
 

ค าอธิบายรายวิชา 
คณะวิทยาการจัดการ 

ภาควิชาบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
 

วิชาเสริมพ้ืนฐานทางบริหารธุรกิจ 
472-510 ธุรกิจแบบเข้มข้นส าหรับผู้บริหาร 3(3-0-6) 

(Intensive Business for Executives) 
ควำมรู้พื้นฐำนเกี่ยวกับทฤษฎีด้ำนธุรกิจ ควำมเข้ำใจ

ด้ำนกำรตลำด กำรบัญชี กำรเงิน กำรใช้โปรแกรมในกำรวิเครำะห์
และตัดสินใจ ควำมเข้ำใจบัญชีกำรเงิน งบกำรเงิน งบกระแสเงิน
สด มูลค่ำเงินตำมเวลำ  

Fundamental knowledge in business theories; 
a basic understanding of marketing, accounting, finance; 
application of spreadsheet for analysis and decision 
making; comprehension on financial accounting, 
financial statements, cash flow statement, and time 
value of money 

472-511  วิจัยแบบเข้มขน้ส าหรับผู้บริหาร 3(3-0-6) 
(Intensive Research for Executives) 
แนวคิดและกระบวนกำรวิจัยธุรกิจ กำรระบุหัวข้อ

วิจัย กำรทบทวนวรรณกรรม กำรออกแบบวิจัย วิธีวิจัย เครื่องมือ
วิจัย วิธีสุ่มตัวอย่ำง วิธีเก็บข้อมูล กำรวิเครำะห์ข้อมูล กำร
น ำเสนอผลกำรวิจัย จริยธรรมใน กำรวิจัย  

Concepts and process of business 
research; research topic identification; literature 
review; research design; research methods; research 
tools; sampling methods; data collection methods; 
data analysis techniques; research presentation; 
research ethics. 

  
472-512  สถิติส าหรับการวิจัย 3(3-0-6)  

(Statistics for Research)               
สถิติเชิงพรรณนำและกำรแจกแจงแบบปกติ กำร

กระจำยตัวของค่ำตัวอย่ำง กำรเลือกกลุ่มตัวอย่ำง ช่วงเช่ือมั่น กำร
ทดสอบสมมติฐำน กำรวิเครำะห์กำรถดถอย กำรวิเครำะห์ถดถอย
พหุ ตัวแปรแบบกลุ่ม กำรใช้ลอกำริทึมในกำรวิเครำะห์ถดถอย 
กำรสร้ำงตัวแบบภำคตัดขวำง กำรสร้ำงตัวแบบอนกุรมเวลำ 

Descriptive statistics and the normal 
distribution; sampling distributions; random sampling; 
confidence intervals; hypothesis tests; simple regression; 
multiple regression; categorical predictors; logarithms in 
regression; cross-sectional modeling; time series 
modeling.  

 
 

472-513 การพัฒนาทักษะการจัดการ 3(3-0-6) 
(Managerial Skills Development) 
กำรพัฒนำทักษะกำรจัดกำร กำรสื่อสำรและกำร

น ำเสนอ กำรพูดในที่สำธำรณะ กำรสร้ำงทีมงำน  กำรถ่ำยโอน
ควำมรู้ กำรเป็นผู้น ำ ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล และกำรบริหำร
เวลำ ผ่ำนกิจกรรมในช้ันเรียนเพื่อส่งเสริมกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 

Development of managerial skills; 
communication and presentation, public speaking, 
team building, transferring knowledge, leadership, 
interpersonal relationship, and time management 
through various class activities for enhancing 
sustainable development 

 
วิชาบังคับ 

472-520 การบัญชีส าหรับการตัดสนิใจ 3(3-0-6) 
(Accounting for Decision Making) 
กำรวิเครำะห์และกำรใช้ข้อมูลบัญชีในกำรประเมินผล

กำรด ำเนินงำนของกิจกำร กำรรำยงำนประสิทธิภำพกำรบริหำร
และกำรตัดสินใจทำงธุรกิจ กำรอ่ำน กำรตีควำม กำรวิเครำะห์ 
และควำมเข้ำใจถึงงบกำรเงินโดยวิธีย่อส่วน กำรวิเครำะห์
อัตรำส่วน ผลกระทบของภำษีและกำรวิเครำะห์สินเช่ือ กำร
วิเครำะห์ งบกำรเงินเพื่อกำรลงทุน กำรเข้ำซื้อกิจกำรและกำร
ประเมินมูลค่ำ กำรเตรียมและใช้ข้อมูลบัญชีบริหำรเพื่อกำร
วำงแผน กำรควบคุม และกำรตัดสินใจ งบประมำณ กำรวิเครำะห์
จุดคุ้มทุนและกำรก ำหนดรำคำ  

Analysis and use of accounting information in 
the evaluation of corporate performance;   reporting 
managerial performance and making business decisions; 
reading, interpreting, analyzing and understanding of 
financial statements using common size analysis, ratio 
analysis; the impact of taxes and credit analysis; 
analyzing financial statements for making investment; 
credit acquisition and other evaluations; the preparation 
and use of managerial accounting information for using 
in planning, control, and decision making; budgeting; 
break-even analysis and pricing 

 
472-521 การจัดการการตลาดส าหรับการตัดสินใจ 3(3-0-6) 

(Marketing Management for Decision Making) 
แนวคิดและทฤษฎีกำรตลำดสมัยใหม่ กำรวิเครำะห์

โอกำสและกำรวำงแผนกำรตลำด กำรจัดกำรส่วนประสม

เอกสาร 1-4 



 

กำรตลำด กำรสร้ำงและกำรพัฒนำตรำสินค้ำ แนวทำงกำรสร้ำง
คุณค่ำกำรตลำดเพื่อกำรตัดสินใจที่จะช่วยให้กำรจัดกำรตลำด
ประสบควำมส ำเร็จโดยค ำนึงถึงจริยธรรมทำงกำรตลำด 
กรณีศึกษำกำรจัดกำรกำรตลำดสมัยใหม่ 

Modern marketing concepts and theories; 
opportunities analysis and marketing planning; marketing mix 
management; brand building and development; 
approaches for create marketing value in successful 
marketing management and decision making by focusing 
on marketing ethics; modern marketing management 
case studies 

 
472-522 การจัดการทุนมนุษย์เพ่ือความยั่งยืน 3(3-0-6) 

(Management of Human Capital for  
Sustainability) 
ทฤษฎี ควำมส ำคัญและกระบวนกำรจัดกำรทุนมนุษย์

บนพื้นฐำนเพื่อควำมยั่งยืน กำรวำงแผนก ำลังคน กำรสรรหำและ
กำรคัดเลือก กำรฝึกอบรมและกำรพัฒนำ กำรบริหำรผลกำร
ปฏิบัติงำน ค่ำตอบแทนและสวัสดิกำร แรงงำนสัมพันธ์ อำชีวอนำ
มัยและควำมปลอดภัย และงำนวิจัยล่ำสุดที่เกี่ยวข้องกับกำร
บริหำรทรัพยำกรมนุษย์  

Theory, importance, and process of managing 
human capital for sustainable decision making 
manpower planning; recruitment and selection; training 
and development; performance management; 
compensation and benefits; industrial relation; safety 
and health; and recent research relating to human 
resource management 
 
472-523 การจัดการการด าเนินงานส าหรับ    3(3-0-6) 

การตัดสินใจ 
(Operations Management for Decision  
Making) 
เทคนิคกำรพยำกรณ์ กำรวำงแผนภำยใต้ควำม

ต้องกำรที่ก ำหนดและมีควำมไม่แน่นอน กำรวำงแผนและกำร
ก ำหนดกำรด ำเนินงำน ทฤษฎีแถวคอย กำรจัดกำรกำรด ำเนินงำน
ของกำรให้บริกำร ตัวแบบนิวส์เวนเดอร์ กลยุทธ์กำรรวมควำม
เสี่ยงเข้ำด้วยกันในองค์กำร กำรจัดกำรรำยได้และก ำลังกำรผลิต 
กำรบริหำรจัดกำรห่วงโซ่อุปทำน  

Forecasting techniques, planning under 
deterministic and uncertain demand, operations planning 
and scheduling; queuing theory; service operations 
management; newsvendor models; risk pooling strategies 
in firms; capacity and revenue management; supply 
chain management 

 
 

472-524 การเงินส าหรับการตัดสินใจ 3(3-0-6) 
(Finance for Decision Making) 
งบกำรเงินและกำรวิเครำะห์ แนวคิดที่ส ำคัญทำง

กำรเงิน กำรประเมินกิจกำร คู่แข่ง และคู่ค้ำ แบบจ ำลองก ำหนด
รำคำสินทรัพย์บนควำมเสี่ยงและผลตอบแทน กำรค ำนวณและ
กำรใช้ต้นทุนของเงินลงทุน กำรตัดสินใจลงทุนในโครงกำร 
โครงสร้ำงเงินทุนและกำรบริหำรจัดกำรเงินทุนหมุนเวียน กำร
จัดกำรควำมเสี่ยงทำงกำรเงิน กำรควบรวมกิจกำร  

Financial statements and analysis; key 
financial concepts; evaluating firms, competitors, and 
suppliers; asset pricing models on risk and return; 
computation and usage  cost of capital; capital 
budgeting, capital structure and working capital 
management; financial risk management; merger and 
acquisition 

 
472-525  การบูรณาการเชิงกลยุทธ์และ 3(3-0-6) 

การด าเนินธุรกิจ 
(Strategic Integration and Business  
Implementation) 
พื้นฐำน ควำมเข้ำใจและกำรประยุกต์ใช้กลยุทธ์ใน

ระดับองค์กำร ระดับธุรกิจ และระดับปฏิบัติกำร กำรวิเครำะห์
อุตสำหกรรม คู่แข่ง โครงสร้ำงองค์กำร กำรวำงแผนกำรตลำด 
กำรเงิน กำรบัญชี กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ กำรตรวจสอบผล
กำรด ำเนินงำน ควำมท้ำทำยของกำรด ำเนินธุรกิจ กำรพัฒนำแผน
กลยุทธ ์

Foundation, understanding, and application of 
strategy in corporate, business, and functional levels; 
industry analysis; competitive rivalry; organizational 
structure; marketing plan, finance, accounting, human 
resource management; performance monitoring system; 
managerial challenges of business implementation; 
strategic plan development 

 
472-530 ความเป็นผู้ประกอบการและ 3(3-0-6) 

การคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ  
(Entrepreneurship and Business Creativity) 
ลักษณะผู้ประกอบกำร กระบวนกำรสร้ำงธุรกิจใหม่ 

กำรประเมินทำงเลือกในกำรจัดตั้งธุรกิจใหม่ กฎหมำยกำรจัดตั้ง
ธุรกิจ กำรหำแหล่งทุน กำรค้นหำนวัตกรรมและโอกำส กำร
วำงแผนด ำเนินงำน กำรจัดกำรควำมเสีย่ง กำรเขียนแผนธุรกิจเพื่อ
ขออนุมัติสินเช่ือ 

Entrepreneurial characteristics; enterprise 
creation process; evaluation choices for new business; 
new enterprise entry law; source of fund; potential for 
innovation and opportunities, operation planning; risk 
management; writing business plan for loan approval 



 

วิชาเลือก 
กลุ่มวชิาความเป็นผู้ประกอบการ 

472-531 การคาดการณ์ทางการตลาดและ 3(3-0-6) 
นวัตกรรมเชิงธุรกจิ 
(Market Foresight and Business Innovation) 
ลักษณะผู้ประกอบกำร กระบวนกำรสร้ำงธุรกิจใหม่ 

กำรประเมินทำงเลือกในกำรจดัตั้งธรุกิจใหม่ กฎหมำยกำรจัดตั้ง
ธุรกิจ กำรหำแหล่งทุน กำรค้นหำนวัตกรรมและโอกำส กำร
วำงแผนด ำเนินงำน กำรจัดกำรควำมเสีย่ง  กำรเขยีนแผนธุรกิจ
เพื่อขออนุมัติสินเช่ือ 

Entrepreneurial characteristics; enterprise 
creation process; evaluation choices for new business; 
new enterprise entry law; source of fund; potential for 
innovation and opportunities, operation planning; risk 
management; writing business plan for loan approval 

 
472-532 นวัตกรรมส าหรับการสร้างคุณค่า  3(3-0-6) 

(Innovation for Value Creation) 
แนวคิดและควำมจ ำเป็นในกำรสร้ำงควำมคิด

สร้ำงสรรค ์สภำพแวดล้อมทำงนวัตกรรมในกำรบริหำร วิธีกำรคิด
และสร้ำงควำมเปลี่ยนแปลงในคุณค่ำ เพื่อควำมได้เปรียบทำงกำร
แข่งขัน  

Creativity concepts and the essentials of 
creativity formulation; administrative innovation 
environment; thinking methods and creating value change 
for competitive advantage 

 
472-533 พาณิชย์อิเล็กทรอนิคส์และกจิการดิจิทัล3(3-0-6) 

 (Electronic Commerce and Digital  
Enterprises) 
แนวคิดและควำมจ ำเป็นในกำรสร้ำงควำมคิด

สร้ำงสรรค ์สภำพแวดล้อมทำงนวัตกรรมในกำรบริหำร วิธีกำรคิด
และสร้ำงควำมเปลี่ยนแปลงในคุณค่ำ เพื่อควำมได้เปรียบทำงกำร
แข่งขัน  

Creativity concepts and the essentials of 
creativity formulation; administrative innovation 
environment; thinking methods and creating value change 
for competitive advantage 

กลุ่มวชิาการจัดการ 
472-534 เศรษฐศาสตร์เพ่ือการจัดการและ 3(3-0-6) 

เศรษฐกจิพอเพียง  
(Managerial Economics and Sufficiency  
Economy) 
กำรผสมทฤษฎีทำงเศรษฐศำสตร์กับธุรกิจ กำร

ประยุกต์เชิงนโยบำย กำรวิเครำะห์มูลค่ำทำง  เศรษฐศำสตร์ 
ประเด็นด้ำนก ำไร กำรวัดผลลัพธ์ประเภทต่ำง ๆ กำรประมำณกำร 

กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงกำรวิเครำะห์อุปสงค์และต้นทุนทำง
เศรษฐศำสตร์ กำรวิเครำะห์โครงสร้ำงตลำด กำรวิเครำะห์แนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงและกำรประยุกต์ใช้ 

Integrate economic theory with business, 
policy implications; economic value analysis; issues of 
profit,various result measurements, estimation, risk 
analysis, demand analysis and economic cost, market 
structure analysis, sufficiency economy analysis and 
application. 

 
472-535 โครงสร้างและการออกแบบองค์การ 3(3-0-6) 

(Organization Structure and Design) 
กำรเปรียบเทียบข้อแตกต่ำงของโครงสร้ำงองค์กำรที่

จัดขึ้นตำมแนวคิดต่ำง ๆ ตั้งแต่สมัยเดิมจนถึงปัจจุบัน โครงสร้ำง
องค์กำรที่จัดขึ้นอย่ำงเหมำะสมตำมเป้ำหมำยและกลยุทธ์ของ
องค์กำร กำรร่วมมือระหว่ำงบุคคลฝ่ำยต่ำงๆ ในองค์กำรกำร
วิเครำะห์ผลกระทบของโครงสร้ำงองค์กำรแบบต่ำง ๆ ที่มีผลต่อ
กำรเพิม่ผลิตภำพ  

Comparison of different organizational 
structures influenced by different concepts from past to 
present; proper organizational structure according to 
goals and strategies of organization; cooperation of 
workers from different sections; analysis of different 
organization structures affecting productivity improvement 

 
472-536 องค์การแห่งการเรียนรู้และ 3(3-0-6) 
 การจัดการความรู้ 

(Learning Organization and Knowledge 
Management) 
ลักษณะและองค์ประกอบขององค์กำรแห่งกำรเรียนรู้ 

แนวคิดและแนวทำงในกำรพัฒนำองค์กำรไปสู่องค์กำรแห่งกำร
เรียนรู้ ลักษณะของควำมรู้ในองค์กำร แนวคิดและแนวทำงกำร
จัดกำรควำมรู้ในองค์กำร กำรออกแบบและพัฒนำระบบกำร
จัดกำรเทคโนโลยีส ำหรับกำรจัดกำรควำมรู้ในองค์กำร  

Characteristics and elements of the learning 
organization; concepts and development organization 
guidance to learning organization; characteristics of 
knowledge in corporate; concepts and approach to 
knowledge management in organizations; design and 
development technology management system for 
knowledge management in organizations 

 
 



 

472-537 การบริหารโครงการ 3(3-0-6) 
(Project Management) 
เทคนิคกำรบริหำรโครงกำร บทบำทของผู้จัดกำร

โครงกำร กำรวำงแผนโครงกำร กำรก ำหนดงบประมำณโครงกำร 
กำรประเมินโครงกำร กำรตรวจสอบและควบคุมโครงกำร กำรปิด
โครงกำรและกำรทบทวนผลกำรด ำเนนิงำน  

Project management techniques; roles of 
project manager; project planning; project budgeting; project 
evaluation; project monitoring and control; project closing 
and performance review 

 
472-538 การเป็นที่ปรึกษาทางธุรกจิ 3(3-0-6) 

(Business Consulting) 
กำรเป็นที่ปรึกษำทำงธุรกิจ บทบำทของกำรเป็นที่

ปรึกษำทำงธุรกิจ กระบวนกำรที่ปรึกษำทำงธุรกิจ กำรพัฒนำเค้ำ
โครงงำน กำรก ำหนดปัญหำ กำรออกแบบกำรวิเครำะห์ กำรแปล
ผล กำรน ำเสนอกำรก่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลง กำรท ำงำนร่วมกับ
ทีมงำนลูกค้ำ 

Business consulting; roles of business 
consultants; business consulting process; developing a 
proposal; framing the problem; designing the analysis; 
interpreting results; making a presentation; leading change; 
working with client team 

 
472-539 สัมมนาในการจัดการสมัยใหม ่ 3(3-0-6) 

(Seminar in Modern Management) 
กำรวิเครำะห์ทฤษฎี แนวคิด โอกำส กลยุทธ์ใหม่

ตลอดจนวิกฤติทำงกำรจัดกำร โดยใช้วิธีอภิปรำยผลและ
กรณีศีกษำ  

Analysis of theories, concepts, opportunities, 
new strategies and management crises with discussion 
and case studies 

 
472-540 ประเด็นร่วมสมัยในธุรกิจ 3(3-0-6) 
 (Contemporary Issues in Business) 

ทฤษฎี งำนวิจัย แนวโน้มและประเด็นที่ส ำคัญและ
ก ำลังเป็นที่น่ำสนใจต่ำง ๆ ด้ำนกำรบริหำรองค์กำรธุรกิจในโลกยุค
ปัจจุบัน  วิธีกำรประเมินควำมเหมำะสมทำงกำรเงินของนโยบำย
ธุรกิจและแนวปฏิบัติในกำรบริหำรธุรกิจในโลกยุคปัจจุบัน  

Theories, research, trends, and hot issues 
in business areas for contemporary organizations 
operating in our today’s world; methods for 
evaluating financial soundness of business policies 
and practices of contemporary organizations. 

 

472-541 การจัดการความหลากหลาย 3(3-0-6) 
(Management of Diversity) 
กำรจ ำแนก กำรวิเครำะห์ กำรเปรียบเทียบและกำร

ท ำควำมเข้ำใจถึงประเด็นต่ำง ๆที่มีควำมแตกต่ำงหลำกหลำยทั้ง
ในด้ำนวัฒนธรรม ประชำกรศำสตร์ สภำพทำงกำยภำพ ทัศนคติ 
และอื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อกำรจัดกำรองค์กำร กำรสื่อสำร และ
กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย ์

Classification, analysis, comparison and 
understanding of differences and diversities in cultures, 
demography, physical conditions, attitudes, and other 
aspects that have impacts on organization management, 
communication, and human resource management 

 
472-542 การพัฒนาความเป็นผู้น า 3(3-0-6) 

 (Leadership Development) 
ทฤษฎีและตัวแบบที่ส ำคัญของควำมเป็นผู้น ำ 

อิทธิพลและอ ำนำจ ผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลง ควำมเป็นผู้ตำม ทักษะ
ที่จ ำเป็นส ำหรับผู้น ำธุรกิจ กำรฝึกควำมเป็นผู้น ำ กำรจัดกำรควำม
ขัดแย้ง กำรตัดสินใจอย่ำงมีจริยธรรมเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน  

Key leadership theories and models; 
influence and power; change agent; followership; 
essential skills for business leaders; leadership coaching; 
conflict management; and ethical decision making for 
sustainable development 

กลุ่มวชิาธุรกิจระหว่างประเทศ 
472-543  การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ  3(3-0-6) 

(International Business Management) 
กำรวิเครำะห์องค์ประกอบในสภำพแวดล้อมของ

ธุรกิจระหว่ำงประเทศ ซึ่งประกอบด้วย สภำพแวดล้อมทำง
วัฒนธรรม กำรเมือง และเศรษฐกิจ ทฤษฎีกำรจัดกำรธุรกิจ
ระหว่ำงประเทศ กำรรวมกลุ่มทำงเศรษฐกิจ ควำมร่วมมือและกำร
ปฏิบัติ กลยุทธ์องค์กำร  กำรตลำด กำรเงินและกำรจัดกำร 
จริยธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจระหว่ำงประเทศ 

Analysis of components in international 
business environments; consists of cultures, politics, and 
economic environment; theories of international business 
management; economic integration, cooperation and 
practices; organizational strategy, marketing, finance and 
management, ethics in international business  

 
472-544  การจัดการการเงินระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
 (International Financial Management) 

ระบบกำรเงินระหว่ำงประเทศ กำรค้ำระหว่ำง
ประเทศ เง่ือนไขเสมอภำคระหว่ำงประเทศ ตลำดแลกเปลี่ยน
เงินตรำ เครื่องมือกำรบริหำรควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน กำร



 

วัดและกำรบริหำรควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน กำรตัดสินใจ
ลงทุนในต่ำงประเทศ กำรจัดหำเงินทุนระหว่ำงประเทศ ตลำดเงิน
และตลำดทุน 

International monetary system; international 
trade; international parity conditions; foreign exchange 
market, hedging foreign exchange risk; foreign exchange 
exposures; international investment decision; financing 
from international; debt and equity markets 

 
472-545 การจัดการการตลาดโลก 3(3-0-6)  

(Global Marketing Management) 
ควำมซับซ้อนและหลำกหลำยของปัจจัยในกำร

ออกแบบและกำรใช้โปรแกรมกำรตลำดโลก กำรพิจำรณำตลำดใน
สภำพแวดล้อมตลำดโลก ผลกระทบของวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และ
กำรเมืองต่อกำรตลำดโลก คุณค่ำและควำมท้ำทำยของกำร
วิเครำะห์ข้อมูลกำรตลำดโลก กลยุทธ์กำรแข่งขันทำงกำรตลำดใน
บริบทโลก ทำงเลือกเชิงกลยุทธ์ในกำรด ำเนินงำนของโปรแกรม
กำรตลำดโลก วิธีกำรประเมินและกำรควบคุมผลกำรปฏิบัติงำน
กำรตลำดโลก 

Complexity and variety factors in designing 
and implementing global marketing programs; market 
considerations in a global environment; impact of 
cultural, economic and political environments on 
global marketing; value and the challenges of global 
market information analysis; competitive marketing 
strategy in a global context; strategic options in the 
implementation of global marketing programs; methods 
of evaluation and control of global marketing 
performance 

 
472-546 การเจรจาต่อรองทางธุรกิจระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 

(International Business Negotiation) 
แนวคิดและทฤษฎีของกำรเจรจำต่อรองในธุรกิจ

ระหว่ำงประเทศ กำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งและกำรพัฒนำทักษะใน
กำรเจรจำต่อรอง กลยุทธ์และยุทธวิธีในกำรเจรจำต่อรอง กำรเจรจำ
ต่อรองที่เป็นธรรม 

 Concepts and theories of negotiation in 
international business; strengthening and developing 
negotiating skills; strategy and tactics in negotiation; fair 
negotiation 

 
472-547 สัมมนาธุรกจิในกลุม่อาเซียน 3(3-0-6) 
 (Seminar in ASEAN Business)  

กำรวิเครำะห์แนวคิดและทฤษฎีกำรท ำธุรกิจทฤษฎีใน
กลุ่มอำเซียน และอำเซียน+6 กำรถือปฏิบัติตำมกฎข้อบังคับ
ร่วมกัน ข้อตกลงและระเบียบกำรค้ำใหม่ๆ ประเด็นที่เกิดขึ้น
ในทำงปฏิบัติและแนวทำงแก้ไข 

Analysis of business concepts, theories of 
ASEAN countries and ASEAN+6; the application of 
shared rules and regulations, new trade orders; issues 
arising in prachices problems and solutions   

กลุ่มวชิาสนเทศศาสตร์ทางธุรกิจ 
472-548  เทคนิคการพยากรณ์ทางธุรกิจ 3(3-0-6) 

(Techniques of Business Forecasting) 
ระเบียบวิธีเชิงปริมำณและคุณภำพของกำรพยำกรณ์

ทำงธุรกิจ กำรวิเครำะห์ถดถอยและรูปแบบท่ีเปลี่ยนแปลง กำร
วิเครำะห์อนุกรมเวลำ วิธีเกบ็ข้อมูล ระเบียบวิธีกำรพยำกรณ์ในรูป
ของควำมน่ำจะเป็น เทคนิคกำรพยำกรณ์เชิงคุณภำพ  

Quantitative and qualitative methods of 
business forecasting; regression analysis and changing 
pattern; time series analysis; data collecting methods; 
forecasting methods in the form of probability; 
qualitative forecasting techniques  

 
472-549 การวิเคราะห์ข้อมูลและสนเทศศาสตร์ 3(3-0-6) 
 ทางธุรกิจ 

(Data Analytics and Business Informatics) 
กำรตรวจสอบข้อมูลเพื่อกำรตัดสินใจทำงธุรกิจที่ดีกว่ำ 

กำรวิเครำะห์สถิติเชิงปริมำณและกำรสร้ำงตัวแบบกำรพยำกรณ์ 
เครื่องมือและเทคนิคของกำรระบุรูปแบบและควำมสัมพันธ์ท่ียังค้นไม่
พบ ทฤษฎี แนวคิด และกำรประยุกต์ใช้ศำสตร์แห่งข้อมูลและ
สำรสนเทศศำสตร์ทำงธุรกิจ สำรสนเทศศำสตร์ส ำหรับกำรรับรู้ ควำม
เข้ำใจ กำรวิเครำะห์ กำรสังเครำะห์ กำรเก็บรักษำ กำรเรียกใช้และกำร
ติดต่อสื่อสำรของระบบสำรสนเทศ 

Examination raw data for better business decision 
making; quantitative and statistical analysis and predictive 
modeling; tools and techniques used to identify undiscovered 
patterns and establish hidden relationships; theories, concepts, 
and application of data analytics and business informatics; 
business informatics for perception, understanding, analysis, 
synthesis, storage, retrieval, communication of information 
systems 

 
472-550 การจ าลองปญัหาธุรกจิ 3(3-0-6) 

(Business Problem Simulation) 
แนวคิดกำรจ ำลองสถำนกำรณ์ส ำหรับปัญหำธุรกิจ กำร

ประยุกต์ใช้ควำมหลำกหลำยของแบบจ ำลองธุรกิจ กำรพัฒนำตัวแบบ
กำรจ ำลอง กำรรวบรวมข้อมูลและกำรเตรียมข้อมูล โปรแกรมกำร
จ ำลองแบบ กำรวิเครำะห์ผลจำกแบบจ ำลองธุรกิจ คุณธรรมจริยธรรม
ในกำรจ ำลองปัญหำธุรกิจ  

Concepts of simulation for business 
problem; applications of various types of business 
simulation; development of models; data collection and 



 

preparation; computer programming for simulation 
systems; analysis of results of business simulation; 
ethics in business problem simulation 

 
472-551 ตัวแบบเพ่ือการตัดสนิใจ   3(3-0-6) 

(Model for Decision Making) 
กระบวนกำรพัฒนำ วิเครำะห์ และแปลผลตัวแบบ 

ควำมคิดเชิงวิพำกษ์ กำรวิเครำะห์ข้อมูล กำรวิเครำะห์กำรตัดสินใจ 
กำรจัดสรรทรัพยำกร กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง กำรสร้ำงตัวแบบกำร
ตัดสินใจภำยใต้เง่ือนไขที่หลำกหลำย กำรสื่อสำรกำรตัดสินใจต่อ
ผู้บริหำร  

Process of developing, analyzing, and interpreting a 
model; critical thinking; data analysis; decision analysis; 
resource allocation; risk analysis; multi criteria decision making 
modeling; communicating decisions to management  

หัวข้อพิเศษในธุรกิจ 
472-552 หัวข้อพิเศษในธุรกจิ 1  3(3-0-6) 

(Special Topics in Business I) 
หัวข้อทำงธุรกิจในปจัจุบันที่น่ำสนใจเพื่อใหเ้ข้ำใจแนวคิด

ในกำรด ำเนินธุรกิจสมัยใหม่และเพิ่มพูนมุมมองในกำรจัดกำรธุรกิจ 
Current special business topics in order to 

understand the modern business process and 
broaden business and management perspective   

 
472-553 หัวข้อพิเศษในธุรกจิ 2  3(3-0-6) 

(Special Topics in Business II) 
หัวข้อทำงธุรกิจในปจัจุบันที่น่ำสนใจเพื่อใหเ้ข้ำใจแนวคิด

ในกำรด ำเนินธุรกิจสมัยใหม่และเพิ่มพูนมุมมองในกำรจัดกำรธุรกิจ 
Current special business topics in order to 

understand the modern business process and broaden 
business and management perspective   

 
รายวิชาสารนิพนธ์และวิทยานิพนธ ์

472 –660 วิทยานิพนธ ์   36(0-108-0) 
(Thesis) 
กำรค้นคว้ำและวิจัยทำงบริหำรธุรกิจตำมลักษณะ

เนื้อหำวิชำที่ก ำหนดไว้ในหลักสูตร ภำยใต้กำรดูแลและแนะน ำของ
คณะกรรมกำรที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์  และต้องตีพิมพ์ผลงำน
วิทยำนิพนธ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติที่มีระบบกำรกลั่นกรอง 
(Peer-reviewed journal) จ ำนวน   1 ผลงำน 

Study and research in business administration 
based on courses in curriculum under supervision of 
thesis advisory committee members; a publication of 
the thesis in a peer-reviewed international journal is 
required 

 

472– 670 วิทยานิพนธ ์ 18(0-54-0) 
 (Thesis)  

กำรค้นคว้ำและวิจัยทำงบริหำรธุรกิจตำมลักษณะ
เนื้อหำวิชำที่ก ำหนดไว้ในหลักสูตร ภำยใต้กำรดูแลและแนะน ำของ
คณะกรรมกำรที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ กำรน ำเสนอผลงำนวิทยำนิพนธ์
ในที่ประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติ จ ำนวน 1 ผลงำน หรือตีพิมพ์
ผลงำนวิทยำนิพนธ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติที่มีระบบกำร
กลั่นกรอง (Peer-reviewed journal) จ ำนวน 1 ผลงำน 

Study and research in business administration 
based on courses in curriculum under supervision of 
thesis advisory committee members; the thesis 
presentation in an international conference or a 
publication of the thesis in a peer-reviwed international 
journal is required 

 
472– 680 สารนิพนธ ์   6(0-18-0) 
 (Minor Thesis)  

กำรค้นคว้ำและวิจัยทำงบริหำรธุรกิจตำมลักษณะ
เนื้อหำวิชำที่ก ำหนดไว้ในหลักสูตร ภำยใต้กำรดูแลและแนะน ำของ
คณะกรรมกำรที่ปรึกษำสำรนิพนธ์ กำรน ำเสนอผลงำนสำรนิพนธ์ในที่
ประชุมวิชำกำรระดับชำติ จ ำนวน 1 ผลงำน 

Study and research in business administration 
based on courses in curriculum under supervision of minor 
thesis advisory committee members; the minor thesis 
presentation in a national conference is required 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


