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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารศาสตร์
Doctor of Philosophy Program in Administrative Science

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วิทยาลัยบริหารศาสตร์

: หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารศาสตร์
: Doctor of Philosophy Program in Administrative Science

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)

:
:
:
:

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารศาสตร์)
ปร.ด. (บริหารศาสตร์)
Doctor of Philosophy (Administrative Science)
Ph.D. (Administrative Science)

3. วิชาเอก

บริหารศาสตร์
โดยมีจุดเน้นของการศึกษาค้นคว้าวิจัยดุษฎีนิพนธ์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารใน
ประเด็นด้าน การบริหารอุตสาหกรรมบริการ (Hospitality Services Administration) การบริหารองค์การ
ภาครัฐและเอกชน (Public and Private Organization Administration) การบริหารการพัฒนาสุขภาวะ
(Health Related Development Administration) การบริหารกิจการชุมชนท้องถิ่น (Local Community
Administration) การบริหารเทคโนโลยี (Technology Administration) และการบริหารการเกษตร
ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม (Agriculture, Resources and Environmental Administration)
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
4.1 หลักสูตร แบบ 1.1
จานวน 48 หน่วยกิต
4.2 หลักสูตร แบบ 2.1
จานวน 48 หน่วยกิต
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5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แบบ 1.1 และ 2.1 มีระยะเวลาของการศึกษาตลอดหลักสูตร 3
ปี หรือสาเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษา และให้ศึกษาได้ไม่เกิน 6 ปีการศึกษา
5.2 ภาษาที่ใช้
หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
5.5 การให้ปริญญากับผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
5.6 หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรสหวิทยาการ
6. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
6.1 ปรัชญา
สร้างดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ โดยเน้นการวิจัย การสร้าง และค้นคว้า องค์ความรู้ใหม่ใน
ด้านการบริหาร ที่มุ่งการจัดการให้มีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ในการนาความรู้ ไปพัฒนาองค์การและ
ประเทศชาติ
6.2 ความสาคัญ
เพื่อตอบสนองต่อแนวคิดเศรษฐศาสตร์สร้างสรรค์ยุคใหม่ รองรับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมฉบับที่ 11 บนพื้นฐาน 1 ใน 7 ยุทธศาสตร์ที่ให้ความสาคัญต่อการสร้างมูลค่าเพิ่มจากองค์ความรู้ใหม่
ที่องค์กรและหน่วยงานสามารถปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์โดยการบูรณาการ และตอบสนองความต้องการของ
บุคลากรและองค์กรในภาคส่วนต่าง ๆ รวมทั้งเป็นการลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ของประเทศให้มีความรู้ในเชิง
บูรณาการที่สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ โดยการนาแนวคิดทางการบริหารจัดการองค์การไปใช้ในการจัดการ
ในสถานการณ์จริง ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเศรษฐกิจ สังคม การเมือง สิ่งแวดล้อม และ
เทคโนโลยี จึงมีความต้องการทรัพยากรมนุ ษย์ที่มีความรู้ความสามารถด้านการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่
และบูรณาการองค์ความรู้ เพื่อนาไปใช้ในการบริหารองค์การที่มีคุณภาพพร้อมด้วยคุณ ธรรมและจริยธรรม
ให้เป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาประเทศ
6.3 วัตถุประสงค์
6.3.1 ผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความสามารถด้านการวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และจัดการ
องค์ ความรู้ ด้ านการบริ หาร เพื่ อเป็ นกลไกส าคั ญในการพั ฒนาและเป็ นนั กบริ หาร
นักวิจัย นักวิชาการที่มีคุณธรรมและจริยธรรม
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6.3.2 ผลิ ตผลงานวิ จั ยและนวัตกรรมด้านการบริ หารที่ มีคุ ณค่ าทางวิชาการ ด้ ว ยแนวคิ ด
เศรษฐกิ จ สร้ า งสรรค์ เพื่ อ ประโยชน์ ต่ อ การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ สั ง คม และการ
เปลี่ยนแปลงของประเทศ

ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การจัดการศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาค
การศึกษาปกติ โดย 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ไม่มกี ารเรียนการสอนในภาคฤดูร้อน
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มกี ารจัดการศึกษาระบบอื่น นอกเหนือจากระบบทวิภาค
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม - เดือนธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม
หรือให้เป็นไปตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ประกาศใช้ในขณะนั้น
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
สาเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาโทหรือเทียบเท่า สาขาวิชาสังคมศาสตร์ สังคมศาสตร์ประยุกต์
รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นโยบายสาธารณะ การบริหาร การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาวิชาอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ทั้งนี้หากผู้สมัครสาเร็จการศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องแต่มิได้เป็นไปตามที่ได้ระบุไว้ ซึ่งเมื่อผ่าน
การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาได้แล้ว อาจต้องศึกษารายวิชาเพิ่มเติมตามคาแนะนาของคณะกรรมการที่ปรึกษา ตาม
ความเห็นชอบของอาจารย์ประจาหลักสูตร และหากไม่มีพื้นฐานทางด้านการบริหารอาจต้องศึกษารายวิชา
เพิ่มเติมตามคาแนะนาของอาจารย์ประจาหลักสูตร
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
นักศึกษามีพื้นฐานความรู้แตกต่างกัน โดยเฉพาะในส่วนของทฤษฎีการบริหาร ทฤษฎีองค์การ วิธี
วิทยาการวิจัย และสถิติ
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3. รายละเอียดหลักสูตร
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต
1) หลักสูตรแบบ 1.1 เป็นแผนการศึกษาสาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
ที่เน้นการทาวิจัย ที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ ที่ ทาเฉพาะดุษฎีนิพนธ์ โดยมีจานวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร 48
หน่วยกิต
2) หลักสูตรแบบ 2.1 เป็นแผนการศึกษาสาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่
เน้นการทาวิจัยเพื่อพัฒนาให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพและมีความพร้อมทั้งเนื้อหาวิชา วิธีการ
และทักษะในการวิจัยในสาขาวิชาเฉพาะ ทาดุษฎีนิพนธ์ จานวน 36 หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาบังคับ 9
หน่วยกิต วิชาเอกเลือก 3 หน่วยกิต รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต
ทั้งนี้ นักศึกษาจะต้องสอบผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย
ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
1) หลักสูตร แบบ 1.1
ก. รายวิชาไม่นับหน่วยกิต
ข. ดุษฎีนิพนธ์
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
2) หลักสูตร แบบ 2.1
ก. รายวิชาไม่นับหน่วยกิต
ข. วิชาบังคับ
ค. วิชาเอกเลือก
ง. ดุษฎีนิพนธ์
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร

(15) หน่วยกิต
48 หน่วยกิต
48 หน่วยกิต
(15)
9
3
36
48

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

ทั้งนี้ไม่รวมหน่วยกิตจากรายวิชาเสริมพื้นฐาน สาหรับนักศึกษาที่จาเป็นต้องเรียนเพื่อ
ปรับพื้นฐานเพิ่มเติม ซึ่งอยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ประจาหลักสูตร
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3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร
1) หลักสูตร แบบ 1.1
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-การศึกษาด้วยตนเอง)
ก. รายวิชาไม่นับหน่วยกิต
15 หน่วยกิต
บศ 701 การวิจัยเชิงปริมาณทางการบริหารขั้นสูง
(3) (2-2-5)
AD 701 Advance Quantitative Research for Administration
บศ 711 ทฤษฎีและแนวคิดการบริหารและองค์การ
(3) (2-2-5)
AD 711 Theories and Concepts in Administration and Organization
บศ 721 การวิเคราะห์สังคมเพื่อการบริหาร
(3) (2-2-5)
AD 721 Social Analysis for Administration
บศ 791 สัมมนา 1
(1) (0-2-1)
AD 791 Seminar 1
บศ 792 สัมมนา 2
(1) (0-2-1)
AD 792 Seminar 2
บศ 793 สัมมนา 3
(1) (0-2-1)
AD 793 Seminar 3
บศ 794 สัมมนา 4
(1) (0-2-1)
AD 794 Seminar 4
บศ 795 สัมมนา 5
(1) (0-2-1)
AD 795 Seminar 5
บศ 796 สัมมนา 6
(1) (0-2-1)
AD 796 Seminar 6
ข. ดุษฎีนิพนธ์
48 หน่วยกิต
บศ 891 ดุษฎีนิพนธ์ 1
6 (0-18-0)
AD 891 Dissertation 1
บศ 892 ดุษฎีนิพนธ์ 2
6 (0-18-0)
AD 892 Dissertation 2
บศ 893 ดุษฎีนิพนธ์ 3
6 (0-18-0)
AD 893 Dissertation 3
บศ 894 ดุษฎีนิพนธ์ 4
6 (0-18-0)
AD 894 Dissertation 4
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บศ 895
AD 895
บศ 896
AD 896

ดุษฎีนิพนธ์ 5
Dissertation 5
ดุษฎีนิพนธ์ 6
Dissertation 6

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-การศึกษาด้วยตนเอง)
12 (0-36-0)
12

(0-36-0)

หมายเหตุ : รายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสมในจานวนหน่วยกิตขั้นต่าของหลักสูตร ได้แก่
- รายวิชาภาษาต่างประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑิตศึกษา
- รายวิชาบังคับก่อนหรือเทียบเท่าที่ไม่ได้เป็นวิชาบังคับหรือวิชาเลือกตามความเห็นชอบของ
คณะกรรมการที่ปรึกษา
- รายวิชาที่กาหนดให้เรียนเพิ่มเติมเพื่อปรับพื้นฐานตามความเห็นของอาจารย์ประจาหลักสูตร
2) หลักสูตร แบบ 2.1
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-การศึกษาด้วยตนเอง)
ก. รายวิชาไม่นับหน่วยกิต
15 หน่วยกิต
บศ 701 การวิจัยเชิงปริมาณทางการบริหารขั้นสูง
(3) (2-2-5)
AD 701 Advance Quantitative Research for Administration
บศ 711 ทฤษฎีและแนวคิดการบริหารและองค์การ
(3) (2-2-5)
AD 711 Theories and Concepts in Administration and Organization
บศ 721 การวิเคราะห์สังคมเพื่อการบริหาร
(3) (2-2-5)
AD 721 Social Analysis for Administration
บศ 791 สัมมนา 1
(1) (0-2-1)
AD 791 Seminar 1
บศ 792 สัมมนา 2
(1) (0-2-1)
AD 792 Seminar 2
บศ 793 สัมมนา 3
(1) (0-2-1)
AD 793 Seminar 3
บศ 794 สัมมนา 4
(1) (0-2-1)
AD 794 Seminar 4
บศ 795 สัมมนา 5
(1) (0-2-1)
AD 795 Seminar 5
บศ 796 สัมมนา 6
(1) (0-2-1)
AD 796 Seminar 6
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หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-การศึกษาด้วยตนเอง)
ข. วิชาบังคับ
9 หน่วยกิต
บศ 703 การวิเคราะห์ข้อมูลทางการบริหารขั้นสูง
3
(2-2-5)
AD 703 Advance Data Analysis for Administration
บศ 713 การศึกษาหัวข้อสนใจ
3
(2-2-5)
AD 713 Selected Issues
บศ 801 การประเมินผลทางการบริหารขั้นสูง
3
(2-2-5)
AD 801 Advance Evaluation for Administration
ค. วิชาเอกเลือก (เลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี้)
3 หน่วยกิต
บศ 702 การวิจัยเชิงคุณภาพทางการบริหารขั้นสูง
3
(2-2-5)
AD 702 Advance Qualitative Research for Administration
บศ 712 การวิเคราะห์องค์การและการบริหาร
3
(2-2-5)
AD 712 Organization Analysis and Administration
บศ 831 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
3
(2-2-5)
AD 831 Law on Organization Administration
ง. ดุษฎีนิพนธ์
36 หน่วยกิต
บศ 891 ดุษฎีนิพนธ์ 1
6 (0-18-0)
AD 891 Dissertation 1
บศ 892 ดุษฎีนิพนธ์ 2
6 (0-18-0)
AD 892 Dissertation 2
บศ 893 ดุษฎีนิพนธ์ 3
6 (0-18-0)
AD 893 Dissertation 3
บศ 894 ดุษฎีนิพนธ์ 4
6 (0-18-0)
AD 894 Dissertation 4
บศ 895 ดุษฎีนิพนธ์ 5
12 (0-36-0)
AD 895 Dissertation 5
หมายเหตุ : รายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสมในจานวนหน่วยกิตขั้นต่าของหลักสูตร ได้แก่
- รายวิชาภาษาต่างประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑิตศึกษา
- รายวิชาบังคับก่อนหรือเทียบเท่าที่ไม่ได้เป็นวิชาบังคับหรือวิชาเลือกตามความเห็นชอบของ
คณะกรรมการที่ปรึกษา
- รายวิชาที่กาหนดให้เรียนเพิ่มเติมเพื่อปรับพื้นฐานตามความเห็นของอาจารย์ประจาหลักสูตร

8
3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
1) หลักสูตร แบบ 1.1
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
บศ 701 การวิจัยเชิงปริมาณทางการ
(3)
บริหารขั้นสูง
บศ 711 ทฤษฎีและแนวคิดการบริหาร
(3)
และองค์การ
บศ 721 การวิเคราะห์สังคมเพื่อการ
(3)
บริหาร
บศ 791 สัมมนา 1
(1)
บศ 891 ดุษฎีนิพนธ์ 1
6
รวม
6

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
บศ 792 สัมมนา 2
บศ 892 ดุษฎีนิพนธ์ 2
รวม

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
บศ 793 สัมมนา 3
บศ 893 ดุษฎีนิพนธ์ 3
รวม

1
ทฤษฎี
(2)

ปฏิบัติ
(2)

ศึกษาด้วยตนเอง
(5)

(2)

(2)

(5)

(2)

(2)

(5)

(0)
0
0

(2)
18
18

(1)
0
0

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต ทฤษฎี
(1)
(0)
6
0

ปฏิบัติ
(2)
18

ศึกษาด้วยตนเอง
(1)
0

6

18

0

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต ทฤษฎี
(1)
(0)
6
0

ปฏิบัติ
(2)
18

ศึกษาด้วยตนเอง
(1)
0

6

18

0

0

0

9

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
บศ 794 สัมมนา 4
บศ 894 ดุษฎีนิพนธ์ 4
รวม

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
บศ 795 สัมมนา 5
บศ 895 ดุษฎีนิพนธ์ 5
รวม

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
บศ 796 สัมมนา 6
บศ 896 ดุษฎีนิพนธ์ 6
รวม

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต ทฤษฎี
(1)
(0)
6
0

ปฏิบัติ
(2)
18

ศึกษาด้วยตนเอง
(1)
0

6

18

0

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต ทฤษฎี
(1)
(0)
12
0

ปฏิบัติ
(2)
36

ศึกษาด้วยตนเอง
(1)
0

12

36

0

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต ทฤษฎี
(1)
(0)
12
0

ปฏิบัติ
(2)
36

ศึกษาด้วยตนเอง
(1)
0

12

36

0

0

0

0

หมายเหตุ : ( ) เป็นรายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตและมีการประเมินผลการเรียนเป็นระบบ S และ U

10
2) หลักสูตร แบบ 2.1
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
บศ 701 การวิจัยเชิงปริมาณทางการ
(3)
บริหารขั้นสูง
บศ 711 ทฤษฎีและแนวคิดการบริหาร
(3)
และองค์การ
บศ 721 การวิเคราะห์สังคมเพื่อการ
(3)
บริหาร
บศ 791 สัมมนา 1
(1)
รวม
0

1
ทฤษฎี
(2)

ปฏิบัติ
(2)

ศึกษาด้วยตนเอง
(5)

(2)

(2)

(5)

(2)

(2)

(5)

(0)
0

(2)
0

(1)
0

ปฏิบัติ
2

ศึกษาด้วยตนเอง
5

2
2

5
5

(2)
18
24

(1)
0
15

ปฏิบัติ
2
(2)
18
20

ศึกษาด้วยตนเอง
5
(1)
0
5

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต ทฤษฎี
บศ 703 การวิเคราะห์ข้อมูลทางการ
3
2
บริหารขั้นสูง
บศ 713 การศึกษาหัวข้อสนใจ
3
2
บศ 801 การประเมินผลทางการบริหาร
3
2
ขั้นสูง
บศ 792 สัมมนา 2
(1)
(0)
บศ 891 ดุษฎีนิพนธ์ 1
6
0
รวม
15
6

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
บศ ...
วิชาเลือก
บศ 793 สัมมนา 3
บศ 892 ดุษฎีนิพนธ์ 2
รวม

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต ทฤษฎี
3
2
(1)
(0)
6
0
9
2

11
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
บศ 794 สัมมนา 4
บศ 893 ดุษฎีนิพนธ์ 3
รวม

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต ทฤษฎี
(1)
(0)
6
0
6
0

ปฏิบัติ
(2)
18
18

ศึกษาด้วยตนเอง
(1)
0
0

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
บศ 795 สัมมนา 5
บศ 894 ดุษฎีนิพนธ์ 4
รวม

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต ทฤษฎี
(1)
(0)
6
0
6
0

ปฏิบัติ
(2)
18
18

ศึกษาด้วยตนเอง
(1)
0
0

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
บศ 796 สัมมนา 6
บศ 895 ดุษฎีนิพนธ์ 5
รวม

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต ทฤษฎี
(1)
(0)
12
0
12
0

ปฏิบัติ
(2)
36
36

ศึกษาด้วยตนเอง
(1)
0
0

หมายเหตุ : ( ) เป็นรายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตและมีการประเมินผลการเรียนเป็นระบบ S และ U
3.2 ชื่อ สกุล ตาแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ที่

ตาแหน่งทางวิชาการ

1

รองศาสตราจารย์

2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ชื่อ - สกุล

คุณวุฒิ

นายเฉลิมชัย
ปัญญาดี*

ศษ.ด.

นางสาว
ปรารถนา
ยศสุข*

สาขาวิชา

สาเร็จการศึกษาจาก

ประชากรศึกษา

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปี
พ.ศ.
2537

ศษ.ม.
วท.บ.
ประกาศ
นียบัตร
ชั้นสูง
Ph.D.

ประชากรศึกษา
จิตวิทยา
การบริหารภาครัฐเอกชน และกฎหมาย
มหาชน
Rural Sociology

มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถาบันพระปกเกล้า

2531
2527
2551

2542

วท.ม.
วท.บ.
ประกาศ
นียบัตร
ชั้นสูง

ส่งเสริมการเกษตร
เกษตรศาสตร์
การบริหารภาครัฐเอกชน และกฎหมาย
มหาชน

University of MissouriColumbia, U.S.A.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถาบันพระปกเกล้า

2529
2527
2553

12
ที่

ตาแหน่งทางวิชาการ

3

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

4

อาจารย์

5

ชื่อ - สกุล

คุณวุฒิ

นางบงกชมาศ
เอกเอี่ยม

Ph.D.

Sociology

สม.ม.
วท.บ.

สังคมวิทยา
จิตวิทยา

ศศ.ด

การวางแผนและพัฒนา
ชนบท
เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
บริหารธุรกิจเกษตร
บริหารศาสตร์
(การบริหารเทคโนโลยี)
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การจัดการ
พืชศาสตร์-พืชผัก
สุขศึกษา

นายสมคิด
แก้วทิพย์*

อาจารย์

นายสถาพร แสง
สุโพธิ์

ทษ.ม.
ทษ.บ.
ปร.ด.
วท.ม.
ทษ.บ.
วท.บ.

สาขาวิชา

สาเร็จการศึกษาจาก
Mississippi State University,
U.S.A.
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ปี
พ.ศ.
2544
2532
2528
2541

สถาบันเทคโนโลยีการเกษตร แม่โจ้
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตร แม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

2532
2527
2552

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2544

สถาบันเทคโนโลยีการเกษตร แม่โจ้
วิทยาลัยครูเชียงใหม่

2534
2534

สาเร็จการศึกษาจาก

ปี พ.ศ.

หมายเหตุ *คือ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

3.2.2 อาจารย์ประจา
ที่

ตาแหน่งทางวิชาการ

1

รองศาสตราจารย์

นายเฉลิมชัย
ปัญญาดี

2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

นางสาวปรารถนา
ยศสุข

3

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ชื่อ -สกุล

นางบงกชมาศ
เอกเอี่ยม

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

ศษ.ด.
ศษ.ม.
วท.บ.
ประกาศ
นียบัตร
ชั้นสูง
Ph.D.

ประชากรศึกษา
ประชากรศึกษา
จิตวิทยา
การบริหารภาครัฐเอกชน และกฎหมายมหาชน

มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถาบันพระปกเกล้า

2537
2531
2527
2551

Rural Sociology

2542

วท.ม.
วท.บ.
ประกาศ
นียบัตร
ชั้นสูง
Ph.D.

ส่งเสริมการเกษตร
เกษตรศาสตร์
การบริหารภาครัฐเอกชนและกฎหมายมหาชน

University of Missouri
Columbia, U.S.A.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถาบันพระปกเกล้า

Mississippi State University,
U.S.A.
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร

2544

สม.ม.
วทบ.

Sociology
สังคมวิทยา
จิตวิทยา

2529
2527
2553

2532
2528

13
ที่

ตาแหน่งทางวิชาการ

4

อาจารย์

5

6

7

อาจารย์

อาจารย์

อาจารย์

ชื่อ -สกุล
นายสมคิด
แก้วทิพย์

นายธรรมพร
ตันตรา

นายชัยวัชน์
หน่อรัตน์

นายสถาพร
แสงสุโพธิ์

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

ศศ.ด.

การวางแผนและพัฒนา ชนบท

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

2541

ทษ.ม.
ทษ.บ.
ปร.ด.

สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

2532
2527
2553

วท.ม.
ศศ.บ.
สส.ด.

เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
บริหารธุรกิจเกษตร
บริหารศาสตร์
(การบริหารองค์การ
ภาครัฐและเอกชน)
เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
การบริหารสังคม

มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วิทยาลัยครูเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2540
2535
2545

รป.ม.
ค.บ.

รัฐประศาสนศาสตร์
สังคมศึกษา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาครูลาปาง

2539
2525

ปร.ด.

บริหารศาสตร์
(การบริหารเทคโนโลยี)
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการจัดการ
พืชศาสตร์-พืชผัก
สุขศึกษา
บริหารศาสตร์
(การบริหารองค์การ
ภาครัฐและเอกชน)
กฏหมายระหว่างประเทศ
นิติศาสตร์
Agricultural Systems
and Engineering
การศึกษานอกระบบ
พืชไร่
อุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

2552

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2544

สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้
วิทยาลัยครูเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

2534
2534
2553

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Asian Institute of
Technology
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2544
2539
2554

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2535
2520

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

2553

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

2542

วท.ม.

8

9

อาจารย์

อาจารย์

10 อาจารย์

11 อาจารย์

นางสาวศราภา
ศุทรินทร์

นายชมชวน
บุญระหงษ์

นางนพวรรณ

ทษ.บ.
วท.บ.
ปร.ด.

น.ม.
น.บ.
Ph.D
ศษ.ม
ทษ.บ.
ค.ด.

บุญธรรม

รป.ม.
พณ.บ.

นายเกรียงไกร
เจริญผล

ปร.ด.

รป.ม.

รัฐประศาสนศาสตร์
พาณิชยศาสตร์และการ
บัญชี
บริหารศาสตร์
(การบริการองค์การภาครัฐ
และเอกชน)
รัฐประศาสนศาสตร์

สาเร็จการศึกษาจาก

ปี พ.ศ.

2537
2525
2554

14
ที่

ตาแหน่งทางวิชาการ

ชื่อ -สกุล

คุณวุฒิ
ร.บ.

สาขาวิชา
รัฐศาสตร์

สาเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปี พ.ศ.
2532

3.2.3 อาจารย์พิเศษ
ที่

ตาแหน่งทางวิชาการ

1

ศาสตราจารย์

ชื่อ - สกุล
นายนาชัย
ทนุผล

คุณวุฒิ
Ph.D.

Ed.S.
M.Agri.
B.S.A.
2

รองศาสตราจารย์

นายเทพ
พงษ์พานิช

Ed.D.
M.S
B.S.A.

3

นายเมธี
พยอมยงค์

ประกาศ
นียบัตร
ชั้นสูง
Ph.D.
MPS-FNP

4

นายอารักษ์
พรหมณี

พบ.ม.
วท.บ.
ปร.ด.

ร.ม.

5

นางอุบล
ยะไวทย์ ณะ
วิชัย

ศศ.บ.
ปร.ด.

รป.ม.

สาขาวิชา
Extension Education
Community
Development
Agriculture and
Extension Education
Agriculture and
Extension Education
Agriculture

สาเร็จการศึกษาจาก
University of the Philippines
at Los Banos, Philippines

ปี
พ.ศ
2528

Mississippi State University,
U.S.A.
Mississippi State University,
U.S.A.
Central Luzon State
University, Philippines
Agricultural Extension Oklahoma State
University, U.S.A.
Horticulture
Mississippi State
University, U.S.A.
Agronomy
Central Luzon State
University, Philippines
การบริหารภาครัฐ-เอกชน สถาบันพระปกเกล้า
และกฎหมายมหาชน

2520

Community
Development
Food & Nutrition
Planning
พัฒนาสังคม
ภูมิศาสตร์
บริหารศาสตร์
(การบริหารองค์การ
ภาครัฐและเอกชน)
การเมืองและ
การปกครอง
รัฐศาสตร์
บริหารศาสตร์
(การบริหารองค์การ
ภาครัฐและเอกชน)
รัฐประศาสนศาสตร์

University of the Philippines,
Philippines
University of the Philippines,
Philippines
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

2542

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2537

มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

2521
2553

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2547

2518
2516
2521
2517
2515
2545

2538
2533
2528
2551

15
ที่

ตาแหน่งทางวิชาการ

ชื่อ - สกุล

คุณวุฒิ
ร.บ.

สาขาวิชา
การเมืองการปกครอง

สาเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

4. องค์ ป ระกอบเกี่ ย วกั บ ประสบการณ์ ภ าคสนาม (สหกิ จ ศึ ก ษา การเรี ย นรู้ อิ ส ระ หรื อ การฝึ ก งาน
ต่างประเทศ)
ไม่มี
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
1) กาหนดให้ส่งโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ภายในระยะเวลาที่กาหนดของหลักสูตรแต่ละแบบ
2) กาหนดให้มีการรายงานความก้าวหน้าของดุษฎีนิพนธ์ทุกภาคการศึกษาที่ลงทะเบียนดุษฎีนิพนธ์
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยกาหนด
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
จัดให้นักศึกษา ทางานวิจัย ตามโจทย์ที่สนใจ ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์
นาเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบรายงาน และวาจา โดยจัดให้มีการนาเสนอผลงานโดยอาจารย์
สอบประเมินผลไม่ต่ากว่า 3 คน
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
1) มีองค์ความรู้จากการวิจัย
2) สามารถแก้ไขปัญหาโดยวิธีการวิจัย
3) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล
4) สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ผลการทดลองทางสถิติและ คณิตศาสตร์
5) สามารถปรับตัวทางานร่วมกับผู้อื่น
6) มีความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาเขียนและภาษาพูด
7) มีความสามารถในการนาเสนอผลการวิจัย
8) มีความสามารถในการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์
5.3 ช่วงเวลา
ตามความเห็นชอบของอาจารย์ประจาหลักสูตร
5.4 จานวนหน่วยกิต
1) แบบ 1.1 ดุษฎีนิพนธ์ 48 หน่วยกิต
2) แบบ 2.1 ดุษฎีนิพนธ์ 48 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
1) อาจารย์ ทาหน้ า ที่เ ป็ น อาจารย์ที่ ปรึ กษาดุ ษ ฎีนิ พนธ์ เพื่ อให้ คาแนะน าแก่ นัก ศึก ษา โดย
นักศึกษาเป็นผู้เลือกอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งมีความเชี่ยวชาญในเรื่องที่ตนสนใจ

ปี
พ.ศ
2526

16
2) อาจารย์ที่ปรึกษาจัดตารางเวลาเพื่อให้คาปรึกษาและติดตามการทางานของนักศึกษา ตลอด
หลักสูตร
3) มีคอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์บริการ ทั้งในศูนย์คอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย
และในห้องค้นคว้าของวิทยาลัย
5.6 กระบวนการประเมินผล
1) จัดให้มีการประเมินผลการศึกษาภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง เมื่อนักศึกษาลงทะเบียนรายวิชา
ดุษฎีนิพนธ์
2) ประเมินจากการนาเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการ หรือมีการตีพิมพ์ผลงานวิจัยใน
วารสารวิชาการ
3) นักศึกษาต้องสอบผ่านการสอบเทียบความรู้ภาษาต่างประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑิต ศึกษา
โดยบัณฑิตศึกษาสามารถพิจารณาใบรับรองความรู้ภาษาต่างประเทศของนักศึกษาจากการ
สอบของสถาบันที่บัณฑิตศึกษารับรองมาตรฐาน
4) ประเมินผลงานวิจัยในรูปแบบรายงาน (ดุษฎีนิพนธ์) และการนาเสนอผลงานแบบปากเปล่า
ก่อนจบการศึกษา
6.

ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ตามประกาศวิ ท ยาลั ย บริ ห ารศาสตร์ ลงวั น ที่ 18 มิ ถุ น ายน พ.ศ. 2556 ได้ ก าหนด

ค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาบริหารศาสตร์ เป็ นประเภทเหมาจ่าย ดังนี ้
- ภาคการศึกษาปกติ

85,000

บาท

- ภาคการศึกษาฤดูร้อน

40,000

บาท

ทั้ง นี้ ระยะเวลาการศึ ก ษาไม่น้ อ ยกว่ า 3 ปี การศึก ษา คิ ด เป็ น ค่า ใช้ จ่า ย 510,000 บาท
หากไม่สาเร็จการศึกษาภายใน 3 ปีการศึกษา ให้ชาระค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่ายตามอัตราที่
กาหนดไว้ โดยให้ศึกษาไม่เกิน 6 ปีการศึกษา
--------------------------------------------------------------------

