

วิชาการของหลักสูตร 
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หมวดที ่ 3  ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 
1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1  ระบบทวิภาค  
  โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลา

ศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ส่วนภาคฤดูร้อนอาจจัดได้ตามความจ าเป็นของแต่ละหลักสูตร โดยให้
ก าหนดระยะเวลา และจ านวนหน่วยกิตมีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ ข้อก าหนดใน
รายละเอียดต่างๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2554 ข้อ 5 (ภาคผนวก ก)   

1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
  การจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อนขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรโดยก าหนดระยะเวลาและหน่วยกิตให้มีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับภาคการศึกษาปกติ 
1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  

  ไม่มี 

2. การด าเนินการหลักสูตร 
2.1  วัน – เวลาในการด าเนนิการเรียนการสอน  
 วัน – เวลาราชการปกติ 
 นอกวัน – เวลาราชการ (ระบุ) วันเสาร์-อาทิตย์ 
ภาคเรียนที่ 1   เดือนมิถุนายน – กันยายน 
ภาคเรียนที่ 2   เดือนตุลาคม – มกราคม 
ภาคฤดูร้อน      เดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน 

2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
ผู้ที่จะเข้ามาศึกษาในหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

2.2.1 คุณสมบัติทั่วไปให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ข้อ 12  (ภาคผนวก ฉ) 

2.2.2 คุณสมบัติเฉพาะของสาขาวิชา 
1) แผน ก แบบ ก2 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในทุกสาขาวิชา ซึ่งหาก

ได้รับการพิจารณาให้เข้าศึกษาจะต้องลงเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนด 
2) แผน ข เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในทุกสาขาวิชา ซึ่งหากได้รับ 

การพิจารณาให้เข้าศึกษาจะต้องลงเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมตามท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนด 
2.3  การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 

วิธีการคัดเลือกผู้เข้าศึกษาใช้วิธีการสอบสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
ส่วนกรณีอ่ืนๆ ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและเป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  
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2.4  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
1. การรับนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา ส่งผลให้นักศึกษามี พ้ืนฐานความรู้

ทีห่ลากหลายแตกต่างกัน โดยเฉพาะความรู้ในด้านการบริหารธุรกิจ 
2. การรับนักศึกษานักศึกษาต่างชาติที่มีทักษะพ้ืนฐานด้านการพูด ฟัง อ่าน เขียน ภาษาไทย 

แตกต่างกัน อาจส่งผลต่อความสามารถในการสื่อสาร ความรู้ ความเข้าใจในรายวิชาแตกต่างกัน 
3. นักศึกษาอาจมีปัญหาในการปรับตัวจากการท างานมาเป็นนักศึกษาภาคพิเศษ  

ซึ่งนักศึกษาจะต้องมีความรับผิดชอบมากข้ึน 
 

2.5  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาใน ข้อ 2.4 
1. จัดให้มีการปฐมนิเทศ เพ่ือนักศึกษาจะได้รู้ถึงวัตถุประสงค์ การด าเนินงานของหลักสูตร 

และการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับใช้ใน 
การเรียนการสอน 

2. จัดให้มีการเรียนการสอนในรายวิชาปรับพ้ืนฐานทางธุรกิจให้แก่นักศึกษาก่อนการเรียน
การสอนในรายวิชาอ่ืน ได้แก่ รายวิชาความรู้พ้ืนฐานด้านการบริหารธุรกิจ เพ่ือจะเป็นการปรับความรู้หรือ
พ้ืนฐานส าหรับผู้ที่ไม่ได้เรียนสายบริหารธุรกิจมาก่อน 

3. จัดให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้ดูแลให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับการเรียนการสอนในระดับ
บัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะการดูแลนักศึกษาต่างชาติ 

 

 2.6  แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5  ปี 
  

จ านวนนักศึกษา ปีการศึกษา 
2562 2563 2564 2565 2566 

ชั้นปี/แบบ แบบ 
ก2 

แบบ 
ข 

แบบ 
ก2 

แบบ 
ข 

แบบ 
ก2 

แบบ 
ข 

แบบ 
ก2 

แบบ 
ข 

แบบ 
ก2 

แบบ 
ข 

1 20 30 20 30 20 30 20 30 20 30 
2 - - 20 30 20 30 20 30 20 30 

จ านวนนักศึกษาที่
คาดว่าจะเสร็จ

การศึกษา 

- - - - 20 30 20 30 20 30 
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2.7  งบประมาณตามแผน 

ใช้งบประมาณจากเงินค่าลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา 

2.7.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 2566 
50 50 50 50 50 

ค่าลงทะเบียนปีที่ 1 2,200,000 4,400,000 4,400,000 4,400,000 4,400,000 

ค่าลงทะเบียนปีที่ 2  4,400,000 4,400,000 4,400,000 4,400,000 

รวมงบประมาณรายรับ  8,800,000 8,800,000 8,800,000 8,800,000 

- ค่าลงทะเบียน  22,000 บาท/คน/ภาคเรียน  (จ านวน  4 ภาคเรียน) 
  รวมตลอดหลักสูตร    88,000  บาท/คน 
 
2.7.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท) 

รายการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562 2563 2564 2565 2566 
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจ า 432,960 432,960 432,960 432,960 432,960 
2. ค่าตอบแทน  904,000 904,000 904,000 904,000 904,000 
3. ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 
2.  ค่าสาธารณูปโภค 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 

4. ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 

รวมงบด าเนินการ 1,596,960 1,596,960 1,596,960 1,596,960 1,596,960 

 
- งบประมาณค่าใช้จ่ายในการผลิตบัณฑิตตลอดหลักสูตร/คน/ปี 

รายการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2561 2562 2563 2564 2565 
 40 80 80 80 80 
งบประมารค่าใช้จ่ายการผลิต
บัณฑิตตลอดหลักสูตร (คน) 

39,924 19,962 19,962 19,962 19,962 
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2.8 ระบบการศึกษา  
 แบบชั้นเรียน 
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์ส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต 
 อ่ืนๆ (ระบุ) .............................................................  
 

2.9 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนเข้ามหาวิทยาลัย 
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

พ.ศ. 2554 ข้อ 5 (ภาคผนวก ก) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง การโอนผลการเรียนรายวิชา 
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก ง) และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง แนวปฏิบัติ
ของการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ข้อที่ 3 ลงวันที่ 31 มกราคม 2557  (ภาคผนวก จ) 

 

3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1 หลักสูตร 
3.1.1  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   36   หน่วยกิต 

- แผน ก แบบ ก2 รวมตลอดหลักสูตร  36  หน่วยกิต 
- แผน ข  รวมตลอดหลักสูตร  36  หน่วยกิต 
 

3.1.2   โครงสร้างหลักสูตร  
    แผน  ก  แบบ ก2   รวมตลอดหลักสูตร   36 หน่วยกิต 
   หมวดวิชาเฉพาะ      24 หน่วยกิต 
   - วิชาบังคับ     18 หน่วยกิต  
   - วิชาเลือก       6 หน่วยกิต  
         - รายวิชาไม่นับหน่วยกิต                       (3) หน่วยกิต 
   วิทยานิพนธ์      12  หน่วยกิต 
   
     แผน  ข    รวมตลอดหลักสูตร  36 หน่วยกิต 
   หมวดวิชาเฉพาะ      30 หน่วยกิต 
   - วิชาบังคับ     18 หน่วยกิต  
   - วิชาเลือก      12 หน่วยกิต  
         - รายวิชาไม่นับหน่วยกิต                       (3) หน่วยกิต 
   การศึกษาอิสระ        6  หน่วยกิต 
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3.1.3  รายวิชา 

 แผน ก  แบบ ก2 

หมวดวิชาบังคับ  ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้  18  หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
AC8102 

 
การจัดการทางการบัญชีและการเงินเพ่ือการตัดสินใจ 
(Accounting and Financial Management for Decision Making) 

3(3-0-6) 

GM8114 
 

นวัตกรรมการจัดการเชิงกลยุทธ์                               
(Strategic Management Innovation) 

3(3-0-6) 

GM8209 
 

การวิจัยเชิงประยุกต์ทางธุรกิจ                                
(Applied Research in Business) 

3(3-0-6) 

HR8102 การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์                      
(Strategic Human Resource Management) 

3(3-0-6) 
 

MB5208 
 

นวัตกรรมการผลิตและการจัดการด าเนินการ  
(Production Innovation and Operation Management) 

3(3-0-6) 

MK8111 การจัดการการตลาดสมัยใหม่                                       
(Modern Marketing Management) 

3(3-0-6) 
 

 
 
หมวดวิชาเลือก  ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
AC8103 กลยุทธ์ทางการบัญชีส าหรับธุรกิจ                                  

(Strategic Accounting for Business) 
3(3-0-6) 

 
AC8104 ระบบสารสนเทศทางการบัญชีเพ่ือการจัดการธุรกิจ 

(Accounting Information System for Business Management) 
3(3-0-6) 

AC8203 การควบคุมและการตรวจสอบภายใน 
(Internal Control and Auditing)   

3(3-0-6) 

GM8115 การบริหารโครงการและการจัดการแผนธุรกิจ                                             
(Project and Business Plan Management) 

3(3-0-6) 
 

GM8116 การเป็นผู้ประกอบการและการจัดการธุรกิจสตาร์ทอัพ                    
(Entrepreneurship and Startup Business Management) 

3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
GM8117 การจัดการความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมทางธุรกิจ 

(Creativity and Business Innovation Management) 
3(3-0-6) 

GM8205 การจัดการโลจิสติกส์ส าหรับธุรกิจระหว่างประเทศ 
(Logistics Management for International Business) 

3(3-0-6) 

GM8206 การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการตัดสินใจ 
(Decision Making and Risk Analysis) 

3(3-0-6) 

GM8210 การจัดการต้นทุนเชิงกลยุทธ์                                          
(Strategic Cost Management) 

3(3-0-6) 
 

GM8211 การจัดการห่วงโซ่อุปทานเชิงกลยุทธ์                          
(Supply Chain Management Strategy) 

3(3-0-6) 

GM8212 กลยุทธ์ธุรกิจระดับท้องถิ่นและระดับโลก                     
(Local and Global Business Strategy) 

3(3-0-6) 

GM8213 ศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน     
(The King's Philosophy for Sustainable Development) 

3(3-0-6) 

GM8214 สัมมนาสถานการณ์การค้าชายแดนและเขตเศรษฐกิจพิเศษ   
(Seminar on Border Trade and Special Economic Zone) 

3(3-0-6) 

GM8215 สัมมนาประเด็นสถานการณ์ปัจจุบันทางธุรกิจ    
(Seminar in Business Current Issues) 

3(3-0-6) 

GM8216 สัมมนาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(Seminar in Small and Medium Enterprises Management) 

3(3-0-6) 

GM8217 ความเป็นผู้ประกอบการองค์กร 
(Corporate Entrepreneurship) 

3(3-0-6) 

GM8218 การจ าลองสถานการณ์การจัดการธุรกิจในภาวะวิกฤต 
(Simulation in Business Crisis Management) 

3(3-0-6) 

HR8103 ภาวะอนาคตและการจัดการทีมงาน                                 
(Future Leadership and Team Management) 

3(3-0-6) 

HR8104 การวางแผนและจัดการทุนมนุษย์                                        
(Human Capital Planning and Management) 

3(3-0-6) 

HR8201 การจัดการความขัดแย้ง                                       
(Conflict Management) 
 

3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
MB5201 การเงินระหว่างประเทศ 

(International Financial Management) 
3(3-0-6) 

MB5202 นโยบายและการวิเคราะห์การลงทุน 
(Policy and Investment Analysis) 

3(3-0-6) 

MB5206 การจัดการการเงินร่วมสมัย                                                  
(Contemporary Financial Management) 

3(3-0-6) 

MB5207 การจัดการการเงินยุคดิจิทัล                                       
(Digital Financial Management) 

3(3-0-6) 

MK8109 การสร้างคุณค่าและนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์         
(Value Creation and Product Innovation) 

3(3-0-6) 

MK8110 การจัดการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสและการตลาดยุคดิจิทัล                                              
(E-Commerce Management and Digital Marketing) 

3(3-0-6) 
 

MK8219 การจัดการแบรนด์เชิงกลยุทธ์                    
(Strategic Branding Management) 

3(3-0-6) 

MK8220 กลยุทธ์ทางการตลาดส าหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(Strategic Marketing for Small and Medium Enterprises) 

3(3-0-6) 

 
 

  วิชาไม่นับหน่วยกิต  นักศึกษาจะต้องปรับความรู้พ้ืนฐานด้านการบริหารธุรกิจ ต้องเรียนรายวิชา
ต่อไปนี้ โดยไม่นับหน่วยกิต    

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
BA8100 ความรู้พื้นฐานด้านการบริหารธุรกิจ 

(Foundation of Business Administration) 
3(3-0-6) 

 
 
วิทยานิพนธ์   12   หน่วยกิต  

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
TH5900 วิทยานิพนธ์ 

(Thesis) 
12 
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 แผน  ข 
  

หมวดวิชาบังคับ   ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้ 18  หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
AC8102 

 
การจัดการทางการบัญชีและการเงินเพ่ือการตัดสินใจ 
(Accounting and Financial Management for Decision Making) 

3(3-0-6) 

GM8114 
 

นวัตกรรมการจัดการเชิงกลยุทธ์                               
(Strategic Management Innovation) 

3(3-0-6) 

GM8209 
 

การวิจัยเชิงประยุกต์ทางธุรกิจ                                
(Applied Research in Business) 

3(3-0-6) 

HR8102 การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์                      
(Strategic Human Resource Management) 

3(3-0-6) 
 

MK8111 การจัดการการตลาดสมัยใหม่                                       
(Modern Marketing Management) 

3(3-0-6) 
 

MB5208 
 

นวัตกรรมการผลิตและการจัดการด าเนินการ  
(Production Innovation and Operation Management) 

3(3-0-6) 

 
 

หมวดวิชาเลือก  ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
AC8103 กลยุทธ์ทางการบัญชีส าหรับธุรกิจ                                  

(Strategic Accounting for Business) 
3(3-0-6) 

 
AC8104 ระบบสารสนเทศทางการบัญชีเพ่ือการจัดการธุรกิจ 

(Accounting Information System for Business Management) 
3(3-0-6) 

AC8203 การควบคุมและการตรวจสอบภายใน 
(Internal Control and Auditing)   

3(3-0-6) 

GM8115 การบริหารโครงการและการจัดการแผนธุรกิจ                                             
(Project and Business Plan Management) 

3(3-0-6) 
 

GM8116 การเป็นผู้ประกอบการและการจัดการธุรกิจสตาร์ทอัพ                    
(Entrepreneurship and Startup Business Management) 
 

3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
GM8117 การจัดการความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมทางธุรกิจ 

(Creativity and Business Innovation Management) 
3(3-0-6) 

GM8205 การจัดการโลจิสติกส์ส าหรับธุรกิจระหว่างประเทศ 
(Logistics Management for International Business) 

3(3-0-6) 

GM8206 การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการตัดสินใจ 
(Decision Making and Risk Analysis) 

3(3-0-6) 

GM8210 การจัดการต้นทุนเชิงกลยุทธ์                                          
(Strategic Cost Management) 

3(3-0-6) 
 

GM8211 การจัดการห่วงโซ่อุปทานเชิงกลยุทธ์                          
(Supply Chain Management Strategy) 

3(3-0-6) 

GM8212 กลยุทธ์ธุรกิจระดับท้องถิ่นและระดับโลก                     
(Local and Global Business Strategy) 

3(3-0-6) 

GM8213 ศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน     
(The King's Philosophy for Sustainable Development) 

3(3-0-6) 

GM8214 สัมมนาสถานการณ์การค้าชายแดนและเขตเศรษฐกิจพิเศษ   
(Seminar on Border Trade and Special Economic Zone) 

3(3-0-6) 

GM8215 สัมมนาประเด็นสถานการณ์ปัจจุบันทางธุรกิจ    
(Seminar in Business Current Issues) 

3(3-0-6) 

GM8216 สัมมนาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(Seminar in Small and Medium Enterprises Management) 

3(3-0-6) 

GM8217 ความเป็นผู้ประกอบการองค์กร 
(Corporate Entrepreneurship) 

3(3-0-6) 

GM8218 การจ าลองสถานการณ์การจัดการธุรกิจในภาวะวิกฤต 
(Simulation in Business Crisis Management) 

3(3-0-6) 

HR8103 ภาวะผู้น าอนาคตและการจัดการทีมงาน                                 
(Future Leadership and Team Management) 

3(3-0-6) 

HR8104 การวางแผนและจัดการทุนมนุษย์                                        
(Human Capital Planning and Management) 

3(3-0-6) 

HR8201 การจัดการความขัดแย้ง                                       
(Conflict Management) 
 

3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
MB5201 การเงินระหว่างประเทศ 

(International Financial Management) 
3(3-0-6) 

MB5202 นโยบายและการวิเคราะห์การลงทุน 
(Policy and Investment Analysis) 

3(3-0-6) 

MB5206 การจัดการการเงินร่วมสมัย                                                  
(Contemporary Financial Management) 

3(3-0-6) 

MB5207 การจัดการการเงินยุคดิจิทัล                                       
(Digital Financial Management) 

3(3-0-6) 

MK8109 การสร้างคุณค่าและนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์         
(Value Creation and Product Innovation) 

3(3-0-6) 

MK8110 การจัดการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสและการตลาดยุคดิจิทัล                                              
(E-Commerce Management and Digital Marketing) 

3(3-0-6) 
 

MK8219 การจัดการแบรนด์เชิงกลยุทธ์                    
(Strategic Branding Management) 

3(3-0-6) 

MK8220 กลยุทธ์ทางการตลาดส าหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(Strategic Marketing for Small and Medium Enterprises) 

3(3-0-6) 

 

 วิชาไม่นับหน่วยกิต  นักศึกษาจะต้องปรับความรู้พ้ืนฐานด้านการบริหารธุรกิจ โดยต้องเรียน
รายวิชาต่อไปนี้ โดยไม่นับหน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
BA8100 ความรู้พื้นฐานด้านการบริหารธุรกิจ 

(Foundation of Business Administration) 
3(3-0-6) 

 
การศึกษาอิสระ  6  หน่วยกิต   

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
IS6900 การศึกษาอิสระ  

(Independent Study) 
6 
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3.2 ค าอธิบายรายวิชาและรหัสวิชา 
รหัสวิชาประกอบด้วย ตัวอักษร  2  หลักแรก  และตามด้วยตัวเลข  4 หลัก มีความหมายดังนี้ 

ตัวอักษร BA   หมายถึง สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ย่อมาจาก Business Administration 
ตัวอักษร GM หมายถึง สาขาวิชาการจัดการ ย่อมาจาก General Management 
ตัวอักษร HR  หมายถึง สาขาวิชาการบริหารทรัยากรมนุษย์ ย่อมาจาก  
   Human Resource 
ตัวอักษร MB หมายถึง สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร ย่อมาจาก 
   Money and Banking  
ตัวอักษร MK  หมายถึง สาขาวิชาการตลาด ย่อมาจาก Marketing  
ตัวเลข 4 หลัก 1234    มีความหมาย  ดังต่อไปนี้ 
 หลักท่ี 1  หมายถึง  ระดับความยากง่าย 
 หลักท่ี 2  หมายถึง  ลักษณะเนื้อหา 
 หลักท่ี 3,4 หมายถึง  ล าดับก่อนหลัง 
 

3.1.4  แสดงแผนการศึกษา 

แผนการศึกษา แผน ก  แบบ ก2 

ปีการศึกษาที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

BA8100 ความรู้พื้นฐานด้านการบริหารธุรกิจ* 
(Foundation of  Business 
Administration) 

3 3 0 6 

HR8102 การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์                      
(Strategic Human Resource 
Management) 

3 3 0 6 

GM8114 นวัตกรรมการจัดการเชิงกลยุทธ์                               
(Strategic Management Innovation) 

3 3 0 6 

MB5208 
 

นวัตกรรมการผลิตและการจัดการด าเนินการ  
(Production Innovation and Operation 
Management) 

3 3 0 6 

รวม 12 12 0 24 
ชั่วโมง/สัปดาห์ = 36  

*รายวิชาไม่นับหน่วยกิต 
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ปีการศึกษาที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

AC8102 การจัดการทางการบัญชีและการเงินเพ่ือการ
ตัดสินใจ 
(Accounting and Financial 
Management for Decision Making) 

3 3 0 6 

MK8111 การจัดการการตลาดสมัยใหม่                                       
(Modern Marketing Management) 

3 3 0 6 

XXXXXX รายวิชาเลือก 1 3 3 0 6 
XXXXXX รายวิชาเลือก 2 3 3 0 6 

รวม 12 12 0 24 
ชั่วโมง/สัปดาห์ = 36  
 

ปีการศึกษาที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

GM8209 การวิจัยเชิงประยุกต์ทางธุรกิจ                                
(Applied Research in Business) 

3 3 0 6 

TH5900 วิทยานิพนธ์  
(Thesis) 
(การเตรียมโครงร่างและเตรียมการสอบ 
โครงร่างวิทยานิพนธ์) 

6 0 0 6 

รวม 9 3 0 12 
ชั่วโมง/สัปดาห์ = 15 

 
ปีการศึกษาที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย

ตนเอง 
TH5900 วิทยานิพนธ์  

(Thesis) 
(การรวบรวม การวิเคราะห์ข้อมูลและ 
การสอบเล่มสมบูรณ์) 

6 0 0 6 

รวม 6 0 0 6 
ชั่วโมง/สัปดาห์ = 6 
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แผนการศึกษา แผน ข 
 

ปีการศึกษาที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

BA8100 ความรู้พื้นฐานด้านการบริหารธุรกิจ* 
(Foundation of  Business 
Administration) 

3 3 0 6 

HR8102 การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์                      
(Strategic Human Resource 
Management) 

3 3 0 6 

GM8114 นวัตกรรมการจัดการเชิงกลยุทธ์                               
(Strategic Management Innovation) 

3 3 0 6 

MB5208 
 

นวัตกรรมการผลิตและการจัดการด าเนินการ  
(Production Innovation and Operation 
Management) 

3 3 0 6 

รวม 12 12 0 24 
ชั่วโมง/สัปดาห์ = 36  

*รายวิชาไม่นับหน่วยกิต 
 
 

 
ปีการศึกษาที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

AC8102 การจัดการทางการบัญชีและการเงินเพ่ือการ
ตัดสินใจ 
(Accounting and Financial 
Management for Decision Making) 

3 3 0 6 

MK8111 การจัดการการตลาดสมัยใหม่                                       
(Modern Marketing Management) 

3 3 0 6 

XXXXXX รายวิชาเลือก 1 3 3 0 6 
XXXXXX รายวิชาเลือก 2 3 3 0 6 

รวม 12 12 0 24 
ชั่วโมง/สัปดาห์ = 36  
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ปีการศึกษาที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

GM8209 การวิจัยเชิงประยุกต์ทางธุรกิจ                                
(Applied Research in Business) 

3 3 0 6 

XXXXXX รายวิชาเลือก 3     3 3 0 6 
XXXXXX รายวิชาเลือก 4     3 3 0 6 
IS6900 การศึกษาอิสระ  

(Independent Study) 
3 0 0 3 

รวม 12 9 0 21 
ชั่วโมง/สัปดาห์ = 30 

 
ปีการศึกษาที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย

ตนเอง 
IS6900 การศึกษาอิสระ  

(Independent Study) 
3 0 0 3 

รวม 3 0 0 3 
ชั่วโมง/สัปดาห์ = 3 

 
 

3.1.5  ค าอธิบายรายวิชา 

รายวิชาไม่นับหน่วยกิต 

BA8100  ความรู้พื้นฐานด้านการบริหารธุรกิจ 3(3-0-6) 
 (Foundation of Business Administration) 
 แนวคิดการบริหารงาน การวางแผนการด าเนินการ การใช้ข้อมูลเพ่ือวางกลยุทธ์ภายใต้
ความเสี่ยงและความท้าทายทางธุรกิจ เทคนิคการบริหารจัดการ การควบคุมและการประเมินแผนงานการ
ด าเนินงานด้านการตลาด  ด้านการจัดการ ด้านการบัญชีและการเงิน ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
และการจัดการการผลิตและการด าเนินงาน   
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หมวดวิชาบังคับ 

รหัส ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา  หน่วยกิต 

AC8102 การจัดการทางการบัญชีและการเงินเพื่อการตัดสินใจ 3(3-0-6) 
  (Accounting and Financial Management for Decision Making) 
 หลักการและระบบการบริหารจัดการบัญชีและการเงินที่มีอยู่ในปัจจุบันและแนวโน้มใน
อนาคต รวมไปถึงการประยุกต์ใช้การจัดการทางบัญชีเพ่ือจัดการทรัพยากรภายในองค์กร และปัจจัยที่มี
ผลต่อความส าเร็จในการน าระบบสารสนเทศทางบัญชีมาใช้ในองค์กร การจัดการการเงิน การจัดการ
เงินทุนหมุนเวียน การจัดหาเงินทุนระยะยาว งบประมาณเงินทุน การเงินและการลงทุนระหว่างประเทศ 
การประเมินผลตอบแทนจากการลงทุนภายใต้ความเสี่ยง จริยธรรมการจัดการการเงิน  และการวิเคราะห์
กรณีศึกษาการจัดการการเงินในสถานการณ์ปัจจุบัน   
 
GM8114  นวัตกรรมการจัดการเชิงกลยุทธ์      3(3-0-6) 
 (Strategic Management Innovation) 
 แนวคิดของนวัตกรรม ประเภทของนวัตกรรม และนวัตกรรมการจัดการเชิงกลยุทธ์ 
ขอบเขตของนวัตกรรมการจัดการเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายนอกและภายในของธุรกิจ 
การก าหนดกลยุทธ์องค์การเพ่ือสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่ งขันอย่างยั่งยืนบนพ้ืนฐานจริยธรรม  
การใช้กระบวนการทางความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมเพ่ือการปรับเปลี่ยนธุรกิจในเชิงรุก และการ
วิเคราะห์กรณีศึกษา 
 
GM8209 การวิจัยเชิงประยุกต์ทางธุรกิจ             3(3-0-6) 

(Applied Research in Business) 
  การวางแผนและการออกแบบงานวิจัยเชิงประยุทธ์ การวางกรอบแนวความคิด การ
ตั้งสมมติฐาน การก าหนดประชากรและตัวอย่าง การเก็บข้อมูล การสร้างเครื่องมือในการเก็บข้อมูล  
การวิเคราะห์และการทดสอบสมมุติฐานโดยใช้เครื่องมือทางสถิติ สรุปผล การอภิปรายผล และการน าผล
วิจัยไปใช้แก้ไขและพัฒนาองค์กรให้สอดคล้องกับสถานการณ์การด าเนินงานทางธุรกิจ 
 
HR8102 การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6) 
 (Strategic Human Resource Management) 
 หลักการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เทคนิคและกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
ปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของก าลังคนใน
องค์กร กลยุทธ์การขับเคลื่อนองค์กรด้วยทุนมนุษย์อย่างมีจริยธรรม 
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รหัส ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา  หน่วยกิต 

MB5208 นวัตกรรมการผลิตและการจัดการด าเนินงาน  3(3-0-6) 
 (Production Innovation and Operation Management) 
 องค์ประกอบของระบบการผลิตสินค้าและบริการ การด าเนินโครงการขนาดใหญ่ หลักการ
และวิธีในการจัดการการผลิต กระบวนการและหน้าที่ การเลือกท าเลที่ตั้ง การออกแบบผลิตภัณฑ์  
การวางแผนและออกแบบการผลิตและกระบวนการผลิต การสร้างนวัตกรรมการผลิต การก าหนด
มาตรฐานการผลิต การจัดการการผลิตเชิงกลยุทธ์เพ่ือสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ  
การควบคุมการผลิต การควบคุมสินค้าคงคลัง และการวิเคราะห์กรณีศึกษาการบริหารการผลิตใน
สถานการณ์ปัจจุบัน 

 
MK8111 การจัดการการตลาดสมัยใหม่                        3(3-0-6) 
 (Modern Marketing Management) 
 แนวคิดการตลาดยุคใหม่ กลยุทธ์การตลาดทั้ งสินค้าและบริการ การวิ เคราะห์
สภาพแวดล้อมทางการตลาด การวิเคราะห์พฤติกรรมตลาดผู้ซื้อและพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัล  
การวางแผนการตลาด การปฏิบัติการ การควบคุมกิจกรรมทางการตลาดและการประเมินผลกลยุทธ์ทาง
การตลาดของธุรกิจในสถานการณ์ปัจจุบัน เน้นการฝึกปฏิบัติพัฒนาแผนการตลาดของธุรกิจท้องถิ่นที่
สามารถน าไปประยุกต์ได้จริงอย่างมีจริยธรรม 

 

หมวดวิชาเลือก 

รหัส ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา  หน่วยกิต 

AC8103  กลยุทธ์ทางการบัญชีส าหรับธุรกิจ 3(3-0-6) 
  (Strategic Accounting for Business) 
  การใช้ข้อมูลทางการบัญชีเพ่ือการวางแผน  การก าหนดกลยุทธ์ทางบัญชี  การจัดการภาษี
อากรธุรกิจเพ่ือประโยชน์ทางธุรกิจ การจัดการข้อมูลการบัญชีของธุรกิจแต่ละประเภทเพ่ือใช้ใน 
การตัดสินใจของธุรกิจ กรณีศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ทางการบัญชี 
 
AC8104  ระบบสารสนเทศทางการบัญชีเพื่อการจัดการธุรกิจ  3(3-0-6) 
  (Accounting Information System for Business Management) 
  หลักการ แนวคิด ลักษณะและประโยชน์ของระบบสารสนเทศทางการบัญชี การออกแบบ
ระบบบัญชีให้ครอบคลุมถึงระบบการปฏิบัติงาน ระบบการควบคุมภายในให้สอดคล้องกับระบบเทคโนโลยี



27 
 

สารสนเทศและระบบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับกิจการประเภทต่างๆ รวมถึงการประยุกต์ใช้สารสนเทศ
ทางบัญชีเพื่อใช้ในการจัดการ และการตัดสินใจแก้ไขปัญหาทางธุรกิจอย่างมืออาชีพ 
 
AC8203  การควบคุมและการตรวจสอบภายใน      3(3-0-6) 
  (Internal Control and Auditing) 
  แนวคิด วัตถุประสงค์ และองค์ประกอบของการควบคุมภายในการออกแบบระบบการ
ควบคุมภายใน การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในการประเมินความ
เสี่ยง ศึกษาถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ และจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน มาตรฐานและ  
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบ เทคนิคการตรวจสอบ กระบวนการตรวจสอบ และ
การเขียนรายงานการตรวจสอบ 
 
GM8115  การบริหารโครงการและการจัดการแผนธุรกิจ    3(3-0-6) 
  (Project and Business Plan Management) 
  การวิเคราะห์ธุรกิจ การวิเคราะห์อุตสาหกรรมและการวิเคราะห์ตลาด บทสรุปผู้บริหาร 
องค์ประกอบของแผนธุรกิจ แผนความเสี่ยง การบูรณาการหน้าที่งานทางธุรกิจเพ่ือพัฒนาแผนธุรกิจ  
การบริหารโครงการ การจัดการแผนธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถน าไปใช้เพ่ือสร้างความ
ได้เปรียบทางธุรกิจ 
 

GM8116  การเป็นผู้ประกอบการและการจัดการธุรกิจสตาร์ทอัพ    3(3-0-6) 
  (Entrepreneurship and Startup Business Management) 
  คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ  บทบาทของผู้ประกอบการที่มีต่อท้องถิ่น เศรษฐกิจ
และสังคมโลก บทบาทของผู้ประกอบการในการเป็นผู้น าองค์กร การพัฒนาศักยภาพการเป็น
ผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ ผู้ประกอบการเพ่ือสังคม การจัดการความเสี่ยง ปัญหาและอุปสรรคใน  
การด าเนินงานของผู้ประกอบการ แนวคิดการสร้างธุรกิจ การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือ  
การประกอบธุรกิจ จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการ กรณีศึกษากลยุทธ์ของธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม 
 
GM8117  การจัดการความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมทางธุรกิจ 3(3-0-6) 

  (Creativity and Business Innovation Management) 
  ความส าคัญของความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมทางธุรกิจ ผลกระทบจากความคิด

สร้างสรรค์ต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจในปัจจุบันและอนาคต วิธีการจัดการความคิดสร้างสรรค์ 
กระบวนการเกิดความคิดสร้างสรรค์โดยใช้เทคนิคการจัดการที่เหมาะสม การพัฒนาโมเดลทางธุรกิจและ
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โครงสร้างขององค์กรอย่างสร้างสรรค์ และการวิเคราะห์กรณีศึกษาและศึกษาตัวอย่างขององค์กรที่มี  
การใช้ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในการด าเนินงานธุรกิจ 
 

GM8205  การจัดการโลจิสติกส์ส าหรับธุรกิจระหว่างประเทศ   3(3-0-6) 
  (Logistics Management for International Business) 
  หลักการของโลจิสติกส์ การจัดการโลจิสติกส์ทั้งในด้านนโยบาย และการด าเนินงาน  
โลจิสติกส์ระหว่างประเทศ การวิเคราะห์และการแก้ปัญหาต่างๆ ของธุรกิจที่ด าเนินธุรกิจระหว่างประเทศ 
กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ กลยุทธ์ธุรกิจระหว่างประเทศ และนโยบายของรัฐบาล ตลอดจน  
การออกแบบการจัดการโลจิสติกส์ส าหรับธุรกิจระหว่างประเทศ 
 
GM8206    การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการตัดสินใจ     3(3-0-6) 

(Decision Making and Risk Analysis)  
หลักการและการวิเคราะห์ความเสี่ยง กระบวนการตัดสินใจทางธุรกิจ เครื่องมือใน  

การรวบรวมข้อมูลที่มีนัยส าคัญต่อการตัดสินใจ การวิเคราะห์การตัดสินใจโดยใช้หลักสถิติ การทดสอบ
สมมติฐานและการสร้างโมเดลเพื่ออธิบายและพยากรณ์ความเสี่ยงทางธุรกิจ 

 
GM8210  การจัดการต้นทุนเชิงกลยุทธ์      3(3-0-6) 
     (Strategic Cost Management) 
 หลักการจัดการต้นทุนทางธุรกิจ ความส าคัญของต้นทุนที่มีต่อการสร้างความได้เปรียบใน
การแข่งขันทางธุรกิจ  กลยุทธ์ที่ เกี่ยวกับข้องกับการจัดการต้นทุน การควบคุมต้นทุนเพ่ือสร้าง
ประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ การวิเคราะห์ความคุ้มค่าของต้นทุนในการด าเนินธุรกิจเพ่ือสร้าง
ผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ธุรกิจอย่างมีจริยธรรม 
 
GM8211  การจัดการห่วงโซ่อุปทานเชิงกลยุทธ์     3(3-0-6) 
     (Supply Chain Management Strategy) 
 การจัดการห่วงโซ่อุปทานเชิงกลยุทธ์ กลยุทธ์การจัดซื้อจัดหา การจัดการการขนส่ง  
การออกแบบสินค้า การบริหารการผลิต การกระจายสินค้า และการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
ประกอบการวางแผนการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารความเสี่ยง การจัดการ  
ห่วงโซ่อุปทานเชิงกลยุทธ์เพื่อความได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน และการวิเคราะห์กรณีศึกษา 
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GM8212  กลยุทธ์ธุรกิจระดับท้องถิ่นและระดับโลก    3(3-0-6) 
     (Local and Global Business Strategy) 
 กลยุทธ์ธุรกิจระดับท้องถิ่นและระดับโลก ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการคัดเลือกประเทศเพ่ือเข้าสู่
ตลาดต่างประเทศ กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ การค้าในเขตเศรษฐกิจพิเศษและการค้าชายแดน 
การจัดการหน้าที่ต่างๆ ในองค์การ  การจัดการทรัพยากรบุคคล การจัดการห่วงโซ่อุปทาน การตลาด 
การเงิน จริยธรรมในธุรกิจระดับท้องถิ่นและระดับโลก และการวิเคราะห์กรณีศึกษา 
 
GM8213  ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน    3(3-0-6) 
     (The King's Philosophy for Sustainable Development) 
 หลักการและแนวคิด การประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาในการพัฒนาธุรกิจ การสร้างรากฐาน
ทางธุรกิจบนพ้ืนฐานความสุขที่ยั่งยืน การเชื่อมโยงระหว่างการด าเนินธุรกิจและศาสตร์พระราชาบน
หลักการเข้าใจ เข้าถึงและพัฒนาเพื่อสร้างความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 
 
GM8214  สัมมนาสถานการณ์การค้าชายแดนและเขตเศรษฐกิจพิเศษ  3(3-0-6) 
     (Seminar on Border Trade and Special Economic Zone) 
 สถานการณ์และนโยบายการค้าชายแดนและเขตเศรษฐกิจพิเศษ ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
สถานการณ์การค้าชายแดน กลยุทธ์การแข่งขันส าหรับธุรกิจการค้าชายแดนและผู้ประกอบการในเขต
เศรษฐกิจพิเศษ เน้นการสัมมนา วิเคราะห์กรณีศึกษา  การศึกษาดูงานและเรียนรู้สถานการณ์จาก
ผู้ประกอบการจริงในพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
 
GM8215  สัมมนาประเด็นสถานการณ์ปัจจุบันทางธุรกิจ   3(3-0-6) 
     (Seminar in Business Current Issues) 
 การวิเคราะห์ประเด็นทางธุรกิจที่ทันสมัยและน่าสนใจ การแก้ไขปัญหาและตัดสินใจทาง 
ด้านธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ การน าทฤษฏีไปประยุกต์ใช้ในกรณีศึกษาทั้งในท้องถิ่น และระดับประเทศ 
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการทางธุรกิจ การท างานร่วมกันเป็นทีม และการเปิดโอกาสแสดงความคิดเห็นและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางธุรกิจ 
 
GM8216  สัมมนาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม   3(3-0-6) 
     (Seminar in Small and Medium Enterprises Management) 
 การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การวิเคราะห์สถานการณ์และการวางแผนธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม การวิเคราะห์วิจารณ์ปัญหา แนวทางเลือกในการแก้ปัญหา การจัดการและ 
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การใช้กลยุทธ์ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ประสบความส าเร็จและล้มเหลวที่เป็นปัจจุบันและ
เกิดข้ึนจริง เพ่ือตัดสินใจในการก าหนดนโยบายและกลยุทธ์ทางธุรกิจได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
 
GM8217    ความเป็นผู้ประกอบการองค์กร      3(3-0-6) 

(Corporate Entrepreneurship)  
แนวคิดของความเป็นผู้ประกอบการ รูปแบบของความเป็นผู้ประกอบการในองค์กร

ผู้ประกอบการในภาครัฐ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ กลยุทธ์ความเป็น
ผู้ประกอบการ กฎหมายส าหรับผู้ประกอบการ การพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรของผู้ประกอบการ 
ผู้ประกอบการเพ่ือสังคม การควบคุมและประเมินผลการด าเนินงานของผู้ประกอบการ 
 
GM8218    การจ าลองสถานการณ์การจัดการธุรกิจในภาวะวิกฤต   3(3-0-6) 

(Simulation in Business Crisis Management)  
หลักการและสภาวะที่ก่อให้เกิดวิกฤตและความเสี่ยงในธุรกิจองค์กร ลักษณะและรูปแบบ

ของวิกฤตทางธุรกิจ โอกาสที่จะเกิดความวิกฤต ผลกระทบของวิกฤตต่อการจัดการองค์กร การวัดและ
ประเมินมูลค่าความวิกฤต วิกฤตการด าเนินงาน การเงิน กระบวนการ การจ าลองสถานการณ์การจัดการ
ธุรกิจในภาวะวิกฤต เทคนิคและเครื่องมือในการจัดการวิกฤต จริยธรรมของผู้บริหารและธรรมาภิบาลใน
การจัดการวิกฤต    
 
HR8103  ภาวะผู้น าอนาคตและการจัดการทีมงาน    3(3-0-6) 
     (Future Leadership and Team Management) 
 หลักการและประเภทของผู้น า ลักษณะภาวะผู้น า คุณลักษณะและบทบาทหน้าที่ของผู้น าใน
การบริหารองค์กร การพัฒนาภาวะผู้น า การสร้างวิสัยทัศน์ การน าผู้ตามที่แตกต่างกันในสถานการณ์ต่างๆ 
กันรวมทั้งภาวะวิกฤติ การสร้างระบบที่ดีในองค์กร การสร้างคุณค่าร่วมและจัดการวัฒนธรรมองค์ก ร  
ภาวะผู้น าในยุคการเปลี่ยนแปลงในโลกอนาคต การสร้างและการพัฒนาทีมงานให้มีประสิทธิภาพ  
มีความสุขในการท างาน การสร้างความผูกพัน 
 
HR8104  การวางแผนและจัดการทุนมนุษย์     3(3-0-6) 
     (Human Capital Planning and Management) 
 ความส าคัญของทุนมนุษย์ การก าหนดเป้าหมายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การวางแผน
ก าลังคน การจัดการทุนมนุษย์ การใช้เทคนิคต่างๆ การประเมินผล การก าหนดกลยุทธ์ด้านต่างๆ  
ทางทรัพยากรมนุษย์ การสร้างและการพัฒนาทุนมนุษย์ในองค์กร การพัฒนาองค์กรและการบริหารผลการ
ปฏิบัติงานความสามารถของมนุษย์ และการบริหารทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ 
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HR8201  การจัดการความขัดแย้ง        3(3-0-6) 
  (Conflict Management) 
  หลักการและแนวคิด ความขัดแย้ง ตัวแบบของความขัดแย้ง แหล่งที่มาของความขัดแย้งใน
ระดับกลุ่มและระดับองค์กร ความสัมพันธ์ระหว่างความขัดแย้งและประสิทธิผลขององค์กร กลยุทธ์ 
การจัดการความขัดแย้งในองค์กรและการด าเนินการ ความขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง การวิเคราะห์
กรณีศึกษาการจัดการความขัดแย้งมีประสิทธิภาพและล้มเหลวในองค์กรธุรกิจ 
 
MB5201  การเงินระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
  (International Financial Management) 
  แนวคิดทางการเงิน ระบบการเงิน และการด าเนินงานการเงินของสถาบันที่ประกอบธุรกิจ
ระหว่างประเทศ การพยากรณ์อัตราแลกเปลี่ยน นโยบายทางการเงินระหว่างทฤษฎีและเทคนิคใน  
การบริหารโครงสร้างต้นทุนเงินทุน การกู้ยืมในตลาดการเงินภายใต้สภาพการเปลี่ยนแปลงของอัตราภาษี 
กฎหมาย และนโยบายของรัฐในแต่ละประเทศและกลุ่มประเทศ รวมทั้งการจัดการสินทรัพย์และหนี้สิน
อย่างมีประสิทธิภาพ  
 
MB5202  นโยบายและการวิเคราะห์การลงทุน 3(3-0-6) 
  (Policy and Investment Analysis) 
  การวางแผนการลงทุน นโยบายการลงทุน การก าหนดกลยุทธ์การลงทุน การวิเคราะห์และ
การตัดสินใจเพื่อการลงทุน วิเคราะห์และจัดการกลุ่มหลักทรัพย์ การลดความเสี่ยงจากการลงทุน นโยบาย
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุนของธุรกิจในประเทศไทยรวมทั้งในกลุ่มประเทศอาเซียน 
 
MB5206  การจัดการการเงินร่วมสมัย 3(3-0-6) 
  (Contemporary Financial Management) 
  หลักการจัดการทางการเงินร่วมสมัย ทฤษฎีตัวแทน การประเมินมูลค่าทางการเงิน การเงิน
เพ่ือธุรกรรมทางการค้า เครื่องมือทางการเงินส าหรับการจัดการความเสี่ยง การติดต่อสื่อสารทางการเงิน 
ธรรมาภิบาลทางการเงิน วิวัฒนาการของการจัดการการเงิน การวิเคราะห์ปัญหาทางการเงินและ
กรณีศึกษาปรากฎการณ์ทางการเงินที่ส าคัญของโลก 
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MB5207  การจัดการการเงินยุคดิจิทัล 3(3-0-6) 
  (Digital Financial Management) 
  หลักการจัดการทางการเงิน วิเคราะห์สถานการณ์การปรับตัวของอุตสาหกรรมการเงิน 
โครงสร้างพ้ืนฐานทางการเงิน การขยายตัวของการใช้เทคโนโลยีทางการเงิน ระบบภาษี อิเล็กทรอนิกส์ 
ระบบ e-Payment การส่งเสริมและพัฒนาเพ่ือสนับสนุนเป้าหมายของเศรษฐกิจดิจิทัลทั้งภาครัฐ และ
ภาคเอกชน ผลของการจัดการการเงินดิจิทัล 
 
MK8109  การสร้างคุณค่าและนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ 3(3-0-6) 
  (Value Creation and Product Innovation) 
  แนวคิดการสร้างคุณค่าและนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ การพัฒนานวัตกรรม  การก าหนด
คุณสมบัติ การพัฒนาตราสินค้า การเพ่ิมคุณค่าสินค้าต่อผู้บริโภค การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การวาง
ต าแหน่งสินค้า การจัดกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด การวิเคราะห์สถานการณ์การแข่งขันทางการตลาด 
กรณีศึกษานวัตกรรมที่ประสบความส าเร็จในการสร้างคุณค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ 
 
MK8110  การจัดการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสและการตลาดยุคดิจิทัล 3(3-0-6) 
  (E-Commerce  Management and Digital Marketing) 
  การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หลักการตลาดดิจิทัล การประยุกต์หลักการตลาดส าหรับ
ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในสังคมดิจิทัล การใช้สื่อดิจิทัลในฐานะที่เป็นช่องทางการจัดจ าหน่ายและ
ช่องทางการตลาดระหว่างประเทศ การวิเคราะห์โอกาสทางการตลาด ที่ใช้สื่อดิจิทัลในฐานะที่เป็น  
ช่องทางการติดต่อสื่อสารแบบสองทาง พฤติกรรมของผู้บริโภคในการรับรู้และใช้สื่อดิจิทัล การก าหนด  
กลยุทธ์การตลาดดิจิทัล 
 
MK8219  การจัดการแบรนด์เชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6) 
  (Strategic Branding Management) 
  การจัดการแบรนด์ ความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์กับปัจจัยทางการตลาด องค์ประกอบของ
การสร้างแบรนด์ อิทธิพลของแบรนด์ที่มีต่อพฤติกรรมการซื้อ การตัดสินใจของผู้บริโภค กลยุทธ์การใช้  
แบรนด์เพ่ือการตลาด การสื่อสารทางการตลาด การสร้างสรรค์แบรนด์ใหม่ การพัฒนาแบรนด์ส าหรับ
สินค้าเดิมให้ร่วมสมัย การประเมินคุณค่าแบรนด์กับและประสิทธิภาพของแบรนด์ 
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MK8220  กลยุทธ์ทางการตลาดส าหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 3(3-0-6) 
  (Strategic Marketing for Small and Medium Enterprises) 
  การพัฒนากลยุทธ์การตลาด การจัดท าแผนทางการตลาด การสื่อสารการตลาดส าหรับธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม การใช้กรณีศึกษาเพ่ือให้เข้าใจถึงปัญหาและการวิเคราะห์ทางแก้ไขใน  
เชิงปฏิบัติ และการปรับทิศทางกลยุทธ์และการสื่อสารการตลาดให้เหมาะสมกับสภาวะการด าเนินธุรกิจ 
 
TH5900  วิทยานิพนธ์ 12  หน่วยกิต  
  (Thesis) 
 ศึกษาวิจัยในปัญหาเฉพาะทางบริหารธุรกิจที่ผู้เรียนสนใจ ที่จะท าให้เพ่ิมพูนองค์ความรู้ทาง
บริหารธุรกิจ มีการออกแบบการวิจัยตามระเบียบวิธีที่ถูกต้อง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เขียนและ
น าเสนอผลการศึกษาวิทยานิพนธ์ได้อย่างครบถ้วนและมีจริยธรรม รวมทั้งเผยแพร่ผลงานใน
วารสารวิชาการท่ีมีมาตรฐาน 
 
IS6900  การศึกษาอิสระ 6  หน่วยกิต  
  (Independent Study) 
 ศึกษาค้นคว้าในเรื่องเกี่ยวกับประเด็นทางธุรกิจที่น่าสนใจ โดยจัดท าอยู่ในรูปแบบรายงาน
ขนาดยาว อาจใช้ระเบียบวิธีวิจัยหรือการวิเคราะห์และสังเคราะห์เพ่ือค้นคว้าค าตอบ โดยมีอาจารย์ที่
ปรึกษาก ากับดูแล ทั้งนี้ต้องผ่านการสอบหัวเรื่องและตัวเล่มโดยคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ 
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3.2. ชื่อ สกุล ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์  
3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

ล าดับ ต าแหน่งทางวิชาการ ชื่อ – นามสกุล คุณวุฒิ สาขา สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(สาขาบริหารธุรกิจ) 

นางสาวสุธีรา อะทะวงษา* บธ.ด. 
บธ.ม. 
บธ.บ. 

บริหารธุรกิจ   
บริหารธุรกิจ  
การตลาด  

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
มหาวิทยาลัยพายัพ 
มหาวิทยาลัยพายัพ 

2556 
2546 
2542 

2 อาจารย์ นางสาวพีรญา ชื่นวงศ์* กจ.ด. 
บธ.ม. 
บธ.บ. 

การจัดการธุรกิจ  
การบริหารจัดการองค์กร 
การเงินธนาคาร 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
มหาวิทยาลัยเกริก 

2557 
2539 
2537 

3 รองศาสตราจารย์ 
(สาขาบริหารธุรกิจ) 

นายณัฐกิตติ์  เฮงตระกูล* บธ.ม. 
บธ.บ. 

  บริหารการตลาด 
การตลาด 

  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

2535 
2528 

4 รองศาสตราจารย์ 
(สาขาบริหารธุรกิจ) 

นางสาวนงนุช  กันธะชัย บธ.ด. 
บธ.ม. 
บธ.บ. 

บริหารธุรกิจ 
บริหารธุรกิจ 
การตลาด 

มหาวิทยาลัยรังสิต 
มหาวิทยาลัยพายัพ 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

2559 
2537 
2531 

5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(สาขาเศรษฐศาสตร์) 

นางสาวปวีณา  ลี้ตระกูล ปร.ด. 
ศ.ม. 
ศ.บ. 

เศรษฐศาสตร์  
เศรษฐศาสตร์ 
เศรษฐศาสตร์  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2558 
2549 
2544 

9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(สาขาบริหารธุรกิจ) 

นายกษิดิศ  ใจผาวัง 
 

บธ.ม. 
บช.บ. 

การจัดการทั่วไป 
การบัญชี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2549 
2540 

34 
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ล าดับ ต าแหน่งทางวิชาการ ชื่อ – นามสกุล คุณวุฒิ สาขา สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 

10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(สาขาบริหารธุรกิจ) 

นางสาวเบญจวรรณ  เบญจกรณ์ 
 

รป.ม. 
บธ.บ. 

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
การตลาด 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
สถาบันราชภัฏเชียงราย 

2546 
2543 

11 อาจารย์ นางสาวสุทธิพร เปี่ยมสุวรรณกิจ 
 

ศ.ด. 
ศ.ม. 
วท.บ. 

เศรษฐศาสตร์  
เศรษฐศาสตร์ 
เศรษฐศาสตร์การเกษตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2559 
2546 
2534 

 หมายเหตุ  *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร    
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3.2.2 อาจารยผ์ู้สอน  

ล าดับ ต าแหน่งทางวิชาการ ชื่อ – นามสกุล คุณวุฒิ สาขา สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 

1 รองศาสตราจารย์ 
(สาขาบริหารธุรกิจ) 

นางสาวนงนุช  กันธะชัย บธ.ด. 
บธ.ม. 
บธ.บ. 

บริหารธุรกิจ 
บริหารธุรกิจ 
การตลาด 

มหาวิทยาลัยรังสิต 
มหาวิทยาลัยพายัพ 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

2559 
2537 
2531 

2 รองศาสตราจารย์ 
(สาขาบริหารธุรกิจ) 

นายณัฐกิตติ์  เฮงตระกูล บธ.ม. 
บธ.บ. 

  บริหารการตลาด 
การตลาด 

  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

2535 
2528 

3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(สาขาบริหารธุรกิจ) 

นางสาวสุธีรา อะทะวงษา บธ.ด. 
บธ.ม. 
บธ.บ. 

บริหารธุรกิจ   
บริหารธุรกิจ  
การตลาด  

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
มหาวิทยาลัยพายัพ 
มหาวิทยาลัยพายัพ 

2556 
2546 
2542 

4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(สาขาเศรษฐศาสตร์) 

นางสาวปวีณา  ลี้ตระกูล ปร.ด. 
ศ.ม. 
ศ.บ. 

เศรษฐศาสตร์  
เศรษฐศาสตร์ 
เศรษฐศาสตร์  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2558 
2549 
2544 

5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(สาขาบริหารธุรกิจ) 

นายเฉลิมชัย  ค าแสน ปร.ด. 
บธ.ม. 
บธ.บ. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค 
บริหารธุรกิจ 
การตลาด 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยพายัพ 

2556 
2536 
2531 

6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(สาขาเศรษฐศาสตร์) 

นางสาวสุภัทณี  เปี่ยมสุวรรณกิจ ปร.ด. 
ศ.ม. 
ศ.บ. 

ผู้น าทางสังคม ธุรกิจและการเมือง 
เศรษฐศาสตร์  
เศรษฐศาสตร์  

มหาวิทยาลัยรังสิต 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2558 
2540 
2531 

36 
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ล าดับ ต าแหน่งทางวิชาการ ชื่อ – นามสกุล คุณวุฒิ สาขา สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 

7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(สาขาบริหารธุรกิจ) 

นายสุรินทร์  พิทักษ์สิกุล บธ.ด. 
บธ.ม. 
ศศ.บ. 

บริหารธุรกิจ 
การจัดการทั่วไป 
การจัดการทั่วไป 

มหาวิทยาลัยรังสิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
สถาบันราชภัฏฉะเชิงเทรา 

2561 
2549 
2541 

8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(สาขาเศรษฐศาสตร์) 

นางวิรุณสิริ  ใจมา M.B.A. 
 

ศ.บ. 

Master of Business 
Administration 
เศรษฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยอัชสัมชัญ   
 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

2540 
 

2534 
9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

(สาขาเศรษฐศาสตร์) 
นางประภาพรรณ  ไชยานนท์ ศ.ม. 

วท.บ. 
เศรษฐศาสตร์   
เศรษฐศาสตร์เกษตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2541 
2537 

10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(สาขาบริหารธุรกิจ) 

นายกษิดิศ  ใจผาวัง 
 

บธ.ม. 
บช.บ. 

การจัดการทั่วไป 
การบัญชี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2549 
2540 

11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(สาขาบริหารธุรกิจ) 

นางสาวเบญจวรรณ  เบญจกรณ์ 
 

รป.ม. 
บธ.บ. 

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
การตลาด 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
สถาบันราชภัฏเชียงราย 

2546 
2543 

12 อาจารย์ นางสาวพีรญา ชื่นวงศ์ กจ.ด. 
บธ.ม. 
บธ.บ. 

การจัดการธุรกิจ  
การบริหารจัดการองค์กร 
การเงินธนาคาร 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
มหาวิทยาลัยเกริก 

2557 
2539 
2537 

13 อาจารย์ นางสาวสุทธิพร  เปี่ยมสุวรรณกิจ 
 

ศ.ด. 
ศ.ม. 
วท.บ. 

เศรษฐศาสตร์  
เศรษฐศาสตร์ 
เศรษฐศาสตร์การเกษตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2559 
2546 
2534 

 

37 
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3.2.3 อาจารย์พิเศษ 

ล าดับ ต าแหน่งวิชาการ ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ สาขาวิชาที่จบ สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 

1 รองศาสตราจารย์ ดร.บุญฑวรรณ  วิงวอน 
 

ปร.ด. 
บธ.ม. 
ศศ.บ. 

บริหารธุรกิจ 
บริหารธุรกิจ 
การจัดการทั่วไป 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
วิทยาลัยโยนก 
วิทยาลัยครูล าปาง 

2550 
2539 
2532 

2 รองศาสตราจารย์ นายนพพร ธนะชัยขันธ์ Ph.D. 
วท.ม. 
กศ.บ. 

Mathematics Education  
การสอนคณิตศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ 

The M.S.U of Barodo, India 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
วิทยาลัยวิชาการศึกษาพิษณุโลก 

2529 
2523 
2517 

3 รองศาสตราจารย์ นายสมเดช มุงเมือง ปร.ด. 
ศศ.ม. 
ค.บ. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค 
จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว  
ภูมิศาสตร์                          

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาลัยครูเทพสตรี 

2557 
2526 
2518 

4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายประพันธ์  ชัยกิจอุราใจ Ph.D. Management 
 

California School of Professional 
Psychology, U.S.A. 

2542 

บช.ม การเงินธนาคาร                          มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2538          
วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2535 

5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นางสาวณภัทร ทิพย์ศรี ปร.ด. 
บธ.ม. 
บธ.บ. 

การจัดการ 
บริหารธุรกิจ 
การจัดการ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

2552 
2545 
2539 

38 
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ล าดับ ต าแหน่งวิชาการ ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ สาขาวิชาที่จบ สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 

6 อาจารย์ นางฉัตรฤดี จองสุรียภาส D.B.A. 
 

บธ.ม. 
บธ.บ. 

Accounting and Corporate 
Governance  
บริหารธุรกิจ 
การบัญชี 

University of Australia, Australia 
 
มหาวิทยาลัยพายัพ 
มหาวิทยาลัยพายัพ 

2550 
 

2545 
2540 

7 อาจารย์ นายวรรณะ  รัตนพงษ์ ปร.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค 
ภูมิศาสตร์กายภาพและสิ่งแวดล้อม 
ภูมิศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2553 
2529 
2520 

8 อาจารย์ นางสาวซิมม่ี  อุปรา Ph.D. 
 

ศษ.ม. 
ศศ.บ. 

Linguistics 
 
การสอนภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ 

The University of Adelaide, 
South Australia 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2552 
 

2541 
2536 

39 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา)   
ก่อนที่นักศึกษาจะได้ท าการศึกษาอิสระเต็มรูปแบบ หลักสูตรได้เตรียมความพร้อมให้นักศึกษา

ก่อนในการเรียนหมวดวิชาเฉพาะในรายวิชาการวิจัยทางธุรกิจ เพ่ือศึกษาทฤษฎีความรู้ ความจริง 
ตรรกวิทยาในการค้นหาและสรุปความจริง การวางแผนและกระบวนการด าเนินงานวิจัย ลักษณะและ
ประเภทของการวิจัย การวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ การออกแบบการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง เทคนิคการวิจัยเชิงสหวิทยาการ การประเมินผล งานวิจัยและ  
การประยุกต์ใช้งานวิจัยเพื่อการพัฒนาการทางการค้าการลงทุนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

4.1 ผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
 นักศึกษามีทักษะความรู้ความจริง สรุปหาความจริง การวางแผนและกระบวนการด าเนินงาน

วิจัย ลักษณะและประเภทของการวิจัย การวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ การออกแบบการวิจัย เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัย เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง เทคนิคการวิจัยเชิงสหวิทยาการ การประเมินผลงานวิจัย
และการประยุกต์ใช้งานวิจัยเพื่อการพัฒนาการค้าและการลงทุน 

4.2 ช่วงเวลา 
  ใช้เวลาการศึกษาไม่เกิน 5 ปี 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
 จัดให้มีการเรียนการสอน ในวันจันทร์ – วันศุกร์ และวันเสาร์ – วันอาทิตย์ 

4.4  การเตรียมการ 
  การน าเสนอหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ เป็นการด าเนินโครงการของ

นักศึกษาแต่ละคนเพ่ือที่จะแสดงความสามารถของนักศึกษา ในการส ารวจและวิเคราะห์ข้อปัญหา 
นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาปัญหาที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นไปในส่วนที่สอดคล้องหรือเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่
นักศึกษาสนใจ ทั้งนี้อยู่ภายใต้การแนะน า และตรวจสอบของอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 
 

5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท างานวิจัย  
5.1 ค าอธิบายโดยย่อ  

  งานวิจัยระดับปริญญาโททางการบริหารธุรกิจตามที่นักศึกษาสนใจ โดยเน้นการพัฒนา
นักวิชาการและนักวิชาชีพที่มีความรู้ความสามารถระดับสูงในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ โดยกระบวนการวิจัย 
เพ่ือให้สามารถบุกเบิกแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ได้อย่างมีอิสระ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้จากการท างาน
วิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ ในการบริหารจัดการทางด้านบริหารธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลต่อองค์กรและประเทศชาติโดยรวม มีรายงานที่ต้องน าส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่
หลักสูตรก าหนดอย่างเคร่งครัด 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  
  นักศึกษาสามารถน าผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทาง

วิชาการท่ีมีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) โดยกรณีการตอบรับ ต้องเป็นการตอบรับ
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ให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือส่งพิมพ์วิชาการโดยระบุ ปีที่ ฉบับที่จะพิมพ์ โดยนักศึกษาต้องส่งวารสารรูปเล่มให้
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ภายใน 45 วัน นับจากวันครบก าหนดการออกวารสารฉบับดังกล่าว 

5.3 ช่วงเวลา  
  ภาคการศึกษาท่ี 4 

5.4 จ านวนหน่วยกิต 
1) แผน ก แบบ ก2  จ านวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์จ านวน 12 หน่วยกิต  
2) แผน ข จ านวนหน่วยกิตการท ารายงานการศึกษาอิสระไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  

  5.5 การเตรียมการ 
  มีการก าหนดชั่วโมงการให้ค าปรึกษา จัดท าบันทึกการให้ค าปรึกษา ให้ข้อมูลข่าวสาร

เกี่ยวกับการท าวิจัยของนักศึกษา มีตัวอย่างงานวิจัยให้ศึกษาเพ่ิมเติม รวมทั้งมีการจัดสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการวิจัยเพื่อให้ค าแนะน าแก่นักศึกษา 
  5.6 กระบวนการประเมินผล 

 เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเรื่อง การประเมินผลการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554  ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2554 (ภาคผนวก ข) 
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หมวดที่ 4  ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
มีความซื่อสัตย์สุจริต กตัญญู ความเสียสละ 
ความอดทน ความเพียรพยายาม ความ
ประหยัด เคารพต่อกฎหมายและมี
จริยธรรมทางธุรกิจ 

ส่งเสริมในทุกรายวิชามีการสอดแทรกเนื้อหาคุณธรรม
จริยธรรมของนักธุรกิจที่ดีตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง รวมถึงความรู้กฎระเบียบและกติกาการค้าทั้ง
ภายในและระหว่างประเทศ  
มีการให้ความรู้และสร้างความตระหนัก ในจริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพต่อผลงานวิจัยที่ ได้ รับ 
การเผยแพร่ต่อสาธารณะที่จะส่งผลต่อเศรษฐกิจ 
สังคมและสิ่งแวดล้อมโดยรวม อีกทั้งข้อกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดเกี่ยวกับจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

มี ค ว ามรู้ ด้ า นบริ ห า ร ธุ ร กิ จ และศิ ลป
วิทยาการที่เกี่ยวข้องและมีการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ 

ผนวกกลยุทธ์กระบวนวิธีการวิจัยมาประยุกต์ใช้ใน 
การพัฒนาความรู้ในแต่ละรายวิชา ซึ่งจะส่งเสริมให้มี
การเรียนรู้และพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องและ
สม่ าเสมอ 

มีความสามารถในการวิ เคราะห์ปัญหา 
แสวงหาทางเลือก และวิเคราะห์ทางเลือก
อย่างรอบด้าน 

การเรียนการสอนรายวิชาตามหลักสูตรที่ เน้นให้
นั ก ศึ กษ าคิ ด วิ เ ค ร า ะห์ จ า กส ถา น กา ร ณ์ ต่ า ง ๆ  
ที่เก่ียวข้องกับเนื้อหารายวิชา 

มีความสามารถในการวางแผน จัดล าดับ
ขั้นตอนของการท างาน การน าแผนงานไป
ปฎิบัติ การควบคุม และประเมินผลการ
ด าเนินงาน 

การเรียนการสอนรายวิชาตามหลักสูตรที่ เน้นให้
นั ก ศึ ก ษ า เ กิ ด ก ร ะ บ ว น ก า ร คิ ด ว า ง แ ผ น ใ น 
การด าเนินงานอย่างเป็นระบบและครบวงจร 

มีความสามารถในการท างานเป็นกลุ่ม รับ
ฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืน มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์และมีภาวะผู้น าและผู้ตามอย่าง
เหมาะสม 

ก าหนดให้มีรายวิชาซึ่งนักศึกษาต้องท างานเป็นกลุ่ม 
และมีการก าหนดให้มีการบริหารงานภายในกลุ่มโดย
ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการน าจัดท าและน าเสนองาน 
เพ่ือเป็นการฝึกให้นักศึกษาได้สร้างภาวะผู้น าและ 
การเป็นสมาชิกกลุ่มที่ดี 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  
 

2.1  คุณธรรม จริยธรรม 
2.1.1  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

  นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือให้สามารถด าเนินชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมอย่าง
ราบรื่นและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม นอกจากนั้นการบริหารธุรกิจเป็นส่วนส าคัญในการพัฒนาประเทศ  
ที่มีผลสัมฤทธิ์เกี่ยวข้องกับคนหมู่มากและมีความเกี่ยวข้องกับทุกกลุ่มสาขาอาชีพในสังคม นักบริหารธุรกิจ
หรือนักวิชาการทางบริหารธุรกิจจึงจ าเป็นต้องมีความรับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้น เช่นเดียวกับการประกอบ
อาชีพในสาขาอ่ืน ๆ อาจารย์ที่สอนในแต่ละวิชาต้องพยายามสอดแทรกเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งต่อไปนี้ทั้ง  4 ข้อ 
เพ่ือให้นักศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพร้อมกับวิทยาการต่าง ๆ ที่ศึกษา รวมทั้งอาจารย์
ต้องมีคุณสมบัติด้านคุณธรรม จริยธรรมอย่างน้อย 4 ข้อ ตามท่ีระบุไว้ 

(1)   มีความซื่อสัตย์สุจริต ซื่อตรงต่อหน้าที่ต่อตนเองและต่อผู้อื่น ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น 
และมีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม 

(2)   มีความพอเพียงเป็นหลักในการด าเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ ความมี
เหตุผลและการสร้างภูมิคุ้มกัน 

(3)   มีความเคารพต่อกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กร สังคมและสามารถน า 
    ไปปฎิบัติได ้

(4)   มีจิตส านึกและมีมโนธรรมที่จะแยกแยะความถูกต้อง ความดี ความชั่วและสามารถ
น าไปปฎิบัติได้อย่างเหมาะสม 

2.1.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  ก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการมี

วิจัยและความรับผิดชอบต่อภาระงานของตัวเองต่อสังคมสาธารณะ นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบโดยใน
การท างานกลุ่มนั้น ต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้น ากลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม มีความซื่อสัตย์โดยต้อง
ไม่กระท าการทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้านของผู้อ่ืน เป็นต้น นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้อง
สอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษาที่ท าดีท าประโยชน์แก่ส่วนรวม เสียสละ เป็นต้น 

2.1.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(1)   ประเมินจากความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายและการตระหนักถึงผลกระทบ

ของงานต่อสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม ซึ่งผลงานของนักศึกษาควรสะท้อนถึง
ความรับผิดชอบดังกล่าวด้วย การส่งงานตามก าหนดระยะเวลาที่มอบหมาย และ 
การร่วมกิจกรรม 

(2)   ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
(3)   ปริมาณการกระท าทุจริตในการสอบ 
(4)   ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
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2.2  ความรู้ 
2.2.1  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

  นักศึกษาต้องมีความรู้เกี่ยวกับศาสตร์บริหารธุรกิจและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องด้านการ
บริหารธุรกิจ มีคุณธรรม จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษานั้นต้องเป็นสิ่งที่นักศึกษาต้องรู้
เพ่ือใช้ประกอบอาชีพและช่วยพัฒนาสังคม ดังนั้นมาตรฐานความรู้ต้องครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้ 

(1)  มีความรู้และความเข้าใจในสาระส าคัญของศาสตร์ที่เป็นพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับการ
เรียนด้านบริหารธุรกิจ ที่ครอบคลุมทั้ง การบัญชี เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ ศิลปศาสตร์ 
และวิทยาศาสตร์ 

(2)  มีความรู้และความเข้าใจในสาระส าคัญของศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจ ทางการตลาด 
การเงิน การผลิตและการด าเนินงาน รวมทั้งการจัดการองค์กรและทรัพยากรมนุษย์ 

(3)  มีความรู้และความเข้าใจในสาระส าคัญเกี่ยวกับกระบวนการบริหารธุรกิจ ในด้าน 
การวางแผนการปฎิบัติการ การควบคุมและการประเมินผลการด าเนินงานรวมทั้ง  
การปรับปรุงแผนงาน 

(4)  มีความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพด้านบริหารธุรกิจ รวมทั้งมี
ความเข้าใจในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและผลกระทบอย่างเท่าทัน 

การทดสอบมาตรฐานนี้สามารถท าได้โดยการทดสอบจากข้อสอบของแต่ละวิชาในชั้นเรียน 
ข้อสอบประมวลความรู้ (Comprehensive) และการสอบปากเปล่า (Oral exam) ตลอดระยะเวลาที่
นักศึกษาอยู่ในหลักสูตร  

2.2.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
 ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และประยุกต์ทาง

ปฎิบัติในสภาพแวดล้อมจริง โดยทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของ
รายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ นอกจากนี้ควรจัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดย
การศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง ตลอดจนการฝึก
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 

2.2.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในด้านต่างๆ คือ 
(1) การทดสอบย่อย 
(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
(3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดท า 
(4) ประเมินจากการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) 
(5) ประเมินจากการน าเสนอรายงานในชั้นเรียน 
(6) ประเมินจากการสอบปากเปล่า (Oral Exam) 
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2.3 ทักษะทางปัญญา 

2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
นักศึกษาต้องสามารถพัฒนาตนเอง งานวิจัย และประกอบวิชาชีพได้โดยพึ่งตนเองได้เมื่อจบ

การศึกษาแล้ว ดังนั้นนักศึกษาจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะทางปัญญาไปพร้อมกับคุณธรรม จริยธรรม 
และความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาบริหารธุรกิจในขณะที่สอนนักศึกษา อาจารย์ต้องเน้นให้นักศึกษา คิดหา
เหตุผล เข้าใจที่มาและสาเหตุของปัญหา วิธีการแก้ปัญหารวมทั้งแนวคิดด้วยตนเอง ไม่สอนในลักษณะ
ท่องจ า นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติต่าง ๆ จากการสอนเพื่อให้เกิดทักษะทางปัญญาดังนี้ 

(1) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถบูรณาการความรู้ ในสาขาวิชาที่ศึกษาและ
ประสบการณ์เพ่ือให้ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมหรือกิจกรรมใหม่ๆ 

(2) สามารถสืบค้น จ าแนก และวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือให้ได้ซึ่งสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ใน
การแก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างเหมาะสม 

(3) สามารถคิดค้นทางเลือกใหม่ๆ วิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบที่เป็นผลจากทางเลือก
อย่างรอบด้านมีความกล้าในการตัดสินใจเลือกทางเลือกท่ีสอดคล้องกับสถานการณ์ 

(4) คิดอย่างมีวิจารณญานและเป็นระบบ 
การวัดมาตรฐานในข้อนี้สามารถท าได้โดยการออกข้อสอบให้นักศึกษาแก้ปัญหา อธิบาย

แนวคิดของการแก้ปัญหา และวิธีการแก้ปัญหาโดยการประยุกต์ความรู้ที่เรียนมา หลีกเลี่ยงข้อสอบที่เป็น
การเลือกค าตอบที่ถูกมาค าตอบเดียวจากกลุ่มค าตอบที่ให้มา ไม่ควรมีค าถามเก่ียวกับนิยามต่าง ๆ 

2.3.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
(1)  กรณีศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ทางบริหารธุรกิจที่มีการเผยแพร่ในระดับชาติ 
(2)   การอภิปรายกลุ่ม 
(3)  ให้นักศึกษาวิพากษ์และรับรู้ข้อดีข้อเสียของงานวิจัยในวงกว้าง รวมถึงการน าเสนอ

แนวทางการพัฒนางานวิจัยที่เกี่ยวข้องในสาขาดังกล่าว 
(4)  สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้น าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 

2.3.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  
 ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในด้านต่างๆ คือ 
(1) การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์ 
(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
(3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดท า 
(4) ประเมินจากการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) 
(5) ประเมินจากการน าเสนอรายงานในชั้นเรียน 
(6) ประเมินจากการสอบปากเปล่า (Oral Exam) 
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2.4  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

2.4.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 
 นักศึกษาต้องออกไปประกอบอาชีพซึ่งส่วนใหญ่ต้องเก่ียวข้องกับคนที่ไม่รู้จักมาก่อน คนที่มา

จากสถาบันอ่ืน ๆ และคนที่จะมาเป็นผู้บังคับบัญชา หรือคนที่จะมาอยู่ใต้บังคับบัญชา ความสามารถที่จะ
ปรับตัวให้เข้ากับกลุ่มคนต่าง ๆ เป็นเรื่องจ าเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นอาจารย์ต้องสอดแทรกวิธีการที่เกี่ยวข้อง
กับคุณสมบัติต่างๆ ต่อไปนี้ให้นักศึกษาระหว่างที่สอนวิชา หรืออาจให้นักศึกษาไปเรียนวิชาทาง  
ด้านสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวกับคุณสมบัติต่าง ๆ นี้ 

(1)  สามารถประสานงาน มีมนุษยสัมพันธ์และสร้างสัมพันธภาพอันดีกับผู้อื่น 
(2)  สามารถท างานเป็นกลุ่ม แสดงภาวะผู้น าผู้ตามได้เหมาะสมและมีความรับผิดชอบ 
(3)  สามารถแสดงความคิดริเริ่มและความเห็นต่างอย่างสร้างสรรค์ 
(4)  สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้น าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 

2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ใช้การสอนที่มีการก าหนดกิจกรรมให้มีการท างานเป็นกลุ่ม การท างานที่ต้องประสานงาน
กับผู้อ่ืนข้ามหลักสูตร หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอ่ืน หรือผู้มีประสบการณ์ โดยมี
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ ดังนี้ 

(1) สามารถท างานกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
(2) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
(3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 
(4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป 
(5) มีภาวะผู้น า 

2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในด้านต่างๆ คือ 
(1)  การน าเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรียน 
(2)  สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 
(3)  ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดท า 
(4)  ประเมินจากการน าเสนอรายงานในชั้นเรียน 
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2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

(1) สามารถประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติและการวิเคราะห์เชิงปริมาณมาใช้ใน 
การวิเคราะห์และตัดสินใจทางธุรกิจ 

(2) สามารถสื่อสารภาษาไทยและหรือภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(3) สามารถสื่อสารเพ่ืออธิบายและสร้างความเข้าใจอย่างถูกต้องเหมาะสม ทั้งในรูปแบบ

การเขียนรายงานและหรือการน าเสนอด้วยวาจา 
(4) สามารถน าเทคโนโลยีไปใช้เป็นเครื่องมือในการสนับสนุนในการด าเนินงานตามความ

เหมาะสม 
การวัดมาตรฐานนี้อาจท าได้ในระหว่างการสอน โดยอาจให้นักศึกษาแก้ปัญหา วิเคราะห์

ประสิทธิภาพของวิธีแก้ปัญหา และให้น าเสนอแนวคิดของการแก้ปัญหา ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพต่อ
นักศึกษาในชั้นเรียน อาจมีการวิจารณ์ในเชิงวิชาการระหว่างอาจารย์และกลุ่มนักศึกษา 

2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จ าลอง และ
สถานการณ์เสมือนจริง และน าเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม เรียนรู้เทคนิคการประยุกต์เทคโนโลยี
สารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์ 

2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ประเมินจากเทคนิคการน าเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือคณิตศาสตร์และสถิติ ที่เก่ียวข้อง 

(1) ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงข้อจ ากัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือ
ต่าง ๆ การอภิปราย กรณีศึกษาต่าง ๆ ที่มีการน าเสนอต่อชั้นเรียน 

(2) ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่มีส่วนต่อผลการเรียนรู้ในทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping) ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 

 

 การพัฒนาผลการเรียนรู้ในกลุ่มมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
คุณธรรม จริยธรรม 

(1)  มีความซื่อสัตย์สุจริต ซื่อตรงต่อหน้าที่ ต่อตนเองและต่อผู้อ่ืน ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น
และมีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม 

(2)  มีความพอเพียงเป็นหลักในการด าเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ ความมี
เหตุผลและการสร้างภูมิคุ้มกัน 

(3)  มีความเคารพต่อกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กร สังคมและสามารถน าไป
ปฎิบัติได ้

(4)  มีจิตส านึกและมีมโนธรรมที่จะแยกแยะความถูกต้อง ความดี ความชั่ว  และสามารถ
น าไปปฎิบัติได้อย่างเหมาะสม 

 

ความรู้ 
(1) มีความรู้และความเข้าใจในสาระส าคัญของศาสตร์ที่เป็นพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับ 

การเรียนด้านบริหารธุรกิจ ที่ครอบคลุมทั้ง การบัญชี เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ ศิลปะ
ศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 

(2) มีความรู้และความเข้าใจในสาระส าคัญของศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจ ทางการตลาด 
การเงิน กากรผลิตและการด าเนินงาน รวมทั้งการจัดการองค์กรและทรัพยากรมนุษย์ 

(3) มีความรู้และความเข้าใจในสาระส าคัญเกี่ยวกับกระบวนการบริหารธุรกิจ ในด้าน 
การวางแผนการปฎิบัติการ การควบคุมและการประเมินผลการด าเนินงานรวมทั้ง  
การปรับปรุงแผนงาน 

(4) มีความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพด้านบริหารธุรกิจ รวมทั้งมี
ความเข้าใจในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและผลกระทบอย่างเท่าทัน 

 

ทักษะทางปัญญา 
(1) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถบูรณาการความรู้ ในสาขาวิชาที่ศึกษาและ

ประสบการณ์เพ่ือให้ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมหรือกิจกรรมใหม่ๆ 
(2) สามารถสืบค้น จ าแนก และวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือให้ได้ซึ่งสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ใน

การแก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างเหมาะสม 
(3) สามารถคิดค้นทางเลือกใหม่ๆ วิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบที่เป็นผลจากทางเลือก

อย่างรอบด้านมีความกล้าในการตัดสินใจเลือกทางเลือกท่ีสอดคล้องกับสถานการณ์ 
(4) คิดอย่างมีวิจารณญานและเป็นระบบ 
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ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1) สามารถประสานงาน มีมนุษยสัมพันธ์และสร้างสัมพันธภาพอันดีกับผู้อื่น 
(2) สามารถท างานเป็นกลุ่ม แสดงภาวะผู้น า ผู้ตามได้เหมาะสมและมีความรับผิดชอบ 
(3) สามารถแสดงความคิดริเริ่มและความเห็นต่างอย่างสร้างสรรค์ 
(4) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้น าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 

 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) สามารถประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติและการวิเคราะห์เชิงปริมาณมาใช้ใน  
การวิเคราะห์และตัดสินใจทางธุรกิจ 

(2) สามารถสื่อสารภาษาไทยและหรือภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(3) สามารถสื่อสารเพ่ืออธิบายและสร้างความเข้าใจอย่างถูกต้องเหมาะสม ทั้งในรูปแบบ

การเขียนรายงานและหรือการน าเสนอด้วยวาจา 
(4) สามารถน าเทคโนโลยีไปใช้เป็นเครื่องมือในการสนับสนุนในการด าเนินงานตาม 

ความเหมาะสม 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

●ความรับผิดชอบหลัก ○ความรับผิดชอบรอง 
 

ชื่อวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล 
และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

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

หมวดวิชาไม่นับหน่วยกิต                     

BA8100  ความรู้พ้ืนฐานด้านการบริหารธุรกิจ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ 

หมวดวิชาบังคับ                     
AC8102   การจัดการทางการบัญชีและการเงินเพ่ือ 
             การตัดสินใจ 

● ○ ● ○ ○ ● ● ○ ○ ● ● ○ ● ● ○ ○ ○ ● ● ● 

GM8114  นวัตกรรมการจัดการเชิงกลยุทธ์ ● ○ ● ● ○ ● ○ ● ● ● ● ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ● ○ 
GM8209  การวิจัยเชิงประยุกต์ทางธุรกิจ ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ● ● ● ● ● ● 
HR8102   การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ ● ○ ● ● ○ ● ○ ● ● ● ● ○ ● ● ● ○ ○ ○ ● ○ 
MK8111  การจัดการการตลาดสมัยใหม่   ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ● ○ ● ○ ● ● ○ ● ○ 
MB5208  นวัตกรรมการผลิตและการจัดการ 
             ด าเนินงาน 

● ○ ● ● ○ ○ ● ● ● ○ ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ○ 
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ชื่อวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล 
และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

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

หมวดวิชาเลือก                     
AC8103   กลยุทธ์ทางการบัญชีส าหรับธุรกิจ ● ○ ● ○ ○ ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ● ● ○ ● ○ ● ○ 

AC8104   ระบบสารสนเทศทางการบัญชีเพ่ือ 
              การจัดการธุรกิจ 

● ○ ● ○ ● ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ○ ● ● ● ○ ● ○ 

AC8203   การควบคุมและการตรวจสอบภายใน ● ○ ● ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ● ○ ● ○ 

GM8115  การบริหารโครงการและการจัดการ 
             แผนธุรกิจ 

● ○ ● ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ○ ● ○ ● ○ 

GM8116  การเป็นผู้ประกอบการและการจัดการ 
             ธุรกิจสตาร์ทอัพ 

● ○ ● ● ○ ● ● ● ● ○ ● ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ● ○ 

GM8117  การจัดการความคิดสร้างสรรค์และ  
             นวัตกรรมทางธุรกิจ 

● ○ ● ● ● ● ● ○ ○ ● ● ● ● ● ○ ● ○ ○ ● ● 

GM8205  การจัดการโลจิสติกส์ส าหรับธุรกิจระหว่าง 
ประเทศ 

● ○ ● ○ ○ ● ● ○ ○ ● ● ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ● ○ 

GM8206  การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการตัดสินใจ ● ○ ● ○ ○ ● ● ○ ○ ● ● ● ○ ● ● ○ ● ○ ● ○ 

GM8210  การจัดการต้นทุนเชิงกลยุทธ์ ● ○ ● ○ ○ ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ● ● ○ ● ○ ● ○ 
GM8211  การจัดการห่วงโซ่อุปทานเชิงกลยุทธ์ ● ○ ● ● ○ ● ● ● ○ ● ● ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ● ○ 
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ชื่อวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล 
และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

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

GM8212  กลยุทธ์ธุรกิจระดับท้องถิ่นและระดับโลก ● ○ ● ● ○ ● ● ● ○ ● ● ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ● ○ 

GM8213  ศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ● ○ ● ○ ○ ● ○ ● ○ ● ● ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ● ○ 

GM8214  สัมมนาสถานการณ์การค้าชายแดนและเขต 
             เศรษฐกิจพิเศษ 

● ● ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ 

GM8215  สัมมนาประเด็นสถานการณ์ปัจจุบัน 
             ทางธุรกิจ 

● ● ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ 

GM8216  สัมมนาการจัดการธุรกิจขนาดกลาง 
             และขนาดย่อม 

● ○ ● ○ ○ ● ○ ● ○ ● ● ● ○ ● ● ○ ○ ○ ● ○ 

GM8217  ความเป็นผู้ประกอบการองค์กร ● ○ ● ● ○ ● ● ● ● ○ ● ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ● ○ 

GM8218  การจ าลองสถานการณ์การจัดการธุรกิจ 
             ในภาวะวิกฤต 

●  ○ ● ○ ● ○ ○ ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

HR8103  ภาวะผู้น าอนาคตและการจัดการทีมงาน ● ○ ● ● ○ ● ● ● ● ○ ● ○ ● ● ● ○ ○ ○ ● ○ 

HR8104  การวางแผนและจัดการทุนมนุษย์ ● ○ ● ● ○ ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ● ● 

HR8201   การจัดการความขัดแย้ง ● ○ ● ● ○ ● ● ● ○ ● ● ○ ● ● ● ○ ○ ○ ● ○ 

MB5201  การเงินระหว่างประเทศ ● ○ ● ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ● ○ ● ○ ● ● ○ ● ○ 
MB5202  นโยบายและการวิเคราะห์การลงทุน ● ○ ● ○ ● ● ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ● ● ○ ● ○ ● ○ 
MB5206  การจัดการการเงินร่วมสมัย ● ○ ● ○ ○ ○ ● ● ○ ● ● ○ ○ ○ ● ● ● ○ ● ● 
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ชื่อวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล 
และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

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

MB5207  การจัดการการเงินยุคดิจิทัล ● ○ ● ○ ○ ○ ● ● ○ ● ● ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ● ● 

MK8109  การสร้างคุณค่าและนวัตกรรมด้าน 
             ผลิตภัณฑ์ 

● ○ ● ● ○ ● ○ ● ● ● ● ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ● ○ 

MK8110  การจัดการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสและ 
             การตลาดยุคดิจิทัล 

● ○ ○ ● ● ○ ● ● ● ● ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ 

MK8219  การจัดการแบรนด์เชิงกลยุทธ์ ● ○ ○ ● ● ○ ● ● ● ● ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ 
MK8220  กลยุทธ์ทางการตลาดส าหรับธุรกิจ 
             ขนาดกลางและขนาดย่อม 

● ● ● ● ○ ● ● ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ● ● ● ○ ● ● 

หมวดวิทยานิพนธ์                     
TH5900  วิทยานิพนธ์ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
IS6900    การศึกษาอิสระ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

53 



54 
 

หมวดที ่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้คะแนน (เกรด) 
 เกณฑ์การวัดผลประเมินผลให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554  ลงวันที่  23 พฤศจิกายน 2554 (ภาคผนวก ก) 
 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 

ก าหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบการ
ประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่จะต้องท าความเข้าใจตรงกันทั้งสถาบัน และน าไป
ด าเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผู้ประเมินภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้ 

การทวนสอบในระดับรายวิชาควรให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา มี
คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน มีการประเมินข้อสอบโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และมีคณะกรรมการพิจารณาผลการประเมินให้ระดับคะแนน 

การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถท าได้ โดยมีระบบประกันคุณภาพภายใน
สถาบันการศึกษา ด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล 

 2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
ก าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา เน้นการท าวิจัยสัมฤทธิ์ผล

ของการประกอบอาชีพของมหาบัณฑิต ที่ท าอย่างต่อเนื่องและน าผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุง
กระบวนการการเรียนการสอนและหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและ
หน่วยงานโดยองค์กรระดับสากล โดยการวิจัยด าเนินการดังต่อไปนี้ 

(1)  ภาวะการได้งานท าของมหาบัณฑิต ประเมินจากมหาบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้าน
ความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของมหาบัณฑิตในการประกอบอาชีพ 

(2)  การตรวจสอบจากหน่วยงานที่มหาบัณฑิตท างานอยู่ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือการส่ง
แบบสอบถาม เพ่ือประเมินความพึงพอใจในมหาบัณฑิตที่จบการศึกษาและท างานใน
หน่วยงานนั้นๆ ตามคาบระยะเวลาต่างๆ เช่น ปีที่ 1 และปีที่ 3 เป็นต้น 

(3)  การประเมินต าแหน่งและ/หรือความก้าวหน้าในสายงานของมหาบัณฑิต 
(4)  การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน โดยการส่งแบบสอบถาม หรือสัมภาษณ์ในระดับความพึง

พอใจในความรู้ ความพร้อม และคุณสมบัติด้านอ่ืนๆ ของมหาบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้า
ศึกษาต่อเพ่ือรับปริญญาที่สูงขึ้น 

(5)  การประเมินจากมหาบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จาก
สาขาวิชาที่เรียน รวมทั้งสาขาอ่ืนๆ ที่ก าหนดในหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพ
ของมหาบัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย 
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(6)  ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตรหรือเป็นอาจารย์พิเศษ ต่อความ
พร้อมของนักศึกษาในการเรียนและสมบัติอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการ
พัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา 

 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 นักศึกษาที่มีสิทธิ์ได้รับปริญญา ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงรายว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.  2554 ลงวันที่  23 พฤศจิกายน 2554  ข้อ 8 
(ภาคผนวก ก) 
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หมวดที ่ 6  การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
(1)  มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้ความเข้าในนโยบายของ

มหาวิทยาลัยและ คณะ ตลอดจนหลักสูตรที่สอน 
(2)  ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ เพ่ือพัฒนาการสอนและการวิจัย

อย่างต่อเนื่องโดยผ่านการท าวิจัยสายตรงในสาขาวิชา การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ  การฝึกอบรม 
การศึกษาดูงานทางวิชาการในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรือ
การลาเพื่อเพ่ิมพูนประสบการณ์ 

 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

ก าหนดให้คณาจารย์เข้าร่วมโครงการพัฒนาความรู้ในด้านทักษะการสอน การใช้สื่อการเรียนการ
สอน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  การจัดการความรู้และการท าวิจัย การจัดสรรเงินทุนส่งเสริมอาจารย์
เข้าประชุมและร่วมอบรมในวิทยาการใหม่ๆกล่าวคือ 

2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
(1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือพัฒนาการสอนและ 
     การวิจัยอย่างต่อเนื่อง ให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบต่างๆ การใช้สื่อ

การสอน การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนที่
เหมาะสมกับนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา 

(2)  สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ  การฝึกอบรม การศึกษาดูงานทางวิชาการในองค์กรต่างๆ  
การประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศและต่างประเทศ  

2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 
(1)  การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และ

คุณธรรม 
(2)  มีการกระตุ้นอาจารย์ท าผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
(3)  ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลัก และเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและมี

ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
(4)  จัดสรรงบประมาณส าหรับการผลิตเอกสาร ต ารา และงานวิจัย 
(5)  จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่างๆ ของคณะ 
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หมวดที ่ 7  การประกันคณุภาพหลักสูตร 
 

1. การก ากับมาตรฐาน 
 มีการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใช้ และตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ รวมถึงเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 โดยด าเนินการ ดังนี้ 
 

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
1.1 มี อ า จ า ร ย์ ผู้ รั บ ผิ ด ช อบ
หลักสูตรครบทุกสาขาวิชาๆ วิชา
ละไม่น้อยกว่า 3 คน 

ก าหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรให้มีจ านวนครบตาม
เกณฑ ์
 

จ านวนและรายชื่ ออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คุณวุฒิ 
ต าแหน่งวิชาการ และผลงาน
วิชาการของอาจารย์ครบตาม
เกณฑ ์

1.2 มีการปรับปรุงหลักสูตรให้
ทั นสมั ย โ ดยมี ก า ร พิจ ารณา
ปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 5 ปี 

คณะและคณะกรรมการบริหาร
ห ลั ก สู ต ร ก า ห น ด ใ ห้ มี ก า ร
ปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี 

มีการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี 

1.3 มีการด าเนินการให้เป็นไป
ตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 
อันได้แก ่

1) อาจารย์ผู้ รับผิดชอบ
หลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มี
ส่ วนร่ วมในการประชุ ม เ พ่ื อ
วางแผน ติดตาม และทบทวน
การด าเนินงานของหลักสูตร  

2) มี ร า ย ล ะ เ อี ย ด ข อ ง
หลักสูตร (มคอ.2)  

3) มี ร า ย ล ะ เ อี ย ด ข อ ง
รายวิชาและ/หรือประสบการณ์
ภาคสนาม (มคอ.3) ครบทุก
รายวิชา  

4) มี ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ด าเนินการของรายวิชาและ/

คณะและคณะกรรมการบริหาร
ห ลั ก สู ต ร ก า ห น ด ใ ห้ มี ก า ร
ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(TQF) ดังนี้ 
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วม
ในการประชุ ม เ พ่ือวางแผน 
ติ ด ต า ม  แ ล ะ ท บ ท ว น ก า ร
ด าเนินงานของหลักสูตร  
2) มีรายละเอียดของหลักสูตร 
(มคอ.2)  
3) มีรายละเอียดของรายวิชา
แ ล ะ / ห รื อ ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์
ภาคสนาม (มคอ.3) ครบทุก
รายวิชา  
4) มีรายงานผลการด าเนินการ
ข อ ง ร า ย วิ ช า แ ล ะ /ห รื อ

ก า รป ร ะ เ มิ น ผลต ามก ร อบ
ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ ร ะ ดั บ 
อุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ดังนี้ 
 
 
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วม
ในการประชุ ม เ พ่ือวางแผน 
ติ ด ต า ม  แ ล ะ ท บ ท ว น ก า ร
ด าเนินงานของหลักสูตร  
2) มีรายละเอียดของหลักสูตร 
(มคอ.2)  
3) มีรายละเอียดของรายวิชา
แ ล ะ / ห รื อ ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์
ภาคสนาม (มคอ.3) ครบทุก
รายวิชา  
4) มีรายงานผลการด าเนินการ
ข อ ง ร า ย วิ ช า แ ล ะ /ห รื อ
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เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
หรือประสบการณ์ภาคสนาม 
(มคอ.5) ครบทุกรายวิชา 

5) มี ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.
7) หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

ประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.
5) ครบทุกรายวิชา 
5) มีรายงานผลการด าเนินการ
ของหลักสูตร (มคอ.7) หลัง
สิ้นสุดปีการศึกษา 

ประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.
5) ครบทุกรายวิชา 
5) มีรายงานผลการด าเนินการ
ของหลักสูตร (มคอ.7) หลัง
สิ้นสุดปีการศึกษา 

 
 
2. บัณฑิต 
 2.1 คุณภาพบัณฑิตเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยพิจารณา
จากผลลัพธ์การเรียนรู้ 

มีการก ากับดูแลคุณภาพของบัณฑิตเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(TQF) ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยพิจารณาจากผลลัพธ์การเรียนรู้และผลการประเมินคุณภาพบัณฑิต โดย
ด าเนินการ ดังนี้ 

1) มีการประเมินคุณภาพของบัณฑิตโดยผู้ใช้บัณฑิตและผู้มีส่วนได้เสียเป็นประจ าทุกปี  
2) มีการติดตามส ารวจภาวการณ์มีงานท าของบัณฑิต หรือการประกอบอาชีพอิสระหลัง

ส าเร็จการศึกษาภายใน 1 ปี โดยมีการส ารวจเป็นประจ าทุกปี 
 2.2 ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

มีการก ากับให้ผลงานของนักศึกษาแผน ก แบบ ก2 ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติหรือนานาชาติ หรือเผยแพร่ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) 
ระดับชาติและนานาชาติที่มีระบบประเมินบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ( International peer-
reviewed journal) 

 
3. นักศึกษา 

3.1 การรับนักศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
มีระบบและกลไกในการรับนักศึกษา การก าหนดคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา การก าหนดเกณฑ์การ

คัดเลือก รวมถึงมีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา โดยมีการจัดสอบสัมภาษณ์เพ่ือวัดความรู้แรกเข้า
ของนักศึกษาเพ่ือประเมินศักยภาพด้านความรู้ พ้ืนฐานความรู้  ปร ะสบการณ์ คอมพิวเตอร์และ
ภาษาอังกฤษ แล้วน ามาพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อปรับพื้นฐานให้แก่นักศึกษา 
 3.2 การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 
 มีระบบและกลไกในการดูแลให้ค าปรึกษาทั้งทางด้านวิชาการและทักษะชีวิตแก่นักศึกษา โดย
อาจารย์ทุกคนจัดชั่วโมงให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา สัปดาห์ละอย่างน้อย 4 ชั่วโมง 
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มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรทั้งในและนอกห้องเรียน เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 
และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งครอบคลุมทั้งด้านทักษะพ้ืนฐาน ทักษะการเรียนรู้
และพัฒนาตน ทักษะพลเมืองและความรับผิดชอบต่อสังคม และทักษะการท างาน 
 3.3 กระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงาน (การคงอยู่ การส าเร็จการศึกษา ความพึงพอใจ
และผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา) 

มีกระบวนการในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน โดยการประเมินผลจากอัตราคงอยู่
ของนักศึกษา การส าเร็จการศึกษา การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตร รวมถึงผลการ
จัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษาโดยจัดท าทุกปีการศึกษา 
 
4. อาจารย ์
 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ตั้งแต่ระบบการรับอาจารย์ใหม่ 

มีการบริหารและพัฒนาอาจารย์ตั้งแต่การรับอาจารย์ใหม่ มีการก าหนดคุณสมบัติของอาจารย์ 
กลไกการคัดเลือกอาจารย์ รวมถึงการบริหารและมีแผนการพัฒนาอาจารย์ 
 4.2 กลไกการคัดเลือกอาจารย์ท่ีเหมาะสม โปร่งใส 
 มีกลการคัดเลือกอาจารย์ที่เหมาะสมและโปร่งใส มีคุณวุฒิและสมบัติเป็นไปตามประกาศของกอง
บริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และคณะวิทยาการจัดการ 
 4.3 อาจารย์ในหลักสูตรมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและเพียงพอ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทาง
สาขาวิชาและมีความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 

มีระบบและกลไกในการส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา มี
ความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ  รวมถึงมี
กระบวนการในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน โดยการประเมินผลจากอัตราคงอยู่ของอาจารย์ 
และความพึงพอใจของอาจารย์ต่อหลักสูตร โดยจัดท าทุกปีการศึกษา 
 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

5.1 การออกแบบหลักสูตร ควบคุม ก ากับการจัดท ารายวิชาต่างๆ ให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย 
มีระบบและกลไกในการออกแบบหลักสูตร ควบคุมและก ากับการจัดท ารายวิชาต่างๆ ให้มีเนื้อหา

ที่ครบถ้วนสมบูรณ์และทันสมัย 
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา 
มีการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาให้เหมาะสมทั้งใน

ด้านการก าหนดผู้สอน การก ากับติดตาม การจัดท ารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) การก ากับติดตาม
การจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  
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5.3 การประเมินผู้เรียน ก ากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง มีวิธีการประเมินที่หลากหลาย 
มีการประเมินผู้เรียนให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)  

โดยการประเมินจากผลการเรียนรู้ของนักศึกษา การประเมินผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5) และ
การประเมินผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7)   

5.4 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
มีการวางแผนและด าเนินการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาให้เหมาะสมทั้งภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบัติ โดยการก าหนดดูแลและสนับสนุนของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณะ 
5.5 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
มีการประเมินหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) โดยจัดท า

รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) ทุกสิ้นปีการศึกษา 
 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 6.1 ระบบการด าเนินงานของภาควิชา คณะ สถาบัน เพื่อความพร้อมของสิ่งสนับสนุน  
การเรียนรู้ทั้งความพร้อมทางกายภาพและความพร้อมของอุปกรณ์เทคโนโลยีและสิ่งอ านวยความ
สะดวกหรือทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

มีระบบการด าเนินงานของหลักสูตร แขนงวิชา คณะและมหาวิทยาลัยเพ่ือเตรียมความพร้อมด้าน
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ทั้งด้านอาคาสถานที่ อุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงสิ่ง
อ านวยความสะดวกและทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้สอนทุกคน 

6.2 จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
มีระบบและกลไกในการส ารวจติดตาม และประเมินศักยภาพของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยมี

จ านวนที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน โดยมีการส ารวจและติดตามทุกปีการศึกษา 
 6.3 การด าเนินการปรับปรุงจากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อ 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ รวมถึงมี
กระบวนการในการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจฯ เป็นประจ าทุกปีการศึกษา 
 
7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษาเพ่ือ
ติดตามการด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์ 

การประเมินผ่าน คือ มีการด าเนินงานตามข้อ 1–5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน
ที่ระบุไว้ในแต่ละป ี
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 
1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน

การประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ด าเนินงานหลักสูตร 

X X X 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐนคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถ้ามี) 

X X X 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 อย่างน้อย
ก่อนการเปิดสอนของแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุก
รายวิชา 

X X X 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาตามแบบ มคอ.
5 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้
ครบทุกรายวิชา 

X X X 

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

X X X 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ
สอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมิน
การด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

 X X 

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน  

X X X 

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

X X X 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับ
การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
50 ต่อปี 

X X X 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 
5.0 

 X X 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ย

ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
 X X 

รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี 9 12 12 
ตัวบ่งชี้บังคับข้อที่ 1-5 1-5 1-5 
ตัวบ่งชี้ต้องผ่านรวม 5 5 5 
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หมวดที ่8  การประเมิน และปรับปรุงการด าเนินงานของหลักสูตร 
 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 

 (1)  ช่วงก่อนการสอนควรมีการประเมินกลยุทธ์การสอนโดยทีมผู้สอนหรือระดับภาควิชา และ/
หรือ การปรึกษา หารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรหรือวิธีการสอน ส่วนช่วงหลังการสอนควรมีการวิเคราะห์
ผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา และการวิเคราะห์ผลการเรียนของนักศึกษา  

 (2)  สอบถามจากนักศึกษาเพ่ือน าไปปรับปรุง สามารถท าโดยรวบรวมปัญหา/ข้อเสนอแนะ
เพ่ือปรับปรุง และก าหนดคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและทีมผู้สอนน าไปปรับปรุงและรายงานผลต่อไป 

1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
  การประเมินทักษะดังกล่าวสามารถท าโดยการ 
(1) ประเมินโดยนักศึกษาในแต่ละวิชาก่อนสิ้นภาคการศึกษา 
(2) การสังเกตการณ์ของผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร และ/หรือทีมผู้สอน  
(3) ข้อมูลที่ได้จะถูกวิเคราะห์โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และส่งให้คณาจารย์ผู้สอน   

แต่ละคนในภาคการศึกษาถัดไป เพ่ือใช้เป็นผลป้อนกลับในการปรับปรุงการสอนและ
รายวิชาของตน 

(4) การทดสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาเทียบเคียงกับสถาบันอ่ืนในหลักสูตรเดียวกัน 
 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

การประเมินหลักสูตรในภาพรวมจะท าการประเมินในปีที่ 3 และ ปีที่ 5 ของการใช้หลักสูตรโดย
ต้องการได้ข้อมูลย้อนกลับดังนี้ การประเมินปีที่ 3 ต้องการประเมินเพ่ือได้ข้อมูลการปรับปรุงกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนทรัพยากรที่ใช้ตลอดจนแก้ไขปัญหาและอุปสรรค ส่วนการประเมินในปีที่ 5 เพ่ือ
พิจารณาว่า จะปรับปรุงเนื้อหา สาระของหลักสูตรว่าเป็นความต้องการหรือเปลี่ยนแปลงหลักสูตรให้มี
ความเหมาะสมและประสิทธิภาพต่อไป โดยกลุ่มเป้าหมายที่จะใช้สารสนเทศจากการประเมินประกอบด้วย 
นักศึกษา และบัณฑิต ประเมินจุดเด่น จุดด้อย เนื้อหาสาระที่สามารถน าไปใช้ได้จริง นายจ้างและ/หรือผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องแบบประเมินความพึงพอใจโดยผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษาและ/หรือจากผู้ประเมิน
การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาตามหลักสูตร 
 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
การประเมินผลคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามดัชนีบ่งชี้ โดยผู้ประเมินระดับสาขาวิชาที่

แต่งตั้งโดยคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
 

4. กระบวนการทบทวนผลการประเมินวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 
(1) รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูล จากการประเมินจากนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ 
(2) วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
(3) เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์ (ถ้ามี) ภายใต้กรอบของการประกันคุณภาพ 
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ภาคผนวก 
 

(1) ภาคผนวก ก  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2554 

(2) ภาคผนวก ข  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง การประเมินผลการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2554 

(3) ภาคผนวก ค  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง หน้าที่ของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ์ ของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2554 

(4) ภาคผนวก ง  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง การโอนผลการเรียนรายวิชา 
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557  

(5) ภาคผนวก จ  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่องแนวปฏิบัติของการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา ลงวันที่  31 มีนาคม 2557 

(6) ภาคผนวก ฉ  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

(7) ภาคผนวก ช  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
(8) ภาคผนวก ซ  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 
(9) ภาคผนวก ฌ  ประวัติและผลงานทางวิชาการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
(10) ภาคผนวก ญ  ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558  กับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562  
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ภาคผนวก ก 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554   

ลงวันที่  19 สิงหาคม 2554 
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ภาคผนวก ข 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  
เรื่อง การประเมินผลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554  

ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2554 
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ภาคผนวก ค 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  
เรื่อง หน้าที่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ท่ี

ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2554 
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ภาคผนวก ง 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  
เรื่อง การโอนผลการเรียนรายวิชา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557 
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ภาคผนวก จ 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  
เรื่อง แนวปฏิบัติของการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

ลงวันที่  31 มีนาคม 2557 
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ภาคผนวก ฉ   

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  

เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
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ภาคผนวก ช 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
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ภาคผนวก ซ 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 
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ภาคผนวก ฌ 

ประวัติและผลงานวิชาการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ชื่อ – สกุล นางสาวสุธีรา  อะทะวงษา 
ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สาขาบริหารธุรกิจ) 
 
ประวัติการศึกษา 
ระดับปริญญาเอก บธ.ด. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ พ.ศ. 2556 
ระดับปริญญาโท บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยพายัพ  พ.ศ. 2546 
ระดับปริญญาตรี บธ.บ. (การตลาด) มหาวิทยาลัยพายัพ  พ.ศ. 2542 

 
ประวัติการท างาน  

พ.ศ. 2545 – 2547 อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด) คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

พ.ศ. 2548 – 2550  กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
พ.ศ. 2549 – 2551 กรรมการและเลขานุการด าเนินงานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  

(สาขาการจัดการทั่วไป) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
พ.ศ. 2557 – 2558 กรรมการและเลขานุการด าเนินงานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  

(สาขาการจัดการทั่วไป) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
พ.ศ. 2557 – 2560  กองบรรณาธิการวารสารการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย (JPR2R)  
             งานวิจัยและบริการวิชาการ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
พ.ศ. 2558 – 2560 กรรมการบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
พ.ศ. 2548 – ปัจจุบัน อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการ) คณะวิทยาการ

จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาการจัดการ) 
             คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน กรรมการด าเนินงานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาการจัดการ)  

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน ประธานโปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการ)  

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
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ผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
วัชระ วัธนารวี, สุธีรา อะทะวงษา, สุรินทร์ พิทักษ์สิกุล และจิรพัฒน์ อุปถัมภ์. (2560). ความส าเร็จของ

งานดอกไม้เชียงรายในด้านการจัดการโซ่อุปทานตามทัศนะของผู้เที่ยวชม.  การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 6 "วิทยาการจัดการ 2017: การวิจัยยุคประเทศไทย 4.0", 27 มกราคม 2560.
หอประชุมนานาชาติ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย: เชียงราย, 151-158.  

สุธีรา อะทะวงษา. (2560). การสืบทอดวัฒนธรรมการฟ้อนสาวไหม และแนวทางการพัฒนาให้เป็น
ผลิตภัณฑ์บริการการตลาดเพ่ือสังคม . วารสารสมาคมนักวิจัย สาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์, 22(1), 137-149.  

สุธีรา อะทะวงษา. (2557). กลยุทธ์การจัดซื้อจัดหาเพ่ือสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน . 
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น, 8(1), 35-45.  

 
รายวิชาที่รับผิดชอบสอนในหลักสูตร  

1) BA8100   ความรู้พื้นฐานด้านการบริหารธุรกิจ 
2) GM8114  นวัตกรรมการจัดการเชิงกลุทธ์  
3) GM8216  สัมมนาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
4) GM8217  ความเป็นผู้ประกอบการองค์กร 
5) GM8211  การจัดการห่วงโซ่อุปทานเชิงกลยุทธ์ 
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ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
ชื่อ – สกุล นางสาวพีรญา  ชื่นวงศ์ 
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์  
 
ประวัติการศึกษา 
ระดับปริญญาเอก กจ.ด. (การจัดการธุรกิจ) มหาวิทยาลัยศรีปทุม พ.ศ. 2557 
ระดับปริญญาโท บธ.ม. (การบริหารจัดการองค์กร) มหาวิทยาลัยศรีปทุม พ.ศ. 2539 
ระดับปริญญาตรี บธ.บ. (การเงินธนาคาร) มหาวิทยาลัยเกริก พ.ศ. 2537 

 
ประวัติการท างาน   
 พ.ศ. 2540 – 2541 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการเงิน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ ากัด 
 พ.ศ. 2541 – 2543  อาจารย์พิเศษ (ภาคเสาร์ – อาทิตย์) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
      หัวหน้าฝ่ายการเงิน โครงการรุ่งอรุณ บมจ.บางจากปิโตรเลียม  
 พ.ศ. 2544 – 2552  อาจารย์โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ 
 พ.ศ. 2552 – 2556  ประธานโปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ 
 พ.ศ. 2556 – 2559 รองคณบดี ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ 
 พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน รองผู้อ านวยการ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
      อาจารย์โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ 
 
ผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่  
พีรญา  ชื่นวงศ์. (2561). การสังเคราะห์งานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา สาขาการจัดการ คณะวิทยาการ

จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 6 ประจ าปี 2561 “กระบวนทัศน์: การจัดการสมัยใหม่ในบริบท
ประเทศไทย 4.0”. 22 มิถุนายน 2561. โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน. มหาวิทยาลัยศิลปากร : 
เพชรบุรี., 187-188. 

เสริมศิริ นิลด า, กษิดิศ ใจผาวัง, จิราพร ขุนศรี, เบญจวรรณ เบญจกรณ์, ศิริพรรณ จีนะบุญเรือง, นิเวศ  
จีนะบุญเรือง และพีรญา ชื่นวงศ์. (2561). การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวตามรอยชาติพันธุ์ 
ในจังหวัดเชียงราย. วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ , 12(1), 
26-37.  

Chuenwong, Preraya. (2018). Cross-cultural Management and Organizational Effectiveness. 
The 13th International Conference Proceeding “ASIAN Community Knowledge Networks 
for the Economy, Society, Culture and Environmental Stability. Japan. 262-269. 
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พีรญา ชื่นวงศ์. (2560). ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน : ธุรกิจการขนส่งในจังหวัดเชียงราย. 
วารสารเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการ, 4(2), 92-100.  

 
รายวิชาที่รับผิดชอบสอนในหลักสูตร  

1) AC8102  การจัดการทางการบัญชีและการเงิน    
2) AC8103  กลยุทธ์ทางการบัญชีส าหรับธุรกิจ  
3) MB5207  การจัดการการเงินยุคดิจิทัล 
4) AC8104  ระบบสารสนเทศทางการบัญชีเพ่ือการจัดการธุรกิจ 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ชื่อ – สกุล นายณัฐกิตติ์  เฮงตระกูล 
ต าแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ (ด้านบริหารธุรกิจ) 
 
ประวัติการศึกษา 
ระดับปริญญาโท บธ.ม. (บริหารการตลาด) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ พ.ศ. 2535 
ระดับปริญญาตรี บธ.บ. (การตลาด) มหาวิทยาลัยรามค าแหง พ.ศ. 2528 

 
ประวัติการท างาน  

พ.ศ. 2532 - 2534 นักวิชาการการเงินและบัญชี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
พ.ศ. 2535 - ปัจจุบัน อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
 

ผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่  
สุทธดา ขัตติยะ, ณัฐกิตติ์ เฮงตระกูล, เฉลิมชัย ค าแสน, ศุภนิดา เรืองศิริ  และธัญพร ฟุ้งเฟ่ือง. (2560). 

การศึกษาพฤติกรรมและส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคที่
ถนนคนม่วน อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 "วิทยาการ
จัดการ 2017: การวิจัยยุคประเทศไทย 4.0" . 27 มกราคม 2560. หอประชุมนานาชาติ. 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย: เชียงราย, 382-389 

กษิดิศ ใจผาวัง, ณัฐกิตติ์ เฮงตระกูล และศิรสิทธิ์ ศิริวิวัฒนากุล. (2562). ศักยภาพของเกษตรกรผู้ปลูก
สับปะรดนางแลในการสร้างแนวทางการยกระดับความสามารถของเกษตรกรในการเป็นเกษตรกร
ปราดเปรื่อง. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 และนานาชาติ ครั้งที่ 1 "วิทยาการจัดการ 
2019: การจัดการนวัตกรรมสู่การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน". 8 กุมภาพันธ์ 2562. ศูนย์ประชุมและ
นิทรรศการนานาชาติ. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์: นครสวรรค์, 58-59. 

สุภัทณี เปี่ยมสุวรรณกิจ, เฉลิมชัย ค าแสน, ณัฐกิตติ์ เฮงตระกูล, และสุทธิพร เปี่ยมสุวรรณกิจ. (2562). 
แนวทางการพัฒนาตรลาดผ้าทอไทลื้อผ่านสื่อสังคมออนไลน์ประเภทเฟซบุ๊ก : กรณีศึกษากลุ่มสตรี
ทอผ้าศรีดอนชัย อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย . การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 และ
นานาชาติ ครั้งที่ 1 "วิทยาการจัดการ 2019: การจัดการนวัตกรรมสู่การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน". 8 
กุมภาพันธ์ 2562. ศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ : 
นครสวรรค์, 74-75. 
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ปวีณา ลี้ตระกูล, ณัฐกิตติ์ เฮงตระกูล, สุรินทร์ พิทักษ์สิกุล, สุชาติ ลี้ตระกูล และพุทธพร ลี้วิเศษ. (2562). 
รูปแบบการสื่อสารการตลาดการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 
ส าหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุต่างชาติ. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 และนานาชาติ 
ครั้งที่ 1 "วิทยาการจัดการ 2019: การจัดการนวัตกรรมสู่การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน". 8 กุมภาพันธ์ 
2562. ศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ : นครสวรรค์, 115-
117. 

 
รายวิชาที่รับผิดชอบสอนในหลักสูตร  

1)  MK8109  การสร้างคุณค่าและนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์  
2)  MK8111  การจัดการการตลาดสมัยใหม่ 
3)  MK8219  การจัดการแบรนด์เชิงกลยุทธ์  
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ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

ชื่อ – สกุล     รองศาสตราจารย์ ดร.นงนุช  กันธะชัย 
ต าแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์  (สาขาบริหารธุรกิจ) 
 

ประวัติการศึกษา 
ระดับปริญญาเอก บธ.ด. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. 2559 
ระดับปริญญาโท บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2537 
ระดับปริญญาตรี บธ.บ. (การตลาด) มหาวิทยาลัยรามค าแหง พ.ศ. 2531 

 

ประวัติการท างาน  
          พ.ศ. 2532 - 2536 หัวหน้าภาคการตลาด 
 พ.ศ. 2537 - 2542 เลขานุการส านักกิจการนักศึกษา 

พ.ศ. 2543 - 2544 รองผู้อ านวยการส านักกิจการนักศึกษา 
พ.ศ. 2544 - 2547 ประธานโปรแกรมกลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ 
พ.ศ. 2547 - 2548 ประธานโปรแกรมการจัดการทั่วไป ระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2548 - 2554 รองประธานโปรแกรมการจัดการทั่วไป ระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2548 - 2554 ประธานโปรแกรมการจัดการทั่วไป 
พ.ศ. 2548 - 2554 รองคณบดี คณะวิทยาการจัดการ 

 

ผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่  
นงนุช  กันธะชัย และธีระ  เตชะมณีสถิตย์. (2559). การจัดการคุณภาพและการมุ่งเน้นตลาดที่มีอิทธิพล

ต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย. วารสารการบริการและการ
ท่องเที่ยวไทย, 12(1), 66-82. 

นงนุช  กันธะชัย. (2558). การจัดการคุณภาพและการมุ่งเน้นตลาดที่มีอิทธิพลต่อการด าเนินงานของ
องค์การของธุรกิจ SMEs ในประเทศไทย. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 35(4), 
42-53. 

นงนุช  กันธะชัย และธีระ  เตชะมณีสถิตย์. (2558). ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใช้บริการของ
นักท่องเที่ยวภายในประเทศ กรณีศึกษา นักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย. วารสารวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 32(2), 117-144. 

Kanthachai, N. (2015). The Influence of SERVQUAL on Behavioral Intentions of Thai 
Tourists Travelling in the Thai-Myanmar Border Area. Contemporary Management 
Research, 11(3), 277-290. 
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รายวิชาที่รับผิดชอบสอนในหลักสูตร  
1) GM8206  การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการตัดสินใจ 
2) GM8115  การบริหารโครงการและการจัดการแผนธุรกิจ 
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ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
ชื่อ – สกุล นางสาวปวีณา ลี้ตระกูล 
ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สาขาเศรษฐศาสตร์) 
 
ประวัติการศึกษา 
ระดับปริญญาเอก ปร.ด. (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2558 
ระดับปริญญาโท ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2549 
ระดับปริญญาตรี ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  พ.ศ. 2544 

 
ประวัติการท างาน  

พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
พ.ศ. 2550 - ปัจจุบัน อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) 

           คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
 

ผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่  
ปวีณา ลี้ตระกูล, ณัฐกิตติ์ เฮงตระกูล, สุรินทร์ พิทักษ์สิกุล, สุชาติ ลี้ตระกูล และพุทธพร ลี้วิเศษ. (2562). 

รูปแบบการสื่อสารการตลาดการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 
ส าหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุต่างชาติ. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 และนานาชาติ 
ครั้งที่ 1 "วิทยาการจัดการ 2019: การจัดการนวัตกรรมสู่การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน". 8 กุมภาพันธ์ 
2562. ศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์: นครสวรรค์, 115-
117. 

Pothissiri, Wiraporn, Loichinger, Elke., and Leetrakun, Paweena.  (2018). FLFP in Thailand 
.Why ASIA Must up female workforce participation: Women hold the key to growing 
productivity in a sustainable way, as aging shrinks workforces. 306-344. August 2018. 
Asian Productivity Organization. Japan.  

ปวีณา ลี้ตระกูล, ธัญพร ฟุ้งเฟ่ือง, เบญจวรรณ เบญจกรณ์, สิริกันยา ดาวิไล , สุชาติ ลี้ตระกูล และสุรพงษ์ 
วงษ์ปาน. (2560). การศึกษาพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์จากโครงการหลวงเพ่ือพัฒนาแผนการ
ตลาดของผลิตภัณฑ์แปรรูปจากดอกเก๊กฮวยของโครงการหลวงสะโง๊ะ จังหวัดเชียงราย. การ
ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 "วิทยาการจัดการ 2017: การวิจัยยุคประเทศไทย 4.0" , 27 
มกราคม 2560.หอประชุมนานาชาติ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย: เชียงราย. 87-95. 
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ปวีณา ลี้ตระกูล. (2560). รูปแบบการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงจัดการทรัพยากรในการจัดการทรัพยา
กรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง บ้านดอกบัว จังหวัดเชียงราย. วารสาร
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 12(1), 169-190.  

Paweena Leetrakul and Siripan Jeenaboonrueang. (2016). The Role of Women’s Economic 
Empowerment in Thailand’s Special Economic Zone (SEZ). Proceeding of 
“Women Entrepreneurship Conference Bangkok 2017 (WECB 2017). 168-175. 
Bangkok University. Bangkok. 

 
รายวิชาที่รับผิดชอบสอนในหลักสูตร  

1) GM8209  การวิจัยเชิงประยุกต์ทางธุรกิจ 
2) GM8213  ศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
3) GM8215  สัมมนาประเด็นสถานการณ์ปัจจุบันทางธุรกิจ 
4) MB5208  นวัตกรรมการผลิตและการจัดการด าเนินงาน 

  



129 
 



130 
 

 
 
 
 



131 
 

ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

ชื่อ – สกุล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กษิดิศ  ใจผาวัง 
ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  (สาขาบริหารธุรกิจ)   
 
ประวัติการศึกษา  
ระดับปริญญาโท  บธ.ม. (การจัดการทั่วไป)  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  พ.ศ. 2549 
ระดับปริญญาตรี  บธ.บ. (การบัญชี)   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   พ.ศ. 2540 
 

ประวัติการท างาน  
พ.ศ. 2548 – 2549 เจ้าหน้าที่บริหารส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

พ.ศ. 2555 – 2559 ประธานโปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการ 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

พ.ศ. 2549 – ปัจจุบัน อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการ 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน รองคณบดีด้านจัดการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

 

ผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่  
กษิดิศ ใจผาวัง, ณัฐกิตติ์ เฮงตระกูล และศิรสิทธิ์ ศิริวิวัฒนากุล. (2562). ศักยภาพของเกษตรกรผู้ปลูก

สับปะรดนางแลในการสร้างแนวทางการยกระดับความสามารถของเกษตรกรในการเป็นเกษตรกร
ปราดเปรื่อง. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 และนานาชาติ ครั้งที่ 1 "วิทยาการจัดการ 
2019: การจัดการนวัตกรรมสู่การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน". 8 กุมภาพันธ์ 2562. ศูนย์ประชุมและ
นิทรรศการนานาชาติ. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์: นครสวรรค์. 58-59. 

กษิดิศ ใจผาวัง และศิรสิทธิ์ ศิริวิวัฒนากุล. (2561). ศักยภาพทางธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อ าเภอ
เชียงของ จังหวัดเชียงราย. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 “วิทยาการจัดการวิชาการ 
2018 : การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นสู่ประเทศไทย 4.0”. 1-2 กุมภาพันธ์ 
2561. หอประชุมใหญ่. มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร (แม่สอด): ตาก. 3-13. 

Chaiphawang, Kasidit.  (2018). Wisdoms and Creative Economy: The Survival of Thai 
Community Enterprises Case Study: Chiang Rai Community Enterprises. The 13th 
International Conference Proceeding “ASIAN Community Knowledge Networks for the 
Economy, Society, Culture and Environmental Stability. Japan. 379-385. 
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กษิดิศ ใจผาวัง. (2560). การวิเคราะห์ศักยภาพของทรัพยากรท้องถิ่นเพ่ือการวางแผนเข้าสู่การเป็นเขต
เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 "วิทยาการจัดการ 2017: 
การวิจัยยุคประเทศไทย 4.0", 27 มกราคม 2560. หอประชุมนานาชาติ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย: เชียงราย. 3-11. 

กษิดิศ ใจผาวัง. (2558). ดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง ช่องทางใหม่ทางการตลาดในยุคที่สังคมเปลี่ยนไป. วารสาร
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 10(1), 152-167.  

 
 

รายวิชาที่รับผิดชอบสอนในหลักสูตร  
1) GM8116  การเป็นผู้ประกอบการและการจัดการธุรกิจสตาร์อัพ 
2) GM8117  การจัดการความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมทางธุรกิจ 
3) GM8205  การจัดการโลจิสติกส์ส าหรับธุรกิจระหว่างประเทศ 
4) HR8201   การจัดการความขัดแย้ง 
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ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
ชื่อ – สกุล นางสาวเบญจวรรณ  เบญจกรณ์ 
ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์) 
 
ประวัติการศึกษา  
ระดับปริญญาโท รป.ม. (การบริหารทรัพยากรมนุษย์)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร   พ.ศ. 2546 
ระดับปริญญาตรี  บธ.บ. (การตลาด)  สถาบันราชภัฏเชียงราย            พ.ศ. 2543 
 

ประวัติการท างาน  
พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน ประธานโปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

พ.ศ. 2548 – 2560 อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

พ.ศ. 2546 - 2547 ฝ่ายบุคคล บริษัท โทเทิลอินดัสเตรียล จ ากัด 

 
ผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่  
Benchawan, Benchakorn.  (2018). Leadership Role in Strengthening Community: A Case 

Study of Sunkong Noi Village, Muang District, Chiangrat Province. The 13th 
International Conference Proceeding “ASIAN Community Knowledge Networks for the 
Economy, Society, Culture and Environmental Stability. Japan. 386-392. 

อัจฉราภัทร์ เขมอัครเจตต์, เบญจวรรณ เบญจกรณ์ และสิริกันยา  ดาวิไล. (2561). ความสัมพันธ์ระหว่าง
การรับรู้ความปลอดภัยในการท างาน พฤติกรรมด้านความปลอดภัยและการรับรู้การบาดเจ็บ
จากการท างานของแรงงานก่อสร้างในจังหวัดเชียงราย. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 
“วิทยาการจัดการวิชาการ 2018 : การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นสู่ประเทศไทย 
4.0”. 1-2 กุมภาพันธ์ 2561. หอประชุมใหญ่. มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร (แม่สอด): ตาก. 
259-270. 

เสริมศิริ นิลด า, กษิดิศ ใจผาวัง, จิราพร ขุนศรี, เบญจวรรณ เบญจกรณ์, ศิริพรรณ จีนะบุญเรือง, นิเวศ  
จีนะบุญเรือง และพีรญา ชื่นวงศ์. (2561). การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวตามรอยชาติพันธุ์ 
ในจังหวัดเชียงราย. วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ , 12(1), 
26-37.  
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ปวีณา ลี้ตระกูล, ธัญพร ฟุ้งเฟ่ือง, เบญจวรรณ เบญจกรณ์, สิริกันยา ดาวิไล, สุชาติ ลี้ตระกูล และสุรพงษ์ 
วงษ์ปาน. (2560). การศึกษาพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์จากโครงการหลวงเพ่ือพัฒนาแผนการ
ตลาดของผลิตภัณฑ์แปรรูปจากดอกเก๊กฮวยของโครงการหลวงสะโง๊ะ จังหวัดเชียงราย. การ
ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 "วิทยาการจัดการ 2017: การวิจัยยุคประเทศไทย 4.0" , 27 
มกราคม 2560.หอประชุมนานาชาติ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย: เชียงราย. 87-95. 

 
รายวิชาที่รับผิดชอบสอนในหลักสูตร  

1) HR8102  การจัดการทรัพยากรมนุษยเ์ชิงกลยุทธ์ 
2) HR8103  ภาวะผู้น าอนาคตและการจัดการทีมงาน 
3) HR8104  การวางแผนและการจัดการทุนมนุษย์ 
4) HR8201  การจัดการความขัดแย้ง 
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ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

ชื่อ – สกุล นางสาวสุทธิพร  เปี่ยมสุวรรรกิจ 
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์   
 
ประวัติการศึกษา 

ระดับปริญญาเอก PH.D. (Economics) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2559 
ระดับปริญญาโท ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2546 
ระดับปริญญาตรี วท.บ. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2534 

 
ประวัติการท างาน  

พ.ศ. 2547 - ปัจจุบัน      อาจารย์โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  
                                          คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน      เลขานุการโปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  
                                          คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
          พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน      อาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ  
                                          คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

 
ผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่  
สุภัทณี เปี่ยมสุวรรณกิจ, เฉลิมชัย ค าแสน, ณัฐกิตติ์ เฮงตระกูล, และสุทธิพร เปี่ยมสุวรรณกิจ. (2562). 

แนวทางการพัฒนาตรลาดผ้าทอไทลื้อผ่านสื่อสังคมออนไลน์ประเภทเฟซบุ๊ก : กรณีศึกษากลุ่ม
สตรีทอผ้าศรีดอนชัย อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย . การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 
และนานาชาติ ครั้งที่ 1 "วิทยาการจัดการ 2019: การจัดการนวัตกรรมสู่การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน". 
8 กุมภาพันธ์ 2562. ศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ : 
นครสวรรค์, 74-75. 

สุภัทณี เปี่ยมสุวรรณกิจ, สุทธิพร เปี่ยมสุวรรณกิจ และธัญพร ฟุ้งเฟ่ือง. (2561). การจัดการขยะในครัวเรือน
ของเทศบาลต าบลเวียง อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย. การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 6 ประจ าปี 2561 “กระบวนทัศน์: การจัดการ
สมัยใหม่ในบริบทประเทศไทย 4.0”. 22 มิถุนายน 2561. โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน. มหาวิทยาลัย
ศิลปากร: เพชรบุรี. 11-20. 

สุทธิพร เปี่ยมสุวรรณกิจ และสุภัทณี เปี่ยมสุวรรณกิจ. (2561). การออมของครัวเรือนในเทศบาลต าบล
บ้านดู่ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 “ตามรอบพระบาท
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พ่อเพ่ือสานต่อพระราชปณิธาน”, 15-16 กุมภาพันธ์ 2561. อาคาร 90 ปี. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี: ลพบุรี.  

สุทธิพร เปี่ยมสุวรรณกิจ และสุภัทณี เปี่ยมสุวรรณกิจ . (2559). ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการ
ขยายเวลาเปิด-ปิดด่านพรมแดนอ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย. การประชุมวิชาการระดับชาติ 
ครั้งที่ 6 "วิทยาการจัดการ 2017: การวิจัยยุคประเทศไทย 4.0" , 27 มกราคม 2560. หอประชุม
นานาชาติ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย: เชียงราย. 96-105. 

 
รายวิชาที่รับผิดชอบสอนในหลักสูตร  

1) AC8203   การควบคุมและการตรวจสอบภายใน 
2) MB5202  นโยบายการวิเคราะห์การลงทุน 
3) GM8210  การจัดการต้นทุนเชิงกลยุทธ์ 
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ภาคผนวก ญ 

ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558  กับ ปรับปรุง พ.ศ. 25.... 
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ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2558 กับ หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2562 
 

ล าดับ หัวข้อ หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2558 หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2562 เหตุผลในการปรับปรุง 
1 รูปแบบของ

หลักสูตร 
เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) คงเดิม 

2 ชื่อหลักสูตร 2.1 ภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
                    สาขาวชิาบริหารธุรกิจ 
2.2 ภาษาอังกฤษ : Master of Business Administration  
                       Program in Business Administration    
   

2.1 ภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
                    สาขาวชิาบริหารธุรกิจ 
2.2 ภาษาอังกฤษ : Master of Business Administration  
                       Program in Business Administration      

คงเดิม 

3 ชื่อปริญญา 2.1 ภาษาไทย  
ชื่อเต็ม : บริหารธุรกิจมหาบัณฑติ (บริหารธุรกิจ) 
ชื่อย่อ  : บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 
2.2 ภาษาอังกฤษ :  
ชื่อเต็ม : Master of Business Administration        
           (Business Administration) 
ชื่อย่อ : M.B.A. (Business Administration) 
 

2.1 ภาษาไทย  
ชื่อเต็ม : บริหารธุรกิจมหาบัณฑติ (บริหารธุรกิจ) 
ชื่อย่อ  : บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 
2.2 ภาษาอังกฤษ :  
ชื่อเต็ม : Master of Business Administration        
           (Business Administration) 
ชื่อย่อ : M.B.A. (Business Administration) 
 

คงเดิม 

4 ปรัชญาของ
หลักสูตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพ
และความพร้อมในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแห่งหนึ่ง
ของประเทศ ด้วยภารกิจที่ส าคัญของการเป็นสถาบันอุดมศึกษา จึง
ได้ด าเนินการเปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทางด้าน

- คงเดิม 
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ล าดับ หัวข้อ หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2558 หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2562 เหตุผลในการปรับปรุง 
บริหารธุรกิจขึ้น เพื่อสร้างบุคลากรที่มีความสามารถและความ
เชี่ยวชาญทางด้านธุรกิจให้เป็นนักคิด นักบริหาร ตลอดจน
นักวิชาการ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของหน่วยงานต่างๆ ใน
ภาคเอกชน ภาคราชการ ทั้งในระดับภูมิภาค ประเทศ และ
ประเทศเพื่อนบ้านในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง 

5 วัตถุประสงค์
ของหลักสูตร 

1. สร้างนักบริหารและนักวิชาการที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและ
สามารถบูรณาการความรู้ไปใช้ในด้านบริหารธุรกิจ ตลอดจนน า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ทางธุรกิจในบริบทท้องถิ่น ภูมิภาคและ
ระดับประเทศ  
2. สร้างนักบริหาร และนักวิชาการให้เป็นผู้มีจริยธรรมทางธุรกิจ
และด าเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม 

1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและสามารถ
บูรณาการความรู้ด้านบริหารธุรกิจ ตลอดจนน าความรู้ ไป
ประยุกต์ใช้ทางธุรกิจในบริบทท้องถิ่น ภูมิภาคและระดับประเทศ 
2. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถใน
การพัฒนานวัตกรรมและ สามารถแก้ไขปัญหาทางธุรกิจใน
สถานการณ์จริง 
3. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้เป็นนักบริหารและนักวิชาการที่มี
จริยธรรมทางธุรกิจและดาเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม 
 

เ น้ นบ ริ บทของท้ อ ง ถิ่ น
เ พิ่ ม ขึ้ น  ต ล อ ด จ น ใ ห้
ความส าคัญเรื่องการพัฒนา
นวัตกรรมและ สามารถ
แก้ไขปัญหาทางธุรกิจใน
สถานการณ์จริง 

6 ระบบ 
การศึกษา 

      โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ส่วนภาค
ฤดูร้อนอาจจัดได้ตามความจาเป็นของแต่ละหลักสูตร โดยให้
ก าหนดระยะเวลา และจานวนหน่วยกิตมีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้
กับการศึกษาภาคปกติ ข้อก าหนดในรายละเอียดต่างๆ ให้เป็นไป
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2554 ข้อ 5  

- คงเดิม 
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ล าดับ หัวข้อ หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2558 หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2562 เหตุผลในการปรับปรุง 
1.1 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
     การจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อนขึ้นอยู่กับการพิจารณา
ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรโดยก าหนดระยะเวลาและ
หน่วยกิตให้มีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับภาคการศึกษาปกติ 
1.2 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
     ไม่มี 
 

7 ประเภท 
หลักสูตร 

หลักสูตรปริญญาโททางวิชาการ 
 

หลักสูตรปริญญาโททางวิชาการ คงเดิม 

8 การด าเนินการ
ของหลักสูตร 

8.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
 วัน – เวลาราชการปกติ 
 นอกวัน – เวลาราชการ (ระบุ) วันเสาร์-อาทิตย์ 
     ภาคเรียนที่ 1 เดือนมิถุนายน – กันยายน 
     ภาคเรียนที่ 2 เดือนตุลาคม – มกราคม 
     ภาคฤดูร้อน เดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน 

8.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
 วัน – เวลาราชการปกติ 
 นอกวัน – เวลาราชการ (ระบุ) วันเสาร-์อาทิตย์ 
     ภาคเรียนที่ 1 เดือนมิถุนายน – กันยายน 
     ภาคเรียนที่ 2 เดือนตุลาคม – มกราคม 
     ภาคฤดูร้อน เดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน 

คงเดิม 

8.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา (คุณสมบัติทั่วไป)     
1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันที่
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายรับรอง 
2. คุณสมบัติทั่วไปให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554  ข้อ 6  
 

8.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  (คุณสมบัติทั่วไป) 
     คุณสมบัติทั่วไปให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558  
ข้อ 12 
        

เปลี่ยนแปลงตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการเรื่อง
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2558  



151 
 

ล าดับ หัวข้อ หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2558 หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2562 เหตุผลในการปรับปรุง 
8.3 คุณสมบัติเฉพาะสาขา 
     - 

8.3 คุณสมบัติเฉพาะสาขา 
     1) แผน ก แบบ ก2 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทใน
ทุกสาขาวิชา ซึ่งหากได้รับการพิจารณาให้เข้าศึกษาจะต้องลงเรียน
รายวิชาเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนด 
      2) แผน ข เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในทุก
สาขาวิชา ซึ่งหากได้รับการพิจารณาให้เข้าศึกษาจะต้องลงเรียน
รายวิชาเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนด 
 

 
ป รั บ เ ป ลี่ ย น เ พื่ อ ใ ห้
สอดคล้อง เหมาะสมกับ
ความการจัดการเรียนการ
สอน  

8.4 การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 
      วิธีการคัดเลือกผู้เข้าศึกษาใช้วิธีการสอบสัมภาษณ์โดยคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร ส่วนกรณีอ่ืนๆ ให้เป็นไปตามข้อก าหนด
ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและเป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

8.4 การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 
      - 
 
 

คงเดิม 

8.5 แผนการรับนักศึกษา    

 

8.5 แผนการรับนักศึกษา    

 

ป รั บ เ ป ลี่ ย น เ พื่ อ ใ ห้
สอดคล้องเหมาะกับความ
ต้องการของนักศึกษาและ
จ านวนอาจารย์ประจ า
หลักสูตร  
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9 โครงสร้าง

หลักสูตร 
แผน ก แบบ ก2 

รายวิชา (Course Work)               ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 
 -วิชาบังคับ (Required Course) ไม่น้อยกวา่ 18 หน่วยกิต  
 -วิชาเลือก (Elective Course)    ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต  
วิทยานพินธ์                                  12 หน่วยกิต 
รายวิชาปรับพืน้ฐาน (ไม่นบัหนว่ยกิต)       (9) หน่วยกิต 
รวมตลอดหลักสูตร                                 36 หน่วยกิต 
 

แผน ข 
รายวิชา (Course Work)            ไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต 
 -วิชาบังคับ (Required Course) ไม่น้อยกวา่ 18 หน่วยกิต  
 -วิชาเลือก (Elective Course)   ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต  
การศึกษาอิสระ                      3 หน่วยกิต 
รายวิชาไม่นบัหน่วยกิต                            (9) หน่วยกิต 
รวมตลอดหลักสูตร                              36 หน่วยกิต 

แผน ก แบบ ก2 
รายวิชา (Course Work)               ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 
 -วิชาบังคับ (Required Course) ไม่น้อยกวา่ 18 หน่วยกิต  
 -วิชาเลือก (Elective Course)   ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต  
วิทยานพินธ์                                  12 หน่วยกิต 
รายวิชาปรับพืน้ฐาน (ไม่นบัหนว่ยกิต)        (3)  หน่วยกิต 
รวมตลอดหลักสูตร                                36 หน่วยกิต 
 

แผน ข 
รายวิชา (Course Work)            ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
-วิชาบังคับ (Required Course) ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต  
-วิชาเลือก (Elective Course)   ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต  
การศึกษาอิสระ                      6 หน่วยกิต 
รายวิชาไม่นบัหน่วยกิต                             (3) หน่วยกิต 
รวมตลอดหลักสูตร                               36 หน่วยกิต 
 

ปรับโครงสร้างการศึกษา
อิสระ เพื่ อ ใ ห้นักศึกษามี
ความลุ่มลึกและสามารถ
ป ร ะ ยุ ก ต์ ศ า ส ต ร์
บริหารธุรกิจการการแก้ไข
ปัญหาทางธุรกิจโดยผ่าน
กระบวนการวิจัย ซึ่งเป็น
การค้นคว้าหาทางแก้ ไข
ปัญหาทางธุรกิจโดยวิธีการ
อย่างมีระบบ 

  รายวิชาไม่นับหน่วยกิต 
BA8100  ความรู้พื้นฐานด้านการบริหารธุรกิจ           3(3-0-6) 
            (Foundation of Business Administration) 
EN5101  ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา  3(2-2-5) 
            (English for Graduate Students) 

รายวิชาไม่นับหน่วยกิต 
BA8100  ความรู้พื้นฐานด้านการบริหารธุรกิจ        3(3-0-6) 
            (Foundation of Business Administration) 

ปรับโครงการกลุ่มวิชาไม่
นั บ ห น่ ว ย กิ ต  เ พื่ อ ใ ห้
นั กศึ กษา ได้ มี โ อกาส ใน
ก า ร ศึ ก ษ า วิ ช า เ ฉ พ า ะ
เพิ่มขึ้น สร้างความช านาญ
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IT5101   คอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา   3(2-2-5) 
            (Computer for Graduate Students) 

แ ล ะ ทั ก ษ ะ ใ น ก า ร
บริหารธุรกิจมากขึ้น ซึ่งการ
ปรับปรุ ง เป็นตามกรอบ
ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

  BA8100  ความรู้พื้นฐานดา้นการบริหารธุรกิจ              3(3-0-6) 
 (Foundation of Business Administration) 
 ความรู้พื้นฐานทางด้านการตลาด การบริหารการตลาด
ในปัจจุบัน เครื่องมือในการวิเคราะห์การตลาด การจัดการเกี่ยวกับ
ส่วนผสมทางการตลาด การควบคุมและประเมินแผนงานทาง
การตลาด 
 ความรู้พื้นฐานทางด้านการบัญชี หลักการบัญชีและ
นโยบายการบัญชี กระบวนการทางบัญชี การใช้ข้อมูลทางบัญชี
เพื่อประโยชน์ในการวางแผนบริหารควบคุมและการตัดสินใจ 
 ความรู้พื้นฐานทางด้านการเงินธุรกิจ เป้าหมายและ
หน้าที่ของการเงิน วิธีวิเคราะห์ทางการเงินภายใต้ความเสี่ยง 
งบประมาณ และการประเมินผลตอบแทนจากการลงทุน 
 ความรู้พื้นฐานทางด้านเศรษฐศาสตร์ อุปสงค์-อุปทาน 
และการก าหนดราคา ทฤษฎีการผลิตและทฤษฎีผู้บริโภค รายได้
ประชาชาติ นโยบายการเงิน นโยบายการคลัง ดุลการค้าและ

BA8100  ความรู้พื้นฐานดา้นการบริหารธุรกิจ           3(3-0-6) 
 (Foundation of Business Administration) 
 แนวคิดการบริหารงาน การวางแผนการด าเนินการ 
การใช้ข้อมูลเพื่อวางกลยุทธ์ภายใต้ความเสี่ยงและความท้าทาย
ทางธุรกิจ เทคนิคการบริหารจัดการ การควบคุมและการประเมิน
แผนงานการด าเนินงานด้านการตลาด  ด้านการจัดการ ด้านการ
บัญชีและการเงิน ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และการจัดการ
การผลิตและการด าเนินงาน   
 
  

ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา
ไ ม่ นั บ ห น่ ว ย กิ ต  ใ ห้
สอดคล้องกับสถานการณ
การเปลี่ ยนแปลงในเชิ ง
น โ ย บ า ย  แ ล ะ ก า ร
เปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ โดย
เพิ่มเติมพื้นฐานการจัดการ
ด้ า น โ ล จิ สติ ก ส์  เ พื่ อ ใ ห้
นั กศึ กษา เป็นการสร้ า ง
ความเชี่ ยวชาญ พัฒนา
ทักษะในการบริหารธุรกิจ
มากขึ้ น  อี กทั้ ง เป็ นการ
พั ฒ น า ส ม ร ร ถ น ะ เ ป็ น
ผู้ประกอบการอย่างรอบ
ด้านตามอัตลักษณ์บัณฑิต
ของคณะวิทยาการจัดการ 
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ดุลการช าระเงิน การประยุกต์หลักเศรษฐศาสตร์ในการบริหารงาน
ในด้านต่างๆ 
 ความรู้พื้นฐานทางด้านสถิติธุรกิจ ความหมายและ
ประโยชน์ของสถิติ ประเภทของข้อมูล ประเภทของตัวแปร การ
ค านวณหาค่าสถิติพื้นฐานเพื่อใช้งานในทางธุรกิจและในงานวิจัย 
 

และเป็นการปรับปรุงเป็น
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

  หมวดวิชาบังคับ 
 

AC8101 การบัญชีเพื่อการบริหาร                         3(3-0-6) 
             (Managerial Accounting) 
GM8112 นโยบายธุรกิจ และการจัดการเชิงกลยุทธ ์     3(3-0-6) 
             (Business Policy and Strategic Management) 
GM8113 การจัดการการเงินขั้นสูง                         3(3-0-6) 
             (Advanced Financial Management) 
GM8201 การวิจัยธุรกิจ                                     3(3-0-6) 
             (Business Research) 
HR8101 การจัดการทรัพยากรมนุษย์และพฤติกรรมในองค์กร 3(3-0-6) 
           (Human Resource Management and Organization 

Behavior) 
MK8102 การจัดการการตลาด                           3(3-0-6) 
            (Marketing Management) 

หมวดวิชาบังคับ 
 

AC8102 การจัดการทางการบัญชีและการเงินเพื่อการตัดสินใจ 
                                                                   3(3-0-6) 
             (Accounting and Financial Management for  
             Decision Making) 
GM8114 นวัตกรรมการจัดการเชิงกลยุทธ ์               3(3-0-6) 
             (Strategic Management Innovation) 
GM8209 การวิจัยเชิงประยุกตท์างธุรกิจ                  3(3-0-6) 
             (Applied Research in Business) 
HR8102 การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชงิกลยุทธ ์       3(3-0-6) 
             (Strategic Human Resource Management) 
MB5208 นวัตกรรมการผลิตและการจัดการด าเนินงาน 3(3-0-6) 
             (Production Innovation and Operation  
              Management) 

ปรับโครงการกลุ่มหมวด
บังคับให้เป็นไปตาม 5 เสา
หลักของการบริหารธุรกิจ 
ได้แก่  บัญชีและการเงิน 
การจัดการ การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ การผลิต 
แล ะกา รตล าด  เพื่ อ ใ ห้
นั กศึ กษา เป็นการสร้ า ง
ความเชี่ ยวชาญ พัฒนา
ทักษะในการบริหารธุรกิจ
มากขึ้ น  อี กทั้ ง เป็ นการ
พั ฒ น า ส ม ร ร ถ น ะ เ ป็ น
ผู้ประกอบการอย่างรอบ
ด้านตามอัตลักษณ์บัณฑิต
ของคณะวิทยาการจัดการ 
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MK8111 การจัดการการตลาดสมัยใหม่                   3(3-0-6) 
             (Modern Marketing Management) 

และเป็นการปรับปรุงเป็น
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

10 ค าอธิบาย
รายวิชารหัส
รายวิชา และ
วิชาที่เพิ่มเติม 

 เพิ่มรายวิชาใหม่  6  รายวิชาได้แก่ 
 
AC8102 การจัดการทางการบัญชีและการเงินเพื่อการตัดสินใจ 
                                                   3(3-0-6) 
 (Accounting and Financial Management for  
             Decision Making) 
 หลักการและระบบการบริหารจัดการบัญชีและการเงิน
ที่มีอยู่ในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต รวมไปถึงการประยุกต์ใช้
การจัดการทางบัญชีเพื่อจัดการทรัพยากรภายในองค์กร และ
ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการน าระบบสารสนเทศทางบัญชีมา
ใช้ในองค์กร การจัดการการเงิน การจัดการเงินทุนหมุนเวียน การ
จัดหาเงินทุนระยะยาว งบประมาณเงินทุน การเงินและการลงทุน
ระหว่างประเทศ การประเมินผลตอบแทนจากการลงทุนภายใต้
ความเสี่ยง จริยธรรมการจัดการการเงิน และการวิเคราะห์
กรณีศึกษาการจัดการการเงินในสถานการณ์ปัจจุบัน 
 
 
 

เพิ่มเติมรายวิชาบังคับให้
สอดคล้องกับสถานการณ
การเปลี่ ยนแปลงในเชิ ง
นโยบายของประเทศไทย 
และนานาประเทศ อีกทั้งให้
เป็นไปตาม 5 เสาหลักของ
การบริหารธุรกิจ โดยการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้น
การศึกษาเชิงบูรณาการกับ
ก า ร ท า ง า น  ( Work-
Integrated Learning : 
WIL) เพื่ อ เป็ นกา รส ร้ า ง
ความเชี่ ยวชาญ พัฒนา
ทักษะในการบริหารธุรกิจ
มากขึ้ น  อี กทั้ ง เป็ นการ
พั ฒ น า ส ม ร ร ถ น ะ เ ป็ น
ผู้ประกอบการอย่างรอบ
ด้านตามอัตลักษณ์บัณฑิต
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GM8114 นวัตกรรมการจัดการเชิงกลยุทธ์            3(3-0-6) 
 (Strategic Management Innovation) 
 แนวคิดของนวัตกรรม ประเภทของนวัตกรรม และ
นวัตกรรมการจัดการเชิงกลยุทธ์ ขอบเขตของนวัตกรรมการจัดการ
เชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายนอกและภายในของ
ธุรกิจ การก าหนดกลยุทธ์องค์การเพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิง
การแข่งขันอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานจริยธรรม การใช้กระบวนการ
ทางความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมเพื่อการปรับเปลี่ยนธุรกิจใน
เชิงรุก และการวิเคราะห์กรณีศึกษา 
 
GM8209 การวิจัยเชิงประยุกต์ทางธุรกิจ             3(3-0-6) 
             (Applied Research in Business) 
             การวางแผนและการออกแบบงานวิจัยเชิงประยุทธ์ การ
วางกรอบแนวความคิด การตั้งสมมุติฐาน การก าหนดประชากร
และตัวอย่าง การเก็บข้อมูล การสร้างเครื่องมือในการเก็บข้อมูล 
การวิเคราะห์และการทดสอบสมมุติฐานโดยใช้เครื่องมือทางสถิติ 
สรุปผล การอภิปรายผล และการน าผลวิจัยไปใช้แก้ไขและพัฒนา
องค์กรให้สอดคล้องกับสถานการณ์การด าเนินงานทางธุรกิจ 
 
 
 

ของคณะวิทยาการจัดการ 
และเป็นการปรับปรุงเป็น
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
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HR8102 การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6) 
 (Strategic Human Resource Management) 
 หลักการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เทคนิคและกลยุทธ์ที่
ใช้ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของก าลังคน
ในองค์กร กลยุทธ์การขับเคลื่อนองค์กรด้วยทุนมนุษย์อย่างมี
จริยธรรม 
 
MB5208  นวัตกรรมการผลิตและการจัดการด าเนินงาน  3(3-0-6) 
   (Production Innovation and Operation  
             Management) 
   องค์ประกอบของระบบการผลิตสินค้าและบริการ การ
ด าเนินโครงการขนาดใหญ่ หลักการและวิธีในการจัดการการผลิต 
กระบวนการและหน้าที่  การเลือกท าเลที่ตั้ ง การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ การวางแผนและออกแบบการผลิตและกระบวนการ
ผลิต การสร้างนวัตกรรมการผลิต การก าหนดมาตรฐานการผลิต 
การจัดการการผลิตเชิงกลยุทธ์เพื่อสร้างความได้เปรียบในการ
แข่งขันทางธุรกิจ การควบคุมการผลิต การควบคุมสินค้าคงคลัง 
และการวิเคราะห์กรณีศึกษาการบริหารการผลิตในสถานการณ์
ปัจจุบัน 
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MK8111  การจัดการการตลาดสมัยใหม่                   3(3-0-6) 
 (Modern Marketing Management) 
 แนวคิดการตลาดยุคใหม่ กลยุทธ์การตลาดทั้งสินค้าและ
บริการ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด การวิเคราะห์
พฤติกรรมตลาดผู้ซื้อและพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัล การ
วางแผนการตลาด การปฏิบัติการ การควบคุมกิจกรรมทางการ
ตลาดและการประเมินผลกลยุทธ์ทางการตลาดของธุรกิจใน
สถานการณ์ปัจจุบัน เน้นการฝึกปฏิบัติพัฒนาแผนการตลาดของ
ธุรกิจท้องถิ่นที่สามารถน าไปประยุกต์ได้จริงอย่างมีจริยธรรม 

   หมวดวิชาเลือก 
 

เพิ่มรายวิชาเลือกใหม่ 20 รายวิชา  ดังนี้ 
 
AC8103 กลยุทธ์ทางการบัญชีส าหรับธุรกิจ            3(3-0-6) 
 (Strategic Accounting for Business) 
 การใช้ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการวางแผน  การ
ก าหนดกลยุทธ์ทางบัญชี  การจัดการภาษีอากรธุรกิจเพื่อประโยชน์
ทางธุรกิจ  การจัดการข้อมูลการบัญชีของธุรกิจแต่ละประเภทเพื่อ
ใช้ในการตัดสินใจของธุรกิจ กรณีศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเชิงกล
ยุทธ์ทางการบัญชี  
 

 
เพิ่มเติมรายวิชาเลือกใหม่
ใ ห้ ส อด ค ล้ อ ง กั บ สถาน
การณการเปลี่ยนแปลงใน
เชิงนโยบายของประเทศ
ไทย และนานาประเทศ 
โดยการจัดการเรียนการ
สอนที่ เน้นการศึกษาเชิง
บูรณาการกับการท างาน 
(Work-Integrated 
 Learning : WIL) เ พื่ อ ใ ห้
นั กศึ กษา เป็นการสร้ า ง
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AC8104 ระบบสารสนเทศทางการบัญชีเพื่อการจัดการธุรกิจ 
                                                                   3(3-0-6)  
 (Accounting Information System for Business  
             Management) 
 หลักการ แนวคิด ลักษณะและประโยชน์ของระบบ
สารสนเทศทางการบัญชี การออกแบบระบบบัญชีให้ครอบคลุมถึง
ระบบการปฏิบัติงาน ระบบการควบคุมภายในให้สอดคล้องกับ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับ
กิจการประเภทต่างๆ รวมถึงการประยุกต์ใช้สารสนเทศทางบัญชี
เพื่อใช้ในการจัดการ และการตัดสินใจแก้ไขปัญหาทางธุรกิจอย่าง
มืออาชีพ 
 
GM8115 การบรหิารโครงการและการจัดการแผนธุรกิจ 3(3-0-6) 
 (Project and Business Plan Management) 
 การวิเคราะห์ธุรกิจ การวิเคราะห์อุตสาหกรรมและการ
วิเคราะห์ตลาด บทสรุปผู้บริหาร องค์ประกอบของแผนธุรกิจ แผน
ความเสี่ยง การบูรณาการหน้าที่งานทางธุรกิจเพื่อพัฒนาแผนธรุกจิ 
การบริหารโครงการ การจัดการแผนธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
และสามารถน าไปใช้เพื่อสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจ 
 
 

ความเชี่ ยวชาญ พัฒนา
ทักษะในการบริหารธุรกิจ
มากขึ้ น  อี กทั้ ง เป็ นการ
พั ฒ น า ส ม ร ร ถ น ะ เ ป็ น
ผู้ประกอบการอย่างรอบ
ด้านตามอัตลักษณ์บัณฑิต
ของคณะวิทยาการจัดการ 
และเป็นการปรับปรุงเป็น
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
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GM8116 การเป็นผู้ประกอบการและการจัดการธุรกิจสตาร์ทอัพ 
                                                           3(3-0-6) 
 (Entrepreneurship and Startup Business 
             Management) 
 คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ บทบาทของ
ผู้ประกอบการที่มีต่อท้องถิ่น เศรษฐกิจและสังคมโลก บทบาทของ
ผู้ประกอบการในการเป็นผู้น าองค์กร การพัฒนาศักยภาพการเป็น
ผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ ผู้ประกอบการเพื่อสังคม การจัดการ
ความ เสี่ ย ง  ปัญ หาและ อุปสรรค ในการด า เนิ น ง านของ
ผู้ประกอบการ แนวคิดการสร้างธุรกิจ การพัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อการประกอบธุรกิจ จริยธรรมและความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของผู้ประกอบการ กรณีศึกษากลยุทธ์ของธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม 
 
GM8117 การจัดการความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมทางธุรกิจ 
                                                               3(3-0-6) 
 (Creativity and Business Innovation Management) 
 ความส าคัญของความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมทาง
ธุรกิจ ผลกระทบจากความคิดสร้างสรรค์ต่อการเปลี่ยนแปลงของ
โลกธุรกิจในปัจจุบันและอนาคต วิธีการจัดการความคิดสร้างสรรค์ 
กระบวนการเกิดความคิดสร้างสรรค์โดยใช้เทคนิคการจัดการที่
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เหมาะสม การพัฒนาโมเดลทางธุรกิจและโครงสร้างขององค์กร
อย่างสร้างสรรค์ และการวิเคราะห์กรณีศึกษาและศึกษาตัวอย่าง
ขององค์กรที่มีการใช้ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในการ
ด าเนินงานธุรกิจ 
 
GM8210 การจัดการต้นทุนเชิงกลยุทธ์  3(3-0-6) 
 (Strategic Cost Management) 
 หลักการจัดการต้นทุนทางธุรกิจ ความส าคัญของต้นทนุ
ที่มีต่อการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ  กลยุทธ์ที่
เกี่ยวกับข้องกับการจัดการต้นทุน การควบคุมต้นทุนเพื่อสร้าง
ประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ การวิเคราะห์ความคุ้มค่าของ
ต้นทุนในการด าเนินธุรกิจเพื่อสร้างผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ธุรกิจ
อย่างมีจริยธรรม 
 
GM8211 การจัดการห่วงโซ่อุปทานเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6) 
 (Supply Chain Management Strategy) 
 การจัดการห่วงโซ่อุปทานเชิงกลยุทธ์ กลยุทธ์การจัดซื้อ
จัดหา การจัดการการขนส่ง การออกแบบสินค้า การบริหารการ
ผลิต การกระจายสินค้า และการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ใช้ประกอบการวางแผนการจัดการห่วงโซ่ อุปทานอย่างมี
ประสิทธิภาพ การบริหารความเสี่ยง การจัดการห่วงโซ่อุปทาน
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เชิงกลยุทธ์เพื่อความได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน และการวิเคราะห์
กรณีศึกษา 
 
GM8212 กลยุทธ์ธุรกิจระดับท้องถิ่นและระดับโลก 3(3-0-6) 
 (Local and Global Business Strategy) 
    กลยุทธ์ธุรกิจระดับท้องถิ่นและระดับโลก ปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการคัดเลือกประเทศเพื่อเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ กล
ยุทธ์การเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ การค้าในเขตเศรษฐกิจพิเศษและ
การค้าชายแดน การจัดการหน้าที่ต่างๆ ในองค์การ  การจัดการ
ทรัพยากรบุคคล การจัดการห่วงโซ่อุปทาน การตลาด การเงิน 
จริยธรรมในธุรกิจระดับท้องถิ่นและระดับโลก และการวิเคราะห์
กรณีศึกษา 
 
GM8213 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 3(3-0-6) 
             (The King's Philosophy for Sustainable  
             Economics) 
 หลักการและแนวคิด การประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชา
ในการพัฒนาธุรกิจ การสร้างรากฐานทางธุรกิจบนพื้นฐานความสุข
ที่ยั่ งยืน การเชื่อมโยงระหว่างการด าเนินธุรกิจและศาสตร์
พระราชาบนหลักการเข้าใจ เข้าถึงและพัฒนาเพื่อสร้างความยั่งยืน
ด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 
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GM8214 สัมมนาสถานการณ์การค้าชายแดนและเขตเศรษฐกิจ 
             พิเศษ                                   3(3-0-6) 
 (Seminar on Border Trade and Special  
              Economic Zone) 
 สถานการณ์และนโยบายการค้าชายแดนและเขต
เศรษฐกิจพิเศษ ปัจจัยที่ส่งผลต่อสถานการณ์การค้าชายแดน กล
ยุทธ์การแข่งขันส าหรับธุรกิจการค้าชายแดนและผู้ประกอบการใน
เขตเศรษฐกิจพิ เศษ เน้นการสัมมนา วิ เคราะห์กรณีศึกษา 
การศึกษาดูงานและเรียนรู้สถานการณ์จากผู้ประกอบการจริงใน
พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
 
GM8215 สัมมนาประเด็นสถานการณ์ปัจจุบันทางธุรกิจ 
                                                    3(3-0-6) 
 (Seminar in Business Current Issues) 
 การวิเคราะห์ประเด็นทางธุรกิจที่ทันสมัยและน่าสนใจ  
การแก้ไขปัญหาและตัดสินใจทางด้านธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ 
การน าทฤษฏีไปประยุกต์ใช้ในกรณีศึกษาทั้งในท้องถิ่น และ
ระดับประเทศ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการทางธุรกิจ การท างาน
ร่วมกันเป็นทีม และการเปิดโอกาสแสดงความคิดเห็นและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางธุรกิจ 
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   GM8218  การจ าลองสถานการณ์การจัดการธุรกิจในภาวะวิกฤต                      

                                                                   3(3-0-6) 
             (Simulation in Business Crisis Management)  
             หลักการและสภาวะที่ก่อให้เกิดวิกฤตและความเสี่ยงใน
ธุรกิจองค์กร ลักษณะและรูปแบบของวิกฤตทางธุรกิจ โอกาสที่จะ
เกิดความวิกฤต ผลกระทบของวิกฤตต่อการจัดการองค์กร การวัด
และประเมินมูลค่าความวิกฤต วิกฤตการด าเนินงาน การเงิน 
กระบวนการ การจ าลองสถานการณ์การจัดการธุรกิจในภาวะ
วิกฤต เทคนิคและเครื่องมือในการจัดการวิกฤต จริยธรรมของ
ผู้บริหารและธรรมาภิบาลในการจัดการวิกฤต 
 
HR8103 ภาวะผู้น าอนาคตและการจัดการทีมงาน 3(3-0-6) 
             (Future Leadership and Team Management) 

 หลักการและประเภทของผู้น า ลักษณะภาวะผู้น า 
คุณลักษณะและบทบาทหน้าที่ของผู้น าในการบริหารองค์กร การ
พัฒนาภาวะผู้น า การสร้างวิสัยทัศน์ การน าผู้ตามที่แตกต่างกันใน
สถานการณ์ต่างๆ กันรวมทั้งภาวะวิกฤติ การสร้างระบบที่ดีใน
องค์กร การสร้างคุณค่าร่วมและจัดการวัฒนธรรมองค์กร ภาวะ
ผู้น าในยุคการเปลี่ยนแปลงในโลกอนาคต การสร้างและการพัฒนา
ทีมงานให้มีประสิทธิภาพ มีความสุขในการท างาน การสร้างความ
ผูกพัน 
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HR8104 การวางแผนและจัดการทุนมนุษย์            3(3-0-6) 
 (Human Capital Planning and Management) 
 ความส าคัญของทุนมนุษย์ การก าหนดเป้าหมายการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การวางแผนก าลังคน การจัดการทุนมนษุย์ 
การใช้เทคนิคต่างๆ การประเมินผล การก าหนดกลยุทธ์ด้านต่างๆ 
ทางทรัพยากรมนุษย์ การสร้างและการพัฒนาทุนมนุษย์ในองค์กร 
การพัฒนาองค์กรและการบริหารผลการปฏิบัติงานความสามารถ
ของมนุษย์ และการบริหารทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ 
 
HR8201 การจัดการความขัดแย้ง               3(3-0-6) 
 (Conflict Management) 
 หลักการและแนวคิด ความขัดแย้ง ตัวแบบของความ
ขัดแย้ง แหล่งที่มาของความขัดแย้งในระดับกลุ่มและระดับองค์กร 
ความสัมพันธ์ระหว่างความขัดแย้งและประสิทธิผลขององค์กร กล
ยุทธ์การจัดการความขัดแย้งในองค์กรและการด าเนินการ ความ
ขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง การวิเคราะห์กรณีศึกษาการจัดการ
ความขัดแย้งมีประสิทธิภาพและล้มเหลวในองค์กรธุรกิจ 
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MB5206   การจัดการการเงินร่วมสมัย                    3(3-0-6) 
   (Contemporary Financial Management) 
   หลักการจัดการทางการเงินร่วมสมัย ทฤษฎีตัวแทน 
การประเมินมูลค่าทางการเงิน การเงินเพื่อธุรกรรมทางการค้า 
เครื่องมือทางการเงินส าหรับการจัดการความเสี่ ยง  การ
ติดต่อสื่อสารทางการเงิน ธรรมาภิบาลทางการเงิน วิวัฒนาการ
ของการจัดการการเงิน การวิเคราะห์ปัญหาทางการเงินและ
กรณีศึกษาปรากฏการณ์ทางการเงินที่ส าคัญของโลก 
 
MB5207   การจัดการการเงินยุคดิจิทัล           3(3-0-6) 
   (Digital Financial Management) 
 หลักการจัดการทางการเงิน วิเคราะห์สถานการณ์การ
ปรับตัวของอุตสาหกรรมการเงิน โครงสร้างพื้นฐานทางการเงิน 
การขยายตัวของการใช้เทคโนโลยีทางการเงิน ระบบภาษี
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบ e-Payment การส่งเสริมและพัฒนาเพื่อ
สนับสนุนเป้าหมายของเศรษฐกิจดิจิทัลทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน 
ผลของการจัดการการเงินดิจิทัล 
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MK8109  การสร้างคุณค่าและนวตักรรมด้านผลิตภัณฑ์ 3(3-0-6) 
  (Value Creation and Product Innovation) 
  แนวคิดการสร้างคุณค่าและนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ 
การพัฒนานวัตกรรม การก าหนดคุณสมบัติ การพัฒนาตราสินค้า 
การเพิ่มคุณค่าสินค้าต่อผู้บริโภค การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การวาง
ต าแหน่งสินค้า การจัดกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด การวิเคราะห์
สถานการณ์การแข่งขันทางการตลาด กรณีศึกษานวัตกรรมที่
ประสบความส าเร็จในการสร้างคุณค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ 
 
MK8110  การจัดการพาณชิยอิเล็กทรอนิกสและการตลาด 
            ยุคดิจิทัล                                  3(3-0-6) 
   (E-Commerce Management and Digital  
             Marketing) 
   การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หลักการตลาดดิจิทัล 
การประยุกต์หลักการตลาดส าหรับธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ใน
สังคมดิจิทัล การใช้สื่อดิจิทัลในฐานะที่เป็นช่องทางการจัดจ าหน่าย
และช่องทางการตลาดระหว่างประเทศ การวิเคราะห์โอกาสทาง
การตลาด ที่ใช้สื่อดิจิทัลในฐานะที่เป็นช่องทางการติดต่อสื่อสาร
แบบสองทาง พฤติกรรมของผู้บริโภคในการรับรู้และใช้สื่อดิจิทัล 
การก าหนดกลยุทธ์การตลาดดิจิทัล 
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MK8219   การจัดการแบรนด์เชิงกลยุทธ์            3(3-0-6) 
   (Strategic Branding Management) 
   การจัดการแบรนด์ ความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์กับ
ปัจจัยทางการตลาด องค์ประกอบของการสร้างแบรนด์ อิทธิพล
ของแบรนด์ที่มีต่อพฤติกรรมการซื้อ การตัดสินใจของผู้บริโภค กล
ยุทธ์การใช้  แบรนด์เพื่อการตลาด การสื่อสารทางการตลาด การ
สร้างสรรค์แบรนด์ใหม่ การพัฒนาแบรนด์ส าหรับสินค้าเดิมให้ 
ร่วมสมัย การประเมินคุณค่าแบรนด์กับและประสิทธิภาพของ 
แบรนด์ 

   
 
AC8203 การควบคุมและการตรวจสอบภายใน  3(3-0-6) 
 (Internal Control and Auditing) 
 ศึกษาถึงแนวคิด วัตถุประสงค์ และองค์ประกอบของ
การควบคุมภายในการออกแบบระบบการควบคุมภายใน การ
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน
การประเมินความเสี่ยง ศึกษาถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ 
และจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน มาตรฐานและกฎบัตรการ
ตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบ เทคนิคการตรวจสอบ 
กระบวนการตรวจสอบ และการเขียนรายงานการตรวจสอบ 
 

รายวิชาเลือกที่ปรับปรุง 
 
AC8203 การควบคุมและการตรวจสอบภายใน  3(3-0-6) 
 (Internal Control and Auditing) 
 แนวคิด วัตถุประสงค์ และองค์ประกอบของการควบคุม
ภายในการออกแบบระบบการควบคุมภายใน การประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในการ
ประเมินความเสี่ยง ศึกษาถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ 
และจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน มาตรฐานและกฎบัตรการ
ตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบ เทคนิคการตรวจสอบ 
กระบวนการตรวจสอบ และการเขียนรายงานการตรวจสอบ 
 

ปรับปรุงเนื้อหารายวิชา
เลือกใหม่โดยการจัดการ
เ รี ย น ก า ร ส อ น ที่ เ น้ น
การศึกษาเชิงบูรณาการกับ
ก า ร ท า ง า น  ( Work-
Integrated Learning : 
WIL) เพื่อให้นักศึกษาเป็น 
ส ร้ า ง ค ว า ม เ ชี่ ย ว ช า ญ 
พั ฒ น า ทั ก ษ ะ ใ น ก า ร
บริหารธุรกิจมากขึ้น อีกทั้ง
เป็นการพัฒนาสมรรถนะ
เป็นผู้ประกอบการอย่าง
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GM8203 สัมมนาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม   
             (Seminar in SMEs)                             3(3-0-6) 
 ศึกษาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การ
วิเคราะห์สถานการณ์และการวางแผนธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม การวิเคราะห์วิจารณ์ปัญหา แนวทางเลือกในการแก้ปัญหา  
ศึกษาการจัดการและการใช้กลยุทธ์ของธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมที่ประสบความส าเร็จและล้มเหลวที่เป็นปัจจุบันและเกิดขึ้น
จริง เพื่อตัดสินใจในการก าหนดนโยบายและกลยุทธ์ทางธุรกิจได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม 
 
 
 
GM8205 การจัดการโลจิสติกส์ส าหรับธุรกิจระหว่างประเทศ     
                                                                   3(3-0-6) 
          (Logistics Management for International Business) 
 ศึกษาประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการโลจิ
สติกส์ทั้งในด้านนโยบาย และการด าเนินงานโลจิสติกส์ระหว่าง
ประเทศ การวิเคราะห์และการแก้ปัญหาต่างๆ ของธุรกิจที่ด าเนิน
ธุรกิจระหว่างประเทศ กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ กลยุทธ์
ธุรกิจระหว่างประเทศ และนโยบายของรัฐบาล ตลอดจนการ
ออกแบบการจัดการโลจิสติกส์ส าหรับธุรกิจระหว่างประเทศ 

GM8216 สัมมนาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
                                                                   (3-0-6) 
             (Seminar in Small and Medium Enterprises  
             Management)             
 การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การ
วิเคราะห์สถานการณ์และการวางแผนธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม การวิเคราะห์วิจารณ์ปัญหา แนวทางเลือกในการแก้ปัญหา 
การจัดการและการใช้กลยุทธ์ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ที่ประสบความส าเร็จและล้มเหลวที่เป็นปัจจุบันและเกิดขึ้นจริง 
เพื่อตัดสินใจในการก าหนดนโยบายและกลยุทธ์ทางธุรกิจได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม 
 
GM8205 การจัดการโลจิสติกส์ส าหรับธุรกิจระหว่างประเทศ    
                                                                   3(3-0-6)   
          (Logistics Management for International Business) 
 หลักการของโลจิสติกส์ การจัดการโลจิสติกส์ทั้งในด้าน
นโยบาย และการด าเนินงานโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ การ
วิเคราะห์และการแก้ปัญหาต่างๆ ของธุรกิจที่ด าเนินธุรกิจระหว่าง
ประเทศ กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ กลยุทธ์ธุรกิจระหว่าง
ประเทศ และนโยบายของรัฐบาล ตลอดจนการออกแบบการ
จัดการโลจิสติกส์ส าหรับธุรกิจระหว่างประเทศ 

รอบด้ านตาม อัตลักษณ์
บัณฑิตของคณะวิทยาการ
จั ด ก า ร  แ ล ะ เ ป็ น ก า ร
ปรับปรุ ง เป็นตามกรอบ
ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
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GM8206    การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการตัดสินใจ  3(3-0-6) 
               (Decision and Risk Analysis)  
               พัฒนาทักษะและความเข้าใจในกระบวนการตัดสินใจ
ทางธุรกิจตลอดจนเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลที่มีนัยส าคัญต่อ
การตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ ส่วนต้นของวิชาจะเน้นในการ
ประเมินผลดี/เสีย จากการตัดสินใจที่มีค านึงถึงผลที่จะได้รับ สิ่งที่
ลงทุนไปตลอดจนความเสี่ยงที่ต้องเผชิญ การตัดสินใจท่ามกลาง
ความไม่แน่นอน อีกทั้งการจัดสรรทรัพยากรที่ขาดแคลนเพื่อ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร ส่วนท้ายของวิชา จะท าการ
วิเคราะห์การตัดสินใจโดยใช้หลักสถิติจากการ ถอดรหัสข้อมูล การ
ทดสอบสมมติบานและการสร้างโมเดลเพื่ออธิบายและพยากรณ์ 
 
GM8207    ความเป็นผู้ประกอบการในองค์กร  3(3-0-6) 
               (Corporate Entrepreneurship)  
               ศึกษารูปแบบของความเป็นผู้ประกอบการในองค์การ
ผู้ประกอบการในภาครัฐการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การที่มี
ประสิทธิภาพ กลยุทธ์ความเป็นผู้ประกอบการการพัฒนา
วัฒนธรรมองค์การของผู้ประกอบการผู้ประกอบการเพื่อสังคม การ
ควบคุมและประเมินผลการด าเนินงานของผู้ประกอบการ 
 

 
GM8206    การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการตัดสินใจ  3(3-0-6)  
               (Decision Making and Risk Analysis)  
               หลักการและการวิเคราะห์ความเสี่ยง กระบวนการ
ตัดสินใจทางธุรกิจ เครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลที่มีนัยส าคัญต่อ
การตัดสินใจ การวิเคราะห์การตัดสินใจโดยใช้หลักสถิติ การ
ทดสอบสมมติฐานและการสร้างโมเดลเพื่ออธิบายและพยากรณ์
ความเสี่ยงทางธุรกิจเผชิญ การตัดสินใจท่ามกลางความไม่แน่นอน 
อีกทั้งการจัดสรรทรัพยากรที่ขาดแคลนเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่องค์กร การวิเคราะห์การตัดสินใจโดยใช้หลักสถิติ การ
ทดสอบสมมติบานและการสร้างโมเดลเพื่ออธิบายและพยากรณ์ 
 
 
GM8217    ความเป็นผู้ประกอบการองค์กร   3(3-0-6)  
               (Corporate Entrepreneurship)  
               แนวคิดของความเป็นผู้ประกอบการ รูปแบบของ
ความเป็นผู้ประกอบการในองค์กรผู้ประกอบการในภาครัฐ การ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ กลยุทธ์ความ
เป็นผู้ประกอบการ กฎหมายส าหรับผู้ประกอบการ การพัฒนา
วัฒนธรรมองค์กรของผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการเพื่อสังคม การ
ควบคุมและประเมินผลการด าเนินงานของผู้ประกอบการ 
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MB5201 การเงินระหว่างประเทศ                      3(3-0-6)  
 (International Financial Management) 
 ศึกษาระบบการเงิน และการด าเนินงานการเงินของ
สถาบันที่ประกอบธุรกิจระหว่างประเทศ การพยากรณ์อัตรา
แลกเปลี่ยน นโยบายทางการเงินระหว่างทฤษฎีและเทคนิคในการ
บริหารโครงสร้างต้นทุนเงินทุน รวมทั้งการกู้ยืมในตลาดการเงิน
ภายใต้สภาพการเปลี่ยนแปลงของอัตราภาษี กฎหมาย และ
นโยบายของรัฐในแต่ละประเทศและกลุ่มประเทศ รวมทั้งการ
จัดการสินทรัพย์และหนี้สินอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
MB5202 นโยบายและการวิเคราะห์การลงทุน          3(3-0-6)                           
 (Policy and Investment Analysis) 
 ศึกษาการวางแผนการลงทุน นโยบายการลงทุน การ
ก าหนดกลยุทธ์การลงทุน การวิเคราะห์และการตัดสินใจเพื่อการ
ลงทุน วิเคราะห์และจัดการกลุ่มหลักทรัพย์ การลดความเสี่ยงจาก
การลงทุน นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุนของธุรกิจใน
ประเทศไทยรวมทั้งในกลุ่มประเทศอาเซียน 
 
 
 

 
MB5201 การเงินระหว่างประเทศ                         3(3-0-6) 
 (International Financial Management) 
 แนวคิดทางการเงิน ระบบการเงิน และการด าเนินงาน
การเงินของสถาบันที่ประกอบธุรกิจระหว่างประเทศ การพยากรณ์
อัตราแลกเปลี่ยน นโยบายทางการเงินระหว่างทฤษฎีและเทคนิค
ในการบริหารโครงสร้างต้นทุนเงินทุน การกู้ยืมในตลาดการเงิน
ภายใต้สภาพการเปลี่ยนแปลงของอัตราภาษี กฎหมาย และ
นโยบายของรัฐในแต่ละประเทศและกลุ่มประเทศ รวมทั้งการ
จัดการสินทรัพย์และหนี้สินอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
MB5202 นโยบายและการวิเคราะห์การลงทุน            3(3-0-6)              
 (Policy and Investment Analysis) 
 การวางแผนการลงทุน นโยบายการลงทุน การก าหนด
กลยุทธ์การลงทุน การวิเคราะห์และการตัดสินใจเพื่อการลงทุน 
วิเคราะห์และจัดการกลุ่มหลักทรัพย์ การลดความเสี่ยงจากการ
ลงทุน นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุนของธุรกิจใน
ประเทศไทยรวมทั้งในกลุ่มประเทศอาเซียน 
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MK8202 กลยุทธ์ทางการตลาดส าหรับธุรกิจขนาดกลางและ 
             ขนาดย่อม                                  3(3-0-6) 
 (Strategic Marketing for SMEs) 
 ศึกษาถึงการพัฒนาและการน ากลยุทธ์ และแผน
ทางการตลาดไปใช้ปฏิบัติในการด าเนินธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม  ซึ่งมีหัวข้อในการก าหนดกลยุทธ์ การเลือกใช้และน าไป
ปฏิบัติ กลยุทธ์และโครงสร้างทางผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัด
จ าหน่ายและการส่งเสริมทางการตลาด ศึกษากรณีศึกษาเพื่อให้
เข้าใจถึงปัญหาและการวิเคราะห์ทางแก้ไขในเชิงปฎิบัติ   และการ
ปรับทิศทางกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับสภาวะการด าเนินธุรกิจที่
เปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะ 
 

MK8220 กลยุทธ์ทางการตลาดส าหรับธุรกิจขนาดกลางและ 
             ขนาดย่อม                                   3(3-0-6) 
 (Strategic Marketing for Small and Medium  
              Enterprises) 
 การพัฒนากลยุทธ์การตลาด การจัดท าแผนทางการ
ตลาด การสื่อสารการตลาดส าหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม  
การใช้กรณีศึกษาเพื่อให้เข้าใจถึงปัญหาและการวิเคราะห์ทางแก้ไข
ในเชิงปฏิบตัิ และการปรับทิศทางกลยุทธ์และการสื่อสารการตลาด
ให้เหมาะสมกับสภาวะการด าเนนิธุรกิจ 

  TH5900  วิทยานิพนธ์                                     12 หน่วยกิต 
             (Thesis) 
             ศึกษาค้นคว้าในเรื่องเกี่ยวกับกลุ่มวิชาที่เลือก โดยจัดท า
ออกมาในลักษณะเอกสารทางวิชาการระดับสูง มีอาจารย์ที่ปรึกษา
ก ากับดูแล ทั้งนี้ต้องผ่านการสอบหัวเรื่องและตัวเล่มวิทยานิพนธ์ 
โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
 
 
 

TH5900  วิทยานิพนธ์                                    12 หน่วยกิต 
             (Thesis) 
             ศึกษาวิจัยในปัญหาเฉพาะทางบริหารธุรกิจที่ผู้เรียน
สนใจ ที่จะท าให้เพิ่มพูนองค์ความรู้ทางบริหารธุรกิจ มีการ
ออกแบบการวิจัยตามระเบียบวิธีที่ถูกต้อง มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ เขียนและน าเสนอผลการศึกษาวิทยานิพนธ์ได้อย่าง
ครบถ้วนและมีจริยธรรม รวมทั้งเผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการ
ที่มีมาตรฐาน 
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IS6900  การศึกษาอิสระ                                   3 หน่วยกิต 
           (Independent Study) 
           ศึกษาค้นคว้าในเร่ืองเกี่ยวกับกลุ่มวิชาที่เลือกในประเด็นที่
น่าสนใจอยู่ในรูปแบบรายงานขนาดยาว อาจใช้ระเบียบวิธีวิจัยหรือ
การวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อค้นคว้าค าตอบ โดยมีอาจารย์ที่
ปรึกษาก ากับดูแล ทั้งนี้ต้องผ่านการสอบหัวเรื่องและตัวเล่มโดย
คณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ 

IS6900  การศึกษาอิสระ                                   6 หน่วยกิต 
           (Independent Study) 
           ศึกษาค้นคว้าในเร่ืองเก่ียวกับประเด็นทางธุรกิจที่น่าสนใจ 
โดยจัดท าอยู่ในรูปแบบรายงานขนาดยาว อาจใช้ระเบียบวิธีวิจัย
หรือการวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อค้นคว้าค าตอบ  โดยมี
อาจารย์ที่ปรึกษาก ากับดูแล ทั้งนี้ต้องผ่านการสอบหัวเรื่องและตัว
เล่มโดยคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ 
 

11 อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

1. นางสาวสุธีรา  อะทะวงษา*         บธ.ด. (บริหารธุรกิจ) 
2. นางสาวพีรญา  ชื่นวงศ์*            กจ.ด. (การจัดการธุรกิจ) 
3. นายณัฐกิตติ์  เฮงตระกูล            บธ.ม. (บริหารการตลาด) 
4. นางสาวปวีณา  ลี้ตระกูล* ปร.ด. (เศรษฐศาสตร์) 
5. นางสาวสุทธพิร เปี่ยมสุวรรณกิจ   ศ.ด. (เศรษฐศาสตร์) 
 
 
 
หมายเหตุ *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

1. นางสาวสุธีรา อะทะวงษา* บธ.ด. (บริหารธุรกิจ) 
2. นายณัฐกิตติ์  เฮงตระกูล* บธ.ม. (บริหารการตลาด) 
3. นางสาวพีรญา  ชื่นวงศ์*            กจ.ด. (การจัดการธุรกิจ) 
4. นางสาวปวีณา  ลี้ตระกูล            ปร.ด. (เศรษฐศาสตร์) 
5. นางสาวสุทธพิร เปี่ยมสุวรรณกิจ   ศ.ด. (เศรษฐศาสตร์) 
6. นางสาวนงนุช  กนัธะชัย            บธ.ด. (บริหารธุรกิจ) 
7. นายเฉลิมชัย  ค าแสน                ปร.ด. (ยุทธศาสตร์การพฒันา 
                                                     ภูมิภาค) 
8. นางสาวสุภัทณี เปีย่มสุวรรณกิจ    ปร.ด. (ผู้น าทางสังคม ธุรกิจ 
                                                     และการเมือง) 
9. นางวิรุณสิริ  ใจมา                   M.B.A. (Business  
                                                      Administration) 
 

เนื่ องจากอาจารย์หลาย
ท่านส าเร็จการศึกษาระดับ
ป ริ ญ ญ า เ อก แ ละ ไ ด้ รั บ
ต า แ ห น่ ง ท า ง วิ ช า ก า ร
เพิ่มข้ึน 
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10. นายกษิดิศ  ใจผาวัง                บธ.ม. (การจัดการทั่วไป) 
11. นางสาวเบญจวรรณ เบญจกรณ์  รป.ม. (การบริหารทรัพยากร-     
                                                     มนุษย์) 

12 แผนที่การ
กระจายรายวิชา
(Curriculum 
Mapping) 

การด าเนินการจัดท าโดยเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) พ.ศ.2552 

การด าเนินการจัดท าโดยเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) พ.ศ.2552 

มีการจัดท าเพิ่มเติมในส่วน
ของรายวิชาใหม่ 
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