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รายละเอียดหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2557
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ / สาขาวิชา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
คณะบริหารธุรกิจ
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิต
Doctor of Business Administration Program

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)
ชื่อยอ (ไทย)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
ชื่อยอ (อังกฤษ)

บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
บธ.ด.
Doctor of Business Administration
D.B.A.

3. วิชาเอก
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
48 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาเอก หลักสูตร 3 ป
5.2 ภาษาที่ใช
ภาษาไทย
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5.3 การรับเขาศึกษา
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาตางประเทศที่สามารถใชภาษาไทยไดเปนอยางดี
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
ไมมี
5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2557
สภาวิชาการ เห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุม
ครั้งที่ 2/2558 วันที่ 17 กุมภาพันธ 2558
สภามหาวิทยาลัย เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม
ครั้งที่ 4/2558 วันที่ 25 กุมภาพันธ 2558
เปดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2557
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
หลั ก สู ต รมี ค วามพร อ มเผยแพร คุ ณ ภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ระดั บ
ปริญญาเอกในปการศึกษา 2558
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพไดทั้งภาครัฐและเอกชนในดานบริหารธุรกิจ ดังนี้
8.1 ผูประกอบการธุรกิจ
8.2 ผูบริหารงานในองคการภาครัฐและเอกชน
8.3 นักวิเคราะหธุรกิจ/ นักพัฒนาธุรกิจ
8.4 ที่ปรึกษาธุรกิจ
8.5 นักวิจัยดานบริหารธุรกิจ
8.6 นักวิชาการ / อาจารยผูสอนดานบริหารธุรกิจ
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9. ชื่อ – สกุล ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผรู ับผิดชอบหลักสูตร
1. ดร.มาเรียม นะมิ
ตําแหนง ผูชว ยศาสตราจารย ปร.ด. (บริหารธุรกิจ), 2553
เลขประจําตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-xx-x
2. ดร.อมร ถุงสุวรรณ
ตําแหนง อาจารย D.B.A. (Management), 2541
เลขประจําตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-xx-x
3. ดร.ธนากร รัชตกุลพัฒน ตําแหนง อาจารย D.B.A. (Management), 2549
เลขประจําตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-xx-x
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เลขที่ 86 ถนนพิษณุโลก
แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ประเทศไทยจําเปนตองดําเนินการตามขอตกลงเขตการคาเสรีอาเซียน (ASEAN Free
Trade Area –AFTA ) ที่ลงนามไว เมื่อ พ.ศ. 2535 ซึ่งมุงหวังจะเสริมสรางศักยภาพใหกับสินคา
อาเซียนเพื่อแขงขันในตลาดโลก และการรวมกลุมของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในป พ.ศ. 2558
ที่จะถึงนี้ เปนการขยายเขตการคา ขอตกลงเขตทางการคาใหมีความเสรี ลดอุปสรรคทางการคาตางๆ
ทั้งทางดานภาษีและที่มิใชภาษีระหวางประเทศสมาชิก ซึ่งจะสงผลใหมีการขยายตัวทางการคาใน
อาเซียนเพิ่มมากขึ้น ทั้งสินคาและบริการ โดยคาดวาประเทศไทยจะไดเปรียบ และสงออกไปยัง
อาเซียนเพิ่มมากขึ้น
การจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้น ทําใหตลาดอาเซียนกลายเปนตลาดใหญมี
ประชากรมากกวา 340 ลานคน ทําใหอาเซียนรวมทั้งประเทศไทยกลายเปนจุดดึงดูดการลงทุนจาก
ตางประเทศ กอใหเกิดการจางงาน การถายทอดเทคโนโลยี ที่นําความเจริญกาวหนาทางเศรษฐกิจมา
สูภูมิภาค
การเสริมสรางสถานะการแขงขัน การนําเขาวัตถุดิบในราคาตนทุนต่ํา การนําเขา
เทคโนโลยีจากตางประเทศ จะทําใหอาเซียนสามารถผลิตสินคาดวยตนทุนที่ต่ําลง ซึ่งจะเปนการ
เสริมสรางสถานะทางการแขงขันการสงออก การเสริมสรางอํานาจการตอรอง การจัดตั้งประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน เปนการแสดงเจตนารมณการเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของอาเซียน ซึ่งนอกจากจะ
เปนประโยชนตอความรวมมือภายในกลุมแลว ยังเปนการเสริมสรางอํานาจการตอรองในเวทีการ
เจรจาการคาระหวางประเทศ
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 – 2559) กําหนด
ยุทธศาสตรในการพัฒนาที่มุงเนนใหประเทศไทยเปนฐานการผลิตสินคาและบริการ การสราง
ความเปนธรรมในสังคม ลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจ พัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอด
ชี วิ ต อย า งยั่ ง ยื น สร า งความสมดุ ล และมั่ น คงทางด า นอาหารและพลั ง งาน สร า งเศรษฐกิ จ
ฐานความรูและการสรางปจจัยแวดลอม สรางความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและความมั่นคงใน
ภูมิภาค การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน และสรางภูมิคุมกันเมื่อเกิด
วิกฤตการณการเปลี่ยนแปลง ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
เศรษฐกิจไทยมีการจัดการความเสี่ยงดานการเงินไดดีขึ้น เศรษฐกิจในประเทศทําให
เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูงขึ้น การใชพลังงานทดแทนมีเพิ่มขึ้น แตภาระหนี้สาธารณะสูงจาก
การกระตุนเศรษฐกิจในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555–2559)
มีแนวทางการสรางรายไดของไทยเบนเข็มไปที่ภาคบริการและภาคอุตสาหกรรมที่ใชความคิดริเริ่ม
ในการผลิต เนื่องจากภาคอุตสาหกรรมเริ่มมีขอจํากัดจากกฎ ระเบียบดานสิ่งแวดลอม การยอมรับ
จากชุมชน และการดําเนินการตามขั้นตอนของรัฐธรรมนูญ รวมทั้งพึ่งวัตถุดิบ ทุน องคความรูและ
เทคโนโลยีจากตางประเทศ จึงผันผวนไปตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายนอกประเทศ ขณะที่
ภาคเกษตรไดรับผลกระทบจากทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรม ตองพึ่งปจจัยการผลิตจาก
ตางประเทศทําใหมีตนทุนการผลิตสูง พื้นที่มีจํากัดและถูกใชไปเพื่อกิจการอื่น แรงงานภาคเกษตรมี
แนวโนมลดลง และการนําผลผลิตทางการเกษตรไปแปรรูปทางอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มมูลคาสินคา
เพื่อใหไดราคาที่สูงขึ้น ยังมีนอยและมีความคืบหนาคอนขางชา
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากภาวะโลกรอน สงผลซํ้าเติมใหปญหาทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทวีความรุนแรง สภาพภูมิอากาศแปรปรวน กอใหเกิดภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติบอยครั้งอาทิ แผนดินไหว ดินถลม ภูเขาไฟระเบิด นํ้าทวม ลมพายุ ภัยแลง ไฟปา
ธรรมชาติในหลายพื้นที่เสียหาย พืชและสัตวสูญพันธุ ผืนดินชายฝงจมนํ้า เนื่องจากระดับนํ้าทะเล
สูงขึ้น เกิดความเสียหายตอสิ่งกอสรางที่อยูบริเวณชายฝง โดยเฉพาะเขตทองเที่ยวและเขต
อุตสาหกรรมที่มีการลงทุนสูง ภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงสงผลใหเกิดการระบาดของโรคตาง ๆ
รวมทั้งแมลงศัตรูพืช ทําใหผลผลิตทางการเกษตรของโลกเสียหายและขาดแคลน สงผลกระทบให
เกิดคนยากจนเพิ่มขึ้น นําไปสูการอพยพยายถิ่น และการแยงชิงทรัพยากร
การพัฒนาภาค พื้นที่ และชุมชน มีปญหาความไมเทาเทียมดานรายไดระหวางภาค
กรุงเทพมหานครและภาคกลางยังคงเปนแหลงจางงานหลัก และมีบทบาทสําคัญตอเศรษฐกิจของ
ประเทศ ขณะที่คนจนกระจุกตัวอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ คนชนบทในทุกภาค
เปลี่ยนไปใชชีวิตที่คลายคลึงกับคนเมืองอยางรวดเร็ว แตการกระจายกิจกรรมทางเศรษฐกิจ จาก
เมืองใหญสูกลุมเมืองขนาดกลางมีนอย การกระจายอํานาจใหองคการปกครองสวนทองถิ่นมีความ
ลาชา เนื่องจากขาดการเตรียมความพรอมที่ดี ขณะที่ชุมชนมีสวนรวมพัฒนาประเทศในรูปแบบ
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ตาง ๆ เพิ่มขึ้น เกิดเครือขายการพึ่งตนเองในหลายพื้นที่ แตเศรษฐกิจชุมชนไมเขมแข็ง และมีการ
ยายถิ่นของแรงงานจากชนบทสูเมืองอยางตอเนื่อง
ความมั่นคงของประเทศ มีความขัดแยงในบางพื้นที่ที่สั่งสมมานาน อาทิ ความไมสงบ
ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ชนกลุมนอยตามพื้นที่ชายแดน การรวมกลุมเพื่อเรียกรองสิทธิทาง
การเมือง รวมทั้งประเด็นเรื่องเชื้อชาติและชาตินิยม ในอนาคตจะเกิดประชาคมอาเซียนซึ่งตอง
สรางสัมพันธไมตรีระหวางประเทศ ขณะเดียวกันการบริหารจัดการประเทศมีปญหา โดยเฉพาะ
การทุจริตประพฤติมิชอบที่ไดขยายวงกวาง แทรกซึมทุกระดับ สงผลกระทบตอความมั่นคงของ
ประเทศ
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การเปลี่ ย นแปลงทางวั ฒ นธรรม และสั ง คม รวมทั้ ง การสื่ อ สาร ในยุ ค โลกาภิ วั ฒ น
สังคมไทยมี เ งื่อ นไขทางวัฒนธรรมหลายประการที่เ ปน อุปสรรคต อการพัฒ นาคุณ ภาพการจั ด
การศึกษา เชน ขาดวัฒนธรรมการมีสวนรวม สังคมไทยในปจจุบันขาดความเหนียวแนน ขาดความ
รวมแรงรวมใจ คนในสังคมจึงมองการศึกษาวาเปนเรื่องของรัฐบาลไมเกี่ยวกับตนเอง รักความสนุก
และความสบาย คนไทยสวนใหญสนใจความบันเทิงมากกวาการแสวงหาความรู จึงเปนอุปสรรคตอ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา สังคมไทยยังมีลักษณะสังคมอุปถัมภ เห็นแกพวกพองมากกวา
สวนรวม ผูที่มีอํานาจมักแสวงหาผลประโยชนเพื่อตนเองและพวกพอง โดยที่ประชาชนไมกลา
ขัดขวาง เพราะตองพึ่งพาอาศัย ดังนั้น เมื่อมีการกระจายอํานาจทางการศึกษา อาจกลายเปนแหลง
ผลประโยชนใหกับผูมีอิทธิพลไดหากควบคุมไมดี
ความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ มีผลกระทบกับวัฒนธรรมและสังคม การ
ปรับตัวเพื่อรองรับความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สงผลใหเกิดการอุดมศึกษาบนฐาน
อิเล็กทรอนิกส โดยในอนาคตจะมีการวิจัยและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน เนื้อหาหลักสูตรบน
ฐานอิเล็กทรอนิกสมากขึ้น จนเกิดเปนมหาวิทยาลัยที่ไมมีสถานที่ตั้งหรือเรียกวา มหาวิทยาลัย
เสมือนจริง
การประกันคุณภาพการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา
15 มีการเทียบโอนผลการเรียนรู ทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย เปนการเปดกวางทาง
การศึกษาและขยายโอกาสใหกับประชาชนในลักษณะการเรียนรูตลอดชีวิต
การสรางเครือขายความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย ทั้งในประเทศและตางประเทศ
เพื่ อ สร า งความเข ม แข็ ง และมาตรฐาน แต ล ะมหาวิ ท ยาลั ย มุ ง สร า งเครื อ ข า ยความร ว มมื อ กั บ
หนวยงานภายนอกมากขึ้น เพื่อเสริมจุดแข็งซึ่งกันและกัน แบงปนหรือระดมทรัพยากร เปนการเพิ่ม
อํานาจการเจรจาตอรองในประเด็นตาง ๆ โดยการสรางเครือขายความรวมมือหรือการสรางหุนสวน
โดยมีแนวโนมในการพัฒนาเพื่อสรางชื่อเสียงรวมกันระหวางเครือขาย
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การเคลื่อนยายแรงงานเขามาในเมือง และการจางแรงงานตางดาว ทําใหเกิดปญหาทาง
สังคม และคุณภาพชีวิต ประเทศไทยกําลังเผชิญกับปญหาคนวางงานไปพรอมกับการขาดแคลน
แรงงาน โดยเฉพาะกลุมแรงงานระดับลางสุดและบนสุดกําลังขาดแคลนขั้นวิกฤติ จนตองนําเขา
แรงงานตางดาวมาทดแทน เหตุเพราะแผนการผลิตแรงงานของไทยยังมีปญหาทั้งเชิงปริมาณและ
คุณภาพ ไมสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน ทั้งระดับภูมิภาคและระดับประเทศ ซึ่งมี
จุดเนนของความตองการแรงงานแตกตางกัน ผูเรียนสําเร็จการศึกษามีจํานวนมากขึ้นทุกระดับ
การศึกษา แตกระจุกตัวบางสาขาและมีปญหาคุณภาพ ตลาดแรงงานขยายตัว และตองการคนทํางาน
แตหาคนทํางานไมได
ดานสังคม ประเทศไทยจะมีผูสูงวัยเพิ่มขึ้นจนกลายเปนสังคมผูสูงอายุในอีก 15 ป
ขางหนา ทําใหเกิดการขาดแคลนกําลังแรงงานในอนาคต ขณะที่คุณภาพการศึกษามีปญหา ทําให
การเพิ่มความสามารถของแรงงานทําไดยาก สังคมเปนแบบตางคนตางอยู และรับวัฒนธรรม
ตางประเทศโดยไมมีการกลั่นกรอง ทําใหคุณธรรม จริยธรรมเสื่อมถอย และครอบครัวขาดความ
อบอุน ขณะที่ชนชั้นกลางซึ่งมีความรูและเปนกําลังแรงงานสําคัญยังเปนกลุมกอนที่ไมเพียงพอที่จะ
ทําใหเกิดการขยายตัวของเศรษฐกิจ รายไดของคนรวยกับคนจนตางกันมาก นําไปสูความขัดแยงใน
สังคม อยางไรก็ตาม การตระหนักถึงความรับผิดชอบตอสังคมที่นําไปสูการบริหารจัดการที่ดีของ
ธุรกิจตาง ๆ มีมากขึ้น
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม สงผลใหสถาบันการศึกษาปรับเปลี่ยนไปตามความตองการ
ขององคการ ตลาดแรงงานและความตองการของผูเรียนมากยิ่งขึ้น เชน
(1) การมุ ง แสวงหาเอกลั ก ษณ การค น หาเอกลั ก ษณ ที่ ถ นั ด เชี่ ย วชาญและมี
ประสิทธิภาพที่สุด การจัดการสอนที่เปนจุดเดนนั้นไดอยางมีคุณภาพ และแตกตางจากสถาบันอื่น
การปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาใหมีคุณภาพระดับสากล
(2) การมุงผลิ ตงานวิจั ย เพื่อสรางชื่อเสียงและดึงดูด ผูเรียนและคณาจารยที่มี
คุณภาพ มุงผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ โดยสรางองคความรูและนวัตกรรมใหม ๆ จนเปนที่รูจักและ
ยอมรับ รวมทั้งยังเปนการสรางรายไดใหกับมหาวิทยาลัยอีกทางหนึ่งดวย
(3) การอุดมศึกษาที่ควบรวมกิจการหรือตองปดตัวลง การขยายการแขงขันระดับ
ภูมิภาคและระดับโลก รวมทั้งการจัดการศึกษาผานระบบสื่อสารสนเทศ จะทวีความรุนแรงอยาง
ตอเนื่อง สถาบันอุดมศึกษาจึงตองเรงพัฒนาระบบบริหารใหมีประสิทธิภาพ
(4) การอุดมศึกษาที่มุงเชิงพาณิชย มุงเพิ่มความสามารถในการแขงขัน เพื่ออยูรอด
และแขงขันไดการเปลี่ยนสถานะไปสูการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ จําเปนตองมุงแสวงหา
รายไดเขาสถาบัน โดยมุงดําเนินกิจการหรือการพาณิชยมากขึ้น การแสวงหาผลกําไรจากชองทาง
ตาง ๆ เชน การเปดหลักสูตรจํานวนมาก อันเปนการเพิ่มประสิทธิภาพการใชทรัพยากรและเปนการ
เพิ่มรายได และลดภาระคาใชจายที่อิงจากงบประมาณภาครัฐอยางเดียว
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เมื่อพิจารณาจากสถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมทําใหตองวางแผน
พั ฒ นาปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร ให ส อดคล อ งกั บ สภาพสั ง คมและเศรษฐกิ จ ซึ่ ง มี ก ารเปลี่ ย นแปลง
ตลอดเวลาตามความกาวหนาทางวิชาการ และการสื่อสารที่ไรพรมแดน ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมและวัฒนธรรมตามไปดวย จึงจําเปนตองผลิตนักบริหารจัดการธุรกิจระดับปริญญาเอกที่มี
คุณภาพ คุณธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพอยางมืออาชีพ เขาใจผลกระทบทางสังคม และวัฒนธรรม
สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น และอนุรักษสิ่งแวดลอมเพื่อตอบสนองความตองการของประเทศไทย
12. ผลกระทบจากขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
การพั ฒนาหลั ก สูตร ใหสอดคลองกับ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ที่เ ปลี่ยนแปลงไป
ปจจัยทางเศรษฐกิจมีผลตอตลาดแรงงานและตลาดการศึกษา เนื่องจากการกําหนดลักษณะของ
แรงงานที่ตองการ อาทิ เศรษฐกิจใหม จะแขงขันกันดวยนวัตกรรมใหม ๆ ซึ่งตองอาศัยการวิจัยและ
พัฒนา ดังนั้น การศึกษาตองพัฒนาคนใหมีทักษะการทําวิจัย ใหสามารถสรางนวัตกรรมใหมที่มี
คุณคาตอระบบเศรษฐกิจ การเปดเสรีทางการคาและการลงทุน เกิดการเคลื่อนยายสินคาและเงิน
ลงทุนจากตางประเทศมากขึ้น ประเทศตาง ๆ ไมเพียงแตตองลดการกีดกันการแขงขันเทานั้น ยัง
ต อ งแข ง ขั น กั น ด ว ยสิ น ค า ที่ มี คุ ณ ภาพ ซึ่ ง ต อ งอาศั ย แรงงานที่ มี ฝ มื อ มี ทั ก ษะความสามารถที่
หลากหลาย เชน ความรูดานเทคโนโลยี ภาษาตางประเทศ การบริหาร ฯลฯ ซึ่งเปนหนาที่ของ
มหาวิทยาลัยที่ตองปรับปรุงหลักสูตรที่มุงเนนการพัฒนาบัณฑิตใหมีคุณภาพเขาสูตลาดแรงงาน
ความกาวหนาของเทคโนโลยีมีผลตอการกําหนดคุณสมบัติและคุณภาพของแรงงานใน
อนาคต เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการขนสง เทคโนโลยีการผลิต นวัตกรรมทางการจัดการ
ฯลฯ มีความกาวหนาอยางตอเนื่อง ซึ่งเทคโนโลยีเหลานี้มีประโยชนในการเพิ่มศักยภาพการแขงขัน
ของประเทศ ดังนั้นการจัดการศึกษาจึงตองมีการเพิ่มเติมความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม ๆ ใน
หลักสูตรการเรียนการสอน และปรับปรุงใหทันตอการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี โดยมุงพัฒนา
หลักสูตรเพื่อใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555–2559)
ที่มุงเนนการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน มุงพัฒนาคนไทยทุกกลุมวัยให
มีความสามารถ ดวยการพัฒนาใหมีจิตสาธารณะหรือสํานึกรับผิดชอบตอสังคม 5 ดาน ทั้งการ
เรียนรูตอเนื่องตลอดชีวิต คิดเปน ทําเปน การสะสมความรูและนํามาคิดเชื่อมโยง เกิดเปนความคิด
ริเริ่ม และสรางสรรค การเปดใจกวางพรอมรับทุกความคิดเห็นและการปลูกฝงใหจิตใจมีคุณธรรม
รวมทั้งสรางสภาพแวดลอมของครอบครัวชุมชนและสังคมใหมั่นคง เอื้อตอการพัฒนาคน
ผลกระทบจากสถานการณภายนอกสงผลใหการพัฒนาหลักสูตร ตองสามารถผลิต
บุคลากรทางการบริหารจัดการ ใหมีความพรอมในการปฏิบัติงานไดทันทีและมีศักยภาพสูงในการ
พัฒนาตนเองใหเขากับลักษณะงานทั้งดานวิชาการและวิชาชีพ ทามกลางการเปลี่ยนแปลง โดยตอง
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ปฏิ บั ติ ต นอย า งมื อ อาชี พ มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ซึ่ ง เป น ไปตามปณิ ธ าน และวิ สั ย ทั ศ น ข อง
มหาวิทยาลัยที่พัฒนาวิชาชีพสูมาตรฐานสากล เสริมสรางสังคมใหมีคุณภาพยั่งยืนและผลิตบัณฑิต
ที่เปนคนดี มีความรูและรักสูงาน
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต ตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาหลักสูตรใหมี
ศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนไดตามวิวัฒนาการของการบริหารจัดการและรองรับการแขงขัน
ทางการประกอบธุรกิจตาง ๆ ทั้งในประเทศไทยและตางประเทศ
12.2 การพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ดวยพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตองการจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพในระดับสากล ตอบสนองความตองการของประเทศ การจัดทําหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎี
บัณฑิต จึงตองเนนการผลิตดุษฎีบัณฑิตที่สามารถบูรณาการองคความรู ทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ มี
ความสามารถในการวิจัย คิดวิเคราะหทางวิชาการอยางมีเหตุผล มีวิจารณญาณและความสามารถใน
การแกปญหา ทํางานรวมกับผูอื่นไดดี มีจริยธรรม คุณธรรมและความซื่อสัตยในวิชาชีพ ปฏิบัติตน
เปนแบบอยางที่ดี มีจิตสาธารณะ มีความสามารถในการสื่อสาร การใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม มี
จิตสํานึกในการใฝศึกษาอยางตอเนื่อง ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล มีจิตสํานึก
รับผิดชอบตอสังคม เปนนักบริหารจัดการที่มีคุณภาพ คุณธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพอยางมือ
อาชีพ เขาใจผลกระทบทางสังคม วัฒนธรรม สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น และอนุรักษสิ่งแวดลอม
เพื่อการพัฒนาคุณลักษณะของดุษฎีบัณฑิตใหเปนที่พึงพอใจของผูรับบริการ และสามารถปรับตัว
ใหดํารงอยูไดภายใตสถานการณแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นในมหาวิทยาลัย
13.1 กลุมวิชา / รายวิชาในหลักสูตรนี้เปดสอนโดยคณะ / สาขาวิชา / หลักสูตรอื่น
ไมมี
13.2 กลุมวิชา / รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนใหสาขาวิชา / หลักสูตรอื่นตองมาเรียน
ไมมี
13.3 การบริหารจัดการ
ไมมี
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หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
มุงผลิตดุษฎีบัณฑิตดานบริหารธุรกิจ ที่มีความสามารถระดับสูงดานการวิจัย การคิด
วิเคราะห สังเคราะห และแกปญหาทางธุรกิจได โดยคํานึงถึงคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ ความรับผิดชอบตอสังคม และความยั่งยืนของสังคมเปนสําคัญ
1.2 ความสําคัญ
ตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยที่กําหนดไว 5 ดาน ไดแก
1.2.1 จั ด การศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นาคนให มี คุ ณ ภาพ คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพในระดับสากล ตอบสนองความตองการของสังคมและประเทศ
1.2.2 สร า งงานวิ จั ย สิ่ ง ประดิษ ฐ นวัต กรรม เพื่อ ถ า ยทอดเทคโนโลยี แ ละสร า ง
มูลคาเพิ่มใหสอดคลองกับความตองการของสังคมและประเทศ
1.2.3 บริการงานวิชาการที่หลากหลาย มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความตองการของ
สังคมและประเทศ
1.2.4 ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น และอนุรักษสิ่งแวดลอม
1.2.5 บริหารจัดการหลักสูตรอยางมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมมาภิบาล
การจั ด การศึ ก ษาในหลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต เน น การตอบสนองต อ
พันธกิจของมหาวิทยาลัยในดานการผลิตบัณฑิตดานวิชาชีพที่มีความรู ความสามารถทางวิชาชีพ
สามารถบู ร ณาการองค ค วามรู จ ากศาสตร ต า ง ๆ มาใช ใ นการประกอบอาชี พ ทางด า นการ
บริหารธุรกิจ ดวยความมุงมั่นถึงผลสัมฤทธิ์ และตระหนักถึงการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องใน
ลักษณะการเรียนรูตลอดชีวิต เพื่อตอบสนองความตองการทางสังคม อีกทั้งยังสนับสนุนพันธกิจ
ในดานการวิจัย บริการวิชาการ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น อนุรักษ
สิ่งแวดลอมและการบริหารอยางมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
1.3 วัตถุประสงค
เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตดานบริหารธุรกิจที่มีคุณลักษณะ ดังนี้
1) มี ค วามรู ค วามเข า ใจในการแก ป ญ หาทางธุ ร กิ จ มี ค วามสามารถและทั ก ษะ
ทางดานการวิจัย การคิด การวิเคราะห สังเคราะหปญหาทางธุรกิจได
2) มี ศั ก ยภาพในการประกอบอาชี พ ทางธุ ร กิ จ มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และ
จรรยาบรรณในวิชาชีพบริหารธุรกิจ
3) มีความใฝรู รักในความรู มุงแสวงหาความรู เพื่อแกปญหาและพัฒนาตนเอง
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4) มีความคิดเชิงระบบ สามารถพิจารณาสิ่งใดในลักษณะที่เปนองครวมและสามารถ
วิเคราะหความสัมพันธ เชื่อมโยงกับองคประกอบยอยไดอยางครอบคลุมครบวงจร
5) สื่อสารอยางมี ประสิ ทธิภาพ มีทักษะในการถายทอดนําเสนอขอมูล ข าวสาร
รวมถึงความสามารถในการใชภาษาตางประเทศและเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร
6) มีความเปนมืออาชีพ มีความรู ความเขาใจในศาสตรวิชาชีพเปนอยางดี มีทักษะ
ในการปฏิบัติ และประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอยางเครงครัด
7) มีจิตสาธารณะ ตระหนักรูและคํานึงถึงสวนรวม เปนจิตที่คิดสรางสรรค เปน
กุศล และมุงทํากรรมดีเพื่อเปนประโยชนตอสวนรวม
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา / เปลี่ยนแปลง
- ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรใหมี
มาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิที่ สกอ. กําหนดและ
สอดคลองกับความตองการ
บุคลากรขององคกรธุรกิจ
และสถาบันการศึกษา ทั้ง
ภาครัฐและเอกชนรวมทั้ง
สอดคลองกับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม

กลยุทธ
- ประเมินการบริหารหลักสูตร
อยางสม่ําเสมอ ทุกภาคการศึกษา
- เชิญผูเชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและ
เอกชนมามีสวนรวมในการ
พัฒนาหลักสูตร
- ติดตามความเปลี่ยนแปลงใน
ความตองการของผูตองการใช
บัณฑิต
- ประเมินความพึงพอใจในการ
ใชดุษฎีบณ
ั ฑิตของผูใชบัณฑิต
- ประเมินความพึงพอใจของ
ดุษฎีบัณฑิตตอคุณภาพของ
หลักสูตร

ตัวบงชี้/หลักฐาน
ตัวบงชี้
- มีอาจารยรับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารยประจําหลักสูตรตาม
เกณฑที่ สกอ. กําหนด
- มีหลักฐานทีไ่ ดรับการเห็นชอบ
จาก สกอ.
- มีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
อยางนอย 1 ครั้ง ใน 4 ป
- ผูใชดุษฎีบณ
ั ฑิตมีความพึงพอใจ
ในดานทักษะความรู
ความสามารถในการทํางานโดย
เฉลี่ยในระดับดี
- ดุษฎีบณ
ั ฑิตมีความพึงพอใจตอ
คุณภาพของหลักสูตร โดยเฉลี่ย
ในระดับดี
หลักฐาน
- คําสั่งแตงตั้งอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารย
ประจําหลักสูตร
- หลักสูตรปรับปรุง
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แผนการพัฒนา / เปลี่ยนแปลง

- พัฒนาความรวมมือกับ

มหาวิทยาลัยในประเทศ/
หนวยงานภาครัฐและเอกชน

- พัฒนาความรวมมือกับ

มหาวิทยาลัยตางประเทศ

กลยุทธ

ตัวบงชี้/หลักฐาน
- รายงานการประเมินการบริหาร
หลักสูตร
- รายงานการประเมิน
ความพึงพอใจในการใชดุษฎี
บัณฑิตของผูใชบัณฑิต
- รายงานการประเมินความ
พึงพอใจของดุษฎีบัณฑิตตอ
คุณภาพของหลักสูตร
- จัดประชุมวิชาการรวมกัน
ตัวบงชี้
- เชิญผูเชี่ยวชาญมาสอน/เปน
- มีโครงการประชุมวิชาการ
วิทยากร
รวมกับสถาบันอื่นอยางนอย 1
- การทํางานวิจยั รวมกัน
ครั้ง ใน 2 ป
- ความรวมมือระหวาง
- มีการเชิญผูเชี่ยวชาญอยางเปน
หนวยงานภาครัฐ และ เอกชน ทางการ
- มีโครงการวิจัยรวมกับสถาบัน
อื่น
- มีโครงการความรวมมือกับ
หนวยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน
หลักฐาน
- จํานวนโครงการประชุมวิชาการ
ที่ไดดําเนินการ
- จดหมายเชิญ
- จํานวนโครงการวิจยั ที่ไดรบั
อนุมัติทุน
- บันทึกขอตกลงความรวมมือ
- เชิญผูเชี่ยวชาญจาก
ตัวบงชี้
ตางประเทศมาสอน/เปนวิทยากร - มีการเชิญผูเชี่ยวชาญจาก
- มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
ตางประเทศอยางเปนทางการ
ระหวางมหาวิทยาลัย
- มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
- พัฒนาความรวมมือจากการ
ระหวางมหาวิทยาลัย
สรางเครือขายในการประชุม
- มีการเขารวมการประชุม
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แผนการพัฒนา / เปลี่ยนแปลง

- พัฒนาบุคลากรดานการเรียน

กลยุทธ
วิชาการระดับนานาชาติ

-

การสอนและบริการวิชาการ
ใหมีความรูทางบริหารธุรกิจ
และมีประสบการณจริง

- พัฒนางานวิจยั ของอาจารย

-

และหนวยงานสนับสนุน

- พัฒนาพัสดุในการจัดการ

-

เรียนการสอน
-

ตัวบงชี้/หลักฐาน
วิชาการ ระดับนานาชาติ
หลักฐาน
- จดหมายเชิญ
- บันทึกขอตกลงความรวมมือ
- จํานวนบทความวิชาการวิจยั
รวมทั้งนักวิจยั ที่เขารวมการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
สนับสนุนบุคลากรดานการ ตัวบงชี้
เรียนการสอนใหทํางาน
- มีโครงการฝกอบรมสัมมนาเพื่อ
บริการวิชาการรวมกับ
พัฒนาบุคลากร
องคการภายนอก
หลักฐาน
- จดหมายเชิญ
- บันทึกขอตกลงความรวมมือ
สงเสริม และสนับสนุน
ตัวบงชี้
เงินทุนวิจัยทีเ่ กี่ยวของกับ
- จํานวนบทความ รวมทั้งนักวิจยั
ดานบริหารธุรกิจ
ที่เขารวมการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ
- มีโครงการฝกอบรมสัมมนาเพื่อ
เขียนขอเสนอโครงการวิจัยเพื่อ
ขอรับทุนอุดหนุน
หลักฐาน
- บันทึกขอตกลงความรวมมือ
- จํานวนบทความวิชาการวิจยั
รวมทั้งนักวิจยั ที่เขารวมการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
สํารวจความตองการพัสดุ ใน ตัวบงชี้
การจัดการเรียนการสอน
- มีแบบสํารวจความตองการพัสดุ
ดําเนินการจัดหาใหเหมาะสม ประจําป
กับความตองการ
- มีการจัดสรรงบประมาณเพือ่
งานพัสดุในแตละป
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แผนการพัฒนา / เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ

ตัวบงชี้/หลักฐาน
หลักฐาน
- รายงานจํานวน ปริมาณพัสดุที่มี
ในการจัดการเรียนการสอน

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การจัดการศึกษาเปนระบบทวิภาค โดยปการศึกษาหนึ่งแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาบังคับ
ภาคการศึกษาหนึ่งมีระยะเวลาไมนอยกวา 15 สัปดาห และอาจเปดสอนภาคการศึกษาฤดูรอนได ซึ่ง
มีระยะเวลาไมนอยกวา 7 สัปดาห โดยมีชั่วโมงการเรียนในแตละรายวิชาเทากับภาคการศึกษาปกติ
ในกรณีที่มีการเปดภาคการศึกษาฤดูรอน ใหถือวาเปนสวนหนึ่งของปการศึกษาเดียวกัน สําหรับ
ขอกําหนดตาง ๆ เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2549 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2556 (ภาคผนวก ก)
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูรอน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
ไมมี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน - เวลาในดําเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือนสิงหาคม - ธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือนมกราคม - พฤษภาคม
ภาคการศึกษาฤดูรอน เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม
2.2 คุณสมบัตขิ องผูเขาศึกษา
2.2.1 ผูเขาศึกษาหลักสูตรแบบ 1.1 ตองเปน
(1) ผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท ทางดานบริหารธุรกิจ โดยระดับปริญญา
โทตองไดคะแนนเฉลี่ยไมนอยกวา 3.25 จากระบบคะแนนเต็ม 4 คะแนน
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(2) ไดคะแนนการสอบ TOEFL ระดับคาคะแนน 550 หรือเทียบเทาของสถาบันดาน
ภาษาที่ไดรับรองมาตรฐานสากล ไดแก CU TEP , TU GET ระดับคาคะแนน 550 หรือ IELT
ระดับ 6.5
(3) มีประสบการณดานวิจัย และมีผลงานดานบริหารธุรกิจที่อางอิงได
(4) เปนนักวิจัยหรืออาจารยสถาบันอุดมศึกษาที่มีผลงานวิจัยตีพิมพเผยแพรทางดาน
บริหารธุรกิจที่อางอิงไดและมีคุณภาพตามมาตรฐานทางวิชาการ
(5) มี ป ระสบการณ ใ นการทํ า งานไม ต่ํ า กว า 3 ป หรื อ อยู ใ นดุ ล พิ นิ จ ของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร
(6) ผูมีคุณสมบัติตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2549 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2556
(7) อยูในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
2.2.2 ผูเขาศึกษาหลักสูตรแบบ 2.1 ตองเปน
(1) ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโท หรื อ เที ย บเท า ทุ ก สาขาวิ ช า จาก
สถาบันการศึกษาทั้งในหรือตางประเทศที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาใหการรับรอง
(2) มีประสบการณในการทํางานไมต่ํากวา 3 ป และมีคะแนนเฉลี่ยในระดับปริญญา
โทไมนอยกวา 3.25 จากระบบคะแนนเต็ม 4 คะแนน หรืออยูในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร
(3) ผูมีคุณสมบัติตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2549 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2556
2.3 การคัดเลือกผูเขาศึกษา
2.3.1 เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวย การศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2549 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2556
2.3.2 การคัดเลือกโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หรือคณะกรรมการสอบคัดเลือกที่
แตง ตั้ง โดยคณะบริ ห ารธุรกิ จ ด ว ยวิธีใ ดวิธี ห นึ่ ง หรือ หลายวิธี ร วมกัน ประกอบด ว ย การสอบ
คัดเลือก การสัมภาษณ การทดสอบความรู หรือโดยวิธอี ื่นที่คณะกรรมการเห็นชอบ
2.4 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
2.4.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต เปนหลักสูตรเนนการวิจัยระดับสูง นักศึกษาแรก
เขาอาจมีพื้นความรูและทักษะทางการวิจัยไมเพียงพอ จะทําใหเปนอุปสรรคตอการศึกษาได
2.4.2 ทักษะทางดานภาษาอังกฤษ อาจมีไมเพียงพอตอการคนควาองคความรูตาง ๆ ที่
มักจะเปนภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะตํารา เอกสาร งานวิจัย ตาง ๆ ในการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต
มักจะเปนภาษาอังกฤษ นักศึกษาที่ทักษะทางภาษาอังกฤษไมเพียงพอ จะทําใหเปนอุปสรรคตอ
การศึกษาได
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2.4.3 นักศึกษาแรกเขาศึกษาที่ไมมีพื้นความรูเดิมทางดานบริหารธุรกิจ อาจมีอุปสรรคตอ
การศึกษาได
2.5 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.4
2.5.1 หลักสูตรมีรายวิชาบังคับทางดานการวิจัยระดับสูง การสัมมนาและการสงเสริมให
นักศึกษาทําวิจัยยอยเพื่อสงไปตีพิมพเผยแพรในการประชุมวิชาการ หรือวารสารวิชาการ
2.5.2 กําหนดใหนักศึกษาที่มีพื้นฐานทักษะภาษาอังกฤษไมเปนไปตามเกณฑ ลงทะเบียน
เรียนเพิ่มเติมทางดานภาษาอังกฤษ เพื่อการสืบคนและวิจัยทางวิชาการ
2.5.3 นัก ศึ ก ษาที่ ไ ม มี พื้ น ความรู ท างบริ ห ารธุ รกิ จ หลั ก สู ต รจะพิ จ ารณาให เ รี ย นเสริ ม
(ไมนับหนวยกิต) เพื่อปรับพื้นฐานความรูทางดานบริหารธุรกิจ โดยหลักสูตรจัดสอนเสริมเองหรือ
ใหลงทะเบียนเรียนรวมกับหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
2.6 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาเอก

2557
15

ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2

-

ปการศึกษา
2558 2559 2560
15
15
15
15
15
15

2561
15
15

ชั้นปที่ 3

-

-

15

15

15

รวม

15

30

45

45

45

จํานวนนักศึกษาที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา

-

-

15

15

15

2.7 งบประมาณตามแผน
2.7.1 งบประมาณรายรับ (หนวย : บาท)
รายละเอียดรายรับ
คาเลาเรียนแบบเหมาจาย
(96,000 บาท/ภาคการศึกษา)

รวมรายรับ

2557
2,880,000

2558
5,760,000

ปการศึกษา
2559
2560
8,640,000 8,640,000

2,880,000

5,760,000

8,640,000

8,640,000

2561
รวม
8,640,000 34,560,000
8,640,000 34,560,000
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2.7.2 งบประมาณรายจาย (หนวย : บาท)
หมวดเงิน
ก. งบดําเนินการ
1. คาใชจายดําเนินงาน
2. รายจายระดับ
มหาวิทยาลัย
รวม (ก)
ข. งบลงทุน
ครุภัณฑ
รวม (ข)
รวม (ก) + (ข)

2557

2558

2559

ปการศึกษา
2560

2561

รวม

1,411,200 2,822,000 4,233,600 4,233,600 4,233,600 16,934,400
576,000 1,152,000 1,728,900 1,728,900 1,728,900 6,912,000
1,987,200 3,974,400 5,962,500 5,962,500 5,962,500 23,849,100
300,000 350,000 300,000 400,000 400,000 1,750,000
300,000 350,000 300,000 400,000 400,000 1,750,000
2,287,200 4,324,400 6,262,500 6,362,500 6,362,500 25,594,100

2.8 ระบบการศึกษา
ใชระบบทวิภาค โดย 1 ปการศึกษา แบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ มี
ระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห และอาจเปดภาคการศึกษาฤดูรอนได โดยกําหนดระยะเวลา
และจํานวนหนวยกิตใหมีสัดสวนเทียบเคียงไดเทากับการศึกษาภาคปกติ
2.9 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนขามสถาบันอุดมศึกษา
การเทียบโอนหนวยกิต ใหเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ขอบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2549 และฉบับที่ 2
พ.ศ.2556 และประกาศวาดวยการเทียบโอนผลการเรียนระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิต เปนหลักสูตรระดับปริญญาเอก แบบ 1.1 และ แบบ 2.1
3.1.1 จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร 48 หนวยกิต ระยะเวลาการศึกษาไมนอย
กวา 3 ปการศึกษา แตไมเกิน 6 ปการศึกษา
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3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร แบงเปนหมวดวิชาที่สอดคลองกับที่กําหนดไวในเกณฑมาตรฐาน
หลั ก สู ต รกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร องค ป ระกอบของการจั ด การศึ ก ษา แบบ 1.1 และ แบบ 2.1
มีรายละเอียด ดังนี้
หลักสูตรแบบ 1.1 เปนแผนการศึกษาที่มุงการวิจัยเฉพาะ
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาดุษฎีนิพนธ
48 หนวยกิต
หลักสูตรแบบ 2.1 เปนแผนการศึกษาที่ทําวิจัยและศึกษาเพิ่มเติมโดยตองทําดุษฎี
นิพนธไมนอยกวา 36 หนวยกิต นอกจากนี้ตองเปนผูมปี ระสบการณในการทํางานมาแลวไมนอย
กวา 3 ป
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
ไมนับหนวยกิต
หมวดวิชาพืน้ ฐาน
ไมนับหนวยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ
12 หนวยกิต
หมวดวิชาดุษฎีนิพนธ
36 หนวยกิต
3.1.3 รายวิชา
- รหัสวิชา
รหัสวิชาประกอบดวยตัวเลข 8 หลัก เชน 36-011-101 มีความหมายดังนี้
หลักที่ 1 คณะ
(3 = คณะบริหารธุรกิจ)
หลักที่ 2 ระดับการศึกษา (6 = ระดับปริญญาเอก)
หลักที่ 3 สาขาวิชา
(0 = ไมระบุสาขาวิชา)
หลักที่ 4 หมวดวิชา
(1 = วิชาเฉพาะ)
หลักที่ 5 กลุมวิชา
(0 = วิชาพืน้ ฐาน 1 = วิชาบังคับ 2 = วิทยานิพนธ / ดุษฎีนพิ นธ)
หลักที่ 6 ปที่ควรศึกษา
หลักที่ 7 และ 8 เปนลําดับรายวิชา
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- รหัสหนวยกิต
3(3-0-6) หมายถึง หนวยกิต (ชั่วโมงทฤษฎี – ชั่วโมงปฏิบัติ – ชั่วโมงศึกษาดวยตนเอง)
- รายวิชา
ก. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (สําหรับแบบ 2.1)
03-111-501 การบัญชีบริหารสมัยใหม
Modern Managerial Accounting
03-211-501 การตลาดเชิงบูรณาการ
Integrated Marketing
03-311-501 การจัดการและพฤติกรรมองคกรสมัยใหม
Modern Management and Organizational Behavior
03-411-501 การบริหารการเงิน
Financial Management
03-313-504 การจัดการการปฏิบัติการสําหรับผูบริหาร
Operations Management for Executives
03-311-502 การจัดการเชิงกลยุทธ
Strategic Management

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

หมายเหตุ คําอธิบายรายวิชาใหเปนไปตามหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 12 หนวยกิต (สําหรับแบบ 2.1) โดยศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้
36-011-101
36-011-102
36-011-103
36-011-104

ปรัชญาและจริยธรรมของการบริหารธุรกิจยุคใหม
Philosophy and Ethics of Modern Business Administration
ทฤษฎีการจัดการการเงินและบัญชีขั้นสูง
Advanced Financial Management and Accounting Theories
ทฤษฎีการจัดการการตลาดขั้นสูง
Advanced Marketing Management Theories
ระเบียบวิธีวิจยั และสถิติขั้นสูงทางดานบริหารธุรกิจ
Advanced Research Methodology and Statistics for Business
Administration

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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ง. หมวดวิชาดุษฎีนิพนธ
1) นักศึกษาแบบ 1.1 ตองลงทะเบียนวิชาดุษฎีนิพนธ จํานวน 48 หนวยกิต
2) นักศึกษาแบบ 2.1 ตองลงทะเบียนวิชาดุษฎีนิพนธ จํานวน 36 หนวยกิต
36-012-101 ดุษฎีนิพนธ แบบ 1.1
Doctoral Dissertation Type 1.1
36-012-201 ดุษฎีนิพนธ แบบ 2.1
Doctoral Dissertation Type 2.1

48(0-0-180)
36(0-0-180)

3.1.4 แผนการศึกษา โดยแบงออกเปน 2 แบบ คือ
แบบ 1.1
ปที่ 1 /ภาคการศึกษาที่ 1

6

0

0

ศึกษา
ดวย
ตนเอง
30

6

0

0

30

หนวย
ทฤษฎี ปฏิบตั ิ
กิต

36-012-101 ดุษฎีนิพนธ
รวม
ชั่วโมง / สัปดาห = 30

ปที่ 1 /ภาคการศึกษาที่ 2

6

0

0

ศึกษา
ดวย
ตนเอง
180

6

0

0

30

หนวย
ทฤษฎี ปฏิบตั ิ
กิต

36-012-101 ดุษฎีนิพนธ
รวม
ชั่วโมง / สัปดาห = 30

ปที่ 2 /ภาคการศึกษาที่ 1

6

0

0

ศึกษา
ดวย
ตนเอง
30

6

0

0

30

หนวย
ทฤษฎี ปฏิบตั ิ
กิต

36-012-101 ดุษฎีนิพนธ
รวม
ชั่วโมง / สัปดาห = 30
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ปที่ 2 /ภาคการศึกษาที่ 2

6

0

0

ศึกษา
ดวย
ตนเอง
30

6

0

0

30

หนวย
ทฤษฎี ปฏิบตั ิ
กิต

36-012-101 ดุษฎีนิพนธ
รวม
ชั่วโมง / สัปดาห = 30

12

0

0

ศึกษา
ดวย
ตนเอง
30

12
ชั่วโมง / สัปดาห = 30

0

0

30

ปที่ 3 /ภาคการศึกษาที่ 1

หนวย
ทฤษฎี ปฏิบตั ิ
กิต

36-012-101 ดุษฎีนิพนธ
รวม

12

0

0

ศึกษา
ดวย
ตนเอง
30

12
ชั่วโมง / สัปดาห = 30

0

0

30

ปที่ 3 /ภาคการศึกษาที่ 2

หนวย
ทฤษฎี ปฏิบตั ิ
กิต

36-012-101 ดุษฎีนิพนธ
รวม
แบบ 2.1

36-011-101 ปรั ช ญาและจริ ย ธรรมของการบริ ห ารธุ ร กิ จ
ยุคใหม
36-011-102 ทฤษฎีการจัดการการเงินและบัญชีขั้นสูง

3

3

0

ศึกษา
ดวย
ตนเอง
6

3

3

0

6

รวม

6

6

0

12

ปที่ 1 /ภาคการศึกษาที่ 1

ชั่วโมง / สัปดาห = 9

หนวย
ทฤษฎี ปฏิบตั ิ
กิต
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36-011-103 ทฤษฎีการจัดการการตลาดขั้นสูง

3

3

0

ศึกษา
ดวย
ตนเอง
6

36-011-104 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติขั้นสูง
ทางดานบริหารธุรกิจ
รวม
ชั่วโมง / สัปดาห = 12

3

3

0

6

6

9

0
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ปที่ 1 /ภาคการศึกษาที่ 2

ปที่ 2 /ภาคการศึกษาที่ 1
36-012-201 ดุษฎีนิพนธ
รวม

หนวย
ทฤษฎี ปฏิบตั ิ
กิต

9

0

0

ศึกษา
ดวย
ตนเอง
27

15

6

0

39

หนวย
ทฤษฎี ปฏิบตั ิ
กิต

ชั่วโมง / สัปดาห = 6

ปที่ 2 /ภาคการศึกษาที่ 2
36-012-201 ดุษฎีนิพนธ
รวม

9

0

0

ศึกษา
ดวย
ตนเอง
27

9

0

0

27

หนวย
ทฤษฎี ปฏิบตั ิ
กิต

ชั่วโมง / สัปดาห = 27

ปที่ 3 /ภาคการศึกษาที่ 1
36-012-201 ดุษฎีนิพนธ
รวม
ชั่วโมง / สัปดาห = 27

9

0

0

ศึกษา
ดวย
ตนเอง
27

9

0

0

27

หนวย
ทฤษฎี ปฏิบตั ิ
กิต
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ปที่ 3 /ภาคการศึกษาที่ 2
36-012-201 ดุษฎีนิพนธ
รวม

9

0

0

ศึกษา
ดวย
ตนเอง
27

9

0

0

27

หนวย
ทฤษฎี ปฏิบตั ิ
กิต

ชั่วโมง / สัปดาห = 27
3.1.5.1 คําอธิบายรายวิชา
ก. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
03-000-501 หลักเศรษฐศาสตร
3(3-0-6)
Principles of Economics
ศึ ก ษาหลั ก ทั่ ว ไปของเศรษฐศาสตร จุ ล ภาค และมหภาคในเรื่ อ งทฤษฎี ท าง
เศรษฐศาสตร วาดวยมูลคาราคา และการจัดสรรทรัพยากร พฤติกรรมของผูบริโภค ปจจัยตางๆที่
กําหนด อุปสงคและอุปทานของสินคาและของปจจัยการผลิตในตลาดที่มีการแขงขันอยางสมบูรณ
และไมสมบูรณการกําหนดรายไดประชาชาติ พฤติกรรมสวนรวมของการบริโภค การออม การ
ลงทุนอุปสงคและอุปทานของเงิน บทบาทของรัฐบาล ความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ
เบื้องตน
Study the general principles of microeconomics and macroeconomics in terms of
economic theory of price value and resource allocation, consumer behavior, factors determining
demand and supply of merchandize and production factors in perfect and non-perfect competitive
markets, national income determination, overall consumer behavior, saving, investment of
demand and supply of money, government roles, and basic international economic relation.
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03-000-502

พื้นฐานทางคณิตศาสตร
3(3-0-6)
สถิติและระบบสารสนเทศ
Basic Mathematic, Statistic and Information System
ศึกษาการนําความรูพื้นฐานทางคณิตศาสตร เชนเสนตรง เมทริกซ ความนาจะเปน
กราฟ สถิ ติ เ บื้ อ งต น เช น การวั ด ค า ทางสถิ ติ สถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา สถิ ติ เ ชิ ง อนุ ม าน การแจกแจง
แบบตอเนื่อง และการทดสอบสมมติฐาน และระบบสารสนเทศขั้นพื้นฐานทางธุรกิจ
Study the application of foundation of mathematics including linear, matrix,
probability, graphs; statistics including statistical measurement, descriptive statistics, inferential
statistics, continuous distribution and hypothesis testing, and basic information system in a
business framework.
03-000-503

การบริหารธุรกิจตามทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
Business Management for Sufficiency Economy Theory
ศึกษาหลักการ ความพอเพียงในการดํารงชีวิต ที่ทําใหคนไทยสามารถพึ่งตนเอง และ
ดําเนินชีวิตไปไดอยางมีศักดิ์ศรีและมีอิสระในการกําหนดวิถีชีวิตของตนเอง สามารถควบคุมตนเอง
ใน สภาวะตางๆตลอดจนการจัดการปญหาไดดวยตนเอง
Study the principles of sufficiency which assist Thai people to be self-sufficient and
to live with pride and have freedom to determine their own lives. It is also designed to enhance
students’ abilities to control themselves in various conditions and tackle their own problems.
03-100-501

การบัญชีการเงิน
3(3-0-6)
Financial Accounting
ศึกษาหลักการ แนวความคิดทางการบัญชีที่ใชในการสื่ อสารเหตุการณทางธุรกิจ
ผานกระบวนการทางการบัญชี โดยเนนถึงการบันทึกขอมูลทางการบัญชี และการเสนอขอมูล ตอ
บุคคลทั้งภายในและภายนอกขององคกร การกําหนดมูลคาของสินทรัพย หนี้สิน และสวนของ
เจาของ การแสดงผลการดําเนินงานของธุรกิจ พรอมทั้งการวิเคราะหการใชขอมูลทางการบัญชีเพื่อ
ประโยชนตางๆ
Study the principles concept of accounting used in business communication through
accounting process by emphasizing/stressing on collecting the accounting information and
presenting data to internal and external individuals of organizations, determining of values of
assets, liabilities and owner’s equity, and presenting business operation performance including
analysis of accounting data usage for various benefits.
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ข. หมวดวิชาบังคับ
36-011-101 ปรัชญาและจริยธรรมของการบริหารธุรกิจยุคใหม
3(3-0-6)
Philosophy and Ethics of Modern Business Administration
แนวคิด ทฤษฎีการจัดการสมัยใหมครอบคลุมไปถึง การจัดการและการคิดอยาง
เปนระบบ การจัดการเชิงสถานการณ การรื้อปรับระบบ องคการแหงการเรียนรูและการจัดการ
ความรู จริยธรรมและความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ แนวทางในการสรางจริยธรรม
Modern management concepts and theories including management and
systematic thinking; situational management; reengineering; learning organization and knowledge
management; business ethics and corporate social responsibility; guidelines on cultivating
ethical behavior
36-011-102

ทฤษฎีการจัดการการเงินและบัญชีขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Financial Management and Accounting Theories
แนวคิด ทฤษฎี และวิธีปฏิบัติที่ใชในการวางแผนการเงินและบัญชี การควบคุม
การปฏิบัติ การประเมินทรัพยากรทางการเงินและบัญชี การวางแผนการใชัจาย การระดมทุน การ
เปนเจาของกิจการและหุนสวน ตลอดจนการตัดสินใจทางการจัดการการเงินและบัญชีขั้นสูง
Concepts, theories and practice in financial planning and accounting; operation
control; assessment of financial and accounting resources; spending planning; funding;
ownership and partnership; decisions on advanced financial and accounting management
36-011-103

ทฤษฎีการจัดการการตลาดขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Marketing Management Theories
ทฤษฎีการตลาดเพื่อการบริหารธุรกิจเชิงวิเคราะห การวางแผนและการวิจัย ระบบ
ขอมูลขาวสารทางการตลาด การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภคในระดับมหภาค การใชสื่อในการ
บริหารจัดการตลาด การใชกฎหมายทรัพยสินทางปญญา สิทธิประโยชนและผูสนับสนุนทางการ
ตลาด และการพัฒนากลยุทธทางการตลาดขั้นสูง
Marketing theory for analytical business management; planning and research;
marketing information system; macro-level analysis of consumer behavior; media in marketing
management; intellectual property system; privileges and marketing support, and development of
advanced marketing strategies
36-011-104

ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติขั้นสูงทางดานบริหารธุรกิจ

3(3-0-6)
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Advanced Research Methodology and Statistics for Business Administration
ระเบียบวิธีการวิจัยทางบริหารธุรกิจ ทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิง
คุณภาพ การวิเคราะหปญหา รวมถึงการประยุกตใชสถิติขั้นสูง ศึกษาการแปลผลและการนําเสนอ
ผลการวิเคราะหขอมูลตลอดจนการจัดทําขอเสนอแนะตางๆ เพื่อกําหนดหัวของานวิจัย การ
ออกแบบวิจัย การวิเคราะหและอภิปรายผล และการเขียนรายงานผลการวิจัย
Quantitative and qualitative business research methodology; problem analysis for
research topics identification; research design; analysis and discussion, and research report
writing and appropriate application of advanced statistics to research, interpretation and data
analysis presentation,and recommendation preparation.
ค. หมวดวิชาดุษฎีนิพนธ
36-012-101 ดุษฎีนิพนธ แบบ 1.1
48(0-0-180)
Doctoral Dissertation Type 1.1
ทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการบริหารธุรกิจในสาขาใดสาขาหนึ่ง เพื่อใหเกิด
องคความรูใหมทางดานบริหารธุรกิจ คุณภาพของดุษฎีนิพนธตองมีความลึกซึ้งทางทฤษฎีและ
ระเบียบวิธีวิจัยตามหลักวิชาการ
Review of related business research leading to new concept of business
administration and quality of doctoral dissertation must be deep in theories and research
methodology
36-012-201

ดุษฎีนิพนธ แบบ 2.1
36(0-0-108)
Doctoral Dissertation Type 2.1
ทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการบริหารธุรกิจในสาขาใดสาขาหนึ่ง เพื่อใหเกิด
องคความรูใหมทางดานบริหารธุรกิจ คุณภาพของดุษฎีนิพนธตองมีความลึกซึ้งทางทฤษฎีและ
ระเบียบวิธีวิจัยตามหลักวิชาการ
Review of related business research leading to new knowledge in business
administration; quality of doctoral dissertation must be deep in theories and research methodology
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3.2 ชื่อ สกุล ตําแหนง และคุณวุฒิของอาจารย
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร
ลําดับ
ที่
1

ชื่อ-สกุล/เลขประจําตัว
บัตรประชาชน
นางมาเรียม นะมิ
3-1009-01917-13-7

ตําแหนง
วิชาการ
ผศ.

2

นายอมร ถุงสุวรรณ
3-1002-01076-989

อาจารย

3

นายธนากร รัชตกุลพัฒน
3-6599-00528-521

อาจารย

4

นางกัญญานนท กมลยะบุตร
3-1201-00665-16-4

อาจารย

คุณวุฒิ
ปร.ด.

สาขาวิชาเอก
บริหารธุรกิจ

จากสถาบันการศึกษา

มหาวิทยาลัยรามคําแหง,
2553
มหาวิทยาลัยรามคําแหง,
บธ.ม.
บริหารธุรกิจ
2543
สถาบันเทคโนโลยี
ค.อ.ม.
บริหารอาชีวและ
เทคนิคศึกษา
พระจอมเกลาพระนคร
เหนือ, 2539
บธ.บ.
ธุรกิจศึกษา - บริหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษา, 2520
สํานักงาน
D.B.A.
Management
University of Sarasota,
U.S.A., 2541
พบ.ม.
การบริหารบุคคล
สถาบันบัณฑิตพัฒน
บริหารศาสตร, 2535
ร.บ.
บริหารรัฐกิจ
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร, 2532
D.B.A.
Business
Southern Cross
Administration
University
Gold Coast, Australia,
2549
M.B.A.
International
Auckland Institute of
Business
studies Auckland, New
Zealand,2543
Postgraduate Business
Massey University
Diploma
Administration
Auckland, New Zealand,
2542
B.A.
International
Auckland Institute of
Business
studies Auckland, New
Zealand,2541
กจ.ด.
การจัดการทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต,2552
การจัดการภาครัฐและ สถาบันบัณฑิตพัฒน
M.P.P.M
เอกชน
บริหารศาสตร,2524
ค.บ.
ศิลปศึกษา
วิทยาลัยครูพระนคร,
2524

ภาระการสอน ชม./ตอปการศึกษา
2557 2558 2559 2560
3
3
3
3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3
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ลําดับ
ที่
5

ชื่อ-สกุล/เลขประจําตัว
บัตรประชาชน
นายชยุต ภวภานันทกุล
3-1201-01901-988

ตําแหนง
วิชาการ
ผศ.
(โฆษณา
และประชา
สัมพันธธุรกิจ)

จากสถาบันการศึกษา

คุณวุฒิ

สาขาวิชาเอก

ปร.ด.

รัฐประศาสนศาสตร

D.M.S

Management Science Technological University

มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย,
2552

ภาระการสอน ชม./ตอปการศึกษา
2557 2558 2559 2560
3
3
3
3

of the Philippines,
philippines,2545
M.P.P.M.

การจัดการภาครัฐ
และเอกชน

สถาบันบัณฑิตพัฒน บริหาร
ศาสตร, 2542

บธ.ม.

การตลาด

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต, 2542

รป.ม.

นโยบายสาธารณะ
และบริหารบุคคล

มหาวิทยาลัยศรีปทุม,2540

ว.บ.

สื่อสารธุรกิจและสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2521
(เกียรตินิยม)

3.2.2 อาจารยประจํา
ลําดับ
ที่
1

2

ชื่อ-สกุล/เลขประจําตัว
บัตรประชาชน
นางมาเรียม นะมิ
x-xxxx-xxxxx-xx-x

นางสาววันสิริ ประเสริฐทรัพย
x-xxxx-xxxxx-xx-x

ตําแหนง
วิชาการ
ผศ.

ผศ.

คุณวุฒิ

สาขาวิชาเอก

ปร.ด.

บริหารธุรกิจ

บธ.ม.

บริหารธุรกิจ

ค.อ.ม.

บริหารอาชีวและ
เทคนิคศึกษา

บธ.บ.
Ph.D.

ธุรกิจศึกษา - บริหาร
สํานักงาน
Business Economics

บช.ม.

การบัญชี

บช.บ.

การบัญชี

จากสถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคําแหง,
2553
มหาวิทยาลัยรามคําแหง,
2543
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนคร
เหนือ, 2539
วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษา, 2520
Department of
Commerce,
University of Pune, 2554
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,
2545
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,
2538

ภาระการสอน ชม./ตอปการศึกษา
2557 2558 2559 2560
3
3
3
3

-

3

-

-
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ลําดับ
ที่
3

4

5

ชื่อ-สกุล/เลขประจําตัว
บัตรประชาชน
นายปริญญา มากลิ่น
x-xxxx-xxxxx-xx-x

นายธนธัส ทัพมงคล
3100502961159

นายธนากร รัชตกุลพัฒน
x-xxxx-xxxxx-xx-x

ตําแหนง
วิชาการ
อาจารย

อาจารย

อาจารย

คุณวุฒิ

สาขาวิชาเอก

D.B.A.

Finance

M.B.A.

Finance

ศ.บ.
Ph.D.

การคลัง-ระหวาง
ประเทศ
Accounting

บช.ม.

การบัญชี

บธ.บ.

การบัญชี

D.B.A.

Business
Administration

M.B.A.

International Business

Business
Postgradu Administration
ate
Diploma International Business
B.A

6

7

นางสาวณัฐชา ธํารงโชติ
x-xxxx-xxxxx-xx-x

นายพรปรวีณ ชาญสุวรรณ
x-xxxx-xxxxx-xx-x

อาจารย

อาจารย

บธ.ด.
ศศ.ม.
บธ.บ.

การตลาดระหวาง
ประเทศ
การจัดการ
การตลาด

บช.ด.

การบัญชี

บช.ม.

การบัญชีการเงิน

บธ.บ.

การบัญชี

จากสถาบันการศึกษา
Golden Gate University,
U.S.A., 2550
University of Central
Oklahoma, U.S.A., 2540
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร, 2534
Northumbria University,
2551
มหาวิทยาลัย
ศรีปทุม, 2537
มหาวิทยาลัยรามคําแหง,
2532
Southern Cross
University
Gold Coast, Australia,
2549
Auckland Institute of
studies Auckland, New
Zealand,2543
Massey University
Auckland, New Zealand,
2542
Auckland Institute of
studies Auckland, New
Zealand,2541
มหาวิทยาลัย
อีสเทิรนเอเชีย, 2552
มหาวิทยาลัยเกริก, 2545
สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล, 2542
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,
2551
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,
2543
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล
พระนคร, 2539

ภาระการสอน ชม./ตอปการศึกษา
2557 2558 2559 2560
3
-

3

-

-

-

3

3

3

3

-

-

-

3

-

-

3

-
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ลําดับ
ชื่อ-สกุล/เลขประจําตัว
ที่
บัตรประชาชน
8
นางสาวสุจิรา ไชยกุสินธุ
x-xxxx-xxxxx-xx-x

ตําแหนง
วิชาการ
อาจารย

คุณวุฒิ
DIT.
วท.ม.
วท.บ.

9

นายอมร ถุงสุวรรณ
x-xxxx-xxxxx-xx-x

อาจารย

D.B.A.
พบ.ม.
ร.บ.

10

นางสาวขวัญฤทัย
บุญยะเสนา
x-xxxx-xxxxx-xx-x

อาจารย

Ph.D.
ศ.ม
บธ.ม
ศ.บ

11

ดร.กัญญานนท กมลยะบุตร

อาจารย

สาขาวิชาเอก

Information Technology Edith Cowan University,
2554
วิทยาการคอมพิวเตอร สถาบันบัณฑิตพัฒน
บริหารศาสตร, 2544
คณิตศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน,
2540
Management
University of Sarasota,
2541
การบริหารบุคคล
สถาบันบัณฑิตพัฒน
บริหารศาสตร, 2535
บริหารรัฐกิจ
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร, 2532
University of Leicester
Economics
เศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
,2544
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
บริหารธุรกิจ
,2544
เศรษฐศาสตรธุรกิจ
มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช,2543

กจ.ด.

การจัดการทางธุรกิจ

M.P.P.M
ค.บ

การจัดการภาครัฐและ
เอกชน
ศิลปศึกษา

ผศ.

ปร.ด.

รัฐประศาสนศาสตร

(โฆษณา
และประชา
สัมพันธ
ธุรกิจ)

D.M.S

Management Science

M.P.P.M.

การจัดการภาครัฐ
และเอกชน
การตลาด

x-xxxx-xxxxx-xx-x

12

นายชยุต ภวภานันทกุล
x-xxxx-xxxxx-xx-x

บธ.ม.
รป.ม.
ว.บ.

จากสถาบันการศึกษา

นโยบายสาธารณะและ
บริหารบุคคล
สื่อสารธุรกิจและสังคม
(เกียรตินิยม)

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต,2552
สถาบันบัณฑิตพัฒน
บริหารศาสตร,2524
วิทยาลัยครูพระนคร,
2524
มหาวิทยาลัยอีสเทิรน
เอเชีย,2552
Technological University
of the Philippines,
philippines,2545
สถาบันบัณฑิตพัฒน
บริหารศาสตร, 2542
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต,
2542
มหาวิทยาลัยศรีปทุม,2540
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,
2521

ภาระการสอน ชม./ตอปการศึกษา
2557 2558 2559 2560
3

3

3

3

3

-

-

-

3

3

3

3

3

3

3

3

3
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3.2.3 อาจารยพิเศษ
ลําดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14
15
16

ชื่อ-สกุล/เลขประจําตัว
บัตรประชาชน
นางนราศรี ไววนิชกุล
x-xxxx-xxxxx-xx-x
นายอิมรอน มะลูลมี
x-xxxx-xxxxx-xx-x
พลโท สมชาย วิรุฬหผล
x-xxxx-xxxxx-xx-x
นางบุญฑวรรณ วิงวอน
x-xxxx-xxxxx-xx-x
นางธัญปวีร รัตนพงศพร
x-xxxx-xxxxx-xx-x
นางพนารัตน ปานมณี
x-xxxx-xxxxx-xx-x
นายเอกจิตต จึงเจริญ
x-xxxx-xxxxx-xx-x
นางสาววิรุฬรัตน ผลทวีโชค
x-xxxx-xxxxx-xx-x
นางปราณี ตปนียวรวงศ
x-xxxx-xxxxx-xx-x
นายอัมพล ชูสนุก
x-xxxx-xxxxx-xx-x
นายเบ็ญจพล มีเงิน
x-xxxx-xxxxx-xx-x
นายชัยฤทธิ์ ทองรอด
x-xxxx-xxxxx-xx-x
นางสาวบงกช เทพจารี
x-xxxx-xxxxx-xx-x

ตําแหนง
วิชาการ
ศ.

นายสุกฤษฎิ์ ลิมโพธิ์ทอง
x-xxxx-xxxxx-xx-x
นายกิตติพงษ โสภณธรรมภาณ
x-xxxx-xxxxx-xx-x
นายพิเชษฐ พรหมใหม
x-xxxx-xxxxx-xx-x

คุณวุฒิ

สาขาวิชาเอก

จากสถาบันการศึกษา

Ph.D.

University of Texas,
Austin, U.S.A.
Aligarh University,
India
State University of
New York, U.S.A.
มหาวิทยาลัย
รามคําแหง, 2550
มหาวิทยาลัย
รามคําแหง, 2553
Keio University,
Japan
University of
Waterloo, Canada
มหาวิทยาลัย
รามคําแหง, 2552
มหาวิทยาลัย
รามคําแหง, 2553
มหาวิทยาลัย
รามคําแหง, 2552
มหาวิทยาลัย
รามคําแหง, 2551
มหาวิทยาลัย
รามคําแหง, 2550
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา,
2550
มหาวิทยาลัย
รามคําแหง, 2550
Umea University,
2552
มหาวิทยาลัย
รามคําแหง

ศ.

Ph.D.

ศ.

Ph.D.

Management
Science
เอเชียตะวันตก
ศึกษา
Economics

รศ.

ปร.ด.

บริหารธุรกิจ

รศ.

ปร.ด.

บริหารธุรกิจ

รศ.

Ph.D.

Accounting

รศ.

Ph.D.

ผศ.

ปร.ด.

Management
Science
บริหารธุรกิจ

ผศ.

ปร.ด.

บริหารธุรกิจ

อาจารย

ปร.ด.

บริหารธุรกิจ

อาจารย

ปร.ด.

บริหารธุรกิจ

อาจารย

ปร.ด.

บริหารธุรกิจ

อาจารย

ปร.ด.

บริหารธุรกิจ

อาจารย

ปร.ด.

บริหารธุรกิจ

ผศ.

Ph.D.

บริหารธุรกิจ

อาจารย

ปร.ด.

บริหารธุรกิจ

ภาระการสอน ชม./ตอปการศึกษา
2557 2558 2559 2560
3
-

3

-

-

-

-

3

-

3

-

-

-

-

-

3
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-

-
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4 . องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณวิชาชีพ (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา)

ไมมี
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
นักศึกษาแบบ 1.1 ทําดุษฎีนพิ นธ ซึ่งมีคาเทียบเทา 48 หนวยกิต
นักศึกษาแบบ 2.1 ทําดุษฎีนพิ นธ ซึ่งมีคาเทียบเทา 36 หนวยกิต
5.1 คําอธิบายโดยยอ
ดุษฎีนิพนธ (Doctoral Dissertation) การศึกษาคนควาที่เกี่ยวของกับการบริหารธุรกิจใน
สาขาใดสาขาหนึ่ ง โดยอาศั ย กระบวนการวิ จัย ภายใต ก ารควบคุ ม ดู แ ลจากอาจารย ที่ ป รึ ก ษา
ดุษฎีนิพนธ โดยมีลักษณะสรางสรรใหเกิดองคความรูที่กอใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการและ
วิชาชีพดานการบริหารธุรกิจ เนื้อหาและคุณภาพของดุษฎีนิพนธมีมาตรฐานสากลระดับสูง รวมทั้ง
มีการเผยแพรตามขอกําหนดของหลักสูตร
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
นักศึกษามีทักษะในการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ สามารถประยุกตองคความรูไปใช
ในการแกปญหาและวิจัยในอนาคต รวมถึงมีความสามารถเชิงวิเคราะห สังเคราะห เพื่อใหเกิด
องค ความรูใหม ๆ อั นนําไปสูการพัฒนา ปรับปรุง และบูรณาการธุรกิจได อยางมีระบบอยาง
มืออาชีพตามมาตรฐานสากลดวยความซื่อสัตยสุจริต มีวินัย และสํานึกรับผิดชอบตอหนาที่ของตน
และสวนรวม
5.3 ชวงเวลา
นักศึกษาแบบ 1.1 เริ่มทําดุษฎีนิพนธตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษาที่ 1
นักศึกษาแบบ 2.1 เริ่มทําดุษฎีนิพนธตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษาที่ 2
5.4 จํานวนหนวยกิต
นักศึกษาแบบ 1.1 ทําดุษฎีนพิ นธ ซึ่งมีคาเทียบเทา 48 หนวยกิต
นักศึกษาแบบ 2.1 ทําดุษฎีนพิ นธ ซึ่งมีคาเทียบเทา 36 หนวยกิต
5.5 การเตรียมการ
คณะบริ ห ารธุ ร กิ จ มี ก ารจั ด อาจารย ที่ ป รึ ก ษาดุ ษ ฎี นิ พ นธ โดยอาจารย ที่ ป รึ ก ษา 1 คน
รับผิดชอบดุษฎีนิพนธ 5 เรื่อง มีฐานขอมูลเพื่อการสืบคนงานวิจัย มีหองสําหรับการสอบปกปอง
ดุษฎีนิพนธ และมีการเชิญกรรมการสอบจากภายนอกตามเกณฑมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา
5.6 กระบวนการประเมินผล
ประเมินผลความกาวหนาในการทําดุษฎีนิพนธ จากการเสนอหัวขอและเคาโครงดุษฎี
นิพนธตอคณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ และประเมินผลสําเร็จจากดุษฎีนิพนธที่ไดสอบปกปอง
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ดุษฎีนิพนธแบบเปดสาธารณะ โดยดําเนินการตามกระบวนการและมาตรฐานการทําดุษฎีนิพนธที่
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนดไว
กระบวนการในการประเมินผล มีดังตอไปนี้
5.6.1 สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ครบถวน เพื่อเปนผูม ี
สิทธิขอทําดุษฎีนิพนธ
5.6.2 สอบผานหัวขอและเคาโครงดุษฎีนพิ นธ
5.6.3 สอบผ า นการสอบปกป อ งดุ ษ ฎี นิ พ นธ โดยคณะกรรมการสอบประกอบด ว ย
คณาจารย ผูทรงคุณวุฒิ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับดุษฎีนิพนธ จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
ตามเกณฑมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
5.6.4 ผลงานหรือสวนใดสวนหนึ่งของดุษฎีนิพนธจะตองไดรับการยอมรับใหนําเสนอ
ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ ที่มีรายงานการประชุม (Proceeding) ที่มีกรรมการ
ภายนอกมารวมกลั่นกรอง (Peer Review) กอนการนําเสนอ อยางนอย 1 บทความ
5.6.5 ผลงานดุษฎีนิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรือดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่ง
ของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่ งพิมพทางวิชาการระดับนานาชาติที่มี
กรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง (Peer Review) กอนการตีพิมพ และอยูในฐานขอมูลตาม
มาตรฐานสากล อยางนอย 1 บทความ
5.6.6 การประเมินผลดุษฎีนิพนธ เพื่อบันทึกลงในใบระเบียนการศึกษา มีดังนี้
สัญลักษณ
IP
P
F

ผลการศึกษา
ระหวางดําเนินการ (In Progress)
ผาน (Pass)
ตก (Fail)

5.6.7 กรณีการสอบไมผาน การสอบวัดคุณสมบัติ การสอบเคาโครงดุษฎีนิพนธ และการ
สอบดุษฎีนิพนธ นักศึกษาสามารถขอสอบแกตัวไดอีกหนึ่งครั้ง
5.6.8 การขยายเวลาการศึกษา ใหมีระยะเวลาการศึกษาไมเกิน 6 ปการศึกษานักศึกษา
อาจสําเร็จการศึกษาในระยะเวลาที่นอยกวาที่กําหนดไวในหลักสูตรได ในกรณีที่ไมสามารถสําเร็จ
การศึกษาภายในระยะเวลาดังกลาวนักศึกษาสามารถขอ ขยายเวลาการศึกษา ครั้งละ1 ภาคการศึกษา
ปกติ ทั้งนี้นักศึกษาตองยื่นคํารองตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะ
เพื่ อพิ จารณา อนึ่งการทําเรื่องขยายเวลาการศึกษา ตองมีแบบประเมินผลวิทยานิพนธ ของภาค
การศึกษาที่ผานมาแนบมาดวย
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา
1. ดานบุคลิกภาพทางกาย
1. มีการสอดแทรกเรื่อง การวางตัว การเขาสังคม
เทคนิคการเจรจา สื่อสาร การมีมนุษยสัมพันธที่ดีในบาง
รายวิชา
2. มีการพัฒนาบุคลิกภาพ และประสบการณจากการไป
ดูงานภายในประเทศ หรือตางประเทศ
3. กําหนดใหมีวิชาสัมมนา โดยเนนการประยุกตใช
ความรูระดับสูงหรือความเขาใจในวิชาชีพเพื่อพัฒนา
ความรูและการปฏิบัติในสาขาวิชาของตนใหกาวหนา
เพื่อพัฒนาความรูความเขาใจและสรางกลยุทธใหม ๆ
2. ดานภาวะผูน ํา และการทํางานเปน กํ า หนดใหมีร ายวิชาซึ่ งนั ก ศึ ก ษาต องทํ า งานเป น กลุ ม
ทีม
และมี ก ารกํ า หนดหั ว หน า กลุ ม ในการทํ า รายงาน
ตลอดจนกําหนดใหทุกคนมีสวนรวมในการนํ าเสนอ
รายงาน เพื่อเปนการฝกใหนักศึกษาไดสรางภาวะผูนํา
และการเปนสมาชิกกลุมที่ดี
3. มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย
ส ง เสริ ม ความรู ใ ห นั ก ศึ ก ษามี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมต อ
สุจริต รับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพ วิชาชีพและสังคม โดยจัดกิจกรรมสาธารณะกุศลอยาง
และสังคม
สม่ําเสมอ และโดยการสอดแทรกเขาไปในเนื้อหาวิชา
ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางบริหารธุรกิจ ในประเด็นเรื่อง
จรรยาบรรณนักวิจัย
2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1.1.1 สามารถจัดการปญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซอนในการบริหารธุรกิจ
1.1.2 สามารถใช ดุ ล ยพิ นิ จ ในการแก ไ ขป ญ หาทางธุ ร กิ จ ด ว ยความยุ ติ ธ รรม ด ว ย
หลักฐาน ดวยหลักการ ที่มีเหตุผลและคานิยมอันดีงาม
1.1.3 สามารถสรุปปญหาการบริหารธุรกิจโดยคํานึงถึงความรูสึกของผูอื่นที่จะไดรับ
ผลกระทบ
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1.1.4 สามารถชี้ใหเห็นขอบกพรองของปญหาจริยธรรมทางธุรกิจที่มีอยูในปจจุบัน
เพื่อแกไขพัฒนาใหดีขึ้น
1.1.5 สามารถใชดุลยพินิจทางดานคุณธรรม จริยธรรม เพื่อแกไขปญหาความขัดแยง
และปญหาที่มีผลกระทบตอตนเองและผูอื่น
1.1.6 สามารถแสดงภาวะผู นํ า ที่ ส ง เสริ ม ให ป ระพฤติ ป ฏิ บั ติ ต ามหลั ก คุ ณ ธรรม
จริยธรรม ในการปฏิบัติงานในชุมชน และสังคมโดยรวม
1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพฒ
ั นาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1.2.1 อาจารยผูสอนกระตุนเพื่อใหนักศึกษาตระหนักถึงปญหาจริยธรรมทางธุรกิจที่
ซับซอน
1.2.2 ชี้แนะใหนักศึกษาตระหนักถึงการใชดุลยพินิจในการตัดสินปญหาทางธุรกิจดวย
ความถูกตองยุติธรรม และหลักฐานเชิงประจักษในการอางอิง
1.2.3 ใชวิธีการสอนแบบกรณีศึกษาและการอภิปรายตางๆ ที่เปนประเด็นทางจริยธรรม
คุณธรรมเพื่อนําไปสูการแกปญหาในการบริหารธุรกิจและทบทวนปญหาจริยธรรมที่เปนอยู
1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1.3.1 ประเมินจากการนําเสนอแนวคิดของนักศึกษาที่เกิดจากการสังเคราะหเพื่อ
แกปญหาจริยธรรมทางธุรกิจ
1.3.2 ประเมินจากการอภิปรายปญหาทางจริยธรรมของการบริหารธุรกิจของนักศึกษา
วาอยูบนพื้นฐานของหลักจริยธรรมคุณธรรมและความรับผิดชอบสากล
1.3.3 ประเมินผลจากกรณีศึกษาและการอภิปราย ดานคุณธรรมและจริยธรรมที่มุง
ประเด็นการแกปญหา ขอบกพรอง หรือชองโหวทางจริยธรรมธุรกิจ
2. ความรู
2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
2.1.1 มีความรูในการะบวนการวิจัย สามารถนําไปใชในการแกปญหาดานธุรกิจ และ
วิจัยในอนาคตได
2.1.2 สามารถใชความรูมาอธิบายเหตุการณที่เกิดขึ้นได
2.1.3 สามารนํ าความรู ความเข าใจมาปรั บใช ในชี วิ ตประจํ าวั น ได อย างเหมาะสมกั บ
สถานการณ
2.1.4 สามารถแกปญหาโดยใชความรูและเหตุผล รวมถึงสามารถประยุกตใชเครื่องมือที่
เหมาะสม
2.1.5 สามารถใชความรูในการบริหารจัดการภูมิปญญาทองถิ่น และพัฒนาปรับปรุง
และบูรณาการในการดําเนินธุรกิจไดอยางมีระบบ
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2.1.6 สามารถพัฒนานวัตกรรมหรือสรางองคความรูใหมที่แสดงถึงความเขาใจอยาง
ถองแทและลึกซึ้งในองคความรูที่เปนแกนในสาขาวิชาการและวิชาชีพดานการบริหารธุรกิจ
2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
2.2.1 ใชการสอนหลายรูปแบบ โดยเนนหลักทางทฤษฎีและการปฏิบัติ เพื่อใหเกิดองค
ความรู
2.2.2 จัดใหมีกิจกรรมเสริมหลักสูตร เชน ศึกษาดูงาน
2.2.3 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชการวิจัยเปนฐาน
2.2.4 ฝกการแกปญหาจากการสรางสถานการณจําลอง กรณีศึกษา การสาธิต และการ
อภิปรายกลุม
2.2.5 เชิญวิทยากรที่มีความรูความชํานาญมีประสบการณมาบรรยายพิเศษ
2.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรูดานความรู
2.3.1 ประเมินจากแบบทดสอบดานทฤษฎี
2.3.2 ประเมินจากผลการปฎิบัติงาน
2.3.3 ประเมินจากรายงานผลการศึกษาดูงาน
2.3.4 ประเมินจากรายงานสรุปผลการวิจัย
2.3.5 ประเมินจากการสรางสถานการณจําลอง กรณีศึกษา การสาธิต และการอภิปราย
กลุมในชั้นเรียน
2.3.6 ประเมินผลสัมฤทธิ์จากการฟงการบรรยายของวิทยากร
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
3.1.1 เปนผูใฝรู และมีความสามารถในการเรียนรูตลอดชีวิต
3.1.2 ประยุกตองคความรูดานบริหารจัดการธุรกิจมาใชในการพัฒนา ปรับปรุง และ
บูรณาการในการดําเนินธุรกิจไดอยางเปนระบบ และอยางมืออาชีพตามมาตรฐานสากล
3.1.3 สามารถวิจัยเชิงคุณภาพและปริมาณ รวมทัง้ สรางสิ่งประดิษฐ และนวัตกรรม
ทางการบริหารธุรกิจ
3.1.4 สามารถใชความรู ความเขาใจอันถองแทในทฤษฎีทางการบริหารธุรกิจเพื่อ
นําไปประยุกตใชไดอยางเหมาะสม
3.1.5 พัฒนาแนวทางการแกไขปญหาทางดานการบริหารธุรกิจดวยวิธีการใหม ๆ
3.1.6 สามารถสังเคราะหผลงานการวิจัยและทฤษฎีทางธุรกิจเพือ่ พัฒนาความรูความ
เขาใจใหมที่สรางสรรค
3.2 กลยุทธการสอนที่ใชพฒ
ั นาการเรียนรูด านทักษะทางปญญา
3.2.1 กรณีศึกษาทางการบริหารธุรกิจ
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3.2.2 การอภิปรายกลุม
3.2.3 ใหนกั ศึกษาปฎิบัติจริง
3.2.4 มีการมอบหมายงาน โดยจัดทําในรูปแบบของโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวของ
3.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
3.3.1 ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและการปฏิบัติของนักศึกษาที่ไดรับมอบหมาย
3.3.2 ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชัน้ เรียน
3.3.3 ประเมินจากการใชแบบทดสอบ สัมภาษณ หรือสังเกต
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1.1 มีความสามารถสูงในการแสดงความเห็นทางวิชาการและวิชาชีพทางธุรกิจ
4.1.2 สามารถวางแผนในการปรับปรุงตนเองและองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ
4.1.3 สามารถวางแผนวิเคราะหและแกไขปญหาที่ซับซอนสูงมากดวยตนเอง
4.1.4 สรางปฏิสัมพันธในกิจกรรมกลุมอยางสรางสรรค
4.1.5 มีความอดทน สามารถยอมรับความแตกตาง การรูจักตนเอง การปรับตัว และการ
จัดการอารมณ
4.1.6 สามารถทํางานเปนทีม มีภาวะการเปนผูนําและผูตาม รวมถึงสามารถทํางานรวมกับ
ผูอื่นไดมีประสิทธิภาพ
4.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูด านทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
4.2.1 กําหนดการทํางานกลุม โดยใหหมุนเวียนการเปนผูนํา การเปนสมาชิกกลุมและ
ผลัดกันเปนผูรายงาน
4.2.2 สงเสริมใหนักศึกษากลาแสดงออกและเสนอความคิดเห็น โดยการจัดอภิปราย
และเสวนา งานที่มอบหมายใหคนควา
4.2.3 จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน หรื อ สถานการณ จํ า ลองที่ ใ ห นั ก ศึ ก ษาฝ ก
ประสบการณ ความรับผิดชอบและการปรับตัวใหเขากับวัฒนธรรมที่ไปปฏิบัติงานจริง
4.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
4.3.1 ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงาน
กลุมในชั้นเรียน
4.3.2 สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการรวมกิจกรรมตาง ๆ
4.3.3 ประเมินพฤติกรรม ภาวการณเปนผูนําและผูตามที่ดี

37

4.3.4 ติดตามการทํางานรวมกับสมาชิกกลุมของนักศึกษาเปนระยะ
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1.1 มี ทั ก ษะในการสื่ อ ข อ มู ล ทั้ ง การพู ด การเขี ย น การสื่ อ ความหมาย โดยใช
สัญลักษณเชิงวิชาการ ไดอยางเหมาะสมกับสถานการณ
5.1.2 สามารถใชเทคโนโลยีที่หลากหลายเพื่อการสื่อสารไดอยางเหมาะสม
5.1.3 รูเทาทันสื่อและขอมูลและแสวงหาความรูเพื่อการเรียนรูดวยตนเอง
5.1.4 สามารถสืบคนขอมูลและแสวงหาความรูเพื่อการเรียนรูดวยตนเอง
5.1.5 มีทักษะการนําเสนอขอมูล
5.1.6 มีความสามารถคัดกรองขอมูลทางคณิตศาสตรและสถิติเพื่อนํามาใชในการศึกษา
คนควาในประเด็นปญหาทางธุรกิจที่สําคัญและซับซอน
5.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูด านทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.2.1 จั ด กิ จกรรมการเรี ย นรู ใ นรายวิชาตางๆ ใหนัก ศึก ษาได วิเ คราะหสถานการณ
จําลองและสถานการณเสมือนจริง
5.2.2 นักศึกษานําเสนอการแกปญหาที่เหมาะสม โดยใชขอมูลทางสถิติหรือคณิตศาสตร
5.2.3 จัดกิจกรรมให นักศึ กษาเรียนรูเทคนิคการประยุก ตเทคโนโลยี สารสนเทศใน
หลากหลาย สถานการณ
5.2.4 ฝ ก การใช ศั ก ยภาพทางคอมพิ ว เตอร แ ละเทคโนโลยี ส ารสนเทศสนั บ สนุ น
กิจกรรมในการเรียนการสอน
5.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.3.1 ประเมินจากเทคนิคการนําเเสนอโดยใชขอมูลทางสถิติหรือคณิตศาสตร
5.3.2 ประเมินการเลือกใชเครื่องมือและเหตุผลในการเลือกใชเครื่องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศอยางเหมาะสม
5.3.3 ประเมินการอภิปรายกรณีศึกษาตางๆ ที่มีการนําเสนอตอชั้นเรียน
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา
(Curriculum Mapping)
แสดงใหเห็นวาแตละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบตอผลการเรียนรูใดบาง (ตามที่ระบุในหมวดที่ 4
ขอ 2) โดยระบุวาเปนความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรอง ซึ่งบางรายวิชาอาจไมนําสูผลการ
เรียนรูบางเรื่องก็ไดจะแสดงเปนเอกสารแนบทายก็ได
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ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 สามารถจัดการปญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซอนในการบริหารธุรกิจ
1.2 สามารถใชดุลยพินิจในการแกไขปญหาทางธุรกิจดวยความยุติธรรม ดวยหลักฐาน
ดวยหลักการที่มีเหตุผลและคานิยมอันดีงาม
1.3 สามารถสรุปปญหาการบริหารธุรกิจโดยคํานึงถึงความรูสึกของผูอื่นที่จะไดรับ
ผลกระทบ
1.4 สามารถชี้ใหเห็นขอบกพรองของปญหาจริยธรรมทางธุรกิจที่มีอยูในปจจุบัน เพื่อ
แกไขพัฒนาใหดีขึ้น
1.5 สามารถใชดุลยพินิจทางดานคุณธรรม จริยธรรม เพื่อแกไขปญหาความขัดแยง
และปญหาที่มีผลกระทบตอตนเองและผูอื่น
1.6 สามารถแสดงภาวะผูนําที่สงเสริมใหประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม
ในการปฏิบัติงานในชุมชน และสังคมโดยรวม
2. ความรู
2.1 มีความรูในการะบวนการวิจัย สามารถนําไปใชในการแกปญหาดานธุรกิจ และ
วิจัยในอนาคตได
2.2 สามารถใชความรูมาอธิบายเหตุการณที่เกิดขึ้นได
2.3 สามารนํ าความรู ความเข าใจมาปรั บใช ในชี วิ ตประจํ าวั น ได อย างเหมาะสมกั บ
สถานการณ
2.4 สามารถแกปญหาโดยใชความรูและเหตุผล รวมถึงสามารถประยุกตใชเครื่องมือที่
เหมาะสม
2.5 สามารถใชความรูในการบริหารจัดการภูมิปญญาทองถิ่น และพัฒนาปรับปรุง
และบูรณาการในการดําเนินธุรกิจไดอยางมีระบบ
2.6 สามารถพัฒนานวัตกรรมหรือสรางองคความรูใหมที่แสดงถึงความเขาใจอยางถอง
แทและลึกซึ้งในองคความรูที่เปนแกนในสาขาวิชาการและวิชาชีพดานการบริหารธุรกิจ
3. ทักษะทางปญญา
3.1 เปนผูใฝรู และมีความสามารถในการเรียนรูตลอดชีวิต
3.2 ประยุกตองคความรูดานบริหารจัดการธุรกิจมาใชในการพัฒนา ปรับปรุง และ
บูรณาการในการดําเนินธุรกิจไดอยางเปนระบบ และอยางมืออาชีพตามมาตรฐานสากล
3.3 สามารถวิจัยเชิงคุณภาพและปริมาณ รวมทัง้ สรางสิ่งประดิษฐ และนวัตกรรม
ทางการบริหารธุรกิจ
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3.4 สามารถใชความเขาใจอันถองแทในทฤษฎีทางการบริหารธุรกิจ
3.5 พัฒนาแนวทางการแกไขปญหาทางดานการบริหารธุรกิจดวยวิธีการใหม ๆ
3.6 สามารถสังเคราะหผลงานการวิจัยและทฤษฎีทางธุรกิจเพื่อพัฒนาความรูความ
เขาใจใหมที่สรางสรรค
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 มีความสามารถสูงในการแสดงความเห็นทางวิชาการและวิชาชีพทางธุรกิจ
4.2 สามารถวางแผนในการปรับปรุงตนเองและองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ
4.3 สามารถวางแผนวิเคราะหและแกไขปญหาที่ซับซอนสูงมากดวยตนเอง
4.4 สรางปฏิสัมพันธในกิจกรรมกลุมอยางสรางสรรค
4.5 มีความอดทน สามารถยอมรับความแตกตาง การรูจักตนเอง การปรับตัว และการ
จัดการอารมณ
4.6 สามารถทํางานเปนทีม มีภาวะการเปนผูนําและผูตาม รวมถึงสามารถทํางานรวมกับ
ผูอื่นไดมีประสิทธิภาพ
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 มีทักษะในการสื่อขอมูลทั้งการพูด การเขียน การสื่อความหมาย โดยใชสัญลักษณ
เชิงวิชาการ ไดอยางเหมาะสมกับสถานการณ
5.2 สามารถใชเทคโนโลยีที่หลากหลายเพื่อการสื่อสารไดอยางเหมาะสม
5.3 รูเทาทันสื่อและขอมูลและแสวงหาความรูเพื่อการเรียนรูดวยตนเอง
5.4 สามารถสืบคนขอมูลและแสวงหาความรูเพื่อการเรียนรูดวยตนเอง
5.5 มีทักษะการนําเสนอขอมูล
5.6 มีความสามารถคัดกรองขอมูลทางคณิตศาสตรและสถิติเพื่อนํามาใชในการศึกษา
คนควาในประเด็นปญหาทางธุรกิจที่สําคัญและซับซอน
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รายวิชา
1

2

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
1. ดานคุณธรรม
2. ดานความรู
3. ดานทักษะทางปญญา
และความรับผิดชอบ
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1
2
3
4
5
6

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
03-111-501
03-211-501
03-311-501
03-411-501
03-313-504
03-311-502

การบัญชีบริหารสมัยใหม
การตลาดเชิงบูรณาการ
การจัดการและพฤติกรรม
องคการสมัยใหม
การบริหารการเงิน
การจัดการปฏิบตั ิการ
สําหรับผูบริหาร
การจัดการเชิงกลยุทธ
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รายวิชา

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
1. ดานคุณธรรม
2. ดานความรู
3. ดานทักษะทางปญญา
และความรับผิดชอบ
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
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5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1
2
3
4
5
6

หมวดวิชาเฉพาะ
36-011-101

36-011-102
36-011-103

ปรัชญาและจริยธรรม
ของการบริหารธุรกิจ
ยุคใหม
ทฤษฎีการจัดการการเงิน
และบัญชีขั้นสูง
ทฤษฎีการจัดการการ
ตลาดขั้นสูง

ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติ
ขั้นสูงทางดานบริหาร
ธุรกิจ
หมวดวิชาดุษฎีนิพนธ
36-012-101
ดุษฎีนพิ นธ (แบบ 1.1)
36-012-201
ดุษฎีนพิ นธ (แบบ 2.1)
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการสําเร็จการศึกษาเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2556
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา
การทวนสอบระดับรายวิชา มีการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของการ
ใหคะแนน เกณฑการวัดผล ผูเรียนสามารถอุทธรณการประเมินผลการเรียนรูได ตลอดจนให
ผูเรียนประเมินการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชา พรอมนําผลการประเมินแจงผูเกี่ยวของ เพื่อ
การปรับปรุงและพัฒนาตอไป
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
มีการประเมินภาวะการมีงานทําของดุษฎีบัณฑิตทุกปการศึกษา มีการประเมินความพึง
พอใจตอคุณภาพของหลักสูตร และประเมินความพึงพอใจผูใ ชดุษฎีบัณฑิตจากผูมีสวนไดเสีย
ตลอดจนประเมินความกาวหนาในสายงานอาชีพของดุษฎีบัณฑิต
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 นักศึกษาที่มีสิทธิ์ไดรับปริญญา ตองมีคุณสมบัติครบถวน ดังตอไปนี้
นักศึกษาแบบ 1.1
1. สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) สอบผานการสอบ
ปากเปลาขั้นสุดทาย โดยคณะกรรมการที่ประกอบดวยคณาจารย ผูทรงคุณวุฒิจากภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย
2. ผลงานดุษฎีนิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรือดําเนินการใหผลงานหรือสวน
หนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการระดับชาติหรือ
นานาชาติที่มีกรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง (Peer Review) กอนการตีพิมพ และอยูใน
ฐานขอมูลตามมาตรฐานสากล อยางนอย 1 บทความ
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3. เงื่อนไขอื่น ๆ ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2556
นักศึกษาแบบ 2.1
1. ศึกษารายวิชาครบถวนตามที่กําหนดในหลักสูตร โดยจะตองไดระดับคะแนน
เฉลี่ยไมต่ํากวา 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเทา สอบผานภาษาอังกฤษตามเกณฑที่
มหาวิทยาลัยกําหนด สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) สอบผานการสอบ
ปากเปลาขั้นสุดทาย โดยคณะกรรมการที่ประกอบดวยคณาจารย ผูทรงคุณวุฒิจากภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย
2. ผลงานดุษฎีนิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรือดําเนินการใหผลงานหรือสวน
หนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการระดับชาติหรือ
นานาชาติที่มีกรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง (Peer Review) กอนการตีพิมพ และอยูใน
ฐานขอมูลตามมาตรฐานสากล อยางนอย 1 บทความ
3. เงื่อนไขอื่น ๆ ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2556
3.2 นักศึกษาที่มีสิทธิ์แสดงความจํานงขอสําเร็จการศึกษา ตองมีคุณสมบัติครบถวน ดังนี้
3.2.1 ตองศึกษารายวิชาไดครบตามหลักสูตรและขอกําหนดของหลักสูตร
3.2.2 มีหนวยกิตสะสมไมต่ํากวาที่หลักสูตรกําหนดไวและไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ไมต่ํากวา 3.00
3.2.3 มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการเปนดุษฎีบณ
ั ฑิตและไมมหี นี้สินผูกพันตอมหาวิทยาลัย
3.2.4 การยื่นคํารองขอสําเร็จการศึกษาใหยื่นตอสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนทุก
ภาคการศึกษาที่นักศึกษาคาดวาจะสําเร็จการศึกษาภายในสามสิบวัน นับแตวันเปดภาคการศึกษานั้น
จนกวาจะสําเร็จการศึกษาตามประกาศสภามหาวิทยาลัย
3.2.5 นักศึกษาที่ไมดําเนินการตาม 3.2.4 จะไมไดรับการพิจารณาเสนอชื่อเพื่อรับปริญญา
ในภาคการศึกษานั้น และตองชําระคารักษาสภาพการเปนนักศึกษาจนถึงภาคการศึกษาที่นักศึกษายื่นคําขอ
สําเร็จการศึกษา
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หมวดที่ 6 หลักเกณฑการพัฒนาอาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
มีการปฐมนิเทศอาจารยใหม เพื่อใหมีความรูและเขาใจในปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และ
แผนดําเนินการของมหาวิทยาลัย/คณะ ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกอาจารย
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 เพิ่มศักยภาพดานการสอน วิจัย และบริการวิชาการในรูปแบบการฝกอบรม KM
หรือ เพิ่มประสบการณวิชาชีพ ในสถานประกอบการ เพื่อนําผลมาพัฒนาการเรียนการสอน
2.1.2 สรางวัฒนธรรมการทํางานในหนวยงานใหบุคลากรมีจิตใหบริการเพื่อสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนของอาจารย และสรางบรรยากาศแหงการเรียนรูเพื่อสรางแรงจูงใจใหอาจารย
ไดพัฒนาศักยภาพดวยตนเอง
2.1.3 พัฒนาบุคลากรใหมีความสามารถในการอํานวยความสะดวกดานการสอนของ
อาจารย
2.1.4 สรางบรรยากาศการทํางานทีม่ ีความสุข เพือ่ การปฏิบัติงานอยางมีศักยภาพ
2.1.5 การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่น ๆ
2.2.1 สนับสนุนการทําผลงานทางวิชาการ
2.2.2 สนับสนุน/ จัดหาทุนใหอาจารยศึกษาตอ
2.2.3 สรางแรงจูงใจใหอาจารยลาไปทําผลงานทางวิชาการ (วิจัย ตํารา)
2.2.4 สงเสริมการมีเครือขายอาจารยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย และบริการ
วิชาการทั้งในและตางประเทศ
2.2.5 สนับสนุนใหบุคลากรพัฒนาศักยภาพการทํางานผานกระบวนการ KM
2.2.6 สงเสริมใหบุคลากรเขารับการอบรมหรือศึกษาตอเพื่อเพิม่ ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน
2.2.7 สรางจิตสํานึกในการปฏิบัติงานดวยความซือ่ สัตย รับผิดชอบในหนาที่
2.2.8 สนับสนุนใหบุคลากรเขียนผลงานดานวิชาการเพื่อพัฒนางานและความกาวหนาใหกับ
ตนเอง
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
ในการบริ หารหลั กสู ตร ให มีคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร ประกอบดวยคณบดีเปน
ประธาน รองคณบดี ฝ า ยวิ ช าการและวิ จั ย อาจารย ป ระจํ า หลั ก สู ต ร และบุ ค คลอื่ น ที่ ค ณบดี
เห็นสมควรแตงตั้งเปนกรรมการ ทําหนาที่
1. จัดใหมีการทํารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ทุกรายวิชา
2. จัดทําทําเนียบผูสอนทั้งอาจารยประจําและอาจารยพิเศษ
3. กํากับและติดตามการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนการสอน
4. จัดใหมีการทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5)และรายงานผลการ
ดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7)
5. กํากับและติดตามการนําผลการประเมินมาพัฒนาการเรียนการสอน
6. พิจารณาแกปญ
 หาตางๆ ในการบริหารหลักสูตรเสนอตอคณบดี
7. มีอาจารยประจําหลักสูตรทีม่ ีคุณวุฒแิ ละคุณสมบัตทิ ี่เหมาะสมตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548
8. ผูเรียนประเมินการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชา พรอมนําผลการประเมินแจง
ผูเกี่ยวของเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาตอไป
9. จัดหาประสบการณเพิ่มเติมใหกับนักศึกษาเพื่อใหนักศึกษามีความรู มีวิสัยทัศนที่
กาวไกล อีกทัง้ เชิญผูทรงคุณวุฒจิ ากภายนอกมารวมสอน และนํานักศึกษาไปทัศน
ศึกษาดูงาน
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เปาหมาย
1. พัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย
โดยอาจารยและนักศึกษา
สามารถกาวทันหรือเปนผูนาํ ใน
การสรางองคความรูใหมๆ
ทางดานการบริหารธุรกิจ

2. กระตุนใหนักศึกษาเกิดความ
ใฝรู มีแนวทางการเรียนที่สราง
ทั้งความรูความสามารถใน
วิชาการ วิชาชีพที่ทันสมัย

3. ตรวจสอบและปรับปรุง
หลักสูตรใหมคี ุณภาพมาตรฐาน

การดําเนินการ
1.1 จัดหลักสูตรใหมีความ
สอดคลองกับมาตรฐานวิชาการ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF)
และ สกอ.
1.1 จัดใหหลักสูตรสอดคลองกับ
เกณฑมาตรฐานการอุดมศึกษา
1.2 ปรับปรุงหลักสูตรให
ทันสมัยโดยมีการพิจารณา
ปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ 5 ป
จัดแนวทางการเรียนในวิชาเรียน
ใหมีทั้งภาคทฤษฎีและภาค
ปฎิบัติ และมีแนวทางการเรียน
หรือกิจกรรมประจําวิชาให
นักศึกษาไดศกึ ษาความรูที่
ทันสมัยดวยตนเอง
3.1 จัดใหมีผูสนับสนุนการ
เรียนรูและหรือผูชวยสอน เพื่อ
กระตุนใหนกั ศึกษาเกิดการใฝรู
3.2 กําหนดใหอาจารยที่สอนมี
คุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาเอก
หรือเปนผูมีประสบการณ หลาย
ป มีจํานวนคณาจารยไมนอยกวา
เกณฑมาตรฐาน
3.3 สนับสนุนใหอาจารยผูสอน
เปนผูนําในทางวิชาการ
3.4 สงเสริมอาจารยประจํา
หลักสูตรใหไปดูงานใน
หลักสูตรหรือวิชาการที่เกีย่ วของ
ทั้งในและตางประเทศ

การประเมินผล
หลักสูตรที่สามารถอางอิงกับ
มาตรฐานที่กําหนดโดย สกอ.
มีความทันสมัยและมีการ
ปรับปรุงอยางสม่ําเสมอ

จํานวนวิชาเรียนที่มีภาคปฎิบตั ิ
และวิชาเรียนที่มีแนวทางให
นักศึกษาไดศกึ ษาคนควา
ความรูใหมไดดวยตนเอง

3.1 จํานวนและรายชื่อ
คณาจารยประจํา ประวัติ
อาจารยดานคุณวุฒิ
ประสบการณ และการพัฒนา
อบรมของอาจารย
3.2 จํานวนบุคลากร
ผูสนับสนุนการเรียนรู และ
บันทึกกิจกรรมในการ
สนับสนุนการเรียนรู
3.3 ผลการประเมินการเรียน
การสอนอาจารยผูสอนและการ
สนับสนุนการเรียนรูของ
ผูสนับสนุนการเรียนรูโดย
นักศึกษา
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เปาหมาย

การดําเนินการ

การประเมินผล

4. มีการประเมินมาตรฐานของ
หลักสูตรสม่ําเสมอ

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

4.1 ประเมินผลหลักสูตร โดย
คณะกรรมการที่ประกอบดวย
อาจารยภายในคณะและ
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอกทุก 4 ป
4.2 ประเมินผลความพึงพอใจ
ของหลักสูตรและการเรียนการ
สอนโดยดุษฎีบัณฑิตที่สําเร็จ
การศึกษาทุกป

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
คณะบริหารธุรกิจ จัดสรรงบประมาณประจําป ซึ่งเปนงบประมาณเงินรายได เพื่อจัดซื้อ
ตํารา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ วัสดุ ครุภัณฑ และคอมพิวเตอรอยางเพียงพอเพื่อ
สนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน และสรางสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับการเรียนรูดวย
ตนเองของนักศึกษา
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม
มีก ารจั ด สภาพแวดล อ มและทรั พ ยากรการเรี ย นรู ที่ เ หมาะสมโดยคํ า นึ ง ถึ ง การจั ด สรร
ทรัพยากรตาง ๆ ที่เอื้ออํานวยประโยชนแกนักศึกษา มีอุปกรณ หองเรียน สื่อการเรียนการสอนและ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เชื่อมตอเครือขายที่สามารถคนควา สนับสนุนการเรียน
การสอนและการวิจัย
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
ประสานงานกับสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดซื้อหนังสือ และ
ตําราที่เกี่ยวของ เพื่อบริการใหอาจารยและนักศึกษาไดคนควา และใชประกอบการเรียนการสอน
ในการประสานการจัดซื้อหนังสือนั้นอาจารยผสู อนแตละรายวิชาจะมีสวนรวมในการเสนอแนะ

48

รายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออื่นๆ ที่จําเปน นอกจากนี้อาจารยพิเศษที่เชิญมาสอนบางรายวิชาและ
บางหัวขอ ยังมีสวนรวมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือสําหรับใหสํานักวิทยบริการจัดซื้อหนังสือ
ดวย
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
มีบุคลากรประจําสํานักวิทยบริการของมหาวิทยาลัย ประสานงานการจัดซื้อ จัดหาตํารา
หนังสือเพื่อเขาสํานักวิทยบริการ และทําหนาที่ประเมินความพอเพียงของหนังสือ ตํารา นอกจากนี้
ยังมีบุคลากรดาน โสตทัศนูปกรณ เพื่ออํานวยความสะดวกในการใชสื่อของอาจารยและประเมิน
ความพอเพียง ความตองการใชสื่อของอาจารยดวย โดยมีรายละเอียดดังตารางตอไปนี้
เปาหมาย
1. จัดใหมีหองปฎิบัติการ
ทางการจัดการหองเรียน
ระบบเครือขาย แมขาย
อุปกรณ ทรัพยากร สื่อและ
ชองทางการเรียนรู ที่
เพียบพรอมเพือ่ สนับสนุน
ทั้งการศึกษาในหองเรียน
นอกหองเรียน และเพื่อการ
เรียนรูไดดวยตนเองอยาง
เพียงพอ มีประสิทธิภาพ

การดําเนินการ
1. จัดใหมีหองเรียนมัลติมีเดีย ที่มี
ความพรอมใชงานอยางมี
ประสิทธิภาพ ทั้งในการสอน การ
บันทึกเพื่อเตรียมจัดสรางสื่อ
สําหรับการทบทวนการเรียน
2. จัดเตรียมหองปฎิบัติการ
ทางการจัดการที่มีเครื่องมือ
ทันสมัย และเปนเครื่องมือวิชาชีพ
ในระดับสากลเพื่อใหนักศึกษาฝก
ปฎิบัติ สรางความพรอมในการ
ปฎิบัติงานในวิชาชีพ
3. จัดใหมีศูนยการเรียนรูดว ย
ตนเองเพื่อใหนักศึกษาสามารถ
ศึกษา หาความรูเพิ่มเติมไดดวย
ตนเอง อยางมีประสิทธิภาพ
4. จัดใหมีหองสมุดใหบริการทั้ง
หนังสือตํารา และสื่อดิจิตอลเพื่อ
การเรียนรูทั้งหองสมุดทาง
กายภาพและทางระบบเสมือน

การประเมินผล
1. รวบรวมจัดทําสถิติจํานวน
เครื่องมืออุปกรณ ตอหัว
นักศึกษา ชั่วโมงการใชงาน
หองปฎิบัติการ
2. จํานวนนักศึกษาลงทะเบียน
เรียนในวิชาทีม่ ีการฝกปฎิบัติ
ดวยอุปกรณตา ง ๆ
3. สถิติของจํานวนหนังสือ
ตํารา และสื่อดิจิตอล ที่มี
ใหบริการและสถิติการใชงาน
หนังสือ ตํารา สื่อดิจิตอล
4. ผลสํารวจความพึงพอใจของ
นักศึกษาตอการใหบริการ
ทรัพยากรเพื่อการเรียนรูและ
การปฎิบัติการ
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3. การบริหารคณาจารย
3.1 การรับอาจารยใหม
มีการคัดเลือกอาจารยใหมตามระเบียบและหลักเกณฑของมหาวิทยาลัย โดยอาจารยใหม
จะตองมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกทางดานบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวของ
3.2 ระบบการพัฒนาคณาจารย
3.2.1 มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยทั้งดานวิชาการ เทคนิคการสอน การวัด
และประเมินผล
3.2.2 มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารยใหเปนไปตามแผนที่กําหนด
3.2.3 มีสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพที่ดี และสรางขวัญและกําลังใจใหคณาจารยสามารถ
ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
3.2.4 มีระบบการติดตามใหคณาจารยนําความรูและทักษะที่ไดจากการพัฒนามาใชในการ
จัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรูของนักศึกษา
3.2.5 มีการใหความรูดานจรรยาบรรณอาจารยและดูแลควบคุมใหคณาจารยถือปฏิบัติ
3.2.6 มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย
3.2.7 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนา
คณาจารย
3.3 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและการทบทวนหลักสูตร
คณาจารยผู รับ ผิด ชอบหลั ก สู ตร และอาจารยผู ส อน มี สว นร ว มในการจัด ทํ า หลั ก สู ต ร
วางแผนจัดการเรียนการสอน การประเมินผลและใหความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชาเก็บ
รวบรวมขอมูลเพื่อเตรียมไวสําหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทําให
บรรลุเปาหมายตามหลักสูตร และไดดุษฎีบัณฑิตเปนไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
3.4 การแตงตัง้ คณาจารยพิเศษ
สําหรับอาจารยพิเศษถือวามีความสําคัญมาก เนื่องจากเปนผูถายทอดประสบการณตรงจาก
การปฏิบัติงานจริงใหกับนักศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตร การจัดการจะประชุมรวมกันเพื่อ
หารือและเชิญอาจารยพิเศษจากสถานประกอบการ/มหาวิทยาลัยชั้นนํา/ผูทรงคุณวุฒิมาถายทอด
ความรูและประสบการณตรงใหแกนักศึกษา
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4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
บุคลากรสายสนับสนุนควรมีคุณวุฒิขั้นต่ําระดับปริญญาตรี โดยเกีย่ วของกับภาระงานและ
มีความรูทางดานงานธุรการ
4.2 ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
4.2.1 มีแ ผนการบริ ห ารและการพั ฒ นาบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น เพื่ อ พั ฒ นางานประจํ า
แผนการจางงาน และวิธีการสรรหา
4.2.2 มีการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนใหเปนไปตามแผนที่กําหนด
4.2.3 มี ส วั ส ดิ ก ารเสริ ม สร า งสุ ข ภาพที่ ดี และสร า งขวั ญ และกํ า ลั ง ใจให บุ ค ลากรสาย
สนับสนุน สามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
4.2.4 มีระบบการติดตามใหบุคลากรสายสนับสนุนไดนําความรูและทักษะที่ไดรับการ
พัฒนามาใชในการทํางานเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของอาจารย
4.2.5 มีการใหความรูดานจรรยาบรรณแกบุคลากรสายสนับสนุนและดูแลควบคุมใหถือ
ปฏิบัติ
4.2.6 มี ก ารประเมิ น ผลความสํ า เร็ จ ของแผนการบริ ห ารและการพั ฒ นาบุ ค ลากรสาย
สนับสนุน
4.2.7 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุน
5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา
5.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการและอื่น ๆ แกนักศึกษา
5.1.1 จัดใหมีการสัมมนารวมกับคณาจารย ผูทรงคุณวุฒิ และนักศึกษาระหวางหนวยงาน
และสถานศึกษาอื่น
5.1.2 พัฒนาศักยภาพทางวิชาการดานบริหารธุรกิจระดับประเทศและระดับสากล โดยเขา
รับฟง การบรรยายหรือ เข า ร ว มประชุม/สั ม มนาในหั ว ข อที่ เ กี่ย วกั บ การบริห ารธุ รกิจ ตามความ
ตองการของผูเรียน
5.1.3 มีอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการใหคําแนะนําแกนักศึกษาในการลงทะเบียนเรียน
5.1.4 กําหนดแผนการเรียนตลอดหลักสูตรที่ชัดเจน เพื่อเปนแนวทางในการศึกษา
5.1.5 มีระบบการลงทะเบียนออนไลน สามารถตรวจสอบผลการเรียนไดตลอดเวลา
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5.2 การอุทธรณของนักศึกษา
กรณีที่นักศึกษามีขอสงสัยเกี่ยวกับการประเมินผลการศึกษา ในรายวิชาใด นักศึกษาสามารถ
ยื่นคํารองเพื่อขอตรวจสอบรายละเอียดการใหคะแนนของอาจารยในรายวิชาดังกลาวได ทั้งนี้ให
เปนไปตามระเบียบขั้นตอนของทางมหาวิทยาลัย
6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผูใชบณ
ั ฑิต
คณะบริ ห ารธุ ร กิ จ ได เ ป ด ดํ า เนิ น การเรี ย นการสอนในระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาหลั ก สู ต ร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตครั้งแรกเมื่อป พ.ศ.2549 มีมหาบัณฑิตจบเขาสูตลาดแรงงานมากกวา 500
คน ตลอดระยะเวลาที่ผานมาทางมหาวิทยาลัยฯ ไดติดตามความกาวหนาและการพัฒนาในวิชาชีพ
ของมหาบั ณ ฑิ ตที่ ได จบการศึ กษาแล ว จากทั้ งผู ใ ช บั ณ ฑิ ตและตั ว บั ณฑิ ต เป นผลให ทางคณะ
บริหารธุรกิจจึงเล็งเห็นถึงความตองการของตลาดแรงงานและสังคมดังกลาวจึงเห็นสมควรที่จะ
จั ด การเรี ย นการสอนในหลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต เพื่ อ ให ไ ด ม า ซึ่ ง ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ที่ มี
วิสัย ทัศนก วางไกล มีความรูความสามารถ และทักษะการจัดการดานตาง ๆ มี ศักยภาพในการ
บริหารจัดการ ตลอดจนมีจริยธรรม คุณธรรมในการเปนผูบริหารที่มีความรับผิดชอบตอสังคมและ
เปนที่ตองการของตลาดแรงงาน
7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
(ใหทําเครื่องหมาย X ลงในชองที่มีการดําเนินกิจกรรม)
ดัชนีบง ชี้ผลการดําเนินงาน
1. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงาน
หลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชาตามแบบ มคอ.3 อยางนอยกอนการ
เปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา
4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาตามแบบ มคอ.5
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุก
รายวิชา

ปการศึกษา
2557 2558 2559 2560 2561
X

X

X

X

X
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X

X
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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ดัชนีบง ชี้ผลการดําเนินงาน
5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู ที่กําหนดใน มคอ.3 อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่
เปดสอนในแตละปการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการ
สอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการ
ดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว
8. อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนํา
ดานการจัดการเรียนการสอน
9. อาจารยประจําทุกคนไดรบั การพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อยางนอยปละหนึง่ ครั้ง
10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/ดุษฎีบัณฑิตใหมที่
มีตอคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผูใชดุษฎีบณ
ั ฑิตที่มีตอดุษฎีบัณฑิต
ใหม เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
13. จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาตามกําหนดเวลาของ
หลักสูตรไมนอ ยกวารอยละ 70 ของจํานวนนักศึกษาชั้นป
สุดทาย
14. รอยละของดุษฎีบัณฑิตมีงานทําภายใน 1 ป หลังจากสําเร็จ
การศึกษาไมตา่ํ กวารอยละ 75 ของจํานวนผูตอบแบบสอบถาม
15. ดุษฎีบัณฑิตที่ไดงานทําไดรับเงินเดือนเริ่มตนที่ไมต่ํากวา
เกณฑ ก.พ. กําหนด
หมายเหตุ :
X
มีการดําเนินกิจกรรม
–
ไมมีการดําเนินกิจกรรม
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หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
กระบวนการที่จะใชในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตรที่วางแผนไวเพื่อพัฒนาการ
สอนนั้นพิจารณาจากตัวผูเรียน โดยอาจารยผูสอนจะตองประเมินผูเรียนในทุกๆ หัวขอ วามีความ
เขาใจหรือไม โดยอาจประเมินจากการทดสอบยอย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปราย
โตตอบจากนักศึกษา การตอบคําถามของนักศึกษาในชั้นเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมขอมูลจากที่กลาว
ขางตนแลว ควรจะสามารถประเมินเบื้องตนไดวา ผูเรียนมีความเขาใจหรือไม หากวิธีการที่ใชไม
สามารถทําใหผูเรียนเขาใจได จะตองมีการปรับเปลี่ยนวิธีการสอน
การทดสอบยอย และการปลายภาคการศึกษา จะสามารถชี้ไดวาผูเรียนมีความเขาใจหรือไม
ในเนื้อหาที่ไดสอนไป หากพบปญหาจะดําเนินการปรับปรุงเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาส
ตอไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
ใชวิธีการประเมินผลการเรียนรูดวยวิธีที่หลากหลาย สอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตร
และมาตรฐานผลการเรียนรูทุกๆ ดานในแตละรายวิชา ทั้งนี้อาจารยผูสอนตองสรางขอตกลงรวมกัน
กับผูเรียนในการกําหนดเกณฑการประเมินผลและตองแจงผลการประเมินใหผูเรียน รับทราบเพื่อ
การพัฒนาและปรับปรุงตนเอง
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
เพื่อการพัฒนาใหเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป คณะบริหารธุรกิจ
กําหนดการประเมินหลักสูตร การปรับปรุงดัชนีดานมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเปนระยะ ๆ
อยางตอเนื่องทุก 4 ป
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจําป ตามดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ขอ
7 โดยคณะกรรมการประเมิน ที่ ไ ดรับการแต งตั้งจากมหาวิท ยาลัยและจากหนว ยงานภายนอก
นอกจากนี้ ยั งมีร ะบบและกลไกการพั ฒ นาและบริ ห ารหลัก สู ตรเป น ไปตามเกณฑ ก ารประกั น
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา

54

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธการสอน
จากการรวบรวมขอมูล จะทําใหทราบปญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวม และ
ในแตละรายวิชา กรณีที่พบปญหารายวิชา ใหดําเนินการปรับปรุงรายวิชานั้นๆ ไดทันที ซึ่งเปนการ
ปรับปรุงยอย สําหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้น หากเห็นวาเพื่อใหหลักสูตรมีความทันสมัย
และสอดคลองกับความตองการของผูใชดุษฎีบัณฑิตสามารถดําเนินการไดทันที
เอกสารแนบ
ภาคผนวก ก

ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2549 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2556
ภาคผนวก ข ประวัติและผลงานของอาจารยประจําหลักสูตร
ภาคผนวก ค คณะกรรมการจัดทําหลักสูตร

หมายเหตุ ดูรายละเอียดในภาคผนวก

