
รายชือ่กระบวนวชิา 

หมวดวชิาบงัคบั จ านวน 2 วชิา 
1. RAM 6001 ความรูคู้ค่ณุธรรมส าหรับบัณฑติศกึษา    ไมนั่บหน่วยกติ        

 

หมวดวชิาปรบัพืน้ฐาน จ านวน 2 วชิา 
1. BUS 6000 เทคนคิการอา่นภาษาองักฤษธุรกจิ     ไมนั่บหน่วยกติ 
                  (Techniques for Reading English Business Texts) 
2. BUS 6001 การบญัชกีารเงนิ      ไมนั่บหน่วยกติ 
                  (Financial Accounting) 

 

 หมวดวชิาแกนบงัคบั (24 หนว่ยกติ) 
1. BUS 6010 เศรษฐศาสตรธ์ุรกจิ      3 หน่วยกติ 
                 (Business Economics) 
2. BUS 6011 การจัดการและพฤตกิรรมองคก์าร     3 หน่วยกติ   
                 (Management and Organizational Behavior) 
3. BUS 6012 การจัดการการเงนิ      3 หน่วยกติ 
                 (Financial Management) 
4. BUS 6013 การจัดการการตลาด      3 หน่วยกติ 
                 (Marketing Management) 
5. BUS 6014 การบญัชสี าหรับผูบ้รหิาร      3 หน่วยกติ 
                 (Accounting for Executives) 
6. BUS 6015 การจัดการการด าเนนิงาน      3 หน่วยกติ 
                 (Operations Management) 
7. BUS 6016 วธิกีารวจัิยทางธกุจิ      3 หน่วยกติ 
                 (Business Research Methodology) 
8. BUS 7017 การจัดการเชงิกลยทุธ ์      3 หน่วยกติ 
                 (Strategic Management) 

 

 กลุม่วชิาการจดัการ (Management) 12 หนว่ยกติ 
1. BUS 7100 การจัดการทนุมนุษย ์      3 หน่วยกติ 
                 (Managing Human Capital) 
2. BUS 7101 การจัดการการเปลีย่นแปลงและการพฒันาองคก์าร   3 หน่วยกติ 
                 (Management of Organization Change and Development) 
3. BUS 7102 พัฒนาการแนวคดิและทฤษฎีทางการจัดการ    3 หน่วยกติ 
                 (Development of Management Concepts and Theories) 
4. BUS 7103 เทคนคิการวางแผนและควบคมุองคก์าร    3 หน่วยกติ 
                 (Technique for Planning and Control of Organization) 
5. BUS 7104 การจัดการองคก์ารธุรกจิระดับโลก     3 หน่วยกติ 
                 (Managing in Global Business Organization) 
6. BUS 7015 การจัดการความคดิสรา้งสรรคแ์ละนวัตกรรม    3 หน่วยกติ 
                 (Creativity and Innovation Management) 
7. BUS 7106 ประเด็นส าคัญในปัจจบุันทางการจัดการองคก์าร   3 หน่วยกติ 
                 (Current Issues in Organization Management) 

 

 กลุม่วชิาการเงนิและการธนาคาร (Finance and Banking) 12 หนว่ยกติ 
1. BUS 7201 สถาบันการเงนิและตลาดการเงนิ     3 หน่วยกติ 
                 (Financial Institutions and Financial Markets) 
2. BUS 7202 การจัดการการลงทนุ      3 หน่วยกติ 
                 (Investment Management) 
3. BUS 7203 การจัดการการเงนิระหวา่งประเทศ     3 หน่วยกติ 
                 (Motional Financial Management) 
4. BUS 7204 ตราสารอนุพันธแ์ละการจัดการความเสีย่ง    3 หน่วยกติ 
                 (Derivatives and Corporate Risk Management) 
5. BUS 7205 ประเด็นส าคัญในปัจจบุันทางการเงนิ    3 หน่วยกติ 
                 (Current Issues in Finance) 
6. BUS 7206 การลงทนุในอสังหารมิทรัพย ์     3 หน่วยกติ 
                 (Real Estate Investment) 
7. BUS 7207 วศิวกรรมการเงนิ      3 หน่วยกติ 



                 (Financial Engineering) 
8. BUS 7208 การวางแผนและวเิคราะหท์างการเงนิ    3 หน่วยกติ 
                 (Financial Planning and Analysis) 

 

 กลุม่วชิาการตลาด (Marketing) 12 หนว่ยกติ 
1. BUS 7301 พฤตกิรรมผูบ้รโิภค      3 หน่วยกติ 
                 (Consumer Behavior) 
2. BUS 7302 การจัดการผลติภัณฑแ์ละราคา     3 หน่วยกติ 
                 (Product and Price Management) 
3. BUS 7304 การสือ่สารการตลาดเชงิบรูณาการ     3 หน่วยกติ 
                 (Integrated Marketing Communications) 
4. BUS 7305 ประเด็นส าคัญในปัจจบุันทางการตลาด                                       3 หน่วยกติ 
                 (Current Issues in Marketing) 
5. BUS 7306 การวจัิยการตลาด      3 หน่วยกติ 
                 (Marketing Research) 
6. BUS 7307 การตลาดระหวา่งประเทศ      3 หน่วยกติ 
                 (International Marketing) 
7. BUS 7308 การขายและการจัดการการขาย     3 หน่วยกติ 
                 (Professional Selling and Sales Management) 
8. BUS 7309 การตลาดทางตรงและการตลาดอเิลคทรอนคิส ์   3 หน่วยกติ 
                 (Direct and Electronics Marketing)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอยีดกระบวนวชิา 

หมวดวชิาบงัคบั (ไมน่บัหนว่ยกติ) 

1. RAM 6000 ความรูคู้คุ่ณธรรม 

          ศกึษาทฤษฎี หลักการ กระบวนการ และแนวทางในการสรา้งความรู ้และศักยภาพในการคดิ ปลกูฝังคา่นยิมทีด่งีาม การใชค้ณุธรรม  จรยิธรรม 

และคา่นยิมเป็นตัวก ากบัการแสดงพฤตกิรรมและใชศ้าสตรแ์หง่วชิาชพี มศัีกดิศ์รขีองความเป็นมนุษยภ์มูใิจในความเป็นไทย 

มสี านกึน าในการดแูลรับผดิชอบตอ่สังคมและประเทศชาต ิอนุรักษ์ภมูปัิญญาไทย ทรัพยากรและสิง่แวดลอ้ม 

ฝึกการส ารวจตนเองทางดา้นบคุลกิภาพ  คณุธรรม ความฉลาดทางอารมณ ์การท างานรว่มกบัผูอ้ืน่ การวางแผนชวีติและงาน การสรา้งวสัิยทัศน ์

ฝึกคดิวเิคราะห ์สังเคราะห ์สรา้งสรรค ์ วธิกีารและแนวทางในการบรหิารจัดการชวีติ ครอบครัว สังคม โดยเนน้การสรา้งองคค์วามรูด้ว้ยตนเอง 

การพึง่ตนเอง การมองโลกในแง่ด ีการแสวงหาความรูอ้ยา่งตอ่เน่ือง การประยกุตท์ฤษฎีสูก่ารปฏบิัตติามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

ในการปรับและน าไปใชต้ามเงือ่นไขความรูคู้ค่ณุธรรม 

  

2. RAM 6003 บณัฑติศกึษา 

        ศกึษาปรัชญา วัตถปุระสงค ์และกระบวนการศกึษาระดับบัณฑติศกึษา วธิีคน้ควา้ขอ้มลูจากแหลง่ตา่งๆ การวเิคราะหแ์ละสังเคราะหข์อ้มลู 

รปูแบบและวธิกีารเขยีนรายงาน บทความ สารนพินธ ์วทิยานพินธ ์ดษุฎีนพินธ ์

วธิีการอา้งองิเอกสารประกอบการคน้ควา้และการเขยีนรายการเอกสารอา้งองิ การเขยีนบทคัดยอ่ 

วธิีการน าเสนอดว้ยวาจาและการเผยแพรผ่ลงานทางวชิาการ 

  

 

หมวดวชิาปรบัพืน้ (ไมน่บัหนว่ยกติ) 

1. BUS 6000 เทคนคิการอา่นภาษาองักฤษธุรกจิ  

        ศกึษาหลักการอา่นเพือ่ความเขา้ใจ เทคนคิการอา่นต ารา การตคีวามหมายในการอา่นเอกสารเกีย่วขอ้งกบัธุรกจิ 

โดยใชห้ลักการวเิคราะหท์างไวยากรณส์ือ่สาร หลักความสัมพันธท์างดา้นความหมายตอ่เน่ืองแบบตา่ง ๆ 

ทีผู่เ้ขยีนน ามาสือ่ความหมายทางวชิาการดา้นบรหิารธุรกจิ ตลอดจนความรูส้กึ นกึคดิ และทัศนคตทิีส่อดแทรกอยูใ่นภาษาระดับตา่ง ๆ 

  

2. BUS 6001 การบญัชกีารเงนิ 

        ศกึษาถงึขอ้สมมตฐิานทางการบัญช ีและความสัมพนัธร์ะหวา่งสนิทรัพย ์หน้ีสนิ และสว่นของเจา้ของ 

รวมถงึกระบวนการและขัน้ตอนการจัดท าบญัชตัีง้แตก่ารบันทกึรายการบัญช ีการจัดท างบทดลอง การปรับปรงุรายการบัญช ีการจัดท างบการเงนิ 

นอกจากน้ียังศกึษาถงึการแสดงรายการของสนิทรัพยป์ระเภทตา่งๆ ทัง้สนิทรัพยห์มนุเวยีน หลักการตรีาคาสนิคา้คงเหลอื การค านวณตน้ทนุสนิคา้ทีข่าย 

การค านวณคา่เสือ่มราคา การตัดจ าหน่ายสนิทรัพยไ์มม่ตัีวตน ศกึษาถงึการแสดงรายการของหน้ีสนิประเภทตา่งๆ ตลอดจนสว่นของเจา้ของ 

และหลักการปฏบิัตอิืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับการประมวลขอ้มลูทางบัญช ีและวเิคราะหเ์พือ่ประโยชนใ์นการตัดสนิใจ 

  

 

หมวดวชิาแกนบงัคบั (24 หนวยกติ) 

1. BUS 6010 เศรษฐศาสตรธุ์รกจิ (3 หนว่ยกติ) 



        ศกึษาถงึทฤษฎเีศรษฐศาสตรม์หภาคและจลุภาคและน ามาประยกุตใ์ชก้ับสถานการณท์างธุรกจิ 

เพือ่อ านวยประโยชนต์อ่การตัดสนิใจทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตลาดทัง้ภายใน และตา่งประเทศ 

  

2. BUS 6011 การจดัการและพฤตกิรรมองคก์าร (3 หนว่ยกติ)  

        ศกึษาถงึหลักการจัดการและพฤตกิรรมองคก์าร ซึง่ประกอบดว้ยแนวคดิพืน้ฐานทางการจัดการ หนา้ทีท่างการจัดการ 

ปัจจัยแวดลอ้มทางการจัดการ แนวทางการตัดสิน้ใจ การวางแผนและการจัดการเชงิกลยทุธ ์การด าเนนิการจัดตัง้ทางธุรกจิ การจัดการระหวา่งประเทศ 

จรยิธรรมและความรับผดิชอบตอ่สังคม การจัดการองคก์ารใหเ้หมาะสมกบัปัจจัยแวดลอ้ม การจัดทรัพยากรมนุษย ์ภาวะผูน้ า การจงูใจ 

การสรา้งทมีการสือ่สาร สรา้งความเขา้ใจ เพือ่ใหเ้กดิผลงานทีม่ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล การควบคมุ ตดิตามผลการปฏบิัตงิาน 

การจัดการดา้นเทคโนโลยแีละนวัตกรรมการรเิริม่และการจัดการความเปลีย่นแปลง 

  

3. BUS 6012 การจดัการการเงนิ (3 หนว่ยกติ) 

        ศกึษากระบวนการการตัดสนิใจทางการเงนิ โดยเนน้การวเิคราะหง์บการเงนิ แนวความคดิของความเสีย่งและอัตราผลตอบแทน 

มลูคา่ของเงนิตามเวลา การประเมนิมลูคา่พันธบัตรและหุน้สามญั การค านวณหาตน้ทนุของเงนิทนุ การตัดสนิใจในเรือ่งงบลงทนุ 

โครงสรา้งเงนิทนุและนโยบายเงนิปันผล การจัดการความเสีย่ง และการรวมกจิการโดยน าระบบสารสนเทศมาประยกุตใ์ช ้

  

3. BUS 6013 การจดัการการตลาด (3 หนว่ยกติ) 

        ศกึษาปรัชญาและแนวความคดิทางการตลาด หนา้ทีท่างการตลาด การวเิคราะหโ์อกาสทางการตลาด การวางแผนการตลาด 

กลยทุธส์ว่นประสมทางการตลาด การจัดองคก์าร การปฏบิัตติามแผนและการควบคมุกจิกรรมทางการตลาด 

  

4. BUS 6014 การบญัชสี าหรบัผูบ้รหิาร (3หนว่ยกติ) 

        ศกึษาพืน้ฐานและทักษะการใชข้อ้มลูทางบญัชเีพือ่ใหค้วามรูแ้กผู่บ้รหิารในการตัดสนิใจ ตลอดจนการวางแผน และการควบคมุ 

การวเิคราะหร์ายงานทางการเงนิ การจัดการขอ้มลูทางบญัชแีละการจัดท ารายงาน แนวคดิเกีย่วกบัตน้ทนุและวธิกีารทางบัญชตีน้ทนุการวเิคราะหต์น้ทนุ 

- ปรมิาณ - ก าไร  การตัดสนิใจเกีย่วกบังบประมาณการลงทนุ การบัญชตีามความรับผดิชอบและการบัญชเีพือ่การวางแผนและควบคมุก าไร 

ตลอดจนใชป้ระโยชนจ์ากการบรูณาการทางบญัชแีละระบบสารสนเทศ 

  

5. BUS 6015 การจดัการการด าเนนิงาน (3 หนว่ยกติ) 

        ศกึษาและวเิคราะหเ์กีย่วกับการผลติและการจัดการด าเนนิงานของธุรกจิในอตุสาหกรรม การผลติและการบรกิาร 

ซึง่เนน้การประยกุตห์ลักการด าเนนิงานและเทคนคิเชงิปรมิาณเพือ่วเิคราะหปั์ญหาและสนับสนุนการตัดสนิใจ โดยใชร้ะบบสารสนเทศในการจัดการ 

การก าหนดกลยทุธก์ารผลติและการด าเนนิงาน การวเิคราะหท์ าเลทีตั่ง้ การวางผังโรงงาน การออกแบบผลติภัณฑแ์ละบรกิาร 

การเลอืกกระบวนการและเทคโนโลย ีการจัดการโครงการโลจสิตกิสแ์ละการจัดการโซอ่ปุทาน การวางแผนการผลติ การจัดการวัสดแุละสนิคา้คงคลัง 

การควบคมุคณุภาพ การปรับปรงุการใหบ้รกิาร การจัดงานใหก้ับทรัพยากรมนุษย ์และการจัดการซอ่มบ ารงุ 

  

6. BUS 6016 วธิกีารวจิยัทางธุรกจิ (3 หนว่ยกติ) 

        ศกึษาถงึวธิกีารด าเนนิการวจัิยทางธุรกจิ การเนน้ความส าคัญทีเ่หตผุล และวธิกีารในการออกแบบงานวจัิย 

นับตัง้แตก่ารก าหนดปัญหา  การสรา้งสมมตุฐิาน การก าหนดโครงรา่งการวจัิย การรวบรวมขอ้มลู การวเิคราะหข์อ้มลู การรายงานผล ซึง่จะน ามาประยกุต์

ใชใ้นเชงิธุรกจิ ทัง้น้ีรวมถงึการออกแบบโครงการวจัิย การเตรยีม การเขยีนรายงาน และน าเสนอผลงานวจัิย 

  

7. BUS 7017 การจดัการเชงิกลยุทธ ์(3 หนว่ยกติ) 

        ศกึษาถงึทฤษฎี หลักการ แนวคดิ ของการจัดการเชงิกลยทุธ ์การน าไปปฏบิัต ิรวมทัง้การควบคมุและประเมนิผล 

ขอบเขตของวชิาครอบคมุถงึการศกึษากรอบของการประยกุตใ์ชก้ลยทุธใ์นบรบิททีม่คีวามหลากหลายและมคีวามรว่มสมัย การศกึษาในวชิาน้ีเนน้การใช ้



กรณีศกึษาทัง้จากภายในประเทศและตา่งประเทศ 

บทความวจัิยเชงิปฏบิัตกิารกลยทุธแ์ละต าราเรยีนทีม่กีารบรูณาการองคค์วามรูท้างดา้นการจัดการเชงิกลยทุธแ์ละต าราเรยีนทีม่กีารบรูณาการองคค์วามรู ้

ทางดา้นการจัดการเชงิกลยทุธอ์ยา่งลกึซึง้ 

  

 

กลุม่วชิาการจดัการ (Management) 12 หนว่ยกติ 

1. BUS 7100 การจดัการทนุมนษุย ์(3 หนว่ยกติ) 

       ศกึษาปรัชญา ววัิฒนาการ และหนา้ทีต่า่งๆ ของการบรหิารทนุมนุษยใ์นองคก์ารการวางแผนอัตราก าลัง จัดหาและคัดเลอืกบคุลากร ฝึกอบรม 

ประเมนิผลการปฏบิัตงิาน การจัดการดา้นสขุภาพและความปลอดภัยของพนักงาน 

คา่ตอบแทนตลอดจนกลยทุธใ์นการเจรจาตอ่รองศกึษานโยบายของรัฐบาลทีม่ผีลกระทบตอ่ตลาดแรงงานและแรงงานสัมพันธ ์

2. BUS 7101 การจดัการการเปล ีย่นแปลงและพฒันาองคก์าร (3 หนว่ยกติ) 

       ศกึษาแนวคดิและวธิีการในการจัดการการเปลีย่นแปลง เพือ่ชว่ยพัฒนาองคก์ารในสภาวะแวดลอ้มปัจจบุันทีซ่บัซอ้น 

รวมทัง้ศกึษาการออกแบบองคก์าร 

และเครือ่งมอืทีน่ าไปใชใ้นการปรับปรุง่พัฒนาองคก์ารทีเ่กีย่วขอ้งกับความรับผดิชอบตอ่สังคมภาวะผูน้ าและการเรยีนรูโ้ดยใชก้รณีศกึษาองคก์าร 

เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถน าองคค์วามรูแ้ละประสบการณม์าประยกุตใ์ช ้

3. BUS 7102 พฒันาการแนวคดิและทฤษ าทางการศกึษา (3 หนว่ยกติ) 

        ศกึษาประวัตคิวามเป็นมาของแนวความคดิและทฤษฎีทางการจัดการในแตล่ะยคุสมัยจนถงึปัจจบุัน 

การวเิคราะหแ์ละการสังเคราะหแ์นวความคดิพืน้ฐานของทฤษฎกีารจัดการดังกลา่วและความสามารถในการวเิคราะหร์ะบบการจัดการทีป่รากฏขึน้ภายใตส้

ภาพแวดลอ้มและระบบคา่นยิมตา่งๆ 

4. BUS 7103 เทคนคิการวางแผนและควบคุมองคก์าร (3 หนว่ยกติ) 

         ศกึษากระบวนการในการวางแผนและควบคมุองคก์าร เทคนคิตา่งๆ ทีใ่ชใ้นการวางแผนและควบคมุองคก์าร การประเมนิผลการปฏบิตังิานองคก์าร 

การพัฒนาเครือ่งมอืและเก็บรวบรวมขอ้มลูในการประเมนิผลองคก์าร การประกันคณุภาพองคก์าร การพฒันาระบบฐานขอ้มลูเพือ่การประเมนิผลองคก์าร 

การใชผ้ลการประเมนิเพือ่ปรับปรงุองคก์าร 

5. BUS 7104 การจดัการองคก์ารธุรกจิระดบัโลก (3 หนว่ยกติ) 

          ศกึษาและวเิคราะหร์ะบบการจัดการในสภาวะแวดลอ้มระดับโลกตลอดจนศกึษาผลกระทบอันเกดิจากปัจจัยทางดา้นเศรษฐกจิ สังคม การเมอืง 

เทคโนโลย ีและวัฒนธรรมทีม่ตีอ่ระบบการจัดการองคก์าร และศกึษาแนวคดิของการจัดการธุรกจิระดับโลก รวมทัง้การก าหนดกลยทุธด์า้นตา่งๆ 

ในการด าเนนิธุรกจิระดับโลก 

6. BUS 7105 การจดัการความคดิสรา้งสรรคแ์ละนวตักรรม (3 หนว่ยกติ) 

          ศกึษาตัวแบบจ าลองและวธิีการจัดการความคดิสรา้งสรรค ์

ตลอดจนกระบวนการอันกอ่ใหเ้กดิความคดิสรา้งสรรคท์ีส่ง่เสรมิสนับสนุนและเพิม่พนูประสทิธฺผลขององคก์าร โดยใชเ้ทคนคิการจัดการทีเ่หมาะสม  

7. BUS 7106 ประเด็นส าคญัปจัจบุนัและกรณีศกึา (3 หนว่ยกติ) 

           ศกึษาประเด็นส าคัญปัจจบุันและกรณีศกึษาทางการจัดการองค ์

อา่นบทความทางวชิาการทีเ่กีย่วขอ้งกับปัญหาและประเด็นทางการจัดการองคก์าร รวมทัง้ท าการคน้ควร้ายบคุคล และการอภปิราย 

  

 

  



กลุม่วชิาการเงนิและการธนาคาร (Finance and Banking) 12 หนว่ยกติ 

1. BUS 7201 สถาบนัการเงนิและตลาดการเงนิ (3 หนว่ยกติ) 

        ศกึษาโครงสรา้ง หนา้ที ่และกจิกรรมของสถาบันการเงนิและตลาดการเงนิ และหน่วยงานทีก่ ากบัดแูล 

ปัจจัยระดับประเทศและระดับโลกทีม่ผีลกระทบตอ่การตัดสนิใจลงทนุ และผลประกอบการของสถาบันการเงนิ เชน่ ความเปลีย่นแปลงในกฎหมาย 

และนโยบายของหน่วยงานทีก่ ากบัดแูล ตลอดจนผลกระทบจากการตัดสนิใจและพฤตกิรรมการลงทนุของบคุคล 

สถาบันการเงนิและตลาดการเงนิทัง้ในระดับทอ้งถิน่และระหวา่งประเทศ ตลอดจนปัจจัยมหภาค อืน่ๆ 

2. BUS 7202 การจดัการการลงทุน (3 หนว่ยกติ) 

        ศกึษาทางเลอืกและประเมนิมลูคา่ของการลงทนุในทางเลอืกตา่งๆ โดยเนน้ถงึการวเิคราะหห์ุน้สามญั พันธบัตรรัฐบาลและเอกชน 

หลักทรัพยท์ีม่หีลักประกันสัญญาซือ้ขายลว่งหนา้ นอกจากน้ียังรวมการศกึษาโครงสรา้งของการตลาดการเงนิ 

การประเมนิผลตอบแทนและความเสีย่งจากการลงทนุ ทฤษฎีและแนวปฏบิัตใินการจัดการกลุม่สนิทรัพยล์งทนุ 

3. BUS 7203 การจดัการการเงนิระหวา่งประเทศ (3 หนว่ยกติ)  

         ศกึษาการจัดการการเงนิระหวา่งประเทศ โดยศกึษาแนวความคดิตา่งๆ เพือ่ใชใ้นการวเิคราะหปั์ญหาการเงนิระหวา่งประเทศ 

ซึง่จะเนน้ถงึระบบการเงนิระหวา่งประเทศ ตลาดแลกเปลีย่นเงนิตรา 

ปัจจัยทีม่ผีลกระทบตอ่อัตราแลกเปลีย่นการจัดการความเสีย่งเน่ืองจากอัตราแลกเปลีย่น การลงทนุระหวา่งประเทศ รวมทัง้การจัดการเงนิทนุหมนุเวยีน 

4. BUS 7204 ตราสารอนุพนัธแ์ละการจดัการความเส ีย่ง (3 หนว่ยกติ) 

          ศกึษาถงึพัฒนาการและทฤษฎีของตราสารอนุพันธช์นดิตา่งๆ รวมทัง้บทบาทและหนา้ทีข่องตราสารอนุพันธนั์น้ๆ 

ในทางการเงนิรวมทัง้การน าตราสารอนุพันธม์าใชใ้นการป้องกันความเสีย่ง 

5. BUS 7205 ประเด็นส าคญัในปจัจบุนัทางการเงนิ (3 หนว่ยกติ) 

          ศกึษาประเด็นส าคัญทางการเงนิโดยใชก้ารบรรยาย 

และการอภปิรายกรณีศกึษารวมทัง้ท าการคน้ควา้รายบคุคลเพือ่ใหเ้ขา้ใจในประเด็นปัญหาปัจจบุันทางการเงนิเพือ่เพิม่พนูทักษะในการแกไ้ขปัญหาทีเ่กีย่

วขอ้งกับสาระส าคัญทางการเงนิ 

6. BUS 7206 การลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์(3 หนว่ยกติ) 

          ศกึษาทฤษฎีและขอบขา่ยของธุรกจิอสังหารมิทรัพย ์แหลง่เงนิทนุตา่งๆ ทฤษฎกีารลงทนุ แผนการเงนิ 

เทคนคิการตัดสนิใจในโครงการทัง้ภาครัฐและเอกชนการพัฒนาอสังหารมิทรัพย ์ทัง้ทีอ่ยอูาศัยและการพาณชิย ์

เพือ่น าไปชว่ยในการตัดสนิใจเกีย่วกับการลงทนุในอสังหารมิทรัพย ์

7. BUS 7207 วศิวกรรมการเงนิ (3 หนว่ยกติ) 

          ออกแบบ พัฒนา นวัตกรรมทางการเงนิและขบวนการ พรอ้มทัง้น าไปปฎบิัต ิและการคดิคน้แนวทางในการแกปั้ญหาทางดา้นการเงนิ 

รวมทัง้ศกึษาถงึอนุพันธุ ์วัตถปุระสงคก์ารตรวจสอบแนวคดิสรา้งสรรคท์างการเงนิ และกระบวนการแกไ้ขปัญหา รวมทัง้กลยทุธขั์ส้งู 

และการบรหิารความเสีย่ง 

8. BUS 7208 การวางแผนและการวเิคราะหท์างการเงนิ (3 หนว่ยกติ) 

          ศกึษาการวางแผนและการวเิคราะหท์างการเงนิโดยใชแ้บบจ าลองคอมพวิเตอรเ์พือ่พัฒนาความสามารถในการผสมผสานการใชค้อมพวิเตอรส์ าห

รับประเด็นการวางแผนทางการเงนิ รวมทัง้การระบปัุญหา วเิคราะห ์และแกไ้ขปัญหาทางการเงนิ 

  

 

กลุม่วชิาการตลาด (Marketing) 12 หนว่ย 

1. BUS 7301 พฤตกิรรมผูบ้รโิภค (3 หนว่ยกติ) 



          ศกึษาถงึลักษณะตลาดผูบ้รโิภค พฤตกิรรมและกระบวนการซือ้ในตลาดผูบ้รโิภคและตลาดองคก์าร ปัจจัย 

ทีม่อีทิธพิลตอ่พฤตกิรรมการซือ้และการตัดสนิใจของผูซ้ ือ้ การประยกุตค์วามรูด้า้นพฤตกิรรมผูบ้รโิภคในการก าหนดกลยทุธก์ารตลาดทีเ่หมาะสม 

2. BUS 7302 การจดัการผลติภณัฑแ์ละราคา (3 หนว่ยกติ) 

          ศกึษาวเิคราะหน์โยบายและการจัดการผลติภัณฑแ์ละราคากระบวนการพฒันาผลติภัณฑใ์หม ่

การจัดการผลติภัณฑใ์นแตล่ะขัน้ของวงจรชวีติผลติภัณฑ ์การจัดการสายผลติภัณฑ ์การวางต าแหน่งผลติภัณฑ ์การบรหิารตราสนิคา้การบรรจภุัณฑ ์

ปัจจัยเชงิปรมิาณและเชงิคณุภาพทีม่อีทิธพิลตอ่การก าหนดราคานโยบายและกลยทุธใ์นการก าหนดราคา 

โครงสรา้งราคาในแตล่ะสายผลติภัณฑแ์ละแตล่ะสว่นตลาด 

3. BUS 7303 ชอ่งทางการตลาดและการจดัการโซอุ่ปทาน (3 หนว่ยกติ) 

          แนวคดิพืน้ฐานการวางแผนและจัดการชอ่งทางการตลาด ปัจจัยทีม่อีทิธพิลและมคีวามสัมพันธก์บัการจัดการชอ่งทางการตลาด 

แนวคดิการกระจายสนิคา้การวางแผนการกระจายสนิคา้ การจัดสง่และ การขนสง่สนิคา้ การควบคมุสนิคา้คงคลัง การจัดการคลังสนิคา้ 

และศนูยก์ระจายสนิคา้ การขนถา่ยสนิคา้ การจัดการลกูคา้สัมพันธใ์นระบบธุรกจิการคา้สมยัใหม ่หลักการและแนวคดิการจัดการโซอ่ปุทาน 

การจัดการความสัมพันธค์ูค่า้ เทคโนโลยสีารสนเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจัดการชอ่งทางการตลาด การกระจายสนิคา้และการจัดการโซอ่ปุทาน 

4. BUS 7304 การส ือ่สารการตลาดเชงิบูรณาการ (3 หนว่ยกติ) 

          ศกึษาแนวคดิ หลักการ กระบวนการสือ่สารการตลาดแบบบรูณาการแบบจ าลองการสือ่สารการตลาด 

กลยทุธแ์ละการวางแผนการสือ่สารการตลาด การใชเ้ครือ่งมอืการสือ่สารการตลาดแบบประสมประสาน 

และการประเมนิผลและการควบคมุการสือ่สารและการรณรงคท์างการตลาด แนวโนม้และพัฒนาการการสือ่สารการตลาด 

5. BUS 7305 ประเด็นส าคญัในปจัจบุนัทางการตลาด (3 หนว่ยกติ) 

          การประยกุตห์ลักการ ทฤษฎกีารตลาด เพือ่ศกึษา วเิคราะหปั์ญหา ในประเด็นส าคัญทางการตลาด โดยใชก้ารบรรยาย และอภปิราย 

การแลกเปลีย่นความคดิเห็น การสัมมนา กรณีศกึษา การคน้ควา้รายบคุคล และกลุม่ 

เพือ่ใหเ้ขา้ใจในประเด็นปัญหาปัจจบุนัทางการตลาดเพือ่เพิม่พนูทักษะในการแกปั้ญหาทีเ่กีย่วขอ้งกับสาระส าคัญทางการตลาด 

6. BUS 7306 การวจิยัการตลาด (3 หนว่ยกติ) 

          ศกึษากระบวนการวจัิยการตลาดและเทคนคิการออกแบบงานวจัิย การก าหนดปัญหาและความตอ้งการขอ้มลู การวางแผนการวจัิยตลาด 

ประชากรการวจัิยแผนและวธิีการสุม่ตัวอยา่ง การสรา้งเครือ่งมอืการเกบ็รวบรวมขอ้มลู การเก็บขอ้มลูสถติทิีใ่ชใ้นการประมวลขอ้มลู 

การใชโ้ปรแกรมส าเร็จรปูเพือ่การวจัิยทางการตลาด การวเิคราะหข์อ้มลูกรณีตัวแปรเดยีวและตัวแปรพห ุ

รวมทัง้การน าเสนอผลการวจัิยเพือ่ชว่ยในการแกปั้ญหา และตัดสนิใจทางการตลาด 

การประยกุตเ์ทคนคิการวจัิยใหเ้หมาะสมกับความเปลีย่นแปลงและปัญหาตา่งๆ ทางดา้นการตลาด 

7. BUS 7307 การตลาดระหวา่งประเทศ (3 หนว่ยกติ) 

          ศกึษาถงึการจัดการการตลาดระหวา่งประเทศและการรว่มกลุม่ประเทศ การวเิคราะหส์ภาวะแวดลอ้มของตลาดโลกและคณุลักษณข์องตลาด 

องคก์ารระหวา่งประเทศ พฤตกิรรมผูบ้รโิภคในตลาดโลก แนวทางในการก าหนดกลยทุธเ์พือ่การแขง่ขันระหวา่งประเทศ 

การเลอืกตลาดเป้าหมายในตลาดโลก วธิกีารด าเนนิการและกลยทุธเ์พือ่เขา้ถงึตลาดเป้าหมายในแตล่ะประเทศ 

การวางแผนสว่นประสมการตลาดระหวา่งประเทศ การควบคมุการด าเนนิงานทางการตลาดระหวา่งประเทศ 

8. BUS 7308 การขายและการจดัการการขาย (3 หนว่ยกติ) 

          ศกึษาหลักและเทคนคิการขายแบบมอือาชพี กระบวนการขายหลักการจัดการการขาย การจัดองคก์ารการขาย 

การพัฒนาและวางแผนหน่วยงานขายการจัดการทมีงานขาย การพฒันาประสทิธภิาพและจงูใจทมีงานขาย 

การศกึษาวเิคราะหส์ถานการณท์างการตลาดและการแขง่ขันเพือ่การก าหนดกลยทุธก์ารขายเพือ่ความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขัน 

9. BUS 7309 การตลาดทางตรงและการตลาดอเีลคทรอนคิส ์(3 หนว่ยกติ) 



          ศกึษาแนวคดิ ความส าคัญ ประเภท รปูแบบ และกลยทุธก์ารตลาดทางตรง ทัง้ในตลาดผูบ้รโิภคและตลาดธุรกจิ 

การวางแผนกลยทุธก์ารตลาดทางตรงส าหรับองคก์าร การตลาดเชงิกจิกรรม แนวคดิ และรปูแบบการตลาดอเิลคทรอนคิสเ์ทคโนโลยทีีเ่กีย่วขอ้ง 

การวางแผน และการจัดการการตลาดอเิลคทรอนคิส ์

 

  

หมวดวชิาการคน้ควา้ดว้ยตวัเอง 

1. BUS 7096 การคน้ควา้อสิระ (3 หนว่ยกติ) 

        วชิาน้ีก าหนดใหนั้กศกึษาคน้ควา้ในหัวขอ้เกีย่วกับการบรหิารธุรกจิทางดา้นทฤษฎีและทางปฏบิัตภิายใตก้ารเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑติศกึ

ษา โดยมอีาจารยท์ีป่รกึษาก ากบัดแูล 

วัตถปุระสงคเ์พือ่ใหนั้กศกึษาท าการศกึษาหรอืส ารวจปัญหาและท าการวจัิยในหัวทีนั่กศกึษาสนใจทีเ่กีย่วขอ้งกับสาขาทีเ่รยีน 

 

การสอบประมวลความรู ้(ไมน่บัหนว่ยกติ) 

1. BUS 7097 สอบประมวลความรู ้

          การทดสอบความรู ้

ความสามารถทีจ่ะน าหลักวชิาและประสบการณก์ารเรยีนรูเ้ฉพาะสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งไปประยกุตใ์นการปฏบิัตงิานหรอืการคน้ควา้วจัิย 

การสอบประมวลความรูอ้าจเป็นแบบขอ้เขยีนหรอืปากเปลา่ หรอืทัง้สองแบบตามทีส่าขาวชิาก าหนด 

 

 

 

 


