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รายละเอยีดหลกัสูตร 
หลกัสูตรบริหารธุรกจิดุษฎบีัณฑิต 

หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 

 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
คณะ / สาขาวชิา   คณะบริหารธุรกิจ 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
 
1.   รหัสและช่ือหลกัสูตร 

ภาษาไทย   หลกัสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิต 
ภาษาองักฤษ   Doctor of Business Administration Program 

 
2.   ช่ือปริญญาและสาขาวชิา 

ช่ือเตม็ (ไทย)  บริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิต 
ช่ือยอ่ (ไทย)   บธ.ด. 
ช่ือเตม็ (องักฤษ)  Doctor of Business Administration 
ช่ือยอ่ (องักฤษ)  D.B.A. 

 
3.   วชิาเอก 

- 
 
4.   จ านวนหน่วยกติทีเ่รียนตลอดหลกัสูตร 

48  หน่วยกิต 
 
5.   รูปแบบของหลกัสูตร 

5.1 รูปแบบ 
 หลกัสูตรระดบัปริญญาเอก  หลกัสูตร  3  ปี 
5.2 ภาษาทีใ่ช้ 
 ภาษาไทย 
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5.3 การรับเข้าศึกษา 
รับนกัศึกษาไทย และนกัศึกษาต่างประเทศท่ีสามารถใชภ้าษาไทยไดเ้ป็นอยา่งดี 

5.4 ความร่วมมือกบัสถาบันอืน่ 
ไม่มี 

5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ใหป้ริญญาเพียงสาขาวชิาเดียว  

  
6. สถานภาพของหลกัสูตรและการพจิารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลกัสูตร 

หลกัสูตรใหม่ พ.ศ.  2557  
 สภาวชิาการ เห็นชอบในการน าเสนอหลกัสูตรต่อสภามหาวทิยาลยัฯ ในการประชุม  
        คร้ังท่ี   7/2557     วนัท่ี   16   กรกฎาคม     2557 
        คร้ังท่ี   2/2558     วนัท่ี   17   กุมภาพนัธ์   2558 
 สภามหาวทิยาลยั เห็นชอบหลกัสูตร ในการประชุม 
        คร้ังท่ี   9/2557     วนัท่ี   29   กรกฎาคม    2557 
        คร้ังท่ี   4/2558     วนัท่ี   25   กุมภาพนัธ์   2558     
        เปิดสอนภาคการศึกษาท่ี 1   ปีการศึกษา  2557 
    

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 
  หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิ  ระดับ    
ปริญญาเอกในปีการศึกษา  2558 
 
8. อาชีพทีส่ามารถประกอบได้หลงัส าเร็จการศึกษา 
 นกัศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพไดท้ั้งภาครัฐและเอกชนในดา้นบริหารธุรกิจ  ดงัน้ี 
      8.1 ผูป้ระกอบการธุรกิจ 
 8.2 ผูบ้ริหารงานในองคก์ารภาครัฐและเอกชน 
 8.3 นกัวเิคราะห์ธุรกิจ/ นกัพฒันาธุรกิจ 
 8.4 ท่ีปรึกษาธุรกิจ 
      8.5 นกัวจิยัดา้นบริหารธุรกิจ 
 8.6 นกัวชิาการ / อาจารยผ์ูส้อนดา้นบริหารธุรกิจ 
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9. ช่ือ – สกุล  ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร 
   
ล าดบั 
ที่ 

ช่ือ-สกลุ/เลขประจ าตัว 
บัตรประชาชน 

ต าแหน่ง
วชิาการ 

คุณวุฒิ สาขาวชิาเอก จากสถาบันการศึกษา ปี พ.ศ. 
1 นางมาเรียม  นะมิ 

3-1009-01917-13-7 
ผศ. ปร.ด. 

บธ.ม. 
ค.อ.ม. 

 
บธ.บ. 

บริหารธุรกิจ 
บริหารธุรกิจ 
บริหารอาชีวและ
เทคนิคศึกษา 
ธุรกิจศึกษา - บริหาร
ส านกังาน 

มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
สถาบนัเทคโนโลย ี
พระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
วิทยาลยัเทคโนโลยแีละ
อาชีวศึกษา 

2553 
2543 
2539 

 
2520 

2 นายอมร  ถุงสุวรรณ 
3-1002-01076-989 

อาจารย ์ D.B.A. 
 

พบ.ม. 
 

ร.บ. 

Management 
 
การบริหารบุคคล 
 
บริหารรัฐกิจ 

University of Sarasota, 
U.S.A 
สถาบนับณัฑิตพฒัน 
บริหารศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

2541 
 

2535 
 

2532 
3 นายธนากร รัชตกุลพฒัน์ 

3-6599-00528-521 
อาจารย ์ D.B.A. 

 
M.B.A. 

 
 
Postgraduate 
Diploma 

B.A. 
 
 

Business 
Administration 
International 
Business 
 
Business 
Administration 
International 
Business 
 

Southern Cross University  
Gold Coast,  Australia,  
Auckland Institute of 
studies Auckland, New 
Zealand 
Massey University 
Auckland, New Zealand 
Auckland Institute of 
studies Auckland, New 
Zealand (Gold Coast,  Australia), 2 

2549 
 

2543 
 
 

2542 
 

2541 

 
10.  สถานทีจั่ดการเรียนการสอน 
  คณะบริหารธุรกิจ   มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร  เลขท่ี 86  ถนนพิษณุโลก  
แขวงสวนจิตรลดา  เขตดุสิต  กรุงเทพฯ 10300   
 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพฒันาทีจ่ าเป็นต้องน ามาพจิารณาในการวางแผนหลกัสูตร 

11.1 สถานการณ์หรือการพฒันาทางเศรษฐกจิ 
 ประเทศไทยจ าเป็นตอ้งด าเนินการตามขอ้ตกลงเขตการคา้เสรีอาเซียน (ASEAN  Free 
Trade Area –AFTA ) ท่ีลงนามไว ้เม่ือ พ.ศ. 2535 ซ่ึงมุ่งหวงัจะเสริมสร้างศกัยภาพให้กับสินค้า
อาเซียนเพื่อแข่งขนัในตลาดโลก และการรวมกลุ่มของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558 
ท่ีจะถึงน้ี เป็นการขยายเขตการคา้ ขอ้ตกลงเขตทางการคา้ให้มีความเสรี ลดอุปสรรคทางการคา้ต่างๆ 
ทั้งทางดา้นภาษีและท่ีมิใช่ภาษีระหวา่งประเทศสมาชิก ซ่ึงจะส่งผลให้มีการขยายตวัทางการคา้ใน
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อาเซียนเพิ่มมากข้ึน ทั้งสินคา้และบริการ  โดยคาดว่าประเทศไทยจะได้เปรียบ และส่งออกไปยงั
อาเซียนเพิ่มมากข้ึน 
 การจดัตั้ งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้น ท าให้ตลาดอาเซียนกลายเป็นตลาดใหญ่มี
ประชากรมากกวา่ 340 ลา้นคน  ท าให้อาเซียนรวมทั้งประเทศไทยกลายเป็นจุดดึงดูดการลงทุนจาก
ต่างประเทศ ก่อใหเ้กิดการจา้งงาน การถ่ายทอดเทคโนโลย ีท่ีน าความเจริญกา้วหนา้ทางเศรษฐกิจมา
สู่ภูมิภาค 
 การเสริมสร้างสถานะการแข่งขัน  การน าเข้าวตัถุดิบในราคาต้นทุนต ่า  การน าเข้า
เทคโนโลยีจากต่างประเทศ จะท าให้อาเซียนสามารถผลิตสินคา้ด้วยตน้ทุนท่ีต ่าลง ซ่ึงจะเป็นการ
เสริมสร้างสถานะทางการแข่งขนัการส่งออก  การเสริมสร้างอ านาจการต่อรอง การจดัตั้งประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน เป็นการแสดงเจตนารมณ์การเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัของอาเซียน ซ่ึงนอกจากจะ
เป็นประโยชน์ต่อความร่วมมือภายในกลุ่มแลว้ ยงัเป็นการเสริมสร้างอ านาจการต่อรองในเวทีการ
เจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี  11 (พ.ศ.2555 – 2559) ก าหนด
ยุทธศาสตร์ในการพฒันาท่ีมุ่งเน้นให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตสินคา้และบริการ  การสร้าง
ความเป็นธรรมในสังคม ลดความเหล่ือมล ้ าทางเศรษฐกิจ พฒันาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตอย่างย ัง่ยืน  สร้างความสมดุลและมั่นคงทางด้านอาหารและพลังงาน  สร้างเศรษฐกิจ 
ฐานความรู้และการสร้างปัจจยัแวดล้อม  สร้างความเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจและความมัน่คงใน
ภูมิภาค  การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย ัง่ยืน  และสร้างภูมิคุม้กนัเม่ือเกิด
วกิฤตการณ์การเปล่ียนแปลง ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
 เศรษฐกิจไทยมีการจดัการความเส่ียงดา้นการเงินไดดี้ข้ึน    เศรษฐกิจในประเทศท าให้
เกิดการขยายตวัทางเศรษฐกิจสูงข้ึน การใชพ้ลงังานทดแทนมีเพิ่มข้ึน  แต่ภาระหน้ีสาธารณะสูงจาก
การกระตุน้เศรษฐกิจในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2555–2559) 
มีแนวทางการสร้างรายไดข้องไทยเบนเข็มไปท่ีภาคบริการและภาคอุตสาหกรรมท่ีใชค้วามคิดริเร่ิม
ในการผลิต  เน่ืองจากภาคอุตสาหกรรมเร่ิมมีขอ้จ ากดัจากกฎ ระเบียบดา้นส่ิงแวดลอ้ม  การยอมรับ
จากชุมชน และการด าเนินการตามขั้นตอนของรัฐธรรมนูญ   รวมทั้งพึ่งวตัถุดิบ ทุน องคค์วามรู้และ
เทคโนโลยีจากต่างประเทศ จึงผนัผวนไปตามการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนภายนอกประเทศ ขณะท่ี
ภาคเกษตรได้รับผลกระทบจากทรัพยากรธรรมชาติท่ีเส่ือมโทรม  ต้องพึ่ งปัจจัยการผลิตจาก
ต่างประเทศท าให้มีตน้ทุนการผลิตสูง พื้นท่ีมีจ  ากดัและถูกใชไ้ปเพื่อกิจการอ่ืน แรงงานภาคเกษตรมี
แนวโน้มลดลง และการน าผลผลิตทางการเกษตรไปแปรรูปทางอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าสินคา้
เพื่อใหไ้ดร้าคาท่ีสูงข้ึน  ยงัมีนอ้ยและมีความคืบหนา้ค่อนขา้งชา้ 
 การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศจากภาวะโลกร้อน ส่งผลซ ้ าเติมให้ปัญหาทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมทวีความรุนแรง สภาพภูมิอากาศแปรปรวน  ก่อให้เกิดภยัพิบัติทาง
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ธรรมชาติบ่อยคร้ังอาทิ แผ่นดินไหว ดินถล่ม ภูเขาไฟระเบิด น ้ าท่วม ลมพายุ ภัยแล้ง ไฟป่า 
ธรรมชาติในหลายพื้นท่ีเสียหาย พืชและสัตวสู์ญพนัธ์ุ ผืนดินชายฝ่ังจมน ้ า เน่ืองจากระดบัน ้ าทะเล
สูงข้ึน  เกิดความเสียหายต่อส่ิงก่อสร้างท่ีอยู่บริเวณชายฝ่ัง โดยเฉพาะเขตท่องเท่ียวและเขต
อุตสาหกรรมท่ีมีการลงทุนสูง ภูมิอากาศท่ีเปล่ียนแปลงส่งผลให้เกิดการระบาดของโรคต่าง ๆ 
รวมทั้งแมลงศตัรูพืช ท าให้ผลผลิตทางการเกษตรของโลกเสียหายและขาดแคลน  ส่งผลกระทบให้
เกิดคนยากจนเพิ่มข้ึน น าไปสู่การอพยพยา้ยถ่ิน และการแยง่ชิงทรัพยากร  
 การพฒันาภาค พื้นท่ี และชุมชน มีปัญหาความไม่เท่าเทียมด้านรายได้ระหว่างภาค 
กรุงเทพมหานครและภาคกลางยงัคงเป็นแหล่งจา้งงานหลกั และมีบทบาทส าคญัต่อเศรษฐกิจของ
ประเทศ ขณะท่ีคนจนกระจุกตวัอยูใ่นภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ คนชนบทในทุกภาค 
เปล่ียนไปใช้ชีวิตท่ีคลา้ยคลึงกบัคนเมืองอยา่งรวดเร็ว  แต่การกระจายกิจกรรมทางเศรษฐกิจ จาก
เมืองใหญ่สู่กลุ่มเมืองขนาดกลางมีนอ้ย   การกระจายอ านาจให้องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีความ
ล่าช้า เน่ืองจากขาดการเตรียมความพร้อมท่ีดี ขณะท่ีชุมชนมีส่วนร่วมพฒันาประเทศในรูปแบบ 
ต่าง ๆ เพิ่มข้ึน เกิดเครือข่ายการพึ่งตนเองในหลายพื้นท่ี แต่เศรษฐกิจชุมชนไม่เขม้แข็ง และมีการ
ยา้ยถ่ินของแรงงานจากชนบทสู่เมืองอยา่งต่อเน่ือง  
 ความมัน่คงของประเทศ มีความขดัแยง้ในบางพื้นท่ีท่ีสั่งสมมานาน  อาทิ ความไม่สงบ
ใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต้ ชนกลุ่มน้อยตามพื้นท่ีชายแดน การรวมกลุ่มเพื่อเรียกร้องสิทธิทาง 
การเมือง  รวมทั้งประเด็นเร่ืองเช้ือชาติและชาตินิยม ในอนาคตจะเกิดประชาคมอาเซียนซ่ึงตอ้ง
สร้างสัมพนัธไมตรีระหว่างประเทศ ขณะเดียวกนัการบริหารจดัการประเทศมีปัญหา โดยเฉพาะ
การทุจริตประพฤติมิชอบท่ีไดข้ยายวงกวา้ง แทรกซึมทุกระดบั ส่งผลกระทบต่อความมัน่คงของ
ประเทศ 

11.2  สถานการณ์หรือการพฒันาทางสังคมและวฒันธรรม 
 การเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรม และสังคม รวมทั้ งการส่ือสาร ในยุคโลกาภิวฒัน์ 
สังคมไทยมีเง่ือนไขทางวฒันธรรมหลายประการท่ีเป็นอุปสรรคต่อการพฒันาคุณภาพการจดั
การศึกษา เช่น ขาดวฒันธรรมการมีส่วนร่วม สังคมไทยในปัจจุบนัขาดความเหนียวแน่น ขาดความ
ร่วมแรงร่วมใจ คนในสังคมจึงมองการศึกษาวา่เป็นเร่ืองของรัฐบาลไม่เก่ียวกบัตนเอง  รักความสนุก
และความสบาย คนไทยส่วนใหญ่สนใจความบนัเทิงมากกวา่การแสวงหาความรู้ จึงเป็นอุปสรรคต่อ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา สังคมไทยยงัมีลักษณะสังคมอุปถัมภ์ เห็นแก่พวกพ้องมากกว่า
ส่วนรวม ผูท่ี้มีอ านาจมกัแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองและพวกพอ้ง โดยท่ีประชาชนไม่กล้า
ขดัขวาง เพราะตอ้งพึ่งพาอาศยั ดงันั้น เม่ือมีการกระจายอ านาจทางการศึกษา อาจกลายเป็นแหล่ง
ผลประโยชน์ใหก้บัผูมี้อิทธิพลไดห้ากควบคุมไม่ดี  
 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีผลกระทบกบัวฒันธรรมและสังคม การ
ปรับตวัเพื่อรองรับความกา้วหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  ส่งผลให้เกิดการอุดมศึกษาบนฐาน



6 

 

 
 

อิเล็กทรอนิกส์  โดยในอนาคตจะมีการวิจยัและพฒันาส่ือการเรียนการสอน  เน้ือหาหลกัสูตรบน
ฐานอิเล็กทรอนิกส์มากข้ึน  จนเกิดเป็นมหาวิทยาลัยท่ีไม่มีสถานท่ีตั้งหรือเรียกว่า มหาวิทยาลัย
เสมือนจริง  
 การประกนัคุณภาพการศึกษา ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 
15 มีการเทียบโอนผลการเรียนรู้ ทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอธัยาศยั  เป็นการเปิดกวา้งทาง
การศึกษาและขยายโอกาสใหก้บัประชาชนในลกัษณะการเรียนรู้ตลอดชีวติ 
 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลยั ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
เพื่อสร้างความเข้มแข็งและมาตรฐาน แต่ละมหาวิทยาลัยมุ่งสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอกมากข้ึน เพื่อเสริมจุดแขง็ซ่ึงกนัและกนั แบ่งปันหรือระดมทรัพยากร เป็นการเพิ่ม
อ านาจการเจรจาต่อรองในประเด็นต่าง ๆ โดยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือหรือการสร้างหุน้ส่วน 
โดยมีแนวโนม้ในการพฒันาเพื่อสร้างช่ือเสียงร่วมกนัระหวา่งเครือข่าย 
 การเคล่ือนยา้ยแรงงานเขา้มาในเมือง และการจา้งแรงงานต่างดา้ว ท าให้เกิดปัญหาทาง
สังคม และคุณภาพชีวิต ประเทศไทยก าลงัเผชิญกบัปัญหาคนว่างงานไปพร้อมกบัการขาดแคลน
แรงงาน โดยเฉพาะกลุ่มแรงงานระดบัล่างสุดและบนสุดก าลงัขาดแคลนขั้นวิกฤติ จนตอ้งน าเขา้
แรงงานต่างดา้วมาทดแทน เหตุเพราะแผนการผลิตแรงงานของไทยยงัมีปัญหาทั้งเชิงปริมาณและ
คุณภาพ ไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดแรงงาน  ทั้งระดบัภูมิภาคและระดบัประเทศ ซ่ึงมี
จุดเน้นของความต้องการแรงงานแตกต่างกัน ผูเ้รียนส าเร็จการศึกษามีจ านวนมากข้ึนทุกระดับ
การศึกษา แต่กระจุกตวับางสาขาและมีปัญหาคุณภาพ ตลาดแรงงานขยายตวั และตอ้งการคนท างาน
แต่หาคนท างานไม่ได ้ 
 ด้านสังคม ประเทศไทยจะมีผูสู้งวยัเพิ่มข้ึนจนกลายเป็นสังคมผูสู้งอายุในอีก 15 ปี
ขา้งหน้า ท าให้เกิดการขาดแคลนก าลงัแรงงานในอนาคต ขณะท่ีคุณภาพการศึกษามีปัญหา ท าให้
การเพิ่มความสามารถของแรงงานท าได้ยาก สังคมเป็นแบบต่างคนต่างอยู่ และรับวฒันธรรม
ต่างประเทศโดยไม่มีการกลัน่กรอง ท าให้คุณธรรม จริยธรรมเส่ือมถอย และครอบครัวขาดความ
อบอุ่น ขณะท่ีชนชั้นกลางซ่ึงมีความรู้และเป็นก าลงัแรงงานส าคญัยงัเป็นกลุ่มกอ้นท่ีไม่เพียงพอท่ีจะ
ท าให้เกิดการขยายตวัของเศรษฐกิจ รายไดข้องคนรวยกบัคนจนต่างกนัมาก น าไปสู่ความขดัแยง้ใน
สังคม อยา่งไรก็ตาม การตระหนกัถึงความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีน าไปสู่การบริหารจดัการท่ีดีของ
ธุรกิจต่าง ๆ มีมากข้ึน 
 การเปล่ียนแปลงทางสังคม ส่งผลให้สถาบนัการศึกษาปรับเปล่ียนไปตามความตอ้งการ
ขององคก์าร ตลาดแรงงานและความตอ้งการของผูเ้รียนมากยิง่ข้ึน เช่น  

(1) การมุ่งแสวงหาเอกลักษณ์ การค้นหาเอกลักษณ์ท่ีถนัด เช่ียวชาญและมี
ประสิทธิภาพท่ีสุด การจดัการสอนท่ีเป็นจุดเด่นนั้นไดอ้ยา่งมีคุณภาพ และแตกต่างจากสถาบนัอ่ืน 
การปรับปรุงหลกัสูตรการศึกษาใหมี้คุณภาพระดบัสากล 
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(2) การมุ่งผลิตงานวิจยั  เพื่อสร้างช่ือเสียงและดึงดูดผูเ้รียนและคณาจารย์ท่ีมี
คุณภาพ มุ่งผลิตผลงานวจิยัท่ีมีคุณภาพ โดยสร้างองคค์วามรู้และนวตักรรมใหม่ ๆ จนเป็นท่ีรู้จกัและ
ยอมรับ รวมทั้งยงัเป็นการสร้างรายไดใ้หก้บัมหาวทิยาลยัอีกทางหน่ึงดว้ย 

(3)  การอุดมศึกษาท่ีควบรวมกิจการหรือตอ้งปิดตวัลง การขยายการแข่งขนัระดบั
ภูมิภาคและระดบัโลก รวมทั้งการจดัการศึกษาผ่านระบบส่ือสารสนเทศ จะทวีความรุนแรงอย่าง
ต่อเน่ือง สถาบนัอุดมศึกษาจึงตอ้งเร่งพฒันาระบบบริหารใหมี้ประสิทธิภาพ 

(4) การอุดมศึกษาท่ีมุ่งเชิงพาณิชย ์มุ่งเพิ่มความสามารถในการแข่งขนั เพื่ออยูร่อด 
และแข่งขนัไดก้ารเปล่ียนสถานะไปสู่การเป็นมหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐ จ าเป็นตอ้งมุ่งแสวงหา
รายไดเ้ขา้สถาบนั  โดยมุ่งด าเนินกิจการหรือการพาณิชยม์ากข้ึน การแสวงหาผลก าไรจากช่องทาง
ต่าง ๆ เช่น การเปิดหลกัสูตรจ านวนมาก อนัเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการใชท้รัพยากรและเป็นการ
เพิ่มรายได ้และลดภาระค่าใชจ่้ายท่ีอิงจากงบประมาณภาครัฐอยา่งเดียว 
 เม่ือพิจารณาจากสถานการณ์หรือการพฒันาทางสังคมและวฒันธรรมท าให้ตอ้งวางแผน
พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร ให้สอดคล้องกับสภาพสังคมและเศรษฐกิจ ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลง
ตลอดเวลาตามความกา้วหนา้ทางวิชาการ และการส่ือสารท่ีไร้พรมแดน ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลง
ทางสังคมและวฒันธรรมตามไปดว้ย จึงจ าเป็นตอ้งผลิตนกับริหารจดัการธุรกิจระดบัปริญญาเอกท่ีมี
คุณภาพ คุณธรรม และจรรยาบรรณวชิาชีพอยา่งมืออาชีพ เขา้ใจผลกระทบทางสังคม และวฒันธรรม 
ส่งเสริมภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มเพื่อตอบสนองความตอ้งการของประเทศไทย 

 
12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพฒันาหลกัสูตรและความเกี่ยวข้องกบัพนัธกจิของมหาวิทยาลยั 

 12.1 การพฒันาหลกัสูตร 
   การพฒันาหลักสูตร ให้สอดคล้องกับนวตักรรมและเทคโนโลยี ท่ีเปล่ียนแปลงไป  
ปัจจยัทางเศรษฐกิจมีผลต่อตลาดแรงงานและตลาดการศึกษา เน่ืองจากการก าหนดลกัษณะของ
แรงงานท่ีตอ้งการ อาทิ เศรษฐกิจใหม่ จะแข่งขนักนัดว้ยนวตักรรมใหม่ ๆ ซ่ึงตอ้งอาศยัการวจิยัและ
พฒันา ดงันั้น การศึกษาตอ้งพฒันาคนให้มีทกัษะการท าวิจยั ให้สามารถสร้างนวตักรรมใหม่ท่ีมี
คุณค่าต่อระบบเศรษฐกิจ การเปิดเสรีทางการคา้และการลงทุน เกิดการเคล่ือนยา้ยสินคา้และเงิน
ลงทุนจากต่างประเทศมากข้ึน ประเทศต่าง ๆ ไม่เพียงแต่ตอ้งลดการกีดกนัการแข่งขนัเท่านั้น ยงั
ต้องแข่งขันกันด้วยสินค้าท่ีมีคุณภาพ ซ่ึงต้องอาศัยแรงงานท่ีมีฝีมือ มีทักษะความสามารถท่ี
หลากหลาย เช่น ความรู้ด้านเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ การบริหาร ฯลฯ ซ่ึงเป็นหน้าท่ีของ
มหาวทิยาลยัท่ีตอ้งปรับปรุงหลกัสูตรท่ีมุ่งเนน้การพฒันาบณัฑิตใหมี้คุณภาพเขา้สู่ตลาดแรงงาน 
 ความกา้วหนา้ของเทคโนโลยีมีผลต่อการก าหนดคุณสมบติัและคุณภาพของแรงงานใน
อนาคต เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยกีารขนส่ง เทคโนโลยกีารผลิต นวตักรรมทางการจดัการ 
ฯลฯ  มีความกา้วหนา้อยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงเทคโนโลยเีหล่าน้ีมีประโยชน์ในการเพิ่มศกัยภาพการแข่งขนั
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ของประเทศ ดังนั้ นการจดัการศึกษาจึงต้องมีการเพิ่มเติมความรู้เก่ียวกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ใน
หลักสูตรการเรียนการสอน และปรับปรุงให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยี โดยมุ่งพฒันา
หลกัสูตรเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2555–2559) 
ท่ีมุ่งเนน้การพฒันาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวติอยา่งย ัง่ยืน   มุ่งพฒันาคนไทยทุกกลุ่มวยัให้
มีความสามารถ ด้วยการพฒันาให้มีจิตสาธารณะหรือส านึกรับผิดชอบต่อสังคม 5 ด้าน ทั้งการ
เรียนรู้ต่อเน่ืองตลอดชีวิต คิดเป็น ท าเป็น การสะสมความรู้และน ามาคิดเช่ือมโยง เกิดเป็นความคิด
ริเร่ิม และสร้างสรรค์ การเปิดใจกวา้งพร้อมรับทุกความคิดเห็นและการปลูกฝังให้จิตใจมีคุณธรรม  
รวมทั้งสร้างสภาพแวดลอ้มของครอบครัวชุมชนและสังคมใหม้ัน่คง เอ้ือต่อการพฒันาคน 
 ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกส่งผลให้การพฒันาหลกัสูตร ต้องสามารถผลิต
บุคลากรทางการบริหารจดัการ ให้มีความพร้อมในการปฏิบติังานไดท้นัทีและมีศกัยภาพสูงในการ
พฒันาตนเองให้เขา้กบัลกัษณะงานทั้งดา้นวิชาการและวิชาชีพ ท่ามกลางการเปล่ียนแปลง  โดยตอ้ง
ปฏิบัติตนอย่างมืออาชีพ  มีคุณธรรม จริยธรรม ซ่ึงเป็นไปตามปณิธาน และวิสัยทัศน์ของ
มหาวทิยาลยัท่ีพฒันาวชิาชีพสู่มาตรฐานสากล   เสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพยัง่ยืนและผลิตบณัฑิต
ท่ีเป็นคนดี  มีความรู้และรักสู้งาน 
 หลกัสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิต   ตระหนกัถึงความส าคญัในการพฒันาหลกัสูตรให้มี
ศกัยภาพและสามารถปรับเปล่ียนไดต้ามวิวฒันาการของการบริหารจดัการและรองรับการแข่งขนั
ทางการประกอบธุรกิจต่าง ๆ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ 

12.2  การพฒันาหลกัสูตรและความเกีย่วข้องกบัพนัธกจิของมหาวทิยาลัย 
 ดว้ยพนัธกิจของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตอ้งการจดัการศึกษาเพื่อ
พฒันาคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีคุณภาพ คุณธรรม  จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพในระดบัสากล ตอบสนองความตอ้งการของประเทศ  การจดัท าหลกัสูตรบริหารธุรกิจดุษฎี
บณัฑิต จึงตอ้งเนน้การผลิตดุษฎีบณัฑิตท่ีสามารถบูรณาการองคค์วามรู้ ทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบติั  มี
ความสามารถในการวจิยั คิดวเิคราะห์ทางวชิาการอยา่งมีเหตุผล มีวจิารณญาณและความสามารถใน
การแกปั้ญหา ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดดี้ มีจริยธรรม คุณธรรมและความซ่ือสัตยใ์นวชิาชีพ ปฏิบติัตน
เป็นแบบอย่างท่ีดี มีจิตสาธารณะ มีความสามารถในการส่ือสาร  การใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม มี
จิตส านึกในการใฝ่ศึกษาอยา่งต่อเน่ือง ปฏิบติังานมีประสิทธิภาพตามหลกัธรรมาภิบาล มีจิตส านึก
รับผิดชอบต่อสังคม เป็นนกับริหารจดัการท่ีมีคุณภาพ คุณธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างมือ
อาชีพ เขา้ใจผลกระทบทางสังคม วฒันธรรม ส่งเสริมภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม  
เพื่อการพฒันาคุณลกัษณะของดุษฎีบณัฑิตให้เป็นท่ีพึงพอใจของผูรั้บบริการ และสามารถปรับตวั
ใหด้ ารงอยูไ่ดภ้ายใตส้ถานการณ์แวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไป 
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13. ความสัมพนัธ์กบัหลกัสูตรอื่นทีเ่ปิดสอนในคณะ/สาขาวชิาอืน่ในมหาวิทยาลยั 
13.1 กลุ่มวชิา / รายวชิาในหลกัสูตรนีเ้ปิดสอนโดยคณะ / สาขาวชิา / หลกัสูตรอื่น 

   ไม่มี  
13.2 กลุ่มวชิา / รายวชิาในหลกัสูตรทีเ่ปิดสอนให้สาขาวชิา / หลักสูตรอืน่ต้องมาเรียน 

ไม่มี 
13.3 การบริหารจัดการ 

ไม่มี 
 

หมวดที ่2  ข้อมูลเฉพาะของหลกัสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 
1.1 ปรัชญา 

มุ่งผลิตดุษฎีบณัฑิตดา้นบริหารธุรกิจ ท่ีมีความสามารถระดบัสูงดา้นการวจิยั การคิด 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และแก้ปัญหาทางธุรกิจได้ โดยค านึงถึงคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
วชิาชีพ ความรับผดิชอบต่อสังคม และความย ัง่ยนืของสังคมเป็นส าคญั 

1.2 ความส าคัญ 
ตามพนัธกิจหลกัของมหาวทิยาลยัท่ีก าหนดไว ้5 ดา้น ไดแ้ก่ 
1.2.1  จัดการศึกษาเพื่ อพัฒนาคนให้ มี คุณภาพ  คุณธรรม  จริยธรรม  และ

จรรยาบรรณวชิาชีพในระดบัสากล  ตอบสนองความตอ้งการของสังคมและประเทศ 
1.2.2  สร้างงานวิจยั ส่ิงประดิษฐ์ นวตักรรม เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีและสร้าง

มูลค่าเพิ่มใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของสังคมและประเทศ 
1.2.3 บริการงานวิชาการท่ีหลากหลาย  มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของ

สังคมและประเทศ 
1.2.4   ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม  ส่งเสริมภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
1.2.5  บริหารจดัการหลกัสูตรอยา่งมีประสิทธิภาพตามหลกัธรรมมาภิบาล   
การจัดการศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต  เน้นการตอบสนองต่อ    

พนัธกิจของมหาวิทยาลยัในดา้นการผลิตบณัฑิตดา้นวิชาชีพท่ีมีความรู้ ความสามารถทางวิชาชีพ 
สามารถบูรณาการองค์ความรู้จากศาสตร์ต่าง ๆ มาใช้ในการประกอบอาชีพทางด้านการ
บริหารธุรกิจ ด้วยความมุ่งมัน่ถึงผลสัมฤทธ์ิ และตระหนักถึงการพฒันาตนเองอย่างต่อเน่ืองใน
ลกัษณะการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อตอบสนองความตอ้งการทางสังคม  อีกทั้งยงัสนบัสนุนพนัธกิจ
ในด้านการวิจยั บริการวิชาการ ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถ่ิน  อนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้มและการบริหารอยา่งมีประสิทธิภาพตามหลกัธรรมาภิบาล 
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1.3 วตัถุประสงค์   
  เพื่อผลิตดุษฎีบณัฑิตดา้นบริหารธุรกิจท่ีมีคุณลกัษณะ ดงัน้ี 

  1) มีความรู้ความเข้าใจในการแก้ปัญหาทางธุรกิจ  มีความสามารถและทักษะ
ทางดา้นการวจิยั การคิด การวเิคราะห์ สังเคราะห์ปัญหาทางธุรกิจได ้ 
  2) มีศักยภาพในการประกอบอาชีพทางธุรกิจ  มี คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณในวชิาชีพบริหารธุรกิจ  
  3) มีความใฝ่รู้ รักในความรู้ มุ่งแสวงหาความรู้ เพื่อแกปั้ญหาและพฒันาตนเอง 
  4) มีความคิดเชิงระบบ  สามารถพิจารณาส่ิงใดในลกัษณะท่ีเป็นองค์รวมและสามารถ
วเิคราะห์ความสัมพนัธ์ เช่ือมโยงกบัองคป์ระกอบยอ่ยไดอ้ยา่งครอบคลุมครบวงจร 
  5) ส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ มีทักษะในการถ่ายทอดน าเสนอข้อมูล ข่าวสาร 
รวมถึงความสามารถในการใชภ้าษาต่างประเทศและเทคโนโลยเีพื่อการส่ือสาร 
  6) มีความเป็นมืออาชีพ มีความรู้ ความเขา้ใจในศาสตร์วิชาชีพเป็นอย่างดี  มีทกัษะ
ในการปฏิบติั และประพฤติปฏิบติัตามจรรยาบรรณวชิาชีพอยา่งเคร่งครัด 
  7) มีจิตสาธารณะ ตระหนักรู้และค านึงถึงส่วนรวม  เป็นจิตท่ีคิดสร้างสรรค์ เป็น
กุศล และมุ่งท ากรรมดีเพื่อเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
 
2. แผนพฒันาปรับปรุง   

แผนการพฒันา / เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ ตัวบ่งช้ี/หลกัฐาน  
-    ปรับปรุงพฒันาหลกัสูตรใหมี้

มาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวฒิุท่ี สกอ. ก าหนดและ
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
บุคลากรขององคก์รธุรกิจ และ
สถาบนัการศึกษา ทั้งภาครัฐและ
เอกชนรวมทั้งสอดคลอ้งกบัการ
เปล่ียนแปลงของสงัคม 

-  ประเมินการบริหารหลกัสูตรอยา่ง
สม ่าเสมอ ทุกภาคการศึกษา   
-  เชิญผูเ้ช่ียวชาญทั้งภาครัฐและ 
เอกชนมามีส่วนร่วมในการพฒันา
หลกัสูตร 

- ติดตามความเปล่ียนแปลงในความ
ตอ้งการของผูต้อ้งการใชบ้ณัฑิต 

- ประเมินความพึงพอใจในการใช้
ดุษฎีบณัฑิตของผูใ้ชบ้ณัฑิต 
- ประเมินความพึงพอใจของดุษฎี
บณัฑิตต่อคุณภาพของหลกัสูตร 
 

ตวับ่งช้ี 

- มีอาจารยรั์บผดิชอบหลกัสูตรและ
อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรตามเกณฑท่ี์ 
สกอ. ก าหนด 

- มีหลกัฐานท่ีไดรั้บการเห็นชอบจาก 
สกอ. 
- มีการพฒันาปรับปรุงหลกัสูตรอยา่ง
นอ้ย 1 คร้ัง ใน 4 ปี 

- ผูใ้ชดุ้ษฎีบณัฑิตมีความพึงพอใจใน
ดา้นทกัษะความรู้ความสามารถในการ
ท างานโดยเฉล่ียในระดบัดี 

- ดุษฎีบณัฑิตมีความพึงพอใจต่อ
คุณภาพของหลกัสูตร โดยเฉล่ียใน
ระดบัดี 

 

 

 



11 

 

 
 

แผนการพฒันา / เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ ตัวบ่งช้ี/หลกัฐาน  
หลกัฐาน 

- ค าสัง่แต่งตั้งอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบ
หลกัสูตร อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 
- หลกัสูตรปรับปรุง 

- รายงานการประเมินการบริหาร
หลกัสูตร 

- รายงานการประเมิน 
ความพึงพอใจในการใชดุ้ษฎีบณัฑิต
ของผูใ้ชบ้ณัฑิต 

- รายงานการประเมินความ 

พึงพอใจของดุษฎีบณัฑิตต่อคุณภาพ
ของหลกัสูตร 

-    พฒันาความร่วมมือกบั
มหาวทิยาลยัในประเทศ/หน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน 

 

- จดัประชุมวชิาการร่วมกนั 

- เชิญผูเ้ช่ียวชาญมาสอน/เป็น
วทิยากร 

- การท างานวจิยัร่วมกนั 

- ความร่วมมือระหวา่งหน่วยงาน
ภาครัฐ และ เอกชน 

ตวับ่งช้ี 

- มีโครงการประชุมวชิาการร่วมกบั
สถาบนัอ่ืนอยา่งนอ้ย 1 คร้ัง ใน 2 ปี 

- มีการเชิญผูเ้ช่ียวชาญอยา่งเป็น
ทางการ 
- มีโครงการวจิยัร่วมกบัสถาบนัอ่ืน 

- มีโครงการความร่วมมือกบั
หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน 

หลกัฐาน 

- จ านวนโครงการประชุมวชิาการท่ีได้
ด าเนินการ 
- จดหมายเชิญ 

- จ านวนโครงการวจิยัท่ีไดรั้บอนุมติั
ทุน 

- บนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ 
-    พฒันาความร่วมมือกบั
มหาวทิยาลยัต่างประเทศ 

  

-  เชิญผูเ้ช่ียวชาญจากต่างประเทศมา
สอน/เป็นวทิยากร 

- มีการแลกเปล่ียนนกัศึกษาระหวา่ง
มหาวทิยาลยั   
-  พฒันาความร่วมมือจากการ     
สร้างเครือข่ายในการประชุมวชิาการ
ระดบันานาชาติ 

ตวับ่งช้ี 

- มีการเชิญผูเ้ช่ียวชาญจากต่างประเทศ
อยา่งเป็นทางการ 
- มีการแลกเปล่ียนนกัศึกษาระหวา่ง
มหาวทิยาลยั 
- มีการเขา้ร่วมการประชุมวชิาการ 
ระดบันานาชาติ 
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แผนการพฒันา / เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ ตัวบ่งช้ี/หลกัฐาน  
หลกัฐาน 

- จดหมายเชิญ 

- บนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ 

- จ านวนบทความวชิาการวจิยั รวมทั้ง
นกัวจิยัท่ีเขา้ร่วมการประชุมวชิาการ
ระดบันานาชาติ 

- พฒันาบุคลากรดา้นการเรียนการ
สอนและบริการวชิาการ ใหมี้
ความรู้ทางบริหารธุรกิจและมี
ประสบการณ์จริง 

- สนบัสนุนบุคลากรดา้นการเรียน
การสอนใหท้ างานบริการวชิาการ
ร่วมกบัองคก์ารภายนอก 

ตวับ่งช้ี 

- มีโครงการฝึกอบรมสมัมนาเพื่อ
พฒันาบุคลากร 
หลกัฐาน 

- จดหมายเชิญ 

- บนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ 
- พฒันางานวจิยัของอาจารยแ์ละ
หน่วยงานสนบัสนุน 

 

- ส่งเสริม และสนบัสนุนเงินทุน
วจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั 

ดา้นบริหารธุรกิจ 

ตวับ่งช้ี 

- จ านวนบทความ รวมทั้งนกัวจิยัท่ีเขา้
ร่วมการประชุมวชิาการระดบั
นานาชาติ 

- มีโครงการฝึกอบรมสมัมนาเพื่อเขียน
ขอ้เสนอโครงการวจิยัเพื่อขอรับ
ทุนอุดหนุน 

หลกัฐาน 

- บนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ 

- จ านวนบทความวชิาการวจิยั รวมทั้ง
นกัวจิยัท่ีเขา้ร่วมการประชุมวชิาการ
ระดบันานาชาติ 

- พฒันาพสัดุในการจดัการเรียนการ
สอน 

- ส ารวจความตอ้งการพสัดุ ในการ
จดัการเรียนการสอน 

- ด าเนินการจดัหาใหเ้หมาะสมกบั
ความตอ้งการ 
 
 

ตวับ่งช้ี 

- มีแบบส ารวจความตอ้งการพสัดุ
ประจ าปี 

- มีการจดัสรรงบประมาณเพื่องาน
พสัดุในแต่ละปี 

หลกัฐาน 

- รายงานจ านวน ปริมาณพสัดุท่ีมีใน
การจดัการเรียนการสอน 
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หมวดที ่3  ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลกัสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบ  

              การจดัการศึกษาเป็นระบบทวิภาค โดยปีการศึกษาหน่ึงแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาบงัคบั  
ภาคการศึกษาหน่ึงมีระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 15 สัปดาห์ และอาจเปิดสอนภาคการศึกษาฤดูร้อนได ้ซ่ึง
มีระยะเวลาไม่น้อยกวา่ 7 สัปดาห์ โดยมีชัว่โมงการเรียนในแต่ละรายวิชาเท่ากบัภาคการศึกษาปกติ 
ในกรณีท่ีมีการเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน ให้ถือวา่เป็นส่วนหน่ึงของปีการศึกษาเดียวกนั  ส าหรับ
ขอ้ก าหนดต่าง  ๆ  เป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าดว้ยการจดั
การศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ.2549 และฉบบัท่ี 2 พ.ศ.2556 (ภาคผนวก ก) 

1.2   การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
มีการจดัการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัการพิจารณาของคณะกรรมการบริหาร

หลกัสูตร 
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกติในระบบทวภิาค 

ไม่มี 
2. การด าเนินการหลกัสูตร 

2.1 วนั - เวลาในด าเนินการเรียนการสอน 
ภาคการศึกษาท่ี  1 เดือนสิงหาคม  -    ธนัวาคม 
ภาคการศึกษาท่ี  2  เดือนมกราคม  -  พฤษภาคม 
ภาคการศึกษาฤดูร้อน เดือนมิถุนายน  -  กรกฎาคม 
 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
 2.2.1  ผูเ้ขา้ศึกษาหลกัสูตรแบบ 1.1 ตอ้งเป็น 
  (1) ผูส้ าเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาโท  ทางดา้นบริหารธุรกิจ  โดยระดบัปริญญา
โทตอ้งไดค้ะแนนเฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 3.25 จากระบบคะแนนเตม็ 4 คะแนน 
  (2) ไดค้ะแนนการสอบ TOEFL ระดบัค่าคะแนน 550 หรือเทียบเท่าของสถาบนัดา้น
ภาษาท่ีได้รับรองมาตรฐานสากล  ได้แก่  CU TEP ,  TU GET  ระดับค่าคะแนน 550  หรือ IELT  
ระดบั 6.5    
  (3) มีประสบการณ์ดา้นวจิยั และมีผลงานดา้นบริหารธุรกิจท่ีอา้งอิงได ้ 
  (4) เป็นนกัวิจยัหรืออาจารยส์ถาบนัอุดมศึกษาท่ีมีผลงานวิจยัตีพิมพเ์ผยแพร่ทางดา้น
บริหารธุรกิจท่ีอา้งอิงไดแ้ละมีคุณภาพตามมาตรฐานทางวชิาการ 
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  (5) มีประสบการณ์ในการท างานไม่ต ่ ากว่า 3 ปี  หรืออยู่ในดุลพิ นิจของคณะ
กรรมการบริหารหลกัสูตร   
  (6)  ผูมี้คุณสมบติัตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วย 
การศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ.2549 และฉบบัท่ี 2 พ.ศ.2556 
  (7) อยูใ่นดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
 2.2.2  ผูเ้ขา้ศึกษาหลกัสูตรแบบ 2.1 ตอ้งเป็น 
  (1) ผู้ส า เร็จการศึกษ าระดับป ริญญ าโท  ห รือ เที ยบ เท่ าทุ กส าขาวิช า  จาก
สถาบนัการศึกษาทั้งในหรือต่างประเทศท่ีส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาใหก้ารรับรอง  
  (2) มีประสบการณ์ในการท างานไม่ต ่ากวา่ 3 ปี  และมีคะแนนเฉล่ียในระดบัปริญญา
โทไม่นอ้ยกวา่ 3.25 จากระบบคะแนนเต็ม 4 คะแนน หรืออยูใ่นดุลพินิจของคณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตร  
  (3)  ผูมี้คุณสมบติัตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วย 
การศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ.2549 และฉบบัท่ี 2 พ.ศ.2556 

2.3 การคัดเลอืกผู้เข้าศึกษา 
 2.3.1 เป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วย การศึกษา
ระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ.2549 และฉบบัท่ี 2 พ.ศ.2556 
 2.3.2 การคดัเลือกโดยคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร หรือคณะกรรมการสอบคดัเลือกท่ี
แต่งตั้ งโดยคณะบริหารธุรกิจ ด้วยวิธีใดวิธีหน่ึง หรือหลายวิธีรวมกัน ประกอบด้วย การสอบ
คดัเลือก การสัมภาษณ์ การทดสอบความรู้ หรือโดยวธีิอ่ืนท่ีคณะกรรมการเห็นชอบ 

2.4 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า   
 2.4.1  หลกัสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิต เป็นหลกัสูตรเนน้การวิจยัระดบัสูง นกัศึกษาแรก
เขา้อาจมีพื้นความรู้และทกัษะทางการวจิยัไม่เพียงพอ จะท าใหเ้ป็นอุปสรรคต่อการศึกษาได ้
 2.4.2  ทกัษะทางด้านภาษาองักฤษ อาจมีไม่เพียงพอต่อการค้นควา้องค์ความรู้ต่าง ๆ ท่ี
มกัจะเป็นภาษาองักฤษ โดยเฉพาะต ารา เอกสาร งานวิจยั ต่าง ๆ ในการศึกษาระดบัดุษฎีบณัฑิต
มกัจะเป็นภาษาองักฤษ นักศึกษาท่ีทกัษะทางภาษาองักฤษไม่เพียงพอ จะท าให้เป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษาได ้
 2.4.3  นกัศึกษาแรกเขา้ศึกษาท่ีไม่มีพื้นความรู้เดิมทางดา้นบริหารธุรกิจ อาจมีอุปสรรคต่อ
การศึกษาได ้

2.5 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพือ่แก้ไขปัญหา/ข้อจ ากดัของนักศึกษาในข้อ 2.4   
 2.5.1  หลกัสูตรมีรายวิชาบงัคบัทางดา้นการวิจยัระดบัสูง การสัมมนาและการส่งเสริมให้
นกัศึกษาท าวจิยัยอ่ยเพื่อส่งไปตีพิมพเ์ผยแพร่ในการประชุมวชิาการ หรือวารสารวชิาการ 
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 2.5.2   ก าหนดให้นกัศึกษาท่ีมีพื้นฐานทกัษะภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ลงทะเบียน
เรียนเพิ่มเติมทางดา้นภาษาองักฤษ เพื่อการสืบคน้และวจิยัทางวชิาการ 
 2.5.3  นักศึกษาท่ีไม่มีพื้นความรู้ทางบริหารธุรกิจ หลักสูตรจะพิจารณาให้เรียนเสริม     
(ไม่นบัหน่วยกิต) เพื่อปรับพื้นฐานความรู้ทางดา้นบริหารธุรกิจ โดยหลกัสูตรจดัสอนเสริมเองหรือ
ใหล้งทะเบียนเรียนร่วมกบัหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 
 

2.6   แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

 

จ านวนนักศึกษาระดับปริญญาเอก 
ปีการศึกษา 

2557 2558 2559 2560 2561 
ชั้นปีท่ี 1 15 15 15 15 15 
ชั้นปีท่ี 2 - 15 15 15 15 

ชั้นปีท่ี 3 - - 15 15 15 

รวม 15 30 45 45 45 

จ านวนนกัศึกษาท่ีคาดวา่จะส าเร็จการศึกษา - - 15 15 15 

 
2.7 งบประมาณตามแผน 

2.7.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท) 
 

รายละเอยีดรายรับ 
ปีการศึกษา 

2557 2558 2559 2560 2561 รวม 
ค่าเล่าเรียนแบบเหมาจ่าย 
(96,000 บาท/ภาค
การศึกษา) 

2,880,000 5,760,000 8,640,000 8,640,000 8,640,000 34,560,000 

รวมรายรับ 2,880,000 5,760,000 8,640,000 8,640,000 8,640,000 34,560,000 
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2.7.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท) 
 

หมวดเงิน 
ปีการศึกษา 

2557 2558 2559 2560 2561 รวม  

ก. งบด าเนินการ       
1. ค่าใชจ่้าย
ด าเนินงาน 

1,411,200 2,822,000 4,233,600 4,233,600 4,233,600 16,934,400 

2. รายจ่ายระดบั
มหาวทิยาลยั 

576,000 1,152,000 1,728,900 1,728,900 1,728,900 6,912,000 

รวม (ก) 1,987,200 3,974,400 5,962,500 5,962,500 5,962,500 23,849,100 

ข. งบลงทุน       
     ครุภณัฑ ์ 300,000 350,000 300,000 400,000 400,000 1,750,000 
รวม (ข) 300,000 350,000 300,000 400,000 400,000 1,750,000 

รวม (ก) + (ข) 2,287,200 4,324,400 6,262,500 6,362,500 6,362,500 25,594,100 

 
2.8 ระบบการศึกษา 

ใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ มี
ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และอาจเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อนได ้โดยก าหนดระยะเวลา
และจ านวนหน่วยกิตใหมี้สัดส่วนเทียบเคียงไดเ้ท่ากบัการศึกษาภาคปกติ 

 
2.9 การเทียบโอนหน่วยกติ รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา 

การเทียบโอนหน่วยกิต ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ.2549 และฉบบัท่ี 2 
 พ.ศ.2556  และประกาศวา่ดว้ยการเทียบโอนผลการเรียนระดบับณัฑิตศึกษาของมหาวทิยาลยั 

 
3. หลกัสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1 หลกัสูตร 

หลกัสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิต เป็นหลกัสูตรระดบัปริญญาเอก แบบ 1.1 และ แบบ 2.1 
3.1.1 จ านวนหน่วยกติ รวมตลอดหลกัสูตร  48  หน่วยกิต ระยะเวลาการศึกษาไม่นอ้ย

กวา่ 3 ปีการศึกษา แต่ไม่เกิน 6 ปีการศึกษา 
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3.1.2 โครงสร้างหลกัสูตร 
โครงสร้างหลกัสูตร แบ่งเป็นหมวดวชิาท่ีสอดคลอ้งกบัท่ีก าหนดไวใ้นเกณฑม์าตรฐาน 

หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ องค์ประกอบของการจัดการศึกษา  แบบ 1.1 และ แบบ 2.1               
มีรายละเอียด ดงัน้ี 

 หลกัสูตรแบบ 1.1  เป็นแผนการศึกษาท่ีมุ่งการวจิยัเฉพาะ 
  หมวดวชิาเสริมพื้นฐาน - 
  หมวดวชิาเฉพาะ - 
  หมวดวชิาดุษฎีนิพนธ์ 48  หน่วยกิต 
 หลกัสูตรแบบ 2.1  เป็นแผนการศึกษาท่ีท าวจิยัและศึกษาเพิ่มเติมโดยตอ้งท าดุษฎี
นิพนธ์ไม่นอ้ยกวา่ 36 หน่วยกิต  นอกจากน้ีตอ้งเป็นผูมี้ประสบการณ์ในการท างานมาแลว้ไม่นอ้ย
กวา่ 3 ปี 
  หมวดวชิาเสริมพื้นฐาน ไม่นบัหน่วยกิต 
  หมวดวชิาเฉพาะ 12  หน่วยกิต 
  หมวดวชิาดุษฎีนิพนธ์ 36  หน่วยกิต 
 

3.1.3 รายวชิา    
-  รหัสวชิา 
       รหสัวชิาประกอบดว้ยตวัเลข 8 หลกั   เช่น  36-011-101  มีความหมายดงัน้ี 
      หลกัท่ี 1 คณะ  (3   =   คณะบริหารธุรกิจ)  
 หลกัท่ี 2 ระดบัการศึกษา (6   =   ระดบัปริญญาเอก) 
 หลกัท่ี 3 สาขาวชิา (0   =   ไม่ระบุสาขาวชิา) 
 หลกัท่ี 4   หมวดวชิา (1   =   วชิาเฉพาะ) 
 หลกัท่ี 5 กลุ่มวชิา (0   =   วชิาพื้นฐาน   1  =  วชิาบงัคบั   2  =  วทิยานิพนธ์ / ดุษฎีนิพนธ์)   
 หลกัท่ี 6 ปีท่ีควรศึกษา 
 หลกัท่ี 7  และ 8  เป็นล าดบัรายวชิา 
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-  รหัสหน่วยกติ 
 3(3-0-6)  หมายถึง  หน่วยกิต  (ชัว่โมงทฤษฎี – ชัว่โมงปฏิบติั – ชัว่โมงศึกษาดว้ยตนเอง) 
 
-  รายวชิา 
ก.  หมวดวชิาเสริมพืน้ฐาน  (ส าหรับแบบ 2.1) 
03-111-501  การบญัชีบริหารสมยัใหม่ 0(3-0-6) 
 Modern Managerial Accounting 
03-211-501  การตลาดเชิงบูรณาการ 0(3-0-6) 
 Integrated Marketing 
03-311-501 การจดัการและพฤติกรรมองคก์รสมยัใหม่                  0(3-0-6)                                             
  Modern Management and Organizational Behavior 
03-411-501  การบริหารการเงิน 0(3-0-6) 
  Financial Management 
03-313-504   การจดัการการปฏิบติัการส าหรับผูบ้ริหาร 0(3-0-6) 
 Operations Management for Executives 
03-311-502   การจดัการเชิงกลยทุธ์ 0(3-0-6) 
 Strategic Management   

 หมายเหตุ   ค  าอธิบายรายวชิาใหเ้ป็นไปตามหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต   
                    (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) 
 
ข.  หมวดวชิาเฉพาะ 12 หน่วยกิต  (ส าหรับแบบ 2.1) โดยศึกษาจากรายวชิาต่อไปน้ี 
 
36-011-101 ปรัชญาและจริยธรรมของการบริหารธุรกิจยคุใหม่  3(3-0-6) 
 Philosophy and Ethics of Modern Business Administration 
36-011-102 ทฤษฎีการจดัการการเงินและบญัชีขั้นสูง  3(3-0-6) 
 Advanced Financial Management and Accounting Theories 
36-011-103 ทฤษฎีการจดัการการตลาดขั้นสูง  3(3-0-6) 
 Advanced Marketing Management Theories 
36-011-104 ระเบียบวธีิวจิยัและสถิติขั้นสูงทางดา้นบริหารธุรกิจ 3(3-0-6) 
 Advanced Research Methodology and Statistics for  Business  
 Administration 
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ง.  หมวดวชิาดุษฎนิีพนธ์ 
 1)  นกัศึกษาแบบ 1.1 ตอ้งลงทะเบียนวชิาดุษฎีนิพนธ์ จ านวน 48 หน่วยกิต 
 2)  นกัศึกษาแบบ 2.1 ตอ้งลงทะเบียนวชิาดุษฎีนิพนธ์ จ านวน 36 หน่วยกิต 
36-012-101 ดุษฎีนิพนธ์  แบบ 1.1 48(0-0-180) 
 Doctoral Dissertation Type 1.1 
36-012-201 ดุษฎีนิพนธ์  แบบ 2.1 36(0-0-180) 
 Doctoral Dissertation Type 2.1 
 

3.1.4   แผนการศึกษา  โดยแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ  
          แบบ 1.1 

ปีที ่ 1 /ภาคการศึกษาที ่1 
หน่วย  
กติ 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษา
ด้วย
ตนเอง 

36-012-101 ดุษฎีนิพนธ์ 6 0 0 30 

รวม 6 0 0 30 

ชัว่โมง / สัปดาห์  =   30 
 

ปีที ่ 1 /ภาคการศึกษาที ่2 
หน่วย  
กติ 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษา
ด้วย
ตนเอง 

36-012-101 ดุษฎีนิพนธ์ 6 0 0 180 

รวม 6 0 0 30 

ชัว่โมง / สัปดาห์  =   30 
 

ปีที ่ 2 /ภาคการศึกษาที ่1 
หน่วย  
กติ 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษา
ด้วย
ตนเอง 

36-012-101 ดุษฎีนิพนธ์ 6 0 0 30 

รวม 6 0 0 30 

ชัว่โมง / สัปดาห์  =   30 
 



20 

 

 
 

ปีที ่ 2 /ภาคการศึกษาที ่2 
หน่วย  
กติ 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษา
ด้วย
ตนเอง 

36-012-101 ดุษฎีนิพนธ์ 6 0 0 30 

รวม 6 0 0 30 

ชัว่โมง / สัปดาห์  =   30 
 

ปีที ่ 3 /ภาคการศึกษาที ่1 
หน่วย  
กติ 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษา
ด้วย
ตนเอง 

36-012-101 ดุษฎีนิพนธ์ 12 0 0 30 

รวม 12 0 0 30 

ชัว่โมง / สัปดาห์  =   30 
 

ปีที ่ 3 /ภาคการศึกษาที ่2 
หน่วย  
กติ 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษา
ด้วย
ตนเอง 

36-012-101 ดุษฎีนิพนธ์ 12 0 0 30 

รวม 12 0 0 30 

ชัว่โมง / สัปดาห์  =   30 
          แบบ 2.1 

ปีที ่ 1 /ภาคการศึกษาที ่1 
หน่วย  
กติ 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษา
ด้วย
ตนเอง 

36-011-101 ปรัชญาและจริยธรรมของการบริหารธุรกิจ      
ยคุใหม่ 

3 3 0 6 

36-011-102 ทฤษฎีการจดัการการเงินและบญัชีขั้นสูง 3 3 0 6 

รวม 6 6 0 12 

ชัว่โมง / สัปดาห์  =   6 
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ปีที ่ 1 /ภาคการศึกษาที ่2 
หน่วย  
กติ 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษา
ด้วย
ตนเอง 

36-011-103 ทฤษฎีการจดัการการตลาดขั้นสูง 3 3 0 6 

36-011-104 ระเบียบวธีิวจิยัและสถิติขั้นสูง 
ทางดา้นบริหารธุรกิจ 

3 3 0 6 

รวม 6 6 0 12 

ชัว่โมง / สัปดาห์  =   6 
 

ปีที ่ 2 /ภาคการศึกษาที ่1 
หน่วย  
กติ 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษา
ด้วย
ตนเอง 

36-012-201 ดุษฎีนิพนธ์  9 0 0 27 

รวม 9 0 0 27 

ชัว่โมง / สัปดาห์  =   27 
 

ปีที ่ 2 /ภาคการศึกษาที ่2 
หน่วย  
กติ 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษา
ด้วย
ตนเอง 

36-012-201 ดุษฎีนิพนธ์  9 0 0 27 

รวม 9 0 0 27 

ชัว่โมง / สัปดาห์  =   27 
 
 

ปีที ่ 3 /ภาคการศึกษาที ่1 
หน่วย  
กติ 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษา
ด้วย
ตนเอง 

36-012-201 ดุษฎีนิพนธ์  9 0 0 27 

รวม 9 0 0 27 

ชัว่โมง / สัปดาห์  =   27 
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ปีที ่ 3 /ภาคการศึกษาที ่2 
หน่วย  
กติ 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษา
ด้วย
ตนเอง 

36-012-201 ดุษฎีนิพนธ์  9 0 0 27 

รวม 9 0 0 27 

ชัว่โมง / สัปดาห์  =   27 
 

3.1.5.1 ค าอธิบายรายวชิา 
ก.  หมวดวชิาเสริมพืน้ฐาน 

03-111-501         การบัญชีบริหารสมัยใหม่        3(3-0-6)   
              Modern Managerial Accounting 

     ศึกษาระบบบญัชีตน้ทุน การพฒันาระบบบญัชีตน้ทุน การรวบรวม และสะสม
ขอ้มูล การวิเคราะห์ ตลอดจนการแปลความหมายของขอ้มูล ความสัมพนัธ์ของขอ้มูลต่างๆ เพื่อ
ประโยชน์ในการวางแผนควบคุม และการตดัสินใจในเชิงการบริหาร โดยใช้ระบบสารสนเทศ
ทางการบญัชี 

     Study the cost accounting system, development of cost accounting system, 
collection, accumulation and data interpretation. The course is also focuses on the relationship of 
various information for planning, controlling and making decisions in administration perspective 
by using accounting information data. 

 
03-211-501        การตลาดเชิงบูรณาการ 3(3-0-6)
              Integrated Marketing  

     ศึกษาองค์ประกอบและขั้นตอนของการวางแผน การติดต่อส่ือสารทางการตลาด ซ่ึง
จะเก่ียวขอ้งกบัการพิจารณาหาโอกาสของการติดต่อส่ือสาร  การก าหนดวตัถุประสงคแ์ละกลุ่มผูรั้บ
เป้าหมาย  การก าหนดงบประมาณ  การเลือกส่วนผสมของการติดต่อส่ือสาร การควบคุม และการ
ประเมินผลของการติดต่อส่ือสารทางการตลาด รวมทั้งการท าการติดต่อส่ือสารทางการตลาดแบบ
ผสมผสาน โดยการใชเ้คร่ืองมือการส่งเสริมการตลาด และเคร่ืองมืออ่ืนๆ ทางการตลาดเขา้ดว้ยกนั
เพื่อก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 
 



23 

 

 
 

    Study the composition and procedures of planning, marketing communications 
which relate to consideration of finding chances of communication, setting the objective, target 
groups and budget.  Selecting combination in communication, controlling, and evaluating 
marketing communication are included with the integrated marketing communication by using 
promotion tools and other marketing tools for the most efficiency. 

03-311-501        การจัดการและพฤติกรรมองค์การสมัยใหม่ 3(3-0-6)                                           
              Modern Management and Organizational Behavior 

    ศึกษาแนวคิดต่าง ๆ ด้านพฤติกรรมทั้ งระดับส่วนบุคคล ระดับกลุ่มและระดับ
องค์การท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการท างานภายในองค์การ ความพอใจ ขวญั ทศันคติ การจูงใจ การท างาน
เป็นทีม  การแกปั้ญหา  ความขดัแยง้ ความสัมพนัธ์และประสิทธิภาพของกลุ่มรวมถึงการตดัสินใจ
และการควบคุมดา้นพฤติกรรม 

     Study several concepts in behaviors at personal, group, and organizational levels 
affecting toward working behaviors in an organization. Satisfaction, morale, attitude, motivation, 
teamwork, problem solving, conflict, relationship and group efficiency including decision making 
and behavioral control are included.  

 
03-411-501         การบริหารการเงิน 3(3-0-6)  
                    Financial Management 

     ศึกษาแนวคิด ผลตอบแทนและความเส่ียง มูลค่าของเงินตามเวลา การวิเคราะห์ 
การพยากรณ์ และการวางแผนทางการเงิน การบริหารเงินทุนหมุนเวียน การลงทุนในโครงการ
ลงทุนต่าง ๆ ภายใตค้วามแน่นอน และความไม่แน่นอน โครงสร้างเงินทุน และตน้ทุนของแหล่ง
เงินทุน นโยบายเงินปันผล ตน้ทุนการเช่าสินทรัพย ์การรวมกิจและการประยุกต์เพื่อการตดัสินใจ
ดา้นอ่ืน 

      Study the concept, return and risk, time value of money, analysis, forecasting, 
financial planning, and working capital management.  The several project investments under 
certainty and uncertainty, the capital structure and the cost of capital, the dividend policy, cost of 
leasing, and merger and application for other decision making are also included.   
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03-313-504        การจัดการการปฏิบัติการส าหรับผู้บริหาร                                   3(3-0-6) 
              Operations Management for Executives 
       ศึกษาและวิเคราะห์เก่ียวกบัการผลิตและการปฏิบติัการในอุตสาหกรรมผลิตและ
บริการ โดยเนน้ท่ีการประยกุตใ์ชแ้นวคิดการปฏิบติัการและเทคนิคเชิงปริมาณส าหรับการวิเคราะห์
ปัญหาและการจดัการการสนบัสนุนการตดัสินใจผา่นการจดัการระบบสารสนเทศ โดยครอบคลุม
เร่ืองกลยุทธ์การผลิตและการปฏิบติัการ การวิเคราะห์ท าเลท่ีตั้ง การวางผงัโรงงาน การออกแบบ
ผลิตภณัฑ์และกระบวนการ การเลือกกระบวนการและเทคโนโลยี การบริหารโครงการ การจดัการ
ระบบขนส่งและห่วงโซ่อุปทาน และการควบคุมสินคา้คงเหลือ การจดัการคุณภาพ การปรับปรุง
การบริการ ทรัพยากรมนุษยใ์นการจดัการปฏิบติัการ และ งานบ ารุงรักษา 
      Study and analyze production and operations in manufacturing and services 
industries, emphasizing the applications of operations concepts and quantitative techniques for 
problems analysis and management decision supports through the management information 
systems. The topics include production and operations strategies, locations analysis, plants layout, 
product and process design, selection of processes and technologies, project management, 
logistics and supply chain management and inventory control, quality management, services 
improvements, human resource in operations management, and maintenance management. 

03-311-502         การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6)  
              Strategic Management 

     ศึกษากระบวนการในการจดัการระดบัสูง  โดยมุ่งเน้นท่ีการด าเนินงานระยะยาว  
เร่ิมตน้จากการวางแผนเชิงกลยทุธ์   การน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบติัโดยพิจารณารายละเอียดทั้งในแง่
การก าหนดกลยทุธ์ท่ีเหมาะสมต่อกิจการท่ีด าเนินงานทั้งในและต่างประเทศ   ตลอดจนปัญหาท่ีเกิด
จากความแตกต่างทางวฒันธรรมท่ีมีผลต่อการด าเนินกลยทุธ์  

      Study the advanced management level procedures that focus on long-term 
operations. Beginning from strategic planning, taking strategies to implementation by considering 
all details in setting appropriate strategies for domestic and international businesses and also 
study the problems occured from culture differences that might affect the strategies. 
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ข. หมวดวชิาเฉพาะ 
36-011-101 ปรัชญาและจริยธรรมของการบริหารธุรกจิยุคใหม่    3(3-0-6) 
 Philosophy and Ethics of Modern Business Administration 
 แนวคิด ทฤษฎีการจดัการสมยัใหม่ครอบคลุมไปถึง การจดัการและการคิดอย่าง
เป็นระบบ การจดัการเชิงสถานการณ์ การร้ือปรับระบบ องค์การแห่งการเรียนรู้และการจดัการ
ความรู้ จริยธรรมและความรับผดิชอบต่อสังคมของธุรกิจ แนวทางในการสร้างจริยธรรม 
 Modern management concepts and theories including management and 
systematic thinking; situational management; reengineering; learning organization and knowledge 
management;  business ethics and corporate social responsibility;  guidelines on cultivating 
ethical behavior 
 
36-011-102 ทฤษฎกีารจัดการการเงินและบัญชีขั้นสูง  3(3-0-6) 
 Advanced Financial Management and Accounting Theories 
 แนวคิด ทฤษฎี และวิธีปฏิบติัท่ีใช้ในการวางแผนการเงินและบญัชี  การควบคุม
การปฏิบติั  การประเมินทรัพยากรทางการเงินและบญัชี  การวางแผนการใชจ่ัาย  การระดมทุน  การ
เป็นเจา้ของกิจการและหุน้ส่วน  ตลอดจนการตดัสินใจทางการจดัการการเงินและบญัชีขั้นสูง 
 Concepts, theories and practice in financial planning and accounting; operation  
control; assessment of financial and accounting resources;  spending planning; funding; 
ownership and partnership; decisions on advanced financial and accounting management  
 
36-011-103 ทฤษฎกีารจัดการการตลาดขั้นสูง  3(3-0-6)
 Advanced Marketing Management Theories 
 ทฤษฎีการตลาดเพื่อการบริหารธุรกิจเชิงวเิคราะห์  การวางแผนและการวจิยั ระบบ
ขอ้มูลข่าวสารทางการตลาด  การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคในระดบัมหภาค การใช้ส่ือในการ
บริหารจดัการตลาด  การใช้กฎหมายทรัพยสิ์นทางปัญญา  สิทธิประโยชน์และผูส้นบัสนุนทางการ
ตลาด  และการพฒันากลยทุธ์ทางการตลาดขั้นสูง 
 Marketing theory for analytical business management; planning and research; 
marketing information system; macro-level analysis of consumer behavior; media in marketing 
management; intellectual property system; privileges and marketing support, and development of 
advanced marketing strategies 
 
 



26 

 

 
 

36-011-104       ระเบียบวธีิวจัิยและสถิติขั้นสูงทางด้านบริหารธุรกจิ 3(3-0-6) 
                          Advanced Research Methodology  and Statistics for Business Administration 
 ระเบียบวิธีการวิจัยทางบริหารธุรกิจ  ทั้ งการวิจัยเชิงปริมาณ  และการวิจัยเชิง
คุณภาพ  การวเิคราะห์ปัญหา  รวมถึงการประยุกตใ์ชส้ถิติขั้นสูง  ศึกษาการแปลผลและการน าเสนอ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตลอดจนการจัดท าข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อก าหนดหัวข้องานวิจัย  การ
ออกแบบวจิยั  การวเิคราะห์และอภิปรายผล  และการเขียนรายงานผลการวจิยั   
 Quantitative and qualitative business research methodology; problem analysis for 
research topics identification; research design; analysis and discussion, and research report 
writing and appropriate application of advanced statistics to research, interpretation and data 
analysis presentation,and recommendation preparation. 
 
ค. หมวดวชิาดุษฎนิีพนธ์ 
36-012-101 ดุษฎนิีพนธ์   แบบ 1.1 48(0-0-180) 
  Doctoral Dissertation Type 1.1  
 ทบทวนงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารธุรกิจในสาขาใดสาขาหน่ึง เพื่อให้เกิด
องค์ความรู้ใหม่ทางด้านบริหารธุรกิจ  คุณภาพของดุษฎีนิพนธ์ตอ้งมีความลึกซ้ึงทางทฤษฎีและ
ระเบียบวธีิวจิยัตามหลกัวชิาการ   
 Review of related business research leading to new concept of  business 
administration and quality of doctoral dissertation must be deep in theories and research 
methodology  
 
36-012-201 ดุษฎนิีพนธ์   แบบ 2.1 36(0-0-108) 
  Doctoral Dissertation Type 2.1  
 ทบทวนงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารธุรกิจในสาขาใดสาขาหน่ึง เพื่อให้เกิด
องค์ความรู้ใหม่ทางด้านบริหารธุรกิจ  คุณภาพของดุษฎีนิพนธ์ตอ้งมีความลึกซ้ึงทางทฤษฎีและ
ระเบียบวธีิวจิยัตามหลกัวชิาการ   
 Review of related business research leading to new knowledge in business 
administration; quality of doctoral dissertation must be deep in theories and research methodology  
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3.2 ช่ือ สกุล ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ 
3.2.1 อาจารย์ประจ าหลกัสูตร  

ล าดบั 
ที่ 

ช่ือ-สกลุ/เลขประจ าตัว 
บัตรประชาชน 

ต าแหน่ง
วชิาการ 

คุณวุฒิ สาขาวชิาเอก จากสถาบันการศึกษา 
ภาระการสอน ชม./ต่อปีการศึกษา 

2557 2558 2559 2560 

1 นางมาเรียม  นะมิ 
3-1009-01917-13-7 

ผศ. ปร.ด. 
 
บธ.ม. 
 
ค.อ.ม. 
 
 
บธ.บ. 

บริหารธุรกิจ 
 
บริหารธุรกิจ 
 
บริหารอาชีวและ
เทคนิคศึกษา 
 
ธุรกิจศึกษา - บริหาร
ส านกังาน 

มหาวิทยาลยัรามค าแหง, 
2553 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง, 
2543 
สถาบนัเทคโนโลย ี
พระจอมเกลา้พระนคร
เหนือ, 2539 
วิทยาลยัเทคโนโลยแีละ
อาชีวศึกษา, 2520 

3 
 
 

3 3 3 

2 นายอมร  ถุงสุวรรณ 
3-1002-01076-989 

อาจารย ์ D.B.A. 
 
พบ.ม. 
 
ร.บ. 

Management 
 
การบริหารบุคคล 
 
บริหารรัฐกิจ 

University of Sarasota, 
U.S.A., 2541 
สถาบนับณัฑิตพฒัน 
บริหารศาสตร์, 2535 
มหาวิทยาลยั 
ธรรมศาสตร์, 2532 

3 3 3 3 

3 นายธนากร รัชตกุลพฒัน์ 
3-6599-00528-521 

อาจารย ์ D.B.A. 
 
 
 
M.B.A. 
 
 
Postgraduate 
Diploma 
 
B.A. 
 
 

Business 
Administration 
 
 
International 
Business 
   
Business 
Administration 
 
International 
Business 
 

Southern Cross 
University  
Gold Coast,  Australia, 
2549 
Auckland Institute of 
studies Auckland, New 
Zealand,2543 
Massey University 
Auckland, New Zealand, 
2542 
Auckland Institute of 
studies Auckland, New 
Zealand,2541 (Gold Coast,  Australia), 2 

3 3 3 3 

4 นางกญัญานนท ์ กมลยะบุตร 
3-1201-00665-16-4 

อาจารย ์ กจ.ด. 
 
M.P.P.M 
 
ค.บ. 

การจดัการทางธุรกิจ 
 
การจดัการภาครัฐและ
เอกชน 
ศิลปศึกษา 
 

มหาวิทยาลยัราชภฏั 
สวนดุสิต,2552 
สถาบนับณัฑิตพฒัน 
บริหารศาสตร์,2524 
วิทยาลยัครูพระนคร, 
2524 
 
 

3 3 3 3 
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ล าดบั 
ที่ 

ช่ือ-สกลุ/เลขประจ าตัว 
บัตรประชาชน 

ต าแหน่ง
วชิาการ 

คุณวุฒิ สาขาวชิาเอก จากสถาบันการศึกษา 
ภาระการสอน ชม./ต่อปีการศึกษา 

2557 2558 2559 2560 
5 นายชยตุ  ภวภานนัทก์ุล 

3-1201-01901-988 

 
 

ผศ. 
(โฆษณา 
และประชา 
สัมพนัธ์ธุรกิจ) 

 

ปร.ด. 
 
D.M.S 
 
 
 
 
M.P.P.M. 
 

 
 
บธ.ม. 
 
รป.ม. 

 
ว.บ. 

รัฐประศาสนศาสตร์ 
 
Management Science 
 
 
 
การจดัการภาครัฐ 
และเอกชน 
 
การตลาด 
 
นโยบายสาธารณะ 
และบริหารบุคคล 
 
ส่ือสารธุรกิจและสงัคม 
(เกียรตินิยม) 

มหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย, 
2552 

Technological University 
of the  Philippines, 
philippines,2545 

สถาบนับณัฑิตพฒัน  บริหาร
ศาสตร์, 2542 

มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต, 2542 
 
มหาวิทยาลยัศรีปทุม,2540 
 
 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2521 

3 3 3 3 

 
3.2.2 อาจารย์ประจ า 

ล าดบั 
ที่ 

ช่ือ-สกลุ/เลขประจ าตัว 
บัตรประชาชน 

ต าแหน่ง
วชิาการ 

คุณวุฒิ สาขาวชิาเอก จากสถาบันการศึกษา 
ภาระการสอน ชม./ต่อปีการศึกษา 

2557 2558 2559 2560 

1 นางมาเรียม  นะมิ 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

ผศ. ปร.ด. 
 
บธ.ม. 
 
ค.อ.ม. 
 
 
บธ.บ. 

บริหารธุรกิจ 
 
บริหารธุรกิจ 
 
บริหารอาชีวและ
เทคนิคศึกษา 
 
ธุรกิจศึกษา - บริหาร
ส านกังาน 

มหาวิทยาลยัรามค าแหง, 
2553 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง, 
2543 
สถาบนัเทคโนโลย ี
พระจอมเกลา้พระนคร
เหนือ, 2539 
วิทยาลยัเทคโนโลยแีละ
อาชีวศึกษา, 2520 

3 3 3 3 

2 นางสาววนัสิริ ประเสริฐทรัพย ์
x-xxxx-xxxxx-xx-x  
 

ผศ. Ph.D. 
 
 
บช.ม. 
 
บช.บ. 

Business Economics 
 
 
การบญัชี 
 
การบญัชี 
 
 
 
 

Department of 
Commerce,  
University of Pune, 2554 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 
2545 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 
2538 

- 3 - - 
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ล าดบั 
ที่ 

ช่ือ-สกลุ/เลขประจ าตัว 
บัตรประชาชน 

ต าแหน่ง
วชิาการ 

คุณวุฒิ สาขาวชิาเอก จากสถาบันการศึกษา 
ภาระการสอน ชม./ต่อปีการศึกษา 

2557 2558 2559 2560 
3 นายปริญญา  มากล่ิน 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 
อาจารย ์ D.B.A. 

 
M.B.A. 
 
ศ.บ. 

Finance 
 
Finance 
 
การคลงั-ระหวา่ง
ประเทศ 

Golden Gate University, 
U.S.A., 2550 
University of Central 
Oklahoma, U.S.A., 2540 
มหาวิทยาลยั 
ธรรมศาสตร์, 2534 

- 3 - - 

4 นายธนธสั  ทพัมงคล 
3100502961159 

อาจารย ์ Ph.D. 
 
บช.ม. 
 
บธ.บ. 

Accounting 
 
การบญัชี 
 
การบญัชี 

Northumbria University, 
2551 
มหาวิทยาลยั 
ศรีปทุม, 2537 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง, 
2532 

3 - - - 

5 นายธนากร รัชตกุลพฒัน์ 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย ์ D.B.A. 
 
 
 
M.B.A. 
 
 
Postgradu
ate 
Diploma 
 
B.A 

 
 

Business 
Administration 
 
 
International Business 
   
Business 
Administration 
 
International Business 
 

Southern Cross 
University  
Gold Coast,  Australia, 
2549 
Auckland Institute of 
studies Auckland, New 
Zealand,2543 
Massey University 
Auckland, New Zealand, 
2542 
Auckland Institute of 
studies Auckland, New 
Zealand,2541 (Gold Coast,  Australia), 2 

3 3 3 3 

6 นางสาวณฐัชา ธ ารงโชติ 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย ์ บธ.ด. 
 
ศศ.ม. 
บธ.บ. 

การตลาดระหวา่ง
ประเทศ 
การจดัการ 
การตลาด 

มหาวิทยาลยั 
อีสเทิร์นเอเชีย, 2552 
มหาวิทยาลยัเกริก, 2545 
สถาบนัเทคโนโลย ี
ราชมงคล, 2542 

- - - 3 

7  นายพรปรวีณ์ ชาญสุวรรณ 
x-xxxx-xxxxx-xx-x  
 

อาจารย ์
 

บช.ด. 
 
บช.ม. 
 
บธ.บ. 

การบญัชี 
 
การบญัชีการเงิน 
 
การบญัชี 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 
2551 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 
2543 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคล 
 พระนคร, 2539 
 

- - 3 - 
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ล าดบั 
ที่ 

ช่ือ-สกลุ/เลขประจ าตัว 
บัตรประชาชน 

ต าแหน่ง
วชิาการ 

คุณวุฒิ สาขาวชิาเอก จากสถาบันการศึกษา 
ภาระการสอน ชม./ต่อปีการศึกษา 

2557 2558 2559 2560 
8 นางสาวสุจิรา  ไชยกุสินธ์ุ 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 
อาจารย ์ DIT. 

 
วท.ม. 
 
วท.บ. 

Information Technology 
 
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
 
คณิตศาสตร์ 

Edith Cowan University, 
2554 
สถาบนับณัฑิตพฒัน 
บริหารศาสตร์, 2544 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 
2540 

- - - 3 

9 นายอมร  ถุงสุวรรณ 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย ์ D.B.A. 
 
พบ.ม. 
 
ร.บ. 

Management 
 
การบริหารบุคคล 
 
บริหารรัฐกิจ 

University of Sarasota,   
2541 
สถาบนับณัฑิตพฒัน 
บริหารศาสตร์, 2535 
มหาวิทยาลยั 
ธรรมศาสตร์, 2532 

3 3 3 3 

10 นางสาวขวญัฤทยั 
บุญยะเสนา 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย ์ Ph.D.  
ศ.ม 
 
บธ.ม 
 
ศ.บ 
 
 

Economics 
เศรษฐศาสตร์ 
 
บริหารธุรกิจ 
 
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
 

University  of  Leicester 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่
,2544 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่
,2544 
มหาวิทยาลยัสุโขทยั 
ธรรมาธิราช,2543 

- - - 3 

11 
 
 
 
 

ดร.กญัญานนท ์ กมลยะบุตร 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย ์ กจ.ด. 
 
M.P.P.M 
 
ค.บ 

การจดัการทางธุรกิจ 
 
การจดัการภาครัฐและ
เอกชน 
ศิลปศึกษา 
 

มหาวิทยาลยัราชภฏั 
สวนดุสิต,2552 
สถาบนับณัฑิตพฒัน 
บริหารศาสตร์,2524 
วิทยาลยัครูพระนคร, 
2524 

3 3 3 3 

12 
 
 
 

นายชยตุ  ภวภานนัทก์ุล 
x-xxxx-xxxxx-xx-x  

ผศ. 
(โฆษณา 
และประชา 
สัมพนัธ์
ธุรกิจ) 

 

ปร.ด. 
 
D.M.S 
 
 
 
 
M.P.P.M. 
 

 
บธ.ม. 
 
รป.ม. 
 
ว.บ. 

รัฐประศาสนศาสตร์ 
 
Management Science 
 
 
 
การจดัการภาครัฐ 
และเอกชน 
การตลาด 
 
นโยบายสาธารณะและ
บริหารบุคคล 
ส่ือสารธุรกิจและสงัคม 
(เกียรตินิยม) 

มหาวิทยาลยัอีสเทิร์น
เอเชีย,2552 
Technological University 
of the  Philippines, 
philippines,2545 
 
สถาบนับณัฑิตพฒัน  
บริหารศาสตร์, 2542
มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต, 
2542 
มหาวิทยาลยัศรีปทุม,2540 
 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 
2521 

3 3 3 3 
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  3.2.3 อาจารย์พเิศษ 

ล าดบั 
ที่ 

ช่ือ-สกลุ/เลขประจ าตัว 
บัตรประชาชน 

ต าแหน่ง
วชิาการ 

คุณวุฒิ สาขาวชิาเอก จากสถาบันการศึกษา 
ภาระการสอน ชม./ต่อปีการศึกษา 

2557 2558 2559 2560 

1 นางนราศรี  ไววนิชกุล 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

ศ. Ph.D. Management 
Science 

University of Texas, 
Austin, U.S.A. 

3 - - - 

2 นายอิมรอน  มะลูลีม 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

ศ. Ph.D. เอเชียตะวนัตก
ศึกษา 

Aligarh University, 
India 

- 3 - - 

3 พลโท สมชาย  วิรุฬหผล 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

ศ. Ph.D. Economics State University of 
New York, U.S.A. 

- - 3 - 

4 นางบุญฑวรรณ  วิงวอน 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

รศ. ปร.ด. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยั
รามค าแหง,  2550 

3 - - - 

5 นางธญัปวีร์  รัตน์พงศพ์ร   
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

รศ. ปร.ด. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยั
รามค าแหง,  2553 

- - 3 - 

6 นางพนารัตน์ ปานมณี 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

รศ. Ph.D. 
 

Accounting Keio University, 
Japan 

- 3 - - 

7 นายเอกจิตต ์จึงเจริญ 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

รศ. Ph.D. 
 

Management 
Science 

University of 
Waterloo, Canada 

- - 3 - 

8 นางสาววิรุฬรัตน์  ผลทวีโชค 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

ผศ. ปร.ด. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยั
รามค าแหง,  2552 

- - 3 - 

9 นางปราณี  ตปนียวรวงศ ์
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

ผศ. ปร.ด. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยั
รามค าแหง,  2553 

- 3 - - 

10 นายอมัพล  ชูสนุก 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย ์ ปร.ด. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยั
รามค าแหง,  2552 

- 3 - - 

11 นายเบญ็จพล  มีเงิน 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย ์ ปร.ด. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยั
รามค าแหง,  2551 

- - - 3 

12 นายชยัฤทธ์ิ  ทองรอด 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย ์ ปร.ด. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยั
รามค าแหง,  2550 

- 3 - - 

13 นางสาวบงกช  เทพจารี 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย ์ ปร.ด. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยั 
ราชภฏัสวนสุนนัทา,  
2550 

3 - - - 

14 นายสุกฤษฎ์ิ  ลิมโพธ์ิทอง 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย ์ ปร.ด. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยั
รามค าแหง,  2550 

- - - 3 

15 นายกิตติพงษ ์ โสภณธรรมภาณ 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

ผศ. Ph.D. บริหารธุรกิจ Umea University,  
2552 

- - 3 - 

16 นายพิเชษฐ์  พรหมใหม ่
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย ์ ปร.ด. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยั
รามค าแหง 

- - - 3 
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4 .  องค์ประกอบเกีย่วกบัประสบการณ์วชิาชีพ (การฝึกงาน หรือสหกจิศึกษา)  
 ไม่มี 
5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกบัการท าโครงงานหรืองานวจัิย  
 นกัศึกษาแบบ 1.1 ท าดุษฎีนิพนธ์ ซ่ึงมีค่าเทียบเท่า 48 หน่วยกิต  
 นกัศึกษาแบบ 2.1 ท าดุษฎีนิพนธ์ ซ่ึงมีค่าเทียบเท่า 36 หน่วยกิต 

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
 ดุษฎนิีพนธ์  (Doctoral Dissertation) การศึกษาคน้ควา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารธุรกิจใน    
สาขาใดสาขาหน่ึง   โดยอาศัยกระบวนการวิจัย ภายใต้การควบคุมดูแลจากอาจารย์ท่ีปรึกษา      
ดุษฎีนิพนธ์ โดยมีลกัษณะสร้างสรรให้เกิดองค์ความรู้ท่ีก่อให้เกิดความกา้วหน้าทางวิชาการและ
วชิาชีพดา้นการบริหารธุรกิจ เน้ือหาและคุณภาพของดุษฎีนิพนธ์มีมาตรฐานสากลระดบัสูง รวมทั้ง
มีการเผยแพร่ตามขอ้ก าหนดของหลกัสูตร 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
   นกัศึกษามีทกัษะในการวจิยัเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ  สามารถประยกุตอ์งคค์วามรู้ไปใช้
ในการแกปั้ญหาและวิจยัในอนาคต  รวมถึงมีความสามารถเชิงวิเคราะห์  สังเคราะห์  เพื่อให้เกิด 
องค์ความรู้ใหม่ ๆ อนัน าไปสู่การพฒันา  ปรับปรุง  และบูรณาการธุรกิจได้อย่างมีระบบอย่าง       
มืออาชีพตามมาตรฐานสากลดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต  มีวนิยั  และส านึกรับผดิชอบต่อหนา้ท่ีของตน
และส่วนรวม  

5.3  ช่วงเวลา 
นกัศึกษาแบบ 1.1 เร่ิมท าดุษฎีนิพนธ์ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษาท่ี 1 

  นกัศึกษาแบบ 2.1 เร่ิมท าดุษฎีนิพนธ์ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษาท่ี 2 
5.4 จ านวนหน่วยกติ 

นกัศึกษาแบบ 1.1 ท าดุษฎีนิพนธ์ ซ่ึงมีค่าเทียบเท่า 48 หน่วยกิต  

นกัศึกษาแบบ 2.1 ท าดุษฎีนิพนธ์ ซ่ึงมีค่าเทียบเท่า 36 หน่วยกิต 

5.5 การเตรียมการ 
คณะบริหารธุรกิจมีการจัดอาจารย์ท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ โดยอาจารย์ท่ีปรึกษา 1 คน 

รับผิดชอบดุษฎีนิพนธ์ 5 เร่ือง มีฐานขอ้มูลเพื่อการสืบคน้งานวิจยั มีห้องส าหรับการสอบปกป้อง
ดุษฎีนิพนธ์ และมีการเชิญกรรมการสอบจากภายนอกตามเกณฑ์มาตรฐานการจดัการศึกษาระดบั
บณัฑิตศึกษา 

5.6 กระบวนการประเมินผล 
 ประเมินผลความก้าวหน้าในการท าดุษฎีนิพนธ์ จากการเสนอหัวขอ้และเคา้โครงดุษฎี
นิพนธ์ต่อคณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ และประเมินผลส าเร็จจากดุษฎีนิพนธ์ท่ีไดส้อบปกป้อง
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ดุษฎีนิพนธ์แบบเปิดสาธารณะ โดยด าเนินการตามกระบวนการและมาตรฐานการท าดุษฎีนิพนธ์ท่ี
คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรก าหนดไว ้
 กระบวนการในการประเมินผล มีดงัต่อไปน้ี 
 5.6.1 สอบผา่นการสอบวดัคุณสมบติั (Qualifying Examination) ครบถว้น เพื่อเป็นผูมี้
สิทธิขอท าดุษฎีนิพนธ์ 
 5.6.2 สอบผา่นหวัขอ้และเคา้โครงดุษฎีนิพนธ์ 
 5.6.3 สอบผ่านการสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์ โดยคณะกรรมการสอบประกอบด้วย 
คณาจารย ์ผูท้รงคุณวฒิุ ในสาขาวชิาท่ีเก่ียวขอ้งกบัดุษฎีนิพนธ์ จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั
ตามเกณฑม์าตรฐานการจดัการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 
 5.6.4 ผลงานหรือส่วนใดส่วนหน่ึงของดุษฎีนิพนธ์จะตอ้งไดรั้บการยอมรับให้น าเสนอ
ในท่ีประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ ท่ีมีรายงานการประชุม (Proceeding) ท่ีมีกรรมการ
ภายนอกมาร่วมกลัน่กรอง (Peer Review) ก่อนการน าเสนอ อยา่งนอ้ย 1 บทความ 
 5.6.5 ผลงานดุษฎีนิพนธ์จะตอ้งไดรั้บการตีพิมพ ์หรือด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหน่ึง
ของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือส่ิงพิมพ์ทางวิชาการระดับนานาชาติท่ีมี
กรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ และอยู่ในฐานข้อมูลตาม
มาตรฐานสากล อยา่งนอ้ย 1 บทความ 
 5.6.6 การประเมินผลดุษฎีนิพนธ์ เพื่อบนัทึกลงในใบระเบียนการศึกษา มีดงัน้ี 
 

สัญลกัษณ์ ผลการศึกษา 
IP ระหวา่งด าเนินการ (In Progress) 
P ผา่น (Pass) 
F ตก (Fail) 
  

 5.6.7 กรณีการสอบไม่ผา่น การสอบวดัคุณสมบติั การสอบเคา้โครงดุษฎีนิพนธ์  และการ
สอบดุษฎีนิพนธ์ นกัศึกษาสามารถขอสอบแกต้วัไดอี้กหน่ึงคร้ัง 
 5.6.8  การขยายเวลาการศึกษา  ให้มีระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน  6  ปีการศึกษานกัศึกษา

อาจส าเร็จการศึกษาในระยะเวลาท่ีนอ้ยกวา่ท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตรได ้ ในกรณีท่ีไม่สามารถส าเร็จ

การศึกษาภายในระยะเวลาดงักล่าวนกัศึกษาสามารถขอ ขยายเวลาการศึกษา  คร้ังละ1 ภาคการศึกษา

ปกติ ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งยืน่ค  าร้องต่อคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะ

เพื่อพิจารณา อน่ึงการท าเร่ืองขยายเวลาการศึกษา ต้องมีแบบประเมินผลวิทยานิพนธ์ของภาค

การศึกษาท่ีผา่นมาแนบมาดว้ย 
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หมวดที ่4   ผลการเรียนรู้  กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพฒันาคุณลกัษณะพเิศษของนักศึกษา    

คุณลกัษณะพเิศษ กลยุทธ์หรือกจิกรรมของนักศึกษา 
1. ดา้นบุคลิกภาพทางกาย 
 

1. มีการสอดแทรกเร่ือง การวางตวั การเขา้สังคม  
เทคนิคการเจรจา ส่ือสาร การมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีในบาง
รายวชิา 
2. มีการพฒันาบุคลิกภาพ และประสบการณ์จากการไป 
ดูงานภายในประเทศ หรือต่างประเทศ 
3. ก าหนดใหมี้วชิาสัมมนา โดยเนน้การประยกุตใ์ช้
ความรู้ระดบัสูงหรือความเขา้ใจในวชิาชีพเพื่อพฒันา
ความรู้และการปฏิบติัในสาขาวชิาของตนใหก้า้วหนา้ 
เพื่อพฒันาความรู้ความเขา้ใจและสร้างกลยทุธ์ใหม่ ๆ 

2. ดา้นภาวะผูน้ า และการท างานเป็น
ทีม 

ก าหนดให้มีรายวิชาซ่ึงนักศึกษาต้องท างานเป็นกลุ่ม 
และมีการก าหนดหัวหน้าก ลุ่มในการท ารายงาน
ตลอดจนก าหนดให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการน าเสนอ
รายงาน เพื่อเป็นการฝึกให้นักศึกษาได้สร้างภาวะผูน้ า
และการเป็นสมาชิกกลุ่มท่ีดี 

3. มีคุณธรรม จริยธรรม ซ่ือสัตย์
สุจริต รับผดิชอบต่อตนเอง วิชาชีพ
และสังคม 
 

ส่งเสริมความรู้ให้นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมต่อ
วิชาชีพและสังคม โดยจดักิจกรรมสาธารณะกุศลอย่าง
สม ่าเสมอ และโดยการสอดแทรกเขา้ไปในเน้ือหาวิชา
ระเบียบวิธีวิจยัขั้นสูงทางบริหารธุรกิจ ในประเด็นเร่ือง
จรรยาบรรณนกัวจิยั 

 
2.  การพฒันาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

1. คุณธรรม จริยธรรม  
             1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม       

1.1.1  สามารถจดัการปัญหาทางคุณธรรม  จริยธรรมท่ีซบัซอ้นในการบริหารธุรกิจ   
1.1.2  สามารถใช้ดุลยพินิจในการแก้ไขปัญหาทางธุรกิจด้วยความยุติธรรม ด้วย

หลกัฐาน  ดว้ยหลกัการ  ท่ีมีเหตุผลและค่านิยมอนัดีงาม 
1.1.3  สามารถสรุปปัญหาการบริหารธุรกิจโดยค านึงถึงความรู้สึกของผูอ่ื้นท่ีจะไดรั้บ

ผลกระทบ   
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1.1.4   สามารถช้ีให้เห็นขอ้บกพร่องของปัญหาจริยธรรมทางธุรกิจท่ีมีอยู่ในปัจจุบนั  
เพื่อแกไ้ขพฒันาใหดี้ข้ึน 

1.1.5   สามารถใช้ดุลยพินิจทางดา้นคุณธรรม  จริยธรรม  เพื่อแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้  
และปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อตนเองและผูอ่ื้น 

1.1.6 สามารถแสดงภาวะผู ้น าท่ี ส่งเสริมให้ประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม  
จริยธรรม  ในการปฏิบติังานในชุมชน  และสังคมโดยรวม      
             1.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1.2.1  อาจารยผ์ูส้อนกระตุน้เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงปัญหาจริยธรรมทางธุรกิจท่ี
ซบัซอ้น   

1.2.2   ช้ีแนะใหน้กัศึกษาตระหนกัถึงการใชดุ้ลยพินิจในการตดัสินปัญหาทางธุรกิจดว้ย
ความถูกตอ้งยติุธรรม  และหลกัฐานเชิงประจกัษใ์นการอา้งอิง   

1.2.3   ใชว้ธีิการสอนแบบกรณีศึกษาและการอภิปรายต่างๆ ท่ีเป็นประเด็นทางจริยธรรม 
คุณธรรมเพื่อน าไปสู่การแกปั้ญหาในการบริหารธุรกิจและทบทวนปัญหาจริยธรรมท่ีเป็นอยู ่
             1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1.3.1 ประเมินจากการน าเสนอแนวคิดของนักศึกษาท่ีเกิดจากการสังเคราะห์เพื่อ
แกปั้ญหาจริยธรรมทางธุรกิจ   

1.3.2  ประเมินจากการอภิปรายปัญหาทางจริยธรรมของการบริหารธุรกิจของนกัศึกษา  
วา่อยูบ่นพื้นฐานของหลกัจริยธรรมคุณธรรมและความรับผิดชอบสากล 

1.3.3  ประเมินผลจากกรณีศึกษาและการอภิปราย ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ท่ีมุ่ง
ประเด็นการแกปั้ญหา  ขอ้บกพร่อง  หรือช่องโหวท่างจริยธรรมธุรกิจ 

2. ความรู้ 
   2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

2.1.1  มีความรู้ในการะบวนการวิจยั สามารถน าไปใช้ในการแกปั้ญหาดา้นธุรกิจ และ
วจิยัในอนาคตได ้

2.1.2  สามารถใชค้วามรู้มาอธิบายเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนได ้
2.1.3   สามารน าความรู้ ความเข้าใจมาปรับใช้ในชีวิตประจ าวนั ได้อย่างเหมาะสมกับ

สถานการณ์  
2.1.4   สามารถแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้และเหตุผล รวมถึงสามารถประยุกต์ใช้เคร่ืองมือท่ี

เหมาะสม 
 
2.1.5  สามารถใช้ความรู้ในการบริหารจดัการภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  และพฒันาปรับปรุง 

และบูรณาการในการด าเนินธุรกิจไดอ้ยา่งมีระบบ 
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2.1.6   สามารถพฒันานวตักรรมหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ท่ีแสดงถึงความเขา้ใจอย่าง
ถ่องแทแ้ละลึกซ้ึงในองคค์วามรู้ท่ีเป็นแก่นในสาขาวชิาการและวชิาชีพดา้นการบริหารธุรกิจ 
             2.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

2.2.1  ใชก้ารสอนหลายรูปแบบ โดยเนน้หลกัทางทฤษฎีและการปฏิบติั เพื่อให้เกิดองค์
ความรู้ 

2.2.2  จดัใหมี้กิจกรรมเสริมหลกัสูตร เช่น ศึกษาดูงาน 
2.2.3  จดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชก้ารวิจยัเป็นฐาน 
2.2.4  ฝึกการแกปั้ญหาจากการสร้างสถานการณ์จ าลอง กรณีศึกษา การสาธิต และการ

อภิปรายกลุ่ม 
2.2.5  เชิญวทิยากรท่ีมีความรู้ความช านาญมีประสบการณ์มาบรรยายพิเศษ 

             2.3 วธีิการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
2.3.1  ประเมินจากแบบทดสอบดา้นทฤษฎี 
2.3.2  ประเมินจากผลการปฎิบติังาน 
2.3.3  ประเมินจากรายงานผลการศึกษาดูงาน  
2.3.4  ประเมินจากรายงานสรุปผลการวจิยั 
2.3.5  ประเมินจากการสร้างสถานการณ์จ าลอง กรณีศึกษา การสาธิต และการอภิปราย

กลุ่มในชั้นเรียน 
2.3.6  ประเมินผลสัมฤทธ์ิจากการฟังการบรรยายของวทิยากร 

3. ทกัษะทางปัญญา 
3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา  

3.1.1  เป็นผูใ้ฝ่รู้ และมีความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
3.1.2  ประยุกต์องค์ความรู้ด้านบริหารจดัการธุรกิจมาใช้ในการพฒันา ปรับปรุง และ

บูรณาการในการด าเนินธุรกิจไดอ้ยา่งเป็นระบบ และอยา่งมืออาชีพตามมาตรฐานสากล 
3.1.3  สามารถวจิยัเชิงคุณภาพและปริมาณ รวมทั้งสร้างส่ิงประดิษฐ ์และนวตักรรม

ทางการบริหารธุรกิจ 
3.1.4   สามารถใชค้วามรู้  ความเขา้ใจอนัถ่องแทใ้นทฤษฎีทางการบริหารธุรกิจเพื่อ

น าไปประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม 
3.1.5   พฒันาแนวทางการแกไ้ขปัญหาทางดา้นการบริหารธุรกิจดว้ยวธีิการใหม่ ๆ  
3.1.6   สามารถสังเคราะห์ผลงานการวจิยัและทฤษฎีทางธุรกิจเพื่อพฒันาความรู้ความ

เขา้ใจใหม่ท่ีสร้างสรรค ์
3.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 

3.2.1  กรณีศึกษาทางการบริหารธุรกิจ 
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3.2.2  การอภิปรายกลุ่ม  
3.2.3  ใหน้กัศึกษาปฎิบติัจริง 
3.2.4  มีการมอบหมายงาน โดยจดัท าในรูปแบบของโครงการหรือกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง

         3.3 วธีิการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 
3.3.1  ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและการปฏิบติัของนกัศึกษาท่ีไดรั้บมอบหมาย 
3.3.2  ประเมินจากการน าเสนอรายงานในชั้นเรียน     
3.3.3  ประเมินจากการใชแ้บบทดสอบ สัมภาษณ์ หรือสังเกต 

4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
   4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

4.1.1   มีความสามารถสูงในการแสดงความเห็นทางวชิาการและวชิาชีพทางธุรกิจ 
4.1.2   สามารถวางแผนในการปรับปรุงตนเองและองคก์รไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
4.1.3   สามารถวางแผนวเิคราะห์และแกไ้ขปัญหาท่ีซบัซอ้นสูงมากดว้ยตนเอง 
4.1.4   สร้างปฏิสัมพนัธ์ในกิจกรรมกลุ่มอยา่งสร้างสรรค ์
4.1.5  มีความอดทน สามารถยอมรับความแตกต่าง การรู้จกัตนเอง การปรับตวั และการ

จดัการอารมณ์ 
4.1.6    สามารถท างานเป็นทีม มีภาวะการเป็นผูน้ าและผูต้าม รวมถึงสามารถท างานร่วมกบั

ผูอ่ื้นไดมี้ประสิทธิภาพ 
4.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผดิชอบ 
4.2.1  ก าหนดการท างานกลุ่ม โดยให้หมุนเวียนการเป็นผูน้ า การเป็นสมาชิกกลุ่มและ

ผลดักนัเป็นผูร้ายงาน      
4.2.2  ส่งเสริมให้นักศึกษากลา้แสดงออกและเสนอความคิดเห็น โดยการจดัอภิปราย

และเสวนา งานท่ีมอบหมายใหค้น้ควา้      
4.2.3 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน หรือสถานการณ์จ าลองท่ีให้นักศึกษาฝึก

ประสบการณ์ ความรับผดิชอบและการปรับตวัใหเ้ขา้กบัวฒันธรรมท่ีไปปฏิบติังานจริง  
 
             4.3 วธีิการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผดิชอบ  

4.3.1  ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนกัศึกษาในการน าเสนอรายงาน
กลุ่มในชั้นเรียน      

4.3.2  สังเกตจากพฤติกรรมท่ีแสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ    
4.3.3  ประเมินพฤติกรรม ภาวการณ์เป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีดี 
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4.3.4  ติดตามการท างานร่วมกบัสมาชิกกลุ่มของนกัศึกษาเป็นระยะ 
5.  ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

5.1.1  มีทักษะในการส่ือข้อมูลทั้ งการพูด การเขียน การส่ือความหมาย โดยใช้
สัญลกัษณ์เชิงวชิาการ ไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัสถานการณ์ 

5.1.2  สามารถใชเ้ทคโนโลยท่ีีหลากหลายเพื่อการส่ือสารไดอ้ยา่งเหมาะสม 
5.1.3  รู้เท่าทนัส่ือและขอ้มูลและแสวงหาความรู้เพื่อการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
5.1.4   สามารถสืบคน้ขอ้มูลและแสวงหาความรู้เพื่อการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
5.1.5   มีทกัษะการน าเสนอขอ้มูล 
5.1.6   มีความสามารถคดักรองขอ้มูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อน ามาใชใ้นการศึกษา  

คน้ควา้ในประเด็นปัญหาทางธุรกิจท่ีส าคญัและซบัซอ้น 
5.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร 

และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
5.2.1  จดักิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์

จ าลองและสถานการณ์เสมือนจริง 
5.2.2  นกัศึกษาน าเสนอการแกปั้ญหาท่ีเหมาะสม โดยใชข้อ้มูลทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ 
5.2.3  จดักิจกรรมให้นักศึกษาเรียนรู้เทคนิคการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศใน

หลากหลาย สถานการณ์ 
5.2.4   ฝึกการใช้ศักยภาพทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุน

กิจกรรมในการเรียนการสอน 
              5.3 วธีิการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และ
การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ   

5.3.1  ประเมินจากเทคนิคการน าเเสนอโดยใชข้อ้มูลทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ 
              5.3.2  ประเมินการเลือกใชเ้คร่ืองมือและเหตุผลในการเลือกใชเ้คร่ืองมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศอยา่งเหมาะสม      

5.3.3  ประเมินการอภิปรายกรณีศึกษาต่างๆ ท่ีมีการน าเสนอต่อชั้นเรียน  
3. แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวิชา 
  (Curriculum Mapping) 

 แสดงใหเ้ห็นวา่แต่ละรายวชิาในหลกัสูตรรับผดิชอบต่อผลการเรียนรู้ใดบา้ง (ตามท่ีระบุในหมวดท่ี 4 
ขอ้ 2) โดยระบุวา่เป็นความรับผิดชอบหลกัหรือความรับผิดชอบรอง ซ่ึงบางรายวิชาอาจไม่น าสู่ผลการ
เรียนรู้บางเร่ืองก็ไดจ้ะแสดงเป็นเอกสารแนบทา้ยก็ได ้
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  ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 
          1.  คุณธรรม จริยธรรม           

1.1   สามารถจดัการปัญหาทางคุณธรรม  จริยธรรมท่ีซบัซอ้นในการบริหารธุรกิจ   
1.2   สามารถใชดุ้ลยพินิจในการแกไ้ขปัญหาทางธุรกิจดว้ยความยติุธรรม ดว้ยหลกัฐาน  

ดว้ยหลกัการท่ีมีเหตุผลและค่านิยมอนัดีงาม 
1.3   สามารถสรุปปัญหาการบริหารธุรกิจโดยค านึงถึงความรู้สึกของผูอ่ื้นท่ีจะได้รับ

ผลกระทบ   
1.4   สามารถช้ีให้เห็นขอ้บกพร่องของปัญหาจริยธรรมทางธุรกิจท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั  เพื่อ

แกไ้ขพฒันาใหดี้ข้ึน 
1.5   สามารถใช้ดุลยพินิจทางดา้นคุณธรรม  จริยธรรม  เพื่อแก้ไขปัญหาความขดัแยง้  

และปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อตนเองและผูอ่ื้น 
1.6   สามารถแสดงภาวะผูน้ าท่ีส่งเสริมใหป้ระพฤติปฏิบติัตามหลกัคุณธรรม  จริยธรรม  

ในการปฏิบติังานในชุมชน  และสังคมโดยรวม   
  2. ความรู้ 

2.1  มีความรู้ในการะบวนการวิจยั สามารถน าไปใช้ในการแก้ปัญหาด้านธุรกิจ และ
วจิยัในอนาคตได ้

2.2  สามารถใชค้วามรู้มาอธิบายเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนได ้
2.3   สามารน าความรู้ ความเข้าใจมาปรับใช้ในชีวิตประจ าวนั ได้อย่างเหมาะสมกับ

สถานการณ์  
2.4   สามารถแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้และเหตุผล รวมถึงสามารถประยุกต์ใช้เคร่ืองมือท่ี

เหมาะสม 
2.5  สามารถใช้ความรู้ในการบริหารจดัการภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  และพฒันาปรับปรุง 

และบูรณาการในการด าเนินธุรกิจไดอ้ยา่งมีระบบ 
2.6   สามารถพฒันานวตักรรมหรือสร้างองคค์วามรู้ใหม่ท่ีแสดงถึงความเขา้ใจอยา่งถ่อง

แทแ้ละลึกซ้ึงในองคค์วามรู้ท่ีเป็นแก่นในสาขาวชิาการและวชิาชีพดา้นการบริหารธุรกิจ 

 3.  ทกัษะทางปัญญา 
3.1  เป็นผูใ้ฝ่รู้ และมีความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
3.2  ประยุกต์องค์ความรู้ด้านบริหารจดัการธุรกิจมาใช้ในการพฒันา ปรับปรุง และ

บูรณาการในการด าเนินธุรกิจไดอ้ยา่งเป็นระบบ และอยา่งมืออาชีพตามมาตรฐานสากล 
 3.3  สามารถวจิยัเชิงคุณภาพและปริมาณ รวมทั้งสร้างส่ิงประดิษฐ ์และนวตักรรม

ทางการบริหารธุรกิจ 
3.4   สามารถใชค้วามเขา้ใจอนัถ่องแทใ้นทฤษฎีทางการบริหารธุรกิจ 
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3.5   พฒันาแนวทางการแกไ้ขปัญหาทางดา้นการบริหารธุรกิจดว้ยวธีิการใหม่ ๆ  
3.6   สามารถสังเคราะห์ผลงานการวิจยัและทฤษฎีทางธุรกิจเพื่อพฒันาความรู้ความ

เขา้ใจใหม่ท่ีสร้างสรรค ์

 4.  ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
4.1   มีความสามารถสูงในการแสดงความเห็นทางวชิาการและวชิาชีพทางธุรกิจ 
4.2   สามารถวางแผนในการปรับปรุงตนเองและองคก์รไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
4.3   สามารถวางแผนวเิคราะห์และแกไ้ขปัญหาท่ีซบัซอ้นสูงมากดว้ยตนเอง 
4.4   สร้างปฏิสัมพนัธ์ในกิจกรรมกลุ่มอยา่งสร้างสรรค ์
4.5   มีความอดทน สามารถยอมรับความแตกต่าง การรู้จกัตนเอง การปรับตวั และการ

จดัการอารมณ์  
4.6    สามารถท างานเป็นทีม มีภาวะการเป็นผูน้ าและผูต้าม รวมถึงสามารถท างานร่วมกบั

ผูอ่ื้นไดมี้ประสิทธิภาพ 

 5.   ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
5.1  มีทกัษะในการส่ือขอ้มูลทั้งการพูด การเขียน การส่ือความหมาย โดยใชส้ัญลกัษณ์

เชิงวชิาการ ไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัสถานการณ์ 
5.2  สามารถใชเ้ทคโนโลยท่ีีหลากหลายเพื่อการส่ือสารไดอ้ยา่งเหมาะสม 
5.3  รู้เท่าทนัส่ือและขอ้มูลและแสวงหาความรู้เพื่อการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
5.4   สามารถสืบคน้ขอ้มูลและแสวงหาความรู้เพื่อการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
5.5   มีทกัษะการน าเสนอขอ้มูล 
5.6   มีความสามารถคดักรองขอ้มูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อน ามาใช้ในการศึกษา  

คน้ควา้ในประเด็นปัญหาทางธุรกิจท่ีส าคญัและซบัซอ้น 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) 

  ความรับผดิชอบหลัก                                                                                                                                               ความรับผดิชอบรอง 

รายวิชา 1. ด้านคุณธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะทางปัญญา 
4. ด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล

และความรับผดิชอบ 
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข        

การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

หมวดวิชาเสริมพืน้ฐาน                               

03-111-501 การบญัชีบริหารสมยัใหม่                              

03-211-501 การตลาดเชิงบูรณาการ                              

03-311-501 การจดัการและพฤติกรรม 
องคก์ารสมยัใหม่ 

                             

03-411-501 การบริหารการเงิน                              

03-313-504 การจดัการปฏิบติัการ 
ส าหรับผูบ้ริหาร 

                             

03-311-502 การจดัการเชิงกลยทุธ์                              

แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping)

  ความรับผดิชอบหลัก                                                                                                                                               ความรับผดิชอบรอง

รายวิชา 1. ด้านคุณธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะทางปัญญา 
4. ด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล

และความรับผดิชอบ 
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข        

การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

หมวดวิชาเฉพาะ                               

36-011-101 ปรัชญาและจริยธรรม 
ของการบริหารธุรกิจ 
ยคุใหม่ 

                             

36-011-102 ทฤษฎีการจดัการการเงิน 
และบญัชีขั้นสูง 

                             

36-011-103    ทฤษฎีการจดัการการ 
    ตลาดขั้นสูง 
    

 

                             

36-011-104 ระเบียบวธีิวจิยัและสถิติ 
ขั้นสูงทางดา้นบริหาร 
ธุรกิจ 

                             

หมวดวิชาดุษฎีนิพนธ์                              

36-012-101 ดุษฎีนิพนธ์ (แบบ 1.1)                              

36-012-201 ดุษฎีนิพนธ์ (แบบ 2.1)                              
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หมวดที ่5  หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
 การวดัผลและการส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 และฉบบัท่ี 2 พ.ศ.2556 
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 

2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
 การทวนสอบระดับรายวชิา  มีการจดัตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของการ
ให้คะแนน  เกณฑ์การวดัผล  ผูเ้รียนสามารถอุทธรณ์การประเมินผลการเรียนรู้ได้  ตลอดจนให้
ผูเ้รียนประเมินการจดัการเรียนการสอนทุกรายวิชา  พร้อมน าผลการประเมินแจง้ผูเ้ก่ียวขอ้ง  เพื่อ
การปรับปรุงและพฒันาต่อไป  

   2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลงันักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
          มีการประเมินภาวะการมีงานท าของดุษฎีบณัฑิตทุกปีการศึกษา มีการประเมินความพึง
พอใจต่อคุณภาพของหลักสูตร และประเมินความพึงพอใจผูใ้ช้ดุษฎีบัณฑิตจากผูมี้ส่วนได้เสีย 
ตลอดจนประเมินความกา้วหนา้ในสายงานอาชีพของดุษฎีบณัฑิต 

 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 
3.1 นักศึกษาทีม่ีสิทธ์ิได้รับปริญญา ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังต่อไปนี ้ 

 นักศึกษาแบบ 1.1 
 1.   สอบผ่านการสอบวดัคุณสมบัติ (Qualifying Examination) สอบผ่านการสอบ 
ปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการท่ีประกอบด้วยคณาจารย์ ผูท้รงคุณวุฒิจากภายในและ
ภายนอกมหาวทิยาลยั 
 2.  ผลงานดุษฎีนิพนธ์จะตอ้งได้รับการตีพิมพ์ หรือด าเนินการให้ผลงานหรือส่วน
หน่ึงของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือส่ิงพิมพ์ทางวิชาการระดับชาติหรือ
นานาชาติท่ีมีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ และอยู่ใน
ฐานขอ้มูลตามมาตรฐานสากล อยา่งนอ้ย 1 บทความ 
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 3. เง่ือนไขอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคบัของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล    
พระนคร วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 และฉบบัท่ี 2 พ.ศ.2556 
 
 นักศึกษาแบบ 2.1 
 1.   ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามท่ีก าหนดในหลกัสูตร โดยจะตอ้งได้ระดบัคะแนน
เฉล่ียไม่ต ่ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดบัคะแนนหรือเทียบเท่า สอบผ่านภาษาองักฤษตามเกณฑ์ท่ี
มหาวิทยาลยัก าหนด สอบผา่นการสอบวดัคุณสมบติั (Qualifying Examination) สอบผา่นการสอบ
ปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการท่ีประกอบด้วยคณาจารย์ ผูท้รงคุณวุฒิจากภายในและ
ภายนอกมหาวทิยาลยั 
 2.   ผลงานดุษฎีนิพนธ์จะตอ้งได้รับการตีพิมพ์ หรือด าเนินการให้ผลงานหรือส่วน
หน่ึงของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือส่ิงพิมพ์ทางวิชาการระดับชาติหรือ
นานาชาติท่ีมีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ และอยู่ใน
ฐานขอ้มูลตามมาตรฐานสากล อยา่งนอ้ย 1 บทความ 
 3.   เง่ือนไขอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคบัของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล    
พระนคร วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 และฉบบัท่ี 2 พ.ศ.2556 
 
   3.2  นักศึกษาทีม่ีสิทธ์ิแสดงความจ านงขอส าเร็จการศึกษา ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้ 

3.2.1  ตอ้งศึกษารายวชิาไดค้รบตามหลกัสูตรและขอ้ก าหนดของหลกัสูตร 
3.2.2  มีหน่วยกิตสะสมไม่ต ่ากวา่ท่ีหลกัสูตรก าหนดไวแ้ละไดค้่าระดบัคะแนนเฉล่ียสะสม

ไม่ต ่ากวา่ 3.00 
3.2.3   มีคุณสมบติัเหมาะสมกบัการเป็นดุษฎีบณัฑิตและไม่มีหน้ีสินผกูพนัต่อมหาวทิยาลยั 
3.2.4   การยื่นค าร้องขอส าเร็จการศึกษาใหย้ื่นต่อส านกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนทุก

ภาคการศึกษาท่ีนกัศึกษาคาดวา่จะส าเร็จการศึกษาภายในสามสิบวนั นบัแต่วนัเปิดภาคการศึกษานั้น 
จนกวา่จะส าเร็จการศึกษาตามประกาศสภามหาวทิยาลยั 

3.2.5  นกัศึกษาท่ีไม่ด าเนินการตาม 3.2.4 จะไม่ไดรั้บการพิจารณาเสนอช่ือเพื่อรับปริญญา
ในภาคการศึกษานั้น และตอ้งช าระค่ารักษาสภาพการเป็นนกัศึกษาจนถึงภาคการศึกษาท่ีนกัศึกษายื่นค าขอ
ส าเร็จการศึกษา  
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หมวดที ่6 หลกัเกณฑ์การพัฒนาอาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
       มีการปฐมนิเทศอาจารยใ์หม่ เพื่อให้มีความรู้และเขา้ใจในปรัชญา ปณิธาน วตัถุประสงค์ และ
แผนด าเนินการของมหาวทิยาลยั/คณะ ตลอดจนในหลกัสูตรท่ีสอน 
 
2.  การพฒันาความรู้และทกัษะให้แก่อาจารย์ 
     2.1   การพฒันาทกัษะการจัดการเรียนการสอน การวดัและการประเมินผล 
 2.1.1   เพิ่มศกัยภาพด้านการสอน วิจยั และบริการวิชาการในรูปแบบการฝึกอบรม KM 
หรือ เพิ่มประสบการณ์วชิาชีพ ในสถานประกอบการ เพื่อน าผลมาพฒันาการเรียนการสอน 
 2.1.2   สร้างวฒันธรรมการท างานในหน่วยงานให้บุคลากรมีจิตให้บริการเพื่อสนบัสนุนการ
จดัการเรียนการสอนของอาจารย์  และสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้เพื่อสร้างแรงจูงใจให้อาจารย์
ไดพ้ฒันาศกัยภาพดว้ยตนเอง 
 2.1.3   พฒันาบุคลากรใหมี้ความสามารถในการอ านวยความสะดวกดา้นการสอนของ
อาจารย ์
  2.1.4   สร้างบรรยากาศการท างานท่ีมีความสุข เพื่อการปฏิบติังานอยา่งมีศกัยภาพ 
             2.1.5   การเพิ่มพนูทกัษะการจดัการเรียนการสอนและการประเมินผลใหท้นัสมยั 
     2.2  การพฒันาวชิาการและวชิาชีพด้านอืน่ ๆ 
 2.2.1  สนบัสนุนการท าผลงานทางวชิาการ 
 2.2.2   สนบัสนุน/ จดัหาทุนใหอ้าจารยศึ์กษาต่อ 
 2.2.3   สร้างแรงจูงใจใหอ้าจารยล์าไปท าผลงานทางวชิาการ (วจิยั ต ารา) 
 2.2.4  ส่งเสริมการมีเครือข่ายอาจารยเ์พื่อพฒันาการเรียนการสอน การวิจยั และบริการ
วชิาการทั้งในและต่างประเทศ 
 2.2.5  สนบัสนุนใหบุ้คลากรพฒันาศกัยภาพการท างานผา่นกระบวนการ KM 
 2.2.6   ส่งเสริมใหบุ้คลากรเขา้รับการอบรมหรือศึกษาต่อเพื่อเพิ่มความสามารถในการ
ปฏิบติังาน  
 2.2.7   สร้างจิตส านึกในการปฏิบติังานดว้ยความซ่ือสัตย ์ รับผดิชอบในหนา้ท่ี 
 2.2.8   สนบัสนุนใหบุ้คลากรเขียนผลงานดา้นวชิาการเพื่อพฒันางานและความกา้วหนา้ใหก้บั
ตนเอง 
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หมวดที ่7  การประกนัคุณภาพหลกัสูตร 
 

1. การบริหารหลกัสูตร 
           ในการบริหารหลักสูตร ให้มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประกอบด้วยคณบดีเป็น
ประธาน  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย   อาจารย์ประจ าหลักสูตร  และบุคคลอ่ืนท่ีคณบดี
เห็นสมควรแต่งตั้งเป็นกรรมการ  ท าหนา้ท่ี  

1. จดัใหมี้การท ารายละเอียดของรายวชิา (มคอ.3) ทุกรายวชิา 
2. จดัท าท าเนียบผูส้อนทั้งอาจารยป์ระจ าและอาจารยพ์ิเศษ 
3. ก ากบัและติดตามการจดัการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนการสอน 
4. จดัใหมี้การท ารายงานผลการด าเนินการของรายวชิา (มคอ.5)และรายงานผลการ

ด าเนินการของหลกัสูตร (มคอ.7) 
5. ก ากบัและติดตามการน าผลการประเมินมาพฒันาการเรียนการสอน 
6. พิจารณาแกปั้ญหาต่างๆ ในการบริหารหลกัสูตรเสนอต่อคณบดี 
7. มีอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรท่ีมีคุณวฒิุและคุณสมบติัท่ีเหมาะสมตามเกณฑม์าตรฐาน

หลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 
8. ผูเ้รียนประเมินการจดัการเรียนการสอนทุกรายวชิา  พร้อมน าผลการประเมินแจง้

ผูเ้ก่ียวขอ้งเพื่อการปรับปรุงและพฒันาต่อไป 
9. จดัหาประสบการณ์เพิ่มเติมใหก้บันกัศึกษาเพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้  มีวสิัยทศัน์ท่ี   

กา้วไกล  อีกทั้งเชิญผูท้รงคุณวฒิุจากภายนอกมาร่วมสอน และน านกัศึกษาไปทศัน
ศึกษาดูงาน 
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เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
1. พฒันาหลกัสูตรใหท้นัสมยั
โดยอาจารยแ์ละนกัศึกษา
สามารถกา้วทนัหรือเป็นผูน้ าใน
การสร้างองคค์วามรู้ใหม่ๆ 
ทางดา้นการบริหารธุรกิจ 

1.1 จดัหลกัสูตรใหมี้ความ
สอดคลอ้งกบัมาตรฐานวชิาการ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  (TQF) 
และ สกอ. 
1.1 จดัใหห้ลกัสูตรสอดคลอ้งกบั
เกณฑม์าตรฐานการอุดมศึกษา 
1.2 ปรับปรุงหลกัสูตรให้
ทนัสมยัโดยมีการพิจารณา
ปรับปรุงหลกัสูตรทุก ๆ 5 ปี 

หลกัสูตรท่ีสามารถอา้งอิงกบั
มาตรฐานท่ีก าหนดโดย สกอ. 
มีความทนัสมยัและมีการ
ปรับปรุงอยา่งสม ่าเสมอ 

2. กระตุน้ใหน้กัศึกษาเกิดความ
ใฝ่รู้ มีแนวทางการเรียนท่ีสร้าง
ทั้งความรู้ความสามารถใน
วชิาการ วชิาชีพท่ีทนัสมยั 

จดัแนวทางการเรียนในวชิาเรียน
ใหมี้ทั้งภาคทฤษฎีและภาค
ปฎิบติั และมีแนวทางการเรียน
หรือกิจกรรมประจ าวชิาให้
นกัศึกษาไดศึ้กษาความรู้ท่ี
ทนัสมยัดว้ยตนเอง 

จ านวนวชิาเรียนท่ีมีภาคปฎิบติั 
และวชิาเรียนท่ีมีแนวทางให้
นกัศึกษาไดศึ้กษาคน้ควา้
ความรู้ใหม่ไดด้ว้ยตนเอง 

3. ตรวจสอบและปรับปรุง
หลกัสูตรใหมี้คุณภาพมาตรฐาน 

3.1 จดัใหมี้ผูส้นบัสนุนการ
เรียนรู้และหรือผูช่้วยสอน เพื่อ
กระตุน้ใหน้กัศึกษาเกิดการใฝ่รู้ 
3.2 ก าหนดใหอ้าจารยท่ี์สอนมี
คุณวฒิุไม่ต ่ากวา่ปริญญาเอก 
หรือเป็นผูมี้ประสบการณ์ หลาย
ปี มีจ  านวนคณาจารยไ์ม่นอ้ยกวา่
เกณฑม์าตรฐาน 
3.3 สนบัสนุนใหอ้าจารยผ์ูส้อน
เป็นผูน้ าในทางวชิาการ 
3.4 ส่งเสริมอาจารยป์ระจ า
หลกัสูตรใหไ้ปดูงานใน
หลกัสูตรหรือวชิาการท่ีเก่ียวขอ้ง 
ทั้งในและต่างประเทศ 

3.1 จ านวนและรายช่ือ
คณาจารยป์ระจ า ประวติั
อาจารยด์า้นคุณวุฒิ 
ประสบการณ์ และการพฒันา
อบรมของอาจารย ์
3.2 จ านวนบุคลากร
ผูส้นบัสนุนการเรียนรู้ และ
บนัทึกกิจกรรมในการ
สนบัสนุนการเรียนรู้ 
3.3 ผลการประเมินการเรียน
การสอนอาจารยผ์ูส้อนและการ
สนบัสนุนการเรียนรู้ของ
ผูส้นบัสนุนการเรียนรู้โดย
นกัศึกษา 
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เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 

4. มีการประเมินมาตรฐานของ
หลกัสูตรสม ่าเสมอ 

4.1 มีการประเมินหลกัสูตร    
โดยคณะกรรมการผูท้รงคุณวฒิุ
ทุก 4 ปี 
4.2 จดัท าฐานขอ้มูลทางดา้น
นกัศึกษา อาจารย ์อุปกรณ์ 
เคร่ืองมือวิจยั งบประมาณ 
ผลงานทางวชิาการ ทุกปี
การศึกษาเพื่อเป็นขอ้มูลในการ
ประเมินของคณะกรรมการ 
4.3 ประเมินความพึงพอใจของ
หลกัสูตรและการเรียนการสอน 
โดยดุษฎีบณัฑิตท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

4.1 ประเมินผลหลกัสูตร โดย
คณะกรรมการท่ีประกอบดว้ย
อาจารยภ์ายในคณะและ
คณะกรรมการผูท้รงคุณวฒิุ
ภายนอกทุก 4 ปี 
4.2 ประเมินผลความพึงพอใจ
ของหลกัสูตรและการเรียนการ
สอนโดยดุษฎีบณัฑิตท่ีส าเร็จ
การศึกษาทุกปี 

 
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 

2.1 การบริหารงบประมาณ 
คณะบริหารธุรกิจ จดัสรรงบประมาณประจ าปี  ซ่ึงเป็นงบประมาณเงินรายได ้เพื่อจดัซ้ือ

ต ารา ส่ือการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ วสัดุ ครุภณัฑ์ และคอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอเพื่อ
สนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกบัการเรียนรู้ดว้ย
ตนเองของนกัศึกษา 

2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนทีม่ีอยู่เดิม 
 มีการจดัสภาพแวดล้อมและทรัพยากรการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมโดยค านึงถึงการจัดสรร
ทรัพยากรต่าง ๆ ท่ีเอ้ืออ านวยประโยชน์แก่นกัศึกษา มีอุปกรณ์ ห้องเรียน ส่ือการเรียนการสอนและ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทนัสมยั เช่ือมต่อเครือข่ายท่ีสามารถค้นควา้ สนับสนุนการเรียน    
การสอนและการวจิยั 

2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิม่เติม 
ประสานงานกบัส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจดัซ้ือหนงัสือ และ

ต าราท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อบริการให้อาจารยแ์ละนกัศึกษาไดค้น้ควา้ และใช้ประกอบการเรียนการสอน 
ในการประสานการจดัซ้ือหนังสือนั้นอาจารยผ์ูส้อนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะ
รายช่ือหนังสือ ตลอดจนส่ืออ่ืนๆ ท่ีจ  าเป็น นอกจากน้ีอาจารยพ์ิเศษท่ีเชิญมาสอนบางรายวิชาและ
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บางหวัขอ้ ยงัมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายช่ือหนงัสือส าหรับให้ส านกัวิทยบริการจดัซ้ือหนงัสือ
ดว้ย 

2.4 การประเมินความเพยีงพอของทรัพยากร 
มีบุคลากรประจ าส านักวิทยบริการของมหาวิทยาลยั ประสานงานการจดัซ้ือ จดัหาต ารา

หนงัสือเพื่อเขา้ส านกัวิทยบริการ และท าหนา้ท่ีประเมินความพอเพียงของหนงัสือ ต ารา นอกจากน้ี
ยงัมีบุคลากรดา้น โสตทศันูปกรณ์ เพื่ออ านวยความสะดวกในการใช้ส่ือของอาจารยแ์ละประเมิน
ความพอเพียง ความตอ้งการใชส่ื้อของอาจารยด์ว้ย โดยมีรายละเอียดดงัตารางต่อไปน้ี 

 
เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 

1. จดัใหมี้ห้องปฎิบติัการ
ทางการจดัการหอ้งเรียน
ระบบเครือข่าย แม่ข่าย 
อุปกรณ์ ทรัพยากร ส่ือและ
ช่องทางการเรียนรู้ ท่ี
เพียบพร้อมเพื่อสนบัสนุน
ทั้งการศึกษาในหอ้งเรียน 
นอกหอ้งเรียน และเพื่อการ
เรียนรู้ไดด้ว้ยตนเองอยา่ง
เพียงพอ มีประสิทธิภาพ 

1. จดัใหมี้ห้องเรียนมลัติมีเดีย ท่ีมี
ความพร้อมใชง้านอยา่งมี
ประสิทธิภาพ ทั้งในการสอน การ
บนัทึกเพื่อเตรียมจดัสร้างส่ือ
ส าหรับการทบทวนการเรียน 
2. จดัเตรียมห้องปฎิบติัการ
ทางการจดัการท่ีมีเคร่ืองมือ
ทนัสมยั และเป็นเคร่ืองมือวชิาชีพ
ในระดบัสากลเพื่อใหน้กัศึกษาฝึก
ปฎิบติั สร้างความพร้อมในการ
ปฎิบติังานในวชิาชีพ 
3. จดัใหมี้ศูนยก์ารเรียนรู้ดว้ย
ตนเองเพื่อใหน้กัศึกษาสามารถ
ศึกษา หาความรู้เพิ่มเติมไดด้ว้ย
ตนเอง อยา่งมีประสิทธิภาพ 
4. จดัใหมี้ห้องสมุดใหบ้ริการทั้ง
หนงัสือต ารา และส่ือดิจิตอลเพื่อ
การเรียนรู้ทั้งห้องสมุดทาง
กายภาพและทางระบบเสมือน 

1. รวบรวมจดัท าสถิติจ านวน
เคร่ืองมืออุปกรณ์ ต่อหวั
นกัศึกษา ชัว่โมงการใชง้าน
หอ้งปฎิบติัการ 
2. จ านวนนกัศึกษาลงทะเบียน
เรียนในวชิาท่ีมีการฝึกปฎิบติั
ดว้ยอุปกรณ์ต่าง ๆ 
3. สถิติของจ านวนหนงัสือ 
ต ารา และส่ือดิจิตอล ท่ีมี
ใหบ้ริการและสถิติการใชง้าน
หนงัสือ ต ารา    ส่ือดิจิตอล 
4. ผลส ารวจความพึงพอใจของ
นกัศึกษาต่อการใหบ้ริการ
ทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้และ
การปฎิบติัการ 
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3. การบริหารคณาจารย์ 
3.1  การรับอาจารย์ใหม่ 

มีการคดัเลือกอาจารยใ์หม่ตามระเบียบและหลกัเกณฑ์ของมหาวิทยาลยั โดยอาจารยใ์หม่
จะตอ้งมีวฒิุการศึกษาระดบัปริญญาเอกทางดา้นบริหารธุรกิจ หรือสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.2  ระบบการพฒันาคณาจารย์ 
 3.2.1  มีแผนการบริหารและการพฒันาคณาจารยท์ั้งดา้นวิชาการ  เทคนิคการสอน การวดั

และประเมินผล 

 3.2.2  มีการบริหารและการพฒันาคณาจารยใ์หเ้ป็นไปตามแผนท่ีก าหนด 

  3.2.3  มีสวสัดิการเสริมสร้างสุขภาพท่ีดี และสร้างขวญัและก าลงัใจให้คณาจารยส์ามารถ

ท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 3.2.4  มีระบบการติดตามใหค้ณาจารยน์ าความรู้และทกัษะท่ีไดจ้ากการพฒันามาใชใ้นการ 

จดัการเรียนการสอนและการวดัผลการเรียนรู้ของนกัศึกษา 

 3.2.5  มีการใหค้วามรู้ดา้นจรรยาบรรณอาจารยแ์ละดูแลควบคุมใหค้ณาจารยถื์อปฏิบติั 

 3.2.6  มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการพฒันาคณาจารย ์

 3.2.7  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพฒันา

คณาจารย ์

3.3  การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและการทบทวนหลักสูตร 
 คณาจารย์ผูรั้บผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ผูส้อน มีส่วนร่วมในการจดัท าหลักสูตร 
วางแผนจดัการเรียนการสอน  การประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชาเก็บ
รวบรวมขอ้มูลเพื่อเตรียมไวส้ าหรับการปรับปรุงหลกัสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางท่ีจะท าให้
บรรลุเป้าหมายตามหลกัสูตร และไดดุ้ษฎีบณัฑิตเป็นไปตามคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค์ 

3.4  การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
 ส าหรับอาจารยพ์ิเศษถือวา่มีความส าคญัมาก เน่ืองจากเป็นผูถ่้ายทอดประสบการณ์ตรงจาก
การปฏิบติังานจริงใหก้บันกัศึกษา คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร  การจดัการจะประชุมร่วมกนัเพื่อ
หารือและเชิญอาจารยพ์ิเศษจากสถานประกอบการ/มหาวิทยาลยัชั้นน า/ผูท้รงคุณวุฒิมาถ่ายทอด
ความรู้และประสบการณ์ตรงใหแ้ก่นกัศึกษา 
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4.  การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
4.1 การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

 บุคลากรสายสนบัสนุนควรมีคุณวฒิุขั้นต ่าระดบัปริญญาตรี โดยเก่ียวขอ้งกบัภาระงานและ
มีความรู้ทางดา้นงานธุรการ 

4.2 ระบบการพฒันาบุคลากรสายสนับสนุน 
 4.2.1 มีแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อพัฒนางานประจ า 

แผนการจา้งงาน และวธีิการสรรหา 

      4.2.2   มีการบริหารและการพฒันาบุคลากรสายสนบัสนุนใหเ้ป็นไปตามแผนท่ีก าหนด 

  4.2.3 มีสวสัดิการเสริมสร้างสุขภาพท่ีดี และสร้างขวญัและก าลังใจให้บุคลากรสาย

สนบัสนุน  สามารถท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

  4.2.4  มีระบบการติดตามให้บุคลากรสายสนับสนุนได้น าความรู้และทกัษะท่ีได้รับการ

พฒันามาใชใ้นการท างานเพื่อสนบัสนุนการเรียนการสอนของอาจารย ์

 4.2.5 มีการให้ความรู้ดา้นจรรยาบรรณแก่บุคลากรสายสนับสนุนและดูแลควบคุมให้ถือ

ปฏิบติั 

 4.2.6 มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสาย

สนบัสนุน 

  4.2.7 มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพฒันา

บุคลากรสายสนบัสนุน 

5.   การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 
5.1 การให้ค าปรึกษาด้านวชิาการและอื่น ๆ แก่นักศึกษา 

 5.1.1  จดัให้มีการสัมมนาร่วมกบัคณาจารย ์ผูท้รงคุณวุฒิ และนกัศึกษาระหวา่งหน่วยงาน
และสถานศึกษาอ่ืน 
 5.1.2   พฒันาศกัยภาพทางวิชาการดา้นบริหารธุรกิจระดบัประเทศและระดบัสากล โดยเขา้
รับฟังการบรรยายหรือเข้าร่วมประชุม/สัมมนาในหัวข้อท่ีเก่ียวกับการบริหารธุรกิจตามความ
ตอ้งการของผูเ้รียน  
 5.1.3   มีอาจารยท่ี์ปรึกษาทางวชิาการใหค้  าแนะน าแก่นกัศึกษาในการลงทะเบียนเรียน 
 5.1.4   ก าหนดแผนการเรียนตลอดหลกัสูตรท่ีชดัเจน เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษา 
 5.1.5   มีระบบการลงทะเบียนออนไลน์ สามารถตรวจสอบผลการเรียนไดต้ลอดเวลา 
 



53 

 

 
 

5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
กรณีท่ีนกัศึกษามีขอ้สงสัยเก่ียวกบัการประเมินผลการศึกษา ในรายวชิาใด นกัศึกษาสามารถ

ยื่นค าร้องเพื่อขอตรวจสอบรายละเอียดการให้คะแนนของอาจารยใ์นรายวิชาดงักล่าวได้ ทั้งน้ีให้
เป็นไปตามระเบียบขั้นตอนของทางมหาวทิยาลยั 

 
6.  ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
 คณะบริหารธุรกิจได้เปิดด าเนินการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบณัฑิตคร้ังแรกเม่ือปี พ.ศ.2549  มีมหาบณัฑิตจบเขา้สู่ตลาดแรงงานมากกว่า 500 
คน  ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาทางมหาวิทยาลยัฯ ไดติ้ดตามความกา้วหน้าและการพฒันาในวิชาชีพ
ของมหาบัณฑิตท่ีได้จบการศึกษาแล้ว  จากทั้ งผูใ้ช้บัณฑิตและตัวบัณฑิต  เป็นผลให้ทางคณะ
บริหารธุรกิจจึงเล็งเห็นถึงความต้องการของตลาดแรงงานและสังคมดังกล่าวจึงเห็นสมควรท่ีจะ
จดัการเรียนการสอนในหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต เพื่อให้ได้มา  ซ่ึงดุษฎีบัณฑิตท่ีมี
วิสัยทศัน์กวา้งไกล มีความรู้ความสามารถ และทักษะการจดัการด้านต่าง ๆ มีศกัยภาพในการ
บริหารจดัการ ตลอดจนมีจริยธรรม คุณธรรมในการเป็นผูบ้ริหารท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
เป็นท่ีตอ้งการของตลาดแรงงาน 
 
7.    ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

     (ใหท้  าเคร่ืองหมาย  X  ลงในช่องท่ีมีการด าเนินกิจกรรม) 

ดัชนีบ่งช้ีผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 

2557 2558 2559 2560 2561 
1. อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรอยา่งนอ้ยร้อยละ 80  มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงาน
หลกัสูตร 

X X X X X 

2. มีรายละเอียดของหลกัสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลอ้งกบั
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวชิา (ถา้มี) 

X X X X X 

3. มีรายละเอียดของรายวชิาตามแบบ มคอ.3 อยา่งนอ้ยก่อนการ
เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาใหค้รบทุกรายวชิา 

X X X X X 

4. จดัท ารายงานผลการด าเนินการของรายวชิาตามแบบ มคอ.5 
ภายใน 30 วนั หลงัส้ินสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนใหค้รบทุก
รายวชิา 

X X X X X 
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ดัชนีบ่งช้ีผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 

2557 2558 2559 2560 2561 

5. จดัท ารายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตร ตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วนั หลงัส้ินสุดปีการศึกษา 

X X X X X 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ท่ีก าหนดใน มคอ.3 อยา่งนอ้ยร้อยละ 25 ของรายวิชาท่ี
เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X X X 

7. มีการพฒันา/ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน กลยทุธ์การ
สอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการ
ด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแลว้   

- X X X X 

8. อาจารยใ์หม่ (ถา้มี) ทุกคน ไดรั้บการปฐมนิเทศหรือค าแนะน า
ดา้นการจดัการเรียนการสอน 

X X X X X 

9.  อาจารยป์ระจ าทุกคนไดรั้บการพฒันาทางวชิาการ และ/หรือ  
    วชิาชีพ อยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง 

X X X X X 

10. จ านวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน (ถา้มี) ไดรั้บการ
พฒันาวชิาการ และ/หรือวชิาชีพ ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ต่อปี 

X X X X X 

11. ระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาปีสุดทา้ย/ดุษฎีบณัฑิตใหม่ท่ี
มีต่อคุณภาพหลกัสูตรเฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

- - X X X 

12. ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชดุ้ษฎีบณัฑิตท่ีมีต่อดุษฎีบณัฑิต
ใหม่ เฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 

- - - X X 

13. จ านวนนกัศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาตามก าหนดเวลาของ
หลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 70 ของจ านวนนกัศึกษาชั้นปี
สุดทา้ย 

- - - X X 

14. ร้อยละของดุษฎีบณัฑิตมีงานท าภายใน 1 ปี หลงัจากส าเร็จ 
การศึกษาไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 75 ของจ านวนผูต้อบแบบสอบถาม 

- - - X X 

15. ดุษฎีบณัฑิตท่ีไดง้านท าไดรั้บเงินเดือนเร่ิมตน้ท่ีไม่ต ่ากวา่ 
      เกณฑ ์ก.พ. ก าหนด  

- - - X X 

หมายเหตุ :   
X   มีการด าเนินกิจกรรม  
–  ไม่มีการด าเนินกิจกรรม  
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หมวดที ่8  การประเมิน และปรับปรุงการด าเนินการของหลกัสูตร 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
 กระบวนการท่ีจะใช้ในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตร์ท่ีวางแผนไวเ้พื่อพฒันาการ
สอนนั้นพิจารณาจากตวัผูเ้รียน โดยอาจารยผ์ูส้อนจะตอ้งประเมินผูเ้รียนในทุกๆ หัวขอ้ ว่ามีความ
เขา้ใจหรือไม่ โดยอาจประเมินจากการทดสอบยอ่ย การสังเกตพฤติกรรมของนกัศึกษา การอภิปราย
โตต้อบจากนักศึกษา การตอบค าถามของนักศึกษาในชั้นเรียน ซ่ึงเม่ือรวบรวมขอ้มูลจากท่ีกล่าว
ขา้งตน้แลว้ ควรจะสามารถประเมินเบ้ืองตน้ไดว้า่ ผูเ้รียนมีความเขา้ใจหรือไม่ หากวิธีการท่ีใช้ไม่
สามารถท าใหผู้เ้รียนเขา้ใจได ้จะตอ้งมีการปรับเปล่ียนวธีิการสอน 
 การทดสอบยอ่ย และการปลายภาคการศึกษา จะสามารถช้ีไดว้า่ผูเ้รียนมีความเขา้ใจหรือไม่
ในเน้ือหาท่ีไดส้อนไป หากพบปัญหาจะด าเนินการปรับปรุงเพื่อพฒันาการเรียนการสอนในโอกาส
ต่อไป 

1.2 การประเมินทกัษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
  ใช้วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ดว้ยวิธีท่ีหลากหลาย สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 
และมาตรฐานผลการเรียนรู้ทุกๆ ดา้นในแต่ละรายวิชา ทั้งน้ีอาจารยผ์ูส้อนตอ้งสร้างขอ้ตกลงร่วมกนั
กบัผูเ้รียนในการก าหนดเกณฑ์การประเมินผลและตอ้งแจง้ผลการประเมินให้ผูเ้รียน  รับทราบเพื่อ
การพฒันาและปรับปรุงตนเอง 
2. การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม 
 เพื่อการพฒันาให้เหมาะสมกบัสภาพเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป คณะบริหารธุรกิจ
ก าหนดการประเมินหลกัสูตร การปรับปรุงดชันีด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเป็นระยะ ๆ 
อยา่งต่อเน่ืองทุก 4 ปี   
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอยีดหลกัสูตร 

การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามดชันีบ่งช้ีผลการด าเนินงานท่ีระบุในหมวดท่ี 7 ขอ้ 
7 โดยคณะกรรมการประเมินท่ีได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยและจากหน่วยงานภายนอก  
นอกจากน้ียงัมีระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดบัอุดมศึกษา 
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลกัสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 
 จากการรวบรวมขอ้มูล จะท าให้ทราบปัญหาของการบริหารหลกัสูตรทั้งในภาพรวม และ
ในแต่ละรายวิชา กรณีท่ีพบปัญหารายวิชา ให้ด าเนินการปรับปรุงรายวชิานั้นๆ ไดท้นัที ซ่ึงเป็นการ
ปรับปรุงยอ่ย ส าหรับการปรับปรุงหลกัสูตรทั้งฉบบันั้น หากเห็นวา่เพื่อให้หลกัสูตรมีความทนัสมยั
และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชดุ้ษฎีบณัฑิตสามารถด าเนินการไดท้นัที 
 
เอกสารแนบ 
 ภาคผนวก  ก ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร  วา่ดว้ยการศึกษา 
   ระดบับณัฑิตศึกษา  พ.ศ.2549  และฉบบัท่ี 2 พ.ศ.2556 
 ภาคผนวก  ข ประวติัและผลงานของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 
 ภาคผนวก  ค คณะกรรมการจดัท าหลกัสูตร 
 
หมายเหตุ  ดูรายละเอียดในภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


