
 

คำอธิบายรายวิชา 

คณะวิทยาการจัดการ 

ภาควิชาบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
 

วิชาเสริมพ้ืนฐานทางบริหารธุรกิจ 

472-510 ธุรกิจแบบเขมขนสำหรับผูบริหาร 3(3-0-6) 

(Intensive Business for Executives) 

ความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับทฤษฎีดานธุรกิจ ความเขาใจ

ดานการตลาด การบัญชี การเงิน การใชโปรแกรมในการวิเคราะห

และตัดสินใจ ความเขาใจบัญชีการเงิน งบการเงิน งบกระแสเงิน

สด มูลคาเงินตามเวลา  

Fundamental knowledge in business theories; 

a basic understanding of marketing, accounting, finance; 

application of spreadsheet for analysis and decision 

making; comprehension on financial accounting, 

financial statements, cash flow statement, and time 

value of money 

472-511  วิจัยแบบเขมขนสำหรับผูบริหาร 3(3-0-6) 

(Intensive Research for Executives) 

แนวคิดและกระบวนการวิจัยธุรกิจ การระบุหัวขอ

วิจัย การทบทวนวรรณกรรม การออกแบบวิจัย วิธีวิจัย เครื่องมือ

วิจัย วิธีสุมตัวอยาง วิธีเก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูล การ

นำเสนอผลการวิจัย จริยธรรมใน การวิจัย  

Concepts and process of business 

research; research topic identification; literature 

review; research design; research methods; research 

tools; sampling methods; data collection methods; 

data analysis techniques; research presentation; 

research ethics. 

  

472-512  สถิติสำหรับการวิจัย 3(3-0-6)  

(Statistics for Research)               

สถิติเชิงพรรณนาและการแจกแจงแบบปกติ การ

กระจายตัวของคาตัวอยาง การเลือกกลุมตัวอยาง ชวงเชื่อม่ัน การ

ทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะหการถดถอย การวิเคราะหถดถอย

พหุ ตัวแปรแบบกลุม การใชลอการิทึมในการวิเคราะหถดถอย 

การสรางตัวแบบภาคตัดขวาง การสรางตัวแบบอนุกรมเวลา 

Descriptive statistics and the normal 

distribution; sampling distributions; random sampling; 

confidence intervals; hypothesis tests; simple regression; 

multiple regression; categorical predictors; logarithms in 

regression; cross-sectional modeling; time series 

modeling.  

 

 

472-513 การพัฒนาทักษะการจัดการ 3(3-0-6) 

(Managerial Skills Development) 

การพัฒนาทักษะการจัดการ การสื่อสารและการ

นำเสนอ การพูดในท่ีสาธารณะ การสรางทีมงาน  การถายโอน

ความรู การเปนผูนำ ความสัมพันธระหวางบุคคล และการบริหาร

เวลา ผานกิจกรรมในชั้นเรียนเพ่ือสงเสริมการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

Development of managerial skills; 

communication and presentation, public speaking, 

team building, transferring knowledge, leadership, 

interpersonal relationship, and time management 

through various class activities for enhancing 

sustainable development 

 

วิชาบังคับ 

472-520 การบัญชีสำหรับการตัดสินใจ 3(3-0-6) 

(Accounting for Decision Making) 

การวิเคราะหและการใชขอมูลบัญชีในการประเมินผล

การดำเนินงานของกิจการ การรายงานประสิทธิภาพการบริหาร

และการตัดสินใจทางธุรกิจ การอาน การตีความ การวิเคราะห 

และความเขาใจถึงงบการเงินโดยวิธียอสวน การวิเคราะห

อัตราสวน ผลกระทบของภาษีและการวิเคราะหสินเชื่อ การ

วิเคราะห งบการเงินเพ่ือการลงทุน การเขาซ้ือกิจการและการ

ประเมินมูลคา การเตรียมและใชขอมูลบัญชีบริหารเพ่ือการ

วางแผน การควบคุม และการตัดสินใจ งบประมาณ การวิเคราะห

จุดคุมทุนและการกำหนดราคา  

Analysis and use of accounting information in 

the evaluation of corporate performance;  reporting 



 
managerial performance and making business decisions; 

reading, interpreting, analyzing and understanding of 

financial statements using common size analysis, ratio 

analysis; the impact of taxes and credit analysis; 

analyzing financial statements for making investment; 

credit acquisition and other evaluations; the preparation 

and use of managerial accounting information for using 

in planning, control, and decision making; budgeting; 

break-even analysis and pricing 

 

472-521 การจัดการการตลาดสำหรับการตัดสินใจ 3(3-0-6) 

(Marketing Management for Decision Making) 

แนวคิดและทฤษฎีการตลาดสมัยใหม การวิเคราะห

โอกาสและการวางแผนการตลาด การจัดการสวนประสม

การตลาด การสรางและการพัฒนาตราสินคา แนวทางการสราง

คุณคาการตลาดเพ่ือการตัดสินใจท่ีจะชวยใหการจัดการตลาด

ประสบความสำเร็จโดยคำนึ งถึ งจริยธรรมทางการตลาด 

กรณีศึกษาการจัดการการตลาดสมัยใหม 

Modern marketing concepts and theories; 

opportunities analysis and marketing planning; marketing mix 

management; brand building and development; 

approaches for create marketing value in successful 

marketing management and decision making by focusing 

on marketing ethics; modern marketing management 

case studies 

 

472-522 การจัดการทุนมนุษยเพ่ือความยั่งยืน 3(3-0-6) 

(Management of Human Capital for  

Sustainability) 

ทฤษฎี ความสำคัญและกระบวนการจัดการทุนมนุษย

บนพ้ืนฐานเพ่ือความย่ังยืน การวางแผนกำลังคน การสรรหาและ

การคัดเลือก การฝกอบรมและการพัฒนา การบริหารผลการ

ปฏิบัติงาน คาตอบแทนและสวัสดิการ แรงงานสัมพันธ อาชีวอนา

มัยและความปลอดภัย และงานวิจัยลาสุดท่ีเกี่ยวของกับการ

บริหารทรัพยากรมนุษย  

Theory, importance, and process of managing 

human capital for sustainable decision making 

manpower planning; recruitment and selection; training 

and development; performance management; 

compensation and benefits; industrial relation; safety 

and health; and recent research relating to human 

resource management 

 

472-523 การจัดการการดำเนนิงานสำหรบั    3(3-0-6) 

การตัดสินใจ 

(Operations Management for Decision  

Making) 

เทคนิคการพยากรณ  การวางแผนภายใตความ

ตองการท่ีกำหนดและมีความไมแนนอน การวางแผนและการ

กำหนดการดำเนินงาน ทฤษฎีแถวคอย การจัดการการดำเนินงาน

ของการใหบริการ ตัวแบบนิวสเวนเดอร กลยุทธการรวมความ

เสี่ยงเขาดวยกันในองคการ การจัดการรายไดและกำลังการผลิต 

การบริหารจัดการหวงโซอุปทาน  

Forecasting techniques, planning under 

deterministic and uncertain demand, operations planning 

and scheduling; queuing theory; service operations 

management; newsvendor models; risk pooling strategies 

in firms; capacity and revenue management; supply 

chain management 

 

 

472-524 การเงินสำหรับการตัดสินใจ 3(3-0-6) 

(Finance for Decision Making) 

งบการเงินและการวิเคราะห แนวคิดท่ีสำคัญทาง

การเงิน การประเมินกิจการ คูแขง และคูคา แบบจำลองกำหนด

ราคาสินทรัพยบนความเสี่ยงและผลตอบแทน การคำนวณและ

การใชตนทุนของเงินลงทุน การตัดสินใจลงทุนในโครงการ 

โครงสรางเงินทุนและการบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียน การ

จัดการความเสี่ยงทางการเงิน การควบรวมกิจการ  

Financial statements and analysis; key 

financial concepts; evaluating firms, competitors, and 

suppliers; asset pricing models on risk and return; 

computation and usage  cost of capital; capital 

budgeting, capital structure and working capital 

management; financial risk management; merger and 

acquisition 
 

472-525  การบูรณาการเชิงกลยุทธและ 3(3-0-6) 

การดำเนินธุรกิจ 

(Strategic Integration and Business  

Implementation) 



 
พ้ืนฐาน ความเขาใจและการประยุกตใชกลยุทธใน

ระดับองคการ ระดับธุรกิจ และระดับปฏิบัติการ การวิเคราะห

อุตสาหกรรม คูแขง โครงสรางองคการ การวางแผนการตลาด 

การเงิน การบัญชี การบริหารทรัพยากรมนุษย การตรวจสอบผล

การดำเนินงาน ความทาทายของการดำเนินธุรกิจ การพัฒนาแผน

กลยุทธ 

Foundation, understanding, and application of 

strategy in corporate, business, and functional levels; 

industry analysis; competitive rivalry; organizational 

structure; marketing plan, finance, accounting, human 

resource management; performance monitoring system; 

managerial challenges of business implementation; 

strategic plan development 

 

472-530 ความเปนผูประกอบการและ 3(3-0-6) 

การคิดสรางสรรคเชิงธุรกิจ  

(Entrepreneurship and Business Creativity) 

ลักษณะผูประกอบการ กระบวนการสรางธุรกิจใหม 

การประเมินทางเลือกในการจัดตั้งธุรกิจใหม กฎหมายการจัดตั้ง

ธุรกิจ การหาแหลงทุน การคนหานวัตกรรมและโอกาส การ

วางแผนดำเนินงาน การจัดการความเสี่ยง การเขียนแผนธุรกิจเพ่ือ

ขออนุมัติสินเชื่อ 

Entrepreneurial characteristics; enterprise 

creation process; evaluation choices for new business; 

new enterprise entry law; source of fund; potential for 

innovation and opportunities, operation planning; risk 

management; writing business plan for loan approval 

วิชาเลือก 

กลุมวิชาความเปนผูประกอบการ 

472-531 การคาดการณทางการตลาดและ 3(3-0-6) 

นวัตกรรมเชิงธุรกิจ 

(Market Foresight and Business Innovation) 

ลักษณะผูประกอบการ กระบวนการสรางธุรกจิใหม 

การประเมินทางเลือกในการจัดต้ังธุรกิจใหม กฎหมายการจัดตั้ง

ธุรกิจ การหาแหลงทุน การคนหานวัตกรรมและโอกาส การ

วางแผนดำเนินงาน การจัดการความเสี่ยง  การเขียนแผนธุรกิจ

เพ่ือขออนุมัติสินเชื่อ 

Entrepreneurial characteristics; enterprise 

creation process; evaluation choices for new business; 

new enterprise entry law; source of fund; potential for 

innovation and opportunities, operation planning; risk 

management; writing business plan for loan approval 

 

472-532 นวัตกรรมสำหรับการสรางคุณคา  3(3-0-6) 

(Innovation for Value Creation) 

แนวคิดและความจำเปนในการสรางความคิด

สรางสรรค สภาพแวดลอมทางนวัตกรรมในการบริหาร วิธีการคิด

และสรางความเปลี่ยนแปลงในคุณคา เพ่ือความไดเปรียบทางการ

แขงขัน  

Creativity concepts and the essentials of 

creativity formulation; administrative innovation 

environment; thinking methods and creating value change 

for competitive advantage 

 

472-533 พาณิชยอิเล็กทรอนิคสและกิจการดิจิทัล3(3-0-6) 

 (Electronic Commerce and Digital  

Enterprises) 

แนวคิดและความจำเปนในการสรางความคิด

สรางสรรค สภาพแวดลอมทางนวัตกรรมในการบริหาร วิธีการคิด

และสรางความเปลี่ยนแปลงในคุณคา เพ่ือความไดเปรียบทางการ

แขงขัน  

Creativity concepts and the essentials of 

creativity formulation; administrative innovation 

environment; thinking methods and creating value change 

for competitive advantage 

กลุมวิชาการจัดการ 

472-534 เศรษฐศาสตรเพ่ือการจัดการและ 3(3-0-6) 

เศรษฐกิจพอเพียง  

(Managerial Economics and Sufficiency  

Economy) 

การผสมทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรกับธุรกิจ การ

ประยุกตเชิงนโยบาย การวิเคราะหมูลคาทาง เศรษฐศาสตร 

ประเด็นดานกำไร การวัดผลลัพธประเภทตาง ๆ การประมาณการ 

การวิเคราะหความเสี่ยงการวิเคราะหอุปสงคและตนทุนทาง

เศรษฐศาสตร การวิเคราะหโครงสรางตลาด การวิเคราะหแนวคิด

เศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกตใช 

Integrate economic theory with business, 

policy implications; economic value analysis; issues of 

profit,various result measurements, estimation, risk 



 
analysis, demand analysis and economic cost, market 

structure analysis, sufficiency economy analysis and 

application. 

 

472-535 โครงสรางและการออกแบบองคการ 3(3-0-6) 

(Organization Structure and Design) 

การเปรียบเทียบขอแตกตางของโครงสรางองคการท่ี

จัดข้ึนตามแนวคิดตาง ๆ ต้ังแตสมัยเดิมจนถึงปจจุบัน โครงสราง

องคการท่ีจัดข้ึนอยางเหมาะสมตามเปาหมายและกลยุทธของ

องคการ การรวมมือระหวางบุคคลฝายตางๆ ในองคการการ

วิเคราะหผลกระทบของโครงสรางองคการแบบตาง ๆ ท่ีมีผลตอ

การเพ่ิมผลิตภาพ  

Comparison of different organizational 

structures influenced by different concepts from past to 

present; proper organizational structure according to 

goals and strategies of organization; cooperation of 

workers from different sections; analysis of different 

organization structures affecting productivity improvement 

 

472-536 องคการแหงการเรียนรูและ 3(3-0-6) 

 การจัดการความรู 

(Learning Organization and Knowledge 

Management) 

ลักษณะและองคประกอบขององคการแหงการเรียนรู 

แนวคิดและแนวทางในการพัฒนาองคการไปสูองคการแหงการ

เรียนรู ลักษณะของความรูในองคการ แนวคิดและแนวทางการ

จัดการความรูในองคการ การออกแบบและพัฒนาระบบการ

จัดการเทคโนโลยีสําหรับการจัดการความรูในองคการ  

Characteristics and elements of the learning 

organization; concepts and development organization 

guidance to learning organization; characteristics of 

knowledge in corporate; concepts and approach to 

knowledge management in organizations; design and 

development technology management system for 

knowledge management in organizations 

 

 

472-537 การบริหารโครงการ 3(3-0-6) 

(Project Management) 

เทคนิคการบริหารโครงการ บทบาทของผูจัดการ

โครงการ การวางแผนโครงการ การกำหนดงบประมาณโครงการ 

การประเมินโครงการ การตรวจสอบและควบคุมโครงการ การปด

โครงการและการทบทวนผลการดำเนนิงาน  

Project management techniques; roles of 

project manager; project planning; project budgeting; project 

evaluation; project monitoring and control; project closing 

and performance review 

 

472-538 การเปนท่ีปรึกษาทางธุรกิจ 3(3-0-6) 

(Business Consulting) 

การเปนท่ีปรึกษาทางธุรกิจ บทบาทของการเปนท่ี

ปรึกษาทางธุรกิจ กระบวนการท่ีปรึกษาทางธุรกิจ การพัฒนาเคา

โครงงาน การกำหนดปญหา การออกแบบการวิเคราะห การแปล

ผล การนำเสนอการกอใหเกิดการเปลีย่นแปลง การทำงานรวมกับ

ทีมงานลูกคา 

Business consulting; roles of business 

consultants; business consulting process; developing a 

proposal; framing the problem; designing the analysis; 

interpreting results; making a presentation; leading change; 

working with client team 

 

472-539 สัมมนาในการจัดการสมัยใหม 3(3-0-6) 

(Seminar in Modern Management) 

การวิเคราะหทฤษฎี แนวคิด โอกาส กลยุทธใหม

ตลอดจนวิกฤติทางการจัดการ โดยใชวิธีอภิปรายผลและ

กรณีศีกษา  

Analysis of theories, concepts, opportunities, 

new strategies and management crises with discussion 

and case studies 

 

472-540 ประเด็นรวมสมัยในธุรกิจ 3(3-0-6) 

 (Contemporary Issues in Business) 

ทฤษฎี งานวิจัย แนวโนมและประเด็นท่ีสำคัญและ

กำลังเปนท่ีนาสนใจตาง ๆ ดานการบริหารองคการธุรกิจในโลกยุค

ปจจุบัน  วิธีการประเมินความเหมาะสมทางการเงินของนโยบาย

ธุรกิจและแนวปฏิบัติในการบริหารธุรกิจในโลกยุคปจจุบัน  



 
Theories, research, trends, and hot issues 

in business areas for contemporary organizations 

operating in our today’ s world; methods for 

evaluating financial soundness of business policies 

and practices of contemporary organizations. 

 

472-541 การจัดการความหลากหลาย 3(3-0-6) 

(Management of Diversity) 

การจำแนก การวิเคราะห การเปรียบเทียบและการ

ทำความเขาใจถึงประเด็นตาง ๆท่ีมีความแตกตางหลากหลายท้ัง

ในดานวัฒนธรรม ประชากรศาสตร สภาพทางกายภาพ ทัศนคติ 

และอ่ืน ๆ ท่ีมีผลกระทบตอการจัดการองคการ การสื่อสาร และ

การจัดการทรัพยากรมนุษย 

Classification, analysis, comparison and 

understanding of differences and diversities in cultures, 

demography, physical conditions, attitudes, and other 

aspects that have impacts on organization management, 

communication, and human resource management 

 

472-542 การพัฒนาความเปนผูนำ 3(3-0-6) 

 (Leadership Development) 

ทฤษฎีและตัวแบบท่ีสำคัญของความเปนผูนำ 

อิทธิพลและอำนาจ ผูนำการเปลี่ยนแปลง ความเปนผูตาม ทักษะ

ท่ีจำเปนสำหรับผูนำธุรกิจ การฝกความเปนผูนำ การจัดการความ

ขัดแยง การตัดสินใจอยางมีจริยธรรมเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน  

Key leadership theories and models; 

influence and power; change agent; followership; 

essential skills for business leaders; leadership coaching; 

conflict management; and ethical decision making for 

sustainable development 

กลุมวิชาธุรกิจระหวางประเทศ 

472-543  การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ  3(3-0-6) 

(International Business Management) 

การวิเคราะหองคประกอบในสภาพแวดลอมของ

ธุรกิจระหวางประเทศ ซ่ึงประกอบดวย สภาพแวดลอมทาง

วัฒนธรรม การเมือง และเศรษฐกิจ ทฤษฎีการจัดการธุรกิจ

ระหวางประเทศ การรวมกลุมทางเศรษฐกิจ ความรวมมือและการ

ปฏิบัติ กลยุทธองคการ  การตลาด การเงินและการจัดการ 

จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจระหวางประเทศ 

Analysis of components in international 

business environments; consists of cultures, politics, and 

economic environment; theories of international business 

management; economic integration, cooperation and 

practices; organizational strategy, marketing, finance and 

management, ethics in international business  

 

472-544  การจัดการการเงินระหวางประเทศ 3(3-0-6) 

 (International Financial Management) 

ระบบการเงินระหวางประเทศ การคาระหวาง

ประเทศ เงื่อนไขเสมอภาคระหวางประเทศ ตลาดแลกเปลี่ยน

เงินตรา เคร่ืองมือการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน การ

วัดและการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน การตัดสินใจ

ลงทุนในตางประเทศ การจัดหาเงินทุนระหวางประเทศ ตลาดเงิน

และตลาดทุน 

International monetary system; international 

trade; international parity conditions; foreign exchange 

market, hedging foreign exchange risk; foreign exchange 

exposures; international investment decision; financing 

from international; debt and equity markets 

 

472-545 การจัดการการตลาดโลก 3(3-0-6)  

(Global Marketing Management) 

ความซับซอนและหลากหลายของปจจัยในการ

ออกแบบและการใชโปรแกรมการตลาดโลก การพิจารณาตลาดใน

สภาพแวดลอมตลาดโลก ผลกระทบของวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และ

การเมืองตอการตลาดโลก คุณคาและความทาทายของการ

วิเคราะหขอมูลการตลาดโลก กลยุทธการแขงขันทางการตลาดใน

บริบทโลก ทางเลือกเชิงกลยุทธในการดำเนินงานของโปรแกรม

การตลาดโลก วิธีการประเมินและการควบคุมผลการปฏิบัติงาน

การตลาดโลก 

Complexity and variety factors in designing 

and implementing global marketing programs; market 

considerations in a global environment; impact of 

cultural, economic and political environments on 

global marketing; value and the challenges of global 

market information analysis; competitive marketing 

strategy in a global context; strategic options in the 

implementation of global marketing programs; methods 



 
of evaluation and control of global marketing 

performance 

 

472-546 การเจรจาตอรองทางธุรกิจระหวางประเทศ 3(3-0-6) 

(International Business Negotiation) 

แนวคิดและทฤษฎีของการเจรจาตอรองในธุรกิจ

ระหวางประเทศ การเสริมสรางความเขมแข็งและการพัฒนาทักษะใน

การเจรจาตอรอง กลยุทธและยุทธวิธีในการเจรจาตอรอง การเจรจา

ตอรองท่ีเปนธรรม 

 Concepts and theories of negotiation in 

international business; strengthening and developing 

negotiating skills; strategy and tactics in negotiation; fair 

negotiation 

 

472-547 สัมมนาธุรกิจในกลุมอาเซียน 3(3-0-6) 

 (Seminar in ASEAN Business)  

การวิเคราะหแนวคิดและทฤษฎีการทำธุรกิจทฤษฎีใน

กลุมอาเซียน และอาเซียน+6 การถือปฏิบัติตามกฎขอบังคับ

รวมกัน ขอตกลงและระเบียบการคาใหมๆ ประเด็นท่ีเกิดขึ้น

ในทางปฏิบัติและแนวทางแกไข 

Analysis of business concepts, theories of 

ASEAN countries and ASEAN+ 6; the application of 

shared rules and regulations, new trade orders; issues 

arising in prachices problems and solutions 
  

กลุมวิชาสนเทศศาสตรทางธุรกิจ 

472-548  เทคนิคการพยากรณทางธุรกิจ 3(3-0-6) 

(Techniques of Business Forecasting) 

ระเบียบวิธีเชิงปริมาณและคุณภาพของการพยากรณ

ทางธุรกิจ การวิเคราะหถดถอยและรูปแบบท่ีเปลี่ยนแปลง การ

วิเคราะหอนุกรมเวลา วิธีเก็บขอมูล ระเบียบวิธีการพยากรณในรูป

ของความนาจะเปน เทคนิคการพยากรณเชิงคุณภาพ  

Quantitative and qualitative methods of 

business forecasting; regression analysis and changing 

pattern; time series analysis; data collecting methods; 

forecasting methods in the form of probability; 

qualitative forecasting techniques  

 

472-549 การวิเคราะหขอมูลและสนเทศศาสตร 3(3-0-6) 

 ทางธุรกิจ 

(Data Analytics and Business Informatics) 

การตรวจสอบขอมูลเพ่ือการตัดสินใจทางธุรกิจท่ีดีกวา 

การวิเคราะหสถิติเชิงปริมาณและการสรางตัวแบบการพยากรณ 

เครื่องมือและเทคนิคของการระบุรูปแบบและความสัมพันธท่ียังคนไม

พบ ทฤษฎี แนวคิด และการประยุกตใชศาสตรแหงขอมูลและ

สารสนเทศศาสตรทางธุรกิจ สารสนเทศศาสตรสำหรับการรับรู ความ

เขาใจ การวิเคราะห การสังเคราะห การเก็บรักษา การเรียกใชและการ

ติดตอสื่อสารของระบบสารสนเทศ 

Examination raw data for better business decision 

making; quantitative and statistical analysis and predictive 

modeling; tools and techniques used to identify undiscovered 

patterns and establish hidden relationships; theories, concepts, 

and application of data analytics and business informatics; 

business informatics for perception, understanding, analysis, 

synthesis, storage, retrieval, communication of information 

systems 

 

472-550 การจำลองปญหาธุรกิจ 3(3-0-6) 

(Business Problem Simulation) 

แนวคิดการจําลองสถานการณสำหรับปญหาธุรกิจ การ

ประยุกตใชความหลากหลายของแบบจำลองธุรกิจ การพัฒนาตัวแบบ

การจำลอง การรวบรวมขอมูลและการเตรียมขอมูล โปรแกรมการ

จําลองแบบ การวิเคราะหผลจากแบบจำลองธุรกิจ คุณธรรมจริยธรรม

ในการจำลองปญหาธุรกิจ  

Concepts of simulation for business 

problem; applications of various types of business 

simulation; development of models; data collection and 

preparation; computer programming for simulation 

systems; analysis of results of business simulation; 

ethics in business problem simulation 

 

472-551 ตัวแบบเพ่ือการตัดสินใจ   3(3-0-6) 

(Model for Decision Making) 

กระบวนการพัฒนา วิ เคราะห  และแปลผลตัวแบบ 

ความคิดเชิงวิพากษ การวิเคราะหขอมูล การวิเคราะหการตัดสินใจ 

การจัดสรรทรัพยากร การวิเคราะหความเสี่ยง การสรางตัวแบบการ

ตัดสินใจภายใตเงื่อนไขท่ีหลากหลาย การสื่อสารการตัดสินใจตอ

ผูบริหาร  

Process of developing, analyzing, and interpreting a 

model; critical thinking; data analysis; decision analysis; 



 
resource allocation; risk analysis; multi criteria decision making 

modeling; communicating decisions to management  

หัวขอพิเศษในธุรกิจ 

472-552 หัวขอพิเศษในธุรกิจ 1  3(3-0-6) 

(Special Topics in Business I) 

หัวขอทางธุรกิจในปจจุบันท่ีนาสนใจเพ่ือใหเขาใจแนวคิด

ในการดำเนินธุรกิจสมัยใหมและเพ่ิมพูนมุมมองในการจัดการธุรกิจ 

Current special business topics in order to 

understand the modern business process and 

broaden business and management perspective   

 

472-553 หัวขอพิเศษในธุรกิจ 2  3(3-0-6) 

(Special Topics in Business II) 

หัวขอทางธุรกิจในปจจุบันท่ีนาสนใจเพ่ือใหเขาใจแนวคิด

ในการดำเนินธุรกจิสมัยใหมและเพ่ิมพูนมุมมองในการจัดการธุรกิจ 

Current special business topics in order to 

understand the modern business process and broaden 

business and management perspective   

 

รายวิชาสารนิพนธและวิทยานิพนธ 

472 –660 วิทยานิพนธ   36(0-108-0) 

(Thesis) 

การคนควาและวิจัยทางบริหารธุรกิจตามลักษณะ

เนื้อหาวิชาท่ีกำหนดไวในหลักสูตร ภายใตการดูแลและแนะนำของ

คณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ  และตองตี พิมพ ผลงาน

วิทยานิพนธในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีระบบการกลั่นกรอง 

(Peer-reviewed journal) จำนวน   1 ผลงาน 

Study and research in business administration 

based on courses in curriculum under supervision of 

thesis advisory committee members; a publication of 

the thesis in a peer-reviewed international journal is 

required 

 

472– 670 วิทยานิพนธ 18(0-54-0) 

 (Thesis)  

การคนควาและวิจัยทางบริหารธุรกิจตามลักษณะ

เนื้อหาวิชาท่ีกำหนดไวในหลักสูตร ภายใตการดูแลและแนะนำของ

คณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ การนำเสนอผลงานวิทยานิพนธใน

ท่ีประชุมวิชาการระดับนานาชาติ จำนวน 1 ผลงาน หรือตีพิมพผลงาน

วิทยานิพนธในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีระบบการกลั่นกรอง 

(Peer-reviewed journal) จำนวน 1 ผลงาน 

Study and research in business administration 

based on courses in curriculum under supervision of 

thesis advisory committee members; the thesis 

presentation in an international conference or a 

publication of the thesis in a peer-reviwed international 

journal is required 

 

472– 680 สารนิพนธ   6(0-18-0) 

 (Minor Thesis)  

การคนควาและวิจัยทางบริหารธุรกิจตามลักษณะ

เนื้อหาวิชาท่ีกำหนดไวในหลักสูตร ภายใตการดูแลและแนะนำของ

คณะกรรมการท่ีปรึกษาสารนิพนธ การนำเสนอผลงานสารนิพนธในท่ี

ประชุมวิชาการระดับชาติ จำนวน 1 ผลงาน 

Study and research in business administration 

based on courses in curriculum under supervision of minor 

thesis advisory committee members; the minor thesis 

presentation in a national conference is required 
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