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หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ 

สาขาวชิาวทิยาการจดัการ 

32726 การจดัการการตลาดและการจดัการเชงิกลยทุธ ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Marketing and Strategic Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูแ้ละประยกุตใ์ชห้ลกัการตลาดและกระบวนการจัดการตลาด 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูแ้ละประยกุตใ์ชห้ลกัการ วธิกีาร และเทคนคิในการควบคมุเชงิกลยุทธ ์

 ค าอธบิายชุดวชิา   

 ระบบการตลาด กระบวนการการจัดการการตลาด การวางแผนการตลาด พฤตกิรรมผูบ้รโิภค การตลาด

เป้าหมาย สว่นประสมการตลาด สภาวะแวดลอ้มของธุรกจิทัง้ภายในและภายนอก การก าหนดวสิัยทัศน์ พันธกจิ 

นโยบายและวัตถุประสงคท์างธุรกจิ การวางแผนกลยุทธร์ะดับบรษัิท ระดับธุรกจิ และระดับหนา้ที ่การควบคมุและ

ประเมนิผล กลยทุธท์างธรุกจิ 

32727 สมัมนาการจดัการท ัว่ไป (6 หนว่ยกติ) 

 Seminar in General Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ประยกุตใ์ชอ้งคป์ระกอบและปัจจัยส าคญัทางหลกัการการจัดการ 

 2. เพือ่ใหต้ระหนักถงึความส าคญัของความรับผดิชอบของนักบรหิารธรุกจิทีพ่งึมตีอ่สงัคม 

 3. เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหปั์ญหาและแนวทางการแกไ้ขปัญหาในการด าเนนิธรุกจิ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 องคป์ระกอบและปัจจัยส าคัญทีม่อีทิธพิลตอ่การจัดการตลอดจนความรับผดิชอบตอ่สงัคม แนวคดิและ

นวัตกรรมทางการจัดการ การวเิคราะหปั์ญหาทางดา้นการจัดการครอบคลุมหนา้ทีท่างธุรกจิทัง้หมด และแนวทาง

แกปั้ญหา การใชก้รณีศกึษา ผลการวจัิย หรอืวธิกีารอืน่ เพือ่น าความรู ้ความเขา้ใจในหลกัการจัดการมาประยุกตใ์ช ้

32728 สมัมนาการจดัการทรพัยากรมนุษย ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Seminar in Human Resource Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ประยกุตใ์ชอ้งคป์ระกอบและปัจจัยส าคญัทางหลกัการการจัดการทรัพยากรมนุษย ์

 2. เพือ่ใหต้ระหนักถงึความส าคญัของความรับผดิชอบของนักบรหิารธรุกจิทีพ่งึมตีอ่สงัคม 

 3. เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหปั์ญหาและแนวทางการแกไ้ขปัญหาในการจัดการทรัพยากรมนุษย ์

 ค าอธบิายชุดวชิา   

 องคป์ระกอบและปัจจัยส าคัญทีม่อีทิธพิลตอ่การจัดการทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์าร การวเิคราะหปั์ญหา

ทางดา้นการจัดการทรัพยากรมนุษย ์รวมทัง้แนวทางการแกปั้ญหา การใชก้รณีศกึษาหรอืวธิกีารอืน่ เพือ่น าความรู ้

ความเขา้ใจในหลกัการจัดการทรัพยากรมนุษยม์าประยุกตใ์ช ้
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32732 วทิยานพินธ ์ (12 หนว่ยกติ) 

 Thesis 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

 1. สามารถเลอืกปัญหาการวจัิยส าหรับวทิยานพินธไ์ด ้

 2. สามารถส ารวจและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกับเรือ่งทีจ่ะท าวทิยานพินธไ์ด ้  

 3. สามารถออกแบบการวจัิยส าหรับวทิยานพินธไ์ด ้ 

 4. มคีวามรูแ้ละทกัษะในการเขยีนและเสนอโครงการวทิยานพินธไ์ด ้

 5. สามารถพัฒนาเครือ่งมอืวจัิยเชงิปรมิาณได ้

 6. สามารถพัฒนาเครือ่งมอืวจัิยเชงิคณุภาพได ้

 7. สามารถรวบรวม วเิคราะห ์น าเสนอขอ้มลูส าหรับวทิยานพินธ ์

 8. สามารถน าเสนอและสอบปกป้องวทิยานพินธ ์

 9. สามารถเขยีนรายงานวทิยานพินธฉ์บบัสมบรูณ์ 

 10. สามารถเขยีนรายงานการวจิัยเพือ่การเผยแพร่ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การเลอืกปัญหาการวจัิย การส ารวจและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง การออกแบบการวจิัย การเขยีน

และเสนอโครงการวทิยานพินธ ์การพัฒนาเครือ่งมอืเพือ่การวจัิยส าหรับวทิยานพินธท์ัง้การวจัิยเชงิปรมิาณ และเชงิ

คณุภาพ การเก็บรวบรวมขอ้มูล การน าเสนอขอ้มูลวทิยานพินธ์ การน าเสนอและสอบปกป้องวทิยานพินธ ์การเขยีน

รายงานวทิยานพินธฉ์บบัสมบรูณ์ การเขยีนรายงานการวจิัยเพือ่การเผยแพร่ 

32733 การศกึษาคน้ควา้อสิระ (6 หนว่ยกติ) 

 Independent Study 

 วตัถปุระสงค ์

 เพื่อใหนั้กศกึษามทีักษะในการน าแนวคดิ ทฤษฎ ีและวธิกีารทีไ่ดศ้กึษาจากชดุวชิาตา่งๆ ในหลักสตูรนี ้   

มาใชใ้นการศกึษาวเิคราะห ์และวจัิยปัญหาทางการบรหิาร ในหัวขอ้ทีเ่ป็นประเด็นส าคัญต่อการบรหิารธุรกจิ หรือ

หัวขอ้ทีนั่กศกึษาสนใจเป็นกรณีพเิศษ 

 ค าอธบิายชุดวชิา   

 การเสนอหัวขอ้หรือประเด็นปัญหาทางธุรกิจที่ตอ้งการศึกษาคน้ควา้ โดยกระบวนการวจัิย การวเิคราะห ์

การสังเคราะห์การเขียนต าราหรือหนังสอืทางวชิาการ หรือการพัฒนาตน้แบบชิน้งาน หรือการประยุกต์แนวคดิ 

ทฤษฎแีละวธิกีารทีไ่ดศ้กึษามา รวมทัง้การเขยีนและน าเสนอรายงานผลการศกึษา 

32734 การอบรมเขม้เสรมิประสบการณม์หาบณัฑติบรหิารธุรกจิ    (6 หนว่ยกติ) 

 Graduate Professional Experience in Business Administration 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่เสรมิความรูแ้ละประสบการณ์เพิม่เตมิจากการถ่ายทอดโดยระบบการสอนทางไกล 

 2. เพือ่พัฒนาบคุลกิภาพใหเ้หมาะสมและมทีศันคตทิีด่ตีอ่การประกอบวชิาชพีทางการจัดการ 

 3. เพือ่สง่เสรมิและพัฒนาภาวะผูน้ าในวชิาชพีทางการจัดการ 

 4. เพือ่สง่เสรมิมนุษยสมัพันธแ์ละความสามารถในการท างานร่วมกนัเป็นหมูค่ณะ 

  5. เพือ่พัฒนาทกัษะการแกปั้ญหาในวชิาชพีทางการจัดการไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

  6. เพือ่เพิม่พูนคณุธรรมและจรยิธรรมทีด่ใีนฐานะทีเ่ป็นผูป้ระกอบวชิาชพีชัน้สงู 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การประยกุตท์ฤษฎทีางดา้นบรหิารธุรกจิโดยใชก้รณีศกึษา การพัฒนาตนเองใหม้บีคุลกิภาพทีเ่หมาะสม

และมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ การส่งเสริมและพัฒนาภาวะผูน้ าในวิชาชีพ การสรา้งเสริมมนุษยสัมพันธ์และ

ความสามารถในการท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะ รวมทัง้การสง่เสรมิจรยิธรรม  และคุณธรรมในฐานะผูป้ระกอบการ

วชิาชพีชัน้สงู 

32741 เศรษฐศาสตรเ์พือ่การจดัการและการจดัการทรพัยากรมนุษย ์ (6 หนว่ยกติ)

 Managerial Economics and Human Resource Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูท้างทฤษฎเีศรษฐศาสตรแ์ละสามารถประยุกตใ์นการตดัสนิใจและก าหนดนโยบายธรุกจิ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

 ค าอธบิายชุดวชิา   

 การประยุกต์หลักเศรษฐศาสตร์เพื่อใชใ้นการจัดการ แนวคิดเกี่ยวกับก าไร การวิเคราะห์และการ

พยากรณ์อุปสงค ์การวเิคราะหก์ารผลติ การวเิคราะหต์น้ทุน การวเิคราะหต์ลาดและการแข่งขัน การก าหนดราคา 

การวเิคราะหก์ารลงทนุ การตัดสนิใจในสภาวะความเสีย่งและความไม่แน่นอน ตลอดจนการศกึษาและการวเิคราะห์

เกีย่วกับกลไกของระบบเศรษฐกจิ การวเิคราะหภ์าวะเศรษฐกจิ ภาวะเงนิเฟ้อ เงนิฝืด รวมทัง้นโยบายและมาตรการ

ทางเศรษฐกจิของภาครัฐทีม่ผีลตอ่การวางแผนและตดัสนิใจของธรุกจิ  

 การจัดการทรัพยากรมนุษย ์ตัง้แต่การวางแผน 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 

 งบการเงนิและการใชข้อ้มูลทางการบัญชเีกี่ยวกับตน้ทุนเพื่อการค านวณตน้ทุนผลติภัณฑ์และก าไร 

พฤตกิรรมตน้ทุนและความสัมพันธร์ะหว่างตน้ทุน ปรมิาณและก าไร ตน้ทุนมาตรฐานและการวเิคราะหผ์ลต่างของ

ตน้ทนุการผลติ การใชส้ารสนเทศทางการบัญชเีพือ่การตัดสนิใจและควบคมุ การวเิคราะหร์ายจ่ายลงทนุ การบัญชี

ตามความรับผดิชอบ การงบประมาณ การรายงาน การวเิคราะหผ์ลการปฏบิัตงิาน และกฎหมายธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งกับ

การจัดการส าหรับผูบ้รหิาร ความสมัพันธร์ะหวา่งผูบ้รหิารกบัวชิาชพีการบัญช ี 

 วัตถุประสงค์และหลักการการจัดการการเงิน ความสัมพันธ์ทางหนา้ที่ทางการเงินกับหนา้ที่อื่นๆ 

ทางธุรกจิการวเิคราะหท์างการเงนิ การจัดการสนิทรัพยห์มุนเวยีนและงบลงทุน โครงสรา้งเงนิทุนและนโยบายเงนิ

ปันผล การจัดหาเงนิทนุ การควบรวมกจิการ การปรับปรุงและการเลกิกจิการ การเงนิระหวา่งประเทศ ตลอดจนการ

ประยกุตท์ฤษฎทีางการเงนิในการจัดการธรุกจิ 
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32748 การวจิยัธุรกจิและการจดัการด าเนนิงาน (6 หนว่ยกติ) 

 Business Research and Operations Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัสถติแิละกระบวนการวจัิยเพือ่ประยกุตใ์ชใ้นทางการวจัิยธรุกจิ 

 2. เพื่อใหม้คีวามรูแ้ละสามารถใชป้ระโยชน์ในการสรา้งระบบการด าเนินงานท าในเชงิคณุภาพและเชงิปรมิาณ

ส าหรับองคก์ารธรุกจิ 

 ค าอธบิายชุดวชิา   

 ระเบียบวิธีว ิจัยธุรกิจ วิธีการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติพรรณนาและสถิติอนุมาน การประมาณค่า 

การทดสอบสมมตฐิาน การหาความสมัพันธ ์การพยากรณ์และวธิกีารทางสถติทิีน่ ามาใชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูลเพื่อ

การวจิัย 

 แนวคิดเกี่ยวกับการด าเนินงานในองค์การ การสรา้งระบบการด าเนินงาน และการก ากับระบบการ

ด าเนินงานทัง้ในเชงิคุณภาพและปรมิาณ กระบวนการด าเนินงานตัง้แต่การออกแบบผลติภัณฑ์และบรกิาร การ

วางแผนกระบวนการผลติ ระบบการผลติแบบลนี การเลอืกท าเลทีต่ัง้ การวางผังโรงงานและสถานประกอบการ การ

วางแผนก าลังการซื้อ การจัดการคุณภาพ การจัดการห่วงโซ่อุปทาน การจัดการวัสดุและการวางแผนทรัพยากร 

ระบบการบ ารุงรักษา และเทคโนโลยทีีเ่กีย่วกบัการจัดการการด าเนนิงานสมัยใหม่ 

32749 การจดัการการเปลีย่นแปลงและนวตักรรมการจดัการ (6 หนว่ยกติ) 

 Change Management and Management Innovation 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัแนวคดิและกระบวนการจัดการการเปลีย่นแปลงส าหรับองคก์ารธรุกจิ 

 2. เพื่อใหม้ีความรูเ้กีย่วกับแนวคดิและกระบวนการจัดการ นวัตกรรมและนวัตกรรมทางการจัดการที่

เหมาะสมส าหรับองคก์ารธรุกจิ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิเกีย่วกับการจัดการการเปลีย่นแปลง กระบวนการการเปลีย่นแปลง ตัง้แต่การวางแผนการด าเนินงาน

และการควบคมุการเปลีย่นแปลง แนวโนม้การเปลีย่นแปลงทีส่ าคัญขององคก์ารธรุกจิ 

 แนวคดิเกีย่วกบันวตักรรม รูปแบบและประเภทของนวตักรรมการจัดการ กระบวนการจัดการนวตักรรมทีม่ี

ประสทิธภิาพและประสทิธผิล การวจัิยและพัฒนานวตักรรม การควบคมุและด ารงรักษานวตักรรม 

32750 การจดัการทรพัยากรมนุษยใ์นยคุดจิทิลัและการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์ (6 หนว่ยกติ) 

 เพือ่ความย ัง่ยนื 

Human Resource Management in a Digital Era and Human Resource 

Development for Sustainability 

 วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับการจัดการทรัพยากรมนุษยใ์นยคุดจิทิัล 

2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเ์พือ่ความยั่งยนื 
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ค าอธบิายชุดวชิา 

แนวคดิของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในยุคดจิทิัล แนวโนม้ความเปลีย่นแปลงของสภาพแวดลอ้ม 

ในยุคดจิทิัล การวางแผนทรัพยากรมนุษย ์การสรรหาและคัดเลอืก การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์การประเมนิผลการ

ปฏบิตังิาน เทคโนโลยสีารสนเทศในการจัดการทรัพยากรมนุษย ์

แนวคดิการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อความยั่งยืน การท าธุรกจิตามฐานความคดิของความยั่งยืน  

กลยทุธก์ารพัฒนาทรัพยากรมนุษยเ์พือ่ความยั่งยนื การพัฒนาสมรรถนะและการจัดการทนุมนุษย ์การจัดการความรู ้

และองคก์ารการเรยีนรู ้หลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง  

32751 สมัมนาการจดัการการทอ่งเทีย่วและการขนสง่ทางอากาศ (6 หนว่ยกติ) 

 Seminar in Tourism and Air Transportation Management 

 วตัถปุระสงค ์ 

1. เพือ่ประยกุตใ์ชอ้งคป์ระกอบและปัจจัยส าคญัทางหลักการจัดการการทอ่งเทีย่วและการขนสง่ทางอากาศ 

 2. เพือ่ประยกุตใ์ชแ้นวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัการจัดการการทอ่งเทีย่วและการขนสง่ทางอากาศ 

 3. เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหปั์ญหาและแนวทางแกปั้ญหาในการจัดการการทอ่งเทีย่วและการขนสง่ทางอากาศ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 องคป์ระกอบและปัจจัยส าคัญทีม่อีทิธพิลตอ่การจัดการการทอ่งเทีย่วและการขนสง่ทางอากาศ แนวคดิ

และทฤษฎีเกีย่วกับการจัดการการท่องเที่ยวและการขนส่งทางอากาศ การวเิคราะห์ปัญหาดา้นการจัดการการ

ท่องเทีย่วและการขนส่งทางอากาศและแนวทางแกปั้ญหา การใชก้รณีศกึษา ผลการวจัิย หรือวธิกีารอืน่ เพื่อน า

ความรูค้วามเขา้ใจในหลกัการจัดการการทอ่งเทีย่วและการขนสง่ทางอากาศมาประยุกตใ์ช ้

32752 ระบบและการจดัการการทอ่งเทีย่วและการขนสง่ (6 หนว่ยกติ) 

 ทางอากาศในศตวรรษที ่21 

 Tourism and Air Transportation Systems and Management 

 in the 21st Century 

 วตัถปุระสงค ์ 

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับระบบการทอ่งเทีย่วและการขนสง่ทางอากาศในศตวรรษที ่21 

 2. เพือ่ใหส้ามารถบรูณาการการจัดการการทอ่งเทีย่วกบัการขนสง่ทางอากาศ 

 3. เพือ่ใหส้ามารถประยกุตค์วามรูไ้ปใชใ้นธรุกจิการทอ่งเทีย่วและการขนสง่ทางอากาศ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ระบบการท่องเทีย่วในศตวรรษที ่21 นวัตกรรมและการเป็นผูป้ระกอบการธุรกจิในอตุสาหกรรมการท่องเทีย่ว 

การวางแผนและการพัฒนาการท่องเที่ยวและเมืองจุดหมายปลายทางท่องเที่ยว การจัดการการตลาด  

การทอ่งเทีย่วเชงิกลยุทธ ์การจัดการและพัฒนาทนุมนุษยท์างการทอ่งเทีย่ว การจัดการคณุภาพทางการทอ่งเทีย่ว

การจัดการความเสีย่งทางการทอ่งเทีย่ว การจัดการการทอ่งเทีย่วเชงิกลยุทธ ์ 

 ระบบการขนสง่ผูโ้ดยสารและสนิคา้ทางอากาศในศตวรรษที ่21 นริภัยและความปลอดภัยทางการขนสง่

ทางอากาศ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการขนส่งทางอากาศ การจัดการการตลาดการขนส่งทางอากาศ  

การจัดการคลงัสนิคา้ทางอากาศ การจัดการทา่อากาศยาน กลยทุธก์ารจัดการการขนสง่ทางอากาศ  
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