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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

 
ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

คณะ/สาขาวิชา   คณะวิทยาการจัดการ และบัณฑิตวิทยาลัย 
    สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
  

1. ชื่อหลักสูตร 
รหัสหลักสูตร     25501481109268 

 ภาษาไทย หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
ภาษาอังกฤษ Master of Business Administration  

 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ภาษาไทย  ช่ือเต็ม  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
   ช่ือย่อ  บธ.ม.  
 ภาษาอังกฤษ  ช่ือเต็ม  Master of Business Administration  
   ช่ือย่อ   M.B.A.  

 

4. จํานวนหนว่ยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  
 36 หน่วยกิต 
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เหน็ชอบหลักสูตร 
6.1 เป็นหลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2560 โดยปรับปรุงมาจาก หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
6.2 เริม่ใช้หลกัสูตร ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป 
6.3 คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 3/2559 

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
6.4 คณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการ 

ประชุม ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2560 
6.5 สภาวิชาการ พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 5/2560 เมือ่วันที่ 5 

พฤษภาคม พ.ศ. 2560 
6.6 สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม        

พ.ศ. 2560 
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8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา 

8.1 รับราชการในหน่วยงานต่าง ๆ 
 8.2 พนักงานหรือผู้บริหารธุรกิจค้าปลีก/ค้าส่ง 
 8.3 พนักงานหรือผู้บริหารธุรกิจบริการ 
 8.4 พนักงานหรือผู้บริหารในอุตสาหกรรม 
 8.5 พนักงานหรือผู้บริหารในองค์การที่ไม่ได้มุ่งหวังกําไร 
 8.6 พนักงานในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ 
 8.7 ประกอบอาชีพอิสระ 
 
9. สถานที่จัดการเรียนการสอน  

อาคาร 13 คณะวิทยาการจัดการ และอาคาร 9 ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา                    
อ. เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 
 
10.สถานการณ์ภายนอกหรอืการพัฒนาท่ีจําเปน็ต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

10.1 สถานการณ์หรือการพฒันาทางเศรษฐกิจ 
ความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลกและสถานการณ์บ้านเมืองดําเนินไปอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะ

อย่างย่ิงในช่วงของการเผชิญหน้าต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ (Globalization) เข้าสู่สังคมแห่งข้อมูล
ข่าวสาร (Information Society) ที่ไร้พรมแดน ส่งผลให้การดําเนินกิจการขององค์การมีปัจจัยหลายประการที่
ทําให้เกิดผลกระทบต่อองค์การทั้งทางตรงและทางอ้อมทําให้การสร้างความพร้อมให้กับองค์การเพ่ือที่จะ
รองรับและแก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นจึงเป็นสิ่งที่มีความจําเป็นอย่างมากท่ีจะต้องมีการนําเอาศาสตร์และศิลป์      
ที่ทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์มาประยุกต์ใช้กับองค์การเพ่ือที่องค์การจะได้ก้าวไปสู่ความพร้อมและทันสมัย
สามารถที่จะดํารงอยู่และสร้างความสําเร็จให้เกิดข้ึนกับองค์การประกอบกับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ประเทศไทยยังคงเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในหลายบริบท 
โดยเฉพาะทางด้านการรวมตัวของกลุ่มเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงในตลาดการเงินของโลก ทําให้         
การเคล่ือนย้ายเงินทุน สินค้า และบริการ รวมท้ังคนในระหว่างประเทศมีความคล่องตัวมากขึ้น ประกอบกับ
การก่อตัวของศตวรรษแห่งเอเชียที่มีจีนและอินเดียเป็นตัวจักรสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก ส่งผลให้
ประเทศไทยต้องดําเนินนโยบายการค้าในเชิงรุก ทั้งการหาตลาดเพ่ิมและการผลักดันให้ผู้ผลิตในประเทศ
ปรับตัวให้สามารถแข่งขันได้บนฐานความรู้ ฐานทรัพยากรธรรมชาติและความเป็นไทยภายใต้ยุคดิจิทัลตาม
นโยบาย Thailand 4.0 ที่เน้นให้เกิดการทําธุรกิจโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ สร้างนวัตกรรม เพ่ือให้เกิด
มูลค่าเพ่ิมต่อสินค้าและบริการนอกจากน้ันปัญหาความไม่สมดุลทางเศรษฐกิจของโลกท่ีสะสมมานาน และ   
การขยายตัวของกองทุนประกันความเสี่ยงจะสร้างความผันผวนต่อระบบการเงินของโลก จึงมีความจําเป็นต้อง
ยกระดับการกํากับดูแลการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ และการเตรียมความพร้อมต่อการผันผวนของ
ค่าเงินและอัตราดอกเบ้ียในตลาดโลกดังน้ันการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เพ่ือให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564) นโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล 
และเพ่ือเป็นการสร้างและการเตรียมความพร้อมบุคลากรให้สนองตอบความเปล่ียนแปลงที่มีอยู่ตลอดเวลาของ
องค์การสมัยใหม่ โดยเฉพาะด้านการบริหารจัดการสมัยใหม่ในระดับกลางถึงระดับสูงจึงจําเป็นอย่างย่ิงที่ต้องใช้
การบริหารจัดการองค์ความรู้ทางด้านการบริหารธุรกิจอย่างเป็นระบบ รวมถึงการประยุกต์ศาสตร์ทางด้าน
บริหารธุรกิจให้เหมาะสมและผสมผสานกับจุดแข็งในสังคมไทยเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับ
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ผู้ประกอบการในธุรกิจประเภทต่างๆ สามารถก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ทั้งความเปลี่ยนแปลงที่เป็น
โอกาสและภัยคุกคามทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
 

10.2 สถานการณ์หรือการพฒันาทางสงัคมและวัฒนธรรม 
  จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ที่ได้อธิบายถึงการเปลี่ยนแปลง
ด้านสังคมปัจจุบันประเทศที่พัฒนาแล้วหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทยกําลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นทั้ง
โอกาสและภัยคุกคามต่อประเทศไทย โดยด้านหน่ึงประเทศไทยจะมีโอกาสมากขึ้นในการขยายตลาดสินค้า  
เพ่ือสุขภาพ และการให้บริการด้านอาหารสุขภาพ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและแพทย์พ้ืนบ้าน สถานที่ท่องเที่ยวและ
การพักผ่อนระยะยาวของผู้สูงอายุ จึงนับเป็นโอกาสในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยและนํามาสร้าง
มูลค่าเพ่ิม ซึ่งจะเป็นสินทรัพย์ทางปัญญาที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ แต่ในอีกด้านก็จะเป็นภัยคุกคามในเรื่อง
การเคล่ือนย้ายแรงงานที่มีฝีมือและทักษะไปสู่ประเทศที่มีผลตอบแทนสูงกว่า การวางแผนหลักสูตรจึง
จําเป็นต้องคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในรูปแบบต่างๆ  เ พ่ือให้ผู้ประกอบธุรกิจรู้ เท่าทัน                
การเปล่ียนแปลงตลอดจนปรับรูปแบบการประกอบธุรกิจให้สนองตอบต่อความต้องการของผู้บริโภคในสังคม
ยุคดิจิทัล ในขณะเดียวกันผู้ประกอบการจําเป็นต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมในการดําเนินงานที่จะไม่ส่งเสริม
หรือสนับสนุนธุรกิจที่ส่งผลกระทบด้านลบต่อสังคมและวัฒนธรรมในทางตรงข้ามควรที่จะสนับสนุน และ
เอ้ืออํานวยประโยชน์ให้กับสังคม 
 
11. ผลกระทบจาก ข้อ 11ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

11.1 การพัฒนาหลักสูตร 
  ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรจึงจําเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุก  
ที่มีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามการเปลี่ยนแปลงของยุคโลกาภิวัตน์  โดยการผลิตบุคลากรทางด้าน
การบริหารธุรกิจ ให้มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมต่างๆ ได้อย่างมีศักยภาพ พร้อมทั้งพัฒนา
ตนเองให้เข้ากับลักษณะงานทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงความเข้าใจในผลกระทบของธุรกิจต่อสังคม 
โดยต้องปฏิบัติตนอย่างมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
ที่ว่า “เป็นท่ีพ่ึงของท้องถิ่น” 
 

11.2 ความเก่ียวข้องกับพนัธกิจของมหาวิทยาลัย 
  ผลกระทบจากสถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ที่มุ่งเน้นการจัดการศึกษาทุกรูปแบบ ให้โอกาสทางการศึกษาแก่ปวงชน สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ผลิตและ
พัฒนาบุคลากร มีการวิจัยเ พ่ือการพัฒนาและสร้างองค์ความรู้ ใหม่ปรับปรุง พัฒนาและถ่ายทอด
เทคโนโลยี ตลอดจนการให้บริการวิชาการแก่สังคม การพัฒนาหลักสูตรจึงต้องเน้นและส่งเสริมการใช้       
องค์ความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจ ให้แก่บุคลากรท้ังภาครัฐและภาคเอกชนและมุ่งเน้นบุคลากรในท้องถิ่นซึ่งมี
เป็นจํานวนมาก 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความสําคญั และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรของท้องถ่ินให้มีความรอบรู้ ความสามารถ 

และความเช่ียวชาญในด้านการบริหารจัดการโดยเน้นความเป็นสากลด้านหลักการและแนวคิด สามารถนําไป
ประยุกต์ใช้ได้เหมาะสมกับบริบทของท้องถิ่น อย่างมีคุณธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ อีกทั้งสามารถ
ปรับเปลี่ยนให้ทันกับสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

 

1.2 ความสําคัญ 
 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ต้ังอยู่ใน

เขตพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ซึ่งเป็นแหล่งที่มีนิคมอุตสาหกรรม ดังน้ันจึงเป็นโอกาสอันดีที่จะ
ผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถในการนําวิชาทางการบริหารมาประยุกต์ใช้ เพ่ือสร้างสรรค์ธุรกิจให้
เกิดประโยชน์แก่ชุมชนและท้องถิ่น 

 

1.3 วัตถุประสงค์ 
เพ่ือผลิตบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจให้มีคุณลักษณะที่พึง

ประสงค์ ดังน้ี 
  1.3.1 เพ่ือผลิตและพัฒนามหาบัณฑิตให้สามารถบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจ ควบคู่

ไปกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมไปใช้กับองค์การต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 1.3.2 เพ่ือพัฒนาศักยภาพมหาบัณฑิตให้เป็นผู้นําในด้านบริหารธุรกิจ และแบบอย่างที่ดีในท้องถิ่น

และสังคม 
 1.3.3 เพ่ือให้มหาบัณฑิตเป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านบริหารธุรกิจได้ทันต่อความ

เปลี่ยนแปลงและสามารถแข่งขันในระบบเศรษฐกิจยุคโลกาภิวัตน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการและโครงสรา้งของหลักสูตร 
 
1. ระบบการจดัการศึกษา 

1.1 ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร 
 ระบบทวิภาค1 ปีการศึกษา มี 2 ภาคการศึกษา ได้แก่ 
-ภาคการศึกษาที่ 1 ต้ังแต่ เดือนสิงหาคม ถึง เดือนธันวาคม  
-ภาคการศึกษาที่ 2 ต้ังแต่ เดือนมกราคม ถึง เดือนพฤษภาคม  
-ภาคฤดูร้อน  ต้ังแต่ เดือนมิถุนายน ถึง เดือนกรกฎาคม         

 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 

2560 
 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 

2560 
 
2. การดําเนนิการหลักสูตร 

2.1 วันเวลาในการดําเนนิการเรียนการสอน 
ภาคปกติ    วันจันทร-์วันศุกร์ เวลาราชการปกติ 
ภาคพิเศษ   วันเสาร์-วันอาทิตย์  

  

2.2 คุณสมบัติของผูเ้ข้าศึกษา 
2.2.1 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาชาวิชาที่เกี่ยวกับบริหารธุรกิจ  การจัดการ 

เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้องจากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมารับรอง 
หรือตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตพิจารณาเห็นสมควรรับเข้าศึกษา 

2.2.2 มีคะแนนเฉลี่ยในระดับปริญญาตรีไม่ตํ่ากว่า 2.50 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่าหรือ
เป็นผู้มีประสบการณ์ทํางานด้านการจัดการหลังจากจบปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือตามที่คณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตพิจารณาเห็นสมควรรับเข้าศึกษา 

2.2.3 มีคุณสมบัติอ่ืนๆเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 

  

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
นักศึกษาที่สมัครเข้าเรียนในหลักสูตรน้ีที่ไม่ได้เรียนสายบริหารธุรกิจในระดับปริญญาตรี หรือเป็นผู้ที่

ขาดทักษะในการค้นคว้าข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และการใช้คอมพิวเตอร์มาประมวลผลในการวิจัย และขาด
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษทั้งการอ่านและเขียนซึ่งจําเป็นต้องใช้ในการศึกษาเนื่องจากตําราและข้อมูลต่างๆ ด้าน
บริหารธุรกิจในระดับสากลโดยทั่วไปเป็นภาษาอังกฤษ 
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2.4 กลยุทธใ์นการดําเนินการเพ่ือแก้ไขปญัหา/ข้อจํากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
จัดให้มีกิจกรรมการสอนเสริมในเนื้อหาทางด้านการบริหารธุรกิจและการบัญชีขั้นต้น ก่อนการศึกษา

ในรายวิชานักบริหารกับมิติทางการลงทุนและจัดให้มีการเรียนเสริมโดยไม่นับ หน่วยกิตในรายวิชา
ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษากับผู้ที่สอบเทียบไม่ผ่าน ส่วนการค้นคว้าข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์และ  
การใช้คอมพิวเตอร์สําหรับประมวลผลในการวิจัยจะจัดอบรมให้เป็นกิจกรรมเสริมในหลักสูตร 

2.5 ระบบการศึกษา 
ใช้ระบบในช้ันเรียน 

 

2.6 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัยเป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 
 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1. หลักสูตร 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจใช้ระยะเวลาในการสําเร็จการศึกษาไม่เกิน    

5 ปี 
3.1.1. จํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 

36 หน่วยกิต 
3.1.2. โครงสร้างหลักสูตร  

 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยแบ่งการศึกษา
เป็น 2 แผน โดยมีรายละเอียดดังน้ี  
  แผน ก แบบ ก2 ทําวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และศึกษางาน
รายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 
  แผน ข เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษางานรายวิชา โดยไม่ต้องทําวิทยานิพนธ์ แต่ต้องมี
การทําภาคนิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิตและไม่เกิน 6 หน่วยกิต โดยมีโครงสร้างดังนี ้

องค์ประกอบของหลักสูตร 
จํานวนหน่วยกิต 

แผน ก แบบ ก2 
(ทําวิทยานิพนธ)์ 

แผน ข 
(ทําภาคนิพนธ)์ 

1.หมวดวิชาเสรมิพื้นฐาน (Preliminary Courses) ไม่นับหน่วยกติ ไม่นับหน่วยกติ 
2.หมวดวิชาบงัคับ (Required Courses) 12 12 
3. หมวดวิชาเลือก (Elective Courses) 12 18 
4. หมวดวทิยานิพนธ์ (Thesis)  12 - 
5. หมวดภาคนิพนธ ์(Research Paper) - 6 

รวม 36 หน่วยกิต 36 หน่วยกิต 
 

3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร 
  1.) ความหมายของเลขประจําวิชา 

   เลขประจําวิชาในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
ประกอบด้วยเลข 6 หลกั มีความหมายเลขดังน้ี 

ลําดับเลขตําแหน่งที่ 1-3 สาขาวิชาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คือ 328 
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                                    สาขาวิชาระดับบัณฑิตศึกษา คือ 700 
ลําดับเลขตําแหน่งที่ 4   หมายถึง ช้ันปีความยาก 

                  เลข 5   หมายถึง ช้ันปีที่ 1 (ต่อเน่ืองจากระดับปริญญาตรี) 
                         เลข 6   หมายถึง ช้ันปีที่ 2 (ต่อเน่ืองจากระดับปริญญาตรี) 

ลําดับเลขตําแหน่งที่ 5   หมายถึง กลุ่มย่อยของสาขาวิชา 
                         เลข 0   หมายถึง กลุม่วิชาพ้ืนฐานทางด้านบริหารธุรกิจและการจดัการ 
                         เลข 1   หมายถึง กลุม่วิชาการจัดการธุรกิจ 
                         เลข 2   หมายถึง กลุม่วิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 

 
2.) รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 

   หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจมีรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 
ดังน้ี 

ก. หมวดวิชาเสริมพืน้ฐาน (Preliminary Courses)   
นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาเสริมพ้ืนฐานตามความเห็นของคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตร โดยไม่นับรวมเป็นหน่วยกิตของหลักสูตร สําหรับการวัดผลรายวิชาเสริมพ้ืนฐาน
แบ่งเป็น ระดับ P (Pass) และระดับ NP (Not Pass) ซึ่งรายวิชามีดังน้ี 

 

 328500 การจัดการธุรกิจและการบัญชีขั้นต้น                     3(2-2-5)   
 700501   ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา    2 (1-2-3) 
ข้อกําหนดเฉพาะ 

1. รายวิชาภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา จะเรียนเฉพาะผู้ที่ไม่ผ่านการทดสอบ  
2. รายวิชาการบริหารธุรกิจและการบัญชีขั้นต้นจะเรียนเฉพาะผู้ที่ ไม่ได้จบปริญญาตรีสาขา

บริหารธุรกิจและการจัดการ  หรือตามความเห็นของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
  ข. หมวดวิชาบังคับ (Required Courses)  

ทั้งแผน ก แบบ ก2 และแผน ข บังคับเรียน จํานวน 12 หน่วยกิต ประกอบด้วยรายวิชา  
ที่เป็นองค์ความรู้วิชาพ้ืนฐาน (Basic Disciplines) ที่เน้นความเป็นสากลทางด้านการบริหารธุรกิจและ       
การจัดการ จํานวน 4 รายวิชา ดังน้ี 
 

328501 นักบริหารกับมิติทางการจัดการ 3 (3-0-6) 
328502 นักบริหารกับมิติทางเศรษฐกิจ 3 (3-0-6) 
328503 นักบริหารกับมิติทางการลงทุน 3 (3-0-6) 
328504 นักบริหารกับมิติทางการวิจัย 3 (2-2-5) 

 
ค. หมวดวิชาเลือก (Elective Courses) มีอยู่ทั้งหมด 2 กลุ่มวิชา  

- สําหรับแผน ก แบบ ก2 กําหนดให้เลือกเรียนจํานวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิตโดยมี
ข้อกําหนด คือ (1) ต้องเลือกรายวิชากรณีศึกษาด้านการจัดการของกลุ่มที่เลือกเรียนจํานวน 3 หน่วยกิต และ 
(2) เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงเพียงกลุ่มวิชาเดียว อีกจํานวนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 

- สําหรับแผน ข กําหนดให้เลือกเรียนจํานวนไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิตโดยมีข้อกําหนด 
คือ (1) ต้องเลือกรายวิชากรณีศึกษาด้านการจัดการของกลุ่มที่เลือกเรียนจํานวน 3 หน่วยกิต และ (2) เลือก
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เรียนรายวิชาในกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงเพียงกลุ่มวิชาเดียว จํานวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และ/หรืออีกไม่น้อยกว่า 
3 หน่วยกิต สามารถเลือกจากกลุ่มอ่ืนๆ ซึ่งมีอยู่ทั้งหมด 2 กลุ่มวิชา ดังน้ี 

 

1. กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจ 
 

328511 การแก้ปัญหาความขัดแย้ง และการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ 3 (3-0-6) 
328512 การจัดการทางการเงินสมัยใหม่ 3 (3-0-6) 
328513 กฎหมาย การภาษีอากร และจรรยาบรรณทางธุรกิจ 3 (3-0-6) 
328514 กลยุทธ์และนโยบายการตลาด 3 (3-0-6) 
328611 กรณีศึกษาด้านการจัดการธุรกิจ 3 (2-2-5) 
328612 การจัดการเชิงกลยุทธ์เพ่ือความสามารถในการแข่งขัน  3 (3-0-6) 
328613 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 3 (3-0-6) 
328614 การพัฒนาความเป็นผู้นําและการทํางานเป็นทีม  3 (3-0-6) 

 
2. กลุ่มวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 

  

328521 การจัดการโครงการภาครัฐและภาคเอกชน 3 (3-0-6) 
328522 คุณธรรมและจริยธรรมในองคก์าร 3 (3-0-6) 
328621 กรณีศึกษาด้านการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 3 (2-2-5) 
328622 การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 3 (3-0-6) 
328623 การจัดการการเงินการคลังส่วนท้องถิ่น 3 (3-0-6) 
328624 การเรียนรู้ทางปฏิบัติและการจัดการความรู้ 3 (3-0-6) 

 

  
ง. หมวดวิทยานิพนธ์ (Thesis) หรือภาคนิพนธ์ (Research Paper) 

ให้ทําวิทยานิพนธ์  12  หน่วยกิต สําหรับ แผน ก แบบ ก 2  และทําภาคนิพนธ์  6  หน่วยกิต 
สําหรับ แผน ข 
     328691 วิทยานิพนธ์         12 หน่วยกิต 
     328692 ภาคนิพนธ์                                                                      6 หน่วยกิต 
 

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา 
ก) หมวดวิชาเสริมพืน้ฐาน 

รหัสวิชา          ชื่อและคําอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-ศ) 
328500          การจัดการธุรกิจและการบัญชีขัน้ต้น                     3(2-2-5)         
                    (Basic Business and Accounting Management) 
 หลักการพ้ืนฐานที่จําเป็นและมีความรับผิดชอบต่อสังคมสําหรับการบริหารจัดการธุรกิจ เช่น         
การจัดการ การตลาด การผลิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหารการเงิน และความรู้พ้ืนฐานทางด้าน
การบัญชี องค์ประกอบของงบการเงิน หลักการจัดทํางบการเงินเพ่ือวัดผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของ
ธุรกิจ 
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700501 ภาษาอังกฤษสําหรบับณัฑิตศึกษา     2 (1-2-3) 
  (English for Graduate Studies) 
 การพัฒนาทักษะการฟัง การพูด  การอ่าน การเขียนภาษาอังกฤษ  และทักษะการเรียนสําหรับ
บัณฑิตศึกษา การอ่านเอกสารทางวิชาการ  บทคัดย่อ  รายงานการวิจัย และบทความวิจัยที่เก่ียวกับสาขา
กลวิธีการอ่าน  การสรุปจากการอ่านเอกสารทางวิชาการ การสืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่างๆ การอ้างอิง       
การเขียนหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่สนใจและบทคัดย่อ 
 
 ข) หมวดวิชาบังคับ 
รหัสวิชา          ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                   น(ท-ป-ศ) 
328501 นักบริหารกับมิติทางการจัดการ      3 (3-0-6) 

(Executive and Management Dimensions) 
 แนวคิด ทฤษฎี และเคร่ืองมือการจัดการสมัยใหม่ที่จําเป็นสําหรับการตัดสินใจของนักบริหารในด้าน 
การจัดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือการพัฒนาองค์การ การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีกับการจัดการ การจัดการ
เชิงพฤติกรรม การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการองค์การแห่งการเรียนรู้  
 
328502 นักบริหารกับมิติทางเศรษฐกิจ     3 (3-0-6) 

(Executive and Economic Dimensions) 
 กระบวนการเกิดขึ้นของตลาด วิธีการจัดการทางการตลาดการผลิตและการลงทุน นโยบายเศรษฐกิจ
ต่างๆ ทั้งของรัฐบาลไทยและรัฐบาลต่างประเทศที่มีผลกระทบต่อการบริหารองค์การ ตลอดจนวิธีการวิเคราะห์
สาเหตุและปัญหาเก่ียวกับการเสถียรภาพรวมทั้งความเจริญเติบโตของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
 
328503 นักบริหารกับมิติทางการลงทุน     3 (3-0-6) 

(Executive and Investment Dimensions) 
 แนวคิด และหลักการในการใช้ข้อมูลทางบัญชีเพ่ือการบริหารธุรกิจ สําหรับการวางแผน การควบคุม 
และการตัดสินใจของผู้บริหาร การวิเคราะห์บทบาทของบัญชีเพ่ือใช้ในการตัดสินใจลงทุน การคิดต้นทุนใน  
การผลิต พฤติกรรมต้นทุนเพ่ือการควบคุม การทํางบประมาณ ที่เช่ือมโยงและสะท้อนความสัมพันธ์กับกลยุทธ์ 
รวมถึงการบริหารความเสี่ยงเพ่ือนําองค์ความรู้สร้างภูมิคุ้มกันสําหรับวางแผนพัฒนา ป้องกันปัญหา          
การดําเนินงานขององค์การ 
 
328504 นักบริหารกับมิติทางการวิจัย     3 (2-2-5) 
  (Executive and Research Dimensions) 

แนวความคิด ปรัชญา วัตถุประสงค์ของการวิจัยทางการจัดการ สถิติพ้ืนฐานที่จําเป็นต้องใช้ในการวิจัย
ด้านการจัดการทั้งสถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงอนุมาน วิธีการดําเนินการวิจัยและต้องนําเคร่ืองมือไป
ประยุกต์ใช้ในการวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการเพ่ือช่วยปรับปรุงการตัดสินใจการวางแผนและการควบคุม
ทางด้านการบริหารจัดการในรูปเสนอรายงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับกลุ่มวิชาที่เลือกเรียน  
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ค) หมวดวิชาเลือก 
        1. กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจ 

รหัสวิชา          ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                 น(ท-ป-ศ) 
328511 การแก้ปัญหาความขัดแย้งและการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ  3 (3-0-6) 

(Conflict Solving and Business Negotiation) 
         กรอบแนวคิดเก่ียวกับกระบวนการเจรจาต่อรองอย่างได้ผล การประเมินต้นทุนและผลตอบแทนสําหรับ
แต่ละทางเลือก การแก้ไขข้อขัดแย้งในองค์กร การใช้วิธีการเจรจาต่อรองเพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการบริหารบุคคล
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การศึกษาและอภิปรายกรณีศึกษา เพ่ือพัฒนาความรู้และทักษะในการเจรจาต่อรอง 
 
328512 การจัดการทางการเงินสมัยใหม่               3 (3-0-6) 

(Modern Financial  Management) 
         ทฤษฎีหลักการ และวิธีการสําหรับจัดการการลงทุนในตลาดเงินให้มีความเหมาะสมกับสถานะและแผน
ในอนาคตของกิจการโดยให้ความสําคัญกับการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสาร
ประเภทต่างๆการประเมินความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนรวมถึงการทําความเข้าใจกับ
แนวโน้มและพัฒนาการใหม่ๆของตราสารและตลาดการเงิน นอกจากน้ียังศึกษาถึงประเภท ลักษณะ ทฤษฎี
และเทคนิคการวิเคราะห์ตลอดจนกฎหมาย และข้อบังคับต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า        
สิทธิอนุพันธ์ตลอดจนตราสารใหม่ๆ ประเภทต่างๆท่ีธุรกิจสามารถนํามาใช้ประโยชน์ในด้านการลงทุนและ   
การบริหารการเงิน  
 
328513 กฎหมาย การภาษีอากร และจรรยาบรรณทางธุรกิจ  3 (3-0-6) 

(Law Taxation and Ethics in Business) 
         ภาษีอากรที่เก่ียวข้องกับการดําเนินงาน รวมถึงการตัดสินใจเกี่ยวกับปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจ  อันได้แก่ 
กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับที่ส่งผลต่อการดําเนินธุรกิจ จริยธรรม และความใส่ใจในปัญหาของธุรกิจ 
นโยบายรัฐบาลและความต้องการของสังคมท่ีมีต่อการประกอบธุรกิจ การให้ความสําคัญกับผู้มีส่วนได้เสียใน
สังคม เช่น เจ้าของ รัฐบาล ลูกค้า พนักงาน ผู้ลงทุนและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ความรับผิดชอบต่อสังคม       
การจัดการธรรมาภิบาล และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
 
328514 กลยุทธ์และนโยบายการตลาด      3 (3-0-6) 

(Marketing Strategy and Policy) 
         การพัฒนาและการนํากลยุทธ์และแผนทางการตลาดไปใช้ปฏิบัติซึ่งมีหัวข้อในการกําหนดกลยุทธ์     
การเลือกใช้และนําไปปฏิบัติเก่ียวกับกลยุทธ์ และโครงสร้างทางการผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจําหน่าย 
การส่งเสริมทางการตลาด และการตลาดยุคดิจิตัลโดยผู้เรียนจะต้องนําเสนอผลการศึกษาในรูปแผนการตลาด 

 
328611 กรณีศึกษาด้านการจัดการธุรกิจ      3 (2-2-5) 
  (Case Study in Business Management) 
 การค้นคว้าเรื่องที่น่าสนใจซึ่งสอดคล้องกับการจัดการธุรกิจในด้านใดด้านหน่ึงโดยเขียนเป็นกรณีศึกษา
ที่ครอบคลุมปัญหาทางการจัดการธุรกิจในท้องถ่ิน และนําเสนอกระบวนการแก้ปัญหาหรือศึกษาเพ่ือพิจารณา
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ปัจจัยที่มีผลต่อความสําเร็จทางการบริหารจัดการหรือนําตัวแบบที่น่าสนใจจากการเรียนรู้จากหลักสูตรไป
ประยุกต์กับกรณีทางการจัดการธุรกิจในท้องถิ่นที่เป็นจริง 
 
328612 การจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อความสามารถในการแข่งขัน  3 (3-0-6) 

(Strategic Management for Competitiveness) 
 แนวคิดและองค์ประกอบของการจัดการเชิงกลยุทธ์ เครื่องมือสําหรับวิเคราะห์ปัจจัยสําคัญใน
สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในที่มีผลต่อการดําเนินงานขององค์กร การกําหนดเป้าหมายของธุรกิจ      
การกําหนดกลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ระดับธุรกิจ และกลยุทธ์ระดับปฏิบัติการด้านการจัดการการตลาด 
ด้านการจัดการทางการเงิน ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ และด้านการจัดการปฏิบัติการ เพ่ือเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขันขององค์กรธุรกิจ การประเมินและควบคุม 
 
328613 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ       3 (3-0-6) 

(International Business Management) 
 การค้าการลงทุนระหว่างประเทศ ปัจจัยสภาพแวดล้อมสําคัญที่มีผลต่อการดําเนินธุรกิจระหว่าง
ประเทศการจ้างผลิต การถ่ายทอดเทคโนโลยี ตลาดใหม่ การวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขัน
ระดับประเทศ แนวคิดการพิจารณาหาตลาดต่างประเทศที่มีศักยภาพ กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดต่างประเทศด้วย
การส่งออก การขายสิทธิบัตรและแฟรนไชส์ การเป็นพันธมิตร การร่วมทุน การซื้อกิจการ และการขยายสาขา 
กลยุทธ์ต่างๆ ในระดับภูมิภาค และระดับโลก 
 
328614 การพัฒนาความเป็นผู้นําและการทํางานเป็นทีม       3 (3-0-6) 
  (Leadership and Teamwork Development) 
 แนวคิดเก่ียวกับผู้นํา ภาวะผู้นํา คุณลักษณะ พฤติกรรม บทบาทหน้าที่ของผู้นําและการพัฒนาผู้นําสู่
ความสําเร็จในการบริหารองค์การ การสร้างทีมงาน การทํางานเป็นทีม กระบวนการตัดสินใจของทีมงานที่มี
ประสิทธิภาพ การจัดการความขัดแย้งภายในทีมงาน การสร้างความผูกพันในทีมงานและการพัฒนาทีมงานที่มี
ประสิทธิภาพ 
 

2. กลุ่มวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 
รหัสวิชา          ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                     น(ท-ป-ศ) 
328521 การจัดการโครงการภาครัฐและภาคเอกชน       3 (3-0-6) 

(Project Management in Public and Private Sectors)  
 โครงสร้างเทคนิค เคร่ืองมือ ข้อควรคํานึงต่างๆ ในการจัดการ และควบคุมโครงการในแต่ละช่วงต้ังแต่
ช่วงเร่ิมต้นจัดต้ังโครงการไปจนถึงการประเมินผลหลังจบสิ้นโครงการ เพ่ือให้โครงการประสบความสําเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ การประมาณการและการควบคุมระยะเวลางบประมาณและคุณภาพของโครงการ      
การวางแผนข่ายงานซอร์ฟแวร์ช่วยในการจัดการโครงการ โดยเน้นการศึกษาที่ใช้กรณีศึกษาในการจัดการ
โครงการลักษณะต่างๆ ทั้งของภาครัฐ และภาคเอกชนในชุมชน 
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328522 คุณธรรมและจริยธรรมในองค์การ         3 (3-0-6) 
(Morality and Ethics in Organization) 

         ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปัจจัยต่างๆท่ีมีผลกระทบต่อความสัมพันธ์การสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคลากรกับองค์การการสร้างจิตสํานึกสาธารณะ (Public mind) การสร้างจรรยาบรรณในการประกอบ
วิชาชีพการสร้างความพึงพอใจระหว่างองค์การกับบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการทํางานและคุณภาพ
ชีวิตของบุคลากร และระบบธรรมาภิบาลในองค์การตลอดจนการนํากรณีศึกษาท่ีเก่ียวข้องมาวิเคราะห์บูรณา
การกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือประยุกต์ใช้ในการดําเนินงานขององค์การให้ประสบความสําเร็จ 
 
328621 กรณีศึกษาด้านการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน       3 (2-2-5) 
  (Case Study in Public and Private Management) 
 การค้นคว้าเรื่องที่น่าสนใจซึ่งสอดคล้องกับการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนในด้านใดด้านหนึ่ง โดย
เขียนเป็นกรณีศึกษาที่ครอบคลุมปัญหาทางการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนในท้องถ่ิน และนําเสนอ
กระบวนการแก้ปัญหาหรือศึกษาเพ่ือพิจารณาปัจจัยที่มีผลต่อความสําเร็จทางการจัดการหรือนําตัวแบบที่
น่าสนใจจากการเรียนรู้จากหลักสูตรไปประยุกต์กับกรณีทางการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนในท้องถิ่นที่เป็น
จริง 
 
328622 การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน                  3 (3-0-6) 

(Public and Private Sector Management) 
 ความหมาย แนวความคิด ทฤษฎีว่าด้วยภาครัฐและภาคเอกชนบริการสาธารณะและธุรกิจเอกชน
ความแตกต่างความคล้ายคลึงความสัมพันธ์ความร่วมมือการประสานงานและการร่วมปฏิบัติงานระหว่าง
ภาครัฐและภาคเอกชน และลักษณะขององค์การธุรกิจและระบบการจัดการในรูปแบบลักษณะและระดับต่างๆ
ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน 
 
328623 การจัดการการเงินการคลังส่วนท้องถ่ิน        3 (3-0-6) 

(Local Finance and Fiscal Management) 
 แนวคิดและนโยบายการคลังของประเทศ การวิเคราะห์ฐานะทางรายรับและรายจ่ายของท้องถิ่น
หลักการวิธีการจัดทําและการบริหารงบประมาณ รวมท้ังการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การส่วนท้องถิ่น การเพ่ิมขีด
ความสามารถในการจัดเก็บรายได้โดยใช้หลักธรรมาภิบาลตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะในส่วนที่เก่ียวข้องกับ
ภาคเอกชนศึกษาเปรียบเทียบกรณีศึกษาตัวอย่างทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือหาแนวทางและรูปแบบที่
เหมาะสมในการพัฒนาการเงินการคลังขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
328624 การเรียนรู้ทางปฏิบัติและการจัดการความรู้       3 (3-0-6) 
  (Practical Learning and Knowledge Management) 
 ปรัชญาพ้ืนฐานสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ซึ่งได้แก่การมุ่งสู่ความเป็นเลิศรูปแบบและวิธีคิดที่เปิดกว้าง
การเรียนรู้ทันกับความเปลี่ยนแปลง การสร้างวิสัยทัศน์ร่วมการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมและคิดและเข้าใจอย่าง
เป็นระบบ โดยนําแนวคิดดังกล่าวประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ขององค์การให้เกิด
ความสําเร็จโดยการใช้เคร่ืองมือการจัดการความรู้ 

 



บัณ
ฑิต
วิท
ยา
ลัย

 

มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ

นค
รร
าช
สีม
า

ง) หมวดวิชาวิทยานิพนธ์หรือภาคนิพนธ์ 
รหัสวิชา          ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                     น(ท-ป-ศ) 
328691 วิทยานพินธ ์               12  

(Thesis) 
 การวิจัยเก่ียวปัญหาทางด้านการบริหารจัดการซึ่งตรงกับกลุ่มวิชาที่นักศึกษาสนใจและเลือกศึกษา 
โดยวิธีการศึกษาต้องใช้เทคนิคการศึกษาค้นคว้าตามกระบวนการวิจัยเพ่ือทําการวิเคราะห์และค้นหา        
องค์ความรู้ใหม่สําหรับหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาตามหลักทฤษฎีการจัดการ และเสนอเน้ือหาเป็นเอกสาร
ทางวิชาการที่แสดงวิธีการและผลการศึกษาอย่างเป็นระบบ ภายใต้การกํากับดูแลของอาจารย์ผู้ควบคุม
วิทยานิพนธ์ 
 
328692  ภาคนิพนธ์                6  

(Research Paper) 
 การจัดทําโครงการด้านการบริหารจัดการในเรื่องใดเร่ืองหน่ึงที่ตรงกับกลุ่มวิชาที่นักศึกษาสนใจและ
เลือกศึกษา โดยวิธีการศึกษาต้องทําการวิเคราะห์และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาตามหลักทฤษฎีการจัดการ 
และเสนอเน้ือหาเป็นเอกสารทางวิชาการที่แสดงวิธีการและผลการศึกษาอย่างเป็นระบบ ภายใต้การกํากับดูแล
ของอาจารย์ที่ปรึกษาภาคนิพนธ์ 
 




