่ กระบวนวิชา
รายชือ
หมวดวิชาบ ังค ับ จานวน 2 วิชา
1. RAM 6001 ความรู ้คูค
่ ณ
ุ ธรรมสาหรับบัณฑิตศึกษา

้
หมวดวิชาปร ับพืนฐาน
จานวน 2 วิชา
1. BUS 6000 เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษธุรกิจ
(Techniques for Reading English Business Texts)
2. BUS 6001 การบัญชีการเงิน
(Financial Accounting)

หมวดวิชาแกนบ ังค ับ (24 หน่วยกิต)
1. BUS 6010 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
(Business Economics)
2. BUS 6011 การจัดการและพฤติกรรมองค์การ
(Management and Organizational Behavior)
3. BUS 6012 การจัดการการเงิน
(Financial Management)
4. BUS 6013 การจัดการการตลาด
(Marketing Management)
5. BUS 6014 การบัญชีสาหรับผู ้บริหาร
(Accounting for Executives)
6. BUS 6015 การจัดการการดาเนินงาน
(Operations Management)
7. BUS 6016 วิธก
ี ารวิจัยทางธุกจ
ิ
(Business Research Methodology)
8. BUS 7017 การจัดการเชิงกลยุทธ์
(Strategic Management)

กลุม
่ วิชาการจ ัดการ (Management) 12 หน่วยกิต
1. BUS 7100 การจัดการทุนมนุษย์
(Managing Human Capital)
2. BUS 7101 การจัดการการเปลีย
่ นแปลงและการพัฒนาองค์การ
(Management of Organization Change and Development)
3. BUS 7102 พัฒนาการแนวคิดและทฤษฎีทางการจัดการ
(Development of Management Concepts and Theories)
4. BUS 7103 เทคนิคการวางแผนและควบคุมองค์การ
(Technique for Planning and Control of Organization)
5. BUS 7104 การจัดการองค์การธุรกิจระดับโลก
(Managing in Global Business Organization)
6. BUS 7015 การจัดการความคิดสร ้างสรรค์และนวัตกรรม
(Creativity and Innovation Management)
7. BUS 7106 ประเด็นสาคัญในปั จจุบันทางการจัดการองค์การ
(Current Issues in Organization Management)

กลุม
่ วิชาการเงินและการธนาคาร (Finance and Banking) 12 หน่วยกิต
1. BUS 7201 สถาบันการเงินและตลาดการเงิน
(Financial Institutions and Financial Markets)
2. BUS 7202 การจัดการการลงทุน
(Investment Management)
3. BUS 7203 การจัดการการเงินระหว่างประเทศ
(Motional Financial Management)
่ ง
4. BUS 7204 ตราสารอนุพันธ์และการจัดการความเสีย
(Derivatives and Corporate Risk Management)
5. BUS 7205 ประเด็นสาคัญในปั จจุบันทางการเงิน
(Current Issues in Finance)
6. BUS 7206 การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
(Real Estate Investment)
7. BUS 7207 วิศวกรรมการเงิน

ไม่นับหน่วยกิต

ไม่นับหน่วยกิต
ไม่นับหน่วยกิต

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

(Financial Engineering)
8. BUS 7208 การวางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน
(Financial Planning and Analysis)

กลุม
่ วิชาการตลาด (Marketing) 12 หน่วยกิต
1. BUS 7301 พฤติกรรมผู ้บริโภค
(Consumer Behavior)
2. BUS 7302 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา
(Product and Price Management)
่ สารการตลาดเชิงบูรณาการ
3. BUS 7304 การสือ
(Integrated Marketing Communications)
4. BUS 7305 ประเด็นสาคัญในปั จจุบันทางการตลาด
(Current Issues in Marketing)
5. BUS 7306 การวิจัยการตลาด
(Marketing Research)
6. BUS 7307 การตลาดระหว่างประเทศ
(International Marketing)
7. BUS 7308 การขายและการจัดการการขาย
(Professional Selling and Sales Management)
8. BUS 7309 การตลาดทางตรงและการตลาดอิเลคทรอนิคส์
(Direct and Electronics Marketing)

3 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

รายละเอียดกระบวนวิชา
หมวดวิชาบ ังค ับ (ไม่น ับหน่วยกิต)
1. RAM 6000 ความรูค
้ ค
ู่ ุณธรรม

ศึกษาทฤษฎี หลักการ กระบวนการ และแนวทางในการสร ้างความรู ้ และศักยภาพในการคิด ปลูกฝั งค่านิยมทีด
่ งี าม การใช ้คุณธรรม จริยธรรม
ั ดิศ
และค่านิยมเป็ นตัวกากับการแสดงพฤติกรรมและใช ้ศาสตร์แห่งวิชาชีพ มีศก
์ รีของความเป็ นมนุษย์ภม
ู ใิ จในความเป็ นไทย
มีสานึกนาในการดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ อนุรก
ั ษ์ภม
ู ป
ิ ั ญญาไทย ทรัพยากรและสิง่ แวดล ้อม
ฝึ กการสารวจตนเองทางด ้านบุคลิกภาพ คุณธรรม ความฉลาดทางอารมณ์ การทางานร่วมกับผู ้อืน
่ การวางแผนชีวต
ิ และงาน การสร ้างวิสัยทัศน์
ฝึ กคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร ้างสรรค์ วิธก
ี ารและแนวทางในการบริหารจัดการชีวต
ิ ครอบครัว สังคม โดยเน ้นการสร ้างองค์ความรู ้ด ้วยตนเอง
การพึง่ ตนเอง การมองโลกในแง่ดี การแสวงหาความรู ้อย่างต่อเนื่อง การประยุกต์ทฤษฎีสก
ู่ ารปฏิบัตต
ิ ามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในการปรับและนาไปใช ้ตามเงือ
่ นไขความรู ้คูค
่ ณ
ุ ธรรม

2. RAM 6003 บ ัณฑิตศึกษา
ศึกษาปรัชญา วัตถุประสงค์ และกระบวนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วิธีค ้นคว ้าข ้อมูลจากแหล่งต่างๆ การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข ้อมูล
รูปแบบและวิธก
ี ารเขียนรายงาน บทความ สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนพ
ิ นธ์
วิธีการอ ้างอิงเอกสารประกอบการค ้นคว ้าและการเขียนรายการเอกสารอ ้างอิง การเขียนบทคัดย่อ
วิธีการนาเสนอด ้วยวาจาและการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

้ (ไม่น ับหน่วยกิต)
หมวดวิชาปร ับพืน
1. BUS 6000 เทคนิคการอ่านภาษาอ ังกฤษธุรกิจ

ศึกษาหลักการอ่านเพือ
่ ความเข ้าใจ เทคนิคการอ่านตารา การตีความหมายในการอ่านเอกสารเกีย
่ วข ้องกับธุรกิจ
ื่ สาร หลักความสัมพันธ์ทางด ้านความหมายต่อเนื่องแบบต่าง ๆ
โดยใช ้หลักการวิเคราะห์ทางไวยากรณ์สอ
่ ความหมายทางวิชาการด ้านบริหารธุรกิจ ตลอดจนความรู ้สึก นึกคิด และทัศนคติทส
ทีผ
่ ู ้เขียนนามาสือ
ี่ อดแทรกอยูใ่ นภาษาระดับต่าง ๆ

2. BUS 6001 การบ ัญชีการเงิน
ิ และส่วนของเจ ้าของ
ศึกษาถึงข ้อสมมติฐานทางการบัญชี และความสัมพันธ์ระหว่างสินทรัพย์ หนีส
้ น
รวมถึงกระบวนการและขัน
้ ตอนการจัดทาบัญชีตงั ้ แต่การบันทึกรายการบัญชี การจัดทางบทดลอง การปรับปรุงรายการบัญชี การจัดทางบการเงิน
นอกจากนี้ยงั ศึกษาถึงการแสดงรายการของสินทรัพย์ประเภทต่างๆ ทัง้ สินทรัพย์หมุนเวียน หลักการตีราคาสินค ้าคงเหลือ การคานวณต ้นทุนสินค ้าทีข
่ าย
่ มราคา การตัดจาหน่ายสินทรัพย์ไม่มต
ิ ประเภทต่างๆ ตลอดจนส่วนของเจ ้าของ
การคานวณค่าเสือ
ี ัวตน ศึกษาถึงการแสดงรายการของหนี้สน
และหลักการปฏิบัตอ
ิ น
ื่ ๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการประมวลข ้อมูลทางบัญชี และวิเคราะห์เพือ
่ ประโยชน์ในการตัดสินใจ

หมวดวิชาแกนบ ังค ับ (24 หนวยกิต)
1. BUS 6010 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (3 หน่วยกิต)

ศึกษาถึงทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาคและจุลภาคและนามาประยุกต์ใช ้กับสถานการณ์ทางธุรกิจ
เพือ
่ อานวยประโยชน์ตอ
่ การตัดสินใจทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการตลาดทัง้ ภายใน และต่างประเทศ

2. BUS 6011 การจ ัดการและพฤติกรรมองค์การ (3 หน่วยกิต)
ศึกษาถึงหลักการจัดการและพฤติกรรมองค์การ ซึง่ ประกอบด ้วยแนวคิดพืน
้ ฐานทางการจัดการ หน ้าทีท
่ างการจัดการ
้ ใจ การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์ การดาเนินการจัดตัง้ ทางธุรกิจ การจัดการระหว่างประเทศ
ปั จจัยแวดล ้อมทางการจัดการ แนวทางการตัดสิน
จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม การจัดการองค์การให ้เหมาะสมกับปั จจัยแวดล ้อม การจัดทรัพยากรมนุษย์ ภาวะผู ้นา การจูงใจ
่ สาร สร ้างความเข ้าใจ เพือ
การสร ้างทีมการสือ
่ ให ้เกิดผลงานทีม
่ ป
ี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล การควบคุม ติดตามผลการปฏิบัตงิ าน
การจัดการด ้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการริเริม
่ และการจัดการความเปลีย
่ นแปลง

3. BUS 6012 การจ ัดการการเงิน (3 หน่วยกิต)
่ งและอัตราผลตอบแทน
ศึกษากระบวนการการตัดสินใจทางการเงิน โดยเน ้นการวิเคราะห์งบการเงิน แนวความคิดของความเสีย
มูลค่าของเงินตามเวลา การประเมินมูลค่าพันธบัตรและหุ ้นสามัญ การคานวณหาต ้นทุนของเงินทุน การตัดสินใจในเรือ
่ งงบลงทุน
่ ง และการรวมกิจการโดยนาระบบสารสนเทศมาประยุกต์ใช ้
โครงสร ้างเงินทุนและนโยบายเงินปั นผล การจัดการความเสีย

3. BUS 6013 การจ ัดการการตลาด (3 หน่วยกิต)
ศึกษาปรัชญาและแนวความคิดทางการตลาด หน ้าทีท
่ างการตลาด การวิเคราะห์โอกาสทางการตลาด การวางแผนการตลาด
กลยุทธ์สว่ นประสมทางการตลาด การจัดองค์การ การปฏิบัตต
ิ ามแผนและการควบคุมกิจกรรมทางการตลาด

4. BUS 6014 การบ ัญชีสาหร ับผูบริ
้ หาร (3หน่วยกิต)
ศึกษาพืน
้ ฐานและทักษะการใช ้ข ้อมูลทางบัญชีเพือ
่ ให ้ความรู ้แก่ผู ้บริหารในการตัดสินใจ ตลอดจนการวางแผน และการควบคุม
การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน การจัดการข ้อมูลทางบัญชีและการจัดทารายงาน แนวคิดเกีย
่ วกับต ้นทุนและวิธก
ี ารทางบัญชีต ้นทุนการวิเคราะห์ต ้นทุน
- ปริมาณ - กาไร การตัดสินใจเกีย
่ วกับงบประมาณการลงทุน การบัญชีตามความรับผิดชอบและการบัญชีเพือ
่ การวางแผนและควบคุมกาไร
ตลอดจนใช ้ประโยชน์จากการบูรณาการทางบัญชีและระบบสารสนเทศ

5. BUS 6015 การจ ัดการการดาเนินงาน (3 หน่วยกิต)
ศึกษาและวิเคราะห์เกีย
่ วกับการผลิตและการจัดการดาเนินงานของธุรกิจในอุตสาหกรรม การผลิตและการบริการ
ซึง่ เน ้นการประยุกต์หลักการดาเนินงานและเทคนิคเชิงปริมาณเพือ
่ วิเคราะห์ปัญหาและสนับสนุนการตัดสินใจ โดยใช ้ระบบสารสนเทศในการจัดการ
การกาหนดกลยุทธ์การผลิตและการดาเนินงาน การวิเคราะห์ทาเลทีต
่ งั ้ การวางผังโรงงาน การออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ
การเลือกกระบวนการและเทคโนโลยี การจัดการโครงการโลจิสติกส์และการจัดการโซ่อป
ุ ทาน การวางแผนการผลิต การจัดการวัสดุและสินค ้าคงคลัง
การควบคุมคุณภาพ การปรับปรุงการให ้บริการ การจัดงานให ้กับทรัพยากรมนุษย์ และการจัดการซ่อมบารุง

6. BUS 6016 วิธีการวิจ ัยทางธุรกิจ (3 หน่วยกิต)
ศึกษาถึงวิธก
ี ารดาเนินการวิจัยทางธุรกิจ การเน ้นความสาคัญทีเ่ หตุผล และวิธก
ี ารในการออกแบบงานวิจัย
นับตัง้ แต่การกาหนดปัญหา การสร ้างสมมุตฐ
ิ าน การกาหนดโครงร่างการวิจัย การรวบรวมข ้อมูล การวิเคราะห์ข ้อมูล การรายงานผล ซึง่ จะนามาประยุกต์
ใช ้ในเชิงธุรกิจ ทัง้ นี้รวมถึงการออกแบบโครงการวิจัย การเตรียม การเขียนรายงาน และนาเสนอผลงานวิจัย

7. BUS 7017 การจ ัดการเชิงกลยุทธ์ (3 หน่วยกิต)
ศึกษาถึงทฤษฎี หลักการ แนวคิด ของการจัดการเชิงกลยุทธ์ การนาไปปฏิบัต ิ รวมทัง้ การควบคุมและประเมินผล
ขอบเขตของวิชาครอบคุมถึงการศึกษากรอบของการประยุกต์ใช ้กลยุทธ์ในบริบททีม
่ ค
ี วามหลากหลายและมีความร่วมสมัย การศึกษาในวิชานี้เน ้นการใช ้

ึ ษาทัง้ จากภายในประเทศและต่างประเทศ
กรณีศก
บทความวิจัยเชิงปฏิบัตก
ิ ารกลยุทธ์และตาราเรียนทีม
่ ก
ี ารบูรณาการองค์ความรู ้ทางด ้านการจัดการเชิงกลยุทธ์และตาราเรียนทีม
่ ก
ี ารบูรณาการองค์ความรู ้
ทางด ้านการจัดการเชิงกลยุทธ์อย่างลึกซึง้

กลุม
่ วิชาการจ ัดการ (Management) 12 หน่วยกิต
1. BUS 7100 การจ ัดการทุนมนุษย์ (3 หน่วยกิต)
ศึกษาปรัชญา วิวัฒนาการ และหน ้าทีต
่ า่ งๆ ของการบริหารทุนมนุษย์ในองค์การการวางแผนอัตรากาลัง จัดหาและคัดเลือกบุคลากร ฝึ กอบรม
ประเมินผลการปฏิบัตงิ าน การจัดการด ้านสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน
ค่าตอบแทนตลอดจนกลยุทธ์ในการเจรจาต่อรองศึกษานโยบายของรัฐบาลทีม
่ ผ
ี ลกระทบต่อตลาดแรงงานและแรงงานสัมพันธ์
2. BUS 7101 การจ ัดการการเปลียนแปลงและพ
่
ัฒนาองค์การ (3 หน่วยกิต)
ั ซอน
้
ศึกษาแนวคิดและวิธีการในการจัดการการเปลีย
่ นแปลง เพือ
่ ช่วยพัฒนาองค์การในสภาวะแวดล ้อมปั จจุบันทีซ
่ บ
รวมทัง้ ศึกษาการออกแบบองค์การ
ึ ษาองค์การ
และเครือ
่ งมือทีน
่ าไปใช ้ในการปรับปรุง่ พัฒนาองค์การทีเ่ กีย
่ วข ้องกับความรับผิดชอบต่อสังคมภาวะผู ้นาและการเรียนรู ้โดยใช ้กรณีศก
เพือ
่ ให ้นักศึกษาสามารถนาองค์ความรู ้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช ้
3. BUS 7102 พ ัฒนาการแนวคิดและทฤษาทางการศึกษา (3 หน่วยกิต)
ศึกษาประวัตค
ิ วามเป็ นมาของแนวความคิดและทฤษฎีทางการจัดการในแต่ละยุคสมัยจนถึงปั จจุบัน
การวิเคราะห์และการสังเคราะห์แนวความคิดพืน
้ ฐานของทฤษฎีการจัดการดังกล่าวและความสามารถในการวิเคราะห์ระบบการจัดการทีป
่ รากฏขึน
้ ภายใต ้ส
ภาพแวดล ้อมและระบบค่านิยมต่างๆ
4. BUS 7103 เทคนิคการวางแผนและควบคุมองค์การ (3 หน่วยกิต)
ศึกษากระบวนการในการวางแผนและควบคุมองค์การ เทคนิคต่างๆ ทีใ่ ช ้ในการวางแผนและควบคุมองค์การ การประเมินผลการปฏิบต
ั งิ านองค์การ
การพัฒนาเครือ
่ งมือและเก็บรวบรวมข ้อมูลในการประเมินผลองค์การ การประกันคุณภาพองค์ก าร การพัฒนาระบบฐานข ้อมูลเพือ
่ การประเมินผลองค์การ
การใช ้ผลการประเมินเพือ
่ ปรับปรุงองค์การ
5. BUS 7104 การจ ัดการองค์การธุรกิจระด ับโลก (3 หน่วยกิต)
ศึกษาและวิเคราะห์ระบบการจัดการในสภาวะแวดล ้อมระดับโลกตลอดจนศึกษาผลกระทบอันเกิดจากปั จจัยทางด ้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
เทคโนโลยี และวัฒนธรรมทีม
่ ต
ี อ
่ ระบบการจัดการองค์การ และศึกษาแนวคิดของการจัดการธุรกิจระดับโลก รวมทัง้ การกาหนดกลยุทธ์ด ้านต่างๆ
ในการดาเนินธุรกิจระดับโลก
6. BUS 7105 การจ ัดการความคิดสร้างสรรค์และนว ัตกรรม (3 หน่วยกิต)
ศึกษาตัวแบบจาลองและวิธีการจัดการความคิดสร ้างสรรค์
ตลอดจนกระบวนการอันก่อให ้เกิดความคิดสร ้างสรรค์ทส
ี่ ง่ เสริมสนับสนุนและเพิม
่ พูนประสิทธฺ ผลขององค์การ โดยใช ้เทคนิคการจัดการทีเ่ หมาะสม
ึ า (3 หน่วยกิต)
7. BUS 7106 ประเด็นสาค ัญปัจจุบ ันและกรณีศก
ึ ษาทางการจัดการองค์
ศึกษาประเด็นสาคัญปั จจุบันและกรณีศก
อ่านบทความทางวิชาการทีเ่ กีย
่ วข ้องกับปัญหาและประเด็นทางการจัดการองค์การ รวมทัง้ ทาการค ้นคว ้รายบุคคล และการอภิปราย

กลุม
่ วิชาการเงินและการธนาคาร (Finance and Banking) 12 หน่วยกิต
1. BUS 7201 สถาบ ันการเงินและตลาดการเงิน (3 หน่วยกิต)
ศึกษาโครงสร ้าง หน ้าที่ และกิจกรรมของสถาบันการเงินและตลาดการเงิน และหน่วยงานทีก
่ ากับดูแล
ปั จจัยระดับประเทศและระดับโลกทีม
่ ผ
ี ลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุน และผลประกอบการของสถาบันการเงิน เช่น ความเปลีย
่ นแปลงในกฎหมาย
และนโยบายของหน่วยงานทีก
่ ากับดูแล ตลอดจนผลกระทบจากการตัดสินใจและพฤติกรรมการลงทุนของบุคคล
สถาบันการเงินและตลาดการเงินทัง้ ในระดับท ้องถิน
่ และระหว่างประเทศ ตลอดจนปัจจัยมหภาค อืน
่ ๆ
2. BUS 7202 การจ ัดการการลงทุน (3 หน่วยกิต)
ศึกษาทางเลือกและประเมินมูลค่าของการลงทุนในทางเลือกต่างๆ โดยเน ้นถึงการวิเคราะห์หุ ้นสามัญ พันธบัตรรัฐบาลและเอกชน
้ ขายล่วงหน ้า นอกจากนี้ยงั รวมการศึกษาโครงสร ้างของการตลาดการเงิน
หลักทรัพย์ทม
ี่ ห
ี ลักประกันสัญญาซือ
่ งจากการลงทุน ทฤษฎีและแนวปฏิบัตใิ นการจัดการกลุม
การประเมินผลตอบแทนและความเสีย
่ สินทรัพย์ลงทุน
3. BUS 7203 การจ ัดการการเงินระหว่างประเทศ (3 หน่วยกิต)
ศึกษาการจัดการการเงินระหว่างประเทศ โดยศึกษาแนวความคิดต่างๆ เพือ
่ ใช ้ในการวิเคราะห์ปัญหาการเงินระหว่างประเทศ
ซึง่ จะเน ้นถึงระบบการเงินระหว่างประเทศ ตลาดแลกเปลีย
่ นเงินตรา
่ งเนือ
ปั จจัยทีม
่ ผ
ี ลกระทบต่ออัตราแลกเปลีย
่ นการจัดการความเสีย
่ งจากอัตราแลกเปลีย
่ น การลงทุนระหว่างประเทศ รวมทัง้ การจัดการเงินทุนหมุนเวียน
่ (3 หน่วยกิต)
4. BUS 7204 ตราสารอนุพ ันธ์และการจ ัดการความเสียง
ศึกษาถึงพัฒนาการและทฤษฎีของตราสารอนุพันธ์ชนิดต่างๆ รวมทัง้ บทบาทและหน ้าทีข
่ องตราสารอนุพันธ์นัน
้ ๆ
่ ง
ในทางการเงินรวมทัง้ การนาตราสารอนุพันธ์มาใช ้ในการป้ องกันความเสีย
5. BUS 7205 ประเด็นสาค ัญในปัจจุบ ันทางการเงิน (3 หน่วยกิต)
ศึกษาประเด็นสาคัญทางการเงินโดยใช ้การบรรยาย
ึ ษารวมทัง้ ทาการค ้นคว ้ารายบุคคลเพือ
และการอภิปรายกรณีศก
่ ให ้เข ้าใจในประเด็นปั ญหาปัจจุบันทางการเงินเพือ
่ เพิม
่ พูนทักษะในการแก ้ไขปั ญหาทีเ่ กีย
่
วข ้องกับสาระสาคัญทางการเงิน
6. BUS 7206 การลงทุนในอส ังหาริมทร ัพย์ (3 หน่วยกิต)
ศึกษาทฤษฎีและขอบข่ายของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ แหล่งเงินทุนต่างๆ ทฤษฎีการลงทุน แผนการเงิน
เทคนิคการตัดสินใจในโครงการทัง้ ภาครัฐและเอกชนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทัง้ ทีอ
่ ยูอาศัยและการพาณิชย์
เพือ
่ นาไปช่วยในการตัดสินใจเกีย
่ วกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
7. BUS 7207 วิศวกรรมการเงิน (3 หน่วยกิต)
ออกแบบ พัฒนา นวัตกรรมทางการเงินและขบวนการ พร ้อมทัง้ นาไปปฎิบัต ิ และการคิดค ้นแนวทางในการแก ้ปั ญหาทางด ้านการเงิน
รวมทัง้ ศึกษาถึงอนุพันธุ์ วัตถุประสงค์การตรวจสอบแนวคิดสร ้างสรรค์ทางการเงิน และกระบวนการแก ้ไขปัญหา รวมทัง้ กลยุทธ์ขส
ั ้ งู
่ ง
และการบริหารความเสีย
8. BUS 7208 การวางแผนและการวิเคราะห์ทางการเงิน (3 หน่วยกิต)
ศึกษาการวางแผนและการวิเคราะห์ทางการเงินโดยใช ้แบบจาลองคอมพิวเตอร์เพือ
่ พัฒนาความสามารถในการผสมผสานการใช ้คอมพิวเตอร์สาห
รับประเด็นการวางแผนทางการเงิน รวมทัง้ การระบุปัญหา วิเคราะห์ และแก ้ไขปัญหาทางการเงิน

กลุม
่ วิชาการตลาด (Marketing) 12 หน่วย
1. BUS 7301 พฤติกรรมผูบริ
้ โภค (3 หน่วยกิต)

้ ในตลาดผู ้บริโภคและตลาดองค์การ ปั จจัย
ศึกษาถึงลักษณะตลาดผู ้บริโภค พฤติกรรมและกระบวนการซือ
้ และการตัดสินใจของผู ้ซือ
้ การประยุกต์ความรู ้ด ้านพฤติกรรมผู ้บริโภคในการกาหนดกลยุทธ์การตลาดทีเ่ หมาะสม
ทีม
่ อ
ี ท
ิ ธิพลต่อพฤติกรรมการซือ
2. BUS 7302 การจ ัดการผลิตภ ัณฑ์และราคา (3 หน่วยกิต)
ศึกษาวิเคราะห์นโยบายและการจัดการผลิตภัณฑ์และราคากระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
การจัดการผลิตภัณฑ์ในแต่ละขัน
้ ของวงจรชีวต
ิ ผลิตภัณฑ์ การจัดการสายผลิตภัณฑ์ การวางตาแหน่งผลิตภัณฑ์ การบริหารตราสินค ้าการบรรจุภัณฑ์
ปั จจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพทีม
่ อ
ี ท
ิ ธิพลต่อการกาหนดราคานโยบายและกลยุทธ์ในการกาหนดราคา
โครงสร ้างราคาในแต่ละสายผลิตภัณฑ์และแต่ละส่วนตลาด
3. BUS 7303 ช่องทางการตลาดและการจ ัดการโซ่อป
ุ ทาน (3 หน่วยกิต)
แนวคิดพืน
้ ฐานการวางแผนและจัดการช่องทางการตลาด ปั จจัยทีม
่ อ
ี ท
ิ ธิพลและมีความสัมพันธ์กบ
ั การจัดการช่องทางการตลาด
แนวคิดการกระจายสินค ้าการวางแผนการกระจายสินค ้า การจัดส่งและ การขนส่งสินค ้า การควบคุมสินค ้าคงคลัง การจัดการคลังสินค ้า
และศูนย์กระจายสินค ้า การขนถ่ายสินค ้า การจัดการลูกค ้าสัมพันธ์ในระบบธุรกิจการค ้าสมัยใหม่ หลักการและแนวคิดการจัดการโซ่อป
ุ ทาน
การจัดการความสัมพันธ์คค
ู่ ้า เทคโนโลยีสารสนเทศทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการจัดการช่องทางการตลาด การกระจายสินค ้าและการจัดการโซ่อป
ุ ทาน
่
4. BUS 7304 การสือสารการตลาดเชิ
งบูรณาการ (3 หน่วยกิต)
่ สารการตลาดแบบบูรณาการแบบจาลองการสือ
่ สารการตลาด
ศึกษาแนวคิด หลักการ กระบวนการสือ
่ สารการตลาด การใช ้เครือ
่ สารการตลาดแบบประสมประสาน
กลยุทธ์และการวางแผนการสือ
่ งมือการสือ
่ สารและการรณรงค์ทางการตลาด แนวโน ้มและพัฒนาการการสือ
่ สารการตลาด
และการประเมินผลและการควบคุมการสือ
5. BUS 7305 ประเด็นสาค ัญในปัจจุบ ันทางการตลาด (3 หน่วยกิต)
การประยุกต์หลักการ ทฤษฎีการตลาด เพือ
่ ศึกษา วิเคราะห์ปัญหา ในประเด็นสาคัญทางการตลาด โดยใช ้การบรรยาย และอภิปราย
ึ ษา การค ้นคว ้ารายบุคคล และกลุม
การแลกเปลีย
่ นความคิดเห็น การสัมมนา กรณีศก
่
เพือ
่ ให ้เข ้าใจในประเด็นปัญหาปั จจุบน
ั ทางการตลาดเพือ
่ เพิม
่ พูนทักษะในการแก ้ปัญหาทีเ่ กีย
่ วข ้องกับสาระสาคัญทางการตลาด
6. BUS 7306 การวิจ ัยการตลาด (3 หน่วยกิต)
ศึกษากระบวนการวิจัยการตลาดและเทคนิคการออกแบบงานวิจัย การกาหนดปัญหาและความต ้องการข ้อมูล การวางแผนการวิจัยตลาด
่ ตัวอย่าง การสร ้างเครือ
ประชากรการวิจัยแผนและวิธีการสุม
่ งมือการเก็บรวบรวมข ้อมูล การเก็บข ้อมูลสถิตท
ิ ใี่ ช ้ในการประมวลข ้อมูล
การใช ้โปรแกรมสาเร็จรูปเพือ
่ การวิจัยทางการตลาด การวิเคราะห์ข ้อมูลกรณีตัวแปรเดียวและตัวแปรพหุ
รวมทัง้ การนาเสนอผลการวิจัยเพือ
่ ช่วยในการแก ้ปัญหา และตัดสินใจทางการตลาด
การประยุกต์เทคนิคการวิจัยให ้เหมาะสมกับความเปลีย
่ นแปลงและปัญหาต่างๆ ทางด ้านการตลาด
7. BUS 7307 การตลาดระหว่างประเทศ (3 หน่วยกิต)
ศึกษาถึงการจัดการการตลาดระหว่างประเทศและการร่วมกลุม
่ ประเทศ การวิเคราะห์สภาวะแวดล ้อมของตลาดโลกและคุณลักษณ์ของตลาด
องค์การระหว่างประเทศ พฤติกรรมผู ้บริโภคในตลาดโลก แนวทางในการกาหนดกลยุทธ์เพือ
่ การแข่งขันระหว่างประเทศ
การเลือกตลาดเป้ าหมายในตลาดโลก วิธก
ี ารดาเนินการและกลยุทธ์เพือ
่ เข ้าถึงตลาดเป้ าหมายในแต่ละประเทศ
การวางแผนส่วนประสมการตลาดระหว่างประเทศ การควบคุมการดาเนินงานทางการตลาดระหว่างประเทศ
8. BUS 7308 การขายและการจ ัดการการขาย (3 หน่วยกิต)
ศึกษาหลักและเทคนิคการขายแบบมืออาชีพ กระบวนการขายหลักการจัดการการขาย การจัดองค์การการขาย
การพัฒนาและวางแผนหน่วยงานขายการจัดการทีมงานขาย การพัฒนาประสิทธิภาพและจูงใจทีมงานขาย
การศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาดและการแข่งขันเพือ
่ การกาหนดกลยุทธ์การขายเพือ
่ ความได ้เปรียบทางการแข่งขัน
9. BUS 7309 การตลาดทางตรงและการตลาดอีเลคทรอนิคส์ (3 หน่วยกิต)

ศึกษาแนวคิด ความสาคัญ ประเภท รูปแบบ และกลยุทธ์การตลาดทางตรง ทัง้ ในตลาดผู ้บริโภคและตลาดธุรกิจ
การวางแผนกลยุทธ์การตลาดทางตรงสาหรับองค์การ การตลาดเชิงกิจกรรม แนวคิด และรูปแบบการตลาดอิเลคทรอนิคส์เทคโนโลยีทเี่ กีย
่ วข ้อง
การวางแผน และการจัดการการตลาดอิเลคทรอนิคส์

หมวดวิชาการค้นคว้าด้วยต ัวเอง
1. BUS 7096 การค้นคว้าอิสระ (3 หน่วยกิต)

วิชานี้กาหนดให ้นักศึกษาค ้นคว ้าในหัวข ้อเกีย
่ วกับการบริหารธุรกิจทางด ้านทฤษฎีและทางปฏิบัตภ
ิ ายใต ้การเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึก
ษา โดยมีอาจารย์ทป
ี่ รึกษากากับดูแล
วัตถุประสงค์เพือ
่ ให ้นักศึกษาทาการศึกษาหรือสารวจปัญหาและทาการวิจัยในหัวทีน
่ ักศึกษาสนใจทีเ่ กีย
่ วข ้องกับสาขาทีเ่ รียน

การสอบประมวลความรู ้ (ไม่น ับหน่วยกิต)
1. BUS 7097 สอบประมวลความรู ้
การทดสอบความรู ้
ความสามารถทีจ
่ ะนาหลักวิชาและประสบการณ์การเรียนรู ้เฉพาะสาขาวิชาทีเ่ กีย
่ วข ้องไปประยุกต์ในการปฏิบัตงิ านหรือการค ้นคว ้าวิจัย
การสอบประมวลความรู ้อาจเป็ นแบบข ้อเขียนหรือปากเปล่า หรือทัง้ สองแบบตามทีส
่ าขาวิชากาหนด

