
  

 
รายละเอียดการแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08) 
หลักสูตรหลักสูตรบริหารธุรกจิดุษฎีบัณฑิต   

สาขาวิชาบริหารธุรกจิ 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลยันวัตกรรมการจัดการ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

จังหวัดปทุมธาน ี



                                                                                  
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จงัหวัดปทมุธานี 

รายละเอียดการแก้ไขหลกัสตูร (สมอ.08) 
หลักสตูรบริหารธรุกิจดุษฎบีณัฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

หลักสตูรใหม่ พ.ศ. 2553 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา :   มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
คณะ/วิทยาลัย  :   วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 

 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร  

ภาษาไทย  :    หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ภาษาอังกฤษ  :    Doctor of Business Administration Program in   
       Business Administration 

 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

ภาษาไทย  ช่ือเต็ม :    บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)  
 ช่ือย่อ  :    บธ.ด. (บริหารธุรกิจ) 

ภาษาอังกฤษ  ช่ือเต็ม :    Doctor of Business Administration (Business Administration) 
 ช่ือย่อ  :    D.B.A. (Business Administration) 

 
3. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2553 ได้รับทราบจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเมื่อ

วันที่ 5 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2553 
 หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2553 นี้เริ่มใช้ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553  

       เริ่มใช้หลักสูตรที่ปรับปรุงแก้ไขนี้กับนักศึกษาที่ เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2556 ตั้งแต่          
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 
 สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

เห็นชอบในการน าเสนอการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อยต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม            
ครั้งที่  4/2557 เมื่อวันที่ 23 เดือน เมษายน พ.ศ. 2557 
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  อนุมัต ิ       

การปรับปรุงหลกัสูตรเล็กน้อย ในการประชุม ครั้งที่ 6/ 2557 เมื่อวันที่ 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2557 
4. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข 
 เนื่องจากอ.ดร.ตรีสลา ตันติมิตร และอ.ดร.สุวิชาญ โตวัฒนา อาจารย์ประจ าหลักสูตร
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตหมดสัญญาจ้างการเป็นอาจารย์ประจ า เป็นเหตุให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่
ครบ 
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5.  สาระในการปรับปรุงแก้ไข   
 เพื่อให้การจัดการศึกษาของหลักสูตรเป็นไปอย่างมีคุณภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด จึงขอปรับ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร จาก อ.ดร.ตรีสลา ตันติมิตร เป็น อ.ดร.สอาด บรรเจิดฤทธ์ิ และจาก          
อ.ดร.สุวิชาญ โตวัฒนา เป็น อ.ดร.รัตนา สีดี  
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  ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลกัสูตรฉบับปรับปรุงเล็กน้อย 
 

5.1 เปรียบเทียบอาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2553 หลักสูตรฉบับปรับปรุงเล็กน้อย 

เหตุผล ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิ/สาขาวิชาท่ีจบ 

(เรียงคุณวุฒิ เอก/โท/ตรี) 

สถาบันการศึกษาท่ีจบ 
/ปีการศึกษาท่ีจบ 

 
ชื่อ-นามสกุล 

คุณวุฒิ/สาขาวิชาท่ีจบ 
(เรียงคุณวุฒิ เอก/โท/ตรี) 

 
สถาบันการศึกษาท่ีจบ 

/ปีการศึกษาท่ีจบ 
 

1. ผศ.ดร.ธีร์ธนิกษ์        
ศิริโวหาร 
 

D.B.A.(International Business)  
 
 
M.B.A. (Business 
Administration)  
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) 

United States 
International University, 
California, U.S.A., 2546 
University of New 
Haven, U.S.A., 2536 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 
2528 

1. ผศ.ดร.ธีร์ธนิกษ์              
ศิริโวหาร 
 

D.B.A.(International Business)  
 
 
M.B.A. (Business 
Administration)  
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) 

United States 
International University, 
California, U.S.A., 2546 
University of New Haven, 
U.S.A., 2536 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง, 
2528 

เน่ืองจาก                
อ.ดร.ตรีสลา             
ตันติมิตร  และดร.
สุวิชาญ โตวัฒนา 
หมดสัญญาการ
เป็นอาจารย์ 
ประจ าหลักสูตร 
 
 
 
 

2. อ.ดร.ตรีสลา            
ตันติมิตร  
 

D.M. (Business Management) 
 
M.B.A. (First Class Honor) 
International Business 
Bachelor Degree in 
accounting Faculty of 
Business Administration 

Suan Dusit Rajabhat 
University, 2551 
Joint’s University, 2543 
 
Kirk University, 2540 

2. อ.ดร.สอาด  
บรรเจิดฤทธ์ิ 
 

D.B.A.( Business 
Administration) 
M.B.A.(Business 
Administration) 
M.P.P.M (การจัดการภาครัฐและ
เอกชน)  
ศศ.บ.(รฐัศาสตร์ ) 

มหาวิทยาลัยเซาท์ออสเตรเลีย, 
2550 
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 
(AIT), 2542 
สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ 
(นิด้า), 2541 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 
2522 
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เหตุผล ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ/สาขาวิชาท่ีจบ 
(เรียงคุณวุฒิ เอก/โท/ตรี) 

สถาบันการศึกษาท่ีจบ 
/ปีการศึกษาท่ีจบ 

 
ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ/สาขาวิชาท่ีจบ 

(เรียงคุณวุฒิ เอก/โท/ตรี) 

 
สถาบันการศึกษาท่ีจบ 

/ปีการศึกษาท่ีจบ 
 

3. อ.ดร.วงศ์ธีรา              
สุวรรณิน 
 

Ph.D. (Business  Administration) 
M. A.  (Economics) 
 
 
ศศ.บ. (เศรษฐศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2550 
University of Colorado at 
Denver, Colorado, U.S.A., 
2544 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540 

3. อ.ดร.วงศ์ธีรา                
สุวรรณิน 
 

Ph.D.(Business Administration) 
M. A.  (Economics) 
 
 
ศศ.บ. (เศรษฐศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2550 
University of Colorado at 
Denver, Colorado, U.S.A., 
2544 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540 

 

4. อ.ดร.เรืองเดช  
เร่งเพียร 
 

Ph.D. (Business Administration) 
Master of   Information                                                                                                                                                                                                                                      
Systems 
 
Grad. Dip. (Business 
Administration) 
B.B.A. (Hotel Managements& 
Advertising  Management) 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2549 
University of Tasmania. 
Tasmania, Australia.  
La Trobe University., 2544 
Melbourne, Australia., 2542 
 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2540 

4. อ.ดร.เรืองเดช  
เร่งเพียร 
 

Ph.D.(Business Administration) 
Master of   Information   Systems                                                                                                                                                                                                                              
 
 
Grad. Dip. (Business 
Administration) 
B.B.A. (Hotel Managements& 
Advertising  Management) 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2549 
University of Tasmania. 
Tasmania, Australia.  
La Trobe University., 2544 
Melbourne, Australia., 2542 
 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2540 

5. อ.ดร.สุวิชาญ        
โตวัฒนา 
 

Ph.D.(Business Administration) 
บธ.ม. (การจัดการ) 
BS.C.E.(Civil Engineer) 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2551 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2542 
Technological Institute of 
The Philippines Manila, 
Philippines., 2528 

5. อ.ดร.รัตนา  สีดี 
 

Ph.D. (Strategic Management) 
 
 
Post.Grad.Dip.of Science 
(Interdisciplinary) 
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) 
บธ.บ.(การตลาด) 

Universiti Sains  
Malaysia, Penang,                  
Malaysia., 2552 
Edith Cowan University,  
Western, Australia., 2543 
มหาวิทยาลัยพายัพ, 2539 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 
2533 
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หมายเหตุ 1)  แบบฟอร์ม 1 ฉบับ ให้ใช้กับการปรับปรุงแก้ไข 1 หลักสูตรเท่านั้น 
2) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะพิจารณารับทราบเป็นราย

หลักสูตร ฉะนั้น การปรับปรุงแก้ไขในเรื่องหนึ่ง หากมีผลกระทบต่อหลักสูตรใดบ้าง มหาวิทยาลัย/
สถาบันจะต้องแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบเป็นรายหลักสูตรเช่นกัน 
ยกเว้น การเปิดรายวิชาเลือกเสร ี  ในกรณีที่การปรับปรุงแก้ไขมีจ านวนมากรายการ หรือการปรับปรุง
แก้ไขนั้น มีผลกระทบต่อการเสนอข้อมูลในเอกสารหลายแห่ง ควรจัดท าเป็นหลักสูตรปรับปรุงใหม่ทั้ง
ฉบับ 

 
                              รับรองความถูกต้องของข้อมูล 

                     (ลงช่ือ)    
 
                       (รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  คชสิทธ์ิ) 
                                           ต าแหน่ง อธิการบดี 
                                           วันที่ 28 เดือน เมษายน พ.ศ. 2557 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ า หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต  
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 

มหาวิทยาลยัราชภัฎวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  
ครั้งท่ี 2/2557    วันท่ี  19 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป 

ณ  15-407 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี 
------------------------------------------------------ 

รายชื่อคณะกรรมการผู้มาประชมุ 
 1. อาจารย์ ดร.สอาด บรรเจิดฤทธ์ิ  ประธานกรรมการหลกัสูตร 
 2. ผศ.ดร.ธีร์ธนิกษ์ ศิริโวหาร  กรรมการ 
 3. อาจารย์ ดร.รัตนา สีด ี   กรรมการ 
 4. อาจารย์ ดร.วงศ์ธีรา สุวรรณิน  กรรมการ  

5. อาจารย์ ดร.เรืองเดช เร่งเพียร   กรรมการและเลขานุการ 
รายชื่อผู้เขา้ร่วมประชุม 
 1. นางสาวพจมาน บุญทลู   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 
เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 

 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
1.1 การปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
 ประธานในที่ประชุมแจ้งเหตุผลในการการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตร เนื่องจาก 
อ.ดร.ตรีสลา ตันติมิตร และอ.ดร.สุวิชาญ โตวัฒนา อาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
หมดสัญญาจ้างการเป็นอาจารย์ประจ า เป็นเหตุให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่ครบ ดังนั้นจึงต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตรตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 ท่ีประชุม : รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครัง้ที ่1 /2557  
   มติท่ีประชุม    รับรอง 
ระเบียบวาระที่  3  เรื่องสืบเน่ือง 
 - ไม่มี -  

 
 

ระเบียบวาระที่  4    เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
  4.1 พิจารณา (ร่าง) ค าสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหัวข้อเรื่องและเค้าโครง
วิทยานิพนธ์  นายทินภัทร กองโพธ์ิ และ นายสมพงษ์  เต็งวัฒนโชติ  นักศึกษา D.B.A. รุ่น  1, 
นางสาวนันทวัน เจริญรัตน์ นักศึกษา D.B.A. รุ่น 2 
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   มติท่ีประชุม.........กรรมการในทีป่ระชุมพจิารณา (ร่าง) ค าสัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบหัวข้อเรื่องแล้ว มีมติเห็นชอบ และอนุมัติโดยให้นักศึกษาที่มีรายช่ือดังกล่าวข้างต้นข้ึนสอบ แต่มี
เงื่อนไขว่าจะต้องช าระค่าเทอมให้ครบก่อนสอบ 1 สัปดาห์ 
  4.2 พิจารณาหัวข้อดุษฎีนิพนธ์เพื่อขอข้ึนสอบ นางสาวฐิติมา  เกษมสุข, นายณฐพงศ์  
ใจซื่อตรง, นางสาวสุจิตรา วงศ์สด นักศึกษา D.B.A. รุ่น 1 และนางสุจรรยา ขุนทอง D.B.A. รุ่น 4 
  มติท่ีประชุม.........กรรมการในทีป่ระชุมพจิารณาแล้วมีมติให้นางสาวฐติิมา  เกษมสุข
,นายณฐพงศ์ ใจซื่อตรง, นางสาวสุจิตรา  วงศ์สด นักศึกษา D.B.A. รุ่น 1 และนางสุจรรยา ขุนทอง 
D.B.A. รุ่น 4 ข้ึนสอบหัวข้อได้ โดยก าหนดวันสอบในวันจันทร์ ที่ 17 มีนาคม 2557  
  4.3 ก าหนดวันสอบ QE กรรมการผู้ออกข้อสอบ และกรรมการคุมสอบประจ าภาค
การศึกษาที่ 2/2556 
  มติท่ีประชุม.......กรรมการในทีป่ระชุมพจิารณาแล้วมีมติใหส้อบ QE ในวันเสาร์ที ่22 
มีนาคม  2557 โดยมอบหมายให้กรรมการที่มีรายช่ือดังต่อไปนี้เป็นผู้ออกข้อสอบและตรวจข้อสอบ 
  1.อ.ดร.สอาด  บรรเจิดฤทธ์ิ ออกข้อสอบ หมวดวิชา ประยุกต์ทางการบริหารธุรกิจ 
  2.อ.ดร.วงศ์ธีรา  สุวรรณิน  ออกข้อสอบ หมวดวิชาพื้นฐาน 
  3.อ.ดร.รัตนา  สีดี  ออกข้อสอบ หมวดวิชาวิจัย 
และมอบหมายให้ นางสาวพจมาน บุญทูล เป็นผู้คุมสอบ 

 
ระเบียบวาระที่  5 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
5.1 ประธานที่ประชุมอธิบายถึงเหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องมีการพิจารณาปรับเปลี่ยนอาจารย์
ประจ าหลักสูตร เพื่อให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรครบตามเกณฑ์ที่ก าหนดและบริหารหลักสูตรอย่าง
มีคุณภาพ ดังนั ้นจึงจ าเป ็นต้องปรับอาจารย์ประจ าหลักสูตรจาก  อ.ดร.ตรีสลา ตันติมิตร วุฒิ
การศึกษา D.M. (BusinessManagement), M.B.A. (First Class Honor) International Business 
และ Bachelor Degree in accounting Faculty of Business Administration เป็น อ.ดร.สอาด 
บรรเจิดฤทธ์ิ วุฒิการศึกษาD.B.A.(Business Administration),M.B.A.(Business Administration), 
M.P.P.M (การจัดการภาครัฐและเอกชน) และ ศศ.บ.(รัฐศาสตร์ ) และจากอ.ดร.สุวิชาญ โตวัฒนา วุฒิ
การศึกษา Ph.D.(Business Administration), บธ.ม. (การจัดการ) และBS.C.E.(Civil Engineer) เป็น 
อ.ดร.รัตนา สีดี วุฒิการศึกษา Ph.D. (Strategic Management), Post.Grad.Dip.of Science 
(Interdisciplinary), บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) และ บธ.บ.(การตลาด) 

มติท่ีประชุม : เห็นชอบตามเสนอ 
 

ระเบียบวาระที่  6   เรื่องอ่ืนๆ 
  6.1 ผู้รับผิดชอบและดูแลตัวบง่ช้ีงานประกันคุณภาพระดบัหลักสูตร  
  มติที่ประชุม..........กรรมการในที่ประชุมพิจาณาแล้วเห็นว่าควรแบ่งผู้รับผิดชอบตัว
บ่งช้ีเพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ดังนี้ 
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  1.อ.ดร.เรืองเดช เร่งเพียร เป็นผู้ก ากับดูแลใน องค์ประกอบที่ 2 : การผลิตบัณฑิต
และองค์ประกอบที่ 5 : การบริการวิชาการ โดยมีนางสาวพจมาน บุญทูล เป็นผู้ช่วยในการเก็บข้อมูล
และรวบรวมเอกสารหลักฐาน 
  2. อ.ดร.วงศ์ธีรา  สุวรรณิน เป็นผู้ก ากับดูแลใน องค์ประกอบที่ 4 : การวิจัย 
องค์ประกอบ ที่ 9 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ และตัวบ่งช้ีที่ สมศ.16.2 : ผลการพัฒนา
บัณฑิตตามอัตลักษณ์ โดยมีนางสาวพจมาน บุญทูล เป็นผู้ช่วยในการเก็บข้อมูลและรวบรวมเอกสาร
หลักฐาน 
 
ปิดประชุม  เวลา   11.30  น 
 
 

(ลงช่ือ)................................................ ผูบ้ันทกึรายงานการประชุม 
                      (นางสาวพจมาน  บุญทูล) 

   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 

 
(ลงช่ือ)................................................. ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

    (อ.ดร.เรืองเดช  เร่งเพียร) 
  กรรมการและเลขานุการหลักสูตรบรหิารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 

 
 

 
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ า หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต  
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 

มหาวิทยาลยัราชภัฎวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  
ครั้งท่ี 3/2557    วันท่ี  17 มีนาคม 2557 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป 

ณ  15-407 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี 
------------------------------------------------------ 

 

รายชื่อคณะกรรมการผู้มาประชมุ 
 1. อาจารย์ ดร.สอาด บรรเจิดฤทธ์ิ  ประธานกรรมการหลกัสูตร 
 2. ผศ.ดร.ธีร์ธนิกษ์ ศิริโวหาร  กรรมการ 
 3. อาจารย์ ดร.รัตนา สีด ี   กรรมการ 
 4. อาจารย์ ดร.วงศ์ธีรา สุวรรณิน  กรรมการ  
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5. อาจารย์ ดร.เรืองเดช เร่งเพียร   กรรมการและเลขานุการ 
รายชื่อผู้เขา้ร่วมประชุม 
 1. นางสาวพจมาน บุญทลู   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 

เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 
 

ระเบียบวาระที่  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ  
  1.1 การสอบหัวข้อของนักศึกษา D.B.A. ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 และวันที่ 17 
มีนาคม 2557 ได้ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว มีผู้สอบผ่านอย่างมีเงื่อนไขและอยู่ในความดูแลของ
คณะกรรมการที่ปรึกษา จ านวนทั้งสิ้น 5 คนคือ นางสาวฐิติมา  เกษมสุข, นายณฐพงศ์  ใจซื่อตรง, 
นางสาวสุจิตรา  วงศ์สด, นางสาวปาณิษา เพชรพลอย  นักศึกษา D.B.A. รุ่น 1และนางสาวนันทวัน 
เจริญรัตน์ นักศึกษา D.B.A. รุ่น 2 
  มติท่ีประชุม....................รับทราบ............................................................. ................ 
ระเบียบวาระที่  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครัง้ที่2 /2557  
   มติท่ีประชุม.....................รับรองรายงานการประชุม............................................... 
ระเบียบวาระที่  3  เรื่องสืบเน่ือง 
  3.1. สืบเนื่องจากการประชุมครัง้ที่ 2/57 ข้อ 4.1 พิจารณา (ร่าง) ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบหัวข้อเรื่องและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ นายทินภัทร กองโพธ์ิ และ นายสมพงษ์   
เต็งวัฒนโชติ นักศึกษา D.B.A. รุ่น  1, นางสาวนันทวัน เจรญิรัตน์ นักศึกษา D.B.A. รุ่น 2 ที่ประชุมมี
มติเห็นชอบ และอนุมัตโิดยให้นักศึกษาทีม่ีรายช่ือดังกล่าวข้างต้นข้ึนสอบ แต่มเีงื่อนไขว่าจะต้องช าระ
ค่าเทอมให้ครบก่อนสอบ 1 สัปดาห์ นั้นตรวจสอบตามเงือ่นไขก่อนสอบแล้วพบว่า นางสาวนันทวัน 
เจริญรัตน์ได้ท าการช าระค่าเทอมครบก่อนสอบ 1 สัปดาห์แล้ว ดังนั้นนางสาวนันทวัน  เจริญรัตน์จึง
สามารถเข้าสอบได้  
  มติท่ีประชุม.................................รับทราบ.......................................................... 
 

ระเบียบวาระที่  4    เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
  4.1 การเบิกจ่ายค่าตอบแทนกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ กรณีที่นักศึกษาสอบผ่าน
บทที่ 3  และได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย  
  มติท่ีประชุม......คณะกรรมการในที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่าควรแบ่งการเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์เป็น 2 ครั้ง คือครั้งแรกหลังจากสอบผ่าน 3 บท ครั้งที่ 2 
หลังจากสอบผ่าน 5 บท ซึ่งสัดส่วนการเบิกจ่ายคือ 40 : 60 โดยประธานเล่มเบิกได้ 30,000 ต่อ/เล่ม 
กรรมการร่วมเบิกจ่ายได้ 20,000 บาท/เล่ม 
  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  ครั้งที่ 1   ประธาน เบิกจ่าย  12,000  บาท/เล่ม 
     กรรมการ เบิกจ่าย   8,000  บาท/เล่ม 
  ครั้งที่ 2   ประธาน เบิกจ่าย  18,000  บาท/เล่ม 
     กรรมการ เบิกจ่าย  12,000  บาท/เล่ม 
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ซึ่งจากการตรวจสอบรายช่ือครั้งนี้อาจารย์ที่จะท าการเบิกครั้งที่ 1 มีรายช่ือ ดังตารางต่อไปนี้ 

 
  4.2 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของ
นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 
  มติท่ีประชุม .....คณะกรรมการในที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่าการเบิกจ่ายค่า
ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  1. สอบหัวข้อ ประธาน  เบิกจ่าย  2,000 บาท/คน 
    กรรมการ เบิกจ่าย  1,000 บาท/คน 
  2. สอบ 3 บท ประธาน  เบิกจ่าย  2,000 บาท/คน 
    กรรมการ เบิกจ่าย  1,000 บาท/คน 
    ผู้ทรงคุณวุฒิ(ภายนอก)  2,500 บาท/คน 
  3. สอบ 5 บท ประธาน  เบิกจ่าย  2,000 บาท/คน 
    กรรมการ เบิกจ่าย  1,000 บาท/คน 
    ผู้ทรงคุณวุฒิ(ภายนอก)  2,500 บาท/คน 
  4.3 พิจารณาข้อสอบ QE ประจ าภาคการศึกษา 2/56 
  มติท่ีประชุม..............คณะกรรมการในที่ประชุมพิจารณาข้อสอบ QE ประจ าภาค
การศึกษา 2/56 แล้ว มีมติเห็นชอบและอนุมัติข้อสอบ  
  4.4 พิจารณาแต่งตั้งผู้เช่ียวชาญภายนอกในต าแหน่งกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ 
ของนางสาวปาณิษา  เพชรพลอย 
  มติท่ีประชุม..........คณะกรรมการในที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ผู้เช่ียวชาญภายนอก
เป็นกรรมการทีป่รึกษาดุษฎีนิพนธ์ ของนางสาวปาณิษา  เพชรพลอยได้ โดยนักศึกษาต้องเสนอประวัติ
ของผู้เช่ียวชาญที่จะมาเป็นกรรมการสอบ ให้แก่ทางหลังสูตรฯ   
ระเบียบวาระที่  5    เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
  5.1 ก าหนดการบริการวิชาการ 

ชื่อ-ชื่อสกุล รหัสนักศึกษา กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ 
๑. นางสาวเมธารัตน์  จันตะนี ๕๓B๗๓๑๘๐๑๑๙ ๑.ผศ.ดร.ธีร์ธนิกษ์  ศิรฺโวหาร             ประธาน 

   ๒.อ.ดร.บุญเรือง ศรีเหรัญ              กรรมการ          
๒. นางวัชรี  ถ่ินธานี 
 

๕๔B๗๓๑๘๐๑๐๑ ๑.อ.ดร.สอาด  บรรเจิดฤทธ์ิ               ประธาน 
๒.ดร.บุญเรือง  ศรีเหรัญ                   กรรมการ 
๓.อ.ดร.วงศ์ธีรา   สุวรรณิน               กรรมการ 

๓. นางสาวภัคชญานันท์  ไกรเดช ๕๓B๗๓๑๘๐๑๑๑ ๑. ผศ.ดร.ธีร์ธนิกษ์  ศิรฺโวหาร            ประธาน 
๒.อ.ดร.บุญเรือง  ศรีเหรัญ                กรรมการ 

๔. นายวัชรพงษ์  สุขวงศ์พล ๕๓B๗๓๑๘๐๑๐๑   ๑.อ.ดร.เรืองเดช  เร่งเพียร                ประธาร 
  ๒.อ.ดร.อาทร   จิตสุนทรชัยกุล           กรรมการ 
  ๓.อ.ดร.บุญเรือง  ศรีเหรัญ                กรรมการ 
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  ด้วยทางหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต จะจัดโครงการบริการวิชาการในรายวิชา
สัมมนาพฤติกรรมองค์การข้ันสูง ในระหว่างเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2557  
  มติท่ีประชุม......................รับทราบ และเห็นชอบตามเสนอ...................................... 
  5.2 การติดตาม มคอ.3 และ มคอ.5 เพื่อรองรับการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
  มติท่ีประชุม.........มอบหมายให้ นางสาวพจมาน  บุญทูล เจ้าหน้าที่ประจ าหลักสูตร
เป็นผู้ติดตาม มคอ.3 และ มคอ.5 กับอาจารย์ผู้สอน 
   
 
 5.3 การติดตามผลการประเมินการสอนอาจารยป์ระจ าภาคเรียนที่ 3/55 และ 1/56 
  มตท่ีิประชุม.........มอบหมายให้ นางสาวพจมาน  บุญทูล เจ้าหน้าที่ประจ าหลักสูตร 
เป็นผู้ติดตามผลการประเมินการสอนอาจารย์ 
  5.4 ทางหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต ได้จัดโครงการพัฒนาอัตลักษณ์นักศึกษา
ร่วมกับหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ณ วัดปัญญานันทาราม ในวันที่ 22 มีนาคม 2557 
  มติท่ีประชุม............รับทราบ.....................................................................................  
 
ระเบียบวาระที่  6   เรื่องอ่ืนๆ 

- ไม่มี -  
 

ปิดประชุม  เวลา   11.30  น 
 
 

(ลงช่ือ)................................................ ผูบ้ันทกึรายงานการประชุม 
                      (นางสาวพจมาน  บุญทูล) 

   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 

 
(ลงช่ือ)................................................. ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

    (อ.ดร.เรืองเดช  เร่งเพียร) 
  กรรมการและเลขานุการหลักสูตรบรหิารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 

 
 


