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มคอ.2 
รายละเอียดของหลกัสูตร 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ 

(หลักสตูรนานาชาต)ิ 
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2564 

 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยพายัพ 
สาขาวิชา/ คณะวิชา   คณะบัญชี และธุรกิจดิจิทัล 

หมวดที ่1 ขอมูลทัว่ไป 

1. รหัสและช่ือหลักสูตร 
รหัสหลักสูตร ............................................................................. 
ภาษาไทย :     หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ 

ภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy Program in Business Administration  

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา  
ชื่อเต็ม (ไทย) :  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ) 
ชื่อยอ (ไทย) :  ปร.ด. (การบริหารธุรกิจ) 
 
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :  Doctor of Philosophy (Business Administration) 
ชื่อยอ (อังกฤษ) :  Ph.D. (Business Administration) 
 

3. วิชาเอกหรือความเช่ียวชาญเฉพาะของหลักสูตร 
    ไมมี 
 มี โปรดระบุ  

4. จำนวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
 แบบ 1.1 จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 48 หนวยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ  

 ปริญญาตรี (4 ป)  ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
 ปริญญาตรี (5 ป)  ปริญญาโท 
 ปริญญาตรี (6 ป)  ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
   ปริญญาเอก 
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 5.2 ประเภทของหลักสูตร 

         หลักสูตรปริญญาเอกทางวิชาการ 

 5.3 ภาษาท่ีใชในการจัดการเรียนการสอน 

   หลักสูตรจัดการศึกษาเปนภาษาไทย 

   หลักสูตรจัดการศึกษาเปนภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาจีน)  

   หลักสูตรจัดการศึกษาเปนภาษาไทยและภาษาตางประเทศ (ระบุภาษา)  

 5.4 การรับเขาศึกษา   
 รับเฉพาะนักศึกษาไทย 
 รับเฉพาะนักศึกษาตางชาติ 
 รับท้ังนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางชาติ 
 อ่ืน ๆ  

5.5 ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน    
 เปนหลักสูตรของมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะ 
 เปนหลักสูตรท่ีมีความรวมมือกับสถาบันอ่ืน 
 ชื่อสถาบัน ......................................................................................... 
 รูปแบบความรวมมือ 
  การเรียนการสอน 
   ระบบชั้นเรียน 
   ระบบการศึกษาทางไกล 
  การวิจัย 
  การถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีการใหบริการวิชาการ 
  กิจกรรมดานศิลปะและวัฒนธรรม 
  กิจกรรมทางวิชาการอ่ืน   

 
5.6 การใหปริญญาแกผูสำเร็จการศึกษา  

 

 

 

 

 

 

    ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
    ใหปริญญามากกวา 1 สาขาวิชา (กรณีทวิปริญญา) 
    อ่ืนๆ (ระบุ) ……………………………………………………………………………. 
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6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
  6.1 สถานภาพหลักสูตร 
     หลักสูตรใหม พ.ศ.2564  
    กำหนดเปดสอน ระบบทวิภาค    ภาคการศึกษาท่ี 1 
            ภาคการศึกษาท่ี 2  ปการศึกษา 2564 
                       หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. .... 
    กำหนดเปดสอน ระบบทวิภาค  ภาคการศึกษาท่ี 1   
        ภาคการศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา .... 
                     ปรับปรุงจากหลักสูตร ชือ่..................................... สาขาวิชา...................... 
                     เริ่มใชมาตั้งแตป พ.ศ. ....  
                     ปรับปรุงครั้งสุดทาย เม่ือปการศึกษา .... 
 

6.2 การพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
      ไดพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการวิพากษหลักสูตร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
                    สาขาวิชาการบริหารธุรกิจสมัยใหม  (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม พ.ศ.2564 

  เม่ือวันท่ี 4  เดือน ตุลาคม พ.ศ 2564 
        ไดพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในคราวประชุมคร้ังที่ 7/2564 

  เม่ือวันท่ี 14 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 
       ไดรับการพิจารณาเห็นชอบโดยคณะกรรมการวิชาการสภามหาวิทยาลัยพายัพ  

  ในคราวประชุมครั้งท่ี 5/2564 เม่ือวันท่ี 26 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 
       ไดรับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยพายัพ  ในคราวประชุมสมัยสามัญ 

  ครั้งท่ี 4/2564 เม่ือวันท่ี 13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564 
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7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรมีความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 ในปการศึกษา 2567 

8. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสำเร็จการศึกษา  
8.1 อาจารย นักวิชาการ นักวิจัยดานบริหารธุรกิจ  
8.2 งานท่ีปรึกษาทางดานการบริหารของภาครัฐและภาคเอกชน  

9. ชื่อ เลขประจำตัวบัตรประชาชน ตำแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผู ร ับผิดชอบ
หลักสูตร  

ลำ 
ดับ 

ชื่อ – สกุล เลขประจำตวั
บัตร

ประชาชน/ 
Passport ID 

ตำแหน
งทาง 

วิชาการ 

คุณวุฒิ 
ท่ีสำเร็จ 

สาขาวิชา สถาบัน 
ท่ีสำเร็จการ 

ศึกษา 

ป พ.ศ. 
 
 

1. นางสาวธีราลักษณ  
สัจจะวาที* 

3 5099 
0140XXXX 

ผูชวย
ศาสตรา 
จารย 

D.B.A. Business 
Administration 

Victoria University, 
Melbourne, 

Australia 

2547 

บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัพายัพ 2538 
บธ.บ. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม 2530 

2. นางสาววิภา 
จงรักษสัตย* 

3 5099 
0693XXXX 

ผูชวย
ศาสตรา  
จารย 

Ph.D. Business 
Administration 

มหาวิทยาลยั
รามคำแหง 
(หลักสูตร

ภาษาอังกฤษ) 

2550 

บช. ม. การบัญชี มหาวิทยาลยัเชียงใหม 2544 
บธ. ม. บริหาร 

ธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัแมโจ 2542 

บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลยัพายัพ 2526 
3. Mr. SHIHTUNG 

SHU* 
360 
XXXXXXX 

อาจารย 
 

Ph.D. Marketing Loughborough 
University, 

England, U.K. 

2546 

M.S. Management 
Science 

New Jersey 
Institute of 

Technology, U.S.A. 

2527 

B.S.  Industrial 
Management 

National University 
of Science & 

Technology, Taipei 

2524 

  * อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 

10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 
 มหาวิทยาลัยพายัพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
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11. สถานการณภายนอก หรือการพัฒนาท่ีจำเปนตองนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
11.1  สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  

จากนโยบายและยุทธศาสตรการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 - 2570 

และแผนดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 - 2565 ใหความสำคัญตอการสรางคน สรางองค

ความรู สรางนวัตกรรม และการปรับบทบาทมหาวิทยาลัย ดังนี ้

1) การสรางคน มุงเนนการพัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพ สามารถเรียนรูไดดวยตนเองตลอดชีวิต และมี
ทักษะท่ีจำเปนตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ  

2) การสรางองคความรู มุงเนนการวิจัยเพื่อสะสมความรูเพื่อเปนการวางรากฐานสำหรับอนาคต และ
การพัฒนาตอยอดองคความรูไปสูขีดความสามารถและความเขมแข็งของประเทศในดานตาง ๆ  

3) การสรางนวัตกรรม มุงเนนการบมเพาะและพัฒนาขีดความสามารถผูประกอบการนวัตกรรม การ
พัฒนาระบบนิเวศทางนวัตกรรมในดานตาง ๆ ใหเอื้อตอการสรางและแปลงนวัตกรรมสูมูลคาทาง
เศรษฐกิจและคุณคาทางสังคม 

4) การปรับบทบาทมหาวิทยาลัย มุงเนนการสงเสริมใหมหาวิทยาลัยเปนฟนเฟองสำคัญสำหรับการ
สรางคน สรางองคความรู และการสรางนวัตกรรมเพื่อตอบโจทยทาทายของประเทศ ผานการ
ปรับเปลี่ยนบทบาทภารกิจกลุมมหาวิทยาลัย เปลี่ยนหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู รวมท้ัง
จัดระบบและการบริหารจัดการ 
จากนโยบายขางตน หลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งการศึกษาในระดับดุษฎี

บัณฑิตจึงควรมุงเปาเพื่อการสรางองคความรูใหมหรือนวัตกรรม โดยมุงเนนการวิจัยเพื่อสะสมความรูอันจะ

นำมาซึ ่งการวางรากฐานสำหรับอนาคต ที ่จะสามารถพัฒนาตอยอดองคความรู อยางตอเนื ่อง  ทั ้งนี้ 

มหาวิทยาลัยพายัพไดมุงเนนการปรับบทบาทมหาวิทยาลัยเพื่อตอบสนองนโยบายขางตน โดยสงเสริมการ

สรางคน สรางองคความรูใหม ผานการทำวิจัยในระดับดุษฎีบัณฑิตเปนสำคัญ     

หากมองจากมุมของการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลย ีจะพบวา การเปลี่ยนแปลงอยางเฉียบพลันของ

เทคโนโลยีสงผลกระทบตอโลก ทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และยังสงผลกระทบอยางมากตอการ

บริหารจัดการธุรกิจ องคกร และสถาบันตางๆ ท่ีเก่ียวของ  องคกรธุรกิจจะตองปรับกลยุทธการบริหารงานให

เทาทันตอบริบทของการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วนี้ ดังนั้น การบริหารงานในยุคปจจุบันจึงจำเปนตองมี

บุคลากรท่ีมีความรู ความเขาใจ และความเชี่ยวชาญในศาสตรทางการบริหารธุรกิจ และมีความสามารถใน

การวิเคราะห ปญหาทางธุรกิจโดยใชขอมูลทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ เพื่อการบริหารธุรกิจใหประสบ

ความสำเร็จ หากองคกรธุรกิจปรับตัวไดชาหรือไมปรับตัว จะสงผลทำใหขีดความสามารถในการแขงขันของ

ตนลดลง จึงจำเปนอยางยิ ่งที ่สถาบันการศึกษาจะเปนแหลงสำคัญที ่ต องสรางนักวิจัยที ่ตอบรับการ

เปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีและการเปลี่ยนดานอื่นๆ เพื่อสรางสรรคองคความรูใหมหรือนวัตกรรมทางดาน

การบริหารธุรกิจในบริบทของการดำเนินธุรกิจในยุคแหงการเปลี่ยนแปลงอยางเฉียบพลันนี้  และสามารถนำ

องคความรูใหมท่ีไดจากการทำวิจัยมาประยุกตใช เพ่ือการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันตอไป  

นอกจากนี้แลว รางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) ซึ่งกำลัง
อย ู  ในช วงของการวางกรอบแผนพัฒนาฯ ได เน นถ ึงแนวโน มการเปลี ่ยนแปลงระดับโลก (global 
megatrends) ทั้งการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของประชากร การขยายตัวของความเปนเมือง ความกาวหนา
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ทางเทคโนโลยี ซึ ่งมีผลกระทบตอการเรงการเปลี่ยนแปลงสูยุคดิจิทัล หวงโซมูลคาโลกท่ีสั้นลง เกิดการ
เชื่อมโยงในภูมิภาคมากขึ้น สงผลใหนักธุรกิจตองปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว โดยอาศัยการ
ขับเคลื่อนดานการทำวิจัยในระดับปริญญาเอก ที่เนนองคความรูใหม เพื่อการพัฒนาการบริหารจัดการธุรกิจ
ท้ังในระดับประเทศและระดับภูมิภาคตอไป 

11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม  
จากสถานการณของทั้งในประเทศ ในภูมิภาค รวมถึงผลจากแนวโนมการเปลี่ยนแปลงที่ไมสามารถ

คาดคะเนได สงผลตอความสามารถดานการแขงขันทางการคา หากสถาบนัการศึกษาสามารถ “สรางคน”ท่ีมี
ความรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง ท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม และมีภาวะผูนำที่เปนเลิศในการนำองคกร จะทำ
ใหผูที่เกี่ยวของมีโอกาสดำเนินบทบาทเชิงรุก สงผลตอความตองการที่จะพัฒนาการวิจัยดานบริหารธุรกิจ 
หากการพัฒนาดังกลาวยืนอยูบนรากฐานของตนเองและภูมิปญญาของชุมชนและสังคม  จะสรางความ
เขมแข็งใหชุมชน สังคม สงเสริมเสถีรภาพของภูมิภาค และจะสามารถนำไปสูการพัฒนาที่สมดุล ม่ันคง และ
ยั่งยืนในระยะยาว   
  

12. ผลกระทบจาก ขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 
12.1  การพัฒนาหลักสูตร  

จากหัวขอ 11 การพัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (หลักสูตร

นานาชาติ) สามารถตอบสนองนโยบายที่ปรากฏในรางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 13 

(พ.ศ. 2566 - 2570) ไดเปนอยางดี โดยเนนการทำวิจัยเพื ่อสรางองคความรูใหมดานการบริหารธุรกิจ

ทามกลางบริบทของการเปลี่ยนแปลงอยางเฉียบพลันของโลกในยุคดิจิทัล 

นอกจากเหตุผลขางตนแลว มหาวิทยาลัยพายัพมีบันทึกขอตกลง (MOU) ระหวางมหาวิทยาลัย

พายัพกับมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐประชาชนจีนจำนวนหลายสถาบัน เพื่อความรวมมือในหลายดาน เชน 

ดานการแลกเปลี่ยนบุคลากรทางการศึกษา บุคลากรทางการวิจัย และ นักศึกษา รวมถึงสิ่งสนับสนุนดานการ

เรียนรูอื่นๆ โดยมีเปาหมายที่สำคัญคือการพัฒนาและเตรียมความพรอมใหบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเปนผูที่มี

องคความรู และทักษะในการวิจัย เพ่ือการทำงานในองคกรระดับนานาชาติ  

คณะบัญชี และธุรกิจดิจิทัล ไดเล็งเห็นความสำคัญทั้งในดานวิชาการเพื่อการพัฒนาองคความรูใหม

ผานการวิจัย รวมถึงเพ่ือสนองตอนโยบายของมหาวิทยาลัยพายัพท่ีจะมีหลักสูตรใหมเพ่ือรองรับนักศึกษาจาก

ตางประเทศและนักศึกษาชาวไทยท่ีมีความประสงคจะศึกษาดวยภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน ดังนั้น หลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) จึงไดถูกพัฒนาขึ้นตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เพื่อมีบทบาทเปนฟนเฟองที่จะสรางทรัพยากรบุคคลท่ีดี อันจะสนองตอ 

นโยบายและยุทธศาสตรการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 - 2570 และจะสงผลตอ

การพัฒนาเศรษฐกิจ ท้ังระดับในประเทศและในระดับภูมิภาคตอไป  

12.2  ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) มุงมั่นที่จะผลิตดุษฎี

บัณฑิตท่ีมีความเปนเลิศทางดานการบริหารธุรกิจ เปนดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณธรรมและจริยธรรม รับใชสังคม 
โดยยึดมั่นใน“สัจจะ-บริการ” ตามปณิธานของมหาวิทยาลัยพายัพ ดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยพายัพ
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นอกจากจะมีความรูท่ีเทาทันการเปลี่ยนแปลงของโลก ยังจะเปนผูมีสัจจะ มีความซ่ือสัตย มีจริยธรรม มีภาวะ
ผูนำ ท้ังการทำงานและการดำเนินชีวิต ตลอดจนเปนผูท่ีพรอมใหบริการแกสังคม ชุมชนในทุกระดับ 

 
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปดสอนในคณะ/สาขาวิชาอ่ืนของสถาบัน 

13.1  รายวิชาในหลักสูตร ท่ีเปดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืน 
ไมมี 

13.2  กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปดสอนใหสาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืนตองมาเรียน 
ไมมี 

13.3 การบริหารจัดการ 
13.3.1 มีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจำหลักสูตรที่มีคุณสมบัติตามประกาศของ

กระทรวงศึกษาธิการเรื่องเกณฑมาตรฐานหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  
13.3.2 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประสานงานกับอาจารยในคณะวิชา รวมถึงจากคณะวิชาอ่ืนๆ 

หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนๆ ที่เกี ่ยวของ ทั้งในประเทศหรือตางประเทศ เพื่อเชิญเปน
ผู บรรยายพิเศษ รวมถึงการเปนท่ีอาจารยท่ีปรึกษารวมของการทำดุษฎีนิพนธ (co-
advisors for dissertation) 

13.3.3 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประสานงานกับผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันท่ีอยูในประเทศ
หรือตางประเทศดวยการเชิญเปนวิทยากรบรรยายพิเศษ และ/หรือเปนประธานกรรมการ 
และ/หรือเปนกรรมการสอบการทำดุษฎีนิพนธ  

 

หมวดที ่2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร  
1.1 ปรัชญา  

การเรียนรูท้ังศาสตรและศิลปดานการสรางองคความรูใหมในฐานะนักวิจัยดานบริหารธุรกิจเปนการ
เรียนรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจ เนนการพัฒนาคิดวิเคราะหอยางเปนระบบแบบบูรณาการดวย
องคความรู ตลอดจนยึดมั่นใน ‘สัจจะและบริการ’ เพื่อดำรงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข ทั้งทางรางกาย
และจิตใจ  
 

1.2 ความสำคัญของหลักสูตร 
หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)  มีตนทุนความคุมคาในการ

ผลิตบัณฑิต ประมาณ 321,950 บาทตอคน โดยไดรับคาเรียนตลอดหลักสูตรจำนวน 550,000 บาทตอคน 
และจำนวนนักศึกษานอยท่ีสุดท่ีจุดคุมทุนจำนวน 8 คน 

เมื่อพิจารณาถึงคูแขงขันในการผลิตดุษฎีบัณฑิตในหลักสูตรนี้ พบวา หลักสูตรใหมนี้ เปนหลักสูตร
แรกและหลักสูตรเดียวในเขตจังหวัดภาคเหนือท่ีเปดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน 
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ประกอบกับเมื่อพิจารณาคาเลาเรียนของหลักสูตรที่มีความคลายคลึงกัน พบวา หลักสูตรของมหาวิทยาลัย
อ่ืนๆ ท่ัวประเทศมีคาเรียนสูงกวาหลักสูตรใหมนี้เปนอยางมาก 

ในโลกแหงการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอยางฉับพลันนี้  การพัฒนาผูบริหารธุรกิจท่ีสามารถสราง
องคความรูใหม สามารถบริหารจัดการองคกรภายใตการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัลในระดับโลก มี
ความสำคัญยิ่งตอการนำพาองคกรของผูบริหารเหลานี้ ใหฝาฟนการเปลี่ยนแปลงนี้ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร 
หลักสูตรฯ จะมีความสัมพันธและความสอดคลองในประเด็นตางๆ ตอไปนี้ 
 สัมพันธสอดคลองกับแผนพัฒนาการอุดมศึกษาของชาติ 
 สอดคลองกับปรัชญาการอุดมศึกษา 
 สอดคลองกับปรัชญาของสถาบันฯ 
 สอดคลองกับมาตรฐานวิชาการ  
 สอดคลองกับมาตรฐานวิชาชีพ สาขาวิชา 
 เนนการผลิตดุษฎีบัณฑิตใหมีคุณลักษณะ ดังนี้  
หลักสูตรไดกำหนดวัตถุประสงคของหลักสูตรโดยเนนการผลิตดุษฎีบัณฑิตท่ี 
(1) มีความสามารถในการวิเคราะหและสังเคราะหเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีดานบริหารธุรกิจ 

เพ่ือนำไปประยุกตใชในกระบวนการวิจัยดานบริหารธุรกิจ  
(2) สามารถวิเคราะหสถานการณ บริบทที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางฉับพลัน เพื่อนำมาวางแผนแกไข

ปญหาดานบริหารธุรกิจในปจจุบันและแนวโนมในอนาคต อันจะนำไปสูองคความรูใหม 
(3) สามารถสรางองคความรูใหมและนวัตกรรมดานการบริหารธุรกิจ โดยใชทักษะกระบวนการวิจัย  

เพ่ือนำไปใชในการประกอบอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ 
(4) มีคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสาบริการและสำนึกสาธารณะ และตระหนักถึงวัฒนธรรมสากล เพ่ือ

นำไปสูการเปนพลเมืองท่ีมีคุณคาของสังคมโลก 

2. ผลลัพธการเรียนรูของหลักสูตร (Program Learning Outcome : PLOs)  

ผลลัพธการเรียนรูของหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)  จะ

สงผลใหดุษฎีบัณฑิตมีความรู ความเขาใจ ทักษะความสามารถและความรับผิดชอบซ่ึงผูท่ีสำเร็จการศึกษาจะ

สามารถแสดงออกใหสังเกตได สามารถวัดและประเมินได ดังตอไปนี้ 

 

PLO 1: วิเคราะหและสังเคราะหเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีดานบริหารธุรกิจ เพ่ือนำไปประยุกตใช

ในกระบวนการวิจัยดานบริหารธุรกิจ 

PLO 2: วิเคราะหสถานการณ บริบทที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางฉับพลัน เพื่อนำมาวางแผนแกไข

ปญหาดานบริหารธุรกิจในปจจุบันและแนวโนมในอนาคต อันจะนำไปสูองคความรูใหม 

PLO 3: สรางองคความรูใหมและนวัตกรรมดานการบริหารธุรกิจ โดยใชทักษะกระบวนการวิจัยเพ่ือ

นำไปใชในการประกอบอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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PLO 4: มีค ุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบในการศึกษาคนควากระบวนการวิจ ัยดาน

บริหารธุรกิจ 

PLO 5:  มีจิตอาสาบริการและสำนึกสาธารณะ และตระหนักถึงวัฒนธรรมสากล เพ่ือนำไปสูการเปน

พลเมืองท่ีมีคุณคาของสังคมโลก 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)  มีแผนพัฒนาปรับปรุง

หลักสูตรที่ประกอบดวยแผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลงหลักสูตร กลยุทธ และหลักฐาน/ตัวบงชี้ ใหแลวเสร็จ
ภายในวงรอบการศึกษา ซ่ึงจะมีวิธีการดำเนินการ ดังนี้ 

 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี ้

- ปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 5 ป ใหมี
มาตรฐานไมต ากวาท่ี สป. อว. 
กำหนด 

- การประกันคณุภาพหลักสตูรทุก ป
อยางตอเน่ือง 

 - ติดตามผลการประเมินหลักสตูร 

- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
 - หลักสูตรไดรับการเผยแพรตาม 

เกณฑมาตรฐานคุณวุฒิ 
- ปรับปรุงหลักสูตรให สอดคลองกับ

ความ ตองการของประเทศ และ
สังคมตลอดจน ผูใชดุษฎีบัณฑติ 

- ติดตามความเปลี่ยนแปลง และ
ความกาวหนาในการ พัฒนา
เศรษฐกิจ และสังคม ของประเทศ  

- ติดตามและประเมินความ ตองการ
ของผูใชดุษฎีบัณฑิต 

- รายงานผลการประเมินความ พึง
พอใจผูใชดุษฎีบัณฑติโดย เฉลีย่ใน
ระดับด ี

 

หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 
1. ระบบการจัดการศึกษา  

1.1 ระบบ  
มหาวิทยาลัยพายัพจัดการศึกษาในระบบการศึกษาเปนระบบทวิภาค โดยหนึ่งปการศึกษามีภาค

การศึกษาบังคับ 2 ภาค คือ ภาคการศึกษาที ่ 1 และภาคการศึกษาที ่ 2  ภายในหนึ่งภาคการศึกษามี
ระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห  

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน  
ไมมีการจัดการศึกษาภาคฤดูรอน 

1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค  
ไมมีการจัดการศึกษาระบบอ่ืน นอกเหนือจากระบบทวิภาค  

2. การดำเนินการหลักสูตร  
2.1 วัน - เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน 
  2.1.1 ระยะเวลาการศึกษา 

ภาคการศึกษา ระยะเวลาตามปฏิทิน (โดยประมาณ) เวลาสัปดาห 
ภาคการศึกษาท่ี 1 สิงหาคม – ธันวาคม 15 
ภาคการศึกษาท่ี 2 มกราคม – พฤษภาคม 15 
ภาคเรียนฤดูรอน - - 
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2.1.2 วัน-เวลา 
 วัน – เวลาราชการ 
 นอกวัน – เวลาราชการ  

2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา  
2.2.1 คุณสมบัติของผูสมัครเขาศึกษา แบงออกเปน 
ก. คุณสมบัติท่ัวไป 
 ตามเกณฑมาตรฐาน คือ เปนผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา 
 เปนผูมีความประพฤติดี 
 เปนผูมีสุขภาพสมบูรณ ไมมีโรคประจำตัวอันเปนอุปสรรคตอการเรียน 

ข. คุณสมบัติเฉพาะทาง 
 มีเกณฑคุณสมบัติเพิ่มเติม โปรดระบุ มีความรูพื ้นฐานทางดานบริหารธุรกิจ และ

ระเบียบวิธีการวิจัย 
 มีเกณฑคุณสมบัติเฉพาะ (เชน เฉพาะนักบริหาร เฉพาะขาราชการ) โปรดระบุ 
 ตองผานเกณฑการทดสอบวัดความรูทางภาษาของผูสมัครท่ีเขาศึกษาในหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2564 ในกรณีที่ผูสมัครมีความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษไมเปนไปตามคุณสมบัติที่กำหนด หลักสูตรอาจพิจารณารับเขาเรียนได
ตามมติของกรรมการบริหารหลักสูตร หรือ คณะกรรมการบริหารคณะ โดยนักศึกษา
จะตองยื่นผลการทดสอบภาษาอังกฤษท่ีผานตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกำหนดกอนการ
สอบโครงรางดุษฎีนิพนธ 

2.2.2 การคัดเลือกผูเขาศึกษา 
 คัดเลือกตามเกณฑของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ

นวัตกรรม (สป. อว.) 
 คัดเลือกตามระบบและเกณฑของมหาวิทยาลัยพายัพ เปนผูดำเนินการคัดเลือกเอง 
 คัดเลือกโดยผานการสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคตาง ๆ 
  อ่ืน ๆ   

2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา  
 - นักศึกษาขาดความรูดานบริหารธุรกิจและระเบียบวิธีวิจัย 

2.4 กลยุทธในการดำเนินการเพ่ือแกไขปญหา / ขอจำกัดของนักศึกษาในขอ 2.3 
- จัดการเรียนการสอนเสริมเพ่ือใหมีความรูความเขาใจดานการบริหารธุรกิจและระเบียบวิธีวิจัย  

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป  
จำนวนนักศึกษา ปการศึกษา 

 2564 2565 2566 2567 2568 
แผน 1.1      
ช้ันปท่ี 1 15 15 15 15 15 
ช้ันปท่ี 2  15 15 15 15 
ช้ันปท่ี 3   15 15 15 
รวม 15 30 45 45 45 
คาดวาจะสำเร็จการศึกษา   15 15 15 
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2.6 งบประมาณตามแผน  
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หนวย : บาท)  

รายละเอียดรายรับ 
ปงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 

คาเลาเรียน  900,000   2,700,000   3,600,000   3,600,000   3,600,000  
คาบำรุงการศึกษา  360,000   720,000   1,080,000   1,080,000   1,080,000  
คาธรรมเนียม  675,750   1,299,000   1,922,250   1,922,250   1,922,250  
คาเบ็ดเตลด็  39,000   40,500   42,000   42,000   42,000  
คาใชจายอ่ืน ๆ  1,128,000   1,128,000   1,128,000   1,128,000   1,128,000  
คาดุษฎีนิพนธ/ 
คาสาระนิพนธ 

 202,500   202,500   502,500   502,500   502,500  

รวม  3,305,250   6,090,000   8,274,750   8,274,750   8,274,750  
 

1.6.1.2 งบประมาณรายจาย (หนวย : บาท) 

หมวด 
ปงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 

คาตอบแทน 
อาจารยประจำ 

 803,400.00   823,284.00   844,533.00   866,493.00   889,717.00  

คาตอบแทน 
อาจารยพิเศษ 

 180,000.00   270,000.00   450,000.00   450,000.00   450,000.00  

คาใชจายการจัดทำ
ดุษฎีนิพนธ/การศึกษา
คนควาดวยตนเอง 

 202,500.00   202,500.00   502,500.00   502,500.00   502,500.00  

คางานบริหารท่ัวไป   186,000.00   186,000.00   186,000.00   186,000.00   186,000.00  

คาสัมมนา (งบพัฒนา
อาจารยท้ังภายในและ
ภายนอก) 

 30,000.00   30,000.00   30,000.00   30,000.00   30,000.00  

คาบริการนักศึกษา  
(งบกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา) 

 22,500.00   45,000.00   67,500.00   67,500.00   67,500.00  

คาใชจายอ่ืนๆ  480,000.00   585,000.00   690,000.00   690,000.00   690,000.00  

รวม  1,904,400.00   2,141,784.00   2,770,533.00   2,792,493.00   2,815,717.00*  
รายไดหักรายจาย 1,400,850.00 3,948,216.00 5,504,217.00 5,482,257.00 5,459,033.00 

จำนวนนักศึกษา 15 30 45 45 45 
*คาใชจายเฉลี่ยตอหัวนักศึกษาโดยประมาณ 62,572 บาท/คน/ป 

2.6.3 ความคุมทุน/ ความคุมคา 
1. รายรับตอคน/ตลอดหลักสูตร  จำนวน  550,000.00  บาท  
2. คาใชจายตอคน/ตลอดหลักสูตร จำนวน 321,950.00  บาท  
3. จำนวนนักศึกษานอยท่ีสุดท่ีจุดคุมทุน   จำนวน  8 คน 



14 
 

2.7 ระบบการศึกษา 
 แบบชั้นเรยีน 
 แบบทางไกลผานสื่อสิ่งพิมพเปนหลัก 
 แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนหลัก 
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก (E-Learning) 
 แบบทางไกลทางอินเทอรเน็ต 
 อ่ืน ๆ การเรียนการสอนออนไลน 

2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามสถาบันอุดมศึกษา 
ไมมี  

3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 
3.1 หลักสูตร  

3.1.1 จำนวนหนวยกิต  
แบบ 1.1 จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร    48  หนวยกิต  

3.1.2 โครงสรางหลักสูตร 
หลักสูตร แบบ 1.1 : สำหรับนักศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  

ก. หมวดวิชาบังคับ (กำหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิต) 
ข. ดุษฎีนิพนธ      48 หนวยกิต 

หมวดวิชา หนวยกิต 

(1) หมวดวิชาบังคับ (Required Courses) ไมนับหนวยกิต 

(2) ดุษฎีนิพนธ (Dissertation) 48 

รวม 48 

 
3.1.3 รายวิชา  

  3.1.3.1 ความหมายของรหัสประจำรายวิชา 
   ปบธ. แสดงถึง หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ 

PBA แสดงถึง Doctor of Philosophy in Business Administration 
3.1.3.2 ตัวเลข สามหลัก มีความหมายดังนี้ 

  (1) หลักรอย:   
เลข 8 แสดงถึง รายวิชาท่ีกำหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิต 
เลข 9 แสดงถึง วิชาการทำดุษฎีนิพนธ 

(2) หลักสิบ:   
เลข 0 แสดงถึง รายวิชาท่ีกำหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิต  
เลข 9 แสดงถึง วิชาการทำดุษฎีนิพนธ  

  (3) หลักหนวย:   
เลข 1-8 แสดงถึง รายวิชาท่ีกำหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิต  
เลข 9  แสดงถึง วิชาการทำดุษฎีนิพนธ 
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3.1.3.4 รายวิชาในโครงสรางหลักสูตร 
ก.  หมวดวิชาบังคับ (Required Courses) (ไมนับหนวยกิต) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต หรือ เกณฑประเมิน 

ปบธ. 801 
PBA  801 

สัมมนาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ 1 
Ph.D. Seminar in Business Administration 1 

P/NP 

ปบธ. 802 
PBA  802 

สัมมนาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ 2  
Ph.D. Seminar in Business Administration 2 

P/NP 

ปบธ. 803 
PBA  803 

สัมมนาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ 3  
Ph.D. Seminar in Business Administration 3 

P/NP 

ปบธ. 804 
PBA  804 

สัมมนาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ 4  
Ph.D. Seminar in Business Administration 4 

P/NP 

ปบธ. 805 
PBA  805 

สัมมนาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ 5  
Ph.D. Seminar in Business Administration 5 

P/NP 

ปบธ. 806 
PBA  806 

สัมมนาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ 6  
Ph.D. Seminar in Business Administration 6 

P/NP 

ข. ดุษฎีนิพนธ (Dissertation) (48 หนวยกิต) 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต หรือ เกณฑประเมิน 

ปบธ. 999 
PBA  999  

ดุษฎีนิพนธ 
Dissertation  

48 
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แสดงแผนการศึกษา (Study Plan) 

ปท่ี 1 (Academic Year 1) 
ภาคการศึกษาท่ี 1 

1st Semester 
หนวยกิต 
Credits 

ภาคการศึกษาท่ี 2 
2nd Semester 

หนวยกิต 
Credits 

ปบธ. 801 
 

สัมมนาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชา
การบริหารธุรกิจ 1 

P/NP ปบธ. 802 สัมมนาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชา
การบริหารธุรกิจ 2 

P/NP 

PBA  801 Ph.D. Seminar in Business 
Administration 1 

 PBA  802 Ph.D. Seminar in Business 
Administration 2 

 

ปบธ. 999 ดุษฎีนิพนธ 8 ปบธ. 999 ดุษฎีนิพนธ 8 

PBA 999 Dissertation  PBA 999 Dissertation  
รวม 8 รวม 8 

 

ปท่ี 2 (Academic Year 2) 
ภาคการศึกษาท่ี 1 

1st Semester 
หนวยกิต 
Credits 

ภาคการศึกษาท่ี 2 
2nd Semester 

หนวยกิต 
Credits 

ปบธ. 803 
 

สัมมนาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชา
การบริหารธุรกิจ 3 

P/NP ปบธ. 804 สัมมนาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชา
การบริหารธุรกิจ 4 

P/NP 

PBA  803 Ph.D. Seminar in Business 
Administration 3 

 PBA  804 Ph.D. Seminar in Business 
Administration 4 

 

ปบธ. 999 ดุษฎีนิพนธ  8 ปบธ. 999 ดุษฎีนิพนธ 8 

PBA 999 Dissertation  PBA 999 Dissertation  
รวม 8 รวม 8 

 

ปท่ี 3 (Academic Year 3) 
ภาคการศึกษาท่ี 1 

1st Semester 
หนวยกิต 
Credits 

ภาคการศึกษาท่ี 2 
2nd Semester 

หนวยกิต 
Credits 

ปบธ. 805 
 

สัมมนาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชา
การบริหารธุรกิจ 5  

P/NP ปบธ. 806 สัมมนาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชา
การบริหารธุรกิจ 6 

P/NP 

PBA  805 Ph.D. Seminar in Business 
Administration 5 

 PBA  806 Ph.D. Seminar in Business 
Administration 6 

 

ปบธ. 999 ดุษฎีนิพนธ 8 ปบธ. 999 ดุษฎีนิพนธ 8 

PBA 999 Dissertation  PBA 999 Dissertation  
รวม 8 รวม 8 

หมายเหต:ุ รวมหนวยกิตตลอดหลกัสูตร 48 หนวยกิต  
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3.1.5 คำอธิบายรายวิชา 
คำอธิบายรายวิชา (เอกสาร ภาคผนวก ก) 

3.2 ช่ือ ตำแหนงและคุณวุฒิของอาจารย  
3.2.1 อาจารยประจำหลักสูตร 

ลำ 
ดับ 

ชื่อ – สกุล เลข
ประจำตวั

บัตร
ประชาชน/ 
Passport 

ID 

ตำแหน
งทาง 

วิชาการ 

คุณวุฒิ 
ท่ีสำเร็จ 

สาขาวิชา สถาบัน 
ท่ีสำเร็จการ 

ศึกษา 

ป พ.ศ. 
 
 

1. นางสาว 
ธีราลักษณ   
สัจจะวาที* 

3 5099 
0140XXX
X 

ผูชวย
ศาสตรา 
จารย 

D.B.A. Business 
Administration 

Victoria University, 
Melbourne, 

Australia 

2547 

บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัพายัพ 2538 
บธ.บ. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม 2530 

2. นางสาววิภา 
จงรักษสัตย* 

3 5099 
0693XXX
X 

ผูชวย
ศาสตรา  
จารย 

Ph.D. Business 
Administration 

มหาวิทยาลยั
รามคำแหง 
(หลักสูตร

ภาษาอังกฤษ) 

2550 

บช. ม. การบัญชี มหาวิทยาลยัเชียงใหม 2544 
บธ. ม. บริหาร 

ธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัแมโจ 2542 

บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลยัพายัพ 2526 
3. Mr. SHU, SHIH-

TUNG * 
360 ... 
XXX 

อาจารย 
( 
 

Ph.D. Marketing Loughborough 
University, 
England, U.K. 

2546 

M.S. Management 
Science 

New Jersey 
Institute of 

Technology, U.S.A. 

2527 

B.S.  Industrial 
Management 

National University 

of Science & 

Technology, 

Taipei, Taiwan, 

R.O.C. 

2524 

4. นางสาววิริยา 
จงรักษสัตย** 

3 5099 
.........XXX 

ผูชวย 
ศาสตรา 
จารย 

Ph.D. Accounting Victoria University, 
Melbourne, 

Australia 

2546 

บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยั 
เชียงใหม 

2537 

บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลยั 
เชียงใหม 

2532 
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ลำ 
ดับ 

ชื่อ – สกุล เลข
ประจำตวั

บัตร
ประชาชน/ 
Passport 

ID 

ตำแหน
งทาง 

วิชาการ 

คุณวุฒิ 
ท่ีสำเร็จ 

สาขาวิชา สถาบัน 
ท่ีสำเร็จการ 

ศึกษา 

ป พ.ศ. 
 
 

5. Mr. Chang, 
Ching-Hung** 
 

302….XX
X 
 

อาจารย 
 

Ph.D. Hospitality and 
Tourism 

Management 

Victoria University, 
Melbourne, 
  Australia 

2550 

Master of 
Science in 
Recreation 
Manage 
ment 

Recreation 
Management 

Loughborough 
University, United 

Kingdom 

2544 

Bachelor 
of Physical 
Education 

Physical 
Education 

National Taiwan 

Sport University, 

Taiwan, R.O.C. 

2538 

6. Mr. Chang, 
Chiu-Chen** 
 

311…XX
X 
 

อาจารย 
 
 

Ph.D. Management National Kaohsiung 
University of 
Science and 
Technology, 

Taiwan, R.O.C. 

2562 

Master of 
Sports 
Science 

Sport Science  National Taiwan 
Sport University, 
Taiwan, R.O.C. 

2541 

Bachelor 
of Physical 
Education 

Physical 
Education 

National Taiwan 
Sport University, 
Taiwan, R.O.C. 

2538 

7. นางสาว 
จุรี  วิชิตธนบดี** 

3 5099 
…….XXX 

อาจารจ Ph.D. Accounting Tasmania 
Univesity, 

Tasmania, Australia 

2553 

บช.ม. การบัญชี มหาวิทยาลยัเชียงใหม 2543 
บธ.บ. การบัญชี มหาวิทยาลยัเกริก 2528 

   *อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
  **อาจารยประจำหลักสูตร  
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3.2.2 อาจารยผูสอน  

- 

   4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม 
 ไมมี 

4.1. มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม  
ไมมี 

4.2 ชวงเวลา  
ไมมี 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  
 ไมมี  

5. ขอกำหนดเกี่ยวกับการทำดุษฎีบัณฑิต  
5.1 คำอธิบายโดยยอ 

 การวิจัยระดับดุษฎีนิพนธที่เนนการศึกษา คนควาเอกสาร วิเคราะห สังเคราะหงานวิจัยและบูรณา
การวิชาการทางการบริหารธุรกิจ โดยจัดทำดุษฎีนิพนธเปนภาษาอังกฤษในหัวขอท่ีนักศึกษาสนใจพื่อสราง
องคความรูใหม หรือนวัตกรรมท่ีเก่ียวของกับการบริหารธุรกิจ ท้ังนี้การดำเนินการใหเปนไปตามระเบียบและ
ขอบังคับของบัณฑิตวิทยาลัย มีแบบแผนการทำดุษฎีนิพนธท่ีสามารถทำสำเร็จในระยะเวลาท่ีกำหนด รวมท้ัง
มีการนำเสนอดุษฎีนิพนธที่เปนผลงานการเรียบเรียงองคความรูเนื่องมาจากการศึกษาวิจัย ทั้งนี้ดุษฎีนิพนธ 
หรือสวนหนึ่งของดุษฎีนิพนธตองไดรับการเผยแพรหรือตอบรับใหเผยแพร ในวารสารระดับชาติ หรือระดับ
นานาชาติ 

5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู  

นักศึกษามีทักษะเพื ่อสรางผลงานวิจัยที ่มีคุณภาพขั ้นสูง เพื ่อสรางองคความรู ใหมดานการ

บริหารธุรกิจหรือสรางนวัตกรรมดานการบริหารธุรกิจ มีความสามารถดานการสื่อสารดวยภาษาเขียนและ

ภาษาพูด สามารถประยุกตใชทฤษฎีและสามารถแกไขปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ  

5.3  ชวงเวลา  

  5.1.3.1 นักศึกษาจะเสนอหัวขอ และโครงรางวิทยาดุษฎีนิพนธไดตอเม่ือ 

       เรียนรายวิชาในหลักสูตรมาแลวไมนอยกวา ... หนวยกิต 

       สอบผานรายวิชาบังคับท้ังหมดตามหลักสูตร 

       ไดระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 3.00 

       อ่ืนๆ (ระบุ) สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qulifying Examination) 

   5.1.3.2  นักศึกษาจะเสนอผลงานดุษฎีนิพนธ และสอบปากเปลาข้ันสุดทายไดตอเม่ือ 

       สอบผานรายวิชาครบถวนตามท่ีกำหนดในหลักสูตร  

       ไดระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 3.00 

       ไดรับความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ 

       ไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารของวิทยาลัย/คณะวิชา ท่ีนักศึกษาสังกัด 

       อ่ืนๆ (ระบุ)  
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5.4  จำนวนหนวยกิต 

           แบบ 1.1 จำนวน 48 หนวยกิต 

  5.5 การเตรียมการ  
มหาวิทยาลัยเตรียมการใหคำแนะนำและชวยเหลือทางดานวิชาการแกนักศึกษา ดังนี้  

มหาวิทยาลัยมีการเตรียมการใหคำแนะนำ และชวยเหลือทางดานวิชาการแกนักศึกษา ดังนี้ 
  5.1.5.1 มีคูมือการจัดทำดุษฎีนิพนธ เพ่ือเปนแนวทางในการจัดทำดุษฎีนิพนธ 
  5.1.5.2 ดำเนินการแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ และคณะกรรมการสอบโครงรางดุษฎี

นิพนธ เพ่ือแนะนำและชวยเหลือนักศึกษาในการจัดทำดุษฎีนิพนธ 
  5.1.5.3 จัดเตรียมระบบฐานขอมูล เพื่อการสืบคนขอมูลที่เปนประโยชนตอการจัดทำดุษฎี

นิพนธ 
  5.1.5.4 จัดเตรียมโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ เพื่อการประมวลผลขอมูล และโปรแกรม

ฐานขอมูล เพ่ือจัดทำรายงาน 

  5.1.5.5  ใหคำปรึกษาการตีพิมพเผยแพรในวารสารระดับชาติ หรือ ระดับบนานาชาติ 

5.6 กระบวนการประเมินผล 
 มหาวิทยาลัยมีกระบวนการประเมินผลดุษฎีนิพนธ และกลไกสำหรับการทวนสอบมาตรฐาน ใน

ระดับปริญญาเอก ดังนี้  
5.6.1 นักศึกษาตองเสนอดุษฎีนิพนธ และผานการสอบปากเปลาข้ันสุดทาย โดยคณะกรรมการวัด

และประเมินผลดุษฎีนิพนธ ซึ ่งประกอบดวยอาจารยประจำหลักสูตร และผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบัน รวมไมนอยกวา 5 คน ทั้งนี้ประธานกรรมการสอบตองเปนผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอก โดยอาจารยผูสอบดุษฎีนิพนธตองมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และผลงานวิชาการ เปนไป
ตามท่ีกำหนดไวในเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

5.6.2 มหาวิทยาลัยจัดใหการนำเสนอดุษฎีนิพนธ และสอบปากเปลาขั้นสุดทายของนักศึกษาเปน
ระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได 

5.6.3 การวัดผลดุษฎีนิพนธใชอักษรระดับคะแนน EP, P, NP 
5.6.4 ผลงานดุษฎีนิพนธ หรือสวนหนึ่งของดุษฎีนิพนธตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยไดรับ

การยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการ
เผยแพรผลงานทางวิชาการ อยางนอย 2 เรื่อง 

5.6.5 ทางหลักสูตรจัดใหมีคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูในดุษฎีนิพนธ โดย

พิจารณาจากหลายองคประกอบ เชน ระเบียบวิธีวิจัย การเคารพผลงานของผูอื ่น หรือ

สัมภาษณนักศึกษา เปนตน 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  
     คุณลักษณะพิเศษ 

 
กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา 

เปนนักบริหารธุรกิจท่ีมีองคความรูและนวัตกรรม

อยางหลากหลายและเปนสากล 

(1) อาจารยที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธมอบหมายให
ศ ึกษาคนคว าเก ี ่ยวก ับองคความร ู และ
นวัตกรรมท่ีหลากหลาย แลวนำมาอภิปราย 
สังเคราะห เพื่อนำสูการกำหนดกลยุทธใน
การปฏิบัติ 

(2) อาจารยที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธมอบหมายให
วิเคราะหสถานการณดานการบริหารธุรกิจ
ในบริบทท่ีเปนสากล 

  
2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน  
1. คุณธรรม จริยธรรม   

คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนา กลยุทธการสอน 
วิธีการวัดและการ

ประเมินผล 
1.1 มีความสามารถในการวินิจฉัยและจัดการ

ปญหาทางคุณธรรม จริยธรรม ตามคานิยม
อันดีงามตามหลักวิชาการ และ/หรือ 
จริยธรรมวิชาชีพ 

1.2  เปนผูนำหรือผูริเริ่มในการยกปญหาทาง
จริยธรรม จรรยาบรรณท่ีเก่ียวของใน
ศาสตร รวมท้ังสนับสนุนใหผูอ่ืนตระหนัก
ในปญหาดังกลาว เพ่ือนำไปสูการทบทวน
แกไขปญหาทางจริยธรรม จรรยาบรรณ 

(1)  สอดแทรกประเด็น
คุณธรรมและจริยธรรม
ระหวางการให
คำปรึกษาดุษฎีนิพนธ 

(2) ในวิชาสัมมนาฯ เปด
โอกาสใหนักศึกษาได
แสดงความคิดเห็นอยาง
อิสระ รับฟงความคิด 
วิเคราะหและยอมรับฟง
ผูอ่ืนอยางมีเหตุผล 

(1) ประเมินจากความ
ซ่ือสัตย การทำวิจัย
และการสอบวัดผล 
โดยไมคัดลอกผลงาน
ของผูอ่ืนมาเปนผลงาน
ของตนเอง และไม
ทุจริตในการสอบ 

(2) ประเมินจากการรวม
การอบรมสัมมนา 

 
2. ความรู 

ผลการเรียนรูดานความรู กลยุทธการสอน 
วิธีการวัดและการ

ประเมินผล 
2.1 มีความรูและเขาใจหลักวิชาและทฤษฎีท่ี

สำคัญในเนื้อหาสาระของสาขาวิชาอยางถอง
แท 

2.2 สามารถนำความรูหลักการ / ทฤษฎีมา
ประยุกตในการศึกษาคนควาทางวิชาการ
บริหารธุรกิจ  

(1) กำกับดูแลใหนักศึกษา
ศึกษาทฤษฎีดาน
บริหารธุรกิจและศาสตร
ท่ีเก่ียวของกับการทำ
วิจัยดานบริหารธุรกิจ 

(2) กำกับดูแลใหอาน
บทความวิชาการท่ี

(1) สอบวัดคุณสมบัติ 
(Qualifying 
Examination)  

(2) สามารถวัดผลไดจาก

การนำเสนอ

ความกาวหนาการทำ
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2.3 สามารถนำความรูหลักการ / ทฤษฎี มาใช

ในการวิจัย เพ่ือพัฒนาความรูใหม และ / 
หรือ สามารถนำความรูใหมท่ีไดจากการวิจัย
มาประยุกตใชในการบริหารธุรกิจได 

2.4 มีความรู ความเขาใจ และตระหนักใน

กฎระเบียบท่ีใชอยูในสภาพแวดลอมของ

ระดับชาติและนานาชาติท่ีอาจมีผลกระทบ

ตอการประกอบอาชีพ รวมท้ังเหตุผลและ

การเปลี่ยนแปลงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต 

เก่ียวของ โดยสามารถ
นำมาอภิปรายระหวาง
กลุมนักศึกษา หรือ 
อภิปรายรวมกับอาจารย
ท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ 

ดุษฎีนิพนธในแตละ

ภาคการศึกษา 

(3) การสอบโครงรางดุษฎี
นิพนธ 

(4) การสอบดุษฎีนิพนธ 
(5) การเผยแพรผลงาน

วิชาการ 
 

3. ทักษะทางปญญา 
ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

กลยุทธการสอน 
วิธีการวัดและการ

ประเมินผล 
3.1 สามารถใชความรูทางภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบัติในการจัดการบริบทใหมท่ีไม
คาดคิดทางวิชาการบริหารธุรกิจ 

3.2 สามารถพัฒนาแนวคิดริเริ่มและสรางสรรค 
เพ่ือตอบสนองประเด็น หรือปญหาท่ี
เก่ียวของ 

3.3 สามารถใชดุลพินิจอยางมีวิจารณญาณและ
อยางเปนระบบในการตัดสินใจใน
สถานการณท่ีมีขอมูลไมเพียงพอ 

3.4 สามารถสังเคราะห และใชผลงานวิจัย สิ่ง
ตีพิมพทางวิชาการ และพัฒนาความคิด
ใหมๆ โดยบูรณาการใหเขากับองคความรู
เดิม หรือเสนอเปนความรูใหมท่ีทาทาย 
สามารถใชเทคนิคท่ัวไป หรือเฉพาะทางใน
การวิเคราะหประเด็นหรือปญหาท่ีซับซอน
ไดอยางสรางสรรค รวมถึงพัฒนาขอสรุป 
และขอเสนอแนะท่ีเก่ียวของในสาขาวิชา
การบริหารธุรกิจ 

3.5 สามารถวางแผน และดำเนินโครงการ

สำคัญ หรือโครงการวิจัยคนควาทาง

วิชาการไดดวยตนเอง โดยใชความรูท้ัง

ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ตลอดถึงการใช

เทคนิคการวิจัย และใหขอสรุปตลอดจน

ขอเสนอแนะท่ีสมบูรณซ่ึงขยายองคความรู

(1) การคนควาหาความรู
ดวยตนเอง 

(2) กำกับดูแลใหนักศึกษา
สามารถออกแบบ
เครื่องมือและออกแบบ
การวิจัย 

(3) กำกับดูแลใหนักศึกษา
สามารถวิเคราะห 
นำเสนอ อภิปราย 
วิจารณบทความวิชาการ 

(4) กำกับดูแลใหนักศึกษา
สามารถทำวิจัย เพ่ือการ
ตีพิมพเผยแพร  

(1) สามารถวัดผลไดจาก
การนำเสนอ
ความกาวหนาการทำ
ดุษฎีนิพนธในแตละ
ภาคการศึกษา 

(2) ประเมินโดย
คณะกรรมการสอบ
ดุษฎีนิพนธ 

(3) การเผยแพรหรือตอบ
รับใหเผยแพร ใน
วารสารระดับชาติ 
หรือระดับนานาชาติ 
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หรือแนวทางการปฏิบัติท่ีมีอยูเดิมไดอยางมี

นัยสำคัญ 

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ 
กลยุทธการสอน 

วิธีการวัดและการ
ประเมินผล 

4.1 สามารถแกไขปญหาท่ีมีความซับซอน หรือ

ความยุงยากทางการบริหารธุรกิจไดดวย

ตนเอง 

4.2 สามารถตัดสินใจในการดำเนินงานดวย

ตนเอง และสามารถประเมินตนเองได 

รวมท้ังวางแผนในการปรับปรุงตนเองใหมี

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได 

4.3 มีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของ

ตนเอง และสามารถรวมมือกับผูอ่ืนในการ

จัดการขอโตแยงและปญหาตางๆ 

4.4 สามารถแสดงออกถึงทักษะการเปนผูนำได

อยางเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ 

เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการทำงานของ

กลุม 

(1)  กำกับดูแลนักศึกษาใน
ดานความสามารถใน
การตัดสินใจดำเนินงาน
และปรับปรงุตนเองใหมี
ประสิทธิภาพเพ่ือทำงาน
ใหดีข้ึนและติดตาม
ความกาวหนาของดุษฎี
นิพนธ หรือผลงานท่ีจะ
นำไปนำเสนอ 

(2) สอดแทรกแนวคิดดาน
ความรับผิดชอบ การ
ทำงานเปนทีม และการ
มีภาวะผูนำ ในระหวาง
การใหคำปรึกษา 

(1)  สามารถวัดผลไดจาก

การนำเสนอความกาวหนา

การทำดุษฎีนิพนธในแตละ

ภาคการศึกษา 

5.ทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
กลยุทธการสอน 

วิธีการวัดและการ
ประเมินผล 

5.1 สามารถคัดกรองขอมูลทางคณิตศาสตร

และสถิติ เพ่ือนำมาใชในการศึกษาคนควา

ปญหา สรุปปญหา และเสนอแกไขปญหาใน

ดานตางๆ 

5.2 สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพได

อยางเหมาะสมกับกลุมบุคคลตางๆ ท้ังในวง

วิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชนท่ัวไป โดย

การนำเสนอในรูปแบบท่ีเปนทางการและไม

เปนทางการ และ / หรือ ผานสิ่งตีพิมพทาง

วิชาการ รวมถึงการทำดุษฎีนิพนธ หรือ

โครงการคนควาท่ีสำคัญ  

(1) กำกับดูแลใหนักศึกษา
สามารถคัดกรองขอมูล
ทางคณิตศาสตรและ
สถิติ เพ่ือนำมาใชใน
การศึกษาคนควาปญหา 

(2) กำกับดูแลใหนักศึกษามี
ทักษะนำเสนอ
ผลการวิจัย ท้ังดานการ
เขียนและการพูด 

(1)  สามารถวัดผลไดจาก
การนำเสนอความกาวหนา
การทำดุษฎีนิพนธในแตละ
ภาคการศึกษา 
(2) ประเมินโดย
คณะกรรมการสอบดุษฎี
นิพนธ 
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3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรูสูรายวิชา (Curriculum Mapping)  
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง - ไมเนน 

 
รายวิชา 1. ดาน

คุณธรรม
จริยธรรม 

2.ความรู 3. ทักษะทางปญญา 4. ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ดานการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
แบบ 1.1 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 
ปบธ.  801 
PBA   801 

สัมมนาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ 1 
Ph.D. Seminar in Business Administration 1 

              -   

ปบธ.  802 
PBA   802 

สัมมนาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ 2 
Ph.D. Seminar in Business Administration 2 

              -   

ปบธ.  803 
PBA   803 

สัมมนาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ 3 
Ph.D. Seminar in Business Administration 3 

              -   

ปบธ.  804 
PBA   804 

สัมมนาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ 4 
Ph.D. Seminar in Business Administration 4 

              -   

ปบธ.  805 
PBA   805 

สัมมนาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ 5 
Ph.D. Seminar in Business Administration 5 

                 

ปบธ.  806 
PBA   806 

สัมมนาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ 6 
Ph.D. Seminar in Business Administration 6 

                 

ปบธ.  999 
PBA   999 

ดุษฎีนิพนธ 
Dissertation 
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4. ผลการพัฒนาการเรียนรูแตละดาน (Program Learning Outcomes: PLO)  

4.1 Program Learning Outcomes: PLO  

วัตถุประสงคของหลักสูตรถูกถายทอดใหเปน PLO ของหลักสูตรไว 5 ขอ ดังนี้ 

PLO 1: วิเคราะหและสังเคราะหเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีดานบริหารธุรกิจ เพ่ือนำไปประยุกตใชใน

กระบวนการวจิัยดานบริหารธุรกิจ 

PLO 2: วิเคราะหสถานการณ บริบทท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางฉับพลัน เพ่ือนำมาวางแผนแกไขปญหา

ดานบริหารธุรกิจในปจจุบันและแนวโนมในอนาคต อันจะนำไปสูองคความรูใหม 

PLO 3: สรางองคความรูใหมและนวัตกรรมดานการบริหารธุรกิจ โดยใชทักษะกระบวนการวิจัยเพ่ือ

นำไปใชในการประกอบอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ 

PLO 4: มีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบในการศึกษาคนควากระบวนการวิจัยดานบริหารธุรกิจ 

 

PLO 5: มีจิตอาสาบริการและสำนึกสาธารณะ และตระหนักถึงวัฒนธรรมสากล เพื่อนำไปสูการเปน

พลเมืองท่ีมีคุณคาของสังคมโลก 

ตารางแสดงความสัมพันธระหวางมาตรฐานการเรียนรูและการพัฒนาการเรียนรูในแตละดาน 

PLO 1: วิเคราะหและสังเคราะหเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีดานบริหารธุรกิจ เพ่ือนำไปประยุกตใชใน
กระบวนการวิจัยดานบริหารธรุกิจ 

ขอ ผลการเรียนรู 
2.3 สามารถนำความรูหลักการ / ทฤษฎี มาใชในการวิจัย เพื่อพัฒนาความรูใหม และ / หรือ สามารถ

นำความรูใหมที่ไดจากการวิจัยมาประยุกตใชในการบริหารธุรกิจได 
3.3 สามารถใชดลุพินิจอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบในการตัดสินใจในสถานการณที่มี

ขอมูลไมเพียงพอ 
3.4 สามารถสังเคราะห และใชผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพทางวิชาการ และพัฒนาความคิดใหมๆ โดย

บูรณาการใหเขากับองคความรูเดิม หรือเสนอเปนความรูใหมที่ทาทาย สามารถใชเทคนิคทั่วไป 
หรือเฉพาะทางในการวิเคราะหประเด็นหรือปญหาที่ซับซอนไดอยางสรางสรรค รวมถึงพัฒนา
ขอสรุป และขอเสนอแนะที่เก่ียวของในสาขาวชิาการบริหารธุรกิจ 

3.5 สามารถวางแผน และดำเนินโครงการสำคัญ หรือโครงการวิจัยคนควาทางวิชาการไดดวยตนเอง 
โดยใชความรูทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ตลอดถึงการใชเทคนิคการวิจัย และใหขอสรุป
ตลอดจนขอเสนอแนะที่สมบูรณซึ่งขยายองคความรูหรือแนวทางการปฏิบัติที่มีอยูเดิมไดอยางมี
นัยสำคัญ 

5.1 สามารถคัดกรองขอมูลทางคณิตศาสตรและสถิติ เพื่อนำมาใชในการศึกษาคนควาปญหา สรุป
ปญหา และเสนอแกไขปญหาในดานตางๆ 

5.2 สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธภิาพไดอยางเหมาะสมกับกลุมบคุคลตางๆ ทัง้ในวงวชิาการและ
วิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไป โดยการนำเสนอในรูปแบบที่เปนทางการและไมเปนทางการ และ / 
หรือ ผานสิ่งตีพิมพทางวชิาการ รวมถึงการทำดุษฎีนิพนธ หรือโครงการคนควาที่สำคัญ 
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PLO 2: วิเคราะหสถานการณ บริบททีมี่การเปลี่ยนแปลงอยางฉับพลนั เพ่ือนำมาวางแผนแกไขปญหา
ดานบริหารธุรกิจในปจจบุันและแนวโนมในอนาคต อันจะนำไปสูองคความรูใหม 

ขอ ผลการเรียนรู 
2.1 มีความรูและเขาใจหลักวิชาและทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหาสาระของสาขาวชิาอยางถองแท 
2.2 สามารถนำความรูหลักการ / ทฤษฎี มาประยุกตในการศึกษาคนควาทางวชิาการบริหารธุรกิจ 
2.4 มีความรู ความเขาใจ และตระหนักในกฎระเบียบที่ใชอยูในสภาพแวดลอมของระดับชาติและ

นานาชาติที่อาจมีผลกระทบตอการประกอบอาชีพ รวมทัง้เหตุผลและการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะ
เกิดข้ึนในอนาคต 

3.1 สามารถใชความรูทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการจัดการบริบทใหมที่ไมคาดคิดทางวชิาการ
บริหารธุรกิจ 

3.2 สามารถพัฒนาแนวคิดริเร่ิมและสรางสรรค เพื่อตอบสนองประเด็น หรือปญหาที่เก่ียวของ 
3.3 สามารถใชดลุพินิจอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบในการตัดสินใจในสถานการณที่มี

ขอมูลไมเพียงพอ 
4.1 สามารถแกไขปญหาที่มีความซบัซอน หรือความยุงยากทางการบริหารธุรกิจไดดวยตนเอง 
4.2 สามารถตัดสนิใจในการดำเนินงานดวยตนเอง และสามารถประเมินตนเองได รวมทั้งวางแผนใน

การปรับปรุงตนเองใหมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดบัสูงได 
4.3 มีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของตนเอง และสามารถรวมมือกับผูอื ่นในการจัดการขอ

โตแยงและปญหาตางๆ 
PLO 3: สรางองคความรูใหมและนวัตกรรมดานการบริหารธุรกิจ โดยใชทักษะกระบวนการวิจัยเพ่ือ

นำไปใชในการประกอบอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ขอ ผลการเรียนรู 
2.1 มีความรูและเขาใจหลักวิชาและทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหาสาระของสาขาวิชาอยางถองแท 
2.2 สามารถนำความรูหลักการ / ทฤษฎี มาประยุกตในการศึกษาคนควาทางวชิาการบริหารธุรกิจ 
2.4 มีความรู ความเขาใจ และตระหนักในกฎระเบียบที่ใชอยูในสภาพแวดลอมของระดับชาติและ

นานาชาติที่อาจมีผลกระทบตอการประกอบอาชีพ รวมทัง้เหตุผลและการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะ
เกิดข้ึนในอนาคต 

3.1 สามารถใชความรูทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการจัดการบริบทใหมที่ไมคาดคิดทางวิชาการ
บริหารธุรกิจ 

3.2 สามารถพัฒนาแนวคิดริเร่ิมและสรางสรรค เพื่อตอบสนองประเด็น หรือปญหาที่เก่ียวของ 
  

PLO 4: มีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบในการศึกษาคนควากระบวนการวิจัยดานบริหารธุรกิจ 
ขอ ผลการเรียนรู 
1.1 มีความสามารถในการวินิจฉัยและจัดการปญหาทางคุณธรรม จริยธรรม ตามคานิยมอันดีงามตาม

หลักวิชาการ และ/หรือ จริยธรรมวิชาชีพ 
1.2   เปนผูนำหรือผูริเร่ิมในการยกปญหาทางจริยธรรม จรรยาบรรณที่เก่ียวของในศาสตร รวมทั้ง

สนับสนนุใหผูอ่ืนตระหนักในปญหาดังกลาว เพื่อนำไปสูการทบทวนแกไขปญหาทางจริยธรรม 
จรรยาบรรณ 

4.4 สามารถแสดงออกถึงทักษะการเปนผูนำไดอยางเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ เพื่อ
เพิ่มพูนประสทิธิภาพในการทำงานของกลุม 
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PLO 5: มีจิตอาสาบริการและสำนึกสาธารณะ และตระหนักถึงวัฒนธรรมสากล เพื่อนำไปสูการเปน
พลเมืองที่มีคุณคาของสังคมโลก 

ขอ ผลการเรียนรู 
2.4 มีความรู ความเขาใจ และตระหนักในกฎระเบียบที่ใชอยูในสภาพแวดลอมของระดับชาติและ

นานาชาติที่อาจมีผลกระทบตอการประกอบอาชีพ รวมทั้งเหตุผลและการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะ
เกิดข้ึนในอนาคต 

4.3 มีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของตนเอง และสามารถรวมมือกับผูอ่ืนในการจัดการขอ
โตแยงและปญหาตางๆ 

4.4 สามารถแสดงออกถึงทักษะการเปนผูนำไดอยางเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ เพื่อ
เพิ่มพูนประสทิธิภาพในการทำงานของกลุม 

 

5.2 ความคาดหวังผลการเรียนรูเม่ือส้ินปการศึกษา (Year Learning Outcomes: YLO)  

ปที ่ ความคาดหวังผลการเรียนรู 
1 (1) วิเคราะหและสังเคราะหหลักการและทฤษฏีทางการบริหารธุรกิจ และสามารถนำมาประยุกตใชใน

การนำเสนอโครงรางการวิจัยดานบริหารธุรกิจ 
(2) มีภาวะผูนำในการรวมสัมมนา อภิปรายหรือแกปญหาประเด็นทางการบริหารธุรกิจ 
(3)  สามารถใชเทคโนโลยีในการสบืคนความรูและทำวิจัยทางการบริหารธุรกิจ  

2 (1) ประยุกตใชแนวคิด ทฤษฎี วิธีการทำวิจัยทางการบริหารธุรกิจเพื่อคนหาความรูและสามารถจดัทำ
ดุษฎีนิพนธในระดับหนึ่ง 

(2) วิเคราะหสังเคราะหขอมูลทางดานบริหารธุรกิจและมีทักษะกระบวนการวิจัยในการสรางองค
ความรูและนวัตกรรมทางดานบริหารธุรกิจ 

3 (1) สามารถสรางแบบจำลองอันเปนนวัตกรรม เพื่อนำไปใชในการบริหารธุรกิจได  
(2) มีทักษะการพัฒนางานดานการวิจัยทางการบริหารธุรกิจใหไดองคความรูใหม 
(3) มีคุณธรรม จริยธรรมในวิชาการดานการบริหารธุรกิจ มีความรับผิดชอบตอตนเองและสวนรวม มี

จิตสาธารณะ มีความเสียสละ สามารถทำงานรวมกับผูอ่ืนได 

 

หมวดท่ี 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ ในการใหระดับคะแนน (เกรด)  

 

 

 

 

 
 

 

อักษร                        ความหมาย 
I การวัดผลไมสมบูรณ (Incomplete) 

W การบอกเลิกรายวิชา (Withdrawn) 
U การไมขอรับหนวยกิต (Audit) 
P การวัดผลผาน (Pass) 

NP การวัดผลไมผาน (No Pass) 
IP กำลังอยูระหวางการวัดผล (Grading in Progress) 
EP โครงรางดุษฎีนิพนธ หรือดุษฎีนิพนธมีคุณภาพดีมาก (Excellent Pass) 
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2. กระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนักศึกษา 

 2.1 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสำเร็จการศึกษา 

 2.1.1  มีการประเมินผลการเรียนรูจากรายงานความกาวหนาการทำดุษฎีนิพนธเปนรายบุคคล เม่ือ

สิ้นสุดการศึกษาแตละภาคการศึกษา 

 2.1.2 นักศึกษาทุกคนตองทำดุษฎีนิพนธเปนรายบุคคล 

 2.1.3 นักศึกษาตองเสนอดุษฎีนิพนธ และสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทาย โดยคณะกรรมการท่ี

มหาวิทยาลัยแตงตั้ง ซึ่งจะตองประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบัน และ

ตองเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได 

 2.1.4 มีคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู ที ่ดำเนินการตามระบบและกลไกที ่ทาง

มหาวิทยาลัยกำหนด  

 

 2.2 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูภายหลังสำเร็จการศึกษา 

 2.2.1 มีการสำรวจการประกอบอาชีพของศิษยเกา 

 2.2.2 มีการสำรวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิต 

 2.2.3 จัดใหมีการประเมินคุณภาพหลักสูตรทุกปการศึกษา 

 2.2.4 นำผลที่ไดทั้งจากการทวนสอบขณะนักศึกษายังไมสำเร็จการศึกษา การสำรวจดังกลาวขางตน 

และผลจากการประเมินคุณภาพหลักสูตร มาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน และหลักสูตร

ตามรอบระยะเวลา 

 

3. เกณฑการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
 นักศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก และไดรับการเสนอชื่อใหรับปริญญา จะตอง

มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 3.1  จะตองสอบผานภาษาตางประเทศตามเง่ือนไขของหลักสูตร  
 3.2  หลักสูตรแบบ 1.1 
  สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อเปนผู มีสิทธิขอทำดุษฎี

นิพนธ  

   เสนอดุษฎีน ิพนธ และสอบผานการสอบปากเปลาขั ้นส ุดทาย โดยคณะกรรมการท่ี

มหาวิทยาลัยแตงตั้ง ซึ่งจะตองประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบัน 

และตองเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได 

  ผลงานดุษฎีนิพนธ หรือสวนหนึ่งของดุษฎีนิพนธตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยไดรับการ

ยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที ่ม ีคุณภาพตามประกาศ
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คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการ

เผยแพรผลงานทางวิชาการ อยางนอย 2 เรื่อง 

   ภาษาท่ีใชในการเรียบเรียงดุษฎีนิพนธ 

 ภาษาไทย 

 ภาษาอังกฤษ 

 ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ 

  เกณฑอ่ืนๆ (ระบุ)...... 

3.4 ไมมีพันธะหนี้สินใดๆ ผูกพันกับมหาวิทยาลัย 

3.5 มีคุณสมบัติครบถวนตามระเบียบขอบังคับอ่ืนๆ ของมหาวิทยาลัย 

 

หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย 

1. การเตรียมการสำหรับอาจารยใหม  
  มีการปฐมนิเทศ และอบรมพัฒนาวิชาชีพครูใหแกอาจารยใหม ใหมีความรูและเขาใจถึงบทบาท 

หนาท่ี  ความรับผิดชอบ และนโยบายของมหาวิทยาลัย คณะ ตลอดจนหลักสูตรท่ีสอน 
 จัดนิเทศอาจารยใหมในระดับสาขาวิชา 
   ใหอาจารยใหมสังเกตการณการสอนของอาจารยผูมีประสบการณ 
  จัดระบบพ่ีเลี้ยงแกอาจารยใหม 
 จัดเตรียมคูมืออาจารยและ/หรือเอกสารท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานใหอาจารยใหม 

2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย  
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล  
 สงเสริมอาจารยใหมีการเพ่ิมพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและ

การวิจัย  
 การสนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตางๆ การ

ประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศ และ/หรือ ตางประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ 
  การเพ่ิมพูนทักษะ/ เทคนิคการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืน ๆ  
 การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชน 
  มีการกระตุนอาจารยผลิตผลงานทางวิชาการ 
  สงเสริมการทำวิจัยเพ่ือสรางองคความรูใหม เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและมีความเชี่ยวชาญใน

สาขาวิชาชีพ  
 จัดสรรงบประมาณสำหรับการทำวจิยั 
  สนับสนุนใหอาจารยทุกคนเขารวมกลุมวิจัยตาง ๆ ของสาขาวิชา/ วิทยาลัย/คณะวิชา 
  จัดใหอาจารยเขารวมกิจกรรมบริการวิชาการตาง ๆ ของสาขาวิชา/ วิทยาลัย/คณะวิชา 
  ยกยองเชิดชูเกียรติอาจารยท่ีมีผลงานวิจัย 
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หมวดที่  7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การกำกับมาตรฐาน  
การบริหารหลักสูตรจัดทำโดยโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรที่มีหนาที่กำกับดูแลและใหคำา

แนะนำ ตลอดจนกำหนดนโยบายในการบริหารหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน โดยดำเนินการ ดังนี้  
1.1 มีการประเมินมาตรฐานของหลักสูตรอยางสม่ำเสมอ ตามวิธีการดำเนินการดังนี้  

1.1.1 ประเมินหลักสูตรโดยคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิภายในทุก 2 ป และคณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ ภายนอกอยางนอยทุก 4 ป  

1.1.2 จัดทำฐานขอมูลดานนักศึกษา อาจารย อุปกรณ เครื่องมือวิจัย งบประมาณ ผลงาน
วิชาการ ทุกภาคเรียน เพ่ือเปนขอมูลการประเมินของคณะกรรมการ  

1.1.3 ประเมินความพึงพอใจตอหลักสูตรและการเรียนการสอนโดยดุษฎีบัณฑิตที ่สำเร็จ
การศึกษา  

1.2 พัฒนาหลักสูตรใหทันสมัยเพื่อใหอาจารยและนักศึกษาไดพัฒนาองคความรูใหมๆ ไดอยางเทา
ทันโลกยุคใหม  

1.2.1 ปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยโดยพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรอยางนอยทุก 5 ป  
1.2.2 จัดกระบวนการเรียนรู ในรายวิชาที่เรียนตางๆ โดยใหนักศึกษาได ศึกษาความรู ท่ี

ทันสมัยดวยตนเองจากแหลงขอมูลและสื่อตางๆ  
1.3 กระตุนใหนักศึกษาใฝรูผานแนวทางการเรียนท่ีสรางท้ังความรู ทักษะวิชาการ และความพรอมใน

การประยุกตใชในการประกอบอาชีพ  
1.4 ตรวจสอบศักยภาพในการบริหารจัดการหลักสูตรใหไดมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร

ระดับ บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558  
2. บัณฑิต  

ดุษฎีบัณฑิตตองมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน โดยมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ดังนี้  
2.1 ดุษฎีบัณฑิตสามารถสรางศาสตรหรือองคความรูใหมหรือนวัตกรรมดานการบริหารธุรกิจ โดยใช

ระเบียบวิธีวิจัยไดอยางเหมาะสม 
2.2 ดุษฎีบัณฑิตสามารถนำองคความรูใหมไปเผยแพร ดวยการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยในระดับชาติ 

หรือระดับนานาชาติ  
2.3 ดุษฎีบัณฑิตสามารถวิเคราะหสถานการณ เพื่อประยุกตใชความรูดานบริหารธุรกิจไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 
2.4 ดุษฎีบัณฑิตมีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบตอสังคม 
 

 3. นักศึกษา  
3.1 กระบวนการรับนักศึกษาและเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา  
3.1.1 กระบวนการรับนักศึกษาเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยพายัพในแตละปการศึกษา โดยมี 

การวางแผนรับนักศึกษาอยางเปนระบบโดยกำหนดคุณสมบัติของนักศึกษาไวอยางชัดเจนใน
หลักสูตร  

3.1.2 ตองผานเกณฑความสามารถทางภาษาอังกฤษตามระเบียบของมหาวิทยาลัยพายัพ ปพ.ศ. 2564 
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ในกรณีที่ผูสมัครมีความสามารถทางภาษาอังกฤษไมเปนไปตามคุณสมบัติที่กำหนด หลักสูตร
อาจพิจารณารับเขาเรียนไดตามมติของกรรมการบริหารหลักสูตร และคณะกรรมการบริหาร
คณะ โดยนักศึกษาจะตองยื่นผลการทดสอบภาษาอังกฤษที่ผานตามเกณฑที่มหาวิทยาลัย
กำหนดกอนการสอบโครงรางดุษฎีนิพนธ 

3.1.3 นักศึกษาตองเขารวมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อรับฟงคำแนะนำ
สำหรับ เตรียมความพรอมในการเรียน  

 
3.2 การควบคุมดูแล การใหคำปรึกษาทางวิชาการ การคงอยู การสำเร็จการศึกษา  
หลักสูตรมีระบบและกลไกเพื่อนำไปสูการปฏิบัติงานโดยอาจารยผู รับผิดชอบหลักสูตรและ/หรือ

อาจารยผูบริหารหลักสูตรประชุมวางแผน เพื่อวางกลยุทธในการดำเนินการ มีระบบและกลไกเกี่ยวกับการ
ดูแลใหคำปรึกษาดานวิชาการและแนะแนว นักศึกษา เพื่อใหมีแนวโนมอัตราคงอยูและอัตราการสำเร็จ
การศึกษาในระดับท่ีสูง ดังนี้  

3.2.1 อาจารยท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ: อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ/หรืออาจารยผูบริหารหลักสูตร
ประชุมกันเพื่อกำหนดระบบและกลไกการดูแลใหคำปรึกษาทางดานวิชาการและแนะแนวแก
น ักศึกษา โดยมีเกณฑพิจารณา คือ การแตงตั ้งอาจารยที ่ปร ึกษาการทำดุษฎีน ิพนธ 
(Supervisor) เมื่อนักศึกษาลงทะเบียนวิชาดุษฎีนิพนธ โดยเปนผูมีความรูความเชี่ยวชาญใน
ดานท่ีนักศึกษาตองการทำดุษฎีนิพนธ  

3.2.2 การดูแลนักศึกษา: อาจารยที ่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ (Supervisor) ดูแลและใหคำปรึกษาแก
นักศึกษาทางดานวิชาการ หรือชวย แกไขปญหาดานอ่ืนๆ ใหแกนักศึกษา ในกรณีท่ีนักศึกษาใน
ความดูแลมีปญหาที่เกินความสามารถของอาจารยท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธจะใหคำปรึกษาได 
อาจารยฯ จะสงตอไปยังกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ฝายพัฒนานักศึกษาของคณะฯ หรือฝาย
วิชาการหรือฝายพัฒนานักศึกษาท่ีดูแลนักศึกษาตางชาติ และมหาวิทยาลยั ตามลำดับ  

3.2.3 การนัดพบนักศึกษา: อาจารยท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธและนักศึกษาในความดูแลจะนัดหมายเพ่ือมา
พบกัน เพื่อใหคำปรึกษาในเรื่องตางๆ เกี่ยวกับการเรียนการสอน หรือชวยแกไขปญหาในเรื่อง
อื่นๆ ของนักศึกษาได ทั้งการสื่อสารผานระบบออนไลนหรือเขาพบดวยตัวเอง อยางนอยหนึ่ง
ครั้งตอหนึ่งสัปดาห  

3.2.4 การติดตอสื่อสารระหวางอาจารยที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธกับนักศึกษาในความดูแล: อาจารยท่ี
ปรึกษาดุษฎีนิพนธจะเปนผูกำหนดวันเวลาใหนักศึกษาเขาพบ นอกจากวันเวลาที่อาจารย
กำหนดนักศึกษาสามารถนัดหมายวันเวลากับ อาจารยที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธและเขาพบเพื่อขอ
คำปรึกษาได ท้ังผานระบบออนไลนหรือเขาพบดวยตนเอง  

 
3.3 ความพึงพอใจและการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา  

นักศึกษาสามารถยื่นรองเรียนเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนตอหัวหนาสาขาวิชา เพ่ือนนำเขา
สูการประชุมกรรมการบริหารประจำหลักสูตรและหาทางแกไข หากที่ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร
แกไขไมได ให พิจารณาสงตอคณบดีเพ่ือหาวิธีการแกไขในระดับคณะวิชาตอไป 
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4. อาจารย 

4.1 กระบวนการรับอาจารยใหม  
การคัดเลือกอาจารยใหมใหเปนไปตามระเบียบและหลักเกณฑของมหาวิทยาลัยพายัพ โดยมีระบบและ

กลไกการรับอาจารยใหม ดังนี้ 
4.1.1 คณะกรรมการบริหารประจำหลักสูตรประชุมรวมกันเพื่อวางแผนและตรวจสอบคุณสมบัติ

อาจารยประจำหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑหรือประกาศของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม จากนั้นจึงสำรวจจำนวนอาจารยประจำหลักสูตรที่คงอยู อาจารยประจำ
หลักสูตรท่ีจะเกษียณหรือลาออก เพ่ือวางแผนอัตรากำลังในอนาคต 

4.1.2 กรณีที่มีตำแหนงวางหรืออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไมครบตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา หรือสัดสวนของอาจารยและนักศึกษาไมเหมาะสม และมีความจำเปนตองรับบุคลากรเพ่ิม 
ใหหัวหนาสาขาวิชาเสนอเรื่องขอบุคลากรเพิ่มตามขั้นตอนตอคณะวิชาและมหาวิทยาลัยตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย 

4.1.3 กรณีสาขาวิชาไดรับอนุมัติใหรับบุคลากรเพิ่ม ใหหัวหนาสาขาวิชาประสานงานกับสำนักงาน
ทรัพยากรบุคคลเพ่ือดำเนินการประชาสัมพันธ รับสมัคร คัดเลือก ทดสอบและ/หรือสัมภาษณ เพ่ือหาบุคลากร
ท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมตามระเบียบมหาวิทยาลัย และเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร และมีการสอบ
คัดเลือกโดยสอบสัมภาษณและการสาธิตการสอน 

 
4.2 กระบวนการบริหารและพัฒนาอาจารย 
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีการวางแผนสงเสริมและพัฒนาอาจารยประจำหลักสูตร และมีระบบ

สงเสริมและพัฒนาอาจารยในดานตางๆ ดังนี้ 
4.2.1 สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

การวัดและการประเมินผล และการวิจัยเพื่อสรางองคความรูใหม เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมีความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชา ตลอดจนจรรยาบรรณและระเบียบปฏิบัติท่ีเก่ียวของ 

4.2.2 จัดสรรงบประมาณท่ีไดรับจากมหาวิทยาลัยในการสงเสริมสนับสนุนใหอาจารยเขารับการอบรม 
ดูงานทางวิชาการในองคกรตางๆ นำเสนอผลงานในการประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและตางประเทศ 
เผยแพรผลงานทางวิชาการเพ่ือพัฒนาคุณภาพอาจารย 

4.2.3 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ อภิปรายปญหาและแนวทางการแกไขระหวางอาจารย
ในสาขาวิชา ตลอดจนการเพ่ิมพูนทักษะ/เทคนิคการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลใหทันสมัย 

4.2.4 สงเสริมการมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนของอาจารย ตลอดจนจัดใหอาจารย
เขารวมกิจกรรมบริการวิชาการตางๆ ของสาขาวิชา คณะวิชา และมหาวิทยาลัย 

4.2.6 กระตุนอาจารยผลิตผลงานทางวิชาการดานการบริหารธุรกิจและศาสตรท่ีเก่ียวของ 
4.2.6 กำหนดใหอาจารยประจำจัดทำแผนเพื่อพัฒนาตนเองในดานการสรางผลงานวิชาการ/การวิจัย 

และควบคุมกำกับใหอาจารยปฏิบัติตามแผนท่ีวางไว 
 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน  
 5.1 กระบวนการออกแบบหลักสูตร  
 หลักสูตรจัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร เพื่อระดมสมองในการออกแบบ หลักสูตรและ 
สาระรายวิชาตางๆในหลักสูตรและดำเนินการใหผูทรงคุณวุฒิ (จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยพายัพ) 
วิพากษสาระของรายวิชาและองคประกอบสวนอ่ืนๆของหลักสูตร วาถูกตองตามหลักวิชา มีความ สอดคลองกับ
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หลักวิชาการ มีความทันสมัย ความสามารถ แขงขันไดและความเปนไปได ในทางปฏิบัติจริง แลวจึงปรับแก
หลักสูตรเพื่อดำเนินการตามระเบียบขั้นนตอน การปรับปรุงหลักสูตรของ มหาวิทยาลัยตอไปและกำหนดใหมี
การปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขานั้นๆ  
 
  5.2 การวางแผนระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
  เพื ่อใหการดำเนินงานดานการเรียนการสอนของหลักสูตรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ อาจารย 
ผูรับผิดชอบหลักสูตรจะพิจารณาแผนการศึกษาของนักศึกษาแตละชั้นป เพื่อวางแผนใหนักศึกษาสามารถสอบ
วัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) นำเสนอหัวขอดุษฎีนิพนธ จัดทำโครงรางดุษฎีนิพนธ จัดทำดุษฎี
นิพนธ และการเผยแพรบทความในวารสารระดับชาติ หรือ ระดับนานาชาติ ใหสำเร็จในระยะเวลาท่ีกำหนด 
 5.3 การแตงตั้งอาจารยพิเศษ / อาจารยท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธรวม 

อาจารยท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธรวม ตองมีคุณสมบัติดังนี้  
5.3.1 อาจารยท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธรวมท่ีเปนอาจารยประจำ ตองมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ

เชนเดียวกับอาจารยท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธหลัก 
5.3.2 อาจารยที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธรวมที่เปนผูทรงคุณวุฒิภายนอกตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ

เทียบเทา และมีผลลงานทางวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารท่ีมีชื่ออยูในฐานขอมูลท่ีเปนท่ียอมรับ
ในระดับนานาชาติ ซ่ึงตรงหรือสัมพันธกับหัวขอดุษฎีนิพนธไมนอยกวา 5 เรื่อง  

 
 

วิธีการอนุมัติ กระบวนการเลือกสรร 
1. พิจารณาคุณวุฒิ/ตำแหนงทางวิชาการตรงสาขา  
2. ตรวจสอบคุณสมบัติ  
3. เมื่อผานกระบวนการเลือกสรรแลวหัวหนาสาขาวิชา

เสนอการขอจางอาจารยพิเศษ/ อาจารยที่ปรึกษาดุษฎี
นิพนธรวมตามข้ันตอนเสนอขออนุมัติของ มหาวิทยาลัย 

1. ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำหลักสูตร เสนอ
ขอพจิารณาอาจารยที่ขาดแคลน 

2. คณะกรรมการบริหารประจำหลักสูตรเสนอชื่อ และ
คุณวุฒิของผูที่จะจางเปนอาจารยพิเศษ / อาจารยที่
ปรึกษาดุษฎีนพินธรวม อัตรา คาจาง และสาเหตุที่
ตองจางผานตามข้ันตอนของ มหาวิทยาลยั 

5.4 การประเมินผูเรียน  
มีระบบ กลไกการประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติโดย

มี ระบบ/ขั้นตอนการประเมินผูเรียนซึ่งปรากฎอยูในคูมือแนวทางการประเมินผูเรียนตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ และมีกลไก ไดแก 

- มีระบบและกลไกการพิจารณาอนุมัติหัวขอดุษฎีนิพนธ 

- มีระบบและกลไกการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ เพื่อชวยเหลือ กำกับ ติดตามในการทำ
ดุษฎีของนักศึกษา และการตีพิมพผลงาน 

- มีระบบและกลไกการประเมินผูเรียน กำกับใหมีการประเมินตามสภาพจริง และมีวิธีการประเมินท่ี
หลากหลาย เชน ประเมินการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)  เปนตน 

- (มคอ. 5 และ มคอ. 2) 
 
 
 
 



34 
 
6. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

มีแหลงทรัพยากรการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ ดังนี้  
6.1 หลักสูตรจัดใหมีการประชุมเพื ่อใหอาจารยผู ร ับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร รวมกันกำหนดสิ ่งสนับสนุนการเรียนรู ที ่จำเปนตอการจัดการเรียนการสอน และนำเสนอตอ
มหาวิทยาลัยและ หนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือดำเนินการ  

6.2 หลักสูตรจะประสานงานกับสำนักหอสมุดในการจัดหาฐานขอมูลในการทำวิจัย รวมทั้งจัดซ้ือ
หนังสือและตำราท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหอาจารยและนักศึกษาไดคนควา และใชในการทำวิจัย  

6.3 จัดหาทุนเพ่ือการเผยแพรการนำเสนอผลงานตีพิมพระดับชาติหรือนานาชาติ 
6.4 มหาวิทยาลัยจัดสื่อการเรียนการสอนอื่นๆ เพื่อใชประกอบการสอนของอาจารยอยางเพียงพอ 

นอกจาก หนังสือและตำราแลว มหาวิทยาลัยยังไดจัดหองทำงานของนักศึกษาพรอมระบบเครือขายของ
มหาวิทยาลัย การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร และระบบ Wi-Fi ในการสืบคนขอมูล  

6.5 มีระบบการลงทะเบียน https://reg.payap.ac.th สำหรับนักศึกษา 
 
7. ตัวบงช้ีผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators)  

ตัวบงชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) ของหลักสูตร 

ดัชนีบงชี้ผลการดำเนินงาน 
ปการศึกษา 

ปท่ี 1 
2564 

ปท่ี 2 
2565 

ปท่ี 3 
2566 

ปท่ี 4 
2567 

ปท่ี 5 
2568 

1. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอยรอยละ 
80 มีสวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม 
และทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร 

     

2. รายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ท่ี
สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ 
หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี) 

     

3. รายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของ
ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ. 3 
และ มคอ. 4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละ
ภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

     

4. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการดำเนินการของประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ. 5 และ มคอ.6 
ภายใน 30 วัน หลังสิ ้นสุดภาคการศึกษาที่เปด
สอนใหครบทุกรายวิชา  

     

5. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร 
ตามแบบ มคอ . 7 ภายใน 60 วัน หลังสิ ้นสุดป
การศึกษา  

     

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ ์ของนักศ ึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู ที ่กำหนดใน มคอ . 3 
และ มคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของ
รายวิชาท่ีเปดสอนในแตละปการศึกษา 

     



35 
 

ดัชนีบงชี้ผลการดำเนินงาน 
ปการศึกษา 

ปท่ี 1 
2564 

ปท่ี 2 
2565 

ปท่ี 3 
2566 

ปท่ี 4 
2567 

ปท่ี 5 
2568 

7. พัฒนา /ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน        
กลยุทธการสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู 
จากผลการประเมินการดำเนินงานที่รายงานใน 
มคอ.7  ของปการศึกษากอนหนา  

-     

8. อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศ
หรือคำแนะนำดานการจัดการเรียนการสอน  

     

9. อาจารยผู รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนไดรับการ
พัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพอยางนอยป
ละหน่ึงครั้ง 

     

10. จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถา
มี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม
นอยกวารอยละ 50 ตอป  

     

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/
บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอย
กวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0  

- -    

12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิต
ใหม เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0  

- - -   

 

หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน 

1.1.1 การประชุมอาจารยในสาขาวิชา และ/หรือคณะกรรมการบริหารประจำหลักสูตร เพ่ือ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอขอแนะนำจากอาจารยที่มีความรูในการใชกลยุทธการสอนเพื่อปรับปรุง
คุณภาพของการสอนในครั้งตอไป 

1.1.2 การประเมินจากการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูในรายวิชา การสังเกตพฤติกรรมของ
นักศึกษา การอภิปรายโตตอบจากนักศึกษาและการตอบคำถามของนักศึกษาในชั้นเรียน 

1.1.3 การประเมินตนเอง สาขาวิชาสงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยทำการประเมินการสอนของ
ตนเอง สาขาวิชาจัดใหมีการประชุมพิจารณาเครื่องมือที่ใชในการวัดและประเมินผลผูเรียน และผลคะแนน
การสอบตามระบบและไกการบริหารหลักสูตร พ.ศ. 2560 (ภาคผนวก ง) 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 
 การประเมินของนักศึกษาในแตละรายวิชา (ปรส. 1) 
 การประเมินตนเองของอาจารยผูสอน (ปรส.2) 
 การประเมินของอาจารยผูรับผิดชอบการประเมิน/ประธานหลักสูตร 
 อ่ืน ๆ (โปรด ระบุ)  
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2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

2.1 ประเมินคุณภาพหลักสูตรในภาพรวมและการบรรลุผลที่คาดหวังจากกลุมบุคคล นักศึกษาและ
บัณฑิต ผูทรงคุณวุฒิและผูประเมินจากภายนอก ผูใชบัณฑิตและผูมีสวนไดสวนเสียจากแบบสำรวจความคิด
เห็นเก่ียวกับ ความตองการ ความจำเปนและสภาพการณของหลักสูตรตลอดจนถึงความตองการในการปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลง หลักสูตร โดยศึกษาสำรวจสาระของโครงสรางหลักสูตรในการผลิตบัณฑิตวาสอดคลองตอความ
ตองการความจำเปน และสภาพการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา ความตองการจัดการศึกษาและการจัดการ
เรียนรูในสถานศึกษา ทุกระดับความตองการท่ีจะเขาศึกษาตอในสาขาวิชา รวมถึงความพรอมตางๆ โดยเฉพาะ
ความพรอมของอาจารย ผูสอนในการชวยเหลือดูแลนักศึกษา การนำประสบการณที่ไดจากการเรียนรูไปใชใน
การปฏิบัติจริงในสภาพการ เปลีย่นแปลงของสังคมปจจุบัน  

2.2 การประชุมอภิปรายเพื่อพัฒนาหลักสูตรโดยผูทรงคุณวุฒิ/ผูบริหารมืออาชีพ/ อาจารยผูสอน/ 
ศิษยเกา/ นักศึกษาปจจุบัน และบุคลากรอื่น ที่มีสวนเกี่ยวของในการพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรมารวมเปน
กรรมการพิจารณาปรับปรุง  

2.3 สรุปผลการประเมินหลักสูตรเปนลายลักษณอักษรเพื่อใชเปนขอมูลประกอบในการปรับปรุง
หลักสูตรทุก 5 ปการศึกษา 

 
3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 การประเมินผลการดำเนินงานตามดัชนีบงชี้ผลการดำเนินงานที่ระบุในหมวด 7 ขอ 7 ตามรายละเอียด
หลักสูตรโดยคณะกรรมการประเมินอยางนอย 3 คน ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิในสาขา/สาขาวิชาเดียวกัน
อยางนอย 1 คนท่ีไดรับการแตงตั้งจากมหาวิทยาลัย 
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง  

4.1 อาจารยประจำวิชาทบทวนผลการประเมินประสิทธิภาพของการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบใน 
ระหวางภาคการศึกษา ปรับปรุงกลยุทธการสอนทันทีจากขอมูลท่ีไดรับ เม่ือสิ้นภาคการศึกษาอาจารยผูสอนทำ
รายงานรายวิชาเสนอประธานผูรับผิดชอบหลักสูตร 

4.2 อาจารยผู ร ับผิดชอบหลักสูตรติดตามผลการดำเนินงานตามดัชนีบงชี ้หมวดท่ี 7 ขอ7 จากการ
ประเมินคุณภาพภายในสาขาวิชา 

4.3 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการดำเนินงานหลักสูตรประจำป จัดทำรางรายงานผลการ
ดำเนินงานหลักสูตรประจำปเสนอตอประธานผูรับผิดชอบหลักสูตร  

4.4 ประชุมอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร พิจารณาทบทวนผลการดำเนินหลักสูตรจากรางรายงานผล
การดำเนินงานหลักสูตรและความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ ระดมความคิดเห็นจากอาจารยเพ่ือวางแผนปรับปรุง
การดำเนินงานเพ่ือใชในรอบปการศึกษาตอไป จัดทำรายงานผลการดำเนินงานหลักสูตรเสนอตอคณบดี  

4.5 การปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้นจะปรับปรุงทุก 5 ปการศึกษา ทั้งนี้เพื่อใหหลักสูตรมีความทันสมัย
และสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต 
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5. สรุปโครงสรางหลักสูตรใหม เม่ือเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา พ .ศ .  2558 

ของกระทรวงศึกษาธิการ  

เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา โครงสรางหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ 

1. จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 48  
หนวยกิต 

1. จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 48 
หนวยกิต 

2. แบบ 1.1 เปนแผนการศึกษาท่ีเนนการวิจัยโดยมี
การทำวิทยานิพนธท่ีกอใหเกิดความรูใหม 
สถาบันอุดมศึกษาอาจกำหนดใหเรียนรายวิชา
เพ่ิมเติมหรือทำกิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพ่ิมข้ึนก็ได
โดยไมนับหนวยกิต แตจะตองมีผลสัมฤทธิ์ตามท่ี
สถาบันอุมศึกษากำหนด กลาวคือ แบบ 1.1 ผูเขา
ศึกษาท่ีสำเร็จปริญญาโท จะตองทำวิทยานิพนธไม
นอยกวา 48 หนวยกิต 

2. แบบ 1.1 เปนแผนการศึกษาท่ีเนนการวิจัยโดยมี
การทำวิทยานิพนธท่ีกอใหเกิดความรูใหม 
มหาวิทยาลัยพายัพอาจกำหนดใหเรียนรายวิชา
เพ่ิมเติมหรือทำกิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพ่ิม โดยไม
นับหนวยกิต แตจะตองมีผลสัมฤทธิ์ตามท่ีสถาบัน
อุมศึกษากำหนด กลาวคือ แบบ 1.1 ผูเขาศึกษาท่ี
สำเร็จปริญญาโท จะตองทำวิทยานิพนธไมนอยกวา 
48 หนวยกิต 

        รวมท้ังหลักสูตร ไมนอยกวา   48  หนวยกิต      รวมท้ังหลักสูตร ไมนอยกวา   48 หนวยกิต 
 

รับรองความถูกตองของขอมูล 
 
 
 
     
                (ผูชวยศาสตราจารย ดร.นงนภัส  พันธพลกฤต) 

       รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิจัย 
    ปฏิบัติหนาท่ีแทน รักษาการอธิการบดี 

               วันท่ี ……… เดือน…………………….พ.ศ……….......  
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ภาคผนวก ก 
คำอธิบายรายวิชา 

 

1. หมวดวิชาบังคับ (ไมนับหนวยกิต) 

ปบธ. 801  สัมมนาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ 1    P/NP  

 การสังเคราะหงานวิจัยดานการบริหารธุรกิจ โดยเนนแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของกับ

การบริหารธุรกิจและระเบียบวิธีวิจัย เพ่ือนำไปสูการพัฒนาหัวขอโครงรางดุษฎีนิพนธดานการ

บริหารธุรกิจ  

PBA 801  Ph.D. Seminar in Business Administration 1   P/NP 

Synthesis of business administration research; emphasizing on business 
administration theories and research methodology for developing the topic of 
dissertation proposal in business administration area. 

 
ปบธ. 802  สัมมนาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ 2    P/NP 

การสังเคราะหงานวิจัยดานการบริหารธุรกิจ โดยเนนไปยังการวิเคราะหขอมูลและ
การแปลผลขอมูล  

PBA 802 Ph.D. Seminar in Business Administration 2   P/NP 
   Synthesis of business administration research; emphasizing on data 

analysis and data interpretation. 

 
ปบธ. 803  สัมมนาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ 3    P/NP 

การสังเคราะหงานวิจัยดานการบริหารธุรกิจ โดยเนนไปยังการสรุปผล อภิปรายผล 
การเขียนรายงานดุษฎีนิพนธ  

PBA 803  Ph.D. Seminar in Business Administration 3    P/NP 
Synthesis of business administration research; emphasizing on the 

conclusion, discussion and writing dissertation report. 

 
ปบธ. 804   สัมมนาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ 4    P/NP 

การสังเคราะหงานวิจัยดานการบริหารธุรกิจ โดยเนนไปยังการเขียนบทความวิชาการ
และกระบวนการเพ่ือการตีพิมพเผยแพรผลงานในระดับชาติ หรือ นานาชาติ 

PBA 804   Ph.D. Seminar in Business Administration 4    P/NP 
Synthesis of business administration research; emphasizing on academic 

writing and process for publishcation in the national level or international level. 
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ปบธ.  805  สัมมนาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ 5    P/NP 

การนำเสนอ และอภิปรายหัวขอท่ีนาสนใจทางดานบริหารธุรกิจเฉพาะทางระดับ
ปริญญาเอกและผลการศึกษาของดุษฎีนิพนธบางสวน 

PBA   805  Ph.D. Seminar in Business Administration 5    P/NP 
Presentation and discussion on interested topics in the specialized 

business administration area at the doctoral level, presentation some parts of 
results from each dissertation.  

 
ปบธ.  806  สัมมนาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ 6    P/NP 

การนำเสนอ และอภิปรายหัวขอท่ีนาสนใจทางดานบริหารธุรกิจเฉพาะทางระดับ
ปริญญาเอกนำเสนอผลการศึกษาและอภิปรายผลของดุษฎีนิพนธ 

PBA   806  Ph.D. Seminar in Business Administration 6    P/NP 
Presentation and discussion on interested topics in the specialized 

business administration area at the doctoral level, presentation and dissertation 
on results from each dissertation.  

 
2. หมวดวิชาดุษฎีนิพนธ 
ปบธ. 999 ดุษฎีนิพนธ         48 หนวยกิต  
เง่ือนไขท่ีตองผานกอน:  ไดรับอนุมัติหัวขอโครงรางแลว หรือลงทะเบียนพรอมกับการเสนอขออนุมัติหัวขอ

โครงรางดุษฎีนิพนธ  
การทำดุษฎีนิพนธ ในหัวขอที่นักศึกษาสนใจศึกษาในระดับปริญญาเอก 

ภายใตคำแนะนำของอาจารยที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ เรียบเรียงเปนดุษฎีนิพนธและ
นำเสนอในการสอบปองกันดุษฎีนิพนธ  

MB 999 Dissertation          48  credits 
Prerequisite:   Approved proposal or concurrent to dissertation proposal 

Dissertation on interesting topic by students at the doctoral 
degree level under advisory by dissertation advisors, compiling into a 
dissertation and presenting in the dissertation defense examination. 
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ภาคผนวก ข 

 

ผลงานทางวิชาการ การคนควา วิจัย หรือการแตงตำรา รวมท้ังภาระการสอน
อาจารยประจำหลักสตูรหลักสูตรปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ 

(หลักสตูรนานาชาติ) หลักสูตรใหม พ.ศ. 2564  
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ภาคผนวก ข 

ผลงานทางวิชาการ การคนควา วิจัย หรือการแตงตำรา รวมทั้งภาระการสอนรวมทั้งภาระการ
สอนอาจารยประจำหลักสูตร และอาจารยผูสอน 

ลำดับ ชื่อ – สกุล ภาระการสอน
หลักสูตรใหม 

ผลงานทางวิชาการ 
(ภายในระยะเวลา 5 ป) 

1. ผูชวยศาสตราจารย 
ดร. ธีราลักษณ     
สัจจะวาที* 

ปบธ. 999 บทความวิจยั 

- พิรานันท ยาวิชยั, จุฑามาศ วงษแกว, ฐิติมา ทรงคำ  และ  ธีราลักษณ  สัจจะวาที. 
(2561). ตนทุนและผลตอบแทนจากการปลูกขาวพันธุ กข15 ของเกษตรกรในเขตหมูบาน
โปงศรีนคร ตำบลโรงชาง อำเภอปาแดด จังหวัดเชียงราย. วารสารธุรกิจปริทัศน. 10 (1), 7-
24.  
หมายเหตุ: TCI ฐาน 1 (นำ้หนัก 0.8) 

- ฤทธิ์ชาติ   นิมมานเหมินท, กฤษณะ  กันทาปน, ศรัณย  ภูดล และ ธีราลักษณ สัจจะวาที. 
(2561).  ผลการดำเนินงานดานการจบัจังหวะเวลาการลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเล้ียง
ชีพในประเทศไทย  โดยใชแบบจำลองของ Treynor and Mazuy และแบบจำลองของ 
Henriksson and Merton. วารสารธุรกิจปริทัศน. 10 (2), 55 -74 .  
หมายเหตุ: TCI 1 (น้ำหนกั 0.8) 
 
- Lowry, S. and Satjwathee, T. (2020). The Comparison of Selectivity 
Performance and Market Timing Performance between Retirement Mutual 
Fund (RMF) and Long Term Equity Fund (LTF) in Thailand. Suthiparithat 
Journal, 34(110), 38-50.  
หมายเหตุ: TCI 2 (น้ำหนกั 0.4) 
 
- Singkam, S. and Satjawathee, T. (2020). Cost and Return on Economic Crops 
of Farmers in Hua Mueang Sub-district, Mueang Pan District, Lampang 
Province. Journal of Agricultural Research and Extension. 37(3). 103-117. 
หมายเหตุ: TCI ฐาน 1 (นำ้หนัก 0.8) 

- Satjawathee, T., Kharawarattanapichet, A. and Kuntapuang, R., Problems on 

Onion Plantation of Normal Famers and GAP Famers in Don Pao and Ban 

Gad Sub-Districts, Mae Wang District, Chiangmai Province. (2022). Business 

Review. 14(2). (upcoming) 

หมายเหตุ: TCI ฐาน 1 (นำ้หนัก 0.8) 

 
การนำเสนอผลงานวิชาการระดบัชาตแิละนานาชาต ิ
-   ศิริพร   สีหานอก, ธีราลักษณ   สัจจะวาที, ศุภชัย  บุญธีรารักษ, และ พลับพลึง พวงธ
นะสาร. (2562). “ปจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลตอดัชนีราคาหลักทรัพยกลุมอุตสาหกรรม
ทรัพยากร ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ชวงระหวางป พ.ศ. 2556-2560”, ในการ
ประชุมวิชาการการนำสนอผลงานวจิัยระดับชาติ คร้ังที่ 3 Graduate School 
Conference 2019, มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วันที่ 15 พฤศจกิายน 2562. 675-
683. (น้ำหนัก 0.2) 
 
-  ขวัญชนก  อินสม, ธีราลักษณ   สัจจะวาที, พลับพลึง พวงธนะสาร, และ ศุภชัย  บญุธีรา
รักษ. (2562). “การเงินสวนบุคคลของไกดนำทางในถ้ำเชียงดาว ตำบลเชียงดาว อำเภอ
เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม”, ในการประชุมวิชาการการนำสนอผลงานวิจยัระดับชาติ คร้ังที่ 
3 Graduate School Conference 2019, มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วนัที่ 15 
พฤศจิกายน 2562. 665-674. (น้ำหนัก 0.2) 
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ลำดับ ชื่อ – สกุล ภาระการสอน
หลักสูตรใหม 

ผลงานทางวิชาการ 
(ภายในระยะเวลา 5 ป) 

-  Daffodil, N., Mu, T., Satjawathee, T. and Maneesai, S. (2020). Customer 
Behavior and Important Level of Marketing Mix on the Consumption of Ice 
Pop in Bago City, Myanmar. The 10th Payap University Research Symposium 
2020. Chiangmai. Thailand. 576-591. (น้ำหนัก 0.2) 
 
- Mu, T. and Satjawathee, T. (2020). The Study on Impact of Macroeconomic 
Factors on Stock Indexes in the Emerging Markets in Asia. The IIARP 
International Conference on Multidisciplinary Research. Virtual Conference. 
23-32. (Best Paper Award) (น้ำหนกั 0.2) 
 
-  Onviboonsiri, P. and Satjawathee, T. (2020). The Relationship on Goodwill 
from Business Combination, Selected Financial Ratios, and Rate of Return of 
the Listed Companies in The Stock Exchange of Thailand. The 4th Academic 
Seminar and National Conference on Communication and Business 
Management. University of the Thai Chamber of Commerce. Bangkok, 
734.746.  (น้ำหนัก 0.2) 
 
- Jantarasukon, R.,   Anekawieng, T., Lertlamsakulkarn, K. and Satjawathee, T. 
(2020). Influence Factors on Intention to Use E-Money of Social Media 
Online Users. The 4th Academic Seminar and National Conference on 
Communication and Business Management. University of the Thai Chamber 
of Commerce. Bangkok, 111-127. (น้ำหนัก 0.2) 
 
- Tantiwatana, A. and Satjawathee, T. (2020). Rate of Return Analysis on the 
Service Industry in The Stock Exchange of Thailand using Five-Factor Model 
by Fama and French. The 4th Academic Seminar and National Conference 
on Communication and Business Management. University of the Thai 
Chamber of Commerce. Bangkok, 237-251. (น้ำหนัก 0.2) 
 
- Daffodil, N. and Satjawathee, T. (2020). Customer Behavior and Important 
Level of Marketing Mix on the Consumption of Frozen Desserts in Bago City, 
Myanmar. CAN International Conference, 29th March 2020. Bangkok, Thailand, 
1-6. (น้ำหนัก 0.4) 
 
- Reich, T. and Satjawathee, T. (2021). Feasibility Study on a Sustainable 
Clothing Company in Chiangmai, The 11st Payap University Research 
Symposium 2021. Chiangmai, Thailand, 12th February 2021,645-664.  
(น้ำหนัก 0.2) 

- Varadetsatitvong, V. and Satjawathee, T. (2021). Factors Influencing 
Corporate Social Responsibility Disclosure of the Thailand Sustainability 
Investment (THIS) in Thailand. The 5th National Conference on Education for 
Learning Development 2021. 28th May 2021. Virtual Conference. 833- 842. 
(น้ำหนัก 0.2) 
 
- Satjawathee, T. and Insaeng, C. (2021). The Relationship of Selected 
Financial Ratios and Cash Flows on Stock Prices in The Thailand 
Sustainability Investment Companies. The Clute Institute Virtual Conferences 
Spring 2021. 3rd – 4th May 2021. USA, pp. 133-1 – 133-11. (น้ำหนัก 0.4) 
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ลำดับ ชื่อ – สกุล ภาระการสอน
หลักสูตรใหม 

ผลงานทางวิชาการ 
(ภายในระยะเวลา 5 ป) 

2. ผู ช วยศาสตราจารย 
ดร. วิภา 
จงรักษสัตย* 

ปบธ. 999 บทความวิจยั 
- วภิา จงรักษสัตย และ พิษณุ มหาวงศ. (2562). ตนทุนการรักษาพยาบาลผูปวยเด็กที่มี
ภาวะอัณฑะคางโดยวิธกีารผาตัดแบบเปดและวิธีผาตัดแบบสองกลองในโรงพยาบาล
มหาราชนครเชียงใหม. วารสารเกษตรศาสตรธุรกิจประยุกต. 13 (19), 29-42. 
หมายเหตุ: TCI ฐาน 1 (นำ้หนัก 0.8) 
 
การนำเสนอผลงานวิชาการระดบัชาต ิ
- รุยถิง หยาง, ธีราลักษณ  สัจะวาที, วภิา  จงรักษสัตย, จุรี วิชิตธนบดี. (2564). พฤติกรรม
การซ้ือสินคาออนไลนของผูบริโภคชาวจนีในเขตมณฑลยูนนาน. ในการประชุมวชิาการ
ระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม คร้ังที่ 16 (SPUCON2021), (น้ำหนัก 0.2) 
 
 - รุยถิง หยาง, ธีราลักษณ  สัจะวาที, วภิา  จงรักษสัตย, จุรี วิชิตธนบดี. (2564). การศึกษา
เปรียบเทียบความพึงพอใจของผูบริโภคชาวจีนตอการซ้ือสินคาและบริการผานระบบ
ออนไลนโดยประยุกตใชแนวคิด ACSI. ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม คร้ังที่ 16 (SPUCON2021), (น้ำหนัก 0.2) 

3. Dr. SHIHTUNG 
SHU* 
 

ปบธ. 999 บทความวิจยั 
- Chang, Ching-Hung, Brian King, Shih-Tung Shu. (2020). “Tourist attitudes to  
mega-event sponsors: Where does patriotism fit?”, Journal of Vacation  
Marketing, 1-14, DOI: 10.1177/1356766720927777.  
หมายเหตุ: Clarivate Analytics Social Sciences Citation Index and Scopus 
(น้ำหนัก 1.0) 
 
- Chang, Ching-Hung, Leigh Robinson, Shih-Tung Shu, Shang-Chun Ma. (2019). 
“Fitness innovativeness, duration of stay, and revisit behavior: a moderation 
relationship”, International Journal of Sports Marketing and Sponsorship, 20
(4), 634-845. DOI: 10.1108/IJSMS-10-2018-0107. (น้ำหนัก 1.0) 
หมายเหตุ: Social Science Citation Index (Clarivate Analytics); FMS Journal 
Rating Guide (D); Scopus (น้ำหนัก 1.0) 
 
- Chiu-Chen, Chang, Ming-Chu Pan & Shih-Tung Shu. (2018). “Relationship  
between self-presentation, exercise dependence, and perceived body 
image”, International Journal of Sport and Exercise Psychology, 
https://doi.org/10.1080/1612197x.2018.1444078. 
หมายเหตุ: Scopus and SSCI (น้ำหนัก 1.0) 
 
-หนังสือ 
Shu, Shih-Tung & Albert Young. (2017). Marketing Management, 15th Edition, 
9781292092621 by Kotler, Philip; Keller, Kevin Lane. Chinese Traditional 
language edition published by Pearson and Hwa-Tai Publishing, Taipei. (ISBM: 
978-986-92903-7-1).  

https://doi.org/10.1080/1612197x.2018.1444078
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ลำดับ ชื่อ – สกุล ภาระการสอน
หลักสูตรใหม 

ผลงานทางวิชาการ 
(ภายในระยะเวลา 5 ป) 

4 ผู ช วยศาสตราจารย 
ดร. วิริยา 
จงรักษสัตย** 

ปบธ. 999 บทความวิจยั 
- วิริยา จงรักษสัตย. (2563). ความรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอมภายใตไทยแลนด 4.0. วารสาร
มหาวิทยาลัยพายัพ, 30 (1), 141-157.  
หมายเหตุ: TCI ฐาน 2 (นำ้หนัก 0.4) 
 
- วิริยา จงรักษสัตย. (2562). การจัดสรรตนทุนส่ิงแวดลอมไปยังตนทุนผลิตภัณฑ. วารสาร
มหาวิทยาลัยคริสเตียน, 25 (2), 130-142  
หมายเหตุ: TCI ฐาน 1 (นำ้หนัก 0.8) 
 
- วิริยา จงรักษสัตย. (2561). การเปดเผยขอมูลทางสังคมและส่ิงแวดลอมตามกรอบการ
จัดทำรายงานของ GRI: กรณีศึกษา บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ในกลุมดัชนี้เซท 100. วารสารเกษตรศาสตรธุรกิจประยกุต, 12(17), 1-24.  
หมายเหตุ: TCI ฐาน 2 (นำ้หนัก 0.4) 

5. Dr. Chang, Ching-
Hung 
 

ปบธ. 999 - Chang, C.-H., King, B. E., & Shu, S.-T. (2020). Tourist attitudes to mega-event 

sponsors: Where does patriotism fit?. Journal of Vacation Marketing, 26(3), 

320-333. (SSCI, 35/56, Journals in HOSPITALITY, LEISURE, SPORT & TOURISM). 

doi.org/10.1177/1356766720927777. 

หมายเหตุ: SSCI (น้ำหนัก 1.0) 
 

- Chang, C.-H., Robinson, L., Shu, S.-T., Ma, S.-C. (2019). Fitness 

innovativeness, duration of stay, and revisit behavior: a moderation 

relationship. International Journal of Sport Marketing and Sponsorship, 

20(4),634-645. (SSCI, 49/56, Journals in HOSPITALITY, LEISURE, SPORT & 

TOURISM). doi.org/10.1108/IJSMS-10-2018-0107. 

หมายเหตุ: SSCI (น้ำหนัก 1.0) 

 

- 張景弘(Chang, Ching-Hung)、楊翰宗、張益銘（2020）。活動涉入與知識對露

營參與行為之影響。運動休閒管理學報，17(3)12-24.DOI: 

10.6214/JSRM.202009_17(3).0002. (น้ำหนัก 0.8) 

- 張景弘(Chang, Ching-Hung)、馬上鈞、黃煜（2019）。運動賽會知覺獨特性

價值的中介影響。運動休閒管理學報，16(2), 1-15。DOI: 

10.6214/JSRM.201906_16(2).0001. (น้ำหนัก 0.8) 

6. Dr. Chang Chiu-
Chen 

ปบธ. 999 - Liu, Y. H., Chang, C. C., Gill, D. L., Wu, S. C., & Frank J. H. L. (2018). 

Male Weight Trainers’ Body Dissatisfaction and Exercise Dependence: 

Mediating Role of Muscularity Drive. Psychological Reports, P.1-18. 

(Accepted).  

หมายเหตุ: SSCI (น้ำหนัก 1.0) 

- Chiu-Chen, Chang, Ming-Chu Pan & Shih-Tung Shu. (2018). “Relationship  
between self-presentation, exercise dependence, and perceived body 
image”, International Journal of Sport and Exercise Psychology, 
https://doi.org/10.1080/1612197x.2018.1444078. 
หมายเหตุ: Scopus and SSCI (น้ำหนัก 1.0) 

 

https://doi.org/10.1080/1612197x.2018.1444078
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ลำดับ ชื่อ – สกุล ภาระการสอน
หลักสูตรใหม 

ผลงานทางวิชาการ 
(ภายในระยะเวลา 5 ป) 

- 陳志明、關復勇、黃志雄、張志成*（2020年03月）。陽剛氣質與肌肉檢視行為關係

：肌肉發達驅力中介效果的驗證。大專體育學刊，22(1)，35-52。             

（TSSCI）。本人為通訊作者。(น้ำหนกั 0.8) 
- 陳志明, 關復勇, 黃志雄, 

張志成（2019年06月）。高中職舞蹈班女學生身體意象知覺與飲食態度關係

：身體檢視的中介。臺灣運動心理學報， 19(1)，21-

39。本人為通訊作者。TSSCI。(น้ำหนกั 0.8) 

- 吳東安、徐世同、張志成、陳志明（2018年12月）。慶典集體朝聖者儀式性情緒反

應前因與後果：以大甲媽祖遶境為例。戶外遊憩研究，31(4)，1-29。本人為通

訊作者。TSSCI。(น้ำหนกั .08( 

- 廖俊欽、徐世同、張志成、盧俊宏（2018年06月）。男子肌肉狀態檢視行為相關因

子的影響效果：多重中介模式檢定。大專體育學刊，20(2)，112-128。 

- （TSSCI）。(น้ำหนัก .08( 

- 吳東安、徐世同、張志成（2018年03月）。建構職棒球迷的行為忠誠模式：儀式化

行為的情緒反應觀點。體育學報，51(1), 85-106.。TSSCI。(น้ำหนกั 0.8) 
 

7. ดร. จุรี  วิชิตธนบดี ปบธ. 999 บทความวิจยั 
- ประภาวรรณ ปุรณะพรรค, จุรี วิชิตธนบดี และกัลป อุโฆษกจิ. (2563). การจดัการสินคา
คงคลังเพื่อการบริหารตนทุนของวิสาหกจิชุมชน กลุมประดิษฐผาบานบวกเปา ตำบลหนอง
แหยง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม. วารสารวิชาการบัณฑิตศึกษาและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภฎัอุตรดิตถ, 10(1), 121-130. (TCI ฐาน 2: นำ้หนัก 0.4) 
 
การนำเสนอผลงานวิชาการระดบัชาต ิ
- รุยถิง หยาง, ธีราลักษณ  สัจะวาที, วภิา  จงรักษสัตย, จุรี วิชิตธนบดี. (2564). พฤติกรรม
การซ้ือสินคาออนไลนของผูบริโภคชาวจนีในเขตมณฑลยูนนาน. ในการประชุมวชิาการ
ระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม คร้ังที่ 16 (SPUCON2021), (น้ำหนัก 0.2) 
 
 - รุยถิง หยาง, ธีราลักษณ  สัจะวาที, วภิา  จงรักษสัตย, จุรี วิชิตธนบดี. (2564). การศึกษา
เปรียบเทียบความพึงพอใจของผูบริโภคชาวจีนตอการซ้ือสินคาและบริการผานระบบ
ออนไลนโดยประยุกตใชแนวคิด ACSI. ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม คร้ังที่ 16 (SPUCON2021),  (น้ำหนัก 0.2) 
 

* อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

** อาจารยประจำหลักสูตร 
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ภาคผนวก ค 

 
ระเบียบมหาวิทยาลัยพายัพ วาดวย 

การปฏิบัติในการสอบและการขอเลื่อนสอบระดับบัณฑิตศึกษา   

พ.ศ. 2550 
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ระเบียบมหาวิทยาลยัพายัพ วาดวย 

การปฏิบัติในการสอบและการขอเลื่อนสอบระดับบัณฑิตศึกษา   

พ.ศ. 2550 
 
 เพ่ือใหการสอบของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเปนไปดวยความเรียบรอย และมีประสิทธิภาพ  
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 34 (2) แหงพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 จึงเห็น 
สมควรใหมีระเบียบมหาวิทยาลัยพายัพ วาดวยการปฏิบัติในการสอบและการขอเลื่อนสอบระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2550 ข้ึน ดังความตอไปนี้ 
 ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยพายัพวาดวยการปฏิบัติในการสอบและการขอ
เลื่อนสอบระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 ” 
 ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศใชเปนตนไป 
 ขอ 3 ใหยกเลิกบรรดา  ระเบียบ  หลักเกณฑ  คำสั่ง  แนวปฏิบัติ  หรือมติ ซ่ึงขัดหรือแยง             
กับระเบียบนี้  หรือท่ีระเบียบนี้กำหนดไวแลว  และใหใชระเบียบนี้แทน 
 ขอ 4 ในระเบียบนี้ 
  “มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยพายัพ 
  “อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ 
    “รองอธิการบดีฝายวิชาการ”   หมายถึง รองอธิการบดีฝายวิชาการ 
     มหาวิทยาลัยพายัพ 
  “ ผูคุมสอบ” หมายถึง บุคคลหรือคณะบุคคลท่ีมหาวิทยาลัยมอบหมาย  
    และ/หรือ กำหนดใหเปนผูคุมสอบ และ/หรือ  
    มีหนาท่ีควบคุมการสอบ ตามหลักเกณฑและ 
    วิธีการท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 
  “นักศึกษา” หมายถึง   นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ 
 ขอ 5 ระเบียบนี้ใหใชบังคับในการสอบกลางภาคการศึกษา และการสอบไลประจำภาคการศึกษา  
การสอบประมวลความรูขอเขียนและปากเปลา  และการสอบวิทยานิพนธหรือการสอบอ่ืนใดท่ีมหาวิทยาลัย 
จัดข้ึนเพ่ือวัดผลการศึกษา เวนแตการสอบยอยท่ีคณาจารยจัดสอบข้ึนเอง 
 
 

หมวด 1 
การปฏิบัติในการสอบ 

  
 ขอ 6 นักศึกษาจะตองเขาสอบตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด ผูซ่ึงขาดสอบ 
จะไดรับคะแนนเปนศูนยในการสอบรายวิชาในครั้งนั้น เวนแตจะไดรับอนุมัติใหเลื่อนสอบตามระเบียบนี้ 
 ขอ 7 นักศึกษาท่ีเขาสอบจะตองแตงกายสุภาพเรียบรอย นักศึกษาผูใดฝาฝนจะไมไดรับอนุญาต 
ใหเขาหองสอบ 
 ขอ 8 สิ่งท่ีนำเขาหองสอบได คืออุปกรณและเครื่องมือท่ีไดรับอนุญาตจากผูสอนสำหรับการสอบ
ในรายวิชานั้น ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยใหผูคุมสอบมีอำนาจตรวจตราสิ่งของท่ีนักศึกษานำเขาหองสอบได 
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 ขอ 9 นักศึกษาตองแสดงบัตรประจำตัวนักศึกษาทุกครั้งท่ีเขาสอบ 
 ขอ 10 นักศึกษาตองเขาสอบตามเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด นักศึกษาผูใดเขาสอบชากวาเวลา  
ท่ีกำหนดไวในกรณีตอไปนี้ ไมมีสิทธิ์เขาสอบในรายวิชานั้น 
  10.1 ในกรณีสอบกลางภาคการศึกษาและการสอบไลประจำภาคการศึกษา เขาสอบ
หลังจากเวลาเริ่มสอบจริง 30 นาที 
  10.2 ในกรณีสอบประมวลความรูขอเขียนและปากเปลา เขาสอบหลังจากเวลาท่ีไดตกลง
กำหนดใหเปนเวลาเริ่มสอบจริง 10 นาที 
  10.3 ในกรณีสอบวิทยานิพนธ เขาสอบหลังจากเวลาท่ีไดตกลงกำหนดใหเปนเวลา  
เริ่มสอบจริง 10 นาที 
  10.4 ในกรณีการสอบอ่ืนๆ เขาสอบหลังจากเวลาเริ่มสอบจริง 10 นาที 
 ขอ 11 ในกรณีการสอบกลางภาคการศึกษาและการสอบไลประจำภาคการศึกษา  หามนักศึกษา
ออกจากหองสอบกอน 35 นาที นับตั้งแตเวลาเริ่มสอบจริง นักศึกษาผูใดฝาฝนจะไดรับอักษร W ในรายวิชานั้น 
 ขอ 12 ในการทำกิจธุระอ่ืนใดในหรือนอกหองสอบ นักศึกษาตองไดรับอนุญาตจากผูคุมสอบ และ
เม่ือหมดเวลาสอบใหหยุดทำขอสอบทันที นักศึกษาผูใดฝาฝนจะไดรับอักษร W ในรายวิชานั้น 
 

หมวด 2 
การขอเลื่อนสอบ 

 
 ขอ 13 นักศึกษาซ่ึงไมสามารถเขาสอบกลางภาคการศึกษา หรือการสอบไลประจำภาคการศึกษา 
ตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีมหาวิทยาลัยกำหนดดวยเหตุจำเปนประการใดประการหนึ่งดังตอไปนี้ มีสิทธิ์ 
ขอเลื่อนสอบได  คือ 
  13.1 ปวย หรือไดรับบาดเจ็บจนถึงขนาดท่ีไมสามารถเขาสอบได โดยมีใบรับรองแพทย
จากโรงพยาบาลท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด แสดงเหตุผลอยางชัดแจง เวนแตกรณีปวยหรือบาดเจ็บอันเกิดจาก
อุบัติเหตุจนถึงขนาดมีความจำเปนตองเขารับการรักษาในสถานพยาบาลอ่ืน ใหใชใบรับรองของแพทยจาก
สถานพยาบาลนั้นๆ ประกอบการพิจารณาได 
  13.2 บิดา มารดา คูสมรส หรือบุตร เสียชีวิตกอนหรือระหวางสอบเปนเหตุใหมีความ
จำเปนถึงข้ันไมสามารถมาสอบได 
  13.3 การขอเลื่อนสอบดวยเหตุจำเปนอ่ืน ใหอยูในดุลพินิจของรองอธิการบดีฝายวิชาการ 
และวิจัย และนักศึกษาท่ีมีความประสงคจะขอเลื่อนสอบดวยเหตุอ่ืนใดตามขอ 13.1 -13.2 ตองชำระ
คาธรรมเนียมการขอเลื่อนสอบตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 
 ขอ 14 นักศึกษาผูมีสิทธิ์ขอเลื่อนสอบ และมีความประสงคขอเลื่อนสอบ ใหยื่นคำรองตามแบบ 
ท่ีมหาวิทยาลัยกำหนดพรอมหลักฐานตอสาขาวิชาท่ีนักศึกษาสังกัดภายใน 7 วัน  นับตั้งแตวันถัดจากวันสอบ
รายวิชานั้น เพ่ือพิจารณาตามข้ันตอน 
 ในกรณีท่ีไมไดรับอนุมัติใหเลื่อนสอบ นักศึกษาผูขอเลื่อนสอบมีสิทธิ์ยื่นอุทธรณตออธิการบดี 
ภายใน 7 วัน นับตั้งแตวันรับทราบคำสั่งไมอนุมัติ และใหอธิการบดีมีอำนาจวินิจฉัยคำรองดังกลาว โดยคำ
วินิจฉัยของอธิการบดีถือเปนท่ีสุด 
 ขอ 15 ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้ และใหมีอำนาจใช  ตีความ และ
วินิจฉัยปญหาอันเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้  และถือเปนท่ีสุด 
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            ท้ังนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
  
   ประกาศ  ณ  วันท่ี  3  ธันวาคม  2550 
 
 
 
      (ดร.สายสุรี   จุติกุล) 
          นายกสภามหาวิทยาลัยพายัพ 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยพายัพ วาดวยการทุจริตการสอบ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 

2550 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

 

 

  



52 
 

ระเบียบมหาวิทยาลัยพายัพ วาดวย 

การทุจริตการสอบระดบับัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2550 
 
 เพ่ือใหกระบวนการพิจารณาความประพฤติและวินัยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเก่ียวกับการสอบ 
มีความเหมาะสมและเปนธรรม อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 34 (2)  แหง พระราชบัญญัติ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน  พ.ศ. 2546  จึงเห็นสมควรใหมีระเบียบมหาวิทยาลัยพายัพ วาดวยการทุจริตการ
สอบระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550  ข้ึน ดังความตอไปนี้ 
 ขอ  1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยพายัพวาดวยการทุจริตการสอบระดับ 
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2550” 
 ขอ  2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศใชเปนตนไป 
 ขอ 3 ใหยกเลิกบรรดา  ระเบียบ  หลักเกณฑ  คำสั่ง  แนวปฏิบัติหรือมติ ซ่ึงขัดหรือแยงกับ
ระเบียบนี้  หรือท่ีระเบียบนี้กำหนดไวแลว และใหใชระเบียบนี้แทน 
 ขอ 4 ในระเบียบนี้ 
   “มหาวิทยาลัย” หมายถึง    มหาวิทยาลัยพายัพ 
   “อธิการบดี”  หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ 
   “นักศึกษา”  หมายถึง    นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ 
   “ผูคุมสอบ”  หมายถึง  บุคคลหรือคณะบุคคลท่ีมหาวิทยาลัยมอบหมาย และ/
        หรือ กำหนดใหเปนผูคุมสอบ และ/หรือ มีหนาท่ี 
        ควบคุมการสอบตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี  
        มหาวิทยาลัยกำหนด 
   “คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัย” หมายถึง  คณะบุคคลซ่ึงแตงตั้งข้ึนตามระเบียบนี้ 
   “การสอบ”  หมายถึง การสอบกลางภาคการศึกษา  การสอบไลประจำ  
        ภาคการศึกษา หรือการสอบอ่ืนใดท่ีมหาวิทยาลัย 
        จัดข้ึนเพ่ือวัดผลการศึกษา  เวนแตการสอบยอย 
        ท่ีคณาจารยจัดสอบข้ึนเอง 

 
หมวดที ่ 1 

ผูคุมสอบและคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัย 
 ขอ  5 ใหผูคุมสอบตามระเบียบนี้มีหนาท่ีตรวจตรา จับ ยึด หรือดำเนินการตามความจำเปนและ
สมควรดวยประการใดๆ เพ่ือใหไดมาซ่ึงอุปกรณ เอกสาร หรือสิ่งอ่ืนใดท่ีเก่ียวของหรือมีเหตุอันควรเชื่อไดวา
เก่ียวของกับเหตุอันทำการทุจริตในการสอบตาม ขอ 7  แลวบันทึกไวเปนหลักฐานทันทีโดยมีผูคุมสอบรวมลง
ชื่อรับรอง ภายหลังจากนั้นใหรายงานการกระทำความผิดตามหลักเกณฑ วิธีการ และข้ันตอนตามท่ี
มหาวิทยาลัยกำหนด 
 ขอ  6 เม่ือมีนักศึกษาถูกกลาวหาวากระทำการทุจริตในการสอบ ใหมหาวิทยาลัยมีคำสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยข้ึนชุดหนึ่ง จำนวนหาคน ภายในเจ็ดวันนับแตวันท่ีไดรับรายงานการกระทำ
ความผิด โดยมีประธานกรรมการคนหนึ่ง และหัวหนาสำนักงานนิติการหรือผูแทนเปนกรรมการและเลขานุการ
เพ่ือดำเนินกระบวนการสอบสวนหาขอเท็จจริง ตลอดจนพิจารณาความผิด และโทษตามระเบียบนี้แกนักศึกษา 
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ท่ีถูกกลาวหาวากระทำการทุจริตในการสอบ ท้ังนี้ใหการดำเนินกระบวนการสอบสวนดังกลาว มีข้ึนภายหลัง 
จากการสอบทุกรายวิชาของนักศึกษาท่ีถูกกลาวหานั้นเสร็จสิ้นลงแลว 
 

หมวดที ่ 2 
การพิจารณาความผิดและโทษ 

  ขอ 7 การกระทำการทุจริตในการสอบ หมายความวา การกระทำใดๆ เพ่ือใหไดมาหรือไดใช  
ซ่ึงขอมูลสำหรับการตอบคำถามโดยวิธีการอันมิชอบดวยระเบียบ กฎเกณฑ และ วิธีการตอบขอสอบโดยสุจริต
ตามปกติวิสัย (ในระหวางเวลาท่ีใชในการสอบ) เชน การถาม การลอบดูผูอ่ืน การจดบันทึกขอความ การรับสง
ขอความ หรือเอกสารระหวางผูเขาสอบดวยกันหรือผูอ่ืน ไมวาโดยวิธีการใดๆ หรืออาศัยเครื่องมือ อุปกรณใดๆ 
ตลอดจนการนำเอกสาร เครื่องมือ อุปกรณเทคโนโลยี หรือเครื่องมืออุปกรณพิเศษใดๆ เขาหองสอบ ท้ังนี้ โดย
มีพฤติการณอันเชื่อไดวาไดรับหรือไดใชประโยชน หรือเพ่ือจะไดรับหรือไดใชประโยชนจากการนั้น กับให
หมายความรวมถึง การเขาสอบแทนกัน การทำหรือสงสัญญาณใดๆ โดยวิธีการใดๆ ซ่ึงสอไปในทางทุจริต
รวมถึงการกระทำท่ีเขาลักษณะการตระเตรียมการทุจริตดวย 
 การกระทำการทุจริตในการสอบเปนความผิดและมีโทษตามระเบียบนี้ 
 ขอ  8 เม่ือปรากฏเปนท่ีประจักษวามีการทุจริตในการสอบแลว ใหคณะกรรมการตาม ขอ 6 
พิจารณาวินิจฉัยความผิดแกผูกระทำการทุจริตในการสอบ ผูรวมกระทำการทุจริตในการสอบ และผูสนับสนุน
การกระทำการทุจริตในการสอบ แลวเสนอใหมหาวิทยาลัยวินิจฉัยลงโทษตามระดับโทษดังตอไปนี้ 
   8.1 กรณีนักศึกษากระทำทุจริตในการสอบใหไดรับอักษร W และพักการเรียนไมเกิน 
หนึ่งปการศึกษา  
   8.2 กรณีนักศึกษากระทำความผิดซ้ำเปนครั้งท่ีสองใหพนสภาพนักศึกษา  
 ขอ  9 ในกรณีสอบแทนกัน ใหผูสอบแทนและผูถูกสอบแทนพนสภาพนักศึกษา ถาผูสอบแทนเปน
บุคคลภายนอกใหดำเนินคดีตามกฎหมายจนถึงท่ีสุด  
 ขอ 10  ใหคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยรายงานผลการสอบสวน ตลอดจนเสนอความผิดและ
โทษตออธิการบดีภายในเจ็ดวันนับตั้งแตการดำเนินกระบวนการสอบสวนและพิจารณาความผิดและโทษเปนท่ี
สิ้นสุด 
 ขอ 11  เม่ืออธิการบดีไดรับรายงานตาม ขอ 10 แลว ใหมีคำสั่งลงโทษผูกระทำความผิด             
ตามระเบียบนี้ภายในสิบหาวัน นับตั้งแตไดรับรายงานนั้น โดยแจงใหผูกระทำความผิดทราบถึงความผิดและ
โทษดังกลาวดวย 
 ขอ 12  ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้ และใหมีอำนาจใช  ตีความ และ
วินิจฉัยปญหาอันเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้และถือเปนท่ีสุด 
 
     ท้ังนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
    
    ประกาศ  ณ  วันท่ี  3  ธันวาคม  2550 
 
 
                (ดร.สายสุรี   จุติกุล) 
                 นายกสภามหาวิทยาลัยพายัพ  
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ระเบียบมหาวิทยาลัยพายัพ วาดวย 

การทุจริตการสอบระดบับัณฑิตศึกษา  (ฉบับท่ี 2)  

พ.ศ. 2560 
 

 โดยท่ีเปนการสมควรแกไขเพ่ิมเติมระเบียบมหาวิทยาลัยพายัพ วาดวย การทุจริตการสอบระดับ 
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 
 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 34 (2) แหงพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 
แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 และมติสภามหาวิทยาลัยพายัพ ท่ี 24/2560 ในการประชุมสมัยสามัญ 
ครั้งท่ี 2/2560 เม่ือวันท่ี 27 พฤษภาคม 2560 สภามหาวิทยาลัยพายัพจึงออกระเบียบไว ดังตอไปนี้ 
 ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยพายัพ วาดวย การทุจริตการสอบ ระดับบัณฑิต 
ศึกษา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560” 
 ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากประกาศเปนตนไป 
 ขอ 3 ใหยกเลิกความในขอ 5 แหงระเบียบมหาวิทยาลัยพายัพ วาดวย การทุจริตการสอบ ระดับ 
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 และใหใชขอความตอไปนี้แทน 
  “ขอ 5 ใหผูคุมสอบตามระเบียบนี้มีหนาท่ีตรวจตรา จับ ยึด หรือดำเนินการตามความ
จำเปนและสมควรดวยประการใดๆ เพ่ือใหไดมาซ่ึงเครื่องมือ อุปกรณ เอกสาร หรือส่ิงอ่ืนใด ท่ีเกี่ยวของ 
มีเหตุอันควรเช่ือไดวา เกี่ยวของกับเหตุอันทำการทุจริตในการสอบ ตามขอ 7 แลวบันทึกไวเปนหลักฐาน
ทันที โดยมีผูคุมสอบไมนอยกวาสองคนลงช่ือรับรอง ภายหลังจากนั้นใหรายงานการถูกกลาวหาวากระทำ
การทุจริตในการสอบตามหลักเกณฑวิธีการและข้ันตอนท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด ภายใน 7 วันนับแตวันท่ี 
พบการถูกกลาวหาวากระทำการทุจริตในการสอบนั้น” 
 ขอ 4 ใหยกเลิกความในขอ 6 แหงระเบียบมหาวิทยาลัยพายัพ วาดวย การทุจริตการสอบระดับ 
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 และใหใชความตอไปนี้แทน 
  “ขอ 6 เม่ือมีนักศึกษาถูกกลาวหาวากระทำการทุจริตในการสอบ ใหมหาวิทยาลัยมีคำส่ัง 
แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยข้ึนชุดหนึ่งภายใน 7 วัน นับแตวันท่ีไดรับรายงานเหตุทุจริต 
ในการสอบ ตามขอ 5 จำนวนไมนอยกวา 3 คนแตไมเกิน 5 คน โดยมีประธานกรรมการคนหนึ่ง และอีก 
คนหนึ่งเปนกรรมการและเลขานุการ เพ่ือดำเนินกระบวนการสอบสวนหาขอเท็จจริง ตลอดจนพิจารณา
ความผิด และโทษตามระเบียบนี้ แกนักศึกษาท่ีถูกกลาวหาวากระทำการทุจริตในการสอบ ท้ังนี้ ใหการ
ดำเนินกระบวนการสอบสวนดังกลาว มีข้ึนภายหลังจากการสอบทุกรายวิชาของนักศึกษาท่ีถูกกลาวหานั้น 
เสร็จส้ินลงแลว” 
 ขอ 5 ใหยกเลิกความในขอ 8.1 แหงระเบียบมหาวิทยาลัยพายัพ วาดวย การทุจริตการสอบ 
ระดับ 
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 และใหใชความตอไปนี้แทน 
  “8.1 กรณีนักศึกษากระทำทุจริตในการสอบใหไดรับอักษร W สำหรับรายวิชาท่ีทุจริตนั้น 
และพักการเรียนไมเกินสองภาคการศึกษาตามท่ีหลักสูตรท่ีนักศึกษาผูนั้นศึกษา ซ่ึงบังคับไวใหตองเรียน” 
 
 ขอ 6 ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปนวรรคสอง ของขอ 8 แหงระเบียบมหาวิทยาลัยพายัพ วาดวย  
การทุจริตการสอบ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 
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  “การไดรับการลงโทษดวยการพักการเรียนไมเกินสองภาคการศึกษา หมายความวา ให
เริ่ม 
พักการเรียนตั้งแตภาคการศกึษาถัดไปตามท่ีหลักสูตรท่ีนักศึกษาผูนั้นศึกษาซ่ึงบังคับไวใหตองเรียน กรณีท่ี 
หลักสูตรท่ีนักศึกษาผูนั้นศึกษา ไมไดบังคับใหเรียนในภาคฤดูรอน และนักศึกษาไดกระทำความผิดใน 
ภาคการศึกษาท่ีสองนักศึกษาจะไมมีสิทธิลงทะเบียนในภาคฤดูรอนของปการศึกษานั้น และใหไดรับโทษ 
พักการเรียนตั้งแตภาคการศกึษาท่ีหนึ่งของปการศึกษาถัดไป” 
 
   
  ประกาศ ณ วันท่ี  3  กรกฎาคม  2560 
 
 
 
 
         (นายอภิศักดิ์  กองกังวาฬโชค) 
                   นายกสภามหาวิทยาลัยพายัพ 
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ภาคผนวก จ 

 
รายช่ือฐานขอมูล  รายช่ือหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ และโสตทัศนวัสดุของ 

หองสมดุกลางมีใหบริการ 
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รายช่ือฐานขอมูล  รายช่ือหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ และโสตทัศนวัสดุของ 

หองสมุดกลางมีใหบริการ 

 
1. จำนวนหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ และสื่อมัลติมีเดียของสำนักหอสมุดท่ีมีใหบริการ 

ทรัพยากร
สารสนเทศ 

จำนวน 
หนวยนับ 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ รวม 
หนังสือ 83,966 / 169,863 58,802 / 71,226 142,768, / 241,089 ชื่อเรื่อง/เลม 
วารสาร 230 83 313 ชื่อเรื่อง 
วารสารเย็บเลม 5,549 3,261 8,810 เลม 
หนังสือพิมพ 3 1 4 ชื่อเรื่อง 
สื่อมัลติมีเดีย - - 3,180 ชื่อเรื่อง 

 
2. รายชื่อฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสของสำนักหอสมุดท่ีมีใหบริการ 

ลำดับท่ี ชื่อฐานขอมลู ขอบเขตของเนือ้หา 

1 Academic Search Complete  ฐานขอมูลฉบับเต็มทางวิชาการแบบสหสาขาวิชาที ่มีคุณคาและ

ครอบคลุม  โดยมีสิ ่งพิมพวารสารฉบับเต็มกวา 7,100 รายการ ซึ่ง

รวมถึงวารสารที่ผานการประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิมากกวา 6,100 

รายการ นอกจากขอมูลฉบับเต็มแลว ฐานขอมูลน้ียังใหบริการดัชนีและ

สาระสังเขปของวารสารกวา 11,200 รายการและสิ่งพิมพมากกวา 

11,700 รายการซึ่งรวมถึงบทความเฉพาะเรื่อง รายงาน เอกสารการ

ประชุม ฯลฯ ฐานขอมูลนี้มีเนื ้อหาแบบ PDF ที่ยอนกลับไปจนถึงป 

ค.ศ. 1887 โดยสวนใหญเปนชื่อเรื่องฉบับเต็มในรูปแบบเอกสาร PDF 

(ที่สามารถสืบคนได) มีการใหบริการเอกสารอางอิงที่สืบคนไดสำหรับ

วารสารมากกวา 1,300 รายการดวย 

2 CINAHL Plus with Full Text เปนแหลงขอมูลฉบับเต็มของวารสารการพยาบาล & สหเวชศาสตรท่ี

ครอบคลุมเนื้อหา  มีฉบับเต็มของวารสารมากกวา 750 รายการ  เปน

เครื่องมือการวิจัยท่ีนาเช่ือถือสำหรับงานเขียนดานการพยาบาลและสห

เวชศาสตรทุกสาขา 

3 Computers & Applied Sciences 

Complete 

ครอบคล ุมขอบเขตการว ิจ ัยและการพัฒนาในสาขาว ิทยาการ

คอมพิวเตอรและวิทยาศาสตรประยุกต CASC มีการจัดดัชนีและ

สาระสังเขปของวารสารเชิงวิชาการ สิ่งพิมพโดยมืออาชีพ และแหลง

อางอิงอื ่นๆ จากรายการทรัพยากรที ่หลากหลายมากกวา 2,000 

รายการ นอกจากนี้ ยังใหบริการขอมูลฉบับเต็มของวารสารมากกวา 

950 ฉบับ 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=iih
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=iih
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ลำดับท่ี ชื่อฐานขอมลู ขอบเขตของเนือ้หา 

4 Education Research Complete  เปนแหลงทรัพยากรออนไลนที ่น าเชื ่อถือสำหรับงานวิจัยดาน
การศึกษา โดยครอบคลุมหัวขอเกี่ยวกับการศึกษาในทุกระดับตั้งแต
ปฐมวัยไปจนถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษา  และความชำนาญพิเศษ
ทางการศึกษาทั้งหมด เชน การศึกษาแบบพหุภาษา สุขศึกษา และ
การทดสอบ Education Research Complete ใหบริการดัชนีและ
สาระสังเขปของวารสารกวา 2,100 รายการ ตลอดจนวารสารฉบับ
เต็มกวา 1,200 รายการ และรวมไปถึงหนังสือและบทความเฉพาะ
เรื่องมากกวา 500 รายการ 

5 Science Direct ฐานขอมูลบรรณานุกรมและเอกสารฉบับเต็ม (Full-text) จากวารสาร

ของสำน ักพ ิมพ ในเคร ือ Elsevier ประกอบด วย วารสารด าน

วิทยาศาสตร เทคโนโลยี   วิทยาศาสาตรการแพทย มนุษยศาสตร และ

สังคมศาสตร สามารถดูขอมูลยอนหลังตั้งแตป   ค.ศ.1995 – ปจจุบัน 

โดยสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยพายัพ บอกรับเฉพาะวารสารในกลุมวิชา 

Health Science 

6 Business Source Complete  ฐานขอมูลธุรกิจเชิงวิชาการที ่เชื ่อถือได  ซึ ่งใหสารสนเทศดาน

บรรณานุกรมและขอมูลฉบับเตม็ท่ีสมบูรณแบบ และมีการรวมดัชนีและ

สาระสังเขปของวารสารวิชาการเชิงธุรกิจที่สำคัญที่สุดตั้งแตป ค.ศ. 

1886  นอกจากน้ี ยังมีขอมูลอางอิงท่ีสามารถสืบคนไดจากวารสารกวา 

1,300 ฉบับ 

7 Communication & Mass Media 

Complete  

ฐานขอมูลวิชาการดานนิเทศศาสตรและสื่อสารมวลชน ใหสารสนเทศ

ขอมูลฉบับเต็มที่สมบูรณแบบ และมีการรวมดัชนีและสาระสังเขป

วารสารดานดานนิเทศศาสตรและสื่อสารมวลชนกวา 570 รายการ 

8 MEDLINE Complete  เปนแหลงวารสารทางการแพทยฉบับเต็มที่ครอบคลุมที่สุดในโลก โดย

ใหบริการวารสารฉบับเต็มมากกวา 1,450 ฉบับซึ ่งจ ัดทำดัชนีไว

ใน MEDLINE ในจำนวนนี้เปนวารสารฉบับเต็มตั้งแตตนจนจบมากกวา 

1,430 รายการซึ่งจัดทำดัชนีไวในMEDLINE และเปนวารสารที่ไมใช

ฉบับเต็มอีก 553 ฉบับในรูปแบบใดๆ จาก Academic Search Health 

Source หรือ Biomedical Reference Collection 

9 Hospitality & Tourism  ฐานขอมูลที่ครอบคลุมวารสารวิชาการ และขาวที่เกี่ยวของในสาขา

การจัดการและการโรงแรม ซึ ่งม ีทรัพยากรมากมายถึง 828,000 

รายการ ยอนกลับไปจนถึงป ค.ศ. 1965 มัเอกสารฉบับเต็มจาก

สำนักพิมพกวา 490 แหง ที ่มีทั ้งวารสาร รายงานจากบริษัทจาก

ประเทศตางๆ และหนังสือ  

10 Regional Business News ฐานขอมูลนี้ใหบริการสารสนเทศฉบับเต็มที่ครอบคลุมสิ่งพิมพธุรกิจ

ประจำภูมิภาค Regional Business News กวา 80 ชื่อ ที ่ตีพิมพใน

สหรัฐอเมริกา  

http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=ehh
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=bth
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ลำดับท่ี ชื่อฐานขอมลู ขอบเขตของเนือ้หา 

11 PubMed   เปนฐานขอมูลที่ใหบริการสืบคนไดฟรี พัฒนาขึ้นโดย the National 

Center for Biotechnology Information ( NCBI) , ท ี ่  the U. S. 

National Library of Medicine ( NLM)  ภ า ย ใ ต   the National 

Institutes of Health (NIH). ที่ใหขอมูลทางบรรณานุกรม บทคัดยอ

และเอกสารตัวเต็มของบทความในวารสารจากทั่วโลก มากกวา 22 

ลานบทความ มีเน้ือหาครอบคลุมทางดาน แพทย พยาบาล ทันตแพทย 

สัตวแพทย ระบบการดูแลสุขภาพ และวิทยาศาสตรการแพทย ที่รวม

ขอมูลจากฐานขอมูล Medline (ทางการแพทยโดยเฉพาะ) และ 

บทความทางดาน วิทยาศาสตรสิ ่งมีชีวิตที ่นอกเหนือจาก Medline 

นอกจากนี ้ ย ังใหบริการ website และ link ไปยังแหลงขอม ูลท่ี

เก่ียวของอ่ืนๆดวย 

12 Matichonelibrary ฐานขอมูลขาว บทสัมภาษณ บทความ บทวิเคราะห-วิจารณ รายงาน 

หรือขอเขียนอื่นๆ เกี ่ยวของกับองคกร ภาครัฐ และเอกชน รวมท้ัง

บุคคลสำคัญที่ เกี่ยวของกับธุรกิจทุกประเภท จากหนังสือพิมพ จาก

หนังสือพิมพรายวัน และ รายสัปดาห กวา 20 ช่ือเรื่อง 

13 Questia ฐานขอมูลหนังสือและวารสารฉบับเต็ม ซึ่งรวบรวมขอมูลหลากหลาย

ในสหสาขาวิชา เชนศิลปกรรม ดนตรี พยาบาล 

14 Everynote.com ฐานขอมูลทางดานดนตรีตะวันตก ท่ีเสนอขอมูลในรูปของ Port สำหรบั

นักดนตรี วง Orchestra 

15 Thai Farmers Research Center เปนฐานขอมูลที่บริการท่ีรวบรวมรายงานวิเคราะหวิจัย ทั ้งในภาค

เศรษฐกิจระดับจุลภาค มหภาค ภาคการเงิน และภาคเศรษฐกิจ

ตางประเทศ โดยเนนกระแสของขาวสาร ในขณะนั้น นอกจากนี้ ยัง

ประกอบดวยดัชนีเศรษฐกิจ รายงานภาวะตลาดเงินและตลาดทุน 

ตลอดจนภาวะเงินตราตางประเทศ 

16 ThaiLIS Digital Collection TDC หรือ ThaiLIS Digital Collection  ใหบริการสืบคนฐานขอมูล

เอกสารฉบับเต็ม วิทยานิพนธ รายงานการวิจัยของอาจารย นักศึกษา 

โดยรวบรวมจากสถาบันอุดมศึกษาตาง ๆ ท่ัวประเทศ  

 

 

  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
http://www.nlm.nih.gov/
http://www.nih.gov/
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ภาคผนวก ฉ 

ประกาศคณะบัญชี และธุรกิจดิจิทัล ท่ี 1/2564 

 เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรดษุฎีบัณฑิต  

สาขาวิชาการบริหารธุรกิจสมัยใหม  

หลักสูตรนานาชาต ิ(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2564) 
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ภาคผนวก ช 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

สาขาวิชาการบริหารธุรกิจสมัยใหม 

 หลักสตูรนานาชาติ (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2564) 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารธุรกิจสมัยใหม หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2564) 

คณะบัญชี และธุรกิจดิจิทัล 

วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 เวลา 9.30-12.00 น. ออนไลนผานโปรแกรม ZOOM 

  
 

เขารวมประชุม 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร .ธีราลกัษณ  สัจจะวาที  ประธานกรรมการ 

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร .ชัยวฒุิ  ตั้งสมชัย  กรรมการ (ภายนอก) 

3. ผูชวยศาสตราจารย ดร .วิภา  จงรักษสัตย  กรรมการ 

4. ผูชวยศาสตราจารย ดร .วิริยา  จงรักษสัตย  กรรมการและเลขานุการ 

 

เริ่มประชุมเวลา 9.00 น. 

 รายงานการประชุมฉบับนี้ แบงออกเปน 8 หมวด แยกตามการจัดทำ มคอ.2 ของหลักสูตรปรัชญา

ดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารธุรกิจสมัยใหม หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2564) มีรายการ

ประชุมโดยสรุปดังนี้  
 

หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

ขอ 1  รหัสและชื่อหลักสูตร 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัยวุฒิ  ตั้งสมชัย แนะนำใหพิจารณาชื่อหลักสูตร ใหเอาคำวา “สมัยใหม” 

ใสในวงเล็บ หรือใหพิจารณาตัดออก อยางไรก็ดี ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธีราลักษณ สัจจะวาที 

ชี ้แจงวาเหตุผลที ่เขียนชื ่อหลักสูตรแบบนี ้ เพราะเกรงวาจะซ้ำซอนกับหลักสูตรของคณะ

บริหารธุรกิจ 

ขอ 5  ภาษาท่ีใชในการจัดการเรียนการสอน 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัยวุฒิ  ตั้งสมชัย แนะนำใหตัดคำวา “และ” ออก เพราะไมอยากใหสราง

หลักสูตรใหเฉพาะเจาะจงผูเรียนกลุมใดกลุมหนึ่ง 

ขอ 11 11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัยวุฒิ  ตั้งสมชัย แนะนำใหแกไขดังนี้ 

- ใหนำ PLO และวัตถุประสงคมากำหนดลักษณะของนักศึกษาที่หลักสูตรตองการสรางและ

นำมาเขียนหัวขอนี้ 

- ตัดประโยค  “มีแนวโนมเปนธุรกิจขามพรมแดน  ซึ่งการทำธุรกิจในยุคธุรกิจขามพรมแดน  ”

ออกเพราะดูเหมือนจะเปนการเนน Inter business มากกวา และใหเพิ่มประโยคดังตอไปนี้

แทน  “ตองสรางนักวิจัยที่ตอบรับการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีและดานอื่นๆ  จึงเนน

การศีกษาดานบริหารธุรกิจสมัยใหม”  
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หมวดท่ี 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

ขอ 1.3   วัตถุประสงคของหลักสูตร 

 ใหเรียงลำดับวัตถุประสงคของหลักสูตรใหสอดคลองกับ PLO โดยแกไขดังนี ้
- ใหเปลี่ยน วัตถุประสงคขอ 2 เปนวัตถุประสงคขอ 1 

- ใหเปลี่ยน วัตถุประสงคขอ 3 เปนวัตถุประสงคขอ 2 

- ใหเปลี่ยน วัตถุประสงคขอ 1 เปนวัตถุประสงคขอ 3 

- วัตถุประสงคขอ 4 ใหเหลือเพียง “มีคุณธรรม จริยธรรมและมีความรับผิดชอบตอสังคม”  

ขอ 2 ผลลัพธการเรียนรูของหลักสูตร 

- ใหเปลี่ยน PLO ขอ 1 เปนวัตถุประสงคขอ 3 

- ใหเปลี่ยน PLO ขอ 3 เปนวัตถุประสงคขอ 1 และเพ่ิมเติม “และสามารถเผยแพรองคความรู

และผลงานวิจัยในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ”  

หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 

ขอ 2.1.2 วัน-เวลา 

 ใหตัดคำวา “ปกติ” ออก  

ขอ 2.3  ปญหาของนักศึกษาแรกเขา 

 ใหตัดออก แกเปน “ไมมี” เนื่องจากหลักสูตรใหม ยังไมเคยรับนักศึกษา 

ขอ 2.4  กลยุทธในการดำเนินการเพ่ือแกปญหา 

 ใหตัดออก แกเปน “ไมมี” เนื่องจากขอ 2.3 ไมมี 

ขอ 2.5   แผนการรับนักศึกษาและผูสำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัยวุฒิ  ตั ้งสมชัย แนะนำใหเปลี่ยนจำนวนรับนักศึกษาเทากันทุกป 
เนื่องจากการวางแผนรับนักศึกษาจำนวนลดลง อาจจะแสดงถึงศักยภาพของหลักสูตรลดลง 
ดังนั้นจึงใหกำหนดรับนักศึกษาจำนวน 15 คนตอปการศึกษา   

ขอ 2.6 งบประมาณตามแผน 

 ปรับขอมูลใหเปนไปตามจำนวนการรับนักศึกษาที่ปรับใหจำนวนเทากันทุกปจำนวน 15 คนตอป

การศึกษา 

ขอ 2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนขามสถาบันอุดมศึกษา 
 ใหตัดออก แกเปน “ไมมี” เนื่องจากหลักสูตรปริญญาเอกไมมีการเทียบโอน  
ขอ 3 หลักสูตรและอาจารยผูสอน   
 ขอ 3.1.3 รายวิชา  
  ขอ 3.1.3.2 ตัวเลข สามหลัก มีความหมายดังนี ้
        (1) หลักรอย 

           ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัยวุฒิ  ตั้งสมชัย แนะนำใหตัดเลข 8 ออก                                         

เนื่องจากหลักสูตรมีเพียงวิชาการทำดุษฎีนิพนธ 

       (2) หลักสิบ 
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            ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัยวฒุิ  ตั้งสมชัย แนะนำใหตัดเลข 0 และเลข 1-8 

                                         ออก เนื่องจากหลักสูตรมีเพียงวิชาการทำดุษฎีนิพนธ 

  ขอ 3.1.3.4  รายวิชาในโครงสรางหลักสูตร 
        (4)  การสอบวัดคุณสมบัติ 

    ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัยวฒุิ  ตั้งสมชัย แนะนำใหตัด ขอ 4.3 ออก 

 ขอ 3.1.4  แสดงแผนการศึกษา 
   ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1  

- ใหเพ่ิม “ลงทะเบียนเพ่ือเปนนักศึกษาในหลักสูตร” 

   - ใหเรียงลำดับการอบรมใหม ดังนี้ 

      1. อบรมและสอบผานเง่ือนไขภาษาตางประเทศ 

      2. อบรมสัมมนาเรื่องการบริหารธุรกิจสมัยใหม 

   3. อบรมระเบียบวิธีวจิัยธุรกิจสำหรับการศึกษาในระดบัดุษฎีบัณฑิต 

   4. สอบวัดคุณสมบัติ 

   5.  พัฒนาและเสนอหัวขอโครงรางดุษฎีนิพนธ 

   ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2  

- ใหเพ่ิม “อบรมการเขียนบทความวิชาการ” 

   ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1  

- ใหเพ่ิม “อบรมการนำเสนอผลงานทางวิชาการ” 

    ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2  

-ยาย “ตีพิมพผลงานระดับชาติหรือนานาชาติ” จาก  ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1  

 มาอยูใน ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 

- ใหเพ่ิม “ลงทะเบียนเพ่ือเปนนักศึกษาในหลักสูตร” 

 

หมวดท่ี 4  ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 

ขอ 1   การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัยวุฒิ  ตั้งสมชัย แนะนำวาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาปริญญาเอกมี

เพียงขอเดียวก็เพียงพอ ดังนั้นใหแกไขดังนี้ 

  คุณลักษณะพิเศษ : ม ีความสามารถในการทำวิจ ัยในระดับสูงเพื ่อสรางองคความรู ด าน

บริหารธรุกิจสมัยใหม 

 กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา: ใหความรูดานการทำวิจัยและเครื่องมือในการทำวิจัยท่ี

หลากหลายที่สามารถนำไปใชงานไดเพื่อตอบโจทยงานดุษฎีนิพนธของนักศึกษาภายใตการกำกับ

ดูแลของอาจารยท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธอยางใกลชิด 

ขอ 2 การพัฒนาการเรียนรูในแตละดาน 
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    2. ความรู ชอง กลยุทธการสอน  

       (1) แกเปน “อบรมสัมมนาเรื่องการบริหารธุรกิจสมัยใหม” 

       (2) แกเปน “กำกับดูแลใหนักศึกษาศึกษาทฤษฎีและอานบทความวิชาการท่ีเก่ียวของ” 

    3. ทักษะทางปญญา ชอง กลยุทธการสอน  

       (2) แกเปน “กำกับดูแลใหนักศึกษาสามารถออกแบบเครื่องมือและการวิจัย” 

       (3) แกเปน “กำกับดูแลใหนักศึกษาสามารถวิเคราะห การนำเสนอ การอภิปรายการวิจารณ 

บทความวิชาการ” 

       (4) แกเปน “กำกับดูแลใหนักศึกษาสามารถทำวิจัยเพ่ือการตีพิมพเผยแพร” 

       (5) และ (6) ใหตัดท้ิง 

    4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ชอง กลยุทธการสอน  

       (1) แกเปน “กำกับดูแลนักศึกษาและติดตามความกาวหนาของดุษฎีนิพนธหรือผลงานท่ีจะนำไป 

 เสนอ” 

   (2)  สอดแทรกแนวคิดดานความรับผิดชอบ การทำงานเปนทีมและการมีภาวะผูนำในระหวาง 
        การใหคำปรึกษา 
5. ทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ชอง กลยุทธการสอน 
(1) แกเปน “กำกับดูแลใหนักศึกษาสามารถคัดกรองขอมูลทางคณิตศาสตรและสถิติเพ่ือ    

นำมาใชในการศึกษาคนควาปญหา” 

(2) กำกับดูแลใหนักศึกษาทักษะนำเสนอผลการวิจัยท้ังดานการเขียนและการพูด 

5.2  ความคาดหวังผลการเรียนรูเม่ือสิ้นปการศึกษา 
 ใหปรับตาม แผนการศึกษา 

หมวดท่ี 5  หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 

ขอ 2. ใหแกเปน “กระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนักศึกษา” 

ขอ 2.1 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนักศึกษาขณะนักศึกษายังไมสำเร็จการศึกษา 

- ยายขอ 2.1.3 เปนขอ 2.1.1 

- เปลี่ยน ขอ 2.1.1 เปนขอ 2.1.2 และตัด “นักศึกษาทุกคนตองจัดทำ” และแกเปน “พิจารณา

จาก”  

- เปลี่ยน ขอ 2.1.2 เปนขอ 2.1.3 และตัด  “นักศึกษาตอง” และแกเปน “พิจารณาจากการ

นำ”  

ขอ 2.2  แกเปน “การทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนักศึกษาภายหลังสำเร็จการศึกษา” 

 

หมวดท่ี 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 

ขอ 5.3  การแตงตั้งอาจารยพิเศษ 

           ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัยวุฒิ  ตั ้งสมชัย แนะนำวาใหเขียนการเปน co-advisors ใหเปนไปตาม

เกณฑ ป 2558” 
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ขอ 5.4  การประเมินผูเรียน 

           -ใหตัดข้ันตอนท่ี 1 ออก 

           -ใหเพ่ิม ในข้ันตอนท่ี 4 วา”มีระบบและกลไก” 

ขอ 6   สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

         ขอ 6.2 ใหแกเปน “หลักสูตรจะประสานงานกับสำนักหอสมุดในการหาฐานขอมูลในการทำวิจัย  

รวมท้ังจัดซ้ือหนังสือและตำราท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหอาจารยและนักศึกษาไดคนควาและใชในการทำวิจัย 

         ขอ 6.3 เพ่ิมเติม “จัดหาทุนเพ่ือการเผยแพรการนำเสนอ…..” 
 

ภาคผนวก ข  คำอธิบายรายวิชา 

 ใหแก “รายวิชา” เปน “ดุษฎีนิพนธ” และ ขั้นสุดทายของปริญญาเอก” เปน “ปองกันดุษฎี

นิพนธ” 

 นอกจากนี้ ชวยศาสตราจารย ดร.ชัยวุฒิ  ตั้งสมชัย แนะนำเพ่ิมเติมวา “ในการรับนักศึกษาเขา

มาเรียน ผูสมัครจะตองมีหัวขอวิจัยเรียบรอยแลว และจะตองมีความรูดานสถิติและระเบียบวิธีวิจัยมาพอสมควร  

 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู: อาจารยตองจัดการศึกษาที่จะชวยนักศึกษาทำวิจัยและพยายามชวย

ใหนักศึกษาจบตามเวลา 
 

เลิกประชุมเวลา 12:00 น. 

 

 

 

 (ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิริยา  จงรักษสัตย) 

               กรรมการและเลขานุการ 

                 ผูบันทึกการประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

  



68 
 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ซ 

 

คำสั่งมหาวิทยาลัยพายัพ ท่ี 239/2564   

เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการวิพากษหลักสูตร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

สาขาวิชาการบริหารธุรกิจสมัยใหม 

หลักสูตรนานาชาต ิหลกัสูตรใหม ปการศึกษา 2564 
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ภาคผนวก ฌ 

 
รายงานการประชุมคณะกรรมการวิพากษหลักสูตร หลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารธุรกิจสมัยใหม 

หลักสูตรนานาชาต ิหลกัสูตรใหม ปการศึกษา 2564 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการวิพากษหลักสูตร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารธุรกิจสมัยใหม หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2564) 

คณะบัญชี และธุรกิจดิจิทัล 

วันท่ี 4 ตุลาคม 2564 เวลา 20:00-22:00 น. ออนไลนผานโปรแกรม ZOOM 

 

ผูเขารวมประชุม 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทรงพร  หาญสันติ ประธานกรรมการ 

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทัดพงศ  อวิโรธนานนท กรรมการ 

3. ผูชวยศาสตราจารย ดร .ธีราลกัษณ  สัจจะวาที  กรรมการ 

4. อาจารย ดร .พัชร  บุญธีรารักษ  กรรมการ 

5. อาจารย ดร .วุฒิพงษ  ฉ่ัวตระกูล  กรรมการ 

6. ผูชวยศาสตราจารย ดร .วิภา  จงรักษสัตย  กรรมการและเลขานุการ 

 

เริ่มประชุมเวลา 20.00 น. 

 รายงานการประชุมฉบับนี้ แบงออกเปน 8 หมวด แยกตามการจัดทำ มคอ.2 ของหลักสูตรปรัชญา

ดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารธุรกิจสมัยใหม หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2564) มีรายการ

ประชุมโดยสรุปดังนี้  
 

หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

ขอ 1  รหัสและชื่อหลักสูตร 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทรงพร  หาญสันติและผูชวยศาสตราจารย ดร.ทัดพงศ  อวิโรธนานนท ซ่ึง

เปนผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ใหความเห็นสอดคลองกันวา ชื่อของสาขาวิชา อันไดแก 

สาขาวิชาบริหารธุรกิจสมัยใหม  เจาะจงประเด็นมากเกินไป เห็นควรใหปรับชื่อสาขาวิเปน 

สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ โดยใหตัดคำวา “สมัยใหม” ออก  โดยใหเหตุผลเพิ่มเติมวาเพื่อให

ผูเรียนเขาใจไดดีข้ึน 

 

ขอ 2 ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

 ใหปรับตามขอ 1 จึงมีขอความท่ีปรับเปลี่ยนใหมดังนี้ 

   ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย :  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ 

ภาษาอังกฤษ :  Doctor of Philosophy Program in Business Administration  

   ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
ชื่อเต็ม (ไทย) :  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ) 
ชื่อยอ (ไทย) :  ปร.ด. (การบรหิารธุรกิจ) 
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ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :  Doctor of Philosophy (Business Administration) 
ชื่อยอ (อังกฤษ) :  Ph.D. (Business Administration) 

 

หมวดท่ี 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

ขอ 1.3   วัตถุประสงคของหลักสูตร 

 คณะกรรมการใหปรับแกดังนี ้
(1) สามารถสรางศาสตรหรือองคความรูใหมหรือนวัตกรรมดานการบริหารธุรกิจ โดยใชระเบียบวิธี

วิจัยไดอยางเหมาะสม 
(2) สามารถนำองคความรูใหมไปเผยแพร ดวยการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยในระดับชาติ หรือระดับ

นานาชาติ  
(3) สามารถวิเคราะหสถานการณ เพ่ือประยุกตใชความรูดานบริหารธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ 
(4) มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบตอสังคม 

 

ขอ 2 ผลลัพธการเรียนรูของหลักสูตร 

 คณะกรรมการใหปรับเปลี่ยนผลลัพธการเรียนรูของหลักสูตรใหสอดคลองตามวัตถุประสงค 

 

หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 

ขอ 2.7  ระบบการศึกษา 

 คณะกรรมการใหเพ่ิมเติมใน หัวขอ อ่ืนๆ วา “การเรียนการสอนออนไลน” 

ขอ 3 หลักสูตรและอาจารยผูสอน   
 ขอ 3.1.3 รายวิชา  
  ขอ 3.1.3.1  ความหมายของรหัสประจำรายวชิา 

         คณะกรรมการใหตัดคำวา “สมัยใหม” ออก 
  ขอ 3.1.3.4  รายวิชาในโครงสรางหลักสูตร 

        คณะกรรมการใหแยกรายวิชาดุษฎีนิพนธเปน 6 รายวิชาและใหเพ่ิมรายวิชา 
        สัมมนา (ไมนับหนวยกิต) แทนการอบรม เปน 6 รายวิชา 
  ขอ (2)  กิจกรรมทางวิชาการ 
   คณะกรรมการใหปรับเปลี่ยนกิจกรรมทางวิชาการตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

ขอ 3.1.4  แสดงแผนการศึกษา 
   คณะกรรมการใหปรับเปลี่ยนดังนี้ 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1  

- ใหแกเปน รายวิชา “ดุษฎีนิพนธ 1”  

- ใหเปลี่ยน การอบรม/สัมมนา เปน รายวิชา “สัมมนา 1” ไมนับหนวยกิต 

    

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2  
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- ใหแกเปน รายวิชา“ดุษฎีนิพนธ 2”  

- ใหเปลี่ยน การอบรม/สัมมนา เปน รายวิชา“สัมมนา 2” ไมนับหนวยกิต 

 

  ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1  

- ใหแกเปน รายวิชา“ดุษฎีนิพนธ 3”  

- ใหเปลี่ยน การอบรม/สัมมนา เปน รายวิชา“สัมมนา 3” ไมนับหนวยกิต 

 

   ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2  

- ใหแกเปน รายวิชา“ดุษฎีนิพนธ 4”  

- ใหเปลี่ยน การตีพิมพผลงาน เปน รายวิชา“สัมมนา 4” ไมนับหนวยกิต 

 

ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 

- ใหแกเปน รายวิชา“ดุษฎีนิพนธ 5”  

- ใหเพ่ิม รายวิชา“สัมมนา 5” ไมนับหนวยกิต 

 

ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 

- ใหแกเปน รายวิชา “ดุษฎีนิพนธ 6”  

- ใหเปลี่ยน การตีพิมพผลงาน เปน รายวิชา “สัมมนา 6” ไมนับหนวยกิต 

ทั้งนี้ คณะกรรมการมีขอคิดเห็นที่แตกตางกันไปวาในแตละภาคการศึกษาสมควรจะให

รายวิชาดุษฎีนิพนธมีสัดสวนอยางใด จึงจะเหมาะสม กรรมการบางทานใหนำหนวยกิต 48 หนวยกิต

มาหารจำนวนภาคเรียนใหสัดสวนหนวยกิตเทาๆ กัน ซึ่งจะได จำนวน 8 หนวยกิตตอภาคเรียน 

กรรมการบางทานใหขอคิดเห็นวา ใหแบงสัดสวนเปน 9 หนวยกิตใน 4 ภาคเรียนแรก และลดจำนวน

เหลือ 6 หนวยกิตใน 2 ภาคเรียนสุดทาย ประธานคณะกรรมการฯ จึงเห็นควรใหผูพัฒนาหลักสูตร

นำไปพิจารณาและจัดจำนวนหนวยกิตใหเหมาะสมตอไป 

หมวดท่ี 4  ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 

ขอ 1   การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

 คณะกรรมการใหปรับเปลีย่นดังนี้   

 คุณลักษณะพิเศษ : มีความสามารถในการทำวิจัยในข้ันสูง เพ่ือสรางองคความรูใหมหรือนวัตกรรม

ดานการบริหารธุรกิจ 

ขอ 3 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรูสูรายวิชา (Curriculum Mapping) ใหเพิ่มวิชา
สัมมนา จำนวน 6 วิชา ในแตละภาคเรียน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหในแตละภาคการศึกษา นักศึกษา
จะไดรับความรู ความเขาใจเก่ียวกับการสังเคราะหความรูเพ่ือใหสามารถเสนอหัวขอการวิจัย ระเบียบ
วิธีวิจัยในระดับปริญญาเอกดานบริการธุรกิจ การนำเสนอโครงรางดุษฎีบัณฑิต การเก็บขอมูล การ
ประมวลผลขอมูล การวิเคราะหขอมูล การอภิปรายผล การเขียนรายงานดุษฎีนิพนธ การเขียน
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บทความวิจัยเพื่อการตีพิมพเผยแพร รวมถึงการนำเสนอ และอภิปรายหัวขอที่นาสนใจทางดาน
บริหารธุรกิจเฉพาะทางระดับปริญญาเอกและผลการศึกษาของดุษฎีนิพนธ โดยใหจัดเรียงในแตละภาค
การศึกษาใหเหมาะสม โดยใหผลการประเมินเปนแบบ P/NP 

 

ขอ 5.2 ความคาดหวังผลการเรียนรู เม่ือสิ้นปการศึกษา (YLO) 

 ปท่ี 1 - ใหตัด ขอ (6) ท้ิง 

      -ใหยาย ขอ (7) ไป ปท่ี 3 

 ปท่ี 2 - ใหตัด ขอ (3) ท้ิง 

 ปท่ี 3 –ใหปรับเปลี่ยนดังนี้ 

(1) สามารถสรางแบบจำลองที่ไดจากผลการทำดุษฎีนิพนธ เพื่อนำไปใชในการ
บริหารธุรกิจได 

(2)  มีทักษะการพัฒนางานดานการวิจัยทางการบริหารธุรกิจใหไดองคความรู
ใหมและผลงานดุษฎีนิพนธหรือสวนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธไดรับการ
เผยแพรหรืออยางนอยไดรับการตอบรับใหเผยแพรในวารสาระระดับชาติ 
หรือ นานาชาติ ตามเกณฑท่ีกำหนด 

(3) มีคุณธรรม จริยธรรมในวิชาการดานการบริหารธุรกิจ มีความรับผิดชอบตอ
ตนเองและสวนรวม มีจิตสาธารณะ มีความเสียสละ สามารถทำงานรวมกับ
ผูอ่ืนได (ยายจากขอ 7 ปท่ี 1 มาไวในปท่ี 3 นี้) 

 

หมวดท่ี 5  หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 

 3. เกณฑการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

  ใหแกตาม template ของมหาวิทยาลัยพายัพ 

   

ภาคผนวก ก  คำอธิบายรายวิชา 

  ใหแกไขตามรายวิชาที่เพิ่มขึ้น ไดแก รายวิชาสัมมนา (เปนรายวิชาท่ีไมนับหนวยกิต) จำนวน 

6 รายวิชา 
 

เลิกประชุมเวลา 22:00 น. 

 

 

    (ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิภา  จงรักษสัตย) 

   กรรมการและเลขานุการ 

   ผูบันทึกการประชุม 
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ภาคผนวก ญ 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง เกณฑการทดสอบวัดความรูทางภาษาของผูสมัคร
ท่ีเขาศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2564 
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ภาคผนวก ฎ 
 

สำเนาสัญญาจางอาจารยชาวตางประเทศ  
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