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หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ แขนงวชิาการจดัการธุรกจิและการบรกิาร 

สาขาวชิาวทิยาการจดัการ 

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 

 แนวคดิเกีย่วกับพฤตกิรรมผูบ้รโิภค แบบจ าลองการวเิคราะห์พฤตกิรรมผูบ้รโิภค การตัดสนิใจซือ้และ 

น ารูปแบบของพฤตกิรรมผูบ้รโิภคไปใชใ้นการจัดการการตลาด  

 แนวคดิการสือ่สารการตลาดแบบจ าลองของการตดิตอ่สือ่สารการตลาด เครือ่งมอื การสือ่สารการตลาด 

การก าหนดกลยุทธก์ารสือ่สารการตลาด งบประมาณการสือ่สารการตลาด การประเมนิประสทิธภิาพและประสทิธผิลการ

สือ่สารการตลาด 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

และเสนอโครงการวิทยานิพนธ์  การพัฒนาเครื่องมือเพื่อการวิจัยส าหรับวิทยานิพนธ์ทั ้งการวิจัยเชิงปริมาณ และ 

เชงิคุณภาพ การเก็บรวบรวมขอ้มูล การน าเสนอขอ้มูลวทิยานิพนธ์ การน าเสนอและสอบปกป้องวทิยานิพนธ ์ 

การเขยีนรายงานวทิยานพินธฉ์บบัสมบรูณ์ การเขยีนรายงานการวจิัยเพือ่การเผยแพร่ 
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32717 การศกึษาคน้ควา้อสิระ (การจดัการธุรกจิและการบรกิาร) (6 หนว่ยกติ) 

 Independent Study (Business and Hospitality Management) 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

 1. สามารถน าความรูท้างดา้นการวจัิยธรุกจิและระบบสารสนเทศไปใชใ้นการตดัสนิใจทางการบรหิารธรุกจิ 

 2. มทีกัษะในการน าแนวคดิ ทฤษฎ ีและวธิทีีไ่ดศ้กึษาจากชดุวชิาตา่ง  ๆในหลกัสตูรไปใชใ้นการศกึษาวเิคราะห ์

และวิจัยปัญหาทางการบริหาร ในหั วข อ้ที่ เป็นประเด็นส าคัญต่อการบริหารธุรกิจ หรือหั วข อ้ 

ทีนั่กศกึษาสนใจเป็นกรณีพเิศษ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การเสนอหัวขอ้หรือประเด็นปัญหาทางธุรกจิที่ตอ้งการศกึษาคน้ควา้ โดยกระบวนการการวเิคราะห ์

การสังเคราะห์ การเขียนต าราหรือหนังสอืทางวชิาการ หรือการพัฒนาตน้แบบการวจัิยหรือการประยุกตแ์นวคดิ

ทฤษฎแีละวธิกีารทีไ่ดศ้กึษามา รวมทัง้การเขยีนและน าเสนอรายงานการศกึษา 

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

การประเมนิผลและการควบคุมทรัพยากรมนุษย ์การบรหิารแรงงานสัมพันธ ์และระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

ทรัพยากรมนุษย ์และวธิปีฏบิตัใินการจัดการทรัพยากรมนุษย ์

แนวคิดเกี่ยวกับการด าเนินงานภายในองค์การ การสรา้งระบบการด าเนินงานและการก ากับระบบ 

การด าเนินงานทัง้ในเชงิคุณภาพและเชงิปริมาณ ไดแ้ก่ การออกแบบผลิตภัณฑ์และการบริการ การวางแผน

กระบวนการผลติ การเลอืกท าเลทีต่ัง้ การวางผังโรงงานและสถานประกอบการ การวางแผนก าลังการผลติ ระบบ

การผลติแบบลนี และระบบการออกแบบงาน การจัดการดา้นโลจสิตกิสแ์ละซัพพลายเชน การจัดการสนิคา้คงคลัง

และการวางแผนทรัพยากร การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับการจัดการการด าเนนิงาน 

32736 การวจิยัธุรกจิและการวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณ (6 หนว่ยกติ) 

 Business Research and Quantitative Analysis 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

1. มคีวามรูเ้กีย่วกับสถติแิละกระบวนการวจัิยเพือ่ประยุกตใ์ชใ้นการวจัิยทางธรุกจิ 

2. สามารถประยกุตใ์ชก้ารวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณเพือ่การตดัสนิใจทางธรุกจิ 

ค าอธบิายชุดวชิา 

 ระเบียบวธิีวจิัยทางธุรกจิ วธิีการวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิตพิรรณนาและสถิตอินุมาน การประมาณค่า 

การทดสอบสมมตฐิาน การหาความสัมพันธ ์การพยากรณ์ และวธิกีารทางสถติอิืน่ทีน่ ามาใชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูล

เพือ่การวจัิย การใชก้ระบวนการวจัิยเพือ่แกไ้ขปัญหาทางธรุกจิและการน าผลการวจัิยไปประยุกตใ์ช ้
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 แนวคดิเกี่ยวกับการใชก้ารวเิคราะห์เชงิปริมาณในธุรกจิ การใชโ้ปรแกรมเชงิเสน้ส าหรับการบรหิาร 

ตัวแบบการขนส่ง ทฤษฎีการตัดสนิใจและการตัดสนิใจภายใตก้ฏเกณฑ์ทีแ่ตกต่างกัน ตัวแบบมาร์คอฟ การวเิคราะห์

ขา่ยงาน 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 

 แนวคิดและเป้าหมายทางการเงนิ หนา้ที่ในการจัดการการเงิน ความรับผิดชอบของธุรกิจ ต่อผูม้ีส่วน 

ไดเ้สยีการสรา้งมูลคา่ธุรกจิแก่ผูถ้อืหุน้ การวเิคราะหง์บการเงนิ การวางแผนและการพยากรณ์ทางการเงนิ การประเมนิ

มลูคา่ความเสีย่งและผลตอบแทน การจัดการสนิทรัพยห์มุนเวยีนและสนิทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน โครงสรา้งทางการเงนิ

และโครงสรา้งเงนิทุน นโยบายเงนิปันผล การจัดหาเงนิทุน การรวมกจิการ การปรับปรุงและเลกิกจิการ การเงนิระหว่าง

ประเทศ ตลอดจนการประยกุตใ์ชท้ฤษฎทีางการเงนิ 

การวเิคราะหส์ภาวะแวดลอ้มทัง้ภายในและภายนอกของธุรกจิ การก าหนดวสิัยทัศน์ พันธกจิ นโยบาย

และวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ การวางแผนกลยุทธ์ระดับบริษัท ระดับธุรกิจและระดับหนา้ที่ การควบคุมและ 

การประเมนิผลกลยทุธข์องธรุกจิ 

32738 การจดัการการตลาดและการบญัชเีพือ่การจดัการ (6 หนว่ยกติ) 

 Marketing Management and Managerial Accounting 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

 1. มคีวามรูใ้นหลกัการและกระบวนการการจัดการการตลาด 

 2. น าแนวคดิของการจัดการการตลาดมาประยุกตใ์ชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม 

 3. มคีวามรูเ้กีย่วกับตน้ทนุ วธิกีารในการรวบรวมตน้ทนุ และการวเิคราะหต์น้ทนุ 

 4. สามารถใชข้อ้มลูทางการบัญชเีพือ่การวางแผน การตดัสนิใจ และการควบคมุการปฏบิตังิาน 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิเกีย่วกับการจัดการการตลาดและกระบวนการการจัดการการตลาดเชงิกลยุทธ์ การวเิคราะห์

สภาวะแวดลอ้ม การตลาดเป้าหมาย การวางต าแหน่งผลติภัณฑ์ การวางแผนกลยุทธ์การตลาด การวางแผน

ปฏบิตักิารตลาด การประเมนิผลและการควบคมุการตลาด การเขยีนแผนการตลาดและน าเสนอแผนการตลาด 

 การประมวลและการใชข้อ้มูลทางการบัญชเีกีย่วกับตน้ทุนเพื่อการค านวนตน้ทุนผลติภัณฑ์และก าไร 

พฤตกิรรมตน้ทุนและความสัมพันธ์ระหว่างตน้ทุน ปริมาณและก าไร ตน้ทุนมาตรฐานและการวเิคราะห์ผลต่าง 

ของตน้ทุนการผลติ การใชข้อ้มูลทางการบัญชเีพื่อการตัดสนิใจและการควบคุม การวเิคราะห์รายจ่ายลงทุน  

การบัญชตีามความรับผิดชอบ การงบประมาณ การวางแผน การวเิคราะห์ผลการปฏิบัตงิานและความสัมพันธ์

ระหวา่งผูบ้รหิารกบัวชิาชพีการบัญช ี

 

 

 



  4 

 

 

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 และมูลค่าตรา โครงสรา้งเพื่อน าไปสู่การเกดิมูลค่าตรา การเลือกองค์ประกอบ 

ในการสรา้งมูลค่าตรา การออกแบบโปรแกรมการสรา้งมูลค่าตรา การบรูณาการสือ่สารการตลาดในการสรา้งมูลค่า

ตราองคป์ระกอบทีเ่กีย่วขอ้งกับการยกระดับมูลค่าตรา กระบวนการวัดมูลค่าตรา กลยุทธก์ารสรา้งตรา ผลติภัณฑ์

ใหมแ่ละการขยายการใชช้ือ่ตราและการจัดการตรา เพือ่สรา้งความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนั 

 การจัดการซัพพลายเชนตัง้แต่ตน้น ้า กลางน ้า จนถงึปลายน ้า ไดแ้ก่ 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 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิสมัยใหม่ของการจัดการตน้ทุนเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและช่วยจัดการตน้ทุน 

ใหเ้ป็นไปอย่างมีประสทิธภิาพ บทบาทของการจัดการตน้ทุนในกระบวนการจัดการ เชงิกลยุทธ์ การใชข้อ้มูล

ทางการบัญชเีพือ่ประโยชนใ์นการวางแผน ควบคมุ และตัดสนิใจเชงิกลยทุธเ์พือ่มุ่งสูอ่งคก์ารแห่งความเป็นเลศิและ

เตบิโตไดอ้ยา่งยั่งยนื 

 ความสมัพันธร์ะหวา่งกฎหมายภาษีอากรกับการประกอบธุรกจิ ซึง่ค านึงถงึผลกระทบของกฎหมายภาษีอากร

ทีม่ตีอ่นโยบายทางธุรกจิทีก่ าหนด เพือ่ชว่ยใหอ้งคก์ารไดรั้บประโยชน์สงูสดุอย่างถูกตอ้งตามกฎหมายภาษีอากร โดย

เนน้ภาษีอากรทีจ่ัดเก็บตามประมวลรัษฎากร 

32741 เศรษฐศาสตรเ์พือ่การจดัการและการจดัการทรพัยากรมนุษย ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Managerial Economics and Human Resource Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูท้างทฤษฎเีศรษฐศาสตรแ์ละสามารถประยกุตใ์นการตดัสนิใจและก าหนดนโยบายธรุกจิ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การประยุกตห์ลักเศรษฐศาสตร์เพื่อใชใ้นการจัดการ แนวคดิเกีย่วกับก าไร การวเิคราะหแ์ละ การพยากรณ์อุปสงค ์

การวเิคราะหก์ารผลติ การวเิคราะหต์น้ทุน การวเิคราะหต์ลาดและการแข่งขัน การก าหนดราคาการวเิคราะหก์ารลงทุน 

การตัดสินใจในสภาวะความเสี่ยงและความไม่แน่นอน ตลอดจนการศึกษาและการวิเคราะห์เกี่ยวกับกลไก 

ของระบบเศรษฐกจิ การวเิคราะหภ์าวะเศรษฐกจิ ภาวะเงนิเฟ้อ เงนิฝืด รวมทัง้นโยบายและมาตรการทางเศรษฐกจิ

ของภาครัฐทีม่ผีลตอ่การวางแผนและตดัสนิใจของธรุกจิ  

 การจัดการทรัพยากรมนุษย ์ตัง้แต่การวางแผน การสรรหา การคัดเลอืก การพัฒนา การจัดการ ผลการ

ปฏบิตังิาน การบรหิารคา่ตอบแทน การบรหิารแรงงานสมัพันธ ์การวจัิยและสารสนเทศดา้นการจัดการทรัพยากรมนุษย ์

32744 การจดัการการเงนิข ัน้สงูและการวเิคราะหห์ลกัทรพัย ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Advanced Managerial Finance and Security Analysis 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

1. มคีวามรูใ้นเชงิลกึและสามารถวเิคราะหท์ฤษฎแีละตวัแบบทางการจัดการการเงนิ 

2. ประยุกตค์วามรูเ้กีย่วกับทฤษฎหีรอืตัวแบบทางการจัดการการเงนิมาใชใ้นการวเิคราะหก์ารตัดสนิใจ

และการแกไ้ขปัญหาทางการเงนิของกจิการ 

3. มคีวามรูเ้กีย่วกบัการวเิคราะหห์ลกัทรัพยท์ัง้ภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตั ิ

4. สรา้งทกัษะในการวเิคราะหห์ลกัทรัพยอ์นัจะน าไปสูก่ารประกอบวชิาชพี 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การวเิคราะห์แนวคดิและสาระส าคัญของทฤษฎีและตัวแบบทางการจัดการการเงนิในเชงิลกึ การประยุกต ์

ใชท้ฤษฎีและตัวแบบในการจัดการการเงนิใหส้อดคลอ้งกับสภาวะแวดลอ้มและสถานการณ์ต่างๆ โดยมุ่งเนน้

ประเด็นทางการเงนิเกีย่วกับนโยบายทางการเงนิ การประเมนิมูลค่าหลักการโครงสรา้งเงินทุนและการตัดสนิใจ

ลงทุนซึง่รวมถงึนโยบายเกีย่วกับหนี้สนิและการจัดการสภาพคล่อง นโยบายเงนิปันผลและการซื้อหุน้กลับคืน 

เครือ่งมอืทางการเงนิในการจัดหาเงนิทนุ การควบรวมกจิการและการปรับโครงสรา้งทางการเงนิ 

ทฤษฎี ตัวแบบ และวธิีการในการวิเคราะห์หลักทรัพย์แนวคิดการตลาดที่มีประสทิธิภาพ ทฤษฎ ี

กลุ่มหลักทรัพย์ ทฤษฎีตลาดทุน ตัวแบบการก าหนดราคาสนิทรัพย์ การประเมินความเสีย่งและผลตอบแทน 

จากการลงทุนในหลักทรัพย์ การประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ การวเิคราะห์หลักทรัพย์โดยใชปั้จจัยพื้นฐานและ 

ทางเทคนิคการวเิคราะห์และลงทุนในหลักทรัพย์ภาคปฏิบัต ิกลยุทธ์การจัดการกลุ่มหลักทรัพย์ การจัดกลุ่ม

หลักทรัพย์ภายใตส้ถารการณ์ต่างๆ การสรา้งกลุ่มหลักทรัพย์จ าลองโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป การประเมนิผล 

การลงทนุในหลักทรัพยแ์ละกลุม่หลักทรัพย ์การประยุกตใ์ชผ้ลงานวจัิย บทความวจัิย และแนวทางสมัยใหม่ในการ

วเิคราะหห์ลกัทรัพยแ์ละจัดการกลุม่หลกัทรัพย ์

32745 การเป็นผูป้ระกอบการในธุรกจิการบรกิาร (6 หนว่ยกติ) 

 Entrepreneurship in Hospitality Business 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

 1. มคีวามรูเ้กีย่วกบัการเป็นผูป้ระกอบการและภาวะผูน้ า 

2. มีความรูแ้ละสามารถประยุกต์การวางแผนธุรกิจและการจัดการการลงทุนและการพัฒนาระบบ 

การบรกิารทีม่คีณุภาพ 

 3. มคีวามรูแ้ละสามารถประยกุตจ์ัดการทรัพยากรมนุษยแ์ละการตลาดดจิทิลั 

 4. มคีวามรูเ้กีย่วกบัการจัดการรายได ้การจัดการซพัพลายเชน และการขยายธรุกจิ 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

แนวคิดของการเป็นผูป้ระกอบการ ภาวะผูน้ า หลักการด าเนินธุรกิจการบริการ การวางแผนธุรกิจ 

และการจัดการการลงทุน การพัฒนาระบบการบรกิารทีม่คีณุภาพ การจัดการทรัพยากรมนุษย ์การพยากรณ์อปุสงค์ 

และการตลาดดจิทิลั การจัดการรายได ้การจัดการซพัพลายเชน และการขยายธรุกจิ 

32746 นวตักรรมการบรกิาร (6 หนว่ยกติ) 

 Service Innovation 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

1. มคีวามรูเ้กีย่วกบัแนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกับการบรกิารและนวตักรรม 

2. สามารถสรา้งสรรนวัตกรรมในธุรกจิการบริการ การจัดการและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถในการแขง่ขนั 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริการและนวัตกรรม นวัตกรรมในธุรกิจการบริการ การจัดการและ 

การพัฒนานวตักรรมเพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนั 

32747 การอบรมเขม้เสรมิประสบการณม์หาบณัฑติการตลาด (6 หนว่ยกติ) 

 การเงนิและการบญัช ีและการบรกิาร  

Graduate Professional Experience in Marketing, Financial and Accounting, and 

Hospitality 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

 1. สามารถเสรมิความรูแ้ละประสบการณ์ทางการตลาด การเงนิและการบัญช ีและการบรกิารเพิ่มเตมิ

จากการถา่ยทอดโดยระบบการศกึษาทางไกล 

2. มกีารพัฒนาบุคลกิภาพใหเ้หมาะสมและมทีัศนคตทิีด่ตี่อการประกอบวชิาชพีทางการตลาดการเงนิ

และการบญัช ีและการบรกิาร 

3. สามารถสง่เสรมิและพัฒนาภาวะผูน้ าในวชิาชพีทางการตลาด การเงนิและการบญัช ีและการบรกิาร 

4. มกีารเสรมิสรา้งมนุษยสมัพันธแ์ละความสามารถในการท างานร่วมกนัเป็นหมูค่ณะ 

5. สามารถเพิม่ทักษะการแกไ้ขปัญหาในวชิาชพีการตลาด การเงนิและการบัญช ีและบรกิารไดอ้ย่าง 

มปีระสทิธภิาพ 

6. สามารถเพิม่พูนคณุธรรม และจรยิธรรมทีด่ใีนฐานะทีเ่ป็นผูป้ระกอบวชิาชพีทีม่ผีลตอ่นักศกึษาโดยตรง 

ค าอธบิายชุดวชิา 

 การประยุกตท์ฤษฎ ีปรัชญา แนวคดิทางการตลาดการเงนิและการบัญช ีและการบรกิาร โดยใชก้รณีศกึษา

การพัฒนาตนเอง บคุลกิภาพทีเ่หมาะสม และมทีัศนคตทิีด่ตี่อวชิาชพี สง่เสรมิและพัฒนาภาวะผูน้ าวชิาชพีสรา้งเสรมิ

มนุษยส์มัพันธแ์ละความสามารถในการท างานร่วมกับเพือ่นร่วมงาน การเขา้ถงึกลุม่เป้าหมาย การสง่เสรมิจรยิธรรม

และคณุธรรมในฐานะผูป้ระกอบอาชพีทีรั่บผดิชอบตอ่สงัคม 
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