
หลักสูตร บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

“สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาองค์ความรู้ เชิดชูคุณธรรม ผู้น านวัตกรรมทางการบริหารธุรกิจ” 
 
ชื่อหลักสูตร  

ภาษาไทย  หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 
ภาษาอังกฤษ  Doctor of Business Administration Program 

 
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา   

ชื่อเต็มภาษาไทย  บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 
ชื่อย่อภาษาไทย  บธ.ด. 

 
ชื่อภาษาอังกฤษ  Doctor of Business Administration 
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ D.B.A. 

 
วิชาเอก  - 
 
จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร   48 หน่วยกิต 
 
โครงสร้างหลักสูตร  

หลักสูตรแบบ 1.1 เน้นการวิจัยโดยการท าดุษฎีนิพนธ์ 
แผนการศึกษาเน้นการวิจัยโดยมีการท าดุษฎีนิพนธ์ที่มีคุณภาพสูงและก่อให้เกิดความรู้ใหม่ โดย

ลงทะเบียนวิชาดุษฎีนิพนธ์ 48 หน่วยกิต ทั้งนี้อาจต้องเรียนวิชาอ่ืนๆ เพ่ิมเติมตามมติของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 
  ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 1.1        48  หน่วยกิต 
     รวม       48  หน่วยกิต 
 



หลักสูตรแบบ 2.1 เน้นการท าวิจัยและเรียนรายวิชา 
เป็นแผนการศึกษาที่ เน้นการวิจัยโดยมีการท าดุษฎีนิพนธ์ที่มีคุณภาพสูง และก่อให้เกิด

ความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ โดยศึกษารายวิชา 12 หน่วยกิต และ ดุษฎีนิพนธ์ 36 หน่วยกิต รวม 48 
หน่วยกิต มีรายละเอียดดังนี้ 
  หมวดวิชาบังคับ          6  หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือก          6  หน่วยกิต 
  ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 2.1        36  หน่วยกิต 
     รวม       48  หน่วยกิต 
 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
 แบบ 1.1  

1) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวง
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง  

2) มีประสบการณ์ด้านงานวิจัย  หรือ มีบทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มี
คุณภาพตามประกาศกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ เป็นผู้บริหารระดับสูงขององค์กร 
ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

3) ผ่านการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษส าหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก 

  
 แบบ 2.1  

1) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวง
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง  

2) ผ่านการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษส าหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก 
 

  



หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
แผนการจัดการศึกษา (แบบ 1.1) 

 

ชั้นปี/ภาคเรียน รายวิชา ผลการศึกษา 

1/1 

ระยะเตรียมการวิจัย ศึกษา 3 วิชา คือ 
1. การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพ่ือการวิจัยทางธุรกิจ 
2. ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง 
3. ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับบัณฑิตศึกษา 
สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 

นักศึกษามีหัวข้อดุษฎีนิพนธ์    
Draft Proposal  

1/2 
• ดุษฎีนิพนธ์ (6 หน่วยกิต) 

•  Research Workshop 1 
 

• นักศึกษาสอบและได้รับอนุมัติหัวข้อ
ดุษฎีนิพนธ์ 

2/1 
• ดุษฎีนิพนธ์ (6 หน่วยกิต)  

• Research Workshop 2  
 

• ปรับปรุง งาน 3 บท 

2/2 
• ดุษฎีนิพนธ์ (12 หน่วยกิต)  

• Research Workshop 3 
 

• สอบดุษฎีนิพนธ์ 3 บท 

• ตีพิมพ์บทความ  ชิ้นที่ 1 
(Conceptual Paper) 

3/1 

• ดุษฎีนิพนธ์ (12  หน่วยกิต)  

• Research Workshop 4 (การประมวลผลข้อมูล
ทางสถิติด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์) 

 

• การสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ 5 บท
(Completion Defense)  

3/2 

• ดุษฎีนิพนธ์ (12 หน่วยกิต)  

• Research Workshop 5 (การเขียนบทความวิจัย) 

• จัดท าดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 

• จัดท าบทความวิจัย ชิ้นที่ 2 เสนอเพ่ือ
รับการตีพิมพ์ตามเกณฑ์การส าเร็จ
การศึกษา 

 
* ติดตามความก้าวหน้าการท าดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษาผ่านระบบ E-Advisor 

 



หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
แผนการจัดการศึกษา (แบบ 2.1) 

 

ชั้นปี/ภาคเรียน รายวิชา ผลการศึกษา 

1/1 
1. การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพ่ือการวิจัยทางธุรกิจ 
2. ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง 
3. ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับบัณฑิตศึกษา 

 

1/2 

BU42202 สัมมนาประเด็นทางธุรกิจสมัยใหม่  
วิชาเลือก 1   
วิชาเลือก 2 
สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 

นักศึกษาได้ประเด็นหัวข้อ 
ดุษฎีนิพนธ์ 

2/1 
• ดุษฎีนิพนธ์ (6 หน่วยกิต) 

• Research Workshop 1  

• นักศึกษาสอบและได้รับอนุมัติหัวข้อ
ดุษฎีนิพนธ์ 

2/2 
• ดุษฎีนิพนธ์ (9 หน่วยกิต)  

• Research Workshop 2 

• สอบดุษฎีนิพนธ์ 3 บท 

3/1 
• ดุษฎีนิพนธ์ (9  หน่วยกิต)  

• Research Workshop 3 (การประมวลผลข้อมูล
ทางสถิติด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

• การสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ 
(Completion Defense) 5 บท 

3/2 

• ดุษฎีนิพนธ์ (12 หน่วยกิต)  

• Research Workshop 4 (การเขียนบทความวิจัย) 
 
 

• ดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 

• จัดท าบทความวิจัยเสนอเพ่ือรับการ
ตีพิมพ์ตามเกณฑ์การส าเร็จ
การศึกษา 

* ติดตามความก้าวหน้าการท าดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษาผ่านระบบ E-Advisor 
 

 
 
 
 
 
 



เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
1. ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00 

จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า 
2. สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิของท าดุษฎีนิพนธ์ 
3. เสนอดุษฎีนิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัย

แต่งตั้ง ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบัน และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้า
รับฟังได้ 

4. การเผยแพร่ผลงานดุษฎีนิพนธ์ 
แบบ 1.1 ผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรือได้รับการ

ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย 2 เรื่อง 

แบบ 2.1 ผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรือได้รับการ
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย 1 เรื่อง 

5. สอบผ่านภาษาอังกฤษระดับปริญญาเอกตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีทางมหาวิทยาลัยก าหนด  
6. ผ่านการศึกษาดูงานต่างประเทศ หรือกิจกรรมอ่ืนตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัย 
 
วัน – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

วันเสาร์และวันอาทิตย์ ช่วงเวลา  09.00-17.00 น. จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended 
Learning) 

 
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร (ร่วมค่าศึกษาดูงานต่างประเทศ)   450,000 บาท  เหมาจ่ายภาคเรียนละ 75,000 บาท 


