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หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี
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หลักสู ตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2553
ชื่ อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
คณะ/วิทยาเขต/ภาควิชา วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
หมวดที่ 1 ลักษณะและข้ อมูลทัว่ ไปของหลักสู ตร
1. ชื่ อหลักสู ตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
2. ชื่ อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อภาษาไทย
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ
3. วิชาเอก

: หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชาบริ หารธุ รกิจ
: Doctor of Business Administration Program in
Business Administration
: บริ หารธุ รกิจดุษฎีบณั ฑิต (บริ หารธุ รกิจ)
: Doctor of Business Administration (Business Administration)
: บธ.ด. (บริ หารธุ รกิจ)
: D.B.A. (Business Administration)
ไม่มี

4. จานวนหน่ วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสู ตร
แบบ 1.1
48 หน่วยกิต
แบบ 2.1
60 หน่วยกิต
5. รู ปแบบของหลักสู ตร
5.1 รู ปแบบ
เป็ นหลักสู ตรระดับปริ ญญาเอก แบบ 1.1 และ แบบ 2.1
5.2 ภาษาทีใ่ ช้
ภาษาไทย เอกสารและตาราในวิชาของหลักสู ตรเป็ นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเข้ าศึกษา
5.3.1 เป็ นผูท้ ี่สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโทหรื อเทียบเท่า
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5.3.2 เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549
5.4 ความร่ วมมือกับสถาบันอื่น
จัดทาโครงการความร่ วมมือทางการเรี ยนรู ้ดา้ นวิชาการกับสานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
5.5 การให้ ปริญญาแก่ ผ้ สู าเร็จการศึกษา
ให้ปริ ญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสู ตร และการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสู ตร
X หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2553 เปิ ดสอน ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2553
ได้พิจารณากลัน่ กรองโดยคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการประชุมครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2553
ได้รับอนุมตั ิ/เห็นชอบหลักสู ตรสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ในการประชุมครั้งที่ 8/2553 เมื่อวันที่ 5 สิ งหาคม พ.ศ. 2553
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรทีม่ ีคุณภาพและมาตรฐาน
หลัก สู ตรมี ความพร้ อมเผยแพร่ คุณ ภาพ และมาตรฐานตามมาตรฐานคุ ณวุฒิระดับปริ ญ ญาเอก
สาขาวิชาบริ หารธุ รกิจในปี การศึกษา 2556
8. อาชีพทีส่ ามารถประกอบได้ หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 นักวิชาการด้านบริ หารธุ รกิจ
8.2 นักปฏิบตั ิการชานาญการด้านบริ หารธุ รกิจ
8.3 ผูบ้ ริ หารองค์การภาครัฐกิจ องค์การภาครัฐ องค์การในกากับของรัฐและองค์การที่ไม่แสวงหา
กาไร
8.4 อาชีพอื่น ๆ ที่ตอ้ งใช้ความรู ้ ความเชี่ยวชาญในระดับสู ง
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9. ชื่ อ เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่ ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบหลักสู ตร
ลา
ชื่ อ-นามสกุล
ดับ
1

ดร.ธีร์ธนิกษ์
ศิริโวหาร

ตาแหน่ ง
วิชาการ
ผูช้ ่วย

คุณวุฒิ-สาขาวิชาเอก

สถาบันการศึกษา

ปี ที่

ภาระงานสอน ชม./สั ปดาห์

จบ

2553 2554 2555 2556

-D.B.A. ( International United States International University 2546

ศาสตราจารย์ Business )

USA

- M . B . A . ( P u b l i c University of New Haven, U.S.A.

2536

Administration)
2

ดร.ตรี สลา

อาจารย์

ตันติมิตร

3

ดร.วงศ์ธีรา

อาจารย์

สุ วรรณิ น

- ศศ.บ (รัฐศาสตร์)

มหาวิทยาลัยรามคาแหง

-D.M. ( Business
M a n a g e m e n t)
- M.B.A (First Class
Honor) International
Business
-Bachelor Degree in
accounting Faculty of
Business
Administration
-Ph.D.(Business

Suan Dusit Rajabhat University 2551

-ศศ.บ. (เศรษฐศาสตร์ )

ดับ

ชื่ อ-นามสกุล

Saint John’s University

2543

Kirk University

2540

มหาวิทยาลัยรามคาแหง

2550

University of Colorado at Denver, U.S.A.
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2544

Administration)
- M. A. (Economics)

ลา

2528

ตาแหน่ ง
วิชาการ

คุณวุฒิ-สาขาวิชาเอก

สถาบันการศึกษา

2540

ปี ที่
จบ

ภาระงานสอน ชม./สั ปดาห์

4

2553 2554 2555 2556
4

ดร.เรื องเดช

อาจารย์

เร่ งเพียร

- P h . D . ( B u s i n e s s มหาวิทยาลัยรามคาแหง

2549

Administration)
- Master of Information

University of Tasmania, Australia 2544

Systems
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ดร.สุ วชิ าญ
โตวัฒนา

อาจารย์

-Graduate Dip.
La Trobe University Australia.
(Business
Administration)
-B.B.A. (Hotel
Assumption University
Managements&
Advertising
Management
- P h . D . ( B u s i n e s s มหาวิทยาลัยรามคาแหง

-

2540

2551

Administration)
-บธ.ม (การจัดการ)

มหาวิทยาลัยศรี ปทุม

2542

- BS.C.E.(Civil

Technological Institute of The 2528

Engineer)

Philippines Manila, Philippines.

10. สถานทีจ่ ัดการเรียนการสอน
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี
11. สถานการณ์ ภายนอกหรื อการพัฒนาทีจ่ าเป็ นต้ องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสู ตร
11.1 สถานการณ์หรื อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ในโลกยุคไร้ พ รมแดน (Globalization) ยุค ข้อมู ล ข่าวสาร (Information Age) และยุคสังคม
ฐานความรู ้ (Knowledge based Society) การแข่งขันทางธุ รกิ จเป็ นไปอย่างรุ นแรง สภาพแวดล้อมทางการ
บริ หารได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว “คน” เป็ นปั จจัยชี้ ขาดความสามารถในการแข่งขันในทุกมิติ ลาดับ
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย ในภาพรวมยังอยู่ในระดับที่ ไม่น่าพึงพอใจ ในการจัดลาดับ
ความสามารถในการแข่ ง ขัน ของโลก (World Competitiveness) ประจาปี 2010 โดยสถาบัน การพัฒ นา
การบริ หารระหว่างประเทศ (Institute of International Management Development) ประเทศไทยอยูใ่ นลาดับ
ที่ 26 จากจานวน 58 ประเทศ ลาดับของประเทศไทยต่ ากว่าหลายประเทศในภูมิภาคเดี ยวกัน เช่น ประเทศ
สิ ง คโปร์ และมาเลเชี ย เป็ นต้น จุ ด อ่ อ นที่ ส าคัญ ของประเทศไทย คื อ ความสามารถในการแข่ ง ขัน
ภาคอุตสาหกรรม อยูใ่ นระดับต่า เนื่ องจากความขาดแคลนบุคลากรระดับกลางและระดับสู งจานวนมาก ใน
ภาควิชาการนั้นอาจารย์สอนมหาวิทยาลัยเพียง 25 %ที่ สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาเอก และงบประมาณ
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เพื่อการวิจยั ต่อ GDP อยู่ในระดับต่ ามาก แผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 10 ( พ.ศ. 25502554) ได้กาหนดทิศทางในการพัฒนาประเทศโดยกาหนดให้ “คนเป็ นศูนย์กลางการพัฒนา” เพราะคนเป็ น
ทั้งเป้ าหมายสุ ดท้ายที่ได้รับผลประโยชน์และผลกระทบจากการพัฒนาขณะเดี ยวกัน “คน” คือผูข้ บั เคลื่อน
การพัฒนาไปสู่ เป้ าหมาย ในภาพรวมทางเศรษฐกิ จประเทศไทยกาลังเข้าสู่ สภาวะขาดแคลนกาลังคนทั้ง
ระดับกลางและระดับสู งทั้งเชิงปริ มาณและคุณภาพ ประสิ ทธิ ภาพการผลิตของแรงงานไทยยังต่า คิดเป็ น 6.2
เหรี ยญสหรัฐต่อคน ต่อชั่วโมงเที ยบกับ มาเลเชี ย เกาหลี ใต้ สิ งคโปร์ ไต้หวัน มี มากกว่า 11 เหรี ยญสหรั ฐ
แม้วา่ การสร้างองค์การความรู ้ใหม่ที่เกิดจากการวิจยั และพัฒนามีจานวนเพิ่มขึ้น แต่การนาองค์ความรู ้ไปใช้
ประโยชน์ในเชิ งพาณิ ชย์อยู่ในระดับต่ า ดังนั้นการจัดการศึกษาในระดับดุ ษฎี บณ
ั ฑิ ตทางบริ หารธุ รกิ จจึงมี
ความจาเป็ นในการพัฒนาประเทศ
11.2 สถานการณ์หรื อการพัฒนาทางสั งคมและวัฒนธรรม
การเปลี่ ย นแปลงทางสั ง คม และวัฒ นธรรมภายใต้ บ ริ บทของโลกยุ ค โลกาภิ ว ัต น์
ได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความเชื่ อ ค่านิยม จริ ยธรรม และพฤติกรรมของประชาชนในทุกภาคส่ วนของโลก
เนื่องจากความรู ้เป็ นปั จจัยสาคัญที่ทาให้การปรับตัวให้เข้ากับสภาวะความเปลี่ยนแปลงของสังคมเป็ นไปได้
อย่างสมดุ ล ประเทศไทยตกอยู่ในภาวะเช่ นเดี ยวกับ ประเทศต่ างๆ กล่ าวคื อ ก าลังประสบปั ญ หาวิก ฤต
ค่านิ ยม จริ ยธรรม และทางพฤติก รรมของสมาชิ กในสังคม แผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ ฉบับ
ปั จจุบ นั จึ งได้กาหนดยุทธวิธีแสดงการพัฒ นาคุ ณ ภาพคน และสังคมไทยสู่ สั งคมแห่ งภู มิปั ญญาและการ
เรี ยนรู ้โดยการพัฒนาคนครอบคลุม 3 เรื่ องหลัก คือ
1) การพัฒนาคนไทยให้มีคุณธรรมนาความรู ้
2) การเสริ มสร้างสุ ขภาวะคนไทยให้มีสุขภาพแข็งแรงทัง่ ร่ างกายและจิตใจ
3) การเสริ มสร้างคนไทยให้อยูร่ ่ วมกันในสังคมอย่างสันติสุข
12. ผลกระทบจาก ข้ อ 11.1 และ 11.2 ต่ อการพัฒนาหลักสู ตรและความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 ผลกระทบจากสถานการณ์หรื อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สั งคม และวัฒนธรรม ต่ อการพัฒนา
หลักสู ตร
สื บเนื่ องจากผลกระทบจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมดังกล่าวแล้วในข้อ 11
ในการพัฒนาหลักสู ตรบริ หารธุ รกิ จดุ ษฎี บณ
ั ฑิ ตนี้ คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรได้กาหนดแนวทางของ
หลักสู ตรเป็ นสหวิทยาการ (Multidiscipline) เจตนารมณ์ในการออกแบบหลักสู ตรในรู ปแบบนี้ เพื่อบูรณาการศาสตร์ ทางการบริ หารชั้นสู ง และนวัตกรรมทางการจัดการที่เกิดจากการปฏิ บตั ิ เข้ามารวมกันเป็ นองค์
ความรู ้ ทั้งนี้ เพื่อให้ผศู ้ ึกษาสามารถนาไปใช้ได้ท้ งั ในการบริ หารภาคธุ รกิจ และการบริ หารภาครัฐหลังสาเร็ จ
การศึกษา
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12.2 ผลกระทบจากสถานการณ์ หรื อการพัฒ นาทางเศรษฐกิจ สั งคม และวัฒ นธรรม ที่มีความ
เกีย่ วข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
หลั ก สู ตรบริ หารธุ ร กิ จ ดุ ษ ฎี บ ัณ ฑิ ต ได้ รั บ การพัฒ นาขึ้ น เพื่ อ ตอบสนองพัน ธกิ จ ของ
มหาวิทยาลัยคือ “การส่ งเสริ มวิชาการขั้นสู ง การสอน การวิจยั ให้บริ การทางวิชาการแก่สังคม เพื่อมุ่งสู่ ความ
เป็ นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล ฯลฯ” หลักสู ตร
บริ หารธุ รกิ จดุ ษฎี บณ
ั ฑิ ตนี้ เป็ นการจัดการศึกษาต่อเนื่ องหลังจากมหาวิทยาลัยได้มีการสอนบริ หารธุ รกิ จ
มหาบัณฑิ ตมาแล้วกว่า 10 ปี เป็ นหลักสู ตรที่เปิ ดโอกาสทางการศึกษาขั้นสู งแก่สังคมวิชาการ สังคมธุ รกิ จ
และชุ มชนท้องถิ่ นเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการพัฒนาแนวปฏิ บตั ิทางวิชาชี พ (Professional Practice) มาสู่ องค์
ความรู ้ทางวิชาชีพ (Professional Knowledge) การศึกษาในหลักสู ตรนี้ จะเป็ นการสร้างองค์ความรู ้เชิ งทฤษฎี
และภาคปฏิ บตั ิ ที่เกี่ ยวข้องกับการบริ หารธุ รกิ จ และการจัดการภาครัฐและเอกชนอันจะเป็ นประโยชน์ต่อ
ท้องถิ่นและประเทศไทยสื บไป
13. ความสั มพันธ์ กับหลักสู ตรอื่นทีเ่ ปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสู ตรนีท้ เี่ ปิ ดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสู ตรอื่น
กลุ่ ม รายวิ ช าที่ เป็ นพื้ น ฐานเฉพาะด้ า นซึ่ งนั ก ศึ ก ษาต้ อ งไปเรี ย นร่ ว มกั บ หลั ก สู ตรอื่ น
ประกอบด้วย กลุ่มวิชาความรู ้เบื้องต้นทางบริ หารธุ รกิจในระดับมหาบัณฑิต
13.2 รายวิชาทีเ่ ปิ ดสอนให้ คณะ/ภาควิชา/หลักสู ตรอื่น
ไม่มี
13.3 การบริหารจัดการ
ไม่มี

หมวดที่ 2 ข้ อมูลเฉพาะของหลักสู ตร
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1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1.1 ปรัชญา
หลักสู ตรบริ หารธุ รกิ จดุษฎี บณ
ั ฑิ ต มีความมุ่งมัน่ ผลิตดุษฎี บณ
ั ฑิตด้านบริ หารธุ รกิ จที่มีความ
รอบรู ้บริ หารศาสตร์ ข้ นั สู ง เป็ นผูม้ ีคุณธรรมและจริ ยธรรมแห่ งวิชาชี พ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็ นผูน้ าในการ
สร้ างนวัตกรรมการบริ หารธุ รกิ จที่ เกื้ อกูลต่ อการพัฒนาท้องถิ่ น และเพิ่ม ความสามารถในการแข่งขันแก่
องค์การในเวทีการแข่งขันในระดับชาติและระดับนานาชาติ
1.2 ความสาคัญ
ปั จจุบนั ศาสตร์ ของการบริ หารธุ รกิ จได้เป็ นเครื่ องมื อที่ จาเป็ นในการบริ หารงานทั้งในภาค
ธุ รกิจและภาครัฐอันเนื่องมาจากสภาวะการแข่งขันที่รุนแรงและความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว มหาวิทยาลัย
จึงให้ค วามส าคัญ ในการพัฒ นาทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ที่ ส ามารถบู รณาการและสร้ างองค์ความรู ้ ใหม่ ท างด้าน
บริ หารธุ รกิจเพื่อใช้ในการบริ หารภาคธุ รกิจ ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจในยุคปั จจุบนั ได้อย่างเหมาะสม ดังนั้นจึง
เป็ นโอกาสดี ที่ จ ะผลิ ต ดุ ษ ฎี บ ัณ ฑิ ต ที่ มี ค วามรู ้ ค วามสามารถในการบริ หารและการจัด การทางด้า น
บริ หารธุ รกิจเพื่อสนับสนุนองค์การต่างๆให้มีการทางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
1.3 วัตถุประสงค์
1.3.1 เพื่อผลิตนักวิชาการ และนักวิชาชีพด้านบริ หารธุ รกิจระดับสู ง
1.3.2 เพื่อผลิ ตดุ ษฎี บณ
ั ฑิ ตที่มีความสามารถสร้ างองค์ความรู ้ ใหม่ทางการบริ หารจัดการด้วยวิธี
การศึกษาและวิจยั ขั้นสู ง ได้อย่างเหมาะสม
1.3.3 เพื่ อผลิ ตผู ้บ ริ หาร และนักวิ ชาการ ที่ มี คุ ณ ธรรมจริ ยธรรม มี วิสั ยทัศน์ กว้างไกล และ
มีความสามารถในการประยุกต์ใช้องค์ความรู ้ใหม่ที่ได้ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดทั้งในภาคธุ รกิจและภาครัฐ
1.3.4 เพื่ อ บู ร ณาการความรู ้ จ ากประสบการณ์ ก ารปฏิ บ ัติ ง าน (Practical Knowledge) และ
ความรู ้ จากทฤษฎี (Theoretical Knowledge) มาสร้ างองค์ค วามรู ้ ใ หม่ โดยผ่า นกระบวนการวิจยั (Research
Methodology) ให้สอดคล้องกับการเปลี่ ยนแปลงทางเทคโนโลยี เศรษฐกิ จ สังคม และเทคนิ คการบริ หาร
จัดการ
1.3.5 เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาระดับสู งแก่ชุมชนท้องถิ่น

2. แผนพัฒนาปรับปรุ ง
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
1. ปรับปรุ งหลักสู ตรบริ หารธุ รกิ จ
ดุ ษ ฎี บ ัณ ฑิ ต ให้ มี ม าตรฐานไม่ ต่ า
กว่ า มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ส าขาวิ ช า
บริ หารธุ รกิจที่กระทรวงศึกษาธิ การ
ก าหนดและสอดคล้อ งกับ ความ
ต้องการของภาคธุ รกิจ และภาครัฐ

กลยุทธ์

1. พัฒนาหลักสู ตรโดยมีพ้ืนฐานจาก 1. เอกสารปรับปรุ งหลักสู ตร
ผู ้ เชี่ ยวชาญ ซึ่ งมาจากภาคธุ รกิ จ 2. รายงานผลการประเมินหลักสู ตร
ภาครั ฐ และผู ้ใ ช้ บ ัณ ฑิ ต มามี ส่ ว น
ร่ วมในการพัฒนาหลักสู ตร
2. ติ ด ตามประเมิ น หลัก สู ตรอย่ า ง
สม่าเสมอ

1. ปรับปรุ งหลักสู ตรให้สอดคล้อง 1. ติด ตามความเปลี ่ย นแปลงใน
กับ ความต้องการของธุ รกิ จ และ ค ว า ม ต อ้ ง ก า ร ข อ ง ส ถ า น
การเปลี่ยนแปลงของภาคธุ รกิจ
ประกอบการทั้ง ภาคธุ รกิจ รัฐบาล
และรัฐวิสาหกิจ

1. พัฒ นาบุ ค ลากรด้า นการเรี ย น
การสอนและบริ การวิช าการให้มี
ประสบการณ์ จ ากการน าความรู ้
การบริ หารและการจัดการในสาขา
บริ หารธุ รกิจไปปฏิบตั ิงานได้จริ ง

หลักฐาน/ตัวบ่ งชี้

1. สนับสนุ นบุคลากรในการพัฒนา
องค์ ค วามรู ้ ใ ห้ ก้ า วทัน วิ ว ฒ
ั นาการ
ใหม่
2. สนับสนุ นบุ คลากรด้านการเรี ยน
การสอนและทางานบริ การวิชาการ
แก่องค์การภายนอก
3. อาจารย์ ส ายปฏิ บั ติ ก ารต้ อ งมี
ใบรับรองวิชาชีพในสาขาวิชาที่สอน
ปฏิบตั ิ (Workshop Certificate)

1. รายงานผลการประเมิ น ความพึ ง
พอใจในการใช้ บ ัณ ฑิ ต ของสถาน
ประกอบการ ทั้ง ภาคธุ ร กิ จ รั ฐ บาล
และรัฐวิสาหกิจ
2. ความพึ ง พอใจในทัก ษะความรู ้
ความสามารถในการท างานของ
บัณฑิต โดยเฉลี่ยในระดับดี
1. หลักฐานการส่ งบุคลากรเข้ารับการ
ฝึ กอบรม/การเข้า ร่ ว มการประชุ ม /
สัมมนาวิชาการต่างๆ ที่เกี่ ยวข้องกับ
สาขาวิชาบริ หารธุ รกิจ
2.ปริ มาณ งานบริ การวิ ช าการต่ อ
อาจารย์ในหลักสู ตร
3. ใบรับรองวิชาชีพ

หมวดที่ 3
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ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการและโครงสร้ างของหลักสู ตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
1.1.1 การจัดการศึกษาเป็ นแบบทวิภาค โดย 1 ปี การศึ กษาแบ่งออกเป็ น 2 ภาคการศึกษา
ปกติ 1 ภาคการศึกษา มีระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 15 สัปดาห์
1.1.2 เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิ ทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถัม ภ์
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2549
1.1.3 วัน-เวลาในการดาเนินการเรี ยนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน – เดือนกันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนตุลาคม – เดือนกุมภาพันธ์
ภาคฤดูร้อน
เดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มีการจัดการเรี ยนการสอนภาคฤดู ร้อน ทั้งนี้ ข้ ึนอยู่กบั การพิจารณาของคณะกรรมการบริ หาร
หลักสู ตร
1.3 การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสู ตร
2.1 วันเวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
หลัก สู ต รฯ ด าเนิ น การในวัน – เวลาราชการปกติ และอาจมี ก ารด าเนิ น การนอกวัน เวลา
ราชการปกติตามความเหมาะสม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้ าศึกษา
2.2.1 เป็ นผูส้ าเร็ จการศึ กษาระดับ ปริ ญญาโทหรื อเที ยบเท่ าทุ ก สาขาทั้งในและต่างประเทศ
คะแนนเฉลี่ ยไม่น้อยกว่า 3.0 จากระบบคะแนนเต็ม 4 คะแนน มีประสบการณ์ ในการทางานไม่ต่ ากว่า 2 ปี
หรื ออยูใ่ นดุลพินิจของ คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร
2.2.2 เป็ นผูม้ ีคุณสมบัติตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 (ภาคผนวก ค หมวด 3 ข้อ 10 และ ข้อ
11)
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2.2.3 ผูเ้ ข้าศึกษาหลักสู ตร แบบ 1.1 ต้องเป็ นผูม้ ีประสบการณ์ ด้านวิจยั มีผลงานที่อา้ งอิงได้
เป็ นนักวิจยั เป็ นอาจารย์สถาบันอุดมศึกษาผูส้ อน/เคยสอนวิชาการวิจยั มาแล้ว
2.2.4 ผูเ้ ข้าศึกษาหลักสู ตร แบบ 2.1 ต้องเป็ นผูม้ ีประสบการณ์ในการทางานมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า
2 ปี ในองค์การภาคธุ รกิจ หรื อภาครัฐ
การคัดเลือกผู้เข้ าศึกษา
1. เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549
2. การคัด เลื อ กผู ้เข้า ศึ ก ษาด าเนิ น การโดยคณะกรรมการบริ ห ารหลัก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ
ดุษฎีบณ
ั ฑิต วิทยาลัยนวัตกรรมการจัด การ ด้วยวิธีการสอบคัดเลือก การสัมภาษณ์ การทดสอบความรู ้ หรื อ
โดยวิธีอื่นที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร ฯ
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้ า
2.3.1 หลักสู ตรบริ หารธุ รกิ จดุษฎี บณ
ั ฑิ ต เป็ นหลักสู ตรที่ มุ่งเน้นการวิจยั ระดับสู ง ด้วยเหตุ น้ ี
การที่นกั ศึกษาที่มีพ้นื ฐานความรู ้ดา้ นการวิจยั ไม่เพียงพอ จะทาให้มีอุปสรรคต่อการศึกษาในหลักสู ตรนี้
2.3.2 ทัก ษะการใช้ภ าษาอัง กฤษ เป็ นทัก ษะที่ จาเป็ นส าหรั บ นัก ศึ ก ษาระดับ ดุ ษ ฎี บ ัณ ฑิ ต
เนื่ องจากองค์ความรู ้ ดา้ นต่างๆ จะมีปรากฏในตารา วารสาร เอกสารทางวิชาที่เป็ นภาษาอังกฤษเป็ นจานวน
มาก นักศึกษาที่ขาดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษที่ดี จะเป็ นอุปสรรคต่อการศึกษาค้นคว้าหาความรู ้
2.3.3 ศาสตร์ ดา้ นบริ หารธุ รกิจ เป็ นองค์ความรู ้ที่เป็ นแกนของหลักสู ตรนี้ นักศึกษาที่มีพ้ืนฐาน
ความรู ้ ด้านบริ หารธุ รกิจไม่เพียงพอ จะมีอุปสรรคต่อการศึกษา
2.4 กลยุทธ์ ในการดาเนินการเพื่อแก้ ไขปัญหา/ ข้ อจากัดของนักศึกษาในข้ อ 2.3
2.4.1 นักศึ กษาที่ มีพ้ืนฐานความรู ้ ด้านการวิจยั ไม่เพียงพอ ทางหลักสู ตรได้จดั ให้มีการเรี ยน
เสริ มพื้นฐานทางสถิติและโปรแกรมสาเร็ จรู ปเพื่อการวิจยั ทางสังคมศาสตร์
2.4.2 นัก ศึ กษาที่ มี พ้ื นฐานทัก ษะการใช้ภาษาอังกฤษไม่ เป็ นไปตามเกณฑ์ ที่ ทางหลัก สู ตร
กาหนด ทางหลักสู ตรกาหนดให้มีการเรี ยนกลุ่มวิชาภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษสาหรับดุ ษฎี บณ
ั ฑิ ต 1 และ
ภาษาอังกฤษสาหรับดุษฎีบณั ฑิต 2 เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดีก่อนทาดุษฎีนิพนธ์
สาหรับนักศึกษาที่มีความรู ้ภาษาอังกฤษในระดับดีได้เกณฑ์มาตรฐานของหลัก สู ตรจะได้รับ
การยกเว้นไม่ ตอ้ งสอบ VRU Grad English Test ซึ่ งการยกเว้นนั้นจะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธี การที่
คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรกาหนด
2.4.3 นักศึกษาที่มีปัญหาเกี่ยวกับพื้นฐานความรู ้ทางบริ หารธุ รกิจ ทางหลักสู ตรจะพิจารณาให้
มีการเรี ยนเสริ มเพื่อปรับพื้นฐานความรู ้ทางด้านบริ หารธุ รกิจในระดับมหาบัณฑิตเพิ่มอย่างน้อย 1 รายวิชา
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนนักศึกษาระดับปริญญาเอก ชั้นปี ที่
1
2
3
รวม
จานวนนักศึกษาทีค่ าดว่าจะสาเร็จการศึกษา

2553
15
15
-

ปี การศึกษา
2554
2555
2556
15
15
15
15
15
15
15
15
30
45
45
15
15

2557
15
15
15
45
15

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่ วย : บาท)

รายละเอียดรายรับ

ปี งบประมาณ
2553

2554

2555

2556

2557

ค่าบารุ งการศึกษา

1,260,000

2,505,000

3,750,000

3,750,000

3,750,000

รวมรายรับ

1,260,000

2,505,000

3,750,000

3,750,000

3,750,000

2554

ปี งบประมาณ
2555

2556

2557

1,248,000
300,000
1,548,000

1,248,000
450,000
1,698,000

1,248,000 1,248,000
450,000 450,000
1,698,000 1,698,000

126,000

250,500

375,000

375,000

375,000

126,000

250,500

375,000

375,000

375,000

2.6.2 งบประมาณรายจ่ าย (หน่ วย : บาท)
หมวด เงิน

2553

ก. งบดาเนินการ
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร
1,248,000
2. ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน (ไม่รวม 3) 150,000
3. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย
รวม (ก)
1,398,000
ข. งบลงทุน
ค่าครุ ภณั ฑ์ 10%
รวม (ข)
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หมวด เงิน
รวม (ก) + (ข)
จานวนนักศึกษา

1,524,000

ปี งบประมาณ
1,798,500 2,073,000 2,073,000 2,073,000

15

30

45

45

45

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาต่อปี

101,600

59,950

46,066

46,066

46,066

รายรับ-รายจ่าย

-264,000

706,500

1,677,000

1,677,000 1,677,000

2.7 ระบบการศึกษา
ใช้ระบบการจัดการเรี ยนการสอนแบบชั้น เรี ยน เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ปถัมภ์ จังหวัดปทุ มธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิ ตศึกษา พ.ศ.
2549
2.8 การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ ามมหาวิทยาลัย
2.8.1 การเที ยบโอนหน่ วยกิ ต ให้เป็ นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ และเป็ นไปตาม
ข้อบังคับ ของมหาวิท ยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ปถัม ภ์ จังหวัดปทุ มธานี ว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2549
2.8.2 การเทีย บโอนหน่ ว ยกิ ต และผลการเรี ย น หลัก สู ต รก าหนดให้ส ามารถเทีย บโอน
หน่ วยกิ ต และผลการเรี ยนในระดับบัณฑิ ตศึกษาจากมหาวิทยาลัยหรื อสถาบันการศึกษาอื่นๆ ในประเทศ
และต่า งประเทศที ่อ ยู ่ภ ายใต้ส ัง กัด ส านัก งานคณะกรรมการอุด มศึก ษา กระทรวงศึก ษาธิ ก าร หรื อ
มหาวิท ยาลัย หรื อสถาบัน จากต่า งประเทศที่สานัก งานคณะกรรมการอุดมศึก ษา กระทรวงศึก ษาธิ ก าร
และสานัก งานคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อน (ก.พ.) รับรองโดยจานวนหน่ วยกิ ต อาจพิจารณาโอน
ทั้งหมด หรื อบางส่ วนก็ได้ แต่ท้ งั นี้ ให้อยู่กบั คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรทาหน้าที่พิจารณา
2.8.3 เป็ นไปตามระเบีย บมหาวิท ยาลัย ราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถัม ภ์
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรี ยนและยกเว้นการเรี ยนรายวิชา พ.ศ. 2549
3. หลักสู ตรและอาจารย์ ผ้ สู อน
3.1 หลักสู ตร
หลักสู ตรบริ หารธุ รกิ จดุ ษฎี บณ
ั ฑิ ต มีจานวนหน่ วยกิ ต รวมตลอดหลักสู ตรแบบ 1.1ไม่น้อย
กว่า 48 หน่วยกิต และแบบ 2.1 ไม่นอ้ ยกว่า 60 หน่วยกิต
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3.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
ลาดับที่

หมวดวิชา

1
2
3

หมวดวิชาเสริ มพื้นฐาน
หมวดวิชาพื้นฐาน (บังคับ)
หมวดวิชาสัมพันธ์ (เลือก)

4

ดุษฎีนิพนธ์
รวม

ปริญญาเอก
แบบ 1.1
รายวิชา
หน่ วยกิต
5 รายวิชาแบบ 1.1 (S/U)
-

48

ปริญญาเอก
แบบ 2.1
รายวิชา
หน่ วยกิต
5 รายวิชา
(S/U)
4 รายวิชา
12
4 รายวิชา
12
36 หน่วยกิต

48

36
60

โครงสร้างหลักสู ตรประกอบไปด้วยหมวดวิชาเสริ มพื้นฐาน หมวดวิชาพื้นฐาน (บังคับ) หมวดวิชา
สัมพันธ์ (เลือก) และหมวดวิชาดุษฎีนิพนธ์ โดยมีจานวนหน่วยกิตแต่ละหมวด ดังนี้
3.2.1 หมวดวิชาเสริมพืน้ ฐาน
ไม่ นับหน่ วยกิต
ก. 1 กลุ่มวิชาภาษา
หน่วยกิต
1557101* ภาษาอังกฤษสาหรับดุษฎีบณ
ั ฑิต 1
3(3-0-6)
Professional English for Graduates 1
1557102* ภาษาอังกฤษสาหรับดุษฎีบณ
ั ฑิต 2
3(3-0-6)
Professional English for Graduates 2
ก. 2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ และบริ หารธุ รกิจ
2555353* สถิติและโปรแกรมสาเร็ จรู ปเพื่อการวิจยั
ทางสังคมศาสตร์
Statistics and Software Programs for
Social Science Research
3565101** ความรู ้เบื้องต้นทางบริ หารธุ รกิจ
Fundamental Business Administration
3566101
สัมมนาขอบข่าย แนวคิด
และทฤษฎีทางการจัดการ
Seminar in Scope, Conceptual and
Management Theoretical

หน่วยกิต
3(2-2-5)

3(3-0-6)
3(2-2-5)
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หมายเหตุ: * เป็ นวิชาที่เปิ ดใช้อยูแ่ ล้ว
หมายเหตุ: ** เป็ นวิชาที่เปิ ดใช้อยู่แล้วในสาขาวิชาปริ ญญาโท และเรี ยนเฉพาะผูท้ ี่ไม่
จบการศึกษาระดับมหาบัณฑิตในสาขาวิชาบริ หารธุ รกิจ หรื อผูท้ ี่ไม่มีพ้นื ฐานการศึกษาทางด้านบริ หารธุ รกิจ
การศึกษาวิชาเสริ มพื้นฐาน
1. มหาวิท ยาลัยก าหนดให้นักศึ กษาทั้งแบบ 1.1 และแบบ 2.1 ต้องศึก ษาหมวดวิช า
เสริ มพื้นฐานขั้นต่า 3 รายวิชา ตามที่คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรกาหนด
2. การศึ กษาวิชาเสริ มพื้ นฐานภาษาอังกฤษสาหรับดุ ษฎี บณ
ั ฑิ ต นักศึ กษาทุ กคนต้อง
เรี ยนวิชาเสริ มพื้นฐานภาษาอังกฤษสาหรับดุษฎีบณั ฑิต 1 และ 2
3. สาหรับนักศึกษาที่มีคุณสมบัติดงั ต่อไปนี้
3.1 นักศึกษาที่มีผลการสอบ TOEFL ไม่ต่ากว่า 550 (สาหรับ Paper based) หรื อไม่
ต่ากว่า 213 (สาหรับ Computer based)*หรื อ
3.2 นักศึกษาที่มีผลการสอบ IELTS ไม่ต่ากว่า 6.0*หรื อ
3.3 นักศึกษาที่มีผลการสอบ CU-TEP หรื อ TU-GET ไม่ต่ากว่า 550*
ไม่ตอ้ งสอบวัดความรู ้ภาษาอังกฤษ (VRU Grad English Test) ก่อนการสอบวัด
คุณสมบัติ (Qualifying Examination)
หมายเหตุ * คะแนนสอบต้องมี อายุไม่ เกิ น 2 ปี และต้องนามาแสดงต่อผูอ้ านวยการ
หลักสู ตรก่อนการเปิ ดสอนวิชาเสริ มพื้นฐาน
3.2.2 หมวดวิชาพืน้ ฐาน (เฉพาะแบบ 2.1)
12 หน่ วยกิต
3547201 สัมมนากลยุทธ์การตลาดขั้นสู ง
3(2-2-5)
Seminar in Advanced Marketing Strategy
3567201 สัมมนาการจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์ข้ นั สู ง 3(2-2-5)
Seminar in Advanced Organization and Human
Resource Management
3567202 สัมมนาการสร้างวิสัยทัศน์ การกาหนดนโยบายและ 3(2-2-5)
การวางแผนเชิงกลยุทธ์ข้ นั สู ง
Seminar in Vision Formulation, Policy Determination,
and Advanced Strategic Planning
3567203 ระเบียบวิธีวจิ ยั ขั้นสู งทางบริ หารธุ รกิจ
3(2-2-5)
Advanced Research Methodology in Business
Administration
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3.2.3 หมวดวิชาสั มพันธ์ (เฉพาะแบบ 2.1)
12 หน่ วยกิต
3537301 สัมมนาการจัดการทางการเงินและบัญชีข้ นั สู ง
3(2-2-5)
Seminar in Advanced Financial and Accounting
Management
3547301 สัมมนาการสร้างภาพลักษณ์ กลยุทธ์การตลาดและ
3(2-2-5)
การสื่ อสารองค์การภาครัฐและเอกชน
Seminar in Image Building, Marketing Strategy, and
Communication for Public and Private Organization
3567301 สัมมนาภาวะผูน้ าโลกธุ รกิจยุคใหม่
3(2-2-5)
Seminar in Leadership in New Global Business
3567302 สัมมนาความคิดสร้างสรรค์สาหรับการดาเนินงานและ 3(2-2-5)
องค์การแห่งการแข่งขัน
Seminar in Creative Thinking for Operation and
Competitive Organization
3567303 สัมมนาการจัดการสิ่ งแวดล้อม
3(2-2-5)
Seminar in Environmental Management
3567304 สัมมนาการจัดการความเสี่ ยงสาหรับองค์การภาครัฐ 3(2-2-5)
และเอกชน
Seminar in Risk Management for Public and Private
Organization
3567305 สัมมนาจริ ยธรรมทางธุ รกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม 3(2-2-5)
ขององค์การ
Seminar in Business Ethics and Corporate Social
Responsibility
3567306 สัมมนาการจัดการตรวจสอบภายในองค์การ
3(2-2-5)
Seminar in Internal Audit Management
3567307 สัมมนานวัตกรรมการจัดการทุนมนุษย์และองค์การ
3(2-2-5)
สาธารณะ
Seminar in Innovative Human Capital Management
and Public Organization
3567308 สัมมนาการจัดการอย่างสร้างสรรค์และนวัตกรรม
3(2-2-5)
การจัดการ
Seminar in Creative and Innovative Management
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3567309 สัมมนากฎหมายแรงงานและมหาชนสาหรับการจัดการ
ภาครัฐและเอกชน
Seminar in Labor and Public Primary Law for Private
and Public Management
3567310 สัมมนานวัตกรรมการจัดการองค์การสมัยใหม่
Seminar in Innovative Management for Modern
Organization
3567311 สัมมนาการจัดการเครื อข่ายและการบริ หารงานแบบ
มีส่วนร่ วม
Seminar in Network Management and Participative
Management
3567312 สัมมนาการบริ หารการปฏิบตั ิการขั้นสู ง
Seminar in Advanced Administrative Practices
3567313 สัมมนาการจัดการนวัตกรรมขั้นสู ง
Seminar in Advanced Innovative Management
3567314 สัมมนาการวิจยั กลยุทธ์ธุรกิจ
Seminar in Corporate Strategy Research
3567315 สัมมนาธุ รกิจระหว่างประเทศขั้นสู ง
Seminar in Advanced International Business
3567316 สัมมนาการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
Seminar in Intellectual Property Management
3567317 สัมมนาพฤติกรรมองค์การขั้นสู ง
Seminar in Advanced Organizational Behavior
3567318 สัมมนาการจัดการขั้นสู ง
Seminar in Advanced Management
3597301 สัมมนาเศรษฐศาสตร์เพื่อการค้าสมัยใหม่
Seminar in Economics for Modern Trade
3627301 สัมมนาการจัดการโลจิสติกส์ข้ นั สู ง
Seminar in Advanced Logistic Management
3537302 สัมมนาการบริ หารการเงินขั้นสู ง
Seminar in Advanced Managerial Finance

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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3.2.4 หมวดดุษฎีนิพนธ์
1) ปริญญาเอก แบบ 1.1
3567401
ดุษฎีนิพนธ์
Dissertation
2) ปริญญาเอกแบบ 2.1
3567401
ดุษฎีนิพนธ์
Dissertation

48 หน่วยกิต

36 หน่วยกิต

กระบวนการทาดุษฎี นิพนธ์ให้พฒั นาไปตามแนวทางที่กาหนดตามหมวดวิชาสัมมนาและ
ตามคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรอนุมตั ิ โดยการพัฒนาดุษฎีนิพนธ์แบ่งเป็ น 4 ขั้น คือ
1. ขั้นการเสนอหัวข้อและเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ต่อคณะกรรมการดุษฎีนิพนธ์
2. ขั้นการนาเสนอบทที่ 1-3 ฉบับสมบูรณ์ต่อคณะกรรมการ
3. ขั้นการนาเสนอบทที่ 4-5 ฉบับสมบูรณ์ต่อคณะกรรมการ
4. ขั้นการสอบปกป้ องดุษฎีนิพนธ์แบบเปิ ดสาธารณะ (Open-Dissertation Examination)
หมายเหตุ

ความหมายของรหัสประจารายวิชา
รหัสวิชาที่ใช้กาหนดเป็ นตัวเลข 7 ตัวดังต่อไปนี้
เลขตัวที่ 1-3 บ่งบอกถึงหมวดวิชาและหมู่วชิ า
เลขตัวที่ 4 บ่งบอกถึงความยากง่ายหรื อชั้นปี
เลขตัวที่ 5 บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา
เลขตัวที่ 6, 7 บ่งบอกถึงลาดับก่อนหลังของวิชา
ความหมายของหมวดวิชาและหมู่วชิ าในหลักสู ตร
เลขรหัส 104 หมายถึง หมู่วชิ าวิจยั
เลขรหัส 155 หมายถึง หมู่วชิ าภาษาอังกฤษ
เลขรหัส 255 หมายถึง หมู่วชิ ารัฐศาสตร์
เลขรหัส 353 หมายถึง หมู่วชิ าการเงินและการธนาคาร
เลขรหัส 354 หมายถึง หมู่วชิ าการตลาด
เลขรหัส 356 หมายถึง หมู่วชิ าการบริ หารธุ รกิจ
เลขรหัส 359 หมายถึง หมู่วชิ าเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ
เลขรหัส 362 หมายถึง หมู่วชิ าโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
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3.4 แผนการศึกษา
แผนการศึกษาหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชาบริ หารธุ รกิจ
ภาคปกติ
3.4.1 ปริญญาเอก แบบที่ 1.1

หมวดวิชา
เสริ มพื้นฐาน

ดุษฎีนิพนธ์
รวมหน่ วยกิต

3565101

ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่ อวิชา
ภาษาอังกฤษสาหรับดุษฎีบณั ฑิต 1
สถิ ติและโปรแกรมสาเร็ จรู ปเพื่อการวิจยั ทาง
สังคมศาสตร์
ความรู ้เบื้องต้นทางบริ หารธุ รกิจ

3567401

ดุษฎีนิพนธ์

รหัสวิชา
1557101
2555353

หมวดวิชา
เสริ มพื้นฐาน

รหัสวิชา
1557102
3566101

ดุษฎีนิพนธ์
รวมหน่ วยกิต

3567401

ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่ อวิชา
ภาษาอังกฤษสาหรับดุษฎีบณั ฑิต 2
สัม มนาขอบข่าย แนวคิ ด และทฤษฎี ท างการ
จัดการ
ดุษฎีนิพนธ์

รหัสวิชา
3567401

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่ อวิชา
ดุษฎีนิพนธ์

กลุ่มวิชา
ดุษฎีนิพนธ์
รวมหน่ วยกิต

กลุ่มวิชา
ดุษฎีนิพนธ์
รวมหน่ วยกิต

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
3567401 ดุษฎีนิพนธ์

หน่ วยกิต
ไม่นบั หน่วยกิต
ไม่นบั หน่วยกิต
ไม่นบั หน่วยกิต
6
6 หน่ วยกิต

หน่ วยกิต
ไม่นบั หน่วยกิต
ไม่นบั หน่วยกิต
6
6 หน่ วยกิต

หน่ วยกิต
12
12 หน่ วยกิต

หน่ วยกิต
12
12 หน่ วยกิต
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กลุ่มวิชา
ดุษฎีนิพนธ์
รวมหน่ วยกิต

กลุ่มวิชา
ดุษฎีนิพนธ์
รวมหน่ วยกิต

ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
3567401 ดุษฎีนิพนธ์

ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
3567401 ดุษฎีนิพนธ์

หน่ วยกิต
6
6 หน่ วยกิต

หน่ วยกิต
6
6 หน่ วยกิต

3.4.2 ปริญญาเอก แบบที่ 2.1

หมวดวิชา
เสริ มพื้นฐาน

รหัสวิชา
1557101
2555353
3565101

พื้นฐาน

ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่ อวิชา
ภาษาอังกฤษสาหรับดุษฎีบณั ฑิต 1
สถิติและโปรแกรมสาเร็ จรู ปเพื่อการวิจยั ทาง
สังคมศาสตร์
ความรู ้เบื้องต้นทางบริ หารธุ รกิจ

3567201 สั ม มนาการจัด การองค์ ก ารและทรั พ ยากร
มนุษย์ข้ นั สู ง
3567202 สั ม มนาการสร้ า งวิ สั ย ทั ศ น์ การก าหนด
นโยบายและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ข้ นั สู ง

รวมหน่ วยกิต

หน่ วยกิต
ไม่นบั หน่วยกิต
ไม่นบั หน่วยกิต
ไม่นบั หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
6 หน่ วยกิต

หมวดวิชา
เสริ มพื้นฐาน

รหัสวิชา
1557102
3566101

พื้นฐาน

3567203
3547201

ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่ อวิชา
ภาษาอังกฤษสาหรับดุษฎีบณั ฑิต 2
สัม มนาขอบข่าย แนวคิ ด และทฤษฎี ท างการ
จัดการ
ระเบียบวิธีวจิ ยั ขั้นสู งทางบริ หารธุ รกิจ
สัมมนากลยุทธ์การตลาดขั้นสู ง

หน่ วยกิต
ไม่นบั หน่วยกิต
ไม่นบั หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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รวมหน่ วยกิต

หมวดวิชา
สัมพันธ์

6 หน่ วยกิต

รหัสวิชา
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่ อวิชา
วิชาสัมพันธ์
วิชาสัมพันธ์
วิชาสัมพันธ์
วิชาสัมพันธ์

รวมหน่ วยกิต

กลุ่มวิชา
ดุษฎีนิพนธ์
รวมหน่ วยกิต

กลุ่มวิชา
ดุษฎีนิพนธ์
รวมหน่ วยกิต

กลุ่มวิชา
ดุษฎีนิพนธ์
รวมหน่ วยกิต

รหัสวิชา
3567401

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่ อวิชา
ดุษฎีนิพนธ์

รหัสวิชา
3567401

ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่ อวิชา
ดุษฎีนิพนธ์

รหัสวิชา
3567401

ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่ อวิชา
ดุษฎีนิพนธ์

หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
12 หน่ วยกิต

หน่ วยกิต
12
12 หน่ วยกิต

หน่ วยกิต
12
12 หน่ วยกิต

หน่ วยกิต
12
12 หน่ วยกิต
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3.5 คาอธิบายรายวิชา
คาอธิบายรายวิชา ภาคผนวก ข
3.6 ชื่ อ ตาแหน่ งและคุณวุฒิของอาจารย์ (ภาคผนวก ก)
3.6.1 อาจารย์ ประจาหลักสู ตร
ลา
ชื่ อ-นามสกุล
ดับ
1

ดร.ธีร์ธนิกษ์
ศิริโวหาร

ตาแหน่ ง
วิชาการ
ผูช้ ่วย

คุณวุฒิ-สาขาวิชาเอก
-D.B.A. (International Business )

สถาบันการศึกษา

University of New Haven, U.S.A.
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

2

ดร.ตรี สลา

อาจารย์

ตันติมิตร

ดร.วงศ์ธีรา

- M.B.A (First Class Honor)
International Business
-Bachelor Degree in accounting
Faculty of Business Administration

สุ วรรณิ น

อาจารย์

2536
2528

-D.M. ( Business Management) Suan Dusit Rajabhat University 2551
Joint’s University

Kirk University
3

จบ

United States International University 2546

ศาสตราจารย์ -M.B.A.(Public Administration) USA
- ศศ.บ (รัฐศาสตร์)

ปี ที่

-Ph.D.(Business Administration) มหาวิทยาลัยรามคาแหง

2543

2540
2550

- M. A. (Economics)
-ศศ.บ. (เศรษฐศาสตร์ )

University of Colorado at Denver, U.S.A.
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2544
2540
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ลา
ชื่ อ-นามสกุล
ดับ
4

ดร.เรื องเดช

ตาแหน่ ง
วิชาการ
อาจารย์

เร่ งเพียร

คุณวุฒิ-สาขาวิชาเอก
-Ph.D. (Business

สถาบันการศึกษา

ปี ที่จบ

มหาวิทยาลัยรามคาแหง

2549

University of Tasmania, Australia

2544

Administration)
- Master of Information
Systems

5

ดร.สุ วชิ าญ
โตวัฒนา

อาจารย์

-Graduate Dip.
La Trobe University Australia.
(Business
Administration)
-B.B.A. (Hotel
Assumption University
Managements&
Advertising
Management
- P h . D . ( B u s i n e s s มหาวิทยาลัยรามคาแหง

-

2540

2551

Administration)
-บธ.ม (การจัดการ)

มหาวิทยาลัยศรี ปทุม

2542

- BS.C.E.(Civil

Technological Institute of The Philippines Manila, 2528

Engineer)

Philippines.
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3.6.2 อาจารย์ ทปี่ รึกษาหลักสู ตร
ลา
ชื่ อ-นามสกุล
ดับ
1

ดร.สุ ชาติ
ธาดาดารงเวช

ตาแหน่ ง
วิชาการ
รอง

คุณวุฒิ-สาขาวิชาเอก
-Ph.D.(Economics)

สถาบันการศึกษา
McMaster University, Canada

ปี ที่

ภาระงานสอน ชม./สั ปดาห์

จบ

2553 2554 2555 2556
-

-

-

-

-

-

-

-

ศาสตราจารย์ -M.Sc.(Economics) The London School of Economics
and Political Science, UK.
-B.A. (Economics)

2

ดร.ปานปรี ย ์
พหิทธานุกร

อาจารย์ ดร.

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-Ph.D.(Government) Claremont Graduate University
-Master in Public University of Southern California,
A d m i n i s t r a t i o n U.S.A.
-นิติศาสตรบัณฑิต

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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3.6.3 อาจารย์ ผ้ ูสอน
ลา
ชื่ อ-นามสกุล
ดับ
1

ดร.บุญทัน

ตาแหน่ ง
วิชาการ
ศาสตราจารย์

ดอกไธสง

คุณวุฒิ-สาขาวิชาเอก

-Ph.D. (Leadership and Alliant International University,
Human Behavior with U.S.A
Specialization in Urban
Development)
-M.A. (Political
YOLOLA University, U.S.A.
Development)
-B.A. (Political
Science)

2

ดร.โอภาส
รัตนบุรี

สถาบันการศึกษา

ปี ที่

ภาระงานสอน ชม./สั ปดาห์

จบ

2553 2554 2555 2556
12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

Honor student University of Manila.

ศาสตราจารย์

-Ph.D.(Flec.)

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

พลโท

-M.A. (Flec.)

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

-ปริ ญ ญาโท สาขาการ Defense Language Institute, U.S.A.
บริ หาร
-น.บ. (นิติศาสตร์ )
-กศ.บ.
3

ดร.บุญเชิด
ภิญโญอนันตพงษ์

รอง
ศาสตราจารย์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี -นคริ นทรวิโรฒ ปทุม
วัน

-การศึ กษาดุษ ฎี บ ัณ ฑิ ต ม ห าวิ ท ยาลั ย ศ รี น ค ริ น ท ร์ วิ โ ร ฒ
ประสานมิตร
(ทดสอบและวัดผล)
-การศึ กษามหาบัณ ฑิ ต ม ห าวิ ท ยาลั ย ศ รี น ค ริ น ท ร์ วิ โ ร ฒ
ประสานมิตร
(การวัดผลการศึกษา)
-M . A . ( T e s t a n d
Measurement)

University of Iowa, U.S.A.

-ก า ร ศึ ก ษ า บั ณ ฑิ ต ม ห าวิ ท ยาลั ย ศ รี น ค ริ น ท ร์ วิ โ ร ฒ
(คณิ ตศาสตร์ -ฟิ สิ กส์) ประสานมิตร
4

ดร.สิ ทธิ์
ธีรสรณ์

ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์

-D.B.A. Management University of Sarasota Florida, U.S.A.
-M.A. Communication มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
-น ศ.บ .(การโฆ ษ ณ า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และประชาสัมพันธ์)

25

ลา
ชื่ อ-นามสกุล
ดับ
5

ดร.สุ พจน์

ตาแหน่ ง
วิชาการ
อาจารย์

ทรายแก้ว

คุณวุฒิ-สาขาวิชาเอก

สถาบันการศึกษา

-ปรั ช ญาดุ ษ ฎี บ ั ณ ฑิ ต มหาวิทยาลัยบูรพา
(รัฐประศาสนศาสตร์)
-รั ฐ ประศาสนศาสตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปี ที่

ภาระงานสอน ชม./สั ปดาห์

จบ

2553 2554 2555 2556
12

12

12

12

12

12

12

12

มหาบัณฑิต

6

ดร.ชาญชัย
จิตรเหล่าอาพร

อาจารย์

-รัฐศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมธิราช

-ศึกษาศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

-รัฐศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
(การเมืองเปรี ยบเทียบ)
-ศิ ล ป ศ า ส ต ร ม ห า
บัณฑิต (รัฐศาสตร์)
-รั ฐ ศ า ส ต ร์ บั ณ ฑิ ต
ส าข าค วาม สั ม พั น ธ์
ระหว่างประเทศ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สาขาการปกครอง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
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3.6.4 อาจารย์ พเิ ศษ
ลา
ชื่ อ-นามสกุล
ดับ
1

ดร.สุ นนั ทา
เลาหนันทน์

ตาแหน่ ง
วิชาการ
รอง
ศาสตราจารย์

คุณวุฒิ-สาขาวิชาเอก
-Ph.D. (ก าร ว าง แ ผ น
และการจัดการ)
-M.S. in Ed. (ก า ร
บริ หารการศึกษา)
-ก ศ .ม . (ภ า ษ า แ ล ะ
วรรณคดีองั กฤษ)
-Certificate in Concept
towards Modernization

สถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยอลาบามา

ปี ที่

ภาระงานสอน ชม./สั ปดาห์

จบ

2553 2554 2555 2556
6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

Southern Illinois University, U.S.A.
มห าวิ ท ยาลั ย ศรี น ค ริ น ท ร -วิ โ รฒ
ประสานมิตร
IATSS Forum, Japan.

Process in Japan
2

ดร.จุรีพร
จันทร์พาณิ ชย์

3

ดร.วัชริ นทร์
ชาญศิลป์

รอง
ศาสตราจารย์

รอง
ศาสตราจารย์

-ค.บ. (เกียรตินิยม)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-D.M.S ( การจัดการ)
-ศศ.ม. (เศรษฐศาสตร์
สหกรณ์)
-ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์ )
-Ph.D. (Comparative

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีของฟิ ลิปปิ นส์

Politics)
-M.A. (Comparative
Politics)
-ร.ม. (ปกครอง)

ดร.เสน่ห์ จุย้ โต

รอง
ศาสตราจารย์

มหาวิทยาลัยรามคาแหง
University of Southern California,
U.S.A.
University of Southern California,
U.S.A.

-ค.ด. (อุดมศึกษา)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-พบ.ม. (รัฐประศาสน

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์

-ร.บ. (รัฐศาสตร์)
4

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ศาสตร์)
-ศศ.บ. (รัฐศาสตร์)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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ลา
ชื่ อ-นามสกุล
ดับ
5

ดร.วีระ สมบูรณ์

ตาแหน่ ง
วิชาการ
ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์

คุณวุฒิ-สาขาวิชาเอก
-Ph.D. (Political

สถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยมิชิแกนสหรัฐอเมริ กา

ปี ที่

ภาระงานสอน ชม./สั ปดาห์

จบ

2553 2554 2555 2556
6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

Theory and
Comparative Politics)

6

ดร.เขมมารี
รักษ์ชูชีพ

7

ดร.อาลัย
จันทร์พาณิ ชย์

ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์

ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์

-M.A. (Asian Studies)

Michigan University, U.S.A.

-ร.บ. (รัฐศาสตร์)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-ปร.ด. (การบริ หารการ
พั ฒ น า ) ห ลั ก สู ต ร
นานาชาติ
-ศศ.ม. (การสื่ อสารและ
จัดการธุรกิจ)
-ศ . บ . (ก า ร ค ลั ง
สาธารณะ)
-D.P.A. (ก าร บ ริ ห าร

สถาบั น บัณ ฑิ ต พัฒ นบริ หารศาสตร์
(NIDA)
หลักสู ตรนานาชาติ มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

Ateneo De Davao University,
Philippines.
การมหาชน)
-ศศ.ม (การสอนสั งคม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศึกษา)
-กศ.บ (สังคมศึกษา)

8

ดร.กฤชนนท์
บึงไกร

ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์

มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
(มหาสารคาม)
-ป ริ ญ ญ า เ อ ก สถาบันการศึกษานานาชาติ
(บริ หารธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
-บธ.ม. (การตลาด)
มหาวิทยาลัยเกริ ก
-M.A. (Education
University of Northern Philippines,
management
Philippines.
-Diploma: Intl.
Travel Career Western Carolina
-คบ. (สังคมศึกษา)
University, U.S.A.
วิทยาลัยครู ธนบุรี
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ลา
ชื่ อ-นามสกุล
ดับ
9

ดร.ธเนส

ตาแหน่ ง
วิชาการ
อาจารย์

เตชะเสน

10

ดร.ปรี เปรม

อาจารย์

นนทลีรักษ์

11

12

ดร.ปริ ญ เฟื่ องวุฒิ

ดร.พิรุณา

อาจารย์

อาจารย์

พลศิริ

คุณวุฒิ-สาขาวิชาเอก
-Ph.D. (Economics)
-บธ.ม. (การบริ หารการ
จัดการทางการเงิน)
-ศศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ )
-วท.บ. (เศรษฐศาสตร์ )
-Ph.D. (Management
Science)
-บช.ม. (การบัญชี)
-ประกาศนียบัตรชั้นสู ง
การบัญชี
-บช.บ. (การบัญชี)
เกียรตินิยมอันดับ 1
-Ph.D.( Information
Systems)
-M.Com. (Business
Information Systems)
-บธ.บ. (คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ)
-Ph.D. (Finance)

สถาบันการศึกษา

ปี ที่

ภาระงานสอน ชม./สั ปดาห์

จบ

2553 2554 2555 2556

มหาวิทยาลัยปราสาทใหม่, ออสเตรเลีย

6

6

6

6

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Lancaster University, U.K.

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
University of Wollongong, Australia
University of Wollongong, Australia
มหาวิทยาลัยรังสิ ต

-M.B.A. (Finance)

University of Melbourne, Australia.
University of Texas at Arlington,
U.S.A.

-บธ.บ. (International

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Transport
Management)
13

ดร.ยงยุทธ
ชัยรัตนาวรรณ

อาจารย์

-Ph.D. (Business
Administration)
-M.S. (Environmental
Engineering)
-B. Eng
(Environmental
Engineering)

มหาวิทยาลัยรามคาแหง
Oregon State University, Corvallis,
OR, U.S.A.
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ลา
ชื่ อ-นามสกุล
ดับ
14

ดร.ประมา

ตาแหน่ ง
วิชาการ
อาจารย์

ศาสตระรุ จิ

15

ดร.เอกชัย

อาจารย์

พวงกลิ่น

16

ดร.วรพจน์

อาจารย์

กันตพิพฒั น์

17

ดร.กวี
บุญเลิศวณิ ชย์

อาจารย์

คุณวุฒิ-สาขาวิชาเอก
-ศ ศ .ด .(ก า ร ศึ ก ษ า
ผูใ้ หญ่)
-M.B.A. (Business
Administration)
-B.B.A. (Management
and Marketing)
-D.B.A. (Business
Administration)
-บธ.ม.(บริ หารธุรกิจ)
-บธ.บ.(บริ หารธุรกิจ)
-Ph.D. (Business
Administration)
-M.I.B. (International
Business)
-B.B.A. (Marketing)
-Ph.D. (Business
Administration)
-M.B.A. Marketing
-B.A. Business
Administration
(English program)

สถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ

ปี ที่

ภาระงานสอน ชม./สั ปดาห์

จบ

2553 2554 2555 2556
6

6

6

6

University of South Australia

6

6

6

6

มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

6

6

6

6

Bournemouth University, the United
of Kingdom.
มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

6

6

6

6

City University, U.S.A.
City University, U.S.A.

มหาวิทยาลัยอัญสัมชัญ
มหาวิทยาลัยมหิดล
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ลา
ชื่ อ-นามสกุล
ดับ
18

ดร.นพวรรณ

ตาแหน่ ง
วิชาการ
อาจารย์

ทิพาปกรณ์

คุณวุฒิ-สาขาวิชาเอก
-Ph.D. (Business
Administration)
-พษ.ม. (การวิจยั
ดาเนินงาน)
- กศ.บ (คณิ ตศาสตร์ )

19

ดร.ธีรพงษ์

อาจารย์

บุญรักษา

20

ดร.ปราศรัย
หอมกระหลบ

อาจารย์

-Ph.D. (Business
Administration)
-M.S. (Computer &
Engineering
Management)
-B.B.A. (Hotel &
Advertising
Management)
-Ph.D. (Business
Administration)
-M.B.A. (Finance)
-B.S. (Accounting)

สถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

ปี ที่

ภาระงานสอน ชม./สั ปดาห์

จบ

2553 2554 2555 2556
6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
ม ห าวิ ท ยาลั ย ศ รี น ค ริ น ท ร วิ โ ร ฒ
(บางเขน)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
Assumption University

Assumption University

มหาวิทยาลัยรามคาแหง
Western International University,
U.S.A.
Bangkok University

4. องค์ ประกอบเกีย่ วกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึ กงาน และสหกิจศึกษา)
ไม่มี
5. ข้ อกาหนดเกีย่ วกับการทาโครงงานหรื องานวิจัย
ข้อ ก าหนดในการท าดุ ษ ฎี นิ พ นธ์ ต้อ งเป็ นการสร้ า งองค์ ค วามรู ้ ใ หม่ ใ นหั ว ข้อ ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ
บริ ห ารธุ รกิ จ เพื่ อ สร้ างองค์ค วามรู ้ ใ ห้ ก ับ สั งคมไทย อัน จะน าไปสู่ ก ารตอบสนองต่ อ ความต้อ งการใน
การพัฒนาองค์การและทางสังคมโดยรวม โดยมีกระบวนการในการทาดุษฎี นิพนธ์ที่ชดั เจน และต้องนาส่ ง
ตามรู ปแบบและระยะเวลาที่หลักสู ตรกาหนดอย่างเคร่ งครัด
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5.1 คาอธิบายโดยย่อ
ดุ ษ ฎี นิ พ นธ์ ที่ นัก ศึ ก ษาสนใจท าการวิจ ัย ต้อ งสามารถอธิ บ ายได้โ ดยทฤษฎี ที่ น ามาใช้ใ น
การศึ ก ษา และองค์ค วามรู ้ ใหม่ ที่ จะได้รับ จากการท าวิจยั จะต้องมี ประโยชน์ ต่อการน าไปใช้ มี ขอบเขต
การดาเนินการที่ชดั เจนและสามารถทาเสร็ จภายในระยะเวลาที่กาหนด
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นักศึกษามีความรู ้ในเนื้ อหาการจัดการทางบริ หารธุ รกิ จ มีความเชี่ ยวชาญในการทาวิจยั และ
สามารถสร้างองค์ความรู ้ใหม่ที่สามารถนาไปใช้ในการบริ หารงาน พัฒนาองค์การหรื อประเทศได้จริ ง
5.3 ช่ วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1-2 ของปี การศึกษาที่ 2-3
5.4 จานวนหน่ วยกิต
48 หน่วยกิต (สาหรับ แบบ 1.1), 36 หน่วยกิต (สาหรับ แบบ 2.1)
5.5 การเตรียมการ
มีการกาหนดชัว่ โมงการให้คาปรึ กษา จัดทาบันทึกการให้คาปรึ กษา ให้ขอ้ มูลข่าวสารเกี่ยวกับ
การทาวิจยั ทางเว็บไซต์ และปรับปรุ งให้ทนั สมัยเสมอ อีกทั้งมีตวั อย่างงานวิจยั ให้ศึกษา
5.6 กระบวนการประเมินผล
ประเมินผลความก้าวหน้าในการทาดุษฎี นิพนธ์ จากการเสนอหัวข้อและเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์
ต่อคณะกรรมการดุษฎี นิพนธ์ และประเมินผลสาเร็ จจากดุษฎี นิพนธ์ที่ได้สอบปกป้ องดุษฎี นิพนธ์แบบเปิ ด
สาธารณะ โดยด าเนิ น การตามกระบวนการและมาตรฐานการท าดุ ษ ฎี นิ พ นธ์ ที่ ค ณะกรรมการบริ ห าร
หลักสู ตรกาหนดไว้
กระบวนในการประเมินผลมี ดังต่อไปนี้
5.6.1 สอบผ่านภาษาอังกฤษ (VRU Grad English Test) หรื อได้รับการยกเว้นตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรกาหนด
5.6.2 สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ครบถ้วนเป็ นผูม้ ีสิทธิ์ ขอสอบ
ทาดุษฎีนิพนธ์
5.6.3 สอบผ่านหัวข้อดุษฎีนิพนธ์
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5.6.4 สอบผ่านเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ สอบผ่านการสอบป้ องกันดุษฎีนิพนธ์ โดยคณะกรรมการ
ซึ่ งประกอบด้ว ยคณาจารย์ ผู ้ท รงคุ ณ วุ ฒิ ในสาขาวิ ช าที่ เกี่ ย วข้อ งกับ ดุ ษ ฎี นิ พ นธ์ จ ากอาจารย์ภ ายใน
มหาวิทยาลัย และจากหน่วยงานภายนอก
5.6.4 ผลงานดุ ษ ฎี นิ พ นธ์ จ ะต้อ งได้รั บ การตี พิ ม พ์ใ นวารสารทางวิช าการระดับ ชาติ ห รื อ
นานาชาติ หรื อ อย่างน้อยดาเนิ น การให้ ผ ลงานหรื อส่ วนหนึ่ งของผลงานได้รับการยอมรั บให้ ตีพิ มพ์ใ น
วารสารหรื อสิ่ งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่ วมกลัน่ กรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์และ
เป็ นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น
หมวดที่ 4
ผลการเรียนรู้ และกลยุทธ์ การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
1. ด้านบุคลิกภาพ

กลยุทธ์ หรื อกิจกรรมของนักศึกษา
1. มีการสอดแทรกเรื่ อง การวางตัว การเข้าสังคม เทคนิ ค
การเจรจา สื่ อสาร การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และการวางตัว
ในการทางานในบางรายวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยมีกิจกรรมให้
นั ก ศึ ก ษ าได้ พ ั ฒ น าบุ ค ลิ ก ภ าพ จาก ก ารไป ดู งาน
ภายในประเทศ หรื อการดูงานต่างประเทศ
2. ก าหนดให้ มี วิ ช าสั ม มนาโดยเน้ น การประยุ ก ต์ ใ ช้
ความรู ้ ระดับ สู ง หรื อ ความเข้าใจในวิช าชี พ เพื่ อ พัฒ นา
ความรู ้ และการปฏิ บ ัติใ นสาขาวิช าของตนให้ ก้าวหน้ า
เพื่อพัฒนาความรู ้ความเข้าใจ และกลยุทธ์ใหม่ๆ
2. ด้านภาวะผูน้ า และความรับผิดชอบตลอดจน 1. กาหนดให้มีรายวิชาซึ่ งนักศึกษาต้องทางานเป็ นกลุ่ ม
มีวนิ ยั ในตนเอง
และมีการกาหนดหัวหน้ากลุ่มในการทารายงานตลอดจน
กาหนดให้ทุกคน มีส่วนร่ วมในการนาเสนอรายงาน เพื่อ
เป็ นการฝึ กให้นัก ศึ ก ษาได้ส ร้ างภาวะผูน้ าและการเป็ น
สมาชิกกลุ่มที่ดี
2. มีกิจกรรมนักศึกษาที่มอบหมายให้นกั ศึกษาหมุนเวียน
กันเป็ นหัวหน้าในการดาเนิ นกิจกรรม เพื่อฝึ กให้นกั ศึกษา
มีความรับผิดชอบ
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คุณลักษณะพิเศษ

กลยุทธ์ หรื อกิจกรรมของนักศึกษา
3. มีกติกาที่จะสร้างวินัยในตนเอง เช่ น การเข้าเรี ยนตรง
เวลาเข้าเรี ยนอย่างสม่ าเสมอการมี ส่ วนร่ วมในชั้น เรี ย น
เสริ มความกล้าในการแสดงความคิดเห็ น วิเคราะห์และ
แก้ปัญหาที่ซบั ซ้อนได้
3. มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม มี วินัย ตรงต่ อ เวลา 1. ส่ ง เสริ ม ความรู ้ ให้นัก ศึ ก ษามี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมต่ อ
และท าหน้ า ที่ เป็ นพลเมื อ งดี รั บ ผิ ด ชอบต่ อ วิช าชี พ และสั งคม โดยสอดแทรกเข้าไปในเนื้ อหาวิช า
ตนเอง วิชาชีพและสังคม เสี ยสละ และซื่ อสัตย์ ระเบียบวิธีและจริ ยธรรมการวิจยั ขั้นสู งทางบริ หารธุ รกิ จ
สุ จริ ต
และส อดแท รกความรู ้ เ รื่ อง จริ ยธรรม และความ
รับผิดชอบต่อสังคม เข้าไปในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ ในแต่ ละด้ าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ในระบบการบริ หารงานทั้งในภาคธุ รกิ จ รัฐบาล และรัฐวิสาหกิ จในปั จจุบนั มีการนา
ทฤษฎี ก ารบริ หารงานแบบสมัยใหม่เข้ามาบริ หารองค์ก าร ซึ่ งการบริ หารดังกล่ าวสามารถที่ จะส่ งผลต่ อ
คุณภาพชีวิตของคนในสังคมและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้นนักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริ ยธรรม
เพื่ อ ให้ ส ามารถด าเนิ นชี วิ ต ร่ วมกั บ ผู ้ อื่ น ในสั ง คมอย่ า งราบรื่ น และเป็ นประโยชน์ ต่ อ ส่ วนรวม
ซึ่ งแนวความคิ ดทางบริ หารธุ รกิ จที่ ป ระยุก ต์ใช้อยู่ท้ งั ภาคธุ รกิ จและภาครั ฐนั้น มี ผลต่ อความมัน่ คงของ
ประเทศ ความส าเร็ จทางธุ รกิ จ ดังนั้น ผูพ้ ฒ
ั นาและ/หรื อผูป้ ระยุกต์ แนวความคิ ดเกี่ ยวกับ การจัดการทาง
บริ หารธุ รกิ จจาเป็ นต้องมี ค วามรั บ ผิดชอบต่ อผลที่ เกิ ดขึ้ น เช่ นเดี ย วกับ การประกอบอาชี พ ในสาขาอื่ น ๆ
อาจารย์ที่ ส อนในแต่ ล ะวิช าต้องพยายามสอดแทรกเรื่ องที่ เกี่ ยวกับ สิ่ งต่ อไปนี้ ท้ งั 5 ข้อ เพื่ อให้นัก ศึ ก ษา
สามารถพัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรมไปพร้อมกับวิทยาการต่างๆ ที่ศึกษา รวมทั้งอาจารย์ตอ้ งมีคุณสมบัติดา้ น
คุณธรรม จริ ยธรรมอย่างน้อย 5 ข้อตามที่ระบุไว้
1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริ ยธรรม เสี ยสละ และซื่ อสัตย์สุจริ ต
2) มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม
3) เคารพสิ ทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น
4) สามารถชี้ให้เห็นข้อบกพร่ องของจรรยาบรรณที่ใช้ในปั จจุบนั เพื่อทบทวนและแก้ไข
5) เคารพในระเบียบและกฎเกณฑ์ขององค์การและสังคม
หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาบริ หารธุ รกิจมีวิชาระเบียบวิธีและจริ ยธรรม
การวิจ ัย ขั้น สู ง ทางบริ ห ารธุ รกิ จเป็ นวิ ช าบัง คับ ที่ นัก ศึ ก ษาทุ ก คนต้อ งศึ ก ษา นอกจากนั้น มี วิ ช าเกี่ ย วกับ
จริ ย ธรรมทางการจัด การในทุ ก กลุ่ ม วิ ช าเลื อ กให้ นัก ศึ ก ษาได้ศึ ก ษา อาจารย์ที่ ส อนต้อ งจัด ให้ มี ก ารวัด
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มาตรฐานในด้านคุ ณ ธรรม จริ ยธรรมทุ ก ภาคการศึ ก ษา ซึ่ งไม่ จาเป็ นต้องเป็ นข้อสอบ อาจใช้ก ารสั งเกต
พฤติกรรมระหว่างทากิจกรรมที่กาหนด เช่นการศึกษาดูงาน หรื อการทากิจกรรมร่ วมกับผูอ้ ื่น เป็ นต้น
2.1.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ พฒ
ั นาการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
หลักสู ตรบริ หารธุ รกิ จดุษฎี บณ
ั ฑิ ต กาหนดให้มีวฒั นธรรมองค์กรอันเป็ นแบบอย่างที่ดี
เป็ นการปลูกฝังให้นกั ศึกษามีระเบียบวินยั ในการประพฤติปฏิบตั ิในการอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นมุ่งเน้นให้นกั ศึกษามี
ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคร่ งครัดในจริ ยธรรมและจรรยาบรรณแห่ งวิชาชี พ เช่น จริ ยธรรมการ
วิจยั เป็ นต้น นักศึกษาต้องปฏิ บตั ิตามวินยั ขั้นพื้นฐาน เช่ น การเข้าชั้นเรี ยนตามเวลาที่กาหนด การทางานที่
ได้รับมอบหมายด้วยความรับผิดชอบ การปฏิบตั ิตนเป็ นสมาชิ กของกลุ่มที่ดีเหมาะสมกับบทบาทของตนเอง
การให้ เกี ย รติ ผูอ้ ื่ น การรู ้ จกั การให้ อ ภัย แสดงความมี น้ าใจช่ วยเหลื อผู อ้ ื่ น ตามควรแก่ ฐานานุ รูป ของตน
นักศึกษาต้องมีความซื่ อสัตย์ต่อตนเอง และผูอ้ ื่น ไม่ทาการทุจริ ตในการสอบ ไม่ทาการลอกเลียนผลงานทาง
วิชาการของผูอ้ ื่นโดยไม่อา้ งอิง ดั้งนั้น อาจารย์สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่ องคุณธรรมจริ ยธรรมในการสอน
ทุกรายวิชาให้เหมาะสมกลมกลืนกับเนื้ อหาที่สอนรวมทั้งมีการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม เช่น
การประกาศเกียรติคุณยกย่องนักศึกษาที่ทาความดี สร้างคุณประโยชน์แก่สังคมมีความเสี ยสละ
2.1.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) ประเมิ นจากการตรงเวลาของนัก ศึ ก ษาในการเข้าชั้นเรี ยน การส่ งงานตามกาหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย และการร่ วมกิจกรรม
2) ประเมิ นจากการมี วินัยและพร้ อมเพรี ยงของนักศึ ก ษาในการเข้าร่ วมกิ จกรรมเสริ ม
หลักสู ตร
3) ประเมินการกระทาทุจริ ตในการสอบ
4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ ด้านความรู้
นักศึกษาต้องมีความรู ้เกี่ยวกับการจัดการทางด้านบริ หารธุ รกิ จซึ่ งนามาใช้ได้ท้ งั ในภาค
ธุ รกิจ รัฐบาล และรัฐวิสาหกิจ โดยให้มีคุณธรรม จริ ยธรรม และความรู ้เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษานั้นต้องเป็ น
สิ่ งที่ นกั ศึกษาต้องรู ้ เพื่อใช้ประกอบอาชี พและช่ วยพัฒนาสังคม ดังนั้นมาตรฐานความรู ้ ตอ้ งครอบคลุ มสิ่ ง
ต่อไปนี้
1) มีความรู ้ความเข้าใจ และวิเคราะห์หลักการและทฤษฎีที่สาคัญด้านบริ หารธุ รกิจ
2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา นาเสนอแนวทางแก้ไขเพื่อพัฒนาระบบบริ หารการจัดการ
ทางบริ หารธุ รกิจ รวมทั้งประยุกต์ความรู ้ ทักษะ และการใช้เครื่ องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปั ญหา
3) สามารถพัฒนา นวัตกรรมหรื อสร้ างองค์ความรู ้ ใหม่ มี ความเข้าใจอย่างถ่องแท้และ
ลึกซึ้ งในองค์ความรู ้ในสาขาวิชาบริ หารธุ รกิจ
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4) สามารถติดตามความก้าวหน้าและวิวฒั นาการเกี่ย วกับ การบริ ห ารทางด้านธุ รกิจ
สมัยใหม่ที่สามารถประยุกต์ใช้ได้เหมาะสม
5) รู ้จกั เทคนิค การวิจยั และสนใจพัฒนาความรู ้ ความชานาญทางการบริ หารธุ รกิ จได้
อย่างต่อเนื่อง
6) สามารถนาหลักการความรู ้ในสาขาบริ ห ารธุ รกิจไปประยุกต์ใช้ในการดาเนิ นงานใน
ศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
การทดสอบมาตรฐานนี้ สามารถทาได้โดยการทดสอบจากข้อสอบของแต่ละวิชาในชั้น
เรี ยน ตลอดระยะเวลาที่นกั ศึกษาอยูใ่ นหลักสู ตร
2.2.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ พฒ
ั นาการเรียนรู้ ด้านความรู้
ใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนหลากหลายรู ปแบบ จัดกิจกรรมส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้โดยเน้น
ผูเ้ รี ย นเป็ นส าคัญ และเน้ น หลัก การทางทฤษฎี และการประยุก ต์ใ ช้ ท างปฏิ บ ัติ ใ นสภาพแวดล้อ มจริ ง
โดยทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางวิวฒั นาการและเทคโนโลยี ทั้งนี้ ให้เป็ นไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจน
เนื้ อหาสาระของรายวิชานั้นๆ นอกจากนี้ ควรจัดให้มีการเรี ยนรู ้จากสถานการณ์จริ งโดยการศึกษาดูงานหรื อ
เชิญผูเ้ ชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็ นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่ อง
2.2.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านความรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและการปฏิบตั ิในด้านต่างๆ คือ
1) การทดสอบย่อย
2) การสอบกลางภาคเรี ยนและปลายภาคเรี ยน
3) ประเมินจากรายงาน/โครงงาน/งานวิจยั ที่นกั ศึกษาจัดทา
4) ประเมินจากแผนธุ รกิจหรื อโครงการที่นาเสนอ
5) ประเมินจากการนาเสนอรายงานในชั้นเรี ยน
6) ประเมินจากดุษฎีนิพนธ์ที่นาเสนอ
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
นัก ศึกษาต้องสามารถพัฒนาตนเองให้มี ความสามารถในความคิ ด วิเคราะห์ ประเด็น
ปั ญหาทางวิชาการได้อย่างเป็ นระบบ ประยุกต์ใช้ทฤษฎีและองค์ความรู ้กบั สภาพแวดล้อม/สถานการณ์จริ ง
ได้อย่างเหมาะสม และวิพ ากษ์ป ระเด็ นปั ญ หาสาธารณะด้านธุ รกิ จ การบริ หารจัดการได้อย่างแหลมคม
ให้ข ้อเสนอแนะทางวิช าการและวิช าชี พ แก่ ส าธารณะชนในประเด็ น(Professional Practice) มาเป็ นองค์
ความรู ้ทางวิชาชี พ (Professional Knowledge) เพื่อเกิ ดประโยชน์ทางวิชาการและวิชาชี พได้ ดังนั้นอาจารย์
ต้องเน้นให้นักศึ กษาพัฒนาความคิ ดรวบยอดรวมทั้งทักษะในการคิ ดวิเคราะห์ สาเหตุ ของปั ญหา รวมทั้ง
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วิธีก ารแก้ปั ญหาทางธุ รกิ จได้อย่างเหมาะสม ไม่ ส อนในลัก ษณะท่ องจา นัก ศึ ก ษาต้องมี คุ ณ สมบัติต่างๆ
จากการสอนเพื่อให้เกิดทักษะทางปั ญญา ดังนี้
1) คิ ด อย่า งมี วิ จ ารณญาณและอย่า งเป็ นระบบโดยเข้า ใจอย่า งถ่ อ งแท้ใ นทฤษฎี ท าง
บริ หารธุ รกิจ
2) สามารถพัฒนาความสามารถในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์และแก้ปัญหาด้วยวิธีการ
ใหม่ๆได้อย่างสร้างสรรค์
3) สามารถ วิเคราะห์ สังเคราะห์ผลงานวิจยั และทฤษฎี เพื่อสร้างหรื อพัฒนาองค์ความรู ้
ความเข้าใจใหม่ นอกจากนี้ยงั สามารถสรุ ปประเด็นปั ญหาและความต้องการ
4) สามารถบูรณาการแนวคิดทางด้านบริ หารธุ รกิ จ พร้อมทั้งประยุกต์ความรู ้ และทักษะ
กับการแก้ไขปั ญหาทางการจัดการองค์การได้อย่างเหมาะสม
การวัดมาตรฐานในข้อนี้ สามารถทาได้ท้ งั ในชั้นเรี ยนและนอกชั้นเรี ยน กรณี ในชั้นเรี ยน
เช่ น การสอบประจารายวิช า การสอบประมวลความรู ้ การสอบวัดคุ ณ สมบัติ (Qualifying Examination)
การสัมภาษณ์ การมี ส่วนร่ วมในชั้นเรี ยน รวมทั้งการสอบเกี่ ยวกับ ดุ ษฎี นิพนธ์ ในรู ปแบบต่างๆ กรณี นอก
ชั้นเรี ยน เช่น การนาเสนอผลงานในการประชุ มทางวิชาการการตีพิมพ์ผลงานการศึกษาและวิจยั ในวารสาร
ทางวิชาการที่มีมาตรฐานน่าเชื่อถือและการนาเสนอความคิดเห็นทางวิชาการผ่านสื่ อสิ่ งพิมพ์ เป็ นต้น
2.3.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ ในการพัฒนาการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
1) กรณี ศึกษาทางการประยุกต์ในสาขาวิชาการจัดการและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
2) การอภิ ปรายกลุ่มโดยนักศึ กษาได้มีส่วนร่ วมในการคิ ดวิเคราะห์ และสังเคราะห์ใน
องค์ความรู ้ใหม่
3) ให้นกั ศึกษามีโอกาสปฏิบตั ิ จริ งโดยมีการสอดแทรกไปในการดูงาน ทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศ
4) จัดเวทีสัมมนาวิชาการ หรื อเรี ยนเชิ ญผูท้ รงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ในการบริ หารงาน
ทั้ งในภาคธุ ร กิ จ และภาครั ฐ มาถ่ า ยทอดประสบการณ์ เพื่ อ ช่ ว ยในการให้ แ นวคิ ด ในการแก้ ปั ญหา
เพื่อให้นกั ศึกษาได้คิดวิเคราะห์จนเกิดองค์ความรู ้ใหม่
2.3.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
ประเมิ นตามสภาพจริ งจากผลงาน และการปฏิ บตั ิ ของนักศึ กษา เช่ น ประเมิ นจากการ
นาเสนอรายงานในชั้นเรี ยน และการนาเสนอรายงานนอกชั้นเรี ยน ทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนั้น
ยังมีการทดสอบโดยใช้แบบทดสอบวัดความรู ้ เจตคติ สภาวะทางอารมณ์ หรื อ สัมภาษณ์ เป็ นต้น
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2.4 ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
การศึ ก ษาในหลัก สู ต รบริ ห ารธุ รกิ จดุ ษ ฎี บ ัณ ฑิ ต เป็ นการศึ ก ษาเชิ ง บู รณการศาสตร์
ทางการบริ ห าร (Management Science) และศาสตร์ ส าขาอื่ น ๆ ซึ่ ง นาไปประยุก ต์ก ับ วิธี ป ฏิ บ ัติท างธุ รกิ จ
(Business Practices) ซึ่ งธุ รกิจในยุคโลกาภิวตั น์ การติดต่อประสานงานทั้งในและต่างประเทศ จึงเป็ นเรื่ องที่
จาเป็ นอย่างยิ่ง อาจารย์จึงต้องสอดแทรกความรู ้ดา้ นความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบใน
รายวิชาทางบริ หารธุ รกิ จ ซึ่ งผลลัพธ์ ทางทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและความรับชอบของผูศ้ ึกษา
ได้รับ คือ
1) สามารถสื่ อสารทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
2) มีความสามารถวางแผนวิเคราะห์ และแก้ปัญหาที่ซับซ้อนสู งให้เข้ากับสถานการณ์
และวัฒนธรรมขององค์กรที่ไปปฏิบตั ิงานได้เป็ นอย่างดี
3) มีความรั บผิดชอบการพัฒนาการเรี ยนรู ้ ให้เกิ ดองค์ความรู ้ ใหม่ๆ ทั้งของตนเองและ
ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
4) มีความสามารถในการทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้เป็ นอย่างดี ท้ งั ในบทบาทของผูน้ า หรื อ
ในบทบาทของผูร้ ่ วมทีมทางาน โดยสร้างปฏิสัมพันธ์ในกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์
5) มีความคิดริ เริ่ มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ ทั้งส่ วนตัวและส่ วนรวมพร้อม
ทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม
2.4.2 กลยุทธ์ การสอนที่ใช้ ในการพัฒนาผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคล
และความรับผิดชอบ
จัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ใ นรายวิ ช าให้ นัก ศึ ก ษาเรี ย นรู ้ แ บบร่ ว มมื อ ท างานเป็ นกลุ่ ม
สอดแทรกความรู ้ ใ นการบริ ห ารธุ รกิ จฝึ กความรั บ ผิ ดชอบต่ อ ผู อ้ ื่ น มนุ ษ ย์สั ม พัน ธ์ การรู ้ จ ัก และเข้าใจ
วัฒนธรรมองค์การธุ รกิจ
2.4.3 กลยุ ท ธ์ ก ารประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษะความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คล และ
ความรับผิดชอบ
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษา ในการนาเสนอรายงานกลุ่ ม
ในชั้นเรี ยน และนอกชั้นเรี ยน นอกจากนั้นยังสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่ วมเสนอข้อคิดเห็นใน
หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับวิชาบริ หารธุ รกิจ
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2.5 ทักษะในการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรี ยนรู้ ด้ านทักษะในการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
นักศึ ก ษาต้องมีท ักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื่ อสารและเทคโนโลยีส ารสนเทศ
ขั้นต่า ดังนี้
1) มีทกั ษะในการสื่ อสารด้วยการพูด การเขียน ตลอดจนการสื่ อสารความหมายได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ เพื่อนาไปใช้ในการนาเสนอผลงานทางวิชาการหรื อ การนาเสนอเพื่อประโยชน์ทางธุ รกิจและ
สังคม
2) มี ความรู ้ พ้ื นฐานทางคณิ ตศาสตร์ และสถิ ติสามารถนาไปวิเคราะห์ ในการบริ การจัดการ
ตลอดจนนาเสนอข้อมูลโดยใช้คณิ ตศาสตร์หรื อสถิติได้
3) สามารถแนะนาประเด็ นการแก้ไ ขปั ญ หาโดยใช้ส ารสนเทศทางคณิ ตศาสตร์ หรื อ
การแสดงสถิติประยุกต์ต่อปั ญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
4) มี การใช้ท้ งั ภาษาไทย และอังกฤษสื่ อสารได้ท้ งั ในเนื้ อหาทางวิช าการ และธุ รกิ จที่
สลับซับซ้อน
5) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูลและนาเสนอรายงาน
6) มีความสามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม
การวัดมาตรฐานนี้ อาจทาได้ในระหว่างการสอน โดยให้นักศึ กษาแก้ปัญหา วิเคราะห์
หรื อสังเคราะห์ ประสิ ทธิ ภาพของวิธีแก้ปัญหา และให้นาเสนอแนวคิ ดของการแก้ปัญหาโดยเน้น ผลการ
วิเคราะห์ หรื อสังเคราะห์ ป ระสิ ท ธิ ภาพ ต่ อนักศึ กษาในชั้นเรี ยน อาจมี การวิจารณ์ ในเชิ งวิชาการระหว่าง
อาจารย์และกลุ่ มนักศึ กษาเพื่ อได้องค์ความรู ้ ใหม่ โดยองค์ความรู ้ ใหม่น้ ันอาจจะผสมผสานระหว่างดุ ษ ฎี
นิพนธ์กบั การศึกษารายวิชาระดับสู งในสาขา
2.5.2 กลยุทธ์ การสอนที่ใช้ ในการพัฒนาการเรี ยนรู้ ด้านทักษะในการวิเคราะห์ การสื่ อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
จัด กิ จ กรรมการเรี ยนรู ้ ใ นรายวิ ช าต่ า งๆ ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ วิ เคราะห์ แ ละสั ง เคราะห์
สถานการณ์ จาลอง และสถานการณ์ เสมื อ นจริ ง และน าเสนอการแก้ปั ญ หาที่ เหมาะสม โดยพัฒ นาให้
นักศึกษาได้เรี ยนรู ้เทคนิ คการประยุกต์ใช้ทฤษฎี การจัดการในหลากหลายสถานการณ์ และนาแนวคิดไป
สร้างองค์ความรู ้หรื อพัฒนาการองค์ความรู ้เดิมให้ทนั สมัยยิง่ ขึ้น
การนาประเด็นปั ญหาทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ที่เป็ นประเด็นปั ญหาทางวิชาการให้
นักศึกษาได้ร่วมกันวิเคราะห์และวิพากษ์ตามข้อมูล ความรู ้ที่นกั ศึกษามีอยูอ่ ย่างอิสระ
การให้นกั ศึกษานาเสนอผลการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่ น
การน าเสนอข้อ มู ล เชิ ง ตัว เลขด้ ว ยกราฟชนิ ด ต่ า งๆ ด้ว ยวิ ธี ก ารทางสถิ ติ ข้ ัน สู ง ด้ว ย Power Point หรื อ
Multimedia อื่นๆ
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2.5.3 กลยุท ธ์ ก ารประเมิน ผลการเรี ย นรู้ ด้ า นทัก ษะในการคิด วิเ คราะห์ การสื่ อ สาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มี ก ารประเมิ น จากเทคนิ ค การน าเสนอโดยใช้ท ฤษฎี การเลื อ กใช้เครื่ อ งมื อ ทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรื อคณิ ตศาสตร์ และสถิติ ที่เกี่ยวข้อง
2) มีก ารประเมินจากความสามารถในการอธิ บาย ถึงข้อจากัด เหตุผลในการเลือกใช้
เครื่ องมือต่างๆ การอภิปราย กรณี ศึกษาต่างๆ ที่มีการนาเสนอในชั้นเรี ยน และนอกชั้นเรี ยน
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1. แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum Mapping)
ความรับผิดชอบหลัก
oความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

1 2 3 4 5
1557101 ภาษาอั ง กฤษส าหรั บ ดุ ษ ฎี
บัณฑิต 1
1557102 ภาษาอั ง กฤษส าหรั บ ดุ ษ ฎี
บัณฑิต 2
2555353 สถิ ติและโปรแกรมสาเร็ จรู ป
เพื่อการวิจยั ทางสังคมศาสตร์
3 5 6 5 1 0 1 ค ว า ม รู ้ เบื้ อ ง ต้ น ท า ง
บริ หารธุ รกิจ
3566101 สัมมนาขอบข่าย แนวคิด และ
ทฤษฎีทางการจัดการ
3567201 สัมมนาการจัดการองค์การ
และทรัพยากรมนุษย์ข้ นั สู ง

2. ความรู้

4. ทักษะความสัมพันธ์
3. ทักษะทางปัญญา ระหว่ างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

1 2 3 4 5 6 1 2 3

5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิง
ตัวเลขการสื่ อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

4
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รายวิชา

3567202 สัมมนาการสร้างวิสัยทัศน์
การกาหนดนโยบาย และการวางแผน
เชิงกลยุทธ์ข้ นั สู ง
3547201 สัมมนากลยุทธ์การตลาดขั้น
สู ง
3567203 ระเบียบวิธีวจิ ยั ขั้นสู งทาง
บริ หารธุ รกิจ
3567301 สัมมนาภาวะผูน้ าโลกธุ รกิจ
ยุคใหม่
3537301 สัมมนาการจัดการทาง
การเงินและบัญชีข้ นั สู ง

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

4. ทักษะความสัมพันธ์
3. ทักษะทางปัญญา ระหว่ างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

1 2 3 4 5

1 2 3 4

5 6 1 2 3

  o o 

 o   o   

   

5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิง
ตัวเลขการสื่ อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

4

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6
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รายวิชา

3567302 สัมมนาความคิดสร้างสรรค์สาหรับ
การดาเนินงานและองค์การแห่งการแข่งขัน
3547301 สั ม ม น าก าร ส ร้ างภ าพ ลั ก ษ ณ์
กลยุท ธ์ ก ารตลาด และการสื่ อ สารองค์ก าร
ภาครัฐและเอกชน
3567303 สัมมนาการจัดการสิ่ งแวดล้อม
3567304 สั ม ม น าการจั ด การความเสี่ ยง
สาหรับองค์การภาครัฐและเอกชน
3567305 สั ม มนาจริ ยธรรมทางธุ ร กิ จ และ
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ

1. คุณธรรม จริยธรรม

3. ทักษะทาง
ปัญญา

2. ความรู้

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่ อสาร
และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1 2 3

4

5

1 2

3

4

5

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

3567306 สัมมนาการจัดการตรวจสอบภายใน
องค์การ
3567307 สั ม มนานวัต กรรมการจัด การทุ น
มนุษย์และองค์การสาธารณะ
3567308 สัมมนาการจัดการอย่างสร้างสรรค์
และนวัตกรรมการจัดการ
3567309 สั ม มนากฎหมายแรงงานและ
มหาชนสาหรับการจัดการภาครัฐและเอกชน
3567310 สั ม มนานวัต กรรมการจั ด การ
องค์การสมัยใหม่

1. คุณธรรม จริยธรรม

3. ทักษะทาง
ปัญญา

2. ความรู้

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่ อสาร
และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1 2 3

4

5

1 2

3

4

5
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รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

3. ทักษะทาง
ปัญญา

2. ความรู้

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่ อสาร
และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1 2 3

4

5

1 2

3

4

5

6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6
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3567313 สัมมนาการจัดการนวัตกรรมขั้นสู ง

 o 

o

o o o





o

 o   o o   o    o o o o

3567314 สัมมนาการวิจยั กลยุทธ์ธุรกิจ









o

     o   o o      

3567311 สัมมนาการจัดการเครื อข่ายและการ
บริ หารงานแบบมีส่วนร่ วม
3597301 สั ม มนาเศรษฐศาสตร์ เพื่ อ การค้า
สมัยใหม่
3627301 สัมมนาการจัดการโลจิสติกส์ข้ นั สู ง
3567312 สั ม มนาการบริ ห ารการปฏิ บ ัติก าร
ขั้นสู ง



 o o
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รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

1 2 3

4

5

3. ทักษะทาง
ปัญญา

2. ความรู้

1 2

3

4

5

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่ อสาร
และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ

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

3567315 สัมมนาธุ รกิจระหว่างประเทศขั้นสู ง   o o     o          o o     o o
3567316 การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

 o o

3537302 สัมมนาการบริ หารการเงินขั้นสู ง



o

 o o



o

  o     o o o  o o   
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3567317 สัมมนาพฤติกรรมองค์การขั้นสู ง







o
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3567318 สัมมนาการจัดการขั้นสู ง

 o 

o
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3567401 ดุษฎีนิพนธ์
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ผลการเรียนรู้ 5 ด้ าน
1. คุณธรรม จริยธรรม
1. ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริ ยธรรม
เสี ยสละ และซื่อสัตย์สุจริ ต
2. มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง วิชาชีพและสังคม
3. เคารพสิ ทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น
4. สามารถชี้ให้เห็นข้อบกพร่ องของ
จรรยาบรรณที่ใช้ในปั จจุบนั เพื่อทบทวนและ
แก้ไข
5. เคารพในระเบียบและกฎเกณฑ์ขององค์การ
และสังคม

4. ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1 . ส าม า ร ถ สื่ อ ส า ร ทั้ ง ภ า ษ าไ ท ย แ ล ะ
ภาษาต่างประเทศกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่าง
มีประสิ ทธิภาพ
2. มี ความสามารถวางแผนวิ เ คราะห์ และ
แก้ปัญหาที่ซบั ซ้อนสู งให้เข้ากับสถานการณ์และ
วัฒนธรรมขององค์กรที่ไปปฏิบตั ิงานได้เป็ น

2. ความรู้
1. มีความรู ้ความเข้าใจ และวิเคราะห์หลักการและทฤษฎี ที่สาคัญด้าน
บริ หารธุรกิจ
2. สามารถวิเคราะห์ ปัญหา นาเสนอแนวทางแก้ไขเพื่อพัฒนาระบบ
บริ หารการจัดการทางบริ หารธุรกิจ รวมทั้งประยุกต์ความรู ้ ทักษะ และ
การใช้เครื่ องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปั ญหา
3. สามารถพัฒนา นวัตกรรมหรื อสร้างองค์ความรู ้ใหม่ มีความเข้าใจ
อย่างถ่องแท้และลึกซึ้งในองค์ความรู ้ในสาขาวิชาบริ หารธุรกิจ
4. สามารถติดตามความก้าวหน้าและวิวฒั นาการเกี่ยวกับการบริ หาร
ทางด้านธุรกิจสมัยใหม่ที่สามารถประยุกต์ใช้ได้เหมาะสม
5. รู ้จกั เทคนิ คการวิจยั และสนใจพัฒนาความรู ้ ความชานาญทางการ
บริ หารธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง
6. สามารถนาหลักการความรู ้ในสาขาบริ หารธุรกิจไปประยุกต์ใช้ใน
การดาเนิ นงานในศาสตร์ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. มี ทักษะในการสื่ อ สารด้วยการพู ด การเขี ยน ตลอดจนการ
สื่ อสารความหมายได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อนาไปใช้ในการ
นาเสนอผลงานทางวิชาการหรื อ การนาเสนอเพื่อประโยชน์ทาง
ธุรกิจและสังคม
2. มีความรู ้พ้ืนฐานทางคณิ ตศาสตร์ และสถิติสามารถนาไปวิเคราะห์
ในการบริ การจัดการตลอดจนนาเสนอข้อมูลโดยใช้คณิ ตศาสตร์
หรื อสถิติได้

3. ทักษะทางปัญญา
1. คิดอย่างมีวจิ ารณญาณและอย่างเป็ นระบบโดยเข้าใจอย่างถ่อง
แท้ในทฤษฎีทางบริ หารธุรกิจ
2. สามารถพัฒนาความสามารถในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์
และแก้ปัญหาด้วยวิธีการใหม่ๆได้อย่างสร้างสรรค์
3. สามารถ วิเคราะห์ สังเคราะห์ผลงานวิจยั และทฤษฎีเพื่อสร้าง
หรื อพัฒนาองค์ความรู ้ ความเข้าใจใหม่ นอกจากนี้ยงั สามารถ
สรุ ปประเด็นปั ญหาและความต้องการ
4. สามารถบูรณาการแนวคิดทางด้านบริ หารธุรกิจ พร้อมทั้ง
ประยุกต์ความรู ้และทักษะกับการแก้ไขปั ญหาทางการจัดการ
องค์การได้อย่างเหมาะสม
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-ต่ อ4. ทั ก ษะความสั มพั น ธ์ ระหว่ างบุ ค คลและ
ความรับผิดชอบ
อย่างดี
3. มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรี ยนรู ้ให้เกิด
องค์ความรู ้ใหม่ๆทั้งของตนเองและทางวิชาชี พ
อย่างต่อเนื่อง
4. มีความสามารถในการทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้
เป็ นอย่ า งดี ท้ ั งในบทบาทของผู ้ น า หรื อใน
บ ท บ าท ข อ งผู ้ ร่ วม ที ม ท างาน โ ด ยส ร้ าง
ปฏิสมั พันธ์ในกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์
5. มี ค วามคิ ด ริ เริ่ ม แสดงประเด็ น ในการแก้ไ ข
สถานการณ์ ท้ ัง ส่ วนตัว และส่ ว นรวมพร้ อ มทั้ง
แสดงจุ ด ยืน อย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและ
ของกลุ่ม

ผลการเรียนรู้ 5 ด้ าน
-ต่ อ5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. สามารถแนะนาประเด็นการแก้ไขปั ญหาโดยใช้สารสนเทศทาง
คณิ ตศาสตร์ หรื อการแสดงสถิติประยุกต์ต่อปั ญหาที่เกี่ยวข้องอย่าง
สร้างสรรค์
4. มีการใช้ท้ งั ภาษาไทย และอังกฤษสื่ อสารได้ท้ งั ในเนื้อหาทาง
วิชาการและธุรกิจที่สลับซับซ้อน
5. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูลและ
นาเสนอรายงาน
6. มีความสามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม
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หมวดที่ 5
หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรื อหลักเกณฑ์ ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)
การวัด ผลและการส าเร็ จการศึ ก ษาเป็ นไปตามข้อ บังคับ มหาวิท ยาลัย ราชภัฎ วไลยองลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ขณะนักศึกษายังไม่ สาเร็จการศึกษา
1) มีการวางแผนการกาหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ การเรี ยนรู ้ ของนักศึ กษาให้เป็ น
ส่ ว นหนึ่ งของระบบการประกัน คุ ณ ภาพภายในของมหาวิ ท ยาลัย ที่ จ ะต้อ งท าความเข้ า ใจตรงกัน ทั้ง
มหาวิทยาลัย และนาไปดาเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่ งผูป้ ระเมินภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้
2) การทวนสอบในระดับรายวิชาควรให้นกั ศึกษาประเมินการเรี ยนการสอนในระดับรายวิชา
มีคณะกรรมการพิ จารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็ นไปตามแผนการสอน มีการประเมินข้อ สอบ
โดยผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก
3) การทวนสอบในระดับ หลัก สู ต รสามารถท าได้ โ ดยมี ร ะบบประกัน คุ ณ ภาพภายใน
สถาบันการศึกษาดาเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้และรายงานผล
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
การก าหนดกลวิธี ก ารทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ ของนัก ศึ ก ษา ควรเน้น การท าวิจยั
สัมฤทธิ ผลของการประกอบอาชี พของบัณฑิ ต ที่ทาอย่างต่อเนื่ อง และนาผลวิจยั ที่ได้ยอ้ นกลับมาปรับปรุ ง
กระบวนการการเรี ยนการสอน และหลักสู ตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสู ตรและ
หน่วยงานโดยองค์การระดับสากล โดยการวิจยั อาจจะทาดาเนินการดังตัวอย่าง ต่อไปนี้
1) สภาวการณ์ ได้งานทาของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิ ตแต่ละรุ่ นที่จบการศึกษา ในด้านของ
ระยะเวลาในการหางานท า ความเห็ นต่ อความรู ้ ความสามารถ ความมัน่ ใจของบัณ ฑิ ตในการประกอบ
การงานอาชีพ
2) การประเมินตาแหน่ง และหรื อความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต
3) การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชี พ ในแง่ของความพร้อมและความรู ้จากสาขาวิชา
ที่ เรี ยน รวมทั้งสาขาอื่ นๆ ที่ ก าหนดในหลักสู ตร ที่ เกี่ ยวเนื่ องกับ การประกอบอาชี พ ของบัณ ฑิ ต รวมทั้ง
เปิ ดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสู ตรให้ดียงิ่ ขึ้นด้วย
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4) ความเห็นจากผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสู ตร หรื อ เป็ นอาจารย์พิเศษ ต่อความ
พร้ อมของนัก ศึ ก ษาในการเรี ยน และสมบัติอื่นๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับ กระบวนการเรี ยนรู ้ และการพัฒนาองค์
ความรู ้ของนักศึกษา
ผลงานของนั ก ศึ ก ษาที่ ว ดั เป็ นรู ป ธรรมได้ซ่ ึ ง อาทิ (ก) จ านวนต าแหน่ ง หรื อหลัก สู ตร
ที่ พ ฒ
ั นาขึ้นมาใหม่ (ข) จานวนรางวัลทางสังคมและวิชาชี พ (ค) จานวนกิ จกรรมการกุศลเพื่ อสั งคมและ
ประเทศชาติ (ง) จานวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์การที่ทาประโยชน์ต่อสังคม
3. เกณฑ์ การสาเร็จการศึกษาตามหลักสู ตร
เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยองลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ว่าด้วยการจัด การศึ ก ษาระดับ บัณ ฑิ ตศึ ก ษา พ.ศ. 2549 โดยระดับ ปริ ญ ญาเอก จะต้องผ่า นเกณฑ์ ส าเร็ จ
การศึกษาเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้
แบบ 1.1 สอบผ่านภาษาอังกฤษตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สถาบันอุดมศึกษากาหนด สอบผ่าน
การวัด คุ ณ สมบัติ (Qualifying Examination) เพื่ อ เป็ นผูม้ ี สิ ท ธิ ข อท าดุ ษ ฎี นิ พ นธ์ เสนอดุ ษ ฎี นิ พ นธ์ และ
สอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุ ดท้าย โดยคณะกรรมการซึ่ งจะต้องประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิจากภายใน
และภายนอกสถาบัน และผลงานดุษฎี นิพนธ์จะต้องได้รับการตี พิมพ์ หรื ออย่างน้อยดาเนิ นการให้ผลงาน
หรื อส่ วนหนึ่ งของผลงานได้รับการยอมรั บให้ตีพิ มพ์ในวารสารหรื อสิ่ งพิมพ์ทางวิชาการระดับชาติหรื อ
ระดับนานาชาติ ที่มีกรรมการภายนอกมาร่ วมกลัน่ กรอง ก่อนการตีพิมพ์และเป็ นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น
แบบ 2.1 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดไว้ในหลักสู ตร โดยจะต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่า
กว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน หรื อเที ยบเท่า สอบผ่านภาษาอังกฤษตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่
สถาบันอุดมศึกษากาหนด สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อเป็ นผูม้ ีสิทธิ ขอทา
ดุ ษ ฎี นิพ นธ์ เสนอดุ ษ ฎี นิพ นธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่ าขั้นสุ ดท้ายโดยคณะกรรมการ ซึ่ งจะต้อง
ประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบัน และผลงานดุษฎี นิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์
หรื ออย่างน้อยดาเนิ นการให้ผลงานหรื อส่ วนหนึ่ งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร หรื อ
สิ่ งพิมพ์ทางวิชาการระดับชาติหรื อระดับนานาชาติ ที่มีกรรมการภายนอกมาร่ วมกลัน่ กรอง ก่อนการตีพิมพ์และ
เป็ นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น
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หมวดที่ 6
การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 มี ก ารปฐมนิ เทศแนะแนวการเป็ นครู แก่ อ าจารย์ใหม่ ให้ มี ค วามรู ้ และเข้าใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัย คณะตลอดจนในหลักสู ตรที่สอน
1.2 ส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้อาจารย์มีการเพิ่มพูนความรู ้ สร้างเสริ มประสบการณ์ เพื่อส่ งเสริ ม
การสอนและการวิจยั อย่างต่อเนื่ อง การสนับสนุ นด้านการศึกษาต่อ ฝึ กอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชี พ
ในองค์ก ารต่ าง ๆ การประชุ ม ทางวิช าการ ทั้งในประเทศและ/หรื อต่างประเทศ หรื อการลาเพื่ อเพิ่ ม พู น
ประสบการณ์
1.3 กาหนดให้มีการแนะนาอาจารย์พิเศษให้เข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของหลักสู ตรตลอดจนรายวิชา
ที่จะสอน
2. การพัฒนาความรู้ และทักษะให้ แก่ คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 ส่ ง เสริ ม และสนับ สนุ น ให้ อ าจารย์มี ก ารเพิ่ ม พู น ความรู ้ สร้ า งเสริ ม ประสบการณ์
เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การสอนและการวิ จยั อย่างต่ อ เนื่ อ งโดยผ่า นการท าวิจยั สายตรงในสาขาวิช าบริ ห ารธุ ร กิ จ
สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึ กอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์การต่างๆ การประชุ มทางวิชาการ
ทั้งในประเทศและ/หรื อต่างประเทศ หรื อการลาศึกษาต่อ เพื่อพัฒนาองค์ความรู ้ให้มีความทันสมัยตลอดเวลา
2.1.2 อาจารย์อย่างน้อยร้ อยละ 25 ของจานวนอาจารย์ท้ งั หมดต้องผ่านการอบรมหลักสู ตร
เกี่ยวกับการสอนแบบต่าง ๆ การสร้างแบบทดสอบต่างๆ ตลอดจนการประเมินผลการเรี ยนรู ้ที่อิงพัฒนาการ
ของผู ้เรี ย น การใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศในการจัด การเรี ย นการสอน การใช้ แ ละผลิ ต สื่ อการสอน
โดยอย่างน้อยต้องอบรมปี ละ 10 ชัว่ โมง
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้ านอื่นๆ
2.2.1 การมีส่วนร่ วมในกิจกรรมบริ การวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู ้ และ
คุณธรรม
2.2.2 มีการกระตุน้ อาจารย์ทาผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาบริ หารธุ รกิจ
2.2.3 ส่ งเสริ มการทาวิจยั สร้างองค์ความรู ้ใหม่เป็ นหลักและเพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอน
และมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
2.2.4 จัดสรรงบประมาณสาหรับการทาวิจยั
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หมวดที่ 7
การประกันคุณภาพหลักสู ตร
1. การบริ หารหลักสู ตร
ในการบริ หารหลักสู ตร จะมีคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร ประกอบด้วย ผูอ้ านวยการหลักสู ตร
หรื อประธานหลักสู ตร อาจารย์ประจาหลักสู ตร และอาจารย์ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตร โดยมีคณบดี วิทยาลัย
นวัต กรรมการจัด การเป็ นผู ้ก ากับ ดู แ ลและคอยให้ ค าแนะน า ตลอดจนก าหนดนโยบายปฏิ บ ัติ ใ ห้ แ ก่
คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร
คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรมีหน้าที่ วางแผน จัดการเรี ยนการสอน ติดตาม และรวบรวมข้อมูล
สาหรับใช้ในการปรับปรุ งและพัฒนาหลักสู ตรโดยกระทาทุกปี อย่างต่อเนื่ อง
เป้ าหมาย
1. ยกระดับ มาตรฐาน
คุ ณ ภ าพ ห ลั ก สู ต ร
และพัฒ นาหลัก สู ต ร
ให้ ก้ า ว ทั น ก ร ะ แ ส
ความเป ลี่ ยน แป ล ง
โดยมี บุ ค ลากรผูส้ อน
ที่ เป็ น ผู ้ น าด้ า น การ
พัฒนาองค์ความรู ้และ
สามารถผลิ ตบุคลากร
ที่ มี ค วามรู ้ ทั ก ษะที่
ตรงต่ อความต้อ งการ
ของภาคธุ รกิ จรัฐบาล
รั ฐ วิ ส า ห กิ จ แ ล ะ
อ ง ค์ ก ร อื่ น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง

การดาเนินการ
1. จั ด ห ลั ก สู ตรให้ มี ค วามส อดคล้ อ งกั บ
มาตรฐานวิชาการ สาขาวิชาบริ หารธุ รกิจตามที่
สกอ. กาหนด
2. ปรั บ ปรุ ง หลัก สู ตรให้ ท ัน สมัย โดยมี ก าร
พิจารณาปรับปรุ งหลักสู ตรทุกๆ 5 ปี
3. กาหนดให้อาจารย์ที่สอนมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่า
ปริ ญญาเอกหรื อดารงตาแหน่ งทางวิชาการไม่
ต่ ากว่ า รองศาส ตราจารย์ และห รื อ เป็ น
ผู ้ เ ชี่ ย ว ช าญ ท า ง วิ ช าชี พ ใ น ส า ข าวิ ช า
บริ หารธุ รกิจหรื อสาขาอื่นที่เกี่ ยวข้องหรื อเป็ น
ผูม้ ี ป ระสบการณ์ ห ลายปี มี จานวนคณาจารย์
ประจาไม่นอ้ ยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
4. ส่ งเสริ มอาจารย์ประจาหลักสู ตรให้ไปดูงาน
ในหลักสู ตรหรื อวิชาการที่เกี่ยวข้อง ทั้งในและ
ต่างประเทศ

การประเมินผล
1. ห ลั ก สู ต รที่ ส าม ารถ อ้ า งอิ งได้ ก ั บ
มาตรฐานที่ สกอ. ก าหนดความทัน สมัย
และมีการปรับปรุ ง
สม่าเสมอ
2. การพิจารณาเพื่ อการปรับปรุ งหลักสู ตร
และการปรับปรุ งหลักสู ตรตอบสนองความ
ต้ อ งก ารข องภ าค ธุ รกิ จ รั ฐ บ าล แล ะ
รัฐวิสาหกิจ
3. จ า น ว น อ า จ า ร ย์ ที่ มี คุ ณ วุ ฒิ ไ ม่
ต่ ากว่าปริ ญญาเอกหรื อผูม้ ีประสบการณ์ ที่
ไม่นอ้ ยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
4. การศึ กษา ดู งานเพื่ อการพัฒนาหลักสู ตร
หรื อวิชาการที่ เกี่ยวข้อง
5. ก าร ร าย ง าน ผ ล ก าร ติด ต าม ความ
เปลี่ ย นแปลงและความต้อ งการก าลัง คน
ภาคธุ รกิ จหรื อผลการสอบถาม หรื อผลการ
ส ารวจความต้อ งการความรู ้ ทัก ษะของ
บัณฑิต
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เป้ าหมาย

การดาเนินการ

การประเมินผล

5.ติดตามความเปลี่ยนแปลงและความต้องการ 6. ผลการประเมิ น จากผูเ้ ชี่ ย วชาญทั้งภาค
ก าลัง คนในภาคธุ ร กิ จ เพื่ อ เป็ นข้อ มู ล ในการ ธุ รกิ จและภาครัฐ รวมทั้งและผูใ้ ช้บณ
ั ฑิ ต
พัฒ นาหลัก สู ต ร หรื อ ส ารวจความต้อ งการ มามีส่วนร่ วมในการพัฒนาหลักสู ตร
ความรู ้ ทักษะของนักศึกษาระดับปริ ญญาเอก
สาขาบริ ห ารธุ ร กิ จ ที่ ภ าคธุ ร กิ จ รั ฐ บาลและ
รัฐวิสาหกิจ ต้องการเพื่อนามาพัฒนาหลักสู ตร
6. เชิ ญผูเ้ ชี่ ยวชาญทั้งภาคธุ รกิจและภาครัฐและ
ผู ้ ใ ช้ บ ั ณ ฑิ ตมามี ส่ วน ร่ วมในการพั ฒ น า
หลักสู ตร

2. ส่ งเสริ ม การเรี ยนรู ้
เชิ ง รุ ก กระตุ ้น ให้ เกิ ด
ค ว า ม ใ ฝ่ รู ้ แ ล ะ
เส ริ ม ส ร้ างก าร คิ ด
วิเคราะห์ สั ง เคราะห์
เพื่ อ การแก้ไ ขปั ญ หา
และพัฒนาระบบองค์
ความรู ้

1. จัดการเรี ยนการสอนโดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ น
สาคัญกาหนดให้มีท้ งั ภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบตั ิ
มีแนวทางการเรี ยนรู ้หรื อกิจกรรมประจาวิชา
ให้นกั ศึกษาเรี ยนรู ้ประสบการณ์การทางานใน
สาขาวิชาชีพ สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์
พร้อมทั้งสร้างองค์ความรู ้ใหม่ เพื่อพัฒนา
องค์การความรู ้ดว้ ยตัวเอง

3. ประเมิ น มาตรฐาน 1. การประเมิ น หลัก สู ต รโดยคณะกรรมการ
ของห ลั ก สู ตรอย่ า ง ผูท้ รงคุ ณ วุฒิ ท้ งั ภายใน และภายนอกทุ กๆ 2
สม่าเสมอ
ปี และอย่างน้อยทุก 4 ปี ตามลาดับ
2.การจัดทาฐานข้อมูลทางด้านนักศึกษา อาจารย์
อุ ป กรณ์ เครื่ องมื อ วิ จ ัย งบประมาณ ความ
ร่ วมมือกับ

1. จานวนวิชาเรี ยนที่มีภาคปฏิบตั ิ
หรื อ วิ ช าเรี ย นที่ มี แ นวทางการเรี ย นรู ้ ใ ห้
นัก ศึ ก ษาได้ศึ ก ษาค้น คว้า ความรู ้ ใ หม่ ไ ด้
ด้วยตนเอง
2. จานวนวิชาที่กาหนดกิจกรรมส่ งเสริ มให้
เกิ ด การมี ส่ ว นร่ ว มในแผนการเรี ย นการ
สอน
3. จานวนงานวิจยั /วิทยานิพนธ์/ดุษฎี
นิพนธ์/โครงงาน/กิจกรรมบริ การสังคมที่
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา
1.

รายงาน ผ ล การป ระ เมิ น ห ลั ก สู ต รโด ย

คณะกรรมการผู ้ท รงคุ ณ วุ ฒิ ทั้ งภายใน และ
ภายน อกทุ กๆ 2 ปี และอย่ า งน้ อ ยทุ ก 4 ปี
ตามลาดับ

2. รายงานการจัดทาฐานข้อมูลทาง
ด้านนักศึกษา อาจารย์ อุปกรณ์ เครื่ องมือวิจยั
งบประมาณ ความ
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เป้ าหมาย

การดาเนินการ
หน่ วยงานต่ า งๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง ผลงานทาง
วิชาการทุกภาคการศึกษาเพื่อเป็ นข้อมูล ในการ
ประเมินของคณะกรรมการ
3. ประเมินความพึงพอใจของหลักสู ตรและ
การเรี ยนการสอน โดยบัณฑิตที่สาเร็ จ
การศึกษา

การประเมินผล
ร่ วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ผลงานทางวิชาการ
ทุกภาคการศึกษาเพื่อเป็ นข้อมูลในการ
ประเมินของคณะกรรมการ
3. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ
ของหลักสู ตรและ
การเรี ยนการสอน โดยบัณฑิต
ที่สาเร็ จการศึกษา

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
ดาเนิ นการจัดสรรงบประมาณประจาปี ทั้งงบประมาณแผ่นดิ นและเงินรายได้เพื่อจัดซื้ อตารา
สื่ อ การเรี ย นการสอน โสตทัศ นู ป กรณ์ วัส ดุ ครุ ภ ัณ ฑ์ และคอมพิ ว เตอร์ อ ย่า งเพี ย งพอ เพื่ อ สนับ สนุ น
การเรี ยนการสอนในชั้นเรี ยนและสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองของนักศึกษา
2.2 ทรัพยากรการเรี ยนการสอนทีม่ ีอยู่เดิม
นัก ศึ กษาหลัก สู ตรบริ หารธุ รกิ จดุ ษ ฎี บณ
ั ฑิ ต สาขาวิชาบริ หารธุ รกิ จ สามารถใช้สานักวิทย
บริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ห้องสมุด
ของบัณฑิตวิทยาลัย และห้องศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองของคณะวิทยาการจัดการในการศึกษาหาความรู ้และ
ข้อมูลต่างๆ เพื่อใช้ในการเรี ยนการสอนและการวิจยั ดังนี้
2.2.1 ส านัก วิท ยบริ ก าร และเทคโนโลยีส ารสนเทศ มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ วไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
1) หนังสื อตาราเอกสาร สาหรับสาขาวิชาบริ หารธุ รกิจและที่เกี่ยวข้อง
1.1) ภาษาไทย
2,584
เล่ม
1.2) ภาษาอังกฤษ
1,527
เล่ม
2) วารสารทางวิชาการด้านบริ หารธุ รกิจและที่เกี่ยวข้อง
2.1) ภาษาไทย
110
ฉบับ
2.2) ภาษาอังกฤษ
56
ฉบับ
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3) หนังสื อพิมพ์รายวัน/รายสัปดาห์
3.1) ภาษาไทย
17
ฉบับ
3.2) ภาษาอังกฤษ
2
ฉบับ
4) สื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ ได้แก่ ฐานข้อมูลอ้างอิง (Reference Database) หรื อ ฐานข้อมูลที่
ให้รายการอ้างอิง และสาระสังเขปของบทความ หรื อเอกสารจากซี ดี -รอม เช่ น DAO ABI ProQuest และ
Science Direct
2.2.2 สานักวิทยบริ การ หรื อห้องสมุ ดของสถาบันการศึ กษา และหน่ วยงานที่ อยู่ใกล้เคี ยง
ได้แก่ มหาวิท ยาลัย ธรรมศาสตร์ ศู น ย์รังสิ ต มหาวิท ยาลัย กรุ งเทพ สถาบัน เทคโนโลยีแห่ งเอเชี ย (AIT)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิทยาลัยการปกครอง และ
มหาวิทยาลัยและหน่วยงานอื่นๆ ในเขตกรุ งเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง
2.2.3 ระบบเครื อ ข่ ายอิ น เตอร์ เน็ ต หลัก สู ต รได้ด าเนิ น การจัด วางระบบเครื อ ข่ าย Internet
เพื่อให้นกั ศึกษาสามารถสื บค้นหาข้อมูลจากแหล่งวิชาการภายนอกได้อย่างกว้างขวาง ตลอดจนมีการเตรี ยม
เครื่ องคอมพิวเตอร์ ไว้บริ การอย่างเพียงพอ
2.2.4 รายการเอกสาร/ต าราที่ เกี่ ย วข้อ ง มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ได้เตรี ยมตาราเรี ยน วารสาร และเอกสารที่สัมพันธ์กบั รายวิชาในหลักสู ตรไว้เป็ นจานวนมากและ
เพียงพอแก่การศึกษาค้นคว้าของนักศึกษา
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิม่ เติม
ประสานงานกับ ส านัก วิท ยบริ ก าร ในการจัด ซื้ อ หนัง สื อ ต ารา นิ ต ยสารและสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์
ที่ เกี่ ย วข้อ งเพิ่ ม เติ ม เพื่ อ บริ ก ารให้ อ าจารย์และนัก ศึ ก ษาได้ค้น คว้า และใช้ป ระกอบการเรี ย นการสอน
ในการประสานการจัดซื้ อหนังสื อนั้น อาจารย์ผูส้ อนแต่ละรายวิชาจะมี ส่ วนร่ วมในการเสนอแนะรายชื่ อ
หนัง สื อ ตลอดจนสื่ ออื่ น ๆ ที่ จ าเป็ น นอกจากนี้ อาจารย์พิ เศษที่ เชิ ญ มาสอนบางรายวิ ช าและบางหัวข้อ
ก็ มี ส่ วนในการเสนอแนะรายชื่ อหนังสื อ ส าหรั บ ให้ห อสมุ ดกลางจัดซื้ อ เพื่ อบริ ก ารหนังสื อ ตารา หรื อ
วารสารเฉพาะทาง และคณะจะต้ อ งจัด สื่ อการสอนอื่ น เพื่ อ ใช้ ป ระกอบการสอนของอาจารย์ เช่ น
เครื่ องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ เครื่ องฉายสไลด์ เป็ นต้น
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2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
จัดสรรทรั พ ยากรให้เพี ยงพอต่ อการเรี ยนการสอน เพื่ อส่ ง เสริ ม ประสิ ท ธิ ภาพในการเรี ย น
การสอน ดังนี้
เป้ าหมาย
จัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุน
การเรี ย นการสอนและกิ จ กรรม
การเรี ยน รู ้ ใ ห้ เพี ยงพ อ โดยมี
ห้ อ งเรี ยน ห้ อ งปฏิ บ ั ติ ง านของ
บุคลากรพื้นที่ในการให้คาปรึ กษา
ห้ อ งส มุ ด ค ณ ะ /พื้ น ที่ ใน ก าร
ให้ บ ริ ก ารหนัง สื อ ต าราเฉพาะที่
เกี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ส า ข า วิ ช า
มี เทคโนโลยีสื่ อ การสอนเรี ย นรู ้
เพื่อกระตุน้ การใฝ่ รู ้

การดาเนินการ
1. จัดให้มีห้องประจาสาขา
2. จัดให้มีห้องสมุดคณะ/พื้นที่ใน
การให้ บ ริ ก ารหนัง สื อ วารสาร
เกี่ยวกับสาขา
3. จัดพื้นที่ส่งเสริ มกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้ เช่น บอร์ ดประชาสัมพันธ์
เว็บไซต์ มุมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
ทางวิชาการ การให้คาปรึ กษา
4.จั ด ส รรเท คโน โล ยี เ พื่ อการ
สนั บ สนุ นเรี ยนการสอน เช่ น
ค อ ม พิ ว เต อ ร์ อิ น เต อ ร์ เน็ ท
สื่ อดิจิตลั

การประเมินผล
1. ให้มีหอ้ งประจาสาขา
2. ให้มีหอ้ งสมุดคณะ/พื้นที่ในการ
ให้ บ ริ ก าร ห นั ง สื อ ว าร ส าร
เกี่ยวกับสาขา
3. มี พ้ื น ที่ ส่ งเสริ มกิ จ กรรมการ
เรี ยนรู ้ เช่น บอร์ ดประชาสัมพันธ์
เว็บไซต์ มุมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ทาง
วิชาการการให้คาปรึ กษา
4. มี ส ารสนเทศเทคโนโลยี เพื่ อ
การสนับสนุ นเรี ยนการสอน เช่ น
ค อ ม พิ ว เต อ ร์ อิ น เต อ ร์ เน็ ท
สื่ อดิจิตลั

3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ใหม่
คัดเลื อกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ใหม่จะต้องมี
วุฒิ ก ารศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาเอกหรื อ ด ารงต าแหน่ ง ทางวิ ช าการไม่ ต่ า กว่า รองศาสตราจารย์ ในสาขา
บริ หารธุ รกิจหรื อสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
3.2 การมีส่วนร่ วมของคณาจารย์ ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสู ตร
คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร และอาจารย์ผูส้ อน จะต้องประชุ ม ร่ วมกันในการวางแผน
จัดการเรี ย นการสอน ประเมิ น ผล และให้ความเห็ น ชอบการประเมิ น ผลทุ ก รายวิชา เก็ บ รวบรวมข้อมู ล
เพื่อเตรี ยมไว้สาหรับการปรับปรุ งหลักสู ตร ตลอดจนปรึ กษาหารื อแนวทางที่จะทาให้บรรลุ เป้ าหมายตาม
หลักสู ตร และได้บณั ฑิตเป็ นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
3.3 การแต่ งตั้งคณาจารย์พเิ ศษ
สาขาวิชาบริ หารธุ รกิ จเป็ นสาขาวิชาใหม่ที่เน้นหนักในภาคธุ รกิ จ ดังนั้นผูท้ ี่ มีความรู ้ ค วาม
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาจึงเป็ นผูท้ ี่อยูใ่ นภาคธุ รกิจ อาจารย์พิเศษจึงมีความสาคัญมากสาหรับสาขาวิชานี้ เพราะ
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จะเป็ นผูถ้ ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากการปฏิบตั ิหรื อมีวุฒิการศึกษาอย่างต่ าปริ ญญาเอกมาให้กบั นักศึกษา
ดังนั้นคณะกาหนดนโยบายกว่ากึ่ งหนึ่ งของรายวิชาบังคับจะต้องมีการเชิ ญอาจารย์พิเศษหรื อวิทยากร มา
บรรยายอย่างน้อยวิชาละ 6 ชัว่ โมง
4. การบริ หารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ ง
บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น ควรมี วุ ฒิ ป ริ ญ ญาตรี ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ ภาระงานที่ รั บ ผิ ด ชอบ และ
มีความรู ้ดา้ นเทคโนโลยีสารสนเทศและสาขาบริ หารธุ รกิจหรื อสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
4.2 การเพิม่ ทักษะความรู้ เพื่อการปฏิบัติงาน
บุ ค ลากรต้องเข้าใจโครงสร้ างและธรรมชาติ ของหลัก สู ตร และจะต้องสามารถบริ ก ารให้
อาจารย์สามารถใช้สื่ อการสอนได้อย่างสะดวก ซึ่ งจาเป็ นต้องให้มีก ารฝึ กอบรมการปฏิ บตั ิ งานในหน้าที่
ที่รับผิดชอบ
5. การสนับสนุนและการให้ คาแนะนานักศึกษา
5.1 การให้ คาปรึกษาด้ านวิชาการและอื่น ๆ แก่นักศึกษา
คณะมี ก ารแต่ ง ตั้ง อาจารย์ที่ ป รึ กษาทางวิ ช าการให้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษาทุ ก คน โดยนั ก ศึ ก ษา
ที่มีปัญหาในการเรี ยนสามารถปรึ กษากับอาจารย์ที่ปรึ กษาทางวิชาการได้ โดยอาจารย์ของคณะทุกคนจะต้อง
ท าหน้ า ที่ อ าจารย์ที่ ป รึ ก ษาทางวิ ช าการให้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษา และทุ ก คนต้อ งก าหนดชั่ ว โมงให้ ค าปรึ ก ษา
เพื่ อให้ นักศึ กษาเข้าปรึ ก ษาได้ นอกจากนี้ ต้องมี ที่ ป รึ ก ษากิ จกรรมเพื่ อให้ค าปรึ ก ษาแนะนาในการจัดท า
กิจกรรมแก่นกั ศึกษา
5.2 การอุทธรณ์ ของนักศึกษา
กรณี ที่นกั ศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมิน ในรายวิชาใดสามารถที่จะยืน่ คาร้องขอดู
กระดาษคาตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนน และวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้ ทั้งนี้ ให้
เป็ นไปตามระเบียบขั้นตอนของทางมหาวิทยาลัย
6. ความต้ องการของตลาดแรงงาน สั งคม และหรื อความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิต
สาหรับความต้องการกาลังคนสาขาบริ หารธุ รกิ จนั้น คาดว่ามี ความต้องการกาลังคนที่ มีความรู ้
ความสามารถทั้งทางด้านบริ หารการจัดการและบริ หารธุ รกิ จนั้น สู งมาก เนื่ องจากมี ส ถาบันอุ ดมศึ ก ษา
ที่ให้บริ การการศึกษาในสาขาบริ หารธุ รกิ จนั้นยังมีจานวนจากัด และไม่เพียงพอต่อความต้องการของภาค
ธุ รกิ จ รัฐบาล และรัฐวิสาหกิ จ ทั้งนี้ คณะฯ โดยความร่ วมมือจากมหาวิทยาลัย จัดการสารวจความต้องการ
แรงงานและความพึ งพอใจของผูใ้ ช้บ ัณ ฑิ ต เพื่ อน าข้อมู ล มาใช้ป ระกอบการปรั บ ปรุ งหลัก สู ตร รวมถึ ง
การศึกษาข้อมูลวิจยั อันเกี่ ยวเนื่ องกับการประมาณความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อนามาใช้ในการวาง
แผนการรับนักศึกษา
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7. ตัวบ่ งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators) ของหลักสู ตร
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
1) มีอาจารย์รับผิดชอบหลักสู ตร ตามเกณฑ์ของสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
2) มีอาจารย์ประจาหลักสู ตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วน
ร่ วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวน
การดาเนินงานหลักสู ตร
3) มีการจัดทารายละเอียดของหลักสู ตร ตามแบบ มคอ.2 ที่
สอดคล้องกับ มาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง(ถ้ามี)
4) มี ก ารจัด ท ารายละเอี ย ดของรายวิ ช าและประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี ) ที่ ส าขาวิช าจัดการเรี ยนการสอน ตามแบบ
มคอ.3 และ มคอ.4 ก่อนการเปิ ดสอนให้ครบทุกรายวิชา
5) มีการจัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา รายงานผล
การดาเนิ น การของประสบการณ์ ภาคสนาม (ถ้ามี ) ตามแบบ
มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้ นสุ ดการสอนให้ครบ
ทุกรายวิชา
6) มีการจัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสู ตร ตามแบบ
มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้ นสุ ดปี การศึกษา
7) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรี ยนรู ้ ที่กาหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี)อย่างน้อยร้ อยละ
25 ของรายวิชาที่เปิ ดสอนในแต่ละปี การศึกษา
8) มีก ารพัฒนาปรับ ปรุ งการจัดการเรี ยนการสอนกลยุทธ์การ
สอน หรื อการประเมิ นผลการเรี ยนรู ้ จากผลการประเมิ นการ
ดาเนินงานที่รายงานในปี ก่อนหน้า
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X
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
9) อาจารย์ใหม่(ถ้ามี)ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรื อคาแนะนา
ด้านการจัดการเรี ยนการสอน (เฉพาะปี ที่มีการรับอาจารย์ใหม่)
10) อาจารย์ประจาหลักสู ตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ
ไม่นอ้ ยกว่า 10 ชัว่ โมง/ปี
11) จานวนบุ คลากรสนับสนุ นการเรี ยนการสอน(ถ้ามี)ได้รับ
การพัฒนาวิชาการและ/หรื อวิชาชีพ ไม่ต่ากว่า ร้อยละ 50 ต่อปี
12) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี สุ ดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มี
ต่อคุณภาพหลักสู ตร เฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 3.5 จากคะแนน 5.0
13) ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่
เฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 3.5 จากคะแนน 5.0
14) นักศึกษามีงานทาภายใน 1 ปี หลังจากสาเร็ จการศึกษา ไม่
ต่ากว่าร้อยละ 80
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หมวดที่ 8
การประเมิน และปรับปรุ งการดาเนินการของหลักสู ตร
1. การประเมินประสิ ทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์ การสอน
กระบวนการที่จะใช้ในการประเมินและปรับปรุ งยุทธศาสตร์ที่วางแผนไว้เพื่อพัฒนาการเรี ยน
การสอนนั้นพิจารณาจากตัวผูเ้ รี ยนโดยอาจารย์ผูส้ อนจะต้องประเมินผูเ้ รี ยนในทุกๆ หัวข้อว่ามีความเข้าใจ
หรื อไม่ โดยอาจประเมิ น จากการทดสอบย่อย การสั งเกตพฤติ ก รรมของนัก ศึ ก ษา การอภิ ปรายโต้ตอบ
จากนักศึกษา การตอบคาถามของนักศึกษาในชั้นเรี ยน ซึ่ งเมื่อรวบรวมข้อมูลจากที่กล่าวข้างต้นแล้ว ก็ควรจะ
สามารถประเมินเบื้องต้นได้วา่ ผูเ้ รี ยนมีความเข้าใจหรื อไม่ หากวิธีการที่ใช้ไม่สามารถทาให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจได้
ก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน การทดสอบกลางภาคเรี ยนและปลายภาคเรี ยน จะสามารถชี้ได้วา่ ผูเ้ รี ยนมี
ความเข้ า ใจห รื อไม่ ใ น เนื้ อห าที่ ได้ ส อนไป ห ากพ บ ว่ า มี ปั ญ ห าก็ จ ะต้ อ งมี การด าเนิ น การวิ จ ั ย
เพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอนในโอกาสต่อไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้ แผนกลยุทธ์ การสอน
การประเมินทักษะดังกล่าวสามารถทาโดยการ
1.2.1 ประเมินโดยนักศึกษาในแต่ละวิชา
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1.2.2 การสังเกตการณ์ของผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตร/ประธานหลักสู ตร และ/หรื อทีมผูส้ อน
1.2.3 ภาพรวมของหลักสู ตรประเมินโดยบัณฑิตใหม่
1.2.4 การทดสอบผลการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาเทียบเคียงกับสถาบันอื่นในหลักสู ตรเดียวกัน
2. การประเมินหลักสู ตรในภาพรวม
การประเมินหลักสู ตรในภาพรวม โดยสารวจข้อมูลจาก
2.1 ผูว้ า่ จ้าง
2.2 ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก
รวมทั้งสารวจสัมฤทธิ ผลของบัณฑิต
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสู ตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจาปี ตามดัชนี บ่งชี้ ผลการดาเนิ นงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7
โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน ที่ได้รับ
การแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยโดยมีเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
เกณฑ์ การประเมิน
มีการดาเนินงานตามข้อ 1-5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการดาเนิ นงานที่ระบุไว้ในแต่
ละปี
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้กาหนดให้ทุกหลักสู ตรมีการพัฒนาหลักสู ตรให้ทนั สมัย แสดงการปรับปรุ ง
ดัชนี ด้านมาตรฐานและคุ ณ ภาพ การศึ กษา เป็ นระยะๆ อย่างน้อยทุ กๆ 3 ปี และมีการประเมินเพื่อพัฒนา
หลักสู ตรอย่างต่อเนื่องทุก 4 ปี
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุ งหลักสู ตรและแผนกลยุทธ์ การสอน
จากการรวบรวมข้อมูล จะทาให้ทราบปั ญหาของการบริ หารหลักสู ตรทั้งในภาพรวม และในแต่ละ
รายวิชากรณี ที่พ บปั ญหาของรายวิชาก็สามารถที่ จะดาเนิ นการปรับปรุ งรายวิชานั้นๆ ได้ทนั ที ซ่ ึ งก็จะเป็ น
การปรับปรุ งย่อย ในการปรับปรุ งย่อยนั้นควรทาได้ตลอดเวลาที่ พบปั ญหา สาหรับการปรับปรุ งหลักสู ตร
ทั้งฉบับ นั้น จะกระท าทุ ก 5 ปี ทั้งนี้ เพื่ อให้หลักสู ตรมี ความทันสมัยและสอดคล้องกับ ความต้องการของ
ผูใ้ ช้บณั ฑิต
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ธี ร์ธ นิ กษ์ ศิ ริ โวหาร.2549. ธุ ร กิ จระหว่างประเทศ คณะวิท ยาการจัด การ มหาวิท ยาลัย ราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชุปถัมภ์
ภาระงานสอน ในหลักสู ตรนี้
- สัมมนาการสร้างวิสยั ทัศน์ การกาหนดนโยบายและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ข้ นั สู ง
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อ.ดร.ตรีสลา ตันติมติ ร
คุณวุฒิ
- D.M. (Business Management) Suan Dusit Rajabhat University, 2551
- M.B.A (First Class Honor) International Business .Joint’s University,2543
- Bachelor Degree in accounting Faculty of Business Administration Krirk University, 2540
ผลงานทางวิชาการ
งานวิจยั
ตรี สลา ตันติมิตร. กลยุทธ์ความสามารถในการแข่งขันของ Logistic provider ในประเทศไทย กรณี เปิ ดประชาคม
อาเซี ยน วารสารทางวิชาการสวนดุสิต.
ภาระงานสอน ในหลักสู ตรนี้
- สัมมนาการจัดการโลจิสติกส์ข้ นั สูง
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อ.ดร.วงศ์ ธีรา สุ วรรณิน
คุณวุฒิ
- Ph.D. (Business Administration) มหาวิทยาลัยรามคาแหง, 2550
- M. A. (Economics) University of Colorado at Denver, U.S.A., 2544
- ศศ.บ. (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540
ผลงานทางวิชาการ
งานวิจยั
Wongtheera Suvannin. Organizational Culture as a Factor in Developing Learning Organization: A Study of Two
Changing Organizations, RU International Journal, Vol.2, July-Dec, 2008.
ภาระงานสอน ในหลักสู ตรนี้
- สัมมนากลยุทธ์การตลาดขั้นสู ง
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อ.ดร.เรื องเดช เร่ งเพียร
คุณวุฒิ
- Ph.D. (Business Administration) มหาวิทยาลัยรามคาแหง, 2549
- Master of Information Systems University of Tasmania, Australia. 2544
- Graduate Dip. (Business Administration) La Trobe University Australia.
- B.B.A. (Hotel Managements& Advertising Management) Assumption University, 2540

ผลงานทางวิชาการ
งานวิจยั
Ruangdech Rengpian. Organizational Culture as a Factor in Developing Learning Organization: A Study of Two
Changing Organizations, RU International Journal, Vol.1, July-December, 2007.
ภาระงานสอน ในหลักสู ตรนี้
- สัมมนาพฤติกรรมขององค์การขั้นสู ง
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อ.ดร.สุ วชิ าญ โตวัฒนา
คุณวุฒิ
- Ph.D. (Business Administration) มหาวิทยาลัยรามคาแหง, 2551
- บธ.ม (การจัดการ) มหาวิทยาลัยศรี ปทุม, 2542
- B.S.C.E. (Civil Engineer) Technological Institute of the Philippines Manila, Philippines. 2528
ผลงานทางวิชาการ
งานวิจยั
สุ วิชาญ โตวัฒนา. 2551. การวิจยั ค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีสารสนเทศและประสิ ทธิ ภาพของ
บริ ษทั : โดยมุ่งเน้นที่กลุ่มอุตสาหกรรมการก่อสร้าง. มหาวิทยาลัยรามคาแหง.
สุ วิชาญ โตวัฒนา และ คณะ. 2553. การศึกษาสภาวะความต้องการตลาด “บริ การปรึ กษาแนะนาธุรกิจ
อุตสาหกรรม” กรมส่ งเสริ มอุตสาหกรรม: กระทรวงอุตสาหกรรม
ภาระงานสอน ในหลักสู ตรนี้
- สัมมนาการจัดการโลจิสติกส์ข้ นั สู ง
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ภาคผนวก ข.
คาอธิบายรายวิชา
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รหัส
1557101*

ชื่ อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ศ)
ภาษาอังกฤษสาหรับดุษฎีบัณฑิต 1
3(3-0-6)
Professional English for Graduates 1
การส่ งเสริ มและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก่นกั ศึกษาดุษฎี บณ
ั ฑิ ต เทียบเท่า
IELTS หรื อ TOEFL เพื่อเสริ มสร้ างความแข็งแกร่ งให้แก่ผูเ้ รี ยน โดยการเสริ มทักษะ
และความสามารถทางภาษาอัง กฤษ ได้ แ ก่ การพู ด การฟั ง การอ่ า น การสรุ ป
สาระสาคัญจากการบรรยาย และการเขียนรายงานในรู ปแบบต่างๆ

1557102*

ภาษาอังกฤษสาหรับดุษฎีบัณฑิต 2
3(3-0-6)
Professional English for Graduates 2
ศึกษาต่อเนื่ องจาก 1557101 ภาษาอังกฤษสาหรับดุษฎีบณ
ั ฑิต 1 ภาษาอังกฤษ
สาหรับดุษฎีบณ
ั ฑิต 2 (Professional English for Graduates 2) การพัฒนาทักษะการฟัง
การพูด ภาษาอังกฤษที่มีความสลับซับซ้อนมากขึ้น เน้นการอ่านบทความทางวิชาการ
ผลงานวิจยั การสรุ ป ความจากการอ่านบทความทางวิชาการ และการฝึ กเขียนสรุ ป
ความเพื่อประโยชน์ต่อการเขียนบทคัดย่อการวิจยั และผลงานการวิจยั

2555353*

สถิติและโปรแกรมสาเร็จรู ปเพื่อการวิจัยทางสั งคมศาสตร์
3(2-2-5)
Statistics and Software Programs for Social Science Research
หลักการและกระบวนการทางสถิติเชิงพรรณนาและสถิติอา้ งอิง การใช้สถิติที่
เหมาะสมวิเคราะห์ ข ้อ มู ล ตัวแปร เช่ น เทคนิ ค ตารางไขว้ (Cross-tab), Correlation,
Chi-Square, ANOVA, ANCOVA, MANOVA, สถิ ติ Post Hoc, MCA., Discriminant
Analysis, MRA., Path Analysis และเทคนิ ค วิ ธี อื่ น ๆที่ เหมาะสมกั บ การวิ จ ัย ทาง
สังคมศาสตร์
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รหัส
3537301

ชื่ อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ศ)
สั มมนาการจัดการทางการเงินและบัญชี ข้ นั สู ง
3(2-2-5)
Seminar in Advanced Financial and Accounting Management
สั ม มนาเกี่ ย วกับ แนวคิ ด และทฤษฎี ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ การจัด การและการ
บริ หารงานด้านการเงิน เครื่ องมือทางการเงิน การวิเคราะห์ปัญหาการบริ หารเงินทุน
การประยุก ต์ท ฤษฎี ท างการเงิ นกับ ปั ญหาของธุ รกิ จ ระบบสารสนเทศด้านการเงิ น
ระบบสารสนเทศทางด้านการบัญชี ศึกษาการวางแผนทางการเงิน และการบัญชี ข้ นั สู ง
วิเคราะห์รายงานทางการเงิน การบัญชี วางแผนโครงสร้างเงินทุน ต้นทุนเงินทุน การ
บริ หารเงินทุนให้มีความมัน่ คง เพื่อให้ธุรกิจดารงอยูอ่ ย่างยัง่ ยืน

3537302

สั มมนาการบริหารการเงินขั้นสู ง
3(2-2-5)
Seminar in Advanced Managerial Finance
สัมมนาเกี่ ยวกับ พัฒนาการที่ เกี่ ยวข้องการบริ หารงานทางด้านการเงิน การ
ส ารวจเนื้ อหาทางทฤษฎี ที่ ส าคัญ โดยใช้ก รณี ศึ ก ษาค้น คว้าหรื อวิจยั เพื่ อก าหนดเป็ น
หัวข้อเรื่ องหรื อ ปั ญ หาในการสั ม มนา ซึ่ งเนื้ อ หาประกอบไปด้วย การพยากรณ์ ท าง
การเงิน การใช้แบงก์เครดิ ต การจัดการเงินทุนหมุนเวียน ปั ญหาทางด้านหลักทรัพย์ใน
ภาครัฐและเอกชนงบลงทุน และการประเมินค่าทางธุ รกิจ เพื่อมาประกอบการตัดสิ นใจ
ทางการเงิน

3547201

สั มมนากลยุทธ์ การตลาดขั้นสู ง
3(2-2-5)
Seminar in Advanced Marketing Strategy
สัมมนาเกี่ ยวกับงานวิจยั ด้านกลยุทธ์ ทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศที่
เกี่ ยวข้องกับ ด้านคุ ณธรรม จริ ยธรรมในการดาเนิ นกิ จกรรมทางการตลาด การสร้ าง
ภาพลักษณ์ ที่ดีให้กบั องค์การทั้งในภาครัฐและเอกชน การสื่ อสารองค์การภาครัฐและ
เอกชน ศี ล ธรรมและความรั บ ผิด ชอบขององค์ก ารภาครั ฐและเอกชนที่ มี ต่อ สั งคม
(Corporate Social Responsibility: CSR) โดยศึ ก ษาหั ว ข้อ วิจ ัย บทความ กรณี ศึ ก ษา
เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริ ง
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รหัส
3547301

ชื่ อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ศ)
สั มมนาการสร้ างภาพลักษณ์ กลยุทธ์ การตลาด
3(2-2-5)
และการสื่ อสารองค์ การภาครัฐและเอกชน
Seminar in Image Building, Marketing Strategy, and Communication
for Public and Private Organization
ศึกษาบทบาท ความหมาย ทฤษฎีการสื่ อสารของบุคลากรขององค์การภาครัฐ
และเอกชนที่มีต่อการพัฒนาองค์การและประสิ ทธิภาพการจัดการ การสร้างภาพลักษณ์
ด้วยกลยุทธ์ทางการตลาด กลยุทธ์จริ ยธรรมทางการตลาด รู ปแบบการดาเนินการแก้ไข
องค์การ โดยศึกษาหัวข้อวิจยั บทความ และหัวข้อการสัมมนาและการศึกษาค้นคว้า
กรณี ศึกษา

3565101**

ความรู้ เบื้องต้ นทางบริหารธุรกิจ
3(3-0-6)
Fundamental in Business Administration
ความรู ้พ้นื ฐานเกี่ยวกับการจัดการ การบัญชี การตลาด ทางการเงิน รวมถึงการ
สร้างรายงาน เพื่อเป็ นประโยชน์ต่อการศึกษาในระดับสู ง

3566101

สั มมนาขอบข่ าย แนวคิด และทฤษฎีทางการจัดการ
3(2-2-5)
Seminar in Scope, Conceptual and Management Theoretical
สัมมนาเกี่ยวกับขอบข่าย แนวคิด และทฤษฎีทางการจัดการและการบริ หารใน
แต่ละยุคสมัยที่เข้ามามีบทบาทในการบริ หารงานทั้งในภาคธุ รกิจและภาครัฐ โดยเน้น
การวิเคราะห์ อภิ ปราย รวมทั้งศึกษาผลงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องกับทฤษฎี การจัดการทาง
บริ หารธุ รกิจ เพื่อให้เกิดความรู ้ความเข้าใจและแนวโน้มทางการบริ หารธุ รกิจไทยและ
ธุ รกิจโลก รวมทั้งการประยุกต์ใช้ทฤษฎีที่เป็ นประโยชน์ต่อการวิจยั ในอนาคต
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รหัส
3567201

ชื่ อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ศ)
สั มมนาการจัดการองค์ การและทรัพยากรมนุษย์ ข้ นั สู ง
3(2-2-5)
Seminar in Advanced Organization and Human Resource Management
สั ม มนาเกี่ ยวกับ แนวคิ ด ทฤษฎี องค์ก าร ทฤษฎี ท รัพ ยากรมนุ ษ ย์ วิเคราะห์
พฤติ ก รรมองค์ก าร รู ป แบบองค์ก ารสมัย ใหม่ ที่ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภาพการบริ ห ารงาน
รู ป แบบการบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ที่ ส อดคล้อ งกับ บริ บ ททางสั ง คม เศรษฐกิ จ ที่
เปลี่ ยนแปลงไป การก าหนดประเด็ น ปั ญ หา การน าเสนอองค์ค วามรู ้ ในหัวข้อการ
จัดการองค์การและทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ที่ นัก ศึ กษาสนใจ การอภิ ปรายประเด็นปั ญ หา
ทางการจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์เชิงลึก เพื่อบูรณาการความรู ้ให้เป็ นระบบ
และทันสมัย

3567202

สั มมนาการสร้ างวิสัยทัศน์ การกาหนดนโยบาย
3(2-2-5)
และการวางแผนเชิ งกลยุทธ์ ข้ นั สู ง
Seminar in Vision Formulation, Policy Determination and Advanced
Strategic Planning
สัมมนาเกี่ ยวกับกรณี ศึกษา อภิปราย วิเคราะห์ แนวคิดทฤษฎีการจัดการและ
การบริ หารงานทั้งในองค์การภาครัฐ และเอกชนในยุคเดิ ม และยุคใหม่ การกาหนด
นโยบาย การวางแผนนโยบาย เรี ยนรู ้ กลยุทธ์ทางการจัดการ และนโยบายการจัดการ
ในภาครัฐ และเอกชน วิธีและกระบวนการการสร้างวิสัยทัศน์ขององค์การ วิธีการและ
กระบวนการในการกาหนดนโยบายการวางแผนกลยุทธ์ ข้ นั สู งสาหรับผูบ้ ริ หารและ
สามารถประยุกต์ให้ทฤษฎีได้อย่างเหมาะสม

3567203

ระเบียบวิธีวจิ ัยขั้นสู งทางบริหารธุรกิจ
3(2-2-5)
Advanced Research Methodology in Business Administration
ศึกษาแนวคิด หลักการวิจยั ประเภทวิจยั แบบแผนวิจยั การวิจยั เชิ งปริ มาณ
การวิจ ัย เชิ ง คุ ณ ภาพ โดยมุ่ ง เน้ น ถึ ง การใช้ เครื่ อ งมื อ ทางสถิ ติ ใ นการวิจ ัย ทางธุ รกิ จ
การออกแบบการวิจยั โดยสามารถวิเคราะห์ ขอ้ มูลทางสถิ ติโดยอาศัยหลักของความ
น่าจะเป็ น และจรรยาบรรณของนักวิจยั
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รหัส
3567203

ชื่ อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ศ)
ระเบียบวิธีวจิ ัยขั้นสู งทางบริหารธุรกิจ
3(2-2-5)
Advanced Research Methodology in Business Administration
ศึกษาแนวคิด หลักการวิจยั ประเภทวิจยั แบบแผนวิจยั การวิจยั เชิ งปริ มาณ
การวิจ ัย เชิ ง คุ ณ ภาพ โดยมุ่ ง เน้ น ถึ ง การใช้ เครื่ อ งมื อ ทางสถิ ติ ใ นการวิจ ัย ทางธุ รกิ จ
การออกแบบการวิจยั โดยสามารถวิเคราะห์ ขอ้ มูลทางสถิ ติโดยอาศัยหลักของความ
น่าจะเป็ น และจรรยาบรรณของนักวิจยั

3567301

สั มมนาภาวะผู้นาโลกธุรกิจยุคใหม่
3(2-2-5)
Seminar in Leadership in New Global Business
สัมมนาเกี่ ยวกับแนวคิด ทฤษฎี ภาวะผูน้ า คุ ณลักษณะผูน้ ายุคใหม่ ปั ญหาท้า
ทายความสามารถของผูน้ าทางธุ รกิ จ วิเคราะห์ตวั แบบผูน้ าที่เหมาะสมกับบริ บทการ
บริ หารธุ รกิจของประเทศไทย และประเทศในภูมิภาคเอเชี ย นาประเด็นปัญหาของผูน้ า
เกี่ยวกับการบริ หารธุ รกิจมาอภิปรายในชั้นเรี ยนและเสนอทางออกที่เหมาะสม วิพากษ์
รู ปแบบของผูน้ าตามทฤษฎี กบั สภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรมไทย พร้ อม
ชี้ให้เห็นช่องว่างแห่งองค์ความรู ้เกี่ยวกับผูน้ า เพื่อนาไปสู่ การศึกษาวิจยั และพัฒนาองค์
ความรู ้ใหม่

3567302

สั มมนาความคิดสร้ างสรรค์ สาหรับการดาเนินงาน
3(2-2-5)
และองค์ การแห่ งการแข่ งขัน
Seminar in Creative Thinking for Operation and Competitive Organization
สั ม มนาเกี่ ย วกับ หลัก การ แนวคิ ด รู ป แบบการจัดการความคิ ดสร้ างสรรค์
เชิ งกลยุทธ์และองค์การแห่ งการแข่งขันขององค์การ สัมมนาเชิ งวิชาการประยุกต์ กล
ยุทธ์ความได้เปรี ยบทางการแข่งขันองค์การ โดยวิเคราะห์ สังเคราะห์ประเด็นปัญหาการ
จัด การในองค์ก ารจากงานวิจยั รวมทั้งการน าเสนอแนวทางการวิจยั ในอนาคตและ
สามารถแก้ไขปั ญหาด้วยเครื่ องมือด้านการจัดการความรู ้ ซิ กส์ ซิกม่า สมรรถนะ เทคนิ ค
และแนวทางในการบริ หารแนวคิดเชิ งบวก และแนวคิดเชิ งบูรณาการศาสตร์ ทางการ
บริ หารสมัยใหม่
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รหัส
3567303

ชื่ อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ศ)
สั มมนาการจัดการสิ่ งแวดล้อม
3(2-2-5)
Seminar in Environmental Management
สัมมนาเกี่ยวกับ หลักการ ทฤษฎี และวิธีการในการวิเคราะห์และประเมินผล
กระทบสิ่ งแวดล้อม การคาดคะเน ประมาณการผลกระทบจากโครงการ การกาหนด
ดัช นี บ่ ง ชี้ การวางแผนและก าหนดมาตรการลดผลกระทบสิ่ ง แวดล้อ ม ปั ญ หา
ผลกระทบจากโครงการ การรายงานผลการศึ กษาผลกระทบ ศึ กษากรณี ตวั อย่างใน
ภาคสนามและปฏิบตั ิการ

3567304

สั มมนาการจัดการความเสี่ ยงสาหรับองค์ การภาครัฐและเอกชน
3(2-2-5)
Seminar in Risk Management for Public and Private Organization
สัมมนาเกี่ยวกับแนวคิด นิยาม บทบาท และความสาคัญของการบริ หาร ความ
เสี่ ยง ต้นทุนความเสี่ ยง ความสัมพันธ์ ของการบริ หารความเสี่ ยงและมูลค่าขององค์การ
การระบุภยั การประเมินภัย วิธีการบริ หารความเสี่ ยง การวิเคราะห์และการเลือกเทคนิ ค
การบริ หารความเสี่ ยง การตรวจสอบและวัดผล การบริ หารความเสี่ ยงทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ การบริ หารความเสี่ ยงขององค์การระหว่างประเทศ

3567305

สั มมนาจริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่ อสั งคมขององค์ การ
3(2-2-5)
Seminar in Business Ethics and Corporate Social Responsibility
สั ม มนา ศึ ก ษา วิ เคราะห์ อภิ ป ราย ประเด็ น ปั ญ หาด้า นจริ ย ธรรมในการ
บริ หารธุ รกิจปั จจุบนั และอนาคต ทฤษฎี หลักการการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม
ขององค์การ การอยูร่ ่ วมกันอย่างมีความสุ ขในสังคมท้องถิ่นอย่างยัง่ ยืน โดยศึกษาจาก
กรณี ศึกษาของประเทศที่พฒั นาแล้ว และประเทศกาลังพัฒนา ศึกษาปั ญหาท้องถิ่นของ
ประเทศอุ ตสาหกรรมใหม่เกี่ ยวกับผลกระทบจากอุตสาหกรรม รวมทั้งการวิเคราะห์
วิพากษ์ปัญหาร่ วมสมัยทางจริ ยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม

3567306

สั มมนาการจัดการตรวจสอบภายในองค์ การ
3(2-2-5)
Seminar in Internal Audit Management
สั ม มนาเกี่ ย วกับ บทบาทและความรั บ ผิ ด ชอบของผู ้ต รวจสอบภายใน
จริ ยธรรมทางวิชาชีพ แนวทางการรายงานเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุ งการปฏิบตั ิงาน
ของภาคธุ รกิจให้ดีข้ ึน โดยประเมินและปรับปรุ งประสิ ทธิผลของกระบวนการจัดการ
การควบคุม และการกากับดูแลอย่างเป็ นระบบ
74

รหัส
3567307

ชื่ อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ศ)
สั มมนานวัตกรรมการจัดการทุนมนุษย์ และองค์ การสาธารณะ
3(2-2-5)
Seminar in Innovative Human Capital Management
and Public Organization
สัมมนาเกี่ยวกับ นวัตกรรมการจัดการทุนมนุษย์สมัยใหม่ และแนวคิดองค์การ
สาธารณะ การจัดการทุนมนุษย์ในองค์การสาธารณะ จากกรณี ความเปลี่ยนแปลงทาง
การเมื อง เศรษฐกิ จ สังคม และเทคโนโลยีในโลกสมัยใหม่ ที่ มีผลต่อการจัดการทุ น
มนุ ษ ย์จ นส่ ง ผลถึ ง การเปลี่ ย นแปลงแนวคิ ด ในการจัด การทุ น มนุ ษ ย์ โดยศึ ก ษา
วิเคราะห์ตวั แบบกระบวนการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ การวางแผนทรัพยากรมนุ ษย์
การสรรหาและเลื อ กสรรการฝึ กอบรมและพัฒ นาการก าหนดค่ า ตอบแทนและ
สวัสดิการการทรัพยากรมนุ ษยสัมพันธ์ ปั ญหาและแนวโน้มการจัดการทุนมนุ ษย์ใน
กระแสโลกาภิวตั น์

3567308

สั มมนาการจัดการอย่างสร้ างสรรค์ และนวัตกรรมการจัดการ
3(2-2-5)
Seminar in Creative and Innovative Management
สัมมนาเกี่ ยวกับ การจัดการและการบริ หารองค์การระดับสู งสมัยใหม่ โดย
การนาวิช าการจัดการ โดยเน้น การจัดการตามวัตถุ ป ระสงค์ ม าผสมผสานกัน หลัก
วิช าการด้านบริ ห ารธุ รกิ จ เพื่ อ ก่ อให้ เกิ ด การจัด การเชิ งสร้ างสรรค์แ ละนวัต กรรม
สมัย ใหม่ การจัด การด้า นสิ่ ง แวดล้ อ มในโลกปั จ จุ บ ัน การบู ร ณาการศาสตร์ ที่ มี
หลากหลายสาขาให้เป็ นสหวิทยาการให้เกิดองค์ความรู ้ใหม่เพื่อนาไปประยุกต์ใช้กบั
การบริ หารจัดการทั้งในภาครัฐและเอกชน ผสมผสานกันในด้านการบริ หารสอดคล้อง
กันในระดับภูมิภาคจนถึงในระดับนานาชาติ

3567309

สั มมนากฎหมายแรงงานและมหาชนสาหรับ
3(2-2-5)
การจัดการภาครัฐและเอกชน
Seminar in Labor and Public Primary Law for Private and Public Management
สั ม มนา อภิ ป ราย กรณี ศึ ก ษาเพื่ อ บู ร ณาการองค์ค วามรู ้ ท างด้านกฎหมาย
แรงงานและกฎหมายมหาชนโดยเน้นสภาพปั ญหาและการประยุกต์ใช้ได้สาหรับการ
บริ หารการจัดการในองค์ก ารทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่ อนาข้อค้นพบมาปฏิ บตั ิ ก าร
สัมมนา และจัดทารายงานการศึกษาได้อย่างมีมาตรฐาน เพื่อเสนอแนะแนวทางแก้ไข
ปัญหาทางด้านกฎหมายสาหรับการจัดการภาครัฐและเอกชน
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รหัส
3567310

ชื่ อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ศ)
สั มมนานวัตกรรมการจัดการองค์ การสมัยใหม่
3(2-2-5)
Seminar in Innovative Management for Modern Organization
สัมมนาเกี่ยวกับเทคนิคการจัดการ ต่างๆ เช่น Balance Scorecard, Total Quality
Management, Key Performance Index, Competency, Learning Organization,
Knowledge Management, International Organization for Standardization เป็ น ต้ น
รวมถึงเทคนิคบางอย่างในฐานะที่เป็ นเทคนิ คการจัดการ เพื่อนาเทคนิคต่างๆ เหล่านี้มา
ใช้ใ นการปรั บ ปรุ ง องค์ก ารให้มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพทางการจัด การ โดยเน้น ศึ ก ษาและ
วิเคราะห์จากกรณี ศึกษาเป็ นสาคัญ

3567311

สั มมนาการจัดการเครื อข่ ายและการบริ หารงานแบบมีส่วนร่ วม
3(2-2-5)
Seminar in Network Management and Participative Management
สัมมนา วิเคราะห์ และอภิปรายเกี่ยวกับทฤษฎี แนวคิดทางการบริ หารจัดการ
แบบมี ส่ วนร่ วม ความเป็ นมา แนวโน้ม ลักษณะ หลักการส าคัญ ตลอดจนบริ บทที่
ก่อให้เกิดแนวคิดการบริ หารงานแบบมีส่วนร่ วมและการบริ หารคุณภาพทัว่ ทั้งองค์การ
(Total Quality Control หรื อ TQC) แรงจูงใจในให้ผูท้ ี่ร่วมปฏิ บตั ิงานในองค์การ ได้มี
ส่ วนร่ วมในการตัดสิ นใจ ร่ วมรับผิดชอบและร่ วมมือกันพัฒนางานด้วยความเต็มใจ
รวมถึ ง วิธี ก ารและความส าคัญ ของการสร้ า งเครื อ ข่ า ยสั ง คมที่ ส่ ง เสริ ม ให้ เกิ ด การ
บริ หารงานแบบมี ส่วนร่ วม รวมทั้งการให้บริ การสังคม การสร้ างและบริ หารจัดการ
เครื อข่ายการทางาน

3567312

สั มมนาการบริหารการปฏิบัติการขั้นสู ง
3(2-2-5)
Seminar in Advanced Administrative Practices
สัม มนา วิเคราะห์ และอภิ ปราย ทฤษฎี ก ารบริ หารปฏิ บตั ิ ก ารองค์ก าร การ
จัดการดาเนิ นการ การตัดสิ นใจ โดยเน้นในลักษณะกระบวนการการพัฒนาองค์การ
ตามสภาพสิ่ งแวดล้อม และการบริ หารสมัยใหม่ รวมทั้งวิเคราะห์และสังเคราะห์ กรณี
ตัวอย่างที่เกิดขึ้นในการประกอบธุ รกิจการเสนอรายงานที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารของ
นักศึกษา
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รหัส
3567313

ชื่ อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ศ)
สั มมนาการจัดการนวัตกรรมขั้นสู ง
3(2-2-5)
Seminar in Advanced Innovative Management
สัมมนา วิเคราะห์ และอภิปราย แนวคิด และบทบาทของนวัตกรรมในด้าน
ต่างๆ การจัดการนวัตกรรม เน้นในเรื่ องความสาคัญและองค์ประกอบของการจัดการ
นวัตกรรมในองค์ก าร นวัตกรรมผูป้ ระกอบการ วงจรชี วิตของนวัตกรรม นวัตกรรม
กับศักยภาพในการแข่งขัน ระบบนวัตกรรมและเครื อข่ายวิสาหกิ จ รวมถึงการจัดการ
องค์ความรู ้และการเรี ยนรู ้ในองค์การเพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม

3567314

สั มมนาการวิจัยกลยุทธ์ ธุรกิจ
3(2-2-5)
Seminar in Corporate Strategy Research
สัมมนาเพื่อศึกษาการนาเสนอผลงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้องกับกลยุทธ์ธุรกิ จว่าด้วย
การจัดการเชิ งกลยุทธ์ เศรษฐศาสตร์ พฤติ กรรมองค์การ การตลาด การจัดการธุ รกิ จ
และอื่ น ๆ โดยใช้ฐ านข้อ มู ล ในปั จ จุ บ ัน และอดี ต วรรณกรรมในเรื่ อ งที่ จ ะศึ ก ษา
การวิเคราะห์กรณี พิเศษในปัญหาเฉพาะ

3567315

สั มมนาธุรกิจระหว่ างประเทศขั้นสู ง
3(2-2-5)
Seminar in Advanced International Business
สั ม มนา ศึ ก ษาค้ น คว้า เนื้ อหาของการวิ จ ั ย ทางธุ ร กิ จ ระหว่ า งประเทศ
วิว ฒ
ั นาการ การเชื่ อ มโยงกลยุท ธ์ ท างการตลาดและการจัด การเชิ ง กลยุท ธ์ ความรู ้
ท างด้ า น เศรษ ฐศาส ตร์ เพื่ อน ามาวิ เ คราะห์ /สั งเคราะห์ ส ถ าน การณ์ โดยใช้
กระบวนการวิจยั ในการแก้ปัญหาและตัดสิ นใจทางด้านธุ รกิ จระหว่างประเทศอย่างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ เนื้ อหาสาระวิช าเน้ น การวิ เคราะห์ ป ระเด็ น เพื่ อ สร้ างความได้เปรี ย บ
ทางการแข่งขันโดยใช้กรณี ศึกษา
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รหัส
3567316

ชื่ อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ศ)
สั มมนาการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
3(2-2-5)
Seminar in Intellectual Property Management
สั ม มนา ศึ ก ษาองค์ค วามรู ้ และทฤษฎี ใ นการบริ หารจัดการทรั พ ย์สิ น ทาง
ปั ญ ญา โดยศึ ก ษาความส าคัญ ความหมาย ขอบเขตของกฎหมายที่ เกี่ ย วข้ อ ง
ความสัมพันธ์กบั การค้าและการลงทุน การประเมินมูลค่าของทรัพย์สินทางปั ญญาและ
การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปั ญญาในเชิงพาณิ ชย์ องค์ประกอบของการบริ หาร
จัดการทรัพย์สินทางปั ญญาตั้งแต่กระบวนการกาหนดยุทธศาสตร์ ทรัพย์สินทางปั ญญา
ขององค์ก าร การท า Portfolio โดยให้ มี ก ารฝึ กร่ างค าขอรั บ สิ ท ธิ บ ัต รและการร่ า ง
สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ

3567317

สั มมนาพฤติกรรมองค์ การขั้นสู ง
3(2-2-5)
Seminar in Advanced Organizational Behavior
สัมมนา ศึกษาแนวความคิดในการจัดการ บทบาทของผูบ้ ริ หารในยุคที่ธุรกิ จ
มีการเปลี่ยนแปลงและมีการแข่งขันสู ง ศึกษากระบวนการการจัดการ รวมถึ งแนวคิด
พฤติ ก รรมองค์ ก าร ซึ่ งสะท้ อ นให้ เห็ น ถึ ง มุ ม มอง หั ว ข้อ เนื้ อ หาในอนาคตทาง
ด้านพฤติกรรมขององค์ก าร โดยจะรวมทั้งระเบี ยบวิธีการ การวิจยั ทฤษฎีการเรี ยนรู ้
ทางสังคม แบบจาลองพฤติกรรมองค์การ พฤติกรรมการบริ หารงานและภาวะความ
เป็ นผูน้ า

3567318

สั มมนาการจัดการขั้นสู ง
3(2-2-5)
Seminar in Advanced Management
สัมมนา อภิปราย ศึกษาเฉพาะด้านตามความต้องการพิเศษของนักศึกษาที่มี
ความสนใจเฉพาะด้าน โดยหัวข้อในวิชามุ่ งเน้นการบริ หารงานที่ มุ่ งสู่ คุณภาพ การ
เรี ย นในองค์ก าร การปรั บ ปรุ ง กระบวนในการท างาน การจัด การบริ ห ารความรู ้
เทคโนโลยี และ ดาเนินการจัดสัมมนาและนาผลการสัมมนาเสนอเป็ นเอกสารรายงาน
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รหัส
3627301

ชื่ อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ศ)
สั มมนาการจัดการโลจิสติกส์ ข้ นั สู ง
3(2-2-5)
Seminar in Advanced Logistic Management
สั ม มนาเกี่ ย วกับ ขอบเขต แนวคิ ด ทฤษฎี และกระบวนการบริ ห ารจัด การ
โลจิสติกส์สมัยใหม่ การออกแบบ การควบคุม การดาเนินการและการจัดการระบบโล
จิสติกส์ เครื่ องมือและเทคนิคการจัดการโลจิสติกส์ และวิเคราะห์ระบบขนส่ งในระบบ
เศรษฐกิ จ เช่ น การจัดทา การขนส่ ง ขบวนการสั่งของ การจัดเก็บ การจัดการวัตถุ ดิบ
สถานที่ และสิ่ งอานวยความสะดวก การบริ การลู ก ค้า และการบรรจุ ภณ
ั ฑ์ เพื่ อการ
ขนส่ งและแลกเปลี่ยนสิ นค้าระหว่างกัน ต้นทุนทางด้านโลจิสติกส์ และการวัดผลของ
การดาเนิ นงานขององค์ก าร การนาประเด็นปั ญหาด้านโลจิสติกส์ มาศึกษาวิเคราะห์
ในเชิงลึกในประเทศไทย

3597301

สั มมนาเศรษฐศาสตร์ เพื่อการค้ าสมัยใหม่
3(2-2-5)
Seminar in Economics for Modern Trade
สั ม มนา วิเคราะห์ แ ละอภิ ป รายแนวคิ ด ทฤษฎี เศรษฐศาสตร์ และการค้า
สมัยใหม่ โดยการใช้หลัก เศรษฐศาสตร์ ในการแก้ไขปั ญ หาต่ างที่ เกิ ดขึ้ นในการค้า
สมัยใหม่และผลกระทบทางเศรษฐกิ จ แนวโน้มเศรษฐกิ จและการค้าในอนาคต โดย
มุ่ งเน้นให้ไ ด้ข ้อสรุ ป ในการแก้ไขปั ญ หาที่ มี ผ ลต่ อการตัด สิ น ใจของผูบ้ ริ ห าร และ
เครื่ องมือทางเศรษฐศาสตร์ ที่ส่งผลในการทาการค้าสมัยใหม่
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หมายเหตุ: กระบวนการสัมมนา ประกอบด้วย 3 ส่ วน ได้แก่
1. การบรรยายโดยผูเ้ ชี่ยวชาญภายในและหรื อต่างประเทศ จานวน 4 ใน 6 ของเวลาเรี ยน
2. การศึ กษาค้นคว้าด้วยตัวเองและแสวงหาประสบการณ์ ในองค์การชั้นนาระดับประเทศ และ
หรื อระดับนานาชาติซ่ ึงเป็ นการศึกษานอกสถานที่ จานวน 1 ใน 6 ของเวลาเรี ยน
3. การนาเสนอผลการศึกษาค้นคว้าและมีส่วนร่ วมในการวิจารณ์ กบั กลุ่มใหญ่ และเป็ นแบบเปิ ด
จานวน 1 ใน 6 ของเวลาเรี ยน
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ภาคผนวก ค.
ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ว่ าด้ วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2549
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ภาคผนวก ง.
คาสั่ งแต่ งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตร
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ภาคผนวก จ.
การประชุมวิพากษ์ หลักสู ตรหลักสู ตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
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การประชุ มวิพากษ์ หลักสู ตรหลักสู ตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน
วันศุกร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 10.00 น.
ณ ห้ องประชุ ม อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
--------------------------รายนามผู้เข้ าร่ วมประชุ ม
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

อาจารย์ ดร.ภิรมณ์
อาจารย์ ดร.วงศ์ธีรา
ศาสตราจารย์ พล.ต.ต. ดร. พิศาล
รองศาสตราจารย์ ดร.สุ เทพ
รองศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์
รองศาสตราจารย์ ดร.จีระศักดิ์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤชนนท์
ดร. ธนิต
ดร.ปานปรี ย ์
นายพงศ์โพยม

ศรี ธาตุ
สุ วรรณิ น
มุขแจ้ง
เชาวลิต
พวงงาม
จิยะจันทร์
บึงไกร
โสรัตน์
พหิทธานุกร
วาศภูติ

ผูอ้ านวยการหลักสู ตร
ประธานหลักสู ตร
ผูท้ รงคุณวุฒิ
ผูท้ รงคุณวุฒิ
ผูท้ รงคุณวุฒิ
ผูท้ รงคุณวุฒิ
ผูท้ รงคุณวุฒิ
ผูท้ รงคุณวุฒิ
ผูท้ รงคุณวุฒิ
ผูท้ รงคุณวุฒิ

11

นายศักดา

ปโรสิ ยานนท์

ผูท้ รงคุณวุฒิ

เปิ ดประชุ มเวลา 10.00 น.
จากการประชุ ม วิ พ ากษ์ ห ลั ก สู ตร บริ หารธุ รกิ จดุ ษ ฎี บ ั ณ ฑิ ตและบริ หารธุ รกิ จมหาบั ณ ฑิ ต
สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชนสามารถสรุ ปเรื่ องได้ดงั นี้
1. ศาสตราจารย์ พล.ต.ต. ดร. พิศาล มุขแจ้ ง
โรงเรี ยนนายร้อยตารวจ
เสนอให้ความคิดเห็นว่า
เป็ นหลักสู ตรที่มีประโยชน์ คือปริ ญญาโท ควบเอกจึงทาให้ผูเ้ รี ยนมีความรู ้ สึกว่าไม่ได้เรี ยนโท
แต่เรี ยนเอก ส่ วนเนื้ อหาบางรายวิชาควรปรั บ ปรุ งในเรื่ องของชื่ อวิชาที่ ใช้ภาษาต่างประเทศควรจะมี การ
เปลี่ยนแปลงมาใช้ชื่อภาษาไทยที่เด่นชัดเช่น “การจัดการโลจิสติกส์ หลังสมัยใหม่” อีกทั้งควรจะมีวิชาเลือก
เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนสามารถหาแนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมในเรื่ องการจัดการอาจจะเป็ น การศึกษาอิสระ
เช่ นการศึกษาอิสระ 1 และ 2 กล่าวโดยสรุ ปกระผมเห็ นว่าหลักสู ตรมีความสมบูรณ์ แล้ว และพร้อมให้การ
สนับสนุนหลักสู ตร
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2. รองศาสตราจารย์ ดร. สุ เทพ เชาวลิต
ผูอ้ านวยการหลักสู ตรดุษฎีบณั ฑิต (การจัดการภาครัฐ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
เสนอให้ความคิดเห็นว่า
ปริ ญญาเอกควรมี ก ารศึ ก ษาดู งานต่ างประเทศ เพื่ อสร้ างวิสั ยทัศ น์ และขยายพรมแดนความคิ ด
เชิงวิชาการ ความร่ วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
3567201 นวัตกรรมการจัดการทุนมนุ ษย์และองค์การสาธารณะ คาอธิ บายเสนอให้เพิ่ม นวัตกรรม
การจัดการทุนมนุษย์สมัยใหม่ และแนวคิดองค์การสาธารณะ การจัดการทุนมนุษย์ในองค์การสาธารณะ
3567203 สั ม มนานิ เวศวิ ท ยาทางการจัด การโลกสมัย ใหม่ ค าอธิ บ ายรายวิ ช าให้ แ ก้ป รั บ เป็ น
การสัมมนาที่เน้นในเนื้อหารสาระที่เกี่ยวกับนิเวศวิทยาทางการจัดการโลกสมัยใหม่ (เดิมไม่สอดคล้อง)
หมวดวิชาสัมพันธ์
3567301 จริ ยธรรมทางการจัดการและภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง คาอธิ บายรายวิชา เสนอให้เพิ่ม
จริ ยธรรมทางการบริ หารจัดการภาครัฐและเอกชน คุณลักษณะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง
3567303 สั ม มนาความคิ ด สร้ า งสรรค์ ส าหรั บ การด าเนิ น งานและองค์ ก ารแห่ ง การแข่ ง ขัน
ชื่อรายวิชาเสนอให้ปรับเป็ น สัมมนาความคิดสร้างสรรค์เชิงกลยุทธ์และองค์การแห่งการแข่งขันขององค์การ
หมวดวิทยานิพนธ์ ปริ ญญาเอก แบบ 1 และ 2 ให้เสนอคาอธิบายรายวิชา
หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต
หมวดวิชาบังคับ
3566201 นวัตกรรมการจัดการภาครั ฐและเอกชน ค าอธิ บ ายรายวิช า เสนอให้เพิ่ ม เทคนิ คการ
จั ด ก าร ภ าค รั ฐ แ น ว ให ม่ (New Public Management) Results Based Management, Good Governance,
Participative Management, Integrated Management.
3. รองศาสตราจารย์ ดร.จีระศักดิ์ จิยะจันทร์
อธิ การบดีมหาวิทยาลัยเทิร์น
เสนอให้ความคิดเห็นว่า
หลักสู ตรมี เนื้ อหารายวิชาที่ น่าสนใจ และทันสมัยพอสมควร โดยเฉพาะด้านรายวิชาที่ เกี่ ยวกับ
การจัดการขั้นสู งขององค์การภาครัฐ และเอกชน แต่ถ้าจะให้ได้เนื้ อหาตรงตามวัตถุ ป ระสงค์ควรที่ น่าจะ
ปรับปรุ งแก้ไขเพิม่ เติมดังประเด็นต่อไปนี้
3.1 เพิ่ ม รายวิ ช าด้ า นการจัด การองค์ ก ารภาครั ฐ และเอกชนโดยต้ อ งมี เนื้ อหาที่ ท ั น สมั ย
ในยุคสมัยใหม่มีนวัตกรรมการจัดการภาครัฐ และเอกชน มีแนวคิด ทฤษฎี ทางการจัดการ กลยุทธ์ทางการ
จัดการ และกรณี ศึกษาสมัยใหม่ มาประยุกต์นาเสนอเข้ามาในรายวิชาทุกๆรายวิชา
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3.2 เพิ่มเนื้ อหารายวิชาที่ตอ้ งมีการศึกษาดูงานของนักศึกษาระดับปริ ญญาโท และปริ ญญาเอกที่มี
การศึกษาดูงานจริ งและโดยลักษณะเป็ นการเรี ยนรู ้ และ Policy Game ในหลักสู ตรเพื่อสร้างขบวนการเรี ยนรู ้
สมัยใหม่ พัฒนาทักษะองค์ความรู ้ และอื่นๆ
3.3 การวิจยั ต้องมีการทางานวิจยั ที่มีคุณภาพสมบูรณ์แบบโดยเฉพาะประเด็นปั ญหาการทาวิจยั ทีมี
ความเกี่ยวข้องกับหลักสู ตร และต้องอยูใ่ นความควบคุมของคณาจารย์ที่น่าเชื่ อถือ และงานวิจยั ควรที่จะต้อง
เป็ นงานวิจยั ที่มีการศึกษาทั้งการเปรี ยบเทียบของในประเทศ และต่างประเทศ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤชนนท์ บึงไกร
ประธานหลักสู ตรบริ หารธุ กิจมหาบัณฑิตและดุษฎีบณั ฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เสนอให้ความคิดเห็นว่า
ข้อสังเกต : หลักสู ตร D.BA. (การจัดการภาครั ฐและเอกชน) หน้า 8 ข้อ 2 พิ มพ์ผิด คณาจารย์
ควรเป็ น คณาจารย์ สาขาวิ ช านวัต กรรมการจัด การภาครั ฐ และเอกชน ตั ด ค าว่ า นวัต กรรม ออก
หน้า 12 ภาษาอังกฤษสาหรับนักบริ หาร 2 ควรมีคาอธิบายรายวิชาว่าจะศึกษาต่อเนื่องจาก 1 อะไรบ้าง ดู
หน้า 98 ประกอบ
หน้า 12 ระเบียบวิธีวจิ ยั ชั้นสู ง กับ หน้า 104 ควรเหมือนกัน หน้า 104 มี (วิจยั 2)
หน้า 12 หมวดวิชาสัมพันธ์ การจัดการทรัพยากรทางการเงินและการบัญ ชี ช้ นั สู ง (ปริ ญญาเอก)
เหมือนกับ หมวดวิชาบังคับ ในหน้า 14
ควรเปลี่ยนชื่อและคาอธิ บายรายวิชา เป็ น สัมมนางานวิจยั ทางการเงิน "ศึกษางานวิจยั ทางการเงิน
ทั้งในและต่างประเทศ
ในด้านต่างๆ เช่ น นโยบายการเงิ น การจัดการทางการเงิ นในสภาวะที่ เศรษฐกิ จรุ่ งเรื อง ถดถอย
ตกต่า การตัดสิ นใจเพื่อการลงทุน
อัตราส่ วนทางการเงิน สภาพคล่องทางการเงิน การจัดหาแหล่งเงินทุน การจัดการความเสี่ ยงทาง
การเงิน การจัดการสิ นทรัพย์
ปั จจัย ที่ ส่ ง ผลต่ อการจัด การทางการเงิ น ขององค์ก ารภาครั ฐและเอกชน (ดู ห น้า 99 และ 105
ประกอบ) หน้า 12 บรรทัดสุ ดท้าย กระบวนการสัมมนา... ควรจัดให้ไปอยูห่ น้าถัดไป
หน้า 13 หมวดวิทยานิพนธ์ ทั้ง 1 และ 2 ไม่มีคาอธิบายรายวิชา ซึ่ งควรมี เอาไปต่อท้ายในหน้า 106
หน้า 13 การใช้ชื่ อ วิช า วิท ยานิ พ นธ์ 1 และ 2 ท าให้ เข้าใจว่า เป็ นการท าวิ ท ยานิ พ นธ์ ต่ อ เนื่ อ ง
ควรใช้คาว่า วิทยานิพนธ์ (แบบ 1) และ (แบบ 2)
หน้า 13 กระบวนการทาวิทยานิพนธ์..... แบ่งเป็ น 5 ขั้น แต่ในรายละเอียดมี 4 ขั้น
หน้า 13 2555302 ระเบียบวิธีวจิ ยั ทางสังคมศาสตร์ ควรเหมือนกับ หน้า 98 ที่มี (วิจยั 1)
หน้า 13 3.1.2.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน ควรจัดให้ไปอยูห่ น้าถัดไป
หน้า 18-24 แผนการศึกษาไม่มีการสอบ Prerequisite Examination ก่อนที่จะทาวิทยานิพนธ์
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หลักสู ตร ปริ ญญาเอก ควรมีการสอบประมวลความรู ้
หน้า 80 ข้อ 3.2 บรรทัดก่อนสุ ดท้าย "และได้บณั ฑิตเป็ นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์"
ควรเป็ น "เพื่อให้ได้บณั ฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์"
หน้า 103 3566313 การสร้ างภาพลักษณ์ .... ในระดับปริ ญญาโท ชื่ อวิชาเหมื อนกับ ปริ ญญาอก
ในหน้า 106 คาอธิบายรายวิชา ของวิชานี้ในหน้า 106
ควรเป็ นคาอธิ บายรายวิชา ในหน้า 103 (ปริ ญญาโท) ส่ วน ปริ ญญาเอก ในหน้า 106 ควรเป็ นวิชา
สัมมนางานวิจยั กลยุทธ์การตลาด โดยคาอธิบายรายวิชา
ควรเป็ นดั ง นี้ "ศึ ก ษางานวิ จ ัย ด้ า นกลยุ ท ธ์ ก ารตลาดทั้ง ในและต่ า งประเทศที่ เกี่ ย วข้อ ง กับ
ด้านคุณธรรม จริ ยธรรมในการดาเนินกิจกรรมทางการตลาด
การสร้ างภาพลักษณ์ ที่ดีให้กบั องค์การภาครัฐและเอกชน การสื่ อสารองค์การภาครัฐและเอกชน
ความรับผิดชอบขององค์การภาครัฐและเอกชนที่มีต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR)"
5. ดร. ธนิต โสรัตน์
รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เสนอให้ความคิดเห็นว่า
ตามความเห็ นน่ าจะมี การเพิ่มหัวข้อวิชาที่ เกี่ ยวกับการจัดการสมัยใหม่เข้าไปในกลุ่ มวิชาบังคับ
หรื อวิชาเลือกตามความเหมาะสมในหัวข้อดังต่อไปนี้
5.1 วิชาการบริ หารภายใต้ก ลยุทธ์ (Strategic Management) ในการบริ หารงานระดับสู งจะต้อง
เข้าใจหลัก SWOT Analysis การสร้าง Model ทางธุ รกิ จหรื อทางการบริ หาร ซึ่ งจะต้องใช้ SWOT Analysis
วิเคราะห์ในทุกขั้นตอน เพื่อหาจุดอ่อนจุดแข็งโอกาสและอุปสรรคในแต่ละกิจกรรม เพื่อการแปลงนโยบาย
ไปสู่ แผนปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
5.2 วิ ช าการบริ หารอย่ า งสร้ า งสรรค์ แ ละนวัต กรรมการจั ด การ (Creative & Innovative
Management) เป็ นการบริ หารจัดการระดับ สู งสมัยใหม่ โดยการน าวิช าการจัดการ Management through
Objectives และ Management through Information มาผสมผสานกันกับ วิช าบริ ห ารธุ รกิ จ เพื่ อให้ เป็ นการ
จัดการเชิ งสร้ างสรรค์และนวัตกรรมสมัยใหม่ ซึ่ งจะทาให้ผูท้ ี่ ศึกษาเข้าใจถึ งการจัดการในปั จจุบนั ภายใต้
สิ่ งแวดล้อมของโลกยุคใหม่ ซึ งเป็ นการเชื่ อมโยงการจัดการและการบู รณการศาสตร์ หลายสาขาให้เป็ น
สหวิทยากร ในการนาไปประยุกต์ใช้กบั การบริ หารจัดการทั้งในภาครัฐและเอกชนซึ่ งไม่สามารถแยกส่ วน
การบริ หารกันเหมือนในอดีต แต่จะต้องสอดคล้องกันทั้งในระดับภูมิภาคจนถึงนานาชาติ
5.3 วิชาการจัดการสิ่ งแวดล้อม (Environmental Management) บริ บทของโลกการจัดการยุคใหม่
ไม่ ส ามารถยึดเป้ าหมายและองค์ก ารเป็ นตั้งได้ แต่ จะต้องเป็ นการบริ ห ารโดยการก าหนดเป้ าหมายของ
องค์ก ารให้ ส อดคล้องกับ การจัด การสิ่ งแวดล้อ มและสั งคมโดยรวม ซึ่ งเป็ นแนวโน้ม ของโลกปั จจุ บ ัน
(Globalize Environment Trend) โดยสามารถแยกย่อยเป็ น
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5.3.1 Environmental Impact Assessment : EIA การประเมินผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อม
5.3.2 Health Impact Assessment : HIA การประเมินผลกระทบด้านสุ ขภาพ
5.4 วิ ช าการจั ด การความ เสี่ ยง (Risk Management) เป็ น ที่ ยอม รั บ กั น ว่ า ก ารบ ริ ห ารงาน
ทั้ง ภาคภาครั ฐและเอกชนมี ปั จ จัย เสี่ ย งมากมายที่ จะส่ ง ผลต่ อ ความล้ม เหลวของยุ ท ธศาสตร์ และหรื อ
แผนธุ รกิ จหรื อแผนการพัฒ นาประเทศ จาเป็ นต้องมี ก ารจัดการปั จจัยตัวแปรที่ อาจก่ อให้เกิ ดความเสี่ ย ง
ที่ทาให้เป้ าหมายขององค์ก ารไม่บรรลุ ปั จจัยตัวแปร มีท้ งั จากภายนอกประเทศ และปั จจัยภายในประเทศ
และหรื อปั จจัยภายในองค์ก ารซึ่ งอาจรวมถึ งปั จจัย จากคนในเรื่ องการทุ จริ ตคอรัปชั่น จึงต้องมีการจัดการ
ปั จจัยเสี่ ยงเพื่อให้ทราบถึงตัวแปรที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งในปั จจุบนั และอนาคต จะได้มีการออกแบบการจัดการ
ให้ส ามารถควบคุ มความเสี่ ยงเหล่ านั้นได้ ในปั จจุ บ นั หลายองค์การได้มี การจัดตั้งคณะกรรมการบริ หาร
ความเสี่ ยง เพื่ อป้ องกัน ปั ญ หาที่ จะเกิ ดขึ้ นจากหลายๆปั จจัย ดังนั้นวิช านี้ น่ าจะให้ มี ก ารสอนทั้งในระดับ
ปริ ญญาเอกและปริ ญญาโทกันอย่างจริ งจัง ซึ่ งอาจจะแบ่งแยกเป็ น Risk Management I, II, III ก็ได้
5.5 วิชาการจัดการโซ่ อุปทาน (Supply Management) ต้องยอมรับว่า การจัดการในปั จจุบนั มิใช่
เป็ นการจัดการเชิ งเดี่ยวหรื อองค์ก ารเดี ยวอีกต่อไป การบริ การจัดการจัดต้องเกี่ ยวโยงถึ งหน่ วยงานอื่นด้วย
ในรู ปของ หน่ วยงานสนับสนุ น หน่ วยงานบังคับ บัญชา หน่ วยงานภายใต้การบังคับ บัญชา ในภาคธุ รกิ จ
ก็ ร วมถึ ง การจัด การ Supplier หรื อ Vender รวมทั้ง กลุ่ ม ลู ก ค้า ภายใต้ ห ลัก คิ ด การบริ ห ารโซ่ อุ ป ทาน
ซึ่งสามารถนาไปประยุกต์ใช้ท้ งั ในการบริ หารภาครัฐและเอกชน
5.6 การจัดการตรวจสอบภายใน (Internal Audit Management) ทั้งองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน
ถึงแม้ ว่าจะมีระบบการจัดการที่ดีเลิ ศเพียงใด แต่ปัญหาสาคัญจะเกี่ ยวกับการที่ไม่ปฏิ บตั ิตามกฎเกณฑ์หรื อ
กฎหมายที่ เกี่ ย วข้อ ง (Law Compliant) การจัด การสมัย ใหม่ จ ะต้อ งเข้า ใจการตรวจสอบภายใน และ
การประเมิ น การปฏิ บ ัติ ง านทั้ง ด้า น ยุท ธศาสตร์ การปฏิ บ ัติ ต ามระเบี ย บ Credit Risk หรื อ บัญ ชี ลู ก หนี้
Financial Product เช่ น อนุ พ นั ธ์ การซื้ อตัว๋ ล่ วงหน้าประเภทต่ างๆ ซึ่ งจะส่ งผลต่ อความยัง่ ยืนขององค์ก ร
การตรวจสอบภายในจึงเป็ นหัวใจสาคัญในการควบคุมการปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตามเป้ าหมาย ซึ่ งอาจจะทา
การเรี ยนการสอนควบคู่ไปกับการบริ หารความเสี่ ยง
6. ดร.ปานปรีย์ พหิทธานุกร
รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย
เสนอให้ความคิดเห็นว่า
6.1 ประเด็นเนื้ อหา มีรายวิชาที่หลากหลาย ครอบคลุม และทันต่อสถานการณ์ ในปั จจุบนั ซึ่ งจะ
เป็ นส่ วนสาคัญที่ ทาให้ผูไ้ ด้รับการศึกษาในหลักสู ตร สามารถนาองค์ความรู ้ไปประยุกต์ใช้กบั การทางาน
ในภาคส่ วนต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม
6.2 ประเด็นคณาจารย์ พิจารณาจากคุณวุฒิของคณาจารย์ที่หลักสู ตรได้คดั เลือก เชื่ อว่าคณาจารย์
ดังกล่าวมีศกั ยภาพที่จะผลักดันได้
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6.3 ประเด็นขอเสนอแนะ ควรเพิ่ มเติมเนื้ อหาด้านความร่ วมมื อระหว่างประเทศในกรอบต่างๆ
โดยเฉพาะความร่ วมมือทางเศรษฐกิจ เช่น การจัดทาเขตการค้าเสรี ในระดับทวิภาคีและพหุ ภาคี เพราะเป็ น
ปั จจัยที่สาคัญที่กาหนดแนวโน้มของโลกซึ่ งส่ งผลต่อการบริ หารจัดการภาครัฐและเอกชนทั้งในปั จจุบนั และ
อนาคต
ทั้งนี้ หลักสู ตรดังกล่าวจะช่วยพัฒนาองค์ความรู ้ในด้านการบริ หารจัดการภาครัฐและเอกชนอย่าง
เป็ นระบบจึงเป็ นสมควรได้รับการสนับสนุนให้เปิ ด
7. นายพงศ์ โพยม วาศภูติ
อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย
เสนอให้ความคิดเห็นว่า
หลัก สู ต รควรเน้ น ให้ ผู ้เข้า ศึ ก ษาต่ อ ได้มี ค วามรู ้ ภ าษาอัง กฤษโดยเน้ น ความสามารถในการ
ติ ด ต่ อ สื่ อ สารได้ นอกจากนี้ ได้เสนอแนะว่า ถ้า เป็ นไปได้ห ลัก สู ต รควรจะเน้ น ให้ มี วิ ช าเอกเฉพาะทาง
เพื่อเป็ นประโยชน์ต่อนักศึกษาที่ตอ้ งการเน้นทางภาครัฐอย่างเดียว หรื อภาคเอกชนอย่างเดียว คุณสมบัติของ
ผูเ้ รี ยนควรกาหนดให้ชดั ว่ากลุ่มลูกค้าเป้าหมายคือใคร
8. นายศักดา ปโรสิ ยานนท์
อดีตรองผูว้ า่ การ (วิศวกรรมและก่อสร้าง) การประปานครหลวง
ได้เสนอความคิดดังต่อไปนี้
8.1 ภาพรวมตรงตามหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจของมหาวิทยาลัยชั้นนาทัว่ ไป
8.2 ในปี แรกๆการโอนหน่วยกิต จากมหาวิทยาลัยอื่นมาใช้ได้ก็ดีแต่ต่อๆไปน่าจะรัดกุมไม่อนุ โลม
เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
8.3 หมวดวิชานาเสนอค่อนข้างดี วิชาที่ ควรจะเพิ่มเติ มขึ้ นมาน่ าจะเป็ น CSR (Corporate Social
Responsibility) เพื่อให้คนรุ่ นต่อๆไปรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น
8.4 ระดับปริ ญญาโท ควรจะเรี ยน 3 เทอมซึ่ งจะเป็ นผลดีต่อนักศึกษาที่ทางานแล้ว เพื่อตัดภาระ
การเรี ยนหลายวิชาในเวลาเดียวกัน
9. รองศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์ พวงงาม
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เสนอให้ความคิดเห็นว่า
9.1 คุ ณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษา ตามข้อบังคับ หน้า 87 และ 88 และแบ่งนักศึกษาออกเป็ น แบบ 1
(Research) และแบบ 2 (Course Work) นั้น ไม่ เห็ น ว่า วิ ธี ก ารคัด เลื อ กหรื อ ระบุ คุ ณ สมบัติ ข องนั ก ศึ ก ษา
Research และ แบบ Course Work ว่ามีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง น่าจะวางหลักเกณฑ์ให้ชดั
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ข้อเสนอ แบบ Research ควรเป็ นผูท้ ี่มีฐานทาง Concept และ Theory ดี และเคยผ่านการทา thesis
ในระดับปริ ญญาโท
9.2 พิ จารณาปรัช ญาของหลัก สู ตรและวัตถุ ประสงค์ ส่ วนหนึ่ งเน้นให้ผูเ้ รี ยนเป็ นผูน้ าทางการ
บริ หารจัดการที่ดี มีคุณธรรม จริ ยธรรมฯ แต่โครงสร้ างหลักสู ตรในวิชาที่เรี ยน ทั้งหมวดวิชาเสริ มพื้นฐาน
หมวดวิชาเฉพาะด้าน และหมวดวิชาสัมพันธ์ พบว่า มี วิชาที่ เน้นด้านจริ ยธรรม คุ ณธรรม อยู่ 1 วิชา ได้แก่
จริ ย ธรรมทางการจัดการและภาวะผูน้ าการเปลี่ ย นแปลง และเมื่ อพิ จารณาจากมาตรฐานผลการเรี ย นรู ้
(Curriculum Mapping) หน้ า 69-73 กลับ พบว่ า ช่ ว งที่ ร ะบุ จุ ด ด้า นคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม กลับ มี น้ อ ยมาก
ส่ วนใหญ่ร้อยละ 90 เน้นความรู ้
ข้อ เสนอ เห็ น ว่ า วิ ช าระเบี ย บวิ ธี วิ จ ัย ขั้น สู งน่ า จะเติ ม ค าว่ า “จริ ย ธรรม” (Ethics) เข้า ไปด้ว ย
เป็ น “Advance Research Method and Ethics”
ทั้งนี้ เพราะ วิชาวิจยั จะซ่ อนจริ ยธรรมและคุ ณธรรมอยูม่ าก เช่ น จรรยาบรรณนักวิจยั เรื่ อง ข้อมูล
ข้อเท็จจริ ง ความมี Bias หรื อไม่ Validity, Reliability รวมทั้งความซื่ อสัตย์ในข้อมูล และข้อเท็จจริ ง ซึ่ งผม
เห็ นว่าหลายประเทศหรื อเมืองไทย มีหลายมหาวิทยาลัย จะใช้คาว่า Advance Social Research Method and
Ethics
9.3 วัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ ข้อ 1.2.1-1.2.3 ในหน้า 6 นั้น เห็นว่าตรงที่เขียนว่า เพื่อผลิตดุษฎีบณ
ั ฑิต
และมหาบัณฑิ ตที่มีความรู ้ ทางวิชาการ และความสามารถในการสร้ างความรู ้ ใหม่.... น่ าจะระบุ ว่า ความรู ้
อย่างไร? ลงไป เช่น ความรู ้ทางวิชาการ ความรู ้ใหม่ดา้ น “การจัดการภาครัฐและเอกชน”
9.4 ระบบการศึกษา ปรากฏในหน้า 10 และอยูใ่ นระเบียบฯ หน้า 85-88 หมวด 3 ดูเหมือนว่าขาด
รายละเอียดว่าจะให้เรี ยนในเวลาใด เป็ นเวลาราชการ นอกเวลาราชการ เสาร์ -อาทิตย์ เข้าใจว่าน่าจะเขียนระบุ
ให้ชดั
9.5 ในหมวดวิชาเสริ มพื้นฐาน ในหลักสู ตร มี 4 วิชา ปรากฏในหน้า 12 (ก.1.1 และ ก.1.2) แต่ใน
หน้า 11 บอกไว้เป็ น 3 วิชา (ผมอาจไม่เข้าใจ อาจตรวจดูอีกที) เข้าใจว่า 3 วิชาสาหรับคนที่เรี ยนวิชาสถิติและ
โปรแกรมสาเร็ จรู ปเพื่อการวิจยั ทางสังคมศาสตร์
9.6 วิชาวิจยั (ระเบียบวิธีวจิ ยั ชั้นสู ง) มีเรี ยนทั้งคุณภาพและปริ มาณ และวิจยั แบบ PAR ผมเข้าใจว่า
มี เนื้ อหามาก และปริ ญ ญาเอกควรเน้น ความส าคัญ การวิจยั ข้อเสนอ หากเป็ นไปได้ จะแยกเป็ น 2 วิช า
ได้หรื อไม่
9.7 กระบวนการทาวิจยั ที่ปรากฏอยูใ่ นหน้า 13 มีอยู่ 4 ขั้น แต่เห็ นว่าในขั้นการนาเสนอบทที่ 1-3
ฉบับสมบูรณ์ คณะกรรมการ น่ าจะเป็ นการสอบ โดยอาจเติมคาว่า ขั้นการสอบ บทที่ 1-3 ฉบับสมบูรณ์ ต่อ
คณะกรรมการฯ
9.8 มี ค าถามว่า นัก ศึ ก ษาที่ ส าเร็ จปริ ญ ญาโท มาต่ อปริ ญ ญาเอก และไม่ มี พ้ื นฐาน “การจัดการ
ภาครัฐและเอกชน” จะให้เขาเรี ยนวิชาพื้นฐานหรื อไม่ เพราะนักศึกษาที่เรี ยนควบโทและเอก พอเขามาเรี ยน
ปริ ญญาเอก เขาจะมีพ้นื ฐานดังกล่าวดีกว่ามาก
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ปริ ญญาโทควบปริ ญญาเอก (ต่อเนื่อง)
1. เห็นว่า วิชาระเบียบวิธีการวิจยั ทางสังคมศาสตร์ และระเบียบวิธีวิจยั ขั้นสู ง ในหน้า 16 และ 17
ควรใส่ เน้นคาว่า “จริ ยธรรม (Ethics) ด้วย เป็ น “จริ ยธรรมและระเบียบวิธีการวิจยั ทางสังคมศาสตร์ ” Social
Research Method and Ethics”
2. หมวดวิชาเลือก ที่ปรากฏอยูใ่ นหน้า 16 หรื อหน้า 14 ของปริ ญญาโท กาหนดให้เลือกศึกษา 15
หน่ วยกิ ต จานวน 5 วิชา ควรจะจัดแบ่งเป็ นกลุ่ ม ๆ เพื่อให้นักศึกษาเลื อกเรี ยน (เห็ นมี อยู่ประมาณ 12 วิชา
อาจแบ่งเป็ น 2 หรื อ 3 กลุ่ม
3. การจะได้ศึกษาต่อเนื่ อง (ปริ ญญาเอกและปริ ญญาโท) ควรกาหนดคุ ณสมบัติให้ชดั เจน เช่ น
ผลการเรี ยนจะต้องได้เกรดเท่าใด หัวข้อวิจยั และความมุ่งมัน่ ที่จะศึกษาต่อ เป็ นต้น

91

การประชุ มวิพากษ์ หลักสู ตรหลักสู ตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
วันศุกร์ ที่ 9 เมษายน 2553 เวลา 10.00 น.
ณ ห้ องประชุ ม อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
--------------------------รายนามผู้เข้ าร่ วมประชุ ม
1
2
3
4
5
6
7
8
9

อาจารย์ ดร.วงศ์ธีรา
ดร.สะอาด
รองศาสตราจารย์ ดร. เชาว์
รองศาสตราจารย์ ดร.สุ ดใจ
รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์
รองศาสตราจารย์ ดร.จิลดั ดา
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์
ดร.อังกูร
ดร.พาที

สุ วรรณิ น
บรรเจิดฤทธิ์
โรจนแสง
ทูลพานิชยกิจ
เพ็ชรประเสริ ฐ
เตชะเวช
เก่งเรี ยน
ฉันทนาวานิช
ถิ่นทวี

ประธานหลักสู ตร
ที่ปรึ กษาหลักสู ตร
ผูท้ รงคุณวุฒิ
ผูท้ รงคุณวุฒิ
ผูท้ รงคุณวุฒิ
ผูท้ รงคุณวุฒิ
ผูท้ รงคุณวุฒิ
ผูท้ รงคุณวุฒิ
ผูท้ รงคุณวุฒิ

เปิ ดประชุ มเวลา 10.00 น.
จากการประชุ มวิพากษ์หลักสู ตร บริ หารธุ รกิ จดุ ษฎี บณ
ั ฑิ ต สาขาวิชาบริ หารธุ รกิ จสามารถสรุ ป
เรื่ องได้ดงั นี้
ประเด็นพิจารณา
1. อาชีพทีส่ ามารถประกอบได้ หลังสาเร็จการศึกษา
คณะกรรมการวิพากษ์หลักสู ตรฯ ให้คาแนะนาว่า ควรเขียนให้ชดั เจน เช่น เป็ นนักวิชาการด้าน
บริ หารธุ รกิจ เป็ นนักปฏิบตั ิการชานาญการ/ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านบริ หารธุ รกิจ เนื่ องจากผูส้ าเร็ จปริ ญญาเอก ถือว่า
เป็ นองค์ความรู ้ที่ลึกซึ้งในสาขาที่ศึกษาอยูแ่ ล้ว และเป็ นผูบ้ ริ หารองค์การภาครัฐ หรื อ ภาคเอกชนก็ได้
2. สถานการณ์ ภายนอก หรื อ การพัฒนาทีจ่ าเป็ นต้ องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสู ตร
คณะกรรมการวิพากษ์หลักสู ตรฯมีความเห็นว่า ควรอธิ บายให้เห็นสภาพแวดล้อม ทั้งภายนอก
ประเทศ และภายใน ประเด็ น ที่ เ ป็ นตัว กดดัน ให้ มี ห ลัก สู ตร DBA เช่ น ความขาดแคลนนั ก วิ ช าการ
ด้านบริ หารธุ รกิ จ ความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่ าเมื่อเปรี ยบเทียบกับประเทศต่างๆ ในภูมิภาค
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เดี ยวกัน ประเทศไทยขาดแคลนนักวิจยั เป็ นจานวนมาก เป็ นต้น และชี้ ให้เห็ นว่า แผนพัฒนาเศรษฐกิ จและ
สังคมแห่งชาติกล่าวถึงกลยุทธ์การพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาระดับนี้หรื อไม่อย่างไร
3. สถานการณ์ หรื อการพัฒนาทางสั งคม และวัฒนธรรม
คณะกรรมการวิ พ ากษ์ ห ลั ก สู ตรฯ ระบุ ว่ า เป็ นความจ าเป็ นอย่ า งยิ่ ง ที่ ต้ อ งยกประเด็ น
ความเปลี่ยนแปลงทางสังคม และวัฒนธรรมที่ส่งผลกระทบต่อความคิดความเชื่ อของคนไทย และส่ งผลให้
เกิดปั ญหาของชาติ เช่น ความแตกแยกอย่างปั จจุบนั
4. ความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
คณะกรรมการวิพากษ์หลักสู ตรฯ แนะนาว่า ให้เขียนให้เห็ นว่าหลักสู ตร DBA มีความเกี่ ยวพัน
กับพันธกิจของสถาบันหรื อไม่อย่างไร โดยหลักการเชื่ อว่ามหาวิทยาลัยน่ าจะมีหลักการที่สอดคล้องกันอยู่
แล้ว อาจปรากฏอยู่ในกลยุทธ์มหาวิทยาลัย, ภารกิ จมหาวิทยาลัย หรื อในวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยขอให้
ขณะผูย้ กร่ าง เลือกเอาประเด็นที่สนับสนุ นซึ่ งกันและกันมาแสดงไว้ จะทาให้ผูอ้ ่านมองเห็นภาพ และคล้อย
ตามได้ ซึ่ งจะทาให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น
5. ปรัชญาของหลักสู ตร
คณะกรรมการวิพากษ์หลักสู ตรฯ มีขอ้ แนะนาว่า เขียนให้ชดั พลความไม่มากนัก อ่านเข้าใจง่าย
ซึ่ งผูอ้ ่านสามารถเข้าใจได้วา่ หลักสู ตรนี้มีเป้ าหมายสู งสุ ดเชิงหลักการเป็ นอย่างไร
6. ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้ า
คณะกรรมการวิพากษ์หลักสู ตรฯ ให้ความเห็ นว่า ผูร้ ่ างหลักสู ตรควรระบุวา่ อะไร คือสิ่ งที่อาจ
เป็ นปั ญหาของนักศึกษาเข้าใหม่ที่อาจเป็ นอุปสรรคต่อการศึกษาได้ เช่น ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
เนื่ องจากคาส่ วนใหญ่ เป็ นภาษาอังกฤษ ความสามารถในการวิจยั เป็ นต้น และทางคณะกรรมการบริ หาร
หลัก สู ตรฯได้มี แผนรองรั บ อย่า งไร เพื่ อแก้ไ ข หรื อ บรรเทาปั ญ หาดังกล่ าว อัน จะช่ วยให้ ผู ศ้ ึ ก ษาส าเร็ จ
การศึกษาได้ในอนาคต
7. อาจารย์ ประจาหลักสู ตร อาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบหลักสู ตร และอาจารย์ พเิ ศษ
คณะกรรมการวิพ ากษ์หลักสู ตรฯ ให้ความเห็ นว่า ต้องมี อาจารย์ป ระจาหลักสู ตรไม่น้อยกว่า
ที่ สกอ.กาหนด มีแผนการว่าจ้างอาจารย์ที่ชดั เจนเพื่อให้มนั่ ใจว่า นักศึกษามีอาจารย์ที่ปรึ กษาอย่างเพียงพอ
อาจารย์ที่สามารถช่ วยดู แลวิทยานิ พนธ์ได้มีความจาเป็ นอย่างยิ่ง คุ ณสมบัติของอาจารย์ที่ดูแลวิทยานิ พนธ์
มีความสาคัญมากเช่ นกัน กรณี อาจารย์ประจาหลักสู ตรมีความอาวุโสทางวิชาการน้อย ควรมีระบบพี่เลี้ ยง
เช่ น คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร คณะกรรมการกากับมาตรฐานหลักสู ตร เป็ นต้น ช่ วยดู แลได้ แต่ขอ้
ส าคัญ คื อ อาจารย์ผูร้ ับ ผิดชอบหลักสู ตร อาจารย์ประจาหลัก สู ตร ต้องเป็ นอาจารย์ท างานเต็มเวลา และ
มี ป ระสบการณ์ ใ นการบริ ห ารหลัก สู ต รระดับ บัณ ฑิ ต ศึ ก ษามาแล้ว จะช่ ว ยให้ ก ารบริ ห ารหลัก สู ต รมี
ความราบรื่ นยิง่ ขึ้น
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8. ผลการเรียนรู้
คณะกรรมการวิพากษ์หลักสู ตรฯ มี ความเห็ นว่า ผลการเรี ยนรู ้ ในหมวดที่ 4 ตามแบบฟอร์ ม
หลักสู ตรของ สกอ. ตามเกณฑ์ของ TQF นั้น คณะผูพ้ ฒั นาหลักสู ตรฯ ควรทาความเข้าใจคาอธิ บายเกณฑ์
ต่างๆ ให้ละเอี ยด แล้วนามาประยุกต์เขียนให้สอดคล้องกับระดับดุ ษฎี บณ
ั ฑิ ต เพราะแนวตัวอย่างที่ สกอ.
เผยแพร่ น้ นั เป็ นของระดับปริ ญญาตรี เท่านั้น
9. รายวิชา และคาอธิบายรายวิชา
คณะกรรมการวิพากษ์หลักสู ตรฯ มีความเห็นว่า แนวทางในการเขียนคาอธิ บายรายวิชา แต่ละ
สถาบันไม่ ค่อยเหมื อนกัน แต่หลักการและสาระส าคัญ จะไม่ ต่างกัน กล่ าวคื อ ผูอ้ ่านสามารถเข้าใจได้ว่า
เนื้ อหาที่ ส าคัญซึ่ งผูศ้ ึ กษาจะได้ศึกษามี อะไรบ้าง มี ความทันสมัยมากน้อยเพียงใด คาอธิ บ ายรายวิชาเป็ น
กรอบที่ยดื หยุน่ ได้
10. การปฏิบัติตามเกณฑ์ มาตรฐานของ TQF
คณะกรรมการวิพ ากษ์หลักสู ตรฯ แนะนาให้ค ณะผูพ้ ฒ
ั นาหลักสู ตรศึ ก ษาเกณฑ์ต่างๆ ของ
TQF ให้ชดั เจน หากมีปัญหาให้ปรึ กษาผูท้ รงคุณวุฒิในด้านนี้ แล้วปรับแก้ร่างหลักสู ตรให้เป็ นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานของ TQF ก่อนนาเสนอสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย เป็ นลาดับไป

ดร. สอาด บรรเจิดฤทธิ์
ผูบ้ นั ทึกการประชุม
สรุ ปรายงาน
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