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ACT61-611 การบญัชี
การเงนิ

วิชานี้นี้ออกแบบมาเพ่ือแนะนํา แนวคิดพ้ืนฐานทางการบัญชี และบทบาทของ      การบัญชีตอสังคม 
นักศึกษาจะไดเรียนรูเก่ียวกับ หลักการและการบันทึกขอมูลทางการ บัญชีและการจัดทํา    งบการเงิน การบัญชี
และการรายงานสําหรับสินทรัพย หนี้สิน และสวนของเจาของ ในลักษณะตาง ๆ  ตามรูปแบบ ของธุรกิจ  การ
วิเคราะหผลการดําเนินงานการเงินของธุรกิจ ผานกระบวนการฝกปฏิบัติจริง  

   This course is designed to introduce the basic accounting concepts and 
the social role of accounting; students will learn about the principles of recording&preparing 
financial statements, accounting&reporting concepts for assets, liabilities, owners’ equity - in 
various types of businesses, and analysis of business financial performance, via the practical 
training process. 



BUS61-621 สถิติเพื่อการ
จัดการนวัตกรรมและการ

พัฒนาธุรกิจ

วิชานี้นี้ออกแบบมาเพ่ือแนะนํา แนวคิดพ้ืนฐานทางสถิติเพ่ือการวิจัยทางธุรกิจ และการจัดการ
นวัตกรรม  นักศึกษาจะไดเรียนรูเก่ียวกับ ลักษณะขอมูลทางธุรกิจ และนวัตกรรม  การเก็บรวบรวมวิธีวิเคราะห
ขอมูล การวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง การประมาณคา และการทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะหความถดถอย
และสหสัมพันธ การวิเคราะหอนุกรมเวลา นักศึกษาจะไดเรียนรู การทดสอบไคสแควร และการวิเคราะหความ
แปรปรวน ผานกระบวนการฝกปฏิบัติจริงดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 

 This course is designed to introduce basic statistical concepts for business research; 
students will learn about the business data characteristics, data collection methods, data 
analysis, parameters estimation&test, regression&correlation analysis, and time series analysis; 
students will learn to test chi-square, and analysis of variance, via practical training program 
with statistical packages. 



BUS61-622 พนัธกจิ
เพื่อสงัคม

รายวิชานี้เตรียมความพรอมผูเรียนในดานทักษะการจัดโครงการตามความตองการและการมีสวนรวมของชุมชน 
โดยอาศัย ความรูในสาขาวิชาที่เก่ียวของ นักศึกษาจะไดฝกทักษะการ จัดการโครงการประกอบดวย การกําหนด
โครงการ  การจัดเตรียมโครงการ  การประเมินโครงการและการอนุมัติโครงการ  การนําโครงการไปปฏิบัติ  การ
ประเมินผลโครงการ เม่ือสิ้นสุดภาคเรียนนักศึกษาจะจัดทําโครงการพันธกิจเพ่ือชุมชน และนําเสนอผลการจัดทํา
โครงการ 
   This course prepares students for project management skills to satisfy the 

community’s needs and engage with the community in the field of related; students will practice 
the project management skills by implementing: project formulation, project preparation, project 
assessment and project approval, project implementation, and project evaluation. At the end of 
the trimester, students will prepare a social engagement project and present the project results. 



HRM61-631 ภาวะผูนํ้า
และการสือ่สาร

รายวิชานี้เตรียมความพรอมผูเรียนในดานทักษะความเปนผูนํา นักศึกษาจะไดฝกทักษะในการสรางทีมงานและ
สรางสภาพแวดลอมในการทํางานรวมกัน ข้ันตอนการเปนผูนําในบริบทของทีมและสรางพลวัตของกลุมเพ่ือการ
เปลี่ยนแปลง กระบวนการและเนื้อหาประเด็นของการสรางทีมงาน  และการแกปญหาท่ีมีประสิทธิภาพ ทักษะ
การตัดสินใจในสภาพแวดลอมการทํางานรวมกัน โดยเนนการศึกษาผานกิจกรรมพัฒนาทักษะ  
  This course is prepared for students in leadership skills; students will practice 
the team building skills, and will learn to create the collaborative environments,  the 
leadership process -in the context of the team and dynamics of the group for change, 
investigate the process and content issues of team building, interpersonal, group relations, 
effective problem solving, and decision making skills in collaborative environments, 
emphasized  via skill development and teamwork.  



ACT61-612 การบญัชี
และการเงนิเพือ่การ

จดัการ

วิชานี้ออกแบบมาเพ่ือแนะนํา บทบาทและความสําคัญของขอมูลทางการบัญชี  นักศึกษาจะไดเรียนรู
เก่ียวกับบทบาท ขอมูลทางการบัญชี  เพ่ือการจัดการ การวางแผน การควบคุม การวัดผลการปฏิบัติงาน และ
การตัดสินใจเก่ียวกับการดําเนินงานของธุรกิจท้ังระยะสั้น และระยะยาว แนวคิด ความหมาย และการจัดการ
ตนทุนเพ่ือสรางประสิทธิภาพในการดําเนินงานของธุรกิจ  และงบการเงิน  อีกท้ังนักศึกษาจะไดฝก การวิเคราะห
ขอมูลทางการบัญชีการเงินเพ่ือการจัดการธุรกิจ การวิเคราะหงบการเงิน การประเมินมูลคา การวิเคราะหลงทุน
ตราสารอนุพันธ และการวิเคราะหความเสี่ยงทางการเงิน 

  This course is designed to introduce the importance&role of accounting; 
students will learn about the role of information accounting: information management, 
planning, controlling, performance evaluating, short-term&long-term decision making, 
concept&definition of cost, cost management for improving the effectiveness of a firm’s 
operations, and financial statement; students will also practice the analysis  of accounting 
information for business management, financial statement, analysis of financial statement, 
value evaluation, investment analysis, derivative, and financial risk analysis. 



BUS61-723 การวจิยั
ทางธุรกจิและการจดัการ

นวตักรรม

วิชานี้ มีไวเพ่ือใหนักศึกษาเขาใจ แนวคิดและวัตถุประสงคของการวิจัยทางธุรกิจและการจัดการ นวัตกรรม 
นักศึกษาจะไดเรียนรู หลักการ ระเบียบวิธี และกระบวนการวิจัยทางธุรกิจ และการบริหารนวัตกรรม  การคนหา
ปญหา การออกแบบวิจัย การสรางและพัฒนาเครื่องมือวิจัย การกําหนดตัวอยาง แหลงท่ีมาและการเก็บขอมูล 
การประยุกตใชสถิติเพ่ือการวิเคราะหและการนําเสนอขอมูลการวิจัย   ตลอดจนการจัดทํารายงานการวิจัย ผาน
การมอบหมายงานและการอภิปรายในชั้นเรียน  เม่ือสิ้นสุดภาคเรียนนักศึกษาจะจัดทําโครงรางงานวิจัยท่ีมี
คุณภาพสูงทางดานธุรกิจและการจัดการนวัตกรรมและเสนอผลงานได 

This course is provided for students to understand the concepts and 
objectives of business&innovation management research; students will learn the principles, 
methodology, process of innovation administration research, problem exploring, instrument 
design, development of research tools, sampling methods, data collection methods, statistical 
data analysis, research presentation, and preparation research paper, via the assignments and 
class-discussion. At the end of the trimester, students will develop a high quality research 
proposal for business&innovation management. 



BUS61-724 นวตักรรม
และการสรา้งธุรกจิ

วิชานี้นี้ออกแบบมาเพ่ือแนะนํา แนวคิดนวัตกรรมและ คุณลักษณะตลอดจนทักษะท่ีจําเปนสําหรับการเปน
ผูประกอบการ นักศึกษาจะไดเรียนรูวิธีการจัดการนวัตกรรม เพ่ือการประกอบธุรกิจของตนเอง การแสวงหา
โอกาสทางธุรกิจ การจัดทําแผนธุรกิจ  วิชานี้มุงเนนการเรียนรูผานกรณีศึกษาและการอภิปราย อีกท้ังนั้กศึกษา
จะไดทราบ ปญหาและอุปสรรคของการทําธุรกิจใหม ตลอดจนการประยุกตแนวคิดของการประกอบธุรกิจมา
ปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานขององคการท่ัวไป 

  This course is designed to introduce the innovation concepts, 
entrepreneurships’ characteristic&skill; students will learn the innovation management for 
starting their own business, seeking new business opportunities, preparing business plans; this 
course is emphasized on leaning though case studies and discussion; students will also know 
the problems&obstacles of new business management, and also implementation of 
entrepreneurship concepts for improving the effectiveness of a firm’s operations. 



BUS61-929 สมัมนา
ทางการจดัการนวตักรรม
และการพฒันาธุรกจิ

วิชานี้เปดโอกาสใหนักศึกษาไดศึกษาเชิงอภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประเด็นเก่ียวกับแนวคิดการ
บริหารนวัตกรรมและ ธุรกิจสมัยใหม จากผูเชี่ยวชาญ  นอกจากนี้นักศึกษาจะได ศึกษาเรียนรูภาคสนามถึงแนว
ปฏิบัติท่ีดีในการบริหารจัดการท้ังในและตางประเทศ  เม่ือสิ้นสุดภาคเรียนนักศึกษามีกจะมีการนําเสนอประเด็น
นาสนใจทางการบริหารนวัตกรรมและธุรกิจ และจัดทํารายงานทางการศึกษาอยางมีมาตรฐาน 
     This course is intended to provide the opportunities for students to debate 
and criticize the issues about the concept of innovation administration&modern 
management -by experience sharing with expertise. Moreover, students will also have the 
field study of good practice management in both domestic&international. At the end of the 
trimester, students will present the interesting innovation administration&business issues ,and 
will prepare a report on educational standards. 



ECN61-671 การ
วเิคราะหท์างเศรษฐกจิ
เพื่อการตดัสนิใจทาง

ธุรกจิ

วิชานี้ออกแบบมาเพ่ือแนะนําเครื่องมือพ้ืนฐานของเศรษฐศาสตรจุลภาคและมหภาค นักศึกษาจะไดเรียนรู
แนวคิดเศรษฐศาสตรจุลภาค เรื่องอุปสงคและอุปทาน การผลิต คาใชจาย และโครงสรางตลาด ปญหาทาง
เศรษฐกิจมหภาคท่ีเก่ียวของกับการกําหนดระดับรวมเศรษฐกิจของการผลิตการจางงานและอัตราเงินเฟอและ
บทบาทของนโยบายเศรษฐกิจมหภาค นักศึกษาจะไดฝกการวิเคราะหขอมูลทางเศรษฐกิจเพ่ือพัฒนาความ
เขาใจในความสัมพันธระหวางองคกรและสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ  

 This course is designed to introduce the basic tools of 
micro&macroeconomics; students will learn microeconomic concepts: supply and demand, 
production, cost, market structure; students will learn macroeconomic issues: concerning the 
determination of an economy’s aggregate level of production, employment&inflation, 
macroeconomic policy role; students will practice economic analysis to develop the 
recognization of the relationship between an enterprise and the economic environment in 
which its operation. 



HRM61-632 
พฤตกิรรมองคก์ารและ
การจดัการทรพัยากร

มนุษย์

วิชานีมี้ไวเพ่ือใหนักศึกษาเขาใจแนวคิดและทฤษฎีทางดานพฤติกรรมองคการและการจัดการทรัพยากรมนุษย
สมัยใหม นักศึกษาจะไดเรียนบทบาทหนาท่ีของผูบริหารในดานการจัดการ กระบวนการจัดการ การออกแบบ
และพัฒนาองคการ หลักพ้ืนฐานและการวิเคราะหพฤติกรรมบุคคลและพฤติกรรมองคการ ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและกลุมผูนํา ภาวะความเปนผูนํา อํานาจหนาท่ี การจูงใจ การสื่อสารในองคการ ความขัดแยง
และการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนภายในองคการ ประเด็นการศึกษาวิเคราะหการจัดการ และพฤติกรรมองคการ
ภายใตการบริหารจัดการในยุคโลภาภิวัฒน  เม่ือสิ้นสุดภาคเรียนนักศึกษาจะจัดทํารายงานท่ีมีคุณภาพสูง
ทางดานพฤติกรรมองคการและการจัดการทรัพยากรมนุษยได 
 This course is intended for students to understand the concept and 
theory in modern human resource management and administration; students will learn the 
role of executives in the managerial function: the managerial process, the organization 
design&development, principles&analysis of behavioral individual and organizational, the 
relationship between individuals and group leader, leadership skills, authorities, motivations, 
organizational communication, conflict& the organizational change, analysis of issues related 
to management -organizational behavior in the globalized world. At the end of the trimester, 
students will produce high quality reports on organizational behavior and human resource 
management. 



MGT61-781 
การบรหิารโครงการเชิง

กลยทุธ์

วิชานี้เปดโอกาสใหนักศึกษาไดฝกออกแบบและวิเคราะหกลยุทธ การวางแผนโครงการ  ความ
เปนไปไดของโครงการ  นอกจากนี้นักศึกษาจะได เรียนรูเทคนิคและเครื่องมือท่ีใชในการวางแผนการปฏิบัติการ
และการดําเนินการ การจัดลําดับข้ันตอนการดําเนินงาน การควบคุม และติดตามโครงการ และการประเมินผล
โครงการในภาคสนาม โดยใหพัฒนารวมกับกลยุทธของธุรกิจ  เม่ือสิ้นสุดภาคเรียนนักศึกษาจะมี การนําเสนอผล
กรณีศึกษา  

  This course is allowed students to practice: design&analyze project, 
planning strategies, the project possibility. In addition, students will learn techniques and tools, 
which are used in operational planning, sequences of operations, controlling& monitoring the 
project, and evaluating the project in the field with business strategy . At the end of the 
trimester, students will be offered case studies. 



MGT61-782 
การจดัการกลยทุธแ์ละ

การตลาด

  วิชานี้เปดโอกาสใหนักศึกษาไดฝกวิเคราะหสภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอกธุรกิจ ทิศทางในอนาคต
ของธุรกิจ นักศึกษาไดเรียนรูวิธกีารกําหนดภารกิจ นโยบาย เปาหมายและแผนกลยุทธของธุรกิจในระดับตาง ๆ 
ขององคการเพ่ือใหธุรกิจสามารถ ดํารงอยู และประสบความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจภายใตสภาพแวดลอมท่ี
เปลี่ยนแปลง รวมท้ังการนําแผนกลยุทธไปปฏิบัติ ควบคุม ติดตามและประเมินผล ในการศึกษาจะเนนท่ีการใช
กรณีศึกษา และเครื่องมือการเรียนการสอนท่ีมุงเนนเทคโนโลยีท่ีทันสมัย การแบงสวนตลาดและตลาดเปาหมาย 
การทําใหแตกตางและวางตําแหนงตามชวงชีวิตผลิตภัณฑ  อีกท้ังนักศึกษาจะไดฝก นําเสนอผลิตภัณฑใหม  
ผลิตภัณฑ บรรจุภัณฑ และตราสินคา   การจัดการสายผลิตภัณฑและตราสินคา  การจัดการกําหนดการ  การ
จัดการชองทางการตลาด การจัดการการสงเสริมการตลาด  การจัดองคการและการควบคุมทางการตลาด 
     This course is allowed students to practice analyzing both internal&external 
business environment, and trends of business; students will learn identifying strategic direction, 
policy, goals&strategic plans -for the business success under the changing environment-, 
implementing strategic plans, controlling&evaluation -emphasis on learning via case studies and 
business games-, market segmentation, market targeting, differentiation&positioning based on 
product life span; students will be trained presenting the new product, packaging&branding, 
product&brand management, scheduling management, marketing channel management, 
marketing promotion, management organizing, and controlling the market. 



MGT61-785 ความคดิ
เชิงออกแบบและการ
พฒันาผลติภณัฑ ์

วิชานี้เปดโอกาสใหนักศึกษาได ฝกเทคนิคในการคนหาและพัฒนาไอเดีย โดยนักศึกษาจะไดเรียนรู แนวคิด
พ้ืนฐานการออกแบบ กระบวนการออกแบบ ประเภทผลิตภัณฑ และการเชื่อมโยงความคิดสรางสรรคสูการ
ออกแบบ และพัฒนา ผลิตภัณฑ  เม่ือสิ้นสุดภาคเรียน นักศึกษาจะนําเสนอผลงานการออกแบบ และพัฒนา
ผลิตภัณฑได 
   This course gives students the opportunity to practice the techniques for 
finding&developing ideas; students will learn basic design concepts, design process, product 
types, and creativity linking to product design and business creation development. At the 
end of the trimester, students will offer the product design work. 



ACT61-713 กฎหมาย
ธุรกจิและการภาษีอากร

วิชานี้ มีไวเพ่ือใหนักศึกษาเขาใจ หลักกฎหมายแพงและพาณิชยท่ัวไป  นักศึกษาจะไดเรียนรู กฎหมายหาง
หุนสวนและบริษัทกฎหมาย ท่ีเก่ียวกับสัญญาทางธุรกิจ กฎหมายลมละลาย และกฎหมายท่ีเก่ียวกับการดําเนิน
ธุรกิจอ่ืน ๆ ท่ีมีบทบาท และความสําคัญตอการดําเนินธุรกิจในยุคปจจุบัน ระบบและวิธีการจัดเก็บภาษีอากรใน
ประเทศไทย การกําหนดนโยบายและการวางแผนภาษีเพ่ือการตัดสินใจทางธุรกิจ อีกท้ังนักศึกษาจะไดฝก
วิเคราะหปญหาทางภาษีอากรท่ีมีตอธุรกิจผานการเรียนรูโดยกรณีศึกษา 
  This course is designed for students to understand the general principles of civil law 
and commercial law, the partnerships law, the limited company law, the business contracts, 
the bankruptcy law, the systems and collection of tax in Thailand, tax policy and tax 
planning for business decision; students will also be able to analyze tax problems related to 
business via case studies. 



ACT61-714 รายงาน
การเงนิและการวเิคราะห ์

งบการเงนิ

วิชานี้ออกแบบมาเพ่ือแนะนํา ขอสนเทศทางการบัญชีท่ีนําเสนอในรูปของงบการเงิน และรายงานการเงิน
ตาม  มาตรฐานการบัญชี นักศึกษาจะไดเรียนรูการ ใชขอสนเทศทางการบัญชีไดอยางมีประสิทธิภาพ อีกท้ัง
นักศึกษายังไดฝกใช เทคนิคและเครื่องมือตาง ๆ   ในการวิเคราะหงบการเงิน ผานโปรแกรมสําเร็จรูปท่ีทันสมัย  
และฝกการแปลความขอมูลท่ีวิเคราะหไดเพ่ือนําไปใชในการตัดสินใจในการบริหาร และทายท่ีสุดนักศึกษาจะได
เรียนรูการกําหนดนโยบายทางดานการเงินของกิจการในดานตาง ๆ ผานกรณีศึกษา 

  This course is designed to introduce the accounting information, 
presented in financial reports and financial statements with accounting standards; students will 
learn how to use accounting information effectively; students also practice using techniques& 
tools to analyze the financial statements by financial software package. In addition, the training 
of data analysis can be used for decision making. Finally, students will learn the financial policy 
of the business via various case studies. 



BUS61-625 
การวเิคราะหธุ์รกจิ

วิชานี้เปดโอกาสใหนักศึกษาไดฝก เทคนิคในการวิเคราะหขอมูลขนาดใหญเพ่ือการตัดสินใจในการจัดการ 
นักศึกษาจะไดเรียนรูเก่ียวกับแนวคิดหลักการตัดสินใจในการบริหาร แอปพลิเคชันภาพรวมแพลตฟอรมพ้ืนฐาน
เชน Hadoop Spark และเครื่องมืออ่ืน ๆ การฝกใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการประมวลผลขอมูล การ
วิเคราะหผล แนะนําปญหาการแสดงภาพบน Big Data Analytics จากนั้นนักศึกษาจะมีความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับ 
Big Data Analytics เพ่ือจัดการกับความทาทายในโลกแหงความเปนจริงตางๆ  เม่ือสิ้นสุดภาคเรียนนักศึกษา
จะมีการนําเสนอผลการวิเคราะหธุรกิจ และจัดทํารายงานทางการศึกษาอยางมีมาตรฐาน 

 This course gives students the opportunity to practice the analytical 
techniques of big data for management decisions; students will learn about the concept of 
management decision-making, the overview applications, the fundamental platforms -such as 
Hadoop, Spark, and other tools-, using the computer programs to analyze data, introduce the 
visualization issues on Big Data Analytics; students will have the fundamental knowledge on 
Big Data Analytics to handle various real-world challenges.  At the end of the trimester, the 
students will present results of the business analysis and prepare a standardized education 
report. 



BUS61-726 การจดัการ
ธุรกจิระหว่างประเทศ

วิชานี้ออกแบบมาเพ่ือแนะนํา แนวคิดในการกําหนดนโยบายและการดําเนินงานของธุรกิจระหวางประเทศ 
นักศึกษาจะไดเรียนรูปญหา และอุปสรรคในการประกอบธรุกิจระหวางประเทศ ศึกษาปจจัยทางดานวัฒนธรรม 
เศรษฐกิจ การเมือง สังคม เทคโนโลยีและการแขงขันท่ีมีอิทธิพลตอการกําหนดกลยุทธในการจัดการการตลาด 
การเงิน และดําเนินธุรกิจระหวางประเทศ ผานการศึกษาโดยใชกรณีศึกษาและอภิปรายและเปลี่ยนความ
คิดเห็นในชั้นเรียน เม่ือสิ้นสุดภาคเรียนนักศึกษาจะมีการ นําเสนอผลการวิเคราะหธุรกิจระหวางประเทศ  และ
จัดทํารายงานทางการศึกษาอยางมีมาตรฐาน 
             This course is designed to introduce the concepts of international business 
operations; students will learn the problems and obstacles of international business operations, 
business culture, economy, politics, society, technology, and competition -which affect to 
marketing, financial&international business strategy, and International business operation- by using 
case studies and class discussion. At the end of the trimester, the students will present the results 
of an international business analysis, and prepare a standardized education report. 



BUS61-727 การ
วเิคราะหเ์ชิงปรมิาณเพื่อ
การจดัการทางธุรกจิ

วิชานี้ออกแบบมาเพ่ือแนะนํา การประยุกตตัวแบบทางคณิตศาสตรเพ่ือวิเคราะหปญหา  นักศึกษาจะไดเรียนรู
และฝกปฏิบัติ การวิเคราะห โปรแกรมเชิงเสน การวิเคราะหตัวแบบ การขนสง วิเคราะหขายงาน ทฤษฎีเกม 
ปญหาการจัดสรรทรัพยากร แบบจําลองทางคณิตศาสตรเพ่ือการตัดสินใจ อีกท้ังนักศึกษาจะไดฝกใชโปรแกรม
สําเร็จรูปวิเคราะหผลทางสถิต ิ
  This course is designed to introduce the quantitative models for 
business problem solving, students will learn and practice the linear programming, the 
transportation problems, the network analysis, the game theory, the resource allocation, the 
quantitative simulation, and other quantitative models for business management; students will 
also be able to use statistical analysis software. 



BUS61-728 การจดัการ
ธุรกจิอย่างย ัง่ยนื

วิชานี้จะมุงเนนไปท่ีการจัดการท่ียั่งยืนในองคกร โดยการใชการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เพ่ือใหนักศึกษา
ไดเขาใจคําจํากัดความท่ีชัดเจนเก่ียวกับการจัดการท่ียั่งยืนและความเปนไปไดของเศรษฐกิจท่ียั่งยืน นัก ศึกษา
จะไดเรียนรูการเชื่อมโยง  การคุมครองสิ่งแวดลอม  และการจัดการองคกรดวยการสํารวจความทาทายดาน
เทคนิคดานการเงินและการบริหารจัดการ และการเมือง เพ่ือการจัดการสภาพแวดลอมและเศรษฐกิจท่ียั่งยืน 
            This course will focus on the sustainable management in enterprises by 
using a problem-based learning, intended for students to understand the clearly definition of 
sustainable management, and the feasibility of the sustainable economy; students will learn 
the linkage of the environmental protection&organizational management by exploring the 
financial&managerial technique challenges, and political for manage a sustainable environment 
and economy.  



FNC61-651 การจดัการ
การเงนิเชิงกลยทุธ ์

วิชานี้ออกแบบมาเพ่ือแนะนําการจัดการการเงินเชิงกลยุทธ  นักศึกษาจะไดเรียนรูและ
ฝกใชโปรแกรมสําเร็จรูป ในการวิเคราะหและตัดสินใจทางการเงิน ความเสี่ยงและผลตอบแทน นอกจากนี้
นักศึกษาจะไดเรียนรูแนวคิด และกลยุทธในการจัดการเงินทุนหมุนเวียน การลงทุน การจัดหาเงินทุน โครงสราง
เงินทุน รวมถึงการกําหนดมูลคาของหลักทรัพย ตนทุนเงินทุน นโยบายเงินปนผล การรวมกิจการและกลยุทธใน
การแกไขปญหาทางการเงินอ่ืน ๆ ของธุรกิจ ผานการศึกษาโดยใชกรณีศึกษา เม่ือสิ้นสุดภาคเรียนนักศึกษาจะมี
การนําเสนอผลการวิเคราะหการเงินธุรกิจ และจัดทํารายงานทางการศึกษาอยางมีมาตรฐาน 

  This course is designed to introduce the concepts of the Strategic Financial 
Management; students will learn and practice the program in financial analysis, decision making, 
risk and return. In addition, students will learn the concepts and strategies of capital management,  
investment,  financing,  capital structure, valuation of financial assets, cost of capital, dividend 
policy,  mergers and financial strategies for solving others financial problems of business via case 
studies. At the end of the trimester, the students will present the results of the business financial 
analysis, and prepare a standardized education report. 



LGT61-761 การจดัการ
การดาํเนินงาน

 วิชานี้มีไวเพ่ือใหนักศึกษาเขาใจ แนวคิดในการจัดการดําเนินงานภายใตการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีใน
ยุคปจจุบัน นักศึกษาจะไดเรียนรู กระบวนการและหนาท่ีในดานการจัดการการดําเนินงาน การออกแบบ และ
พัฒนาผลิตภัณฑหรือบริการ การวิเคราะหและวางแผนกระบวนการผลิตหรือบริการ การกําหนดมาตรฐานการ
ดําเนินงาน การควบคุมการดําเนินงาน การจัดการดานคุณภาพ เทคนิคในการจัดการ และควบคุมสินคาคงคลัง 
ผลกระทบจากสภาพแวดลอมภายนอกตอการดําเนินงาน  รายวิชานี้มุงเนนการศึกษาโดยใชกรณีศึกษา เม่ือ
สิ้นสุดภาคเรียนนักศึกษาจะมีการนําเสนอแผนการจัดการการดําเนินงาน และจัดทํารายงานทางการศึกษาอยาง
มีมาตรฐาน 

 This course is designed for students to understand the concepts of 
operations management; students will learn the process and function of operations 
management, the product&service design, the analysis&planning of manufacturing&service 
process, the job standard determination, the operations control, the quality management, the 
inventory management&control techniques, the external environment affecting operations 
management. This course focuses on case studies. At the end of the trimester, students will 
present the operational management plan, and prepare a standardized education report. 



LGT61-762 
การจดัการโลจสิตกิสแ์ละ

โซ่อปุทาน

วิชานี้มีไวเพ่ือใหนักศึกษาเขาใจแนวคิดการจัดการโลจิสติกส นักศึกษาจะไดเรียนรูตั้งแตกระบวนการขนสง 
การจัดซ้ือวัตถุดิบจนถึงการสงมอบผลิตภัณฑใหลูกคา การจัดการสินคาคงคลัง การบริหารคลังสินคา เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ืองานดานโลจิสติกส  แนวคิดการจัดการโซอุปทานท้ังในและระหวางประเทศ การประเมินความ
สามารถของโซอุปทาน การนํากลยุทธโลจิสติกสและการจัดการโซอุปทานไปปฏิบัติเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานอยางยั่งยืน  รายวิชานี้มุงเนนการศึกษาโดยใชกรณีศึกษา เม่ือสิ้นสุดภาคเรียนนักศึกษาจะมีการ
นําเสนอแผนการจัดการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทานและจัดทํารายงานทางการศึกษาอยางมีมาตรฐาน 

This course is designed for students to understand the concepts of 
logistics management; students will learn the process of transportation -to customer delivery-
, the inventory management, the warehouse management, the information technology for 
logistics, the concepts of supply chain management within and between countries, the supply 
chain performance measurement, the implementation of logistics, and supply chain 
management strategies to increase productivity and sustainability. This course focuses on case 
studies. At the end of the trimester, students will present the project of logistics and supply 
chain management, and prepare a standardized education report. 



MAR61-641 
พฤตกิรรมผูบ้รโิภค
และการจดัการ
การตลาด

วิชานี้ออกแบบมาเพ่ือแนะนํา แนวคิดเก่ียวกับ พฤติกรรมผูบริโภคและ การจัดการการตลาดสมัยใหม 
นักศึกษาจะไดเรียนรู บทบาท และความสําคัญของการพัฒนาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศตอ การคนหาความ
ตองการและการศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคและ การจัดการทางดานการตลาดของธุรกิจ การวิเคราะหทาง
การตลาด พฤติกรรมผูบริโภค การแบงสวนตลาด การกําหนดตลาดเปาหมายและกลยุทธในการแขงขัน 
บทบาทของขอมูลทางการตลาดและการวิเคราะหเพ่ือการตัดสินใจเก่ียวกับสวนผสมทางการตลาด การวางแผน
และการกําหนดกลยุทธทางดานการตลาดใหเหมาะสมกับประเภท และรูปแบบของการดําเนินธุรกิจ และความ
ตองการของผูบริโภค เม่ือสิ้นสุดภาคเรียน นักศึกษาจะจัดทํารายงานท่ีมีคุณภาพสูง ทางดานพฤติกรรมผูบริโภค
และการจัดการการตลาดได 

  This course is designed to introduce the concepts of consumer behavior 
and modern marketing management; students will learn the roles and importance of 
technology development affecting consumer behavior and marketing management, marketing 
analysis, consumer behavior, market segmentation, target market selecting, marketing 
strategies for competitiveness,  the roles of marketing information, marketing mix analysis, 
marketing planning and strategies of various types of business and consumer demand. At the 
end of the trimester, students will produce high quality reports on consumer behavior and 
marketing management. 



MAR61-742 
การวางแผนและกลยทุธ์

ทางการตลาด

วิชานี้เปดโอกาสเพ่ือใหนักศึกษาไดฝกวิเคราะหสถานการณทางการตลาด นักศึกษาจะไดเรียนรูการ
กําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายทางการตลาด ศึกษาลักษณะ ความสําคัญ และรายละเอียดของกระบวนการ
จัดการดานตาง ๆ ในการวางแผนและกําหนดกลยุทธการตลาดสําหรับ ตลาดผูบริโภค ตลาดอุตสาหกรรม 
ตลาดบริการ และตลาดสังคมออนไลน ศึกษากระบวนการวางแผนการตลาด และกําหนดกลยุทธการตลาดให
เหมาะสมกับสถานการณทางการตลาด เพ่ือใหธุรกิจสามารถประสบความสําเร็จทางการตลาด ในสภาวะการ
แขงขันท่ีรุนแรง ในการศึกษาจะใชกรณีศึกษาและการอภิปรายเปนหลัก เม่ือสิ้นสุดภาคเรียนนักศึกษาจะมีการ
นําเสนอรายงานการวางแผนและกลยุทธทางการตลาดและจัดทํารายงานทางการศึกษาอยางมีมาตรฐาน  

This course gives students the opportunity to technical practice for marketing 
situation analysis; students will learn and practice to formulate the marketing 
objectives&goals, characteristics, importance and process of marketing strategy formulation 
for consumer market, industrial market, service market, social network market, marketing 
planning process, and suitable formulated marketing strategies for market situation. This 
course emphasis on leaning via case studies and discussion. At the end of the trimester, 
students will present the project of marketing strategies and planning, and prepare a 
standardized education report. 



MGT61-783 
การเปลี่ยนแปลงและ
พฒันาองคก์าร

วิชานี้เปดโอกาสเพ่ือใหนักศึกษาไดฝกวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมท่ีมีผลกระทบตอ
องคการ นักศึกษาจะไดเรียนรูกลยุทธและเทคนิควิธีการจัดการตอการเปลี่ยนแปลง  ท้ังในระดับปจเจกบุคคล  
กลุม  และองคการ  นอกจากนี้นักศึกษาจะไดเรียนรูวิธีการพัฒนาองคการเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง ปญหา
ในการเปลี่ยนแปลงองคการ  การตอตานและแนวทางแกไข ในการศึกษาจะใชกรณีศึกษาและการอภิปรายเปน
หลัก เม่ือสิ้นสุดภาคเรียนนักศึกษาจะมีการนําเสนอรายงานกรณีศึกษาการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองคการและ
จัดทํารายงานทางการศึกษาอยางมีมาตรฐาน 

     This course gives students the opportunity to practically analysis for 
environmental change affecting organization; students will learn the strategies&techniques 
management for changes at the individual, group and organization level. In addition, students 
will learn how to develop an organization to support changes, resistance to organizational 
changes and problems solution. This course emphasis on learning via case studies and 
discussion. At the end of the trimester, students will present the case studies of the 
organization change and development, and prepare a standardized education report. 



MGT61-784 
การจดัการการสือ่สารและ

การเจรจาต่อรอง

 วิชานี้ออกแบบเพ่ือแนะนําแนวคิดทฤษฎีการสื่อสาร นักศึกษาจะไดเรียนรูเก่ียวกับบทบาทและวิธีการ
เผยแพรขอมูล  การสื่อสารในองคการและนอกองคการยุคดิจิทัล ดําเนินการจัดตั้งเครือขายการสื่อสารท่ีมี
ประสิทธิภาพ รวมท้ังรูปแบบ และเทคนิคในการเจรจาตอรองเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกองคการ  ใน
การศึกษาจะเนนการฝกปฏิบัติและการอภิปรายเปนหลัก ในตอนทายของภาคการศึกษานักศึกษาจะนําเสนอ
การแสดงบทบาท 

  This course is designed to introduce the communication theory 
concept; students will learn and practice the roles&methods of communication -both inside 
and outside of the organization in digiatal era-, the effective communication networking, the  
patterns and techniques of negotiation for maximization of organizational benefits. This 
course emphasis on practical and discussion. At the end of the trimester, students will 
present the role play. 



MGT61-786 
การสงัเคราะหน์วตักรรม

ทางธุรกจิ

 วิชานี้เปดโอกาสเพ่ือใหนักศึกษาไดฝกสังเคราะหนวัตกรรมทางธุรกิจ นักศึกษาจะไดเรียนรูสังเคราะห
นวัตกรรมทางธุรกิจในลักษณะของวิวัฒนาการ นอกจากนี้นักศึกษาจะไดฝกวิเคราะหปจจัยเชิงสาเหตุและ
อิทธิพลท่ีมีตอการพัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจนั้นท้ังในปจจุบันและอนาคต โดยเปนการอภิปรายและนําเสนอ 
รายวิชานี้มุงเนนการศึกษาโดยใชกรณีศึกษาและอภิปรายผล เม่ือสิ้นสุดภาคเรียนนักศึกษาจะมีการนําเสนอการ
สังเคราะหนวัตกรรมทางธุรกิจ และจัดทํารายงานทางการศึกษาอยางมีมาตรฐาน 

  This course gives students the opportunity to synthesis the business 
innovations; students will learn and synthesis the business innovations of any kinds in 
evolutionary terms. In addition, students will practice to analyze the causal factors and 
influences on the business innovation development -both present and future- by discussion 
and presentation. This course emphasize on case study and discussion. At the end of the 
trimester, students will present their case studies of  business innovation synthesis and 
prepare a standardized education report. 



MBA61-910 
การคน้ควา้อสิระ

วิชานี้เปดโอกาสเพ่ือใหนักศึกษาไดฝกศึกษาและคนควาดวยตนเองในหัวขอวิจัยท่ีนักศึกษาท่ีเก่ียวของกับ
การศึกษาวิจัยดานการพัฒนาธุรกิจและการจัดการนวัตกรรม หรืออาจเปนการทําแผนธุรกิจก็ได ภายใตการ
ดูแลแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษาการคนควาอิสระ    เม่ือสิ้นสุดกระบวนการศึกษานักศึกษาจะมีการนําเสนอ
การวิจัยและจัดทํารายงานทางการศึกษาอยางมีมาตรฐาน  

 This course gives students the opportunity to practice their studies and 
research on the issue of research related to business deveopment and innovation 
management, or a business plan under the supervision of the advisor. At the end of the 
study process, students will present with standardized research and educational reports. 



MBA61-921 
วทิยานิพนธ์

วิชานี้เปดโอกาสเพ่ือใหนักศึกษาไดฝกศึกษาและคนควาดวยตนเองในหัวขอวิจัยท่ีนักศึกษาท่ีเก่ียวของกับ
การศึกษาวิจัยดานการพัฒนาธุรกิจและการจัดการนวัตกรรม ภายใตการดูแลแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษาการ
วิทยานิพนธ    เม่ือสิ้นสุดกระบวนการศึกษานักศึกษาจะมีการนําเสนอการวิจัยและจัดทํารายงานทางการศึกษา
อยางมีมาตรฐาน และมีการเผยแพรผลงานวิชาการในวารสารระดับชาติ 

  This course gives students the opportunity to practice their studies and 
research on the issue of research related to business deveopment and innovation 
management under the supervision of the advisor. At the end of the study process, students 
will present with standardized research and educational reports, academic publications are 
also published in national journals. 
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