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สาขาวชิาวทิยาการจดัการ 

 

ระดบัปรญิญาโท 

 

32714 พฤตกิรรมผูบ้รโิภคและการสือ่สารการตลาด (6 หนว่ยกติ) 

 Consumer Behavior and Marketing Communication 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

1. มคีวามรูเ้กีย่วกับพฤตกิรรมผูบ้รโิภคและแนวจ าลองการวเิคราะหพ์ฤตกิรรมผูบ้รโิภค 

2. สามารถประยกุตพ์ฤตกิรรมผูบ้รโิภคกบัการวเิคราะหก์ารตลาด 

3. มคีวามรูเ้กีย่วกับแนวคดิของการสือ่สารการตลาด 

4. สามารถสรา้งแบบจ าลองในการสือ่สารการตลาด 

5. สามารถประยกุตเ์ครือ่งมอืสือ่สารการตลาดใหส้อดคลอ้งกับพฤตกิรรมผูบ้รโิภค 

ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิเกีย่วกบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภค แบบจ าลองการวเิคราะหพ์ฤตกิรรมผูบ้รโิภค การตดัสนิใจซือ้และน า

รูปแบบของพฤตกิรรมผูบ้รโิภคไปใชใ้นการจัดการการตลาด  

 แนวคดิการสือ่สารการตลาดแบบจ าลองของการตดิตอ่สือ่สารการตลาด เครือ่งมอื การสือ่สารการตลาด 

การก าหนดกลยุทธก์ารสือ่สารการตลาด งบประมาณการสือ่สารการตลาด การประเมนิประสทิธภิาพและประสทิธผิล

การสือ่สารการตลาด และจรรยาบรรณของการสือ่สารการตลาดของนักการตลาด 

 

32716 วทิยานพินธ ์(การจดัการธุรกจิและการบรกิาร) (12 หนว่ยกติ) 

 Thesis (Business and Hospitality Management) 

วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

1. สามารถเลอืกปัญหาการวจัิยส าหรับวทิยานพินธไ์ด ้

2. สามารถส ารวจและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกับเรือ่งทีจ่ะท าวทิยานพินธไ์ด ้

3. สามารถออกแบบการวจัิยส าหรับวทิยานพินธไ์ด ้

4. มคีวามรูแ้ละทักษะในการเขยีนและเสนอโครงการวทิยานพินธไ์ด ้

5. สามารถพัฒนาเครือ่งมอืวจัิยเชงิปรมิาณได ้

6. สามารถพัฒนาเครือ่งมอืวจัิยเชงิคณุภาพได ้

7. สามารถรวบรวม วเิคราะห ์น าเสนอขอ้มลูส าหรับวทิยานพินธ ์

8. สามารถน าเสนอและสอบปกป้องวทิยานพินธ ์

9. สามารถเขยีนรายงานวทิยานพินธฉ์บับสมบรูณ์ 

10. สามารถเขยีนรายงานการวจิัยเพือ่การเผยแพร่ 

ค าอธบิายชุดวชิา 

 การเลอืกปัญหาการวจัิย การส ารวจและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง การออกแบบการวจัิย การเขยีน

และเสนอโครงการวทิยานิพนธ์  การพัฒนาเครื่องมือเพื่อการวจัิยส าหรับวทิยานิพนธ์ทัง้การวจัิยเชงิปรมิาณ และเชงิ

คณุภาพ การเก็บรวบรวมขอ้มูล การน าเสนอขอ้มลูวทิยานพินธ ์การน าเสนอและสอบปกป้องวทิยานพินธ ์การเขยีน

รายงานวทิยานพินธฉ์บบัสมบรูณ์ การเขยีนรายงานการวจิัยเพือ่การเผยแพร่ 
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32717 การศกึษาคน้ควา้อสิระ (การจดัการธุรกจิและการบรกิาร) (6 หนว่ยกติ) 

 Independent Study (Business and Hospitality Management) 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

 1. สามารถน าความรูท้างดา้นการวจัิยธรุกจิและระบบสารสนเทศไปใชใ้นการตดัสนิใจทางการบรหิารธรุกจิ 

 2. มีทักษะในการน าแนวคิด ทฤษฎี และวธิีที่ไดศ้กึษาจากชุดวชิาต่างๆ ในหลักสูตรไปใชใ้นการศกึษา

วเิคราะห ์และวจัิยปัญหาทางการบรหิาร ในหัวขอ้ทีเ่ป็นประเด็นส าคัญต่อการบรหิารธุรกจิ หรอืหัวขอ้ที่

นักศกึษาสนใจเป็นกรณีพเิศษ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การเสนอหัวขอ้หรือประเด็นปัญหาทางธุรกจิที่ตอ้งการศกึษาคน้ควา้ โดยกระบวนการการวเิคราะห ์

การสังเคราะห์ การเขยีนต าราหรอืหนังสอืทางวชิาการ หรอืการพัฒนาตน้แบบการวจัิยหรือการประยุกตแ์นวคดิ

ทฤษฎแีละวธิกีารทีไ่ดศ้กึษามา รวมทัง้การเขยีนและน าเสนอรายงานการศกึษา 

 

32723 เทคนคิเชงิปรมิาณเพือ่การตดัสนิใจทางธุรกจิและการจดัการการด าเนนิงาน (6 หนว่ยกติ) 

 Quantitative Techniques for Business Decision and Operations Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัเทคนคิเชงิปรมิาณทีใ่ชใ้นการวเิคราะหเ์พือ่การตัดสนิใจทางธรุกจิ 

2. เพื่อใหม้คีวามรูแ้ละสามารถใชป้ระโยชน์ในการสรา้งระบบการด าเนินงานและการก ากับระบบการ

ด าเนนิงานทัง้ในเชงิคณุภาพและปรมิาณ 

 ค าอธบิายชุดวชิา   

 แนวคดิเกีย่วกับการใชก้ารวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณในธุรกจิ การใชโ้ปรแกรมเชงิเสน้ในการบรหิาร ตัวแบบ 

การขนส่ง ทฤษฎกีารตัดสนิใจและการตัดสนิใจภายใตห้ลายกฎเกณฑ์ ตัวแบบมาร์คอฟ การวเิคราะห์ข่ายงาน  

ตวัแบบแถวคอย การจ าลองสถานการณ์ และการพยากรณ์ 

 แนวคิดเกี่ยวกับการด าเนินงานในองค์การ การสรา้งระบบการด าเนินงานและการก ากับระบบการ

ด าเนินงานทั ้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ไดแ้ก่ การออกแบบผลิตภัณฑ์และการบริการ การวางแผน

กระบวนการผลติ ระบบการผลติแบบลนี การเลอืกท าเลทีต่ัง้ การวางผังโรงงานและสถานประกอบการ การวางแผน

ก าลังการผลติ การวางแผนการผลติรวม การออกแบบงาน การวางแผนก าหนดการผลติ การจัดการคณุภาพ การจัดการ

หว่งโซอ่ปุทาน การจัดการวสัดแุละการวางแผนทรัพยากร และระบบการบ ารุงรักษา 

 

32725 การวจิยัธุรกจิและระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ (6 หนว่ยกติ) 

 Business Research and Management Information Systems 

 วตัถปุระสงค ์ 

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับสถติแิละกระบวนการวจัิยเพือ่ประยุกตใ์ชท้างการวจัิยธรุกจิ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับบทบาทและความส าคญัของสารสนเทศและการบรหิารระบบสารสนเทศเพือ่

ประยกุตใ์ชใ้นการจัดการธรุกจิ 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ระเบยีบวธิวีจิัยทางธุรกจิ  วธิกีารวเิคราะหข์อ้มูลดว้ยสถติพิรรณนาและสถติอินุมาน ซึง่ประกอบดว้ยการ

ประมาณค่า การทดสอบสมมตฐิาน การหาความสัมพันธ ์การพยากรณ์ และวธิกีารทางสถติอิืน่ทีน่ ามาใชใ้นการ

วเิคราะหข์อ้มลูเพือ่การวจัิย วธิกีารวจัิยเพือ่การตดัสนิใจทางธรุกจิและแกปั้ญหา 

 บทบาทและความส าคัญของสารสนเทศ และการน าเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารมาใชใ้นการจัดการธุรกจิ 

การพัฒนาระบบสารสนเทศ ตลอดจนจรยิธรรมของการใชร้ะบบสารสนเทศเพือ่การจัดการ 

 

32726 การจดัการการตลาดและการจดัการเชงิกลยทุธ ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Marketing and Strategic Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูแ้ละประยกุตใ์ชห้ลกัการตลาดและกระบวนการจัดการตลาด 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูแ้ละประยกุตใ์ชห้ลกัการ วธิกีาร และเทคนคิในการควบคมุเชงิกลยุทธ ์

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ระบบการตลาด กระบวนการการจัดการการตลาด การวางแผนการตลาด พฤตกิรรมผูบ้รโิภค การตลาด

เป้าหมาย สว่นประสมการตลาด  

 สภาวะแวดลอ้มของธุรกิจทั ้งภายในและภายนอก การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายและ

วัตถุประสงคท์างธุรกจิ การวางแผนกลยุทธร์ะดับบรษัิท ระดับธุรกจิ และระดับหนา้ที ่การควบคุมและประเมนิผลกล

ยทุธท์างธรุกจิ 

 

32727 สมัมนาการจดัการท ัว่ไป (6 หนว่ยกติ) 

 Seminar in General Management 

 วตัถปุระสงค ์ 

 1. เพือ่ประยุกตใ์ชอ้งคป์ระกอบและปัจจัยส าคญัทางหลกัการการจัดการ 

 2. เพือ่ใหต้ระหนักถงึความส าคญัของความรับผดิชอบของนักบรหิารธรุกจิทีพ่งึมตีอ่สงัคม 

 3. เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหปั์ญหาและแนวทางแกไ้ขปัญหาในการด าเนนิธรุกจิ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 องคป์ระกอบและปัจจัยส าคัญทีม่อีทิธพิลตอ่การจัดการตลอดจนความรับผดิชอบตอ่สงัคม แนวคดิและ

นวัตกรรมทางการจัดการ การวเิคราะห์ปัญหาทางดา้นการจัดการ และแนวทางแกปั้ญหา การใชก้รณีศกึษา 

ผลการวจัิย หรอืวธิกีารอืน่ เพือ่น าความรู ้ความเขา้ใจในหลกัการจัดการมาประยกุตใ์ช ้

 

32728 สมัมนาการจดัการทรพัยากรมนุษย ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Seminar in Human Resource Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ประยุกตใ์ชอ้งคป์ระกอบและปัจจัยส าคญัทางหลกัการการจัดการทรัพยากรมนุษย ์

 2. เพือ่ใหต้ระหนักถงึความส าคญัของความรับผดิชอบของนักบรหิารธรุกจิทีพ่งึมตีอ่สงัคม 

 3. เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหปั์ญหาและแนวทางการแกปั้ญหาในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 องค์ประกอบและปัจจัยส าคัญที่มีอิทธิพลต่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ แนวคิด  

และนวัตกรรมทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์ปัญหาทางดา้นการจัดการทรัพยากรมนุษย ์ 

และแนวทางแกปั้ญหา การใชก้รณีศกึษา ผลการวจัิยหรอืวธิกีารอืน่ เพื่อน าความรูค้วามเขา้ใจในหลักการจัดการ

ทรัพยากรมนุษยม์าประยกุตใ์ช ้

 

32732 วทิยานพินธ ์(บรหิารธุรกจิ) (12 หนว่ยกติ) 

 Thesis (Business Administration)  

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา  

 1. สามารถเลอืกปัญหาการวจัิยส าหรับวทิยานพินธไ์ด ้

 2. สามารถส ารวจและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกับเรือ่งทีจ่ะท าวทิยานพินธไ์ด ้  

 3. สามารถออกแบบการวจัิยส าหรับวทิยานพินธไ์ด ้

 4. มคีวามรูแ้ละทักษะในการเขยีนและเสนอโครงการวทิยานพินธไ์ด ้

 5. สามารถพัฒนาเครือ่งมอืวจัิยเชงิปรมิาณได ้

 6. สามารถพัฒนาเครือ่งมอืวจัิยเชงิคณุภาพได ้

 7. สามารถรวบรวม วเิคราะห ์น าเสนอขอ้มลูส าหรับวทิยานพินธ ์

 8. สามารถน าเสนอและสอบปกป้องวทิยานพินธ ์

 9. สามารถเขยีนรายงานวทิยานพินธฉ์บับสมบรูณ์ 

 10. สามารถเขยีนรายงานการวจิัยเพือ่การเผยแพร่ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การเลอืกปัญหาการวจัิย การส ารวจและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง การออกแบบการวจัิย การเขยีน

และเสนอโครงการวทิยานพินธ ์การพัฒนาเครือ่งมอืเพือ่การวจัิยส าหรับวทิยานพินธท์ัง้การวจัิยเชงิปรมิาณและเชงิคณุภาพ 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล การน าเสนอขอ้มูลวทิยานพินธ ์การน าเสนอและสอบปกป้องวทิยานพินธ ์การเขยีนรายงาน

วทิยานพินธฉ์บบัสมบรูณ์ การเขยีนรายงานการวจิัยเพือ่การเผยแพร่ 

 

32733 การศกึษาคน้ควา้อสิระ (บรหิารธุรกจิ) (6 หนว่ยกติ) 

 Independent Study (Business Administration) 

 วตัถปุระสงค ์ 

 เพือ่ใหนั้กศกึษามทีกัษะในการน าแนวคดิ ทฤษฎ ีและวธิกีารทีไ่ดศ้กึษาจากชดุวชิาตา่งๆ ในหลกัสตูรนี ้

มาใชใ้นการศกึษาวเิคราะห์ และวจัิยปัญหาทางการบรหิาร ในหัวขอ้ที่เป็นประเด็นส าคัญต่อการบริหารธุรกจิ  

หรอืหัวขอ้ทีนั่กศกึษาสนใจเป็นกรณีพเิศษ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การเสนอหัวขอ้หรอืประเด็นปัญหาทางธุรกจิทีต่อ้งการศกึษาคน้ควา้ โดยกระบวนการวจัิย การวเิคราะห ์

การสังเคราะห์การเขยีนต าราหรือหนังสอืทางวชิาการ หรือการพัฒนาตน้แบบชิน้งาน หรือการประยุกตแ์นวคดิ

ทฤษฎแีละวธิกีารทีไ่ดศ้กึษามา รวมทัง้การเขยีนและน าเสนอรายงานผลการศกึษา 
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32734 การอบรมเขม้เสรมิประสบการณม์หาบณัฑติบรหิารธุรกจิ (6 หนว่ยกติ) 

 Graduate Professional Experience in Business Administration 

 วตัถปุระสงค ์ 

 1. เพิม่เสรมิความรูแ้ละประสบการณ์เพิม่เตมิจากการถา่ยทอดโดยระบบการสอนทางไกล 

 2. เพือ่พัฒนาบคุลกิภาพใหเ้หมาะสมและมทีศันคตทิีด่ตีอ่การประกอบวชิาชพีทางการจัดการ 

 3. เพือ่สง่เสรมิและพัฒนาภาวะผูน้ าในวชิาชพีทางการจัดการ 

 4. เพือ่สง่เสรมิมนุษยสมัพันธแ์ละความสามารถในการท างานร่วมกนัเป็นหมูค่ณะ 

 5. เพือ่พัฒนาทักษะการแกปั้ญหาในวชิาชพีทางการจัดการไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

 6. เพือ่เพิม่พูนคณุธรรมและจรยิธรรมทีด่ใีนฐานะทีเ่ป็นผูป้ระกอบวชิาชพีชัน้สงู 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การประยุกต์ทฤษฎีทางดา้นบริหารธุรกิจโดยใชก้รณีศึกษา การพัฒนาตนเองใหม้ีบุคลิกภาพที่

เหมาะสมและมทีัศนคตทิีด่ตี่อวชิาชพี การสง่เสรมิและพัฒนาภาวะผูน้ าในวชิาชพี การสรา้งเสรมิมนุษยสัมพันธ์

และความสามารถในการท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะ รวมทั ้งการส่งเสริมจริยธรรม และคุณธรรมในฐานะ

ผูป้ระกอบการวชิาชพีชัน้สงู 

 

32735 การจดัการทรพัยากรมนุษยแ์ละการจดัการการด าเนนิงาน (6 หนว่ยกติ) 

 Human Resource Management and Operations Management 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

 1. มคีวามรูเ้กีย่วกับการจัดการทรัพยากรมนุษย ์

 2. สามารถประยกุตห์ลกัการและทฤษฎกีารจัดการทรัพยากรมนุษยใ์นการจัดการองคก์าร 

 3. มคีวามรูใ้นหลกัการการจัดการการด าเนนิงาน 

 4. สามารถประยกุตก์ารจัดการการด าเนนิงานในการจัดการองคก์ารภายใตส้ภาวะแวดลอ้มทางธรุกจิ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย ์การวางแผน การสรรหาคัดเลอืก การพัฒนา การบรหิาร คา่ตอบแทน

การประเมนิผลและการควบคมุทรัพยากรมนุษย ์การบรหิารแรงงานสัมพันธ ์และระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

ทรัพยากรมนุษย ์และวธิปีฏบิตัใินการจัดการทรัพยากรมนุษย ์

 แนวคดิเกีย่วกับการด าเนินงานภายในองคก์าร การสรา้งระบบการด าเนินงานและการก ากับระบบการ

ด าเนินงานทั ้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ไดแ้ก่ การออกแบบผลิตภัณฑ์และการบริการ การวางแผน

กระบวนการผลติ การเลอืกท าเลทีต่ัง้ การวางผังโรงงานและสถานประกอบการ การวางแผนก าลังการผลติ ระบบ

การผลติแบบลนี และระบบการออกแบบงาน การจัดการดา้นโลจสิตกิสแ์ละซพัพลายเชน การจัดการสนิคา้คงคลัง

และการวางแผนทรัพยากร การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับการจัดการการด าเนนิงาน 
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32736 การวจิยัธุรกจิและการวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณ (6 หนว่ยกติ) 

 Business Research and Quantitative Analysis 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

1. มคีวามรูเ้กีย่วกับสถติแิละกระบวนการวจัิยเพือ่ประยุกตใ์ชใ้นการวจัิยทางธรุกจิ 

2. สามารถประยกุตใ์ชก้ารวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณเพือ่การตดัสนิใจทางธรุกจิ 

ค าอธบิายชุดวชิา 

 ระเบยีบวธิวีจิัยทางธรุกจิ วธิกีารวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยสถติพิรรณนาและสถติอินุมาน การประมาณคา่การ

ทดสอบสมมตฐิาน การหาความสมัพันธ ์การพยากรณ์ และวธิกีารทางสถติอิืน่ทีน่ ามาใชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูเพือ่

การวจัิย การใชก้ระบวนการวจัิยเพือ่แกไ้ขปัญหาทางธรุกจิและการน าผลการวจัิยไปประยุกตใ์ช ้

 แนวคดิเกีย่วกบัการใชก้ารวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณในธรุกจิ การใชโ้ปรแกรมเชงิเสน้ส าหรับการบรหิารตวั

แบบการขนสง่ ทฤษฎกีารตดัสนิใจและการตดัสนิใจภายใตก้ฏเกณฑท์ีแ่ตกตา่งกนั ตวัแบบมารค์อฟ การวเิคราะหข์า่ยงาน 

ตวัแบบแถวคอย การจ าลองสถานการณ์และการพยากรณ์ 

 

32737 การจดัการการเงนิและการจดัการเชงิกลยทุธ ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Financial Management and Strategic Management 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

1. มคีวามรูเ้กีย่วกับการจัดการการเงนิของธรุกจิอนัจะน าไปสูก่ารสรา้งมลูคา่องคก์าร 

2. สามารถประยกุตห์ลกัการ ทฤษฎ ีและเทคนคิทางการเงนิในการจัดการธรุกจิ 

3. มคีวามรูเ้กีย่วกับการจัดการเชงิกลยุทธ ์

4. ประยกุตใ์ชห้ลักการ วธิกีารและเทคนคิในการควบคมุเชงิกลยุทธ ์

ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิและเป้าหมายทางการเงนิ หนา้ทีใ่นการจัดการการเงนิ ความรับผดิชอบของธุรกจิ ต่อผูม้สี่วนได ้

เสยีการสรา้งมูลค่าธุรกจิแก่ผูถ้อืหุน้ การวเิคราะห์งบการเงนิ การวางแผนและการพยากรณ์ทางการเงนิ การประเมนิ

มลูคา่ความเสีย่งและผลตอบแทน การจัดการสนิทรัพยห์มนุเวยีนและสนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีน โครงสรา้งทางการเงนิ

และโครงสรา้งเงนิทุน นโยบายเงนิปันผล การจัดหาเงนิทุน การรวมกจิการ การปรับปรุงและเลกิกจิการ การเงนิระหว่าง

ประเทศ ตลอดจนการประยกุตใ์ชท้ฤษฎทีางการเงนิ 

 การวเิคราะหส์ภาวะแวดลอ้มทัง้ภายในและภายนอกของธุรกจิ การก าหนดวสิยัทัศน์ พันธกจิ นโยบาย

และวัตถุประสงค์ทางธุรกจิ การวางแผนกลยุทธ์ระดับบรษัิท ระดับธุรกจิและระดับหนา้ที่ การควบคุมและการ

ประเมนิผลกลยทุธข์องธรุกจิ 

 

32738 การจดัการการตลาดและการบญัชเีพือ่การจดัการ (6 หนว่ยกติ) 

 Marketing Management and Managerial Accounting 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

 1. มคีวามรูใ้นหลกัการและกระบวนการการจัดการการตลาด 

 2. น าแนวคดิของการจัดการการตลาดมาประยุกตใ์ชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม 

 3. มคีวามรูเ้กีย่วกับตน้ทนุ วธิกีารในการรวบรวมตน้ทนุ และการวเิคราะหต์น้ทนุ 

 4. สามารถใชข้อ้มลูทางการบัญชเีพือ่การวางแผน การตดัสนิใจ และการควบคมุการปฏบิตังิาน 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิเกีย่วกับการจัดการการตลาดและกระบวนการการจัดการการตลาดเชงิกลยุทธ์ การวเิคราะห์

สภาวะแวดลอ้ม การตลาดเป้าหมาย การวางต าแหน่งผลติภัณฑ์ การวางแผนกลยุทธ์การตลาด การวางแผน

ปฏบิตักิารตลาด การประเมนิผลและการควบคมุการตลาด การเขยีนแผนการตลาดและน าเสนอแผนการตลาด 

 การประมวลและการใชข้อ้มูลทางการบัญชเีกีย่วกับตน้ทุนเพื่อการค านวนตน้ทุนผลติภัณฑแ์ละก าไร 

พฤตกิรรมตน้ทุนและความสัมพันธร์ะหวา่งตน้ทนุ ปรมิาณและก าไร ตน้ทุนมาตรฐานและการวเิคราะหผ์ลตา่งของ

ตน้ทนุการผลติ การใชข้อ้มูลทางการบัญชเีพื่อการตัดสนิใจและการควบคมุ การวเิคราะหร์ายจ่ายลงทุน การบัญชี

ตามความรับผิดชอบ การงบประมาณ การวางแผน การวเิคราะห์ผลการปฏิบัตงิานและความสัมพันธ์ระหว่าง

ผูบ้รหิารกบัวชิาชพีการบญัช ี

 

32739 การสรา้งตราและการจดัการซพัพลายเชน (6 หนว่ยกติ) 

 Brand Building and Supply Chain Management 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

 1. มคีวามรูเ้กีย่วกับแนวคดิเกีย่วกับตราและการสรา้งมลูคา่ตรา 

 2. สามารถวเิคราะหก์ลยุทธก์ารสรา้งตราและการจัดการตราเพือ่สรา้งความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนั 

 3. สามารถวเิคราะหโ์ครงสรา้ง องคป์ระกอบ การออกแบบโปรแกรม และสือ่สารการตลาดและการวดัมลูคา่ตรา 

 4. สามารถวเิคราะหก์ารจัดการซพัพลายเชนตัง้แตต่น้น ้า กลางน ้า จนถงึปลายน ้า 

 5. สามารถสรา้งตวัแบบซพัพลายเชนใหเ้หมาะกบัชอ่งทางการจัดจ าหน่าย 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิเกีย่วกับตรา และมูลคา่ตรา โครงสรา้งเพือ่น าไปสูก่ารเกดิมูลค่าตรา การเลอืกองคป์ระกอบใน

การสรา้งมลูคา่ตรา การออกแบบโปรแกรมการสรา้งมลูคา่ตรา การบรูณาการสือ่สารการตลาดในการสรา้งมลูคา่ตรา

องคป์ระกอบทีเ่กีย่วขอ้งกับการยกระดับมูลค่าตรา กระบวนการวัดมูลคา่ตรา กลยุทธก์ารสรา้งตรา ผลติภัณฑใ์หม่

และการขยายการใชช้ือ่ตราและการจัดการตรา เพือ่สรา้งความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนั 

 การจัดการซัพพลายเชนตัง้แต่ตน้น ้า กลางน ้า จนถงึปลายน ้า ไดแ้ก ่การจัดการวัตถุดบิ การจัดซือ้ จัดหา

การขนสง่ การจัดการโลจสิตกิส ์การด าเนนิงาน ชอ่งทางการจัดจ าหน่าย และการกระจายตวัสนิคา้ 

 

32740 การจดัการตน้ทนุเชงิกลยุทธแ์ละการวางแผนภาษอีากร (6 หนว่ยกติ) 

 Strategic Cost Management and Tax Planning 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

 1. เขา้ใจบทบาทของการจัดการตน้ทนุกับการจัดการเชงิกลยุทธ ์

 2. ใชข้อ้มลูทางการบัญชใีนการวางแผน ควบคมุ และตดัสนิใจเพือ่สรา้งความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขัน 

 3. เขา้ใจความส าคญัของการวางแผนภาษีอากรในการประกอบธุรกจิ 

 4. วางแผนภาษีอากรไดอ้ย่างถกูตอ้งใหส้อดคลอ้งกบันโยบายทางธรุกจิ 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิสมัยใหม่ของการจัดการตน้ทุนเพื่อเพิม่ความสามารถในการแข่งขันและชว่ยจัดการตน้ทุนให ้

เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ บทบาทของการจัดการตน้ทนุในกระบวนการจัดการ เชงิกลยุทธ ์การใชข้อ้มูลทางการ

บญัชเีพือ่ประโยชนใ์นการวางแผน ควบคมุ และตัดสนิใจเชงิกลยุทธเ์พือ่มุ่งสูอ่งคก์ารแหง่ความเป็นเลศิและเตบิโต

ไดอ้ยา่งยั่งยนื 

 ความสมัพันธร์ะหวา่งกฎหมายภาษีอากรกับการประกอบธุรกจิ ซึง่ค านงึถงึผลกระทบของกฎหมายภาษีอากร

ทีม่ีต่อนโยบายทางธุรกจิที่ก าหนด เพื่อช่วยใหอ้งคก์ารไดรั้บประโยชน์สูงสุดอย่างถูกตอ้งตามกฎหมายภาษีอากร 

โดยเนน้ภาษีอากรทีจ่ัดเก็บตามประมวลรัษฎากร 

 

32741 เศรษฐศาสตรเ์พือ่การจดัการและการจดัการทรพัยากรมนุษย ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Managerial Economics and Human Resource Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูท้างทฤษฎเีศรษฐศาสตรแ์ละสามารถประยกุตใ์นการตดัสนิใจและก าหนดนโยบายธรุกจิ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับการจัดการทรัพยากรมนุษย ์

 ค าอธบิายชุดวชิา   

 การประยุกตห์ลักเศรษฐศาสตรเ์พื่อใชใ้นการจัดการ แนวคดิเกีย่วกับก าไร การวเิคราะหแ์ละ การพยากรณ์อปุสงค ์

การวเิคราะหก์ารผลติ การวเิคราะหต์น้ทนุ การวเิคราะหต์ลาดและการแขง่ขัน การก าหนดราคาการวเิคราะหก์ารลงทุน 

การตัดสนิใจในสภาวะความเสีย่งและความไม่แน่นอน ตลอดจนการศกึษาและการวเิคราะห์เกีย่วกับกลไกของ

ระบบเศรษฐกจิ การวเิคราะหภ์าวะเศรษฐกจิ ภาวะเงนิเฟ้อ เงนิฝืด รวมทัง้นโยบายและมาตรการทางเศรษฐกจิของ

ภาครัฐทีม่ผีลตอ่การวางแผนและตดัสนิใจของธรุกจิ  

 การจัดการทรัพยากรมนุษย ์ตัง้แตก่ารวางแผน การสรรหา การคัดเลอืก การพัฒนา การจัดการ ผลการ

ปฏบิตังิาน การบรหิารคา่ตอบแทน การบรหิารแรงงานสมัพันธ ์การวจัิยและสารสนเทศดา้นการจัดการทรัพยากรมนุษย ์

 

32742 การบญัชเีพือ่การจดัการ และการจดัการการเงนิ (6 หนว่ยกติ) 

 Managerial Accounting and Financial Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับตน้ทุน การวเิคราะห์ตน้ทุน รวมถงึการใชข้อ้มูลทางการบัญชเีพื่อการตัดสนิใจ

  วางแผนและควบคมุการด าเนนิงาน 

  2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการจัดการการเงนิ และสามารถประยุกตท์ฤษฎทีางการเงนิในการจัดการธรุกจิ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 งบการเงนิและการใชข้อ้มูลทางการบัญชเีกีย่วกับตน้ทุนเพื่อการค านวณตน้ทุนผลติภัณฑแ์ละก าไร 

พฤตกิรรมตน้ทุนและความสัมพันธร์ะหวา่งตน้ทนุ ปรมิาณและก าไร ตน้ทุนมาตรฐานและการวเิคราะหผ์ลตา่งของ

ตน้ทนุการผลติ การใชส้ารสนเทศทางการบญัชเีพือ่การตัดสนิใจและควบคมุ การวเิคราะหร์ายจ่ายลงทนุ การบัญชี

ตามความรับผดิชอบ การงบประมาณ การรายงาน การวเิคราะหผ์ลการปฏบิัตงิาน และกฎหมายธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัการจัดการส าหรับผูบ้รหิาร ความสมัพันธร์ะหวา่งผูบ้รหิารกบัวชิาชพีการบัญช ี 
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 วัตถุประสงค์และหลักการการจัดการการเงิน ความสัมพันธ์ทางหนา้ที่ทางการเงนิกับหนา้ที่อื่นๆ 

ทางธุรกจิการวเิคราะหท์างการเงนิ การจัดการสนิทรัพยห์มุนเวยีนและงบลงทนุ โครงสรา้งเงนิทนุและนโยบายเงนิ

ปันผลการจัดหาเงนิทนุ การควบรวมกจิการ การปรับปรุงและการเลกิกจิการ การเงนิระหวา่งประเทศ ตลอดจนการ

ประยกุตท์ฤษฎทีางการเงนิในการจัดการธรุกจิ 

 

32743 สมัมนาการบญัชเีพือ่การจดัการและการจดัการการเงนิ (6 หนว่ยกติ) 

 Seminar in Managerial Accounting and Financial Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ประยุกตใ์ชแ้นวคดิ ทฤษฎเีกีย่วกบัการบญัชเีพือ่การจัดการในการจัดการธรุกจิ 

 2. เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหปั์ญหาและแนวทางแกปั้ญหาเกีย่วกับบญัชเีพือ่การจัดการได ้

 3. เพือ่ประยุกตใ์ชห้ลักการและทฤษฎทีางการเงนิในการจัดการธรุกจิ 

 4. เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหแ์ละบรหิารกลุม่หลักทรัพยล์งทนุได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 วเิคราะห์ แนวคดิ ทฤษฎแีละปัญหาในทางปฏบิัตเิกีย่วกับการบัญชเีพื่อการจัดการ ตลอดจนการใช ้

วธิกีารและนวัตกรรมใหม่ๆ ทางการบัญชเีพื่อการจัดการ การใชก้รณีศกึษา ผลงานวจัิยหรือวธิกีารอืน่เพื่อการน า

ความรูเ้ขา้ใจในเรือ่งการบญัชเีพือ่การจัดการมาประยุกตใ์ช ้

 การวเิคราะห์ปัญหาทางการเงนิและการลงทุน การน าแนวคดิ และนวัตกรรมใหม่ๆ ทางการเงนิ การลงทุน 

เทคนคิ วธิกีารและกลยุทธท์างการเงนิมาประยุกตใ์ชใ้นการแกปั้ญหาทางการเงนิและการลงทุน ตลอดจนการใช ้

กรณีศกึษา ผลการวจัิย หรอืวธิกีารอืน่เพือ่การน าความรู ้ความเขา้ใจในเรือ่งการจัดการทางการเงนิมาประยกุตใ์ชใ้นธรุกจิ 

 

32744 การจดัการการเงนิข ัน้สงูและการวเิคราะหห์ลกัทรพัย ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Advanced Managerial Finance and Security Analysis 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

1. มคีวามรูใ้นเชงิลกึและสามารถวเิคราะหท์ฤษฎแีละตวัแบบทางการจัดการการเงนิ 

2. ประยกุตค์วามรูเ้กีย่วกับทฤษฎหีรอืตวัแบบทางการจัดการการเงนิมาใชใ้นการวเิคราะหก์ารตดัสนิใจ

และการแกไ้ขปัญหาทางการเงนิของกจิการ 

3. มคีวามรูเ้กีย่วกบัการวเิคราะหห์ลกัทรัพยท์ัง้ภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตั ิ

4. สรา้งทกัษะในการวเิคราะหห์ลกัทรัพยอ์นัจะน าไปสูก่ารประกอบวชิาชพี 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การวเิคราะห์แนวคดิและสาระส าคัญของทฤษฎีและตัวแบบทางการจัดการการเงนิในเชงิลกึ การประยุกต ์

ใชท้ฤษฎีและตัวแบบในการจัดการการเงนิใหส้อดคลอ้งกับสภาวะแวดลอ้มและสถานการณ์ต่างๆ โดยมุ่งเนน้

ประเด็นทางการเงนิเกีย่วกับนโยบายทางการเงนิ การประเมนิมูลค่าหลักการโครงสรา้งเงนิทุนและการตัดสนิใจ

ลงทุนซึง่รวมถงึนโยบายเกีย่วกับหนี้สนิและการจัดการสภาพคล่อง นโยบายเงนิปันผลและการซือ้หุน้กลับคืน 

เครือ่งมอืทางการเงนิในการจัดหาเงนิทนุ การควบรวมกจิการและการปรับโครงสรา้งทางการเงนิ 
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 ทฤษฎี ตัวแบบ และวธิกีารในการวเิคราะหห์ลักทรัพยแ์นวคดิการตลาดทีม่ปีระสทิธภิาพ ทฤษฎกีลุ่ม

หลักทรัพย ์ทฤษฎตีลาดทุน ตัวแบบการก าหนดราคาสนิทรัพย ์การประเมนิความเสีย่งและผลตอบแทนจากการ

ลงทุนในหลักทรัพย ์การประเมนิมูลค่าหลักทรัพย ์การวเิคราะหห์ลักทรัพยโ์ดยใชปั้จจัยพื้นฐานและทางเทคนิค

การวเิคราะห์และลงทุนในหลักทรัพย์ภาคปฏิบัต ิกลยุทธ์การจัดการกลุ่มหลักทรัพย์ การจัดกลุ่มหลักทรัพย์

ภายใตส้ถารการณ์ต่างๆ การสรา้งกลุ่มหลักทรัพยจ์ าลองโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป การประเมนิผลการลงทุนใน

หลักทรัพยแ์ละกลุ่มหลักทรัพย ์การประยุกตใ์ชผ้ลงานวจัิย บทความวจัิย และแนวทางสมัยใหม่ในการวเิคราะห์

หลกัทรัพยแ์ละจัดการกลุม่หลักทรัพย ์

 

32745 การเป็นผูป้ระกอบการในธุรกจิการบรกิาร (6 หนว่ยกติ) 

 Entrepreneurship in Hospitality Business 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

 1. มคีวามรูเ้กีย่วกบัการเป็นผูป้ระกอบการและภาวะผูน้ า 

2. มคีวามรูแ้ละสามารถประยุกตก์ารวางแผนธุรกจิและการจัดการการลงทุนและการพัฒนาระบบการ

บรกิารทีม่คีณุภาพ 

 3. มคีวามรูแ้ละสามารถประยกุตจ์ัดการทรัพยากรมนุษยแ์ละการตลาดดจิทิลั 

 4. มคีวามรูเ้กีย่วกบัการจัดการรายได ้การจัดการซพัพลายเชน และการขยายธรุกจิ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคิดของการเป็นผูป้ระกอบการ ภาวะผูน้ า หลักการด าเนินธุรกิจการบริการ การวางแผนธุรกิจ  

และการจัดการการลงทนุ การพัฒนาระบบการบรกิารทีม่คีณุภาพ การจัดการทรัพยากรมนุษย ์การพยากรณ์อปุสงค ์ 

และการตลาดดจิทิลั การจัดการรายได ้การจัดการซพัพลายเชน และการขยายธรุกจิ 

 

32746 นวตักรรมการบรกิาร (6 หนว่ยกติ) 

 Service Innovation 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

1. มคีวามรูเ้กีย่วกบัแนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกับการบรกิารและนวตักรรม 

2. สามารถสรา้งสรรนวัตกรรมในธุรกจิการบริการ การจัดการและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถในการแขง่ขนั 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกับการบรกิารและนวัตกรรม นวัตกรรมในธุรกจิการบรกิาร การจัดการและการ

พัฒนานวตักรรมเพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนั 
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32747 การอบรมเขม้เสรมิประสบการณม์หาบณัฑติการตลาด (ไมน่บัหนว่ยกติ) 

 การเงนิและการบญัช ีและการบรกิาร  

Graduate Professional Experience in Marketing, Financial and Accounting, and 

Hospitality 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

 1. สามารถเสรมิความรูแ้ละประสบการณ์ทางการตลาด การเงนิและการบัญช ีและการบรกิารเพิม่เตมิ

จากการถา่ยทอดโดยระบบการศกึษาทางไกล 

2. มกีารพัฒนาบคุลกิภาพใหเ้หมาะสมและมทีัศนคตทิีด่ตี่อการประกอบวชิาชพีทางการตลาดการเงนิ

และการบญัช ีและการบรกิาร 

3. สามารถสง่เสรมิและพัฒนาภาวะผูน้ าในวชิาชพีทางการตลาด การเงนิและการบญัช ีและการบรกิาร 

4. มกีารเสรมิสรา้งมนุษยสมัพันธแ์ละความสามารถในการท างานร่วมกนัเป็นหมูค่ณะ 

5. สามารถเพิม่ทักษะการแกไ้ขปัญหาในวชิาชพีการตลาด การเงนิและการบญัช ีและบรกิารไดอ้ยา่งมี

ประสทิธภิาพ 

6. สามารถเพิม่พูนคณุธรรม และจรยิธรรมทีด่ใีนฐานะทีเ่ป็นผูป้ระกอบวชิาชพีทีม่ผีลตอ่นักศกึษาโดยตรง 

ค าอธบิายชุดวชิา 

 การประยุกต์ทฤษฎี ปรัชญา แนวคิดทางการตลาดการเงินและการบัญชี และการบริการ โดยใช ้

กรณีศกึษาการพัฒนาตนเอง บุคลกิภาพทีเ่หมาะสม และมทีัศนคตทิีด่ตี่อวชิาชพี ส่งเสรมิและพัฒนาภาวะผูน้ า

วชิาชพีสรา้งเสรมิมนุษยส์ัมพันธแ์ละความสามารถในการท างานร่วมกับเพื่อนร่วมงาน การเขา้ถงึกลุ่มเป้าหมาย  

การสง่เสรมิจรยิธรรมและคณุธรรมในฐานะผูป้ระกอบอาชพีทีรั่บผดิชอบตอ่สงัคม 

 

33711 แนวคดิ ทฤษฎ ีและหลกัการรฐัประศาสนศาสตร ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Concepts, Theories, and Principles of Public Administration 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับแนวทางการศกึษาทางรัฐประศาสนศาสตร ์พัฒนาการของแนวคดิ 

ทฤษฎ ีหลักการและเทคนิคดา้นรัฐประศาสนศาสตรข์องต่างประเทศและของไทยทีเ่หมาะสมและ

สอดคลอ้งกบัปัญหาและสถานการณ์การบรหิารงานภาครัฐ 

 2. เพือ่ใหส้ามารถอธบิาย วเิคราะห ์สงัเคราะห ์เปรยีบเทยีบ ประเมนิ และสรุปเกีย่วกับแนวคดิ ทฤษฎ ี

หลักการและเทคนิคต่างๆ ดา้นรัฐประศาสนศาสตร์ รวมทัง้น ามาประยุกตใ์ชใ้นการบรหิารภาครัฐ 

หรือการบริหารทั่วไปในทางปฏิบัติที่เหมาะสมและสอดคลอ้งกับปัญหาและสถานการณ์  การ

บรหิารงานภาครัฐของไทยทัง้ในปัจจุบนัและอนาคต 

 3. เพื่อใหส้ามารถวเิคราะห ์สงัเคราะห ์เปรยีบเทยีบ เพื่อคาดการณ์ หรอืท านายแนวโนม้และทศิทาง

ของรัฐประศาสนศาสตร์ในอนาคตหรือรเิริม่และเสนอแนะแนวคดิ ทฤษฎี หลักการ และเทคนิค

เกีย่วกบัรัฐประศาสนศาสตรแ์ละการประยุกตใ์ชใ้นการบรหิารภาครัฐ 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวทางการศกึษาแนวคดิ ทฤษฎี หลักการทางรัฐประศาสนศาสตร์ พัฒนาการของแนวคดิ ทฤษฎ ี

หลักการ เทคนิคต่างๆ ทางรัฐประศาสนศาสตร์ของต่างประเทศและของไทย การวเิคราะห์ การสังเคราะห ์

การเปรียบเทยีบ และการประเมนิเกีย่วกับ แนวคดิ ทฤษฎี หลักการ และเทคนิคต่างๆ ดา้นรัฐประศาสนศาสตร์ 

การคาดการณ์หรือท านายแนวโนม้และทิศทางของรัฐประศาสนศาสตร์ในอนาคต การริเริ่มเสนอแนะแนวคดิ 

ทฤษฎ ีหลกัการ และเทคนคิเกีย่วกับรัฐประศาสนศาสตร ์และการประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบัปัญหา

และสถานการณ์การบรหิารงานภาครัฐของไทย ทัง้ในเชงินโยบายและภาคปฏบิตั ิ

 

33713 ระเบยีบวธิวีจิยัทางรฐัประศาสนศาสตร ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Research Methodology in Public Administration  

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกับหลกัการ แนวคดิ ระเบยีบวธิกีารวจัิยทัง้เชงิปรมิาณและเชงิคณุภาพ 

และรายละเอยีดกระบวนการวจิัยทางรัฐประศาสนศาสตร ์

 2. เพื่อใหม้ีความรู  ้ความเขา้ใจ และสามารถประยุกต์ใชต้รรกวิทยา หลักสถิติและโปรแกรม

คอมพิวเตอรท์ีถู่กตอ้ง เหมาะสม ในการรวบรวมขอ้มูล วเิคราะห์ สังเคราะห ์ประมวลผล และสรุป

ผลการวจัิยหรอืการศกึษาอยา่งเป็นระบบถกูตอ้ง เทีย่งตรง และเชือ่ถอืได ้การเขยีนรายงานการวจัิย 

การเผยแพร่ และการใชป้ระโยชน ์

 3. เพื่อใหม้ีความรู ้ความเขา้ใจเกี่ยวกับจริยธรรมในการวจิัย และจรรยาบรรณของผูว้ ิจัยในการ

ด าเนนิการวจิัยทางรัฐประศาสนศาสตร ์  

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 หลักการ แนวคดิ ระเบยีบวธิกีารวจัิยทัง้เชงิปรมิาณและเชงิคณุภาพ และรายละเอยีดกระบวนการวจัิย

ทางรัฐประศาสนศาสตร ์ตรรกวทิยา หลักสถติ ิและโปรแกรมคอมพวิเตอรท์ีใ่ชใ้นการวจัิย รวมทัง้จรยิธรรมในการ

วจิัยและจรรยาบรรณของผูว้จิัยในการด าเนินการวจิัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ การสรุปและเขยีนรายงานการวจิัย  

การเผยแพร่งานวจัิย และการใชป้ระโยชนจ์ากงานวจัิยรวมทัง้การประยุกตก์ารวจัิยไปใชใ้นการบรหิาร 

 

33715 การจดัการทนุมนุษย ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Human Capital Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับหลักการ แนวคดิ ทฤษฎ ีเทคนคิและวธิกีารเกีย่วกับการบรหิาร

ทรัพยากรมนุษยแ์ละการจัดการทนุมนุษย ์การบรหิารทรัพยากรมนุษยเ์ชงิกลยุทธ ์บทบาทใหมข่อง

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ รวมทั ้งรายละเอียดในกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของ

ตา่งประเทศและของไทย 

 2. เพือ่ใหส้ามารถศกึษา วเิคราะห ์สงัเคราะห ์อธบิาย ประยกุต ์และพัฒนากจิกรรม กระบวนการวธิกีาร

ในการบรหิารทรัพยากรมนุษยแ์ละการจัดการทนุมนุษยท์ีเ่หมาะสมและสอดคลอ้งกับปัญหารวมทัง้

สถานการณ์บรหิารงานภาครัฐของไทย 

 3. เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ สามารถอธบิาย และประยุกตใ์ชห้ลักการ แนวคดิ เทคนิค หรอืวธิกีารใหม่ๆ 

เกีย่วกับการบรหิารทรัพยากรมนุษยไ์ดอ้ย่างเหมาะสม และกรณีศกึษาการจัดการทุนมนุษย ์ทัง้ใน

ตา่งประเทศและของไทย  
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 หลักการ แนวคดิ ทฤษฎ ีเทคนิค และวธิกีารเกีย่วกับการบรหิารทรัพยากรมนุษย ์กระบวนการบรหิาร

ทรัพยากรมนุษยแ์ละการจัดการทุนมนุษยท์ัง้ในระดับมหภาคและจุลภาค การบรหิารทรัพยากรมนุษยเ์ชงิกลยุทธ ์

บทบาทใหม่ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การศกึษาวเิคราะห์ สังเคราะห์ อธิบาย ประยุกต์ใชแ้ละพัฒนา

กจิกรรม กระบวนการ วธิกีารในการบรหิารทรัพยากรมนุษย ์ตลอดจนกรณีศกึษาการจัดการทุนมนุษยท์ัง้ในต่างประเทศ

และของไทย 

 

33718 การบรหิารทอ้งถิน่และการพฒันาทีย่ ัง่ยนื (6 หนว่ยกติ) 

 Local Administration and Sustainable Development 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจในแนวคดิ ทฤษฎี หลักการ ระบบ กระบวนการ และรูปแบบบริหาร

ทอ้งถิน่เพือ่การพัฒนาทีย่ั่งยนื 

 2. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจ ตลอดจนสามารถประยุกต์ใชแ้นวคดิ ทฤษฎี และหลักการบริหาร

ทอ้งถิน่ และการพัฒนาไดอ้ยา่งมปีระสทิธผิล 

 3. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจปัญหาและอุปสรรคของการบริหารทอ้งถิน่และการพัฒนา ตลอดจน

สามารถเสนอแนวทางในการแกไ้ขปัญหาการบรหิารทอ้งถิน่และการพัฒนาได ้รวมทัง้คาดการณ์ 

แนวโนม้ของการบรหิารทอ้งถิน่และการพัฒนาทีย่ั่งยนืตอ่ไปได ้ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิ ทฤษฎ ีหลักการ ระบบ กระบวนการ รูปแบบ และแนวทางการบรหิารทอ้งถิน่และการพัฒนา 

การพัฒนาตามแนวคดิสมัยใหม่และตามปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง การพัฒนาทีส่มดลุและยั่งยนื การประยุกตใ์ช ้

แนวคดิ ทฤษฎ ีและหลักการบรหิารทอ้งถิน่และหลักการพัฒนาเพือ่ใหเ้กดิการพัฒนาทีย่ั่งยนื ปัญหาและแนวทาง 

การแกไ้ขปัญหาการบรหิารทอ้งถิน่และการพัฒนา แนวโนม้ของการบรหิารทอ้งถิน่และการพัฒนาทีย่ั่งยนื 

 

33719 การบรหิารงานคลงัสาธารณะ (6 หนว่ยกติ) 

 Public Finance Administration 

 วตัถปุระสงค ์ 

1. เพื่อใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกับแนวคดิ ทฤษฎ ีหลักการ เทคนิค และกระบวนการบรหิารงาน

คลังสาธารณะของต่างประเทศและของไทยทีเ่หมาะสมและสอดคลอ้งกับปัญหาและสถานการณ์

การบรหิารงานภาครัฐ 

2. เพือ่ใหส้ามารถอธบิาย วเิคราะห ์สงัเคราะห ์เปรยีบเทยีบ และประยุกตใ์ชแ้นวคดิ ทฤษฎ ีหลักการ เทคนคิ 

และกระบวนการบรหิารงานคลงัสาธารณะเพือ่พัฒนาระบบและวธิกีารบรหิารงานคลงัสาธารณะในอนาคต 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิ ทฤษฎี หลักการ นโยบาย และกระบวนการบริหารงานคลังสาธารณะ การบริหารรายรับและการ

บรหิารรายจ่ายของรัฐบาล และการบรหิารหนี้สาธารณะ การวเิคราะห์ สังเคราะห์ เปรียบเทียบ และประยุกตใ์ช ้

แนวคดิทฤษฎี หลักการ นโยบาย และกระบวนการบรหิารงานคลังสาธารณะ การบรหิารรายรับและการบรหิารรายจ่าย

ของรัฐบาล และการบรหิารหนี้สาธารณะ และการวเิคราะหผ์ลกระทบของนโยบายและกระบวนการบรหิารงานคลัง

สาธารณะทีม่ตีอ่ระบบเศรษฐกจิและการบรหิารงานภาครัฐ 
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33721 วทิยานพินธ ์(รฐัประศาสนศาสตร)์ (12 หนว่ยกติ) 

 Thesis (Public Administration) 

 วตัถปุระสงค ์ เพือ่ใหนั้กศกึษา 

 1. สามารถเลอืกปัญหาการวจัิยส าหรับวทิยานพินธไ์ด ้

 2. สามารถส ารวจและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกับเรือ่งทีจ่ะท าวทิยานพินธไ์ด ้  

 3. สามารถออกแบบการวจัิยส าหรับวทิยานพินธไ์ด ้ 

 4. มคีวามรูแ้ละทักษะในการเขยีนและเสนอโครงการวทิยานพินธไ์ด ้

 5. สามารถพัฒนาเครือ่งมอืวจัิยเชงิปรมิาณได ้

 6. สามารถพัฒนาเครือ่งมอืวจัิยเชงิคณุภาพได ้

 7. สามารถรวบรวม วเิคราะห ์น าเสนอขอ้มลูส าหรับวทิยานพินธ ์

 8. สามารถน าเสนอและสอบปกป้องวทิยานพินธ ์

 9. สามารถเขยีนรายงานวทิยานพินธฉ์บับสมบรูณ์ 

 10. สามารถเขยีนรายงานการวจิัยเพือ่การเผยแพร่ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การเลอืกปัญหาการวจัิย การส ารวจและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง การออกแบบการวจัิย การเขยีน

และเสนอโครงการวทิยานพินธ ์การพัฒนาเครือ่งมอืเพือ่การวจัิยส าหรับวทิยานพินธท์ัง้การวจัิยเชงิปรมิาณและเชงิคณุภาพ 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล การน าเสนอขอ้มูลวทิยานพินธ ์การน าเสนอและสอบปกป้องวทิยานพินธ ์การเขยีนรายงาน

วทิยานพินธฉ์บบัสมบรูณ์ การเขยีนรายงานการวจิัยเพือ่การเผยแพร่ 

 

33722 การศกึษาคน้ควา้อสิระ (รฐัประศาสนศาสตร)์ (6 หนว่ยกติ) 

 Independent Study (Public Administration) 

 วตัถปุระสงค ์

 เพือ่ใหม้คีวามรู ้และความเขา้ใจ รวมทัง้สามารถศกึษาคน้ควา้ หรอืท าวจัิยทางรัฐประศาสนศาสตรใ์น

หัวขอ้ทีส่นใจได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การเลือกปัญหาส าหรับการศกึษาคน้ควา้หรือวจัิยดา้นรัฐประศาสนศาสตร์ การเขียนโครงร่างของ

โครงการทีจ่ะศกึษาคน้ควา้ การเสนอโครงการ การทบทวนวรรณกรรมและงานวจัิยทีเ่กีย่วขอ้ง การเก็บรวบรวม  

การประมวลและวเิคราะหข์อ้มลู การเสนอผลการศกึษาคน้ควา้หรอืวจัิย 

 

33723 การอบรมเขม้เสรมิประสบการณม์หาบณัฑติรฐัประศาสนศาสตร  ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Graduate Professional Experience in Public Administration 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ประมวลทฤษฎแีละวชิาความรูภ้าคทฤษฎทีางรัฐประศาสนศาสตร์ 

 2. เพือ่น าทฤษฎแีละวชิาความรูม้าประยุกตใ์ชใ้หเ้หมาะสมกับสภาพของสงัคมไทย 

 3. เพื่อเสรมิสรา้งและพัฒนาทัศนคต ิพฤตกิรรม จติส านึก จรยิธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบ

วชิาชพีเพือ่ประโยชนข์องประเทศชาตแิละประชาชนสว่นร่วม 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การประมวลและน าทฤษฎแีละวชิาความรูท้างรัฐประศาสนศาสตรม์าประยุกตใ์ชใ้หเ้หมาะกับสงัคมและ 

เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม โดยใชก้รณีศกึษา รวมทัง้การส่งเสรมิและพัฒนาภาวะผูน้ าการสรา้งมนุษยสัมพันธ ์

และความสามารถในการปฏิบัตงิานร่วมกับผูอ้ ื่น การพัฒนาตนเองใหม้ีทัศนคตแิละพฤติกรรมที่ดีต่อวชิาชีพ 

จติส านกึ จรยิธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบวชิาชพี 

 

33724 นโยบายสาธารณะและการบรหิารยทุธศาสตร ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Public Policy and Strategic Management   

 วตัถปุระสงค ์

1. เพื่อใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจแนวคดิ หลักการ ตัวแบบ และทฤษฎเีกีย่วกับนโยบายสาธารณะและ

การบรหิารยทุธศาสตร ์ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามคดิเชงิยทุธศาสตร ์และสามารถวเิคราะห ์แกไ้ขปัญหาเกีย่วกับนโยบายสาธารณะและ

การบรหิารยทุธศาสตรอ์ยา่งสรา้งสรรค ์ 

 3. เพื่อใหส้ามารถบูรณาการ และประยุกต์ใชค้วามรูเ้กี่ยวกับนโยบายสาธารณะและการบริหาร

ยทุธศาสตร ์

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคิด ทฤษฎี กระบวนการ และตัวแบบนโยบายสาธารณะ การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ  

การก าหนดนโยบายสาธารณะ การน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัต ิการประเมนิผลนโยบายสาธารณะ แนวคดิ 

หลักการ ตัวแบบเกีย่วกับการบรหิารยุทธศาสตร ์การวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้ม การวางแผนยุทธศาสตร์ การน า แผน

ยทุธศาสตรไ์ปปฏบิตั ิการประเมนิผลแผนยทุธศาสตร ์และกรณีศกึษานโยบายสาธารณะและการบรหิารยทุธศาสตร ์

 

33726 นวตักรรมการบรหิารภาครฐั (6 หนว่ยกติ) 

 Innovation for Public Administration 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้คีวามเขา้ใจเกีย่วกับบรบิทการบรหิารภาครัฐทีจ่ าเป็นตอ้งมกีารพัฒนานวัตกรรมอย่างรอบ

ดา้นและตอ่เนือ่ง มขีดีสมรรถนะสงู มวีสิยัทศันแ์ละความรับผดิชอบตอ่สงัคม  

 2. เพื่อใหเ้ขา้ใจถงึความส าคัญของนโยบาย กระบวนการนโยบาย และกลไกการขับเคลือ่นนวัตกรรม

ดา้นตา่งๆ เพือ่สนับสนุนตอ่การพัฒนาประเทศ  

 3. เพื่อใหส้ามารถวเิคราะหร์ูปแบบนวัตกรรมการบรหิารภาครัฐทีม่ีประสทิธภิาพและประสทิธผิลเพื่อ

การเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศและความรับผดิชอบตอ่สงัคม 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การบรหิารภาครัฐภายใตบ้รบิทของการเปลีย่นแปลงทัง้ในมติเิศรษฐกจิ มติสิงัคมและการเมอืง ทัง้ใน

และตา่งประเทศ นโยบาย กระบวนการนโยบาย และกลไกการขับเคลือ่นนวตักรรมการบรหิารภาครัฐใน ดา้นตา่งๆ 

เช่น นวัตกรรมเชงินโยบายและยุทธศาสตร์ นวัตกรรมดา้นสนิคา้และการบรกิาร นวัตกรรมการส่งมอบบริการ

สาธารณะ นวตักรรมดา้นเทคโนโลย ีนวัตกรรมดา้นกระบวนการ และการบรหิารองคก์าร เป็นตน้ เพือ่สนับสนุนต่อ

เป้าหมายของประเทศในการสรา้งมูลคา่เพิม่ ความมั่นคง ความมั่งคั่งดา้นเศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง ตลอดจนการ

เพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศและการสรา้งความรับผดิชอบตอ่สงัคม 

 



16 

33727 การพฒันาระบบราชการและการบรหิารการเปลีย่นแปลง (6 หนว่ยกติ) 

 Public Sector Development and Change Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้ีความรู ้ความเขา้ใจเกี่ยวกับแนวคดิ ทฤษฎี หลักการ เทคนิค และกระบวนการบริหาร

องคก์าร การก าหนดวสิัยทัศน์ พันธกจิ กลยุทธ์การบรหิารเชงิกลยุทธ ์รูปแบบและแนวทางการ

พัฒนาระบบและวิธีการบริห ารงาน  การจัดองค์การ และการบริห ารองค์การสมั ยใหม ่ 

ความรับผดิชอบตอ่สงัคมขององคก์าร การตดิตอ่สือ่สารในองคก์าร ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศใน

การบรหิารองคก์าร การตดัสนิใจ และภาวะผูน้ าในการบรหิารองคก์ารของตา่งประเทศและของไทย 

 2. เพือ่ใหส้ามารถอธบิาย ศกึษา วเิคราะห ์สงัเคราะห ์เปรยีบเทยีบ สรุป และประยุกตใ์ชแ้นวคดิทฤษฎ ี

หลักการ เทคนคิ และกระบวนการบรหิารองคก์าร เพือ่พัฒนาระบบและวธิกีารบรหิารระบบราชการ 

ในทางปฏบิตัทิีเ่หมาะสมและสอดคลอ้งกบัปัญหาและสถานการณ์การบรหิารงานภาครัฐของไทย 

 3. เพื่อใหส้ามารถศกึษา วเิคราะห์ สังเคราะห ์สรุป และคาดการณ์หรือท านายเกีย่วกับแนวโนม้และ 

ทศิทางการพัฒนาการบรหิารระบบราชการในอนาคตทีเ่หมาะสม 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิ ทฤษฎ ีรูปแบบ กระบวนการ แนวทางการพัฒนาระบบราชการ และการบรหิารการเปลี่ยนแปลง 

การพัฒนาระบบราชการในไทยและตา่งประเทศ ตลอดจนปัญหาและแนวทางการแกไ้ขในการพัฒนาระบบราชการ 

และการบริหารจัดการความขัดแยง้ที่เกดิจากการเปลี่ยนแปลง แนวโนม้และทิศทางหลักในการพัฒนาระบบ

ราชการและการเปลีย่นแปลงในสงัคมโลก 

 

33732 การบรหิารองคก์ารและการจดัการภาครฐั (6 หนว่ยกติ) 

 Organization Administration and Public Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัแนวคดิ และหลกัการ และระบบการจัดการภาครัฐและการบรหิารองคก์าร 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกับพัฒนาการของการบรหิารภาครัฐของทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 

 3. เพื่อใหม้ีความสามารถในการวเิคราะห์ อธบิาย และสรุปประเด็นแนวทางการพัฒนา การบรหิาร

ภาครัฐทีเ่หมาะสม 

 4. เพื่อใหม้คีวามสามารถในการวเิคราะห ์อธบิาย และสรุปประเด็นปัญหา สาเหตุของปัญหาหรอือุปสรรค

ของการบรหิารภาครัฐ รวมถงึแนวทางในการแกไ้ขปัญหาทีเ่หมาะสม 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิ หลักการและระบบการบรหิารภาครัฐทัง้ในประเทศ และตา่งประเทศ หนา้ทีก่ารบรหิารองคก์าร 

การบรหิารการคลังและงบประมาณในภาครัฐ การน าแนวคดิ หลักการ เทคนคิและวธิกีารทีเ่หมาะสมไปประยุกตใ์ช ้

ปัญหาและสาเหตขุองการบรหิารภาครัฐ และแนวทางการแกไ้ขปัญหา บนพื้นฐานของหลักวชิาการรัฐประศาสนศาสตร ์

และวชิาการอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งไดอ้ย่างเป็นระบบ 
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34701 การบญัชเีพือ่การจดัการและการจดัการการเงนิ (6 หนว่ยกติ) 

 Managerial Accounting and Financial Management 

 วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับการบญัชเีพือ่การจัดการ รวมทัง้สามารถประเมนิและใชข้อ้มลูเพือ่การ

จัดการในการวางแผน การตดัสนิใจในการด าเนนิงานและการควบคมุ 

2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับการจัดการการเงนิ รวมทัง้สามารถประยกุตใ์นการแกปั้ญหาทางการเงนิ

เพือ่ใหบ้รรลวุตัถปุระสงคข์ององคก์าร 

ค าอธบิายชุดวชิา 

การใชข้อ้มูลทางการบัญชีเพื่อการจัดการ โดยเกี่ยวขอ้งกับหลักการทางการบัญชีและการน าไป

ประยุกตใ์ชเ้พื่อการวางแผน การด าเนินงานและควบคุมการด าเนินธุรกจิ โดยใชเ้ทคนิคเชงิปรมิาณรวมทัง้การ

วเิคราะหผ์ลกระทบเชงิพฤตกิรรม เพือ่สามารถใหข้อ้มลูทีเ่หมาะสมแกผู่บ้รหิารในการตดัสนิใจ  

 แนวคดิทางการเงนิ การประยุกต์ใชต้ัวแบบทางการเงนิที่ช่วยแกปั้ญหาต่างๆ ของธุรกจิเพื่อท าให ้

กจิการมีมูลค่าสูงสุด โดยเกี่ยวขอ้งกับการวเิคราะห์งบการเงนิ การจัดการสนิทรัพย์ การจัดหาเงนิทุน รวมถึง

บทบาทการจัดการการเงนิตา่งๆ ทีส่ าคญัตามสภาวะแวดลอ้มของธรุกจิในระดบัสากล 

 

34702 พฤตกิรรมองคก์ารและการจดัการทรพัยากรมนุษย ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Organizational Behavior and Human Resource Management 

 วตัถปุระสงค ์

1. เพื่อใหม้ีความรู ้ความเขา้ใจเกี่ยวกับขอบเขต หลักการ และแนวคิดของการจัดการพฤตกิรรม

องค์การ รวมถึงพฤติกรรมบุคคล พฤติกรรมกลุ่ม ทีมงาน กระบวนการทางสังคม กระบวนการองค์การ 

และโครงสรา้งองคก์าร 

2. เพื่อใหม้คีวามสามารถในการประยุกต ์วเิคราะห ์สงัเคราะห ์พรรณนาลักษณะ สรุปปัญหาและอปุสรรค 

เหตขุองปัญหาและผลของปัญหา และพัฒนาการของพฤตกิรรมองคก์ารตามสถานการณ์ 

3. เพื่อใหส้ามารถพรรณนา วเิคราะห ์สังเคราะห ์เปรียบเทยีบ และประยุกต ์กลยุทธแ์ละเทคนคิเพื่อพัฒนาระบบ 

และวธิีการในการจัดการพฤตกิรรมองคก์าร รวมถงึการประพฤตขิองบุคคลและกลุ่ม การรับรูก้าร

เรียนรูแ้ละการจูงใจ กลุ่ม ทีมงานกับอ านาจ ผูน้ า ความสามารถพิเศษและสไตล์ความเป็นผูน้ า 

โครงสรา้งองคก์ารและการออกแบบ การเปลีย่นแปลงองค์การและการพัฒนาวัฒนธรรมองคก์าร 

การจัดการความรูแ้ละองคก์ารการเรยีนรู ้

 4. เพื่อใหส้ามารถอธบิายหนา้ทีห่ลักของการจัดการทรัพยากรมนุษยท์ีเ่กีย่วกับการด าเนนิธุรกจิเนน้ที่

เครือ่งมอืทีผู่บ้รหิารใช ้

5. เพื่อใหส้ามารถแสดงใหเ้ห็นถงึผลกระทบของทรัพยากรมนุษยต์่อขวัญ และทัศนคตขิองพนักงาน 

ตลอดจนการแกปั้ญหาความขัดแยง้ทีถู่กตอ้ง และกระบวนการด าเนินการทีม่ปีระสทิธภิาพในการ

สง่เสรมิความสมัพันธก์บัพนักงาน 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิขอบเขตและหลักการของพฤตกิรรมองคก์าร การประยุกตใ์ชค้วามรูเ้กีย่วกับพฤตกิรรมบุคคล 

กลุ่มและทมีงานในองคก์าร กระบวนการของกลุ่ม กระบวนการทางสังคม และกระบวนการองคก์าร การรับรู ้การเรียนรู ้

การจูงใจกลุ่ม ทีมงาน และอ านาจผูน้ า คุณสมบัติเฉพาะ สไตล์ผู น้ า โครงสรา้งและการออกแบบองค์การ  

การเปลีย่นแปลงและการพัฒนาองคก์าร วฒันธรรมองคก์าร การจัดการความรู ้องคก์ารการเรยีนรู ้
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 หนา้ที่การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทุนมนุษย์ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การสรรหา  

การคัดเลอืก การฝึกอบรม การประเมนิและควบคุมทรัพยากรมนุษย์ การจัดการค่าตอบแทน ระบบการใหร้างวัล  

การแกปั้ญหาความขดัแยง้ แรงงานสมัพันธ ์และระบบการจัดการขอ้มลูเพือ่การจัดการทรัพยากรมนุษย ์

 

34703 การจดัการเชงิกลยทุธแ์ละการเจรจาตอ่รอง (6 หนว่ยกติ) 

 Strategic Management and Negotiation 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ศกึษาแนวคดิกระบวนการจัดการเชงิกลยุทธ ์

 2. เพือ่ศกึษาการวเิคราะหปั์จจัยแวดลอ้ม และเครือ่งมอืในการวเิคราะหเ์ชงิกลยทุธ ์

 3. เพือ่ก าหนดแผนกลยทุธใ์นทกุระดบั 

 4. เพือ่ศกึษาการด าเนนิกลยุทธ ์การควบคมุกลยทุธ ์และการก าหนดแผนส ารองของธรุกจิ 

 5. เพือ่ศกึษาแนวคดิ ประเภท กระบวนการในการเจรจาตอ่รอง และคณุลักษณะของนักเจรจาตอ่รอง 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิการจัดการเชงิกลยุทธ ์ระดับการจัดการเชงิกลยุทธ ์กระบวนการจัดการเชงิกลยุทธ ์การสรา้ง

ความไดเ้ปรียบในการแข่งขัน การวเิคราะห์เชงิกลยุทธ์ การก าหนดกลยุทธธ์ุรกจิ การด าเนินกลยุทธ์ และการ

ควบคมุ การก าหนดแผนส ารอง 

 แนวคิดเกี่ยวกับ e-Business ขอบเขตของ e-Business: ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) 

การตลาดอเิล็กทรอนิกส ์(e-Marketing) การเริม่การตลาดออนไลน์ การสรา้งเอกลักษณ์ของเว็บไซต์ (Web 

Identity) การใช ้Search Engine ความส าเร็จของการท าเว็บไซต์ ระบบการจัดการบริหารและการเชื่อมโยง

เครือข่าย (Suppliers Manufactures Distributors) ระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) ระบบ CRM 

(Customer Relation Management) 

 แนวคดิการเจรจาตอ่รอง ประเภทการเจรจาต่อรอง การเตรยีมตัวการเจรจาตอ่รอง กระบวนการเจรจา

ตอ่รอง การวางแผนกลยทุธใ์นการเจรจาตอ่รอง คณุลกัษณะของนักเจรจาตอ่รอง 

 

34704 วจิยัและการจดัการธุรกจิอเิล็กทรอนกิส ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Research and e- Business Management 

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับการวจิัยทางธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้งกับหลักการและการพัฒนาธุรกจิ

อเิล็กทรอนกิส ์

2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับการจัดการธรุกจิอเิล็กทรอนิกส ์

3. เพือ่ใหส้ามารถประยกุตใ์ชผ้ลงานวจัิยทางธรุกจิไดใ้นการด าเนนิธรุกจิทัง้เป็นผูป้ระกอบการและผูป้ฏบิัตงิาน 

4. เพือ่ใหส้ามารถประยกุตใ์ชค้วามรูก้ารจัดการธรุกจิอเิล็กทรอนกิสม์าพัฒนาการด าเนนิธรุกจิ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 หลักการและระเบยีบวธิวีจิัยทางบรหิารธุรกจิที่เกีย่วขอ้งกับจรยิธรรมการวจิัย การวเิคราะหปั์ญหาเพื่อ

ก าหนดหัวขอ้งานวจิัย การรวบรวมขอ้มูลเพื่อการวางแผนการวจิัย การก าหนดกลุ่มตัวอย่างและเทคนิค การวเิคราะห ์

การอธบิาย และการอภปิรายผลการวจัิย การเขยีนรายงาน การน าเสนอและการประยุกตก์ารวจัิยส าหรับการจัดท า

วทิยานิพนธ์ การท าธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ ทฤษฎีการตัดสนิใจ ระบบสนับสนุนการตัดสนิใจในธุรกิจและการ

ประยกุตใ์ชส้ าหรับการประมวลผลทางธรุกจิและการตดัสนิใจ 
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34705 พฤตกิรรมผูบ้รโิภคและการตลาดในยคุโลกาภวิตัน ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Consumer Behavior and Marketing in a Globalized Era 

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับแนวคดิ ทฤษฎ ีและลักษณะพฤตกิรรมผูบ้รโิภค 

2. เพือ่ใหม้คีวามรู ้และสามารถวเิคราะหก์ระบวนการตัดสนิใจซือ้และปัจจัยทีม่อีทิธพิลตอ่พฤตกิรรมการซือ้

ของตลาดผูบ้รโิภค และตลาดองคก์ารและสามารถก าหนดกลยุทธก์ารตลาดไดเ้หมาะสมกบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภค 

3. เพื่อศกึษาหลักการแนวคดิ หลักการ และเครื่องมือทีใ่ชใ้นการวเิคราะหต์ลาดในพื้นที ่ในภูมภิาค 

และในตลาดโลก 

4. เพื่อศกึษาการด าเนินการควบคุมแผนกลยุทธ ์และก าหนดแผนส ารองการตลาด ทัง้ในระดับพื้นที ่

ระดบัภมูภิาค และระดบัโลก 

5. เพื่อศึกษาการจัดการ ลูกคา้สัมพันธ์ การจัดการการตลาดแบบองค์รวม และการจัดการความ

รับผดิชอบตอ่สงัคม 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ทฤษฎเีกีย่วกบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภค ลักษณะตลาดผูบ้รโิภค กระบวนการตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภค ปัจจัย

ทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้ แบบจ าลองการวเิคราะหพ์ฤตกิรรมผูบ้รโิภค พฤตกิรรมการซือ้ในตลาดผูบ้รโิภค

และตลาดองคก์าร การวเิคราะหพ์ฤตกิรรมผูบ้รโิภค การก าหนดกลยทุธก์ารตลาดทีเ่หมาะสมกบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภค 

 แนวคดิการจัดการการตลาดในยุคโลกาภิวัตน์ การจัดการการตลาดเชงิกลยุทธ์ แนวคดิการตลาด 

การตลาดระดับพื้นที่หรือระดับประเทศ ระดับภูมิภาคและระดับโลก การวิเคราะห์โอกาสทางการตลาด  

การวเิคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค การวเิคราะห์ตลาดเชงิกลยุทธ์ การวเิคราะห์ปัจจัยแวดลอ้มทางการตลาด  

การประยุกตใ์ชเ้ครือ่งมอืการตลาด การตลาดเป้าหมาย กลยุทธก์ารตลาด การตลาดเชงิรุก การขยายตลาดสูร่ะดับ

ภมูภิาคและระดบัโลก กลยทุธก์ารเขา้สูต่ลาดตา่งประเทศและตลาดโลก 

 

34706 การวเิคราะหท์างเศรษฐศาสตรเ์พือ่การตดัสนิใจทางธุรกจิ (6 หนว่ยกติ) 

 และการจดัการการด าเนนิงาน  

 Economics Analysis for Business Decisions and Operation Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับเทคนคิ หลกัการ บทบาทและอทิธพิลของเศรษฐศาสตรต์อ่กระบวนการตดัสนิใจ 

 2. เพื่อใหส้ามารถวเิคราะหท์างเศรษฐศาสตร ์ความเสีย่งเพื่อการตัดสนิใจทางธุรกจิและการก าหนด 

กลยทุธก์ารแขง่ขนั 

 3. เพื่อใหม้คีวามรูใ้นการเขา้ถงึแหลง่ทุน การเลอืกท าเลธุรกจิ การเลอืกผลติภัณฑ ์ผลผลติ ก าหนด

ราคาทีเ่หมาะสม 

 4. เพื่อใหม้ีความรูเ้กีย่วกับภาพรวมและจุดยืนในโลกของ AEC เศรษฐกจิระดับภูมภิาค นโยบายรัฐ  

การด าเนนิการความสมัพันธท์างเศรษฐกจิ บทบาทองคก์ารในภมูภิาค โอกาสและความทา้ทายในอนาคต 

 5. เพื่อใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับแนวคดิ กระบวนการ เครือ่งมอื และการประยุกต์ความรูด้า้นการด าเนนิการ

เพือ่การตดัสนิใจ 

 6. เพื่อพิสูจน์ผลของกระบวนการและการตัดสนิใจ อธบิายขอ้สันนิษฐานและเหตุผลในบริบทของ

เป้าหมายกลยทุธข์ององคก์าร และตรวจสอบการด าเนนิงานทัง้เชงิปรมิาณและคณุภาพ 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 เทคนิค และหลักเศรษฐศาสตร์ บทบาทของปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์ที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการ

ตดัสนิใจของภาครัฐและธุรกจิ การวเิคราะหท์างเศรษฐศาสตรเ์พือ่การตัดสนิใจทางธุรกจิ การวเิคราะหอ์ปุสงคแ์ละ

อปุทาน ตน้ทุน หนา้ทีก่ารผลติ พฤตกิรรมการตลาดทีม่กีารแขง่ขัน และไม่มกีารแขง่ขัน แหลง่และการใชอ้ านาจ

ของตลาด กลยุทธก์ารแขง่ขนั การวเิคราะหค์วามเสีย่ง ความเสีย่งดา้นการผลติ ดา้นการก าหนดราคา ดา้นการงบประมาณ

ตน้ทุน การเขา้ถึงแหล่งเงินทุนการเลือกท าเลธุรกิจ การเลือกผลิตภัณฑ์ การพิจารณาผลผลิตที่เหมาะสม  

การก าหนดราคาผลติภัณฑ ์และการพจิารณาปัจจัยน าเขา้ทีเ่ป็นสว่นประกอบ เทคโนโลย ีและการสง่เสรมิการขาย 

ภาพรวมของเศรษฐกจิ AEC และจุดยนืในโลก ระกอบดว้ยตัวชีว้ดัทางเศรษฐกจิทีส่ าคัญ ระบบเศรษฐกจิ บทบาท

ของภาครัฐและเอกชน อตุสาหกรรมหลัก และเศรษฐกจิระดบัภมูภิาค นโยบายรัฐและการด าเนนิการ ความสมัพันธ์

ทางเศรษฐกจิ บทบาทองคก์ารในภมูภิาค โอกาสและความทา้ทายในอนาคต 

 แนวคดิการจัดการการด าเนินงาน ทฤษฎีการตัดสนิใจทางธุรกจิภายใตส้ถานการณ์ต่างๆ การจัดการ

โครงการ การพยากรณ์ทางธุรกจิ การเลอืกท าเลทีต่ัง้ การวางผังโรงงาน การวางแผนก าลังการผลติ การวางแผน

กระบวนการผลติ การวางแผนการผลติ การวัดงาน การควบคมุการผลติ การบรหิารสนิคา้คงคลังและซัพพลายเชน 

การควบคมุคณุภาพ และระบบการบ ารุงรักษาเครือ่งจักรโรงงาน 

 

34707 การจดัการซพัพลายเชนและนวตักรรม (6 หนว่ยกติ) 

 Supply Chain Management and Innovation  

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับการจัดการซพัพลายเชน โลจสิตกิส ์และชอ่งทางการตลาด 

2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับกระบวนการจัดการวสัดุ 

3. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับการจัดการการกระจายสนิคา้ 

4. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับการจัดการนวตักรรม 

ค าอธบิายชดุวชิา 

 การจัดการซพัพลายเชน โลจสิตกิส ์ชอ่งทางการตลาด กรอบการวเิคราะหซ์พัพลายเชน การพยากรณ์อปุสงค ์

การวางแผนอุปสงคแ์ละอุปทาน การจัดการความประหยัดในขนาด การวางแผนการผลติ การจัดซือ้ การบรรจุภัณฑ ์

การเคลื่อนยา้ยในองค์การ การผลติ การจัดการสนิคา้คงคลัง การขนส่ง การกระจายสนิคา้ การบริการลูกคา้  

การจัดการวัสดุ การจัดการความไม่แน่นอนของระบบซัพพลายเชน โครงข่ายระบบซัพพลายเชน เทคโนโลยี

สารสนเทศซพัพลายเชน พันธมติรทางธรุกจิ 

 การพัฒนาความสามารถดา้นนวัตกรรมขององคก์าร การจัดการระบบนวัตกรรม ความทา้ทายดา้นนวัตกรรม 

การพัฒนาผลติภัณฑใ์หม ่นวตักรรมการจัดการซัพพลายเชนและโลจสิตกิส ์การสรา้งความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขัน

ดว้ยนวตักรรม 

 

34797 การศกึษาคน้ควา้อสิระ (หลกัสูตรภาษาองักฤษ) (6 หนว่ยกติ) 

 Independent Study (English Program) 

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหแ้นวคดิ ประสบการณ์ และทักษะในการประยกุตท์ฤษฎ ีและผลจากการศกึษาชดุวชิา 

2. เพือ่ใหส้ามารถศกึษา วเิคราะหปั์ญหา ก าหนดและเลอืกแนวทางในการแกปั้ญหาการจัดการธุรกจิ 

3. เพือ่ใหส้ามารถก าหนดกลยุทธก์ารจัดการธรุกจิไดอ้ย่างเหมาะสม และสรา้งนวัตกรรมการจัดการธรุกจิ 
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ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิในการประยุกต ์ประสบการณ์ ทักษะ ทฤษฎ ีและการบรูณาการวชิาทีศ่กึษามาไปใชก้บัการจัดการธรุกจิ 

การวเิคราะห์ วจิัย ปัญหาการจัดการธุรกจิ ก าหนดกลยุทธ์การจัดการที่เหมาะสมกับสถานการณ์ ตัวอย่างการ

จัดการธรุกจิทีด่ทีีส่ดุและการสรา้งนวตักรรมการจัดการธรุกจิ 

 

34798 วทิยานพินธ ์(หลกัสตูรภาษาองักฤษ) (12 หนว่ยกติ) 

 Thesis (English Program) 

วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

1. สามารถเลอืกปัญหาการวจัิยส าหรับวทิยานพินธไ์ด ้

2. สามารถส ารวจและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกับเรือ่งทีจ่ะท าวทิยานพินธไ์ด ้

3. สามารถออกแบบการวจัิยส าหรับวทิยานพินธไ์ด ้

4. มคีวามรูแ้ละทักษะในการเขยีนและเสนอโครงการวทิยานพินธไ์ด ้

5. สามารถพัฒนาเครือ่งมอืวจัิยเชงิปรมิาณได ้

6. สามารถพัฒนาเครือ่งมอืวจัิยเชงิคณุภาพได ้

7. สามารถรวบรวม วเิคราะห ์น าเสนอขอ้มลูส าหรับวทิยานพินธ ์

8. สามารถน าเสนอและสอบปกป้องวทิยานพินธ ์

9. สามารถเขยีนรายงานวทิยานพินธฉ์บับสมบรูณ์ 

10. สามารถเขยีนรายงานการวจิัยเพือ่การเผยแพร่ 

ค าอธบิายชุดวชิา 

การเลอืกปัญหาการวจัิย การส ารวจและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง การออกแบบการวจัิย การเขยีน

และเสนอโครงการวทิยานพินธ ์ การพัฒนาเครือ่งมอืเพือ่การวจัิยส าหรับวทิยานพินธท์ัง้การวจัิยเชงิปรมิาณ และเชงิคณุภาพ 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล การน าเสนอขอ้มูลวทิยานพินธ ์การน าเสนอและสอบปกป้องวิทยานพินธ ์การเขยีนรายงาน

วทิยานพินธฉ์บบัสมบรูณ์ การเขยีนรายงานการวจิัยเพือ่การเผยแพร่ 

 

34799 การอบรมเขม้เสรมิประสบการณม์หาบณัฑติบรหิารธุรกจิ (ไมน่บัหนว่ยกติ) 

 Graduate Professional Experience in Business Administration 

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหส้ามารถน าความรู ้ และทฤษฎขีองหนา้ทีธ่รุกจิไปประยุกตใ์ช ้

2. เพือ่พัฒนาทักษะความเป็นผูน้ า และทักษะมนุษยสมัพันธใ์นวชิาชพีธรุกจิ 

3. เพือ่เสรมิสรา้งการแกปั้ญหา และทักษะการตัดสนิใจ 

4. เพือ่สง่เสรมิการพัฒนาทศันคต ิพฤตกิรรม จติส านกึ และจรรยาบรรณในวชิาชพี เพือ่ประโยชนข์อง

ผูม้สีว่นไดเ้สยี สงัคม และประเทศชาตโิดยรวม 

ค าอธบิายชุดวชิา 

การประยุกตท์ฤษฎขีองหนา้ทีธุ่รกจิ การพัฒนาทักษะความเป็นผูน้ า และทักษะดา้นมนุษยสมัพันธใ์น

วชิาชพีธุรกจิ เสริมสรา้งการแกปั้ญหา และทักษะการตัดสนิใจดา้นธุรกจิ พัฒนาทัศนคต ิพฤตกิรรม จติส านึก 

และจรรยาบรรณในวชิาชพีบรหิารธรุกจิ 

 

Last updated: 10-Jan-2018 


