
 

ค าอธิบายรายวิชา 
คณะวิทยาการจัดการ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑติ 
 

รายวิชาเสริมพ้ืนฐานทางบริหารธุรกิจ 
460-511 จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบ3(3-0-6) 
 ต่อสังคม 
 (Business Ethics and Social Responsibility) 
 แนวคิด และความส าคัญของจริยธรรมทางธุรกิจและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม การสร้างธรรมาภิบาลในองค์กร 
จรรยาบรรณของผู้บริหาร การสร้างจิตส านึกและแนวปฏิบัติ
ส าหรับความรับผิดชอบต่อสังคม 
 Concepts and importance of business ethics 
and social responsibility; instituting corporate 
governance; code of conduct for executives; 
consciousness and guidelines for social responsibility 
 
460-512  สถิติเพ่ือการวิจัยธุรกิจ 3(3-0-6) 
 (Statistics for Business Research) 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติเพื่อการวิจัยธุรกิจ สถิติ
พรรณาและอนุมาน การก าหนดกลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
การวัดค่าข้อมูล เทคนิคสถิติเพื่อการวิจัยทางธุรกิจ การวิเคราะห์
ข้อมูลแบบสองตัวแปรและหลายตัวแปร การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
สถิติพาราเมตริกและนอนพาราเมตริก การใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
เพื่อการวิเคราะห์ผลข้อมูล การแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 Fundamentals of statistics for business 
research; descriptive and inferential statistics; 
population and sample; data measurement; statistic 
techniques for business research; bivariate and 
multivariate data analysis; parametric and non-
parametric data analysis; analyzing data with statistic 
software; data interpretation 
 
460-513 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ 3(3-0-6) 
 (Business Research Methods) 
 บทบาทและความส าคัญของการวิ จั ยธุ รกิ จ 
กระบวนการวิจัยธุรกิจทัง้เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การก าหนด
ปัญหาการวิจัย การออกแบบการวิจัย การตัดสินใจเรื่ อง

แหล่งข้อมูลและกลุ่มตัวอย่าง การจัดท าข้อเสนอการวิจัย วิธีการ
เก็บรวบรวมข้อมูล สถิติส าหรับการวิจัยธุรกิจ การประมวลผล
ข้อมูล การวิเคราะห์และการแปลความหมายข้อมูล การสรุป
ผลการวิจยัและการจัดท ารายงานวิจัย จรรยาบรรณนักวิจัย 
 Role and importance of business research; 
quantitative and qualitative business research process; 
identifying research problem; research design; source of 
data and sample decision; research proposal 
preparation; data collection methods; statistics for 
business research; processing, analyzing, and 
interpreting  data; forming research conclusions and 
research reports; ethics for researchers 
 
460-514  เศรษฐศาสตร์เพ่ือการจัดการ 3(3-0-6) 
 ส าหรับผู้บริหาร 
 (Managerial Economics for Executive) 
 แนวคิดและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ที่ ใช้ในการ
ก าหนดนโยบาย การหาค่าเหมาะสมทางเศรษฐศาสตร์ ลักษณะ
ของก าไรและการวัดผลแบบต่างๆ การประมาณการ วิเคราะห์
ความเสี่ยง วิเคราะห์อุปสงค์การผลิตและต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ 
วิเคราะห์โครงสร้างตลาด  การวิเคราะห์แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์
และการประยุกต์ใช้ 
 Economic concept and theory for specifying 
policy; economic value analysis; issues of profit and 
various result measurements; estimation; risk analysis; 
demand of production and economic cost analysis; 
market structure analysis; analyzing economic concept 
and application 

 
วิชาบังคับ 
460-522 การบัญชีเพ่ือการจัดการส าหรับผู้บริหาร3(3-0-6) 
 (Managerial Accounting for Executive)  
 แนวคิดและการใช้สารสนเทศทางการบัญชี การ
ก าหนดต้นทุนสินค้า การวางแผนและการควบคุม การวัดผลการ
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ปฏิบัติงาน การตัดสินใจ ต้นทุนเต็มและต้นทุนผันแปร ต้นทุน
ฐานกิจกรรม  การวิเคราะห์ต้นทุน-จ านวน-ก าไร การงบประมาณ 
การบัญชีตามความรับผิดชอบ การก าหนดราคาโอน การตัดสินใจ
ระยะสั้นและระยะยาว 
 Concepts and use of accounting 
information; product costing; planning and control; 
performance measurement; decision making; full and 
variable costing; activity-based costing; cost-volume-profit 
analysis; budgeting;  responsibility accounting; transfer 
pricing; short-term and long-term decision making 
 
460-523 การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย ์ 3(3-0-6) 
 ส าหรับผู้บริหาร 
 (Organizational and Human Resources  
 Management for Executive) 
 ทฤษฎีและวิธีปฏิบัติในด้านการบริหารองค์กรและ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การดึงดูด  พัฒนา รักษา และ
กระตุ้นจูงใจพนักงาน การสร้างการมีส่วนร่วมต่อการประสบ
ความส าเร็จอย่างยั่งยืนขององค์การและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียภายใต้
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม กรณีศึกษาการจัดการองค์การและ
ทรัพยากรมนุษย ์
 Organizational and human resource 
management theories and practices; emphasis on attraction, 
development, retention, and motivation of employees; 
enabling them to actively contribute towards the 
sustainable success of an organization and its 
stakeholders in a changing society; organizational and 
human resource management case studies 
 
460-524 การจัดการการด าเนินงานร่วมสมัย 3 (3-0-6) 
 (Contemporary Operations Management) 
 การจัดการและกระบวนการตัดสินใจในการจัดการ
ด าเนินการ การออกแบบการด าเนินการ การวางแผน การ
วิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ การก าหนดขั้นตอนงาน การ
บริหารระบบคุณภาพและการประกันคุณภาพการผลิต การ
จัดการของเสีย การดูแลสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม
ของโรงงาน 
 Management and operating decision making 
process; contemporary operating systems design; 

planning; business quantitative analysis; operating 
procedures specification; quality management system 
and production quality assurance; waste management; 
environmental concern and corporate social responsibility 
 
460-525 การจัดการการเงินส าหรับผู้บริหาร 3(3-0-6) 
 (Financial Management for Executive) 
 แนวคิด นโยบายและเทคนิคการบริหารเงิน การ
วางแผนและการวิเคราะห์ทางการเงิน การจัดการสินทรัพย์และ
หนี้สิน การประเมินผลตอบแทนและความเสี่ยง การประเมิน
มูลค่าหลักทรัพย์ การจัดหาเงินทุน งบประมาณลงทุน ต้นทุนของ
เงินทุน โครงสร้างเงินทุน นโยบายเงินปันผล และการบริหาร
ความเสี่ยงทางการเงิน 
 Concepts, policies, and techniques of 
financial management; financial planning and analysis; 
asset and liabilities management; return and risk 
evaluation; securities evaluation; capital financing; 
capital budgeting; cost of capital; capital structure; 
dividend policy; financial risk management 
 
460-526 การจัดการการตลาดส าหรับผู้บริหาร 3(3-0-6) 
 (Marketing Management for Executive) 
 แนวคิดและทฤษฎีการตลาดสมัยใหม่ การวิเคราะห์
โอกาสและการวางแผนการตลาด การจัดการส่วนประสม
การตลาด การสร้างและการพัฒนาตราสินค้า แนวทางการสร้าง
คุณค่าการตลาดที่จะช่วยให้การจัดการตลาดประสบความส าเร็จ
โดยค านึงถึงจริยธรรมทางการตลาด กรณีศึกษาการจัดการ
การตลาดสมัยใหม่ 
 Modern marketing concepts and theories; 
opportunities analysis and marketing planning; 
marketing mix management; brand building and 
development; guidelines to create marketing value for 
successful marketing management by focusing on 
marketing ethics; modern marketing management case 
studies 
 
 
 
 



 

460-621 การจัดการกลยุทธ์เพ่ือการแข่งขัน 3(3-0-6) 
 (Competitive Strategic Management) 
 การจัดการกลยุทธ์ขั้ นพื้นฐานของธุ รกิจ การ
ประยุกต์ใช้กลยุทธ์ในระดับองค์กร ระดับธุรกิจ และระดับ
ปฏิบัติการ การด าเนินงานของกิจการ การวิเคราะห์อุตสาหกรรม 
คู่แข่งและโครงสร้างองค์กร กลยุทธ์ การเติบโตเพื่อการขยาย
กิจการไปสู่ธุรกิจที่หลากหลาย และกรณีศึกษา 
 Fundamental issues in the strategic 
management of business;  application of  strategy in 
corporate, business and functional level; industry analysis; 
competitive rivalry and organizational structure; 
company growth strategy for diversifying into various 
business types; case studies 
 
รายวิชาเลือก 
กลุ่มวชิาการจัดการสมัยใหม ่
460-631 ธุรกิจโลก 3 (3-0-6) 
 (Global Business) 
 แนวโน้มและความเปลี่ยนแปลงของธุรกิจโลก การ
พึ่งพากันทางธุรกิจระหว่างประเทศ เขตการค้าเสรี  การวิเคราะห์
ธุรกิจไทย เปรียบเทียบศักยภาพ โอกาส และความสามารถเข้าสู่
ธุรกิจระดับโลก  การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ การร่วมมือและแนว
ปฏิบัติเพื่อยกระดับธุรกิจสู่ระดับสากล   
 Global business trends and changes; 
international business interdependence; free trade areas 
(FTAs); Thai business analysis; comparing in terms of 
potential, opportunity and ability to enter global business; 
economic integration; cooperation and practice to enter 
the international area 
 
460-632 นวัตกรรมและการสร้างคุณค่า 3(3-0-6) 
 ส าหรับโลกธุรกิจใหม่ 

(Innovation and Value Creation for the New 
Business World) 

 แนวคิดและความจ าเป็นในการสร้ างความคิด
สร้างสรรค์ สภาพแวดล้อมทางนวัตกรรมในการบริหารวิธีการคิด
และสร้างความเปลี่ยนแปลงในคุณค่าในลักษณะต่างๆ เพื่อความ
ได้เปรียบต่อคู่แข่ง โดยใช้กรณีศึกษา และการฝึกปฏิบัติ 

 Creativity concepts and the essentials of 
creativity formulation; administrative innovation 
environment; thinking methods and creating value change 
for competitive advantage based on case study and 
practices 
460-633  ภาวะผู้น าและการจัดการ 3(3-0-6) 
 ความเปลี่ยนแปลง 
 (Leadership and Change Management) 
 ทักษะและบุคลิกภาพการเป็นผู้น าในเชิงธุรกิจการ
จัดการความขัดแย้ง ความสามารถในการเจรจา ต่อรอง และการ
จัดการความเปลี่ยนแปลง 
 Skills and personality traits for proactive business 
leaders; conflict management; negotiation   ability; 
change management 
 
460-634 สัมมนาในการจัดการสมัยใหม่ 3(3-0-6) 
 (Seminar in Modern Management) 
 การวิเคราะห์ทฤษฎี แนวคิด โอกาส กลยุทธ์ใหม่ 
ตลอดจนปัญหาและวิกฤติทางการจัดการ โดยใช้วิธีอภิปรายผล
และกรณีศึกษา 
 Analysis of theories, concepts, opportunities, 
new strategies and management crises with discussion 
and case study 
 
460-635 การจัดการข้ามวัฒนธรรม 3(3-0-6) 
 (Cross Culture Management) 
 ความเกี่ยวข้องของการจัดการกับวัฒนธรรม ลักษณะ
และองค์ประกอบของวัฒนธรรม การเปรียบเทียบทางวัฒนธรรม 
บทบาทของวัฒนธรรมต่อการจัดการ การสื่อสาร การเจรจาต่อรอง 
และการตัดสินใจข้ามวัฒนธรรม ประเด็นน่าสนใจเกี่ยวกับการ
จัดการข้ามวัฒธรรม 
 The relationship between management 
and culture; characteristic and component of 
culture; cultural comparison; roles of culture to 
management; communication, negotiation, and decision 
making across culture; issue in cross culture 
management 
 
 



 

กลุ่มวชิาประชาคมอาเซียน 
460-641 การจัดการพหุวัฒนธรรมในกลุ่ม 3(3-0-6) 
 ประชาคมอาเซียน 
 (Multicultural Management in AC) 
 การจ าแนก วิเคราะห์ เปรียบเทียบและท าความเข้าใจ
ถึงวัฒนธรรมที่แตกต่างกันในกลุ่มประชาคมอาเซียน ลักษณะการ
อยู่ร่วมกันของบุคคลที่มีวัฒนธรรมแตกต่างกัน จริยธรรมและการ
ประยุกต์ ใช้ เครื่ องมื อทางการจัดการเพื่ อตอบสนองความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม 
 Classification, analysis, comparing and 
understanding different cultures among the AC; 
characteristics of people living in different cultures; 
ethics and application of management tools to 
respond to a multicultural society 
 
460-642 การจัดการธุรกิจในกลุ่มประชาคมอาเซียน3(3-0-6) 
 (Business Management in AC) 
 ลักษณะเฉพาะของธุรกิจในกลุ่มประชาคมอาเซียน 
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจประเทศในกลุ่มอาเซียน ทักษะทางธุรกิจ
ที่จ าเป็นส าหรับแต่ละประเทศ โอกาสความเป็นไปได้ในการด าเนิน
ธุรกิจในกลุ่มประชาคมอาเซียน แนวทางการจัดการธุรกิจอย่างมี
ประสิทธิภาพเพื่อความส าเร็จในการลงทุนในกลุ่มประชาคม
อาเซียน  
 Unique characteristics of business in the AC; 
business environment of AC countries; essential business 
skills for each AC country; feasibility of operating business 
in the AC; effective business management guidelines for 
successful investing in the AC 
 
460-643 การจัดการลอจิสติกส์ในกลุ่ม 3(3-0-6) 
 ประชาคมอาเซียน 
 (Logistic Management in AC) 
 แนวคิดเกี่ ยวกับลอจิสติกส์  การวางแผน การ
ปฏิบัติการ และการควบคุมประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
เคลื่อนย้ายสินค้าและบริการภายในกลุ่มประชาคมอาเซียน ระบบ
โครงสร้างลอจิสติกส์ในกลุ่มประชาคมอาเซียน ระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดการลอจิสติกส ์
 Concept of logistic; planning, implementing, 
and controlling the efficient and effective of transferring 

goods and services in AC; Logistic structure system in AC; 
information system for logistic management 
 
460-644 การจัดการธุรกิจในบริบทอิสลาม 3(3-0-6) 
 (Business Management in Islamic Context) 
หลักการพื้นฐานของศาสนาอิสลาม ข้อห้ามและข้อยกเว้นใน
ศาสนาอิสลาม พฤติกรรมของผู้นับถือศาสนาอิสลาม โอกาส
ส าหรับการท าธุรกิจ การประยุกต์ใช้หลักการจัดการส าหรับการ
ด าเนินธุรกิจในบริบทของศาสนาอิสลาม 
 Fundamentals of Islam; prohibitions and 
exceptions in Islam; Islamic behavior; business 
opportunities; applying management concepts for 
doing business in an Islamic context 
 
460-645 กฎหมายและข้อบังคับใน 3(3-0-6) 
 กลุ่มประชาคมอาเซียน 
 (Laws and Regulations in AC) 
 ระบบการเมืองการปกครองในกลุ่มประชาคมอาเซียน 
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ส าคัญกับการด าเนินธุรกิจในแต่ละ
ประเทศ 
 Political system in the AC; important civil and 
commercial laws for doing business in each country 
 
กลุ่มวชิาอุตสาหกรรมบริการและการท่องเท่ียว 
460-651 การตลาดส าหรับอุตสาหกรรมบริการ 3(3-0-6) 
 และการท่องเที่ยว 
 (Marketing for Hospitality and Tourism) 
 แนวคิดและทฤษฎีการตลาดส าหรับอุตสาหกรรม
บริการและการท่องเที่ยว พฤติกรรมนักท่องเที่ยว ส่วนประสม
การตลาดบริการและการท่องเที่ยว กระบวนการจัดการทางการ
ตลาด แนวโน้มวิธีการพัฒนาการตลาดส าหรับอุตสาหกรรมบริการ
และการท่องเที่ยว 
 Hospitality and tourism marketing concepts 
and theories; tourist behavior; marketing mix for 
hospitality and tourism; marketing management process; 
marketing trends in hospitality and tourism 
 
 
 



 

460-652 ความเป็นผู้ประกอบการใน 3(3-0-6) 
 อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว 

 (Entrepreneurship in Hospitality and 
Tourism) 

 ความหมายและคุณลักษณะของผู้ประกอบการใน
อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว การพัฒนาแนวคิด 
กระบวนการเริ่มต้นประกอบธุรกิจ การสร้างความร่วมมือ การ
พัฒนาการค้ าและการลงทุน และปัจจั ยส าหรับการเป็น
ผู้ประกอบการมืออาชีพในอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว 
การพัฒนานวัตกรรมและกระบวนการให้บริการเพื่อพลวัตร
ทางการบริการและการท่องเที่ยว 
 Meanings and characteristics of hospitality and 
tourism entrepreneurs; concept development; process 
for starting the business; cooperation; trade and 
investment development; factors for professional 
entrepreneur in hospitality and tourism industry; 
innovation development and service processes for 
dynamic hospitality and tourism 
 
460-653  ธุรกิจการจัดประชุม สัมมนา 3(3-0-6) 
 นิทรรศการและการท่องเที่ยวเพ่ือเป็นรางวัล:  
 ไมซ์ ส าหรับการจัดการการท่องเที่ยว 

(Meeting Incentive Convention and 
Exhibition: MICE for Tourism Management) 

 ความหมาย ลักษณะ และแนวคิดของอุตสาหกรรม
ไมซ์ การวางแผนและการพัฒนาด้านการจัดการไมซ์ในระดับชาติ
และนานาชาติ เพื่อบูรณาการไปสู่การจัดการการท่องเที่ยว องค์กร
และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์ การบริหารการตลาด 
เทคนิคการประสานงาน การจัดการความเสี่ยง การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์  การจัดการงบประมาณ ขั้นตอนการด าเนินงาน
ก่อน ระหว่าง และ หลังการจัดงาน ปัญหา อุปสรรคและแนว
ทางแก้ไข กรณีศึกษา 
 Definitions, characteristics and concepts of 
MICE industry; planning and development of MICE 
management in national and international in order to 
comprehensive planning for tourism management; 
related organizations and businesses; marketing 
management; coordination techniques; risk management; 
human resource management; budget management; 

before, during and after service operational 
procedures; problems, obstacles and solutions; case 
study 
 
460-654  การจัดการการท่องเที่ยวทางเลือก 3(3-0-6) 
 (Alternative Tourism Management) 
 ศึกษาทิศทางการท่องเที่ยวทางเลือกในปัจจุบันและ
แนวโน้มในอนาคต แนวคิดของการจัด การท่องเที่ยวทางเลือก การ
ก าหนดแผนงาน การออกแบบรูปแบบ การก าหนดกิจกรรม และ
การประเมินผลการท่องเที่ยวทางเลือก การพัฒนารูปแบบการ
จัดการท่องเที่ยวทางเลือก บทบาทของผู้เกี่ยวข้องต่างๆในการ
จัดการท่องเที่ยวทางเลือก ปัญหาเกี่ยวกับการจัดการท่องเที่ยว
ทางเลือก แนวทางแก้ไข และกรณีศึกษาจริง 
 The studies of current and trends of 
alternative tourism; alternative tourism management 
concepts; formation of alternative tourism programs; 
designing activities and evaluation of alternative tourism 
programs; alternative tourism pattern development; 
stakeholders’ role in alternative tourism management; 
problems related to alternative tourism, finding solutions 
, and case studies 
 
460-655 การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนส าหรับ 3(3-0-6) 
 ทศวรรษใหม่ 
 (Sustainability Tourism for New Decade) 
 หลักการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวและสิ่งดึงดูดใจ
ทางการท่องเที่ยว รูปแบบของกิจกรรมและสาธารณูปโภคขั้น
พื้นฐาน การวางแผนทรัพยากรด้านการท่องเที่ยว การพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนส าหรับทศวรรษใหม่ บทบาทของหน่วยงาน
ราชการและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว  
 Principles of planning for tourism and 
tourist attractions development; activity patterns and 
infrastructure; tourism resources planning; sustainability 
destination development for a new decade; roles of 
government and private sector relating to tourism 
 
 
 
 



 

กลุ่มวิชาผู้ประกอบการ 
460-661 ผู้ประกอบการและการจัดการธุรกิจใหม่ 3(3-0-6) 

(Entrepreneur and New Venture 
Management) 

 ลักษณะผู้ประกอบการ ขั้นตอนการสร้างธุรกิจใหม่
โดยเฉพาะธุรกิจขนาดย่อม การประเมินทางเลือกในการจัดตั้ง
ธุรกิจใหม่ กฎหมายการจัดตั้งธุรกิจ การหาแหล่งทุน การค้นหา
นวัตกรรมและโอกาส การวางแผนด าเนินงาน ปัญหาและความ
เสี่ยงในการด าเนินธุ รกิจ การตลาดผู้ประกอบการ ภาวะ
ผู้ประกอบการในองค์การ และ แผนธุรกิจ 
 Characteristics of entrepreneur; new business, 
and small business development process; new business 
alternative evaluation; law related to new business 
development; funding; exploring innovation and 
opportunity; operation planning; problems and risks in 
business operation; entrepreneurial marketing; 
entrepreneurship; business plan 
 
460-662 ผู้ประกอบการกับการใช้เทคโนโลยีใหม่ 3(3-0-6) 
 (Entrepreneur and New Technology) 
 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี การใช้
เทคโนโลยีเพื่อนวัตกรรม การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อกระตุ้นผล
การประกอบการ แนวโน้มเทคโนโลยีที่ เป็นประโยชน์กับ
ผู้ประกอบการ 
 The process of technological change; using 
technology for innovation; applying technology to 
enchance firm performance; trend of technology benefit to 
entrepreneur 
 
460-663 กฎหมายเพ่ือการจัดการธุรกิจ 3(3-0-6) 
 (Law for Business Management) 
 หลักกฎหมายทั่วไป กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายคุ้มครอง
แรงงาน กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายอุตสาหกรรม กฎหมาย
คุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และประเด็น
กฎหมายธุรกิจที่น่าสนใจ 
 Principles of  law; business related law; civil 
and commercial law; worker protection law; labor 
relations law; industry law; consumer protection law; 

intellectual property law; and interesting issue in 
business law 
 
460-664 การจัดการความเสี่ยง 3(3-0-6) 
 (Risks Management) 
 ความเสี่ ย ง  ปั จจั ยแวดล้ อมที่ ก่ อ ให้ เ กิ ดการ
เปลี่ยนแปลงขององค์การ ชนิดและระดับของความเสี่ยงที่องค์การ
ต้องเผชิญ การบริหารความเสี่ยง การน ากระบวนการไปปฏิบัติใน
องค์การ เพื่อรับมือกับความเสี่ยง 
 Risks; environmental factors leading to 
organizational change; type and level of risks facing a 
firm; risk management; applying the process into 
organization to encounter risks 
 
460-665  สัมมนาหัวข้อร่วมสมัยเพ่ือผู้ประกอบกา ร 3(3-0-6) 

(Seminar in Contemporary Topics for 
Entrepreneur) 

 การวิเคราะห์ทฤษฎี แนวคิด โอกาส กลยุทธ์ใหม่ 
ตลอดจนปัญหาและวิ กฤติ การณ์ ต่ าง ๆ ที่ ร่ วมสมั ย  ที่
ผู้ประกอบการต้องเผชิญ โดยใช้วิธีอภิปรายผลและกรณีศึกษา 
 Analysis of theories, concepts, opportunities, 
new strategies and management crises facing 
entrepreneur with discussion and case study 
 
รายวิชาสารนิพนธ์และวิทยานิพนธ ์
460–700 สารนิพนธ์ 6(0-18-0) 
 (Minor Thesis) 
 การค้นคว้าด้วยตนเองเกี่ยวกับปัญหาทางบริหารธุรกิจ 
นักศึกษาจะต้องท าเค้าโครงน าเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อ
พิจารณาอนุมัติหัวข้อ สอบป้องกัน และน าเสนอผลงานในงาน
ประชุมทางวิชาการ หรือมีหลักฐานการน าไปใช้ประโยชน์จาก
หน่วยงาน 
 Self-study focusing on business problems; 
student must submit a minor thesis proposal to 
committee for approval, defensive exam, and presenting 
in academic conference, or showing an evidence of 
agencies benefits 
 
 



 

 
460–800 วิทยานิพนธ์ 36(0-108-0) 
 (Thesis) 
 ส าหรับแผน ก แบบ ก 1  
 ค้นคว้าวิจัยในหัวข้อเรื่องทางบริหารธุรกิจภายใต้การ
ดูแลการแนะน าของคณะกรรมการที่ปรึกษา 
 Research emphasizing on business, performed 
under a syndicated supervisory committee for advice 
and guidance 
 
460–801 วิทยานิพนธ์ 18(0-54-0)
 (Thesis) 
 ส าหรับแผน ก แบบ ก 2 
 ค้นคว้าวิจยัในหัวข้อเรื่องทางบริหารธุรกิจ ภายใต้การ
ดูแลการแนะน าของคณะกรรมการที่ปรึกษา 
 Research emphasizing on business, performed 
under a syndicated supervisory committee for advice 
and guidance 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


