หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
(หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2559)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1
ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)
ชื่อย่อ (ไทย)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
ชื่อย่อ (อังกฤษ)

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
Master of Business Administration Program in General
Management
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการทั่วไป)
บธ.ม. (การจัดการทั่วไป)
Master of Business Administration (General Management)
M.B.A. (General Management)

3. วิชาเอกของหลักสูตร
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จานวนไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาโท
5.2 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

5.3 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร
6.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ปรับปรุงจากหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 รหัสหลักสูตร
25541471103952
6.2 คณะกรรมการประจ าคณะวิท ยาการจัด การ ในการประชุ ม ครั้งที่ 2/2558 วัน ที่ 30
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ให้ความเห็นชอบในการนาเสนอหลักสูตรต่อคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
หลักสูตรของสภาวิชาการ
6.3 คณะอนุ กรรมการกลั่ น กรองหลั ก สู ตรของสภาวิช าการ ในการประชุม ครั้งที่ 3/2559
วันที่ 14 เดือนมกราคม พ.ศ. 2559 ให้ความเห็นชอบในการนาเสนอหลักสูตรต่อสภาวิชาการ
6.4 สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 1/2559 วันที่ 22 เดือนมกราคม พ.ศ. 2559 ให้ความ
เห็นชอบในการนาเสนอหลักสูตรต่อคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานวิชาการ
6.5 คณะอนุ ก รรมการกลั่ น กรองงานวิ ช าการ ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ 1/2559 วั น ที่ 24
เดือนมกราคม พ.ศ. 2559 ให้ความเห็นชอบในการนาเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย
6.6 สภามหาวิทยาลั ย ในการประชุมครั้งที่ 1/2559 วันที่ 6 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
ได้อนุมัติหลักสูตรให้เปิดสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลั กสู ต รมี ค วามพร้ อ มในการเผยแพร่คุณ ภาพและมาตรฐาน ตามมาตรฐานคุ ณ วุฒิ ระดั บ
ปริญญาโท ในปีการศึกษา 2560
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
หลังสาเร็จการศึกษา สามารถประกอบอาชีพต่าง ๆ ได้ดังนี้
8.1 อาชีพในองค์การธุรกิจภาคเอกชนและอาชีพอิสระ
8.1.1 นักธุรกิจ
8.1.2 นักบริหารโครงการ
8.1.3 นักวิเคราะห์โครงการและแผนงาน
8.1.4 นักวิจัย
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8.1.5 ผู้ช่วยผูจ้ ัดการและผู้จัดการ
8.1.6 พนักงานในบริษัท สถาบันการเงินและหลักทรัพย์ต่าง ๆ
8.1.7 อาจารย์ในสถาบันการศึกษา
8.2 อาชีพในองค์การรัฐวิสาหกิจ
8.2.1 นักบริหารโครงการ
8.2.2 พนักงานทาหน้าที่บริหารจัดการทั่วไป
8.2.3 พนักงานธนาคาร
8.2.4 นักวิชาการในสถาบันการเงิน
8.2.5 นักวิจัย
8.3 อาชีพในภาครัฐบาล
8.3.1 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
8.3.2 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
8.3.3 นักวิชาการเงินและบัญชี
8.3.4 นักวิชาการพาณิชย์
8.3.5 นักวิชาการอุตสาหกรรม
8.3.6 นักวิชาการประกันภัย
8.3.7 อาจารย์ในสถาบันการศึกษา
8.3.8 นักวิชาการขนส่ง
8.3.9 นักวิจัย ด้านธุรกิจ
8.3.10 นักวิชาการศึกษา
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หมวดเงิน
ข. งบลงทุน (บาท)
งบครุภัณฑ์ (บาท)
รวม (ข)
รวม (ก) + (ข)
จานวนนักศึกษา (คน)
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา

2559
100,000
100,000
840,000
20
28,000

2560

ปีงบประมาณ
2561

2562

200,000 200,000 200,000
200,000 200,000 200,000
1,530,000 1,530,000 1,530,000
40
40
40
25,500
25,500
25,500

2563
200,000
200,000
1,530,000
40
25,500

2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเป็น แบบชั้นเรียน ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วย
การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2555 (ภาคผนวก ข)
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนเข้ามหาวิทยาลัย
ให้ เป็ น ไปตามข้ อ บั งคั บ มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ นครปฐม ว่ าด้ ว ยการจั ด การศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2555 (ภาคผนวก ข)
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป มีจานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า
42 หน่วยกิต ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 5 ปีการศึกษา
3.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
3.1.1 จานวนหน่วยกิต จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต
แบ่งเป็น 2 แผน
แผน ก แบบ ก 2
วิชาบังคับ
24 หน่วยกิต
วิชาเลือกไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
แผน ข
วิชาบังคับ
24 หน่วยกิต
วิชาเลือกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
การค้นคว้าอิสระ
6 หน่วยกิต
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3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
1) หมวดวิชาเฉพาะด้าน ประกอบด้วย
1.1) วิชาบังคับ 24 หน่วยกิต
1.2) วิชาเลือก สาหรับแผน ก แบบ ก 2 ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือสาหรับ
แผน ข ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต (ตามแผนการศึกษาที่นักศึกษาเลือก)
2) วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต หรือการค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต
3) รายวิชาเสริม ไม่นับหน่วยกิตและเป็นไปตามระเบียบของสานักงานบัณฑิตศึกษา
4) รายวิช าปรั บ พื้ น ฐาน ไม่ นั บ หน่ ว ยกิ ต และเป็ น ไปตามระเบี ยบของส านั กงาน
บัณฑิตศึกษา
แผน ก แบบ ก 2
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต
1. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
1.1 บังคับ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3526301
การจัดการบัญชีสาหรับผู้บริหาร
Accounting Management for Executive
3535401
การจัดการการเงินขั้นสูง
Advanced Financial Management
3545101
การจัดการการตลาดขั้นสูง
Advanced Marketing Management
3565101
การจัดการและพฤติกรรมองค์การ
Management and Organization Behavior
3565102
ทฤษฎีการจัดการสมัยใหม่
Theories of Modern Management
3565901
ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ
Research Methodology in Business
3566101
การจัดการเชิงกลยุทธ์ขั้นสูง
Advanced Strategic Management
3595101
เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการด้านบริหารธุรกิจ
Economics for Business Management
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24 หน่วยกิต
น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

รหัสวิชา
3536201
3565401
3566102
3566103
3566110

3566201
3566204
3566207
3566208
3566402
3566403
3566405
3566903

1.2 เลือก
ให้เลือกวิชาดังต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ชือ่ วิชา
การวางแผนทางภาษีอากร
Tax Planning
การจัดการทรัพยากรมนุษย์สาหรับผู้บริหาร
Human Resource Management for Executive
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
Management Information System
จริยธรรมทางธุรกิจสาหรับผู้บริหาร
Business Ethics for Executive
การบริหารโครงการและการตัดสินใจเพื่อการลงทุนทางธุรกิจ
Project Management and Decision-Making for Business
Investment
การจัดการการผลิตและการดาเนินการ
Production and Operation Management
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
International Business Management
การพยากรณ์ทางธุรกิจ
Business Forecasting
หลักการจัดการสาหรับผู้ประกอบการ
Management Principles for Entrepreneurs
การวางแผนและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
Human Resource Planning and Development
การบริหารค่าจ้าง เงินเดือน และค่าตอบแทน
Wage Salary and Compensation Management
การจัดการสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์
Benefits Management and Labor Relations
สัมมนาแนวโน้มและประเด็นปัญหาทางด้านธุรกิจ
Seminar on Trends and Issues in Business
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6 หน่วยกิต
น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

รหัสวิชา
3596301
3616209

ชื่อวิชา
การวิเคราะห์เชิงปริมาณสาหรับการบริหารธุรกิจ
Quantitative Analysis for Business Management
การจัดการโลจิสติกส์สาหรับผู้บริหาร
Logistics Management for Executive

2. วิทยานิพนธ์
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3506903
วิทยานิพนธ์
Thesis

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
12 หน่วยกิต
น(ท-ป-ค)
12(0-0-36)

รวม

42 หน่วยกิต

3. รายวิชาเสริม
นักศึกษาจะต้องผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ และการใช้
คอมพิวเตอร์ โดยคะแนนที่ได้จะต้องอยู่ในเกณฑ์ที่ สานักงานบัณฑิตศึกษากาหนดไว้ในระเบียบ ในกรณี
ที่ผลการทดสอบต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในรายวิชาต่อไปนี้ โดย
ไม่นับหน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
3569001
ภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา
3(3-0-6)
English for Graduate Studies
3569002
คอมพิวเตอร์สาหรับบัณฑิตศึกษา
3(3-0-6)
Computer for Graduate Studies
4. รายวิชาปรับพื้นฐาน
ส าหรั บ ผู้ ที่ ไม่ ได้ จ บการศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี สาขาบริ ห ารธุ รกิ จ การจั ด การ
พาณิชยศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับบริหารธุรกิจ จะต้องเรียนในรายวิชาปรับพื้นฐาน โดยไม่นับ
หน่วยกิต คือ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
3564101
หลักการบริหารธุรกิจ
3(3-0-6)
Principles of Business Management
การสอบประมวลความรู้
นักศึกษาต้องสอบผ่านการสอบประมวลความรู้
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แผน ข.
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต
1. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
1.1 บังคับ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3526301
การจัดการบัญชีสาหรับผู้บริหาร
Accounting Management for Executive
3535401
การจัดการการเงินขั้นสูง
Advanced Financial Management
3545101
การจัดการการตลาดขั้นสูง
Advanced Marketing Management
3565101
การจัดการและพฤติกรรมองค์การ
Management and Organization Behavior
3565102
ทฤษฎีการจัดการสมัยใหม่
Theories of Modern Management
3565901
ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ
Research Methodology in Business
3566101
การจัดการเชิงกลยุทธ์ขั้นสูง
Advanced Strategic Management
3595101
เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการด้านบริหารธุรกิจ
Economics for Business Management

รหัสวิชา
3536201
3565401
3566102

1.2 เลือก
ให้เลือกวิชาดังต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
ชื่อวิชา
การวางแผนทางภาษีอากร
Tax Planning
การจัดการทรัพยากรมนุษย์สาหรับผู้บริหาร
Human Resource Management for Executive
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
Management Information System
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24 หน่วยกิต
น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
12 หน่วยกิต
น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

รหัสวิชา
3566103
3566110

3566201
3566204
3566207
3566208
3566402
3566403
3566405
3566903
3596301
3616209

ชื่อวิชา
จริยธรรมทางธุรกิจสาหรับผู้บริหาร
Business Ethics for Executive
การบริหารโครงการและการตัดสินใจเพื่อการลงทุนทางธุรกิจ
Project Management and Decision-Making for Business
Investment
การจัดการการผลิตและการดาเนินการ
Production and Operation Management
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
International Business Management
การพยากรณ์ทางธุรกิจ
Business Forecasting
หลักการจัดการสาหรับผู้ประกอบการ
Management Principles for Entrepreneurs
การวางแผนและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
Human Resource Planning and Development
การบริหารค่าจ้าง เงินเดือน และค่าตอบแทน
Wage Salary and Compensation Management
การจัดการสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์
Benefits Management and Labor Relations
สัมมนาแนวโน้มและประเด็นปัญหาทางด้านธุรกิจ
Seminar on Trends and Issues in Business
การวิเคราะห์เชิงปริมาณสาหรับการบริหารธุรกิจ
Quantitative Analysis for Business Management
การจัดการโลจิสติกส์สาหรับผู้บริหาร
Logistics Management for Executive

2. การค้นคว้าอิสระ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3506902
การค้นคว้าอิสระ
Independent Study

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
6 หน่วยกิต
น(ท-ป-ค)
6(0-0-18)

รวม

42 หน่วยกิต
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3. รายวิชาเสริม
นักศึกษาจะต้องผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ และการใช้
คอมพิวเตอร์ โดยคะแนนที่ได้จะต้องอยู่ในเกณฑ์ที่ สานักงานบัณฑิตศึกษากาหนดไว้ในระเบียบ ในกรณี
ที่ผลการทดสอบต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในรายวิชาต่อไปนี้ โดย
ไม่นับหน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
3569001
ภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา
3(3-0-6)
English for Graduate Studies
3569002
คอมพิวเตอร์สาหรับบัณฑิตศึกษา
3(3-0-6)
Computer for Graduate Studies
4. รายวิชาปรับพื้นฐาน
ส าหรั บ ผู้ ที่ ไม่ ได้ จ บการศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี สาขาบริ ห ารธุ รกิ จ การจั ด การ
พาณิชยศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับบริหารธุรกิจ จะต้องเรียนในรายวิชาปรับพื้นฐาน โดยไม่นับ
หน่วยกิต คือ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
3564101
หลักการบริหารธุรกิจ
3(3-0-6)
Principles of Business Management
การสอบประมวลความรู้
นักศึกษาต้องสอบผ่านการสอบประมวลความรู้
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3.1.3 ความหมายของเลขรหัสวิชา
1

2

3

4

5

6

7
ลาดับก่อนหลัง
ลักษณะเนื้อหา
ระดับความยากง่าย หรือชั้นปี
หมวดวิชาและหมู่วิชา

เลขตัวที่ 1 - 3
เลขตัวที่ 4
เลขตัวที่ 5
เลขตัวที่ 6,7

เป็นหมวดวิชาและหมู่วิชา
แสดงระดับความยากง่ายหรือชั้นปี
แสดงลักษณะเนื้อหาวิชา
แสดงลาดับก่อนหลังของวิชา

หมวดวิชาการบริหารธุรกิจและการจัดการ (350-399)
350 หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ
351 หมู่วิชาการเลขานุการ
352 หมู่วิชาการบัญชี
353 หมู่วิชาการเงินและการธนาคาร
354 หมู่วิชาการตลาด
355 หมู่วิชาการสหกรณ์
356 หมู่วิชาการบริหารธุรกิจ
357 หมู่วิชาธุรกิจบริการ
358 หมู่วิชาประกันภัยและวินาศภัย
359 หมู่วิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
360 หมู่วิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
361 หมู่วิชาโลจิสติกส์
362 หมู่วิชาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
363 หมู่วิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
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รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) หมายความว่า นักศึกษาที่จะลงทะเบียนวิชาที่มี
วิช าบั ง คับ ก่ อน จะต้องผ่ านการเรีย นในรายวิช าที่ ระบุ ไว้ก่อนเพื่ อให้ เกิดผลสั ม ฤทธิ์ท างการเรียนใน
รายวิชานั้ น โดยนั กศึกษาจะผ่ านการเรียนและการประเมิน ผลวิช าบังคับ ก่อน โดยได้ระดับ คะแนน
A, B+, B, C+, C, D+, D, PD หรือ P
3.1.4 แผนการศึกษา : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
แผน ก แบบ ก 2 ทาวิทยานิพนธ์
รหัสวิชา
3545101
3565101
3595101
3569001

รหัสวิชา
3526301
3565102
xxxxxxx
xxxxxxx

รหัสวิชา
3506903
3535401
3565901
3566101
3569002

ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
ชื่อวิชา
การจัดการการตลาดขั้นสูง
การจัดการและพฤติกรรมองค์การ
เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการด้าน
บริหารธุรกิจ
ภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา*
รวม

น(ท–ป–ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

หมวดวิชา
เฉพาะด้าน บังคับ
เฉพาะด้าน บังคับ
เฉพาะด้าน บังคับ

...(...-...-...)
9 หน่วยกิต

รายวิชาเสริม

ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
ชื่อวิชา
การจัดการบัญชีสาหรับผู้บริหาร
ทฤษฎีการจัดการสมัยใหม่
.............................................................
.............................................................
รวม

น(ท–ป–ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
...(...-...-...)
...(...-...-...)
12 หน่วยกิต

หมวดวิชา
เฉพาะด้าน บังคับ
เฉพาะด้าน บังคับ
เฉพาะด้าน เลือก
เฉพาะด้าน เลือก

น(ท–ป–ค)
6 หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
...(...-...-...)
15 หน่วยกิต

หมวดวิชา
วิทยานิพนธ์
เฉพาะด้าน บังคับ
เฉพาะด้าน บังคับ
เฉพาะด้าน บังคับ
รายวิชาเสริม

ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
ชื่อวิชา
วิทยานิพนธ์ 1
การจัดการการเงินขั้นสูง
ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ
การจัดการเชิงกลยุทธ์ขั้นสูง
คอมพิวเตอร์สาหรับบัณฑิตศึกษา*
รวม
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รหัสวิชา
3506903

ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
ชื่อวิชา
วิทยานิพนธ์ 2
รวม

น(ท–ป–ค)
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

หมวดวิชา
วิทยานิพนธ์

แผน ข ทาภาคนิพนธ์
ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
ชื่อวิชา
การจัดการการตลาดขั้นสูง
การจัดการและพฤติกรรมองค์การ
เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการด้าน
บริหารธุรกิจ
ภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา*
รวม

น(ท–ป–ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

หมวดวิชา
เฉพาะด้าน บังคับ
เฉพาะด้าน บังคับ
เฉพาะด้าน บังคับ

...(...-...-...)
9 หน่วยกิต

รายวิชาเสริม

รหัสวิชา
3526301
3565102
xxxxxxx
xxxxxxx

ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
ชื่อวิชา
การจัดการบัญชีสาหรับผู้บริหาร
ทฤษฎีการจัดการสมัยใหม่
.............................................................
.............................................................
รวม

น(ท–ป–ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
...(...-...-...)
...(...-...-...)
12 หน่วยกิต

หมวดวิชา
เฉพาะด้าน บังคับ
เฉพาะด้าน บังคับ
เฉพาะด้าน เลือก
เฉพาะด้าน เลือก

รหัสวิชา
3535401
3565901
3566101
3569002

ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
ชื่อวิชา
การจัดการการเงินขั้นสูง
ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ
การจัดการเชิงกลยุทธ์ขนั้ สูง
คอมพิวเตอร์สาหรับบัณฑิตศึกษา*
รวม

น(ท–ป–ค)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
...(...-...-...)
9 หน่วยกิต

หมวดวิชา
เฉพาะด้าน บังคับ
เฉพาะด้าน บังคับ
เฉพาะด้าน บังคับ
รายวิชาเสริม

รหัสวิชา
3545101
3565101
3595101
3569001
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รหัสวิชา
3506902
xxxxxxx
xxxxxxx
สรุป

ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
ชื่อวิชา
การค้นคว้าอิสระ
.............................................................
.............................................................
รวม

น(ท–ป–ค)
หมวดวิชา
6 หน่วยกิต การค้นคว้าอิสระ
...(...-...-...) เฉพาะด้าน เลือก
...(...-...-...) เฉพาะด้าน เลือก
12 หน่วยกิต

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต แบ่งเป็น 2 แผน
แผน ก แบบ ก 2
วิชาบังคับ
24 หน่วยกิต
วิชาเลือกไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
แผน ข
วิชาบังคับ
24 หน่วยกิต
วิชาเลือกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
การค้นคว้าอิสระ
6 หน่วยกิต

3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
1) รายวิชาบังคับ
24 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
3526301
การจัดการบัญชีสาหรับผู้บริหาร
3(3-0-6)
Accounting Management for Executive
หลั ก การทางบั ญ ชี และนโยบายการบั ญ ชี กระบวนการทางการบั ญ ชี ระบบการ
ควบคุ ม ภายในการบั ญ ชี และการรวบรวมข้ อ มู ล ทางการบั ญ ชี เพื่ อ จั ด ท ารายงานทางการเงิ น
การวิ เคราะห์ แ ปลความหมายข้ อ มู ล การแยกประเภทต้ น ทุ น การประยุ ก ต์ ท างการบั ญ ชี ไปสู่ ก าร
แก้ ปั ญ หาทางธุ ร กิ จ การวิ เคราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ ข องข้ อ มู ล ทางบั ญ ชี เพื่ อ ประโยชน์ ในการวางแผน
การบริหาร การควบคุมและการตัดสินใจ ตลอดจนการใช้สารสนเทศทางการบัญชี
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รหัสวิชา
3535401

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
การจัดการการเงินขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Financial Management
ทฤษฎี ท างการเงิ น การบริ ห ารการเงิ น การวิ เคราะห์ ก ารเงิ น ความเสี่ ย งและ
ผลตอบแทนทางการเงิน การตัดสิ นใจทางการเงิน การจัดโครงสร้างทางการเงิน และแหล่ งเงิน ทุ น
นโยบายเงินปันผล การซื้อขายและควบคุมกิจการ
3545101

การจัดการการตลาดขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Marketing Management
ทฤษฎี ทางการตลาดและการวางแผนเพื่ อ การจั ดการและแก้ปั ญ หาทางการตลาด
การวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกเพื่อการกาหนดตลาดเป้าหมาย การประเมินความ
ต้องการของตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค การกาหนดส่วนประสมการตลาด การกาหนดผลิตภัณฑ์
ราคา การจัดจาหน่ายและการส่งเสริมการตลาดอย่างเหมาะสม เพื่อความสาเร็จขององค์การ
3565101

การจัดการและพฤติกรรมองค์การ
3(3-0-6)
Management and Organization Behavior
บทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารในด้านการวิเคราะห์พฤติกรรมของบุคคล กลุ่มบุคคล
และความสัมพันธ์ระหว่างบุ คคลในมิติต่าง ๆ เพื่อนามาประยุกต์ในการบริหารจัดการองค์การให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด และกรณีศึกษา
3565102

ทฤษฎีการจัดการสมัยใหม่
3(3-0-6)
Theories of Modern Management
แนวคิด ทฤษฎีการบริหารจัดการ ทฤษฎีการจัดการสมัยใหม่ การประยุกต์ทฤษฎีการ
บริหารจัดการและกรณีศึกษาทางธุรกิจ
3565901

ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ
3(2-2-5)
Research Methodology in Business
แนวความคิด หลักการ ระเบียบวิธีดาเนินการวิจัย การเขียนเค้าโครงการวิจัยทาง
ธุรกิจด้านการวางแผนทางธุรกิจ การพัฒนาการตลาด การลงทุน การพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการที่ดี
สถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงอนุ มาน การใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ เพื่อการวิ จัย โดยต้องมี
ผลงานวิจัยอย่างน้อยหนึ่งโครงการ
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รหัสวิชา
3566101

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
การจัดการเชิงกลยุทธ์ขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Strategic Management
การกาหนดทิ ศทางขององค์ก ารภายใต้ การเปลี่ ยนแปลงของสิ่ งแวดล้ อมทางธุรกิ จ
การใช้กลยุทธ์ในการแข่งขัน เชิงธุรกิจเพื่อการวางกลยุทธ์ การวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมภายนอกและ
ภายในการกาหนดทิศทางของกลยุทธ์ การนากลยุทธ์ไปใช้เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย การประเมินกลยุทธ์
และการใช้กรณีศึกษา
3595101

เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการด้านบริหารธุรกิจ
3(3-0-6)
Economics for Business Management
แนวคิดและทฤษฎีด้านเศรษฐศาสตร์ การประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการเชิงธุรกิจใน
สถานการณ์ต่าง ๆ การคิดวิเคราะห์ในการจัดสรรทรัพยากรและกรณีศึกษา
2) รายวิชาเลือก
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
3536201
การวางแผนทางภาษีอากร
3(3-0-6)
Tax Planning
วิเคราะห์ น โยบายภาษีอากรและหลั กเกณฑ์ในการจัดเก็บ ภาษีอากร การวิเคราะห์
ปัญหาทางภาษีอากรที่เกิดขึ้น ตลอดจนการวางแผนทางภาษีอากรของธุรกิจ การพัฒนานโยบายภาษี
อากรให้เหมาะสมกับลักษณะขององค์การธุรกิจในแต่ละประเภท
3565401

การจัดการทรัพยากรมนุษย์สาหรับผู้บริหาร
3(3-0-6)
Human Resource Management for Executive
แนวความคิ ด และนโยบายเกี่ ย วกั บ การใช้ ท รั พ ยากรมนุ ษ ย์ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
บทบาทและความรับผิดชอบของผู้จัดการในด้านการวางแผนกาลังคน การคัดเลือก การพัฒนา การจ่าย
ค่าตอบแทน การประเมิน ผลงานและการจูงใจ การวิเคราะห์ ปัญ หาการจัดการทรัพ ยากรมนุษ ย์ที่ มี
ผลกระทบต่อการดาเนินงานขององค์การ แนวทางในการประยุกต์สาหรับการบริการ
3566102

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3(3-0-6)
Management Information System
การนาระบบสารสนเทศต่าง ๆ มาใช้ในการจัดการธุรกิจให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันเชิงธุรกิจ และกรณีศึกษา
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รหัสวิชา
3566103

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
จริยธรรมทางธุรกิจสาหรับผู้บริหาร
3(3-0-6)
Business Ethics for Executive
ทฤษฎีและแนวปฏิบัติทางจรรยาบรรณทางธุรกิจ ความถูกต้อง ความรับผิดชอบต่อ
ผู้ บ ริ โภค ผู้ จั ด จ าหน่ าย ผู้ แ ทนจ าหน่ าย พนั ก งาน สั งคมและสิ่ งแวดล้ อ ม รวมถึ งผลกระทบของ
จริยธรรมต่อการบริหารงาน โดยใช้กรณีศึกษาและภาคปฏิบัติให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
3566110

การบริหารโครงการและการตัดสินใจเพื่อการลงทุนทางธุรกิจ
3(3-0-6)
Project Management and Decision–Making for Business Investment
หลั กในการวางแผน การวิเคราะห์ การประเมินผลทางการเงินและทางเศรษฐกิจ
การบริหารโครงการ การออกแบบ การพิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของโครงการธุรกิจ
ตรวจสอบแนวคิด เครื่องมือเทคนิคและระบบในการบริหาร เพื่อการตัดสินใจในการลงทุนทางธุรกิจ
รวมทั้งการบริหารตามโครงการเพื่อความเป็นเลิศ
3566201

การจัดการการผลิตและการดาเนินการ
3(3-0-6)
Production and Operation Management
องค์ประกอบของระบบการผลิตสินค้าและบริการ การดาเนินโครงการ หลักการและ
วิธีการในการจัดการและตัดสินใจแก้ปัญหาการผลิต กระบวนการและหน้าที่ ตลอดจนความเกี่ยวพัน
ระหว่ างหน้ าที่ ในการจั ด การการผลิ ต การเลื อ กท าเลที่ ตั้ งของสถานประกอบการ การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ การวางแผนกระบวนการผลิต การออกแบบงาน การวิเคราะห์วิธีการทางาน การกาหนด
มาตรฐานการผลิต การควบคุมการผลิตและการควบคุมสินค้าคงคลังโดยใช้เทคนิควิธีการจัดการได้อย่าง
เหมาะสมกับสถานการณ์
3566204

การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
International Business Management
ประเด็นต่าง ๆ ด้านการบริหารเชิงนโยบาย การดาเนินงานธุรกิจระหว่างประเทศเพื่อ
การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ระบบการวิเคราะห์ การแก้ไขประเด็นปัญหาธุรกิจระหว่างประเทศ
การปรั บ ตัวต่อสถานการณ์ ที่แตกต่างกัน เชิงเศรษฐกิจ สั งคม วัฒ นธรรม และกฎหมายระหว่าง
ประเทศ การศึกษาการวางแผน การจัดองค์การ การประสานงาน การตัดสินใจขององค์การธุรกิจ
ระหว่างประเทศ
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รหัสวิชา
3566207

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
การพยากรณ์ทางธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Forecasting
หลักและเทคนิคการพยากรณ์แต่ละรูปแบบ บทบาทของการพยากรณ์ต่อการวางแผน
ในการบริหาร การประเมินความเชื่อถือในการพยากรณ์ การพยากรณ์เศรษฐกิจระยะสั้นและระยะยาว
ของธุรกิจและอุตสาหกรรม ทฤษฎีการตัดสินใจเพื่อการแก้ปัญหาและการพัฒนาองค์การ
3566208

หลักการจัดการสาหรับผู้ประกอบการ
3(3-0-6)
Management Principles for Entrepreneurs
หน้าที่ ความสาคัญของผู้ประกอบการ การบูรณาการแนวคิดทางการจัดการ ภาวะผู้นา
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเป็นผู้ประกอบการ การบริหารงานโดยใช้เครื่องมือทางธุรกิจที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์การแก้ไขปัญหาทางธุรกิจจากกรณีศึกษา
3566402

การวางแผนและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
Human Resource Planning and Development
แนวความคิ ด หลั ก การและขั้ น ตอนการพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คลขององค์ ก าร
การวางแผน การกาหนดเป้าหมายและนโยบายพัฒนา การสารวจความจาเป็น การจัดโครงการพัฒนา
การใช้เทคนิคการประเมินผล การศึกษาวิเคราะห์ปัญหา การวางแผนและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใน
องค์การตามสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคม
3566403

การบริหารค่าจ้าง เงินเดือน และค่าตอบแทน
3(3-0-6)
Wage Salary and Compensation Management
วิวัฒนาการการบริหารค่าจ้างและเงินเดือนปัจจัยพื้นฐานสาหรับการประเมินงานและ
พนักงาน ทฤษฎีการจูงใจและความสัมพันธ์ของการได้รางวัล การประเมินการทางาน ความสัมพันธ์
ระหว่างรางวัลและผลการทางาน ระบบค่าตอบแทนเบื้องต้นรวมทั้งสวัสดิการและค่าตอบแทนผู้บริหาร
การควบคุมค่าจ้างและเงินเดือน
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รหัสวิชา
3566405

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
การจัดการสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์
3(3-0-6)
Benefits Management and Labor Relations
แนวความคิดและหลักการแรงงานสั มพันธ์ ความสั มพันธ์ ระหว่างพนักงานกับฝ่ าย
การจั ดการ โครงสร้ างการดาเนิ น งานและสภาพแรงงาน กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมด้าน
แรงงานสั มพั น ธ์ การเจรจาต่ อรอง การระงับ ข้อพิ พ าทแรงงาน การแก้ ปั ญ หาและสถานการณ์ ด้าน
แรงงานสัมพันธ์ เพื่อเป็นแนวทางในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา โดยทาการศึ กษากรณีตัวอย่างของ
ปัญหาด้านวิกฤตการณ์แรงงาน กรณีพิพาทด้านแรงงานขององค์การ
3566903

สัมมนาแนวโน้มและประเด็นปัญหาทางด้านธุรกิจ
3(2-2-5)
Seminar on Trends and Issues in Business
การนาองค์ความรู้ทางด้านการจัดการมาประยุกต์ใช้เพื่อการวิเคราะห์ปัญหา ค้นหา
แนวทางแก้ไขปัญหา ผ่านการวิพากษ์แลกเปลี่ยนความรู้ในชั้นเรียน ทั้งในสถานการณ์จริงและกรณีศึกษา
3596301

การวิเคราะห์เชิงปริมาณสาหรับการบริหารธุรกิจ
3(3-0-6)
Quantitative Analysis for Business Management
วิธีการทางคณิ ตศาสตร์ในการวิจัยและการปฏิ บัติงาน เพื่อการประยุกต์ใช้กับการ
วิเคราะห์ปัญหาทางธุรกิจและการตัดสินใจภายใต้ความเปลี่ยนแปลง เนื้อหาวิชาประกอบด้วยการศึกษา
ตัวแบบทางคณิตศาสตร์ในแต่ละด้าน การโปรแกรมเชิงเส้น การขนส่ง การวิเคราะห์ข่ายงานทฤษฎี
เกม ปัญหาการจัดสรรทรัพยากร ตัวแบบสินค้าคงคลัง ตัวแบบแถวคอย การวิเคราะห์มาร์คอฟ และ
การจาลองทางคณิตศาสตร์
3616209

การจัดการโลจิสติกส์สาหรับผู้บริหาร
3(3-0-6)
Logistics Management for Executive
การออกแบบระบบเครือข่าย การกาหนดกลยุทธ์ที่เกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายและเก็บ
รักษาวัตถุดิบ รวมถึงผลิตภัณฑ์จากแหล่งผลิตวัตถุดิบ สถานที่ผลิต คนกลางการตลาดไปยังผู้บริโภคคน
สุดท้าย
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รหัสวิชา

3) วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ค)

3506903

วิทยานิพนธ์
12(0-0-36)
Thesis
ค้ น คว้า ในประเด็ น ปั ญ หาด้ านธุ ร กิ จ การริ เริ่ม สร้ างสรรค์ อ งค์ ค วามรู้ ท างวิ ช าการ
การนาทฤษฎีและหลักการทางวิชาการมาใช้ในการแก้ปัญหาและหาโอกาสทางธุรกิจ โดยใช้ระเบียบวิธี
วิจัยทางธุรกิจขั้นสูง โดยจัดทาออกมาในลักษณะเอกสารทางวิชาการ มีอาจารย์ที่ปรึกษากากับดูแล
รวมทั้งการนาเสนอรายงานการวิจัยตามรูปแบบของการจัดทาวิทยานิพนธ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
3506902

การค้นคว้าอิสระ
6(0-0-18)
Independent Study
ค้นคว้าประเด็นปัญหาด้านธุรกิจ การนาทฤษฎีและหลักการทางวิชาการมาใช้ในการ
แก้ปัญหาและหาโอกาสทางธุรกิจ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ รวมทั้งนาเสนอรายงานการวิจัยตาม
รูปแบบของการจัดทารายงานการค้นคว้าอิสระที่มหาวิทยาลัยกาหนด
4) รายวิชาเสริม
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
3569001
ภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา
3(3-0-6)
English for Graduate Studies
ทักษะในการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารสาหรับ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เทคนิคการสืบค้น การอ่านและการสรุปใจความสาคัญของเอกสารทาง
วิชาการจากสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการทาวิจัย การเขียนบทคัดย่องานวิจัยและบทความวิจัย
3569002

คอมพิวเตอร์สาหรับบัณฑิตศึกษา
3(0-0-6)
Computers for Graduate Studies
ทั ก ษะการใช้ ค อมพิ ว เตอร์ แ ละเทคโนโลยี ส ารสนเทศส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา การใช้ฐานข้อมูลเพื่อสืบค้นและอ้างอิง ทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูปเพื่อ
ประยุกต์ใช้ในการทาวิจัย การเขียนบทความวิจัยและการนาเสนอผลงานวิจัย
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5) รายวิชาปรับพื้นฐาน
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
3564101
หลักการบริหารธุรกิจ
3(3-0-6)
Princeples of Business Management
แนวคิ ด การบริ ห ารธุ ร กิ จ การจั ด โครงสร้ า งองค์ ก ารธุ ร กิ จ ประเภทของธุ ร กิ จ
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ รูปแบบของธุรกิจ การบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล การเงิน การตลาด
และการดาเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล
3.2 ชื่อ-นามสกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ

ชื่อ – นามสกุล

ตาแหน่ง

ภาระการสอนเฉลี่ย
ชั่วโมง/ปีการศึกษา

วุฒิ

2559 2560 2561 2562 2563

1

อาจารย์ ดร.ดารินทร์
โพธิ์ตั้งธรรม
3-7005-00304-30-9

อาจารย์ - Ph.D. (Business
Administration)
English Program
สถาบันการศึกษา
นานาชาติ
มหาวิทยาลัย
รามคาแหง
- M.M. (General
Management)
English Program
มหาวิทยาลัยมหิดล
- ศศ.บ. (ภาษาไทย)
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร
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