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หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 
 
ช่ือหลักสูตร 
 ภาษาไทย   :  หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต  
 ภาษาอังกฤษ :  Doctor of Business Administration Program 
 
ช่ือปริญญา  
 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)   :   บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 
 ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)  :   Doctor of Business Administration 
 ชื่อยอ (ภาษาไทย)   :   บธ.ด. 
 ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ)   :   D.B.A. 
 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
 คณะบริหารธุรกิจ และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 
 
ปรัชญา 
 ในปจจุบันองคความรูทางดานบริหารธุรกิจไดมีการพัฒนาศาสตรการศึกษาใหมใหมีความหลากหลายเพ่ือ
รองรับกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรมท่ีมีความผันผวนอยูตลอดเวลา ดังนั้นการดึงศักยภาพของ
บุคคลออกมาใชประโยชนใหมากท่ีสุด เปนเสมือนการตอบสนองตอความเปนพลวัตรทางสังคมไดเปนอยางดี การ
เปลี่ยนแปลงระดับรากแกวจนถึงระดับสูง จึงจําเปนตองอาศัยเชิงรับและเชิงรุกอยางสอดคลองกับปรากฏการณท่ี
รุมเรา เปนผลใหนักบริหารตองใชแนวความรูทางดานทฤษฎีผสมผสานกับประสบการณอยางเต็มศักยภาพ โดย
เสริมสรางองคความรูจากฐานคติท่ีมีความสอดคลองกับสถานการณของโลกในยุคปจจุบัน ท้ังในสวนของทฤษฎีและ
แนวทางปฏิบัติใหสามารถสรางเสริม ศักยภาพของผูเรียนจากการสรางสรรคองคความรูใหม โดยผานการคิด 
วิเคราะห สังเคราะห และประยุกตใชใหเหมาะสมกับการพัฒนางาน 
 หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มุงเนนท่ีผลิตดุษฎีบัณฑิตใหมีศักยภาพเปดรับการแสวงหาความรูใหม
ดวยวิธีการศึกษา คนควาและการผลิตงานวิจัย รวมท้ังเปนผูท่ีเพียบพรอมดวยจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
สามารถตอบสนองตอความตองการบุคลากรท่ีมีความสามารถในการบริหาร เพ่ือเปนประโยชนตอการพัฒนา
ประเทศอยางบมีประสิทธิภาพอยางยั่งยืน 
 
ความสําคัญ 
 จากท่ีกลาวถึงโลกยุคปจจุบัน ท่ีมีความผันผวนอยูตลอดเวลานั้น หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 
(D.B.A.) เล็งเห็นความสําคัญอยางยิ่งท่ีนักบริหารธุรกิจควรไดรับการปรับกระบวนการคิดใหเขาถึงศาสตรการศึกษา
ทางดานบริหารธุรกิจ เพ่ือพัฒนาองคกรตามความเหมาะสม สอดคลองกับสภาวะสิ่งแวดลอมท้ังภายในและ
ภายนอกก กลาวคือการบริหารธุรกิจใหประสบความสําเร็จไดนั้นไมไดข้ึนอยูกับความสามารถในการประยุกตใช
ทฤษฎีทางการบริหารอยางเหมาะสมเทานั้น แตคุณคาทางการบริหารธุรกิจนั้นหมายรวมถึงภาวการณเปนผูนํา
ทางดานการบริหารอยางสมบูรณ 
 
วัตถุประสงค 
 เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตดานบริหารธุรกิจท่ีมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
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1. มีความคิดเชิงระบบ สามารถพิจารณาสิ่งใดในลักษณะท่ีเปนองครวมและสามารถวิเคราะห
ความสัมพันธ เชื่อมโยงกับองคประกอบยอยไดอยางครอบคลุมครบวงจร 

 2. เปนนักวิชาการและนักวิชาชีพท่ีมีความสามารถในเชิงวิชาการ และความสามารถในการทําวิจัยเพ่ือ
สรางองคความรูใหมๆ ใหแกแวดวงวิชาการและองคการ สังคม ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 

 3. เปนผูมีความใสใจในการแสวงหาความรูใหม ตลอดจนมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ และ
สามารถสรางประโยชนใหแกสังคม ประเทศชาติ 

 
คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
 1. สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาโทจากสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการหรือสํานักงาน 
คณะกรรมการเขาราชการพลเรือนรับรอง และมีคุณสมบัติอ่ืนตามเกณฑกําหนดของหลักสูตร 
 2. ไมเคยตองโทษตามคําพิพากษาของศาล เวนแตในกรณีท่ีโทษนั้นเกิดจากความผิดอันไดกระทําโดย
ประมาท หรือความผิดอันเปนลหุโทษ 
 3. ไมเคยเปนผูมีความประพฤติเสียหาย 
 4. ไมเปนคนวิกลจริต   
 5. เปนไปตามเกณฑมาตรฐานความรูภาษาอังกฤษ สําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
 
ระบบการจัดการศึกษา 
 1.  ใชระบบการศึกษาแบบทวิภาค  โดย 1 ปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ ใน 1 ภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห   
 2.  ระยะเวลาการศึกษา 

   2.1 หลักสูตรระดับปริญญาเอก 3 ป สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตใน 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

   2.2  หลักสูตรระดับปริญญาเอก 4 ป สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตใน
สาขาวิชาอ่ืน ท่ีมิใชสาขาวิชาท่ีเก่ียวของกับบริหารธุรกิจและการจัดการ 

 3.  ใชภาษาไทย และภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน 
 
วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 
 เรียน  วันเสาร – อาทิตย    เวลา  09.00 -  20.00 น. 
 
สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 
 คณะบริหารธุรกิจ อาคารประสิทธิรัตน มหาวิทยาลัยรังสิต  เมืองเอก  ถ.พหลโยธิน  อ.เมือง  จ.ปทุมธานี
  
กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 
 การวัดผล ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยรังสิต วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ.  2559  
ดังนี้ 

1. มหาวิทยาลัยดําเนินการวัดและประเมินผล แตละรายวิชาท่ีนักศึกษาไดลงทะเบียนเรียน การวัดผล
และประเมินผล อาจกระทําโดยการสอบหรือวิธีอ่ืน ตามท่ีคณะท่ีรับผิดชอบ รายวิชาจะกําหนดการ
สอบในแตละรายวิชาใหมีอยางนอยหนึ่งครั้ง 

2. การวัดและประเมินผลเปนหนาท่ีและความรับผิดชอบของอาจารยผูสอน หรือผูท่ีคณะท่ีรับผิดชอบ 
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รายวิชาจะกําหนด 
 3. ทุกรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียน  นักศึกษาตองมีเวลาศึกษาไมนอยกวารอยละแปดสิบของเวลาศึกษา

ท้ังหมดหรือไดทํางานในรายวิชานั้น จนเปนท่ีเพียงพอตามท่ีอาจารยผูสอนกําหนด จึงจะมีสิทธิ์ไดรับ
การวัดและประเมินผล  เวนแตจะไดรับการอนุมัติเปนกรณีพิเศษจากคณบดี  เม่ือคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัยเห็นวาเวลาศึกษาท่ีไมครบนั้น เนื่องจากเหตุอันจะโทษนักศึกษาผูนั้นมิได 

 4. การวัดผลการสอบประมวลความรู   การสอบวัดคุณสมบัติ  และการสอบวิทยานิพนธ เปนหนาท่ีและ
ความรับผิดชอบของผูอํานวยการหลักสูตรและอาจารยท่ีปรึกษา โดยจะตองเปนไปตามท่ีบัณฑิต
วิทยาลัยกําหนด 

 5. การวัดและประเมินผลในแตละรายวิชาใหประเมินเปนอักษรระดับข้ัน (Letter Grades)  ท่ีมีคาระดับ
ข้ัน (Numeric Grades)  ดังตอไปนี้ 

    ระดับข้ัน  ความหมาย  คาระดับข้ัน(ตอหนึ่งหนวยกิต) 
         A    ดีเยี่ยม   4.0 
           B+    ดีมาก   3.5 
         B    ดี    3.0 
         C+    พอใช   2.5 
         C    ออนมาก  2.0 
          F    ตก    0.0 
 6. สัญลักษณท่ีไมมีคาระดับ มีความหมายดังนี้ 
  S หมายความวา ผลการศึกษาอยูในระดับข้ันเปนท่ีนาพอใจและหนวยกิตเปนหนวยกิตสะสมได 
  U หมายความวา ผลการศึกษาอยูในข้ันไมเปนท่ีพอใจ และไมนับหนวยกิตให 
  W หมายความวา ถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียน ใชเม่ือนักศึกษาไดรับการอนุมัติใหถอน

หรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียนวิชานั้น ตามความในขอ 26.2.2 แหงขอบังคับ
มหาวิทยาลัยรังสิต วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หรือเม่ือ
ไดรับการอนุมัติใหลาพักการศึกษา 

  I หมายความวา การวัดและประเมินผลยังไมสมบูรณ ใชเม่ืออาจารยผูสอน โดยความเห็นชอบ
ของผูอํานวยการหลักสูตรท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้นเห็นสมควรใหรอการวัดและ
ประเมินผลไวกอน เนื่องจากนักศึกษายังปฏิบัติงานซ่ึงเปนสวนประกอบ
การศึกษารายวิชานั้นยังไมสมบูรณเม่ือไดสัญลักษณ I  ในรายวิชาใดนักศึกษา
ตองดําเนินการติดตออาจารยผูสอนหรือหลักสูตรท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้น 
เพ่ือใหมีการวัดและประเมินผลเพ่ิมเติมภายในเวลา 3 สัปดาห ในกรณีท่ีมีเหตุ
อันควร อาจารยผูสอนหรือหลักสูตรท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้นอาจอนุญาตให
ขยายกําหนดเวลาดังกลาวได แตท้ังนี้ไมเกิน 2 สัปดาหแรกของภาคการศึกษา
ปกติ ถัดไป  เม่ือพนกําหนดดังกลาวยังไมสามารถวัดและประเมินผลได 
สัญลักษณ I  จะเปลี่ยนเปนระดับข้ัน F หรือสัญลักษณ U แลวแตกรณีทันที 

  IP หมายความวา การศึกษาในรายวิชานั้นยังไมสิ้นสุด  การใหสัญลักษณ IP จะกระทําไดเฉพาะ
รายวิชาวิทยานิพนธ วิชาการศึกษาคนควาอิสระ หรือรายวิชาโครงงานท่ีมีการ
เรียนหรือปฏิบัติงานตอเนื่องกันมากกวาหนึ่งภาคการศึกษา สัญลักษณ IP จะ
ถูกเปลี่ยนเม่ือการเรียนหรือการปฏิบัติงานในรายวิชานั้นสิ้นสุด และมีการ
ประเมินผลการศึกษาเปนระดับข้ัน หรือสัญลักษณ S หรือ U ตามแตกรณี 
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เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 แบบ 2.1 
 1.  ไดศึกษาและผานการวัดและประเมินผลรายวิชาตางๆ และไดสอบผานเกณฑมาตรฐานความรู

ภาษาอังกฤษตามเกณฑมาตรฐานความรูภาษาตางประเทศสําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎี
บัณฑิต 

 2.   ไดสอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพ่ือเปน ผูมีสิทธิ์ขอทําวิทยานิพนธ 
 3. ไดระดับแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00 จากระบบ 4.00  
 4. ไดเสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลาข้ันสุดทายโดยคณะกรรมการ  สอบวิทยานิพนธ

และตองเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได 
 5. ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยไดรับการ

ยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาเรื่องหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ 

 6. ไมอยูในระหวางการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาท่ีระบุใหงดการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญาชั่วระยะเวลา
หนึ่ง 

 7. ไดดําเนินการเพ่ือขอรับปริญญาตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
 
โครงสรางหลักสูตร 
 1.  จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  63 หนวยกิต 
 2.  สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
   2.1 หมวดวิชาบังคับ       15 หนวยกิต 
   2.2 หมวดวิชาบังคับ-เลือก     12 หนวยกิต 
   2.3 หมวดวิชาดุษฎีนิพนธ         36 หนวยกิต 
 3.  สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตในสาขาวิชาอ่ืน ท่ีมิใชสาขาวิชาท่ีเก่ียวของกับ 
  บริหารธุรกิจและการจัดการ  
   3.1 หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน (ไมนับหนวยกิต)  18 หนวยกิต  
   3.2 หมวดวิชาบังคับ       15 หนวยกิต 
   3.3 หมวดวิชาบังคับ-เลือก     12 หนวยกิต 
   3.4 หมวดวิชาดุษฎีนิพนธ         36 หนวยกิต 
 
รายวิชาในหลักสูตร     
 1.  หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน (ไมนับหนวยกิต)     18 หนวยกิต 
  นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาเสริมพ้ืนฐานทางภาษาอังกฤษ ตามขอกําหนดในประกาศ
ของมหาวิทยาลัยรังสิต ท่ีเก่ียวของกับเกณฑมาตรฐานทักษะการใชภาษาอังกฤษ และจะตองลงทะเบียนรายวิชา
เสริมพ้ืนฐานอ่ืนๆ ตามความเห็นของผูอํานวยการหลักสูตรหรือคณะกรรมการหลักสูตร โดยพิจารณาจากใบรับรอง
ผลการศึกษา (Transcript) ในระดับปริญญาโทของนักศึกษาและผลการสอบคัดเลือก และไมนับรวมเปนหนวยกิ
ตของหลักสูตร สวนการวัดผลรายวิชาเสริมพ้ืนฐานในระบบ S/U (พอใจ/ไมพอใจ)  มีดังตอไปนี ้    
ENL  600      ภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมความพรอมสําหรับนักศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา   3(3-0-6)                                                           
   (Preparatory English for Graduate Students) 
 



Graduate School : Rangsit University   

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 6 

ENL  601     ภาษาอังกฤษสําหรับเสนอผลงานทางวิชาการ                                  3(3-0-6)       
   (English for Academic Presentations)   
 วิชาเสริมพ้ืนฐานสําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตในสาขาวิชาอ่ืน ท่ีมิใชสาขาวิชาท่ี
เก่ียวของกับบริหารธุรกิจและการจัดการ     
          ใหเรียนรายวิชาเสริมพ้ืนฐาน (ไมนับหนวยกิต) จํานวน 6 รายวิชา 18 หนวยกิต ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับการ
พิจารณาของคณะกรรมการคัดเลอืกนักศึกษา  ประกอบดวย 
ACC  551   การบัญชีสําหรับนักบริหาร        3(3-0-6) 
   (Accounting for Executives) 
EBS  661  การจดัการระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี     3(3-0-6) 
   (Management of Information Systems and Technology) 
ECO  551  เศรษฐศาสตรเพ่ือการจัดการ        3(3-0-6) 
   (Managerial Economics) 
FIN  661  การจัดการการเงิน          3(3-0-6) 
   (Financial Management) 
MGT  661  การจัดการและพฤติกรรมองคการ       3(3-0-6) 
   (Management and Organizational Behavior) 
MGT  662  การบริหารเชิงกลยุทธและการวิเคราะหแผนธุรกิจ    3(3-0-6) 
   (Strategic Management and Business Plan Analysis) 
MKT  661  การจัดการการตลาด          3(3-0-6) 
   (Marketing Management) 
POM  661  การบริหารโครงการและการดําเนินงาน      3(3-0-6) 
   (Project and Operations Management) 
 
 2.  หมวดวิชาบังคับ           15 หนวยกิต 
  นักศึกษาทุกคนตองเรียนวิชาบังคับของหลักสูตรฯ จํานวน 15 หนวยกิต ประกอบดวยรายวิชา
ดังตอไปนี้ 
MGT  703  สัมมนาการวิจัยกลยุทธธุรกิจ        3(3-0-6) 
   (Research Seminar in Corporate Strategies) 
MGT  711  สัมมนาดุษฎีนิพนธ           3(3-0-6) 
   (Dissertation Seminar) 
MGT  791  สถิติธุรกิจสําหรับหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต      3(3-0-6) 
   (Business Statistics for Doctoral Students) 
MGT  792  ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ 1        3(3-0-6) 
   (Business Research Methodology I) 
 MGT  793  ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ 2        3(3-0-6) 
   (Business Research Methodology II) 
 
 3.  หมวดวิชาเลือก           12 หนวยกิต 
 นักศึกษาจะตองเลือกเรียน จํานวนไมนอยกวา  12 หนวยกิต โดยเลือกกลุมวิชาใดกลุมวิชาหนึ่ง ตอไปนี้ 
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กลุมวิชาการเงิน 
FIN  701  ปญหาการเงินธุรกิจ          3(3-0-6) 
   (Problems in Business Finance)  
FIN  702  การวิเคราะหและทฤษฎีการลงทุนข้ันสูง     3(3-0-6) 
   (Advanced Investment and Portfolio Theory) 
FIN  703  ทฤษฎกีารเงินข้ันสูง          3(3-0-6) 
   (Advanced Financial Theory) 
FIN  704  เศรษฐมิติ            3(3-0-6) 
   (Econometrics) 
FIN  705  หัวขอเลือกสรรทางการเงิน        3(3-0-6) 
   (Selected Topics in Finance) 
กลุมวิชาการตลาด 
MKT  701  ทฤษฎีการตลาดข้ันสูง         3(3-0-6) 
   (Advanced Marketing Theory)  
MKT  702  พฤติกรรมผูบริโภคข้ันสูง         3(3-0-6) 
   (Advanced Consumer Behavior) 
MKT  703  การตลาดระหวางประเทศ         3(3-0-6)  
   (International Marketing)  
MKT  704  สัมมนาการศึกษาเชิงกลยุทธทางการตลาด      3(3-0-6) 
   (Strategic Seminar in Marketing) 
MKT  705  หัวขอเลือกสรรทางการตลาด        3(3-0-6) 
   (Selected Topics in Marketing) 
กลุมวิชาการจัดการ 
MGT  701  พ้ืนฐานปรัชญาทางธุรกิจ         3(3-0-6) 
   (Philosophical Foundation in Business)  
MGT  702  ภาวะผูนําและการจัดการเปลี่ยนแปลงสําหรับการพัฒนาองคการ    3(3-0-6) 
   (Leadership and Change Management) 
MGT  704  สัมมนาพฤติกรรมองคกรข้ันสูง        3(3-0-6) 
    (Seminar in Advanced Organizational Behavior)  
MGT  705  ประเด็นปญหาพิเศษทางการจัดการ      3(3-0-6) 
   (Special Issues in Management)  
MGT  706  หัวขอเลือกสรรทางการจัดการ        3(3-0-6) 
   (Selected Topics in Management) 
  
 4.  การสอบวัดคุณสมบัติ        ไมนับหนวยกิต 
MGT  798  การสอบวัดคุณสมบัติ          0(0-0-0) 
   (Qualifying Examination) 
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 5. หมวดวิชาดุษฎีนิพนธ          36 หนวยกิต 
MGT  799  ดุษฎีนิพนธ           36(0-108-54) 
   (Dissertation) 
 
แผนการศึกษา 

ช้ันปท่ี 1 
แบบ 2.1 

สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต
ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

แบบ 2.2 
สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต

ในสาขาวิชาอ่ืน ท่ีมิใชสาขาวิชาท่ีเกี่ยวของกับ
บริหารธุรกิจและการจัดการ 

ภาคการศึกษาท่ี 1 
MGT 791 สถิติธุรกิจสําหรับหลักสูตร             3(3-0-6) 
       ดุษฎีบัณฑิต                              
XXXxxx       วิชาบังคับ-เลือก                         3(3-0-6)  
XXXxxx      วิชาบังคับ-เลือก                         3(3-0-6)                                     

รวม    9 หนวยกิต 

ภาคการศึกษาท่ี 1 
XXX xxx วิชาเสริมพ้ืนฐาน                   3(3-0-6) 
XXX xxx วิชาเสริมพ้ืนฐาน                              3(3-0-6) 
XXX xxx วิชาเสริมพ้ืนฐาน                   3(3-0-6)             
 

รวม     9  หนวยกิต 

ภาคการศึกษาท่ี 2 
XXXxxx    วิชาบังคับ-เลือก                           3(3-0-6) 
MGT 792   ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ 1              3(3-0-6) 
MGT 703   สัมมนาการวิจัยกลยทุธธุรกิจ            3(3-0-6)                                    

รวม  9 หนวยกิต 

ภาคการศึกษาท่ี 2 
XXX xxx วิชาเสริมพ้ืนฐาน                   3(3-0-6) 
XXX xxx วิชาเสริมพ้ืนฐาน                              3(3-0-6) 
XXX xxx วิชาเสริมพ้ืนฐาน                   3(3-0-6)         

รวม    9  หนวยกิต 

 
ช้ันปท่ี 2 

แบบ 2.1 
สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต

ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

แบบ 2.2 
สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต

ในสาขาวิชาอ่ืน ท่ีมิใชสาขาวิชาท่ีเกี่ยวของกับ
บริหารธุรกิจและการจัดการ 

ภาคการศึกษาท่ี 1 
MGT 793    ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ 2             3(3-0-6) 
XXXxxx      วิชาบังคับ-เลือก                          3(3-0-6) 
MGT 711    สัมนาดุษฎีนิพนธ                      3(3-0-6) 
MGT 798   การสอบวัดคณุสมบัต ิ                    0(0-0-0)                               

 รวม      9  หนวยกิต 

ภาคการศึกษาท่ี 1 
MGT 791  สถิติธุรกิจสําหรับหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต    3(3-0-6)  
XXXxxx    วิชาบังคับ-เลือก                              3(3-0-6)  
XXXxxx   วิชาบังคับ-เลือก                              3(3-0-6) 
 

                                     รวม      9  หนวยกิต 
ภาคการศึกษาท่ี 2 

MGT 799 ดุษฎีนิพนธ                 12(0-36-18) 
  
 

รวม 12 หนวยกิต                                                   

ภาคการศึกษาท่ี 2 
XXXxxx   วิชาบังคับ-เลือก                             3(3-0-6) 
MGT 792  ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ 1                 3(3-0-6) 
MGT 703  สัมมนาการวิจัยกลยุทธธุรกิจ               3(3-0-6) 

รวม    9  หนวยกิต 
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ช้ันปท่ี 3 
แบบ 2.1 

สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต
ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

แบบ 2.2 
สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต

ในสาขาวิชาอ่ืน ท่ีมิใชสาขาวิชาท่ีเกี่ยวของกับ
บริหารธุรกิจและการจัดการ 

ภาคการศึกษาท่ี 1 
MGT 799 ดุษฎีนิพนธ                 12(0-36-18) 
                                                 
 
 

รวม      12  หนวยกิต 

ภาคการศึกษาท่ี 1 
MGT 793  ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ 2                  3(3-0-6) 
XXXxxx    วิชาบังคับ-เลือก                               3(3-0-6) 
MGT 711  สัมนาดุษฎีนิพนธ                              3(3-0-6) 
MGT 798  การสอบวัดคณุสมบัต ิ                       0(0-0-0)                                

รวม     9 หนวยกิต 

ภาคการศึกษาท่ี 2 
MGT 799 ดุษฎีนิพนธ                 12(0-36-18) 

                              รวม       12  หนวยกิต 

ภาคการศึกษาท่ี 2 
MGT 799 ดุษฎีนิพนธ                   12(0-36-18) 

                                รวม     12 หนวยกิต 

 
ช้ันปท่ี 4 

แบบ 2.1 
สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต

ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

แบบ 2.2 
สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต

ในสาขาวิชาอ่ืน ท่ีมิใชสาขาวิชาท่ีเกี่ยวของกับ
บริหารธุรกิจและการจัดการ 

 ภาคการศึกษาท่ี 1 
MGT 799 ดุษฎีนิพนธ                   12(0-36-18) 

                           รวม          12  หนวยกิต 

 ภาคการศึกษาท่ี 2 
MGT 799 ดุษฎีนิพนธ                   12(0-36-18) 

                                รวม     12  หนวยกิต 

 
คําอธิบายรายวิชา   
 1.  หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน        (ไมนับหนวยกิตรวม) 
ENL  600 ภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมความพรอมสําหรับนักศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  3(3-0-6) 
    (Preparatory English for Graduate Students) 
 คําศัพท โครงสรางไวยากรณท่ีจําเปน สําหรับทําความเขาใจบทอานท่ีซับซอนในระดับบัณฑิตศึกษา กล
ยุทธทางภาษาในการพัฒนาทักษะการฟง การอาน การนําเสนอความคิดเห็นและขอโตแยงพรอมดวยเหตุผล
สนับสนุนผานการพูดและการเขียนในหัวขอท่ีหลากหลาย 
 Essential vocabulary, structure for understanding complex texts at a graduate level, 
strategies in developing listening, reading, and presenting arguments and counter arguments, 
orally and in writing, on a wide range of topics.  
 เง่ือนไขรายวิชา : เปนรายวิชาเตรียมความพรอมสําหรับนักศึกษาหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตท่ีมีคะแนนสอบ 
RSU-Test, CU-TEP, TU-GET เม่ือเทียบเทา TOEFL แลวไมนอยกวา 400 แตไมเกิน 450 
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ENL  601 ภาษาอังกฤษสําหรับเสนอผลงานทางวิชาการ                             3(3-0-6) 
   (English for Academic Presentations) 
 การวิเคราะหภาษาและองคประกอบของการเสนอผลงานทางวิชาการ กลยุทธ และการฝกภาคปฏิบัติ 
การจัดระบบเนื้อหาและการนําเสนอผลงานทางวิชาการ 
 Analysis of language use and elements of a good academic presentations, strategies and 
practices in researching and organizing content as well as delivering effective academic 
presentations.   
 เง่ือนไขรายวิชา : เปนรายวิชาเตรียมความพรอมสําหรับนักศึกษาหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตท่ีมีคะแนนสอบ 
RSU-Test, CU-TEP, TU-GET เม่ือเทียบเทา TOEFL แลวนอยกวา 450 แตไมเกิน 500 
 
 วิชาเสริมพ้ืนฐานสําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตในสาขาวิชาอ่ืน ท่ีมิใชสาขาวิชาท่ี
เก่ียวของกับบริหารธุรกิจและการจัดการ     
 ใหเรียนรายวิชาเสริมพ้ืนฐาน (ไมนับหนวยกิต) จํานวน 6 รายวิชา 18 หนวยกิต ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับการ
พิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษา  ประกอบดวย 
ACC  551 การบัญชีสําหรับนักบริหาร                           3(3-0-6) 
   (Accounting for Executives)  
 รายการทางบัญชีเบื้องตน สวนประกอบของรายงานการเงินตางๆ เชน งบดุล          งบกําไรขาดทุน และ
งบกระแสเงินสด  การวางแผนและควบคุมการใชสารสนเทศทางการบัญชีตางๆ เพ่ือเปนเครื่องมือใหสําหรับ
ผูบริหารในการตัดสินใจและแกปญหาอยางมีประสิทธิผล 
 Basic accounting transaction, element of financial report including: balance sheets  
income statements and cash flow statement; planning and controlling of accounting 
information as the tools in decision making and effective problem solving for the manager. 
 
EBS  661 การจัดการระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี    3(3-0-6) 
   (Management of Information Systems and Technology) 
 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเก่ียวกับการวางแผนและการควบคุมท้ังองคการ   การวางแผนเชิงกล
ยุทธดานไอที  การออกแบบกระบวนธุรกิจใหม การประสานงานขามองคการ การวางแผนทรัพยากรขององคการ 
กลยุทธพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ปญหาการจัดการในการพัฒนาระบบ ระบบเก้ือหนุนรวม ระบบฉลาด การจัดการ
เอกสารอิเล็กทรอนิกส และการจัดการเรื่องบุคลากรของระบบ ท้ังนี้เพ่ือผูศึกษาสามารถจัดทําธุรกิจโดยการใช
ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีในการสนับสนุนและสงเสริมใหเกิดประสิทธิผลในการทํางานมากข้ึน 
 Management of information technology in extensive organizational planning and control, 
IT strategic planning, business process redesign, inter-organization coordination, enterprise 
resource planning, and electronic commerce strategy, management issues in system 
development, group support systems, intelligent systems, electronic document management, 
and managing the human side of systems; information systems and technology resulting in 
effective management. 
 
ECO  551 เศรษฐศาสตรเพ่ือการจัดการ        3(3-0-6) 
   (Managerial Economics) 
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 ขอบเขตและความสําคัญของการศึกษาทางเศรษฐศาสตร หลักเบื้องตน แนวคิด และการประยุกตใชงาน
ของเศรษฐศาสตรจุลภาคสําหรับการตัดสินใจทางธุรกิจ  การใหความสําคัญกับการจัดสรรทรัพยากรตางๆ ท่ีมีอยู
อยางจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุด เพ่ือใชในการตัดสินใจภายใตความไมแนนอนและความเสี่ยง 
 Scope and importance of studies in economics; basic principles, concepts and 
applications of microeconomics in making business decisions; optimization techniques and 
decision making under uncertainty and risks. 
 
FIN  661 การจัดการการเงิน          3(3-0-6) 
   (Financial Management) 
 เครื่องมือในการวิเคราะหทางการเงิน และปญหาของการจัดการการเงิน การวิเคราะหสัดสวนการเงิน การ
ประมาณการกระแสเงินสด การวางแผนการใชสินทรัพยถาวร การวิเคราะหการลงทุน การวัดความเสี่ยงและตนทุน
ของเงินทุน การวิเคราะหมูลคาของบริษัท นโยบายเงินปนผล และการวางแผนและควบคุมทางการเงิน  
 Objectives and tools of financial analysis and problems of financial management, 
including ratio analysis, cash flow projection, fixed assets planning, capital investment analysis, 
the measurement of risks and cost of capital, capital structure policy, value of firm analysis, 
dividends policy, and financial planning and control.  
 
MGT  661 การจัดการและพฤติกรรมองคการ       3(3-0-6)  
   (Management and Organizational Behavior) 
 แนวความคิดในการจัดการ บทบาทของผูบริหารในยุคท่ีธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงและมีการแขงขันสูง 
ศึกษากระบวนการจัดการ ไดแก การวางแผน การจัดองคการ การออกแบบองคการ และการควบคุม  รวมถึง
การศึกษาแนวคิดเรื่องพฤติกรรมองคการ พฤติกรรมกลุม การจูงใจ ภาวะผูนําในองคการ   การติดตอสื่อสาร ความ
ขัดแยง และวัฒนธรรมองคการ ตลอดจนถึงการกําหนดยุทธศาสตรเพ่ือการพัฒนาองคการใหสามารถตอบสนองตอ
การเปลี่ยนแปลงตางๆ 
 Management concepts, i.e., planning, organizing, organizational design, and controlling; 
concept of organizational behavior: behavior, motivation, leadership, communication, conflict 
and determination of business policy under the changing organizational environment. 
 
MGT  662 การบริหารเชิงกลยุทธและการวิเคราะหแผนธุรกิจ    3(3-0-6) 
   (Strategic Management and Business Plan Analysis) 
 แนวความคิด กระบวนการ ระดับ และธรรมชาติของกลยุทธทางธุรกิจ การวิเคราะหสภาพแวดลอมท้ัง
ภายในและภายนอก การวิเคราะหกลยุทธและทางเลือก การกําหนดเปาหมาย การกําหนดนโยบาย การจัดสรร
ทรัพยากร การทบทวน การประเมินผล และการควบคุมกลยุทธ  
 Concepts, process, levels, and nature of business strategies; the internal and external 
environment evaluation; analysis of strategies and choices; setting goals, establishing policies, 
and allocating resources; strategic review, evaluation and control. 
 
MKT  661 การจัดการการตลาด          3(3-0-6) 
   (Marketing Management) 
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 การวางแผนกลยุทธและการแกปญหาทางการตลาด กระบวนการบริหารจัดการทางการตลาด การ
วิเคราะหภายในและสภาพแวดลอมภายนอก การประเมินความตองการของตลาด การกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑ 
การกําหนดราคา การกระจายสินคา การสงเสริมผลิตภัณฑ พฤติกรรมผูบริโภคและสวนผสมทางการตลาด บทบาท
และหนาท่ีของผูบริหารทางการตลาด เขาใจหลักพ้ืนฐานการจัดการตลาด การกําหนดกลุมลูกคาเปาหมาย ราคา 
การกระจายสินคา เพ่ือใชในการกําหนดกลยุทธขององคการ 
 Strategic marketing planning and problem solving; process of marketing management: 
internal and external analysis, demand determination, product positioning, pricing, product 
distribution, product promotion, consumer behavior and marketing mix; Roles and responsibility 
of the marketing manager; fundamental marketing management in various aspects, identification 
of target customers, and product distribution to the corporate strategy. 
 
POM  661 การบริหารโครงการและการดําเนินงาน      3(3-0-6) 
   (Project and Operations Management) 
 แนวทางในการพัฒนาผลิตผลทางธุรกิจในดานการผลิตและการบริการ โดยศึกษาเนนในดานกลยุทธใน 
การดําเนินการ การวางแผนการผลิต การบริหารการจัดการวัสดุ การบริหารงานเชิงคุณภาพ การบริหารสินคาคง
คลัง การจัดการกระจายสินคา การจัดการโซอุปทาน ตลอดจนการจัดการโครงการตั้งแตการวางแผนโครงการ
จนกระท่ังถึงการประเมินโครงการโดยอาศัยเทคนิคในการบริหารโครงการ การจัดการความเสี่ยงและการควบคุม
คุณภาพ ตลอดจนการนําเทคโนโลยีมาใชท่ีจะสนับสนุนในการดําเนินโครงการ  
 Methods for improving business productivity in a production and service systems, 
operations strategy, production planning, materials management, total quality management, 
inventory management, logistics system, and supply chain management; project management: 
from project planning to project controlling with the combination of systems engineering topics; 
requirements analysis, risk management, and quality control; projects including a life-cycle; 
creative problem solving, project operations, project auditing and termination; software tools as 
technology to support the project phases. 
 
 2.  หมวดวิชาบังคับ           15 หนวยกิต 
MGT  703 สัมมนาการวิจัยกลยุทธธุรกิจ        3(3-0-6) 
   (Research Seminar in Corporate Strategies) 
 การบูรณาการระเบียบวิธีการวิจัยข้ันสูง ท้ังในเชิงปริมาณและเชิงคุณภพ การทบทวนวรรณกรรม ท้ังปฐม
ภูมิและทุติยภูมิ ประเด็นปญหา และทฤษฎีการบริหารธุรกิจ เพ่ือนําไปสูผลสัมฤทธิ์แหงการวิจัยโดยใชสถิติข้ันสูง 
 Integrated in Advanced business research and quality, literatures review both primary 
and secondary problems issue and business management theory leads to achievement of 
advanced statistical research. 
 
MGT  711 สัมมนาดุษฎีนิพนธ          3(3-0-6) 
   (Dissertation Seminar) 
 อภิปรายหัวขอรวมสมัย ทางการจัดการธุรกิจสมัยใหมศาสตรการจัดการทางธุรกิจในฐานะบูรณาการ
ศาสตรท่ีมีพ้ืนฐานครอบคลุมขามหลายหนาท่ีทางธุรกิจ และขามหลายศาสตรความรูผานการเรียนรูจากงานวิจัย  
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ท้ังในอดีตและปจจุบันเพ่ือสรางโอกาสในการคนพบองคความรูดานการจัดการธุรกิจสมัยใหม  
 Discussion on contemporary modern business management topic, integrated business 
management science covers various business sciences and branches of knowledge through at 
post and present research learning for constructing opportunity to discover branches of 
knowledge of modern business management 
 
MGT  791 สถิติธุรกิจสําหรับหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต     3(3-0-6) 
   (Business Statistics for Doctoral Students) 
 หลักการและเทคนิคทางสถิติ ตัวแบบและการวิเคราะหความถดถอยสําหรับขอมูลประเภทตางๆ ไดแก 
ขอมูลตัดขวาง 1 กลุม ขอมูลตัดขวางมากกวา 1 กลุม ขอมูลอนุกรมเวลาและขอมูลตอเนื่องตามระยะเวลา พรอม
ดวยขอกําหนดเบื้องตน การตรวจสอบขอกําหนดเบื้องตน และการแกไขเม่ือขอมูลไมเปนไปตามขอกําหนดเบื้องตน 
ตลอดจนแนวทางในการนําสถิติมาประยุกตเพ่ือชวยในการทําวิจัย และการทําวิทยานิพนธของนักศึกษา
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 
 Statistical concepts and techniques for doctoral students in business administration. 
Regression models and analyses for several types of data: one-group cross-sectional data, more 
than one-group cross-sectional data, time-series data, and longitudinal data; assumptions in 
regression models diagnostic checking and correction for assumptions violation They will also 
learn how to apply statistics for research activities and dissertation work. 
 
MGT  792 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ 1        3(3-0-6) 
   (Business Research Methodology I) 
   วิชาบังคับกอน :  MGT 791 สถิติธุรกิจสําหรับหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต 
 ภาพรวมของการวิจัยทางธุรกิจและเพ่ิมประสบการณการทําวิจัย โดยจะเนนการผสมผสานระหวางการ
เรียนรู และการสรางแนวความคิด เพ่ือท่ีจะนําไปสูกระบวนการในการทําวิจัย รูปแบบท่ีหลากหลายของระเบียบวิธี
วิจัย เทคนิคการออกแบบวิจัยท้ังท่ีเปนงานวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ รวมท้ังการสุมตัวอยางและเทคนิคการ
เก็บขอมูล นอกจากนี้ครอบคลุมถึงการเขียนโครงรางการวิจัย 
 Overview of business research enhancing students in terms of research experiences; 
emphasis on integrating learning and creative thinking in the execution of the research process, 
a wide variety of research methodologies, research design techniques common to both 
qualitative research, including sampling methods and data collection techniques, and covers 
writing a research proposal. 
 
MGT  793 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ 2        3(3-0-6) 
   (Business Research Methodology II) 
   วิชาบังคับกอน :  MGT 792 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ 1 
 เรียนรูในการปฏิบัติการทําวิจัยข้ันสูง โดยจะเนนในการวิเคราะหขอมูล การแปลผล และสรุปรวบรวมให
เขาใจชัดเจนตามวัตถุประสงคของการวิจัย ลักษณะของขอมูลและเทคนิคในการแปลขอมูล 
 Practical application in advanced research methods leaning; analysis of data, 
interpretation of results and synthesis of conclusions based on a clear understanding of the  
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objectives of research, characteristics of data and techniques for manipulating data.  
 
 3.  หมวดวิชาเลือก           12 หนวยกิต 
กลุมวิชาการเงิน 
FIN  701 ปญหาการเงินธุรกิจ          3(3-0-6) 
   (Problems in Business Finance) 
   วิชาบังคับกอน :  FIN 661 การจัดการการเงิน หรือไดรับอนุญาตจากทางหลักสูตรฯ 
 ใชกรณีศึกษาเพ่ือทําการตรวจสอบเรื่องการจัดการทางดานการเงิน และการจัดการการเงินธุรกิจ โดย
เนื้อหาประกอบดวย การวิเคราะหทางการเงิน การพยากรณงบการเงิน การใชสินเชื่อจากธนาคารและสถาบัน
การเงิน การจัดการเงินทุนหมุนเวียน การลงทุนในหลักทรัพยในภาครัฐและเอกชน งบลงทุน การจัดการความเสี่ยง 
ตราสารอนุพันธ และการประเมินคาทางธุรกิจ 
 Case studies to examine a broad range of financial management and corporate finance 
topics, including financial analysis, forecasting financial statements, uses of bank and financial 
institution credit, working capital management, public and private securities investment, capital 
budgeting, risk management, derivatives and business valuation. 
 
FIN  702 การวิเคราะหและทฤษฎีการลงทุนข้ันสูง     3(3-0-6) 
   (Advanced Investment and Portfolio Theory) 
      วิชาบังคับกอน :  FIN 661 การจัดการการเงิน หรือไดรับอนุญาตจากทางหลักสูตรฯ 
 การพัฒนาการของทฤษฎีดานการลงทุนข้ันสูง แนวการวิเคราะห หลักทรัพยข้ันสูงในยุคปจจุบัน รวมถึง
การการนําเสนอองคความรูในรูปแบบจําลองทางดานการลงทุนและการวิเคราะหท่ีเหมาะสมสําหรับองคการในยุค
โลกาภิวัฒน  
 Development of advanced investment theory; discussion of recent development in the 
investment analysis models; investment and its analysis decision modeling in a dynamic 
globalizing world. 
  
FIN  703 ทฤษฎีการเงินข้ันสูง          3(3-0-6) 
   (Advanced Financial Theory) 
     วิชาบังคับกอน :  FIN 661 การจัดการการเงิน  หรือไดรับอนุญาตจากทางหลักสูตรฯ 
 ทฤษฎีหลักการข้ันสูงของสาขาวิชาการเงินท่ีมีความหลากหลาย การศึกษาครอบคลุมถึงการนําทฤษฎีมา
ประยุกตใชในการสรางแบบจําลองทางดานการเงินเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดการทางการเงิน 
 Diverse array of advanced theories and principles on finance discipline; implementation 
of the advanced knowledge on these theories in developing the financial model toward the 
best utilization on financial constraint. 
 
FIN  704 เศรษฐมิติ            3(3-0-6) 
   (Econometrics) 
     วิชาบังคับกอน :  FIN 661 การจัดการการเงิน หรือไดรับอนุญาตจากทางหลักสูตรฯ  
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 หลักทฤษฎีของ Guass Markov การประมาณคาความนาจะเปนสูงสุด  แบบจําลองทางเศรษฐมิติและ
เทคนิคการประมาณคา  แบบจําลองตัวแปรท่ีไมเปนเสนตรง  แบบจําลองตัวแปรเดียวและระบบสมการ  การ
ประมาณคาแบบจําลองพลวัต อนุกรมเวลา  การทดสอบความเปนเหตุเปนผล  และการทํานายความสัมพันธของ
ตัวแปรระยะยาวและการปรับตัว 
 Guass Markov Theorem, maximum likelihood estimator, econometric modeling and 
estimation techniques, non-linear models, limited dependent variable models, simultaneous 
equations models, dynamic model estimation, applied time series and forecasting, causality, 
cointegration and error correction models.   
   
FIN  705 หัวขอเลือกสรรทางการเงิน        3(3-0-6) 
    (Selected Topics in Finance)        
   วิชาบังคับกอน :  FIN 661 การจัดการการเงิน หรือไดรับอนุญาตจากทางหลักสูตรฯ 
 หัวขอทางดานการเงินข้ันสูงหรือหัวขอทางการเงินเฉพาะเรื่องท่ีเก่ียวของ รวมถึงจริยธรรมทางธุรกิจและ
การกํากับดูแลกิจการท่ีดีหรือท่ีอยูในความสนใจของนักศึกษาปริญญาเอกท่ีสามารถศึกษาเปนกลุมได 
 Advanced or specialized topics in Finance which may have a relationship to the doctoral 
student’s research topic including business ethics and good corporate governance or may be of 
sufficient significance for group study. 
 
กลุมวิชาการตลาด 
MKT  701 ทฤษฎีการตลาดข้ันสูง         3(3-0-6) 
   (Advanced Marketing Theory) 
   วิชาบังคับกอน : MKT 661 การจัดการการตลาด  หรือไดรับอนุญาตจากทางหลักสูตรฯ 
 ศึกษากลยุทธและวิธีปฏิบัติการทางการตลาดข้ันสูง นโยบายการจัดการทางการตลาด  
ประเด็นปญหาการตลาดรวมสมัย นวัตกรรมทางการตลาดท่ีสามารถนาไปปฏิบัติการไดจริง และการประยุกตใช
องคความรูเก่ียวกับการตลาดอยางมีคุณธรรมและจริยธรรม 
 Study strategy and regulation advanced marketing management, marketing management 
policies, post modern problems, marketing innovation technology can be operate in reality and 
application to body of knowledge with virtue and ethics  
 
MKT  702 พฤติกรรมผูบริโภคข้ันสูง         3(3-0-6) 
   (Advanced Consumer Behavior) 
   วิชาบังคับกอน : MKT 661 การจัดการการตลาด  หรือไดรับอนุญาตจากทางหลักสูตรฯ 
 กระบวนการตัดสินใจผูบริโภค  รูปแบบพฤติกรรมของผูบริโภค และการประยุกตแนวคิดวิทยาศาสตรทาง
พฤติกรรม ท่ีมีผลตอพฤติกรรมของผูบริโภคท้ังแบบกลุมและรายบุคคล  ความทรงจําเก่ียวกับขอมูลของสินคา  
พฤติกรรมการหาขอมูล  การไดมาซ่ึงขอมูลโดยบังเอิญ สิ่งแวดลอม ณ จุดซ้ือ  กลยุทธการตัดสินใจ  การประเมิน
สินคา รูปแบบการซ้ือตามวงจรชีวิต 
 Consumer decision making process, models of consumer behavior, and applications of 
behavioral science concepts to influence groups and individual behavior, memory of product 
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information, information search behavior, incidental information acquisition, point of purchase 
environment, decision strategy, product evaluation, life cycle purchase patterns. 
 
MKT  703 การตลาดระหวางประเทศ        3(3-0-6) 
    (International Marketing)  
   วิชาบังคับกอน : MKT 661 การจัดการการตลาด  หรือไดรับอนุญาตจากทางหลักสูตรฯ 
 การวิเคราะหความแตกตางของสิ่งแวดลอมดานสังคม การเมือง วัฒนธรรม และเศรษฐกิจระหวางประเทศ 
ในดานผลกระทบตอการใชกลยุทธเดิมหรือการปรับเปลี่ยนแนวปฏิบัติทางการตลาดขององคกรหลากหลาย
ประเทศ หนาท่ีทางการตลาดเชิงลึกโดยมุงเนนการวิจัยทางการตลาดระหวางประเทศ 
 Analysis of social, political, cultural and economic environmental differences among 
countries in terms of their impact on the strategy of extension versus adjustment of marketing 
practice by multinational corporations, marketing functions in detail with respect to specific 
areas, and a special section focusing on international market research. 
 
MKT  704 สัมมนาการศึกษาเชิงกลยุทธทางการตลาด     3(3-0-6) 
   (Strategic Seminar in Marketing) 
   วิชาบังคับกอน : MKT 661 การจัดการการตลาด  หรือไดรับอนุญาตจากทางหลักสูตรฯ 
 การบูรณาการทฤษฎี แนวคิด หลักการในสาขาการตลาดภายใตกรอบแนวคิดในการวิเคราะห วิพากษ 
และประยุกตความรูทางการตลาดในการตัดสินใจแกปญหาท่ีเก่ียวเนื่องกับการบริหารธุรกิจ ในมิติท่ีมีความ
หลากหลาย และซับซอนในยุคปจจุบัน 
 Integration among theories, schools of thought and principles of marketing discipline on 
competitive strategy paradigm consistent with candidate’s dissertation topic; enhancement of 
analytical, criticize and implementation skills toward strategic seminar in marketing solution of 
challenging in the contexts and today’s complicated environment. 
 
MKT  705 หัวขอเลือกสรรทางการตลาด        3(3-0-6) 
   (Selected Topics in Marketing)   
   วิชาบังคับกอน : MKT 661 การจัดการการตลาด  หรือไดรับอนุญาตจากทางหลักสูตรฯ 
 หัวขอทางการตลาดข้ันสูงหรือหัวขอทางการตลาดเฉพาะเรื่องท่ีเก่ียวของ รวมถึงจริยธรรมทางธุรกิจและ
การกํากับดูแลกิจการท่ีดีหรือท่ีอยูในความสนใจของนักศึกษาปริญญาเอกท่ีสามารถศึกษาได 
 Advanced or specialized topics in marketing which may have a relationship to the 
doctoral student’s research topic or business ethics and good corporate governance may be of 
sufficient significance for study. 
 
กลุมวิชาการจัดการ 
MGT  701 พ้ืนฐานปรัชญาทางธุรกิจ         3(3-0-6) 
   (Philosophical Foundations in Business) 
   วิชาบังคับกอน :  MGT 662 การบริหารเชิงกลยุทธและการวิเคราะหแผนธุรกิจ  
       หรือไดรับอนุญาตจากทางหลักสูตรฯ 
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 แนวคิด และทฤษฎีการจัดการทางธุรกิจสมัยใหมในสวนของ ปรัชญาทางสังคม ธุรกิจ และเศรษฐกิจ 
วัตถุประสงคและเปาหมายทางธุรกิจ ทฤษฎีองคกรและ ความรับผิดชอบตอสังคมในการบริหารธุรกิจ 
 Modern management concepts and theories of business administration in the context of 
social, business, and economic philosophy. Corporate objectives and goal models, theories of 
organization, and social responsibilities of corporate management. 
 
MGT  702 ภาวะผูนําและการจัดการเปล่ียนแปลงสําหรับการพัฒนาองคการ    3(3-0-6) 
   (Leadership and Change Management) 
      วิชาบังคับกอน :  MGT 662 การบริหารเชิงกลยุทธและการวิเคราะหแผนธุรกิจ 
          หรือไดรับอนุญาตจากทางหลักสูตรฯ 
 การแลกเปลี่ยนวิพากษ วิจารณ และสังเคราะหทฤษฎีท่ีหลากหลายโดยมุงเนนท่ีแนวทางในการใชภาวะ
ผูนําตางๆ การใชเทคนิควิธีการในการจัดการเปลี่ยนแปลง โดยการศึกษามุงเนนการใชรูปแบบการวิเคราะห
กรณีศึกษา หัวขอครอบคลุมถึงภาวะผูนําสําหรับทีมงาน รูปแบบภาวะผูนํา ภาวะผูนํากับอํานาจ และภาวะผูนํากับ
การพัฒนากลยุทธในการจัดการเปลี่ยนแปลง 
 Discussing, criticizing and synthesizing theory of various fields, focusing on the way to use 
leadership and change management techniques. This study emphasize to case study analysis, 
topic including leadership of teamwork, forms of leadership, leadership and power an, 
leadership and strategy development for change management and so on. 
 
MGT  704 สัมมนาพฤติกรรมองคการข้ันสูง        3(3-0-6)  
         (Seminar in Advanced Organizational Behavior) 
       วิชาบังคับกอน :  MGT 662 การบริหารเชิงกลยุทธและการวิเคราะหแผนธุรกิจ 
             หรือไดรับอนุญาตจากทางหลักสูตรฯ 
 แนวทางพฤติกรรมขององคกร มุมมอง หัวขอ เนื้อหาในอนาคตทางดานพฤติกรรมขององคกรโดยจะ
รวมท้ังระเบียบวิธีการ การวิจัยพฤติกรรมขององคกร ทฤษฎีการเรียนรูทางสังคมและจิตวิทยา แบบจําลอง
พฤติกรรมขององคกร การจัดการตอการเปลี่ยนแปลงขององคกร และการพัฒนาองคการ พฤติกรรมการจัดการ
งาน การวิจัยความแตกตางขามวัฒนธรรม  และภาวะผูนํา 
 Capstone seminar in the organizational behavior track; reflection, perspective and the 
future of topics in the field of organizational behavior, including research methodology, social 
learning theory, organizational behavior models, managerial activities/behaviors, cross-cultural 
research and leadership.      
 
MGT  705 ประเด็นปญหาพิเศษทางการจัดการ      3(3-0-6) 
   (Special Issues in Management)  
   วิชาบังคับกอน :  MGT 662 การบริหารเชิงกลยุทธและการวิเคราะหแผนธุรกิจ 
       หรือไดรับอนุญาตจากทางหลักสูตรฯ  
 การวิเคราะหโดยละเอียดเฉพาะประเด็นทางดานการจัดการท่ีมี ความสําคัญเปนพิเศษตอสภาวการณใน
ปจจุบันท้ังทางดานทฤษฎีและการประยุกตใช การศึกษาครอบคลุมถึงการวิพากษและนําเสนอประเด็นปญหาใน
สภาวะปจจุบันทางดานการจัดการสําหรับองคการซ่ึงเปนประเด็นท่ีใหมท้ังในเชิงทฤษฏีและทางปฏิบัติซ่ึงมีผลตอ
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การไดเปรียบเชิงแขงขันอยางยัง่ยืนในยุคปจจุบัน รวมถึงการนําเสนอกรอบแนวความคิดและแบบจําลองทางทฤษฎี
เพ่ือใหสอดคลองกับการจัดการ 
 Special Issues in management concern crucial to current management situation; criticism 
on the contemporary management issues emerging as new theoretical and practices 
perspectives; directly relevant to the today’s sustainable competitive advantage; theoretical 
frameworks and models addressing the relevant topics.  
 
MGT  706  หัวขอเลือกสรรทางการจัดการ       3(3-0-6) 
   (Selected Topics in Management) 
    วิชาบังคับกอน :  MGT 662 การบริหารเชิงกลยุทธและการวิเคราะหแผนธุรกิจ 
       หรือไดรับอนุญาตจากทางหลักสูตรฯ  
 หัวขอทางการจัดการข้ันสูงหรือหัวขอทางการจัดการเฉพาะเรื่องท่ีเก่ียวของ รวมถึงจริยธรรมทางธุรกิจ
และการกํากับดูแลกิจการท่ีดีหรือท่ีอยูในความสนใจของนักศึกษาปริญญาเอกท่ีสามารถศึกษาได 
 Advanced or specialized topics in management which may have a relationship to the 
doctoral student’s research topic or business ethics and good corporate governance may be of 
sufficient significance for study. 
  
 4.  การสอบวัดคุณสมบัติ          ไมนับหนวยกิต 
MGT  798 การสอบวัดคุณสมบัติ         0(0-0-0) 
   (Qualifying Examination) 
 เปนการสอบเพ่ือประเมินความรูความสามารถของนักศึกษาเชิงบูรณาการเนื้อหาทางวิชาการท่ีไดศึกษามา 
นักศึกษาผูมีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติจะตองผานการศึกษาหมวดวิชาบังคับและหมวดวิชาวิธีวิจัยมาแลว  
 The qualifying examination is designed to assess the integrated knowledge of the 
coursework a student has undertaken.  The student must have completed the methodology 
and the required courses in the curriculum to be entitled for taking the qualifying examination.  
 
 5.  หมวดวิชาดุษฎีนิพนธ        36 หนวยกิต 
MGT  799 ดุษฎีนิพนธ           36(0-108-54) 
   (Dissertation) 
 การสรางโครงการวิจัยและการดําเนินการวิจัย อันกอใหเกิดองคความรูใหมในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
ภายใตการแนะนําและควบคุมของอาจารยและกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ  การเขียนดุษฎีนิพนธ และการ
นําเสนอดุษฎีนิพนธ  มีการเขียนรายงานวิจัยเพ่ือเผยแพร จริยธรรมในการทําวิจัย และจริยธรรมในการเผยแพร
ผลงานวิชาการ 
 Research project and procedure formulation leading to new body of knowledge in 
business administration under the supervision of the dissertation advisor and committee, 
dissertation writing and presentation, research report writing for dissemination, ethics in research 
and academic publication.  
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ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําดุษฎีนิพนธ 
 1. คําอธิบายโดยยอ 
  โครงการวิจัยท่ีเปนดุษฎีนิพนธของนักศึกษาท่ีผานมาตรการดานการเรียนและการวัดผลดานตางๆ 
ครบถวนแลว เปนโครงการท่ีมีเนื้อหา ขอบขาย กรอบทฤษฎีและวิธีวิจัยท่ีมีมาตรฐานนําเสนอขอคนพบท่ีเปนเรื่อง
ใหม ดําเนินการตามเกณฑและข้ันตอนท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดภายใตการแนะนําของกรรมการมหาวิทยาลัยแตงตั้ง 
โดยผานกระบวนการเสนอขอเสนอ (Proposal) การดําเนินการวิจัยโดยรวบรวมและประมวลผลขอมูลตามการ
แนะนําตรวจสอบ และผานกรรมวิธกีารสอบปองกันซ่ึงเปนระบบเปดและกรรมการสอบจากภายนอก ตลอดจนการ
ตีพิมพเผยแพรบทความวิจัยตามกรรมวิธีและมาตรฐานของมหาวิทยาลัย 
 การพิจารณาหัวขอการศึกษาจะตองเปนหัวขอท่ีไดรับการพิจารณาจากอาจารยท่ีปรึกษาวาเปนงานวิจัย
ใหมท่ีนักศึกษาสามารถศึกษาคนควา แกไขปญหา คิดวิเคราะหได โดยสามารถนําทฤษฎีมาประยุกตใชในการ
ทํางานวิจัยได มีขอบเขตท่ีสามารถทําเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
 2. มาตรฐานผลการเรียนรู 
  นักศึกษาสามารถทํางงานวิจัยไดตามระเบียบวิธีวิจัย สามารถสื่อสารและนําเสนอผลงานวิจัยดวย
เอกสารบทความและการนําเสนอในท่ีประชุมได มีความเชี่ยวชาญในการใชเครื่องมือ มีการประยุกตใชทฤษฎีใน 
การทําวิจัย ใหเปนผลงานวิจัยใหมและสามารถพัฒนาตอได 
 3. ชวงเวลา 
   สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตในสาขาบริหารธุรกิจ  

- ภาคการศึกษาท่ี 2  ชั้นปท่ี 2 และภาคการศึกษาท่ี 1 และ 2  ชั้นปท่ี 3 
   สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระกับปริญญามหาบัณฑิตในสาขาอ่ืนท่ีมิใชสาขาวิชาท่ีเก่ียวของกับ
บริหารธุรกิจและการจัดการ  
    - ภาคการศึกษาท่ี 2  ชั้นปท่ี 3 และภาคการศึกษาท่ี 1 และ2  ชั้นปท่ี 4 
 4. จํานวนหนวยกิต  36  หนวยกิต 
 5. การเตรียมการ 
  ทางหลักสูตรฯ จัดเตรียมเปดรายวิชา และใหนักศึกษาสามารถเลือกและปรึกษาอาจารยท่ีปรึกษาได 
รวมถึงทางหลักสูตรฯ ยังอํานวยความสะดวกนักศึกษาประสานงานกับอาจารยท่ีปรึกษาในบางกรณีท่ีนักศึกษา
ตองการ 
 6. กระบวนการประเมินผล 
  ประเมินผลจากการสอบ ซ่ึงนักศึกษาตองสอบผานเคาโครงมาแลวไมนอยกวา 1 ปการศึกษา โดยการ
จัดสอบการนําเสนอเคาโครงรางดุษฎีนิพนธตองมีกรรมการสอบอยางนอย 5 ทาน 
 
อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 
 1. ผูบริหารธุรกิจ/นักบริหารธุรกิจ 
 2. หัวหนา/ผูบริหารโครงการ 
 3. ผูจัดการฝายบริหาร และฝายตางๆ ในองคการ 
 4. นักวิชาการของภาครัฐและเอกชน 
 5. อาชีพอิสระอ่ืนๆ ดานการบริหารธุรกิจ 
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