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หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 
 

สาขาวิชา  การบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
ชื่อเต็ม   : บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (การบริหารธุรกิจ) 

: Doctor of Business Administration (Business Administration) 
ชื่อย่อ   : ปร.ด. (นวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม) 
   : D.B.A. (Business Administration) 
 
จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
 
1. หลักสูตร 

1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
1.2 โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาตังนี้ 

จ าแนกเป็น 2 แบบ คือ แบบ 1.1 By Research แบบ และ 2.1 By Coursework  
โดยโครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วย หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน หมวดวิชาสัมพันธ์ หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
และดุษฎีนิพนธ์ โดยมีจ านวนหน่วยกิต แยกแต่ละหมวดดังนี้ 

หมวดวิชา แบบ 1 แบบ 2 
 แบบ 1.1  

(หน่วยกิต) 
แบบ 2.1  

(หน่วยกิต) 
1. หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน 9 (ไม่นับหน่วยกิต) 9 (ไม่นับหน่วยกิต) 
2. หมวดวิชาสัมพันธ์ 9 (ไม่นับหน่วยกิต) 9 (ไม่นับหน่วยกิต) 
3. หมวดวิชาเฉาะด้าน - 12 

3.1 วิชาบังคับ - 6 
3.2 วิชาเลือก - 6 

4. ดุษฎีนิพนธ์ 48 36 
รวมหน่วยกิต 48 48 
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1.2.1 แบบ 1.1 (เน้นการวิจัยที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ ส าหรับผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาโท 
หรือปริญญาโทควบเอก) 

1) หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน   ไม่นับหน่วยกิต 
2) หมวดวิชาสัมพันธ์   ไม่นับหน่วยกิต 
3) หมวดวิชาเฉพาะด้าน   - หน่วยกิต 

3.1) วิชาบังคับ    - หน่วยกิต 
3.2) วิชาเลือก   - หน่วยกิต 

4) ดุษฎีนิพนธ์    48 หน่วยกิต 
1.2.2 แบบ 2.1 (เน้นการวิจัยที่ก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพส าหรับ 

ผู้เข้าศึกษาท่ีส าเร็จปริญญาโท หรือปริญญาโทควบเอก) 
1) หมวดวิซาเสริมพ้ืนฐาน   ไม่นับหน่วยกิต 
2) หมวดวิชาสัมพันธ์   ไม่นับหน่วยกิต 
3) หมวดวิชาเฉพาะด้าน   12 หน่วยกิต 

3.1) วิชาบังคับ    6 หน่วยกิต 
3.2) วิชาเลือก    6 หน่วยกิต 

4) ดุษฎีนิพนธ์    36 หน่วยกิต 
 
หมายเหตุ :  นักศึกษาเรียนแบบ 1.1 และแบบ 2.1 อาจเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมโดยไม่นับหน่วยกิต  

ตามความเห็นของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 
1.3 รายวิชาในหมวดต่าง ๆ 

1) หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน     ไม่นับหน่วยกิต 
แบบ 1.1 และ 2.1 เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 

รหัส   ชื่อวิชา       น(ท-ป-ศ) 
IDB500   ปรัชญาและกระบวนทัศน์ใหม่ทางการบริหารธุรกิจ   3(3-0-6) 
  Philosophy and New Paradigm in Business Administration 
VLE703   ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการส าหรับดุษฎีบัณฑิต   3(3-0-6) 
  Academic English for Doctoral Students 
VLE704   ทักษะภาษาอังกฤษขั้นสูงส าหรับดุษฎีบัณฑิต   3(3-0-6) 
  Advanced English Language Skills for Doctoral  
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2) หมวดวิชาสัมพันธ์      ไม่นับหน่วยกิต 
แบบ 1.1 และ 2.1 เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปน 

รหัส   ชื่อวิชา        น(ท-ป-ศ) 
IDB705  สถิติและโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางธุรกิจ   3(2-2-5) 

Statistics and Software Programs in Business Research 
IDB706  กลยุทธ์การตลาดดิจิทัลแบบบูรณาการ    3(3-0-6) 

Marketing Competitive Strategy  
IDB707  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ข้ันสูง     3(3-0-6) 

Advanced Human Resource Management 
 
หมายเหตุ 

1. ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือมีการเรียนรู้ 
ทักษะ และประสบการณ์ หรือโครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษาสามารถเทียบโอนรายวิชาในหมวด
วิชาเสริมพ้ืนฐานและหมวดวิชาสัมพันธ์ได้ 

2. ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาวิชาอ่ืนที่ไม่ใช่สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ให้เรียนรายวิชาหมวดวิชาเสริมพ้ืนฐานและหมวดวิชาสัมพันธ์ทั้งนี้โดยให้เป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2564 (ภาคผนวก ก) 

 
3) กลุ่มวิชาเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า   12 หน่วยกิต 

3.1) วิชาบังคับ บังคับเรียนจากวิชาต่อไปนี้   6 หน่วยกิต 
รหัส  ชื่อวิชา       น(ท-ป-ศ) 
IDB704  การออกแบบการวิจัยทางธุรกิจ     3(2-2-5) 

Business Research Design 
IDB708  ทฤษฎีทางบริหารธุรกิจสมัยใหม่ขั้นสูง    3(3-0-6) 

Advanced Modern Business Administration Theory  
3.1) วิชาเลือก เลือกเรียนจากวิชาต่อไปนี้ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 

รหัส   ชื่อวิชา        น(ท-ป-ศ) 
IDB711  นวัตกรรมการเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล   3(3-0-6) 

Innovation Entrepreneurship in Digital Era 
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IDB712  สัมมนาการจัดการนวัตกรรม    3(3-0-6) 
Seminar in Innovation Management 

IDB713  การจัดการด้านการเงินขั้นสูง    3(3-0-6) 
Advanced Financial Management 

IDB801  การจัดการธุรกิจเพ่ือการแข่งขันระหว่างประเทศ   3(3-0-6) 
International Business Mangement  

IDB809  การจัดการข้ันสูง       3(3-0-6) 
Advance Management 

4) ดุษฎีนิพนธ์  
แบบ 1.1 เลือกดุษฎีนิพนธ์ จ านวนไม่น้อยกว่า    48 หน่วยกิต 

รหัส  ชื่อรายวิชา       น(ท-ป-ศ) 
IDB815  ดุษฎีนิพนธ์       48 หน่วยกิต 

Dissertation  
แบบ 2.1 เลือกดุษฎีนิพนธ์ จ านวนไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 

รหัส   ชื่อรายวิชา       น(ท-ป-ศ) 
IDB814  ดุษฎีนิพนธ์       36 หน่วยกิต 

Dissertation 
 
หมายเหตุ  ความหมายของเลขรหัสรายวิชา 

รหัสรายวิชาประกอบด้วยอักษรภาษาอังกฤษ 3 ตัว ตัวเลข 3 ตัว 
อักษรภาษาอังกฤษตัวแรกบ่งบอกถึงคณะ 
อักษรตัวที่ 2 และ 3 บ่งบอกถึงสาขาวิชา 
ตัวเลขตัวแรกบ่งบอกถึงระดับความยากง่าย 
ตัวเลขตัวที่ 2 และ 3 บ่งบอกถึงล าดับก่อนหลังของวิชา 

ความหมายของหมวดวิชาและหมู่วิชาในหลักสูตร 
IDB หมู่วิชาบริหารธุรกิจ 
VLE หมู่วิชาภาษาอังกฤษ 
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2. การจัดแผนการศึกษา 
1) แบบ 1.1 By Research 

 
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน VLE703 

 
IDB500 

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการส าหรับดุษฎีบัณฑิต 
ปรัชญาและกระบวนทัศน์ใหม่ 
ทางการบริหารธุรกิจ 

ไม่นับหน่วยกิต 
ไม่นับหน่วยกิต 

 
หมวดวิชาสัมพันธ์ IDB705 สถิติและโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวิจัย 

ทางธุรกิจ 
ไม่นับหน่วยกิต 

ดุษฎีนิพนธ์ IDB815 ดุษฎีนิพนธ์ 3 
รวมหน่วยกิต 3 

 
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน VLE704 

 
ทักษะภาษาอังกฤษขั้นสูงส าหรับดุษฎี 
บัณฑิต 

ไมน่ับหน่วยกิต 
 

หมวดวิชาสัมพันธ์ IDB706 
IDB707 

กลยุทธ์การตลาดดิจิทัลแบบบูรณาการ 
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ข้ันสูง 

ไม่นับหน่วยกิต 
ไม่นับหน่วยกิต 

ดุษฎีนิพนธ์ IDB815 ดุษฎีนิพนธ์ 3 
รวมหน่วยกิต 3 

 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ดุษฎีนิพนธ์ IDB815 ดุษฎีนิพนธ์ 3 

รวมหน่วยกิต 3 
 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ดุษฎีนิพนธ์ IDB815 ดุษฎีนิพนธ์ 3 
รวมหน่วยกิต 3 
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ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวชิา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ดุษฎีนิพนธ์ IDB815 ดุษฎีนิพนธ์ 3 
รวมหน่วยกิต 3 

 
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ดุษฎีนิพนธ์ IDB815 ดุษฎีนิพนธ์ 3 

รวมหน่วยกิต 3 
 

2) แบบ 2.1 By Coursework  
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน VLE703 
 
IDB500 

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการส าหรับดุษฎีบัณฑิต 
ปรัชญาและกระบวนทัศน์ใหม่ 
ทางการบริหารธุรกิจ 

ไมน่ับหน่วยกิต 
ไม่นับหน่วยกิต 

 
หมวดวิชาสัมพันธ์ IDB701 กลยุทธ์การตลาดดิจิทัลแบบบูรณาการ ไม่นับหน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 

ด้านบังคับ 
IDB704 การออกแบบการวิจัยทางธุรกิจ 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 3 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน VLE704 ทักษะภาษาอังกฤษขั้นสูงส าหรับดุษฎีบัณฑิต ไมน่ับหน่วยกิต 
หมวดวิชาสัมพันธ์ IDB705 สถิติและโปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางธุรกิจ ไม่นับหน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 

ด้านบังคับ 
IDB700 ทฤษฎีทางบริหารธุรกิจสมัยใหม่ขั้นสูง 3(3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะด้านเลือก XXXXX วิชาเลือก 1 3(3-0-6) 
รวมหน่วยกิต 6 



7 

 

 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาสัมพันธ์ IDB707 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ข้ันสูง ไม่นับหน่วยกิต 
หมวดวิชา 

เฉพาะด้านเลือก 
XXXXX วิชาเลือก 2 3(3-0-6) 

ดุษฎีนิพนธ์ IDB814 ดุษฎีนิพนธ์ 6 
รวมหน่วยกิต 9 

 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ดุษฎีนิพนธ์ IDB814 ดุษฎีนิพนธ์ 6 

รวมหน่วยกิต 9 
 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ดุษฎีนิพนธ์ IDB814 ดุษฎีนิพนธ์ 12 
รวมหน่วยกิต 12 

 
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ดุษฎีนิพนธ์ IDB814 ดุษฎีนิพนธ์ 12 

รวมหน่วยกิต 12 
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3. ค าอธิบายรายวิชา 
รหัส  ค าอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ศ) 
IDB500  ปรัชญาและกระบวนทัศน์ใหม่ทางการบริหารธุรกิจ    3(3-0-6) 

Philosophy and New Paradigm of Business Administration 
ปรัชญาพ้ืนฐาน วิวัฒนาการ และการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ของแนวคิดด้านการ

บริหารธุรกิจ การตลาด พฤติกรรมองค์การ การจัดการทรัพยากรมนุษย์การสร้างทฤษฎีหลักและ
ทฤษฎีฐานรากในยุคการบริหารและจัดการสมัยดั้งเดิมที่เชื่อมโยงแนวทางการบริหารจัดการในยุค
ปัจจุบัน โดยเน้นองค์ความรู้ แนวคิด ทฤษฎีทางการบริหารธุรกิจ วิเคราะห์ วิจารณ์ และน าเสนอแนว
ทางการวิจัยทางการบริหารธุรกิจในอนาคต 

Fundamental philosophy, evolution and paradigm shift of business administration, 
marketing, organizational behavior, human resource management, conceptual research 
framework construction and integration of theories, principles, concepts generalizations connecting 
management approaches in the current era with emphases on the body of knowledge, 
concepts and theories in business administration; analyzing, criticizing, and presenting outlines of future 
business research. 

 
IDB705  สถิติและโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางธุรกิจ    3(2-2-5) 

Statistics and Software Programs in Business Research 
หลักการและกระบวนการทางสถิติเชิงพรรณนาและสถิติอ้างอิง การใช้สถิติที่

เหมาะสมวิเคราะห์ข้อมูลตัวแปร เช่น เทคนิค ตารางไขว้การวิเคราะห์ความสัมพันธ์การทดสอบ 
ไคสแควร์ การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์การจ าแนกประเภท การวิเคราะห์การถดถอย 
การวิเคราะห์เส้นทาง การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และเทคนิค
วิธีอ่ืน ๆ รวมถึงสถิติขั้นสูงในการวิจัย ที่เหมาะสมกับการวิจัยทางธุรกิจ 

Principles and processes of descriptive and reference statistics. Using appropriate 
statistics to analyze variable data such as Cross-tab, Correlation, Chi-Square, ANOVA, Discriminant 
Analysis, Regression Analysis, Path Analysis, Structural analysis Modelling (SEM analysis), big 
data analysis and other advance techniques suitable for business research. 
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รหัส  ค าอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ศ) 
IDB706   กลยุทธ์การตลาดดิจิทัลแบบบูรณาการ     3(3-0-6) 

Integrated Digital Marketing Strategy  
การวิเคราะห์กลยุทธ์การแข่งขันทั้งในและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินกิจกรรม

ทางการตลาด การแข่งขันทางการตลาด การสร้างตลาดใหม่ให้กับองค์การทั้งในภาครัฐและเอกชน  
การส่งเสริมการตลาด การแข่งขันทางการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ การด าเนินการตลาดในภาวะวิกฤต 
ช่องทางการจัดจ าหน่ายและโลจิสติกส์ให้แก่องค์การภาครัฐและเอกชน คุณธรรม จริยธรรม และความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์การภาครัฐและเอกชน โดยศึกษาหัวข้อวิจัย บทความการตีพิมพ์ผลงานและการ
เผยแพร่ผลงานด้านการตลาด กรณีศึกษาเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง 

Analysis of competitive strategies both domestically and internationally 
related to marketing activities market competition Creating new markets for organizations in 
both the public and private sectors marketing promotion social media marketing competition 
market action in a crisis. Distribution and logistics channels for public and private organizations, 
morality, ethics and social responsibility of public and private organizations (Corporate Social  
Responsibility: CSR) by studying research topics, articles, publications and dissemination. 
Marketing Portfolio Case studies to apply in real situations. 
 
IDB707   การจัดการทรัพยากรมนุษย์ขั้นสูง      3(3-0-6) 

Advanced Human Resource Management 
แนวคิด ทฤษฎี การพัฒนาการของการจัดการทรัพยากรมนุษย์และพฤติกรรมองค์การ 

ความส าคัญของการเปลี่ยนแปลงบริบทของโลก การเปลี่ยนแปลงทางประชากรศาสตร์ สภาพแวดล้อมทาง
ธุรกิจในปัจจุบันที่ผันผวน การปรับกลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่เหมาะสม การจัดการด้วย
นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล รวมทั้งการใช้ระบบ AI ที่ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันและการด าเนินงาน
ด้าน HR ทั้งในปัจจุบันและอนาคต การอภิปรายประเด็นปัญหาการจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงลึก  
เพ่ือบูรณาการความรู้ให้เป็นระบบและทันสมัย และศึกษาหัวข้อวิจัย บทความ กรณีศึกษาที่มีคุณค่า 
เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง 

Concepts, theories of Evolution in human resource management and organizational 
behavior. The importance of changing the global context demographic change today's volatile 
business environment. Adjustment of appropriate human resource management strategies 
Management of innovations in digital technology and Artificial Intelligence that affects competitiveness 
and performance of HR now and in the future In-depth. Discussion of human resource management 
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issues to integrate knowledge into a systematic and up-to-date and study research topics, 
articles, valuable case studies to apply in real-life situations. 
 
รหัส  ค าอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ศ) 
IDB708   ทฤษฎีทางบริหารธุรกิจสมัยใหม่ข้ันสูง     3(3-0-6) 

Advanced Modern Business Administration Theory 
แนวคิด และทฤษฎีของการบริหารจัดการสมัยใหม่ และหลังนวสมัยที่เข้ามามีบทบาทใน

การบริหารจัดการกับความท้าทายในสภาวการณ์ปัจจุบันและอนาคต โดยเน้นการวิเคราะห์อภิปราย
ความสัมพันธ์ของทฤษฎีทางการบริหารธุรกิจสมัยใหม่ และแนวโน้มทางการบริหารธุรกิจในระดับสากลใน
ยุคดิจิทัล เพ่ือให้เกิดการค้นพบความรู้ความเข้าใจ และแนวความคิดเชิงระบบ รวมทั้งการบูรณาการ
ความคิดร่วมสมัยเพ่ือประยุกต์ใช้ทฤษฎีที่เป็นประโยชน์ต่อการวิจัยในอนาคต 

Concepts and theories of modern management and the post-modern 
management, current and future challenges encountered. Reasoning in research conduct, the 
relationship of theories in modern management and trends in global business administration 
in the digital era. Systematic search for knowledge and logic in theory, and integration of 
contemporary ideas to apply the theory that will be useful in future research. 

 
IDB711   นวัตกรรมการเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล    3(3-0-6) 

Innovation Entrepreneurship in Digital Era 
คุณลักษณะของผู้ประกอบการ ทักษะที่จ าเป็นของผู้ประกอบการ การพัฒนาและประเมิน

โอกาสของการประกอบการ บทบาทและความรับผิดชอบของผู้ร่วมลงทุนในการสร้างธุรกิจใหม่ การพัฒนา
แผนส าหรับธุรกิจใหม่ กระบวนการการสร้างธุรกิจใหม่ จริยธรรมของการเป็นผู้ประกอบการ ประเด็นอ่ืนที่
ส าคัญในการจัดการการประกอบการ 

 Characteristics of entrepreneurs; necessary skills for entrepreneurs; 
developing and evaluating entrepreneurial opportunities; roles and responsibilities of venture 
capitalists in creating new ventures; developing plan for new ventures; processes of new 
venture creation; other important issues in entrepreneurial management; ethics of 
entrepreneurship. 
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รหัส  ค าอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ศ) 
IDB712   สัมมนาการจัดการนวัตกรรม     3(3-0-6) 

Seminar in Innovation Management 
สัมมนาประเด็นด้านการจัดการนวัตกรรมและความสร้างสรรค์ด้านธุรกิจ รวมถึง 

การพัฒนา นวัตกรรมองค์การ ความก้าวหน้าทางทฤษฎี แนวคิด เทคโนโลยีนวัตกรรม กระบวนการที่
เกี่ยวข้อง กับการพัฒนานวัตกรรมและความสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ แนวโน้มด้านการจัดการนวัตกรรมและ 
การ ประกอบการที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และมีการศึกษาดูงาน  
ในองค์กรที่ประสบความความส าเร็จด้านการจัดการนวัตกรรมในประเทศหรือต่างประเทศ 

 Seminar in innovation management and business creativity including 
innovative organization development; progresses in academic theories, concepts, and 
innovative technology; process of innovation and business creativity development; trends in 
innovative technology and entrepreneurship related to business context and environment; 
and domestic or international field trip in successful innovation management organizations. 
 
IDB713   การจัดการด้านการเงินขั้นสูง      3(3-0-6) 

Advanced Financial Management 
วัตถุประสงค์ของการจัดการการเงิน แนวคิดและการประยุกต์ของความเสี่ยงและ

ผลตอบแทน การวิเคราะห์และการพยากรณ์งบการเงิน มูลค่าของเงินตามระยะเวลา การจัดการเงินทุน
หมุนเวียน แหล่งที่มาของเงินทุน โครงสร้างเงินทุน งบประมาณเงินทุนในภาวะแน่นอน การวิเคราะห์ทาง
การเงิน แนวคิดพ้ืนฐานด้านการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ การจัดการและการลงทุนในสกุลเงินต่าง ๆ การ
วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน การวิเคราะห์ด้านคริปโทเคอร์เรนซี และจรรยาบรรณทางการเงิน 

 Financial management objectives concept and application of risk and reward. 
Analysis and forecasting of financial statements value of money over time working capital 
management source of funds capital structure capital budget in certain conditions financial 
analysis. Fundamentals of investing in the stock market Managing and investing in different 
currencies, analyzing financial data. Cryptocurrency Analysis and Financial Ethics. 
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รหัส  ค าอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ศ) 
IDB801   การจัดการธุรกิจเพ่ือการแข่งขันระหว่างประเทศ    3(3-0-6) 

International Business Management 
 ศึกษาค้นคว้าเนื้อหาของการวิจัยทางธุรกิจระหว่างประเทศ วิวัฒนาการ การเชื่อมโยงกล

ยุทธ์ทางการตลาดและการจัดการเชิงกลยุทธ์ ความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์เพ่ือน ามาวิเคราะห์สังเคราะห์
สถานการณ์โดยใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหาและตัดสินใจทางด้านธุรกิจระหว่างประเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศออนไลน์และผ่านสื่อสังคมออนไลน์ รวมถึงการแข่งขันทาง
ธุรกิจระหว่างประเทศในภาวิกฤตการระบาดและหลังภาวการณ์ระบาด เนื้อหาสาระวิชาเน้นการวิเคราะห์
ประเด็นเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน โดยศึกษาหัวข้อวิจัย บทความ กรณีศึกษาเพ่ือน าไป
ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง 

Study and explore the content of international business research, evolution, 
linking marketing strategies and strategic management. Knowledge of economics in order to 
analyze/synthesize situations using research processes to solve problems and make effective 
international business decisions. International business management online and through social 
media including international business competition during the epidemic crisis and after the 
epidemic. The course content focuses on the analysis of issues to create competitive 
advantages by studying research topics, articles, case studies to apply in real situations. 
 
IDB809   การจัดการขั้นสูง       3(3-0-6) 

Advanced Management 
 อภิปราย ศึกษาเฉพาะด้านตามความต้องการพิเศษของนักศึกษาที่มีความสนใจเฉพาะ

ด้าน โดยหัวข้อในวิชามุ่งเน้นการบริหารงานที่มุ่งสู่คุณภาพ การเรียนในองค์การ การปรับปรุงกระบวนการใน
การท างาน การจัดการบริหารความรู้ เทคโนโลยี และ ด าเนินการจัดสัมมนาและน าผลการสัมมนาเสนอเป็น
เอกสารรายงาน และศึกษาหัวข้อวิจัย บทความ กรณีศึกษาเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง 

 Discussion Specialized study according to the special needs of students with 
specific interests. The subjects in the subject focus on quality management. learning in the 
organization Process improvement management of knowledge and technology management; 
and conducting seminars and presenting the results of the seminar as a report document. and 
study research topics, articles, case studies to apply in real situations. 
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รหัส  ค าอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ศ) 
IDB814   ดุษฎีนิพนธ์        36 หน่วยกิต 

Dissertation  
การค้นคว้าวิจัยในประเด็นทางบริหารธุรกิจที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เรียบเรียงเป็น

เค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ 
Conduct and innovative research on business issues and develop a full 

dissertation outline with a high standard of quality and render academic and professional 
advancement. 
 
IDB815   ดุษฎีนิพนธ์        48 หน่วยกิต 
   Dissertation 

การค้นคว้าในประเด็นทางบริหารธุรกิจในลักษณะสหวิทยาการและมีนวัตกรรมที่
ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ การพัฒนาและสร้างความรู้ที่มีคุณภาพสูงและเกิดความก้าวหน้าทางวิชาการเรียบ
เรียงเป็นเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

Multi-disciplinary and innovative research on business issues and develop a 
full dissertation outline with a standardized “new knowledge” approach and render academic.  
 
VLE703   ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการส าหรับดุษฎีบัณฑิต     3(3-0-6) 

Academic English for Doctoral Students 
พัฒนาทักษะเชิงวิชาการด้านการฟังเพ่ือสรุปสาระส าคัญ ความคล่องแคล่วในการสื่อสาร 

การอ่านเพื่อความเข้าใจ และการเขียนเชิงวิพากษ์ เน้นพัฒนาทักษะผ่านการท าข้อสอบ การจดบันทึก  
การอภิปรายเชิงวิชาการ การน าเสนอปากเปล่า การสืบค้นข้อมูลเพ่ืองานวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย 
และการใช้ค าศัพท์เชิงวิชาการอย่างเหมาะสม ฝึกทักษะผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การน าเสนอปากเปล่าเชงิ
วิชาการ การพูดโต้แย้งประเด็นเชิงวิชาการ การทบทวนวรรณกรรม และการเขียนบทคัดย่อ 

Develop academic study skills in English including listening comprehension, 
oral intelligibility, reading comprehension, and critical writing abilities. Focus on test taking and 
note-taking skills, academic discussion and oral presentation skills, research and library skills, 
research paper writing skills, and academic vocabulary usage. Build skills through activities 
including giving a formal presentation, discussing controversial issues, conducting a literature 
review, and writing an abstract. 
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รหัส  ค าอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ศ) 
VLE704   ทักษะภาษาอังกฤษขั้นสูงส าหรับดุษฎีบัณฑิต     3(3-0-6) 

Advanced English Language Skills for Doctoral Students 
ฝึกทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ที่จ าเป็นส าหรับการศึกษาระดับดุษฎี

บัณฑิต เน้นพัฒนาการฟังเพ่ือสรุปสาระส าคัญ การพูดสื่อสารในบริบททางการและไม่ทางการ การอ่าน 
เชิงวิเคราะห์และวิพากษ์ การเข้าใจขนบธรรมเนียมการเขียนเชิงวิชาการ และเพ่ิมพูนความรู้ด้านค าศัพท์  
ฝึกทักษะผ่านการท ากิจกรรม ได้แก่ การฟังพ็อดคาสท์และรายการโทรทัศน์ การสื่อสารกับเจ้าของภาษาทั้ง
ในบริบททางการและไม่ทางการ การอ่านหนังสือพิมพ์และนิตยสาร และการวิเคราะห์การใช้โครงสร้าง
ประโยคและค าศัพท์ในสื่อสิ่งพิมพ์ 

Practice the four English skills – listening, speaking, reading, and writing that are 
essential for doctoral studies. Focus on improving listening comprehension, communicating in 
formal and informal speaking situations, reading analytically and critically, understanding 
conventions of academic writing, and improving the range and sophistication of vocabulary. 
Build skills through activities including listening to podcasts and television shows, speaking with  
native speakers in both formal and informal settings, reading newspapers and magazines, and 
analyzing sentence structure and vocabulary used in advertisement. 


