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1.  คุณสมบัติของผูมสิีทธิ์สมัคร 

1. สําเร็จการศกึษาขัน้ปรญิญามหาบัณฑิตในสาขาวิชาท่ีเก่ียวกับบริหารธุรกิจ การจัดการ เศรษฐศาสตร หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ
จากสถาบันอุดมศกึษาท่ีสภามหาวทิยาลัยราชภัฏนครราชสีมารับรอง หรอืสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษารับรอง และ 

2. มคีุณสมบัติอยางใดอยางหน่ึงดังตอไปน้ี 

 2.1 มคีะแนนเฉล่ียในระดับปรญิญามหาบัณฑิตไมนอยกวา 3.50 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรอืเทียบเทา หรอื 

 2.2 ไดรับผลการประเมนิวทิยานิพนธระดับปรญิญามหาบัณฑิตในระดับดีมาก หรอื 

 2.3 หากทํางานในองคกรภาครัฐหรือภาคเอกชนตองมีประสบการณทํางานไมนอยกวา 3 ป หลังจากไดรับปริญญามหาบัณฑิต 

(นับถึงวันสุดทายของการรับสมัคร) หรอื 

2.4 หากทํางานเปนนักวิชาการสายสอนตองมีประสบการณสอนไมนอยกวา 2 ป หลังจากไดรับปริญญามหาบัณฑิต (นับถึงวัน

สุดทายของการรับสมัคร) 

ในกรณีท่ีคุณสมบัติของผูสมัครไมเปนไปตามกําหนดในขอ 2.1-2.4 ตองมีผลงานวิชาการและงานวิจัยท่ีมีคุณภาพดีซ่ึงมิใชสวนหน่ึง

ของการศกึษาเพื่อรับปรญิญามาทดแทน โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตพิจารณา

เห็นสมควรรับเขาศกึษา 

. 3. มคีุณสมบัติอื่น ๆ ตามท่ีมหาวทิยาลัยราชภัฏนครราชสีมากําหนดในประกาศรับสมัคร ท้ังน้ีเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราช

ภัฏนครราชสีมาวาดวยการศกึษาระดับบัณฑิตศกึษา พ.ศ. 2550 วาดวยการศกึษาระดับบัณฑิตศกึษา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 วาดวย

การศกึษาระดับบัณฑิตศกึษา (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2552 วาดวยการศกึษาระดับบัณฑิตศกึษา (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2554 

     

2.  ชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย หลักสูตรบรหิารธุรกิจดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาบรหิารธุรกิจ   

ภาษาอังกฤษ Doctor of Business Administration Program in Business Administration   

 

3.  ชื่อปรญิญา 

 ภาษาไทย ชื่อเต็ม บรหิารธุรกิจดุษฎบัีณฑิต (บรหิารธุรกิจ)  

  ชื่อยอ บธ.ด.(บรหิารธุรกิจ) 

 ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม   Doctor of Business Administration (Business Administration) 

  ชื่อยอ   D.B.A. (Business Administration)  

 

4.  ปรัชญาของหลักสูตร 

เชี่ยวชาญการประยุกตทฤษฎ ีมวีสัิยทัศนในการพัฒนาธุรกิจ เพื่อความเจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศอยางย่ังยืน  

 

5.  วัตถุประสงคของหลักสูตร 

หลักสูตรบรหิารธุรกิจดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาบรหิารธุรกิจ  มุงผลิตดุษฎบัีณฑิตใหมคีุณลักษณะ  ดังน้ี  

1. มคีวามรอบรูในดานบรหิารจัดการอยางลึกซ้ึง มีทักษะในการคนควา วิเคราะห วิจัยขอมูลอยางเปนระบบ จนมีความสามารถ

และเชี่ยวชาญในการพัฒนาธุรกิจอยางสรางสรรค และเปนผูบรหิารองคกรธุรกิจอยางมอือาชพี    



2. มคีวามสามารถในการคดิวเิคราะห สังเคราะห โดยใชกระบวนการวิจัยในการสรางองคความรูใหมในดานบริหารจัดการใหแก

วงการวชิาการ และวงการธุรกิจไดอยางสรางสรรค 

3. มคีวามเปนผูนําในการบริหารธุรกิจเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน มีความใสใจในการแสวงหาความรูใหม มีปฏิสัมพันธกับผูอื่นอยาง

สรางสรรค และสามารถส่ือสารในองคกรไดอยางมปีระสิทธิภาพดวยเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

4. มคีุณธรรม จรยิธรรมในการพัฒนาธุรกิจอยางมคีวามรับผิดชอบตอสังคม   
 

6.  หลักสูตร 

หลักสูตรบรหิารธุรกิจดุษฎบัีณฑิต สาขาบรหิารธุรกิจ ใชระยะเวลาในการสําเร็จการศกึษาไมเกิน 6 ป เปนแบบ 2.1 ซ่ึงจัดใหมี

การศกึษาท้ังการศกึษารายวชิาและการทําวทิยานิพนธ ซ่ึงประกอบดวย หมวดวชิาสถิติและวจิัย หมวดวชิาบังคับ หมวดวชิาเลือก หมวด

วชิาวทิยานิพนธ และหมวดวชิาเสรมิพื้นฐาน ซ่ึงมโีครงสรางหลักสูตร ดังน้ี 

6.1  โครงสรางหลักสูตร  

องคประกอบของหลักสูตร จํานวนหนวยกิต 

ก. หมวดวชิาเสรมิพื้นฐาน (Preliminary Courses) ไมนับหนวยกิต 

ข. หมวดวชิาสถิติและวจิัย (Statistics and Research Courses)   9 หนวยกิต 

ค. หมวดวชิาบังคับ (Required Courses) 9 หนวยกิต 

ง. หมวดวชิาเลือก (Elective Courses)   6 หนวยกิต 

จ. หมวดวชิาวทิยานิพนธ (Dissertation Courses)      36 หนวยกิต 

 

6.2  รายวชิา 

ก. หมวดวิชาเสรมิพ้ืนฐาน (Preliminary Courses) นักศกึษาจะตองลงทะเบียนเรยีนรายวิชาเสริมพื้นฐานตามความเห็นของคณะ

กรรมการบรหิารหลักสูตร โดยไมนับรวมเปนหนวยกิตของหลักสูตร สําหรับการวัดผลรายวิชาเสริมพื้นฐานแบงเปน ระดับ P (Pass) และ

ระดับ NP (Not Pass) ซ่ึงมจีํานวน 3 รายวชิา ดังน้ี 

รหัส รายวิชา 
หนวยกิต 

(ท-ป-ศ) 

328701 
หลักการบรหิารธุรกิจ   

(Principles of Business Administration) 
3(3-0-6) 

328702 
ภาษาอังกฤษเพื่อการศกึษาคนควาทางดานบรหิารธุรกิจ 

(English for Research in Business Administration) 
3(2-2-5) 

600861 
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารเชงิวชิาการขัน้สูง 

(Advanced English for Academic Communication) 
3(2-2-5) 

 

ขอกําหนดเฉพาะ 

1.รายวชิาหลักการบรหิารธุรกิจ กําหนดใหเรยีนเฉพาะนักศกึษาท่ีไมมคีุณวุฒทิางดานบรหิารธุรกิจและการจัดการในระดับปริญญา

มหาบัณฑิต หรอืไมมปีระสบการณทางดานการบรหิารจัดการ หรอืตามความเห็นของคณะกรรมการบรหิารหลักสูตร 

2. รายวชิาภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาคนควาทางดานบริหารธุรกิจ และภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารเชิงวิชาการขั้นสูง จะเรียน

เฉพาะนักศกึษาท่ีไมมผีลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ หรอืมคีะแนนนอยกวาเกณฑตามท่ีกําหนด (ในระยะ 2 ปท่ีผานมา)  

 

 

 

 

 

 



ข. หมวดวิชาสถติิและวิจัย (Statistics and Research Courses) เปนรายวชิาท่ีสรางเทคนิควธีิการแสวงหาความรูใหม จํานวน 9 

หนวยกิต จาก 3 รายวชิา ดังน้ี  

รหัส รายวิชา 
หนวยกิต 

(ท-ป-ศ) 

328721 
ระเบียบวธีิการวจิัยขัน้สูง 

(Advanced Research Methodology) 
3(2-2-5) 

328722 
สถิติขัน้สูงสําหรับการวจิัยทางธุรกิจ  

(Advanced Statistics for Business Research) 
3(2-2-5) 

328823 
สัมมนาการวจิัยทางดานบรหิารธุรกิจขัน้สูง  

(Seminar on Advanced Business Administration Research) 
3(2-2-5) 

 

ค. หมวดวิชาบังคับ (Required Courses) เปนรายวชิาท่ีเปนรากฐานในการสรางองคความรูดานการบริหารธุรกิจและการจัดการ 

จํานวน 9 หนวยกิต จาก 3 รายวชิา ดังน้ี 

รหัส รายวิชา 
หนวยกิต 

(ท-ป-ศ) 

328731 
การวเิคราะหเศรษฐกิจในยุคโลกาภวิัตน        

(Analysis of Economic Globalization) 

3(2-2-5) 

328732 
การจัดการรวมสมัยใหม 

(New Contemporary Management) 
3(2-2-5) 

328833 
การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมในศตวรรษท่ี 21 

(The 21st Century Management of Small and Medium Enterprises) 
3(2-2-5) 

 

ง. หมวดวิชาเลือก (Elective Courses) เปนรายวิชาท่ีสรางความสามารถในการบริหารจัดการท่ีเพียบพรอมดวยจริยธรรมและ

จรรยาบรรณในวชิาชพี จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต โดยเลือกเรยีนจาก 6 รายวชิาตอไปน้ี 

รหัส รายวิชา 
หนวยกิต 

(ท-ป-ศ) 

328741 
ปรัชญาและจรยิธรรมของการจัดการองคการสมัยใหม 

(Modern Organizational Management Philosophy and Ethics) 
3(2-2-5) 

328742 
กลยุทธและนวัตกรรมทางการบรหิารธุรกิจ    

(Business Administration Strategy and Innovation) 
3(2-2-5) 

328843 
สัมมนาประเด็นทางการจัดการธุรกิจสมัยใหม    

(Modern Business Management Seminar) 
3(2-2-5) 

328844 
การจัดการการเปล่ียนแปลงและนวัตกรรมองคการ    

(Managing Organizational Change and Innovation) 
3(2-2-5) 

328845 
สัมมนาการจัดการนวัตกรรมขัน้สูง    

(Seminar in Advanced Innovation Management) 
3(2-2-5) 

328846 
การจัดการโลจสิติกสและซัพพลายเชนเชงิกลยุทธ                        

(Strategic Logistics and Supply Chain Management) 
3(2-2-5) 

 

 

 

 



จ. หมวดวิชาวิทยานพินธ (Dissertation Courses) เปนรายวชิาท่ีแสวงหาความรูใหม จํานวน 36 หนวยกิต จาก 4 รายวชิา ดังน้ี 

ดังน้ี   

รหัส รายวิชา 
หนวยกิต 

(ท-ป-ศ) 

328851 
วทิยานิพนธ 1 

(Dissertation 1)  
6(270) 

328852 
วทิยานิพนธ 2 

(Dissertation 2) 
10(450) 

328953 
วทิยานิพนธ 3 

(Dissertation 3) 
10(450) 

328954 
วทิยานิพนธ 4 

(Dissertation 4) 
10(450) 

 

 

 

เปดสอน ภาคพเิศษ (เรยีนเสาร-อาทติย) จํานวนนักศกึษาที่คาดวาจะรับ 10 คน 

 

คาใชจายการศกึษา 

ภาคพเิศษ   เรยีนปละ 3 ภาคการศกึษา เรยีนวันเสาร-อาทติย 

คาธรรมเนยีมเหมาจาย ภาคการศกึษาละ 45,000 บาท (9 ภาคการศกึษา) 
 


