
ระบบการจัดการศึกษา การด าเนนิการ 
 
1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1  ระบบ  
 การจัดการศึกษาเป็นแบบทวิภาค ข้อก าหนดต่างๆให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์ที่ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553  (ภาคผนวก จ) 
  การจัดการศึกษาเป็นแบบทวิภาค ข้อก าหนดต่างๆให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์ที่ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  (ภาคผนวก จ) 
 1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

1.3  การเทียบเคียงหน่วยกติในระบบทวภิาค  
 ไม่ม ี

2.  การด าเนินการหลักสูตร 
 2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรยีนการสอน  
  ภาคการศึกษาที่  1  กรกฎาคม – พฤศจิกายน 
 ภาคการศึกษาที่  2  ธันวาคม – มีนาคม 
          ภาคฤดูร้อน    ให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 2.2 คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา  
  2.2.1 ต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตร ีหรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาใน
หรือต่างประเทศที่ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง 
  2.2.2 ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือ
เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
  2.3.1 หลักสูตรวิชาบริหารธุรกิจ กลุ่มวิชาบังคับ และวิชาเลือกมีเนื้อหาทีเ่กี่ยวข้องกับศาสตร์
ทางด้านบริหารธุรกิจ และต้องอาศัยทักษะด้านการวิเคราะห์ ดังนั้นจึงมีปัญหาส าหรับนักศึกษาที่ไม่มี
พื้นฐานทางด้านบริหารธุรกิจ ขาดประสบการณ์ในการบริหารจัดการ หรือนักศึกษาที่จบการศึกษา
ระดับบัณฑิตในสาขาที่ไม่ใชศ่าสตร์ที่เกี่ยวข้องทางบริหารธุรกิจ 

2.3.2 ต ารา เอกสาร และขอ้สอบในบางวิชาเป็นภาษาอังกฤษ หากนักศึกษาที่เข้ามาเรียนมี
ทักษะและความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษไม่ดีพอ ทั้งการสื่อสาร การอ่าน การเขียน จะท าให้ยาก
ต่อการเข้าใจในเนื้อหา รูปแบบ ต่อการเรียนการสอน 
  



 2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
2.4.1 ด าเนินการแก้ไขปญัหาส าหรับนกัศึกษาที่มีปัญหาเกี่ยวกับพื้นฐานความรู้ทาง

บริหารธุรกิจ หรอืจบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาอื่นที่มิใช่สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะพิจารณาก าหนดให้มีการเรียนเสริมเพื่อปรับพ้ืนฐานความรู้ทางด้าน
บริหารธุรกิจ 

2.4.2 พัฒนาทักษะและความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษโดยมีการจัดรายวิชา
ภาษาองักฤษส าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต 
 2.5 แผนการรบันักศึกษาและผูส้ าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2561 2562 2563 2564 2565 
ชั้นปีที่ 1 30 30 30 30 30 
ชั้นปีที่ 2 - 30 30 30 30 

รวม 30 60 60 60 60 
คาดว่าจะจบ
การศึกษา 

- - 30 30 30 

 
 2.6 งบประมาณตามแผน 
 2.6.1  งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท) 
 

รายละเอียดรายรับ 

ปีงบประมาณ 
 
 

2561 2562 2563 2564 2565 
ค่าบ ารุงการศึกษา 750,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 
ค่าลงทะเบียน 600,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล - - - - - 
รวมรายรับ 1,350,00

0 
2,700,000 2,700,000 2,700,000 2,700,000 

2.6.2  งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท) 
 



หมวด เงิน 
ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2565 
ก. งบด าเนินการ 
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร 1,800,000 1,890,000 1,984,500 2,083,725 2,187,912 
2. ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน (ไม่รวม 

3) 
75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 

3. ทุนการศึกษา - - - - - 
4. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย 70,000 140,000 140,000 140,000 140,000 

รวม (ก) 1,945,000 2,105,000 2,199,500 2,298,725 2,402,912 
ข.งบลงทุน                                                              

ค่าครุภัณฑ ์ 160,000 185,000 195,000 221,000 225,000 

รวม (ข) 160,000 185,000 195,000 221,000 225,000 

รวม (ก) + (ข) 2,105,000 2,290,000 2,394,500 2,519,725 2,627,912 

จ านวนนักศึกษา * 30 60 60 60 60 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 70,167 38,167 39,908 41,995 43,799 

  * หมายเหตุ  จ านวนนักศึกษารวมหลักสูตรเก่าและหลักสูตรปรับปรุง ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา     
                   ตลอดหลักสูตร ไม่เกิน  100,000 บาท 
 2.7 ระบบการศึกษา  
 ระบบการศึกษาแบบชั้นเรียน เป็นไปตามข้อบังมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วย     การ
จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 (ภาคผนวก จ) 
 ระบบการศึกษาแบบชั้นเรียน เป็นไปตามข้อบังมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วย     การ
จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 (ภาคผนวก จ) 
 2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา 
 เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์      ว่า
ด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 (ภาคผนวก จ) 
 เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์      ว่า
ด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 (ภาคผนวก จ) และตารางเปรียบเทียบรายวิชา    ใน
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป พ.ศ. 2555 กับหลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 
2561 (ภาคผนวก ข) 


