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สาสน์จากคณบดี 
คณะบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุร ีไดก้่อตัง้มาเป็นระยะเวลา 45 ปี มี

การจดัการเรยีนการสอนที่มุ่งผลิตบณัฑติ มหาบณัฑติและดุษฎีบณัฑติทางบรหิารธุรกิจที่เป็นคนดี
ของสังคม มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม ความรู้ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ มีความ
เชีย่วชาญในการสรา้งสรรคง์านวจิยั นวตักรรมและองคค์วามรูใ้หม่ทีม่คีุณค่าทางบรหิารธุรกจิ สามารถ
น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง สังคมและประเทศชาติ เป็นที่ยอมรับทัง้ใน
ระดบัประเทศและระดบัสากล ตลอดจนไดม้คีวามร่วมมอืกบัมหาวทิยาลยัชัน้น าในต่างประเทศอย่าง
ต่อเนื่องทัง้ในเรื่องการแลกเปลีย่นนักศกึษา คณาจารยแ์ละนักวจิยั  

โครงการปรญิญาเอก คณะบรหิารธุรกจิ ได้จดัการเรยีนการสอนระดบัปรญิญาเอก ภาคพเิศษ 
ขึ้นเป็นครัง้แรกในปีการศึกษา 2551 มุ่งเน้นผลิตดุษฎีบณัฑติสาขาบริหารธุรกิจที่มีความรู้ ความ
เชีย่วชาญเฉพาะดา้นในเชงิลกึ มคีวามเชีย่วชาญในการท าวจิยัเฉพาะสาขาเพื่อต่อยอดองคค์วามรูเ้ดิม
และสรา้งองค์ความรูใ้หม่ใหก้บัแวดวงวชิาการ ตลอดจนการประยุกต์ใชอ้งคค์วามรูใ้นการบรหิารงาน
ขององคก์รทัง้ภาครฐัและภาคธุรกจิ โดยปัจจุบนัมกีารจดัการเรยีนการสอน 2 หลกัสูตร คอื หลกัสูตร 
แบบ 1.1 เน้นการท าดุษฎนีิพนธ์ มหีน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร 51 หน่วยกิตและ แบบ 2.1 เน้นการ
ท าดุษฎนีิพนธ์และศกึษารายวชิา มหีน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร 60 หน่วยกติ ใชร้ะยะเวลาการศกึษา 
3 ปี ซึ่งผู้เรียนจะได้เรียนกับนักวิชาการระดับประเทศที่มคีวามเชี่ยวชาญเฉพาะแต่ละสาขาวชิา 
ตลอดจนมโีอกาสน าผลงานวจิยัซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ไปน าเสนอในที่ประชุมวชิาการและ
การตพีมิพ ์ในวารสารวชิาการระดบัชาตแิละระดบันานาชาต ิ 

ดิฉันเชื่อมัน่ว่า คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จะเป็นคณะ
บรหิารธุรกจิ   ชัน้น าของประเทศและภูมภิาคเอเชยี เป็นทีพ่ึง่ทางวชิาการและวจิยัแก่สงัคม ในขณะที่
ยงัสามารถรกัษาความเป็นไทยไวไ้ดอ้ย่างเหมาะสม 

  (ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.นาถรพ ีตนัโช) 
 คณบดคีณะบรหิารธุรกจิ
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      คณะบริหารธุรกิจ ก่อตัง้ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2518 พร้อมกับการสถาปนา
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา (ชื่อเมื่อเริ่มแรกก่อตัง้ก่อนได้รับ
พระราชทานชื่อใหม่  เป็นสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลและปรับเปลี่ยนเป็น
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุร ีเมื่อปี พ.ศ.2548) จดัตัง้ขึ้นเพื่อเปิด
ท าการสอนในระดบัปรญิญาจึงถอืว่าเป็นสถาบนัอุดมศกึษามาตลอดตัง้แต่เริม่

ก่อตัง้ เริม่แรกใชพ้ืน้ทีข่องวทิยาเขต จกัรพงษภูวนารถ (ชื่อในขณะนัน้) การเรยีนการสอนส่วนใหญ่จดั
ในเวลาช่วงบ่ายและเย็นส าหรับหลักสูตรที่เปิดท าการสอนครัง้แรกนัน้เป็นหลักสูตรปริญญาตรี 
บรหิารธุรกจิ 2 ปี เทยีบโอน ภาควชิาทีเ่ปิดท าการสอนในขณะนัน้มเีพยีง 4 ภาควชิา คอื ธุรกจิศกึษา
และสมัพนัธ์ การบญัชี การตลาด และ การจดัการ และในปีต่อมาได้เปิดภาควชิาระบบสารสนเทศ
เพิม่ขึน้อกีหนึ่งภาควชิา 

ปี พ.ศ. 2522 คณะบรหิารธุรกจิ ไดร้บังบประมาณใหก้่อสรา้งอาคารเรยีน และส านักงานขึน้
ภายในพืน้ทีข่องวทิยาลยัจกัรพงษภูวนารถเป็นอาคารขนาด 8 ชัน้ ท าใหค้ณะบรหิารธุรกจิมคีวามเป็น
เอกเทศและเป็นสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ชัดเจนปรากฏขึ้นต่อสายตานักเรยีน นักศึกษาและ
สาธารณชน มอีาคารเรยีนเป็นของตนเองท าใหส้ามารถจดัการเรยีนการสอนได้เตม็เวลา และเปิดท า
การเรยีนการสอนแบบเตม็เวลาไดต้ัง้แต่ปี 2524 เป็นต้นมา 

ปี พ.ศ.2534 คณะบรหิารธุรกิจ ได้ย้ายสถานที่จากที่ตัง้เดิมเข้ารวมอยู่ศูนย์กลางสถาบัน
เทคโนโลยรีาชมงคล (ชื่อขณะนัน้) ในพืน้ที ่740 ไร่ บนถนนรงัสติ-นครนายก  ต าบลคลองหก อ าเภอ
ธญับุร ีจงัหวดัปทุมธานี ซึ่งเป็นการรวมหน่วยงานทีส่อนระดบัปรญิญาทีแ่ยกอยู่ตามวทิยาเขตต่าง ๆ 
เข้ามาอยู่ร่วมกัน จึงถือได้ว่าความเป็นมหาวทิยาลยัคือจดัการเรียนการสอนระดบัปรญิญาเท่านัน้
เกดิขึน้แลว้ ณ ทีแ่ห่งนี้ และจากชื่อต าบลคลองหกนี้เอง ท าใหเ้กดิค าเรยีกขานเป็นทีร่บัรูใ้นหมู่นักเรยีน
นักศกึษาไปจนถงึประชาชนทัว่ไปว่า  “คณะบรหิารฯ คลองหก”  

ปี พ.ศ.2538  คณะบรหิารธุรกจิ ได้เปิดสอนนักศึกษาเพิม่ในหลกัสูตร 4 ปี รบันักศึกษาที่
ส าเรจ็การศกึษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี (ปวช.)  สาขาวชิาบรหิารธุรกจิและนักศกึษาทีจ่บระดบั

ประวตัคิณะบรหิารธุรกจิ 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุร ี
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มธัยมศกึษาตอนปลาย (ม.6)   เขา้มาเป็นนักศกึษา โดยใชว้ธิกีารสอบคดัเลอืกตรง นอกจากนี้ 
คณะบรหิารธุรกจิ ยงัเปิดภาควชิาเพิม่ขึน้อกี 3 ภาควชิา  ในช่วงเวลาทีย่า้ยเขา้มารวมอยู่ในศูนยก์ลาง
นี้ ไดแ้ก่  ภาควชิาการเงนิ เศรษฐศาสตร ์และภาษาองักฤษธุรกจิ    ท าใหต้ัง้แต่ปี พ.ศ.2538  เป็นต้น
มา  คณะบรหิารธุรกจิ  เป็นคณะทีม่ยีอดจ านวนนักศกึษาสมคัรเขา้สอบเพื่อศกึษาต่อมากที่สุด รวมทัง้
มยีอดจ านวนรบัเขา้ศกึษาต่อสูงสุด เป็นต้นมา 
  ปี พ.ศ.2541 เป็นปีแรกที่คณะบรหิารธุรกิจ ได้รับนักศึกษาเพิม่อีกหนึ่งวิธี คือวิธีการรบั
นักศึกษามาจากการสอบคดัเลือกเข้าเรยีนในระดบัอุดมศึกษาของทบวงมหาวทิยาลยั หรอื การสอบ 
Entrance (ชื่อเรยีกในขณะนัน้) และในปี 2545 ได้เพิม่ภาควชิาการบรหิารธุรกิจระหว่างประเทศอกี
หนึ่งภาควชิา เพื่อเตรยีมการพฒันาบุคลากรสนองตอบนโยบายการเปิดเขตการค้าเสรใีนภูมภิาค ซึ่ง
นับไดว่้าเป็นก้าวแรกของ      คณะบรหิารธุรกจิทีเ่ริม่สู่การเป็นสากล กจิกรรมต่อมาในปี 2548 คณะฯ 
ได้ออกประชาสมัพนัธ์ (Road Show)   การเปิดสอนหลกัสูตรนานาชาติที่ประเทศจีน เวยีดนาม และ
ในปีนี้เองคณะฯ ไดเ้ปิดสอนหลกัสูตรนานาชาตบิรหิารธุรกจิ (International B.B.A. Program) การเปิด
สอนในรุ่นแรกนี้มีนักศึกษาถึง 68 คน สาขาวิชาที่เปิดคือ Business English และ Information 
System  

ปี พ.ศ.2548 นอกจากจะเป็นปีแห่งการก้าวสู่ความเป็นสากล ยงัเป็นปีทีค่ณะบรหิารธุรกิจมี
อายุครบ 30 ปี คณะบรหิารธุรกจิ ไดส้รา้งประวตัศิาสตรอ์กีหน้าหนึ่งของการจดัการเรยีนการสอนของ
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุร ีนัน่คอื การเปิดสอนระดบัปรญิญาโทเป็นคณะแรก หลกัสูตร
ที่เปิดสอน คือ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หรือ Master of Business Administration : M.B.A. ใน 2 
กลุ่มผู้เรียน 5 สาขาวิชา   คือกลุ่ม Young M.B.A. เปิดสอน 4 สาขาวิชา ได้แก่  Marketing,  
Information System, General Management และ  International Business Management กลุ่ ม 
Executive M.B.A. เ ปิดสอน 2 สาขาวิชา General Management   และ Business Engineering 
Management มจี านวนนักศึกษาเริม่แรก 167 คน นอกจากนี้ คณะบรหิารธุรกิจ ได้พฒันาหลกัสูตร
ปรญิญาเอกเสรจ็เรยีบรอ้ยพรอ้มทีจ่ะเปิดสอนในปีการศกึษา 2551  

กาลเวลาทีผ่่านมา กว่าสามทศวรรษ เมื่อยอ้นอดตีจะเหน็ไดว่้า คณะบรหิารธุรกจิเตบิโตขึน้มา
เป็นล าดบัตัง้แต่การจดัการสอนในสภาพแวดล้อมที่ไม่มอีาคารสิง่ก่อสร้างเป็นของคณะเอง สู่การมี
อาคารเรยีนโอ่อ่าทนัสมยัทีใ่ช้ประโยชน์พืน้ทีทุ่กตารางนิ้ว ส าหรบันักศกึษาจ านวนกว่า 7,000 คน ใน
ดา้นพฒันาการทางวชิาการ  คณะบรหิารฯ ก่อตัง้ขึน้เพื่อสอนระดบัปรญิญาโดยตลอด จงึมคีวามเป็น
อุดมศกึษาทีส่มบูรณ์พฒันาการทางวชิาการจงึท าใหเ้กดิสาขาวชิาเพิม่เป็น 9 สาขาวชิา  สามารถเปิด
สอนหลกัสูตรนานาชาติ และขึ้นระดบัสองถึงการเปิดสอนระดบับณัฑติศึกษา จึงเป็นที่ยอมรบัจาก
สงัคม คณะบรหิารธุรกิจเป็นคณะที่มจี านวนนักศึกษาสมคัรสอบคดัเลือกเข้าศึกษาต่อมากที่สุดมา
ตลอด และมีจ านวนนักศึกษามากที่สุดเมื่อเทียบกับคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัย สิ่งเหล่านี้คือ
ความส าเร็จและความภาคภูมิของคณะบริหารธุรกิจ (นามเรียกขานคณะบริหารคลองหก) แห่ง
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุร ี 
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ระวติัความเป็นมาของโครงการปริญญาเอก  

โครงการปรญิญาเอกหลกัสูตรปรชัญาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาบรหิารธุรกจิ ไดเ้ริม่มาจาก

การตดัสนิใจของคณบดีคณะบรหิารธุรกิจ  คอืรองศาสตราจารย์ ดร.ชนงกรณ์ กุณฑล

บุตร ทีจ่ะท าใหห้ลกัสูตรปรญิญาเอกของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุร ีเกดิขึน้

อย่างจรงิจงั จากการทีพ่ระราชบญัญตัขิองมหาวทิยาลยัฯ ไดเ้ปิดกวา้งใหส้ามารถเปิดสอนไดถ้งึระดบั

ปรญิญาเอก ในปี พ.ศ.2550 ท่านคณบดไีดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการพจิารณาร่างหลกัสูตรระดบัปรญิญา

เอกขึน้ 

 ในการจดัท าหลกัสูตรปรชัญาดุษฎบีัณฑติ สาขาวชิาบรหิารธุรกิจ ฉบบันี้ ได้รบัความร่วมมอื

จากหลายฝ่าย และผูท้รงคุณวุฒภิายนอกอกีจ านวนหนึ่งทัง้ในภาคเอกชนและมหาวทิยาลยัของรฐับาล 

ซึ่งทางคณะบรหิารธุรกิจต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ต่อการจดัท า

หลกัสูตรและการบรหิารหลกัสูตรระดบัปรญิญาเอกของทางคณะบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี

ราชมงคลธญับุร ี   นอกจากนี้  ยงัขอกราบขอบพระคุณท่านศาสตราจารย ์ดร.นราศร ีไววนิชกุล อดตี

คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ปัจจุบนัปฏิบตัิงานที่ สถาบนั

บัณฑิตบริหารธุรกิจแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (SASIN)  และเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางด้าน

บรหิารธุรกจิ ของส านักงานคณะกรรมการอุดมศกึษา (สกอ.) 

 เมื่อการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีครัง้ที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 25 

มกราคม 2551  ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑติ 

สาขาวชิาบรหิารธุรกิจ (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ.2551)  และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้

เหน็ชอบหลกัสูตร เมื่อวนัที ่9 มถิุนายน 2551  ตามหนังสอืส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา ที ่

ศธ 0506(2)/8194 ลงวนัที ่12 มถิุนายน 2551 

 ต่อมาคณะบรหิารธุรกจิ ไดป้ระกาศรบัสมคัรนักศกึษาระดบัปรญิญาเอก รุ่นที ่1 ในภาคเรยีน

ที ่2 ปีการศกึษา 2551 และเปิดท าการเรยีนครัง้แรกในวนัที ่8 พฤศจกิายน 2551 เป็นต้นมา 

 
 
 
 
 
 

ป 
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หลกัสูตรปรชัญาดษุฎีบณัฑิต 

สาขาวิชาบริหาธรุกิจ หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2563 
สถานศึกษา  

คณะบรหิารธุรกจิ  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุร ี

รปูแบบการศึกษา 
การศกึษาปรญิญาเอก แบ่งการศกึษาเป็น 2 แบบ โดยเน้นการวจิยัเพื่อพฒันานักวชิาการและ

นักวชิาชพีชัน้สูง คอื 
แบบ 1.1 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวจิยั โดยมกีารท าดุษฎีนิพนธ์ทีก่่อให้เกดิความรูใ้หม่ 

และมีการก าหนดชุดวิชาให้เรยีนเพิ่มเติมหรือท ากิจกรรมทางวิชาอื่นเพิม่ขึ้น  แต่ต้องมีผลสมัฤทธิ ์
ตามทีม่หาวทิยาลยัก าหนด 

แบบ 2.1 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยและศึกษาชุดวิชาเพิ่มเติม โดยมีการท าดุษฎี
นิพนธ์ทีม่คีุณภาพสูงและก่อใหเ้กดิความก้าวหน้าทางวชิาการและวชิาชพี  

 

จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลกัสูตร  
แบบ 1.1 จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร 51 หน่วยกติ 
แบบ 2.1 จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร 60 หน่วยกติ 
 

ระยะเวลา 
           หลกัสูตรระดบัปรญิญาเอก  หลกัสูตร 3 ปี และใช้เวลาศึกษาไม่เกนิ 6 ปีการศึกษา

ภาษาท่ีใช้                                                         
          ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
 

หมายเหตุ   *วชิาดุษฎนีิพนธ์ ใหน้ักศกึษาจดัท าดุษฎนีิพนธ์เป็นภาษาองักฤษ 
 

การจดัการศกึษาระดบัปรญิญาเอก 
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การวดัผลและส าเรจ็การศึกษา 
 การวดัผลและการส าเรจ็การศกึษา 

1.  การวดัผลและการส าเร็จการศึกษา ให้ปฏิบตัิตามข้อบงัคบัมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธญับุรว่ีาดว้ยการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. 2559 และประกาศทีเ่กี่ยวขอ้ง 

2.  การประเมนิผลการศึกษาในแต่ละรายวชิาให้ก าหนดเป็นระดบัคะแนนต่าง ๆ  ซึ่งมรีะดบั
คะแนน ค่าระดบัคะแนนและผลการศกึษาดงัต่อไปนี้ 

ระดบัคะแนน  (GRADE) ค่าระดบัคะแนน ผลการศึกษา 
A 4.0 ดเีลศิ  (Excellent) 
B+ 3.5 ดมีาก  (Very  Good) 
B 3.0 ด ี (Good) 
C+ 2.5 ค่อนขา้งด ี (Fairly  Good) 
C 2.0 พอใช ้ (Fair) 
D+ 1.5 ค่อนขา้งพอใช ้ ( Poor) 
D 1.0 อ่อน (Very  Poor) 
F 0 ตก  (Fail) 
S - สอบผ่าน/ เป็นทีพ่อใจ(Satisfactory) 
U - สอบไม่ผ่าน/ไม่เป็นทีพ่อใจ (Unsatisfactory) 
I - การวดัผลรายวชิายงัไม่สมบูรณ์  

(Incomplete) 
W - ขอถอนวชิาเรยีนหลงัก าหนด  (Withdrawal) 
AU - เขา้ร่วมฟังการบรรยาย(Audit) 

วิทยานิพนธ์ จะประเมินผลการศึกษาเป็นระดบัคะแนน ดงัน้ี  
ระดบัคะแนน                       ผลการศกึษา 

P        ผ่าน (Pass) 

F        ตก (Fail)              

วิชาปรบัพื้นฐาน การสอบวดัคณุสมบติั (Qualifying Examination) และการสอบ
ภาษาต่างประเทศ    ประเมินผลเป็นระดบัคะแนน ดงัน้ี 

ระดบัคะแนน                    ผลการศกึษา 

S                       สอบผ่าน/ เป็นทีพ่อใจ (Satisfactory) 

U                      สอบไมผ่่าน/ ไม่เป็นทีพ่อใจ (Unsatisfactory) 

 



คู่มือนักศกึษาหลกัสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑติ สาขาวชิาบรหิารธุรกจิ 
 

-6- 
 

การส าเรจ็การศึกษา 
นักศกึษาทีม่สีทิธิไ์ดร้บัปรญิญาดุษฎบีณัฑติ ต้องมคีณุสมบตัคิรบถ้วน ดงัต่อไปนี้ 

ส าหรบัแผนการศึกษาแบบ 1.1 
1. นักศกึษาจะต้องลงทะเบยีนวทิยานิพนธ์ครบตามทีห่ลกัสูตรก าหนดจ านวน 48 หน่วยกติ  
2. ศกึษารายวชิาสมัมนาดุษฎนีิพนธ์ครบตามทีก่ าหนดในหลกัสูตรและมคี่าระดบัคะแนนเฉลีย่

สะสมของรายวชิาตามหลกัสูตรไม่ต ่ากว่า 3.00 จากระบบ 4.00 ระดบัคะแนน 
3. สอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์การศึกษาในระดับ

บณัฑติศกึษาโดยใหเ้ป็นไปตามประกาศของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุร ี 
4. สอบผ่านการสอบวดัคุณสมบตั ิ(Qualifying Examination) เพื่อเป็นผูม้สีทิธิข์อสอบป้องกนั

เค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ และผ่านการสอบปากเปล่าขัน้สุดท้ายในการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์โดย
คณะกรรมการสอบฯ ทีค่ณบดแีต่งตัง้ ซึ่งประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒภิายในและภายนอกมหาวทิยาลัย
ฯ และต้องเป็นแบบเปิดใหผู้ส้นใจทัว่ไปเขา้รบัฟังได ้

5. การสังเคราะห์องค์ความรู้ที่เกิดจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกบัหัวข้อดุษฎี
นิพนธ์จะต้องได้รบัการเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติหรอืในการประชุมวิชาการการระดบั
นานาชาต ิภายในปีการศกึษาที ่2 หรอืเผยแพร่ในรูปแบบอื่นทีอ่าจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสูตรพจิารณา
แลว้ว่ามคีวามเหมาะสม 

6. ผลงานดุษฎีนิพนธ์หรอืส่วนหนึ่งส่วนใดของดุษฎีนิพนธ์ต้องได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์
เผยแพร่ในวารสารวชิาการระดบันานาชาติที่มคีุณภาพและจะต้องเป็นไปตามประกาศมหาวทิยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุร ีเรื่องการตพีมิพบ์ทความวจิยัเพื่อส าเรจ็การศกึษาระดบับณัฑติศกึษา  

7. เกณฑ์อื่นๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วย
การศกึษาระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. 2561 และทีม่แีก้ไขเพิม่เตมิ 

ส าหรบัแผนการศึกษาแบบ 2.1 
 1. ศึกษารายวิชาครบตามที่ก าหนดในหลักสูตรและได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของทุก
รายวชิาตามหลกัสูตรไม่ต ่ากว่า 3.00 จากระบบ 4.00 ระดบัคะแนน หรอืเทยีบเท่า 

2. สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อเป็นผู้มีสิทธิข์อท าดุษฎี
นิพนธ์ เสนอดุษฎีนิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขัน้สุดทา้ยโดยคณะกรรมการสอบที่คณบดี
แต่งตัง้ ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒภิายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯและต้องเป็นแบบเปิดให้
ผูส้นใจทัว่ไปเขา้รบัฟังได ้

3. ผลงานดุษฎีนิพนธ์หรอืส่วนหนึ่งส่วนใดของดุษฎีนิพนธ์ต้องได้รบัการยอมรบัการตีพมิพ์
หรอือย่างน้อยไดร้บัการตอบรบัใหต้พีมิพใ์นวารสารวชิาการทีม่คีุณภาพอย่างน้อย 2 เรื่อง  ทัง้นี้ ต้อง
เป็นไปตามประกาศมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุร ี เรื่องการตพีมิพบ์ทความวจิยัเพื่อส าเร็จ
การศกึษาระดบับณัฑติศกึษา 
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4. สอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์การศึกษาในระดับ
บณัฑติศกึษาโดยใหเ้ป็นไปตามประกาศของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุร ี

5. เกณฑ์อื่นๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วย
การศกึษาระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. 2561 และทีม่แีก้ไขเพิม่เตมิ 

สถานท่ีและอุปกรณ์การสอน 
     ใช้สถานที่และอุปกรณ์การสอนของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ธญับุร ี

ห้องสมุด / ห้องค้นคว้า 
1. หอ้งสมุดประจ าคณะบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุร ีมหีนังสอื   

ต าราภาษาไทย ต าราภาษาต่างประเทศ วารสารทางวชิาการ ทัง้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
2. หอ้งสมุดสงักดัส านักวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาช 

มงคลธัญบุรี โดยมีหนังสือและต าราภาษาไทย หนังสือและต าราต่างประเทศ วารสารภาษาไทย  
วารสารภาษาต่างประเทศ วทิยานิพนธ์ ภาษาไทย  วทิยานิพนธ์ ภาษาต่างประเทศ 

3. หอ้งสมุดออนไลน์ ซึ่งจดัท าขึน้โดยคณะบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 
ธญับุร ีเพื่อคน้หาขอ้มูล 

4. ใชฐ้านขอ้มูลอเิลก็ทรอนิกสอ์อนไลน์ ทีป่ระกอบดว้ยฐานขอ้มูล ERIC, MEDLINE,  
IEEF/IEE, ABI/Inform, ProQuest PQDT, Lexis /Nexis, Journal Link,  BUBL Information Service  
และ Dissertation Abstract Online 

5. หอ้งคน้ควา้ดุษฎนีิพนธ์ เปิดตลอด 24 ชัว่โมง โดยผ่านระบบ Scan ลายนิ้วมอื  
ณ อาคาร 1    คณะบรหิารธุรกจิ 
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 โครงสร้าง/หลกัสูตร 
แบบ 1.1  
    หมวดวิชาบงัคบั 
     หมวดวิชาดษุฎีนิพนธ์ 
                               รวม 

 
3 
48 
51 

 
หน่วยกติ 
หน่วยกติ 
หน่วยกิต 

แบบ 2.1   

 หมวดวิชาบงัคบั 18 หน่วยกติ 
 - รายวชิาบงัคบั 9 หน่วยกติ 
 - รายวชิาบงัคบัตามกลุ่มวชิา 9 หน่วยกติ 
 1. บรหิารธุรกจิระหว่างประเทศ (International Business Administration) 

2. การตลาด (Marketing) 
3. การจดัการ (Management) 
4. การบญัช ี(Accounting) 
5. ระบบสารสนเทศ (Information Systems) 

 หมวดวิชาเลือก 6 หน่วยกติ 
1. บรหิารธุรกจิระหว่างประเทศ (International Business Administration) 
2. การตลาด (Marketing) 
3. การจดัการ (Management) 
4. การบญัช ี(Accounting) 
5. ระบบสารสนเทศ (Information Systems) 

 หมวดวิชาดษุฎีนิพนธ์ 
                            รวม 

36 
60 

หน่วยกติ 
หน่วยกิต 

 

 

 

     โครงสรา้งหลกัสตูรและแผนการเรยีน 

 

 

 
 

 3   
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ความหมายของตวัเลขรหสัรายวิชา 
การก าหนดรหสัรายวชิาในหลกัสูตร  ประกอบด้วยตวัเลขทัง้หมด 8 ตวั ซึ่งจ าแนกตามแผนภูมิ

ต่อไปนี้ 

                  

                                                                                                                              

                                                                                                                             

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                                            

                                    

             

        X X -   X     X     X  -  X    X X 

        1 2     3     4      5     6    7  8 

 1. ต าแหน่งที ่ 1-2  หมายถงึ   คณะ       

 2. ต าแหน่งที ่ 3   หมายถงึ   ภาควชิา/สาขา     

 3. ต าแหน่งที ่ 4   หมายถงึ           สาขาวชิา    

 4. ต าแหน่งที ่ 5   หมายถงึ           แขนงวชิา/กลุ่มวชิา   

 5. ต าแหน่งที ่ 6   หมายถงึ   ปีทีค่วรศกึษา  

6. ต าแหน่งที ่ 7-8  หมายถงึ   ล าดบัวชิาในหมวดวชิา/กลุ่มวชิา 

 

 

 

 

คณะ 

ภาควชิา/สาขา 

สาขาวชิา 

แขนงวชิา/กลุ่มวชิา 

ปีทีค่วรศกึษา 

ล าดบัวชิาในหมวดวชิา/กลุ่มวชิา 
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ความหมายของรหสัการจดัชัว่โมงเรียน      
  หน่วยกติ 

         ชัว่โมงเรยีนทฤษฎ ี

         ชัว่โมงเรยีนปฏบิตั ิ

         ชัว่โมงการศกึษานอกเวลา 

 

      X   ( X -  X -  X )   

รายวิชาแบบ 1.1 
รายวิชาปรบัพื้นฐาน  

05-010-802 ปรชัญาการวจิยัทางธุรกจิ* 

Philosophy of Business Research 

3(3-0-6) 

 

05-010-804 สถติขิ ัน้สงูเพื่อการวจิยัทางธุรกจิ* 

Advanced Statistics for Business 

Research 

3(3-0-6) 

 

หมายเหตุ  * วชิาไมน่ับหน่วยกติ โดยนักศกึษาทุกคนจะต้องลงทะเบยีนเรยีนรายวชิา   ปรบั
พืน้ฐาน (ไม่นับหน่วยกติ) และต้องมผีลการเรยีนระดบั S 

หมวดวิชาบงัคบั ศึกษา 3  หน่วยกิต 

รายวชิาบงัคบั 3 หน่วยกติ โดยศกึษาจากรายวชิาต่อไปนี้ 

05-010-805 สมัมนาดุษฎนีิพนธ ์1 

Dissertation Seminar 1 

1(1-0-3) 

 

05-010-806 สมัมนาดุษฎนีิพนธ ์2 

Dissertation Seminar 2 

1(1-0-3) 

 

05-010-807 สมัมนาดุษฎนีิพนธ ์3 

Dissertation Seminar 3 

1(1-0-3) 
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หมวดวิชาดษุฎีนิพนธ์  ท าดษุฎีนิพนธ์ 48 หน่วยกิต 

05-910-904 ดุษฎนีิพนธ ์*      

Doctoral Dissertation  

48(0-0-

144) 

 
หมายเหตุ   *วชิาดุษฎนีิพนธ์ ใหน้ักศกึษาจดัท าดุษฎนีิพนธ์เป็นภาษาองักฤษ 

รายวิชา แบบ 2.1    

รายวิชาปรบัพื้นฐาน   

05-010-801 สถติวิเิคราะหเ์พื่อการวจิยัทางธรุกจิ* 

Statistical Analysis for Business 

Research 

3(3-0-6) 

หมายเหตุ  * วชิาไมน่ับหน่วยกติ โดยนักศกึษาทุกคนจะต้องลงทะเบยีนเรยีนรายวชิาปรบัพืน้ฐาน 
(ไม่นับหน่วยกติ) และต้องมผีลการเรยีนระดบั S 

1. หมวดวิชาบงัคบั ศึกษา 18  หน่วยกิต  

05-010-802 ปรชัญาการวจิยัทางธุรกจิ 

Philosophy of Business Research 

3(3-0-6) 

 

05-010-803 ระเบยีบวธิวีจิยัเชงิปรมิาณและเชงิคณุภาพทางธุรกจิ 

Quantitative and Qualitative Methods for Business 

Research 

3(3-0-6) 

 

05-010-804 สถติขิ ัน้สงูเพื่อการวจิยัทางธุรกจิ 

Advanced Statistics for Business Research 

3(3-0-6) 

 

1.1 รายวิชาบงัคบัตามกลุ่มวิชา ศึกษา 9 หน่วยกิต แบ่งเป็น 5 กลุ่มวิชาเอก ดงัต่อไปน้ี 

1) กลุ่มวชิาบรหิารธุรกจิระหว่างประเทศ โดยศกึษาจากรายวชิาดงัต่อไปนี้ 

05-110-801 กลยุทธ์การจดัการแบบสากลขัน้สงู   

Advanced Global Management Strategy   

3(3-0-6) 
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05-110-802 การจดัการการเงนิระหว่างประเทศขัน้สงู 

Advanced International Financial Management 

3(3-0-6) 

05-110-803 สมัมนาการจดัการโลจสิตกิสแ์ละโซ่อุปทานระดบัสากลขัน้
สูง 

Seminar in Advanced Global Logistics and 

Supply Chain Management 

3(3-0-6) 

2) กลุ่มวชิาการตลาด โดยศกึษาจากรายวชิาดงัต่อไปนี้ 

05-210-801 

   

05-210-802 

 

05-210-803 

พฤตกิรรมผูบ้รโิภคขัน้สูง 

Advanced Consumer Behavior 

ทฤษฎแีละแนวคดิทางการตลาด 

Marketing Theory and Concepts  

สมัมนากลยุทธท์างการตลาดระดบัสากลขัน้สูง 

Seminar in Advanced Global Marketing Strategy 

 3(3-0-6) 

 

  3(3-0-6) 

 

 3(3-0-6) 

 

   3) กลุ่มวชิาการจดัการ โดยศกึษาจากรายวชิาดงัต่อไปนี้ 

05-310-801 

 

05-310-802 

 

05-310-803 

 

พฤตกิรรมองคก์ารขัน้สูง 

Advanced Organizational Behavior  

การจดัการเชงิกลยุทธ์ขัน้สงู 

Advanced Strategic Management 

สมัมนาการจดัการการเปลีย่นแปลงและนวตักรรม 

Seminar in Change and Innovation Management 

3(3-0-6) 

 

3(3-0-6) 

 

 3(3-0-6) 

 
 
4) กลุ่มวชิาการบญัช ีโดยศกึษาจากรายวชิาดงัต่อไปนี้ 

05-410-801 

 

การบญัชกีารเงนิขัน้สงู  

Advanced Financial Accounting 

  3(3-0-6) 
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05-410-802 การบญัชบีรหิารขัน้สูง 

Advanced Managerial Accounting 

3(3-0-6) 

05-410-803 สมัมนาระบบสารสนเทศทางการบญัชีขัน้สูง 

Seminar in Advanced Accounting Information 

Systems 

3(3-0-6) 

 

5) กลุ่มวชิาระบบสารสนเทศ โดยศกึษาจากรายวชิาดงัต่อไปนี้ 

05-510-801 ทฤษฎขีัน้สงูในระบบสารสนเทศทางธุรกจิ 3(3-0-6) 

 Advanced Theory in Business Information 

Systems    

 

05-510-802 การจดัการและกลยุทธ์ทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ         3(3-0-6) 

 Information Technology Strategy and 

Management 

 

05-510-803 สมัมนาระบบสารสนเทศขัน้สูง 3(3-0-6) 

 Seminar in Advanced Management Information 

Systems  

 

2. หมวดวิชาเลือก ศึกษาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  

       ให้นักศึกษาเลือกเรยีนรายวชิาทีม่ใีนหลกัสูตรทีน่ักศึกษามคีวามสนใจเป็นพเิศษและยงัไม่เคย
ลงทะเบยีนเรยีนรายวชิานัน้มาก่อน ซึ่งจะรวมถงึรายวชิาในรายวชิาบงัคบัของกลุ่มวชิาอื่นทีน่ักศึกษา
จะสามารถเลือกลงทะเบียนเป็นรายวิชาเลือกได้ ทัง้นี้ในการเลือกรายวิชาในหมวดวิชาเลือกของ
นักศกึษาจะต้องไดร้บัความเหน็ชอบจากอาจารยท์ีป่รกึษาหรอืคณะกรรมการบรหิารของหลกัสูตร   

2.1) กลุ่มวชิาบรหิารธุรกจิระหว่างประเทศ 

05-110-804 โครงการระหว่างประเทศขัน้สูง 

Advanced International Project  

3(3-0-6) 
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05-110-805 หวัขอ้พเิศษทางการบรหิารธุรกจิระหว่างประเทศ 

Special Topic in International Business  

Administration 

3(3-0-6) 

2.2) กลุ่มวชิาการตลาด 

05-210-804   สมัมนาทางการตลาดดจิทิลั 

Seminar in Digital Marketing 

3(3-0-6) 

05-210-805   หวัขอ้พเิศษทางการตลาด 

Special Topics in Marketing   

3(3-0-6) 

2.3) กลุ่มวชิาการจดัการ 

05-310-804   สมัมนาภาวะผูน้ าองคก์รในศตวรรษที ่21 

Seminar in 21st Century Organizational  

Leadership 

3(3-0-6) 

05-310-805   หวัขอ้พเิศษทางการจดัการ 

Special Topics in Management   

3(3-0-6) 

2.4) กลุ่มวชิาการบญัช ี

05-410-804 สมัมนาการสอบบญัชแีละบรรษทัภบิาล    

Seminar in Auditing and Corporate Governance 

  3(3-0-6) 

05-410-805 หวัขอ้พเิศษทางการบญัช ี

Special Topics in Accounting 

  3(3-0-6)      

 

2.5) กลุ่มวชิาระบบสารสนเทศ 

05-510-804 สมัมนาระบบธุรกจิอจัฉรยิะและการวเิคราะห ์

ทางการตลาด 

 

3(3-0-6) 
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Seminar in Business Intelligence and  

Marketing Analytics 

05-510-805 หวัขอ้พเิศษทางระบบสารสนเทศ  

Special Topics in Information Systems 

3(3-0-6) 

3. หมวดวิชาดษุฎีนิพนธ์  ท าดษุฎีนิพนธ์ 36 หน่วยกิต 

05-910-901 ดุษฎนีิพนธ ์1*      

Doctoral Dissertation 1 

12(0-0-36) 

05-910-902 ดุษฎนีิพนธ ์2*    

Doctoral Dissertation 2  

 12(0-0-36) 

05-910-903 ดุษฎนีิพนธ ์3*    

Doctoral Dissertation 3   

 12(0-0-36) 

หมายเหตุ   *วชิาดุษฎนีิพนธ์ ใหน้ักศกึษาจดัท าดุษฎนีิพนธ์เป็นภาษาองักฤษ 

แผนการศึกษา แบบ 1.1 
 

ปีท่ี 1 /ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบติั ศึกษาด้วยตนเอง 

05-010-802 ปรชัญาการวจิยัทางธุรกจิ* 3 3  0 6 
05-010-804 สถติขิ ัน้สงูเพื่อการวจิยัทาง*

ธุรกจิ 
3 3  0 6 

05-910-904 ดุษฎนีิพนธ ์ 3 0 0 9 

รวม   9 0 0 21 
หมายเหตุ  * วชิาไมน่ับหน่วยกติ โดยนักศกึษาทุกคนจะต้องลงทะเบยีนเรยีนรายวชิา   ปรบัพืน้ฐาน 
(ไม่นับหน่วยกติ) และต้องมผีลการเรยีนระดบั S 

   ปีท่ี 1 /ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบติั ศึกษาด้วยตนเอง 

05-010-805 สมัมนาดุษฎนีิพนธ ์1 1 1 0 3 
05-910-904 ดุษฎนีิพนธ ์ 9 0 0 27 

รวม   10 1 0 30 
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   ปีท่ี 2 /ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบติั ศึกษาด้วยตนเอง 

05-010-806 สมัมนาดุษฎนีิพนธ ์2 1 1 0 3 
05-910-904 ดุษฎนีิพนธ ์ 9 0 0 27 

รวม   10 1 0 30 
 

   ปีท่ี 2 /ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบติั ศึกษาด้วยตนเอง 

05-010-807 สมัมนาดุษฎนีิพนธ ์3 1 1 0 3 
05-910-904 ดุษฎนีิพนธ ์ 9 0 0 27 

รวม   10 1 0 30 
 

   ปีท่ี 3 /ภาคการศกึษาท่ี 1 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบติั ศึกษาดว้ยตนเอง 
05-910-904 ดุษฎนีิพนธ ์ 9 0 0 27 

รวม   9 0 0 27 
 

   ปีท่ี 3 /ภาคการศกึษาท่ี 2 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบติั ศึกษาดว้ยตนเอง 
05-910-904 ดุษฎนีิพนธ ์ 9 0 0 27 

รวม   9 0 0 27 

 
แผนการศึกษา แบบ 2.1 

 
   ปีท่ี 1 /ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบติั ศึกษาด้วยตนเอง 

05-010-801 สถติวิเิคราะหเ์พื่อการวจิยั
ทางธุรกจิ* 

3 3  0 6 

05-010-802 ปรชัญาการวจิยัทางธุรกจิ 3 3  0 6 
05-010-803 ระเบยีบวธิวีจิยัเชงิปรมิาณ

และเชงิคณุภาพทางธุรกจิ 
3 3  0 6 

รวม   9 9  0 18 
หมายเหตุ  * วชิาไมน่ับหน่วยกติ โดยนักศกึษาทุกคนจะต้องลงทะเบยีนเรยีนรายวชิา   ปรบัพืน้ฐาน 
(ไม่นับหน่วยกติ) และต้องมผีลการเรยีนระดบั S 
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   ปีท่ี 1 /ภาคการศกึษาท่ี 2 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบติั ศึกษาดว้ยตนเอง 
05-010-804 สถติขิ ัน้สงูเพื่อการวจิยัทาง

ธุรกจิ 
3 3  0 6 

05-xxx-xxx วชิาเอก  1  3 3  0 6 
05-xxx-xxx วชิาเลอืก  1  3 3  0 6 

รวม   9 9  0 18 

 

   ปีท่ี 2 /ภาคการศกึษาท่ี 1 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบติั ศึกษาดว้ยตนเอง 
05-xxx-xxx วชิาเอก 2 3 3  0 6 
05-xxx-xxx วชิาเอก 3 3 3  0 6 
05-xxx-xxx วชิาเลอืก 2 3 3  0 6 

รวม   9 9  0 18 

 

   ปีท่ี 2 /ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบติั ศึกษาด้วยตนเอง 

05-910-901 ดุษฎนีิพนธ ์1 12 0  0 36 

รวม   12 0  0 36 
 

   ปีท่ี 3 /ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบติั ศึกษาด้วยตนเอง 

05-910-902 ดุษฎนีิพนธ ์2 12 0  0 36 

รวม   12 0  0 36 
 

   ปีท่ี 3 /ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบติั ศึกษาด้วยตนเอง 

05-910-903 ดุษฎนีิพนธ ์3 12 0  0 36 

รวม   12 0  0 36 
 
หมายเหตุ    *  วชิาไมน่ับหน่วยกติ การประเมนิผลใหค้า่ระดบัคะแนนเป็น 

S     -   สอบผ่าน (Satisfactory) 
U    -   สอบไม่ผ่าน (Unsatisfactory) 
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คำอธิบายรายวิชา  

แบบ 1.1 
05-010-802 ปรชัญาการวิจยัทางธรกิุจ*                                               3(3-0-6) 

Philosophy of Business Research 
ภววทิยาและหลกัการของญาณวทิยา (ทฤษฎแีห่งความรู)้ ทีส่ าคญั กระบวนทศัน์ใน
การวจิยัทางธุรกิจ ปรชัญาการวจิยัในแนวทางนิยมความจรงิ โดยอาศัยรูปแบบการ
วจิยัเชิงปรมิาณ ปรชัญาการวจิยัในแนวทางนิยมอุดมคติ โดยอาศยัรูปแบบการวจิยั
เชงิคุณภาพ กระบวนทศัน์ปฏฐิานนิยม กระบวนทศัน์หลงัปฏฐิานนิยม กระบวนทศัน์
ทฤษฎวีพิากษ์ กระบวนทศัน์สรา้งสรรคน์ิยม กระบวนทศัน์การวจิยัปฏิบตัิการแบบมี
ส่วนร่วม และการวเิคราะหข์อ้โต้แยง้ โดยมุ่งเน้นการประยุกต์ปรชัญาทางการวจิยักบั
องค์ความรู้ทางบรหิารธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทางการสร้างสรรค์งานวจิัยที่ทรงคุณค่า  
การแสดงให้เห็นถึงประเด็นส าคัญของการพัฒนาข้อโต้แย้งหลักเพื่อน าไปใช้ใน
กระบวนจดัท าดุษฎนีิพนธ์ 
Important concept of ontology and epistemology ( theory of knowledge) ; 
paradigm used in business research; realist research philosophy in forms of 
quantitative paradigm, idealist research philosophy in forms of quantitative 
research; idealist research philosophy in forms of quantitative research; 
positivism paradigm; post positivism paradigm; critical theory; constructivism; 
participatory action research paradigm; analysis of argument with emphasis 
on application of business research in doctorate level to create valuable 
researches and illustrate key issues associated in the dissertation 
development 
หมายเหตุ  * วชิาไม่นับหน่วยกติ การประเมนิผลนักศกึษา ใหค้่าระดบัคะแนนเป็น 

S  - สอบผ่าน (Satisfactory) 
  U - สอบไม่ผ่าน (Unsatisfactory) 
Remarks  * Non-credit, student is evaluated by  
  S  - Satisfactory 

 U        - Unsatisfactory 
05-010-804 สถิติขัน้สงูเพื่อการวิจยัทางธุรกิจ*                                         3(3-0-6) 

Advanced Statistics for Business Research 
เทคนิคและวธิีการทางสถติิขัน้สูงส าหรบัการวจิยัในทางธุรกิจ การวเิคราะห์สถติพิหุ
ตวัแปร ประกอบดว้ย การวเิคราะหค์วามถดถอย การวเิคราะหเ์สน้ทาง การวเิคราะห์
ปัจจยัการจดักลุ่มหน่วยวเิคราะห์ (Cluster Analysis) เพื่อการวเิคราะห์ข้อมูลขนาด
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ใหญ่ การวิเคราะห์ความถดถอยโลจิสติกส์ การวิเคราะห์ คาโนนิคอล และการ
วเิคราะหโ์มเดลสมการโครงสรา้ง การตรวจสอบข้อก าหนดเบื้องต้นในการใชเ้ทคนิค
ทางสถิติขัน้สูงโดยมุ่งเน้นการเลือกเทคนิคการวเิคราะห์ที่เหมาะสมส าหรบัการท า
วจิยัและ      ดุษฎนีิพนธ์ การแปลผลทางสถติ ิการน าเสนอผลการวเิคราะหท์างสถิติ
ตามหลกัสากล  
Advanced techniques and business research methodology; multivariate 
statistics analysis including regression analysis, path analysis, factor analysis, 
cluster analysis for big data, logistic regression, canonical analysis, and 
structural equation modelling; basic assessment in using advanced statistic 
techniques by focusing on selecting appropriate analysis techniques for 
research and dissertation conduction; research statistic interpretation; 
presentation of research findings 
 
หมายเหตุ  * วชิาไม่นับหน่วยกติ การประเมนิผลนักศกึษา ใหค้่าระดบัคะแนนเป็น 
  S  - สอบผ่าน (Satisfactory) 
  U - สอบไม่ผ่าน (Unsatisfactory) 
Remarks  * Non-credit, student is evaluated by  
  S  - Satisfactory 

    U - Unsatisfactory 
 
05-010-905 สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 1                                                         1(1-0-3) 
                     Dissertation Seminar 1 

ความหมายและองค์ประกอบของสัมมนา การเลือกหัวข้องานวิจัยทางด้านบริหารธุรกิจ 
การสืบค้นข้อมูล การเขียนรายงานสัมมนาจากหัวข้อวิจัยที่เลือก การนำเสนอและการ
อภิปรายแนวทางในการจัดทำดุษฎีนิพนธ์ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหัวข้องานวิจัยที่มี
ความร่วมสมัยและเกี่ยวกับศาสตร์ทางด้านการบริหารธุรกิจ  
Seminar meanings and components, business research topic selection, data 
search, seminar report writing regarding selected topics, dissertation 
guideline presentation and discussion for achieving contemporary research 
topics and related business administration  
Learning appropriate statistical skills needed for the academic study of 
business and for conducting research, descriptive statistics, inferential 
statistics including parameter estimation, hypotheses testing, t-test, chi-
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square test, ANOVA, ANCOVA, MANOVA, correlation analysis , appropriate 
statistical techniques selection research proposal presentation with used 
hypotheses and statistics  joint discussion 
 

05-010-906 สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 2                                                       1(1-0-3) 
                     Dissertation Seminar 2 

การออกแบบ การประเมินและกระบวนการวิเคราะห์หัวข้อดุษฎีนิพนธ์ทางการ
บริหารธุรกิจ จุดประสงค์และกระบวนการในการจัดทำดุษฎีนิพนธ์และความเป็นองค์
ความรู้ใหม่ของงานวิจัยทางสังคมศาสตร์ที ่เกี ่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจ การกำหนด
วัตถุประสงค์และสมมติฐานในการจัดทำงานวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การนำเสนอ
รายละเอียดของผลลัพธ์ การสรุปและการให้ข้อเสนอแนะ การจัดทำบทความวิจัยเพื่อ
นำเสนอในการประชุมวิชาการและวารสารวิชาการ 
Design, evaluation and analysis procedures for dissertation topic related to 
business administration; objectives and procedures in dissertation 
conduction and new knowledge creation of sociology research related to 
business administration; research objectives and hypothese formulation; 
data collection; research result presentation; summary and 
recommendation; research article execution for presenting in academic 
conferences and journals     
 

05-010-907 สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 3                                              1(1-0-3) 
                     Dissertation Seminar 

ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาทางด้านการบริหารธุรกิจโดยผา่นระเบยีบวิธีวิจัยทั้งการวิจัยเชิง
ปร ิมาณและการว ิจ ัย เช ิ งค ุณภาพ การว ิ เคราะห ์และวางแผน การออกแบบ
กระบวนการวิจัย การวิเคราะห์และสรุปผลการวิจัย การให้ข้อเสนอแนะที่เป็นการสร้าง
องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจ การเผยแพร่ผลการวิจัยในระดับนานาชาติ 
Study and analysis of business administration issues through both 
quantitative and qualitative research methodology, analysis and planning, 
research methodology design, research findings analysis and summary, 
recommendations for knowledge contribution related to business 
administration, research findings dissemination in international level 
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05-910-904 ดุษฎีนิพนธ์*            48(0-0-144) 
Doctoral Dissertation  
กระบวนการจัดทำดุษฎีนิพนธ์ที่มีความเกี่ยวข้องกับศาสตร์ทางด้านบริหารธุรกิจ ภายใต้
การกำกับดูแลและได้รับคำปรึกษาจากอาจารย์ที ่ปรึกษา การจัดทำดุษฎีนิพนธ์ตาม
ระเบียบวิธีวิจัยที่มีความเข้มข้นในระดับปริญญาเอก การเขียนดุษฎีนิพนธ์ตามรูปแบบและ
ข้อกำหนด การเผยแพร่ส่วนหนึ่งส่วนใดของดุษฎีนิพนธ์ในระดับชาติและนานาชาติ การ
สอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ต่อคณะกรรมการสอบและการจัดทำรูปเล่มดุษฎีนิพนธ์ฉบับ
สมบูรณ์ 
Procedures in dissertation conduction related to business administration 
research under the control and supervision of advisors, dissertation 
conduction according to intensive doctorate research methodology, 
dissertation writing according to pattern and specification, partial dissertation 
dissemination in national and international level, dissertation defense to 
examination committees and complete dissertation report execution  
หมายเหต ุ *วิชาดุษฎีนิพนธ์ ให้นักศึกษาจัดทำดุษฎีนิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษ 
Remark   *Dissertation is designed for student to conduct in English  
 

แบบ 2.1 
05-010-801 สถิติวิเคราะห์เพ่ือการวิจัยทางธุรกิจ*                3(3-0-6) 

Statistical Analysis for Business Research 
ความสำคัญของสถิติในทางธุรกิจพร้อมตัวอย่างการประยุกต์ใช้สถิติในทางธุรกิจ เช่น 
การเงิน การตลาด และการจัดการ เป็นต้น ประเภทของข้อมูลทางธุรกิจทีส่ามารถนำไปใช้
ในทางธุรกิจและนำไปเป็นแนวทางสำหรับการทำดุษฎีนิพนธ์ ประชากรและการเลือก
ตัวอย่าง การตรวจสอบความเชื่อถือได้ของเครื่องมือ การตรวจสอบความเชื่อถือได้ของ
ข้อมูล สถิติพรรณา ตัวแปรสุ่มและความน่าจะเป็น การวิเคราะห์ทางสถิติเบื้องต้น สถิติ
อนุมาน การทดสอบสมมติฐาน การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยประชากร การวิเคราะห์ความ
แปรปรวน สถิตินอนพาราเมตริกการทดสอบไคสแควร์ และ Log Linear Model  
Importance of business statistics with application examples of statistics in 
business research such as finance, marketing and management; types of 
business data used in business and dissertation; population and random 
sampling; research instrument validity and reliability test; descriptive 
analysis; random variable and probability distribution; basic statistics analysis; 
inferential statistics; hypotheses testing, compare means of population; 
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analysis of variance; nonparametric statistics; chi-square and Log Linear 
Model 
หมายเหต ุ * วิชาไม่นับหน่วยกิต การประเมินผลนักศึกษา ให้ค่าระดับคะแนนเป็น 
  S  - สอบผ่าน (Satisfactory) 
  U - สอบไม่ผ่าน (Unsatisfactory) 
 

05-010-802 ปรัชญาการวิจัยทางธรุกิจ                                             3(3-0-6) 
Philosophy of Business Research 
ภววิทยาและหลักการของญาณวิทยา (ทฤษฎีแห่งความรู้) ที่สำคัญ กระบวนทัศน์ในการ
วิจัยทางธุรกิจ ปรัชญาการวิจัยในแนวทางนิยมความจริง โดยอาศัยรูปแบบการวิจัยเชิง
ปริมาณ ปรัชญาการวิจัยในแนวทางนิยมอุดมคติ โดยอาศัยรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ 
กระบวนทัศน์ปฏิฐานนิยม กระบวนทัศน์หลังปฏิฐานนิยม กระบวนทัศน์ทฤษฎีวิพากษ์ 
กระบวนทัศน์สร้างสรรค์นิยม กระบวนทัศน์การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม และการ
วิเคราะห์ข้อโต้แย้ง โดยมุ ่งเน้นการประยุกต์ปรัชญาทางการวิจัยกับองค์ความรู ้ทาง
บริหารธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทางการสร้างสรรค์งานวิจัยที่ทรงคุณค่า  การแสดงให้เห็นถึง
ประเด็นสำคัญของการพัฒนาข้อโต้แย้งหลักเพื่อนำไปใช้ในกระบวนจัดทำดุษฎีนิพนธ์ 
Important concept of ontology and epistemology ( theory of knowledge) ; 
paradigm used in business research; realist research philosophy in forms of 
quantitative paradigm, idealist research philosophy in forms of quantitative 
research; idealist research philosophy in forms of quantitative research; 
positivism paradigm; post positivism paradigm; critical theory; constructivism; 
participatory action research paradigm; analysis of argument with emphasis 
on application of business research in doctorate level to create valuable 
researches and illustrate key issues associated in the dissertation 
development 
 

05-010-803 ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคณุภาพทางธุรกิจ    3(3-0-6) 
Quantitative and Qualitative Methods for Business Research 
การพัฒนาหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ตามระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพื่อให้ได้
หัวข้อดุษฎีนิพนธ์ที่มีความเข้มข้นทางวิชาการและเหมาะสมสำหรับการศึกษาในระดับ
ปริญญาเอก โครงสร้างและองค์ประกอบของงานวิจัย การออกแบบงานวิจัยทางธุรกิจ การ
กำหนดปัญหาและสมมติฐานในการวิจ ัยกระบวนการวิจ ัยทางมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ตามหลักวิชาการ การศึกษาค้นคว้าข้อมูล การกำหนดแนวคิดการวิจัยและตัว
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แปร การทบทวนวรรณกรรม การเลือกใช้เทคนิคและที่ระเบียบวิธีที่เหมาะสมสำหรับการ
ทำวิจัยในระดับปริญญาเอก การพัฒนาเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงคุณภาพ การเขียนรายงานการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
Research topic development according to quantitative and qualitative 
methodology for highly academic intensiveness and doctoral level study 
appropriateness, research structure and components, business research 
methodology, problem and hypothesis identification for humanity and social 
research, information procurement, conceptual framework and variables 
manipulation, literature reviews, appropriate selection of research 
techniques and statistics for doctoral research; instrument development for 
data collection, qualitative data analysis; research report and discussion 
writing 
 

05-010-804 สถิติขั้นสูงเพ่ือการวิจัยทางธุรกิจ                                           3(3-0-6) 
Advanced Statistics for Business Research 
เทคนิคและวิธีการทางสถิติขั้นสูงสำหรับการวิจัยในทางธุรกิจ การวิเคราะห์สถิติพหุตัวแปร 
ประกอบด้วย การวิเคราะห์ความถดถอย การวิเคราะห์เส้นทาง การวิเคราะห์ปัจจัยการจดั
กลุ่มหน่วยวิเคราะห์ (Cluster Analysis) เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ การวิเคราะห์
ความถดถอยโลจิสติกส์ การวิเคราะห์ คาโนนิคอล และการวิเคราะห์โมเดลสมการ
โครงสร้าง การตรวจสอบข้อกำหนดเบื้องต้นในการใช้เทคนิคทางสถิติข้ันสูงโดยมุ่งเน้นการ
เลือกเทคนิคการวิเคราะห์ที่เหมาะสมสำหรับการทำวิจัยและ      ดุษฎีนิพนธ์ การแปลผล
ทางสถิติ การนำเสนอผลการวิเคราะห์ทางสถิติตามหลักสากล  
Advanced techniques and business research methodology; multivariate 
statistics analysis including regression analysis, path analysis, factor analysis, 
cluster analysis for big data, logistic regression, canonical analysis, and 
structural equation modelling; basic assessment in using advanced statistic 
techniques by focusing on selecting appropriate analysis techniques for 
research and dissertation conduction; research statistic interpretation; 
presentation of research findings 
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05-110-801 กลยุทธ์การจัดการแบบสากลขั้นสูง                       3(3-0-6) 
Advanced Global Management Strategy 
กลยุทธ์การจัดการแบบสากล การสังเคราะห์ความรู้ในกระบวนการบริหารจัดการแบบ
สากล การประเมินแนวทางการบริหารจัดการแบบสากล นโยบายการบริหารจัดการแบบ
สากล พัฒนาการที ่สำคัญในแต่ละยุคของบริหารจัดการแบบสากล               การ
วิเคราะห์กรณีศึกษาและบทความวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์การจัดการแบบสากล 
Global management strategy, knowledge synthesis in global management 
process, evaluation of global management approach, global management 
policy, important global management development in each era of global 
management, and analysis of case study and published research articles 
related to global management strategy 
 

05-110-802 การจัดการการเงินระหว่างประเทศขัน้สูง                  3(3-0-6) 
Advanced International Financial management 
การจัดการการเงินระหว่างประเทศข้ันสูง บทบาทของอัตราแลกเปลี่ยน ตลาดเงิน แนวคิด
และทฤษฎีด้านการเงินระหว่างประเทศ บทบาทการเงินต่อการดำเนินธุรกิจระหว่าง
ประเทศ การบริหารการเงินกับแนวทางพัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินงานธุรกิจ
ระหว่างประเทศ การวิเคราะห์กรณีศึกษาและบทความวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
Advanced international financial management, role of exchange rate, money 
market, international financial concepts and theories, financial roles toward 
international business operation, financial management and organizational 
efficiency development in international business operation, and analysis of 
case study and published research articles 
 

05-110-803 สัมมนาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานระดับสากลขั้นสูง   3(3-0-6) 
Seminar in Advanced Global Logistics and Supply Chain Management 
การสัมมนาและอภิปรายทางการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานระหว่างประเทศขั้นสูง การ
กำหนดป ัญหาและประ เม ิ นแนวทางการพ ัฒนาระบบโซ ่ อ ุ ปทานของธ ุ รกิจ                       
การสังเคราะห์แนวคิดร่วมสมัย ทฤษฎีและบทความวิจัยที่เกี่ยวข้องกับห่วงโซ่อุปทาน
และโลจิสติกส์ระดับสากล  
 
 



คู่มือนักศกึษาหลกัสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑติ สาขาวชิาบรหิารธุรกจิ 
 

-25- 
 

Seminar and discussion on advanced supply chain and logistics, problem 
identification and assessment of business supply chain development 
direction, synthesis of contemporary concept, theory and published research 
articles regarding global supply chain and logistics 
 

05-110-804 โครงการระหว่างประเทศขั้นสูง                3(3-0-6) 
Advanced International Project 
การวางแผนการวิจัยขั้นสูงสำหรับการจัดทำดุษฎีนิพนธ์ด้านการบริหารธุรกิจในระดับ
สากล เพื่อให้เกิดมุมมองในการทำวิจัยแบบพหุวัฒนธรรมและมุมมองของความสามารถ
ทางการแข่งขันขององค์กรธุรกิจที่มีการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ โดยการประสานงาน
ของคณะบริหารธุรกิจหรือโดยผู้เรียน และทำการสรุปผลการเรียนการสอนส่งคณะ 
Advanced research planning for global business dissertation conduction with 
the aim at envisaging multicultural researches and organizational capability 
in gaining international business competitive advantages by the cooperation 
of the business faculty or students and submitting studying result summary 
to the faculty   

 
05-110-805 หัวข้อพิเศษทางการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ               3(3-0-6) 

Special Topics in International Business Administration  
อภิปรายหัวข้อร่วมสมัย แนวโน้มทางการแข่งขันของอุตสาหกรรม การประเมินรูปแบบ 
กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบรรษัทข้ามชาติ แนวทางการปฏิบัติที ่เป็นเลิศในการ
บริหารธุรกิจระหว่างประเทศเพื่อตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป
อย่างรวดเร็ว และการวิเคราะห์บทความวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
Discussion on contemporary issues, industry competition trends, evaluation 
of multinational company business strategy, best practices in international 
business administration in response to the dramatic change of business 
environment, and analysis of published research articles 
 
 
 
 
 
 



คู่มือนักศกึษาหลกัสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑติ สาขาวชิาบรหิารธุรกจิ 
 

-26- 
 

05-210- 801  พฤติกรรมผู้บริโภคขั้นสูง                                                     3(3-0-6) 
Advanced Consumer Behavior 
แนวคิดร่วมสมัยและทฤษฎีที่สำคัญเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบ้ริโภคข้ันสูง โดยเน้นกระบวนการ
ทางพฤติกรรมในทุกขั้นตอนของกระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค รวมทั้งผลกระทบจาก
ปัจจัยทางสังคม วัฒนธรรม จิตวิทยาและรูปแบบการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปของ
ผู้บริโภคที่มีต่อพฤติกรรมผู้บริโภคและการตัดสินใจทางการตลาด 
Important contemporary concepts and theories related to advanced 
consumer behavior by concentrating on consumers' decision-making process 
as well as social, culture, psychological factors and the change of consumer 
lifestyle on consumer behaviours and marketing decision-making 
 

05-210-802  ทฤษฎีและแนวคิดทางการตลาด                                   3(3-0-6) 
Marketing Theory and Concepts 
แนวคิดร่วมสมัยและทฤษฎีทางการตลาดโดยมุ่งเน้นศึกษาพัฒนาการของทฤษฎีจากอดีต
ไปจนถึงอนาคต พัฒนาการของหลักการทางการตลาด ทบทวนสาระสำคัญของ
แนวความคิดทางการตลาด การตระหนักถึงองค์ประกอบทางแนวความคิดและทาง
โครงสร้างของทฤษฎีทางการตลาด ตลอดจนแนวโน้มทางการตลาดในอนาคต 
Contemporary concepts and theories of marketing by focusing on past-to-
future theory development, development of marketing principles, review of 
key marketing concepts, realization of marketing concept components and 
marketing theory structure through future trend  

 
05-210-803 สัมมนากลยุทธ์ทางการตลาดระดบัสากลขัน้สูง             3(3-0-6) 

          Seminar in Advanced Global Marketing Strategy 
การสัมมนาและอภิปรายกลยุทธ์ทางการตลาดระดับสากลขั ้นสูง ในทฤษฎีร่วมสมัย                   
การค้นคว้าวิจัยและปัจจัยที่เกี่ยวข้องทีน่ำไปสู่การตัดสินใจด้านกลยุทธ์ทางการตลาดระดบั
สากล เช่น สภาพแวดล้อมระดับสากล  ประเด็นทางวัฒนธรรมและพฤติกรรมการซื้อ การ
แบ่งส่วนตลาด ตำแหน่งทางการตลาด การเข้าสู่ตลาด การวางแผน การจัดการ  การ
ควบคุมการบริหารงานระดับสากล รวมทั้ง การพัฒนาสินค้าและตลาดระดับสากล กลยุทธ์
ราคาระดับสากล  โลจิสติกส์และการกระจายสินค้าระดับสากล การสื่อสารการตลาดและ
การบริหารตราสินค้าระดับสากล  
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Seminar and discussion on advanced global marketing strategies on 
contemporary theories; research studies related to marketing strategies and 
related factors affecting firm's decision in global marketing strategies such as 
global environments, cultural issues and buying behaviors, global 
segmentations, positioning, market entry, planning, organizing, control of 
global marketing operations as well as global product and market 
development, global pricing strategy, global logistics and distribution, global 
marketing communications and brand management 
 

05-210-804  สัมมนาทางการตลาดดิจิทัล                              3(3-0-6) 
                    Seminar in Digital Marketing 

สัมมนาและอภิปรายประเด็นร่วมสมัยเกี่ยวกับ การประยุกต์ทฤษฎีทางการตลาดดิจิทัล 
เทคนิคและพัฒนาการของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งเสริมกิจกรรมทางด้านการตลาด 
ได้แก่ กลยุทธ์ทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ รูปแบบธุรกิจแนวใหม่ การตลาดดิจิทัล การ
โฆษณาผ่านสื่อดิจิทัล การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า ความปลอดภัยของการดำเนิน
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ การวิเคราะห์กรณีศึกษาและบทความวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
Seminar and discussion on contemporary issues on application digital 
marketing theories, techniques and evolution of electronic commerce 
promoting marketing activities including electronic commerce strategies, new 
business models, digital marketing, digital media advertising, customer 
relationship management, safety in electronic transactions, an analysis of 
related case study and published research articles 

 
05-210-805 หัวข้อพิเศษทางการตลาด               3(3-0-6) 

Special Topics in Marketing 
อภิปรายเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับการตลาดเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์และ
วางแผนธุรกิจ การแบ่งส่วนตลาด กลยุทธ์การโฆษณา การส่งเสริมการตลาด การกำหนด
ราคา การพัฒนาและบริหารผลิตภัณฑ์ ช่องทางการจัดจำหน่าย พนักงานขายและการค้า
ปลีก โมเดลสำคัญที่นักวิชาการทางการตลาดกำลังให้ความสนใจในปัจจุบัน 
Discussion on application of marketing knowledge in analyzing situations and 
business planning, market segmentation, advertising strategies, promotion, 
pricing, product development and management, distribution channel, sales 
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force and retailing, and important models that has gained much attentions 
from marketing scholars recently 
 

05-310-801  พฤติกรรมองค์การขั้นสูง                                                             3(3-0-6) 
Advanced Organizational Behavior 
การบูรณาการความรู้ทางด้านพฤติกรรมของมนุษย์ที่ปรากฎภายในองค์กร โดยมุ่งเน้นการ
นำเอาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องทางพฤติกรรมองค์การไปประยุกต์ใช้ในองค์กรธุรกิจเพื่อให้ผลลพัธ์
ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความเข้าใจในบทบาทของผู้นำองค์กรธุรกิจสมัยใหม่ที่
มีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยศึกษาและตรวจสอบหลักการร่วมสมัย 
เทคนิคและผลการวิจัยทางพฤติกรรมองค์การที่ส่งผลให้เกิดการขับเคลื่อนไปสู่องค์กรที่มี
ประสิทธิภาพสูงและเกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื ่อง ประเด็นเฉพาะที ่เกี ่ยวข้อง
ประกอบด้วย ความหลากหลายในองค์กร ทัศนคติและความพอใจในงาน บุคลิกภาพและ
ค่านิยม การรับรู้และการตัดสินใจของบุคคล แนวคิดการจูงใจ พื้นฐานของพฤติกรรมกลุ่ม 
การติดต่อสื่อสาร ภาวะผู้นำ อำนาจและการเมือง ความขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง โดย
ใช้กระบวนการเรียนรู้บนฐานประสบการณ์ 
Integrating knowledge about human behavior within organizations by 
focusing upon applying organizational behavior theory in order to obtain 
organizational effectiveness and efficiency; understanding modern 
organization leader’s roles by studying and examining contemporary 
principles, techniques and research findings in  organizational behavior that 
derives high organizational performance and continuous improvement, 
especially in organizational diversity, attitude and job satisfaction, personality 
and values, individual perception and decision, motivation concept, 
collective behavior fundamental, communication, leadership, power and 
political issues, and conflict and negotiation by experience-based learning 
process 

 
05-210-805 หัวข้อพิเศษทางการตลาด                3(3-0-6) 

Special Topics in Marketing 
อภิปรายเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับการตลาดเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์และ
วางแผนธุรกิจ การแบ่งส่วนตลาด กลยุทธ์การโฆษณา การส่งเสริมการตลาด การกำหนด
ราคา การพัฒนาและบริหารผลิตภัณฑ์ ช่องทางการจัดจำหน่าย พนักงานขายและการค้า
ปลีก โมเดลสำคัญที่นักวิชาการทางการตลาดกำลังให้ความสนใจในปัจจุบัน 
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Discussion on application of marketing knowledge in analyzing situations and 
business planning, market segmentation, advertising strategies, promotion, 
pricing, product development and management, distribution channel, sales 
force and retailing, and important models that has gained much attentions 
from marketing scholars recently 
 

05-310-801  พฤติกรรมองค์การขั้นสูง                                                             3(3-0-6) 
Advanced Organizational Behavior 
การบูรณาการความรู้ทางด้านพฤติกรรมของมนุษย์ที่ปรากฎภายในองค์กร โดยมุ่งเน้นการ
นำเอาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องทางพฤติกรรมองค์การไปประยุกต์ใช้ในองค์กรธุรกิจเพื่อให้ผลลพัธ์
ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความเข้าใจในบทบาทของผู้นำองค์กรธุรกิจสมัยใหม่ที่
มีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยศึกษาและตรวจสอบหลักการร่วมสมัย 
เทคนิคและผลการวิจัยทางพฤติกรรมองค์การที่ส่งผลให้เกิดการขับเคลื่อนไปสู่องค์กรที่มี
ประสิทธิภาพสูงและเกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื ่อง ประเด็นเฉพาะที ่เกี ่ยวข้อง
ประกอบด้วย ความหลากหลายในองค์กร ทัศนคติและความพอใจในงาน บุคลิกภาพและ
ค่านิยม การรับรู้และการตัดสินใจของบุคคล แนวคิดการจูงใจ พื้นฐานของพฤติกรรมกลุ่ม 
การติดต่อสื่อสาร ภาวะผู้นำ อำนาจและการเมือง ความขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง โดย
ใช้กระบวนการเรียนรู้บนฐานประสบการณ์ 
Integrating knowledge about human behavior within organizations by 
focusing upon applying organizational behavior theory in order to obtain 
organizational effectiveness and efficiency; understanding modern 
organization leader’s roles by studying and examining contemporary 
principles, techniques and research findings in  organizational behavior that 
derives high organizational performance and continuous improvement, 
especially in organizational diversity, attitude and job satisfaction, personality 
and values, individual perception and decision, motivation concept, 
collective behavior fundamental, communication, leadership, power and 
political issues, and conflict and negotiation by experience-based learning 
process 
 
 
 
 



คู่มือนักศกึษาหลกัสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑติ สาขาวชิาบรหิารธุรกจิ 
 

-30- 
 

05-310-802  การจัดการเชิงกลยุทธ์ขั้นสูง                                                 3(3-0-6) 
Advanced Strategic Management 
กระบวนการในการจัดการกลยุทธ์ขั้นสูง โดยมุ่งเน้นที่กระบวนการระยะยาว ซึ่งเริ่มจาก
การเรียนรู้วัฒนธรรมองค์การและการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่งที่สนับสนุนการ
พัฒนากลยุทธ์ การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติโดยคำนึงถึงความ
เหมาะสมต่อกิจการที่ดำเนินงานข้ามชาติ และความแตกต่างทางวัฒนธรรม บทบาทของ
ผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการกระตุ้น สร้างแนวคิดและผลักดันให้เกิดการพัฒนากลยุทธ์ 
การวิเคราะห์ปัญหาที่เป็นอุปสรรคในการพัฒนากลยุทธ์ การประเมินผลของการพัฒนา  
กลยุทธ์ตามแนวทางประสิทธิภาพและประสิทธิผลที ่ดีบนพื้นฐานของคุณธรรมและ
จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ 
Advanced strategic management processes with an emphasis on long term 
operations by beginning with learning organizational cultures and strong culture 
building to support development of strategy; strategic planning and strategic 
implementation with consideration of transnational corporates and cultural 
differences; roles of transformational leadership in stimulating, building concept 
and developing strategy; principles and techniques of development obstacle 
analysis; result assessment of efficiently and effectively strategic development 
under the fundamental of morality and ethics in operating business 
 

05-310-803 สัมมนาการจัดการการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม                   3(3-0-6) 
Seminar in Change and Innovation Management 
สัมมนาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในโลกปัจจุบันที่มีความผัน
ผวน ไม่แน่นอน ซับซ้อนและคลุมเครือ ที่ส่งผลให้องค์กรธุรกิจต้องมีการปรับตัว แนว
ทางการพัฒนากลยุทธ์การเปลี่ยนแปลง การจัดการการเปลี่ยนแปลง การคิดเชิงออกแบบ 
การจัดการนวัตกรรม การประเมินประสิทธิภาพของการเปลี ่ยนแปลงที่ตอบสนอง
สภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ บทบาทของนวัตกรรมและเทคโนโลยีในยุคเศรษฐกิจ
ดิจิทัล การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การพัฒนานวัตกรรมที่สนับสนุนการเปลี่ยนแปลง
องค์การ 
Seminar in changes of today business environment: Volatility, Uncertainty, 
Complexity and Ambiguity, affecting adjustment of business; guidance of 
change strategy development; change management; design thinking; 
innovation management; assessment of change management efficiency 
responding external business environment; roles of innovation and 
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technology in digital economy creative idea development; innovation 
development supporting organization  change 

 
05-310-804 สัมมนาภาวะผู้นำองค์กรในศตวรรษท่ี 21              3(3-0-6) 

Seminar in 21st Century Organizational Leadership 
สัมมนาเกี่ยวกับวิวัฒนาการของผู้นำและภาวะผู้นำ ผู้นำองค์กรในศตวรรษที่ 21 ประเมิน
บทบาทเชิงยุทธศาสตร์ของผู้นำในฐานะเป็นผู ้บริหารสูงสุดในองค์กรธุรกิจระดับโลก 
ทฤษฎีและคุณลักษณะของผู้นำ แนวทางการเสริมสร้าง การพัฒนาภาวะผู้นำและการ
พัฒนาภาวะผู้ตามเพื่อสร้างศักยภาพในการเป็นผู้นำในอนาคต สังเคราะห์แนวคิดและ
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับผู้นำในการกำหนดนโยบายและการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์เพื่อนำ
องค์กรไปสู่การเป็นองค์กรที่มพีลวัตสงู รวมถึงการบริหารองค์กรของผู้นำที่มจีรยิธรรมตาม
แนวทางของการเป็นบรรษัทภิบาล  
Seminar in evolution of leader and leadership, organization leader in 21st 
century, leader’s strategic role as chief executive officers in global 
organization, theories and leadership traits, reinforcement; leadership and 
fellowship development for enhancing future leader’s ability, and analysis 
and synthesis of concepts and theories related to leader determining 
strategic policy and planning for highly dynamic and ethical organization 
under the direction of corporate governance  
 

05-310-805 หัวข้อพิเศษทางการจัดการ                            3(3-0-6) 
Special Topic in Management 
การว ิ เคราะห์ เช ิงล ึกและประเมินประเด ็นท ี ่ เก ี ่ยวข ้องทางด ้านการจ ัดการที ่มี                     
ความหลากหลายและซับซ้อนในยุคปัจจุบัน บนพื้นฐานของการใช้ทฤษฎีด้านการจัดการ
ขั้นสูงและบริบทของการจัดการองค์กรธุรกิจที่มีความหลากหลาย โดยใช้ปัญหาพิเศษที่มี
ความสำคัญต่อสภาวการณ์ในปัจจุบันหรือมีแนวโน้มที ่อาจเกิดขึ ้นในอนาคต และใช้
กรณีศึกษาที่ร่วมสมัย วิธีการศึกษาจะครอบคลุมถึงการวิพากษ์และนำเสนอประเด็นปัญหา
ทางด้านการจัดการองค์การที่สำคัญในสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งเป็นประเด็นที่ใหม่ทั้งในเชิง
ทฤษฏีและทางปฏิบัติซึ่งส่งผลผลต่อการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันที่ยั่งยืน   
Depth analysis and related topics of today special topic related to diversity 
and complexity management on fundamental of advanced theories of 
management and diverse business management contexts by using 
importantly special problems towards current and future situations and 
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contemporary case study; methods covering critique and presentation about 
new practical and academic business management issues which can lead to 
create sustainably competitive advantages        

 
 
05-410-801 การบัญชีการเงินขั้นสูง                           3(3-0-6) 
                    Advanced Financial Accounting 

สังเคราะห์บทความวิจัยในประเด็นที่เกี่ยวข้องทางการบัญชีการเงิน แนวคิดที่สำคัญและ
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีการเงินและตลาดทุน 
Synthesis on published research articles related to financial accounting 
issues, important concepts and theory related to financial accounting and 
capital markets 
 

05-410-802  การบัญชีบริหารขั้นสูง                                 3(3-0-6)        
                    Advanced Managerial Accounting  

สังเคราะห์บทความวิจัยในประเด็นที่เกี่ยวข้องทางการบัญชีบริหาร การพัฒนาด้านการ
บัญชีบริหาร การใช้ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อตัดสินใจ แนวคิดและทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับบัญชีบริหารข้ันสูง 
Synthesis published research articles related to managerial accounting, 
development of managerial accounting, accounting data report for decision-
making, concepts and theories related to advanced managerial accounting 
 

05-410-803  สัมมนาระบบสารสนเทศทางการบัญชีขั้นสูง                              3(3-0-6) 
Seminar in Advanced Accounting Information Systems 
สัมมนาและอภิปรายงานวิจัยในประเด็นที่เกี่ยวข้องทางระบบสารสนเทศทางการบัญชี   
การพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชี ระบบการควบคุมภายใน ผลกระทบของระบบ
สารสนเทศทางการบัญชี แนวคิดและทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศทางการ
บญัชีข้ันสูง 
Seminar and discussion on published research articles related to accounting 
information system, development of accounting information system, internal 
control system, and impacts of accounting information system, concepts and 
theories related to advanced accounting information system 
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05-410-804 สัมมนาการสอบบัญชีและบรรษัทภิบาล                          3(3-0-6)                                            
Seminar in Auditing and Corporate Governance  
สังเคราะห์บทความวิจัยในประเด็นที่เกี่ยวข้องทางการสอบบัญชีและการให้บริการความ
เชื่อมั่น บรรษัทภิบาล การพัฒนาเทคนิคในการสอบบัญชี ผลกระทบของบรรษัทภิบาล 
แนวคิดและทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชี การให้บริการความเชื่อมั่น และ
บรรษัทภิบาล 
Synthesis published research articles about related to auditing and corporate 
governance, development of auditing technique, impacts of corporate 
governance, concepts and theories related to auditing, creditability and 
corporate governance 
 

05-410-805 หัวข้อพิเศษทางการบญัช ี                                   3(3-0-6)                   
Special Topics in Accounting  
วิเคราะห์และอภิปรายบทความวิจัยทางการบัญชี เหตุการณ์และประเด็นทางการบัญชี   
ร่วมสมัย กรณีศึกษาระดับโลก การวิเคราะห์งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี ตลาดเงิน และตลาดทุน 
Analysis and discussion on published research articles related accounting, 
situation and issue of contemporary accounting, global case study, analysis 
on internationally published research articles related to accounting 
professional, finance and capital markets 
 

05-510-801 ทฤษฎีขั้นสูงในระบบสารสนเทศทางธุรกิจ                                  3(3-0-6)                                            
Advanced Theory in Business Information Systems 
ประเมินทฤษฎีระบบสารสนเทศทางธุรกิจร่วมสมัยที่ได้มีการพัฒนาใหม่ การประยุกต์
ทฤษฎีให้เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของแต่ละองค์กรธุรกิจ การสังเคราะห์แนวคิด
พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีระบบสารสนเทศ เพื่อให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงแนวคิดและ
โครงสร้างพื้นฐานของทฤษฎี รวมทั้ง การศึกษาบทความวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีระบบ
สารสนเทศ 
 
Contemporary theoretical developments in business information system, 
adaption of the appropriate theories for business organization characteristics, 
synthesis of fundamental concept in relations to information system with 
aim at intensively understanding about critical idea and information 
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technology structure as well as study of published research articles about 
information technology theory    
 

05-510-802 การจัดการและกลยุทธ์ทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ                           3(3-0-6) 
                     Information Technology Strategy and Management 

การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิผลต่อกลยุทธ์ธุรกิจ การประเมิน
แนวทางกลยุทธ์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจใน
ระดับสากล การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาองค์กร การบริหาร
ความสัมพันธ์ระหว่างผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียในระบบธุรกิจ การกำหนดนโยบายการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรที่นำไปสู่ความสามารถเชิงการแข่งขันขององค์กรใน
ภาพรวม 
Management of information technology system affecting on business 
strategies, assessment of direction about strategy in terms of information 
technology corresponding global business strategies, strategy 
implementation of information system to developing organization, 
stakeholders’ relationship management in business system, policy 
manipulation of organization’s information technology usage influencing 
organization’s overall competitive advantages 

 
05-510-803    สัมมนาระบบสารสนเทศขั้นสูง                                       3(3-0-6) 

Seminar in Advanced Management Information Systems 
สัมมนาและอภิปรายเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศข้ันสูงในองค์กร ทั้ง
ในด้านการเป็นองค์กรผู้ริเริ่มนวัตกรรมใหม่ๆ ตลอดจนการประยุกต์ระบบสารสนเทศกับ
การวางกลยุทธ์ขององค์กร ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
Seminar and discussion on application of advanced information system 
within the organizations, innovative organizations, implementation of 
information systems and business strategies, appropriate and efficient 
implementation of information systems in the organizations  
 

05-510-804 สัมมนาระบบธุรกิจอัจฉริยะและการวิเคราะห์ทางการตลาด           3(3-0-6) 
Seminar in Business Intelligence and Marketing Analytics  
สัมมนาและอภิปรายเกี่ยวกับเครื่องมอืในการวิเคราะห์ข้อมลูการดำเนินงานของธุรกจิ การ
สังเคราะห์ข้อมูลที่มีความซับซ้อนขนาดใหญ่เพื่อการตัดสินใจทางการตลาด การเพิ่ม
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ประสิทธิภาพของขั้นตอนการประมวลเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน การทำ
คลังข้อมูล เหมืองข้อมูล และระบบธุรกิจอจัฉริยะเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางด้านการตลาด
ในระดับสากล  
Seminar and discussion on data analysis tools for business operation, 
synthesis of complicated big data for related marketing decision-making; 
enhancement of data analysis effectiveness for competitive advantage; 
establishment of data warehouse, data mining and business intelligence 
system for empowering global marketing  
 

05-510-805 หัวข้อพิเศษทางระบบสารสนเทศ                           3(3-0-6) 
Special Topics in Information Systems 
สังเคราะห์ประเด็นร่วมสมัยของระบบสารสนเทศและประเมินผลกระทบในวงกว้างที่มีต่อการ
ดำเนินธุรกิจในระดับสากล ผลการวิจัยเชิงประจักษ์และการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศใน
องค์กรระดับโลก  
Synthesis on contemporary issues of information system and boarder impact on 
global business operation, confirmatory researches and information application 
usage in global organization   
 

05-910-901 ดุษฎีนิพนธ์ 1*                       12(0-0-36) 
Doctoral Dissertation 1 
เค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ และสอบผ่านการป้องกันเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ 
A dissertation proposal and dissertation defense must be accepted or passed    
 

05-910-902 ดุษฎีนิพนธ์ 2*                     12(0-0-36) 
Doctoral Dissertation 2 
ดุษฎีนิพนธ์ที่มีเนื้อหาประกอบด้วย  บทนำ การทบทวนวรรณกรรมอย่างละเอียด และ
ระเบียบวิธีวิจัย  นำโครงการวิจัยที่กำหนดในดุษฎีนิพนธ์ 1 ไปเก็บข้อมูล พร้อมประมวลผล 
นำเสนอผลลัพธ์ของการวิจัยและสอบผ่านความก้าวหน้าของดุษฎีนิพนธ์ 
A dissertation including introduction, intensive literature reviews, dissertation 
methodology and data collection together with its data analysis and study 
results must be submitted and presented to the dissertation examiners   
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05-910-903 ดุษฎีนิพนธ์ 3*                       12(0-0-36) 
Doctoral Dissertation 3 
ดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ และสอบผ่านการป้องกันดุษฎีนิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์ต้องได้รับการ
ตีพิมพ์หรืออย่างน้อยดำเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์
ในวารสารหรือสิ่งพิมพท์างวิชาการทีม่ีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรองกอ่นการตีพิมพ์และ
เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น 
A dissertation must be published or at least a part of the dissertation has been 
accepted to be published in academic journals or academic articles that has peer 
review before publication and be accepted in the field, finally, dissertation 
should be submitted for examination and then the dissertation defense must 
be accepted or passed 
 
หมายเหต ุ *วิชาดุษฎีนิพนธ์ ให้นักศึกษาจัดทำดุษฎีนิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษ 
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แบบ 1.1 และ 2.1 ประกอบด้วย 
 

➢ ภาพรวมขัน้ตอนการศึกษาระดบัปริญญาเอก 
➢ การยืน่ค าร้องเสนอหวัขอ้ดษุฎีนิพนธ์ 
➢ การยืน่ขอสอบและสอบดษุฎีนิพนธ์ ครัง้ท่ี 1 

➢ การยืน่ขอสอบและสอบดษุฎีนิพนธ์ ครัง้ท่ี 2 
➢ การยืน่ขอสอบและสอบดษุฎีนิพนธ์ ครัง้ท่ี 3 
➢ แผนภมิูขัน้ตอนการขอตรวจ ABSTRACT 
➢ แผนภมิูขัน้ตอนการขอส าเรจ็การศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ขัน้ตอนการศกึษาระดบัปรญิญาเอก 

 

 

 

 
 

 4   
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ภาพรวมขัน้ตอนการศึกษาระดบัปริญญาเอก 
 

 

 
 

ศกึษาชุดวชิา 2 ชุดวชิาตามโครงสร้างหลกัสูตร และ ดุษฎีนิพนธ์ 9 หน่วยกติ 

สมัมนาดุษฎีนิพนธ์ 1  และดุษฎีนิพนธ์  

 
สอบวดัคุณสมบตั ิ(Qualifying Examination) *  

 
เสนอหวัขอ้ดุษฎีนิพนธ์และไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการพจิารณาหวัขอ้

คณะฯ 
 

10 หน่วยกติ 

สมัมนาดุษฎีนิพนธ์ 2  และ ดุษฎีนิพนธ์ 

 

10 หน่วยกติ 

สอบดุษฎีนิพนธ์ ครัง้ที ่1 (Doctoral Dissertation 1) 
 

(Doctoral Dissertation 1) สมัมนาดุษฎีนิพนธ์ 3  และดุษฎีนิพนธ์ 
 

สอบดุษฎีนิพนธ์ ครัง้ที ่2 (Doctoral Dissertation 2) 

 

(Doctoral Dissertation 1) 

ดุษฎีนิพนธ์ 

10 หน่วยกติ 

9 หน่วยกติ 

ดุษฎีนิพนธ์ 

สอบผ่านดุษฎีนิพนธ์สอบผานดุษฎีนิพนธและผลงานหรอืส่วนหนึ่งของผลงาน  ได้รบัการยอมรบัให้ตพีมิพ์ในวารสารทางวชิาการ (เป็นไปตาม
ประกาศมหาวทิยาลยัฯ เรื่อง การ ตพีมิพ์บทความวจิยั เพื่อการส าเรจ็การศกึษาระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. 2563) และได้ส่งรูปเล่มวทิยาดุษฎีนิพนธ์

ฉบบัสมบูรณ์ที่จดัพมิพต์ามขก้ าหนด ของส านักบณัฑติวทิยาลยั พร้อมแผน่บนัทกึขอ้มูลตามรูปแบบที่บณัฑติวทิยาลยัก าหนด 

เสนอชื่อเพื่อขออนุมตัปิรญิญาต่อสภามหาวทิยาลยั 

ภาคที ่3 

ภาคที ่4 

ภาคที ่5 

ภาคที ่6 

ภาคที ่2 

ภาคที ่1 
เสนอหวัขอ้ดุษฎีนิพนธ์และไดร้บัอนุมตัจิากอาจารย์ทีป่รึกษา 

สอบดุษฎีนิพนธ์ ครัง้ที ่3 (Doctoral Dissertation 3) 

 

(Doctoral Dissertation 1)3 

เผยแพร่บทความวจิยัในงานประชุมวชิาการระดบันานาชาตหิรอื 
วารสารวชิาการระดบันานาชาต ิบทความที ่1 

 

 

(Doctoral Dissertation 1) 

9 หน่วยกติ 

เผยแพร่บทความวจิยัในวารสารวชิาการระดบันานาชาต ิบทความที ่3 

 

 

(Doctoral Dissertation 1) 

เผยแพร่บทความวจิยัในวารสารวชิาการระดบันานาชาต ิบทความที ่2  

 

 

(Doctoral Dissertation 1) 

 1
แบบ 1.1   
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หมายเหตุ 

1. นักศกึษาสอบผ่าน ภาษาองักฤษระดบับณัฑติศกึษา หรอืสอบผ่านภาษาต่างประเทศ ตาม
ประกาศมหาวทิยาลยัฯ จงึจะมสีทิธิข์อสอบวดัคุณสมบตั ิ(Qualifying Examination) 

2. สอบวดัคุณสมบตั ิ(Qualifying Examination)  3 วชิา  คอื 
1. Research  Block  
2. Major  Block   
3. Oral Examination 

โดยผูท้ีส่อบครัง้แรกไม่ผ่าน  มสีทิธิส์อบแก้ตวัไดอ้กี 1 ครัง้ ทัง้นี้ผูท้ีส่อบครัง้ที ่2  ไมผ่่าน  ให้
พน้สภาพการเป็นนักศกึษา 

3. นักศกึษาระดบัปรญิญาเอก (ก) แบบ 1.1 ต้องท าการเผยแพร่บทความวจิยัตามเงื่อนไข
ของประกาศมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุร ีเรือ่ง การตพีมิพบ์ทความวจิยั เพื่อการส าเรจ็
การศกึษาระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. 2563 

4.  ในการสอบดุษฎนีิพนธ์ 1,2,3 ต้องน าส่งเอกสารและยืน่ขอ้สอบตามเกณฑแ์ละ
กระบวนการทีท่างโครงการ ฯ ก าหนด 

5. ในการตพีมิพผ์ลงานในผลงานในวารสารวชิาการระดบัชาตแิละการน าเสนอในการประชุม
วชิาการระดบันานาชาต ิต้องไม่คดัลอกผลงานตนเอง (Self-plagiarism) และผลงานผูอ้ื่น  
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หมายเหตุ นักศกึษาจะทราบพจิารณาหวัขอ้ดุษฎนีิพนธภ์ายใน 30 วนัหลงัจากยื่นค ารอ้ง* 

 

 

นักศกึษายื่นค ารอ้งขอเสนอหวัขอ้ดุษฎนีิพนธ์ (นักศกึษาต้องผ่าน
การสอบวดัคุณสมบตั ิQualifying Examination และมผีลการเรยีน 

ไม่ต ่ากว่า 3.00) พรอ้มดุษฎนีิพนธ์ บทที ่1   

ก าหนดการประชุม วนั / เวลา / สถานที ่  

ประชุมพจิารณา 
หวัขอ้ดุษฎีนิพนธ์ 

ยื่นค ารอ้งขอสอบดุษฎนีิพนธห์ลงัจาก ไดร้บัอนุมตัหิวัขอ้
วทิยานิพนธ์  พรอ้มสง่รูปเล่มวทิยานิพนธ์ 3 บท (จ านวน 6 เล่ม) 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

การยืน่ค าร้องเสนอหวัขอ้ดษุฎีนิพนธ์   

 

 

 
 

 1
แบบ 1.1   
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สอบดุษฎนีิพนธ์ ครัง้ที ่1 (Doctoral Dissertation 1) 

 

(Doctoral Dissertation 1) 
ลงทะเบยีนเรยีนภาคเรยีนที ่3 (สมัมนาดุษฎนีิพนธ์ 2 และดุษฎนีิพนธ์) 

ส่งค ารอ้งขอสอบดุษฎนีิพนธ์ ทีป่ระกอบดว้ยหวัขอ้และเคา้โครงดุษฎนีิพนธ ์3 บท   
จ านวน 6 ชุด*โครงการ ฯ พจิารณาประธานสอบและคณะกรรมการสอบดุษฎี

นิพนธ์ทัง้ภายในและภายนอก 
 

ไดร้บัคะแนน  S  ในภาคการศกึษานี้ และสามารถ
ลงทะเบยีน  สมัมนาดุษฎนีิพนธ์ 3 และดุษฎนีิพนธไ์ด ้ ใน

ภาคการศกึษาถดัไปได ้ 

แก้ไขแลว้เสนอผ่าน 
อาจารยท์ีป่รกึษาดุษฎี
นิพนธ์   ภายใน 30 วนั  

นับจากวนัสอบ 

แก้ไขไม่เสรจ็ ภายใน 30 วนั  
นับจากวนัสอบ 

สอบรอบที ่1: ดุษนิพนธ์ 1  

สอบรอบที ่2: ส่งค ารอ้งขอสอบดุษฎนีิพนธ์  1 พรอ้มเอกสาร 
* หมายเลข เอกสารประกอบการขอ้สอบ เหมอืนการขอ้สอบรอบ

ที ่1 
 

สอบผ่าน สอบผ่านแบบมเีงื่อนไข สอบไม่ผ่าน 

สอบผ่าน สอบผ่านแบบมเีงื่อนไข สอบไม่ผ่าน 

แก้ไขแลว้เสนอผ่าน 
อาจารยท์ีป่รกึษาดุษฎี
นิพนธ์   ภายใน 30 วนั  

นับจากวนัสอบ 

แก้ไขไม่เสรจ็ ภายใน 30 
วนั  นับจากวนัสอบ 

ไดร้บัคะแนน  U  ในภาคการศกึษานี้ และต้อง
ลงทะเบยีน  สมัมนาดุษฎนีิพนธ์ 2 และดุษฎนีิพนธ์ 

ในภาคการศกึษาถดัไป 

การยืน่ขอสอบและสอบดษุฎีนิพนธ์ ครัง้ท่ี 1 

 

 
 1
แบบ 1.1   
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สอบดุษฎนีิพนธ์ ครัง้ที ่2 (Doctoral Dissertation 2) 

 

(Doctoral Dissertation 1) 
ลงทะเบยีนเรยีนภาคเรยีนที ่5  (ดุษฎนีิพนธ)์ 

ส่งค ารอ้งขอสอบดุษฎนีิพนธ์ ทีป่ระกอบดว้ยหวัขอ้และเคา้โครงดุษฎนีิพนธ ์5 บท   
จ านวน 6 ชุด 

 

      ไดร้บัคะแนน  S  ในภาคการศกึษานี้ และสามารถ

ลงทะเบยีน  ดุษฎนีิพนธใ์นภาคเรยีนที ่6 ได ้ ในภาค
การศกึษาถดัไปได ้ 

แก้ไขแลว้เสนอผ่าน 
อาจารยท์ีป่รกึษาดุษฎี
นิพนธ์   ภายใน 90 วนั  

นับจากวนัสอบ 

แก้ไขไม่เสรจ็ ภายใน 90 วนั  
นับจากวนัสอบ 

สอบรอบที ่1: ดุษนิพนธ์ 2  

สอบรอบที ่2: ส่งค ารอ้งขอสอบดุษฎนีิพนธ์ 2 พรอ้มเอกสาร 
* หมายเลข เอกสารประกอบการขอ้สอบ เหมอืนการขอ้สอบรอบ

ที ่1 
 

สอบผ่าน สอบผ่านแบบมเีงื่อนไข สอบไม่ผ่าน 

สอบผ่าน สอบผ่านแบบมเีงื่อนไข สอบไม่ผ่าน 

แก้ไขแลว้เสนอผ่าน 
อาจารยท์ีป่รกึษาดุษฎี
นิพนธ์   ภายใน 90 วนั  

นับจากวนัสอบ 

แก้ไขไม่เสรจ็ ภายใน 90 
วนั  นับจากวนัสอบ 

     ไดร้บัคะแนน  U  ในภาคการศกึษานี้ และต้อง

ลงทะเบยีน  ดุษฎนีิพนธ์ ซ ้าของภาคเรยีนที ่5 ใน
ภาคการศกึษาถดัไป 

การยืน่ขอสอบและสอบดษุฎีนิพนธ์ ครัง้ท่ี 2  
 

 

 

 1
แบบ 1.1   
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สอบดุษฎนีิพนธ์ ครัง้ที ่3 (Doctoral Dissertation 3) 

 

(Doctoral Dissertation 1) 
ลงทะเบยีนเรยีนภาคเรยีนที ่6  (ดุษฎนีิพนธ)์ 

ส่งค ารอ้งขอสอบดุษฎนีิพนธ์ 3 ทีป่ระกอบดว้ย 
1. หวัขอ้และเคา้โครงดุษฎนีิพนธ์ 5 บท   จ านวน 6 ชุด  
2. บทความวจิยัทีไ่ดร้บัการตอบรบัเพื่อเผยแพร่ผลงานวจิยั บทความที ่1 และ
บทความที ่2 พรอ้มชื่อวารสารวจิยั จ านวน 6 ชุด ส่งทีโ่ครงการ ฯ 
 

จะไดร้บัคะแนน S ในภาคการศกึษานี้  และใหน้ักศึกษายนื่ค ารอ้ง 

ขอส าเรจ็การศกึษา (ตามขัน้ตอนการยื่นขอส าเรจ็การศึกษา) 

   แก้ไขแลว้เสนอผ่าน 
อาจารยท์ีป่รกึษาดุษฎี
นิพนธ์   ภายใน 90 วนั  
นับจากวนัสอบ 

แก้ไขไม่เสรจ็ ภายใน 90 วนั  
นับจากวนัสอบ 

สอบรอบที ่1: ดุษฎนีิพนธ์ 3  

สอบรอบที ่2: ส่งค ารอ้งขอสอบดุษฎนีิพนธ์ 3 พรอ้มเอกสาร 
* หมายเลข เอกสารประกอบการขอ้สอบ เหมอืนการขอ้สอบรอบ

ที ่1 

 

สอบผ่าน สอบผ่านแบบมเีงื่อนไข สอบไม่ผ่าน 

สอบผ่าน สอบผ่านแบบมเีงื่อนไข สอบไม่ผ่าน 

แก้ไขแลว้เสนอผ่าน 
อาจารยท์ีป่รกึษาดุษฎี
นิพนธ์   ภายใน 90 วนั  

นับจากวนัสอบ 

แก้ไขไม่เสรจ็ ภายใน 90 
วนั  นับจากวนัสอบ 

ได้รับคะแนน  U  ในภาคการศึกษานี้  และนักศึกษาต้อง

ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ภายใต้หัวข้อใหม่  พร้อมทั ้เริ่ม
ขัน้ตอนการท าวิทยานิพนธ์ใหม่ทัง้หมด ในภาคการศึกษา
ถดัไป 

การยืน่ขอสอบและสอบดษุฎีนิพนธ์ ครัง้ท่ี 3 
 

 

 

 11. 

แบบ 1.1   
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ศกึษาชุดวชิา 3 ชุดวชิาตามโครงสรา้งหลกัสูตร  
 

ภาพรวมขัน้ตอนการศึกษาระดบัปริญญาเอก 
 

 

แบบ 2.1   
ศกึษาชุดวชิา 3 ชุดวชิาตามโครงสรา้งหลกัสูตร  9 หน่วยกติ 

ศกึษาชุดวชิา 3 ชุดวชิาตามโครงสรา้งหลกัสูตร  
 

สอบวดัคุณสมบตั ิ(Qualifying Examination) *  
 

เสนอหวัขอ้ดุษฎีนิพนธ์และไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการพจิารณาหวัขอ้ 
 

9 หน่วยกติ 

ดุษฎนีิพนธ ์1 

 

12 หน่วยกติ 

สอบดุษฎนีิพนธ์ ครัง้ที ่1 (Doctoral Dissertation 1) 

 

(Doctoral Dissertation 1) 
ดุษฎนีิพนธ ์2 

 

สอบดุษฎนีิพนธ์ ครัง้ที ่3 (Doctoral Dissertation 3) 
 

(Doctoral Dissertation 1) 

ดุษฎนีิพนธ ์3 

12 หน่วยกติ 

12 หน่วยกติ 

สอบผ่านดุษฎนีิพนธส์อบผานดุษฎนีิพนธและผลงานหรอืส่วนหนึ่งของผลงาน  ไดร้บัการ
ยอมรบัใหต้พีมิพใ์นวารสารทางวชิาการ (เป็นไปตามประกาศมหาวทิยาลยัฯ เรื่อง การ ตพีมิพ์
บทความวจิยั เพื่อการส าเรจ็การศกึษาระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. 2561) และไดส้่งรูปเล่มวทิยาดุษฎี
นิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์ทีจ่ดัพมิพต์ามขก้ าหนด ของส านักบณัฑติวทิยาลยั พรอ้มแผ่นบนัทกึขอ้มูลตาม
รูปแบบทีบ่ณัฑติวทิยาลยัก าหนด 

เสนอชื่อเพื่อขออนุมตัปิรญิญาต่อสภามหาวทิยาลยั 

ภาคที ่4 

ภาคที ่5 

ภาคที ่6 

ภาคที ่2 

ภาคที ่1 

เผยแพร่บทความวจิยัในงานประชุมวชิาการระดบันานาชาตหิรอื 
วารสารวชิาการระดบันานาชาต ิบทความที ่1 

 

(Doctoral Dissertation 1) 

เผยแพร่บทความวจิยัในงานประชุมวชิาการระดบันานาชาตหิรอื 
วารสารวชิาการระดบันานาชาต ิบทความที ่2 

 

 

(Doctoral Dissertation 1) 

ภาคที ่3 9 หน่วยกติ 

สอบดุษฎนีิพนธ์ ครัง้ที ่2 (Doctoral Dissertation 2) 
 

(Doctoral Dissertation 1) 
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หมายเหตุ 
1. นักศกึษาสอบผ่าน ภาษาองักฤษระดบับณัฑติศกึษา หรอืสอบผ่านภาษาต่างประเทศ ตาม

ประกาศมหาวทิยาลยัฯ จงึจะมสีทิธิข์อสอบวดัคุณสมบตั ิ(Qualifying Examination) 
2. สอบวดัคุณสมบตั ิ(Qualifying Examination)  3 วชิา  คอื 

1. Research Block  
2. Major Block   
3. Oral Examination 

โดยผูท้ีส่อบครัง้แรกไม่ผ่าน  มสีทิธิส์อบแก้ตวัไดอ้กี 1 ครัง้ ทัง้นี้ผูท้ีส่อบครัง้ที ่2  ไมผ่่าน  ให้
พน้สภาพการเป็นนักศกึษา 

3. นักศกึษาระดบัปรญิญาเอก (ก) แบบ 2.1 ต้องท าการเผยแพร่บทความวจิยัตามเงื่อนไข
ของประกาศมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุร ีเรือ่ง การตพีมิพบ์ทความวจิยั เพื่อการส าเรจ็
การศกึษาระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. 2563  

4.  ในการสอบดุษฎนีิพนธ์ 1,2,3 ต้องน าส่งเอกสารและยืน่ขอ้สอบตามเกณฑแ์ละ
กระบวนการทีท่างโครงการ ฯ ก าหนด 

5. ในการตพีมิพผ์ลงานในผลงานในวารสารวชิาการระดบัชาตแิละการน าเสนอในการประชุม
วชิาการระดบัชาตแิละนานาชาต ิต้องไม่คดัลอกผลงานตนเอง (Self-plagiarism) และผลงานผูอ้ื่น  
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หมายเหตุ นักศึกษาจะทราบพจิารณาหวัขอ้ดุษฎีนิพนธ์ภายใน 30 วนัหลงัจากยื่นค ารอ้ง* 

 

 

 

 

นักศกึษายื่นค ารอ้งขอเสนอหวัขอ้ดุษฎนีิพนธ์ (นักศกึษาต้องผ่าน
การสอบวดัคุณสมบตั ิQualifying Examination และมผีลการเรยีน 

ไม่ต ่ากว่า 3.00) พรอ้มดุษฎนีิพนธ์ บทที ่1   

ก าหนดการประชุม วนั / เวลา / สถานที ่  

ประชุมพจิารณา 
หวัขอ้ดุษฎีนิพนธ์ 

ยื่นค ารอ้งขอสอบดุษฎนีิพนธห์ลงัจากไดร้บัอนุมตัหิวัขอ้ดุษฎนีิพนธ ์
พรอ้มส่งรูปเลม่วทิยานิพนธ์ 3 บท (จ านวน 6 เล่ม) 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

การยืน่ขอสอบและสอบดษุฎีนิพนธ์ 
 

 

แบบ 2.1   
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สอบดุษฎนีิพนธ์ ครัง้ที ่1 (Doctoral Dissertation 1) 

 

(Doctoral Dissertation 1) 
ลงทะเบยีนเรยีนดุษฎนีิพนธ์ 1 

ส่งค ารอ้งขอสอบดุษฎนีิพนธ์ ทีป่ระกอบดว้ยหวัขอ้และเคา้โครงดุษฎนีิพนธ ์3 บท   
จ านวน 6 ชุด   ทีโ่ครงการ ฯ  ทางโครงการ ฯ พจิารณาประธานสอบและ
คณะกรรมการสอบดุษฎนีิพนธ์ทัง้ภายในและภายนอก 
 

ไดร้บัคะแนน  S  ในภาคการศกึษานี้ และสามารถ
ลงทะเบยีน  ดุษฎนีิพนธ์ 2  ในภาคการศกึษาถดัไปได ้ 

แก้ไขแลว้เสนอผ่าน 
อาจารยท์ีป่รกึษาดุษฎี
นิพนธ์   ภายใน 30 วนั  

นับจากวนัสอบ 

แก้ไขไม่เสรจ็ ภายใน 30 วนั  
นับจากวนัสอบ 

สอบรอบที ่1: ดุษนิพนธ์ 1  

สอบรอบที ่2: ส่งค ารอ้งขอสอบดุษฎนีิพนธ์  1 พรอ้มเอกสาร 
* หมายเลข เอกสารประกอบการขอ้สอบ เหมอืนการขอ้สอบรอบ

ที ่1 
 

 
สอบผ่าน สอบผ่านแบบมเีงื่อนไข สอบไม่ผ่าน 

สอบผ่าน สอบผ่านแบบมเีงื่อนไข สอบไม่ผ่าน 

แก้ไขแลว้เสนอผ่าน 
อาจารยท์ีป่รกึษาดุษฎี
นิพนธ์   ภายใน 30 วนั  

นับจากวนัสอบ 

แก้ไขไม่เสรจ็ ภายใน 30 
วนั  นับจากวนัสอบ 

ไดร้บัคะแนน  U  ในภาคการศกึษานี้ และต้อง
ลงทะเบยีน  ดุษฎนีิพนธ์ 1 ในภาคการศกึษาถดัไป 

 การยื่นขอสอบและสอบดษุฎีนิพนธ์ ครัง้ท่ี 1 แบบ 2.1   
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สอบดุษฎนีิพนธ์ ครัง้ที ่2 (Doctoral Dissertation 2) 

 

(Doctoral Dissertation 1) ลงทะเบยีนเรยีนดุษฎนีิพนธ์ 2 

  ส่งค ารอ้งขอสอบดุษฎนีิพนธ์ ทีป่ระกอบดว้ยหวัขอ้และเคา้โครงดุษฎนีิพนธ ์5 
บท   จ านวน 6 ชุด  ทีโ่ครงการ ฯ  และทางโครงการ ฯ จะท าการก าหนดการและ
ด าเนินการจดัสอบ 

ไดร้บัคะแนน  S  ในภาคการศกึษานี้ และสามารถ

ลงทะเบยีน  ดุษฎนีิพนธใ์นภาคเรยีนที ่6 ได ้ ในภาค
การศกึษาถดัไปได ้ 

แก้ไขแลว้เสนอผ่าน 
อาจารยท์ีป่รกึษาดุษฎี
นิพนธ์   ภายใน 90 วนั  
นับจากวนัสอบ 

แก้ไขไม่เสรจ็ ภายใน 90 วนั  
นับจากวนัสอบ 

สอบรอบที ่1: ดุษนิพนธ์ 2  

สอบรอบที ่2: ส่งค ารอ้งขอสอบดุษฎีนิพนธ์ 2 พรอ้มเอกสาร 

* หมายเลข เอกสารประกอบการขอ้สอบ เหมอืนการขอ้สอบรอบที ่1 

 

สอบผ่าน สอบผ่านแบบมเีงื่อนไข สอบไม่ผ่าน 

สอบผ่าน สอบผ่านแบบมเีงื่อนไข สอบไม่ผ่าน 

 แก้ไขแลว้เสนอผ่าน 
อาจารยท์ีป่รกึษาดษุฎี
นิพนธ์   ภายใน 90 วนั  
นับจากวนัสอบ 

แก้ไขไม่เสรจ็ ภายใน 90 
วนั  นับจากวนัสอบ 

ไดร้บัคะแนน  U  ในภาคการศกึษานี้ และต้อง

ลงทะเบยีน  ดุษฎนีิพนธ์ ซ ้าของภาคเรยีนที ่5 ใน
ภาคการศกึษาถดัไป 

 การยื่นขอสอบและสอบดษุฎีนิพนธ์ ครัง้ท่ี 2 
แบบ 2.1   
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สอบดุษฎนีิพนธ์ ครัง้ที ่3 (Doctoral Dissertation 3) 

 

(Doctoral Dissertation 1) 
ลงทะเบยีนเรยีน ดุษฎนีิพนธ์ 3 

ส่งค ารอ้งขอสอบดุษฎนีิพนธ์ 3 ทีป่ระกอบดว้ย 
1. หวัขอ้และเคา้โครงดุษฎนีิพนธ์ 5 บท   จ านวน 6 ชุด  
2. บทความวจิยัทีไ่ดร้บัการเผยแพร่แลว้ บทความที ่1 พรอ้มชื่อวารสารวจิยั 
จ านวน 6 ชุด ส่งทีโ่ครงการ ฯ 
 

จะไดร้บัคะแนน S ในภาคการศึกษานี้  และใหน้ักศึกษายนื่
ค ารอ้ง ขอส าเรจ็การศึกษา (ตามขัน้ตอนการยื่นขอส าเรจ็
การศึกษา) 

แก้ไขแลว้เสนอผ่าน อาจารย์
ทีป่รกึษาดุษฎนิีพนธ์   ภายใน 
90 วนั  นับจากวนัสอบ 

แก้ไขไม่เสรจ็ ภายใน 90 วนั  
นับจากวนัสอบ 

สอบรอบที ่1: ดุษนิพนธ์ 3 

สอบรอบที ่2: ส่งค ารอ้งขอสอบดุษฎีนิพนธ์ 3 พรอ้มเอกสาร 

* หมายเลข เอกสารประกอบการขอ้สอบ เหมอืนการขอ้สอบรอบที ่1 

 

สอบผ่าน สอบผ่านแบบมเีงื่อนไข สอบไม่ผ่าน 

สอบผ่าน สอบผ่านแบบมเีงื่อนไข สอบไม่ผ่าน 

แก้ไขแล้วเสนอผ่าน 
อาจารย์ทีป่รกึษาดุษฎี
นิพนธ์   ภายใน 90 วนั  นับ
จากวนัสอบ 

แก้ไขไม่เสรจ็ ภายใน 90 
วนั  นับจากวนัสอบ 

ไดร้บัคะแนน  U  ในภาคการศกึษานี้  และนักศึกษาต้อง
ลงทะเบยีนวทิยานิพนธ์ภายใต้หวัขอ้ใหม่ พรอ้มทั ้เริม่
ขัน้ตอนการท าวทิยานิพนธ์ใหม่ทัง้หมด ในภาค
การศึกษาถดัไป 

 การยื่นขอสอบและสอบดษุฎีนิพนธ์ ครัง้ท่ี 3 
แบบ 2.1   
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ส่งค ารอ้งขอตรวจ ABSTRACT ทีโ่ครงการฯ / 

หรอืส านักบณัฑติศกึษา 

ส านักบณัฑติศกึษา 

คณะศลิปศาสตร์
ตรวจสอบ 

แผนภมิูขัน้ตอนการขอตรวจ ABSTRACT  
 

 

 

 1
แบบ 1.1 / 2.1   
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เอกสารประกอบการขอส าเรจ็การศึกษา  

1. หน้าอนุมตั ิ 
2. บทคดัย่อ (Abstract)  
3. เล่มสมบูรณ์ (ยงัไม่ต้องเขา้เล่ม) ตามรูปแบบการการจดัท าดุษฎีนิพน์ 
4. แบบรบัรองการตรวจสอบการคดัลอกผลงาน Turn it in  
5. แบบขอส าเรจ็การศกึษา (พรอ้มช าระเงนิ 3,200 บาท)  
6. แบบรายงานการเผยแพร่ผลงานดุษฎีนิพนธ์ 
7. บทที ่5 

หมายเหตุ  
นักศกึษาระดบัปรญิญาเอก จะต้องมผีลงานดุษฎีนิพนธ์หรอืผลงานทีเ่ป็นส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ตพีมิพ ์

ตพีมิพ ์ตามเงื่อนไขของประกาศมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุร ีเรื่อง การตพีมิพบ์ทความวจิยั เพื่อการ
ส าเรจ็การศกึษาระดบับณัฑติศึกษา พ.ศ. 2563  

 

นักศกึษาไดศ้ึกษารายวชิา/ปฏบิตัติามเงื่อนไขของหลกัสูตร และมคุีณสมบตัิ
การส าเรจ็การศกึษาตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยั ฯ 

นักศกึษายื่นค ารอ้งขอส าเรจ็การศึกษา  พรอ้มเอกสารประกอบการขอส าเรจ็
การศึกษา ทีโ่ครงการปรญิญาเอก 

โครงการ ฯ 

ตรวจสอบ

เอกสาร 

ส านักบณัฑติศกึษา จดัท ารายชื่อผูส้ าเรจ็การศกึษาพรอ้มเอกสารประกอบ   
เสนอทีป่ระชุมคณะกรรมการบรหิารบณัฑติศกึษา 

เสนอทีป่ระชุมสภาวชิาการ มหาวทิยาลยัฯ 

เสนอทีป่ระชุมสภามหาวทิยาลยัฯ 

ไม่เป็นไปตามเงื่อนไข 

แผนภมิูขัน้ตอนการขอส าเรจ็การศึกษา 
 
 

 

 1
แบบ 1.1 / 2.1   
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คณะผู้บริหารมหาวิทยาลยัท่ีก ากบัดแูล 
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    ผูบ้รหิารและอาจารยป์ระจ าหลกัสตูร 
 

 5   
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รองศาสตราจารย ์ดร.กฤษณ์ชนม ์ภมิูกิตติพิชญ ์

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

รองศาสตราจารย ์ดร.บุญยงั ปลัง่กลาง 

รกัษาการผู้อ านวยการส านักบณัฑิตศึกษา 
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