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รายละเอียดหลักสูตร 
หลักสูตรบรหิารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 

หลักสูตรใหม พ.ศ. 2557 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
คณะ / สาขาวิชา   คณะบริหารธุรกิจ 
 

หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 
 
1.   รหัสและชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย   หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 
ภาษาอังกฤษ   Doctor of Business Administration Program 

 
2.   ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ช่ือเต็ม (ไทย)  บริหารธุรกิจดษุฎีบัณฑิต 
ช่ือยอ (ไทย)   บธ.ด. 
ช่ือเต็ม (อังกฤษ)  Doctor of Business Administration 
ช่ือยอ (อังกฤษ)  D.B.A. 

 
3.   วิชาเอก 

- 
 
4.   จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 

48  หนวยกิต 
 
5.   รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ 
 หลักสูตรระดบัปริญญาเอก  หลักสูตร  3  ป 
5.2 ภาษาท่ีใช 
 ภาษาไทย 
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5.3 การรับเขาศึกษา 
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาตางประเทศท่ีสามารถใชภาษาไทยไดเปนอยางด ี

5.4 ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน 
ไมมี 

5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา 
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดยีว  

  
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

หลักสูตรใหม พ.ศ.  2557  
 สภาวิชาการ เห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุม  
        คร้ังท่ี   7/2557     วันท่ี   16   กรกฎาคม     2557 
        คร้ังท่ี   2/2558     วันท่ี   17   กุมภาพนัธ   2558 
 สภามหาวิทยาลัย เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 
        คร้ังท่ี   9/2557     วันท่ี   29   กรกฎาคม    2557 
        คร้ังท่ี   4/2558     วันท่ี   25   กุมภาพนัธ   2558     
        เปดสอนภาคการศึกษาที่ 1   ปการศึกษา  2557 
    

7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 
  หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ    
ปริญญาเอกในปการศึกษา  2558 
 
8. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 
 นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพไดท้ังภาครัฐและเอกชนในดานบริหารธุรกิจ  ดังนี้ 
      8.1 ผูประกอบการธุรกิจ 
 8.2 ผูบริหารงานในองคการภาครัฐและเอกชน 
 8.3 นักวเิคราะหธุรกิจ/ นกัพฒันาธุรกิจ 
 8.4 ท่ีปรึกษาธุรกิจ 
      8.5 นักวจิัยดานบริหารธุรกิจ 
 8.6 นักวิชาการ / อาจารยผูสอนดานบริหารธุรกิจ 
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9. ชื่อ – สกุล  ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
   
ลาํดับ 
ท่ี 

ชื่อ-สกุล/เลขประจาํตัว 
บัตรประชาชน 

ตาํแหนง
วิชาการ 

คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก จากสถาบันการศึกษา ป พ.ศ. 
ผศ. ปร.ด. 

บธ.ม. 
ค.อ.ม. 

 
บธ.บ. 

บริหารธุรกิจ 
บริหารธุรกิจ 
บริหารอาชีวและ
เทคนิคศึกษา 
ธุรกิจศึกษา - บริหาร
สํานักงาน 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
สถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาพระนครเหนือ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษา 

2553 
2543 
2539 

 
2520 

อาจารย D.B.A. 
 

พบ.ม. 
 

ร.บ. 

Management 
 
การบริหารบุคคล 
 
บริหารรัฐกิจ 

University of Sarasota, 
U.S.A 
สถาบันบัณฑิตพัฒน 
บริหารศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

2541 
 

2535 
 

2532 
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 

2549 
 

2543 
 
 

2542 
 

2541 

 
10.  สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 
  คณะบริหารธุรกิจ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เลขท่ี 86  ถนนพิษณโุลก  
แขวงสวนจิตรลดา  เขตดุสิต  กรุงเทพฯ 10300   
 
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนตองนํามาพจิารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
 ประเทศไทยจําเปนตองดําเนินการตามขอตกลงเขตการคาเสรีอาเซียน (ASEAN  Free 
Trade Area –AFTA ) ท่ีลงนามไว เม่ือ พ.ศ. 2535 ซ่ึงมุงหวังจะเสริมสรางศักยภาพใหกับสินคา
อาเซียนเพื่อแขงขันในตลาดโลก และการรวมกลุมของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในป พ.ศ. 2558 
ท่ีจะถึงนี้ เปนการขยายเขตการคา ขอตกลงเขตทางการคาใหมีความเสรี ลดอุปสรรคทางการคาตางๆ 
ท้ังทางดานภาษีและที่มิใชภาษีระหวางประเทศสมาชิก ซ่ึงจะสงผลใหมีการขยายตัวทางการคาใน

1 นางมาเรียม  นะม ิ 

2 นายอมร  ถุงสุวรรณ 
 

3 นายธนากร รัชตกุลพัฒน 
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อาเซียนเพ่ิมมากข้ึน ท้ังสินคาและบริการ  โดยคาดวาประเทศไทยจะไดเปรียบ และสงออกไปยัง
อาเซียนเพิ่มมากข้ึน 
 การจัดต้ังประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้น ทําใหตลาดอาเซียนกลายเปนตลาดใหญมี
ประชากรมากกวา 340 ลานคน  ทําใหอาเซียนรวมทั้งประเทศไทยกลายเปนจุดดึงดูดการลงทุนจาก
ตางประเทศ กอใหเกิดการจางงาน การถายทอดเทคโนโลยี ท่ีนําความเจริญกาวหนาทางเศรษฐกิจมา
สูภูมิภาค 
 การเสริมสรางสถานะการแขงขัน การนําเขาวัตถุดิบในราคาตนทุนตํ่า การนําเขา
เทคโนโลยีจากตางประเทศ จะทําใหอาเซียนสามารถผลิตสินคาดวยตนทุนท่ีตํ่าลง ซ่ึงจะเปนการ
เสริมสรางสถานะทางการแขงขันการสงออก  การเสริมสรางอํานาจการตอรอง การจัดต้ังประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน เปนการแสดงเจตนารมณการเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของอาเซียน ซ่ึงนอกจากจะ
เปนประโยชนตอความรวมมือภายในกลุมแลว ยังเปนการเสริมสรางอํานาจการตอรองในเวทีการ
เจรจาการคาระหวางประเทศ 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555 – 2559) กําหนด
ยุทธศาสตรในการพัฒนาท่ีมุงเนนใหประเทศไทยเปนฐานการผลิตสินคาและบริการ  การสราง
ความเปนธรรมในสังคม ลดความเหล่ือมลํ้าทางเศรษฐกิจ พัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอด
ชีวิตอยางยั่งยืน  สรางความสมดุลและม่ันคงทางดานอาหารและพลังงาน  สรางเศรษฐกิจ 
ฐานความรูและการสรางปจจัยแวดลอม  สรางความเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจและความม่ันคงใน
ภูมิภาค  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน  และสรางภูมิคุมกันเม่ือเกิด
วิกฤตการณการเปล่ียนแปลง ท้ังภายในและภายนอกประเทศ 
 เศรษฐกิจไทยมีการจัดการความเส่ียงดานการเงินไดดีข้ึน    เศรษฐกิจในประเทศทําให
เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูงข้ึน การใชพลังงานทดแทนมีเพิ่มข้ึน  แตภาระหนี้สาธารณะสูงจาก
การกระตุนเศรษฐกิจในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555–2559) 
มีแนวทางการสรางรายไดของไทยเบนเข็มไปท่ีภาคบริการและภาคอุตสาหกรรมท่ีใชความคิดริเร่ิม
ในการผลิต  เนื่องจากภาคอุตสาหกรรมเร่ิมมีขอจํากัดจากกฎ ระเบียบดานส่ิงแวดลอม  การยอมรับ
จากชุมชน และการดําเนินการตามข้ันตอนของรัฐธรรมนูญ   รวมท้ังพึ่งวัตถุดิบ ทุน องคความรูและ
เทคโนโลยีจากตางประเทศ จึงผันผวนไปตามการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนภายนอกประเทศ ขณะท่ี
ภาคเกษตรไดรับผลกระทบจากทรัพยากรธรรมชาติท่ีเส่ือมโทรม ตองพึ่งปจจัยการผลิตจาก
ตางประเทศทําใหมีตนทุนการผลิตสูง พื้นท่ีมีจํากัดและถูกใชไปเพื่อกิจการอ่ืน แรงงานภาคเกษตรมี
แนวโนมลดลง และการนําผลผลิตทางการเกษตรไปแปรรูปทางอุตสาหกรรมเพ่ือเพิ่มมูลคาสินคา
เพื่อใหไดราคาท่ีสูงข้ึน  ยังมีนอยและมีความคืบหนาคอนขางชา 
 การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศจากภาวะโลกรอน สงผลซ้ําเติมใหปญหาทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอมทวีความรุนแรง สภาพภูมิอากาศแปรปรวน กอใหเกิดภัยพิบัติทาง
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ธรรมชาติบอยครั้งอาทิ แผนดินไหว ดินถลม ภูเขาไฟระเบิด นํ้าทวม ลมพายุ ภัยแลง ไฟปา 
ธรรมชาติในหลายพื้นท่ีเสียหาย พืชและสัตวสูญพันธุ ผืนดินชายฝงจมนํ้า เนื่องจากระดับนํ้าทะเล
สูงข้ึน เกิดความเสียหายตอส่ิงกอสรางท่ีอยูบริเวณชายฝง โดยเฉพาะเขตทองเท่ียวและเขต
อุตสาหกรรมท่ีมีการลงทุนสูง ภูมิอากาศท่ีเปล่ียนแปลงสงผลใหเกิดการระบาดของโรคตาง ๆ 
รวมท้ังแมลงศัตรูพืช ทําใหผลผลิตทางการเกษตรของโลกเสียหายและขาดแคลน สงผลกระทบให
เกิดคนยากจนเพ่ิมข้ึน นําไปสูการอพยพยายถ่ิน และการแยงชิงทรัพยากร  
 การพัฒนาภาค พื้นท่ี และชุมชน มีปญหาความไมเทาเทียมดานรายไดระหวางภาค 
กรุงเทพมหานครและภาคกลางยังคงเปนแหลงจางงานหลัก และมีบทบาทสําคัญตอเศรษฐกิจของ
ประเทศ ขณะท่ีคนจนกระจุกตัวอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ คนชนบทในทุกภาค 
เปล่ียนไปใชชีวิตท่ีคลายคลึงกับคนเมืองอยางรวดเร็ว  แตการกระจายกิจกรรมทางเศรษฐกิจ จาก
เมืองใหญสูกลุมเมืองขนาดกลางมีนอย   การกระจายอํานาจใหองคการปกครองสวนทองถ่ินมีความ
ลาชา เนื่องจากขาดการเตรียมความพรอมท่ีดี ขณะท่ีชุมชนมีสวนรวมพัฒนาประเทศในรูปแบบ 
ตาง ๆ เพิ่มข้ึน เกิดเครือขายการพึ่งตนเองในหลายพ้ืนท่ี แตเศรษฐกิจชุมชนไมเขมแข็ง และมีการ
ยายถ่ินของแรงงานจากชนบทสูเมืองอยางตอเนื่อง  
 ความมั่นคงของประเทศ มีความขัดแยงในบางพื้นท่ีท่ีส่ังสมมานาน  อาทิ ความไมสงบ
ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ชนกลุมนอยตามพ้ืนท่ีชายแดน การรวมกลุมเพื่อเรียกรองสิทธิทาง 
การเมือง  รวมท้ังประเด็นเร่ืองเช้ือชาติและชาตินิยม ในอนาคตจะเกิดประชาคมอาเซียนซ่ึงตอง
สรางสัมพันธไมตรีระหวางประเทศ ขณะเดียวกันการบริหารจัดการประเทศมีปญหา โดยเฉพาะ
การทุจริตประพฤติมิชอบที่ไดขยายวงกวาง แทรกซึมทุกระดับ สงผลกระทบตอความมั่นคงของ
ประเทศ 

11.2  สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
 การเปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรม และสังคม รวมท้ังการส่ือสาร ในยุคโลกาภิวัฒน 
สังคมไทยมีเง่ือนไขทางวัฒนธรรมหลายประการท่ีเปนอุปสรรคตอการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา เชน ขาดวัฒนธรรมการมีสวนรวม สังคมไทยในปจจุบันขาดความเหนียวแนน ขาดความ
รวมแรงรวมใจ คนในสังคมจึงมองการศึกษาวาเปนเร่ืองของรัฐบาลไมเกี่ยวกับตนเอง  รักความสนุก
และความสบาย คนไทยสวนใหญสนใจความบันเทิงมากกวาการแสวงหาความรู จึงเปนอุปสรรคตอ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา สังคมไทยยังมีลักษณะสังคมอุปถัมภ เห็นแกพวกพองมากกวา
สวนรวม ผูท่ีมีอํานาจมักแสวงหาผลประโยชนเพื่อตนเองและพวกพอง โดยท่ีประชาชนไมกลา
ขัดขวาง เพราะตองพึ่งพาอาศัย ดังนั้น เม่ือมีการกระจายอํานาจทางการศึกษา อาจกลายเปนแหลง
ผลประโยชนใหกับผูมีอิทธิพลไดหากควบคุมไมดี  
 ความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีผลกระทบกับวัฒนธรรมและสังคม การ
ปรับตัวเพื่อรองรับความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  สงผลใหเกิดการอุดมศึกษาบนฐาน
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อิเล็กทรอนิกส  โดยในอนาคตจะมีการวิจัยและพัฒนาส่ือการเรียนการสอน  เนื้อหาหลักสูตรบน
ฐานอิเล็กทรอนิกสมากข้ึน  จนเกิดเปนมหาวิทยาลัยท่ีไมมีสถานท่ีต้ังหรือเรียกวา มหาวิทยาลัย
เสมือนจริง  
 การประกันคุณภาพการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 
15 มีการเทียบโอนผลการเรียนรู ท้ังในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย  เปนการเปดกวางทาง
การศึกษาและขยายโอกาสใหกับประชาชนในลักษณะการเรียนรูตลอดชีวิต 
 การสรางเครือขายความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย ท้ังในประเทศและตางประเทศ 
เพื่อสรางความเขมแข็งและมาตรฐาน แตละมหาวิทยาลัยมุงสรางเครือขายความรวมมือกับ
หนวยงานภายนอกมากข้ึน เพื่อเสริมจุดแข็งซ่ึงกันและกัน แบงปนหรือระดมทรัพยากร เปนการเพ่ิม
อํานาจการเจรจาตอรองในประเด็นตาง ๆ โดยการสรางเครือขายความรวมมือหรือการสรางหุนสวน 
โดยมีแนวโนมในการพัฒนาเพื่อสรางช่ือเสียงรวมกันระหวางเครือขาย 
 การเคล่ือนยายแรงงานเขามาในเมือง และการจางแรงงานตางดาว ทําใหเกิดปญหาทาง
สังคม และคุณภาพชีวิต ประเทศไทยกําลังเผชิญกับปญหาคนวางงานไปพรอมกับการขาดแคลน
แรงงาน โดยเฉพาะกลุมแรงงานระดับลางสุดและบนสุดกําลังขาดแคลนข้ันวิกฤติ จนตองนําเขา
แรงงานตางดาวมาทดแทน เหตุเพราะแผนการผลิตแรงงานของไทยยังมีปญหาท้ังเชิงปริมาณและ
คุณภาพ ไมสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน  ท้ังระดับภูมิภาคและระดับประเทศ ซ่ึงมี
จุดเนนของความตองการแรงงานแตกตางกัน ผูเรียนสําเร็จการศึกษามีจํานวนมากข้ึนทุกระดับ
การศึกษา แตกระจุกตัวบางสาขาและมีปญหาคุณภาพ ตลาดแรงงานขยายตัว และตองการคนทํางาน
แตหาคนทํางานไมได  
 ดานสังคม ประเทศไทยจะมีผูสูงวัยเพิ่มข้ึนจนกลายเปนสังคมผูสูงอายุในอีก 15 ป
ขางหนา ทําใหเกิดการขาดแคลนกําลังแรงงานในอนาคต ขณะท่ีคุณภาพการศึกษามีปญหา ทําให
การเพิ่มความสามารถของแรงงานทําไดยาก สังคมเปนแบบตางคนตางอยู และรับวัฒนธรรม
ตางประเทศโดยไมมีการกล่ันกรอง ทําใหคุณธรรม จริยธรรมเส่ือมถอย และครอบครัวขาดความ
อบอุน ขณะท่ีชนช้ันกลางซ่ึงมีความรูและเปนกําลังแรงงานสําคัญยังเปนกลุมกอนท่ีไมเพียงพอท่ีจะ
ทําใหเกิดการขยายตัวของเศรษฐกิจ รายไดของคนรวยกับคนจนตางกันมาก นําไปสูความขัดแยงใน
สังคม อยางไรก็ตาม การตระหนักถึงความรับผิดชอบตอสังคมท่ีนําไปสูการบริหารจัดการท่ีดีของ
ธุรกิจตาง ๆ มีมากข้ึน 
 การเปล่ียนแปลงทางสังคม สงผลใหสถาบันการศึกษาปรับเปล่ียนไปตามความตองการ
ขององคการ ตลาดแรงงานและความตองการของผูเรียนมากยิ่งข้ึน เชน  

(1) การมุงแสวงหาเอกลักษณ การคนหาเอกลักษณท่ีถนัด เช่ียวชาญและมี
ประสิทธิภาพท่ีสุด การจัดการสอนท่ีเปนจุดเดนนั้นไดอยางมีคุณภาพ และแตกตางจากสถาบันอ่ืน 
การปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาใหมีคุณภาพระดับสากล 
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(2) การมุงผลิตงานวิจัย  เพื่อสรางช่ือเสียงและดึงดูดผูเรียนและคณาจารยท่ีมี
คุณภาพ มุงผลิตผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ โดยสรางองคความรูและนวัตกรรมใหม ๆ จนเปนท่ีรูจักและ
ยอมรับ รวมท้ังยังเปนการสรางรายไดใหกับมหาวิทยาลัยอีกทางหนึ่งดวย 

(3)  การอุดมศึกษาท่ีควบรวมกิจการหรือตองปดตัวลง การขยายการแขงขันระดับ
ภูมิภาคและระดับโลก รวมท้ังการจัดการศึกษาผานระบบส่ือสารสนเทศ จะทวีความรุนแรงอยาง
ตอเนื่อง สถาบันอุดมศึกษาจึงตองเรงพัฒนาระบบบริหารใหมีประสิทธิภาพ 

(4) การอุดมศึกษาท่ีมุงเชิงพาณิชย มุงเพิ่มความสามารถในการแขงขัน เพื่ออยูรอด 
และแขงขันไดการเปล่ียนสถานะไปสูการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ จําเปนตองมุงแสวงหา
รายไดเขาสถาบัน  โดยมุงดําเนินกิจการหรือการพาณิชยมากข้ึน การแสวงหาผลกําไรจากชองทาง
ตาง ๆ เชน การเปดหลักสูตรจํานวนมาก อันเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชทรัพยากรและเปนการ
เพิ่มรายได และลดภาระคาใชจายท่ีอิงจากงบประมาณภาครัฐอยางเดียว 
 เม่ือพิจารณาจากสถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมทําใหตองวางแผน
พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร ใหสอดคลองกับสภาพสังคมและเศรษฐกิจ ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลง
ตลอดเวลาตามความกาวหนาทางวิชาการ และการส่ือสารท่ีไรพรมแดน ทําใหเกิดการเปล่ียนแปลง
ทางสังคมและวัฒนธรรมตามไปดวย จึงจําเปนตองผลิตนักบริหารจัดการธุรกิจระดับปริญญาเอกท่ีมี
คุณภาพ คุณธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพอยางมืออาชีพ เขาใจผลกระทบทางสังคม และวัฒนธรรม 
สงเสริมภูมิปญญาทองถ่ิน และอนุรักษส่ิงแวดลอมเพ่ือตอบสนองความตองการของประเทศไทย 

 
12. ผลกระทบจากขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวของกับพนัธกิจของมหาวิทยาลัย 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
   การพัฒนาหลักสูตร ใหสอดคลองกับนวัตกรรมและเทคโนโลยี ท่ีเปล่ียนแปลงไป  
ปจจัยทางเศรษฐกิจมีผลตอตลาดแรงงานและตลาดการศึกษา เนื่องจากการกําหนดลักษณะของ
แรงงานท่ีตองการ อาทิ เศรษฐกิจใหม จะแขงขันกันดวยนวัตกรรมใหม ๆ ซ่ึงตองอาศัยการวิจัยและ
พัฒนา ดังนั้น การศึกษาตองพัฒนาคนใหมีทักษะการทําวิจัย ใหสามารถสรางนวัตกรรมใหมท่ีมี
คุณคาตอระบบเศรษฐกิจ การเปดเสรีทางการคาและการลงทุน เกิดการเคล่ือนยายสินคาและเงิน
ลงทุนจากตางประเทศมากข้ึน ประเทศตาง ๆ ไมเพียงแตตองลดการกีดกันการแขงขันเทานั้น ยัง
ตองแขงขันกันดวยสินคาท่ีมีคุณภาพ ซ่ึงตองอาศัยแรงงานท่ีมีฝมือ มีทักษะความสามารถท่ี
หลากหลาย เชน ความรูดานเทคโนโลยี ภาษาตางประเทศ การบริหาร ฯลฯ ซ่ึงเปนหนาท่ีของ
มหาวิทยาลัยท่ีตองปรับปรุงหลักสูตรท่ีมุงเนนการพัฒนาบัณฑิตใหมีคุณภาพเขาสูตลาดแรงงาน 
 ความกาวหนาของเทคโนโลยีมีผลตอการกําหนดคุณสมบัติและคุณภาพของแรงงานใน
อนาคต เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการขนสง เทคโนโลยีการผลิต นวัตกรรมทางการจัดการ 
ฯลฯ  มีความกาวหนาอยางตอเนื่อง ซ่ึงเทคโนโลยีเหลานี้มีประโยชนในการเพิ่มศักยภาพการแขงขัน
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ของประเทศ ดังนั้นการจัดการศึกษาจึงตองมีการเพิ่มเติมความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม ๆ ใน
หลักสูตรการเรียนการสอน และปรับปรุงใหทันตอการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยี โดยมุงพัฒนา
หลักสูตรเพ่ือใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555–2559) 
ท่ีมุงเนนการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน   มุงพัฒนาคนไทยทุกกลุมวัยให
มีความสามารถ ดวยการพัฒนาใหมีจิตสาธารณะหรือสํานึกรับผิดชอบตอสังคม 5 ดาน ท้ังการ
เรียนรูตอเนื่องตลอดชีวิต คิดเปน ทําเปน การสะสมความรูและนํามาคิดเช่ือมโยง เกิดเปนความคิด
ริเร่ิม และสรางสรรค การเปดใจกวางพรอมรับทุกความคิดเห็นและการปลูกฝงใหจิตใจมีคุณธรรม 
รวมท้ังสรางสภาพแวดลอมของครอบครัวชุมชนและสังคมใหม่ันคง เอ้ือตอการพัฒนาคน 
 ผลกระทบจากสถานการณภายนอกสงผลใหการพัฒนาหลักสูตร ตองสามารถผลิต
บุคลากรทางการบริหารจัดการ ใหมีความพรอมในการปฏิบัติงานไดทันทีและมีศักยภาพสูงในการ
พัฒนาตนเองใหเขากับลักษณะงานท้ังดานวิชาการและวิชาชีพ ทามกลางการเปล่ียนแปลง  โดยตอง
ปฏิบัติตนอยางมืออาชีพ  มีคุณธรรม จริยธรรม ซ่ึงเปนไปตามปณิธาน และวิสัยทัศนของ
มหาวิทยาลัยท่ีพัฒนาวิชาชีพสูมาตรฐานสากล   เสริมสรางสังคมใหมีคุณภาพยั่งยืนและผลิตบัณฑิต
ท่ีเปนคนดี  มีความรูและรักสูงาน 
 หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต   ตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาหลักสูตรใหมี
ศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนไดตามวิวัฒนาการของการบริหารจัดการและรองรับการแขงขัน
ทางการประกอบธุรกิจตาง ๆ ท้ังในประเทศไทยและตางประเทศ 

12.2  การพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 ดวยพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตองการจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพในระดับสากล ตอบสนองความตองการของประเทศ การจัดทําหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎี
บัณฑิต จึงตองเนนการผลิตดุษฎีบัณฑิตท่ีสามารถบูรณาการองคความรู ท้ังภาคทฤษฏีและปฏิบัติ  มี
ความสามารถในการวิจัย คิดวิเคราะหทางวิชาการอยางมีเหตุผล มีวิจารณญาณและความสามารถใน
การแกปญหา ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดี มีจริยธรรม คุณธรรมและความซ่ือสัตยในวิชาชีพ ปฏิบัติตน
เปนแบบอยางท่ีดี มีจิตสาธารณะ มีความสามารถในการสื่อสาร  การใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม มี
จิตสํานึกในการใฝศึกษาอยางตอเนื่อง ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล มีจิตสํานึก
รับผิดชอบตอสังคม เปนนักบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพ คุณธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพอยางมือ
อาชีพ เขาใจผลกระทบทางสังคม วัฒนธรรม สงเสริมภูมิปญญาทองถ่ิน และอนุรักษส่ิงแวดลอม  
เพื่อการพัฒนาคุณลักษณะของดุษฎีบัณฑิตใหเปนท่ีพึงพอใจของผูรับบริการ และสามารถปรับตัว
ใหดํารงอยูไดภายใตสถานการณแวดลอมท่ีเปล่ียนแปลงไป 
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13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปดสอนในคณะ/สาขาวิชาอ่ืนในมหาวิทยาลัย 
13.1 กลุมวิชา / รายวิชาในหลักสูตรนี้เปดสอนโดยคณะ / สาขาวิชา / หลักสูตรอ่ืน 

   ไมมี  
13.2 กลุมวิชา / รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปดสอนใหสาขาวิชา / หลักสูตรอ่ืนตองมาเรียน 

ไมมี 
13.3 การบริหารจัดการ 

ไมมี 
 

หมวดท่ี 2  ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 
1.1 ปรัชญา 

มุงผลิตดุษฎีบัณฑิตดานบริหารธุรกิจ ท่ีมีความสามารถระดับสูงดานการวิจัย การคิด 
วิเคราะห สังเคราะห และแกปญหาทางธุรกิจได โดยคํานึงถึงคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ ความรับผิดชอบตอสังคม และความยั่งยืนของสังคมเปนสําคัญ 

1.2 ความสําคัญ 
ตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยท่ีกําหนดไว 5 ดาน ไดแก 
1.2.1  จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให มี คุณภาพ   คุณธรรม   จริยธรรม  และ

จรรยาบรรณวิชาชีพในระดับสากล  ตอบสนองความตองการของสังคมและประเทศ 
1.2.2  สรางงานวิจัย ส่ิงประดิษฐ นวัตกรรม เพื่อถายทอดเทคโนโลยีและสราง

มูลคาเพิ่มใหสอดคลองกับความตองการของสังคมและประเทศ 
1.2.3 บริการงานวิชาการท่ีหลากหลาย  มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความตองการของ

สังคมและประเทศ 
1.2.4   ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  สงเสริมภูมิปญญาทองถ่ิน และอนุรักษส่ิงแวดลอม 
1.2.5  บริหารจัดการหลักสูตรอยางมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมมาภิบาล   
การจัดการศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต  เนนการตอบสนองตอ    

พันธกิจของมหาวิทยาลัยในดานการผลิตบัณฑิตดานวิชาชีพท่ีมีความรู ความสามารถทางวิชาชีพ 
สามารถบูรณาการองคความรูจากศาสตรตาง ๆ มาใชในการประกอบอาชีพทางดานการ
บริหารธุรกิจ ดวยความมุงม่ันถึงผลสัมฤทธ์ิ และตระหนักถึงการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องใน
ลักษณะการเรียนรูตลอดชีวิต เพื่อตอบสนองความตองการทางสังคม  อีกท้ังยังสนับสนุนพันธกิจ
ในดานการวิจัย บริการวิชาการ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สงเสริมภูมิปญญาทองถ่ิน  อนุรักษ
ส่ิงแวดลอมและการบริหารอยางมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
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1.3 วัตถุประสงค   
  เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตดานบริหารธุรกิจท่ีมีคุณลักษณะ ดงันี้ 

  1) มีความรูความเขาใจในการแกปญหาทางธุรกิจ  มีความสามารถและทักษะ
ทางดานการวิจัย การคิด การวิเคราะห สังเคราะหปญหาทางธุรกิจได  
  2) มีศักยภาพในการประกอบอาชีพทางธุรกิจ   มีคุณธรรม  จริยธรรม  และ
จรรยาบรรณในวิชาชีพบริหารธุรกิจ  
  3) มีความใฝรู รักในความรู มุงแสวงหาความรู เพื่อแกปญหาและพัฒนาตนเอง 
  4) มีความคิดเชิงระบบ  สามารถพิจารณาส่ิงใดในลักษณะท่ีเปนองครวมและสามารถ
วิเคราะหความสัมพันธ เช่ือมโยงกับองคประกอบยอยไดอยางครอบคลุมครบวงจร 
  5) ส่ือสารอยางมีประสิทธิภาพ มีทักษะในการถายทอดนําเสนอขอมูล ขาวสาร 
รวมถึงความสามารถในการใชภาษาตางประเทศและเทคโนโลยีเพื่อการส่ือสาร 
  6) มีความเปนมืออาชีพ มีความรู ความเขาใจในศาสตรวิชาชีพเปนอยางดี  มีทักษะ
ในการปฏิบัติ และประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอยางเครงครัด 
  7) มีจิตสาธารณะ ตระหนักรูและคํานึงถึงสวนรวม  เปนจิตท่ีคิดสรางสรรค เปน
กุศล และมุงทํากรรมดีเพื่อเปนประโยชนตอสวนรวม 
 
2. แผนพฒันาปรับปรุง   

แผนการพฒันา / เปล่ียนแปลง กลยุทธ ตัวบงชี้/หลักฐาน  
-    ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรใหมี

มาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิที่ สกอ. กําหนดและ
สอดคลองกับความตองการ
บุคลากรขององคกรธุรกิจ และ
สถาบันการศึกษา ทั้งภาครัฐและ
เอกชนรวมทั้งสอดคลองกับการ
เปล่ียนแปลงของสังคม 

-  ประเมินการบริหารหลักสูตรอยาง
สม่ําเสมอ ทุกภาคการศึกษา   
-  เชิญผูเช่ียวชาญทั้งภาครัฐและ 
เอกชนมามีสวนรวมในการพัฒนา
หลักสูตร 

- ติดตามความเปลี่ยนแปลงในความ
ตองการของผูตองการใชบัณฑิต 

- ประเมินความพึงพอใจในการใช
ดุษฎีบัณฑิตของผูใชบัณฑิต 
- ประเมินความพึงพอใจของดุษฎี
บัณฑิตตอคุณภาพของหลักสูตร 
 

ตัวบงชี้ 
- มีอาจารยรับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารยประจําหลักสูตรตามเกณฑที่ 
สกอ. กําหนด 

- มีหลักฐานที่ไดรับการเห็นชอบจาก 
สกอ. 
- มีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรอยาง
นอย 1 ครั้ง ใน 4 ป 
- ผูใชดุษฎีบัณฑิตมีความพึงพอใจใน
ดานทักษะความรูความสามารถในการ
ทํางานโดยเฉล่ียในระดับดี 

- ดุษฎีบัณฑิตมีความพึงพอใจตอ
คุณภาพของหลักสูตร โดยเฉล่ียใน
ระดับดี 
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แผนการพฒันา / เปล่ียนแปลง กลยุทธ ตัวบงชี้/หลักฐาน  
หลักฐาน 

- คําสั่งแตงต้ังอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร อาจารยประจําหลักสูตร 
- หลักสูตรปรับปรุง 

- รายงานการประเมินการบริหาร
หลักสูตร 

- รายงานการประเมิน 
ความพึงพอใจในการใชดุษฎีบัณฑิต
ของผูใชบัณฑิต 

- รายงานการประเมินความ 

พึงพอใจของดุษฎีบัณฑิตตอคุณภาพ
ของหลักสูตร 

-    พัฒนาความรวมมือกับ
มหาวิทยาลัยในประเทศ/หนวยงาน
ภาครัฐและเอกชน 

 

- จัดประชุมวิชาการรวมกัน 

- เชิญผูเช่ียวชาญมาสอน/เปน
วิทยากร 

- การทํางานวิจัยรวมกัน 

- ความรวมมือระหวางหนวยงาน
ภาครัฐ และ เอกชน 

ตัวบงชี้ 
- มีโครงการประชุมวิชาการรวมกับ
สถาบันอื่นอยางนอย 1 ครั้ง ใน 2 ป 
- มีการเชิญผูเช่ียวชาญอยางเปน
ทางการ 
- มีโครงการวิจัยรวมกับสถาบันอื่น 

- มีโครงการความรวมมือกับ
หนวยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน 

หลักฐาน 

- จํานวนโครงการประชุมวิชาการที่ได
ดําเนินการ 
- จดหมายเชิญ 

- จํานวนโครงการวิจัยที่ไดรับอนุมัติ
ทุน 

- บันทึกขอตกลงความรวมมือ 
-    พัฒนาความรวมมือกับ
มหาวิทยาลัยตางประเทศ 

  

-  เชิญผูเช่ียวชาญจากตางประเทศมา
สอน/เปนวิทยากร 

- มีการแลกเปล่ียนนักศึกษาระหวาง
มหาวิทยาลัย   
-  พัฒนาความรวมมือจากการ     
สรางเครือขายในการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ 

ตัวบงชี้ 
- มีการเชิญผูเช่ียวชาญจากตางประเทศ
อยางเปนทางการ 
- มีการแลกเปล่ียนนักศึกษาระหวาง
มหาวิทยาลัย 
- มีการเขารวมการประชุมวิชาการ 
ระดับนานาชาติ 
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แผนการพฒันา / เปล่ียนแปลง กลยุทธ ตัวบงชี้/หลักฐาน  
หลักฐาน 

- จดหมายเชิญ 

- บันทึกขอตกลงความรวมมือ 

- จํานวนบทความวิชาการวิจัย รวมทั้ง
นักวิจัยที่เขารวมการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ 

- พัฒนาบุคลากรดานการเรียนการ
สอนและบริการวิชาการ ใหมี
ความรูทางบริหารธุรกิจและมี
ประสบการณจริง 

- สนับสนุนบุคลากรดานการเรียน
การสอนใหทํางานบริการวิชาการ
รวมกับองคการภายนอก 

ตัวบงชี้ 
- มีโครงการฝกอบรมสัมมนาเพ่ือ
พัฒนาบุคลากร 
หลักฐาน 

- จดหมายเชิญ 

- บันทึกขอตกลงความรวมมือ 
- พัฒนางานวิจัยของอาจารยและ

หนวยงานสนับสนุน 

 

- สงเสริม และสนับสนุนเงินทุน
วิจัยที่เก่ียวของกับ 

ดานบริหารธุรกิจ 

ตัวบงชี้ 
- จํานวนบทความ รวมท้ังนักวิจัยที่เขา
รวมการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ 

- มีโครงการฝกอบรมสัมมนาเพ่ือเขียน
ขอเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอรับ
ทุนอุดหนุน 

หลักฐาน 

- บันทึกขอตกลงความรวมมือ 

- จํานวนบทความวิชาการวิจัย รวมทั้ง
นักวิจัยที่เขารวมการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ 

- พัฒนาพัสดุในการจัดการเรียนการ
สอน 

- สํารวจความตองการพัสดุ ในการ
จัดการเรียนการสอน 

- ดําเนินการจัดหาใหเหมาะสมกับ
ความตองการ 
 
 

ตัวบงชี้ 
- มีแบบสํารวจความตองการพัสดุ
ประจําป 
- มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ืองาน
พัสดุในแตละป 
หลักฐาน 

- รายงานจํานวน ปริมาณพัสดุที่มีใน
การจัดการเรียนการสอน 
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หมวดท่ี 3  ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบ  

              การจัดการศึกษาเปนระบบทวิภาค โดยปการศึกษาหนึ่งแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาบังคับ  
ภาคการศึกษาหนึ่งมีระยะเวลาไมนอยกวา 15 สัปดาห และอาจเปดสอนภาคการศึกษาฤดูรอนได ซ่ึง
มีระยะเวลาไมนอยกวา 7 สัปดาห โดยมีช่ัวโมงการเรียนในแตละรายวิชาเทากับภาคการศึกษาปกติ 
ในกรณีท่ีมีการเปดภาคการศึกษาฤดูรอน ใหถือวาเปนสวนหน่ึงของปการศึกษาเดียวกัน  สําหรับ
ขอกําหนดตาง  ๆ  เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2549 และฉบับท่ี 2 พ.ศ.2556 (ภาคผนวก ก) 

1.2   การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน 
มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูรอน ท้ังนี้ข้ึนอยูกับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร 
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค 

ไมมี 
2. การดําเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน - เวลาในดําเนินการเรียนการสอน 
ภาคการศึกษาที่  1 เดือนสิงหาคม  -    ธันวาคม 
ภาคการศึกษาที่  2  เดือนมกราคม  -  พฤษภาคม 
ภาคการศึกษาฤดูรอน เดือนมิถุนายน  -  กรกฎาคม 
 

2.2 คุณสมบัตขิองผูเขาศึกษา  
 2.2.1  ผูเขาศึกษาหลักสูตรแบบ 1.1 ตองเปน 
  (1) ผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท  ทางดานบริหารธุรกิจ  โดยระดับปริญญา
โทตองไดคะแนนเฉล่ียไมนอยกวา 3.25 จากระบบคะแนนเต็ม 4 คะแนน 
  (2) ไดคะแนนการสอบ TOEFL ระดับคาคะแนน 550 หรือเทียบเทาของสถาบันดาน
ภาษาท่ีไดรับรองมาตรฐานสากล  ไดแก  CU TEP ,  TU GET  ระดับคาคะแนน 550  หรือ IELT  
ระดับ 6.5    
  (3) มีประสบการณดานวิจัย และมีผลงานดานบริหารธุรกิจท่ีอางอิงได  
  (4) เปนนักวิจัยหรืออาจารยสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีผลงานวิจัยตีพิมพเผยแพรทางดาน
บริหารธุรกิจท่ีอางอิงไดและมีคุณภาพตามมาตรฐานทางวิชาการ 
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  (5) มีประสบการณในการทํางานไมตํ่ากวา  3 ป  หรืออยูในดุลพินิจของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร   
  (6)  ผูมีคุณสมบัติตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวย 
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2549 และฉบับท่ี 2 พ.ศ.2556 
  (7) อยูในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 2.2.2  ผูเขาศึกษาหลักสูตรแบบ 2.1 ตองเปน 
  (1) ผู สํ า เ ร็ จการศึกษาระดับปริญญาโท  หรือ เ ทียบ เท า ทุกสาขาวิชา  จาก
สถาบันการศึกษาท้ังในหรือตางประเทศท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาใหการรับรอง  
  (2) มีประสบการณในการทํางานไมตํ่ากวา 3 ป  และมีคะแนนเฉล่ียในระดับปริญญา
โทไมนอยกวา 3.25 จากระบบคะแนนเต็ม 4 คะแนน หรืออยูในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร  
  (3)  ผูมีคุณสมบัติตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวย 
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2549 และฉบับท่ี 2 พ.ศ.2556 

2.3 การคัดเลือกผูเขาศึกษา 
 2.3.1 เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวย การศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2549 และฉบับท่ี 2 พ.ศ.2556 
 2.3.2 การคัดเลือกโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หรือคณะกรรมการสอบคัดเลือกท่ี
แตงต้ังโดยคณะบริหารธุรกิจ ดวยวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีรวมกัน ประกอบดวย การสอบ
คัดเลือก การสัมภาษณ การทดสอบความรู หรือโดยวิธีอ่ืนท่ีคณะกรรมการเห็นชอบ 

2.4 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา   
 2.4.1  หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต เปนหลักสูตรเนนการวิจัยระดับสูง นักศึกษาแรก
เขาอาจมีพื้นความรูและทักษะทางการวิจัยไมเพียงพอ จะทําใหเปนอุปสรรคตอการศึกษาได 
 2.4.2  ทักษะทางดานภาษาอังกฤษ อาจมีไมเพียงพอตอการคนควาองคความรูตาง ๆ ท่ี
มักจะเปนภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะตํารา เอกสาร งานวิจัย ตาง ๆ ในการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต
มักจะเปนภาษาอังกฤษ นักศึกษาที่ทักษะทางภาษาอังกฤษไมเพียงพอ จะทําใหเปนอุปสรรคตอ
การศึกษาได 
 2.4.3  นักศึกษาแรกเขาศึกษาที่ไมมีพื้นความรูเดิมทางดานบริหารธุรกิจ อาจมีอุปสรรคตอ
การศึกษาได 

2.5 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.4   
 2.5.1  หลักสูตรมีรายวิชาบังคับทางดานการวิจัยระดับสูง การสัมมนาและการสงเสริมให
นักศึกษาทําวิจัยยอยเพื่อสงไปตีพิมพเผยแพรในการประชุมวิชาการ หรือวารสารวิชาการ 
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 2.5.2   กําหนดใหนักศึกษาท่ีมีพื้นฐานทักษะภาษาอังกฤษไมเปนไปตามเกณฑ ลงทะเบียน
เรียนเพิ่มเติมทางดานภาษาอังกฤษ เพื่อการสืบคนและวิจัยทางวิชาการ 
 2.5.3  นักศึกษาท่ีไมมีพื้นความรูทางบริหารธุรกิจ หลักสูตรจะพิจารณาใหเรียนเสริม     
(ไมนับหนวยกิต) เพื่อปรับพื้นฐานความรูทางดานบริหารธุรกิจ โดยหลักสูตรจัดสอนเสริมเองหรือ
ใหลงทะเบียนเรียนรวมกับหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
 

2.6   แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป 
 

จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาเอก 
ปการศึกษา 

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

ช้ันปท่ี 3 - - 15 15 15 

รวม 15 30 45 45 45 

จํานวนนักศึกษาท่ีคาดวาจะสําเร็จการศึกษา - - 15 15 15 

 
2.7 งบประมาณตามแผน 

2.7.1 งบประมาณรายรับ (หนวย : บาท) 
 

รายละเอียดรายรับ 
ปการศึกษา 

2557 2558 2559 2560 2561 รวม 
คาเลาเรียนแบบเหมาจาย 
(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 งบประมาณรายจาย (หนวย : บาท) 
 

หมวดเงิน 
ปการศึกษา 

2557 2558 2559 2560 2561 รวม  

ก. งบดําเนนิการ       
1. คาใชจาย
ดําเนินงาน 

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

2. รายจายระดบั
มหาวิทยาลัย 

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       
     ครุภัณฑ 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 

ใชระบบทวิภาค โดย 1 ปการศึกษา แบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ มี
ระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห และอาจเปดภาคการศึกษาฤดูรอนได โดยกําหนดระยะเวลา
และจํานวนหนวยกิตใหมีสัดสวนเทียบเคียงไดเทากับการศึกษาภาคปกติ 

 
2.9 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนขามสถาบันอุดมศึกษา 

การเทียบโอนหนวยกิต ใหเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ขอบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2549 และฉบับท่ี 2 
 พ.ศ.2556  และประกาศวาดวยการเทียบโอนผลการเรียนระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย 

 
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 
 3.1 หลักสูตร 

หลักสูตรบริหารธุรกิจดษุฎีบัณฑติ เปนหลักสูตรระดบัปริญญาเอก แบบ 1.1 และ แบบ 2.1 
3.1.1 จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร  48  หนวยกิต ระยะเวลาการศึกษาไมนอย

กวา 3 ปการศกึษา แตไมเกนิ 6 ปการศึกษา 
 

 



17 

 

 
 

3.1.2 โครงสรางหลักสูตร 
โครงสรางหลักสูตร แบงเปนหมวดวิชาท่ีสอดคลองกับท่ีกําหนดไวในเกณฑมาตรฐาน 

หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ องคประกอบของการจัดการศึกษา  แบบ 1.1 และ แบบ 2.1               
มีรายละเอียด ดังนี้ 

 หลักสูตรแบบ 1.1  เปนแผนการศึกษาท่ีมุงการวิจัยเฉพาะ 
  หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน - 
  หมวดวิชาเฉพาะ - 
  หมวดวิชาดษุฎีนิพนธ 48  หนวยกิต 
 หลักสูตรแบบ 2.1  เปนแผนการศึกษาท่ีทําวิจัยและศึกษาเพ่ิมเติมโดยตองทําดุษฎี
นิพนธไมนอยกวา 36 หนวยกิต  นอกจากนี้ตองเปนผูมีประสบการณในการทํางานมาแลวไมนอย
กวา 3 ป 
  หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ไมนับหนวยกติ 
  หมวดวิชาเฉพาะ 12  หนวยกิต 
  หมวดวิชาดษุฎีนิพนธ 36  หนวยกิต 
 

3.1.3 รายวิชา    
-  รหัสวิชา 
       รหัสวิชาประกอบดวยตัวเลข 8 หลัก   เชน  36-011-101  มีความหมายดังนี ้
      หลักท่ี 1 คณะ  (3   =   คณะบริหารธุรกิจ)  
 หลักท่ี 2 ระดับการศึกษา (6   =   ระดับปริญญาเอก) 
 หลักท่ี 3 สาขาวิชา (0   =   ไมระบุสาขาวิชา) 
 หลักท่ี 4   หมวดวิชา (1   =   วิชาเฉพาะ) 
 หลักท่ี 5 กลุมวิชา (0   =   วิชาพืน้ฐาน   1  =  วิชาบังคับ   2  =  วิทยานิพนธ / ดุษฎีนพินธ)   
 หลักท่ี 6 ปท่ีควรศึกษา 
 หลักท่ี 7  และ 8  เปนลําดับรายวิชา 
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-  รหัสหนวยกิต 
 3(3-0-6)  หมายถึง  หนวยกิต  (ช่ัวโมงทฤษฎี – ช่ัวโมงปฏิบัติ – ช่ัวโมงศึกษาดวยตนเอง) 
 
-  รายวิชา 
ก.  หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน  (สําหรับแบบ 2.1) 
03-111-501  การบัญชีบริหารสมัยใหม 0(3-0-6) 
 Modern Managerial Accounting 
03-211-501  การตลาดเชิงบูรณาการ 0(3-0-6) 
 Integrated Marketing 
03-311-501 การจัดการและพฤติกรรมองคกรสมัยใหม                  0(3-0-6)                                
  Modern Management and Organizational Behavior 
03-411-501  การบริหารการเงิน 0(3-0-6) 
  Financial Management 
03-313-504   การจัดการการปฏิบัติการสําหรับผูบริหาร 0(3-0-6) 
 Operations Management for Executives 
03-311-502   การจัดการเชิงกลยุทธ 0(3-0-6) 
 Strategic Management   

 หมายเหตุ   คําอธิบายรายวิชาใหเปนไปตามหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต   
                    (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) 
 
ข.  หมวดวิชาเฉพาะ 12 หนวยกิต  (สําหรับแบบ 2.1) โดยศึกษาจากรายวิชาตอไปนี ้
 
36-011-101 ปรัชญาและจริยธรรมของการบริหารธุรกิจยุคใหม  3(3-0-6) 
 Philosophy and Ethics of Modern Business Administration 
36-011-102 ทฤษฎีการจัดการการเงินและบัญชีข้ันสูง  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 ระเบียบวิธีวิจยัและสถิติข้ันสูงทางดานบริหารธุรกิจ 3(3-0-6) 
 Advanced Research Methodology and Statistics for  Business  
 Administration 
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ง.  หมวดวิชาดุษฎนีิพนธ 
 1)  นักศึกษาแบบ 1.1 ตองลงทะเบียนวิชาดุษฎีนิพนธ จํานวน 48 หนวยกิต 
 2)  นักศึกษาแบบ 2.1 ตองลงทะเบียนวิชาดุษฎีนิพนธ จํานวน 36 หนวยกิต 
36-012-101 ดุษฎีนิพนธ  แบบ 1.1 48(0-0-180) 
 Doctoral Dissertation Type 1.1 
36-012-201 ดุษฎีนิพนธ  แบบ 2.1 36(0-0-180) 
 Doctoral Dissertation Type 2.1 
 

3.1.4   แผนการศึกษา  โดยแบงออกเปน 2 แบบ คือ  
          แบบ 1.1 

ปท่ี  1 /ภาคการศึกษาท่ี 1 
หนวย  
กิต 

ทฤษฎี ปฏิบัต ิ
ศึกษา
ดวย
ตนเอง 

36-012-101 ดุษฎีนิพนธ 6 0 0 30 

รวม 6 0 0 30 

ช่ัวโมง / สัปดาห  =   30 
 

ปท่ี  1 /ภาคการศึกษาท่ี 2 
หนวย  
กิต 

ทฤษฎี ปฏิบัต ิ
ศึกษา
ดวย
ตนเอง 

36-012-101 ดุษฎีนิพนธ 6 0 0 180 

รวม 6 0 0 30 

ช่ัวโมง / สัปดาห  =   30 
 

ปท่ี  2 /ภาคการศึกษาท่ี 1 
หนวย  
กิต 

ทฤษฎี ปฏิบัต ิ
ศึกษา
ดวย
ตนเอง 

36-012-101 ดุษฎีนิพนธ 6 0 0 30 

รวม 6 0 0 30 

ช่ัวโมง / สัปดาห  =   30 
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ปท่ี  2 /ภาคการศึกษาท่ี 2 
หนวย  
กิต 

ทฤษฎี ปฏิบัต ิ
ศึกษา
ดวย
ตนเอง 

36-012-101 ดุษฎีนิพนธ 6 0 0 30 

รวม 6 0 0 30 

ช่ัวโมง / สัปดาห  =   30 
 

ปท่ี  3 /ภาคการศึกษาท่ี 1 
หนวย  
กิต 

ทฤษฎี ปฏิบัต ิ
ศึกษา
ดวย
ตนเอง 

36-012-101 ดุษฎีนิพนธ 12 0 0 30 

รวม 12 0 0 30 

ช่ัวโมง / สัปดาห  =   30 
 

ปท่ี  3 /ภาคการศึกษาท่ี 2 
หนวย  
กิต 

ทฤษฎี ปฏิบัต ิ
ศึกษา
ดวย
ตนเอง 

36-012-101 ดุษฎีนิพนธ 12 0 0 30 

รวม 12 0 0 30 

ช่ัวโมง / สัปดาห  =   30 
          แบบ 2.1 

ปท่ี  1 /ภาคการศึกษาท่ี 1 
หนวย  
กิต 

ทฤษฎี ปฏิบัต ิ
ศึกษา
ดวย
ตนเอง 

36-011-101 ปรัชญาและจริยธรรมของการบริหารธุรกิจ  
ยุคใหม 

3 3 0 6 

36-011-102 ทฤษฎีการจัดการการเงินและบัญชีข้ันสูง 3 3 0 6 

รวม 6 6 0 12 

ช่ัวโมง / สัปดาห  =   6 
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ปท่ี  1 /ภาคการศึกษาท่ี 2 
หนวย  
กิต 

ทฤษฎี ปฏิบัต ิ
ศึกษา
ดวย
ตนเอง 

36-011-103 ทฤษฎีการจัดการการตลาดขั้นสูง 3 3 0 6 

36-011-104 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติข้ันสูง 
ทางดานบริหารธุรกิจ 

3 3 0 6 

รวม 6 6 0 12 

ช่ัวโมง / สัปดาห  =   6 
 

ปท่ี  2 /ภาคการศึกษาท่ี 1 
หนวย  
กิต 

ทฤษฎี ปฏิบัต ิ
ศึกษา
ดวย
ตนเอง 

36-012-201 ดุษฎีนิพนธ  9 0 0 27 

รวม 9 0 0 27 

ช่ัวโมง / สัปดาห  =   27 
 

ปท่ี  2 /ภาคการศึกษาท่ี 2 
หนวย  
กิต 

ทฤษฎี ปฏิบัต ิ
ศึกษา
ดวย
ตนเอง 

36-012-201 ดุษฎีนิพนธ  9 0 0 27 

รวม 9 0 0 27 

ช่ัวโมง / สัปดาห  =   27 
 
 

ปท่ี  3 /ภาคการศึกษาท่ี 1 
หนวย  
กิต 

ทฤษฎี ปฏิบัต ิ
ศึกษา
ดวย
ตนเอง 

36-012-201 ดุษฎีนิพนธ  9 0 0 27 

รวม 9 0 0 27 

ช่ัวโมง / สัปดาห  =   27 
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ปท่ี  3 /ภาคการศึกษาท่ี 2 
หนวย  
กิต 

ทฤษฎี ปฏิบัต ิ
ศึกษา
ดวย
ตนเอง 

36-012-201 ดุษฎีนิพนธ  9 0 0 27 

รวม 9 0 0 27 

ช่ัวโมง / สัปดาห  =   27 
 

3.1.5.1 คําอธิบายรายวิชา 
ก.  หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน 

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

     ศึกษาระบบบัญชีตนทุน การพัฒนาระบบบัญชีตนทุน การรวบรวม และสะสม
ขอมูล การวิเคราะห ตลอดจนการแปลความหมายของขอมูล ความสัมพันธของขอมูลตางๆ เพื่อ
ประโยชนในการวางแผนควบคุม และการตัดสินใจในเชิงการบริหาร โดยใชระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชี 

     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  

     ศึกษาองคประกอบและข้ันตอนของการวางแผน การติดตอส่ือสารทางการตลาด ซ่ึง
จะเกี่ยวของกับการพิจารณาหาโอกาสของการติดตอส่ือสาร  การกําหนดวัตถุประสงคและกลุมผูรับ
เปาหมาย  การกําหนดงบประมาณ  การเลือกสวนผสมของการติดตอส่ือสาร การควบคุม และการ
ประเมินผลของการติดตอส่ือสารทางการตลาด รวมท้ังการทําการติดตอส่ือสารทางการตลาดแบบ
ผสมผสาน โดยการใชเคร่ืองมือการสงเสริมการตลาด และเคร่ืองมืออ่ืนๆ ทางการตลาดเขาดวยกัน
เพื่อกอใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
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    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        การจัดการและพฤติกรรมองคการสมัยใหม 3(3-0-6)                              
              Modern Management and Organizational Behavior 

    ศึกษาแนวคิดตาง ๆ ดานพฤติกรรมท้ังระดับสวนบุคคล ระดับกลุมและระดับ
องคการท่ีมีผลตอพฤติกรรมการทํางานภายในองคการ ความพอใจ ขวัญ ทัศนคติ การจูงใจ การทํางาน
เปนทีม  การแกปญหา  ความขัดแยง ความสัมพันธและประสิทธิภาพของกลุมรวมถึงการตัดสินใจ
และการควบคุมดานพฤติกรรม 

     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 มูลคาของเงินตามเวลา การวิเคราะห 
การพยากรณ และการวางแผนทางการเงิน การบริหารเงินทุนหมุนเวียน การลงทุนในโครงการ
ลงทุนตาง ๆ ภายใตความแนนอน และความไมแนนอน โครงสรางเงินทุน และตนทุนของแหลง
เงินทุน นโยบายเงินปนผล ตนทุนการเชาสินทรัพย การรวมกิจและการประยุกตเพื่อการตัดสินใจ
ดานอ่ืน 

      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        การจัดการการปฏิบัติการสําหรับผูบริหาร                                   3(3-0-6) 
              Operations Management for Executives 
       ศึกษาและวิเคราะหเกี่ยวกับการผลิตและการปฏิบัติการในอุตสาหกรรมผลิตและ
บริการ โดยเนนท่ีการประยุกตใชแนวคิดการปฏิบัติการและเทคนิคเชิงปริมาณสําหรับการวิเคราะห
ปญหาและการจัดการการสนับสนุนการตัดสินใจผานการจัดการระบบสารสนเทศ โดยครอบคลุม
เร่ืองกลยุทธการผลิตและการปฏิบัติการ การวิเคราะหทําเลที่ต้ัง การวางผังโรงงาน การออกแบบ
ผลิตภัณฑและกระบวนการ การเลือกกระบวนการและเทคโนโลยี การบริหารโครงการ การจัดการ
ระบบขนสงและหวงโซอุปทาน และการควบคุมสินคาคงเหลือ การจัดการคุณภาพ การปรับปรุง
การบริการ ทรัพยากรมนุษยในการจัดการปฏิบัติการ และ งานบํารุงรักษา 
      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         การจัดการเชิงกลยุทธ 3(3-0-6)  
              Strategic Management 

     ศึกษากระบวนการในการจัดการระดับสูง  โดยมุงเนนท่ีการดําเนินงานระยะยาว  
เร่ิมตนจากการวางแผนเชิงกลยุทธ   การนํากลยุทธไปสูการปฏิบัติโดยพิจารณารายละเอียดท้ังในแง
การกําหนดกลยุทธท่ีเหมาะสมตอกิจการท่ีดําเนินงานท้ังในและตางประเทศ   ตลอดจนปญหาท่ีเกิด
จากความแตกตางทางวัฒนธรรมท่ีมีผลตอการดําเนินกลยุทธ  

      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. หมวดวิชาเฉพาะ 
36-011-101 ปรัชญาและจริยธรรมของการบริหารธุรกิจยุคใหม    3(3-0-6) 
 Philosophy and Ethics of Modern Business Administration 
 แนวคิด ทฤษฎีการจัดการสมัยใหมครอบคลุมไปถึง การจัดการและการคิดอยาง
เปนระบบ การจัดการเชิงสถานการณ การร้ือปรับระบบ องคการแหงการเรียนรูและการจัดการ
ความรู จริยธรรมและความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ แนวทางในการสรางจริยธรรม 
 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 ทฤษฎีการจัดการการเงินและบัญชีขั้นสูง  3(3-0-6) 
 Advanced Financial Management and Accounting Theories 
 แนวคิด ทฤษฎี และวิธีปฏิบัติท่ีใชในการวางแผนการเงินและบัญชี  การควบคุม
การปฏิบัติ  การประเมินทรัพยากรทางการเงินและบัญชี  การวางแผนการใชัจาย  การระดมทุน  การ
เปนเจาของกิจการและหุนสวน  ตลอดจนการตัดสินใจทางการจัดการการเงินและบัญชีข้ันสูง 
 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 ทฤษฎีการจัดการการตลาดขั้นสูง  3(3-0-6)
 Advanced Marketing Management Theories 
 ทฤษฎีการตลาดเพื่อการบริหารธุรกิจเชิงวิเคราะห  การวางแผนและการวิจัย ระบบ
ขอมูลขาวสารทางการตลาด  การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภคในระดับมหภาค การใชส่ือในการ
บริหารจัดการตลาด  การใชกฎหมายทรัพยสินทางปญญา  สิทธิประโยชนและผูสนับสนุนทางการ
ตลาด  และการพัฒนากลยุทธทางการตลาดข้ันสูง 
 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 
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36-011-104       ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติขั้นสูงทางดานบริหารธุรกิจ 3(3-0-6) 
                          Advanced Research Methodology  and Statistics for Business Administration 
 ระเบียบวิธีการวิจัยทางบริหารธุรกิจ  ท้ังการวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิง
คุณภาพ  การวิเคราะหปญหา  รวมถึงการประยุกตใชสถิติข้ันสูง  ศึกษาการแปลผลและการนําเสนอ
ผลการวิเคราะหขอมูลตลอดจนการจัดทําขอเสนอแนะตางๆ เพื่อกําหนดหัวของานวิจัย  การ
ออกแบบวิจัย  การวิเคราะหและอภิปรายผล  และการเขียนรายงานผลการวิจัย   
 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. หมวดวิชาดุษฎนีิพนธ 
36-012-101 ดุษฎีนิพนธ   แบบ 1.1 48(0-0-180) 
  Doctoral Dissertation Type 1.1  
 ทบทวนงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการบริหารธุรกิจในสาขาใดสาขาหนึ่ง เพื่อใหเกิด
องคความรูใหมทางดานบริหารธุรกิจ  คุณภาพของดุษฎีนิพนธตองมีความลึกซ้ึงทางทฤษฎีและ
ระเบียบวิธีวิจัยตามหลักวิชาการ   
 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 ดุษฎีนิพนธ   แบบ 2.1 36(0-0-108) 
  Doctoral Dissertation Type 2.1  
 ทบทวนงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการบริหารธุรกิจในสาขาใดสาขาหนึ่ง เพื่อใหเกิด
องคความรูใหมทางดานบริหารธุรกิจ  คุณภาพของดุษฎีนิพนธตองมีความลึกซ้ึงทางทฤษฎีและ
ระเบียบวิธีวิจัยตามหลักวิชาการ   
 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 ชื่อ สกุล ตําแหนง และคุณวุฒิของอาจารย 
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร  

ลําดับ 
ท่ี 

ชื่อ-สกุล/เลขประจาํตัว 
บัตรประชาชน 

ตําแหนง
วชิาการ 

คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก จากสถาบันการศึกษา 
ภาระการสอน ชม./ตอปการศึกษา 

2557 2558 2559 2560 
1 นางมาเรียม  นะมิ 

 
บธ.ม. 
 
ค.อ.ม. 
 
 
บธ.บ. 

บริหารธุรกิจ 
 
บริหารธุรกิจ 
 
บริหารอาชีวและ
เทคนิคศึกษา 
 
ธุรกิจศึกษา - บริหาร
สํานักงาน 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 
2553 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 
2543 
สถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาพระนคร
เหนือ, 2539 
วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษา, 2520 

3 
 
 

3 3 3 

อาจารย D.B.A. 
 
พบ.ม. 
 
ร.บ. 

Management 
 
การบริหารบุคคล 
 
บริหารรัฐกิจ 

University of Sarasota, 
U.S.A., 2541 
สถาบันบัณฑิตพัฒน 
บริหารศาสตร, 2535 
มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร, 2532 

3 3 3 3 

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 

3 3 3 3 

อาจารย กจ.ด. 
 
M.P.P.M 
 
ค.บ. 

การจัดการทางธุรกิจ 
 
การจัดการภาครัฐและ
เอกชน 
ศิลปศึกษา 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนดุสิต,2552 
สถาบันบัณฑิตพัฒน 
บริหารศาสตร,2524 
วิทยาลัยครูพระนคร, 
2524 
 
 

3 3 3 3 

 

ผศ. ปร.ด. 
 

2 นายอมร  ถุงสุวรรณ 
 

3 นายธนากร รัชตกุลพัฒน 
 

4 นางกัญญานนท  กมลยะบุตร 
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ลําดับ 
ท่ี 

ชื่อ-สกุล/เลขประจาํตัว 
บัตรประชาชน 

ตาํแหนง
วชิาการ 

คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก จากสถาบันการศึกษา 
ภาระการสอน ชม./ตอปการศึกษา 

2557 2558 2559 2560 
5 นายชยุต  ภวภานันทกุล ผศ. 

(โฆษณา 
และประชา 
สัมพันธธุรกิจ) 

 

ปร.ด. 
 
D.M.S 
 
 
 
 
M.P.P.M. 
 

 
 
บธ.ม. 
 
รป.ม. 

 
ว.บ. 

รัฐประศาสนศาสตร 
 
Management Science 
 
 
 
การจัดการภาครัฐ 
และเอกชน 
 
การตลาด 
 
นโยบายสาธารณะ 
และบริหารบุคคล 
 
สื่อสารธุรกิจและสังคม
(เกียรตินยิม) 

มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย, 
2552 

Technological University 
of the  Philippines, 
philippines,2545 

สถาบันบัณฑิตพัฒน  บริหาร
ศาสตร, 2542 

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต, 2542 
 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม,2540 
 
 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2521 

3 3 3 3 

 
3.2.2 อาจารยประจํา 

ลาํดับ 
ท่ี 

ชื่อ-สกุล/เลขประจาํตัว 
บัตรประชาชน 

ตําแหนง
วิชาการ 

คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก จากสถาบันการศึกษา 
ภาระการสอน ชม./ตอปการศึกษา 

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
สํานักงาน 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 
2553 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 
2543 
สถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาพระนคร
เหนือ, 2539 
วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษา, 2520 

3 3 3 3 

2 นางสาววันสิริ ประเสริฐทรัพย 
x-xxxx-xxxxx-xx-x  
 

ผศ. Ph.D. 
 
 
บช.ม. 
 
บช.บ. 

Business Economics 
 
 
การบัญชี 
 
การบัญชี 
 
 
 
 

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

- 3 - - 
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ลําดับ 
ท่ี 

ชื่อ-สกุล/เลขประจาํตัว 
บัตรประชาชน 

ตําแหนง
วิชาการ 

คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก จากสถาบันการศึกษา 
ภาระการสอน ชม./ตอปการศึกษา 

2557 2558 2559 2560 
3 นายปริญญา  มากล่ิน 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 
อาจารย D.B.A. 

 
M.B.A. 
 
ศ.บ. 

Finance 
 
Finance 
 
การคลัง-ระหวาง
ประเทศ 

Golden Gate University, 
U.S.A., 2550 
University of Central 
Oklahoma, U.S.A., 2540 
มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร, 2534 

- 3 - - 

4 นายธนธัส  ทัพมงคล 
3100502961159 

อาจารย Ph.D. 
 
บช.ม. 
 
บธ.บ. 

Accounting 
 
การบัญชี 
 
การบัญชี 

Northumbria University, 
2551 
มหาวิทยาลัย 
ศรีปทุม, 2537 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 
2532 

3 - - - 

5 นายธนากร รัชตกุลพัฒน 
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 

3 3 3 3 

6 นางสาวณัฐชา ธํารงโชติ 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย บธ.ด. 
 
ศศ.ม. 
บธ.บ. 

การตลาดระหวาง
ประเทศ 
การจัดการ 
การตลาด 

มหาวิทยาลัย 
อีสเทิรนเอเชีย, 2552 
มหาวิทยาลัยเกริก, 2545 
สถาบันเทคโนโลยี 
ราชมงคล, 2542 

- - - 3 

7  นายพรปรวีณ ชาญสุวรรณ 
x-xxxx-xxxxx-xx-x  
 

อาจารย 
 

บช.ด. 
 
บช.ม. 
 
บธ.บ. 

การบัญชี 
 
การบัญชีการเงิน 
 
การบัญชี 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 
2551 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 
2543 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล 

 พระนคร, 2539 
 

- - 3 - 
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ลําดับ 
ท่ี 

ชื่อ-สกุล/เลขประจาํตัว 
บัตรประชาชน 

ตําแหนง
วิชาการ 

คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก จากสถาบันการศึกษา 
ภาระการสอน ชม./ตอปการศึกษา 

2557 2558 2559 2560 
8 นางสาวสุจิรา  ไชยกุสินธุ 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 
อาจารย DIT. 

 
วท.ม. 
 
วท.บ. 

Information Technology 
 
วิทยาการคอมพิวเตอร 
 
คณิตศาสตร 

Edith Cowan University, 
2554 
สถาบันบัณฑิตพัฒน 
บริหารศาสตร, 2544 
มหาวิทยาลัยขอนแกน, 
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 
สถาบันบัณฑิตพัฒน 
บริหารศาสตร, 2535 
มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร, 2532 

3 3 3 3 

10 นางสาวขวัญฤทัย 
บุญยะเสนา 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

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

Economics 
เศรษฐศาสตร 
 
บริหารธุรกิจ 
 
เศรษฐศาสตรธุรกิจ 
 

University  of  Leicester 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
,2544 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
,2544 
มหาวิทยาลัยสุโขทัย 
ธรรมาธิราช,2543 

- - - 3 

11 
 
 
 
 

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

อาจารย กจ.ด. 
 
M.P.P.M 
 
ค.บ 

การจัดการทางธุรกิจ 
 
การจัดการภาครัฐและ
เอกชน 
ศิลปศึกษา 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนดุสิต,2552 
สถาบันบัณฑิตพัฒน 
บริหารศาสตร,2524 
วิทยาลัยครูพระนคร, 
2524 

3 3 3 3 

12 
 
 
 

นายชยุต  ภวภานันทกุล 
x-xxxx-xxxxx-xx-x  

ผศ. 
(โฆษณา 
และประชา 
สัมพันธ
ธุรกิจ) 

 

ปร.ด. 
 
D.M.S 
 
 
 
 
M.P.P.M. 
 

 
บธ.ม. 
 
รป.ม. 
 
ว.บ. 

รัฐประศาสนศาสตร 
 
Management Science 
 
 
 
การจัดการภาครัฐ 
และเอกชน 
การตลาด 
 
นโยบายสาธารณะและ
บริหารบุคคล 
สื่อสารธุรกิจและสังคม 
(เกียรตินิยม) 

มหาวิทยาลัยอีสเทิรน
เอเชีย,2552 
Technological University 
of the  Philippines, 
philippines,2545 
 
สถาบันบัณฑิตพัฒน  
บริหารศาสตร, 2542
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต, 
2542 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม,2540 
 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 
2521 

3 3 3 3 
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  3.2.3 อาจารยพิเศษ 

ลําดับ 
ท่ี 

ชื่อ-สกุล/เลขประจาํตัว 
บัตรประชาชน 

ตําแหนง
วิชาการ 

คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก จากสถาบันการศึกษา 
ภาระการสอน ชม./ตอปการศึกษา 

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  มะลูลมี 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

ศ. Ph.D. เอเชียตะวันตก
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 มหาวิทยาลัย
รามคําแหง,  2550 

3 - - - 

5 นางธัญปวีร  รัตนพงศพร   
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

รศ. ปร.ด. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
รามคําแหง,  2553 

- - 3 - 

6 นางพนารัตน 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 นางสาววิรุฬรัตน  ผลทวีโชค 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

ผศ. ปร.ด. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
รามคําแหง,  2552 

- - 3 - 

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

ผศ. ปร.ด. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
รามคําแหง,  2553 

- 3 - - 

10 นายอัมพล  ชูสนุก 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย ปร.ด. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
รามคําแหง,  2552 

- 3 - - 

11 นายเบ็ญจพล  มีเงนิ 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย ปร.ด. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
รามคําแหง,  2551 

- - - 3 

12 นายชัยฤทธิ์  ทองรอด 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย ปร.ด. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
รามคําแหง,  2550 

- 3 - - 

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

อาจารย ปร.ด. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสวนสุนันทา,  
2550 

3 - - - 

14 นายสุกฤษฎิ์  ลิมโพธ์ิทอง 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย ปร.ด. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
รามคําแหง,  2550 

- - - 3 

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

ผศ. Ph.D. บริหารธุรกิจ Umea University,  
2552 

- - 3 - 

16 นายพิเชษฐ  พรหมใหม 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย ปร.ด. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
รามคําแหง 

- - - 3 
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4 .  องคประกอบเก่ียวกับประสบการณวิชาชีพ (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา)  
 ไมมี 
5.  ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย  
 นักศึกษาแบบ 1.1 ทําดุษฎีนพินธ ซ่ึงมีคาเทียบเทา 48 หนวยกิต  
 นักศึกษาแบบ 2.1 ทําดุษฎีนพินธ ซ่ึงมีคาเทียบเทา 36 หนวยกิต 

5.1 คําอธิบายโดยยอ 
 ดุษฎีนิพนธ  (Doctoral Dissertation) การศึกษาคนควาท่ีเกี่ยวของกับการบริหารธุรกิจใน    
สาขาใดสาขาหนึ่ง   โดยอาศัยกระบวนการวิจัย ภายใตการควบคุมดูแลจากอาจารยท่ีปรึกษา      
ดุษฎีนิพนธ โดยมีลักษณะสรางสรรใหเกิดองคความรูท่ีกอใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการและ
วิชาชีพดานการบริหารธุรกิจ เนื้อหาและคุณภาพของดุษฎีนิพนธมีมาตรฐานสากลระดับสูง รวมท้ัง
มีการเผยแพรตามขอกําหนดของหลักสูตร 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู 
   นักศึกษามีทักษะในการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ  สามารถประยุกตองคความรูไปใช
ในการแกปญหาและวิจัยในอนาคต  รวมถึงมีความสามารถเชิงวิเคราะห  สังเคราะห  เพื่อใหเกิด 
องคความรูใหม ๆ อันนําไปสูการพัฒนา  ปรับปรุง  และบูรณาการธุรกิจไดอยางมีระบบอยาง       
มืออาชีพตามมาตรฐานสากลดวยความซ่ือสัตยสุจริต  มีวินัย  และสํานึกรับผิดชอบตอหนาท่ีของตน
และสวนรวม  

5.3  ชวงเวลา 
นักศึกษาแบบ 1.1 เร่ิมทําดุษฎีนิพนธต้ังแตภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษาท่ี 1 

  นักศึกษาแบบ 2.1 เร่ิมทําดุษฎีนิพนธต้ังแตภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษาท่ี 2 
5.4 จํานวนหนวยกิต 

นักศึกษาแบบ 1.1 ทําดุษฎีนพินธ ซ่ึงมีคาเทียบเทา 48 หนวยกิต  

นักศึกษาแบบ 2.1 ทําดุษฎีนพินธ ซ่ึงมีคาเทียบเทา 36 หนวยกิต 

5.5 การเตรียมการ 
คณะบริหารธุรกิจมีการจัดอาจารยท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ โดยอาจารยท่ีปรึกษา 1 คน 

รับผิดชอบดุษฎีนิพนธ 5 เร่ือง มีฐานขอมูลเพื่อการสืบคนงานวิจัย มีหองสําหรับการสอบปกปอง
ดุษฎีนิพนธ และมีการเชิญกรรมการสอบจากภายนอกตามเกณฑมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 

5.6 กระบวนการประเมินผล 
 ประเมินผลความกาวหนาในการทําดุษฎีนิพนธ จากการเสนอหัวขอและเคาโครงดุษฎี
นิพนธตอคณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ และประเมินผลสําเร็จจากดุษฎีนิพนธท่ีไดสอบปกปอง
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ดุษฎีนิพนธแบบเปดสาธารณะ โดยดําเนินการตามกระบวนการและมาตรฐานการทําดุษฎีนิพนธท่ี
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนดไว 
 กระบวนการในการประเมินผล มีดังตอไปนี้ 
 5.6.1 สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ครบถวน เพื่อเปนผูมี
สิทธิขอทําดุษฎีนิพนธ 
 5.6.2 สอบผานหัวขอและเคาโครงดุษฎีนพินธ 
 5.6.3 สอบผานการสอบปกปองดุษฎีนิพนธ โดยคณะกรรมการสอบประกอบดวย 
คณาจารย ผูทรงคุณวุฒิ ในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวของกับดุษฎีนิพนธ จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
ตามเกณฑมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 5.6.4 ผลงานหรือสวนใดสวนหนึ่งของดุษฎีนิพนธจะตองไดรับการยอมรับใหนําเสนอ
ในท่ีประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ ท่ีมีรายงานการประชุม (Proceeding) ท่ีมีกรรมการ
ภายนอกมารวมกล่ันกรอง (Peer Review) กอนการนําเสนอ อยางนอย 1 บทความ 
 5.6.5 ผลงานดุษฎีนิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรือดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่ง
ของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือส่ิงพิมพทางวิชาการระดับนานาชาติท่ีมี
กรรมการภายนอกมารวมกล่ันกรอง (Peer Review) กอนการตีพิมพ และอยูในฐานขอมูลตาม
มาตรฐานสากล อยางนอย 1 บทความ 
 5.6.6 การประเมินผลดุษฎีนิพนธ เพื่อบันทึกลงในใบระเบียนการศึกษา มีดังนี้ 
 

สัญลักษณ ผลการศึกษา 
IP ระหวางดําเนนิการ (In Progress) 
P ผาน (Pass) 
F ตก (Fail) 
  

 5.6.7 กรณีการสอบไมผาน การสอบวัดคุณสมบัติ การสอบเคาโครงดุษฎีนิพนธ  และการ
สอบดุษฎีนิพนธ นักศึกษาสามารถขอสอบแกตัวไดอีกหนึ่งคร้ัง 
 5.6.8  การขยายเวลาการศึกษา  ใหมีระยะเวลาการศึกษาไมเกิน  6  ปการศึกษานักศึกษา

อาจสําเร็จการศึกษาในระยะเวลาท่ีนอยกวาท่ีกําหนดไวในหลักสูตรได  ในกรณีท่ีไมสามารถสําเร็จ

การศึกษาภายในระยะเวลาดังกลาวนักศึกษาสามารถขอ ขยายเวลาการศึกษา  คร้ังละ1 ภาคการศึกษา

ปกติ ท้ังนี้นักศึกษาตองยื่นคํารองตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะ

เพื่อพิจารณา อนึ่งการทําเร่ืองขยายเวลาการศึกษา ตองมีแบบประเมินผลวิทยานิพนธของภาค

การศึกษาท่ีผานมาแนบมาดวย 
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หมวดท่ี 4   ผลการเรียนรู  กลยุทธการสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา    

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1. ดานบุคลิกภาพทางกาย 
 

1. มีการสอดแทรกเร่ือง การวางตัว การเขาสังคม  
เทคนิคการเจรจา ส่ือสาร การมีมนุษยสัมพนัธท่ีดีในบาง
รายวิชา 
2. มีการพัฒนาบุคลิกภาพ และประสบการณจากการไป 
ดูงานภายในประเทศ หรือตางประเทศ 
3. กําหนดใหมีวิชาสัมมนา โดยเนนการประยุกตใช
ความรูระดับสูงหรือความเขาใจในวิชาชีพเพื่อพัฒนา
ความรูและการปฏิบัติในสาขาวิชาของตนใหกาวหนา 
เพื่อพัฒนาความรูความเขาใจและสรางกลยทุธใหม ๆ 

2. ดานภาวะผูนํา และการทํางานเปน
ทีม 

กําหนดใหมีรายวิชาซ่ึงนักศึกษาตองทํางานเปนกลุม 
และมีการกําหนดหัวหนากลุมในการทํารายงาน
ตลอดจนกําหนดใหทุกคนมีสวนรวมในการนําเสนอ
รายงาน เพื่อเปนการฝกใหนักศึกษาไดสรางภาวะผูนํา
และการเปนสมาชิกกลุมท่ีดี 

3. มีคุณธรรม จริยธรรม ซ่ือสัตย
สุจริต รับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพ
และสังคม 
 

สงเสริมความรูใหนักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมตอ
วิชาชีพและสังคม โดยจัดกิจกรรมสาธารณะกุศลอยาง
สมํ่าเสมอ และโดยการสอดแทรกเขาไปในเนื้อหาวิชา
ระเบียบวิธีวิจัยข้ันสูงทางบริหารธุรกิจ ในประเด็นเร่ือง
จรรยาบรรณนักวิจัย 

 
2.  การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 

1. คุณธรรม จริยธรรม  
             1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม       

1.1.1  สามารถจัดการปญหาทางคุณธรรม  จริยธรรมท่ีซับซอนในการบริหารธุรกิจ   
1.1.2  สามารถใชดุลยพินิจในการแกไขปญหาทางธุรกิจดวยความยุติธรรม ดวย

หลักฐาน  ดวยหลักการ  ท่ีมีเหตุผลและคานิยมอันดีงาม 
1.1.3  สามารถสรุปปญหาการบริหารธุรกิจโดยคํานึงถึงความรูสึกของผูอ่ืนท่ีจะไดรับ

ผลกระทบ   
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1.1.4   สามารถช้ีใหเห็นขอบกพรองของปญหาจริยธรรมทางธุรกิจท่ีมีอยูในปจจุบัน  
เพื่อแกไขพัฒนาใหดีข้ึน 

1.1.5   สามารถใชดุลยพินิจทางดานคุณธรรม  จริยธรรม  เพื่อแกไขปญหาความขัดแยง  
และปญหาท่ีมีผลกระทบตอตนเองและผูอ่ืน 

1.1.6 สามารถแสดงภาวะผูนํา ท่ีสงเสริมใหประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม  
จริยธรรม  ในการปฏิบัติงานในชุมชน  และสังคมโดยรวม      
             1.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพฒันาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

1.2.1  อาจารยผูสอนกระตุนเพื่อใหนักศึกษาตระหนักถึงปญหาจริยธรรมทางธุรกิจท่ี
ซับซอน   

1.2.2   ช้ีแนะใหนักศึกษาตระหนักถึงการใชดุลยพินิจในการตัดสินปญหาทางธุรกิจดวย
ความถูกตองยุติธรรม  และหลักฐานเชิงประจักษในการอางอิง   

1.2.3   ใชวิธีการสอนแบบกรณีศึกษาและการอภิปรายตางๆ ท่ีเปนประเด็นทางจริยธรรม 
คุณธรรมเพ่ือนําไปสูการแกปญหาในการบริหารธุรกิจและทบทวนปญหาจริยธรรมท่ีเปนอยู 
             1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

1.3.1 ประเมินจากการนําเสนอแนวคิดของนักศึกษาท่ีเกิดจากการสังเคราะหเพื่อ
แกปญหาจริยธรรมทางธุรกิจ   

1.3.2  ประเมินจากการอภิปรายปญหาทางจริยธรรมของการบริหารธุรกิจของนักศึกษา  
วาอยูบนพื้นฐานของหลักจริยธรรมคุณธรรมและความรับผิดชอบสากล 

1.3.3  ประเมินผลจากกรณีศึกษาและการอภิปราย ดานคุณธรรมและจริยธรรมท่ีมุง
ประเด็นการแกปญหา  ขอบกพรอง  หรือชองโหวทางจริยธรรมธุรกิจ 

2. ความรู 
   2.1 ผลการเรียนรูดานความรู 

2.1.1  มีความรูในการะบวนการวิจัย สามารถนําไปใชในการแกปญหาดานธุรกิจ และ
วิจัยในอนาคตได 

2.1.2  สามารถใชความรูมาอธิบายเหตุการณท่ีเกิดข้ึนได 
2.1.3   สามารนําความรู ความเขาใจมาปรับใชในชีวิตประจําวัน ไดอยางเหมาะสมกับ

สถานการณ  
2.1.4   สามารถแกปญหาโดยใชความรูและเหตุผล รวมถึงสามารถประยุกตใชเคร่ืองมือท่ี

เหมาะสม 
 
2.1.5  สามารถใชความรูในการบริหารจัดการภูมิปญญาทองถ่ิน  และพัฒนาปรับปรุง 

และบูรณาการในการดําเนินธุรกิจไดอยางมีระบบ 
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2.1.6   สามารถพัฒนานวัตกรรมหรือสรางองคความรูใหมท่ีแสดงถึงความเขาใจอยาง
ถองแทและลึกซ้ึงในองคความรูท่ีเปนแกนในสาขาวิชาการและวิชาชีพดานการบริหารธุรกิจ 
             2.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 

2.2.1  ใชการสอนหลายรูปแบบ โดยเนนหลักทางทฤษฎีและการปฏิบัติ เพื่อใหเกิดองค
ความรู 

2.2.2  จัดใหมีกิจกรรมเสริมหลักสูตร เชน ศึกษาดูงาน 
2.2.3  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชการวิจัยเปนฐาน 
2.2.4  ฝกการแกปญหาจากการสรางสถานการณจําลอง กรณีศึกษา การสาธิต และการ

อภิปรายกลุม 
2.2.5  เชิญวิทยากรที่มีความรูความชํานาญมีประสบการณมาบรรยายพิเศษ 

             2.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรูดานความรู 
2.3.1  ประเมินจากแบบทดสอบดานทฤษฎี 
2.3.2  ประเมินจากผลการปฎิบัติงาน 
2.3.3  ประเมินจากรายงานผลการศึกษาดูงาน  
2.3.4  ประเมินจากรายงานสรุปผลการวิจัย 
2.3.5  ประเมินจากการสรางสถานการณจําลอง กรณีศึกษา การสาธิต และการอภิปราย

กลุมในช้ันเรียน 
2.3.6  ประเมินผลสัมฤทธ์ิจากการฟงการบรรยายของวิทยากร 

3. ทักษะทางปญญา 
3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา  

3.1.1  เปนผูใฝรู และมีความสามารถในการเรียนรูตลอดชีวิต 
3.1.2  ประยุกตองคความรูดานบริหารจัดการธุรกิจมาใชในการพัฒนา ปรับปรุง และ

บูรณาการในการดําเนินธุรกิจไดอยางเปนระบบ และอยางมืออาชีพตามมาตรฐานสากล 
3.1.3  สามารถวิจัยเชิงคุณภาพและปริมาณ รวมท้ังสรางส่ิงประดิษฐ และนวัตกรรม

ทางการบริหารธุรกิจ 
3.1.4   สามารถใชความรู  ความเขาใจอันถองแทในทฤษฎีทางการบริหารธุรกิจเพื่อ

นําไปประยุกตใชไดอยางเหมาะสม 
3.1.5   พัฒนาแนวทางการแกไขปญหาทางดานการบริหารธุรกิจดวยวิธีการใหม ๆ  
3.1.6   สามารถสังเคราะหผลงานการวิจัยและทฤษฎีทางธุรกิจเพือ่พัฒนาความรูความ

เขาใจใหมท่ีสรางสรรค 
3.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพฒันาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

3.2.1  กรณีศึกษาทางการบริหารธุรกิจ 
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3.2.2  การอภิปรายกลุม  
3.2.3  ใหนกัศึกษาปฎิบัติจริง 
3.2.4  มีการมอบหมายงาน โดยจัดทําในรูปแบบของโครงการหรือกิจกรรมท่ีเกี่ยวของ

         3.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
3.3.1  ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและการปฏิบัติของนักศึกษาท่ีไดรับมอบหมาย 
3.3.2  ประเมินจากการนําเสนอรายงานในช้ันเรียน     
3.3.3  ประเมินจากการใชแบบทดสอบ สัมภาษณ หรือสังเกต 

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
   4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1.1   มีความสามารถสูงในการแสดงความเห็นทางวิชาการและวิชาชีพทางธุรกิจ 
4.1.2   สามารถวางแผนในการปรับปรุงตนเองและองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ 
4.1.3   สามารถวางแผนวิเคราะหและแกไขปญหาท่ีซับซอนสูงมากดวยตนเอง 
4.1.4   สรางปฏิสัมพันธในกจิกรรมกลุมอยางสรางสรรค 
4.1.5  มีความอดทน สามารถยอมรับความแตกตาง การรูจักตนเอง การปรับตัว และการ

จัดการอารมณ 
4.1.6    สามารถทํางานเปนทีม มีภาวะการเปนผูนําและผูตาม รวมถึงสามารถทํางานรวมกับ

ผูอ่ืนไดมีประสิทธิภาพ 
4.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ

ความรับผดิชอบ 
4.2.1  กําหนดการทํางานกลุม โดยใหหมุนเวียนการเปนผูนํา การเปนสมาชิกกลุมและ

ผลัดกันเปนผูรายงาน      
4.2.2  สงเสริมใหนักศึกษากลาแสดงออกและเสนอความคิดเห็น โดยการจัดอภิปราย

และเสวนา งานท่ีมอบหมายใหคนควา      
4.2.3 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน  หรือสถานการณจําลองท่ีใหนักศึกษาฝก

ประสบการณ ความรับผิดชอบและการปรับตัวใหเขากับวัฒนธรรมท่ีไปปฏิบัติงานจริง  
 
             4.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพนัธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ  

4.3.1  ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงาน
กลุมในช้ันเรียน      

4.3.2  สังเกตจากพฤติกรรมท่ีแสดงออกในการรวมกิจกรรมตาง ๆ    
4.3.3  ประเมินพฤตกิรรม ภาวการณเปนผูนําและผูตามท่ีด ี
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4.3.4  ติดตามการทํางานรวมกับสมาชิกกลุมของนักศึกษาเปนระยะ 
5.  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

5.1.1  มีทักษะในการส่ือขอมูลท้ังการพูด  การเขียน  การส่ือความหมาย  โดยใช
สัญลักษณเชิงวิชาการ ไดอยางเหมาะสมกับสถานการณ 

5.1.2  สามารถใชเทคโนโลยีท่ีหลากหลายเพ่ือการส่ือสารไดอยางเหมาะสม 
5.1.3  รูเทาทันส่ือและขอมูลและแสวงหาความรูเพื่อการเรียนรูดวยตนเอง 
5.1.4   สามารถสืบคนขอมูลและแสวงหาความรูเพื่อการเรียนรูดวยตนเอง 
5.1.5   มีทักษะการนําเสนอขอมูล 
5.1.6   มีความสามารถคัดกรองขอมูลทางคณิตศาสตรและสถิติเพื่อนํามาใชในการศึกษา  

คนควาในประเด็นปญหาทางธุรกิจท่ีสําคัญและซับซอน 
5.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตวัเลข การสื่อสาร 

และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.2.1  จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาตางๆ ใหนักศึกษาไดวิเคราะหสถานการณ

จําลองและสถานการณเสมือนจริง 
5.2.2  นักศึกษานําเสนอการแกปญหาท่ีเหมาะสม โดยใชขอมูลทางสถิติหรือคณิตศาสตร 
5.2.3  จัดกิจกรรมใหนักศึกษาเรียนรูเทคนิคการประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศใน

หลากหลาย สถานการณ 
5.2.4   ฝกการใชศักยภาพทางคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุน

กิจกรรมในการเรียนการสอน 
              5.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ   

5.3.1  ประเมินจากเทคนิคการนําเเสนอโดยใชขอมูลทางสถิติหรือคณิตศาสตร 
              5.3.2  ประเมินการเลือกใชเคร่ืองมือและเหตุผลในการเลือกใชเคร่ืองมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศอยางเหมาะสม      

5.3.3  ประเมินการอภิปรายกรณีศึกษาตางๆ ท่ีมีการนําเสนอตอช้ันเรียน  
3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา 
  (Curriculum Mapping) 

 แสดงใหเห็นวาแตละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบตอผลการเรียนรูใดบาง (ตามท่ีระบุในหมวดท่ี 4 
ขอ 2) โดยระบุวาเปนความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรอง ซ่ึงบางรายวิชาอาจไมนําสูผลการ
เรียนรูบางเร่ืองก็ไดจะแสดงเปนเอกสารแนบทายก็ได 



39 

 

 
 

  ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดงันี ้
          1.  คุณธรรม จริยธรรม           

1.1   สามารถจัดการปญหาทางคุณธรรม  จริยธรรมท่ีซับซอนในการบริหารธุรกิจ   
1.2   สามารถใชดุลยพินิจในการแกไขปญหาทางธุรกิจดวยความยุติธรรม ดวยหลักฐาน  

ดวยหลักการที่มีเหตุผลและคานิยมอันดีงาม 
1.3   สามารถสรุปปญหาการบริหารธุรกิจโดยคํานึงถึงความรูสึกของผูอ่ืนท่ีจะไดรับ

ผลกระทบ   
1.4   สามารถช้ีใหเห็นขอบกพรองของปญหาจริยธรรมทางธุรกิจท่ีมีอยูในปจจุบัน  เพื่อ

แกไขพัฒนาใหดีข้ึน 
1.5   สามารถใชดุลยพินิจทางดานคุณธรรม  จริยธรรม  เพื่อแกไขปญหาความขัดแยง  

และปญหาท่ีมีผลกระทบตอตนเองและผูอ่ืน 
1.6   สามารถแสดงภาวะผูนําท่ีสงเสริมใหประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม  จริยธรรม  

ในการปฏิบัติงานในชุมชน  และสังคมโดยรวม   
  2. ความรู 

2.1  มีความรูในการะบวนการวิจัย สามารถนําไปใชในการแกปญหาดานธุรกิจ และ
วิจัยในอนาคตได 

2.2  สามารถใชความรูมาอธิบายเหตุการณท่ีเกิดข้ึนได 
2.3   สามารนําความรู ความเขาใจมาปรับใชในชีวิตประจําวัน ไดอยางเหมาะสมกับ

สถานการณ  
2.4   สามารถแกปญหาโดยใชความรูและเหตุผล รวมถึงสามารถประยุกตใชเคร่ืองมือท่ี

เหมาะสม 
2.5  สามารถใชความรูในการบริหารจัดการภูมิปญญาทองถ่ิน  และพัฒนาปรับปรุง 

และบูรณาการในการดําเนินธุรกิจไดอยางมีระบบ 
2.6   สามารถพัฒนานวัตกรรมหรือสรางองคความรูใหมท่ีแสดงถึงความเขาใจอยางถอง

แทและลึกซ้ึงในองคความรูท่ีเปนแกนในสาขาวิชาการและวิชาชีพดานการบริหารธุรกิจ 

 3.  ทักษะทางปญญา 
3.1  เปนผูใฝรู และมีความสามารถในการเรียนรูตลอดชีวิต 
3.2  ประยุกตองคความรูดานบริหารจัดการธุรกิจมาใชในการพัฒนา ปรับปรุง และ

บูรณาการในการดําเนินธุรกิจไดอยางเปนระบบ และอยางมืออาชีพตามมาตรฐานสากล 
 3.3  สามารถวิจัยเชิงคุณภาพและปริมาณ รวมท้ังสรางส่ิงประดิษฐ และนวัตกรรม

ทางการบริหารธุรกิจ 
3.4   สามารถใชความเขาใจอันถองแทในทฤษฎีทางการบริหารธุรกิจ 
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3.5   พัฒนาแนวทางการแกไขปญหาทางดานการบริหารธุรกิจดวยวิธีการใหม ๆ  
3.6   สามารถสังเคราะหผลงานการวิจัยและทฤษฎีทางธุรกิจเพื่อพัฒนาความรูความ

เขาใจใหมท่ีสรางสรรค 

 4.  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1   มีความสามารถสูงในการแสดงความเห็นทางวิชาการและวิชาชีพทางธุรกิจ 
4.2   สามารถวางแผนในการปรับปรุงตนเองและองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ 
4.3   สามารถวางแผนวิเคราะหและแกไขปญหาท่ีซับซอนสูงมากดวยตนเอง 
4.4   สรางปฏิสัมพันธในกจิกรรมกลุมอยางสรางสรรค 
4.5   มีความอดทน สามารถยอมรับความแตกตาง การรูจักตนเอง การปรับตัว และการ

จัดการอารมณ  
4.6    สามารถทํางานเปนทีม มีภาวะการเปนผูนําและผูตาม รวมถึงสามารถทํางานรวมกับ

ผูอ่ืนไดมีประสิทธิภาพ 

 5.   ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1  มีทักษะในการส่ือขอมูลท้ังการพูด การเขียน การส่ือความหมาย โดยใชสัญลักษณ

เชิงวิชาการ ไดอยางเหมาะสมกับสถานการณ 
5.2  สามารถใชเทคโนโลยีท่ีหลากหลายเพ่ือการส่ือสารไดอยางเหมาะสม 
5.3  รูเทาทันส่ือและขอมูลและแสวงหาความรูเพื่อการเรียนรูดวยตนเอง 
5.4   สามารถสืบคนขอมูลและแสวงหาความรูเพื่อการเรียนรูดวยตนเอง 
5.5   มีทักษะการนําเสนอขอมูล 
5.6   มีความสามารถคัดกรองขอมูลทางคณิตศาสตรและสถิติเพื่อนํามาใชในการศึกษา  

คนควาในประเด็นปญหาทางธุรกิจท่ีสําคัญและซับซอน 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา  (Curriculum Mapping) 

  ความรับผิดชอบหลัก                                                                                                                                               ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 1. ดานคุณธรรม 2. ดานความรู 3. ดานทักษะทางปญญา 
4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล

และความรับผิดชอบ 
5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข        

การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 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 

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน                               

03-111-501 การบัญชีบริหารสมัยใหม                              

03-211-501 การตลาดเชงิบูรณาการ                              
03-311-501 การจัดการและพฤติกรรม 

องคการสมัยใหม 
                             

03-411-501 การบริหารการเงนิ                              
03-313-504 การจัดการปฏิบัติการ 

สําหรับผูบริหาร 
                             

03-311-502 การจัดการเชิงกลยุทธ                              

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา  (Curriculum Mapping) 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา  (Curriculum Mapping)

  ความรับผิดชอบหลัก                                                                                                                                               ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา 1. ดานคุณธรรม 2. ดานความรู 3. ดานทักษะทางปญญา 
4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล

และความรับผิดชอบ 
5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข        

การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 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 
ยุคใหม 

                               

36-011-102 ทฤษฎีการจัดการการเงนิ 
และบัญชีขั้นสูง 

                             

36-011-103    ทฤษฎีการจัดการการ 
    ตลาดขั้นสูง 
    

 

                             

36-011-104 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติ 
ขั้นสูงทางดานบรหิาร 
ธุรกิจ 

                             

หมวดวิชาดุษฎีนิพนธ                              
36-012-101 ดุษฎีนพินธ (แบบ 1.1)                              
36-012-201 ดุษฎีนพินธ (แบบ 2.1)                              
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หมวดท่ี 5  หลักเกณฑในการประเมินผลนกัศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 
 การวัดผลและการสําเร็จการศึกษาเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 และฉบับท่ี 2 พ.ศ.2556 
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา 
 การทวนสอบระดับรายวิชา  มีการจัดต้ังคณะกรรมการเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของการ
ใหคะแนน  เกณฑการวัดผล  ผูเรียนสามารถอุทธรณการประเมินผลการเรียนรูได  ตลอดจนให
ผูเรียนประเมินการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชา  พรอมนําผลการประเมินแจงผูเกี่ยวของ  เพื่อ
การปรับปรุงและพัฒนาตอไป  

   2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 
          มีการประเมินภาวะการมีงานทําของดุษฎีบัณฑิตทุกปการศึกษา มีการประเมินความพึง
พอใจตอคุณภาพของหลักสูตร และประเมินความพึงพอใจผูใชดุษฎีบัณฑิตจากผูมีสวนไดเสีย 
ตลอดจนประเมินความกาวหนาในสายงานอาชีพของดุษฎีบัณฑิต 

 

3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
3.1 นักศึกษาท่ีมีสิทธ์ิไดรับปริญญา ตองมีคุณสมบัติครบถวน ดังตอไปน้ี  

 นักศึกษาแบบ 1.1 
 1.   สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) สอบผานการสอบ 
ปากเปลาข้ันสุดทาย โดยคณะกรรมการท่ีประกอบดวยคณาจารย ผูทรงคุณวุฒิจากภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย 
 2.  ผลงานดุษฎีนิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรือดําเนินการใหผลงานหรือสวน
หนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือส่ิงพิมพทางวิชาการระดับชาติหรือ
นานาชาติท่ีมีกรรมการภายนอกมารวมกล่ันกรอง (Peer Review) กอนการตีพิมพ และอยูใน
ฐานขอมูลตามมาตรฐานสากล อยางนอย 1 บทความ 
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 3. เง่ือนไขอ่ืน ๆ ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล    
พระนคร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 และฉบับท่ี 2 พ.ศ.2556 
 
 นักศึกษาแบบ 2.1 
 1.   ศึกษารายวิชาครบถวนตามที่กําหนดในหลักสูตร โดยจะตองไดระดับคะแนน
เฉล่ียไมตํ่ากวา 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเทา สอบผานภาษาอังกฤษตามเกณฑท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) สอบผานการสอบ
ปากเปลาข้ันสุดทาย โดยคณะกรรมการท่ีประกอบดวยคณาจารย ผูทรงคุณวุฒิจากภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย 
 2.   ผลงานดุษฎีนิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรือดําเนินการใหผลงานหรือสวน
หนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือส่ิงพิมพทางวิชาการระดับชาติหรือ
นานาชาติท่ีมีกรรมการภายนอกมารวมกล่ันกรอง (Peer Review) กอนการตีพิมพ และอยูใน
ฐานขอมูลตามมาตรฐานสากล อยางนอย 1 บทความ 
 3.   เง่ือนไขอ่ืน ๆ ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล    
พระนคร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 และฉบับท่ี 2 พ.ศ.2556 
 
   3.2  นักศึกษาท่ีมีสิทธ์ิแสดงความจํานงขอสําเร็จการศึกษา ตองมีคุณสมบัติครบถวน ดังนี ้

3.2.1  ตองศึกษารายวิชาไดครบตามหลักสูตรและขอกําหนดของหลักสูตร 
3.2.2  มีหนวยกิตสะสมไมตํ่ากวาท่ีหลักสูตรกําหนดไวและไดคาระดับคะแนนเฉล่ียสะสม

ไมตํ่ากวา 3.00 
3.2.3   มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการเปนดุษฎีบัณฑิตและไมมีหนี้สินผูกพันตอมหาวิทยาลัย 
3.2.4   การยื่นคํารองขอสําเร็จการศึกษาใหยื่นตอสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนทุก

ภาคการศึกษาท่ีนักศึกษาคาดวาจะสําเร็จการศึกษาภายในสามสิบวัน นับแตวันเปดภาคการศึกษานั้น 
จนกวาจะสําเร็จการศึกษาตามประกาศสภามหาวิทยาลัย 

3.2.5  นักศึกษาท่ีไมดําเนินการตาม 3.2.4 จะไมไดรับการพิจารณาเสนอช่ือเพื่อรับปริญญา
ในภาคการศึกษานั้น และตองชําระคารักษาสภาพการเปนนักศึกษาจนถึงภาคการศึกษาท่ีนักศึกษายื่นคําขอ
สําเร็จการศึกษา  
 
 
 
 
 



45 

 

 
 

หมวดท่ี 6 หลักเกณฑการพัฒนาอาจารย 
 

1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 
       มีการปฐมนิเทศอาจารยใหม เพื่อใหมีความรูและเขาใจในปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และ
แผนดําเนินการของมหาวิทยาลัย/คณะ ตลอดจนในหลักสูตรท่ีสอน 
 
2.  การพัฒนาความรูและทักษะใหแกอาจารย 
     2.1   การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
 2.1.1   เพิ่มศักยภาพดานการสอน วิจัย และบริการวิชาการในรูปแบบการฝกอบรม KM 
หรือ เพิ่มประสบการณวิชาชีพ ในสถานประกอบการ เพื่อนําผลมาพัฒนาการเรียนการสอน 
 2.1.2   สรางวัฒนธรรมการทํางานในหนวยงานใหบุคลากรมีจิตใหบริการเพื่อสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนของอาจารย  และสรางบรรยากาศแหงการเรียนรูเพื่อสรางแรงจูงใจใหอาจารย
ไดพัฒนาศักยภาพดวยตนเอง 
 2.1.3   พัฒนาบุคลากรใหมีความสามารถในการอํานวยความสะดวกดานการสอนของ
อาจารย 
  2.1.4   สรางบรรยากาศการทํางานท่ีมีความสุข เพือ่การปฏิบัติงานอยางมีศักยภาพ 
             2.1.5   การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย 
     2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืน ๆ 
 2.2.1  สนับสนุนการทําผลงานทางวิชาการ 
 2.2.2   สนับสนุน/ จัดหาทุนใหอาจารยศึกษาตอ 
 2.2.3   สรางแรงจูงใจใหอาจารยลาไปทําผลงานทางวิชาการ (วิจัย ตํารา) 
 2.2.4  สงเสริมการมีเครือขายอาจารยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย และบริการ
วิชาการทั้งในและตางประเทศ 
 2.2.5  สนับสนุนใหบุคลากรพัฒนาศักยภาพการทํางานผานกระบวนการ KM 
 2.2.6   สงเสริมใหบุคลากรเขารับการอบรมหรือศึกษาตอเพื่อเพิม่ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน  
 2.2.7   สรางจิตสํานึกในการปฏิบัติงานดวยความซ่ือสัตย  รับผิดชอบในหนาท่ี 
 2.2.8   สนับสนนุใหบุคลากรเขียนผลงานดานวิชาการเพื่อพัฒนางานและความกาวหนาใหกับ
ตนเอง 
 
 
 



46 

 

 
 

หมวดท่ี 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การบริหารหลักสูตร 
           ในการบริหารหลักสูตร ใหมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประกอบดวยคณบดีเปน
ประธาน  รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย  อาจารยประจําหลักสูตร  และบุคคลอ่ืนท่ีคณบดี
เห็นสมควรแตงต้ังเปนกรรมการ  ทําหนาท่ี  

1. จัดใหมีการทํารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ทุกรายวชิา 
2. จัดทําทําเนยีบผูสอนท้ังอาจารยประจําและอาจารยพิเศษ 
3. กํากับและติดตามการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนการสอน 
4. จัดใหมีการทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5)และรายงานผลการ

ดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) 
5. กํากับและติดตามการนําผลการประเมินมาพัฒนาการเรียนการสอน 
6. พิจารณาแกปญหาตางๆ ในการบริหารหลักสูตรเสนอตอคณบด ี
7. มีอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิและคุณสมบัติท่ีเหมาะสมตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรระดบับัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 
8. ผูเรียนประเมินการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชา  พรอมนําผลการประเมินแจง

ผูเกี่ยวของเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาตอไป 
9. จัดหาประสบการณเพิ่มเติมใหกับนักศึกษาเพื่อใหนักศึกษามีความรู  มีวิสัยทัศนท่ี   

กาวไกล  อีกท้ังเชิญผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมารวมสอน และนํานักศึกษาไปทัศน
ศึกษาดูงาน 
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เปาหมาย การดําเนินการ การประเมินผล 
1. พัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย
โดยอาจารยและนักศึกษา
สามารถกาวทันหรือเปนผูนาํใน
การสรางองคความรูใหมๆ 
ทางดานการบริหารธุรกิจ 

1.1 จัดหลักสูตรใหมีความ
สอดคลองกับมาตรฐานวิชาการ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  (TQF) 
และ สกอ. 
1.1 จัดใหหลักสูตรสอดคลองกับ
เกณฑมาตรฐานการอุดมศึกษา 
1.2 ปรับปรุงหลักสูตรให
ทันสมัยโดยมีการพิจารณา
ปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ 5 ป 

หลักสูตรท่ีสามารถอางอิงกับ
มาตรฐานท่ีกําหนดโดย สกอ. 
มีความทันสมัยและมีการ
ปรับปรุงอยางสมํ่าเสมอ 

2. กระตุนใหนักศึกษาเกดิความ
ใฝรู มีแนวทางการเรียนท่ีสราง
ท้ังความรูความสามารถใน
วิชาการ วิชาชีพท่ีทันสมัย 

จัดแนวทางการเรียนในวิชาเรียน
ใหมีท้ังภาคทฤษฎีและภาค
ปฎิบัติ และมีแนวทางการเรียน
หรือกิจกรรมประจําวิชาให
นักศึกษาไดศึกษาความรูท่ี
ทันสมัยดวยตนเอง 

จํานวนวิชาเรียนท่ีมีภาคปฎิบัติ 
และวิชาเรียนท่ีมีแนวทางให
นักศึกษาไดศึกษาคนควา
ความรูใหมไดดวยตนเอง 

3. ตรวจสอบและปรับปรุง
หลักสูตรใหมีคุณภาพมาตรฐาน 

3.1 จัดใหมีผูสนับสนุนการ
เรียนรูและหรือผูชวยสอน เพื่อ
กระตุนใหนกัศึกษาเกิดการใฝรู 
3.2 กําหนดใหอาจารยท่ีสอนมี
คุณวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาเอก 
หรือเปนผูมีประสบการณ หลาย
ป มีจํานวนคณาจารยไมนอยกวา
เกณฑมาตรฐาน 
3.3 สนับสนุนใหอาจารยผูสอน
เปนผูนําในทางวิชาการ 
3.4 สงเสริมอาจารยประจํา
หลักสูตรใหไปดูงานใน
หลักสูตรหรือวิชาการท่ีเกีย่วของ 
ท้ังในและตางประเทศ 

3.1 จํานวนและรายช่ือ
คณาจารยประจํา ประวัติ
อาจารยดานคุณวุฒิ 
ประสบการณ และการพัฒนา
อบรมของอาจารย 
3.2 จํานวนบุคลากร
ผูสนับสนุนการเรียนรู และ
บันทึกกจิกรรมในการ
สนับสนุนการเรียนรู 
3.3 ผลการประเมินการเรียน
การสอนอาจารยผูสอนและการ
สนับสนุนการเรียนรูของ
ผูสนับสนุนการเรียนรูโดย
นักศึกษา 
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เปาหมาย การดําเนินการ การประเมินผล 

4. มีการประเมินมาตรฐานของ
หลักสูตรสมํ่าเสมอ 

4.1 มีการประเมินหลักสูตร    
โดยคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ทุก 4 ป 
4.2 จัดทําฐานขอมูลทางดาน
นักศึกษา อาจารย อุปกรณ 
เคร่ืองมือวิจัย งบประมาณ 
ผลงานทางวิชาการ ทุกป
การศึกษาเพื่อเปนขอมูลในการ
ประเมินของคณะกรรมการ 
4.3 ประเมินความพึงพอใจของ
หลักสูตรและการเรียนการสอน 
โดยดุษฎีบัณฑิตท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

4.1 ประเมินผลหลักสูตร โดย
คณะกรรมการท่ีประกอบดวย
อาจารยภายในคณะและ
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอกทุก 4 ป 
4.2 ประเมินผลความพึงพอใจ
ของหลักสูตรและการเรียนการ
สอนโดยดุษฎีบัณฑิตท่ีสําเร็จ
การศึกษาทุกป 

 
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 

2.1 การบริหารงบประมาณ 
คณะบริหารธุรกิจ จัดสรรงบประมาณประจําป  ซ่ึงเปนงบประมาณเงินรายได เพื่อจัดซ้ือ

ตํารา ส่ือการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ วัสดุ ครุภัณฑ และคอมพิวเตอรอยางเพียงพอเพ่ือ
สนับสนุนการเรียนการสอนในช้ันเรียน และสรางสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับการเรียนรูดวย
ตนเองของนักศึกษา 

2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยูเดิม 
 มีการจัดสภาพแวดลอมและทรัพยากรการเรียนรูท่ีเหมาะสมโดยคํานึงถึงการจัดสรร
ทรัพยากรตาง ๆ ท่ีเอ้ืออํานวยประโยชนแกนักศึกษา มีอุปกรณ หองเรียน ส่ือการเรียนการสอนและ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เช่ือมตอเครือขายท่ีสามารถคนควา สนับสนุนการเรียน    
การสอนและการวิจัย 

2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
ประสานงานกับสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดซ้ือหนังสือ และ

ตําราท่ีเกี่ยวของ เพื่อบริการใหอาจารยและนักศึกษาไดคนควา และใชประกอบการเรียนการสอน 
ในการประสานการจัดซ้ือหนังสือนั้นอาจารยผูสอนแตละรายวิชาจะมีสวนรวมในการเสนอแนะ
รายช่ือหนังสือ ตลอดจนส่ืออ่ืนๆ ท่ีจําเปน นอกจากนี้อาจารยพิเศษที่เชิญมาสอนบางรายวิชาและ
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บางหัวขอ ยังมีสวนรวมในการเสนอแนะรายช่ือหนังสือสําหรับใหสํานักวิทยบริการจัดซ้ือหนังสือ
ดวย 

2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
มีบุคลากรประจําสํานักวิทยบริการของมหาวิทยาลัย ประสานงานการจัดซ้ือ จัดหาตํารา

หนังสือเพื่อเขาสํานักวิทยบริการ และทําหนาท่ีประเมินความพอเพียงของหนังสือ ตํารา นอกจากนี้
ยังมีบุคลากรดาน โสตทัศนูปกรณ เพื่ออํานวยความสะดวกในการใชส่ือของอาจารยและประเมิน
ความพอเพียง ความตองการใชส่ือของอาจารยดวย โดยมีรายละเอียดดังตารางตอไปนี้ 

 
เปาหมาย การดําเนินการ การประเมินผล 

1. จัดใหมีหองปฎิบัติการ
ทางการจัดการหองเรียน
ระบบเครือขาย แมขาย 
อุปกรณ ทรัพยากร ส่ือและ
ชองทางการเรียนรู ท่ี
เพียบพรอมเพ่ือสนับสนุน
ท้ังการศึกษาในหองเรียน 
นอกหองเรียน และเพื่อการ
เรียนรูไดดวยตนเองอยาง
เพียงพอ มีประสิทธิภาพ 

1. จัดใหมีหองเรียนมัลติมีเดยี ท่ีมี
ความพรอมใชงานอยางมี
ประสิทธิภาพ ท้ังในการสอน การ
บันทึกเพื่อเตรียมจัดสรางส่ือ
สําหรับการทบทวนการเรียน 
2. จัดเตรียมหองปฎิบัติการ
ทางการจัดการท่ีมีเคร่ืองมือ
ทันสมัย และเปนเคร่ืองมือวชิาชีพ
ในระดบัสากลเพื่อใหนักศึกษาฝก
ปฎิบัติ สรางความพรอมในการ
ปฎิบัติงานในวิชาชีพ 
3. จัดใหมีศูนยการเรียนรูดวย
ตนเองเพื่อใหนักศึกษาสามารถ
ศึกษา หาความรูเพิ่มเติมไดดวย
ตนเอง อยางมีประสิทธิภาพ 
4. จัดใหมีหองสมุดใหบริการท้ัง
หนังสือตํารา และส่ือดิจิตอลเพื่อ
การเรียนรูท้ังหองสมุดทาง
กายภาพและทางระบบเสมือน 

1. รวบรวมจดัทําสถิติจํานวน
เคร่ืองมืออุปกรณ ตอหัว
นักศึกษา ช่ัวโมงการใชงาน
หองปฎิบัติการ 
2. จํานวนนักศึกษาลงทะเบียน
เรียนในวิชาท่ีมีการฝกปฎิบัติ
ดวยอุปกรณตาง ๆ 
3. สถิติของจํานวนหนังสือ 
ตํารา และส่ือดิจิตอล ท่ีมี
ใหบริการและสถิติการใชงาน
หนังสือ ตํารา    ส่ือดิจิตอล 
4. ผลสํารวจความพึงพอใจของ
นักศึกษาตอการใหบริการ
ทรัพยากรเพื่อการเรียนรูและ
การปฎิบัติการ 
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3. การบริหารคณาจารย 
3.1  การรับอาจารยใหม 

มีการคัดเลือกอาจารยใหมตามระเบียบและหลักเกณฑของมหาวิทยาลัย โดยอาจารยใหม
จะตองมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกทางดานบริหารธุรกิจ หรือสาขาท่ีเกี่ยวของ 

3.2  ระบบการพัฒนาคณาจารย 
 3.2.1  มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยท้ังดานวิชาการ  เทคนิคการสอน การวัด

และประเมินผล 

 3.2.2  มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารยใหเปนไปตามแผนท่ีกําหนด 

  3.2.3  มีสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพท่ีดี และสรางขวัญและกําลังใจใหคณาจารยสามารถ

ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 3.2.4  มีระบบการติดตามใหคณาจารยนําความรูและทักษะท่ีไดจากการพัฒนามาใชในการ 

จัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรูของนักศึกษา 

 3.2.5  มีการใหความรูดานจรรยาบรรณอาจารยและดูแลควบคุมใหคณาจารยถือปฏิบัติ 

 3.2.6  มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย 

 3.2.7  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนา

คณาจารย 

3.3  การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การตดิตามและการทบทวนหลักสูตร 
 คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยผูสอน มีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตร 
วางแผนจัดการเรียนการสอน  การประเมินผลและใหความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชาเก็บ
รวบรวมขอมูลเพื่อเตรียมไวสําหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางท่ีจะทําให
บรรลุเปาหมายตามหลักสูตร และไดดุษฎีบัณฑิตเปนไปตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 

3.4  การแตงตัง้คณาจารยพิเศษ 
 สําหรับอาจารยพิเศษถือวามีความสําคัญมาก เนื่องจากเปนผูถายทอดประสบการณตรงจาก
การปฏิบัติงานจริงใหกับนักศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  การจัดการจะประชุมรวมกันเพื่อ
หารือและเชิญอาจารยพิเศษจากสถานประกอบการ/มหาวิทยาลัยช้ันนํา/ผูทรงคุณวุฒิมาถายทอด
ความรูและประสบการณตรงใหแกนักศึกษา 
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4.  การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
4.1 การกําหนดคุณสมบตัิเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 บุคลากรสายสนับสนุนควรมีคุณวุฒิข้ันตํ่าระดับปริญญาตรี โดยเกีย่วของกับภาระงานและ
มีความรูทางดานงานธุรการ 

4.2 ระบบการพัฒนาบคุลากรสายสนับสนนุ 
 4.2.1 มีแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อพัฒนางานประจํา 

แผนการจางงาน และวิธีการสรรหา 

      4.2.2   มีการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนใหเปนไปตามแผนท่ีกําหนด 

  4.2.3 มีสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพท่ีดี และสรางขวัญและกําลังใจใหบุคลากรสาย

สนับสนุน  สามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  4.2.4  มีระบบการติดตามใหบุคลากรสายสนับสนุนไดนําความรูและทักษะท่ีไดรับการ

พัฒนามาใชในการทํางานเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนของอาจารย 

 4.2.5 มีการใหความรูดานจรรยาบรรณแกบุคลากรสายสนับสนุนและดูแลควบคุมใหถือ

ปฏิบัติ 

 4.2.6 มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสาย

สนับสนุน 

  4.2.7 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนา

บุคลากรสายสนับสนุน 

5.   การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา 
5.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการและอ่ืน ๆ แกนักศึกษา 

 5.1.1  จัดใหมีการสัมมนารวมกับคณาจารย ผูทรงคุณวุฒิ และนักศึกษาระหวางหนวยงาน
และสถานศึกษาอ่ืน 
 5.1.2   พัฒนาศักยภาพทางวิชาการดานบริหารธุรกิจระดับประเทศและระดับสากล โดยเขา
รับฟงการบรรยายหรือเขารวมประชุม/สัมมนาในหัวขอท่ีเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจตามความ
ตองการของผูเรียน  
 5.1.3   มีอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการใหคําแนะนําแกนักศึกษาในการลงทะเบียนเรียน 
 5.1.4   กําหนดแผนการเรียนตลอดหลักสูตรท่ีชัดเจน เพื่อเปนแนวทางในการศึกษา 
 5.1.5   มีระบบการลงทะเบียนออนไลน สามารถตรวจสอบผลการเรียนไดตลอดเวลา 
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5.2 การอุทธรณของนักศึกษา 
กรณีท่ีนักศึกษามีขอสงสัยเกี่ยวกับการประเมินผลการศึกษา ในรายวิชาใด นักศึกษาสามารถ

ยื่นคํารองเพ่ือขอตรวจสอบรายละเอียดการใหคะแนนของอาจารยในรายวิชาดังกลาวได ท้ังนี้ให
เปนไปตามระเบียบข้ันตอนของทางมหาวิทยาลัย 

 
6.  ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
 คณะบริหารธุรกิจได เปดดําเนินการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตคร้ังแรกเม่ือป พ.ศ.2549  มีมหาบัณฑิตจบเขาสูตลาดแรงงานมากกวา 500 
คน  ตลอดระยะเวลาท่ีผานมาทางมหาวิทยาลัยฯ ไดติดตามความกาวหนาและการพัฒนาในวิชาชีพ
ของมหาบัณฑิตท่ีไดจบการศึกษาแลว  จากท้ังผูใชบัณฑิตและตัวบัณฑิต  เปนผลใหทางคณะ
บริหารธุรกิจจึงเล็งเห็นถึงความตองการของตลาดแรงงานและสังคมดังกลาวจึงเห็นสมควรท่ีจะ
จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต เพื่อใหไดมา  ซ่ึงดุษฎีบัณฑิตท่ีมี
วิสัยทัศนกวางไกล มีความรูความสามารถ และทักษะการจัดการดานตาง ๆ มีศักยภาพในการ
บริหารจัดการ ตลอดจนมีจริยธรรม คุณธรรมในการเปนผูบริหารที่มีความรับผิดชอบตอสังคมและ
เปนท่ีตองการของตลาดแรงงาน 
 
7.    ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 

     (ใหทําเคร่ืองหมาย  X  ลงในชองท่ีมีการดําเนินกจิกรรม) 

ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา 

2557 2558 2559 2560 2561 
1. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80  มีสวนรวมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงาน
หลักสูตร 

X X X X X 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลองกับ
กรอบมาตรฐานคุณวฒิุแหงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถามี) 

X X X X X 

3. มีรายละเอียดของรายวิชาตามแบบ มคอ.3 อยางนอยกอนการ
เปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

4. จัดทํารายงานผลการดําเนนิการของรายวิชาตามแบบ มคอ.5 
ภายใน 30 วัน หลังส้ินสุดภาคการศึกษาท่ีเปดสอนใหครบทุก
รายวิชา 

X X X X X 
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ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา 

2557 2558 2559 2560 2561 

5. จัดทํารายงานผลการดําเนนิการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วัน หลังส้ินสุดปการศึกษา 

X X X X X 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู ท่ีกําหนดใน มคอ.3 อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาท่ี
เปดสอนในแตละปการศึกษา 

X X X X X 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการ
สอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการ
ดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปท่ีแลว   

- X X X X 

8. อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนํา
ดานการจดัการเรียนการสอน 

X X X X X 

9.  อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ  
    วิชาชีพ อยางนอยปละหน่ึงคร้ัง 

X X X X X 

10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 

X X X X X 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/ดุษฎีบัณฑิตใหมท่ี
มีตอคุณภาพหลักสูตรเฉล่ียไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

- - X X X 

12. ระดับความพึงพอใจของผูใชดุษฎีบัณฑิตท่ีมีตอดุษฎีบัณฑิต
ใหม เฉล่ียไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

- - - X X 

13. จํานวนนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาตามกําหนดเวลาของ
หลักสูตรไมนอยกวารอยละ 70 ของจํานวนนักศึกษาช้ันป
สุดทาย 

- - - X X 

14. รอยละของดุษฎีบัณฑิตมีงานทําภายใน 1 ป หลังจากสําเร็จ 
การศึกษาไมตํ่ากวารอยละ 75 ของจํานวนผูตอบแบบสอบถาม 

- - - X X 

15. ดุษฎีบัณฑติท่ีไดงานทําไดรับเงินเดือนเร่ิมตนท่ีไมตํ่ากวา 
      เกณฑ ก.พ. กําหนด  

- - - X X 

หมายเหตุ :   
X   มีการดําเนนิกจิกรรม  
–  ไมมีการดําเนนิกิจกรรม  
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หมวดท่ี 8  การประเมิน และปรับปรุงการดาํเนินการของหลักสูตร 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธการสอน 
 กระบวนการท่ีจะใชในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตรท่ีวางแผนไวเพื่อพัฒนาการ
สอนน้ันพิจารณาจากตัวผูเรียน โดยอาจารยผูสอนจะตองประเมินผูเรียนในทุกๆ หัวขอ วามีความ
เขาใจหรือไม โดยอาจประเมินจากการทดสอบยอย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปราย
โตตอบจากนักศึกษา การตอบคําถามของนักศึกษาในช้ันเรียน ซ่ึงเม่ือรวบรวมขอมูลจากท่ีกลาว
ขางตนแลว ควรจะสามารถประเมินเบ้ืองตนไดวา ผูเรียนมีความเขาใจหรือไม หากวิธีการที่ใชไม
สามารถทําใหผูเรียนเขาใจได จะตองมีการปรับเปล่ียนวิธีการสอน 
 การทดสอบยอย และการปลายภาคการศึกษา จะสามารถช้ีไดวาผูเรียนมีความเขาใจหรือไม
ในเนื้อหาท่ีไดสอนไป หากพบปญหาจะดําเนินการปรับปรุงเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาส
ตอไป 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 
  ใชวิธีการประเมินผลการเรียนรูดวยวิธีท่ีหลากหลาย สอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตร 
และมาตรฐานผลการเรียนรูทุกๆ ดานในแตละรายวิชา ท้ังนี้อาจารยผูสอนตองสรางขอตกลงรวมกัน
กับผูเรียนในการกําหนดเกณฑการประเมินผลและตองแจงผลการประเมินใหผูเรียน  รับทราบเพ่ือ
การพัฒนาและปรับปรุงตนเอง 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 เพื่อการพัฒนาใหเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปล่ียนแปลงไป คณะบริหารธุรกิจ
กําหนดการประเมินหลักสูตร การปรับปรุงดัชนีดานมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเปนระยะ ๆ 
อยางตอเนื่องทุก 4 ป   
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

การประเมินคุณภาพการศึกษาประจําป ตามดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงานท่ีระบุในหมวดท่ี 7 ขอ 
7 โดยคณะกรรมการประเมินท่ีไดรับการแตงต้ังจากมหาวิทยาลัยและจากหนวยงานภายนอก  
นอกจากนี้ยังมีระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตรเปนไปตามเกณฑการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธการสอน 
 จากการรวบรวมขอมูล จะทําใหทราบปญหาของการบริหารหลักสูตรท้ังในภาพรวม และ
ในแตละรายวิชา กรณีท่ีพบปญหารายวิชา ใหดําเนินการปรับปรุงรายวิชานั้นๆ ไดทันที ซ่ึงเปนการ
ปรับปรุงยอย สําหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้น หากเห็นวาเพื่อใหหลักสูตรมีความทันสมัย
และสอดคลองกับความตองการของผูใชดุษฎีบัณฑิตสามารถดําเนินการไดทันที 
 
เอกสารแนบ 
 ภาคผนวก  ก ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  วาดวยการศึกษา 
   ระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ.2549  และฉบับท่ี 2 พ.ศ.2556 
 ภาคผนวก  ข ประวัติและผลงานของอาจารยประจําหลักสูตร 
 ภาคผนวก  ค คณะกรรมการจัดทําหลักสูตร 
 
หมายเหตุ  ดูรายละเอียดในภาคผนวก 
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