คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (D.B.A.)
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
วุฒิการศึกษาที่ไดรบั
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)
โครงสรางหลักสูตร
แบบ 1.1 รวมตลอดหลักสูตรจํานวนไมนอ ยกวา 48 หนวยกิต
แบบ 2.1 รวมตลอดหลักสูตรจํานวนไมนอ ยกวา 51 หนวยกิต
การจัดการศึกษา
ภาคปกติ เรียนวันเสาร – อาทิตย
คาธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร


นักศึกษาไทย 360,000 บาท โดยแบงชําระคาธรรมเนียมฯ ออกเปน 6 ภาคเรียน ดังนี้
ภาคเรียนที่
คาธรรมเนียม
(บาท)



1
60,000

2
60,000

3
60,000

4
60,000

5
60,000

6
60,000

นักศึกษาตางชาติ 480,000 บาท โดยแบงชําระคาธรรมเนียมฯ ออกเปน 6 ภาคเรียน ดังนี้
ภาคเรียนที่
คาธรรมเนียม
(บาท)

1
80,000

2
80,000

3
80,000

4
80,000

5
80,000

6
80,000

คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
คุณสมบัติทั่วไปใหเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2558 และขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562
 คุณสมบัติเฉพาะของผูเขาศึกษาหลักสูตรแบบ 1.1
 เป นผูสําเร็จการศึกษาระดั บปริญญาตรีห รือเที ยบเทาที่ มีผ ลการเรีย นดีม าก (เกรดเฉลี่ย 3.25
ขึ้ น ไป) และมี ผ ลการสอบภาษาอั ง กฤษได ต ามเกณฑ ที่ ค ณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษากํ า หนด หรื อ
มีผลการสอบภาษาอังกฤษ ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่องเกณฑมาตรฐานความสามารถ
ภาษาอังกฤษกอนเขาเรียนสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต
 เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเทาทุกสาขาจากสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวง
ศึกษาธิการรับรอง กรณีที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทไมสอดคลองกับสาขาที่เรียน ตองเรียนรายวิชา
ไมนับหนวยกิต จํานวน 15 หนวยกิต และ/หรือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
กําหนด
 มีประสบการณในดานการวิจัย
 มีรายงานเชิงความคิด (Concept paper) ในหัวขอที่จะทําการวิจัย
 คุณสมบัติเฉพาะของผูเขาศึกษาหลักสูตรแบบ 2.1
 เป นผูสําเร็จการศึกษาระดั บปริญญาตรีห รือเที ยบเทาที่ มีผ ลการเรีย นดีม าก (เกรดเฉลี่ย 3.25
ขึ้ น ไป) และมี ผ ลการสอบภาษาอั ง กฤษได ต ามเกณฑ ที่ ค ณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษากํ า หนด หรื อ
มีผลการสอบภาษาอังกฤษ ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่องเกณฑมาตรฐานความสามารถ
ภาษาอังกฤษกอนเขาเรียนสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต
 เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในทุกสาขาวิชาจากสถาบันอุดมศึกษาที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
 มีรายงานเชิงความคิด (Concept paper) ในหัวขอที่จะทําการวิจัย

แผนการเรียน
แบบ 1.1 รวมตลอดหลักสูตรจํานวนไมนอยกวา 48 หนวยกิต
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา ……..
รหัสวิชา
DBA9108
DBA9301
DBA9110
DBA9501

ชื่อวิชา
ทฤษฎีและสถานการณปจจุบันทางธุรกิจ
สัมมนาวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต 1
การเขียนบทความวิชาการดานการบริหารธุรกิจ
วิทยานิพนธ แบบ 1.1
(ทบทวนวรรณกรรมและพัฒนากรอบแนวคิด
การวิจัยและโครงรางการวิจัย)

หนวยกิต

กลุมวิชา

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

ไมนับหนวยกิต
ไมนับหนวยกิต
ไมนับหนวยกิต
วิทยานิพนธ

หนวยกิต

กลุมวิชา

3(2-2-5)
9

ไมนับหนวยกิต
วิทยานิพนธ

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา ……..
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

DBA9302 สัมมนาวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต 2
DBA9501 วิทยานิพนธ แบบ 1.1
(พัฒนาเครื่องมือวิจัย สอบโครงรางวิทยานิพนธ
และนําเสนอความกาวหนาในรูปแบบบทความ
วิชาการ)

ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา ……..
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

DBA9303 สัมมนาวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต 3
DBA9501 วิทยานิพนธ แบบ 1.1
(เก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล)

หนวยกิต

กลุมวิชา

3(2-2-5)
9

ไมนับหนวยกิต
วิทยานิพนธ

หนวยกิต

กลุมวิชา

9

วิทยานิพนธ

หนวยกิต

กลุมวิชา

9

วิทยานิพนธ

หนวยกิต

กลุมวิชา

9

วิทยานิพนธ

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา ……..
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

DBA9501 วิทยานิพนธ แบบ 1.1
(เก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล)
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา ……..
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

DBA9501 วิทยานิพนธ แบบ 1.1
(วิเคราะหขอมูล สรุปผลการศึกษา และสอบเลม
สมบูรณ)
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา ……..
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

DBA9501 วิทยานิพนธ แบบ 1.1
(ปรับปรุงแกไขหลังการสอบ ตีพิมพผลการศึกษา
ในรูปแบบบทความวิชาการ)

แบบ 2.1 รวมตลอดหลักสูตรจํานวนไมนอ ยกวา 51 หนวยกิต
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา ……..
รหัสวิชา
DBA9108
DBA9901
DBA9202
DBA9110

ชื่อวิชา
ทฤษฎีและสถานการณปจจุบันทางธุรกิจ
การวิจัยธุรกิจขั้นสูง
ปรัชญาสังคมศาสตร และการจัดการธุรกิจ
การเขียนบทความวิชาการดานการบริหารธุรกิจ

หนวยกิต

กลุมวิชา

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

ไมนับหนวยกิต
บังคับ
บังคับ
ไมนับหนวยกิต

หนวยกิต

กลุมวิชา

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

บังคับ
เลือก
เลือก

หนวยกิต

กลุมวิชา

9

วิทยานิพนธ

3(2-2-5)

ไมนับหนวยกิต

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา ……..
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

DBA9201 สัมมนาการบริหารธุรกิจ
DBA9101 กลยุทธการตลาดยุคดิสรัปชั่น
DBA9105 สัมมนาการจัดการเชิงกลยุทธสําหรับธุรกิจ
การคาชายแดน
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา ……..
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

DBA9502 วิทยานิพนธ แบบ 2.1
(ทบทวนวรรณกรรมและพัฒนากรอบแนวคิด
การวิจัยและโครงรางการวิจัย)
DBA9301 สัมมนาวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต 1

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา ……..
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

DBA9502 วิทยานิพนธ แบบ 2.1
(พัฒนาเครื่องมือวิจัยและสอบโครงรางวิทยานิพนธ)
DBA9302 สัมมนาวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต 2

หนวยกิต

กลุมวิชา

9

วิทยานิพนธ

3(2-2-5)

ไมนับหนวยกิต

หนวยกิต

กลุมวิชา

9

วิทยานิพนธ

3(2-2-5)

ไมนับหนวยกิต

หนวยกิต

กลุมวิชา

9

วิทยานิพนธ

ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา ……..
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

DBA9502 วิทยานิพนธ แบบ 2.1
(เก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล
และสรุปผลการศึกษา)
DBA9303 สัมมนาวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต 3
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา ……..
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

DBA9502 วิทยานิพนธ แบบ 2.1
(สอบเลมสมบูรณ ปรับปรุงแกไขหลังการสอบ
ตีพิมพผลการศึกษาในรูปแบบบทความวิชาการ)

คําอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

หนวยกิต

DBA9101

กลยุทธการตลาดยุคดิสรัปชั่น
(Marketing Strategies in the Age of Disruption)
วิ เ คราะห สั ง เคราะห อภิ ป ราย และวิ พ ากษ แนวคิ ด ทฤษฎี ก ารตลาด
การวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมทางการตลาด เทคโนโลยี
พฤติ ก รรมผู บ ริ โ ภคที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงที่ พ ลิ ก ผั น อย า งรวดเร็ ว ภายใต
การเปลี่ ย นแปลงทางเทคโนโลยี การออกแบบกลยุ ท ธ ก ารตลาดใน
ยุคดิสรัปชั่น การตอบสนองความตองการของผูบริโภคที่มีความหลากหลาย
ในตัวตนและเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว การเปนนักการตลาดในยุคดิจิทัล
Analysis, synthesis, discussion and critique of marketing concepts;
analysis of marketing environment change, technology, highly
ﬂuctuate customer behavior under technological change; marketing
strategies design for disruption age; catering to diverse and ﬂuctuating
customer needs. Being a marketer in the digital age.
การจัดการกิจการเพื่อสังคมเชิงกลยุทธ
(Strategic Management for Social Enterprise)
วิเ คราะห สังเคราะห อภิป ราย และวิพ ากษ แนวคิดทฤษฎี รู ป แบบและ
การดํ า เนิ น งานของกิ จ การเพื่ อ สั ง คม โดยบู ร ณาการแนวคิ ด หลั ก การ
ดา นการบริห ารจัดการองคก ารธุรกิจ กับ ความคิดสร างสรรค การพั ฒ นา
นวัตกรรมในการประกอบธุรกิจ แกไขปญหาสังคม สิ่งแวดลอมและเศรษฐกิจ
ที่มีสวนรวมในการสามารถสรางรายได นําไปสูความยั่งยืนดานด านสัง คม
สิ่งแวดลอม และเศรษฐกิจ ภายใตการนําศาสตรพระราชามาประยุกตใชทาง
ธุรกิจเพื่อสังคม

3(3-0-6)

DBA9102

3(3-0-6)

รหัสวิชา

DBA9103

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
Analysis, synthesis, discussion and critique of theories and concepts,
patterns and management process of social enterprise; integration of
business organization management concepts and principles with
creativity; development of business innovations, implementing royal
initiatives, in solving social, environment and economic problems,
which assists in higher income and lead to social, environment and
economic stability.
ทฤษฎีการจัดการบัญชีและการเงินขั้นสูง
(Advanced Financial Management and Accounting Theories)
แนวคิ ด ทฤษฎี อ งค ค วามรู ด า นการบั ญ ชี แ ละการเงิ น การวางแผน
การควบคุม การปฏิบัติ การจัดการทรัพยากรองคการ การสรางผลตอบแทน
และการจั ด การความความเสี่ ย ง การวางแผนและบริ ห ารเงิ น ทุ น
การวิ เคราะหแ ละออกแบบโครงสรา งเงินทุนของกิจ การ สํ า หรั บ ธุ ร กิจ ใน
ยุคดิจิทัลและการตัดสินใจทางการเงินและบัญชีขั้นสูงภายใตจรรยาบรรณ
ทางธุรกิจ เพื่อสรางความไดเปรียบใหแกธุรกิจอยางยั่งยืน
Theories and concepts on the following notions: accounting and
ﬁnance, planning, controlling, operation and management of
organizational resources; creating return on investment and risk
management; planning and management of investment; analysis
and design of organization capital structure in the digital age;
advanced ﬁnancial and accounting decision in relevance to
business ethics aiming to create a sustainable business
advantage.

หนวยกิต

3(3-0-6)

รหัสวิชา

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

หนวยกิต

DBA9104

การจัดการโลจิสติกสเชิงกลยุทธสําหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม
(Strategic Logistics Management for Small and Medium
Enterprises)
วิเ คราะห สังเคราะห อภิ ป ราย และวิ พ ากษแนวคิด หลั กการการจั ดการ
โลจิสติกส กิจกรรมโลจิส ติกสภายในและระหว างองคก ารธุ รกิ จเพื่ อ สร าง
ความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจ ธุรกิจการใหบริการโลจิสติกสภายใน
และระหวางประเทศ การจัดการโซอุปทานเชิงกลยุทธสําหรับธุ รกิจขนาด
กลางและยอม การจัดหาแหลงจากภายนอก การออกแบบแผนการจัดการ
โลจิสติกสเชิงกลยุทธ การนําแผนสูการปฏิบัติ การควบคุมและการวั ด ผล
การปฏิบัติงานดานโลจิสติกสข ององคกร เพื่อสรางความได เปรี ยบในการ
แขงขันและความยั่งยืนใหแกธุรกิจขนาดกลางและยอม
Analysis, synthesis, discussion and critique of concepts and
principles of logistics, intra and inter organization logistic activities
to create competitive business advantage; domestic and
international logistics service business; strategic supply chain
management for small and medium enterprises; out-sourcing;
strategic logistics management plan design, plan implementation;
monitoring and assessment of organizational logistics operation
to enhance sustainable competitive advantage for small and
medium enterprises.
สัมมนาการจัดการกลยุทธสําหรับธุรกิจการคาชายแดน
(Seminar in Strategic Management for Border Trade Business)
วิเคราะห สังเคราะห อภิปราย เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีและสถานการณดาน
การคาชายแดน ปญหา อุปสรรค โอกาสและแนวโนมการคาชายแดนภายใต

3(3-0-6)

DBA9105

3(3-0-6)

รหัสวิชา

DBA9106

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
บริ บ ทความร ว มมื อ ทางเศรษฐกิ จ ที่ สํ า คั ญ ในภู มิ ภ าค การกํ า หนดและ
การประยุ ก ต ใ ช ก ลยุ ท ธ ใ นการแข ง ขั น สํ า หรั บ ธุ ร กิ จ การค า ชายแดน
กรณีศึกษา และสถานการณการคาชายแดนในปจจุบัน ในการออกแบบกล
ยุทธเพื่อสรางความยั่งยืนใหแกธุรกิจการคาชายแดนในยุคดิจิทัล
Analysis, synthesis, discussion on concepts, theories, and border
trade business situations, problems, obstacles, opportunities, and
border trade business prospect under important economic
collaborations in regional context; analysis, discussion, and
critique of case studies and current border trade business
situations intended for designing strategies for sustainable border
trade business in the digital age.
เรื่องคัดเฉพาะทางบริหารธุรกิจ
(Selected Topic in Business Administration)
เลือกประเด็นปญหา กรณีศึกษา สถานการณปจจุบันที่ทันสมัยและนาสนใจ
เกี่ ย วกั บ การประยุ ก ตใ ชป รั ช ญา ทฤษฎี แ ละแนวคิ ด ทางบริ ห ารธุ ร กิ จ มา
วิเคราะหและอภิปรายปรากฏการณดังกลาว
Selection of problems, case studies, and current situations of
interest concerning the application of philosophy, theories and
concepts in business administration for analysis and discussion
of the phenomenon.

หนวยกิต

3(3-0-6)

รหัสวิชา

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

หนวยกิต

DBA9107

ทฤษฎีการจัดการขั้นสูงสําหรับผูนําในอนาคต
(Advanced Theory of Organization Management for Future
Leaders)
ปรัช ญา แนวคิดเกี่ยวกับ การจัดการ การประยุกตใชกับสถานการณธุ รกิ จ
ป จ จุบัน ภายใตบ ริบทและวิสัยทัศนของการเปนผูนํา ขององค การภายใต
การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว การพัฒนาภาวะผูนําในสถานการณตางๆ การเปน
ผู นํ า การเปลี่ ย นแปลง การบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย ข า มชาติ ในยุ คดิ จิทั ล
เพื่อนําพาองคการสูความยั่งยืน อยางมีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรม
Philosophy, management concepts and its application in current
business situations under the context of visionary organization
leader in a rapidly changing world; development of leadership in
different situational contexts, leader as change agent and
cross-nation human resources management in the digital age for
a sustainable, moral and ethical organization.
ทฤษฎีและสถานการณปจจุบันทางธุรกิจ
(Theory and Current Business Situation)
ทฤษฎี ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การบริ ห ารธุ ร กิ จ ทฤษฎี ที่ เ กี่ ย วกั บ องค ก ารและ
การจัดการ การจัดการเชิงกลยุทธเพื่อสรา งความไดเ ปรียบในการแข ง ขั น
จรรยาบรรณทางธุรกิจ ความยั่งยืนของธุรกิจ กรณีศึกษาเกี่ยวกับสถานการณ
ป จ จุ บั น ทางธุ ร กิ จ การออกแบบแนวทางการแก ไ ขป ญ หาทางธุ ร กิ จ
ในสถานการณสมมติตางๆ
Theories on business administration, organization and management,
strategic management for competitive advantage, business ethics,
business sustainability; case studies in current business situations;
design of business plan under simulated business contexts.
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รหัสวิชา

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

หนวยกิต

DBA9110

การเขียนบทความวิชาการดานการบริหารธุรกิจ
(Business Academic Article Writing)
กระบวนการพั ฒ นาบทความวิ ช าการทางธุ ร กิ จ การอ า น การเขี ย น
แหลงขอ มูล ของบทความวิ ช าการทางธุ รกิ จ เทคนิ ค การพั ฒ นาการเขี ย น
บทความวิชาการที่มีประสิทธิภาพ การฝกการคนหา การอาน และการเขียน
บทความประเภทตางๆ ที่เกี่ยวของกับการบริหารธุรกิจ การเผยแพรบทความ
วิชาการในรูปแบบตางๆ
Development process of business academic articles, including
reading; citation and referencing business articles; techniques in
writing effective business articles; information search practice;
reading and writing different genre of business administration
articles; publish different article genres.
สัมมนาการบริหารธุรกิจ
(Seminar in Business Administration)
วิเคราะห สังเคราะห อภิปราย วิพากษเกี่ยวกับสถานการณดานบริหารธุรกิจ
ในประเด็นรวมสมัยดานการจัดการ การตลาด การบริหารทรัพยากรมนุษย
การบัญชี การเงินและการจัดการผลิตในมุมมองเชิงกลยุทธ การนําแนวคิด
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของมารวมวิเคราะหและเสนอแนะแนวทาง แกไข
ปญหาทางธุรกิจในเชิงสรางสรรคอยางมีจรรยาบรรณและยั่งยืนใหแกธุรกิจ
Analysis, synthesis, discussion, and critique on business administration
situation focusing on contemporary issues in the area of
management, marketing, human resource management, accounting,
ﬁnance and production management under strategic perspective,
integration of related research concepts and theories in proposing
business administration guidelines or creatively and ethically solve
business problems leading to sustainable business.
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ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

หนวยกิต

ปรัชญาสังคมศาสตรและการจัดการธุรกิจ
(Social Science Philosophy and Business Management)
หลักปรัชญาทางสังคมศาสตร แนวคิด การนิยามและการสรางทฤษฎีและ
การอธิ บ ายอย า งมีเ หตุ ผ ล การเขา ใจทฤษฎี เ ชิ ง ระบบ การหาข อ มู ล เชิ ง
ประจักษ การประยุกตใชหลักปรัชญาทางสังคมศาสตรกับการจัดการธุรกิจ
การพัฒ นากระบวนการวิ จัย ทางธุ รกิ จ ดว ยหลักปรัชญาทางสั งคมศาสตร
การพิสูจนใหเห็นจริงและการยืนยันดวยกระบวนการวิจัย
Social science philosophy; concepts, deﬁnition and theory
building including rational explanation; understanding theories
structurally; ﬁnding empirical data; application of social science
philosophy in business administration, including veriﬁcation and
conﬁrmation with research process.
สัมมนาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจขั้นสูง
(Seminar in Advanced Business Innovation Management)
วิเคราะห สังเคราะห อภิปรายเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และสถานการณดาน
การจั ด การจั ด การนวั ต กรรมทางธุ ร กิ จ ขั้ น สู ง บทบาทสํ า คั ญ ของการนํ า
นวัตกรรมทางธุรกิจมาประยุกตใชภายในองคการ การสรางนวัตกรรมทาง
ธุรกิจผานโมเดลการวิจัยชั้นสูงเพื่อแกไขปญหาและยกระดับสมรรถนะของ
ธุรกิจกลยุทธดานนวัตกรรมสําหรับธุรกิจในยุคดิจิทัล
Analysis, synthesis, discussion on concepts and theories
including advance business innovation management situations;
signiﬁcant roles of business innovation application in the
organization; business innovation through advanced research
model to solve problems and improve business competency;
business innovation strategies in digital era.
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ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

หนวยกิต

DBA9901

การวิจัยธุรกิจขั้นสูง
(Advanced Research in Business)
ปรั ช ญา แนวคิด และกระบวนทั ศ นก ารวิ จั ย ทั้ ง การวิ จั ย เชิ ง ปริ มาณและ
เชิงคุณภาพ จรรยาบรรณการวิจัย การวางแผนและการออกแบบงานวิ จัย
ธุรกิจขั้นสูง การวางกรอบแนวความคิด การพัฒนาโมเดลการวิจัย การตั้ง
สมมุติฐ าน ระเบี ย บวิ ธี ก ารวิ จั ย การกํ า หนดประชากรและกลุ ม ตั ว อย า ง
การเก็บ ข อ มูล การวิ จั ย การสรา งเครื่อ งมื อ การวิ จัย การวิ เ คราะห ข อ มู ล
การวิจัย การตีความ การสรุปผล การอภิปรายผล และการเขี ยนรายงาน
การวิ จั ย การนํ า ผลวิ จั ย ไปใช แ ก ไ ขและพั ฒ นาองค ก รให ส อดคล อ งกั บ
สถานการณการดําเนินงานทางธุรกิจ
Philosophy, concepts and research paradigms both quantitative
and qualitative; research ethics; advance business research plan
and design; conceptual framework; developing research model;
hypothesis formation; research methodology, population and
sample group, research tools; data analysis; interpretation,
summary, discussion and writing research report, including the
application of research results in solving problems and
developing business operation situations.
สัมมนาวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต 1
(Doctoral Thesis Seminar I)
อภิปราย และการพัฒนาหัว ข อวิทยานิพนธ การเลือกและกําหนดประเด็น
การวิจัย การศึกษาคนควาแนวคิด ทฤษฎีและงานวรรณกรรมที่ เกี่ย วข อ ง
การออกแบบการวิจัยทางธุรกิจเพื่อพัฒนาเคาโครงวิทยานิพนธ
Discussion and development of a research topic; formulation of
research problems; researching related concepts, theories and
literature review; business research design for research proposal
development.
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ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

หนวยกิต

DBA9302

สัมมนาวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต 2
(Doctoral Thesis Seminar II)
อภิ ป ราย และการพั ฒ นาเครื่ อ งมื อ การวิ จั ย สํ า หรั บ วิ ท ยานิ พ นธ เทคนิ ค
การเก็ บ รวบรวมข อ มู ล การวิ เ คราะห ข อ มู ล การวิ จั ย และการเขี ย นผล
การวิเคราะหขอมูล
Discussion and development of research tools for thesis, data
collection techniques, data analysis, and writing data analysis
results.
สัมมนาวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต 3
(Doctoral Thesis Seminar III)
อภิ ป รายเกี่ ย วกั บ แนวทางการนํ า เสนอและสอบปกป อ งวิ ท ยานิ พ นธ
การเขี ย นรายงานวิ ท ยานิ พ นธ ฉ บั บ สมบู ร ณ และการเผยแพร บ ทความ
วิชาการ
Discussion on presenting and defending thesis results, writing up
thesis report, and publication of academic articles.
วิทยานิพนธ แบบ 1.1
(Thesis Type 1.1)
ศึ ก ษาวิ จั ย ในป ญ หาวิ จั ย ที่ ลุ ม ลึ ก ทางธุ ร กิ จ ที่ จ ะทํ า ให เ กิ ด การสร า งและ
ขยายองคความรูใหมดานธุรกิจ มีลักษณะของการวิจัยขั้นสูง มีการพัฒนา
องคความรูหรือทฤษฎีใหมทางธุรกิจอยางเปนระบบตามระเบียบวิธีการวิจัย
ดวยการทบทวนวรรณกรรม เพื่อพัฒนากรอบแนวคิด เครื่องมือวิจัย รวบรวม
ขอมูล วิเคราะหผล อภิปรายผล และสังเคราะหองคความรูจากวิทยานิพนธ
อย างลึ กซึ้ง ถูก ตอง สมบูรณ และมีจ รรยาบรรณ โดยการกํ า กั บ ดู แ ลและ
การให คํา ปรึก ษาจากคณะอาจารย ที่ ป รึ ก ษา และผ า นการเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ มีการเผยแพรผลงานอันเกิดจากวิทยานิพนธ
ในวารสารวิ ช าการที่ มี ม าตรฐานและเป น ไปตามเกณฑ ข องสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาแหงชาติ
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ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
Study of profound business research problems that builds and
expands new body of knowledge in business and grounded theory
with advanced research characteristics; systemati development of
body of knowledge in accordance to research process and
methodology; literature review, conceptual framework, research
instruments, data collection, analysis, discussion, with ethical,
valid, comprehensive and profound synthesis of knowledge
gained from conducting thesis under the guidance of advisors
committee, with approval from thesis examination committee;
thesis results publication in qualiﬁed journals and in accordance
to the standards and criteria set by the Ofﬁce of the Higher
Education Commission.
วิทยานิพนธ แบบ 1.2
(Thesis Type 2.1)
ศึกษาวิจัยในปญหาวิจัยที่ลุมลึกทางธุรกิจ ที่จะทําใหเกิดการพัฒนาแนวคิด
ทฤษฎีหรือการพัฒนาองคความรูใหมดานธุรกิจ มีลักษณะของการวิจัยเพื่อ
คนหาองคความรูอยางเปนระบบตามระเบียบวิธีการวิจัย ดวยการทบทวน
วรรณกรรม เพื่ อ พั ฒ นากรอบแนวคิ ด เครื่ อ งมื อ วิ จั ย รวบรวมข อ มู ล
วิเคราะหผล อภิปรายผล และสังเคราะหองคความรูจากวิทยานิพนธอย าง
ลึกซึ้ง ถู กตอง สมบูรณ โดยการกํากับดูแลและการให คําปรึกษาจากคณะ
อาจารยที่ปรึกษา และผานการเห็นชอบของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ
มีการเผยแพรผลงานอันเกิดจากวิทยานิพนธในวารสารวิชาการที่มีมาตรฐาน
และเปนไปตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแหงชาติ

หนวยกิต
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รหัสวิชา

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
Study of profound business research problems, developing
theoretical concepts or creating new body of knowledge in
business; systematical development of body of knowledge in
accordance to research ethics, process and methodology;
conceptual framework, research instrument development, data
collection, data analysis, discussion and profound synthesis of
knowledge gained from conducting thesis under the guidance of
advisors committee, with approval from thesis examination
committee; thesis results publication in qualiﬁed journals and in
accordance to the standards and criteria set by the Ofﬁce of the
Higher Education Commission.

 ติดตอสอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่
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