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 ปจจุบันมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปดสอนท้ังระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และระดับ

ประกาศนียบัตรบัณฑิตรายละเอียดของหลักสูตรและสาขาวิชาท่ีเปดสอน สามารถศึกษาไดจากคูมือหลักสูตร

การศึกษาระดับปริญญาตรีและคูมือหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

 นอกจากนี้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไดมีนโยบายกระจายโอกาสทางการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท 

การศึกษาและเปนศูนยกลางการพัฒนาสูภูมิภาคอินโดจีน เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล มหาวิทยาลัย

ก



ระดับบัณฑิตศึกษา 2561
คู  มื  อ  ห  ลั  ก  สู  ต  ร

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 6.  รานยามหาวิทยาลัย เปนแหลงบริการดานยา เครื่องมือแพทย และผลิตภัณฑสุขภาพ ที่มีคุณภาพ

ไดมาตรฐาน อีกทั้ง เปนแหลงบริการใหความรูในเรื่องยาและสุขภาพแกประชาชน

ข

เสริมความรู ความคิด ภูมิปญญา”

จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดอุบลราชธานี
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 7. ฟารมมหาวทิยาลยั เปนหนวยงานท่ีจดัต้ังข้ึนเพ่ือเปนการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั

เนื่องในโอกาส พระราชพิธีมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหเปนหนวยงานที่สนับสนุน

การเรียนการสอนภาคปฏิบัติของนิสิตในสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและเทคโนโลยีใหมีความเหมาะสมกอน

ที่จะเผยแพรแกชุมชน

 8.  สถานวีิทยุกระจายเสียง ใหบริการความรู ความบันเทิง เผยแพรขาวสารทางราชการ สงเสริมศิลปะ

และวัฒนธรรมให บริการวิชาการแกชุมชน สงกระจายเสียงในระบบ เอฟ.เอ็ม. (F.M.) ความถ่ี 102.25 MHz 

พืน้ทีท่ีส่ามารถรับฟงไดม ี7 จงัหวัด ไดแก มหาสารคาม รอยเอ็ด กาฬสินธุ ขอนแกน ยโสธร มกุดาหาร และสกลนคร

 9.  โรงเรียนสาธิต เปนสถานศึกษาเพ่ือวิจัยและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน รับนักเรียนทองถ่ิน

ในระดับอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา

 10. ศนูยบรรพชวีนิ ศกึษาวจิยัซากดึกดําบรรพไดโนเสารทีค่นพบเปนจาํนวนมากในภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื

และสรางบุคลากรดานบรรพชีวินวิทยา

 11.  ศูนยนวัตกรรรมไหม เปนหนวยงานที่ศึกษาวิจัยเพาะเลี้ยงไหมใหมีคุณภาพ และพัฒนาการเล้ียงไหม

ซึ่งเปนอาชีพดั้งเดิมของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 12.  ศูนยหนังสือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปนศูนยจําหนายตํารา หนังสือเรียน หนังสือทั่วไป อุปกรณ 

การศึกษา ชุดนิสิต ชุดกีฬา ของที่ระลึกมหาวิทยาลัย และสินคาอุปโภคบริโภค

 13. งานบริการหอพักนิสิต เปนหนวยงานท่ีใหบริการและอํานวยความสะดวกเก่ียวกับท่ีพักอาศัยของ

อาจารยขาราชการ พนักงาน และนิสิต

ค
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ง

ปรัชญา
พหูนํ ปณฺฑิโต ชีเว

ผูมีปญญา พึงเปนอยูเพื่อมหาชน

วิสัยทัศน
“เปนเลิศทางวิชาการ บูรณาการความรูจากทองถิ่นสูสากล”

พันธกิจ
1)  จัดการศึกษาและวิชาชีพช้ันสูงโดยมุงเนนพัฒนาคุณภาพการศึกษาการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน
 และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค
2)  สรางผลิตผลจากงานวิจัยที่เปนองคความรูใหมและมีคุณภาพในทุกสาขาวิชา เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
 การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และนําไปใชประโยชนตามความเหมาะสม
3)  ใหบริการวิชาการแกชุมชนและสังคม เพื่อใหชุมชนและสังคมสามารถพ่ึงพาตนเองไดอยางยั่งยืน
4)  อนุรักษ ฟนฟู ปกปอง เผยแพร และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของอีสาน

ปณิธาน
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปนสถาบันท่ีมุงม่ันในการสั่งสมแสวงหาความเปนเลิศทางวิชาการ โดยศึกษา
ภูมิปญญาทองถ่ินผสานกับวิทยาการท่ีเปนสากลให เ กิดความงอกงามทางสติปญญา สามารถพัฒนาตนเอง
ใหเพียบพรอมดวยวิชาการ จริยธรรมและคุณธรรม

สัญลักษณประจํามหาวิทยาลัย

ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ ปณิธาน ของมหาวิทยาลัย

สีและตนไมสัญลักษณประจํามหาวิทยาลัย
“สีเหลือง”  หมายถึง  ความเจริญรุงเรือง ความดีงาม ความอุดมสมบูรณ
“สีเทา”  หมายถึง  ความคิด หรือ ปญญา
“สีเหลือง-เทา”  หมายถึง  การมีปญญาและความคิดที่ดีงาม อันนําไปสูความเจริญรุงเรือง
“ตนราชพฤกษ” หรือ ตนคูน หมายถึง  ความคําคูน หรือ ความรุงเรือง

ใบเสมา หมายถึง ความรูหรือภูมิปญญา
องคพระธาตนุาดูน เปนปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งเปนสัญลักษณ

แทนคุณธรรมและความดีงาม
สุริยรังสี หมายถึง ความเจริญรุงเรือง
ลายขิด หมายถึง ภูมิปญญาและมรดกทางวัฒนธรรมอีสาน

 “ตราโรจนากร”  หมายถึง  สัญลักษณแหงความเจริญรุงเรือง
 ตราโรจนากรมอีงคประกอบ เปนรูปใบเสมา ภายในมสีญัลักษณขององคพระธาตนุาดนู ดานลางมสีรุยิรังสีทีแ่ผขึน้
จากลายขิดซึ่งอยูเหนือปรัชญาภาษาบาลี วา “พหูนํ ปณฺฑิโต ชีเว” ซึ่งหมายความวา ผูมีปญญาพึงเปนอยูเพื่อมหาชน
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บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อาคารราชนครินทร (RN) ชั้น 2 ตําบลขามเรียง อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150

โทรศัพท :  043-754412-3, 043-754333 ตอ 2012, 2013, 2014, 2015
โทรสาร :  043-754412-3
Website :  http://grad.msu.ac.th

จ

และความเปนสากลภายใตระบบการบริหารจัดการที่มีความคลองตัว มีประสิทธิภาพ และพึ่งตนเองได”

พหูนํ ปณฺฑิโต ชีเว
ผูมีปญญา พึงเปนอยูเพื่อมหาชน
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โครงสรางการบร�หาร

บุคลากรบัณฑิตว�ทยาลัย

	 เนื่องจากบัณฑิตวิทยาลัยมีบทบาทหน้าที่หลักในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระดับสูงของประเทศ	จึงต้อง

มีการวางนโยบายและแผนงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร	 และจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นหนวยงาน

ประสานและสนับสนุน	ได้แก	สนับสนุนการปรับปรุงและเปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่หลากหลายและทันสมัย

และมีความเป็นสหวิทยาการให้มากยิ่งขึ้น	 พร้อมทั้งมี	 การประกันคุณภาพการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

มีการกำาหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการทำางานที่สะดวก	 รวดเร็ว	 ดังนั้น	 บัณฑิตวิทยาลัยจึงมีการปรับเปลี่ยน

โครงสร้างการบริหาร	 โครงสร้างการปฏิบัติงาน	 แนวคิดในการปฏิบัติงาน	 ปรับปรุงสื่ออุปกรณ์เครื่องใช้ให้มี

ประสิทธิภาพ	ตลอดจนปรับปรุงความสามารถของบุคลากรให้สามารถใช้เทคโนโลยีได้อยางเหมาะสม

ผู้บริห�ร
	 ศาสตราจารย์	ดร.ประดิษฐ์	 เทอดทูล	 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
	 ผู้ชวยศาสตราจารย์	ดร.โสภา	 แคนสี	 รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	ฝายบริหาร
	 ผู้ชวยศาสตราจารย์	ดร.กริสน์	 ชัยมูล	 รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	ฝายวิชาการ

กลุ่มง�นบริห�รและธุรก�ร
	 นางพิกุลศิลป์	 งามสูงเนิน	 นักวิชาการศึกษา	ชำานาญการพิเศษ
	 นางกนกนวล	 นรินยา	 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
	 นางสาวสุภาภัทร	 บุตรไทย	 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
	 นางสาวณัฏวรรณ์	 จันทะพิมพ์	 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
	 นางลภัสรดา	 นรินยา	 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
	 นางสาวสายฝน	 ทัพขวา	 นักวิชาการศึกษา
	 นางสาวสุพัตรา	 ตั้งวิเชียร	 เจ้าหน้าที่การเงิน
	 นายอนุสิษฐ์	 จันทร์หอม	 พนักงานขับรถ

กลุ่มง�นบริก�รก�รศึกษ�
	 นางศรินทร์ยา	 เกียงขวา	 นักวิชาการคอมพิวเตอร์
	 นางวิชชุลดา	 ลดาวัลย์	 นักประชาสัมพันธ์
	 นายจักรกฤษณ์	 บุญสีลา	 นักวิชาการคอมพิวเตอร์

กลุ่มง�นม�ตรฐ�นบทนิพนธ์
	 นางสาวอรไท	 สีหาบุญมี	 นักวิชาการศึกษา
	 นางอุบลรัตน์	 ป้านภูมิ	 นักวิชาการศึกษา
	 นางสาวศิริจรรยา	 ใจการ	 นักวิชาการศึกษา
	 นางสุนทรี	 เซ็นเมืองปัก	 เจ้าหน้าที่ประจำาโครงการ
	 นางสาววรรณวิษา	 ปินะสา	 เจ้าหน้าที่ประจำาโครงการ
	 นางสาวรัตนาภรณ์	 สมนึก	 เจ้าหน้าที่ประจำาโครงการบริการวิชาการ

ผู้บริหาร
	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.กริสน์	 ชัยมูล	 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
	 รองศาสตราจารย์	ดร.มณีรัตน์	 องค์วรรณด	ี	 รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	ฝ่ายบริหาร
	 รองศาสตราจารย์	ดร.สุมัทนา	 กลางคาร	 รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	ฝ่ายวิชาการ
	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ธัชชัย	 จิตรนันท์	 รองคณบดบีณัฑติวทิยาลยั	ฝา่ยประกนัคณุภาพการศกึษา
	 	 	 และกิจการพิเศษ
	 นางพิกุลศิลป์		 งามสูงเนิน		 หัวหน้าสำานักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย	

กลุ่มงานบริหาร
	 นางกนกนวล		 นรินยา		 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
	 นางสาวสุภาภัทร		 บุตรไทย		 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
	 นางสาวณัฏวรรณ์		 จันทะพิมพ	์	 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
	 นางสาวลภัสรดา		 ชัยประสิทธิ	์	 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
	 นางสาวสายฝน	 ทัพขวา	 นักวิชาการศึกษา	ชำานาญการ
	 นายวัฒนชัย	 สร้อยดั้น	 นักวิชาการเงินและบัญชี

กลุ่มงานบริการการศึกษา
	 นางศรินทร์ยา		 เกียงขวา		 นักวิชาการคอมพิวเตอร	์ชำานาญการ
	 นางวิชชุลดา		 ลดาวัลย	์	 นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
	 นายจักรกฤษณ์		 บุญสีลา		 นักวิชาการคอมพิวเตอร์

กลุ่มงานมาตรฐานบทนิพนธ์
	 นางสาวอรไท		 สีหาบุญม	ี	 นักวิชาการศึกษาฏิบัติการ
	 นางภัทรวรรธน์	 ชนพัฒน์จิรโชติ	 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	ชำานาญการพิเศษ
	 นางอุบลรัตน์		 ป้านภูม	ิ	 นักวิชาการศึกษาฏิบัติการ
	 นางสาวศิริจรรยา		 ใจการ		 นักวิชาการศึกษา
	 นางสาววัลภา	 โชคบัณฑิต	 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ฉ
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 Application in RegressionAnalysis

 Application in MultivariateStatistics

 QualitativeResearch

 Applications in Causal and Covariance 
 StructureModeling

0901701 
 Empirical Research Methodology inAccounting

 Seminar in Financial AccountingResearch

 Seminar in Managerial AccountingResearch

 Seminar in International AccountingResearch

 Seminar in Behavioral AccountingResearch

 Issues in Accounting and Related Topics

 Seminar in Marketing StrategyResearch

 Seminar in Organizational BehaviorResearch

 Seminar in Human Resource
 ManagementResearch

 Seminar in Entrepreneurship
 ManagementResearch

 Seminar in Financial ManagementResearch

 Seminar in International BusinessResearch

 Thesis
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 Applications of multivariableregressionanalysis; 
canonical correlation analysis, and nonparametric statistical 
procedures to business research issues involving multivariate 
data; building, evaluating, and validating a multiple regression 
model; uses of dummy variables; models analyzing by using 
hierarchical regression, contrast coding, partial correlations 
; comparing parametric and corresponding nonparametric tests

 

 

 Applications of multivariate statistical procedures, 
data reduction techniques, and multidimensional r 
elationships analysis in business research; multivariate 
analysis of variance; discriminant analysis; logistic 
regression analysis; factor analysis; cluster analysis; 
multidimensional scaling; conjoint analysis

 

 

 Philosophy, assumptions and main approaches of 
qualitative research; interpretive, comparative, and historical 
methods in qualitative research; emphasis on documentary 

approaches

techniques to the analysis of behavioral data in business 
research, using LISREL program to examine measurement 
and structural models relating to directly observed and latent 
variables
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 Concepts, principles, and importance of research; 
research type; setting topic; identifying variables; establishing 
and testing hypotheses; choosing analysis tools; building 
tools and methods for collecting data; analysis and proceeding 
data; interpreting results; writing reports; presenting reports; 
analysis of accounting research that uses economic, 
psychological, and organizational theories and research 
methods; understanding and evaluating empirical research 
results and formulating and writing research proposals; the 
study of accounting theory and philosophy of science; ethics 
of researchers

in both past and current; with an emphasis on studying 
knowledge contents from the research, historical principles 
and reasons of theories, conceptual framework of researchers, 
research design including practiced analysis and critique of 
the research, presentation and suggestion of future research, 
and implementation of the research

 

 Literature review of managerial accounting 
research in both past and current; with an emphasis on 
studying knowledge contents from the research, historical 
principles and reasons of theories, conceptual framework of 
researchers, research design including practiced analysis 
and critique of the research, presentation and suggestion of 
future research, and implementation of the research

 

 Literature review of international accounting 
research in both past and current; with an emphasis on 
studying knowledge contents from the research, historical 
principles and reasons of theories, conceptual framework of 
researchers, research design including practiced analysis 
and critique of the research, presentation and suggestion of 
future research, and implementation of the research

 Literature review of behavioral accounting 
research in both past and current; with an emphasis on 
studying knowledge contents from the research, historical 
principles and reasons of theories, conceptual framework of 
researchers, research design including practiced analysis 
and critique of the research, presentation and suggestion of 
future research, and implementation of the research

 

 Analysis of contemporary issues related to accounting, 
such as environmental accounting, social accounting, human 
resource accounting, tax accounting, accounting information 
system, auditing, technology and accounting, ethics of  
accountants; effects and relationships to accounting and 
accountants in both current and future
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 Literature review of marketing strategy research 
in both past and current; with an emphasis on studying 
knowledge contents from the research, historical principles 
and reasons of theories, conceptual framework of researchers, 
research design including practiced analysis and critique of 
the research, presentation and suggestion of future research, 
and implementation of the research

 Literature review of organizational behavior research 
in both past and current; with an emphasis on studying 
knowledge contents from the research, historical principles 
and reasons of theories, conceptual framework of researchers, 
research design including practiced analysis and critique of 
the research, presentation and suggestion of future research, 
and implementation of the research

 Literature review of human resource management 
research in both past and current; with an emphasis on 
studying knowledge contents from the research, historical 
principles and reasons of theories, conceptual framework of 
researchers, research design including practiced analysis 
and critique of the research, presentation and suggestion of 
future research, and implementation of the research future 
research, and implementation of theresearch

 

 Literature review of entrepreneurship management 
research in both past and current; with an emphasis on 
studying knowledge contents from the research, historical 
principles and reasons of theories, conceptual framework of 
researchers, research design including practiced analysis 
and critique of the research, presentation and suggestion of 
future research, and implementation of the research

 

 
research in both past and current; with an emphasis 
on studying knowledge contents from the research, 
historical principles and reasons of theories, conceptual 
framework of researchers, research design including 
practiced analysis and critique of the research, presentation 
and suggestion of future research, and implementation of 
the research
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 Literature review of international business 
research in both past and current; with an emphasis on 
studying knowledge contents from the research, historical 
principles and reasons of theories, conceptual framework of 
researchers, research design including practiced analysis 
and critique of the research, presentation and suggestion of 
future research, and implementation of the research

 Doctoral Thesis requiring original and independent 

a mastery of research techniques, but also an ability 
to identify an important problem for investigation and to 
design research that permits the formulation of reasonable 
hypotheses and the drawing of logical conclusions related 
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 Application in Regression Analysis  

 Application in Multivariate Statistics

 Qualitative Research 

 Applications in Causal and 
 Covariance Structure Modeling

 Empirical Research Methodology in 
 Management

 Seminar in Organizational Theory Research

 Seminar in Organizational Behavior Research

 Seminar in Human Resource 
 Management Research

 Seminar in Strategic Management Research

 Issues in Management and Related Topics

 Seminar in Marketing Strategy Research 

 Seminar in Service Marketing Research

 Seminar in Entrepreneurship
 Management Research

 Seminar in Management Information
 System Research

 Seminar in Electronic Commerce Research 

 Seminar in International Business Research

 Thesis
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 Applications of multivariable regression analysis; 
canonical correlation analysis, and nonparametric statistical 
procedures to business research issues involving multivariate 
data; building, evaluating, and validating a multiple regression 
model; uses of dummy variables; models analyzing by using 
hierarchical regression, contrast coding, partial correlations 
; comparing parametric and corresponding nonparametric tests

 Applications of multivariate statistical procedures, 
data reduction techniques, and multidimensional relationships 
analysis in business research; multivariate analysis of variance; 
discriminant analysis; logistic regression analysis; factor 
analysis; cluster analysis; multidimensional scaling; conjoint 
analysis

 

   
   

 Philosophy, assumptions and main approaches of 
qualitative research; interpretive, comparative, and historical 
methods in qualitative research; emphasis on documentary 

approaches

  

techniques to the analysis of behavioral data in business 
research,  using LISREL program to examine measurement 
and structural models relating to directly observed and latent 
variables
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 Concepts, principles, and importance of research; 
research type; setting topic; identifying variables; establishing 
and testing hypotheses; choosing analysis tools; building 
tools and methods for collecting data; analysis and proceeding 
data; interpreting results; writing reports; presenting reports; 
analysis of management research that uses economic,  
psychological, and organizational theories and research 
methods; understanding and evaluating empirical research 
results and formulating and writing research proposals; the 
study of management theory and philosophy of science; 
ethics of researchers

 

 Literature review of management theory and 
process research in both past and current; with an emphasis 
on studying knowledge contents from the research, 
historical principles and reasons of theories, conceptual 
framework of researchers, research design including 
practiced analysis and critique of the research, presentation 
and suggestion of future research, and implementation of 
the research

 Literature review of organizational behavior 
research in both past and current; with an emphasis on 
studying knowledge contents from the research, historical 
principles and reasons of theories, conceptual framework of 
researchers, research design including practiced analysis 
and critique of the research, presentation and suggestion of 
future research, and implementation of the research 

 

 Literature review of human resource management 
research in both past and current; with an emphasis on 
studying knowledge contents from the research, historical 
principles and reasons of theories, conceptual framework of 
researchers, research design including practiced analysis 
and critique of the research, presentation and suggestion of 
future research, and implementation of the research

 

 Literature review of strategic management 
research in both past and current; with an emphasis on 
studying knowledge contents from the research, historical 
principles and reasons of theories, conceptual framework of 
researchers, research design including practiced analysis 
and critique of the research, presentation and suggestion of 
future research, and implementation of the research
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 Analysis of contemporary issues related to 
management, such as logistics management, small business 
management, innovation and change management, supply 
chain management, technology management, business 
ethics, social responsibility; effects and relationships to 
management and administrators in both current and future

 

 Literature review of marketing strategy research 
in both past and current; with an emphasis on studying 
knowledge contents from the research, historical principles 
and reasons of theories, conceptual framework of researchers, 
research design including practiced analysis and critique of 
the research, presentation and suggestion of future research, 
and implementation of the research

 

 Literature review of service marketing research in 
both past and current; with an emphasis on studying  
knowledge contents from the research, historical principles 
and reasons of theories, conceptual framework of  
researchers, research design including practiced analysis 
and critique of the research, presentation and suggestion of 
future research, and implementation of the research

 Literature  review of entrepreneurship management 
research in both past and current; with an emphasis on 
studying knowledge contents from the research, historical 
principles and reasons of theories, conceptual framework  of 
researchers, research design including practiced analysis 
and critique of the research, presentation and suggestion of 
future research, and implementation of the research 

 Literature review of management information 
system research in both past and current; with an emphasis 
on studying knowledge contents from the research, 
historical principles and reasons of theories, conceptual 
framework of researchers, research design including 
practiced analysis and critique of the research, presentation 
and suggestion of future research, and implementation 
of the research
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 Literature review of management information 
system research in both past and current; with an emphasis 
on studying knowledge contents from the research, 
historical principles and reasons of theories, conceptual 
framework of researchers, research design including 
practiced analysis and critique of the research, presentation 
and suggestion of future research, and implementation 
of the research 

 Literature review of international business 
research in both past and current; with an emphasis on 
studying knowledge contents from the research, historical 
principles and reasons of theories, conceptual framework of 
researchers, research design including practiced analysis 
and critique of the research, presentation and suggestion of 
future research, and implementation of the research

 

 Doctoral thesis requiring original and independent 

a mastery of research techniques, but also an ability 
to identify an important problem for investigation and to 
design research that permits the formulation of reasonable 
hypotheses and the drawing of logical conclusions related 
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 Application in Regression Analysis 

 Application in Multivariate Statistics

 Qualitative Research 

 Applications in Causal and Covariance 
 Structure Modeling

 Seminar in Marketing Strategy Research
0902 702 
 Empirical Research Methodology in Marketing 

 Seminar in Consumer Behavior Research

 Seminar in International Marketing Research

 Seminar in Service Marketing Research

 Issues in Marketing and Related Topics

 Seminar in Organizational Theory Research

 Seminar in Organizational Behavior Research

 Seminar in Human Resource 
 Management Research

 Seminar in Strategic Management Research

 Seminar in Entrepreneurship 
 Management Research

 Seminar in International Business Research

 Thesis
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 Applications of multivariable regression analysis; 
canonical correlation analysis, and nonparametric statistical 
procedures to business research issues involving multivariate 
data; building, evaluating, and validating a multiple regression 
model; uses of dummy variables; models analyzing by using 
hierarchical regression, contrast coding, partial correlations 
; comparing parametric and corresponding nonparametric tests

 Applications of multivariate statistical procedures, 
data reduction techniques, and multidimensional relationships 
analysis in business research; multivariate analysis of variance; 
discriminant analysis; logistic regression analysis; factor 
analysis; cluster analysis; multidimensional scaling; conjoint 
analysis

 

 

   

 Philosophy, assumptions and main approaches of 
qualitative research; interpretive, comparative, and  
historical methods in qualitative research; emphasis on 
documentary research, participant observation, in depth 

techniques to the analysis of behavioral data in business 
research,  using LISREL program to examine measurement 
and structural models relating to directly observed and latent 
variables

 Literature review of marketing strategy research 
in both past and current; with an emphasis on studying 
knowledge contents from the research, historical principles 
and reasons of theories, conceptual framework of researchers, 
research design including practiced analysisand critique of 
the research, presentation and suggestion of future research, 
and implementation of the research
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 Concepts, principles, and importance of research; 
research type; setting topic; identifying variables; hypothesis 
development ; hypothesis testing ; choosing analysis tools; 
building tools and methods for collecting data; data collection; 
data analysis and proceeding ; interpreting results; writing 
reports; presenting reports; analysis of marketing research 
by using economic; psychological, organizational theories, 
and research methods; evaluating empirical research results; 
formulating and writing research proposals; researchers ethics

  Literature review of consumer behavior research 
in both past and current; with an emphasis on studying 
knowledge contents from the research, historical principles 
and reasons of theories, conceptual framework of researchers, 
research design including practiced analysisand critique of 
the research, presentation and suggestion of future research, 
and implementation of the research
   

 Literature review of international marketing re
search in both past and current; with an emphasis on 
studying knowledge contents from the research, historical 
principles and reasons of theories, conceptual framework of 
researchers, research design including practiced analysisand 
critique of the research, presentation and suggestion of 
future research, and implementation of the research

 

 Literature review of service marketing research 
in both past and current; with an emphasis on studying 
knowledge contents from the research, historical principles 
and reasons of theories, conceptual framework of researchers, 
research design including practiced analysisand critique of 
the research, presentation and suggestion of future research, 
and implementation of the research

  
 

 Analysis of contemporary issues related to marketing, 
such as market orientation, marketing capability, marketing 
innovation, modern marketing management, customer 
relationship management, integrated marketing communication 
management, marketing ethics, social responsibility 
in marketing; effects and relationships to marketing and 
marketers in both current and future
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 Literature review of management theory and 
process research in both past and current; with an emphasis 
on studying knowledge contents from the research, 
historical principles and reasons of theories, conceptual 
framework of researchers, research design including 
practiced analysisand critique of the research, presentation 
and suggestion of future research, and implementation of 
the research

 Literature review of organizational behavior 
research in both past and current; with an emphasis on 
studying knowledge contents from the research, historical 
principles and reasons of theories, conceptual framework of 
researchers, research design including practiced analysisand 
critique of the research, presentation and suggestion of  
future research, and implementation of the research 

 

 Literature review of human resource management 
research in both past and current; with an emphasis 
on studying knowledge contents from the research, histor
ical principles and reasons of theories, conceptual framework 
of researchers, research design including practiced 
analysisand critique of the research, presentation and 
suggestion of future research, and implementation of the 
research

 Literature review of strategic management 
research in both past and current; with an emphasis on 
studying knowledge contents from the research, historical 
principles and reasons of theories, conceptual framework of 
researchers, research design including practiced analysisand 
critique of the research, presentation and suggestion of  
future research, and implementation of the research 

 Literature  review of entrepreneurship management 
research in both past and current; with an emphasis on 
studying knowledge contents from the research, historical 
principles and reasons of theories, conceptual framework of 
researchers, research design including practiced analysis 
and critique of the research, presentation and suggestion of 
future research, and implementation of the research
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 Literature review of international business 
research in both past and current; with an emphasis on 
studying knowledge contents from the research, historical 
principles and reasons of theories, conceptual framework of 
researchers, research design including practiced analysisand 
critique of the research, presentation and suggestion of  
future research, and implementation of the research

 Doctoral Thesis requiring original and independent 

a mastery of research techniques, but also an ability to 
identify an important problem for investigation and to  
design research that permits the formulation of reasonable  
hypotheses and the drawing of logical conclusions related 
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 Advanced Mathematical Economics
0907 604 
 Advanced Econometric for Economics 
 and Finance 

 Advanced Quantitative Economics   

 Application in Multivariate Statistics

 Empirical Research Methodology 
 in Economics and Finance 

 Advanced Microeconomics Theory 

 Advanced Macroeconomics Theory 

 Seminar in Monetary Economic
 Research

 Seminar in International Finance
 Research 

 Issues in Economics and Finance 
 and Related Topics

 Seminar in International Marketing 
 Research

 Seminar in Financial Management 
 Research

 Seminar in International Business 
 Research

 Seminar in Econometric  Research

 Seminar in International Economic Research

 Seminar in Managerial Economic Research

 Seminar in Financial Market Research

 Thesis
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 Application of optimization methods in economics 

matrix algebra economic problems differential equation, 
continuous difference equations, linear program dynamic 
economics , and economics in applications implementation  

 
 
 

 Application of econometric  models in economics 

analysis;  least square models estimation; maximum 
likelihood estimation; univariate time series models; 

 
regression analysis 

  

 

     

  Application of econometric theories in economic 
models; estimation, analysis and solving econometric problem; 

sectional data; and panel data.

  Applications of multivariate statistical procedures, 
data reduction techniques, and multidimensional relationships 
analysis  in business research; multivariate analysis of 
variance; discriminant analysis; logistic regression analysis; 
factor analysis; cluster analysis; multidimensional scaling; 
conjoint analysis
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 Concepts, principles, and importance of research; 
research type; setting topic; identifying variables; establishing 
and testing hypotheses; choosing analysis tools; building 
tools and methods for collecting data; analysis and proceeding 
data; interpreting results; writing reports; presenting reports; 

 
theories and research methods; understanding and evaluating 
empirical research results and formulating and writing research 

philosophy of science; ethics of researchers

 

 Consumer behavior theory; demand and supply 
theory; production theory and production cost; pricing 
theory; production  factor market and income distribution; 
general equilibrium theory; market failure and  mechanism 
and economic functions of government in economic  system; 
application of microeconomics theory in analyzing  economics 
problems of Thailand
 

 
 
 
 

 

 Theory of national income; consumption and 
investment theories; product market equilibrium; money 
market equilibrium; changes in market equilibrium; product 
market and labor market; aggregate demand and aggregate 

theory; business cycle theory; applications of macroeconomics 
theory in analyzing economics situation  

 

 Literature review of monetary economics theory 
and research in the past and current; knowledge contents 
studying from the research; background of theoretical 
principles and reasons of research conceptual framework; 
research design; research analysis and critique; presentation 
and suggestion of future research; implementation of 
the research

 

and research in the past and current; knowledge content 
studying from the research; background of theoretical 
principles and reasons; conceptual framework; research 
design; research analysis and critique; presentation and 
suggestion of future research; implementation of the research 

  
 

 Analysis of contemporary important issues related 
 

interest rate determination; demand for money; capital 
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 Literature review of international marketing  
research in both past and current; with an emphasis on 
studying knowledge contents from the research, historical 
principles and reasons of theories, conceptual framework of 
researchers, research design including practiced analysis 
and critique of the research, presentation and suggestion of 
future research, and implementation of the research

 
research in both past and current; with an emphasis on 
studying knowledge contents from the research, historical 
principles and reasons of theories, conceptual framework of 
researchers, research design including practiced analysis 
and critique of the research, presentation and suggestion of 
future research, and implementation of the research

 Literature review of international business 
research in both past and current; with an emphasis on 
studying knowledge contents from the research, historical 
principles and reasons of theories, conceptual framework of 
researchers, research design including practiced analysis 
and critique of the research, presentation and suggestion of 
future research, and implementation of the research

 
 

 Literature review of econometric theory and 
research in the past and current; knowledge content  
studying from the research; background theoretical 
principles and reasons; conceptual framework; research 
design; research analysis and critique; presentation and way 
of future research; implementation of the research

 

 Literature review of international economic theory 
and research in the past and current;  knowledge content 
studying from the research; background theoretical principles 
and reasons ; conceptual framework; research design; 
research analysis and critique; presentation and way of 
future research; implementation of the research
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  Literature review of managerial economics theory 
and research in the past and current; knowledge content 
studying from the research; background of theoretical  
principles and reasons ; conceptual framework; research 
design; research analysis and critique; presentation and way 
of future research; implementation of the research

institution and research in the past and current; knowledge 
content studying from the research background of theoretical 
principles and reasons of conceptual framework; research 
design; research analysis and critique; presentation and 
suggestion of future research; implementation of the research

 

 Doctoral dissertation requiring original and 
independent research in the major program area. It should 

an ability to identify an important problem for investigation 
and to design research that permits the formulation of 
reasonable hypotheses and the drawing of logical conclusions 
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หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (บช.ม.)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

ชื่อหลักสูตร
 ภาษาไทย  :  หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต 

 ภาษาอังกฤษ  :  Master of Accountancy Program

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
 ภาษาไทย  (ชื่อเต็ม) :  บัญชีมหาบัณฑิต

  (ชื่อยอ)  :  บช.ม. 

 ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม)  :  Master of Accountancy

  (ชื่อยอ)  :  M.Acc. 

หลักสูตร

 จํานวนหนวยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา

 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา  42  หนวยกิต

 ระบบในเวลาราชการ ใหศึกษาไดไมเกิน 10 ภาคการศึกษา

    สําเรจ็การศึกษาไดไมกอน   3 ภาคการศึกษา

 ระบบนอกเวลาราชการ ใหศึกษาไดไมเกิน 10  ภาคการศึกษา

    สําเร็จการศึกษาไดไมกอน   4 ภาคการศึกษา

โครงสรางหลักสูตร
หมวดวิชา หลักสูตร (หนวยกิต)

แผน ก แบบ ก 2

1. หมวดวิชาเฉพาะสาขา

 1.1 วิชาบังคับ 27

 1.2 วิชาเลือก 3

2. หมวดประสบการณวิจัย 

 2.1 การศึกษาคนควาอิสระ -

 2.2 วิทยานิพนธ 12 

รวมหนวยกิต ไมนอยกวา 42 หนวยกิต
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รายวิชาหลักสูตร 
 วิชาพ้ืนฐาน (รายวิชาไมนับหนวยกิต)

0909 543 ภาษาอังกฤษทางบริหารธุรกิจสําหรับบัณฑิตศึกษา* 2(1-2-3)

 English for Business Administration - Graduate Studies

 * แผน ก แบบ ก 2 เรียนในรายวิชา 0909 543 ทั้งน้ี โดย

ไมนับหนวยกิต และจะตองไดผลการเรียนระดับ S (Satisfactory)

หมวดวิชาเฉพาะสาขา

 วิชาบังคับ

0909 534 สถิติเพื่อการวิจัยทางการบัญชี 3(3-0-6)

 Statistics for Accounting Research

0909 535 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ  3(3-0-6)

 Business Research Methodology

0909 536 สารสนเทศทางธุรกิจเชิงบูรณาการสําหรับวิชาชีพบัญช ี3(3-0-6)

 Integrated Business Information for Accounting 

 Profession 

0909 537 มาตรฐานและคุณภาพของการรายงานทางการเงิน 3(3-0-6)

 Financial Reporting Standards and Quality

0909 538 การบัญชีบริหารขั้นสูง 3(3-0-6)

 Advanced Managerial Accounting

0909 539 สัมมนาการบูรณาการสารสนเทศทางการบัญชี 3(3-0-6)

 Seminar in Integrated Accounting Information 

0909 540 สัมมนางานวิจัยทางการบัญชี  3(3-0-6)

 Seminar in Accounting Research

0909 541 การวางแผนภาษีเชิงกลยุทธ 3(3-0-6)

 Strategic Tax Planning

0909 542 บรรษัทภิบาลและงานที่ใหความเชื่อมั่น  3(3-0-6)

 Corporate Governance and Assurance service

 วิชาเลือก

 แผน ก เรียนวิชาเลือก ไมนอยกวา 3 หนวยกิต

 กลุมวิชาการจัดการ

0903 500 นโยบายธุรกิจและการจัดการเชิงกลยุทธ 3(3-0-6)

 Business Plicy and Strategic Management

0903 504 การจัดการนวัตกรรมองคกร  3(3-0-6)

 Organizational Innovation Management

0903 506  การจัดการการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ  3(3-0-6)

 Strategic Change Management 

0903 512  การสรางสรรคธุรกิจและการประกอบการ 3(3-0-6)

 Business Creation and Entrepreneurship

0903 522 การบริหารพันธมิตรทางธุรกิจ  3(3-0-6)

 Business Alliance Administration

 กลุมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

0904 501 การจัดการระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ 3(3-0-6)

 Strategic Information System Management 

0904 502  การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ  3(3-0-6)

 Business Information Technology Administration

0904 505 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการทางธุรกิจ 3(3-0-6)

 Business Management Information Systems

0904 521 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงบริหาร 3(3-0-6)

 Management Decision Support Systems

0904 522 ระบบสารสนเทศเชิงปญญา  3(3-0-6)

 Intelligent Information Systems

 กลุมวิชาการเงิน

0905 501 การจัดการการเงินขั้นสูง 3(3-0-6)

 Advanced Financial Management

0905 511 การวิเคราะหการลงทุน  3(3-0-6)

 Investment Analysis

0905 512 การเงินระหวางประเทศ 3(3-0-6)

 International Finance 

0905 513 การจัดการความเสี่ยง 3(3-0-6)

 Risk Management 

0905 516 อนุพันธทางการเงิน 3(3-0-6)

 Financial Derivatives

 กลุมวิชาอื่น

0901 516 ระบบการควบคุมทางการบริหาร 3(3-0-6)

 Management Control Systems 

0903 514 เศรษฐศาสตรการจัดการ 3(3-0-6)

 Managerial Economics

 หมวดวิชาประสบการณวิจัย

0901 522 การศึกษาคนควาอิสระ 6 หนวยกิต

 Independent Study

0901 523 วิทยานิพนธ 12 หนวยกิต

 Thesis 
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คําอธิบายรายวิชาหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

0909 536 สารสนเทศทางธุรกิจเชิงบูรณาการสําหรับ 3(3-0-6)

 วิชาชีพบัญชี

 Integrated Business Information for Accounting 

 Profession

 แนวคิด วิธีการ และหลักการของระบบการวางแผนและการ

บริหารจัดการทรัพยากรภายในองคกรที่มีอยูในปจจุบันและแนวโนมใน

อนาคต การประยกุตใชการบญัชใีนระบบการบรหิารจดัการทรพัยากรภายใน

องคกร การจัดหาและการเลือกโปรแกรมระบบการวางแผนและการบริหาร

จัดการทรัพยากรภายในองคกร ทางเดินของเอกสารที่เกิดจากโปรแกรม

ระบบการวางแผนและการบริหารจัดการทรัพยากรองคกร การนําระบบ

การวางแผนและการบริหารจัดการทรัพยากรภายในองคกรมาใชในองคกร

และปจจยัทีม่ผีลตอความสาํเรจ็ในการนาํระบบการวางแผนและการบรหิาร

จัดการทรัพยากรภายในองคกรมาใชในองคกร การประยุกตใชโปรแกรม 

ระบบการวางแผนและการบริหารจัดการทรัพยากรภายในองคกร

 Concepts, methods and principles of existing and 

future enterprise resource planning ; accounting application in 

enterprise resource planning; searching and selecting enterprise 

resource planning software; enterprise resource planning 

document flowchart; application of enterprise resource planning 

in organizations; factors influencing successful application of 

enterprise resource planning; enterprise resource planning 

software application

0909 537 มาตรฐานและคุณภาพของการรายงานทางการเงิน 3(3-0-6)

 Financial Reporting Standards and Quality

 หลกัการ แนวคิดและทฤษฎีทีเ่ก่ียวของกับกรอบแนวคิดสาํหรับ

การรายงานทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน วิธีการและ

เครื่องมือในการวิเคราะหรายงานทางการเงิน วิธีการและเคร่ืองมือในการ

วิเคราะหรายงานทางการเงินตอผูเกี่ยวของที่สะทอนคุณภาพของรายงาน

ทางการเงิน ทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ โดยใชกรณีศึกษา เหตุการณ

จริงและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

 Principles, concepts and theories relating to financial 

reporting framework and financial reporting standards; methods 

and tools forfinancial reporting analysis; methods and tools for 

financial reporting analysis of related parties to reflect quality of 

financial reporting by focusing on national and international case 

studies, real events, and relevant research

หมวดวิชาพ้ืนฐาน

0909 543 ภาษาอังกฤษทางบริหารธุรกิจสําหรับบัณฑิตศึกษา 2(1-2-3)

 English for Business Administration - Graduate 

 Studies

 คาํศพัทและโครงสรางภาษาอังกฤษท่ีจาํเปนตอการพูดเพือ่การ

สือ่สารในบริบทท่ีเปนทางการและวิชาการ รปูแบบองคประกอบ เทคนิคการ

อาน เขียนเร่ืองและยอหนาของงานเขียนทางวิชาการและการอานบทความ

และงานเขียนทางวิชาการเฉพาะดาน

 English vocabulary and basic structure necessary 

for communication in official and academic contexts; patterns; 

components; reading techniques; academic writing; paragraph 

writing; article reading; reading and writing for specific purposes

หมวดวิชาเฉพาะสาขา

 วิชาบังคับ

0909 534 สถติิเพ่ือการวิจัยทางการบัญชี 3(3-0-6)

 Statistics for Accounting Research

 กระบวนการตัดสินใจโดยใชทฤษฎีและวิธีการทางสถิติ ไดแก 

ทฤษฎีการตัดสินใจ การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะหการถดถอยและ

สหสัมพันธ การวิเคราะหอนุกรมเวลาเพื่อการพยากรณ และการประยุกต

สถิติเพื่อการวิจัยทางการบัญชี 

 Decision making processes using statistical theories 

and procedures such as decision making theory, hypothesis 

testing, regression and correlation analysis, time series analysis 

for forecasting, statistical application for accounting

0909 535 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ 3(3-0-6)

 Business Research Methodology 

 แนวคิด หลักการ และความสําคัญของการวิจัย ประเภทของ

การวิจัย การกําหนดหัวขอเรื่อง การกําหนดตัวแปร การตั้งสมมติฐานและ

การทดสอบ การเลือกเคร่ืองมือที่จะทําการวิเคราะห การสรางเคร่ืองมือ

เก็บรวบรวมขอมูล วิธีการรวบรวมขอมูล การประมวลผลการวิเคราะห 

การตคีวาม การเขยีนรายงาน และการเสนอรายงานการประชมุวชิาการระดบั

ชาติและ/หรือนานาชาติ

 Concepts, principles, and importance of research; 

research types; setting  topic; identifying variables; establishing 

and testing hypotheses; choosing data analysis tools; building 

tools for data collection; data collection methods; analysis and 

proceeding; interpreting results; writing reports; presenting 

reports at national and/or international conferences
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0909 538 การบัญชีบริหารขั้นสูง 3(3-0-6)

 Advanced Managerial Accounting

 แนวคิดรวมสมัยและบทบาทของขอมูลทางการบัญชีตอการ

วางแผนและการควบคุม การดําเนินงานและการตัดสินใจในทางเลือก

ตางๆ ของผูบริหาร รวมถึงแนวคิดตนทุนในสภาพแวดลอมธุรกิจสมัยใหม 

การบริหารตนทุนเชิงกลยุทธ ตนทุนเปาหมาย ตนทุนฐานกิจกรรม ตนทุน

คณุภาพ ตนทนุทันเวลา ตนทุนตามวงจรชีวติผลิตภัณฑ การพิจารณาตนทุน

ตามทฤษฎีขอจํากัด การวัดผลการปฏิบัติงาน การวัดผลแบบดุลยภาพ 

รวมถึงแนวคิดรวมสมัยทางการจัดการ

 Contemporary concepts and roles of accounting 

information on planning and control, operations, and executives’ 

decision making; cost concepts in modern business environments; 

strategic cost management; target costing; activity-based costing; 

quality costs; just-in-time costing; product life cycle costing; costs 

under theory of constraints; performance evaluation; balanced 

scorecard evaluation; contemporary management concepts

 

0909 539 สัมมนาการบูรณาการสารสนเทศทางการบัญชี 3(3-0-6)

 Seminar in Integrated Accounting Information

 การอภิปรายแนวคิด ปญหา และขอจํากัดเกี่ยวกับระบบ

สารสนเทศทางการบัญชี อุปสรรคและปญหาที่เกี่ยวของกับการประยุกตใช

ระบบสารสนเทศทางการบัญชีสําหรับหนวยงาน การวิเคราะหและนําเสนอ

เทคนิคทีเ่กีย่วของในการพัฒนาและการจัดทาํระบบสารสนเทศทางการบัญชี 

โดยศึกษาจากกรณีศึกษาและบทความทางวิชาการ

 Discussions of concepts, problems, and limitations 

of accounting information systems; obstacles and problems in 

applying accounting information systems for organizations; 

analyzing technique and presentation of information system 

development and preparation by using case studies and academic 

articles 

0909 540 สัมมนางานวิจัยทางการบัญชี 3(3-0-6)

 Seminar in Accounting Research

 แนวคิด ทฤษฎี การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยใน

อดีต รวมถึงงานวิจัยทางการบัญชีการเงิน การบัญชีบริหาร การสอบบัญชี 

การตรวจสอบภายใน ระบบสารสนเทศทางการบัญชี และการภาษีอากร 

 Concepts, theories, literature review, and prior 

research; financial accounting research, managerial accounting 

research, auditing research, internal auditing research, accounting 

information system research, and taxation research 

0909 541 การวางแผนภาษีเชิงกลยุทธ 3(3-0-6)

 Strategic Tax Planning 

 บทบาทของผูบรหิารงานเก่ียวกับภาษีอากร การกําหนดนโยบาย

และการวางแผนในดานภาษีอากรเพ่ือใหสอดคลองกบัการจัดเก็บของรัฐบาล 

การภาษีอากรเกี่ยวกับการตัดสินใจในการดําเนินงานตางๆ การตั้งบริษัท

ยอยหรือสาขา การตีราคาสินทรัพยและสินคา นโยบายเก่ียวกับ เงินปนผล 

ประโยชนเพ่ิมอยางอื่นและสวัสดิการตางๆ ปญหาทางภาษีอากรเกี่ยวกับ

การคํานวณเงินได เพื่อเสียภาษี ภาษีเงินไดและอนุสัญญาภาษีซอน หนาที่

ความรับผิดชอบ จริยธรรม คุณธรรม

 Executives’ roles about taxation; policy setting and tax 

planning that consistent with government’s collection; taxation of 

operational decision making, subsidiary companies and branches, 

asset and product valuation, dividend policy, other benefits, and 

compensations; taxation problems of calculating taxable income 

and doubled tax agreements; roles, responsibilities, ethics, 

morality 

0909 542 บรรษัทภิบาลและงานท่ีใหความเช่ือมั่น  3(3-0-6)

 Corporate Governance and Assurance Service

 แนวคิดและ/กรอบแนวคิดแมบทสําหรับงานที่ใหความเชื่อมั่น 

กฎหมายและพระราชบัญญัตเิกีย่วกบัการสอบบัญชี จรรยาบรรณและความ

รับผิดชอบของผูสอบบัญชี ขอตกลงในการรับงานสอบบัญชี การทุจริตและ

ขอผิดพลาด การวางแผนงานสอบบัญชี ความเส่ียงในการสอบบัญชีและ

ความมีสาระสําคัญ การประเมินความเสี่ยง หลักฐานการสอบบัญชี วิธีการ

รวบรวมหลักฐานและวิธีการตรวจสอบ การเลือกตัวอยางในการสอบบัญชี 

กระดาษทําการของผูสอบบญัช ีการตรวจสอบสินทรพัย หนีส้นิ และสวนของ

ผูถอืหุน รายไดและคาใชจายรายงานการสอบบัญช ีเทคนิคและเคร่ืองมือใน

การตรวจสอบดวยคอมพิวเตอร การควบคุมคุณภาพการสอบบัญชี การใช

บริการหรือผลงานของบุคคลอื่น การตรวจสอบและรายงาน การบริการที่

เกี่ยวเนื่องปญหาตางๆ ในการสอบบัญชีและแนวทางแกไข รวมถึงแนวคิด

การตรวจสอบภายใน อภิปรายกรณีศึกษาและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

 Concepts and frameworks of assurance engagement; 

auditing laws and regulations, codes of ethics, and responsibilities 

of auditors; agreements in accepting audit jobs; fraud and errors; 

audit planning; audit risks and materiality; risk assessment; audit 

evidence; method of audit evidence collection; auditing methods; 

audit sampling; audit working papers; audit procedures for assets, 

liabilities, stockholders’ equity, revenues, and expenses; audit 

reports; computerized auditing techniques; audit quality control; 

outsourced audit services; auditing and reporting for related services; 

problems in auditing and solving solutions; internal auditing 

concepts, discussion of case studies and relevant research



ระดับบัณฑิตศึกษา 2561
คู  มื  อ  ห  ลั  ก  สู  ต  ร

605

 วิชาเลือก

 กลุมวิชาการจัดการ

0903 500 นโยบายธุรกิจและการจัดการเชิงกลยุทธ 3(3-0-6)

 Business Policy and Strategic Management

 ความสํ าคัญและภาพรวมของการบริหารเชิ งกลยุทธ  

กระบวนการและรายละเอียดในการจัดทําองคประกอบของแผนกลยุทธ 

ความเชือ่มโยงระหวางแผนธรุกจิ วสิยัทศัน พนัธกจิ คานยิม และวฒันธรรม

องคกร การนําแผนกลยุทธไปสูการปฏิบัติ และการควบคุมแผนกลยุทธ 

เครือ่งมอืและเทคนคิในการบรหิารเชงิกลยทุธ รวมถงึการศกึษากรณตีวัอยาง

ในการบริหารเชิงกลยุทธของธุรกิจทั้งในทองถิ่นและระดับประเทศ

 Importance and overview of strategic management; 

processes and details in preparing strategic plan components; 

interrelationship among strategic plan, vision, mission, value, 

and organization culture; strategic plan utilization; strategic plan 

control; tools and techniques for strategic management; strategic 

management case studies of local and national businesses

0903 504 การจัดการนวัตกรรมองคกร 3(3-0-6)

 Organizational Innovation Management

 แนวคิดเก่ียวกับนวัตกรรมทางธุรกิจทั้งที่ เป นนวัตกรรม

เชิงปฏิบัติและนวัตกรรมเชิงปฏิวัติในรูปแบบตางๆ ครอบคลุมทางดาน

เทคโนโลยี ผลิตภณัฑ กระบวนการ วิธีคิด วิธีการทํางาน การแกไขปญหา 

การนําเสนอ หรือรูปแบบอ่ืนๆ รวมถึงการนําเอานวัตกรรมเขามาใชใน

กระบวนการ การกําหนดกลยุทธของธุรกิจเพื่อนําพาองคกรไปสูความได

เปรียบเชิงการแขงขัน การเสริมสรางมูลคาใหกับองคกรบนพื้นฐานกรอบ

แนวคิดเชิงวิเคราะห และพัฒนานวัตกรรมเชิงกลยุทธสําหรับรองรับการ

เจริญเติบโตขององคกรท่ียัง่ยนืภายใตพลวัตรการแขงขันทีร่นุแรงในปจจบุนั

 Concepts of business innovation, including practice 

innovation and revolution in several types covering technology, 

product, process, thinking method, working method, problem 

solving, and presentation; innovative incorporation in business 

strategy setting process to achieve competitive advantages, 

building organizational added value based on analytical concept 

framework, and developing innovative strategies for sustainable 

growing organization under high dynamic competition in the 

present

0903 506 การจัดการการเปล่ียนแปลงเชิงกลยุทธ 3(3-0-6)

 Strategic Change Management

 แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาทักษะความเปนผูนําที่สําคัญและ

จําเปนในการตอบสนอง ตอการเปลี่ยนแปลงของปจจัยแวดลอมทางธุรกิจ

ครอบคลุมการพัฒนาโอกาสใหมๆ สําหรับองคกรท้ังธุรกิจขนาดใหญและ

ขนาดยอมและการจัดการความเปล่ียนแปลงอยางมีประสิทธิภาพภายใน

องคกรรวมถึงการพัฒนาทักษะในการประเมินความสามารถและความเปน

ผูนํา

 Concepts of developing necessary leadership skills 

that are important to business environmental changes; new 

opportunity development for large and small businesses; efficient 

change management in an organization; skill development in 

competency and leadership evaluation

0903 512 การสรางสรรคธุรกิจและการประกอบการ 3(3-0-6)

 Business Creation and Entrepreneurship

 ลักษณะของการจัดการธุรกิจและการประกอบการแนวใหม 

แนวคิดการบริหารงานที่เนนการประกอบการขององคกร การปรับปรุงและ

พัฒนาองคกรท้ังหมดใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอม

ที่จะเกิดขึ้น การเสาะแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหมๆ การนําความคิดและ

ศักยภาพของคนในองคกรไปสูภาคปฏิบัติ การศึกษาปจจัยตางๆ ทั้งภายใน

และภายนอกเพื่อนําเขามาปรับใชกับองคกร 

 Nature of business management and modern 

entrepreneurship; concepts of entrepreneurial orientation; 

organizational adjustment and development in response to 

environmental changes; search for new business opportunities; 

practical implementation of ideas and competency; study of 

internal and external factors for organizational application

0903 522 การบริหารพันธมิตรทางธุรกิจ 3(3-0-6)

 Business Alliance Management

 แนวคิดและทักษะของการสรางและบํารุงรักษาความสัมพันธ

ของมนษุยภายในองคกร และความรวมมอืระหวางองคกรท้ังภายในประเทศ

และระดับโลก การสรางและบํารุงรักษาความเช่ือถือ ทักษะการส่ือสารและ

การเจรจา การรวมมือเชิงสรางสรรค อํานาจและการชักจูง ที่ปรึกษาและการ

ใหความชวยเหลือเปนพิเศษ วัฒนธรรมองคกร 

 Concepts and skills of building and maintaining human 

relationships within organizations and business alliances between 

organizations, both locally and globally; creating and maintaining 

trust, communication and negotiation skills, creative collaboration, 

power and influence, specially advising and mentoring, and 

corporate culture
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 กลุมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

0904 501 การจัดการระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ 3(3-0-6)

 Strategic Information System Management 

 ลักษณะ หลักการ แนวคิด ความสําคัญ และการประยุกตของ

ระบบสารสนเทศสาํหรับการจดัการธรุกิจ สวนประกอบของระบบสารสนเทศ 

การเก็บรวบรวมขอมูล การจัดประเภท การบันทึก การประมวลผล การเก็บ

รักษา และการเสนอรายงาน รวมถึงการบูรณาการสารสนเทศทางธุรกิจ

สําหรับวิชาชีพบัญชีเพื่อชวยสรางความไดเปรียบในการแขงขัน

 Nature, principles, concepts, importance, and application 

of information system for business management; components of 

information system; data collection, classification, record, process, 

storage, and report; analysis and design of integrated business 

information for accounting profession to build competitive 

advantages

0904 502 การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ 3(3-0-6)

 Business Information Technology Management

 แนวคดิเก่ียวกับการจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศทีเ่กีย่วกบัการ

วางแผนและการควบคุมทั้งองคกร การวางแผนเชิงกลยุทธดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ การออกแบบกระบวนธุรกิจใหม การประสานงานขามองคกร 

การวางแผนทรัพยากรขององคกร กลยุทธพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ปญหา

การจัดการในการพัฒนาระบบ ระบบเกื้อหนุนรวม ระบบปญญาประดิษฐ 

การจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส และการจัดการบุคลากรของระบบ

 Concepts of information technology management 

for organizationalplanning and controlling; strategic planning of 

information technology; business process redesign; inter-organization 

coordination; enterprise resource planning; electronic commerce 

strategy; management problem in system development; group 

support systems; intelligent systems; electronic document 

management;personnel management of systems

0904 505 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทางธุรกิจ 3(3-0-6)

 Business Management Information Systems

 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลกระทบ

และบทบาท ของระบบสารสนเทศตอการบริหารองคกร การควบคุมการ

ปฏิบัติงาน การสนับสนุนการตัดสินใจ และการบริหารกลยุทธองคกร 

 Concepts and theories of informational technology; 

effects and roles of information system on organizational 

management, operational controls, decision support, and 

organizational strategy management

0904 521 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงบริหาร 3(3-0-6)

 Management Decision Support Systems

 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะชวยให

ผูบริหารขององคกรสามารถตัดสนิใจไดอยางมีประสทิธภิาพและประสิทธิผล 

ความสําคัญของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ เชิงบริหาร เทคนิคและวิธี

การจัดการคลังขอมูล การเลือกใชเครื่องมือเพื่อสามารถนําเสนอขอมูลให

เหมาะสมและตรงกบัความตองการของผูบรหิาร และเครือ่งมอืท่ีจะใชในการ

พัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

 Concepts and theories of information technology for 

helping organizational executives make decision efficiently and 

effectively; importance of management decision support system; 

techniques and methods of data warehouse management; tools 

selection that aid in presenting appropriate data to executives; 

tools for decision support system development

0904 522 ระบบสารสนเทศเชิงปญญา 3(3-0-6)

 Intelligent Information Systems

 แนวคิดเกี่ยวกับการมุงเนนความรูทางดานเทคนิคและการ

จัดการในการพัฒนาและใชระบบสนับสนุนเชิงปญญาอยางมีประสิทธิภาพ 

ระบบปญญาประดษิฐ ในฐานะทีเ่ปนแหลงกาํเนดิระบบสารสนเทศเชงิปญญา 

ตัวทําการแทนเชิงปญญา เชน ระบบฐานความรู นิวรอลเนทเวิรค เปนตน

 Concepts of technical and manerial knowledge emphasis 

on developing and using intelligent support system efficiently; 

artificial intelligent system as an origin of intelligent information 

systems; intelligent agent such as knowledge-based system and 

neuron network

 กลุมวิชาการเงิน

0905 501 การจัดการการเงินขั้นสูง 3(3-0-6)

 Advanced Financial Management

 แนวคิดและหนาที่ในการจัดการการเงินของธุรกิจเพ่ือใหบรรลุ

เปาหมายทางการเงินขององคกรและใหเกิดความเขาใจในหลักการจัดการ

การเงนิภายใตสภาวะแวดลอมทีเ่ปลีย่นแปลง โดยเนนถงึหลกัการและทฤษฎี

การจัดการการเงนิสมยัใหม ไดแก การจัดการเงินทนุหมนุเวยีน การตัดสนิใจ

ลงทุนในหลักทรัพยในความตองการของตลาดและงบประมาณรายจาย

ลงทุน การตัดสินใจทางการเงินเชิงกลยุทธการจัดโครงสรางของเงินทุน 

การกําหนดมูลคากิจการรวมถึงการวิเคราะหและการวางแผนทางการเงิน

 Concepts and functions of financial management for 

businesses financial goals’ achievement and understanding of 

financial management concept under changing environments 

by emphasizing principles and theories of modern financial 

management including working capital management; investment 

decisions in marketable securities, capital expenditure, strategic 

financing decisions, capital structure, business valuation, financial 

analysis and planning
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0905 511 การวิเคราะหการลงทุน 3(3-0-6)

 Investment Analysis

 ความหมายและลักษณะของหลักทรัพย ตลาดและวิธีการ

ปฏิบัติในตลาดหลักทรัพย แนวคิด หลักการ และนโยบายของการลงทุนใน

สนิทรพัยทางการเงนิ ไดแก หุนทนุ หุนบรุมิสทิธ ิหุนกู ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญา

ใชเงิน พันธบัตร ตราสารหนี้ ตราสารทุน อนุพันธทางการเงิน ความแตกตาง

และปจจัยที่เปนตัวกําหนดอัตราผลตอบแทนและความเส่ียง ปจจัยที่มี

อิทธิพลตอระดับราคาหลักทรัพย การประเมินราคาหลักทรัพย ความเสี่ยง

และความพอใจในความเส่ียง การคํานวณหาอัตราผลตอบแทนจากการ

ลงทุน รวมถึงนโยบายการลงทุนที่มีวัตถุประสงคเพื่อใหไดมาซ่ึงอัตราผล

ตอบแทนท่ีตองการในระดับความเส่ียงท่ีผูลงทุนพอจะยอมรับได หลักการ

วิเคราะหหลักทรัพย การบริหารกลุมหลักทรัพย

 Definitions and natures of securities, security market, 

and procedures in securities market; concepts, principles, and 

policy of investment in financial assets such as common stock, 

preferred stock, corporate bond, bill of exchange, promissory note, 

government bond, debt, equity, financial derivatives; differences 

and determinant factors of rate of return and risk; determinant 

factors of stock price and stock valuation, risk and risk satisfaction; 

calculation of rate of return on investment; investment policy to 

achieve expected rate of return at preferred risk level; principles 

of security analysis; portfolio management

0905 512 การเงินระหวางประเทศ 3(3-0-6)

 International Finance

 แนวคิดและหลักการของการบริหารการเงินระหวางประเทศ 

ตลาดเงินตราตางประเทศ สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจตอตลาดการเงิน

ระหวางประเทศ การตัดสินใจกูยืม การเคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศ 

การเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนที่แทจริง การบริหารสถาบันและธุรกิจท่ี

เกี่ยวของกับการเงินระหวางประเทศ 

 Concepts and principles of international financial 

management; foreign exchange market; economic environments 

of foreign exchange market; financing decision making; gross 

international capital movement ; real exchange rate; management 

of international financial institutions and related businesses

0905 513 การจัดการความเสี่ยง 3(3-0-6)

 Risk Management

 ลักษณะและแนวคิดของการจัดการความเส่ียง ชนิดของ

ความเสี่ยงทางธุรกิจ วิธีปองกันความเสี่ยง การวิเคราะหความเสี่ยงทางการ

เงิน เคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียงทางการเงิน การโอน การควบคุม 

การสญูเสยี และการหลกีเลีย่งความเสีย่ง รวมถงึความเสีย่งและผลตอบแทน

ที่คาดหวัง ราคาและความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารหนี้

 Natures and concepts of risk management; types of 

business risk; risk protection; financial risk analysis; financial risk 

management tools; transfer, control, loss, and avoidance of risk, 

including risk and expected return, prices and investment risks 

in debt securities

0905 516 อนุพันธทางการเงิน 3(3-0-6)

 Financial Derivatives

 แนวคิด หลักการ บทบาท และพัฒนาการของอนุพันธ

ทางการเงิน ตลาดอนุพันธทางการเงิน ทฤษฎีเกี่ยวกับการประเมินราคา

และความเสี่ยงของตราสารอนุพันธ ตราสารสิทธิสัญญาซื้อขาย ลวงหนา

ทั้งประเภทอัตราดอกเบี้ย ดัชนีหุน และเงินตราตางประเทศรวมทั้งการ

แลกเปลี่ยนโดยเนนการประยุกตใชงานและกรณีศึกษา

 Concepts, principles, roles, and development of 

financial derivatives; financial derivatives market; theories of 

valuation and risk appraisal of derivatives; options, futures 

and forward that useinterest rate, stock index and currency as 

multiplier; swap; practical implementation and case studies 

 กลุมวิชาอื่น

0901 516 ระบบการควบคุมทางการบริหาร 3(3-0-6)

 Management Control Systems

 แนวคดิ หลกัการ และการประยกุตใชเกีย่วกบัระบบการควบคมุ 

การควบคมุทาง การบรหิารและการงบประมาณการใชขอมลูทางการเงนิของ

ฝายบริหาร และการวางแผนและการควบคุมเกี่ยวกับการตลาด การผลิต 

บุคลากร และการจัดหาเงินทุน

 Concepts, principles, and implementation of control 

systems; management control and budgeting; executives’ 

financial information usage; planning and controlling of marketing, 

production, personnel, and financing 

 

0903 514 เศรษฐศาสตรการจัดการ 3(3-0-6)

 Managerial Economics 

 การประยุกตทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรเพื่อใชในการตัดสินใจ

ทางธุรกิจ การควบคุม การลงทุน การตัดสินใจซ้ือ การวิเคราะห(ทฤษฎี)

การแขงขัน การตัดสินใจในการลงทุน การตัดสินใจการผลิต การตัดสินใจ

เกี่ยวกับการกําหนดราคา และการประยุกตคณิตศาสตรเพื่อการตัดสินใจ

ตางๆ 

 Application of economic theory for business decisions; 

investment control; buying decisions; competitive (Theories) 

analysis ; investment decisions; production decisions; pricing 

decisions; mathematical application for decision making 
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หมวดประสบการณวิจัย

0901 522 การศึกษาคนควาอิสระ 6 หนวยกิต

 Independent Study

 ทาํการศกึษาหรอืวจิยัในหวัขอและ/หรอืปญหาทางการบญัชโีดย

นําทฤษฎีและหลักการบัญชีหรือที่เกี่ยวของมาประยุกตใช

 Studying or conducting a research in accounting and/

or problems in accounting by applying accounting theories and 

principles or other related disciplines

0901 523 วิทยานิพนธ 12 หนวยกิต

 Thesis

 ทําการวิจัยเพ่ือสรางองคความรูใหมดานการบัญชี การเงิน 

การบัญชีบริหาร การสอบบัญชี ระบบสารสนเทศทางการบัญชี หรือหัวขอ

อื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการบัญชี

 Conducting a research to build new knowledge on 

financial accounting, managerial accounting, auditing, accounting 

information systems or other topics related to accounting
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1.  
2.  
     
     

18

12
3

12 

4
3



ระดับบัณฑิตศึกษา 2561
คู  มื  อ  ห  ลั  ก  สู  ต  ร

610

 Advanced Managerial Accounting

 Advanced Marketing Management

 Business Policy and Strategic Management

 Management and Organizational Behavior  

 Modern Financial Management

 Business Research Methodology 

 Organizational Innovation Management     

 Strategic Change Management      

 Logistics and Supply Chain Management  

 Business Alliance Management

 Service Marketing Management

 International Marketing Management

 Modern Human Resource Management 

 Business Creation and Entrepreneurship

 Managerial Economics

 Corporate Governance and Social Responsibility

 Business Negotiations    

 Small Business Management 

 International Business Management  

 Comparative Management

 Statistics for Business Research

 Thesis

 Financial  Accounting
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decentralization  pricing decision; cost analysis for decision 
making and performance measurement; cost allocation; 

design for managerial accounting ; advanced techniques for 
managerial accounting

 

 Advanced Marketing management concepts;  
marketing philosophy ; market strategy planning; competitive 
environment analysis; consumer behavior analysis; market 
segment;  target group selection; product positioning; product 
and price management; distribution channel management; 
marketing communication; control and evaluation of strategic 
marketing; advanced marketing strategy; marketing 

modern marketing problem issues; marketing innovation; 

 

 Concepts of planning and strategic  management; 
strategic and policy setting for business decision making;  

organizational culture; strategic plan implementation;  
strategic plan control; strategic management tools and 
techniques; local and national strategic management

 

 
 

business changes and high competition; management 
 
 

organizational culture; strategy setting for organizational 
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values of money; security investment decision making; 

 

 

research; research type; setting  topic; identifying variables; 
hypothesis development; hypothesis testing; selecting 
research instruments; data collection ; data analysis and 

 
presentation 

 
practice innovation and revolution in several types covering 

of innovation in setting of business strategy process for 
 

and developing strategic innovation for gaining organizational 

 Concepts of development for important and  
needful leadership skills in responding changes of business 

 
an organization; skill development of competency and 
leadership evaluation

 

 

 

 

 Concepts of supply chain integration and value 

 
 

 restructuring; impact of product design; role of information 
 

supply chain optimization; linking supply chain strategy to 
overall business strategy
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 Concepts and skills of building and maintaining 
 

 

 
 
 

 Importance of service industries for national and 

problems of service businesses; consumers behaviors in 
service industries; tools for service quality evaluation and 

and marketing strategy for competitive service industries;  
 

planning; personnel planning and training for responding 
customer needs

 
 

 Global marketing management; international 

international marketing; international environment and  
organizations; consumer behavior in the global market;  
selection decision making in international marketing;  
global marketing planning; global organization marketing; 

of insurance; payment procedures of international trade 
including documents of international trade

management in an organization; human resource planning; 
 

concepts of compensation management; leadership encour
agement ; creating employees motivation; modern human 
resource management concepts 
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 Nature of business management and modern 
entrepreneurship; concepts of entrepreneurial orientation; 
organizational adjustment and development compromised 

 
opportunities; thinking and capacity implementation of 
people in organization to practices; study of internal and 

 

 Application of economic theory for business 
 

investment decisions; production decisions; pricing decisions; 
application of mathematics for decision making 

and environments; governmental policies and social needs 

business sustainability by caring organizational justice for 
stakeholders and focusing on corporate governance 

accountability

      

 

 
for achieving negotiation success covering different problem 

behaviors; an analysis of real needs and satisfaction level of 

roles of third person in problem solving; using real situation 
discussion and simulation games of problems

 
 

creating emotional quotient in order to develop human 

competitive ethics of business entrepreneurship
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 Nature of small business management and  
 
 

to enhance the competitiveness of small business; case 
studies of business entrepreneurs in regional areas

 

 Nature and roles of international business;  
international business environment;  international business 
and policy; free trade agreement and effect on Thai economy; 
principles and methods of international business negotiation; 

 
marketing; operational methods and strategies of international 
business; international trade of Thailand using cases studies 

 Concepts of comparative management in a  

management in each region of Thailand

 
 

 Decision making processes using theories and 

 

 
business research

  Conducting research on business administration 

close supervision of a thesis advisory committee.

 Principles of accounting; recording processes of 

accounting transactions; closing of accounts; establishing 

 
 

accounts
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 Advanced Managerial Accounting

 Advanced Marketing Management

 Business Policy and Strategic Management

 Management and Organizational Behavior 

 Modern Financial Management

 Business Research Methodology 

 Consumer Behavior

 Marketing Strategy 

 Customer Relationship Management

 Integrated Marketing Communication

 Service Marketing Management

 Brand Management 

 International Marketing Management

 Business Creation and Entrepreneurship

 Managerial Economics

 Corporate Governance and Social Responsibility

 Business Negotiations 

 Small Business Management

 International Business Management 

 Statistics for Business Research

 Thesis

 Financial Accounting
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decentralization  pricing decision; cost analysis for decision 
making and performance measurement; cost allocation; 

design for managerial accounting ; advanced techniques for 
managerial accounting

 

 

 Advanced Marketing management concepts;  
marketing philosophy ; market strategy planning; competitive 
environment analysis; consumer behavior analysis; market 
segment;  target group selection; product positioning; product 
and price management; distribution channel management; 
marketing communication; control and evaluation of strategic 
marketing; advanced marketing strategy; marketing 

modern marketing problem issues; marketing innovation; 

 

 Concepts of planning and strategic  management; 
strategy and policy setting for business decision making;  

 
and organizational culture; strategic plan implementation; 
strategic plan control; strategic management tools and 
techniques; local and national strategic management

     

 

business changes and high competition; management 
 
 

organizational culture; strategy setting for organizational 
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and return rate; time values of money; security investment 
decision making; capital structuring; dividend policy;  

 

 

research; research type; setting  topic; identifying variables; 
hypothesis development; hypothesis testing; selecting 
research instruments; data collection ; data analysis and 

 
presentation 

 

 

 Concepts of consumer behavior; factors affecting 
consumer behavior; a simulation analysis of consumer 

 

valve creation and roles of marketing in enhancing organi
zational value; consumer psychology; marketing analysis by 

keting planning and evaluating process

 Concepts of customer relationship management; 
relationship marketing and consumer behavior; strategy 
design of relationship marketing; applications of relationship 
marketing planning; relationship marketing programs for 

and business alliances; marketing activities for building 

relationship management

promotion and communication; planning and strategic 
setting of integrated marketing communication; factors in 

evaluation of marketing communication strategy; setting of 

strategies
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 Importance of service industries for national and 

problems of service businesses; consumers behaviors in 
service industries; tools for service quality evaluation and 

and marketing strategy for competitive service industries;  

ing planning; personnel planning and training for responding 
customer needs

 

 Policy and strategy of brand management by 
analyzing customers and competitors; brand building  

ment of brand; global brand building; sustainable brand 
maintenance; failures and failure solving of brand; brand 
communication; control and evaluation of brand

 Global marketing management; international trade 

tional marketing; international environment and organiza
tions; consumer behavior in the global market; selection 
decision making in international marketing; global market

development; evaluation and control of global marketing; 

payment procedures of international trade including docu
ments of international trade

 

 

 Nature of business management and modern 
entrepreneurship; concepts of entrepreneurial orientation; 
organizational adjustment and development compromised 

portunities; thinking and capacity implementation of people 

factors applied to the organization
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 Application of economic theory for business  

tion; investment decisions; production decisions; pricing 
decisions; application of mathematics for decision making 

and environments; governmental policies and social needs 

business sustainability by caring organizational justice f 
or stakeholders and focusing on corporate governance  

accountability

 
for achieving negotiation success covering different problem 

behaviors; an analysis of real needs and satisfaction level of 

roles of third person in problem solving; using real situation 
discussion and simulation games of problems

 

 Nature of small business management and  
 

strategic and processes in developing cluster to enhance the 
competitiveness of small business; case studies of business 
entrepreneurs in regional areas.

 Nature and roles of international business; inter
national business environment;  international business and 
policy; free trade agreement and effect on Thai economy; 
principles and methods of international business negotiation; 

keting; operational methods and strategies of international 
business; international trade of Thailand using cases studies 
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 Decision making processes using theories and 

 

statistical application for accounting and business research

 

 Conducting research on business administration 
 

a close supervision of a thesis advisory committee

 

 Principles of accounting; recording processes of 

accounting transactions; closing of accounts; establishing 

 
 

accounts
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 Modern Financial Management 

 Advanced  Microeconomics 

 Advanced  Macroeconomics

 Financial Economics

 Research Methodology for Economics and Finance

 International Financial Economics

 Econometric for Economics and Finance

 Statistics for Economics and Finance

 Managerial Economics 

 Corporate Governance and Social Responsibility

 International Finance

 International Business Management

 Risk Management and Financial Instrument

 Investment Analysis 

 International Economics

 Economics Policy and Business Environment

 Thesis
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time values of money; security investment decision making; 

ment

 

 Scopes and methods of microeconomics analysis; 
consumer behavior theories; demands theory; production 
theory; costs of production; market structure; pricing theory; 
game theory ; theory of product factors market;  income 

price intervention 

 

 

   

  Theories and models of macroeconomics; analysis 
of dynamic general equilibrium model in economics system; 

ment and price level under closed and open economy; ap
plication of macroeconomics theories and economic phe
nomenon; evaluation and forecasting of economic situations; 
setting of macroeconomic policy 

 Roles of money and credit in economic system; 

 
in economic development; roles of central bank and  
monetary policy in economic  system; monetary transmission 
mechanism 
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research type; setting topic; identifying variables; formulating 
and testing hypotheses; choosing analysis tools; constructing 
tools for collecting data methods of data collection; data 

reports

 

model in research

 Decision making processes using theories and 
procedures of statistics;  probability theory; Bayes theory; 
decision making theory; hypothesis testing; regression and 

cation for economics research

 

 Application of economic theory for business 
 

investment decisions; production decisions; pricing 
decisions; application of mathematics for decision making

and environments; governmental policies and social needs 

business sustainability by caring organizational justice for 
stakeholders and focusing on corporate governance management 
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 Nature and roles of international business ;  
 

management and policy of international business; free trade 
agreement and effect on Thai economy; principles and 
methods of international business negotiation; international 

 
methods and strategies of international business; study of 
international trade of Thailand using cases studies of  

 

 Risk; risk management; risk measurement;  

risk management;  portfolio theory and risk management; 
derivative and risk management

 Capital Investment Decisions and management; 
 

statement analysis; stock valuation; investment strategy; 

technical analysis 

 Trading theory and policy; investment; international 

area; trading protection; balance of trade; balance of payment 

agreements and international cooperation 

 

 Analysis of governmental roles in economic and 
social system; economic problem solving;  analysis of  
economic policy to business; competition policy; intellectual 
property right policy; environmental policy; business planning 
mechanisms of corporate government business development; 
roles of private business and organization of public society 
in setting and monitoring economic policy; public and private 
partnership

 Thesis
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