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1. ชื่อหลักสูตร ภาษาไทย หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ 
ภาษาอังกฤษ Master of Business Administration Program in 

Business Administration 
 

2. ชื่อปริญญา 
ช่ือเต็ม ภาษาไทย บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ 

ภาษาอังกฤษ Master of Business Administration 
ช่ือย่อ ภาษาไทย บธ.ม. (การบริหารธุรกิจ) 

ภาษาอังกฤษ M.B.A. (Business Administration) 
 

3. ระยะเวลาการศึกษา 
ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปีการศึกษา 
 
4. ค่าใช้จ่าย 

ภาคการศึกษาละ 25,000 บาท  จํานวน  4 ภาคการศึกษา หลังจากลงทะเบียนรายวิชา
ครบตามหลักสตูรหากยังไม่เสร็จสิ้นการทําวิทยานิพนธ์ ต้องลงทะเบียนเพ่ือรักษาสถานภาพการ
เป็นนักศึกษาภาคการศึกษาละ 6,000 บาท 

 
5. โครงสร้างหลกัสูตรหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต 

  แผน ก (2)  
หมวดที่1 หมวดวิชาบังคับ  24  หน่วยกิต 
หมวดที่2 หมวดวิชาเลือก    6  หน่วยกิต 
หมวดที่ 3 หมวดวิทยานิพนธ์  12  หน่วยกิต 
หมวดที่ 4 หมวดวิชาปรับพ้ืนฐาน      3 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิตเพ่ือการจบการศึกษา) 
หมวดที่ 5 หมวดวิชาเสริม         3 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิตเพ่ือการจบการศึกษา) 
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6. รายวิชาตามหลักสูตร 
 

หมวดที่1 หมวดวิชาบังคับ   24 หน่วยกิต 
3526201 การเงินและการบัญชีเพ่ือการจัดการ   3(2-2-5) 

 Financial and Management  Accounting 
3545101 การตลาดและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์   3(2-2-5) 
   Marketing and Electronic Commerce  
3565101 พฤติกรรมองค์การและการจัดการสมัยใหม ่   3(3-0-6) 
     Organization Behavior and Modern Management  
3566101 การจัดการเชิงกลยุทธ์เพ่ือความเป็นเลิศขององค์การ  3(3-0-6) 
   Strategic Management for Organization Excellence 
3566301 การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ   3(2-2-5) 

   Production and Operation Management 
3566901 การวิจัยทางธุรกิจ     3(2-2-5) 

   Business Research 
 3566902 สัมมนาการบรหิารธุรกิจ     3(1-4-4) 

  Seminar in Business Administration 
3595102 เศรษฐศาสตร์เพ่ือการจัดการธุรกิจ    3(3-0-6) 
  Economics for Business Management 

 

หมวดที่2 หมวดวิชาเลือก  ศึกษาไม่น้อยกว่า 6หน่วยกิต  
 

กลุ่มวิชา การจัดการ 
3505402 จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ  3(3-0-6) 
  Ethic and Corporate Social Responsibility   
3556201 การจัดการลอจิสติคส์และโซอุ่ปทาน   3(3-0-6) 

   Logistics and Supply Chain Management 
3566102 การบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาองค์การ3(3-0-6) 
  Change Management and Innovation for Organization Development  
3566104 การจัดการความเสี่ยง     3(3-0-6) 

Risk Management 
3566202 การเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่และการสร้างธุรกิจใหม ่ 3(3-0-6) 

Modern Entre preneurship and New Business Venture 
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3566205 การจัดการธุรกิจการเกษตร    3(2-2-5) 
   Agricultural Business Management 

3606401 ดิจิทัลและการจัดการระบบสารสนเทศสําหรับธุรกิจ  3(2-2-5) 
  Digital and Management Information System for Business 

 

กลุ่มวิชา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
3516402 การวางแผนและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์  3(3-0-6) 

   Planning and Strategic Human Resource Development 

3516404 ระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน    3(3-0-6) 
   Performance Management System 

3516406 การจัดการเรียนรู้และการฝึกอบรม    3(2-2-5) 
   Learning Management and Training 

3516407 การจัดการอาชีพและการพัฒนาอาชีพ   3(3-0-6) 
   Career Management and Career Development 

3566104 การพัฒนาองค์การสมัยใหม่      3(3-0-6) 
   Modern Organizational Development 

3606501 นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 3(2-2-5) 
   Innovation and Technology for Human Resource Development 
 

กลุ่มวิชา การบัญช ี
 3526202 การจัดการต้นทุน      3(2-2-5) 

Cost Management 
3526203 การบัญชีร่วมสมัย     3(2-2-5) 

   Contemporary Accounting 
3526302 การควบคุมและการตรวจสอบภายใน   3(2-2-5) 

Internal Control and Auditing 

3526501 การวางแผนภาษีอากร     3(2-2-5) 
Tax Planning 

3536301 รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน   3(2-2-5) 
Financial Reporting and Statement Analysis 

  

หมวดที่ 3 หมวดวิทยานิพนธ์  12 หน่วยกิต 
3506903 วิทยานิพนธ์      12 หน่วยกิต 
  Thesis 
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หมวดที่4 หมวดวิชาปรับพ้ืนฐาน (ไม่นับหน่วยกิตเพ่ือการจบการศึกษา) 
นักศึกษาจะต้องเรียนรายวิชาปรับพ้ืนฐานเพ่ิมเติมดังต่อไปนี้  โดยไม่นับหน่วยกิตเพ่ือการจบ

การศึกษา 
      3505901 สถิติและระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ    3(2-2-5) 
   Statistics and Research Methodology in Business  
 

หมวดที่ 5 หมวดวิชาเสริม (ไม่นับหน่วยกิตเพ่ือการจบการศึกษา) 
นักศึกษาจะต้องสอบผ่านความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ที่คณะกรรมการ

ประจําหลักสูตรกําหนดกรณีความรู้ความสามารถตํ่ากว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนดจะต้องเรียนรายวิชา
ต่อไปน้ีโดยไม่นับหน่วยกิตเพ่ือการจบการศึกษา 
1555101  ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา     3(2-2-5) 
  English for Graduates 
 

7. แสดงแผนการศึกษา 
 

ปีที่ 1
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

1555101 ภาษาอังกฤษสาหรับ
บัณฑิตศึกษา(ไม่นับหน่วยกิต) 

3(2-2-5) 3526201 การเงินและการ
บัญชีเพ่ือการจัดการ 

3(2-2-5)

3595102 เศรษฐศาสตร์เพ่ือการ
จัดการธุรกิจ 

3(3-0-6) 3566901 การวิจัยทางธุรกิจ 3(2-2-5)

3565101 พฤติกรรมองค์การและการ
จัดการสมัยใหม่ 

3(3-0-6) 3545101 การตลาดและ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์

3(2-2-5)

3505901 สถิติและระเบียบวิธีวิจัย
ทางธุรกิจ (ไม่นับหน่วยกิต) 

3(2-2-5) 3566301 การจัดการการผลิต
และการปฏิบัติการ 

3(3-0-6)

ปีที่ 2
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

3566101 การจัดการเชิงกลยุทธ์เพ่ือ
ความเป็นเลิศขององค์การ 

3(3-0-6) 3566902 สัมมนาการ
บริหารธุรกิจ 

3(1-4-4)

...............วิชาเลือก 1 (ตามกลุ่มวิชา) 3506903 วิทยานิพนธ์ 9

................วิชาเลือก 2 (ตามกลุ่มวิชา)  

3506903 วิทยานิพนธ์ 3  
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8. คําอธบิายรายวิชา 
 

1. หมวดวิชาบังคับ 24 หน่วยกิต 
     

3595102 เศรษฐศาสตร์เพ่ือการจัดการธุรกิจ     3(3-0-6) 
 Economics for Business Management 

หลักพ้ืนฐานของเศรษฐศาสตร์ทั้งในระดับจุลภาคและมหภาค ศึกษาอุปสงค์และอุปทาน 
พฤติกรรมในการเลือกซื้อสินค้าและบริการเพ่ือให้ได้อรรถประโยชน์สูงสุด การเลือกใช้ปัจจัยการผลิต
เพ่ือให้ต้นทุนการผลิตตํ่าสุด หน่วยผลิตภายใต้ตลาดประเภทต่างๆ การกําหนดนโยบายราคา สําหรับใน
ระดับมหาภาคจะศึกษาถึงการกําหนดรายได้ประชาชาติ ดุลการค้าและดุลการชําระเงิน นโยบายการเงิน
และนโยบายการคลัง นโยบายทางเศรษฐกิจเพ่ือการเจริญเติบโตและความมีเสถียรภาพ ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง รวมท้ังการประยุกต์หลักเศรษฐศาสตร์ เพ่ือใช้ในการบริหารงานในด้านต่างๆ 

 

3565101 พฤติกรรมองค์การและการจัดการสมัยใหม ่    3(3-0-6) 
   Organization Behavior and Modern Management  
   แนวคิดและทฤษฎีองค์การสมัยใหม่ พฤติกรรมมนุษย์ในระดับองค์การโดยเน้นพฤติกรรม

ศาสตร์ที่เก่ียวกับพฤติกรรมบุคคลและพฤติกรรมกลุ่มในองค์การ สภาพแวดล้อมองค์การวัฒนธรรม
องค์การ  การเปลี่ยนแปลงองค์การอํานาจและการเมืองในองค์การ ภาวะผู้นํา ความขัดแย้งในองค์การ 
แนวคิด ทฤษฎีและหลักการจัดการสมัยใหม่ การวางแผน การจัดองคก์าร การช้ีนําและการควบคุม รวมถึง
การจัดการนวัตกรรมในองค์กร อันจะนําไปสู่การเพ่ิมผลิตผลและสามารถตอบสนองพลวัตรของการแข่งขัน
ในอนาคต และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

 

3545101 การตลาดและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์    3(2-2-5) 
Marketing and Electronic Commerce 

  ทฤษฏีการตลาด การค้นหาโอกาสทางการตลาดที่เช่ือมโยงระดับโลก ระดับอาเซียน และ
ระดับประเทศ การวางแผนการตลาด กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค การบริการ
ลูกค้าสัมพันธ์ การปฏิบัติการและการควบคุมทางการตลาดรูปแบบและการดําเนินธุรกิจพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์หลักการตลาดออนไลน์ ระบบการชําระเงินออนไลน์ ภาษีกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ระบบ
การรักษาความปลอดภัยของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จรรยาบรรณและกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์การส่งมอบสินค้าและการรับประกันสินค้า การบริการและสนับสนุนการขาย การ
บริหารธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้ประสบความสําเร็จ 
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3526201 การเงินและการบัญชีเพ่ือการจัดการ    3(2-2-5) 
Financial and Management  Accounting 
หลักการบัญชีและงบการเงิน คํานวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ วิเคราะห์และแปลความหมาย

ของงบการเงิน บริหารสภาพคล่องและกระแสเงินสด การประยุกต์ข้อมูลทางการบัญชีไปสู่การแก้ไขปัญหา
ในทางธุรกิจ โดยการวางแผนการบริหาร การควบคุม การตัดสินใจ คํานวณมูลค่าของเงินตามเวลาและงบ
จ่ายลงทุน การจัดหาเงินทุนระยะสั้นและระยะยาว 
 

3566101 การจัดการเชิงกลยุทธ์เพ่ือความเป็นเลิศขององค์การ   3(3-0-6) 
  Strategic Management for Organization Excellence 

  ทักษะความคิดเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารระดับสูงขององค์การ เพ่ือตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงให้มีการอยู่รอดและเติบโตมีความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างต่อเน่ืองภายใต้สภาพแวดล้อม
ของประเทศ สภาพแวดล้อมระหว่างประเทศ โดยเฉพาะในแถบภูมิภาคเอเชีย และสภาพแวดล้อมทางการ
แข่งขัน การบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย การกําหนดกลยุทธ์ การนํากลยุทธ์
ไปปฏิบัติและบูรณาการระดับของกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิผล 

 

3566301 การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ    3(2-2-5) 
  Production and Operation Management 
  การวางแผนระบบและกระบวนการบริหารการผลิต การเพ่ิมผลผลิต หลักการและการใช้
เทคนิคเชิงปริมาณ การบริหารกลยุทธ์การผลิตและบริการ การออกแบบผลิตภัณฑ์ การวางแผนกําลัง  
การผลิต การเลือกทําเลที่ต้ัง การวางผังกระบวนการผลิต การจัดตารางการผลิต การจัดการสินค้าคงคลัง 
การวางแผนความต้องการวัสดุ การจัดการคุณภาพ การบํารุงรักษา การบริหารความปลอดภัย 
 

3566901 การวิจัยทางธุรกิจ      3(2-2-5) 

  Business Research 
ความสําคัญของการวิจัยทางธุรกิจ ขั้นตอนและวิธีดําเนินการวิจัยทางธุรกิจ หลักการ

เขียนเค้าโครงและการนําเสนองานวิจัยทางธุรกิจ โดยนักศึกษาเสนอหัวข้อและพัฒนาโจทย์การวิจัย     
ทางธุรกิจที่เหมาะสม พร้อมทั้งการเขียนรายงานการวิจัยที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจและ     
การเขียนบทความวิจัยเพ่ือการตีพิมพ์หรือนําเสนอต่อที่ประชุมวิชาการ 
 

3566902 สัมมนาการบรหิารธุรกิจ      3(1-4-4) 
  Seminar in Business Administration 
  การค้นคว้า วิเคราะห์ในประเด็นสําคัญเก่ียวกับปัญหาทางการบริหารธุรกิจที่เกิดขึ้นใน
สถานการณ์ปัจจุบัน แนวโน้มเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่มีผลต่อการบริหารธุรกิจการนําทฤษฎีและแนวคิดที่สําคัญ
มาวิเคราะห์ วิจารณ์ อภิปราย นําเสนอและประยุกต์ใช้เป็นแนวทางและวิธีการแก้ไขปัญหาได้อย่าง
สร้างสรรค์ รวมถึงการจัดสัมมนาทางการบริหารธุรกิจ 
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หมวดที่ 2 หมวดวิชาเลือก 
 

กลุ่มวิชา การจัดการ 
3566101 การบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาองค์การ  3(3-0-6) 

 Change Management and Innovation for Organization Development 
 ความหมายและลักษณะของการเปลี่ยนแปลงในองค์การ ความสําคัญของการจัดการ

ความเปลี่ยนแปลง ทฤษฎีและหลักการบริหารการเปลี่ยนแปลง มิติของการเปลี่ยนแปลง การจัดการการ
เปลี่ยนแปลงเชิงปัจเจกบุคคล กลุ่มและองค์การ การวางแผนเชิงกลยุทธ์ในการเปลี่ยนแปลง การ
ประเมินผลการดําเนินการ และการจัดการความรู้ การตัดสินใจภายใต้ภาวะไม่แน่นอนรวมถึงแนวคิด
นวัตกรรมทางการจัดการ เทคนิคในการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์เพ่ือนํามาบริหารจัดการและการพัฒนา
นวัตกรรมในองค์การ 
 

3566202 การเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่และการสร้างธุรกิจใหม ่  3(3-0-6) 
Modern Entrepreneurship and New Business Venture 

 แนวคิดและวิธีการพัฒนาวิสัยทัศน์ของผู้ประกอบการ การแสวงหาและประเมินโอกาสทาง
ธุรกิจ รูปแบบการดําเนินธุรกิจ การจัดทําแผนธุรกิจการเสริมสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือสร้างความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันการดําเนินธุรกิจข้ามชาติ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง บทบาทของผู้ประกอบการยุคใหม่
และจริยธรรมของผู้ประกอบการ  
 

3505402 จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ   3(3-0-6) 
 Ethic and Corporate Social Responsibility   

  ทฤษฎี แนวคิด และหลักปฏิบัติทางจริยธรรม บรรษัทภิบาล ธรรมาภิบาลทางธุรกิจ 
คุณธรรม จริยธรรมของผู้นําและผู้บริหาร จริยธรรมในวิชาชีพกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในธุรกิจ และจริยธรรม
ที่มีต่อสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมรวมถึงการดําเนินธุรกิจที่จะต้องรับผิดชอบต่อสังคม 
 

3566104 การจัดการความเสี่ยง      3(3-0-6) 
Risk Management 
ความหมาย ความสําคัญของความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง มาตรฐานและ

พัฒนาการของการจัดการความเสี่ยง นโยบายการจัดการความเสี่ยง ความรับผิดชอบของการจัดการความ
เสี่ยง การจําแนกระดับความเสี่ยง การสร้างวัฒนธรรมการตระหนักในความเสี่ยงในองค์การ การประเมิน
ความเสี่ยง การวางแผนเชิงกลยุทธ์และการดําเนินการเพ่ือประกันความเสี่ยง 
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3556201 การจัดการด้านลอจิสติคส์และโซ่อุปทาน    3(3-0-6) 
  Logistics and Supply Chain Management 

 ทักษะในการจัดการและการวางกลยุทธ์ในระบบลอจิสติคส์ขององค์กร การจัดการการ
ไหลของผลิตภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ การพยากรณ์ และการจัดการอุปสงค์ กลยุทธ์การจัดการสินค้าคง
คลังแบบหลายคลังกระจายสินค้า การจัดการข้อมูลในเครือข่ายโซ่อุปทาน การส่งผ่านข้อมูลเก่ียวกับความ
ต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าในโซ่อุปทานและการรับผิดชอบต่อสังคมในการกระจายสินค้า 
 

3566205 การจัดการธุรกิจการเกษตร     3(2-2-5) 
  Agricultural Business Management 
  แนวคิดเก่ียวกับธุรกิจการเกษตร โครงสร้างระบบและกระบวนการจัดการธุรกิจ
การเกษตร การจัดองค์การ การจัดทําบัญชีการเงิน การจัดการการผลิต การจัดการแปรรูปและการจัดการ
การตลาดสินค้าเกษตรแปรรูป การแก้ปัญหาและการตัดสินใจทางธุรกิจการเกษตร การศึกษาความเป็นไป
ได้ของการลงทุนในธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตร บทบาทของรัฐในการพัฒนาธุรกิจการเกษตร รวมถึง
นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการพัฒนาระบบธุรกิจการเกษตร 
 

3606401 ดิจิทัลและระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการสําหรับธุรกิจ  3(2-2-5) 
  Digital and Management Information System for Business 
  แนวคิดเก่ียวกับดิจิทัลและการจัดระบบสารสนเทศการวิ เคราะห์การออกแบบ 
องค์ประกอบและความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการบทบาทและ
หน้าที่ของระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการภายในองค์การสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การผลกระทบต่อ
สารสนเทศเพื่อการจัดการการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศในการตัดสินใจทางธุรกิจและระบบสํานักงาน
อัตโนมัติรวมถึงการส่งผ่านข้อมูลหรือเก็บข้อมูลด้วยเทคโนโลยีดิจิตอลอันจะเป็นประโยชน์ในการจัดการ
ธุรกิจ  
 

กลุ่มวิชา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
3516402 การวางแผนและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์   3(3-0-6) 
  Planning and Strategies Human Resource Development 

ปรัชญา แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หลักการและกระบวนการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ในองค์การ การศึกษา วิเคราะห์ประเด็นปัญหาทรัพยากรมนุษย์ การวางแผน
ทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์รายบุคคล การพัฒนาอาชีพ การพัฒนาองค์การ 
และการประเมินผลการปฏิบัติงาน การพัฒนาสมรรถนะทรัพยากรมนุษย์ กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ บทบาทของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์บทบาทเชิงกลยุทธ์ของการจัดการกระบวนการเรียนรู้   
การจัดการและการพัฒนาสายงานอาชีพเพ่ือสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน 
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3516404 ระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน     3(3-0-6)  
  Performance Management System 
  แนวคิดเก่ียวกับระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน ความสําคัญและเทคนิคของการ
บริหารผลการปฏิบัติงาน เครื่องมือในการบริหารผลการปฏิบัติงาน การเช่ือมโยงระหว่างกลยุทธ์ของ
องค์การกับผลการปฏิบัติงานระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน  ระบบการให้รางวัลและผลตอบแทน  
วงจรการบริหารผลการปฏิบัติงานต้ังแต่ขั้นตอนการวางแผนการนําแผนไปปฏิบัติ และการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
 

3516407 การจัดการอาชีพและการพัฒนาอาชีพ    3(3-0-6)  
  Career Management and Career Development 
  แนวความคิดและหลักเกณฑ์ในการจัดโครงสร้างการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร
ธุรกิจทั่วไปการบริหารการจัดสายงานความสัมพันธ์ของบุคคลกับองค์กร หน้าที่สําคัญของฝ่ายบริหารใน
การกําหนดกลยุทธ์การพัฒนาสายงานอาชีพบุคลากรเพ่ือการแข่งขัน การจัดการอาชีพ การวางแผน
อาชีพ การจัดการคนเก่งในองค์การ การวางแผนแผนสืบทอดตําแหน่ง การควบคุมปฏิบัติงานต่างๆเพ่ือให้
ทรัพยากรมนุษย์เป็นเคร่ืองมือที่สําคัญที่จะทําให้บรรลุเป้าหมายและนโยบายที่ต้ังไว้ 
 

3516406 การจัดการเรียนรู้และการฝึกอบรม     3(2-2-5) 
  Learning Management and Training 
  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการจัดการเรียนรู้และการฝึกอบรม รูปแบบและกระบวนการ
เรียนรู้และฝึกอบรม การจัดองค์กรแห่งการเรียนรู้ การพัฒนาทักษะความรู้ เจตคติและค่านิยมของ
บุคลากรเพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ การกําหนดกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการพัฒนา
โปรแกรมการฝึกอบรมท่ีสอดคล้องตามความจําเป็นขององค์กรและการเปลี่ยนแปลงของสังคมรวมถึงการ
ประเมินผลในการฝึกอบรม 
 

3516104 การพัฒนาองค์การสมัยใหม่       3(3-0-6) 
  Modern Organizational Development 
  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับองค์การและการพัฒนาองค์การ การวินิจฉัยองค์การ การปรับ
องค์การโครงสร้างและระบบการทํางานภายในองค์การ เทคนิคและกระบวนการพัฒนาองค์การ เครื่องมือ
การบริหารจัดการหรือการพัฒนาองค์การการประเมินการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์การอย่างมีระบบ
เพ่ือเพ่ิมความสามารถและประสิทธิภาพขององค์การ  การจัดการและการควบคุมความเสี่ยงขององค์การ 
รวมถึงการจัดการนวัตกรรม การเช่ือมโยงกลยุทธ์กับนวัตกรรมภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม
ที่ทําให้เกิดการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงองค์การอย่างมีประสิทธิผล 
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3606501 นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  3(2-2-5) 
  Innovation and Technology for Human Resource Development 
  แนวคิดเก่ียวกับนวัตกรรมและการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ ที่เหมาะสมเพ่ือการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์ การออกแบบ การดําเนินการจัดการโปรแกรมพัฒนาและประเมินผลการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รวมถึงการนําไปประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในลักษณะต่างๆ โดยใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
 

กลุ่มวิชา การบัญช ี
3526202 การจัดการต้นทุน       3(2-2-5) 

Cost Management 
การนําข้อมูลต้นทุนไปใช้ในการวางแผนและการควบคุมการดําเนินงาน การประเมินผล

การปฏิบัติงาน การปรับปรุงประสิทธิภาพ การเพ่ิมประสิทธิภาพ และการตัดสินใจระยะสั้นและระยะยาว
ของผู้บริหารทุกระดับ 
 

3526203 การบัญชีร่วมสมัย      3(2-2-5) 
  Contemporary Accounting 
  ประเด็นร่วมสมัยเก่ียวกับแนวคิด ทฤษฎีทางการบัญชีการเงิน การวัดมูลค่าและการรับรู้
รายการ  การรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล ปัญหาและแนวปฏิบัติทางการบัญชี 
 

3526302 การควบคุมและการตรวจสอบภายใน    3(2-2-5) 
Internal Control and Auditing 

แนวคิดและปรัชญาของการตรวจสอบภายใน บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้
ตรวจสอบภายใน การจัดต้ังหน่วยงานตรวจสอบภายใน จริยธรรมและมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพ
ตรวจสอบภายใน แนวทางสําหรับการประเมินตนเองด้านการควบคุม การส่งเสริมและกํากับดูแลกิจการที่
ดี  ประเภทและขั้นตอนของงานตรวจสอบภายใน การตรวจสอบภายในกิจกรรมที่สําคัญขององค์กร  
รวมทั้งหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบภายในต่อการทุจริตในองค์กร 

 

3526501 การวางแผนภาษีอากร      3(2-2-5) 
Tax Planning 
บทบาทและความสําคัญของการวางแผนภาษีอากร กฎหมายที่เก่ียวข้อง แนวความคิด

การวางแผนภาษีอากรเพ่ือประโยชน์ในการคํานวณภาษีอากรที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจทางธุรกิจ การ
วิเคราะห์เพ่ือแก้ปัญหาภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 
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3536301 รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน    3(2-2-5) 
Financial Reporting and Statement Analysis 

รูปแบบของข้อมูลหรือลักษณะสําคัญของงบการเงินของอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ  
ความสัมพันธ์ของข้อมูลต่างๆในงบการเงิน และผลกระทบต่องบการเงินจากการเลือกใช้นโยบายทางบัญชี
ที่แตกต่างกัน วิธีการและเครื่องมือในการวิเคราะห์งบการเงินและข้อมูลทางการบัญชีอ่ืนที่สําคัญ เพ่ือ
ประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้ใช้งบการเงิน โดยเน้นการใช้กรณีศึกษาและการวิเคราะห์งบการเงินจริง
ของธุรกิจ 
 

หมวดที่ 3 หมวดการทําวิทยานิพนธ์ 
3506903 วิทยานิพนธ์   12  หน่วยกิต 

 Thesis 
การศึกษา ค้นคว้าวิจัยที่แสดงถึงสมรรถนะในด้านความรู้ ความสามารถ ความคิดริเริ่ม

อันจะนําไปสู่องค์ความรู้ใหม่ในการบริหารธุรกิจที่สามารถนําไปประยุกต์ในการพัฒนาหรือแก้ปัญหา
เก่ียวกับการบริหารจัดการธุรกิจได้จริงผลงานวิจัยจะต้องได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารทาง
วิชาการหรือสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการที่เป็นที่ยอมรับในวงการศึกษาหรือการนําเสนอผลงานวิจัยในท่ีประชุม
ผลงานทางวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
 

หมวดที่ 4 หมวดวิชาปรบัพืน้ฐาน 
3505901    สถิติและระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ     3(2-2-5) 

 Statistics and Research Methodology in Business 
 ความหมาย ลักษณะและเป้าหมายการวิจัย ประเภทและกระบวนการวิจัย ระเบียบวิธีการ

ดําเนินการวิจัยทางธุรกิจทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพการกําหนดหัวข้อและปัญหาการวิจัย ตัวแปรและ
สมมติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนโครงร่างและรายงานการวิจัย การ
ประเมินงานวิจัย การนําผลการวิจัยไปใช้ จรรยาบรรณนักวิจัยและเทคนิควิธีการวิจัยทางธุรกิจ การใช้สถิติ
เพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูล การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบต่างๆ การใช้สถิติเพ่ือการสร้างและการทดสอบ
สมมติฐานและทฤษฎี และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

หมวดที่5หมวดวิชาเสริม 
1555101  ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา     3(2-2-5) 
  English for Graduates 

ฝึกทักษะการพูด ฟัง การอ่านและการเขียนภาอังกฤษในทางวิชาการ โดยใช้สื่อจาก
สิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 


