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 3.1 หลักสูตร 
  3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 40 หน่วยกิต 
  3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 
  โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็น 2 แผนการเรียนซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา ดังนี้ 
 

    โครงสร้างหลกัสูตร 

 
หมวดวิชา 

กลุ่มวิชา 
การจัดการ 

กลุ่มวิชา 
การเงิน 

กลุ่มวิชา 
การตลาด 

กลุ่มวิชา 
การบัญช ี

กลุ่มวิชา 
การบริหารธุรกิจ 

แผน ก 
แบบ ก 2 

แผน 
ข 

แผน ก 
แบบ ก 2 

แผน 
ข 

แผน ก 
แบบ ก 2 

แผน 
ข 

แผน ก 
แบบ ก 2 

แผน 
ข 

แผน ก 
แบบ ก 2 

แผน 
ข 

1.หมวดวิชาปรับพืน้ฐาน (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) 
2.หมวดวิชาบังคับบัณฑิตศึกษา 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
3.หมวดวิชาบังคับแกน 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 
4.หมวดวิชาเลือก 6 15 6 15 6 15 6 15 6 15 
5.หมวดวิชาศกึษาค้นคว้าดว้ย
ตนเอง 

          

  วิทยานิพนธ ์ 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 
  การค้นคว้าอิสระ - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 
 การสอบประมวลความรู ้ - - - - - - - - - - 
รวม (หน่วยกิต) 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
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 3.1.3 ค าอธิบายความหมายของรหัสกระบวนวิชา ดังนี้ 

ความหมายของรหัสกระบวนวิชา 
  การก าหนดรหัสรายวิชาในหลักสูตร ประกอบด้วยตัวอักษร BUS และตัวเลขทั้งหมด 4 ตัว ซึ่งจ าแนก
ตามแผนภูมิต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

BUS  -  X   X   X   X 
           1   2   3   4 

ความหมายของเลขหลักที่หนึ่ง 
6   เป็นกระบวนวิชาปรับพื้นฐานความรู้                                                                        
6   เป็นกระบวนวิชาในระดับปริญญาโท ปีที่ 1 
7   เป็นกระบวนวิชาในระดับปริญญาโท ปีที่ 2 

ความหมายของเลขหลักที่สอง 
0   เป็นกระบวนวิชาสนับสนุนหมวดวิชาปรับพื้นฐาน หมวดวิชาบังคับแกน 

  หมวดวิชาศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และหมวดการสอบประมวลความรู้ 
1   เป็นกระบวนวิชา กลุ่มวิชาการจัดการ 
2   เป็นกระบวนวิชา กลุ่มวิชาการเงิน 
3   เป็นกระบวนวิชา กลุ่มวิชาการตลาด 
4   เป็นกระบวนวิชา กลุ่มวิชาการบัญชี 
5   เป็นกระบวนวิชา กลุ่มวิชาการบริหารธุรกิจ 

ความหมายของเลขหลักที่สามและสี่ 
00-99   เป็นล าดับกระบวนวิชาในแต่ละกลุ่มวิชา 

 
 

 
 
 

รหัสวิชาของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  

ปีท่ีควรศึกษา 

ล าดับที่ของรายวิชา 

กลุ่มวิชา 
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ความหมายของเลขรหัสการจัดชั่วโมงเรียน 

 
 

 
 
 
 

  X      (X - X - X) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

หน่วยกิต 
ช่ัวโมงเรียนทฤษฎ ี

ช่ัวโมงเรียนปฏิบตั ิ

ช่ัวโมงการศึกษานอกเวลา 
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     3.1.4 รายวิชา 
           แผนการเรียน แผน ก แบบ ก 2 
        1) หมวดวิชาปรับพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) 

BUS 6000 
 

เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 
Techniques for Reading English Business Texts 

(3) (3-0-6) 

*BUS 6002 
 

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
Business Economics 

(3) (3-0-6) 

 
        2) หมวดวิชาบังคับบัณฑิตศึกษา 1 หน่วยกิต 

RAM 6001 
 

ความรู้คู่คุณธรรมส าหรับบัณฑิตศึกษา 
Knowledge and Morality for Graduate Studies 

1 (1-1-0) 

 
        3) หมวดวิชาบังคับแกน 21 หน่วยกิต 

BUS 6011 
 

การจัดการและพฤติกรรมองค์การ 
Management and Organizational Behavior 

3 (3-0-6) 

BUS 6012 
 

การจัดการการเงิน 
Financial Management 

3 (3-0-6) 

**BUS 6013 
 

การจัดการการตลาด 
Marketing Management 

3 (3-0-6) 

**BUS 6015 
 

การจัดการการด าเนินงาน 
Operations Management 

3 (3-0-6) 

BUS 6016 
 

วิธีการวิจัยทางธุรกิจ 
Business Research Methodology 

3 (3-0-6) 

*BUS 6017 
 

การบัญชีส าหรับการบริหาร 
Accounting for Management 

3 (3-0-6) 

BUS 7017 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 
Strategic Management 

3 (3-0-6) 

 
        4) หมวดวิชาเลือก 
 * แผน ก แบบ ก 2 ศึกษา จ านวน 6 หน่วยกิต โดยเลือกศึกษาจาก 5 กลุ่มวิชา กลุ่มวิชาใดก็ได้ที่เก่ียวข้อง
กับหัวข้อเรื่องที่จะท าวิทยานิพนธ์ 
 
 



6 

 

            4.1) กลุ่มวิชาการจัดการ 
**BUS 7100 
 

การจัดการทุนมนุษย์ 
Managing Human Capital 

3 (3-0-6) 

*BUS 7108 การวิเคราะห์ธุรกิจเพ่ือการจัดการ  
Business Analytics for Management 

3 (3-0-6) 

*BUS 7109 การจัดการเพ่ือพัฒนาความยั่งยืนส าหรับธุรกิจ 
Management for Sustainable Development in Business 

3 (3-0-6) 

*BUS 7110 ภาวะผู้น ายุคใหม่  
Leadership in a New Era 

3 (3-0-6) 

*BUS 7111 โอกาสทางธุรกิจ และการสร้างแผนธุรกิจ 
Business Opportunity and Business Plan Formulating 

3 (3-0-6) 

*BUS 7112 การจัดการเพ่ือสร้างธุรกิจ  
Management for Business Venture 

3 (3-0-6) 

*BUS 7113 
 

การจัดการการเปลี่ยนแปลงและความคิดสร้างสรรค์ 
Managing Change and Creativity 

3 (3-0-6) 

*BUS 7114 การจัดการธุรกิจระดับโลก 
Management in Global Business 

3 (3-0-6) 
 

*BUS 7115 
 

ประเด็นส าคัญในปัจจุบันและกรณีศึกษาทางการจัดการ 
Current Issues and Case Study in Management 

3 (3-0-6) 

BUS 7137 การเป็นผู้ประกอบการ  
Entrepreneurship 

3 (3-0-6) 

            
               4.2) กลุ่มวิชาการเงิน 

BUS 7202 
 

การจัดการการลงทุน 
Investment Management 

3 (3-0-6) 

BUS 7203 
 

การจัดการการเงินระหว่างประเทศ 
Multinational Financial Management 

3 (3-0-6) 

BUS 7204 
 

ตราสารอนุพันธ์และการจัดการความเสี่ยง 
Derivatives and Corporate Risk Management 

3 (3-0-6) 

BUS 7205 
 

ประเด็นส าคัญในปัจจุบันทางการเงิน 
Current Issues in Finance 

3 (3-0-6) 

BUS 7206 การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 
Real Estate Investment 

3 (3-0-6) 
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BUS 7207 วิศวกรรมการเงิน 
Financial Engineering 

3 (3-0-6) 

*BUS 7209 เทคโนโลยีทางการเงินและสินทรัพย์ดิจิทัล 
Fintech and Digital Assets  

3 (3-0-6) 

*BUS 7210 กลยุทธ์การวิเคราะห์หลักทรัพย์โดยใช้โปรแกรมทางการเงิน  

Security Analysis Strategy using Financial Programs 
3 (3-0-6) 

*BUS 7211 การวิเคราะห์และวางแผนทางการเงิน 
Financial Analysis and Planning 

3 (3-0-6) 

             
           4.3) กลุ่มวิชาการตลาด 

BUS 7301 
 

พฤติกรรมผู้บริโภค 
Consumer Behavior 

3 (3-0-6) 

BUS 7302 
 

การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา 
Product and Price Management 

3 (3-0-6) 

BUS 7304 
 

การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ 
Integrated Marketing Communications 

3 (3-0-6) 

BUS 7305 
 

ประเด็นส าคัญในปัจจุบันทางการตลาด 
Current Issues in Marketing 

3 (3-0-6) 

BUS 7307 การตลาดระหว่างประเทศ 
International Marketing 

3 (3-0-6) 

*BUS 7311 การจัดการช่องทางการตลาด 
Marketing Channel Management 

3 (3-0-6) 

*BUS 7312 การสร้างแบรนด์และคอนเทนต์ทางการตลาด 
Branding and Content Marketing 

3 (3-0-6) 

*BUS 7313 การวิเคราะห์ข้อมูลการตลาด 
Marketing Analytic 

3 (3-0-6) 

*BUS 7314 การตลาดดิจิทัล 
Digital Marketing 

3 (3-0-6) 

            4.4) กลุ่มวิชาการบัญชี 
BUS 7401 
 

รายงานทางการเงินและการวิเคราะห์ข้อมูล 
Corporate Financial Reporting and Analysis 

3 (3-0-6) 

BUS 7402 
 

การบัญชีเพื่อการวางแผนและการควบคุม 
Accounting for Planning and Controlling 

3 (3-0-6) 
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BUS 7403 
 

การบัญชีภาษีอาการ 
Tax Accounting 

3 (3-0-6) 

BUS 7404 
 

ประเด็นส าคัญในปัจจุบันทางการบัญชีการเงิน 
Current Issues in Financial Accounting 

3 (3-0-6) 

BUS 7405 การบัญชีเพื่อการจัดการความเสี่ยง 
Accounting for Risk Management 

3 (3-0-6) 

*BUS 7406 การควบคุมภายในและการตรวจสอบบัญชีรัฐบาล 
Internal Control and Government Financial Audit 

3 (3-0-6) 

*BUS 7407 การบัญชีเฉพาะกิจการและการรายงานทางการเงิน 
Accounting for Specific Business and Financial Reporting 

3 (3-0-6) 

             4.5) กลุ่มวิชาการบริหารธุรกิจ 
**BUS 7100 
 

การจัดการทุนมนุษย์ 
Managing Human Capital 

3 (3-0-6) 

*BUS 7111 โอกาสทางธุรกิจ และการสร้างแผนธุรกิจ 
Business Opportunity and Business Plan Formulating 

3 (3-0-6) 

*BUS 7113 
 

การจัดการการเปลี่ยนแปลงและความคิดสร้างสรรค์ 
Managing Change and Creativity 

3 (3-0-6) 

*BUS 7114 การจัดการธุรกิจระดับโลก 
Management in Global Business 

3 (3-0-6) 
 

BUS 7202 
 

การจัดการการลงทุน 
Investment Management 

3 (3-0-6) 

BUS 7304 
 

การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ 
Integrated Marketing Communications 

3 (3-0-6) 

BUS 7501 ประเด็นพิเศษทางด้านจัดการธุรกิจ 
Special  Topic in Business Management 

3 (3-0-6) 
 

BUS 7502 ประเด็นพิเศษทางด้านการเงินธุรกิจ 
Special Topic in Business Finance 

3 (3-0-6) 

BUS 7503 ประเด็นพิเศษทางด้านการตลาด 
Special  Topic in Marketing 

3 (3-0-6) 

BUS 7504 ประเด็นพิเศษทางด้านการวิจัยทางธุรกิจ 
Special Topic in Business Research 
 
 

3 (3-0-6) 
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             5) หมวดวิชาศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
BUS 7099 
 

วิทยานิพนธ์ 
Thesis 

12 (0-0-36) 

 
แผนการเรียน แผน ข 
            1) หมวดวิชาปรับพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) 

BUS 6000 
 

เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 
Techniques for Reading English Business Texts 

(3) (3-0-6) 

*BUS 6002 
 

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
Business Economics 

(3) (3-0-6) 

      
            2) หมวดวิชาบังคับบัณฑิตศึกษา 1 หน่วยกิต 

RAM 6001 
 

ความรู้คู่คุณธรรมส าหรับบัณฑิตศึกษา 
Knowledge and Morality for Graduate Studies 
 

1 (1-1-0) 

            3) หมวดวิชาบังคับแกน 21 หน่วยกิต 
BUS 6011 
 

การจัดการและพฤติกรรมองค์การ 
Management and Organizational Behavior 

3 (3-0-6) 

BUS 6012 
 

การจัดการการเงิน 
Financial Management 

3 (3-0-6) 

**BUS 6013 
 

การจัดการการตลาด 
Marketing Management 

3 (3-0-6) 

**BUS 6015 
 

การจัดการการด าเนินงาน 
Operations Management 

3 (3-0-6) 

BUS 6016 
 

วิธีการวิจัยทางธุรกิจ 
Business Research Methodology 

3 (3-0-6) 

*BUS 6017 
 

การบัญชีส าหรับการบริหาร 
Accounting for Management 

3 (3-0-6) 

BUS 7017 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 
Strategic Management 

3 (3-0-6) 

 
        4) หมวดวิชาเลือก 
*แผน ข ศึกษา จ านวน 15 หน่วยกิต โดยเลือกศึกษาวิชาจากกลุ่มวิชาใดเพียงหนึ่งกลุ่มวิชาเท่านั้น 
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            4.1) กลุ่มวิชาการจัดการ 
**BUS 7100 
 

การจัดการทุนมนุษย์ 
Managing Human Capital 

3 (3-0-6) 

*BUS 7108 การวิเคราะห์ธุรกิจเพ่ือการจัดการ  
Business Analytics for Management 

3 (3-0-6) 

*BUS 7109 การจัดการเพ่ือพัฒนาความยั่งยืนส าหรับธุรกิจ 
Management for Sustainable Development in Business 

3 (3-0-6) 

*BUS 7110 ภาวะผู้น ายุคใหม่  
Leadership in a New Era 

3 (3-0-6) 

*BUS 7111 โอกาสทางธุรกิจ และการสร้างแผนธุรกิจ 
Business Opportunity and Business Plan Formulating 

3 (3-0-6) 

*BUS 7112 การจัดการเพ่ือสร้างธุรกิจ  
Management for Business Venture 

3 (3-0-6) 

*BUS 7113 
 

การจัดการการเปลี่ยนแปลงและความคิดสร้างสรรค์ 
Managing Change and Creativity 

3 (3-0-6) 

*BUS 7114 การจัดการธุรกิจระดับโลก 
Management in Global Business 

3 (3-0-6) 
 

*BUS 7115 
 

ประเด็นส าคัญในปัจจุบันและกรณีศึกษาทางการจัดการ 
Current Issues and Case Study in Management 

3 (3-0-6) 

BUS 7137 การเป็นผู้ประกอบการ  
Entrepreneurship 

3 (3-0-6) 

           4.2) กลุ่มวิชาการเงิน 
BUS 7202 
 

การจัดการการลงทุน 
Investment Management 

3 (3-0-6) 

BUS 7203 
 

การจัดการการเงินระหว่างประเทศ 
Multinational Financial Management 

3 (3-0-6) 

BUS 7204 
 

ตราสารอนุพันธ์และการจัดการความเสี่ยง 
Derivatives and Corporate Risk Management 

3 (3-0-6) 

BUS 7205 
 

ประเด็นส าคัญในปัจจุบันทางการเงิน 
Current Issues in Finance 

3 (3-0-6) 

BUS 7206 การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 
Real Estate Investment 
 

3 (3-0-6) 
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BUS 7207 วิศวกรรมการเงิน 
Financial Engineering 

3 (3-0-6) 

*BUS 7209 เทคโนโลยีทางการเงินและสินทรัพย์ดิจิทัล 
Fintech and Digital Assets  

3 (3-0-6) 

*BUS 7210 กลยุทธ์การวิเคราะห์หลักทรัพย์โดยใช้โปรแกรมทางการเงิน 
Security Analysis Strategy using Financial Programs 

3 (3-0-6) 

*BUS 7211 การวิเคราะห์และวางแผนทางการเงิน 
Financial analysis and Planning 

3 (3-0-6) 

            4.3) กลุ่มวิชาการตลาด 
BUS 7301 
 

พฤติกรรมผู้บริโภค 
Consumer Behavior 

3 (3-0-6) 

BUS 7302 
 

การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา 
Product and Price Management 

3 (3-0-6) 

BUS 7304 
 

การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ 
Integrated Marketing Communications 

3 (3-0-6) 

BUS 7305 
 

ประเด็นส าคัญในปัจจุบันทางการตลาด 
Current Issues in Marketing 

3 (3-0-6) 

BUS 7307 การตลาดระหว่างประเทศ 
International Marketing 

3 (3-0-6) 

*BUS 7311 การจัดการช่องทางการตลาด 
Marketing Channel Management 

3 (3-0-6) 

*BUS 7312 การสร้างแบรนด์และคอนเทนต์ทางการตลาด 
Branding and Content Marketing 

3 (3-0-6) 

*BUS 7313 การวิเคราะห์ข้อมูลการตลาด 
Marketing Analytic 

3 (3-0-6) 

*BUS 7314 การตลาดดิจิทัล 
Digital Marketing 
 

3 (3-0-6) 

            4.4) กลุ่มวิชาการบัญชี 
BUS 7401 
 

รายงานทางการเงินและการวิเคราะห์ข้อมูล 
Corporate Financial Reporting and Analysis 

3 (3-0-6) 

BUS 7402 
 

การบัญชีเพื่อการวางแผนและการควบคุม 
Accounting for Planning and Controlling 

3 (3-0-6) 
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BUS 7403 
 

การบัญชีภาษีอาการ 
Tax Accounting 

3 (3-0-6) 

BUS 7404 
 

ประเด็นส าคัญในปัจจุบันทางการบัญชีการเงิน 
Current Issues in Financial Accounting 

3 (3-0-6) 

BUS 7405 การบัญชีเพื่อการจัดการความเสี่ยง 
Accounting for Risk Management 

3 (3-0-6) 

*BUS 7406 การควบคุมภายในและการตรวจสอบบัญชีรัฐบาล 
Internal Control and Government Financial Audit 

3 (3-0-6) 

*BUS 7407 การบัญชีเฉพาะกิจการและการรายงานทางการเงิน 
Accounting for Specific Business and Financial Reporting 

3 (3-0-6) 

             4.5) กลุ่มวิชาการบริหารธุรกิจ 
**BUS 7100 
 

การจัดการทุนมนุษย์ 
Managing Human Capital 

3 (3-0-6) 

*BUS 7111 โอกาสทางธุรกิจ และการสร้างแผนธุรกิจ 
Business Opportunity and Business Plan Formulating 

3 (3-0-6) 

*BUS 7113 
 

การจัดการการเปลี่ยนแปลงและความคิดสร้างสรรค์ 
Managing Change and Creativity 

3 (3-0-6) 

*BUS 7114 การจัดการธุรกิจระดับโลก 
Management in Global Business 

3 (3-0-6) 
 

BUS 7202 
 

การจัดการการลงทุน 
Investment Management 

3 (3-0-6) 

BUS 7304 
 

การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ 
Integrated Marketing Communications 

3 (3-0-6) 

BUS 7501 ประเด็นพิเศษทางด้านจัดการธุรกิจ 
Special  Topic in Business Management 

3 (3-0-6) 
 

BUS 7502 ประเด็นพิเศษทางด้านการเงินธุรกิจ 
Special Topic in Business Finance 

3 (3-0-6) 

BUS 7503 ประเด็นพิเศษทางด้านการตลาด 
Special  Topic in Marketing 

3 (3-0-6) 

BUS 7504 ประเด็นพิเศษทางด้านการวิจัยทางธุรกิจ 
Special Topic in Business Research 

3 (3-0-6) 
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          5) หมวดวิชาศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
BUS 7096 
 

การค้นคว้าอิสระ* 
Independent Study 
 

3 (3-0-6) 

           6) หมวดการสอบประมวลความรู้ 
BUS 7097 
 

การสอบประมวลความรู้* 
Comprehensive Examination 
 

0 (0-0-0) 

    * หมายเหตุ    - นักศึกษาเฉพาะแผน ข หลังจากนักศึกษาได้ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามท่ีก าหนดไว้ใน
หลักสูตรแล้วต้องสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ข้อเขียน และ/หรือปากเปล่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14 

 

3.1.5 แผนการศึกษา 
 

แผนการศึกษา แบบ ก แบบ ก 2 
กลุ่มวิชาการจัดการ 

ปีท่ี 1 
 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รหัสกระบวน

วิชา 
ชื่อกระบวนวิชา หน่วยกิต รหัสกระบวน

วิชา 
ชื่อกระบวนวิชา หน่วยกิต 

RAM 6001 
ความรู้คู่คุณธรรมส าหรับ
บัณฑิตศึกษา 

1 (1-1-0) *BUS 6017 การบัญชีส าหรับการบริหาร 3 (3-0-6) 

BUS 6000 
เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษทาง
ธุรกิจ 

(3) (3-0-6) **BUS 6015 การจัดการการด าเนินงาน 3 (3-0-6) 

*BUS 6002 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (3) (3-0-6) BUS 6016 วิธีการวิจยัทางธุรกิจ 3 (3-0-6) 

BUS 6011 
การจัดการและพฤตกิรรม
องค์การ 

3 (3-0-6) BUS ……... วิชาเลือก 1 3 (3-0-6) 

BUS 6012 การจัดการการเงิน 3 (3-0-6)    
**BUS 6013 การจัดการการตลาด 3 (3-0-6)    

รวม 10 รวม 12 

 
ปีท่ี 2 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รหัสกระบวน

วิชา 
ชื่อกระบวนวิชา หน่วยกิต รหัสกระบวน

วิชา 
ชื่อกระบวนวิชา หน่วยกิต 

BUS ……... วิชาเลือก 2 3 (3-0-6) BUS 7099 วิทยานพินธ ์ 6 (0-0-18) 

BUS 7017 การจัดการเชิงกลยุทธ ์ 3 (3-0-6)    

BUS 7099 วิทยานพินธ ์ 6 (0-0-18)    

รวม 12 รวม 6 

 
* หมายเหตุ 
      วิชาปรับพื้นฐานแผน ก แบบ ก 2 ต้องเรียนก่อนการเรียนวิชาบังคับแกน และสอบใหไ้ด้ S วิชาปรับพื้นฐาน            
มี 2 วิชา คือ BUS 6000 เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษทางธุรกิจ และ BUS 6002 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  
      ทั้งนี้ แผนการศึกษาในแต่ละภาค อาจมีการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 

 
 
 
 



15 

 

 
แผนการศึกษา แบบ ข 
กลุ่มวิชาการจัดการ 

ปีท่ี 1 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัสกระบวน
วิชา 

ชื่อกระบวนวิชา หน่วยกิต รหัสกระบวน
วิชา 

ชื่อกระบวนวิชา หน่วยกิต 

RAM 6001 
ความรู้คู่คุณธรรมส าหรับ
บัณฑิตศึกษา 

1 (1-1-0) *BUS 6017 การบัญชีส าหรับการบริหาร 3 (3-0-6) 

BUS 6000 
เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษทาง
ธุรกิจ 

(3) (3-0-6) **BUS 6015 การจัดการการด าเนินงาน 3 (3-0-6) 

*BUS 6002 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (3) (3-0-6) BUS 6016 วิธีการวิจยัทางธุรกิจ 3 (3-0-6) 

BUS 6011 
การจัดการและพฤตกิรรม
องค์การ 

3 (3-0-6) BUS ……... วิชาเลือก 1 3 (3-0-6) 

BUS 6012 การจัดการการเงิน 3 (3-0-6)    
**BUS 6013 การจัดการการตลาด 3 (3-0-6)    

รวม 10 รวม 12 

 
ปีท่ี 2 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รหัสกระบวน

วิชา 
ชื่อกระบวนวิชา หน่วยกิต รหัสกระบวน

วิชา 
ชื่อกระบวนวิชา หน่วยกิต 

BUS ……... วิชาเลือก 2 3 (3-0-6) BUS ……... วิชาเลือก 5 3 (3-0-6) 

BUS ……... วิชาเลือก 3 3 (3-0-6) BUS 7017 การจัดการเชิงกลยุทธ ์ 3 (3-0-6) 

BUS ……... วิชาเลือก 4 3 (3-0-6) BUS 7097 การสอบประมวลความรู ้ 0 (0-0-0) 

BUS 7096 การค้นคว้าอิสระ   3 (3-0-6)    

รวม 12 รวม 6 

 
** หมายเหตุ 
       วิชาปรับพื้นฐานแผน ข ต้องเรียนก่อนการเรียนวิชาบังคับแกน และสอบใหไ้ด้ S วิชาปรับพื้นฐาน มี 2 วิชา คือ              
BUS 6000 เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษทางธุรกิจ และ BUS 6002 เศรษฐศาสตร์ธรุกิจ  
      ทั้งนี้ แผนการศึกษาในแต่ละภาค อาจมีการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 
 
 
 
 

 



16 

 

 
แผนการศึกษา แบบ ก แบบ ก 2 

กลุ่มวิชาการเงิน 
ปีท่ี 1 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รหัสกระบวน

วิชา 
ชื่อกระบวนวิชา หน่วยกิต รหัสกระบวน

วิชา 
ชื่อกระบวนวิชา หน่วยกิต 

RAM 6001 
ความรู้คู่คุณธรรมส าหรับ
บัณฑิตศึกษา 

1 (1-1-0) *BUS 6017 การบัญชีส าหรับการบริหาร 3 (3-0-6) 

BUS 6000 
เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษทาง
ธุรกิจ 

(3) (3-0-6) **BUS 6015 การจัดการการด าเนินงาน 3 (3-0-6) 

*BUS 6002 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (3) (3-0-6) BUS 6016 วิธีการวิจยัทางธุรกิจ 3 (3-0-6) 

BUS 6011 
การจัดการและพฤตกิรรม
องค์การ 

3 (3-0-6) BUS ……... วิชาเลือก 1 3 (3-0-6) 

BUS 6012 การจัดการการเงิน 3 (3-0-6)    
**BUS 6013 การจัดการการตลาด 3 (3-0-6)    

รวม 10 รวม 12 

 
ปีท่ี 2 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รหัสกระบวน

วิชา 
ชื่อกระบวนวิชา หน่วยกิต รหัสกระบวน

วิชา 
ชื่อกระบวนวิชา หน่วยกิต 

BUS ……... วิชาเลือก 2 3 (3-0-6) BUS 7099 วิทยานพินธ ์ 6 (0-0-18) 

BUS 7017 การจัดการเชิงกลยุทธ ์ 3 (3-0-6)    

BUS 7099 วิทยานพินธ ์ 6 (0-0-18)    

รวม 12 รวม 6 

 
* หมายเหตุ 
       วิชาปรับพื้นฐานแผน ก แบบ ก 2 ต้องเรียนก่อนการเรียนวิชาบังคับแกน และสอบใหไ้ด้ S วิชาปรับพื้นฐาน            
มี 2 วิชา คือ BUS 6000 เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษทางธุรกิจ และ BUS 6002 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  
      ทั้งนี้ แผนการศึกษาในแต่ละภาค อาจมีการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 
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แผนการศึกษา แบบ ข 

กลุ่มวิชาการเงิน 
ปีท่ี 1 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รหัสกระบวน

วิชา 
ชื่อกระบวนวิชา หน่วยกิต รหัสกระบวน

วิชา 
ชื่อกระบวนวิชา หน่วยกิต 

RAM 6001 
ความรู้คู่คุณธรรมส าหรับ
บัณฑิตศึกษา 

1 (1-1-0) *BUS 6017 การบัญชีส าหรับการบริหาร 3 (3-0-6) 

BUS 6000 
เทคนคิการอ่านภาษาอังกฤษทาง
ธุรกิจ 

(3) (3-0-6) **BUS 6015 การจัดการการด าเนินงาน 3 (3-0-6) 

*BUS 6002 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (3) (3-0-6) BUS 6016 วิธีการวิจยัทางธุรกิจ 3 (3-0-6) 

BUS 6011 
การจัดการและพฤตกิรรม
องค์การ 

3 (3-0-6) BUS ……... วิชาเลือก 1 3 (3-0-6) 

BUS 6012 การจัดการการเงิน 3 (3-0-6)    

**BUS 6013 การจัดการการตลาด 3 (3-0-6)    

รวม 10 รวม 12 

 
ปีท่ี 2 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รหัสกระบวน

วิชา 
ชื่อกระบวนวิชา หน่วยกิต รหัสกระบวน

วิชา 
ชื่อกระบวนวิชา หน่วยกิต 

BUS ……... วิชาเลือก 2 3 (3-0-6) BUS ……... วิชาเลือก 5 3 (3-0-6) 

BUS ……... วิชาเลือก 3 3 (3-0-6) BUS 7017 การจัดการเชิงกลยุทธ ์ 3 (3-0-6) 

BUS ……... วิชาเลือก 4 3 (3-0-6) BUS 7097 การสอบประมวลความรู ้ 0 (0-0-0) 

BUS 7096 การค้นคว้าอิสระ   3 (3-0-6)    

รวม 12 รวม 6 

 
** หมายเหตุ 
       วิชาปรับพื้นฐานแผน ข ตอ้งเรียนก่อนการเรียนวิชาบังคับแกน และสอบใหไ้ด้ S วิชาปรับพื้นฐาน มี 2 วิชา คือ              
BUS 6000 เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษทางธุรกิจ และ BUS 6002 เศรษฐศาสตร์ธรุกิจ                                                                                                                                                 
      ทั้งนี้ แผนการศึกษาในแต่ละภาค อาจมีการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 
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แผนการศึกษา แบบ ก แบบ ก 2 

กลุ่มวิชาการตลาด 
ปีท่ี 1 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รหัสกระบวน

วิชา 
ชื่อกระบวนวิชา หน่วยกิต รหัสกระบวน

วิชา 
ชื่อกระบวนวิชา หน่วยกิต 

RAM 6001 
ความรู้คู่คุณธรรมส าหรับ
บัณฑิตศึกษา 

1 (1-1-0) *BUS 6017 การบัญชีส าหรับการบริหาร 3 (3-0-6) 

BUS 6000 
เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษทาง
ธุรกิจ 

(3) (3-0-6) **BUS 6015 การจัดการการด าเนินงาน 3 (3-0-6) 

*BUS 6002 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (3) (3-0-6) BUS 6016 วิธีการวิจยัทางธุรกิจ 3 (3-0-6) 

BUS 6011 
การจัดการและพฤตกิรรม
องค์การ 

3 (3-0-6) BUS ……... วิชาเลือก 1 3 (3-0-6) 

BUS 6012 การจัดการการเงิน 3 (3-0-6)    

**BUS 6013 การจัดการการตลาด 3 (3-0-6)    
รวม 10 รวม 12 

 
ปีท่ี 2 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รหัสกระบวน

วิชา 
ชื่อกระบวนวิชา หน่วยกิต รหัสกระบวน

วิชา 
ชื่อกระบวนวิชา หน่วยกิต 

BUS ……... วิชาเลือก 2 3 (3-0-6) BUS 7099 วิทยานพินธ ์ 6 (0-0-18) 

BUS 7017 การจัดการเชิงกลยุทธ ์ 3 (3-0-6)    

BUS 7099 วิทยานพินธ ์ 6 (0-0-18)    

รวม 12 รวม 6 

 
* หมายเหตุ 
       วิชาปรับพื้นฐานแผน ก แบบ ก 2 ต้องเรียนก่อนการเรียนวิชาบังคับแกน และสอบใหไ้ด้ S วิชาปรับพื้นฐาน            
มี 2 วิชา คือ BUS 6000 เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษทางธุรกิจ และ BUS 6002 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  
      ทั้งนี้ แผนการศึกษาในแต่ละภาค อาจมีการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 
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แผนการศึกษา แบบ ข 

กลุ่มวิชาการตลาด 
ปีท่ี 1 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รหัสกระบวน

วิชา 
ชื่อกระบวนวิชา หน่วยกิต รหัสกระบวน

วิชา 
ชื่อกระบวนวิชา หน่วยกิต 

RAM 6001 
ความรู้คู่คุณธรรมส าหรับ
บัณฑิตศึกษา 

1 (1-1-0) *BUS 6017 การบัญชีส าหรับการบริหาร 3 (3-0-6) 

BUS 6000 
เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษทาง
ธุรกิจ 

(3) (3-0-6) **BUS 6015 การจัดการการด าเนินงาน 3 (3-0-6) 

*BUS 6002 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (3) (3-0-6) BUS 6016 วิธีการวิจยัทางธุรกิจ 3 (3-0-6) 

BUS 6011 
การจัดการและพฤตกิรรม
องค์การ 

3 (3-0-6) BUS ……... วิชาเลือก 1 3 (3-0-6) 

BUS 6012 การจัดการการเงิน 3 (3-0-6)    

**BUS 6013 การจัดการการตลาด 3 (3-0-6)    
รวม 10 รวม 12 

 
ปีท่ี 2 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รหัสกระบวน

วิชา 
ชื่อกระบวนวิชา หน่วยกิต รหัสกระบวน

วิชา 
ชื่อกระบวนวิชา หน่วยกิต 

BUS ……... วิชาเลือก 2 3 (3-0-6) BUS ……... วิชาเลือก 5 3 (3-0-6) 

BUS ……... วิชาเลือก 3 3 (3-0-6) BUS 7017 การจัดการเชิงกลยุทธ ์ 3 (3-0-6) 

BUS ……... วิชาเลือก 4 3 (3-0-6) BUS 7097 การสอบประมวลความรู ้ 0 (0-0-0) 

BUS 7096 การค้นคว้าอิสระ   3 (3-0-6)    

รวม 12 รวม 6 

 
** หมายเหตุ 
       วิชาปรับพื้นฐานแผน ข ต้องเรียนก่อนการเรียนวิชาบังคับแกน และสอบใหไ้ด้ S วิชาปรับพื้นฐาน มี 2 วิชา คอื              
BUS 6000 เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษทางธุรกิจ และ BUS 6002 เศรษฐศาสตร์ธรุกิจ  
      ทั้งนี้ แผนการศึกษาในแต่ละภาค อาจมีการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 
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แผนการศึกษา แบบ ก แบบ ก 2 
กลุ่มวิชาการบัญชี 

ปีท่ี 1 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัสกระบวน
วิชา 

ชื่อกระบวนวิชา หน่วยกิต รหัสกระบวน
วิชา 

ชื่อกระบวนวิชา หน่วยกิต 

RAM 6001 
ความรู้คู่คุณธรรมส าหรับ
บัณฑิตศึกษา 

1 (1-1-0) *BUS 6017 การบัญชีส าหรับการบริหาร 3 (3-0-6) 

BUS 6000 
เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษทาง
ธุรกิจ 

(3) (3-0-6) **BUS 6015 การจัดการการด าเนินงาน 3 (3-0-6) 

*BUS 6002 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (3) (3-0-6) BUS 6016 วิธีการวิจยัทางธุรกิจ 3 (3-0-6) 

BUS 6011 
การจัดการและพฤตกิรรม
องค์การ 

3 (3-0-6) BUS ……... วิชาเลือก 1 3 (3-0-6) 

BUS 6012 การจัดการการเงิน 3 (3-0-6)    

**BUS 6013 การจัดการการตลาด 3 (3-0-6)    
รวม 10 รวม 12 

 
ปีท่ี 2 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รหัสกระบวน

วิชา 
ชื่อกระบวนวิชา หน่วยกิต รหัสกระบวน

วิชา 
ชื่อกระบวนวิชา หน่วยกิต 

BUS ……... วิชาเลือก 2 3 (3-0-6) BUS 7099 วิทยานพินธ ์ 6 (0-0-18) 

BUS 7017 การจัดการเชิงกลยุทธ ์ 3 (3-0-6)    

BUS 7099 วิทยานพินธ ์ 6 (0-0-18)    

รวม 12 รวม 6 

 
* หมายเหตุ 
       วิชาปรับพื้นฐานแผน ก แบบ ก 2 ต้องเรียนก่อนการเรียนวิชาบังคับแกน และสอบใหไ้ด้ S วิชาปรับพื้นฐาน            
มี 2 วิชา คือ BUS 6000 เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษทางธุรกิจ และ BUS 6002 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  
      ทั้งนี้ แผนการศึกษาในแต่ละภาค อาจมีการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 
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แผนการศึกษา แบบ ข 

กลุ่มวิชาการบัญชี 
ปีท่ี 1 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รหัสกระบวน

วิชา 
ชื่อกระบวนวิชา หน่วยกิต รหัสกระบวน

วิชา 
ชื่อกระบวนวิชา หน่วยกิต 

RAM 6001 
ความรู้คู่คุณธรรมส าหรับ
บัณฑิตศึกษา 

1 (1-1-0) *BUS 6017 การบัญชีส าหรับการบริหาร 3 (3-0-6) 

BUS 6000 
เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษทาง
ธุรกิจ 

(3) (3-0-6) **BUS 6015 การจัดการการด าเนินงาน 3 (3-0-6) 

*BUS 6002 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (3) (3-0-6) BUS 6016 วิธีการวิจยัทางธุรกิจ 3 (3-0-6) 

BUS 6011 
การจัดการและพฤตกิรรม
องค์การ 

3 (3-0-6) BUS ……... วิชาเลือก 1 3 (3-0-6) 

BUS 6012 การจัดการการเงิน 3 (3-0-6)    
**BUS 6013 การจัดการการตลาด 3 (3-0-6)    

รวม 10 รวม 12 

 
ปีท่ี 2 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รหัสกระบวน

วิชา 
ชื่อกระบวนวิชา หน่วยกิต รหัสกระบวน

วิชา 
ชื่อกระบวนวิชา หน่วยกิต 

BUS ……... วิชาเลือก 2 3 (3-0-6) BUS ……... วิชาเลือก 5 3 (3-0-6) 

BUS ……... วิชาเลือก 3 3 (3-0-6) BUS 7017 การจัดการเชิงกลยุทธ ์ 3 (3-0-6) 

BUS ……... วิชาเลือก 4 3 (3-0-6) BUS 7097 การสอบประมวลความรู ้ 0 (0-0-0) 

BUS 7096 การค้นคว้าอิสระ   3 (3-0-6)    

รวม 12 รวม 6 

 
** หมายเหตุ 
       วิชาปรับพื้นฐานแผน ข ต้องเรียนก่อนการเรียนวิชาบังคับแกน และสอบใหไ้ด้ S วิชาปรับพื้นฐาน มี 2 วิชา คือ              
BUS 6000 เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษทางธุรกิจ และ BUS 6002 เศรษฐศาสตร์ธรุกิจ  
      ทั้งนี ้แผนการศึกษาในแต่ละภาค อาจมีการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 
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แผนการศึกษา แบบ ก แบบ ก 2 
กลุ่มวิชาการบริหารธุรกิจ 

ปีท่ี 1 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัสกระบวน
วิชา 

ชื่อกระบวนวิชา หน่วยกิต รหัสกระบวน
วิชา 

ชื่อกระบวนวิชา หน่วยกิต 

RAM 6001 
ความรู้คู่คุณธรรมส าหรับ
บัณฑิตศึกษา 

1 (1-1-0) *BUS 6017 การบัญชีส าหรับการบริหาร 3 (3-0-6) 

BUS 6000 
เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษทาง
ธุรกิจ 

(3) (3-0-6) **BUS 6015 การจัดการการด าเนินงาน 3 (3-0-6) 

*BUS 6002 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (3) (3-0-6) BUS 6016 วิธีการวิจยัทางธุรกิจ 3 (3-0-6) 

BUS 6011 
การจัดการและพฤตกิรรม
องค์การ 

3 (3-0-6) BUS ……... วิชาเลือก 1 3 (3-0-6) 

BUS 6012 การจัดการการเงิน 3 (3-0-6)    

**BUS 6013 การจัดการการตลาด 3 (3-0-6)    
รวม 10 รวม 12 

 
ปีท่ี 2 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รหัสกระบวน

วิชา 
ชื่อกระบวนวิชา หน่วยกิต รหัสกระบวน

วิชา 
ชื่อกระบวนวิชา หน่วยกิต 

BUS ……... วิชาเลือก 2 3 (3-0-6) BUS 7099 วิทยานพินธ ์ 6 (0-0-18) 

BUS 7017 การจัดการเชิงกลยุทธ ์ 3 (3-0-6)    

BUS 7099 วิทยานพินธ ์ 6 (0-0-18)    

รวม 12 รวม 6 

 
* หมายเหตุ 
       วิชาปรับพื้นฐานแผน ก แบบ ก 2 ต้องเรียนกอ่นการเรียนวิชาบังคับแกน และสอบใหไ้ด้ S วิชาปรับพื้นฐาน            
มี 2 วิชา คือ BUS 6000 เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษทางธุรกิจ และ BUS 6002 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  
      ทั้งนี้ แผนการศึกษาในแต่ละภาค อาจมีการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 
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แผนการศึกษา แบบ ข 

กลุ่มวิชาการบริหารธุรกิจ 
ปีท่ี 1 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รหัสกระบวน

วิชา 
ชื่อกระบวนวิชา หน่วยกิต รหัสกระบวน

วิชา 
ชื่อกระบวนวิชา หน่วยกิต 

RAM 6001 
ความรู้คู่คุณธรรมส าหรับ
บัณฑิตศึกษา 

1 (1-1-0) *BUS 6017 การบัญชีส าหรับการบริหาร 3 (3-0-6) 

BUS 6000 
เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษทาง
ธุรกิจ 

(3) (3-0-6) **BUS 6015 การจัดการการด าเนินงาน 3 (3-0-6) 

*BUS 6002 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (3) (3-0-6) BUS 6016 วิธีการวิจยัทางธุรกิจ 3 (3-0-6) 

BUS 6011 
การจัดการและพฤตกิรรม
องค์การ 

3 (3-0-6) BUS ……... วิชาเลือก 1 3 (3-0-6) 

BUS 6012 การจัดการการเงิน 3 (3-0-6)    
**BUS 6013 การจัดการการตลาด 3 (3-0-6)    

รวม 10 รวม 12 

 
ปีท่ี 2 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รหัสกระบวน

วิชา 
ชื่อกระบวนวิชา หน่วยกิต รหัสกระบวน

วิชา 
ชื่อกระบวนวิชา หน่วยกิต 

BUS ……... วิชาเลือก 2 3 (3-0-6) BUS ……... วิชาเลือก 5 3 (3-0-6) 

BUS ……... วิชาเลือก 3 3 (3-0-6) BUS 7017 การจัดการเชิงกลยุทธ ์ 3 (3-0-6) 

BUS ……... วิชาเลือก 4 3 (3-0-6) BUS 7097 การสอบประมวลความรู ้ 0 (0-0-0) 

BUS 7096 การค้นคว้าอิสระ   3 (3-0-6)    

รวม 12 รวม 6 

 
** หมายเหตุ 
       วิชาปรับพื้นฐานแผน ข ต้องเรียนกอ่นการเรียนวิชาบังคับแกน และสอบใหไ้ด้ S วิชาปรับพื้นฐาน มี 2 วิชา คือ              
BUS 6000 เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษทางธุรกิจ และ BUS 6002 เศรษฐศาสตร์ธรุกิจ  
      ทั้งนี้ แผนการศึกษาในแต่ละภาค อาจมีการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 
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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 6002 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (3) (3-0-6) 
 Business Economics  

ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคเพ่ือให้เกิดความเข้าใจใน
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่มีองค์การธุรกิจด าเนินอยู่ 

To study micro and macroeconomic concepts and theories, essential for 
understanding the economic atmosphere within which business organizations 
operate.   

 

             หมวดวิชาบังคับบัณฑิตศึกษา 
RAM 6001 ความรู้คู่คุณธรรมส 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     
มีมนุษยสัมพันธ์ 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 
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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. 

 

            หมวดวิชาบังคับแกน 
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. 

 
BUS 6012 การจัดการการเงิน 3 (3-0-6) 
 Financial Management  

ศึกษากระบวนการการตัดสินใจทางการเงิน โดยเน้นการวิเคราะห์งบการเงิน แนวความคิด
ของความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทน มูลค่าของเงินตามเวลา การประเมินมูลค่าพันธบัตรและ        
หุ้นสามัญ การค านวณหาต้นทุนของเงินทุน การตัดสินใจในเรื่องงบลงทุน โครงสร้างเงินทุนและ
นโยบายเงินปันผล การจัดการความเสี่ยง และการรวมกิจการโดยน าระบบสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ 
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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  
             ศึกษาแนวคิดทางการจัดการการตลาดสมัยใหม่ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและโอกาส
ทางการตลาดในยุคดิจิทัล การเข้าใจความต้องการของผู้บริโภคในเชิงลึก การสร้างคุณค่าตราสินค้า
และคุณค่าลูกค้า การแบ่งส่วนตลาด การก าหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและการวางต าแหน่งผลิตภัณฑ์ 
การพัฒนากลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดและกระบวนการในการวางแผนทางการตลาดโดย
ผสมผสานความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีทางการตลาด 
           Study of the modern marketing concept, environmental analysis and 
marketing opportunities in digital era. Understanding the customer insight through 
which creating brand equity and customer equity and identify the segmentation, 
target marketing and product positioning. Developing marketing mix strategies and 
the process of the marketing plan which creativity and marketing technology. 

 
**BUS 6015 การจัดการการด าเนนิงาน 3 (3-0-6) 
 Operations Management  
 ศึกษาและวิเคราะห์เก่ียวกับการด าเนินงานของธุรกิจในอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าและการ
บริการ ซึ่งเน้นการประยุกต์ใช้แนวคิดของการด าเนินงานและเทคนิคเชิงปริมาณเพ่ือการตัดสินใจ 
ประกอบด้วย การก าหนดกลยุทธ์การด าเนินงาน การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบกระบวนการ
ผลิตและเทคโนโลยี การวางผังโรงงาน การวิเคราะห์ท าเลที่ตั้ง การออกแบบระบบงาน การออกแบบ
ระบบงาน การจัดการโครงการ การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน การวางแผนการผลิต การจัดการ
สินค้าคงคลัง การจัดการคุณภาพ และการจัดการซ่อมบ ารุง 
 A study and analysis of operations in manufacturing and services industries, 
emphasizing the applications of operations concepts and quantitative techniques for 
decision making. The topics include operations strategies, product design, process 
and technology design, plant layout, location analysis, work system design, project 
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management, logistics and supply chain management, inventory management, 
quality management, and maintenance management. 
 
BUS 6016 วิธีการวิจัยทางธุรกิจ 3 (3-0-6) 
 Business Research Methodology 

ศึกษาถึงวิธีการด าเนินการวิจัยทางธุรกิจ  การเน้นความส าคัญที่เหตุผล และวิธีการใน           
การออกแบบงานวิจัย นับตั้งแต่การก าหนดปัญหา การสร้างสมมติฐาน 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 6017 การบัญชีส าหรับการบริหาร     3 (3-0-6) 
 Accounting for Management  
         ศึกษาเกี่ยวกับหลักการและที่มาของข้อมูลทางบัญชีในงบการเงินของกิจการ การวิเคราะห์
ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของกิจการ หลักการและเทคนิคใช้ข้อมูลต้นทุนและข้อมูลเชิง
ปริมาณในการวางแผน การควบคุม และการวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร 

A study of principle and initiation of accounting information presented in 
corporate financial statement, analysis of corporate’s financial position and 
performance, principle and techniques for implementation of cost and quantitative 
information in planning, control and analysis for management’s decision making. 

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

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

 

           กลุ่มวิชาการจัดการ 
**BUS 7100 การจัดการทุนมนุษย์ 3 (3-0-6) 
 (Human Capital Management) 

ศึกษาแนวคิดและวิธีการจัดการทุนมนุษย์ วิวัฒนาการ และหน้าที่ต่าง ๆ ของการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ การวางแผนอัตราก าลังคน การวิเคราะห์งาน การสรรหาและคัดเลือก
บุคลากร การฝึกอบรมและการพัฒนา ประเมินผลการปฏิบัติงาน การจ่ายค่าตอบแทน การจัดการ
ด้านสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน ตลอดจนกลยุทธ์ในการเจรจาต่อรองศึกษานโยบายของ
รัฐบาลที่มีผลกระทบต่อตลาดแรงงานและแรงงานสัมพันธ์ 

 Study concepts and approaches in Human Capital Management, evolution 
and functions performed by human resource management professionals.Topics also 
include HR planning, job analysis, recruitment and selection, training and 
development, job evaluation, performance appraisals, compensation, collective 
bargaining and employee health and safety.  The course also examines government 
policies affecting the labor markets and labor relations. 
 
*BUS 7108 การวิเคราะห์ธุรกิจเพื่อการจัดการ  

(Business Analytics for Management) 
3 (3-0-6) 

           ศึกษาภาพรวมของการใช้การวิเคราะห์ข้อมูลในการตัดสินใจของผู้บริหาร โดยศึกษาการน า
ข้อมูลและการวิเคราะห์ไปใช้เพ่ือบรรยาย พยากรณ์ และเพ่ือการตัดสินใจทางธุรกิจ ในวิชานี้ผู้เรียน
จะได้พัฒนาความคิดและการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและช่วยให้สามารถตัดสินใจทางธุรกิจบน
พ้ืนฐานของข้อมูล 

The course offers an overview of various uses of analytics in managerial 
decision. You will learn how data and analytics may be usefully employed in 
specific areas of business to describe, predict, and inform business decisions. This 
course will help you develop an analytic mindset and make decisions based on 
data. 
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*BUS 7109 การจัดการเพื่อพัฒนาความยั่งยืนส าหรับธุรกิจ 
(Management for Sustainable Development in 
Business) 

3 (3-0-6) 

ศึกษาแนวคิดด้านการพัฒนาเพ่ือความยั่งยืน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม 
การน าแนวคิดดังกล่าวมาใช้ในการจัดการเพ่ือพัฒนาความยั่งยืนส าหรับธุรกิจ ซึ่งได้แก่ บรรษัทภิบาล 
จรรยาบรรณธุรกิจ การจัดการความเสี่ยงและภาวะวิกฤต การจัดการความต่อเนื่องส าหรับธุรกิจ การ
จัดการโซ่อุปทาน นวัตกรรมส าหรับธุรกิจ การจัดการคุณภาพการให้บริการและคุณภาพผลิตภัณฑ์ 
การจัดการสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมและเคารพสิทธิมนุษยชน พร้อมทั้งศึกษา
การประเมินความยั่งยืนส าหรับธุรกิจ 

A study of the concept of sustainable development such as economics, 
environment, and society. Apply these concepts to management for sustainable 
development in business. These concepts consist of Corporate Governance, Business 
Ethics, Risk and Crisis Management, Continuity Management for Business, Supply 
Chain Management, Business Innovation, Service Quality and Product Management, 
Environmental Management, Fair treatment of labor and respect for human rights. 
The course also study sustainability assessments for business. 

    
*BUS 7110 ภาวะผู้น ายุคใหม่  

(Leadership in a New Era) 
3 (3-0-6) 

ในยุคของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และผลกระทบจากดิจิทัลก่อให้ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม แนวคิดและการแข่งขันระดับโลก น ามาซึ่งบทบาทและคุณลักษณะใหม่ของ
ผู้น า ผู้น าที่มีประสิทธิผลสามารถสร้างแรงบันดาลใจ จูงใจและให้อ านาจสนับสนุนผู้อ่ืนให้บรรลุ
เป้าหมายที่มีร่วมกันได้ ผู้น าเหล่านี้สร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือให้บุคลากรในองค์กรบรรลุผลส าเร็จ                   
ในวิชานี้ ผู้เรียนจะได้ศึกษาถึงการน าหลากหลายแนวปฏิบัติ ตั้งแต่ inclusive leadership ถึง 
แนวคิดผู้น าแบบ agile บทบาทของผู้น าในองค์กรที่เป็นเลิศ  และตัวอย่างของผู้น าที่โดดเด่น 

In the new era of technological change and digital disruption creating modern 
society, mindsets, and global competition lead to new roles and qualities of 
leadership. High-impact leaders inspire, motivate, and empower others toward a 
common goal. They create and facilitate the conditions for people to thrive. This 
course will introduce various leadership themes from inclusive leadership to agile 
leadership principles, leadership role in organizational excellence, and examples of 
business leaders who are distinguished for their leadership. 
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*BUS 7111 โอกาสทางธุรกิจ และการสร้างแผนธุรกิจ 
(Business Opportunity and Business Plan 
Formulating) 

3 (3-0-6) 

              ศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ เพ่ือค้นหาโอกาสทางธุรกิจ การ
พัฒนาธุรกิจใหม่ การประเมินโอกาสทางธุรกิจ และการเขียนแผนธุรกิจ เพ่ือก าหนดแนวทางในการ
ด าเนินงานของกิจการ 
              The study of the analysis of business environment to explore business 
opportunities; development of new business venture; business opportunity 
assessment; and a business plan formulation to establish guidelines for business 
operation. 

 
*BUS 7112 การจัดการเพื่อสร้างธุรกิจ  

(Management for Business Venture) 
3 (3-0-6) 

               ศึกษาเก่ียวกับการน าเครื่องมือทางการจัดการมาใช้ เพ่ือหาวิธีการและกระบวนการสร้าง
ธุรกิจ การพัฒนา วิเคราะห์หาโอกาสการสร้างธุรกิจ การวางแผนและการบริหารการลงทุนส าหรับการ
สร้างธุรกิจ การวิเคราะห์ความเสี่ยง และแนวทางการหาผู้ร่วมทุน เพ่ือให้สามารถมีการเติบโตเข้าสู่
ตลาดได้ โดยค านึงถึงแผนและรูปแบบการพัฒนาธุรกิจ การสร้างทีมงาน กลยุทธ์ที่เหมาะสมกับการ
แข่งขันในสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และการเลือกปัจจัยที่ท าให้สามารถ
แข่งขันในระยะยาว อีกทั้งการด าเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรมและหลักธรรมาภิบาลของการเป็น
ผู้ประกอบการ 
             The study of the usage of management tools in finding methods and 
processes for establishing a new business venture. By developing and analyzing 
business opportunities, project planning and investment planning for new business, 
risk analysis and guidelines on finding investment partners to be able to grow and 
enter into the market. Taking into account planning and business development 
models team building, appropriate strategy to compete in an ever-changing business 
environment, selection of factors that enable long-term competitiveness as well as 
business ethics and good governance for entrepreneurship. 
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*BUS 7113 
 

การจัดการการเปลี่ยนแปลง และความคิดสร้างสรรค์ 
(Managing Change and Creativity) 

3 (3-0-6) 

จากแรงผลักดันจากสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก องค์กรต้องรักษาความสามารถใน
การแข่งขันผ่านความคิดสร้างสรรค์และการสร้างนวัตกรรม และคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมที่เอ้ือให้องค์กรเกิด
ความสามารถในการพัฒนาและปรับตัว ในวิชานี้ ผู้เรียนจะได้ศึกษาถึงกรอบแนวคิดของความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม และการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร รวมไปถึงวิธีการบ่มเพาะความคิด
สร้างสรรค์ การสร้างสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการสร้างนวัตกรรม และวิธีการจัดการการเปลี่ยนแปลง
ต่างๆ ในองค์กร 

With forces in the external and internal environments, organization must stay 
competitive through creativity and innovation and remain capable to evolve through 
its culture. This course explores the concepts of creativity, innovation, and change 
within organization. You will learn how to foster creativity and facilitate innovation. In 
addition, this course will also introduce you to various change initiatives and 
interventions. 

*BUS 7114 การจัดการธุรกิจระดับโลก 
(Management in Global Business) 

3 (3-0-6) 

ศึกษาและวิเคราะห์ระบบการจัดการธุรกิจในสภาวะแวดล้อมระดับโลก โดยระบุผลกระทบ
อันเกิดจากปัจจัยภายนอกที่มีต่อการบริหารธุรกิจ เช่น กฎกติกาการค้าโลกที่ส าคัญ ความแตกต่างและ
ความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ ความหลากหลายด้านวัฒนธรรม เป็นต้น เนื้อหาวิชายังครอบคลุมถึง
จริยธรรมในการท าธุรกิจระดับโลก อัตราแลกเปลี่ยนพ้ืนฐานและการป้องกันความเสี่ยง แหล่งเงินทุน
และช่องทางการลงทุนระหว่างประเทศ การควบและรวมกิจการ การจัดการวัฒนธรรมข้ามชาติ  
ภาวะผู้น าและการบริหารทีมงานภายใต้การปฏิบัติงานขององค์การระดับโลก การวางกลยุทธ์ธุร กิจ
ระหว่างประเทศ และตัวแบบการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในระดับประเทศ รวมถึงระบบ
ข้อมูลเพ่ือการบริหารธุรกิจระดับโลกภายใต้ความซับซ้อนของสถานการณ์และสภาพแวดล้อมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว   

Study and analyze the business management system under the global 
environment by identifying impacts of external factors on the global business 
management, ie. main regulations of world trade, economic differentiation and 
fluctuation, cultural variety, etc. This course also includes ethics in global business, 
fundamental concept of exchange rates and risk management, international 
syndicate loan and capital market, business merging and acquisition, cross cultural 
management, leadership and team management within global business practices, 
formulating global business strategy and international competition advantage 
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models, as well as global business management information system under 
complexity and the rapid change of global business environment.  

 
*BUS 7115 
 

ประเด็นส าคัญในปัจจุบันและกรณีศึกษาทางการจัดการ 
(Current Issues and Case Study in Management) 

3 (3-0-6) 

ศึกษาประเด็นส าคัญปัจจุบันและกรณีศึกษาทางการจัดการ อ่านบทความทางวิชาการ 
บทความวิจัย และกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ รวมทั้งท าการค้นคว้ารายบุคคล และการ
อภิปราย 
        A study of current issues and case study in the field of management. Readings 
article paper, research paper, and case study about management. Including 
independent reports, and discussion are utilized. 

 
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 strategies, 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. 
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          กลุม่วิชาการเงิน 
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 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. 
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BUS 7204 ตราสารอนุพันธ์และการจัดการความเสี่ยง 3 (3-0-6) 
 (Derivatives and Corporate Risk Management) 

ศึกษาถึงพัฒนาการและทฤษฎีของตราสารอนุพันธ์ชนิดต่าง  ๆ  รวมทั้งบทบาทและหน้าที่ของ
ตราสารอนุพันธ์นั้น ๆ ในทางการเงินรวมทั้งการน าตราสารอนุพันธ์มาใช้ในการป้องกันความเสี่ยง 

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. 

 
BUS 7206 การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 3 (3-0-6) 
 (Real Estate Investment) 

ศึกษาทฤษฎีและขอบข่ายของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  แหล่งเงินทุนต่าง ๆ  ทฤษฎีการลงทุน 
แผนการเงิน เทคนิคการตัดสินใจในโครงการทั้งภาครัฐและเอกชน  การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์  ทั้งที่
อยู่อาศัยและการพาณิชย์ 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. 
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BUS 7207 วิศวกรรมการเงิน 3 (3-0-6) 
 (Financial Engineering) 

ออกแบบ พัฒนา นวัตกรรมทางการเงินและขบวนการ พร้อมทั้งน าไปปฏิบัติ และการคิดค้น
แนวทางในการแก้ปัญหาทางด้านการเงิน รวมทั้งศึกษาถึงอนุพันธ์ 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 7209 เทคโนโลยีทางการเงินและสินทรัพย์ดิจิทัล 3 (3-0-6) 
 (Fintech and Digital Assets) 

ศึกษาสินทรัพย์ดิจิทัล เทคโนโลยีบล็อกเชน การดูภาพรวมของแนวโน้มเทคโนโลยีทางการเงิน
ล่าสุด ท าความเข้าใจกับโอกาสที่เกิดจากโทเค็น – การเปลี่ยนสินทรัพย์ที่มีตัวตนและไม่มีตัวตนให้เป็น
สินทรัพย์ดิจิทัล เรียนรู้จากความส าเร็จทางการเงินของแพลตฟอร์มดิจิทัล เริ่มต้นด้วย Bitcoin และ 
Ethereum และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ blockchain ในฐานะนวัตกรรมในการลงทะเบียนและ
เผยแพร่ข้อมูลหลักสูตรนี้จะส ารวจศักยภาพของสินทรัพย์ดิจิทัลและเทคโนโลยี blockchain เพ่ือ
เปลี่ยนระบบการเงินที่อิงกับธนาคารกลางและบริการในตลาดทุนให้เป็นระบบการเงินแบบไร้ตัวกลาง 
(De-Fi) โดยการท าสัญญาอัจฉริยะ (Smart contract) และ เทคโนโลยี NFT (Non fungible token) 

This course studies the emergence of digital assets, financial technology, and 
blockchain technology. Get an overview of the latest fintech trends and understand 
the opportunities arising from tokens - converting tangible and intangible assets into 
digital assets. Learn from the financial success of digital platforms starting with Bitcoin 
and Ethereum and understanding of blockchain as an innovation in registration and 
dissemination of information. This course explores the potential of digital assets and 
blockchain technology to transform the central bank-based financial system and 
capital market services as a decentralized finance (De-Fi) by using smart contract and 
NFT (Non fungible token) 
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*BUS 7210 กลยุทธ์การวิเคราะห์หลักทรัพย์โดยใช้โปรแกรมทาง
การเงิน 

3 (3-0-6) 

 Security Analysis Strategy using Financial Programs 
ศึกษาการออกแบบกลยุทธ์การเทรด (Trading Strategy) การวิเคราะห์สภาพตลาด (Market 

Analysis) การบริหารพอร์ท (Money Management) การวิเคราะห์หลักทรัพย์โดยใช้โปรแกรมทาง
การเงิน  เช่น Dow theory, Elliott Wave, Fibonacci, Oscillators and Indicators การพยากรณ์
ราคาของหลักทรัพย์ การวิเคราะห์ภาวะตลาด การใช้การวิเคราะห์พ้ืนฐานและทางเทคนิคให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดเพื่อการตัดสินใจลงทุนและเก็งก าไร 

A study of trading strategy, market analysis, money management, and security 
analysis by using financial programs such as Dow theory, Elliott Wave, Fibonacci, 
Oscillators and Indicators, forecasting market prices, analysis of security markets, 
utilization of fundamental and technical analysis for investment and speculation 
decision making. 

 
*BUS 7211 การวิเคราะห์และวางแผนทางการเงิน 3 (3-0-6) 
 (Financial Analysis and Planning) 

ศึกษาจริยธรรมและมาตรฐานความเป็นผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพด้านการเงิน เทคนิคและแนวคิด
เชิงปริมาณในการวิเคราะห์ทางการเงินและการตัดสินใจลงทุน แนวคิดพ้ืนฐานด้านอุปสงค์และอุปทาน
ของบุคคลและบริษัท มาตรฐานและกระบวนการการรายงานทางการเงินการก ากับดูแลกิจการในการ
ตัดสินใจลงทุนและการจัดหาเงินทุนลักษณะของการลงทุนในตราสารทุน ตลาดหลักทรัพย์และดัชนี
หลักทรัพย์วิธีการวิเคราะห์อุตสาหกรรม บริษัท และตราสารทุนการใช้แบบจ าลองการประเมินมูลค่า
ตราสารทุนขั้นพ้ืนฐานตราสารหนี้และตลาดตราสารหนี้ อัตราผลตอบแทน ปัจจัยเสี่ยง และการ
ประเมินมูลค่าตราสารอนุพันธ์พ้ืนฐาน และตลาดตราสารอนุพันธ์ การลงทุนทางเลือก กองทุนเพ่ือ
ป้องกันความเสี่ยง หุ้นทุน อสังหาริมทรัพย์ สินค้าโภคภัณฑ์และโครงสร้างพ้ืนฐาน กลุ่มหลักทรัพย์
ลงทุนและการบริหารความเสี่ยง การวัดผลตอบแทนและความเสี่ยง การวางแผนและการสร้างกลุ่ม
หลักทรัพย์ลงทุน 

To study ethical and professional standard in finance areas, quantitative 
concepts and techniques in financial analysis and investment decision making, 
fundamental concepts of supply and demand for individual consumers and firms, 
financial reporting procedures and the standards, corporate governance in investing 
and financing decision, the characteristics of equity investments, security markets, 
and indexes, how to analyze industries, companies, and equity securities, the use of 
basic equity valuation models, fixed income securities and their markets; yield 
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measures, risk factors, and valuation measurements, the basic derivatives and 
derivative markets, alternative investments; including hedge funds, private equity, 
real estate, commodities, and infrastructure, portfolio and risk management; including 
return and risk measurement and portfolio planning and construction. 
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            กลุ่มวิชาการตลาด 
BUS 7301 พฤติกรรมผู้บริโภค 3 (3-0-6) 
 (Consumer Behavior) 

ศึกษาถึงลักษณะตลาดผู้บริโภค พฤติกรรมและกระบวนการซื้อในตลาดผู้บริโภคและตลาด
องค์การ  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผู้ซื้อ 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
ผสมผสานและการประเมนิผลและการควบคุมการสื่อสารและการรณรงค์ทางการตลาด  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 7307 การตลาดระหว่างประเทศ 3 (3-0-6) 
 (International Marketing) 

ศึกษาถึงการจัดการการตลาดระหว่างประเทศและการรวมกลุ่มประเทศ การวิเคราะห์สภาวะ
แวดล้อมของตลาดโลกและคุณลักษณ์ของตลาด องค์การระหว่างประเทศ พฤติกรรมผู้บริโภคใน
ตลาดโลก แนวทางในการก าหนดกลยุทธ์เพื่อการแข่งขันระหว่างประเทศ  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 7311 การจัดการช่องทางการตลาด 3 (3-0-6) 
 (Marketing Channel Management) 

การบูรณาการรูปแบบของกลยุทธ์การกระจายสินค้า และการจัดการการค้าปลีก การ
วิเคราะห์ การก าหนดกลยุทธ์ และการจัดการระบบการจัดจ าหน่ายขององค์การ บทบาทหน้าที่ของ
สมาชิกในช่องทางการตลาด ผลกระทบของการตัดสินใจด้านช่องทางการตลาดต่อกลยุทธ์ด้าน
การตลาด การออกแบบและจัดการช่องทางการตลาด การจูงใจและการจัดการความสัมพันธ์กับ
สมาชิกในช่องทางการตลาด ช่องทางการตลาดอิเลคทรอนิคส์  ภาพรวมของการจัดการโลจิสติกส์ทาง
การตลาดและการจัดการโซ่อุปทาน 
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Integrated approach to distribution strategy and retail management.  Analytic 
,strategic and managerial aspects of distribution, role of channel members, the 
impact of marketing channel decision on marketing strategy, channel design and 
management, the motivation and behavior of channel membership and relationship 
management, electronic marketing channel ,overview of supply chain management. 

 

*BUS 7312 การสร้างแบรนด์และคอนเทนต์ทางการตลาด 3 (3-0-6) 
 (Branding and Content Marketing) 

ความส าคัญของแบรนด์ต่อการจัดท ากลยุทธ์การตลาด เอกลักษณ์ของแบรนด์ การพัฒนา   
แบรนด์ให้ยั่งยืน จริยธรรมของแบรนด์ บุคลิกภาพของผู้บริโภคในยุคดิจิทัล ประเภทของคอนเทนต์ 
แหล่งที่มาของคอนเทนต์ วัตถุประสงค์ของการสื่อสารคอนเทนต์ องค์ประกอบของคอนเทนต์ พัฒนา
กลยุทธ์การเล่าเรื่อง การน าเสนอ การตรวจสอบสุขภาพของแบรนด์ 

Importance of brands to the marketing strategy, brand identity, sustainable 
brand development, brand ethics, customer persona in the digital age, type of 
content marketing, the source of storytelling and learn how to set up communication 
objective.  Understand the component of content marketing. Develop content 
marketing strategy, implement, brand health monitoring. 

 
*BUS 7313 การวิเคราะห์ข้อมูลการตลาด 3 (3-0-6) 
 (Marketing Analytic) 

             ศึกษากระบวนการวิจัยการตลาด การออกแบบงานวิจัย การประยุกต์ปัญหาทางการตลาด
สู่การวางแผนการวิจัยตลาด  การวิเคราะห์ข้อมูลการตลาดดิจิทัล ประเภทของข้อมูล การส ารวจและ
การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์เส้นทางของลูกค้า การวัดความพึงพอใจ ประเภทของเครื่องมือ
วิเคราะห์ตลาด การแบ่งสวนตลาด การก าหนดตลาดเป้าหมาย การวางต าแหน่งการตลาด การ
ตรวจสอบมูลค่าของลูกค้า และพัฒนาโมเดลธุรกิจใหม่ 
             Study the scope of marketing research and research designs to solve 
marketing problems.  Learning marketing analytic perspective, type of data, survey 
research and data collection, customer journey analysis. Understand tools for 
generating marketing insights, segmentation analysis, targeting and market positioning, 
satisfaction management, customer lifetime measurement and develop new business 
model. 
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*BUS 7314 การตลาดดิจิทัล 3 (3-0-6) 
 (Digital Marketing) 

             แนวคิดการตลาดดิจิทัล วางแผนและพัฒนาเว็บไซด์ การปรับแต่งเว็บไซด์ให้ติดอันดับบน
เครื่องมือการค้นหา การเพ่ิมประสิทธิภาพของ SEO ประเภทของค่าใช้จ่ายในเคมเปญโฆษณา การ
ออกแบบในการสื่อสารและการสร้างเนื้อหา การเลือกแพลตฟอร์มในการเผยแพร่ การประเมิน และ
การตรวจสอบการรณรงค์การตลาดดิจิทัล ท าความเข้าใจผู้บริโภคและติดตั้งเครื่องมือติดตาม
ประสิทธิภาพเคมเปญการตลาดดิจิทัล และพัฒนาแผนกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลเชิงบูรณาการ 
             Understand the fundamentals of digital marketing, website planning and 
development. Introduction to search engine optimization, on page SEO, type of 
online paid advertising, communication design, creating content, selecting platform, 
evaluating and monitoring digital marketing campaigns, understand and set up web 
analytic tools and funnel technique. Developing and integrated digital marketing 
strategy. 
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          กลุ่มวิชาการบัญชี 
BUS 7401 รายงานทางการเงินและการวิเคราะห์ข้อมูล 3(3-0-6) 
 (Corporate Financial Reporting and Analysis) 

ศึกษามาตรฐานการบัญชีที่ เกี่ยวกับการจัดท า การน าเสนอ และการเปิดเผยข้อมูลใน           
งบการเงิน ตลอดจนรายงานของผู้สอบบัญชี และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง 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
ศึกษาปัญหาทางภาษีที่อาจจะเกิดขึ้น และผลกระทบต่อฐานะทางการเงินของกิจการจากนโยบายภาษี
ที่กิจการใช้ 

A study of the roles and importance of a tax plan on operating a 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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*BUS 7406 การควบคุมภายในและการตรวจสอบบัญชีรัฐบาล 3(3-0-6) 
 (Internal control and government financial audit) 

ศึกษาแนวคิดและหลักการปฏิบัติทางการบัญชีรัฐบาล หลักการควบคุมภายในที่จ าเป็น
ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ การตรวจสอบทางการเงินและบัญชีของรัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐ 

A study of concepts and rules of practice for government accounting, internal 
control principle for government agency, and financial audit of government and its 
entities. 

 
*BUS 7407 การบัญชีเฉพาะกิจการและการรายงานทางการเงิน 3(3-0-6) 
 (Accounting for specific business and financial reporting) 

ศึกษาแนวคิดและหลักการปฏิบัติทางการบัญชี มาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการ
รายงานทางการเงินของธุรกิจเฉพาะ โดยเลือกศึกษาธุรกิจเฉพาะประเภทต่างๆ เช่น สถานศึกษา , 
สหกรณ,์ สถานพยาบาล, สถาบันการเงิน ฯลฯ 

A study of concepts and rules of practice for accounting and financial 
reporting of specific business by selecting to examine various specific businesses such 
as educational institution, cooperative, medical institution, financial institution, etc. 
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                กลุ่มวิชาการบริหารธุรกิจ 
**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 7111 โอกาสทางธุรกิจ และการสร้างแผนธุรกิจ 

(Business Opportunity and Business Plan 
Formulating) 

3 (3-0-6) 

              ศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ เพ่ือค้นหาโอกาสทางธุรกิจ                
การพัฒนาธุรกิจใหม่ การประเมินโอกาสทางธุรกิจ และการเขียนแผนธุรกิจ เพ่ือก าหนดแนวทางใน
การด าเนินงานของกิจการ 
              The study of the analysis of business environment to explore business 
opportunities; development of new business venture; business opportunity 
assessment; and a business plan formulation to establish guidelines for business 
operation. 

 
*BUS 7113 
 

การจัดการการเปลี่ยนแปลง และความคิดสร้างสรรค์ 
(Managing Change and Creativity) 

3 (3-0-6) 

จากแรงผลักดันจากสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก องค์กรต้องรักษาความสามารถใน
การแข่งขันผ่านความคิดสร้างสรรค์และการสร้างนวัตกรรม และคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมที่เอ้ือให้องค์กรเกิด
ความสามารถในการพัฒนาและปรับตัว ในวิชานี้ ผู้เรียนจะได้ศึกษาถึงกรอบแนวคิดของความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม และการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร รวมไปถึงวิธีการบ่มเพาะความคิด
สร้างสรรค์ การสร้างสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการสร้างนวัตกรรม และวิธีการจัดการการเปลี่ยนแปลง
ต่างๆ ในองค์กร 
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With forces in the external and internal environments, organization must stay 
competitive through creativity and innovation and remain capable to evolve through 
its culture. This course explores the concepts of creativity, innovation, and change 
within organization. You will learn how to foster creativity and facilitate innovation. In 
addition, this course will also introduce you to various change initiatives and 
interventions. 

 
*BUS 7114 การจัดการธุรกิจระดับโลก 

(Management in Global Business) 
3 (3-0-6) 

ศึกษาและวิเคราะห์ระบบการจัดการธุรกิจในสภาวะแวดล้อมระดับโลก โดยระบุผลกระทบ
อันเกิดจากปัจจัยภายนอกที่มีต่อการบริหารธุรกิจ เช่น กฎกติกาการค้าโลกที่ส าคัญ ความแตกต่างและ
ความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ ความหลากหลายด้านวัฒนธรรม เป็นต้น เนื้อหาวิชายังครอบคลุมถึง
จริยธรรมในการท าธุรกิจระดับโลก อัตราแลกเปลี่ยนพ้ืนฐานและการป้องกันความเสี่ยง แหล่งเงินทุน
และช่องทางการลงทุนระหว่างประเทศ การควบและรวมกิจการ การจัดการวัฒนธรรมข้ามชาติ  
ภาวะผู้น าและการบริหารทีมงานภายใต้การปฏิบัติงานขององค์การระดับโลก การวางกลยุทธ์ธุรกิจ
ระหว่างประเทศ และตัวแบบการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในระดับประเทศ รวมถึงระบบ
ข้อมูลเพ่ือการบริหารธุรกิจระดับโลกภายใต้ความซับซ้อนของสถานการณ์และสภาพแวดล้อมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว   

Study and analyze the business management system under the global 
environment by identifying impacts of external factors on the global business 
management, ie. main regulations of world trade, economic differentiation and 
fluctuation, cultural variety, etc. This course also includes ethics in global business, 
fundamental concept of exchange rates and risk management, international 
syndicate loan and capital market, business merging and acquisition, cross cultural 
management, leadership and team management within global business practices, 
formulating global business strategy and international competition advantage 
models, as well as global business management information system under 
complexity and the rapid change of global business environment.  
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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. 
 
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 
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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 าการค้นคว้ารายบุคคลเพ่ือให้เข้าใจในประเด็นปัญหาปัจจุบันทางการเงินธุรกิจเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะใน
การแก้ไขปญัหาที่เกี่ยวข้องกับสาระส 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. 

 
BUS 7504 ประเด็นพิเศษทางด้านการวิจัยทางธุรกิจ 3 (3-0-6) 
 (Special Topic in Business Research)  
         ศึกษาเกี่ยวกับความส าคัญของการวิจัยทางธุรกิจ แนวคิดและหลักการ ขั้นตอนและ
วิธีด าเนินการวิจัยทางธุรกิจ การออกแบบโครงการวิจัย การเขียนโครงการวิจัย  เก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูล  สรุปผลงานวิจัย และน าเสนอผลงานวิจัย เพ่ือสามารถน าผลการวิจัยไปใช้ในธุรกิจ 

This course covers various topics including the essential of business research, 
its concepts and principles, research process and methodology, research design, 
research project proposal write up, data collection and analysis, a proper research 
conclusion report , and a vital aspect of research presentation to ensure the research 
findings into real business practices. 



49 

 

BUS 7099 วิทยานิพนธ์ 12 (0-0-36) 
 (Thesis) 

ท าการวิจัยค้นคว้าเกี่ยวกับแนวคิดต่าง ๆ ทางการบริหารธุรกิจ  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 ที่
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน 

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

สาขาวิชาที่เก่ียวข้องไปประยุกต์ในการปฏิบัติงานหรือการค้นคว้าวิจัย การสอบประมวลความรู้อาจเป็น
แบบข้อเขียนหรือปากเปล่า หรือทั้งสองแบบตามท่ีสาขาวิชาก าหนด 

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

 
 
 
 

 


