
 

 

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566) 

 

หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1.  รหัสและช่ือหลักสูตร 
 ภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
 ภาษาอังกฤษ :  Doctor of Business Administration Program in Business  
   Administration 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ภาษาไทย       ช่ือเต็ม : บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) 
   ช่ือย่อ :  บธ.ด. (บริหารธุรกิจ)  
 ภาษาอังกฤษ  ช่ือเต็ม :   Doctor of Business Administration (Business  
        Administration) 
  ช่ือย่อ :   D.B.A. (Business Administration) 
 

3. วิชาเอก  ไม่มี 
 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร   
 จ านวนหน่วยกิตโดยรวมตลอดหลักสูตร แบบ 1.1 ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต  และแบบ 2.1                 
ไม่น้อยกว่า 57 หน่วยกิต  
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
      5.1   รูปแบบ 
  เป็นหลักสูตรระดับปริญญาเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2552และ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
 5.2 ภาษาที่ใช้ 
  หลักสูตรจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย และอาจจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาต่างประเทศใน
บางรายวิชา  
  

 5.3 การรับเข้าศึกษา 
  รับท้ังนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติท่ีสามารถใช้ภาษาไทยเพื่อการส่ือสารได้ 
 5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  



 

 

  เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาและมีความร่วมมือในการจัด
การศึกษาร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาท้ังในประเทศและต่าง ประเทศตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

 ให้ปริญญาเพียงปริญญาเดียว 
 
 

6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
   หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566 
   เริ่มใช้หลักสูตรนี้ต้ังแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2566 

- คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม 
   ครั้งท่ี 6/2564 เมื่อวันท่ี  24  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 

- คณะกรรมการสภาวิชาการ เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม 
      ครั้งท่ี 13/2564  เมื่อวันท่ี  15 เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2564 

- คณะกรรมการสภาวิชาการ เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม 
      ครั้งท่ี 2/2565  เมื่อวันท่ี  25 เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2565 

- คณะกรรมการสภาวิชาการ เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม 
      ครั้งท่ี 7/2565  เมื่อวันท่ี  15 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565 

- คณะกรรมการสภาวิชาการ วาระพิเศษ (ครั้งท่ี 3) เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม 
       เมื่อวันท่ี  19  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2565 

-   คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม 
        ครั้งท่ี 10/2565  เมื่อวันท่ี  14  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2565 
 

7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2568 
 

8.  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
 8.1 ผู้บริหารระดับสูง หรือพนักงานผู้เช่ียวชาญทางด้านบริหารธุรกิจภาครัฐและเอกชน 
 8.2  เจ้าของกิจการ ผู้บริหารระดับสูงในองค์การระหว่างประเทศ องค์การอิสระ 
 8.3  ข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจในระดับผู้เช่ียวชาญขึ้นไป 
 8.4  อาจารย์ในมหาวิทยาลัย 
 8.5  นักวิจัย นักวิชาการ นักวิชาชีพ  ท่ีปรึกษา ผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือผู้ปร ะกอบการท่ีคิดค้นและใช้
นวัตกรรมทางด้านบริหารธุรกิจ  
 



 

 

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 

 1.1  ปรัชญาของหลักสูตร 
  มุ่งผลิต ดุษฎีบัณฑิตด้านบริหารธุรกิจ มีคุณธรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพ                      มี
วิสัยทัศน์กว้างไกลเป็นผู้น าในการสร้างนวัตกรรมการบริหารธุรกิจท่ีเกื้อกูลต่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
 

 1.2  ความส าคัญของหลักสูตร 
  การบริหารธุรกิจเป็นเครื่องมือท่ีจ าเป็นในการบริหารงานท้ังในภาคธุรกิจและภาครัฐ             อัน
เนื่องมาจากสภาวะการแข่งขันที่รุนแรงและความเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว มหาวิทยาลัยจึงให้ความส าคัญใน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ท่ีสามารถบูรณาการและสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางด้านบริหารธุ รกิจเพื่อใช้ในการ
บริหารภาคธุรกิจ ภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจในยุคปัจจุบันได้อย่างเหมาะสม ดังนั้นจึงเป็นโอกาสดีท่ีจะผลิตดุษฎี
บัณฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถในการบริหารและการจัดการทางด้านธุรกิจ 
 

 1.3  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
   1.3.1  เพื่อผลิตนักวิชาการ นักวิ ชาชีพ  และนักบริหาร ท่ีมี องค์ ความรู้และเช่ียวชาญใน                
สหวิทยาการของการบริหารธุรกิจ และการพัฒนานวัตกรรมเพื่อไปต่อยอดและพัฒนาธุรกิจ 

1.3.2  เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตท่ีมีความสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางการบริหารจั ดการด้วยวิธี
การศึกษาและวิจัยข้ันสูงได้อย่างเหมาะสม 

1.3.3  เพื่อผลิตนักวิชาการ นักวิชาชีพ และนักบริหาร ท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม  มีวิสัยทัศน์กว้างไกล 
และมีความสามารถในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดท้ังในภาคธุรกิจและภาครัฐ 

1.3.4  เพื่อบูรณาการความรู้จากประสบการณ์การปฏิบัติงาน (Practical Knowledge) และ  
ความรู้จากทฤษฎี (Theoretical Knowledge) มาสร้างองค์ความรู้ใหม่โดยผ่านกระบวนการวิจัย (Research 
Methodology) ให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีเศรษฐกิจ สังคม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

หมวดที่ 3  ระบบการจัดการศึกษา  การด าเนินการ  และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 
      1.1 ระบบ 
  ระบบการจัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาคโดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา โดย 1 
ภาคการศึกษา มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 
 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 1 ภาคเรียน มีระยะเวลาศึกษาไม่เกิน 8 -  9 สัปดาห์  

และให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต  
 

  1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
    ไม่มี 
 
2.  การด าเนินการหลักสูตร 
 

     2.1 วัน – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
 จัดการเรียนการสอนนอกเวลาราชการส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษ (ตามประกาศของมหาวิทยาลัย)  
 ภาคการศึกษาท่ี 1   เดือนกันยายน – ธันวาคม 
 ภาคการศึกษาท่ี 2  เดือนมกราคม – เมษายน 
 ภาคฤดูร้อน   ตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

     2.2.1  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาในหลักสูตร แบบ 1.1 (เน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์อย่าง
เดียว) 

1. ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญามหาบัณฑิต  แผน ก แบบ ก 1 หรือ  ก2 จาก
สถาบันการศึกษา หรือสาขาวิชาท่ีได้รับการรับรองตามกฎหมายของประเทศนั้น ๆ   

2. มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด     
            3. ในกรณีนักศึกษาต่างชาติจะต้องเรียนรายวิชาภาษาไทยเพื่อการส่ือสารส าหรับชาวต่างประเทศ และ
รายวิชาการเขียนภาษาไทยส าหรับชาวต่างประเทศ และสอบผ่านรายวิชาดังกล่าว 

4.  มีคุณสมบัติข้ออื่น ๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 
 

     2.2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาในหลักสูตร แบบ 2.1 (เน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์และมี
การเรียนการสอน) 



 

 

1. ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญามหาบัณฑิต  จากสถาบันการศึกษา หรือ
สาขาวิชาท่ีได้รับการรับรองตามกฎหมายของประ เทศนั้น ๆ   

2. มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด     
            3. ในกรณีนักศึกษาต่างชาติจะต้องเรียนรายวิชาภาษาไทยเพื่อการส่ือสารส าหรับชาวต่างประเทศ และ
รายวิชาการเขียนภาษาไทยส าหรับชาวต่างประเทศ และสอบผ่านรายวิชาดังกล่าว 
      4.  มีคุณสมบัติข้ออืน่ ๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 
 2.2 ระบบการศึกษา 
    ระบบการศึกษาเป็นแบบเรียนในช้ันเรียน 

 2.3 การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย(ถ้ามี) 
   เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2564 (ภาคผนวก ค) 

 

3.  หลักสูตรและคณาจารย์ผู้สอน 
 3.1   หลักสูตร 
  3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  
   จ านวนหน่วยกิตโดยรวมตลอดหลักสูตร แบบ 1.1 ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต  และ               
แบบ 2.1 ไม่น้อยกว่า 57 หน่วยกิต 
  3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 
โครงสร้างของหลักสูตร แบ่งเป็น 2 แบบ คือ แบบ 1.1 และ แบบ 2.1  ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้  
   3.1.2.1 แบบ 1.1 เป็นแผนการศึกษาท่ีเน้นการวิจัย โดยมีการท าวิทยานิพนธ์ จ านวน 48 
หน่วยกิต และมีการเรียนการสอนรายวิชาบังคับเฉพาะสาขาโดยไม่นับหน่วยกิต 
   1) รายวิชาบังคับเฉพาะสาขา (ไม่นับหน่วยกิต)            6 หน่วยกิต 
   2) รายวิชาวิทยานิพนธ์            48   หน่วยกิต 
   3) รายวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)            12   หน่วยกิต 
    3.1) ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา1 *          3   หน่วยกิต 
   3.2) ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา 2*          3   หน่วยกิต 
    3.3) ภาษาไทยเพื่อการส่ือสารส าหรับชาวต่างประเทศ **         3   หน่วยกิต 
    3.4) ทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทยส าหรับชาวต่างประเทศ ** 3 หน่วยกิต 
   3.1.2.2  แบบ 2.1 เป็นแผนการศึกษาเน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์และมี                
การเรียนการสอน มีจ านวนหน่วยกิต รวมไม่น้อยกว่า 57 หน่วยกิต  



 

 

   1) รายวิชาบังคับ     
                        1.1) บังคับเฉพาะสาขา     15 หน่วยกิต 
      1.2) บังคับเฉพาะสาขา (ไม่นับหน่วยกิต)    3 หน่วยกิต 
   2) รายวิชาเลือก (ไม่น้อยกว่า)     6 หน่วยกิต 
   3) รายวิชาวิทยานิพนธ์     36 หน่วยกิต 
   4) รายวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)     12 หน่วยกิต 
    4.1) ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา1 *   3 หน่วยกิต 
   4.2) ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา 2*   3 หน่วยกิต 
    4.3) ภาษาไทยเพื่อการส่ือสารส าหรับชาวต่างประเทศ **  3 หน่วยกิต 
    4.4) ทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทยส าหรับชาวต่างประเทศ **3 หน่วยกิต 
        
 
 
 
 
 
 
 

หมวด/รายวิชา แบบ 1.1  แบบ 2.1 
1. รายวิชาบังคับ 
    1.1 บังคับเฉพาะสาขา (นับหน่วยกิต) 
    1.2 บังคับเฉพาะสาขา (ไม่นับหน่วยกิต) 

 
- 
6 

 
15 
3 

2. รายวิชาเลือก (ไม่น้อยกว่า)  -  6 
3. รายวิชาวิทยานิพนธ์  48 36 
4. รายวิชาเสริม (ไม่นับหน่วยกิต)  
   4.1 ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา 1 
   4.2 ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา 2 
   4.3 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสารส าหรับชาวต่างประเทศ 
   4.4 ทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย ส าหรับชาว
ต่างประเทศ                            

 
3* 
3* 
3** 
3** 

 
3* 
3* 
3** 
3** 

รวมหน่วยกิต 48 ไม่น้อยกว่า 57 
 

* รายวิชาส าหรับนักศึกษาท้ัง แบบ 1.1 และ 2.1 ท่ีไม่มีผลคะแนนการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ
ของARU Test, TOEIC, TOEFL ITP, TOEFL IBT, IELTS, CU-TEP, TU-GET อย่างใดอย่างหนึ่งตามเกณฑ์ท่ี
มหาวิทยาลัยก าหนด หรือมีผลคะแนนการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ ของมหาวิทยาลัย (ARU Test) ต่ า
กว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้โดยนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนรายวิชา ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา   1และ 2  
โดยมีผลการประเมินเป็น P 



 

 

           ** นักศึกษาต่างประเทศ แบบ 1.1  และ แบบ 2.1 ต้องลงทะเบียนรายวิชาภาษาไทยเพื่ อการส่ือสาร
ส าหรับชาวต่างประเทศ และรายวิชาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทยส าหรับชาวต่างประเทศ   โดยมีผล
การประเมินเป็น P 
 
 

  3.1.3  แนวทางการก าหนดรหัสวิชา 
                 รายวิชาตามหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต  สาขาบริหารธุรกิจ ก าหนดด้วย 
รหัสวิชา โดยใช้ระบบตัวเลข 7   

 1 2 3 4 5 6 7 
หมวดวิชาและหมู่วิชา ช้ันปีท่ีเปิดสอน ลักษณะเนื้อหา ล าดับก่อนหลังของวิชา 

    

   ส าหรับกลุ่มวิชาเฉพาะด้านของสาขาวิชาบริหารธุรกิจก าหนดรหัสวิชา ดังนี้  
 เลขรหัสสามตัวแรก หมายถึง หมวดและหมู่วิชาบริหารธุรกิจ ซึ่งก าหนดเป็น 365 
 เลขรหัสตัวที่ส่ี  หมายถึง ช้ันปีท่ีเปิดสอน 
    เลข 7 หมายถึง ช้ันปีท่ี 1  
    เลข 8 หมายถึง ช้ันปีท่ี 2  
    เลข 9 หมายถึง ช้ันปีท่ี 3 
 เลขรหัสตัวที่ห้า   หมายถึง ลักษณะเนื้อหาสาระของหลักสูตร 
    เลข 1 หมายถึง การตลาด การจัดการ องค์กร  
    เลข 2 หมายถึง กลยุทธ์ การวิเคราะห์  
    เลข 3 หมายถึง นวัตกรรม การประยุกต์ศาสตร์พระราชา 
    เลข 4 หมายถึง เศรษฐศาสตร์ เศรษฐกิจ 
    เลข 5 หมายถึง การเงิน การบัญชี การลงทุน  
    เลข 6 หมายถึง การวิจัย สถิติขั้นสูง 
    เลข 8 หมายถึง สัมมนา 
    เลข 9     หมายถึง วิทยานิพนธ์ 
 เลขรหัสตัวที่หกถึงเจ็ดหมายถึง  ล าดับก่อนหลังของรายวิชาตามลักษณะเนื้อหาข้างต้น 
 
 

  3.1.4  รายวิชาตามโครงสร้างของหลักสูตร  
    หลักสูตร บริหารธุรกิจ ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา บริหารธุรกิจ   (หลักสูตรใหม่ พ .ศ. 256 6)             
มีรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้ 
       3.1.4.1 แบบ 1.1 เป็นแผนการศึกษาท่ีเน้นการวิจัย โดยมีการท าวิทยานิพนธ์ จ านวน 48 
หน่วยกิต  ให้เรียนดังนี้  
   1) รายวิชาบังคับเฉพาะสาขา (ไม่นับหน่วยกิต)   6 หน่วยกิต 



 

 

3657601 ระเบียบวิธีวิจัยทางบริหารธุรกิจขั้นสูง  3(2-2-5) 
 Advanced Business Administration Research Methodology 
3658801 สัมมนาทางบริหารธุรกิจ 3(2-2-5) 
  Seminar on Business Administration 
   2)  รายวิชาวิทยานิพนธ์       48 หน่วยกิต 
1006904  วิทยานิพนธ์                 48 หน่วยกิต 
   Dissertation 
   3) รายวิชาเสริม (ไม่นับหน่วยกิต)              12 หน่วยกิต 
1557101 ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา 1* 3(3-0-6) 
 English for Graduates 1 
1557102 ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา 2* 3(3-0-6) 
  English for Graduates 2 
1557103 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสารส าหรับชาวต่างประเทศ** 3(3-0-6) 
  Communicative Thai Language for Foreigners 
1557104 ทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทยส าหรับชาวต่างประเทศ ** 3(3-0-6) 
  Thai Reading and Writing Skills for Foreigners 
 

  3.1.4.2  แบบ 2.1 เป็นแผนการศึกษาเน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์และ                 มี
การเรียนการสอน จ านวนไม่น้อยกว่า 57 หน่วยกิต  ให้เรียนดังนี้ 
  1)  รายวิชาบังคับเฉพาะสาขา 15 หน่วยกิต 
3657302 นวัตกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6) 
  Innovation for Human Resource Management 
3657501 การจัดการการเงินและการบัญชี 3(3-0-6) 
  Financial Management and Accounting 
3657601 ระเบียบวิธีวิจัยทางบริหารธุรกิจขั้นสูง 3(2-2-5) 
  Advanced Business Administration Research Methodology 
3657603 การวิเคราะห์ทางสถิติขั้นสูง              3(2-2-5) 
  Advanced Statistical Analysis 
3658801 สัมมนาทางบริหารธุรกิจ 3(2-2-5) 
  Seminar on Business Administration 
  2)   รายวิชาบังคับเฉพาะสาขา (ไม่นับหน่วยกิต) 3 หน่วยกิต 
3659901 สัมมนาวิทยานิพนธ์ 1 1(0-2-1) 

 Dissertation Seminar 1 



 

 

3659902 สัมมนาวิทยานิพนธ์ 2 1(0-2-1) 
 Dissertation Seminar 2 

3659903 สัมมนาวิทยานิพนธ์ 3 1(0-2-1) 
 Dissertation Seminar 3 

  3)   รายวิชาเลือก     เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
3657101 การตลาดดิจิทัล 3(3-0-6) 
  Digital Marketing 
3658102 ธุรกิจระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
  International Business 
3658103 ภาวะผู้น าและการบริหารการเปล่ียนแปลง 3(3-0-6) 
  Leadership and Change Management 
3658104 การเป็นผู้ประกอบการ 3(3-0-6) 
  Entrepreneurship 
3658201 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6) 
  Strategic Management  
3658301 การจัดการนวัตกรรมและห่วงโซ่อุปทาน 3(3-0-6) 
  Innovation and Supply Chain Management 
3658401 เศรษฐศาสตร์และเศรษฐกิจ 3(3-0-6) 
  Economics and economy 
3658501 การวิเคราะห์และการลงทุนในยุคดิจิทัล 3(3-0-6) 
  Analysis and Investment in Digital Era 
 

  4)  รายวิชาวิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต 
1006903 วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต 
 Dissertation   
  

  5) รายวิชาเสริม (ไม่นับหน่วยกิต) 12 หน่วยกิต 
1557101 ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา 1* 3(3-0-6) 
  English for Graduates 1 
1557102 ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา 2* 3(3-0-6) 
  English for Graduates 2 
1557103 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสารส าหรับชาวต่างประเทศ** 3(3-0-6) 
  Communicative Thai Language for Foreigners 
1557104 ทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทยส าหรับชาวต่างประเทศ ** 3(3-0-6) 



 

 

  Thai Reading and Writing Skills for Foreigners 
 
 
3.1.5  แสดงแผนการศึกษา 
  3.1.5.1 แผนการศึกษาส าหรับนักศึกษา แบบ 1.1  

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1  
รายวิชา รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย

ตนเอง 

เสริม 
(ไม่นับ นก.) 

1557101 ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา1* 3 3 0 6 

เสริม 
(ไม่นับ นก.) 

1557103 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารส าหรับชาว
ต่างประเทศ**                          

3 3 0 6 

บังคับ 
(ไม่นับ นก.) 

3658801 สัมมนาทางบริหารธุรกิจ 3 2 2 5 

รวม 0 0 0 0 
 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2  
รายวิชา รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย

ตนเอง 

เสริม 
(ไม่นับ นก.) 

1557102 ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา 2* 3 3 0 6 

เสริม 

(ไม่นับ นก.) 
1557104 ทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทยส าหรับชาว

ต่างประเทศ ** 
3 3 0 6 

บังคับ 
(ไม่นับ นก.) 

3657601 ระเบียบวิธีวิจัยทางบริหารธุรกิจข้ันสูง 3 2 2 5 

รวม 0 0 0 0 
 

 
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1  

รายวิชา รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

วิทยานิพนธ์ 1006904 วิทยานิพนธ์ 1 12 0 12 24 

รวม 12 0 12 24 

 
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

รายวิชา รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย
ตนเอง 



 

 

วิทยานิพนธ์ 1006904 วิทยานิพนธ์ 2 12 0 12 24 

รวม 12 0 12 24 
 

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
รายวิชา รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย

ตนเอง 

วิทยานิพนธ์ 1006904 วิทยานิพนธ์ 3 12 0 12 24 

รวม 12 0 12 24 
 

 
 

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2  
รายวิชา รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย

ตนเอง 

วิทยานิพนธ์ 1006904 วิทยานิพนธ์ 4 12 0 12 24 

รวม 12 0 12 24 

  
 * รายวิชาส าหรับนักศึกษาท้ัง แบบ 1.1 และ 2.1 ท่ีไม่มีผลคะแนนการทดสอบมาตรฐาน

ภาษาอังกฤษของARU Test, TOEIC, TOEFL ITP, TOEFL IBT, IELTS, CU-TEP, TU-GET อย่างใดอย่างหนึ่ง
ตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด หรือมีผลคะแนนการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษของ มหาวิทยาลัย (ARU 
Test) ต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้โดยนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนรายวิชา ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึ กษา  1
และ 2  โดยมีผลการประเมินเป็น P 
           ** นักศึกษาต่างประเทศ แบบ 1.1  แบบ 2.1  ต้องลงทะเบียนรายวิชาภาษาไทยเพื่อการส่ือสารส าหรับ
ชาวต่างประเทศ และรายวิชาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย ส าหรับชาวต่างประเทศ   โดยมีผลการ
ประเมินเป็น P 
 
 3.1.5.2 แผนการศึกษาส าหรับนักศึกษา แบบ 2.1  

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
รายวิชา รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย

ตนเอง 

เสริม 
(ไม่นับ นก.) 

1557101 ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา1* 3 3 0 6 

เสริม 
(ไม่นับ นก.) 

1557103 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารส าหรับ ชาวต่างประเทศ 
** 

3 3 0 6 

บังคับ 3657302   นวัตกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3 3 0 6 

รวม 3 3 0 6 
 



 

 

 
 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2  
รายวิชา รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย

ตนเอง 

เสริม 
(ไม่นับ นก.) 

1557102 ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา 2* 3 3 0 6 

เสริม 

(ไม่นับ นก.) 
1557104 ทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทยส าหรับชาว

ต่างประเทศ ** 
3 3 0 6 

บังคับ 3657501    การจัดการการเงินและการบัญช ี 3 3 0 6 

บังคับ 3657601 ระเบียบวิธีวิจัยทางบริหารธุรกิจข้ันสูง 3 2 2 5 

รวม 6 5 2 11 
 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน   
รายวิชา รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย

ตนเอง 

บังคับ 3657603  การวิเคราะห์ทางสถิติข้ันสูง 3 2 2 5 
เลือก 365xxxx วิชาเลือก 1 3 3 0 6 
เลือก 365xxxx วิชาเลือก 2 3 x x x 

รวม 9 x x x 
 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1  
รายวิชา รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย

ตนเอง 

บังคับ 3658801 สัมมนาทางบริหารธุรกิจ  3 2 2 5 

รวม 3 2 2 5 

 
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่  2  

รายวิชา รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

บังคับ 
(ไม่นับ นก.) 

3659901 สัมมนาวิทยานิพนธ์ 1 1 0 2 1 

วิทยานิพนธ์ 1006903 วิทยานิพนธ์ 1  12 0 12 24 

รวม 12 0 12 24 
 

 
 
 



 

 

 
 

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1  
รายวิชา รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย

ตนเอง 

บังคับ 
(ไม่นับ นก.) 

3659902    สัมมนาวิทยานิพนธ์ 2 1 0 2 1 

วิทยานิพนธ์ 1006903 วิทยานิพนธ์ 2 12 0 12 24 

รวม 12 0 12 24 
 

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
รายวิชา รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย

ตนเอง 

บังคับ 
(ไม่นับ นก.) 

3659903    สัมมนาวิทยานิพนธ์ 3 1 0 2 1 

วิทยานิพนธ์ 1006903 วิทยานิพนธ์ 3 12 0 12 24 

รวม 12 0 12 24 
 
 

 * รายวิชาส าหรับนักศึกษาท้ัง  แบบ 1.1 และ 2.1 ท่ีไม่มีผลคะแนนการทดสอบมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษของ ARU Test, TOEIC, TOEFL ITP, TOEFL IBT, IELTS, CU-TEP, TU-GET อย่างใดอย่างหนึ่ง
ตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด หรือมีผลคะแนนการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษของ มหาวิทยาลัย (ARU 
Test) ต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้โดย นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนรายวิชา ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา   1
และ 2  โดยมีผลการประเมินเป็น P 
           ** นักศึกษาต่างประเทศ แบบ 1.1  แบบ 2.1  ต้องลงทะเบียนรายวิชาภาษาไทยเพื่อการส่ือสารส าหรับ
ชาวต่างประเทศ และรายวิชาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย ส าหรับชาวต่าง ประเทศ   โดยมีผลการ
ประเมินเป็น P 
 
3.1.6 ค าอธิบายรายวิชา 
  1) รายวิชาบังคับเฉพาะสาขา                                          15  หน่วยกิต 
 

3657302 นวัตกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6) 
  Innovation for Human Resource Management   `
 การวิเคราะห์ การประยุก ต์ใช้ กระบวนการพัฒนา ทรัพยากร มนุษย์  การพัฒนาบุคลากร  การเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท างาน   การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม การใช้เทคโนโยลีในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ องค์กรแห่งการเรียนรู้ การสร้างวัฒนธรรมองค์กร  การสร้างบรรยากาศในการท างาน และ
จริยธรรมทางธุรกิจ  



 

 

 Analysis and implementation of development process on human resource 
management, personnel development, increase of performance efficiency, creating body of 
knowledge and innovation, using technology in human resource management, learning 
organization, organization culturing, creating positive workplace atmosphere and business 
ethics 
 

3657501 การจัดการการเงินและการบัญชี 3(3-0-6) 
  Financial Management and Accounting   
 การประเมินมูลค่าของเครื่องมือทางการเงิน การวิเคราะห์งบการลงทุน การประเมินมูลค่าบริษัท การ
วางแผนทางการเงิน การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์เกี่ยวกับโครงสร้างการเงิน ตามหลักแนวคิดการจัดการการเงิน 
แนวคิดทฤษฎีทางการบัญชีเพื่อการจัดการ ความส าคัญของการบริหารต้นทุน การวิเคราะห์ความเป็นไปได้
โครงการ การวิเคราะห์ความเส่ียงของกิจการ เพื่อประโยชน์ในการวางแผน โดยใช้เท คนิคขั้นสูงทางการบัญชี
เกี่ยวกับการตัดสินใจ 
   Valuation of financial instruments, investment budget analysis, corporate 
valuation, financial planning, strategic decision on financial structure in accordance with the 
principle of financial management, concept and theory on accounting for management, 
importance of cost management, project feasibility analysis, enterprise risk analysis for 
planning, using advanced accounting technique in terms of decision-making 
   

3657601 ระเบียบวิธีวิจัยทางบริหารธุรกิจขั้นสูง 3(2-2-5) 
  Advanced Business Administration Research Methodology 
   การทบทวน แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง การหาประเภทการวิจัย               
การสร้าง กรอบ แนวความคิด การวิจัย  เทคนิค วิทยาการ วิจัยทางธุรกิจ  งานวิจัยเชิงคุณภาพ  งานวิจัย เชิง
ปริมาณ การก าหนดกลุ่มตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูล  การเขียนโครงร่างการวิจัย การใช้สถิติวิเคราะห์ ขั้น
สูง การวิเคราะห์ข้อมูล การเสนอแนะผลการวิจัยเพื่อน าไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ             เชิงนโยบาย 
และเชิงบริหารธุรกิจ การเผยแพร่  และการน าเสนอ บทความทางวิชาการ    
  Revision, concept, theory and relevant research, research type identification, 
conceptual framework construction, business research methodology, qualitative and 
quantitative research, sample group determination, data collection, proposal writing, 
employing advanced statistical analysis, data analysis, suggestion proposed from research 
results in terms of academic; policy and business management implementation, publication, 
and academic article presentation 
3657603  การวิเคราะห์ทางสถิติขั้นสูง     3(2-2-5) 
 Advanced Statistical Analysis 



 

 

 วิธีการวิเคราะห์ทางสถิติขั้นสูง ข้อตกลงเบ้ืองต้นการวิเคราะห์พหุตัวแปร หลักการของ โมเดล
สมการโครงสร้าง การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ  การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ  การวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน  การวิเคราะห์อิทธิพลแบบมีตัวแปรแฝง การวิเครา ะห์กลุ่มพหุ  การวิเคราะห์พหุระดับ 
การวิเคราะห์โค้งพัฒนาการ และการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  Advanced statistical analysis, preliminary agreement of multivariate analysis, 
principle of structural equation model, multiple linear regression, exploratory factor analysis, 
confirmatory factor analysis, latent variable effect analysis, multiple group analysis, multiple 
level analysis, growth curve analysis, using statistical package for data analysis 
 

3658801 สัมมนาทางบริหารธุรกิจ 3(2-2-5) 
  Seminar on Business Administration   
 การวิเคราะห์ สังเคราะห์ วิพากษ์ องค์ความรู้  บูรณาการทฤษฎี แนวคิด หลักการ บริหารธุรกิจ การ
ประยุกต์ใช้ก ลยุทธ์ทางธุรกิจ  การตัดสินใจแก้ปัญหาในมิติท่ีมีความหลากหลายและซับซ้อน ของธุรกิจ ในยุค
ปัจจุบัน และกรณีศึกษา   
 Aanalysis, synthesis, and criticism of knowledge that integrates theories, concepts, 
principles of business administration, implementation of business strategies, decision making 
in the diversify and complex dimensions of issues business, and a case study 

  2) รายวิชาบังคับเฉพาะสาขา  (ไม่นับหน่วยกิต)  3 หน่วยกิต 
3659901 สัมมนาวิทยานิพนธ์ 1 1(0-2-1) 

 Dissertation Seminar 1 
   สัมมนาเชิงการวิเคราะห์ปัญหาและแนวโน้มบริหารธุรกิจในบริบทของสังคมไทยและสังคมโลก เพื่อ

น าไปสู่การก าหนดหัวข้อวิจัยหรือประเด็นปัญหาวิจัยด้านบริหารธุรกิจในอนาคต 
   Analytical seminar on business administration problem and trend in Thai 
society and global contexts, contributing to determination of research topic or problematic 
issue in business administration research in the future 
 
 
 

3659902     สัมมนาวิทยานิพนธ์ 2 1(0-2-1) 
  Dissertation Seminar 2 

  สัมมนาเชิงวิเคราะห์และสังเคราะห์รูปแบบการวิจัย การออกแบบการวิจัยและเครื่องมือท่ีใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยทางบริหารธุรกิจ เพื่อน าไปสู่การออกแบบ             เค้าโครงวิจัยและเครื่องมือ
วิจัยภายใต้ประเด็นปัญหาวิจัยท่ีตนสนใจ 



 

 

    Analytical and synthetic seminar on research format, research design, and 
research instrument in business administration, contributing to proposal design and 
instrument to serve the problematic research issue of interest 
     

3659903 สัมมนาวิทยานิพนธ์ 3 1(0-2-1) 
   Dissertation Seminar 3 
      สัมมนาเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล การอภิปรายผลการวิจัย   และการเขียนรายงานวิจัยทาง

บริหารธุรกิจ  เพื่อน าไปสู่การเขียนรายงานการวิจัยท่ีสมบูรณ์  
  Seminar on data analysis technique, discussion on research result, and research 
report writing on business administration, contributing to a complete research report writing 
  

  3) รายวิชาเลือก เรียนไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต 
3657101 การตลาดดิจิทัล 3(3-0-6) 
  Digital Marketing 
  การวิเคราะห์ สังเคราะห์ วิพากษ์ และประยุกต์องค์ความรู้ทางการตลาด การบูรณาการแนวคิด 
และทฤษฎี หลักการการตลาดดิจิทัล  สถานการณ์ทางการตลาด การวิเคราะห์ความต้องการและพฤติกรรม
ผู้บริโภคยุคดิจิทัล  การใช้ เทคโนโลยี สารสนเทศ  แพล็ตฟอร์มและส่ือใหม่ท่ีเหมาะสมกับธุรกิจ  กลยุทธ์
การตลาด การออกแบบและสร้างร้านค้าดิจิทัล  การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ยุคดิจิทัล การ ส่ือสารการตลาดแบบ
บูรณาการ 
   Analysis, synthesis, criticism and application of marketing knowledge integration 
of concepts and theories; principles of digital marketing; market situation, analysis of 
consumer demand and behavior in the digital era, using the technology information, 
platforms and new media which suitable for business, marketing strategy, designing and 
estabite a digital store, customer relationship management in the digital era, and integrated 
marketing communications 
 
 
 
 
 

3658102 ธุรกิจระหว่างประเทศ        3(3-0-6) 
  International Business 
   การวิเคราะห์  สังเคราะห์ วิพากษ์ และประยุกต์องค์ความรู้ท่ีสะท้อนถึง ความแตกต่างของ
ส่ิงแวดล้อมด้านสังคม การเมือง วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการตลาดระหว่างประเทศ ผลกระทบ ตลาดต่อการ
ใช้กลยุทธ์เดิมหรือการปรับเปล่ียนแนวปฏิบัติทางการตลาดขององค์กรให้มีความหลากหลาย มุ่งเน้นศึกษา ทาง
การตลาดเชิงลึก โดยมุ่งเน้นการวิจัยทางการตลาดระหว่างประเทศ    Analysis, 



 

 

synthesis, criticism, and implementation, portraying the difference in terms of social 
environment; politics; culture; economy; and international marketing, market effect on 
existing strategy or various adjusted marketing operations of the organization, an emphasis 
on insight-driven marketing, focusing upon international marketing research 
  
 
 

3658103 ภาวะผู้น าและการบริหารการเปลี่ยนแปลง   3(3-0-6) 
  Leadership and Change Management 
  การวิเคราะห์  สังเคราะห์ วิพากษ์ ประยุกต์องค์ความรู้  แนวคิด ทฤษฎีแนวทาง การใช้ภาวะ
ผู้น า รูปแบบภาวะผู้น า การวางแผนการเปล่ียนในระบบงานใหม่ เทคนิคและวิธีการจัดการเป ล่ียนแปลง ใน
องค์กร  โดยการศึกษาการใช้รูปแบบการวิเคราะห์กรณีศึกษา หัวข้อครอบคลุมถึงภาวะผู้น าส าหรับทีมงาน 
ภาวะผู้น ากับอ านาจและภาวะผู้น าส าหรับทีมงาน การพัฒนากลยุทธ์ในการจัดการเปล่ียนแปลง การวางแผน 
การเปล่ียนแปลงระบบงานใหม่ส าหรับธุรกิจ 
   Analysis, synthesis, criticism, and implementation of concept and theory on use 
of leadership and its form, planning to change an operational system, technique and 
organization change management, case study analysis including teamwork leadership, 
leadership and power, and teamwork leadership, strategic development for change 
management, planning, change of new business operational system 
 
3658104 การเป็นผู้ประกอบการ 3(3-0-6) 
  Entrepreneurship 
    การวิเคราะห์  สังเคราะห์ และประยุกต์องค์ความรู้ เกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจ รูปแบบธุรกิจ  
กระบวนการออกแบบธุรกิจ การผลิต นวัตกรรมสินค้าและบริการ การจัดการ การบริหารเงินทุน การตลาด 
ประเมินโอกาสทางธุรกิจ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การก าหนดกลยุทธ์และการประยุกต์ใช้ 
 Analysis, synthesis, and implementation of business operations, forms of 
business, process of business design, innovative products and services, cost management, 
marketing, business opportunity assessment, human resource planning, strategy formulation 
and application 
 
3658201 การจัดการเชิงกลยุทธ์    3(3-0-6) 
  Strategic Management 
  การวิเคราะห์ สังเคราะห์ วิพากษ์ ประยุกต์องค์ความรู้ด้าน แนวคิด  และกระบวนการในกา ร
ก าหนดกลยุทธ์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ การก าหนดภารกิจ นโยบาย เป้าหมาย  และกลยุทธ์ของ
ธุรกิจในระดับต่าง ๆ การประยุกต์แนวคิดการจัดการเชิงกลยุทธ์ ขั้นสูง เพื่อเพิ่มความได้เปรียบทางการ แข่งขัน



 

 

และสร้างความยั่งยืนให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย การบูรณาการ และการน า กลยุทธ์ ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล 
การควบคุม และการประเมินผลกลยุทธ์ในการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ 
  Analysis, synthesis, criticism, implementation of concept and process of 
strategic formulation, business environmental analysis, assigning, policy, goal and different 
level of business strategy, implementation of advanced strategic management to increase 
competitive advantage and to enhance sustainability for stakeholders, integration, and 
implementation of the strategy into an effective practice, control, and strategic assessment 
to achieve business goals 
  
3658301 การจัดการนวัตกรรมและห่วงโซ่อุปทาน    3(3-0-6) 
  Innovation and Supply Chain Management 
  การวิเคราะห์  สังเคราะห์ วิพากษ์ ประยุ กต์องค์ความรู้ หลักการ  และแนวคิดในการสร้าง
นวัตกรรมเชิงพาณิชย์ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการเติบโตขององค์การอย่างยั่งยืน การจัดการ
นวัตกรรมแบบหลากหลายมิติ การพัฒนาเครือข่ายโซ่อุปทานท่ีเหมาะสมกับองค์การ  การเพิ่มประสิทธิภาพ  
และลดต้นทุน ประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการบริหารธุรกิจ 
   Analysis, synthesis, criticism, implementation of principle and concept to create 
commercial innovation researching and innovation development for sustainable organization 
growth, multidimensional innovation management, appropriate supply chain network 
development for organization, optimization, cost reduction, innovative implementation in 
business administration 
 
 
3658401 เศรษฐศาสตร์และเศรษฐกิจ    3(3-0-6) 
    Economics and Economy 
  การวิเคราะห์  สังเคราะห์ และประยุกต์ ใช้องค์ความรู้ ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค และ
เศรษฐศาสตร์มหภาค การศึกษาระบบ เศรษฐกิจ ภายในประเทศและต่างประเทศ  การพัฒนาเศรษฐกิ จและ
สังคม ปัญหาและการเกิดวิกฤต เศรษฐกิจ การพยากรณ์ทางธุรกิจ และการวิเคราะห์ กรณีศึกษาทางเศรษฐกิจ
ท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
 Analysis, synthesis, and implementation of microeconomic theory and 
macroeconomic theory, study of both domestic and international economy systems, 
economic and social development, economic problem and crisis, business forecasting, case 
study analysis on both domestic and international economy 
 



 

 

3658501 การวิเคราะห์และการลงทุนในยุคดิจิทัล 3(3-0-6) 
  Analysis and Investment in Digital Era   
 การวิเคราะห์ สังเคราะห์ วิพากษ์ และประยุกต์องค์ความรู้ท่ีสะท้อนถึงการพัฒนาการของทฤษฎีด้าน
การลงทุนขั้นสูง แนวการวิเคราะห์ หลักทรัพย์ข้ันสูงในยุคปัจจุบัน ร วมถึงการการน าเสนอองค์ความรู้ในรูป
แบบจ าลองทางด้านการลงทุนและการวิเคราะห์ท่ีเหมาะสมส าหรับองค์การในยุคโลกาภิวัตน์ 
   Analysis, synthesis, criticism, implementation of advanced investment theory 
evolution, advanced securities analysis at present, and presenting investment model with an 
analysis appropriate for organization in globalization 

 

  4) รายวิชาเสริม  (ไม่นับหน่วยกิต)  15  หน่วยกิต  
1557101  ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา 1    3(3-0-6) 
             English for Graduates 1 

  การส่งเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังก ฤษแก่ดุษฎีบัณฑิต เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่
ผู้เรียนโดยการเสริมทักษะและความสามารถทางภาษาอังกฤษ ได้แก่การพูด การฟัง การอ่าน การสรุป
สาระส าคัญจากการบรรยายและการเขียน เพื่อการน าเสนอท่ีมีประสิทธิภาพ 
  English skills development for doctoral students to strengthen the learners by 
practicing listening, speaking, reading, summarizing from lecture, and writing in order to 
enhance an effective presentation 
 
 
 
 
 

1557102 ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา 2 3(3-0-6) 
English for Graduates 2 

 พัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่านและ เขียนภาษาอังกฤษโดยมุ่งเน้นความสามารถใน  
การสนทนาเพื่อ แลกเปล่ียนความคิดเห็น และการอ่าน เพื่อท าความเข้าใจเนื้อหาวิชาการในศาสตร์ต่าง ๆ 
พัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณผ่านการตั้งค าถาม การวิเคราะห์ การสังเคราะห์และ                   
การประเมินค่า พัฒนาทักษะการอ่ านเพื่อจับสาระส าคัญ สรุปความหรือเรื่องท่ีอ่านได้ บอกเจตคติหรือ
จุดประสงค์ของผู้เขียนและแนวโน้มของเรื่องได้ บอกความหมายของค าอ้างอิงท่ีใช้ในบทอ่านได้ การสรุปความ 
การอธิบายความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล และการอธิบายความเหมือนและความต่าง 
 Develop English skills: listening, speaking reading and writing discussion and 
comprehensive reading in various fields, develop of critical thinking through asking questions, 
analyzing, synthesizing and evaluating, find main idea, summarize, identify purposes of 
authors, and make prediction, identify meaning from reference, make conclusions, explain 
the relationship between cause and effect, and explain compare and contrast 



 

 

 

1557103 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารส าหรับชาวต่างประเทศ                            3(3-0-6)  
 Communicative Thai Language for Foreigners  
 การฝึกทักษะการใช้ภาษาไทย ทักษะการฟัง เพื่อเข้าใจสารอย่างครบถ้วน ทักษะการอ่าน เพื่อ
ฝึกการอ่านออกเสียงและจับใจความส าคัญ ทักษะการพูด เพื่อถ่ายทอดความรู้ความคิด ประสบการณ์และการ
แสดงความคิดเห็น ทักษะการเขียน เพื่อฝึกการจัดล าดับความคิด การ วางโครงเรื่อง ฝึกการใช้ค าประโยคและ
เรียบเรียงประโยคเป็นย่อหน้า เพื่อสร้างงานเขียนประเภทต่าง ๆ  
 Practice Thai language in listening for comprehension, practice reading aloud 
and finding main idea, speaking skill to share idea, experience, and opinion. Practice writing 
skill to organize idea, write outline, practice lexical choice and make sentences and 
paragraphs create various types of writings 
 

1557104 ทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทยส าหรับชาวต่างประเทศ     3(3-0-6) 
  Thai Reading and Writing Skills for Foreigners   
 การอ่านและเขียนภาษาไทย การประสมอักษร การผันวรรณยุกต์ การสะกดการันต์   
การเขียนตามค าบอก วลี ประโยค ข้อความ และการคัดลายมือ  
 Thai reading and writing, alphabetic combination, tonal variation, Tan-ta-kad 
symbol spelling, write dictation in words, phrases, sentences, and practicing hand writing 
 5) รายวิชาวิทยานิพนธ์  
 

1006903      วิทยานิพนธ์                 36  หน่วยกิต 
   Dissertation 
   การก าหนดปัญหาวิจัย ออกแบบการวิจัย ด าเนินการวิจัยและเรียบเรียงเขียนเป็นรายงาน
วิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาเอก อันก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจหรือน าเสนอนวัตกรรม
ทางบริหารธุรกิจท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
   Identify research problems, research design, conduct research and write 
doctoral research report reflecting new knowledge or present new innovation in business 
management 
  
1006904  วิทยานิพนธ์                 48  หน่วยกิต 
 Dissertation   
    การก าหนดปัญหาวิจัย ออกแบบการวิจัย ด าเนินการวิจัย และเรียบเรียงเขียนเป็นรายงาน
วิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาเอก  อันก่อให้เกิด องค์ความรู้ใหม่ ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ท่ีลุ่มลึกยิ่งขึ้นหรือ            
การพัฒนานวัตกรรมทางบริหารธุรกิจท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 



 

 

  Identify research problems, research design, conduct research, and write doctoral 
research report reflecting new knowledge in depth or develop innovation in business 
management 
 
 


