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รายวชิาพืน้ฐาน 
Fundamental Courses 

   

2602500 
แนวคดิธรุกจิ 
Business Concepts 

1.5 ฟังกช์นัของธรุกจิ กระบวนการวางแผน
ธรุกจิ การวเิคราะหธ์รุกจิ เศรษฐศาสตร์
มหภาคพืน้ฐาน เศรษฐศาสตรจ์ลุภาค
พืน้ฐาน 

Business functions; business 
planning process; business 
analysis; basic macroeconomics; 
basic microeconomics. 
 

2603511 
เทคนคิทางสถติเิบือ้งตน้
สําหรับการบรหิารธรุกจิ 
Introduction to Statistical 
Techniques for Business 
Administration 

1.5 สถติแิละบทบาทของสถติใินธรุกจิ 
ประเภทของขอ้มลูธรุกจิ การเก็บรวบรวม
ขอ้มลู ความน่าจะเป็นเบือ้งตน้ สถติเิชงิ
พรรณนา พืน้ฐานสถติเิชงิอนุมาน การ
ทดสอบสมมตฐิานทางสถติ ิ

Statistics and its roles in business; 
types of business data; data 
collection; introductory probability; 
descriptive statistics; fundamental 
inferential statistics; statistical 
hypothesis testing. 
 

รายวชิาบงัคบั 
Required Courses 

   

2600511 แผน ข (Plan B) 
ประสบการณ์ธรุกจิโลก 
Global Business 
Experience 

1.5 สิง่แวดลอ้มธรุกจิโลก การคดิขา้ม
วฒันธรรม ประสบการณ์ธรุกจิระหวา่ง
ประเทศ การทําธรุกจิในตลาดระหวา่ง
ประเทศ 

Global business environment; cross 
cultural thinking; international 
business experience; doing 
business in international market. 
 

2600512 แผน ข (Plan B) 
จรยิธรรมธรุกจิและการสรา้ง
คณุคา่รว่ม 
Business Ethics and 
Creating Shared Values 
 

1.5 จรยิธรรมธรุกจิ ความรับผดิชอบตอ่สงัคม
ขององคก์ร องคก์รเพือ่สงัคม การลง
พืน้ทีเ่พือ่สรา้งคณุคา่รว่ม 

Business ethics; corporate social 
responsibility; social enterprise; 
field work for creating shared 
values. 
 

2601513 
การรายงานทางการเงนิ 1 
Financial Reporting I 

1.5 กรอบแนวคดิสําหรับการรายงานทาง
การเงนิ รปูแบบและองคป์ระกอบของงบ
การเงนิ เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิ
สด ลกูหนีก้ารคา้และตัว๋เงนิรับ สนิคา้
คงเหลอื ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ 
สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีนทีถ่อืไวเ้พือ่ขาย 
สนิทรัพยไ์มม่ตีวัตน เจา้หนีก้ารคา้และ
ตัว๋เงนิจา่ย   เงนิกูย้มื หุน้กู ้ประมาณการ
หนีส้นิและหนีส้นิทีอ่าจเกดิขึน้ ทนุและ
กําไรสะสม รายได ้ คา่ใชจ้า่ย งบ
การเงนิสําหรับธรุกจิบรกิารและธรุกจิ
พาณชิยกรรม 

Conceptual framework for financial 
reporting; forms and elements of 
financial statements; cash and cash 
equivalents; accounts receivable 
and notes receivable; inventories; 
property, plant and equipment; 
non-current assets held for sale; 
intangible assets; accounts payable 
and notes payable; loans; bonds; 
provisions and contingencies; 
equity and retained earnings; 
revenues; expenses; financial 
statements for service businesses 
and merchandising businesses. 
 

2601514 
การรายงานทางการเงนิ 2 
Financial Reporting II 
Co-requisite 2601513 

1.5 เงนิลงทนุในตราสารหนีแ้ละตราสารทนุ 
เงนิลงทนุในบรษัิทรว่มและการรว่มคา้ 
เงนิลงทนุในบรษัิทยอ่ยและงบการเงนิ
รวม หุน้ทนุซือ้คนื หุน้ปันผล การแตก
หุน้และการรวมหุน้ กําไรตอ่หุน้ขัน้
พืน้ฐานและกําไรตอ่หุน้ปรับลด 
อสงัหารมิทรัพยเ์พือ่การลงทนุ การปรับ
โครงสรา้งหนีท้ีม่ปัีญหา สญัญาเชา่ 
ผลประโยชนข์องพนักงาน ภาษีเงนิได ้
รอตดับญัช ีการบรหิารกําไร 

Investment in debt and equity 
securities; investments in 
associates and joint ventures; 
investments in subsidiaries and 
consolidated financial statements; 
treasury stock; share dividends; 
share splits and reverse share 
splits; basic and diluted earnings 
per share; investment properties; 
troubled debt restructuring; leases; 
employee benefits; deferred income 
taxes; earnings management. 
 



 Credits
s

คาํอธบิายรายวชิา Course Description 

2601516 
การบญัชบีรหิารพืน้ฐาน 
Fundamentals of 
Management Accounting 
Prerequisite 2601513 

1.5 บทบาทของการบญัชตีน้ทนุและการ
บญัชบีรหิาร การจําแนกประเภทตน้ทนุ 
ตน้ทนุผลติภณัฑแ์ละตน้ทนุบรกิาร 
พฤตกิรรมตน้ทนุ ความสมัพันธร์ะหวา่ง
ตน้ทนุ ปรมิาณ กบักําไร ระบบตน้ทนุผัน
แปร การวเิคราะหต์น้ทนุเพือ่การ
ตดัสนิใจ งบประมาณและการประเมนิผล
การปฏบิตังิาน การบญัชตีามความ
รับผดิชอบ การวเิคราะหผ์ลการ
ดําเนนิงานจําแนกตามสว่นงานและ
บทบาทของราคาโอน 

Roles of cost accounting and 
management accounting; 
classification of costs; product and 
service costs; behavior of costs; 
cost-volume-profit relationship; 
variable costing system; cost 
analysis for decision making; 
budgeting and performance 
evaluation; responsibility 
accounting; segment performance 
analysis and roles of transfer 
pricing. 
 

2602502 
การสือ่สารทางธรุกจิและ
การเจรจาตอ่รอง 
Business Communication 
and Negotiation 

1.5 การสือ่สารทางวาจา การใชภ้าษากายใน
การสือ่สาร เทคนคิการนําเสนอ วธิตีา่งๆ 
ในการเจรจาตอ่รองในบรบิททางการ
จัดการ ประเภทของความขดัแยง้ 
แนวทางในการบรหิารความขดัแยง้ 

Oral communication; using body 
language to communicate; 
presentation techniques; 
negotiation approaches in 
management context; types of 
conflict; conflict management 
approaches. 
 

2602543 
ตวัแบบการวเิคราะหสํ์าหรับ
การจัดการ 1 
Analytical Models for 
Management I 
Prerequisite 2603511 

1.5 ตวัแบบโปรแกรมเชงิเสน้ โปรแกรม
ไมใ่ชเ่ชงิเสน้ และโปรแกรมจํานวนเต็ม 
สําหรับการแกปั้ญหาทางธรุกจิ 

Linear programming, non-linear 
programming and integer 
programming models for business 
problem solving. 

2602544 
ตวัแบบการวเิคราะหสํ์าหรับ
การจัดการ 2 
Analytical Models for 
Management II 
Co-requisite 2602543 

1.5 ตวัแบบแถวคอย ตวัแบบการจําลอง
สถานการณ์ ตวัแบบมารค์อฟ และ
ทฤษฎเีกมสําหรับการแกปั้ญหาทาง
ธรุกจิ 

Queuing model; simulation model; 
Markov model; game theory for 
business problem solving. 
 

2602546 
การจัดการการดําเนนิงาน
เพือ่ความไดเ้ปรยีบในการ
แขง่ขนั Operations 
Management for 
Competitive Advantage 

1.5 กลยทุธก์ารดําเนนิงาน การออกแบบ
สนิคา้และบรกิาร การวเิคราะห์
กระบวนการ การจัดการคณุภาพ การ
จัดการและการพยากรณ์อปุสงค ์การ
วางแผนแบบรวม การวางแผนกําลงัการ
ผลติ 

Operations strategy; product and 
service design; process analysis; 
quality management; demand 
management and forecasting; 
aggregate planning; capacity 
planning. 

2602547 
การจัดการโซอ่ปุทาน 
Supply Chain 
Management 
Co-requisite 2602546 

1.5 แนวคดิการจัดการโซอ่ปุทาน การจัดซือ้
และจัดหา การเลอืกสถานที ่การขนสง่ 
การกระจายสนิคา้ การจัดการสนิคา้คง
คลงั การบรหิารตน้ทนุของโซอ่ปุทาน 
การจัดการแบบลนี 

Concept of supply chain 
management; sourcing and 
procurement; location; 
transportation; distribution; supply 
chain cost management. 

2602600 
การบรหิารทมีงานและภาวะ
ผูนํ้า 
Team Management and 
Leadership 

1.5 แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบั
พฤตกิรรมองคก์าร แรงจงูใจ ความ
แตกตา่งระหวา่งบคุคล พฤตกิรรมกลุม่ 
ภาวะผูนํ้าและการบรหิารทมีงาน การ
สือ่สารในองคก์าร การบรหิารความ
ขดัแยง้ 

Concepts and theories related to 
organizational behavior; motivation; 
individual differences; group 
behavior; leadership and team 
management; communication in 
organization; conflict management. 

2602604 
การบรหิารทรัพยากรมนุษย ์
Managing Human 
Resources 
Co-requisite 2602603 

1.5 แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
วางแผนอตัรากําลงั การสรรหาและการ
คดัเลอืก การพัฒนาและรักษาบคุลากร 
การบรหิารคา่ตอบแทน และการบรหิาร
ผลปฏบิตังิาน ปัญหาและแนวทางแกไ้ข
ในการบรหิารทรัพยากรมนุษย ์

Concepts and theories related to 
workforce planning, recruitment 
and selection, people development 
and retention; compensation 
management and performance 
management; problems in and 
solutions for managing human 
resources. 
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2602651 
การออกแบบกลยทุธ ์
Crafting Strategy 
Prerequisite 2602547 
and 2604505 and 
2605512 

1.5 แนวคดิพืน้ฐานของกลยทุธ ์กระบวนการ
บรหิารเชงิกลยทุธ ์การวเิคราะห์
สภาพแวดลอ้มภายนอก การวเิคราะห์
ความสามารถขององคก์าร จดุแข็ง 
จดุออ่น วธิกีารคดิเชงิกลยทุธ ์แนวคดิ
กลยทุธร์ว่มสมัย 

Basic concept of strategy; strategic 
management process; analysis of 
external environment; analysis of 
organization capabilities, strengths 
and weaknesses; strategic thinking 
methods; contemporary strategy 
concepts. 
 

2602652 
การนํากลยทุธส์ูก่ารปฏบิตั ิ
Executing Strategy 
Co-requisite 2602651 

1.5 การนําแผนกลยทุธส์ูก่ารปฏบิตั ิภาวะ
ผูนํ้าและการบรหิารการเปลีย่นแปลง 
การประเมนิผลการปฏบิตัติามกลยทุธ ์
ความเสีย่งเชงิกลยทุธ ์

Strategic plan execution; leadership 
and change management; strategy 
evaluation; strategic risk. 

2603535 
เทคนคิทางสถติสํิาหรับการ
บรหิารธรุกจิ 
Statistical Techniques for 
Business Administration 
Prerequisite 2603511 

1.5 การประยกุตส์ถติเิพือ่การตดัสนิใจทาง
ธรุกจิ การวเิคราะหค์วามถดถอยและ
สหสมัพันธ ์การวเิคราะหอ์นุกรมเวลา 
การวเิคราะหข์อ้มลูแจงนับ เทคนคิการ
จําแนกประเภทและการจัดกลุม่ 
 

Application of statistics in business 
decision making; regression and 
correlation analysis; time-series 
analysis; categorical data analysis; 
classification and clustering 
techniques. 
 

2604504 
หลกัการการเงนิ 
Financial Principles 
Co-requisite 2602501 

1.5 วตัถปุระสงคข์องการจัดการการเงนิ 
ตลาดทนุและการระดมทนุ การวเิคราะห์
งบการเงนิ การวางแผนการเงนิ มลูคา่
ของเงนิตามเวลา ความสมัพันธร์ะหวา่ง
ความเสีย่งและผลตอบแทน การประเมนิ
มลูคา่ตราสารหนีแ้ละตราสารทนุ 

Financial management objectives; 
capital market and fund raising; 
financial statements analysis; 
financial planning; time value of 
money; risk and return relationship; 
valuation of debt and equity 
securities. 
 

2604505 
กลยทุธก์ารเงนิ 
Financial Strategy 
Co-requisite 2604504 

1.5 การงบประมาณเงนิทนุ การวเิคราะห์
โครงการ เรยีลออปชนั ตน้ทนุของ
เงนิทนุ โครงสรา้งเงนิทนุ  นโยบายการ
ตอบแทนผูถ้อืหุน้ ตราสารอนุพันธแ์ละ
การบรหิารความเสีย่ง 

Capital budgeting; project analysis; 
real options; cost of capital; capital 
structure; payout policies;  
derivatives and risk management. 

2604671 
เศรษฐศาสตรเ์พือ่การ
จัดการธรุกจิ 
Economics for Business 
Management 
Co-requisite 2602501 

1.5 แนวคดิของเศรษฐศาสตรแ์ละการ
ประยกุต ์หลกัการของเศรษฐศาสตร์
จลุภาคและเศรษฐศาสตรม์หภาค ตวั
แบบของอปุสงคร์วมและอปุทานรวม 
นโยบายทางการเงนิ การคลงั และตลาด
ปรวิรรตเงนิตรา การวเิคราะหก์ารผลติ
และตน้ทนุ โครงสรา้งตลาด ทฤษฎเีกม 

Economics concepts and 
applications; microeconomics and 
macroeconomics principles; 
aggregate demand and aggregate 
supply model; fiscal and monetary 
policies and foreign exchange 
market; production and cost 
analysis; market structures; game 
theory. 
 

2605511 
การวเิคราะหก์ารตลาด 
Marketing Analysis 

1.5 บทบาทและหนา้ทีก่ารตลาดในธรุกจิ 
สภาวะแวดลอ้มทางการตลาด การ
วเิคราะหต์ลาด การวเิคราะห์
อตุสาหกรรม และการวเิคราะหก์าร
แขง่ขนั กระบวนการตดัสนิใจของ
ผูบ้รโิภค ระบบสารสนเทศทางการตลาด
และการวจัิยการตลาด การพยากรณ์อปุ
สงค ์การแบง่สว่นตลาด การเลอืกตลาด
เป้าหมาย และการวางตําแหน่ง
ผลติภณัฑ ์

Roles and functions of marketing in 
business; marketing environment; 
marketing analysis; industry and 
competition analyses; consumer 
decision making process; marketing 
information systems and marketing 
research; demand forecasting; 
market segmentation; targeting; 
product positioning. 

2605512 
การตลาดเพือ่สรา้งคณุคา่ 
Marketing for Value 
Creation 
Co-requisite 2605511 

1.5 การวางแผนการตลาดเชงิยทุธ ์กลยทุธ์
สว่นประสมการตลาด ผลติภณัฑ ์ราคา 
ชอ่งทางจัดจําหน่ายและการสือ่สารทาง
การตลาดแบบบรูณาการ 
การงบประมาณทางการตลาด การ
ควบคมุทางการตลาด 

Strategic marketing planning; 
marketing mix strategy: product, 
price, place and Integrated 
Marketing Communications; 
marketing budgeting; marketing 
control. 
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2602503 แผน ก (Plan A) 
การออกแบบงานวจัิยเพือ่
การตดัสนิใจทางธรุกจิ 
Research Design for 
Business Decisions 
Prerequisite 2603511 

1.5 ความสําคญัและบทบาทของการวจัิย
เพือ่การตดัสนิใจทางธรุกจิ ประเภทของ
การวจัิย กระบวนการวจัิย การทบทวน
วรรณกรรม การออกแบบงานวจัิย วธิกีาร
เลอืกตวัอยา่ง การพัฒนาโครงรา่ง
งานวจัิย 

Importance and roles of research in 
business decision; types of 
research; research process; 
literature review; research design; 
sampling methods; research 
proposal development. 

2602504 แผน ก (Plan A) 
การปฏบิตักิารวจัิยเพือ่การ
ตดัสนิใจทางธรุกจิ 
Research Practicum for 
Business Decisions 
Co-requisite 2602503 

1.5 เครือ่งมอืวจัิยเพือ่การตดัสนิใจทางธรุกจิ 
ความถกูตอ้งและความน่าเชือ่ถอืของ
เครือ่งมอืวจัิย การเก็บขอ้มลู การ
วเิคราะหข์อ้มลูและการอภปิรายผล การ
เขยีนรายงานการวจัิย 

Research instrument for business 
decision; validity and reliability of 
research instrument; data 
collection; data analysis and 
discussion; research report writing. 

รายวชิาเลอืก 
Elective Courses 

   

2600513 
การเรยีนรูจ้ากประสบการณ์
ธรุกจิ 
Learning from Business 
Experience 

1.5 ประเด็นปัจจบุนัทางธรุกจิ ประสบการณ์
ระดบับรหิารในการคดิอยา่งมวีสิยัทัศน ์
การคดิเชงิวพิากษ์และสรา้งสรรค ์การ
จัดการการเปลีย่นแปลง การจัดการ
วกิฤตกิารณ์ 

Current issues in business; 
executive level experiences in 
visionary thinking; critical and 
creative thinking; change 
management; crisis management. 

 
 

 
 
วชิาเลอืกกกลุม่บญัช ี(Accounting) 
 
2601518 
การภาษีอากร 
Taxation 
Prerequisite 2601513 

1.5 แนวคดิและหลกัการของการภาษีอากร 
หลกัการของการภาษีอากรตามประมวล
รัษฎากร โดยเนน้ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล
และภาษีมลูคา่เพิม่ 

Concepts and principles of taxation; 
principles of taxation under the 
Revenue Code with emphasis on 
corporate income tax and value-
added tax 

2601519 
การวางแผนภาษีอากร
เชงิกลยทุธ ์
Strategic Tax Planning 
Co-requisite 2601518 

1.5 แนวคดิและหลกัการของการวางแผน
ภาษีอากร กลยทุธก์ารวางแผนภาษี
อากรตามประมวลรัษฎากร โดยเนน้ภาษี
เงนิไดน้ติบิคุคลและภาษีมลูคา่เพิม่ 

Concepts and principles of tax 
planning; strategic tax planning 
under the Revenue Code with 
emphasis on corporate income tax 
and value-added tax 

 
 

 
วชิาเลอิกกลุม่การจัดการ (Management) 
 
2602505 
การพัฒนาแผนธรุกจิ 
Business Plan 
Development 

1.5 การแปลงการวเิคราะหธ์รุกจิไปสูก่จิกรรม
ทางธรุกจิ การบรูณาการหนา้ทีง่านทาง
ธรุกจิใหเ้ป็นแผนธรุกจิ การเชือ่มโยง
กจิกรรมของหน่วยธรุกจิตา่งๆ การเขยีน
แผนธรุกจิอยา่งมปีระสทิธผิล 

Transformation of business analysis 
into business activities; integrating 
business functions into business 
plan; linkage among activities of 
business units; writing an effective 
business plan. 

2602605 
การนําและการสรา้งองคก์ร
ทีม่ปีระสทิธผิล 
Leading and Creating an 
Effective Organization 
Prerequisite 2602600 

1.5 การตดัสนิใจของผูนํ้า ความหมาย 
ความสําคญั และองคป์ระกอบของ
วฒันธรรมองคก์ร ประเภทของวฒันธรรม
องคก์ร กระบวนการเกีย่วกบัคนและ
วฒันธรรมองคก์ร การตรวจสอบ
วฒันธรรมองคก์ร การสรา้งและบม่เพาะ
วฒันธรรมองคก์ร องคก์รทีม่ปีระสทิธผิล 
ปัจจัยทีม่ผีลตอ่โครงสรา้งองคก์ร 
รปูแบบองคก์ร การจัดโครงสรา้งองคก์ร 
การบรูณาการและการประสานงาน 

Leadership decision-making;  
definition, importance and elements 
of organizational culture; types of 
organizational culture; process of 
people and organizational culture; 
culture audit; creating and 
embedding organizational culture; 
effective organization ; factors 
affecting organizational structure; 
types of organizations; structuring 
organizations ; integration and 



 Credits
s

คาํอธบิายรายวชิา Course Description 

coordination. 
2602606 
การบรหิารทรัพยากรมนุษย์
เชงิกลยทุธ ์
Strategic Human 
Resource Management 
Prerequisite 2602600 
and 2602604 

1.5 แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
บรหิารทรัพยากรมนุษยเ์ชงิกลยทุธ ์
สารสนเทศดา้นทรัพยากรมนุษยเ์พือ่การ
จัดการ แนวทางการบรหิารทรัพยากร
มนุษยภ์ายใตก้ลยทุธธ์รุกจิประเภทตา่ง 
ๆ การควบรวมกจิการ การลดขนาด
องคก์าร การขยายธรุกจิไปตา่งประเทศ 
และการแบง่สว่นตลาดแรงงานภายใน
องคก์าร 

Concepts and theories related to 
strategic human resource 
management; human resource 
information for management; 
human resource management 
approaches to different business 
strategies: mergers and 
acquisitions, downsizing, 
international expansion and internal 
labour market segmentation. 
 

2602607 
การพัฒนาองคก์ร 
Organization 
Development 
Prerequisite 2602600 
and 2602604 

1.5 แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
พัฒนาองคก์ร วงจรแหง่การพัฒนา
องคก์ร การวเิคราะหอ์งคก์ร แนว
ทางการสอดประสานเพือ่การพัฒนา
องคก์ร การประเมนิผลการพัฒนาองคก์ร 
การออกแบบองคก์ร ความคลอ่งตวัของ
องคก์ร การจัดการการเปลีย่นแปลง
องคก์รแบบปฏริปู 

Concept and theories of 
organization development; cycle of 
organization development; 
organization diagnostics; 
organization development 
intervention; evaluation of 
organization development; 
organization design; organization 
agility; managing transformational 
change of an organization. 
 

2602608 
การจัดการความรูแ้ละ
องคก์ารแหง่การเรยีนรู ้
Knowledge Management 
and Learning 
Organization 
Prerequisite 2602500 

1.5 ลกัษณะของความรูใ้นองคก์ารธรุกจิ 
แนวทางในการจัดการความรู ้
เทคโนโลยสํีาหรับการจัดการความรู ้
ลกัษณะและองคป์ระกอบขององคก์าร
แหง่การเรยีนรู ้แนวทางในการพัฒนาสู่
องคก์ารแหง่การเรยีนรู ้

Characteristics of knowledge in 
business organizations; approaches 
to knowledge management; 
technologies for knowledge 
management; characteristics and 
elements of learning organizations; 
approaches to developing learning 
organizations. 
 

2602609 
การคดิเชงิระบบสําหรับ
ธรุกจิ 
Systems Thinking for 
Business 

1.5 แนวคดิและเครือ่งมอืในการคดิเชงิระบบ 
ระบบตน้แบบ จดุทีม่อีทิธพิล วงจร
สะทอ้นกลบั แผนภาพความสมัพันธ์
ระหวา่งสาเหตกุบัผลลพัธ ์การประยกุต์
การคดิเชงิระบบในธรุกจิ 

Systems thinking concepts and 
tools; systems archetypes; leverage 
points; feedback loop; causal loop 
diagram; application of systems 
thinking to business. 
 

2602610 
การปรับปรงุกระบวนการทาง
ธรุกจิ 
Business Process 
Improvement 
Prerequisite 2602546 
 

1.5 แนวคดิการปรับปรงุกระบวนการทาง
ธรุกจิ การสรา้งแผนทีก่ระบวนการ 
แนวคดิลนี เครือ่งมอืและเทคนคิเพือ่การ
ปรับปรงุกระบวนการทางธรุกจิ 

Concept of business process 
improvement; process mapping; 
lean concept; tools and techniques 
for process improvement. 

2602611 
การบรหิารโครงการ 
Project Management 
Prerequisite 2602546 
and 2602543 

1.5 การวางแผนโครงการ โครงสรา้งของ
โครงการ การประมาณโครงการ เสน้ทาง
วกิฤต ิการวางแผนทรัพยากร การ
วางแผนงบประมาณ การบรหิารความ
เสีย่ง การตดิตามความกา้วหนา้และการ
ควบคมุโครงการ การปิดโครงการ 

Project planning; project 
organization; project estimation; 
critical path; resource planning; 
budget planning; risk management; 
project monitoring and control; 
project closure. 
 

2602662 
สภาวะแวดลอ้มธรุกจิระดบั
โลก 
Global Business 
Environments 
Prerequisite 2604671 

1.5 องคป์ระกอบของสภาวะแวดลอ้มของ
ธรุกจิระดบัโลก การเปลีย่นแปลงในภมูิ
ทัศนเ์ศรษฐกจิโลก ทฤษฏกีารคา้
ระหวา่งประเทศ ทฤษฎกีารลงทนุ
โดยตรงตา่งประเทศ การวเิคราะหส์ภาวะ
แวดลอ้มของธรุกจิระดบัโลกซึง่สรา้ง

Components of global business 
environments; changes in world 
economic landscape; international 
trade theory; foreign direct 
investment theory; analysis of how 
global business environments 
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โอกาสและความเสีย่งตอ่ธรุกจิ create opportunities and risks to 
the firms. 
 

2602663 
กลยทุธธ์รุกจิระดบัโลก 
Global Business Strategy 
Prerequisite 2602671 
and 2602662 

1.5 แนวคดิเกีย่วกบักลยทุธธ์รุกจิระดบัโลก 
การคดัเลอืกประเทศ กลยทุธก์ารเขา้สู่
ตลาดตา่งประเทศ การจัดการกลยทุธ์
ระดบัโลกและองคก์ร การจัดการ
ดําเนนิงาน โลจสิตกิส ์การตลาด 
การเงนิ การจัดการทรัพยากรบคุคล 
จรยิธรรมในธรุกจิระดบัโลก 

Concepts of global business 
strategy; country selection; foreign 
market entry strategy; global 
strategic management and 
organization; operations 
management; logistics; marketing; 
finance; human resources 
management;  ethics in global 
business. 

2602667 
ภาวะผูป้ระกอบการใน
องคก์ารและนวตักรรม 
Corporate 
Entrepreneurship and 
Innovation 
Prerequisite 2602500 

1.5 การสรา้งภาวะผูป้ระกอบการและ
นวตักรรมในหน่วยงานหรอืองคก์รขนาด
ใหญ ่การสง่เสรมิความคดิสรา้งสรรค์
และนวตักรรม การพัฒนาโครงการเพือ่
นวตักรรมระดบัองคก์าร การประเมนิผล
โครงการนวตักรรม สถาปัตยกรรม
องคก์ารและกระบวนการทํางานเพือ่
สรา้งนวตักรรม การบม่เพาะทมีพัฒนา
ธรุกจิใหม ่การเชือ่มโยงผูส้นับสนุน/
พันธมติรเพือ่การสรา้งธรุกจินวตักรรม 

Creating entrepreneurship and 
innovation in business unit or large 
corporation; promoting creative 
idea and innovation; project 
development for corporate 
innovation; evaluation of innovation 
projects; organizational architecture 
and work process that support 
innovation; incubating new venture 
development team; connecting 
sponsors/partners for new venture 
creation. 
 

2602669 
การจัดการเพือ่ความเป็นเลศิ
ในการบรกิาร 
Managing Service 
Excellence 

1.5 บทบาทของการบรกิาร กลยทุธก์าร
บรกิาร การออกแบบการบรกิาร การ
วเิคราะหแ์ละการปรับปรงุกระบวนการ
บรกิาร คณุภาพการบรกิาร ความเป็นเลศิ
ในการบรกิาร 
 

Role of services; service strategy; 
service design; service process 
analysis and improvement; service 
quality; service excellence. 

2602671 
กลยทุธธ์รุกจิดจิทิัล 
Digital Business Strategy 

1.5 พาณชิยอ์เิล็กทรอนกิส ์ธรุกจิ
อเิล็กทรอนกิส ์เศรษฐกจิดจิทิลั การ
จัดการธรุกจิดจิทิัล ตวัแบบธรุกจิดจิทิัล 
การตลาดดจิทิลั การสือ่สารทางดจิทิัล 
เว็บอะนาไลตกิส ์การรักษาความ
ปลอดภยับนเว็บ กลยทุธท์ีข่บัเคลือ่น
โดยดจิทิลั กฎหมายและจรยิธรรมใน
ธรุกจิดจิทิัล 
 

Electronic commerce; electronic 
business; digital economy; digital 
business management; digital 
business models; digital marketing, 
digital communication; web 
analytics; web security; digital-
driven strategy; law and ethics in 
digital business. 

2602672 
กลยทุธก์ารจัดการโซ่
อปุทาน 
Supply Chain Strategy 
Prerequisite 2602547 

1.5 กลยทุธโ์ซอ่ปุทาน กลยทุธก์ารจัดซือ้
และจัดหา กลยทุธส์นิคา้คงคลงั กลยทุธ์
การขนสง่และการกระจายสนิคา้ การ
จัดการสารสนเทศของโซอ่ปุทาน การ
ออกแบบโครงขา่ยโซอ่ปุทาน 

Supply chain strategy; sourcing and 
procurement strategy; inventory 
strategy; transportation and 
distribution strategy; managing 
information for supply chain; supply 
chain network design. 
 

2602673 
การจัดซือ้จัดหาเชงิกลยทุธ ์
Strategic Procurement 
Prerequisite 2604671 

1.5 บทบาทเชงิกลยทุธข์องการจัดซือ้จัดหา 
กระบวนการจัดซือ้จัดหา การคดัเลอืก
ซพัพลายเออรแ์ละการจัดการ
ความสมัพันธก์บัซพัพลายเออร ์การ
จัดซือ้ระหวา่งประเทศ กลยทุธใ์นการ
จัดซือ้จัดหา 

Strategic role in sourcing and 
procurement; sourcing and 
procurement process; supplier 
selection and supplier relationship 
management; international 
purchasing; strategy in sourcing 
and procurement. 

2602674 
การสรา้งตวัแบบและการ
จําลองสถานการณ์ทาง
ธรุกจิ 

1.5 แนวคดิการสรา้งตวัแบบและการจําลอง
สถานการณ์ทางธรุกจิ การพัฒนาตวัแบบ 
การเก็บและเตรยีมขอ้มลู การสรา้ง
โปรแกรมคอมพวิเตอรสํ์าหรับระบบการ

Concepts of modeling and 
simulation for business; model 
development; data collection and 
preparation; computer 
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Prerequisite 2602544 
and 2602546 
 

จําลองสถานการณ์ การวเิคราะหผ์ลของ
การจําลองสถานการณ์ การปรับปรงุ
กระบวนการทางธรุกจิ 
 

programming for simulation 
systems; simulation result analysis. 

2602675 
การวางแผนทรัพยากร
องคก์รในธรุกจิ 
Enterprise Resources 
Planning in Business 
Prerequisite 2602546 
 

 แนวคดิเกีย่วกบัระบบวางแผนทรัพยากร
องคก์ร ความสําคญัของระบบ
สารสนเทศเชงิบรูณาการในองคก์ร 
กระบวนการและหนา้ทีท่างธรุกจิในระบบ
ออีารพ์ ีการบญัช ีการเงนิ การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย ์การจัดซือ้จัดหา การ
ผลติ และการขาย 

Enterprise resource planning 
system concepts; importance of 
integrated information systems in 
an organization; business processes 
and functions in ERP system: 
accounting, finance, human 
resources management, 
procurement, production and sales. 

2602692 
สมัมนาการจัดการรว่มสมัย 
Seminar in 
Contemporary 
Management 
Prerequisite 2602651 

1.5 การอภปิรายปัญหา และแนวทางหรอืกล
ยทุธก์ารแกไ้ขปัญหาในการจัดการรว่ม
สมัย 

Discussion of problems and 
strategies to solutions in 
contemporary management. 

 
 

 
วชิาเลอิกกลุม่สถติ ิ(Statistic) 
2603540 
การบรหิารความเสีย่ง 
Risk Management 
Prerequisite 2603511 

1.5 ความเสีย่ง ความไมแ่น่นอน สภาวะ
สง่เสรมิภยั กระบวนการบรหิารความ
เสีย่ง การระบแุละการวเิคราะหภ์าวะควร
จะเป็น ขนาดและผลกระทบของความ
เสีย่ง การตอบสนองความเสีย่ง ธรรมาภิ
บาลองคก์รและการบรหิารความเสีย่ง 
 

Risk; uncertainty; hazards; risk 
management process; identifying 
and analyzing the likelihood,  
magnitude and effect of risk; risk 
responses; corporate governance 
and risk management. 
 

วชิาเลอืกกลุม่การเงนิ (Finance) 
 
2604633 
หลกัการการวเิคราะหก์าร
ลงทนุ 
Principles of Investment 
Analysis 
Prerequisite 2604504 
and 2604505 

1.5 ลกัษณะของตลาดหลกัทรัพย ์การซือ้
ขายหลกัทรัพยแ์ละตน้ทนุการทํา
ธรุกรรม  การบรหิารกลุม่หลกัทรัพยแ์ละ
การกระจายการลงทนุ แบบจําลองการ
กําหนดราคาสนิทรัพย ์สมมตฐิานของ
ตลาดทีม่ปีระสทิธภิาพ การวเิคราะหต์รา
สารทนุและการประเมนิมลูคา่ การ
ประเมนิผลการดําเนนิงานของกลุม่
หลกัทรัพย ์

Characteristics of securities 
markets; securities trading and 
transaction costs; portfolio 
management and diversification; 
asset pricing models; efficient 
market hypothesis; equity analysis 
and valuation; portfolio 
performance evaluation. 

2604634 
การวเิคราะหก์ารลงทนุขัน้
สงู 
Advanced Investment 
Analysis 
Co-requisite 2604633 

1.5 ตราสารอนุพันธแ์ละตลาดอนุพันธ ์
แบบจําลองการกําหนดราคาออปชนั 
สญัญาฟอรเ์วริด์และสญัญาฟิวเจอรส์ 
ตราสารทีใ่หร้ายไดค้งทีแ่ละตลาดของ
ตราสารทีใ่หร้ายไดค้งที ่การประเมนิ
มลูคา่ของตราสารหนี ้การจัดอนัดบัของ
ตราสารหนี ้โครงสรา้งอตัราดอกเบีย้ 

Derivative securities and markets; 
option pricing models; forward and 
futures contracts; fixed income 
securities and markets; bond 
valuation; bond rating; term 
structure of interest rates. 

2604635 
การเงนิระหวา่งประเทศ 
International Finance 
Prerequisite 2604504 
and 2604505 

1.5 ระบบการเงนิระหวา่งประเทศ 
ดลุการชําระเงนิและกระบวนการปรับตวั 
ปัจจัยกําหนดอตัราแลกเปลีย่น เงือ่นไข
ความเสมอภาคระหวา่งประเทศ การ
พยากรณ์อตัราแลกเปลีย่น ตลาด
การเงนิระหวา่งประเทศ ตราสารอนุพันธ์
บนอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ
และอตัราดอกเบีย้ 

International monetary systems; 
balance of payment and adjustment 
process; exchange rate 
determinants; international parity 
conditions; exchange rate 
forecasting; international financial 
markets; foreign exchange and 
interest rate derivatives. 

2604636 
การเงนิธรุกจิโลก 
Global Business Finance 

1.5 การบรหิารการเงนิของกจิการขา้มชาต ิ
การจัดการความเสีย่งจากอตัรา
แลกเปลีย่น การลงทนุในกลุม่

Financial management in 
multinational corporations; foreign 
exchange risk management; 



 Credits
s

คาํอธบิายรายวชิา Course Description 

Co-requisite 2604635 หลกัทรัพยร์ะหวา่งประเทศ การจัดทํางบ
ลงทนุของโครงการลงทนุในตา่งประเทศ
และตน้ทนุเงนิทนุ การระดมทนุผา่น
ตลาดทนุระหวา่งประเทศ การจัดหาเงนิ
เพือ่การคา้ระหวา่งประเทศ การควบคมุ
ทางการเงนิของบรษัิทขา้มชาต ิ

international portfolio investment; 
international capital budgeting and 
cost of capital; fund raising from 
international capital markets; 
international trade financing; 
financial controls for multinational 
corporations. 

2604641 
สมัมนาการเงนิ 
Seminar in Finance 
Prerequisite 2604504 
and 2604505 

1.5 หวัขอ้รว่มสมัยดา้นการจัดการการเงนิ
และสถาบนัการเงนิ 

Contemporary issues in financial 
management and financial 
institutions. 

2604645 
ตลาดการเงนิ 
Financial Markets 
Prerequisite 2604504 
and 2604505 

1.5 บทบาทและความสําคญัของตลาด
การเงนิ การจัดประเภทของตลาด
การเงนิ บทบาทของธนาคารกลางและ
หน่วยงานกํากบั บทบาทของอตัรา
ดอกเบีย้ การระดมทนุผา่นตลาดตราสาร
หนีแ้ละตราสารทนุ บทบาทของสถาบนั
การเงนิ 

Roles and importance of financial 
markets; classification of financial 
markets; roles of the central bank 
and regulators; roles of interest 
rates; fund raising from debt 
market and equity market; roles of 
financial institutions. 

2604646 
กลยทุธก์ารเงนิขัน้สงู 
Advanced Financial 
Strategy 
Prerequisite 2604504 
and 2604505 

1.5 การประมาณความตอ้งการใชเ้งนิ การ
ประเมนิตน้ทนุเงนิทนุและการทํา
งบประมาณเงนิทนุ แบบจําลองการ
ประเมนิมลูคา่แบบตน้ทนุเงนิทนุเฉลีย่
ถว่งน้ําหนัก แบบจําลองการประเมนิ
มลูคา่ปัจจบุนัปรับปรงุ การตดัสนิใจทาง
การเงนิธรุกจิและมลูคา่กจิการ 

Assessment of financing needs; 
cost of capital estimation and 
capital budgeting; weighted 
average cost of capital model; 
adjusted present value model; 
corporate financial decisions and 
firm value. 

2604649 
เงนิทนุรว่มลงทนุ 
VENTURE CAPITAL 
Prerequisite 2604504 
and 2604505 

1.5 ภาพรวมของเงนิทนุรว่มลงทนุ การ
จัดการและประเมนิมลูคา่กจิการในชว่ง
แรกเริม่ กลไกการลงทนุ โครงสรา้ง
สญัญารว่มลงทนุ กลยทุธก์ารถอนการ
ลงทนุ 

Overview of venture capital; 
management and valuation of 
startups; investment mechanisms; 
valuation of startups; structure of 
contracts in venture capital; exit 
strategies. 

2604650 
การบรหิารเงนิ 
Treasury Management 

1.5 บทบาทของฝ่ายบรหิารเงนิ การตดัสนิใจ
ดา้นการจัดหาเงนิทนุ การบรหิารเงนิสด 
การบรหิารเงนิทนุหมนุเวยีน การบรหิาร
ความเสีย่งจากมลูคา่ตลาด การบรหิาร
ความเสีย่งจากสภาพคลอ่ง การบรหิาร
ความเสีย่งจากเครดติ การบรหิารเงนิ
แบบรวมศนูย ์

Roles of the treasury department; 
financing decisions; cash 
management; working capital 
management; market risk 
management; liquidity risk 
management; credit risk 
management; centralized treasury 
management. 

2604651 
การออกแบบโครงการลงทนุ
และการศกึษาความเป็นไป
ได ้
Project Investment 
Design and Feasibility 
Study 
Prerequisite 2604504 
and 2604505 

1.5 กลยทุธแ์ละปัจจัยภายนอกสําหรับ
โครงการลงทนุ กระบวนการพัฒนา
โครงการและการศกึษาความเป็นไปได ้
การวเิคราะหผ์ลประโยชนแ์ละตน้ทนุ 
การประเมนิโครงการ การตดัสนิใจลงทนุ
ภายใตค้วามไมแ่น่นอน รายงาน
การศกึษาความเป็นไปได ้การตดิตาม
โครงการ 

Project investment strategies and 
external factors; project 
development process and feasibility 
studies; cost and benefit analysis; 
project appraisal; investment 
decisions under uncertainty; 
feasibility study reports; project 
monitoring. 
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2605610 
กลยทุธก์ารตลาด 
Marketing Strategy 
Prerequisite 2605512 

1.5 การประยกุตแ์นวคดิและวธิกีารดา้นการ
จัดการตลาด กลยทุธก์ารตลาดเพือ่
ความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนั   การบรู
ณาการหนา้ทีง่านการตลาดกบัหนา้ทีอ่ืน่
ของธรุกจิ 

Application of marketing 
management concepts and 
methods; marketing strategies for 
competitive advantage; integration 
of marketing function with other 
business functions. 

2605612 
การสือ่สารการตลาดแบบ
บรูณาการ 
Integrated Marketing 
Communications 

1.5 บทบาทและความสําคญัของการสือ่สาร
การตลาดแบบบรูณาการ สภาพแวดลอ้ม
ภายในและภายนอกของการสือ่สาร
การตลาดแบบบรูณาการ ประเภทของ
การสือ่สารการตลาดแบบบรูณาการ กล
ยทุธก์ารสือ่สารการตลาดแบบบรูณาการ 
การวางแผนและการควบคมุการสือ่สาร
การตลาดแบบบรูณาการ การจัดสรร
งบประมาณและการวดัประสทิธผิลของ
การสือ่สารการตลาดแบบบรูณาการ 

Roles and importance of Integrated 
Marketing Communications; internal 
and external environments of 
Integrated Marketing 
Communications; types of 
Integrated Marketing 
Communications; Integrated 
Marketing Communications 
strategies; planning and control of 
Integrated Marketing 
Communications; allocating budget 
and measurement of the Integrated 
Marketing Communications 
effectiveness. 

2605617 
การจัดการแบรนด ์
Brand Management 

1.5 นยิาม บทบาท และความสําคญัของแบ
รนด ์ความแตกตา่งระหวา่งการตลาดกบั
การทําแบรนด ์ตวัแบบแบรนดอ์คิวติี ้
องคป์ระกอบของแบรนด ์การวาง
ตําแหน่งแบรนดแ์ละบคุลกิภาพของแบ
รนด ์การวดัทีม่าของแบรนดอ์คิวติี ้

Definition, roles and importance of 
brand; differences between 
marketing and branding; models of 
brand equity; brand elements; 
brand positioning and brand 
personality; measuring sources of 
brand equity. 
 

2605618 
การพัฒนาผลติภณัฑท์ีม่ี
นวตักรรม 
Innovative Product 
Development 
Prerequisite 2605512 

1.5 นยิามและความสําคญัของผลติภณัฑท์ีม่ี
นวตักรรม ประเภทของนวตักรรม 
กระบวนการพัฒนาผลติภณัฑท์ีม่ี
นวตักรรม ปัจจัยทีม่ผีลตอ่การ
แพรก่ระจายผลติภณัฑท์ีม่นีวตักรรม 

Definition and importance of 
innovative products; types of 
innovation; innovative product 
development process; determinants 
of innovative product diffusion. 

2605619 
กลยทุธก์ารตัง้ราคา 
Pricing Strategy 
Prerequisite 2605512 

1.5 บทบาทและความสําคญัของการตัง้ราคา 
ทฤษฎเีศรษฐศาสตรก์ารตัง้ราคา ความ
ยดืหยุน่ของอปุสงคต์อ่ราคา 
องคป์ระกอบของราคา ปัจจัยทีม่ี
ผลกระทบตอ่การตัง้ราคา กระบวนการ
ตัง้ราคา วธิกีารตัง้ราคา การตอบสนอง
ตอ่การเปลีย่นแปลงราคาของคูแ่ขง่ 

Roles and importance of pricing; 
economic theory of pricing; 
demand elasticity on price; 
components of price; determinants 
of pricing; pricing process; pricing 
methods; responding to 
competitors’ price changes. 

2605628 
กลยทุธก์ารตลาดบรกิาร 
Service Marketing 
Strategy 
Prerequisite 2605512 

1.5 ความหมาย ลกัษณะ และประเภทของ
การบรกิาร การวเิคราะหช์อ่งวา่งการ
บรกิาร สว่นประสมการตลาดของธรุกจิ
บรกิาร กลยทุธแ์บรนดบ์รกิาร 

Meanings, characteristics and types 
of services; service gap analysis; 
marketing mix for service 
businesses; service brand strategy. 

2605629 
การตลาดโลก 
Global Marketing 
Prerequisite 2605512 

1.5 บทบาทของการตลาดโลก ผลกระทบ
ของสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกจิ สงัคม 
การเมอืง กฎหมาย และวฒันธรรมทีม่ตีอ่
การจัดการการตลาดโลก ขัน้ตอนของ
การตดัสนิใจทําการตลาดโลกและการ
เขา้ตลาดโลก พฤตกิรรมผูบ้รโิภคขา้ม
วฒันธรรม การตดัสนิใจเกีย่วกบัสว่น
ประสมการตลาดในตลาดโลก 

Roles of global marketing; impacts 
of economic, social, political, legal 
and cultural environments on global 
marketing management; steps in 
global marketing decisions and 
global market entry; cross cultural 
consumer behavior; marketing mix 
decisions in global market. 

2605636 
การวเิคราะหผ์ูบ้รโิภคเชงิลกึ 
Consumer Insight 
Analysis 

1.5 บทบาทและความสําคญัของผูบ้รโิภค 
ทฤษฎสีิง่เรา้และการตอบสนอง ตวัแบบ
การตดัสนิใจทีซ่บัซอ้นของผูบ้รโิภค การ
จงูใจ การรับรู ้บคุลกิภาพ การเรยีนรู ้

Roles and importance of 
consumers; stimulus and response 
theory; model of consumers’ 
complex decision making; 



 Credits
s

คาํอธบิายรายวชิา Course Description 

Prerequisite 2605512 ทัศนคตแิละการเปลีย่นแปลงทัศนคต ิ
ปัจจัยดา้นวฒันธรรม ชัน้ทางสงัคม 
ครอบครัวและกลุม่อา้งองิทีม่ผีลตอ่
กระบวนการตดัสนิใจของผูบ้รโิภค 

motivation; perception; personality; 
learning; attitudes and changing of 
attitudes; cultural factors; social 
class; family and reference groups 
affecting consumer decision making 
process. 

2605637 
การออกแบบพฤตกิรรม
ผูบ้รโิภค 
Consumer Behavior 
Design 
Prerequisite 2605512 
and Co-requisite 2605636 

1.5 ปัจจัยตา่งๆ ทีม่อีทิธพิลตอ่พฤตกิรรม
ผูบ้รโิภค การออกแบบสิง่เรา้ทาง
การตลาดและการตอบสนองของลกูคา้ 

Factors affecting consumer 
behavior; designing marketing 
stimuli and customer’s responses. 

2605690 
สมัมนาการตลาด 
Seminar in Marketing 
Prerequisite 2605512 

1.5 การอภปิรายหวัขอ้รว่มสมัยทางการ
ตลาด 

Discussion of contemporary topics 
in marketing. 

 


