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หลกัสูตรบริหารธุรกจิดษุฎบีณัฑติ 
 
ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย   :  หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต  
 ภาษาอังกฤษ  :  Doctor of Business Administration Program 
 
ชื่อปริญญา  
 ชือ่เต็ม (ภาษาไทย)   :   บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 
 ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)  :   Doctor of Business Administration 
 ชื่อย่อ (ภาษาไทย)   :   บธ.ด. 
 ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)   :   D.B.A. 
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 คณะบริหารธุรกิจ และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 
 
ปรัชญา 
 ในปัจจุบันองค์ความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจได้มีการพัฒนาศาสตร์การศึกษาใหม่ให้มีความหลากหลายเพื่อ
รองรับกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรมที่มีความผันผวนอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นการดึงศักยภาพของ
บุคคลออกมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด เป็นเสมือนการตอบสนองต่อความเป็นพลวัตรทางสังคมได้เป็นอย่างดี การ
เปลี่ยนแปลงระดับรากแก้วจนถึงระดับสูง จึงจ าเป็นต้องอาศัยเชิงรับและเชิงรุกอย่างสอดคล้องกับปรากฎการณ์ที่
รุมเร้า เป็นผลให้นักบริหารต้องใช้แนวความรู้ทางด้านทฤษฎีผสมผสานกับประสบการณ์อย่างเต็มศักยภาพ โดย
เสริมสร้างองค์ความรู้จากฐานคติที่มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ของโลกในยุคปัจจุบัน ทั้งในส่วนของทฤษฎีและ
แนวทางปฏิบัติให้สามารถสร้างเสริม ศักยภาพของผู้เรียนจากการสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ โดยผ่านการคิด 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับการพัฒนางาน 
 หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มุ่งเน้นที่ผลิตดุษฎีบัณฑิตให้มีศักยภาพเปิดรับการแสวงหาความรู้ใหม่ด้วย
วิธีการศึกษา ค้นคว้าและวิจัย รวมทั้งเป็นผู้ที่เพียบพร้อมด้วยจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ สามารถตอบสนอง
ต่อความต้องการบุคลากรที่มีความสามารถในการบริหาร เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาป ระเทศอย่างบมี
ประสิทธิภาพอย่างย่ังยืน 
 
ความส าคัญ 
 จากที่กล่าวถึงโลกยุคปัจจุบัน ที่มีความผันผวนอยู่ตลอดเวลานั้น หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (D.B.A.) 
เล็งเห็นความส าคัญอย่างย่ิงที่นักบริหารธุรกิจควรได้รับการปรับกระบวนการคิดให้เข้าถึงศาสตร์การศึกษาทางด้าน
บริหารธุรกิจ เพื่อพัฒนาองค์กรตามความเหมาะสม สอดคล้องกับสภาวะสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกก 
กล่าวคือการบริหารธุรกิจให้ประสบความส าเร็จได้นั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสามารถในการประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางการ
บริหารอย่างเหมาะสมเท่านั้น แต่คุณค่าทางการบริหารธุรกิจนั้นหมายรวมถึงภาวการณ์เป็นผู้น าทางด้านการบริหาร
อย่างสมบูรณ ์
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วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อเพ่ิมองค์ความรู้ใหม่ในด้านบริหารธุรกิจให้แก่วงการวิชาการ และวงการธุรกิจ 
 2.  เพื่อผลิตนักวิชาการและนักวิชาชีพที่สามารถสร้างความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพให้แก่องค์กร
และสังคม ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
 3.  เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นผู้มีความใส่ใจในการแสวงหาความรู้ใหม่ ตลอดจนมีจริยธรรมและ
จรรยาบรรณในวิชาชีพ และสามารถสร้างประโยชน์ให้แก่สังคม ประเทศชาติ 
 
วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
 เรียน วันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา  09.00 - 21.00 น. 
 
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 1. ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาโทจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการหรือส านักงาน 
คณะกรรมการเข้าราชการพลเรือนรับรอง และมีคุณสมบัติอื่นตามเกณฑ์ก าหนดของหลักสูตร 
 2. ไม่เคยต้องโทษตามค าพิพากษาของศาล เว้นแต่ในกรณีที่โทษนั้นเกิดจากความผิดอันได้กระท าโดย
ประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ 
 3. ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหาย 
 4. ไม่เป็นคนวิกลจริต   
 5. เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
 
ระบบการจัดการศึกษา 
 1.  ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ ซึ่ง 1 ภาค
การศึกษา ปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และอาจมีภาคฤดูร้อนอีก 1 ภาคการศึกษาก็ได้ ซึ่งมี
ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์   
 2.  ระยะเวลาการศึกษา 

   2.1 หลักสูตรระดับปริญญาเอก 3 ปี ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตใน 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

   2.2  หลักสูตรระดับปริญญาเอก 4 ปี ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตใน
สาขาวิชาอื่น ที่มิใช่สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับบริหารธุรกิจและการจัดการ 

 3.  ใช้ภาษาไทย และภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน 
   
กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
 การวัดผล ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิตว่าด้วยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ.  
2556 ดังนี้ 
  1. มหาวิทยาลัยด าเนินการวัดและประเมินผลแต่ละรายวิชาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียน การวัดผลและ 

ประเมินผลอาจกระท าโดยการสอบหรือวิธีอื่น ตามที่คณะที่รับผิดชอบรายวิชาจะก าหนดการสอบในแต่
ละรายวิชาให้มีอย่างน้อยสองครั้ง 
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 2. การวัดและประเมินผลเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้สอน หรือผู้ที่คณะที่รับผิดชอบ
รายวิชาจะก าหนด 

  3. ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน นักศึกษาต้องมีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบของเวลาศึกษา
ทั้งหมดหรือได้ท างานในรายวิชานั้น จนเป็นที่เพียงพอตามที่อาจารย์ผู้สอนก าหนด จึงจะมีสิทธิ์ได้รับการ
วัดและประเมินผล เว้นแต่จะได้รับการอนุมัติเป็นกรณีพิเศษจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เมื่อคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัยเห็นว่าเวลาศึกษาที่ไม่ครบนั้น เนื่องจากเหตุอันจะโทษนักศึกษาผู้นั้นมิได้ 

  4. การวัดผลการสอบประมวลความรู้ การสอบวัดคุณสมบัติ และการสอบวิทยานิพนธ์เป็นหน้าที่ และ
ความรับผิดชอบของผู้อ านวยการหลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษา โดยจะต้องเป็นไปตามข้อบังคับ    
มหาวิทยาลัยรังสิตว่าด้วยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 

  5. ผลงานดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษาในระดับปริญญาเอกจะต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยด าเนินการให้
ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่เป็นที่ยอมรับโดยส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลของ Thai-Journal Citation 
Index (TCI) หรือวารสารวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer review) และเป็นที่
ยอมรับในสาขาวิชา 

  6. การวัดและประเมินผลในแต่ละรายวิชาให้ประเมินเป็นอักษรระดับขั้น (Letter Grades) ที่มีค่าระดับขั้น 
(Numeric Grades)  ดังต่อไปนี้ 

    ระดับขั้น  ความหมาย  ค่าระดับขั้น (ต่อหนึ่งหน่วยกิต) 
     A   ดีเย่ียม   4.0 
     B+   ดีมาก   3.5 
     B   ดี    3.0 
     C+   พอใช้   2.5 
     C   อ่อนมาก   2.0 
     F   ตก    0.0 
 7.  สัญลักษณ์ที่ไม่มีค่าระดับ มีความหมายดังนี้ 
 S หมายความว่า ผลการศึกษาอยู่ในระดับขั้นเป็นที่น่าพอใจและหน่วยกิตเป็นหน่วยกิตสะสมได้ 
 U หมายความว่า ผลการศึกษาอยู่ในขั้นไม่เป็นที่พอใจ และไม่นับหน่วยกิตให้ 
 W  หมายความว่า ถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียน ใช้เมื่ อนักศึกษาเรียนวิชานั้นตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยรังสิตว่าด้วยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 หรือ
เมื่อได้รับการอนุมัติให้ลาพักการศึกษา 

 I หมายความว่า การวัดและประเมินผลยังไม่สมบูรณ์ใช้เมื่ออาจารย์ผู้สอน โดยความเห็นชอบของ
ผู้อ านวยการหลักสูตรที่รับผิดชอบรายวิชานั้นเห็นสมควรให้รอการวัดและประเมินผล
ไว้ก่อน เนื่องจากนักศึกษายังปฏิบัติงานซึ่งเป็นส่วนประกอบการศึกษารายวิชานั้นยัง
ไม่สมบูรณ์ เมื่อได้สัญลักษณ์ I ในรายวิชาใดนักศึกษาต้องด าเนินการติดต่ออาจารย์
ผู้สอนหรือภาควิชาที่รับผิดชอบรายวิชานั้น เพื่อให้มีการวัดและประเมินผลเพิ่มเติม
ภายในเวลา 3 สัปดาห์ ในกรณีที่มีเหตุอันควร อาจารย์ผู้สอน หรือภาควิชาที่
รับผิดชอบรายวิชานั้นอาจอนุญาตให้ขยายก าหนดเวลาดังกล่าวได้ แต่ทั้งนี้ไม่เกิน 2 
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สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติถัดไป  เมื่อพ้นก าหนดดังกล่าวยังไม่สามารถวัด
และประเมินผลได้ สัญลักษณ์ I จะเปลี่ยนเป็นระดับขั้น F หรือสัญลักษณ์ U แล้วแต่
กรณีทันที 

 IP หมายความว่า  การศึกษาในรายวิชานั้นยังไม่สิ้นสุด การให้สัญลักษณ์ IP จะกระท าได้เฉพาะรายวิชา
ที่มีการเรียนหรือปฏิบัติงานต่อเนื่องกันมากกว่าหนึ่งภาคการศึกษา สัญลักษณ์ IP จะ
ถูกเปลี่ยนเมื่อการเรียนหรือการปฏิบัติงานในรายวิชานั้นสิ้นสุด และมีการประเมินผล
การศึกษาเป็นระดับขั้น หรือสัญลักษณ์ S หรือ U ตามแต่กรณ ี

 
เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 1. ได้ศึกษาและผ่านการวัดและประเมินผลรายวิชาต่างๆ และสอบผ่านดุษฎีนิพนธ์ รวมทั้งเกณฑ์อื่นๆ 
ครบถ้วนตามหลักสูตร และข้อก าหนดของสาขาวิชาที่จะรับปริญญา ทั้งนี้จ านวนและคุณสมบัติของคณะกรรมการใน
คณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์และคณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์จะต้องครบถ้วนตามข้อก าหนดในข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยรังสิตว่าด้วยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 
 2. ได้ระดับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00  
 3. ได้สอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษาตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต เรื่องเกณฑ์มาตรฐาน
ความรู้ภาษาต่างประเทศส าหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
 4. ได้สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อเป็นผู้มีสิทธิ์ขอท าดุษฎีนิพนธ์  
 5. ผลงานดุษฎีนิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการที่เป็นที่ยอมรับโดยส านักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษาเอกชน (สกอ.) หรือวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลของ Thai-Journal Citation Index (TCI) 
หรือวารสารวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา 
 6. ไม่อยู่ในระหว่างการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาที่ระบุให้งดการส าเร็จการศึกษา 
 
โครงสร้างหลักสูตร 
 1.  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 66 หน่วยกิต 
 2.  องค์ประกอบหลักสูตร เป็นแผนการศึกษารายวิชาและท าดุษฎีนิพนธ์ ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาโท
จะต้องท าดุษฎีนิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 35 หน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 65 หน่วยกิต   
   2.1  แบบ 2.1 ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ จ านวน

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 65 หน่วยกิต ประกอบด้วย 
      หมวดวิชาบังคับ       15 หน่วยกิต 
      หมวดวิชาวิธีวิจัย       14 หน่วยกิต 
      หมวดวิชาดุษฎีนิพนธ์         36 หน่วยกิต 
   2.2  แบบ 2.2 ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตในสาขาวิชาอื่น ที่มิใช่สาขาวิชาที่

เกี่ยวข้องกับบริหารธุรกิจและการจัดการ จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 66 
หน่วยกิต (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษา ในการพิจารณา
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ให้นักศึกษาเรียนในหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตในหมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ไม่เกิน 6 
วิชา) ประกอบด้วย 

      หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)    18 หน่วยกิต  
      หมวดวิชาบังคับ       15 หน่วยกิต 
      หมวดวิชาวิธีวิจัย       14 หน่วยกิต 
      หมวดวิชาดุษฎีนิพนธ์         36 หน่วยกิต 
 
รายวิชาในหลักสูตร     
 1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน          18 หน่วยกิต 
 วิชาเสริมพื้นฐานมีไว้ส าหรับนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเท่าในสาขาวิชา
อื่น ที่ไม่ใช่สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับบริหารธุรกิจ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาใน
การพิจารณาให้นักศึกษาเรียนในหมวดวิชาพื้นฐานของหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต ในจ านวนไม่เกิน 18 หน่วย
กิต และไม่นับเป็นหน่วยกิตในการศึกษา ประกอบด้วย 
               (ไม่นับหน่วยกิตรวม) 
ACC  551  การบัญชีส าหรับนักบริหาร         3(3-0-6) 
   (Accounting for Executives) 
EBS  661  การจัดการระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี     3(3-0-6) 
   (Management of Information Systems and Technology) 
ECO  551  เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ        3(3-0-6) 
   (Managerial Economics) 
FIN  661  การจัดการการเงิน          3(3-0-6) 
   (Financial Management) 
MGT  661  การจัดการและพฤติกรรมองค์การ       3(3-0-6) 
   (Management and Organizational Behavior) 
MGT  662  การบริหารเชิงกลยุทธ์และการวิเคราะห์แผนธุรกิจ    3(3-0-6) 
   (Strategic Management and Business Plan Analysis) 
MKT  661  การจัดการการตลาด          3(3-0-6) 
   (Marketing Management) 
POM  661  การบริหารโครงการและการด าเนินงาน      3(3-0-6) 
   (Project and Operations Management) 
 
 2. หมวดวิชาบังคับ           15 หน่วยกิต 
 นักศึกษาทุกคนต้องเรียนวิชาบังคับของหลักสูตรฯ จ านวน 15 หน่วยกิต ประกอบด้วยรายวิชาดังต่อไปนี้ 
FIN  701  ปัญหาการเงินธุรกิจ          3(3-0-6) 
   (Problems in Business Finance) 
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MGT  701  พื้นฐานปรัชญาทางธุรกิจ         3(3-0-6) 
   (Philosophical Foundations in Business Administration) 
MGT  703  สัมมนาการวิจัยกลยุทธ์ธุรกิจ        3(3-0-6) 
   (Research Seminar in Corporate Strategies) 
MKT  701  การจัดการการตลาดขั้นสูง         3(3-0-6) 
   (Advanced Marketing Management)  
POM  701  สัมมนาการด าเนินการและการจัดการโซ่อุปทาน    3(3-0-6) 
   (Seminar in Operations and Supply Chain Management) 
 
 3. หมวดวิชาวิธีวิจัย           14 หน่วยกิต 
 เป็นกลุ่มวชิาที่นักศึกษาจะต้องเรียนเพื่อเสริมทักษะในการท าดุษฎีนิพนธ์ จ านวน 14 หน่วยกิต ประกอบด้วย
รายวิชาดังต่อไปนี้ 
MGT  791  สถิติธุรกิจส าหรับหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต      3(3-0-6) 
   (Business Statistics for Doctoral Students) 
MGT  792  ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ 1         3(3-0-6) 
   (Business Research Methodology I) 
MGT  793  ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ 2         3(3-0-6) 
   (Business Research Methodology II) 
MGT  794  โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติส าหรับงานวิจัย     2(0-4-2) 
   (Statistics Software Package for Research) 
MGT  795  สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 1          1(0-2-1) 
   (Dissertation Seminar I) 
MGT  796  สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 2          1(0-2-1) 
   (Dissertation Seminar II) 
MGT  797  สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 3          1(0-2-1) 
   (Dissertation Seminar III) 
  
 4. การสอบวัดคุณสมบัติ         ไม่นับหน่วยกิต 
 นักศึกษาต้องสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อเป็นภูมิของดุษฎีนิพนธ ์
MGT  798  การสอบวัดคุณสมบัติ          0(0-0-0) 
   (Qualifying Examination) 
 
 5. หมวดวิชาดุษฎีนิพนธ์          36 หน่วยกิต 
MGT  799  ดุษฎีนิพนธ์           36(0-108-54) 
   (Dissertation) 
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แผนการศึกษา 
ชัน้ปทีี ่1 

แบบ 2.1 
ส าหรบัผูส้ าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญามหาบณัฑติใน

สาขาวชิาบรหิารธรุกจิ 

แบบ 2.2 
ส าหรบัผูส้ าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญามหาบณัฑติใน
สาขาวชิาอืน่ ทีม่ใิชส่าขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบับรหิารธรุกจิ

และการจดัการ 
ภาคการศึกษาที ่1 

MGT 701 พื้นฐานปรัชญาทางธุรกิจ                3(3-0-6) 
MGT 791 สถิติธุรกิจส าหรับหลักสูตร              3(3-0-6) 
 ดุษฎีบัณฑิต                              
MGT 794 โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ             2(0-4-2) 
 ส าหรับงานวิจัย                      
MGT 795 สัมนาดุษฎีนิพนธ์ 1                 1(0-2-1) 
                                    รวม    9 หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาที ่1 
XXX xxx วิชาเสริมพื้นฐาน               3(3-0-6) 
XXX xxx วิชาเสริมพื้นฐาน                       3(3-0-6) 
XXX xxx วิชาเสริมพื้นฐาน               3(3-0-6) 
                                                  
 
 

รวม     9  หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาที ่2 
FIN 701 ปัญหาการเงินธุรกิจ                 3(3-0-6) 
MKT 701 การจัดการการตลาดข้ันสูง            3(3-0-6) 
MGT 792 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ 1            3(3-0-6) 
MGT 796 สัมนาดุษฎีนิพนธ์ 2                     1(0-2-1) 
                                    รวม  10 หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาที ่2 
XXX xxx วิชาเสริมพื้นฐาน               3(3-0-6) 
XXX xxx วิชาเสริมพื้นฐาน                       3(3-0-6) 
XXX xxx วิชาเสริมพื้นฐาน               3(3-0-6) 
                                                    

รวม    9  หน่วยกิต 
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ชัน้ปทีี ่2 
แบบ 2.1 

ส าหรบัผูส้ าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญามหาบณัฑติใน
สาขาวชิาบรหิารธรุกจิ 

แบบ 2.2 
ส าหรบัผูส้ าเรจ็การศกึษาระดับปรญิญามหาบณัฑติใน
สาขาวชิาอืน่ ทีม่ใิชส่าขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบับรหิารธรุกจิ

และการจดัการ 
ภาคการศึกษาที ่1 

MGT 703 สัมมนาการวิจัยกลยุทธ์ธุรกิจ            3(3-0-6) 
POM 701 สัมมนาการด าเนินการ                  3(3-0-6) 
         และการจัดการโซ่อุปทาน                 
MGT 793 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ 2            3(3-0-6) 
MGT 797 สัมนาดุษฎีนิพนธ์ 3                 1(0-2-1) 
MGT 798 การสอบวัดคุณสมบัติ                0(0-0-0) 
                                รวม      10  หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาที ่1 
MGT 701 พื้นฐานปรัชญาทางธุรกิจ                  3(3-0-6) 
MGT 791 สถิติธุรกิจส าหรับหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต    3(3-0-6) 
MGT 794 โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ               2(0-4-2) 
          ส าหรับงานวิจัย                         
MGT 795 สัมนาดุษฎีนิพนธ์ 1                   1(0-2-1) 
 
                                     รวม      9 หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาที ่2 
MGT 799 ดุษฎีนิพนธ์                  12(0-36-18) 
  
 
 

รวม 12 หน่วยกิต                                                   

ภาคการศึกษาที ่2 
FIN 701 ปัญหาการเงินธุรกิจ                   3(3-0-6) 
MKT 701 การจัดการการตลาดข้ันสูง             3(3-0-6) 
MGT 792 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ 1             3(3-0-6) 
MGT 796 สัมนาดุษฎีนิพนธ์ 2                      1(0-2-1) 

รวม    10 หน่วยกิต 
 

ชัน้ปทีี ่3 
แบบ 2.1 

ส าหรบัผูส้ าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญามหาบณัฑติใน
สาขาวชิาบรหิารธรุกจิ 

แบบ 2.2 
ส าหรบัผูส้ าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญามหาบณัฑติใน
สาขาวชิาอืน่ ทีม่ใิชส่าขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบับรหิารธรุกจิ

และการจดัการ 
ภาคการศึกษาที ่1 

MGT 799 ดุษฎีนิพนธ์                  12(0-36-18) 
                                                 
 
 
 
 

รวม      12  หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาที ่1 
MGT 703 สัมมนาการวิจัยกลยุทธ์ธุรกิจ             3(3-0-6) 
POM 701 สัมมนาการด าเนินการ                   3(3-0-6) 
         และการจัดการโซ่อุปทาน                        
MGT 793 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ 2             3(3-0-6) 
MGT 797 สัมนาดุษฎีนิพนธ์ 3                   1(0-2-1) 
MGT 798 การสอบวัดคุณสมบัติ                  0(0-0-0) 

                                รวม     10  หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาที ่2 
MGT 799 ดุษฎีนิพนธ์                  12(0-36-18) 
                              รวม       12  หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาที ่2 
MGT 799 ดุษฎีนิพนธ์                    12(0-36-18) 

                                รวม     12  หน่วยกิต 
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ชัน้ปทีี ่4 
แบบ 2.1 

ส าหรบัผูส้ าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญามหาบณัฑติใน
สาขาวชิาบรหิารธรุกจิ 

แบบ 2.2 
ส าหรบัผูส้ าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญามหาบณัฑติใน
สาขาวชิาอืน่ ทีม่ใิชส่าขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบับรหิารธรุกจิ

และการจดัการ 
 ภาคการศึกษาที ่1 

MGT 799 ดุษฎีนิพนธ์                    12(0-36-18) 
                           รวม          12  หน่วยกิต 

 ภาคการศึกษาที ่2 
MGT 799 ดุษฎีนิพนธ์                    12(0-36-18) 

                                รวม     12  หน่วยกิต 
 
ค าอธิบายรายวชิา  
 1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน         (ไม่นับหน่วยกิตรวม) 
ACC  551  การบัญชีส าหรับนักบริหาร                           3(3-0-6) 
   (Accounting for Executives) 
 รายการทางบัญชีเบื้องต้น ส่วนประกอบของรายงานการเงินต่างๆ เช่น งบดุล งบก าไรขาดทุน และงบ
กระแสเงินสด  การวางแผนและควบคุมการใช้สารสนเทศทางการบัญชีต่างๆ เพื่อเป็นเครื่องมือให้ส าหรับผู้บริหารใน
การตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิผล 
 Basic accounting transaction, element of financial report including: balance sheets  income statements 
and cash flow statement; planning and controlling of accounting information as the tools in decision making 
and effective problem solving for the manager 
 
EBS  661  การจัดการระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี     3(3-0-6) 
   (Management of Information Systems and Technology) 
 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวกับการวางแผนและการควบคุมทั้งองค์การ  การวางแผนเชิง กลยุทธ์
ด้านไอที  การออกแบบกระบวนธุรกิจใหม่ การประสานงานข้ามองค์การ การวางแผนทรัพยากรขององค์การ กลยุทธ์
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ปัญหาการจัดการในการพัฒนาระบบ ระบบเกื้อหนุนรวม ระบบฉลาด การจัดการเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ และการจัดการเรื่องบุคลากรของระบบ ทั้งนี้เพื่อผู้ศึกษาสามารถจัดท าธุรกิจโดยการใช้ระบบ
สารสนเทศและเทคโนโลยีในการสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดประสิทธิผลในการท างานมากขึ้น 
 Management of information technology in extensive organizational planning and control, IT strategic 
planning, business process redesign, inter-organization coordination, enterprise resource planning, and 
electronic commerce strategy, management issues in system development, group support systems, intelligent 
systems, electronic document management, and managing the human side of systems; Information systems 
and technology resulting in effective management. 
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ECO  551  เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ        3(3-0-6) 
   (Managerial Economics) 
 ขอบเขตและความส าคัญของการศึกษาทางเศรษฐศาสตร์ หลักเบื้องต้น แนวคิด และการประยุกต์ใช้งาน
ของเศรษฐศาสตร์จุลภาคส าหรับการตัดสินใจทางธุรกิจ การให้ความส าคัญกับการจัดสรรทรัพยากรต่างๆ ที่มีอยู่
อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อใช้ในการตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอนและความเสี่ยง 
 Scope and importance of studies in economics; basic principles, concepts and applications of 
microeconomics in making business decisions; optimization techniques and decision making under uncertainty 
and risks. 
 
FIN  661  การจัดการการเงิน          3(3-0-6) 
   (Financial Management) 
 เครื่องมือในการวิเคราะห์ทางการเงิน และปัญหาของการจัดการการเงิน การวิเคราะห์สัดส่วนการเงิน การ
ประมาณการกระแสเงินสด การวางแผนการใช้สินทรัพย์ถาวร การวิเคราะห์การลงทุน การวัดความเสี่ยงและต้นทุน
ของเงินทุน การวิเคราะห์มูลค่าของบริษัท นโยบายเงินปันผล และการวางแผนและควบคุมทางการเงิน  
 Objectives and tools of financial analysis and problems of financial management, including ratio  
analysis, cash flow projection, fixed assets planning, capital investment analysis, the measurement of risks and 
cost of capital, capital structure policy, value of firm analysis, dividends policy, and financial planning and 
control.  
 
MGT  661  การจัดการและพฤติกรรมองค์การ       3(3-0-6) 
   (Management and Organizational Behavior) 
 แนวความคิดในการจัดการ บทบาทของผู้บริหารในยุคที่ธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงและมีการแข่งขันสูง ศึกษา
กระบวนการจัดการ ได้แก่ การวางแผน การจัดองค์การ การออกแบบองค์การ และการควบคุม  รวมถึงการศึกษา
แนวคิดเรื่องพฤติกรรมองค์การ พฤติกรรมกลุ่ม การจูงใจ ภาวะผู้น าในองค์การ การติดต่อสื่อสาร ความขัดแย้ง และ
วัฒนธรรมองค์การ ตลอดจนถึงการก าหนดยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาองค์การให้สามารถตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ 
 Management concepts, i.e., planning, organizing, organizational design, and controlling; concept of 
organizational behavior: behavior, motivation, leadership, communication, conflict and determination of 
business policy under the changing organizational environment. 
 
MGT  662  การบริหารเชิงกลยุทธ์และการวิเคราะห์แผนธุรกิจ    3(3-0-6) 
   (Strategic Management and Business Plan Analysis) 
 แนวความคิด กระบวนการ ระดับ และธรรมชาติของกลยุทธ์ทางธุรกิจ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้ง
ภายในและภายนอก การวิเคราะห์กลยุทธ์และทางเลือก การก าหนดเป้าหมาย การก าหนดนโยบาย การจัดสรร
ทรัพยากร การทบทวน การประเมินผล และการควบคุมกลยุทธ์  
 Concepts, process, levels, and nature of business strategies; the internal and external environment  
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evaluation; analysis of strategies and choices; setting goals, establishing policies, and allocating resources; 
strategic review, evaluation and control. 
 
MKT  661  การจัดการการตลาด          3(3-0-6) 
   (Marketing Management) 
 การวางแผนกลยุทธ์และการแก้ปัญหาทางการตลาด กระบวนการบริหารจัดการทางการตลาด การวิเคราะห์
ภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก การประเมินความต้องการของตลาด การก าหนดต าแหน่งผลิตภัณฑ์ การก าหนด
ราคา การกระจายสินค้า การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ พฤติกรรมผู้บริโภคและส่วนผสมทางการตลาด บทบาทและหน้าที่
ของผู้บริหารทางการตลาด เข้าใจหลักพื้นฐานการจัดการตลาด การก าหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ราคา การกระจาย
สินค้า เพื่อใช้ในการก าหนดกลยุทธ์ขององค์การ 
 Strategic marketing planning and problem solving; process of marketing management: internal and 
external analysis, demand determination, product positioning, pricing, product distribution, product promotion, 
consumer behavior and marketing mix. Roles and responsibility of the marketing manager. The course 
objective is to understand the fundamental marketing management in various aspects, identification of target 
customers, and product distribution to the corporate strategy. 
 
POM  661  การบริหารโครงการและการด าเนินงาน      3(3-0-6) 
   (Project and Operations Management) 
 แนวทางในการพัฒนาผลิตผลทางธุรกิจในด้านการผลิตและการบริการ โดยศึกษาเน้นในด้านกลยุทธ์ในการ
ด าเนินการ การวางแผนการผลิต การบริหารการจัดการวัสดุ การบริหารงานเชิงคุณภาพ การบริหารสินค้าคงคลัง 
การจัดการกระจายสินค้า การจัดการโซ่อุปทาน ตลอดจนการจัดการโครงการตั้งแต่การวางแผนโครงการจนกระทั่งถึง
การประเมินโครงการโดยอาศัยเทคนิคในการบริหารโครงการ การจัดการความเสี่ยงและการควบคุมคุณภาพ 
ตลอดจนการน าเทคโนโลยีมาใช้ที่จะสนับสนุนในการด าเนินโครงการ  
       Methods for improving business productivity in a production and service systems, operations strategy, 
production planning, materials management, total quality management, inventory management, logistics 
system, and supply chain management; Project management: from project planning to project controlling with 
the combination of systems engineering topics such as requirements analysis, risk management, and quality 
control; projects including a life-cycle; creative problem solving, project operations, project auditing and 
termination; software tools as technology to support the project phases. 
 
 2. หมวดวิชาบังคับ           15 หน่วยกิต 
FIN  701  ปัญหาการเงินธุรกิจ          3(3-0-6) 
   (Problems in Business Finance) 
   วิชาบังคับก่อน : FIN 661 การจัดการการเงิน หรือได้รับอนุญาตจากทางหลักสูตรฯ 
 ใช้กรณีศึกษาเพื่อท าการตรวจสอบเรื่องการจัดการทางด้านการเงิน และการจัดการการเงินธุรกิจ โดยเนื้อหา 
ประกอบด้วย การวิเคราะห์ทางการเงิน การพยากรณ์งบการเงิน การใช้สินเชื่อจากธนาคารและสถาบันการเงิน การ 
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จัดการเงินทุนหมุนเวียน การลงทุนในหลักทรัพย์ในภาครัฐและเอกชน งบลงทุน การจัดการความเสี่ยง ตราสาร
อนุพันธ์ และการประเมินค่าทางธุรกิจ 
 Case studies to examine a broad range of financial management and corporate finance topics, 
including financial analysis, forecasting financial statements, uses of bank and financial institution credit, 
working capital management, public and private securities investment, capital budgeting, risk management, 
derivatives and business valuation. 
 
MGT  701  พื้นฐานปรัชญาทางธุรกิจ         3(3-0-6) 
   (Philosophical Foundations in Business Administration) 
   วิชาบังคับก่อน : MGT 662 การบริหารเชิงกลยุทธ์และการวิเคราะห์แผนธุรกิจ หรือได้รับอนุญาต
จากทางหลักสูตรฯ 
 หลักการพื้นฐานทางธุรกิจในส่วนของ ปรัชญาทางสังคม ธุรกิจ และเศรษฐกิจ วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ทางธุรกิจ ทฤษฎีองค์กรและ ความรับผิดชอบต่อสังคมในการบริหารธุรกิจ 
 Conceptual foundations of business administration in the context of social, business, and economic 
philosophy. Corporate objectives and goal models, theories of organization, and social responsibilities of 
corporate management 
  
MGT  703  สัมมนาการวิจัยกลยุทธ์ธุรกิจ        3(3-0-6) 
   (Research Seminar in Corporate Strategies) 
 สัมมนานี้เพื่อที่จะน าเสนอผลงานวิจัยในกลยุทธ์ธุรกิจ ว่าด้วย เศรษฐศาสตร์  พฤติกรรม การจัดการ ธุรกิจ 
และอื่นๆ นักศึกษาจะผลัดกันเป็นผู้น าการสัมมนาภายในห้อง (โดยมีอาจารย์เป็นผู้ช่วยแนะน า) ซึ่งแต่ละสัปดาห์ 
นักศึกษาจะต้องส่งค าวิจารณ์ 2-3 หน้าในแต่ละบทความที่ก าหนด นักศึกษาจะต้องมีการน าเสนอผลงานรวมทั้งหมด
ในระหว่างปลายภาคการศึกษา 
 The seminar is around published empirical research in corporate strategy. Articles for discussion will 
be drawn from journals in several fields, including economics, the behavioral, management, business 
administration, and elsewhere. Students will take turns leading the seminar discussion (with the professors who 
are assistance). Each week each student will turn in a two- to three-page "critique" of each article. Each 
student will present a book report to the class during final class meeting. 
 
MKT  701  การจดัการการตลาดขั้นสูง         3(3-0-6) 
   (Advanced Marketing Management) 
   วิชาบังคับก่อน : MKT 661 การจัดการการตลาด หรือได้รับอนุญาตจากทางหลักสูตรฯ 
 แนวความคิดพื้นฐานร่วมสมัยทางการตลาด การจัดการการตลาด และมีความรู้ ความเข้าใจอย่างลึก
เกี่ยวกับแนวความคิดทางการตลาดที่ร่วมสมัย โดยเนื้อหาประกอบด้วย การวิเคราะห์ปัญหาทางการตลาด และ
การบูรณาการเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค ยุทธศาสตร์การตลาด และเทคนิคเชิงปริมาณ เพื่อแก้ปัญหาทางการตลาด
ในมุมมองของการบริหารจัดการ ศึกษาและวิเคราะห์หัวข้อทางการตลาดที่เกี่ยวข้องในปัจจุบันแบบเจาะลึก หัวข้อที่
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ศึกษาอาจจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับเงินเฟ้อทางการตลาด ปัญหาทางด้านสังคมและจริยธรรมทางการตลาด ตลอดจน
วางแผนการตลาดได้  
 Conceptual foundations of contemporary marketing concepts, marketing management. Fundamental to 
the understanding of contemporary marketing and the breadth of the field of marketing study.  Topics 
include Analysis of marketing problems and the integration of consumer behavior, marketing strategies, and 
quantitative techniques to their solutions from a managerial point of view. Study and analyze most prominent 
current marketing issues. Among the topics that may be discussed are inflationary problems in marketing, 
social and ethical problems in marketing including marketing planning. 
 
POM  701  สัมมนาการด าเนินการและการจัดการโซ่อุปทาน    3(3-0-6) 
   (Seminar in Operations and Supply Chain Management) 
   วิชาบังคับก่อน : POM 661 การบริหารโครงการและการด าเนินงาน หรือได้รับอนุญาตจากทาง
หลักสูตรฯ 
 ตรวจสอบเนื้อหาปัจจุบันในการจัดการด าเนินการ โดยเนื้อหาจะครอบคลุมหลากหลายด้าน โดยเฉพาะการ
จัดการโซ่อุปทาน การบริหารโครงการ การจัดการและยุทธศาสตร์ในการด าเนินการในธุรกิจระหว่างประเทศ 
 Reviews of current topics in operation management. Topics vary but may include: supply chain 
management, project management, global operation management, and operational strategy. 
 
 3. หมวดวิชาวิธีวิจัย 14 หน่วยกิต 
MGT  791  สถิติธุรกิจส าหรับหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต      3(3-0-6) 
   (Business Statistics for Doctoral Students) 
 ศึกษาหลักการและเทคนิคทางสถิติ ตลอดจนแนวทางในการน าสถิติมาประยุกต์เพื่อช่วยในการท าวิจัย และ
การท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 
 This course will prepare statistical concepts and techniques to doctoral students in Business 
Administration. They will also learn how to apply statistics for research activities and dissertation work. 
 
MGT  792  ระเบยีบวธิวีจิยัทางธุรกิจ 1        3(3-0-6) 
   (Business Research Methodology I) 
   วิชาบังคับก่อน : MGT 791 สถิติธุรกิจส าหรับหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต 
 วิชาระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจนี้จะให้นักศึกษาในภาพรวมของการวิจัยทางธุรกิจและเพิ่มประสบการณ์การท า
วิจัย โดยจะเน้นการผสมผสานระหว่างการเรียนรู้ และการสร้างแนวความคิด เพื่อที่จะน าไปสู่กระบวนการในการท า
วิจัย รูปแบบที่หลากหลายของระเบียบวิธีวิจัย เทคนิคการออกแบบวิจัยทั้งที่เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 
รวมทั้งการสุ่มตัวอย่างและเทคนิคการเก็บข้อมูล นอกจากนี้ครอบคลุมถึงการเขียนโครงร่างการวิจัย 
 This course provides students with an overview on business research and enhances students in 
research experiences. Emphasis is on integrating learning and creative thinking in the execution of the 
research process, a wide variety of research methodologies, the research design techniques common to both 
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qualitative and quantitative research, including sampling methods and data collection techniques, and covers 
writing a research proposal. 
 
MGT  793  ระเบยีบวธิวีจิยัทางธรุกิจ 2        3(3-0-6) 
   (Business Research Methodology II) 
   วิชาบังคับก่อน : MGT 792 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ 1 
 วิชานี้จะเป็นการเรียนรู้ในการปฏิบัติการท าวิจัยขั้นสูง โดยจะเน้นในการวิเคราะห์ข้อมูล การแปลผล และ
สรุปรวบรวมให้เข้าใจชัดเจนตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ลักษณะของข้อมูลและเทคนิคในการแปลข้อมูล 
 This course is a practicum in advanced research methods. It will focus on analysis of data, 
interpretation of results and synthesis of conclusions based on a clear understanding of the objectives of 
research, the characteristics of data and techniques for manipulating data.  
 
MGT  794  โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติส าหรับงานวิจัย     2(0-4-2) 
   (Statistics Software Package for Research) 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นกระบวนการที่ส าคัญ ส าหรับงานวิจัย เพื่อให้เกิดความถูกต้องและแม่นย า นักวิจัยมี
ความจ าเป็นในการน า โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ มาช่วยในการวิเคราะห์ตั้งแต่ขั้นเริ่ มต้น ไปจนถึง ขั้นสูง วิชานี้
กล่าวถึง การน าโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ เพื่อมาท าการวิเคราะห์สถิติขั้นพื้นฐาน สถิติเชิงอนุมาน การประมาณ 
และการทดสอบสมมุติฐาน โดยใช้คะแนนซี คะแนนที คะแนนเอ็ฟ, การทดสอบไคก าลังสอง, วิเคราะห์ความสัมพันธ์, 
การถดถอย, การวิเคราะห์องค์ประกอบ, การจัดกลุ่มตัวแปรด้วยเทคนิค และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย 
 The data analysis is one of the most important procedures of research, in order to achieve accurate 
and precise result, researchers need software package designed for statistical purpose – from basic to 
advanced step. Software package for analyzing fundamental statistics, statistical inference, estimation and 
hypothesis testing by employing Z-score, t-score, F-score, and Chi-square, correlation analysis, simple 
regression, factor analysis, cluster analysis and others with relate to research. 
  
MGT  795  สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 1          1(0-2-1) 
   (Dissertation Seminar I) 
 นักศึกษาหาหัวข้อในการท าดุษฎีนิพนธ์ และ หาอาจารย์ที่สนใจในหัวข้อที่ศึกษา ค้นหางานวิจัยก่อนหน้าและ
เกี่ยวข้อง เพื่อได้มาในค าถามในการวิจัย และประโยชน์ที่จะได้รับจากการศึกษา ข้อสมมุติ และข้อจ ากัดใน
การศึกษา.  
 Students select a dissertation topic and enlist the support of faculty interested in the topic. After 
exploring prior research, they derive research questions, establish the significance of their research, and define 
the assumptions and limitations of their studies. 
 
MGT  796  สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 2          1(0-2-1) 
   (Dissertation Seminar II) 
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   วิชาบังคับก่อน : MGT 795 สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 1 
 นักศึกษาน าเสนอหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ รวมไปถึงร่างของเนื้อหาก่อนท าการเก็บข้อมูล การน าเสนอนี้ 
ประกอบด้วยการพัฒนาค าถามในการวิจัย สมมุติฐาน และวิธีการศึกษา เพื่อที่จะใช้ในการตอบค าถามในการวิจัย 
หรือ สมมุติฐาน 
 Students formulate a formal dissertation proposal that includes a draft of all parts of the dissertation 
that precede data collection. This proposal includes the development research questions, hypotheses and 
methodology for answering the research questions or hypotheses. 
 
MGT  797  สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 3          1(0-2-1) 
   (Dissertation Seminar III) 
   วิชาบังคับก่อน : MGT 796 สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 2 
 นักศึกษาท าการเก็บรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล โดยวิธีการที่น าเสนอในข้อเสนอดุษฎีนิพนธ์ อธิบายถึงการ
ตอบค าถามในการวิจัย หรือตรวจสมมุติฐานที่ตั้งขึ้น นักศึกษาสามารถน าผลลัพธ์ที่ได้ไปใช้เพื่อการวิจัย การศึกษา 
และประยุกต์ใช้จริงส าหรับอนาคต นอกจากนี้เตรียมตัวแก้ไขปรับปรุง ส าหรับการตีพิมพ์ดุษฎีนิพนธ์ เผยแพร่ผลงาน 
และการสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์ 
 Students collect and analyze data following the methodology prescribed in the dissertation proposal. 
They also explain the answers to research questions or determine whether hypotheses were corroborated. 
Students determine the implications of their results for future research, education, and practice. In addition, 
they prepare and revise the dissertation manuscript, conference and defend their work. 
  
 4.  การสอบวัดคุณสมบัติ        ไม่นับหน่วยกิต 
MGT  798  การสอบวัดคุณสมบัติ          0(0-0-0) 
   (Qualifying Examination) 
 เป็นการสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถของนักศึกษาเชิงบูรณาการเนื้อหาทางวิชาการที่ได้ศึกษามา 
นักศึกษาผู้มีสิทธิส์อบวัดคุณสมบัติจะต้องผ่านการศึกษาหมวดวิชาบังคับและหมวดวิชาวิธีวิจัยมาแล้ว  
 The qualifying examination is designed to assess the integrated knowledge of the coursework a 
student has undertaken.  The student must have completed the methodology and the required courses in the 
curriculum to be entitled for taking the qualifying examination.  
 
 5.  หมวดวิชาดุษฎีนิพนธ์        36 หน่วยกิต 
MGT  799  ดุษฎีนิพนธ์           36(0-108-54) 
   (Dissertation) 
 โครงการวิจัยที่เป็นดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษาที่ผ่านมาตรการด้านการเรียนและการวัดผลด้านต่างๆ ครบถ้วน
แล้ว เป็นโครงการที่มีเนื้อหา ขอบข่าย กรอบทฤษฎีและวิธีวิจัยที่มีมาตรฐานน าเสนอข้อค้นพบที่เป็นเรื่องใหม่ 
ด าเนินการตามเกณฑ์และขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยก าหนดภายใต้การแนะน าของกรรมการมหาวิทยาลัยแต่งตั้ง โดยผ่าน
กระบวนการเสนอข้อเสนอ (Proposal) การรับความเห็นชอบ การด าเนินการวิจัยโดยการรวบรวมและประมวลผล
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ข้อมูลตามการแนะน าตรวจสอบ และผ่านกรรมวิธีการสอบป้องกันซึ่งเป็นระบบเปิดและกรรมการสอบจากภายนอก 
ตลอดจนการตีพิมพ์เผยแพร่บทวิจัยตามกรรมวิธีและมาตรฐานของมหาวิทยาลัย 
 The dissertation project of a student who has satisfied all specified requirements is a quality research 
in compliance with the standard in terms of contents, scope, theoretical frameworks and research 
methodology.  Regularly, the project should attempt to generate original research findings.  The research 
process is required to be closely supervised by the committee and also strictly follow the formal criteria and 
procedure set forth by the university.  Consequently, each student is required to submit the research proposal 
for approval before undertaking the subsequent research process. Also, the dissertation defefense 
examinations as well as the publication of the research report and or paper have to comply to the 
university’s standards and rulings. 
   
ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าดุษฎีนิพนธ์ 
 1. ค าอธิบายโดยย่อ 
 โครงการวิจัยที่เป็นดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษาที่ผ่านมาตรการด้านการเรียนและการวัดผลด้านต่างๆ ครบถ้วน
แล้ว เป็นโครงการที่มีเนื้อหา ขอบข่าย กรอบทฤษฎีและวิธีวิจัยที่มีมาตรฐานน าเสนอข้อค้นพบที่เป็นเรื่องใหม่ 
ด าเนินการตามเกณฑ์และขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยก าหนดภายใต้การแนะน าของกรรมการมหาวิทยาลัยแต่งตั้ง โดยผ่าน
กระบวนการเสนอข้อเสนอ (Proposal) การด าเนินการวิจัยโดยรวบรวมและประมวลผลข้อมูลตามการแนะน า
ตรวจสอบ และผ่านกรรมวิธีการสอบป้องกันซึ่งเป็นระบบเปิดและกรรมการสอบจากภายนอก ตลอดจนการตีพิมพ์
เผยแพร่บทความวิจัยตามกรรมวิธีและมาตรฐานของมหาวิทยาลัย 
 การพิจารณาหัวข้อการศึกษาจะต้องเป็นหัวข้อที่ได้รับการพิจารณาจากอาจารย์ที่ปรึกษาว่าเป็นงานวิจยัใหม่ที่
นักศึกษาสามารถศึกษาค้นคว้า แก้ไขปัญหา คิดวิเคราะห์ได้ โดยสามารถน าทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ในการท างานวิจัยได้ 
มีขอบเขตที่สามารถท าเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
 2. มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถท างงานวิจัยได้ตามระเบียบวิธีวิจัย สามารถสื่อสารและน าเสนอผลงานวิจัยด้วยเอกสาร
บทความและการน าเสนอในที่ประชุมได้ มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือ มีการประยุกต์ใช้ทฤษฎีในการท าวิจัย 
ให้เป็นผลงานวิจัยใหม่และสามารถพัฒนาต่อได้ 
 3. ช่วงเวลา 
   ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ปีการศึกษาที่ 2 และ 
   ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ปีการศึกษาที่ 3 
 4. จ านวนหน่วยกิต  36  หน่วยกิต 
 5. การเตรียมการ 
 ทางหลักสูตรฯ จัดเตรียมเปิดรายวิชา และให้นักศึกษาสามารถเลือกและปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาได้ รวมถึง
ทางหลักสูตรฯ ยังอ านวยความสะดวกนักศึกษาประสานงานกับอาจารย์ที่ปรึกษาในบางกรณีที่นักศึกษาต้องการ 
 6. กระบวนการประเมินผล 
 ประเมินผลจากการสอบ ซึ่งนักศึกษาต้องสอบผ่านเค้าโครงมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา โดยการจัด
สอบการน าเสนอเค้าโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ต้องมีกรรมการสอบอย่างน้อย 5 ท่าน 
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อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
 1. ผู้บริหารธุรกิจ/นักบริหารธุรกิจ 
 2. หัวหน้า/ผู้บริหารโครงการ 
 3. ผู้จัดการฝ่ายบริหาร และฝ่ายต่างๆ ในองค์การ 
 4. นักวิชาการของภาครัฐและเอกชน 
 5. อาชีพอิสระอื่นๆ ด้านการบริหารธุรกิจ 
 
สถานที่ติดต่อ 
 ส านักงานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  คณะบริหารธุรกิจ ชั้น 3  อาคารประสิทธิรัตน์(ตึก 2) 
มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 
โทร 02-997 2200 ต่อ 1004 
www.rsu.ac.th/business     e-mail: dbarangsit@hotmail.com 
 บัณฑิตวิทยาลัย  ชั้น 2  อาคารรัตนคุณากร(ตึก 11) มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 ถ.พหลโยธิน               
ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 
โทร 02-997 2200 ต่อ 4001-4005 
http://grad.rsu.ac.th      e-mail: grad@rsu.ac.th 
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