
 
 
 
 

 

 

วุฒิการศึกษาที่ไดรบั 

     บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) 

โครงสรางหลักสูตร 

     แบบ 1.1  รวมตลอดหลักสูตรจํานวนไมนอยกวา   48  หนวยกิต 

     แบบ 2.1  รวมตลอดหลักสูตรจํานวนไมนอยกวา   51  หนวยกิต 

การจัดการศึกษา 

     ภาคปกติ เรียนวันเสาร – อาทิตย 

คาธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร  
           นักศึกษาไทย 360,000 บาท โดยแบงชําระคาธรรมเนียมฯ ออกเปน 6  ภาคเรียน ดังนี้ 
 
 

ภาคเรียนท่ี 1 2 3 4 5 6 

คาธรรมเนียม 

(บาท) 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 

 

            นักศึกษาตางชาติ 480,000 บาท โดยแบงชําระคาธรรมเนียมฯ ออกเปน 6  ภาคเรียน ดังนี้ 
 
 

ภาคเรียนท่ี 1 2 3 4 5 6 

คาธรรมเนียม 

(บาท) 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 

 

 

 

 

 

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (D.B.A.) 

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 



 
 
 
 

 

คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

     คุณสมบัติทั่วไปใหเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑติศึกษา 

พ.ศ. 2558 และขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย วาดวยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2562   

      คุณสมบัติเฉพาะของผูเขาศึกษาหลักสูตรแบบ 1.1  

 เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาที่มีผลการเรียนดีมาก (เกรดเฉลี่ย 3.25       

ขึ้นไป) และมีผลการสอบภาษาอังกฤษไดตามเกณฑที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด หรือ                           

มีผลการสอบภาษาอังกฤษ ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่องเกณฑมาตรฐานความสามารถ

ภาษาอังกฤษกอนเขาเรยีนสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต 

 เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเทาทุกสาขาจากสถาบันอุดมศึกษาท่ีกระทรวง 

ศึกษาธิการรับรอง กรณีท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทไมสอดคลองกับสาขาที่เรียน ตองเรียนรายวิชา

ไมนับหนวยกิต จํานวน 15 หนวยกิต และ/หรือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมตามท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

กําหนด 

 มีประสบการณในดานการวิจัย 

 มีรายงานเชิงความคิด (Concept paper) ในหัวขอที่จะทําการวิจัย 

     คุณสมบัติเฉพาะของผูเขาศึกษาหลักสูตรแบบ 2.1  

 เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาที่มีผลการเรียนดีมาก (เกรดเฉลี่ย 3.25       

ขึ้นไป) และมีผลการสอบภาษาอังกฤษไดตามเกณฑที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด หรือ                               

มีผลการสอบภาษาอังกฤษ ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่องเกณฑมาตรฐานความสามารถ

ภาษาอังกฤษกอนเขาเรยีนสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต 

 เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในทกุสาขาวิชาจากสถาบันอุดมศึกษาที่

กระทรวงศึกษาธิการรับรอง  

 มีรายงานเชิงความคิด (Concept paper) ในหัวขอที่จะทําการวิจัย 
 
 
 

 



 
 
 
 

 

แผนการเรียน 
 

     แบบ 1.1  รวมตลอดหลักสูตรจํานวนไมนอยกวา 48 หนวยกิต 
 

          ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา …….. 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต กลุมวิชา 

DBA9108 ทฤษฎีและสถานการณปจจุบันทางธุรกิจ 3(3-0-6) ไมนับหนวยกิต 

DBA9301 สัมมนาวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต 1 3(2-2-5) ไมนับหนวยกิต 

DBA9110 การเขียนบทความวิชาการดานการบริหารธุรกิจ 3(2-2-5) ไมนับหนวยกิต 

DBA9501 วิทยานิพนธ แบบ 1.1 

(ทบทวนวรรณกรรมและพัฒนากรอบแนวคิด                   

การวิจัยและโครงรางการวิจัย) 

3 วิทยานิพนธ 

 
 

          ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา …….. 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต กลุมวิชา 

DBA9302 สัมมนาวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต 2 3(2-2-5) ไมนับหนวยกิต 

DBA9501 วิทยานิพนธ แบบ 1.1 

(พัฒนาเครื่องมือวิจัย สอบโครงรางวิทยานิพนธ 

และนําเสนอความกาวหนาในรูปแบบบทความ

วิชาการ) 

9 วิทยานิพนธ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

          ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา …….. 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต กลุมวิชา 

DBA9303 สัมมนาวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต 3 3(2-2-5) ไมนับหนวยกิต 

DBA9501 วิทยานิพนธ แบบ 1.1 

(เก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล) 

9 วิทยานิพนธ 

          

 

ภาคเรียนท่ี 2  ปการศึกษา …….. 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต กลุมวิชา 

DBA9501 วิทยานิพนธ แบบ 1.1 

(เก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล) 

9 วิทยานิพนธ 

 

ภาคเรียนท่ี 1  ปการศึกษา …….. 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต กลุมวิชา 

DBA9501 วิทยานิพนธ แบบ 1.1 

(วิเคราะหขอมูล สรุปผลการศึกษา และสอบเลม

สมบูรณ) 

9 วิทยานิพนธ 

 

          ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา …….. 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต กลุมวิชา 

DBA9501 วิทยานิพนธ แบบ 1.1 

(ปรับปรุงแกไขหลังการสอบ ตีพิมพผลการศึกษา 

ในรูปแบบบทความวิชาการ) 

9 วิทยานิพนธ 

    

 

 



 
 
 
 

 

 แบบ 2.1  รวมตลอดหลักสูตรจํานวนไมนอยกวา 51 หนวยกิต 
 

          ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา …….. 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต กลุมวิชา 

DBA9108 ทฤษฎีและสถานการณปจจุบันทางธุรกิจ 3(3-0-6) ไมนับหนวยกิต 

DBA9901 การวิจัยธุรกิจขั้นสูง 3(2-2-5) บังคับ 

DBA9202 ปรัชญาสังคมศาสตร และการจัดการธุรกิจ 3(3-0-6) บังคับ 

DBA9110 การเขียนบทความวิชาการดานการบริหารธุรกิจ 3(2-2-5) ไมนับหนวยกิต 
 
 

          ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา …….. 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต กลุมวิชา 

DBA9201 สัมมนาการบริหารธุรกิจ 3(3-0-6) บังคับ 

DBA9101 กลยุทธการตลาดยุคดิสรัปชั่น 3(3-0-6) เลือก 

DBA9105 สัมมนาการจัดการเชิงกลยุทธสําหรับธุรกิจ 

การคาชายแดน 

3(3-0-6) เลือก 

 

          ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา …….. 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต กลุมวิชา 

DBA9502 วิทยานิพนธ แบบ 2.1  

(ทบทวนวรรณกรรมและพัฒนากรอบแนวคิด 

การวิจัยและโครงรางการวิจัย) 

9 วิทยานิพนธ 

 

DBA9301 สัมมนาวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต 1 3(2-2-5) ไมนับหนวยกิต 
          

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

ภาคเรียนท่ี 2  ปการศึกษา …….. 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต กลุมวิชา 

DBA9502 วิทยานิพนธ แบบ 2.1  

(พัฒนาเครื่องมือวิจัยและสอบโครงรางวิทยานิพนธ) 

9 วิทยานิพนธ 

 

DBA9302 สัมมนาวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต 2 3(2-2-5) ไมนับหนวยกิต 

 

ภาคเรียนท่ี 1  ปการศึกษา …….. 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต กลุมวิชา 

DBA9502 วิทยานิพนธ แบบ 2.1 

(เก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล  

และสรุปผลการศึกษา) 

9 วิทยานิพนธ 

 

DBA9303 สัมมนาวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต 3 3(2-2-5) ไมนับหนวยกิต 

 

          ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา …….. 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต กลุมวิชา 

DBA9502 วิทยานิพนธ แบบ 2.1  

(สอบเลมสมบูรณ ปรับปรุงแกไขหลังการสอบ 

ตีพิมพผลการศึกษาในรูปแบบบทความวิชาการ) 

9 วิทยานิพนธ 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

คําอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา หนวยกิต 

DBA9101 กลยุทธการตลาดยุคดิสรัปชั่น 

(Marketing Strategies in the Age of Disruption)  

วิเคราะห สังเคราะห อภิปราย และวิพากษ แนวคิด ทฤษฎีการตลาด  

การวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมทางการตลาด เทคโนโลยี 

พฤติกรรมผูบริโภคท่ีมีการเปลี่ยนแปลงที่พลิกผันอยางรวดเร็วภายใต 

การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี การออกแบบกลยุทธการตลาดใน

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. 

3(3-0-6) 

DBA9102 การจัดการกิจการเพื่อสังคมเชิงกลยุทธ 

(Strategic Management for Social Enterprise) 

วิเคราะห สังเคราะห อภิปราย และวิพากษ แนวคิดทฤษฎี รูปแบบและ 

การดําเนินงานของกิจการเพื่อสังคม โดยบูรณาการแนวคิดหลักการ 

การพัฒนาดานการบริหารจัดการองคการธุรกิจ กับความคิดสรางสรรค 

นวัตกรรมในการประกอบธุรกิจ แกไขปญหาสังคม สิ่งแวดลอมและเศรษฐกิจ 

ที่มีสวนรวมในการสามารถสรางรายได นําไปสูความยั่งยืนดานดานสังคม 

สิ่งแวดลอม และเศรษฐกิจ ภายใตการนําศาสตรพระราชามาประยุกตใชทาง

ธุรกิจเพ่ือสังคม 

 

 

 

3(3-0-6) 



 
 
 
 

 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา หนวยกิต 

 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. 

 

DBA9103 ทฤษฎีการจัดการบัญชีและการเงินขั้นสูง 

(Advanced Financial Management and Accounting Theories) 

แนวคิด ทฤษฎีองคความรูด านการบัญชีและการเงิน การวางแผน  

การควบคุม การปฏิบัติ การจัดการทรัพยากรองคการ การสรางผลตอบแทน

และการจัดการความความเสี่ ยง  การวางแผนและบริหาร เงินทุน  

การวิเคราะหและออกแบบโครงสรางเงินทุนของกิจการ สําหรับธุรกิจใน 

ยุคดิจิทัลและการตัดสินใจทางการเงินและบัญชีข้ันสูงภายใตจรรยาบรรณ

ทางธุรกิจ เพ่ือสรางความไดเปรียบใหแกธุรกิจอยางย่ังยืน 

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. 

 

 

 

 

3(3-0-6) 



 
 
 
 

 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา หนวยกิต 

DBA9104 การจัดการโลจิสติกสเชิงกลยุทธสําหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

(Strategic Logistics Management for Small and Medium 

Enterprises) 

วิเคราะห สังเคราะห อภิปราย และวิพากษแนวคิด หลักการการจัดการ 

โลจิสติกส กิจกรรมโลจิสติกสภายในและระหวางองคการธุรกิจเพ่ือสราง

ความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจ  ธุรกิจการใหบริการโลจิสติกสภายใน 

และระหวางประเทศ การจัดการโซอุปทานเชิงกลยุทธสําหรับธุรกิจขนาด

กลางและยอม การจัดหาแหลงจากภายนอก การออกแบบแผนการจัดการ 

โลจิสติกสเชิงกลยุทธ การนําแผนสูการปฏิบัติ การควบคุมและการวัดผล 

การปฏิบัติงานดานโลจิสติกสขององคกร เพ่ือสรางความไดเปรียบในการ

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. 

3(3-0-6) 

DBA9105 สัมมนาการจัดการกลยุทธสําหรับธุรกิจการคาชายแดน 

(Seminar in Strategic Management for Border Trade Business) 

วิเคราะห สังเคราะห อภิปราย เก่ียวกับแนวคิด ทฤษฎีและสถานการณดาน

การคาชายแดน ปญหา อุปสรรค โอกาสและแนวโนมการคาชายแดนภายใต 

  

 

 

3(3-0-6) 



 
 
 
 

 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา หนวยกิต 

 บริบทความรวมมือทางเศรษฐกิจที่สําคัญในภูมิภาค การกําหนดและ 

การประยุกต ใชกลยุทธ ในการแขง ขันสําหรับธุร กิจการคาชายแดน 

กรณีศึกษา และสถานการณการคาชายแดนในปจจุบัน ในการออกแบบกล

ยุทธเพ่ือสรางความยั่งยืนใหแกธุรกิจการคาชายแดนในยุคดิจิทัล 

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. 

 

DBA9106 เรื่องคัดเฉพาะทางบริหารธุรกิจ  

(Selected Topic in Business Administration) 

เลือกประเด็นปญหา กรณีศึกษา สถานการณปจจุบันที่ทันสมัยและนาสนใจ

เกี่ยวกับการประยุกตใชปรัชญา ทฤษฎีและแนวคิดทางบริหารธุรกิจมา

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. 

 

 

 

 

 

 

 

3(3-0-6) 



 
 
 
 

 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา หนวยกิต 

DBA9107 ทฤษฎีการจัดการข้ันสูงสําหรับผูนําในอนาคต 

(Advanced Theory of Organization Management for Future 

Leaders) 

ปรัชญา แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการ การประยุกตใชกับสถานการณธุรกิจ

ปจจุบัน ภายใตบริบทและวิสัยทัศนของการเปนผูนําขององคการภายใต 

การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว การพัฒนาภาวะผูนําในสถานการณตางๆ การเปน

ผูนําการเปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากรมนุษยขามชาติในยุคดิจิทัล  

เพ่ือนําพาองคการสูความยั่งยืน อยางมีคณุธรรมและจริยธรรม 

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. 

3(3-0-6) 

DBA9108 ทฤษฎีและสถานการณปจจุบันทางธุรกิจ 

(Theory and Current Business Situation) 

ทฤษฎีที่ เกี่ยวของกับการบริหารธุรกิจ ทฤษฎีที่ เ ก่ียวกับองคการและ 

การจัดการ การจัดการเชิงกลยุทธเพ่ือสรางความไดเปรียบในการแขงขัน 

จรรยาบรรณทางธุรกิจ ความยั่งยืนของธุรกิจ กรณีศึกษาเก่ียวกับสถานการณ

ปจจุบันทางธุรกิจ การออกแบบแนวทางการแก ไขปญหาทาง ธุรกิจ 

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. 

 

3(3-0-6) 



 
 
 
 

 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา หนวยกิต 

DBA9110 การเขียนบทความวิชาการดานการบริหารธุรกิจ 

(Business Academic Article Writing) 

กระบวนการพัฒนาบทความวิชาการทางธุร กิจ การอาน การเขียน 

แหลงขอมูลของบทความวิชาการทางธุรกิจ เทคนิคการพัฒนาการเขียน

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. 

3(2-2-5) 

DBA9201 สัมมนาการบริหารธุรกิจ 

(Seminar in Business Administration) 

วิเคราะห สังเคราะห อภิปราย วิพากษเก่ียวกับสถานการณดานบริหารธุรกิจ

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. 

3(3-0-6) 



 
 
 
 

 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา หนวยกิต 

DBA9202 ปรัชญาสังคมศาสตรและการจัดการธุรกิจ 

(Social Science Philosophy and Business Management) 

หลักปรัชญาทางสังคมศาสตร แนวคิด การนิยามและการสรางทฤษฎีและ 

การเขาใจทฤษฎีเชิงระบบการอธิบายอยางมีเหตุผล  การหาขอมูลเชิง

ประจักษ การประยุกตใชหลักปรัชญาทางสังคมศาสตรกับการจัดการธุรกิจ 

การพัฒนากระบวนการวิจัยทางธุรกิจดวยหลักปรัชญาทางสังคมศาสตร  

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. 

3(3-0-6) 

DBA9203 

 

 

 

 

สัมมนาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจขั้นสูง 

(Seminar in Advanced Business Innovation Management) 

วิเคราะห สังเคราะห อภิปรายเก่ียวกับแนวคิด ทฤษฎี และสถานการณดาน

การจัดการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจข้ันสูง บทบาทสําคัญของการนํา

นวัตกรรมทางธุรกิจมาประยุกตใชภายในองคการ การสรางนวัตกรรมทาง

ธุรกิจผานโมเดลการวิจัยชั้นสูงเพ่ือแกไขปญหาและยกระดับสมรรถนะของ

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. 

 

3(3-0-6) 



 
 
 
 

 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา หนวยกิต 

DBA9901 การวิจัยธุรกิจข้ันสูง 

(Advanced Research in Business) 

ปรัชญา แนวคิด และกระบวนทัศนการวิจัยท้ังการวิจัยเชิงปริมาณและ 

เชิงคุณภาพ จรรยาบรรณการวิจัย การวางแผนและการออกแบบงานวิจัย

ธุรกิจขั้นสูง การวางกรอบแนวความคิด การพัฒนาโมเดลการวิจัย การตั้ง

สมมุติฐาน ระเบียบวิธีการวิจัย การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง  

การเก็บขอมูลการวิจัย การสรางเครื่องมือการวิจัย การวิเคราะหขอมูล 

การวิจัย การตีความ การสรุปผล การอภิปรายผล และการเขียนรายงาน 

การวิจัย การนําผลวิจัยไปใชแกไขและพัฒนาองคกรใหสอดคลองกับ

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. 

3(2-2-5) 

DBA9301 สัมมนาวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต 1 

(Doctoral Thesis Seminar I) 

อภิปราย และการพัฒนาหัวขอวิทยานิพนธ การเลือกและกําหนดประเด็น

การวิจัย การศึกษาคนควาแนวคิด ทฤษฎีและงานวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 

การออกแบบการวิจัยทางธุรกิจเพ่ือพัฒนาเคาโครงวิทยานิพนธ 

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. 

3(2-2-5) 



 
 
 
 

 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา หนวยกิต 

DBA9302 สัมมนาวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต 2 

(Doctoral Thesis Seminar II) 

อภิปราย และการพัฒนาเครื่องมือการวิจัยสําหรับวิทยานิพนธ เทคนิค 

การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูลการวิจัย และการเขียนผล 

การวิเคราะหขอมูล 

Discussion and development of research tools for thesis, data 

collection techniques, data analysis, and writing data analysis 

results. 

3(2-2-5) 

DBA9303 สัมมนาวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต 3 

(Doctoral Thesis Seminar III) 

อภิปรายเก่ียวกับแนวทางการนําเสนอและสอบปกปองวิทยานิพนธ   

การเขียนรายงานวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ และการเผยแพรบทความ

วิชาการ 

Discussion on presenting and defending thesis results, writing up 

thesis report, and publication of academic articles. 

3( 2-2 -5) 

DBA9501 วิทยานิพนธ แบบ 1.1  

(Thesis Type 1.1) 

ศึกษาวิจัยในปญหาวิจัยที่ลุมลึกทางธุรกิจ ที่จะทําใหเกิดการสรางและ 

ขยายองคความรูใหมดานธุรกิจ มีลักษณะของการวิจัยขั้นสูง มีการพัฒนา 

องคความรูหรือทฤษฎีใหมทางธุรกิจอยางเปนระบบตามระเบียบวิธีการวิจัย

ดวยการทบทวนวรรณกรรม เพ่ือพัฒนากรอบแนวคิด เครื่องมือวิจัย รวบรวม

ขอมูล วิเคราะหผล อภิปรายผล และสังเคราะหองคความรูจากวิทยานิพนธ

อยางลึกซึ้ง ถูกตอง สมบูรณ และมีจรรยาบรรณ โดยการกํากับดูแลและ 

การใหคําปรึกษาจากคณะอาจารยที่ปรึกษา และผานการเห็นชอบของ

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ มีการเผยแพรผลงานอันเกิดจากวิทยานิพนธ

ในวารสารวิชาการที่มีมาตรฐานและเปนไปตามเกณฑของสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศกึษาแหงชาติ 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา หนวยกิต 

 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. 

 

DBA9502 วิทยานิพนธ แบบ 2.1  

(Thesis Type 2.1) 

ศึกษาวิจัยในปญหาวิจัยที่ลุมลึกทางธุรกิจ ที่จะทําใหเกิดการพัฒนาแนวคิด

ทฤษฎีหรือการพัฒนาองคความรูใหมดานธุรกิจ มีลักษณะของการวิจัยเพ่ือ

คนหาองคความรูอยางเปนระบบตามระเบียบวิธีการวิจัย ดวยการทบทวน

วรรณกรรม เพื่อพัฒนากรอบแนวคิด เครื่องมือวิจัย รวบรวมขอมูล  

วิเคราะหผล อภิปรายผล และสังเคราะหองคความรูจากวิทยานิพนธอยาง

ลึกซึ้ง ถูกตอง สมบูรณ โดยการกํากับดูแลและการใหคําปรึกษาจากคณะ

อาจารยที่ปรึกษา และผานการเห็นชอบของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ 

มีการเผยแพรผลงานอันเกิดจากวิทยานิพนธในวารสารวิชาการที่มีมาตรฐาน

และเปนไปตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแหงชาติ 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา หนวยกิต 

 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. 
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