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รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์

1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy Program in Business Administration
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชื่อเต็ม : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)
ชื่อย่อ : ปร.ด.(บริหารธุรกิจ)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Doctor of Philosophy (Business Administration)
ชื่อย่อ : Ph.D. (Business Administration)
3. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
4. ปรัชญาของหลักสูตร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มุ่งเน้นการสร้างและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แนวใหม่เพื่อรองรับ
อาเซีย น โดยการผลิ ตดุษฎีบั ณฑิตด้านบริห ารธุรกิจให้ มีความรู้ความสามารถระดับสู งที่ส ามารถ คิด
วิเคราะห์ วิจัย สังเคราะห์ ถ่ายทอด รวมทั้งการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านบริหารธุรกิจ และศาสตร์ที่
เกี่ย วข้องเพื่อการพัฒ นาองค์กรและพัฒนาท้องถิ่น โดยพัฒ นาปัจเจกบุคคลให้เป็นผู้ รู้จริง มีวิสั ยทัศน์
กว้างไกล มีความทันสมัย มีกระบวนทัศน์ที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานยุคใหม่ มีภาวะผู้นาและมีความ
ฉลาดทางอารมณ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการด้าน
บริหารจัดการให้แก่ชุมชนเป็นสาคัญ
5. ความสาคัญของหลักสูตร
การเปลี่ยนแปลงแนวคิดในการบริหารธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีบทบาท
สาคัญมาก ในฐานะที่เป็นฐานพลังในการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ และเป็นกลไกสาคัญ
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ดังนั้นในภาคการผลิตและบริการของประเทศ ชุมชน จึงมีความต้องการดุษฎี
บัณฑิต ที่มีความรู้ความสามารถในสาขาการบริหารธุรกิจ ที่มีทักษะในการวิเคราะห์ มีความสามารถใน
การนาความรู้มาประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตระหนักถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง ตลอดจน
เปิดโอกาสให้ผู้บริหารที่ทางานทั้งภาครัฐและเอกชนได้ศึกษาต่อเพื่อเพิ่มเติมความรู้ อันจะเป็นการรองรับ
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ความต้องการของชุมชนที่จะได้นาความรู้ที่จาเป็นต่อการทาหน้าที่ในการบริหารธุรกิจไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติหน้าที่การงานต่อไป
6. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิต ดังนี้
6.1 มีความรู้ ความสามารถ และทักษะด้านความคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจัยและศึกษาค้นคว้า
ทั้งการสื่อสาร การถ่ายทอดเทคโนโลยี และแนวทางการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ เพื่อพัฒนา
ธุรกิจ และการบริหารจัดการ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้เกิดการพัฒนา และแก้ไขปัญหาเพื่อ
รองรับประชาคมอาเซียน
6.2 มีภาวะผู้นาด้านบริหารธุรกิจ มีคุณธรรม จิตวิญญาณทางธุรกิจและการบริการที่ดีมีวิสัยทัศน์
กว้างไกล มีความสามารถพิเศษในการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ การประยุกต์ความรู้ และ
การบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
6.3 มีวุฒิภาวะทางวิชาการและการดารงชีวิต อย่างมีความฉลาดทางอารมณ์ เป็นแบบอย่างที่ดีของ
สังคม และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสันติสุข
6.4 ตอบสนองความต้อ งการของชุ มชนสั งคม เพื่ อน าไปสู่ ความเข้ มแข็ง ทางบริห ารธุร กิจ ที่พึ ง
ประสงค์ของท้องถิ่น
7. ระบบการจัดการศึกษา
ระบบทวิภาค
8. การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบหรือประกาศของมหาวิทยาลัย ราชภัฏ
ยะลา
9. วัน – เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคเรียนที่ 1 เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ภาคเรียนที่ 2 เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
10. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
ผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าเป็นนักศึกษาในหลักสูตรนี้ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
10.1 เป็ น ผู้ ส าเร็ จ การศึ กษาระดับ ปริ ญญาโท หรื อ เที ย บเท่า ทุ ก สาขาจากสถาบั น การศึ ก ษาที่
ก.พ. หรือ ส.ก.อ. รับรอง
10.2 เป็นผู้มีคุณสมบัติตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
11. จานวนหน่วยกิต
หลักสูตร แบบ 2.1 กาหนดให้ศึกษาตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 51 หน่วยกิต
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12. โครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรแบบ 2.1 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการทาดุษฎีนิพนธ์ที่มีคุณภาพสูงและ
ก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพและศึกษารายวิชา (Course Work) จานวนหน่วยกิต รวมตลอด
หลักสูตรไม่น้อยกว่า 51 หน่วยกิต ประกอบด้วยการศึกษารายวิชาอย่างน้อย 15 หน่วยกิต และดุษฎี
นิพนธ์ 36 หน่วยกิต ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน
ไม่นับหน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเสริม
ไม่นับหน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก
ดุษฎีนิพนธ์ (Dissertation)
รวม

6
9
9
6
36
51

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

13. รายวิชา
13.1 หมวดวิชาปรับพื้นฐาน
ไม่นับหน่วยกิตให้ศึกษาเฉพาะผู้สาเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาโทสาขาอื่น โดยผ่านการ
กลั่นกรองจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และให้ศึกษาจากรายวิชาดังนี้ ไม่น้อยกว่า 2 รายวิชา
จานวน 6 หน่วยกิต
3356101
3352101
3356102
3359101
3350101

เศรษฐกิจพอเพียงและการจัดการทรัพยากรมนุษย์
Self-Sufficiency Economy and Human
Resource Management
การจัดการการบัญชีและการเงินชั้นสูง
Advanced Accounting and Financial
Management
การจัดการเชิงกลยุทธ์
Strategic Management
เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการธุรกิจ
Economics for Business Management
สถิติเพื่อการวิจัยทางธุรกิจ
Statistics for Business Research

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

13.2 หมวดวิชาบังคับ
(หลักสูตรแบบ 2.1) จานวน 9 หน่วยกิต ดังนี้
3356103

ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางธุรกิจ
3(3-0-6)
Advanced Business Research Methodologies
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3356104

3356105

การสร้างวิสัยทัศน์ การกาหนดนโยบาย
และการวางแผนเชิงกลยุทธ์ขั้นสูง
Vision Formation, Policy Formulation
and Advanced Strategic Planning
ภาวะผู้นาในธุรกิจโลกใหม่
Leadership in Modern Business World

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

13.3 หมวดวิชาเสริม
ให้เลือกเรียนจากรายวิชา 4 รายวิชา 12 หน่วยกิต ดังนี้ ยกเว้นรายวิชาภาษาอังกฤษขั้นสูง
เพื่อธุรกิจ สาหรับนักศึกษาที่มีความรู้ภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับดีตามเกณฑ์มาตรฐานหรือสาเร็จปริญญา
โทหลักสูตรนานาชาติ
3350102
3350103
3350104
3350105

ภาษาอังกฤษขั้นสูงทางธุรกิจ
Advanced Business English
ภาษาอังกฤษขั้นสูงเพื่อการวิจัย
Advanced English for Research
ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
Malay for Business Communication
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
Chinese for Business Communication

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

13.4 หมวดวิชาเลือก
หลักสูตรแบบ 2.1 กาหนดให้เลือกศึกษา 6 หน่วยกิต ซึ่งเป็นรายวิชาเลือกที่มหาวิทยาลัย
เปิดให้เลือกดังนี้
3352102
3352103
3352104
3361101
3356106

สัมมนาการวิจัยระบบสารสนเทศทางการบัญชี
Seminar in Accounting Information
System Research
สัมมนาหัวข้อพิเศษการวิจัยทางการบัญชี
Seminar in Selected Topics in Accounting
Research
การค้นคว้าอิสระทางการบัญชี
Independent Study in Accounting
สัมมนาธุรกิจระหว่างประเทศขั้นสูง
Seminar in Advanced International
Business
การจัดการโลจิสติกส์
Logistics Management

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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3356107
3356108
3356109
3362101

3362102

3362103

3354101
3354102
3354103
3353101
3353102
3353103
3360101
3360102
3360103

หัวข้อพิเศษขั้นสูงทางการจัดการ
3(3-0-6)
Advanced Selected Topics on Management
พฤติกรรมองค์การขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Organizational Behavior
สัมมนาหัวข้อพิเศษทางด้านบริหารธุรกิจ
3(3-0-6)
Seminar in Selected Topics of Business
Management
การจัดการและกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
3(3-0-6)
ทางธุรกิจ
Management and Business Information
Technology Strategies
สัมมนาการวิจัยประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ
3(3-0-6)
ทางธุรกิจ
Seminar in Applied Business Information
Technology Research
หัวข้อพิเศษขั้นสูงทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(3-0-6)
ทางธุรกิจ
Advanced Selected Topics on Business
Information Technology
สัมมนาการบริหารการตลาดขั้นสูง
3(3-0-6)
Seminar in Advanced Marketing Management
พฤติกรรมผู้บริโภคขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Consumer Behavior
หัวข้อพิเศษขั้นสูงทางการตลาด
3(3-0-6)
Advanced Selected Topics in Marketing
สัมมนาการบริหารการเงินขั้นสูง
3(3-0-6)
Seminar in Advanced Financial Management
วิศวกรรมทางการเงิน
3(3-0-6)
Financial Engineer
การสัมมนาการลงทุนสมัยใหม่
3(3-0-6)
Seminar in Modern Investment
นวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจ
3(3-0-6)
Innovation and Entrepreneurship
นวัตกรรมกับการสร้างธุรกิจใหม่
3(3-0-6)
Innovation and New Business Creation
หัวข้อพิเศษและนวัตกรรมผู้ประกอบการวิสาหกิจ 3(3-0-6)
Selected Topics and Entrepreneurship Innovation
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3356101
3350106
3350107
3350108

กฎหมายธุรกิจ
Business Law
การศึกษาอิสระ
Independent Study
การศึกษาเฉพาะเรื่อง
Specific Area Study
การอ่านตามแนวแนะ
Directed Reading

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

หลักสูตรแบบ 2.1 กาหนดให้ทาดุษฎีนิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
13.5 หมวดดุษฎีนิพนธ์
3350109

ดุษฎีนิพนธ์
Dissertation

36(0-72-36)

14. แผนการศึกษา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ได้แสดงรายวิชาที่จัดสอนไว้รวม 6 ภาคการศึกษาปกติ โดยกาหนด
รายวิชาไว้แต่ละภาคดังนี้
แบบ 2.1 สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาปริญญาโทบริหารธุรกิจ
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา

รหัสวิชา/รายวิชา

จานวนหน่วยกิต
(ท-ป-อ)

3356103 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางธุรกิจ
3356104 การสร้างวิสัยทัศน์ การกาหนดนโยบายและ
การวางแผนเชิงกลยุทธ์ขั้นสูง

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

หมวดวิชาบังคับ

หมวดวิชาเลือก
เลือกเรียนรายวิชาเลือก
รวม

3 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
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ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา

รหัสวิชา/รายวิชา

จานวนหน่วยกิต
(ท-ป-อ)

หมวดวิชาบังคับ
3356105 ภาวะผู้นาในธุรกิจโลกใหม่

3(3-0-6)

3350102 ภาษาอังกฤษขั้นสูงเพื่อธุรกิจ *

3(3-0-6)

3350109 ดุษฎีนิพนธ์

3(0-6-3)
9 หน่วยกิต

หมวดวิชาเสริม
ดุษฎีนิพนธ์
รวม
หมายเหตุ * หมายถึงวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา

รหัสวิชา/รายวิชา

จานวนหน่วยกิต
(ท-ป-อ)

หมวดวิชาเสริม
3350201 ภาษาอังกฤษขั้นสูงเพื่อการวิจัย *

3(3-0-6)

หมวดวิชาเลือก
เลือกเรียนรายวิชาเลือก

3 หน่วยกิต

3350109 ดุษฎีนิพนธ์

6(0-12-6)
12 หน่วยกิต

ดุษฎีนิพนธ์
รวม
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา

รหัสวิชา/รายวิชา

จานวนหน่วยกิต
(ท-ป-อ)

หมวดวิชาเสริม
3350104 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารธุรกิจ *

3(3-0-6)

ดุษฎีนิพนธ์
3350109 ดุษฎีนิพนธ์
รวม

9(0-18-9)
12 หน่วยกิต
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา/รายวิชา

จานวนหน่วยกิต
(ท-ป-อ)

หมวดวิชาเสริม
3350105 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ *

3(3-0-6)

ดุษฎีนิพนธ์
3350109 ดุษฎีนิพนธ์
รวม
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา/รายวิชา

9(0-18-9)
12 หน่วยกิต
จานวนหน่วยกิต
(ท-ป-อ)

ดุษฎีนิพนธ์
3350109 ดุษฎีนิพนธ์
รวม

9(0-18-9)
9 หน่วยกิต

หมายเหตุ * หมายถึงวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต
แบบ 2.1 สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาปริญญาโทสาขาอื่น ๆ
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
หมวดวิชาปรับ
พื้นฐาน
หมวดวิชาบังคับ

รหัสวิชา/รายวิชา

จานวนหน่วยกิต
(ท-ป-อ)

เลือกเรียนรายวิชาหมวดวิชาปรับพื้นฐาน *

3 หน่วยกิต

3356103 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางธุรกิจ

3(3-0-6)

3356104 การสร้างวิสัยทัศน์ การกาหนดนโยบายและ

3(3-0-6)

การวางแผนเชิงกลยุทธ์ขั้นสูง
หมวดวิชาเลือก
เลือกเรียนรายวิชาหมวดวิชาเลือก
รวม

3 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
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ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
หมวดวิชาปรับ
พื้นฐาน
หมวดวิชาบังคับ

รหัสวิชา/รายวิชา

จานวนหน่วยกิต
(ท-ป-อ)

เลือกเรียนรายวิชาหมวดวิชาปรับพื้นฐาน *

3 หน่วยกิต

3356105 ภาวะผู้นาในธุรกิจโลกใหม่

3(3-0-6)

3350102 ภาษาอังกฤษขั้นสูงทางธุรกิจ *

3(3-0-6)

หมวดวิชาเสริม
ดุษฎีนิพนธ์
3350109 ดุษฎีนิพนธ์
รวม

3(0-6-3)
12 หน่วยกิต

หมายเหตุ * หมายถึงวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา

รหัสวิชา/รายวิชา

จานวนหน่วยกิต
(ท-ป-อ)

หมวดวิชาเสริม
3350102 ภาษาอังกฤษขั้นสูงเพื่อการวิจัย *

3(3-0-6)

เลือกเรียนรายวิชาหมวดวิชาเลือก

3 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือก
ดุษฎีนิพนธ์
3350109 ดุษฎีนิพนธ์
รวม
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา

รหัสวิชา/รายวิชา

6(0-12-6)
12 หน่วยกิต
จานวนหน่วยกิต
(ท-ป-อ)

หมวดวิชาเสริม
3350104 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารธุรกิจ *

3(3-0-6)

ดุษฎีนิพนธ์
3350109 ดุษฎีนิพนธ์
รวม

9(0-18-9)
12 หน่วยกิต
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา/รายวิชา

จานวนหน่วยกิต
(ท-ป-อ)

หมวดวิชาเสริม
3350105 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ *

3(3-0-6)

ดุษฎีนิพนธ์
3350109 ดุษฎีนิพนธ์
รวม
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา/รายวิชา

9(0-18-9)
12 หน่วยกิต
จานวนหน่วยกิต
(ท-ป-อ)

ดุษฎีนิพนธ์
3350109 ดุษฎีนิพนธ์
รวม
หมายเหตุ * หมายถึงวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต

9(0-18-9)
9 หน่วยกิต
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15. คาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

3356101

เศรษฐกิจพอเพียงและการจัดการทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
Self-Sufficiency Economy and Human Resource Management
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
หลักการและวิธีการในการบริหารจัดการบนพื้นฐานของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อนาสู่ภาคปฏิบัติ โดยการประยุกต์ทฤษฎีดังกล่าวใน
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งรวมถึงการบริหารจัดการบุคลากร การฝึกอบรม และ
การประเมินผลการปฏิบัติงานตามกระแสโลกาภิวัตน์
Self-Sufficiency Economy concept of His Majesty King Bhumibhol,
management principles and methods based on Self-Sufficiency Economy
concept of His Majesty King Bhumibhol for further applications in human
resource management, including staff management, training, and
performance assessment based on globalization trend.

3352101

การจัดการบัญชีและการเงินขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Accounting and Financial Management
แนวคิดและหลักการบัญชีขั้นสูงในการจัดทารายงานทางการเงินเพื่อนาไปใช้ใน
การวางแผน ควบคุม และการตัดสิ นใจที่สาคัญของธุรกิจรวมทั้ง แนวคิดหน้าที่และ
เป้าหมายในการจัดการการเงินของธุรกิจ การวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจในการลงทุน
และการจัดหาเงินทุนของธุรกิจ โครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสม นโยบายเงินปันผล
และการประเมินมูลค่าทางการเงินของธุรกิจ
Concepts and principles of advanced accounting used in making a
financial report for business planning, controlling, and decision-making ;
concepts, functions, and objectives in business financial management,
analyses for decision-making in investment and collection of capital in
business; appropriate financial structure, dividend policy, and estimation
of financial value in business.

ห น ้ า | 12

รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

3356102 การจัดการเชิงกลยุทธ์
3(3-0-6)
Strategic Management
กลยุ ทธ์ ในการดาเนิ นธุ รกิจ การก าหนดทิศทางของกลยุทธ์ และกระบวนการ
บริหารเชิงกลยุทธ์ขององค์กร การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของโครงสร้างองค์กรและกลยุทธ์
ธุรกิจ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก โดยใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์
สถานการณ์ธุรกิจ และเทคนิคการนากลยุทธ์ไปปฏิบัติในองค์กรและระบบการควบคุมเชิงกล
ยุทธ์ เพื่อกาหนดแนวทางเลือกกลยุทธ์ในการดาเนินงาน
Strategy used in running business, determination of strategy’s
directions and organization’s strategic management process, analysis of
relationship between organization’s structure and business strategy, analysis of
internal and external environment via tools employed in business situation
analysis. Techniques in implementing strategy in organization, strategic control
for selection of strategy in performance.
3359101

เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการธุรกิจ
3(3-0-6)
Economics for Business Administration
แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ และการประยุกต์ บทบาทของเศรษฐศาสตร์ในการ
ตัดสินใจทางการจัดการ การวิเคราะห์ความเสี่ยง การประมาณ อุปสงค์ อุปทาน
การผลิต การวิเคราะห์ ต้นทุน โครงสร้างตลาด การกาหนดราคาทางทฤษฎีและทาง
ปฏิบัติ บทบาทของธุรกิจที่มีต่อสั งคมปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อ กิจกรรมธุรกิจ และ
ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ
Economics concept and application of its roles in decision-making
in management, risk analysis, estimation, demand and supply, production,
capital analysis, marketing structure, and theoretical and practical pricing,
influence of business role on society; economic factors affecting business
activities and economic indicators.
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รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

3350101 สถิติเพื่อการวิจัยทางธุรกิจ
3(3-0-6)
Statistics for Business Research
การน าสถิ ติ และความน่ า จะเป็ น ไปใช้ ใ นการตั ด สิ น ใจทางธุ ร กิ จ เกณฑ์ ใ น
การพัฒนาปัญหา เพื่อการวิจัย ความเหมาะสมและเครื่องมือในการสุ่มตัวอย่าง
หลักการและกระบวนการสถิติเชิงพรรณนา ความน่าจะเป็น ช่วงความเชื่อมั่นของการ
ประมาณค่าแบบช่วง การออกแบบการสุ่ มตัว อย่าง การเก็บรวมรวมข้อมูล และการ
วิเคราะห์ข้อมูล การทดสอบสมมติฐานแบบ Parametric และ Nonparametric การ
วิเคราะห์การถดถอย ANOVA ANCOVA Chi-square และการใช้สถิติอื่น ๆ ที่เหมาะสม
วิเคราะห์ข้อมูล
Application of statistics and probability in business decisionmaking, criteria for problem development for a research, appropriateness
of tools used in sampling, principles and processes of descriptive
statistics, probability, reliability range of range estimation, sampling
design, data collection and data analysis, Parametric and Nonparametric
hypothesis test; ANOVA, ANCOVA, and Chi-square analyses, use of other
appropriate statistics in data analysis.
3356103

ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางธุรกิจ
3(3-0-6)
Advanced Business Research Methodologies
แนวคิด และกระบวนการวิจัยทางธุรกิจขั้นสูง เพื่อเป็นฐานความเข้าใจในการ
ทาดุษฎีนิ พนธ์ รวมถึงการนาเสนองานวิจัยที่มีประสิ ทธิผล เนื้อหาวิชาครอบคลุ มถึง
บทบาทของงานวิจัย ทางธุรกิจขั้นสูง แนวคิด ทฤษฎี จริยธรรมในการดาเนินการวิจัย
การตั้งประเด็น ปั ญหา ระเบี ยบวิ ธีวิจั ยซึ่ง มีความหลากหลาย แหล่ งข้อ มูล การเก็ บ
รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ อภิปรายผล และสรุปผลการนาเสนอผลงาน ในรูปแบบ
ต่าง ๆ
Concepts and advanced business research processes as the base
for efficient dissertation conduct as well as for efficient research
presentation, role of advanced business research, concepts, theories, and
ethics in research conducting; research problem determination, varied
research methodologies, data source, data collection, data analysis,
research result discussion, and research result presentation in various
forms.
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รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

3356104 การสร้างวิสัยทัศน์ การกาหนดนโยบายและการวางแผน
เชิงกลยุทธ์ขั้นสูง
3(3-0-6)
Vision Formation, Policy Formulation
and Advanced Strategic Planning
กรณีศึกษา อภิปราย วิเคราะห์ แนวคิดทฤษฎีการจัดการและการบริหารงานทั้ง
ในองค์การภาครัฐ และภาคเอกชน ในยุคเดิมและยุคใหม่ การกาหนดนโยบาย การ
วางแผนนโยบาย เรียนรู้กลยุทธ์ทางการจัดการ และนโยบายการจัดการในภาครัฐและ
เอกชน วิธีและกระบวนการการสร้างวิสัยทัศน์ขององค์การ วิธีการและกระบวนการใน
การกาหนด นโยบายการวางแผนกลยุทธ์ขั้นสูง สาหรับผู้บริหาร และสามารถประยุกต์
ให้ทฤษฎีได้อย่างเหมาะสม
Case studies, discussion, and analysis of both state and private
organizations management theories in both traditional and modern eras;
policy determination and planning; management strategy learning;
management policy in both state and private sectors; methods and
processes in organization’s vision creating, methods and processes in
policy determination, advanced strategy planning for executives and
theoretical application.
3356105 ภาวะผู้นาในธุรกิจโลกใหม่
3(3-0-6)
Leadership in New World Business
แนวคิด ทฤษฎีภาวะผู้นา คุณลักษณะผู้นายุคใหม่ ปัญหาท้าทายความสามารถ
ของผู้น าทางธุรกิจ วิเคราะห์ตัว แบบผู้นาที่เหมาะสมกับบริบทการบริห ารธุรกิจของ
ประเทศไทยและประเทศในภูมิ ภ าคเอเชีย วิ พากษ์รูป แบบของผู้ นา ตามทฤษฎีกั บ
สภาพแวดล้ อมทางสั งคมและวัฒนธรรมไทย พร้อมชี้ให้ เห็ นช่องว่างแห่งองค์ความรู้
เกี่ยวกับผู้นา เพื่อนาไปสู่การศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่
Concepts and theories on leadership and modern leader traits,
challenging problems of business leaders, leader model analysis for Thai
and Asian business management contexts, leader model criticizing based
on theories and Thai social and cultural environment, gap in leadership
knowledge body identification for new researches and knowledge body
development.
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รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

3350102 ภาษาอังกฤษขั้นสูงทางธุรกิจ
3(3-0-6)
Advanced Business English
การพัฒนาทักษะการฟัง การพูดภาษาอังกฤษที่มีความสลับซับซ้อนมากขึ้น เน้น
การอ่านเอกสารทางธุรกิจ การอ่านบทความทางวิชาการผลงานวิจัย การสรุปความ
จากการอ่านบทความทาง วิชาการ การนาเสนอ และการฝึกเขียนสรุปความ
More advanced English listening and speaking skills, business
document reading, academic and research article reading, summarizing of
academic and research articles, summary writing and presenting of
academic and research articles.
3350103 ภาษาอังกฤษขั้นสูงเพื่อการวิจัย
3(3-0-6)
Advanced English for Research
การพัฒ นาทักษะภาษาอังกฤษขั้นสู ง โดยสามารถ พูด ฟัง อ่าน เขียน และ
สามารถสรุปสาระสาคัญจากการบรรยาย การอ่านเอกสารทางธุรกิจ วารสารและตารา
โดยมุ่งเน้นการวิเคราะห์เนื้อความและงานวิจัย และการเขียนรายงานในรูปแบบต่าง ๆ
เพื่อประโยชน์ต่อการเขียนบทคัดย่อการวิจัยและผลงานการวิจัย
Development of advanced English skills: speaking, listening,
reading, and writing, academic lecture summarizing, business document,
journal, and text reading focusing on text and research article analyses,
various types of report writing for research abstract and research result
writings.
3350104

ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
3(3-0-6)
Malay for Business Communication
กลยุ ทธ์การสื่ อสารภาษามลายูที่มีประสิ ทธิภ าพที่ใช้เพื่อ การสื่ อสารในกลุ่ ม
ประเทศอาเซียน คาศัพท์และโครงสร้างภาษามลายูที่จาเป็นและมีประโยชน์ต่อการ
สื่ อ สารทางธุ ร กิ จ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในกลุ่ ม ประเทศอาเซี ย น เทคนิ ค และทั ก ษะที่ มี
ประโยชน์ต่อการสื่อสารทางธุรกิจในกลุ่มประเทศอาเซียน
Malay efficient communication strategy for communicating among
ASEAN countries, necessary and useful Malay vocabulary and structure for
efficient communication among ASEAN countries, useful skills and
techniques for business communication among ASEAN countries.
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ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
3(3-0-6)
Mandarin for Business Communication
หลักเบื้องต้น ประโยคข้อความอย่างง่ายเพื่อใช้ในชีวิตประจาวัน และการใช้
ภาษาจีนที่จาเป็นในวงการธุรกิจ ฝึกการสนทนาในโอกาสต่าง ๆ เช่น การติดต่อลูกค้า
การจองโรงแรม สอบถามราคาสินค้า การจัดงานเลี้ยงรับรอง การนัดหมาย การประชุม
เป็นต้น ฝึกการเขียนจดหมายธุรกิจประเภทต่าง ๆ
Basic principles and sentences for daily life use, necessary Chinese
usage for business communication; Chinese conversation on various
occasions like dealing with customers, hotel reservation, price inquiry,
welcoming party holding, appointment making, meeting setting among
the others. Various types of business correspondence writing.

3352102 สัมมนาการวิจัยระบบสารสนเทศทางการบัญชี
3(3-0-6)
Seminar in Accounting Information System Research
สัมมนาการพัฒนา การนาไปใช้ และการประเมินผลของระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชีเนื้อหาวิชาครอบคลุม ผลกระทบของเทคโนโลยี การควบคุม และมุมมอง
พฤติกรรมทางระบบสารสนเทศทางการบัญชี ความสัมพันธ์ระหว่างระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชีและการไหลเวียนของสารสนเทศทั้งภายในและภายนอกซึ่งมีผลต่อการ
จัดสรรทรัพยากร รวมทั้งการตรวจสอบระบบสารสนเทศทางการบัญชีทั้งภายในและ
ภายนอก เช่น จริยธรรมวิชาชีพ การวิเคราะห์และรวบรวมหลักฐาน การประเมินความ
เสี่ยง และการเขียนรายงานเพื่อการตรวจสอบ
Seminar on development, application, and evaluation of
accounting information technology, technological impact, controlling, and
behavioral point of view on accounting information technology,
relationship between accounting information technology and information
technology flow both within and outside which influences resource
management, accounting information technology examination both within
and outside such as ethics in professions, analysis, evidence collection,
risk evaluation, and report writing for examination.
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3352103 สัมมนาหัวข้อพิเศษการวิจัยทางการบัญชี
3(3-0-6)
Seminar in Selected Topics in Accounting Research
การวิเคราะห์ประเด็นสาคัญร่วมสมัยที่เกี่ยวข้องกับการบัญชี เช่น การบัญชี
สิ่ งแวดล้ อม การบั ญ ชีสั งคม การบั ญชีท รัพ ยากรมนุ ษย์ การบั ญชีภ าษีอ ากร ระบบ
สารสนเทศทางการบัญชี การสอบบัญชี เทคโนโลยีกับ การบัญชี จรรยาบรรณของนัก
บัญชี ผลกระทบและความสัมพันธ์ที่มีต่อการบัญชีและนักบัญชีในปัจจุบันและอนาคต
Analysis of contemporary issues relating to accounting :
environment accounting, social accounting, human resource accounting,
tax accounting, accounting information technology system, auditing,
technology and accounting, accountants’ ethics, impact and relationship
influencing accounting and accountants at present and in the future.
3352104

การค้นคว้าอิสระทางการบัญชี
3(3-0-6)
Independent Study in Accounting
การค้นคว้าอิสระในหัวข้อการวิจัยทางการบัญชีที่สนใจมุ่งเน้นการค้นหาหัวข้อ
วิจัยเกี่ยวกับการบัญชีทางด้านทฤษฎี และทางปฏิบัติภายใต้ความเห็นชอบของ
คณะกรรมการหลักสูตร มีอาจารย์ที่ปรึกษากากับดูแล วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้
ศึกษา หรือสารวจปัญหา และทาการวิจัยในหัวข้อที่สนใจ
Independent study on interested accounting research topic
focusing on finding out research topic relating to both theoretical and
practical accounting based on approval from program committee, an
advisor taking care of study objectives for the student’s further research
on his interested topic.

3361101

สัมมนาธุรกิจระหว่างประเทศขั้นสูง
3(3-0-6)
Seminar in Advanced International Business
สัมมนาศึกษาค้นคว้าเนื้อหาของการวิจัยทางธุรกิจระหว่างประเทศขั้นสูง
วิวัฒนาการ การเชื่อมโยงกลยุทธ์ทางการตลาดและการจัดการเชิงกลยุทธ์ ความรู้ทางด้าน
เศรษฐศาสตร์เพื่อนามาวิเคราะห์/สังเคราะห์สถานการณ์โดยใช้กระบวนการวิจัยในการ
แก้ปัญหาและตัดสินใจทางด้านธุรกิจระหว่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ เนื้อหาสาระ
วิชาเน้นการวิเคราะห์ประเด็นเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันโดยใช้กรณีศึกษา
Seminar on advanced international business researches,
development of marketing strategy integration with strategic management,
knowledge on Economics for situational analysis and synthesis via research
processes in effective problem-solving and decision-making on international
business. Issue analyses for more competitive advantage via case studies.
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3356106

การจัดการโลจิสติกส์
3(3-0-6)
Logistics Management
ด้านการจัดการเครื่องมือต่าง ๆ และการวางกลยุทธ์ด้านการจัดการโลจิสติกส์
การวางแผน และการปฏิบัติงานของโลจิสติกส์ บทบาทและหน้าที่ของการจัดส่งกาลัง
บารุง การไหลของวัสดุและสารสนเทศทางโลจิสติกส์ ในการกระจายสินค้าจากผู้ผลิตไป
ถึงผู้บริโภค ต้นทุนของโลจิสติกส์ บทบาทของโลจิสติกส์ในการตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าด้วยคุณภาพของการบริการ การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศใน
การจัดการโลจิสติกส์
Various tool management and strategic planning on logistic
management; logistic planning and performance, roles and functions of
shipping logistics material flow and logistic information technology in
merchandise distribution from producers to consumers, capital of
logistics roles of logistics in responding to customers’ needs via service
quality and application of information technology in logistic management.

3356107

หัวข้อพิเศษขั้นสูงทางการจัดการ
3(3-0-6)
Advanced Selected Topic in Management
หัวข้อพิเศษขั้นสูงทางการจัดการองค์การ ทั้งรูปแบบและการจัดการและภาวะ
ผู้นาองค์การ เน้นการวิเคราะห์กรณีตัวอย่างทางการจัดการในปัจจุบันที่น่าสนใจ การ
เปลี่ยนแปลงและความสาเร็จขององค์การ ทางธุรกิจอย่างเข้มข้นตามความสนใจของ
นักศึกษาและอาจารย์ผู้สอน
Advanced Topics on organization management both on forms and
management, organization leadership, emphasis on analysis of interesting
management case study at present, organization’s change and success.
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3356109 สัมมนาหัวข้อพิเศษทางด้านบริหารธุรกิจ
3(3-0-6)
Seminar in Selected Topics of Business Management
สัมมนาเกี่ยวกับทฤษฎีการบริหารธุรกิจสมัยใหม่ ความเชื่อมโยงกลยุทธ์การ
บริหารธุรกิจ ปัญหาทางธุรกิจในภูมิภาคเอเชีย ความเคลื่อนไหวของการบริหารธุรกิจ
แนวโน้มและทิศทางการบริหาร การประสานทฤษฎีการเงิน การตลาด การผลิต การ
บริ ห ารงานบุ ค คล กฎหมายระหว่ า งประเทศ และการประยุ ก ต์ ใ ช้ เ พื่ อ ประเมิ น
สถานการณ์ รวมทั้งการวิเคราะห์เหตุการณ์และกรณีตัวอย่างทางธุรกิจตามความสาคัญ
ในขณะนั้น
Seminar on modern management theories and relationship of
business management strategy, business problems in Asian region, trend
and movement of management, financial, marketing, production,
international law and personnel management theoretical integration
application for business situation evaluation, business event analysis, and
business case study.
3356108

พฤติกรรมองค์การขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Organizational Behavior
วิธีการบริหารจัดการขั้น สูง การพัฒนาและการประยุกต์ใช้ทฤษฎีแบบจาลอง
การศึกษาทฤษฎีการมองภาพองค์รวมทั้งการกาหนดองค์ประกอบต่างๆในแบบจาลอง
การอธิบายและรายละเอียดของทฤษฎีสมัยใหม่ ตลอดจนการขยายรูปแบบการสื่อสาร
ทางเลือกอื่น เพื่อศึกษากระบวนการวางระบบการทางาน และวัฒนธรรมของประเทศ
อื่น ๆ
Study on advanced management approaches development and
application of model theory, study on holistic view theory and
determination of various components in the model theory, explanation
and details of modern theories, extension of alternative communication
models for the study of work system planning as well as for the study of
cultures of other countries.
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การจัดการและกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
3(3-0-6)
Management and Business Information Technology Strategies
การจัดการในองค์กรทั้งแบบจาลองและกระบวนการตัดสินใจอย่างเป็นเหตุ
เป็นผล มุ่งเน้นการเรียนด้วยการสื่อสารและวิเคราะห์โดยใช้เหตุการณ์จริง เนื้อหา
ครอบคลุมถึงการใช้โ ปรแกรมเชิงเส้น ปัญหาของระบบเครือข่าย การวิเคราะห์
เพื่อให้ได้มาซึ่งยุทธวิธีและกลยุทธ์ในการตัดสินใจทางธุรกิจ การปฏิบัติจริงโดยใช้
ชุดคาสั่งสาเร็จของซอฟต์แวร์เพื่อความเข้าใจในกรอบการตัดสินใจและการแก้ไข
ปัญหาด้านการจัดการที่หลากหลาย
Organization Management on both models and reasonable
decision-making, focus on studying via communication and analyses of
real events, linear program usage, network problems, analyses for
business decision-making strategies, practicum with the command
software for comprehension within the frames of management
decision-making and problem-solving.
สัมมนาการวิจัยประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
3(3-0-6)
Seminar in Applied Business Information Technology Research
งานวิจัยด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ ความก้าวหน้า
พัฒนาการใหม่ ๆ ทางด้านสารสนเทศธุรกิจ บทความวิชาการด้านสารสนเทศธุรกิจ
หรือบทความวิชาการด้านการประยุกต์สารสนเทศทางธุรกิจในขณะนั้น การนาเสนอ
และแลกเปลี่ ย นความคิด เห็ น ในหั ว ข้อ ความสั มพัน ธ์ของกลยุท ธ์การบริ ห ารโดย
ครอบคลุมแนวโน้มในการวิจัยทางด้านกลยุทธ์ของระบบสารสนเทศ
Research on application of business information technology,
business information technology progress and new business
information technology developments, academic articles on business
information technology or on applied business Information
technology, presentation and exchange of idea on relationship of
strategic management covering research trend on information
technology strategy.

ห น ้ า | 21

รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

3362103

หัวข้อพิเศษขั้นสูงทางเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
3(3-0-6)
Advanced Selected Topics on Business Information Technology
หัวข้อเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจในปัจจุบัน การจัดการธุรกิจสมัยใหม่
ความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีสารสนเทศกับธุรกิจและศาสตร์ด้านสารสนเทศอื่น
ๆ การวิพากษ์งานวิจัยเชิงวิชาการ รวมถึงความก้าวหน้าทางวิชาการที่น่าสนใจ โดย
นักศึกษาสามารถเลือกหัวข้อที่สนใจร่วมกับอาจารย์ผู้สอน
Business information technology topics at present, modern
business management, relationship between business information
technology and business as well as other information technology
sciences, criticism on academic researches and academic progress.

3354101

สัมมนาการบริหารการตลาดขั้นสูง
3(3-0-6)
Seminar in Advanced Management Marketing
การสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจการบริหารการตลาดขั้นสูง ระบบ
ข้อมู ล การตลาด การวิเ คราะห์ ส ภาพแวดล้ อมการตลาดทั้ งภายในองค์ก ารและ
ภายนอกองค์การ การวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้า การกาหนดตลาดเป้าหมายและ
ตาแหน่ ง ทางการตลาด การวางแผนกลยุ ทธและกิ จกรรมการตลาดต่ าง ๆ การ
ติดตามควบคุม และประเมินผลทางการตลาด ทั้งนี้จะมุ่งเน้นให้ นักศึกษาสามารถ
นาแนวความคิด การจัดการการตลาด มาประยุกต์ใช้ในการวางแผน กลยุทธการ
ตลาด ได้อย่างเหมาะสม และมีจริยธรรม
Seminar for comprehension promotion on advanced
management marketing, marketing data system, and marketing
environment analysis both within and outside organizations, customer
behavior analysis, marketing target and marketing position, strategy
planning and various marketing activities, marketing tracking and
evaluation, focus on application of marketing management concepts
in appropriate and ethical marketing strategy planning.
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3354102

พฤติกรรมผู้บริโภคขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Consumer Behavior
พฤติกรรมผู้บริโภคขั้นสูงโดยมุ่งเน้น การตัดสินใจ และมุมมองในการเลือก
พฤติกรรมผู้บริโภคกระบวนการ ตั้งแต่การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของผู้บริโภค
จนถึงขั้นตอนการเลือกซื้อและตัดสินใจ นักศึกษาจะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อ
ค้นหาแนวทางในการพัฒนากระบวนการดังกล่าว เช่น ความเป็นเหตุเป็นผล การ
ตัดสินใจภายใต้ความ ไม่แน่นอนการคาดเดาและอคติ การรับความเสี่ยง เป็นต้น
การสารวจและวิพากษ์งานวิจัยขั้นสูง เกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค
Advanced Consumer Behavior, decision-making and point of
views on customer behavior selection, processes starting from being
acknowledged with customer data to their decision-making to buy,
exchange of opinion for ways in developing processes like
rationalization, decision-making under uncertain situation, forecasting,
prejudice, and risk-bearing among the others, survey and critique of
advanced researches on consumer behaviors.

3354103

หัวข้อพิเศษขั้นสูงทางการตลาด
3(3-0-6)
Advanced Selected Topics in Marketing
หั ว ข้ อทางการตลาดระดับ สู ง โดยใช้ก รณีศึ กษาหรือ สถานการณ์ จริง ที่
เกิดขึ้นในอาเซี่ยน 10 ประเทศ นโยบายของรัฐบาลที่ส่งผลต่อการดาเนินการทาง
การตลาด การตลาด 4.0 การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมภายนอก มหภาคและ
จุลภาค ที่กระทบต่อการดาเนินการ การตลาด การวางตาแหน่งผลิตภัณฑ์ การเลือก
ตลาดเป้าหมาย การติดตามและประเมินผลในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
Advanced marketing topic study via case studies or real
situations in 10 ASEAN countries, government’s policies affecting
marketing performance, 4.0 marketing, external environment change,
macro and micro marketing influencing marketing performance,
product positioning, marketing target selection, tracking and evaluation
in changing situations.
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3353101

สัมมนาการบริหารการเงินขั้นสูง
3(3-0-6)
Seminar in Advanced Financial Management
สัมมนาเกี่ย วกับพัฒนาการที่เกี่ยวข้องการบริห ารงานด้านการเงิน ขั้นสู ง
การสารวจเนื้อหาทาง ทฤษฏีที่สาคัญ โดยใช้กรณีศึกษาค้นคว้าหรือวิจัย เพื่อกาหนด
เป็นหัวข้อเรื่องปัญหาในการสัมมนา ซึ่งเนื้อหาประกอบไปด้วย การพยากรณ์ทาง
การเงิน การใช้แบงค์เครดิต การจัดการเงินทุนหมุนเวียน ปัญหาทางด้านหลักทรัพย์
ในภาครัฐและเอกชน งบลงทุน และการประเมินค่าทางธุรกิจ เมื่อมาประกอบการ
ตัดสินใจทางการเงิน
Seminar on development concerning advanced financial
management, survey of significant theories via case studies or
researches for topics discussed in the seminar like financial forecast,
credit bank, working capital management, security problem in both
state and private organizations, investment budget, and business value
assessment for financial decision-making.

3353102

วิศวกรรมทางการเงิน
3(3-0-6)
Financial Engineer
ศาสตร์ ที่ ผ สมผสานระหว่ า งทฤษฎี การเงิ น คณิ ต ศาสตร์ แ ละวิ ท ยาการ
คอมพิวเตอร์ เพื่อสร้างระบบในการวัดความเสี่ยง ออกมาเป็นตัวเลขที่เป็นรูปธรรม
เพื่อใช้ในการกาหนดราคา ตราสารการเงิน การกาหนดกลยุทธ ด้านการวางแผนทาง
การเงิน และ การบริหารจัดการความเลี่ยง โดยอาศัยเครื่องมือทางการเงิน เข้ามา
ช่ ว ยวิ เ คราะห์ การตั ด สิ น ใจลงทุ น ทั้ ง ภาครั ฐ และภาคเอกชน โดยศึ ก ษาจาก
กรณีศึกษาต่างๆ
Integrated science of financial, mathematical, and computer
science theories for creating risk assessment system in concrete figures
for pricing, financial instrument, and strategy determination on
financial planning and risk management with the aid of financial tools
used in analysis, investment decision-making of both state and private
sectors via various case studies.
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การสัมมนาการลงทุนสมัยใหม่
3(3-0-6)
Seminar in Modern Investment
สัมมนาเกี่ยวกับ ทฤษฎีการลงทุนที่ทันสมัย ความเสี่ยงและผลตอบแทนที่
คาด การกระจายการลงทุน การประยุกต์ใช้ การลงทุนโครงการและอื่นๆ ที่ไม่ใช่
สถาบันการเงิน มุ่งเน้นให้นักศึกษาสามารถนามาประยุกต์ในการวางแผนการลงทุน
ได้อย่างเหมาะสม โดยการศึกษาจากกรณีศึกษา
Seminar on theories on modern investment, risk and expected
return-on-investment, investment distribution, application, project
investment among the other non-monetary organizations. Appropriate
investment planning via case studies.

3360101 นวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจ
3(3-0-6)
Innovation and Entrepreneurship
กระบวนการในการเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจ ตั้งแต่การเริ่มจัดตั้งธุรกิจ
ใหม่ ขั้นตอนสู่ความสาเร็จในการเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจ การสร้างนวั ตกรรม
โอกาสการคัดสรรธุรกิจ การสรรหาวัตถุดิบ และการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ โดยใช้
กรณีศึกษาและตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริง
Processes in becoming enterprising entrepreneurs starting from
establishing a new business, steps to success in becoming enterprising
entrepreneurs. Innovation creation, business selecting chance.
Searching for raw materials and feasibility analysis via case studies and
real examples.
3360102 นวัตกรรมกับการสร้างธุรกิจใหม่
3(3-0-6)
Innovation and New Business Creation
การสร้ า งคุ ณ ค่า ของนวั ต กรรมการบู ร ณาการเทคโนโลยีแ ละการน าไป
ประยุ ก ต์ ใ ช้ เ พื่ อ ก่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ ท างธุ ร กิ จ การน าสารสนเทศมาใช้ พั ฒ นา
ศักยภาพในการแข่งขันและการพัฒนาแผนกลยุทธ์ การสร้างการแบ่งปันความรู้ และ
ทรัพย์สินทางปัญญา และขั้นตอนที่จาเป็นในการสร้างนวัตกรรม สาหรับผู้ประกอบ
ธุรกิจใหม่ โดยการใช้ตัวอย่างจริงและกรณีศึกษา
Creation of innovation value, Integration of technology and its
application for business benefits, using information technology in
developing competitive and strategic plan development potential,
knowledge-sharing and intellectual property establishment, necessary
steps in creating innovation for entrepreneurs via real examples and
case studies
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3360103 หัวข้อพิเศษและนวัตกรรมผู้ประกอบการวิสาหกิจ
3(3-0-6)
Selected Topics and Entrepreneurship Innovation
หั ว ข้อ ทางนวัต กรรมผู้ ป ระกอบการวิ ส าหกิ จ ในปั จ จุบั น ความสั มพั น ธ์
ระหว่างผู้ประกอบการวิสาหกิจและศาสตร์ด้านการประกอบการอื่น ๆ การวิพากษ์
งานวิชัยเขิงวิชาการ รวมถึงความก้าวหน้าทางวิชาที่น่าสนใจ โดยนักศึกษาสามารถ
เลือกหัวข้อที่สนใจร่วมกับอาจารย์ผู้สอน
Topics on innovation, present entrepreneurs, relationship
between entrepreneurs and other entrepreneurial sciences, criticism
on academic researches and academic progress.
3356101 กฎหมายธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Law
หลักกฎหมายทั่วไปของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ในองค์กรธุรกิ จ
เกี่ยวกับการควบคุมธุรกิจ กฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งห้างหุ้นส่วน บริษัท กฎหมาย
ว่าด้วยเอกเทศสัญญาที่สาคัญ เช่น ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ จ้าง
แรงงาน จ้ างทาของ ฝากทรัพย์ ค้าประกัน จานอง จานา เก็บของในคลั งสิ นค้า
ตัวแทน นายหน้า บัญชีเดินสะพัด ประกันภัย ตั๋วเงิน
General law principles of Civil and Commercial Law in business
organizations on business control, law on partnership and company
establishment, law on essential independent contracts like purchase
agreement, exchange, donate, hire-purchase, labor hiring, deposit,
mortgage, pawn, guarantee, inventory stocking, agent, distributor,
account, insurance, bill.
3350106 การศึกษาอิสระ
3(3-0-6)
Independent Study
การค้นคว้าอิสระในหัวข้อการวิจัยที่สนใจมุ่งเน้นการค้นหาหัวข้อวิจัยโดย
เตรียมข้อมูลจากวารสารวิชาการ บทความหรือข้อมูลจากวารสารวิชาการ รวมถึง
การตีความข้อมูลจากการวิจัย นามาเป็นแนวทาง เพื่อตั้งประเด็นปัญหา นาไปสู่การ
พัฒนาโครงการวิจัย
Independent study on interested topics focusing on finding out
research topic via preparing data from academic journals or
articles, Interpretation of research result for further research topics and
research project development.
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3350107 การศึกษาเฉพาะเรื่อง
3(3-0-6)
Specific Area Study
องค์ความรู้ แนวคิด ทฤษฎีโดยเน้นเฉพาะเรื่องที่นักศึกษาสนใจ พร้อมทั้งมี
การเชื่อมโยงให้เห็นว่าองค์ความรู้ดังกล่าวสามารถนาไปเป็น หลักในการวิเคราะห์
วิจัยในการทาดุษฎีนิพนธ์
Knowledge body, concepts, and theories within the scope of
students’ interest, interconnection of knowledge bodies for being as
analysis and research principle in dissertation conduct.
3350108 การอ่านตามแนวแนะ
3(3-0-6)
Directed Reading
เปิดโอกาสให้ศึกษาตามแนวแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบในหัวข้อที่สนใจ
และไม่มีในรายวิชา การอ่านตามแนวแนะจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ
หลักสูตร และนักศึกษาต้องนาเสนอเรียงความในหัวข้อที่สนใจศึกษาและได้รับอนุมัติ
ก่อนลงทะเบียน
Study based on dissertation advisor’s guidance on the
student’s research interest not included in courses, program
committee’s approval needed and an essay written as well as
presented on the interested topic needed to be approved prior to
registration.
3350109 ดุษฎีนิพนธ์
36(0-72-36)
Dissertation
วิจัยในหัวข้อเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจตามสถานการณ์ปัจจุบัน
ภายใต้การดูแลและการแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษา นาเสนอรายงานการวิจัยใน
ลักษณะข้อเขียน โดยมีคณะกรรมการที่ปรึกษาให้คาแนะนา และนาเสนอผลงานใน
เวทีระดับชาติ/นานาชาติ ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ
Research on related topics to business management at present
under supervisor and guidance of advisors, research result
presentation in written form research result publication in both
national and international academic journals.

