พิมพ์เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
Doctor of Philosophy Program in Management

มหาวิทยาลัยสยาม

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสยาม
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

:

มหาวิทยาลัยสยาม

คณะ

:

บัณฑิตวิทยาลัย

หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
รหัสหลักสูตร
๑. ชื่อหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย)
ชื่อหลักสูตร (ภาษาอังกฤษ)

:

๒๕๕๐๑๘๑๑๑๐๙๓๗๗

:
:

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
Doctor of Philosophy Program in Management

๒. ชื่อปริญญา
ชื่อปริญญา (ภาษาไทย)
:
ชื่อปริญญา (ภาษาอังกฤษ)
:
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) :
อักษรย่อปริญญา (ภาษาอังกฤษ) :

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการ)
Doctor of Philosophy (Management)
ปร.ด. (การจัดการ)
Ph.D. (Management)

๓. วิชาเอก
- ไม่มี ๔. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
๔.๑ แบบ ๑.๑
จานวน ๖๐ หน่วยกิต
๔.๒ แบบ ๒.๑
จานวน ๖๐ หน่วยกิต
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑

หน้า ๑

๕. รูปแบบของหลักสูตร
๕.๑ รูปแบบ
 หลักสูตรปริญญาเอก หลักสูตร ๓ ปี ใช้เวลาไม่เกิน ๖ ปีการศึกษา
๕.๒ ภาษาที่ใช้
 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย
 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา)
 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
๕.๓ การรับผู้เข้าศึกษา
 รับเฉพาะนักศึกษาไทย
 รับเฉพาะนักศึกษาต่างประเทศ
 รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศทีส่ ามารถใช้ภาษาไทย
หรือ ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
๕.๔ ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
- ไม่มี ๕.๕ การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
 ให้ปริญญามากกว่า ๑ สาขาวิชา (ทวิปริญญา)
 ปริญญาร่วมกับสถาบัน
๖. สถานภาพของหลักสูตร และการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
๖.๑) เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งปรับปรุงจากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชา
การจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) โดยเริ่มใช้หลักสูตรภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
๖.๒) คณะกรรมการพัฒ นาหลั กสู ตรและมาตรฐานการศึ ก ษา หลั ก สู ต รปรัช ญาดุษ ฎีบั ณฑิ ต
สาขาวิชาการจัดการ พิจารณากลั่นกรองในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๑ เดือน พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๖๑
๖.๓) คณะกรรมการพั ฒ นาหลั ก สู ต รและมาตรฐานการศึ ก ษา หลั ก สู ต รปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
สาขาวิช าการจั ดการ พิจ ารณาเห็ นชอบหลั กสู ตรฯในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๑ เดือน
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑

หน้า ๒

๖.๔) คณะกรรมการวิชาการ พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรฯ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๓ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
๖.๕) สภามหาวิทยาลั ย อนุ มัติห ลั กสู ตรฯ ในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๘ เดือน
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
๗. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ในปีการศึกษา ๒๕๖๒
๘. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
(๑) ผู้ประกอบการธุรกิจ และองค์กรทางสังคม
(๒) ผู้บริหารองค์กรระดับสูงทั้ง ภาครัฐ และภาคเอกชน
(๓) นักวิชาการระดับชานาญการ และนักวิจัย ด้านสังคมศาสตร์
(๔) นักวิชาการในองค์กรระหว่างประเทศ
(๕) ผู้บริหารในองค์กรระหว่างประเทศ
(๖) ที่ปรึกษาทางการบริหารจัดการ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑

หน้า ๓

ลาดับ

๙. ชื่อ-นามสกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่งทางวิชาการ และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร* / อาจารย์ประจาหลักสูตร

๑

ตาแหน่ง

ชื่อ-สกุล

ทางวิชาการ

(นาย/นาง/นางสาว)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายไชยนันท์

ปัญญาศิริ*

เลขที่บัตรประจาตัว
ประชาชน

๓๑๐๐๖๐๒๑๘xxxx

คุณวุฒิ
(เรียงจากสูงสุด

สาขา/สถาบัน/ปีที่จบ

ไปต่าสุด)

Ph.D.

Development Administration,

ภาระงานสอน

ผลงานทางวิชาการ

(ชม./สัปดาห์)

อาทิ ตารา, งานวิจัย,

หลักสูตร หลักสูตร

บทความวิชาการ

ปัจจุบนั

ปรับปรุง

๖

๖

(เรียงตามหลักบรรณานุกรม)

ตามเอกสารแนบ

National Institute of

สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์

Development Administration
(NIDA), 2552
M.A.

Political Science, School of
Politics, Indiana University of
Pennsylvania, U.S.A., 2540

ศศ.บ.

ประวัติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๓๖

ป.

หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์
รุ่นที่ ๙ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑

หน้า ๔

ลาดับ
๒

ตาแหน่ง

ชื่อ-สกุล

เลขที่บัตรประจาตัว

ทางวิชาการ

(นาย/นาง/นางสาว)

ประชาชน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายเฉลิมเกียรติ วงศ์วนิชทวี*

๓๑๐๑๗๐๐๗๑xxxx

คุณวุฒิ
(เรียงจากสูงสุด

สาขา/สถาบัน/ปีที่จบ

ไปต่าสุด)

ปร.ด.

การจัดการ

ภาระงานสอน

ผลงานทางวิชาการ

(ชม./สัปดาห์)

อาทิ ตารา, งานวิจัย,

หลักสูตร หลักสูตร

บทความวิชาการ

ปัจจุบนั

ปรับปรุง

๖

๖

(เรียงตามหลักบรรณานุกรม)

ตามเอกสารแนบ

มหาวิทยาลัยสยาม, ๒๕๕๑

สาขาวิชาการจัดการ
และวิศวกรรมก่อสร้าง

M.Const. Faculty of Built Environment,
Mgt.

University of New South Wales
(UNSW.), 2541

วศ.บ.

วิศวกรรมโยธา (เกียรตินิยมอันดับ
สอง), สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี, ๒๕๓๔

Cert.

Value Engineering, Asian
Productivity Organization
(APO.), Japan Training, Esfahan,
Islamic Republic of Iran, 2550

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑

หน้า ๕

ลาดับ
๓

ตาแหน่ง

ชื่อ-สกุล

เลขที่บัตรประจาตัว

ทางวิชาการ

(นาย/นาง/นางสาว)

ประชาชน

อาจารย์

น.ส.กานต์จิรา ลิมศิริธง*

๓๑๐๑๖๐๐๕๒xxxx

คุณวุฒิ
สาขา/สถาบัน/ปีที่จบ

(เรียงจากสูงสุด
ไปต่าสุด)

D.B.A.

Marketing, University of

ภาระงานสอน

ผลงานทางวิชาการ

(ชม./สัปดาห์)

อาทิ ตารา, งานวิจัย,

หลักสูตร หลักสูตร

บทความวิชาการ

ปัจจุบนั

ปรับปรุง

๖

๖

(เรียงตามหลักบรรณานุกรม)

ตามเอกสารแนบ

Newcastle, NSW, Australia,
2551
M.M.

Marketing, University of
Newcastle, NSW, Australia,
2547

M.M.

Human Resources,
Mahidol University, 2544

ศศ.บ.

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, ๒๕๔๐

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑

หน้า ๖

๑๐. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยสยาม อาคารเฉลิมพระเกียรติ (๑๙ ชั้น)
๑๑. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
๑๑.๑ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
สืบ เนื่ องมาจากการที่รัฐ บาลได้กาหนดวิสั ยทัศน์เชิงนโยบายในการขับเคลื่ อนเศรษฐกิจของ
ประเทศจากฐานการผลิตไปสู่ระบบเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนโดยความรู้ นวัตกรรม และ ความคิด สร้างสรรค์
ภายใต้ตัวแบบ ประเทศไทย ๔.๐ เพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่หลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง
(middle income trap) ไปสู่สถานะของประเทศที่มีรายได้สูงจากสินค้านวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์
และ ระบบการผลิตและสินค้าที่มีความเป็นดิจิทัล และจากการที่กลไกในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศไทยในยุคปัจจุบัน (new growth engine) ของประเทศได้มีทิศทางที่เปลี่ยนแปลงไปสู่การ
บริหารจัดการเทคโนโลยี ซึ่งหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาการจัดการ มีความสาคัญต่อการเพิ่มขีด
ความสามารถของบุคคลที่จะเติบโตในสายงานผู้บริหารองค์กรระดับสูงทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึง การ
พัฒนา การเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแบบดั้งเดิม (traditional SMEs) มา
เป็น smart enterprises and start ups ที่เน้นความสามารถในการแข่งขันและขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
(Innovation Driven Enterprises : IDEs)ที่มุ่งเน้นการสร้างสิ นค้าและบริการบนฐานความรู้ที่สร้าง
มูลค่าเพิ่ม ซึ่งต้องอาศัยผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และ มีทักษะทางด้านวิชาชีพ (professional skill)
และทักษะทางสังคมและมนุษยสัมพันธ์ (soft skill) โดยหลักสูตรฯจะสามารถสร้างขีดความสามารถของ
บุคคลเหล่ านี้ในบริบ ทการบริ หารจั ดการให้ เกิดประสิทธิภ าพ รวมถึงการดาเนินงานขององค์กรให้ มี
ศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ
๑๑.๒ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) มีเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทย
ไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ ตลอดจนประเด็นการปฏิ รูปประเทศและการบริหารจัดการสาธารณะ (public
governance) ที่ให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาประเทศจากทุกภาคส่วน ตลอดจน
การกาหนดวิสัย ทัศน์ และเป้ าหมายทางสั งคมของประเทศไทย ด้านการเตรียมศักยภาพของคน และ
โครงสร้างพื้นฐานในการสร้างอัตลักษณ์ของความเป็นไทยที่เข้มแข็งแต่ในขณะเดียวกันก็สามารถสร้างการ
ยอมรับและต่อยอดไปสู่สินค้าส่งออกทางวัฒนธรรมในระดับโลกได้
นอกจากนี้ สถานการณ์ในการพัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมไทยเป็นไปในแนวทางที่มีผู้ใฝ่
รู้มากขึ้น การศึกษาของประชากรสูงขึ้น พัฒนาการทางสังคม ทาให้เกิดความจาเป็นในการจัดการศึกษา
ในระดับที่สูงขึ้นด้านการบริหารจัดการ โดยเฉพาะสาหรับผู้ที่จบการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ที่ต้องการ
ฝึกฝนและเพิ่มพูนประสบการณ์ในฐานะนักบริหารที่ต้องใช้ทักษะด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
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(soft skill) มากขึ้น ดังที่ยอมรับกันว่า เป็นองค์ประกอบที่สาคัญของการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 (twenty-first century skill)
๑๒. ผลกระทบจาก ข้อ ๑๑.๑ และข้อ ๑๑.๒ ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ
ของสถาบัน
๑๒.๑ การพัฒนาหลักสูตร
ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกด้านการพัฒนาการทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ทาให้
ต้องมีการปรับปรุ งและพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัยและตรงกับความต้องการภาคธุรกิจ และของ
ประเทศ โดยหลักสูตรได้มุ่ง ในการบ่มเพาะความเป็นนักบริหารยุคใหม่ที่มี ศักยภาพและความสามารถใน
การปรับเปลี่ยนได้ตามการเติบโตของเศรษฐกิจ ช่วยให้ตอบสนองธุรกิจและองค์การสาธารณะที่ต้องอาศัย
ผู้นา ผู้บริหาร และ บุคลากรที่มีความสามารถในการแข่งขัน ขององค์การและประเทศได้ นอกจากนี้ยัง
เป็นการปรับปรุงหลักสูตรฯ ให้มีโครงสร้างที่สอดคล้องกับ เกณฑ์มาตรฐานระดับหลักสูตรอุดมศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๘ ของสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ทีกาหนดจานวนหน่วยกิตขั้นต่า ๕๘ หน่วยกิต
สาหรับหลักสูตรปริญญาเอก จากเหตุผลที่ได้กล่าว จึงได้มีการพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่องเป็น
ระยะในทุกๆ ๕ ปี
๑๒.๒ ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
ในฐานะของความเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนาของประเทศ ที่มี หน้าที่ในการร่วมพัฒนาและ
ขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศให้มีศักยภาพในการแข่งขันพร้อมๆไปกับการสร้างความสมดุลที่
ยั่งยืนต่อประเทศไทยในบริบทโลกยุคใหม่ มหาวิทยาสยามโดยหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตการจัดการจึงต้อง
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตทางสาขาการจัดการ (Management) ที่มีความเหมาะสมกับ
สถานการณ์และการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างสมดุลในพลวัตรความเปลี่ยนแปลงของระบบ
โลกยุคใหม่ การพัฒนาหลักสูตรเป็นไปในแนวทางที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยสยามซึ่งเป็น
สถาบันการศึกษาเอกชนที่เป็นแนวหน้าในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และเป็นการสนับสนุนพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยสยาม ดังนี้
• พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากร
ผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตทางการจัดการ เป็นนักบริหารที่มาจากหลากหลายอาชีพ มี
พื้นฐานความเชี่ยวชาญและความสนใจต่างกัน ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคการศึกษา หลักสูตรนี้จึง
พัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยสยามในการผลิตผู้นาทางความคิดด้านการบริหารจัดการ
• พันธกิจด้านการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาความรู้และนวัตกรรม งานวิจัยด้านการบริหารจัดการใน
องค์การยุคใหม่ สามารถนาไปปรับใช้แก้ปัญหาในด้านการบริหารจัดการในองค์การ การตอบโจทย์ด้าน
ความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงส่งเสริมการทาวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ เพื่อสังคมไทย
• พันธกิจด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
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คณาจารย์ บุ ค ลากร และ นั ก ศึ ก ษาได้ น าความรู้ ค วามสามารถและประสบการณ์ ต่ า งๆไป
ให้บริการวิชาการแก่สังคม ผ่านการบรรยาย การให้คาปรึกษา ตลอดจน ผลการวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ใน
องค์การภาครัฐ ธุรกิจเอกชน และ ภาคประชาสังคมต่างๆ
• พันธกิจด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ออกแบบความคิดนวัตกรรมทางการบริหารจัดการ ผ่านงานวิจัย และการสอดแทรกในการเรียน
การสอน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้วัฒนธรรมไทย มี ความร่วมสมัย มีความยั่งยืนและมีความร่วมสมัย
กับกระแสสากล ผสานจุดแข็งทางวัฒนธรรมไทยเข้ากับบริบทความเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่ สามารถ
ใช้ขับเคลื่อนความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้ นี่เป็นแนวทางการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมไทย
ในแนวทางของศาสตร์การจัดการสมัยใหม่
• พันธกิจด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ดาเนินการตามระยะเวลาที่กาหนด รวบรวมข้อมูลต่างๆที่จาเป็นต่อกระบวนการประกันคุณภาพ
การศึกษาในระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย ปรับปรุงรายงานการประเมินตนและพัฒนาระบบการ
บริ หารจัดการการเรีย นการสอนตามข้อเสนอแนะผลการประเมิน ที่ผ่ านมา และปฏิ บัติตามแผนการ
ดาเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร
๑๓. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
๑๓.๑ กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
- ไม่มี ๑๓.๒ กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
- ไม่มี ๑๓.๓ การบริหารจัดการ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร มีการประชุมเพื่ อกาหนดแผนการ
ทางานต่างๆและตรวจสอบการทาภารกิจว่าเป็นไปตามแผนหรือไม่อย่างไร ทั้งในเรื่องการจัดตารางสอน
การจัดอาจารย์ผู้สอน การพิจารณาเสนอแต่งตั้งกรรมการสอบประมวลความรู้และสอบดุษฎีนิพนธ์ ฯลฯ
เป็นต้น เนื่องจากหลักสูตรฯ ได้ออกแบบมาเพื่อให้ผู้เรียนได้ประสบการณ์ตรงจากภาคธุรกิจ จึงต้องมี
บุคลากรมืออาชีพเข้ามาร่วมสอนด้วย นอกจากนี้ หลักสูตรฯได้ ความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการเรียน
การสอนและการกากับดูแลการทาดุษฎีนิพนธ์ อาจารย์ผู้บรรยาย งานวิจัย และงานบริการวิชาการกับ
หน่วยงานอื่นๆ ทั้งในและนอก
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หมวดที่ ๒ ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
๑. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
๑.๑ ปรัชญาของหลักสูตร
หลักสูตรดุษฎีบั ณฑิตการจัดการ มหาวิทยาลัยสยาม มุ่งพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดการ
สมัยใหม่ที่สะท้อน นโยบายการพัฒนาประเทศตามแนวทางประเทศไทย ๔.๐ และ ปรัชญาการอุดมศึกษา
ไทยร่วมสมัย ตลอดจนการสร้างมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ การจัดการที่เป็นสากลซึ่งหลักสูตรมีแนว
ปรัชญาที่จะสร้าง ดุษฎีบัณฑิตที่ถึงพร้อมด้วย ภาวะผู้นา ความเป็นนักวิชาการ นักวิจัย นักวิชาชีพ นัก
บริ ห าร และผู้ ป ระกอบการ ที่ ส ามารถใช้ความรู้ทางการบริห ารจัดการอย่างเป็นระบบ เข้าใจแลละ
ประพฤติตนตามหลักคุณธรรมจริยธรรมของความเป็นผู้นาองค์การทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจ นาไปสู่ความ
ยั่งยืนของการพัฒนาประเทศตามวาระของสหประชาชาติว่าด้วยเรื่องเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (UN
Agenda of SDGs 17 2030)
๑.๒ ความสาคัญของหลักสูตร
สาระสาคัญของการพัฒนาหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตทางศาสตร์การจัดการของปีการศึกษา ๒๕๖๑ นี้
มาจากการศึกษาวิจัยหลักสูตรที่ยึดโยงกับ (๑) นโยบายการพัฒนาประเทศที่มุ่งให้สามารถก้าวข้าม“สถาน
ประเทศ ที่ติดกับดักรายได้ปานกลาง” (middle income trap) ด้วยแนวคิดประเทศไทย ๔.๐ (๒)
เป้าหมายในการบริหารประเทศไทยสู่ความยั่งยืนตามแนวทางของสหประชาชาติ (UN sustainable
development goals---SDGs) และ (๓) แผนพัฒนาระบบอุดมศึกษาไทยในยุคปัจจุบัน
ตลอดจนการสารวจความคิดเห็นของศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ผู้บริหารของผู้สาเร็จการศึกษา และ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ จึงสามารถกาหนดอัตลักษณ์ (identities) ของหลักสูตรฯ ตลอดจนการ
กาหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรฯได้ดังต่อไปนี้
๑) หลักสูตรการจัดการที่ ปรับปรุงและพัฒนาขึ้นมาใหม่นี้ มีเนื้อหาและรายวิชาที่มุ่งเน้นการ
บริหารจัดการที่มีความเป็นสากล (universality) ครอบคลุมศาสตร์การจัดการที่ก้าวข้ามข้อจากัดที่จะ
ใช้ได้แต่เฉพาะองค์การภาครัฐหรือภาคเอกชนแต่สามารถนาเสนอองค์ความรู้และเทคนิคการบริหาร
สมัยใหม่ที่ทาให้ผู้ เรีย นสามารถปรับ ใช้ได้ในการบริ หารตัดการแบบภาคหรือหุ้ นส่ ว นความร่ว มมือใน
เครือข่ายที่อาจมีทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาสังคม
๒) ผลการวิจั ยเชิงสารวจ โดยสอบถามความเห็ นด้วยแบบสอบถามและข้อคาถามต่อผู้ตอบ
แบบสอบถามสามกลุ่ม ได้แก่ ผู้ใช้บัณฑิต อาจารย์ และ นักศึกษาปัจจุบัน ถึงคุณลักษณะของหลักสูตรที่
จะตอบสนองความต้องการของตลาดและรายวิชาในสาขาการจัดการที่อยากให้มี ในหลักสูตร สารวจเมื่อ
เดือนมีนาคม-เมษายน ๒๕๖๑ มีความเห็นว่าต้องมีความพร้อมทั้งในด้านทักษะทางวิชาการ อาทิเช่น
ความช านาญในการแสวงหาค าตอบต่ อ ปั ญ หาและความท้ า ทายในเชิ ง การบริ ห ารจั ด การที่ ม าจาก
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กระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ตั้งสมมติฐาน มีระเบียบวิธีวิจัยที่เชื่อ ถือได้ในกระบวนการแสวงหา
คาตอบ
๓) ความพร้ อ มด้ า นวิ ช าชี พ คื อ การสร้ า งดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามเป็ น ผู้ ป ระกอบการ
(entrepreneur) ยุ คใหม่ที่ส ามารถปรับใช้เครื่องมือทางเทคนิคการบริห ารต่างๆ ในการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ การกาหนดและดาเนินกลยุทธ์ ที่เน้นนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ทาไปสู่
การพัฒนาตนเอง องค์การ สังคม และ ประเทศชาติอย่างยั่งยืน เป็นต้น
๔) เมื่อมองในเชิงผลผลิต (outputs) และ ผลลัพธ์ (outcomes) ที่คาดหวังจากการจัดการเรียน
การสอนภายใต้หลักสูตรฯฉบับนี้ คือการสร้างงานวิจัยในระดับปริญญาเอกที่พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือ
ของผู้เรียนและคณาจารย์ที่มีประสบการณ์ความรู้ความชานาญในการสร้างนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่ม
ในการพัฒนาองค์การและสังคมไทยในระดับ มหภาค อันเป็นภารกิจที่สถาบันด้านวิชาการควรตอบแทน
คื น สู่ สั ง คมด้ ว ยการสร้ า งและน าผลการวิ จั ย ระดั บ ปริ ญ ญาเอกที่ มี คุ ณ ภาพสามารถน ามาปรั บ ใช้ ใ น
กระบวนการบริหารจัดการและพัฒนาประเทศต่อไป
๑.๓ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
๑) เพื่อสร้างดุษฎีบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการและความเชี่ยวชาญขั้นสูงในศาสตร์ด้าน
การจัดการสมัยใหม่
๒) เพื่อสร้าง ต่อยอด และ พัฒนา องค์ความรู้การบริหารจัดการองค์การยุคใหม่ที่มีความเป็น
สากล
๓) เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความเป็นผู้ประกอบการบนฐานคิดและการปฏิ บัติที่เน้นนวัตกรรม
ความคิดสร้างสรรค์ ความเป็นสากล และ ความรับผิดชอบต่อระบบสังคมและโลก
๒. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/การเปลี่ยนแปลง
๑. ปรั บปรุงหลักสูตรให้มีความ
สอดคล้ อ งกั บ เกณฑ์ ม าตรฐาน
ส า นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
อุดมศึกษา (สกอ.)
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กลยุทธ์
๑. ประเมินการประกันคุณภาพ
หลักสูตรทุกปี
๒. ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความ
ทันสมัยอย่างน้อยทุกรอบ ๕ ปี

หลักฐาน/ตัวชี้วัด
๑. รายงานผลการประเมิน
หลั ก สู ต ร/หลั ก สู ต รได้ รั บ การ
ประเมินมาตรฐานในระดับดีขึ้น
ไป
๒ . เ อ ก ส า ร ห ลั ก สู ต ร ฉ บั บ
ปรั บ ปรุ ง /หลั ก สู ต รได้ รั บ การ
เผยแพร่ ต ามเกณฑ์ ม าตรฐาน
คุณวุฒิ
หน้า ๑๑

แผนการพัฒนา/การเปลี่ยนแปลง
๒. หลักสูตรสามารถผลิตบัณฑิต
และงานวิ จั ย ที่ ต อบโจทย์ ก าร
พั ฒ น า ป ร ะ เ ท ศ ๔ . ๐ แ ล ะ
สอดคล้องกับ UN-SDGs ในด้าน
ความยั่ ง ยื น ของประเทศไทยใน
ประชาคมโลก

๓. เป็ น หลั กสู ตรที่มี ความเป็ น
สากลในด้านหลักคิด วิธีการ และ
เทคนิคการบริหารจัดการที่มุ่งสร้าง
ผู้นาและผู้ประกอบการในองค์การ
ยุคใหม่
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กลยุทธ์
๑. สร้างเครือข่ายองค์การแห่งการ
เรี ย นรู้ ทั ก ษะของศตวรรษที่ ๒๑
ระหว่างคณาจารย์และผู้เรียนของ
คณะให้เป็นชุมชนด้านวิชาการการ
สร้างนวัตกรรมทางความคิดด้าน
การบริหารจัดการ
๒. ออกแบบโครงสร้างการบริหาร
จั ด การงานวิ จั ย ของคณะที่ ต้ อ ง
สามารถปรับใช้ความรู้สมัยใหม่ใน
การยกระดับ การพั ฒ นาประเทศ
ไปสู่ความเป็น ๔.๐ และสอดคล้อง
กับ UN-SDGs
๑. จัดทีมคณาจารย์ผู้สอนและที่
ปรึกษางานวิจัยที่เป็นสหวิทยาการ
รวมผู้ เ ชี่ ย วชาญในศาสตร์ ก าร
บริ ห ารจั ด การสมั ย ใหม่ แ ละการ
วิ จั ย ที่ แ ก้ ไ ขปั ญ หาในบริ บ ทของ
disruptive economy
๒. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
กั บ หน่ ว ยงานและองค์ ก ารที มี
ศั ก ยภาพด้ า นการบริ ห ารจั ด การ
บ น ฐ า น ข อ ง อ ง ค์ ค ว า ม รู้ แ ล ะ
ประสบการณ์ยุคใหม่ระดับโลก
๓. ส่งเสริมและกระตุ้ นให้ผู้เรียน
สร้างเสริมทักษะ วิธีคิด ตลอดจน
บุ ค ลิ ก ความเป็ น ผู้ น าแบบสากล
รวมไปถึงการใช้ภาษาอังกฤษ

หลักฐาน/ตัวชี้วัด
๑. จานวนชิ้ น งานวิ จัยของ
นักศึกษาที่สอบโครงร่าง (สาม
บท) ผ่านแล้ว
๒. จ านวนผลงานวิ จั ย ของ
นักศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสาร TCI กลุ่ม ๑

๑. อั ต ราผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ใน
ระยะเวลาตามก าหนด หรื อ
ก่อนกาหนด
๒. คาสั่งแต่งตั้งต่างๆ
๓. ผลการสอบภาษาอังกฤษ
ของผู้เรียน

หน้า ๑๒

หมวดที่ ๓ ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
๑. ระบบการจัดการศึกษา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มีระบบการศึกษาแบบระบบทวิภาค โดยมี
รายละเอียดดังนี้
๑.๑ ระบบ
ภาคการศึกษาปกติ แบบระบบทวิภาค โดยแบ่งเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ โดยมีระยะเวลาภาค
การศึกษา ไม่ต่ากว่า ๑๕ สัปดาห์
๑.๒ การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
การศึกษาภาคฤดูร้อน มีระยะเวลาการศึกษาไม่ต่ากว่า ๖ สัปดาห์ และต้องมีชั่วโมงเรียนของแต่
ละรายวิชารวมกันทั้งหมดเทียบเคียงกับชั่วโมงของการศึกษาในภาคการศึกษาปกติ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
๑.๓ การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
- ไม่มี ๒. การดาเนินการหลักสูตร
๒.๑ วัน-เวลา ในการดาเนินการ การเรียนการสอน
วัน-เวลานอกราชการ (วันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.)
๒.๒ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
แบบ ๑.๑
 เป็ น ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโททุ ก สาขาในสถาบั น การศึ ก ษาซึ่ ง ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ/หรือ หน่วยงานที่มีอานาจตามกฎหมาย และ/
หรือ สภามหาวิทยาลัยสยาม ให้การรับรอง
 มีประสบการณ์ด้านงานวิจัยและมีผลงานการวิจัยระดับชาติหรือนานาชาติ และ/หรือ เป็น
ผู้บริหารระดับสูงขององค์การหรือสถาบันระดับชาติหรือนานาชาติ ที่ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
 สอบผ่านการสอบภาษาอังกฤษตามที่ทางหลักสูตรกาหนด
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แบบ ๒.๑
 เป็ น ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโททุ ก สาขาในสถาบั น การศึ ก ษาซึ่ ง ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ/หรือ หน่วยงานที่มีอานาจตามกฎหมาย และ/
หรือ สภามหาวิทยาลัยสยาม ให้การรับรอง
 สอบผ่านการสอบภาษาอังกฤษตามที่ทางหลักสูตรกาหนด
๒.๓ ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในบางสาขาที่ไม่ตรงสาย อาจไม่มีพื้นฐานความรู้ที่
จาเป็นต่อการศึกษา อาทิ พื้นฐานความรู้ด้านทฤษฎีการบริหารจัดการและการทาวิจัยทางสังคมศาสตร์
หรือ นอกจากนี้อาจมีนักศึกษาที่มีข้อจากัดด้านภาษาอังกฤษ
๒.๔ กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนักศึกษา
จั ด ให้ นั ก ศึ ก ษาเรี ย นวิ ช าปรั บ พื้ น ฐานด้ า นทฤษฎี ก ารบริ ห ารจั ด การและการท าวิ จั ย ทาง
สังคมศาสตร์ สาหรับนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในบางสาขาที่ไม่ตรงสาย และจัดให้
นักศึกษาเรียนวิชาปรับพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ สาหรับนักศึกษาที่ มีข้อจากัดด้านภาษาอังกฤษ เพื่อให้มี
พื้นฐานความรู้เบื้องต้นที่จาเป็นต่อการศึกษาในหลักสูตร
๒.๕ แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษา ในระยะ ๕ ปี
รับนักศึกษาปีการศึกษาละ ๑๕ คน และคาดว่านักศึกษาจะสาเร็จการศึกษาในแต่ละปีการศึกษา
ดังนี้
ชั้นปี
ชั้นปีที่ ๑
ชั้นปีที่ ๒
ชั้นปีที ๓
ชั้นปีที่ ๔
รวม
ผู้สาเร็จการศึกษา
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๒๕๖๑

๒๕๖๒

ปีการศึกษา
๒๕๖๓

๑๕
๑๕
-

๑๕
๑๕
๓๐
-

๑๕
๑๕
๑๕
๔๕
-

๒๕๖๔

๒๕๖๕

๑๕
๑๕
๑๕
๕
๕๐
๑๐

๑๕
๑๕
๑๕
๕
๕๐
๑๐

หน้า ๑๔

๒.๖ งบประมาณตามแผน
๒.๖.๑ งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท)
หมวด
๑. ค่าบารุงการศึกษา
๒. ค่าหน่วยกิต
๓. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
รวมทั้งสิ้น

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖๕

๘๑๗,๕๐๐.-

๑,๓๕๗,๕๐๐.-

๑,๘๙๗,๕๐๐.-

๒,๔๙๗,๕๐๐.-

๒,๔๙๗,๕๐๐.-

๑,๘๐๐,๐๐๐.-

๓,๒๔๐,๐๐๐.-

๔,๖๘๐,๐๐๐.-

๔,๖๘๐,๐๐๐.-

๔,๖๘๐,๐๐๐.-

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

๒,๖๑๗,๕๐๐.-

๔,๕๙๗,๕๐๐.-

๖,๕๗๗,๕๐๐.-

๗,๑๗๗,๕๐๐.-

๗,๑๗๗,๕๐๐.-

๒.๖.๒ งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท)
ปีงบประมาณ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

ค่าใช้จ่ายด้านการผลิตบัณฑิต (ค่าสอน)
ค่าใช้จ่ายด้านการวิจยั
ค่าใช้จ่ายด้านบริการวิชาการ
ค่าใช้จ่ายด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
เงินอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ค่าเครื่องมือ อุปกรณ์)
รวมทั้งสิ้น

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖๕

๑,๕๐๐,๐๐๐.-

๒,๗๐๐,๐๐๐.-

๓,๙๐๐,๐๐๐.-

๓,๙๐๐,๐๐๐.-

๓,๙๐๐,๐๐๐.-

๓๐๐,๐๐๐.-

๕๔๐,๐๐๐.-

๗๘๐,๐๐๐.-

๙๘๐,๐๐๐.-

๙๘๐,๐๐๐.-

๑๕,๐๐๐.-

๒๗,๐๐๐.-

๓๙,๐๐๐.-

๔๙,๐๐๐.-

๔๙,๐๐๐.-

๑๒,๐๐๐.-

๒๑,๖๐๐.-

๓๑,๒๐๐.-

๓๙,๒๐๐.-

๓๙,๒๐๐.-

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

๑๒๐,๐๐๐.-

๒๑๖,๐๐๐.-

๓๑๒,๐๐๐.-

๓๙๒,๐๐๐.-

๓๙๒,๐๐๐.-

๑,๙๔๗,๐๐๐.-

๓,๕๐๔,๖๐๐.-

๕,๐๖๒,๒๐๐.-

๕,๓๖๐,๒๐๐.-

๕,๓๖๐,๒๐๐.-

๒.๗ ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
 แบบทางไกลผ่านอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต
 อื่นๆ (ระบุ)
๒.๘ การเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต และการลงทะเบียนข้ามสถาบัน
การเทีย บโอนหน่ ว ยกิต รายวิช า และการลงทะเบียนเรีย นข้ามมหาวิทยาลั ย ให้ เ ป็นไปตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยสยาม ว่าด้วยการเทียบโอนความรู้และการให้โอนหน่วยกิต จากการศึกษานอก
ระบบ และเพื่ อ การศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย เข้ า สู่ ก ารศึ ก ษาในระบบ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศ
ทบวงมหาวิทยาลัยเรียงหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ พ.ศ.
๒๕๔๕
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หน้า ๑๕

๓. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
๓.๑ หลักสูตร
๓.๑.๑ จานวนหน่วยกิตรวม
จานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ๖๐ หน่วยกิต ซึ่งไม่ต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา ที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติได้กาหนดไว้
๓.๑.๒ โครงสร้างหลักสูตร
แบบ ๑.๑
เน้นการวิจัยโดยทาดุษฎีนิพนธ์
ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จปริญญาโท จะต้องทาดุษฎีนิพนธ์ ๖๐ หน่วยกิต (ทั้งนี้อาจต้องเรียน
วิชาอื่นๆ เพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร)
๑. ดุษฎีนิพนธ์
๖๐ หน่วยกิต
(จานวนหน่วยกิต รวม
๖๐ หน่วยกิต)
แบบ ๒.๑
ทาดุษฎีนิพนธ์และศึกษารายวิชา
ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จปริญญาโท จะต้องศึกษารายวิชา ๒๔ หน่วยกิต และการทาดุษฎี
นิพนธ์ ๓๖ หน่วยกิต
๑. รายวิชาพื้นฐาน
หน่วยกิต
๒. รายวิชาบังคับ
๑๘ หน่วยกิต
๓. รายวิชาเลือก (อย่างน้อย)
๖
หน่วยกิต
๔. ดุษฎีนิพนธ์
๓๖ หน่วยกิต
(จานวนหน่วยกิต รวม
๖๐ หน่วยกิต)
รหัสรายวิชาในหลักสูตร

ความหมายของตัวเลขในหลักสูตร

๙๒๐-xxx
๗๐๐-xxx
๙๒๐-๑xx
๙๒๐-๒xx
๙๒๐-๓xx
๙๒๐-๔xx

รหัสประจาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
หมวดกลุ่มวิชาเรียนร่วมระดับบัณฑิตวิทยาลัย
หมวดกลุ่มวิชาปรับพื้นฐาน
หมวดกลุ่มวิชาบังคับ
หมวดกลุ่มวิชาเลือก
หมวดการทาดุษฎีนิพนธ์

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
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หน้า ๑๖

๓.๒ รายวิชา
รหัสวิชา

หมวดวิชา / ชื่อวิชา

หมวดวิชาปรับพื้นฐาน
๗๐๐-๑๑๑
๑. ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์
(Research Methodology in Social Science)

๗๐๐-๑๐๐

๒. ภาษาอังกฤษพื้นฐานสาหรับบัณฑิตศึกษา
(Foundation English for Graduate Study)

๙๒๐-๑๐๖

๓. องค์การและการจัดการ
(Organization and Management)

หมวดวิชาบังคับ
๙๒๐-๒๑๑
๑. ทฤษฎีองค์การและการจัดการสมัยใหม่
(Modern Organizational and Management Theories)

๙๒๐-๒๑๒

๒. ความสามารถในการแข่งขันและความยั่งยืน
(Competitiveness and Sustainability)

๙๒๐-๒๑๓
๙๒๐-๒๑๔

๔. การวิเคราะห์สถิติเพื่อการวิจัย
๕. สัมมนาประเด็นร่วมสมัยทางการบริหารจัดการ
๖. สัมมนาดุษฎีนิพนธ์

(Design Thinking and Disruptive Innovation)
๒. สัมมนาการจัดการธุรกิจยุคใหม่
(Seminar on Modern Business Management)

๓. สัมมนาการบริหารจัดการข้ามวัฒนธรรม
(Seminar on Cross Cultural Management)

๙๒๐-๓๒๕

๔. พฤติกรรมองค์การขั้นสูง
(Advanced Organization Behavior)

๙๒๐-๓๒๖

๓
(๓-๐-๖)

๓
(๓-๐-๖)
(๓-๐-๖)

หมวดวิชาเลือก (อย่างน้อย ๖ หน่วยกิต)
๙๒๐-๓๒๒
๑. การคิดเชิงออกแบบและนวัตกรรมการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผัน

๙๒๐-๓๒๔

ไม่นับหน่วยกิต
(๓-๐-๖)

(Global Leadership and Entrepreneurship)

(Seminar on Dissertation)

๙๒๐-๓๒๓

ไม่นับหน่วยกิต
(๓-๐-๖)

๓

(Seminar on Contemporary Issues in Management)

๙๒๐-๒๑๖

ไม่นับหน่วยกิต
(๓-๐-๖)

๓. ภาวะผู้นาและความเป็นผู้ประกอบการระดับโลก

(Statistical Analysis for Research)

๙๒๐-๒๑๕

หน่วยกิต

๕. สัมมนาธุรกิจและการประกอบการในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค
(Seminar on Business and Entrepreneurship in ASIA-Pacific Region)
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๓
(๓-๐-๖)

๓
(๓-๐-๖)

๓
(๓-๐-๖)

๓
(๓-๐-๖)

๓
(๓-๐-๖)

๓
(๓-๐-๖)

๓
(๓-๐-๖)

๓
(๓-๐-๖)

หน้า ๑๗

รหัสวิชา

หมวดวิชา / ชื่อวิชา

๙๒๐-๓๒๗

๖. สัมมนาธรรมาภิบาลภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม
(Seminar on Governance of Public Sector, Business and Civil Society)

หมวดการทาดุษฎีนิพนธ์
๙๒๐-๔๐๒
 ดุษฎีนิพนธ์ (สาหรับแผน ๑.๑)
(Dissertation)
๙๒๐-๔๐๓
 ดุษฎีนิพนธ์ (สาหรับแผน ๒.๑)
(Dissertation)

หน่วยกิต
๓
(๓-๐-๖)

๖๐
๓๖

๓.๔ แผนการศึกษา
ให้เป็นไปตามที่คณะวิชาต่างๆ กาหนดให้นักศึกษาลงทะเบียน
แผนการศึกษา (สาหรับแผน ๑.๑)
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการ

ภาค ๑

ชื่อวิชา
การสอบประมวลความรู้ข้อเขียนและปากเปล่า
รวม

หน่วยกิต
-

รหัสวิชา
๙๒๐-๔๐๒

ชื่อวิชา
ดุษฎีนิพนธ์ (สาหรับแผน ๑.๑)
รวม

หน่วยกิต
๑๑
๑๑

รหัสวิชา
๙๒๐-๔๐๒

ชื่อวิชา
ดุษฎีนิพนธ์ (สาหรับแผน ๑.๑)
รวม

หน่วยกิต
๑๑
๑๑

ภาคฤดูร้อน

รหัสวิชา
๙๒๐-๑๐๕

ภาค ๒

ปีที่ ๑
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หน้า ๑๘

ภาค ๑

ชื่อวิชา
ดุษฎีนิพนธ์ (สาหรับแผน ๑.๑)
รวม

หน่วยกิต
๑๑
๑๑

รหัสวิชา
๙๒๐-๔๐๒

ชื่อวิชา
ดุษฎีนิพนธ์ (สาหรับแผน ๑.๑)
รวม

หน่วยกิต
๑๒
๑๒

รหัสวิชา
๙๒๐-๔๐๒

ชื่อวิชา
ดุษฎีนิพนธ์ (สาหรับแผน ๑.๑)
รวม

หน่วยกิต
๑๒
๑๒

ภาคฤดูร้อน

รหัสวิชา
๙๒๐-๔๐๒

ภาค ๒

ปีที่ ๒

ภาค ๑

ชื่อวิชา
ประเมินความก้าวหน้าดุษฎีนิพนธ์
รวม

หน่วยกิต
-

รหัสวิชา
๙๒๐-๔๐๐

ชื่อวิชา
ประเมินความก้าวหน้าดุษฎีนิพนธ์
รวม

หน่วยกิต
-

รหัสวิชา
๙๒๐-๔๐๐

ชื่อวิชา
ประเมินความก้าวหน้าดุษฎีนิพนธ์
รวม

หน่วยกิต
-

ภาคฤดูร้อน

รหัสวิชา
๙๒๐-๔๐๐

ภาค ๒

ปีที่ ๓

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑

หน้า ๑๙

แผนการศึกษา (สาหรับแผน ๒.๑)
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการ

ภาคฤดูร้อน

ภาค ๒

ภาค ๑

ปีที่ ๑
รหัสวิชา
๗๐๐-๑๑๑
๙๒๐-๒๑๑
๙๒๐-๒๑๒
รหัสวิชา
๙๒๐-๒๑๓
๙๒๐-๒๑๔
๙๒๐-๒๑๕
รหัสวิชา
๙๒๐-๓xx
๙๒๐-๓xx

ชื่อวิชา
ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์
ทฤษฎีองค์การและการจัดการสมัยใหม่
ความสามารถในการแข่งขันและความยั่งยืน
รวม
ชื่อวิชา
ภาวะผู้นาและความเป็นผู้ประกอบการระดับโลก
การวิเคราะห์สถิติเพื่อการวิจัย
สัมมนาประเด็นร่วมสมัยทางการบริหารจัดการ
รวม

หน่วยกิต
ไม่มีหน่วยกิต

๓ (๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๖
หน่วยกิต
๓(๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๙

ชื่อวิชา

หน่วยกิต
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓

ชื่อวิชา

หน่วยกิต
๓(๓-๐-๖)
๓

วิชาเลือก ๑
วิชาเลือก ๒
รวม

ภาค ๑

รหัสวิชา
๙๒๐-๑๐๕

ภาคฤดูร้อน

รหัสวิชา
๙๒๐-๒๑๕

ภาค ๒

ปีที่ ๒
สัมมนาดุษฎีนิพนธ์
รวม

รหัสวิชา
๙๒๐-๔๐๓

ชื่อวิชา
การสอบประมวลความรู้ข้อเขียนและปากเปล่า
รวม
ชื่อวิชา
ดุษฎีนิพนธ์
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รวม

หน่วยกิต
หน่วยกิต
๙
๙
หน้า ๒๐

ภาค ๑

รหัสวิชา
๙๒๐-๔๐๓

ภาคฤดูร้อน

รหัสวิชา
๙๒๐-๔๐๓

ภาค ๒

ปีที่ ๓
ชื่อวิชา

หน่วยกิต
๙
๙

ชื่อวิชา

หน่วยกิต
๙
๙

ชื่อวิชา

หน่วยกิต
๙
๙

ดุษฎีนิพนธ์
รวม
ดุษฎีนิพนธ์
รวม

รหัสวิชา
๙๒๐-๔๐๓

ดุษฎีนิพนธ์
รวม

๓.๕ คาอธิบายรายวิชา
๓.๕.๑ หมวดวิชาปรับพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)
๗๐๐-๑๑๑

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์
ไม่นับหน่วยกิต
(๓-๐-๖)
(Research Methodology in Social Science)
ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ ทั้งงานวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ การออกแบบงานวิจัย
เครื่องมือวิจัย การสุ่ มตัวอย่ าง การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ ข้อมูล การใช้สถิติเพื่อการวิจัย การ
ตั้งสมมติฐานและการทดสอบสมมติฐาน การอ้างอิง ตลอดจนจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย
Research methods in Social Science including both qualitative and quantitative
research; research design; research tools; sampling method; data collection and analysis,
statistics for research, hypothesis formulation and testing; references and ethical aspects in
researching.
๗๐๐-๑๐๐

ภาษาอังกฤษพื้นฐานระดับบัณฑิตศึกษา
ไม่นับหน่วยกิต
(๓-๐-๖)
(Foundation English for Graduate Study)
ทักษะทางภาษาอังกฤษ เน้นฟัง พูด อ่าน เขียน ในลักษณะที่เชื่อมโยงผสานกันทั้ง ๔ ทักษะ โดย
อาศัยการศึกษาโครงสร้างไวยากรณ์ของภาษาเป็นรากฐาน เพื่อช่วยให้สามารถใช้ภาษาได้อย่างถูกต้อง
English Language proficiency in the four basic language skills of listening,
speaking, reading and writing ; the grammatical study as a structural basis enables correct
language usage.
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หน้า ๒๑

๙๒๐-๑๐๖

องค์การและการจัดการ
ไม่นับหน่วยกิต
(๓-๐-๖)
(Organization and Management)
วิวัฒ นาการของทฤษฎี แนวความคิดและกระบวนทัศน์การบริห ารจัดการองค์การ ระบบ
โครงสร้างและ สิ่งแวดล้อมองค์การ บทบาท หน้าที่ ความท้าทายของผู้บริหารในบริบทขององค์การสมัยใหม่
Evolution of theories, concepts and paradigms of organization management;
organizational system structure and environment; roles, functions and challenges of
manager in the context of modern organization.
๓.๕.๒ หมวดวิชาบังคับ (๑๘ หน่วยกิต)
๙๒๐-๒๑๑

ทฤษฎีองค์การและการจัดการสมัยใหม่
๓ หน่วยกิต
(๓-๐-๖)
(Modern Organizational and Management Theories)
การวิเคราะห์องค์การในบริบทของสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์องค์การ การออกแบบองค์การ การทางาน
ขององค์การ การเรียนรู้องค์การ วัฒนธรรมองค์การ การบริห ารจัดการบนการพึ่งพาทรัพยากร รูปแบบ
องค์การเครือข่ายความเป็นสถาบันและความชอบธรรมขององค์การ
An analysis of organizations in the context of environment; organizational
strategies designs, and performance ; organizational learning; organizational culture;
managing resource dependencies; network forms of organization, institutions and
organizational legitimacy.
๙๒๐-๒๑๒

ความสามารถในการแข่งขันและความยั่งยืน
๓ หน่วยกิต
(๓-๐-๖)
(Competitiveness and Sustainability)
การวิเคราะห์บริบทการแข่งขัน เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่นาไปสู่การพัฒนาความสามารถในการ
แข่งขัน และความยั่งยืนขององค์การ สังคม และประเทศชาติ ศึกษานโยบาย กลยุทธ์ เครื่องมือสาหรับการ
สังเคราะห์ และการประเมินข้อได้เปรียบเสียเปรียบ การกาหนดสถานะในการแข่งขัน การสร้า งและบริหาร
จัดการเครือข่ายองค์การ การระบุและมุ่งสร้างความยั่งยืนในการบริหารจัดการองค์การ
An analysis of competing scenarios; technology and innovation leading to capacity
building and sustainability of the organizations; societies and nations ; policy and strategic
study; tools for evaluation and synthesizing organizational strengths and weaknesses;
business positioning; cluster management and networking; identifying and steering towards
sustainable goals.
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๙๒๐-๒๑๓

ภาวะผู้นาและความเป็นผู้ประกอบการระดับโลก
๓ หน่วยกิต
(๓-๐-๖)
(Global Leadership and Entrepreneurship)
สารัตถะของภาวะผู้นา และความเป็นผู้ประกอบการ ครอบคลุมทั้งแนวทางการศึกษาเชิงบุคลิกภาพ
เชิงพฤติกรรม เชิงสถานการณ์ เชิงการสร้างการเปลี่ยนแปลง และมุมมองต่างๆ ต่อภาวะผู้นายุคใหม่ และมุ่ง
ศึกษาความเป็นผู้ประกอบการ ของผู้นาองค์การในเครือข่ายโลกสมัยใหม่ ศึกษาความรู้จากกรณีศึกษาต่างๆ
ของผู้ประกอบการเชิงธุรกิจ และการประยุกต์ใช้แนวคิดเพื่อสร้างผู้ประกอบการภายในองค์การยุคใหม่
Essence and nature of leadership and entrepreneurship including personality
approach, behavioral approach, contingency approach, transformational approach,
additional perspectives on modern leadership and entrepreneurial of modern organization
in global networks ; case studies on entrepreneurship and adaptation of the ideas to create
“intrapreneurship” in modern organization
๙๒๐-๒๑๔

การวิเคราะห์สถิติเพื่อการวิจัย
๓ หน่วยกิต
(๓-๐-๖)
(Statistical Analysis for Research)
หลักสถิติเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิต การทดสอบสมมติฐาน
การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์ความถดถอยและค่าสหสัมพันธ์ การใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทาง
สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล การนาเสนอผลการวิจัยทางสถิติ
Principles of statistics for Social Science research; data analytical techniques;
hypothesis testing methods; analysis of variance; regression analysis; and correlations;
statistical program for data analysis and statistical data presentation.
๙๒๐-๒๑๕

สัมมนาประเด็นร่วมสมัยทางการบริหารจัดการ
๓ หน่วยกิต
(๓-๐-๖)
(Seminar on Contemporary Issues in Management)
การประยุกต์ใช้ แนวคิดทฤษฎีองค์การและการจัดการยุคใหม่ การคิดเชิงออกแบบและนวัตกรรม
การเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผัน ภาวะผู้นาและความเป็นผู้ประกอบการระดับโลก ความสามารถในการแข่งขัน
และความยั่งยืน การกาหนดและนาเสนอหัวข้อดุษฎีนิพนธ์
Application of modern organization and management theories; design thinking and
disruptive technology; global leadership and entrepreneurship; competitiveness and
sustainability; formulation and presentation of Ph.D. dissertation topic.

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑
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๙๒๐-๒๑๖

สัมมนาดุษฎีนิพนธ์
๓ หน่วยกิต
(๓-๐-๖)
(Seminar on Dissertation)
การเรียนรู้ ระเบียบ แบบแผนวิธีการ การคิดและปรับปรุงหัวข้องานวิจัย การทาแผนที่ความคิดของ
กระบวนการวิจัย การทาโครงร่างงานวิจัย การออกแบบวิจัยการสร้างเครื่องมือวิจัย การพัฒนาโครงร่าง
งานวิจัยที่มีกรอบแนวคิดที่ชัดเจน พร้อมสร้างเครื่องมือเก็บข้อมูลจากนิยามปฏิบัติการได้อย่างชัดเจน
Learning of the patterns, methods, concepts and research topic refinement;
roadmap of research process; research proposal; research design; research tools;
development of a well-refined conceptual framework and data collection tools based on
clear operationalization of the concepts.
๓.๕.๒ หมวดวิชาเลือก (อย่างน้อย ๖ หน่วยกิต) โดยเลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ หรือ
รายวิชาที่เปิดสอนในระดับดุษฎีบัณฑิต
๙๒๐-๓๒๒

การคิดเชิงออกแบบและนวัตกรรมการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผัน
๓ หน่วยกิต
(๓-๐-๖)
(Design Thinking and Disruptive Innovation)
แนวคิด โลกทัศน์ ปรัช ญา และการประยุกต์ใช้กระบวนการการคิดเชิงออกแบบ และ การใช้
เครื่องมือในการสร้างนวัตกรรมเชิงพลิกผัน ผ่านกรณีศึกษาที่โดดเด่นต่างๆ ศึกษาความสาคัญของปัจจัย
มนุษย์ในการสร้างความสาเร็จของกระบวนการคิดเชิงออกแบบ การศึกษาเชิงปฏิ บัติการ การจินตทัศน์ แผน
ที่ความคิด การเล่าเรื่อง การจาลองสถานการณ์ การสร้างสรรค์คาตอบใหม่ ความคิดสร้างสรรใหม่ๆ รูปแบบ
ทางธุร กิจ แนวใหม่ ตลอดจนการสร้ างนวัตกรรมที่พลิ กผั น ในบริบทของการบริห ารจัดการยุคใหม่ การ
นาเสนอโครงงานกลุ่มที่ผู้เรียนต้องแสดงการออกแบบหรือการออกแบบใหม่ของความคิดและนวัตกรรมด้าน
การบริหารจัดการ
Concepts, overview, philosophy, and applied case studies on design thinking
process and tools that drive disruptive innovation; roles of people in successful design
workshop on visualization, mapping, and storytelling to create solutions, new ideas,
business models and disruptive innovation in modern management context;
comprehensive presentation of group project and comprehensive presentation on
designing or redesigning management ideas and innovation.
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๙๒๐-๓๒๓

สัมมนาการจัดการธุรกิจยุคใหม่
๓ หน่วยกิต
(๓-๐-๖)
(Seminar on Modern Business Management)
แนวคิดด้านการจัดการและผลกระทบของเทคโนโลยีและสื่อใหม่ที่มีต่อการจัดการธุรกิจสมัยใหม่
บทบาทของการจัดการธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปในศตวรรษที่ 21 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป การวิเคราะห์ข้อมูล
ขนาดใหญ่ทางธุรกิจ เพื่อการจัดการธุรกิจ
Impacts of new technologies and new media on management of modern business;
changing role of business management in the 21st century; analysis of general data and big
data for business management.
๙๒๐-๓๒๔

สัมมนาการบริหารจัดการข้ามวัฒนธรรม
๓ หน่วยกิต
(๓-๐-๖)
(Seminar on Cross Cultural Management)
พัฒ นาการและแนวคิดการจั ดการเชิงเปรียบเทียบ การบริห ารจัดการข้ามวัฒ นธรรม สภาวะ
แวดล้อมทางสถาบัน สภาวะแวดล้อมทางวัฒนธรรม การติดต่อสื่ อสารต่างวัฒ นธรรม การเจรจาต่อรอง
ระหว่างประเทศ การจูงใจต่างวัฒนธรรม ภาวะผู้นาต่างวัฒนธรรม การบริหารจัดการความหลากหลายใน
องค์การ กรณีศึกษาเปรียบเทียบการบริหารจัดการในภูมิภาคต่างๆ
Evolution and concept of comparative management; cross –cultural management;
institutional environment; cultural environment; inter-cultural communication; international
negotiation; cross-cultural motivation; cross-cultural leadership and diversity management
in organization; comparative case studies on management in diverse regions.
๙๒๐-๓๒๕

พฤติกรรมบุคคลในองค์การขั้นสูง
๓ หน่วยกิต
(๓-๐-๖)
(Advanced Organization Behavior)
พฤติกรรมบุคคลในองค์การสมัยใหม่ ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของมนุษย์ในบริบทที่เกี่ยวกับ
องค์การ ความรู้และมุมมองร่วมสมัย ในการนาองค์การไปสู่ความเปลี่ยนแปลง ศึกษาการประยุกต์ใช้เทคนิค
การบริหารความเปลี่ยนแปลงองค์การ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตั วและสร้างนวัตกรรมใหม่ของ
องค์การ
Personnel behavior in modern organization; relationship of human behavior in the
context of organization; knowledge and contemporary perspectives relating to change
management techniques in organization to increase organization’s competency on
adaptation and innovation.
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๙๒๐-๓๒๖

สัมมนาธุรกิจและการประกอบการในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค
๓ หน่วยกิต
(๓-๐-๖)
(Seminar on Business and Entrepreneurship in ASIAPacific Region)
การประกอบการภาคธุรกิจเอกชน การค้าการลงทุนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค กรณีศึกษากลุ่มทุน
ข้ามชาติ และ การประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศอาเซียนและประเทศคู่ค้าในภูมิภาค
การวิเคราะห์เปรียบเทียบขีดความสามารถเชิงการแข่งขันของประเทศอาเซียน กลยุทธ์การขยายธุรกิจข อง
ผู้ประกอบการไทยในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค
Business sector entrepreneurial; trading and Investment in Asia-Pacific region; case
studies on transnational business in ASEAN countries and their major trading partners;
comparative analysis on competitiveness of ASEAN nations; business expansion strategies
of Thai entrepreneurs in Asia-Pacific region.
๙๒๐-๓๒๗

สัมมนาธรรมภิบาลภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม
๓ หน่วยกิต
(๓-๐-๖)
(Seminar on Governance of Public Sector, Business and
Civil Society)
ความหมาย หลักการ ตัวชี้วัด การประยุกต์ใช้ธรรมาภิบาลในองค์กรภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และ
ภาคประชาสังคม บรรษัทภิบาล การรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ (CSR) ผู้ประกอบการทางสังคม การ
ประยุกต์ใช้หลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณวิชาชีพ และ ความสานึกรับผิดชอบ
Meaning, principles, indicators, and application of good governance in public and
private business enterprises and civil society, good corporate governance, corporate social
responsibility (CSR); social entrepreneur, application of the principle of good governance,,
professionalism and accountability
๓.๕.๒ หมวดดุษฎีนิพนธ์
๙๒๐-๔๐๒

ดุษฎีนิพนธ์ (แผน ๑.๑)
๖๐ หน่วยกิต
(Dissertation)
ค้นคว้าวิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและเขียนดุษฎีนิพนธ์ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมและ
การแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษา ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบของหลักสูตรฯ
Researching, data collection, data analysis, and dissertation writing under the
supervision of academic advisors, in accordance to the regulations of the Graduate School
of Management.
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๙๒๐-๔๐๓

ดุษฎีนิพนธ์ (แผน ๒.๑)
๓๖ หน่วยกิต
(Dissertation)
ค้นคว้าวิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและเขียนดุษฎีนิพนธ์ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมและ
การแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษา ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบของหลักสูตรฯ
Researching, data collection, data analysis, and dissertation writing under the
supervision of academic advisors, in accordance to the regulations of the Graduate School
of Management.
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ลาดับ

๓.๖ ชื่อ-สกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่งทางวิชาการ และคุณวุฒิของอาจารย์

๑

ตาแหน่ง

ชื่อ-สกุล

ทางวิชาการ

(นาย/นาง/นางสาว)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายไชยนันท์

ปัญญาศิริ

เลขที่บัตรประจาตัว
ประชาชน

๓๑๐๐๖๐๒๑๘xxxx

คุณวุฒิ
(เรียงจากสูงสุด

สาขา/สถาบัน/ปีที่จบ

ไปต่าสุด)

Ph.D.

Development Administration,

ภาระงานสอน

ผลงานทางวิชาการ

(ชม./สัปดาห์)

อาทิ ตารา, งานวิจัย,

หลักสูตร หลักสูตร

บทความวิชาการ

ปัจจุบนั

ปรับปรุง

๖

๖

(เรียงตามหลักบรรณานุกรม)

ตามเอกสารแนบ

National Institute of

สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์

Development Administration
(NIDA), 2552
M.A.

Political Science, School of
Politics, Indiana University of
Pennsylvania, U.S.A., 2540

ศศ.บ.

ประวัติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๓๖

ป.

หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์
รุ่นที่ ๙ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
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ลาดับ
๒

ตาแหน่ง

ชื่อ-สกุล

ทางวิชาการ

(นาย/นาง/นางสาว)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายเฉลิมเกียรติ วงศ์วนิชทวี

เลขที่บัตรประจาตัว
ประชาชน

๓๑๐๑๗๐๐๗๑xxxx

คุณวุฒิ
(เรียงจากสูงสุด

สาขา/สถาบัน/ปีที่จบ

ไปต่าสุด)

ปร.ด.

การจัดการ

ภาระงานสอน

ผลงานทางวิชาการ

(ชม./สัปดาห์)

อาทิ ตารา, งานวิจัย,

หลักสูตร หลักสูตร

บทความวิชาการ

ปัจจุบนั

ปรับปรุง

๖

๖

(เรียงตามหลักบรรณานุกรม)

ตามเอกสารแนบ

มหาวิทยาลัยสยาม, ๒๕๕๑

สาขาวิชาการจัดการ
และวิศวกรรมก่อสร้าง

M.Const. Faculty of Built Environment,
Mgt.

University of New South Wales
(UNSW.), 2540

วศ.บ.

วิศวกรรมโยธา (เกียรตินิยมอันดับ
สอง), สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี, ๒๕๓๔

Cert.

Value Engineering, Asian
Productivity Organization
(APO.), Japan Training, Esfahan,
Islamic Republic of Iran, 2550
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ลาดับ
๓

ตาแหน่ง

ชื่อ-สกุล

ทางวิชาการ

(นาย/นาง/นางสาว)

อาจารย์

น.ส.กานต์จิรา ลิมศิริธง

เลขที่บัตรประจาตัว
ประชาชน

๓๑๐๑๖๐๐๕๒xxxx

คุณวุฒิ
สาขา/สถาบัน/ปีที่จบ

(เรียงจากสูงสุด
ไปต่าสุด)

D.B.A.

Marketing, University of

ภาระงานสอน

ผลงานทางวิชาการ

(ชม./สัปดาห์)

อาทิ ตารา, งานวิจัย,

หลักสูตร หลักสูตร

บทความวิชาการ

ปัจจุบนั

ปรับปรุง

๖

๖

(เรียงตามหลักบรรณานุกรม)

ตามเอกสารแนบ

Newcastle, NSW, Australia,
2551
M.M.

Marketing, University of
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๔. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม
๔.๑ มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
- ไม่มี ๔.๒ ช่วงเวลาจัดประสบการณ์ภาคสนาม
- ไม่มี ๔.๓ การจัดเวลาและตารางสอน
- ไม่มี ๕. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
๕.๑ คาอธิบายโดยย่อของการทาโครงงานฯ หรืองานวิจัย
ให้มีการศึกษาเฉพาะหัวข้อ หรือปัญหา เพื่อพัฒนาหรือแก้ปัญหาตามหัวข้อต่างๆ โดยมี
การให้คาปรึกษาตามหัวข้อที่นักศึกษาสนใจ ซึ่งครอบคลุมการทาวิจัยที่สัมพันธ์กับศาสตร์ของหลักสูตร
โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ซึ่งประกอบด้วยการกาหนดความเป็นมา
ของปั ญ หา วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ต้ อ งการเรี ย นรู้ อ ย่ า งชั ด เจน พร้ อ มทั้ ง ขั้ น ตอนการด าเนิ น งาน ขอบข่ า ย
การศึกษา สิ่งมุ่งหวังตามมาตรฐานการเรียนรู้
๕.๒ มาตรฐานผลการเรียนรู้ของโครงงานหรืองานวิจัย
 มีองค์ความรู้จากการวิจัย
 สามารถแก้ไขปัญหาโดยวิธีการวิจัย
 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลต่างๆ ได้ดี
 สามารถใช้โปรแกรมสถิติสาเร็จรูปต่างๆในการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง แม่นยา
 ผ่ า นการตรวจสอบความซ้ าซ้ อ นของงานวิ จั ย จากโปรแกรมตรวจสอบตามเกณฑ์
มาตรฐานที่กาหนด
๕.๓ ช่วงเวลา
ให้อยู่ในกรอบเวลาที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
๕.๔ จานวนหน่วยกิต
หลักสูตร แบบ ๑.๑ เน้นการทาวิจัย จานวน ๖๐ หน่วยกิต
หลักสูตร แบบ ๒.๑ เน้นการทาวิจัยและเรียนรายวิชา จานวน ๓๖ หน่วยกิต
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๕.๕ การเตรียมการ
กาหนดให้มีชั่วโมงการเรียนรู้กระบวนวิธีการวิจัย การกาหนดให้ มีชั่วโมงการให้คาปรึกษาการทา
วิจัย และการจัดทาบันทึกการให้คาปรึกษา
๕.๖ กระบวนการประเมินผล
มีการจัดทารายงานผลความก้าวหน้าของการศึกษารายวิชาหรืองานดุษฎีนิพนธ์ มีบันทึกการให้
คาปรึกษา และการประเมินผลจากรายงานและการนาเสนอตามระยะเวลาที่ทางคณะฯ ได้จัดไว้ และไปสู่
กระบวนการประเมินผลโดย (๑) การสอบโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ และ (๒) การสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์
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หมวดที่ ๔ ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
นอกเหนือจากการวางระบบให้นักศึกษาได้เรียนรู้ตามแผนการศึกษาแล้ว ในหลักสูตรได้วางแผน
ให้ มี กิ จ กรรมการบรรยายพิ เ ศษ หรื อ การสั ม มนาเฉพาะด้ า นเพื่ อ เสริ ม สร้ า งทั ก ษะเฉพาะด้ า นให้ มี
ความสามารถพิเศษเฉพาะในการแก้ไขปัญหาแบบสร้างสรรค์ มีความสามารถในการเป็นผู้นาอย่างโดด
เด่น มีความมุ่งมั่นในการให้บริการแก่สังคมด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล โดยให้มีวิทยากรที่มีความชานาญ
งานและประการณ์ที่หลากหลาย
คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา

๑) มีความเป็นผู้ประกอบการบนฐานคิดและการ
ปฏิบั ติที่เน้ น นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์
ความเป็นสากล
๒) มี ค วามเป็ น เลิ ศ ทางวิ ช าการและความ
เชี่ ย วชาญขั้ น สู ง ในศาสตร์ ด้ า นการจั ด การ
สมัยใหม่
๓) มี จ ร ร ย า บ ร ร ณ ค ว า ม เ ป็ น มื อ อ า ชี พ
(professionalism) และมีความรับผิดชอบต่อ
ระบบองค์การ ระบบสังคมและระบบโลก
๔) สามารถ ต่อยอด และ พัฒนา องค์ความรู้การ
บริ ห ารจั ดการองค์การยุ คใหม่ที่ มีความเป็ น
สากลเข้ากับบริบทของประเทศไทย
๕) มี ค วามสามารถในการใช้ ภ าษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศในการสื่ อ สารและการใช้
เทคโนโลยีเป็นอย่างดี

มีระบบการเรียนแบบ interactive เน้นการ
ฝึกอบรมและการสัมมนาเพื่อสร้างสรรค์ความคิด
ใหม่ๆ ในสาขาการจัดการ
มี ก ารมอบหมายงานที่ ต้ อ งอาศั ย ความรู้ ท าง
ทฤษฎี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ เปิ ด โอกาสให้ ส ามารถ
ประยุกต์ใช้กับงานจริงได้
มีการสอดแทรกในเนื้อหาวิชาที่เกี่ยวข้อง ในส่วน
ของจรรยาบรรณวิชาชีพซึ่งคานึงถึงผลกระทบต่อ
สังคม
มีกิจกรรมในรายวิช าของหลั กสูต รให้ โ อกาสใน
กา ร พั ฒ น า ก า ร สิ่ ง ที่ เรี ย น รู้ แ ล ะ ค ว า ม คิ ด
สร้างสรรค์ในช่วงรายวิชาที่เป็นงานกลุ่ม
ให้ อ่ า น สรุ ป วิ เ คราะห์ แ ละ น าเสนอข้ อ มู ล
ข่ า วสารเป็ น ภาษาอั ง กฤษ และ ใช้ ร ะบบ
ฐานข้ อ มู ล ข่ า วสารและเน้ น สื่ อ ดิ จิ ทั ล ในการ
ทางาน
๖) มี ก ารพั ฒ นาภาวะผู้ น าให้ มี วิ สั ย ทั ศ น์ แ ละ เน้นการให้ คาปรึกษา เพื่อพัฒนาการทางานใน
สามารถเป็ น ผู้ น าในการกาหนดกลยุท ธ์การ องค์การ และ ร่วมกันพัฒนางานวิจัยที่สามารถ
บริหารจัดการองค์การ ระดับชาติและระดับ น าไปปรั บ ใช้ ใ นเชิ ง นโยบายระดั บ ชาติ แ ละ
นานาชาติ
นานาชาติ
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๒. การพัฒนาผลการเรียนรู้แต่ละด้าน ๕ ด้าน
๒.๑ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
๒.๑.๑ ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้ส ามารถดาเนินชีวิตกับผู้อื่นในสังคมอย่าง
สร้างสรรค์ และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม อีกทั้งสามารถดาเนินงานให้เกิดความสาเร็จทางธุรกิจ เพื่อให้
นักศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพร้อมกับองค์ความรู้ต่างๆ ที่ได้รับการศึกษา นักศึกษาควร
มีคุณสมบัติด้านคุณธรรมและจริยธรรม ๓ ประการดังนี้
• รู้จักเสียสละและซื่อสัตย์สุจริต
• ความมีวินัยและตรงต่อเวลา
• มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
๒.๑.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
กาหนดให้มีการเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร และการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรที่ดีเพื่อใช้เป็น
เครื่องมือปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย มีความรับผิ ดชอบในการทางานร่วมกันเป็นกลุ่ม ฝึกให้รู้จัก
หน้าที่ของการเป็นผู้นากลุ่ม มีความซื่อสัตย์ โดยอาจารย์ผู้สอนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม
ในการสอนทุกรายวิชา รวมทั้งจัดให้มีการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้การยกย่องการทาความดีและ
ผู้ทาประโยชน์ต่อส่วนรวม
๒.๑.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
• ประเมินความสุจริตและมีคุณธรรมในกระบวนการศึกษาเล่าเรียนและการสอบ
• ประเมินจากพฤติกรรมของผู้เรียน เช่นการการเข้าชั้นเรียนตรงเวลา การเข้าร่ว ม
กิจกรรมในชั้นเรียน การส่งงานที่ได้รับมอบหมาย
• ประเมิน จากความรับผิ ดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย คือมี integrity และ
accountability
๒.๒ ด้านความรู้
๒.๒.๑ ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
นักศึกษาต้องมีความรู้เกี่ยวกับรายวิชาที่ศึกษาในสาขาวิชาการบริหาร มีความรู้ที่จะใช้
ประกอบอาชีพและพัฒนาสังคมได้ดีขึ้น ตามมาตรฐานความที่ต้องครอบคลุมดังนี้
• มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหาของสาขาวิชา
การบริหารจัดการ
• สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจ อธิบาย และประยุกต์ความรู้ในการแก้ไขปัญหาได้
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• สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีและการ
บริหารจัดการองค์การ รวมทั้งการนาไปประยุกต์ใช้
การทดสอบมาตรฐานความรู้ส ามารถทาได้โ ดยการทดสอบจากการสอบของแต่ล ะ
รายวิชาของหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่นักศึกษาอยู่ในหลักสูตร
๒.๒.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
มีการใช้วิธีการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎีและการ
ยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง โดยให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีทั้งนี้ให้เป็นไปตาม
ลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ นอกจากนี้ยั งยังควรจัดให้มีการเรียนรู้จาก
สถานการณ์จริงโดยการไปศึกษาดูงาน หรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษ
เฉพาะเรื่องตลอดจนเปิดโอกาสมีการใช้ความรู้กับสถานประกอบการจริง
๒.๒.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาด้วย
• การทดสอบเมื่อจบบทเรียน การสอบปลายภาคในรายวิชาที่เรียน การสอบประมวล
ความรู้ และการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์
• การประเมินจากรายงานเดี่ยวหรือรายงานกลุ่มที่นักศึกษาจัดทา
• การประเมินจากกรณีศึกษา แผนงาน และ/หรือ โครงการที่นักศึกษาทาและนาเสนอ
• การประเมินจากการนาเสนอรายงานของนักศึกษาในรายวิชา
๒.๓ ด้านทักษะทางปัญญา
๒.๓.๑ ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
นักศึกษาต้องสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพได้ดีขึ้ นเมื่อจบการศึกษาแล้ว
ดังนั้น นักศึกษาจาเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะทางปัญญาไปพร้อมกับความรู้ที่เก็บเกี่ยวได้มาจากการ
เรียนการสอนในศาสตร์การจัดการ เน้นให้นักศึกษาหาเหตุผล เข้าใจที่มาและสาเหตุของปัญหาวิธีการ
แก้ไขปัญหาทั้งแนวคิดด้วยตนเอง โดยไม่มีลักษณะการท่องจา นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติเพื่อ ให้เกิดทักษะ
ทางปัญญาดังนี้
• คิดอย่างมีวิจารณญาณได้อย่างเป็นระบบ
• สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินองค์ความรู้เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
• สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะการแก้ไขปัญหาทางการบริหารได้อย่างเหมาะสม
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หน้า ๓๕

๒.๓.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนด้านทักษะทางปัญญา
ให้ใช้กลยุทธ์ดังต่อไปนี้
• ใช้กรณีศึกษาด้านการบริหารจัดการทั้งในประเทศและต่างประเทศ
• ใช้การอภิปรายกลุ่ม
• ให้นักศึกษามีโอกาสได้ใช้ทักษะในการบริหารจัดการตนเพื่อการเป็นดุษฎีบัณฑิตด้าน
การจัดการอย่างสมบูรณ์แบบ
๒.๓.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
กลยุ ทธ์การประเมิน ผลการเรียนรู้ด้านทั กษะทางปัญญาสามารถทาได้โ ดยการผ่ า น
ทางการสอบด้วยข้อสอบที่ต้องการให้ ผู้เรียนต้องสามารถการแก้ไขปัญหา อธิบายแนวคิดของการแก้ไข
ปัญหา และวิธีการแก้ไขปัญหาด้วยความรู้ที่เรียนมา หลีกเลี่ยงข้อสอบที่เป็นการให้เลือกคาตอบที่ถูกมา
คาตอบเดียวจากกลุ่มคาตอบที่ให้มา ไม่ควรมีคาถามเกี่ยวกับนิยามต่างๆ
ให้มีการประเมินสภาพจริงจากผลงานและการปฏิ บัติของนักศึกษา เช่น ประเมินจาก
การทารายงานในชั้นเรียน การทดสอบโดยแบบทดสอบ หรือสัมภาษณ์ เป็นต้น
๒.๔ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
๒.๔.๑ ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
นักศึกษาในหลักสูตร เป็นผู้บริหารที่ต้องรู้จักการสร้างและบริหารเครือข่ายกับผู้อื่น หรือ
ผู้อยู่ภายใต้บังคับบัญชา ความสามารถที่จะปรับตัวเข้ากับกลุ่มคนต่างๆ เป็นเรื่องจาเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น
ผู้สอนต้องสอดแทรกวิธีการในการปลูกฝังและพัฒนาคุณสมบัติต่างๆ ให้แก่นักศึกษาในระหว่างเรียน หรือ
ให้นักศึกษามีการเรียนรู้ด้านสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวกับคุณสมบัติดังต่อไปนี้
• สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย
• สามารถเรียนรู้ที่จะใช้ทักษะทางสังคมในการทางานร่วมกับผู้อื่นได้
• สามารถให้ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์
ต่างๆ ในกลุ่มทั้งในบทบาทของผู้นาหรือของผู้ร่วมทีมทางาน
๒.๔.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้การพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
ใช้วิธีการสอนแบบอภิปรายในชั้นเรียน การทากรณีศึกษาและโครงงานต่างๆ ทั้งแบบ
กลุ่มและรายบุคคล
ใช้วิธีการสอนที่มีการกาหนดกิจกรรมให้มีการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอื่นๆ
หรือผู้มีประสบการณ์ โดยมีความคาดหวังในผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง บุคคลและ
ความสามารถในการเก็บข้อมูลวิจัยอย่างเป็นระบบ
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๒.๔.๓ กลยุทธ์การประเมินการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
คุณสมบัติต่างๆ นี้สามารถวัดประเมินผลได้ร่วมกับคุณสมบัติในข้อ ๕.๑ ๕.๒ และ ๕.๓
ได้ในระหว่างทากิจกรรมร่ วมกัน หรื อประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการ
นาเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรียน และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆ และ
ความครบถ้วนชัดเจนตรงประเด็นของข้อมูลที่ได้
๒.๕ ทักษะการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการใช้หลักการบริหารจัดการ
๒.๕.๑ ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการใช้หลักการบริหาร
จัดการ
นั ก ศึ ก ษาต้ อ งมี ทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สารและการใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศขั้นพื้นฐาน ที่ใช้งานได้ ดังนี้
• มีทักษะในการใช้เครื่องมือและเทคนิคทางการบริหารที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทางาน
ด้านการบริหารจัดการ
• สามารถแนะนาประเด็นการแก้ไขปัญหาด้วยการวิเคราะห์เชิงปริมาณ สารสนเทศ
หรือการใช้สถิติประยุกต์กับปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
• สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อ
การนาเสนออย่างเหมาะสม
๒.๕.๒ กลยุ ท ธ์ ก ารสอนที่ ใ ช้ ใ นการพั ฒ นาการเรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษะการวิ เ คราะห์
สังเคราะห์ และการใช้หลักการบริหารจัดการ
กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์และการสื่อสารอาจ
ทาได้ในระหว่างการสอนโดยอาจจะให้ นักศึกษาแก้ไขปัญหา วิเคราะห์ประสิทธิภาพของวิธีการแก้ไข
ปัญหา และให้นาเสนอแนวคิดในการแก้ไขปัญหา ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพต่อนักศึกษาในชั้นเรียน
อาจจะเปิดโอกาสให้มีการวิจารณ์ในเชิงวิชาการระหว่างอาจารย์และกลุ่มนักศึกษา
ให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้วิเคราะห์
สถานการณ์จาลองและสถานการณ์ เสมือนจริง นาเสนอการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม เรียนรู้เทคนิคการ
ประยุกต์ทฤษฎีและแนวคิดทางการบริหารจัดการร่วมสมัยในหลายๆ สถานการณ์
๒.๕.๓ การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการใช้
หลักการบริหารจัดการ
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมีดังนี้
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• ประเมินจากเทคนิคการนาเสนอโดยใช้ทฤษฎีการเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ คณิตศาสตร์และสถิติที่เกี่ยวข้อง
• ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงข้อจากัด เหตุผลในการใช้เครื่องมือต่ างๆ
การอภิปรายจากกรณีศึกษาต่างๆ ในชั้นเรียน
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การแสดงแผนที่การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก ,  หมายถึง ความรับผิดชอบรอง
คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

ความรู้

ทักษะทางปัญญา

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

๑.๑ ๑.๒ ๑.๓ ๒.๑ ๒.๒ ๒.๓ ๓.๑ ๓.๒ ๓.๓ ๔.๑ ๔.๒ ๔.๓ ๕.๑ ๕.๒
๑. ระเบียบวิธีวิจยั ทางสังคมศาสตร์
๒. ภาษาอังกฤษพื้นฐานสาหรับบัณฑิตศึกษา
๓. องค์การและการจัดการ
๔. ทฤษฎีองค์การและการจัดการสมัยใหม่
๕. ความสามารถในการแข่งขันและความยั่งยืน
๖. ภาวะผู้นาและความเป็นผู้ประกอบการระดับโลก
๗. สถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์
๘. สัมมนาประเด็นร่วมสมัยทางการบริหารจัดการ
๙. สัมมนาดุษฎีนิพนธ์
๑๐. การคิดเชิงออกแบบและนวัตกรรมการเปลีย่ นแปลงอย่างพลิกผัน
๑๑. สัมมนาการจัดการธุรกิจยุคใหม่
๑๒. สัมมนาการบริหารจัดการข้ามวัฒนธรรม
๑๓. พฤติกรรมบุคคลในองค์การขั้นสูง
๑๔. สัมมนาธุรกิจและการประกอบการในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค
๑๕. สัมมนาธรรมภิบาลภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม
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๕.๓




































































































หน้า ๓๙



คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

ความรู้

ทักษะทางปัญญา

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

๑.๑ ๑.๒ ๑.๓ ๒.๑ ๒.๒ ๒.๓ ๓.๑ ๓.๒ ๓.๓ ๔.๑ ๔.๒ ๔.๓ ๕.๑ ๕.๒
หมวดดุษฎีนิพนธ์
๑. ดุษฎีนิพนธ์ (แผน ๑.๑)
๒. ดุษฎีนิพนธ์ (แผน ๒.๑)
สรุปรวมหลักสูตร







































































คาอธิบาย
๑. คุณธรรม จริยธรรม

๒. ความรู้

๓. ทักษะทางปัญญา

๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยี
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๕.๓

รู้จักเสียสละและซื่อสัตย์สุจริต
ความมีวินัยและตรงต่อเวลา
มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหาของสาขาวิชาการบริหารจัดการ
สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจ อธิบาย และประยุกต์ความรู้ในการแก้ไขปัญหาได้
สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีและการบริหารจัดการองค์การ รวมทั้งการนาไปประยุกต์ใช้
คิดอย่างมีวิจารณญาณได้อย่างเป็นระบบ
สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินองค์ความรู้เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะการแก้ไขปัญหาทางการบริหารได้อย่างเหมาะสม
สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย
สามารถเรียนรู้ที่จะใช้ทักษะทางสังคมในการทางานร่วมกับผู้อื่นได้
สามารถให้ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ในกลุ่มทั้งในบทบาทของผู้นาหรือของผู้ร่วมทีมทางาน
มีทักษะในการใช้เครื่องมือและเทคนิคทางการบริหารที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทางานด้านการบริหารจัดการ
สามารถแนะนาประเด็นการแก้ไขปัญหาด้วยการวิเคราะห์เชิงปริมาณ สารสนเทศ หรือการใช้สถิติประยุกต์กับปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการนาเสนออย่างเหมาะสม

หน้า ๔๐

หมวดที่ ๕ หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
๑. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
๑.๑ การเข้าสอบ
นักศึกษามีสิทธิ์เข้าสอบในรายวิชาใดจะต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของชั่วโมงที่มี
การสอนในวิชานั้น
๑.๒ สัญลักษณ์ของการวัดผล
ผลการสอบของแต่ละรายวิชา จะวัดออกมาเป็นลาดับขั้น (Grade) โดยมีแต้มประจา (Grade
Point) ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยสยาม ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ ดังนี้
ระดับคะแนน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

ความหมาย
ดีเยี่ยม (Excellent)
ดีมาก (Very Good)
ดี (Good)
ค่อนข้างดี (Fairly Good)

พอใช้ (Fair)
อ่อน (Poor)
อ่อนมาก (Very Poor)
ตก (Fail)

คะแนน/หน่วยกิต
๔.๐
๓.๕
๓.๐
๒.๕
๒.๐
๑.๕
๑.๐
๐

๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยมีคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก
สภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิระดับรองศาสตราจารย์หรือปริญญาเอกจากภายนอก และ
ภายในสถาบัน
๓. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ศึกษาครบตามจานวนหน่วยกิตที่กาหนดไว้ในหลักสูตรและได้ระดับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า ๓.๐๐
๓.๑ การสาเร็จการศึกษา
แบบ ๑.๑
- สอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย ๑ ภาษา (ภาษาอังกฤษ)
- สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Exam)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑
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- เสนอดุษฎีนิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่า
- การตีพิมพ์เผยแพร่ดุษฎีนิพนธ์
ผลงานดุษฎีนิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรือได้นาเสนอบทความจากดุษฎี
นิพนธ์ ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้
(๑) ตีพิมพ์บทความหนึ่งบทความจากดุษฎีนิพนธ์ในวารสารวิชาการหรือ
วิชาชีพระดับนานาชาติ ที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ
อุดมศึกษาเรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับ
การเผยแพร่ผลงานวิชาการ
(๒) ตีพิมพ์บทความหนึ่งบทความจากดุษฎีนิพนธ์ในวารสารวิชาการหรือ
วิชาชีพระดับชาติ ที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา
เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่
ผลงานวิชาการ
ทั้งนี้ บทความทั้งสองในข้อ ๑ และ ๒ จะต้องไม่ใช่เรื่องเดียวกันหรือมี
เนื้อหาเหมือนกัน
แบบ ๒.๑
- ศึกษาครบตามจานวนหน่วยกิตที่กาหนดไว้ในหลักสูตร และได้รับแต้มคะแนน
เฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า ๓.๐๐
- สอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย ๑ ภาษา (ภาษาอังกฤษ)
- สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Exam)
- เสนอดุษฎีนิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่า
- การตีพิมพ์เผยแพร่ดุษฎีนิพนธ์
ผลงานดุษฎีนิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรือได้นาเสนอบทความจากดุษฎี
นิพนธ์ ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้
(๑) ตีพิมพ์ หรือ อย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์บทความจากดุษฎี
นิพนธ์ในวารสารวิชาการหรือวิชาชีพระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ที่
มีกรรมการภายนอกเป็นผู้กลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์
โดยเป็นวารสารที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา
เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่
ผลงานวิชาการ
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หมวดที่ ๖ การพัฒนาคณาจารย์
๑. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
๑.๑ อาจารย์ ใหม่ทุกคนต้องมีคะแนนทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่
คณะกรรมการอุดมศึกษากาหนด และเข้าร่วมการปฐมนิเทศ ประกอบด้วย
 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ตามพันธกิจ
 สิทธิประโยชน์ของอาจารย์และกฎระเบียบต่างๆ
 หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
 มีการจัดทาเอกสารเป็นคู่มือสาหรับอาจารย์ใหม่
๑.๒ มอบหมายอาจารย์ผู้อาวุโสงานเป็นอาจารย์พี่เลี้ยง โดยมีหน้าที่ ดังนี้
 ให้คาแนะนาและการปรึกษาเพื่อเรียนรู้และปรับตนเองเข้าสู่การเป็นอาจารย์
 ให้คาแนะนาและให้เข้ารับการอบรมการสอนทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ
 ประเมินและติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของอาจารย์ใหม่
๑.๓ การดาเนินการพัฒนาอาจารย์
อาจารย์ทุกคนได้รับการพัฒนาในด้านการเรียนการสอน ความรู้ที่ทันสมัย ทักษะที่พึงมี
สาหรับการเป็นอาจารย์ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตลอดจนถึงการวิจัย โดยจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาการ
ส่งเสริมให้เข้าร่วมการประชุม สัมมนา และอบรมในสถาบันอื่นๆ ดังนี้
 สนับสนุนให้เข้าร่วมการอบรม ประชุมวิชาการภายในมหาวิทยาลัย
 สนับสนุนให้เข้าร่วมการอบรม ประชุมวิชาการภายนอกมหาวิทยาลัย
 สนับสนุนให้ศึกษาดูงาน อบรมต่างประเทศ
 สนับสนุนให้ทางานวิจัย
 แนะนาทุนวิจัยต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
 ร่วมงานวิจัยกับอาจารย์ในคณะต่างๆ รวมทั้งภายนอกมหาวิทยาลัย และตีพิมพ์ผลงาน
 สนับสนุนการเข้าร่วมประชุม เสนอผลงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ
 จัดตั้งหัวหน้าผู้ประสานงานวิจัยของคณะเพื่อช่วยอาจารย์ในการทาวิจัย
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๒. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
๒.๑ การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
๒.๑.๑ สนับสนุนให้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับทักษะการสอน และการประเมินผลให้มีความ
สอดคล้องกับบริบทของการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
๒.๑.๒ สนับสนุนอาจารย์เข้าร่วมประชุมวิชาการและการศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียน
การสอนและประเมินผล
๒.๑.๓ พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
๒.๑.๔ จัดการอบรมเกี่ยวกับการออกข้อสอบให้ได้มาตรฐาน การทา Blue Print การออก
ข้อสอบ การประเมินผล (ตัดเกรด) อิงเกณฑ์ และอิงกลุ่ม
๒.๒ การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
๒.๒.๑ สนับสนุนให้อาจารย์เข้ารับการอบรมทักษะปฏิบัติ
๒.๒.๒ ส่ งเสริมให้อาจารย์เพิ่มคุณวุฒิทั้งด้านวิช าการ (ศึกษาต่อ) และการเพิ่มคุณวุฒิ
ตาแหน่งวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์, รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์)
๒.๒.๓ กาหนดเป็นนโยบายที่อาจารย์ทุกคนควรปฏิบัติในการพัฒนาตนเอง
๒.๒.๔ สนับสนุนให้อาจารย์ทุกคนต้องมีจริยธรรม คุณธรรมวิชาชีพในการฝึกปฏิบัติ
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หมวดที่ ๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร
๑. การกากับมาตรฐาน
๑. จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร มีจานวนครบตามเกณฑ์ที่กาหนด
๒. คุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนมีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์
๓. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์
๔. อาจารย์ผู้สอนทุกคน ประกอบด้วย อาจารย์ประจาและอาจารย์พิเศษมีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์
๕. อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ ตรงตามเกณฑ์ที่กาหนด
๖. อาจารย์ผู้สอบดุษฎีนิพนธ์ทุกคน รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันทุกคนเป็นไปตามเกณฑ์
๗. คุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมทุกคนตรงตามเกณฑ์
๘. การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
๙. ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตรงตามเกณฑ์ที่กาหนด และทั้งนี้ สามารถดูแล
นักศึกษาดุษฎีนิพนธ์ได้ ไม่เกิน ๕ คน ต่อกลุ่ม
๑๐. อาจารย์ที่ปรึกษาต้องมีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
๑๑. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กาหนดไม่เกิน ๕ ปี เพื่อให้หลักสูตรใช้งานได้ใน
ปีที่ ๖
๒. บัณฑิต
๑. คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ได้มีการประเมินบัณฑิต
จากผู้ใช้บัณฑิตทุกปีการศึกษา ซึ่งผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินอยู่ในระดับดีทุกปีการศึกษา
ร้อยละของบัณฑิตที่ได้รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต ต้องไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๒๐ ของบัณฑิตทั้งหมด
๒. ผลงานของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษา ต้องมีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ทุกคน
๓. นักศึกษา
๓.๑ การรับนักศึกษา
๑) มีการกาหนดคุณสมบัติผู้สมัคร
๒) ทาประวัติผู้สมัคร
๓) มีผู้ประสานงานในการสมัครนักศึกษาใหม่
๔) มีการสอบสัมภาษณ์โดยคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
๕) ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
๖) มีการประเมินกระบวนการโดยหากพบข้อผิดพลาดจากการรับสมัครในขั้นตอนใด จะ
มีการนามาเข้าที่ประชุมผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อหารือและปรับกระบวนการต่อไป
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๓.๒ การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
๑) หลักสูตรมีระบบและกลไกในการพัฒนาความรู้พื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับ
นักศึกษา โดยการกาหนดวิชาปรับพื้นฐานต่างๆ
๒) มีการเปิดโอกาสให้นักศึกษาติดต่อขอรับการปรึกษาผ่านช่องทางต่างๆ เช่น โซเชียล
มีเดีย หรือ แอปพลิเคชั่น ไลน์
๓) มีการจั ดกิจ กรรมการพัฒ นาความรู้ในรูปแบบต่างๆ โดยมีการก าหนดโครงการ
ต่อเนื่องทุกปี เช่น การศึกษาดูงาน การสัมมนาองค์ความรู้ต่างๆ เป็นต้น
๔) มีระบบและกลไกในการควบคุมดูแลการให้คาปรึกษางานวิจัย โดยหลักสูตรได้แบ่ง
แผนการเรียน ออกเป็น ๒ แผนโดยมีการดูแลตามลาดับขั้นตอนต่างๆเป็นข้อกาหนดชัดเจน
๓.๓ ผลที่เกิดกับนักศึกษา
หลักสูตรได้จัดทารายงานผลการดาเนินงานเกี่ยวกับจานวนการสาเร็จการศึกษา เพื่อ
เก็บสถิติในทุกรอบปีการศึกษา และมีการจัดทาผลประเมินความพึงพอใจรายวิชาซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะช่วย
ในการปรับปรุงหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
๔. อาจารย์
๔.๑ ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร
หลักสูตรกาหนดคุณสมบัติอาจารย์ประจาหลักสูตร ด้านคุณวุฒิ ความรู้ ประสบการณ์
ให้เป็น ไปตามเกณฑ์มาตรฐานและนโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานระดับ
บัณฑิตศึกษา มีผลงานเป็นที่ยอมรับโดยมีกระบวนการการคัดเลือก ผ่านการสอบสัมภาษณ์จากผู้บริหาร
๔.๒ ระบบการบริหาร ส่งเสริม และพัฒนาอาจารย์
- หลักสูตรมีการประชุมหารือเพื่อกาหนดนโยบาย แผนงาน โครงการของหลักสูตรซึ่ง
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยมีการปรับแผนและโครงการตามรอบยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย
- หลั กสู ตรฯดาเนิ น การบริหารจัดการโดยมีคณะกรรมการบริห าร ซึ่งประกอบด้ว ย
คณบดีและคณาจารย์ในหลักสูตร มีการประชุมและวางแผนการดาเนินงานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง มีการรับ
ฟังข้อคิดเห็นจากนักศึ กษาและคณาจารย์เพื่อนาไปใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรฯให้ทันสมัย รวมถึงการ
บริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- ส่งเสริมให้อาจารย์ทุกคนมีผลงานวิจัยหรืองานวิชาการ และการขอตาแหน่งวิชาการ
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๔.๓ คณาจารย์พิเศษ
เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติ เกณฑ์ระดับบัณฑิตศึกษาเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
โดยทางหลักสูตรมีการเชิญอาจารย์พิเศษหรือวิทยากร มาบรรยายเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้นักศึกษาโดย
อาจารย์พิเศษหรือวิทยากรนั้นต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ตรง หรือมีวุฒิการศึกษาปริญญาเอกในสาขาที่ตรง
กับรายวิชาที่สอน หรือมีคุณสมบัติตรงตามความต้องการ และผลงานตรงตามหัวข้อที่จะให้สอน
๕. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
๕.๑ สาระของรายวิชาในหลักสูตร
มีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยทุกๆ ๕ ปี
๕.๒ การจัดการเรียนการสอน
กาหนดให้อาจารย์ประจาหลักสูตรทาหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาด้านวิชาการและด้าน
อื่นๆ การเป็นที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษา จะต้องแต่งตั้งอาจารย์ที่มีความรู้ ความชานาญในแต่ละ
สาขาทั้งอาจารย์ประจาหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ทาหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
๕.๓ การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
บัณฑิตวิทยาลัยสาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยสยาม มีบุคคลากรสนับสนุนการเรียน
การสอนจานวน ๒ คน ทาหน้าที่อานวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนให้กับคณาจารย์และ
นักศึกษา โดยกาหนดคุณสมบัติดังนี้
๑) คุณวุฒิบุคลากรสนับสนุน
บุคลากรสนับสนุนมีวุฒิขั้นต่าปริญญาตรีที่เกี่ยวข้องกับภาระงานที่รับผิดชอบ ซึ่งต้อง
ผ่านการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ โดยการสอบข้อเขียนมุ่งเน้นความสามารถในการปฏิบัติงาน
ตามตาแหน่ง และทัศนคติต่องานการให้บริการอาจารย์และนักศึกษา
๒) ทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานและสามารถใช้ภาษาอังกฤษใน
การสื่อสารได้
๓) การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน
มีการเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน มีการพัฒนาให้มีเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริม
ประสบการณ์ในด้านต่างๆ เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง
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๖. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
๖.๑ สถานที่และอุปกรณ์การสอน
ใช้อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๑๙ ชั้น ๔ บัณฑิตวิทยาลัยสาขาการจัดการ เป็นสถานที่ที่ใช้
ในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งมีห้องเรียนจานวน ๓ ห้อง และห้องประชุมเล็ก ๒ ห้อง มีอุปกรณ์การ
เรียนการสอนต่างๆ ที่เอื้ออานวยต่อการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพในระดับหนึ่ง
๖.๒ ห้องสมุดเพื่อการสืบค้นข้อมูล
ใช้หอสมุดกลางของมหาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ ชั้น ๒ และห้องสมุดที่
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๑๙ ชั้น ๖ ซึ่งมีวารสารต่างประเทศจานวนมาก
๖.๓ การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
นาข้อมูลจากนักศึกษาและคณาจารย์มาประเมินเพื่อจัดหาเพิ่มเติมตามความต้องการ
ทั้งสิ่งอานวยความสะดวก เทคโนโลยีและทรัพยากรต่างๆ โดยดาเนินการทุกภาคการศึกษา
๖.๔ การประเมินความเพียงพอของทรัพยากรโดยการประเมินของนักศึกษาและคณาจารย์
มีการดาเนินการทุกภาคการศึกษา
๗. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Index)
ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย
๑) อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ มีส่วนร่วมใน
การประชุมเพื่อวางแผน ติดตามและทบทวนการดาเนินงาน
หลักสูตร
๒) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๒ ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒสิ าขา/
สาขาวิชา (ถ้ามี)
๓) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.๓ และมคอ.๔ อย่างน้อย
ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
๔) จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผล
การดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ
มคอ.๕ และมคอ.๖ ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา
ที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
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ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย
๕) จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.
๗ ภายใน ๖๐ วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
๖) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตอนมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่กาหนดใน มคอ.๓ และมคอ.๔ (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อย
ละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
๗) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์
การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมิน
การดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.๗ ปีที่แล้ว
๘) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนา
ด้านการจัดการเรียนการสอน
๙) อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
๑๐) จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ต่อ
ปี
๑๑) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มตี ่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐
๑๒) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕
รวมตัวบ่งชี้บังคับที่ต้องดาเนินการ (ข้อ ๑-๕) ในแต่ละปี
รวมตัวบ่งชี้ในแต่ละปี
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หมวดที่ ๘ การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
๑. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
๑.๑ การประเมิน กลยุ ทธ์การสอน (กระบวนการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การนาไปใช้ การ
ประเมินการสอน และนามาแก้ไขปรับปรุง การหาความรู้ใหม่ๆ เพิ่ม)
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ในการสอนโดยพิจารณาจากแผนในการจัดการเรียนการสอนที่
กาหนดไว้ใน มคอ.๓ หรือ มคอ.๔ และผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการ
สอน เพื่อจะประมวลผลการประเมินดังกล่าวไปสู่การวางแผนปรับปรุงและพัฒนากระบวนการเรียนการ
สอนที่ตอบสนองวัตถุประสงค์ของรายวิชาและหลักสูตร
๑.๒ การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
พิจารณาจากผลการประเมินของนักศึกษาแต่ละภาคการศึกษา ทั้ งนี้อาจมีการสังเกตการณ์
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร รวมทั้งการพิจารณาทักษะ ความรู้ความสามารถของนักศึกษาที่เป็นผล
จากการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา
๒. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
๒.๑ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมเพื่อวางแผนการประเมินหลักสูตรอย่างเป็นระบบ
และครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
๒.๒ ติดตามประเมินผลหลักสูตรโดยการสอบถามข้อมูลจากนักศึกษาและผู้ใช้บัณฑิต
๓. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
มี ก ารประเมิ น ผลการด าเนิ น การของหลั ก สู ต รโดยพิ จ ารณาตามเกณฑ์ มคอ. ๗ โดย
กรรมการบริหารหลักสูตร
๔. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
นาข้อมูลการสารวจการประเมินหลักสูตรทั้งหมดทาการวิเคราะห์ เพื่อพิจารณาผลการสารวจ
และนามาปรับปรุงหลักสูตรโดยคณะกรรมการบริหารและพัฒนาหลักสูตร เพื่อดาเนินการปรับปรุงแก้ไข
ตามมติที่ประชุมต่อไป

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑

หน้า ๕๐

ภาคผนวก ก

ตารางเปรียบเทียบรายวิชา
หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชา การจัดการ พ.ศ. ๒๕๕๕
และ
หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชา การจัดการ พ.ศ. ๒๕๖๑

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑

หน้า ๕๑

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการ
ตารางเปรียบเทียบรายวิชา หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๕
และ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑
มหาวิทยาลัยสยาม
หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๕

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑

สาระการแก้ไข

๑. ชื่อหลักสูตร
๑.๑ ชื่อภาษาไทย : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชา การจัดการ
๑.๒ ชื่อภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy
Program in Management

๑. ชื่อหลักสูตร
๑.๑ ชื่อภาษาไทย : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชา การจัดการ
๑.๒ ชื่อภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy
Program in Management

- คงเดิม

๒. ชื่อปริญญา
๒.๑ ชื่อภาษาไทย
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
๒.๑.๑ ชื่อเต็ม : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการ)
๒.๑.๒ ชื่อย่อ : ปร.ด. (การจัดการ)
๒.๒ ภาษาอังกฤษ
Doctor of Philosophy
๒.๒.๑ ชื่อเต็ม : Doctor of Philosophy
(Management)
๒.๒.๒ ชื่อย่อ : Ph.D. (Management)

๒. ชื่อปริญญา
๒.๑ ชื่อภาษาไทย
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
๒.๑.๑ ชื่อเต็ม : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการ)
๒.๑.๒ ชื่อย่อ : ปร.ด. (การจัดการ)
๒.๒ ภาษาอังกฤษ
Doctor of Philosophy
๒.๒.๑ ชื่อเต็ม : Doctor of Philosophy
(Management)
๒.๒.๒ ชื่อย่อ : Ph.D. (Management)

- คงเดิม

๓. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
๗๒

๓. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
๖๐

- เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่
ก าหนดให้ ผู้ เ ข้ า ศึ ก ษาหลั ก สู ต รดุ ษ ฎี
บัณฑิต ทั้งแบบ ๑.๑ และ ๒.๑ ต้องทา
ดุษฎีนิพนธ์และเรียนรายวิชารวมกัน ไม่
น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต

๔. อาจารย์ผู้สอน
๔.๑ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
๑) รศ.ดร.ภคพล จักรพันธ์ อนุฤทธิ์
๒) ผศ.ดร.ไชยนันท์ ปัญญาศิริ
๓) ผศ.ดร.เฉลิมเกียรติ วงศ์วนิชทวี
๔) พล.อ.ดร.ศรุต นาควัชระ
๕) ดร.บุรินทร์ สันติสาส์น

๔. อาจารย์ผู้สอน
๔.๑ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
๑) ผศ.ดร.ไชยนันท์ ปัญญาศิริ
๒) ผศ.ดร.เฉลิมเกียรติ วงศ์วนิชทวี
๓) ดร.กานต์จิรา ลิมศิริธง

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑

หน้า ๕๒

หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๕

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑

๕. หลักสูตร
๕.๑ จานวนหน่วยกิตรวม
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ๗๒ หน่วยกิต

๕. หลักสูตร
๕.๑ จานวนหน่วยกิตรวม
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ๖๐ หน่วยกิต

๕.๒ โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)
ข. หมวดวิชาบังคับ
๓๐ หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือก
๖ หน่วยกิต
ง. ดุษฎีนิพนธ์
๓๖ หน่วยกิต
รวม
๗๒ หน่วยกิต

๕.๒ โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาพื้นฐาน
(ไม่นับหน่วยกิต)
ข. หมวดวิชาบังคับ
๑๘ หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือก
๖ หน่วยกิต
ง. ดุษฎีนิพนธ์
๓๖ หน่วยกิต
รวม
๖๐ หน่วยกิต

๕.๓ รายวิชา
ก. หมวดวิชาพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)
๗๐๐-๑๐๐ ภาษาอังกฤษพื้นฐานสาหรับบัณฑิตศึกษา
๗๐๐-๑๐๑ หลักพื้นฐานทางสถิติ

๕.๓ รายวิชา
ก. หมวดวิชาพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)
๗๐๐-๑๑๑ ระเบียบวิธวี ิจัยทางสังคมศาสตร์
๗๐๐-๑๐๐ ภาษาอังกฤษพื้นฐานสาหรับบัณฑิตศึกษา
๙๒๐-๑๐๖ องค์การและกลยุทธ์การจัดการสมัยใหม่

ข.หมวดวิชาบังคับ ๓๐ หน่วยกิต
๗๐๐-๑๑๑ ระเบียบวิธวี ิจัยทางสังคมศาสตร์
๗๐๐-๒๐๑ ภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา
๙๒๐-๒๐๑ ทฤษฎีองค์การและการจัดการ
๙๒๐-๒๐๕ เทคโนโลยีและยุทธศาสตร์การแข่งขันใน
บริบทโลกปัจจุบัน
๙๒๐-๒๐๖ ทฤษฎีการจัดการความรู้และการบริหารทุน
ทางสังคม
๙๒๐-๒๐๗ ธุรกิจและการประกอบการในอาเซียน
๙๒๐-๒๐๘ ปรัชญาและการสร้างองค์ความรู้ทาง
สังคมศาสตร์
๙๒๐-๒๐๙ การวิเคราะห์สถิติขั้นสูง
๙๒๐-๒๑๐ การจัดการการเงินการคลัง
๙๒๐-๑๐๔ สัมมนาดุษฎีนิพนธ์

ข.หมวดวิชาบังคับ ๑๘ หน่วยกิต
๙๒๐-๒๑๔ การวิเคราะห์สถิติขั้นสูง
๙๒๐-๒๑๕ สัมมนาประเด็นร่วมสมัยทางการบริหาร
จัดการ
๙๒๐-๒๑๖ สัมมนาดุษฎีนพิ นธ์
๙๒๐-๒๑๑ สัมมนาทฤษฎีองค์การและการจัดการ
สมัยใหม่
๙๒๐-๒๑๒ ความสามารถในการแข่งขันและความยั่งยืน
๙๒๐-๒๑๓ ภาวะผู้นาและความเป็นผู้ประกอบการ
ระดับโลก

ค. หมวดวิชาเลือก ๖ หน่วยกิต
๙๒๐-๓๐๑ สัมมนาเกี่ยวกับธรรมาภิบาลในการจัดการ
รัฐกิจและธุรกิจ
๙๒๐-๓๐๘ สัมมนานโยบายและการจัดการในกิจการ
ระหว่างประเทศ
๙๒๐-๓๑๔ สัมมนาภาวะผู้นาและการบริหารเชิงกลยุทธ์
๙๒๐-๓๑๕ สัมมนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
จัดการ
๙๒๐-๓๑๖ สัมมนาการจัดการและการพัฒนาทุนมนุษย์
๙๒๐-๓๑๗ สัมมนานวัตกรรมเพื่อการบริหารจัดการ
ร่วมสมัย

ค. หมวดวิชาเลือก ๖ หน่วยกิต
๙๒๐-๓๒๒ การคิดเชิงออกแบบและนวัตกรรมการ
เปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผัน
๙๒๐-๓๒๓ สัมมนาการจัดการธุรกิจยุคใหม่
๙๒๐-๓๒๔ สัมมนาการบริหารจัดการข้ามวัฒนธรรม
๙๒๐-๓๒๕ พฤติกรรมองค์การขั้นสูง
๙๒๐-๓๒๖ สัมมนาธุรกิจและการประกอบการใน
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค
๙๒๐-๓๒๗ สัมมนาธรรมาภิบาลภาครัฐ ภาคธุรกิจ และ
ภาคประชาสังคม

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑

สาระการแก้ไข
- เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่
ก าหนดให้ ผู้ เ ข้ า ศึ ก ษาหลั ก สู ต รดุ ษ ฎี
บัณฑิต ทั้งแบบ ๑.๑ และ ๒.๑ ต้องทา
ดุษฎีนิพนธ์และเรียนรายวิชารวมกัน ไม่
น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต

- มีรายวิชาที่คงเดิมทุกประการจานวน
๒ รายวิชา
- มีรายวิชาที่ปรับ ปรุงเนื้อ หาเล็ก น้อ ย
และเปลี่ยนเลขรหัสรายวิชา ๔ รายวิชา
- มี ร ายวิ ช าของหลั ก สู ต รเดิ ม ที่ ตั ด
ออกไป จานวน ๑๗ รายวิชา
- มีรายวิชาที่เพิ่มเติมในหลัก สูตรใหม่
จานวน ๙ รายวิชา

หน้า ๕๓

หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๕

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑

สาระการแก้ไข

๙๒๐-๓๑๘ การพัฒนาองค์การและพฤติกรรมบุคคลใน
องค์การ
๙๒๐-๓๑๙ การจัดการความขัดแย้งและการเจรจา
ต่อรอง
๙๒๐-๓๒๐ การบริหารการผลิตและการดาเนินงาน
๙๒๐-๓๒๑ สัมมนานโยบายการบริหารจัดการของไทย
ในประชาคมอาเซียน
๙๒๐-๓๒๒ การกาหนดนโยบายสาธารณะกับการมีสว่ น
ร่วมของประชาสังคม
ง.ดุษฎีนิพนธ์ ๓๖/๗๒ หน่วยกิต
๙๒๐-๔๐๑ ดุษฎีนพิ นธ์

ง. ดุษฎีนิพนธ์ ๓๖-๖๐ หน่วยกิต
๙๒๐-๔๐๑ ดุษฎีนพิ นธ์ (สาหรับแผน ๑.๑)
๙๒๐-๓๒๘ ดุษฎีนิพนธ์ (สาหรับแผน ๒.๑)

๕.๔ แผนการศึกษา

๕.๔ แผนการศึกษา
แผน ๑.๑

ปีที่ ๑
ภาคการศึกษาที่ ๑ ดุษฎีนพิ นธ์ ๑๒ หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ ๒ ดุษฎีนพิ นธ์ ๑๒ หน่วยกิต
ปีที่ ๒
ภาคการศึกษาที่ ๑ ดุษฎีนพิ นธ์ ๑๒ หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ ๒ ดุษฎีนพิ นธ์ ๑๒ หน่วยกิต
ปีที่ ๓
ภาคการศึกษาที่ ๑ ดุษฎีนพิ นธ์ ๑๒ หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ ๒ ดุษฎีนพิ นธ์ ๑๒ หน่วยกิต

แผน ๒.๑
ปีที่ ๑
ภาคการศึกษาที่ ๑ เรียนรายวิชา ๑๒ หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ ๒ เรียนรายวิชา ๑๒ หน่วยกิต
ภาคฤดูร้อน เรียนรายวิชา ๑๒ หน่วยกิต
ปีที่ ๒
ภาคการศึกษาที่ ๑ สอบประมวลความรู้
ภาคการศึกษาที่ ๒ ดุษฎีนพิ นธ์ ๑๒ หน่วยกิต
ภาคฤดูร้อน ดุษฎีนิพนธ์ ๑๒ หน่วยกิต
ปีที่ ๓
ภาคการศึกษาที่ ๑ ดุษฎีนพิ นธ์ ๑๒ หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ ๒ สอบความก้าวหน้าดุษฎีนิพนธ์
ภาคฤดูร้อน สอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑

แผน ๑.๑
ปีที่ ๑
ภาคการศึกษาที่ ๑ เรียนรายวิชาปรับพืน้ ฐาน
ภาคการศึกษาที่ ๒ สอบประมวลความรู้
ภาคฤดูร้อน ดุษฎีนิพนธ์ ๑๒ หน่วยกิต
ปีที่ ๒
ภาคการศึกษาที่ ๑ ดุษฎีนพิ นธ์ ๑๒ หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ ๒ ดุษฎีนพิ นธ์ ๑๒ หน่วยกิต
ภาคฤดูร้อน ดุษฎีนิพนธ์ ๑๒ หน่วยกิต
ปีที่ ๓
ภาคการศึกษาที่ ๑ ดุษฎีนพิ นธ์ ๑๒ หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ ๒ สอบความก้าวหน้าดุษฎีนิพนธ์
ภาคฤดูร้อน สอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์
แผน ๒.๑
ปีที่ ๑
ภาคการศึกษาที่ ๑ เรียนรายวิชา ๙ หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ ๒ เรียนรายวิชา ๙ หน่วยกิต
ภาคฤดูร้อน เรียนรายวิชา ๖ หน่วยกิต
ปีที่ ๒
ภาคการศึกษาที่ ๑ สอบประมวลความรู้
ภาคการศึกษาที่ ๒ ดุษฎีนพิ นธ์ ๑๒ หน่วยกิต
ภาคฤดูร้อน ดุษฎีนิพนธ์ ๑๒ หน่วยกิต
ปีที่ ๓
ภาคการศึกษาที่ ๑ ดุษฎีนพิ นธ์ ๑๒ หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ ๒ สอบความก้าวหน้าดุษฎีนิพนธ์
ภาคฤดูร้อน สอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์

หน้า ๕๔

หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๕
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๖. คาอธิบายรายวิชา

๖. คาอธิบายรายวิชา

คงเดิม
๗๐๐-๑๑๑ ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์
ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ ทั้งงานวิจัยเชิงคุณภาพ
และเชิงปริมาณ การออกแบบงานวิจั ย เครื่อ งมือ วิจั ย
การสุ่มตัวอย่า ง การเก็บ รวบรวมข้ อมูล การวิเคราะห์
ข้อมูล การใช้สถิติเพื่อการวิจัย การตั้งสมมติฐานและการ
ทดสอบสมมติฐาน การอ้างอิง ตลอดจนจรรยาบรรณที่
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย

คงเดิม
๗๐๐-๑๑๑ ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์
ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ ทั้งงานวิจัยเชิงคุณภาพ
และเชิงปริมาณ การออกแบบงานวิจั ย เครื่อ งมือ วิจั ย
การสุ่มตัวอย่า ง การเก็บรวบรวมข้อ มูล การวิเคราะห์
ข้อมูล การใช้สถิติเพื่อการวิจัย การตั้งสมมติฐานและการ
ทดสอบสมมติฐาน การอ้างอิง ตลอดจนจรรยาบรรณที่
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย

๗๐๐-๑๐๐ ภาษาอังกฤษพื้นฐานสาหรับบัณฑิตศึกษา
ทั ก ษะทางภาษาอั ง กฤษ เน้ น ฟั ง พู ด อ่ า น เขี ย น ใน
ลัก ษณะที่ เ ชื่ อ มโยงผสานกั น ทั้ ง ๔ ทั ก ษะ โดยอาศั ย
การศึก ษาโครงสร้า งไวยากรณ์ข องภาษาเป็ นรากฐาน
เพื่อช่วยให้สามารถใช้ภาษาได้อย่างถูกต้อง

๗๐๐-๑๐๐ ภาษาอังกฤษพื้นฐานสาหรับบัณฑิตศึกษา
ทั ก ษะทางภาษาอั ง กฤษ เน้ น ฟั ง พู ด อ่ า น เขี ย น ใน
ลั ก ษณะที่ เ ชื่ อ มโยงผสานกั น ทั้ ง ๔ ทั ก ษะ โดยอาศั ย
การศึก ษาโครงสร้า งไวยากรณ์ข องภาษาเป็ นรากฐาน
เพื่อช่วยให้สามารถใช้ภาษาได้อย่างถูกต้อง

เปลี่ยนรหัสวิชาและปรับเนื้อหาการสอนเล็กน้อย

เปลี่ยนรหัสวิชาและปรับเนื้อหาการสอนเล็กน้อย

๙๒๐-๒๑๕ สัมมนาดุษฎีนิพนธ์
การเรี ย นรู้ ระเบี ย บ แบบแผนวิ ธี ก าร การคิ ด และ
ปรั บ ปรุ ง หั ว ข้ อ งานวิ จั ย การท าแผนที่ ค วามคิ ด ของ
กระบวนการวิจัย การทาโครงร่างงานวิจัย การออกแบบ
วิ จั ย การสร้ า งเครื่ อ งมื อ วิ จั ย ผู้ ที่ ส อบผ่ า นวิ ช านี้ ต้ อ ง
สามารถพั ฒ นาโครงร่ า งงานวิ จั ย ที่ มี ก รอบแนวคิ ด ที่
ชั ด เจน พร้ อ มสร้ า งเครื่ อ งมื อ เก็ บ ข้ อ มู ล จากนิ ย าม
ปฏิบัติการได้อย่างชัดเจน

๙๒๐-๒๑๖ สัมมนาดุษฎีนิพนธ์
การเรี ย นรู้ ระเบี ย บ แบบแผนวิ ธี ก าร การคิ ด และ
ปรั บ ปรุ ง หั ว ข้ อ งานวิ จั ย การท าแผนที่ ค วามคิ ด ของ
กระบวนการวิจัย การทาโครงร่างงานวิจัย การออกแบบ
วิ จั ย การสร้ า งเครื่ อ งมื อ วิ จั ย ผู้ ที่ ส อบผ่ า นวิ ช านี้ ต้ อ ง
สามารถพั ฒ นาโครงร่ า งงานวิ จั ย ที่ มี ก รอบแนวคิ ด ที่
ชั ด เจน พร้ อ มสร้ า งเครื่ อ งมื อ เก็ บ ข้ อ มู ล จากนิ ย าม
ปฏิบัติการได้อย่างชัดเจน

๙๒๐-๓๐๑ สัมมนาธรรมาภิบาลในบริหารรัฐกิจและ
ธุรกิจ
สั ม มนาเกี่ ย วกั บ ความหมาย หลั ก การ ตั ว ชี้ วั ด การ
ประยุ ก ต์ใ ช้ ธรรมาภิ บ าลในองค์ก รภาครั ฐ และธุร กิ จ
เอกชน บรรษัทภิบาล (CSR) ผู้ประกอบการทางสังคม
พร้อมปัญหาการประยุกต์ใช้และแนวทางแก้ไขปัญ หา
เรื่องจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ (Professionalism)
ตลอดจน หลักความสานึกรับผิดชอบ (Accountability)

๙๒๐-๓๒๗ สัมมนาธรรมาภิบาลภาครัฐ ภาคธุรกิจ
และภาคประชาสังคม
ความหมาย หลักการ ตัวชี้วัด การประยุกต์ใช้ธรรมาภิ
บาลในองค์กรภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชา
สั ง คม บรรษั ท ภิ บ าล การรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมของ
องค์การ (CSR) ผู้ประกอบการทางสังคม การประยุกต์ใช้
หลักธรรมาภิบาลและแนวทางแก้ไขปัญหาเรื่องจริยธรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพ และหลักความสานึกรับผิดชอบ

๙๒๐-๒๐๙ การวิเคราะห์สถิติขั้นสูง
หลักการด้านสถิติเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ การเก็บ
รวบรวมและการนาเสนอข้อมูลทางสถิติ เทคนิคการ
วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นทางสถิติ การทดสอบสมมติฐาน
การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์ความถดถอย
และค่าสหสัมพันธ์ การใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติใน
การวิเคราะห์ข้อมูล

๙๒๐-๒๑๔ การวิเคราะห์สถิติเพื่อการวิจัย
หลั ก สถิ ติ เ พื่ อ การวิ จั ย ทางสั ง คมศาสตร์ เทคนิ ค การ
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิต การทดสอบสมมติฐาน การ
วิเคราะห์ ความแปรปรวน การวิเคราะห์ ความถดถอย
และค่าสหสัมพันธ์ การใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติใน
การวิเคราะห์ข้อมูล การนาเสนอผลการวิจัยทางสถิติ
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๙๒๐-๔๐๑ ดุษฎีนิพนธ์ (Dissertation)
ค้นคว้าวิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและเขียน
ดุษฎีนิพนธ์ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมและการแนะนา
ของอาจารย์ที่ปรึกษา ทั้ง นี้ให้เป็นไปตามระเบีย บของ
หลักสูตรฯ

๙๒๐-๔๐๒ ดุษฎีนิพนธ์ (สาหรับแผน ๑.๑)
ค้นคว้าวิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและเขียน
ดุษฎีนิพนธ์ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมและการแนะนา
ของอาจารย์ที่ปรึก ษา ทั้งนี้ให้ เป็ นไปตามระเบีย บของ
หลักสูตรฯ

สาระการแก้ไข

๙๒๐-๔๐๓ ดุษฎีนิพนธ์ (สาหรับแผน ๒.๑)
ค้นคว้าวิจยั เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและเขียน
ดุษฎีนิพนธ์ โดยอยูภ่ ายใต้การควบคุมและการแนะนา
ของอาจารย์ที่ปรึกษา ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบของ
หลักสูตรฯ
ตัดออก

เพิ่มเติม

๗๐๐-๑๐๑ หลักพื้นฐานทางสถิติ
ความรู้พื้นฐานทางสถิติ, ระเบียบวิธีการทางสถิติ, การ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา, สถิติเชิงอนุมาน,
การวิเคราะห์ความถดถอยและสหพันธ์ , การวิเคราะห์
ข้อมูลแจงนับ และสถิติแบบไม่ใช้พารามิเตอร์

๙๒๐-๒๑๑ ทฤษฎีองค์การและการจัดการสมัยใหม่
การวิเคราะห์องค์การในบริบทของสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์
องค์การ การออกแบบองค์การ การทางานขององค์การ
การเรี ย นรู้ อ งค์ ก าร วั ฒ นธรรมองค์ ก าร การบริ ห าร
จัดการบนการพึ่งพาทรัพยากร รูปแบบองค์การเครือข่าย
ความเป็นสถาบันและความชอบธรรมขององค์การ

๙๒๐-๒๐๑ ทฤษฎีองค์การและการจัดการ
วิวัฒนาการของทฤษฎี แนวความคิดและกระบวนทัศน์
การบริห ารจั ดการองค์ก ารตามแนวทางตะวันตกและ
หลักการบริหารจัดการแบบเอเชีย การวิเคราะห์ประเด็น
สาคัญในการจัดการ การสร้างประเด็นทางการบริหาร
จั ดการเพื่อ การวิเคราะห์ ท างการจั ดการในมิ ติเชิ งสห
ศาสตร์ อาทิ ปัจจัย เชิงสังคมวิทยา มานุษยวิทยา
จิตวิทยา และเพื่อการวิจัยระดับสูง

๙๒๐-๒๑๒ สัมมนาความสามารถในการแข่งขันและ
ความยั่งยืน
การวิ เ คราะห์ บ ริ บ ทการแข่ ง ขั น เทคโนโลยี และ
นวั ต กรรมที่ น าไปสู่ ก ารพั ฒ นาความสามารถในการ
แข่ ง ขั น และความยั่ ง ยื น ขององค์ ก าร สั ง คม และ
ประเทศชาติ ศึกษานโยบาย กลยุทธ์ เครื่องมือสาหรับ
การสังเคราะห์ และการประเมินข้อได้เปรียบเสียเปรียบ
การกาหนดสถานะในการแข่งขัน การสร้างและบริหาร
จั ดการเครือ ข่ า ยองค์ก าร การระบุ แ ละมุ่งสร้า งความ
ยั่งยืนในการบริหารจัดการองค์การ

๙๒๐-๒๐๕ เทคโนโลยีและยุทธศาสตร์การแข่งขันใน
บริบทโลกปัจจุบัน
การพั ฒ นาทางเทคโนโลยี ข องประเทศต่ า งๆ และ
หลัก การแข่งขันระหว่า งองค์การและระหว่า งประเทศ
การประเมินข้ อ ได้ เปรีย บเสีย เปรีย บขององค์ก ารและ
ก าหนดสถานะในการแข่ งขั น (POSITIONING) ของ
องค์การ การสร้างเครือข่ายองค์การ (CLUSTERS) เพื่อ
เพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น วิ ช านี้ มี ทั้ ง การ
บรรยายและการสัมมนา

๙๒๐-๒๑๓ ภาวะผู้นาและความเป็นผู้ประกอบการ
ระดับโลก
สารัตถะของภาวะผู้นา และความเป็ น ผู้ป ระกอบการ
ครอบคลุ ม ทั้ ง แนวทางการศึ ก ษาเชิ ง บุ ค ลิ ก ภาพ เชิ ง
พ ฤ ติ ก รรม เชิ ง สถ า นก า รณ์ เชิ ง ก า รสร้ า งก า ร
เปลี่ย นแปลง และ มุม มองต่า งๆต่อ ภาวะผู้น ายุคใหม่
และมุ่งศึกษาความเป็นผู้ประกอบการ ของผู้นาองค์การ
ในเครือข่า ยโลกสมัย ใหม่ ศึกษาความรู้ จากกรณีศึกษา
ต่างๆของผู้ประกอบการเชิงธุรกิจ และการประยุกต์ใช้
แนวคิดเพื่อสร้างผู้ประกอบการภายในองค์การยุคใหม่
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๙๒๐-๒๐๖ ทฤษฎีการจัดการความรู้และการบริหาร
ทุนทางสังคม
ทฤษฎีการจัดการองค์ความรู้และการพัฒนาองค์ความรู้
ในด้านการบริหารจัดการภายในองค์กรภาครัฐและภาค
ธุรกิจ แนวทางการนาไปประยุกต์ใช้เพื่อให้การบริหาร
จัดการเป็นระบบและมีความเป็นเลิศในทางคุณภาพและ
อย่างมีประสิทธิภาพ การปรับใช้ทุนทางสังคม และ
วัฒ นธรรม เพื่อ สร้ า งมูล ค่า เพิ่ ม และ เพิ่ม ขี ด
ความสามารถในเชิงการแข่งขันของประเทศ ตลอดจน
การค้ น คว้ า และก าหนดยุ ท ธศาสตร์ ใ นเชิ ง เศรษฐกิ จ
สร้างสรรค์

๙๒๐-๒๑๕ สัมมนาประเด็นร่วมสมัยทางการบริหาร
จัดการ
การประยุกต์ใช้ แนวคิดทฤษฎีองค์การและการจัดการ
ยุ ค ใหม่ การคิ ด เชิ ง ออกแบบและนวั ต กรรมการ
เปลี่ ย นแปลงอย่ า งพลิ ก ผั น ภาวะผู้น าและความเป็ น
ผู้ประกอบการระดับ โลก ความสามารถในการแข่ งขั น
และความยั่งยืน ฯลฯ เป็นต้น การประเมินรายวิชานี้ จะ
ประกอบด้วย การกาหนดและนาเสนอหัวข้อดุษฎีนิพนธ์

๙๒๐-๒๐๗ ธุรกิจและการประกอบการในอาเซียน
การประกอบการภาคธุรกิจเอกชน และการค้าการลงทุน
ในภูมิภาคอาเซียน กรณีศึกษากลุ่มทุนข้ามชาติ และ
การประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศ
อาเซียน การวิเคราะห์เปรียบเทียบขีดความสามารถเชิง
การแข่งขันของประเทศอาเซียน กลยุทธ์การขยายธุรกิจ
ของผู้ประกอบการไทยในภูมิภาคอาเซียน และ การ
บริหารจัดการข้ามวัฒนธรรม

๙๒๐-๓๒๒ การคิดเชิงออกแบบและนวัตกรรมการ
เปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผัน
แนวคิ ด โลกทั ศ น์ ปรั ช ญา และการประยุ ก ต์ ใ ช้
กระบวนการการคิดเชิงออกแบบ และ การใช้เครื่องมือ
ในการสร้างนวัตกรรมเชิงพลิกผัน ผ่านกรณีศึกษาที่โดด
เด่นต่างๆ ศึกษาความสาคัญของปัจจัยมนุษย์ในการสร้าง
ความสาเร็จของกระบวนการคิดเชิงออกแบบ การศึกษา
เชิงปฏิบั ติการ การจินตทัศน์ แผนที่ความคิด การเล่า
เรื่อง การจาลองสถานการณ์ การสร้างสรรค์คาตอบใหม่
ความคิ ด สร้ า งสรรใหม่ ๆ รู ป แบบทางธุ ร กิ จ แนวใหม่
ตลอดจนการสร้างนวัตกรรมที่พลิกผัน ในบริบทของการ
บริหารจัดการยุคใหม่

๙๒๐-๒๐๘ ปรัชญาและการสร้างองค์ความรู้ทาง
สังคมศาสตร์
สหวิทยาการทางสังคมศาสตร์ , ปรัชญาว่า ด้ว ยองค์
ความรู้และ สหวิทยาการขององค์ความรู้ สหวิทยาการ
ความรู้ทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
ธรรมชาติ ความสัมพันธ์ระหว่างสหวิทยาการว่าด้ว ย
สังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
การวิจัยทางสังคมศาสตร์โดยเน้นการศึกษาเกี่ยวกับแนว
ทางการสร้างทฤษฎีทั่วไป องค์ประกอบของทฤษฎี การ
พิสูจน์ความถูกต้องของทฤษฎีเชิงประจักษ์ แนวคิดต่างๆ
เกี่ยวกับการวิจัย การศึกษาเกี่ยวกับปรากฏการณ์นิยม
สัญวิทยา หลังโครงสร้างนิยมและหลังสมัยใหม่นิยม

๙๒๐-๓๒๓ สัมมนาการจัดการธุรกิจยุคใหม่
แนวคิดด้า นการจั ดการและผลกระทบของเทคโนโลยี
และสื่อใหม่ที่มีต่อการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ บทบาทของ
การจัดการธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปในศตวรรษที่ ๒๑ การ
วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ทาง
ธุรกิจ เพื่อการจัดการธุรกิจ

สาระการแก้ไข

๙๒๐-๒๑๐ การจัดการการเงินและการคลัง
๙๒๐-๓๒๔ สัมมนาการบริหารจัดการข้ามวัฒนธรรม
ทฤษฎีและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับนโยบายการเงิน การบัญชี พัฒ นาการและแนวคิ ด การจั ด การเชิ ง เปรี ย บเที ย บ
เบื้ องต้น ข้อ กาหนดทางการเงินระหว่า งประเทศ การ การบริหารจัดการข้ามวัฒนธรรม สภาวะแวดล้อมทาง
คลั ง และการงบประมาณเพื่ อ เสถี ย รภาพ การพั ฒ นา สถ า บั น สภ า ว ะ แ ว ด ล้ อ ม ท า ง วั ฒ น ธ รร ม ก า ร
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เศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ การบริห ารจั ดการ ติดต่อสื่อสารต่างวัฒนธรรม การเจรจาต่อรองระหว่า ง
ความเสี่ ย งของนโยบายการเงิน การคลั ง ในท่ า มกลาง ประเทศ การจู ง ใจต่ า งวั ฒ นธรรม ภาวะผู้ น าต่ า ง
ความผันผวนทางการเงินและเศรษฐกิจโลก
วั ฒ นธรรม การบริ ห ารจั ด การความหลากหลายใน
องค์การ กรณีศึกษาเปรียบเทียบการบริหารจัดการในภูมิ
ต่างๆ
๙๒๐-๓๐๘ สัมมนานโยบายและการบริหารในกิจการ
ระหว่างประเทศ
สัมมนาการกาหนดและการบริหารจัดการนโยบายของ
รัฐในด้านกิจการระหว่างประเทศโดยอาศัยประเทศไทย
เป็ นกรณีศึก ษา ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานต่างๆ
ของรัฐที่เกี่ย วข้ อ งกับ การก าหนดและการจั ดการด้า น
นโยบายต่างประเทศ สัมมนาบทบาทหน่วยงานที่กากับ
ดูแ ลการต่า งประเทศโดยเฉพาะ อาทิ กระทรวงการ
ต่างประเทศ สภาความมั่นคงแห่งชาติ กระทรวงกลาโหม
สัมมนาเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ และ
อิทธิพลของสภาวะนั้นต่อนโยบายของไทย

๙๒๐-๓๒๕ พฤติกรรมองค์การขั้นสูง
พฤติ ก รรมบุ ค คลในองค์ ก ารสมั ย ใหม่ ความสั ม พั น ธ์
ระหว่างพฤติกรรมของมนุษย์ในบริบทที่เกี่ยวกับองค์การ
ศึกษาความรู้และมุมมองร่วมสมัย ในการนาองค์การไปสู่
ความเปลี่ ย นแปลง ศึก ษาการประยุก ต์ ใช้ เ ทคนิ คการ
บริ ห ารความเปลี่ ย นแปลงองค์ ก าร เพื่ อ เพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการปรับตัวและสร้างนวัตกรรมใหม่ของ
องค์การ

๙๒๐-๓๑๔ สัมมนาภาวะผู้นาและการบริหารเชิงกล
ยุทธ์
แนวคิดและทฤษฎีภาวะผู้นา ภาวะผู้นากับความคิดเชิง
ระบบ ภาวะผู้ น าเชิ ง บารมี การใช้ ภ าวะผู้ น าในการ
จั ด การเชิ ง กลยุ ท ธ์ ภาวะผู้ น าและการปรั บ ตั ว ใน
วัฒนธรรมขององค์กรข้ามชาติ จริยธรรมและคุณค่า ผู้นา
กั บ องค์ ก รแห่ ง การเรี ย นรู้ ผู้ น าเชิ ง ปฏิ รู ป ตลอดจน
ความรู้และทักษะที่จาเป็นของผู้นาในยุคโลกาภิวัติ

๙๒๐-๓๒๖ สัมมนาธุรกิจและการประกอบการใน
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค
การประกอบการภาคธุรกิจเอกชน และการค้าการลงทุน
ในภูมิภ าคเอเชีย แปซิฟิค กรณีศึก ษากลุ่มทุนข้ า มชาติ
และ การประกอบธุรกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อ มใน
ประเทศอาเซี ย นและประเทศคู่ ค้ า ในภู มิ ภ าค การ
วิเคราะห์ เปรียบเทียบขีดความสามารถเชิงการแข่งขั น
ของประเทศอาเซี ย น กลยุ ท ธ์ ก ารขยายธุ ร กิ จ ของ
ผู้ประกอบการไทยในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค

๙๒๐-๓๑๕ สัมมนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การบริหาร
สัมมนาเกี่ย วกับ แนวคิดด้ า นการบริห ารจั ดการระบบ
สารสนเทศเพื่ อ การบริ ห ารจั ด การ บทบาทของ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีต่อ การบริหารจัดการภาครัฐ
และภาคเอกชน การวางแผนกลยุ ท ธ์ แ ละนโยบาย
เกี่ยวกับ ระบบสารสนเทศ การบริห ารและการจั ดการ
โครงการพั ฒ นาระบบสารสนเทศและการนาระบบ
สารสนเทศไปใช้ในการบริหารจัดการองค์การสมัยใหม่
๙๒๐-๓๑๖ สัมมนาการจัดการและการพัฒนาทุน
มนุษย์
สัม มนาเกี่ ย วกั บ แนวคิ ด และการวางแผนการบริ ห าร
จัดการทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐและภาคธุรกิจ การ
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พั ฒ นา ทรั พ ย า ก รมนุ ษ ย์ ก า รบ ริ ห า รทุ น มนุ ษ ย์
กระบวนการการเรียนรู้ตลอดชีพ การฝึกอบรมและการ
ประเมินประสิทธิผลของการทางานของบุคลากรในทุก
ระดับ succession plan, career path, talent
management รวมถึงการสร้า งผู้นาในองค์การเพื่อ
ความเป็นเลิศในการจัดการองค์การ
๙๒๐-๓๑๗ สัมมนานวัตกรรมเพื่อการบริหารร่วมสมัย
เทคนิคการบริหารจัดการยุคใหม่ ในการบริหารจัดการ
คน ที ม งาน และทรั พ ยากรขององค์ ก าร การบริ ห าร
ความเสี่ยง การจัดการภาวะวิกฤติและภัยพิบัติ เทคนิค
การเพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการสร้ า งนวั ต กรรมใน
องค์ ก าร การเลื อ กใช้ เ ทคนิ ค และนวั ต กรรมทางการ
บริหารจัดการ การนานวัตกรรมไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผล
ในเชิงบวกต่อองค์การโดยแท้จริง
๙๒๐-๓๑๘ การพัฒนาองค์การและพฤติกรรมบุคคลใน
องค์การ
พฤติ ก รรมบุ ค คลในองค์ ก ารสมั ย ใหม่ ความสั ม พั น ธ์
ระหว่างพฤติกรรมของมนุษย์ในบริบทที่เกี่ยวกับองค์การ
ศึกษาความรู้และมุมมองร่วมสมัย ในการนาองค์การไปสู่
ความเปลี่ ย นแป ลง เพื่ อ ให้ ทั น ต่ อ สภ าวะ ควา ม
เปลี่ยนแปลงในบริบทของการแข่งขันระดับโลก ศึกษา
การประยุกต์ใช้ เทคนิคการบริหารความเปลี่ย นแปลง
องค์การต่างๆ เพื่อเพิ่มขี ดความสามารถในการปรับตัว
และสร้างนวัตกรรมใหม่ขององค์การ
๙๒๐-๓๑๙ การจัดการความขัดแย้งและการเจรจา
ต่อรอง
ธรรมชาติ กระบวนการ และที่มาของความขั ดแย้งใน
บริบทขององค์การ วิธีการแก้ไขความขัดแย้งในองค์การ
อย่างสร้างสรรค์ ทฤษฎีการบริหารข้ามวัฒนธรรม และ
ศึ ก ษากระบวนการเจรจาต่ อ รองจากทฤษฎี แ ละ
ประสบการณ์ของผู้ชานาญการต่างๆ เทคนิคการเจรจา
ต่อรองแบบตะวันตกและแบบแนวคิดตะวันออก ที่ถื อ
เป็นเครื่องมือทางการบริหารจัดการ ที่ต้องใช้ในการสร้าง
เครือข่ายกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์การทั้งหมด
๙๒๐-๓๒๐ การบริหารการผลิตและการดาเนินงาน
แนวคิด เทคนิค และการประยุกต์ใช้เทคนิคการบริหาร
การผลิ ต ร่ ว มสมั ย เพื่ อ การรั ก ษามาตรฐานและการ
พัฒนาคุณภาพของผลผลิต วิธีการพื้นฐานในคุณภาพ
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ของงานบริการการสร้า งกรอบสาหรับการวิเคราะห์โ ซ่
อุ ป ทาน เทคนิ ค การควบคุ ม และตรวจสอบคุ ณ ภาพ
ผลผลิต การบริหารโครงการ ตลอดจน แนวคิดด้านการ
สร้ า งคุ ณภาพอย่ า งยั่ ง ยื น ภายในองค์ ก รการสมั ย ใหม่
ต่างๆ
๙๒๐-๓๒๑ สัมมนานโยบายการบริหารของไทยใน
ประชาคมอาเซียน
การรวมตั ว เป็ น ประชาคมอาเซี ย นในปี ๒๕๕๘ และ
ผลกระทบต่อการกาหนดนโยบายสาธารณะของประเทศ
ภาคีสมาชิกรวมถึงประเทศไทยทั้งของภาครัฐและเอกชน
ผลกระทบต่อนโยบายการบริหารภาครัฐและภาคเอกชน,
การเตรียมความพร้อมของปัจจัยสาคัญของการบริหาร
จัดการในการกาหนดนโยบายภาครัฐและภาคเอกชนของ
ประเทศไทยเพื่อ ความได้เปรียบในการแข่งขัน รวมทั้ง
การพั ฒนานโยบายการบริห ารจั ด การของประชาคม
อาเซียนให้มีความยั่งยืน
๙๒๐-๓๒๒ การกาหนดนโยบายสาธารณะกับการมี
ส่วนร่วมของประชาสังคม
ทฤษฎี แนวคิด และหลักการกาหนดนโยบายสาธารณะ
กระบวนการกาหนดนโยบายสาธารณะ ศึกษาหน้าที่และ
บทบาทของสถาบันทางการเมืองในการกาหนดนโยบาย
สาธารณะโดยเน้ น บทบาทของพรรคการเมื อ ง กลุ่ ม
ผลประโยชน์ และประชาสังคมในการมีส่วนร่วมกาหนด
นโยบายสาธารณะตามหลั ก การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย ศึกษาเกี่ยวกับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
กับการใช้อานาจอธิปไตยโดยตรงในการกาหนดนโยบาย
สาธารณะ: ประชามติ การเสนอร่างกฎหมาย และการ
ถอดถอนนักการเมืองออกจากตาแหน่ง
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ภาคผนวก ข

หนังสือรับรองให้ความเห็นชอบหลักสูตรของ
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา
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ภาคผนวก ค

ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจาหลักสูตร
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยนันท์ ปัญญาศิริ
ประวัติการศึกษา
- Ph.D. (Development Administration) National Institute of Development
Administration (NIDA), 2009
- M.A. (Political Science, School of Politics) Indiana University of Pennsylvania, USA,
1997
- ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๓๖

ประวัติการทางานและประสบการณ์
- พ.ศ. ๒๕๕๑ - ปัจจุบัน ผู้ช่วยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย สาขาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสยาม
- พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๔ ผู้อานวยการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (นานาชาติ)
สาขาสันติภาพศึกษาและการทูต มหาวิทยาลัยสยาม
- พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๖ อาจารย์พิเศษหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์
- พ.ศ. ๒๕๔๘ - ๒๕๕๑ ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาการจัดการ
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม

หนังสือ/ตารา
- หน่ ว ยการสอนชุ ดวิ ช า หลั กและวิ ธีการศึ กษาทางรัฐ ประศาสนศาสตร์ (Principles and
Methods of Public Administration) หน่วยที่ ๔ “องค์การสาธารณะ” ปี พ.ศ. ๒๕๕๔
สานักพิมพ์๑มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. จานวน ๘๑ หน้า
- ความพึงพอใจในงานและความผูกพันต่อองค์การ : ความหมาย ทฤษฎี วิธีวิจัย การวัด และ
งานวิจัย (เขียนร่วมกับ พิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ และ จินดาลักษณ์ วัฒนสินธุ์) ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ .
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สานักพิมพ์เสมาธรรม. จานวน ๑๕๐ หน้า
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ผลงานวิจัย/บทความวิจัย (จัดท่าแบบบรรณานุกรมตามตัวอย่าง)
ไชยนันท์ ปัญญาศิริ และสุมิตตรา เจิมพันธ์. (2558). แนวทางการส่งเสริมอาชีพและการจ้างงานคนพิการ
ในประเทศไทยเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน. วารสารพัฒนาสังคม, 17(2), 113-143.
ไชยนันท์ ปัญญาศิริ และสุมิตตรา เจิมพันธ์. (2558). แนวทางการส่งเสริมอาชีพและการจ้างงานคนพิการ
เพื่อรองรั บ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: กรณีศึกษาพระราชบัญญัติการส่ งเสริมและพัฒ นา
คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556. ใน รายงานการประชุมวิชาการ
ระดับชาติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจาปี 2558. กรุงเทพฯ: สถาบันบัณฑิตพัฒน
บริหารศาสตร์.
ไชยนันท์ ปัญญาศิริ. (2560). กระบวนทัศน์การบริหารจัดการองค์การภาครัฐไทย: เปรียบเทียบ การ
จัดการภาครัฐแนวใหม่ (NPM) กับการบริการสาธารณะแนวใหม่ (NPS). วารสารสยามวิชาการ,
18(1/30), 1-20.
สุมิตตรา เจิมพันธ์ และ ไชยนันท์ ปัญญาศิริ. (2560). ทัศนคติเกี่ยวกับค่าบาบัดน้าเสียของประชาชนใน
พื้นที่กรุงเทพมหานคร. วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม, 13(1), 48-77.
พระมหาชวลิต คงแก้ว, ไชยนันท์ ปัญญาศิริ และพระมหาสุทิตย์ อบอุ่น. (2559). การจัดการความรู้เชิง
พุทธของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในประเทศไทย. ใน รายงานการประชุม
วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 8 เรื่อง บูรณาการศาสตร์และศิล ป์
งานวิจัยท้องถิ่นไทยและประชาคมอาเซียน (หน้า 1455-1461). นครปฐม: มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม.
ไชยนันท์ ปัญญาศิริ. (2559). การเปลี่ยนย้ายกระบวนทัศน์ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในระบบราชการไทย:
กรณีศึกษาเปรียบเทียบหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี ,
10(21), 9-19.
สุมิตรา เจิมพันธ์ และไชยนันท์ ปัญญาศิริ. (2559). ทัศนคติเดี่ยวกับค่าบาบัดน้าเสียของประชาชนในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร (รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสยาม.
พระมหาชวลิต คงแก้ว และไชยนันท์ ปัญญาศิริ. (2560). การจัดการความรู้เชิงพุทธของโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในประเทศไทย. วารสารวิจัย และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย,
12(39), 45-56.
พระมหาชวลิต คงแก้ว, ไชยนันท์ ปัญญาศิริ และพระมหาสุทิตย์ อบอุ่น. (2559). การจัดการความรู้เชิง
พุทธของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในประเทศไทย. วารสาร มจร สังคมศาสตร์
ปริทรรศน์. 5(2/พิเศษ), 91-103.
ไชยนันท์ ปัญญาศิริ. (2560). การปรับใช้แนวคิดรัฐบาลอิเล็คทรอนิคส์ (e-Government) และแนวคิด
ภาคีการบริหารจัดการสาธารณะแนวใหม่ (New Public Governance) ในกระบวนการส่งออก
สินค้าประมงแช่แข็งของไทย. ใน The 8th Built Environment Research Associates
Conference 2017 (BERAC 8) (หน้า 191-199). ปทุมธานี: มหาวิทยลัยธรรมศาสตร์.
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สุภัตรา กันพร้อม, ไชยนันท์ ปัญญาศิริ และดุษฎี สีวังคา. (2560). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการระบบ
สารสนเทศของธนาคารอิส ลามแห่ งประเทศไทย. วารสารวิช าการ Veridian E-Journal,
Silpakorn University ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ, 10(2),
2715-2728.
ลตวรรณ์ ชยมงคล และไชยนันท์ ปัญญาศิริ. ปัจจัยแห่งความสาเร็จของสายการบินต้นทุนต่าในประเทศ
ไทย. ใน รายงานการประชุมวิชาการด้านการบินระดับชาติ ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: สถาบันการบิน
พลเรือน.
ไชยนันท์ ปัญญาศิริ. (2561). บทวิเคราะห์เปรียบเทียบแนวคิดการบริหารจัดการสาธารณะร่วมสมัย. ใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง, รายงานการประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่าย
บั ณ ฑิ ตศึ ก ษามหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ ภาคเหนือ ครั้ง ที่ 18 และล าปางวิ จัย ครั้ง ที่ 4. ล าปาง:
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง.
สายพิณ ปั้นทอง และ ไชยนันท์ ปัญญาศิริ. (2561). ตัวแบบประสิทธิภาพการจัดการของอุตสาหกรรม
ฟอกย้อมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี , 12(28),
138-149.
สายพิณ ปั้นทอง และไชยนันท์ ปัญญาศิริ. (2561). การจัดการห่วงโซ่อุปทานที่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ของอุตสาหกรรมฟอกย้อมในประเทศไทย. วารสารปัญญาภิวัฒน์, 10(1), 236-247.

รายวิชาที่สอน
-

พฤติกรรมองค์การและการพัฒนาองค์การ
ความเป็นผู้ประกอบการอาเซียน
ความเป็นผู้ประกอบการอาซียน
อาเซียนในโลกยุคใหม่
นโยบายสาธารณะ
ปรัชญาและองค์ความรู้ทางสังคมศาสตร์
ภาษาอังกฤษบัณฑิตศึกษา
สัมมนาธรรมาภิบาลในการจัดการรัฐกิจและธุรกิจ
ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง
การประกอบการและการจัดการรัฐกิจ
สัมมนานวัตกรรมเพื่อการบริหารร่วมสมัย
อาเซียนในโลกยุคใหม่
Organization and Management
ASEAN in the Modern World
International Relations of ASEAN
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- New International Political and Economic Order
- Theory of Peace, Conflict and Security
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมเกียรติ วงศ์วนิชทวี
ประวัติการศึกษา
- ปร.ด. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยสยาม, ๒๕๕๑
- M. Const. Mgt., The University of New South Wales, Australia, 1998
- วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) เกียรตินิยมอันดับสอง, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ๒๕๓๔

ประวัติการทางานและประสบการณ์
- Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering @Siam University
Academic: Lecturer/Assistant Professor
Management: Assistant Dean of Faculty/Committee
- Ph.D.(Management) and M.Eng (Engineering Management) @Siam University
Academic/Management: Committee/ Instructor/Advisor
- Other Special Programs/ Guest lecturer
Instructor: TQM Tools & Techniques, The Civil Service Reform Training Program
for Bangladesh / Guest lecturer: Public&Private University (2011)
Lecturer: Production and Operation Management, Quantitative Analysis @ BBA,
(Inter Program). Siam University
Lecturer: Knowledge Management @MBA. Siam University
Lecturer: Operation Management @MBA, MIM. Huachiew Chalermprakiet
University
Guest lecturer: Engineering Economic @Env. Eng. KMUTT
Guest lecturer: Risk Management @MBA.(Saraburi) Burapha University

หนังสือ/ตารา
- เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
- การวิเคราะห์การลงทุนสาหรับโครงการงานวิศวกรรม
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ผลงานวิจัย/บทความวิจัย (จัดท่าแบบบรรณานุกรมตามตัวอย่าง)
ณัฐชัย ขาคง, รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ และเฉลิมเกียรติ วงศ์วนิชทวี. (2557). การศึกษาการปรับปรุงซ่อมแซม
และบารุงรักษาระบบคลองส่งน้าเพื่อการเกษตร ในการดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดอุตรดิตถ์. ใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ภาควิชาวิศวกรรมโยธา. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ,
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 19: วิศวกรรมโยธากับเศรษฐกิจประชาคม
อาเซียน. ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ศิรินทร์ พรหมนิตย์, รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ และเฉลิมเกียรติ วงศ์วนิชทวี. (2557). การจัดระบบเอกสารเพื่อ
งานเปลี่ ย นแปลงระหว่า งงานก่ อสร้ างบ้า นพัก อาศั ย. ใน มหาวิ ทยาลั ย ขอนแก่ น. ภาควิ ช า
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