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อาเซียน ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง การเข้าสู่ระบบ Thailand 4.0 ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลง
ด้า นเทคโนโลยี นวั ต กรรมทางด้ า นบริ ห ารธุ ร กิ จ ปั จ จุ บั น การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล สารสนเทศ และปั ญ หาจาก
สภาวการณ์ต่างๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนของธุรกิจและ
ประเทศชาติ ดังนั้น การเรียนรู้ตามหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต จะช่วยให้มีการต่อยอดองค์ความรู้ การ
ถ่า ยทอดนวัต กรรมไปสู่ ก ารแก้ ไ ขปั ญ หาของธุ รกิ จ การพัฒ นาองค์ ก รสู่ ค วามยั่ ง ยืน ตามแนวคิด ทฤษฎี ด้ า น
บริหารธุรกิจจากความรู้ทางทฤษฎีสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
การบริหารจัดการนวัตกรรม การสร้างเครือข่าย ความร่วมมือ รวมถึงความสามารถในการใช้ข้อมูล
เพื่อการตัดสินใจ และการบริหารจัดการที่มีความหลากหลาย เช่ น ด้านการบริหารจัดการทรัพยากร การจัดการ
ตลาด การเงิ น และการบั ญ ชี ที่ เ หมาะสมกั บ ธุ ร กิ จ รวมถึ ง การสร้ า งที ม ผู้ บ ริ ห ารมื อ อาชี พ ที ม ที่ ป รึ ก ษา
ที่สามารถแก้ไขปัญหาและสร้างความมั่นคงให้กับ องค์กรธุรกิจตามหลักแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อัน
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 3 เน้นการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและยั่งยืน ในการใช้การบริหารจัดการ
ความรู้ ที่เน้นทั้งทางทฤษฎีและแนวปฏิบัติที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริง โดยเน้นการสร้างทักษะ
3 ด้าน คือ ด้านการวางแผนและการวิ เคราะห์ทางธุรกิจ ด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ และด้าน
ภาวะผู้นาและความรับผิดชอบ อีกทั้งมุ่งเน้น ให้นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ในด้านการวิจัย ซึ่งเป็นพื้นฐานของการ
เพิ่มองค์ความรู้ใหม่ทางวิทยาการต่างๆ ในการประกอบวิชาชีพ อันสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 3 ที่เน้น
ด้านการสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทางวิทยาการและทรัพยากรบุคคล
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การวางแผนหลักสูตร เพื่อพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม ได้มีการพิจารณาจากจุดเด่นทางด้าน
สังคมและวัฒนธรรมไทย ที่เป็นเอกลักษณ์และเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับประเทศมาช้านานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง รวมถึง การเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่มีประสบการณ์ แต่ขาดการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง ประกอบกับการขาดแคลนแรงงาน ทาให้ผู้สูงอายุต้องกลับเข้ามาทางานหลั งวัยเกษียณ ดังนั้น การ
เรียนรู้ตามหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบั ณฑิต จึงเป็นการต่อยอดความรู้จากผู้ ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญ
ประสบการณ์ด้านบริหารธุรกิจ โดยการเรียนรู้วิธีวิจัย และการเพิ่มคุณค่าความรู้ การถ่ายทอดองค์ความรู้ อันทา
ให้เกิดประโยชน์เพิ่มต่อองค์กร ซึ่งช่วยลดปัญหาความขาดแคลนแรงงาน จากการลดจานวนประชากรอย่าง
รวดเร็ว อันเป็นผลมาจากปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม ที่มีการคุมกาเนิด
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง จึงเป็นปัจจัยสาคัญที่สนับสนุนให้ชุมชน องค์กรทางสังคมและวัฒนธรรมมี
การขับเคลื่อนไปสู่ยุคแห่งการพัฒนาตนเองอย่า งยั่งยืน พึ่งพาช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การเสริมสร้างภูมิปัญญา
ไทยไปสู่ภูมิปัญญาโลก การแก้ไขปัญหาความไม่เท่าเทียมด้านความรู้และเทคโนโลยีที่สามารถถ่ายทอดไปทุก
ภูมิภาค อันเป็นการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีในสังคมและชุมชน จากการปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการ
บริหารจัดการ การสร้างความยั่งยืนให้กับตนเอง สังคมและชุมชนโดยการพึ่งพาตนเอง การสร้างเครือข่าย ลดการ
ทาลายสิ่งแวดล้อม และการใช้การบูรณาการเพื่อให้เกิดความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมโลก อันทาให้คุณภาพชีวิตและ
สังคมของประเทศไทยและสากลได้อยู่อย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดาริเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
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12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
จากกระแสโลกาภิวัตน์ที่มีการเปลี่ยนแปลง และการค้าเสรีในเขตเศรษฐกิจ เป็นปัจจัยภายนอกที่มีผล
ต่ อ การพั ฒ นาหลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต โดยเฉพาะการพั ฒ นารายวิ ช าส าหรั บ ผู้ เ รี ย น จะต้ อ งให้
ความสาคัญกับ การเรี ยนรู้ทักษะความสามารถ ในการเลื อกใช้ นโยบายการบริห ารจัดการกลยุทธ์และกลวิธี
ทางการบริหารเฉพาะด้านที่มีความเหมาะสม เป็นไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยและคณะบริหารธุรกิจ ในการ
พัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง สร้างความยั่งยืนในชุมชนและองค์กร พัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ ทักษะ
ทางปั ญ ญา และความช านาญอย่ า งมื อ อาชี พ มี คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรม และสอดคล้ อ งกั บ วิ สั ย ทั ศ น์ ของ
มหาวิทยาลัยที่ต้องการเป็นผู้นาในการจัดการศึกษาในระดับสากล
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมที่ส่งผลกระทบต่อพันธ
กิจของมหาวิทยาลัยและคณะบริหารธุรกิจ มุ่งสู่การเป็นผู้นาทางด้านเทคโนโลยี ซึ่งหลักสูตรครอบคลุมพัน ธกิจใน
ด้า นต่ า งๆ อั น ประกอบด้ ว ย การมุ่ ง เน้ น การใช้ วิ ช าชีพ บนพื้ น ฐานทางด้ า นความคิ ด เชิ ง วิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีคุณภาพและมีความสามารถพร้อมที่แข่งขันเข้าสู่โลกอาชีพ การพัฒนาการสื่อสาร การ
พัฒนานักวิจัย และสร้างองค์ความรู้และทักษะทางวิชาชีพให้เ พิ่มพูนมากขึ้น การเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม
รวมถึงการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ การถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี และการสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้แก่ชุมชน
องค์การ โดยเน้นความคิดสร้างสรรค์ การศึกษานวัตวิถีชุมชนนวัตกรรม องค์ ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน
รวมถึงการทานุบารุงศิลปวัฒ นธรรม การรักษาสิ่งแวดล้อม และการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงเพื่อความมั่นคงและ
ยั่งยืน
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นในมหาวิทยาลัย
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
13.3 การบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาให้มี
การเลือกคณะกรรมการดาเนินงาน 1 คน เป็นประธานดาเนินงานในความรับผิดชอบหลัก เพื่อบริหาร และ
จัดการศึกษา ด้านการจั ดการเรี ย นการสอนอย่างเป็นอิส ระขึ้นตรงต่อคณบดี โดยการพิจารณาเพื่อกาหนด
แผนงานร่ ว มกัน และก าหนดอาจารย์ ผู้ ส อนที่มี ประสบการณ์ในวิช าชี พ หรือ ประสบผลส าเร็ จในวิ ช าชีพ ที่
สอดคล้องกับเนื้อหารายวิช า และกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบด้านต่างๆ ด้านการจัดการเรียนการสอน ได้แก่
การรับสมัคร การสอบคัดเลือก การจัดแผนการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร การนาเสนอผลงานทางวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ การทวนสอบการเตรียมความพร้อมก่อนสอบวัดคุณสมบัติ ดาเนินการสอบวัดคุณสมบัติ
การสอบดุษฎีนิพนธ์ ตลอดจนการประกันคุณภาพ และงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการได้รับมอบหมาย
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
ผลิ ต ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ด้ า นบริ ห ารธุ ร กิ จ สมั ย ใหม่ ที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญในการวิ จั ย เป็ น นั ก วิ ช าการ
นักบริหารมืออาชีพที่มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรม มีความคิดสร้างสรรค์ เพื่อความยั่งยืนของธุรกิจ สังคมชุมชนและ
ประเทศชาติ
1.2 วัตถุประสงค์
เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตด้านบริหารธุรกิจที่มีคุณลักษณะ ดังนี้
1.2.1 มีความรู้ความเชี่ยวชาญในศาสตร์วิชาชีพบริหารธุรกิจ มีทักษะทางด้านการประยุกต์แนวคิด
ทฤษฎีท างการบริ ห ารแต่ล ะแขนง มาใช้ ใ นการวิ จั ย ระดับ สู ง มี ค วามคิด สร้า งสรรค์ สามารถวิ เ คราะห์
สังเคราะห์องค์ความรู้ นวัตกรรม ไปสู่การแก้ปัญหาทางธุรกิจได้อย่างเหมาะสม
1.2.2 ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพบริหารธุรกิจ ตลอดจนมี
จิตสาธารณะ ตระหนักรู้และคานึงถึงส่วนรวม
1.2.3 มีความใฝ่รู้ มุ่งแสวงหาความรู้ อย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒ นาตนเอง มีทักษะในการถ่ายทอด
นาเสนอข้อมูล ข่าวสาร รวมถึงความสามารถในการใช้ภ าษาต่างประเทศและเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร
สามารถติดต่อสื่อสารกับบุคคลและองค์กร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
1. ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้มี
มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2558 และสอดคล้องกับ
ความต้องการบุคลากรขององค์กร
ธุรกิจ และสถาบันการศึกษา
ทั้งภาครัฐและเอกชนรวมทั้ง
สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลง
ของสังคม

กลยุทธ์
- ประเมินการบริหารหลักสูตรอย่าง
สม่าเสมอ ทุกปีการศึกษา
- เชิญผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐ
และเอกชนมามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาหลักสูตร
- ติดตามความเปลีย่ นแปลงในความ
ต้องการของผู้ต้องการใช้บัณฑิต
- ประเมินความพึงพอใจในการใช้
ดุษฎีบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิต
- ประเมินความพึงพอใจของดุษฎี
บัณฑิตต่อคุณภาพของหลักสูตร

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้
- มีอาจารย์รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจาหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา
- มีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
อย่างน้อย 1 ครั้ง ใน 5 ปี
- ผู้ใช้ดุษฎีบัณฑิตมีความพึงพอใจ
ในด้านทักษะความรู้ความสามารถ
ในการทางานโดยเฉลี่ยในระดับดี
- ดุษฎีบัณฑิตมีความพึงพอใจต่อ
คุณภาพของหลักสูตร โดยเฉลีย่
ในระดับดี
หลักฐาน
- คาสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร อาจารย์ประจาหลักสูตร
- หลักสูตรปรับปรุง (มคอ. 2)
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แผนพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

2. พัฒนาความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยในประเทศ/
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน

3. พัฒนาความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยต่างประเทศ

กลยุทธ์

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้

- รายงานการประเมินการบริหาร
หลักสูตร (มคอ. 7)
- รายงานการประเมินความพึงพอใจ
ในการใช้ดุษฎีบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิต
- รายงานการประเมินความพึงพอใจ
ของดุษฎีบัณฑิตต่อคุณภาพ
ของหลักสูตร
ตัวบ่งชี้
- จัดประชุมวิชาการร่วมกัน
- มีโครงการประชุมวิชาการร่วมกับ
- เชิญผู้เชี่ยวชาญมาสอน/เป็น
สถาบันอื่นอย่างน้อย 1 ครั้ง ใน 2 ปี
วิทยากร
- มีการเชิญผูเ้ ชี่ยวชาญอย่างเป็น
- การทางานวิจัยร่วมกัน
ทางการ
- ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
- มีโครงการวิจัยร่วมกับสถาบันอืน่ /ภาครัฐ และ เอกชน
มีโครงการความร่วมมือกับหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐ และเอกชน
- จานวนโครงการประชุมวิชาการที่ได้
ดาเนินการ
หลักฐาน
- จานวนโครงการวิจัยทีไ่ ด้รบั อนุมตั ิทุน
- บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
- หนังสือเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจ
บทความวิจัย/กรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์
- เชิญผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ ตัวบ่งชี้
มาสอน/เป็นวิทยากร
- มีการเชิญผูเ้ ชี่ยวชาญจาก
- มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่าง
ต่างประเทศอย่างเป็นทางการ
มหาวิทยาลัย
- มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่าง
- พัฒนาความร่วมมือจากการ
มหาวิทยาลัย
สร้างเครือข่ายในการประชุม
- มีการเข้าร่วมการประชุมวิชาการ
วิชาการระดับนานาชาติ
ระดับนานาชาติ
หลักฐาน
- จดหมายเชิญ
- บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
- จานวนบทความวิชาการวิจัย รวมทั้ง
นักวิจัยที่เข้าร่วมการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การศึกษาในมหาวิทยาลัยใช้ระบบทวิภาค โดยแบ่งเวลาศึกษาในปีการศึกษาหนึ่งๆ ออกเป็น 2 ภาค
การศึกษาปกติ ซึ่งเป็นการศึกษาภาคบังคับ คือ
(1) ภาคการศึกษาที่หนึ่ง ตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นไป เป็นเวลา 16 สัปดาห์รวมทั้งเวลาสาหรับ
การสอบด้วย
(2) ภาคการศึกษาที่ ส อง ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไป เป็นเวลา 16 สั ปดาห์ รวมทั้งเวลา
สาหรับการสอบด้วย
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
การจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
และมหาวิทยาลัย อาจเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน ซึ่งเป็นภาคการศึกษาที่ไม่บังคับ ใช้เวลาศึกษา 8 สัปดาห์
รวมทั้งเวลาสาหรับการสอบด้วย โดยให้เพิ่มชั่วโมงการศึกษาในแต่ละรายวิชาให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน – ตุลาคม
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน – มีนาคม
ภาคการศึกษาฤดูร้อน เดือนมีนาคม – พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
ผู้เข้าศึกษาหลักสูตรแบบ 2.1
(1) สาเร็จ การศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิช า จากสถาบันการศึกษาทั้งในหรือ
ต่างประเทศ ตามทีส่ านักงาน ก.พ. ให้การรับรอง
(2) มี ป ระสบการณ์ ใ นการท างานด้ า นบริ ห ารธุ ร กิ จ และคุ ณ สมบั ติ อื่ น โดยให้ อ ยู่ ใ นดุ ล พิ นิ จ ของ
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
(3) มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
(4) เป็นผู้มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
ให้ เ ป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลพระนคร ว่ า ด้ ว ย การศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2560
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2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
2.3.1 ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศไม่เพียงพอ
2.3.2 ขาดประสบการณ์ทางด้านการวิจัย / การเขียนบทความวิชาการ
2.3.3 ขาดทักษะในการปรับตัวในการเรียนระดับที่สูงขึ้น ขาดทักษะในการติดต่อสื่อสาร
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
2.4.1 จัดอบรม / สอนเสริมเตรียมความรู้พื้นฐานก่อนการเรียน รวมถึงภาษาต่างประเทศที่จาเป็นใน
การอ่านบทความวิจัยต่างประเทศ และการนาเสนองานวิจัยเป็นภาษาต่างประเทศได้อย่างถูกต้อง
2.4.2 จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะนาการให้บริการของมหาวิทยาลัย เทคนิคการเรียนขั้นสูงใน
ระดับบัณฑิตศึกษา แผนการเรียนการสอน แจ้งปฏิทินการศึกษา การให้บริการคาปรึกษาและการเปิดคลินิก
นักวิจัย
2.4.3 จัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ ทาหน้าที่ดูแล ให้คาแนะนาแก่นักศึกษาในการปรับตัว
2.4.4 จัดกิจกรรมเสริมความรู้ในการทาวิจัย การทัศนศึกษาดู งานใน-นอกประเทศ การเข้าร่วมการ
ประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ นานาชาติ รวมถึงส่งเสริมให้นักศึกษานาผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ
/ นานาชาติ
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนนักศึกษาระดับปริญญาเอก
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
รวม
จานวนนักศึกษาที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
2562
2563
2564
2565
2566
5
5
5
10
5
5
5
5
5
5
10
15
20
5
5

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ แบบ 2.1 (หน่วย: บาท)
รายละเอียดรายรับ
ค่าบารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน
และค่าสนับสนุนการจัดการเรียน
การศึกษาแบบเหมาจ่าย
(99,000.- /เทอม/คน)
รวมรายรับ

ปีงบประมาณ
2564

2562

2563

2565

2566

-

990,000.-

1,980,000.- 2,970,000.- 3,960,000.-

-

990,000.-

1,980,000.- 2,970,000.- 3,960,000.-
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3.1.3 รายวิชา
- รหัสวิชา
รหัสวิชา ประกอบด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษและตัวเลขรวมกันจานวน 9 ตัว ดังนี้
AA X XX X X XX ชื่อวิชา (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ )
ลาดับวิชาในกลุ่ม (01-99)
ชั้นปีที่ควรศึกษา
กลุ่มวิชา
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
คณะ

นก.(ท-ป-น)
ชั่วโมงศึกษานอกเวลา
ชั่วโมงปฏิบัติ
ชั่วโมงทฤษฎี
หน่วยกิต

หลักที่ 1 และ 2 เป็นรหัสคณะ (BA = คณะบริหารธุรกิจ )
หลักที่ 3 ระดับการศึกษา ( 6 = ปริญญาเอก )
หลักที่ 4 และ 5 สาขาวิชา ( 00= ไม่ระบุสาขาวิชา 01 = กลุ่มวิชาการบัญชี 02 = กลุ่มวิชาการตลาด
03 = กลุ่มวิชาการจัดการ 04 = กลุ่มวิชาการเงิน )
หลักที่ 6 กลุ่มวิชา
( 0 = วิชาเสริมพื้นฐาน 1 = วิชาบังคับ 2 = วิชาชีพเลือก 3 = ดุษฎีนิพนธ์)
หลักที่ 7 ปีที่ควรศึกษา
หลักที่ 8 และ 9 เป็นลาดับรายวิชา

- รายวิชา
 หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (สาหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานด้านบริหารธุรกิจตามแบบ 2.1) ในกรณีที่
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรเห็นชอบให้ลงเรียนเสริมพื้นฐาน โดยไม่นับหน่วยกิต (S/U)
รหัสวิชา
BA6000101
BA6000102
BA6010103
BA6020104
BA6030105
BA6030106
BA6030107

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการนาเสนอดุษฎีนิพนธ์
(English for Dissertation Presentation)
สถิติขั้นสูงสาหรับการวิจัยทางธุรกิจ
(Advanced Statistics for Business Research)
การเงินและการบัญชีบริหารร่วมสมัย
(Contemporary Finance and Managerial Accounting)
การจัดการการตลาดเชิงบูรณาการ
(Integrated Marketing Management)
ทฤษฎีองค์การ (Organization Theories)
การจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อความยั่งยืนของธุรกิจ
(Strategic Management for Business Sustainability)
ปรัชญาและจริยธรรมของการบริหารธุรกิจยุคใหม่
(Philisophy and Ethics of Modern Business Administration)

หน่วยกิต
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

12

 หมวดวิชาบังคับ 9 หน่วยกิต สาหรับนักศึกษาแบบ 2.1 ต้องศึกษาจากรายวิชาดังนี้
รหัสวิชา
BA6001101
BA6001102
BA6001103
BA6001104

ชื่อวิชา
การวิเคราะห์การจัดการเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมทางธุรกิจ
(Strategic Management Analysis and Business Innovations)
ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจขั้นสูง
(Advanced Business Research Methodology)
สัมมนาประเด็นปัญหาทางบริหารธุรกิจ
(Seminar in Business Administration Issues)
ทัศนศึกษานวัตกรรมทางด้านบริหารธุรกิจ
(Business Administration Innovation Field Trip)

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
S/U

 หมวดวิชาชีพเลือก 9 หน่วยกิต สาหรับนักศึกษาแบบ 2.1 ต้องศึกษารายวิชาต่อไปนี้
 กลุ่มวิชาการบัญชี
รหัสวิชา
BA6012101
BA6012102
BA6012103
BA6012104
BA6012105
BA6012106
BA6032105

ชื่อวิชา
ทฤษฎีทางการเงินและการบัญชีขั้นสูง (Advanced Finance and
Accounting Theories)
ประเด็นวิจัยขั้นสูงทางการบัญชี (Advanced Research Issues in
Accounting)
สัมมนาวิจัยการบัญชีการเงินขั้นสูง (Seminar in Advanced
Financial Accounting Research)
สัมมนาวิจัยการบัญชีบริหารขั้นสูง (Seminar in Advanced
Managerial Accounting Research)
สัมมนาวิจัยการสอบบัญชีขั้นสูง (Seminar in Advanced Auditing
Research)
สัมมนาวิจัยการบัญชีระหว่างประเทศ (Seminar in International
Accounting Research)
การบริการธุรกิจที่ปรึกษาเชิงกลยุทธ์ดิจิทัล (Digital Strategic
Consulting Business Services)

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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 กลุ่มวิชาการตลาด
รหัสวิชา
BA6022101
BA6022102
BA6022103
BA6022104
BA6032105

ชื่อวิชา
ทฤษฎีการจัดการการตลาดขั้นสูง (Advanced Marketing
Management Theories)
สัมมนาประเด็นปัญหาทางการตลาดดิจิทัล (Seminar in Digital
Marketing Issues)
ประเด็นวิจัยขั้นสูงทางการตลาด (Advanced Research Issues in
Marketing)
การวิจัยการบริหารตราสินค้า
(Brand Management Research)
การบริการธุรกิจที่ปรึกษาเชิงกลยุทธ์ดิจิทัล (Digital Strategic
Consulting Business Services)

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

 กลุ่มวิชาการจัดการ
รหัสวิชา
BA6032101
BA6032102
BA6032103
BA6032104
BA6032105

ชื่อวิชา
ทฤษฎีการจัดการร่วมสมัย (Contemporary Management
Theories)
กลยุทธ์โลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานขั้นสูง (Advanced Logistics
and Supply Chain Strategy)
ประเด็นวิจัยขั้นสูงทางการจัดการ (Advanced Research Issues
in Management)
สัมมนาประเด็นการสร้างสรรค์ธุรกิจและการประกอบการ
(Seminar in Business Creation Issues and
Entrepreneurship)
การบริการธุรกิจที่ปรึกษาเชิงกลยุทธ์ดิจิทัล (Digital Strategic
Consulting Business Services)

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

 กลุ่มวิชาการเงิน
รหัสวิชา
BA6012101
BA6042102

ชื่อวิชา
ทฤษฎีทางการเงินและการบัญชีขั้นสูง (Advanced Finance and
Accounting Theories)
การบริหารความเสี่ยงและตราสารอนุพันธ์ (Risk Management
and Derivatives)

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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รหัสวิชา
BA6042103
BA6042104
BA6042105
BA6032105

ชื่อวิชา
ประเด็นวิจัยขั้นสูงทางการเงิน (Advanced Research Issues in
Finance)
สัมมนาประเด็นปัญหาทางการเงิน (Seminar in Finance Issues)
เศรษฐศาสตร์ร่วมสมัย (Contemporary Economics)
การบริการธุรกิจที่ปรึกษาเชิงกลยุทธ์ดิจิทัล (Digital Strategic
Consulting Business Services)

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

 หมวดวิชาดุษฎีนิพนธ์
 นักศึกษา แบบ 2.1 ต้องลงทะเบียนวิชาดุษฎีนิพนธ์ จานวน 36 หน่วยกิต ดังนี้
รหัสวิชา
BA6003201

ชื่อวิชา
ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 2.1 (Doctoral Dissertation 2.1)

หน่วยกิต
36

3.1.4 แผนการศึกษา แบบ 2.1
หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วยตนเอง

3

3

0

6

3

3

0

6

6

6

0
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หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วยตนเอง

BA6001103 สัมมนาประเด็นปัญหาทางบริหารธุรกิจ
BA60X21XX วิชาชีพเลือก 1

3

3

0

6

3

3

0

6

BA60X21XX วิชาชีพเลือก 2
รวม

3

3

0

6

9
ชั่วโมง / สัปดาห์ = 9

9

0

18

ปีที่ 1 /ภาคการศึกษาที่ 1
BA6001101 การวิเคราะห์การจัดการเชิงกลยุทธ์และ
นวัตกรรมทางธุรกิจ
BA6001102 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจขั้นสูง
รวม

ชั่วโมง / สัปดาห์ = 6
ปีที่ 1 /ภาคการศึกษาที่ 2
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ปีที่ 2 /ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วยตนเอง

BA60X21XX วิชาชีพเลือก 3
BA6001104 ทัศนศึกษานวัตกรรมทางด้านบริหารธุรกิจ

3

3

0

6

S/U

-

-

-

3

0

6

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วยตนเอง

12

-

-

-

12

-

-

-

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วยตนเอง

12

-

-

-

12

-

-

-

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วยตนเอง

12

-

-

-

12

-

-

-

รวม
ปีที่ 2 /ภาคการศึกษาที่ 2
BA6003201 ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 2.1
รวม

3
ชั่วโมง / สัปดาห์ = 3

ชั่วโมง / สัปดาห์ = ปีที่ 3 /ภาคการศึกษาที่ 1
BA6003201 ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 2.1
รวม

ชั่วโมง / สัปดาห์ = ปีที่ 3 /ภาคการศึกษาที่ 2
BA6003201 ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 2.1
รวม

ชั่วโมง / สัปดาห์ = 3.1.5 ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา
ชั้นปีที่
รายละเอียด
1
มีทักษะด้านการวิจัย ธุรกิจ ชั้นสูง สามารถพัฒนากรอบแนวคิดงานวิจัยและการนาเสนอ
บทความวิช าการ / วิจั ยได้อย่างถูกต้องตามหลั กวิช าการ มีความรู้คู่คุณธรรมตามหลั ก
จรรยาบรรณวิชาชีพ
2
มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านบริหารธุรกิจ มีความสามารถใน
การสร้างสรรค์ให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ในการนาเสนอหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ตามสาขาที่ถนัด
3
มีความสามารถในการจัดทาและนาเสนอดุษฎีนิพนธ์ ดาเนินการเผยแพร่ตีพิมพ์บทความ
วิชาการ / บทความวิจัยในฐานข้อมูล หรือวารสารที่ได้รับการรับรอง มีทักษะในการให้
คาปรึกษาทางธุรกิจ การวิเคราะห์ และวางแผนธุรกิจ รวมถึงสามารถปรับใช้องค์ความรู้ด้าน
นวัตกรรมในการแก้ไขปัญหาทางธุรกิจ หรือการพัฒนาองค์กรธุรกิจสู่ความยั่งยืน
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3.1.6 คาอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
BA6000101

ภาษาอังกฤษเพื่อการนาเสนอดุษฎีนิพนธ์
English for Dissertation Presentation
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : -

2(2-0-4)

ลักษณะรูปแบบของการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ทักษะการอ่าน การค้นคว้า การวิเคราะห์
และวิจารณ์ บทความวิชาการ วิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ที่ผ่านการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ การเขียนบทคัดย่อ
และบทความวิชาการ ตามสาขาวิชาที่เรียน ทักษะการนาเสนอผลงานวิชาการในเวทีระดับชาติหรือนานาชาติ
Academic English writing formats; reading skills; searching, analyzing and criticizing
academic papers, thesis and dissertation published in academic journals; abstract writing and
academic article writing according to field of study; academic presentation skills in national and
international forums
BA6000102

สถิติขั้นสูงสาหรับการวิจัยทางธุรกิจ
Advanced Statistics for Business Research
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : -

3(3-0-6)

แนวคิดและขั้นตอนการวิเคราะห์ทางสถิติ การวิเคราะห์พหุคูณ การจาแนกกลุ่มตัวแปรด้วยการ
วิเคราะห์องค์ประกอบและแบบกลุ่ม การวิเคราะห์การถดถอยแบบโลจิสติกส์ การวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคูณ
การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ การวิเคราะห์แบบจาลองสมการโครงสร้าง และการวิเคราะห์ สมการถดถอย
ไม่เชิงเส้น
Concepts and steps of statistical analysis; multivariate analysis; factor analysis and
cluster analysis; logistic regression; MANOVA and multiple regression analysis; structural equation
model; and nonlinear regression analysis
BA6010103

การเงินและการบัญชีบริหารร่วมสมัย
3(3-0-6)
Contemporary Finance and Managerial Accounting
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : แนวคิดทางการเงิน ด้าน ความเสี่ ยงและผลตอบแทน มูล ค่าของเงิน การวางแผนทางการเงิน
เงินทุนหมุนเวียน และการบริหารโครงการ แนวคิดด้านการบัญชีต้นทุน การรวบรวมข้อมูลทางการบัญชีตามกรอบ
แนวคิดมาตรฐานรายงานทางการเงิน การใช้ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการวางแผน การควบคุมและตัดสินใจในการ
บริหาร การบัญชีสิ่งแวดล้อมและการบัญชีสู่ความยั่งยืนของธุรกิจ
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Finance concepts: risk and return, time value of money, financial planning, working
capital and project management; cost accounting concepts; collection of accounting information
systems following Thai Financial Reporting Standard (TFRS); usage of accounting information for
planning, controlling, and business decision-making; environmental accounting and accounting for
business sustainability
BA6020104

การจัดการการตลาดเชิงบูรณาการ
3(3-0-6)
Integrated Marketing Management
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ปรัชญาและแนวคิดการตลาดสมัยใหม่ การวิเคราะห์ปัญหาการตลาด โอกาสทางการตลาด การ
วางแผนกลยุทธ์ด้านการตลาดและการจัดการการตลาด การปฏิบัติตามแผนงานและการควบคุมกิจกรรมทางการ
ตลาด กระบวนการติดต่อสื่อสารและเครือข่าย การบูรณาการกระบวนการติดต่อสื่อสารในการบริหารจัดการธุรกิจ
ยุคใหม่
Philosophy and concepts of modern marketing; analysis of marketing problems;
market opportunity; strategic marketing planning and marketing management; operation and
control of marketing activities; communication processes and network; integration of
communication processes for modern business management
BA6030105

ทฤษฎีองค์การ
3(3-0-6)
Organization Theories
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : รูป แบบ แนวคิดและทฤษฎีองค์การ พฤติกรรมองค์การ โครงสร้างและการออกแบบองค์การ
ทฤษฎีตามสถานการณ์ ทฤษฎีสถาบัน นิ เวศวิทยาองค์การ วิวัฒ นาการและสภาพแวดล้ อมองค์การ เครือข่าย
เทคโนโลยี วัฒนธรรม และโครงสร้างทางสังคม
Organizational models, concepts and theories; organizational behavior;organizational
structure and design; contingency theory, institutional theory; organizational ecology, organizational
evolution and environment; network; technology; culture; and social structure
BA6030106

การจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อความยั่งยืนของธุรกิจ
Strategic Management for Business Sustainability
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : -

3(3-0-6)
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ปรัชญาและแนวคิดเพื่อความยั่งยืน กระบวนการพัฒนากลยุทธ์ การกาหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสม
กลยุทธ์การติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอก การจัดทาแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ การปรับใช้แผนกลยุทธ์
การประเมินกลยุทธ์ การวิเคราะห์เปรียบเทียบและการทบทวนกลยุทธ์เพื่อความได้เปรียบเชิงแข่งขัน การบูรณา
การกลยุทธ์เพื่อความยั่งยืนของธุรกิจ
Philosophy and concepts of sustainability; processes of strategic development;
suitable strategy setting; internal and external communication strategies; strategy formulation and
operational plan; strategic implementation; strategies evaluation; comparison analysis of
strategies and strategic reviews for competitive advantage; strategy integration for business
sustainability
BA6030107

ปรัชญาและจริยธรรมของการบริหารธุรกิจยุคใหม่
3(3-0-6)
Philosophy and Ethics of Modern Business Administration
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : แนวคิดและทฤษฎีการจัด การสมัยใหม่ การจัดการและการคิดอย่างเป็นระบบ การจัดการเชิง
สถานการณ์ การรื้ อปรั บ ระบบ องค์การแห่ งการเรียนรู้ และการจัดการความรู้ จรรยาบรรณธุรกิจ และความ
รับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ และแนวทางในการสร้างจริยธรรม
Modern management concepts and theories; management and systematic
thinking; situational management; re-engineering; learning organization and knowledge
management; business ethics and corporate social responsibility; guidelines on cultivating ethical
behavior
หมวดวิชาบังคับ
BA6001101

การวิเคราะห์การจัดการเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมทางธุรกิจ
Strategic Management Analysis and Business Innovations
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : -

3(3-0-6)

การทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับ วิวัฒนาการทฤษฎีและแนวคิดการจัดการสมัยใหม่ การจัดการ
เชิงกลยุทธ์ การคิดอย่างเป็นระบบ รูปแบบนวัตกรรมและองค์กรแห่งการเรียนรู้ทางธุรกิจ จริยธรรมและบทบาทที่
สาคัญในด้านความรั บผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อมของธุรกิจ การวิเคราะห์ กรณีศึกษาและผลงานวิจัยด้าน
กลยุทธ์และนวัตกรรมในการบริหารธุรกิจเพื่อความสาเร็จขององค์กร
Literature review of evolution of modern management theories and concepts;
strategic management; systematic thinking; models of innovation and business learning
organizations; business ethics and essential roles of corporate social responsibility (CSR); case
studies and research in business administration strategies and innovations for organizational
achievement
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BA6001102

ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจขั้นสูง
Advanced Business Research Methodology
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : -

3(3-0-6)

เทคนิคและระเบีย บวิธีวิจัยทางธุรกิจขั้นสูง ทั้งการวิจัยเชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ และแบบผสม
การกาหนดปัญหาและวัตถุประสงค์การวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การตั้งสมมติฐ าน การออกแบบการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูลและสถิติเพื่อการวิจัยธุรกิจขั้นสูง การวิเคราะห์และประมวลผล
การสรุปผลและการอภิปรายผล การนาเสนอรายงานการวิจัยตามหลักวิ ชาการ และการนางานวิจัยไปปรับใช้กับ
องค์กรธุรกิจ
Advanced techniques and business research methodology of qualitative method,
quantitative method, and mixed method; setting research problems and objectives; literature
review; research hypotheses; research design; population and sample; data collection and
advanced statistics used for business research; data analysis and interpretation; conclusion and
discussion; presentation of academic research report; research application for business
organizations
BA6001103

สัมมนาประเด็นปัญหาทางบริหารธุรกิจ
Seminar in Business Administration Issues
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : -

3(3-0-6)

การทบทวนวรรณกรรมและการวิ พ ากษ์ แนวคิ ด ทฤษฎี และประเด็ น ปั ญ หาใหม่ ๆ ทาง
บริหารธุรกิจจาก กรณีศึกษา บทความที่ตีพิมพ์ ทั้งระดับชาติและนานาชาติ การศึกษาดูงาน และการนาเสนอแนว
ทางการแก้ปัญหาทางธุรกิจ
Literature review and critique of concepts, theories, and current issues of business
administration from case studies, national and international published articles; field trip; and
presentation of recommendations to solve business problems
BA6001104

ทัศนศึกษานวัตกรรมทางด้านบริหารธุรกิจ
Business Administration Innovation Field Trip
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : -

S/U

การทัศนศึกษาด้านนวัตกรรมในหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
และการปรับใช้นวัตกรรมทางธุรกิจ การอภิปรายประเด็นปัญหาและผลการเรียนรู้จากทัศนศึกษามาปรับใช้ในการ
วิเคราะห์ธุรกิจ
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Field trips for innovation in various organizations at both domestic and
International levels; business environments and applications of business innovations; discussion
of problems and learning outcomes from field trips to apply in business analysis
หมวดวิชาชีพเลือก
 กลุม่ วิชาการบัญชี
BA6012101

ทฤษฎีทางการเงินและการบัญชีขั้นสูง
Advanced Finance and Accounting Theories
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : -

3(3-0-6)

การอภิปรายแนวคิดและทฤษฎีทางการเงินสมัยใหม่ การบริหารความเสี่ยงและตราสารอนุพันธ์
การวางแผนทางการเงิน การเพิ่มมูลค่ากิจการ การประเมินทรัพยากรและข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการตัดสินใจ
แนวคิดและทฤษฎีทางการบัญชีสมัยใหม่ การทบทวนวรรณกรรมด้านการบัญชีการเงินและบัญชีบริหาร การกากับ
ดูแลกิจการและจรรยาบรรณวิชาชีพและจริยธรรมธุรกิจ การบัญชีเพื่อสิ่งแวดล้ อมและการนาเสนอรายงานทางการ
เงินเพื่อความยั่งยืนทางธุรกิจ
Discussion on concepts and modern theories of corporate finance; risk
management and derivatives; financial planning; firm value added; evaluation of firm resources
and accounting information for decision-making; contemporary accounting theories and concepts;
literature review in financial and managerial accounting; corporate governance, code of ethics
and business ethics; environmental accounting and presentation of global integrated reporting
(GIR) for business sustainability
BA6012102

ประเด็นวิจัยขั้นสูงทางการบัญชี
Advanced Research Issues in Accounting
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : BA6001102 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจขั้นสูง
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : -

3(3-0-6)

การทบทวนวรรณกรรมและการวิพากษ์งานวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ในประเด็นทางการ
บัญชีต่าง ๆ ความเป็นมา หลักการเหตุผลทางทฤษฎี การออกแบบกรอบแนวคิดงานวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย การเก็บ
รวบรวมข้อมูล การแปลผล การนาเสนอผลงานวิจัย และการนาผลงานวิจัยไปปรับใช้กับธุรกิจ
Literature review and critique of both quantitative and qualitative research related
to accounting issues; background, principles and theoretical reasons; design of research
conceptual framework; research methodologies; data collection; Interpretation; research
presentation; and application
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BA6012103 สัมมนาวิจัยการบัญชีการเงินขั้นสูง
Seminar in Advanced Financial Accounting Research
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : BA6001102 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจขั้นสูง และ
BA6012101 ทฤษฎีทางการเงินและการบัญชีชั้นสูง
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : -

3(3-0-6)

การทบทวนวรรณกรรมและวิพากษ์งานวิจัยที่ตีพิมพ์ ในประเด็นการบัญชีการเงิน การวิเคราะห์
แนวคิดพื้นฐานและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยทางบัญชีการเงิน การกากับดูแลกิจการที่ดี การใช้ข้อมูลสารสนเทศ
ทางการบัญชีเพื่อการตัดสินใจ การออกแบบและการนาเสนอโครงงานวิจัย หรือบทความวิชาการ
Literature review and critique of published research articles on financial
accounting; analysis of fundamental concepts and theories related to financial accounting
research; good corporate governance; usage of accounting information for decision making;
research design and research proposal or academic paper presentation
BA6012104

สัมมนาวิจัยการบัญชีบริหารขั้นสูง
Seminar in Advanced Managerial Accounting Research
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : BA6001102 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจขั้นสูง
BA6012101 ทฤษฎีทางการเงินและการบัญชีชั้นสูง
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : -

3(3-0-6)

การทบทวนวรรณกรรมและการวิพากษ์งานวิจัยที่ตีพิมพ์ ในประเด็นการบัญชีบริหาร การวิเคราะห์
แนวคิดพื้นฐานและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีบริหารเพื่อการตัดสินใจ การวางแผน การควบคุม การประเมินผล
การดาเนินงาน การบัญชีเชิงกลยุทธ์ การใช้ข้อมูลสารสนเทศทางการบัญชีบริหารเพื่อการตัดสินใจ การออกแบบ
และการนาเสนอโครงงานวิจัย หรือบทความวิชาการ
Literature review and critique of published research articles on managerial
accounting; analysis of fundamental concepts and theories related to managerial accounting for
decision making; planning, controlling, performance evaluation; strategic managemial accounting;
usage of managerial accounting information for decision making; research design and research
proposal or academic paper presentation
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BA6012105 สัมมนาวิจัยการสอบบัญชีขั้นสูง
Seminar in Advanced Auditing Research
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : BA6001102 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจขั้นสูง
BA6012101 ทฤษฎีทางการเงินและการบัญชีชั้นสูง
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : -

3(3-0-6)

การทบทวนวรรณกรรมและการวิพากษ์งานวิจัยที่ตีพิมพ์ ในประเด็นการสอบบัญชี การวิเคราะห์
แนวคิดพื้นฐานและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ การสอบบัญชี มาตรฐานการสอบบัญชี แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับงาน
ตรวจสอบ ผลการปฏิ บั ติง านตรวจสอบ ความเชี่ยวชาญและจรรยาบรรณวิช าชีพ การออกแบบและนาเสนอ
โครงงานวิจัย หรือบทความวิชาการ
Literature review and critique of published research articles on auditing; analysis of
fundamental concepts and theories related to auditing; international standard of auditing; audit
practice; auditing performance; audit expertise and code of ethics; research design and research
proposal or academic paper presentation
BA6012106

สัมมนาวิจัยการบัญชีระหว่างประเทศ
Seminar in International Accounting Research
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : BA6001102 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจขั้นสูง
BA6012101 ทฤษฎีทางการเงินและการบัญชีชั้นสูง
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : -

3(3-0-6)

การทบทวนวรรณกรรมและวิ พ ากษ์ ง านวิ จั ย ที่ ตี พิ ม พ์ ในประเด็ น การบั ญ ชี ร ะหว่ า งประเทศ
ผลกระทบนโยบายการบัญชีและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาและนาเสนองบการเงิ นรวม ของบริษัทข้ามชาติ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทยและมาตรฐานการรายงานทางการเงินสากล คุณภาพของรายงานทาง
การเงิน ราคาโอน ภาษีระหว่างประเทศ การใช้ข้อมูลสารสนเทศทางการบัญชีเพื่อการตัดสินใจลงทุน การออกแบบ
และการนาเสนอโครงงานวิจัย หรือบทความวิชาการ
Literature review and critique of published research articles on international
accounting issues; accounting policy impact and practice of preparing and presentation of
multinational corporations’consolidated financial statements following Thai Financial Reporting
Standard (TFRSs) and International Financial Reporting Standard (IFRSs); quality of Financial
Reporting; transfer pricing; international tax; usage of accounting information for investment
decision; research design and research proposal or academic paper presentation
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 กลุม่ วิชาการตลาด
BA6022101

ทฤษฎีการจัดการการตลาดขั้นสูง
Advanced Marketing Management Theories
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : -

3(3-0-6)

การอภิปรายแนวคิด วิธีการ เครื่องมือทางการตลาดที่สาคัญ การประยุกต์ทฤษฎีทางการตลาดเพื่อ
แก้ปัญหาทางธุรกิจ การทบทวนวรรณกรรม การสร้างกรอบความคิดและแบบจาลองทางด้านการตลาด การบริหาร
การตลาดเพื่อความได้เปรียบเชิงแข่งขัน การวิเคราะห์ วิพากษ์และการประยุกต์องค์ความรู้ทางการตลาดสู่ความ
ยั่งยืน
Discussion on concepts, methods and essential marketing tools; application of
marketing theories to solve business problems; literature review; creation of conceptual
frameworks and marketing models; marketing management for competitive advantage; analysis,
critiques and applications of marketing knowledge for sustainability
BA6022102

สัมมนาประเด็นปัญหาทางการตลาดดิจิทัล
3(3-0-6)
Seminar in Digital Marketing Issues
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : BA6022101 ทฤษฎีการจัดการการตลาดขั้นสูง
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การทบทวนวรรณกรรมและการวิพากษ์งานวิจัยที่ตีพิมพ์ ในประเด็นการตลาดดิจิทัล ลักษณะ
โครงสร้างและรูปแบบของช่องทางการตลาด บทบาทหน้าที่และการพัฒนาช่องทางการตลาด สถาบันการตลาด
การคัดเลือก การประเมินผลและการควบคุมช่องทางการตลาด และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม
ทางเทคโนโลยีและพฤติกรรมผู้บริโภค
Literature review and critique of published research articles on digital marketing
issues; nature, structure, and type of marketing channel; role and function and development of
marketing channels; market institutions; selection, evaluation and control of marketing channels;
and impacts of change in technological environment and consumer behavior
BA6022103

ประเด็นวิจัยขั้นสูงทางการตลาด
Advanced Research Issues in Marketing
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : BA6001102 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจขั้นสูง
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ :-

3(3-0-6)

การทบทวนวรรณกรรมและการวิพากษ์งานวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ในประเด็นทาง
การตลาด ความเป็นมา หลักการเหตุผลทางทฤษฎี การออกแบบกรอบแนวคิดงานวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย การเก็บ
รวบรวมข้อมูล การแปลผล การนาเสนอผลงานวิจัย และการนาผลงานวิจัยไปปรับใช้กับธุรกิจ
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Literature review and critique of both quantitative and qualitative research related
to marketing issues; background, principles and theoretical reasons; design of research
conceptual framework; research methodologies; data collection; Interpretation; research
presentation; and business application of research results
BA6022104

การวิจัยการบริหารตราสินค้า
Brand Management Research
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ :-

3(3-0-6)

การทบทวนวรรณกรรมและการอภิปรายงานวิจัยทั้งเชิงปริม าณและเชิงคุณภาพ ในประเด็ น
การบริหารตราสินค้า แนวคิดคุณค่าตราสินค้า ภาพลักษณ์ตราสินค้า และการวัดคุณค่าตราสินค้า กลยุทธ์การสร้าง
ตราสินค้าองค์กร ทฤษฎี เครื่องมือและแบบจาลองสาหรับการตัดสินใจเรื่องตราสิ นค้า ประโยชน์ของตราสินค้า
และการสร้างมูลค่าเพิ่ม บุคลิกภาพตราสินค้า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสร้างตราสินค้าและหลักการทางจิตวิทยา
ที่เกี่ยวกับลูกค้า การออกแบบและการนาเสนอกรอบแนวคิดทางการวิจัย
Literature review and discussion on both quantitative and qualitative research
related to brand management issues: brand equity concept, brand image, and brand equity
measurement; corporate branding formation strategy; theories, instruments, and models for
branding decision making; benefits of brand and value creation; brand personality; factors
influencing formation of brand image and psychological principles related to customers; research
design and presentation of conceptual framework

 กลุม่ วิชาการจัดการ
BA6032101

ทฤษฎีการจัดการร่วมสมัย
Contemporary Management Theories
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : -

3(3-0-6)

วิวัฒนาการด้านรูปแบบ แนวคิด ทฤษฎีด้านการจัดการ การใช้เครื่องมือด้านการจัดการในการ
บริ ห ารธุร กิจ เพื่อความยั่งยื น กลยุ ทธ์ของธุร กิจภายใต้กรอบแนวคิด ทฤษฎี และเครื่องมือทางการจัดการตาม
สภาพแวดล้อมและสถานการณ์ การทบทวนวรรณกรรมและการวิเคราะห์การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ที่เหมาะสม
กับองค์กรธุรกิจในปัจจุบัน ความรับผิดชอบและจริยธรรมทางธุรกิจ การบูรณาการทฤษฎีการจัดการขั้นสูงและ
กลยุทธ์ที่เหมาะสมกับองค์กรในอนาคต
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Evolution of models, concepts and management theories; usage of management
tools for sustainable business administration; business strategies under conceptual framework,
theories, and management tools following environment and situation; literature review and
analysis of suitable strategic management for current businesses; responsibility and business
ethics; integration of advanced management theories and strategies suiting for future
organizations
BA6032102

กลยุทธ์โลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานขั้นสูง
Advanced Logistics and Supply Chain Strategy
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : -

3(3-0-6)

การอภิป ราย แนวคิ ด หลั ก การ ทฤษฎีใ นการสร้า งกลยุท ธ์ ทางโลจิส ติก ส์ แ ละห่ ว งโซ่อุ ปทาน
องค์ประกอบของการจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน การเชื่อมโยงระหว่างทฤษฎี งานวิจัยและแนวปฏิบัติ
การสร้างแผนกลยุทธ์ แบบจาลองด้านจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานที่สนับสนุนกลยุทธ์ การนาแผนกลยุทธ์ไป
ปฏิบัติ การควบคุม และการประเมินผล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร
Discussion on concepts, principles, theories for formulating logistics and supply
chain strategies; components of logistics and supply chain management; linkages between
theories, research, and practices; strategic plan formation; logistics and supply chain models to
support strategies; strategic plan implementation; control and evaluation to increase organization
efficiency
BA6032103

ประเด็นวิจัยขั้นสูงทางการจัดการ
Advanced Research Issues in Management
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : BA6001102 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจขั้นสูง
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : -

3(3-0-6)

การทบทวนวรรณกรรมและการวิพากษ์งานวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ในประเด็นทางการ
จัดการ ความเป็น มา หลั กการเหตุผ ลทางทฤษฎี การออกแบบกรอบแนวคิดงานวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย การเก็บ
รวบรวมข้อมูล การแปลผล การนาเสนอผลงานวิจัย และการนาผลงานวิจัยไปปรับใช้กับธุรกิจ
Literature review and critique of both quantitative and qualitative research related
to management issues; background, principles and theoretical reasons; design of research
conceptual framework; research methodologies; data collection; Interpretation; research
presentation; and business application of research results
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BA6032104

สัมมนาประเด็นการสร้างสรรค์ธุรกิจและการประกอบการ
Seminar in Business Creation Issues and Entrepreneurship
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : BA6032101 ทฤษฎีการจัดการร่วมสมัย
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : -

3(3-0-6)

การทบทวนวรรณกรรมและการวิ พ ากษ์ ง านวิ จั ย ที่ ตี พิ ม พ์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ประเด็ น ทางการ
บริหารธุรกิจ การวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจและสภาวะการแข่งขัน การก่อตั้งธุรกิจ การร่วมลงทุน กลยุทธ์การเข้าสู่
ธุรกิจ การวิเคราะห์แหล่งเงินทุน การวิเคราะห์และประเมินโครงการธุรกิจ การพัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจเพื่อการ
เป็ น ผู้ ป ระกอบการ กฎหมายทรั พย์ สิ น ทางปั ญ ญา แผนธุ รกิจ ส าหรั บหน่ ว ยธุร กิจใหม่ และการบริ ห ารจัด การ
ทรัพยากรเพื่อความยั่งยืนทางธุรกิจ
Literature review and critique of published research articles related to business
administration; analysis of business opportunities and competitive situations; business start-up;
business venture capital; strategies for entering businesses; analysis of capital sources; business
project analysis and evaluation; business innovation development for entrepreneurship;
regulations on intellectual property; business plan for a new business entity; and resources
management for business sustainability
BA6032105

การบริการธุรกิจที่ปรึกษาเชิงกลยุทธ์ดิจิทัล
Digital Strategic Consulting Business Services
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : -

3(3-0-6)

การระบุปัญหาทางธุรกิจ ความท้าทายในอนาคตของธุรกิจ การบูรณาการองค์ความรู้ ด้านการเงิน
การบัญชี การตลาด การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ และการออกแบบเทคโนโลยีดิจิทัล
ใหม่เพื่อความมั่นคงปลอดภัย การจัดเตรียมคาแนะนาและประมาณการที่เกี่ยวข้อง การปรับใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อความได้เปรียบเชิงแข่งขัน การออกแบบตัวชี้วัดการประเมินความสาเร็จของกลยุทธ์และการให้บริการธุรกิจ
ที่ปรึกษา
Business issue identification; future challenges of business; integration of
knowledge in finance, accounting, marketing, human resource management, strategic management,
and new digital technology design for security; preparation of recommendations and related
estimation; digital technology adoption for competitive advantage; design of key performance
indicators for evaluating success of strategies and consulting business services
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 กลุม่ วิชาการเงิน
BA6042102 การบริหารความเสี่ยงและตราสารอนุพันธ์
Risk Management and Derivatives
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : -

3(3-0-6)

การทบทวนวรรณกรรมและการอภิปรายงานวิจัยเกี่ยวกับ การใช้และลักษณะของตราสารอนุพันธ์
ฟิวเจอร์ส ออปชัน สว๊อป แนวคิดของการกาหนดราคาและการป้องกันความเสี่ยงโดยไม่มีการเก็งกาไร รูปแบบการ
กาหนดราคาของตัวเลือกทวินาม แบบจาลองแบล็ค -โชลส์ การวัดความผันผวนและการกาหนดราคาของตัวเลือกที่
ไม่เป็นมาตรฐาน แนวคิดของการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน การวัดความเสี่ ยงของตลาดและเครดิต การสร้าง
แบบจาลองและการวิเคราะห์อนุพันธ์
Literature review and discussion on usage and features of derivatives: futures,
options, and swap; concepts of arbitrage-free pricing and hedging; binomial option pricing
models; Black-Scholes model; volatility measurement and pricing of nonstandard options;
concepts of financial risk management; market and credit risk measurements; modeling and
analysis of derivatives
BA6042103

ประเด็นวิจัยขั้นสูงทางการเงิน
Advanced Research Issues in Finance
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : BA6001102 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจขั้นสูง
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : -

3(3-0-6)

การทบทวนวรรณกรรมและการวิพากษ์งานวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ในประเด็นทาง
การเงิน ความเป็นมา หลักการเหตุผลทางทฤษฎี การออกแบบกรอบแนวคิดงานวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย การเก็บ
รวบรวมข้อมูล การแปลผล การนาเสนอผลงานวิจัย และการนาผลงานวิจัยไปปรับใช้กับธุรกิจ
Literature review and critique of both quantitative and qualitative research related
to finance issues; background, principles and theoretical reasons; design of research conceptual
framework; research methodologies; data collection; Interpretation; research presentation; and
business application of research results
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BA6042104

สัมมนาประเด็นปัญหาทางการเงิน

3(3-0-6)

Seminar in Finance Issues

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : BA6012101 ทฤษฎีทางการเงินและการบัญชีชั้นสูง
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การทบทวนวรรณกรรมและการวิพากษ์งานวิจัยที่ตีพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาทางการเงิน
ในปัจจุบัน กรณีศึกษาปัญหาด้านการเงินระหว่างประเทศ โครงสร้างจุลภาคตลาด ความผิดปกติของตลาดการเงิน
การพัฒนาตลาดการเงิน การบริหารการเงินสาธารณะ นวัตกรรมทางการเงิน การเงินดิจิทั ล และการวิเคราะห์
ทางการเงิน เทคนิค เครื่องมือ ทรัพยากร แนวปฏิบัติและแนวโน้มทางการจัดการทางการเงิน การออกแบบและ
การนาเสนอโครงงานวิจัย หรือบทความวิชาการ
Literature review and critique of published research articles related to current
finance issues; case study of international finance issues; market microstructure; financial market
anomalies; financial market development; public financial management (PFM); financial
innovations, digital finance, and financial analytics; techniques, tools, resources, practices, and
trends for financial management; research design and research proposal or academic paper
presentation
BA6042105

เศรษฐศาสตร์ร่วมสมัย
Contemporary Economics
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : -

3(3-0-6)

การอภิปรายวิวัฒนาการ แนวคิดและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ที่นามาประยุกต์กับการบริหารธุรกิจ
การทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับประเด็นปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ในยุคปัจจุบันทั้งที่เกิดขึ้นกับเศรษฐกิจไทย และ
เศรษฐกิจโลกเพื่อความยั่งยืน
Discussion on evolution, concepts and theories of economics applied to business
administration; literature review on current economics issues in both Thai and global economy
for sustainability
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หมวดวิชาดุษฎีนิพนธ์
แบบ 2.1
BA6003201

ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 2.1
36 หน่วยกิต
Doctoral Dissertation 2.1
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การเขียนบทความวิจัยเชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับด้านการบริหารธุรกิจเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่หรือ
ความคิด ที่ส ะท้อนความรอบรู้ ทางด้านเทคนิคการทาวิจัย ความสามารถในการกาหนดความสาคัญของปัญหา
วัตถุประสงค์ แนวคิดทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง ก่อให้เกิดงานวิจัยที่มีคุณภาพ การทบทวนวรรณกรรม การออกแบบงานวิจัย
ระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ การเก็บข้อมูลภาคสนาม การนาเสนองานวิจัย และการตีพิ มพ์เผยแพร่ผลงานงานวิจัยใน
วารสารระดับ ชาติ ห รื อนานาชาติ ในฐานข้อมูล ที่ได้รับ การยอมรับ โดยผ่ านความเห็ นชอบจากคณะกรรมการ
หลักสูตร
In-depth research article writing on selected topics related to business
administration in order to create new body of knowledge or idea reflecting knowledge of
research techniques; ability to set problem statements and objectives; literature reviews;
research design; research methodologies; field work research; research presentation and
publication in national or international journals in recognized databases under approval of
curriculum committees
3.2 ชื่อ สกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ
ที่

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจาตัวประชาชน

1

นางสาวพิฐชญาณ์ คาเนโกะ

2

3

3-xxxxxxxxx-26-7

นางอนงค์ ไต่วัลย์
3-xxxxxxxxx-54-0
นายอมร ถุงสุวรรณ
3-xxxxxxxxx-98-9

ตา
แหน่ง
วิชาการ
อาจารย์

คุณวุฒิ

สาขาวิชา/
วิชาเอก

ปร.ด.

การบัญชี

บธ.ม.

การบัญชีการเงิน

บช.บ.
บธ.บ.

การบัญชี
การจัดการทั่วไป

อาจารย์

ปร.ด.

การจัดการ

อาจารย์

บธ.ม.
ศศ.บ.
D.B.A

บริหารธุรกิจ
การจัดการทั่วไป
Management

พบ.ม.

การบริหารบุคคล

ร.บ.

บริหารรัฐกิจ

จากสถาบันการศึกษา/ปีทจี่ บ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,
2556
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
2541
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2536
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
2535
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี, 2559
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2545
สถาบันราชภัฏเชียงใหม่, 2535
University of Sarasota,
U.S.A., 1998
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์, 2535
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2532

ภาระการสอนต่อสัปดาห์ แต่ละปี
การศึกษา
2562 2563 2564 2565 2566
3
3
3
3

-

3

3

3

3

-

3

3

3

3
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ลาดับ
ที่
4

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจาตัวประชาชน
นายสุวิทย์ ไวยทิพย์
3-xxxxxxxxx-09-1

ตา
แหน่ง
วิชาการ
อาจารย์

คุณวุฒิ

สาขาวิชา/
วิชาเอก

ปร.ด.
บธ.ม.
บธ.บ.

การบัญชี
การบัญชี
การบัญชี

จากสถาบันการศึกษา/ปีทจี่ บ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2558
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา
วาสุกรี, 2542

ภาระการสอนต่อสัปดาห์ แต่ละปี
การศึกษา
2562 2563 2564 2565 2566
3
3
3

3.2.2 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ
ที่

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจาตัวประชาชน

1

นางสาวพิฐชญาณ์ คาเนโกะ

2

3

4

5

3-xxxxxxxxx-26-7

นางอนงค์ ไต่วัลย์
3-xxxxxxxxx-54-0

นายอมร ถุงสุวรรณ
3-xxxxxxxxx-98-9

นายสุวิทย์ ไวยทิพย์
3-xxxxxxxxx-09-1

นายปริญญา มากลิ่น
3-xxxxxxxxx-56-7

ตา
แหน่ง
วิชาการ
อาจารย์

อาจารย์

อาจารย์

อาจารย์

อาจารย์

คุณวุฒิ

สาขาวิชา/
วิชาเอก

ปร.ด.

การบัญชี

บธ.ม.

การบัญชีการเงิน

บช.บ.
บธ.บ.

การบัญชี
การจัดการทั่วไป

ปร.ด.

การจัดการ

บธ.ม.
ศศ.บ.

บริหารธุรกิจ
การจัดการทั่วไป

D.B.A

Management

พบ.ม.

การบริหารบุคคล

ร.บ.
ปร.ด.

บริหารรัฐกิจ
การบัญชี

บธ.ม.
บธ.บ.

การบัญชี
การบัญชี

D.B.A.

Finance

M.B.A.

Finance

ศ.บ.

การคลัง-ระหว่าง
ประเทศ

จากสถาบันการศึกษา/ปีทจี่ บ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,
2556
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
2541
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2536
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
2535
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี, 2559
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2545
สถาบันราชภัฏเชียงใหม่, 2535

ภาระการสอนต่อสัปดาห์ แต่ละปี
การศึกษา
2562 2563 2564 2565 2566
3
3
3
3

-

3

3

3

3

University of Sarasota,
U.S.A., 1998
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์, 2535
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2532
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,
2558
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา
วาสุกรี, 2542

-

3

3

3

3

-

-

3

3

3

Golden Gate University,
U.S.A., 2007
University of Central
Oklahoma, U.S.A, 1997
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2534

-

3

3

3

3
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ลาดับ
ที่
6

7

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจาตัวประชาชน
นางศศพร มุ่งวิชา
3-xxxxxxxxx-32-4

นางอมรศิริ ดิสสร
3-xxxxxxxxx-53-0

ตา
แหน่ง
วิชาการ
ผศ.

ผศ.

คุณวุฒิ

สาขาวิชา/
วิชาเอก

บธ.ด.

บริหารธุรกิจ

M.B.A.

Business
Administration

ว.บ.

การตลาด

บธ.ด.

บริหารธุรกิจ

บธ.ม.
บธ.บ.

การบัญชี
การบัญชี

จากสถาบันการศึกษา/ปีทจี่ บ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร, 2561
State University of New
York Binghamton,
New York, USA, 1986
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
2528
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ,
2561
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต, 2544
มหาวิทยาลัยรามคาแหง, 2528

ภาระการสอนต่อสัปดาห์ แต่ละปี
การศึกษา
2562 2563 2564 2565 2566
3
3
3
3

-

-

3

3

3

3.2.3 อาจารย์ประจา
ลาดับ
ที่
1

ชื่อ-สกุล/เลขประจาตัว
บัตรประชาชน
นางศิริรัตน์ พ่วงแสงสุข
2-xxxxxxxxx-13-5

ภาระการสอนต่อสัปดาห์ แต่ละปีการศึกษา

ตาแหน่ง
วิชาการ

คุณวุฒิ

อาจารย์

ปร.ด.
บธ.ม.
บธ.บ.

2

นายธนากร รัชตกุลพัฒน์
3-xxxxxxxxx-52-1

อาจารย์

D.B.A
M.B.A.

สาขาวิชา/วิชาเอก

จากสถาบันการศึกษา/ปีทจี่ บ

การบัญชี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี, 2556
การเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยเกริก, 2545
การบัญชี
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น, 2541

Business
Administration
International
Business

Postgraduate
Diploma

Business
Administration

B.A.

International
Business

Southern Cross University
Gold Coast, Australia, 2006
Auckland Institute of
studies Auckland, New
Zealand, 2000.
Massey University Auckland,
New Zealand, 1999
Auckland Institute of
studies Auckland,
New Zealand, 1998

2562 2563 2564 2565
3
3
3

-

-

3

3

2566
3

3
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3.2.4 อาจารย์พิเศษ
ลาดับ
ที่

ชื่อ-สกุล/เลขประจาตัว
บัตรประชาชน

ตาแหน่ง
คุณวุฒิ
วิชาการ

1

นายวัลลภ รัฐฉัตรานนท์

รศ.

2

นางธัญมณัสธนัญญ์ พาณิภัค

รศ.

ร.ด.
ร.ม.
วท.บ.
Ph.D.

รศ.

M.B.A.
บธ.บ.
Ph.D.

3

นางพนารัตน์ ปานมณี

สาขาวิชา/วิชาเอก
รัฐศาสตร์
การปกครอง
เศรษฐศาสตร์
Integrated
Science
บริหารธุรกิจ
การตลาด
Management
and Accounting
บัญชี
บัญชี
การเงิน
บริหารธุรกิจ
วิศวกรรมไฟฟ้า

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Texas A&M International
University, USA, 2012
Texas A&M International
University, USA, 2005

4

นายธนโชติ บุญวรโชติ

รศ.

บช.ม.
บช.บ.
D.B.A.
M.B.A.
วศ.บ.

5

นายพีรยุทธ เจริญสุขมงคล

ผศ.

Ph.D.

Management

M.B.A.

M.B.A.

Masters of
Science in
E-Commerce
Business
Computer
Business
Adminstration
บริหารธุรกิจ

วศ.บ.

วิศวกรรมโยธา

ปร.ด.

การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
และองค์การ
การจัดการทั่วไป

6

7

นายสวัสดิ์ วรรณรัตน์

นายกล้าหาญ ณ น่าน

อาจารย์

รศ.

บริหาร
ธุรกิจ
D.B.A.

วท.ม.
ศศ.บ.

จากสถาบันการศึกษา/ปีทจี่ บ

ภาระการสอนต่อสัปดาห์ แต่ละปีการศึกษา
2562 2563 2564 2565
3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

-

3

3

3

3

Southern Cross University,
New South Wales Australia
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

-

3

3

3

3

มหาวิทยาลัยรามคาแหง, 2552

-

3

3

3

3

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Keio University, Japan, 1985
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2518
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2514
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2536
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531

-

3

-

3

-

3

-

3

2566

3

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2002

สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหาร
ศาสตร์, 2547
สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา, 2544

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา)
ไม่มี
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5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงาน (การค้นคว้าอิสระ) หรืองานวิจัย (ดุษฎีนิพนธ์)
นักศึกษาแบบ 2.1 ทาดุษฎีนิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบเท่า 36 หน่วยกิต และต้องมีบทความนาเสนอในงาน
ประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง และต้องมีการตีพิมพ์สาหรับ
ดุษฎีนิพนธ์บางส่วนหรือทั้งหมดไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
นั กศึกษาต้องมีค วามรู้ ความเข้ าใจในงานวิจั ยด้านบริ ห ารธุร กิจ รู้จั กคิด วิเ คราะห์ และสั ง เคราะห์
กระบวนการวิจัยได้ด้วยตนเอง บนพื้นฐานทฤษฎีและสมมติฐานที่เหมาะสม ต้องควบคุมระยะเวลาในการวิจัย
ภายใต้ขอบเขตงานวิจัยที่กาหนดไว้
ดุษ ฎี นิ พ นธ์ (Doctoral Dissertation) เป็ น การศึ ก ษาค้ น คว้ างานวิ จั ย ตามหั ว ข้ อ ที่ เ กี่ ยวข้ อ งกั บ การ
บริหารธุรกิจในสาขาใดสาขาหนึ่ง โดยอาศัยกระบวนการวิจัยตามระเบียบวิธีวิจัย ภายใต้การควบคุมดูแลจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์และอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) โดยมุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้ หรือองค์
ความรู้ใหม่ที่ก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพด้านการบริหารธุรกิจ เนื้อหาและคุณภาพของดุษฎี
นิพนธ์เป็นไปตามมาตรฐานสากลระดับสูง รวมทั้งมีการเผยแพร่ตีพิมพ์ตามข้อกาหนดของหลักสูตร
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นักศึกษามีทักษะความเชี่ยวชาญ องค์ความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเนื้อหาหลักการทฤษฎีด้าน
บริหารธุรกิจ และสามารถปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีทักษะในการทาวิจัย
ชั้นสูง ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ สามารถประยุกต์องค์ความรู้ไปพัฒนาต่อยอดในการเพิ่มพูนความรู้ด้าน
วิชาการ หรือใช้ในการแก้ไขปัญหาโดยใช้การวิจัยในอนาคต และบูรณาการธุรกิจอย่างเป็นระบบอย่างมืออาชีพ
ด้วยความสานึกรับผิดชอบต่อหน้าที่และส่วนรวม ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และมีจรรยาบรรณวิชาชีพ
5.3 ช่วงเวลา
แบบ 2.1 เริ่มลงทะเบียนดุษฎีนิพนธ์ ได้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 2 ซึ่งนักศึกษาจะ
ลงทะเบี ย นได้ ก็ต่ อ เมื่ อ ผ่ า นการน าเสนอบทความวิ ช าการในเวที ร ะดั บ ชาติ /นานาชาติ และสอบผ่ านการวั ด
คุณสมบัติ และการสอบความก้าวหน้าดุษฎีนิพนธ์ ตามลาดับในแผนการศึกษา จนกระทั่งดุษฎีนิพนธ์เสร็จสมบูรณ์
5.4 จานวนหน่วยกิต
นักศึกษาแบบ 2.1 ทาดุษฎีนิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบเท่า 36 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
5.5.1 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยในชั้นเรียน
5.5.2 จัดทาปฏิทินการศึกษาและคู่มือนักศึกษาระดับปริญญาเอก
5.5.3 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ และอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) หลังจากที่
นักศึกษาสอบผ่านการวัดคุณสมบัติและนาเสนอหัวข้อดุษฎีนิพนธ์
5.5.4 แต่ งตั้ ง ประธานและกรรมการสอบเค้า โครงดุษ ฎีนิ พ นธ์ และดุษ ฎีนิ พ นธ์ จากกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและภายใน โดยให้ เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลั ยและเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
5.5.5 นาเสนอโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษาที่ได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการแล้ว ดาเนินการ
วิจัยโดยและต้องผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยฯ ก่อนดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลงานวิจัย
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5.5.6 ดาเนินการสอบรายงานความก้าวหน้าดุษฎีนิพนธ์หลังจากนักศึกษาดาเนินการสอบโครงร่างดุษฎี
นิพนธ์ และการสอบดุษฎินิพนธ์ไม่น้อยกว่า 120 วัน หลังจากได้รับอนุมัติการสอบเค้าโครงดุ ษฎีนิพนธ์และส่ ง
รูปเล่มแก้ไขแล้ว ซึ่งเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยและเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
5.5.7 ดาเนินการส่งค่าระดับคะแนน และรูปเล่มดุษฎีนิพนธ์ที่เสร็จสมบูรณ์ให้กับ มหาวิทยาลัยเพื่อขอ
อนุมัติสาเร็จการศึกษาตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย
5.6 กระบวนการประเมินผล
กระบวนการประเมิ น ผล ประเมิ น ผลจากความก้ า วหน้ า ในการสอบวั ด คุ ณ สมบั ติ แ ละการสอบ
ความก้าวหน้าดุษฎีนิพนธ์ ดังนี้
5.6.1 คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร จัดทาเกณฑ์การประเมินผลการสอบรายวิชาดุษฎีนิพนธ์ให้
สอดคล้องกับคาอธิบายรายวิชา และประเมินผลความสาเร็จในการจัดทาและนาเสนอดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษาต่อ
คณบดีคณะบริหารธุรกิจทุกภาคการศึกษา
5.6.2 นักศึกษาที่ได้ผ่านการสอบหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ ต้องนาเสนอความก้าวหน้าของเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์
ต่อคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร ในทุกภาคการศึกษา และให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
5.6.3 นักศึกษาที่ผ่านการสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ ต้องผ่านการสอบรายงานความก้าวหน้าดุษฎีนิพนธ์
ทุกภาคการศึกษา ต่อประธานและคณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ ก่อนขึ้นสอบดุษฎีนิพนธ์ โดยให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560
5.6.4 ดาเนินการตรวจสอบรูปเล่มดุษฎีนิพนธ์ตามหลักวิชาการ และผลงานดุษฎีนิ พนธ์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่
ให้ เ ป็ น ไปตามเกณฑ์ ม าตรฐานการจั ด การศึ กษาระดั บ บัณ ฑิ ตศึ ก ษาและมาตรฐานคณะกรรมการอุ ด มศึ ก ษา
พ.ศ. 2558 โดย
5.6.4.1 ผลงานหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ต้องได้รับการยอมรับให้นาเสนอในที่ประชุม
วิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ ที่มีรายงานการประชุม (Proceeding) ที่มีกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง (Peer
Review) ก่อนการนาเสนอ อย่างน้อย 1 บทความ โดยให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2558
5.6.4.2 ผลงานดุษฎีนิพนธ์ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือดาเนินการให้
ได้ผลงาน หรือส่ วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร หรือสิ่งพิมพ์ทางวิช าการระดับชาติ/
นานาชาติที่มีกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ และ/หรืออยู่ ในฐานข้อมูลตาม
มาตรฐานสากล อย่างน้อย 1 บทความ

35

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา

1. มี ค วามสามารถด้ า นการใช้ ภาษาอัง กฤษ - กาหนดให้เรียนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
ส าหรั บ การอ่ า น การเขี ย น และการ - กาหนดให้นักศึกษามีการค้นคว้าตารา บทความวิจัยภาษาอังกฤษ
นาเสนอบทความวิชาการ /บทความวิจั ย เพิม่ เติม รวมถึงทักษะการเขียนบทความวิชาการ / บทความวิจยั
และดุษฎีนิพนธ์
2. ด้านบุคลิกภาพทางกาย

3. ด้านภาวะผู้นาและการทางานเป็นทีม

4. ด้านความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์
สุจริต มีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ
และสังคม

- มีการสอดแทรกทักษะการวางตัว การเข้าสังคม เทคนิคการเจรจา
การสื่อสาร การมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี เสริมเข้าไปในรายวิชาที่สอน
- การศึกษาดูงานในประเทศ / ต่างประเทศ
- การจัดอบรมสัมมนา รวมทั้งการนาเสนอผลงานวิจัยในเวที
ระดับชาติ / นานาชาติ
- จัดอบรมสัมมนาและให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการอภิปราย
และพัฒนาบุคลิกภาพในการนาเสนองาน
- มีกระบวนการสร้างวินยั ในตนเองและความรับผิดชอบต่องานที่ทา
เช่นการส่งงานที่มอบหมายการส่งรายงาน มีการแบ่งงานที่
เหมาะสม และการแสดงภาวะผูน้ าที่มุ่งเน้นการทางานเป็นทีม
เน้นประสิทธิภาพของงาน และความสาเร็จของงานเป็นสาคัญ
- ให้นักศึกษาทางานเป็นทีมในรายวิชาต่างๆ ร่วมกันด้วยความ
สามัคคี มีการทางานร่วมกันและมีการแลกเปลี่ยนความคิด
และการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะร่วมกันอย่างต่อเนื่อง
- สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมด้านวิชาชีพ ความรับผิดชอบต่อ
สังคมและตนเองในแต่ละรายวิชา รวมถึงการมีส่วนร่วมในความ
รับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน เช่น การพัฒนางานวิจัยเพื่อแก้ไข
ปัญหาชุมชน หรือการให้ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่สังคม
- ความรับผิดชอบในการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการที่มีการ
อ้างอิงแหล่งที่มีของข้อมูลตามหลักวิชาการ และไม่มีการแอบอ้าง
ผลงานผู้อื่นเป็นของตนเอง
- สนับสนุนให้นักศึกษามีการปฏิบตั ิตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพและ
จรรยาบรรณของนักวิจัย

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนในการบริหารธุรกิจ
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(2) สามารถใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ ในการแก้ ไ ขปั ญ หาทางธุ ร กิ จ ด้ ว ยความยุ ติ ธ รรม ด้ ว ยหลั ก ฐาน
ด้วยหลักการที่มีเหตุผลและมีค่านิยมอันดีงาม
(3) สามารถสรุปปัญหาการบริหารธุรกิจ โดยคานึงถึงความรู้สึกของผู้อื่นที่จะได้รับผลกระทบ
(4) สามารถชี้ให้เห็นข้อบกพร่องของปัญหาจริยธรรมทางธุรกิจที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อแก้ไข
พัฒนาให้ดีขึ้น
(5) สามารถใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ ทางด้ า นคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม เพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาความขั ด แย้ ง
และปัญหาที่มีผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น
(6) สามารถแสดงภาวะผู้นาที่ส่งเสริมให้ประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม ในการ
ปฏิบัติงานในชุมชน และสังคมโดยรวม
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) อาจารย์ผู้สอนกระตุ้นเพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงปัญหาจริยธรรมทางธุรกิจที่ซับซ้อน
(2) ชี้แนะให้นั กศึกษาตระหนักถึงการใช้ดุล ยพินิจในการตัดสินปัญหาทางธุรกิจด้วยความ
ถูกต้องยุติธรรม และหลักฐานเชิงประจักษ์ในการอ้างอิง
(3) ใช้ วิ ธี ก ารสอนแบบกรณี ศึ ก ษาและการอภิ ป รายต่ า งๆ ที่ เ ป็ น ประเด็ น ทางจริ ย ธรรม
คุณธรรม เพื่อนาไปสู่การแก้ปัญหาในการบริหารธุรกิจและทบทวนปัญหาจริยธรรมที่เป็นอยู่
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ประเมินผลจากการนาเสนอแนวคิดของนักศึกษาที่เกิดจากการสังเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหา
จริยธรรมทางธุรกิจ ทั้งในระหว่างเรียน การพัฒนาดุษฎีนิพนธ์ และการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์
(2) ประเมินจากการอภิปรายปัญหาทางจริยธรรมของการบริหารธุรกิจร่วมกันของนักศึกษา
และผู้สอน ว่าอยู่บนพื้นฐานของหลักจริยธรรม คุณธรรม และความรับผิดชอบสากล
(3) ประเมินผลจากกรณีศึกษาและการอภิปรายด้านคุณธรรม จริยธรรมที่มุ่งเน้นในการแก้ไข
ปัญหา ข้อบกพร่อง หรือช่องโหว่ทางจริยธรรมธุรกิจ เพื่อการพัฒนาสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน
(4) ประเมินความรับผิดชอบ จากงานที่มอบหมาย ความตรงต่อเวลา และความคิดสร้างสรรค์
ที่มีหลักการด้านคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
นักศึกษามีความรู้และเชี่ยวชาญทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติและความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชา
ที่ศึกษานั้นต้องเป็นสิ่งที่นักศึกษาต้องรู้เพื่อใช้ประกอบอาชีพและช่วยพัฒนาสังคมดังนั้นมาตรฐานความรู้ต้อง
ครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้
(1) มีความรู้ และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเนื้อหาสาระหลั กของสาขาวิช าบริห ารธุรกิจ
ตลอดจนหลักการและทฤษฎีที่สาคัญและนามาประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการหรือการปฏิบัติในวิชาชีพ
(2) มีความรู้ความสามารถในสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจ โดยสามารถ
วิเคราะห์ปัญหาและผลกระทบผ่านการประยุกต์ความรู้ที่เกี่ยวข้องได้
(3) เข้าใจการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี สภาพแวดล้อม รวมถึงปัจจัยอื่น ๆที่มีผลกระทบต่อ
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การบริหารธุรกิจ และนาความรู้ดังกล่าวมาปรับใช้กับธุรกิจ หรือชีวิตประจาวันได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์
(4) มีการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องในด้านบริหารธุรกิจ และนามาความรู้มาใช้ในการแก้ไข
ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
(5) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจกับความรู้ในศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ในการบริหารจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือการบูรณาการในการดาเนินธุรกิจได้อย่างเป็นระบบ
(6) สามารถพัฒนานวัตกรรมหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจอย่า ง
ถ่องแท้และลึกซึ้งในองค์ความรู้ที่เป็นแก่นในเชิงวิชาการ และด้านวิชาชีพบริหารธุรกิจ
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) เป็นการจัดการเรียนรู้โดยผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และมุ่งเน้นให้นักศึก ษามีความรู้ความ
เข้าใจศาสตร์ในเชิงลึก ผสมผสานให้นาไปสู่วิธีการดาเนินการที่เป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยใช้วิธีการเรียนการ
สอนในหลากหลายรูปแบบ และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี เน้นหลักการทางทฤษฎี และการประยุกต์
ทางปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง การเรียนรู้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
(2) เรียนรู้จากสถานการณ์จริง โดยการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่น การศึกษาดูงานใน
ประเทศ หรือต่างประเทศ หรือการใช้สถานการณ์จาลอง กรณีศึกษา การอภิปราย
(3) การเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่องการทาวิจัย
การจัดอบรมสัมมนาทักษะในการจัดทาบทความวิจัย หรือการเผยแพร่ตีพิมพ์ เป็นต้น
(4) เสริ มทักษะด้านการวิจัย และการนาความรู้ ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการทาประโยชน์ต่อ
ชุมชน ท้องถิ่น และในระดับที่สูงขึ้นรวมถึงการทาดุษฎีนิพนธ์
(5) การส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพึ่งตนเองได้ มีอิสระในการแสวงหาความรู้โดยไม่ยึดติดกับ
การรับข้อมูลจากผู้สอนเพียงวิธีเดียว เป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่กระตุ้นให้เกิดการคิด วิเคราะห์ และตัดสินใจด้วย
ตนเองเช่นให้มีการนาเสนองานในเวทีการประชุมวิชาการ การร่วมแสดงความคิดเห็นการตอบคาถาม เพื่อสนับสนุน
ให้นักศึกษาคิดเป็น มีนิสัยใฝ่รู้ และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ประเมิน จากผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาให้ ครอบคลุ มในทุกด้า น
สาหรับนักศึกษาที่เข้าเรียนในหลักสูตรในด้านต่างๆได้แก่
(1) การสอบข้อเขียน และแบบทดสอบด้านทฤษฎีและแนวคิด
(2) ประเมินจากผลการปฏิบัติงาน เช่น รายงานที่นักศึกษาจัดทา หรือ การนาเสนอรายงาน
ในชั้นเรียน หรือการอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน
(3) ประเมินผลจากการศึกษาดูงาน การเข้าร่วมอบรมสัมมนา
(4) ประเมินผลจากกรณีศึกษา สถานการณ์จาลอง การสาธิต หรือการสรุปประเด็นส าคัญ
ตามที่ได้รับมอบหมาย
(5) ประเมินผลจากรายงานผลการวิจัย การนาเสนอบทความวิชาการ/วิจัยในการประชุม
วิชาการระดับชาติ หรือนานาชาติ
(6) ประเมินผลจากผลสัมฤทธิ์จากการฟังบรรยายของวิทยากร/ผู้เชี่ยวชาญ
(7) ประเมินจากผลงานการทาดุษฎีนิพนธ์แบบ 2.1
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2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) เป็นผู้ใฝ่รู้ และมีความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
(2) ประยุกต์องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการธุรกิจ มาใช้ในการแก้ไขปัญหา พัฒนาปรับปรุง
ผลการดาเนินงาน การจัดการธุรกิจอย่างเป็นระบบด้วยความเป็นมืออาชีพและเป็นไปตามหลักมาตรฐานสากล
(3) สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ ผ่านกระบวนการวิจัยทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ รวมถึง
นวัตกรรมทางการบริหารธุรกิจ และนามาใช้ในการพัฒนาองค์กร
(4) สามารถใช้ ค วามรู้ ความเข้ า ใจแนวคิ ด และทฤษฎี ท างการบริ ห ารธุ ร กิ จ มาปรั บ ใช้
ในชีวิตประจาวัน หรือการทางานได้อย่างเหมาะสม
(5) สามารถพัฒ นาเทคนิค กระบวนการทางการบริหารสมัยใหม่ ในการแก้ไขปัญหาด้าน
การบริหารจัดการธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม
(6) สามารถสร้างสรรค์ผลงานวิจัย หรือบทความวิชาการ เพื่อนามาพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ
และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ทักษะทางปัญญา
(1) ใช้หลักการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการคิดและการแก้ไขปัญหา มีความสามารถใน
การเรียนรู้ด้วยตนเอง และการปฏิบัติงานจริง สามารถคิดและวิเคราะห์ปัญหาอย่างเป็นระบบ สามารถประยุกต์ใช้
ศาสตร์ทางด้านต่างๆ กับสถานการณ์จริง โดยใช้ กรณีศึกษาทางด้านบริหารธุรกิจ เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้
รวมทั้งส่งเสริมให้นักศึกษามีความพร้อมในการปรับตัวได้ และสามารถแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตได้
อย่างเหมาะสม
(2) ใช้การอภิปรายกลุ่มและการสรุปประเด็นสาระสาคัญร่วมกันระหว่างผู้เรียนและผู้สอน
(3) ใช้การฝึกปฏิบัติจริง โดยการฝึกเขียนบทความวิชาการ/บทความวิจัย ร่วมกับการค้นคว้า
ด้วยตนเองเพื่อต่อยอดความรู้ด้านการบริหารธุรกิจ
(4) การเรียนรู้ จากสถานการณ์จาลอง และประสบการณ์ที่ได้จากการการศึกษาดู งาน หรือ
การเข้าร่วมการประชุมในเวทีระดับชาติ หรือนานาชาติ
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) ประเมิ น ผลจากการแสดงออกทางพฤติ ก รรม เช่ น การมี ส่ ว นร่ ว มในการอภิ ป ราย
การปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายในระหว่างเรียน
(2) ประเมินผลจากผลการปฏิบัติงาน เช่น การตอบคาถามกรณีศึกษา หรือการสรุปประเด็น
สาระสาคัญ หรือการค้นคว้าที่ได้รับมอบหมาย การวิเคราะห์และสังเคราะห์บทความวิชาการและวิจัย
(3) ประเมิ น ผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยนรู้ จากการท าแบบทดสอบ การทดสอบวัด คุณ สมบั ติ
การเขียนบทความวิชาการ/บทความวิจัย รวมทั้งการนาเสนอผลงานในเวทีระดับชาติหรือนานาชาติ และการ
นาเสนอดุษฎีนิพนธ์ 3 บท และ 5 บท
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
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(1) มีความรับผิดชอบการทางานที่ได้รับมอบหมายทั้งของตนเองและของกลุ่มได้ ตามเวลาที่
กาหนดและมีประสิทธิภาพสูง
(2) มีความสามารถสูงในการแสดงความเห็นทางวิชาการและวิชาชีพบริหารธุรกิจ
(3) สามารถวางแผนพัฒนาและปรับปรุงตนเอง และองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(4) สามารถวิเคราะห์ประเด็นต่าง ๆ รวมถึงแนวทางแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนด้านบริหารธุรกิจได้
อย่างเหมาะสม
(5) สามารถทางานร่วมกับผู้อื่น หรือทางานเป็นทีม มีภาวะผู้นาและผู้ตามที่ดี และสร้างสรรค์
ให้งานมีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นความสาเร็จของส่วนรวม
(6) มี ค วามอดทน ยอมรั บ ฟั ง เหตุ ผ ล ยอมรั บ ความแตกต่ า ง การรู้ จั ก ตนเอง การปรั บ ตั ว
และการจัดการอารมณ์จนได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
เน้นการเรียนการสอนที่เน้นทักษะในการเรียนรู้และการปฏิบัติงานเป็นทีม การแสดงออกถึง
ภาวะความเป็ น ผู้ น าและผู้ ต ามที่ ดี การมี ม นุษ ย์ สั มพัน ธ์ที่ ดีกับ ผู้ ร่ ว มงาน การวางตัว ที่เ หมาะสมต่ อกาลเทศะ
การทากิจกรรมเพื่อสังคม การประสานงานกับผู้อื่นทั้ งภายในและภายนอกสถาบันการศึกษา และความรับผิดชอบ
ต่องานที่ได้รับมอบหมาย โดย
(1) กาหนดกิจกรรมการทางานเป็นกลุ่ม โดยผลัดเปลี่ยนการเป็นผู้นา การเป็นสมาชิกกลุ่มแบบ
มีส่วนร่วม และนาเสนอรายงานร่วมกัน
(2) ส่ ง เสริ ม ให้ นั ก ศึ ก ษามี ก ารแสดงความคิ ด เห็ น กล้ า แสดงออก โดยใช้ ก ารอภิ ป ราย
กรณีศึกษา และการเสวนาทางวิชาการ เพื่อหาข้อสรุปที่เหมาะสมร่วมกัน
(3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอน หรือสถานการณ์จาลอง รวมถึงการศึกษาดูงาน เพื่อให้เกิด
ทั ก ษะและประสบการณ์ ต รง รวมทั้ ง การแก้ ไ ขปั ญ หาเฉพาะหน้ า ร่ ว มกั น การปรั บ ตั ว ให้ เ ข้ า กั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม
วัฒนธรรม สังคมและชุมชน
2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในหลายๆ ด้าน ระหว่างกิจกรรม
การเรี ย นการสอน เช่ น พฤติ กรรมความสนใจ ตั้ งใจเรีย นรู้ และพั ฒ นาตนเอง การแสดงบทบาทภาวะผู้ น า
และผู้ตามที่ดี ความสามารถในการทางานร่วมกับผู้อื่น ความรับผิดชอบในการเรียนและงานที่ได้รับมอบหมาย
(2) ประเมินจากผลการปฏิบัติงานกลุ่ม และหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงความคิดสร้างสรรค์
ของกลุ่ม การแก้ไขปัญหาร่วมกัน
(3) ประเมิ น จากสิ่ ง นั ก ศึ ก ษาแสดงออกในระหว่ า งท ากิ จ กรรม และการเปรี ย บเที ย บ
ความก้าวหน้าจากการเรียนรู้ด้วยการค้นคว้าตนเอง และการค้นคว้ากลุ่ม
2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทักษะในการสื่ อสารข้อมูล ทั้งการพูด การเขียน การอ่าน การวิเคราะห์ และการสื่ อ
ความหมาย หรือการถ่ายทอดเชิงวิชาการ ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์
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(2) มีความสามารถในการใช้และถ่ายทอดเทคโนโลยีที่มีความหลากหลายในการติดต่อสื่อสาร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทาให้ผู้รับข้อมูลข่าวสารไม่เข้าใจผิด
(3) มีความรู้เท่าทันสื่อ และเลือกใช้สื่อได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งสามารถสืบค้นข้อมูลสาหรับ
การเพิ่มพูนความรู้และทักษะ เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีในการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
(4) มีความสามารถในการคั ดกรองข้ อมู ล การวิ เคราะห์ สั ง เคราะห์ ข้อ มูล และทัก ษะการ
นาเสนออย่างเหมาะสม ซึ่งช่วยให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน
(5) มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ คณิตศาสตร์ และระเบียบวิธีวิจัย เพื่อนามาใช้
ในการศึกษาค้นคว้าดุษฎีนิพนธ์ และงานวิจัยอื่นได้อย่างเหมาะสม
(6) มีทักษะในการนาเสนอข้อมูล
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ โดยให้นักศึกษาอ่านบทความวิจัยและวิชาการ
เพื่อให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ และสังเคราะห์งานวิ จัย รวมถึงสามารถต่อยอดหรือบูรณาการงานวิจัยได้เป็น
อย่างดี
(2) นักศึกษาสามารถนาเสนอกรอบแนวคิดงานวิจัย หรือออกแบบระเบียบวิธีวิจัยที่เหมาะสม
รวมทั้งสถิติเพื่อการวิจัย สาหรับการแสวงหาคาตอบตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย
(3) จัดเสวนาทางวิชาการ หรือสัมมนาทางวิชาการเกี่ ยวกับการจัดทาผลงานวิชาการและการ
นาเสนอผลงานวิชาการในเวทีระดับชาติหรือนานาชาติโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรง
(4) จัดกิจกรรมให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้เทคนิคด้านสถิติการวิจัยรูปแบบต่าง ๆ เพื่อสามารถ
ออกแบบงานวิจัยได้อย่างเหมาะสม
(5) มีการฝึกประสบการณ์ตรงในการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม และการวิเคราะห์เชิงสถิติ
รวมถึงการใช้ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อจัดทาและนาเสนอผลงานทางวิชาการ
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมินผลจากเทคนิคการนาเสนอโดยใช้ข้อมูลทางสถิติ หรือคณิตศาสตร์
(2) ประเมินการเลือกใช้เครื่องมือและเหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างเหมาะสม
(3) ประเมินการอภิปรายกรณีศึกษาต่าง ๆ และผลการปฏิบัติงานจากประสบการณ์ตรงที่ได้
จากการทาวิจัย หรือกรณีศึกษาต่าง ๆ
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum
Mapping)
แผนที่ แ สดงการกระจายความรั บ ผิ ด ชอบแสดงให้ เ ห็ น ว่ า แต่ ล ะรายวิ ช าในหลั ก สู ต รรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ผล
การเรียนรู้ใดบ้าง (ตามที่ระบุในหมวดที่ 4 ข้อ 2 โดยระบุว่าเป็นความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรอง
ซึ่งบางรายวิชาอาจไม่นาสู่ผลการเรียนรู้บางเรื่องบ้างก็ได้
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ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้
3.1 คุณธรรม จริยธรรม
3.1.1 สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนในการบริหารธุรกิจ
3.1.2 สามารถใช้ดุลยพินิจในการแก้ไขปัญหาทางธุรกิจด้วยความยุติธรรม ด้วยหลักฐาน ด้วยหลักการ
ที่มีเหตุผลและค่านิยมอันดีงาม
3.1.3 สามารถสรุปปัญหาการบริหารธุรกิจโดยคานึงถึงความรู้สึกของผู้อื่นที่จะได้รับผลกระทบ
3.1.4 สามารถชี้ให้เห็นข้อบกพร่องของปัญหาจริยธรรมทางธุรกิจที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อแก้ไขพัฒนาให้
ดีขึ้น
3.1.5 สามารถใช้ดุลยพินิจ ทางด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง และปัญหาที่มี
ผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น
3.1.6 สามารถแสดงภาวะผู้ น าที่ส่งเสริมให้ ประพฤติปฏิบัติตามหลั กคุณธรรม จริยธรรม ในการ
ปฏิบัติงานในชุมชน และสังคมโดยรวม
3.2 ความรู้
3.2.1 มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเนื้อหาสาระหลักของสาขาวิชาบริหารธุรกิจตลอดจน
หลักการและทฤษฎีที่สาคัญและนามาประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการหรือการปฏิบัติในวิชาชีพ
3.2.2 มีความรู้ความสามารถในสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจ โดยสามารถวิเคราะห์
ปัญหาและผลกระทบผ่านการประยุกต์ความรู้ที่เกี่ยวข้องได้
3.2.3 เข้าใจการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี สภาพแวดล้อม รวมถึงปัจจัยอื่น ๆที่มีผลกระทบต่อการ
บริหารธุรกิจ และนาความรู้ดังกล่าวมาปรับใช้กับธุรกิจ หรือชีวิตประจาวันได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์
3.2.4 มีการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องในด้านบริหารธุรกิจ และนามาความรู้มาใช้ในการแก้ไขปัญหา
ได้อย่างเหมาะสม
3.2.5 สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจกับความรู้ในศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้องในการ
บริหารจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือการบูรณาการในการดาเนินธุรกิจได้อย่างเป็นระบบ
3.2.6 สามารถพัฒนานวัตกรรมหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจอย่างถ่องแท้และ
ลึกซึ้งในองค์ความรู้ที่เป็นแก่นในเชิงวิชาการ และด้านวิชาชีพบริหารธุรกิจ
3.3 ทักษะทางปัญญา
3.3.1 เป็นผู้ใฝ่รู้ และมีความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
3.3.2 ประยุกต์องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการธุรกิจ มาใช้ในการแก้ไขปัญหา พัฒนาปรับปรุงผลการ
ดาเนินงาน การจัดการธุรกิจอย่างเป็นระบบด้วยความเป็นมืออาชีพและเป็นไปตามหลักมาตรฐานสากล
3.3.3 สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ ผ่านกระบวนการวิจัยทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ รวมถึงนวัตกรรม
ทางการบริหารธุรกิจ และนามาใช้ในการพัฒนาองค์กร
3.3.4 สามารถใช้ ค วามรู้ ความเข้ า ใจแนวคิ ด และทฤษฎี ท างการบริ ห ารธุ ร กิ จ มาปรั บ ใช้ ใ น
ชีวิตประจาวัน หรือการทางานได้อย่างเหมาะสม
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3.3.5 สามารถพัฒนาเทคนิค กระบวนการทางการบริหารสมัยใหม่ ในการแก้ไขปัญหาด้านการบริหาร
จัดการธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม
3.3.6 สามารถสร้างสรรค์ผลงานวิจัย หรือบทความวิชาการ เพื่อนามาพัฒนาความรู้ ความเข้าใจและ
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
3.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
3.4.1 มีความรับผิดชอบการทางานที่ได้รับมอบหมายทั้งของตนเองและของกลุ่มได้ ตามเวลาที่กาหนด
และมีประสิทธิภาพสูง
3.4.2 มีความสามารถสูงในการแสดงความเห็นทางวิชาการและวิชาชีพบริหารธุรกิจ
3.4.3 สามารถวางแผนพัฒนาและปรับปรุงตนเอง และองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.4.4 สามารถวิเคราะห์ประเด็นต่าง ๆ รวมถึงแนวทางแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนด้านบริหารธุรกิจได้อย่าง
เหมาะสม
3.4.5 สามารถทางานร่วมกับผู้อื่น หรือทางานเป็นทีม มีภาวะผู้นาและผู้ตามที่ดี และสร้างสรรค์ให้งาน
มีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นความสาเร็จของส่วนรวม
3.4.6 มีความอดทน ยอมรับฟังเหตุผล ยอมรับ ความแตกต่าง การรู้จักตนเอง การปรับตัว และการ
จัดการอารมณ์จนได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน
3.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3.5.1 มีทักษะในการสื่อสารข้อมูล ทั้งการพูด การเขียน การอ่าน การวิเคราะห์ และการสื่อความหมาย
หรือการถ่ายทอดเชิงวิชาการ ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์
3.5.2 มีความสามารถในการใช้และถ่ายทอดเทคโนโลยีที่มีความหลากหลายในการติดต่อสื่อสารได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ทาให้ผู้รับข้อมูลข่าวสารไม่เข้าใจผิด
3.5.3 มีความรู้เท่าทันสื่อ และเลือกใช้สื่อได้อย่างเหมาะสม รวมทั้ งสามารถสืบค้นข้อมูลสาหรับการ
เพิ่มพูนความรู้และทักษะ เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีในการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
3.5.4 มีความสามารถในการคัดกรองข้อมูล การวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูล และทักษะการนาเสนอ
อย่างเหมาะสม ซึ่งช่วยให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน
3.5.5 มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ คณิตศาสตร์ และระเบียบวิธีวิจัย เพื่อนามาใช้ใน
การศึกษาค้นคว้าดุษฎีนิพนธ์ และงานวิจัยอื่นได้อย่างเหมาะสม
3.5.6 มีทักษะในการนาเสนอข้อมูล
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
ความรับผิดชอบหลัก
ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3 ทักษะทางปัญญา

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1
BA6000101 ภาษาอังกฤษเพื่อ
การนาเสนอดุษฎี
นิพนธ์
BA6000102 สถิติขั้นสูงสาหรับ
การวิจัยทางธุรกิจ
BA6010103 การเงินและการ
บัญชีบริหาร
ร่วมสมัย
BA6020104 การจัดการ
การตลาด
เชิงบูรณาการ

BA6030105 ทฤษฎีองค์การ
BA6030106 การจัดการเชิง
กลยุทธ์เพื่อความ
ยั่งยืนของธุรกิจ
BA6030107 ปรัชญาและ
จริยธรรมของการ
บริหารธุรกิจยุค
ใหม่

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
2

3

4

5

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
6 1 2 3 4 5 6
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาบังคับ
ความรับผิดชอบหลัก
ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3 ทักษะทางปัญญา

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1
BA6001101 การวิเคราะห์
การจัดการเชิง
กลยุทธ์ และ
นวัตกรรมทาง
ธุรกิจ
BA6001102 ระเบียบวิธีวิจัย
ทางธุรกิจขั้นสูง
BA6001103 สัมมนาประเด็น
ปัญหาทาง
บริหารธุรกิจ
BA6001104 ทัศนศึกษา
นวัตกรรม
ทางด้าน
บริหารธุรกิจ

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
2

3

4

5

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
6 1 2 3 4 5 6
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาชีพเลือก
ความรับผิดชอบหลัก
ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3 ทักษะทางปัญญา

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1
BA6012101 ทฤษฎีทาง
การเงินและการ
บัญชีขั้นสูง
BA6012102 ประเด็นวิจัยขั้น
สูงทางการบัญชี
BA6012103 สัมมนาวิจัยการ
บัญชีการเงิน
ขั้นสูง
BA6012104 สัมมนาวิจัยการ
บัญชีบริหาร
ขั้นสูง
BA6012105 สัมมนาวิจัยการ
สอบบัญชีขั้นสูง
BA6012106 สัมมนาวิจัยการ
บัญชีระหว่าง
ประเทศ

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
2

3

4

5

6

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 6
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาชีพเลือก
ความรับผิดชอบหลัก
ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3 ทักษะทางปัญญา

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1
BA6022101 ทฤษฎีการจัดการ
การตลาดขั้นสูง
BA6022102 สัมมนาประเด็น
ปัญหาทาง
การตลาดดิจิทัล

BA6022103 ประเด็นวิจัยขั้น
สูงทางการตลาด
BA6022104 การวิจัยการ
บริหารตรา
สินค้า
BA6032101 ทฤษฎีการ
จัดการร่วมสมัย
BA6032102 กลยุทธ์โลจิสติกส์
และห่วงโซ่
อุปทานขั้นสูง
BA6032103 ประเด็นวิจัยขั้น
สูงทางการ
จัดการ

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
2

3

4

5

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
6 1 2 3 4 5 6
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาชีพเลือก
ความรับผิดชอบหลัก
ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3 ทักษะทางปัญญา

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1
BA6032104 สัมมนาประเด็น
การสร้างสรรค์
ธุรกิจและการ
ประกอบการ
BA6032105 การบริการธุรกิจ
ที่ปรึกษาเชิงกล
ยุทธ์ดิจิทัล

BA6042102 การบริหารความ
เสี่ยงและตรา
สารอนุพันธ์
BA6042103 ประเด็นวิจัยขั้น
สูงทางการเงิน
BA6042104 สัมมนาประเด็น
ปัญหาทาง
การเงิน
BA6042105 เศรษฐศาสตร์
ร่วมสมัย

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
2

3

4

5

6

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 6
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาดุษฎีนิพนธ์
ความรับผิดชอบหลัก
ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3 ทักษะทางปัญญา

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1
BA6003201 ดุษฎีนิพนธ์ แบบ2.1

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
2

3

4

5

6

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 6
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการสาเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 (ภาคผนวก ก)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา
2.1.1 การทวนสอบระดับรายวิชา มีกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ดังนี้
(1) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
2) กาหนดให้มีการทวนสอบทุกรายวิชา และมีการนาเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อทบทวน
(3) มีการประเมินการเตรียมความพร้อม ก่อนสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
2.1.2 การทวนสอบการวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อทดสอบความรู้ การประยุกต์
แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องด้านบริหารธุรกิจ ในการแก้ไขปัญหาของธุรกิจ หรือเพื่อการพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืน
และความสามารถในการพัฒนาดุษฎีนิพนธ์ในอนาคต โดยมีการทดสอบทั้งข้อเขียนและการสอบปากเปล่า
2.1.3 การทวนสอบความก้าวหน้าของดุษฎี นิพนธ์ โดยให้นักศึกษาทากาหนดการความก้าวหน้าดุษฎี
นิพนธ์และรายงานความก้าวหน้าทุกภาคการศึกษา ซึ่งช่วยให้โครงการดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ
ดุษฎีนิพนธ์ 3 บท และ 5 บท และมีการดาเนินการติดตามผลความก้าวหน้าดุษฎีนิพนธ์ผ่านระบบอาจารย์ที่
ปรึกษา
2.1.4 ดาเนินการสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประเด็นปัญหาต่าง ๆ ผลประเมินความพึงพอใจในการ
เรี ย นการสอนของนั ก ศึ ก ษา และแนวทางแก้ ไ ขจากมติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการหลั ก สู ต ร เพื่ อ น าเสนอ
คณะกรรมการบริหารคณะ และนามาพัฒนาในการวางแผนการดาเนินงานปีถัดไป
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ หลังสาเร็จการศึกษา
มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดย
2.2.1 ประเมินภาวะการมีงานทาของดุษฎีบัณฑิต และการประเมินความก้าวหน้าในสายงานอาชีพ
ของดุษฎีบัณฑิต
2.2.2 ประเมินความพึงพอใจของดุษฎีบัณฑิตต่อคุณภาพของหลักสูตร
2.2.3 ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตจากผู้มีส่วนได้เสีย

50

3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
นักศึกษาที่จะสาเร็จการศึกษาต้องเรียนครบหน่วยกิต และรายวิชา รวมถึงข้อกาหนดอื่น ๆ ที่เป็นไป
ตามที่กาหนดไว้ใ นหลั กสู ตร และเป็ น ไปตามข้อบั งคั บมหาวิท ยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่า ด้ว ย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 (ภาคผนวก ก) โดยสรุปได้ดังนี้
แบบ 2.1
นักศึกษาที่จะสาเร็จตามหลักสูตรและมีสิทธิ์ได้รับปริญญา ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนดังนี้
(1) เรี ย นครบตามหลั ก สู ต รที่ ก าหนด และมี ค่ า ระดั บ คะแนนเฉลี่ ย สะสมไม่ น้ อ ยกว่ า 3.00
(จากระบบ 4 ระดับคะแนน)
(2) ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) และผ่านการนาเสนอบทความวิชาการ
หรือบทความวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง โดยให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
(3) ผ่านการสอบดุษฎีนิพนธ์ (3 บท และ 5 บท) และต้องนาดุษฎีนิพนธ์บางส่วน ไปตีพิมพ์เผยแพร่
ในวารสารทางวิชาการระดับชาติ หรือนานาชาติไม่น้อยกว่า 1 บทความ โดยให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
(4) คะแนนภาษาอังกฤษเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครกาหนด
(5) นั ก ศึ ก ษาที่ ผ่ า นการสอบหั ว ข้ อ และเค้ า โครงดุ ษ ฎี นิ พ นธ์ ต้ อ งผ่ า นการสอบรายงาน
ความก้าวหน้าดุษฎีนิพนธ์ โดยให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
5.1) ในการนาเสนอดุษฎีนิพนธ์และการสอบปากเปล่า ต้องจัดให้มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มี
คุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก
เป็นอย่างน้อย 1 คน และดารงตาแหน่งประธานการสอบดุษฎีนิพนธ์ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน รวมกัน
ไม่น้อยกว่า 5 คน
5.2) ในการนาเสนอดุษฎีนิพนธ์และการสอบปากเปล่าระดับปริญญาเอก เป็นระบบเปิด และ
ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้สนใจสามารถเข้ารับฟัง และสามารถซักถามได้ หลังจากที่ประธานอนุญาตให้สอบถามได้
(6) เงื่อนไขอื่น ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 มีร ะบบอาจารย์พี่เลี้ ยง ให้คาแนะนาด้านการเรียนการสอน ให้มีความรู้ในหลักสูตรที่สอน และเข้าใจ
นโยบายของมหาวิทยาลัย/คณะ ตลอดจนแนะนาหลักเกณฑ์การทาผลงานวิชาการ เช่น เอกสารประกอบการสอน
บทความวิชาการ ตารา เป็นต้น เพื่อเพิ่มความรู้ ทักษะให้กับอาจารย์ใหม่
1.2 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการบูรณาการ
งานวิจั ย อย่ างต่อเนื่ อ ง โดยผ่ านการทาวิจั ยในสาขาวิช าที่ตรงหรือสั มพั นธ์ เป็น อันดับแรก การสนับสนุนด้า น
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การศึกษาต่อ ฝึกอบรมดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/
หรือต่างประเทศ
1.3 ให้ความรู้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรายใหม่ เรื่อง การบริหารจัดการหลักสูตร
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
(1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ โดยการเข้าร่วมอบรมด้านวิชาชีพ
บริหารธุรกิจ เช่น โครงการอบรมพัฒนาอาจารย์ผู้สอนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย การเสวนาทาง
วิชาการ และการทาผลงานวิชาการ เป็นต้น
(2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย
(3) การศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ
(1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม
(2) การนาเสนอผลงานวิชาการ และการตีพิมพ์บทความวิจัย
(3) การให้ความรู้ด้านการให้คาปรึกษาในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
ในการบริหารหลักสูตร โครงการบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต กาหนดมาตรฐานการศึกษาตามเกณฑ์ที่กาหนด
โดยสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ว่าด้วยกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ บัณฑิตศึกษา โดยการพัฒนา
หลั กสู ตรให้ เป็ น ไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลั กสู ตรและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา มีการปรับปรุง
หลักสูตรทุก ๆ 5 ปี รวมถึงมีการพัฒนาเนื้อหารายวิชาให้เป็นปัจจุบันภายใต้กรอบแนวคิด ทฤษฎีที่ทันสมัยและ
ปัจจุบัน รวมถึงแนวปฏิบัติที่เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อพัฒนาความรู้ ประสบการณ์และทักษะผ่านการเรียนการ
สอนที่มีประสิทธิภาพ ผ่านกระบวนการระเบียบวิธีวิจัยตามหลักวิชาการ โดยพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหา
และส่งเสริมการค้นคว้าเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของหลักสูตร และผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพและได้รับการยอมรับ
ในการบริหารจัดการหลักสูตร เพื่อให้บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษามีคุณภาพ และได้รับการยอมรับ จึงได้มี
การกาหนดให้มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจาหลักสูตร
และอาจารย์ ที่ป รึ กษา ทาหน้ าที่ใ นการกากับ ดูแล และประเมิ นผลสั มฤทธิ์ ทางการเรีย นของนั กศึ กษาตลอด
ระยะเวลาที่ศึกษาในหลักสูตร การรายงานผลการดาเนินงาน และแผนปรับปรุงการดาเนินงานตาม มคอ. 7 รวมถึง
ประเมินผลประสิทธิภาพของบัณฑิตหลังสาเร็จการศึกษา ซึ่งนโยบายการกากับดูแลสอดคล้องและเป็นไปตาม
เป้าหมายของคณะบริหารธุรกิจ และพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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2. บัณฑิต
หลักสูต รมีการติด ตามคุณ ภาพของบัณ ฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ในทุกรายวิช า และภาพรวม
ของการจัด การเรีย นการสอน ได้แ ก่ ผลงานดุษ ฎีนิพ นธ์ข องนัก ศึก ษาในระหว่า งการศึก ษา และหลัง สาเร็จ
การศึกษา 5 ด้าน คือ
(1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(2) ด้านความรู้
(3) ด้านทักษะทางปัญญา
(4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
หลังจากที่บัณฑิตสาเร็จการศึกษา จะมีการติดตามคุณภาพของบัณฑิต ใน 5 ด้าน โดยพิจารณาจากข้อมูล
ป้อนกลับจากหน่วยงาน ได้แก่ ผู้ใช้บัณฑิต เพื่อประเมินความสามารถของบัณฑิต และข้อมูลป้อนกลับจากผู้ ที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง เช่น ศิษย์เก่า สถานประกอบการต่าง ๆ นักวิชาการ ในการให้ข้อมูลเพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้มีความ
ทันสมัย เป็นปัจจุบัน
นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยได้ทาการสารวจความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตเป็นประจาทุกปี
และแจ้งผลการสารวจให้กับคณะบริหารธุรกิจ ได้รับทราบเพื่อเป็นข้อมูลสาหรับการปรับปรุงพัฒ นาหลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติม
3. นักศึกษา
หลักสูตรให้ความสาคัญกับการรับหรือคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษา โดยพิจารณาคุณสมบัติและความพร้อม
ของนักศึกษาก่อนเรียน จุดมุ่งหมายของการเรียน และความมุ่งมั่นในการเรียนจนสาเร็จการศึกษา ในระหว่างเรียน
มีการให้บริการคาปรึกษา แนะแนวการเรียนการสอน การเขียนบทความวิชาการ การเตรียมความพร้อมในการ
สอบวัดคุณสมบัติ และการทาดุษฎีนิพนธ์ ซึ่งหลักสูตรมีความพยายามในการมุ่งเน้นให้นักศึกษามีทักษะทางวิชาชีพ
ด้านบริหารธุรกิจ สามารถประยุกต์แนวคิดทฤษฎีทางการบริหารมาเป็นแนวทางการในพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ใน
ด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
4. อาจารย์
หลักสูตรให้ความสาคัญกับคุณภาพของอาจารย์ ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญในการผลิตบัณฑิตจึงมี การกาหนด
ระบบ กลไก เกี่ยวกับการรับสมัครอาจารย์เพื่อให้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และมีคุณสมบัติตาม
เกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) กาหนด และเป็นไปตามข้อกาหนดตามที่สภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล นอกจากนั้นยังจัดทาระบบ การบริหารอาจารย์ การคัดเลือกอาจารย์ใหม่ การส่งเสริมและ
พัฒนาอาจารย์ประจาหลักสูตร และอาจารย์ที่ปรึกษาให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพบริหารธุรกิจ และมี
คุณสมบั ติต ามข้อ เกณฑ์ มาตรฐานหลั ก สู ต รระดั บบั ณฑิ ตศึ กษา และกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ ระดับ อุ ด มศึ กษา
พ.ศ. 2558
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
โครงการบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต ได้มีการออกแบบหลักสูตร โดยมุ่งเน้นความสาคัญของคุณภาพบัณฑิต
ที่ส อดคล้ องกับ อัตลั กษณ์ของคณะบริ ห ารธุรกิจ และมหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร อันสามารถ
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ตอบสนองต่อ ความต้องการของผู้ ใช้บั ณ ฑิต และบริบ ทที่เปลี่ ยนแปลงของสั งคม มีกระบวนการทบทวนและ
ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยเมื่อครบวงรอบการศึกษาทุก ๆ 5 ปี
หลั กสู ตรให้ ความสาคัญกับอาจารย์ผู้ สอนในรายวิชา อาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ประจาหลั กสู ตร
โดยคานึงถึงความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในวิชาที่สอน ความสามารถในการออกแบบการสอนที่ส่งเสริม
ให้เกิดทักษะการเรียนรู้ ความสามารถด้านการทาวิจัย และผลงานวิชาการที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
หลักสูตรกาหนดให้มีการประเมินผู้เรียนที่แสดงมาตรฐานผลการเรียนรู้ เพื่อนาข้อมูลที่ได้ มาวิเคราะห์และ
ใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอน
6. บุคลากรและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มีการบริหารทรัพยากรการเรียนการสอนร่วมกับระดับปริญญาโท คณะ
บริหารธุรกิจ โดยมีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ เครื่องมือและอุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุดและสื่อสารสนเทศ
ทีม่ ีความเพียงพอสาหรับการจัดการเรียนการสอนทุกหลักสูตร รวมทั้งมีการประเมินความพึงพอใจต่อ สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ของผู้ใช้บริการ และมีการบริหารจัดการเกี่ยวกับการใช้ห้องปฏิบัติการ เครื่องมือ อุปกรณ์การเรียนการ
สอนร่วมกับหลักสูตรอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หลักสูตรมีการวางแผนและจัดทางบประมาณรายรับรายจ่ายของหลักสูตรเป็นรายปีการศึกษา และจัดทา
โครงการต่ า ง ๆ เพื่อ สนั บ สนุ น การเรี ย นรู้ ข องนั ก ศึ ก ษา เช่ น การศึ ก ษาดูง านในรายวิช าประเด็ น ปั ญหาทาง
บริหารธุรกิจ การจัดเสวนาทางวิชาการ โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรง มาอบรมให้ความรู้กับนักศึกษา
นอกจากนี้ ยั ง มีก ารฝึ กอบรมบุ คลากรให้ มีค วามเชี่ยวชาญในการบริก าร และให้ ความรู้ ด้า นระเบีย บ
ข้อบังคับ การปฏิบัติตนของนักศึกษา รวมถึงการประสานงานกับอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษาเพื่ออานวยความ
สะดวกให้กับนักศึกษาในระหว่างเรียน รวมถึงการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมซึ่งช่วยในการเรียนรู้ให้กับนักศึกษา เช่น
การสืบค้นฐานข้อมูล การสอนการใช้โปรแกรมที่จาเป็น เช่น Endnote, SEM เป็นต้น
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา
(ถ้ามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อน
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5
และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ เปิดสอนให้
ครบทุกรายวิชา

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5
จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7
X
X
X
X
X
ภายใน 60 วัน หลังสิน้ สุดปีการศึกษา
มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
ที่กาหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25
X
X
X
X
X
ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน
หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินงาน
X
X
X
X
ที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่ผา่ นมา
อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนา
X
X
X
X
X
ด้านการจัดการเรียนการสอน
อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
X
X
X
X
X
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รบั
X
X
X
X
X
การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาชัน้ ปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มตี ่อ
X
X
X
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ย
X
X
ไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0

หมายเหตุ :
X
มีการดาเนินกิจกรรม
–
ไม่มีการดาเนินกิจกรรม
หมวดที่ 8 การประเมินผล และปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิภาพของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1) จัดให้มีการประชุมร่วมของอาจารย์ประจาหลักสูตร และผู้รับผิดชอบหลักสูตรก่อนและหลังการเรียน
การสอนในทุ กภาคการศึ กษา เพื่ อแลกเปลี่ ยนความคิ ดเห็ น ประเด็ นปั ญหาต่ าง ๆ รวมถึ งขอค าแนะน าและ
ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาในหลักสูตร
2) การสอบถามจากนั กศึกษาถึงประสิ ทธิ ผลของการเรียนรู้ จากวิ ธีการที่ใช้โดยใช้แบบสอบถาม หรื อ
การสนทนากับกลุ่มนักศึกษาระหว่างภาคการศึกษาโดยอาจารย์ผู้สอน และประเมินจากการเรียนรู้ของนักศึกษา
จากพฤติกรรมการแสดงออก การทากิจกรรม ผลการทดสอบและผลการปฏิบัติงาน
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกภาคการศึกษา
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2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 ประเมินจากนักศึกษา โดยระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ และบัณฑิตที่จบตามหลักสูตร
ระบบภาวะการมีงานทาของบัณฑิต และโครงการติดตามและประเมินผลผู้สาเร็จการศึกษา
2.2 ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพของบัณฑิต
2.3 ประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และรายงานผลการดาเนินการหลักสูตรและการเยี่ยมชม
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจาปี ตามดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดย
คณะกรรมการประเมินที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะ
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน
4.1 รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูลจากการประเมินของนักศึกษา คณาจารย์ ผู้ใช้บัณฑิต และ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
4.2 วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/คณะกรรมการจัดทาหลักสูตร
4.3 เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์ (ถ้ามี)
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ภาคผนวก ก
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
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ภาคผนวก ข
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน
พ.ศ. ๒๕๕๙
............................................
โดยที่ เ ห็ น สมควรก าหนดหลั ก เกณฑ์ เ กี่ ย วกั บ การเที ย บโอนผลการเรี ย น เพื่ อ ให้ ก ารจั ด
การศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครคงไว้ซึ่งคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเป็นไป
ตามความในมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งกาหนดให้มีการเทียบโอนผล
การเรียนจากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๑๗ (๒) แห่ งพระราชบั ญญั ติม หาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยี
ราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙ จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครว่าด้วย
การเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. ๒๕๕๙”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการเทียบโอนผล
การเรียน พ.ศ. ๒๕๕๐
บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ หรือคาสั่งอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
“คณะ” หมายความว่ า คณะ วิ ท ยาลั ย หรื อ ส่ ว นราชการที่ เ รี ย กชื่ อ อย่ า งอื่ น ที่ มี ฐ านะ
เทียบเท่าคณะที่มีหน้าที่จัดการศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
“คณบดี” หมายความว่า คณบดี ผู้อานวยการวิทยาลัย หรือหัว หน้าส่วนราชการในส่ว น
ราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะที่จัดการศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
“การเทียบโอนผลการเรียน” หมายความว่า การนาผลการเรียนรู้ ซึ่งเป็นความรู้ ทักษะและ
ประสบการณ์ของผู้ เรียนที่เกิดจากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึก
อาชีพหรือจากประสบการณ์การทางานมาประเมินเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๕ ให้อธิการบดี รักษาการตามข้อบังคับนี้ ให้มีอานาจออกประกาศเพื่อปฏิบัติให้เป็นไป
ตามข้อบังคับนี้
กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
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หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๖ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อ ๗ ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน เพื่อดาเนินการเทียบโอนผล
การเรียน ดังนี้
(๑) การเทียบโอนผลการเรียนในระบบ ให้ คณบดีแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติสอดคล้องกับ
ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่ขอเทียบโอนจานวนไม่น้อยกว่าสามคนเป็นคณะกรรมการ
(๒) การเทีย บโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเข้า สู่
การศึกษาในระบบ ให้ อธิการบดี แต่งตั้งคณบดีเป็นประธานกรรมการ ผู้แทนสถานประกอบการ หรือผู้แทน
องค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นกรรมการ
ข้อ ๘ คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน มีหน้าที่ดาเนินการเทียบโอนผลการเรียนรู้และ
ประเมินความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลที่มหาวิทยาลัยประกาศกาหนด
ข้อ ๙ ผู้ขอเทียบโอนผลการเรียน ต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย และศึกษา
อยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างน้อยหนึ่งปีการศึกษา
ข้อ ๑๐ ค่าธรรมเนียมการเทียบโอนผลการเรียนและหน่วยกิตให้ เป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
ข้อ ๑๑ การเทียบโอนผลการเรียน ให้อยู่ในอานาจของคณบดีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
หมวด ๒
การเทียบโอนผลการเรียนในระบบ
ส่วนที่ ๑
การเทียบโอนระดับปริญญาตรี
ข้อ ๑๒ หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนโดยการเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต ระหว่าง
การศึกษาในระบบ ระดับปริญญาตรี มีดังนี้
(๑) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าที่สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหน่วยงานของรัฐที่มีอานาจตามกฎหมายรับรอง
(๒) รายวิชาที่ขอเทียบโอน ต้องมีเนื้อหาสาระการเรียนรู้และจุดประสงค์ครอบคลุมไม่น้อยกว่า
สามในสี่ของรายวิชาที่ขอเทียบโอน และมีจานวนหน่วยกิตเทียบเท่าหรือมากกว่าตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย
(๓) รายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่จะนามาเทียบโอนหน่วยกิตต้องมีระดับคะแนนไม่ต่ากว่า ค หรือ C
(ผลการศึกษาพอใช้) หรือค่าระดับคะแนน ๒.๐ หรือเทียบเท่า
(๔) รายวิชาที่เทียบโอนหน่วยกิตให้ เมื่อรวมกันแล้วต้องมีจานวนหน่วยกิตไม่เกินสามในสี่ของ
จานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
(๕) รายวิชาที่ได้รับการเทียบโอนหน่วยกิต ให้แสดงชื่อรายวิชา จานวนหน่วยกิต และระดับ
คะแนนในใบแสดงผลการศึกษา โดยไม่นามาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
(๖) นักศึกษาจะต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างน้อยหนึ่งปีการศึกษา
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ข้อ ๑๓ ให้ผู้ขอเทียบโอนผลการเรียนยื่นคาร้องขอเทียบโอนพร้อมหลักฐานภายในสิบห้าวัน
นับ จากวั นที่ผู้ขอเทียบโอนขึ้นทะเบียนเป็ นนั กศึกษา มิฉะนั้นให้ถือว่าสละสิทธิ์และไม่ประสงค์จะขอเทียบโอน
ผลการเรียน และให้คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน ดาเนินการเทียบโอนภายในภาคการศึกษาแรกที่ขึ้น
ทะเบียนเป็นนักศึกษา
กรณีมีเหตุผลความจาเป็นไม่สามารถดาเนินการเทียบโอนผลการเรียนภายในกาหนดเวลา
ตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่ในดุลพินิจของคณบดีเป็นผู้พิจารณาการให้เทียบโอน แต่ต้องไม่เกินภาคการศึกษาที่ ๒
ในปีการศึกษานั้น
ข้อ ๑๔ ให้มีการบันทึกผลการเทียบโอน และการประเมินผลดังนี้
(๑) รายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่เทียบโอนให้ จะไม่นามาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจาภาคและ
ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม โดยให้บันทึกอักษร “TC” (Transfer Credits) ไว้ส่วนบนของรายวิชาที่เทียบโอน
ให้ในใบแสดงผลการศึกษา
(๒) รายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่เทียบโอนให้ หากเป็นหลักสูตรที่มีองค์กรวิชาชีพควบคุมและต้อง
ใช้ผลการเรียนประกอบวิชาชีพ ให้กาหนดระดับคะแนนในรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่เทียบโอน เพื่อนามาคิดค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยประจาภาค และค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม โดยให้บันทึกอักษร “TC” (Transfer Credits)
ไว้ส่วนท้ายรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่เทียบโอนให้ในใบแสดงผลการศึกษา
ส่วนที่ ๒
การเทียบโอนระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อ ๑๕ หลั กเกณฑ์ การเทีย บโอนผลการเรี ยนโดยการเทีย บวิ ช าเรี ยนและโอนหน่ว ยกิ ต
ระหว่างการศึกษาในระบบ ระดับบัณฑิตศึกษา มีดังนี้
(๑) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หรือเทียบเท่าที่สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหน่วยงานของรัฐที่มีอานาจตามกฎหมายรับรอง
(๒) รายวิชาที่ขอเทียบโอน ต้องมีเนื้อหาสาระการเรียนรู้และจุดประสงค์ครอบคลุม ไม่น้อย
กว่าสามในสี่ ของรายวิช าที่ขอเทีย บโอน และมีจานวนหน่ว ยกิตเทียบเท่าหรือมากกว่าตามที่กาหนดไว้ใน
หลักสูตรของมหาวิทยาลัย
(๓) รายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่จะนามาเทียบโอนหน่วยกิตต้องมีระดับคะแนนไม่ต่ากว่า ข หรือ B
(ผลการศึกษาดี) หรือค่าระดับคะแนน ๓.๐ หรือเทียบเท่า หรือได้รับระดับคะแนน S (สอบผ่าน/เป็นที่พอใจ)
(๔) รายวิชาที่เทียบโอนหน่วยกิตให้ เมื่อรวมกันแล้วต้องมีจานวนหน่วยกิตไม่เกินร้อยละสี่สิบ
ของจานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ทั้งนี้ไม่นับรวมหน่วยกิตของวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
(๕) รายวิชาที่ได้รับการเทียบโอนหน่วยกิต ให้แสดงชื่อรายวิชา จานวนหน่วยกิต และระดับ
คะแนนในใบแสดงผลการศึกษา โดยไม่นามาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
(๖) นั ก ศึ ก ษาจะต้ อ งใช้ เ วลาศึ ก ษาอยู่ ใ นมหาวิ ท ยาลั ย อย่ า งน้ อ ยหนึ่ ง ปี ก ารศึ ก ษาและ
ลงทะเบียนเรียนรายวิชา และวิชาวิทยานิพนธ์ หรือวิชาการค้นคว้าอิสระ ตามหลั กสูตรที่เข้าศึกษาไม่น้อยกว่า
๑๒ หน่วยกิต
ข้อ ๑๖ ให้ผู้ขอเทียบโอนผลการเรียนยื่นคาร้องขอเทียบโอนพร้อมหลักฐานภายในสิบห้าวัน
นับจากวันที่ผู้ขอเทียบโอนขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา มิฉะนั้นให้ ถือว่าสละสิทธิ์และไม่ประสงค์จะขอเทียบโอน
ผลการเรียน และให้คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนดาเนินการเทียบโอนภายในภาคการศึกษาแรกที่ขึ้น
ทะเบียนเป็นนักศึกษา
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ข้อ ๑๗ การบันทึกผลการเทียบโอน และการประเมินผลในรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่เทียบโอนให้
จะไม่นามาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจาภาคและค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม โดยให้ บันทึกอักษร “TC”
(Transfer Credits) ไว้ส่วนบนของรายวิชาที่เทียบโอนให้ในใบแสดงผลการศึกษ
หมวด ๓
การเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย เข้าสู่การศึกษาในระบบ
ส่วนที่ ๑
การเทียบโอนระดับปริญญาตรี
ข้อ ๑๘ หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียน โดยการเทียบโอนความรู้และให้หน่วยกิตจาก
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เข้าสู่ระบบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีดังนี้
(๑) วิ ธี ก ารประเมิ น เพื่ อ การเที ย บโอนความรู้ จ ะกระทาได้ โ ดยการทดสอบมาตรฐาน
การทดสอบที่ไม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน การประเมินการจัดการศึกษา/อบรมที่จัดโดยหน่วยงานต่างๆ และ
การประเมินแฟ้มสะสมงาน
(๒) การเทียบโอนความรู้เป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชาตามหลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยโดย
รายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่เทียบโอนให้เมื่อรวมกันแล้วต้องมีจานวนหน่วยกิตไม่เกินสามในสี่ของ
จานวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร
(๓) การขอเทียบโอนความรู้เป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชาของสาขาวิชาใด ให้สาขาวิชานั้นเป็น
ผู้ กาหนดวิ ธีการและการดาเนิ น การเที ย บโอน โดยการเที ยบโอนความรู้นั้นต้ องรับผลการประเมิ นเทียบได้
ไม่ต่ากว่าระดับ คะแนน ค หรื อ C (ผลการศึกษาพอใช้) หรือค่าระดับคะแนน ๒.๐ จึงจะให้นับจานวน
หน่วยกิตรายวิชาหรือกลุ่มวิชานั้น
(๔) รายวิชาที่เทียบโอนให้ จะไม่นามาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจาภาค และค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสม โดยบันทึกไว้ส่วนบนของรายวิชาที่เทียบโอนให้ในใบแสดงผลการศึกษา เว้นแต่หลักสูตรที่
มีองค์กรวิชาชีพควบคุม ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกาหนดขององค์กรวิชาชีพนั้น
ข้อ ๑๙ การบันทึกผลการเทียบโอน ให้บันทึกผลตามวิธีการประเมิน ดังนี้
(๑) หน่วยกิตที่ได้จากการทดสอบมาตรฐานให้บันทึกอักษร “CS” (Credits from Standardized Tests)
(๒) หน่ ว ยกิ ต ที่ ได้ จ ากการทดสอบที่ ไ ม่ใ ช่ ก ารทดสอบมาตรฐาน ให้ บั น ทึก อั ก ษร “CE”
(Credits from Examination)
(๓) หน่วยกิตที่ได้จากการประเมินการจัดการศึกษา/อบรมที่จัดโดยหน่วยงานต่างๆ
ให้บันทึกอักษร “CT” (Credits from Training)
(๔) หน่วยกิตที่ได้จากการประเมินแฟ้มสะสมงาน ให้บันทึกอักษร “CP” (Credits from Portfolio)
การบันทึกผลการเทียบโอนตามวิธีการประเมินในวรรคแรก ให้บันทึกไว้ส่วนท้ายของรายวิชา
หรือกลุ่มวิชาที่เทียบโอนให้ เว้นแต่หลักสูตรที่มีองค์กรวิชาชีพควบคุม และต้องใช้ผลการเรียนประกอบการ
ขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ให้กาหนดระดับคะแนนในรายวิชา หรือกลุ่มวิชาเพื่อนามาคิดค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยประจาภาค และค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม โดยบันทึกอักษร “PL” (Prior Learning) ไว้ส่วนท้ายรายวิชา
ที่เทียบโอนให้ในใบแสดงผลการศึกษา
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ส่วนที่ ๒
การเทียบโอนระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อ ๒๐ หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียน โดยการเทียบโอนความรู้และให้หน่วยกิตจาก
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เข้าสู่ระบบการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มีดังนี้
(๑) วิธีการประเมินเพื่อการเทียบโอนความรู้กระทาได้โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธี
ประกอบด้ว ยการทดสอบมาตรฐาน การทดสอบที่ไม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน การสอบข้อเขียน การสอบ
สัมภาษณ์ การประเมินการจัดการการศึกษา หรือ ฝึกอบรมที่จัดโดยหน่วยงานต่างๆ การประเมินแฟ้มสะสมงาน
การแสดงผลงานอันเป็นที่ประจักษ์ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจกาหนดวิ ธีการประเมินในรูปแบบ
อื่นก็ได้ที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับปรัชญาของแต่ละหลักสูตร
(๒) การเทียบโอนความรู้เป็นรายวิชาที่มีหน่วยกิตให้ เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละสี่สิบ
ของจานวนหน่วยกิตของรายวิชาทั้งหมดในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ไม่นับรวมหน่วยกิตของวิทยานิพนธ์
และการค้นคว้าอิสระ
(๓) การเที ย บโอนความรู้ ต้ องได้ รั บ ผลการประเมิ น เที ย บได้ ไ ม่ต่ ากว่ า ระดับ คะแนน B
(ผลการศึกษาดี) หรือค่าระดับคะแนน ๓.๐ ขึ้นไป จึงจะสามารถนับจานวนหน่วยกิตที่ขอเทียบ
โอนได้
(๔) รายวิช าที่เทีย บโอนให้ จะไม่นามาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ ยประจาภาคและค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสม
ข้อ ๒๑ ให้คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน ดาเนินการเทียบโอนภายในภาคการศึกษาแรก
ที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ขอเทียบโอนได้ทราบจานวนรายวิชาที่เทียบโอนได้และรายวิชาที่ต้อง
ศึกษาเพิ่มเติมตามหลักสูตร
ข้อ ๒๒ การบันทึกผลการเทียบโอน ให้บันทึกผลตามวิธีการประเมิน ดังนี้
(๑) หน่วยกิตที่ได้จากการทดสอบมาตรฐาน ให้บันทึกอักษร “CS” (Credits from Standardized Tests)
(๒) หน่ ว ยกิ ต ที่ ไ ด้ จ ากการทดสอบที่ ไ ม่ ใ ช่ ก ารทดสอบมาตรฐาน ให้ บั น ทึ ก อั ก ษร “CE”
(Credits from Examination)
(๓) หน่วยกิตที่ได้จากการประเมินการจัดการศึกษาหรืออบรมที่จัดโดยหน่วยงานต่างๆ ให้
บันทึกอักษร “CT” (Credits from Training)
(๔) หน่วยกิตที่ได้จากการประเมินแฟ้มสะสมงาน ให้บันทึก อักษร “CP” (Credits from
Portfolio)
การบันทึกผลการเทียบโอนตามวิธีการประเมินในวรรคก่อน ให้บันทึกไว้ส่วนบนของรายวิชาที่
เทียบโอนให้ในใบแสดงผลการศึกษา
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ)
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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ภาคผนวก ค
ตารางสรุปการปรับปรุงหลักสูตร

56

95

ตารางสรุปการปรับปรุงหลักสูตร
รายการ

1. ชื่อหลักสูตร
2. จานวนหน่วยกิต และโครงสร้าง
หลักสูตร

3. รายวิชาที่มีการปรับปรุง

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

48 หน่วยกิต ระยะเวลาศึกษา 3 ปีการศึกษา
โครงสร้างหลักสูตร
แบบ 1.1
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
- ม.น.
หมวดวิชาเฉพาะ
- หน่วยกิต
หมวดวิชาดุษฎีนิพนธ์
48 หน่วยกิต
รวม
48 หน่วยกิต
แบบ 2.1
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
- ม.น.
หมวดวิชาเฉพาะ
12 หน่วยกิต
หมวดวิชาดุษฎีนิพนธ์ 36 หน่วยกิต
รวม
48 หน่วยกิต
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
03-111-501 การบัญชีบริหารสมัยใหม่
3(3-0-6)
Modern Managerial
Accounting
ศึกษาระบบบัญชีต้นทุน
การพัฒนาระบบบัญชีต้นทุน การรวบรวม
และสะสมข้อมูล การวิเคราะห์ ตลอดจนการ
แปลความหมายของข้อมูล ความสัมพันธ์ของ
ข้อมูลต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการวางแผน
ควบคุม และการตัดสินใจในเชิงบริหาร โดยใช้
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
03-211-501 การตลาดเชิงบูรณาการ 3(3-0-6)
Integrated Marketing
ศึกษาองค์ประกอบและขั้นตอนของ
การวางแผน การติดต่อสื่อสารทางการตลาด ซึ่ง
จะเกี่ยวข้องกับการพิจารณาหาโอกาสของการ
ติดต่อสื่อสาร การกาหนดวัตถุประสงค์และกลุ่ม
ผู้รับเป้าหมาย การกาหนดงบประมาณ
การเลือกส่วนผสมของการติดต่อสื่อสาร
การควบคุม และการประเมินผลของการ
ติดต่อสื่อสารทางการตลาด รวมทั้งการทาการ
ติดต่อสื่อสารทางการตลาดแบบผสมผสาน
โดยการใช้เครื่องมือการส่งเสริมทางการตลาด
และเครื่องมืออื่น ๆ ทางการตลาดเข้าด้วยกัน
เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

54 หน่วยกิต ระยะเวลาศึกษา 3 ปีการศึกษา
โครงสร้างหลักสูตร
แบบ 2.1
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
- ม.น.
หมวดวิชาบังคับ
9 หน่วยกิต
หมวดวิชาชีพเลือก
9 หน่วยกิต
หมวดวิชาดุษฎีนิพนธ์
36 หน่วยกิต
รวม
54 หน่วยกิต

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
BA6010103 การเงินและการบัญชีบริหาร
ร่วมสมัย 3(3-0-6)
Contemporary Finance and
Managerial Accounting
แนวคิดทางการเงินด้าน ความเสี่ยง
และผลตอบแทน มูลค่าของเงิน การวางแผนทาง
การเงิน เงินทุนหมุนเวียน และการบริหาร
โครงการ แนวคิดด้านการบัญชีต้นทุน
การรวบรวมข้อมูลทางการบัญชีตามกรอบแนวคิด
มาตรฐานรายงานทางการเงิน การใช้ข้อมูล
ทางการบัญชีเพื่อการวางแผน การควบคุม
และตัดสินใจในการบริหาร การบัญชีสิ่งแวดล้อม
และการบัญชีสู่ความยั่งยืนของธุรกิจ
BA6020104 การจัดการการตลาดเชิงบูรณาการ
3(3-0-6)
Integrated Marketing
Management
ปรัชญาและแนวคิดการตลาดสมัยใหม่
การวิเคราะห์ปัญหาการตลาด โอกาสทาง
การตลาด การวางแผนกลยุทธ์ด้านการตลาด
และการจัดการการตลาด การปฏิบัติตามแผนงาน
และการควบคุมกิจกรรมทางการตลาด
กระบวนการติดต่อสื่อสารและเครือข่าย
การบูรณาการกระบวนการติดต่อสื่อสารในการ
บริหารจัดการธุรกิจยุคใหม่
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หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)
03-311-501 การจัดการและพฤติกรรมองค์กร
สมัยใหม่ 3(3-0-6)
Modern Management and
Organizational Behavior
ศึกษาแนวคิดต่างๆ ด้านพฤติกรรม
ทั้งระดับส่วนบุคคลระดับกลุ่ม และระดับ
องค์การที่มีผลต่อพฤติกรรมการทางานภายใน
องค์การ ความพอใจ ขวัญ ทัศนคติ การจูงใจ
การทางานเป็นทีม การแก้ปัญหาความขัดแย้ง
ความสัมพันธ์และประสิทธิภาพของกลุ่มรวมถึง
การตัดสินใจและการควบคุมด้านพฤติกรรม

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
BA6030105 ทฤษฎีองค์การ 3(3-0-6)
Organization Theories
รูปแบบ แนวคิดและทฤษฎีองค์การ
พฤติกรรมองค์การ โครงสร้างและการออกแบบ
องค์การ ทฤษฎีตามสถานการณ์ ทฤษฎีสถาบัน
นิเวศวิทยาองค์การ วิวัฒนาการและ
สภาพแวดล้อมองค์การ เครือข่าย เทคโนโลยี
วัฒนธรรม และโครงสร้างทางสังคม

03-311-502 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6)
Strategic Management
ศึกษากระบวนการในการจัดการ
ระดับสูง โดยมุ่งเน้นที่การดาเนินงานระยะยาว
เริ่มต้นจากการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การนากล
ยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติโดยพิจารณารายละเอียดทั้ง
ในแง่การกาหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมต่อกิจการที่
ดาเนินงานทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจน
ปัญหาที่เกิดจากความแตกต่างทางวัฒนธรรมที่
มีผลต่อการดาเนินกลยุทธ์

BA6030106 การจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อความ
ยั่งยืนของธุรกิจ 3(3-0-6)
Strategic Management for
Business Sustainability
ปรัชญาและแนวคิดเพื่อความยั่งยืน
กระบวนการพัฒนากลยุทธ์ การกาหนดกลยุทธ์ที่
เหมาะสม กลยุทธ์การติดต่อสื่อสารทั้งภายใน
และภายนอก การจัดทาแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติการ การปรับใช้แผนกลยุทธ์
การประเมินกลยุทธ์ การวิเคราะห์เปรียบเทียบ
และการทบทวนกลยุทธ์เพื่อความได้เปรียบเชิง
แข่งขัน การบูรณาการกลยุทธ์เพื่อความยั่งยืน
ของธุรกิจ

หมวดวิชาเฉพาะ
36-011-104 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติขั้นสูง
ทางด้านบริหารธุรกิจ 3(3-0-6)
Advanced Research
Methodology and Statistics for
Business Administration
ระเบียบวิธีการวิจัยทางบริหารธุรกิจ ทั้งการวิจัย
เชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ การ
วิเคราะห์ปัญหา รวมถึงการประยุกต์ใช้สถิติขั้น
สูง ศึกษาการแปลผลและการนาเสนอผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลตลอดจนการจัดทาข้อเสนอแนะ
ต่างๆ เพื่อกาหนดหัวข้องานวิจัย การออกแบบ
วิจัย การวิเคราะห์และอภิปรายผล และการ
เขียนรายงานผลการวิจัย

หมวดวิชาบังคับ
BA6001102 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Business Research
Methodology
เทคนิคและระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ
ขั้นสูง ทั้งการวิจัยเชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ
และแบบผสม การกาหนดปัญหาและวัตถุประสงค์
การวิจัย การทบทวนวรรณกรรม
การตั้งสมมติฐาน การออกแบบการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การเก็บรวบรวม
ข้อมูลและสถิติเพื่อการวิจัยธุรกิจขั้นสูง
การวิเคราะห์และประมวลผล การสรุปผล
และการอภิปรายผล การนาเสนอรายงานการวิจัย
ตามหลักวิชาการ และการนางานวิจัยไปปรับใช้
กับองค์กรธุรกิจ
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หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)
36-011-102 ทฤษฎีการจัดการการเงินและ
บัญชีขั้นสูง 3(3-0-6)
Advanced Financial
Management and Accounting
Theories
แนวคิด ทฤษฎี และวิธีปฏิบัติที่ใช้ใน
การวางแผนการเงินและบัญชี การควบคุมการ
ปฏิบัติ การประเมินทรัพยากรทางการเงินและ
บัญชี การวางแผนการใช้จ่าย การระดมทุน
การเป็นเจ้าของกิจการและหุ้นส่วน ตลอดจน
การตัดสินใจทางการจัดการการเงินและบัญชี
ขั้นสูง

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
หมวดวิชาชีพเลือก
BA6012101 ทฤษฎีทางการเงินและการบัญชี
ขั้นสูง 3(3-0-6)
Advanced Finance and
Accounting Theories
การอภิปรายแนวคิดและทฤษฎี
ทางการเงินสมัยใหม่ การบริหารความเสี่ยงและ
ตราสารอนุพันธ์ การวางแผนทางการเงิน การเพิ่ม
มูลค่ากิจการ การประเมินทรัพยากรและข้อมูล
ทางการบัญชีเพื่อการตัดสินใจ แนวคิดและทฤษฎี
ทางการบัญชีสมัยใหม่ การทบทวนวรรณกรรม
ด้านการบัญชีการเงินและบัญชีบริหาร การกากับ
ดูแลกิจการและจรรยาบรรณวิชาชีพและจริยธรรม
ธุรกิจ การบัญชีเพื่อสิ่งแวดล้อมและการนาเสนอ
รายงานทางการเงินเพื่อความยั่งยืนทางธุรกิจ

36-011-103 ทฤษฎีการจัดการการตลาดขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Marketing
Management Theories
ทฤษฎีการตลาดเพื่อการบริหารธุรกิจเชิง
วิเคราะห์ การวางแผนและการวิจัย ระบบข้อมูล
ข่าวสารทางการตลาด การวิเคราะห์พฤติกรรม
ผู้บริโภคในระดับมหภาค การใช้สื่อในการ
บริหารจัดการตลาด การใช้กฎหมายทรัพย์สิน
ทางปัญญา สิทธิประโยชน์และผู้สนับสนุน
ทางการตลาด และการพัฒนากลยุทธ์ทาง
การตลาดขั้นสูง

BA6022101 ทฤษฎีการจัดการการตลาดขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Marketing
Management Theories
การอภิปรายแนวคิด วิธีการ
เครื่องมือทางการตลาดที่สาคัญ การประยุกต์
ทฤษฎีทางการตลาดเพื่อแก้ปัญหาทางธุรกิจ
การทบทวนวรรณกรรม การสร้างกรอบความคิด
และแบบจาลองทางด้านการตลาด การบริหาร
การตลาดเพื่อความได้เปรียบเชิงแข่งขัน
การวิเคราะห์ วิพากษ์และการประยุกต์องค์ความรู้
ทางการตลาดสู่ความยั่งยืน

หมวดวิชาดุษฎีนิพนธ์
36-012-201 ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 2.1
36(0-0-108)
Doctoral Dissertation
Type 2.1
ทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจ
ในสาขาใดสาขาหนึ่ง เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่
ทางด้านบริหารธุรกิจ คุณภาพของดุษฎีนิพนธ์
ต้องมีความลึกซึ้งทางทฤษฎีและระเบียบวิธีวิจัย
ตามหลักวิชาการ

หมวดวิชาดุษฎีนิพนธ์
BA6003201 ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 2.1 36 หน่วยกิต
Doctoral Dissertation 2.1
การเขียนบทความวิจัยเชิงลึก
ที่เกี่ยวข้องกับด้านการบริหารธุรกิจเพื่อสร้างองค์
ความรู้ใหม่หรือความคิด ที่สะท้อนความรอบรู้
ทางด้านเทคนิคการทาวิจัย ความสามารถในการ
กาหนดความสาคัญของปัญหา วัตถุประสงค์
แนวคิดทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง ก่อให้เกิดงานวิจัยที่มี
คุณภาพ การทบทวนวรรณกรรม การออกแบบ
งานวิจัย ระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ การเก็บข้อมูล
ภาคสนาม การนาเสนองานวิจัย และการตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานงานวิจัยในวารสารระดับชาติ
หรือนานาชาติ ในฐานข้อมูลที่ได้รับการยอมรับ
โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
หลักสูตร
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4. รายวิชาใหม่

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)
-

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
BA6000101 ภาษาอังกฤษเพื่อการนาเสนอดุษฎี
นิพนธ์ 2(2-0-4)
English for Dissertation
Presentation
ลักษณะรูปแบบของการเขียน
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ทักษะการอ่าน
การค้นคว้า การวิเคราะห์และวิจารณ์ บทความ
วิชาการ วิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ที่ผา่ นการตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการ การเขียนบทคัดย่อ และบทความ
วิชาการ ตามสาขาวิชาที่เรียน ทักษะการนาเสนอ
ผลงานวิชาการในเวทีระดับชาติหรือนานาชาติ

-

-

-

BA6000102 สถิติขั้นสูงสาหรับการวิจัยทางธุรกิจ
3(3-0-6)
Advanced Statistics for Business
Research
แนวคิดและขั้นตอนการวิเคราะห์
ทางสถิติ การวิเคราะห์พหุคูณ การจาแนกกลุ่มตัว
แปรด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบและแบบกลุ่ม
การวิเคราะห์การถดถอยแบบโลจิสติกส์
การวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคูณ
การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ การวิเคราะห์
แบบจาลองสมการโครงสร้าง และการวิเคราะห์
สมการถดถอยไม่เชิงเส้น
BA6030107 ปรัชญาและจริยธรรมของการ
บริหารธุรกิจยุคใหม่ 3(3-0-6)
Philosophy and Ethics of
Modern Business
Administration
แนวคิดและทฤษฎีการจัดการ
สมัยใหม่ การจัดการและการคิดอย่างเป็นระบบ
การจัดการเชิงสถานการณ์ การรื้อปรับระบบ
องค์การแห่งการเรียนรู้ และการจัดการความรู้
จรรยาบรรณธุรกิจ และความรับผิดชอบต่อสังคม
ของธุรกิจ และแนวทางในการสร้างจริยธรรม
หมวดวิชาบังคับ
BA6001101 การวิเคราะห์การจัดการเชิงกลยุทธ์
และนวัตกรรมทางธุรกิจ 3(3-0-6)
Strategic Management Analysis
and Business Innovations
การทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับ
วิวัฒนาการทฤษฎีและแนวคิดการจัดการสมัยใหม่
การจัดการเชิงกลยุทธ์ การคิดอย่างเป็นระบบ
รูปแบบนวัตกรรมและองค์กรแห่งการเรียนรู้ทางธุรกิจ
จริยธรรมและบทบาทที่สาคัญในด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของธุรกิจ การวิเคราะห์
กรณีศึกษาและผลงานวิจัยด้าน กลยุทธ์และนวัตกรรม
ในการบริหารธุรกิจเพื่อความสาเร็จขององค์กร

99
รายการ

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)
-

-

--

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
BA6001103 สัมมนาประเด็นปัญหาทาง
บริหารธุรกิจ 3(3-0-6)
Seminar in Business
Administration Issues
การทบทวนวรรณกรรมและการ
วิพากษ์ แนวคิด ทฤษฎี และประเด็นปัญหาใหม่ ๆ
ทางบริหารธุรกิจจาก กรณีศึกษา บทความที่
ตีพิมพ์ ทั้งระดับชาติและนานาชาติ การศึกษาดู
งาน และการนาเสนอแนวทางการแก้ปัญหาทาง
ธุรกิจ
BA6001104 ทัศนศึกษานวัตกรรมทางด้าน
บริหารธุรกิจ S/U
Business Administration
Innovation Field Trip
การทัศนศึกษาด้านนวัตกรรม
ในหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจและการปรับใช้
นวัตกรรมทางธุรกิจ การอภิปรายประเด็นปัญหา
และผลการเรียนรู้จากทัศนศึกษามาปรับใช้ในการ
วิเคราะห์ธุรกิจ
หมวดวิชาชีพเลือก
กลุ่มการบัญชี
BA6012102 ประเด็นวิจัยขั้นสูงทางการบัญชี
3(3-0-6)
Advanced Research Issues in
Accounting
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : BA6001102 ระเบียบ
วิธีวจิ ัยทางธุรกิจขั้นสูง

-

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การทบทวนวรรณกรรมและการ
วิพากษ์งานวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ในประเด็นทางการบัญชีต่าง ๆ ความเป็นมา
หลักการเหตุผลทางทฤษฎี การออกแบบกรอบ
แนวคิดงานวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย การเก็บรวบรวม
ข้อมูล การแปลผล การนาเสนอผลงานวิจัย
และการนาผลงานวิจัยไปปรับใช้กับธุรกิจ
BA6012103 สัมมนาวิจัยการบัญชีการเงินขั้นสูง
3(3-0-6)
Seminar in Advanced
Financial Accounting Research
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : BA6001102 ระเบียบ
วิธีวจิ ัยทางธุรกิจขั้นสูง
และ BA6012101
ทฤษฎีทางการเงินและ
การบัญชีชั้นสูง

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : -

100
รายการ

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
การทบทวนวรรณกรรมและ
วิพากษ์งานวิจัยที่ตีพิมพ์ ในประเด็นการบัญชี
การเงิน การวิเคราะห์แนวคิดพื้นฐานและทฤษฎี
ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยทางบัญชีการเงิน การกากับ
ดูแลกิจการที่ดี การใช้ข้อมูลสารสนเทศทางการ
บัญชีเพื่อการตัดสินใจ การออกแบบและการ
นาเสนอโครงงานวิจัย หรือบทความวิชาการ

-

BA6012104 สัมมนาวิจัยการบัญชีบริหารขั้นสูง
3(3-0-6)
Seminar in Advanced
Managerial Accounting
Research
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : BA6001102 ระเบียบ
วิธีวิจัยทางธุรกิจขั้นสูง
BA6012101 ทฤษฎี
ทางการเงินและการ
บัญชีชั้นสูง

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การทบทวนวรรณกรรมและการ
วิพากษ์งานวิจัยที่ตีพิมพ์ ในประเด็นการบัญชี
บริหาร การวิเคราะห์แนวคิดพื้นฐานและทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องกับการบัญชีบริหารเพื่อการตัดสินใจ
การวางแผน การควบคุม การประเมินผลการ
ดาเนินงาน การบัญชีเชิงกลยุทธ์ การใช้ข้อมูล
สารสนเทศทางการบัญชีบริหารเพื่อการตัดสินใจ
การออกแบบและการนาเสนอโครงงานวิจัย หรือ
บทความวิชาการ
-

BA6012105 สัมมนาวิจัยการสอบบัญชีขั้นสูง
3(3-0-6)
Seminar in Advanced Auditing
Research
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : BA6001102 ระเบียบ
วิธีวิจัยทางธุรกิจขั้นสูง
BA6012101 ทฤษฎี
ทางการเงินและการ
บัญชีชั้นสูง

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การทบทวนวรรณกรรมและการ
วิพากษ์งานวิจัยที่ตีพิมพ์ ในประเด็นการสอบบัญชี
การวิเคราะห์แนวคิดพื้นฐานและทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชี มาตรฐานการสอบ
บัญชี แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบ
ผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ ความเชี่ยวชาญและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ การออกแบบและนาเสนอ
โครงงานวิจัย หรือบทความวิชาการ

101
รายการ

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)
-

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
BA6012106 สัมมนาวิจัยการบัญชีระหว่าง
ประเทศ 3(3-0-6)
Seminar in International
Accounting Research
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : BA6001102 ระเบียบวิธี
วิจัยทางธุรกิจขัน้ สูง
BA6012101 ทฤษฎีทาง
การเงินและการบัญชี
ชั้นสูง

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การทบทวนวรรณกรรมและวิพากษ์
งานวิจัยที่ตีพิมพ์ ในประเด็นการบัญชีระหว่าง
ประเทศ ผลกระทบนโยบายการบัญชีและแนว
ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาและนาเสนองบ
การเงินรวม ของบริษัทข้ามชาติตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินไทยและมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินสากล คุณภาพของรายงานทาง
การเงิน ราคาโอน ภาษีระหว่างประเทศ การใช้
ข้อมูลสารสนเทศทางการบัญชีเพื่อการตัดสินใจ
ลงทุน การออกแบบและการนาเสนอโครงงานวิจัย
หรือบทความวิชาการ
-

กลุ่มการตลาด
BA6022102 สัมมนาประเด็นปัญหาทาง
การตลาดดิจิทัล 3(3-0-6)
Seminar in Digital Marketing
Issues
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : BA6022101 ทฤษฎี
การจัดการการตลาด
ขั้นสูง

-

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การทบทวนวรรณกรรมและ
การวิพากษ์งานวิจัยที่ตีพิมพ์ ในประเด็น
การตลาดดิจิทัล ลักษณะโครงสร้างและรูปแบบ
ของช่องทางการตลาด บทบาทหน้าที่และการ
พัฒนาช่องทางการตลาด สถาบันการตลาด
การคัดเลือก การประเมินผลและการควบคุม
ช่องทางการตลาด และผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยี
และพฤติกรรมผู้บริโภค
BA6022103 ประเด็นวิจัยขั้นสูงทางการตลาด
3(3-0-6)
Advanced Research Issues in
Marketing
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : BA6001102 ระเบียบวิธี
วิจัยทางธุรกิจขัน้ สูง

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ :-

102
รายการ

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)

-

-

-

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
การทบทวนวรรณกรรมและการ
วิพากษ์งานวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ในประเด็นทางการตลาด ความเป็นมา หลักการ
เหตุผลทางทฤษฎี การออกแบบกรอบแนวคิด
งานวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล
การแปลผล การนาเสนอผลงานวิจัย และการนา
ผลงานวิจัยไปปรับใช้กับธุรกิจ
BA6022104 การวิจัยการบริหารตราสินค้า
3(3-0-6)
Brand Management Research
การทบทวนวรรณกรรมและ
การอภิปรายงานวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ ในประเด็น การบริหารตราสินค้า
แนวคิดคุณค่าตราสินค้า ภาพลักษณ์ตราสินค้า
และการวัดคุณค่าตราสินค้า กลยุทธ์การสร้างตรา
สินค้าองค์กร ทฤษฎี เครื่องมือและแบบจาลอง
สาหรับการตัดสินใจเรื่องตราสินค้า ประโยชน์ของ
ตราสินค้า และการสร้างมูลค่าเพิ่ม บุคลิกภาพตรา
สินค้า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสร้างตราสินค้า
และหลักการทางจิตวิทยา ที่เกี่ยวกับลูกค้า
การออกแบบและการนาเสนอกรอบแนวคิด
ทางการวิจัย
กลุ่มการจัดการ
BA6032101 ทฤษฎีการจัดการร่วมสมัย
3(3-0-6)
Contemporary Management
Theories
วิวัฒนาการด้านรูปแบบ แนวคิด
ทฤษฎีด้านการจัดการ การใช้เครื่องมือ
ด้านการจัดการในการบริหารธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
กลยุทธ์ของธุรกิจภายใต้กรอบแนวคิด ทฤษฎี
และเครื่องมือทางการจัดการตามสภาพแวดล้อม
และสถานการณ์ การทบทวนวรรณกรรมและการ
วิเคราะห์การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ที่เหมาะสม
กับองค์กรธุรกิจในปัจจุบัน ความรับผิดชอบและ
จริยธรรมทางธุรกิจ การบูรณาการทฤษฎีการ
จัดการขั้นสูงและ กลยุทธ์ที่เหมาะสมกับองค์กร
ในอนาคต
BA6032102 กลยุทธ์โลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
ขั้นสูง 3(3-0-6)
Advanced Logistics and
Supply Chain Strategy
การอภิปราย แนวคิด หลักการ
ทฤษฎีในการสร้างกลยุทธ์ทางโลจิสติกส์
และห่วงโซ่อุปทาน องค์ประกอบของการ
จัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน การเชื่อมโยง
ระหว่างทฤษฎี งานวิจัยและแนวปฏิบัติ

103
รายการ

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)

-

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
การสร้างแผนกลยุทธ์ แบบจาลองด้านจัดการ
โลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานที่สนับสนุนกลยุทธ์
การนาแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติ การควบคุม และการ
ประเมินผล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร
BA6032103 ประเด็นวิจัยขั้นสูงทางการจัดการ
3(3-0-6)
Advanced Research Issues in
Management
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : BA6001102 ระเบียบ
วิธีวจิ ัยทางธุรกิจขั้นสูง

-

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การทบทวนวรรณกรรมและการ
วิพากษ์งานวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ในประเด็นทางการจัดการ ความเป็นมา หลักการ
เหตุผลทางทฤษฎี การออกแบบกรอบแนวคิด
งานวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล
การแปลผล การนาเสนอผลงานวิจัย และการนา
ผลงานวิจัยไปปรับใช้กับธุรกิจ
BA6032104 สัมมนาประเด็นการสร้างสรรค์
ธุรกิจและการประกอบการ
3(3-0-6)
Seminar in Business Creation
Issues and Entrepreneurship
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : BA6032101 ทฤษฎี
การจัดการร่วมสมัย

-

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การทบทวนวรรณกรรมและการ
วิพากษ์งานวิจัยที่ตีพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับประเด็น
ทางการบริหารธุรกิจ การวิเคราะห์โอกาสทาง
ธุรกิจและสภาวะการแข่งขัน การก่อตั้งธุรกิจ
การร่วมลงทุน กลยุทธ์การเข้าสู่ธุรกิจ การ
วิเคราะห์แหล่งเงินทุน การวิเคราะห์และประเมิน
โครงการธุรกิจ การพัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจเพื่อ
การเป็นผู้ประกอบการ กฎหมายทรัพย์สินทาง
ปัญญา แผนธุรกิจสาหรับหน่วยธุรกิจใหม่
และการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อความยั่งยืน
ทางธุรกิจ
BA6032105 การบริการธุรกิจที่ปรึกษา
เชิงกลยุทธ์ดิจิทัล 3(3-0-6)
Digital Strategic Consulting
Business Services
การระบุปัญหาทางธุรกิจ ความ
ท้าทายในอนาคตของธุรกิจ การบูรณาการองค์
ความรู้ด้านการเงิน การบัญชี การตลาด
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหารจัดการ
เชิงกลยุทธ์ และการออกแบบเทคโนโลยีดิจิทัลใหม่
เพื่อความมั่นคงปลอดภัย การจัดเตรียมคาแนะนา
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หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)

-

-

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
และประมาณการที่เกี่ยวข้อง การปรับใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อความได้เปรียบเชิงแข่งขัน
การออกแบบตัวชี้วัดการประเมินความสาเร็จ
ของกลยุทธ์และการให้บริการธุรกิจที่ปรึกษา
กลุ่มการเงิน
BA6042102 การบริหารความเสี่ยงและตราสาร
อนุพันธ์ 3(3-0-6)
Risk Management and
Derivatives
การทบทวนวรรณกรรมและการ
อภิปรายงานวิจัยเกี่ยวกับ การใช้และลักษณะ
ของตราสารอนุพันธ์ ฟิวเจอร์ส ออปชัน สว๊อป
แนวคิดของการกาหนดราคาและการป้องกันความ
เสี่ยงโดยไม่มีการเก็งกาไร รูปแบบการกาหนดราคา
ของตัวเลือกทวินาม แบบจาลองแบล็ค-โชลส์ การ
วัดความผันผวนและการกาหนดราคาของตัวเลือกที่
ไม่เป็นมาตรฐาน แนวคิดของการบริหารความเสี่ยง
ทางการเงิน การวัดความเสี่ยงของตลาดและเครดิต
การสร้างแบบจาลองและการวิเคราะห์อนุพันธ์
BA6042103 ประเด็นวิจัยขั้นสูงทางการเงิน
3(3-0-6)
Advanced Research Issues in
Finance
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : BA6001102 ระเบียบวิธี
วิจัยทางธุรกิจขัน้ สูง

-

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การทบทวนวรรณกรรมและการ
วิ พ ากษ์ ง านวิ จั ย ทั้ ง เชิ ง ปริ ม าณและเชิ ง คุ ณ ภาพ
ในประเด็ น ทางการเงิ น ความเป็ น มา หลั ก การ
เหตุ ผ ลทางทฤษฎี การออกแบบกรอบแนวคิ ด
งานวิจั ย ระเบี ย บวิ ธี วิจั ย การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล
การแปลผล การน าเสนอผลงานวิจัย และการน า
ผลงานวิจัยไปปรับใช้กับธุรกิจ
BA6042104 สัมมนาประเด็นปัญหาทางการเงิน
3(3-0-6)
Seminar in Finance Issues
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : BA6012101 ทฤษฎีทาง
การเงินและการบัญชี
ชั้นสูง

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การทบทวนวรรณกรรมและการ
วิพากษ์งานวิจัยที่ตีพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับประเด็น
ปัญหาทางการเงินในปัจจุบัน กรณีศึกษาปัญหาด้าน
การเงินระหว่างประเทศ โครงสร้างจุลภาคตลาด
ความผิดปกติของตลาดการเงิน การพัฒนาตลาด
การเงิน การบริหารการเงินสาธารณะ นวัตกรรม
ทางการเงิน การเงินดิจิทัล และการวิเคราะห์
ทางการเงิน เทคนิค เครื่องมือ ทรัพยากร
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หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)

-

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
แนวปฏิบัติและแนวโน้มทางการจัดการทางการเงิน
การออกแบบ และการนาเสนอโครงงานวิจัย
หรือบทความวิชาการ
BA6042105 เศรษฐศาสตร์ร่วมสมัย 3(3-0-6)
Contemporary Economics
การอภิปรายวิวัฒนาการ แนวคิด
และทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ที่นามาประยุกต์กับการ
บริหารธุรกิจ การทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับ
ประเด็นปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ในยุคปัจจุบัน
ทั้งที่เกิดขึ้นกับเศรษฐกิจไทย และเศรษฐกิจโลก
เพื่อความยั่งยืน
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ชื่อ-สกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
การศึกษา
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

นางสาวพิฐชญาณ์ คาเนโกะ
อาจารย์
ปร.ด. (การบัญชี)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ.2556
บธ.ม. (การบัญชีการเงิน)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2541
บช.บ. (การบัญชี)
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ พ.ศ.2536
บธ.บ. (การจัดการทั่วไป)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ.2535

สังกัดหน่วยงาน
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
โทรศัพท์ 02-665-3555 ต่อ 2347
Email: pichaya.k@rmutp.ac.th
ตาแหน่งปัจจุบัน
อาจารย์ประจาสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ประวัติการทางาน
พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน
พ.ศ. 2548 – ปัจจุบัน
พ.ศ. 2541 – ปัจจุบัน
พ.ศ. 2550 – 2553
พ.ศ. 2542 – 2545
พ.ศ. 2536 – 2541

ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร
กรรมการ และเหรัญญิกมูลนิธิวัดใหญ่ศรีสุพรรณ
อาจารย์ประจาสาขาวิชาการบัญชี
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร
หัวหน้างานหลักสูตร คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิทยาเขตพณิชยการพระนคร
เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส บจก.เกษตรรุ่งเรืองพืชผล
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ผลงานทางวิชาการ
บทความจากวารสาร:
ศุจิรัตน์ ประกอบกิจ และ พิฐชญาณ์ คาเนโกะ. 2018. ปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อความได้เปรียบเชิงแข่งขัน: กรณีศึกษากลุ่มอุตสาหกรรม
โรงแรมและรีสอร์ท ระดับ 3-4 ดาว ในจังหวัดภูเก็ต.” รัฐศาสตร์
ปริทรรศน์ ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ISSN: 22867244), 5 (2) (กรกฎาคม พ.ศ. 2561 – ธันวาคม พ.ศ. 2561),
103-124.
Kaneko, P. and Yimruan, S. 2018. Thai Accountant
Competencies, Accounting Experience, Accountability
Attitude, and Adaptation Capabilities on Success in
Accounting Profession after ASEAN Economic
Community. Asian Administration and Management
Review, ISSN: 2539-6331 with Indexing, 1 (1), 15 – 122.
Kaneko, P. and Yimruan, S. 2017. Combination of Strategic
Management Accounting Implementation, Orginational
Culture, and Human Resource Accounting Capabilities
on Sustainable Competitive Advantage: Literature
Review on Thai Traditional Puppetry Businesses.
PSAKU International Journal of Interdisciplinary
Research USSN: 2286-959, 6 (1), Ingenta/SSRN, 67 – 78.
Kaneko, P., Nimitpatr, P., Pavapanunkul, S., Mahittichatkul, N.
and Thoongsuwan, A. 2016. The Survival of Traditional
Thai Puppet Businesses- Hun Lakorn Lek: Emphasis on
National Culture and Competitive Advantage
Strategies. PSAKU International Journal of
Interdisciplinary Research USSN: 2286-959XI, 5 (2),
120-129.
บทความจากรายงานการประชุม/สัมมนา (Proceeding):
กนกอร อรุณทวีรุ่งโรจน์ และ พิฐชญาณ์ คาเนโกะ. 2561. ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานด้านบัญชี ในยุคไทยแลนด์ 4.0 กรณีศึกษา
นักบัญชีที่ปฏิบัติงานในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 8, วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์
2561. 557-569.
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Kaneko, P. and Yimruan, S. 2018. The Preparation Level of
Thai Accountant Competencies, Accounting
Experience, Accountability Attitude, and Adaptation
Capabilities on Success in Accounting Profession after
ASEAN Economic Community. The 9th ASEAN
Conference on Humanities and Social Sciences on 2528 April 2018, 17-25.
Kaneko, P. and Yimruan, S. 2017. Combination of Strategic
Management Accounting Implementation, Orginational
Culture, and Human Resource Accounting Capabilities
on Sustainable Competitive Advantage: Literature
Review on Thai Traditional Puppetry Businesses. 1st
Asian Social Sciences and Business Research
Conference, United Nations University Institution
Computing and Society, Macau, China, August 24-26,
2017.
Kaneko, P. 2015. The Relationship among Budgetary
Participation, Management Accounting Systems, and
Accounting Values on firm Performance. The 7th
National and International Graduate Academic
Conferences, Faculty of Social Sciences. Kasetsart
University, Thailand. 25 December 2015, 115 – 128.
Kaneko, P., Nimitpatr, P., Pavapanunkul, S., Mahittichatkul, N.
and Thoongsuwan, A. 2016. The Survival of Traditional
Thai Puppet Businesses- Hun Lakorn Lek: Emphasis on
National Culture and Competitive Advantage
Strategies. The 2nd International Research Conference,
The KL Journal of Kuala Lumpur, Malaysia. 20-29.
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ชื่อ-สกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
การศึกษา
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

นางอนงค์ ไต่วัลย์
อาจารย์
ปร.ด. (การจัดการ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ. 2559
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.2545
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)
สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ.2535

สังกัดหน่วยงาน

ตาแหน่งปัจจุบัน

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
โทรศัพท์ 02-282-9101 ต่อ 2223
Email: anong.t@rmutp.ac.th
อาจารย์ประจาสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ประวัติการทางาน
พ.ศ. 2547 – ปัจจุบัน
พ.ศ. 2544 - 2547

อาจารย์ประจาสาขาวิชาการจัดการ
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร
หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขต
พิษณุโลก

ผลงานทางวิชาการ
บทความจากวารสาร:
พัชรินทร์พร ภู่อภิสิทธิ์, ขวัญฤทัย วงศ์กาแหง, จิรพร มหาอินทร์, ผุสสดี
วัฒนเมธา และ อนงค์ ไต่วัลย์. 2561. แนวทางการตลาดของ
แป้งกล้วยเชิงพาณิชย์ในธุรกิจเบเกอร์รี่. วารสารวิชาการและวิจัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคงพระนคร, 3(2), 28-41.
พัชรินทร์พร ภู่อภิสิทธิ์ ระจิตรา ศุภดิลกลักษณ์ อนงค์ ไต่วัลย์ และวัชรา
ภรณ์ ชัยวรรณ. 2558. กลยุทธ์การพัฒนาการบริหารจัดการ
ตลาดน้าอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา: ตลาดน้าวัดตะเคียน.
วารสารวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร. 9(2), 56-57.

113

บทความจากรายงานการประชุม/สัมมนา (Proceeding):
ปวรรัตน เลิศสุวรรณเสรี และ อนงค์ ไต่วัลย์. 2561. การบริหารจัดการคน
เก่งทีส่ ่งผลต่อผลการดาเนินการดาเนินงานขององค์กรอย่าง
ยั่งยืน. การประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ “เบญจมิตร
วิชาการ” ครั้งที่ 8, มหาวิทยาลัยธนบุรี, กรุงเทพมหานคร.
30 พฤษภาคม 2561, 334-341.
อาภรณ์ณีน์ อินฟ้าแสง และ อนงค์ ไต่วัลย์. 2561. ภาวะผู้นาการ
เปลี่ยนแปลงกับการเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0. การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ และนานาชาติ “เบญจมิตรวิชาการ” ครั้งที่ 8,
มหาวิทยาลัยธนบุรี, กรุงเทพมหานคร, 30 พฤษภาคม 2561,
78-86.
รัตนาวลี ไม้สัก อนงค์ ไต่วัลย์ สุวิทย์ ไวยทิพย์. 2561. การบูรณาการ
สะเต็มศึกษาและอินเตอร์เน็ตในทุกสิ่งในโครงงานนักศึกษาระดับ
ปริญญตรี. การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ I, LOFT Mania
Boutique Hotel. อาเภอเมือง, ชุมพร, 24-25 พฤษภาคม
2561, 771-778.
หนังสือ / ตาราวิชาการ
อนงค์ ไต่วัลย์. 2561. ภาวะผู้นากับการจัดการเชิงกลยุทธ์. พิมพ์ครั้งที่ 1
มีนาคม 2561. โอ เอส. พริ้นติ้งเฮ้าส์ จากัด. กรุงเทพ.
ISBN 978-616-468-246-7, 224 หน้า
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นายอมร ถุงสุวรรณ
อาจารย์
D.B.A. (Management)
University of Sarasota, U.S.A., 1998
พบ.ม. (การบริหารบุคคล)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ.2535
ร.บ. (บริหารรัฐกิจ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2532
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
โทรศัพท์ 02-665-3555 ต่อ 2396
E-mail : amorn.t@rmutp.ac.th

ตาแหน่งปัจจุบัน
หัวหน้าโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ประวัติการทางาน
พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน
พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน
พ.ศ. 2554 - 2555
พ.ศ. 2551 - 2552
พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2548 - ปัจจุบัน

หั ว หน้ า โครงการหลั ก สู ต รบริ ห ารธุ รกิ จ
ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ท ค โ น โ ล ยี
ราชมงคลพระนคร
อาจารย์ประจาสาขาวิชาการจัดการ
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร
ผู้อานวยการหลักสูตรการจัดการดุษฎีบัณฑิต
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักสูตร
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
วิทยากรพิเศษบริษัทโนโว นอร์ดิสค์ ฟาร์มา
(ประเทศไทย) จากัด
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความเที่ยงตรงของ
แบบสอบถามวิทยานิพนธ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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พ.ศ. 2548 - 2553
พ.ศ. 2547 - ปัจจุบัน
พ.ศ. 2546 - 2555
พ.ศ. 2542
พ.ศ. 2541 - 2545
พ.ศ. 2536 - 2537
พ.ศ. 2536 - 2536

คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักสูตร
ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ที่ปรึกษาบริษัท OMNI TRAINING
SOLUTIONS (THAILAND) CO., LTD.
ผู้อานวยการหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
วิทยากรหลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ
ในหัวข้อ “การจัดการสมัยใหม่”
ผู้อานวยการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
หัวหน้าภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
อาจารย์ประจาภาควิชาการจัดการ
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ผลงานทางวิชาการ
บทความจากวารสาร:
Benjawan, K., Thoongsuwan, A., and Pavapanunkul, S. 2018.
“Innovation Management Model of World Heritage City
Museum on Historical Park for Creative Tourism in The
Lower Part of Northern Thailand” PSAKU International
Journal of Interdisciplinary Research, 7 (1)
(january – June 2018). (ISSN: 2286-959X), 110-120.
SSRN (Ingenta)
Thananchaitaveechote, A., Thoongsuwan, A., Pavapanunkul, S.
2018. The Personal Branding Model by Celebrity
Endorsement in Thai Film Business. PSAKU
International Journal of Interdisciplinary Research
USSN: 2286-959XI. 7 (1), 84-95.
Ritwatthanavanich, N., Thoongsuwan, A., Pavapanunkul, S.
2018. The Scenario Model of the Aesthetic Plastic
Surgery Business for Preparing a Thai Popular Culture
Wave on Medical Tourism. PSAKU International
Journal of Interdisciplinary Research USSN: 2286959XI. 7 (1), 96-109.
Thoongsuwan, A., Pavapanunkul, S. and Mahittichatkul, N.
2017. The Co-Production Model of Thai Film Industry
and Movie Business: Applying the Conceptualization of
Compassionate Love Relationship-led Merit Based
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Investment. PSAKU International Journal of
Interdisciplinary Research USSN: 2286-959XI, 6 (2),
66 – 75.
Kaneko, P., Nimitpatr, P., Pavapanunkul, S., Mahittichatkul, N.
and Thoongsuwan, A. 2016. The Survival of Traditional
Thai Puppet Businesses- Hun LakornLek: Emphasis on
National Culture and Competitive Advantage
Strategies. PSAKU International Journal of
Interdisciplinary Research USSN: 2286-959XI, 5 (2),
120 – 129.
บทความจากรายงานการประชุม/สัมมนา (Proceeding):
กัณหา โฉมศรี และ อมร ถุงสุวรรณ. 2561. อิทธิพลของปัจจัยจูงใจที่มีต่อ
การเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการของบุคคลากรสายวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร. การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ. 9 กุมภาพันธ์ 2561, 592603.
ศิราณี คงสวัสดิ์ และ อมร ถุงสุวรรณ. 2561. การมีส่วนร่วมของพนักงาน
ต่อการดาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของนิคม
อุตสาหกรรม 304 จังหวัดปราจีนบุรี. การประชุมวิชาการด้าน
บริหารธุรกิจราชมงคลพระนคร. 6 มิถุนายน 2560, 58-70.
ธนพล เทพบันเทิง ชยุต ภวภานันท์กุล บุญเลิศ โอฐสู ณสรัญ มหิทธิชาติกุล
สุรศักดิ์ จิรวัสตร์มงคล และ อมร ถุงสุวรรณ. 2559. พุทธ
สื่อสารการใช้หลัก อิทธบาท 4 ในการบริการผู้โดยสารของลูกเรือ
การบินไทย. รายงานการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ
และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9. คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพมหานคร. 23 ธันวาคม
2016, 97-103.
พระปิยะวัฒน์ปิยวชิโร ชยุต ภวภานันท์กุล บุญเลิศ โอฐสู ณสรัญ มหิทธิ
ชาติกุล สุรศักดิ์ จิรวัสตร์มงคล และ อมร ถุงสุวรรณ. 2559.
พระบูรณาการความกตัญญูตามรอยพระพุทธเจ้าเพื่อสังคม
ยุคใหม่. รายงานการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ
และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9. คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพมหานคร. 23 ธันวาคม
2016, 211-221.
Watthanavanichsat, S., Nimitpatr, P., Pavapanunkul, S.,
Thoongsuwan, A. and Mahittichatkul, N. 2016. An
Innovative Industry of Aesthetic Surgery Growth for
Establishing a Thai Wave: A Temporal Analysis. The 8th
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National and International Graduate Conference, June
24, 2016, 1-11.
Thungwha, L., Pavapanunkul, S., Chinachoti, P., Thoongsuwan,
A. and Mahittichatkul, N. 2016. Avant-garde of
Paradigm shift from Management to Content
Leadership: A Review of Literature. The 8th National
and International Graduate Conference, June 24, 2016,
21-27.
Benjawan, K., Pavapanunkul, S., Thoongsuwan, A., Prachyaphth,
T. and Kamolyabut, K. 2016. Human Resource
Management (HRM): Discussed Research Areas Applied
to Hospitality and Tourism Careers-A Literature Review.
The 8th National and International Graduate
Conference, June 24, 2016, 28-34.
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ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
การศึกษา
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

นายสุวิทย์ ไวยทิพย์
อาจารย์
ปร.ด. (การบัญชี)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ.2558
บธ.ม. (การบัญชี)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2546
บธ.บ. (การบัญชี)
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยาวาสุกรี
พ.ศ. 2542

สังกัดหน่วยงาน
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
โทรศัพท์ 02-665-3555 ต่อ 2302
Email suwit.v@rmutp.ac.th
ตาแหน่งปัจจุบัน
รองคณบดีฝ่ายบริหารและอาจารย์ประจาสาขาวิชาการบัญชี
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ประวัติการทางาน
พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน
พ.ศ. 2558 – 2559
พ.ศ. 2552 - 2554

พ.ศ. 2551 - 2552

พ.ศ. 2545 – 2551

รองคณบดีฝ่ายบริหาร
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
และอาจารย์ประจา สาขาวิชาการบัญชี
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร
ผู้ช่วยคณบดี คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
และอาจารย์ประจาสาขาวิชาการบัญชี
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร
อาจารย์ประจาสาขาวิชาการบัญชี
คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัย เทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร
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ผลงานทางวิชาการ
บทความจากรายงานการประชุม/สัมมนา (Proceeding):
รัตนาวลี ไม้สัก, อนงค์ ไต่วัลย์, สุวิทย์ ไวยทิพย์. 2561. การบูรณาการสะ
เต็มศึกษาและอินเตอร์เน็ตในทุกสิ่งในโครงงานนักศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี . ประชุม วิช าการระดั บชาติ ครั้ง ที่ IAMBEST 3.
โรงแรม LOFT Mania Boutique Hotel. อาเภอเมือง, จังหวัด
ชุมพร. วันที่ 24-25 พฤษภาคม 2561. หน้า 771-804.
สุ วิ ท ย์ ไวยทิ พ ย์ , พั ท รี ย า เห็ น กลาง, วรรณวิ ม ล นาคทั ด . 2561.
ประสิทธิภาพของการทบทวนการตรวจสอบภายในของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลั กทรัพย์แห่ งประเทศไทย. การประชุม
วิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day ครั้งที่ 2 ประจาปี
การศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, หน้า 297-311.
พัชรินทร์พร ภู่อภิสิทธิ์, ชูชัย พิทักษ์เมืองแมน, จิรพร มหาอินทร์ นัทธ์หทัย
หลงสะ, สุวิทย์ ไวยทิพย์, วัชราภรณ์ ชัยวรรณ. 2559. การสร้าง
ดัช นี ชี้วั ด และปั จ จัย มี ผ ลต่ อ ความส าเร็ จอย่ างยั่ ง ยืน ของธุ ร กิ จ
ร้ า นอาหารทั่ ว ไปในเขตพื้ น ที่ เ ทเวศร์ กรุ ง เทพมหานคร. การ
ป ร ะ ชุ ม ผ ล ง า น วิ จั ย ด้ า น บ ริ ห า ร ธุ ร กิ จ ค รั้ ง ที่ 9.
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เชียงใหม่, 18 พฤศจิกายน 2559, 130 144.
หนังสือ / ตาราวิชาการ
สุวิทย์ ไวยทิพย์. 2561. การบัญชีชั้นกลาง 1. พิมพ์ครั้งที่ 1 เมษายน 2561.
โอ เอส. ริ้นติ้งเฮ้าส์ จากัด. กรุงเทพ. ISBN 978-616-468-019-7,
572 หน้า
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ภาคผนวก จ
ประวัติและผลงานอาจารย์ประจาหลักสูตร
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ประวัติและผลงานอาจารย์ประจาหลักสูตร
ชื่อ-สกุล
นายปริญญา มากลิ่น
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
การศึกษา
ปริญญาเอก D.B.A. (Finance)
Golden Gate University, U.S.A., 2007
ปริญญาโท
M.B.A. (Finance)
University of Central Oklahoma, U.S.A., 1997
ปริญญาตรี
ศ.บ. (การคลัง-ระหว่างประเทศ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2534
สังกัดหน่วยงาน

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
โทรศัพท์ 02-665-3555 ต่อ 2001
E-mail : parinya.m@rmutp.ac.th

ตาแหน่งปัจจุบัน
อาจารย์ประจาสาขาวิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ประวัติการทางาน
พ.ศ. 2558 - 2561
พ.ศ. 2556 - 2557
พ.ศ. 2556 - 2557
พ.ศ. 2556 - 2557
พ.ศ. 2556 - 2557
พ.ศ. 2552 - 2554
พ.ศ. 2551 - 2552

คณบดี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร
กรรมการบริหารรายได้ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
กรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร
กรรมการสหกรณ์ร้านค้าพณิชยการ
พระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
กรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร
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พ.ศ. 2551 - 2552
พ.ศ. 2550 - 2552

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
หัวหน้าโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต (MBA) คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร

ผลงานทางวิชาการ
บทความจากวารสาร:
ปริญญา มาดี และ ปริญญา มากลิ่น. 2562. การวิเคราะห์ผลการ
ดาเนินการด้านการเงิน ก่อนและหลังการควบรวมกิจการของ
ธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยระหว่างปี พ.ศ. 2551-2558. วารสารสยามวิชาการ
มหาวิทยาลัยสยาม, 20 (34), 19-34.
กลอยใจ วรรณชัย, ปริญญา มากลิ่น, ยิ่งเกียรติ ผู้เจริญวิบูลย์. 2560. ปัจจัย
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ตาแหน่งปัจจุบัน

หัวหน้าสาขาการตลาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

D.B.A. (Business Administration)
Southern Cross University Gold Coast, Australia, 2006
ปริญญาโท
M.B.A. (International Business)
Auckland Institute of studies Auckland, New Zealand, 2000
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
Postgraduate Diploma (Business Administration)
Massey University Auckland, New Zealand, 1999
ปริญญาตรี
B.A. (International Business)
Auckland Institute of studies Auckland, New Zealand, 1998

ประวัติการทางาน
พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน
พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน
พ.ศ. 2555 - 2555
พ.ศ. 2553 - 2555
พ.ศ. 2553 - 2555
พ.ศ. 2549 - 2551

หัวหน้าสาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
อาจารย์ประจาสาขาการตลาด
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร
ผู้จดั การฝ่ายการตลาดระหว่างประเทศ
บริษัท ไทยฟาร์เมอร์ ไลฟ์ มาเก็ตติ้ง จากัด
อาจารย์ประจาคณะบริหารธุรกิจสาขาวิชา
ธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษา
ปริญญาโท มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ
วางแผนองค์กรและพัฒนาธุรกิจ
บริษัท TCC Capital land จากัด

136

ผลงานทางวิชาการ
บทความจากรายงานการประชุม/สัมมนา (Proceeding):
Woraporngpat, N, Rachatakulpat, T, Akera Ratchavieng, Kanoon
Boonmee, and Wasutida Nurittamont. (2018).
The Important Ranking of Master of Business
Administration (MBA) Program in Thailand Higher
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Study of Student Expectation and Institutional
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National and International Conference 2018 (NEUNIC
2018), July 21, 2018, 2584-2590.
Woraporngpat, N., Rachatakulpat, T., Wadeecharen, W., and
Phomsuvan, S. 2016. Factors Affecting Achievement of
students at the School of Accounting Principles
market. The 2nd Conference Administration and
Liberal Arts OF RMUTL, Muang, Chiang Mai, 163-167.
Ratchatakulpat, T., Pavapanunkul, S.. and Ratchatakulpat, T.
2015. Inno-Imitation: ACritical Conceptual Approach
for Global Strategies. The 7th National and
International Graduate Conference, December 25,
2015, 302-308.
Phatnadilok, S, Tummongkol, T., Pavapanumkul, S.,,
Woenthong, S., Mahittichatkul, N., Rachatakulpat, T.
and Kamolyabut, K. 2015. 10 CS Learning Model of
Sustainable Security Based Management for Thai
Microfinance Institution. The 1st International
Conference on Humanities and Social Science,
RajabhatMahaSalakham University, MahaSalakham,
August 26-27, 2015, 407-416.
Dissorn, A., Phawapanunkul, S., Mahittichatkul, N.,
Ratchatakulpat, T. and Kamolyabut, K. 2015. Service
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ICHS2015 International Conference on Humanities and
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Perspective in the Humanities and Social Sciences,
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คณะกรรมการจัดทาหลักสูตร
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คณะกรรมการจัดทาหลักสูตร
กรรมการที่ปรึกษา
1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์
2. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร
3. ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขุมาล หวังวณิชพันธุ์
4. คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
นางสาวรัตนาวลี ไม้สัก
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ดนุชา คุณพนิชกิจ
2. รองศาสตราจารย์ ดร.วัลลภ รัฐฉัตรานนท์
3. ศาสตราจารย์ ดร.นาชัย ทนุผล
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิสราภรณ์ ทนุผล
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ สิทธิจิรพัฒน์
6. นายปัญญา สัมฤทธิ์ประดิษฐ์
7. นางสาวอัญชลีพร ธนันชัยทวีโชติ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
นักบัญชีอาวุโส
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
บริษัท วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ โซลูชนั่ ส์ จากัด

กรรมการดาเนินงาน
1. นางปัทมา พยุงวงศ์
2. นายปริญญา มากลิ่น
3. นางสาวพิฐชญาณ์ คาเนโกะ
4. นายอมร ถุงสุวรรณ
5. นางอนงค์ ไต่วัลย์
6. นายธนากร รัชตกุลพัฒน์
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรศิริ ดิสสร
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศพร มุ่งวิชา
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรินทร์พร ภู่อภิสิทธิ์
10.นายสุวิทย์ ไวยทิพย์
11.นางศิริรัตน์ พ่วงแสงสุข

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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12.นางสาวบุญเรียม ทะไกรราช
13.นายธนกร ชุ้นตระกูล
14.นายภาคภูมิ ณ บุญวงศ์
15. นางสาววาสนา ทองลือ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

