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3. หน่วยงานรับผิดชอบ
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ
4. ปรัชญาและวัตถุประสงค์
4.1 ปรัชญาของหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เป็นหลักสูตรที่มีการบูรณาการองค์ความรู้ด้านการจัดการ
สมัยใหม่การตลาด การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การผลิต และการวิจัยธุรกิจโดย
อาศัยเทคโนโลยี เพื่อใช้ในการวางแผน การวิเคราะห์ การแก้ไขปัญหา และการตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม ทาให้ผู้เรียนสามารถนาความรู้ประยุกต์ในการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง มีจริยธรรม มีความสามารถในการสื่อสารและปรับตัวท่ามกลางความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม
4.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ ดังนี้
4.2.1 มีจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ มีความรู้และทักษะทางด้านบริหารธุรกิจ มี
ความสามารถในการตัดสินใจและการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ

4.2.2 มีความสามารถประยุกต์ความรู้ด้านบริหารธุรกิจโดยอาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ไปใช้ในการ
วิเคราะห์วางแผน แก้ไขปัญหา และการตัดสินใจทางธุรกิจในสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
4.2.3 มีความสามารถในการทาวิจัยทางบริหารธุรกิจเพื่อนาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจ
4.2.4 มีความสามารถในการปรับตัวท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม

5. หลักสูตร
5.1 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 42 หน่วยกิต
5.2 โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 แผน ได้แก่ แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข ดังนี้

-

-

 แผน ก แบบ ก 2 จานวน 42 หน่วยกิต
1. วิชาเสริมพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
2. ศึกษารายวิชา 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 27 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก 3 หน่วยกิต
3. วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
 แผน ข จานวน 42 หน่วยกิต
1. วิชาเสริมพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
2. ศึกษารายวิชา 39 หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 27 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก 12 หน่วยกิต
3. การศึกษาค้นคว้าอิสระ 3 หน่วยกิต
ประเภท

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก
วิทยานิพนธ์

แผน ก แบบ ก 2
วิทยานิพนธ์
ไม่นับหน่วยกิต
27
3
12

แผน ข การค้นคว้าอิสระ
ไม่นับหน่วยกิต
27
12
-

การค้นคว้าอิสระ
รวม

42

3
42

5.3 รายวิชา
5.3.1 หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (FOUNDATION COURSES)
นักศึกษาทุกคนต้องศึกษาและสอบผ่านวิชาเสริมพื้นฐานโดยไม่นับหน่วยกิต รายละเอียดดังนี้
1. นักศึกษาทุกคนต้องศึกษาและสอบผ่านวิชารายวิชาเสริมพื้นฐาน 3 รายวิชา ได้แก่
รายวิชา บธ.510 สถิติเพื่อการวิจัย รายวิชา บธ.512 ความรู้เบื้องต้นทางธุรกิจ และรายวิชา บธ.513 ภาษาอังกฤษ
สาหรับบัณฑิตศึกษา
2. นักศึกษาที่เคยศึกษาและสอบผ่านวิชาการบัญชีและวิชาการเงิน ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี
ขึ้นไปจะได้รับการยกเว้นรายวิชา บธ.508 การบัญชีการเงิน
All students must take and pass the foundation courses on a non-credit
basis as follows:
1. All students must pass the three foundation courses: BA 510 Statistics for
research, BA 512 Introduction to Business and BA 513 English for graduate studies.
2. Students that have previously studied and passed Accounting and Finance
from undergraduate courses will be exempted from BA 508 Financial Accounting
หมวดวิชาเสริมพื้นฐานมีดังนี้
บธ. 508 การบัญชีการเงิน
(BA 508 FINANCIAL ACCOUNTING)
บธ. 510 สถิติเพื่อการวิจัย
(BA 510 STATISTICS FOR RESEARCH)
บธ. 512 ธุรกิจเบื้องต้น
(BA 512 INTRODUCTION TO BUSINESS)
บธ. 513 ภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา
(BA 513 ENGLISH FOR GRADUATE STUDIES)

0 (3-0-9) หน่วยกิต
0 (3-0-9) หน่วยกิต
0 (1-0-3) หน่วยกิต
0 (3-0-9) หน่วยกิต

5.3.2 หมวดวิชาบังคับ (CORE COURSES)
จานวน 27 หน่วยกิต
นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาในหมวดวิชาบังคับ จานวน 27 หน่วยกิต ประกอบด้วย 9 รายวิชา ต่อไปนี้

บธ. 601 การจัดการการปฏิบัติการ
(BA 601 OPERATIONS MANAGEMENT)
บธ. 602 การจัดการทางการเงิน
(BA 602 FINANCIAL MANAGEMENT)
บธ. 603 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ
(BA 603 MANAGERIAL ECONOMICS)
บธ. 604 การจัดการทางการตลาด
(BA 604 MARKETING MANAGEMENT)
บธ. 605 พฤติกรรมองค์การและภาวะผู้นา
(BA 605 ORGANIZATIONAL BEHAVIORS AND LEADERSHIP)
บธ. 606 การบัญชีเพื่อการจัดการ
(BA 606 MANAGERIAL ACCOUNTING)
บธ. 607 วิจัยทางธุรกิจ
(BA 607 BUSINESS RESEARCH)
บธ. 608 การจัดการเชิงกลยุทธ์
(BA 608 STRATEGIC MANAGEMENT)
บธ. 609 การเป็นผู้ประกอบการและการสร้างธุรกิจใหม่
(BA 609 ENTREPRENEURSHIPAND NEW VENTURE CREATION)
5.3.3

3 (3-0-9) หน่วยกิต
3 (3-0-9) หน่วยกิต
3 (3-0-9) หน่วยกิต
3 (3-0-9) หน่วยกิต
3 (3-0-9) หน่วยกิต
3 (3-0-9) หน่วยกิต
3 (3-0-9) หน่วยกิต
3 (3-0-9) หน่วยกิต
3 (3-0-9) หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือก (ELECTIVE COURSES)
หมวดวิชาเลือกแบ่งออกเป็น กลุ่ม 5 ดังนี้
(1) กลุ่มวิชาการจัดการ
(2) กลุ่มวิชาการเงิน
(3) กลุ่มวิชาการตลาด
(4) กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
(5) กลุ่มวิชาการท่องเที่ยว
นักศึกษาแผน ก แบบ ก 2 ต้องศึกษารายวิชาใด ๆ ในกลุ่มวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
และนักศึกษาแผน ข ต้องเลือกศึกษากลุ่มวิชาเลือกกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งข้างต้นไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
รายวิชาในแต่ละกลุ่มวิชาเลือก ดังต่อไปนี้

(1) กลุ่มวิชาการจัดการ
บธ. 713 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
(BA 713 HUMAN RESOURCE MANAGEMENT)
บธ.715 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
(BA 715 INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT)
บธ. 718 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
(BA 718 MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM)
บธ. 740 การจัดการความขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง
(BA 740 CONFLICT MANAGEMENT AND NEGOTIATION)
บธ. 741 การจัดการความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
(BA 741 CREATIVITY AND INNOVATION MANAGEMENT)
บธ. 742 พาณิชย์อิเล็กทรอนิคส์
(BA 742 ELECTRONIC COMMERCE)
บธ. 743 การจัดการความรู้
(BA 743 KNOWLEDGE MANAGEMENT)
บธ. 761 การจัดการโลจิสติกส์
(BA 761 LOGISTICS MANAGEMENT)
บธ. 796 สัมมนาทางการบริหารธุรกิจ
(BA 796 SEMINAR IN BUSINESS ADMINISTRATION)
(2) กลุ่มวิชาการเงิน
บธ.721 การจัดการการเงินระหว่างประเทศ
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บธ. 602)
(BA 721 INTERNATIONAL FINANCIAL MANAGEMENT)
(Pre: BA 602)
บธ. 722 ตราสารอนุพันธ์
วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา บธ.602
(BA 722 DERIVATIVES)
(Pre: BA 602)
บธ. 723 การลงทุน

3 (3-0-9) หน่วยกิต
3 (3-0-9) หน่วยกิต
3 (3-0-9) หน่วยกิต
3 (3-0-9) หน่วยกิต
3 (3-0-9) หน่วยกิต
3 (3-0-9) หน่วยกิต
3 (3-0-9) หน่วยกิต
3 (3-0-9) หน่วยกิต
3 (3-0-9) หน่วยกิต

3 (3-0-6) หน่วยกิต

3 (3-0-9) หน่วยกิต

3 (3-0-9) หน่วยกิต

วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา บธ.602
(BA 723 INVESTMENT)
(Pre: BA 602)
บธ. 726 การจัดการความเสี่ยง
(BA 726 RISK MANAGEMENT)
บธ. 744 การจัดการการเงินขั้นสูง
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บธ.602)
(BA 744 ADVANCED FINANCIAL MANAGEMENT)
(Pre: BA 602)
บธ. 745 การวิเคราะห์การเงินและการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บธ.602)
(BA 745 FINANCE AND INVESTMENT ANALYSIS IN REAL ESTATE)
(Pre: BA 602)
บธ. 796 สัมมนาทางการบริหารธุรกิจ
(BA796 SEMINAR IN BUSINESS ADMINISTRATION)
(3) กลุ่มวิชาการตลาด
บธ. 731 การวิจัยตลาด
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บธ.604)
(BA 731 MARKETING RESEARCH)
บธ. 732 การจัดการการขาย
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา บธ.604)
(BA 732 SALES MANAGEMENT)
(Pre: BA 604)
บธ. 734 การตลาดระหว่างประเทศ
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา บธ.604)
(BA 734 INTERNATIONAL MARKETING)
(Pre: BA 604)
บธ. 735 การตลาดบริการ
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา บธ.604)
(BA 735 SERVICE MARKETING)

3 (3-0-9) หน่วยกิต
3 (3-0-9) หน่วยกิต

3 (3-0-9) หน่วยกิต

3(3-0-9) หน่วยกิต

3 (3-0-9) หน่วยกิต

3 (3-0-9) หน่วยกิต

3 (3-0-9) หน่วยกิต

3 (3-0-9) หน่วยกิต

(Pre: BA 604)
บธ. 736 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา บธ.604)
(BA 736 CONSUMER BEHAVIOR ANALYSIS)
(Pre: BA 604)
บธ. 746 การจัดการแบรนด์และผลิตภัณฑ์
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา บธ.604)
(BA 746 BRAND MANAGEMENTAND PRODUCT)
(Pre: BA 604)
บธ. 746 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา บธ.604)
(BA 747 INTEGRATED MARKETING COMMUNICATION STRATEGY)
(Pre: BA 604)
บธ. 796 สัมมนาทางการบริหารธุรกิจ
(BA 796 SEMINAR IN BUSINESS ADMINISTRATION)
(4) กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
บธ. 713 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
(BA 71 HUMAN RESOURCE MANAGEMENT)
บธ. 715 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
(BA 715 INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT)
บธ. 721 การจัดการการเงินระหว่างประเทศ
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา บธ.602)
(BA 721 INTERNATIONAL FINANCE)
(Pre: BA 602)
บธ. 734 การตลาดระหว่างประเทศ
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา บธ .604)
(BA 734 INTERNATIONAL MARKETING)
(Pre: BA 604)
บธ. 762 การจัดการการนาเข้าและการส่งออก
(BA 762 IMPORT AND EXPORT MANAGEMENT)

3 (3-0-9) หน่วยกิต

3 (3-0-9) หน่วยกิต

3 (3-0-9) หน่วยกิต

3 (3-0-9) หน่วยกิต

3 (3-0-9) หน่วยกิต
3 (3-0-9) หน่วยกิต
3 (3-0-9) หน่วยกิต

3(3-0-9) หน่วยกิต

3 (3-0-9) หน่วยกิต

บธ. 796 สัมมนาทางการบริหารธุรกิจ
(BA 796 SEMINAR IN BUSINESS ADMINISTRATION)
(5) กลุ่มวิชาการท่องเที่ยว
บธ. 748 การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวเชิงกลยุทธ์
(BA 748 STRATEGIC TOURISM BUSINESS MANAGEMENT)
บธ. 749 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
(BA 749 CULTURAL TOURISM MANAGEMENT)
บธ. 750 การวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน
(BA 750 SUSTAINABLE TOURISM PLANNING AND DEVELOPMENT)
บธ. 751 การวิเคราะห์พฤติกรรมนักท่องเที่ยว
(BA 751 TOURIST BEHAVIOR ANALYSIS)
บธ. 752 เทคโนโลยีสารสนเทศและพาณิชย์อิเล็กทรอนิคส์เพื่อการท่องเที่ยว
(BA 752 INFORMATION TECHNOLOGY AND E-COMMERCE FOR TOURISM)
บธ. 796 สัมมนาทางการบริหารธุรกิจ
(BA 796 SEMINAR IN BUSINESS ADMINISTRATION)

3 (3-0-9) หน่วยกิต

3 (3-0-9) หน่วยกิต
3 (3-9-0) หน่วยกิต
3 (3-0-9) หน่วยกิต
3 (3-9-0) หน่วยกิต
3 (3-9-0) หน่วยกิต
3 (3-0-9) หน่วยกิต

5.3.4 การค้นคว้าอิสระ (INDEPENDENT STUDY)
นักศึกษาที่เลือกเรียนแผน ข จะต้องเรียนรายวิชาการค้นคว้าอิสระ จานวน 3 หน่วยกิต
บธ. 797 การค้นคว้าอิสระ
3 (0- 0-9) หน่วยกิต
(BA 797 INDEPENDENT STUDY)
5.3.5 วิทยานิพนธ์ (THESIS)
นักศึกษาที่เลือกเรียนแผน ก แบบ ก 2 จะต้องเรียนรายวิชาวิทยานิพนธ์ จานวน 12 หน่วยกิต
บธ.799 วิทยานิพนธ์
12 (0-0-36) หน่วยกิต
(BA 799 THESIS)

5.4 แผนการศึกษา
5.4.1 แผนการศึกษา แผน ก แบบ ก 2 ทาวิทยานิพนธ์
ชั้นปีที่
1

ภาคการศึกษาที่ 1
บธ. 508 การบัญชีการเงิน
บธ. 512 ธุรกิจเบื้องต้น
บธ. 601 การจัดการการปฏิบัติการ
บธ. 603 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ
บธ. 605 พฤติกรรมองค์การและภาวะผู้นา

ภาคการศึกษาที่ 2
0
0
3
3
3

รวม
9
ภาค บธ. 609 การเป็นผู้ประกอบการและการสร้างธุรกิจใหม่
ฤดูร้อน วิชาเลือก 1
รวม
2

บธ. 513 ภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา
บธ. 607 วิจัยทางธุรกิจ
บธ. 608 การจัดการเชิงกลยุทธ์
รวม

0
3
3
6

บธ. 510 สถิติเพื่อการวิจัย
บธ. 602 การจัดการทางการเงิน
บธ. 604 การจัดการทางการตลาด
บธ. 606 การบัญชีเพื่อการจัดการ

0
3
3
3

รวม

9
3
3
6

บธ. 799 วิทยานิพนธ์

รวม

12

12

5.4.2 แผนการศึกษา แผน ข
ชั้นปีที่
1

ภาคการศึกษาที่ 1
บธ. 508 การบัญชีการเงิน
บธ. 512 ธุรกิจเบื้องต้น
บธ. 601 การจัดการการปฏิบัติการ
บธ. 603 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ
บธ. 605 พฤติกรรมองค์การและภาวะผู้นา

ภาคการศึกษาที่ 2
0
0
3
3
3

บธ. 510 สถิติเพื่อการวิจัย
บธ. 602 การจัดการทางการเงิน
บธ. 604 การจัดการทางการตลาด
บธ. 606 การบัญชีเพื่อการจัดการ

รวม
9
รวม
ภาค บธ. 609 การเป็นผู้ประกอบการและการสร้างธุรกิจใหม่
ฤดูร้อน วิชาเลือก 1
รวม
2
บธ. 513 ภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา
0 บธ. 797 การค้นคว้าอิสระ
บธ. 607 วิจัยทางธุรกิจ
3 วิชาเลือก 4
บธ. 608 การจัดการเชิงกลยุทธ์
3
วิชาเลือก 2
3
วิชาเลือก 3
3
รวม
12
รวม
5.5 คาอธิบายรายวิชา

0
3
3
3

9
3
3
6
3
3

6

บธ.508 การบัญชีการเงิน
0 (3-0-9) หน่วยกิต
ความสาคัญของบัญชีการเงิน การวิเคราะห์และบันทึกรายการตามหลักบัญชีคู่ การใช้สมุดรายวันทั่วไป การผ่าน
รายการไปบันทึกในบัญชีแยกประเภท การทางบทดลอง รายการปรับปรุง การปิดบัญชี การทางบการเงิน และการ
วิเคราะห์งบการเงินเพื่อวัดผลดาเนินงานของกิจการ
BA 508 FINANCIAL ACCOUNTING
0 (3-0-9) CREDIT
Importance of financial accounting, analyze and journalize transactions by using double - entry
accounting, posting journal entries to ledgers, preparing trial balance sheets, adjusting entries,
closing entries, understanding financial statements and financial statement analysis for
assessing business performance.
บธ.510 สถิติเพื่อการวิจัย
0 (3-0-9) หน่วยกิต
ระเบียบวิธีทางสถิติเพื่อการประยุกต์ใช้ในการวิจัยทางธุรกิจ สถิติที่ใช้ในการวิจัย ทฤษฎีความน่าจะเป็น
การวัดการกระจายของข้อมูล การเลือกสุ่มตัวอย่างทดสอบสมมุติฐานการประมาณค่าและทดสอบค่าเฉลี่ยของกลุ่ม
ตัวอย่างการวิเคราะห์ความแปรปรวนการวิเคราะห์สหสัมพันธ์และความถดถอยการวิเคราะห์พหุ
ตัวแปร ทฤษฎีคิว ทฤษฎีเกมส์
BA 510 STATISTICS FOR RESEARCH
0 (3-0-9) CREDIT
Statistical methodologies for the application of business research, statistics used in research,
probability theory, distribution measurement, sampling, hypothesis testing, estimation and
sample test, variance analysis, regression and correlation analysis, multivariate analysis,
queuing theory, and game theory.
บธ.512 ธุรกิจเบื้องต้น
0 (1-0-3) หน่วยกิต
ความหมาย ความสาคัญ ประเภทของธุรกิจ หน้าที่ทางธุรกิจด้านการจัดการ การตลาด การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การเงิน บัญชี การจัดการระบบสารสนเทศ การวิจัยและพัฒนา บทบาทและความรับผิดชอบของธุรกิจที่มี
ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมรูปแบบการดาเนินธุรกิจประเภทต่างๆ แบบจาลองทางธุรกิจ
ที่นามาประยุกต์ใช้เพื่อความสาเร็จของธุรกิจ
BA 512 INTRODUCTION TO BUSINESS
0 (1-0-3) CREDIT
Definition, importance, types of businesses and their functions , management, marketing, human
resource management, finance, accounting, management information system, research and

development, roles and responsibilities of businesses in economic development and social
aspect, different types of business models and their applications for business achievement.
บธ.513 ภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา
0 (3-0-9) หน่วยกิต
ทักษะในการฟัง พูด อ่านเขียน และการนาเสนอผลงานทางวิชาการสาหรับบัณฑิตศึกษา
BA 513 ENGLISH FOR GRADUATE STUDIES
0 (3-0-9) CREDIT
Listening, speaking, reading, academic writing skills and academic presentations for graduated
studies.
บธ.601 การจัดการการปฏิบัติการ
3 (3-0-9) หน่วยกิต
หน้าที่และระบบของการดาเนินงานผลิตสินค้าและการให้บริการ กลยุทธ์ในการดาเนินงาน การวางแผน
การวิเคราะห์ปัญหา การตัดสินใจและการควบคุมการดาเนินงาน การจัดการคุณภาพ การควบคุมคุณภาพ
เชิงสถิติ การออกแบบงาน การออกแบบกระบวนการ การจัดการโซ่อุปทาน การพยากรณ์ และการวางแผนกาลัง
การผลิต การจัดตารางการผลิต การจัดการโครงการ การจัดการสินค้าคงเหลือ การวางแผนความต้องการวัสดุ การ
ผลิตแบบทันเวลา
BA 601 OPERATIONS MANAGEMENT
3 (3-0-9) CREDITS
Functions and system of operations management in goods and services, operational strategy,
planning, problem analysis, location and layout decision, quality management and control, job
design, improvement of product and production processes, supply chain management,
forecasting, capacity planning, production scheduling, project management, inventory
management, material requirement planning and just- in- time production.
บธ.602 การจัดการทางการเงิน
3 (3-0-9) หน่วยกิต
แนวคิด หลักการ และหน้าที่ของการจัดการทางการเงิน การวิเคราะห์ การวางแผนและการพยากรณ์ทางการเงิน
การจัดการเงินทุนหมุนเวียน แนวคิดและการประยุกต์ผลตอบแทนและความเสี่ยง การประเมินมูลค่าหลักทรัพย์
โครงสร้างเงินทุน การตัดสินใจลงทุนภายใต้สถานการณ์ต่างๆ การจัดหาและการจัดสรรเงินทุน จรรยาบรรณทาง
การเงิน
BA 602 FINANCIAL MANAGEMENT
3 (3-0-9) CREDITS
Concepts, principles and functions of financial management, financial analysis, planning,
forecasting, working capital management, concepts and application of risk and return, securities

valuation, capital structure, investment decisions under different circumstances, source and
allocation of funds and financial integrity.
บธ.603 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ
3 (3-0-9) หน่วยกิต
บทบาทของเศรษฐศาสตร์เพื่อการตัดสินใจในการบริหาร การวิเคราะห์อุปสงค์ อุปทาน การผลิต ต้นทุน โครงสร้าง
ตลาด การแสวงหากาไร การตัดสินใจภายใต้สภาวะความไม่แน่นอน การพยากรณ์ธุรกิจ ผลกระทบของการดาเนิน
นโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐบาลที่มีต่อการดาเนินธุรกิจ
BA 603 MANAGERIAL ECONOMICS
3 (3-0-9) CREDITS
Role of economics in management decision making, supply, demand, production and cost
analysis, market structure analysis, pursuit of profit, decision-making under uncertainty,
forecasting, and the impact of government economic policy.
บธ.604 การจัดการทางการตลาด
3 (3-0-9) หน่วยกิต
บทบาทและหน้าที่การตลาดในธุรกิจ สภาวะแวดล้อมภายในและภายนอกที่มีผลกระทบต่อการจัดการการตลาด
การวางแผนการตลาด การดาเนินการและการควบคุมทางการตลาด การวิเคราะห์การแข่งขัน พฤติกรรมผู้บริโภค
ระบบสารสนเทศทางการตลาด การวิจัยการตลาด การแบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย และการวาง
ตาแหน่งผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด การตลาดโลก จรรยาบรรณ
ในการจัดการทางการตลาด

BA 604 MARKETING MANAGEMENT
3 (3-0-9) CREDITS
Role and function of marketing in business, internal and external environments affecting
marketing management, marketing plan, marketing implementation and control, competitive
analysis, consumer behavior, marketing information systems, market research, market
segmentation, target market, and positioning, strategic marketing mix, global markets and ethical
issues in marketing management.
บธ.605 พฤติกรรมองค์การและภาวะผู้นา
3 (3-0-9) หน่วยกิต
แนวคิดพฤติกรรมมนุษย์และหลักปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มประสิทธิภาพของบุคคลในองค์การ
กระบวนการจัดการ การจัดการในระดับปัจเจกบุคคล ระดับกลุ่มและระดับองค์การ แนวคิดและทฤษฎี
การจูงใจ อานาจและอิทธิพลพฤติกรรมกลุ่ม การตัดสินใจ ทฤษฎีภาวะผู้นา การจัดการความขัดแย้งและ

การเจรจาต่อรองในองค์การ การจัดการการเปลี่ยนแปลงในมิติทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย จริยธรรม
ของผู้นา
BA 605 ORGANIZATION BEHAVIOR AND LEADERSHIP
3 (3-0-9) CREDITS
Concept of human behavior and principles for maximization of an individual’s performance in
an organization, management process for dealing with individuals, groups and organizations,
concepts and theories of motivation, influence of power on group behavior, decision making,
leadership theories, conflict management, negotiation, change management in a multi-cultural
context and leadership ethics.
บธ. 606 การบัญชีเพื่อการจัดการ
3 (3-0-9) หน่วยกิต
แนวคิดการบัญชีเพื่อการจัดการ พฤติกรรมต้นทุนและความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน ปริมาณและกาไร
การบัญชีต้นทุนรวม และการบัญชีต้นทุนผันแปร การงบประมาณ ต้นทุนมาตรฐาน การวิเคราะห์ผลต่าง
ของต้นทุนการผลิต การจัดการข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการตัดสินใจ และการควบคุม การบัญชีตามความ
รับผิดชอบ การรายงาน การวิเคราะห์ผลการดาเนินงาน
BA 606 MANAGERIAL ACCOUNTING
3 (3-0-9) CREDITS
Role and function of managerial accounting, cost behaviors and the relationship between costs,
volume and profit, full costing, variable costs, budgeting, standard cost, analysis of variation in
production costs, management accounting information for decision making and cost control,
performance evaluation analysis and reporting.
บธ.607 วิจัยทางธุรกิจ
3 (3-0-9) หน่วยกิต
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้ บธ.510)
ปรัชญาและแนวคิดของการวิจัยทางธุรกิจ วิธีการวิจัย การออกแบบและพัฒนาเครื่องมือวิจัย วิธีการเลือกตัวอย่าง
แหล่งที่มาของข้อมูลและวิธีการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลการสรุปผลการวิจัย การเขียนรายงานและการ
นาเสนอ
BA 607 BUSINESS RESEARCH
3 (3-0-9) CREDITS
Pre: BA 510
Philosophy and concepts of business research, research process, research design, development
of research tools, sampling techniques, types of data, data collection methods, data analysis,
interpreting results, writing reports and presenting research results.

บธ.608 การจัดการเชิงกลยุทธ์
3 (3-0-9) หน่วยกิต
แนวคิดและกระบวนการการจัดการเชิงกลยุทธ์ รูปแบบกลยุทธ์เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันและ
ลักษณะของกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ การวิเคราะห์อุตสาหกรรม ระดับของ
กลยุทธ์ บทบาทและการตัดสินใจของผู้บริหารการจัดทาแผนกลยุทธ์ การนากลยุทธ์ไปปฏิบัติ
การประเมิน การควบคุมกลยุทธ์
BA 608 STRATEGIC MANAGEMENT
3 (3-0-9) CREDITS
Concept and process of strategic management, forms of strategies used to enhance competitive
advantages, characteristics of effective strategy, environmental and industry analysis, levels of
strategy, role of management and decision making, strategy implementation, evaluation and
control.
บธ. 609 การเป็นผู้ประกอบการและการสร้างธุรกิจใหม่
3 (3-0-9) หน่วยกิต
คุณลักษณะ และทักษะที่จาเป็นของผู้ประกอบการ จริยธรรมของผู้ประกอบการ บทบาทและความรับผิดชอบของ
ผู้ร่วมลงทุน การวิเคราะห์และการประเมินโอกาสทางธุรกิจ การจัดทาแผนธุรกิจ การพัฒนาแผนสาหรับธุรกิจใหม่
และกระบวนการสร้างธุรกิจใหม่
BA 609 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
3 (3-0-9) CREDITS
Characteristics and skills required for entrepreneurs, ethics, roles and responsibilities of venture
capitalists, analyzing and evaluating business opportunities, developing and writing a business
plan and the process of creating a start-up business.
บธ.713 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-9) หน่วยกิต
บทบาท และหน้าที่ของผู้บริหารในด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ จริยธรรมในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การ
วางแผนทรัพยากรมนุษย์ การสรรหา และการคัดเลือก การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การบริหารผลการปฏิบัติงาน
การบริหารค่าตอบแทน พนักงานสัมพันธ์ สุขภาพและความปลอดภัย ประเด็นทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัด
การทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ การจัดการความหลากหลายของทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ
BA 713 HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
3 (3-0-9) CREDITS
Executive roles and responsibilities in human resource management, ethics, planning,
recruitment and selection, human resource development, performance appraisal,
compensation, employee relations, health and safety, legal issues, international human
resource management and managing diversity.

บธ.715 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
3 (3-0-9) หน่วยกิต
การวิเคราะห์องค์ประกอบการดาเนินธุรกิจระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมืองและกฎหมายใน
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจ แนวคิดของการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
ด้านการตลาด การเงิน การจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การเจรจาต่อรอง และจริยธรรมในการดาเนิน
ธุรกิจระหว่างประเทศ
BA 715 INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT
3 (3-0-9) CREDITS
Analysis of international business components, economic, social, cultural, political, and legal in
international business, framework for economic cooperation, concept of international business
management in marketing, finance, human resource management, negotiation and ethical
conduct.
บธ.718 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3 (3-0-9) หน่วยกิต
แนวคิด หลักการเกี่ยวกับสารสนเทศเพื่อการจัดการ ขององค์การธุรกิจ บทบาทของระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์
ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานและการตัดสินใจบองผู้บริหารในองค์การธุรกิจ การวางแผนจัดการและจัดเก็บข้อมูล
การพัฒนาระบบสารสนเทศ ผลกระทบของระบบสารสนเทศในธุรกิจปัจจุบัน
BA 718 MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM
3 (3-0-9) CREDITS
Concepts and principles of management information system in organizations, roles of computer
information systems for supporting operational decision making in business, management
planning, data management, information system development and the impact of information
systems in today’s business environment.
บธ. 721 การจัดการการเงินระหว่างประเทศ
3 (3-0-6) หน่วยกิต
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บธ. 602)
ระบบการเงินระหว่างประเทศ ตลาดปริวรรตเงินตรา กลไกการกาหนดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ความเชื่อมโยง
การค้าระหว่างประเทศและบัญชีดุลการชาระเงิน ทฤษฎีเงื่อนไขเสมอภาคระหว่างประเทศ การพยากรณ์อัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตรา สัญญาล่วงหน้าเงินตรา และตราสารสุทธิเงินตรา การบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
การระดมเงินจากตลาดหนี้ระหว่างประเทศ การระดมทุนเงินจากตลาดหลักทรัพย์ระหว่างประเทศ การลงทุน
โดยตรงในต่างประเทศ และการลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ระหว่างประเทศ
BA 721 INTERNATIONAL FINANCIAL MANAGEMENT
3 (3-0-9) CREDITS
(Pre: BA 602)
International monetary system, foreign exchange market, currency exchange system,

international trade and balance of payments, theory of inequality between nations, forecasting
exchange rates, futures exchange, net foreign currency instruments, risk management of foreign
exchange, raising funds from international debt markets, funding from the International
Securities Exchange, foreign direct investment and international security investment.
บธ.722 ตราสารอนุพันธ์
3 (3-0-9) หน่วยกิต
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บธ. 602)
ประเภทตราสารอนุพันธ์ โครงสร้างของตลาดฟิวเจอร์ส การกาหนดราคาฟิวเจอร์ส กลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยง
โดยใช้สัญญาฟิวเจอร์ส โครงสร้างของตลาดออปชันการกาหนดราคาออปชัน กลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงโดยใช้
ออปชัน อนุพันธ์ทางการเงินกลุ่มอื่น จริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับตราสารอนุพันธ์
BA 722 DERIVATIVES
3 (3-0-9) CREDITS
(Pre: BA 602)
Types of derivatives, structure of futures market, pricing, hedging strategies using futures
contracts. Structure of options market, pricing, hedging strategies using options, financial
derivative groups, and ethics related to derivatives.
บธ.723 การลงทุน
3 (3-0-9) หน่วยกิต
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บธ. 602)
แนวคิดการลงทุน ตลาดการเงินและเครื่องมือทางการเงินเพื่อการลงทุน กระบวนการซื้อขายหลักทรัพย์
ผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์ ทฤษฎีกลุ่มหลักทรัพย์ลงทุน แบบจาลองการตั้งราคา
หลักทรัพย์ ทฤษฎีอบริเทรจไพรซิง ความมีประสิทธิภาพของตลาด การวิเคราะห์ตราสารทุน ตราสารหนี้ และตรา
สารอนุพันธ์ การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน การวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิค การประเมินผล
การดาเนินงานของกลุ่มหลักทรัพย์เพื่อการเลือกกลุ่มหลักทรัพย์ลงทุน จริยธรรมของนักลงทุน
BA 723 INVESTMENT
3 (3-0-9) CREDITS
(Pre: BA 602)
Concept of investment, financial markets and instruments for investment purposes, trading
processes, benefits and risks of investing in securities, theories of portfolio investment, asset
pricing models, arbitrage pricing theory, market efficiency, analysis of debt and equity
derivatives, technical factor analysis, evaluation of portfolio performance and ethics for
investors.
บธ.726 การจัดการความเสี่ยง

3 (3-0-9) หน่วยกิต

แนวคิดการจัดการความเสี่ยง ประเภทของความเสี่ยงทางการเงิน การประเมินค่าความเสี่ยง เครื่องมือและ
กลยุทธ์ต่างๆ เพื่อการจัดการความเสี่ยงด้านตลาด ด้านเครดิต ด้านสภาพคล่อง ด้านการดาเนินงาน และ
การบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ

BA 723 RISK MANAGEMENT
3 (3-0-9) CREDITS
Concepts of risk management, types of financial risk, evaluation of risk management, tools and
strategies for managing market risk, credit risk, market liquidity, operation and risk management
integration.
บธ. 731 การวิจัยการตลาด
3 (3-0-9) หน่วยกิต
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บธ.604)
บทบาทและความสาคัญของการวิจัยการตลาดในการจัดการตลาด ประเภทของการวิจัยการตลาด
กระบวนการวิจัยการตลาด การกาหนดปัญหาและวัตถุประสงค์ การออกแบบงานวิจัย การสุ่มตัวอย่าง แหล่งข้อมูล
ขั้นตอนและเครื่องมือในการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัย การประยุกต์ผลการวิจัยเพื่อ
กาหนดกลยุทธ์การตลาด
BA 731 MARKETING RESEARCH
3 (3-0-9) CREDITS
(Pre: BA 604)
Roles and importance of marketing research in marketing management, types of marketing
research, marketing research process, problem identification and objectives, research design,
sampling, sources of data, data collection process, tools, data analysis, research report writing
and application of research for marketing strategy.
บธ.732 การจัดการการขาย
3 (3-0-9) หน่วยกิต
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บธ. 604)
บทบาทของการจัดการการขาย กระบวนการการจัดการการขาย การกาหนดหน้าที่และความรั บผิ ดชอบของ
ผู้จัดการฝ่ายขาย การกาหนดอาณาเขตการขาย การบริหารพัฒนาทีมงานขาย และเทคนิคการขาย
BA 732 SALES MANAGEMENT
3 (3-0-9) CREDITS
(Pre: BA 604)

Role of sales management, sales management process, duties and responsibilities of sales
manager, sales territory, development of sales team and sales techniques.
บธ.734 การตลาดระหว่างประเทศ
3 (3-0-9) หน่วยกิต
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บธ. 604)
บทบาทและแนวคิดของการตลาดระหว่างประเทศผลกระทบของสภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
กฎหมาย และวัฒนธรรมที่มีต่อการตลาดระหว่างประเทศ องค์กรการค้าโลก และองค์กรอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการตลาดระหว่างประเทศขั้นตอนการตัดสินใจทาการตลาดระหว่างประเทศ การวิจัยการตลาด
ระหว่างประเทศ วิธีการเข้าสู่ตลาดระหว่างประเทศ กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดระหว่างประเทศ
การวางแผนและการควบคุมการตลาดระหว่างประเทศ
BA 734 INTERNATIONAL MARKETING
3 (3-0-9) CREDITS
(Pre: BA 604)
Role and concept of international marketing across national borders. External environment
factors: economic; social; political; legal and cultural impacts on the international market.
Economic cooperation, decision-making process, international marketing research, entry modes,
marketing mix strategy, planning, and controlling.
บธ.735 การตลาดบริการ
3 (3-0-9) หน่วยกิต
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บธ. 604)
ทฤษฎีและแนวความคิดของการตลาดบริการ โครงสร้างของอุตสาหกรรมบริการ การจาแนกประเภทของธุรกิจ
บริการ กลยุทธการตลาดสาหรับธุรกิจบริการ ส่วนประสมการตลาดบริการ บทบาทของบุคลากรในธุรกิจบริการ
และแนวโน้มของตลาดบริการ
BA 735 SERVICE MARKETING
3 (3-0-9) CREDITS
(Pre: BA 604)
Theories and concepts of service marketing, structure and classification of the service industries,
service marketing strategy, service marketing mix, role of service providers and service marketing
trends.
บธ.736 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บธ. 604)

3 (3-0-9) หน่วยกิต

บทบาทและความสาคัญของผู้บริโภค ตัวแบบพฤติกรรมผู้บริโภค การแบ่งกลุ่มผู้บริโภค ปัจจัยเชิงจิตวิทยาและ
ปัจจัยภายนอกที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค กระบวนการตัดสินใจซื้อ การวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภค
BA 736 CONSUMER BEHAVIORANALYSIS
3 (3-0-9) CREDITS
(Pre: BA604)
Role and importance of the consumer, consumer behavior models, consumer segmentation,
psychological and external factors influencing buying behavior, consumer purchasing process
and consumer behavior research.
บธ.740 การจัดการความขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง
3 (3-0-9) หน่วยกิต
แนวคิด ทฤษฎี กระบวนการจัดการความขัดแย้งและการเจรจาต่อรองทั้งในและนอกองค์การ กรอบความคิดของ
การวิเคราะห์ความขัดแย้งและเทคนิคการแก้ปัญหาความขัดแย้ง บทบาทของผู้บริหารในการจัดการความขัดแย้ง
มิติของความขัดแย้งรวมถึงพลวัตรด้านจิตวิทยา ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล องค์การและวัฒนธรรม กลยุทธ์และ
ยุทธวิธีในการประนีประนอมและการตัดสินชี้ขาด การนากลยุทธ์และยุทธวิธีไปปฏิบัติ การเจรจาต่อรองอย่างเป็น
ธรรม

BA 740 CONFLICT MANAGEMENT AND NEGOTIATION
3 (3-0-9) CREDITS
Concepts, theories and processes of conflict management. Internal and external negotiation,
framework for analyzing conflict, conflict resolution techniques, role of executives in conflict
management, dimensions of the conflict, psychological dynamics, relationship between
individuals, organizations and cultures, strategies in mediation and arbitration, implementation
strategies for negotiating collaboratively.
บธ.741 การจัดการความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
3 (3-0-9) หน่วยกิต
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมทางธุรกิจทั้งทางด้าน เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ และกระบวนการ วิธีคิด วิธีการ
ทางาน การแก้ไขปัญหา ผลกระทบของความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่มีต่อความสามารถทางการแข่งขันทาง
ธุรกิจ กระบวนการในการคิดเชิงคิดวิเคราะห์ การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม กระบวนการในการนา
นวัตกรรมสู่การปฏิบัติและการใช้เชิงพาณิชย์
BA 741 CREATIVITY AND INNOVATION MANAGEMENT
3 (3-0-9) CREDITS
Creativity and innovation in business, technology, products and processes, ideas, work
procedure and problem solving. Impact of creativity and innovation on business

competitiveness. Critical thinking process, creativity and innovation development, the process of
turning innovation into practical and commercial use.
บธ.742 พาณิชย์อิเล็กทรอนิคส์
3 (3-0-9) หน่วยกิต
บทบาท และความสาคัญของพาณิชย์อิเล็กทรอนิคส์ที่มีต่อธุรกิจ รูปแบบ กระบวนการออกแบบ การพัฒนาระบบ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิคส์ การวิเคราะห์ปัญหาทางการจัดการ ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อธุรกิจและ
สังคม จริยธรรมทางด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิคส์
BA742 ELECTRONIC COMMERCE
3 (3-0-9) CREDITS
Role and importance of electronic commerce on business operations, types, design process,
development of electronic commerce, analysis of management problems, the impact of
information technology on business and society, ethics of electronic commerce.
บธ.743 การจัดการความรู้
3 (3-0-9) หน่วยกิต
แนวคิดและทฤษฎีการจัดการความรู้ คุณลักษณะและประเภทของความรู้ บทบาทของการจัดการความรู้ใน
องค์การ เทคโนโลยีสาหรับการจัดการความรู้ในองค์การ แนวทางเพื่อการพัฒนาองค์การไปสู่องค์การแห่งการ
เรียนรู้
BA 743 KNOWLEDGE MANAGEMENT
3 (3-0-9) CREDITS
Concepts and theories of knowledge management, characteristics and types of knowledge, role
of knowledge management, technology for knowledge management, approaches for developing
a learning organization.
บธ.744 การจัดการการเงินขั้นสูง
3 (3-0-9) หน่วยกิต
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บธ. 602)
หลักการขั้นสูงของการจัดการเงินธุรกิจ และความเกี่ยวข้องต่อกลยุทธ์ของกิจการ การวิเคราะห์งบการเงิน
จริยธรรมของผู้บริหารทางการเงิน
BA 744 ADVANCE FINANCIAL MANAGEMENT
3 (3-0-9) CREDITS
(Pre: BA 602)
Principles of advance financial management, related business strategies, financial statement
analysis and ethics for financial executives.
บธ.745 การวิเคราะห์การเงินและการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

3 (3-0-9) หน่วยกิต

(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บธ.602)
ปัจจัยการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ การวางแผน การกาหนดนโยบาย การควบคุม เทคนิคการวิเคราะห์
ทางการเงิน การวิเคราะห์ความเสี่ยง การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์และจริยธรรมการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
BA 745 FINANCE AND INVESMENT ANALYSIS IN REAL ESTATE
3 (3-0-9) CREDITS
P(re: BA 602)
Real estate investment factors, planning, policy, controlling, financial analysis techniques, risk
analysis, real estate appraisal and ethics for real estate investors.
บธ.746 การจัดการแบรนด์และผลิตภัณฑ์
3 (3-0-9) หน่วยกิต
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บธ. 604)
บทบาทและความสาคัญของแบรนด์ องค์ประกอบ เอกลักษณ์การสร้างคุณค่าของแบรนด์ กระบวนการวางแผนใน
การสร้างแบรนด์ กลยุทธ์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิตภัณฑ์ใหม่ วิธีการตั้งราคา และช่องทางการ
จาหน่ายสาหรับผลิตภัณฑ์
BA 746 BRAND AND PRODUCT MANAGEMENT
3 (3-0-9) CREDITS
(Pre: BA604)
Role and importance of brand, brand elements, brand identity, brand equity, planning process
for branding, product strategy development, product launching, pricing and distribution
channels.
บธ.747 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
3 (3-0-9) หน่วยกิต
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา บธ. 604)
บทบาทและความสาคัญของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ประเภท กล
ยุทธ์ การวางแผน การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ การจัดสรรงบประมาณการสื่อสารการตลาดการวัด
ประสิทธิผล และการควบคุมการสื่อสารการตลาด

BA 747 INTEGRATED MARKETING COMMUNICATION STRATEGY
3 (3-0-9) CREDITS
(Pre: BA 604)
Role and importance of integrated marketing communications, internal and external
environments, types of integrated marketing communication and their strategies, planning,
budgeting, effective integrated communication measurement and control.

บธ.748 การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวเชิงกลยุทธ์
3 (3-0-9) หน่วยกิต
รูปแบบขององค์กรในธุรกิจท่องเที่ยว การจัดการการประกอบธุรกิจท่องเที่ยว การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทาง
ธุรกิจ อุตสาหกรรม และคู่แข่งขันในธุรกิจท่องเที่ยว การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคในธุรกิจท่องเที่ยว การ
วางแผนเชิงกลยุทธ์สาหรับธุรกิจท่องเที่ยว และการพัฒนากลยุทธ์สู่ปฏิบัติการ การประเมินและการควบคุมกลยุทธ์
จริยธรรมของผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว
BA 748 STRATEGIC TOURISM BUSINESS MANAGEMENT
3 (3-0-9) CREDITS
Pattern of tourism business organization and business management, tourism business
environment, competitive analysis, consumer behavior analysis, tourism strategic planning,
implementation, assessment and control for tourism and ethics for tourism businesses.
บธ.749 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
3 (3-0-9) หน่วยกิต
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่หลากหลาย การวิเคราะห์พฤติกรรมนักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม นโยบาย
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและระดับสากล ตลาดและอุตสาหกรรมเชื่อมโยงการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การอนุรักษ์ และการรักษาอัตลักษณ์ของวัฒนธรรมท้องถิ่น
BA 749 CULTURAL TOURISM MANAGEMENT
3 (3-0-9) CREDITS
Multicultural tourism management, cultural tourist behavior analysis, cultural tourism policy at
the local level, national and international level, markets and industries related to cultural
tourism, conservation and preservation of cultural identity.
บธ.750 การวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน
3 (3-0-9) หน่วยกิต
หลักการ รูปแบบ และองค์ประกอบของการจัดการการท่องเที่ยว บทบาทของการวางแผนการท่องเที่ยว
ร่วมสมัย ผลกระทบของเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและลักษณะทางกายภาพต่อการพัฒนาการท่องเที่ยว
กระบวนการวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนการวิเคราะห์ การตัดสินใจ และประเด็นต่าง ๆ
ในการแก้ไขปัญหาเพื่อการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
BA 750 SUSTAINABLE TOURISM PLANNING AND DEVELOPMENT
3 (3-0-9) CREDITS
Principles, patterns and components of tourism management, role of contemporary tourism
planning and impacts of economic, social, cultural and physical aspects on tourism
development. Sustainable tourism planning and development, decision analysis and problem
solving for sustainable tourism planning and development.
บธ.751 การวิเคราะห์พฤติกรรมนักท่องเที่ยว

3 (3-0-9) หน่วยกิต

พฤติกรรมนักท่องเที่ยว รูปแบบการดาเนินชีวิตของนักท่องเที่ยว ปัจจัยเชิงจิตวิทยาและปัจจัยทางสังคมที่มีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยว ตัวแบบการตัดสินใจของนักท่องเที่ยว การวิจัยพฤติกรรมนักท่องเที่ยว การแบ่ง
ส่วนตลาดนักท่องเที่ยว แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนักท่องเที่ยว และ
การพัฒนากลุ่มตลาดนักท่องเที่ยว
BA 751 TOURIST BEHAVIOR ANALYSIS
3 (3-0-9) CREDITS
Tourist behavior, tourist lifestyle, psychological and social factors influencing tourist behavior
and decision-making models, behavioral research, tourist market segmentation, tourist behavior
trends and tourist market development.
บธ.752 เทคโนโลยีสารสนเทศและพาณิชย์อิเล็กทรอนิคส์เพื่อการท่องเที่ยว
3 (3-9-0) หน่วยกิต
เทคโนโลยีสารสนเทศและพาณิชย์อิเล็กทรอนิคส์สาหรับธุรกิจท่องเที่ยว ระบบข้อมูลทางการตลาดอิเล็กทรอนิคส์
และเครือข่ายคอมพิวเตอร์สาหรับธุรกิจท่องเที่ยว ระบบช่องทางการจัดจาหน่ายทั่วโลก ระบบการจองผ่าน
อินเตอร์เน็ต ระบบความปลอดภัยฐานข้อมูล จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
BA 752 INFORMATION TECHNOLOGY AND E-COMMERCE FOR TOURISM 3 (3-0-0-9) CREDITS
Information technology and electronic commerce for tourism business, electronic market
information systems, computer networks for tourism, global distribution channel system,
internet reservations, database security, ethics and tourist laws.
บธ.761 การจัดการโลจิสติกส์
3 (3-0-9) หน่วยกิต
วิเคราะห์หลักการ แนวคิดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผน การดาเนินงาน และการควบคุมทางโลจิสติกส์ เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่องค์การ แนวคิดการจัดการห่วงโซ่อุปทาน การบริการลูกค้า การรับคาสั่งซื้อ การขนส่ง สินค้า
คงเหลือ การคลังสินค้า การบรรจุภัณฑ์ และการกระจายสินค้าทั้งในและระหว่างประเทศ
BA 761 LOGISTICS MANAGEMENT
3 (3-0-9) CREDITS
Analysis of concepts, principles and practice of logistics, planning, implementation and control
for maximizing benefits of the organization, supply chain management concept, customer
services, orders, transportation, inventories, warehouse, packaging and domestic and
international distribution channels
บธ.762 การจัดการการนาเข้าและการส่งออก
3 (3-0-9) หน่วยกิต
ความสาคัญและแนวโน้มการส่งออกและการนาเข้าของประเทศต่างๆ ในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รูปแบบ
และขั้นตอนการส่งออกและการนาเข้า การวางแผน เอกสารการนาเข้าและส่งออก เงื่อนไขการ
ซื้อขายสินค้า การจัดการโลจิสติกส์ กฎระเบียบ และการควบคุม โครงสร้างภาษีการนาเข้า และการส่งออก

BA 762 IMPORT AND EXPORT MANAGEMENT
3 (3-0-9) CREDITS
Importance and trend of import- export in ASEAN countries, import- export types and
procedures. Planning, import-export documentation, buying and selling condition, logistic
management, law and regulation and control, import-export tariff.
บธ.796 สัมมนาทางการบริหารธุรกิจ
3 (3-0-9) หน่วยกิต
การนาเสนอผลการศึกษาค้นคว้าโดยวิธีการอภิปราย และการเขียนรายงานในประเด็นทางการบริหารธุรกิจปัจจุบัน
BA 796 SEMINAR IN BUSINESS ADMINISTRATION
3 (3-0-9) CREDITS
Presentation of current business issues by mean of discussion and writing reports.
บธ.797 การค้นคว้าอิสระ
3 (0-0-9) หน่วยกิต
การศึกษาวิจัย ค้นคว้าด้วยตนเองในหัวข้อทางบริหารธุรกิจในประเด็นปัญหาที่นักศึกษาสนใจเพื่อค้นพบความรู้และ
สามารถประยุกต์ได้
BA 797 INDEPENDENT STUDY
3 (3-0-9) CREDITS
Individual research work in business administration areas, identify issues or problems related to
business in order to apply new knowledge discovered in the study.
บธ.799 วิทยานิพนธ์
12 (0-0-36) หน่วยกิต
การศึกษาวิจัยในหัวข้อทางบริหารธุรกิจอย่างลึกซึ้ง เพื่อค้นพบองค์ความรู้ใหม่ที่สามารถนาไปประยุกต์ได้
BA 799 THESIS
12 (0-0-36) CREDITS
A comprehensive research study in the area of business administration in order to apply new
knowledge discovered in the study.
5.6 การสอบวิทยานิพนธ์ (THESIS DEFENSE) ของนักศึกษาที่เลือกศึกษาแผน ก แบบ ก 2
นักศึกษาที่เลือกศึกษาแผน ก แบบ ก 2 ต้องปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัยพายัพ
ว่าด้วยการสอบวิทยานิพนธ์ ทั้งนี้ ผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยดาเนินการให้ผลงานหรือ
ส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการหรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่
มีรายงานการประชุม (PROCEEDING)
5.6.1 ช่วงเวลา

(1) นักศึกษาจะเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ได้ต่อเมื่อเรียนรายวิชาในหลักสูตรมาแล้วไม่
น้อยกว่า 21 หน่วยกิต
(2) นักศึกษาจะเสนอผลงานวิทยานิพนธ์และสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายได้ต้องศึกษาและ
สอบผ่านรายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตรจานวน 30 หน่วยกิต โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่
น้อยกว่า 3.00 และได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หัวหน้าสาขาวิชา และคณบดีที่สังกัด

5.6.2 กระบวนการประเมินผล
มหาวิทยาลัยมีกระบวนการประเมินผลวิทยานิพนธ์และกลไกสาหรับการทวนสอบมาตรฐาน ดังนี้
(1) นักศึกษาต้องเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดย
คณะกรรมการวัดและประเมินผลวิทยานิพนธ์ ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ประจา และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน
โดยอาจารย์ประจาและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดารงตาแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการทา
วิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาในการนี้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วมอาจเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ได้ แต่ต้องไม่เป็นประธานกรรมการและต้องเข้าสอบ
วิทยานิพนธ์ด้วยทุกครั้ง
(2) การวัดผลวิทยานิพนธ์ใช้อักษรระดับคะแนน EP, P, NP
(3) ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดาเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่ง
ของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อ
ที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding)
5.7 การสอบประมวลความรู้ข้อเขียนและปากเปล่า (Written and Oral Comprehensive
Examinations) ของนักศึกษาที่เลือกศึกษาแผน ข
การสอบประมวลความรู้ข้อเขียน
(1) นักศึกษาจะต้องสอบผ่านทุกรายวิชาตามหลักสูตร (ยกเว้นวิชา บธ. 797 การค้นคว้าอิสระ อาจ
สอบภายหลังได้) และแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00 จึงจะยื่นความจานงขอสอบ
การประมวลความรู้ข้อเขียนได้
(2) นักศึกษาจะต้องยื่นความจานงขอสอบประมวลความรู้ข้อเขียนตามวันเวลาที่ทางสาขาวิชา
บริหารธุรกิจเป็นผู้กาหนด

การสอบประมวลความรู้ปากเปล่า
(1) นักศึกษาจะต้องสอบผ่านทุกรายวิชาตามหลักสูตร และมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่า
กว่า 3.00
(2) นักศึกษาจะต้องสอบผ่านการสอบประมวลความรู้ข้อเขียนจึงจะมีสิทธิ์ขอสอบประมวลความรู้
ปากเปล่า
(3) นักศึกษาจะต้องยื่นความจานงขอสอบประมวลความรู้ปากเปล่าตามวันเวลาที่ทางสาขาวิชา
บริหารธุรกิจเป็นผู้กาหนด
5.8 การค้นคว้าอิสระ
5.8.1 ช่วงเวลา
นักศึกษาจะเสนอหัวข้อการค้นคว้าอิสระได้ต่อเมื่อเรียนรายวิชาในหลักสูตรมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต
5.8.2 ประเมินผล มหาวิทยาลัยมีกระบวนการประเมินผลการค้นคว้าอิสระและกลไกสาหรับการ
ทวนสอบมาตรฐาน ดังนี้
(1) สาขาวิชากาหนดคณะกรรมการวัดและประเมินผลการค้นคว้าอิสระเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการทาวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาในการนี้
อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระอาจเป็นกรรมการสอบได้ แต่ต้องไม่เป็นประธานกรรมการและต้องเข้าสอบการ
ค้นคว้าอิสระด้วยทุกครั้งประกอบด้วย อาจารย์ประจาและ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน (กรณีมีการสอบ
ประมวลความรู้ปากเปล่าที่มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
(2) การวัดผลการค้นคว้าอิสระใช้อักษรระดับคะแนน EP, P, NP
6. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
นักศึกษาที่จะสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและได้รับการเสนอชื่อให้รับปริญญาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
6.1 ศึกษารายวิชาครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชา และได้รับแต้มคะแนนเฉลี่ย
สะสมไม่ต่ากว่า 3.00
6.2 แผน ก แบบ ก 2
เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย

การตีพิมพ์เผยแพร่วิทยานิพนธ์ ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อย
ดาเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับการตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือ
เสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings)
ภาษาที่ใช้ในการเรียบเรียงวิทยานิพนธ์
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
เกณฑ์อื่น ๆ (ระบุ)........................
6.3 แผน ข
เสนอการค้นคว้าอิสระและสอบผ่านการสอบปากเปล่า
สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ด้วยข้อเขียน
สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ด้วยปากเปล่า
ภาษาที่ใช้ในการเรียบเรียงการค้นคว้าอิสระ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
เกณฑ์อื่น ๆ (ระบุ)....................

