มคอ.2

หลักสู ตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
(หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
1. ชือหลักสู ตร
ภาษาไทย
: หลักสู ตรบริ หารธุรกิจดุษฎีบณั ฑิต
ภาษาอังกฤษ
: Doctor of Business Administration Program
2. ชือปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชือเต็ม บริ หารธุรกิจดุษฎีบณั ฑิต
ชือย่อ บธ.ด.
ภาษาอังกฤษ
ชือเต็ม Doctor of Business Administration
ชือย่อ D.B.A
3. วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
หลักสู ตรบริ หารธุรกิจดุษฎีบณั ฑิต (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555) มีวตั ถุประสงค์เพือผลิตดุษฎี
บัณฑิตทีมีคุณภาพ ดังนี
(1) เพือผลิตดุษฎีบณั ฑิตให้มีความรอบรู ้ ทางทฤษฎีทางด้านบริ หารธุรกิจในระดับสู งอย่างท่องแท้
และลึกซึ งมีความรอบรู ้ดา้ นการประกอบการ และมีความสามารถเป็ นผูป้ ระกอบการแบบมืออาชีพได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
(2) เพือผลิตดุษฎีบณั ฑิตให้เป็ นนักบริ หาร เป็ นนักวิชาการทีมีศกั ยภาพสู งในการคิดวิเคราะห์ และ
วิจยั ทางด้านบริ หารธุรกิจ
(3) เพือผลิตดุษฎีบณั ฑิตเพือสร้างองค์ความรู ้ใหม่ในเชิงวิชาการและบริ หาร
(4) เพื อผลิต ดุ ษฎี บ ัณ ฑิต ให้เ ป็ นผู ้ที มี คุณ ธรรม จริ ย ธรรม มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่อ สั งคมส่ วนรวม
สิ งแวดล้อมและยึดมันในสิ งทีถูกต้อง
4. หลักสู ตร
จํานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร 63 หน่ วยกิต
โครงสร้ างหลักสู ตร

หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก
วิชาดุษฎีนิพนธ์

จํานวนหน่ วยกิต
แบบ 2.1
15 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต

5. รายวิชาในหลักสู ตร
5.1 วิชาเสริ มพืนฐาน (สํ าหรั บ ผู้ทียังไม่ มีพืนฐาน) ในกรณี ทีคณะกรรมการบริ ห ารหลักสู ตรพิ จารณาแล้วเห็นว่ า
นักศึกษาจําเป็ นต้องเรี ยนวิชาพืนฐานเพิมเติม นักศึกษาอาจจะต้องศึกษาวิชาเสริ มพืนฐาน 1 รายวิชาต่อไปนี โดยไม่นับ
หน่วยกิต
1

*960 810 ระเบียบวิธีวิจยั ทางธุรกิจ
Business Research Methodology

3(3-0-6)
(ไม่นบั หน่วยกิตรวม)

5.2 วิชาบังคับ จํานวน 15 หน่ วยกิต
961 801
ระเบียบวิธีวิจยั เชิงปริ มาณ
Quantitative Research Methodology
960 811
ระเบียบวิธีวิจยั เชิงคุณภาพ
Qualitative Research Methodology
960 812
การวิเคราะห์ทางสถิติขนสู
ั ง
Advanced Statistical Analysis
967 814
ทฤษฎีการจัดการขันสู ง
Advanced Management Theory
962 823
เศรษฐมิติขนสู
ั ง1
Advanced Econometrics I
5.3 วิชาเลือก
967 831
967 836
967 837

จํานวน 12 หน่ วยกิต
นักศึกษาต้ องเลือกเรียนรายวิชาดังต่ อไปนี จํานวน 6 หน่ วยกิต
ประเด็นทางธุรกิจร่ วมสมัย
Contemporary Business Issue
การรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร
Corporate Social Responsibility
จริ ยธรรมกับการสื อสาร
Ethics and Communication

นักศึกษาต้ องเลือกเรี ยนกลุ่มวิชาใดวิชาหนึงต่ อไปนี จํานวน 6 หน่ วยกิต
กลุ่มวิชาบัญชี
*961 831
การเงินระดับขันสู ง
Advanced Corporate Finance
*961 832
การวิเคราะห์และทฤษฎีการลงทุนขันสู ง
Advanced Investment Theory and Analysis
*966 831
การวิจยั ทางด้านการบัญชีการเงิน
Financial Accounting Research
*966 832
การวิจยั ทางด้านการบัญชีบริ หาร
Managerial Accounting Research
*966 835
หัวข้อเรื องคัดสรรทางด้านการบัญชี
Selected Topic in Accounting

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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กลุ่มวิชาการตลาด
963 835
การตลาดร่ วมสมัย
Contemporary Marketing
*963 836
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคขันสู ง
Advanced consumer Behavior
*963 837
การสร้างรู ปแบบการตัดสิ นใจทางการตลาด
Marketing Decisions Modeling
967 832
การบริ หารจัดการธุรกิจระหว่างประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน
International Business Management in AEC
*963 838
หัวข้อเรื องคัดสรรทางด้านการตลาด
Selected Topic in Marketing
กลุ่มวิชาการจัดการ
962 834
การจัดการห่วงโซ่ อุปทานเชิงบูรณาการ
Integrated Supply Chain Management
963 835
การตลาดร่ วมสมัย
Contemporary Marketing
967 832
การบริ หารจัดการธุรกิจระหว่างประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน
International Business Management in AEC
967 833
โครงสร้างธุรกิจและรัฐบาลในยุคโลกาภิวตั น์
Business Structure and Government in Globalization
*967 838
หัวข้อเรื องคัดสรรทางด้านการจัดการ
Selected Topic in Management
กลุ่มวิชาการเงิน
*961 831
การเงินระดับขันสู ง
Advanced corporate Finance
*961 832
การวิเคราะห์และทฤษฎีการลงทุนขันสู ง
Advanced Investment Theory and Analysis
*962 826
เศรษฐมิติขนสู
ั ง II
Advanced Econometrics II
967 832
การบริ หารจัดการธุรกิจระหว่างประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเชียน
International Business Management in AEC
*961 833
หัวข้อเรื องคัดสรรทางด้านการเงิน
Selected Topic in Finance
5.4 วิชาวิทยานิพนธ์
967 999
ดุษฎีนิพนธ์
Dissertation

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

36 หน่วยกิต
3

6. แผนการศึกษา

รหัสวิชา
*960 810
961 801
967 836

ปี ที 1
ชุดวิชาที 1
ชือวิชา
ระเบียบวิธีวิจยั ทางธุรกิจ
Business Research Methodology
ระเบียบวิธีวิจยั เชิงปริ มาณ
Quantitative Research Methodology
การรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร
Corporate Social Responsibility (Elective course)
รวมจํานวนหน่ วยกิตลงทะเบียน
รวมหน่ วยกิตสะสม

รหัสวิชา
960 811
960 812
967 814

รหัสวิชา
962 823
967 831

ชุดวิชาที 2
ชือวิชา
ระเบียบวิธีวิจยั เชิงคุณภาพ
Qualitative Research Methodology
การวิเคราะห์ทางสถิติขนสู
ั ง
Advanced Statistical Analysis
ทฤษฎีการจัดการขันสู ง
Advanced Management Theory
รวมจํานวนหน่ วยกิตลงทะเบียน
รวมหน่ วยกิตสะสม
ชุดวิชาที 3
ชือวิชา
เศรษฐมิติขนสู
ั ง
Advanced Econometrics
ประเด็นทางธุรกิจร่ วมสมัย
Contemporary Business Issue (Elective course)
รวมจํานวนหน่ วยกิตลงทะเบียน
รวมหน่ วยกิตสะสม

หน่ วยกิต
3 (3-0-6)
(ไม่นบั หน่วยกิต)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

6
6

หน่ วยกิต
3 (3-0-6)
3(3-0-6)
3 (3-0-6)
9
15

หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3 (3-0-6)
6
21

4

ปี ที 2
รหัสวิชา
967 838
96x xxx

รหัสวิชา
967 999

ชุดวิชาที 1
ชือวิชา
หัวข้อเรื องคัดสรรทางด้านการจัดการ
Selected Topic in Management (Elective course)
วิชาเลือก
Elective course
รวมจํานวนหน่ วยกิตลงทะเบียน
รวมหน่ วยกิตสะสม
ชุดวิชาที 2
ชือวิชา
ดุษฎีนิพนธ์
Dissertation
รวมจํานวนหน่ วยกิตลงทะเบียน
รวมหน่ วยกิตสะสม

รหัสวิชา
967 999

ชุดวิชาที 3
ชือวิชา
ดุษฎีนิพนธ์
Dissertation
รวมจํานวนหน่ วยกิตลงทะเบียน
รวมหน่ วยกิตสะสม

รหัสวิชา
967 999

ปี ที 3
ชุดวิชาที 1
ชือวิชา
ดุษฎีนิพนธ์
Dissertation
รวมจํานวนหน่ วยกิตลงทะเบียน
รวมหน่ วยกิตสะสม

หน่ วยกิต
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
6
27

หน่ วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต
33

หน่ วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต
39

หน่ วยกิต
9 หน่วยกิต
9 หน่ วยกิต
48

5

รหัสวิชา
967 999

ชุดวิชาที 2
ชือวิชา
ดุษฎีนิพนธ์
Dissertation
รวมจํานวนหน่ วยกิตลงทะเบียน
รวมหน่ วยกิตสะสม

รหัสวิชา
967 999

ชุดวิชาที 3
ชือวิชา
ดุษฎีนิพนธ์
Dissertation
รวมจํานวนหน่ วยกิตลงทะเบียน
รวมหน่ วยกิตสะสม

หน่ วยกิต
9 หน่วยกิต
9 หน่ วยกิต
57

หน่ วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต
63

7. คําอธิบายรายวิชา
960 810

ระเบียบวิธีวจิ ยั ทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
Business Research Methodology
เงือนไขของรายวิชา : ไม่มี
ปรัชญาและระเบียบวิจยั ทางธุรกิจ การกําหนดปัญหา การออกแบบและวิธีการวิจยั การตัง
สมมุติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการประมวลผล การวิเคราะห์
ข้อมูล การแปรผลการวิจยั การเสนอผลการวิจยั และการนําผลการวิจยั ไปประยุกต์ใช้ในองค์กรธุรกิจ
philosophy and methodology of business that include the problem design, research
methods are assumptions, and data collection. Using information technology processing of data
analysis was interpretatin of research. The propose research and application of research results to
application Used in the enterprise.
960 811
ระเบียบวิธีวจิ ยั เชิงคุณภาพ
3(3-0-6)
Qualitative Research Methodology
เงือนไขของรายวิชา: ไม่มี
ศึก ษาหลัก การทํา วิจ ัย เชิ ง คุ ณ ภาพ ความแตกต่ า งระหว่า งงานวิจ ัย เชิ งคุ ณ ภาพและ
งานวิจ ัย เชิงปริ มาณ แนวคิด การวิจ ัย เชิ งคุ ณภาพ วิธีก ารวิจ ัยเชิ งคุณ ภาพ การจัด เก็บข้อมูล ประเภท
ของงานวิจยั เชิงคุณภาพ การจัดทําข้อเสนองานวิจยั และการเขียนงานวิจยั เชิงคุณภาพ
6

Study of qualitative research concepts, different characteristics between quantitative
and qualitative research, qualitative research methodologies and methods, data gathering, types of
qualitative research, developing a research proposal, and writing up qualitative research.
960 812

การวิเคราะห์ ทางสถิตขิ ันสู ง
3(3-0-6)
Advanced Statistical Analysis
เงือนไขของรายวิชา : 961 801 หรื อรายวิชาทีเทียบเท่า
วิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติขนสู
ั ง ซึงได้แก่ MANOVA,การวิเคราะห์
ตัวประกอบ, การวิเคราะห์จาํ แนกกลุ่ม, cluster analysis, การวิเคราะห์ความถดถอยโลจิสติกส์, และ
การวิเคราะห์เชิงสถิติดว้ ยวิธี non-parametric statistics
Multivariate analysis, MANOVA, factor analysis, discriminant analysis, cluster
analysis, logistic regression analysis, and non-parametric statistical methods.
961 801

ระเบียบวิธีวจิ ยั เชิงปริมาณ
3(3-0-6)
Quantitative Research Methodology
เงือนไขของรายวิชา: ไม่มี
หลักการทําวิจยั เชิงปริ มาณ การจัดทําข้อเสนองานวิจยั การวัดค่าและประเภทของข้อมูล
ทางสถิ ติ กลุ่ ม ตัว อย่า งและการเลื อ กกลุ่ ม ตัว อย่ า ง วิ ธี ก ารจัด เก็ บ ข้อ มูล การทดสอบสมมติ ฐ าน
การวิเคราะห์ขอ้ มูล และการนําเสนอผลการวิจยั
Quantitative research concepts, research proposal, measurement and data types,
samples and sampling techniques, data collection, hypothesis testing, data analysis and presentation of
research results.
961 831

การเงินระดับขันสู ง
3(3-0-6)
Advanced Corporate Finance
เงือนไขของรายวิชา: ไม่มี
การวิเคราะห์การเงินธุรกิจ การวางแผนกําไร การบริ หารเงินทุนหมุนเวียน การบริ หาร
เงินสด การบริ หารลูกหนี แหล่งเงินทุนระยะสันและระยะยาว
Analysis of corporate finance; profit planning; management of flow of funds, cash
flow liabilities; debtor management; sources of short-term and long-term funds.
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961 832

การวิเคราะห์ และทฤษฎีการลงทุนขันสู ง
3(3-0-6)
Advanced Investment Theory and Analysis
เงือนไขของรายวิชา: ไม่มี
ทฤษฎี การลงทุ นระหว่างเวลา การวิเคราะห์ Time-State Preference การวิเคราะห์
ค่ าเฉลียและความแปรปรวนหลัก การ Stochastic dominance รู ปจําลองการตังราคาโดย arbitrage
การวิเคราะห์ร ะยะเวลาโดยใช้ต ัว แปรพหุ และการป้ องกัน ความเสี ยงของหุ ้น กู้ การประกัน มูลค่ า
กลุ่มหลักทรัพย์ การซือขายโดยโปรแกรม กลยุทธ์ในการบริ หารกองทุนและการวัดผลการดําเนิ นงาน
การตังราคาของตลาดตราสารอนุพนั ธ์
Intertemporal investment decision theory, time-state preference analysis, meanvariance analysis, stochastic dominance principle, arbitrage pricing models, multifactor duration
analysis and bond immunization, portfolio insurance, program trading, fund management strategies
and performance evaluation, pricing of derivation product.
961 833

หัวข้ อเรืองคัดสรรทางด้านการเงิน
3 (3-0-6)
Selected Topic in Finance
เงือนไขของรายวิชา: ไม่มี
หัว ข้อ ทางด้า นการเงิ น ซึ งเป็ นประเด็ น เฉพาะหรื อ ประเด็ น ขันสู ง ในทางการเงิ น
ซึงเกี ยวข้องกับหัว ข้องานวิจยั ของนัก ศึก ษาระดับปริ ญ ญาเอก หรื อมีความน่ าสนใจเหมาะสําหรั บ
การศึกษาเป็ นกลุ่ม
Advanced or specialized topics in Finance which may have a relationship to the
doctoral student’s research topic or may be of sufficient significance for group study.
962 823

เศรษฐมิตขิ ันสู ง 1
3(3-0-6)
Advanced Econometrics I
เงือนไขของรายวิชา: 960 812
วิชานีครอบคลุมวิธีการประมาณการ สัมประสิทธิการทดสอบสมมติฐานของ
สัมประสิ ทธิ การประมาณการอย่างง่ ายและแบบพหุ ข องสมการถดถอย ข้อจํากัด ของวิ ธีก ารต่ างๆ
การตรวจสอบปัญหาด้าน multicollinearity, autocorrelation, heteroscedasticity, และ specification error
และวิธีแก้ไขเมือเกิดปั ญหาขึน วิธีซอฟท์แวร์ ในการประมาณการแบบ maximum likelihood estimation
method, asymptotic distribution theory และวิธี statistical inference และการแปรผล
Methods of parameter estimation, hypothesis testing of parameters, predicting of
both simple and multiple regression models, limitations of estimation method, how to perform
8

diagnostic testing on multicollinearity, autocorrelation, heteroscedasticity, and specification error, and
how to solve the problems, maximum likelihood estimation method, asymptotic distribution theory,
computation, and statistical inference, using econometrics software and interpret the estimated results.
962 826

เศรษฐมิตขิ ันสู ง 2
3 (3-0-6)
Advanced Econometrics II
เงือนไขของรายวิชา: 962 823
วิ ธี ก ารประมาณค่ า แบบจํา ลองขันสู ง ที ประยุก ต์ใ ช้ใ นการศึ ก ษาทางการเงิ น ใน
ยุคปัจจุบนั อาทิ วิธีการเจนเนอร์เลอร์ไรซ์เมตตอดออฟโมเมนต์ และวิธีการซิมมูเลซัน แบบจําลองเศรษฐ
มิติขนสู
ั งทีศึกษา ประกอบด้วย แบบจําลองระบบสมการ สมการแบบไซมอลเทนเนี ยสและแบบจําลอง
เวคเตอร์ออโตรี เกรสสีพ แบบจําลองอนุกรมเวลาขันสูง แบบจําลองสําหรับตัวแปรตามทีมีขอ้ จํากัดและ
ลักษณะไม่ต่อเนือง แบบจําลองข้อมูลผสมภาคตัดขวางและอนุ กรมเวลาเชิงเส้นตรงและไม่ใช่เส้นตรง
การประยุก ต์ใช้แบบจําลองในทางปฏิบัติ โ ดยการใช้โ ปรแกรมทางเศรษฐมิติ และการอภิ ปรายผล
การประมาณค่า
Course focuses on advanced estimation techniques recently applied in financial
research, such as Generalized Method of Moment (GMM), and Simulation techniques. Advanced
econometric models include system equations models – simultaneous equations models and Vector
Autoregressive (VARs) models, advanced time-series models, model for limited and qualitative
dependent variables, linear and nonlinear panel data models. Practical applications of the models are
also emphasized by using Econometrics software and making interpretation of the estimated results.
962 834

การจัดการห่ วงโซ่ อุปทานเชิงบูรณาการ
3 (3-0-6)
Integrated Supply Chain Management
เงือนไขของรายวิชา: ไม่มี
การศึกษาการจัดการห่วงโซ่อุปทานเชิงบูรณาการในมุมมองของนักวิจยั โลจิสติกส์และ
การจัด การห่ ว งโซ่ อุป ทานเป็ นการจัด การทังทางด้า นข้อ มูล และผลิต ภัณ ฑ์ การออกแบบระบบ
โลจิ ส ติ ก ส์ ทีต้องสอดคล้องกับวัต ถุ ป ระสงค์ข องการจัด การห่ ว งโซ่ อุป ทาน การศึ ก ษาเรื องนี ยัง มี
วัตถุประสงค์ เพือให้ผเู้ รี ยนสามารถประยุกต์ใช้เครื องมือในการวิเคราะห์และตัดสิ นใจทางโลจิสติกส์
ซึงมีผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของกิจการและกระบวนการห่วงโซ่อุปทาน โดยการให้ความสําคัญ
กับความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างของห่วงโซ่อุปทานและความสามารถด้านโลจิสติกส์ขององค์กร
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In this course we will view the supply chain from researchers view point.
Logistics and supply chain management is all about managing the hand-offs in a supply chain hand-offs of either information or product. The design of a logistics system is critically linked to
the objectives of the supply chain. Our goal in this course is to understand how apply analytical
tools in logistical decisions impact the performance of the firm as well as the entire supply
chain. The key will be to understand the link between supply chain structures and logistical
capabilities in a firm or supply chain.
963 835

การตลาดร่ วมสมัย
3 (3-0-6)
Contemporary Marketing
เงือนไขของรายวิชา: ไม่มี
องค์ประกอบของการตลาดทางเลือก การแบ่งส่วนตลาด ฐานข้อมูลลูกค้า การวางแผน
นําเสนอสิ น ค้ากลยุทธ์ การสร้ า งสรรค์ก ลยุทธ์ทางการตลาด การตลาดสําหรั บผูบ้ ริ โ ภค เครื องมื อ
การตลาดแบบตรง จรรยาบรรณและกฎหมายเกี ยวกับการตลาดแบบตรง กรณี ศึกษาธุ รกิ จการตลาด
แบบตรง
Elements of alternative marketing, segmentation, customer database, planning the offer
product strategy, creative strategic marketing, consumer marketing, direct marketing tools, ethical and
legal issues in direct marketing, direct marketing business case.
963 836

พฤติกรรมผู้บริโภคขันสูง
3 (3-0-6)
Advanced Consumer Behavior
เงือนไขของรายวิชา: ไม่มี
กระบวนการตัดสิ นใจผูบ้ ริ โภค รู ปแบบพฤติก รรมของผูบ้ ริ โภค และการประยุก ต์
แนวคิ ด วิท ยาศาสตร์ ท างพฤติ ก รรมที มี ผลต่ อ พฤติ ก รรมของผูบ้ ริ โ ภคทังแบบกลุ่ม และรายบุ ค คล
ความทรงจําเกียวกับข้อมูลของสินค้า พฤติกรรมการหาข้อมูล การได้มาซึงข้อมูลโดยบังเอิญ สิงแวดล้อม
ณ จุดซือ กลยุทธ์การตัดสินใจ การประเมินสินค้า รู ปแบบการซือตามวงจรชีวิต
Consumer decision making process, models of consumer behavior, and applications
of behavioral science concepts to influence groups and individual behavior, memory of product
information, information search behavior, incidental information acquisition, point of purchase
environment, decision strategy, product evaluation, life cycle purchase patterns.
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963 837

การสร้ างรูปแบบการตัดสินใจทางการตลาด
3 (3-0-6)
Marketing Decisions Modeling
เงือนไขของรายวิชา: ไม่มี
การวิเคราะห์เชิงปริ มาณทางการจัดการการตลาด รู ปแบบพฤติกรรมของผูซ้ ือ รู ปแบบ
ทางเลือกตราสิ นค้า การวิเคราะห์การแบ่งส่ วนตลาด รู ปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ รู ปแบบของการตัดสิ นใจ
การโฆษณา ผลตอบแทนของพนักงานขาย การตัดสินใจการกระจายสินค้าและการตังราคา
Quantitative methods in marketing management, models of buyers behavior, brand
choice models, segmentation analysis, new product models, advertising decision models, sales force
compensation, distribution decisions, and pricing decisions.
963 838

หัวข้ อเรืองคัดสรรทางด้านการตลาด
3 (3-0-6)
Selected Topic in Marketing
เงือนไขของรายวิชา: ไม่มี
หัวข้อทางการตลาดขันสูงหรื อหัวข้อเฉพาะเรื องทางการตลาดทีเกียวข้องหรื ออยูใ่ น
ความสนใจของนักศึกษาปริ ญญาเอกทีสามารถศึกษาเป็ นกลุ่มได้
Advanced or specialized topics in marketing which may have a relationship to the
doctoral student’s research topic or may be of sufficient significance for group study.
966 831

การวิจยั ทางด้ านการบัญชีการเงิน
3(3-0-6)
Financial Accounting Research
เงือนไขของรายวิชา: ไม่มี
ความรู้ เกี ยวกับบัญ ชี ก ารเงิ น ทังในเรื องขององค์ประกอบของงบการเงิ น การรั บ รู้
รายการ การวัด มูลค่า และการเปิ ดเผยข้อมูลทางการเงิ น ประเด็น และปั ญ หาต่ างๆ ที เกิ ดขึ นเกี ยวกับ
การบัญ ชีการเงิน ประเภทงานวิจยั ด้านการบัญ ชีก ารเงิน ตัว อย่างงานวิจยั ทีมีการศึก ษาด้านการบัญ ชี
การเงิน โดยเน้นศึกษาวัตถุประสงค์งานวิจยั วิธีการวิจยั ด้านการบัญชีการเงิน การวิเคราะห์ขอ้ มูล และ
การนําเสนอ
Background knowledge of financial accounting including elements of financial
statement, recognition, valuation, and disclosure; current issues and problems in financial accounting
discipline; types of financial accounting research; examples of financial accounting research focusing
on research objectives, research approach, data analysis, and research presentation.
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966 832

การวิจยั ทางด้ านการบัญชีบริหาร
3(3-0-6)
Managerial Accounting Research
เงือนไขของรายวิชา: ไม่มี
ความรู้ เกี ยวกับการบัญ ชี บริ หาร ประเด็นสําคัญ และปั ญ หาต่ างๆ เกี ยวกับการบัญ ชี
บริ หารทีมีการศึกษาในงานวิจยั ประเภทงานวิจยั ด้านการบัญชี บริ หาร ตัวอย่างงานวิจยั ด้านการบัญ ชี
บริ หารโดยเน้นศึกษาวัตถุประสงค์งานวิจยั วิธีการวิจยั ด้านการบัญชีการเงิน การวิเคราะห์ขอ้ มูล และ
การนําเสนอ
Knowledge of managerial accounting; current issues and problems relating to
managerial accounting; types of managerial accounting research; examples of managerial accounting
research focusing on research objectives, research approaches, data analysis, and research presentation.
966 835

หัวข้ อเรืองคัดสรรทางด้ านการบัญชี
3(3-0-6)
Selected Topic in Accounting
เงือนไขของรายวิชา: ไม่มี
หัวข้อทางการบัญชีเฉพาะทีมีความน่ าสนใจในสังคมธุรกิจปั จจุบนั หรื ออยู่ในความ
สนใจของนักศึกษาปริ ญญาเอกจนสามารถทําการศึกษาเป็ นกลุ่มได้
Specific topics in accounting that are currently in the business’ interests or in the
doctoral students’ interest and can be studied as a group.
967 814

ทฤษฎีการจัดการขันสูง
3 (3-0-6)
Advanced Management Theory
เงือนไขของรายวิชา: ไม่มี
แนวคิ ด และปรั ช ญาทฤษฎี ค ลาสสิ ก ทฤษฎี ก ารจัด การสมัย ใหม่ วิ ว ัฒ นาการ
ของทฤษฎี ด ้านการจัด การ การนํา ทฤษฎี มาประยุก ต์ใช้ใ นการจัด การสมัย ใหม่ ทฤษฎี องค์ก รแห่ ง
การเรี ย นรู้ การจัด การความรู้ การบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์สมัยใหม่ การบริ หารจัดการความเสี ยงใน
องค์กรการบริ หารจัดการนวัตกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
Concept and philosophy of classic theory, modern management theory. The
evolution of management theory, the adoption of modern management theory, organization learning
theory, knowledge management, modern human resource management, risk management in
organization, innovation management and creative economies.
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967 831

ประเด็นทางธุรกิจร่ วมสมัย
3 (3-0-6)
Contemporary Business Issue
เงือนไขของรายวิชา: ไม่มี
การเข้าใจความสําคัญ ของการเปลียนแปลงทางธุ ร กิ จ และเครื องมือในการจัด การ
ความเปลี ยนแปลงนัน บทนํา เกี ยวกับ การเปลี ยนแปลง ความเข้าใจในการเปลี ยนแปลงที เกิ ด ขึ น
การจัดการองค์กรรู ปแบบใหม่ แนวทางจัดการทรัพยากรมนุ ษย์ในภาวะการณ์เปลียนแปลงขององค์กร
ในยุคโลกาภิวฒั น์การเป็ นผูน้ าํ การเปลียนแปลง การสร้างความแข็งแกร่ งในองค์กร การปฏิวตั ิองค์กร
และความต้องการความคิดสร้างสรรค์ในการทํางาน และการศึกษากรณี ศึกษาธุรกิจทีมีการสร้างสรรค์
การจัดการใหม่ๆ และเตรี ยมตัวเพือการเปลียนแปลง
Understanding the importance of change and the tools required to manage change,
introduction to changes, understanding change, new forms of organization, how to management human
resources in order to effect global organizational change, Leadership for Change, building blocks of
corporate entrepreneurship, company evolution and the need for innovation, and case studies required
to independently develop a study of one of major businesses to identify its commitment to innovation
and understanding of and preparation for change.
967 832

การบริหารจัดการธุรกิจระหว่างประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 3 (3-0-6)
International Business Management in AEC
เงือนไขของรายวิชา:ไม่มี
ศึกษาลักษณะสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
เช่น สภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและการเมือง เป็ นต้น และทําการเปรี ยบเทียบกับสภาพแวดล้อม
ทางธุ ร กิ จ ในประเทศแถบตะวัน ตก รวมทังปั ญ หาและประเด็น ที สําคัญ ที ธุ ร กิ จ ข้า มชาติ เผชิ ญ เมื อ
ดําเนิ น งานในประเทศสมาชิ ก ประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ย น นอกจากนี จะทําการศึก ษาเปรี ย บเที ย บ
การบริ หารจัด การธุ รกิ จข้ามชาติในประเทศสมาชิก ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซี ยน และธุร กิจ ข้ามชาติ
ในประเทศแถบตะวันตก และบทบาทของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในการกําหนดทิศทางของธุรกิจ
ข้ามชาติ โดยเฉพาะแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของประเทศไทยและความร่ วมมือระหว่างประเทศสมาชิก
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
Study the business environment of the countries in ASEAN Economic Community
(AEC), such as the situation of economics, society, culture and politics, comparing the business
environment of the countries in AEC with the western countries, study the problems and important
issues relating to business management in AEC countries, comparison between the management of
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international business in AEC and that in western countries, AEC’s role in determining a new
regional direction for international business—review of Thailand’s sufficiency strategy and review of
AEC’s consensus approach.
967 833

โครงสร้ างธุรกิจและรัฐบาลในยุคโลกาภิวตั น์
3 (3-0-6)
Business Structure and Government in Globalization
เงือนไขของรายวิชา: ไม่มี
แนวความคิ ดทางธุ รกิ จและบทบาทของรั ฐบาล โครงสร้ างรั ฐบาลในระบบประชาธิ ปไตย
การจัดทํานโยบายสาธารณะ จริ ยธรรมทีมุ่งเน้นในเรื องการกํากับดูแลกิจการของรัฐ ต้นทุนทีเกิดจากการ
ทุจริ ต และภาวะกดดันจากการแข่งขันแรงผลักดันทางสังคมและกฎหมายทีมีอิทธิพลต่อธุรกิจและรัฐบาล
การเปลียนแปลงของเศรษฐกิ จ โลก เศรษฐกิ จ ประเทศกําลัง พัฒ นา และการเกิ ด ขึ นของความเป็ น
โลกาภิวตั น์ ภาวการณ์แข่งขันและผลการดําเนินธุรกิจในระดับนานาชาติ นโยบายรัฐบาลกับภาวการณ์
แข่ งขัน ทางเศรษฐกิ จ และอุต สาหกรรม และประเด็น สําคัญ เกี ยวกับวัฒ นธรรมและสภาพแวดล้อ ม
ทีเปลียนแปลง
Ideology, business and role of government democracy and structure of government,
public policy formation; ethics—need for governance, cost of corruption, competitive pressure, social
forces and the law influencing business and government, The transformation of world economy,
emerging world economic order and the institution of globalization, International competitiveness
and performance, government policy and the competitiveness of economic and industries, key
issues on culture and environment.
967 836

การรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร
3 (3-0-6)
Corporate Social Responsibility
เงือนไขของรายวิชา: ไม่มี
แนวความคิดความรับผิดชอบต่อสังคม นิ ยามความรับผิดชอบต่อสังคม บทบาทของ
องค์ก รต่ อสังคมความรั บผิด ชอบขององค์ก รต่ อ สิ งแวดล้อ ม ความรั บ ผิด ชอบขององค์ก รต่ อสิ ท ธิ
มนุษยชนและการมีส่วนร่ วมในภาวะของโลก กลยุทธ์การตลาดมุ่งความรับผิดชอบต่อสังคม กรณี ศึกษา
ของธุรกิจทีดี
Perspectives on social responsibility, definition of social responsibility, the revival
of corporate social responsibility, corporate responsibility for environment, corporate responsibility
for human rights and global corporate citizenship, marketing approach to be socially responsible,
business case for virtue.
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967 837

จริยธรรมกับการสือสาร
3(3-0-6)
Ethics and Communication
เงือนไขของรายวิชา: ไม่มี
ศึก ษาจริ ย ศาสตร์ ในฐานะทีเป็ นปรัชญาว่าด้วยการแสวงหาความดี สูงสุ ดและเกณฑ์
การตัด สิ น ความประพฤติ ข องมนุ ษย์ มาตรฐานทางจริ ย ธรรมในบริ บท ของวัฒ นธรรมและค่ านิ ย ม
ทางสังคมทีต่างกัน ศีลธรรมในฐานะทีเป็ นแนวทางการดําเนิ นชีวิตประจําวัน และจริ ยธรรมในฐานะ
ทีเป็ นเกณฑ์ควบคุมความประพฤติ ในสถานการณ์ต่างๆ จรรยาบรรณทางอาชีพของกลุ่มคนและองค์กร
ต่ างๆ การถ่า ยทอดจริ ย ธรรมและการสื อความหมายทางจริ ย ธรรม ความขัด แย้งระหว่างจริ ย ธรรม
กับค่านิ ยม ผลกระทบของการยึด ถือ/ไม่ยึดถือจริ ย ธรรม ทีมีต่ อส่ ว นบุ คคล ต่ อองค์กร ต่ อสังคมและ
ต่อโลกโดยรวมการนําเสนอและอภิปรายกรณี ตวั อย่างของจริ ยธรรมทังในเชิงบวกและลบ
A study of ethics as a philosophy of ultimate virtue and criteria for judging man’ s
behavior, ethical standards in the context of cultural different and social values, morality as a means
of leading daily life, ethics as a restraint in different situations, professional ethics of different
groups/organizations, ethical communication, conflicts between ethics and values, effects of
holding/not holding fast to ethical standards on individuals, organizations, society, and the world as
a whole, class presentation and discussion of ethical cases, positive as well as negative.
967 838

หัวข้ อเรืองคัดสรรด้ านการจัดการ
3 (3-0-6)
Selected Topic in Management
เงือนไขของรายวิชา: ไม่มี
การศึ ก ษาประเด็น ด้านการจัด การโดยศึก ษาแนวคิ ด และทฤษฎี ที สนับ สนุ น กรอบ
แนวคิด ประเด็นปัญหาด้านการจัดการ นําเสนอแนวทางใหม่ในการแก้ไขปัญหาด้านการจัดการ
Problem in management, study concept and theory support conceptual framework in
area of problem of management. Present alternative new procedure for solve management problem.
967 999

ดุษฎีนิพนธ์
36 หน่ วยกิต
Dissertation
เงือนไขของรายวิชา: ต้องได้รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการหลักสูตร
การทําวิจยั เชิงลึกทีในหัวข้อเกียวข้องกับการบริ หารจัดการทีได้เลือกไว้ โดยอยูภ่ ายใต้
ความดูแลของนักวิจยั ทีมีความเชียวชาญในเรื องนันๆ
In-depth research on a selected topic relating to management and the research will be
supervised by experienced researchers who are expertise in the selected area.
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