รายละเอียดของหลักสู ตร
หลักสู ตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
1. รหัสและชื่ อหลักสู ตร
ภาษาไทย
: หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจดุษฎีบณั ฑิต
ภาษาอังกฤษ
: Doctor of Business Administration Program
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็มภาษาไทย
: บริ หารธุ รกิจดุษฎีบณั ฑิต
ชื่อย่อภาษาไทย
: บธ.ด.
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
: Doctor of Business Administration
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ
: D.B.A.
3. วิชาเอก
- ไม่มี 4. จานวนหน่ วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสู ตร
จานวน 54 หน่วยกิต
5. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
ปรัชญา
หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจดุษฎีบณั ฑิต มีความมุ่งมัน่ ในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู ้ ความสามารถในการ
ค้นคว้า สร้างความรู้ และนวัตกรรมได้
ความสาคัญ
การบริ หารในปั จจุบนั มีการเปลี่ ยนแปลงและการแข่งขันสู ง มีความจาเป็ นต้องค้นคว้าศาสตร์ ใหม่
จึงต้องสร้างคนที่มีความสามารถในการสร้างองค์ความรู้ และมีความสามารถในการคิด เพื่อถ่ายทอดไปสู่ การ
พัฒนา
วัตถุประสงค์
เพื่อผลิตดุษฎีบณั ฑิตที่มีคุณลักษณะ ดังนี้
1. มี ความเชี่ ยวชาญ มุ่งส่ งเสริ มและสร้ างสรรค์งานวิจยั ให้เกิ ดนวัตกรรมและทฤษฏี ที่มีคุณค่า
ทางการบริ หารธุ รกิจ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
2. มีความรอบรู ้ อ ย่า งลึ ก ซึ้ งด้า นการบริ ห ารธุ ร กิ จ มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและประเทศชาติ
หลักสู ตร
จานวนหน่ วยกิต

หลักสู ตรนี้ ทั้งแบบ 1 (แบบวิจยั ) และ แบบ 2 (แบบวิจยั และรายวิชา) มีหน่วยกิตรวมตลอด
หลักสู ตร จานวน 54 หน่วยกิต
โครงสร้ างหลักสู ตร
จานวนหน่วยกิต
หมวดวิชา
แบบ 1
แบบ 2
1. หมวดวิชาพื้นฐาน
(6)
(6)
2. หมวดวิชาบังคับ
15
3. หมวดวิชาเลือก
3
4. ดุษฎีนิพนธ์
54
36
หน่ วยกิตรวม (ไม่ น้อยกว่า)
54
54
รายวิชา
หมวดวิชาพืน้ ฐาน (ไม่ นับหน่ วยกิต)
เฉพาะนักศึกษาแบบ 2 ที่ตอ้ งศึกษารายวิชาหมวดนี้ โดยไม่นบั หน่วยกิต
DBA736101
DBA736102

ภาษาอังกฤษสาหรับดุษฎีบณั ฑิต
English for Doctoral Study
สถิติเพื่อการวิจยั ธุ รกิจขั้นสู ง
Statistics for Advanced Business Research

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

หมวดวิชาบังคับ จานวน 15 หน่ วยกิต
นักศึกษา แบบ 1 ไม่ตอ้ งศึกษารายวิชาในหมวดนี้ สาหรับนักศึกษา แบบ 2 ต้อง
ศึกษารายวิชาต่อไปนี้ ทุกรายวิชา จานวน 15 หน่วยกิต
DBA736201

การวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์ ข้ นั สู ง
Advanced Economic Analysis

3(3-0-6)

DBA736202

สัมมนากลยุทธ์ธุรกิจและการตลาดขั้นสู ง
Seminar in Integrated Business Strategy

3(3-0-6)

DBA736203

สัมมนาการวิจยั ทางธุ รกิจขั้นสู ง

3(3-0-6)

Seminar in Advanced Business Research
DBA736204

สัมมนาการจัดการธุ รกิจสมัยใหม่และบรรษัทภิบาล
Seminar in Modern Business Management and Corporate
Governance

3(3-0-6)

DBA736205

สัมมนาการจัดการการเงินขั้นสู ง
Seminar in Advanced Financial Management

3(3-0-6)

หมวดวิชาเลือก
นักศึกษา แบบ 1 ไม่ตอ้ งศึกษารายวิชาในหมวดนี้ สาหรับนักศึกษา แบบ 2 สามารถ
เลือกเรี ยนรายวิชาต่อไปนี้ จานวนไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต

DBA736301

ปรัชญาและจริ ยธรรมของการจัดการสมัยใหม่
Philosophy and Ethics of Modern Management

3(3-0-6)

DBA736302

กลยุทธ์การจัดการนวัตกรรม
Innovation Management Strategy

3(3-0-6)

DBA736303

สัมมนาการจัดการนวัตกรรมขั้นสู ง
Seminar in Advanced Innovation Management

3(3-0-6)

DBA736304

รู ปแบบการตัดสิ นใจทางการตลาด
Marketing Decisions Model

3(3-0-6)

DBA736305

ทฤษฎีการลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์
Investment Theory and Analysis
ดุษฎีนิพนธ์
สาหรับผูศ้ ึกษา แบบ 1 หมวดวิชาดุษฎีนิพนธ์ จานวน 54 หน่วยกิต

DBA736401

ดุษฎีนิพนธ์ 1

3(3-0-6)

12 หน่วยกิต

DBA736402
DBA736403
DBA736404

Dissertation 1
ดุษฎีนิพนธ์ 2
Dissertation 2
ดุษฎีนิพนธ์ 3
Dissertation 3
ดุษฎีนิพนธ์ 4
Dissertation 4

12 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต

สาหรับผู้ศึกษา แบบ 2 หมวดวิชาดุษฎีนิพนธ์ จานวน 36 หน่ วยกิต
DBA736401
DBA736402
DBA736403
DBA736404

ดุษฎีนิพนธ์ 1
Dissertation 1
ดุษฎีนิพนธ์ 2
Dissertation 2
ดุษฎีนิพนธ์ 3
Dissertation 3
ดุษฎีนิพนธ์ 4
Dissertation 4

9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต

