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หลักสูตรบรหิารธุรกิจดุษฎบีณัฑติ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)  

 

ชื่อสถาบันอุดมศกึษา  มหาวทิยาลัยเวสเทิรน 

วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา  คณะบริหารธุรกจิและรัฐประศาสนศาสตร 

 

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป 

 

1.    รหัสและชื่อหลักสูตร 

 1.1 รหัสหลักสูตร   :  25511021109393 

 1.2 ชื่อหลักสูตร ภาษาไทย  :  หลักสูตรบริหารธุรกจิดุษฎบัีณฑติ 

    ภาษาอังกฤษ :  Doctor of Business Administration Program 

2.   ชื่อปริญญาและสาขาวิชา ตามหลักเกณฑการกําหนดชื่อปริญญาของกระทรวงการอุดมศึกษา 

วทิยาศาสตร วจัิย และนวัตกรรม 

  ภาษาไทย ช่ือเต็ม  :   บริหารธุรกจิดุษฎบัีณฑติ 

    ชื่อยอ  :   บธ.ด. 

  ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :   Doctor of Business Administration 

    ชื่อยอ     :   D.B.A. 

3.   วชิาเอกหรอืความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร 

 เปนผู เ ช่ียวชาญดานการบริหารธุรกิจ ในสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย การบริหารการเงิน  

การบัญชีเพื่อการบริหาร การบริหารการตลาด อุตสาหกรรมบริการ การบริหารการตลาดแบบขายตรง  

และการบริหารการประกันภัย 

4.   จํานวนหนวยกิตทีเ่รียนตลอดหลักสูตร 

 จํานวนหนวยกติท่ีเรียนตลอดหลักสูตร แบงตามแผนการศึกษาคอื 

 (1)  แผน 1 เนนการทําวจิัย 

  แบบ 1.1 สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ศึกษาเฉพาะหมวดดุษฎนีพินธ 48 หนวยกติ 

  แบบ 1.2 สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ศึกษาเฉพาะหมวดดุษฎนิีพนธ 72 หนวยกติ 

 (2) แผน 2 ศึกษารายวชิาและทําวจิัย 

  แบบ 2.1 สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ศึกษารายวิชาเพิ่มเติมและหมวดดุษฎนีิพนธ

ไมนอยกวา 51หนวยกติ 

  แบบ 2.2 สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ศึกษารายวชิาเพิ่มเติมและหมวดดุษฎีนพินธ

ไมนอยกวา 81 หนวยกติ 

5.   รูปแบบของหลักสูตร 

 5.1 รูปแบบ เปนหลักสูตรระดับปริญญาเอก ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 

 5.2 ประเภทของหลักสูตร เปนหลักสูตรปริญญาเอกทางวชิาการ 
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 5.3 ภาษาที่ใช เปนหลักสูตรจัดการศึกษาเปนภาษาไทย และ/หรือภาษาอังกฤษ และ/หรือภาษาจนี 

 5.4 การรับเขาศกึษา รับนิสติไทยและนิสติตางชาติท่ี 

 5.5 ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน เปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวทิยาลัยท่ีจัดการเรียนการสอน 

 5.6 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศกึษา เปนการใหปริญญาเพยีงสาขาวชิาเดยีว 

6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพจิารณาอนุมัต/ิเห็นชอบหลักสูตร 

 6.1 สถานภาพของหลักสูตร เปนหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 ซึ่ งกําหนดเปดดําเนินการสอน  

ในภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2563 ท่ีปรับปรุงจากหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2559) 

 6.2 การพจิารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

  -  คณะกรรมการวิชาการไดพิจารณากล่ันกรองหลักสูตรในการประชุมคณะกรรมการวิชาการ 

มหาวทิยาลัยเวสเทิรน คร้ังท่ี 12/2562 เมื่อวันท่ี 11 เดอืนธันวาคม พ.ศ.2562   

  -   สภามหาวิทยาลัยเวสเทิรน ไดมีมติเห็นชอบในการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังท่ี 1/2563 เมื่อ

วันท่ี 28 เดอืนมกราคม พ.ศ.2563   

7.  ความพรอมในการเผยแพรหลกัสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 บัณฑิตวิทยาลัย คาดวาหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต จะไดรับการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและ

มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 ในปการศึกษา 2564 

8.  อาชพีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศกึษา 

 เมื่อสําเร็จการศึกษาบัณฑิตสามารถประกอบอาชีพเปนผูบริหารงานในสถานประกอบการ หรือหนวยงานใน

องคการธุรกิจ ผูประกอบการธุรกิจ หรือท่ีปรึกษาดานธุรกิจในสาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย การบริหารการเงิน 

การบัญชีเพื่อการบริหาร การบริหารการตลาด อุตสาหกรรมบริการ การบริหารการตลาดแบบขายตรง และการ

บริหารการประกันภัยรวมท้ังยังสามารถประกอบอาชีพเปนนักวิชาการ อาจารยประจํามหาวิทยาลัย และนักวิจัยใน

สาขาน้ันๆ 

9.  ชื่อ สกุล ตําแหนงทางวชิาการ และคณุวุฒกิารศกึษาของอาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตร 

10.  สถานที่จัดการเรยีนการสอน 

 ณ มหาวทิยาลัยเวสเทิรน วทิยาเขตวัชรพล 

11.  สถานการณภายนอกหรอืการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพจิารณาในการวางแผนหลักสูตร 

12.  ผลกระทบจากสถานการณและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรมตอการพัฒนาหลักสูตร

และความเก่ียวของกับพันธกิจของมหาวทิยาลัย 

13.  ความสัมพันธกับหลักสูตรอ่ืนที่เปดสอนในคณะ/ภาควชิาอ่ืนของมหาวทิยาลัย  ไมม ี
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หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1.    ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 

 1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 

  พัฒนานิสิตดุษฎีบัณฑิตใหเปนผูมีความรูความสามารถเชิงวิชาการในระดับสูงและเช่ียวชาญเฉพาะ

สาขา มีความคิดริเร่ิมสรางสรรคองคความรูใหมท่ีมีคุณคาทางวชิาการและมีประโยชนตอการนําไปประยุกตใชในการ

พัฒนาเศรษฐกิจสังคม และการเมืองของประเทศ เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ มี

วสัิยทัศนท่ีกวางไกล และมภีาวะผูนํา 

 1.2 ความสําคัญของหลักสูตร 

 1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร 

  โดยบัณฑติท่ีสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกจิดุษฎีบัณฑติ มหาวทิยาลัยเวสเทิรน จะตองเปนผู

ท่ีมคีวามรูความสามารถและคณุลักษณะดังนี้ 

  (1)  มีความรูความสามารถและทักษะขั้นสูงเชิงวิชาการในระดับสูงและเช่ียวชาญเฉพาะสาขาวิชา

อยางลกึซึ้งและเปนปจจุบัน รวมท้ังมทัีกษะในการวางแผนและการบริหารจัดการดวยการนําผลการวจิัยมาประยุกตใช

ในการปฏบัิติงาน 

  (2)  มีความรูความสามารถและทักษะขั้นสูงเชิงวิชาการในการสรางหรือคนควาหาองคความรูดวย

กระบวนการวิจัยและประยุกตใชเพื่อการพัฒนา ปรับปรุง และแกไขปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพและกอใหเกิด

ประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาเศรษฐกจิ สังคม และประเทศชาติ  

  (3) สามารถศึกษาคนควาวจิัยและนําผลการวจิัยมาใชเพื่อการพัฒนางาน 

  (4)  มคีวามคดิวเิคราะหอยางเปนระบบและสามารถแสดงออกอยางสรางสรรค มเีหตุมผีล และเปน

อิสระในการจัดการและแกไขปญหาท้ังท่ีคาดการณไดและคาดการณไมไดดวยดุลยพนิิจท่ีเหมาะสม 

  (5)  แสดงออกซึ่งภาวะผูนําท่ีมีวิสัยทัศนกวางไกลและมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค โดยเฉพาะในเชิง

วชิาการ และสามารถสรางสรรคผลงานท่ีดมีคีุณภาพในระดับมาตรฐานสากล  

  (6)  มมีนุษยสัมพันธท่ีด ีและสามารถทํางานรวมกับผูอื่นได 

  (7)  ติดตอสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพดวยเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมกับบุคคล กลุมคน

และชุมชน 

  (8)  มคีวามรูความสามารถและทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยอยางตอเนื่อง 

  (9)  มคีวามสนใจใฝเรียนรูอยางตอเนื่องดวยการศึกษาคนควา วจิัย และนําผลการวจิัยมาประยุกตใช 

ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาตนเอง พัฒนาการเรียนรูและการปฏบัิติงานอยางตอเนื่องตลอดชีวติ 

  (10)  มเีจตคติท่ีดตีอการปฏบัิติงานอยางมปีระสทิธิภาพ 

  (11)  มคีุณธรรม จริยธรรมในการดําเนินชีวติและการปฏบัิติงาน รวมท้ังสามารถใช  ดุลยพนิิจของตน

และสนับสนุนใหผูอื่นใชดุลยพนิิจเพื่อการจัดการปญหาไดอยางมคีุณธรรมและจริยธรรมท่ีเหมาะสม 

  (12)  สงเสริมและดํารงไวซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท่ีดีงาม และสนับสนุนการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตย ตลอดจนเคารพในกติกาและรับผดิชอบตอหนาท่ีในสังคม 

2.   แผนพัฒนาปรับปรุง 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศกึษา การดําเนนิการ และโครงสรางของหลักสูตร 

 

1.  ระบบการจัดการศกึษา 

 1.1 ระบบ 

  ใชระบบการศึกษาแบบทวิภาค (Semester) โดยกําหนดใหหนึ่งปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาค

การศึกษาปกต ิและหนึ่งภาคการศึกษาปกตมิรีะยะเวลาในการศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห 

นอกจากนี้หลักสูตรอาจจัดการศึกษาในบางรายวิชาในลักษณะเปนชุดวิชา (Module) หรือทีละรายวิชา 

โดยมีกําหนดระยะเวลาและจํานวนหนวยกิตท่ีมีสัดสวนท่ีเทียบเคียงไดเทากับการศึกษาภาคการศึกษาปกติในระบบ

ทวภิาค  

 1.2  การจัดการศกึษาภาคฤดูรอน ไมม ี  

 1.3 การเทยีบเคยีงหนวยกิตในระบบทวภิาค ไมม ี

 1.4 ระยะเวลาในการศกึษา 

  ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตรไมเกิน 5 ปการศึกษาสําหรับผูมคีุณวุฒปิริญญาโท และไมเกนิ 8 ป

การศึกษาสําหรับผูมวุีฒิปริญญาตรีท้ังน้ีใหนับจากภาคการศึกษาแรกท่ีรับเขาศึกษาในหลักสูตร 

2.  การดาํเนนิการหลักสูตร 

 2.1   วัน-เวลาในการดําเนนิการเรยีนการสอน 

          (1)  จัดการเรียนการสอนปการศึกษาละ 2 ภาคการศึกษาปกต ิโดย 

   ภาคการศึกษาท่ี 1  ต้ังแตเดอืนสงิหาคมถงึเดอืนพฤศจกิายน 

   ภาคการศึกษาท่ี 2  ต้ังแตเดอืนมกราคมถงึเดอืนเมษายน 

  (2)  วัน-เวลาการจัดการเรียนการสอน เปนไปตามประกาศของมหาวทิยาลัย 

 2.2 คุณสมบัติและการคดัเลอืกนสิติ 

  2.2.1 คุณสมบัตขิองผูเขาศกึษา 

   (1) ผูเขาศึกษาตองเปนผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาท่ีกระทรวงอุดมศึกษา 

วทิยาศาสตร วจิยัและนวัตกรรม รับรอง โดยผูเขาศึกษาใน 

       แบบ 1.1 และแบบ 2.1 จะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา  

       แบบ 1.2 และแบบ 2.2 จะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ท่ีมีผลการศึกษา

ดีมาก หรือเปนผูท่ีมีประสบการณการทํางานดานการการจัดการภาครัฐหรือเอกชนไมนอยกวา 3 ปหลังสําเร็จ

ปริญญาโท หรือ 5 ป หลังสําเร็จปริญญาตรี 

   (2)  ผานการทดสอบภาษาอังกฤษของทางมหาวิทยาลัยเวสเทิรน หรือผลสอบโทเฟลตาม

เกณฑท่ีบัณฑติวทิยาลัย มหาวทิยาลัยเวสเทิรนกําหนด โดย 

    (2.1)  มีผลสอบ TOFEL ไมตํ่ากวา 450 (สําหรับ Paper  based)* หรือ ไมตํ่ากวา 213 

(สําหรับ Computer based) หรือ 

    (2.2)  มผีลสอบ IELTS ไมตํ่ากวา 6.0* หรือ 

    (2.3) มผีลการสอบ WTU-Test ไมตํ่ากวา 400 คะแนน หรือ 
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    (2.4) สําเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากสถาบันตางประเทศท่ีใชภาษาอังกฤษเปน

ภาษาราชการและเปนสถาบันท่ีไดรับการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) หรือ 

    (2.5) สําเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาภายในประเทศท่ีใช

หลักสูตรนานาชาติและสอนเปนภาษาอังกฤษ 

    (2.6) หากมผีลการสอบ WTU English Test ท่ีสอบไดคะแนนมากกวา 300 คะแนนแตไม

เกนิ 400 คะแนน นิสติจะตองลงทะเบียนเรียนรายวชิาภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑติศึกษาตามท่ีหลักสูตรกําหนดและ

ตองสอบผานในรายวชิาดังกลาว 

    (2.7) ผลคะแนนสอบท่ีใชในทุกประเภทตองมอีายุไมเกนิ 2 ป แตหากเกนิกําหนด ให

นิสติลงทะเบียนวชิาภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑติศึกษาตามท่ีหลักสูตรกําหนด และตองสอบผานในรายวชิาดังกลาว 

     (3)  คัดเลอืกจากผูท่ีผานการสอบสัมภาษณ  

    (4)  สําหรับผูท่ีมคีุณสมบัตนิอกเหนอืจากเกณฑดังกลาว อาจไดรับการพจิารณาคัดเลอืกให

เขาศึกษาตามดุลยพนิจิของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกจิดุษฎบัีณฑติ  

  2.2.2  การคัดเลอืกนิสติ 

   การคัดเลอืกนิสติใหเปนไปตามประกาศของมหาวทิยาลัยเวสเทิรน  โดยพจิารณาจาก 

   (1)  คุณสมบัตติามหมวดท่ี 3 ขอ 2.2.1 

   (2)  คัดเลอืกจากผูท่ีผานการสอบขอเขยีน หรือ 

   (3)  คัดเลอืกจากผูท่ีผานการสอบสัมภาษณ 

   (4)  พจิารณาจากปจจยัอื่นๆ ประกอบ อาทิ ประสบการณในการทํางาน ความสามารถท่ีจะ

ศึกษาในระดับบัณฑติศึกษาใหสําเร็จ  

 2.3 ปญหาของนสิติแรกเขา 

 2.4 กลยุทธในการดาํเนนิการเพื่อแกไขปญหา / ขอจํากัดของนสิติ 

 2.5 แผนการรับนสิติและผูสําเร็จการศกึษาในระยะ 5 ป 

 2.6 งบประมาณตามแผน 

  คาใชจายตอหัวตอป ประมาณ 185,000.00 บาท (รวมตลอดหลักสูตร 555,000.00 บาทถวน) 

 2.7 ระบบการศกึษา 

   แบบช้ันเรียน 

 2.8 การเทยีบโอนหนวยกิต รายวชิา และการลงทะเบยีนเรยีนขามมหาวทิยาลัย 

  2.8.1 การเทยีบโอนหนวยกิตและรายวชิา 

   เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเวสเทิรนวาดวยระบบการศึกษาสําหรับระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2561 

  2.8.2 การลงทะเบยีนเรยีนขามมหาวทิยาลัย 

   เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเวสเทิรนวาดวยระบบการศึกษาสําหรับระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2561 
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3.  หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

 3.1 หลักสูตร 

  3.1.1 จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสตูร 

   หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต กําหนดโครงสรางของหลักสูตร ประกอบดวย จํานวน               

หนวยกติ รวมตลอดหลักสูตร โดยแบงตามแผนการศึกษาคอื 

(1) แผน 1 เนนการทําวจิัย 

    แบบ 1.1 สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ศึกษาเฉพาะหมวดดุษฎีนิพนธ        

48 หนวยกติ 

    แบบ 1.2 สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ศึกษาเฉพาะหมวดดุษฎีนิพนธ                

72 หนวยกติ 

   (2) แผน 2 ศึกษารายวชิาและทําวจิัย 

    แบบ 2.1 สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ศึกษารายวิชาเพิ่มเติมและหมวด

ดุษฎนิีพนธไมนอยกวา 51 หนวยกติ 

    แบบ 2.2 สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ศึกษารายวิชาเพิ่มเติมและหมวด

ดุษฎนิีพนธ ไมนอยกวา 81 หนวยกติ 

  3.1.2 โครงสรางและองคประกอบของหลักสูตร 

   (1) แผน 1 เนนการทําวจิัย 

    การศึกษาในแผนนี้นิสิตตองจัดทําขอเสนอดุษฎีนิพนธและทําดุษฎีนิพนธควบคู 

ไปกับการสัมมนาทางวชิาการภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการท่ีปรึกษาดุษฎนีพินธโดย 

    แบบ 1.1 สําหรับผูท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท โดยอาจลงทะเบียนเรียน

เพิ่มเตมิตามท่ีคณะกรรมการท่ีปรึกษาดุษฎนิีพนธใหความเห็น โดยไมคดิคาคะแนน 

หมวดเสริมพื้นฐาน (ไมนับหนวยกติ)   

หมวดวชิาบังคับ - หนวยกติ 

หมวดวชิาเฉพาะ - หนวยกติ 

ดุษฎนิีพนธ 48 หนวยกติ 

รวมจํานวนหนวยกติตลอดหลักสูตร 48 หนวยกติ 

    แบบ 1.2 สําหรับผูท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

หมวดเสริมพื้นฐาน (ไมนับหนวยกติ)   

หมวดวชิาบังคับ - หนวยกติ 

หมวดวชิาเฉพาะ - หนวยกติ 

ดุษฎนิีพนธ 72 หนวยกติ 

รวมจํานวนหนวยกติตลอดหลักสูตร 72 หนวยกติ 
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  (2)  แผน 2 ศึกษารายวชิาและทําวจิยั 

    นิสติตองเขาศึกษาตามรายวชิาท่ีกําหนดไวในหลักสูตรโดยมผีลคะแนนไมตํ่ากวา B และ

ทําขอเสนอดุษฎนิีพนธและจัดทําดุษฎนิีพนธใหมคีณะกรรมการท่ีปรึกษาดุษฎนิีพนธและมกีารเสนอผลงานตอท่ีประชุม

การสัมมนาทางวชิาการในการสอบปองกันดุษฎนีพินธคณะกรรมการสอบโดย     

  แบบ 2.1 สําหรับผูท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 

หมวดเสริมพื้นฐาน (ไมนับหนวยกติ)   

หมวดวชิาบังคับ - หนวยกติ 

หมวดวชิาเฉพาะ 15 หนวยกติ 

ดุษฎนิีพนธ 36 หนวยกติ 

รวมจํานวนหนวยกติตลอดหลักสูตร 51 หนวยกติ 

    แบบ 2.2 สําหรับผูท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

หมวดเสริมพื้นฐาน (ไมนับหนวยกติ)   

หมวดวชิาบังคับ 18 หนวยกติ 

หมวดวชิาเฉพาะ 15 หนวยกติ 

ดุษฎนิีพนธ 48 หนวยกติ 

รวมจํานวนหนวยกติตลอดหลักสูตร 81 หนวยกติ 

ผังโครงสรางหลักสูตรบรหิารธุรกิจดุษฎบีณัฑติ 

 (1)    แผน 1 เนนการทําวจิัย 

 หลักสูตรบริหารธุรกจิดุษฎบัีณฑติ  

    

 
หมวดวชิาเสริมพื้นฐาน 

(ไมนับหนวยกติ N/C) 
 

    

     

แบบ 1.1 สําหรับผูท่ีสําเร็จการศึกษา 

ระดับปริญญาโท 

48 หนวยกติ 

 

แบบ 1.2 สําหรับผูท่ีสําเร็จการศึกษา 

ระดับปริญญาตรี 

72 หนวยกติ 
     

สอบวัดคุณสมบัติ 

(Qualifying  Examination) 
 

สอบวัดคุณสมบัติ 

(Qualifying  Examination) 
     

หมวดดุษฎนีพินธ 

48 หนวยกติ 
 

หมวดดุษฎนีพินธ 

72 หนวยกติ 
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 (2)   แผน 2 ศึกษารายวชิาและทําวจิยั 

 หลักสูตรบริหารธุรกจิดุษฎบัีณฑติ  
    

 
หมวดวชิาเสริมพื้นฐาน 

(ไมนับหนวยกติ N/C) 
 

    

     

แบบ 2.1 สําหรับผูท่ีสําเร็จการศึกษา 

ระดับปริญญาโท 51 หนวยกติ 
 

แบบ 2.2 สําหรับผูท่ีสําเร็จการศึกษา 

ระดับปริญญาตรี 81 หนวยกติ 
     

หมวดวชิาเฉพาะ 

15 หนวยกติ 
 

หมวดวชิาบังคับ 18 หนวยกติ 

และหมวดวชิาเฉพาะ 15 หนวยกติ 
     

สอบวัดคุณสมบัติ 

(Qualifying  Examination) 
 

สอบวัดคุณสมบัติ 

(Qualifying  Examination) 
     

หมวดดุษฎนีพินธ 

36 หนวยกติ 
 

หมวดดุษฎนีพินธ 

48 หนวยกติ 

  3.1.3 รายละเอียดในหลักสูตร 

   (1)  หมวดวชิาเสริมพื้นฐาน  

     นิสติอาจตองศึกษาในรายวชิาตอไปน้ี ตามความเห็นชอบของบัณฑติวทิยาลัย 

IT8001 การใชคอมพวิเตอรเพื่อการวจิัย Non-credit 

 Applied computer for research   

EN8002 ภาษาอังกฤษระดับบัณฑติศึกษา Non-credit 

 Graduate English   

(2) หมวดวชิาบังคับ 

    ใหนิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาดังตอไปนี้ ตามความเห็นชอบของกรรมการท่ีปรึกษาดุษฎี

นิพนธ 

BA6102 ทฤษฎอีงคการและการจัดการ 3 (3-0-6) 

 Organization Theory and Management   

BA6103 การบริหารทรัพยากรมนุษย 3 (3-0-6) 

 Human Resource Management   

BA6104 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3 (3-0-6) 

 Management Informantion System   

BA6105 การบริหารการตลาด 3 (3-0-6) 

 Marketing Management   

BA6106 ธุรกจิระหวางประเทศ 3 (3-0-6) 

 International Business 
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BA6108 การบริหารเชิงกลยุทธ 3 (3-0-6) 

 Strategic Management   

(3) หมวดวชิาเฉพาะ 

BA8101 สัมมนาดานการบริหารขัน้สูง 3 (3-0-6) 

 Seminar in Advance Management   

BA8102 ระเบียบวธีิวจิัยเชิงปริมาณขัน้สูง 3 (1-4-4) 

 Advanced Quantitative Research Methodology    

BA8103 ระเบียบวธีิวจิัยเชิงคุณภาพขัน้สูง 3 (1-4-4) 

 Advanced Qualitative Research Methodology    

BA8104 การประเมนิงานวจิัย 3 (1-4-4) 

 Evaluation Research   

BA8105 ดุษฎบัีณฑติสัมมนา 3 (1-4-4) 

 Doctoral Seminar   

   (4)  หมวดดุษฎบัีณฑติ 

BA9201 ดุษฎนิีพนธ  36 หนวยกติ 

 Doctoral Dissertation    

BA9202 ดุษฎนิีพนธ  48 หนวยกติ 

 Doctoral Dissertation    

BA9203 ดุษฎนิีพนธ  72 หนวยกติ 

 Doctoral Dissertation    

  3.1.4 แผนการศกึษา    

   (1)    แผน 1 เนนการทําวจิัย 

แบบ 1.1 แบบ 1.2 

รายวชิา หนวยกิต รายวชิา หนวยกิต 

หมวดเสรมิพื้นฐาน 

IT8001 การใชคอมพวิเตอรเพื่อการวจิัย N/C IT8001 การใชคอมพวิเตอรเพื่อการวจิัย N/C 

EN8002 ภาษาอังกฤษระดับบัณฑติศึกษา N/C EN8002 ภาษาอังกฤษระดับบัณฑติศึกษา N/C 

 รวม N/C  รวม N/C 

ช้ันปที่ 1 ภาคการศกึษาที่ 1 

BA9202 ดุษฎนิีพนธ 2 12 BA9203 ดุษฎนิีพนธ 3 12 

 รวม 12  รวม 12 

ช้ันปที่ 1 ภาคการศกึษาที่ 2 

BA9202 ดุษฎนิีพนธ 2 6 BA9203 ดุษฎนิีพนธ 3 6 

 รวม 6  รวม 6 

ช้ันปที่ 2 ภาคการศกึษาที่ 1 

BA9202 ดุษฎนิีพนธ 2 6 BA9203 ดุษฎนิีพนธ 3 6 

 รวม 6  รวม 6 
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แบบ 1.1 แบบ 1.2 

รายวชิา หนวยกิต รายวชิา หนวยกิต 

ช้ันปที่ 2 ภาคการศกึษาที่ 2 

BA9202 ดุษฎนิีพนธ 2 6 BA9203 ดุษฎนิีพนธ 3 6 

 รวม 6  รวม 6 

ช้ันปที่ 3 ภาคการศกึษาที่ 1 

BA9202 ดุษฎนิีพนธ 2 6 BA9203 ดุษฎนิีพนธ 3 6 

 รวม 6  รวม 6 

ช้ันปที่ 3 ภาคการศกึษาที่ 2 

BA9202 ดุษฎนิีพนธ 2 12 BA9203 ดุษฎนิีพนธ 3 6 

 รวม 12  รวม 6 

ช้ันปที่ 4 ภาคการศกึษาที่ 1 

   BA9203 ดุษฎนิีพนธ 3 6 

    รวม 6 

ช้ันปที่ 4 ภาคการศกึษาที่ 2 

   BA9203 ดุษฎนิีพนธ 3 6 

    รวม 6 

ช้ันปที่ 5 ภาคการศกึษาที่ 1 

   BA9203 ดุษฎนิีพนธ 3 6 

    รวม 6 

ช้ันปที่ 5 ภาคการศกึษาที่ 2 

   BA9203 ดุษฎนิีพนธ 3 12 

    รวม 12 

จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสตูร 48 จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสตูร 72 

(2)    แผน 2 ศึกษารายวชิาและทําวจิยั 

แบบ 2.1 แบบ 2.2 

รายวชิา หนวยกิต รายวชิา หนวยกิต 

หมวดเสรมิพื้นฐาน 

IT8001 การใชคอมพวิเตอรเพื่อการวจิัย N/C IT8001 การใชคอมพวิเตอรเพื่อการวจิัย N/C 

EN8002 ภาษาอังกฤษระดับบัณฑติศึกษา N/C EN8002 ภาษาอังกฤษระดับบัณฑติศึกษา N/C 

 รวม N/C  รวม N/C 
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แบบ 2.1 แบบ 2.2 

รายวชิา หนวยกิต รายวชิา หนวยกิต 

ช้ันปที่ 1 ภาคการศกึษาที่ 1 

BA8101 สัมมนาดานการบริหารขัน้สูง 3(3-0-6) BA6102 ทฤษฎอีงคการและการจัดการ 3(3-0-6) 

BA8102 ระเบียบวธีิวจิัยเชิงปริมาณขัน้สูง 3(1-4-4) BA6103 การบริหารทรัพยากรมนุษย 3(3-0-6) 

BA8103 ระเบียบวธีิวจิัยเชิงคุณภาพขัน้สูง 3(1-4-4) BA6104 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3(3-0-6) 

   BA6108 การบริหารเชิงกลยุทธ 3(3-0-6) 

 รวม 9  รวม 12 

ช้ันปที่ 1 ภาคการศกึษาที่ 2 

BA8104 การประเมนิงานวจิัย 3(1-4-4) BA6105 การบริหารการตลาด 3(3-0-6) 

BA8105 ดุษฎบัีณฑติสัมมนา 3(1-4-4) BA6106 ธุรกจิระหวางประเทศ 3(3-0-6) 

   BA8101 สัมมนาดานการบริหารขัน้สูง 3(3-0-6) 

   BA8102 ระเบียบวธีิวจิัยเชิงปริมาณขัน้สูง 3(1-4-4) 

 รวม 6  รวม 12 

ช้ันปที่ 2 ภาคการศกึษาที่ 1 

BA9201 ดุษฎนิีพนธ 1 12 BA8103 ระเบียบวธีิวจิัยเชิงคุณภาพขัน้สูง 3(1-4-4) 

   BA8104 การประเมนิงานวจิัย 3(1-4-4) 

   BA8105 ดุษฎบัีณฑติสัมมนา 3(1-4-4) 

 รวม 12  รวม 9 

ช้ันปที่ 2 ภาคการศกึษาที่ 2 

BA9201 ดุษฎนิีพนธ 1 6 BA9202 ดุษฎนิีพนธ 2 6 

 รวม 6  รวม 6 

ช้ันปที่ 3 ภาคการศกึษาที่ 1 

BA9201 ดุษฎนิีพนธ 1 6 BA9202 ดุษฎนิีพนธ 2 6 

 รวม 6  รวม 6 

ช้ันปที่ 3 ภาคการศกึษาที่ 2 

BA9201 ดุษฎนิีพนธ 1 12 BA9202 ดุษฎนิีพนธ 2 6 

 รวม 12  รวม 6 

ช้ันปที่ 4 ภาคการศกึษาที่ 1 

   BA9202 ดุษฎนิีพนธ 2 6 

    รวม 6 

ช้ันปที่ 4 ภาคการศกึษาที่ 2 

   BA9202 ดุษฎนิีพนธ 2 6 

    รวม 6 
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แบบ 2.1 แบบ 2.2 

รายวชิา หนวยกิต รายวชิา หนวยกิต 

ช้ันปที่ 5 ภาคการศกึษาที่ 1 

   BA9202 ดุษฎนิีพนธ 2 6 

    รวม 6 

ช้ันปที่ 5 ภาคการศกึษาที่ 2 

   BA9202 ดุษฎนิีพนธ 2 12 

    รวม 12 

จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสตูร 51 จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสตูร 81 

  3.1.5  คําอธบิายรายวชิา 

   (1)   หมวดวชิาเสรมิพื้นฐาน 

IT8001 การใชคอมพวิเตอรเพื่อการวจัิย N/C 

 Applied computer for research   

ศึกษาความสําคัญองคประกอบของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology:IT) เพื่อ

แสวงหาความรูการจัดเก็บขอมูลและการใชขอมูลระบบสารสนเทศ เพื่อการสืบคนและแสวงหาความรูในสังคัมยุค

ตัวเลข (digital  society) และยุคแหงปญญา (intellectual  society) เรียนรูสัมผัส ฝกการสื่อสารแลกเปลี่ยน ขอมูล

สารสนเทศบนระบบและเครือขายคอมพิวเตอร การสรางสารนิเทศและสารสนเทศตางๆ การควบคุมและการ

จัดการ เพื่อแสวงหาความรู การสืบคนขอมูลสนเทศ เพื่อการพัฒนาวิชาชีพ และเพื่อแสวงหาความรูในการพัฒนา

วิชาการของตนเองไดอยางเหมาะสม ศึกษารวบรวมขอมูล การจัดเก็บขอมูลและใชงานฐานขอมูลสนเทศ การ

สื่อสารและแลกเปลี่ยนขอมูลสนเทศบนระบบและเครือขายคอมพิวเตอร และสามารถใชสถติิในการวเิคราะหขอมูล

โดยใชโปรแกรมคอมพวิเตอร และการใชโปรแกรมสําหรับการวจิัยได 

EN8002 ภาษาอังกฤษระดับบณัฑติศกึษา N/C 

 Graduate English   

ทักษะภาษาอังกฤษเชิงวชิาการเพื่อการสื่อสารในดานการฟง การพูด การอาน และการเขยีนท่ีเหมาะสม

กับสาขาวิชา ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ทักษะการสืบคนองคความรูดานภาษาอังกฤษ จากสื่อสิ่งพิมพและสื่อ

อิเล็กทรอนกิส เพื่อการพัฒนาคุณภาพโครงการวจิัย การอานและการเขยีนบทความทางวชิาการ บทความวจิัย และ

สามารถนําเสนอ ผลงานทางวิชาการและงานวจิัยได อยางมปีระสทิธิภาพ 

  (2)  หมวดวชิาบังคับ 

BA6102 ทฤษฎอีงคการและการจัดการ 3 (3-0-6) 

 Organization Theory and Management   

ศึกษาลักษณะองคการ ทฤษฎีผูนํา ทฤษฎีการจูงใจ รูปแบบและกระบวนการ การบริหารในองคการ 

รวมถึงการวางแผน การจัดองคกร การจัดคนเขาทํางาน การส่ังการ การควบคุมการทํางานใหเปนไปตามแผนงาน 

ความสุขฝนองคการ โดยเนนถงึการศึกษาเชิงแนวปฏบัิติและกรณศึีกษา 
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BA6103 การบรหิารทรัพยากรมนุษย 3 (3-0-6) 

 Human Resource Management   

ศึกษาความคลายคลงึและความแตกตางของแนวความคดิการบริหารงานทรัพยากรมนุษยและการจัดการ

ทรัพยากรมนุษยในสวนท่ีเกี่ยวของกับการวางแผน การจัดหา ประเมนิ พัฒนาองคการและทรัพยากรมนุษย การเก็บ

รักษาและใชทรัพยากรมนุษยใหเกิดประโยชนสูงสุดตามจุดมุงหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติใน

ปจจุบัน รวมถึงการบริหารงานทรัพยากรมนุษยดานการสรรหา การจัดการพัฒนาบุคลากร การสรางขวัญและ

กําลังใจของบุคลากรในองคการ โดยเนนถงึการศึกษาเชิง แนวปฏรูิปและกรณศึีกษา 

BA6104 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3 (3-0-6) 

 Management Information System   

ศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ และเพื่อจัดการเรียนรูโดยอาศัยหลักการจัดเก็บขอมูล

และประมวลผล ท้ังดวยเคร่ืองหรือดวยมือ การวิเคราะหระบบขอมูลและการพัฒนาระบบขอมูลท่ีมี ใหสามารถใช

งานไดอยางรวดเร็ว ถูกตอง การวเิคราะหขอมูลเพื่อการวางแผนทางเทคนคิ และการควบคมุจดัการการใชสื่อสังคม

ออนไลน เทคโนโลยีดจิทัิล รวมถงึการสนับสนุนการวางแผนกลยุทธและการกําหนดนโยบายของผูบริหารระดับสูง 

BA6105 การบรหิารการตลาด 3 (3-0-6) 

 Marketing Management   

ศึกษาการตลาดในศตวรรษท่ี 21 การปรับตัวทางการตลาดสูเศรษฐกิจใหม ทฤษฏีการตลาด ดิจิทัล 

เทคโนโลยี การสรางความพอใจ การรักษาลูกคา การวางแผนกลยุทธ การรวบรวมสารสนเทศ การวัดอุปสงคของ

การตลาด การวิเคราะหสภาพแวดลอมการตลาด ผูบริโภค พฤติกรรมผูซื้อ ตลาดธุรกิจ พฤติกรรมการซื้อ การ

แขงขัน การแบงสวนตลาด การเลือกตลาดเปาหมาย การวางตําแหนงทางการตลาด การสรางความแตกตาง

ขอเสนอทางการตลาด โดยผานวงจรชีวิตผลิตภัณฑ การพัฒนาผลิตภัณฑ การพัฒนาผลิตภัณฑใหม การตลาด

ระดับโลก การกําหนดกลยุทธ ผลติภัณฑและตราสนิคา การออกแบบ การจัดการโฆษณา การสงเสริมการขาย การ

ประชาสัมพันธ การจัดการทีมขาย ตลอดจนความพยายามทางการตลาดโดยรวม โดยเนนการศึกษาเชิงปฏบัิตแิละ

กรณศึีกษา 

BA6106 ธุรกิจระหวางประเทศ 3 (3-0-6) 

 International Business   

ศึกษาทฤษฎีการคาระหวางประเทศ กระแสโลกาภิวัติ การศึกษาธุรกิจการคาและการเงินภาพรวมการ

จัดการธุรกิจระหวางประเทศ บรรษัทขามชาติ การจัดการทรัพยากรมนุษยระหวางประเทศ ปจจัยตางๆท่ีมีผลตอ

การดําเนนิธุรกจิระหวางประเทศ ไดแก สังคม วัฒนธรรม กฎหมาย และเศรษฐกจิ 

BA6108 การบรหิารเชงิกลยุทธ 3 (3-0-6) 

 Strategic Management   

ศึกษาวิเคราะห ภารกิจขององคการ สภาพแวดลอมตลอดจนปญหาตางๆและประยุกตใชกับความรูใน

แขนงตางๆ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยนํามากําหนดกลยุทธ นโยบายและนําไปปฏิบัติเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค

ท่ีกําหนดไวโดยเนนถงึการศึกษาเชิงปฏบัิติและกรณศึีกษา 
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 (3) หมวดวชิาเฉพาะ 

BA8101 สัมมนาดานการบรหิารข้ันสูง 3 (3-0-6) 

 Seminar in Advance Management   

สัมมนาประเด็น ปญหา และแนวโนมดานการบริหารและนวัตกรรมในหัวขอท่ีนาสนใจ โดยการใช

กรณีศึกษา ผลการวิจัยหรือวธีิการอื่น เพื่อนําความรูความเขาใจในองคความรูมาประยุกตใช โดยเนนการศึกษาเชิง

ปฏบัิติและกรณศึีกษา 

BA8102 ระเบยีบวธิวีจัิยเชงิปรมิาณข้ันสูง 3 (1-4-4) 

 Advanced Quantitative Research Methodology    

               ความหมายและลักษณะท่ัวไปของการวิจัยเชิงปริมาณ ระเบียบวิธีวิจัย ประเภทวิจัย การออกแบบการ

วิจัย การดําเนินการวจิัย การเก็บรวบรวมขอมูล การใชสถติิเพื่อการวิจัย การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมอื การ

วิเคราะหขอมูล การแปลผลขอมูล การทดสอบสมมติฐาน และการนําเสนอขอมูลในการวิจัยเชิงปริมาณ การเขียน

โครงรางและการเขียนรายงานวิจัยเชิงปริมาณ จริยธรรมและจรรยาบรรณในการวิจัย การเขียนบทความการวิจัย

เชิงปริมาณ 

BA8103 ระเบยีบวธิวีจัิยเชงิคุณภาพข้ันสูง 3 (1-4-4) 

 Advanced Qualitative Research Methodology    

ความหมายและลักษณะท่ัวไปของระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ประเภทวิจัย การออกแบบการวิจัย วิธีการ

วจิัยการดําเนินงานวจิัย ทฤษฎฐีานราก (Grounded Theory) การเก็บและการรวบรวมขอมูล การตรวจสอบเคร่ืองมอื 

การตรวจสอบคุณภาพของขอมูล และการวเิคราะหขอมูลในงานวจิัยเชิงคุณภาพ การสังเกตแบบมสีวนรวมและไมมี

สวนรวม การระดมสมอง (Brain Storm) การสัมภาษณแบบเจาะลึกเปนรายบุคคล (Individual in depth interview) 

การสนทนากลุม (Focus group) การใช เทคนคิเดลฟาย (Delphi method)  การวจิัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) 

การทําวิจัยแบบผสม (Mix Method) การเขียนโครงรางและการเขียนรายงานวิจัยเชิงคุณภาพ จริยธรรมและ

จรรยาบรรณในการวจิัยเชิงคุณภาพ การเขยีนบทความการวจิัยเชิงคุณภาพ 

BA8104 การประเมินงานวจัิย 3 (1-4-4) 

 Evaluation Research   

ความหมายและลักษณะท่ัวไปของการประเมินงานวิจัย แนวทางในการประเมินงานวิจัยท้ังการวิจัยเชิง

ปริมาณและเชิงคุณภาพ ขั้นตอนและแนวทางการประเมินทฤษฎีและแบบจําลอง (Model) ท่ีใชในงานวิจัย การ

ประเมินแหลงท่ีมาและกระบวนการเก็บรวบรวมขอมูล การประเมินคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวม

ขอมูล การประเมินการวิเคราะหขอมูล การแปรผล และอภิปรายผลการวิจัย การประเมินงานวิจัยตามโครงสราง

ของรายงานการวจิัย 

BA8105 ดุษฎบีณัฑติสัมมนา 3 (1-4-4) 

 Doctoral Seminar   

               สัมมนาในหัวขอท่ีจะนําไปสูการทําดุษฎนิีพนธ ภายใตการกํากับดูแลของอาจารยท่ีเช่ียวชาญใน

หัวขอดังกลาว และการศึกษาดูงานในประเทศ/ตางประเทศเพื่อนํามาบูรณาการในการวจิัย โดยจัดทําเปนรายงานผล

การศึกษาดูงาน 
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   (4)   หมวดดุษฎบีัณฑติ 

BA9201 ดุษฎนีพินธ  36 หนวยกิต 

 Doctoral Dissertation    

ศึกษาวจิยัและเสนอผลการวจิัยตามความสนใจของแตละบุคคล โดยไดรับอนุมัติ กํากับดูแล และคําแนะนํา

จากคณะกรรมการท่ีปรึกษา และดําเนนิการตามขั้นตอนและรูปแบบของการนําเสนอดุษฎนีพินธตามท่ีมหาวิทยาลัย

กําหนด 

BA9202 ดุษฎนีพินธ  48 หนวยกิต 

 Doctoral Dissertation    

ศึกษาวจิยัและเสนอผลการวจิัยตามความสนใจของแตละบุคคล โดยไดรับอนุมัติ กํากับดูแล และคําแนะนํา

จากคณะกรรมการท่ีปรึกษา และดําเนนิการตามขั้นตอนและรูปแบบของการนําเสนอดุษฎนีพินธตามท่ีมหาวิทยาลัย

กําหนด 

BA9203 ดุษฎนีพินธ  72 หนวยกิต 

 Doctoral Dissertation    

ศึกษาวจิยัและเสนอผลการวจิัยตามความสนใจของแตละบุคคล โดยไดรับอนุมัติ กํากับดูแล และคําแนะนํา

จากคณะกรรมการท่ีปรึกษา และดําเนนิการตามขั้นตอนและรูปแบบของการนําเสนอดุษฎนีพินธตามท่ีมหาวิทยาลัย

กําหนด 

 3.2 ชื่อ สกุล ตําแหนงทางวชิาการ และคณุวุฒกิารศกึษาของอาจารยประจําหลักสูตร 

4.  องคประกอบเก่ียวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรอืสหกิจศกึษา) ไมม ี

5.  ขอกําหนดเก่ียวกับการทําโครงงานหรอืงานวจัิย 

 ในหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยเวสเทิรน ไดมีการกําหนดใหนิสิตไดทําวิจัยในหมวด

ดุษฎนิีพนธ โดยมสีาระสําคัญดังน้ี 

 5.1 คําอธบิายโดยยอ 

  ศึกษาวิจัยและเสนอผลการวิจัยตามความสนใจของแตละบุคคล โดยไดรับอนุมัติ กํากับดูแล และ

คําแนะนําจากคณะกรรมการท่ีปรึกษา และดําเนินการตามขั้นตอนและรูปแบบของการนําเสนอดุษฎีนิพนธตามท่ี

มหาวทิยาลัยกําหนด 

 5.2 มาตรฐานผลการเรยีนรู 

 5.3 ชวงเวลา 

 หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิรน จะจัดใหนิสิตไดทําวิจัยตามแผน 

การศึกษา 

  (1)  แผน 1 คอืแบบ 1.1 และแบบ 1.2 จะทําวจิัยในชวงภาคการศึกษาท่ี 1 ของช้ันปท่ี 1 ของการศึกษา 

  (2)  แผน 2 แบบ 2.1 จะทําวิจัยในชวงภาคการศึกษาท่ี 1 ของช้ันปท่ี 2 ของการศึกษา และแบบ2.2 

ภาคการศึกษาท่ี 2 ของช้ันปท่ี 2 ของการศึกษา ตามลําดับ 

 5.4 จํานวนหนวยกิต 

จํานวนหนวยกติท้ังหมดของงานวจิยัแบงตามแผนการศึกษา 

  (1)  แบบ 1.1 สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ศึกษาหมวดดุษฎนีพินธ 48 หนวยกิต 

  (2)  แบบ 1.2 สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ศึกษาหมวดดุษฎนีพินธ 72 หนวยกติ 
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  (3)  แบบ 2.1 สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ศึกษาหมวดดุษฎนีพินธ 36 หนวยกติ 

  (4)  แบบ 2.2 สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ศึกษาหมวดดุษฎนิีพนธ 48 หนวยกติ 

 5.5 การเตรยีมการ 

  (1)  สําหรับนิสติแผน 1 เนนการวจิัย 

- นิสติสอบผานการสอบวัดความรูของมหาวทิยาลัย 

-  แตงต้ังคณะกรรมการท่ีปรึกษาดุษฎนิีพนธใหนิสติ 

- ศึกษาคนควาหัวขอท่ีนิสติสนใจเพิ่มเติมรวมถงึอาจศึกษารายวิชาเพิ่มเติมตามคําแนะนําของ

คณะกรรมการท่ีปรึกษาดุษฎนีพินธ 

-  นิสตินําเสนอโครงรางดุษฎนิีพนธตอคณะกรรมการท่ีปรึกษาดุษฎนิีพนธเพื่อขอรับขอเสนอแนะ 

- นิสิตนําเสนอโครงรางดุษฎีนิพนธตอคณะกรรมการสอบโครงรางดุษฎีนิพนธเพื่อพิจารณา

ความเปนไปไดในการศึกษากอนดําเนินการ 

- กําหนดการประเมนิความกาวหนา ประสทิธิภาพและประสทิธิผลในการดําเนนิงานตามโครง

รางดุษฎนิีพนธ 

  (2)  สําหรับนิสติแผน 2 ศึกษารายวชิาและทําวจิัย 

- ผานการศึกษารายวิชาระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณขั้นสูง ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 

ขัน้สูง และการประเมนิงานวจิัย 

- นิสติสอบผานการสอบวัดความรูของมหาวทิยาลัย 

- แตงต้ังคณะกรรมการท่ีปรึกษาดุษฎนิีพนธใหนิสติ 

- ศึกษาคนควาหัวขอท่ีนิสติสนใจเพิ่มเติมรวมถงึอาจศึกษารายวิชาเพิ่มเติมตามคําแนะนําของ

คณะกรรมการท่ีปรึกษาดุษฎนิีพนธ 

- นิสตินําเสนอโครงรางดุษฎนิีพนธตอคณะกรรมการท่ีปรึกษาดุษฎนิีพนธเพื่อขอรับขอเสนอแนะ 

- นิสิตนําเสนอโครงรางดุษฎีนิพนธตอคณะกรรมการสอบโครงรางดุษฎีนิพนธเพื่อพิจารณา

ความเปนไปไดในการศึกษากอนดําเนินการ 

- กําหนดการประเมินความกาวหนา ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงานตาม             

โครงรางดุษฎนิีพนธ 

 5.6 กระบวนการประเมินผล 

  (1) คณะกรรมการท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธและนิสิตกําหนดหัวขอและเกณฑการประเมินผล 

ทวนสอบมาตรฐาน โดยกําหนดเกณฑ/มาตรฐานการประเมนิผลรายวชิา 

  (2) นิสติประเมนิผลการเรียนรูของตนเองตามแบบประเมนิผลการประเมนิตนเอง 

  (3) นิสติประเมนิผลการเรียนรูของนิสติตามแบบประเมนิผลการเรียนรู 

  (4) ประเมินผลการศึกษาของนิสิตจากการนําเสนอโครงรางและผลการศึกษาวิจัยของรายวิชาใน

หมวดดุษฎนีพินธ 
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หมวดที่ 4 ผลการเรยีนรู กลยุทธการสอน และการประเมนิผล 

 

1.  การพัฒนาคณุลักษณะพเิศษของนสิติ 

 หลักสูตรบริหารธุรกจิดุษฎีบัณฑติของมหาวิทยาลัยเวสเทิรน มวัีตถุประสงคท่ีจะเสริมสรางใหนสิิตเปนบัณฑิต

ท่ีมคีุณลักษณะเดน ดังนี้ 

ท่ี คุณลักษณะพเิศษ กลยุทธหรือกจิกรรมของนิสติ 

1.1 ดานบุคลกิภาพและภาวะผูนํา - สอดแทรกกจิกรรมระหวางเรียนท่ีการสรางเสริมบุคลกิภาพและภาวะ

ผูนําท่ีดีแกนิสติ เชน การเจรจาตอรอง การแตงกาย การเขาสังคม การ

พูดในท่ีสาธารณะ การจัดกจิกรรมกลุม  

- อาจารยผูสอนเปนแบบอยางท่ีดตีอนิสติ 

- จัดอบรมเพื่อเสริมสรางบุคลกิภาพและการเปนผูนําท่ีดแีกนิสติ 

1.2 ดานคุณธรรมจริยธรรม - ใหนิสติวเิคราะหปญหาคุณธรรมจริยธรรมจากสถานการณตัวอยางท่ี

เกดิขึ้นในการดําเนินชีวิตและการปฏบัิติงาน ในรายวชิาตางๆ ตามความ

เหมาะสม พรอมท้ังเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาอยางเปนระบบ 

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 

3.  ความคาดหวงัของผลลัพธการเรยีนรูเม่ือสิ้นปการศกึษา  

ช้ันปที ่ ความคาดหวงัของผลลัพธการเรยีนรูเม่ือสิ้นปการศกึษา 

1 1.1 มคีวามรูความเขาใจในสถานการณการเปลี่ยนแปลงตางๆ ท่ีตองนําความรูในการจัดการสมัยใหม ท่ีเนนท้ัง

ประสทิธิภาพและประสทิธิผล ไปใชในการบริหารธุรกิจ 

1.2 มีความรูความเขาใจในทักษะของการบริหารจัดการสมัยใหม ท่ีสามารถนําไปใชในการบริหารจัดการ

ธุรกจิบเปนอยางด ี 

1.3 มีความรูความเขาใจในเทคนิคการบริหารจัดการสมัยใหม รวมถึงกลยุทธท่ีสามารถนําไปใชในการบริหาร

จัดการ 

1.4 มีความรูความเขาใจในเร่ืองของแนวคิดและทฤษฏีท่ีเกี่ยวกับการบริหาร ท่ีจะนําไปสูการบริหารจัดการ

องคการสมัยใหมใหเกดิประสทิธิภาพและประสทิธิผล โดยการเรียนรูจากกรณศึีกษา  

1.5 เปนผูท่ีมคีวามเชื่อม่ันในตนเอง มคีุณธรรมจริยธรรม มทัีกษะในการสื่อสาร มมีนุษยสัมพันธท่ีด ีมทัีกษะใน

การทํางานเปนทีม 

2 2.1 มคีวามรูความเช่ียวชาญในสาขาวิชาทางดานบริหารธุรกจิและมีความรูดานระเบียบวิธีวิจัยท้ังระเบียบวิจัย

เชิงปริมาณ และ ระเบียบวธีิวจิัยเชิงคุณภาพเปนอยางดี Iรวมถงึการประเมนิงานวจิัย 

2.2 มคีวามรูความเขาใจพัฒนาทักษะการปฏบัิตจิริงจากเทคโนโลยีและนวัตกรรม เปนบุคคลท่ีมคีวามสามารถ

ในการวางแผนบริหารจัดการดานตางๆ ในองคกร เพื่อมุงสูการเปนองคกรท่ีมีคุณภาพ และย่ังยืน รวมถึงมี

จรรยาบรรณในการนําความรูไปใชเพื่อพัฒนาประเทศ และสถานประกอบการ โดยตระหนักถึงหนาท่ีความ

รับผดิชอบท่ีมตีอสังคม ตลอดจนตระหนักถงึทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 

2.3 มคีวามรูความสามารถในการท่ีบูรณาการความรูจากการศึกษาการบริหารจัดการในองคการเอกชน หรือ

รัฐวสิาหกจิ นําไปสูการดําเนินการการจัดทําโครงรางงานวจิัยและนําไปสูการวจิัยไดอยางเปนระบบถูกตอง 
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ช้ันปที ่ ความคาดหวงัของผลลัพธการเรยีนรูเม่ือสิ้นปการศกึษา 

2.4 มีองคความรูในกระบวนการทําวจิัยท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ตั้งแตการเลือกใชระเบียบวิธีวิจัย การ

ออกแบบการวจิัย การเขยีนโครงราง การดําเนนิการวจิัย การจรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมอื การวเิคราะหขอมูล 

จยถงึการรายงานวจิยั 

3 มีการศึกษาวิจัย และการสรางนวัตกรรมใหม จนสําเร็จเปนดุษฎีนพินธ รวมท้ังประยุกตใชผลงานวิจัยเพื่อการ

พัฒนาตนเองและวชิาชีพ มคีวามสามารถในการวางแผน และบริหารจัดการดานตางๆ ในองคกร เพื่อมุงสูการ

เปนองคกรท่ีมีคุณภาพและย่ังยืน มีความรูความสามารถเชิงวิชาการในระดับสูง และมีความเช่ียวชาญเฉพาะ

สาขาวิชา สามารถนําความรูไปประยุกตใชในการประกอบวิชาชีพใหเกิดประโยชนสูงสุดแกสังคมและ

ประเทศชาติเปนผูมคีุณธรรม จริยธรรม เปนพลเมอืงดีของสังคม และประเทศชาติ 

4.  แผนการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum 

Mapping) 

 

หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนสิติ 

 

1.     การวัดผล และประเมนิผลการศึกษา  

 เปนไปตามขอบังคับมหาวทิยาลัยเวสเทิรนวาดวยระบบการศึกษาสําหรับระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2561 

2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนสิติ 

3.  การทาํดษุฎนีพินธและการสอบดุษฎนีพินธ 

 (1)  การลงทะเบียนรายวชิาดุษฎนิีพนธ 

  นิสิตจะลงทะเบียนเรียนรายวิชาดุษฎีนิพนธไดก็ตอเมื่อนิสิตสอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ(Qualifying 

examination) 

 (2) นิสติตองเสนอหัวขอและโครงรางดุษฎนิีพนธตอคณะกรรมการสอบท่ีไดรับการแตงต้ังจากมหาวทิยาลัย 

 (3) มหาวทิยาลัยจะแตงตัง้กรรมการท่ีปรึกษาดุษฎนีพินธจากคณาจารยประจําหลักสูตรเพื่อควบคุมการทํา

ดุษฎนิีพนธของนิสติ 

 (4) ทุกภาคการศึกษาท่ีนิสติไดลงทะเบียนดุษฎนิีพนธ และยังเขยีนดุษฎนิีพนธไมแลวเสร็จ จะบันทึกผลการ

เรียนเปนสัญลักษณ IP ไวในใบรายงานผลการศึกษา 

 (5) แตละภาคการศึกษาท่ีนิสิตลงทะเบียนดุษฎีนิพนธ นิสิตตองลงทะเบียนรักษาสภาพนิสิตไวจนกวาจะ

สอบดุษฎนิีพนธผาน 

 (6) การสอบหัวขอและโครงรางดุษฎีนิพนธเมื่อกรรมการท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธเห็นวานิสิตพรอมท่ีจะเสนอ

สอบหัวขอและโครงรางดุษฎีนิพนธได ใหนิสิตยื่นคํารองเพื่อขออนุมัติสอบหัวขอและโครงรางดุษฎีนิพนธตอ

มหาวทิยาลัย มหาวทิยาลัยจะดําเนินการแตงต้ังคณะกรรมการสอบหัวขอและโครงรางดุษฎนิีพนธตอไป 

 (7) การสอบดุษฎนิีพนธ 

  เมื่อนิสิตดําเนินการทําดุษฎีนิพนธเสร็จเรียบรอยแลว ใหเสนอเพื่อขออนุมัติสอบปองกันดุษฎีนิพนธ ซึ่ง

เปนการสอบปากเปลา เพื่อแสดงความรูความเขาใจดุษฎีนิพนธตอมหาวิทยาลัย ตามความเห็นชอบของกรรมการท่ี

ปรึกษาดุษฎนิีพนธ 
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  เมื่อนิสิตสอบปองกันดุษฎีนิพนธผานใหเสนอรูปเลมดุษฎีนิพนธฉบับสมบูรณ ตามรูปแบบท่ี

มหาวทิยาลัยกําหนด ภายในระยะเวลาตามท่ีมหาวทิยาลัยกําหนด 

4.  การสาํเร็จการศกึษา 

 นิสติจะไดรับการเสนอชื่อใหรับปริญญาจะตองอยูภายใตเงื่อนไขดังตอไปน้ี 

 แบบ 1 เนนการวจิัย 

  (1)  สอบผานภาษาตางประเทศอยางนอย 1 ภาษา 

  (2) สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying examination) 

  (3)  เสนอดุษฎนิีพนธและสอบผานการสอบปองกันดุษฎนิีพนธ (สอบปากเปลา) ขัน้สุดทายโดย

คณะกรรมการซึ่งประกอบดวยผูทรงคุณวุฒจิากภายในและภายนอกมหาวทิยาลัย และเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับ

ฟงได 

  (4)  ตีพิมพเผยแพรดุษฎีนิพนธ โดยผลงานดุษฎีนิพนธจะตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอย

ดําเนินการใหผลงานสวนหน่ึงไดรับการยอมรับใหตีพมิพในวารสารหรือสิ่งพมิพทางวชิาการตองเปนวารสารระดับชาติ/

นานาชาติ อยางนอย 2 เร่ืองท่ีมกีรรมการภายนอกรวมกล่ันกรอง (Peer Review) กอนการตีพมิพและเปนท่ียอมรับใน

สาขาวชิาน้ัน 

 แบบ 2 เนนการศึกษารายวชิาและการวจิัย 

  (1)  ศึกษารายวิชาครบถวนตามท่ีกําหนดในหลักสูตรโดยจะตองไดระดับคะแนนเฉลี่ยไมตํ่ากวา 

3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเทา 

  (2)  สอบผานภาษาตางประเทศอยางนอย 1 ภาษา 

  (3) สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying examination) 

  (4) เสนอดุษฎีนิพนธและสอบผานการสอบปองกันดุษฎีนิพนธ (สอบปากเปลา) ขั้นสุดทายโดย

คณะกรรมการท่ีสถาบันอุดมศึกษานั้นแตงตั้งซึ่งจะตองประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบัน 

และเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได 

  (5)  ตีพิมพเผยแพรดุษฎีนิพนธ โดยผลงานดุษฎีนิพนธจะตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอย

ดําเนินการใหผลงานสวนหนึ่งไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการระดับชาติ/นานาชาติท่ีมี

กรรมการภายนอกรวมกล่ันกรอง (Peer Review) กอนการตีพมิพและเปนท่ียอมรับในสาขาวชิาน้ัน 

  

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย 

 

1. การเตรยีมการสําหรับอาจารยใหม 

2.  การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 
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หมวดที่ 7 การประกันคณุภาพหลักสูตร 

 

 หลักสูตรมรีะบบและวธีิการประกันคุณภาพหลักสูตรในแตละประเด็น ดังน้ี 

1. การกํากับมาตรฐาน 

2. บัณฑติ 

3. นสิติ 

4. อาจารย 

5. หลักสูตร การเรยีนการสอน การประเมนิผูเรยีน 

6. สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู 

7.  ตัวบงชี้ของผลการดาํเนนิงาน 

ตัวบงชี้ของผลการดาํเนนิงาน 
ปการศกึษา 

2563 2564 2565 2566 2567 

(1) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มสีวนรวมในการประชุมเพื่อ

วางแผนติดตามและทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

     

(2) มรีายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลองกับกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒแิหงชาต ิ

     

(3) มรีายละเอียดของรายวชิา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถา

ม)ี ตามแบบมคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาค

การศึกษาใหครบทุกรายวชิา 

     

(4) จัดทํารายงานผลการดําเนนิการของรายวชิา และรายงานผลการดําเนนิการ

ของประสบการณภาคสนาม (ถาม)ี ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 

วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปดสอนใหครบทุกรายวชิา 

     

(5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 

วันหลังสิ้นสุดปการศึกษา 

     

(6) มกีารทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนิสติตามมาตรฐานผลการเรียนรู ท่ีกําหนดใน 

มคอ.3 และ มคอ.4 (ถาม)ี อยางนอยรอยละ 25 ของรายวชิาท่ีเปดสอนในแต

ละปการศึกษา 

     

(7) มกีารพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือการ

ประเมนิผลการเรียนรู จากผลการประเมนิการดําเนนิงานท่ีรายงานใน มคอ.7 

ปท่ีแลว 

     

(8) อาจารยใหม (ถาม)ี ทุกคน ไดรับการปฐมนเิทศหรือคําแนะนําดานการจัดการ

เรียนการสอน 

     

(9) อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวชิาการ และ/หรือวชิาชีพ อยาง

นอยปละหน่ึงคร้ัง 
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ตัวบงชี้ของผลการดาํเนนิงาน 
ปการศกึษา 

2563 2564 2565 2566 2567 

(10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถาม)ี ไดรับการพัฒนาวชิาการ

และ/หรือวชิาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 

     

(11) ระดับความพงึพอใจของนิสติปสุดทาย/บัณฑติใหมท่ีมตีอคุณภาพหลักสูตร 

เฉลี่ยไมนอยกวา 3.51 คะแนนจากคะแนนเต็ม 5.0 

     

(12) ระดับความพงึพอใจของผูใชบัณฑติท่ีมตีอบัณฑติใหม เฉลี่ยไมนอยกวา 3.51 

คะแนนจากคะแนนเต็ม 5.0 

     

 

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนนิการของหลกัสูตร 

 

1.  การประเมินประสทิธผิลของการสอน 

2.  การประเมนิหลักสูตรโดยภาพรวม 

3. การประเมนิผลการดําเนนิงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

4.  การทบทวนผลการประเมนิและวางแผนปรับปรุง 
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ขอบังคับมหาวทิยาลัยเวสเทริน 

วาดวย ระบบการศึกษาสําหรับระดับบัณฑติศึกษา  

พ.ศ. 2561 
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ประกาศมหาวทิยาลัยเวสเทริน 

เรื่องกําหนดมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษ 

ของผูสมัครเขาศึกษาตอระดับปริญญาเอก 

ของมหาวทิยาลัยเวสเทริน



คณะบรหิารธุรกจิและรัฐประศาสนศาสตร   มหาวิทยาลัยเวสเทิรน        มคอ.2 
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