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3.1.5 คำอธิบายรายวิชา 
  หมวดรายวิชา 
  3.1.5.1 กลุมวิชาบังคับ สำหรับแผน ก แบบ ก 2 และแผน ข  จำนวน 21  หนวยกิต 
   รายวิชาบังคับไมนับหนวยกิต           3  หนวยกิต 

*รายวิชาไมนับหนวยกติ ผลการเรียนเปน S หรือ U 
 

0902 515  การจัดการการตลาดขั้นสูง                    3(3-0-6) 
     Advanced Marketing Management 
      แนวคิดเก่ียวกับการจัดการการตลาดขั้นสูง ปรัชญาการตลาด การวางแผน 
กลยุทธทางการตลาด การวิเคราะหสภาพแวดลอมทางการแขงขัน การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค  
การแบงสวนตลาด การเลือกกลุมเปาหมาย การกำหนดตำแหนงผลิตภัณฑ การจัดการดานผลิตภัณฑ 
และราคา การจัดการชองทางการจัดจำหนาย การสื่อสารทางการตลาด การควบคุมและประเมนิผล 
ทางการตลาดเชิงกลยุทธ กลยุทธทางการตลาดวิธีปฏิบัติทางการตลาดข้ันสูง นโยบายการจัดการ 
ทางการตลาด การบริหารการตลาดระหวางประเทศ ประเด็นปญหาการตลาดรวมสมัย นวัตกรรม 
ทางการตลาดและการปรับตัวทางการตลาดสูเศรษฐกิจยุคใหม เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับตลาดใหม 
      Advanced Marketing management concepts;  marketing philosophy ; 
market strategy planning; competitive environment analysis; consumer behavior analysis; 
market segment;  target group selection; product positioning; product and price 
management; distribution channel management; marketing communication;  
control and evaluation of strategic marketing; advanced marketing strategy;  
marketing management policy;  international marketing management, modern marketing 
problem issues; marketing innovation; marketing adaptation to new economy; new 
market information technologies  
 
0903 503*  การจัดการและพฤติกรรมองคกร                   3(3-0-6) 

Management and Organizational Behavior 
แนวคิดเก่ียวกับการจัดการ บทบาทของผูบริหารในยุคที่ธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลง  

และมีการแขงขันสูง กระบวนการจัดการ การวางแผน การจัดองคการ การออกแบบองคการ การควบคุม  
แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมองคการ พฤติกรรมกลุม การจูงใจ ภาวะผูนำในองคการ การติดตอสื่อสาร  
ความขัดแยง วัฒนธรรมองคการ การกำหนดยุทธศาสตรเพ่ือการพัฒนาองคการ การพัฒนาองคการผาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

Concepts of management; roles of executives in business changes  
and high competition; management process, planning, organizing, organizational design, 
controlling; concepts of organizational behavior, group behavior, motivation, leadership, 
communication, conflict, organizational culture; strategy setting for organization 
development; organization development through information technology 
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0903 505       การจัดการทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ                                     3(3-0-6)  
                    Strategic Human Resource Management 
     แนวคิด หลักการ และเปาหมายในการจัดการทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ  
ความรับผิดชอบตอสังคมและการจัดการทรัพยากรมนุษย การวางแผนกำลังแรงงานเชิงกลยุทธ กฎหมาย
การจางงาน การพัฒนาและการฝกอบรม การจัดการผลการดำเนินงาน การจัดการคนเกงในองคกร  
การสรางทีมงานเชิงกลยุทธ การจัดการคาตอบแทนเชิงกลยุทธ แรงงานสัมพันธ การจัดการทรัพยากร
มนุษยระดับโลก ระบบสารสนเทศทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ 
     Concepts, principles, and goals of strategic human resource management; 
social responsibility and human resource management; strategic workforce planning; 
employment law; training and development; performance management; talent 
management; strategic work team management; strategic compensation management; 
labor relations; global human resource management; strategic human resource 
information system 
 
 
0903 506  การจัดการการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ          3(3-0-6)  

          Strategic Change Management 
  แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาทักษะความเปนผูนำที่สำคัญและจำเปนในการตอบสนอง 
ตอการเปลี่ยนแปลงของปจจัยแวดลอมทางธุรกิจ ครอบคลุมการพัฒนาโอกาสใหมๆ สำหรับองคกรทั้งธุรกิจ
ขนาดใหญและขนาดยอม และการจัดการความเปลี่ยนแปลงอยางมีประสิทธิภาพภายในองคการรวมถึงการ
พัฒนาทักษะในการประเมินความสามารถและความเปนผูนำ เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการการ
เปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ 
   Concepts of development for important and needful leadership  
skills in responding changes of business environments; new opportunity development  
for big and small companies; efficiency of change management in an organization;  
skill development of competency and leadership evaluation; information technology for 
strategic change management 
 
0903 517   การจัดการการขนสงกำลังบำรุงและการจัดการหวงโซอุปทาน         3(3-0-6) 
  Logistics and Supply Chain Management 
  แนวคิดเก่ียวกับการสมานโซอุปทานและความสามารถในการแขงขันของโซ  
คุณคาตอบสนองผูบริโภคอยางมีประสิทธิภาพ และการตอบสนองอยางรวดเร็ว การศึกษาครอบคลุม 
ดานผลลัพธของการปฏิบัติงาน เชน การพยากรณ การประสานงานระหวางผูผลิตและผูจัดจำหนาย  
การควบคุมสินคาคงคลังโดยผูผลิต และการเติมสินคาอยางตอเน่ือง การปรับเปลี่ยนโครงสรางโซอุปทาน  
ผลกระทบของการออกแบบผลิตภัณฑ การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสมานโซอุปทาน การ
จัดซื้อ การขนสงกำลังบำรุง การขนสงกำลังบำรุงยอนกลับ และการบริหารการกระจายสินคา การปรับปรุง
โซอุปทานใหดีที่สุด การเชื่อมโยงกลยุทธโซอุปทานใหเขากับกลยุทธรวมของธุรกิจ 
  Concepts of supply chain integration and value chain competitiveness,  
efficiency of consumer response, and quick response; coverage studying, such as 
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forecasting, supplier-producer coordination, vendor-manufacturing inventory, and 
continuous replenishment; supply-chain restructuring; impact of product design; 
application of information technology in supply chain integration; procurement, logistics, 
reverse logistics, and distribution management; supply chain optimization; linking supply 
chain strategy to overall business strategy 
 
 
 
 
 
0903 524  การประกอบการและนวัตกรรมธุรกิจ 3(3-0-6) 
  Entrepreneurship and Business Innovation 
  ลักษณะการจัดตั้งและการจัดการธุรกิจขนาดยอมแนวใหม แนวคิดการบริหารงาน 
ที่เนนการประกอบการสมัยใหม การดำเนินการวิเคราะหความเปนไปไดและการวางแผนแบบจำลองธุรกิจ  
การจัดหาเงินทุน การจัดโครงสรางการดำเนินงาน รูปแบบการเปนเจาของกิจการ แฟรนไชสและ
ผูประกอบการการเริ่มตนดำเนินงานธุรกิจ การประยุกตกลยุทธนวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพ่ือสรางศักยภาพ
ในการแขงขันของธุรกิจขนาดยอม มุมมองผูประกอบการระดับโลก การสรางทีมกิจการใหมและการ
วางแผนสงตอกิจการสูรุนตอไป ธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสและผูประกอบการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  Nature of small business establishment and management; concepts  
of modern entrepreneurial orientation; conducting a feasibility analysis and designing  
a business model, financing, devising operation structure; forms of business ownership;  
franchising and the entrepreneur; launching the business; applying the technological 
innovation to create competitiveness of small business; global aspects of 
entrepreneurship; building a new venture team and planning for the next generation; 
information technology entrepreneurship and E-business 
 

0905 500 การจัดการทางการเงินสมัยใหม                       3(3-0-6)  
  Modern Financial Management    
  ทฤษฎีการจัดการการเงนิสมัยใหม บทบาทและหนาที่ของการจัดการการเงินในองคกร
ธุรกิจ การวิเคราะหและวางแผนทางการเงิน การจัดการเงินทุนหมุนเวียน การจัดการหลักทรัพย  
ความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทนทางการเงิน มูลคาของเงนิตามเวลา การตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย   
การจัดโครงสรางเงินทุน นโยบายเงินปนผล และการจัดการความเสี่ยงทางการเงิน การประยุกตใช
เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการทางการเงิน 
  Modern financial management theory; roles and functions of financial 
management in business organization; financial analysis and planning; working capital 
management; security management; financial risk and return rate; time values of money; 
security investment decision making; capital structuring; dividend policy; financial risk 
management; information technology adoption in financial management 
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0909 502  วิทยาระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ                      3(3-0-6)  
     Business Research Methodology     
     แนวคิด หลักการ และความสำคัญของการวิจัยทางธุรกิจ ประเภทของการวิจัย  
การกำหนดหัวขอเรื่อง การกำหนดตัวแปร การตั้งสมมติฐาน การทดสอบสมมติฐาน  
การเลือกเครื่องมือ ท่ีใชในการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหและประมวลผล การตีความ  
การเขียนรายงาน และการเสนอรายงาน การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสานเทศเพื่อการวิจัยธุรกิจ 
     Concepts, principles, and importance of business research; research type; 
setting  topic; identifying variables; hypothesis development; hypothesis testing; selecting 
research instruments; data collection ; data analysis and processing results interpreting; 
report writing; report presentation; application of information technology for business 
research 
  

3.1.5.2 กลุมวิชาเลือก 
กลุมวิชาเลือก   สำหรับแผน ก แบบ ก 2     จำนวนไมนอยกวา 3 หนวยกิต 

                                                  สำหรับแผน ข                 จำนวนไมนอยกวา 9 หนวยกิต 
 

0901 500 การบัญชีบริหารขั้นสูง          3(3-0-6) 
  Advanced Managerial Accounting   
  แนวคิดเก่ียวกับการบัญชีบริหาร การจำแนกประเภทตนทุน การวิเคราะหตนทุนและ
ผลตอบแทน การงบประมาณ งบประมาณยืดหยุนได ตนทุนมาตรฐาน การวิเคราะหผลตาง การบัญชี 
ตามความรับผิดชอบ การวิเคราะหตนทุนเพื่อการตัดสินใจและการวัดผลการปฏิบัติงาน การจัดสรรตนทุน 
การจัดทำงบกระแสเงินสด การออกแบบระบบบัญชีบริหาร และเทคนิคขั้นสูงในทางการบัญชีบริหาร 
  Managerial accounting concepts; cost classification; cost profit analysis; 
budgeting; flexible budgeting, standard costing, variance analysis; responsibility accounting; 
decentralization  pricing decision; cost analysis for decision making and performance 
measurement; cost allocation; preparation of cash flow statement; information system 
design for managerial accounting ; advanced techniques for managerial accounting 
 
0902 520 การจัดการการตลาดการบรกิาร         3(3-0-6) 
         Service Marketing Management 
  ความสำคญัของอุตสาหกรรมบริการตอระบบพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
และของโลก ความแตกตางระหวาง “สินคา” และ “บริการ” ลักษณะเฉพาะและปญหาดานการจัดการ 
ที่แตกตางของธุรกิจบริการ  พฤติกรรมผูบริโภคในอุตสาหกรรมบริการ เครื่องมือที่ใชสำหรับการประเมนิ
และการปรับปรุงคุณภาพการบริการ  การวางแผนการตลาด การออกแบบสวนผสมทางการตลาด  
และกลยุทธการตลาดสำหรับการแขงขันในอุตสาหกรรมบริการ  แผนการใหบรกิารและแผน 
ปฏิบัติงานที่ตองสอดคลองกับแผนการตลาด การวางแผนบุคลากรและการฝกอบรมพนกังานใหมี
ความสามารถในการตอบสนองความตองการของลูกคาได 
  Importance of service industries for national and world economic systems; 
differences between products and services; specific characteristics and different 
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management problems of service businesses; consumers behaviors in service industries; 
tools for service quality evaluation and improvement; marketing planning, marketing mix 
design, and marketing strategy for competitive service industries;  congruence of service 
and operation planning, and marketing planning; personnel planning and training for 
responding customer needs 
 
0902 522 การจัดการการตลาดระหวางประเทศ                                        3(3-0-6) 
  International Marketing Management   
  การจัดการตลาดระดับโลก ทฤษฎีการคาระหวางประเทศ หลักการ แนวคิด และการ
จัดการการตลาดระหวางประเทศ สภาพแวดลอมและองคกรระหวางประเทศ พฤติกรรมผูบริโภค 
ในตลาดโลก การตัดสินใจเลือกตลาดระหวางประเทศ การวางแผนกลยุทธการตลาดโลก การจัดองคกร 
การตลาดโลก การพัฒนาสวนประสมทางการตลาด การประเมินผลและการควบคุมการตลาดโลก วิธีการ
นำเขาและสงออก วิธีดำเนินการเก่ียวกับการประกันภัย วิธีการชำระเงินในการคาระหวางประเทศ  
ตลอดจนเอกสารที่เก่ียวของในการคาระหวางประเทศ 
  Global marketing management; international trade theories; principles, 
concepts, and management of international marketing; international environment and 
organizations; consumer behavior in the global market; selection decision making in 
international marketing; global marketing planning; global organization marketing; 
marketing mix development; evaluation and control of global marketing; import and 
export; operational procedures of insurance; payment procedures of international trade 
including documents of international trade 
 
0903 500 นโยบายธุรกิจและการจัดการเชิงกลยุทธ         3(3-0-6) 
  Business Policy and Strategic Management   
  แนวคิดเก่ียวกับการวางแผนและการบริหารเชิงกลยุทธ การกำหนดกลยุทธและนโยบาย
เพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ ความเชื่อมโยงระหวางแผนธุรกิจ พันธกิจ คานิยม และวัฒนธรรมองคกร  
การนำแผนกลยุทธไปสูการปฏิบัติ การควบคุมแผนกลยุทธ เครื่องมือและเทคนิคในการบริหารเชิงกลยุทธ 
การบริหารเชิงกลยุทธของธุรกิจในระดับประเทศและทองถ่ิน   
  Concepts of planning and strategic  management; strategic and policy 
setting for business decision making;  interrelationship among  business plan, mission, 
value, and organizational culture; strategic plan implementation; strategic plan control; 
strategic management tools and techniques; local and national strategic management 
 
0903 514 เศรษฐศาสตรการจัดการ         3(3-0-6) 
  Managerial Economics 
  การประยุกตทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรเพื่อใชในการตัดสินใจทางธุรกิจ  
การควบคุมการลงทุน การตัดสินใจซื้อ การแขงขัน การตัดสินใจในการลงทุน การตดัสินใจการผลิต  
การตดัสินใจเกี่ยวกับการกำหนดราคา และการประยุกตคณิตศาสตรเพื่อการตัดสินใจตาง ๆ 
  Application of economic theory for business decisions; investment  
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control, buying decisions; competition; investment decisions; production decisions; 
pricing decisions; application of mathematics for decision making  
 
0903 518    บรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบตอสังคม          3(3-0-6) 
  Corporate Governance and Social Responsibility         
      หนาที่ บทบาท และความรับผิดชอบของธุรกิจในเชิงความสัมพันธกับผูมีสวนได  
สวนเสียในสังคม เชน รัฐบาล ลูกคา และสิ่งแวดลอม เปนตน นโยบายรัฐบาลและความตองการของสังคม  
ที่มีตอการประกอบธุรกิจ รวมถึงบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและผูบริหาร 
ที่มีตอเปาหมายในการสรางความยั่งยืนของธุรกิจดวยการใหความเปนธรรมตอผูมีสวนไดสวนเสียจากองคกร  
โดยมุงเนนในการสรางระบบการจัดการและดูแลกิจการที่ดีใหมีความโปรงใส เปนธรรม และตรวจสอบได  
  Functions, roles, and responsibilities of business in relation to stakeholders, 
such as government, customers, and environments; governmental policies and social 
needs affecting business entrepreneurship; roles, functions, and responsibilities of boards 
and executives to goals of building business sustainability by caring organizational justice 
for stakeholders and focusing on corporate governance management system, such as 
transparency, justice, and accountability 
 
0903 522 การจัดการพันธมิตรทางธุรกิจ          3(3-0-6) 
  Business Alliance Management 
  แนวคิดและทักษะของการสรางและบำรุงรักษาความสัมพันธของมนุษยภายในองคกร 
และความรวมมือระหวางองคการทั้งภายในประเทศและระดับโลก การสรางและบำรุงรักษา 
ความเชื่อถือ ทักษะการสื่อสารและการเจรจา การรวมมือเชิงสรางสรรค อำนาจและการชักจูง  
การใหคำปรึกษา และการใหความชวยเหลือเปนพิเศษ วัฒนธรรมองคการ  
  Concepts and skills of building and maintaining human relationships within 
organizations and business alliances between organizations, both locally and globally; 
creating and maintaining trust, communication and negotiation skills, creative 
collaboration, power and influence, specially advising and mentoring,  and corporate 
culture 
 
 
 
 
 
0903 528  การจัดการความหลากหลายในองคกร        3(3-0-6)  
  Managing Diversity in Organizations 
  แนวคิดและการประเมินความหลากหลาย โครงสรางองคกรและการจายคาจาง 
ที่ไมเทาเทียม ประเด็นความหลากหลายทางเพศ อายุ และเจเนอเรชั่นในสถานที่ทำงาน วัฒนธรรม 
และความหลากหลายในองคกร ภาวะผูนำแบบองครวม การเปนสถานที่ทำงานที่ยอมรับในความแตกตาง     
การจัดการความหลากหลายภายในทีม การสรางศักยภาพจากความหลากหลายภายในองคกร 
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  Diversity concepts and assessment; organizational structure and the 
problems of pay in-equity; gender, age, and generation issues in workplace diversity; 
culture and organization diversity; inclusive leadership; inclusive workplace; team diversity 
management; building organizational diversity competence 
 
0906 511 การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ       3(3-0-6) 
  International Business Management 
  ลักษณะและบทบาทของธุรกิจระหวางประเทศ สภาพแวดลอมของธุรกิจระหวางประเทศ 
หลักการการจัดการ และนโยบายธุรกิจระหวางประเทศ ขอตกลงการคาเสรีระหวางประเทศและผลกระทบ
ที่มีตอเศรษฐกิจไทย หลักการและวิธีการเจรจาธุรกิจระหวางประเทศ กฎหมายระหวางประเทศ การเงนิ
ระหวางประเทศ การตลาดระหวางประเทศ วิธีการดำเนินงานและกลยุทธของธุรกิจระหวางประเทศ  
การคาระหวางประเทศของไทยโดยการใชกรณีศึกษาของบริษัทขามชาติของไทยและประเทศอ่ืน 
  Nature and roles of international business; international business  
environment;  international business and policy; free trade agreement and effect on Thai 
economy; principles and methods of international business negotiation; international laws; 
international finance; international marketing; operational methods and strategies of 
international business; international trade of Thailand using cases studies of multinational 
firms in Thailand and other countries 
 
0909 501 สถิติเพื่อการวิจัยธุรกิจ      3(3-0-6) 
  Statistics for Business Research 
  กระบวนการตัดสินใจโดยใชทฤษฎีและวิธีการทางสถิติ ไดแก ทฤษฎีความนาจะเปน  
ทฤษฎีการตัดสินใจ การทดสอบสมมติฐาน การเปรียบเทียบคาเฉลี่ย การวิเคราะหการถดถอย 
และสหสัมพันธ การวิเคราะหอนุกรมเวลาเพื่อการพยากรณ สถิตินอนพาราเมตริก การควบคมุคุณภาพ 
เชิงสถิติ และการประยุกตสถิติเพื่อการวิจัยทางการบัญชีและบริหารธุรกิจ 
 
 
  Decision making processes using theories and procedures of statistics such 
as probability theory, decision making theory, hypothesis testing, comparing means, 
regression and correlation analysis, time series analysis for forecasting, nonparametric 
statistics, statistical quality control; statistical application for accounting and business 
research 
 
  3.1.5.3 หมวดวิชาประสบการณวิจัย 
 
0903 540 วิทยานิพนธ 

Thesis 
12 หนวยกิต 

 ศึกษาองคประกอบวิทยานิพนธ คนควา ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 
กำหนดประเด็นโจทย/หัวขอวิทยานิพนธดานทางดานการบรหิารธุรกิจ หรือหัวขออื่น ๆ ที่เก่ียวของกับการ
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บริหารธุรกิจภายใตการดูแลอยางใกลชิดของกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ พัฒนาเอกสารแสดงความคิด
รวบยอดเก่ียวกับวิทยานิพนธ และจัดทำผลการสังเคราะหเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ พัฒนาเครื่องมือ
และวิธีการวิจัย  จัดทำโครงรางวิทยานิพนธเพ่ือนำเสนอตอคณะกรรมการ เก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะห
ขอมูล จัดทำวิทยานิพนธฉบับราง จัดทำวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ 

 Study the elements of thesis, review literature and related research, and 
determine thesis title; Develop conceptual paper and prepare the summary of literature 
and related research synthesis; Develop research instruments and research methodology 
and prepare thesis proposal in order to present it to the committee; Collect data and 
analyze data and prepare a draft of the thesis; Prepare full-text thesis  

 
0903 541 การคนควาอิสระ 

Independent Study  
6 หนวยกิต 

การศกึษาคนควาอิสระจากหัวขอหรือปญหาของการบริหารธุรกิจ โดยนำทฤษฎี 
และหลักการทางดานการบริหารธุรกิจ หรือหัวขออื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการบริหารธุรกิจมาประยุกตใช  
การทำรายงานสารนิพนธโดยใชรปูแบบและกระบวนการวิจัยภายใตการใหคำปรึกษาของอาจารยที่ปรึกษา 

Independent study of digital business and information systems topics or 
problems by applying theories and principles of business information systems or other 
related disciplines; report writing using research format and process under advisor’s 
supervision 

 
 
 

คำอธิบายระบบรหัสวิชา  
ประกอบดวยเลข  7 หลัก ตามประกาศของมหาวิทยาลัย มีความหมาย  ดังนี้ 
 เลขรหัสตัวที่ 1-2 หมายถึง คณะ 
 เลขรหัสตัวที่ 3-4 หมายถึง สาขาวิชา 
 เลขรหัสตัวที่ 5 หมายถึง ชั้นปที่เปดสอน 
 เลขรหัสตัวที่ 6 หมายถึง แขนงวิชาในสาขาวิชา 
 เลขรหัสตัวที่ 7 หมายถึง ลำดับของรายวิชา 

 

   คำอธิบายหนวยกติ - ช่ัวโมง  ประจำวิชา    
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 
 ตัวเลขหนาวงเลบ็ หมายถึง จำนวนหนวยกิต 
 ตัวเลขในวงเล็บตัวที่ 1 หมายถึง จำนวนชั่วโมงบรรยาย 
 ตัวเลขในวงเล็บตัวที่ 2 หมายถึง จำนวนชั่วโมงปฏิบัติการ 
 ตัวเลขในวงเล็บตัวที่ 3 หมายถึง จำนวนชั่วโมงศกึษาดวยตนเอง 

 
 


