
   

 

 

หลักสูตรบริหารธุรกจิมหาบัณฑติ  

(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร 

มหาวทิยาลัยเวสเทริน 
 

สง สป.อว. ผานระบบ CHECO 

ครั้งท่ี 1 เม่ือ   1 สงิหาคม 2563            

ครั้งท่ี 2 เม่ือ   1 ธันวาคม 2563   

ครั้งท่ี 3 เม่ือ   3 มกราคม 2564 

  

 
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

อนุมัติหลักสูตร 

ในการประชุมคร้ังที่     5/2563      . 

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563        . 

 

สป.อว. รับทราบหลักสูตรผาน CHECO 

เมื่อวันที ่14 มกราคม 2564  . 

 



���������	�
��
���� �������������������	������������� ���� !�  !!�""��	��#������������������	�$�� ���%%�&� ��	����'����(���)�*���	����' +, - �,! ,�!� !�.�".!�/



คณะบรหิารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร      หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

หนาท่ี 1 

รายละเอียดของหลักสูตร 

หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑติ  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) 

 

ชื่อสถาบันอุดมศกึษา  มหาวทิยาลัยเวสเทิรน 

วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา  คณะบริหารธุรกจิและรัฐประศาสนศาสตร 

 

หมวดที่ 1   ขอมูลทัว่ไป 

 

1.  รหัสและชื่อหลักสูตร 

 1.1  รหัสหลักสูตร   :   25491021100233 

 1.2  ชื่อหลักสูตร  ภาษาไทย :   หลักสูตรบริหารธุรกจิมหาบัณฑิต 

    ภาษาอังกฤษ :   Master of Business Administration Program    

2.  ชื่อปรญิญาและสาขาวชิา ตามหลักเกณฑการกําหนดชื่อปรญิญาของกระทรวงศกึษาธกิาร  

  ภาษาไทย ช่ือเต็ม  :   บริหารธุรกจิมหาบัณฑติ 

    ชื่อยอ   :   บธ.ม. 

  ภาษาอังกฤษ  ช่ือเต็ม  :   Master of Business Administration 

    ชื่อยอ   :   M.B.A. 

3.   วชิาเอก/แขนงวชิา  : ไมม ี

4.  จํานวนหนวยกิตที่เรยีนตลอดหลักสูตร 36 หนวยกติ 

5.  รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ เปนหลักสูตรระดับปริญญาโท ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการเร่ือง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2558 

 5.2 ประเภทของหลักสูตร เปนหลักสูตรปริญญาโททางวชิาการ 

 5.3  ภาษาทีใ่ช                  เปนหลักสูตรจัดการศึกษาเปนภาษาไทย และ/หรือภาษาอังกฤษ และหรือ

ภาษาจนี 

 5.4  การรับเขาศกึษา       รับนิสติไทยและนิสติตางชาติ 

 5.5  ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน  เปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวทิยาลัยท่ีจัดการเรียนการสอน  

 5.6  การใหปรญิญาแกผูสําเร็จการศกึษา  เปนการใหปริญญาบริหารธุรกจิมหาบัณฑติเพยีงสาขาวชิาเดยีว 

6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพจิารณาอนุมัต/ิเห็นชอบหลักสูตร 

 6.1  สถานภาพของหลักสูตร เปนหลักสูตรปรับปรุง ป พ.ศ. 2563 ท่ีปรับปรุงจากหลักสูตรบริหารธุรกจิ

มหาบัณฑติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ซึ่งกําหนดเปดดําเนนิการสอน ในภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2563 

 6.2  การพจิารณาอนุมัต/ิเห็นชอบหลักสูตร 

  -  คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ไดพิจารณาและมีมติเห็นชอบ ในการประชุม  

คร้ังท่ี 7/2563  เมื่อวันท่ี 15 กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 
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  -  สภามหาวิทยาลัยเวสเทิรน ไดพิจารณาและมีมติอนุมัติในการประชุมภามหาวิทยาลัย           

คร้ังท่ี 5/2563  เมื่อวันท่ี 30 กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 

7.  ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน คาดวา หลักสูตรจะไดรับการเผยแพรวา 

เปนหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 ในป

การศึกษา 2564 

8.  อาชพีที่สามารถประกอบไดหลังสาํเร็จการศกึษา 

 (1) บริหารงานในสถานประกอบการหรือหนวยงานในองคการธุรกจิ   

 (2) ผูประกอบการธุรกิจหรือท่ีปรึกษาดานธุรกิจในสาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย การบริหารการเงิน 

การบัญชีเพื่อการบริหาร การบริหารการตลาด อุตสาหกรรมบริการ การบริหารการตลาดแบบขายตรงและการ

บริหารการประกันภัย       

 (3) นักวชิาการ อาจารยประจาํมหาวทิยาลัยและนักวจิัยในสาขาน้ันๆ หรือประกอบอาชีพอิสระ 

9.    ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนง และคุณวฒุกิารศกึษาของอาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตร 

10.  สถานที่จัดการเรยีนการสอน 

 ณ มหาวทิยาลัยเวสเทิรน วทิยาเขตวัชรพล  

11.  สถานการณภายนอกหรอืการพัฒนาที่จําเปนตองนาํมาพจิารณาในการวางแผนหลักสตูร 

12.  ผลกระทบจากสถานการณและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมตอการพัฒนาหลักสูตร 

และความเก่ียวของกับพันธกิจของมหาวทิยาลัย 

13.  ความสัมพันธกับหลักสูตรอ่ืนที่เปดสอนในคณะ/ภาควชิาอ่ืนของมหาวทิยาลัย  ไมม ี

 

หมวดที่ 2   ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1.  ความสําคัญ ปรัชญาและวัตถปุระสงคของหลกัสูตร 

 1.1  ความสําคัญของหลักสูตร 

 1.2  ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร 

  1.2.1  ปรัชญาของหลักสูตร 

           พัฒนานิสิตมหาบัณฑิตใหเปนผูมีความรูความสามารถเชิงวิชาการในระดับสูงและเช่ียวชาญ

เฉพาะสาขาวิชา มีความคิดริเร่ิมสรางสรรคองคความรูใหมท่ีมีคุณคาทางวิชาการและมีประโยชนตอการนําไป

ประยุกตใชในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ

แหงวชิาชีพ มวีสัิยทัศนท่ีกวางไกล และมภีาวะผูนํา 

   -  วสัิยทัศน   มองยาวและฟงไกล 

   -  ปรัชญาและอุดมการณ ยึดม่ันหลักธรรมาธิปไตย 

   -  ปณธิาน   นําภูมปิญญาทองถิ่นไทยสูสากล 

   -  พันธกจิ   ผลติบัณฑติท่ีมคีุณภาพและคุณธรรม 
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  1.2.2  วัตถุประสงคของหลักสูตร 

             (1)  เพื่อสรางองคความรูและทักษะการบริหารการจัดการดานธุรกจิใหสอดคลองกับสภาวะ

การของพัฒนาการทางสังคมยุคใหม  

   (2)  เพื่อใหมหาบัณฑิตสามารถนําความรูและการบริหารไปประยุกตใหกับหนวยงานใน

องคการธุรกจิและการทํางานในชีวติประจําวันได 

   (3)  เพื่อใหมหาบัณฑิตมีความรูความสามารถในการบริหารจัดการเปนผูมีวิสัยทัศนและมี

คุณธรรม จริยธรรมในวชิาชีพท่ีรับผดิชอบ เอื้อประโยชนตอสังคมสวนรวม 

   (4)  เพื่อพัฒนาศักยภาพและความรูใหสอดคลองกับสภาวการณ ทิศทางและนโยบาย การ

พัฒนาประเทศ กาวทันตอกระแสโลกาภิวัฒน 

   (5)  เพื่อสรางศักยภาพการศึกษา คนควาและวิจัย เพื่อใหสามารถนําผลวิจัยไปประยุกตใช

พัฒนาแผนธุรกจิขององคกรใหเกดิประโยชนสูงสุด 

  1.2.3  คุณลักษณะบัณฑติที่พงึประสงค 

            บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิรน จะตอง

เปนผูท่ีมคีวามรูความสามารถและคุณลักษณะดังนี้ 

        (1)  มีความรูความสามารถและทักษะเชิงวิชาการในระดับสูงและเช่ียวชาญเฉพาะสาขาวิชา 

รวมท้ังสามารถนําผลการวจิยัมาประยุกตใชในการปฏบัิติงาน  

   (2)  มีความรูความสามารถในการศึกษาคนควาดวยกระบวนการวิจัยและประยุกตใชใน

สาขาวชิาเพื่อการพัฒนา ปรับปรุง และแกไขปญหาไดอยางมปีระสทิธิภาพ  

        (3)  สามารถศึกษาคนควาวจิัย และนําผลการวจิัยมาใชเพื่อพัฒนางาน  

        (4)  สรางสรรคองคความรูใหมท่ีกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 

และประเทศชาต ิ 

        (5)  ติดตอสื่อสารท้ังการพูดและการเขยีน ดวยภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยางมปีระสทิธิภาพ  

        (6)  มมีนุษยสัมพันธท่ีด ีและสามารถทํางานรวมกับผูอื่นได  

        (7)  แสดงออกซึ่งภาวะผูนําท่ีมวีสัิยทัศนกวางไกล และมคีวามคดิริเร่ิมสรางสรรค โดยเฉพาะ

ในเชิงวชิาการ และสามารถสรางสรรคผลงานท่ีดมีคีุณภาพในระดับมาตรฐานสากล  

        (8)  มคีวามรูความสามารถและทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยอยางตอเนื่อง  

        (9)  คดิวเิคราะหอยางเปนระบบและสามารถแสดงออกอยางสรางสรรคและเปนอิสระในการ

จัดการและแกไขปญหาท้ังท่ีคาดการณไดและคาดการณไมไดดวยดุลยพนิจิท่ีเหมาะสม  

        (10)  มีความสนใจใฝเรียนรูอยางตอเนื่อง ดวยการศึกษาคนควา วิจัย และนําผลการวิจัยมา

ประยุกตใช ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาตนเอง พัฒนาการเรียนรูและการปฏิบัติงานอยางตอเนื่องตลอดชีวติ  

        (11)  มีคุณธรรม จริยธรรมในการดําเนินชีวิตและการปฏบัิติงาน รวมท้ังสนับสนุนใหผูอื่นรูจัก

ประยุกตใชดุลยพนิิจเพื่อการจัดการปญหาไดอยางมคีุณธรรมและจริยธรรมท่ีเหมาะสม   

        (12)  สงเสริมและดํารงไวซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท่ีดีงาม และสนับสนุน

การปกครองในระบอบประชาธิปไตย ตลอดจนเคารพในกติกาและรับผดิชอบตอหนาท่ีในสังคม 

2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 
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หมวดที่ 3   ระบบการจัดการศกึษา การดําเนนิการ และโครงสรางของหลักสูตร 

 

1.  ระบบการจัดการศกึษา 

 1.1  ระบบ 

  ใชระบบการศึกษาแบบทวิภาค (Semester) โดยกําหนดใหหนึ่งปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาค

การศึกษาปกต ิและหนึ่งภาคการศึกษาปกตมิรีะยะเวลาในการศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห 

นอกจากนี้หลักสูตรอาจจัดการศึกษาในบางรายวิชาในลักษณะเปนชุดวิชา (Module) หรือทีละรายวิชา 

หรือใชระบบสารสนเทศผานระบบเครือขายของมหาวิทยาลัย โดยมีกําหนดระยะเวลาและจํานวนหนวยกติท่ีมีสัดสวน

ท่ีเทียบเคยีงไดเทากับการศึกษาภาคการศึกษาปกตใินระบบทวภิาค  

 1.2  การจัดการศกึษาภาคฤดูรอน ไมม ี

 1.3  การเทยีบเคยีงหนวยกิตในระบบทวภิาค ไมม ี

 1.4  ระยะเวลาในการศกึษา 

  ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร นิสิตตองลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยอยางนอย 2 ภาค

การศึกษาปกติแตไมเกิน 5 ปการศึกษาปกตินับตั้งแตวันลงทะเบียนคร้ังแรกในหลักสูตร ตามขอบังคับมหาวิทยาลัย 

เวสเทิรนวาดวย ระบบการศึกษาสําหรับระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2561 

2.  การดาํเนนิการหลักสูตร 

 2.1   วัน-เวลาในการดําเนนิการเรยีนการสอน 

  2.1.1  จัดการเรียนการสอนปการศึกษาละ 2 ภาคการศึกษา โดย 

    ภาคการศึกษาท่ี 1 ต้ังแตเดอืนสงิหาคมถงึเดอืนพฤศจกิายน 

    ภาคการศึกษาท่ี 2 ต้ังแตเดอืนมกราคมถงึเดอืนเมษายน 

  2.1.2  วัน-เวลาการจัดการเรียนการสอน เปนไปตามประกาศของมหาวทิยาลัย 

 2.2  คุณสมบัติและการคดัเลอืกนสิติ 

  2.2.1  คุณสมบัตขิองผูเขาศกึษา 

   (1)  สําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา จากสถาบันการศึกษาใน

ประเทศหรือตางประเทศท่ีสํานักงาน กพ. ใหการรับรอง หรือ  

   (2)  เปนผูกําลังศึกษาอยูในภาคการศึกษาสุดทายของหลักสูตรระดับปริญญาตรี และคาดวา

จะสําเร็จการศึกษากอนเปดภาคการศึกษาจากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือตางประเทศท่ีสํานักงาน กพ. ใหการ

รับรอง หรือ  

   (3)  เปนผูมีประสบการณการทํางานภายหลังจากท่ีไดศึกษาขั้นบัณฑิตหรือเทียบเทามาแลว

ไมตํ่ากวา 2 ป  

   (4)  ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หรือคณะกรรมการบริหาร คณะวิชาให

เขาศึกษาตอไดเปนพเิศษเฉพาะราย และ  

   (5)  มคีุณสมบัติอื่นๆ ตามท่ีมหาวทิยาลัยกําหนด 
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  2.2.2  การคัดเลอืกนสิติ  

   การคัดเลอืกนิสติใหเปนไปตามประกาศของมหาวทิยาลัยเวสเทิรน โดยพจิารณาจาก 

   (1)  คุณสมบัตติามหมวดท่ี 3 ขอ 2.2.1  

   (2)  คัดเลอืกจากผูท่ีผานการสอบขอเขยีน หรือ   

   (3)  คัดเลอืกจากผูท่ีผานการสอบสัมภาษณ  

   (4)  พิจารณาจากปจจัยอื่นๆ ประกอบ อาทิ ประสบการณในการทํางาน ความสามารถท่ีจะ

ศึกษาในระดับบัณฑติศึกษาใหสําเร็จ 

 2.3 ปญหาของนสิติแรกเขา 

 2.4 กลยุทธในการดาํเนนิการเพื่อแกไขปญหา / ขอจํากัดของนสิติ 

 2.5  แผนการรับนสิติและผูสาํเร็จการศกึษาในระยะ 5 ป 

 2.6  งบประมาณตามแผน 

  คาใชจายตลอดหลักสูตร ประมาณ 150,000 บาท หรือ 75,000 บาทตอปการศึกษา 

 2.7 ระบบการศกึษา 

      แบบช้ันเรียน 

 2.8  การเทยีบโอนหนวยกิต รายวชิา และการลงทะเบยีนเรยีนขามมหาวทิยาลัย 

  2.8.1  การเทยีบโอนหนวยกิตและรายวชิา 

   เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเวสเทิรนวาดวย ระบบการศึกษาสําหรับระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2561 

  2.8.2  การลงทะเบยีนเรยีนขามมหาวทิยาลัย 

   เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเวสเทิรนวาดวย ระบบการศึกษาสําหรับระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2561 

3.  หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

 3.1  หลักสูตร 

  3.1.1  จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสตูร  

   หลักสูตรบริหารธุรกจิมหาบัณฑติ กําหนดโครงสรางของหลักสูตรประกอบดวยจํานวนหนวยกติ 

รวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 36 หนวยกติ 

 3.1.2  โครงสรางและองคประกอบของหลักสูตร 

   (1)  แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวชิาและทําวทิยานิพนธ  

    นิสติตองเขาศึกษาตามรายวชิาท่ีกําหนดไวในหลักสูตร โดยมผีลคะแนนไมตํ่ากวา B และ

ทําโครงรางวิทยานิพนธและจัดทําวิทยานิพนธ ภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและมี

การเสนอผลงานตอท่ีประชุมการสัมมนาทางวชิาการ ในการสอบปองกันวทิยานิพนธคณะกรรมการสอบ 

หมวดวชิาเสริมพื้นฐาน (ไมนับหนวยกติ)   

หมวดวชิาเฉพาะ 24 หนวยกติ 

หมวดวชิาเลอืก - หนวยกติ 

หมวดวทิยานพินธ 12 หนวยกติ 

รวมหนวยกิตตลอดหลักสูตร 36 หนวยกิต 
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   (2)  แผน ข ศึกษารายวชิาและทําสารนพินธ 

หมวดวชิาเสริมพื้นฐาน (ไมนับหนวยกติ)   

หมวดวชิาเฉพาะ 24 หนวยกติ 

หมวดวชิาเลอืก 6 หนวยกติ 

หมวดศึกษาคนควาอิสระและสารนิพนธ 6 หนวยกติ 

รวมหนวยกิตตลอดหลักสูตร 36 หนวยกิต 

 

ผังโครงสรางหลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑติ 

 
หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑติ 

36 หนวยกิต 
 

    

 
หมวดวชิาเสริมพื้นฐาน 

(ไมนับหนวยกติ N/C) 
 

    

     

แผน ก แบบ ก 2 ทําวทิยานพินธ 

(Thesis Option) 
 

แผน ข ไมทําวทิยานิพนธ 

(Non-Thesis Option) 
     

หมวดวชิาเฉพาะ  

24 หนวยกติ 
 

หมวดวชิาเฉพาะ  

24 หนวยกติ 
     

หมวดวชิาเลอืก  

- หนวยกติ 
 

หมวดวชิาเลอืก 

6 หนวยกติ 
     

หมวดวทิยานพินธ 

12 หนวยกติ 
 

หมวดศึกษาคนควาอิสระและสารนิพนธ 

6 หนวยกติ 
     

สอบปากเปลา  

สอบขอเขยีนประมวลความรู 

(Comprehensive Examination) 

และสอบปากเปลา 

  3.1.3  รายละเอียดในหลักสูตร 

   3.1.3.1 คําอธบิายรหสัวชิา 

     (1) รหัสวชิา  ประกอบดวยรหัสตัวอักษร 2 ตัว และรหัสตัวเลข 4 ตัว  ดังน้ี 

     -    รหัสตัวอักษร 2 ตัว เปนภาษาอังกฤษ หมายถงึรายวชิาในกลุมวชิา/  

หมวดวชิา/สาขาวชิาของหลักสูตร  ดังนี้ 

      XX หมายถงึ รายวชิาในกลุมวชิา/หมวดวชิา/สาขาวชิา 

     -    รหัสตัวเลข 4 ตัว มคีวามหมาย ดังนี้ 

      รหัสตัวเลขหลักพัน   แสดงช้ันปท่ีเรียน  โดยจะใช ดังน้ี 
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      7 หมายถงึ ช้ันปกอนเขาศึกษาในรายวชิาของบัณฑติศึกษา 

      8 หมายถงึ ช้ันปท่ี 1 

      9 หมายถงึ ช้ันปท่ี 2 

      รหัสตัวเลขหลักรอย  เปนตัวเลขแสดงหมวดวชิา/กลุมวชิาดังนี้ 

      0 หมายถงึ  หมวดวชิาเสริมพื้นฐาน 

      1 หมายถงึ  หมวดวชิาเฉพาะ 

      2 หมายถงึ  หมวดวชิาเลอืก 

     5  หมายถงึ  หมวดวชิาวทิยานิพนธ หรือการศึกษาคนควาอิสระ 

        และสารนิพนธ 

      รหัสตัวเลขหลักสบิและหลักหนวย แสดงลําดับของรายวชิาใน     

หมวดวชิาหรือกลุมวชิาเดยีวกัน 

    (2)    รหัสแสดงหนวยกิตประจํารายวชิา กําหนดดังน้ี 

     ตัวเลขหนาวงเล็บ  หมายถงึ   จํานวนหนวยกติของรายวชิาน้ัน 

     ตัวเลขในวงเล็บ ตัวแรก หมายถงึ   จํานวนช่ัวโมงบรรยาย / อภิปรายตอ

สัปดาห 

     ตัวเลขในวงเล็บ ตัวท่ีสอง  หมายถงึ   จํานวนช่ัวโมงปฏบัิติในหองปฏบัิติการ 

/หองทดลอง / คลนิิก / ภาคสนามตอสัปดาห 

     ตัวเลขในวงเล็บ ตัวท่ีสาม  หมายถงึ   จํานวนช่ัวโมงการศึกษาคนควาดวย

ตนเองโดยมวีธีิการคํานวณดังน้ีคอืผลรวมของจํานวนช่ัวโมงบรรยายตอสัปดาหคูณดวยสอง และจํานวนช่ัวโมงปฏบัิติ

ตอสัปดาหคูณดวย 0.5 

   3.1.3.2 รายวชิา 

    (1)  หมวดวชิาเสรมิพื้นฐาน      Non-credit 

     ใหนิสติเรียนรายวชิาตอไปน้ีตามความเห็นชอบของคณบด ี

BA5001  พื้นฐานดานการบริหารธุรกจิ           N/C 

  Introduction to Business Administration 

BA5002  ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ        N/C 

  English Proficiency 

    (2)  หมวดวชิาเฉพาะ       24  หนวยกิต 

BA6101 ระเบียบวธีิวจิัย          3(2-4-6) 

 Research Methodology 

BA6102  ทฤษฎอีงคการและการจัดการ                                                  3(3-0-6)                

  Organization Theory and Management                                      

BA6103  การบริหารทรัพยากรมนุษย                        3(3-0-6) 

  Human Resource Management 

BA6104 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ         3(3-0-6) 

  Management Information System 
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BA6105 การบริหารการตลาด          3(3-0-6) 

  Marketing Management 

BA6106 ธุรกจิระหวางประเทศ           3(3-0-6) 

  International Business  

BA6107 การบริหารการเงนิและการบัญชี        3(3-0-6) 

 Financial and Accounting Management 

BA6108  การบริหารเชิงกลยุทธ                  3(3-0-6) 

  Strategic Management 

    (3)  หมวดวชิาเลอืก        6  หนวยกิต  

     ใหนิสิตเลือกศึกษารายวชิาใดวชิาหนึ่งของกลุมวชิาใดกลุมวิชาหนึ่งเพียงกลุมวชิา

เดยีวเทาน้ัน ตามความเห็นชอบของคณบดแีละ/หรืออาจารยท่ีปรึกษา 

BA6201 การตลาดระหวางประเทศ         3(3-0-6) 

  International Marketing 

BA6202 พฤติกรรมผูบริโภค          3(3-0-6) 

  Consumer Behavior 

BA6203 การพัฒนาองคกร          3(3-0-6) 

  Organization Development 

BA6204 สัมนาการตลาด          3(2-4-6) 

  Seminar in Marketing Issues 

BA6205 สัมนาเชิงปฏบัิติการ 1          3(2-4-6) 

  Seminar 1   

BA6206 สัมนาเชิงปฏบัิติการ 2          3(2-4-6) 

  Seminar 2 

BA6207 การบัญชีระหวางประเทศและภาษีอากร       3(3-0-6) 

  International Accounting and Taxation 

BA6208  การตรวจสอบภายใน           3(3-0-6)                  

           Internal Audit 

BA6209  การสอบบัญชี             3(3-0-6) 

   Auditing  

BA6210  สัมนาระบบสารสนเทศการบัญชี           3(2-4-6) 

  Seminar in Accounting Information Systems 

BA6211 สัมนาเชิงปฏบัิติการ 1          3(2-4-6) 

  Seminar 1 

BA6212 สัมนาเชิงปฏบัิติการ 2          3(2-4-6) 

  Seminar 2 

BA6213  การจับกลุมทางเศรษฐกิจและอาเซยีนศึกษา        3(3-0-6) 

  Economic Integration and ASEAN Studies 
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BA6214  การเงนิและการธนาคารระหวางประเทศ            3(3-0-6) 

  International Finance and Banking 

BA6215  ความเชื่อมโยงทางเศรษฐกจิ สังคม และการเมอืงในกลุมอนุภาคลุมน้ําโขง (GMS)     3(3-0-6) 

              กับประชาคมเศรษฐกจิอาเซี่ยน 

               The link of Economic, Social and political in Greater Mekong Subregion (GMS)  

  with Asian Economic Community     

    (4)  วทิยานพินธ (สําหรับผูที่เลอืกเรยีนแผน ก แบบ ก2 ทําวทิยานพินธ) 

BA7501  วทิยานิพนธ                    12  หนวยกติ 

   Thesis 

    (5)  การศึกษาคนควาอิสระและสารนพินธ (สําหรับผูที่เลือกเรียนแผน ข ไมทํา

วทิยานพินธ) 

BA7502  การศึกษาคนควาอิสระและสารนิพนธ                 6  หนวยกติ 

   Independent Study and Research Paper 

  3.1.4  แผนการศกึษาตลอดหลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบัณฑติ (MPA) 

แผน ก แบบ ก 2 ทาํวทิยานพินธ แผน ข ไมทาํวทิยานพินธ 

หมวดวชิาเสรมิพื้นฐาน 

BA5001 พื้นฐานดานบริหารธุรกจิ N/C BA5001 พื้นฐานดานบริหารธุรกจิ N/C 

BA5002 ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ N/C BA5002 ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ N/C 

 รวม N/C  รวม N/C 

ป 1 ภาค 1 

BA6101 ระเบียบวธีิวจิัย 3 (2-4-6) BA6101 ระเบียบวธีิวจิัย 3 (2-4-6) 

BA6102 ทฤษฎอีงคการและการจัดการ 3 (3-0-6) BA6102 ทฤษฎอีงคการและการจัดการ 3 (3-0-6) 

BA6103 การบริหารทรัพยากรมนุษย 3 (3-0-6) BA6103 การบริหารทรัพยากรมนุษย 3 (3-0-6) 

BA6104 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3 (3-0-6) BA6104 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3 (3-0-6) 

 รวม 12  รวม 12 

ป 1 ภาค 2 

BA6105 การบริหารการตลาด 3 (3-0-6) BA6105 การบริหารการตลาด 3 (3-0-6) 

BA6106 ธุรกจิระหวางประเทศ 3 (3-0-6) BA6106 ธุรกจิระหวางประเทศ 3 (3-0-6) 

BA6107 การบริหารการเงนิและการบัญชี 3 (3-0-6) BA6107 การบริหารการเงนิและการบัญชี 3 (3-0-6) 

BA6108 การบริหารเชิงกลยุทธ 3 (3-0-6) BA6108 การบริหารเชิงกลยุทธ 3 (3-0-6) 

 รวม 12  รวม 12 

ป 2 ภาค 1 

BA7501 วทิยานิพนธ 6  วชิาเลอืก.......................... 3 

     วชิาเลอืก.......................... 3 

    BA7502 การศึกษาคนควาอิสระและสารนิพนธ 3 

 รวม 6  รวม 9 
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แผน ก แบบ ก 2 ทาํวทิยานพินธ แผน ข ไมทาํวทิยานพินธ 

ป 2 ภาค 2 

BA7501 วทิยานิพนธ 6 BA7502 การศึกษาคนควาอิสระและสารนิพนธ 3 

 รวม 6  รวม 3 

 รวมจํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร 36  รวมจํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร 36 

  3.1.5  คําอธบิายรายวชิา  

   (1)  หมวดวชิาเสรมิพื้นฐาน       (ไมนับหนวยกิต)  

BA5001  พื้นฐานดานการบรหิารธุรกิจ                      N/C 

  Introduction to Business Administration 

  ศึกษาปจจัยพื้นฐานของการดําเนินงานทางธุรกิจ ศึกษาหลักการเบ้ืองตนเกี่ยวกับระบบธุรกิจและ

สิ่งแวดลอม ธุรกิจประเภทตางๆ ศึกษาองคกรธุรกิจ การจัดองคกรและการบริหารงานดานธุรกิจ ตลอดจน

องคประกอบตางๆ เพื่อการดําเนนิการและการประกอบกจิการดานธุรกจิ เขน การบัญชี การเงนิ การผลติ การตลาด 

และการจดัการทรัพยากรมนุษย 

BA5002  ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ       N/C 

   English Proficiency  

  ศึกษาสังเคราะหองคประกอบของภาษาอังกฤษและหลักเกณฑ สําหรับแตละองคประกอบในตํารา

ประกอบวิชาท่ีเรียนศึกษาภาษาอังกฤษ ดวยการฝกอาน ฝกเขียน ฝกฟง และฝกพูดและเพื่อการสืบคนและการศึกษา

คนควาจากตําราตางประเทศสามารถอานและเขยีนบทคัดยอวทิยานิพนธหรือสารนิพนธภาษาอังกฤษได 

   (2)  หมวดวชิาเฉพาะ        24  หนวยกิต 

BA6101  ระเบยีบวธิวีจัิย          3(2-4-6) 

  Research Methodology 

  ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับการวจิัย ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ประเด็นการวจิัย การ

เก็บรวบรวมขอมูล การวเิคราะหเชิงสถิตแิละการแปลความหมายขอมูล การเสนอรายงานการวจิัย การกําหนดหัวขอ

การวจิยั การแปลความหมายของผลการวจิัย การประเมนิงานวจิัย และการนําผลการวจิัยไปประยุกตใช จริยธรรมใน

การวจิยั การเขยีนโครงรางการวจิัยและรายงานการวจิัย  

BA6102  ทฤษฎอีงคการและการจัดการ                   3(3-0-6) 

            Organization Theory and Management 

   ศึกษาแนวคิดพื้นฐานทางการจัดการและองคการ รวมถึงสภาพแวดลอมทางการจัดการ ประกอบดวย 

ลักษณะองคการ ทฤษฎีผูนํา ทฤษฎีการจูงใจ รูปแบบและกระบวนการ การบริหารในองคการ รวมถึงการวางแผน 

การจัดองคการ การจัดคนเขาทํางาน การส่ังการ การควบคุมการทํางานใหเปนไปตามแผนงาน โดยเนนถึงการศึกษา

เชิงแนวปฏบัิติและกรณศึีกษา 

BA6103  การบรหิารทรัพยากรมนุษย         3(3-0-6) 

            Human Resource Management 

   ศึกษาทฤษฎีและหลักการในการบริหารทรัพยากรมนุษยความคลายคลึงและความแตกตางของ

แนวความคิดการบริหารงานบุคคลและการจัดการทรัพยากรมนุษย ในสวนท่ีเกี่ยวของกับการวางแผน การจัดหา 

ประเมิน พัฒนาองคการและทรัพยากรมนุษย การเก็บรักษาและใชทรัพยากรบุคคลใหเกิดประโยชนสูงสุดตาม
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จุดมุงหมายของ แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาตใินปจจุบัน รวมถงึการบริหารงานบุคคลดานการสรรหา การ

จัดการพัฒนาบุคลากร การสรางขวัญและกําลังใจของบุคลากรในองคการ 

BA6104  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ         3(3-0-6) 

             Management Information System 

             ศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ และเพื่อจัดการเรียนรูโดยอาศัยหลักการจัดเก็บ

ขอมูลและประมวลผล ท้ังดวยเคร่ืองหรือดวยมือ การวเิคราะหระบบขอมูลและการพัฒนาระบบขอมูลท่ีม ีใหสามารถ

ใชงานไดอยางรวดเร็ว ถูกตอง การวิเคราะหขอมูลเพื่อการวางแผนทางเทคนิค และการควบคุมจัดการรวมถึงการ

สนับสนุนการวางแผนกลยุทธและการกําหนดนโยบายของผูบริหารระดับสูง รวมถึงการศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อการจัดการยุคใหมระบบผูเช่ียวชาญ ระบบปญญาประดษิฐเบ้ืองตน 

BA6105  การบรหิารการตลาด         3(3-0-6) 

   Marketing Management 

   ศึกษาการตลาดในศตวรรษท่ี 21 การปรับตัวทางการตลาดสูเศรษฐกิจใหม การสรางความพอใจ การ

รักษาลูกคา การวางแผนกลยุทธ การรวบรวมสารสนเทศ การวัดอุปสงคของการตลาด การวิเคราะหสภาพแวดลอม

การตลาด ผูบริโภค พฤติกรรมผูซื้อ ตลาดธุรกิจ พฤติกรมการซื้อ การแขงขัน การแบงสวนตลาด การเลือกตลาด

เปาหมาย การวางตําแหนงทางการตลาด การสรางความแตกตางขอเสนอทางการตลาด โดยผานวงจรชีวติผลติภัณฑ 

การพัฒนาผลิตภัณฑ การพัฒนาผลิตภัณฑใหม การตลาดระดับโลก การกําหนดกลยุทธ ผลิตภัณฑและตราสินคา 

การออกแบบ การจดัการเครือขายคุณคาชองทางการตลาด การจัดการคาปลกี คาสง การกระจายสนิคา การสื่อสาร

การตลาดแบบครบวงจร การจัดการโฆษณา การสงเสริมการขาย การประชาสัมพันธ การจัดการทีมขาย ตลอดจน

ความพยายามทางการตลาดโดยรวม โดยเนนการศึกษาเชิงปฏิบัติและกรณีศึกษา การศึกษา วิเคราะห ภารกิจของ

องคกร สภาพแวดลอมตลอดจนปญหาตางๆ และประยุกตใชกับความรูในแขนงตางๆ โดยนํามากําหนดกลยุทธ 

นโยบายและนําไปปฏบัิติเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวโดยเนนถงึการศึกษาเชิงปฏบัิติและกรณศึีกษา 

BA6106 ธุรกิจระหวางประเทศ         3(3-0-6) 

   International Business 

             ศึกษาความหมาย ความสําคัญ บทบาทของการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ สภาพแวดลอมทาง

กฎหมาย เศรษฐกจิ สังคมและวัฒนธรรมของนานาประเทศ การรวมกลุมทางเศรษฐกจิ ผลกระทบของสภาพแวดลอม

ตอการทําธุรกิจระหวางประเทศ รูปแบบกลยุทธการเขาสูธุรกิจระหวางประเทศ กระบวนการจัดการในธุรกจิระหวาง

ประเทศในดานการตลาดระหวางประเทศ การผลิต การเงินระหวางประเทศและการจัดการทรัพยากรมนุษยระหวาง

ประเทศ บทบาทของรัฐบาลตอธุรกจิระหวางประเทศ 

BA6107  การบรหิารการเงนิและการบัญชี        3(3-0-6) 

             Financial and Accounting Management 

   ศึกษาวิธีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการนําขอมูลทางบัญชีมาใชในการบริหารทางดานตนทุนการ

ผลิต การจัดทํางบประมาณ เพื่อการวางแผน การควบคุม และการทําการตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุน รวมไปถึงการ

วิเคราะหงบการเงิน ปญหาทางการเงินขององคการธุรกิจ วิเคราะหหลักการและวิธีวางแผนการบริหารการเงิน การ

จัดการดานการเงนิเชิงกลยุทธ การจัดหาและจัดสรรเงนิทุน โครงสรางระบบการเงนิ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการ

บัญชีและการเงนิ การวจิัยทางการบัญชีและการเงนิ 
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BA6108 การบรหิารเชงิกลยุทธ         3(3-0-6)                

             Strategic Management  

   ศึกษา วเิคราะห ภารกจิขององคการ สภาพแวดลอมตลอดจนปญหาตางๆ และประยุกตใชกับความรูใน

แขนงตางๆ โดยนํามากําหนดกลยุทธ นโยบายและนําไปปฏิบัติเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวโดยเนนถึง

การศึกษาเชิงปฏบัิตแิละกรณศึีกษา 

   (3)  หมวดวชิาเลอืก        6  หนวยกิต  

    ใหนิสิตเลือกศึกษารายวิชาใดวิชาหนึ่งของกลุมวิชาใดกลุมวิชาหนึ่งเพียงกลุมวิชาเดียว

เทาน้ัน ตามความเห็นชอบของคณบดแีละ/หรืออาจารยท่ีปรึกษา 

BA6201  การตลาดระหวางประเทศ         3(3-0-6) 

            International Marketing 

  ศึกษากรณโีดยวเิคราะหโอกาสการขยายตัว การแขงขันและการดําเนนิการทางการตลาดโลก วเิคราะห

เปรียบเทียบการจดัการตลาดระหวางประเทศ รวมถงึบทบาทและความสําคัญของตลาดระหวางประเทศ กลยุทธการ

บริหารงานการคา การสงออก การพัฒนาตลาด ระหวางประเทศในยุคโลกาภิวัตน 

BA6202  พฤตกิรรมผูบรโิภค          3(3-0-6) 

             Consumer Behavior 

   วิเคราะหพฤติกรรมและสิ่งจูงใจผูบริโภคในแงมุมของการเรียนรู การรับรูของผูบริโภคทางพฤติกรรม

ศาสตร รวมถึงอิทธิพลตางๆ ท่ีมีผลตอกระบวนการตัดสินใจของผูบริโภค การกําหนดกลยุทธและการประสมทาง

การตลาด 

BA6203  การพัฒนาองคกร          3(3-0-6) 

   Organization Development 

   ศึกษาแนวคดิและทฤษฎเีกี่ยวกับการพัฒนาองคการ การปรับปรุงและพัฒนาระบบภายในองคการ การ

วเิคราะหปญหา การเปลี่ยนแปลงองคการ 

BA6204  สัมมนาการตลาด          3(2-4-6) 

    Seminar in Marketing Issues 

   ศึกษาวเิคราะหประเด็นสําคัญทางดานการตลาด โดยผูทรงคุณวุฒดิานการตลาดท่ีมปีระสบการณสูง 

รวมการอภิปรายกรณศึีกษา เพื่อสรางความเขาใจในประเด็นปญหาการตลาดในปจจบัุน เพื่อเพิ่มพูนความรูและทักษะ

ในการบริหารธุรกจิ 

BA6205  สัมมนาเชงิปฏบิัติการ 1         3(2-4-6) 

    Seminar 1 

   สัมมนาเกี่ยวกับการบริหารองคการและการจัดการ การประยุกตทฤษฎีองคการมาใชปรับปรุงและ

พัฒนาองคการ ศึกษาวิเคราะหประเด็นสําคัญดานการบริหารองคการ รวมท้ังดานการตลาด มีการจัดผูทรงคุณวุฒิ

และมปีระสบการณสูงมาเพิ่มพูนความรูและทักษะดานบริหารธุรกจิ 
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BA6206  สัมมนาเชงิปฏบิัติการ 2         3(2-4-6) 

             Seminar 2 

  สัมมนาเกี่ยวกับดานการเงินของธุรกิจ นโยบายทางการเงิน ระบบการเงิน ปญหาเกี่ยวกับการเงิน 

วิเคราะห และการตัดสินใจแกไขปญหา ศึกษาวิเคราะหและอภิปรายปญหาเกี่ยวกับสารสนเทศทางการบัญชี 

กรณศึีกษาท่ีเกี่ยวกับดานการเงนิและการบัญชี 

BA6207  การบัญชรีะหวางประเทศและภาษอีากร       3(3-0-6) 

             International Accounting and Taxation 

  ศึกษาทฤษฎบัีญชีเกี่ยวกับการดําเนนิธุรกจิระหวางประเทศระเบียบกฎเกณฑ วธีิทางการบัญชี และการ

แสดงรายงานทางการเงินของธุรกิจท่ีดําเนินกิจการระหวางประเทศอันจะมีผลเนื่องจากระบบอัตราแลกเปลี่ยนและ

อัตราเงินเฟอท่ีผันแปรไปตามสภาวะทางเศรษฐกิจของแตละประเทศ ศึกษาระบบภาษีอากรท่ีเกี่ยวของกบัการดําเนิน

ธุรกิจระหวางประเทศ ทฤษฎีและนโยบายการจัดเก็บภาษี ขอตกลงระหวางประเทศและภาพพื้นท่ีซึ่งเกี่ยวของกับการ

จัดเก็บภาษีการคาและนโยบายการแกปญหาการเก็บภาษีซ้ําซอน ซึ่งมักจะเกดิขึ้นกับธุรกจิระหวางประเทศ 

BA6208  การตรวจสอบภายใน          3(3-0-6) 

             Internal Audit 

   ศึกษาถงึวัตถุประสงคและขอบเขตของการตรวจสอบภายในหนาท่ีและความรับผดิชอบของผูตรวจสอบ

ภายในแนวทางการตรวจสอบภายในการตรวจสอบการปฏิบัติงานดานตางๆ และการบริหารหนวยงานตรวจสอบ

ภายในหลักการและความสําคัญของการควบคุมภายในเพื่อชวยในการบริหารงานของการตรวจสอบภายในการ

สรุปผลรายงานและติดตามผล 

BA6209  การสอบบัญช ี            3(3-0-6) 

  Auditing 

  ศึกษาขอบเขตและวิวัฒนาการของการสอบบัญชี สถาบันของวิชาชีพสอบบัญชี มารยาทของผูสอบ

บัญชี หลักฐานและเทคนคิการสอบบัญชี การวางแผนและควบคุมการตรวจสอบ ลักษณะและชนดิของกระดานทําการ

ของผูสอบบัญชี 

BA6210  สัมมนาระบบสารสนเทศการบัญช ี                         3(2-4-6) 

  Seminar in Accounting Information Systems   

  สัมมนา อภิปราย ศึกษาและวเิคราะห ระบบบัญชีและระบบสารสนเทศทางการบัญชีของธุรกจิประเภท

ตางๆ กระบวนการควบคุมภายใน การรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ การวางแผนกลยุทธของระบบ

สารสนเทศทางการบัญชี 

BA6211  สัมมนาเชงิปฏบิัติการ 1         3(2-4-6) 

   Seminar 1 

   สัมมนาเกี่ยวกับการบริหารองคการและการจัดการ การประยุกตทฤษฎีองคการมาใชปรับปรุงและ

พัฒนาองคการ ศึกษาวิเคราะหประเด็นสําคัญดานการบริหารองคการ รวมท้ังดานการตลาด มีการจัดผูทรงคุณวุฒิ

และมปีระสบการณสูงมาเพิ่มพูนความรูและทักษะดานบริหารธุรกจิ 
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BA6212  สัมมนาเชงิปฏบิัติการ 2         3(2-4-6) 

    Seminar 2 

   สัมมนาเกี่ยวกับดานการเงินของธุรกิจ นโยบายทางการเงิน ระบบการเงิน ปญหาเกี่ยวกับการเงิน 

วิเคราะห และการตัดสินใจแกไขปญหา ศึกษาวิเคราะหและอภิปรายปญหาเกี่ยวกับสารสนเทศทางการบัญชี 

กรณศึีกษาท่ีเกี่ยวกับดานการเงนิและการบัญชี 

BA6213  การจับกลุมทางเศรษฐกิจและอาเซยีนศกึษา      3(3-0-6) 

    Economic Integration and ASEAN Studies 

   ทฤษฎีของการรวมกลุมทางเศรษฐกิจ และประโยชนของการรวมกลุมทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค 

โดยเฉพาะกลุมตลาดรวมยุโรป รวมถึงการศึกษาเร่ืองเศรษฐกิจของประเทศและกลุมประเทศท่ีมีความสําคัญตอ

อาเซยีน และเอเชีย 

BA6214  การเงนิและการธนาคารระหวางประเทศ           3(3-0-6) 

  International Finance and Banking 

   ทฤษฎีการเงินธุรกิจระหวางประเทศ ระบบการเงินระหวางประเทศ ดุลการชําระเงิน ตลาดปริวรรต

เงินตราตางประเทศ เงื่อนไขเสมอภาคระหวางประเทศ บริหารความเสี่ยงทางการเงิน สัญาลวงหนาเงินตราและตรา

สารสทิธิเงนิตรา ความเสีย่งจากอัตราแลกเปลี่ยนประเภทธุรกรรมการคา การระดมเงนิจากตลาดหนี้ระหวางประเทศ 

การลงทุนระหวางประเทศ 

BA6215  ความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในกลุมอนุภาคลุมน้ําโขง (GMS) 3(3-0-6) 

             กับประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน 

             The link of Economic, Social and political in Greater Mekong Subregion (GMS) 

           with Asian Economic Community     

             การอยูรวมกันบนพื้นฐานของความเหมือนและความแตกตางของประชาคมอาเซี่ยนท่ีสามารถเชิอมโยง

ดวยระบบการศึกษาการใหความรูความเขาใจเพื่อบรรลุวัตถุประสงคทางการบริหารธุรกิจ ภายใตกรอบนโยบาย

สาธารณะและการเมอืง การบริหาร วัฒนธรรมประเพณ ีและความม่ันคง 

   (4)  หมวดวทิยานพินธ (สําหรับผูที่เลอืกเรยีนแผน ก แบบ ก2 ทําวทิยานพินธ) 

BA7501  วทิยานพินธ                                                      12   หนวยกิต 

             Thesis 

   ศึกษาวิจัยและเสนอผลการวิจัยตามความสนใจของแตละบุคคล โดยไดรับอนุมัติ กํากับ ดูแล และ

คําแนะนําคณะกรรมการท่ีปรึกษาและดําเนินการตามขั้นตอนและรูปแบบของการนําเสนอวิทยานิพนธตามท่ี

มหาวทิยาลัยกําหนด 

   (5)  หมวดวชิาการศกึษาคนควาอิสระและสารนพินธ (สาํหรับผูที่เลอืกเรยีนแผน ข ไมทาํ

วทิยานพินธ) 

BA7502  การศกึษาคนควาอิสระและสารนพินธ                       6  หนวยกิต 

   Independent Study 

             ศึกษาคนควาดวยตนเองในปญหาหรือเร่ืองท่ีนาสนใจ โดยไดรับอนุมัติ กํากับ ดูแล และแนะนําจาก

คณะกรรมการท่ีปรึกษาและเขยีนรายงานทางวชิาการตามรูปแบบท่ีมหาวทิยาลัยกําหนด 
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 3.2 ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนง และคุณวฒุกิารศกึษาของอาจารยประจําหลักสูตร 

4.  องคประกอบเก่ียวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงานหรอืสหกิจศกึษา)  ไมม ี

5.  ขอกําหนดเก่ียวกับการทําโครงงานหรอืงานวจัิย 

 ในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยเวสเทิรน ไดมีการกําหนดใหนิสิตทําวิทยานิพนธหรือ

การศึกษาคนควาอิสระและสารนิพนธ โดยมสีาระสําคัญดังน้ี 

 5.1   คําอธบิายโดยยอ 

  ศึกษาวิจัยและเสนอผลการวิจัยตามความสนใจของแตละบุคคล โดยไดรับอนุมัติ กํากับดูแล และ

คําแนะนําจากคณะกรรมการท่ีปรึกษา และดําเนินการตามขั้นตอนและรูปแบบของการนําเสนอวิทยานิพนธตามท่ี

มหาวทิยาลัยไดกําหนด 

 5.2  มาตรฐานผลการเรยีนรู 

 5.3  ชวงเวลา  

  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตของคณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัย         

เวสเทิรน จะจดัใหนิสติไดทําโครงวจิัยซึ่งเปนสวนหน่ึงของการศึกษาในรายวิชาวทิยานิพนธหรือการศึกษาคนควาอิสระ

และสาระนิพนธ ในชวงภาคการศึกษาท่ี 1 และ 2 ของช้ันปท่ี 2 ของการศึกษา โดยนิสิตท่ีเลือกศึกษาในแผน ข นั้น 

จะตองผานการสอบประมวลความรู (Comprehensive Examination) ดวยขอเขียนและ/หรือปากเปลากอนจึงจะ

สามารถทําการศึกษาคนควาอิสระและสาระนิพนธได 

 5.4  จํานวนหนวยกิต 

  แผน ก แบบ ก 2 ทําวทิยานิพนธ จํานวน 12 หนวยกติ แผน ข ทําสารนิพนธ จํานวน 6 หนวยกติ 

 5.5  การเตรยีมการ 

  (1)  มอบหมายอาจารยท่ีปรึกษาใหนิสติเปนรายบุคคล  

  (2)  อาจารยท่ีปรึกษาใหคําปรึกษาในการเลือกหัวขอ และกระบวนการศึกษาคนควาและประเมินผล

เปนรายบุคคล  

  (3)  นิสิตนําเสนอโครงรางตอคณะกรรมการ คณาจารยท่ีปรึกษา เพื่อรับขอเสนอแนะและ

ประเมนิผลเปนรายบุคคล 

  (4)  นิสิตนําเสนอผลการวิจัยปากเปลาตอคณะกรรมการ คณาจารยท่ีปรึกษาเพื่อรับขอเสนอแนะ

และประเมนิผล  

 5.6  กระบวนการประเมินผล  

  (1)  การกําหนดเกณฑมาตรฐานการประเมนิผล เปนไปตามขอบังคบัมหาวทิยาลัยเวสเทิรน 

  (2)  นิสิตนําเสนอผลการวิจัยและรับการประเมินโดยอาจารยท่ีปรึกษา และคณะกรรมการสอบปาก

เปลา ซึ่งเขารวมฟงการนาเสนอผลการวจิัย  

  (3)  ผูประสานงานรายวิชานําคะแนนทุกสวนเสนอขอความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษาผาน

คณะกรรมการหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารวชิา 
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หมวดที่ 4   ผลการเรยีนรู กลยุทธการสอน และการประเมนิผล 

 

1.  การพัฒนาคณุลักษณะพเิศษของนสิติ 

 หลักสูตรบริหารธุรกจิมหาบัณฑติ ของมหาวทิยาลัยเวสเทิรน มวัีตถุประสงคท่ีจะเสริมสรางใหนิสติเปนบัณฑติ

ท่ีมคีุณลักษณะเดน ดังนี้ 

ท่ี คุณลักษณะพเิศษ กลยุทธหรือกจิกรรมของนิสติ 

(1) ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ - จัดใหมอีาจารยผูสอนรายวชิาภาษาอังกฤษเปนชาวตางชาติ 

- จัดกจิกรรมการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ 

ในบางช่ัวโมง 

(2) ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ - สอดแทรกการสบืคนผานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ในกจิกรรมการเรียนการสอนในรายวชิาตางๆ  

ตามความเหมาะสม 

2.  การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 

3.  ความคาดหวงัของผลลัพธการเรยีนรูเม่ือสิ้นปการศกึษา  

ช้ันปที ่ ความคาดหวงัของผลลัพธการเรยีนรูเม่ือสิ้นปการศกึษา 

1 1.1 มคีวามรูความเขาใจในสถานการณการเปลี่ยนแปลงตางๆ ท่ีตองนําความรูในการจัดการสมัยใหม ท่ีเนนท้ัง

ประสทิธิภาพและประสทิธิผล ไปใชในการบริหารธุรกิจ 

1.2 เปนผูท่ีมคีวามเชื่อม่ันในตนเอง มคีุณธรรมจริยธรรม มทัีกษะในการสื่อสาร มมีนุษยสัมพันธท่ีด ีมทัีกษะใน

การทํางานเปนทีม 

1.3 มีความรูความสามารถในการท่ีบูรณาการความรูจากการศึกษาการบริหารจัดการในองคการเอกชน หรือ

รัฐวสิาหกจิ นําไปสูการดําเนินการการจัดทําโครงรางงานวจิัยและนําไปสูการวจิัยไดอยางเปนระบบถูกตอง 

1.4 มีองคความรูในกระบวนการทําวิจัยท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ตั้งแตการเลือกใชระเบียบวิธีวิจัย การ

ออกแบบการวจิัย การเขยีนโครงราง การดําเนนิการวจิัย การจรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมอื การวเิคราะหขอมูล 

จนถงึการรายงานวจิัย 

2 มีการศึกษาวิจัย รวมท้ังประยุกตใชผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ มีความสามารถในการ

วางแผน และบริหารจัดการดานตางๆ ในองคกร เพื่อมุงสูการเปนองคกรท่ีมีคุณภาพและย่ังยืน  และมีความ

เช่ียวชาญเฉพาะสาขาวิชา สามารถนําความรูไปประยุกตใชในการประกอบวิชาชีพใหเกิดประโยชนสูงสุดแก

สังคมและประเทศชาติเปนผูมคีุณธรรม จริยธรรม เปนพลเมอืงดขีองสังคม และประเทศชาติ 

4.  แผนการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรยีนรูจากหลักสูตรสูรายวชิา (Curriculum Mapping) 
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หมวดที่ 5   หลักเกณฑในการประเมินผลนสิติ 

 

1. กฎระเบยีบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 

 เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเวสเทิรนวาดวย ระบบการศึกษาสําหรับระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 

2561 

2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนสิติ 

3.  การสาํเร็จการศกึษา 

 (1) เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเวสเทิรนวาดวย ระบบการศึกษาสําหรับระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2561 

 (2) ไดศึกษาและสอบผานรายวิชาครบตามจํานวนหนวยกิตท่ีกําหนดไวในหลักสูตรและไดปฏิบัติตาม

เงื่อนไขท่ีมหาวทิยาลัยหรือคณะนิติศาสตรกําหนด 

 (3) สอบไดระดับคะแนนเฉลี่ยไมตํ่ากวา 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเทา 

 (4) นําเสนอเลมสมบูรณของวิทยานิพนธหรือการศึกษาคนควาอิสระและสารนิพนธตามระเบียบท่ีคณะ

นิติศาสตรกําหนด 

 (5) นิสติจะไดรับการเสนอชื่อใหรับปริญญาจะตองอยูภายใตเงื่อนไขดังตอไปน้ี  

 กรณแีผน ก2    

 - เสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปองกันวิทยานิพนธ (การสอบปากเปลา) ขั้นสุดทาย 

โดยคณะกรรมการประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และเปนการสอบท่ีเปดโอกาสให

ผูสนใจเขารวมรับฟงได 

 - ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งสวนใดของวิทยานิพนธไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยไดรับ

การยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติท่ีมคีุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง

หลักเกณฑการพิจารณาวารสารสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ หรือนําเสนอตอท่ีประชุมวิชาการโดย

บทความท่ีนําเสนอฉบับสมบูรณ (Full Paper) ท่ีมกีารตีพมิพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) 

ดังกลาว 

 กรณแีผน ข 

 -  สอบผานการสอบประมวลความรู (Comprehensive Examination) ดวยขอเขยีนและ/หรือปากเปลา 

 -  เสนอรายงานการศึกษาคนควาอิสระและสารนิพนธ และสอบผานการสอบปองกันการศึกษา

คนควาอิสระและสารนิพนธ (การสอบปากเปลา) ขัน้สุดทาย โดยคณะกรรมการประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจากภายใน

และภายนอกมหาวทิยาลัย และเปนการสอบท่ีเปดโอกาสใหผูสนใจเขารวมรับฟงได 

 - รายงานการศึกษาคนควาอิสระและสารนิพนธ หรือสวนหน่ึงของรายงานการศึกษาคนควาอิสระ

และสารนิพนธ ตองไดรับการตีพมิพเผยแพรในลักษณะหน่ึงลักษณะใดท่ีสามารถสบืคนได 
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หมวดที่ 6   การพัฒนาคณาจารย 

 

1. การเตรยีมการสําหรับอาจารยใหม 

2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 

 

หมวดที่ 7   การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

หลักสูตรมรีะบบและวธีิการประกันคุณภาพหลักสูตรในแตละประเด็น ดังนี้ 

1. การกํากับมาตรฐาน 

2. บัณฑติ 

3. นสิติ 

4. อาจารย 

5. หลักสูตร การเรยีนการสอน การประเมินผูเรยีน 

6. สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู 

7.  ตัวบงชี้ของผลการดาํเนนิงาน 

ตัวบงชี้ของผลการดาํเนนิงาน 
ปการศกึษา 

2563 2564 2565 2566 2567 

1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการ

ประชุมเพื่อวางแผนติดตามและทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร  

     

2 มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลองกับกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ  

     

3 มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม 

(ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแต

ละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวชิา 

     

4 จัดทํารายงานผลการดําเนนิการของรายวชิาและรายงานผลการ

ดําเนนิการของประสบการณภาคสนาม (ถาม)ี ตามแบบ มคอ.5 และ 

มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปดสอนใหครบทุก

รายวชิา 

     

5 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 

60 วันหลังสิ้นสุดปการศึกษา 

     

6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนสิิตตามมาตรฐานผลการเรียนรูท่ีกําหนด

ใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปด

สอนในแตละปการศึกษา 
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ตัวบงชี้ของผลการดาํเนนิงาน 
ปการศกึษา 

2563 2564 2565 2566 2567 

7 มกีารพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอนหรือการ

ประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงานท่ีรายงานใน 

มคอ.7 ปท่ีแลว   

     

8 อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการ

จัดการเรียนการสอน 

     

9 อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 

อยางนอยปละ 1 คร้ัง 

     

10 จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนา

วชิาการ และ/หรือวชิาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 

     

11 ระดับความพึงพอใจของนิสิตปสุดทาย/บัณฑิตใหมท่ีมีตอคุณภาพ

หลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 คะแนนจากคะแนนเต็ม 5.0 

     

12 ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา 

3.5คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

 

หมวดที่  8   การประเมินและปรับปรุงการดําเนนิการของหลักสูตร 

 

1.  การประเมินประสทิธผิลของการสอน 

2.  การประเมนิหลักสูตรโดยภาพรวม 

3.  การประเมนิผลการดําเนนิงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

4.  การทบทวนผลการประเมนิและวางแผนปรับปรุง 
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ขอบังคับมหาวทิยาลัยเวสเทริน 

วาดวย ระบบการศึกษาสําหรับระดับบัณฑติศึกษา  

พ.ศ. 2561 
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