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           คณะบริหารธุรกิจ 
                 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ข 
 

 

สำรบัญ 
เรื่อง                    หน้ำ 
ค ำน ำ                       ก 
สำรบัญ                       ข 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป                      1 
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร                    6 
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการและโครงสร้างหลักสูตร                8 
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล                 35 
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา                  49 
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์                    50 
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร                   51 
หมวดที่ 8 การประเมินผล และปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร                54 
ภำคผนวก 
 ภาคผนวก ก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการศึกษา             57 
        ระดับบัณฑิตศึกษา          
 ภาคผนวก ข ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการเทียบโอน              85 
 ผลการเรียน   
 ภาคผนวก ค ตารางสรุปการปรับปรุงหลักสูตร         93 

ภาคผนวก ง ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร                                     107 
ภาคผนวก จ ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตร                                           121 
ภาคผนวก ฉ  ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจ า      131 
ภาคผนวก ช คณะกรรมการจัดท าหลักสูตร                                                         137 

 
 

 









4 
 

อาเซียน ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง การเข้าสู่ระบบ Thailand 4.0 ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลง
ด้านเทคโนโลยี นวัตกรรมทางด้านบริหารธุรกิจปัจจุบัน การวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ และปัญหาจาก
สภาวการณ์ต่างๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือความยั่งยืนของธุรกิจและ
ประเทศชาติ  ดังนั้น การเรียนรู้ตามหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต จะช่วยให้มีการต่อยอดองค์ความรู้ การ
ถ่ายทอดนวัตกรรมไปสู่การแก้ไขปัญหาของธุรกิจ การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนตามแนวคิดทฤษฎีด้าน
บริหารธุรกิจจากความรู้ทางทฤษฎีสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

การบริหารจัดการนวัตกรรม การสร้างเครือข่าย ความร่วมมือ รวมถึงความสามารถในการใช้ข้อมูล
เพ่ือการตัดสินใจ และการบริหารจัดการที่มีความหลากหลาย เช่น ด้านการบริหารจัดการทรัพยากร การจัดการ
ตลาด การเงิน และการบัญชี ที่ เหมาะสมกับธุรกิจ รวมถึงการสร้างทีมผู้บริหารมืออาชีพ ทีมที่ปรึกษา               
ที่สามารถแก้ไขปัญหาและสร้างความมั่นคงให้กับองค์กรธุรกิจตามหลักแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อัน
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 3 เน้นการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและยั่งยืน ในการใช้การบริหารจัดการ
ความรู้ ที่เน้นทั้งทางทฤษฎีและแนวปฏิบัติที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริง โดยเน้นการสร้างทักษะ 
3 ด้าน คือ ด้านการวางแผนและการวิเคราะห์ทางธุรกิจ ด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ และด้าน
ภาวะผู้น าและความรับผิดชอบ อีกทั้งมุ่งเน้นให้นักศึกษาเพ่ิมพูนความรู้ในด้านการวิจัย ซึ่งเป็นพ้ืนฐานของการ
เพ่ิมองค์ความรู้ใหม่ทางวิทยาการต่างๆ ในการประกอบวิชาชีพ อันสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 3 ที่เน้น
ด้านการสร้างศักยภาพและความสามารถเพ่ือการพัฒนาทางวิทยาการและทรัพยากรบุคคล  

11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

การวางแผนหลักสูตร เพ่ือพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม ได้มีการพิจารณาจากจุดเด่นทางด้าน
สังคมและวัฒนธรรมไทย ที่เป็นเอกลักษณ์และเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับประเทศมาช้านานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง รวมถึง การเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่มีประสบการณ์ แต่ขาดการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง ประกอบกับการขาดแคลนแรงงาน ท าให้ผู้สูงอายุต้องกลับเข้ามาท างานหลั งวัยเกษียณ ดังนั้น การ
เรียนรู้ตามหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต จึงเป็นการต่อยอดความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญ 
ประสบการณ์ด้านบริหารธุรกิจ โดยการเรียนรู้วิธีวิจัย และการเพ่ิมคุณค่าความรู้ การถ่ายทอดองค์ความรู้ อันท า
ให้เกิดประโยชน์เพ่ิมต่อองค์กร ซึ่งช่วยลดปัญหาความขาดแคลนแรงงาน จากการลดจ านวนประชากรอย่าง
รวดเร็ว อันเป็นผลมาจากปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม ที่มีการคุมก าเนิด 

การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง จึงเป็นปัจจัยส าคัญที่สนับสนุนให้ชุมชน องค์กรทางสังคมและวัฒนธรรมมี
การขับเคลื่อนไปสู่ยุคแห่งการพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืน พ่ึงพาช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การเสริมสร้างภูมิปัญญา
ไทยไปสู่ภูมิปัญญาโลก การแก้ไขปัญหาความไม่เท่าเทียมด้านความรู้และเทคโนโลยีที่สามารถถ่ายทอดไปทุก
ภูมิภาค อันเป็นการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีในสังคมและชุมชน จากการปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการ
บริหารจัดการ การสร้างความยั่งยืนให้กับตนเอง สังคมและชุมชนโดยการพ่ึงพาตนเอง การสร้างเครือข่าย ลดการ
ท าลายสิ่งแวดล้อม และการใช้การบูรณาการเพื่อให้เกิดความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมโลก อันท าให้คุณภาพชีวิตและ
สังคมของประเทศไทยและสากลได้อยู่อย่างยั่งยืนตามแนวพระราชด าริเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง 
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12.  ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

จากกระแสโลกาภิวัตน์ที่มีการเปลี่ยนแปลง และการค้าเสรีในเขตเศรษฐกิจ เป็นปัจจัยภายนอกที่มีผล
ต่อการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต โดยเฉพาะการพัฒนารายวิชาส าหรับผู้เรียน จะต้องให้
ความส าคัญกับการเรียนรู้ทักษะความสามารถ ในการเลือกใช้นโยบายการบริหารจัดการกลยุทธ์และกลวิธี
ทางการบริหารเฉพาะด้านที่มีความเหมาะสม เป็นไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยและคณะบริหารธุรกิจ ในการ
พัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง สร้างความยั่งยืนในชุมชนและองค์กร พัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ ทักษะ
ทางปัญญา และความช านาญอย่างมืออาชีพ มีคุณธรรมและจริยธรรม และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์  ของ
มหาวิทยาลัยที่ต้องการเป็นผู้น าในการจัดการศึกษาในระดับสากล 

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมที่ส่งผลกระทบต่อพันธ

กิจของมหาวิทยาลัยและคณะบริหารธุรกิจ มุ่งสู่การเป็นผู้น าทางด้านเทคโนโลยี ซึ่งหลักสูตรครอบคลุมพันธกิจใน
ด้านต่างๆ อันประกอบด้วย การมุ่งเน้นการใช้วิชาชีพบนพ้ืนฐานทางด้านความคิด  เชิงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีคุณภาพและมีความสามารถพร้อมที่แข่งขันเข้าสู่โลกอาชีพ การพัฒนาการสื่อสาร การ
พัฒนานักวิจัย และสร้างองค์ความรู้และทักษะทางวิชาชีพให้เ พ่ิมพูนมากขึ้น การเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม 
รวมถึงการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ การถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี และการสร้างมูลค่าเพ่ิม ให้แก่ชุมชน 
องค์การ โดยเน้นความคิดสร้างสรรค์ การศึกษานวัตวิถีชุมชนนวัตกรรม องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน 
รวมถึงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การรักษาสิ่งแวดล้อม และการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงเพ่ือความมั่นคงและ
ยั่งยืน 
 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นในมหาวิทยาลัย 
13.1  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น 
              - 
13.2  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน  
             - 
13.3  การบริหารจัดการ 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาให้มี
การเลือกคณะกรรมการด าเนินงาน 1 คน เป็นประธานด าเนินงานในความรับผิดชอบหลัก เพ่ือบริหาร และ
จัดการศึกษา ด้านการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นอิสระขึ้นตรงต่อคณบดี โดยการพิจารณาเพ่ือก าหนด
แผนงานร่วมกัน และก าหนดอาจารย์ผู้สอนที่มีประสบการณ์ในวิชาชีพ หรือประสบผลส าเร็จในวิชาชีพที่
สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา และก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบด้านต่างๆ ด้านการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ 
การรับสมัคร การสอบคัดเลือก การจัดแผนการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร การน าเสนอผลงานทางวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ การทวนสอบการเตรียมความพร้อมก่อนสอบวัดคุณสมบัติ ด าเนินการสอบวัดคุณสมบัติ  
การสอบดุษฎีนิพนธ์ ตลอดจนการประกันคุณภาพ และงานอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการได้รับมอบหมาย 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1.  ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

     1.1  ปรัชญา 
ผลิตดุษฎีบัณฑิตด้านบริหารธุรกิจสมัยใหม่ที่มีความเชี่ยวชาญในการวิจัย เป็นนักวิชาการ           

นักบริหารมืออาชีพที่มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรม มีความคิดสร้างสรรค์ เพ่ือความยั่งยืนของธุรกิจ สังคมชุมชนและ
ประเทศชาติ  

     1.2  วัตถุประสงค์ 
เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตด้านบริหารธุรกิจที่มีคุณลักษณะ ดังนี้ 
1.2.1 มีความรู้ความเชี่ยวชาญในศาสตร์วิชาชีพบริหารธุรกิจ มีทักษะทางด้านการประยุกต์แนวคิด

ทฤษฎีทางการบริหารแต่ละแขนง มาใช้ในการวิจัยระดับสูง มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถวิเคราะห์ 
สังเคราะหอ์งค์ความรู้ นวัตกรรม ไปสู่การแก้ปัญหาทางธุรกิจไดอ้ย่างเหมาะสม 

1.2.2 ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพบริหารธุรกิจ ตลอดจนมี
จิตสาธารณะ ตระหนักรู้และค านึงถึงส่วนรวม  

1.2.3 มีความใฝ่รู้ มุ่งแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องเพ่ือพัฒนาตนเอง มีทักษะในการถ่ายทอด
น าเสนอข้อมูล ข่าวสาร รวมถึงความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสาร
สามารถติดต่อสื่อสารกับบุคคลและองค์กร ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  

2.  แผนพัฒนาปรับปรุง  
แผนพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

1. ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรใหม้ี
มาตรฐานตามเกณฑม์าตรฐาน
หลักสตูรระดับบณัฑติศึกษา           
พ.ศ. 2558   และสอดคล้องกับ
ความต้องการบุคลากรขององค์กร
ธุรกิจ และสถาบันการศึกษา             
ทั้งภาครัฐและเอกชนรวมทั้ง
สอดคล้องกับการเปลีย่นแปลง 
ของสังคม 

-  ประเมินการบริหารหลักสูตรอยา่ง
สม่ าเสมอ ทุกปีการศึกษา   

-  เชิญผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐ              
และเอกชนมามสี่วนร่วมในการ
พัฒนาหลักสตูร 

-  ติดตามความเปลีย่นแปลงในความ
ต้องการของผู้ต้องการใช้บัณฑติ 

- ประเมินความพึงพอใจในการใช้
ดุษฎีบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑติ 

-   ประเมินความพึงพอใจของดุษฎี
บัณฑิตต่อคุณภาพของหลักสตูร 

ตัวบ่งชี้ 
- มีอาจารย์รับผิดชอบหลักสตูรและ

อาจารย์ประจ าหลักสตูรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา                   

- มีการพัฒนาปรับปรุงหลักสตูร            
อย่างน้อย 1 ครั้ง ใน 5 ปี 

- ผู้ใช้ดุษฎีบัณฑติมีความพึงพอใจ           
ในด้านทักษะความรู้ความสามารถ 
ในการท างานโดยเฉลี่ยในระดับด ี

- ดุษฎีบัณฑติมีความพึงพอใจต่อ
คุณภาพของหลักสูตร โดยเฉลีย่            
ในระดับด ี

หลักฐาน 
- ค าสั่งแต่งตั้งอาจารยผ์ู้รับผิดชอบ

หลักสตูร อาจารย์ประจ าหลักสตูร 
- หลักสูตรปรับปรุง (มคอ. 2) 
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แผนพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
  - รายงานการประเมินการบริหาร

หลักสตูร (มคอ. 7) 
- รายงานการประเมินความพึงพอใจ 

ในการใช้ดุษฎีบัณฑติของผู้ใช้บัณฑิต 
-  รายงานการประเมินความพึงพอใจ

ของดุษฎีบัณฑิตต่อคุณภาพ              
ของหลักสูตร 

2. พัฒนาความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลยัในประเทศ/
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

 

- จัดประชุมวิชาการร่วมกัน 
- เชิญผู้เชี่ยวชาญมาสอน/เป็น

วิทยากร 
- การท างานวิจัยร่วมกัน 
- ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน

ภาครัฐ และ เอกชน 

ตัวบ่งชี้ 
- มีโครงการประชุมวิชาการร่วมกบั

สถาบันอื่นอย่างน้อย 1 ครั้ง ใน 2 ปี 
- มีการเชิญผูเ้ชี่ยวชาญอย่างเป็น

ทางการ 
- มีโครงการวิจัยร่วมกับสถาบันอืน่ /- 

มีโครงการความร่วมมือกับหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐ และเอกชน 

- จ านวนโครงการประชุมวิชาการที่ได้
ด าเนินการ 

หลักฐาน 
- จ านวนโครงการวิจัยทีไ่ด้รบัอนุมตัิทุน 
-  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
-  หนังสือเชิญเป็นผู้ทรงคณุวุฒิตรวจ

บทความวิจัย/กรรมการสอบ
วิทยานิพนธ ์

3. พัฒนาความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลยัต่างประเทศ 

  

-  เชิญผู้เชี่ยวชาญจากตา่งประเทศ
มาสอน/เป็นวิทยากร 

- มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวา่ง
มหาวิทยาลยั   

-  พัฒนาความร่วมมือจากการ     
สร้างเครือข่ายในการประชุม
วิชาการระดับนานาชาต ิ

ตัวบ่งชี้ 
- มีการเชิญผูเ้ชี่ยวชาญจาก

ต่างประเทศอยา่งเป็นทางการ 
- มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวา่ง

มหาวิทยาลยั 
  - มีการเข้าร่วมการประชุมวิชาการ   
   ระดับนานาชาต ิ

หลักฐาน 
- จดหมายเชิญ 
- บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
- จ านวนบทความวิชาการวิจัย รวมทั้ง

นักวิจัยที่เข้าร่วมการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาต ิ
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หมวดที่ 3  ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร 

1.   ระบบการจัดการศึกษา 

1.1  ระบบ 
การศึกษาในมหาวิทยาลัยใช้ระบบทวิภาค โดยแบ่งเวลาศึกษาในปีการศึกษาหนึ่งๆ ออกเป็น 2 ภาค

การศึกษาปกต ิซึ่งเป็นการศึกษาภาคบังคับ คือ 

(1) ภาคการศึกษาที่หนึ่ง ตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นไป เป็นเวลา 16 สัปดาห์รวมทั้งเวลาส าหรับ
การสอบด้วย 

(2) ภาคการศึกษาที่สอง ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไป เป็นเวลา 16 สัปดาห์รวมทั้งเวลา
ส าหรับการสอบด้วย 

1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
การจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

และมหาวิทยาลัยอาจเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน ซึ่งเป็นภาคการศึกษาที่ไม่บังคับ ใช้เวลาศึกษา 8 สัปดาห์ 
รวมทั้งเวลาส าหรับการสอบด้วย โดยให้เพิ่มชั่วโมงการศึกษาในแต่ละรายวิชาให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ 

1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
ไม่มี 

2.   การด าเนินการหลักสูตร 
2.1 วัน – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

              ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน – ตุลาคม 
              ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน – มีนาคม 
              ภาคการศึกษาฤดูร้อน เดือนมีนาคม – พฤษภาคม 

2.2  คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 

ผู้เข้าศึกษาหลักสูตรแบบ 2.1  

(1) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาทั้งในหรือ
ต่างประเทศ ตามทีส่ านักงาน ก.พ. ให้การรับรอง 

(2) มีประสบการณ์ในการท างานด้านบริหารธุรกิจและคุณสมบัติอ่ืน โดยให้อยู่ในดุลพินิจของ
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

(3) มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
(4) เป็นผู้มีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 
ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วย การศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2560 
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2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
2.3.1 ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศไม่เพียงพอ 
2.3.2 ขาดประสบการณ์ทางด้านการวิจัย / การเขียนบทความวิชาการ 
2.3.3 ขาดทักษะในการปรับตัวในการเรียนระดับที่สูงขึ้น ขาดทักษะในการติดต่อสื่อสาร 

2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
2.4.1  จัดอบรม / สอนเสริมเตรียมความรู้พ้ืนฐานก่อนการเรียน รวมถึงภาษาต่างประเทศที่จ าเป็นใน

การอ่านบทความวิจัยต่างประเทศ และการน าเสนองานวิจัยเป็นภาษาต่างประเทศได้อย่างถูกต้อง  
2.4.2 จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะน าการให้บริการของมหาวิทยาลัย เทคนิคการเรียนขั้นสูงใน

ระดับบัณฑิตศึกษา แผนการเรียนการสอน แจ้งปฏิทินการศึกษา การให้บริการค าปรึกษาและการเปิดคลินิก
นักวิจัย 

2.4.3 จัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ ท าหน้าที่ดูแล ให้ค าแนะน าแก่นักศึกษาในการปรับตัว 
2.4.4 จัดกิจกรรมเสริมความรู้ในการท าวิจัย การทัศนศึกษาดู งานใน-นอกประเทศ การเข้าร่วมการ

ประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ นานาชาติ รวมถึงส่งเสริมให้นักศึกษาน าผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ 
/ นานาชาติ 
 

 

2.5   แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

 จ านวนนักศึกษาระดับปริญญาเอก 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 
     ช้ันปีท่ี 1 - 5 5 5 10 
     ช้ันปีท่ี 2 - - 5 5 5 
     ช้ันปีท่ี 3 - - - 5 5 
     รวม - 5 10 15 20 
จ านวนนักศึกษาท่ีคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 5 5 

 

 
2.6   งบประมาณตามแผน  

2.6.1 งบประมาณรายรับ แบบ 2.1 (หน่วย: บาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 2566 
ค่าบ ารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน 
และค่าสนับสนุนการจัดการเรียน 
การศึกษาแบบเหมาจ่าย  
(99,000.- /เทอม/คน) 

- 
 

990,000.- 
 

1,980,000.- 
 

2,970,000.- 
 

3,960,000.- 
 

รวมรายรับ - 990,000.- 1,980,000.- 2,970,000.- 3,960,000.- 
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3.1.3   รายวิชา 
   -   รหัสวิชา 

                      รหัสวิชา  ประกอบด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษและตัวเลขรวมกันจ านวน 9 ตัว  ดังนี ้

AA X XX X X XX   ชื่อวิชา (ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ )                นก.(ท-ป-น) 
                      ล าดับวิชาในกลุ่ม (01-99)                                                ชั่วโมงศึกษานอกเวลา 
                               ชั้นปีที่ควรศึกษา                                                    ชั่วโมงปฏิบัต ิ
                              กลุ่มวิชา                                                                       ชั่วโมงทฤษฎี 
                                 สาขาวิชา         หน่วยกิต 

  ระดับการศึกษา 
  คณะ 
 

หลักท่ี 1 และ 2 เป็นรหสัคณะ (BA = คณะบริหารธรุกิจ ) 
หลักท่ี 3 ระดับการศึกษา       ( 6 = ปริญญาเอก ) 
หลักท่ี 4 และ 5 สาขาวิชา      ( 00= ไม่ระบสุาขาวิชา      01 = กลุ่มวิชาการบญัชี 02 = กลุ่มวิชาการตลาด   
                                       03 = กลุ่มวิชาการจัดการ 04 = กลุ่มวิชาการเงิน ) 
หลักท่ี 6 กลุ่มวิชา                ( 0 = วิชาเสริมพื้นฐาน  1 = วิชาบังคับ  2 = วิชาชีพเลือก 3 = ดุษฎีนิพนธ์) 
หลักท่ี 7 ปีท่ีควรศึกษา 
หลักท่ี 8 และ 9 เป็นล าดับรายวิชา 

  -  รายวิชา 
 หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ส าหรับผู้ที่ไม่มีพ้ืนฐานด้านบริหารธุรกิจตามแบบ 2.1) ในกรณีที่

คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรเห็นชอบให้ลงเรียนเสริมพ้ืนฐาน โดยไม่นับหน่วยกิต (S/U) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

BA6000101 
 

ภาษาอังกฤษเพ่ือการน าเสนอดุษฎีนิพนธ์                                   
(English for Dissertation Presentation) 

2(2-0-4) 
 

BA6000102 
 

สถิติขั้นสูงส าหรับการวิจัยทางธุรกิจ                                         
(Advanced Statistics for Business Research)  

3(3-0-6) 

BA6010103 
 

การเงินและการบัญชีบริหารร่วมสมัย                            
(Contemporary Finance and Managerial Accounting) 

3(3-0-6) 
 

BA6020104 
 

การจัดการการตลาดเชิงบูรณาการ  
(Integrated Marketing Management) 

3(3-0-6) 
 

BA6030105 ทฤษฎีองค์การ (Organization Theories) 3(3-0-6) 

BA6030106 
 

การจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อความยั่งยืนของธุรกิจ 
(Strategic Management for Business Sustainability) 

3(3-0-6) 
 

BA6030107 
 

ปรัชญาและจริยธรรมของการบริหารธุรกิจยุคใหม่ 
(Philisophy and Ethics of Modern Business Administration) 

3(3-0-6) 
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 หมวดวิชาบังคับ 9 หน่วยกิต ส าหรับนักศึกษาแบบ 2.1 ต้องศึกษาจากรายวิชาดังนี้ 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

BA6001101 การวิเคราะห์การจัดการเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมทางธุรกิจ  
(Strategic Management Analysis and Business Innovations) 

3(3-0-6) 

BA6001102 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจขั้นสูง 
 (Advanced Business Research Methodology) 

3(3-0-6) 

BA6001103 สัมมนาประเด็นปัญหาทางบริหารธุรกิจ                                    
(Seminar in Business Administration Issues) 

3(3-0-6) 

BA6001104 ทัศนศึกษานวัตกรรมทางด้านบริหารธุรกิจ                             
(Business Administration Innovation Field Trip) 

S/U 

 
 หมวดวิชาชีพเลือก 9 หน่วยกิต ส าหรับนักศึกษาแบบ 2.1 ต้องศึกษารายวิชาต่อไปนี้ 
 กลุ่มวิชาการบัญชี   

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

BA6012101 ทฤษฎีทางการเงินและการบัญชีขั้นสูง (Advanced Finance and 
Accounting Theories) 

3(3-0-6) 

BA6012102 
 

ประเด็นวิจัยขั้นสูงทางการบัญชี (Advanced Research Issues in 
Accounting) 

3(3-0-6) 
 

BA6012103 
 

สัมมนาวิจัยการบัญชีการเงินขั้นสูง (Seminar in Advanced 
Financial Accounting Research) 

3(3-0-6) 
 

BA6012104 
 

สัมมนาวิจัยการบัญชีบริหารขั้นสูง (Seminar in Advanced 
Managerial Accounting  Research) 

3(3-0-6) 
 

BA6012105 
 

สัมมนาวิจัยการสอบบัญชีขั้นสูง (Seminar in Advanced Auditing 
Research) 

3(3-0-6) 

BA6012106 
 

สัมมนาวิจัยการบัญชีระหว่างประเทศ (Seminar in International 
Accounting Research) 

3(3-0-6) 
 

BA6032105 
 

การบริการธุรกิจที่ปรึกษาเชิงกลยุทธ์ดิจิทัล (Digital Strategic 
Consulting Business Services) 

3(3-0-6) 
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 กลุ่มวิชาการตลาด 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

BA6022101 
 

ทฤษฎีการจัดการการตลาดขั้นสูง (Advanced Marketing 
Management Theories) 

3(3-0-6) 
 

BA6022102 
 

สัมมนาประเด็นปัญหาทางการตลาดดิจิทัล (Seminar in Digital 
Marketing Issues) 

3(3-0-6) 
 

BA6022103 
 

ประเด็นวิจัยขั้นสูงทางการตลาด (Advanced Research Issues in 
Marketing) 

3(3-0-6) 
 

BA6022104 
 

การวิจัยการบริหารตราสินค้า  
(Brand Management Research) 

3(3-0-6) 
 

BA6032105 
 

การบริการธุรกิจที่ปรึกษาเชิงกลยุทธ์ดิจิทัล (Digital Strategic 
Consulting Business Services) 

3(3-0-6) 
 

 

 กลุ่มวิชาการจัดการ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

BA6032101 

 
ทฤษฎีการจัดการร่วมสมัย (Contemporary Management 
Theories) 

3(3-0-6) 
 

BA6032102 
 

กลยุทธ์โลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานขั้นสูง (Advanced Logistics 
and Supply Chain Strategy) 

3(3-0-6) 
 

BA6032103 
 

ประเด็นวิจัยขั้นสูงทางการจัดการ (Advanced Research Issues 
in Management) 

3(3-0-6) 
 

BA6032104 
 
 

สัมมนาประเด็นการสร้างสรรค์ธุรกิจและการประกอบการ   
(Seminar in Business Creation Issues and 
Entrepreneurship) 

3(3-0-6) 
 
 

BA6032105 
 

การบริการธุรกิจที่ปรึกษาเชิงกลยุทธ์ดิจิทัล (Digital Strategic 
Consulting Business Services) 

3(3-0-6) 
 

  
 กลุ่มวิชาการเงิน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

BA6012101 

 
ทฤษฎีทางการเงินและการบัญชีขั้นสูง (Advanced Finance and 
Accounting Theories) 

3(3-0-6) 
 

BA6042102 
 

การบริหารความเสี่ยงและตราสารอนุพันธ์ (Risk Management 
and Derivatives) 

3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

BA6042103 
 

ประเด็นวิจัยขั้นสูงทางการเงิน (Advanced Research Issues in 
Finance) 

3(3-0-6) 
 

BA6042104 สัมมนาประเด็นปัญหาทางการเงิน (Seminar in Finance Issues) 3(3-0-6) 

BA6042105 เศรษฐศาสตร์ร่วมสมัย (Contemporary Economics) 3(3-0-6) 
BA6032105 

 
การบริการธุรกิจที่ปรึกษาเชิงกลยุทธ์ดิจิทัล (Digital Strategic 
Consulting Business Services) 

3(3-0-6) 
 

 
 

 หมวดวิชาดุษฎีนิพนธ์ 

 นักศึกษา แบบ 2.1 ต้องลงทะเบียนวิชาดุษฎีนิพนธ์ จ านวน 36 หน่วยกิต ดังนี้ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

BA6003201 ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 2.1 (Doctoral Dissertation 2.1) 36 
 

3.1.4  แผนการศึกษา  แบบ 2.1              

ปีท่ี  1 /ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 

BA6001101 การวิเคราะห์การจัดการเชิงกลยุทธ์และ
นวัตกรรมทางธุรกิจ 

3 3 0 6 

BA6001102 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจขั้นสูง 3 3 0 6 

รวม 6 6 0 12 
  

ชั่วโมง / สัปดาห์  =  6 

 
 

ปีท่ี  1 /ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 

BA6001103 สัมมนาประเด็นปัญหาทางบริหารธุรกิจ 3 3 0 6 

BA60X21XX วิชาชีพเลือก 1 3 3 0 6 

BA60X21XX วิชาชีพเลือก 2 3 3 0 6 

รวม 9 9 0 18 

ชั่วโมง / สัปดาห์  =  9 
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ปีที่  2 /ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 

BA60X21XX วิชาชีพเลือก 3 3 3 0 6 

BA6001104 ทัศนศึกษานวัตกรรมทางด้านบริหารธุรกิจ   S/U - - - 

รวม 3 3 0 6 
ชั่วโมง / สัปดาห์  =  3 

 
 

ปีที่  2 /ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 

BA6003201 ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 2.1 12 - - - 

รวม 12 - - - 

ชั่วโมง / สัปดาห์  =  - 
 

ปีที่  3 /ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 

BA6003201 ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 2.1 12 - - - 

รวม 12 - - - 

ชั่วโมง / สัปดาห์  =  - 
 

ปีที่  3 /ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 

BA6003201 ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 2.1 12 - - - 

รวม 12 - - - 

ชั่วโมง / สัปดาห์  =  - 

3.1.5 ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา 
ชั้นปีที่  รายละเอียด 

1 มีทักษะด้านการวิจัยธุรกิจชั้นสูง สามารถพัฒนากรอบแนวคิดงานวิจัยและการน าเสนอ
บทความวิชาการ / วิจัยได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ มีความรู้คู่คุณธรรมตามหลัก
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

2 มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านบริหารธุรกิจ มีความสามารถใน
การสร้างสรรค์ให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ในการน าเสนอหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ตามสาขาที่ถนัด 

3 มีความสามารถในการจัดท าและน าเสนอดุษฎีนิพนธ์ ด าเนินการเผยแพร่ตีพิมพ์บทความ
วิชาการ / บทความวิจัยในฐานข้อมูล หรือวารสารที่ได้รับการรับรอง มีทักษะในการให้
ค าปรึกษาทางธุรกิจ การวิเคราะห์ และวางแผนธุรกิจ รวมถึงสามารถปรับใช้องค์ความรู้ด้าน
นวัตกรรมในการแก้ไขปัญหาทางธุรกิจ หรือการพัฒนาองค์กรธุรกิจสู่ความยั่งยืน 
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3.1.6  ค าอธิบายรายวิชา   

  หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน 

BA6000101  ภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนอดุษฎีนิพนธ์                2(2-0-4) 
  English for Dissertation Presentation    
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : -                  
  รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 

  ลักษณะรูปแบบของการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ทักษะการอ่าน การค้นคว้า การวิเคราะห์
และวิจารณ์ บทความวิชาการ วิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ที่ผ่านการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ การเขียนบทคัดย่อ 
และบทความวิชาการ ตามสาขาวิชาที่เรียน ทักษะการน าเสนอผลงานวิชาการในเวทีระดับชาติหรือนานาชาติ 
  Academic English writing formats; reading skills; searching, analyzing and criticizing 
academic papers, thesis and dissertation published in academic journals;  abstract writing and 
academic article writing according to field of study;  academic presentation skills in national and 
international forums 
 
BA6000102  สถิติขั้นสูงส าหรับการวิจัยทางธุรกิจ                    3(3-0-6) 
  Advanced Statistics for Business Research   
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
  รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 

  แนวคิดและขั้นตอนการวิเคราะห์ทางสถิติ การวิเคราะห์พหุคูณ การจ าแนกกลุ่มตัวแปรด้วยการ
วิเคราะห์องค์ประกอบและแบบกลุ่ม การวิเคราะห์การถดถอยแบบโลจิสติกส์ การวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคูณ 
การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ การวิเคราะห์แบบจ าลองสมการโครงสร้าง และการวิเคราะห์ สมการถดถอย    
ไม่เชิงเส้น  
  Concepts and steps of statistical analysis; multivariate analysis; factor analysis and 
cluster analysis; logistic regression; MANOVA and multiple regression analysis; structural equation 
model;  and nonlinear regression analysis 
 
BA6010103  การเงินและการบัญชีบริหารร่วมสมัย                                                     3(3-0-6) 
  Contemporary Finance and Managerial Accounting 
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
  รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 
  แนวคิดทางการเงินด้าน ความเสี่ยงและผลตอบแทน มูลค่าของเงิน การวางแผนทางการเงิน               
เงินทุนหมุนเวียน และการบริหารโครงการ แนวคิดด้านการบัญชีต้นทุน การรวบรวมข้อมูลทางการบัญชีตามกรอบ
แนวคิดมาตรฐานรายงานทางการเงิน การใช้ข้อมูลทางการบัญชีเพ่ือการวางแผน  การควบคุมและตัดสินใจในการ
บริหาร การบัญชีสิ่งแวดล้อมและการบัญชีสู่ความยั่งยืนของธุรกิจ 
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  Finance concepts: risk and return, time value of money, financial planning, working 
capital and project management; cost accounting concepts; collection of accounting information 
systems following Thai Financial Reporting Standard (TFRS); usage of accounting information for 
planning, controlling, and business decision-making; environmental accounting and accounting for 
business sustainability 
 
BA6020104  การจัดการการตลาดเชิงบูรณาการ                               3(3-0-6) 
  Integrated Marketing Management 
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
  รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 
  ปรัชญาและแนวคิดการตลาดสมัยใหม่  การวิเคราะห์ปัญหาการตลาด โอกาสทางการตลาด การ
วางแผนกลยุทธ์ด้านการตลาดและการจัดการการตลาด การปฏิบัติตามแผนงานและการควบคุมกิจกรรมทางการ
ตลาด กระบวนการติดต่อสื่อสารและเครือข่าย การบูรณาการกระบวนการติดต่อสื่อสารในการบริหารจัดการธุรกิจ
ยุคใหม ่
  Philosophy and concepts of modern marketing; analysis of marketing problems; 
market opportunity; strategic marketing planning and marketing management; operation and 
control of marketing activities; communication processes and network; integration of 
communication processes for modern business management 
 
 

BA6030105  ทฤษฎีองค์การ                                                      3(3-0-6) 
  Organization Theories 
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
  รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 
  รูปแบบ แนวคิดและทฤษฎีองค์การ พฤติกรรมองค์การ โครงสร้างและการออกแบบองค์การ 
ทฤษฎีตามสถานการณ์ ทฤษฎีสถาบัน นิเวศวิทยาองค์การ วิวัฒนาการและสภาพแวดล้อมองค์การ เครือข่าย 
เทคโนโลยี วัฒนธรรม และโครงสร้างทางสังคม 
  Organizational models, concepts and theories; organizational behavior;organizational 
structure and design; contingency theory, institutional theory; organizational ecology, organizational 
evolution and environment; network; technology; culture; and social structure 
 
BA6030106  การจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อความย่ังยืนของธุรกิจ                3(3-0-6) 
  Strategic Management for Business Sustainability 
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
  รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 
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  ปรัชญาและแนวคิดเพ่ือความยั่งยืน กระบวนการพัฒนากลยุทธ์ การก าหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสม  
กลยุทธ์การติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอก การจัดท าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ การปรับใช้แผนกลยุทธ์ 
การประเมินกลยุทธ์  การวิเคราะห์เปรียบเทียบและการทบทวนกลยุทธ์เพ่ือความได้เปรียบเชิงแข่งขัน การบูรณา
การกลยุทธ์เพื่อความยั่งยืนของธุรกิจ 
  Philosophy and concepts of sustainability; processes of strategic development; 
suitable strategy setting; internal and external communication strategies; strategy formulation and 
operational plan; strategic implementation; strategies evaluation; comparison analysis of 
strategies and strategic reviews for competitive advantage; strategy integration for business 
sustainability 
 
BA6030107  ปรัชญาและจริยธรรมของการบริหารธุรกิจยุคใหม่               3(3-0-6) 
  Philosophy and Ethics of Modern Business Administration 
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
  รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 
  แนวคิดและทฤษฎีการจัดการสมัยใหม่ การจัดการและการคิดอย่างเป็นระบบ การจัดการเชิง
สถานการณ์ การรื้อปรับระบบ องค์การแห่งการเรียนรู้ และการจัดการความรู้ จรรยาบรรณธุรกิจ และความ
รับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ และแนวทางในการสร้างจริยธรรม 
  Modern management concepts and theories; management and systematic 
thinking; situational management; re-engineering; learning organization and knowledge 
management; business ethics and corporate social responsibility; guidelines on cultivating ethical 
behavior  
 

  หมวดวิชาบังคับ 

BA6001101  การวิเคราะห์การจัดการเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมทางธุรกิจ                      3(3-0-6) 
  Strategic Management Analysis and Business Innovations 
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
  รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 

  การทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับ วิวัฒนาการทฤษฎีและแนวคิดการจัดการสมัยใหม่ การจัดการ
เชิงกลยุทธ์ การคิดอย่างเป็นระบบ รูปแบบนวัตกรรมและองค์กรแห่งการเรียนรู้ทางธุรกิจ  จริยธรรมและบทบาทที่
ส าคัญในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของธุรกิจ การวิเคราะห์กรณีศึกษาและผลงานวิจัยด้าน           
กลยุทธ์และนวัตกรรมในการบริหารธุรกิจเพ่ือความส าเร็จขององค์กร 
  Literature review of evolution of modern management theories and concepts; 
strategic management; systematic thinking; models of innovation and business learning 
organizations; business ethics and essential roles of corporate social responsibility (CSR); case 
studies and research in business administration strategies and innovations for organizational 
achievement    
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BA6001102  ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจขั้นสูง                   3(3-0-6) 
  Advanced Business Research Methodology  
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
  รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 

  เทคนิคและระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจขั้นสูง ทั้งการวิจัยเชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ และแบบผสม         
การก าหนดปัญหาและวัตถุประสงค์การวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การตั้งสมมติฐาน การออกแบบการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูลและสถิติเพ่ือการวิจัยธุรกิจขั้นสูง  การวิเคราะห์และประมวลผล           
การสรุปผลและการอภิปรายผล การน าเสนอรายงานการวิจัยตามหลักวิชาการ และการน างานวิจัยไปปรับใช้กับ
องค์กรธุรกิจ 
   Advanced techniques and business research methodology of qualitative method, 
quantitative method, and mixed method; setting research problems and objectives; literature 
review; research hypotheses; research design; population and sample; data collection and 
advanced statistics used for business research; data analysis and interpretation;  conclusion and 
discussion; presentation of academic research report;  research application for business 
organizations 
 
BA6001103  สัมมนาประเด็นปัญหาทางบริหารธุรกิจ                       3(3-0-6) 
  Seminar in Business Administration Issues   
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
  รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 

  การทบทวนวรรณกรรมและการวิพากษ์ แนวคิด ทฤษฎี และประเด็นปัญหาใหม่ ๆ ทาง
บริหารธุรกิจจาก กรณีศึกษา บทความที่ตีพิมพ์ ทั้งระดับชาติและนานาชาติ  การศึกษาดูงาน และการน าเสนอแนว
ทางการแก้ปัญหาทางธุรกิจ  
  Literature review and critique of concepts, theories, and current issues of business 
administration from case studies, national and international published articles; field trip; and 
presentation of recommendations to solve business problems  
 
BA6001104  ทัศนศึกษานวัตกรรมทางด้านบริหารธุรกิจ            S/U 
                    Business Administration Innovation Field Trip 
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
  รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 

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

หมวดวิชาชีพเลือก 

 กลุ่มวิชาการบัญชี 

BA6012101  ทฤษฎีทางการเงินและการบัญชีข้ันสูง                      3(3-0-6) 
  Advanced Finance and Accounting Theories 
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
  รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 

  การอภิปรายแนวคิดและทฤษฎีทางการเงินสมัยใหม่ การบริหารความเสี่ยงและตราสารอนุพันธ์ 
การวางแผนทางการเงิน การเพ่ิมมูลค่ากิจการ การประเมินทรัพยากรและข้อมูลทางการบัญชีเพ่ือการตัดสินใจ 
แนวคิดและทฤษฎีทางการบัญชีสมัยใหม่ การทบทวนวรรณกรรมด้านการบัญชีการเงินและบัญชีบริหาร การก ากับ
ดูแลกิจการและจรรยาบรรณวิชาชีพและจริยธรรมธุรกิจ การบัญชีเพ่ือสิ่งแวดล้อมและการน าเสนอรายงานทางการ
เงินเพ่ือความยั่งยืนทางธุรกิจ  
  Discussion on concepts and modern theories of corporate finance; risk 
management and derivatives; financial planning; firm value added; evaluation of firm resources 
and accounting information for decision-making; contemporary accounting theories and concepts; 
literature review in financial and managerial accounting; corporate governance, code of ethics 
and business ethics; environmental accounting and presentation of global integrated reporting 
(GIR) for business sustainability 
 
BA6012102  ประเด็นวิจัยข้ันสูงทางการบัญชี                3(3-0-6) 
  Advanced Research Issues in Accounting    
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : BA6001102 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจขั้นสูง    
  รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่  : - 

  การทบทวนวรรณกรรมและการวิพากษ์งานวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ในประเด็นทางการ
บัญชีต่าง ๆ ความเป็นมา หลักการเหตุผลทางทฤษฎี การออกแบบกรอบแนวคิดงานวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย การเก็บ
รวบรวมข้อมูล การแปลผล การน าเสนอผลงานวิจัย และการน าผลงานวิจัยไปปรับใช้กับธุรกิจ   
  Literature review and critique of both quantitative and qualitative research related 
to accounting issues; background, principles and theoretical reasons; design of research 
conceptual framework; research methodologies; data collection; Interpretation; research 
presentation; and application   
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BA6012103 สัมมนาวิจัยการบัญชีการเงินขั้นสูง                3(3-0-6) 
  Seminar in Advanced Financial Accounting Research  
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : BA6001102 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจขั้นสูง และ 
        BA6012101 ทฤษฎีทางการเงินและการบัญชีชั้นสูง    
  รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่  : - 

  การทบทวนวรรณกรรมและวิพากษ์งานวิจัยที่ตีพิมพ์ ในประเด็นการบัญชีการเงิน การวิเคราะห์
แนวคิดพ้ืนฐานและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยทางบัญชีการเงิน การก ากับดูแลกิจการที่ดี การใช้ข้อมูลสารสนเทศ
ทางการบัญชีเพ่ือการตัดสินใจ การออกแบบและการน าเสนอโครงงานวิจัย หรือบทความวิชาการ  
  Literature review and critique of published research articles on financial 
accounting; analysis of fundamental concepts and theories related to financial accounting 
research; good corporate governance; usage of accounting information for decision making; 
research design and research proposal or academic paper presentation 
 
BA6012104  สัมมนาวิจัยการบัญชีบริหารขั้นสูง               3(3-0-6) 
  Seminar in Advanced Managerial Accounting  Research 
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :  BA6001102 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจขั้นสูง   
         BA6012101 ทฤษฎีทางการเงินและการบัญชีชั้นสูง   
  รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 

  การทบทวนวรรณกรรมและการวิพากษ์งานวิจัยที่ตีพิมพ์ ในประเด็นการบัญชีบริหาร การวิเคราะห์
แนวคิดพ้ืนฐานและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีบริหารเพ่ือการตัดสินใจ การวางแผน การควบคุม การประเมินผล
การด าเนินงาน การบัญชีเชิงกลยุทธ์ การใช้ข้อมูลสารสนเทศทางการบัญชีบริหารเพ่ือการตัดสินใจ การออกแบบ
และการน าเสนอโครงงานวิจัย หรือบทความวิชาการ 
  Literature review and critique of published research articles on managerial 
accounting; analysis of fundamental concepts and theories related to managerial accounting for 
decision making; planning, controlling, performance evaluation; strategic managemial accounting; 
usage of managerial accounting information for decision making; research design and research 
proposal or academic paper presentation 
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 BA6012105  สัมมนาวิจัยการสอบบัญชีข้ันสูง                3(3-0-6) 
  Seminar in Advanced Auditing Research  
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :  BA6001102 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจขั้นสูง   
         BA6012101 ทฤษฎีทางการเงินและการบัญชีชั้นสูง 
  รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 

  การทบทวนวรรณกรรมและการวิพากษ์งานวิจัยที่ตีพิมพ์ ในประเด็นการสอบบัญชี การวิเคราะห์
แนวคิดพ้ืนฐานและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชี มาตรฐานการสอบบัญชี แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับงาน
ตรวจสอบ ผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ ความเชี่ยวชาญและจรรยาบรรณวิชาชีพ การออกแบบและน าเสนอ
โครงงานวิจัย หรือบทความวิชาการ 
  Literature review and critique of published research articles on auditing; analysis of 
fundamental concepts and theories related to auditing; international standard of auditing; audit 
practice; auditing performance; audit expertise and code of ethics; research design and research 
proposal or academic paper presentation 
 
BA6012106  สัมมนาวิจัยการบัญชีระหว่างประเทศ                   3(3-0-6) 
  Seminar in International Accounting Research   
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : BA6001102 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจขั้นสูง  
                           BA6012101 ทฤษฎีทางการเงินและการบัญชีชั้นสูง   
  รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่   : - 

  การทบทวนวรรณกรรมและวิพากษ์งานวิจัยที่ตีพิมพ์ ในประเด็นการบัญชีระหว่างประเทศ 
ผลกระทบนโยบายการบัญชีและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าและน าเสนองบการเงินรวม ของบริษัทข้ามชาติ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทยและมาตรฐานการรายงานทางการเงินสากล คุณภาพของรายงานทาง           
การเงิน ราคาโอน ภาษีระหว่างประเทศ การใช้ข้อมูลสารสนเทศทางการบัญชีเพ่ือการตัดสินใจลงทุน การออกแบบ
และการน าเสนอโครงงานวิจัย หรือบทความวิชาการ 
  Literature review and critique of published research articles on international 
accounting issues; accounting policy impact and practice of preparing and presentation of  
multinational corporations’consolidated financial statements following Thai Financial Reporting 
Standard (TFRSs) and International Financial Reporting Standard (IFRSs); quality of Financial 
Reporting; transfer pricing; international tax; usage of accounting information for investment 
decision; research design and research proposal or academic paper presentation 
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 กลุ่มวิชาการตลาด 

BA6022101  ทฤษฎีการจัดการการตลาดขั้นสูง                                3(3-0-6) 
  Advanced Marketing Management Theories 
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
  รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 

  การอภิปรายแนวคิด วิธีการ เครื่องมือทางการตลาดที่ส าคัญ การประยุกต์ทฤษฎีทางการตลาดเพ่ือ
แก้ปัญหาทางธุรกิจ การทบทวนวรรณกรรม การสร้างกรอบความคิดและแบบจ าลองทางด้านการตลาด การบริหาร
การตลาดเพ่ือความได้เปรียบเชิงแข่งขัน การวิเคราะห์ วิพากษ์และการประยุกต์องค์ความรู้ทางการตลาดสู่ความ
ยั่งยืน 
  Discussion on concepts, methods and essential marketing tools; application of 
marketing theories to solve business problems;  literature review; creation of conceptual 
frameworks and marketing models;  marketing management for competitive advantage;  analysis, 
critiques and applications of marketing knowledge for sustainability 
 
BA6022102  สัมมนาประเด็นปัญหาทางการตลาดดิจิทัล                3(3-0-6) 
  Seminar in Digital Marketing Issues   
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :  BA6022101 ทฤษฎีการจัดการการตลาดขั้นสูง   
  รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 
  การทบทวนวรรณกรรมและการวิพากษ์งานวิจัยที่ตีพิมพ์ ในประเด็นการตลาดดิจิทัล ลักษณะ
โครงสร้างและรูปแบบของช่องทางการตลาด บทบาทหน้าที่และการพัฒนาช่องทางการตลาด สถาบันการตลาด             
การคัดเลือก การประเมินผลและการควบคุมช่องทางการตลาด และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม
ทางเทคโนโลยีและพฤติกรรมผู้บริโภค  
  Literature review and critique of published research articles on digital marketing 
issues; nature, structure, and type of marketing channel; role and function and development of 
marketing channels; market institutions; selection,  evaluation and control of marketing channels; 
and impacts of change in technological environment and consumer behavior 
 
BA6022103  ประเด็นวิจัยข้ันสูงทางการตลาด                          3(3-0-6) 
  Advanced Research Issues in Marketing     
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : BA6001102 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจขั้นสูง     
  รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่  :- 

  การทบทวนวรรณกรรมและการวิพากษ์งานวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ในประเด็นทาง
การตลาด ความเป็นมา หลักการเหตุผลทางทฤษฎี การออกแบบกรอบแนวคิดงานวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย การเก็บ
รวบรวมข้อมูล การแปลผล การน าเสนอผลงานวิจัย และการน าผลงานวิจัยไปปรับใช้กับธุรกิจ  
  



24 
 

  Literature review and critique of both quantitative and qualitative research related 
to marketing issues; background, principles and theoretical reasons; design of research 
conceptual framework; research methodologies; data collection; Interpretation; research 
presentation; and business application of research results   
 
BA6022104  การวิจัยการบริหารตราสินค้า                         3(3-0-6) 
  Brand Management Research      
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :-   
  รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่  :- 

  การทบทวนวรรณกรรมและการอภิปรายงานวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ในประเด็น           
การบริหารตราสินค้า แนวคิดคุณค่าตราสินค้า ภาพลักษณ์ตราสินค้า และการวัดคุณค่าตราสินค้า กลยุทธ์การสร้าง
ตราสินค้าองค์กร ทฤษฎี เครื่องมือและแบบจ าลองส าหรับการตัดสินใจเรื่องตราสินค้า ประโยชน์ของตราสินค้า           
และการสร้างมูลค่าเพ่ิม บุคลิกภาพตราสินค้า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสร้างตราสินค้าและหลักการทางจิตวิทยา           
ที่เก่ียวกับลูกค้า การออกแบบและการน าเสนอกรอบแนวคิดทางการวิจัย  

Literature review and discussion on both quantitative and qualitative research 
related to brand management issues:  brand equity concept, brand image, and brand equity 
measurement;  corporate branding formation strategy;  theories, instruments, and models for 
branding decision making; benefits of brand and value creation; brand personality; factors 
influencing formation of brand image and psychological principles related to customers; research 
design and presentation of conceptual framework 

 
 

 กลุ่มวิชาการจัดการ 

BA6032101  ทฤษฎีการจัดการร่วมสมัย                                3(3-0-6) 
  Contemporary Management Theories 
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
  รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่  : - 

  วิวัฒนาการด้านรูปแบบ แนวคิด ทฤษฎีด้านการจัดการ การใช้เครื่องมือด้านการจัดการในการ
บริหารธุรกิจเพ่ือความยั่งยืน กลยุทธ์ของธุรกิจภายใต้กรอบแนวคิด ทฤษฎี และเครื่องมือทางการจัดการตาม
สภาพแวดล้อมและสถานการณ์ การทบทวนวรรณกรรมและการวิเคราะห์การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ที่เหมาะสม
กับองค์กรธุรกิจในปัจจุบัน ความรับผิดชอบและจริยธรรมทางธุรกิจ การบูรณาการทฤษฎีการจัดการขั้นสูงและ     
กลยุทธ์ที่เหมาะสมกับองค์กรในอนาคต  
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  Evolution of models, concepts and management theories; usage of management 
tools for sustainable business administration; business strategies under conceptual framework, 
theories, and management tools following environment and situation; literature review and 
analysis of suitable strategic management for current businesses; responsibility and business 
ethics;  integration of advanced management theories and strategies suiting for future 
organizations 
 
BA6032102  กลยุทธ์โลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานขั้นสูง               3(3-0-6) 
  Advanced Logistics and Supply Chain Strategy    
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : -   
  รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่  : - 

  การอภิปราย แนวคิด หลักการ ทฤษฎีในการสร้างกลยุทธ์ทางโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุ ปทาน 
องค์ประกอบของการจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน การเชื่อมโยงระหว่างทฤษฎี งานวิจัยและแนวปฏิบัติ          
การสร้างแผนกลยุทธ์ แบบจ าลองด้านจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานที่สนับสนุนกลยุทธ์ การน าแผนกลยุทธ์ไป
ปฏิบัติ การควบคุม และการประเมินผล เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพองค์กร 
  Discussion on concepts, principles, theories for formulating logistics and supply 
chain strategies; components of logistics and supply chain management; linkages between 
theories, research, and practices; strategic plan formation; logistics and supply chain models to 
support strategies; strategic plan implementation; control and evaluation to increase organization 
efficiency 
 
BA6032103  ประเด็นวิจัยข้ันสูงทางการจัดการ                   3(3-0-6) 
  Advanced Research Issues in Management     
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :  BA6001102 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจขั้นสูง  
  รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ :   - 

   การทบทวนวรรณกรรมและการวิพากษ์งานวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ในประเด็นทางการ
จัดการ ความเป็นมา หลักการเหตุผลทางทฤษฎี การออกแบบกรอบแนวคิดงานวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย การเก็บ
รวบรวมข้อมูล การแปลผล การน าเสนอผลงานวิจัย และการน าผลงานวิจัยไปปรับใช้กับธุรกิจ   
  Literature review and critique of both quantitative and qualitative research related 
to management issues; background, principles and theoretical reasons; design of research 
conceptual framework; research methodologies; data collection; Interpretation; research 
presentation; and business application of research results   
 
 
 



26 
 

BA6032104  สัมมนาประเด็นการสร้างสรรค์ธุรกิจและการประกอบการ              3(3-0-6) 
  Seminar in Business Creation Issues and Entrepreneurship      
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :  BA6032101 ทฤษฎีการจัดการร่วมสมัย    
  รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่  : - 

   การทบทวนวรรณกรรมและการวิพากษ์งานวิจัยที่ตี พิมพ์ที่ เกี่ยวข้องกับประเด็นทางการ
บริหารธุรกิจ การวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจและสภาวะการแข่งขัน การก่อตั้งธุรกิจ การร่วมลงทุน กลยุทธ์การเข้าสู่
ธุรกิจ การวิเคราะห์แหล่งเงินทุน การวิเคราะห์และประเมินโครงการธุรกิจ การพัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจเพ่ือการ
เป็นผู้ประกอบการ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา แผนธุรกิจส าหรับหน่วยธุรกิจใหม่ และการบริหารจัดการ
ทรัพยากรเพ่ือความยั่งยืนทางธุรกิจ 
   Literature review and critique of published research articles related to business 
administration; analysis of business opportunities and competitive situations; business start-up; 
business venture capital; strategies for entering businesses; analysis of capital sources; business 
project analysis and evaluation; business innovation development for entrepreneurship; 
regulations on intellectual property; business plan for a new business entity; and resources 
management for business sustainability 
 
BA6032105  การบริการธุรกิจที่ปรึกษาเชิงกลยุทธ์ดิจิทัล                3(3-0-6) 
  Digital Strategic Consulting Business Services 
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : -   
  รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่  : - 

  การระบุปัญหาทางธุรกิจ ความท้าทายในอนาคตของธุรกิจ การบูรณาการองค์ความรู้ด้านการเงิน 
การบัญชี การตลาด การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ และการออกแบบเทคโนโลยีดิจิทัล
ใหม่เพ่ือความมั่นคงปลอดภัย การจัดเตรียมค าแนะน าและประมาณการที่เกี่ยวข้อง การปรับใช้เทคโนโลยีดิจิทัล          
เพ่ือความได้เปรียบเชิงแข่งขัน การออกแบบตัวชี้วัดการประเมินความส าเร็จของกลยุทธ์และการให้บริการธุรกิจ           
ที่ปรึกษา 
  Business issue identification; future challenges of business; integration of 
knowledge in finance, accounting, marketing, human resource management, strategic management, 
and new digital technology design for security; preparation of recommendations and related 
estimation; digital technology adoption for competitive advantage; design of key performance 
indicators for evaluating success of strategies and consulting business services 
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 กลุ่มวิชาการเงิน 

BA6042102    การบริหารความเสี่ยงและตราสารอนุพันธ์               3(3-0-6) 
   Risk Management and Derivatives 
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :  -   
  รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่  :  - 

  การทบทวนวรรณกรรมและการอภิปรายงานวิจัยเกี่ยวกับ การใช้และลักษณะของตราสารอนุพันธ์ 
ฟิวเจอร์ส ออปชัน สว๊อป  แนวคิดของการก าหนดราคาและการป้องกันความเสี่ยงโดยไม่มีการเก็งก าไร รูปแบบการ
ก าหนดราคาของตัวเลือกทวินาม แบบจ าลองแบล็ค-โชลส์ การวัดความผันผวนและการก าหนดราคาของตัวเลือกที่
ไม่เป็นมาตรฐาน แนวคิดของการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน การวัดความเสี่ ยงของตลาดและเครดิต การสร้าง
แบบจ าลองและการวิเคราะห์อนุพันธ์ 
  Literature review and discussion on usage and features of derivatives: futures, 
options, and swap; concepts of arbitrage-free pricing and hedging; binomial option pricing 
models; Black-Scholes model; volatility measurement and pricing of nonstandard options; 
concepts of financial risk management; market and credit risk measurements; modeling and 
analysis of derivatives  
 
BA6042103  ประเด็นวิจัยข้ันสูงทางการเงิน                          3(3-0-6) 
  Advanced Research Issues in Finance     
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : BA6001102 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจขั้นสูง   
  รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ :   - 

  การทบทวนวรรณกรรมและการวิพากษ์งานวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ในประเด็นทาง
การเงิน ความเป็นมา หลักการเหตุผลทางทฤษฎี การออกแบบกรอบแนวคิดงานวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย การเก็บ
รวบรวมข้อมูล การแปลผล การน าเสนอผลงานวิจัย และการน าผลงานวิจัยไปปรับใช้กับธุรกิจ   
  Literature review and critique of both quantitative and qualitative research related 
to finance issues; background, principles and theoretical reasons; design of research conceptual 
framework; research methodologies; data collection; Interpretation; research presentation; and 
business application of research results   
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BA6042104  สัมมนาประเด็นปัญหาทางการเงิน               3(3-0-6) 
  Seminar in Finance Issues 
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : BA6012101 ทฤษฎีทางการเงินและการบัญชีชั้นสูง   
  รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่  : - 

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

BA6042105  เศรษฐศาสตร์ร่วมสมัย                         3(3-0-6) 
  Contemporary Economics  
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
  รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่  : - 

  การอภิปรายวิวัฒนาการ แนวคิดและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ที่น ามาประยุกต์กับการบริหารธุรกิจ  
การทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับประเด็นปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ในยุคปัจจุบันทั้งที่เกิดขึ้นกับเศรษฐกิจไทย และ
เศรษฐกิจโลกเพ่ือความยั่งยืน 
  Discussion on evolution, concepts and theories of economics applied to business 
administration; literature review on current economics issues in both Thai and global economy 
for sustainability 
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หมวดวิชาดุษฎีนิพนธ์ 

  แบบ 2.1 

BA6003201  ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 2.1              36 หน่วยกิต 
  Doctoral Dissertation 2.1  
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :  
  รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 
  การเขียนบทความวิจัยเชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับด้านการบริหารธุรกิจเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่หรือ
ความคิด ที่สะท้อนความรอบรู้ทางด้านเทคนิคการท าวิจัย ความสามารถในการก าหนดความส าคัญของปัญหา 
วัตถุประสงค์ แนวคิดทฤษฏีที่เก่ียวข้อง ก่อให้เกิดงานวิจัยที่มีคุณภาพ การทบทวนวรรณกรรม การออกแบบงานวิจัย 
ระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ การเก็บข้อมูลภาคสนาม การน าเสนองานวิจัย และการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานงานวิจัยใน
วารสารระดับชาติหรือนานาชาติ ในฐานข้อมูลที่ได้รับการยอมรับ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
หลักสูตร   

In-depth research article writing on selected topics related to business 
administration in order to create new body of knowledge or idea reflecting knowledge of 
research techniques; ability to set problem statements and objectives; literature reviews; 
research design; research methodologies; field work research; research presentation and 
publication in national or international journals in recognized databases under approval of 
curriculum committees 
   

3.2  ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์  
             3.2.1   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

ล าดับ
ที่ 

ชื่อ-นามสกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

ต า 
แหน่ง

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ

สาขาวิชา/
วิชาเอก 

 
จากสถาบันการศึกษา/ปีทีจ่บ 

 

ภาระการสอนต่อสัปดาห์ แต่ละปี
การศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 

1 นางสาวพฐิชญาณ ์คาเนโกะ 
3-xxxxxxxxx-26-7 
 

อาจารย ์ ปร.ด. 
 

บธ.ม.  
 

บช.บ. 
บธ.บ. 

การบัญช ี
 

การบัญชีการเงิน 
 

การบัญช ี
การจัดการทั่วไป 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 
2556 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 
2541 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2536 
มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช, 
2535 

- 3 3 3 3 

2 นางอนงค์ ไต่วัลย์ 
3-xxxxxxxxx-54-0 

อาจารย ์ ปร.ด. 
 

บธ.ม. 
ศศ.บ. 

การจัดการ 
 

บริหารธุรกิจ 
การจัดการทั่วไป 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี            
ราชมงคลธัญบุรี, 2559 
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2545 
สถาบันราชภฏัเชียงใหม,่ 2535 

- 3 3 3 3 

3 นายอมร ถุงสุวรรณ 
3-xxxxxxxxx-98-9 

อาจารย ์ D.B.A 
 

พบ.ม. 
 

ร.บ. 

Management 
 

การบริหารบุคคล 
 

บริหารรัฐกิจ 

University of Sarasota, 
U.S.A., 1998 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์, 2535 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2532 

- 3 3 3 3 
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ล าดับ
ที่ 

ชื่อ-นามสกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

ต า 
แหน่ง

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ

สาขาวิชา/
วิชาเอก 

 
จากสถาบันการศึกษา/ปีทีจ่บ 

 

ภาระการสอนต่อสัปดาห์ แต่ละปี
การศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 

4 นายสุวิทย์  ไวยทิพย ์
3-xxxxxxxxx-09-1 

อาจารย ์ ปร.ด. 
บธ.ม.  
บธ.บ. 

การบัญช ี
การบัญช ี
การบัญช ี

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2558 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา
วาสุกร,ี 2542 

- - 3 3 3 

 
 
3.2.2   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อ-นามสกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

ต า 
แหน่ง

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ

สาขาวิชา/
วิชาเอก 

 
จากสถาบันการศึกษา/ปีทีจ่บ 

 

ภาระการสอนต่อสัปดาห์ แต่ละปี
การศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 

1 นางสาวพฐิชญาณ ์คาเนโกะ 
3-xxxxxxxxx-26-7 
 

อาจารย ์ ปร.ด. 
 

บธ.ม.  
 

บช.บ. 
บธ.บ. 

การบัญช ี
 

การบัญชีการเงิน 
 

การบัญช ี
การจัดการทั่วไป 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 
2556 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 
2541 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2536 
มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช, 
2535 

- 3 3 3 3 

2 นางอนงค์ ไต่วัลย์ 
3-xxxxxxxxx-54-0 

อาจารย ์ ปร.ด. 
 

บธ.ม. 
ศศ.บ. 

การจัดการ 
 

บริหารธุรกิจ 
การจัดการทั่วไป 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี            
ราชมงคลธัญบุรี, 2559 
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2545 
สถาบันราชภฏัเชียงใหม,่ 2535 
 

- 3 3 3 3 

3 นายอมร ถุงสุวรรณ 
3-xxxxxxxxx-98-9 

อาจารย ์ D.B.A 
 

พบ.ม. 
 

ร.บ. 

Management 
 

การบริหารบุคคล 
 

บริหารรัฐกิจ 

University of Sarasota, 
U.S.A., 1998 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์, 2535 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2532 

- 3 3 3 3 

4 นายสุวิทย์  ไวยทิพย ์
3-xxxxxxxxx-09-1 

อาจารย ์ ปร.ด. 
 

บธ.ม.  
บธ.บ. 

การบัญช ี
 

การบัญช ี
การบัญช ี

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 
2558 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา
วาสุกร,ี 2542 
 

- - 3 3 3 

5 นายปริญญา  มากลิ่น 
3-xxxxxxxxx-56-7 
 

อาจารย ์ D.B.A. 
 

M.B.A. 
 

ศ.บ. 

Finance 
 

Finance 
 

การคลัง-ระหว่าง
ประเทศ 

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

- 3 3 3 3 
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ล าดับ
ที่ 

ชื่อ-นามสกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

ต า 
แหน่ง

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ

สาขาวิชา/
วิชาเอก 

 
จากสถาบันการศึกษา/ปีทีจ่บ 

 

ภาระการสอนต่อสัปดาห์ แต่ละปี
การศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 

6 นางศศพร มุ่งวิชา 
3-xxxxxxxxx-32-4 

ผศ. บธ.ด. 
 

M.B.A. 
 

 
ว.บ. 

บริหารธุรกิจ 
 

Business 
Administration 
 

การตลาด 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี                
ราชมงคลพระนคร, 2561 
State University of New 
York Binghamton,                  
New York, USA, 1986 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 
2528 

- 3 3 3 3 

7 นางอมรศิริ  ดิสสร 
3-xxxxxxxxx-53-0 

ผศ. บธ.ด. 
 
 

บธ.ม. 
บธ.บ. 

บริหารธุรกิจ 
 
 

การบัญช ี
การบัญช ี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี                  
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ,  
2561 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต, 2544 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2528 

- - 3 3 3 

 

 

3.2.3   อาจารย์ประจ า 

ล าดับ 
ที่ 

ชื่อ-สกุล/เลขประจ าตัว 
บัตรประชาชน 

ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒ ิ สาขาวิชา/วิชาเอก 
 

จากสถาบันการศึกษา/ปีทีจ่บ 
 

ภาระการสอนต่อสัปดาห์ แต่ละปีการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 
1 นางศิริรัตน์ พ่วงแสงสุข 

2-xxxxxxxxx-13-5 
 

อาจารย ์ ปร.ด. 
 

บธ.ม. 
บธ.บ. 

การบัญช ี
 

การเงินการธนาคาร 
การบัญช ี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี            
ราชมงคลธัญบุรี, 2556 
มหาวิทยาลัยเกริก, 2545 
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น, 2541 
 
 
 
 

- 3 3 3 3 

2 นายธนากร  รัชตกุลพัฒน ์
3-xxxxxxxxx-52-1 

อาจารย ์ D.B.A 
 

M.B.A. 
 

 
Postgraduate 

Diploma 

 
B.A. 

Business 
Administration 
International 

Business 
 

Business 
Administration 

 
International 

Business 

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

- - 3 3 3 
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3.2.4 อาจารย์พิเศษ 

ล าดับ 
ที่ 

ชื่อ-สกุล/เลขประจ าตัว 
บัตรประชาชน 

ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒ ิ สาขาวิชา/วิชาเอก 
 

จากสถาบันการศึกษา/ปีทีจ่บ 
 

ภาระการสอนต่อสัปดาห์ แต่ละปีการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 

1 นายวัลลภ รัฐฉัตรานนท ์
 

รศ. ร.ด. 
ร.ม. 

วท.บ. 

รัฐศาสตร์ 
การปกครอง 
เศรษฐศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

- 3 3 3 3 

2 นางธัญมณัสธนัญญ์ พาณิภัค รศ. Ph.D. 
 

M.B.A. 
บธ.บ. 

Integrated 
Science 

บริหารธุรกิจ 
การตลาด 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

- 3 3 3 3 

3 นางพนารัตน์ ปานมณ ี
 

รศ. Ph.D. 
 

บช.ม. 
บช.บ. 

Management 
and Accounting 

บัญชี 
บัญชี 

Keio University, Japan, 1985 
 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2518 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2514 

- 3 3 3 3 

4 นายธนโชติ บุญวรโชต ิ รศ. D.B.A. 
M.B.A. 
วศ.บ. 

การเงิน 
บริหารธุรกิจ 

วิศวกรรมไฟฟ้า 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2536 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531 

- 3 3 3 3 

5 นายพีรยุทธ เจริญสุขมงคล ผศ. Ph.D. 
 

M.B.A. 
 
 

บริหาร
ธุรกิจ 

Management 
 

Masters of 
Science in                 

E-Commerce 
Business 

Computer 

Texas A&M International 
University, USA, 2012               
Texas A&M International 
University, USA, 2005 
 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2002 

- 3 3 3 3 

6 นายสวัสดิ์ วรรณรัตน์ 
 

อาจารย ์ D.B.A. 
 

M.B.A. 
 
วศ.บ. 

Business 
Adminstration 

บริหารธุรกิจ 
 

วิศวกรรมโยธา 

Southern Cross University, 
New South Wales Australia 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
 

- 3 3 3 3 

7 นายกลา้หาญ ณ น่าน รศ. 
 
 

ปร.ด. 
 

วท.ม. 
 
 

ศศ.บ. 
 

 การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย ์

การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์

และองค์การ 
การจัดการทั่วไป 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2552 
 
สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหาร
ศาสตร์, 2547 
 
สถาบันราชภฏับ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา, 2544  

- 3 3 3 3 

 

4.   องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา) 
       ไม่มี 
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5.   ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงาน (การค้นคว้าอิสระ) หรืองานวิจัย (ดุษฎีนิพนธ์) 
นักศึกษาแบบ 2.1 ท าดุษฎีนิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบเท่า 36 หน่วยกิต และต้องมีบทความน าเสนอในงาน

ประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง และต้องมีการตีพิมพ์ส าหรับ
ดุษฎีนิพนธ์บางส่วนหรือทั้งหมดไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง 

5.1  ค าอธิบายโดยย่อ 
             นักศึกษาต้องมีความรู้ ความเข้าใจในงานวิจัยด้านบริหารธุรกิจ รู้จักคิด วิเคราะห์และสังเคราะห์
กระบวนการวิจัยได้ด้วยตนเอง บนพ้ืนฐานทฤษฎีและสมมติฐานที่เหมาะสม ต้องควบคุมระยะเวลาในการวิจัย
ภายใต้ขอบเขตงานวิจัยที่ก าหนดไว้ 
 ดุษฎีนิพนธ์ (Doctoral Dissertation) เป็นการศึกษาค้นคว้างานวิจัยตามหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารธุรกิจในสาขาใดสาขาหนึ่ง โดยอาศัยกระบวนการวิจัยตามระเบียบวิธีวิจัย  ภายใต้การควบคุมดูแลจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์และอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ร่วม  (ถ้ามี) โดยมุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้ หรือองค์
ความรู้ใหม่ที่ก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพด้านการบริหารธุรกิจ  เนื้อหาและคุณภาพของดุษฎี
นิพนธ์เป็นไปตามมาตรฐานสากลระดับสูง รวมทั้งมีการเผยแพร่ตีพิมพ์ตามข้อก าหนดของหลักสูตร 

5.2   มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
นักศึกษามีทักษะความเชี่ยวชาญ องค์ความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเนื้อหาหลักการทฤษฎีด้าน

บริหารธุรกิจ และสามารถปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีทักษะในการท าวิจัย
ชั้นสูง ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ สามารถประยุกต์องค์ความรู้ไปพัฒนาต่อยอดในการเพ่ิมพูนความรู้ด้าน
วิชาการ หรือใช้ในการแก้ไขปัญหาโดยใช้การวิจัยในอนาคต และบูรณาการธุรกิจอย่างเป็นระบบอย่างมืออาชีพ 
ด้วยความส านึกรับผิดชอบต่อหน้าที่และส่วนรวม ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และมีจรรยาบรรณวิชาชีพ 

5.3   ช่วงเวลา 
แบบ 2.1 เริ่มลงทะเบียนดุษฎีนิพนธ์ ได้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 2  ซึ่งนักศึกษาจะ

ลงทะเบียนได้ก็ต่อเมื่อผ่านการน าเสนอบทความวิชาการในเวทีระดับชาติ/นานาชาติ และสอบผ่านการวัด
คุณสมบัติ  และการสอบความก้าวหน้าดุษฎีนิพนธ์ ตามล าดับในแผนการศึกษา จนกระท่ังดุษฎีนิพนธ์เสร็จสมบูรณ์               

5.4  จ านวนหน่วยกิต 
    นักศึกษาแบบ 2.1 ท าดุษฎีนิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบเท่า 36 หน่วยกิต 

5.5  การเตรียมการ 
5.5.1 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยในชั้นเรียน 
5.5.2 จัดท าปฏิทินการศึกษาและคู่มือนักศึกษาระดับปริญญาเอก 
5.5.3 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ และอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) หลังจากที่

นักศึกษาสอบผ่านการวัดคุณสมบัติและน าเสนอหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ 
5.5.4 แต่งตั้งประธานและกรรมการสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์  และดุษฎีนิพนธ์ จากกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและภายใน โดยให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยและเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

5.5.5 น าเสนอโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษาที่ได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการแล้ว ด าเนินการ
วิจัยโดยและต้องผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยฯ ก่อนด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลงานวิจัย  
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5.5.6 ด าเนินการสอบรายงานความก้าวหน้าดุษฎีนิพนธ์หลังจากนักศึกษาด าเนินการสอบโครงร่างดุษฎี
นิพนธ์ และการสอบดุษฎินิพนธ์ไม่น้อยกว่า 120 วัน หลังจากได้รับอนุมัติการสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์และส่ง
รูปเล่มแก้ไขแล้ว ซึ่งเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยและเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

5.5.7 ด าเนินการส่งค่าระดับคะแนน และรูปเล่มดุษฎีนิพนธ์ที่เสร็จสมบูรณ์ให้กับมหาวิทยาลัยเพ่ือขอ
อนุมัติส าเร็จการศึกษาตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
      5.6   กระบวนการประเมินผล 

กระบวนการประเมินผล ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการสอบวัดคุณสมบัติและการสอบ
ความก้าวหน้าดุษฎีนิพนธ์ ดังนี้ 

5.6.1 คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร จัดท าเกณฑ์การประเมินผลการสอบรายวิชาดุษฎีนิพนธ์ให้
สอดคล้องกับค าอธิบายรายวิชา และประเมินผลความส าเร็จในการจัดท าและน าเสนอดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษาต่อ
คณบดีคณะบริหารธุรกิจทุกภาคการศึกษา 

5.6.2 นักศึกษาที่ได้ผ่านการสอบหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ ต้องน าเสนอความก้าวหน้าของเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์
ต่อคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร ในทุกภาคการศึกษา  และให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

5.6.3 นักศึกษาที่ผ่านการสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ ต้องผ่านการสอบรายงานความก้าวหน้าดุษฎีนิพนธ์
ทุกภาคการศึกษา ต่อประธานและคณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ ก่อนขึ้นสอบดุษฎีนิพนธ์ โดยให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 

5.6.4 ด าเนินการตรวจสอบรูปเล่มดุษฎีนิพนธ์ตามหลักวิชาการ และผลงานดุษฎีนิพนธ์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 
ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและมาตรฐานคณะกรรมการอุดมศึกษา                 
พ.ศ. 2558 โดย 

5.6.4.1 ผลงานหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ต้องได้รับการยอมรับให้น าเสนอในที่ประชุม
วิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ ที่มีรายงานการประชุม (Proceeding) ที่มีกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง (Peer 
Review) ก่อนการน าเสนอ อย่างน้อย 1 บทความ โดยให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2558 

5.6.4.2 ผลงานดุษฎีนิพนธ์ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือด าเนินการให้
ได้ผลงาน หรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการระดับชาติ/
นานาชาติที่มีกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ และ/หรืออยู่ในฐานข้อมูลตาม
มาตรฐานสากล อย่างน้อย 1 บทความ  
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

1.   การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1. มีความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ

ส าหรับการอ่ าน  การ เขี ยน  และการ
น าเสนอบทความวิชาการ /บทความวิจัย 
และดุษฎีนิพนธ์ 

- ก าหนดให้เรียนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 
- ก าหนดให้นักศึกษามีการค้นคว้าต ารา บทความวิจัยภาษาอังกฤษ

เพิ่มเติม รวมถึงทักษะการเขียนบทความวชิาการ / บทความวิจยั 

2. ด้านบุคลิกภาพทางกาย - มีการสอดแทรกทักษะการวางตัว การเข้าสังคม เทคนิคการเจรจา 
การสื่อสาร การมีมนุษยส์ัมพันธท์ี่ดี เสริมเข้าไปในรายวิชาที่สอน 

- การศึกษาดูงานในประเทศ / ต่างประเทศ  
- การจัดอบรมสัมมนา รวมทั้งการน าเสนอผลงานวจิัยในเวที

ระดับชาติ / นานาชาติ 
- จัดอบรมสัมมนาและให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการอภิปราย            

และพัฒนาบุคลิกภาพในการน าเสนองาน  
3. ด้านภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม 
 

- มีกระบวนการสรา้งวินยัในตนเองและความรับผิดชอบต่องานที่ท า 
เช่นการส่งงานที่มอบหมายการส่งรายงาน มีการแบ่งงานที่
เหมาะสม และการแสดงภาวะผูน้ าที่มุ่งเน้นการท างานเปน็ทีม 
เน้นประสิทธิภาพของงาน และความส าเร็จของงานเป็นส าคัญ 

- ให้นักศึกษาท างานเปน็ทีมในรายวิชาต่างๆ ร่วมกันด้วยความ
สามัคคี มีการท างานร่วมกันและมีการแลกเปลี่ยนความคิด            
และการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะร่วมกันอย่างต่อเนื่อง 

4. ด้านความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์
สุจริต มีความรับผดิชอบต่อตนเอง วิชาชพี
และสังคม 

- สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมด้านวชิาชีพ ความรับผิดชอบต่อ
สังคมและตนเองในแต่ละรายวิชา รวมถึงการมีส่วนร่วมในความ
รับผิดชอบต่อสงัคมและชุมชน เช่น การพฒันางานวิจัยเพื่อแก้ไข
ปัญหาชุมชน หรือการให้ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่สังคม  
- ความรับผิดชอบในการสรา้งสรรค์ผลงานทางวิชาการที่มีการ

อ้างอิงแหล่งที่มีของข้อมูลตามหลักวิชาการ และไม่มีการแอบอ้าง
ผลงานผู้อื่นเป็นของตนเอง 
- สนับสนนุให้นักศึกษามีการปฏบิตัิตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพและ

จรรยาบรรณของนักวิจัย 
 
2.   การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

      2.1   คุณธรรม จริยธรรม 

              2.1.1  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(1)  สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนในการบริหารธุรกิจ  
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(2) สามารถใช้ดุลยพินิจในการแก้ไขปัญหาทางธุรกิจด้วยความยุติธรรม  ด้วยหลักฐาน               
ด้วยหลักการที่มีเหตุผลและมีค่านิยมอันดีงาม 

(3)  สามารถสรุปปัญหาการบริหารธุรกิจ โดยค านึงถึงความรู้สึกของผู้อื่นที่จะได้รับผลกระทบ  
(4) สามารถชี้ให้เห็นข้อบกพร่องของปัญหาจริยธรรมทางธุรกิจที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพ่ือแก้ไข

พัฒนาให้ดีขึ้น 
(5) สามารถใช้ดุลยพินิจทางด้านคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง                  

และปัญหาที่มีผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน 
(6) สามารถแสดงภาวะผู้น าที่ส่งเสริมให้ประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม ในการ

ปฏิบัติงานในชุมชน และสังคมโดยรวม 

              2.1.2   กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
       (1) อาจารย์ผู้สอนกระตุ้นเพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงปัญหาจริยธรรมทางธุรกิจที่ซับซ้อน 

     (2) ชี้แนะให้นักศึกษาตระหนักถึงการใช้ดุลยพินิจในการตัดสินปัญหาทางธุรกิจด้วยความ
ถูกต้องยุติธรรม และหลักฐานเชิงประจักษ์ในการอ้างอิง 
     (3) ใช้วิธีการสอนแบบกรณีศึกษาและการอภิปรายต่างๆ ที่เป็นประเด็นทางจริยธรรม 
คุณธรรม เพ่ือน าไปสู่การแก้ปัญหาในการบริหารธุรกิจและทบทวนปัญหาจริยธรรมที่เป็นอยู่ 

              2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
     (1) ประเมินผลจากการน าเสนอแนวคิดของนักศึกษาที่เกิดจากการสังเคราะห์เพ่ือแก้ไขปัญหา

จริยธรรมทางธุรกิจ ทั้งในระหว่างเรียน การพัฒนาดุษฎีนิพนธ์ และการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์  
 (2) ประเมินจากการอภิปรายปัญหาทางจริยธรรมของการบริหารธุรกิจร่วมกันของนักศึกษา

และผู้สอน ว่าอยู่บนพื้นฐานของหลักจริยธรรม คุณธรรม และความรับผิดชอบสากล 
   (3) ประเมินผลจากกรณีศึกษาและการอภิปรายด้านคุณธรรม จริยธรรมที่มุ่งเน้นในการแก้ไข

ปัญหา ข้อบกพร่อง หรือช่องโหว่ทางจริยธรรมธุรกิจ เพื่อการพัฒนาสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน 
  (4) ประเมินความรับผิดชอบ จากงานที่มอบหมาย ความตรงต่อเวลา และความคิดสร้างสรรค์

ที่มีหลักการด้านคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

2.2   ความรู้ 
2.2.1  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

       นักศึกษามีความรู้และเชี่ยวชาญทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติและความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชา            
ที่ศึกษานั้นต้องเป็นสิ่งที่นักศึกษาต้องรู้เพ่ือใช้ประกอบอาชีพและช่วยพัฒนาสังคมดังนั้นมาตรฐานความรู้ต้อง
ครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้ 

 
(1) มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเนื้อหาสาระหลักของสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ตลอดจนหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญและน ามาประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการหรือการปฏิบัติในวิชาชีพ 
(2) มีความรู้ความสามารถในสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจ  โดยสามารถ

วิเคราะห์ปัญหาและผลกระทบผ่านการประยุกต์ความรู้ที่เกี่ยวข้องได้ 
(3) เข้าใจการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี สภาพแวดล้อม รวมถึงปัจจัยอ่ืน ๆที่มีผลกระทบต่อ
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การบริหารธุรกิจ และน าความรู้ดังกล่าวมาปรับใช้กับธุรกิจ หรือชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ 
(4) มีการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องในด้านบริหารธุรกิจ และน ามาความรู้มาใช้ในการแก้ไข

ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
(5) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจกับความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง              

ในการบริหารจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือการบูรณาการในการด าเนินธุรกิจได้อย่างเป็นระบบ 
(6)  สามารถพัฒนานวัตกรรมหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจอย่า ง              

ถ่องแท้และลึกซึ้งในองค์ความรู้ที่เป็นแก่นในเชิงวิชาการ และด้านวิชาชีพบริหารธุรกิจ 

              2.2.2   กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
                    (1) เป็นการจัดการเรียนรู้โดยผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และมุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้ความ
เข้าใจศาสตร์ในเชิงลึก ผสมผสานให้น าไปสู่วิธีการด าเนินการที่เป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยใช้วิธีการเรียนการ
สอนในหลากหลายรูปแบบ และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี เน้นหลักการทางทฤษฎี และการประยุกต์
ทางปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง การเรียนรู้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  
      (2) เรียนรู้จากสถานการณ์จริง โดยการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่น การศึกษาดูงานใน
ประเทศ หรือต่างประเทศ หรือการใช้สถานการณ์จ าลอง กรณีศึกษา การอภิปราย  
      (3) การเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่องการท าวิจัย                    
การจัดอบรมสัมมนาทักษะในการจัดท าบทความวิจัย หรือการเผยแพร่ตีพิมพ์ เป็นต้น 
      (4) เสริมทักษะด้านการวิจัย และการน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการท าประโยชน์ต่อ
ชุมชน ท้องถิ่น และในระดับที่สูงขึ้นรวมถึงการท าดุษฎีนิพนธ์ 
      (5) การส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพ่ึงตนเองได้ มีอิสระในการแสวงหาความรู้โดยไม่ยึดติดกับ
การรับข้อมูลจากผู้สอนเพียงวิธีเดียว เป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่กระตุ้นให้เกิดการคิด วิเคราะห์ และตัดสินใจด้วย
ตนเองเช่นให้มีการน าเสนองานในเวทีการประชุมวิชาการ การร่วมแสดงความคิดเห็นการตอบค าถาม เพ่ือสนับสนุน
ให้นักศึกษาคิดเป็น มีนิสัยใฝ่รู้ และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง   

2.2.3   กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้         
       ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาให้ครอบคลุมในทุกด้าน 

ส าหรับนักศึกษาท่ีเข้าเรียนในหลักสูตรในด้านต่างๆได้แก่ 
 (1) การสอบข้อเขียน และแบบทดสอบด้านทฤษฎีและแนวคิด 
 (2) ประเมินจากผลการปฏิบัติงาน เช่น รายงานที่นักศึกษาจัดท า หรือ การน าเสนอรายงาน             

ในชั้นเรียน หรือการอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน  
 (3) ประเมินผลจากการศึกษาดูงาน การเข้าร่วมอบรมสัมมนา 
 (4) ประเมินผลจากกรณีศึกษา สถานการณ์จ าลอง การสาธิต หรือการสรุปประเด็นส าคัญ

ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 (5) ประเมินผลจากรายงานผลการวิจัย การน าเสนอบทความวิชาการ/วิจัยในการประชุม

วิชาการระดับชาติ หรือนานาชาติ 
 (6) ประเมินผลจากผลสัมฤทธิ์จากการฟังบรรยายของวิทยากร/ผู้เชี่ยวชาญ 
 (7) ประเมินจากผลงานการท าดุษฎีนิพนธ์แบบ 2.1  
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2.3   ทักษะทางปัญญา 
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

 (1) เป็นผู้ใฝ่รู้ และมีความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 (2) ประยุกต์องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการธุรกิจ มาใช้ในการแก้ไขปัญหา พัฒนาปรับปรุง

ผลการด าเนินงาน การจัดการธุรกิจอย่างเป็นระบบด้วยความเป็นมืออาชีพและเป็นไปตามหลักมาตรฐานสากล 
 (3) สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ ผ่านกระบวนการวิจัยทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ รวมถึง

นวัตกรรมทางการบริหารธุรกิจ และน ามาใช้ในการพัฒนาองค์กร 
 (4)  สามารถใช้ความรู้  ความเข้าใจแนวคิดและทฤษฎีทางการบริหารธุรกิจ  มาปรับใช้                  

ในชีวิตประจ าวัน หรือการท างานได้อย่างเหมาะสม 
 (5)  สามารถพัฒนาเทคนิค กระบวนการทางการบริหารสมัยใหม่ ในการแก้ไขปัญหาด้าน              

การบริหารจัดการธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม 
 (6)  สามารถสร้างสรรค์ผลงานวิจัย หรือบทความวิชาการ เพ่ือน ามาพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ

และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

              2.3.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ทักษะทางปัญญา 
                       (1) ใช้หลักการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการคิดและการแก้ไขปัญหา มีความสามารถใน
การเรียนรู้ด้วยตนเอง และการปฏิบัติงานจริง  สามารถคิดและวิเคราะห์ปัญหาอย่างเป็นระบบ สามารถประยุกต์ใช้
ศาสตร์ทางด้านต่างๆ กับสถานการณ์จริง โดยใช้กรณีศึกษาทางด้านบริหารธุรกิจ เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้
รวมทั้งส่งเสริมให้นักศึกษามีความพร้อมในการปรับตัวได้ และสามารถแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง  ๆ ในชีวิตได้
อย่างเหมาะสม  
 (2) ใช้การอภิปรายกลุ่มและการสรุปประเด็นสาระส าคัญร่วมกันระหว่างผู้เรียนและผู้สอน  
 (3) ใช้การฝึกปฏิบัติจริง โดยการฝึกเขียนบทความวิชาการ/บทความวิจัย ร่วมกับการค้นคว้า
ด้วยตนเองเพ่ือต่อยอดความรู้ด้านการบริหารธุรกิจ 
 (4) การเรียนรู้จากสถานการณ์จ าลอง และประสบการณ์ที่ได้จากการการศึกษาดู งาน หรือ  
การเข้าร่วมการประชุมในเวทีระดับชาติ หรือนานาชาติ 

              2.3.3   กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา        
       (1)  ประเมินผลจากการแสดงออกทางพฤติกรรม เช่น การมีส่วนร่วมในการอภิปราย                

การปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายในระหว่างเรียน 
  (2) ประเมินผลจากผลการปฏิบัติงาน เช่น การตอบค าถามกรณีศึกษา หรือการสรุปประเด็น

สาระส าคัญ หรือการค้นคว้าที่ได้รับมอบหมาย การวิเคราะห์และสังเคราะห์บทความวิชาการและวิจัย 
    (3)  ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ จากการท าแบบทดสอบ การทดสอบวัดคุณสมบัติ             

การเขียนบทความวิชาการ/บทความวิจัย รวมทั้งการน าเสนอผลงานในเวทีระดับชาติหรือนานาชาติ และการ
น าเสนอดุษฎีนิพนธ์ 3 บท และ 5 บท   

2.4   ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
2.4.1   ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
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(1)  มีความรับผิดชอบการท างานที่ได้รับมอบหมายทั้งของตนเองและของกลุ่มได้ตามเวลาที่
ก าหนดและมีประสิทธิภาพสูง 

(2)  มีความสามารถสูงในการแสดงความเห็นทางวิชาการและวิชาชีพบริหารธุรกิจ 
(3)  สามารถวางแผนพัฒนาและปรับปรุงตนเอง และองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(4) สามารถวิเคราะห์ประเด็นต่าง ๆ รวมถึงแนวทางแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนด้านบริหารธุรกิจได้

อย่างเหมาะสม  
(5) สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน หรือท างานเป็นทีม มีภาวะผู้น าและผู้ตามที่ดี และสร้างสรรค์

ให้งานมีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นความส าเร็จของส่วนรวม 
(6) มีความอดทน ยอมรับฟังเหตุผล ยอมรับความแตกต่าง การรู้จักตนเอง การปรับตัว              

และการจัดการอารมณ์จนได้รับการยอมรับจากเพ่ือนร่วมงาน 
              2.4.2   กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

เน้นการเรียนการสอนที่เน้นทักษะในการเรียนรู้และการปฏิบัติงานเป็นทีม การแสดงออกถึง
ภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี การมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงาน การวางตัวที่เหมาะสมต่อกาลเทศะ                 
การท ากิจกรรมเพื่อสังคม การประสานงานกับผู้อ่ืนทั้งภายในและภายนอกสถาบันการศึกษา และความรับผิดชอบ
ต่องานที่ได้รับมอบหมาย โดย 

(1) ก าหนดกิจกรรมการท างานเป็นกลุ่ม โดยผลัดเปลี่ยนการเป็นผู้น า การเป็นสมาชิกกลุ่มแบบ
มีส่วนร่วม และน าเสนอรายงานร่วมกัน 

(2) ส่งเสริมให้นักศึกษามีการแสดงความคิดเห็น กล้าแสดงออก โดยใช้การอภิปราย 
กรณีศึกษา และการเสวนาทางวิชาการ เพ่ือหาข้อสรุปที่เหมาะสมร่วมกัน  

(3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอน หรือสถานการณ์จ าลอง รวมถึงการศึกษาดูงาน เพ่ือให้เกิด
ทักษะและประสบการณ์ตรง รวมทั้งการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าร่วมกัน การปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม 
วัฒนธรรม สังคมและชุมชน 

              2.4.3   กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
       (1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในหลายๆ ด้าน ระหว่างกิจกรรม    

การเรียนการสอน เช่น พฤติกรรมความสนใจ ตั้งใจเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง การแสดงบทบาทภาวะผู้น า                 
และผู้ตามที่ดี ความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน ความรับผิดชอบในการเรียนและงานที่ได้รับมอบหมาย  

  (2) ประเมินจากผลการปฏิบัติงานกลุ่ม และหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงความคิดสร้างสรรค์
ของกลุ่ม การแก้ไขปัญหาร่วมกัน 

  (3)  ประเมินจากสิ่งนักศึกษาแสดงออกในระหว่างท ากิจกรรม และการเปรียบเทียบ
ความก้าวหน้าจากการเรียนรู้ด้วยการค้นคว้าตนเอง และการค้นคว้ากลุ่ม 

2.5   ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
              2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) มีทักษะในการสื่อสารข้อมูล ทั้งการพูด การเขียน การอ่าน การวิเคราะห์ และการสื่อ
ความหมาย หรือการถ่ายทอดเชิงวิชาการ ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ ์
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(2) มีความสามารถในการใช้และถ่ายทอดเทคโนโลยีที่มีความหลากหลายในการติดต่อสื่อสาร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้ผู้รับข้อมูลข่าวสารไม่เข้าใจผิด 

(3) มีความรู้เท่าทันสื่อ และเลือกใช้สื่อได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งสามารถสืบค้นข้อมูลส าหรับ
การเพ่ิมพูนความรู้และทักษะ เพ่ือสร้างประสบการณ์ท่ีดีในการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 

(4) มีความสามารถในการคัดกรองข้อมูล การวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูล และทักษะการ
น าเสนออย่างเหมาะสม ซึ่งช่วยให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

(5) มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ คณิตศาสตร์ และระเบียบวิธีวิจัย เพ่ือน ามาใช้
ในการศึกษาค้นคว้าดุษฎีนิพนธ์ และงานวิจัยอื่นได้อย่างเหมาะสม 

(6) มีทักษะในการน าเสนอข้อมูล 

              2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ โดยให้นักศึกษาอ่านบทความวิจัยและวิชาการ 
เพ่ือให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ และสังเคราะห์งานวิจัย รวมถึงสามารถต่อยอดหรือบูรณาการงานวิจัยได้เป็น
อย่างดี 

(2) นักศึกษาสามารถน าเสนอกรอบแนวคิดงานวิจัย หรือออกแบบระเบียบวิธีวิจัยที่เหมาะสม
รวมทั้งสถิติเพ่ือการวิจัย ส าหรับการแสวงหาค าตอบตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

(3) จัดเสวนาทางวิชาการ หรือสัมมนาทางวิชาการเกี่ยวกับการจัดท าผลงานวิชาการและการ
น าเสนอผลงานวิชาการในเวทีระดับชาติหรือนานาชาติโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรง 

(4) จัดกิจกรรมให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้เทคนิคด้านสถิติการวิจัยรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือสามารถ
ออกแบบงานวิจัยได้อย่างเหมาะสม 

(5) มีการฝึกประสบการณ์ตรงในการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม และการวิเคราะห์เชิงสถิติ 
รวมถึงการใช้ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อจัดท าและน าเสนอผลงานทางวิชาการ 

              2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) ประเมินผลจากเทคนิคการน าเสนอโดยใช้ข้อมูลทางสถิติ หรือคณิตศาสตร์ 
(2) ประเมินการเลือกใช้เครื่องมือและเหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

อย่างเหมาะสม 
(3) ประเมินการอภิปรายกรณีศึกษาต่าง ๆ และผลการปฏิบัติงานจากประสบการณ์ตรงที่ได้

จากการท าวิจัย หรือกรณีศึกษาต่าง ๆ  
 
3.  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 

Mapping) 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบแสดงให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบต่อผล                 

การเรียนรู้ใดบ้าง (ตามที่ระบุในหมวดที่  4 ข้อ 2  โดยระบุว่าเป็นความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรอง     
ซึ่งบางรายวิชาอาจไม่น าสู่ผลการเรียนรู้บางเรื่องบ้างก็ได ้ 
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ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 

        3.1 คุณธรรม จริยธรรม 

3.1.1  สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนในการบริหารธุรกิจ 
3.1.2  สามารถใช้ดุลยพินิจในการแก้ไขปัญหาทางธุรกิจด้วยความยุติธรรม ด้วยหลักฐาน ด้วยหลักการ

ที่มีเหตุผลและค่านิยมอันดีงาม 
3.1.3  สามารถสรุปปัญหาการบริหารธุรกิจโดยค านึงถึงความรู้สึกของผู้อื่นที่จะได้รับผลกระทบ 
3.1.4  สามารถชี้ให้เห็นข้อบกพร่องของปัญหาจริยธรรมทางธุรกิจที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพ่ือแก้ไขพัฒนาให้

ดีขึ้น 
3.1.5  สามารถใช้ดุลยพินิจทางด้านคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง และปัญหาที่มี

ผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน 
3.1.6  สามารถแสดงภาวะผู้น าที่ส่งเสริมให้ประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม ในการ

ปฏิบัติงานในชุมชน และสังคมโดยรวม 

3.2  ความรู้ 
3.2.1 มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเนื้อหาสาระหลักของสาขาวิชาบริหารธุรกิจตลอดจน

หลักการและทฤษฎีที่ส าคัญและน ามาประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการหรือการปฏิบัติในวิชาชีพ 
3.2.2 มีความรู้ความสามารถในสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจ โดยสามารถวิเคราะห์

ปัญหาและผลกระทบผ่านการประยุกต์ความรู้ที่เก่ียวข้องได้ 
3.2.3 เข้าใจการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี สภาพแวดล้อม รวมถึงปัจจัยอ่ืน ๆที่มีผลกระทบต่อการ

บริหารธุรกิจ และน าความรู้ดังกล่าวมาปรับใช้กับธุรกิจ หรือชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ 
3.2.4 มีการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องในด้านบริหารธุรกิจ และน ามาความรู้มาใช้ในการแก้ไขปัญหา

ได้อย่างเหมาะสม 
3.2.5 สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจกับความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆที่เกี่ยวข้องในการ

บริหารจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือการบูรณาการในการด าเนินธุรกิจได้อย่างเป็นระบบ 
3.2.6 สามารถพัฒนานวัตกรรมหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ท่ีแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจอย่างถ่องแท้และ

ลึกซึ้งในองค์ความรู้ที่เป็นแก่นในเชิงวิชาการ และด้านวิชาชีพบริหารธุรกิจ 

3.3  ทักษะทางปัญญา   
3.3.1 เป็นผู้ใฝ่รู้ และมีความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
3.3.2 ประยุกต์องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการธุรกิจ มาใช้ในการแก้ไขปัญหา พัฒนาปรับปรุงผลการ

ด าเนินงาน การจัดการธุรกิจอย่างเป็นระบบด้วยความเป็นมืออาชีพและเป็นไปตามหลักมาตรฐานสากล 
3.3.3 สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ ผ่านกระบวนการวิจัยทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ รวมถึงนวัตกรรม

ทางการบริหารธุรกิจ และน ามาใช้ในการพัฒนาองค์กร 
3.3.4 สามารถใช้ความรู้  ความเข้าใจแนวคิดและทฤษฎีทางการบริหารธุรกิจ  มาปรับใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน หรือการท างานได้อย่างเหมาะสม 
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3.3.5 สามารถพัฒนาเทคนิค กระบวนการทางการบริหารสมัยใหม่ ในการแก้ไขปัญหาด้านการบริหาร
จัดการธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม 

3.3.6 สามารถสร้างสรรค์ผลงานวิจัย หรือบทความวิชาการ เพ่ือน ามาพัฒนาความรู้ ความเข้าใจและ
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

3.4  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
3.4.1 มีความรับผิดชอบการท างานที่ได้รับมอบหมายทั้งของตนเองและของกลุ่มได้ตามเวลาที่ก าหนด

และมีประสิทธิภาพสูง 
3.4.2 มีความสามารถสูงในการแสดงความเห็นทางวิชาการและวิชาชีพบริหารธุรกิจ 
3.4.3 สามารถวางแผนพัฒนาและปรับปรุงตนเอง และองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.4.4 สามารถวิเคราะห์ประเด็นต่าง ๆ รวมถึงแนวทางแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนด้านบริหารธุรกิจได้อย่าง

เหมาะสม  
3.4.5 สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน หรือท างานเป็นทีม มีภาวะผู้น าและผู้ตามที่ดี และสร้างสรรค์ให้งาน

มีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นความส าเร็จของส่วนรวม 
3.4.6 มีความอดทน ยอมรับฟังเหตุผล ยอมรับความแตกต่าง การรู้จักตนเอง การปรับตัว และการ

จัดการอารมณ์จนได้รับการยอมรับจากเพ่ือนร่วมงาน 
 

3.5  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
3.5.1 มีทักษะในการสื่อสารข้อมูล ทั้งการพูด การเขียน การอ่าน การวิเคราะห์ และการสื่อความหมาย 

หรือการถ่ายทอดเชิงวิชาการ ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ 
3.5.2 มีความสามารถในการใช้และถ่ายทอดเทคโนโลยีที่มีความหลากหลายในการติดต่อสื่อสารได้

อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้ผู้รับข้อมูลข่าวสารไม่เข้าใจผิด 
3.5.3 มีความรู้เท่าทันสื่อ และเลือกใช้สื่อได้อย่างเหมาะสม รวมทั้ งสามารถสืบค้นข้อมูลส าหรับการ

เพ่ิมพูนความรู้และทักษะ เพ่ือสร้างประสบการณ์ท่ีดีในการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
3.5.4 มีความสามารถในการคัดกรองข้อมูล การวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูล และทักษะการน าเสนอ

อย่างเหมาะสม ซึ่งช่วยให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
3.5.5 มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ คณิตศาสตร์ และระเบียบวิธีวิจัย เพ่ือน ามาใช้ใน

การศึกษาค้นคว้าดุษฎีนิพนธ์ และงานวิจัยอื่นได้อย่างเหมาะสม 
3.5.6 มีทักษะในการน าเสนอข้อมูล
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน 

  ความรับผิดชอบหลัก                  ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2.  ความรู้ 3  ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์  
ระหว่างบุคคลและ            
ความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 
BA6000101 ภาษาอังกฤษเพ่ือ

การน าเสนอดุษฎี
นิพนธ ์ 

                              

BA6000102 สถิติขั้นสูงส าหรับ
การวิจัยทางธุรกิจ 

                              

BA6010103 การเงินและการ
บัญชีบริหาร 

                ร่วมสมัย 

                              

BA6020104 การจัดการ
การตลาด          
เชิงบูรณาการ 

                              

BA6030105 ทฤษฎีองค์การ                               
BA6030106 การจัดการเชิง 

กลยุทธ์เพ่ือความ
ยั่งยืนของธุรกิจ 

                              

BA6030107 ปรัชญาและ
จริยธรรมของการ
บริหารธุรกิจยุค
ใหม่ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
หมวดวิชาบังคับ 

  ความรับผิดชอบหลัก                 ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2.  ความรู้ 3  ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์  
ระหว่างบุคคลและ            
ความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 
BA6001101 การวิเคราะห์ 

การจัดการเชิง 
กลยุทธ์ และ
นวัตกรรมทาง
ธุรกิจ 

                              

BA6001102 ระเบียบวิธีวิจัย
ทางธุรกิจขั้นสูง 

                              

BA6001103 สัมมนาประเด็น
ปัญหาทาง
บริหารธรุกิจ 

                              

BA6001104 ทัศนศึกษา
นวัตกรรม
ทางด้าน
บริหารธรุกิจ  
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
หมวดวิชาชีพเลือก 

  ความรับผิดชอบหลัก                ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2.  ความรู้ 3  ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์  
ระหว่างบุคคลและ            
ความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 
BA6012101 ทฤษฎีทาง

การเงินและการ
บัญชีขั้นสูง 

                              

BA6012102 ประเด็นวิจัยขั้น
สูงทางการบัญชี 

                              

BA6012103 สัมมนาวิจัยการ
บัญชีการเงิน       
ขั้นสูง 

                              

BA6012104 สัมมนาวิจัยการ
บัญชีบริหาร      
ขั้นสูง 

                              

BA6012105 สัมมนาวิจัยการ
สอบบัญชีขั้นสูง 

                              

BA6012106 สัมมนาวิจัยการ
บัญชีระหว่าง
ประเทศ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
หมวดวิชาชีพเลือก 

  ความรับผิดชอบหลัก                 ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2.  ความรู้ 3  ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์  
ระหว่างบุคคลและ            
ความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 
BA6022101 ทฤษฎีการจดัการ

การตลาดขั้นสูง        
                              

BA6022102 สัมมนาประเด็น
ปัญหาทาง
การตลาดดิจิทัล 

                              

BA6022103 ประเด็นวิจัยข้ัน
สูงทางการตลาด 

                              

BA6022104 การวิจัยการ
บริหารตรา
สินค้า 

                              

BA6032101 ทฤษฎีการ
จัดการร่วมสมัย        

                              

BA6032102 กลยุทธ์โลจิสติกส์
และห่วงโซ่
อุปทานขั้นสูง 

                              

BA6032103 ประเด็นวิจัยข้ัน
สูงทางการ
จัดการ 

                              

 
 



47 
 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
หมวดวิชาชีพเลือก 

ความรับผิดชอบหลัก                  ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2.  ความรู้ 3  ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์  
ระหว่างบุคคลและ            
ความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 
BA6032104 สัมมนาประเด็น

การสร้างสรรค์
ธุรกิจและการ
ประกอบการ 

                              

BA6032105 การบริการธุรกิจ
ท่ีปรึกษาเชิงกล
ยุทธ์ดิจิทัล 

                              

BA6042102 การบริหารความ
เสี่ยงและตรา
สารอนุพันธ ์

                              

BA6042103 ประเด็นวิจัยข้ัน
สูงทางการเงิน 

                              

BA6042104 สัมมนาประเด็น 
ปัญหาทาง
การเงิน 

                              

BA6042105 เศรษฐศาสตร์
ร่วมสมัย 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
หมวดวิชาดุษฎีนิพนธ์ 

  ความรับผิดชอบหลัก                 ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2.  ความรู้ 3  ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์  
ระหว่างบุคคลและ            
ความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
           การวัดผลและการส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร     
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560  (ภาคผนวก ก)  
   
2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา       

     2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา  

           2.1.1  การทวนสอบระดับรายวิชา มีกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ดังนี้ 
          (1)  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
   2)  ก าหนดให้มีการทวนสอบทุกรายวิชา และมีการน าเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อทบทวน  
  (3)  มีการประเมินการเตรียมความพร้อม ก่อนสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 

 2.1.2   การทวนสอบการวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพ่ือทดสอบความรู้ การประยุกต์
แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องด้านบริหารธุรกิจ ในการแก้ไขปัญหาของธุรกิจ หรือเพ่ือการพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืน 
และความสามารถในการพัฒนาดุษฎีนิพนธ์ในอนาคต  โดยมีการทดสอบทั้งข้อเขียนและการสอบปากเปล่า 

 2.1.3  การทวนสอบความก้าวหน้าของดุษฎีนิพนธ์  โดยให้นักศึกษาท าก าหนดการความก้าวหน้าดุษฎี
นิพนธ์และรายงานความก้าวหน้าทุกภาคการศึกษา ซึ่งช่วยให้โครงการด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ
ดุษฎีนิพนธ์ 3 บท และ 5 บท และมีการด าเนินการติดตามผลความก้าวหน้าดุษฎีนิพนธ์ผ่านระบบอาจารย์ที่
ปรึกษา 

 2.1.4   ด าเนินการสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประเด็นปัญหาต่าง ๆ ผลประเมินความพึงพอใจในการ
เรียนการสอนของนักศึกษา และแนวทางแก้ไขจากมติที่ประชุมคณะกรรมการหลักสูตร เพ่ือน าเสนอ                
คณะกรรมการบริหารคณะ และน ามาพัฒนาในการวางแผนการด าเนินงานปีถัดไป 

     2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ หลังส าเร็จการศึกษา 

  มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดย 

  2.2.1 ประเมินภาวะการมีงานท าของดุษฎีบัณฑิต และการประเมินความก้าวหน้าในสายงานอาชีพ 
ของดุษฎีบัณฑิต 
  2.2.2  ประเมินความพึงพอใจของดุษฎีบัณฑิตต่อคุณภาพของหลักสูตร 
  2.2.3  ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตจากผู้มีส่วนได้เสีย 
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3.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
          นักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษาต้องเรียนครบหน่วยกิต และรายวิชา  รวมถึงข้อก าหนดอ่ืน ๆ ที่เป็นไป
ตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 (ภาคผนวก ก) โดยสรุปได้ดังนี้  

แบบ 2.1  
 นักศึกษาที่จะส าเร็จตามหลักสูตรและมีสิทธิ์ได้รับปริญญา ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนดังนี้ 

(1)  เรียนครบตามหลักสูตรที่ก าหนด และมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00                   
(จากระบบ 4 ระดับคะแนน) 

(2) ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) และผ่านการน าเสนอบทความวิชาการ 
หรือบทความวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง โดยให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  

(3) ผ่านการสอบดุษฎีนิพนธ์ (3 บท และ 5 บท) และต้องน าดุษฎีนิพนธ์บางส่วน ไปตีพิมพ์เผยแพร่
ในวารสารทางวิชาการระดับชาติ หรือนานาชาติไม่น้อยกว่า 1 บทความ โดยให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

(4) คะแนนภาษาอังกฤษเป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครก าหนด 
(5) นักศึกษาที่ผ่ านการสอบหัวข้อและเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์  ต้องผ่านการสอบรายงาน

ความก้าวหน้าดุษฎีนิพนธ์ โดยให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

5.1) ในการน าเสนอดุษฎีนิพนธ์และการสอบปากเปล่า ต้องจัดให้มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มี
คุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก
เป็นอย่างน้อย 1 คน และด ารงต าแหน่งประธานการสอบดุษฎีนิพนธ์ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน รวมกัน
ไม่น้อยกว่า 5 คน 

5.2) ในการน าเสนอดุษฎีนิพนธ์และการสอบปากเปล่าระดับปริญญาเอก เป็นระบบเปิด และ
ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้สนใจสามารถเข้ารับฟัง และสามารถซักถามได้ หลังจากท่ีประธานอนุญาตให้สอบถามได้ 

(6) เงื่อนไขอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 

  

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 

1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
     1.1 มีระบบอาจารย์พ่ีเลี้ยง ให้ค าแนะน าด้านการเรียนการสอน ให้มีความรู้ในหลักสูตรที่สอน และเข้าใจ
นโยบายของมหาวิทยาลัย/คณะ ตลอดจนแนะน าหลักเกณฑ์การท าผลงานวิชาการ เช่น เอกสารประกอบการสอน 
บทความวิชาการ ต ารา เป็นต้น เพ่ือเพ่ิมความรู้ ทักษะให้กับอาจารย์ใหม่  
     1.2 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการบูรณาการ
งานวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านการท าวิจัยในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์เป็นอันดับแรก การสนับสนุนด้าน
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การศึกษาต่อ ฝึกอบรมดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ  การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/
หรือต่างประเทศ  
     1.3 ให้ความรู้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรายใหม่ เรื่อง การบริหารจัดการหลักสูตร 

2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์ 
2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

 (1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ โดยการเข้าร่วมอบรมด้านวิชาชีพ
บริหารธุรกิจ เช่น โครงการอบรมพัฒนาอาจารย์ผู้สอนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย การเสวนาทาง
วิชาการ และการท าผลงานวิชาการ เป็นต้น 

 (2)  การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 
 (3)  การศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ 

2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ 
(1)  การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม 
(2)  การน าเสนอผลงานวิชาการ และการตีพิมพ์บทความวิจัย 
(3)  การให้ความรู้ด้านการให้ค าปรึกษาในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ 

 
 

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1.  การก ากับมาตรฐาน 
           ในการบริหารหลักสูตร โครงการบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต ก าหนดมาตรฐานการศึกษาตามเกณฑ์ที่ก าหนด
โดยส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ว่าด้วยกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา โดยการพัฒนา
หลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มีการปรับปรุง
หลักสูตรทุก ๆ 5 ปี รวมถึงมีการพัฒนาเนื้อหารายวิชาให้เป็นปัจจุบันภายใต้กรอบแนวคิด ทฤษฎีที่ทันสมัยและ
ปัจจุบัน รวมถึงแนวปฏิบัติที่เหมาะสมกับสถานการณ์ เพ่ือพัฒนาความรู้ ประสบการณ์และทักษะผ่านการเรียนการ
สอนที่มีประสิทธิภาพ ผ่านกระบวนการระเบียบวิธีวิจัยตามหลักวิชาการ โดยพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหา
และส่งเสริมการค้นคว้าเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของหลักสูตร และผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพและได้รับการยอมรับ 
 ในการบริหารจัดการหลักสูตร เพ่ือให้บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษามีคุณภาพ และได้รับการยอมรับ จึงได้มี
การก าหนดให้มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
และอาจารย์ที่ปรึกษา ท าหน้าที่ในการก ากับดูแล และประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาตลอด
ระยะเวลาที่ศึกษาในหลักสูตร การรายงานผลการด าเนินงาน และแผนปรับปรุงการด าเนินงานตาม มคอ. 7 รวมถึง
ประเมินผลประสิทธิภาพของบัณฑิตหลังส าเร็จการศึกษา ซึ่งนโยบายการก ากับดูแลสอดคล้องและเป็นไปตาม
เป้าหมายของคณะบริหารธุรกิจ และพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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2.  บัณฑิต 
หลักสูตรมีการติดตามคุณภาพของบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ในทุกรายวิชา และภาพรวม

ของการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ ผลงานดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษาในระหว่างการศึกษา และหลังส าเร็จ
การศึกษา 5 ด้าน คือ  

(1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
(2)  ด้านความรู ้ 
(3)  ด้านทักษะทางปัญญา  
(4)  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
(5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ  
 หลังจากที่บัณฑิตส าเร็จการศึกษา จะมีการติดตามคุณภาพของบัณฑิต ใน 5 ด้าน โดยพิจารณาจากข้อมูล

ป้อนกลับจากหน่วยงาน ได้แก ่ผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือประเมินความสามารถของบัณฑิต  และข้อมูลป้อนกลับจากผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง เช่น ศิษย์เก่า สถานประกอบการต่าง ๆ นักวิชาการ ในการให้ข้อมูลเพ่ือปรับปรุงหลักสูตรให้มีความ
ทันสมัย เป็นปัจจุบัน  

นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยได้ท าการส ารวจความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตเป็นประจ าทุกปี 
และแจ้งผลการส ารวจให้กับคณะบริหารธุรกิจ ได้รับทราบเพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอนเพ่ิมเติม  
 
3. นักศึกษา 

หลักสูตรให้ความส าคัญกับการรับหรือคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษา โดยพิจารณาคุณสมบัติและความพร้อม
ของนักศึกษาก่อนเรียน จุดมุ่งหมายของการเรียน และความมุ่งมั่นในการเรียนจนส าเร็จการศึกษา ในระหว่างเรียน 
มีการให้บริการค าปรึกษา แนะแนวการเรียนการสอน การเขียนบทความวิชาการ การเตรียมความพร้อมในการ
สอบวัดคุณสมบัติ และการท าดุษฎีนิพนธ์  ซึ่งหลักสูตรมีความพยายามในการมุ่งเน้นให้นักศึกษามีทักษะทางวิชาชีพ
ด้านบริหารธุรกิจ สามารถประยุกต์แนวคิดทฤษฎีทางการบริหารมาเป็นแนวทางการในพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ใน
ด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล  
 

4. อาจารย์ 
 หลักสูตรให้ความส าคัญกับคุณภาพของอาจารย์ ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการผลิตบัณฑิตจึงมี การก าหนด
ระบบ กลไก เกี่ยวกับการรับสมัครอาจารย์เพ่ือให้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และมีคุณสมบัติตาม
เกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ก าหนด และเป็นไปตามข้อก าหนดตามที่สภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล  นอกจากนั้นยังจัดท าระบบ การบริหารอาจารย์ การคัดเลือกอาจารย์ใหม่ การส่งเสริมและ
พัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ที่ปรึกษาให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพบริหารธุรกิจ และมี
คุณสมบัติตามข้อเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา                
พ.ศ. 2558  

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 โครงการบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต ได้มีการออกแบบหลักสูตร โดยมุ่งเน้นความส าคัญของคุณภาพบัณฑิต  
ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของคณะบริหารธุรกิจ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  อันสามารถ
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ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และบริบทที่เปลี่ยนแปลงของสังคม มีกระบวนการทบทวนและ
ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยเมื่อครบวงรอบการศึกษาทุก ๆ 5 ปี  
          หลักสูตรให้ความส าคัญกับอาจารย์ผู้สอนในรายวิชา อาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ประจ าหลักสูตร              
โดยค านึงถึงความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในวิชาที่สอน ความสามารถในการออกแบบการสอนที่ส่งเสริม
ให้เกิดทักษะการเรียนรู้ ความสามารถด้านการท าวิจัย และผลงานวิชาการท่ีเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
          หลักสูตรก าหนดให้มีการประเมินผู้เรียนที่แสดงมาตรฐานผลการเรียนรู้ เพื่อน าข้อมูลที่ได้ มาวิเคราะห์และ
ใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอน 
 
6.  บุคลากรและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มีการบริหารทรัพยากรการเรียนการสอนร่วมกับระดับปริญญาโท คณะ
บริหารธุรกิจ โดยมีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ เครื่องมือและอุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุดและสื่อสารสนเทศ
ทีม่ีความเพียงพอส าหรับการจัดการเรียนการสอนทุกหลักสูตร รวมทั้งมีการประเมินความพึงพอใจต่อ สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ของผู้ใช้บริการ และมีการบริหารจัดการเกี่ยวกับการใช้ห้องปฏิบัติการ เครื่องมือ อุปกรณ์การเรียนการ
สอนร่วมกับหลักสูตรอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 หลักสูตรมีการวางแผนและจัดท างบประมาณรายรับรายจ่ายของหลักสูตรเป็นรายปีการศึกษา และจัดท า
โครงการต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา เช่น การศึกษาดูงานในรายวิชาประเด็นปัญหาทาง
บริหารธุรกิจ การจัดเสวนาทางวิชาการ โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรง มาอบรมให้ความรู้กับนักศึกษา  
 นอกจากนี้ยังมีการฝึกอบรมบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในการบริการ และให้ความรู้ด้านระเบียบ
ข้อบังคับ การปฏิบัติตนของนักศึกษา รวมถึงการประสานงานกับอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้กับนักศึกษาในระหว่างเรียน รวมถึงการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมซึ่งช่วยในการเรียนรู้ให้กับนักศึกษา เช่น 
การสืบค้นฐานข้อมูล การสอนการใช้โปรแกรมท่ีจ าเป็น เช่น  Endnote, SEM เป็นต้น 
 
7.  ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

X X X X X 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 
(ถ้ามี) 

X X X X X 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อน  
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของรายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้มี) ตามแบบ มคอ.5 
และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสดุภาคการศึกษาที่ เปิดสอนให้
ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 
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ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 
5. จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 

ภายใน 60 วัน หลังสิน้สุดปีการศึกษา 
X X X X X 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนกัศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ที่ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25                
ของรายวิชาที่เปดิสอนในแตล่ะปีการศึกษา 

X X X X X 

7. มีการพัฒนา/ปรบัปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน 
หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงาน     
ที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่ผา่นมา   

- X X X X 

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน า 
ด้านการจัดการเรียนการสอน 

X X X X X 

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชพี 
อย่างน้อยปลีะหนึ่งคร้ัง 

X X X X X 

10. จ านวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน (ถา้มี) ได้รบั          
การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชพี ไมน่้อยกว่าร้อยละ 50 ตอ่ปี 

X X X X X 

11. ระดับความพงึพอใจของนักศึกษาชัน้ปสีุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มตี่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

- - X X X 

12. ระดับความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑติใหม่ เฉลี่ย        
ไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

- - - X X 

 

หมายเหตุ :   
X   มีการด าเนินกิจกรรม 
–  ไม่มีการด าเนินกิจกรรม 
 

หมวดที่ 8 การประเมินผล และปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1.  การประเมินประสิทธิภาพของการสอน 
       1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 
    1)  จัดให้มีการประชุมร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตร และผู้รับผิดชอบหลักสูตรก่อนและหลังการเรียน
การสอนในทุกภาคการศึกษา เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประเด็นปัญหาต่าง ๆ รวมถึงขอค าแนะน าและ
ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาในหลักสูตร 
    2)  การสอบถามจากนักศึกษาถึงประสิทธิผลของการเรียนรู้ จากวิธีการที่ใช้โดยใช้แบบสอบถาม หรือ        
การสนทนากับกลุ่มนักศึกษาระหว่างภาคการศึกษาโดยอาจารย์ผู้สอน และประเมินจากการเรียนรู้ของนักศึกษา
จากพฤติกรรมการแสดงออก การท ากิจกรรม ผลการทดสอบและผลการปฏิบัติงาน 

       1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
      การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกภาคการศึกษา 
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2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
  2.1 ประเมินจากนักศึกษา โดยระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ และบัณฑิตที่จบตามหลักสูตร 
ระบบภาวะการมีงานท าของบัณฑิต และโครงการติดตามและประเมินผลผู้ส าเร็จการศึกษา 
     2.2 ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพของบัณฑิต 
      2.3 ประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และรายงานผลการด าเนินการหลักสูตรและการเยี่ยมชม 
 
 

3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร   
         การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดย
คณะกรรมการประเมินที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะ 
 

4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 
 4.1 รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูลจากการประเมินของนักศึกษา คณาจารย์ ผู้ใช้บัณฑิต และ  
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 4.2 วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/คณะกรรมการจัดท าหลักสูตร 
 4.3 เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์ (ถ้ามี) 
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ภาคผนวก ก 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วา่ด้วยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา 
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ภาคผนวก ข 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครว่าดว้ยการเทียบโอนผลการเรียน 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

............................................ 

  โดยที่เห็นสมควรก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียน เพ่ือให้การจัด
การศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครคงไว้ซึ่งคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเป็นไป
ตามความในมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งก าหนดให้มีการเทียบโอนผล
การเรียนจากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๗ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี                
ราชมงคล  พ.ศ. ๒๕๔๘  สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙  
เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙  จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 

  ข้อ ๑  ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครว่าด้วย 
การเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. ๒๕๕๙” 

  ข้อ ๒  ข้อบังคับนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

  ข้อ ๓  ให้ยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการเทียบโอนผล
การเรียน พ.ศ. ๒๕๕๐ 
  บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ หรือค าสั่งอ่ืนใดซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 

  ข้อ ๔  ในข้อบังคับนี้ 
  “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
  “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
  “คณะ”  หมายความว่า คณะ วิทยาลัย หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะที่มีหน้าที่จัดการศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
  “คณบดี” หมายความว่า คณบดี ผู้อ านวยการวิทยาลัย หรือหัวหน้าส่วนราชการในส่วน
ราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะที่จัดการศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
  “การเทียบโอนผลการเรียน”  หมายความว่า การน าผลการเรียนรู้ ซึ่งเป็นความรู้ ทักษะและ
ประสบการณ์ของผู้เรียนที่เกิดจากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึก
อาชีพหรือจากประสบการณ์การท างานมาประเมินเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

  ข้อ ๕  ให้อธิการบดี รักษาการตามข้อบังคับนี้ ให้มีอ านาจออกประกาศเพ่ือปฏิบัติให้เป็นไป
ตามข้อบังคับนี ้
  กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 
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หมวด ๑ 
บททั่วไป 

  ข้อ ๖  ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 

  ข้อ ๗  ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน เพ่ือด าเนินการเทียบโอนผล   
การเรียน ดังนี้ 
  (๑) การเทียบโอนผลการเรียนในระบบ ให้คณบดีแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติสอดคล้องกับ
ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่ขอเทียบโอนจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนเป็นคณะกรรมการ   
  (๒) การเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเข้า สู่
การศึกษาในระบบ ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณบดีเป็นประธานกรรมการ ผู้แทนสถานประกอบการ หรือผู้แทน
องค์กรวิชาชีพที่เก่ียวข้อง และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นกรรมการ 

  ข้อ ๘  คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน มีหน้าที่ด าเนินการเทียบโอนผลการเรียนรู้และ
ประเมินความรู้ ทกัษะ และประสบการณ์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลที่มหาวิทยาลัยประกาศก าหนด 

  ข้อ ๙  ผู้ขอเทียบโอนผลการเรียน ต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย และศึกษา
อยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างน้อยหนึ่งปีการศึกษา 

  ข้อ ๑๐ ค่าธรรมเนียมการเทียบโอนผลการเรียนและหน่วยกิตให้ เป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

  ข้อ ๑๑  การเทียบโอนผลการเรียน ให้อยู่ในอ านาจของคณบดีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 

หมวด ๒ 
การเทียบโอนผลการเรียนในระบบ 

ส่วนที่ ๑ 
การเทียบโอนระดับปริญญาตรี 

  ข้อ ๑๒  หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนโดยการเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต ระหว่าง 
การศึกษาในระบบ ระดับปริญญาตรี มีดังนี้ 

(๑) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าท่ีส านักงาน 
คณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจตามกฎหมายรับรอง 

 (๒)  รายวิชาที่ขอเทียบโอน ต้องมีเนื้อหาสาระการเรียนรู้และจุดประสงค์ครอบคลุมไม่น้อยกว่า
สามในสี่ของรายวิชาที่ขอเทียบโอน และมีจ านวนหน่วยกิตเทียบเท่าหรือมากกว่าตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย 

(๓)  รายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่จะน ามาเทียบโอนหน่วยกิตต้องมีระดับคะแนนไม่ต่ ากว่า ค หรือ C  
(ผลการศึกษาพอใช้) หรือค่าระดับคะแนน  ๒.๐ หรือเทียบเท่า   

(๔) รายวิชาที่เทียบโอนหน่วยกิตให้ เมื่อรวมกันแล้วต้องมีจ านวนหน่วยกิตไม่เกินสามในสี่ของ
จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 

(๕) รายวิชาที่ได้รับการเทียบโอนหน่วยกิต ให้แสดงชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต และระดับ
คะแนนในใบแสดงผลการศึกษา โดยไม่น ามาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

(๖) นักศึกษาจะต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างน้อยหนึ่งปีการศึกษา 
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ข้อ ๑๓  ให้ผู้ขอเทียบโอนผลการเรียนยื่นค าร้องขอเทียบโอนพร้อมหลักฐานภายในสิบห้าวัน
นับจากวันที่ผู้ขอเทียบโอนขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา มิฉะนั้นให้ถือว่าสละสิทธิ์และไม่ประสงค์จะขอเทียบโอน            
ผลการเรียน และให้คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน ด าเนินการเทียบโอนภายในภาคการศึกษาแรกที่ขึ้น
ทะเบียนเป็นนักศึกษา 

กรณีมีเหตุผลความจ าเป็นไม่สามารถด าเนินการเทียบโอนผลการเรียนภายในก าหนดเวลา 
ตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่ในดุลพินิจของคณบดีเป็นผู้พิจารณาการให้เทียบโอน แต่ต้องไม่เกินภาคการศึกษาที่ ๒  
ในปีการศึกษานั้น 

  ข้อ ๑๔ ให้มีการบันทึกผลการเทียบโอน และการประเมินผลดังนี้ 
(๑) รายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่เทียบโอนให้ จะไม่น ามาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาคและ 

ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม โดยให้บันทึกอักษร “TC” (Transfer Credits) ไว้ส่วนบนของรายวิชาที่เทียบโอน
ให้ในใบแสดงผลการศึกษา 

(๒) รายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่เทียบโอนให้ หากเป็นหลักสูตรที่มีองค์กรวิชาชีพควบคุมและต้อง 
ใช้ผลการเรียนประกอบวิชาชีพ ให้ก าหนดระดับคะแนนในรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่เทียบโอน เพ่ือน ามาคิดค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาค และค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม โดยให้บันทึกอักษร “TC” (Transfer Credits)  
ไว้ส่วนท้ายรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่เทียบโอนให้ในใบแสดงผลการศึกษา 

 

ส่วนที่ ๒ 
การเทียบโอนระดับบัณฑิตศึกษา 

  ข้อ ๑๕  หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนโดยการเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต 
ระหว่างการศึกษาในระบบ ระดับบัณฑิตศึกษา มีดังนี้   

(๑) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หรือเทียบเท่าท่ีส านักงาน 
คณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจตามกฎหมายรับรอง 

(๒) รายวิชาที่ขอเทียบโอน ต้องมีเนื้อหาสาระการเรียนรู้และจุดประสงค์ครอบคลุม ไม่น้อย
กว่าสามในสี่ของรายวิชาที่ขอเทียบโอน และมีจ านวนหน่วยกิตเทียบเท่าหรือมากกว่าตามที่ก าหนดไว้ใน
หลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

(๓)  รายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่จะน ามาเทียบโอนหน่วยกิตต้องมีระดับคะแนนไม่ต่ ากว่า ข หรือ B      
(ผลการศึกษาดี)  หรือค่าระดับคะแนน ๓.๐ หรือเทียบเท่า หรือได้รับระดับคะแนน S (สอบผ่าน/เป็นที่พอใจ)  

(๔)  รายวิชาที่เทียบโอนหน่วยกิตให้ เมื่อรวมกันแล้วต้องมีจ านวนหน่วยกิตไม่เกินร้อยละสี่สิบ 
ของจ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร  ทั้งนี้ไม่นับรวมหน่วยกิตของวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 

(๕) รายวิชาที่ได้รับการเทียบโอนหน่วยกิต ให้แสดงชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต และระดับ
คะแนนในใบแสดงผลการศึกษา โดยไม่น ามาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ย 
  (๖) นักศึกษาจะต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ ในมหาวิทยาลัยอย่างน้อยหนึ่งปีการศึกษาและ
ลงทะเบียนเรียนรายวิชา และวิชาวิทยานิพนธ์ หรือวิชาการค้นคว้าอิสระ ตามหลักสูตรที่เข้าศึกษาไม่น้อยกว่า 
๑๒ หน่วยกิต  

  ข้อ ๑๖  ให้ผู้ขอเทียบโอนผลการเรียนยื่นค าร้องขอเทียบโอนพร้อมหลักฐานภายในสิบห้าวัน
นับจากวันที่ผู้ขอเทียบโอนขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา มิฉะนั้นให้ถือว่าสละสิทธิ์และไม่ประสงค์จะขอเทียบโอน 
ผลการเรียน  และให้คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนด าเนินการเทียบโอนภายในภาคการศึกษาแรกที่ขึ้น
ทะเบียนเป็นนักศึกษา 
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ข้อ ๑๗  การบันทึกผลการเทียบโอน และการประเมินผลในรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่เทียบโอนให้ 
จะไม่น ามาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาคและค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม โดยให้บันทึกอักษร “TC” 
(Transfer Credits)  ไว้ส่วนบนของรายวิชาที่เทียบโอนให้ในใบแสดงผลการศึกษ 

หมวด ๓ 
การเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัย เข้าสู่การศึกษาในระบบ 

ส่วนที ่๑ 
การเทียบโอนระดับปริญญาตรี 

  ข้อ ๑๘ หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียน โดยการเทียบโอนความรู้และให้หน่วยกิตจาก
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เข้าสู่ระบบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีดังนี้ 

(๑) วิธีการประเมินเพ่ือการเทียบโอนความรู้จะกระท าได้โดยการทดสอบมาตรฐาน             
การทดสอบที่ไม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน การประเมินการจัดการศึกษา/อบรมที่จัดโดยหน่วยงานต่างๆ และ    
การประเมินแฟ้มสะสมงาน 

(๒) การเทียบโอนความรู้เป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชาตามหลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยโดย
รายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่เทียบโอนให้เมื่อรวมกันแล้วต้องมีจ านวนหน่วยกิตไม่เกินสามในสี่ของ
จ านวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร 

(๓) การขอเทียบโอนความรู้เป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชาของสาขาวิชาใด ให้สาขาวิชานั้นเป็น    
ผู้ก าหนดวิธีการและการด าเนินการเทียบโอน โดยการเทียบโอนความรู้นั้นต้องรับผลการประเมินเทียบได้          
ไม่ต่ ากว่าระดับคะแนน ค หรือ C (ผลการศึกษาพอใช้)หรือค่าระดับคะแนน ๒.๐ จึงจะให้นับจ านวน          
หน่วยกิตรายวิชาหรือกลุ่มวิชานั้น 

(๔) รายวิชาที่เทียบโอนให้ จะไม่น ามาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาค และค่าระดับ 
คะแนนเฉลี่ยสะสม โดยบันทึกไว้ส่วนบนของรายวิชาที่เทียบโอนให้ในใบแสดงผลการศึกษา  เว้นแต่หลักสูตรที่
มีองค์กรวิชาชีพควบคุม ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อก าหนดขององค์กรวิชาชีพนั้น 

  ข้อ ๑๙ การบันทึกผลการเทียบโอน ให้บันทึกผลตามวิธีการประเมิน ดังนี้ 
(๑) หน่วยกิตที่ได้จากการทดสอบมาตรฐานให้บันทึกอักษร “CS”  (Credits from Standardized Tests) 
(๒) หน่วยกิตที่ได้จากการทดสอบที่ไม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน ให้บันทึกอักษร “CE” 

(Credits from Examination) 
(๓) หน่วยกิตท่ีได้จากการประเมินการจัดการศึกษา/อบรมที่จัดโดยหน่วยงานต่างๆ  

ให้บันทึกอักษร “CT” (Credits from Training) 
(๔) หน่วยกิตท่ีได้จากการประเมินแฟ้มสะสมงาน ให้บันทึกอักษร “CP” (Credits from Portfolio) 

  การบันทึกผลการเทียบโอนตามวิธีการประเมินในวรรคแรก ให้บันทึกไว้ส่วนท้ายของรายวิชา
หรือกลุ่มวิชาที่เทียบโอนให้ เว้นแต่หลักสูตรที่มีองค์กรวิชาชีพควบคุม  และต้องใช้ผลการเรียนประกอบการ    
ขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ให้ก าหนดระดับคะแนนในรายวิชา หรือกลุ่มวิชาเพ่ือน ามาคิดค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยประจ าภาค และค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม โดยบันทึกอักษร “PL” (Prior Learning) ไว้ส่วนท้ายรายวิชา
ที่เทียบโอนให้ในใบแสดงผลการศึกษา 
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ส่วนที่ ๒ 
การเทียบโอนระดับบัณฑิตศึกษา 

  ข้อ ๒๐ หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียน โดยการเทียบโอนความรู้และให้หน่วยกิตจาก
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เข้าสู่ระบบการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มีดังนี้ 

(๑) วิธีการประเมินเพ่ือการเทียบโอนความรู้กระท าได้โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธี 
ประกอบด้วยการทดสอบมาตรฐาน การทดสอบที่ไม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน การสอบข้อเขียน การสอบ
สัมภาษณ์ การประเมินการจัดการการศึกษา หรือ ฝึกอบรมที่จัดโดยหน่วยงานต่างๆ การประเมินแฟ้มสะสมงาน 
การแสดงผลงานอันเป็นที่ประจักษ์ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจก าหนดวิธีการประเมินในรูปแบบ
อ่ืนก็ได้ที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับปรัชญาของแต่ละหลักสูตร 

(๒) การเทียบโอนความรู้เป็นรายวิชาที่มีหน่วยกิตให้ เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละสี่สิบ 
ของจ านวนหน่วยกิตของรายวิชาทั้งหมดในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ไม่นับรวมหน่วยกิตของวิทยานิพนธ์
และการค้นคว้าอิสระ 

(๓)  การเทียบโอนความรู้   ต้องได้รับผลการประเมินเทียบได้ไม่ต่ ากว่าระดับคะแนน B        
(ผลการศึกษาดี) หรือค่าระดับคะแนน ๓.๐ ขึ้นไป จึงจะสามารถนับจ านวนหน่วยกิตที่ขอเทียบ
โอนได ้

  (๔) รายวิชาที่เทียบโอนให้ จะไม่น ามาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาคและค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสม  

  ข้อ ๒๑ ให้คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน ด าเนินการเทียบโอนภายในภาคการศึกษาแรก            
ที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา  ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้ขอเทียบโอนได้ทราบจ านวนรายวิชาที่เทียบโอนได้และรายวิชาที่ต้อง
ศึกษาเพ่ิมเติมตามหลักสูตร 

  ข้อ ๒๒ การบันทึกผลการเทียบโอน ให้บันทึกผลตามวิธีการประเมิน ดังนี้ 
(๑) หน่วยกิตที่ได้จากการทดสอบมาตรฐาน ให้บันทึกอักษร “CS” (Credits from Standardized Tests)  
(๒) หน่วยกิตที่ได้จากการทดสอบที่ไม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน ให้บันทึก อักษร “CE” 

(Credits from Examination) 
(๓) หน่วยกิตท่ีได้จากการประเมินการจัดการศึกษาหรืออบรมที่จัดโดยหน่วยงานต่างๆ ให้ 

บันทึกอักษร “CT” (Credits from Training) 
(๔) หน่วยกิตที่ได้จากการประเมินแฟ้มสะสมงาน ให้บันทึกอักษร “CP” (Credits from 

Portfolio) 
  การบันทึกผลการเทียบโอนตามวิธีการประเมินในวรรคก่อน ให้บันทึกไว้ส่วนบนของรายวิชาที่
เทียบโอนให้ในใบแสดงผลการศึกษา 

   ประกาศ ณ วันที่  ๑๙  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 
 
 
 
       (ศาสตราจารย์ไชยยศ  เหมะรัชตะ) 
       นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
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ภาคผนวก  ค 
ตารางสรุปการปรับปรงุหลักสตูร 
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รายการ 
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) 
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

1. ช่ือหลักสูตร หลักสตูรบริหารธรุกิจดุษฎบีัณฑติ 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) 

หลักสตูรบริหารธรุกิจดุษฎบีัณฑติ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

2. จ านวนหน่วยกิต และโครงสร้าง
หลักสูตร 

48 หน่วยกิต ระยะเวลาศึกษา 3 ปีการศึกษา 
โครงสร้างหลักสูตร 
แบบ 1.1 
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน   -  ม.น. 
หมวดวิชาเฉพาะ   -  หน่วยกิต 
หมวดวิชาดุษฎีนิพนธ์ 48 หน่วยกิต 
        รวม  48 หน่วยกิต 
แบบ 2.1 
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน  -  ม.น. 
หมวดวิชาเฉพาะ  12 หน่วยกิต 
หมวดวิชาดุษฎีนิพนธ์ 36 หน่วยกิต 
        รวม 48 หน่วยกิต 

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

3. รายวิชาท่ีมีการปรับปรุง หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน 
03-111-501 การบัญชีบริหารสมัยใหม่                   

3(3-0-6) 
  Modern Managerial 

Accounting 
     ศึกษาระบบบัญชีต้นทุน                  
การพัฒนาระบบบัญชีต้นทุน การรวบรวม             
และสะสมข้อมูล การวิเคราะห์ ตลอดจนการ
แปลความหมายของข้อมูล ความสัมพันธ์ของ
ข้อมูลต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการวางแผน
ควบคุม และการตัดสินใจในเชิงบริหาร โดยใช้
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
      

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน 
BA6010103 การเงินและการบัญชีบริหาร 
               ร่วมสมัย  3(3-0-6) 
                Contemporary Finance and 

Managerial Accounting 
               แนวคิดทางการเงินด้าน ความเสี่ยง
และผลตอบแทน มูลค่าของเงิน การวางแผนทาง
การเงิน เงินทุนหมุนเวียน และการบริหาร
โครงการ แนวคิดด้านการบัญชีต้นทุน                  
การรวบรวมข้อมูลทางการบัญชีตามกรอบแนวคิด
มาตรฐานรายงานทางการเงิน การใช้ข้อมูล
ทางการบัญชีเพื่อการวางแผน การควบคุม             
และตัดสินใจในการบริหาร การบัญชีสิ่งแวดล้อม
และการบัญชีสู่ความยั่งยืนของธุรกิจ 

 03-211-501 การตลาดเชิงบูรณาการ 3(3-0-6) 
  Integrated Marketing 
  ศึกษาองค์ประกอบและขั้นตอนของ
การวางแผน การติดต่อสื่อสารทางการตลาด ซ่ึง
จะเกี่ยวข้องกับการพิจารณาหาโอกาสของการ
ติดต่อสื่อสาร การก าหนดวัตถุประสงค์และกลุ่ม
ผู้รับเป้าหมาย การก าหนดงบประมาณ             
การเลือกส่วนผสมของการติดต่อสื่อสาร           
การควบคุม และการประเมินผลของการ
ติดต่อสื่อสารทางการตลาด รวมท้ังการท าการ
ติดต่อสื่อสารทางการตลาดแบบผสมผสาน            
โดยการใช้เครื่องมือการส่งเสริมทางการตลาด 
และเครื่องมืออื่น ๆ ทางการตลาดเข้าด้วยกัน 
เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 

BA6020104  การจัดการการตลาดเชิงบูรณาการ                                 
               3(3-0-6) 
 Integrated Marketing 

Management 
 ปรัชญาและแนวคิดการตลาดสมัยใหม่ 
การวิเคราะห์ปัญหาการตลาด โอกาสทาง
การตลาด การวางแผนกลยุทธ์ด้านการตลาด            
และการจัดการการตลาด การปฏิบัติตามแผนงาน
และการควบคุมกิจกรรมทางการตลาด 
กระบวนการติดต่อสื่อสารและเครือข่าย               
การบูรณาการกระบวนการติดต่อสื่อสารในการ
บริหารจัดการธุรกิจยุคใหม่ 
  
 

ตารางสรุปการปรับปรุงหลักสูตร 
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รายการ 
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) 
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

 03-311-501 การจัดการและพฤติกรรมองค์กร    
สมัยใหม่ 3(3-0-6) 
Modern Management and 
Organizational Behavior 
ศึกษาแนวคิดต่างๆ ด้านพฤติกรรม

ท้ังระดับส่วนบุคคลระดับกลุ่ม และระดับ
องค์การท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการท างานภายใน
องค์การ ความพอใจ ขวัญ ทัศนคติ การจูงใจ 
การท างานเป็นทีม การแก้ปัญหาความขัดแย้ง 
ความสัมพันธ์และประสิทธิภาพของกลุ่มรวมถึง
การตัดสินใจและการควบคุมด้านพฤติกรรม 

 
  

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

 03-311-502 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6) 
    Strategic Management 
               ศึกษากระบวนการในการจัดการ
ระดับสูง โดยมุ่งเน้นท่ีการด าเนินงานระยะยาว 
เริ่มต้นจากการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การน ากล
ยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติโดยพิจารณารายละเอียดท้ัง
ในแง่การก าหนดกลยุทธ์ท่ีเหมาะสมต่อกิจการท่ี
ด าเนินงานท้ังในและต่างประเทศ ตลอดจน
ปัญหาท่ีเกิดจากความแตกต่างทางวัฒนธรรมท่ี
มีผลต่อการด าเนินกลยุทธ์ 

 BA6030106  การจัดการเชิงกลยุทธ์เพ่ือความ 
ยั่งยืนของธุรกิจ  3(3-0-6) 

 Strategic Management for 
Business Sustainability 
ปรัชญาและแนวคิดเพื่อความยั่งยืน 

กระบวนการพัฒนากลยุทธ์ การก าหนดกลยุทธ์ท่ี
เหมาะสม กลยุทธ์การติดต่อสื่อสารท้ังภายใน 
และภายนอก การจัดท าแผนกลยุทธ์                     
และแผนปฏิบัติการ การปรับใช้แผนกลยุทธ์           
การประเมินกลยุทธ์  การวิเคราะห์เปรียบเทียบ
และการทบทวนกลยุทธ์เพ่ือความได้เปรียบเชิง
แข่งขัน การบูรณาการกลยุทธ์เพื่อความยั่งยืน 
ของธุรกิจ   

 
 
 

 หมวดวิชาเฉพาะ 
36-011-104 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติขั้นสูง 
             ทางด้านบริหารธุรกิจ 3(3-0-6) 
  Advanced Research 

Methodology and Statistics for 
Business Administration  

ระเบียบวิธีการวิจัยทางบริหารธุรกิจ ท้ังการวิจัย
เชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ  การ
วิเคราะห์ปัญหา  รวมถึงการประยุกต์ใช้สถิติขั้น
สูง  ศึกษาการแปลผลและการน าเสนอผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลตลอดจนการจัดท าข้อเสนอแนะ
ต่างๆ เพ่ือก าหนดหัวข้องานวิจัย การออกแบบ
วิจัย การวิเคราะห์และอภิปรายผล  และการ
เขียนรายงานผลการวิจัย 

หมวดวิชาบังคับ 
BA6001102 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจขั้นสูง    
               3(3-0-6) 
 Advanced Business Research 

Methodology  
   เทคนิคและระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ
ขั้นสูง ท้ังการวิจัยเชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ              
และแบบผสม การก าหนดปัญหาและวัตถุประสงค์
การวิจัย การทบทวนวรรณกรรม                          
การตั้งสมมติฐาน การออกแบบการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การเก็บรวบรวม
ข้อมูลและสถิติเพื่อการวิจัยธุรกิจขั้นสูง                  
การวิเคราะห์และประมวลผล  การสรุปผล            
และการอภิปรายผล การน าเสนอรายงานการวิจัย
ตามหลักวิชาการ และการน างานวิจัยไปปรับใช้
กับองค์กรธุรกิจ 
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รายการ 
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) 
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

 36-011-102 ทฤษฎีการจัดการการเงินและ
บัญชีขั้นสูง 3(3-0-6) 

              Advanced Financial 
Management and Accounting 
Theories 

แนวคิด ทฤษฎี และวิธีปฏิบัติท่ีใช้ใน
การวางแผนการเงินและบัญชี  การควบคุมการ
ปฏิบัติ การประเมินทรัพยากรทางการเงินและ
บัญช ีการวางแผนการใช้จ่าย การระดมทุน  
การเป็นเจ้าของกิจการและหุ้นส่วน ตลอดจน
การตัดสินใจทางการจัดการการเงินและบัญชี 
ขั้นสูง 

หมวดวิชาชีพเลือก 
BA6012101 ทฤษฎีทางการเงินและการบัญชี 
              ขั้นสูง 3(3-0-6) 
 Advanced Finance and  
               Accounting Theories 
  การอภิปรายแนวคิดและทฤษฎี
ทางการเงินสมัยใหม่ การบริหารความเสี่ยงและ
ตราสารอนุพันธ์ การวางแผนทางการเงิน การเพิ่ม
มูลค่ากิจการ การประเมินทรัพยากรและข้อมูล
ทางการบัญชีเพื่อการตัดสินใจ แนวคิดและทฤษฎี
ทางการบัญชีสมัยใหม่ การทบทวนวรรณกรรม
ด้านการบัญชีการเงินและบัญชีบริหาร การก ากับ
ดูแลกิจการและจรรยาบรรณวิชาชีพและจริยธรรม
ธุรกิจ การบัญชีเพ่ือสิ่งแวดล้อมและการน าเสนอ
รายงานทางการเงินเพื่อความยั่งยืนทางธุรกิจ 
 

 36-011-103 ทฤษฎีการจัดการการตลาดขั้นสูง 
3(3-0-6) 

                Advanced Marketing 
Management Theories 

ทฤษฎีการตลาดเพื่อการบริหารธุรกิจเชิง
วิเคราะห์ การวางแผนและการวิจัย ระบบข้อมูล
ข่าวสารทางการตลาด การวิเคราะห์พฤติกรรม
ผู้บริโภคในระดับมหภาค การใช้ส่ือในการ
บริหารจัดการตลาด การใช้กฎหมายทรัพย์สิน
ทางปัญญา สิทธิประโยชน์และผู้สนับสนุน
ทางการตลาด และการพัฒนากลยุทธ์ทาง
การตลาดขั้นสูง 

BA6022101 ทฤษฎีการจัดการการตลาดขั้นสูง  
3(3-0-6) 

 Advanced Marketing 
Management Theories 

   การอภิปรายแนวคิด วิธีการ 
เครื่องมือทางการตลาดท่ีส าคัญ การประยุกต์
ทฤษฎีทางการตลาดเพื่อแก้ปัญหาทางธุรกิจ            
การทบทวนวรรณกรรม การสร้างกรอบความคิด
และแบบจ าลองทางด้านการตลาด การบริหาร
การตลาดเพื่อความได้เปรียบเชิงแข่งขัน                  
การวิเคราะห์ วิพากษ์และการประยุกต์องค์ความรู้
ทางการตลาดสู่ความยั่งยืน 
 
 

 หมวดวิชาดุษฎีนิพนธ์ 
36-012-201 ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 2.1                     

36(0-0-108) 
     Doctoral  Dissertation 
                 Type 2.1 
ทบทวนงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจ
ในสาขาใดสาขาหน่ึง เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่
ทางด้านบริหารธุรกิจ คุณภาพของดุษฎีนิพนธ์
ต้องมีความลึกซ้ึงทางทฤษฎีและระเบียบวิธีวิจัย
ตามหลักวิชาการ   

หมวดวิชาดุษฎีนิพนธ์ 
BA6003201 ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 2.1 36 หน่วยกิต   

Doctoral Dissertation 2.1 
 การเขียนบทความวิจัยเชิงลึก                     
ท่ีเกี่ยวข้องกับด้านการบริหารธุรกิจเพื่อสร้างองค์
ความรู้ใหม่หรือความคิด ท่ีสะท้อนความรอบรู้
ทางด้านเทคนิคการท าวิจัย ความสามารถในการ
ก าหนดความส าคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ 
แนวคิดทฤษฏีท่ีเกี่ยวข้อง ก่อให้เกิดงานวิจัยท่ีมี
คุณภาพ การทบทวนวรรณกรรม การออกแบบ
งานวิจัย ระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ การเก็บข้อมูล
ภาคสนาม การน าเสนองานวิจัย และการตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานงานวิจัยในวารสารระดับชาติ          
หรือนานาชาติ ในฐานข้อมูลท่ีได้รับการยอมรับ               
โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
หลักสูตร 
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รายการ 
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) 
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

4. รายวิชาใหม่ - หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน 
BA6000101 ภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนอดุษฎี

นิพนธ ์2(2-0-4) 
 English for Dissertation 

Presentation  
   ลักษณะรูปแบบของการเขียน
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ทกัษะการอา่น                
การค้นคว้า การวิเคราะห์และวิจารณ์ บทความ
วิชาการ วิทยานพินธ์และดุษฎีนิพนธ์ที่ผา่นการตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการ การเขียนบทคัดย่อ และบทความ
วิชาการ ตามสาขาวิชาที่เรียน  ทักษะการน าเสนอ
ผลงานวิชาการในเวทีระดับชาติหรือนานาชาติ 

 - BA6000102 สถิติขั้นสูงส าหรับการวิจัยทางธุรกิจ 
3(3-0-6) 
Advanced Statistics for Business 
Research   
แนวคิดและขั้นตอนการวิเคราะห์ 

ทางสถิติ การวิเคราะห์พหุคูณ การจ าแนกกลุ่มตัว
แปรด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบและแบบกลุ่ม  
การวิเคราะห์การถดถอยแบบโลจิสติกส์                  
การวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคูณ                        
การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ การวิเคราะห์
แบบจ าลองสมการโครงสร้าง และการวิเคราะห์
สมการถดถอยไม่เชิงเส้น 

 - BA6030107 ปรัชญาและจริยธรรมของการ
บริหารธุรกิจยุคใหม่  3(3-0-6) 

 Philosophy and Ethics of 
Modern Business 
Administration 
แนวคิดและทฤษฎีการจัดการ

สมัยใหม่ การจัดการและการคิดอย่างเป็นระบบ 
การจัดการเชิงสถานการณ์ การรื้อปรับระบบ 
องค์การแห่งการเรียนรู้ และการจัดการความรู้ 
จรรยาบรรณธุรกิจ และความรับผิดชอบต่อสังคม
ของธุรกิจ และแนวทางในการสร้างจริยธรรม 

 - หมวดวิชาบังคับ 
BA6001101 การวิเคราะห์การจัดการเชิงกลยุทธ์

และนวัตกรรมทางธุรกิจ 3(3-0-6) 
 Strategic Management Analysis 

and Business Innovations 
 การทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับ 
วิวัฒนาการทฤษฎีและแนวคิดการจัดการสมัยใหม่ 
การจัดการเชิงกลยุทธ์ การคิดอยา่งเป็นระบบ  
รูปแบบนวัตกรรมและองค์กรแห่งการเรยีนรู้ทางธุรกิจ 
จริยธรรมและบทบาทที่ส าคัญในด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของธุรกิจ การวิเคราะห์
กรณีศึกษาและผลงานวจิัยด้าน กลยุทธแ์ละนวัตกรรม
ในการบริหารธุรกิจเพื่อความส าเร็จขององค์กร 
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รายการ 
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) 
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

 - BA6001103 สัมมนาประเด็นปัญหาทาง
บริหารธุรกิจ 3(3-0-6) 
Seminar in Business 
Administration Issues   

 การทบทวนวรรณกรรมและการ
วิพากษ์ แนวคิด ทฤษฎี และประเด็นปัญหาใหม่ ๆ 
ทางบริหารธุรกิจจาก กรณีศึกษา บทความท่ี
ตีพิมพ์ ท้ังระดับชาติและนานาชาติ การศึกษาดู
งาน และการน าเสนอแนวทางการแก้ปัญหาทาง
ธุรกิจ 

 - BA6001104 ทัศนศึกษานวัตกรรมทางด้าน
บริหารธุรกิจ  S/U 
Business Administration 
Innovation Field Trip   
การทัศนศึกษาด้านนวัตกรรม           

ในหน่วยงานต่าง ๆ ท้ังในและต่างประเทศ 
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจและการปรับใช้
นวัตกรรมทางธุรกิจ การอภิปรายประเด็นปัญหา
และผลการเรียนรู้จากทัศนศึกษามาปรับใช้ในการ
วิเคราะห์ธุรกิจ 
 

 -- หมวดวิชาชีพเลือก 
กลุ่มการบัญชี 
BA6012102 ประเด็นวิจัยขั้นสูงทางการบัญชี

3(3-0-6) 
Advanced Research Issues in 
Accounting   

รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : BA6001102 ระเบียบ
วิธีวจิัยทางธุรกิจขั้นสูง  

รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่  : - 
การทบทวนวรรณกรรมและการ

วิพากษ์งานวิจัยท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  
ในประเด็นทางการบัญชีต่าง ๆ ความเป็นมา 
หลักการเหตุผลทางทฤษฎี การออกแบบกรอบ
แนวคิดงานวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย การเก็บรวบรวม
ข้อมูล การแปลผล การน าเสนอผลงานวิจัย             
และการน าผลงานวิจัยไปปรับใช้กับธุรกิจ 

 - BA6012103 สัมมนาวิจัยการบัญชีการเงินขั้นสูง
3(3-0-6) 

 Seminar in Advanced 
Financial Accounting Research    

รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : BA6001102 ระเบียบ
วิธีวจิัยทางธุรกิจขั้นสูง  
และ BA6012101 
ทฤษฎีทางการเงินและ
การบัญชีชั้นสูง  

รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่  : - 
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รายการ 
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) 
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

  การทบทวนวรรณกรรมและ
วิพากษ์งานวิจัยท่ีตีพิมพ์ ในประเด็นการบัญชี
การเงิน การวิเคราะห์แนวคิดพื้นฐานและทฤษฎี   
ท่ีเกี่ยวข้องกับการวิจัยทางบัญชีการเงิน การก ากับ
ดูแลกิจการท่ีดี การใช้ข้อมูลสารสนเทศทางการ
บัญชีเพ่ือการตัดสินใจ การออกแบบและการ
น าเสนอโครงงานวิจัย หรือบทความวิชาการ  
 

 - BA6012104 สัมมนาวิจัยการบัญชีบริหารขั้นสูง
3(3-0-6) 

 Seminar in Advanced 
Managerial Accounting  
Research  

รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน :  BA6001102 ระเบียบ
วิธีวิจัยทางธุรกิจขั้นสูง 
BA6012101 ทฤษฎี
ทางการเงนิและการ
บัญชีชั้นสูง   

รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่ : - 
การทบทวนวรรณกรรมและการ

วิพากษ์งานวิจัยท่ีตีพิมพ์ ในประเด็นการบัญชี
บริหาร การวิเคราะห์แนวคิดพื้นฐานและทฤษฎีท่ี
เกี่ยวข้องกับการบัญชีบริหารเพื่อการตัดสินใจ 
การวางแผน การควบคุม การประเมินผลการ
ด าเนินงาน การบัญชีเชิงกลยุทธ์ การใช้ข้อมูล
สารสนเทศทางการบัญชีบริหารเพื่อการตัดสินใจ 
การออกแบบและการน าเสนอโครงงานวิจัย หรือ
บทความวิชาการ 
 

 - BA6012105 สัมมนาวิจัยการสอบบัญชีขั้นสูง 
3(3-0-6) 
Seminar in Advanced Auditing 
Research   

รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน :  BA6001102 ระเบียบ
วิธีวิจัยทางธุรกิจขั้นสูง  
BA6012101 ทฤษฎี
ทางการเงนิและการ
บัญชีชั้นสูง 

รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่ : - 
การทบทวนวรรณกรรมและการ

วิพากษ์งานวิจัยท่ีตีพิมพ์ ในประเด็นการสอบบัญชี 
การวิเคราะห์แนวคิดพื้นฐานและทฤษฎีท่ี
เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชี มาตรฐานการสอบ
บัญชี แนวปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบ             
ผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ ความเชี่ยวชาญและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ การออกแบบและน าเสนอ
โครงงานวิจัย หรือบทความวิชาการ 
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รายการ 
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) 
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

 - BA6012106 สัมมนาวิจัยการบัญชีระหว่าง
ประเทศ  3(3-0-6) 

 Seminar in International 
Accounting Research   

รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : BA6001102 ระเบียบวธิี
วิจัยทางธรุกจิขัน้สูง                        
BA6012101 ทฤษฎีทาง
การเงินและการบัญชี
ชั้นสูง  

รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่   : - 
การทบทวนวรรณกรรมและวิพากษ์

งานวิจัยท่ีตีพิมพ์ ในประเด็นการบัญชีระหว่าง
ประเทศ ผลกระทบนโยบายการบัญชีและแนว
ปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดท าและน าเสนองบ
การเงินรวม ของบริษัทข้ามชาติตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินไทยและมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินสากล คุณภาพของรายงานทาง 
การเงิน ราคาโอน ภาษีระหว่างประเทศ การใช้
ข้อมูลสารสนเทศทางการบัญชีเพื่อการตัดสินใจ
ลงทุน การออกแบบและการน าเสนอโครงงานวิจัย 
หรือบทความวิชาการ 

 
 - กลุ่มการตลาด 

BA6022102 สัมมนาประเด็นปัญหาทาง
การตลาดดิจิทัล 3(3-0-6) 

 Seminar in Digital Marketing 
Issues 

รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน :  BA6022101 ทฤษฎี
การจดัการการตลาด
ขั้นสูง  

รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่ : - 
การทบทวนวรรณกรรมและ              

การวิพากษ์งานวิจัยท่ีตีพิมพ์ ในประเด็น
การตลาดดิจิทัล ลักษณะโครงสร้างและรูปแบบ
ของช่องทางการตลาด บทบาทหน้าท่ีและการ
พัฒนาช่องทางการตลาด สถาบันการตลาด             
การคัดเลือก การประเมินผลและการควบคุม
ช่องทางการตลาด และผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยี             
และพฤติกรรมผู้บริโภค  

 - BA6022103 ประเด็นวิจัยขั้นสูงทางการตลาด 
3(3-0-6) 
Advanced Research Issues in 
Marketing 

รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : BA6001102 ระเบียบวธิี
วิจัยทางธรุกจิขัน้สูง  

รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่  :- 
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รายการ 
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) 
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

  การทบทวนวรรณกรรมและการ
วิพากษ์งานวิจัยท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  
ในประเด็นทางการตลาด ความเป็นมา หลักการ
เหตุผลทางทฤษฎี การออกแบบกรอบแนวคิด
งานวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การแปลผล การน าเสนอผลงานวิจัย และการน า
ผลงานวิจัยไปปรับใช้กับธุรกิจ   

 - BA6022104 การวิจัยการบริหารตราสินค้า                
3(3-0-6) 
Brand Management Research 
การทบทวนวรรณกรรมและ              

การอภิปรายงานวิจัยท้ังเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ ในประเด็น การบริหารตราสินค้า 
แนวคิดคุณค่าตราสินค้า ภาพลักษณ์ตราสินค้า 
และการวัดคุณค่าตราสินค้า กลยุทธ์การสร้างตรา
สินค้าองค์กร ทฤษฎี เครื่องมือและแบบจ าลอง
ส าหรับการตัดสินใจเรื่องตราสินค้า ประโยชน์ของ
ตราสินค้า และการสร้างมูลค่าเพ่ิม บุคลิกภาพตรา
สินค้า ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการสร้างตราสินค้า
และหลักการทางจิตวิทยา ท่ีเกี่ยวกับลูกค้า              
การออกแบบและการน าเสนอกรอบแนวคิด
ทางการวิจัย  

 - กลุ่มการจัดการ 
BA6032101 ทฤษฎีการจัดการร่วมสมัย             

3(3-0-6) 
 Contemporary Management 

Theories 
 วิวัฒนาการด้านรูปแบบ แนวคิด 
ทฤษฎีด้านการจัดการ การใช้เครื่องมือ                      
ด้านการจัดการในการบริหารธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 
กลยุทธ์ของธุรกิจภายใต้กรอบแนวคิด ทฤษฎี    
และเครื่องมือทางการจัดการตามสภาพแวดล้อม
และสถานการณ์ การทบทวนวรรณกรรมและการ
วิเคราะห์การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ท่ีเหมาะสม
กับองค์กรธุรกิจในปัจจุบัน ความรับผิดชอบและ
จริยธรรมทางธุรกิจ การบูรณาการทฤษฎีการ
จัดการขั้นสูงและ กลยุทธ์ท่ีเหมาะสมกับองค์กร 
ในอนาคต  

 - BA6032102  กลยุทธ์โลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
ขั้นสูง 3(3-0-6) 
  Advanced Logistics and 
Supply Chain Strategy 
การอภิปราย แนวคิด หลักการ 

ทฤษฎีในการสร้างกลยุทธ์ทางโลจิสติกส์                     
และห่วงโซ่อุปทาน องค์ประกอบของการ
จัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน การเชื่อมโยง
ระหว่างทฤษฎี งานวิจัยและแนวปฏิบัติ           
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รายการ 
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) 
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

  การสร้างแผนกลยุทธ์ แบบจ าลองด้านจัดการ               
โลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานท่ีสนับสนุนกลยุทธ์ 
การน าแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติ การควบคุม และการ
ประเมินผล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร 

 - BA6032103  ประเด็นวิจัยขั้นสูงทางการจัดการ  
3(3-0-6) 
Advanced Research Issues in 
Management 

รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน :  BA6001102 ระเบียบ
วิธีวจิัยทางธุรกิจขั้นสูง 

รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่ :   - 
การทบทวนวรรณกรรมและการ

วิพากษ์งานวิจัยท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  
ในประเด็นทางการจัดการ ความเป็นมา หลักการ
เหตุผลทางทฤษฎี การออกแบบกรอบแนวคิด
งานวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การแปลผล การน าเสนอผลงานวิจัย และการน า
ผลงานวิจัยไปปรับใช้กับธุรกิจ   

 - BA6032104 สัมมนาประเด็นการสร้างสรรค์
ธุรกิจและการประกอบการ                
3(3-0-6) 
Seminar in Business Creation 
Issues and Entrepreneurship 

รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน :  BA6032101 ทฤษฎี
การจัดการร่วมสมัย 

รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่  : - 
การทบทวนวรรณกรรมและการ

วิพากษ์งานวิจัยท่ีตีพิมพ์ท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็น
ทางการบริหารธุรกิจ การวิเคราะห์โอกาสทาง
ธุรกิจและสภาวะการแข่งขัน การก่อตั้งธุรกิจ           
การร่วมลงทุน กลยุทธ์การเข้าสู่ธุรกิจ การ
วิเคราะห์แหล่งเงินทุน การวิเคราะห์และประเมิน
โครงการธุรกิจ การพัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจเพื่อ
การเป็นผู้ประกอบการ กฎหมายทรัพย์สินทาง
ปัญญา แผนธุรกิจส าหรับหน่วยธุรกิจใหม่           
และการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อความยั่งยืน
ทางธุรกิจ 

 - BA6032105 การบริการธุรกิจท่ีปรึกษา             
เชิงกลยุทธ์ดิจิทัล 3(3-0-6) 

 Digital Strategic Consulting 
Business Services 
การระบุปัญหาทางธุรกิจ ความ           

ท้าทายในอนาคตของธุรกิจ การบูรณาการองค์
ความรู้ด้านการเงิน การบัญชี การตลาด                
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหารจัดการ
เชิงกลยุทธ์ และการออกแบบเทคโนโลยีดิจิทัลใหม่
เพื่อความม่ันคงปลอดภัย การจัดเตรียมค าแนะน า  
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รายการ 
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) 
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

  และประมาณการท่ีเกี่ยวข้อง การปรับใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อความได้เปรียบเชิงแข่งขัน
การออกแบบตัวชี้วัดการประเมินความส าเร็จ          
ของกลยุทธ์และการให้บริการธุรกิจท่ีปรึกษา 

 -  

กลุ่มการเงิน 
BA6042102 การบริหารความเสี่ยงและตราสาร

อนุพันธ์ 3(3-0-6) 
Risk Management and 
Derivatives 
การทบทวนวรรณกรรมและการ

อภิปรายงานวิจัยเกี่ยวกับ การใช้และลักษณะ             
ของตราสารอนุพันธ์ ฟิวเจอร์ส ออปชัน สว๊อป  
แนวคิดของการก าหนดราคาและการป้องกันความ
เสี่ยงโดยไม่มีการเก็งก าไร รูปแบบการก าหนดราคา
ของตัวเลือกทวินาม แบบจ าลองแบล็ค-โชลส์ การ
วัดความผันผวนและการก าหนดราคาของตัวเลือกที่
ไม่เป็นมาตรฐาน แนวคิดของการบริหารความเสี่ยง
ทางการเงิน การวัดความเสี่ยงของตลาดและเครดิต 
การสร้างแบบจ าลองและการวิเคราะห์อนุพันธ์ 

 - BA6042103  ประเด็นวิจัยขั้นสูงทางการเงิน       
3(3-0-6) 
 Advanced Research Issues in 
Finance 

รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : BA6001102 ระเบียบวิธี
วิจัยทางธรุกจิขัน้สูง 

รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่ :   - 
การทบทวนวรรณกรรมและการ

วิพากษ์งานวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ               
ในประเด็นทางการเงิน ความเป็นมา หลักการ
เหตุผลทางทฤษฎี การออกแบบกรอบแนวคิด
งานวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การแปลผล การน าเสนอผลงานวิจัย และการน า
ผลงานวิจัยไปปรับใช้กับธุรกิจ   

 - BA6042104  สัมมนาประเด็นปัญหาทางการเงิน
3(3-0-6) 

 Seminar in Finance Issues 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : BA6012101 ทฤษฎีทาง

การเงินและการบัญชี
ชั้นสูง 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่  : - 
การทบทวนวรรณกรรมและการ

วิพากษ์งานวิจัยที่ตีพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับประเด็น
ปัญหาทางการเงินในปัจจุบัน กรณีศึกษาปัญหาด้าน
การเงินระหว่างประเทศ โครงสร้างจุลภาคตลาด 
ความผิดปกติของตลาดการเงิน การพัฒนาตลาด
การเงิน การบริหารการเงินสาธารณะ นวัตกรรม
ทางการเงิน การเงินดิจิทัล และการวิเคราะห์           
ทางการเงิน เทคนิค เคร่ืองมือ ทรัพยากร                    
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รายการ 
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) 
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

  แนวปฏิบัติและแนวโนม้ทางการจัดการทางการเงิน  
การออกแบบ และการน าเสนอโครงงานวิจัย            
หรือบทความวิชาการ 

 - BA6042105 เศรษฐศาสตร์ร่วมสมัย 3(3-0-6) 
Contemporary Economics  

    การอภิปรายวิวัฒนาการ แนวคิด            
และทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ที่น ามาประยุกต์กับการ
บริหารธุรกิจ การทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับ
ประเด็นปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ในยุคปัจจุบัน                
ทั้งที่เกิดขึ้นกับเศรษฐกิจไทย และเศรษฐกิจโลก          
เพ่ือความยั่งยืน 
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ภาคผนวก ง 
ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร                              

และอาจารย์ประจ าหลกัสูตร                            
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ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

ชื่อ-สกุล  นางสาวพิฐชญาณ์  คาเนโกะ 
ต าแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์ 
การศึกษา   
 ปริญญาเอก      ปร.ด. (การบัญชี)                      
   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ.2556 
 ปริญญาโท       บธ.ม. (การบัญชีการเงิน)          
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2541 
 ปริญญาตรี       บช.บ. (การบัญชี)                    
   มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  พ.ศ.2536 
   บธ.บ. (การจัดการทั่วไป)     
   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ.2535 
สังกัดหน่วยงาน  

 คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
  โทรศัพท์ 02-665-3555 ต่อ 2347 

Email: pichaya.k@rmutp.ac.th   

ต าแหน่งปัจจุบัน   
 อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ  
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ประวัติการท างาน    
พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน      ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต                      

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี              
ราชมงคลพระนคร 

พ.ศ. 2548 – ปัจจุบัน      กรรมการ และเหรัญญิกมูลนิธิวัดใหญ่ศรีสุพรรณ 
พ.ศ. 2541 – ปัจจุบัน      อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการบัญชี                      

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี              
ราชมงคลพระนคร 

พ.ศ. 2550 – 2553      หัวหน้างานหลักสูตร คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

พ.ศ. 2542 – 2545      รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี                      
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

 วิทยาเขตพณิชยการพระนคร 
  พ.ศ. 2536 – 2541        เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส บจก.เกษตรรุ่งเรืองพืชผล 
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ผลงานทางวิชาการ 
บทความจากวารสาร: 

ศุจิรัตน์  ประกอบกิจ และ พิฐชญาณ์  คาเนโกะ.  2018. ปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อความได้เปรียบเชิงแข่งขัน: กรณีศึกษากลุ่มอุตสาหกรรม
โรงแรมและรีสอร์ท ระดับ 3-4 ดาว ในจังหวัดภูเก็ต.”  รัฐศาสตร์
ปริทรรศน์ ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์                    
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ISSN:  2286-
7244), 5 (2) (กรกฎาคม พ.ศ. 2561 – ธันวาคม พ.ศ. 2561), 
103-124. 

Kaneko, P. and  Yimruan, S.  2018.  Thai Accountant 
Competencies, Accounting Experience, Accountability 
Attitude, and Adaptation Capabilities on Success in 
Accounting Profession after ASEAN Economic 
Community.  Asian Administration and Management 
Review, ISSN: 2539-6331 with Indexing, 1 (1), 15 – 122.  

Kaneko, P. and Yimruan, S.  2017.  Combination of Strategic 
Management Accounting Implementation, Orginational 
Culture, and Human Resource Accounting Capabilities 
on Sustainable Competitive Advantage: Literature 
Review on Thai Traditional Puppetry Businesses. 
PSAKU International Journal of Interdisciplinary 
Research USSN: 2286-959, 6 (1), Ingenta/SSRN, 67 – 78.  

Kaneko, P., Nimitpatr, P., Pavapanunkul, S., Mahittichatkul, N. 
and Thoongsuwan, A. 2016.  The Survival of Traditional 
Thai Puppet Businesses- Hun Lakorn Lek: Emphasis on 
National Culture and Competitive Advantage 
Strategies.  PSAKU International Journal of 
Interdisciplinary Research USSN: 2286-959XI, 5 (2),                  
120-129.  

 
บทความจากรายงานการประชุม/สัมมนา (Proceeding): 

กนกอร อรุณทวีรุ่งโรจน์ และ พิฐชญาณ์ คาเนโกะ.  2561.  ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานด้านบัญชี ในยุคไทยแลนด์ 4.0 กรณีศึกษา              
นักบัญชีที่ปฏิบัติงานในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย.  การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 8, วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 
2561.  557-569. 
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Kaneko, P. and  Yimruan, S.  2018.  The Preparation Level of 
Thai Accountant Competencies, Accounting 
Experience, Accountability Attitude, and Adaptation 
Capabilities on Success in Accounting Profession after 
ASEAN Economic Community.  The 9th ASEAN 
Conference on Humanities and Social Sciences on 25-
28 April 2018, 17-25.  

Kaneko, P. and Yimruan, S.  2017.  Combination of Strategic 
Management Accounting Implementation, Orginational 
Culture, and Human Resource Accounting Capabilities 
on Sustainable Competitive Advantage: Literature 
Review on Thai Traditional Puppetry Businesses.  1st 
Asian Social Sciences and Business Research 
Conference, United Nations University Institution 
Computing and Society, Macau, China, August 24-26, 
2017.   

Kaneko, P. 2015. The Relationship among Budgetary 
Participation, Management Accounting Systems, and 
Accounting Values on firm Performance. The 7th 
National and International Graduate Academic 
Conferences, Faculty of Social Sciences. Kasetsart 
University, Thailand. 25 December 2015, 115 – 128.  

Kaneko, P., Nimitpatr, P., Pavapanunkul, S., Mahittichatkul, N. 
and Thoongsuwan, A. 2016.  The Survival of Traditional 
Thai Puppet Businesses- Hun Lakorn Lek: Emphasis on 
National Culture and Competitive Advantage 
Strategies.  The 2nd International Research Conference, 
The KL Journal of Kuala Lumpur, Malaysia. 20-29.     
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ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

ชื่อ-สกุล           นางอนงค์  ไต่วัลย์ 
ต าแหน่งทางวิชาการ    อาจารย์ 
การศึกษา   
 ปริญญาเอก      ปร.ด. (การจัดการ)                      
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ. 2559 
 ปริญญาโท       บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)          
   มหาวิทยาลัยนเรศวร  พ.ศ.2545 
 ปริญญาตรี       ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)                    
   สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ.2535 
 
สังกัดหน่วยงาน  

 คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
  โทรศัพท์ 02-282-9101 ต่อ 2223 

Email:  anong.t@rmutp.ac.th  
ต าแหน่งปัจจุบัน   อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ  

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 

ประวัติการท างาน    
พ.ศ. 2547 – ปัจจุบัน อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการจัดการ                     

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี               
ราชมงคลพระนคร 

พ.ศ. 2544 - 2547 หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขต
พิษณุโลก 
 

ผลงานทางวิชาการ 
บทความจากวารสาร: 

พัชรินทร์พร ภู่อภิสิทธิ์, ขวัญฤทัย วงศ์ก าแหง, จิรพร มหาอินทร์, ผุสสดี 
วัฒนเมธา และ อนงค์ ไต่วัลย์. 2561.  แนวทางการตลาดของ
แป้งกล้วยเชิงพาณิชย์ในธุรกิจเบเกอร์รี่. วารสารวิชาการและวิจัย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคงพระนคร, 3(2), 28-41. 

พัชรินทร์พร ภู่อภิสิทธิ์ ระจิตรา ศุภดิลกลักษณ์ อนงค์ ไต่วัลย์ และวัชรา
ภรณ์ ชัยวรรณ.  2558. กลยทุธ์การพัฒนาการบริหารจัดการ
ตลาดน้ าอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา: ตลาดน้ าวัดตะเคียน. 
วารสารวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล   
พระนคร. 9(2), 56-57. 

 

mailto:pichaya.k@rmutp.ac.th
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บทความจากรายงานการประชุม/สัมมนา (Proceeding): 
ปวรรัตน เลิศสุวรรณเสรี และ อนงค์ ไต่วัลย์. 2561. การบริหารจัดการคน

เก่งทีส่่งผลต่อผลการด าเนินการด าเนินงานขององค์กรอย่าง
ยั่งยืน. การประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ “เบญจมิตร
วิชาการ” ครั้งที่ 8, มหาวิทยาลัยธนบุรี, กรุงเทพมหานคร.      
30 พฤษภาคม 2561, 334-341. 

อาภรณ์ณีน์ อินฟ้าแสง และ อนงค์ ไต่วัลย์. 2561.  ภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงกับการเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0.  การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ และนานาชาติ “เบญจมิตรวิชาการ” ครั้งที่ 8, 
มหาวิทยาลัยธนบุรี, กรุงเทพมหานคร, 30 พฤษภาคม 2561, 
78-86. 

รัตนาวลี ไม้สัก อนงค์ ไต่วัลย์ สุวิทย์ ไวยทิพย์. 2561.  การบูรณาการ         
สะเต็มศึกษาและอินเตอร์เน็ตในทุกสิ่งในโครงงานนักศึกษาระดับ
ปริญญตรี. การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งท่ี I, LOFT Mania 
Boutique Hotel. อ าเภอเมือง, ชุมพร, 24-25 พฤษภาคม 
2561, 771-778. 

 
หนังสือ / ต าราวิชาการ 
 อนงค์ ไต่วัลย์. 2561. ภาวะผู้น ากับการจัดการเชิงกลยุทธ์. พิมพ์ครั้งที่ 1 

มีนาคม 2561. โอ เอส. พริ้นติ้งเฮ้าส์ จ ากัด. กรุงเทพ.         
ISBN 978-616-468-246-7, 224 หน้า  
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ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
ชื่อ-สกุล นายอมร ถุงสุวรรณ 
ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์   
การศึกษา   

ปริญญาเอก D.B.A. (Management) 
University of Sarasota, U.S.A., 1998 

ปริญญาโท       พบ.ม. (การบริหารบุคคล)  
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ.2535 
ปริญญาตรี        ร.บ. (บริหารรัฐกิจ) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2532 
 

สังกัดหน่วยงาน  คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
  โทรศัพท์   02-665-3555  ต่อ  2396 
  E-mail :  amorn.t@rmutp.ac.th   
 
ต าแหน่งปัจจุบัน 

หัวหน้าโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต  
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 

ประวัติการท างาน 
พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน หั วหน้ า โครงการหลักสู ตรบริ หารธุ รกิ จ         

ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต  ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ท ค โ น โ ล ยี                         
ราชมงคลพระนคร 

พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน  อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการจัดการ                  
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี            
ราชมงคลพระนคร  

พ.ศ. 2554 - 2555   ผู้อ านวยการหลักสูตรการจัดการดุษฎีบัณฑิต   
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ                   
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

พ.ศ. 2551 - 2552   คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักสูตร              
ปริญญาโท  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   

พ.ศ. 2550     วิทยากรพิเศษบริษัทโนโว นอร์ดิสค์ ฟาร์มา 
(ประเทศไทย) จ ากัด 

พ.ศ. 2548 - ปัจจุบัน   ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความเที่ยงตรงของ
แบบสอบถามวิทยานิพนธ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   
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พ.ศ. 2548 - 2553   คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักสูตร            
ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยรามค าแหง   

พ.ศ. 2547 - ปัจจุบัน   ที่ปรึกษาบริษัท OMNI TRAINING 
SOLUTIONS (THAILAND) CO., LTD.   

พ.ศ. 2546 - 2555  ผู้อ านวยการหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต                        
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

พ.ศ. 2542   วิทยากรหลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ  
ในหัวข้อ “การจัดการสมัยใหม่”  

พ.ศ. 2541 - 2545   ผู้อ านวยการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต                   
บัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

พ.ศ. 2536 - 2537   หัวหน้าภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ   
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

พ.ศ. 2536 - 2536   อาจารย์ประจ าภาควิชาการจัดการ                   
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

 
ผลงานทางวิชาการ  
บทความจากวารสาร: 

Benjawan, K.,  Thoongsuwan, A., and Pavapanunkul, S. 2018. 
“Innovation Management Model of World Heritage City 
Museum on Historical Park for Creative Tourism in The 
Lower Part of Northern Thailand” PSAKU International 
Journal of Interdisciplinary Research, 7 (1)                     
(january – June 2018). (ISSN:  2286-959X), 110-120.  
SSRN (Ingenta) 

Thananchaitaveechote, A., Thoongsuwan, A., Pavapanunkul, S.  
2018.  The Personal Branding Model by Celebrity 
Endorsement in Thai Film Business.  PSAKU 
International Journal of Interdisciplinary Research 
USSN:  2286-959XI.  7 (1), 84-95.  

Ritwatthanavanich, N., Thoongsuwan, A., Pavapanunkul, S.  
2018.  The Scenario Model of the Aesthetic Plastic 
Surgery Business for Preparing a Thai Popular Culture 
Wave on Medical Tourism.  PSAKU International 
Journal of Interdisciplinary Research USSN:  2286-
959XI.  7 (1), 96-109. 

Thoongsuwan, A., Pavapanunkul, S. and Mahittichatkul, N.  
2017.  The Co-Production Model of Thai Film Industry 
and Movie Business: Applying the Conceptualization of 
Compassionate Love Relationship-led Merit Based 
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Investment.  PSAKU International Journal of 
Interdisciplinary Research USSN:  2286-959XI, 6 (2),             
66 – 75. 

Kaneko, P., Nimitpatr, P., Pavapanunkul, S., Mahittichatkul, N. 
and Thoongsuwan, A. 2016.  The Survival of Traditional 
Thai Puppet Businesses- Hun LakornLek: Emphasis on 
National Culture and Competitive Advantage 
Strategies.  PSAKU International Journal of 
Interdisciplinary Research USSN:  2286-959XI, 5 (2),           
120 – 129. 

 
บทความจากรายงานการประชุม/สัมมนา (Proceeding): 

กัณหา โฉมศรี และ อมร ถุงสุวรรณ. 2561.  อิทธิพลของปัจจัยจูงใจที่มีต่อ
การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของบุคคลากรสายวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร.  การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ  มหาวิทยาลัยพายัพ.   9 กุมภาพันธ์ 2561, 592-
603. 

ศิราณ ีคงสวัสดิ์ และ อมร ถุงสุวรรณ.  2561.  การมีส่วนร่วมของพนักงาน
ต่อการดาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของนิคม
อุตสาหกรรม 304 จังหวัดปราจีนบุรี.  การประชุมวิชาการด้าน
บริหารธุรกิจราชมงคลพระนคร.  6 มิถุนายน 2560, 58-70. 

ธนพล เทพบันเทิง ชยุต ภวภานันท์กุล บุญเลิศ โอฐสู ณสรัญ มหิทธิชาติกุล 
สุรศักดิ์ จิรวัสตร์มงคล และ อมร ถุงสุวรรณ.  2559.  พุทธ
สื่อสารการใช้หลัก อิทธบาท 4 ในการบริการผู้โดยสารของลูกเรือ
การบินไทย. รายงานการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ 
และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9.  คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพมหานคร.  23 ธันวาคม 
2016, 97-103. 

พระปิยะวัฒน์ปิยวชิโร ชยุต ภวภานันท์กุล บุญเลิศ โอฐสู ณสรัญ มหิทธิ
ชาติกุล สุรศักดิ์ จิรวัสตร์มงคล และ อมร ถุงสุวรรณ.  2559.  
พระบูรณาการความกตัญญูตามรอยพระพุทธเจ้าเพ่ือสังคม              
ยุคใหม่.  รายงานการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ 
และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9.  คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพมหานคร.  23 ธันวาคม 
2016, 211-221. 

Watthanavanichsat, S., Nimitpatr, P., Pavapanunkul, S., 
Thoongsuwan, A. and Mahittichatkul, N.  2016.  An 
Innovative Industry of Aesthetic Surgery Growth for 
Establishing a Thai Wave: A Temporal Analysis.  The 8th 



117 
 

National and International Graduate Conference, June 
24, 2016, 1-11. 

Thungwha, L., Pavapanunkul, S., Chinachoti, P., Thoongsuwan, 
A. and Mahittichatkul, N.  2016.  Avant-garde of 
Paradigm shift from Management to Content 
Leadership: A Review of Literature.  The 8th National 
and International Graduate Conference, June 24, 2016, 
21-27. 

Benjawan, K., Pavapanunkul, S., Thoongsuwan, A., Prachyaphth, 
T. and Kamolyabut, K.  2016.  Human Resource 
Management (HRM): Discussed Research Areas Applied 
to Hospitality and Tourism Careers-A Literature Review.  
The 8th National and International Graduate 
Conference, June 24, 2016, 28-34. 
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ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

ชื่อ-สกุล   นายสุวิทย์ ไวยทิพย์  
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
การศึกษา 

 ปริญญาเอก  ปร.ด. (การบัญชี)  
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ.2558 

ปริญญาโท  บธ.ม. (การบัญชี)  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2546 

ปริญญาตรี  บธ.บ. (การบัญชี)  
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยาวาสุกรี  
พ.ศ. 2542 

สังกัดหน่วยงาน 
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
โทรศัพท์ 02-665-3555 ต่อ 2302 
Email   suwit.v@rmutp.ac.th   

 
ต าแหน่งปัจจุบัน 

รองคณบดีฝ่ายบริหารและอาจารย์ประจ าสาขาวิชาการบัญชี                                 
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ประวัติการท างาน   
พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน        รองคณบดีฝ่ายบริหาร  

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร  

พ.ศ. 2558 – 2559           รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  
คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร 

พ.ศ. 2552 - 2554            รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน               
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน                   
และอาจารย์ประจ า สาขาวิชาการบัญชี  
คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร 

พ.ศ. 2551 - 2552             ผู้ช่วยคณบดี คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
และอาจารย์ประจ าสาขาวิชาการบัญชี           
คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร 

พ.ศ.  2545 – 2551           อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการบัญชี               
คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัย เทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร 
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ผลงานทางวิชาการ 
บทความจากรายงานการประชุม/สัมมนา (Proceeding): 
 

รัตนาวลี ไม้สัก,  อนงค์  ไต่วัลย์, สุวิทย์ ไวยทิพย์. 2561. การบูรณาการสะ
เต็มศึกษาและอินเตอร์เน็ตในทุกสิ่งในโครงงานนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี. ประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ IAMBEST 3. 
โรงแรม LOFT Mania Boutique Hotel. อ าเภอเมือง, จังหวัด
ชุมพร. วันที่ 24-25 พฤษภาคม 2561. หน้า 771-804. 

สุวิทย์  ไวยทิพย์ ,  พัทรียา เห็นกลาง,  วรรณวิมล นาคทัด.  2561 . 
ประสิทธิภาพของการทบทวนการตรวจสอบภายในของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย . การประชุม
วิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day ครั้งที่ 2 ประจ าปี
การศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, หน้า 297-311. 

พัชรินทร์พร ภู่อภิสิทธิ์, ชูชัย พิทักษ์เมืองแมน, จิรพร มหาอินทร์  นัทธ์หทัย 
หลงสะ, สุวิทย์ ไวยทิพย์, วัชราภรณ์ ชัยวรรณ. 2559. การสร้าง
ดัชนีชี้วัดและปัจจัยมีผลต่อความส าเร็จอย่างยั่งยืนของธุรกิจ
ร้านอาหารทั่วไปในเขตพ้ืนที่เทเวศร์ กรุงเทพมหานคร. การ
ป ร ะ ชุ ม ผ ล ง า น วิ จั ย ด้ า น บ ริ ห า ร ธุ ร กิ จ ค รั้ ง ที่  9. 
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    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ. 2556 
  ปริญญาโท บธ.ม. (การเงินการธนาคาร) 
    มหาวิทยาลัยเกริก พ.ศ. 2545 
  ปริญญาตรี บธ.บ. (การบัญชี)  
    มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น พ.ศ. 2541 
สังกัดหน่วยงาน  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
   โทรศัพท์ 02-665-3555 ต่อ 2341 
   E-mail: sirirat.p@rmutp.ac.th 
ประวัติการท างาน 

พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการบัญชี   
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

พ.ศ. 2551 – 2559 หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี คณะบัญชี
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 

พ.ศ. 2543 – 2551 ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน 
เครืออมรพันธุ์กรุ๊ป 

 
ผลงานทางวิชาการ 
หนังสือ/ต ารา 

กัญนิภัทธิ์ ศิริรัตน์ และ นันทนา  ต ารา การบัญชีชั้นสูง 1 กรุงเทพฯ  : 
วิทยพัฒน์, 2560. 

 
บทความจากรายงานการประชุม/สัมมนา (Proceeding): 

นิพิฐพนธ์ ฤกษ์เอี่ยมขจร, ธนธัส ทัพมงคล, ศิริรัตน์พ่วงแสงสุข. 2562.  
ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการท าก าไรกับดัชนีราคา
หลักทรัพย์ และเงินปันผล บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลัก             
เอ็ม เอ ไอ การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “การจัดการ            
ในยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก” ณ วันที่ 26 เมษายน 2562 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา. หน้า
257-265. 

พรพรรณ ลีนะกนิษฐ์, ศิริรัตน์ พ่วงแสงสุข, เบญจมาภรณ์ ธนโกเศศ. 2562. 
ความสัมพันธ์ของการก ากับดูแลกิจการที่ดีต่อผลการด าเนินงาน
ของกลุ่มอุตสาหกรรมบริการขนส่งโลจิสติกส์ การประชุมสัมมนา

mailto:sirirat.p@rmutp.ac.th
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วิชาการระดับชาติ “การจัดการในยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก”               
ณ วันที่ 26 เมษายน 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ ศาลายา. หน้า 371-377. 

เอก เรืองรมย์ และ ศิริรัตน์ พ่วงแสงสุข. 2562. ความต้องการของผู้สูงอายุ
ต่อการบริการด้านสุขภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาชัย
สน อ าเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง การประชุมสัมมนาวิชาการ
ระดับชาติ “การจัดการในยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก” ณ วันที่ 26 
เมษายน 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
ศาลายา. หน้า 908-913. 

ศิริรัตน์ พ่วงแสงสุข และ ไพสรณ์ สูงสมบัติ. 2558. คุณลักษณะบัญชี
บัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ของบัญชีบัณฑิต  น าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการด้าน
บริหารธุรกิจราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 4 วันที่ 16-17 ธันวาคม 
2559. หน้า 663-672. 
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ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจ า 
 

ชื่อ-สกุล                    นายธนากร รัชตกุลพัฒน์   
ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์   
การศึกษา   

ปริญญาเอก D.B.A. (Business Administration) 
Southern Cross University Gold Coast, Australia, 2006 

ปริญญาโท       M.B.A. (International Business)  
Auckland Institute of studies Auckland, New Zealand, 2000 

ประกาศนียบัตรบัณฑิต         
Postgraduate Diploma (Business Administration) 
Massey University Auckland, New Zealand, 1999 

ปริญญาตรี        B.A. (International Business) 
Auckland Institute of studies Auckland, New Zealand, 1998 
 

สังกัดหน่วยงาน  คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
  โทรศัพท์   02-665-3555  ต่อ  2351 
  E-mail :  thanakon.r@rmutp.ac.th   
 
ต าแหน่งปัจจุบัน  หัวหน้าสาขาการตลาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 
ประวัติการท างาน 

  พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน หัวหน้าสาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

  พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน     อาจารย์ประจ าสาขาการตลาด                          
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี            
ราชมงคลพระนคร 

พ.ศ. 2555 - 2555        ผู้จดัการฝ่ายการตลาดระหว่างประเทศ 

   บริษัท ไทยฟาร์เมอร์ ไลฟ์ มาเก็ตติ้ง จ ากัด 

พ.ศ. 2553 - 2555        อาจารย์ประจ าคณะบริหารธุรกิจสาขาวิชา  

   ธุรกิจระหว่างประเทศ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
พ.ศ. 2553 - 2555       ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษา   

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล     
สุวรรณภูมิ 

พ.ศ. 2549 - 2551        วางแผนองค์กรและพัฒนาธุรกิจ  

บริษัท TCC Capital land จ ากัด 
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ผลงานทางวิชาการ 
บทความจากรายงานการประชุม/สัมมนา (Proceeding): 

Woraporngpat, N, Rachatakulpat, T, Akera Ratchavieng, Kanoon 
Boonmee, and Wasutida Nurittamont. (2018).                  
The Important Ranking of Master of Business 
Administration (MBA) Program in Thailand Higher 
Private Education Institution (THPEI): A Conceptual 
Study of Student Expectation and Institutional 
Perspective for the Further Research. The 5th NEU 
National and International Conference 2018 (NEUNIC 
2018), July 21, 2018, 2584-2590. 

Woraporngpat, N.,  Rachatakulpat, T., Wadeecharen, W., and 
Phomsuvan, S.  2016. Factors Affecting Achievement of 
students at the School of Accounting Principles 
market.  The 2nd Conference Administration and 
Liberal Arts OF RMUTL, Muang, Chiang Mai, 163-167. 

Ratchatakulpat, T., Pavapanunkul, S.. and Ratchatakulpat, T.   

2015.   Inno-Imitation:  A Critical Conceptual Approach 
for Global Strategies.  The 7th National and 
International Graduate Conference, December 25, 
2015, 302-308. 

Phatnadilok, S, Tummongkol, T., Pavapanumkul, S.,,  
Woenthong, S., Mahittichatkul, N., Rachatakulpat, T. 
and Kamolyabut, K.  2015.  10 CS Learning Model of 
Sustainable Security Based Management for Thai 
Microfinance Institution.  The 1st International 
Conference on Humanities and Social Science,  
RajabhatMahaSalakham University,  MahaSalakham, 
August 26-27, 2015, 407-416. 

 Dissorn, A., Phawapanunkul, S., Mahittichatkul, N., 
Ratchatakulpat, T. and Kamolyabut, K.  2015.  Service 
Performance Model of Hotel Business to Enhance 
Learning for Promoting Sustainable Tourism.  The 1st 
ICHS2015 International Conference on Humanities and 
Social Sciences: Learning in the 21th Century,  
Perspective in the Humanities and Social Sciences, 
389-398. 

 



                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาคผนวก ช  

คณะกรรมการจัดท าหลักสูตร 
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คณะกรรมการจัดท าหลักสูตร 
 

กรรมการที่ปรึกษา 
 1.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   ประธานกรรมการ 

รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ 
 2.  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ รองประธานกรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร 
 3.  ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน        กรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขุมาล หวังวณิชพันธุ์ 
 4.  คณบดีคณะบริหารธุรกิจ              กรรมการ 

นางสาวรัตนาวลี ไม้สัก 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

1.  รองศาสตราจารย์ ดร.ดนุชา คุณพนิชกิจ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2. รองศาสตราจารย์ ดร.วัลลภ รัฐฉัตรานนท ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

3. ศาสตราจารย์ ดร.น าชัย ทนุผล   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิสราภรณ์ ทนุผล  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ สิทธิจิรพัฒน์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

6. นายปัญญา สัมฤทธิ์ประดิษฐ์  นักบัญชีอาวุโส                                         
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) 

7. นางสาวอัญชลีพร ธนันชัยทวีโชติ   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
บริษัท วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ โซลูชัน่ส์ จ ากัด 

กรรมการด าเนินงาน 
1. นางปัทมา พยุงวงศ์     ประธานกรรมการ 
2. นายปริญญา มากลิ่น     กรรมการ 
3. นางสาวพิฐชญาณ ์ คาเนโกะ    กรรมการ 
4. นายอมร ถุงสุวรรณ     กรรมการ 
5. นางอนงค์ ไต่วัลย์     กรรมการ    
6. นายธนากร  รัชตกุลพัฒน์    กรรมการ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรศิริ ดิสสร   กรรมการ 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศพร มุ่งวิชา   กรรมการ 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรินทร์พร ภู่อภิสิทธิ์  กรรมการ 
10. นายสุวิทย์ ไวยทิพย์     กรรมการ 
11. นางศิริรัตน์ พ่วงแสงสุข    กรรมการ 
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12. นางสาวบุญเรียม ทะไกรราช    กรรมการ 
13. นายธนกร ชุ้นตระกูล     กรรมการ 
14. นายภาคภูมิ ณ บุญวงศ์    กรรมการและเลขานุการ 
15. นางสาววาสนา ทองลือ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 
 
 


