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รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ/สาขาวิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1.ชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร 2558148100879
ภาษาไทย
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ภาษาอังกฤษ Doctor of Business Administration Program in Business
Administration
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (สาขาบริหารธุรกิจ)
ชื่อย่อ
บธ.ด. (บริหารธุรกิจ)
ภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม
Doctor of Business Administration (Business Administration
Program)
ชื่อย่อ
D.B.A. (Business Administration)
3. วิชาเอก
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาเอกแบบ 2.1 หลักสูตร 3 ปี โดยผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จปริญญาโท
จะต้องทาวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
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5.2 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (ตาราเอกสารที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนเป็น
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี และผ่าน
การคัดเลือกโดยสอบข้อเขียนและ/หรือสอบสัมภาษณ์ตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกาหนด
ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2560
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร
6.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 โดยปรับปรุงจากหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
สาขาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)
6.2 เริ่มใช้ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563
6.3 คณะกรรมการบริหารงานบัณฑิตศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรนี้ในการ
ประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที 24 มิถุนายน 2563
6.4 คณะกรรมการประจาคณะวิทยาการจัดการ พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรนี้ใน
การประชุมเวียน เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563
6.5 สภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 14
สิงหาคม 2563
6.6 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ เมื่อวันที่
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2565
8. อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังสาเร็จการศึกษา
ผู้สาเร็จการศึกษา สามารถปฏิบัติในอาชีพต่าง ๆ ได้ดังนี้
8.1 ผู้บริหารระดับสูงในองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
8.2 ผู้ประกอบการ/เจ้าของธุรกิจ
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8.3 อาจารย์หรือวิทยากรทางด้านบริหารธุรกิจ ในสถาบันการศึกษา
8.4 นักวิจัย/นักวิชาการ/ผู้เชี่ยวชาญ/บุคคลากรในหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
9. สถานที่จัดการเรียนการสอน
ห้องบรรยายของบัณฑิตวิทยาลัย และของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
10. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นในการวางแผนหลักสูตร
10.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลกและสถานการณ์บ้านเมืองดาเนินไปอย่าง
รวดเร็ ว โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ในช่ ว งของการเผชิ ญ หน้ า ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงในยุ ค โลกาภิ วั ต น์
(Globalization) เข้าสู่สังคมแห่งข้อมูลข่าวสาร (Information Society) ที่ไร้พรมแดน ส่งผลให้
การดาเนินกิจการขององค์การมีปัจจัยหลายประการที่ทาให้เกิดผลกระทบต่อองค์การทั้งทางตรง
และทางอ้อมทาให้การสร้างความพร้อมให้กับองค์การเพื่อที่จะรองรับและแก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นจึง
เป็ น สิ่ ง ที่ มี ค วามจ าเป็ น อย่ า งมากที่ จ ะต้ อ งมี ก ารน าเอาศาสตร์แ ละศิ ล ป์ ที่ ทั น สมั ย และทั น ต่ อ
เหตุการณ์มาประยุกต์ใช้กับองค์การเพื่อที่องค์การจะได้ก้าวไปสู่ความพร้อมและทันสมัยสามารถที่
จะดารงอยู่และสร้างความสาเร็จให้เกิดขึ้นกับองค์การประกอบกับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ประเทศไทยยังคงเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญในหลาย
บริบท โดยเฉพาะทางด้านการรวมตัวของกลุ่มเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงในตลาดการเงินของ
โลก ทาให้การเคลื่อนย้ายเงินทุน สินค้า และบริการ รวมทั้งคนในระหว่างประเทศมีความคล่องตัว
มากขึ้น ประกอบกับการก่อตัวของศตวรรษแห่งเอเชียที่มีจีนและอินเดียเป็นตัวจักรสาคัญในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก ส่งผลให้ประเทศไทยต้องดาเนินนโยบายการค้าในเชิงรุก ทั้งการหาตลาด
เพิ่ ม และการผลั ก ดั น ให้ ผู้ ผ ลิ ต ในประเทศปรั บ ตั ว ให้ ส ามารถแข่ ง ขั น ได้ บ นฐานความรู้ ฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและความเป็นไทยภายใต้ยุคดิจิทัล ตามนโยบาย Thailand 4.0 ที่เน้นให้เกิด
การทาธุรกิจโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ สร้างนวัตกรรม เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มต่อสินค้าและบริการ
นอกจากนั้ น ปั ญหาความไม่ส มดุล ทางเศรษฐกิจของโลกที่ส ะสมมานาน และการขยายตัว ของ
กองทุนประกันความเสี่ยงจะสร้างความผันผวนต่อระบบการเงินของโลก จึงมีความจาเป็นต้ อง
ยกระดับการกากับดูแลการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ และการเตรียมความพร้อมต่อการ
ผันผวนของค่าเงินและอัตราดอกเบี้ยในตลาดโลก ดังนั้น การพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจ ดุษฎี
บัณฑิต เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564)
นโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล และเพื่อเป็นการสร้างและการเตรียมความพร้อมบุคลากรให้
สนองตอบความเปลี่ยนแปลงที่มีอยู่ตลอดเวลาขององค์การสมัยใหม่ โดยเฉพาะด้านการบริหาร
จัดการสมัยใหม่ในระดับกลางถึงระดับสูงจึงจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้การบริหารจัดการองค์ความรู้
ทางด้านการบริหารธุรกิจอย่างเป็นระบบ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเทคโนโลยี
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อย่างก้าวกระโดด และจะนาประเทศให้หลุดพ้นจากเศรษฐกิจที่มีรายได้ระดับปานกลางไปเป็น
ระดับสูง จาเป็นต้องผลิตบุคลากรด้านบริหารธุรกิจ ให้มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เศรษฐกิจ การขยายตัวทางเศรษฐกิจของขั้วอานาจทางเศรษฐกิจใหม่ ซง่ึ จะทาให้องค์กรมีโอกาสใน
การทาธุรกิจแต่จะมีการแข่งขันสูงขึ้น การบริหารงานภายในองค์กรมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ทาให้
มีความต้องการบุ คลากรทางด้านบริหารธุรกิจที่มีความรู้เชิงลึ กในแต่ละด้าน ดังนั้น การผลิต
ทรัพยากรบุคคลทางด้านบริหารธุรกิจจึงมีความจาเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของ
โลกปัจจุบันและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ
10.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม
จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ที่ได้อธิบายถึง
การเปลี่ยนแปลงด้านสังคมปัจจุบันประเทศที่พัฒนาแล้วหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทยกาลังเข้า
สู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นทั้งโอกาสและภัยคุกคามต่อประเทศไทย โดยด้านหนึ่งประเทศไทยจะมี
โอกาสมากขึ้นในการขยายตลาดสินค้าเพื่อสุขภาพ และการให้บริการด้านอาหารสุขภาพ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและแพทย์พื้นบ้าน สถานที่ท่องเที่ยวและการพักผ่อนระยะยาวของผู้สูงอายุ จึงนับเป็น
โอกาสในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยและนามาสร้างมูลค่าเพิ่ม ซึ่งจะเป็นสินทรัพย์ทาง
ปั ญญาที่ส ร้ างมูล ค่าทางเศรษฐกิจได้ แต่ในอีกด้านก็จะเป็นภัยคุกคามในเรื่องการเคลื่ อ นย้ า ย
แรงงานที่มีฝีมือและทักษะไปสู่ประเทศที่มีผลตอบแทนสูงกว่า การวางแผนหลักสูตรจึงจาเป็นต้อง
คานึงถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ประกอบการรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
ตลอดจนปรับรูปแบบการประกอบธุรกิจให้สนองตอบต่อความต้องการของผู้บริโภคในสังคมยุค
ดิจิทัล ในขณะเดียวกันผู้ประกอบการจาเป็นต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมในการดาเนินงานที่จะไม่
ส่งเสริมหรือสนับสนุนธุรกิจที่ส่งผลกระทบด้านลบต่อสังคมและวัฒนธรรมในทางตรงข้ามควรที่จะ
สนับสนุน และเอื้ออานวยประโยชน์ให้กับสังคม จึงจาเป็นจะต้องใช้ บุคลากรที่มีความเป็นมืออาชีพ
ทางด้านการบริหารธุรกิจและการจัดการที่มีความเข้าใจผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
เพื่อช่วยชี้นาสังคมและขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจในทุกระดับให้เป็นไปในรูปแบบที่สอดคล้องและ
เหมาะสมกับวิถีชีวิตของสังคมไทยและเป้าหมายของประเทศ ซึ่งจากสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น
สถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตทางการศึกษา จึงต้องเตรียมคนให้เป็นบัณฑิตที่พร้อมเพื่อเข้าสู่โลก
อาชีพดังกล่าว อันเป็นหลักประกันในการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติต่อไป
11. ผลกระทบจากข้อ 10.1 และ 10.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ
ของสถาบัน
11.1 การพัฒนาหลักสูตร
ผลกระทบจากสถานการณ์ภ ายนอกการพัฒนาทางเศรษฐกิจและการพัฒนาสั งคม
และวัฒนธรรมมีอิทธิพลต่อการพัฒนาหลักสูตร จึงจาเป็นต้องมีการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้อง
และรองรับการแข่งขันทั้งในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงสถาบันการศึกษาในประเทศไทย
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ทั้ ง ของรั ฐ และเอกชน ท าให้ ห ลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต นี้ มี ส่ ว นส าคั ญ ในการพั ฒ นา
บุคคลากรให้เป็นนักวิชาชีพด้านการบริหารจัดการเชิงสร้างสรรค์ ทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข มีความสามารถในการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีคุณธรรมจริยธรรม ทาง
วิชาชีพโดยมีความรู้ความเข้าใจเชิงลึกในหลักการและทฤษฎีด้านบริหารจัดการ สามารถนามา
ประยุ กต์ ห ลั กการบริ ห ารจั ดการใช้ในการพัฒ นางานองค์การตามสาขาวิชาชีพของตนเองผ่าน
กระบวนการวิจัยได้อย่างมีคุณภาพ ให้เกิดการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ เพื่อสร้างสรรค์
นาไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นและประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน
11.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
ผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องตรงตามพันธกิจตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ.2547 ที่ระบุถึงการแสวงหาความจริงเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล ดังนั้น จากผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมดังกล่าว จึงวางแนวทางการพัฒนาและ
บริ ห ารหลั ก สู ต ร ที่ มุ่ ง เน้ น และส่ ง เสริ ม การเรี ย นการสอนเพื่ อ แสวงหาแนวทางการพั ฒ นา
กระบวนการบริหารจัดการสาหรับพัฒนาองค์การให้เหมาะสมกับการดารงชีวิต ใส่ใจถึงผลกระทบ
ต่อทุกภาคส่ ว นในสั งคม ทั้งในแง่เศรษฐกิจ ธุรกิจ สั งคม และวัฒ นธรรมไทย โดยยังคงการใช้
องค์ประกอบทางความรู้ที่ทันสมัยและคุ้มค่า และปรับเปลี่ยนตามสภาวการณ์ปัจจุบันได้เป็นอย่างดี
เพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการบารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรของท้องถิ่นอย่าง
สมดุล ภายใต้การประสานความร่ว มมือช่ว ยเหลื อเกื้อกูล กันระหว่างสถาบันการศึกษา ชุมชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ
12. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ สาขาวิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
12.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชาอื่นของสถาบัน
รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการชั้นสูง เป็นรายวิชาเสริมพื้นฐาน ซึ่ง
เป็นหลักสูตรกลางของบัณฑิตวิทยาลัย
12.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชาที่หลักสูตรอื่นต้อง
มาเรียน
-ไม่มี12.3 การบริหารจัดการ
มีการบริหารจัดการในรูปคณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีการทางานร่วมกับคณะ
วิทยาการจัดการ และบัณฑิตวิทยาลัย อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องประสานงานกับอาจารย์
ผู้แทนจากสาขาวิชาหรือคณะอื่นที่เกี่ยวข้องด้านเนื้ อหาสาระ การจัดตารางเรียนและสอน เพื่อให้
สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิ
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
เชี่ยวชาญการประยุกต์ทฤษฎี มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาธุรกิจ เพื่อความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน
1.2 ความสาคัญของหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต จะพัฒนาบุคลากรภาคธุรกิจรวมถึงนักวิชาการ
ด้านบริหารจัดการให้มีความรู้และทักษะทางปัญญา จนสามารถสร้างและใช้องค์ความรู้สาหรับ
พัฒนาท้องถิ่น สังคมและประเทศชาติให้มีความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยคุณธรรม และใส่ใจถึง
ผลกระทบต่อทุกภาคส่วนในสังคม
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ ดังนี้
(1) มี ค วามรอบรู้ อ ย่ า งลึ ก ซึ้ ง ในด้ า นบริ ห ารจั ด การและมี ทั ก ษะในการค้ น คว้ า
วิเคราะห์ วิจัยข้อมูลอย่างเป็นระบบ จนมีความสามารถและเชี่ยวชาญในการพั ฒนาธุรกิจอย่าง
สร้างสรรค์และเป็นผู้บริหารองค์กรธุรกิจอย่างมืออาชีพ
(2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ โดยใช้กระบวนการวิจัยในการ
สร้างองค์ความรู้ใหม่ในด้านบริหารจัดการให้แก่วงการวิชาการและวงการธุรกิจได้อย่างสร้างสรรค์
(3) มีความเป็นผู้นาในการบริหารธุรกิจเพื่ อการพัฒนาที่ยั่งยืน มีความใส่ใจในการ
แสวงหาความรู้ใหม่มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ และสามารถสื่อสารในองค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม
(4) มีคุณธรรม จริยธรรมในการพัฒนาธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร
ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษามี 2 ภาคการศึกษาปกติ หนึ่งภาคการศึกษาปกติ มี
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
เป็ นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานหลั กสู ตรระดับบั ณฑิตศึ กษา พ.ศ. 2558 ของประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ ข้อ 6 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ว่าด้วย การศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 ข้อ 7 กล่าวคือ มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน โดยกาหนดรยะ
เวลาและจานวนหน่วยกิต ให้มีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ
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1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
เป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครราชสี ม า ว่ าด้ ว ยการศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วันเวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคพิเศษ เรียนวันเสาร์-อาทิตย์
- ภาคการศึกษาที่ 1 ตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง เดือนกันยายน
- ภาคการศึกษาที่ 2 ตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือน กุมภาพันธ์
- ภาคฤดูร้อน
ตั้งแต่ เดือนมีนาคม ถึง เดือนพฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 สาเร็จการศึกษาขั้นปริญญามหาบัณฑิตในสาขาวิชาที่เกี่ยวกับบริหารธุรกิจ การ
จัดการ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิท ยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมารับรอง จากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา หรือสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
2.2.2 มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
2.2.2.1 มีคะแนนเฉลี่ยในระดับ ปริญญามหาบัณฑิตไม่น้อยกว่า 3.50 จาก
ระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า
2.2.2.2 ได้รับผลการประเมินวิทยานิพนธ์ระดับปริญญามหาบัณฑิตในระดับดี
มาก
2.2.2.3 หากทางานในองค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชนต้องมีประสบการณ์ทางาน
ไม่น้อยกว่า 3 ปี หลังจากได้รับปริญญามหาบัณฑิต (นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร)
2.2.2.4 หากทางานเป็นนักวิ ชาการสายสอนต้องมีประสบการณ์สอนไม่น้อย
กว่า 2 ปี หลังจากได้รับปริญญามหาบัณฑิต (นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร)
ในกรณีที่คุณสมบัติของผู้สมัครไม่เป็นไปตามกาหนดในข้อ 2.2.2.12.2.2.4 ต้องมีผ ลงานวิช าการและงานวิจัยที่มีคุณภาพดีซึ่งมิใช่ส่ ว นหนึ่งของการศึกษาเพื่อรั บ
ปริญญามาทดแทน โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎี
บัณฑิตพิจารณาเห็นสมควรรับเข้าศึกษา
2.2.3 มีผ ลการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลั ยราชภัฏ นครราชสีมา
กาหนด
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2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
เนื่ อ งจากเป็ น หลั ก สู ต รที่ ส ามารถรั บ นั ก ศึ ก ษาที่ จ บปริ ญ ญาโท หรื อ เที ย บเท่ า ใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ทาให้พื้นฐานความรู้ด้านการบริหารธุรกิจ และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาไม่เท่ากัน
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
2.4.1 กาหนดให้นักศึกษาที่ไม่มีคุณวุฒิทางด้านบริหารธุรกิจ หรือไม่มีประสบการณ์
ทางด้านการบริหารจัดการต้องเรียนรายวิชาในหมวดวิชาเสริมพื้นฐาน หรืออาจไปร่วมเรียนกับ
นักศึกษาปริญญาโทในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ นอกเหนือจากที่
โครงสร้างหลักสูตรกาหนดเพิ่มเติมโดยไม่นับเวลาเรียนและจานวนหน่วยกิตเพื่อเสริมทักษะให้กับ
นักศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร
2.4.2 ด้านการขาดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษทั้งการพูด การอ่าน และการเขียน
ประกอบกับประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่มีนโยบายให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถใช้
ภาษาอั ง กฤษเป็ น เครื่ อ งมื อ ค้ น คว้ า ความรู้ ที่ เ ป็ น สากล หลั ก สู ต รจึ ง ก าหนดให้ ผู้ เ รี ย นทุ ก คน
ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาค้นคว้าทางด้านบริหารธุรกิจ และภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่ อสารเชิงวิช าการขั้น สูง เพื่อให้ ผู้ เรียนมีความพร้อมเชิงทักษะการอ่าน การพูด การเขียน
สาหรับศึกษา ค้นคว้าตารา รายงานวิจัย เอกสารต่าง ๆ ตลอดจนการนาเสนอผลงานทางวิชาการ
ด้านการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน เทียบเคียงได้ตามมาตรฐานสากล และในระหว่างการศึกษา
ทุกรายวิชาจัดให้มีการค้นคว้าเอกสาร ตารา บทความภาษาอังกฤษรวมทั้งส่งเสริมให้มีการนาเสนอ
หรือการสัมมนาภาษาอังกฤษและส่งเสริมให้ตีพิมพ์เผยแพร่เป็นภาษาอังกฤษ
2.5 ระบบการศึกษา
ใช้ระบบในชั้นเรียน การฝึกปฏิบัติ และการศึกษาด้วยตนเอง และเป็นไปตามข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560
2.6 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัย
เป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิทยาลั ยราชภัฏ นครราชสี ม า ว่าด้ว ยการศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์การ
เทียบโอนผลการเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต แบบ 2.1 ใช้ระยะเวลาในการสาเร็จการศึกษาไม่
เกิน 6 ปี
3.1.1จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 60 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร ไม่น้อยกว่า60หน่วยกิต โดยมีองค์ประกอบดังนี้
องค์ประกอบของหลักสูตร
จานวนหน่วยกิต
ก. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (Preliminary Courses)
ไม่นับหน่วยกิต
ข. หมวดวิชาสถิติและวิจัย (Statistics and Research
9 หน่วยกิต
Courses)
ค. หมวดวิชาบังคับ (Required Courses)
9 หน่วยกิต
ง. หมวดวิชาเลือก (Elective Courses)
6 หน่วยกิต
จ. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ (Dissertation Courses)
36 หน่วยกิต
3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร
1) ความหมายของเลขประจาวิชา
การกาหนดรหัสวิชาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ใช้
รหัสวิชาซึ่งประกอบด้วยตัวเลขรวม 6 หลัก มีรายละเอียดดังนี้
ลาดับเลขตาแหน่งที่ 1-3 หมายถึง สาขาวิชา
328 หมายถึง สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
600 หมายถึง สาขาวิชาระดับบัณฑิตศึกษา
ลาดับเลขตาแหน่งที่ 4 หมายถึง ชั้นปีหรือความยาก
เลข 7 หมายถึง ศึกษาในชั้นปีที่ 1
เลข 8 หมายถึง ศึกษาในขั้นปีที่ 2
เลข 9 หมายถึง ศึกษาในชั้นปีที่ 3
ลาดับเลขตาแหน่งที่ 5 หมายถึง หมวดวิชาหรือกลุ่มองค์ความรู้ของรายวิชา
เลข 1 หมายถึง หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
เลข 2 หมายถึง หมวดวิชาสถิติและวิจัย
เลข 3 หมายถึงหมวดวิชาบังคับ
เลข 4 หมายถึง หมวดวิชาเลือก
เลข 5 หมายถึง หมวดวิชาวิทยานิพนธ์
ลาดับเลขตาแหน่งที่ 6 หมายถึง ลาดับที่ของรายวิชา

10

2) รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มีรายละเอียดตาม
โครงสร้างหลักสูตร ดังนี้
ก. หมวดวิ ช าเสริ ม พื้ น ฐาน(Preliminary Courses) นั ก ศึ ก ษาจะต้ อ ง
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเสริมพื้นฐานตามความเห็นของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยไม่นับ
รวมเป็นหน่วยกิตของหลักสูตร สาหรับการวัดผลรายวิชาเสริมพื้นฐานแบ่งเป็น ระดับ P (Pass)
และระดับ NP (Not Pass) ซึ่งมีจานวน 3 รายวิชา ดังนี้
รหัส

รายวิชา

หลักการบริหารธุรกิจ
(Principles of Business Administration)
ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาค้นคว้าทางด้านบริหารธุรกิจ
328702
(English for Research in Business Administration)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการขั้นสูง
600861
(Advanced English for Academic Communication)
328701

หน่วยกิต
(ท-ป-ศ)

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

ข้อกาหนดเฉพาะ
1.รายวิชาหลักการบริหารธุรกิจกาหนดให้เรียนเฉพาะนักศึกษาที่ไม่มีคุณวุฒิ
ทางด้านบริหารธุรกิจและการจัดการในระดับปริญญามหาบัณฑิต หรือไม่มีประสบการณ์ทางด้าน
การบริหารจัดการ หรือตามความเห็นของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
2. รายวิ ช าภาษาอั ง กฤษเพื่ อ การศึ ก ษาค้ น คว้ า ทางด้ า นบริ ห ารธุ ร กิ จ และ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการขั้น สูงจะเรียนเฉพาะนักศึกษาที่ไม่มีผลคะแนนการสอบ
ภาษาอังกฤษ หรือมีคะแนนน้อยกว่าเกณฑ์ตามที่กาหนด (ในระยะ 2 ปีที่ผ่านมา)
ข. หมวดวิชาสถิติและวิจัย (Statistics and Research Courses)เป็น
รายวิชาที่สร้างเทคนิควิธีการแสวงหาความรู้ใหม่จานวน 9 หน่วยกิต จาก 3 รายวิชา ดังนี้
รหัส

รายวิชา

ระเบียบวิธีการวิจัยขั้นสูง
(Advanced Research Methodology)
สถิติขนั้ สูงสาหรับการวิจัยทางธุรกิจ
328722
(Advanced Statistics for Business Research)
328721

หน่วยกิต
(ท-ป-ศ)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
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สัมมนาการวิจัยทางด้านบริหารธุรกิจขั้นสูง
328823 (Seminar on Advanced Business Administration
Research)

3(2-2-5)

ค. หมวดวิชาบังคับ(Required Courses) เป็นรายวิชาที่เป็นรากฐานในการ
สร้างองค์ความรู้ด้านการบริหารธุรกิจและการจัดการ จานวน 9 หน่วยกิต จาก 3 รายวิชา ดังนี้
รหัส

รายวิชา

การวิเคราะห์เศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัตน์
(Analysis of Economic Globalization)
การจัดการร่วมสมัยใหม่
328732
(New Contemporary Management)
การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในศตวรรษที่ 21
328833 (The 21st Century Management of Small and Medium
Enterprises)
328731

หน่วยกิต
(ท-ป-ศ)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

ง. หมวดวิชาเลือก (Elective Courses)เป็นรายวิชาที่สร้างความสามารถใน
การบริหารจัดการที่เพรียบพร้อมด้วยจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ จานวนไม่น้อยกว่า 6
หน่วยกิต โดยเลือกเรียนจาก 6 รายวิชาต่อไปนี้
รหัส
328741
328742
328843
328844

รายวิชา
ปรัชญาและจริยธรรมของการจัดการองค์การสมัยใหม่
(Modern Organizational Management Philosophy and
Ethics)
กลยุทธ์และนวัตกรรมทางการบริหารธุรกิจ (Business
Administration Strategy and Innovation)
สัมมนาประเด็นทางการจัดการธุรกิจสมัยใหม่
(Modern Business Management Seminar)
การจัดการการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมองค์การ
(Managing Organizational Change and Innovation)

หน่วยกิต
(ท-ป-ศ)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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328845
328846

สัมมนาการจัดการนวัตกรรมขั้นสูง
(Seminar in Advanced Innovation Management)
การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเชิงกลยุทธ์
(Strategic Logistics and Supply Chain Management)

3(2-2-5)
3(2-2-5)

จ. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ (Dissertation Courses)เป็นรายวิชาที่แสวงหาความรู้
ใหม่จานวน 36 หน่วยกิต จาก 4 รายวิชา ดังนี้ดังนี้
หน่วยกิต
รหัส
รายวิชา
(ท-ป-ศ)

วิทยานิพนธ์ 1
(Dissertation 1)
วิทยานิพนธ์ 2
328852
(Dissertation 2)
วิทยานิพนธ์ 3
328953
(Dissertation 3)
วิทยานิพนธ์ 4
328954
(Dissertation 4)
328851

6(270)
10(450)
10(450)
10(450)

3.1.4 แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
รหัสและชื่อวิชา
เสริมพื้นฐาน 328701 หลักการบริหารธุรกิจ*
สถิติและวิจัย 328721 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง
328731 การวิเคราะห์เศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัตน์
บังคับ
328732 การจัดการร่วมสมัยใหม่
รวม
*รายวิชาที่เรียนตามข้อจากัดเฉพาะ

หน่วยกิต/ชั่วโมง
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
9-12/12-15
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ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
รหัสและชื่อวิชา
328702 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาค้นคว้าทางด้าน
เสริมพื้นฐาน
บริหารธุรกิจ*
สถิติและวิจัย 328722 สถิติชั้นสูงสาหรับการวิจัยทางธุรกิจ
328833 การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน
บังคับ
ศตวรรษที่ 21
เลือก
xxxxxx วิชาเลือกวิชาที่ (1)
รวม
*รายวิชาที่เรียนตามข้อจากัดเฉพาะ
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
รหัสและชื่อวิชา
เสริมพื้นฐาน 600861 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการขั้นสูง*
สถิติและวิจัย 328823 สัมมนาการวิจัยทางด้านบริหารธุรกิจขั้นสูง
เลือก
xxxxxx วิชาเลือกวิชาที่ (2)
วิทยานิพนธ์ 328851 วิทยานิพนธ์1
รวม
*รายวิชาที่เรียนตามข้อจากัดเฉพาะ

หน่วยกิต/ชั่วโมง
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
9-12/12-16

หน่วยกิต/ชั่วโมง
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
6(270)
12-15/278-282

ชั้นปีที่ 2ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
รหัสและชื่อวิชา
วิทยานิพนธ์ 328852 วิทยานิพนธ์ 2
รวม

หน่วยกิต/ชั่วโมง
10(450)
10/450

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
รหัสและชื่อวิชา
วิทยานิพนธ์ 328953 วิทยานิพนธ์ 3
รวม

หน่วยกิต/ชั่วโมง
10(450)
10/450
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ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา

รหัสและชื่อวิชา

วิทยานิพนธ์ 328954 วิทยานิพนธ์ 4
รวม

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติศึกษาด้วยตนเอง)
10(450)
10/450

3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
ก) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับรวมหน่วยกิต)
รหัสวิชา
328701

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ศ)
หลักการบริหารธุรกิจ
3(3-0-6)
(Principles of Business Administration)
แนวคิด ทฤษฎีและหลักการทางการบริหารธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ หลักการ
ด้านการจัดการ การตลาด การบัญชี การเงิน การจัดการการผลิตและการดาเนิน งาน และการ
บริ ห ารทรั พยากรมนุ ษย์ การประเมินและสรุปเกี่ยวกับเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี หลั กการ และ
แนวทางในการประยุกต์ใช้สาหรับการบริหารธุรกิจในอนาคต
The national and international concepts, theories and principles of business
administration. The principles of management, marketing, accounting, finance,
production and operation management and human resource management. The
evaluation and conclusion of concepts, theories, principles, and guidelines for
business administration in the future.
328702

ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาค้นคว้าทางด้านบริหารธุรกิจ
3(2-2-5)
(English for Business Administration Study)
ทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษที่จาเป็นสาหรับการศึกษาค้นคว้าและวิจัยด้าน
บริ ห ารธุร กิจ จากงานวิจั ย ตารา เอกสาร บทความเชิงวิช าการ และข้อมูล จากสื่ อเทคโนโลยี
สารสนเทศต่าง ๆ การเขียนสรุปความ การเขียนบทคัดย่อ การเขียนบทความจากการวิจัย
The reading and writing skills in English for business administration, research
and study from research report, textbooks, documents, academic articles and online
information. The writing of research article, abstract and summary.
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600861

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการขั้นสูง
3(2-2-5)
(Advanced English for Academic Communication)
การพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการเน้นการ
แสดงความคิดเห็น อภิปราย และการนาเสนองานเชิงวิชาการ รวมทั้งการอ่านข้อความเชิงวิชาการ
และการเขียนสื่อสารข้อมูลผ่านสื่อเทคโนโลยีและเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
Develop the academic communicative skills in listening, speaking, reading
and writing by emphasizing on giving opinions, discussion, and academic
presentation, also concentrating on academic reading and communicative writing
through online and the internet technology.
ข. หมวดวิชาสถิติและวิจัย
รหัสวิชา
328721

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ศ)
ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง
3(2-2-5)
(Advanced Research Methodology)
การค้นหาและสรุปความจริงในการวิจัย ระเบียบวิธีการวิจัย กระบวนการการออกแบบ
และขั้นตอนในการทาวิจัย ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงในการ
วิจัยและการสรุปผลการวิจัย การประยุกต์ใช้ การวิจัยแบบผสมผสานคุณค่าของศาสตร์วิจัยในการ
พัฒนา และการวิจัยเชิงสหวิทยาการจัดการ
The principles in research inquiry and drawing conclusions from the research
methodology and results through the process of research design in both quantitative
and qualitative research. The advanced analyzing techniques and conclusion in
research are focused by using mixed research methodologies, development and
multidisciplinary research.
328722

สถิติขั้นสูงสาหรับการวิจัยทางธุรกิจ
3(2-2-5)
(Advanced Statistics for Business Research)
การประยุ กต์ส ถิติที่ใช้ในการวิจัยทางธุรกิจ รวมทั้งการใช้ส ถิติขั้นสู ง การใช้โ ปรแกรม
สาเร็จรูปในการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคทางสถิติ การเลือกใช้วิธีการทางสถิติให้เหมาะสมกับการวิจัย
ได้แก่ การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์การถดถอยเส้นตรงเชิงพหุ การวิเคราะห์จัดกลุ่ม
การวิเคราะห์จาแนกประเภท การวิเคราะห์ปัจจัย การวิเคราะห์ความแปรปรวนของตัวแปรพหุ
การวิเคราะห์ส่วนประกอบ และเทคนิคการวิเคราะห์ตัวแปรพหุอื่น ๆ การแปลผล และการนาเสนอ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล การจัดทาข้อเสนอแนะ

16

This course focuses the applications of statistics in business research and
advanced statistics in selecting the useful and appropriate ready-made programs of
statistical techniques for research, such as using ANOVA, Multiple Linear Regression,
Cluster Analysis, Discriminate Analysis, Factor Analysis, MANOVA, Principle
Component Analysis and other multi – factor analyzed techniques, also research
discussion and result presentation.
328823

สัมมนาการวิจัยทางด้านบริหารธุรกิจขั้นสูง
3(2-2-5)
(Seminar on Advanced Business Administration Research)
การบู ร ณาการระเบี ย บวิธีการวิจัยทางธุรกิจ ขั้นสู งทั้ งในเชิงปริมาณและคุ ณภาพ การ
ทบทวนวรรณกรรมทั้งทุติยภูมิและปฐมภูมิ ประเด็นปัญหาและการสร้างทฤษฎีการบริหารธุรกิจ
อันนาไปสู่ผลสัมฤทธิ์แห่งการวิจัยโดยใช้สถิติขั้นสูง
Integrate the research in quantitative and qualitative advanced business
administration, first and secondary data of literature review, research problems and
business administration theory that leads to the achievement of advanced statistical
research.
ค. หมวดวิชาบังคับ
รหัสวิชา
328731

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ศ)
การวิเคราะห์เศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัตน์
3(2-2-5)
(Analysis of Economic Globalization)
การวิเคราะห์กรณีศึกษา บทความ หัวข้อสั มมนา และอภิปราย ตัวบ่งชี้และการพยากรณ์
สภาวะทางเศรษฐกิ จ ทั้ ง ในประเทศและต่ า งประเทศ เศรษฐกิ จ ดิ จิ ทั ล เศรษฐกิ จ สร้ า งสรรค์
เศรษฐกิจสีเขียว ระบบทุนนิยมข้ามชาติ นโยบายของรัฐเกี่ยวกับ การพัฒนาอย่างยั่งยืน การเติบโต
ทางเศรษฐกิจ และการค้าสมัยใหม่ ความได้เปรียบในการแข่งขัน การวิเคราะห์ ผลกระทบทาง
เศรษฐกิจต่อแนวโน้มธุรกิจในอนาคต
Case studies, articles, seminars analysis and discussion about indicators and
economic prediction in both national and international levels, digital economy,
creative economy, green economy, transnational capitalism, government policy
about sustainable development, economic growth and modern trade, competitive
advantage. The economic effects for the growing trends in future business.
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328732

การจัดการร่วมสมัยใหม่
3(2-2-5)
(New Contemporary Management)
การศึกษาและวิเคราะห์กรณีศึกษา บทความ หัวข้อสัมมนาแนวคิดทางการจัดการร่วมสมัย
ที่เกิดขึ้นใหม่การจัดการด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหารพันธมิตรทางธุรกิจ การจัดการ
การเปลี่ยนแปลง และการเพิ่มความสาคัญบทบาทของจริยธรรมในการดาเนินธุรกิจ และความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรภายใต้บริบททางวัฒนธรรมองค์การ
The study and analysis case studies, articles and seminar in new
contemporary management concepts, human resource management, alliance
business management, change management, and increasing the roles of corporate
social responsibility and sustainable business for the organizational cultural contexts
are used as parts of this course.
328833
การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในศตวรรษที่ 21
3(2-2-5)
(The 21stCentury Management of Small and Medium Enterprises)
แนวคิด หลักการ ทฤษฎี งานวิจัย และกรณีศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการธุรกิจ SMEs หรือกิจการเพื่อสังคม ที่ครอบคลุมบทบาทหน้าที่ทางธุรกิจ การจัดการ
การตลาด การผลิต การบัญชี การเงิน การจัดการทรัพยากรมนุษย์ วิเคราะห์ประเด็นปัญหาและ
แนวโน้มในอนาคตที่มีผลกระทบต่อธุรกิจ SMEs โดยการศึกษาจากกรณีศึกษา บทความ และหัวข้อ
สัมมนา
Study the national-international concepts, principles, research theories, and
case studies of SMEs or social enterprise management to cover business functions;
management, marketing, operations, accounting, finance, and human resources
management. Analytical study of critical issues and future trends which influence
the SMEs management by using case studies, articles and seminar.

รหัสวิชา
328741

ง. หมวดวิชาเลือก
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ศ)

ปรัชญาและจริยธรรมของการจัดการองค์การสมัยใหม่
3(2-2-5)
(Modern Organizational Management Philosophy and Ethics)
หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และทัศนคติของการจัดการและการบริหารองค์การยุคใหม่ การ
บริหารองค์การตามหลักธรรมาภิบาล โดยยึดผลประโยชน์ของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนถึง
หลักจริยธรรมในการจัดการและการบริหารองค์การโดยนักบริหารยุคใหม่สามารถตัดสินใจโดยการ
บูรณาการข้อมูลผลการดาเนินงานทางการเงินและการไม่แสวงกาไรขององค์การ การบริหารจัดการ
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ความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ การควบคุมองค์การในรูปแบบที่เหมาะสม และการประเมิน คุณ ค่า
ตลอดถึงจริยธรรมในองค์การ โดยการศึกษาจากกรณีศึกษา บทความ และหัวข้อสัมมนา
Study principles, concepts, theories and attitudes of the modern
management and organizational administration. Good governmental principles are
hold organizational administration to group’s benefits. The management ethics and
organizational administration by modern administrators make a decision by
integrating results for overall financial operation, non- profit organizations, risk
management system, appropriate control organization and evaluation as well as
ethics in organizations. Case studies, articles and seminar are used as parts of this
course.
328742

กลยุทธ์และนวัตกรรมทางการบริหารธุรกิจ
3(2-2-5)
(Business Administration Strategy and Innovation)
การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกและความสามารถภายในองค์กร ด้วยหลักการเชิง
วิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ ทฤษฎีองค์กร และสังคมวิทยา การนาข้อมูลจากการประเมินไปวางแผน
กลยุทธ์ การนากลยุทธ์ไปใช้ รวมทั้งการควบคุมและประเมินผลของกลยุทธ์ ตลอดจนความสาคัญ
ของความรั บ ผิ ดชอบต่ อสั งคมขององค์ก รในฐานะที่ เป็ นปัจ จัย ที่ช่ว ยองค์ กรในการสร้า งสรรค์
นวัตกรรมโดยการศึกษาจากกรณีศึกษา บทความ และหัวข้อสัมมนา
Evaluate the environment both external and internal capabilities of
organization by using a number of academic economic disciplines, organizational
theories, and sociology to build a fundamental understanding of organizations’
achievement and sustainability of their performance. Also, the importance of social
awareness and responsibility as a factors to help the organization to create
innovation. Case studies, articles and seminars are practiced during the course.
328843

สัมมนาประเด็นทางการจัดการธุรกิจสมัยใหม่
3(2-2-5)
(Modern Business Management Seminar)
อภิปรายหัวข้อร่วมสมัย ทางการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ศาสตร์การจัดการทางธุรกิจในฐานะ
บูรณาการศาสตร์ที่มีพื้นฐานครอบคลุมข้ามหลายหน้าที่ทางธุรกิจ และข้ามหลายศาสตร์ความรู้ผ่าน
การเรียนรู้จากงานวิจัย ทั้งในอดีตและปัจจุบันเพื่อสร้างโอกาสในการค้นพบองค์ความรู้ด้านการ
จัดการธุรกิจสมัยใหม่
Discuss the contemporary modern business management, integrating the
various business management theories and knowledge in the previous to present
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issues to construct research opportunity and to build the new knowledge for
modern business management.
328844

การจัดการการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมองค์การ
3(2-2-5)
(Managing Organizational Change and Innovation )
แนวคิดด้านการจัดการการเปลี่ยนแปลง โมเดลต่ าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์การ
การสร้างวัฒนธรรมองค์การ และกรอบแนวคิดด้านการจัดการการเปลี่ยนแปลงและทฤษฎีการ
พัฒนาองค์การสมัยใหม่รูปแบบของนวัตกรรมทางการจัดการ ความสัมพันธ์ระหว่างนวัตกรรมกับ
การจัดการความรู้ บทบาทของวัฒนธรรม จริยธรรม คุณธรรม ศีลธรรม การเป็นพลเมืองดีและการ
รับผิดชอบต่อสังคม ภาวะผู้นา การออกแบบองค์การเชิงนวัตกรรม เทคโนโลยีสมัยใหม่ และระบบ
สารสนเทศ ที่จาเป็นต่อแนวปฏิบัติเชิงนวัตกรรม และการจัดการความรู้ที่บูรณาการ IQ , EQ , SQ,
RQ โดยให้พนักงานในองค์กรทางานอย่างมีความสุขโดยการศึกษาจากกรณีศึกษา บทความ และ
หัวข้อสัมมนา
Study the concepts of change management and models that relate to the
organization development; creating organizational culture and the conceptual
framework of change management, rationalizing organizational development theory,
models of innovation management strategy, building the relationship between
innovation and knowledge management, role of cultures, ethics, morality, being
good citizen and corporations with social responsibility, leadership, innovative
design, modern technology, information system that integrates with knowledge
management: IQ, EQ, SQ and RQ for happiness in working of employees. Case
studies, articles and seminars are practiced during the course.
328845

สัมมนาการจัดการนวัตกรรมขั้นสูง
3(2-2-5)
(Seminar in Advanced Innovation Management)
บทบาทของนวัตกรรมในด้านต่าง ๆ การจัดการนวัตกรรม เน้นในเรื่องความสาคัญและ
องค์ประกอบของการจัดการนวัตกรรมในองค์กร นวัตกรรมผู้ประกอบการ วงจรชีวิตของนวัตกรรม
นวัตกรรมกับศักยภาพในการแข่งขัน ระบบนวัตกรรมและเครือข่ายวิสาหกิจรวมถึงการจัดการองค์
ความรู้ แ ละการเรี ย นรู้ ใ นองค์ ก รเพื่ อ การสร้ า งสรรค์ น วั ต กรรมโดยการศึ ก ษาจากกรณี ศึ ก ษา
บทความ และหัวข้อสัมมนา
Discuss the roles of innovative management by focusing on the significant
factors of innovative management in organizations and their entrepreneurs, life cycle
of innovation and competitive competency, innovative system and enterprise
network including to knowledge management and learning in organization in creating
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the new innovation. Case studies, articles and seminars are practiced during the
course.
328846

การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเชิงกลยุทธ์

3(2-2-5)

(Strategic Logistics and Supply Chain Management)
แนวคิด หลักการของระบบโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน การ
ดาเนินการ และการควบคุมประสิทธิภาพการการเคลื่อนย้าย การจัดเก็บ การรวบรวม และการ
กระจายสินค้าสินค้าจากผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภคขององค์การอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยระบบการ
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมุ่งเน้นใช้กรณีศึกษาสาหรับวิเคราะห์อุตสาหกรรมและคู่แข่งขัน
ของธุรกิจซึ่งนาไปสู่การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันทางธุรกิจโดยการศึกษาจากกรณีศึกษา
บทความ และหัวข้อสัมมนา
Study concepts and principles of logistics, also the supply chain in relating
to planning, operation and effective goods and services controls in transferring,
storage and distribution environment friendly. Case studies of industrial analysis and
competitors toward competitive advantage are emphatically applied throughout the
course. Case studies, articles and seminars are practiced during the course.

รหัสวิชา
328851

จ. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ศ)

วิทยานิพนธ์ 1
6(270)
(Dissertation 1)
การเลือกขอบข่ายและศึกษาบริบทของปัญหาการวิจัยเรื่องที่สนใจมาศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเองอย่างละเอียดลึกซึ้งจากวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องที่เป็นตารา เอกสารทางวิชาการและงานวิจัย
เพื่อนาไปสู่การสร้างหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ โดยอยู่ในกากับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์อย่างใกล้ชิด
Develop a purpose statement, leading to a conceptual framework and
research problem statement and the development of thesis topic and proposal.
Reviewing literature from textbook, academic research paper and recent journal
articles are focused. Students are required to work closely with their major advisor/
dissertation director.
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328852

วิทยานิพนธ์ 2
10(450)
(Dissertation 2)
การศึกษาบริบทของปัญหาการวิจัยอย่างลุ่มลึก และระเบียบวิธีวิจัย ค้นหาคาตอบ โดย
การศึกษาวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย กาหนดกรอบแนวคิด
การวิ จั ย ตรวจสอบความเป็ น ไปได้ แ ละขั้ น ตอนการด าเนิ น การวิ จั ย จากนั้ น จั ด ท าโครงร่ า ง
วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ และผ่านการสอบป้องกันเค้าโครงร่างวิทยานิพนธ์ ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้การ
กากับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์อย่างใกล้ชิด
The in-depth study of research problem and research. To find the answer of
research question through the literature review related to the research, define
conceptual model and investigate feasibility and research methodology. Then,
develop complete thesis proposal, and pass the research proposal defense. It is
essential that students need to meet regularly with their major advisor/dissertation
director to ensure the dissertation is progressing in a focused and high- quality
manner.
328953

วิทยานิพนธ์ 3
10(450)
(Dissertation 3)
การพัฒนาเครื่องมือวิจัยฉบับสมบูรณ์ เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล
บนพื้นฐานของข้อเสนองานวิจัย และนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลต่อคณะกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้การกากับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์อย่างใกล้ชิด
Develop the complete research instrument, collect, analyze and synthesize
research data based on complete thesis proposal. Then, present committees the
research result. Throughout the course, students are required to work closely with
their major advisor/ dissertation director.
328954

วิทยานิพนธ์ 4
10(450)
(Dissertation 4)
การเขียนวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ภายใต้การกากับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างใกล้ชิด
และเห็นชอบการดาเนินการให้ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์พร้อม
ที่จะได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ และผ่าน
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์เพื่อสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต
Complete the dissertation; students need to work closely with their major
advisor/ dissertation director. Completed or part of dissertation will be required to
publish as research papers in journal or academic printing in national or international
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level. Student needs to pass research defense in an attempt to graduate the Doctor
of Business Administration curriculum degree.
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับการฝึกภาคสนาม การฝึกงาน
- ไม่มีการฝึกภาคสนามหรือฝึกงาน
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาวิทยานิพนธ์
ข้อกาหนดในการทาวิทยานิพนธ์ ต้องเป็นหัวข้อที่เกี่ยวกับนวัตกรรมทางด้านบริหาร
จัดการ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาองค์การชุมชน ท้องถิ่นหรือประเทศชาติ
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
การทาวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่องแนว
ปฏิบัติการทาวิทยานิพนธ์และภาคนิพนธ์ ลงวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2551 โดยให้นักศึกษาเสนอ
โครงร่างวิทยานิพนธ์อย่างย่อและอย่างละเอียด มีการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจั ยที่เกี่ยวข้อง
การออกแบบการวิ จั ย การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล การเรี ย บเรี ย ง รายงาน
ผลการวิจัย และการเสนอรายงานผลการวิจัย นอกจากนี้ให้มีการเขียนบทความ เผยแพร่ข้อมูล
สรุปผลการวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นักศึกษามีความรู้ความสามารถอย่างลุ่มลึกและเชี่ยวชาญในการกาหนดปัญหาและ
สืบค้นข้อมูลวิจัย สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์ แยกแยะแนวคิดใหม่ที่ซับซ้อน สามารถประเมินและ
สังเคราะห์ข้อมูลแล้วนามาออกแบบ เขียนข้อเสนอโครงการวิจัย โดยใช้ข้อมูลทางวิชาการที่ลึกซึ้ง
ดาเนินการวิจัย การสร้างเครื่องมือและตรวจสอบประสิทธิภาพและคุณภาพของเครื่องมือวิจัย การ
วิเคราะห์ข้อมูล และใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูล สรุป อภิปรายผลการวิจัยอย่างเป็นระบบและนาเสนอ
รายงานวิจัยต่อสังคมอย่างแพร่หลาย
5.3 ช่วงเวลา
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 เป็นต้นไป
5.4 จานวนหน่วยกิต
36 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
มีการให้คาแนะนาและช่วยเหลื อทางด้านวิชาการแก่นักศึกษา นับแต่การสอนใน
รายวิชาต่าง ๆ เพื่อสร้างความรู้พื้นฐานในการวิจัย การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ให้คาแนะนา
ช่วยเหลือแก่นักศึกษา การแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมการทาวิทยานิพนธ์ การกาหนดเวลาในการ
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นัดหมายให้คาปรึกษานักศึกษาทั้งทางตรงและทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ แต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ และแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ การกาหนดช่วงเวลาใน
การยื่นข้อเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ การประชุมพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ช่วงเวลาการยื่นขอ
สอบปากเปล่า และช่วงระยะเวลาสิ้นสุดการสอบในแต่ละภาคการศึกษา ประกาศให้นักศึกษาทราบ
โดยกาหนดเป็ น ปฏิทิน การศึกษา รวมทั้งการให้ คาแนะนาเกี่ยวกับ การตรวจสอบการคั ด ลอก
(Plagiarism) งานวิจัย บทความ และวิทยานิพนธ์
5.6 กระบวนการประเมินผล
มีการประเมินผลเป็นระยะ ตั้งแต่การสังเกต การสนทนาซักถาม ประเมินจากเอกสาร
โครงร่ า งวิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละวิ ท ยานิ พ นธ์ การประชุ ม พิ จ ารณาโครงร่ า งวิ ท ยานิ พ นธ์ การสอบ
วิทยานิพนธ์ โดยให้มีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมหากผลการประเมินยังไม่ได้มาตรฐาน

