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หลกัสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาบริหารธุรกิจ 

รายละเอยีดของหลกัสูตร 
หลกัสูตรบริหารธุรกจิดุษฎบีัณฑิต 

สาขาวชิาบริหารธุรกจิ 
หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 

 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวทิยาลยักรุงเทพธนบุรี 
 

วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา  คณะบริหารธุรกิจ 
    สาขาวชิาบริหารธุรกิจ 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
1.   ช่ือหลกัสูตร 
              ภาษาไทย  หลกัสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาบริหารธุรกิจ 
              ภาษาองักฤษ  Doctor of  Business Administration Program in Business Administration 
 
2.   ช่ือปริญญา 

ภาษาไทย       ช่ือเตม็     บริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิต (บริหารธุรกิจ) 
                       ช่ือยอ่  บธ.ด. (บริหารธุรกิจ) 
ภาษาองักฤษ  ช่ือเตม็  Doctor of  Business Administration (Business Administration) 
                       ช่ือยอ่   D.B.A. (Business Administration) 

 
3.  วชิาเอก 
 บริหารธุรกิจ 

 
4.  จ านวนหน่วยกติทีเ่รียนตลอดหลกัสูตร 
 48 หน่วยกิต 

 
5.  รูปแบบของหลกัสูตร 
     5.1  รูปแบบ 
         เป็นหลกัสูตรระดบัปริญญาเอกหลกัสูตร 3 ปี 
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    5.2  ภาษาทีใ่ช้ 
  จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและภาษาต่างชาติ 

5.3  การรับเข้าศึกษา 
  จะตอ้งเป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโทหรือเทียบเท่าทุกสาขา ทั้งไทยและต่างชาติ จาก
สถาบนัการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรองและสามารถใชภ้าษาไทยไดเ้ป็นอยา่งดี 
    5.4  ความร่วมมือกบัสถาบันอืน่ 
  เป็นหลกัสูตรเฉพาะของสถาบนัท่ีจดัการเรียนการสอนโดยตรง 
    5.5  การให้ปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
  ใหป้ริญญาเพียงสาขาเดียว 
 
6.  สถานภาพของหลกัสูตรและการพจิารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลกัสูตร 

6.1 เป็นหลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 
6.2 เร่ิมใชใ้นภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 เป็นตน้ไป 
6.3 คณะอนุกรรมการปรับปรุงหลกัสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ พิจารณา

หลกัสูตรน้ีในการประชุมคร้ังท่ี 1/2556 เม่ือวนัจนัทร์ท่ี 7 ตุลาคม 2556 
6.4 คณะกรรมการสภาวชิาการพิจารณาใหค้วามเห็นชอบในการประชุมคร้ังท่ี 4/2556 เม่ือวนัจนัทร์ท่ี  

7 ตุลาคม 2556 
6.5 สภามหาวิทยาลยัอนุมติัหลกัสูตรในการประชุมคร้ังท่ี 4/2556 เม่ือวนัศุกร์ท่ี 12 ตุลาคม พ.ศ. 2556, 

สภามหาวทิยาลยัอนุมติัหลกัสูตรในการประชุมคร้ังท่ี 2/2557 เม่ือวนัองัคารท่ี 10 กนัยายน พ.ศ. 2557 และ 
สภามหาวทิยาลยัอนุมติัหลกัสูตรในการประชุมคร้ังท่ี 6/2557 เม่ือวนัองัคารท่ี 26 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2558 

 
7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสูตรทีม่ีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 ในปีการศึกษา 2560 
 
8.  อาชีพทีส่ามารถประกอบได้หลงัส าเร็จการศึกษา 
 (1)  ผูบ้ริหารทั้งภาครัฐและเอกชน 
 (2)  บุคลากรทางวชิาการของสถาบนัการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน 
              (3)  ผูป้ระกอบการ 
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9.  ช่ือ นามสกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 

 
10.  สถานทีจั่ดการเรียนการสอน 
 คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยักรุงเทพธนบุรี กรุงเทพมหานคร 
 
11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพฒันาทีจ่ าเป็นในการวางแผนหลกัสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพฒันาทางเศรษฐกจิ 

        รัฐบาลไดก้ าหนดแผนยุทธศาสตร์ในการพฒันาประเทศ โดยส านกังานคณะกรรมการพฒันาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไดส้ ารวจความตอ้งการก าลงัคนดา้นบริหารจดัการพบว่าแนวโน้มในอีก 10 ปี 
ขา้งหนา้มีความตอ้งการก าลงัคนดา้นบริหารจดัการอนัเป็นกลไกส าคญัในการลดตน้ทุนใหก้บักระบวนการธุรกิจ
และเพิ่มความสามารถในการแข่งขนัให้กบัภาคธุรกิจ และ อุตสาหกรรมจดัการจึงมีความตอ้งการก าลงัคนดา้น
บริหารจดัการสูง 

 
 

ล าดบั ต าแหน่งทาง
วชิาการ 

ช่ือ-สกลุ คุณวุฒ ิ สาขาวชิา สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา ปีที ่
ส าเร็จ 

1 อาจารย ์ ดร.ชยัพร  ธนถาวรลาภ 
3-1012-02328-66-4 

ปร.ด. 
บธ.ม. 
น.บ. 

 บริหารธุรกิจ 
 บริหารธุรกิจ 
นิติศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

2550 
2539 
2533 

เลขท่ีบตัรประจ าตวั
ประชาชน 

2 อาจารย ์ ดร.ณชัชา  กร่ิมใจ 
3-7006-00395-72-1 

 

บธ.ด. 
บธ.ม. 
บธ.บ. 

การตลาด 
บริหารธุรกิจ 
การตลาด 

มหาวทิยาลยัอิสเทิร์นเอเชีย 
มหาวทิยาลยัอิสเทิร์นเอเชีย 
มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสิต 

2552 
2547 
2545 

เลขท่ีบตัรประจ าตวั
ประชาชน 

3 อาจารย ์ ดร.กฤษฎาภรณ์   
รุจิธ ารงกลุ 
3-5199-00043-65-1 

ปร.ด. 

พ.ม. 

บธ.บ. 

บริหารธุรกิจ 

บุคลากร 
การตลาด 

มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

2548 
2528 
2524 

เลขท่ีบตัรประจ าตวั
ประชาชน 

4 อาจารย ์ ดร.พงษเ์ทพ   
ศรีโสภาจิต 
3-1008-00578-35-3 

บธ.ด. 
บธ.ม. 
วท.บ. 

บริหารธุรกิจ 

บริหารธุรกิจ 
วศิวกรรมเคมี 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
Seattle University, U.S.A. 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

2543 
1992 
2531 

เลขท่ีบตัรประจ าตวั
ประชาชน 

5 อาจารย ์ ดร.ศิวะกลุ  ธงชยัสุริยา 
3-1006-01926-25-4 

ปร.ด. 
บธ.ม. 
บธ.บ. 
น.บ. 

บริหารธุรกิจ 
การเงินและการธนาคาร 
บริหารธุรกิจ 
นิติศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
มหาวทิยาลยัศรีปทุม 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

2552 
2542 
2527 
2524 

เลขท่ีบตัรประจ าตวั
ประชาชน 
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 11.2 สถานการณ์หรือการพฒันาสังคมและวฒันธรรม  
                       ในการจดัท าหลกัสูตรน้ีไดค้  านึงถึงสภาวะแวดลอ้ม ซ่ึงมหาวทิยาลยัตั้งอยูใ่นเขตปริมณฑล ซ่ึงเป็น
เขตอุตสาหกรรมการผลิตการคา้และการบริหารท่ีมีความตอ้งการก าลงัคนในการวางแผนและบริหารจดัการ
ค่อนขา้งสูง ตลอดจนมีแหล่งอุตสาหกรรมท่ีก าลงัจะเจริญเติบโต จึงเป็นส่วนส าคญัท่ีมหาวิทยาลยัได้จดัท า
หลกัสูตรดงักล่าวข้ึน 
 
12.  ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพฒันาหลกัสูตรและความเกีย่วข้องกบัพนัธกจิของสถาบัน 
 12.1 การพฒันาหลกัสูตร 

         ผลกระทบจากภายนอกในการพฒันาหลกัสูตรจึงจ าเป็นตอ้งพฒันาหลกัสูตรเพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมี
คุณภาพ คุณธรรม สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสังคมมีความจ าเป็นตอ้งพฒันาหลกัสูตรเชิงรุกท่ีมีศกัยภาพใน
การผลิตบุคลากรดา้นการบริหารจดัการเพื่อสนองความตอ้งการแก่สังคมและของผูป้ระกอบการเองท่ียงัมีความ
ขาดแคลนอยูอี่กมากในภาคธุรกิจโดยก าลงัคนท่ีผลิตนั้นจะตอ้งมีความพร้อมท่ีจะปฏิบติัไดท้นัที และมีศกัยภาพ
สูงในการพฒันาตนเองใหเ้ขา้กบั ลกัษณะงานท่ีจะไปปฏิบติั 
 12.2 ความเกีย่วข้องกบัพนัธกจิของสถาบัน 

        จากการเขา้ร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซ่ึงจะมีผลต่อการเปิดเสรีทางการศึกษาและการบริการ
รวมทั้งมีการเคล่ือนยา้ยทรัพยากรมนุษย ์มหาวทิยาลยัจึงจ าเป็นตอ้งพฒันาหลกัสูตรใหส้ามารถแข่งขนัได ้
13. ความสัมพนัธ์กบัหลกัสูตรอืน่ทีเ่ปิดสอนโดยคณะ/ภาควชิาอืน่ของสถาบัน 
 13.1 กลุ่มวชิา/รายวชิาในหลกัสูตรนีท้ีเ่ปิดสอนโดยคณะ/ภาควชิา/หลกัสูตรอืน่ 
         ไม่มี 
 13.2 รายวชิาทีเ่ปิดสอนให้คณะ/ภาควชิา/หลกัสูตรอืน่ 
          ไม่มี 
 13.3 การบริหารจัดการ 
          ด าเนินการโดยคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรซ่ึงมีหวัหนา้สาขาเป็นผูรั้บผิดชอบหลกัโดยท างาน
ประสานกบัคณบดีคณะบริหารธุรกิจ โดยการด าเนินงานด้านวิชาการอยู่ภายใตร้ะเบียบขอ้บงัคบัของส านัก
วชิาการ มหาวทิยาลยักรุงเทพธนบุรี 
                     ทั้งน้ีอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบประจ าหลกัสูตรตอ้งท างานประสานกบัอาจารยผ์ูแ้ทนจากคณะอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวข้อง ในด้านเน้ือหาสาระ การจดัการเรียนการสอน และให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตาม
มาตรฐานคุณวฒิุระดบัปริญญาเอก 
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลกัสูตร 
 

1. ปรัชญา  ความส าคัญ  และวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 
1.1  ปรัชญา 

         สร้างนกับริหาร ยดึมัน่คุณธรรม สร้างสรรคปั์ญญา พฒันากา้วไกล 
1.2 วตัถุประสงค์ 

1.2.1 เพื่อผลิตผูบ้ริหาร และนักวิชาการ ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม มีวิสัยทศัน์กวา้งไกล และมี  
ความสามารถในการประยุกต์ใชอ้งคค์วามรู้ใหม่ท่ีไดจ้ากการคน้ควา้วิจยั ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหาร
กิจการ 

1.2.2 เพื่อมุ่งสร้างสรรค์ และผลิตดุษฎีบณัฑิตให้มีความรู้ทางวิชาการ และความสามารถในการ
แสวงหาความรู้ใหม่ ดว้ยวธีิการศึกษา และการวจิยัขั้นสูงไดด้ว้ยตนเอง 

1.2.3 สามารถใชค้วามเขา้ใจอนัถ่องแทใ้นทฤษฎีและเทคนิคการแสวงหาความรู้ในการวิเคราะห์
ประเด็นและปัญหาส าคญัไดอ้ยา่งสร้างสรรคแ์ละพฒันาแนวทางการแกไ้ขปัญหาดว้ยวธีิการใหม่ๆ  

1.2.4 มีความสามารถแสดงออกอยา่งสม ่าเสมอในการด าเนินกิจกรรมทางวิชาการและอาชีพ อยา่ง
มีประสิทธิภาพและรับผดิชอบอยา่งเตม็ท่ีในกิจกรรมของตนเอง 

1.2.5 สามารถน าองค์ความรู้ด้านทกัษะวิเคราะห์เชิงปริมาณ การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศไปประยกุตใ์ชใ้นการพฒันางานของตนไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 

2.  แผนพฒันาปรับปรุง 
 หลกัสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาบริหารธุรกิจ มีแผนการพฒันาปรับปรุงท่ีมีรายละเอียด 

ของแผนการพฒันายทุธศาสตร์และตวับ่งช้ีการพฒันาปรับปรุง ดงัน้ี 
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หลกัสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาบริหารธุรกิจ 

2.1 แผนการพฒันา/
เปลีย่นแปลง 

2.2 กลยุทธ์ 2.3 หลกัฐาน/ตัวบ่งช้ี 

1 . ป รั บ ป รุ ง ห ลั ก สู ต ร ต า ม
ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ ท่ี
กระทรวงศึกษาธิการก าหนด
และสอดคล้องกับการเปล่ียน 
แปลงของตลาดแรงงาน 

1.สร้างเครือข่ายกบัหน่วยงานภาครัฐ 
2.ส ารวจและวิเคราะห์ความตอ้งการและ
แนวโน้มการเปล่ียนแปลงของตลาด 
แรงงาน 
 

ตวับ่งช้ี 
1.จ านวนหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนท่ีเขา้ร่วมเครือข่ายไม่นอ้ย
กวา่ 5 หน่วยงาน 
2.จ  านวนคร้ังในการประชุม
ร่วมกนัไม่นอ้ยกวา่ 1คร้ังต่อปี 
หลกัฐาน 
1.รายงานการประชุม 
2. บั น ทึ ก ค ว า ม ร่ ว ม มื อ กั บ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
ตวับ่งช้ี 
1.จ  านวนคร้ังในการส ารวจมีไม่
นอ้ยกวา่ 2 คร้ังภายในรอบ 5 ปี 
2.รายงานการส ารวจการแสดง
ขอ้มูลอยา่งนอ้ย 3 ประเด็น 
 - แนวโนม้ของอุตสาหกรรม 
 - คุณสมบติัของแรงงานท่ีเป็นท่ี
ตอ้งการ 
 - ความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นต่อ
การท างาน 
หลกัฐาน 
1. รายงานการส ารวจ 
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หลกัสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาบริหารธุรกิจ 

2.1 แผนการพฒันา/
เปลีย่นแปลง 

2.2 กลยุทธ์ 2.3 หลกัฐาน/ตัวบ่งช้ี 

2.ปรับปรุงปัจจยัสนับสนุนการ
เรียนการสอน 

1.ส ารวจความตอ้งการของนกัศึกษาและ
ผูส้อน 

ตวับ่งช้ี 
1.จ  านวนคร้ังในการส ารวจมีไม่
นอ้ยกวา่ 1 คร้ังต่อปี 
2.รายงานการส ารวจแสดงขอ้มูล
ในประเด็นต่อไปน้ี 
- รูปแบบและลกัษณะของปัจจยั
สนบัสนุนท่ีเป็นท่ีตอ้งการ 
- ปัญหา อุปสรรค และ
ขอ้เสนอแนะในการจดัการและ
การใชปั้จจยัสนบัสนุนอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
- ความเป็นไปไดใ้นการพฒันา/
ปรับปรุงปัจจยัการสนบัสนุน
ตามขอ้เสนอแนะ 
หลกัฐาน 
 - รายงานการส ารวจ 

3.ยกระดบัทรัพยากรสายผูส้อน
เพื่อสนบัสนุนการเรียนรู้ของ
นกัศึกษา 

1.อาจารยต์อ้งเขา้อบรมเก่ียวกบัหลกัสูตร
การสอนรูปแบบต่างๆ และการวดัผล
ประเมินผล 
ทั้งน้ีเพื่อใหก้ารพฒันาความรู้ 
ความสามารถในวชิาชีพ 

ตวับ่งช้ี 
1.จ  านวนกิจกรรม/โครงการ
อบรมท่ีอาจารยเ์ขา้ร่วมไม่นอ้ย
กวา่ 2 รายการต่อปี 
หลกัฐาน 
- รายงาน/ใบประกาศกิจกรรม/
โครงการอบรมท่ีอาจารยเ์ขา้ร่วม 
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หลกัสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาบริหารธุรกิจ 

หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลกัสูตร 
 

   1.  ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1  ระบบ 
        การจดัการศึกษาเป็นระบบทวภิาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ/1ภาค
การศึกษาปกติ มีระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 15 สัปดาห์และเป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยักรุงเทพธนบุรี วา่ดว้ย
การศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 
 1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
       มีการจดัการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ตามกฎระเบียบของมหาวทิยาลยั 
 1.3  การเทียบเคียงหน่วยกติในระบบทวภิาค 
        ไม่มี 
 
   2. การด าเนินการหลกัสูตร 
 2.1 วนั-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
  ภาคเรียนท่ี  1 ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนกนัยายน 
  ภาคเรียนท่ี  2 ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพนัธ์ 
  ภาคฤดูร้อน ตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
1. จะตอ้งเป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโทหรือเทียบเท่าทุกสาขา ทั้งไทยและต่างชาติ จาก 

สถาบนัการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรองและสามารถใชภ้าษาไทยไดเ้ป็นอยา่งดี 
2. ผา่นการคดัเลือกตามเกณฑห์รือเป็นไปตามระเบียบขอ้บงัคบัการคดัเลือกของคณะบริหารธุรกิจ  

มหาวทิยาลยักรุงเทพธนบุรี 
(1) แบบ 1 แผนการศึกษาทีเ่น้นการวจัิยโดยมีการท าดุษฎนิีพนธ์ที่ก่อให้เกดิความรู้ใหม่ 

     แบบ 1.1        
                  1) รับสมคัรผูส้มคัรท่ีท างานในสายวิชาการหรือสายบริหาร เช่น อาจารย ์นกัวิชาการ นัก
บริหาร หรือนกัวิจยัในมหาวิทยาลยั หรือสถาบนัทางวิชาการอ่ืนๆ ท่ีท าการสอนในระดบัปริญญาบณัฑิตข้ึนไป 
หรือท าการวจิยัและมีผลงานวจิยัเป็นท่ียอมรับ โดยตอ้งมีประสบการณ์การท างานไม่ต ่ากวา่ 3 ปี  

                2) มีหนงัสือรับรองวา่มีคุณสมบติัเหมาะสมท่ีจะศึกษาในระดบัดุษฎีบณัฑิต จากอาจารยท่ี์เคย
สอนในระดบับณัฑิตหรือมหาบณัฑิต หรืออาจารยท่ี์ปรึกษา หรือผูบ้งัคบับญัชา จ านวนไม่นอ้ยกวา่ 2 คน 

                3) สามารถอุทิศเวลาใหก้บัการศึกษาคน้ควา้ไดเ้ตม็เวลาจนส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร   
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หลกัสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาบริหารธุรกิจ 

                    การคัดเลอืก 
                    การคดัเลือกเป็นไปตามประกาศของมหาวทิยาลยั วา่ดว้ยการรับสมคัรเขา้ศึกษา 

           (2) แบบ 2 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการท าดุษฎีนิพนธ์ที่มีคุณภาพสูงและก่อให้เกิด
ความก้าวหน้าทางวชิาการและวชิาชีพและศึกษางานรายวชิาเพิม่เติม 
                                  แบบ  2.1        
                          1) รับสมคัรจากผูท่ี้เคยมีประสบการณ์ท างานแลว้และมีใบรับรองการท างานอยา่งนอ้ย 3 ปี  
                            2) มีหนงัสือรับรองวา่มีคุณสมบติัเหมาะสมท่ีจะศึกษาในระดบัดุษฎีบณัฑิต จากอาจารยท่ี์
เคยสอนในระดบับณัฑิตหรือมหาบณัฑิต หรืออาจารยท่ี์ปรึกษา หรือผูบ้งัคบับญัชา จ านวนไม่นอ้ยกวา่ 2 คน 
                                 3) สามารถอุทิศเวลาใหก้บัการศึกษาคน้ควา้ไดเ้ตม็เวลาจนส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร  
กรณีผูมี้คุณสมบติัแตกต่างไปจากท่ีก าหนดไวข้า้งตน้อาจมีสิทธ์ิสมคัรเขา้ศึกษาไดท้ั้งน้ี ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบ
จากผูอ้  านวยการหลกัสูตร  

     การคัดเลอืก 
                    การคดัเลือกเป็นไปตามประกาศของมหาวทิยาลยั วา่ดว้ยการรับสมคัรเขา้ศึกษา 
2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 

        นกัศึกษามาจากหลายสถาบนั หลายสาขาท าใหมี้ความรู้ความเช่ียวชาญดา้นบริหารธุรกิจและ
ภาษาองักฤษไม่เท่ากนั จึงจ าเป็นตอ้งมีการปรับพื้นความรู้ 
        ปัญหาในการปรับตวัในการเรียนร่วมกบัการท างาน การมีสังคมท่ีแตกต่างไปจากแบบเดิม มีทั้ง
กิจกรรมทั้งการเรียนในห้องและกิจกรรมเสริมหลกัสูตรท่ีนกัศึกษาตอ้งจดัแบ่งเวลาใหเ้หมาะสม 

2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพือ่แก้ไขปัญหา/ข้อจ ากดัของนักศึกษาในข้อ 2.3 
       1. มีการจดัรายวชิาเสริมพื้นฐานให้ 

       2. จดัใหมี้การปฐมศึกษานกัศึกษาใหม่ และน าการวางเป้าหมายชีวติ วางแผนการเรียน การเรียน
เสริมเพื่อเพิ่มความเช่ียวชาญในสาขาบริหารธุรกิจและเทคนิคการเรียนในระดบัปริญญาเอก การแบ่งเวลาในการ
เรียนการท างานและครอบครัวอยา่งเหมาะสม 
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หลกัสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาบริหารธุรกิจ 

2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
  แบบ 1.1 

ช้ันปี 2557 2558 2559 2560 2561 
ปีท่ี 1 10 10 10 10 10 
ปีท่ี 2 - 10 10 10 10 
ปีท่ี 3 - - 10 10 10 
รวม 10 20 30 30 30 

จ านวนท่ีคาดวา่จะจบ - - - 10 15 
 
แบบ 2.1 

ช้ันปี 2557 2558 2559 2560 2561 
ปีท่ี 1 20 20 20 20 20 
ปีท่ี 2 - 15 15 30 30 
ปีท่ี 3 - - 10 10 10 
รวม 20 35 45 60 60 

จ านวนท่ีคาดวา่จะจบ - - - 10 10 
 

2.6  งบประมาณตามแผน 
                     เป็นไปตามขอ้ก าหนดของมหาวทิยาลยักรุงเทพธนบุรี  

2.7  ระบบการจัดการศึกษา 
                     การจดัการศึกษาแบบชั้นเรียนตามระเบียบมหาวทิยาลยักรุงเทพธนบุรี วา่ดว้ยขอ้บงัคบั
มหาวทิยาลยักรุงเทพธนบุรีวา่ดว้ยการจดัการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ.2553 ตามประกาศส านกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาและประกาศมหาวทิยาลยักรุงเทพธนบุรี 

2.8  การเทียบโอนหน่วยกติ รายวชิาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลยั 
                    หลกัเกณฑก์ารเทียบโอนให้เป็นไปตามกระทรวงศึกษาธิการ และขอ้เป็นไปตามขอ้บงัคบั
มหาวทิยาลยักรุงเทพธนบุรีวา่ดว้ยการจดัการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ.2553  
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หลกัสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาบริหารธุรกิจ 

3. หลกัสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
    3.1  หลกัสูตร 
 3.1.1  จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร                                                        48 หน่วยกติ 
   แบบ 1 เป็นแผนการศึกษาท่ีเนน้การวิจยั โดยมีการท าดุษฎีนิพนธ์ท่ีก่อใหเ้กิดความรู้ใหม่ ทั้งน้ี
มหาวทิยาลยั อาจก าหนดให้เรียนรายวชิาเพิ่มเติมหรือท ากิจกรรมทางวชิาการอ่ืนๆเพิ่มข้ึนได ้โดยไม่นบัหน่วย
กิต แต่จะตอ้งมีผลสัมฤทธ์ิตามท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด ดงัน้ี 
                                          แบบ 1.1 ผูเ้ขา้ศึกษาตอ้งส าเร็จปริญญาโท และจะตอ้งท าดุษฎีนิพนธ์ท่ีก่อใหเ้กิดองค์
ความรู้ใหม่ไม่นอ้ยกวา่ 48 หน่วยกิต                 
                แบบ 2 เป็นแผนการศึกษาท่ีเนน้การวจิยัโดยมีการท าดุษฎีนิพนธ์ท่ีมีคุณภาพสูงและก่อใหเ้กิด
ความกา้วหนา้ทางวชิาการและวชิาชีพ และศึกษางานรายวชิาเพิ่มเติม ดงัน้ี 
   แบบ 2.1 ผูเ้ขา้ศึกษาตอ้งส าเร็จปริญญาโท จะตอ้งท าดุษฎีนิพนธ์ไม่นอ้ยกวา่ 36 หน่วย
กิต และศึกษางานรายวชิาไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 
 
 3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร 
          หลกัสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิต  มีโครงสร้างหลกัสูตร  ดงัน้ี 
   

หมวดวชิา จ านวนหน่วยกติ 

แบบ 1.1 แบบ 2.1 
1. หมวดวชิาเสริมพื้นฐาน (Remedial Course) ไม่นบัหน่วยกิต ไม่นบัหน่วยกิต 
2. หมวดวชิาบงัคบั (Core Courses) - 9  หน่วยกิต 
3. หมวดวชิาเลือก  (Elective Course) - 3 หน่วยกิต 
4. สอบวดัคุณสมบติั  (Qualifying Examination) ไม่นบัหน่วยกิต ไม่นบัหน่วยกิต 

5. ดุษฎีนิพนธ์ (Dissertation) ตลอดหลกัสูตร 48 
หน่วยกิต 

36 หน่วยกิต 

รวม ตลอดหลกัสูตร 48 
หน่วยกิต 

ตลอดหลกัสูตร 48 
หน่วยกิต 
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3.1.3  ความหมายของเลขประจ าวชิา 
  1)  ความหมายของเลขแสดงหมวดวชิา 
หลกัเกณฑก์ารใหร้หสัวชิาในหลกัสูตร 
  
 
  เลขหลกัที ่3,4  คือ ล าดับรายวชิา เร่ิมตั้งแต่ 01,02,03 ...99 
   
  เลขหลกัที ่2  
   1  หมายถึง หมวดวชิาบงัคบั 
   2        "  หมวดวชิาเลือก 
   3        "  หมวดวชิาดุษฎีนิพนธ์ 
    
                         เลขหลกัที ่1 เลข 8 คือ กลุ่มวชิาเสริมพืน้ฐาน 
                                                                                         เลข 9 คือ วชิาของหลกัสูตรบริหารธุรกจิดุษฎบีัณฑิต 
 

DBA หมายถึงวชิาของหลกัสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิต 
 เลขตวัท่ี  1 เลข 8 หมายถึง  กลุ่มวชิาเสริมพื้นฐาน 
 เลขตวัท่ี  1 เลข 9 หมายถึง  วชิาของหลกัสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิต 
 เลขตวัท่ี  2 เลข 1 หมายถึง  หมวดวชิาบงัคบั 
 เลขตวัท่ี  2 เลข 2 หมายถึง  หมวดวชิาเลือก 
 เลขตวัท่ี  2 เลข 3 หมายถึง  หมวดวชิาดุษฎีนิพนธ์ 
 เลขตวัท่ี  3-4      หมายถึง  ล าดบัวชิา 
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หลกัสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาบริหารธุรกิจ 

 3.1.4 รายวชิาในหลกัสูตร 
  (แบบ 1.1) แผนผงัโครงสร้างหลกัสูตรบริหารธุรกจิดุษฎบีัณฑิต สาขาวชิาบริหารธุรกจิ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลกัสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิต  
(Doctor of Business Administration Program) 

48 หน่วยกิต 

หมวดวชิาเสริมพื้นฐาน (ไม่นบัหน่วยกิต) 

ดุษฎีนิพนธ์ (ตลอดจนหลกัสูตร 48 หน่วยกิต) 

สอบหวัขอ้ดุษฎีนิพนธ์ 

สอบบทท่ี 1-3 

สอบป้องกนัดุษฎีนิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์ 

สอบวดัคุณสมบติั 
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หลกัสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาบริหารธุรกิจ 

3.1.4 แผนการศึกษา 
 (1)  แบบ 1.1   

ปีที่ ภาคเรียน/ปีการศึกษา รายวชิา หน่วยกติ 
 
 
 
 

1 
  
  
  
  
  

ภาคเรียนท่ี 1 

DBA 8101 การจดัการขั้นสูง   3(3-0-6)* 
DBA 8102 สถิติและวธีิวจิยัทางธุรกิจ 
 

  3(3-0-6)* 
DBA 8103 ภาษาองักฤษระดบัสากล   3(3-0-6)* 

 รวม   9(9-0-18)* 

ภาคเรียนท่ี 2 
DBA 9301 สอบวดัคุณสมบติั (Qualifying Examination) 

 
 
 
 
 
 

Examination) 

* 
DBA 9302 ดุษฎีนิพนธ์ 6 

รวม * / 6 
 

ภาคฤดูร้อน 
 

DBA 9302 ดุษฎีนิพนธ์ 6 
รวม 6 

 
 

2 
 
 
 
 

ภาคเรียนท่ี 1 DBA 9302 ดุษฎีนิพนธ์ 6 
 
 
 

รวม 
 

6 

ภาคเรียนท่ี 2 
DBA 9302 ดุษฎีนิพนธ์ 6 

รวม 6 

ภาคฤดูร้อน 
DBA 9302 ดุษฎีนิพนธ์ 6 

รวม 6 
 
 

3 
 
 
 
 

ภาคเรียนท่ี 1 
DBA 9302 ดุษฎีนิพนธ์ 6 

รวม 6 

ภาคเรียนท่ี 2 
DBA 9302 ดุษฎีนิพนธ์ 6 

รวม 6 

ภาคฤดูร้อน 
DBA 9302 ดุษฎีนิพนธ์ 6 

รวม 6 
รวมตลอดหลกัสูตร 48 

 
*  ไม่นับหน่วยกติ 
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(แบบ 2.1) แผนโครงสร้างหลักสูตรบริหารธุรกจิดุษฎบีัณฑิต สาขาวชิาบริหารธุรกจิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลกัสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิต  
(Doctor of Business Administration Program) 

48 หน่วยกิต 

หมวดวชิาเสริมพื้นฐาน 3 วชิา (ไม่นบัหน่วย)
๗กิต) 

หมวดวชิาบงัคบั (9 หน่วยกิต) 

หมวดวชิาเลือก (3 หน่วยกิต) 

ดุษฎีนิพนธ์ (36 หน่วยกิต) 

สอบหวัขอ้ดุษฎีนิพนธ์ 

สอบบทท่ี 1-3 

สอบป้องกนัดุษฎีบณัฑิต 

ฉบบัสมบูรณ์ 
 
 

สอบวดัคุณสมบติั 
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  (2)  แบบ 2.1   

ปีที่ ภาคเรียน รายวชิา หน่วยกติ 
 
 
 
 
 

1 
  
  
  
  
  

ภาคเรียนท่ี 1 

DBA 8101 การจดัการขั้นสูง   3(3-0-6)* 
DBA 8102 สถิติและวธีิวจิยัทางธุรกิจ 
 

  3(3-0-6)* 
DBA 8103 ภาษาองักฤษระดบัสากล   3(3-0-6)* 

 รวม   9(9-0-18)* 

ภาคเรียนท่ี 2 
DBA 9101 วชิาการวจิยัขั้นสูงทางการบริหารธุรกิจ   3(3-0-6) 
DBA 9102 การบริหารเชิงกลยทุธ์ขั้นสูง  3(3-0-6) 

รวม 6(6-0-12) 

ภาคฤดูร้อน 
 

DBA 9103 การจดัการระบบสากลและองคก์ารในอนาคต
อนาคตคต 

3(3-0-6) 

DBA xxx  หมวดวชิาเลือก  3(3-0-6) 
รวม 6(6-0-12) 

 
 
 
 

2 
 
 
 
 

ภาคเรียนท่ี 1 DBA 9301 สอบวดัคุณสมบติั (Qualifying Examination) 
DBA 9302 ดุษฎีนิพนธ์ 

* 
6 

 
 รวม 

 
*/6 

ภาคเรียนท่ี 2 DBA 9302 ดุษฎีนิพนธ์ 6 
 รวม 6 

ภาคฤดูร้อน 
DBA 9302 ดุษฎีนิพนธ์ 6 

รวม 6 
 
 
 

3 
 
 
 
 

ภาคเรียนท่ี 1 
DBA 9302 ดุษฎีนิพนธ์ 6 

รวม 6 

ภาคเรียนท่ี 2 
DBA 9302 ดุษฎีนิพนธ์ 6 

รวม 6 
ภาคฤดูร้อน 

 
DBA 9302 ดุษฎีนิพนธ์ 6 

รวม 6 
รวมตลอดหลกัสูตร 48 

 
*  ไม่นับหน่วยกติ 
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หลกัสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาบริหารธุรกิจ 

2)  รายวชิาตามโครงสร้างหลักสูตร 
 1.  หมวดวชิาเสริมพืน้ฐาน (Remedial Courses)          ไม่นับหน่วยกติ 

 
 2.  หมวดวชิาบังคับ (Core Courses)                  9   หน่วยกติ 

DBA 9101 วธีิวจิยัขั้นสูงทางการบริหารธุรกิจ  
(Advanced Research Methodology in Business Administration)  

3 (3-0-6) 
 

DBA 9102 การบริหารเชิงกลยทุธ์ขั้นสูง  
(Advanced Statistic Management) 

3 (3-0-6) 

DBA 9103 การจดัการระบบสากลและองคก์ารในอนาคต 
(Global Management and Future Organization) 

3 (3-0-6) 

 

3.  หมวดวชิาเลอืก (Elective Courses)              3   หน่วยกติ 
      โดยเลือกเรียนจากหมวดวิชาดงัต่อไปน้ี      จ านวน 3 หน่วยกิต 
                   3.1 หมวดวชิาเลือกตลาด (Elective Courses)  

DBA 9201 การสัมมนาการตลาดระหวา่งประเทศ 
(Seminar in International Marketing)  

3 (3-0-6) 

DBA 9202 ทฤษฎีการตลาดขั้นสูง 
(Advanced Marketing Theory) 

3 (3-0-6) 

DBA 9203 สัมมนากลยทุธ์การจดัการตลาดขั้นสูง  
(Seminar for Advanced Marketing) 
 
 
 
 

3 (3-0-6) 

DBA 8101 การจดัการขั้นสูง 
(Advanced Management) 

3(3-0-6)* 

DBA 8102 สถิติและวธีิวจิยัทางธุรกิจ 
(Statistic and Research Methodology in Business Administration) 

3(3-0-6)* 

DBA 8103 ภาษาองักฤษระดบัสากล 
(Global English) 

3(3-0-6)* 
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                   3.2 หมวดวชิาเลือกการจัดการ (Elective Courses)  
DBA 9205 สัมมนาเก่ียวกบัแนวคิดและการพฒันาทางดา้นการจดัการ  

(Seminar in History of  Management Thought)  
3 (3-0-6) 

DBA 9206 สัมมนาพฤติกรรมองคก์ารขั้นสูง 
(Seminar in Advanced Organization Behavior) 

3 (3-0-6) 

DBA 9207 ภาวะผูน้ าและการจดัการเปล่ียนแปลงส าหรับการพฒันาองคก์าร 
(Leadership and Chang Management for Organization 
Development) 

3 (3-0-6) 

DBA 9208 
 

 

สัมมนาเก่ียวกบัสังคมวทิยาและจิตวทิยาดา้นการจดัการ 
(Seminar in Sociological and Psychological Principles of 
Management) 

3 (3-0-6) 

                       3.3 หมวดวชิาเลอืกการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Elective Courses)  
 DBA 9209 สัมมนาการวางแผนกลยทุธ์เก่ียวกบัทรัพยากรมนุษย ์   3(3-0-6) 
   (Seminar in Strategic Planning in Haman Resource Management) 
 DBA 9210 การจดัการทรัพยากรมนุษยข์ั้นสูง      3(3-0-6) 
   (Advanced Haman Resources Management) 
 DBA 9211 สัมมนาเก่ียวกบัแรงงานสัมพนัธ์และการใหบ้ริการ    3(3-0-6) 
   (Seminar in Employee Relations and Services) 
 DBA 9212 สัมมนากลยทุธ์การจดัการทรัพยากรมนุษย ์    3(3-0-6) 
   (Seminar in Strategic Haman Resource Management) 
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 ง. ดุษฎนิีพนธ์  (Dissertation) 
 แบบ 1.1                                48 หน่วยกติ 

DBA 9301 การสอบวดัคุณสมบติั  
(Qualifying Examination) 

ไม่นบัหน่วยกิต 
 

DBA 9302 ดุษฎีนิพนธ์  
(Dissertation) 

     48  

 

  แบบ 2.1                               36 หน่วยกติ 
DBA 9301 การสอบวดัคุณสมบติั                             ไม่นบัหน่วยกิต 
   (Qualifying Examination) 
DBA 9302 ดุษฎีนิพนธ์                  36 
   (Dissertation) 
 
3.1.5 ค าอธิบายรายวชิา (Course Description) 
หมวดวชิาเสรีพืน้ฐานไม่นับหน่วยกติ (NC*) มีดังนี ้
 

  DBA 8101 การจัดการข้ันสูง        3(3-0-6) 
    (Advanced Management) 
    แนวคิดทฤษฎีการจดัการ แนวทางในการประยุกต์ใช้ทฤษฎีและหลักการเพื่อการ
ปฏิบติัในการพฒันาองค์การไดจ้ริง โดยเน้ือหาจะคลอบคลุมกลุ่มการบริหารทรัพยากรมนุษย ์กลุ่มเทคโนโลย ี
กลุ่มการเปล่ียนแปลงกลยทุธ์ กลยทุธ์การพฒันาองคก์าร การส่ือสารภายใน 
    Management theories, concepts and their application to develop a particular 
organization’s management in the following fields : human resource management, technology management, 
strategy change management, organization development, and organizational communication management. 
  DBA 8102 สถิติและวธีิวจัิยทางธุรกจิ       3(3-0-6) 
    (Statistic and Research Methodology in Business Administration) 
     ศึกษาวิธีการทางสถิติส าหรับบริหารธุรกิจ แนวความคิด และกระบวนการวิจยัเชิง
ประจกัษ ์การสร้างทฤษฎีตวัแบบ การก าหนดสมมุติฐาน การออกแบบวิจยั การรวบรวมขอ้มูล การสุ่มตวัอยา่ง
และการวิเคราะห์ข้อมูล และแปลผลการวิจยั เพื่อน ามาใช้ในการพฒันาทฤษฎีทางบริหารธุรกิจ หรือเพื่อ
ประโยชน์ในการบริหารธุรกิจ 
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    Research Methodology and Statistical techniques for business administration Topic 
include concepts and empirical research process, theory construction, research models, hypothesis 
formulation, research design, data collection methods, sampling techniques, data analysis and interpretation. 
The practical development in public administration or for business management purposes 
  DBA 8103 ภาษาองักฤษระดับสากล       3(3-0-6) 
    (Global English) 
    ศึกษาความรู้ความเขา้ใจในการอ่าน เขียน และส่ือภาษาองักฤษเก่ียวกบัการธุรกิจเพื่อ
สามารถคน้ควา้ เขียนบทความ และเผยแพร่ความรู้ดา้นธุรกิจ 
    To develop appropriate English language skills in order to gain access to a wide 
range of related knowledge through reading, and writing dissemination of knowledge in business. 
 
หมวดวชิาบังคับ 9 หน่วยกติ มีดังนี้    
         DBA 9101 วธีิวจัิยข้ันสูงทางการบริหารธุรกจิ            3(3-0-6) 
            (Advanced Research Methodology in Business Administration) 
            หลกัการวิจยัขั้นตอนการวิจยั ปรัชญาการวิจยั  การวางแผนการวิจยั การเก็บขอ้มูล 
การศึกษาจากประชากร การศึกษาจากตวัอย่าง เทคนิคการเลือกตวัอย่าง เทคนิค การสุ่มตวัอย่างวิธีต่างๆ การ
ประมวลผลการวิเคราะห์ขอ้มูลด้วยสถิติประเภทต่างๆ การเขียนรายงาน การอา้งอิงแบบต่างๆ และการน าเสนอ
ผลท่ีคน้พบ รวมทั้งการน าเสนอโครงการวิจยั ศึกษาหลกัการของดุษฎีนิพนธ์ การก าหนดเคา้โครง ขอบเขตของ
ปัญหาการวิจยั การคน้หาหัวข้อวิจยัจากฐานข้อมูลออนไลน์ทั้งในระดบัประเทศ และระดบันานาชาติ การ
ก าหนดกรอบของประชาชน และวิธีสุ่มตวัอยา่ง การทดลองสร้างตวัแบบ (Model Building) การระบุเคร่ืองมือ
ในการเก็บขอ้มูล และระบุเคร่ืองมือในการวเิคราะห์ 
          Research principles, and procedures, philosophy of research, research planning, data 
collection, sampling methods from population and sample, sampling techniques, random sampling, and data 
collection by interview, telephone, and mail. The course includes  designs of questionnaire, attitude 
questionnaire design, Guttman scale, semantic differentials, data processing and analysis means by means of 
various statistics, model building, appropriate estimators, and writing for research, references, research 
projects, and proposals. Dissertation principles, project proposal, and problem statement research, research 
topics search, computer search in domestic and international areas, population frame and random sampling, 
trial of model building, tool estimators for data collection and data analysis.   
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  DBA 9102 การบริหารเชิงกลยุทธ์ข้ันสูง      3(3-0-6) 
    (Advanced Strategic Management) 
     แนวความคิด กระบวนการ ระดบั และธรรมชาติของกลยุทธ์ทางธุรกิจ การวิเคราะห์
สภาพแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอก การวิเคราะห์กลยุทธ์และทางเลือก การก าหนดเป้าหมาย การก าหนด
นโยบาย การจดัสรรทรัพยากร การทบทวน การประเมินผล และการควบคุมกลยุทธ์ เพื่อผูศึ้กษาจะสามารถ
ก าหนดกลยทุธ์ในระดบัต่างๆ ขององคก์ารไดอ้ยา่งสอดคลอ้งและเหมาะสมกบัทั้งสภาพแวดลอ้มภายในองคก์าร 
ซ่ึงได้แก่ สภาวะการเงิน ก าลงัคน และทรัพยากรการผลิตต่างๆ รวมทั้งการก าหนดกลยุทธ์ให้สอดคล้องกบั
สภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีจะท าใหอ้งคก์ารเป็นผูน้ าธุรกิจในดา้นนั้นๆ ได ้ตลอดจนศึกษาวเิคราะห์แผนธุรกิจ เพื่อ
การวเิคราะห์ความเป็นไปไดใ้นโครงการต่างๆ ขององคก์าร 
     Concepts, process, level and nature of business strategy, internal and external 
environment analysis, strategic analysis and alternative, goal setting, establishing policies, and resources 
allocation, strategic review, evaluation, and control. It aims to enable learners to strategy levels organization 
appropriately with internal environment, e.g. financial status, workforce, and production resources, as well as 
setting strategy in ling with external environment that makes organization the business leader in a particular 
area. The course includes business  plan analysis in order to check possibility in any projects of organization. 
  DBA 9103 การจัดการระบบสากลและองค์การในอนาคต         3(3-0-6) 
    (Global Management and Future Organization) 
    ทฤษฎี ปัญหา ประเด็นและกระบวนการจดัการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาองคก์ารและ
การจดัการสมรรถนะมนุษยค์รอบคลุมระบบพฒันาองคก์าร ระบบให้ขวญัก าลงัใจการสร้างและระบุพนกังานท่ี
มีขีดความสามารถท่ีโดดเด่นในองคก์าร รวมถึงพนกังานท่ีมีศกัยภาพสูงควรไดรั้บต าแหน่งท่ีมีความรับผิดชอบ
สูงข้ึน               
    Theories and problems on management relevant to organization development and 
human capability management, including organization development system, motivation system, creating and 
indentifying outstanding employees, and developing potential employees for higher positions in order to 
cultivate their organizational loyalty. 
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หมวดวชิาเลอืกตลาด (Elective Courses) 9 หน่วยกติ มีดังนี ้

  DBA 9201 การสัมมนาการตลาดระหว่างประเทศ            3(3-0-6) 
    (Seminar in International Marketing) 
    การสัมมนาการตลาดออกแบบในการพฒันาความเขา้ใจของปัญหาและโอกาสในการ
น าเสนอสภาพแวดลอ้มของตลาดระหวา่งประเทศ และความทา้ทายในการพฒันาและการปฏิบติัการขององคก์าร
ระหวา่งประเทศ กลยทุธ์ทางการตลาด รวมถึงการวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มของตลาดระหวา่งประเทศทฤษฎีและ
ตน้แบบ การวจิยัการตลาด ส่วนประสมทางการตลาด 
    This course is designed to develop an understanding of the problems and 
opportunities present in the international business environment and the challenges involved in the 
development and implementation of the international corporate/marketing strategy. It includes an analysis of 
the environment of international markets, theories and models, market research methodology, and the market 
mix 
  DBA 9202 ทฤษฎกีารตลาดข้ันสูง             3(3-0-6) 
    (Advanced Marketing Theory) 
    รายวิชาน้ีเป็นการเตรียมการจดัท าดุษฎีนิพนธ์ โดยการเพิ่มพูนทกัษะในการพฒันา
ทฤษฎีทางการตลาด นกัศึกษาจะไดศึ้กษาถึงขั้นตอนการพฒันา โครงสร้างทฤษฎี เพื่อก าหนดแนวทางการท า
ดุษฎีนิพนธ์ ตลอดจนศึกษา วเิคราะห์ วจิารณ์ ทฤษฎีทางการตลาด 
    This course is designed to prepare for the dissertation by providing them with the 
skills to develop theory within a marketing context. The students will be exposed to structured theory 
development procedure and will complete a theory development paper. In addition, students will read and 
critique works in the field 
  DBA 9203 สัมมนากลยุทธ์การจัดการการตลาดข้ันสูง           3(3-0-6) 
    (Seminar for Advanced Marketing) 
    การเช่ือมโยงนโยบายและกลยุทธ์การตลาดส าหรับผลิตภณัฑ์มีอยูแ่ลว้และผลิตภณัฑ์
ใหม่ ศึกษากลยุทธ์การก าหนดราคา การตดัสินใจเร่ืองราคา เพื่อการแข่งขนั การก าหนดแนวทางการกระจาย
สินคา้ และตวักลางเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย 
    Procedures in Connection with policy determination as well as marketing strategy 
for both existing and new product. A study of pricing strategy, price determination competition, selection of 
channels of distribution and middlemen for target achievement. 
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หมวดวชิาเลอืกการจัดการ (Elective Courses) 12 หน่วยกติ มีดังนี ้
  DBA 9205 สัมมนาเกีย่วกบัแนวคิดและการพฒันาการทางด้านการจัดการ       3(3-0-6) 
    (Seminar in History of Management Thought) 
    รายวิชาน้ีจะเป็นการทบทวนและวิเคราะห์ วิจารณ์ เก่ียวกบัทฤษฎีการจดัการ ศึกษา
เปรียบเทียบและขอ้โตแ้ยง้ทางทฤษฎีและทางปฏิบติั รวมทั้งการรวบรวมแนวคิดในการเตรียมการงานดา้นวิจยั 
เพื่อเกิดความพร้อมในการพฒันาเตรียมการจดัท าดุษฎีนิพนธ์เก่ียวกบัวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 
    The focus of the course is on a critical and analytical of the history of management 
theory. Students are encouraged to compare and contrast management theories and to examine them in the 
critical light of practical experience. In addition, through the preparation of literature papers, students give 
attention to the development of dissertation-supporting literature-review skills. 
  DBA 9206 สัมมนาพฤติกรรมองค์การข้ันสูง            3(3-0-6) 
    (Seminar in Advanced Organization Behavior) 
    แนวคิดทฤษฎีและการประยุกต์ใช้เพื่อการพฒันาและบริหารจดัการทรัพยากร มุ่ง
พฒันาองคก์ารสู้ความเป็นเลิศ รูปแบบและแนวทางการพฒันาองคก์ารรูปแบบใหม่ โดยการศึกษามุ่งเน้นไปยงั
ประเด็นร่วมสมยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มและความตอ้งการของทกัษะแรงงาน 
    Theories, concepts on Organization Behavior and their applications their 
applications to develop human resource management in a particular organization, in order to reach business 
excellence. Contemporary topics on changes in business environments and labor skills requirements will by 
focused in this seminar 
  DBA 9207 ภาวะผู้น าและการจัดการเปลีย่นแปลงส าหรับการพฒันาองค์การ        3(3-0-6) 
    (Leadership and Change Management for Organization Development) 
    การแลกเปล่ียนวิพากษ์ วิจารณ์ และสังเคราะห์ทฤษฎีท่ีหลากหลายโดยมุ่งเน้นท่ี
แนวทางในการใชภ้าวะผูน้ าต่างๆ การใช้เทคนิควิธีการในการจดัการเปล่ียนแปลง โดยการศึกษามุ่งเน้นการใช้
รูปแบบการวิเคราะห์กรณีศึกษา หัวข้อครอบคลุมถึงภาวะผูน้ าส าหรับทีมงาน ภาวะผูน้ าแบบแปลงสภาพ 
รูปแบบของภาวะผูน้ า ภาวะผูน้ ากบัอ านาจ และภาวะผูน้ ากบัการพฒันากลยุทธ์ในการจดัการเปล่ียนแปลง การ
วางแผนการเปล่ียนแปลงระบบงานใหม่ เป็นตน้ 
    Discussing, criticizing and synthesizing theory of various fields, focusing on the way 
to use leadership and change management techniques. This study emphasize to case study analysis. Topics 
including leadership for teamwork, transformational leadership, forms of leadership, leadership and power, 
leadership and strategy development for change management, work system planning and so on.   
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  DBA 9208 สัมมนาเกีย่วกบัสังคมวทิยาและจิตวทิยาด้านการจัดการ        3(3-0-6) 
    (Seminar in the Sociological and Psychological Principles of Management) 
    รายวิชาน้ีเน้นศึกษาถึงหลักการทั้ งด้านจุลภาค และมหภาคซ่ึงมีส่วนเก่ียวข้องกับ 
จิตวิทยา สังคมวิทยา และมนุษยว์ิทยา ในศตวรรษท่ีผ่านมาโดยเฉพาะทฤษฎีองค์การ และการศึกษาถึงกลุ่ม
องคก์าร เครือข่าย และพนกังานในองคก์าร 
    This course focuses on the micro and macro approaches to management as they 
evolved from psychology, sociology and anthropology over the last century. Special attention is given to 
Organizational Theory and the study of groups, organizations and populations of organizations. 
 
หมวดวชิาเลอืกการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Elective Courses) 12 หน่วยกติ มีดังนี ้
  DBA 9209 สัมมนาการวางแผนกลยุทธ์เกีย่วกบัทรัพยากรมนุษย์         3(3-0-6) 
    (Seminar in Strategic Planning in Human Resources Management) 
    รายวชิาน้ีจะเนน้ขบวนการในการตดัสินใจในการพฒันา และการด ารงรักษาขบวนการ
ต่างๆ ในการจดัการทรัพยากรมนุษยก์ารพิจารณาการวิเคราะห์ตดัสินใจ การก าหนดรูปแบบตามประเพณีนิยม 
และสถานการณ์ปัจจุบนั 
    รายวิชาน้ีจะรวมถึงการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การเลือกสรร บรรจุแต่ตั้ งการ
ประเมิน ระบบการเล่ือนต าแหน่ง การจูงใจและรางวลั การชดเชย และสวสัด์ิการ ตลอดจนฐานขอ้มูลด้าน
ทรัพยากรมนุษย ์
    This course will emphasize decision-making processes in the development and 
maintenance of various program elements in human resource management Decision analysis will also be 
considered. Traditional and current issues oriented programming will be addressed. Program elements that 
may by included are human resource information systems (HRIS) 
  DBA 9210 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ข้ันสูง            3(3-0-6)   
    (Advanced Human Resources Management) 
    วิเคราะห์นโยบายปัจจุบนั ปัญหา และเร่ืองท่ีเก่ียวกบับุคลากร การจดัการทรัพยากร
มนุษย์ นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ของหลักการจดัการทรัพยากรมนุษย์ทั้ งทางทฤษฎี ปฏิบัติ 
นโยบายและวธีิด าเนินในการจดัหมวดหมู่ของปัญหา และแนวทางแกไ้ขตามกรณีปัญหาต่างๆ 
    Analysis of current policies, problem, and issues in personnel/human resources 
management. The student is expected to knowledge of Human Resources principles, practices, policies, and 
procedures to the identification and solution of case problems.   
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DBA 9211 สัมมนาเกีย่วแรงงานสัมพนัธ์และการให้บริการ                       3(3-0-6) 
   (Seminar in Employee Relations and Services) 

รายวิชาน้ีจะเน้น การก าหนด การออกแบบ การปฏิบัติการ การบริหารและการ
ประเมินผลหน้าท่ีต่าง ๆ ของแรงงานสัมพนัธ์และบริการซ่ึงจะเน้นเร่ืองการวิจยัและการประเมินของทรัพยากร
มนุษย ์และพฤติกรรมองคก์าร หัวขอ้รวมถึงการเลือกสรรพนกังาน และการบรรจุแต่งตั้ง การปฏิบติัต่อพนกังาน
ดา้นกฎหมาย จริยธรรม ค่าตอบแทน ซ่ึงน าไปสู่แนวคิดในการท าดุษฎีนิพนธ์ ในกลุ่มท่ีสนใจ 

This course will focus on assessing, designing, implementing, managing, and 
evaluating various functions related to Employee Relations and Services. It provides in depth coverage of 
HR/OB research and measurement issues selection and placement and employment practices in the context of 
legal, ethical and financial constraints. The potential for dissertation research deriving from related areas is 
considered.  

DBA 9212 สัมมนากลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์                       3(3-0-6) 
   (Seminar in Strategic Human Resources Management) 

สัมมนาทฤษฎี แนวคิด และกระบวนการจดัการทรัพยากรมนุษย ์การวิเคราะห์กลยุทธ์ 
การวางแผนและการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์  ศึกษาหลกัการทรัพยากรมนุษย  ์การวางแผนระยะสั้นและระยะยาว
ทั้งในภาครัฐและเอกชน รวมทั้งขั้นตอนต่างๆท่ีส าคญัในการจดัการทรัพยากรมนุษยโ์ดยสมบูรณ์ หลกัการ
บริหารจดัการ รวมทฤษฎีต่างๆและกรณีศึกษาในบริบทสังคมไทย 
               A seminar in Theories concepts and human resources management process.  
Analysis of strategy, planning and development of human resources.  A study of human resource planning 
principle, short-term and long-term planning for both public and private sectors including important process of 
a perfect human resources management - of those Human resources Management and Human Recourses 
development and management principle combined with theories and case of Thai society context. 
 
ดุษฎนิีพนธ์ (Dissertation)                  48 หน่วยกติ 
    แบบ 1.1 
 DBA 9301 สอบวดัคุณสมบัติ      ไม่นับหน่วยกติ 
   (Qualifying Examination) 
   การฝึกปฏิบติัในการคน้ควา้อยา่งกวา้งขวางจากส่ิงประเภทต่างๆ เช่นหนงัสือ เอกสาร
ทางวชิาการ ผลงานวจิยั ดุษฎีนิพนธ์ ฐานขอ้มูลในประเทศและต่างประเทศต่างๆ อนัน าไปสู่ความสนใจ การ
ก าหนดกรอบแนวคิด การออกแบบวธีิวทิยาการวจิยั การจดัท าร่างเคา้โครงวทิยานิพนธ์ 
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 DBA 9302 ดุษฎนิีพนธ์       48 หน่วยกติ 
   (Dissertation )                    

การเขียนดุษฎีนิพนธ์ โดยน าองคค์วามรู้ท่ีไดจ้ากศึกษากระบวนรายวิชาทั้งหมดใชเ้ป็น
หลกั แนวคิด และทฤษฎีในการศึกษาเพื่อใหไ้ดอ้งคค์วามรู้ใหม่จากดุษฎีนิพนธ์ท่ีไดพ้ิจารณาเลือกสรร กลัน่กรอง 
จนไดห้วัขอ้ดุษฎีนิพนธ์ท่ีน่าสนใจและน ามาใชเ้ป็นประโยชน์ต่อการศึกษา สังคม และประเทศชาติ 

Writing a dissertation using the knowledge from all courses taken by the student as 
concepts and theories for his or her research study so as to gain new knowledge form the dissertation Based on 
careful selection, the student will obtain an interesting, useful topic of the dissertation. And finally, the topic 
of the dissertation will be of great use to study about society and the country. 
 
   แบบ 2.1 

DBA 9301 สอบวดัคุณสมบัติ      ไม่นับหน่วยกติ 
   (Qualifying Examination) 
   การฝึกปฏิบติัในการคน้ควา้อยา่งกวา้งขวางจากส่ิงประเภทต่างๆ เช่นหนงัสือ เอกสาร
ทางวชิาการ ผลงานวจิยั ดุษฎีนิพนธ์ ฐานขอ้มูลในประเทศและต่างประเทศต่างๆ อนัน าไปสู่ความสนใจ การ
ก าหนดกรอบแนวคิด การออกแบบวธีิวทิยาการวจิยั การจดัท าร่างเคา้โครงวทิยานิพนธ์ 
 DBA 9302 ดุษฎนิีพนธ์       36 หน่วยกติ 
   (Dissertation )                     

การเขียนดุษฎีนิพนธ์ โดยน าองคค์วามรู้ท่ีไดจ้ากศึกษากระบวนรายวิชาทั้งหมดใชเ้ป็น
หลกั แนวคิด และทฤษฎีในการศึกษาเพื่อใหไ้ดอ้งคค์วามรู้ใหม่จากดุษฎีนิพนธ์ท่ีไดพ้ิจารณาเลือกสรร กลัน่กรอง 
จนไดห้วัขอ้ดุษฎีนิพนธ์ท่ีน่าสนใจและน ามาใชเ้ป็นประโยชน์ต่อการศึกษา สังคม และประเทศชาติ 

Writing a dissertation using the knowledge from all courses taken by the student as 
concepts and theories for his or her research study so as to gain new knowledge form the dissertation Based on 
careful selection, the student will obtain an interesting, useful topic of the dissertation. And finally, the topic 
of the dissertation will be of great use to study about society and the country. 
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3.3  ช่ือ  สกุล  เลขประจ าตัวบัตรประชาชน  ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
 3.3.1  อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ล าดบั ต าแหน่งทาง
วชิาการ 

ช่ือ-สกลุ คุณวุฒ ิ สาขาวชิา สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา ปีที ่
ส าเร็จ 

1 อาจารย ์ ดร.ชยัพร  ธนถาวรลาภ 
3-1012-02328-66-4 

ปร.ด. 
บธ.ม. 
น.บ. 

 บริหารธุรกิจ 
 บริหารธุรกิจ 
นิติศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

2550 
2539 
2533 

เลขท่ีบตัรประจ าตวั
ประชาชน 

2 อาจารย ์ ดร.ณชัชา  กร่ิมใจ 
3-7006-00395-72-1 

 

บธ.ด. 
บธ.ม. 
บธ.บ. 

การตลาด 
บริหารธุรกิจ 
การตลาด 

มหาวทิยาลยัอิสเทิร์นเอเชีย 
มหาวทิยาลยัอิสเทิร์นเอเชีย 
มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสิต 

2552 
2547 
2545 

เลขท่ีบตัรประจ าตวั
ประชาชน 

3 อาจารย ์ ดร.กฤษฎาภรณ์   
รุจิธ ารงกลุ 
3-5199-00043-65-1 

ปร.ด. 

พ.ม. 

บธ.บ. 

บริหารธุรกิจ 

บุคลากร 
การตลาด 

มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

2548 
2528 
2524 

เลขท่ีบตัรประจ าตวั
ประชาชน 

4 อาจารย ์ ดร.พงษเ์ทพ   
ศรีโสภาจิต 
3-1008-00578-35-3 

บธ.ด. 
บธ.ม. 
วท.บ. 

บริหารธุรกิจ 

บริหารธุรกิจ 
วศิวกรรมเคมี 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
Seattle University, U.S.A. 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

2543 
1992 
2531 

เลขท่ีบตัรประจ าตวั
ประชาชน 

5 อาจารย ์ ดร.ศิวะกลุ  ธงชยัสุริยา 
3-1006-01926-25-4 

ปร.ด. 
บธ.ม. 
บธ.บ. 
น.บ. 

บริหารธุรกิจ 
การเงินและการธนาคาร 
บริหารธุรกิจ 
นิติศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
มหาวทิยาลยัศรีปทุม 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

2552 
2542 
2527 
2524 

เลขท่ีบตัรประจ าตวั
ประชาชน 
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3.2.2  อาจารย์ประจ าหลกัสูตร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดบั ต าแหน่งทาง
วชิาการ 

ช่ือ-สกลุ คุณวุฒ ิ สาขาวชิา สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา ปีที ่
ส าเร็จ 

1 อาจารย ์ ดร.ชยัพร  ธนถาวรลาภ 
3-1012-02328-66-4 

ปร.ด. 
บธ.ม. 
น.บ. 

 บริหารธุรกิจ 
 บริหารธุรกิจ 
นิติศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

2550 
2539 
2533 

เลขท่ีบตัรประจ าตวั
ประชาชน 

2 อาจารย ์ ดร.ณชัชา  กร่ิมใจ 
3-7006-00395-72-1 

 

บธ.ด. 
บธ.ม. 
บธ.บ. 

การตลาด 
บริหารธุรกิจ 
การตลาด 

มหาวทิยาลยัอิสเทิร์นเอเชีย 
มหาวทิยาลยัอิสเทิร์นเอเชีย 
มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสิต 

2552 
2547 
2545 

เลขท่ีบตัรประจ าตวั
ประชาชน 

3 อาจารย ์ ดร.กฤษฎาภรณ์   
รุจิธ ารงกลุ 
3-5199-00043-65-1 

ปร.ด. 

พ.ม. 

บธ.บ. 

บริหารธุรกิจ 

บุคลากร 
การตลาด 

มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

2548 
2528 
2524 

เลขท่ีบตัรประจ าตวั
ประชาชน 

4 อาจารย ์ ดร.พงษเ์ทพ   
ศรีโสภาจิต 
3-1008-00578-35-3 

บธ.ด. 
บธ.ม. 
วท.บ. 

บริหารธุรกิจ 

บริหารธุรกิจ 
วศิวกรรมเคมี 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
Seattle University, U.S.A. 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

2543 
1992 
2531 

เลขท่ีบตัรประจ าตวั
ประชาชน 

5 อาจารย ์ ดร.ศิวะกลุ  ธงชยัสุริยา 
3-1006-01926-25-4 

ปร.ด. 
บธ.ม. 
บธ.บ. 
น.บ. 

บริหารธุรกิจ 
การเงินและการธนาคาร 
บริหารธุรกิจ 
นิติศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
มหาวทิยาลยัศรีปทุม 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

2552 
2542 
2527 
2524 

เลขท่ีบตัรประจ าตวั
ประชาชน 
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 3.2.3 อาจารย์พเิศษ 

 
 
 
 

ล าดบั ช่ือ – สกลุ คุณวุฒ ิ สาขาวชิา สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา ปีที่
ส าเร็จ 

1 รศ.ดร.กลุชลี  พวงเพช็ร์ ปร.ด. 
พบ.ม. 

 
วท.บ. 

บริหารธุรกิจ 
บัณฑิตพฒันาบริหาร
ศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัมหิดล 

มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
สถาบันบณัฑิตพฒันาบริหาร
ศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัมหิดล 

2550 
 

2527 
2521 

2 ดร.พรชนก ทองลาด ปร.ด. 
บธ.ม. 

 
บธ.บ. 

บริหารธุรกิจ 
บริหารธุรกิจและ 
การธนาคาร 
การเงิน 

มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
มหาวทิยาลยัโยนกล าปาง 
 
มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

2550 
2542 

 
2532 

3 ศ.ดร.เกรียงศกัด์ิ  เจริญวงศศ์กัด์ิ Ph.D. 
M.B.A. 

B.Econ.(Hons) 

Economics 
Public Administration 
 Economics 

Monash University, Australia 
Harvard University, U.S.A. 
Monash University, Australia 

2521 
2522 
2524 

4 รศ.ดร.พนารัตน์  ปานมณี Ph.D. 
 

บช.ม. 
บช.บ. 

Management and 
Accounting 
การบญัชี 
การบญัชี 

Keio University, Japan 
 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

2528 
 

2518 
2514 

5 ผศ.ดร.ดารณี  พิมพช่์างทอง D.B.A. 
 

M.S. 
 

วท.บ. 

Information System 
 
Computer Science 
 
คณิตศาสตร์
คอมพิวเตอร์ 

 University of Sarasota, 
U.S.A. 
 University of Sarasota, 
U.S.A. 
มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

2545 
 

2535 
 

2522 

6 ดร.ไพโรจน์  เร้าธนชลกลุ D.Eng. 
 

M.Eng. 
วศ.บ. 

Engineering 
 
Engineering 
วศิวกรรมโยธา 

Nagaoka University of 
Technology, Japan 
Asian Institute of Technology 
มหาวทิยาลยัสุรนารี 

2550 
 

2547 
2543 
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4. องค์ประกอบเกีย่วกบัการฝึกภาคสนาม การฝึกงาน หรือสหกจิศึกษา 
 ไม่มี 
 
5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกบัการท าวจัิย 
 การสอบวดัคุณสมบัติ  ( Qualifying Examination ) 
 นักศึกษาจะต้องสอบผ่านการวดัคุณสมบติั (Qualifying Examination) ทั้ งข้อเขียนและปากเปล่า 
ภายหลงัจากท่ีนกัศึกษาไดศึ้กษากระบวนวิชาครบถ้วนแลว้ ในการจดัการสอบวดัคุณสมบติัให้อธิการบดี โดย
ค าแนะน าของคณะกรรมการบริหาร หลกัสูตร แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวดัคุณสมบติัแนวทางในการสอบวดั
คุณสมบติัวิชาท่ีสอบและการประเมินผลการสอบให้เป็นไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร
ดุษฎีบณัฑิต 

 การสอบป้องกนัดุษฎีนิพนธ์ 
  ในขั้นตอนสุดท้ายของการศึกษา  นักศึกษาจะต้องเขียนดุษฎีนิพนธ์ และท าการสอบเพื่อป้องกัน       
(Defend) ดุษฎีนิพนธ์จะตอ้งแสดงให้เห็นถึงความสามารถในเชิงวิชาการ  และเชิงวิเคราะห์ระดบัสูงและแสดง
ให้เห็นว่า  นกัศึกษามีความคุน้เคยอย่างใกลชิ้ดกบัทุกแง่มุมของความรู้ท่ีเก่ียวกบัเร่ืองท่ีท าการศึกษาวิจยั ดุษฎี
นิพนธ์จะต้องเป็นผลงานท่ีริเร่ิมของนักศึกษาเอง  และมีเน้ือหาสาระท่ีช่วยเพิ่มพูน ความรู้ ความเขา้ใจ ต่อ
สาขาวชิาการบริหารธุรกิจ ผลงานดุษฎีนิพนธ์ ตอ้งไดรั้บการตีพิมพใ์นวารสารหรือส่ิงพิมพท์างวิชาการ ซ่ึงเป็นท่ี
ยอมรับในวงวชิาการ มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลัน่กรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ ์ หรือไดเ้สนอเน้ือหา
บางส่วนจากดุษฎีนิพนธ์ในเวทีระดบัชาติ หรือนานาชาติ พร้อมกบัมีการตีพิมพ ์จึงจะถือวา่ส าเร็จการศึกษา 
 การสอบปากเปล่าขั้นสุดทา้ยของดุษฎีนิพนธ์ จะถูกก าหนดโดยบณัฑิตวิทยาลยั โดยค าร้องของอาจารย์
ท่ีปรึกษา ดุษฎีนิพนธ์ บณัฑิตวทิยาลยัจะแจง้ใหน้กัศึกษาทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 4 สัปดาห์ ก่อนท่ีจะมีการสอบ
ป้องกนัดุษฎีนิพนธ์บณัฑิตวิทยาลยั จะแต่งตั้งกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ ตามค าเสนอแนะของอาจารยท่ี์ปรึกษา
ดุษฎีนิพนธ์และผูอ้  านวยการโครงการปริญญาดุษฎีบณัฑิต กรรมการสอบจะประกอบไปดว้ย กรรมการ 5  ท่าน 
กรรมการอยา่งนอ้ย 3 ท่านตอ้งเป็นอาจารยป์ระจ าของมหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี กรรมการภายนอก อยา่งนอ้ย 
2 ท่าน  
 การสอบขั้นสุดทา้ยของดุษฎีนิพนธ์  มีจุดมุ่งหมายเพื่อพิจารณาคุณภาพของดุษฎีนิพนธ์  ปริมาณของ
งานท่ีเน้นความคิดริเร่ิม และสร้างสรรค์ของนกัศึกษาเอง  ตลอดจนความสามารถของนกัศึกษาในการป้องกนั
ดุษฎีนิพนธ์ ในเร่ืองท่ีศึกษา ตลอดจนความรู้ ความสามารถสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง เกณฑ์เหล่าน้ีเป็นตวัตดัสินว่า การ
สอบป้องกนัดุษฎีนิพนธ์ผา่นหรือไม่ผา่น 
 ในกรณีท่ีนกัศึกษาสอบผ่านโดยมีเง่ือนไขว่าจะตอ้งปรับปรุงแกไ้ขดุษฎีนิพนธ์ ตามขอ้เสนอแนะของ
คณะกรรมการใหเ้รียบร้อยเสียก่อน คณะกรรมการจึงอนุมติัใหผ้า่น 
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 5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
       งานวจิยัท่ีนกัศึกษาสนใจ และสามารถอธิบายทฤษฎีท่ีน ามาประยกุตใ์นการท างานวจิยั ประโยชน์ท่ี
ไดรั้บจากการท างานวจิยั มีขอบเขตงานวจิยัท่ีสามารถท าเสร็จภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
                  นกัศึกษาสามารถคิดวเิคราะห์  มีความเช่ียวชาญในทฤษฎีท่ีน ามาประยกุตใ์นงานวจิยัและงานวจิยั
สามารถเป็นตน้แบบในการพฒันาต่อไดแ้ละมีองคค์วามรู้ใหม่และสามารถประยกุตใ์ชก้บักรณีอ่ืนๆท่ีใกลเ้คียง
กนั 
 5.3 ช่วงเวลา 
      ตั้งแต่ภาคเรียนท่ี 1 ของปีการศึกษาท่ี  2 
 5.4  จ านวนหน่วยกติ 
        36 หน่วยกิต 
 5.5  การเตรียมการ 
       มีการก าหนดชัว่โมงการใหค้  าปรึกษาใหข้อ้มูลข่าวสารเก่ียวกบังานวจิยัทางเวบ็ไซด ์และปรับปรุง
ใหท้นัสมยัเสมอ และการส่ือสารทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 5.6  กระบวนการประเมินผล 
       ประเมินผลจากความกา้วหนา้ในการท างานดุษฎีนิพนธ์โดยมีการจดบนัทึกลกัษณะการใหบ้ริการ
ค าปรึกษา  และประเมินผลจากการรายงานท่ีไดก้ าหนดรูปแบบการน าเสนอตามระยะเวลา  และการจดัสอบการ
น าเสนอต่อคณะกรรมการการสอบป้องกนัดุษฎีนิพนธ์ 
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   หมวดที ่4  ผลการเรียนรู้  กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 
1. การพฒันาคุณลกัษณะพเิศษของนักศึกษา 
 

คุณลกัษณะพเิศษ กลยุทธ์หรือกจิกรรมของนักศึกษา 
ดา้นภาวะผูน้ า  และความรับผดิชอบ  ตลอดจนมี
วนิยัในตนเอง 

- ก าหนดรายวชิาใหมี้รายวชิาซ่ึงนกัศึกษาตอ้งท างานเป็น
กลุ่ม  และมีการก าหนดหวัหนา้กลุ่มในการท ารายงาน  
ก าหนดใหทุ้กคนมีส่วนร่วมในการน าเสนอรายงาน  เพื่อ
เป็นการฝึกใหน้กัศึกษาไดส้ร้างภาวะผูน้ าและการเป็น
สมาชิกกลุ่มท่ีดี 
- มีกิจกรรมนกัศึกษาท่ีมอบหมายใหน้กัศึกษาหมุนเวยีนกนั
เป็นหวัหนา้ในการด าเนินกิจกรรม 
- มีกติกาท่ีจะสร้างวนิยัในตนเอง  เช่น เสริมความกลา้ใน
การแสดงความคิดเห็น  การตรงต่อเวลา 
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2. ผลการเรียนรู้แต่ละด้านของรายวชิาหมวดวชิาเฉพาะด้าน 

ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันา กลยุทธ์การประเมินผลการ
เรียนรู้ในแต่ละด้าน 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 1.1สามารถจัดการปัญหาทาง คุณธรรม
จริยธรรมท่ีซับซ้อนในบริบททางวิชาการ
หรือวิชาชีพ ในกรณีท่ีมีจรรยาบรรณวิชาชีพ
หรือไม่มีระเบียบข้อบังคับเพียงพอท่ีจะ
จดัการกับปัญหาท่ีเกิดข้ึนได้ ก็สามารถใช้
ดุลยพินิจอย่างผูรู้้ด้วยความยุติธรรม ด้วย
หลักฐาน ด้วยหลักการ ท่ี มี เหตุผลและ
ค่านิยมอนัดีงาม   

 
- อาจารยป์ระพฤติตนเป็นแบบอยา่ง 

 
- นกัศึกษาประเมินผูส้อน 

- มอบหมายให้คน้ควา้ เขียนรายงานและ
น าเสนอ 

- ตรวจเน้ือหาการรายงาน
การค้นคว้า  ก ารอ้า ง อิ ง
เอกสารในราย งานการ
คน้ควา้ 

1.2แสดงออกหรือส่ือสารขอ้สรุปของปัญหา
โดยค านึงถึงความรู้สึกของผูอ่ื้นท่ีจะได้รับ
ผลกระทบ  

- จดักิจกรรม อภิปราย แสดงความคิดเห็น - สังเกตการอภิปราย แสดง
ความคิดเห็นและการตอบ
ค าถาม 

1.3ริ เ ร่ิ ม ช้ี ใ ห้ เ ห็ น ข้ อ บ ก พ ร่ อ ง ข อ ง
จรรยาบรรณท่ีใช้อยู่ในปัจจุบนัเพื่อทบทวน
และแกไ้ข  

- การแนะน า/ให้บทเรียนในชั้ นปีแรก 
และเนน้ย  ้าในชั้นปีท่ีสูงข้ึน 

- การสอบข้อเ ขียน/ปาก
เปล่า 

1.4สนับสนุนอย่างจริงจังให้ผู ้อ่ืนใช้ดุลย
พินิจด้านคุณธรรมจริยธรรมในการจดัการ
กบัความขดัแยง้และปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อ
ตนเอง และผูอ่ื้น  

-จดักิจกรรม อภิปราย แสดงความคิดเห็น -สังเกตการอภิปราย แสดง
ความคิดเห็นและการตอบ
ค าถาม 

- การมอบหมายงาน ให้คิดวิ เคราะห์
แกไ้ขปัญหา 

- การสอบข้อเ ขียน ปาก
เปล่า 

- มอบหมายงานกลุ่ม - นั ก ศึ ก ษ า ป ร ะ เ มิ น
ผูร่้วมงาน 
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ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันา กลยุทธ์การประเมินผลการ
เรียนรู้ในแต่ละด้าน 

1.5แสดงออกซ่ึงภาวะผูน้ าในการส่งเสริมให้
มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม 
จริยธรรม ในการท างานและในชุมชนท่ี
กวา้งขวางข้ึน 

- การก ากบัดูแลอยา่งจริงจงัและเนน้ย  ้าจน
เป็นนิสัย 

- นกัศึกษาประเมินตนเอง 
- สังเกตพฤติกรรม 

2. ด้านความรู้ 
2.1สามารถพฒันานวตักรรมหรือสร้างองค์
ความรู้ใหม่ มีความเขา้ใจอย่างถ่องแทแ้ละ
ลึกซ้ึงในองค์ความรู้ท่ีเป็นแก่นในสาขาวิชา
การหรือวิชาชีพ รวมทั้ งข้อมูลเฉพาะทาง
ทฤษฎี หลกัการและแนวคิดท่ีเป็นรากฐาน 

 
- จดัใหมี้รายวชิาโครงงาน/วิจยั 

 
- รายงานผลงานโครงการ/
วจิยั 

2.2มีความ รู้ ท่ี เ ป็นปัจจุบันในสาขาวิชา 
รวมถึงประเด็นปัญหาส าคญัท่ีจะเกิดข้ึน 
 
 
 

- มอบหมายให้คน้ควา้ เขียนรายงานและ
น าเสนอ 

- ตรวจเน้ือหาการรายงาน
การค้นคว้า  ก ารอ้า ง อิ ง
เอกสารในราย งานการ
คน้ควา้ 

2.3 รู้เทคนิคการวิจยั และพฒันาขอ้สรุปซ่ึง
เป็นท่ียอมรับในสาขาวิชาไดอ้ยา่งชาญฉลาด 
ส าหรับหลักสูตรในสาขาวิชาชีพจะต้องมี
ความเข้าใจอย่าง ลึก ซ้ึงและกว้างขวาง
เก่ียวกบัแนวปฏิบติัท่ีเปล่ียนแปลงในวิชาชีพ 
ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ การพฒันา
สาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อ
สาขาวชิาท่ีศึกษาคน้ควา้ 
 
 
 

- การสอนแบบบรรยาย - การสอบขอ้เขียน/ปาก
เปล่า 

- จดัใหมี้ภาคปฏิบติัในรายวชิา - การสอบปฏิบติั 
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ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันา กลยุทธ์การประเมินผลการ
เรียนรู้ในแต่ละด้าน 

3. ด้านทกัษะทางปัญญา 
3.1สามารถใช้ความเข้าใจอันถ่องแท้ใน
ทฤษฎีและเทคนิคการแสวงหาความรู้ในการ
วิเคราะห์ประเด็นและปัญหาส าคญัได้อย่าง
สร้างสรรค์ และพฒันาแนวทางการแก้ไข
ปัญหาดว้ยวธีิการใหม่ ๆ 

 
-ใ ช้ ก า ร ส อนแบบ เ น้ น ผู ้ เ รี ย น เ ป็ น
ศูนยก์ลาง 

 

-การจดัล าดับรายวิชาตามความต่อเน่ือง
ยากง่าย 

 

-การมอบหมายงาน ให้คิดวิเคราะห์แกไ้ข
ปัญหา 

- ตรวจรายงานการแกไ้ข
วเิคราะห์ปัญหา 

3.2สามารถสังเคราะห์โดยบูรณาการแนวคิด
ต่าง ๆ  ทั้งจากภายในและภายนอกสาขาวิชา
ท่ีศึกษาในขั้นสูง 

- จดัใหมี้รายวชิาโครงงาน/วจิยั - รายงานผลงานโครงงาน/
วจิยั 

 3.3สามารถออกแบบและด า เ นินก าร
โครงการวิจัยท่ีส าคัญในเร่ืองท่ีซับซ้อนท่ี
เก่ียวกับการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ หรือ
ป รับปรุงแนวปฏิบัติ ในวิชา ชีพอย่า ง มี
นยัส าคญั 

- จดัใหมี้รายวชิาโครงงาน/วจิยั - รายงานผลงานโครงงาน/
วจิยั 

4. ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล 
และความรับผดิชอบ 
4.1มีความสามารถสูงในการแสดงความเห็น
ทางวชิาการและวชิาชีพ 

 
 
- สอนแบบตั้งค  าถาม 

 
 

- จดักิจกรรม อภิปราย แสดงความคิดเห็น - สังเกตพฤติกรรม 
4.2สามารถวางแผนวเิคราะห์และแกปั้ญหาท่ี
ซับซ้อนสูงมากด้วยตนเอง รวมทั้งวางแผน
ในการปรับปรุงตนเองและองค์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- มอบหมายงานท่ีมีการวางแผนและการ
คิดวเิคราะห์ 

- รายงานผลการท ากิจกรรม 
- รายงานผลงานท่ีได้รับ
มอบหมาย 

4.3สร้างปฏิสัมพนัธ์ในกิจกรรมกลุ่มอย่าง
สร้างสรรค์ และแสดงออกถึงความโดดเด่น
ในการเป็นผูน้ าในทางวิชาการหรือวิชาชีพ 
และสังคมท่ีซบัซอ้น 

- อาจารยป์ระพฤติตนเป็นแบบอยา่ง  

- จดักิจกรรม อภิปราย แสดงความคิดเห็น  
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ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันา กลยุทธ์การประเมินผลการ
เรียนรู้ในแต่ละด้าน 

5. ด้านทกัษะการวเิคราะห์ส่ือสารและการใช้
เทคโนโลยี 
5.1สามารถคดักรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์ 
และสถิติเพื่อน ามาใช้ในการศึกษาค้นคว้า
ปัญหา สรุปปัญหา และเสนอแนะแก้ไข
ปัญหาในดา้นต่าง ๆ โดยเจาะลึกในสาขาวิชา
เฉพาะ 

 
 
- จดัรายวชิาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคิดค านวณ 

 
 
- การสอบขอ้เขียน/การ
สอบปฏิบติั 

5.2สามารถส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพดว้ย
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกบักลุ่มบุคคลต่าง ๆ 
ทั้ งในวงการวิชาการและวิชาชีพ รวมถึง
ชุมชนทัว่ไป โดยการน าเสนอรายงานทั้งใน
รูปแบบท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ
ผา่นส่ิงพิมพท์างวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้ง
วทิยานิพนธ์หรือโครงการคน้ควา้ท่ีส าคญั 

- ใชส่ื้อ/ เทคโนโลยใีนการน าเสนอ
ผลงาน 
 

- การใชส่ื้อในการน าเสนอ
ผลงาน 
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แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

 • ความรับผดิชอบ    o  ความรับผดิชอบรอง 

รายวชิา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทกัษะทาง
ปัญญา 

4. ทกัษะ
ความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผดิชอบ 

5. ทกัษะการ
วเิคราะห์เชิง
ตวัเลข การ
ส่ือสารและ
การใช้

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.  หมวดวชิาเสริมพืน้ฐาน 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 

DBA 8101  การจดัการขั้นสูง • • o o • • • • • • • • • • • • 

DBA 8102  สถิติและวธีิวจิยัทางธุรกิจ o • • • o o o • o o o o o o • • 

DBA 8103  ภาษาองักฤษระดบัสากล o • o o o o o o o o o o o • o • 

2.  หมวดวชิาบังคับ                 

DBA 9101  วธีิวจิยัขั้นสูงทางการบริหารธุรกิจ o o o o o o o • • • o o o o • • 
DBA 9102  การบริหารเชิงกลยทุธ์ขั้นสูง o o o o • • • • • • • o o • • • 
DBA 9103  การจดัการระบบสากลและองคก์ารในอนาคต • o o • • o • o o o o o • • o • 

3.  หมวดวชิาเลอืก                 

     3.1 หมวดวชิาเลอืกตลาด                 

DBA 9201  การสมัมนาการตลาดระหวา่งประเทศ • • o • • o • o • • o • o • • o 
DBA 9202  ทฤษฎีการตลาดขั้นสูง • o • o o o • • • o o • • o • o 
DBA 9203  สมัมนากลยทุธ์การจดัการตลาดขั้นสูง o • o o • o • • • o • • • • • o 
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แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 • ความรับผดิชอบ    o  ความรับผดิชอบรอง 

รายวชิา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทกัษะทาง
ปัญญา 

4. ทกัษะ
ความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผดิชอบ 

5. ทกัษะการ
วเิคราะห์เชิง
ตวัเลข การ
ส่ือสารและ
การใช้

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

      3.2 หมวดวชิาเลอืกการจัดการ 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 

DBA 9205  สมัมนาเก่ียวกบัแนวคิดและการพฒันาทางดา้นการจดัการ • • • o o o • • • • o o  • • o • 
DBA 9206  สมัมนาพฤติกรรมองคก์ารขั้นสูง • • o o • o • • • o • • • • • • 
DBA 9207  ภาวะผูน้ าและการจดัการเปล่ียนแปลงส าหรับการพฒันาองคก์าร • • • o • •  • • • • • • o • o 
DBA 9208  สมัมนาเก่ียวกบัสงัคมวทิยาและจิตวทิยาดา้นการจดัการ • • o o • o • • • o • • • • • • 

      3.3 หมวดวชิาเลอืกการจัดการทรัพยากรมนุษย์                 

DBA 9209  สมัมนาการวางแผนกลยทุธ์เก่ียวกบัทรัพยากรมนุษย ์ • • o o • o • • • o • • • • • • 
DBA 9210  การจดัการทรัพยากรมนุษยข์ั้นสูง • o • o • • o • • • o • o • • o 
DBA 9211  สมัมนาเก่ียวกบัแรงงานสมัพนัธ์และการใหบ้ริการ • o • o • • • o o • • o • o • o 
DBA 9212  สมัมนากลยทุธ์การจดัการทรัพยากรมนุษย ์ o • • • o • o o o • o • o • o • 
DBA 9301  การสอบวดัคุณสมบติั o • o • o • • o • o • • o • • o 
DBA 9302  ดุษฎีนิพนธ์ o • o o • o • • • o • • • o • • 



39 
 

หลกัสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาบริหารธุรกิจ 

หมวดที ่ 5  หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
การวดัผลและการส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามระเบียบมหาวทิยาลยักรุงเทพธนบุรีวา่ดว้ยการศึกษาระดบั

บณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2553  
       2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 
 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายงัไม่ส าเร็จการศึกษา 
       ให้ก าหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหน่ึงของระบบการ
ประกนัคุณภาพการภายในของสถาบนัอุดมศึกษาท่ีจะตอ้งท าความเขา้ใจตรงกนัทั้งสถาบนัน าไปด าเนินการจน 
บรรลุผลสัมฤทธ์ิ ซ่ึงผูป้ระเมินภายนอกจะตอ้งสามารถตรวจสอบได ้
       การทวนสอบในระดับรายวิชาควรให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา มี
คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอนมีการประเมินข้อสอบโดย
ผูท้รงคุณวฒิุภายนอก 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลกัจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
      1. ภาวการณ์ไดง้านท าและ/หรือ ความกา้วหนา้ในสายงานของผูส้ าเร็จการศึกษา 
      2. การสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการ เพื่อประเมินความพึงพอใจในผูส้ าเร็จการศึกษาและเขา้ท างานใน 

สถานประกอบการนั้นๆ 
     3. การประเมินจากผูส้ าเร็จการศึกษาท่ีไปประกอบอาชีพในแง่ของความพร้อม และความรู้จาก 

สาขาวชิา รวมทั้งเปิดโอกาสใหเ้สนอขอ้คิดเห็นในการปรับปรุงหลกัสูตร 
      การทวนสอบในระดบัหลกัสูตรสามรถท าไดโ้ดยมีระบบประกนัคุณภาพภายในสถาบนัการศึกษา
ด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล 
      3.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 

1. แบบ 1.1 
1) สอบผา่นภาษาองักฤษตามหลกัเกณฑ์เง่ือนไขท่ีมหาวิทยาลยั ฯ ก าหนด คือ มีผลการ

สอบ TOEFLไม่ต ่ากว่า 500 หรือ IELTS = 5.5 หรือ ผลการสอบวดัระดบัภาษาองักฤษท่ีเทียบเท่าจาก
สถาบนัการศึกษาอ่ืนๆ เช่น CU TEP = 600 หรือจากสถาบนัอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ 
ก าหนด   ทั้งน้ี ผลการสอบทุกประเภทตอ้งมีอายุไม่เกิน 3 ปี กรณีท่ีแตกต่างไปจากท่ีก าหนดไวข้า้งตน้ให้อยูใ่น
ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร  

2) สอบผา่นการวดัคุณสมบติั (Qualifying Examination) ครบถว้นเพื่อเป็นผูมี้สิทธิขอท า
ดุษฎีนิพนธ์ 
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3) เสนอดุษฎีนิพนธ์            
4) สอบผา่นการสอบปากเปล่า ขั้นสุดทา้ยโดยคณะกรรมการซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิ

ภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั ฯ                   
5) ผลงานดุษฎีนิพนธ์จะตอ้งรับการตีพิมพ ์หรืออยา่งนอ้ยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วน

หน่ึงของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือส่ิงพิมพ์ทางวิชาการท่ีมีกรรมการภายนอกมาร่วม
กลัน่กรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพแ์ละเป็นท่ียอมรับในสาขาวชิาบริหารธุรกิจ หรือ สาขาวชิาท่ีเก่ียวขอ้ง 

6) มีระยะเวลาการศึกษาตลอดหลกัสูตรไม่เกิน 6 ปี ส าหรับผูส้ าเร็จปริญญาโท ทั้งน้ีนบั
แต่วนัข้ึนทะเบียนเป็นนกัศึกษา 
            2. แบบ 2.1 
   1) ศึกษารายวชิาครบถว้นตามท่ีก าหนดในหลกัสูตร และไดร้ะดบัคะแนนเฉล่ียไม่ต ่ากวา่   
3.00 จากระบบ 4 ระดบัคะแนน 
   2) สอบผา่นภาษาองักฤษตามหลกัเกณฑ์เง่ือนไขท่ีมหาวิทยาลยัฯ ก าหนด คือ มีผลการ
สอบ TOEFL ไม่ต ่ากว่า 500 หรือ IELTS = 5.5 หรือ ผลการสอบวดัระดบัภาษาองักฤษท่ีเทียบเท่าจาก
สถาบนัการศึกษาอ่ืน ๆ เช่น CU TEP = 600 หรือ จากสถาบนัอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการหลกัสูตรฯ ก าหนด   
ทั้งน้ี ผลการสอบทุกประเภทตอ้งมีอายุไม่เกิน 3 ปี กรณีท่ีแตกต่างไปจากท่ีก าหนดไวข้า้งตน้ให้อยูใ่นดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร     
   3) สอบผา่นการวดัคุณสมบติั (Qualifying Examination) ครบถว้น เพื่อเป็นผูมี้สิทธิขอ
ท าดุษฎีนิพนธ์ 
   4) เสนอดุษฎีนิพนธ์ 
   5) สอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้ นสุดท้ายโดยคณะกรรมการซ่ึงประกอบด้วย
ผูท้รงคุณวฒิุภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั ฯ 
   6) ผลงานดุษฎีนิพนธ์จะตอ้งไดรั้บการตีพิมพ ์หรืออยา่งนอ้ยด าเนินการให้ผลงานหรือ
ส่วนหน่ึงของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือส่ิงพิมพ์ทางวิชาการท่ีมีกรรมการภายนอก
มาร่วมกลัน่กรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพแ์ละเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชาวิชาบริหารธุรกิจ หรือ สาขาวิชา
ท่ีเก่ียวขอ้ง 
   7) มีระยะเวลาการศึกษาตลอดหลกัสูตรไม่เกิน 6 ปี ส าหรับผูส้ าเร็จปริญญาโท ทั้งน้ี นบั
แต่วนัข้ึนทะเบียนเป็นนกัศึกษา 
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หมวดที ่6 การพฒันาคณาจารย์ 
 

1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
 (1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นอาจารยใ์หม่  ให้มีความรู้และเขา้ใจนโยบายของมหาวิทยาลัย  
คณะตลอดจนในหลกัสูตรท่ีสอน 
 (2) ส่งเสริมอาจารยใ์ห้มีการเพิ่มพูนความรู้  สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจยั
อย่างต่อเน่ืองโดยผ่านการท าวิจยัสายตรงในสาขาวิชา  การสนบัสนุนดา้นการฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและ
วิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือลาเพื่อเพิ่มพูน
ประสบการณ์ 
2.  การพฒันาความรู้และทกัษะให้แก่คณาจารย์ 
     2.1  การพฒันาทกัษะการจัดการเรียนการสอน  การวดัและการประเมินผล 
 (1) ส่งเสริมอาจารยใ์ห้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจยั
อยา่งต่อเน่ืองโดยผา่นการท างานวจิยัสายตรงในสาขาวชิา การสนบัสนุนดา้นการฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและ
วิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือลาเพื่อเพิ่มพูน
ประสบการณ์ 
 (2) การเพิ่มพนูทกัษะการจดัการเรียนการสอนและการประเมินผลใหท้นัสมยั 
     2.2  การพฒันาวชิาการและวชิาชีพด้านอืน่ๆ 
 (1) มีการกระตุน้อาจารยท์  าผลงานทางวชิาการสายตรงในสาขาวชิาบริหารธุรกิจ 
 (2) มีการกระตุน้อาจารยท์  าวิจยัสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลกัและเพื่อพฒันาการเรียนการสอนและมี
ความเช่ียวชาญในวชิาชีพ 
 (3) จดัสรรงบประมาณส าหรับการท าวจิยั 
 (4) จดัใหอ้าจารยทุ์กคนเขา้ร่วมกลุ่มวจิยัต่างๆของคณะ 
 (5) จดัใหอ้าจารยทุ์กคนเขา้ร่วมกิจกรรมบริการวชิาการต่างๆของคณะ 
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หมวดที ่ 7  การประกนัคุณภาพหลกัสูตร 
 

1.  การบริหารหลกัสูตร 
 ด าเนินการบริหารหลกัสูตรโดยอาจารยป์ระจ าจ านวนหน่ึงท่ีท าหนา้ท่ีควบคุมดูแลกิจกรรมเก่ียวกบัการ
เรียน การสอน การวดัผล การก าหนดอาจารยผ์ูส้อน ตลอดจนการให้ความสะดวกสบายแก่นกัศึกษาในรูปแบบ
ต่าง ๆ ส่วนการเรียนการสอนจะด าเนินการโดยอาจารยป์ระจ าและอาจารยพ์ิเศษท่ีทรงคุณวุฒิ (ผูท่ี้จบ การศึกษา
ระดบัปริญญาเอก หรือมีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต ่ากว่ารองศาสตราจารยใ์นสาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาท่ี
เก่ียวขอ้งอยา่งใกลชิ้ด)โดยมีหลกัการบริหารดงัน้ี 

1) ด า เ นินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องตามนโยบายและ          
มาตรฐานคุณภาพของมหาวทิยาลยักรุงเทพธนบุรีและส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2) ด าเนินการประกนัคุณภาพหลกัสูตรตามตวับ่งช้ีคุณภาพของส านกังานรับรองมาตรฐานและ  ประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) 

3) มีการประเมินและทบทวนเพื่อปรับปรุงให้หลกัสูตรมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองใน ทุกๆ 5  ปี   
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสังคมและผูใ้ชบ้ณัฑิต 

 
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 

2.1 การบริหารงบประมาณ 
 คณะจดัสรรงบประมาณประจ าปี ทั้งงบประมาณจากมหาวิทยาลยัและเงินรายไดเ้พื่อจดัซ้ือต ารา ส่ือ

การเรียนการสอน โสตทศันูปกรณ์ และ วสัดุครุภณัฑค์อมพิวเตอร์อยา่งเพียงพอเพื่อสนบัสนุนการเรียนการสอน
ในชั้นเรียน และสร้างสภาพแวดลอ้มใหเ้หมาะสมกบัการเรียนรู้ดว้ยตนเองของนกัศึกษา 

2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนทีม่ีอยู่เดิม  
 นักศึกษาสามารถใช้ส านักวิทยบริการของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีและห้องสมุดของคณะ

บริหารธุรกิจในการศึกษาหาความรู้และขอ้มูลต่าง ๆ เพื่อใชใ้นการเรียนการสอนและการวิจยั รวมทั้งมีอุปกรณ์ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการเรียนการสอนไดแ้ก่  

2.2.1 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 

ล าดับที ่ รายการและลกัษณะเฉพาะ จ านวนทีม่ีอยู่ หมายเหตุ 
1 หอ้งเรียนแบบบรรยาย  6  
2 หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์  12 ใชข้องศูนยค์อมฯ 
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 2.2.2 อุปกรณ์การเรียนการสอน 
 

จ านวนรายช่ือหนังสือและเอกสารเฉพาะในสาขาวชิาทีเ่ปิดสอน/และที่เกีย่วข้อง 

ประเภท/รายการ ส านักวทิยบริการ 
หนงัสือภาษาไทย 19,862 
หนงัสือภาษาองักฤษ 2,922 
วารสารภาษาไทย 189 
วารสารภาษาองักฤษ 51 
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ฐานขอ้มูลส าเร็จรูป ซีดีรอม วดีิโอเพื่อการศึกษา  6 

 
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิม่เติม 
      ประสานงานกบัส านกัวิทยบริการ ในการจดัซ้ือหนงัสือ และต าราท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อบริการให้อาจารย์

และนกัศึกษาไดค้น้ควา้ และใชป้ระกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจดัซ้ือหนงัสือนั้น อาจารยผ์ูส้อน
แต่ละรายวชิาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายช่ือหนงัสือ ตลอดจนส่ืออ่ืน ๆ ท่ีจ  าเป็น นอกจากน้ีอาจารยพ์ิเศษ
ท่ีเชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหวัขอ้ ก็มีส่วนในการเสนอแนะรายช่ือหนงัสือ ส าหรับให้ส านกัวิทยบริการ
จดัซ้ือหนงัสือดว้ย 

2.4 การประเมินความเพยีงพอของทรัพยากร 
                   การประเมินความเพียงพอของทรัพยากรในคณะโดยการส ารวจจากอาจารยผ์ูส้อนและความตอ้งการ
ของนักศึกษา ซ่ึงผลสรุปท่ีได้จะน าเสนอผู ้บริหารระดับสูงเพื่อขออนุมัติจัดซ้ือจัดหาให้มีความพอเพียง 
นอกจากน้ีมีเจา้หน้าท่ี ด้านโสตทศันอุปกรณ์ ซ่ึงจะอ านวยความสะดวกในการใช้ส่ือของอาจารยแ์ลว้ยงัตอ้ง
ประเมินความพอเพียงและความตอ้งการใชส่ื้อของอาจารยด์ว้ย โดยมีรายละเอียดดงัตารางต่อไปน้ี 

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
จดัใหมี้ห้องเรียน 
หอ้งปฏิบติัการ ระบบ
เครือข่าย แม่ข่าย ทรัพยากร 
ส่ือและช่องทางการเรียนรู้ท่ี
เพียบพร้อม  
 

1. จดัใหมี้ห้องเรียนท่ีทนัสมยั มี
อุปกรณ์การน าเสนอแบบมลัติมีเดียท่ีมี
ประสิทธิภาพ  
2. จดัใหมี้อินเตอร์เน็ตไร้สายความเร็ว
สูงท่ีมีความเสถียร  
3. จดัใหมี้ห้องคน้ควา้ใหบ้ริการทั้ง
หนงัสือ ต ารา เล่มวทิยานิพนธ์ และ
การคน้ควา้อิสระ  

- รวบรวมจดัท าสถิติจ านวนเคร่ืองมือ
อุปกรณ์ ต่อหวันกัศึกษา ชัว่โมงการใช้
งานของเคร่ืองมืออุปกรณ์  
- สถิติของจ านวนหนงัสือ ต ารา และ
ฐานขอ้มูลเพื่องานวิจยัท่ีมีใหบ้ริการ  
- ผลการส ารวจความพึงพอใจของ
นกัศึกษาต่อการใหบ้ริการทรัพยากร
เพื่อการเรียนรู้  



44 
 

หลกัสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาบริหารธุรกิจ 

 3. การบริหารคณาจารย์ 
      3.1 การรับอาจารย์ใหม่ : ผูท่ี้ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นอาจารยข์องหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษาโดย
ปฏิบติังานเตม็เวลา มีคุณสมบติัอยา่งหน่ึงอยา่งใด  ดงัน้ี 
  1.  มีคุณวฒิุปริญญาเอก หรือเทียบเท่าในสาขาวชิานั้น หรือ 
  2.  ด ารงต าแหน่งทางวชิาการไม่ต ่ากวา่ผูช่้วยศาสตราจารย ์หรือ 
  3.  เป็นผูท้รงคุณวฒิุ และมีความช านาญพิเศษ หรือ 

3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลกัสูตร 
                              เม่ือครบรอบหลกัสูตร จะจดัท ารายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตรโดยมีหวัขอ้และ 
รายละเอียดอยา่งนอ้ยตามแบบ มคอ.7 (รายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตร) เช่นเดียวกบัการรายงานผลการ
ด าเนินการของหลกัสูตรในแต่ละปีการศึกษา พร้อมวิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหาร
จดัการหลกัสูตรในภาพรวม ว่าดุษฎีบณัฑิตบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามท่ีคาดหวงัไวห้รือไม่รวมทั้งให้น า
ผลการวเิคราะห์มาปรับปรุงหลกัสูตร และ/หรือ การด าเนินการของหลกัสูตรต่อไป 
      3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ : ผูท้รงคุณวุฒิท่ีไดรั้บการแต่งตั้งให้เป็นอาจารยข์องหลกัสูตรระดบั
บณัฑิตศึกษาโดยปฏิบติังานบางเวลา 
     3.4 การแต่งตั้งอาจารย์ทีป่รึกษาวทิยานิพนธ์  
             อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตอ้งมีคุณสมบติัเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษา เร่ือง เกณฑ์
มาตรฐานหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา  พ.ศ.2548 
             อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์คืออาจารยป์ระจ าหรืออาจารยพ์ิเศษ หรือผูท้รงคุณวุฒิ  ท่ีไดรั้บการ
แต่งตั้งจากมหาวิทยาลยั ตามค าแนะน าของคณะกรรมการหลกัสูตร มีหน้าท่ีให้ค  าปรึกษาและควบคุมการท า
วทิยานิพนธ์ของนกัศึกษาและอาจจดัใหมี้หนา้ท่ีใหค้  าปรึกษาวทิยานิพนธ์ร่วม 
 
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
 4.1 การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

 บุคลากรสายสนับสนุน มีวุฒิปริญญาตรีท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาระงานท่ีรับผิดชอบ และมีความรู้ด้าน
เทคโนโลยสีารสนเทศและสาขาบริหารธุรกิจหรือสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
 4.2 การเพิม่ทกัษะความรู้เพือ่การปฏิบัติงาน  
       ส่งเสริมอาจารยใ์ห้มีการเพิ่มพูนความรู้  สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจยั
อยา่งต่อเน่ือง  โดยผา่นการท าวิจยัสายตรงในสาขาวิชา การสนบัสนุนดา้นการฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและ
วิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือลาเพื่อเพิ่มพูน
ประสบการณ์ 
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5. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 
 5.1 การให้ค าปรึกษาด้านวชิาการ และอืน่ ๆ แก่นักศึกษา  
                      มีการระบุการจดัการการให้ค  าปรึกษา ตารางการท างาน การแนะน าแผนการเรียน การเลือกและ
การวางแผนส าหรับอาชีพให้นกัศึกษาทราบโดยการติดบอร์ดภายในและการแจง้ผ่านเวบ็ไซด์ของมหาวิทยาลยั
ของคณะ 
 5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา   
                       กรณีท่ีนกัศึกษามีความสงสัยเก่ียวกบัการประเมินในรายวิชาใดหรือขอ้สงสัยเก่ียวกบัเร่ืองอ่ืนๆ 
สามารถท่ีจะติดต่อขอเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง ขอดูคะแนนของตนเองได ้ทั้งโดยตรงจากอาจารยผ์ูส้อน และเจา้หนา้ท่ี
ท่ีเก่ียวขอ้ง หรือผ่านทางอาจารยท่ี์ปรึกษา หรือคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร เพื่อด าเนินการให้เกิดความ
กระจ่างและเป็นธรรม 
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  

มีการติดตามการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์ทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม ของประเทศ และโลกเพื่อศึกษา
ทิศทางของตลาดแรงงานทั้งในระดบัทอ้งถ่ิน และประเทศ 

ให้มีการส ารวจความตอ้งการของตลาดแรงงานและความพึงพอใจของผูใ้ช้บณัฑิตก่อนการปรับปรุง
หลกัสูตร 
 
7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

เกณฑ์ประเมิน  ดังนี ้
               การประกันคุณภาพหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาเอก
สาขาวชิาบริหารธุรกิจ ก าหนดตวับ่งช้ีหลกัและเป้าหมายผลการด าเนินงาน ดงัน้ี 

ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 

2557 2558 2559 2560 2561 
1. อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรอยา่งนอ้ยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม 
เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินการของหลกัสูตร 

X X X X X 

2. มีรายละเอียดของหลกัสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคล้องกบักรอบ
มาตรฐานคุณวฒิุแห่งชาติ และ/หรือ มาตรฐานคุณวฒิุสาขา  

X X X X X 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4  อย่างน้อย
ก่อนเปิดการสอนในแต่ละภาคการศึกษาใหค้รบทุกรายวชิา 

X X X X X 

4. จดัท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา ตามแบบ มคอ.5และ 
มคอ.6 ภายใน 30 วนัหลงัส้ินสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุก

X X X X X 
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ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 

2557 2558 2559 2560 2561 
รายวชิา  
5. จดัท ารายงานการด าเนินการของหลกัสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 
วนัหลงัส้ินสุดปีการศึกษา 

X X X X X 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ี
ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปิด
สอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X X X 

7. มีการพฒันาและปรับปรุงการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ
ประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการด าเนินงานท่ีรายงานใน 
มอค.7 ปีท่ีแลว้ 

 X X X X 

8. อาจารยใ์หม่ทุกคน ไดรั้บการปฐมนิเทศหรือแนะน าดา้นการเรียนการ
สอน 

X X X X X 

9. อาจารยทุ์กคนได้รับการพฒันาทางวิชาการ และ/หรือ วิชาชีพอย่าง
นอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

X X X X X 

10. บุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน ไดรั้บการพฒันาทางวิชาการ 
และ/หรือ วชิาชีพอยา่งนอ้ยร้อยละ 50 ต่อปี 

X X X X X 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ท่ีมีต่อ
คุณภาพหลกัสูตร เฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 

  X X X 

12. ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ช้ดุษฎีบณัฑิตต่อดุษฎีบณัฑิตใหม่เฉล่ีย
ไม่นอ้ยกวา่ 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 

   X X 

13. นักศึกษามีงานท าตรงตามสาขาวิชาภายใน 1 ปีหลังจากส าเร็จ
การศึกษา ไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 80 

   X X 

14. บัณฑิตท่ีได้งานท าได้รับเงินเดือนเร่ิมต้นไม่ต ่ากว่าเกณฑ์ ก.พ.
ก าหนด 

   X X 

รวมตัวบ่งช้ีบังคับทีต้่องด าเนินการ(ข้อ 1-5) ในแต่ละปี 5 5 5 5 5 

รวมตัวบ่งช้ีในแต่ละปี 9 10 11 14 14 
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หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลกัสูตร 
 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน  

       มีการประเมินกลยุทธ์การสอนท่ีได้วางแผนส าหรับการพัฒนาการเรียนรู้ เช่น การประเมิน
ความเห็นหรือขอ้เสนอแนะภายหลงัการเขา้รับการอบรมการน ากลยุทธ์การสอนไปใช้ การปรึกษาหารือกบั
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นหลกัสูตรหรือวธีิสอน การวเิคราะห์ผลการประเมินของนกัศึกษา  
 1.2 การประเมินทกัษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

      มีการประเมินทกัษะของอาจารยใ์นการใชก้ลยทุธ์ตามแผน เช่น การประเมินของนกัศึกษาแต่ละภาค  
การสังเกตการณ์ของอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรหรือหวัหนา้ภาค การทดสอบผลการเรียนรู้ของนกัศึกษา  
 
2. การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม  
 เม่ือครบรอบหลกัสูตร จะจดัท ารายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตร โดยมีหัวขอ้และรายละเอียด
อยา่งนอ้ยตามแบบ มคอ.7 (รายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตร) เช่นเดียวกบัการรายงานผลการด าเนินการ
ของหลกัสูตรในแต่ละปีการศึกษา พร้อมวเิคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจดัการหลกัสูตร
ในภาพรวม วา่ดุษฎีบณัฑิตบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามท่ีคาดหวงัไวห้รือไม่รวมทั้งให้น าผลการวิเคราะห์
มาปรับปรุงหลกัสูตร และ/หรือ การด าเนินการของหลกัสูตรต่อไป 
  
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอยีดหลกัสูตร  

เม่ือครบรอบหลกัสูตร จะจดัท ารายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตร โดยมีหัวขอ้และรายละเอียด
อยา่งนอ้ยตามแบบ มคอ.7 (รายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตร) เช่นเดียวกบัการรายงานผลการด าเนินการ
ของหลกัสูตรในแต่ละปีการศึกษา พร้อมวเิคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจดัการหลกัสูตร
ในภาพรวม วา่ดุษฎีบณัฑิตบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามท่ีคาดหวงัไวห้รือไม่รวมทั้งให้น าผลการวิเคราะห์
มาปรับปรุงหลกัสูตร และ/หรือ การด าเนินการของหลกัสูตรต่อไป 
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง  
 เม่ือครบรอบหลกัสูตร จะจดัท ารายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตร โดยมีหวัขอ้และรายละเอียด
อยา่งนอ้ยตามแบบ มคอ.7 (รายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตร) เช่นเดียวกบัการรายงานผลการด าเนินการ
ของหลกัสูตรในแต่ละปีการศึกษา พร้อมวเิคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจดัการหลกัสูตร
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ในภาพรวม วา่ดุษฎีบณัฑิตบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามท่ีคาดหวงัไวห้รือไม่รวมทั้งใหน้ าผลการวเิคราะห์
มาปรับปรุงหลกัสูตร และ/หรือ การด าเนินการของหลกัสูตรต่อไป 
 


