คำอธิบำยรำยวิชำ
Course Description

้ ฐำน
รำยวิชำพืน
Fundamental Courses
2602500
แนวคิดธุรกิจ
Business Concepts

Credits
s

คำอธิบำยรำยวิชำ

Course Description

1.5

ั ของธุรกิจ กระบวนการวางแผน
ฟั งก์ชน
ธุรกิจ การวิเคราะห์ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
มหภาคพืน
้ ฐาน เศรษฐศาสตร์จล
ุ ภาค
พืน
้ ฐาน

Business functions; business
planning process; business
analysis; basic macroeconomics;
basic microeconomics.

1.5

สถิตแ
ิ ละบทบาทของสถิตใิ นธุรกิจ
ประเภทของข ้อมูลธุรกิจ การเก็บรวบรวม
ข ้อมูล ความน่าจะเป็ นเบือ
้ งต ้น สถิตเิ ชิง
พรรณนา พืน
้ ฐานสถิตเิ ชิงอนุมาน การ
ทดสอบสมมติฐานทางสถิต ิ

Statistics and its roles in business;
types of business data; data
collection; introductory probability;
descriptive statistics; fundamental
inferential statistics; statistical
hypothesis testing.

1.5

สิง่ แวดล ้อมธุรกิจโลก การคิดข ้าม
วัฒนธรรม ประสบการณ์ธรุ กิจระหว่าง
ประเทศ การทาธุรกิจในตลาดระหว่าง
ประเทศ

Global business environment; cross
cultural thinking; international
business experience; doing
business in international market.

2600512 แผน ข (Plan B)
จริยธรรมธุรกิจและการสร ้าง
คุณค่าร่วม
Business Ethics and
Creating Shared Values

1.5

จริยธรรมธุรกิจ ความรับผิดชอบต่อสังคม
ขององค์กร องค์กรเพือ
่ สังคม การลง
พืน
้ ทีเ่ พือ
่ สร ้างคุณค่าร่วม

Business ethics; corporate social
responsibility; social enterprise;
field work for creating shared
values.

2601513
การรายงานทางการเงิน 1
Financial Reporting I

1.5

กรอบแนวคิดสาหรับการรายงานทาง
การเงิน รูปแบบและองค์ประกอบของงบ
การเงิน เงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน
สด ลูกหนี้การค ้าและตั๋วเงินรับ สินค ้า
คงเหลือ ทีด
่ น
ิ อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ
่ อ
ื ไว ้เพือ
่ ขาย
สินทรัพย์ไม่มต
ี ัวตน เจ ้าหนี้การค ้าและ
ตั๋วเงินจ่าย เงินกู ้ยืม หุ ้นกู ้ ประมาณการ
ิ และหนีส
ิ ทีอ
หนี้สน
้ น
่ าจเกิดขึน
้ ทุนและ
กาไรสะสม รายได ้ ค่าใช ้จ่าย งบ
การเงินสาหรับธุรกิจบริการและธุรกิจ
พาณิชยกรรม

Conceptual framework for financial
reporting; forms and elements of
financial statements; cash and cash
equivalents; accounts receivable
and notes receivable; inventories;
property, plant and equipment;
non-current assets held for sale;
intangible assets; accounts payable
and notes payable; loans; bonds;
provisions and contingencies;
equity and retained earnings;
revenues; expenses; financial
statements for service businesses
and merchandising businesses.

2601514
การรายงานทางการเงิน 2
Financial Reporting II
Co-requisite 2601513

1.5

เงินลงทุนในตราสารหนีแ
้ ละตราสารทุน
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค ้า
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและงบการเงิน
้ คืน หุ ้นปั นผล การแตก
รวม หุ ้นทุนซือ
หุ ้นและการรวมหุ ้น กาไรต่อหุ ้นขัน
้
พืน
้ ฐานและกาไรต่อหุ ้นปรับลด
อสังหาริมทรัพย์เพือ
่ การลงทุน การปรับ
โครงสร ้างหนี้ทม
ี่ ป
ี ั ญหา สัญญาเช่า
ผลประโยชน์ของพนั กงาน ภาษีเงินได ้
รอตัดบัญชี การบริหารกาไร

Investment in debt and equity
securities; investments in
associates and joint ventures;
investments in subsidiaries and
consolidated financial statements;
treasury stock; share dividends;
share splits and reverse share
splits; basic and diluted earnings
per share; investment properties;
troubled debt restructuring; leases;
employee benefits; deferred income
taxes; earnings management.

2603511
เทคนิคทางสถิตเิ บือ
้ งต ้น
สาหรับการบริหารธุรกิจ
Introduction to Statistical
Techniques for Business
Administration
รำยวิชำบ ังค ับ
Required Courses
2600511 แผน ข (Plan B)
ประสบการณ์ธุรกิจโลก
Global Business
Experience

2601516
การบัญชีบริหารพืน
้ ฐาน
Fundamentals of
Management Accounting
Prerequisite 2601513

Credits
s
1.5

คำอธิบำยรำยวิชำ

Course Description

บทบาทของการบัญชีต ้นทุนและการ
บัญชีบริหาร การจาแนกประเภทต ้นทุน
ต ้นทุนผลิตภัณฑ์และต ้นทุนบริการ
พฤติกรรมต ้นทุน ความสัมพันธ์ระหว่าง
ต ้นทุน ปริมาณ กับกาไร ระบบต ้นทุนผัน
แปร การวิเคราะห์ต ้นทุนเพือ
่ การ
ตัดสินใจ งบประมาณและการประเมินผล
การปฏิบัตงิ าน การบัญชีตามความ
รับผิดชอบ การวิเคราะห์ผลการ
ดาเนินงานจาแนกตามส่วนงานและ
บทบาทของราคาโอน

Roles of cost accounting and
management accounting;
classification of costs; product and
service costs; behavior of costs;
cost-volume-profit relationship;
variable costing system; cost
analysis for decision making;
budgeting and performance
evaluation; responsibility
accounting; segment performance
analysis and roles of transfer
pricing.

2602502
่ สารทางธุรกิจและ
การสือ
การเจรจาต่อรอง
Business Communication
and Negotiation

1.5

่ สารทางวาจา การใช ้ภาษากายใน
การสือ
่ สาร เทคนิคการนาเสนอ วิธต
การสือ
ี า่ งๆ
ในการเจรจาต่อรองในบริบททางการ
จัดการ ประเภทของความขัดแย ้ง
แนวทางในการบริหารความขัดแย ้ง

Oral communication; using body
language to communicate;
presentation techniques;
negotiation approaches in
management context; types of
conflict; conflict management
approaches.

2602543
ตัวแบบการวิเคราะห์สาหรับ
การจัดการ 1
Analytical Models for
Management I
Prerequisite 2603511
2602544
ตัวแบบการวิเคราะห์สาหรับ
การจัดการ 2
Analytical Models for
Management II
Co-requisite 2602543
2602546
การจัดการการดาเนินงาน
เพือ
่ ความได ้เปรียบในการ
แข่งขัน Operations
Management for
Competitive Advantage
2602547
การจัดการโซ่อป
ุ ทาน
Supply Chain
Management
Co-requisite 2602546
2602600
การบริหารทีมงานและภาวะ
ผู ้นา
Team Management and
Leadership

1.5

ตัวแบบโปรแกรมเชิงเส ้น โปรแกรม
ไม่ใช่เชิงเส ้น และโปรแกรมจานวนเต็ม
สาหรับการแก ้ปั ญหาทางธุรกิจ

Linear programming, non-linear
programming and integer
programming models for business
problem solving.

1.5

ตัวแบบแถวคอย ตัวแบบการจาลอง
สถานการณ์ ตัวแบบมาร์คอฟ และ
ทฤษฎีเกมสาหรับการแก ้ปั ญหาทาง
ธุรกิจ

Queuing model; simulation model;
Markov model; game theory for
business problem solving.

1.5

2602604
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
Managing Human
Resources
Co-requisite 2602600

1.5

กลยุทธ์การดาเนินงาน การออกแบบ
สินค ้าและบริการ การวิเคราะห์
กระบวนการ การจัดการคุณภาพ การ
จัดการและการพยากรณ์อป
ุ สงค์ การ
วางแผนแบบรวม การวางแผนกาลังการ
ผลิต
้
แนวคิดการจัดการโซ่อป
ุ ทาน การจัดซือ
และจัดหา การเลือกสถานที่ การขนส่ง
การกระจายสินค ้า การจัดการสินค ้าคง
คลัง การบริหารต ้นทุนของโซ่อป
ุ ทาน
การจัดการแบบลีน
แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย
่ วข ้องกับ
พฤติกรรมองค์การ แรงจูงใจ ความ
แตกต่างระหว่างบุคคล พฤติกรรมกลุม
่
ภาวะผู ้นาและการบริหารทีมงาน การ
่ สารในองค์การ การบริหารความ
สือ
ขัดแย ้ง
แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย
่ วข ้องกับการ
วางแผนอัตรากาลัง การสรรหาและการ
คัดเลือก การพัฒนาและรักษาบุคลากร
การบริหารค่าตอบแทน และการบริหาร
ผลปฏิบัตงิ าน ปั ญหาและแนวทางแก ้ไข
ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์

Operations strategy; product and
service design; process analysis;
quality management; demand
management and forecasting;
aggregate planning; capacity
planning.
Concept of supply chain
management; sourcing and
procurement; location;
transportation; distribution; supply
chain cost management.
Concepts and theories related to
organizational behavior; motivation;
individual differences; group
behavior; leadership and team
management; communication in
organization; conflict management.
Concepts and theories related to
workforce planning, recruitment
and selection, people development
and retention; compensation
management and performance
management; problems in and
solutions for managing human
resources.

1.5

1.5

2602651
การออกแบบกลยุทธ์
Crafting Strategy
Prerequisite 2602547
and 2604505 and
2605512

Credits
s
1.5

คำอธิบำยรำยวิชำ

Course Description

แนวคิดพืน
้ ฐานของกลยุทธ์ กระบวนการ
บริหารเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์
สภาพแวดล ้อมภายนอก การวิเคราะห์
ความสามารถขององค์การ จุดแข็ง
จุดอ่อน วิธก
ี ารคิดเชิงกลยุทธ์ แนวคิด
กลยุทธ์ร่วมสมัย

Basic concept of strategy; strategic
management process; analysis of
external environment; analysis of
organization capabilities, strengths
and weaknesses; strategic thinking
methods; contemporary strategy
concepts.

การนาแผนกลยุทธ์สก
ู่ ารปฏิบัต ิ ภาวะ
ผู ้นาและการบริหารการเปลีย
่ นแปลง
การประเมินผลการปฏิบัตต
ิ ามกลยุทธ์
่ งเชิงกลยุทธ์
ความเสีย
การประยุกต์สถิตเิ พือ
่ การตัดสินใจทาง
ธุรกิจ การวิเคราะห์ความถดถอยและ
สหสัมพันธ์ การวิเคราะห์อนุกรมเวลา
การวิเคราะห์ข ้อมูลแจงนั บ เทคนิคการ
จาแนกประเภทและการจัดกลุม
่

Strategic plan execution; leadership
and change management; strategy
evaluation; strategic risk.

2602652
การนากลยุทธ์สก
ู่ ารปฏิบัต ิ
Executing Strategy
Co-requisite 2602651
2603535
เทคนิคทางสถิตส
ิ าหรับการ
บริหารธุรกิจ
Statistical Techniques for
Business Administration
Prerequisite 2603511

1.5

2604504
หลักการการเงิน
Financial Principles
Co-requisite 2602500

1.5

วัตถุประสงค์ของการจัดการการเงิน
ตลาดทุนและการระดมทุน การวิเคราะห์
งบการเงิน การวางแผนการเงิน มูลค่า
ของเงินตามเวลา ความสัมพันธ์ระหว่าง
่ งและผลตอบแทน การประเมิน
ความเสีย
มูลค่าตราสารหนี้และตราสารทุน

Financial management objectives;
capital market and fund raising;
financial statements analysis;
financial planning; time value of
money; risk and return relationship;
valuation of debt and equity
securities.

2604505
กลยุทธ์การเงิน
Financial Strategy
Co-requisite 2604504

1.5

Capital budgeting; project analysis;
real options; cost of capital; capital
structure; payout policies;
derivatives and risk management.

2604671
เศรษฐศาสตร์เพือ
่ การ
จัดการธุรกิจ
Economics for Business
Management
Co-requisite 2602500

1.5

การงบประมาณเงินทุน การวิเคราะห์
โครงการ เรียลออปชัน ต ้นทุนของ
เงินทุน โครงสร ้างเงินทุน นโยบายการ
ตอบแทนผู ้ถือหุ ้น ตราสารอนุพันธ์และ
่ ง
การบริหารความเสีย
แนวคิดของเศรษฐศาสตร์และการ
ประยุกต์ หลักการของเศรษฐศาสตร์
จุลภาคและเศรษฐศาสตร์มหภาค ตัว
แบบของอุปสงค์รวมและอุปทานรวม
นโยบายทางการเงิน การคลัง และตลาด
ปริวรรตเงินตรา การวิเคราะห์การผลิต
และต ้นทุน โครงสร ้างตลาด ทฤษฎีเกม

2605511
การวิเคราะห์การตลาด
Marketing Analysis

1.5

Roles and functions of marketing in
business; marketing environment;
marketing analysis; industry and
competition analyses; consumer
decision making process; marketing
information systems and marketing
research; demand forecasting;
market segmentation; targeting;
product positioning.

2605512
การตลาดเพือ
่ สร ้างคุณค่า
Marketing for Value
Creation
Co-requisite 2605511

1.5

บทบาทและหน ้าทีก
่ ารตลาดในธุรกิจ
สภาวะแวดล ้อมทางการตลาด การ
วิเคราะห์ตลาด การวิเคราะห์
อุตสาหกรรม และการวิเคราะห์การ
แข่งขัน กระบวนการตัดสินใจของ
ผู ้บริโภค ระบบสารสนเทศทางการตลาด
และการวิจัยการตลาด การพยากรณ์อป
ุ
สงค์ การแบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาด
เป้ าหมาย และการวางตาแหน่ง
ผลิตภัณฑ์
การวางแผนการตลาดเชิงยุทธ์ กลยุทธ์
ส่วนประสมการตลาด ผลิตภัณฑ์ ราคา
่ สารทาง
ช่องทางจัดจาหน่ายและการสือ
การตลาดแบบบูรณาการ
การงบประมาณทางการตลาด การ
ควบคุมทางการตลาด

1.5

Application of statistics in business
decision making; regression and
correlation analysis; time-series
analysis; categorical data analysis;
classification and clustering
techniques.

Economics concepts and
applications; microeconomics and
macroeconomics principles;
aggregate demand and aggregate
supply model; fiscal and monetary
policies and foreign exchange
market; production and cost
analysis; market structures; game
theory.

Strategic marketing planning;
marketing mix strategy: product,
price, place and Integrated
Marketing Communications;
marketing budgeting; marketing
control.

2602503 แผน ก (Plan A)
การออกแบบงานวิจัยเพือ
่
การตัดสินใจทางธุรกิจ
Research Design for
Business Decisions
Prerequisite 2603511
2602504 แผน ก (Plan A)
การปฏิบัตก
ิ ารวิจัยเพือ
่ การ
ตัดสินใจทางธุรกิจ
Research Practicum for
Business Decisions
Co-requisite 2602503
รำยวิชำเลือก
Elective Courses
2600513
การเรียนรู ้จากประสบการณ์
ธุรกิจ
Learning from Business
Experience
2601518
การภาษีอากร
Taxation
Prerequisite 2601513

Credits
s
1.5

1.5

1.5

1.5

คำอธิบำยรำยวิชำ

Course Description

ความสาคัญและบทบาทของการวิจัย
เพือ
่ การตัดสินใจทางธุรกิจ ประเภทของ
การวิจัย กระบวนการวิจัย การทบทวน
วรรณกรรม การออกแบบงานวิจัย วิธก
ี าร
เลือกตัวอย่าง การพัฒนาโครงร่าง
งานวิจัย
เครือ
่ งมือวิจัยเพือ
่ การตัดสินใจทางธุรกิจ
่ ถือของ
ความถูกต ้องและความน่าเชือ
เครือ
่ งมือวิจัย การเก็บข ้อมูล การ
วิเคราะห์ข ้อมูลและการอภิปรายผล การ
เขียนรายงานการวิจัย

Importance and roles of research in
business decision; types of
research; research process;
literature review; research design;
sampling methods; research
proposal development.
Research instrument for business
decision; validity and reliability of
research instrument; data
collection; data analysis and
discussion; research report writing.

ประเด็นปั จจุบันทางธุรกิจ ประสบการณ์
ระดับบริหารในการคิดอย่างมีวส
ิ ัยทัศน์
การคิดเชิงวิพากษ์และสร ้างสรรค์ การ
จัดการการเปลีย
่ นแปลง การจัดการ
วิกฤติการณ์
แนวคิดและหลักการของการภาษีอากร
หลักการของการภาษีอากรตามประมวล
รัษฎากร โดยเน ้นภาษีเงินได ้นิตบ
ิ ค
ุ คล
และภาษีมล
ู ค่าเพิม
่

Current issues in business;
executive level experiences in
visionary thinking; critical and
creative thinking; change
management; crisis management.
Concepts and principles of taxation;
principles of taxation under the
Revenue Code with emphasis on
corporate income tax and valueadded tax
Concepts and principles of tax
planning; strategic tax planning
under the Revenue Code with
emphasis on corporate income tax
and value-added tax
Transformation of business analysis
into business activities; integrating
business functions into business
plan; linkage among activities of
business units; writing an effective
business plan.
Leadership decision-making;
definition, importance and elements
of organizational culture; types of
organizational culture; process of
people and organizational culture;
culture audit; creating and
embedding organizational culture;
effective organization ; factors
affecting organizational structure;
types of organizations; structuring
organizations ; integration and
coordination.
Concepts and theories related to
strategic human resource
management; human resource
information for management;
human resource management
approaches to different business
strategies: mergers and
acquisitions, downsizing,
international expansion and internal
labour market segmentation.

2601519
การวางแผนภาษีอากร
เชิงกลยุทธ์
Strategic Tax Planning
Co-requisite 2601518
2602505
การพัฒนาแผนธุรกิจ
Business Plan
Development

1.5

แนวคิดและหลักการของการวางแผน
ภาษีอากร กลยุทธ์การวางแผนภาษี
อากรตามประมวลรัษฎากร โดยเน ้นภาษี
เงินได ้นิตบ
ิ ค
ุ คลและภาษีมล
ู ค่าเพิม
่

1.5

่ จิ กรรม
การแปลงการวิเคราะห์ธุรกิจไปสูก
ทางธุรกิจ การบูรณาการหน ้าทีง่ านทาง
่ มโยง
ธุรกิจให ้เป็ นแผนธุรกิจ การเชือ
กิจกรรมของหน่วยธุรกิจต่างๆ การเขียน
แผนธุรกิจอย่างมีประสิทธิผล

2602605
การนาและการสร ้างองค์กร
ทีม
่ ป
ี ระสิทธิผล
Leading and Creating an
Effective Organization
Prerequisite 2602600

1.5

การตัดสินใจของผู ้นา ความหมาย
ความสาคัญ และองค์ประกอบของ
วัฒนธรรมองค์กร ประเภทของวัฒนธรรม
องค์กร กระบวนการเกีย
่ วกับคนและ
วัฒนธรรมองค์กร การตรวจสอบ
วัฒนธรรมองค์กร การสร ้างและบ่มเพาะ
วัฒนธรรมองค์กร องค์กรทีม
่ ป
ี ระสิทธิผล
ปั จจัยทีม
่ ผ
ี ลต่อโครงสร ้างองค์กร
รูปแบบองค์กร การจัดโครงสร ้างองค์กร
การบูรณาการและการประสานงาน

2602606
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
เชิงกลยุทธ์
Strategic Human
Resource Management
Prerequisite 2602600
and 2602604

1.5

แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย
่ วข ้องกับการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์
สารสนเทศด ้านทรัพยากรมนุษย์เพือ
่ การ
จัดการ แนวทางการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ภายใต ้กลยุทธ์ธุรกิจประเภทต่าง
ๆ การควบรวมกิจการ การลดขนาด
องค์การ การขยายธุรกิจไปต่างประเทศ
และการแบ่งส่วนตลาดแรงงานภายใน
องค์การ

2602607
การพัฒนาองค์กร
Organization
Development
Prerequisite 2602600
and 2602604

Credits
s
1.5

คำอธิบำยรำยวิชำ

Course Description

แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย
่ วข ้องกับการ
พัฒนาองค์กร วงจรแห่งการพัฒนา
องค์กร การวิเคราะห์องค์กร แนว
ทางการสอดประสานเพือ
่ การพัฒนา
องค์กร การประเมินผลการพัฒนาองค์กร
การออกแบบองค์กร ความคล่องตัวของ
องค์กร การจัดการการเปลีย
่ นแปลง
องค์กรแบบปฏิรูป

Concept and theories of
organization development; cycle of
organization development;
organization diagnostics;
organization development
intervention; evaluation of
organization development;
organization design; organization
agility; managing transformational
change of an organization.

2602608
การจัดการความรู ้และ
องค์การแห่งการเรียนรู ้
Knowledge Management
and Learning
Organization
Prerequisite 2602500

1.5

ลักษณะของความรู ้ในองค์การธุรกิจ
แนวทางในการจัดการความรู ้
เทคโนโลยีสาหรับการจัดการความรู ้
ลักษณะและองค์ประกอบขององค์การ
แห่งการเรียนรู ้ แนวทางในการพัฒนาสู่
องค์การแห่งการเรียนรู ้

Characteristics of knowledge in
business organizations; approaches
to knowledge management;
technologies for knowledge
management; characteristics and
elements of learning organizations;
approaches to developing learning
organizations.

2602609
การคิดเชิงระบบสาหรับ
ธุรกิจ
Systems Thinking for
Business

1.5

แนวคิดและเครือ
่ งมือในการคิดเชิงระบบ
ระบบต ้นแบบ จุดทีม
่ อ
ี ท
ิ ธิพล วงจร
สะท ้อนกลับ แผนภาพความสัมพันธ์
ระหว่างสาเหตุกับผลลัพธ์ การประยุกต์
การคิดเชิงระบบในธุรกิจ

Systems thinking concepts and
tools; systems archetypes; leverage
points; feedback loop; causal loop
diagram; application of systems
thinking to business.

2602610
การปรับปรุงกระบวนการทาง
ธุรกิจ
Business Process
Improvement
Prerequisite 2602546

1.5

แนวคิดการปรับปรุงกระบวนการทาง
ธุรกิจ การสร ้างแผนทีก
่ ระบวนการ
แนวคิดลีน เครือ
่ งมือและเทคนิคเพือ
่ การ
ปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ

Concept of business process
improvement; process mapping;
lean concept; tools and techniques
for process improvement.

2602611
การบริหารโครงการ
Project Management
Prerequisite 2602546
and 2602543

1.5

การวางแผนโครงการ โครงสร ้างของ
โครงการ การประมาณโครงการ เส ้นทาง
วิกฤติ การวางแผนทรัพยากร การ
วางแผนงบประมาณ การบริหารความ
่ ง การติดตามความก ้าวหน ้าและการ
เสีย
ควบคุมโครงการ การปิ ดโครงการ

Project planning; project
organization; project estimation;
critical path; resource planning;
budget planning; risk management;
project monitoring and control;
project closure.

2602662
สภาวะแวดล ้อมธุรกิจระดับ
โลก
Global Business
Environments
Prerequisite 2604671

1.5

องค์ประกอบของสภาวะแวดล ้อมของ
ธุรกิจระดับโลก การเปลีย
่ นแปลงในภูม ิ
ทัศน์เศรษฐกิจโลก ทฤษฏีการค ้า
ระหว่างประเทศ ทฤษฎีการลงทุน
โดยตรงต่างประเทศ การวิเคราะห์สภาวะ
แวดล ้อมของธุรกิจระดับโลกซึง่ สร ้าง
่ งต่อธุรกิจ
โอกาสและความเสีย

Components of global business
environments; changes in world
economic landscape; international
trade theory; foreign direct
investment theory; analysis of how
global business environments
create opportunities and risks to
the firms.

2602663
กลยุทธ์ธุรกิจระดับโลก
Global Business Strategy
Prerequisite 2604671

1.5

แนวคิดเกีย
่ วกับกลยุทธ์ธุรกิจระดับโลก
การคัดเลือกประเทศ กลยุทธ์การเข ้าสู่
ตลาดต่างประเทศ การจัดการกลยุทธ์
ระดับโลกและองค์กร การจัดการ
ดาเนินงาน โลจิสติกส์ การตลาด
การเงิน การจัดการทรัพยากรบุคคล
จริยธรรมในธุรกิจระดับโลก

Concepts of global business
strategy; country selection; foreign
market entry strategy; global
strategic management and
organization; operations
management; logistics; marketing;
finance; human resources
management; ethics in global
business.

2602667
ภาวะผู ้ประกอบการใน
องค์การและนวัตกรรม
Corporate
Entrepreneurship and
Innovation
Prerequisite 2602500

Credits
s
1.5

คำอธิบำยรำยวิชำ

Course Description

การสร ้างภาวะผู ้ประกอบการและ
นวัตกรรมในหน่วยงานหรือองค์กรขนาด
ใหญ่ การส่งเสริมความคิดสร ้างสรรค์
และนวัตกรรม การพัฒนาโครงการเพือ
่
นวัตกรรมระดับองค์การ การประเมินผล
โครงการนวัตกรรม สถาปั ตยกรรม
องค์การและกระบวนการทางานเพือ
่
สร ้างนวัตกรรม การบ่มเพาะทีมพัฒนา
่ มโยงผู ้สนั บสนุน/
ธุรกิจใหม่ การเชือ
พันธมิตรเพือ
่ การสร ้างธุรกิจนวัตกรรม

Creating entrepreneurship and
innovation in business unit or large
corporation; promoting creative
idea and innovation; project
development for corporate
innovation; evaluation of innovation
projects; organizational architecture
and work process that support
innovation; incubating new venture
development team; connecting
sponsors/partners for new venture
creation.

2602669
การจัดการเพือ
่ ความเป็ นเลิศ
ในการบริการ
Managing Service
Excellence

1.5

บทบาทของการบริการ กลยุทธ์การ
บริการ การออกแบบการบริการ การ
วิเคราะห์และการปรับปรุงกระบวนการ
บริการ คุณภาพการบริการ ความเป็ นเลิศ
ในการบริการ

Role of services; service strategy;
service design; service process
analysis and improvement; service
quality; service excellence.

2602671
กลยุทธ์ธุรกิจดิจท
ิ ัล
Digital Business Strategy

1.5

พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ ธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส์ เศรษฐกิจดิจท
ิ ัล การ
จัดการธุรกิจดิจท
ิ ล
ั ตัวแบบธุรกิจดิจท
ิ ัล
่ สารทางดิจท
การตลาดดิจท
ิ ล
ั การสือ
ิ ัล
เว็บอะนาไลติกส์ การรักษาความ
ปลอดภัยบนเว็บ กลยุทธ์ทข
ี่ ับเคลือ
่ น
โดยดิจท
ิ ัล กฎหมายและจริยธรรมใน
ธุรกิจดิจท
ิ ัล

Electronic commerce; electronic
business; digital economy; digital
business management; digital
business models; digital marketing,
digital communication; web
analytics; web security; digitaldriven strategy; law and ethics in
digital business.

2602672
กลยุทธ์การจัดการโซ่
อุปทาน
Supply Chain Strategy
Prerequisite 2602547

1.5

้
กลยุทธ์โซ่อป
ุ ทาน กลยุทธ์การจัดซือ
ิ ค ้าคงคลัง กลยุทธ์
และจัดหา กลยุทธ์สน
การขนส่งและการกระจายสินค ้า การ
จัดการสารสนเทศของโซ่อป
ุ ทาน การ
ออกแบบโครงข่ายโซ่อป
ุ ทาน

Supply chain strategy; sourcing and
procurement strategy; inventory
strategy; transportation and
distribution strategy; managing
information for supply chain; supply
chain network design.

2602673
้ จัดหาเชิงกลยุทธ์
การจัดซือ
Strategic Procurement
Prerequisite 2602547

1.5

้ จัดหา
บทบาทเชิงกลยุทธ์ของการจัดซือ
้ จัดหา การคัดเลือก
กระบวนการจัดซือ
ซัพพลายเออร์และการจัดการ
ความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์ การ
้ ระหว่างประเทศ กลยุทธ์ในการ
จัดซือ
้ จัดหา
จัดซือ

2602674
การสร ้างตัวแบบและการ
จาลองสถานการณ์ทาง
ธุรกิจ
Business Process
Modeling and Simulation
Prerequisite 2602544
and 2602546

1.5

แนวคิดการสร ้างตัวแบบและการจาลอง
สถานการณ์ทางธุรกิจ การพัฒนาตัวแบบ
การเก็บและเตรียมข ้อมูล การสร ้าง
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาหรับระบบการ
จาลองสถานการณ์ การวิเคราะห์ผลของ
การจาลองสถานการณ์ การปรับปรุง
กระบวนการทางธุรกิจ

Strategic role in sourcing and
procurement; sourcing and
procurement process; supplier
selection and supplier relationship
management; international
purchasing; strategy in sourcing
and procurement.
Concepts of modeling and
simulation for business; model
development; data collection and
preparation; computer
programming for simulation
systems; simulation result analysis.

2602675
การวางแผนทรัพยากร
องค์กรในธุรกิจ
Enterprise Resources
Planning in Business
Prerequisite 2602546

แนวคิดเกีย
่ วกับระบบวางแผนทรัพยากร
องค์กร ความสาคัญของระบบ
สารสนเทศเชิงบูรณาการในองค์กร
กระบวนการและหน ้าทีท
่ างธุรกิจในระบบ
อีอาร์พ ี การบัญชี การเงิน การจัดการ
้ จัดหา การ
ทรัพยากรมนุษย์ การจัดซือ
ผลิต และการขาย

Enterprise resource planning
system concepts; importance of
integrated information systems in
an organization; business processes
and functions in ERP system:
accounting, finance, human
resources management,

Credits
s

คำอธิบำยรำยวิชำ

Course Description

2602692
สัมมนาการจัดการร่วมสมัย
Seminar in
Contemporary
Management
Prerequisite 2602651
2603540
่ ง
การบริหารความเสีย
Risk Management
Prerequisite 2603511

1.5

การอภิปรายปั ญหา และแนวทางหรือกล
ยุทธ์การแก ้ไขปั ญหาในการจัดการร่วม
สมัย

procurement, production and sales.
Discussion of problems and
strategies to solutions in
contemporary management.

1.5

2604633
หลักการการวิเคราะห์การ
ลงทุน
Principles of Investment
Analysis
Prerequisite 2604504
and 2604505

1.5

2604634
การวิเคราะห์การลงทุนขัน
้
สูง
Advanced Investment
Analysis
Co-requisite 2604633

1.5

2604635
การเงินระหว่างประเทศ
International Finance
Prerequisite 2604504
and 2604505

1.5

2604636
การเงินธุรกิจโลก
Global Business Finance
Co-requisite 2604635

1.5

่ ง ความไม่แน่นอน สภาวะ
ความเสีย
ส่งเสริมภัย กระบวนการบริหารความ
่ ง การระบุและการวิเคราะห์ภาวะควร
เสีย
จะเป็ น ขนาดและผลกระทบของความ
่ ง การตอบสนองความเสีย
่ ง ธรรมาภิ
เสีย
่ ง
บาลองค์กรและการบริหารความเสีย
้
ลักษณะของตลาดหลักทรัพย์ การซือ
ขายหลักทรัพย์และต ้นทุนการทา
ธุรกรรม การบริหารกลุม
่ หลักทรัพย์และ
การกระจายการลงทุน แบบจาลองการ
กาหนดราคาสินทรัพย์ สมมติฐานของ
ตลาดทีม
่ ป
ี ระสิทธิภาพ การวิเคราะห์ตรา
สารทุนและการประเมินมูลค่า การ
ประเมินผลการดาเนินงานของกลุม
่
หลักทรัพย์
ตราสารอนุพันธ์และตลาดอนุพันธ์
แบบจาลองการกาหนดราคาออปชัน
สัญญาฟอร์เวิรด
์ และสัญญาฟิ วเจอร์ส
ตราสารทีใ่ ห ้รายได ้คงทีแ
่ ละตลาดของ
ตราสารทีใ่ ห ้รายได ้คงที่ การประเมิน
มูลค่าของตราสารหนี้ การจัดอันดับของ
ตราสารหนี้ โครงสร ้างอัตราดอกเบีย
้
ระบบการเงินระหว่างประเทศ
ดุลการชาระเงินและกระบวนการปรับตัว
ปั จจัยกาหนดอัตราแลกเปลีย
่ น เงือ
่ นไข
ความเสมอภาคระหว่างประเทศ การ
พยากรณ์อต
ั ราแลกเปลีย
่ น ตลาด
การเงินระหว่างประเทศ ตราสารอนุพันธ์
บนอัตราแลกเปลีย
่ นเงินตราต่างประเทศ
และอัตราดอกเบีย
้
การบริหารการเงินของกิจการข ้ามชาติ
่ งจากอัตรา
การจัดการความเสีย
แลกเปลีย
่ น การลงทุนในกลุม
่
หลักทรัพย์ระหว่างประเทศ การจัดทางบ
ลงทุนของโครงการลงทุนในต่างประเทศ
และต ้นทุนเงินทุน การระดมทุนผ่าน
ตลาดทุนระหว่างประเทศ การจัดหาเงิน
เพือ
่ การค ้าระหว่างประเทศ การควบคุม
ทางการเงินของบริษัทข ้ามชาติ

2604641
สัมมนาการเงิน
Seminar in Finance
Prerequisite 2604504
and 2604505
2604645
ตลาดการเงิน
Financial Markets
Prerequisite 2604504
and 2604505

1.5

หัวข ้อร่วมสมัยด ้านการจัดการการเงิน
และสถาบันการเงิน

1.5

บทบาทและความสาคัญของตลาด
การเงิน การจัดประเภทของตลาด
การเงิน บทบาทของธนาคารกลางและ
หน่วยงานกากับ บทบาทของอัตรา
ดอกเบีย
้ การระดมทุนผ่านตลาดตราสาร
หนี้และตราสารทุน บทบาทของสถาบัน

Risk; uncertainty; hazards; risk
management process; identifying
and analyzing the likelihood,
magnitude and effect of risk; risk
responses; corporate governance
and risk management.
Characteristics of securities
markets; securities trading and
transaction costs; portfolio
management and diversification;
asset pricing models; efficient
market hypothesis; equity analysis
and valuation; portfolio
performance evaluation.
Derivative securities and markets;
option pricing models; forward and
futures contracts; fixed income
securities and markets; bond
valuation; bond rating; term
structure of interest rates.
International monetary systems;
balance of payment and adjustment
process; exchange rate
determinants; international parity
conditions; exchange rate
forecasting; international financial
markets; foreign exchange and
interest rate derivatives.
Financial management in
multinational corporations; foreign
exchange risk management;
international portfolio investment;
international capital budgeting and
cost of capital; fund raising from
international capital markets;
international trade financing;
financial controls for multinational
corporations.
Contemporary issues in financial
management and financial
institutions.
Roles and importance of financial
markets; classification of financial
markets; roles of the central bank
and regulators; roles of interest
rates; fund raising from debt
market and equity market; roles of

Credits
s

คำอธิบำยรำยวิชำ

Course Description

การเงิน
การประมาณความต ้องการใช ้เงิน การ
ประเมินต ้นทุนเงินทุนและการทา
งบประมาณเงินทุน แบบจาลองการ
ประเมินมูลค่าแบบต ้นทุนเงินทุนเฉลีย
่
ถ่วงน้ าหนั ก แบบจาลองการประเมิน
มูลค่าปั จจุบันปรับปรุง การตัดสินใจทาง
การเงินธุรกิจและมูลค่ากิจการ
ภาพรวมของเงินทุนร่วมลงทุน การ
จัดการและประเมินมูลค่ากิจการในช่วง
แรกเริม
่ กลไกการลงทุน โครงสร ้าง
สัญญาร่วมลงทุน กลยุทธ์การถอนการ
ลงทุน

financial institutions.
Assessment of financing needs;
cost of capital estimation and
capital budgeting; weighted
average cost of capital model;
adjusted present value model;
corporate financial decisions and
firm value.
Overview of venture capital;
management and valuation of
startups; investment mechanisms;
valuation of startups; structure of
contracts in venture capital; exit
strategies.
Roles of the treasury department;
financing decisions; cash
management; working capital
management; market risk
management; liquidity risk
management; credit risk
management; centralized treasury
management.
Project investment strategies and
external factors; project
development process and feasibility
studies; cost and benefit analysis;
project appraisal; investment
decisions under uncertainty;
feasibility study reports; project
monitoring.

2604646
กลยุทธ์การเงินขัน
้ สูง
Advanced Financial
Strategy
Prerequisite 2604504
and 2604505

1.5

2604649
เงินทุนร่วมลงทุน
VENTURE CAPITAL
Prerequisite 2604504
and 2604505

1.5

2604650
การบริหารเงิน
Treasury Management
Prerequisite 2604504
and 2604505

1.5

บทบาทของฝ่ ายบริหารเงิน การตัดสินใจ
ด ้านการจัดหาเงินทุน การบริหารเงินสด
การบริหารเงินทุนหมุนเวียน การบริหาร
่ งจากมูลค่าตลาด การบริหาร
ความเสีย
่ งจากสภาพคล่อง การบริหาร
ความเสีย
่ งจากเครดิต การบริหารเงิน
ความเสีย
แบบรวมศูนย์

2604651
การออกแบบโครงการลงทุน
และการศึกษาความเป็ นไป
ได ้
Project Investment
Design and Feasibility
Study
Prerequisite 2604504
and 2604505
2605610
กลยุทธ์การตลาด
Marketing Strategy
Prerequisite 2605512

1.5

กลยุทธ์และปั จจัยภายนอกสาหรับ
โครงการลงทุน กระบวนการพัฒนา
โครงการและการศึกษาความเป็ นไปได ้
การวิเคราะห์ผลประโยชน์และต ้นทุน
การประเมินโครงการ การตัดสินใจลงทุน
ภายใต ้ความไม่แน่นอน รายงาน
การศึกษาความเป็ นไปได ้ การติดตาม
โครงการ

1.5

การประยุกต์แนวคิดและวิธก
ี ารด ้านการ
จัดการตลาด กลยุทธ์การตลาดเพือ
่
ความได ้เปรียบในการแข่งขัน การบูร
ณาการหน ้าทีง่ านการตลาดกับหน ้าทีอ
่ น
ื่
ของธุรกิจ

2605612
่ สารการตลาดแบบ
การสือ
บูรณาการ
Integrated Marketing
Communications
Prerequisite 2605512

1.5

่ สาร
บทบาทและความสาคัญของการสือ
การตลาดแบบบูรณาการ สภาพแวดล ้อม
่ สาร
ภายในและภายนอกของการสือ
การตลาดแบบบูรณาการ ประเภทของ
่ สารการตลาดแบบบูรณาการ กล
การสือ
่ สารการตลาดแบบบูรณาการ
ยุทธ์การสือ
่ สาร
การวางแผนและการควบคุมการสือ
การตลาดแบบบูรณาการ การจัดสรร
งบประมาณและการวัดประสิทธิผลของ
่ สารการตลาดแบบบูรณาการ
การสือ

2605617
การจัดการแบรนด์
Brand Management
Prerequisite 2605512

1.5

นิยาม บทบาท และความสาคัญของแบ
รนด์ ความแตกต่างระหว่างการตลาดกับ
การทาแบรนด์ ตัวแบบแบรนด์อค
ิ วิต ี้
องค์ประกอบของแบรนด์ การวาง
ตาแหน่งแบรนด์และบุคลิกภาพของแบ
รนด์ การวัดทีม
่ าของแบรนด์อค
ิ วิต ี้

Application of marketing
management concepts and
methods; marketing strategies for
competitive advantage; integration
of marketing function with other
business functions.
Roles and importance of Integrated
Marketing Communications; internal
and external environments of
Integrated Marketing
Communications; types of
Integrated Marketing
Communications; Integrated
Marketing Communications
strategies; planning and control of
Integrated Marketing
Communications; allocating budget
and measurement of the Integrated
Marketing Communications
effectiveness.
Definition, roles and importance of
brand; differences between
marketing and branding; models of
brand equity; brand elements;
brand positioning and brand
personality; measuring sources of
brand equity.

Credits
s

คำอธิบำยรำยวิชำ

Course Description

2605618
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทม
ี่ ี
นวัตกรรม
Innovative Product
Development
Prerequisite 2605512
2605619
กลยุทธ์การตัง้ ราคา
Pricing Strategy
Prerequisite 2605512

1.5

นิยามและความสาคัญของผลิตภัณฑ์ทม
ี่ ี
นวัตกรรม ประเภทของนวัตกรรม
กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทม
ี่ ี
นวัตกรรม ปั จจัยทีม
่ ผ
ี ลต่อการ
แพร่กระจายผลิตภัณฑ์ทม
ี่ น
ี วัตกรรม

Definition and importance of
innovative products; types of
innovation; innovative product
development process; determinants
of innovative product diffusion.

1.5

2605628
กลยุทธ์การตลาดบริการ
Service Marketing
Strategy
Prerequisite 2605512
2605629
การตลาดโลก
Global Marketing
Prerequisite 2605512

1.5

บทบาทและความสาคัญของการตัง้ ราคา
ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การตัง้ ราคา ความ
ยืดหยุน
่ ของอุปสงค์ตอ
่ ราคา
องค์ประกอบของราคา ปั จจัยทีม
่ ี
ผลกระทบต่อการตัง้ ราคา กระบวนการ
ตัง้ ราคา วิธก
ี ารตัง้ ราคา การตอบสนอง
ต่อการเปลีย
่ นแปลงราคาของคูแ
่ ข่ง
ความหมาย ลักษณะ และประเภทของ
่ งว่างการ
การบริการ การวิเคราะห์ชอ
บริการ ส่วนประสมการตลาดของธุรกิจ
บริการ กลยุทธ์แบรนด์บริการ

Roles and importance of pricing;
economic theory of pricing;
demand elasticity on price;
components of price; determinants
of pricing; pricing process; pricing
methods; responding to
competitors’ price changes.
Meanings, characteristics and types
of services; service gap analysis;
marketing mix for service
businesses; service brand strategy.

2605636
การวิเคราะห์ผู ้บริโภคเชิงลึก
Consumer Insight
Analysis
Prerequisite 2605512

1.5

บทบาทของการตลาดโลก ผลกระทบ
ของสภาพแวดล ้อมทางเศรษฐกิจ สังคม
การเมือง กฎหมาย และวัฒนธรรมทีม
่ ต
ี อ
่
การจัดการการตลาดโลก ขัน
้ ตอนของ
การตัดสินใจทาการตลาดโลกและการ
เข ้าตลาดโลก พฤติกรรมผู ้บริโภคข ้าม
วัฒนธรรม การตัดสินใจเกีย
่ วกับส่วน
ประสมการตลาดในตลาดโลก
บทบาทและความสาคัญของผู ้บริโภค
ทฤษฎีสงิ่ เร ้าและการตอบสนอง ตัวแบบ
การตัดสินใจทีซ
่ ับซ ้อนของผู ้บริโภค การ
จูงใจ การรับรู ้ บุคลิกภาพ การเรียนรู ้
ทัศนคติและการเปลีย
่ นแปลงทัศนคติ
้ ทางสังคม
ปั จจัยด ้านวัฒนธรรม ชัน
ครอบครัวและกลุม
่ อ ้างอิงทีม
่ ผ
ี ลต่อ
กระบวนการตัดสินใจของผู ้บริโภค

2605637
การออกแบบพฤติกรรม
ผู ้บริโภค
Consumer Behavior
Design
Prerequisite 2605512
and Co-requisite 2605636
2605690
สัมมนาการตลาด
Seminar in Marketing
Prerequisite 2605512

1.5

ปั จจัยต่างๆ ทีม
่ อ
ี ท
ิ ธิพลต่อพฤติกรรม
ผู ้บริโภค การออกแบบสิง่ เร ้าทาง
การตลาดและการตอบสนองของลูกค ้า

Roles of global marketing; impacts
of economic, social, political, legal
and cultural environments on global
marketing management; steps in
global marketing decisions and
global market entry; cross cultural
consumer behavior; marketing mix
decisions in global market.
Roles and importance of
consumers; stimulus and response
theory; model of consumers’
complex decision making;
motivation; perception; personality;
learning; attitudes and changing of
attitudes; cultural factors; social
class; family and reference groups
affecting consumer decision making
process.
Factors affecting consumer
behavior; designing marketing
stimuli and customer’s responses.

1.5

การอภิปรายหัวข ้อร่วมสมัยทางการ
ตลาด

Discussion of contemporary topics
in marketing.

1.5

