3.1.1.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
3.1.1.2.1 หลักสู ตรแบบ 1.1 เป็ นแผนการศึกษาที่เน้ นการวิจัย (Research) โดยมีการทา
ดุษฎี-นิพนธ์ที่ก่อให้เกิดความรู ้ใหม่ จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสู ตรไม่นอ้ ยกว่า 51 หน่วยกิต ประกอบด้วย
การศึ กษารายวิชาอย่างน้อย 1 รายวิชา ไม่นบั หน่ วยกิ ต และดุ ษฎี นิพนธ์ (Dissertation) 51 หน่ วยกิ ต ซึ่ งมี
รายละเอียดดังนี้
สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ
หมวดวิชาพื้นฐาน
ไม่นบั หน่วยกิต
หมวดวิชาภาษาต่างประเทศ
(1 รายวิชา)
ไม่นบั หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับขั้นสู ง
(1 รายวิชา)
ไม่นบั หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกขั้นสู ง
หน่วยกิต
ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 1.1
51
หน่วยกิต
รวม
51
หน่วยกิต
สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาอื่น
หมวดวิชาพื้นฐาน
(2 รายวิชา)
ไม่นบั หน่วยกิต
หมวดวิชาภาษาต่างประเทศ
(1 รายวิชา)
ไม่นบั หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับขั้นสู ง
(1 รายวิชา)
ไม่นบั หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกขั้นสู ง
หน่วยกิต
ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 1.1
51
หน่วยกิต
รวม
51
หน่วยกิต

3.1.1.2.2 หลักสู ตรแบบ 2.1 เป็ นแผนการศึกษาที่เน้ นการวิจัย โดยมีการทาดุษฎีนิพนธ์ ที่มี
คุณภาพสู งและก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพและศึกษารายวิชา (Course Work) จานวนหน่วยกิตรวมตลอด
หลักสู ตรไม่นอ้ ยกว่า 51 หน่ วยกิ ต ประกอบด้วยการศึกษารายวิชาอย่างน้อย 15 หน่วยกิต และดุษฎีนิพนธ์ 36
หน่วยกิต ซึ่ งมีรายละเอียดดังนี้
สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ
หมวดวิชาพื้นฐาน
ไม่นบั หน่วยกิต
หมวดวิชาภาษาต่างประเทศ
(1 รายวิชา)
ไม่นบั หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับขั้นสู ง
9
หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกขั้นสู ง
6
หน่วยกิต
ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 2.1
36
หน่วยกิต
รวม
51
หน่วยกิต
สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาอื่น
หมวดวิชาพื้นฐาน
(2 รายวิชา)
ไม่นบั หน่วยกิต
หมวดวิชาภาษาต่างประเทศ
(1 รายวิชา)
ไม่นบั หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับขั้นสู ง
9
หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกขั้นสู ง
6
หน่วยกิต
ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 2.1
36
หน่วยกิต
รวม
51
หน่วยกิต
3.1.1.3 รายวิชา
1. หมวดวิชาพืน้ ฐาน (Foundation) ไม่นบั หน่ วยกิ ตให้ศึกษาเฉพาะผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับ
ปริ ญญามหาบัณฑิต สาขาอื่น โดยให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
IBA 5000 การวิเคราะห์ธุรกิจ 1
0(1.5-0-3)
Business Analysis I
IBA 5001 การวิเคราะห์ธุรกิจ 2
0(1.5-0-3)
Business Analysis II

2. หมวดวิชาภาษาต่ างประเทศ ไม่นบั หน่วยกิต โดยถ้าผูเ้ รี ยนมีผลการสอบภาษาอังกฤษดังนี้
ก. TOEFL ไม่ต่ ากว่า 550 สาหรับ Paper-Based Test / Insitutional Testing Program (ITP)
หรื อไม่ต่ากว่า 80 สาหรับ Internet-Based Test หรื อ
ข. IELTS ไม่ต่ากว่า 6.5 หรื อ
ค. TU-GET ไม่ต่ากว่า 550 หรื อ
ง. CU-TEP ไม่ต่ากว่า 550 โดยผลคะแนนจะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันสอบภาษาอังกฤษ
นั้นถึงวันยืน่ ใบสมัครเข้าเรี ยน หรื อ
จ. RMUTR English Placement Test ไม่ต่ากว่า 50 หรื อ
ฉ. สาเร็ จปริ ญญามหาบัณฑิตจากประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรี ยนการสอน หรื อ
ช. สาเร็ จปริ ญญามหาบัณฑิตหลักสู ตรนานาชาติ
โดยสามารถใช้หลักฐานดังกล่าวยื่นคาร้ องเพื่อขอยกเลิ กการลงทะเบียนเรี ยนวิชา IBA 4001
ภาษาอังกฤษขั้นสู งเพื่อธุ รกิจได้
กรณี ที่ไม่มีหลักฐานใดๆ มาแสดงความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ หลักสู ตรกาหนดให้เรี ยน
รายวิชา IBA 4001 ภาษาอังกฤษขั้นสู งเพื่อธุ รกิจ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่วทิ ยาลัยกาหนด
IBA 4001
ภาษาอังกฤษขั้นสู งเพื่อธุ รกิจ
0(3-0-3)
Advanced English for Business
3. หมวดวิชาบังคับขั้นสู ง (Advanced Core Requirement)
หลักสู ตรแบบ 1.1 จานวน 1 รายวิชา (ไม่ นับหน่ วยกิต) ให้ ศึกษารายวิชาต่ อไปนี้
IBA 8000
ระเบียบวิธีวจิ ยั ทางธุ รกิจขั้นสู งและจริ ยธรรม
0(3-0-9)
Advanced Business Research Methodology and Ethics
หลักสู ตรแบบ 2.1 จานวน 9 หน่ วยกิต ให้ ศึกษารายวิชาต่ อไปนี้
IBA 8000
ระเบียบวิธีวจิ ยั ทางธุ รกิจขั้นสู งและจริ ยธรรม
Advanced Business Research Methodology and Ethics
IBA 8001
การวิเคราะห์ธุรกิจเชิงปริ มาณ
Quantitative Business Analysis
IBA 8002
การวิจยั การสารวจขั้นสู ง
Advanced Survey Research

3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)

4. หมวดวิชาเลือกขั้นสู ง (Advanced Specialization) 6 หน่ วยกิต
หลักสู ตรแบบ 2.1 กาหนดให้ เลือกศึกษา 6 หน่ วยกิต จากกลุ่มวิชาเลือกดังต่ อไปนี้
4.1 การบัญชี (Accounting)
IBA 8100
สัมมนาหัวข้อพิเศษการวิจยั การบัญชี
3(3-0-9)
Seminar in Special Topics of Accounting Research
4.2 การสื่ อสารและการจัดการ (Communication and Management)
IBA 8200
สัมมนาหัวข้อพิเศษการวิจยั การสื่ อสารและการจัดการ
3(3-0-9)
Seminar in Special Topics of Communication and Management Research
4.3 เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (Business Information Technology)
IBA 8300
สัมมนาหัวข้อพิเศษการวิจยั เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุ รกิจ
3(3-0-9)
Seminar in Special Topics of Business Information Technology Research
4.4 การตลาด (Marketing)
IBA 8400
สัมมนาหัวข้อพิเศษการวิจยั การตลาด
3(3-0-9)
Seminar in Special Topics of Marketing Research
4.5 กลุ่มวิชาผู้ประกอบการวิสาหกิจ (Entrepreneurship)
IBA 8500
สัมมนาการหัวข้อพิเศษการวิจยั ผูป้ ระกอบการวิสาหกิจ
3(3-0-9)
Seminar in Special Topics of Entrepreneurship Research
4.6 กลุ่มวิชาการจัดการนวัตกรรม (Innovation Management)
IBA 8600
สัมมนาการหัวข้อพิเศษการวิจยั การจัดการนวัตกรรม
3(3-0-9)
Seminar in Special Topics of Innovation Management Research
4.7 กลุ่มวิชาการเงิน (Finance)
IBA 8700
สัมมนาการหัวข้อพิเศษการวิจยั การเงิน
3(3-0-9)
Seminar in Special Topics of Financial Research
5. หมวดดุษฎีนิพนธ์ (Dissertation)
IBA 9000
ดุษฎีนิพนธ์
51(0-0-153)
Dissertation
IBA 9001
ดุษฎีนิพนธ์
36(0-0-108)
Dissertation

3.1.2 แผนการศึกษา
3.1.2.1 ปริญญาเอก แบบ 1.1 สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ชั้น
ปี

1

ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
IBA 4001 ภาษาอังกฤษขั้นสูงเพื่อธุรกิจ
(Advanced English for
Business)
IBA 8000 ระเบียบวิธีวจิ ยั ทางธุรกิจขั้นสูง
และจริ ยธรรม (Advanced
Business Research
Methodology and Ethics)
รวม
รหัสวิชา
IBA 9000
รวม
รหัสวิชา
IBA 9000
รวม

2

3

รหัสวิชา
IBA 9000
รวม
รหัสวิชา
IBA 9000
รวม

หน่วยกิต
0

รหัสวิชา

หน่วยกิต

0

0
รวม
ภาคการศึกษาฤดูร้อน
ชื่อวิชา
ดุษฎีนิพนธ์ (Dissertation)

ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
ดุษฎีนิพนธ์ (Dissertation)

หน่วยกิต รหัสวิชา
12
IBA 9000
12
รวม
ภาคการศึกษาฤดูร้อน
ชื่อวิชา
ดุษฎีนิพนธ์ (Dissertation)

ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
ดุษฎีนิพนธ์ (Dissertation)

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
สอบวัดคุณสมบัติ
(Qualifying Examination)

หน่วยกิต รหัสวิชา
9
IBA 9000
9
รวม

0
หน่วยกิต
6
6
ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
ดุษฎีนิพนธ์ (Dissertation)

หน่วยกิต
12
12
หน่วยกิต

6
6
ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
ดุษฎีนิพนธ์ (Dissertation)

หน่วยกิต
6
6

3.1.2.2 ปริญญาเอก แบบ 1.1 สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาอื่น
ชั้น
ปี

1

ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
IBA 4001 ภาษาอังกฤษขั้นสูงเพื่อธุรกิจ
(Advanced English for
Business)
IBA 5000 การวิเคราะห์ธุรกิจ 1
(Business Analysis I)
IBA 5001 การวิเคราะห์ธุรกิจ 2 (Business
Analysis II)
IBA 8000 ระเบียบวิธีวจิ ยั ทางธุรกิจขั้นสูง
และจริ ยธรรม (Advanced
Business Research
Methodology and Ethics)
รวม
รหัสวิชา
IBA 9000
รวม
รหัสวิชา
IBA 9000
รวม

2

รหัสวิชา
IBA 9000

หน่วยกิต
0

รหัสวิชา

3

หน่วยกิต

0
0
0

0
รวม
ภาคการศึกษาฤดูร้อน
ชื่อวิชา
ดุษฎีนิพนธ์ (Dissertation)

ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
ดุษฎีนิพนธ์ (Dissertation)

หน่วยกิต รหัสวิชา
12
IBA 9000
12
รวม
ภาคการศึกษาฤดูร้อน
ชื่อวิชา
ดุษฎีนิพนธ์ (Dissertation)

รวม
รหัสวิชา
IBA 9000
รวม

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
สอบวัดคุณสมบัติ
(Qualifying Examination)

0
หน่วยกิต
6
6
ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
ดุษฎีนิพนธ์ (Dissertation)

หน่วยกิต
12
12
หน่วยกิต

6
6

ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
ดุษฎีนิพนธ์ (Dissertation)

หน่วยกิต รหัสวิชา
9
IBA 9000
9
รวม

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
ดุษฎีนิพนธ์ (Dissertation)

หน่วยกิต
6
6

3.1.2.3 ปริญญาเอก แบบ 2.1 สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ
ชั้น
ปี

1

ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

รหัสวิชา

หน่วยกิต

รหัสวิชา

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

หน่วยกิต

IBA 4001 ภาษาอังกฤษขั้นสูงเพื่อธุรกิจ
0
(Advanced English for Business)

วิชาเลือก (1)

3

IBA 8001 การวิเคราะห์ธุรกิจเชิงปริ มาณ
3
(Quantitative Business Analysis)

วิชาเลือก (2)

3

IBA 8002 การวิจยั การสารวจขั้นสูง
(Advanced Survey Research)

สอบวัดคุณสมบัติ
(Qualifying Examination)

3

IBA 8000 ระเบียบวิธีวจิ ยั ทางธุรกิจขั้นสูง
3
และจริ ยธรรม (Advanced
Business Research Methodology
and Ethics)
รวม
9

รวม

6

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
รหัสวิชา
IBA 9001
รวม

ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
ดุษฎีนิพนธ์ (Dissertation)

6
6

หน่วยกิต

รหัสวิชา

6
6

IBA 9001
รวม

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

หน่วยกิต

ดุษฎีนิพนธ์ (Dissertation)

6
6

ภาคการศึกษาฤดูร้อน

2

รหัสวิชา
IBA 9001

ชื่อวิชา
ดุษฎีนิพนธ์ (Dissertation)

รหัสวิชา
IBA 9001
รวม

หน่วยกิต
6

รวม

3

หน่วยกิต

ดุษฎีนิพนธ์ (Dissertation)

รหัสวิชา
IBA 9001
รวม

ชื่อวิชา

6
ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
ดุษฎีนิพนธ์ (Dissertation)

หน่วยกิต
6

รหัสวิชา
IBA 9001

6

รวม

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
ดุษฎีนิพนธ์ (Dissertation)

หน่วยกิต
6
6

3.1.2.4 ปริญญาเอก แบบ 2.1 สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาอื่น
ชั้น
ปี

รหัสวิชา
IBA 4001

ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
หน่วยกิต รหัสวิชา
ภาษาอังกฤษขั้นสูงเพื่อธุรกิจ
0
IBA 8001
(Advanced English for Business)

IBA 5000 การวิเคราะห์ธุรกิจ 1
(Business Analysis I)

0

IBA 8002

1
IBA 5001 การวิเคราะห์ธุรกิจ 2 (Business
0
Analysis II)
IBA 8000 ระเบียบวิธีวจิ ยั ทางธุรกิจขั้นสูง
3
และจริ ยธรรม (Advanced
Business Research Methodology
and Ethics)
รวม
3
รวม
ภาคการศึกษาฤดูร้อน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
IBA 9001
ดุษฎีนิพนธ์ (Dissertation)
รวม
รหัสวิชา
IBA 9001
รวม
2
รหัสวิชา
IBA 9001
รวม

3

รหัสวิชา
IBA 9001
รวม

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
การวิเคราะห์ธุรกิจเชิง
ปริ มาณ (Quantitative
Business Analysis)
การวิจยั การสารวจขั้นสูง
(Advanced Survey
Research)
วิชาเลือก (1)

หน่วยกิต
3

3

3

วิชาเลือก (2)

3

สอบวัดคุณสมบัติ
(Qualifying Examination)
12
หน่วยกิต
6
6

ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
ดุษฎีนิพนธ์ (Dissertation)

หน่วยกิต รหัสวิชา
6
IBA 9001

6
รวม
ภาคการศึกษาฤดูร้อน
ชื่อวิชา
ดุษฎีนิพนธ์ (Dissertation)
ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
ดุษฎีนิพนธ์ (Dissertation)

หน่วยกิต รหัสวิชา
6
IBA 9001
6
รวม

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
ดุษฎีนิพนธ์ (Dissertation)

หน่วยกิต
6
6
หน่วยกิต

6
6
ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
ดุษฎีนิพนธ์ (Dissertation)

หน่วยกิต
6
6

3.1.3 การจัดรหัสและหน่ วยกิตรายวิชา
ความหมายของรหัสรายวิชา การจัดรหัสรายวิชากาหนดด้วยอักษรย่อเป็ นภาษาอังกฤษ 3 ตัวนาหน้า
ตามด้วยรหัสตัวเลข 4 หลัก ดังนี้
อักษรย่อภาษาอังกฤษ หมายถึง Innovation Business
Administration
หมวดวิชา
กลุ่มวิชาเลือก
ลาดับวิชา
IBA
หมวดวิชา
4 - วิชาภาษาต่างประเทศ
5 - วิชาพื้นฐาน
6 - สาระนิพนธ์
7 - วิทยานิพนธ์
8 - วิชาระดับปริ ญญาเอก
9 - ดุษฎีนิพนธ์

X X XX

กลุ่มวิชาเลือก
1 - กลุ่มวิชาบัญชี
2 - กลุ่มวิชาการสื่ อสารและการจัดการ
3 - กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
4 - กลุ่มวิชาการตลาด
5 - กลุ่มวิชาผูป้ ระกอบการวิสาหกิจ
6 - กลุ่มวิชาการจัดการนวัตกรรม
7 - กลุ่มวิชาการเงิน

ลาดับวิชา
00-30 - วิชาที่ไม่มีลาดับ
วิชาบังคับก่อน
31-51 - วิชาที่มีลาดับวิชา
บังคับก่อน

หน่ วยกิตและชั่วโมงเรียน
การกาหนดหน่วยกิตและชัว่ โมงเรี ยน จะกาหนดเป็ นตัวเลขตามรหัส ที่มีความหมายดังนี้
หน่วยกิต
ชัว่ โมงเรี ยนทฤษฎี
ชัว่ โมงเรี ยนปฏิบตั ิ
ชัว่ โมงศึกษานอกเวลา
X (X - X - X)

3.1.4 คาอธิบายรายวิชา

หมวดวิชาภาษาต่ างประเทศ
IBA 4001

ภาษาอังกฤษขั้นสู งเพือ่ ธุรกิจ
0(3-0-3)
Advanced English for Business
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาดุษฎีบณั ฑิต ผูซ้ ่ ึ งต้องผ่านเกณฑ์ระดับความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษ (เช่น IELTS TOEFL TU-GET และ CU-TEP) เน้นทักษะการอ่านและการ
เขียนเพื่อให้นกั ศึกษาสามารถปฏิบตั ิงานที่ได้รับมอบหมายเป็ นภาษาอังกฤษได้
Provides English skills development for doctorate students who need to fulfill the
requirement on English proficiency (e.g., IELTS, TOEFL, TU-GET, and CU-TEP).
Emphasis is on reading and writing skills in order that students can do their assignments in
English.

หมวดวิชาพืน้ ฐาน
IBA 5000
การวิเคราะห์ ธุรกิจ 1
0(1.5-0-3)
Business Analysis I
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
พื้นฐานการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ จุลภาคและมหภาค เน้นการนาไปใช้ดา้ นการวางแผน
การเงินทางธุ รกิจและการใช้ขอ้ มูลทางการบัญชีในการตัดสิ นใจทางการเงิน
Offers principles of microeconomic and macroeconomic analysis. Emphasis is on application
to business financial planning and accounting information for financial decisions.

IBA 5001
การวิเคราะห์ ธุรกิจ 2
0(1.5-0-3)
Business Analysis II
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
กระบวนการการจัดการการตลาด ระบบข้อมูลการตลาด การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม การตลาด
ทั้งภายนอกและภายในองค์การ การวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้า การกาหนดตลาดเป้ าหมายและ
ตาแหน่งทางการตลาด การวางแผนกลยุทธ์และกิจกรรมการตลาดต่างๆ การติดตามควบคุมและ
ประเมินผลทางการตลาด เน้นการประยุกต์ใช้การวางแผนกลยุทธ์การตลาดได้อย่างเหมาะสม
และมีจริ ยธรรม
Examines marketing management process, marketing information systems, SWOT analysis,
consumer behavior analysis, market segmentation and positioning, market strategies,
marketing activities, marketing control, and marketing evaluations. Emphasis is on
appropriate and ethical application of marketing strategies.

หมวดวิชาบังคับขั้นสู ง (Core Requirement)
IBA 8000
ระเบียบวิธีวจิ ัยทางธุรกิจขั้นสู งและจริยธรรม
3(3-0-9)
Advanced Business Research Methodology and Ethics
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
หลักการวิจยั และระเบียบวิธีวิจยั เพื่อนาไปใช้ในการทาดุษฎีนิพนธ์ และงานวิจยั อื่นๆ เน้นการ
ใช้วธิ ีวจิ ยั ทั้งเชิงปริ มาณและคุณภาพ
Investigates principles and methodologies of research directed toward the dissertation and
other research projects. Emphasis is on the use of both quantitative and qualitative research
methods.
IBA 8001

การวิเคราะห์ ธุรกิจเชิ งปริมาณ
3(3-0-9)
Quantitative Business Analysis
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
การประยุ ก ต์ใ ช้วิธี วิจ ัย เชิ ง ปริ ม าณ ส าหรั บ การวิเ คราะห์ แ ละการตัด สิ น ใจเชิ ง ธุ ร กิ จ เน้ น
การศึกษาตัวแบบทางคณิ ตศาสตร์ ต่างๆ และวิธีการทางสถิติ
Examines the application of quantitative research methods for business analysis and decision
making. Emphasis is on mathematic models and statistical methods.

IBA 8002

การวิจัยการสารวจขั้นสู ง
3(3-0-9)
Advanced Survey Research
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
การออกแบบและการดาเนิ นงานการวิจยั การสารวจขั้นสู งในเชิ งธุ รกิ จ เน้นกระบวนการเต็ม
รู ปแบบของการวิจยั
Examines designs and implementation of advanced survey research for business. Emphasis is
on the entire process of conducting research.

วิชาเลือก (Specialization)
กลุ่มวิชาการบัญชี (Accounting)
IBA 8100

สั มมนาหัวข้ อพิเศษการวิจัยการบัญชี
3(3-0-9)
Seminar in Special Topics of Accounting Research
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
ประเด็นปั จจุบนั และแนวคิดร่ วมสมัยทางการวิจยั การบัญชี โดยมีหวั ข้อที่หลากหลาย
Offers current issues and comtemporary concepts in accounting research. Topics are various.

กลุ่มวิชาการสื่ อสารและการจัดการ (Communication and Management)
IBA 8200

สั มมนาหัวข้ อพิเศษการวิจัยการสื่ อสารและการจัดการ
3(3-0-9)
Seminar in Special Topics of Communication and Management Research
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
ประเด็ น ปั จ จุ บ ัน และแนวคิ ด ร่ ว มสมัย การวิ จ ัย การสื่ อ สารและการจัด การ โดยมี หัว ข้อ ที่
หลากหลาย
Offers current issues and contemporary concepts in communication and management
research. Topics are various.

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (Business Information Technology)
IBA 8300

สั มมนาหัวข้ อพิเศษการวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
3(3-0-9)
Seminar in Special Topics of Business Information Technology Research
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
ประเด็นปั จจุบนั และแนวคิดร่ วมสมัยทางการวิจยั เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุ รกิจ โดยมีหวั ข้อ
ที่หลากหลาย
Offers current issues and comtemporary concepts in business information technology
research. Topics are various.

กลุ่มวิชาการตลาด (Marketing)
IBA 8400

สั มมนาหัวข้ อพิเศษการวิจัยการตลาด
3(3-0-9)
Seminar in Special Topics of Marketing Research
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
ประเด็นปั จจุบนั และแนวคิดร่ วมสมัยทางการวิจยั การตลาด โดยมีหวั ข้อที่หลากหลาย
Offers current issues and comtemporary concepts in marketing research. Topics are various.

กลุ่มวิชาผู้ประกอบการวิสาหกิจ (Entrepreneurship)
IBA 8500

สั มมนาการหัวข้ อพิเศษการวิจัยผู้ประกอบการวิสาหกิจ
3(3-0-9)
Seminar in Special Topics of Entrepreneurship Research
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
ประเด็ นปั จจุ บ นั และแนวคิ ดร่ วมสมัย ทางการวิจยั ผูป้ ระกอบการวิสาหกิ จ โดยมีหัวข้อที่
หลากหลาย
Offers current issues and comtemporary concepts in entrepreneurship research. Topics are
various.

กลุ่มวิชาการจัดการนวัตกรรม (Innovation Management)
IBA 8600

สั มมนาการหัวข้ อพิเศษการวิจัยการจัดการนวัตกรรม
3(3-0-9)
Seminar in Special Topics of Innovation Management Research
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
ประเด็ น ปั จ จุ บ ัน และแนวคิ ด ร่ ว มสมัย ทางการวิ จ ัย การจัด การนวัต กรรม โดยมี หัว ข้อ ที่
หลากหลาย
Offers current issues and comtemporary concepts in innovation management research.
Topics are various.

กลุ่มวิชาการเงิน (Finance)
IBA 8700

สั มมนาการหัวข้ อพิเศษการวิจัยการเงิน
3(3-0-9)
Seminar in Special Topics of Financial Research
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
ประเด็นปั จจุบนั และแนวคิดร่ วมสมัยทางการวิจยั การเงิน โดยมีหวั ข้อที่หลากหลาย
Offers current issues and comtemporary concepts in financial research. Topics are various.

หมวดดุษฎีนิพนธ์ (Dissertation)
IBA 9000

IBA 9001

ดุษฎีนิพนธ์
51(0-0-153)
Dissertation
การเตรี ยมความพร้อมสาหรับนักศึกษาดุษฎีบณั ฑิตในการทาวิจยั เพื่อดุษฎีนิพนธ์
Prepares doctorate students to conduct research for their dissertation.

ดุษฎีนิพนธ์
36(0-0-108)
Dissertation
การเตรี ยมความพร้อมสาหรับนักศึกษาดุษฎีบณั ฑิตในการทาวิจยั เพื่อดุษฎีนิพนธ์
Prepares doctorate students to conduct research for their dissertation.

