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  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
 
สาขาวิชา บริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
ชื่อเต็ม  :     บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) 

Master of Business Administration (Business  Administration) 
ชื่อย่อ   :     บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 

M.B.A. (Business Administration) 
1.  หลักสูตร 

1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  39 หน่วยกิต 
1.2 โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชา ดังนี้ 
 จ าแนกเป็น 2 แผน คือ แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข โดยโครงสร้างหลักสูตร

ประกอบด้วยหมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน หมวดวิชาสัมพันธ์ หมวดวิชาเฉพาะด้าน และวิทยานิพนธ์ โดยมี
จ านวนหน่วยกิตแต่ละหมวด ดังนี้ 
 

องค์ประกอบหลักสูตร แผน ก แบบ ก 2 
หน่วยกิต 

แผน ข 
หน่วยกิต 

1. หมวดวิชาเสรมิพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกติ ไม่นับหน่วยกติ 
    1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกติ ไม่นับหน่วยกติ 
    1.2 กลุ่มวิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกติ ไม่นับหน่วยกติ 
2. หมวดวิชาสัมพันธ์ 9 9 
3. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 18 24 
    3.1 วิชาบังคับ 15 15 
    3.2 วิชาเลือก 3 9 
4. วิทยานิพนธ ์ 12 - 

รวมหน่วยกิต 39 39 

 
 1.2.1 แผน ก แบบ ก 2 
          1) หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน    ไม่นับหน่วยกิต 
          2) หมวดวิชาสัมพันธ์   9 หน่วยกิต 
          3) หมวดวิชาเฉพาะด้าน   18 หน่วยกิต 
        3.1) วิชาบังคับ    15 หน่วยกิต 
              3.2) วิชาเลือก    3 หน่วยกิต 
           4) วิทยานิพนธ์    12 หน่วยกิต 
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         1.2.2  แผน ข 

          1) หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน    ไม่นับหน่วยกิต 
          2) หมวดวิชาสัมพันธ์   9 หน่วยกิต 
          3) หมวดวิชาเฉพาะด้าน   24 หน่วยกิต 
              3.1) วิชาบังคับ    15 หน่วยกิต 
             3.2) วิชาเลือก     9 หน่วยกิต 
          4) ภาคนิพนธ์    6 หน่วยกิต 

1.3 รายวิชาในหมวดต่าง ๆ โครงสร้างหลักสูตรประกอบไปด้วยหมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน และวิชาวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ โดยมีจ านวนหน่วยกิตแต่ละหมวด ดังนี้  

1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน                                             (ไม่นับหน่วยกิต) 
    1.1) กลุ่มวิชาพื้นฐาน   

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
1555101 ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 2(1-2-3) 
 English for Graduate Students  
4125101 คอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 2(1-2-3) 
 Computer for Graduate Students  

1.2) กลุ่มวิชาปรับพื้นฐาน  
                  รายวิชาปรับพ้ืนฐาน (Foundation Course) เป็นวิชาที่จัดไว้ส าหรับนักศึกษา

ที่พ้ืนฐานความรู้ทางบริหารธุรกิจไม่เพียงพอ หรือไม่ได้จบการศึกษาทางบริหารธุรกิจ ซึ่งนักศึกษาต้อง
เข้ารับทดสอบความรู้พ้ืนฐานทางบริหารธุรกิจให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรก าหนด กรณีสอบไม่ผ่านตามเกณฑ์ จะต้องเรียนรายวิชาต่อไปนี้โดยไม่นับหน่วยกิต 

 

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
3565101 ความรู้พื้นฐานทางธุรกิจ 3(3-0-6) 
 Fundamental in Business Administration  

1) หมวดวิชาสัมพันธ์ บังคับเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ จ านวน 3 รายวิชา 9 หน่วยกิต 
ทั้งแผน ก แบบ ก 2 และแผน ข 

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
3565149 การวิจัยทางธุรกิจ 1 3(2-2-5) 
 Business Research 1 
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รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
3565150 การวิจัยทางธุรกิจ 2 3(2-2-5) 
 Business Research 2  
3565151 สัมมนาการจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(2-2-5) 
 Seminar in Strategic Management  

 3) หมวดวิชาเฉพาะ บังคับเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ จ านวน 5 รายวิชา 15 หน่วยกิต 
ทั้งแผน ก แบบ ก 2 และแผน ข 
    3.1) กลุ่มวิชาบังคับ  
รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
3565102 การบัญชีเพื่อการจัดการ 3(3-0-6) 
 Managerial Accounting  
3565103 เศรษฐศาสตร์เพ่ือการจัดการ 3(3-0-6) 
 Managerial Economics   
3565104 การเงินเพ่ือการจัดการ 3(3-0-6) 
 Managerial Finance  
3565148 การจัดการทุนมนุษย์เพ่ือการแข่งขัน 3(3-0-6) 
 Human Capital Management for Competition  
3565155 การตลาดเพื่อการจัดการสมัยใหม่ 3(3-0-6) 
 Modern Managerial Marketing  

     3.2) กลุ่มวิชาเลือก ส าหรับแผน ก แบบ ก 2 เลือกเรียน 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต 
แผน ข เลือกเรียน 3 รายวิชา 9 หน่วยกิต โดยเลือกเรียนจากกลุ่มรายวิชาต่อไปนี้   

           3.2.1) กลุ่มวิชาการเงิน  
รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
3565111 การจัดการพอร์ตโฟลิโอและการลงทุน 3(3-0-6) 
 Portfolio Management and Investment  
3565112 การวิเคราะห์การเงินพหุชาติ 3(3-0-6) 
 Multinational Financial Analysis  
3565113 การควบคุมและการวางแผนก าไร 3(3-0-6) 
 Profit Controlling and Planning  
3565114 ตลาดตราสารอนุพันธ์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 3(3-0-6) 
 Derivatives and Futures Markets 
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3565115 ตลาดเงินและตลาดทุน 3(3-0-6) 
 Money and Capital Markets  

3.2.2) กลุ่มวิชาบัญชี  
รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
3565117 ทฤษฎีการบัญชีและการก าหนดนโยบาย 3(3-0-6) 
 Accounting Theory and Policy Formulation  
3565118 ทฤษฎีการตรวจสอบ 3(3-0-6) 
 Auditing Theory  
3565119 สัมมนาระบบสารสนเทศทางบัญชี 3(2-2-5) 
 Seminar in Accounting Information Systems  
3565120 ทฤษฎีและการปฏิบัติทางการบัญชีการเงิน 3(2-2-5) 
 Financial Accounting Theory and Practices  
3565121 ภาษีเงินได้และการตัดสินใจของผู้บริหาร 3(3-0-6) 
  Income Tax and Executive Decisions 

3.2.3) กลุ่มวิชาการจัดการ  
รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
3565125 บรษิัทภิบาลและภาวะผู้น า 3(3-0-6) 
 Corporate Governance and Leadership  
3565127 ทฤษฎีการสื่อสารและพฤติกรรมองค์การ 3(3-0-6) 
 Communication and Organizational Behavior Theories 
3565128 การเป็นผู้ประกอบการและการจัดการกิจการ 3(3-0-6) 
 Entrepreneurship and Venture Management  
3565129 สัมมนาการจัดการโซ่อุปทาน 3(2-2-5) 
 Seminar in Supply Chain Management  
3565130 การจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง 3(3-0-6) 
 Innovation and Change Management   
3565131 การบริหารโครงการและการท างานเป็นทีม 3(3-0-6) 
 Project Management and Teamwork  
3565152 การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพ่ือการจัดการ 3(3-0-6) 
 Quantitative Analysis for Management  
3565153 การจัดการด้านโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน 3(3-0-6) 
 Logistics and Supply Chain Management  
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รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
3565154 การจัดการจริยธรรมองค์การ 3(3-0-6) 
 Business Ethics Management  
3565156 การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 3(3-0-6) 
 Intellectual Properties Management  

3.2.4) กลุ่มวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ  
รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
3565132 การจัดการเชิงกลยุทธ์ระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
 International Strategic Management  
3565133 สัมมนาธุรกิจระหว่างประเทศ 3(2-2-5) 
 Seminar in International Business  
3565134 ประเด็นปัญหาทางการเงินระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
 International Finance Issues  
3565135 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมและภาพลักษณ์องค์การ 3(3-0-6) 
 Cross-cultural Management and Corporate Image  
3565136 การจัดการการตลาดระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
 International Marketing Management  
3565157 วัฒนธรรมองค์การในกลุ่มอาเซียน 3(3-0-6) 
 Organizational Culture in ASEAN  

3.2.5) กลุ่มวิชาการตลาด  
รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
3565137 การตลาดอินเทอร์เน็ตและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 3(3-0-6) 
 Internet Marketing and Electronic Commerce  
3565138 การจัดการการตลาดบริการ 3(3-0-6) 
 Service Marketing Management  
3565139 การวิเคราะห์พฤติกรรมและจิตวิทยาผู้บริโภค 3(3-0-6) 
 Analysis of Consumer Behavior and Psychology  
3565140 การจัดการตราผลิตภัณฑ์เชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6) 
 Strategic Brand Management  
3565141 กลยุทธ์การตลาดธุรกิจต่อธุรกิจ 3(3-0-6) 
 Business-to-Business Marketing Strategy 
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3.2.6) กลุ่มวิชาระบบสารสนเทศ  

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
3565143 การสร้างคลังข้อมูลและการท าเหมืองข้อมูล 3(3-0-6) 
 Data Warehousing and Data Mining  
3565144 ระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร 3(3-0-6) 
 Enterprise Resource Planning Systems  
3565145 การจัดการระบบสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ 3(3-0-6) 
 Information System Management for Decision Making 
3565146 ระบบสารสนเทศบนพ้ืนฐานของคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 
 Computer-based Information Systems  
3565147 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 3(3-0-6) 
 Management Information System  

4) ภาคนิพนธ์ 
รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
3506902 ภาคนิพนธ์ 6 หน่วยกิต 
 Term Paper  

กรณีเลือกศึกษาแผน ข ภาคนิพนธ์ ก าหนดให้สอบประมวลความรู้และด าเนินการสอบได้เมื่อ
ศึกษาหมวดวิชาสัมพันธ์ จ านวน 3 รายวิชา และรายวิชาบังคับครบตามหลักสูตร จ านวน 5 รายวิชา 

5) วิทยานิพนธ์  
รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
3506903 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 
 Thesis  

กรณีเลือกศึกษาแผน ก แบบ ก 2 วิทยานิพนธ์ ก าหนดให้ไม่ต้องสอบประมวลความรู้ 
และผลงานต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือผลงานส่วนใดส่วนหนึ่งให้ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร
หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม 

 
หมายเหตุ   ความหมายของเลขรหัสรายวิชา 

รหัสรายวิชาประกอบด้วยเลข 7 ตัว 
เลข 3 ตัวแรกเป็นหมวดวิชาและหมู่วิชา 
เลขตัวที่ 4 บ่งบอกถึงระดับความยากง่ายหรือชั้นปี 
เลขตัวที่ 5 บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา 
เลขตัวที่ 6 และ 7 บ่งบอกถึงล าดับก่อนหลังของวิชา 
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ความหมายของหมวดวิชาและหมู่วิชาในหลักสูตร 
155 หมู่วิชาภาษาอังกฤษ 
350 หมู่วิชาวิทยานิพนธ์และภาคนิพนธ์ 
356 หมู่วิชาสาขาบริหารธุรกิจ 
412 หมู่วิชาคอมพิวเตอร์ 

 
1.4 การจัดแผนการศึกษา 

1) แผนการศึกษา แผน ก แบบ ก 2 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเสริม 1555101 ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ไม่นับหน่วยกิต 
พ้ืนฐาน 3565101 ความรู้พื้นฐานทางธุรกิจ ไม่นับหน่วยกิต 
 4125101 คอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ไม่นับหน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 3565102 การบัญชีเพื่อการจัดการ 3(3-0-6) 
(วิชาบังคับ) 3565155 การตลาดเพื่อการจัดการสมัยใหม่ 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 6 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน (วิชาบังคับ) 3565104 การเงินเพ่ือการจัดการ 3(3-0-6) 
 3565148 การจัดการทุนมนุษย์เพ่ือการแข่งขัน 3(3-0-6) 
 3565103 เศรษฐศาสตร์เพ่ือการจัดการ 3(3-0-6) 
หมวดวิชาสัมพันธ์ 3565149 การวิจัยทางธุรกิจ 1 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 12 
 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาสัมพนัธ ์ 3565150 การวิจัยทางธุรกิจ 2 3(2-2-5) 
 3565151 สัมมนาการจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(2-2-5) 
วิทยานพินธ ์ 3506903 วิทยานพินธ ์ 6 

รวมหน่วยกิต 12 
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ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน (วิชาเลือก) 3565152 การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการจัดการ 3(3-0-6) 
วิทยานพินธ ์ 3506903 วิทยานพินธ ์ 6 

รวมหน่วยกิต 9 

 
2) แผนการศึกษา แผน ข 

 
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาเสริม 1555101 ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ไม่นับหน่วยกิต 
พ้ืนฐาน 3565101 ความรู้พื้นฐานทางธุรกิจ ไม่นับหน่วยกิต 
 4125101 คอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ไม่นับหน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 3565102 การบญัชีเพ่ือการจัดการ 3(3-0-6) 
(วิชาบังคับ) 3565155 การตลาดเพื่อการจัดการสมัยใหม่ 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 6 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 3565104 การเงินเพ่ือการจัดการ 3(3-0-6) 
(วิชาบังคับ) 3565148 การจดัการทุนมนุษย์เพ่ือการแข่งขัน 3(3-0-6) 
 3565103 เศรษฐศาสตร์เพ่ือการจัดการ 3(3-0-6) 
หมวดวิชาสัมพันธ์ 3565149 การวิจัยทางธุรกิจ 1 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 12 
 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาสัมพันธ์ 3565150 การวิจัยทางธุรกิจ 2 3(2-2-5) 
 3565151 สัมมนาการจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(2-2-5) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 3565127 ทฤษฎีการสื่อสารและพฤติกรรมองค์การ 3(3-0-6) 
(วิชาเลือก)    
ภาคนิพนธ์ 3506902 ภาคนิพนธ์ 3 

รวมหน่วยกิต 12 
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ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 3565152 การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพ่ือการจัดการ 3(3-0-6) 
(วิชาเลือก) 3565128 การเป็นผู้ประกอบการและการจัดการกิจการ 3(3-0-6) 
ภาคนิพนธ์ 3506902 ภาคนิพนธ์ 3 

รวมหน่วยกิต 9 
 
3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา  

รหัส  ค าอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ศ) 
1555101 ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา   2(1-2-3) 

 English for Graduate Students 
  ฝึกทักษะพ้ืนฐานการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน ภาษาอังกฤษ เน้นการอ่าน

และสรุปใจความส าคัญของบทคัดย่อและเอกสารทางวิชาการจากการฝึกเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษ
โดยใช้สื่อจากสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
3506902 ภาคนิพนธ์                                                                  6 หน่วยกิต  

Term Paper 
    ค้นคว้าในเรื่องเกี่ยวกับกลุ่มวิชาที่เลือก โดยจัดท าออกมาในรูปของการวิเคราะห์และ
การศึกษาการด าเนินงานขององค์การ โดยเนื้อหาประกอบเป็นเอกสารทางวิชาการมีอาจารย์ที่ปรึกษา
ก ากับดูแล ทั้งนี้ ต้องผ่านการสอบหัวเรื่องและตัวเล่ม โดยกรรมการสอบภาคนิพนธ์ 
3506903  วิทยานิพนธ์                                                             12 หน่วยกิต 

Thesis 
  ค้นคว้าในเรื่องเกี่ยวกับกลุ่มวิชาที่เลือก โดยจัดท าออกมาในลักษณะเอกสารทาง

วิชาการระดับสูง มีอาจารย์ที่ปรึกษาก ากับดูแล ทั้งนี้ต้องผ่านการสอบหัวเรื่องและตัวเล่มวิทยานิพนธ์ 
โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
3565101 ความรู้พื้นฐานทางธุรกิจ      3(3-0-6) 
  Fundamental in Business Administration 

ความรู้ พ้ืนฐานเกี่ยวกับการจัดการ การบัญชี การตลาด การเงิน การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ รวมถึงการน าทฤษฎีการบริหารมาใช้เป็นประโยชน์ในการศึกษาระดับสูง 
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รหัส  ค าอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ศ) 
3565102 การบัญชีเพื่อการจัดการ      3(3-0-6) 
  Managerial Accounting 

การบัญชีภายในองค์กรเพ่ือสร้างข้อมูลส าหรับการควบคุมและการวางแผนทาง
บริหาร ปัญหาและกรณีศึกษาในการทบทวนการบัญชี การเงินพ้ืนฐาน ระบบต้นทุน แนวคิดเรื่อง
งบประมาณการด าเนินงานและเงินทุน การวิเคราะห์ต้นทุนเพ่ิม การก าหนดราคาโอน การประเมิน
ประสิทธิภาพ และวิธีเชิงปริมาณอ่ืน ๆ 
3565103 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ     3(3-0-6) 
  Managerial Economics 
   การใช้หลักเศรษฐศาสตร์ในการแก้ปัญหาของผู้บริหารในภาครัฐและเอกชน การใช้
เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และผลการวิเคราะห์ทางสถิติของผู้บริหารมาช่วยตัดสินใจ การรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจของอาเซียนว่ามีผลต่อการด าเนินธุรกิจอย่างไร ในด้านการแข่งขัน ข้อจ ากัดด้านกฎหมาย
ระหว่างประเทศ วัฒนธรรม และสังคม การเคลื่อนย้ายแรงงานและทุนของผู้ประกอบการ 
3565104 การเงินเพื่อการจัดการ      3(3-0-6) 
  Managerial Finance 

  ทฤษฎีทางการเงินและงานเชิงประจักษ์ที่เกี่ยวข้อง ใช้ทฤษฎีการเงินแก้ปัญหาของ
ธุรกิจ การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน การวางแผนโครงสร้างเงินทุน ต้นทุนเงินทุน การวิเคราะห์
รายจ่ายฝ่าย ทุน งบลงทุน ตลาด การประเมินค่าต้นทุนของเงินทุน เงินปันผลทางเลือกนโยบายและ
การบริหารสินทรัพย์หมุนเวียน การตัดสินใจทางการเงินในระดับจุลภาค 
3565111 การจัดการพอร์ตโฟลิโอและการลงทุน    3(3-0-6) 
  Portfolio Management and Investment 
   แนวคิดสภาพแวดล้อมการลงทุนส าหรับผู้จัดการฝ่ายการเงิน ทฤษฎีและเทคนิคการ
เลือกและจัดการหลักทรัพย์ กลไกตลาด ดุลยภาพของตลาด ความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยงกับ
ผลตอบแทนการประเมินเครื่องมือการลงทุนแบบต่าง ๆ 
3565112 การวิเคราะห์การเงินพหุชาติ     3(3-0-6) 
  Multinational Financial Analysis 
   แนวคิดการตัดสินใจในบริบทระดับโลก ระบบการเงิน ตลาดการแลกเปลี่ยนเงินตรา
ดุลการช าระเงิน การวัดความเสี่ยง การเทรด (Trade) และความเสี่ยง (Hedging) 
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รหัส  ชื่อวิชา        น(ท-ป-ศ) 
3565113 การควบคุมและการวางแผนก าไร     3(3-0-6) 
  Profit Controlling and Planning 
    แนวคิดและเทคนิคในการวางแผนทางการเงินของบริษัท การวิเคราะห์ต้นทุนเพ่ือ
ท านายรูปแบบในอนาคต การท านายยอดขาย ต้นทุนการผลิต เงินสด และองค์ประกอบอ่ืน การ
วิเคราะห์ผลก าไร และการประเมินประสิทธิภาพการจัดการ 
3565114 ตลาดตราสารอนุพันธ์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า   3(3-0-6) 

Derivatives and Futures Markets 
    แนวคิดการวิเคราะห์ลักษณะของหลักทรัพย์ประเภทตราสารอนุพันธ์ ทฤษฎีการ
ประเมินราคาตราสารอนุพันธ์ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า กลไกการซื้อ และขายออปชั่น การตั้งราคา 
การท าธุรกรรมเพ่ือลดความเสี่ยง (Hedging) กฎหมายก ากับอัตราดอกเบี้ยและสวอป (Swaps) 
3565115 ตลาดเงินและตลาดทุน      3(3-0-6) 
  Money and Capital Markets 
    แนวคิดสถาบันการเงินและเครื่องมือทางการเงิน การเปลี่ยนแปลงของระบบของ
ตลาดเงินและตลาดทุน อัตราดอกเบี้ยและมูลค่าของความมั่นคง แนวโน้มโลกาภิวัตน์ ของตลาด
การเงิน การสร้างความเข้มแข็งในภาคการเงิน การรักษาความลับผู้บริโภคแวดวงการเงิน 
3565117 ทฤษฎีการบัญชีและการก าหนดนโยบาย    3(3-0-6) 
  Accounting Theory and Policy Formulation 

แนวคิด ทฤษฎีและวิวัฒนาการของการบัญชี สถาบันที่ก าหนดมาตรฐานการบัญชีของ
ประเทศไทย และต่างประเทศ แนวความคิดในการจัดมูลค่าขององค์ประกอบทางการเงิน เพ่ือวัดผลการ
ด าเนินงานและฐานะทางการเงิน ตลอดจนการเลือกนโยบายทางการบัญชีให้เหมาะสมกับธุรกิจ 
3565118 ทฤษฎีการตรวจสอบ             3(3-0-6) 
 Auditing Theory  
                   การตรวจสอบที่รวมถึงการปฏิบัติตามมาตรฐานการตรวจสอบที่ใช้ทั่วไปการตรวจสอบ
ระบบที่ใช้คอมพิวเตอร์และการใช้วิธีทางสถิติในการตรวจสอบแนวคิดและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการ
ประเมินการควบคุมภายในระบบคอมพิวเตอร์ การใช้สถิติทดสอบ การควบคุมและดุลบัญชี 
3565119 สัมมนาระบบสารสนเทศทางบัญชี 3(2-2-5) 
 Seminar in Accounting Information Systems  
                  ระบบสารสนเทศ การบัญชี บทบาทคอมพิวเตอร์ทางบัญชี และการตัดสินใจทาง
การเงินการออกแบบระบบบัญชี การตรวจสอบ ลักษณะและการไหลเวียนของข้อมูลทางบัญชีใน
องค์การ ความปลอดภัย การควบคุมภายใน การใช้เทคโนโลยีข้อมูลในระบบสารสนเทศ และการ
ตัดสินใจทางบัญชี 
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
3565120 ทฤษฎีและการปฏิบัติทางการบัญชีการเงิน 3(2-2-5) 
 Financial Accounting Theory and Practices  
                  แนวคิดทฤษฎีการเตรียมรายงานการเงิน ทบทวนแนวคิดการบัญชีและการพัฒนา
รูปแบบการบัญชี วิธีและปัญหาในการประเมินมูลค่าและการรายงานสินทรัพย์และหนี้สินปัจจุบัน 
โรงงานและเครื่องจักร และสิ่งที่จับต้องไม่ได้ ทบทวนเอกสารส าคัญที่เก่ียวข้องกับการบัญชีการเงิน 
3565121 ภาษีเงินได้และการตัดสินใจของผู้บริหาร 3(3-0-6) 
 Income Tax and Executive Decisions  
                 หลักการทางภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และภาษีนิติบุคคล และกฎหมายที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจของผู้บริหารในองค์การ โดยเน้นที่มุมมองของการมองเห็นปัญหามากกว่าการมุ่งก าหนด
วิธีแก้ไข 
3565125 บรรษัทภิบาลและภาวะผู้น า 3(3-0-6) 
 Corporate Governance and Leadership  
                  ความหมายและองค์ประกอบของบรรษัทภิบาล หลักการ กลไกและการควบคุมบทบาท
ของผู้ท าบัญชี หลักกฎเกณฑ์ และหลักการ รูปแบบบรรษัทภิบาลในบางประเทศ แบบจ าลองภาวะผู้น า
และจิตวิทยาผู้น า 
3565127 ทฤษฎีการสื่อสารและพฤติกรรมองค์การ 3(3-0-6) 
 Communication and Organizational Behavior Theories 
                 แนวคิดสร้างทฤษฎีทางพฤติกรรมศาสตร์และทฤษฎีการสื่อสารตลอดจนการเจรจาทาง
ธุรกิจที่ส าคัญต่อประสิทธิภาพการจัดการพฤติกรรมมนุษย์ กรอบแนวคิดที่อธิบายปัญหาของการ
สื่อสารระหว่างบุคคล อ านาจและอิทธิพลการจัดการความขัดแย้ง และการรับรู้ 
3565128 การเป็นผู้ประกอบการและการจัดการกิจการ 3(3-0-6) 
 Entrepreneurship and Venture Management  
                 แนวคิดการเป็นผู้ประกอบการ องค์ประกอบของความส าเร็จด้วยการสร้างและจัดการ
ธุรกิจใหม่ ลักษณะของผู้ประกอบการ การชี้ให้เห็นและประเมินโอกาส การใช้ทรัพยากร การสร้าง 
วางแผน และน ากลยุทธ์ธุรกิจใหม่ไปปฏิบัติ 
3565129 สัมมนาการจัดการโซ่อุปทาน                                         3(2-2-5) 
 Seminar in Supply Chain Management  
                 บทบาทเชิงกลยุทธ์ของโซ่อุปทาน แรงขับการจัดการโซ่อุปทาน และประสิทธิภาพของโซ่
อุปทานข้อบังคับวิธีในการวิเคราะห์โซ่อุปทาน กิจกรรมโซ่อุปทาน ที่เปลี่ยนวัตถุดิบและชิ้นส่วนเป็น
ผลิตภัณฑ์ส าเร็จ โซ่อุปทานที่ขับเคลื่อนด้วยคุณค่าและการบูรณาการกับการด าเนินงาน 
3565130 การจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง   3(3-0-6) 
 Innovation and Change Management  
                  แรงผลักดันการเปลี่ยนแปลง ประเภท แบบจ าลองกระบวนการเปลี่ยนแปลงทฤษฎีและ
หลักการ การจัดการการเปลี่ยนแปลงของบุคคลและองค์กร สมรรถนะการเปลี่ยนแปลง 



                                                                                                                13 

 

 

รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
3565131 การบริหารโครงการและการท างานเป็นทีม                                  3(3-0-6) 
 Project Management and Teamwork  
                 แนวคิด และกระบวนการบริหารโครงการตามกลยุทธ์ของธุรกิจ การก าหนดแผนงาน 
กิจกรรมในโครงการ การตั้งงบประมาณ การติดตาม และประเมินผลโครงการโดยค านึงถึงความเสี่ยง 
การสร้างทีมงาน และเพ่ิมทักษะการท างานร่วมกัน การบริหารความขัดแย้ง เพ่ือขจัดอุปสรรคต่อ
ความส าเร็จของโครงการ 
3565132 การจัดการเชิงกลยุทธ์ระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
 International Strategic Management  
                แนวคิด และประเด็นยุทธศาสตร์การด าเนินกิจการในระบบเศรษฐกิจโลก ผลกระทบของ
วัฒนธรรม เศรษฐกิจการเมืองและสังคมที่มีต่อการบริหารธุรกิจ ปัญหาการจัดการในประเทศต่าง ๆ 
3565133 สัมมนาธุรกิจระหว่างประเทศ 3(2-2-5) 
 Seminar in International Business  
                การวิเคราะห์ทางด้านการค้า ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ แนวคิดการตลาด การจัดการ 
การบัญชี ทรัพยากรมนุษย์ และการเงินในสภาพแวดล้อมภายนอกประเทศและระหว่างประเทศต่าง ๆ 
ความเข้าใจกับระบบวัฒนธรรมเศรษฐกิจและการเมืองที่มีผลต่อการด าเนินการของบริษัทธุรกิจ 
3565134 ประเด็นปัญหาทางการเงินระหว่างประเทศ  3(3-0-6) 
 International Finance Issues  
                แนวคิดเกี่ยวกับอัตราการแลกเปลี่ยน การช าระเงินระหว่างประเทศ เงินเฟ้อ ภาวะ
ว่างงาน รายได้ประชาชาติ อัตราดอกเบี้ย ระบบการเงินระหว่างประเทศ ตลาดเงิน และตลาดทุน  การ
ปรับตัวให้เข้ากับปัญหาเศรษฐกิจในประเทศอ่ืน 
3565135 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมและภาพลักษณ์องค์การ 3(3-0-6) 
 Cross-cultural Management and Corporate Image  
                แนวคิดการจัดการความแตกต่างทางวัฒนธรรมในประเทศหรือองค์การ การอภิปรายและ
ศึกษาจากแบบอย่างที่ดีในองค์กรข้ามชาติ ความหลากหลาย ด้านชาติพันธุ์ ศาสนาและความเชื่อ 
3565136 การจัดการการตลาดระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
 International Marketing Management  
                 แนวคิดเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมระดับโลก อภิปรายการเข้าสู่และการพัฒนาตลาด
ต่างประเทศ ส่วนประสมทางการตลาดระดับโลก ศึกษาถึงตลาดที่เป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยม 
3565137 การตลาดอินเทอร์เน็ตและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 3(3-0-6) 
 Internet Marketing and Electronic Commerce  
                    แนวคิดบทบาทของการตลาดทางอินเตอร์เน็ต สภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยี กลุ่มเป้าหมาย
ของกลยุทธ์ทางการตลาด การด าเนินธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การสร้างผลก าไรจากเว็บไซต์ 
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
3565138 การจัดการการตลาดบริการ 3(3-0-6) 
 Service Marketing Management  
                 แนวคิดความแตกต่างระหว่างสินค้ากับบริการ ตลาดบริการ กระบวนการวางแผน
การตลาดบริการ ความสัมพันธ์ กับลูกค้าความพึงพอใจและคุณภาพการบริการ การสร้างประสบการณ์
บริการในฐานะที่เป็นกระบวนการแบบ Real-time 
3565139 การวิเคราะห์พฤติกรรมและจิตวิทยาผู้บริโภค 3(3-0-6) 
 Analysis of Consumer Behavior and Psychology  
                  แนวคิด และวิเคราะห์ถึงพฤติกรรมทางการตลาดของผู้ บริโภค ปัจจัยที่มีผลต่อ
กระบวนการตัดสินใจบริโภคในบริบทของสังคมไทยลักษณะทางจิตวิทยาที่มีผลต่อการบริโภค เช่น การ
รับรู้ ทัศนคติ แรงจูงใจ 
3565140 การจัดการตราผลิตภัณฑ์เชิงกลยุทธ์  3(3-0-6) 
 Strategic Brand Management  
                 การสร้างตราผลิตภัณฑ์ การวางต าแหน่ง การวัด การจัดการและรักษาคุณค่าของตรา
ผลิตภัณฑ์ กรณีศึกษาจากตลาดและธุรกิจ 
3565143 การสร้างคลังข้อมูลและการท าเหมืองข้อมูล 3(3-0-6) 
 Data Warehousing and Data Mining  
                 การสกัด ท าความสะอาดและจัดข้อบังคับข้อมูลจากฐานข้อมูลธุรกรรม การค้นหา
รูปแบบและความสัมพันธ์ที่ปรากฏ การตัดสินใจ บนพ้ืนฐานของรูปแบบที่ได้จากกระบวนการ การท า
เหมืองข้อมูล 
3565144 ระบบการวางแผนทรัพยากรองค์การ 3(3-0-6) 
 Enterprise Resource Planning Systems  
                  ทฤษฎีการบริหารทรัพยากรขององค์กร โครงสร้างและความแตกต่างของซอฟต์แวร์ต่าง ๆ 
ความสัมพันธ์กับหน้าที่ด้านอื่นของธุรกิจ ประเด็นของการน าระบบไปใช้ ความปลอดภัย และการรักษา
ความลับ 
3565145 การจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ 3(3-0-6) 
 Information System Management for Decision Making  
                  การบริหารและการจัดการระบบสารสนเทศในองค์การ การบูรณาการระบบสารสนเทศ 
กลยุทธ์การน าระบบสารสนเทศ มาใช้เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจ  
3565146 ระบบสารสนเทศบนพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 
 Computer-based Information Systems  
                    บทบาทและลักษณะของระบบสารสนเทศที่อาศัยคอมพิวเตอร์ในองค์การและผลของระบบที่มี
ต่อการตัดสินใจเชิงบริหาร การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ การวางแผนจัดข้อบังคับ ควบคุมระบบ 
ออกแบบโดยใช้ภาษารุ่นที่สี่ 
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
3565147 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  3(3-0-6) 
 Management Information System  
                 การจัดการเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ องค์ประกอบของระบบสารสนเทศในองค์การ
วัตถุประสงค์โครงสร้างของการจัดองค์การ ฐานข้อมูล ฐานความรู้ ปัญญาประดิษฐ์ การจัดการ
ทรัพยากรสารสนเทศ การประยุกต์ใช้ของระบบสารสนเทศ การเลือกใช้และการประเมินผลกระทบ 
3565148 การจัดการทุนมนุษย์เพื่อการแข่งขัน 3(3-0-6) 
 Human Capital Management for Competition  
                 ศึกษาแนวคิด การบริหารทุนมนุษย์ แนวคิดว่าด้วยการแข่งขันการวิเคราะห์ข้อได้เปรียบ 
เสียเปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ การพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์เพ่ือการแข่งขันในบริบทของสังคมยุค
โลกาภิวัฒน์ 
3565149 การวิจัยทางธุรกิจ 1 3(2-2-5) 
 Business Research 1  
                  การศึกษาวิเคราะห์ทฤษฎีทางการบริหารทางธุรกิจ การน าหลักวิทยาศาสตร์มา
วิเคราะห์ความหมาย ประเภทและระเบียบวิธีวิทยาการวิจัย ทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
การเขียนเค้าโครงการวิจัยทางธุรกิจ 
3565150 การวิจัยทางธุรกิจ 2 3(2-2-5) 
 Business Research 2  
                 การน าวิธีการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการวิเคราะห์ปัญหา การออกแบบตัวแปร การ
เก็บข้อมูล การออกแบบโดยใช้สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับการวิจัย การแปลความหมายจาก
ผลการวิเคราะห์ทั้งการเขียนรายงานการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ 
3565151 สัมมนาการจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(2-2-5) 
 Seminar in Strategic Management  
                   ประเด็นปัญหาทางการจัดการในองค์กร การสร้างกระบวนการทัศนการจัดการ ตลอดจนกล
ยุทธ์และนโยบายของบริษัท ด้วยเครื่องมือด้านการจัดการ การจัดการความรู้ การจัดการด้านการผลิต และ
การบูรณาการเครื่องมือทางบริหารต่าง ๆ ให้สามารถแข่งขันกับธุรกิจทั้งในและต่างประเทศได้ โดยมองถึง
ศักยภาพของการแข่งขันในเศรษฐกิจอาเซียน และระดับโลก 
3565152 การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการจัดการ 3(3-0-6) 
 Quantitative Analysis for Management  
                  การน าเครื่องมือทางคณิตศาสตร์และสถิติมาใช้ในการจัดการและแก้ไขปัญหาโดย
ประยุกต์ใช้วิธี เทคนิคการพยากรณ์ การสร้างตัวแบบโปรแกรมเชิงเส้น ตัวแบบสินค้าคงคลัง ตัวแบบ
การขนส่ง การวิเคราะห์ถึงต้นทุน และการหาทางเลือกที่ดีที่สุด 
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
3565153 การจัดการด้านโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน 3(3-0-6) 
 Logistics and Supply Chain Management  
                 แนวคิดและทฤษฎีของโลจิสติกส์ และซัพพลายเชนต่อการบริการองค์การเช่นการจัดหา
และจัดซื้อ การจัดการสินค้าคงคลัง การผลิต การขนส่งและการจัดการวัสดุ คลังสินค้าและการกระจาย
สินค้า การค้าระหว่างประเทศ กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นระบบขนส่งในอาเซียน 
3565154 การจัดการจริยธรรมองค์การ 3(3-0-6) 
 Business Ethics Management  
                 แนวคิด และเหตุผลของธุรกิจที่ต้องมีจริยธรรม การสร้างจริยธรรมในองค์การ โดยเน้น
จริยธรรมของผู้บริหาร ที่มีต่อผู้บริโภคด้วยการผลิตสินค้า และบริการที่มีคุณภาพ และรับผิดชอบต่อ
พนักงานขององค์การ 
3565155 การตลาดเพื่อการจัดการสมัยใหม่ 3(3-0-6) 
 Modern Managerial Marketing  
                 การสร้างทักษะการตัดสินใจในการวิเคราะห์ ตลอดจนใช้กลยุทธ์ทางการตลาด การสร้างตรา
สินค้า การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ การสื่อสารทางตลาดแบบบูรณาการ การสร้างทีมการตลาด โดยเน้นการ
พัฒนาด้านผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจ าหน่าย การส่งเสริมการขาย รวมถึงการสร้างแผนการตลาดแบบบูรณา
การอย่างยั่งยืน โดยน าเอาข้อมูลจากประเด็นทางการตลาด และกรณีศึกษาที่มีผลกระทบต่อจริยธรรม 
สังคม และโลก ตลอดจนการรวมตัวเป็นตลาดหนึ่งเดียวของอาเซียนมาประยุกต์ใช้ 
3565156 การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 3(3-0-6) 
 Intellectual Properties Management  
                 หลักการ แนวคิดและทฤษฎีการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ทรัพย์สินทางปัญญา            
ที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนาของธุรกิจ แนวทางการประเมินและการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์           
การเสริมสร้างนวัตกรรมในธุรกิจ หลักจริยธรรมของการคิดสร้างสรรค์ กฎหมายและแนวทางการ
ปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา การประเมินมูลค่าและสร้างผลตอบแทนจากทรัพย์สินทางปัญญา 
3565157 วัฒนธรรมองค์การในกลุ่มอาเซียน 3(3-0-6) 
 Organizational Culture in ASEAN  
                  แนวคิด เกี่ยวกับวัฒนธรรมของประชาชนในกลุ่มประเทศอาเซียน วัฒนธรรม
ประกอบด้วยวิถีการด าเนินชีวิต กระสวนแห่งพฤติกรรม ตลอดจนความคิด ความเชื่อ และความรู้ของ
ประเทศอาเซียน ที่มีอิทธิพลต่อการจัดการธุรกิจ 
4125101 คอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 2(1-2-3) 
 Computer for Graduate Students  
                 ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ การใช้คอมพิวเตอร์ เน้นทักษะเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ การใช้และการสืบค้นข้อมูลอินเตอร์เน็ต ความรู้เบื้องต้นในการใช้โปรแกรมประยุกต์ในการ
บริหารงาน 

 


