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หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
วิทยาการจัดการ
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

: หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
: Master of Business Administration Program in Business
Administration

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)
: บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบริหารธุรกิจ)
ชื่อย่อ (ไทย)
: บธ.ม. (การบริหารธุรกิจ)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Master of Business Administration (Business Administration)
ชื่อย่อ (อังกฤษ)
: M.B.A. (Business Administration)
3. วิชาเอกของหลักสูตร
การบริหารธุรกิจ
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ หลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี
5.2 ประเภทของหลักสูตร 5.3 ภาษาที่ใช้ ภาษาไทย
5.4 การรับเข้าศึกษา รับนักศึกษาไทยหรือนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้ดี
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
5.6 การให้ ป ริ ญ ญาแก่ ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษา เมื่ อ ส าเร็ จ การศึ ก ษาจะได้ รั บ ปริ ญ ญาบริ ห ารธุ ร กิ จ
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ปรับปรุงจากหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ พ.ศ. 2555
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม
ครั้งที่ 8/2559 วันที่ 21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559
คณะกรรมการสภาวิชาการอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม
ครั้งที่ 11/2559 วันที่ 3 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม
ครั้งที่ 11/2559 วันที่ 21 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
เริ่มเปิดสอนปีการศึกษา 2560
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณ ภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ อุดมศึกษา
แห่งชาติในปีการศึกษา 2561
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังจบการศึกษา
1) ผู้บ ริห ารองค์กรหรือผู้ บ ริห ารสถานประกอบการธุรกิจและอุตสาหกรรม เช่น ผู้ บริห ารโรงงาน
ผู้บริหารสถานประกอบการ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หัวหน้าฝ่ายการตลาด ฯลฯ
2) พนั กงานสถานประกอบการธุรกิจ และอุตสาหกรรม เช่น พนักงานฝ่ ายพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์
พนักงานฝ่ายการตลาด ฯลฯ
3) ผู้บริห ารหรือพนั กงานเจ้าหน้ าที่ทางานในหน่วยงานราชการ หน่วยงานท้องถิ่น และหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ
4) ผู้ประกอบกิจการธุรกิจ

9. ชื่อ ตาแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับที่
1

2

3

ตาแหน่งทาง
คุณวุฒิการศึกษา
วิชาการ
นายไพโรจน์ ปิยะวงศ์วัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด.(บริหารธุรกิจ)
(ด้านการจัดการ) บธ.ม.(การตลาด)
ศศ.บ.(การจัดการ)
นายกฤตชน วงศ์รัตน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บธ.ด.(การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและ
(ด้านการจัดการ) ทรัพยากรมนุษย์)
บธ.ม.(การจัดการและการบริหารองค์การ)
ค.บ.(การบริหารการศึกษา)
นายวัชระ เวชประสิทธิ์ อาจารย์
บธ.ด.(บริหารธุรกิจ)
บธ.ม.(การจัดการงานบุคคล)
ศศ.บ.(บริหารธุรกิจทั่วไป) (เกียรตินิยมอันดับ2)
ชื่อ-สกุล

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
สถาบันราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ฯ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยสยาม
สถาบันราชภัฏเพชรบุรี

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
2552
2539
2533
2553
2545
2541
2557
2547
2543
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1. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
1.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างของหลักสูตร
แผน ก (2)
หมวดที่ 1 หมวดวิชาบังคับ
27 หน่วยกิต
หมวดที่ 2 หมวดวิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
หมวดที่ 3 หมวดวิชาเสริม
9 หน่วยกิต
(ไม่นับหน่วยกิตเพื่อการจบการศึกษา)
หมวดที่ 1 หมวดวิชาบังคับ
27 หน่วยกิต
รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต/(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
04126201
การเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ
3(3-0-6)
Financial and Management Accounting
04145101
การตลาดดิจิทัลและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3(3-0-6)
Digital Marketing and Electronic Commerce
04135101
พฤติกรรมองค์การและการจัดการสมัยใหม่
3(3-0-6)
Organization Behavior and Modern Management
04136901
ระเบียบวิธีวิจัยการบริหารธุรกิจ
3(2-2-5)
Research Methodology for Business Administration
04136301
การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ
3(3-0-6)
Production and Operations Management
04136801
สัมมนาโครงการแผนธุรกิจสาหรับการเป็นผู้ประกอบการ
3(2-2-5)
Seminar on Business Project Plan for Entrepreneur
04136401
ดิจิทัลและระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ
3(3-0-6)
Digital and Information System for Business Decision Making
04136101
การจัดการธุรกิจเชิงกลยุทธ์ จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ 3(3-0-6)
Strategic Management Ethic and Corporate Social Responsibility

04136201

นวัตกรรมและการสร้างผู้ประกอบการธุรกิจใหม่
Innovation and New Business Entrepreneur

3(3-0-6)
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หมวดที่ 2 หมวดวิทยานิพนธ์
รหัส
04106903
04106904

ชื่อวิชา
วิทยานิพนธ์ 1
Thesis 1
วิทยานิพนธ์ 2
Thesis 2

12 หน่วยกิต
หน่วยกิต/(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

หมวดที่ 3 หมวดวิชาเสริม (ไม่นับหน่วยกิตเพื่อการจบการศึกษา)
นักศึกษาที่จะสาเร็จการศึกษาต้องสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย
กรณีความรู้ ภาษาอังกฤษต่ากว่าเกณฑ์ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียน
รายวิช าภาษาอังกฤษส าหรับ บั ณ ฑิ ตศึ กษา และเรียนเสริม ด้านสถิติ เพื่ อการวิจัยเป็ นพื้ น ฐานในการท า
วิทยานิ พนธ์ และเรีย นเสริ มด้านเศรษฐศาสตร์ เพื่อการบริห ารธุรกิจ เพื่ อเป็นพื้ นฐานในการศึกษาด้าน
บริหารธุรกิจ จะต้องเรียนรายวิชาต่อไปนี้ โดยไม่นับหน่วยกิตเพื่อการจบการศึกษา
รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต/(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
02315101 ภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา
3(3-0-6)
English for Graduates
04105901 สถิติเพื่อการวิจัยทางธุรกิจ
3(3-0-6)
Statistics for Business Administration Research
04135102 เศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหารธุรกิจ
3(3-0-6)
Economics for Business Administration

