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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
Doctor of Philosophy Program in Business Administration
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ/วิทยาลัย

มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

:
:
:

1683
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
Doctor of Philosophy Program in Business Administration

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)
ชื่อย่อ (ไทย)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
ชื่อย่อ (อังกฤษ)

:
:
:
:

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)
ปร.ด. (บริหารธุรกิจ)
Doctor of Philosophy (Business Administration)
Ph.D. (Business Administration)

3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
4.1 กรณีจัดการศึกษาตามแบบ 1.1 จานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 57(6) หน่วยกิต
4.2 กรณีจัดการศึกษาตามแบบ 2.1 จานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 57(6) หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาเอก หลักสูตร 3 ปี
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5.2 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับนิสติ ไทยและนิสติ ต่างชาติ
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
ไม่มี
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยพะเยา
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 เปิดสอนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564
6.2 คณะกรรมการประจาคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้ง
ที่ 12/2563 วันที่ 28 ธันวาคม 2563
6.3 คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม ครั้งที่ 4/2564
วันที่ 30 มีนาคม 2564
6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร ในการ
ประชุม ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 7 พฤษภาคม 2564
6.5 สภามหาวิทยาลัยพะเยา อนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้ง ที่ ................. วันที่ ............เดือน
.........................พ.ศ. .......................
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลั ก สู ต รมี ค วามพร้ อ มเผยแพร่ คุ ณ ภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2558 ปีการศึกษา 2565
8. อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 อาจารย์ผู้สอนในสถาบันการศึกษา
8.2 นักวิจัย
8.3 นักวิชาการ
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9. ชื่อ – นามสกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒกิ ารศึกษา ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เลขบัตรประจาตัว
ตาแหน่ง
สาเร็จการศึกษา
ลาดับ
ชื่อ – สกุล
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
ประชาชน
วิชาการ
จากสถาบัน
1

นายวีระพงษ์
กิติวงค์

35406003XXXXX

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

2

นางสาวธัญทิพย์
คฤหโยธิน

15601000XXXXX

อาจารย์

Ph.D.
บช.ม.
บช.บ.
Ph.D.
บธ.ม.

นศ.บ.

3

นางสาวอุษณีย์
รัศมีวงษ์จันทร์

37306006XXXXX

อาจารย์

บธ.ด.
บช.ม.
บช.บ.

Management

University of York, UK
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
University of Manchester, UK

Management and
Business (Marketing)
การตลาดและการเป็น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ประกอบการ
(นานาชาติ)
การจัดการการสื่อสาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(นานาชาติ) เกียรตินิยม
อันดับ 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์
บัญชีการเงิน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การบัญชี (เกียรตินิยม มหาวิทยาลัยศรีปทุม
อันดับ 1)

ปี
2557
2550
2544
2561
2556

2551

2559
2545
2542
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยพะเยา
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
แม้ว่า ประเทศไทยประสบความสาเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับที่น่าพอใจ สามารถ
พัฒนาและสร้างความมั่งคั่งให้กับประเทศ ยกระดับจากประเทศด้อยพัฒนาที่เน้นเกษตรกรรมพื้นฐาน
ไปสู่ป ระเทศ ก าลั งพั ฒนาที่เ น้นอุตสาหกรรมหนัก แต่อย่างไรก็ ตาม ยั งเผชิญ กั บ ปัญ หาการพัฒนา
ประเทศไม่สามารถข้ามพ้นกับดักประเทศรายได้ประเทศปานกลางสู่ประเทศรายได้สูง และทรัพยากร
ส่วนใหญ่ยังอยู่ ในมือของคนส่วนน้อย โดยเฉพาะผูท้ ี่อยู่ในเขตเมือง ประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดโอกาสใน
การเข้าถึงทรัพยากรของประเทศ ทาให้เกิดความเหลื่อมล้าทางสังคมและเศรษฐกิจตามมา ผลกระทบที่
เกิดขึ้นกับสถาบันอุดมศึกษาในฐานะหน่วยงานซึ่งทาหน้าที่สร้างองค์ความรู้ และสร้างบุคลากรชั้นสูง
ของประเทศ จะต้องขับเคลื่อนพันธกิจของอุดมศึกษา ในการสร้างผลงานวิจัย นวัตกรรม ผลิตกาลังคน
รวมทั้งการบริการวิชาการ ที่ได้รับการยอมรับ มีคุณภาพอย่างเพียงพอ เพื่อตอบโจทย์ การพัฒนาของ
รัฐบาล รองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ด้วยนวัตกรรม ส่งผลให้ความคาดหวังต่อบทบาทของอุดมศึกษา
ที่เพิ่มสูงขึน้ เมื่อเทียบเคียงสมรรถนะกับประเทศต่าง ๆ ในโลก ดังนัน้ การขับเคลื่อนอุดมศึกษาในอนาคต
จะต้องผลิตบัณฑิตไม่ใช่แค่พอเพียงเท่านั้น แต่ต้องมีคุณภาพ มีความเป็นสากล เป็นนักวิจัยระดับโลก
ยกระดับอุดมศึกษาของประเทศให้ทัดเทียมกับประเทศพัฒนาแล้ว เป็นการสะท้อนถึงขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศควบคู่กับการเพิ่มผลิตภาพให้กับสังคม ชุมชน ท้องถิ่น ลดความเหลื่อมล้าทาง
เศรษฐกิจและทางสังคม โดยปรับทบบาทของอุดมศึกษาให้กลายเป็นกลไกหลักที่สนับสนุน และ การ
แก้ปัญหาเพื่อลดความเหลื่อมล้าของคนในชาติ
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี พ.ศ. 2561 –2580 ได้วางเป้าหมายเชิงหลักการซึ่งเกิดขึ้น
จากการขับเคลื่อนสู่การเปลี่ยนแปลง โดยเป้าหมายหนึ่งของด้านคุณภาพ คือ คุณภาพของการวิจัยและ
นวัตกรรม ที่ระบุไว้วา่ ผลงานวิจัยที่พิจารณาถึงความถูกต้อง เหมาะสม ตามหลักของการวิจัยที่ดีอาศัย
ความรู้ ความมีเหตุมีผล มีเป้าหมาย และความน่าเชื่อถือ ที่ยึดหลักวิชาการ รวมทั้งได้รับการยอมรับ
หรือถูกนาไปอ้างอิงในระดับสากล ในขณะที่เป้าหมายด้านประสิทธิผลในด้านประสิทธิภาพการวิจัยและ
การสร้างนวัตกรรม ได้กาหนดไว้วา่ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมอยู่บนประโยชน์ที่มตี ่อการพัฒนาประเทศ
เกิดเครือข่ายการวิจัยที่มกี ารแบ่งปันองค์ความรูท้ ั้งมิติเชิงสังคม และเศรษฐกิจโดยเชื่อมโยงกับโจทย์ของ
ภาคการผลิตจริง รวมทั้งเป็นไปตามความต้องการพัฒนาประเทศ การสร้างระบบนิเวศ (Ecosystem)
เพื่อเอือ้ ต่อการทาวิจัยและการพัฒนานวัตกรรม
นอกจากนี้ แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี พ.ศ. 2561 –2580 ได้รายงานสถิติบุคลากรสาย
วิชาการในสถาบันอุดมศึกษาจาแนกตามระดับการศึกษา ปีการศึกษา พ.ศ. 2560 ว่า บุคลากรสาย
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วิชาการในสถาบันอุดมศึกษาและมีตาแหน่งทางวิชาการคิดเป็นร้อยละ 34 ของจานวนบุคลากรทั้งหมด
ในสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน โดยจาแนกระดับการศึกษาของบุคลากรสายวิชาการ ระดับ
ปริญญาเอก : ปริญญาโท : ปริญญาตรี :อื่น เป็น 42: 52 : 5 : 1 และมีสัดส่วนทางวิชาการ อาจารย์ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ : รองศาสตราจารย์ : ศาสตราจารย์ เป็น 71 : 20 : 8: 1 ตามลาดับ ทั้งนี้จะเห็นได้
ว่าบุคลากรสายวิชาการซึ่งเป็นสายหลักที่ทาหน้าที่สอนในสถาบันอุดมศึกษาจะมีการศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษาถึงร้อยละ 99 ของบุคลากรสายวิชาการทั้งหมด โดยเฉพาะระดับปริญญาเอกซึ่งมีสัดส่วน
คิดเป็นร้อยละ 42 ของบุคลากรสายวิชาการ แต่ขณะที่ตาแหน่งทางวิชาการของสายวิชาการส่วนใหญ่
ยังอยู่ในระดับอาจารย์ถึงร้อยละ 71 จึงจาเป็นที่สถาบันอุดมศึกษาและสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาให้ความสาคัญ กับการพัฒนาอาจารย์โดยเฉพาะการเพิ่มคุณวุฒิระดับปริญ ญาเอกของ
อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาให้เพิ่มขึ้น รวมทั้งส่งเสริมการสร้างผลงานวิจัยเพื่อยกระดับตาแหน่งทาง
วิชาการให้เพิ่มขึ้น
อีกทั้งในปัจจุบัน สถาบันอุดมศึกษา ทั้งมหาวิทยาลัย วิทยาลัย ทั้งที่เป็นสถาบันการศึกษาทั้ง
ของรัฐ ในกากับรัฐและเอกชน ในประเทศไทยที่มีมากถึง 170 แห่ง ต่างประสบปัญหาจานวนผู้เรียนที่
ลดลง ทั้งนี้เนื่องจากอัตราการเกิดของประชากรที่ลดลง จากการสารวจประชากรไทย เมื่อ 10 ปีก่อน
พบเด็กเกิดใหม่ 1.1 ล้านคน/ปี แต่ปัจจุบันลดลงเหลือ 7 แสนคน/ปี ทาให้ประชากรวัยเรียนในระดับมัธยม
ที่จะเข้าสู่มหาวิทยาลัยลดลงตามไปด้วย ขณะเดียวกันวัยเรียนอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งครอบครัวฐานะยากจนถึง
ปานกลางหันไปเรียนสายอาชีพเพราะหวาดวิตกเรื่องตกงานและรัฐเองก็เริ่ มหันมาสนับสนุนให้เด็กเรียน
สายอาชีพมากขึ้น
ปัญหาดังกล่าว ทาให้เกิดการคาดการณ์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตามมา ไม่ว่าจะเป็น การ
คาดการณ์ว่า หนึ่งในสี่ของมหาวิทยาลัยของไทยในปัจจุบันอาจต้องปิดตัวลงในช่วงสิบปีข้างหน้า การ
คาดการณ์ว่ามหาวิทยาลัยอาจจะต้องเลิกจ้างอาจารย์ และเจ้าหน้าที่เป็นจานวนมากอาจจะมากถึงร้อย
ละ 40 ของจานวนอาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่มอี ยู่เดิม
จานวนผู้เข้าเรียนที่ลดลง ทาให้มหาวิทยาลัยอาจต้องมุ่งพันธกิจด้านวิจัยให้มากขึ้น อาจารย์
อาจต้องพัฒนาศักยภาพทางการวิจัยเพิ่มขึ้น และที่สาคัญในปัจจุบัน ภาครัฐบาลได้เล็งเห็นความสาคัญ
ของการวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ แผนยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 ได้กาหนดยุทธศาสตร์ชาติด้าน
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศ
ในหลากหลายมิติ บนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่ (1) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้า
ทางเศรษฐกิจอัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวติ และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย
รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้านอื่น ๆ นามาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยี
และนวัตกรรม เพื่อให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่ (2) “ปรับปัจจุบัน”เพื่อปู
ทางสูอ่ นาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในมิติต่าง ๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและ
ขนส่ง โครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการ
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พัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ (3) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต”ด้วยการเพิ่มศักยภาพของ
ผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด
ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต บนพื้นฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้ง
การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ ให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่
ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี
รวมถึงการเพิ่มขึน้ ของคนชั้นกลางและลดความเหลื่อมล้าของคนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน
การลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา ถูกกาหนดให้เป็นหนึ่งในสี่ ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ชาติด้าน
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน โดยในงบประมาณประจาปี 2563 มีงบประมาณด้านการวิจัยของ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ จานวน 24,645 ล้านบาท ภายใต้ 4
แพลตฟอร์ม คือ (1) การพัฒนากาลังคนและสถาบันความรู้ (2) การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบ
โจทย์ท้าทายของสังคม (3) การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันและการ
วิจัย และ (4) สร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดการเหลื่อมล้า
ดั ง นั้ น หลั ก สู ต รปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ด้ า นบริ ห ารธุ ร กิ จ ของมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา จึ ง เป็ น
หลักสูตรใหม่ที่ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง การพัฒนา เพื่อสร้างอาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการ
ให้เป็นนักวิจัยมืออาชีพ สามารถสร้างชื่อเสียงจนเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการสาขาบริหารธุรกิจและทา
ประโยชน์แก่สังคม และที่สาคัญยังเป็นประโยชน์ในเพิ่มขีดความความสามารถในการแข่งขันด้านการ
วิจัยของประเทศ
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรส่งผลให้จานวนประชากรวัยอุดมศึกษา ที่อยู่ในช่วงอายุ
ระหว่ า ง18-22 ปี ลดลงจนอาจมี ป ริ ม าณเท่ า กั บ ขี ด ความสามารถ ในการรั บ นั ก ศึ ก ษาของ
สถาบันอุดมศึกษา ย่อมส่งผลผลกระทบอย่างรุนแรงจากการลดลงของจานวนนักศึกษา โดยเฉพาะ
สถาบันอุดมศึกษาที่อาศัยค่าใช้จ่ายจากค่าเล่าเรียนเป็นหลักอาจได้รับผลกระทบเป็นอันดับแรกจาก
รายได้ที่ลดลง ดังนั้น การเตรียมความพร้อมของสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งการปรั บยุทธศาสตร์ เพื่อ
รองรับการลดลงของจานวนนักศึกษา การพัฒนาความรู้และทักษะใหม่ให้กับคณาจารย์ ที่เป็นปัจจัย
สาคัญในการเพิ่มระดับคุณภาพ ทักษะ และ ขีดความสามารถให้กับบัณฑิตยุคใหม่ ให้พร้อมกับสภาวะ
ที่เปลี่ยนแปลงไป มีสมรรถนะที่สูงขึ้นสามารถทดแทน การขาดแคลนแรงงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
รวมทั้งบทบาทของอุดมศึกษาต้องเป็นกลไกในการลดปัญหาความเหลื่อมล้าทางสังคมและสังคมผูส้ ูงวัย
แผนอุ ด มศึ ก ษาระยะยาว 20 ปี พ.ศ. 2561 –2580 ได้ ร ะบุ ปั ญ หาด้ า นการวิ จั ย โดยระบุ ว่า
รายงานการพิมพ์เ ผยแพร่เ ป็นผลงานทางวิช าการผ่ านวารสารทางวิ ชาการในระดับ ชาติและระดั บ
นานาชาติมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น แต่การผลิตผลงานทางวิชาการดังกล่าวยังกระจุกอยู่เพียงบางสถาบัน
ในขณะที่บางสถาบันไม่มีผลงานทางวิชาการเผยแพร่ทั้งในระดับ ชาติและนานาชาติเลย อาจารย์ใ น
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สถาบันอุดมศึกษาส่วนใหญ่มศี ักยภาพด้านการวิจัยต่า ดังนัน้ สถาบันอุดมศึกษาอาจต้องให้ความสาคัญ
กับการสร้างนักวิจัยระดับปริญญาเอกหรือระดับหลังปริญญาเอกมากยิ่งขึ้น
สังคมวิชาการที่เน้นการตีพมิ พ์ระดับวารสารระดับนานาชาติ จานวนผูเ้ รียนที่ลดลงทั้งในปัจจุบัน
และอนาคต ทาให้มหาวิทยาลัยในประเทศไทยเข้าสู่สังคมแห่งการแข่งขัน หลายๆมหาวิทยาลัยเข้าสู่การ
จัดอันดับมหาวิทยาลัยในระดับโลก เช่น QS World University Rankings และ World University Rankings
ของ Time Higher Education การตี พิ ม พ์ เ ผยแพร่ ง านวิ จั ย ในวารสารนานาชาติ ใ นฐานข้ อ มู ล เช่ น
SCOPUS เป็ น สิ่ ง ที่ ส าคั ญ อย่ า งมากในการจั ด อั น ดั บ มหาวิ ท ยาลั ย ประกอบกั บ การเกณฑ์ ก ารขอ
ตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2563 ตามประกาศของ ก.พ.อ ที่เน้นคุณภาพงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ โดย
ให้มีการจัดระดับคุณภาพของงานวิจัย และงานวิจัยที่ถูกตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติในอันดับที่สูงๆ จะ
ถูกจัดในระดับคุณภาพที่สูงด้วยเช่นกัน
วัฒนธรรมด้านการวิจัย ปรับเปลี่ยนจากการวิจัย เฉพาะด้าน เป็นการวิจัย ที่มีการบูรณาการ
ศาสตร์ด้านต่าง ๆ เข้าด้วยกัน จากสภาพสังคมที่มีแนวโน้มซับซ้อนมากขึ้น ทาให้สังคมไทยในอนาคต
ต้องการบุคลากรที่มีความสามารถแก้ปัญหา ประยุกต์แต่ละศาสตร์เข้าด้วยกัน หรือประยุกต์ศาสตร์ต่าง
ๆ กับปัญหาที่ซับซ้อน ซึ่งอาจไม่สามารถใช้ทฤษฎีจากศาสตร์หนึ่งโดยตรง หรืออาจเกิดจากการถึงทาง
ตันของสาขาวิชาบางประเภทไม่สามารถลงลึกในศาสตร์ของตนมากกว่านี้ ทาให้ตอ้ งขยายการค้นคว้าใน
แนวข้าง เชื่อมกับศาสตร์อ่นื เพื่อตอบโจทย์ตา่ ง ๆ ในสังคมได้มากขึ้น
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
จ านวนผู้ เ ข้ า มาเรี ย นในระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย ที่ จ ะลดน้ อ ยลงในอนาคต สั ง คมวิ ช าการใน
ระดับอุดมศึกษาที่เน้นการตีพิมพ์ ใ นวารสารในระดับ นานาชาติ ที่เป็นผลอย่างมากต่อการจัดอัน ดับ
มหาวิทยาลัยหรือเกณฑ์การเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการที่เข้มข้นมากยิ่งขึ้น รวมถึงวัฒนธรรมด้านการ
วิจัย ที่ปรับเปลี่ยนจากการวิจัยเฉพาะด้าน เป็นการวิจัยที่มกี ารบูรณาการศาสตร์ด้านต่าง ๆ เข้าด้วยกัน
ทาให้อาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการต้องพัฒนาศักยภาพทางการวิจัยเพิ่มขึน้ ด้วยเหตุน้ี มหาวิทยาลัย
พะเยาจึงพัฒนาหลักสูตรที่มีคุณภาพที่สามารถสร้างนักวิชาการที่มีคุณภาพทั้งด้านการสอนและการ
วิจัย ที่มศี ักยภาพในการตีพิมพ์ระดับนานาชาติและสามารถสร้างงานวิจัยที่บูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ เข้า
ด้วยกันเพื่อเป็นประโยชน์แก่สังคม และที่สาคัญยังเป็นประโยชน์ในเพิ่มขีดความความสามารถในการ
แข่งขันด้านการวิจัยของประเทศ
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12.2 ความเกี่ยวพันกับพันธกิจของสถาบัน
มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา มุ่ ง เน้ น การพั ฒ นาไปสู่ ก ารเป็ น “มหาวิ ท ยาลั ย สร้ า งปั ญ ญา เพื่ อ
นวัตกรรมชุมชน สู่สากล” หลักสูตรปรัชญาดุษ ฎีบัณฑิตด้านบริหารธุรกิจ จึงมุ่งเน้นผลิตบัณ ฑิ ต ให้
สอดคล้องตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยพะเยาดังต่อไปนี้
12.2.1 ผลิตคนไทยศตวรรษที่ 21 ผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณภาพสูง มีความรู้ความสามารถ
มีมาตรฐานวิชาการและการวิจัย รู้ทันโลกทันเทคโนโลยี มีความรูภ้ าษาอังกฤษที่ส่อื สารได้ รู้รอบ รู้กว้าง
เข้าใจ และเห็นคุ ณค่า ของตนเอง ผู้อื่น สังคม ศิลปะและวัฒนธรรม และธรรมชาติ ใส่ใ จต่อความ
เปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ดาเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม พร้อมให้
ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ และเป็นพลเมือง ที่มคี ุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก ปรับตัวได้ในสังคม
ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีเป้าหมายชีวิต มีทักษะการเป็นผู้นาและการทางานเป็นทีม
12.2.2 วิจัยและนวัตกรรม สู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ผลิตดุษฎีบัณฑิตที่สามารถผลิตผล
งานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ สร้างองค์ความรู้ใหม่นาไปสู่การถ่ายทอด
และพัฒนาสร้างสรรค์ สร้างนวัตกรรมให้ก้าวหน้าและสามารถนาไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และ
ภาคอุตสาหกรรมในเชิงพาณิชย์ สู่การเติบโตอย่างยั่งยืนของสังคม ลดปัญหาความยากจน ชุมชน เกิด
ความเข้มแข็ง และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในเวทีโลก รวมถึงส่งเสริมให้ดุษ ฎี
บัณฑิตเห็นความสาคัญของการวิจัยมุ่งเป้าที่ตอบโจทย์ชุมชน สังคม และความต้องการของประเทศ
(Demand side) ส่งเสริมการเผยแพร่และการถ่ายทอดผลงานวิจัยและนวัตกรรม การนาไปใช้ประโยชน์
กับสังคม ด้วยการร่วมมือกับผู้ใช้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการและภาคการเกษตร เพื่อ
ประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ สามารถพัฒนายกระดับรายได้และเทคโนโลยีของประเทศให้เป็นไปตาม
นโยบายการเข้ า สู่ Thailand 4.0 นอกจากนี้ หลั ก สู ต รปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ด้ า นบริ ห ารธุ ร กิ จ สร้ า ง
เครือข่ายนักวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยกับองค์กรทั้งภายในและภายนอก
12.2.3 บริการวิชาการ สร้างความเข้ม แข็งให้ชุม ชนและสั งคม การเรียนการสอนใน
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตด้านบริหารธุรกิจ ยังคานึงถึงพันธกิจด้านบริการวิชาการแก่ชุมชนและ
สังคมที่เป็นพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยมีกิจกรรมการบริการวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและ
สังคม สร้างความสัมพันธ์ที่ดี และเป็นที่พึ่งให้ชุมชนและสังคม ยกระดับการศึกษา สร้างรายได้ ส่งเสริม
สุขภาวะที่ดี และบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของชุมชนและสังคมที่เกิดขึ้น เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
สังคมมีความเข้มแข็ง มั่นคง หลุดพ้นจากความแตกต่างและเหลื่อมล้า เกิดสังคมความสุข
12.2.4 ท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมท้ อ งถิ่ น เพื่ อ ความเป็ น ไทย ส่ ง เสริ ม ให้ ดุ ษ ฎี
บัณฑิตตระหนักและให้ความสาคัญเพื่อเสริมสร้างความเป็นชาติและการเป็นเอกลักษณ์ของชาติ การ
ทานุบารุง อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน สร้างสรรค์และพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม เป็นภารกิจเพื่ออนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาและสมบัติของประเทศชาติ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตด้านบริหารธุรกิจ ยังคานึงถึงพันธกิจ
ด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย โดยมีกิจกรรมการทานุบารุง อนุรักษ์
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ฟื้นฟู สืบสาน สร้างสรรค์ สร้างจิตสานึกปลูกฝังค่านิยม และภาคภูมิใจในวิถีชีวิตที่ดีงาม ของประเพณี
และศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
12.2.5 บริ ห ารงานทั น สมั ย ด้ ว ยธรรมาภิ บ าล ( Good governance) และเรี ย นรู้
เปลี่ย นแปลงร่ว มกั น ส่งเสริมให้ดุ ษ ฎี บัณฑิต ตระหนัก ถึงความสาคั ญ ของระเบีย บ ข้อบังคับ และ
ประกาศก าหนดในการบริ หารคน บริหารงาน ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ เพื่อ
เป้าหมายองค์กรที่ดีมีคุณภาพและประโยชน์สุข ของบุคลากรมีระบบและกลไกควบคุมการบริหารงาน
ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยในทุกระดับ
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ / สาขาวิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา / รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ / สาขาวิชา / หลักสูตรอื่น
ไม่มี
13.2 กลุ่มวิชา / รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา / หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
ไม่มี
13.3 การบริหารจัดการ
ประธานหลั ก สู ต รผู้ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง จากคณะฯจะวางแผนการจั ด การเรี ย นการสอน
ประสานงานและจั ด ตารางการเรี ย นการสอน บริ ห ารการสอน ติ ด ตามและประเมิ น ผล ภายใต้
คณะกรรมการวิชาการและคณะกรรมการบริหารของคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ให้สอดคล้อง
ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาเอกของสานักงานมาตรฐานการอุดมศึกษา
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
เป็นศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจ ระดับสูง เป็นศาสตร์ที่บูรณาการความรู้สู่การพัฒนานักวิจัย มือ
อาชีพด้านการบริหารธุรกิจ ที่มคี วามเป็นเลิศทางวิชาการในระดับสากล สรรค์สร้างองค์ความรูใ้ หม่และ
นวัตกรรมทางการบริหารธุรกิจที่เป็นประโยชน์ตอ่ การพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ
1.2 ความสาคัญ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มีความสาคัญต่อการพัฒนาประเทศด้วย
การสร้างบุคลากรให้มีศักยภาพในการวิจัยและวิชาการด้านบริหารธุรกิจ ที่จะเป็นส่วนสาคัญในการ
ขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรม (Value-Based Economy) สร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม
การวิจัย และความคิดสร้างสรรค์ นาพาเศรษฐกิจไปสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน เพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันกับนานาประเทศ
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.3.1 ผลิตดุษฎีบัณฑิตด้านบริหารธุรกิจทีม่ ีจิตสานึกทางคุณธรรมและจริยธรรม
1.3.2 ผลิ ต ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ด้ า นบริ ห ารธุ ร กิ จ ที่ มี ค วามรู้ ศ าสตร์ ด้ า นบริ ห ารธุ ร กิ จ อย่ า งลึ ก ซึ้ ง
สามารถนาองค์ความรู้ดา้ นบริหารธุรกิจไปใช้ให้เกิดประโยชน์ตอ่ องค์กร ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
1.3.3 ผลิตดุษฎีบัณฑิตด้านบริหารธุรกิจ ที่เป็นนัก วิจัย มืออาชีพด้านบริหารธุ รกิจ ที่สามารถ
ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ สรรค์สร้างองค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาชุมชน สังคม และประเทศเทศชาติ
1.3.4 ผลิตดุษฎีบัณฑิตด้านบริหารธุรกิจ ที่สามารถทางานเป็นกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ มี
ความเป็นผู้นา คิดเชิงวิพากษ์ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีความสามารถสูงในการแสดงความเห็น
ทางวิชาการ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและส่วนรวม มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง มีการ
วางแผน ประเมิน และปรับปรุงตนเองอย่างต่อเนื่อง มีทักษะการเรียนรูต้ ลอดชีวิต
1.3.5 ผลิตดุ ษ ฎีบัณฑิตด้านบริหารธุ รกิจ ที่ส ามารถวิเ คราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ทั้งข้ อ มู ล เชิ ง
ปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพในการวิจัย มีความเชี่ยวชาญในการใช้โปรแกรมสาเร็จรูปขั้นสูง เพื่อการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณหรือข้อมูลเชิงคุณภาพในการวิจัย สามารถสืบค้นข้อมูลสารสนเทศได้อย่างมี
ประสิท ธิ ภาพ สามารถใช้ โ ปรแกรมส าเร็ จรู ป ที่ใ ช้ใ นการจั ดการกั บ รายการทางบรรณานุ ก รมหรื อ
รายการอ้างอิง สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม และสามารถนาเสนอ
รายงานวิทยานิพนธ์หรือโครงการค้นคว้าที่ตพี ิมพ์ในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา /
เปลี่ยนแปลง
1. มีการปรับปรุง
หลักสูตรทุก 4 ปี ให้
สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงและ
ตอบสนองต่อความ
ต้องการของสังคม

2. ส่งเสริมการเรียนรูท้ ี่
เน้นทักษะการนาไปใช้
และการเรียนรูท้ ี่เน้น
ผูเ้ รียนเป็นสาคัญ

กลยุทธ์

ผลการประเมิน

1.1 รวบรวมติดตามผลการ
ประเมิน QA ของหลักสูตรรวมทุก
4 ปี ในด้านความพึงพอใจ และ
สภาวะการทางานของบัณฑิตทาง
ธุรกิจและสถานการณ์ทางบริหาร
ที่เปลี่ยนแปลงไป

หลักฐาน
1) ผลการประเมินความพึงพอใจ
2) ผลการประเมินการมีงานทา
3) ผลการวิเคราะห์สถานการณ์
ทางธุรกิจ
ตัวบ่งชี้
1) ความพึงพอใจในการประเมินไม่
ต่ากว่า 3.51
2) เล่มหลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุง
หลักฐาน
1) จานวนรายวิชาที่ใช้กรณีศกึ ษา
และงานวิจัยในการเรียนการสอน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของวิชาที่
เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา
2) ผลงานบทวิเคราะห์สังเคราะห์
ของนิสิตในแต่ละรายวิชา
3) การสรุปผลการเข้าร่วมประชุม
วิชาการของอาจารย์และนิสิต
ประจาภาคเรียน
ตัวบ่งชี้
1) มีจานวนรายวิชาที่ใช้กรณีศึกษา
และงานวิจัยในการเรียนการสอน
ในแต่ละภาคเรียนไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80
2) จานวนบทความวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
ของจานวนนิสติ

2.1 กาหนดให้รายวิชาที่สอนใช้
กรณีศกึ ษาและงานวิจัยเป็นส่วน
หนึ่งในการเรียนการสอนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80
2.2 กาหนดและกระตุ้นให้นิสิต
วิเคราะห์และสังเคราะห์ผลงาน
ทางวิชาการออกมาเผยแพร่
2.3 กาหนดให้นิสิตและอาจารย์
เข้าร่วมงานประชุมวิชาการและ
นาเสนอผลงานทางวิชาตลอด
ช่วงเวลาที่ศึกษา
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แผนการพัฒนา /
เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์

ผลการประเมิน

3) จานวนครั้งการเข้าร่วมประชุม
วิชาการอย่างน้อย 1 คน ต่อ 1 ครั้ง
ต่อ 1 ปีการศึกษา
3. พัฒนาวิธีการวัดและ 3.1 เพิ่มพูนทักษะให้กับอาจารย์ที่ หลักฐาน
ประเมินผล
เกี่ยวกับการวัดและประเมินผล
1) การจัดการกิจกรรมหรือ
รายวิชา
กิจกรรมเพิ่มพูนทักษะด้านการวัด
3.2 กาหนดเกณฑ์การวัดและ
ประเมินผลให้กับคณาจารย์
ประเมินผลในแต่ละรายวิชาอย่าง 2) เกณฑ์การวัดและประเมินผล
ชัดเจนและเผยแพร่ให้นิสติ ทราบ ของรายวิชา
3.3 บริหารจัดการรวมทั้งการ
3) การเผยแพร่เกณฑ์ในข้อที่ 2)
พัฒนาการวัดและประเมินผลผ่าน ไปยังนิสติ
คณะกรรมการของหลักสูตร
4) การแต่งตัง้ คณะกรรการฯ
ตัวบ่งชี้
1) มีการจัดฝึกอบรมหรือวัด
กิจกรรมที่เกี่ยวกับการเพิ่มพูน
ทักษะด้านการวัดและประเมินผล
ให้กับคณาจารย์อย่างน้อย 1 ครั้ง
ต่อปีการศึกษา
2) จานวนรายวิชาไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 50 ของหลักสูตรมีเกณฑ์และ
การวัดและประเมินที่ชัดเจนและ
เผยแพร่ให้นิสติ ทราบ
3) คณะกรรมการมีการดาเนินงาน
ตามบทบาทหน้าที่ไม่นอ้ ยกว่าปีละ
2 ครัง้
4) มีการเผยแพร่เกณฑ์การวัดและ
ประเมินผลไปยังนิสิตผ่านช่อง
ทางการสื่อสารที่หลากหลาย
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แผนการพัฒนา /
เปลี่ยนแปลง
4. ปรับปรุงวิธีการวัด
และการประเมินผล

กลยุทธ์
4.1 เพิ่มพูนทักษะคณาจารย์
เกี่ยวกับ วิธีการวัดและ
ประเมินผล
4.2 กาหนดให้มีคณะกรรมการ
วิเคราะห์ข้อสอบในทุกรายวิชา
4.3 กาหนดเกณฑ์ในการวัดและ
ประเมินแต่ละรายวิชา

ผลการประเมิน
1) เกณฑ์การวัดและประเมินผล
2) จานวนรายวิชาที่ใช้วิธีการวัด
และประเมินผลตามเกณฑ์ที่
กาหนด
3) ความพึงพอใจของผูเ้ รียนต่อ
ระบบการวัดและประเมินผล
4) เป็นไปตามเกณฑ์ที่ สกอ.
กาหนด
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561
(ระบบทวิภาคโดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลา
การศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์)
1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน
ไม่มี
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาต้น
เดือนมิถุนายน
ถึง เดือนกันยายน
ภาคการศึกษาปลาย เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนกุมภาพันธ์
หรือ ตามประกาศของมหาวิทยาลัยเรื่องการเปิดการเรียนการสอน
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
เป็นไปตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561
ข้อที่ 7 คุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษา
7.1 วุฒิการศึกษา
7.1.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิต ผูเ้ ข้าศึกษาจะต้องสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่กระทวงศึกษาธิการรับรองหรือที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
7.1.2 ประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง ผูเ้ ข้าศึกษาจะต้องสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองหรือที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
7.1.3 ปริญญาโท ผู้เข้าศึกษาจะต้องสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจาก
สถาบันอุดมศึกษาที่กระทวงศึกษาธิการรับรองหรือที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
7.1.4 ปริญญาเอก ผู้เข้าศึกษาจะต้องสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่มี
ผลการเรียนดีมาก หรือสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่กระทวง
ศึกษาธิการรับรองหรือที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และมีผลสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่
คณะกรรมการอุดมศึกษากาหนดหรือตามระเบียบ ประกาศ และแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยที่
เกีย่ วข้อง
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7.2 ไม่เคยต้องโทษตามคาพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่ในกรณีความผิดอันได้
กระทาโดยความประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
7.3 ไม่เคยถูกคัดชื่อออกอันเนื่องจากความประพฤติจากสถาบันการศึกษาใด
7.4 เป็นผู้มสี ุขภาพร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
7.5 มีคุณสมบัติอย่างอื่นตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
2.3 การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
เป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาเข้ า ศึ ก ษาในระดั บ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
2.4 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า
2.4.1 มีข้อจากัดทางด้านภาษาอังกฤษ ที่มีความจาเป็นต่อการเรียนระดับดุษฎี บัณฑิต ที่เน้น
การเรียน การสอนสองภาษา ตารา กรณีศกึ ษาที่เป็นภาษาต่างประเทศ
2.4.2 ไม่มพี ืน้ ฐานด้านการวิจัย และการสืบค้นสารสนเทศ
2.5 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ ข้อจากัดของนิสิตในข้อ 2.4
2.5.1 จัดการเรียนในวิชาบังคับแต่ไม่นับหน่วยกิต
2.5.2 จัดฝึกอบรมเทคนิคการสืบค้นข้อมูลให้กับนิสติ
2.5.3 จัดฝึกอบรมพื้นฐานด้านการวิจัยเพื่อปูพื้นฐานก่อนเข้าเรียนอย่างน้อย 1 สัปดาห์
2.6 แผนการรับนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จัดการศึกษา ณ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ จังหวัดพะเยา
แบบ 1.1
จานวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา (คน)
จานวนนิสิต
2564 2565 2566 2567 2568
ชั้นปีที่ 1
5
5
5
5
5
ชั้นปีที่ 2
5
5
5
5
ชั้นปีที่ 3
5
5
5
รวม
5
10
15
15
15
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
5
5
5
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แบบ 2.1
จานวนนิสิต
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
รวม
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

จานวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา (คน)
2564 2565 2566 2567 2568
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
10
15
15
15
5
5
5

2.7 งบประมาณตามแผน
จานวนนิสิต
1. งบบุคลากร
1.1 หมวดเงินเดือน
1.2 หมวดค่าจ้างประจา
2. งบดาเนินการ
2.1 หมวดค่าตอบแทน
2.2 หมวดค่าใช้สอย
2.3 หมวดค่าวัสดุ
2.4 หมวดสาธารณูปโภค
3. งบลงทุน
4. งบเงินอุดหนุน
5. ค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อปี
รวมรายจ่าย

2564

ปีงบประมาณ
2565
2566
2567

2568

1,800,000 1,896,000 1,992,000 2,100,000 2,208,000
180,000 192,000 204,000 216,000 228,000
50,000 100,000 150,000 200,000 200,000
30,000
60,000 90,000 120,000 120,000
10,000
20,000 30,000 40,000 40,000
10,000
20,000 30,000 40,000 40,000
50,000
50,000 50,000 50,000 50,000
100,000 200,000 300,000 400,000 400,000
50,000
50,000 50,000 50,000 50,000
2,230,000 2,538,000 2,846,000 3,166,000 3,286,000
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2.8 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (e – Learning)
 แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต
 อื่นๆ (ระบุ)
2.9 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร
กรณีจัดการศึกษาตามแบบ 1.1 จานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 57(6) หน่วยกิต
กรณีจัดการศึกษาตามแบบ 2.1 จานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 57(6) หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กาหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
หมวดวิชา

เกณฑ์มาตรฐานของ
สกอ.

หลักสูตรใหม่
พ.ศ. 2564

แบบ 1.1

แบบ 2.1

แบบ 1.1

แบบ 2.1

1. รายวิชาไม่นับหน่วยกิต

-

-

6

6

2. งานรายวิชา (Course work) ไม่น้อยกว่า
2.1 วิชาพืน้ ฐาน
2.2 วิชาเอกเลือก

-

12
-

-

21
12
9

3. วิทยานิพนธ์

48

36

57

36

รวม (หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า

48

48

57(6)

57(6)

หมายเหตุ ส าหรั บ นิ สิ ต ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา กรณี ท ดสอบภาษาอั ง กฤษให้ เ ป็ น ไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การทดสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562
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3.1.3 รายวิชา
3.1.3.1 กรณีจัดการศึกษาตามแบบ 1.1
1) วิทยานิพนธ์
420871 วิทยานิพนธ์
Dissertation
2) รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
420861 การสื่อสารเชิงวิชาการด้านบริหารธุรกิจ
Academic Communication in Business Administration
420862 สัมมนา 1
Seminar I
420863 สัมมนา 2
Seminar II
420864 สัมมนา 3
Seminar III

420861
420862
420863
420864

3.1.3.2 กรณีจัดการศึกษา แบบ 2.1
1) รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
การสื่อสารเชิงวิชาการด้านบริหารธุรกิจ
Academic Communication in Business Admintration
สัมมนา 1
Seminar I
สัมมนา 2
Seminar II
สัมมนา 3
Seminar III

2) งานรายวิชา (Course work) ไม่น้อยกว่า
วิชาพื้นฐาน
420801 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ขั้นสูง
Advanced Social Research Methodology
420802 สถิตแิ ละการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ทางธุรกิจ
Statistics and Business Big Data Analytics

57 หน่วยกิต
57 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
3(2-2-5)
1(0-3-1)
1(0-3-1)
1(0-3-2)

6 หน่วยกิต
3(2-2-5)
1(0-3-1)
1(0-3-1)
1(0-3-1)

12 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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420803 แนวคิดและทฤษฎีดา้ นบริหารธุรกิจร่วมสมัยและสมัยใหม่
3(3-0-6)
Contemporary and Modern Concept and Theory of Business Administration
420804 เศรษฐมิติ
3(3-0-6)
Econometrics
วิชาเอกเลือก
9 หน่วยกิต
ให้นิสติ เลือกกลุ่มวิชาได้เพียงกลุ่มเดียว4 จานวน 9 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจ
420811 การบูรณาการกลยุทธ์ธุรกิจและนวัตกรรม
3(2–2-5)
Integrated Business Strategy and Innovation
420812 ทฤษฎีการจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ขั้นสูง
3(3–0-6)
Advanced Logistics and Supply Chain Management Theory
420813 การวิเคราะห์การจัดการและความเป็นผู้นา
3(2–2-5)
Management and Leadership Analysis
กลุ่มวิชาการเงิน
420821 ทฤษฎีดา้ นการลงทุนและการวิเคราะห์การลงทุน
Investment Analysis and Investment Theory
420822 ทฤษฎีการเงินขั้นสูง
Advanced Finance Theory
420823 กลยุทธ์การจัดการการเงินส่วนบุคคล
Personal finance management strategies
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์
420831 เศรษฐศาสตร์การค้าและการเงินระหว่างประเทศ
International Trade and Finance
420832 นโยบายสาธารณะ โลกาภิวัตน์ และการพัฒนาเศรษฐกิจไทย
Public Policy, Globalization, and the Development of Thai Economy
420833 เศรษฐศาสตร์ดิจทิ ัลและงานสร้างสรรค์
Digital Economics and Creative Works

3(3–0-6)
3(3–0-6)
3(2-2-5)

3(3–0-6)
3(3–0-6)
3(3–0-6)
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กลุ่มวิชาการบัญชี
420841 วิวัฒนาการของบัญชีและการบัญชี
Evolution of Accounting and Accountancy
420842 ทฤษฎีการรายงานทางการเงิน
Financial Reporting Theory
420843 การวิจัยเชิงบัญชีสาหรับตลาดทุน
Accounting Research for Capital Market
กลุ่มวิชาการตลาด
420851 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคขั้นสูง
Advanced Consumer Behavior Analysis
420852 ทฤษฎีการตลาด
Marketing Theory
420853 การวิจัยทางการตลาดเชิงประจักษ์
Empirical Research in Marketing

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2–2-5)

3) วิทยานิพนธ์
36 หน่วยกิต
นิสติ ต้องศึกษาค้นคว้าวิจัยตามกรอบองค์ความรู้ในกลุ่มวิชาเอกบังคับ
ที่เลือก
420872 วิทยานิพนธ์
36 หน่วยกิต
Dissertation
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3.1.4 แผนการศึกษา
3.1.4.1 กรณีจัดการศึกษาแบบ 1.1

420861

420871

ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาต้น
การสือ่ สารเชิงวิชาการด้านบริหารธุรกิจ
Academic Communication in Business Administration
(ไม่นับหน่วยกิต)
วิทยานิพนธ์
Dissertation
รวม

3(2-2-5)

7 หน่วยกิต
7(3) หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
420871

วิทยานิพนธ์
Dissertation
รวม

10 หน่วยกิต
10 หน่วยกิต
ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาต้น

420871

วิทยานิพนธ์
Dissertation
รวม

10 หน่วยกิต
10 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาปลาย

420871
420862

วิทยานิพนธ์
Dissertation
สัมมนา 1
Seminar I
(ไม่นับหน่วยกิต)
รวม

10 หน่วยกิต
1 (0-3-1)

10(1) หน่วยกิต
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ชั้นปีท่ี 3
ภาคการศึกษาต้น
420871
420863

วิทยานิพนธ์
Dissertation
สัมมนา 2
Seminar II
(ไม่นับหน่วยกิต)
รวม

10 หน่วยกิต
1 (0-3-1)

10(1) หน่วยกิต
ภาคการศึกษาปลาย

420871
420864

วิทยานิพนธ์
Dissertation
สัมมนา 3
Seminar III
(ไม่นับหน่วยกิต)
รวม

10 หน่วยกิต
1 (0-3-1)

10(1) หน่วยกิต

3.1.4.2 กรณีจัดการศึกษาแบบ 2.1

420861

420801
420802

ปีท่ี 1
ภาคการศึกษาต้น
การสื่อสารเชิงวิชาการด้านบริหารธุรกิจ
Academic Communication in Business Administration
(ไม่นับหน่วยกิต)
ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ขั้นสูง
Advanced Social Research Methodology
สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ทางธุรกิจ
Statistics and Business Big Data Analytics
รวม

3(2-2-5)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
6(3) หน่วยกิต
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420803

420804
4208XX

ภาคการศึกษาปลาย
แนวคิดและทฤษฎีดา้ นบริหารธุรกิจร่วมสมัยและสมัยใหม่
Contemporary and Modern Concept and Theory of Business
Administration
เศรษฐมิติ
Econometrics
วิชาเอกเลือก
Major Required
รวม

3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(x-x-x)
9 หน่วยกิต

ปีท่ี 2
ภาคการศึกษาต้น
4208XX
4208XX

วิชาเอกเลือก
Major Required
วิชาเอกเลือก
Major Required
รวม

3(x-x-x)
3(x-x-x)
6 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาปลาย

420872
420862

วิทยานิพนธ์
Dissertation
สัมมนา 1
Seminar I
(ไม่นับหน่วยกิต)
รวม

12 หน่วยกิต
1 (0-3-1)

12(1) หน่วยกิต
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ปีท่ี 3
ภาคการศึกษาต้น
420872
420863

วิทยานิพนธ์
Dissertation
สัมมนา 2
Seminar II
(ไม่นับหน่วยกิต)
รวม

12 หน่วยกิต
1 (0-3-1)

12(1) หน่วยกิต
ภาคการศึกษาปลาย

420872
420864

วิทยานิพนธ์
Dissertation
สัมมนา 3
Seminar III
(ไม่นับหน่วยกิต)
รวม

12 หน่วยกิต
1 (0-3-1)

12(1) หน่วยกิต
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
420801

ระเบียบวิธีวจิ ัยทางสังคมศาสตร์ขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Social Research Methodology
ปรั ญ ชาและกระบวนทั ศ น์ ก ารวิ จั ย ลั ก ษณะและกระบวนการของการวิ จั ย ด้ า น
บริหารธุรกิจ กลยุทธ์และการออกแบบการวิจัยด้านบริหารธุรกิจ การวางแผนโครงการวิจัยและการ
สร้างคาถามการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม จริยธรรมในการทาวิจัย ลักษณะและการออกแบบวิจัย
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การเลือกตัวอย่างสาหรับการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ วิธีการเก็บ
ข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การออกแบบวิจัยเชิงผสมผสาน การ
เขียนรายงานการวิจัย การเขียนบทความวิจัย การเขียนโครงร่างวิจัยเพื่อทุนวิจัย และการบริหารจัดการ
โครงการวิจัย
Research philosophy and paradigm, nature and process of business research,
business research strategies and designs, research project planning and research questions
formulating, literature review, ethics in business research, nature of quantitative and qualitative
research, quantitative and qualitative research sampling, data collection and analysis in quantitative
and qualitative research, mixed-method research approach design, writing research report and
manuscript for publication, writing research proposal for research funding, and research project
management
420802

สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ทางธุรกิจ
3(2-2-5)
Statistics and Business Big Data Analytics
การแจกแจงความถี่ การแสดงข้อมูลแบบตาราง การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การ
วัดการกระจาย โมเมนต์ ความเบ้และความโด่ง ทฤษฎีความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่มและการ ค่าความ
คาดหวังทางคณิตศาสตร์ พาราเมทริกแฟมมิลีของการแจกแจงแบบหนึ่งตัวแปร สหสัมพันธ์และการ
ถดถอย การใช้โปรแกรมสถิติในการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่
Frequency distribution and tabular data representation, measures of central
tendency, measures of dispersion, moments, skewness and kurtosis, theory of probability, random
variable and mathematical expectation, parametric families of univariate distributions, correlation and
regression, using statistical software in research and business big data analytics
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420803

แนวคิดและทฤษฎีด้านบริหารธุรกิจร่วมสมัยและสมัยใหม่
3(3-0-6)
Contemporary and Modern Concept and Theory of Business Administration
พัฒนาการของทฤษฎีด้านบริหารธุรกิจ นักทฤษฎีในยุคต้นและคลาสสิก การพัฒนาแนวคิดและ
ทฤษฏีสมัยใหม่ ทฤษฎีแรงจูงใจ พฤติกรรมกลุ่ม ทัศนคติและความพึงพอใจ การรับรู้และการตัดสินใจ
อานาจและภาวะผู้นา ทฤษฎีตัวแทน ทฤษฎีเกมส์ ทฤษฎีต้นทุนธุรกรรม ทฤษฎีฐานทรัพยากร ทฤษฎี
การพึ่งพาทรัพยากร ทฤษฎีนิเวศวิทยา ทฤษฎีสถาบัน ทฤษฏีผู้มีส่วนได้เสีย ทฤษฎีความชอบธรรม
เศรษฐศาสตร์องค์การ และการกากับดูแลกิจการ
Evolution of business administration theories, classical and early theorists,
development of modern concept and theories, theories of motivation, group behaviour, attitude and
satisfaction, perception and decision making, power and leadership, agency theory, game theory,
transaction cost economic, resource-based view, resource dependence theory, ecological theory,
institutional theory, stakeholder theory, legitimacy theory, organizational economics, a nd corporate
governance
420804

เศรษฐมิติ
3(3-0-6)
Econometrics
ลั ก ษณะของเศรษฐมิ ติ แ ละข้ อ มู ล เชิ ง เศรษฐศาสตร์ การถดถอยส าหรั บ ข้ อ มู ล เชิ ง
คุณภาพ การถดถอยสาหรับข้อมูลอนุกรมเวลา ข้อมูลเชิงตัดขวางหลายช่วงเวลาแบบกลุ่ม ข้อมูลแบบ
พหุมติ ิ วิธีตัวแปรอินสตรูเม็นทัล วิธีกาลังสองน้อยที่สุดแบบสองขัน้ ตอน ต้นแบบสมการเกี่ยวเนื่อง
Nature of econometrics and economic data, multiple regression analysis with
qualitative information, basic regression analysis with time series data, pooling cross sections across
time, panel data, instrumental variables estimation and two stage least squares, and simultaneous
equations models
420811

การบูรณาการกลยุทธ์ธุรกิจและนวัตกรรม
3(2-2-5)
Integrated Business Strategy and Innovation
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ การวิเคราะห์
ความสามารถขององค์การ วิธีการคิดเชิงกลยุทธ์ แนวคิดกลยุทธ์ร่วมสมัย แนวคิดของนวัตกรรมและ
การบริหารจัดการ นวัตกรรมการบริหารธุรกิจในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต แนวทางการจัดการกล
ยุทธ์ธุรกิจที่เป็นนวัตกรรมใหม่ และการเป็นพันธมิตรที่แข็งแกร่งในภาคอุตสาหกรรม การประยุกต์ใช้
แนวคิด กลยุทธ์ธุรกิจและนวัตกรรมสาหรับการวิจัยได้อย่างมืออาชีพ
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Analysis of domestic and international business environment, analysis of organization
capabilities, strategic thinking methods, contemporary strategy concepts, innovation and
administration concepts, current and future trend of innovative business strategy management,
approaches and strong alliance in industry, application of business concepts strategy and innovation
for professional research
420812

ทฤษฎีการจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Logistics and Supply Chain Management Theory
รากฐานและมุมมองของทฤษฎีการจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ การประยุกต์ใช้
ทฤษฎีในการวิจัยด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ ทฤษฎีการบริหารเชิงสถานการณ์ ทฤษฎี
การแลกเปลี่ยนทางสังคม ทฤษฎีเครือข่ายทางสังคม และทฤษฎีทางเลือกกลยุทธ์
Foundations and perspectives of logistics and supply chain management theory,
application in logistics and supply chain management research, contingency theory, social exchange
theory, social network theory and strategic choice theory
420813

การวิเคราะห์การจัดการและความเป็นผู้นา
3(2–2-5)
Management and Leadership Analysis
การบูรณาการและการประยุกต์ใช้ทฤษฎี การสังเคราะห์และวิเคราะห์ประเด็นความ
หลากหลายในองค์การ โครงสร้าง กระบวนการที่เป็นทางการและการตัดสินใจที่มีเหตุผล กรอบแนวคิด
เชิงโครงสร้างเชิงลึกเกี่ยวกับลีน ทีมและความเป็นผู้นา กรอบแนวคิดเชิงลึกเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์
ความสัมพันธ์และศักยภาพ กรอบแนวคิดเชิงลึกเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสีย อานาจ การเมืองและความ
ขัดแย้ง กรอบแนวคิดเชิงสัญลักษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์การ และกรณีศกึ ษา
Integration and application of theories, synthesising and analysing diversity in
organization, structures, formalized processes and rational decisions, in-depth structural framework
of lean, team and leadership, in-depth framework of human resources, relations and competence,
in-depth framewotk of stakeholder, power, politics and conflict, in-dept symbolic framework of
organizational culture and case studies
420821

ทฤษฎีด้านการลงทุนและการวิเคราะห์การลงทุน
3(3-0-6)
Investment Analysis and Investment Theory
ตลาดทุนและการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ แบบจาลองการวิเ คราะห์ก ารลงทุน การ
ตัดสินใจลงทุนภายใต้ความไม่แน่นอน การบริโภคและการตัดสินใจลงทุนของแต่ละบุคคลภายใต้ความ

28
ไม่แน่นอนและผลกระทบต่อการประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ ทฤษฎีการกาหนดราคาแบบจาลองอาบิทราท
การกาหนดราคาตราสารอนุพันธ์ และความเป็นไปได้ของโปรแกรมจาลองในการลงทุน
Capital market and asset valuation, investment analysis models, investment decisions
under uncertainty, individuals' consumption and portfolio decisions under uncertainty and their
implications for valuation of securities, capital market and asset valuation, arbitrage pricing theory,
derivative pricing, and potential application of investment
420822

ทฤษฎีการเงินขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Finance Theory
โครงสร้างเงินทุน ตัวกลางทางการเงิน การทาสัญญาทางการเงินที่ไม่สมบูรณ์ การขาย
หลักทรัพย์ในครั้งแรกและตามฤดูกาล การตลาดเพื่อการควบคุมขององค์กร การตลาดทางการเงินของ
องค์กร การปรับโครงสร้างองค์กรและการล้มละลาย การจัดหาเงินทุนในตลาดที่ไม่สมบูรณ์ การเงิน
แบบยั่งยืน และ กรณีศึกษาการเงินระดับสูง
Capital structure, financial intermediation, incomplete financial contracting, initial and
seasoned public offerings, market for corporate control, product market corporate finance interactions,
corporate reorganization and bankruptcy, financing in imperfect markets, sustainable finance and
case study in advance finance
420823

กลยุทธ์การจัดการการเงินส่วนบุคคล
3(2-2-5)
Personal Finance Management Strategies
การบูรณาการทฤษฎี แนวคิด การจัดการการเงินส่วนบุคคล การประยุกต์องค์ความรู้
เพื่อกลยุทธ์การวางแผนทางด้านรายได้และค่าใช้จา่ ย การออม การลงทุน กรณีศึกษา
Integration among theories, concepts, and personal financial management, body of
knowledge application for strategic planning of income and expenses, saving, investment, case study
420831

เศรษฐศาสตร์การค้าและการเงินระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
International Trade and Finance
การประยุกต์ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ การสร้างแบบจาลองการค้าการลงทุนเพื่อ
วิเ คราะห์ผลกระทบของการจัด ระเบีย บเศรษฐกิจใหม่ของโลก องค์ก รการค้าโลก การรวมตัวทาง
เศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงของดุลการค้า การชาระเงิน การเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ การ
ลงทุนระหว่างประเทศ การลงทุนโดยตรงและการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน ผลกระทบของอัตรา
แลกเปลี่ยนที่มตี ่อระบบเศรษฐกิจไทย
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Applying International trade theories and international trade models to estimate
impacts of trade policy, new world economic order, World Trade Organization, the economic
integration, balance of payment, foreign direct investment and investment in financial assets, effects
of exchange rates on Thai economy
420832

นโยบายสาธารณะ โลกาภิวัฒน์ และการพัฒนาเศรษฐกิจไทย
3(3-0-6)
Public Policy, Globalization, and Development of Thai Economy
การวิเคราะห์ถึงผลกระทบจากนโยบายทั้งในและต่างประเทศ ความสามารถในการ
แข่ ง ขั น การเปลี่ ย นแปลงของทิ ศ การค้ า และการลงทุ น ข้ อ ตกลงและกฎหมายที่ เ กี่ ย วกั บ ข้ อ งทาง
เศรษฐกิจทีม่ ีผลต่อการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจไทยทั้งในด้านรายได้และการจ้างงาน
Analyzing impacts of Thai domestic and foreign policies, level of competitiveness,
change in flows of international trade and investment, law and regulations affecting Thai economy
and development in termd of both GDP and employment
420833

เศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและงานสร้างสรรค์
3(3-0-6)
Digital Economics and Creative Works
การสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ให้ กั บ สิ น ค้ า บริ ก าร รวมถึ ง การด าเนิ น ธุ ร กิ จ โดยใช้ ค วามคิ ด
สร้างสรรค์เป็นหลัก การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงพาณิชย์ เศรษฐศาสตร์ดิจิทัล อุตสาหกรรม
ดิจิทัล ความหลากหลายและความสาคัญของสินค้าและบริการเชิงดิจิทัล การศึกษาความเป็นไปได้ของ
โครงการ การออกแบบการจัดการ การวางแผนการตลาด การวิเคราะห์การเงินเพื่ อรับการสนับสนุน
การลงทุนจากสถาบันการเงิน
Value addition for products, services, and business operations by focusing on
creativity, development of commercial creativity, digital economics, digital industry, diversity and
significance of digital products and services, project’s feasibility, management design, marketing
planning, fianancial analysis to obtain financial supports from financial institutions
420841

วิวัฒนาการของบัญชีและการบัญชี
3(3-0-6)
Evoluation of Accounting and Accountancy
บัญชีในยุคโบราณ แนวปฏิบัติบัญชีการเงิน ในช่วงปี 1600-1970 ประวัติบัญชีบริหาร
ช่วงปี 1960 ผลกระทบจากความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีต่อการบัญชี
บริ ห าร ประวั ติ วิ ช าชี พ บั ญ ชี ใ นประเทศสหราชอาณาจั ก รและประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า เทคโนโลยี
สารสนเทศ นวัตกรรมและวิชาชีพบัญชีในปัจจุบัน
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Accounting in ancient era, financial accounting practice during 1600-1970, history of
management accounting through the 1960s, impact of advances of manufacturing and information
technology on management accounting systems, history of professional accountancy in UK and US,
information technology, innovation, and accountancy profession in present
420842

ทฤษฎีการรายงานทางการเงิน
3(3-0-6)
Financial Reporting Theory
การพัฒนาของทฤษฎีการรายงานทางการเงิน ทฤษฎีในการบัญชี กรอบแนวคิดเกี่ยวกับ
ประโยชน์ต่อการตัดสินใจของบัญชี มูลค่ายุติธรรมและวิกฤติทางการเงิน ต้นแบบการประเมินมูลค่า
การจัดการกาไร ทฤษฎีตัวการตัวแทนและทฤษฏีที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ความไม่สมมาตรของข้อมูล คุณภาพ
ของรายงานทางการเงิน การสอบบัญชีและคุณภาพการสอบบัญชี การรายงานเชิงบูรณาการและการ
เปิดเผยข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลที่เป็นตัวเงิน
Development of financial accounting theories, accounting theories, useful framework
for decision in accounting, fair value and great financial crisis, valuation models, earnings
management, agency theory and other related theories, information asymmetries, financial reporting
quality, auditing and audit quality, integrated reporting, and disclosures of non-financial information
420843

การวิจัยเชิงบัญชีสาหรับตลาดทุน
3(2-2-5)
Accounting Research for Capital Market
การวิจัยเชิงประจักษ์และเชิงวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างสารสนเทศ
ทางบัญชีและพฤติกรรมของตลาดทุน ผลกระทบจากการเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีที่มีต่อตลาดทุน หน้าที่
ของนักวิเคราะห์การเงินในบริบทของการเป็นตัวกลางผู้ให้ข้อมูล ผลกระกระทบต่อการตัดสินใจของ
ผู้บริหาร ผลกระทบของข้อมูลทางการเงินต่อราคาหุ้นและออปชัน ค่าสัมประสิทธิ์ของการตอบสนอง
ข้อมูลกาไร และโครงสร้างจุลภาคของตลาด ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานบัญชีและ
ข้อบังคับในการเปิดเผยข้อมูล การวิจัยเชิงบัญชีสาหรับตลาดทุนในระดับนานาชาติ
Empirical and analytical research on the relation between accounting information and
capital market behaviors, effects of accounting disclosures on capital market, roles of analysts as
information intermediaries, effects of management discretion, impacts of financial information on
stock and option prices, earnings response coefficients, market microstructure, effects of changes in
accounting standards and disclosure requirements, international accounting research for capital
market
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420851

การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Consumer Behavior Analysis
หลักพื้นฐานในการคิดเชิงวิพากษ์และทาวิจัยตามหลักจิตวิทยาและการตลาดในการ
จัดการข้อมูลเชิงพฤติกรรมของผู้บริโภค การวิเคราะห์ความรู้ของผู้บริโภค ทฤษฎีเชิงทัศนคติ การโน้ม
น้าวจิตใจ ผลกระทบของอิทธิพลทางสังคม ทฤษฎีทางการตลาด จิตวิทยา และเศรษฐศาสตร์
Solid foundation for critical thinking and research using phychological and marketing
approach on information processing related topics, analysis of consumer knowledge, attitude theory,
persuasion, affect and social influence, marketing, psychology, and economics theories
420852

ทฤษฎีการตลาด
3(3-0-6)
Marketing Theory
ความรู้ และองค์ความรู้ทางการตลาด และการพัฒนาทฤษฎีทางการตลาด การเข้าใจ
เชิงลึกของทฤษฎีทางการตลาด และพฤติกรรมของผู้บริโภค การทดสอบความสัมพันธ์เชิง เหตุผลทาง
การตลาด หลั ก ทฤษฎี ท างการตลาดขั้ น สู ง สิ่ ง แวดล้ อ มตามหลั ก ทฤษฎี ท างการตลาด และการ
ประยุกต์ใช้ของทฤษฎีนั้น ๆ
Marketing knowledge and development of marketing theories, in-depth
understanding of marketing theoroes, and consumer behavior, testing causal relationships in
marketing, advanced theory of marketing, and environmental issues in marketing theory and its
applications
420853

การวิจัยทางการตลาดเชิงประจักษ์
3(2-2-5)
Empirical Research in Marketing
ความรู้ และหลักการในการสร้างโมเดล และเก็บข้อมูลงานวิจัยเชิงปริมาณทางด้าน
การตลาด การสร้างโมเดลสาหรับ พฤติกรรมผู้บ ริโ ภค โมเดลสาหรับการเลือกตราสินค้า หลักการ
วิ เ คราะห์ ผู้ บ ริ โ ภคกลุ่ ม เป้ า หมาย การสร้ า งโมเดลส าหรั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่ การสร้ า งโมเดลการให้
ค่าตอบแทนของพนักงานขาย การสร้างโมเดลการตัดสินใจด้านการกระจายสินค้า และการสร้างโมเดล
การตัดสินใจด้านราคา
Knowledge and principles in constructing models and collecting data for quantitative
research in marketing, models constructing for consumer behavior, brand choice, segmentation
analysis, new product models, advertising decision models, salesforce compensation models,
distribution decision models, and pricing decisions models
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420861

การสื่อสารเชิงวิชาการทางด้านบริหารธุรกิจ
3(2-2-5)
Academic Communication in Business Administration
การอ่านและเขียนเชิงวิจารณ์ บทความวิจัยทางด้านบริหารธุรกิจ การสรุปเชิงวิจารณ์
เปรียบเทียบ การพัฒนาการวิเคราะห์เชิงวิจารณ์ การสืบค้นวรรณกรรม การใช้โปรแกรมสาหรับการ
อ้างอิง การเขียนการทบทวนวรรณกรรมเชิงวิจารณ์ การนาเสนอปากเปล่า การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการสื่อสาร และการหลีกเลี่ยงคัดลอกวรรณกรรม
Critically reading and writing research paper in business administration, comparative
critical summary, developing a critical analysis, searching literature, using a cross reference program,
writing a critical literature review, oral presentations, using technology for communication and
avoiding plagiarism
420862

สัมมนา 1
1(0-3-2)
Seminar I
การสัมมนาด้านการบริหารธุรกิจเกี่ยวกับประเด็นและกรณีศึกษาที่มีความทันสมัยใน
ปัจจุบัน การทบทวนวรรณกรรม การอ่าน การวิเคราะห์ การวิจารย์ การนาเสนอและถกเถียงในประเด็น
และกรณีศึกษาดังกล่าว รวมถึงการนาเสนอแนวทางการวิจัยในอนาคตและการนาผลการวิจัยไปใช้
ประโยชน์ และการนาเสนอเอกสารแสดงความคิดรวบยอดเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์
Seminar on current business administration topics and case studies, literature review,
reading, analysing, criticising, presenting, and discussing in currently interesting topics and case
studies, implications for future research and research results applications and presenting concept
paper of thesis
420863

สัมมนา 2
1(0-3-2)
Seminar II
การสัมมนาด้านเครื่องมือวิจัย วิธีการวิจัย วิธีการวิคราะห์ข้อมูล และการวิเคราะห์
ข้อมูลขนาดใหญ่ด้านการบริหารธุรกิจที่มีความทันสมัยในปัจจุบัน การนาเสนอผลวิทยานิพนธ์เบื้องต้น
และการเข้าร่วมงานประชุมเชิงวิชาการ
Seminar on current research tools, research methodologies, data analysis techniques
and big data analysis of business administration, presenting preliminary results of thesis, and
participating in academic conference
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420864

สัมมนา 3
1(0-3-2)
Seminar III
การนาเสนอผลวิทยานิพนธ์ขั้นสุดท้ายและบทความวิจัยในชั้นเรียน และการวิจารย์และ

ให้ข้อเสนอแนะ
Presenting final results of thesis and research ariticle in order to get published
according to the graduation criteria in class and criciszing and suggesting
420871

วิทยานิพนธ์
57 หน่วยกิต
Dissertation
การค้นหาองค์ความรู้ใหม่ด้านการจัดการ ด้านการเงิน ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านการ
บัญชี หรือด้านการตลาด อย่างถูกต้องตามหลักกระบวนการวิจัยขั้นสูง การจัดทารายงานการวิจัยอย่าง
เป็นระบบ การนาเสนอผลการวิจัยแบบปากเปล่าและการตีพิมพ์เผยแพร่ผลการวิจัย
Exploration of new knowledge in business administration, finance, economics,
accounting, or marketing by using advanced research process, preparing a research report
systematically, oral presentation of research findings and getting publication
420872

วิทยานิพนธ์
36 หน่วยกิต
Dissertation
กระบวนการศึ ก ษาและพั ฒ นาองค์ ค วามรู้ ด้ า นการจั ด การ ด้ า นการเงิ น ด้ า น
เศรษฐศาสตร์ ด้านการบัญ ชี หรือ ด้านการตลาด ด้วยกระบวนการวิจัย อย่างเป็นระบบ การจัดท า
รายงานการวิ จั ย อย่ า งเป็ น ระบบ การน าเสนอผลการวิ จั ย แบบปากเปล่ า และการตี พิ ม พ์ เ ผยแพร่
ผลการวิจัย
Educational process and development of knowledge in business administration,
finance, economics, accounting, or marketing by using systematic research process, preparing a
research report systematically, oral presentation of research findings and getting publication
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3.1.6 ความหมายของเลขรหัสรายวิชา
1. เลขสามลาดับแรก
หมายถึง
2. เลขในลาดับที่ 4
หมายถึง
2.1 เลข 7
หมายถึง
2.2 เลข 8
หมายถึง
3. เลขในลาดับที่ 5
หมายถึง
3.1 เลข 0
หมายถึง
3.2 เลข 1
หมายถึง
3.3 เลข 2

หมายถึง

3.4 เลข 3
3.5 เลข 4
3.6 เลข 5
3.7 เลข 6
3.8 เลข 7
4. เลขในลาดับที่ 6

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

สาขาวิชา
ระดับชั้นปีของการศึกษา
รายวิชาในระดับปริญญาโท
รายวิชาในระดับปริญญาเอก
หมวดหมู่ในสาขาวิชา
วิชาพืน้ ฐาน
วิชาเอกเลือกกลุ่มวิชา
การจัดการธุรกิจ
วิชาเอกเลือกกลุ่มวิชา
การเงินและการธนาคาร
วิชาเอกเลือกกลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์
วิชาเอกเลือกกลุ่มวิชาการบัญชี
วิชาเอกเลือกกลุ่มวิชาการตลาด
วิชาไม่นับหน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
อนุกรมของรายวิชา
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3.2 ชื่อ สกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ
1

ชื่อ – สกุล
นางสาวบังอร สวัสดิ์สุข

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน
36007007XXXXX

ตาแหน่ง
วิชาการ
ผู้ชว่ ย
ศาสตราจารย์

2*

นายวีระพงษ์ กิตวิ งค์

35406003XXXXX

ผู้ชว่ ย
ศาสตราจารย์

3

นางศิริพร แพรศรี

31002004XXXXX

ผู้ชว่ ย
ศาสตราจารย์

4

5*

นางสาวฑาริกา พลโลก

นางสาวธัญทิพย์ คฤหโยธิน

54201000XXXX

15601000XXXXX

อาจารย์

อาจารย์

คุณวุฒิ
Ph.D.
บธ.ม.
บช.บ.
Ph.D.
บช.ม.
บช.บ.
ปร.ด.
บธ.ม.
ศศ.บ.
บธ.ด.
บธ.ม.
บธ.บ.
Ph.D.
บธ.ม.
นศ.บ.

6

นายธีรุตม์ หมื่นวงษ์เทพ

1640900XXXXX

อาจารย์

ปร.ด.
บธ.ม.
บธ.บ.

สาขาวิชา
Accounting and Finance
บัญชี
Management

ผู้นาทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง
ธุรกิจระหว่างประเทศ
ประวัติศาสตร์

การจัดการธุรกิจ
Management and Business
(Marketing)
การตลาดและการเป็นผู้ประกอบการ
(นานาชาติ)
การจัดการการสื่อสาร (นานาชาติ)
เกียรตินิยมอันดับ 1
การบริหารธุรกิจ
การจัดการธุรกิจ

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน
University of Tasmania, Australia
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยสยาม
University of York, UK
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยรังสิต

2553
2542
2536
2557
2550
2544
2556

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
University of Manchester, UK

2539
2527
2562
2551
2549
2561

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2556

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2551

มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร

2561
2555
2550

ปี
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ลาดับ
7

ชื่อ – สกุล
นางบุญญานุช ชีวาเกียรติยิ่งยง

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน
3601000XXXXX

ตาแหน่ง
วิชาการ
อาจารย์

8

นายปิยะพงษ์ แสงแก้ว

35709005XXXXX

อาจารย์

9*

นางสาวอุษณีย์ รัศมีวงษ์จันทร์

37306006XXXXX

อาจารย์

คุณวุฒิ
D.B.A
บช.ม.
บธ.บ.
บช.บ.
Ph.D.
วท.ม.
ศ.บ.
ศศ.บ.
บธ.ด.
บช.ม.
บช.บ.

* หมายเหตุ เป็นอาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร

สาขาวิชา
Human Resource Management and
Organizational Behavior
บัญชี
การจัดการทั่วไป
Economics
เศรษฐศาสตร์เกษตร
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
รัฐศาสตร์

บัญชีการเงิน
บัญชี (เกียรตินิยมอันดับ 1)

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน
Chungnam National University, Korea
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
University of Wollongong, Australia
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีประทุม

ปี
2557
2549
2539
2529
2556
2543
2540
2539
2559
2545
2542
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3.2.2 อาจารย์พิเศษ
ลาดับ
ชื่อ-สกุล

ตาแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ

1.

นายเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

ศาสตราจารย์

2.

นายชัยวุฒิ ชัยพันธ์

รองศาสตราจารย์

3.

นายนินนาท โอฬารวรวุฒิ

รองศาสตราจารย์

4.

นางพนารัตน์ ปานมณี

รองศาสตราจารย์

5.

นายสิปภาส พรสุขสว่าง

รองศาสตราจารย์

6.

นางสาวณกมล จันทร์สม

อาจารย์

Ph.D.
M.P.A.
B.Ec.
Ph.D.
M.B.A.
ศ.บ.
Ph.D.
M.B.A.
BA.
Ph.D.
บช.ม.
บช.บ.
Ph.D.
ศ.ม.
ศ.บ.
Ph.D.
M.Mis.
บช.บ.

สาขาวิชา
Economics
Public Administration
Economics
Economics
Economics
เศรษฐศาสตร์
Leadership and
Organizational Behavior
Finance
Finance
Accounting
บัญชี
บัญชี
Economics
เศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
Leadership and Human
Behavior
Management Information
System
บัญชีต้นทุน

4. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาวิทยานิพนธ์
วิท ยานิพ นธ์ จะมีอาจารย์ป ระจาหลัก สูตรที่ คณะกรรมการบริหารหลัก สูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิตด้านบริหารอนุมัติเป็นคณะกรรมการวิทยานิพนธ์ และนิสิตจะต้องนาเสนอโครงร่างการวิจัยต่อ
คณะกรรมการฯ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษาที่ 2 เมื่อได้ดาเนินการวิจัยแล้ว นิสติ สามารถดาเนินการเขียน
วิทยานิพนธ์โดยมีอาจารย์และกรรมการที่ปรึกษาที่ได้รับการแต่งตัง้ เป็นผู้ควบคุมดูแล
4.1 คาอธิบายโดยย่อ
งานวิจัยที่นิสิตดาเนินการ เป็นการศึกษาวิจัย การประเมิน การสืบค้น สร้างนวัตกรรม โดย
นาเอาองค์ความรูจ้ ากทฤษฎีและประสบการณ์มาใช้เป็นประโยชน์ในการเขียนวิทยานิพนธ์
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4.2 มาตรฐานการเรียนรู้
นิสิตต้องนาเสนอผลการศึกษาค้นคว้า และวิจัยต่อคณะกรรมการวิทยานิพนธ์ตามที่ได้รับการ
เห็ น ชอบจากอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา และต้ อ งสามารถสอบผ่ า นวิ ท ยานิ พ นธ์ โดยมี ค ณะกรรมการที่ มี
ผูท้ รงคุณวุฒิจากภายนอกเป็นประธานและกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนิสิตเป็นผู้ตัดสิน
4.3 ช่วงเวลา
วิทยานิพนธ์ ตั้งแต่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษาที่ 1 สาหรับแผน 1.1 และ ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษาที่ 2 สาหรับแผน 2.1 เป็นต้นไป
4.4 จานวนหน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
แบบ 1.1 จานวน 57 หน่วยกิต
แบบ 2.1 จานวน 36 หน่วยกิต
4.5 การเตรียมการ
แผน 1.1
1. ทางหลักสูตร กาหนดให้นิสิตลงทะเบียน ใน ภาคเรียนต้น ปีการศึกษาที่ 1 จานวน 7 หน่วย
กิต เพื่อผลักดันให้นิสิตได้พัฒนาหัวข้องานวิทยานิพนธ์ และกาหนดอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ตรง
กับประเด็นที่นสิ ิตสนใจ โดยประเด็นหัวข้อทางหลักสูตรจะจัดให้มกี ารสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์
2. แต่งตั้งคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา
และการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
3. จัดโครงการติดตามรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ในการดาเนินวิทยานิพนธ์ก่อนและ
หลังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ (จัดโครงการอย่างน้อย 4 ครั้งในรอบ 1 ปี) จัดโดยคณะกรรมการ
ผูร้ ับผิดชอบหลักสูตร
4. ให้คาปรึกษาเกี่ยวกับเขียน บทความวิจัย การนาเสนอ และตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ ผ่าน
การให้าคาปรึกษาของคณะกรรมการที่ปรึกษา และหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
แผน 2.1
1. ทางหลั ก สู ตร ก าหนดให้นิสิตลงทะเบีย น ใน ภาคเรีย นปลาย ปีก ารศึก ษาที่ 1 จานวน 3
หน่วยกิต เพื่อผลักดันให้นิสิตได้พัฒนาหัวข้องานวิทยานิพนธ์ และกาหนดอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ตรงกับประเด็นที่นสิ ิตสนใจโดยประเด็นหัวข้อทางหลักสูตรจะจัดให้มกี ารสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์
2. แต่งตัง้ คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา
3. จัดโครงการติดตามรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ในการดาเนินวิทยานิพนธ์ก่อนและ
หลังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ (จัดโครงการอย่างน้อย 4 ครั้งในรอบ 1 ปี) จัดโดยคณะกรรมการ
ผูร้ ับผิดชอบหลักสูตร
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4. ให้คาปรึกษาเกี่ยวกับเขียน บทความวิจัย การนาเสนอ และตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ ผ่าน
การให้คาปรึกษาของคณะกรรมการที่ปรึกษา และหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
4.6 กระบวนการประเมินผล
1. การพิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์ ของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
2. ประกาศ วัน เวลา สถานที่ที่สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์บน website ของคณะและสื่อ Social
Media ของหลั ก สู ต ร เพื่ อ ให้ บุ ค คลภายนอกเข้ า ร่ ว มฟั ง การน าเสนอโครงร่ า งวิ ท ยานิ พ นธ์ ต่ อ
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
3. สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
4. ประเมินผลและตรวจสอบความก้าวหน้าในการทาวิทยานิพนธ์
5. ประกาศ วัน เวลา สถานที่ที่สอบปกป้องวิทยานิพนธ์ บน website ของคณะและสื่อ Social
Media ของหลักสูตร เพื่อให้บุคคลภายนอกเข้าร่วมฟังการนาเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ตอ่ คณะกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ์
6. สอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
7. การตรวจสอบการแก้ไขวิทยานิพนธ์ตามคาแนะนาของกรรมการสอบ (ภายใน 15 วัน)
8. การตรวจสอบรูปแบบวิทยานิพนธ์
9. การตรวจสอบการนาเสนอ ให้เป็นไปตามประกาศหรือข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม
ประพฤติตนตามศีลธรรม สามารถปรับวิถี
ชีวติ ในความขัดแย้งทางค่านิยม
มีความรอบรู้ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภาคทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ สามารถ
วิเคราะห์ และนาเสนอข้อมูลได้ชัดแจ้ง

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต
1 สอดแทรกเนือ้ หาไว้ในรายวิชาที่เรียน
2 เรียนรู้จากแบบอย่างที่ดีในสังคม
3 กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม
1 เรียนรู้ในชั้นเรียน
2 มีการอบรมสัมมนา
3 การเป็นผู้ช่วยสอนหรือผู้ช่วยนักวิจัย
3 เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการและวิชาชีพ
มีความสามารถวิเคราะห์/สังเคราะห์
1 บรรจุในรายวิชาสัมมนา
สถานการณ์โดยใช้ความรู้ ความเข้าใจ
2 ฝึกฝนจากการเรียนเป็นกรณีศกึ ษา
แนวคิด หลักการ ทฤษฎี และกระบวนอย่าง 3 พบปะผูท้ รงคุณวุฒิ/ผูป้ ระกอบการที่ประสบ
เป็นระบบในการแก้ปัญหา และสามารถ
ความสาเร็จในงานวิชาชีพ
เผชิญการเปลี่ยนแปลงได้
หมั่นแสวงหาความรู้ ช่างสังเกต ตัดสิน
1 ฝึกโดยใช้กรณีศึกษา
ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีภาวะผู้นา เป็นผู้ 2 ให้นสิ ิตจัดกิจกรรมนอกชั้นเรียน
ให้แก่สังคม
เป็นนักวิจัยมืออาชีพ สามารถทางานวิจัยที่มี 1 การเป็นผู้ช่วยนักวิจัย
ความหลากหลาย มีศักยภาพในการเขียน 2 จัดกิจกรรมอบรม/สัมมนาเสริมหลักสูตร
โครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุน
โครงการวิจัย
สามารถตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัยใน 1 จัดกิจกรรมอบรม/สัมมนาเสริมหลักสูตร
ระดับนานาชาติ
2 ให้ทุนสนับสนุนการตีพมิ พ์และเผยแพร่งานวิจัยใน
ระดับนานาชาติ
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2.1.1.1 ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม และซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณ
ทางวิชาการและวิชาชีพ
2.1.1.2 มีวินัย และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและ
ข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
2.1.1.3 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและ
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
2.1.1.4 สามารถวินิจฉัยปัญหาหรือข้อขัดแย้งตามหลักการ เหตุผลและค่านิยมอันดี
งาม
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2.1.2.1 การบรรยายในชั้นเรียน โดยใช้กรณีศึกษาและสอดแทรกประเด็นต่างๆ
2.1.2.2 การให้นิสติ ทารายงาน ศึกษาจากสถานที่จริง และการนาเสนอผลการศึกษา
2.1.2.3 การศึกษากับวิทยากร ผูท้ รงคุณวุฒิ และอาจารย์พิเศษ
2.1.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2.1.3.1 ผลการทดสอบ
2.1.3.2 ผลจากการนาเสนอ จากรายงาน การศึกษาในสถานที่จริง
2.1.3.3 คุณภาพงานวิจัย
2.1.3.4 ผลการประเมินจากการสังเกตโดยอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
2.2.1.1 มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้และลึกซึง้ ในองค์ความรู้ที่เป็นแก่นในสาขาวิชา
2.2.1.2 มีความเข้าใจในเทคนิคการวิจัยและพัฒนาข้อสรุปซึ่งเป็นที่ยอมรับใน
สาขาวิชาได้
2.2.1.3 สามารถพัฒนานวัตกรรมหรือสร้างองค์ความรูใ้ หม่
2.2.1.4 มีความเข้าใจอย่างลึกซึง้ เกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงในสาขาวิชา ทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
2.2.2.1 การบรรยายในชั้นเรียน โดยใช้กรณีศึกษาและสอดแทรกประเด็นต่างๆ
2.2.2.2 การทาการวิจัยและให้ค้นคว้า
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2.2.2.3 การให้นิสติ ทารายงาน ศึกษาจากสถานที่จริง และการนาเสนอผลการศึกษา
2.2.2.4 การอภิปรายเป็นกลุ่ม การจัดเวทีนาเสนอผลการศึกษา
2.2.2.5 การศึกษากับวิทยากร ผูท้ รงคุณวุฒิ และอาจารย์พิเศษ
2.2.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
2.2.3.1 ผลการทดสอบ
2.2.3.2 ผลจากการนาเสนอ จากรายงาน การศึกษาในสถานที่จริง
2.2.3.3 คุณภาพงานวิจัย
2.2.3.4 ผลการประเมินจากการสังเกตโดยอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา
2.2.3.5 การประเมินตนเองโดยผูเ้ รียน
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
2.3.1.1 สามารถนาทฤษฎีที่ศึกษาไปใช้ในการแสวงหาความรูเ้ พื่อแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาแนวคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ เพื่อตอบสนองประเด็นหรือปัญหา
2.3.1.2 สามารถบูรณาการแนวคิดต่างๆ ในการสังเคราะห์ผลงานการวิจัยและทฤษฏี
เพื่อพัฒนาความรูใ้ หม่อย่างสร้างสรรค์
2.3.1.3 สามารถพัฒนาองค์ความรู้หรือปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติจากการ
ออกแบบและดาเนินการวิจัย
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
2.3.2.1 การบรรยายในชั้นเรียน โดยใช้กรณีศึกษาและสอดแทรกประเด็นต่างๆ
2.3.2.2 การทาการวิจัยและให้ค้นคว้า
2.3.2.3 การให้นสิ ิตทารายงาน ศึกษาจากสถานที่จริง และการนาเสนอผลการศึกษา
2.3.2.4 การอภิปรายเป็นกลุ่ม การจัดเวทีนาเสนอผลการศึกษา
2.3.2.5 การศึกษากับวิทยากร ผูท้ รงคุณวุฒิ และอาจารย์พิเศษ
2.3.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
2.3.3.1 ผลการทดสอบ
2.3.3.2 ผลจากการนาเสนอ จากรายงาน การศึกษาในสถานที่จริง
2.3.3.3 คุณภาพงานวิจัย
2.3.3.4 ผลการประเมินจากการสังเกตโดยอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา
2.3.3.5 การประเมินตนเองโดยผูเ้ รียน
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1.1 สามารถแก้ไขปัญหาที่มคี วามซับซ้อนได้ด้วยตนเอง
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2.4.1.2 สามารถแสดงความคิดเห็นทางวิชาการหรือวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม
2.4.1.3 มีภาวะความเป็นผูน้ าทางวิชาการหรือวิชาชีพ ตลอดจนสร้างปฏิสัมพันธ์กับ
ผูอ้ ื่นอย่างสร้างสรรค์
2.4.1.4 มีความรับผิดชอบและวางแผนในการพัฒนาตนเองและองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพ
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
2.4.2.1 การทาการวิจัยและให้ค้นคว้า
2.4.2.2 การให้นสิ ิตทารายงาน ศึกษาจากสถานที่จริง และการนาเสนอผลการศึกษา
2.4.2.3 การอภิปรายเป็นกลุ่ม การจัดเวทีนาเสนอผลการศึกษา
2.4.2.4 การศึกษากับวิทยากร ผูท้ รงคุณวุฒิ และอาจารย์พิเศษ
2.4.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
2.4.3.1 ผลจากการนาเสนอ จากรายงาน การศึกษาในสถานที่จริง
2.4.3.2 ผลการประเมินจากการสังเกตโดยอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา
2.4.3.3 การประเมินตนเองโดยผูเ้ รียน
2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1.1 สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิตเิ พื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้า
และเสนอแนะแก้ไขปัญหา โดยเจาะลึกในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
2.5.1.2 สามารถสื่อสารได้โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลทั้งในวงการ
วิชาการ วิชาชีพและชุมชน ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.2.1 การทาการวิจัยและให้ค้นคว้า
2.5.2.2 การให้นิสติ ทารายงาน ศึกษาจากสถานที่จริง และการนาเสนอผลการศึกษา
2.5.2.3 การอภิปรายเป็นกลุ่ม การจัดเวทีนาเสนอผลการศึกษา
2.5.2.4 การศึกษากับวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ และอาจารย์พิเศษ
2.5.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.3.1 ผลจากการนาเสนอ จากรายงาน การศึกษาในสถานที่จริง
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2.5.3.2 ผลการประเมินจากการสังเกตโดยอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา
2.5.3.3 การประเมินตนเองโดยผูเ้ รียน
2.6 สุนทรียภาพ
2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ
2.6.1.1 มีความรู้ ความเข้าใจและซาบซึง้ ในคุณค่าของศาสตร์ที่ศกึ ษา ศิลปะและ
วัฒนธรรม
2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ
2.6.2.1 การให้นสิ ิตทารายงาน ศึกษาจากสถานทีจริง และการนาเสนอผลการศึกษา
2.6.2.2 การอภิปรายเป็นกลุ่ม การจัดเวทีนาเสนอผลการศึกษา
2.6.2.3 การศึกษากับวิทยากร ผูท้ รงคุณวุฒิ และอาจารย์พิเศษ
2.6.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ
2.6.3.1 ผลจากการนาเสนอ จากรายงาน การศึกษาในสถานที่จริง
2.6.3.2 ผลการประเมินจากการสังเกตโดยอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา
2.6.3.3 การประเมินตนเองโดยผูเ้ รียน
2.7 ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ (ถ้ามี)
2.7.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
2.7.1.1 มีสุขนิสัยที่สง่ เสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ
2.7.1.2 สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม
2.7.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและ
พัฒนาบุคลิกภาพ
2.7.2.1 การให้นสิ ิตทารายงาน ศึกษาจากสถานที่จริง และการนาเสนอผลการศึกษา
2.7.2.2 กาหนดเป็นส่วนหนึ่งของงานที่ทาในรายวิชา
2.7.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนา
บุคลิกภาพ
2.7.3.1 ผลจากการนาเสนอ จากรายงาน การศึกษาในสถานที่จริง
2.7.3.2 การประเมินตนเองโดยผูเ้ รียน
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
• ความรับผิดชอบหลัก

4.ทักษะความสัมพันธ์

5.ทักษะการ

6.

7.ทักษะการส่งเสริม

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

สุนทรียภาพ

สุขภาพและพัฒนา
บุคลิกภาพ

(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1)
(2)

⚫
⚫

⚫    ⚫
⚫    ⚫

⚫
⚫

⚫
⚫

⚫
⚫

⚫
⚫

⚫
⚫


⚫


⚫


⚫


⚫

⚫
⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫    ⚫  

⚫

⚫

⚫







⚫
⚫

⚫
⚫

⚫
⚫

⚫
⚫

⚫
⚫

⚫
⚫

⚫
⚫

⚫
⚫

1.คุณธรรม

รายวิชา

1. งานรายวิชา (Course work)
หมวดวิชาพื้นฐาน
420801 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ขั้นสูง
420802 สถิตแิ ละการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ทาง
ธุรกิจ
420803 แนวคิดและทฤษฎีด้านบริหารธุรกิจร่วมสมัย
และสมัยใหม่
420804 เศรษฐมิติ
กลุ่มวิชาเอกเลือก
กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจ
420811 การบูรณาการกลยุทธ์ธุรกิจและนวัตกรรม
420812 ทฤษฎีการจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิ
สติกส์ขั้นสูง

 ความรับผิดชอบรอง

จริยธรรม

⚫

⚫
⚫

3.ทักษะทาง

2.ความรู้

⚫

⚫
⚫

⚫

⚫
⚫

⚫

⚫
⚫

⚫
⚫

ปัญญา

⚫
⚫

(1)

(1)

(2)


⚫






















⚫









⚫
⚫
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5.ทักษะการ

6.

7.ทักษะการส่งเสริม

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

สุนทรียภาพ

สุขภาพและพัฒนา
บุคลิกภาพ

(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4)
⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫

(1)
⚫

(2)
⚫

(3)
⚫

(1)
⚫

(2)
⚫

(3)
⚫

(4)
⚫

วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1)
(2)



⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫
⚫

⚫
⚫

⚫
⚫

⚫
⚫

⚫
⚫

⚫
⚫

⚫
⚫

⚫
⚫

⚫
⚫

⚫
⚫

⚫
⚫

⚫
⚫

⚫
⚫

⚫
⚫

⚫
⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫
⚫
⚫

⚫
⚫
⚫

⚫
⚫
⚫

⚫
⚫
⚫

⚫
⚫
⚫

⚫
⚫
⚫

⚫
⚫
⚫

⚫
⚫
⚫

⚫
⚫
⚫

⚫
⚫
⚫

⚫
⚫
⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

1.คุณธรรม

รายวิชา

420813 การวิเคราะห์การจัดการและความเป็นผู้นา
กลุ่มวิชาการเงิน
420821 ทฤษฎีด้านการลงทุนและการวิเคราะห์การ
ลงทุน
420822 ทฤษฎีด้านการเงินขัน้ สูง
420823 กลยุทธ์การจัดการการเงินส่วนบุคคล
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์
420831 เศรษฐศาสตร์การค้าและการเงินระหว่าง
ประเทศ
420832 นโยบายสาธารณะ โลกาภิวัตน์ และการ
พัฒนาเศรษฐกิจไทย
420833 เศรษฐศาสตร์ดิจทิ ัลและงานสร้างสรรค์
กลุ่มวิชาการบัญชี
420841 วิวัฒนาการของบัญชีและการบัญชี
420842 ทฤษฎีการรายงานทางการเงิน
420843 การวิจัยเชิงบัญชีสาหรับตลาดทุน
กลุ่มวิชาการตลาด
420851 การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ ริโภคขั้นสูง

4.ทักษะความสัมพันธ์
3.ทักษะทาง

2.ความรู้

จริยธรรม

ปัญญา

(1)


(1)


(2)

























⚫

⚫









⚫

⚫

⚫









⚫

⚫

⚫

⚫









⚫
⚫
⚫

⚫
⚫
⚫

⚫
⚫
⚫

⚫
⚫
⚫


⚫
⚫





⚫











⚫

⚫

⚫

⚫

⚫
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5.ทักษะการ

6.

7.ทักษะการส่งเสริม

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

สุนทรียภาพ

สุขภาพและพัฒนา
บุคลิกภาพ

(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4)
⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫

(1)
⚫
⚫

(2)
⚫
⚫

(3)
⚫
⚫

(1)
⚫
⚫

(2)
⚫
⚫

(3)
⚫
⚫

(4)
⚫
⚫

วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1)
(2)


⚫


⚫
⚫
⚫
⚫

⚫
⚫
⚫
⚫

⚫
⚫
⚫
⚫

⚫
⚫
⚫
⚫

⚫
⚫
⚫
⚫

⚫
⚫
⚫
⚫

⚫
⚫
⚫
⚫

⚫
⚫
⚫
⚫

⚫
⚫
⚫
⚫

⚫
⚫
⚫
⚫

⚫
⚫
⚫
⚫

⚫
⚫
⚫
⚫

⚫
⚫
⚫
⚫

⚫
⚫
⚫
⚫

⚫
⚫
⚫
⚫

⚫
⚫
⚫
⚫

⚫
⚫

⚫
⚫

⚫
⚫

⚫
⚫

⚫
⚫

⚫
⚫

⚫
⚫

⚫
⚫

⚫
⚫

⚫
⚫

⚫
⚫

⚫
⚫

⚫
⚫

⚫
⚫

⚫
⚫

⚫
⚫

1.คุณธรรม

รายวิชา

420852 ทฤษฎีการตลาด
420853 การวิจัยทางการตลาดเชิงประจักษ์
วิชาไม่นับหน่วยกิต
420861 การสื่อสารเชิงวิชาการทางด้านบริหารธุรกิจ
420862 สัมมนา 1
420863 สัมมนา 2
420863 สัมมนา 3
2. วิทยานิพนธ์
420871 วิทยานิพนธ์
420872 วิทยานิพนธ์

4.ทักษะความสัมพันธ์
3.ทักษะทาง

2.ความรู้

จริยธรรม

ปัญญา

(1)



(1)



(2)



⚫
⚫
⚫
⚫

⚫
⚫
⚫
⚫






⚫
⚫
⚫
⚫

⚫
⚫

⚫
⚫

⚫
⚫

⚫
⚫
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน
การวัดผลและการสาเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่สาเร็จการศึกษา
1. ให้อาจารย์แสดงตัวอย่างการประเมินผลทุกรายวิชาเพื่อการทวนสอนและการสอบ
2. จัดตัง้ กรรมการทวนสอบ เพื่อสุม่ ตรวจสอบการให้คะแนนในรายวิชาผูเ้ รียน
3. การจัดทาโครงการรายงานความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตสาเร็จการศึกษา
1. มีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกประเมินมาตรฐานงานวิจัยของนิสิต
2. ประเมินความก้าวหน้าการเรียนรู้ของนิสิตจากการตอบรับตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์
โดยสถาบันต่าง ๆ
3. สารวจความคิดเห็นเกี่ยวมาตรฐานของนิสิต ที่จบการศึกษา
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
การสาเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 หมวดที่ 5 การสาเร็จการศึกษา ข้อ 29 การเสนอชื่อเพื่อขออนุมัตปิ ริญญา
ในภาคการศึกษาสุดท้ายที่นิสิตจะสาเร็จการศึกษา นิสติ ต้องยื่นใบรายงานคาดว่าจะสาเร็จ
การศึกษาต่อมหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ ภายใน 4 สัปดาห์ นับ
จากวันเปิดภาคการศึกษา
29.1 นิสติ ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อขออนุมัตใิ ห้ได้รับปริญญา จะต้องผ่านเงื่อนไขต่าง ๆ
ดังต่อไปนี้
29.1.5 ปริญญาเอก แบบ 1
1) มีระยะเวลาการศึกษาตามกาหนด
2) ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกาหนด
3) สอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย
4) สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (QUALIFYING EXAMINATION)
5) ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการเผยแพร่
ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดในระเบียบ ประกาศ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
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6) เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย
29.1.6 ปริญญาเอก แบบ 2
1) มีระยะเวลาการศึกษาตามกาหนด
2) ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกาหนด
3) สอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย
4) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตร และเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น ๆ
5) มีผลการศึกษาได้ค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ย ไม่ต่ากว่า 3.00
6) สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (QUALIFYING EXAMINATION)
7) ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการเผยแพร่
ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดในระเบียบ ประกาศ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
8) เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย
29.2 นิสติ ต้องไม่มพี ันธะเกี่ยวกับการเงินหรือพันธะอื่นใดกับมหาวิทยาลัย
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 กาหนดให้อาจารย์ใหม่ทุกคนจะต้องเข้ารับการปฐมนิเทศของมหาวิทยาลัยฯ
1.2 ส่งเสริมเพิ่มพูนความรู้ สนับสนุนทุนวิจัย ส่งเสริมการศึกษาหลังระดับปริญญาเอก การดูงาน
การประชุมทางวิชาการ การนาเสนอผลงานการค้นคว้าวิจัยทั้งในและต่างประเทศ
1.3 ส่งเสริมความเข้าใจในการควบคุม วิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระของนิสิต พัฒนาสู่การ
ตีพมิ พ์ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน วิธีการสอนกลยุทธ์ในการ
สอน และการวัดและการประเมินผลในรายวิชา
2. สนับสนุนให้ผู้สอนร่วมสัมมนาเชิงวิชาการในด้านการเรียนการสอน เพื่อแลกเปลี่ยนทัศนะ
ความคิดเห็นกับผูส้ อนอื่นหรือผูช้ านาญการ
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
1. สนับสนุนให้ผู้สอนทางานวิจัยที่เป็นประโยชน์ตอ่ ชุมชน
2. พัฒนาให้ผสู้ อนได้ศึกษาต่อเมื่อทางานได้ระยะหนึ่ง และมีผลงานดีเด่น
3. ให้ผู้สอนมีส่วนร่วมในการจัดทาหลักสูตร ปรับปรุงรายวิชา หรือพัฒนาหลักสูตรใหม่
4. สนับสนุนให้ผู้สอนได้รับประสบการณ์จริง โดยส่งไปฝึกงานในสถานประกอบการและจัด
สวัสดิการในการฝึกงานให้ตามสมควร
5. สนับสนุนให้ผู้สอนไปให้บริการทางวิชาการที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานและ
สังคม เพื่อให้สามารถนาประสบการณ์มาพัฒนาการเรียนการสอน
6. เปิดโอกาสหรือจัดงบประมาณให้ผู้สอนซื้อตาราเรียนใหม่ๆ เพื่อพัฒนาการเรียน การสอน
รวมทั้งอานวยความสะดวกในด้านการจัดหาอุปกรณ์ปฏิบัติการใน ห้องปฏิบัติการให้เพียงพอ
7. จัดโครงการศึกษาดูงานต่างมหาวิทยาลัย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
8. มอบประกาศเกียรติคุณและให้รางวัลอาจารย์ที่มีคุณภาพ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
หลักสูตรปรัญ ชาดุษ ฎีบัณฑิต บริหารธุรกิจ ได้กาหนดการก ากับ มาตรฐานหลัก สูตร ตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และคู่มือ
การประกับคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557
2. บัณฑิต
คุ ณ ภาพของบั ณ ฑิ ต ได้ ใ ช้ เ กณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต ร ตามประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
เรื่ อ ง เกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา พ.ศ. 2558 และตามประกาศหรื อ ข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561
แผน 1.1 สอบผ่ า นการสอบวั ด คุ ณ สมบั ติ (Qualifying Examination) เพื่ อ เป็ น ผู้ มี สิ ท ธิ ข อท า
วิ ท ยานิ พ นธ์ เสนอวิ ท ยานิ พ นธ์ และสอบผ่ า นการสอบปากเปล่ า ขั้ น สุ ด ท้ า ย โดยคณะกรรมการที่
สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายใน และภายนอกสถาบันและ
ต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ สาหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้อง
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่เป็นไปตามประกาศหรือข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึ กษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561
แบบ 2.1 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตร โดยจะต้อง ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ํา
ต่
กว่า 3.00 จากระบบ 4.00 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า สอบผ่านการสอบวัด คุณสมบัติ (Qualifying
Examination) เพื่อเป็นผู้มีสิทธิขอทาวิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่าน การสอบปากเปล่าขั้น
สุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง ซึ่งจะต้องประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ภายในและภายนอกสถาบันและต้องเป็นระบบเปิดให้ผสู้ นใจเข้ารับฟังได้ สาหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือ
ส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับ การตีพิมพ์เผยแพร่เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561
3. นิสิต
คุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิท ยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 และประกาศของคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
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4. คณาจารย์
การรับอาจารย์ใหม่
การกาหนดคุณสมบัติ
1. คุณสมบัติทั่วไปเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยพะเยา
2. คุณสมบัติของผูส้ มัคร
2.1 สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือมีตาแหน่งวิชาการด้านบริหารธุรกิจ หรือ
สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต้องมีผลงานทางวิชาการหรือผลงานวิจัยด้านบริหารธุรกิจ หรือ สาขาวิชา
อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยตรง
2.2 มีประสบการณ์การสอน หรือเป็นวิทยากรบรรยายเชิงบริหารธุรกิจในระดับอุดมศึกษา
อย่างน้อย 2 ปี
2.3 มีผลงานวิจัยด้านบริหารธุรกิจ หรือ สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่ได้รับการยอมรับ
3. การคัดเลือก โดยการสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์
3.1 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร
3.1.1 จัดประชุมอาจารย์ในหลักสูตรดือนละ 1 ครั้ง เพื่อติดตามผลการ ดาเนินงานตาม
แผนงานประจาปีของหลักสูตร
3.1.2 แต่งตัง้ คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งทาหน้าที่ทบทวนการบริหารหลักสูตร
ทุกสิน้ ภาคการศึกษา และประจาปี เพื่อนาไปสู่การปรับปรุงหลักสูตร
3.1.3 สารวจความต้องการจากผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุง หลักสูตร
3.2 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
3.2.1 มีนโยบายในการเชิญผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกมาร่วมสอนในบางรายวิชา และ บาง
หัวข้อที่ตอ้ งการความเชี่ยวชาญเฉพาะหรือประสบการณ์จริง
3.2.2 จัดระบบคัดกรองคณาจารย์ที่จะเชิญมาบรรยายในบางเวลา และสอนพิเศษ โดย
กาหนดหลักเกณฑ์กว้าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการคัดเลือก เช่น ผลงานทางวิชาการ เป็น ผูเ้ ชี่ยวชาญที่
ยอมรับในวิชาชีพ เป็นต้น
3.2.3 ขออนุมัตกิ ารเชิญตามระเบียบของสถาบัน
3.2.4 คณาจารย์ที่สอนบางเวลา และสอนพิเศษต้องมีแผนการสอนตาม คาอธิบาย
รายวิชาที่ สถาบันจัดทาไว้ประกอบการสอน โดยประสานงานกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
1. การเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดการเรียนการสอน ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมอบหมาย
ผู้สอนเตรียมความพร้อมในเรื่อง อุปกรณ์การเรียนการสอน เอกสารประกอบการสอน และสิ่งอานวย
ความสะดวกอื่น ๆ รวมทั้งการติดตามผลการเรียนการสอนและการจัดทารายงาน
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2. การติด ตามการจัด การเรีย นการสอน ผู้รับ ผิดชอบหลัก สู ตรจั ดท าระบบสัง เกตการณ์
จัดการเรียนการสอน เพื่อให้ทราบปัญหา อุปสรรค และขีดความสามารถของผูส้ อน
3. เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดทาระบบการประเมินผลผู้สอน โดย
ผูเ้ รียน ผูส้ อนประเมินการสอนของตนเอง และผูส้ อนประเมินผลรายวิชา
4. เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ติดตามผลการประเมินคุณภาพ การสอน
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสติ
5. เมื่อสิ้นสุดการเรีย นการสอนในแต่ละปี ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดท าร่างรายงานผลการ
ดาเนิน งานหลักสูตรประจาปี ซึ่งประกอบด้วยผลการประเมินคุณภาพการสอน รายงานรายวิชา ผล
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสติ เสนอต่อหลักสูตร/สาขา/คณบดี /ผู้อานวยการวิทยาลัย
6. อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รจั ด ประชุ ม อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รวิ เ คราะห์ ผ ลการ
ดาเนินงาน หลักสูตรประจาปี และใช้ข้อมูลเพื่อการปรับปรุงกลยุทธ์การสอน ทักษะของอาจารย์ผู้สอน
ในการใช้ก ลยุ ท ธ์ ก ารสอน และสิ่งอานวยความสะดวกที่ส่งผลต่อคุณภาพของหลัก สูตร และจัดท า
รายงานผลการดาเนินงานหลักสูตรเสนอคณบดี/ผู้อานวยการวิทยาลัย
7. เมื่อครบรอบ 4 ปี มหาวิทยาลัยฯ แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลการดาเนินงานหลักสูตร
โดยประเมินจากการเยี่ยมชม ร่างรายงานผลการดาเนินงานหลักสูตร และจัดประเมินคุณภาพหลักสูตร
โดยนิสิตชั้นปีสุดท้ายก่อนสาเร็จการศึกษาและผูใ้ ช้บัณฑิต
8. แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ที่มีจานวนและคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของ
สกอ. เพื่อให้มีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างน้อยทุก 5 ปี โดยนาความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ บัณฑิต
ใหม่ การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลกระทบต่อลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตมา
ประกอบการพิจารณา
ขั้นตอนการรับเข้า
1. การประชุมเพื่อกาหนดจานวนการรับเข้าและคุณสมบัติของนิสิต
1.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบประชุมก่อนการเปิดรับสมัคร 1 เดือน
1.2 พิจารณาตามเกณฑ์ และจานวนตาม มคอ 2
1.3 ประกาศมหาวิทยาลัย
2. การรับสมัคร และสอบคัดเลือก
2.1 การสอบข้อเขียนสาหรับ ปริญญาเอก (องค์ความรูด้ ้านบริหารธุรกิจหรือ สาขาวิชาอื่นที่
เกี่ยวข้อง /ระเบียบวิธีวิจัย/ประเด็นที่สนใจการทาวิทยานิพนธ์
2.2 การสอบสัมภาษณ์ปริญญาเอก (ปริญญาเอก ประเด็นที่สนใจทาวิทยานิพนธ์/องค์
ความรูท้ างด้านบริหารธุรกิจหรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง/วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท/ประสบการ
การณ์ทาวิจัย ประเด็นที่สนใจทาวิทยานิพนธ์/เป้าหมายในการศึกษาต่อ)
3. ประกาศผลการสอบคัดเลือก
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3.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบประชุมผลการสอบ
3.2 ประกาศผลการสอบและพิจารณาคุณสมบัติอ่ืน เช่น วันที่จบการศึกษาจากวุฒิเดิม
ขั้นตอนการเรียนการสอน
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุม เพื่อกาหนดตารางสอน ประจาภาคการศึกษา/ปี
การศึกษา
2. การกาหนด ตารางเรียน/ห้องเรียน/วิทยากรพิเศษ ให้กับกองบริการการศึกษา
3. จัดการเรียนการสอน
4. การประเมินผลการเรียนการสอน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประชุมเพื่อสรุปผลการ
เรียน เป็นรายวิชาและหาขอเสนอเกี่ยวกับนิสติ
5. ประธานหลักสูตรลงนามในผลการศึกษา/คณบดีลงนามผลการศึกษา
6. ประกาศผลการการศึกษาในระบบทะเบียนนิสติ
ขั้นตอนการสอบ วัดคุณสมบัติ ก่อนการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมก่อนการสมัครสอบ ตามประกาศมหาวิทยาลัย 1
เดือน
1.1 การกาหนดแนวข้อสอบให้สอดคล้องกับประกาศมหาวิทยาลัย และผู้ออกข้อสอบ
1.2 เกณฑ์การตัดสินการสอบ
1.3 วันสอบ จานวนเวลาในการสอบ
2. การสมัครสอบและการสอบ ตามประกาศมหาวิทยาลัย
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมผลการสอบ ภายใน 5 วัน
3.1 พิจารณาผลการสอบ
3.2 การส่งผลการสอบให้กับมหาวิทยาลัย
4. มหาวิทยาลัยพิจารณาผลการสอบ
4.1 ประกาศผลการสอบ
ขั้นตอนการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
1. แต่งตัง้ ที่ปรึกษา
1.1 นิสติ จะต้องพิจารณาหัวข้อ และหาที่ปรึกษาเหมาะสมโดยคณะกรรมการหลักสูตร
1.2 นิสติ นาเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์
1.3 แต่งตัง้ ที่ปรึกษา ประมาณชั้นปีที่ 1
2. พัฒนาโครงร่าง
2.1 นิสติ และคณาจารย์ที่ปรึกษา พัฒนาหัวข้อร่วมกัน
2.2 การรายงานความก้าวหน้าและสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์
3. ทาเรื่องยื่นขอสอบโครงร่าง
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3.1 ประธานหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พิจารณาความสมบูรณ์ของ
เนือ้ หา และพิจารณากรรมการสอบ ตามประกาศมหาวิทยาลัย
4. สอบโครงร่าง
4.1 ขอเชิญกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกนั่งประธานในการสอบ
4.2 นิสติ ทาการนาเสนอโครงร่างและตอบข้อสักถามของกรรมการสอบ
5. พิจารณาผลการสอบโครงร่าง
5.1 สอบไม่ผ่าน ให้ทาเรื่องขอสอบใหม่ภายใน 60 วัน
5.2 สอบผ่าน ปรับแก้ไขตามกรรมการ
6. คณะวิชา
6.1 ออกประกาศให้ดาเนินดาเนินวิทยานิพนธ์
ขั้นตอนการดาเนินงานวิทยานิพนธ์
1. ประกาศให้ดาเนินงานวิทยานิพนธ์
2. การจัดหนังสือต่าง ๆ เช่นขอความอนุเคราะห์ตรวจเครื่องมือ
3. การรายงานความก้าวหน้า ทุก 3 – 4 เดือน
4. การนาเสนอที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ อย่างน้อย 1 ครั้ง
5. การตี พิ ม พ์ ผ ลงานวิ ท ยานิ พ นธ์ จ านวนอย่ า งน้ อ ย 2 บทความ เป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561
6. การขอสอบปกป้อง
ขั้นตอนการสอบปกป้อง
1. นิสติ ยื่นเอกสารขอสอบปกป้องโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการที่ปรึกษา
2. การตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561
2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมและพิจารณา
2.1 กาหนดกรรมการสอบและประธานสอบตามประกาศมหาวิทยาลัย
2.2 กาหนดตารางสอบ
2.3 ประกาศการสอบปกป้อง อย่างเปิดเผย
4. การสอบปกป้อง
4.1 การสอบปกป้องเปิดเผย
4.2 นิสติ นาเสนอผลการวิจัย
4.3 นิสติ ตอบคาถาม ข้อสงสัยของกรรมการ
5. การพิจารณาผลการสอบ
5.1 สอบไม่ผ่าน เก็บข้อมูลใหม่หรือแก้ไข ทาการสอบภายใน 15 วัน
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5.2 สอบผ่านอย่างมีเงือนไข แก้ไขข้อมูล ภายใน 15 วัน
นิสิต แผน 1.1
1. เทอม 1 ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น
1.1 การค้นหาความจริง
1.2 การหาประเด็นวิจัย
1.3 ประธานหลักสูตรรับผิดชอบ
2. เทอม 2 ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย
2.1 การหาความสาคัญของปัญหา
2.2 การสังเคราะห์เนื้อหาในบทที่ 2
2.3 การออกแบบงานวิจัย
2.4 รายงานความก้าวหน้า
2.5 นิสติ หาที่ปรึกษาหลัก ตามความถนัด เริ่มแต่งตั้งที่ปรึกษา
2.6 พิจารณาหัวข้อ และหาที่ปรึกษาเหมาะสมโดยคณะกรรมการหลักสูตร
2.7 นิสติ นาเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์
2.8 ประธานหลักสูตร ร่วมกับที่ปรึกษา
3. เทอม 3 ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น
3.1 สอบวัดคุณสมบัตินิสติ ปริญญาเอก
3.2 การขอสอบโครงร่าง
3.3 รายงานความก้าวหน้า
3.4 คณะกรรมการที่ปรึกษา
4. เทอม 4 ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย
4.1 การสอบโคร่งร่าง (ถ้าสอบผ่าน QE)
4.2 รายงานความก้าวหน้า
5. เทอม 5 ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาต้น
5.1 ดาเนินการวิทยานิพนธ์
5.2 รายงานความก้าวหน้า
6. เทอม 6 ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาปลาย
6.1 ดาเนินการวิทยานิพนธ์
6.2 รายงานความก้าวหน้า
7. จบการศึกษา
7.1 การสอบปกป้อง
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6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
1. ห้องบัณฑิตศึกษาจานวน 1 ห้อง
2. เครื่องคอมพิวเตอร์ จานวน 4 เครื่อง สาหรับให้นิสติ ค้นคว้างานวิจัย
3. เครื่อง LCD Projector 1 เครื่อง
4. ฐานของมูลเพื่อสืบค้นข้อมูลการวิจัยของห้องสมุดมหาวิทยาลัย
5. โปรแกรม SPSS version 20 โปรแกรม STATA เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
1. อาจารยประจาหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มี
ส่วนรวมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
2. อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศ
หรือคาแนะนาดานการจัดการเรียนการสอน
3. อาจารยประจาทุกคนไดรับการพัฒนาทาง
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
4. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้า
มี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมน
อยกวารอยละ 50 ตอป
5. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/
บัณฑิตใหมที่มตี อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
6. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอ
บัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม
5.0
7. จานวนนิสิตใหม่ปีละอย่างน้อย 10 คน
8. นิสติ อย่างน้อยร้อยละ 80 ต่อปี สาเร็จการศึกษา
9. นิสติ อย่างน้อยร้อยละ 80 ต่อปี ตีพิมพ์ผลงาน
ทางวิชาการในวารสารนานาชาติ คนละ 1 เรื่อง

ปีท่ี 1

ปีท่ี 2

ปีท่ี 3

ปีท่ี 4

ปีท่ี 5

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓  
✓  

✓

✓

✓  
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
10. อาจารย์ประจาหลักสูตรสามารถตีพิมพ์ผลงาน
ทางวิชาการในวารสารนานาชาติปีละ 3 เรื่อง
วารสารระดับชาติปีละ 5 เรื่อง (รวมกันทั้งหมด)
11. อาจารย์ประจาหลักสูตรได้รับทุนจากแหล่งทุน
ภายนอกรวมกันทั้งหมดได้ไม่ต่ากว่า 1 ล้านบาทต่อ
ปี
12. อาจารย์ประจาหลักสูตรได้รับตาแหน่งทาง
วิชาการ 1 คนในทุก ๆ 2 ปี
รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี
ตัวบ่งชีบ้ ังคับ (ข้อที่)
ตัวบ่งชีต้ ้องผ่านรวม (ข้อ)

ปีท่ี 1

ปีท่ี 2

✓

✓


9
1-5
8

11
1-5
9

ปีท่ี 3

ปีท่ี 4

ปีท่ี 5

✓  



 





10
1-5
8

12
1-5
10


11
1-5
9
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1. การประชุ ม ร่ ว มกั น ของอาจารย์ ใ นสาขาวิ ช าเพื่ อ แลกเปลี่ย นความคิ ด เห็ น และขอ
คาแนะนาข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่มีความรู้ในการใช้กลยุทธ์การสอน เพื่อนาไปวางแผนกลยุทธ์ การ
สอนสาหรับรายวิชาที่ผู้สอนแต่ละคนรับผิดชอบ
2. การสอบถามจากนิสิตถึงประสิทธิผลของการเรียนรู้จากวิธีการโดยใช้ แบบสอบถาม
หรือ การสนทนากับกลุ่มนิสติ ระหว่างภาคการศึกษาโดยอาจารย์ผู้สอน
3. การประเมินการเรียนรู้ของนิสิตจากพฤติกรรมการแสดงออก การทากิจกรรมและผล
การสอบ
4. การปรึ ก ษาหารื อ กั บ ผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นหลั ก สู ต รหรื อ วิ ธี ก ารสอน ในกรณี ที่ ต้ อ ง
พัฒนา/ ปรับปรุงกลยุทธ์การสอนในรายวิชา
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1. การประเมินการสอนโดยนิสติ ทุกปลายภาคการศึกษาโดยกองบริการการศึกษา
2. การประเมิ น ผลการสอนของอาจารย์ จ ากการสั ง เกตในชั้ น เรี ย นถึ ง วิ ธี ก ารสอน
กิจกรรมงานที่มอบหมายแก่นสิ ิต โดยคณะกรรมการประเมินของภาควิชา
3. การประเมินการสอนโดยผู้สอน โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของกลยุทธ์ ผลการ
เรียนของนิสิตและเขียนไว้ในรายงานรายวิชา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
1. ประเมิ น จากนิ สิ ต ปั จ จุ บั น และบั ณ ฑิ ต ที่ จ บตามหลั ก สู ต รโดยใช้ แ บบสอบถามนิ สิ ต ใน
โครงการปัจฉิมนิเทศ การสัมภาษณ์ตัวแทนของนิสติ /บัณฑิต กับตัวแทนคณาจารย์ และการเปิดเว็บไซต์
(Web site) เพื่อรับข้อมูลย้อนกลับจากนิสิตและ ผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
2. ประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือผู้ประเมินภายนอก โดยดูจากผลการประเมินตนเอง
ของผู้สอนและรายงานผลการดาเนินการหลักสูตรและการเยี่ยมชม
3. ประเมินจากนายจ้างหรื อผู้มี ส่วนเกี่ย วข้อ งโดยประเมินความพึ งพอใจต่อคุณ ภาพของ
บัณฑิต การวิพากษ์หลักสูตร และการสารวจอัตราการว่าจ้างแรงงานและความก้าวหน้า ของบัณฑิตที่
ก้าวขึ้นไปสู่ตาแหน่งระดับผูน้ าในองค์กร

60
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
1. ประเมินผลการสอบของนิสิตโดยนาผลมาจากการกาหนดมาตรฐานการเรียนรู้
2. การแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการเพื่ อ จั ด ท าการประเมิ น การสอบของนิ สิ ต จ านวน 3 คน
ซึ่ง ประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิในสาขา/สาขาวิชาเดียวกันอย่างน้อย 1 คน
3. รายงานผลการประเมินให้แก่ ผู้บริหารและอาจารย์ผู้สอน เพื่อปรั บปรุงหรือ หาขบวนการ
พัฒนาการเรียนการสอน รวมทั้งนิสิต ให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์หลักสูตร
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร
จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อประเมินผลการสอนและการศึกษาหลักสิน้ ภาค
การศึกษา และนาผลการประเมินปรับปรุงในปีการศึกษาต่อไป
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561
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สรุปรายงานการประชุม
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ และนิเทศศาสตร์
ครั้งที่1/2563
วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
***************************
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
1. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ กิติวงค์
2. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวุฒิ ตั้งสมชัย
3. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูษณิศา เตชเถเกิง
4. ดร.ธีรุฒน์ หมื่นวงษ์เทพ
5. ดร.ฑาริกา พลโลก
6. ดร. อภิญญาภรณ์ โสภา
7. ดร.ธัญทิพย์ คฤหโยธิน
8. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.บังอร สวัสดิ์สุข
รายชื่อผู้ไม่เข้าร่วมประชุม เนื่องจากติดราชการ
1. ดร.บุญญานุช ชีวาเกียรติยิ่งยง
2. ดร.ปิยะพงษ์ แสงแก้ว
3. ดร.สิทธิชัย ลีวิวัฒน์วงศ์
4. ดร.อุษณีย์ รัศมีวงษ์จันทร์
5. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร แพรศรี
6. ดร.สิทธิชัย พรหมสุวรรณ
เริ่มประชุมเวลา

ประธานกรรมการ
ผูท้ รงคุณวุฒิ/กรรมการ
ผูท้ รงคุณวุฒิ/กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

10.00 น.

ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.วี ร ะพงษ์ กิ ติ ว งค์ ประธานการประชุ ม กล่ า ว เปิ ด การประชุ ม และ
ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้
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วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 ประธานแจ้งเหตุผลและความจาเป็นอย่างยิ่ง ในการพัฒนาหลักสูตร PhD-BA ตาม
กรอบ TQF ของ สกอ. ที่ต้องมีการพัฒนาหลักสูตร PhD-BA จึงขอให้คณะกรรมการพิจารณาเพื่อ เปิด
หลักสูตร PhD-BA ปี 2564
มติการประชุม รับทราบ
วาระที่ 2 การรับรองรายงานการประชุม
-ไม่มี
วาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่อง
-ไม่มี-

วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อให้ที่ผู้ทรงคุณวุฒใิ นที่ประชุมพิจารณา
4.1 การพิจารณาหลักสูตร PhD-BA
ผูท้ รงคุณวุฒิ/คณะกรรมการมีความเห็นในการปรับปรุงแก้ไขและข้อเสนอแนะต่าง ๆ เสนอ
ที่ประชุมพิจารณาเพื่อพัฒนาหลักสูตร PhD-BA ปี 2564 โดยสรุปได้ดังต่อไปนี้
1. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวุฒิ ตั้งสมชัย เสนอให้มีปรับปรุงหลักสูตร ดังนี้
• ให้นส
ิ ิตได้ฝึกการเป็นผูช้ ่วยสอน (Teaching Assistant)
• ให้หลักสูตรมีการเรียนการสอนเรื่อง Self Plagiarism
• ให้หลักสูตรมีการเรียนการอบรมเรื่อง จริยธรรมในการวิจัย
• ควรมีการคานึงถึงค่าใช้จ่ายในการเชิญคนนอกมาวิพากษ์ Research
Proposal
• ให้หลักสูตรมีการเรียนการสอนให้หลักสูตรมีการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกับปรัชญาของหลักสูตรในการตีพิมพ์นานาชาติ
• ตรวจทานคาอธิบายรายวิชาให้สอดคล้องกับชื่อวิชา
• เพิ่มเติมและดูรายละเอียดของคาอธิบายรายวิชาให้ดียิ่งขึน้
มติการประชุมที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบตามข้อเสนอ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูษณิศา เตชเถเกิง เสนอให้มีปรับปรุงวัตถุป ระสงค์ ข อง
หลักสูตร ดังนี้
• เพิ่มเติมและดูรายละเอียดของคาอธิบายรายวิชาให้ดียิ่งขึน้
• มีการบังคับให้นิสิตสอบ Research Proposal เพื่อให้กระบวนการการเรียน
เป็นไปตามแผนการเรียน
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มติการประชุม ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบตามข้อเสนอ
วาระที่ 5

เรื่องอื่นๆ
-ไม่ม-ี

ปิดประชุมเวลา

11.00 น

(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ กิติวงค์)
ประธานกรรมการ
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ภาคผนวก จ
ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
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ประวัติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บังอร สวัสดิ์สุข
Assistant Professor Bungon Sawatsuk, Ph.D
ชื่อ-สกุล
รหัสประจาตัวประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ
สถานที่ทางาน

นางสาวบังอร สวัสดิ์สุข
36007007XXXXX
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ตาบลแม่กา อาเภอเมือง
จังหวัดพะเยา 56000
สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ตาบลแม่กา อาเภอเมือง
จังหวัดพะเยา 56000
0-5446-6666 ต่อ 1661-2
โทรศัพท์
0-908-91550-4
Email
bungons@hotmail.com
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2553
Doctor of Philosophy (Accounting and Finance)
University of Tasmania, Australia
พ.ศ. 2544
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
พ.ศ. 2535
บัญชีบัณฑิต (การบัญชี)
มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพมหานคร
ผลงานวิจัย
สมชาติ ธนะ, สุพรรณิการ์ พรหมสุรยิ า และบังอร สวัสดิ์สุข. (2563). ต้นทุนและผลตอบแทนในการ
ปลูกข้าวของเกษตรกรตาบลบ้านเหล่าในอาเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ปีการเพาะปลูก 25592560. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวจัย 9 “Research and Innovation for Local
and Global Development”, 23-24 มกราคม 2563. พะเยา: มหาวิทยาลัยพะเยา. หน้า 450458.
กาญจนา ทาทอง และบังอร สวัสดิ์สุข. (2562). คุณภาพการใหบริการของสหกรณออมทรัพย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จากัด สาขามหาวิทยาลัยพะเยา. ใน การประชุมวิชาการ
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ระดับชาติ เครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 13 “ขับเคลื่อนพลังเครือข่ายการ
วิจัย และนวัตกรรม อย่างสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาประเทศไทย 4.0 ให้ยั่งยืน”, 21-22
พฤศจิกายน 2562. เชียงใหม่: เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. หน้า 338-346.
Bungon, S., Gede, I., Sirikiet, R., Ariya, P. (2018) Factors Determining the Sustainable Success of
Community-Based Tourism: Evidence of Good Corporate Governance of Mae Kam Pong
Homestay, Thailand. International Journal of Business and Economic Affairs (IJBEA).
February 2018. 3(1), pp. 13-20.
Bungon Sawatsuk, (2020). Guidelines for Accounting Information System Development to Measure
the SMEs Performance. International Journal of Innovation, Creativity and Change.
www.ijicc.net. 13(8), pp. 872-888

91
ประวัติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ กิติวงค์
Assistant Professor Weerapong Kitwong, Ph.D.
นายวีระพงษ์ กิตวิ งค์
35406003XXXXX
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ตาบลแม่กา อาเภอเมือง
จังหวัดพะเยา 56000
สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ตาบลแม่กา อาเภอเมือง
จังหวัดพะเยา 56000
054-466-666 ต่อ 1512
โทรศัพท์
081-890-8111
weerapong.ki@up.ac.th
Email
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2557
Doctor of Philosophy (Management)
University of York, UK
พ.ศ. 2550
บัญชีมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
พ.ศ. 2544
บัญชีบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ชื่อ-สกุล
รหัสประจาตัวประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ
สถานที่ทางาน

ผลงานวิจัย
Ekasingh, E. and Kitiwong, W. (2019). Key Audit Matters: A Warning Sign of Subsequent
Restatements. Journal of Accounting Profession, 15(48), December 2019, pp. 52-72.
Sornsong, P., Kitiwong, W. and Phutwarotphon, W. (2019). Achieving Success of Small and
Medium Enterprises (SMEs) in the Market for Alternative Investment (MAI). Journal of
Business, Economics and Communications, 14(2), May-August 2019, pp. 1-19.
Kitiwong, W. and Srijunpetch, S. (2019). Culture Influences on the Disclosures of Key Audit
Matters. Journal of Accounting Profession, 15(46), June 2019, pp. 45-63.
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Kitiwong, W. and Srijunpetch, S. (2018). Auditor Choices and Audit Fees: Do Clients Select Their
Audit Firms or Do Audit Firms Choose their Clients. Journal of Accounting Profession,
14(44), December 2018, pp. 108-128.
Kitiwong, W. (2018). The Influence of SEC Audit Firm Inspections on Audit Quality. Journal of
Accounting Profession, 14(43), September 2018, pp. 5-26.
Kitiwong, W and Ratanasanguanvongs, K. (2018). Action Research for Empowering the
Community-Based Producer Working Group of Basket Weaving in Ban San Chok Pok,
Phayao Province through the Concept of Participatory Rural Appraisal. Area Based
Development Research Journal, 10(4), July-August 2018, pp. 306-330.
Kitiwong, K., Sarapaivanich, N., and Ekasingh, E. (2018). Do Key Audit Matters Really Improve
Audit Quality? Evidence from Thailand. in The 7th Business, Economics and
Communications International Conference 2018, 29-30 November 2018, (pp. 233-240).
Phissanulok: Thailand.
Ekasingh, E., Kitiwong, W., and Sarapaivanich, N. (2018). Auditor Size and Auditor Conservatism in
the Context of Key Audit Matters: The Moderating Role of Auditor Gender. In The 7th
Business, Economics and Communications International Conference 2018, 29-30
November 2018, (pp. 225-232). Phissanulok, Thailand. (Best paper award)
Kitiwong, W., Sakboonruang, W., and Chaisan, R. (2017). Community-based Participatory Action
Research for Waste Management in Ban San Chok Pok, Dok Khamtai Sub-district, Dok
Khamtai District, Phayao. in The 6th Phayao Research Conference at University of
Phayao, 26-27 Jan 2017, (pp. 2319-2335). Phayao: Thailand.
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ประวัติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรพ
ิ ร แพรศรี
Assistant Professor Siriporn Praesri, Ph.D.
นางศิริพร แพรศรี
31002004XXXXX
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยการจัดการ 55 อาคารเวฟเพลส
ชั้น 8 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยการจัดการ 55 อาคารเวฟเพลส
ชั้น 8 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
02-655-1100
โทรศัพท์
siriporn.pr@up.ac.th, spraesri@gmail.com
Email
ชื่อ-สกุล
รหัสประจาตัวประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ
สถานที่ทางาน

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2539
พ.ศ. 2527

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ผูน้ าทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง)
มหาวิทยาลัยรังสิต, กรุงเทพมหานคร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ธุรกิจระหว่างประเทศ)
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, กรุงเทพมหานคร
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ประวัติศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพมหานคร

ผลงานวิจัย
ดวงพร ไกรปุย และศิริพร แพรศรี. (2560). ปัจจัยการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกใช้
บริการที่พักประเภทโฮสเทลในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษากลุ่มลูกค้า คนไทย. การ
ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ NEUNIC 2017.
21 กรกฎาคม 2560, ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.
เศรษฐวัสภุ พรมสิทธิ์ และศิริพร แพรศรี. (2559). ความพรอมภาครัฐในการใหบริการขนสงโดยสารแก
นักทองเที่ยวในกรุงเทพมหานคร. วารสารวิชาการ “รัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์” มหาวิทยาลัย
พะเยา, ปีที่ 1 ฉบับที่ 1, 1 สิงหาคม 2559, 59-82.
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เศรษฐวัสภุ พรมสิทธิ์ และศิริพร แพรศรี. (2559). โมเดลสมการโครงสร้างความไว้วางใจในบริการ
รถไฟฟ้าบีทีเอสส่วนต่อขยายสายสุขุมวิทของคนทางานในกรุงเทพมหานคร. การประชุม
วิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครัง้ ที่ 6. 9 กรกฎาคม 2559,
เพชรบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี.
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ประวัติ
ดร.ฑาริกา พลโลก
Thariga Pholloke, D.B.A.
นางสาวฑาริกา พลโลก
54201000XXXXX
อาจารย์
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน
ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน
ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
054-466-666 ต่อ 1508
โทรศัพท์
088-266-5256
ph.thariga@hotmail.com
Email
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2562
บริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
พ.ศ. 2551
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
พ.ศ. 2549
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจ)
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