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    3.1.6 ค าอธิบายรายวิชา 
         หมวดวิชาปรับพื้นฐาน 

BUS 6000 เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 3 (3-0-6) 
 Techniques for Reading English Business Texts (ไม่นับหน่วยกิต) 

ศึกษาหลักการอ่านเพ่ือความเข้าใจ เทคนิคการอ่านต าราการตีความหมายในการอ่านเอกสาร
เกี่ยวข้องกับธุรกิจ โดยใช้หลักการวิเคราะห์ทางไวยากรณ์สื่อสาร  หลักความสัมพันธ์ทางด้าน
ความหมายต่อเนื่องแบบต่าง ๆ ที่ผู้เขียนน ามาสื่อความหมายทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ ตลอดจน
ความรู้สึก นึกคิด และทัศนคติที่สอดแทรกอยู่ในภาษาระดับต่าง ๆ 

An application of communicative grammar, discourse analysis and functions of 
informational structures for planning and teaching appropriate reading techniques in 
order to guide students and give them practice in reading comprehensively various 
types of advanced business materials, publications, and textbooks. 

 

 

BUS 6001 การบัญชีการเงิน 3 (3-0-6) 
 Financial Accounting (ไม่นับหน่วยกิต) 

ศึกษาถึงข้อสมมติฐานทางการบัญชี และความสัมพันธ์ระหว่างสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของ
เจ้าของ รวมถึงกระบวนการและขั้นตอนการจัดท าบัญชี ตั้งแต่การบันทึกรายการบัญชี การจัดท างบ
ทดลอง การปรับปรุงรายการบัญชี การจัดท างบการเงิน นอกจากนี้ยังศึกษาถึงการแสดงรายการของ
สินทรัพย์ประเภทต่าง ๆ ทั้งสินทรัพย์หมุนเวียนและไม่หมุนเวียน หลักการตีราคาสินค้าคงเหลือ การ
ค านวณต้นทุนสินค้าที่ขาย การค านวณค่าเสื่อมราคา การตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน ศึกษาถึง
การแสดงรายการของหนี้สินประเภทต่าง ๆ  ตลอดจนส่วนของเจ้าของ และหลักการปฏิบัติอ่ืน ๆ ที่
เกีย่วข้องกับการประมวลข้อมูลทางบัญชี และวิเคราะห์เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจ 

A study of basic accounting assumptions especially that relates to the 
interrelationship between assets, liabilities and owner’s equities. The subject also 
includes the accounting processes from starting of analysis of business transactions, 
recording accounting entries, and making of the trial balance, to adjusting entries, and 
preparation of financial statement. The subject also includes the study of current and 
non-current assets, inventory valuation methods, calculation of cost of goods sold, 
calculation of the depreciation and amortization, and other liabilities and owner’s 
equities’ transactions. Finally, the subject emphasizes the holistic understanding of 
the accounting information for decision making. 
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             หมวดวิชาบังคับบัณฑิตศึกษา 

*RAM 6001 ความรู้คุ่คุณธรรมส าหรับบัณฑิตศึกษา 1 (1-1-0) 
 (Knowledge and Morality for Graduate studies)  

 
ศึกษาทฤษฎี หลักการ กระบวนการ และแนวทางในการสร้างความรู้ และศักยภาพในการ

ด ารงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองมีจิตส านึกสาธารณะ มีส านึกน า
ในการดูแลรับผิดชอบต่อสังคม และประเทศชาติ ให้ความเคารพต่อวิชาชีพวิชาการ ยึดหลักความ
ถูกต้อง เคารพสิทธิของผู้อ่ืน ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อ่ืน ตลอดจนการมองโลกในแง่ดี  มี
มนุษยสัมพันธ์ ท างานร่วมกับผู้อ่ืน  โดยใช้หลักธรรมาภิบาล พ่ึงพาตนเอง โดยยึดหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง และการแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง 

 
A study of theories, principles, learning processes and approaches in creating 

knowledge and potentialities of living life with dignity, inculcating values of being 
truthful to oneself and public-mindedness towards society and the country, including 
abiding by academic and professional integrity, adhering to propriety and respecting 
others rights. An emphasis is also placed on the recognition of propriety intellectual 
property and the development of the student positive outlooks on the world, 
human relations skills and abilities to work with others, based on good governance, 
self-reliance, sufficiency economy principles and lifelong learning. 
 

 
หมายเหตุ  * กระบวนวิชาใหม่ 
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            หมวดวิชาบังคับแกน 

BUS 6010 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 3 (3-0-6) 
 Business Economics  

ศึกษาถึงทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาคและจุลภาคและน ามาประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ทาง
ธุรกิจ เพื่ออ านวยประโยชน์ต่อการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับตลาดทั้งภายใน และต่างประเทศ 

Macroeconomics and microeconomics theories are studied and applied to 
business situations in order to facilitate decision-making relevant to the domestic and 
international marketplaces. 

 
BUS 6011 การจัดการและพฤติกรรมองค์การ 3 (3-0-6) 
 Management and Organizational Behavior 

ศึกษาถึงหลักการจัดการและพฤติกรรมองค์การ ซึ่งประกอบด้วยแนวคิดพ้ืนฐานทาง        
การจัดการ หน้าที่ทางการจัดการ ปัจจัยแวดล้อมทางการจัดการ แนวทางการตัดสินใจ การวางแผน
และการจัดการเชิงกลยุทธ์ การด าเนินการจัดตั้งธุรกิจ การจัดการระหว่างประเทศ จริยธรรมและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม การจัดการองค์การให้เหมาะสมกับปัจจัยแวดล้อม การจัดการทรัพยากร
มนุษย์ ภาวะผู้น า การจูงใจ การสร้างทีมการสื่อสาร สร้างความเข้าใจ เพ่ือให้เกิดผลงานที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล การควบคุม ติดตามผลการปฏิบัติงาน การจัดการด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการริเริ่มและการจัดการความเปลี่ยนแปลง 

The subject emphasizes various concepts that relates to management and 
organizational behavior. Those concepts include the management foundation and 
roles of management in organization, managing environment and decision making, 
strategic management and planning. The subject also studies about the corporation 
of the business, international business, ethics and social responsibilities, 
organizational environment, human resources management, leadership and 
motivation, and the creation of communicative team to achieve organizational 
efficiency and effectiveness. Finally, the processes of controlling and following up, 
including technology and innovation management, and change management will be 
investigated. 
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BUS 6012 การจัดการการเงิน 3 (3-0-6) 
 Financial Management  

ศึกษากระบวนการการตัดสินใจทางการเงิน โดยเน้นการวิเคราะห์งบการเงิน แนวความคิด
ของความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทน มูลค่าของเงินตามเวลา การประเมินมูลค่าพันธบัตรและ        
หุ้นสามัญ การค านวณหาต้นทุนของเงินทุน การตัดสินใจในเรื่องงบลงทุน โครงสร้างเงินทุนและ
นโยบายเงินปันผล การจัดการความเสี่ยง และการรวมกิจการโดยน าระบบสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ 

A study of the corporate financial decision-making process.  Subject areas 
included are reviews of financial statements and ratio analysis, the concepts of risk 
and return, the time value of money, analysis and valuation of bonds and common 
stocks, measuring the cost of capital, capital budgeting decisions, capital structure, 
dividend policy, risk management, and mergers and acquisitions.  The course also 
emphasizes the applications of information technology in all phases of the analysis 
and decision making. 

 
BUS 6013 การจัดการการตลาด 3 (3-0-6) 
 Marketing Management  

ศึกษาปรัชญาและแนวความคิดทางการตลาด หน้าที่ทางการตลาด การวิเคราะห์โอกาสทาง
การตลาด การวางแผนการตลาด กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด การจัดองค์การ การปฏิบัติตาม
แผนและการควบคุมกิจกรรมทางการตลาด 

Advanced study of the rationale for marketing decisions and the application 
of managerial functions to the analysis of marketing problems and opportunities; 
developing marketing strategies; planning marketing programs, selecting the 
appropriate marketing mix; and organizing, implementing, and controlling marketing 
efforts. 
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BUS 6014 การบัญชีส าหรับผู้บริหาร 3 (3-0-6) 
 Accounting for Executives  

ศึกษาพ้ืนฐานและทักษะการใช้ข้อมูลทางบัญชีเพ่ือให้ความรู้แก่ผู้บริหารในการตัดสินใจ  
ตลอดจนการวางแผน และการควบคุม การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน การจัดการข้อมูลทางบัญชี
และการจัดท ารายงาน แนวคิดเก่ียวกับต้นทุนและวิธีการทางบัญชีต้นทุนการวิเคราะห์ต้นทุน-ปริมาณ-
ก าไร การตัดสินใจเกี่ยวกับงบประมาณการลงทุน  การบัญชีตามความรับผิดชอบและการบัญชีเพ่ือ
การวางแผนและควบคุมก าไร ตลอดจนใช้ประโยชน์จากการบูรณาการทางบัญชีและระบบสารสนเทศ 

The course is designed to provide the business executives the fundamentals 
and skills of using accounting information for managerial decision making, planning 
and control.  Topics include financial statement analysis, accounting information 
management and reporting, cost concepts and cost accounting methods, cost-
volume-profit analysis, capital budgeting decision, responsibility accounting, and 
accounting for profit planning and control, through the use of integrated accounting 
and managerial information systems. 

 
BUS 6015 การจัดการการด าเนนิงาน 3 (3-0-6) 
 Operations Management  

ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับการผลิตและการจัดการด าเนินงานของธุรกิจใน อุตสาหกรรมการ
ผลิตและการบริการ ซึ่งเน้นการประยุกต์หลักการด าเนินงานและเทคนิคเชิงปริมาณเพ่ือวิเคราะห์
ปัญหาและสนับสนุนการตัดสินใจ  โดยใช้ระบบสารสนเทศในการจัดการ  การก าหนดกลยุทธ์การผลิต
และการด าเนินงาน การวิเคราะห์ท าเลที่ตั้ง การวางผังโรงงาน การออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ 
การเลือกกระบวนการและเทคโนโลยี การจัดการโครงการโลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน       
การวางแผนการผลิต การจัดการวัสดุและสินค้าคงคลัง การควบคุมคุณภาพ การปรับปรุงการ
ให้บริการ  การจัดงานให้กับทรัพยากรมนุษย์ และการจัดการซ่อมบ ารุง 

A study and analysis of production and operations  in manufacturing and  
services industries, emphasizing the applications of operations concepts and 
quantitative techniques for problems analysis and management  decision supports  
through the management  information system. The topics include production and 
operations strategies, locations analysis, plants layout, product and process design, 
selection of processes and technologies, project management, logistics and supply 
chain management and inventory control, quality management, services 
improvements, human resource in operations management, and maintenance 
management. 
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BUS 6016 วิธีการวิจัยทางธุรกิจ 3 (3-0-6) 
 Business Research Methodology 

ศึกษาถึงวิธีการด าเนินการวิจัยทางธุรกิจ การเน้นความส าคัญที่เหตุผล และวิธีการใน           
การออกแบบงานวิจัย นับตั้งแต่การก าหนดปัญหา การสร้างสมมุติฐาน การก าหนดโครงร่างการวิจัย 
การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การรายงานผล ซึ่งจะน ามาประยุกต์ใช้ในเชิงธุรกิจ ทั้งนี้รวมถึง
การออกแบบโครงการวิจัย การเตรียม การเขียนรายงาน และน าเสนอผลงานวิจัย 

The course focuses on the conduct of research and the use of research 
findings for business decisions. Emphasis is placed on the logic and methods of 
problem identification, research designs, data collection methods, data analysis and 
interpretation.  Students are required to design a research project, prepare a written 
proposal, collect and analyze data and write a research report. 

 
BUS 7017 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3 (3-0-6) 
 Strategic Management 

ศึกษาถึงทฤษฎี หลักการ แนวความคิด ของการจัดการเชิงกลยุทธ์ การน าไปปฏิบัติ รวมทั้ง
การควบคุมและประเมินผล ขอบเขตของวิชาครอบคลุมถึงการศึกษากรอบของการประยุกต์ใช้กลยุทธ์
ในบริบทที่มีความหมายหลากหลายและมีความร่วมสมัย การศึกษาในวิชานี้เน้นการใช้กรณีศึกษาทั้ง
จากภายในประเทศและต่างประเทศ บทความวิจัยเชิงปฏิบัติการกลยุทธ์และต าราเรียนที่มีการ       
บูรณาการองค์ความรู้ทางด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์อย่างลึกซึ้ง 

A study of theories, concepts, and practices of strategic management that 
includes the application frameworks in various contemporary settings. The subject 
emphasizes the real world case studies both domestic and international, strategic 
management research articles for integrated profound knowledge. 
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        วิชาเอกการจัดการ 
BUS 7100 การจัดการทุนมนุษย์ 3 (3-0-6) 
 Managing Human Capital 

ศึกษาปรัชญา วิวัฒนาการ และหน้าที่ต่าง ๆ ของการบริหารทุนมนุษย์ในองค์การการวางแผน
อัตราก าลัง จัดหาและคัดเลือกบุคลากร ฝึกอบรม ประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดการด้านสุขภาพ
และความปลอดภัยของพนักงาน ค่าตอบแทน ตลอดจนกลยุทธ์ในการเจรจาต่อรองศึกษานโยบายของ
รัฐบาลที่มีผลกระทบต่อตลาดแรงงานและแรงงานสัมพันธ์ 

A study of philosophy, evolution and functions performed by human resource 
management professionals.   Topics also include recruitment, job analysis, training 
and development, job evaluation, performance appraisals, collective bargaining and 
employee health and safety.  The course also examines government policies 
affecting the labor markets and labor relations. 
BUS 7101 การจัดการการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองค์การ 3 (3-0-6) 
 Management Of Organization Change and Development 

ศึกษาแนวคิดและวิธีการในการจัดการการเปลี่ยนแปลง เพ่ือช่วยพัฒนาองค์การในสภาวะ
แวดล้อมปัจจุบันที่ซับซ้อน รวมทั้งศึกษาการออกแบบองค์การ และเครื่องมือที่น าไปใช้ในการปรับปรุง
พัฒนาองค์การที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคม ภาวะผู้น าและการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา
องค์การ เพ่ือให้นักศึกษาสามารถน าองค์ความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ 

This course examines various concepts and methods of managing change and 
facilitating organization development in today’s complex and turbulent environment. 
The design and implementation of organizational development interventions will be 
studied, along with their implications for social responsibility leadership, and 
organizational learning.  Students will experience the practice of organizational 
development and managing change through an action research project. 
BUS 7102 พัฒนาการแนวคิดและทฤษฎีทางการจัดการ 3 (3-0-6) 
 Development of Management Concepts and Theories 

ศึกษาประวัติความเป็นมาของแนวความคิดและทฤษฎีทางการจัดการในแต่ละยุคสมัยจนถึง
ปัจจุบัน การวิเคราะห์และการสังเคราะห์แนวความคิดพ้ืนฐานของทฤษฎีการจัดการดังกล่าวและ
ความสามารถในการวิเคราะห์ระบบการจัดการที่ปรากฏขึ้นภายใต้สภาพแวดล้อมและระบบค่านิยม
ต่าง ๆ 

A study of historical backgrounds and development of classical and 
contemporary management concepts and theories. An analysis and synthesis of 
these concepts and theories, and abilities to apply then to management situations 
under differing environmental contexts and value systems. 
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BUS 7103 เทคนิคการวางแผนและควบคุมองค์การ 3 (3-0-6) 
 Technique for Planning and Control of Organization 

ศึกษากระบวนการในการวางแผนและควบคุมองค์การ เทคนิคต่าง ๆ ที่ใช้ในการวางแผนและ
ควบคุมองค์การ  การประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การ  การพัฒนาเครื่องมือและเก็บรวบรวม
ข้อมูลในการประเมินผลองค์การ การประกันคุณภาพองค์การ  การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือการ
ประเมินผลองค์การ  การใช้ผลการประเมินเพ่ือปรับปรุงองค์การ 

A study of process of organizational planning and control, techniques used in 
organizational planning and control, quality assurance in organization. Furthermore, a 
study of development of a database for organizational evaluation, using assessment 
results to improve the organization. 

 
BUS 7104 การจัดการองค์การธุรกิจระดับโลก 3 (3-0-6) 
 Management in Global Business Organization 

ศึกษาและวิเคราะห์ระบบการจัดการในสภาวะแวดล้อมระดับโลก ตลอดจนศึกษาผลกระทบ
อันเกิดจากปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี และวัฒนธรรมที่มีต่อระบบการ
จัดการองค์การ และศึกษาแนวคิดของการจัดการธุรกิจระดับโลก รวมทั้งการก าหนดกลยุทธ์ด้าน      
ต่าง ๆ ในการด าเนินธุรกิจระดับโลก 

Identification and analysis of management systems in globalization: impacts of 
economics, social, political, technological and cultural variables on organization 
management systems. Studying concepts of global business management and, 
formulating business strategies for global business operations. 

 
BUS 7106 ประเด็นส าคัญปัจจุบันและกรณีศึกษาทางการจัดการองค์การ 3 (3-0-6) 
 Current Issues and Case Study in Organization Management 
           ศึกษาประเด็นส าคัญปัจจุบันและกรณีศึกษาทางการจัดการองค์ อ่านบทความทางวิชาการที่
เกี่ยวข้องกับปัญหาและประเด็นทางการจัดการองค์การ  รวมทั้งท าการค้นคว้ารายบุคคล และการ
อภิปราย 

A study of current issues and case study in the field of organization 
management. Selected readings in current periodicals and publications are chosen 
to deal with contemporary problems and issues in organization management. 
Independent reports, and discussion are utilized. 
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BUS 7107 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 3 (3-0-6) 
 International Business Management 

ศึกษาทฤษฎีของการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ  ดุลการค้าและดุลการช าระเงิน ระบบ
การเงินและตลาดการเงินระหว่างประเทศ สังคม การเมือง และกฎหมายระหว่างประเทศ การเข้าไป
ด าเนินธุรกิจระหว่างประเทศ รวมทั้งการก าหนดกลยุทธ์ด้านต่าง ๆ ในการด าเนินธุรกิจระหว่าง
ประเทศ 

A study of the theory of international trade and investment, balance of trade 
and balance of payment, international monetary system and financial markets; 
culture, politics and laws, international business entry, international business strategy 
and operations such as marketing and financial management. 

 
*BUS 7137 การเป็นผู้ประกอบการ  3 (3-0-6) 
 Entrepreneurship 
            ศึกษาบทบาทและการจัดการภาคปฏิบัติของผู้ประกอบการธุรกิจ การจัดตั้งและการจัดท า
แผนธุรกิจ การด าเนินธุรกิจให้อยู่รอด และเจริญเติบโตด้วยการก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาด การ
ผลิต และการเงินที่เหมาะสม กฎหมายธุรกิจที่เกี่ยวข้อง การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ รวมทั้งการ
เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ของผู้ประกอบการเพ่ือความส าเร็จของธุรกิจ โดยใช้กรณีศึกษา และ
การน าเสนอแผนธุรกิจ 
            Study of the roles and management practices of entrepreneurs, 
establishment and forming a business plan, business operation to survive, growth by 
defining suitable marketing stragtegies, productions and finances, related business 
laws, problem solving and decision making including creativity enhancement for 
entrepreneurs to business success using case studies and presentations of business 
plans. 

 
*BUS 7138 การเป็นผู้ประกอบการในบริษัทและการสร้างธุรกิจใหม่  3 (3-0-6) 
 Corporate Entrepreneurship and New Business Ventures 

              ศึกษาแนวคิดและวิธีการเพ่ือกระตุ้นและส่งเสริมให้พนักงานคิดค้น สร้างสรรค์ธุรกิจใหม่ใน
บริษัทของตน อุปสรรคท่ีขัดขวางความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเยี่ยงผู้ประกอบการ ขั้นตอนต่าง ๆ 
ในการวางแผนและการให้การสนับสนุนเพื่อจัดตั้งธุรกิจใหม่ให้ประสบความส าเร็จ 
              Study concepts and approaches in order to motivate and encourage 
employees to invent and create new businesses in their companies, obstacles that 
impede creativity and innovation like entrepreneurs, steps of planning and support 
for new business successes. 
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*BUS 7139 โอกาสทางธุรกิจและนวัตกรรม  3 (3-0-6) 
 Business Opportunity and Innovation 

             ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการค้นหาโอกาสทางธุรกิจ กระบวนการนวัตกรรมและการ
พัฒนาธุรกิจใหม่ การประเมินโอกาส การพัฒนาแนวคิดทางธุรกิจ และการด าเนินการตามแผนธุรกิจ
ใหม่ โดยใช้กรณีศึกษาและการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และธุรกิจใหม่ที่สามารถออก
ตลาดได้จริง 
             Study the relationships among searching for business opportunities, 
innovation process and new business development, opportunities assessment, 
business concept development, and operation based on new business plans using 
case studies and workshop seminar for the development of new products and 
businesses that can be launched to market reality. 

 
*BUS 7140 การจัดการธุรกิจครอบครัว  3 (3-0-6) 
 Managing Family Business Enterprise 

              ศึกษาปัญหา ข้อท้าทาย และประเด็นส าคัญที่เกิดขึ้นกับผู้ประกอบการธุรกิจครอบครัว      
ความเกี่ยวข้องกันและความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นภายในครอบครัวและธุรกิจ การให้ค าแนะน าดูแล     
การเรียนรู้และเส้นทางอาชีพของสมาชิกในครอบครัว รวมทั้งการสืบทอดทายาททางธุรกิจ การท าให้
ธุรกิจของครอบครัวมีระบบการบริหารที่มีประสิทธิภาพ การจัดการทรัพย์สิน การพัฒนาแนวคิดใหม่
ให้แก่ธุรกิจปัจจุบัน และการวางแผนกลยุทธ์เพ่ือการขยายตัวและการเจริญเติบโตทางธุรกิจ  โดยใช้
กรณีศึกษาและการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
              Study the issues, challenges and key issues going on with family business, 
relevance and potential conflicts within family and business, advice and care, 
learning and career paths of family members, including business successor 
inheritance, providing family business an effective management system, property 
management, development of new concept to the existing business, and strategic 
planning for business expansion and growth using case studies and workshop 
seminars. 
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*BUS 7141 การวิเคราะห์และออกแบบกระบวนการผลิต  3 (3-0-6) 
 Analysis and Design of Production Process 

             ศึกษาการวิเคราะห์และออกแบบกระบวนการการผลิต รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น คน 
เครื่องจักร อุปกรณ์ วัตถุดิบ เทคโนโลยี และสภาพแวดล้อมในการท างาน ข้อดีข้อเสียของวิธีการผลิต
แบบต่าง ๆ การตัดสินใจเลือกระบบการผลิตที่เหมาะสม ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ธุรกิจ การ
ก าหนดมาตรฐานและการเปรียบเทียบกับผู้น าในอุตสาหกรรมทางด้านคุณภาพ ต้นทุน และความ
รวดเร็ว บทบาทของเทคโนโลยีในการปรับรูปแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตให้ดีขึ้น 
            Study of analysis and design of production process including related factors 
such as workers, machinery, equipment, raw materials, technology and workplace 
environment, advantages and disadvantages of various methods of production, 
decision for the selection of suitable production process which is considered as one 
of the business strategy, defining standards and comparing them to those of 
industrial leaders in terms of quality, cost, and speed, roles of technology on the 
improvements for better product features and production processes. 

 
*BUS 7142 กลยุทธ์เพื่อการเจริญเติบโตและการขยายตัวของธุรกิจใหม่  3 (3-0-6) 
 Strategies for Growth and Expansion of New Business Enterprises 

              การวิเคราะห์โอกาสเพ่ือการเจริญเติบโตและการขยายตัวของธุรกิจขนาดเล็กและขนาด
กลาง ข้อได้เปรียบ ข้อเสียเปรียบ และข้อจ ากัดของกลยุทธ์เพ่ือการขยายตัวในรูปแบบต่าง  ๆ การ
วิเคราะห์ทางเลือก และผลกระทบที่เกิดจากการตัดสินใจจัดหาเงินทุนแบบต่าง  ๆ ที่มีผลต่อการ
ด าเนินงานและสถานการณ์ด้านการเงินของธุรกิจ 
             Analysis of opportunities for growth and expansion of small and medium 
enterprises, advantages, disadvantages, and limitation of strategies for various 
expansion patterns, analysis of alternatives and effect of various financing decisions 
on operations and business financial situations. 
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*BUS 7143 การวิเคราะห์และประเมินโครงการ  3 (3-0-6) 
 Project Analysis and Evaluation 

             ศึกษาหลักการและเทคนิคการวางแผน การวิเคราะห์ และการประเมินผลโครงการธุรกิจ 
การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ เทคนิคและระบบการจัดการโครงการทุกขั้นตอน รวมทั้งฝึก
ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการธุรกิจจริง 
             Study the principles and techniques of planning, analysis, and evaluation of 
business project's results, project feasibility study, techniques and systems for step-
by-step project management including operational practices on feasibility studies of 
actual business projects. 

 
*BUS 7144 ประเด็นส าคัญในปัจจุบันเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ  3 (3-0-6) 
 Current Issues in Entrepreneurship 

             ศึกษาประเด็นส าคัญโดยวิธีการบรรยาย การอภิปรายกรณีศึกษาเพ่ือให้เกิดความเข้าใจ
อย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการในระบบเศรษฐกิจปัจจุบัน วิธีการวิเคราะห์ปัญหาและ
ประเด็นส าคัญในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อน าเสนอทางเลือกและแง่มุมที่ส าคัญเกี่ยวกับปัญหาเหล่านั้น 
            Study of important issues by lecturing, discussion of case studies to provide 
in-dept understanding of being an entrepreneur in the current economic system, 
methods for analysis of problems and various forms of important issues in order to 
propose alternatives and key issues of those problems. 
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           วิชาเอกการเงินและการธนาคาร 

BUS 7201 สถาบันการเงินและตลาดการเงิน 3 (3-0-6) 
 Financial Institutions and Financial Markets 

ศึกษาโครงสร้าง หน้าที่ และกิจกรรมของสถาบันการเงินและตลาดการเงิน และหน่วยงานที่
ก ากับดูแล ปัจจัยระดับประเทศและระดับโลกที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุน และผล
ประกอบการของสถาบันการเงิน เช่น ความเปลี่ยนแปลงในกฎหมาย และนโยบายของหน่วยงานที่
ก ากับดูแล ตลอดจนผลกระทบจากการตัดสินใจและพฤติกรรมการลงทุนของบุคคล สถาบันการเงิน
และตลาดการเงินทั้งในระดับท้องถิ่น และระหว่างประเทศ ตลอดจนปัจจัยมหภาค อ่ืน ๆ 

A study of the structure, functions and activities of major types of financial 
institutions, financial markets and regulatory agencies. Topics include local and global 
factors affecting investment decisions and performance of financial institutions such 
as changes in laws and policies of regulatory agencies as well as investment decisions 
and behaviors of individuals, institutions, and markets both at the local and global 
levels. 

 
BUS 7202 การจัดการการลงทุน 3 (3-0-6) 
 Investment Management 

ศึกษาทางเลือกและประเมินมูลค่าของการลงทุนในทางเลือกต่าง ๆ  โดยเน้นถึงการวิเคราะห์
หุ้นสามัญ พันธบัตรรัฐบาลและเอกชน หลักทรัพย์ที่มีหลักประกัน สัญญาซื้อขายล่วงหน้า นอกจากนี้
ยังรวมการศึกษาโครงสร้างของการตลาดการเงิน การประเมินผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการ
ลงทุน  ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการจัดการกลุ่มสินทรัพย์ลงทุน 

A study of various investment alternatives and their valuation . Topics 
included are analysis of common stocks, corporate and government bonds, 
mortgage-backed securities, options and future contracts .The course also includes 
study of the market structure and its participants, as well as alternative 
measurements of risk and return on investments, and the theory and practice of 
portfolio management. 
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BUS 7203 

 
การจัดการการเงินระหว่างประเทศ 

 
3 (3-0-6) 

 Multinational  Financial Management 
ศึกษาการจัดการการเงินระหว่างประเทศ   โดยศึกษาแนวความคิดต่าง ๆ เพ่ือใช้ในการ

วิเคราะห์ปัญหาการเงินระหว่างประเทศ ซึ่งจะเน้นถึงระบบการเงินระหว่างประเทศ ตลาดแลกเปลี่ยน
เงินตรา  ปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออัตราแลกเปลี่ยน   การจัดการความเสี่ยงเนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยน  
การลงทุนระหว่างประเทศ  รวมทั้งการจัดการเงินทุนหมุนเวียน 

This course is designed to expose the students to the international dimension 
of corporate finance  .It is aimed at providing a conceptual framework for analysis of 
major financial problems of the global company .Topics include  :the international 
monetary systems, the foreign exchange market, determination of exchange rates, 
managing foreign exchange exposure, the foreign direct investment decisions, capital 
budgeting and working capital management. 

 
BUS 7204 ตราสารอนุพันธ์และการจัดการความเสี่ยง 3 (3-0-6) 
 Derivatives and Corporate Risk Management 

ศึกษาถึงพัฒนาการและทฤษฎีของตราสารอนุพันธ์ชนิดต่าง ๆ รวมทั้งบทบาทและหน้าที่ของ
ตราสารอนุพันธ์นั้น ๆ ในทางการเงินรวมทั้งการน าตราสารอนุพันธุ์มาใช้ในการป้องกันความเสี่ยง 

This course examines options, futures, swaps, and other derivative securities 
that are pervasive in business and finance. The development of theoretical 
foundations and their role in financial engineering and hedging risk. 

 
BUS 7205 ประเด็นส าคัญในปัจจุบันทางการเงิน 3 (3-0-6) 
 Current Issues in Finance 

ศึกษาประเด็นส าคัญทางการเงินโดยใช้การบรรยายและการอภิปรายกรณีศึกษา  รวมทั้ง
ท าการค้นคว้ารายบุคคลเพ่ือให้เข้าใจในประเด็นปัญหาปัจจุบันทางการเงินเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะในการ
แก้ไขปัญหาที่เก่ียวข้องกับสาระส าคัญทางการเงิน 

A study of recent theoretical and empirical works in the field of finance.  
Selected readings in current periodicals and publications are chosen to deal with 
contemporary problems and issues in investment, banking institutions and financial 
management. Independent research, reports, and discussion are utilized. 
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BUS 7206 การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 3 (3-0-6) 
 Real Estate Investment 

ศึกษาทฤษฎีและขอบข่ายของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ แหล่งเงินทุนต่าง ๆ ทฤษฎีการลงทุน 
แผนการเงิน เทคนิคการตัดสินใจในโครงการทั้งภาครัฐและเอกชน การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั้งที่อยู่
อาศัยและการพาณิชย์ เพ่ือน าไปช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 

The rationale and framework of the real estate investment decision.  
Appraisal techniques and investment analysis in both the public and private sectors.  
Real estate development:  residential and commercial with  emphasis on market-
oriented economics decisions.  Institutional policy and lending on real estate is 
examined. 
BUS 7207 วิศวกรรมการเงิน 3 (3-0-6) 
 Financial Engineering 

ออกแบบ พัฒนา นวัตกรรมทางการเงินและขบวนการ พร้อมทั้งน าไปปฎิบัติ และการคิดค้น
แนวทางในการแก้ปัญหาทางด้านการเงิน รวมทั้งศึกษาถึงอนุพันธุ์ วัตถุประสงค์การตรวจสอบแนวคิด
สร้างสรรค์ทางการเงิน  และกระบวนการแก้ไขปัญหา รวมทั้งกลยุทธ์ขั้นสูง และการบริหารความเสี่ยง 

This course focuses on the design, development, implementation of 
innovative financial instruments and processes, and formulation of creative solutions 
to problems in finance. This course will cover derivatives. The objective is to examine 
the creative thinking in finance and problem solving processes. The course includes 
advanced trading strategies and risk management. 

 
BUS 7208 การวางแผนและการวิเคราะห์ทางการเงิน 3 (3-0-6) 
 Financial Planning and Analysis 

ศึกษาการวางแผนและการวิเคราะห์ทางการเงินโดยใช้แบบจ าลองคอมพิวเตอร์เพ่ือพัฒนา
ความสามารถในการผสมผสานการใช้คอมพิวเตอร์ส าหรับประเด็นการวางแผนทางการเงิน  รวมทั้ง
การระบุปัญหา  วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาทางการเงิน 

Study of financial planning and analyzing using computer modeling to better 
develop the ability to integrate the computer utilization with financial planning issues 
as well as identification, analysis and discovery solutions of financial problems. 
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         วิชาเอกการตลาด 
BUS 7301 พฤติกรรมผู้บริโภค 3 (3-0-6) 
 Consumer Behavior 

ศึกษาถึงลักษณะตลาดผู้บริโภค พฤติกรรมและกระบวนการซื้อในตลาดผู้บริโภคและตลาด
องค์การ  ปัจจัย ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผู้ซื้อ การประยุกต์ความรู้ด้าน
พฤติกรรมผู้บริโภคในการก าหนดกลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสม 

To study the characteristics, behavior and buying process of buyer in 
consumer market and business market, factors that influence buyer behavior and  
decision-making.  Application of consumer behavior knowledge to develop 
appropriate marketing strategies. 

 
BUS 7302 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา 3 (3-0-6) 
 Product and Price Management 

ศึกษาวิเคราะห์นโยบายและการจัดการผลิตภัณฑ์และราคา กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ใหม่ การจัดการผลิตภัณฑ์ในแต่ละขั้นของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ การจัดการสายผลิตภัณฑ์  การวาง
ต าแหน่งผลิตภัณฑ์  การบริหารตราสินค้า การบรรจุภัณฑ์ ปัจจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่มี
อิทธิพลต่อการก าหนดราคา นโยบายและกลยุทธ์ในการก าหนดราคา โครงสร้างราคาในแต่ละสาย
ผลิตภัณฑ์และแต่ละส่วนตลาด 

To study  product and price  policy and , new-product development process,  
product life cycle strategies, product lines policy, product positioning, brands and 
packaging, strategic as well as tactical aspects of pricing  decisions using qualitative 
and quantitative analysis, pricing structure through time, across a product line and 
over customer segments. 

 
BUS 7304 การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ 3 (3-0-6) 
 Integrated  Marketing  Communications 

ศึกษาแนวคิด หลักการ กระบวนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ แบบจ าลองการสื่อสาร
การตลาด กลยุทธ์และการวางแผนการสื่อสารการตลาด การใช้เครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบ
ผสมผสานและการประเมินผลและการควบคุมการสื่อสารและการรณรงค์ทางการตลาด  แนวโน้มและ
พัฒนาการการสื่อสารการตลาด 

This course deals with the concept ,principle of integrated marketing 
communications ( IMC) , the marketing communication model, the marketing 
communication process, IMC strategies , the tools of IMC and media mix, IMC 
planning , evaluation  and controlling of IMC and campaign  effectiveness, trend and 
IMC development 
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BUS 7305 

 
ประเด็นส าคัญในปัจจุบันทางการตลาด 

 
3 (3-0-6) 

 Seminar in Current Issues in Marketing 
การประยุกต์หลักการ ทฤษฎีการตลาด เพ่ือศึกษา วิเคราะห์ปัญหา ในประเด็นส าคัญทาง

การตลาด โดยใช้การบรรยาย และการอภิปราย การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การสัมมนา กรณีศึกษา 
การค้นคว้ารายบุคคล และกลุ่ม  เพ่ือให้เข้าใจในประเด็นปัญหาปัจจุบันทางการตลาดเพ่ือเพ่ิมพูน
ทักษะในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสาระส าคัญทางการตลาด 

To study of recent theoretical and empirical works in the field of  marketing 
to apply with analyzing current issues in marketing, selected readings in current 
periodicals and publications are chosen to deal with contemporary problems and 
issues in marketing.  Independent research, reports, and discussion are utilized to 
enhancing the student’ solving problem  skill. 

 
BUS 7306 การวิจัยการตลาด 3 (3-0-6) 
 Marketing Research 

ศึกษากระบวนการวิจัยการตลาดและเทคนิคการออกแบบงานวิจัย การก าหนดปัญหาและ
ความต้องการข้อมูล การวางแผนการวิจัยตลาด ประชากรการวิจัย แผนและวิธีการสุ่มตัวอย่าง การ
สร้างเครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูล  การเก็บข้อมูล สถิติที่ใช้ในการประมวลข้อมูล การใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางการตลาด การวิเคราะห์ข้อมูลกรณีตัวแปรเดียวและตัวแปรพหุ รวมทั้งการ
น าเสนอผลการวิจัยเพ่ือช่วยในการแก้ปัญหา  และตัดสินใจทางการตลาด การประยุกต์เทคนิคการวิจัย
ให้เหมาะสมกบัความเปลี่ยนแปลงและปัญหาต่าง ๆ ทางด้านการตลาด 

This course is designed to provide students an appreciation of the nature and 
the scope of marketing research and the research techniques. The goal of the course 
is to equip students with skills to conduct research and to effectively use marketing 
research information.  The first part of the course considers the acquisition of data; 
research designs, sampling procedures, and questionnaire designs. The second part of 
the course introduces students to univariate and multivariate data analysis 
techniques, how to use software for data processing.  Marketing research results are 
applied to solve marketing problems. 
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BUS 7307 

 
การตลาดระหว่างประเทศ 

 
3 (3-0-6) 

 International Marketing 
ศึกษาถึงการจัดการการตลาดระหว่างประเทศและการรวมกลุ่มประเทศ การวิเคราะห์สภาวะ

แวดล้อมของตลาดโลกและคุณลักษณ์ของตลาด องค์การระหว่างประเทศ พฤติกรรมผู้บริโภคใน
ตลาดโลก แนวทางในการก าหนดกลยุทธ์เพ่ือการแข่งขันระหว่างประเทศ  การเลือกตลาดเป้าหมายใน
ตลาดโลก  วิธีการด าเนินการและกลยุทธ์เพ่ือเข้าถึงตลาดเป้าหมายในแต่ละประเทศ  การวางแผน  
ส่วนประสมการตลาดระหว่างประเทศ  การควบคุมการด าเนินงานทางการตลาดระหว่างประเทศ 

The study of international marketing management and coordination, focusing 
on the principles of strategic planning for international competition, implementation 
and approaches to the target markets.   Topics include the global marketing 
environment and its characteristics. Market analysis and targeting, marketing mix 
planning and control of international marketing operations. 

 
BUS 7308 การขายและการจัดการการขาย 3 (3-0-6) 
 Professional Selling and Sales Management 

ศึกษาหลักและเทคนิคการขายแบบมืออาชีพ กระบวนการขาย หลักการจัดการการขาย    
การจัดองค์การการขาย การพัฒนาและวางแผนหน่วยงานขาย การจัดการทีมงานขาย การพัฒนา
ประสิทธิภาพและการจูงใจทีมงานขาย การศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาดและการแข่งขัน
เพ่ือการก าหนดกลยุทธ์การขายเพ่ือความได้เปรียบทางการแข่งขัน 

To study professional selling technique ,selling process  and analysis of sales 
management practices under various selling approaches, sale management function 
as sale organization, recruitment ,selection ,training and motivating sale force. An 
analysis of marketing and competitive situations. Formulation of appropriate sales 
strategies and effective implementation for the attainment of competitive advantage. 
BUS 7309 การตลาดทางตรงและการตลาดอิเล็คทรอนิคส์ 3 (3-0-6) 
 Direct and Electronics Marketing 

ศึกษาแนวคิด ความส าคัญ  ประเภท รูปแบบ และกลยุทธ์การตลาดทางตรง ทั้งในตลาด
ผู้บริโภคและตลาดธุรกิจ  การวางแผนกลยุทธ์การตลาดทางตรงส าหรับองค์การ การตลาดเชิงกิจกรรม  
แนวคิด และรูปแบบการตลาดอิเล็คทรอนิคส์ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง การวางแผน และการจัดการ
การตลาดอิเลค็ทรอนิคส์ 

To study the important concept, type, categories and direct marketing 
strategies in both consumer and business market,  strategic planning  of  direct 
marketing ,event marketing, concept and  electronics marketing method , information 
technology in electronics marketing planning and managing. 
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*BUS 7310 การตลาดส าหรับผู้ประกอบการยุคใหม่ 3 (3-0-6) 
 Marketing for Modern Entrepreneurs 

             ศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดส าหรับผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางในการเจาะ
ตลาดเป้าหมายและการรักษาความสามารถในการแข่งขัน ความคล่องตัวในการจัดการทรัพยากรที่มี
อยู่อย่างจ ากัด เพ่ือให้เหมาะกับโอกาสทางการตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป และการรักษาความสามารถ
ทางด้านการตลาดในสภาวะการแข่งขันที่รุนแรง โดยใช้กรณีศึกษาและการจัดท าแผนการตลาด
ส าหรับผลิตภัณฑ์และการบริการในธุรกิจจริง 
             Study marketing strategy for small and medium sized 51ntrepreneurs in 
order to penetrate targeting markets and maintaining competitiveness, agility to 
manage limited resources to properly suit the changing market opportunity and to 
maintain marketing capability under the condition of intensed competition using case 
studies and marketing plan for products and services of real businesses. 
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          วิชาเอกการบัญช ี

BUS 7401 รายงานทางการเงินและการวิเคราะห์ข้อมูล 3(3-0-6) 
 Corporate Financial Reporting and Analysis 

ศึกษามาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวกับการจัดท า การน าเสนอ และการเปิดเผยข้อมูลในงบ
การเงิน ตลอดจนรายงานของผู้สอบบัญชี และข้อมูลอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานประจ าปี และแบบ
แสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) เพ่ือประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับการตัดสินใจ
ของผู้ใช้งบการเงินซึ่งมีความต้องการที่แตกต่างกัน 

A study of financial reporting standards ( for example, international financial 
reporting standards or IFRS) relating to the preparation and presentation of financial 
reports. The course analyzes various reports including auditors’ reports, annual 
reports and other relevant organizational information to assist users with various 
economic decisions. 

 
BUS 7402 การบัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม 3(3-0-6) 
 Accounting for Planning and Control 

ศึกษาวิธีการและประยุกต์ใช้ข้อมูลทางการบัญชีเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการวางแผน
และควบคุม เพ่ือการควบคุมในส่วนของการด าเนินงาน สินทรัพย์ หนี้สินและส่วนของเจ้าของ ภายใต้
สถานการณ์ทางธุรกิจที่แตกต่างกัน รวมถึงการรายงาน และวิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชี การรายงาน
ปัญหาและนโยบาย โดยเน้นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนและการควบคุมทางบัญชี บทบาทขั้น
พ้ืนฐานและความรับผิดชอบของผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีซึ่งเกี่ยวข้องกับกระบวนการวางแผนและการ
ควบคุมท้ังหมดในองค์การ 

The course is designed to enhance students’ knowledge about methods  and 
ability to apply accounting information as essential element for managerial planning 
and control under different business situations. This includes the operation of assets, 
liabilities, and equity as well as the reporting and analysis of accounting information 
and policy. Substantial emphasis is placed on the basic roles and responsibilities of 
the controller regarding the whole organizational planning and control process. 
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BUS 7403 การบัญชีภาษีอากร 3(3-0-6) 
 Tax  Accounting 

ศึกษาบทบาทและความส าคัญของการวางแผนภาษีอากรที่มีต่อการด าเนินธุรกิจ             
การวางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอนุสัญญาภาษีซ้อน ตลอดจน
ศึกษาปัญหาทางภาษีท่ีอาจจะเกิดข้ึน และผลกระทบต่อฐานะทางการเงินของกิจการจากนโยบายภาษี
ที่กิจการใช้ 

A study of the roles and importance of a tax plan on operating aa business, 
corporate income tax planning, value-added tax, specific business tax, and double 
tax convention; including a study of problems related to taxes and effects on 
financial status of business due to tax policy uses. 

 
BUS 7404 ประเด็นส าคัญในปัจจุบันทางการบัญชีการเงิน 3(3-0-6) 
 Current Issues in Financial Accounting 

ศึกษาประเด็นร่วมสมัยที่ส าคัญทางการบัญชี โดยใช้การบรรยายและการอภิปรายกรณีศึกษา 
รวมทั้งท าการค้นคว้ารายบุคคล เพ่ือให้เข้าใจในประเด็นปัญหาในปัจจุบันทางบัญชีการเงิน เพ่ือ
เพ่ิมพูนทักษะในการแก้ไขปัญหาและวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับสาระส าคัญทางบัญชีการเงิน 

A study of recent theoretical and empirical works in the field of financial 
accounting. Selected readings in current periodicals and publications are chosen to 
deal with contemporary problems and issues in financial accounting. Independent 
research, reports, and discussion are utilized. 

 
BUS 7405 การบัญชีเพื่อการจัดการความเสี่ยง 3(3-0-6) 
 Accounting for Risk Management 

ความหมาย โครงสร้าง ประเภทของความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยง แนวคิด การวัด
มูลค่า และการรับรู้รายการ เครื่องมือป้องกันความเสี่ยง การแสดง และการเปิดเผยข้อมูล เกี่ยวกับ
ความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยง 

Meaning, structures, types of risk, and risk management. Concepts and 
recognition of transaction. Hedge instrument for preventing risk. Presentation 
measurement and disclosure of risks, and risk management. 
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          วิชาเอกการบริหารธุรกิจ 
BUS 7100 การจัดการทุนมนุษย์ 3 (3-0-6) 
 Managing Human Capital 

ศึกษาปรัชญา วิวัฒนาการ และหน้าที่ต่าง ๆ ของการบริหารทุนมนุษย์ในองค์การการวางแผน
อัตราก าลัง จัดหาและคัดเลือกบุคลากร ฝึกอบรม ประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดการด้านสุขภาพ
และความปลอดภัยของพนักงาน ค่าตอบแทน ตลอดจนกลยุทธ์ในการเจรจาต่อรองศึกษานโยบายของ
รัฐบาลที่มีผลกระทบต่อตลาดแรงงานและแรงงานสัมพันธ์ 

A study of philosophy, evolution and functions performed by human resource 
management professionals.   Topics also include recruitment, job analysis, training 
and development, job evaluation, performance appraisals, collective bargaining and 
employee health and safety.  The course also examines government policies 
affecting the labor markets and labor relations. 
BUS 7101 การจัดการการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองค์การ 3 (3-0-6) 
 Management Of Organization Change and Development 

ศึกษาแนวคิดและวิธีการในการจัดการการเปลี่ยนแปลง เพ่ือช่วยพัฒนาองค์การในสภาวะ
แวดล้อมปัจจุบันที่ซับซ้อน รวมทั้งศึกษาการออกแบบองค์การ และเครื่องมือที่น าไปใช้ในการปรับปรุง
พัฒนาองค์การที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคม ภาวะผู้น าและการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา
องค์การ เพ่ือให้นักศึกษาสามารถน าองค์ความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ 

This course examines various concepts and methods of managing change and 
facilitating organization development in today’s complex and turbulent environment. 
The design and implementation of organizational development interventions will be 
studied, along with their implications for social responsibility leadership, and 
organizational learning.  Students will experience the practice of organizational 
development and managing change through an action research project. 
BUS 7107 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 3 (3-0-6) 
 International Business Management 

ศึกษาทฤษฎีของการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ  ดุลการค้าและดุลการช าระเงิน ระบบ
การเงินและตลาดการเงินระหว่างประเทศ สังคม การเมือง และกฎหมายระหว่างประเทศ การเข้าไป
ด าเนินธุรกิจระหว่างประเทศ รวมทั้งการก าหนดกลยุทธ์ด้านต่าง ๆ ในการด าเนินธุรกิจระหว่าง
ประเทศ 

A study of the theory of international trade and investment, balance of trade 
and balance of payment, international monetary system and financial markets; 
culture, politics and laws, international business entry, international business strategy 
and operations such as marketing and financial management. 
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BUS 7202 การจัดการการลงทุน 3 (3-0-6) 
 Investment Management 

ศึกษาทางเลือกและประเมินมูลค่าของการลงทุนในทางเลือกต่าง ๆ  โดยเน้นถึงการวิเคราะห์
หุ้นสามัญ พันธบัตรรัฐบาลและเอกชน หลักทรัพย์ที่มีหลักประกัน สัญญาซื้อขายล่วงหน้า นอกจากนี้
ยังรวมการศึกษาโครงสร้างของการตลาดการเงิน การประเมินผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการ
ลงทุน  ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการจัดการกลุ่มสินทรัพย์ลงทุน 

A study of various investment alternatives and their valuation . Topics 
included are analysis of common stocks, corporate and government bonds, 
mortgage-backed securities, options and future contracts .The course also includes 
study of the market structure and its participants, as well as alternative 
measurements of risk and return on investments, and the theory and practice of 
portfolio management. 

 
BUS 7304 การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ 3 (3-0-6) 

 Integrated  Marketing  Communications 
ศึกษาแนวคิด หลักการ กระบวนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ แบบจ าลองการสื่อสาร

การตลาด กลยุทธ์และการวางแผนการสื่อสารการตลาด การใช้เครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบ
ประสมประสาน  และการประเมินผลและการควบคุมการสื่อสารและการรณรงค์ทางการตลาด  
แนวโน้มและพัฒนาการการสื่อสารการตลาด 

This course deals with the concept ,principle of integrated marketing 
communications ( IMC) , the marketing communication model, the marketing 
communication process, IMC strategies , the tools of IMC and media mix, IMC 
planning , evaluation  and controlling of IMC and campaign  effectiveness, trend and 
IMC development. 
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BUS 7501 

 
ประเด็นพิเศษทางด้านจัดการธุรกิจ 

 
3 (3-0-6) 

 Special  Topic in Business Management 
เน้นการวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และ วิพากษ์ อย่างละเอียดในประเด็นทางด้านการจัดการ

ธุรกิจที่มีความส าคัญเป็นพิเศษต่อสภาวการณ์ในปัจจุบันทั้งทางด้านทฤษฎีและการประยุกต์ใช้   ซึ่งมี
ผลต่อการได้เปรียบเชิงการแข่งขันอย่างยั่งยืนในยุคปัจจุบัน โดยใช้การบรรยาย การอภิปราย
กรณีศึกษา รวมทั้งท าการค้นคว้ารายบุคคล 

This course mainly explores and analyses in-depth on the special topic in 
business management concern crucial to current management situation, which are 
directly relevant to the today’s sustainable competitive advantage. The delivery 
mode consists of lecture, case analysis, and independent study. 

 
BUS 7502 ประเด็นพิเศษทางด้านการเงินธุรกิจ 3 (3-0-6) 
 Special Topic in Business Finance 

ศึกษาประเด็นส าคัญทางการเงินโดยใช้การบรรยาย และการอภิปรายกรณีศึกษารวมทั้ง
ท าการค้นคว้ารายบุคคลเพ่ือให้เข้าใจในประเด็นปัญหาปัจจุบันทางการเงินเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะในการ
แก้ไขปัญหาที่เก่ียวข้องกับสาระส าคัญทางการเงินธุรกิจ 

A study of recent theoretical and empirical works in the field of finance. 
Selected readings in current periodicals and publications are chosen to deal with 
contemporary problems and issues in business finance. Independent research, report, 
and discussion are utilized. 

 
BUS 7503 ประเด็นพิเศษทางด้านการตลาด 3 (3-0-6) 
 Special  Topic in Marketing 

ศึกษากรอบความคิดทางด้านการตลาดสมัยใหม่อย่างเป็นระบบ เพ่ือสร้างข้อได้เปรียบ
ทางการแข่งขันในสถานการณ์ต่าง ๆ และยังศึกษาถึงการวิเคราะห์และประยุกต์ทฤษฎีทางการตลาด 
เพ่ือการด าเนินการกิจกรรมทางการตลาดให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในการแข่งขันในปัจจุบัน 

This course is designed to systemically study the advanced conceptual 
frameworks in marketing discipline and also to analyze the application of advanced 
marketing concept of formulate and implement the marketing program consistent 
with specific business rival environment. 

 
 
 
 



57 

 

 
*BUS 7504 ประเด็นพิเศษทางด้านการวิจัยทางธุรกิจ 3 (3-0-6) 
 Special Topic in Business Research  
         ศึกษาเกี่ยวกับความส าคัญของการวิจัยทางธุรกิจ แนวคิดและหลักการ  ขั้นตอนและ
วิธีด าเนินการวิจัยทางธุรกิจ การออกแบบโครงการวิจัย การเขียนโครงการวิจัย  เก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมลู  สรุปผลงานวิจยั และน าเสนอผลงานวิจัย เพ่ือสามารถน าผลการวิจยัไปใช้ในธุรกิจ 

This course covers various topics in cluding the essentire of business research, 
its concepts and principles,research process and methodology, research design, 
reseach project proposal write up, data collection and analysis, a proper reseach 
conclusion report , and a vital aspect of reseach presentation to ensure the research 
findings into real business practices. 
หมายเหตุ  * กระบวนวิชาเปิดใหม่ 
 
BUS 7099 

 
วิทยานิพนธ์ 

 
12 (0-0-36) 

 Thesis 
ท าการวิจัยค้นคว้าเกี่ยวกับแนวคิดต่าง ๆ ทางการบริหารธุรกิ จ เพ่ือค้นพบแนวคิดและ

แนวทางใหม่ ๆ ในสาขาวิชาที่ศึกษา 
The course objective is to solve business problems, utilizing the principles 

learned in earlier courses. 
BUS 7096 การค้นคว้าอิสระ 3 (3-0-6) 
 Independent Study 

วิชานี้ก าหนดให้นักศึกษาค้นคว้าในหัวข้อเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจทางด้านทฤษฎีและทาง
ปฏิบัติภายใต้การเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาก ากับดูแล 
วัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษาท าการศึกษาหรือส ารวจปัญหาและท าการวิจัยในหัวข้อที่นักศึกษาสนใจ 
ที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน 

Project selected by student in consultation with assigned instructor. The 
purpose in to permit the student to survey the literature and to conduct research in 
a specialized area of interest. 
BUS 7097 การสอบประมวลความรู้ 0 (0-0-0) 
 Comprehensive Examination 

การทดสอบความรู้ ความสามารถที่จะน าหลักวิชาและประสบการณ์การเรียนรู้เฉพาะ
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องไปประยุกต์ในการปฏิบัติงานหรือการค้นคว้าวิจัย การสอบประมวลความรู้อาจ
เป็นแบบข้อเขียนหรือปากเปล่า หรือทั้งสองแบบตามที่สาขาวิชาก าหนด 

Student is required to take a comprehensive examination after completing 
course works according to the curriculum.  


