รายละเอียดของหลักสู ตร
หลักสู ตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศู นย์ ท่าพระจันทร์ คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี
ข้ อมูลทัว่ ไป

1. รหัสและชื่อหลักสู ตร
รหัสหลักสู ตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

: 25490051108919
: หลักสู ตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
: Master of Business Administration Program

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย:
ชื่อเต็ม
ชื่อย่ อ
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม
ชื่อย่ อ

:
:
:
:

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
บธ.ม.
Master of Business Administration
M.B.A.

3. วิชาเอก (ไม่ ม)ี
4. จานวนหน่ วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสู ตร
จานวนหน่ วยกิตตลอดหลักสู ตร 54 หน่ วยกิต
5. รู ปแบบของหลักสู ตร
5.1 รู ปแบบ
หลักสู ตรระดับปริญญาโทศึกษา 2 ปี
5.2 ภาษาทีใ่ ช้
หลักสู ตรจัดการเรี ยนการสอนเป็ นภาษาไทย แต่ โครงการอาจจัดให้ มีการบรรยายโดยคณาจารย์ ชาวต่ างประเทศ
และตาราในวิชาหลักเป็ นภาษาต่ างประเทศ
5.3 การรับเข้ าศึกษา
รับนักศึกษาไทย หรือนักศึกษาต่ างชาติทสี่ ามารถสื่อสารเป็ นภาษาไทยได้ เป็ นอย่ างดี
5.4 ความร่ วมมือกับสถาบันการศึกษา
เป็ นหลักสู ตรของสถาบันโดยเฉพาะ
5.5 การให้ ปริญญาแก่ ผ้สู าเร็จการศึกษา
ให้ ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
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6. สถานภาพของหลักสู ตรและการพิจารณาอนุมตั /ิ เห็นชอบหลักสู ตร
หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ปรับปรุงจากหลักสู ตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 กาหนด
เปิ ดสอนในภาคการศึกษา 1 ปี การศึกษา 2560
ได้ พจิ ารณากลัน่ กรองโดยคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้ านหลักสู ตรและการจัดการศึกษา
ในการประชุมครั้งที่ 4/2559 วันที่ 6 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559
ได้ รับอนุมตั /ิ เห็นชอบหลักสู ตรจากสภามหาวิทยาลัย
ในการประชุมครั้งที่ 10/2559 วันที่ 31 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรทีม่ คี ุณภาพและมาตรฐาน
หน่ วยงานมีความพร้ อมทีจ่ ะเผยแพร่ หลักสู ตรทีม่ คี ณ
ุ ภาพและมาตรฐาน ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ
ในปี การศึกษา 2562
8. อาชีพทีส่ ามารถประกอบได้ หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 ผู้บริหารในองค์ กรทั้งภาครัฐและเอกชน ได้ แก่ ผู้ทเี่ กีย่ วข้ องกับฝ่ ายผลิต จัดซื้อ การตลาด ทรัพยากรมนุษย์
การเงิน บัญชี ปฏิบตั กิ ารวางแผนกลยุทธ์ องค์ กร
8.2 ทีป่ รึกษาทางด้ านต่ างๆ ของธุรกิจได้ แก่ ตลาด การเงิน การปฏิบัตกิ าร และทรัพยากรมนุษย์ เป็ นต้ น
8.3 เจ้ าของกิจการธุรกิจ
10. สถานทีจ่ ดั การเรียนการสอน
คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ ท่าพระจันทร์
11. สถานการณ์ ภายนอกหรือการพัฒนาทีจ่ าเป็ นต้ องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสู ตร
11.1 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การวางแผนหลักสู ตรได้ พจิ ารณาถึงยุทธศาสตร์ ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.
2560 – 2564) โดยเฉพาะทางด้ านสภาพแวดล้ อมทางเศรษฐกิจของประเทศไทยทีม่ คี วามเปลีย่ นแปลงอย่ างรวดเร็วอันเป็ นผลกระทบ
จากโลกาภิวฒ
ั น์ ทไี่ ด้ เชื่อมโยงประเทศในภูมิภาคต่ างๆ ของโลกให้ ใกล้ ชิดกันมากขึน้ และนาไปสู่ การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ท้งั ในด้ าน
เศรษฐกิจและสังคม การก้ าวสู่ ความเป็ นโลกหลายศู นย์ กลางอันเนื่องจากการขยายตัวของขั้วอานาจทางเศรษฐกิจใหม่ ส่ งผลกระทบ
ในวงกว้ างต่ อระบบเศรษฐกิจและการปรับตัวของแต่ ละประเทศ ด้ วยเหตุนปี้ ระเทศไทยจึงต้ องปรับบทบาททั้งภาครัฐและเอกชนเพือ่
รองรับการเปลีย่ นแปลงทีม่ พี ลวัตสู งนี้ โดยพิจารณาจากสถานการณ์ ในบริบทความสั มพันธ์ กับประเทศเพื่อนบ้ านทั้งในกรอบความ
ร่ วมมืออาเซี ยน และกรอบภูมิภาคอื่นๆ นอกจากนีก้ ารเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้ อมทางธรรมชาติและทรัพยากรอย่ างรวดเร็ ว
การเปลีย่ นแปลงทางด้ านเทคโนโลยีทกี่ ่ อให้ เกิดสังคมแห่ งการเรียนรู้ จึงทาให้ ต้องมีการเตรียมบุคลากรทีม่ อี งค์ ความรู้ ทางธุรกิจอย่ าง
รอบด้ าน มีคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเพิ่มศั กยภาพในการแข่ งขันทั้งในระดับบุคคล ระดับองค์ กรและเพิ่มความสามารถในการ
แข่ งขันในระดับประเทศ
11.2 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การวางแผนหลักสู ตรได้ คานึงถึงการเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมทีเ่ ป็ นไปอย่ างรวดเร็วมีการ
เชื่ อมโยงประเทศในภู มิภาคต่ างๆ เข้ าด้ วยกัน จากสถานการณ์ ดังกล่ าวทาให้ องค์ กรทุกภาคส่ วนโดยเฉพาะภาคธุ รกิจต้ องการนัก
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บริ หารที่มีความรู้ และความเชี่ ยวชาญมากขึ้น การพัฒนาการศึ กษาให้ นัก บริ หารมีความรู้ ที่รอบด้ านและมีทักษะเชิ งลึกในการ
วิเคราะห์ และปรับปรุงธุรกิจในด้ านต่ างๆ จึงเป็ นสิ่งจาเป็ น ดังนั้นหลักสู ตรจึงถูกพัฒนาและปรับปรุงให้ สอดรับกับความต้ องการของ
องค์ กรภาครัฐและเอกชนต่ างๆของประเทศทีต่ ้ องการนักบริหารมืออาชีพดังกล่ าว
12. ผลกระทบจาก ข้ อ 11.1 และ 11.2 ต่ อการพัฒนาหลักสู ตรและความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสู ตร
ผลกระทบทางด้ านเศรษฐกิจและสั งคมดังกล่ าวมีอิทธิ พลต่ อ การพัฒนาหลักสู ตร จึงจาเป็ นต้ องการพัฒนา
หลักสู ตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตให้ สอดคล้ องและรองรับกับการแข่ งขันอย่ างสู ง ขณะเดียวกันสถาบันการศึกษาในประเทศไทยทั้ง
ของรั ฐ และเอกชน ต่ า งก็เ ร่ ง ผลิต มหาบั ณ ฑิ ต ทางด้ า นบริ ห ารธุ ร กิจ เพื่อ ตอบสนองความต้ อ งการของตลาด อย่ า งไรก็ ดีขี ด
ความสามารถในการผลิตมหาบัณฑิต ได้ ถูกจากัดด้ วยเรื่ องจานวน คุณภาพและระดับความรู้ ความเชี่ยวชาญของผู้สอน หลักสู ตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตได้ เข้ ามามีบทบาทสาคัญในการผลิตบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถทางการบริหารธุรกิจโดยมุ่งเน้ นที่ให้
มหาบัณฑิตมีองค์ ความรู้ ทเี่ ข้ มข้ นในการบริหารธุรกิจ มีความสามารถในการวิเคราะห์ ปัญหา การตัดสินใจได้ อย่ างมีประสิ ทธิภาพ มี
ประสบการณ์ จากการฝึ กปฏิบัติให้ รู้ จริ งเรื่ องแผนธุ รกิจ การให้ คาปรึ กษาและ มีความสามารถด้ านการค้ นคว้ าวิจัยด้ วยตนเอง มี
คุณสมบัติเป็ นนักบริ หารที่เก่ ง ดี มีคุณธรรมและจริ ยธรรม เพื่อรองรั บความต้ องการและแก้ ปัญหาการขาดแคลนบุ คลากรด้ าน
บริหารธุรกิจ ซึ่งเป็ นไปตามนโยบายและวิสัยทัศน์ ของมหาวิทยาลัยในด้ านทีม่ ่ งุ สู่ ความเป็ นเลิศทางวิชาการและงานวิจยั
12.2 ความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
การพัฒนาและปรับปรุ งหลักสู ตรบริหารธุ รกิจสอดรับกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยในด้ านต่ างๆ อาทิ การผลิต
บัณฑิตทีม่ คี วามรู้ ความสามารถ ยึดมัน่ ในคุณธรรมและจริยธรรม การทาประโยชน์ เพือ่ ส่ วนรวมพัฒนาองค์ ความรู้ ทจี่ าเป็ นและเป็ น
ประโยชน์ ในการพัฒนาประเทศภายใต้ การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สั งคมและวัฒนธรรมอย่ างรวดเร็ว การให้ บริการวิชาการแก่
สังคมเพือ่ ถ่ ายทอดความรู้ ด้านวิชาการ และการเรียนรู้ จากบริการวิชาการ เพือ่ ประโยชน์ ในการพัฒนาการจัดการศึกษาและการสร้ าง
งานวิจยั โดยให้ ความสาคัญกับการบริการวิชาการเพือ่ การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน และการให้ โอกาสแก่ ผ้ดู ้ อยโอกาสในสังคม
13. ความสัมพันธ์ กบั หลักสู ตรอืน่ ทีเ่ ปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอืน่ ของสถาบัน
13.1 รายวิชาในหลักสู ตรทีเ่ ปิ ดสอนโดยภาควิชา/หลักสู ตรอืน่
รู ปแบบการเรียนการสอนจะเป็ นแบบรายวิชา นักศึกษาจะต้ องศึกษารายวิชาต่ างๆ ประกอบด้ วยวิชาบังคับและ
วิชาเลือกทั้ง บัญชี การเงิน การตลาด การปฏิบัติการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ และบริหารทั่วไป ฯลฯ ก่ อนทาวิทยานิพนธ์ หรื อ
การค้ นคว้ าอิสระ โดยมีการนาวิชาทีเ่ ปิ ดสอนในหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอสั งหาริมทรัพย์ คือ ธอ.600 ธอ.
612 ธอ.621 ธอ.671 ธอ.735 ธอ.777 มาให้ นักศึ กษาเลือกศึ กษาในกลุ่มวิชาเลือก เพื่อให้ นักศึ กษาสามารถขยายขอบเขตขององค์
ความรู้ เพิม่ ขึน้
13.2 รายวิชาในหลักสู ตรทีเ่ ปิ ดสอนให้ วทิ ยาลัย/คณะ/หลักสู ตรอืน่
– ไม่ มี –
13.3 การบริหารจัดการ
การบริ หารจัดการในการเปิ ดวิชาเลือก เช่ นวิชาของโครงการธุ รกิจอสั งหาริ มทรั พย์ ในกรณีที่มีนักศึ กษาสนใจ
จานวนไม่ มากนัก ทางโครงการจะขอความร่ วมมือทางสาขาอสั งหาริมทรั พย์ ให้ นักศึกษาไปเรียนร่ วมกับนักศึกษาโครงการธุ รกิจ
อสังหาริมทรัพย์ ในกรณีทมี่ นี ักศึกษาสนใจเป็ นจานวนมาก ทางโครงการฯจะดาเนินการเปิ ดสอนเองโดยเชิญคณาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญ
ในวิชานั้นๆ จากโครงการอสังหาริมทรัพย์ หรือจากภายนอกมาเป็ นผู้สอน
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ข้ อมูลเฉพาะของหลักสู ตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสู ตร
1.1 ปรัชญา
ผลิตมหาบัณฑิตทีม่ วี สิ ัยทัศน์ อนั กว้ างไกล มีความรู้ ความสามารถในการจัดการธุรกิจ สามารถพัฒนาตนเองอย่ าง
ต่ อเนื่อง มีจริยธรรมและคุณธรรม สร้ างประโยชน์ ต่อสังคมทั้งในระดับประเทศและระดับภูมภิ าค
1.2 ความสาคัญ
ปัจจุบันประเทศไทยอยู่ภายใต้ สภาพแวดล้ อมที่มีความเกี่ยวพันกับนานาประเทศทั่วโลกและมีการเปลี่ยนแปลง
อย่ างรวดเร็ว โดยเฉพาะที่เกิดขึน้ ในทวีปเอเชียและประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) ธุรกิจซึ่งเป็ นองค์ ประกอบสาคัญ
อย่ างหนึ่งในการพัฒนาประเทศ จาเป็ นต้ องอาศั ยการดาเนินกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกประเทศ ผ่ านกลไกการค้ าต่ างๆ เพื่อ
สร้ างความสาเร็ จให้ กับกิ จการ ที่ส่งผลต่ อการสร้ างความสาเร็ จของประเทศ ในการดาเนินธุ รกิจให้ ประสบความสาเร็ จได้ น้ั น
ผู้บริหารจะต้ องมีความรู้ ความสามารถทั้งทางวิชาการ และมีประสบการณ์ เกีย่ วกับการจัดการธุรกิจทีส่ ามารถใช้ ได้ กบั สภาพแวดล้ อม
ทีเ่ ป็ นจริงอย่ างเหมาะสม รวมถึงการมีโลกทัศน์ ทกี่ ว้ างไกล มีความสามารถในการพัฒนาตนเองอย่ างต่ อเนื่อง มีความเข้ าใจในปัญหา
ของสั งคม มีความเป็ นผู้นาที่ดีและเพรี ยบพร้ อมด้ วยคุณธรรมอันดีงามที่จะสร้ างคุณค่ าแก่ สังคมทั้งในระดับประเทศและระดับ
ภูมภิ าคได้ อย่ างแท้ จริง
คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตระหนักถึงความสาคัญของการสร้ างผู้บริหารที่มี
คุณ สมบัติใ นอัน ที่จ ะตอบสนองต่ อ ความต้ อ งการของสั งคม ทั้งในระดับ ประเทศและระดับ ภู มิภ าค จึง ได้ ป รั บปรุ ง หลัก สู ต ร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตให้ เหมาะสมและสอดคล้ องกับเงือ่ นไขทางธุรกิจทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงไปอย่ างรวดเร็ว
1.3 วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
เพือ่ ผลิตมหาบัณฑิตทีม่ ลี กั ษณะ ดังนี้
1. มีความสามารถในการจัดการธุรกิจ ซึ่งสามารถสร้ างคุณค่ าต่ อวิสาหกิจในภาคเอกชน ภาครัฐบาล และต่ อสั งคม
ทั้งในระดับประเทศและระดับภูมภิ าคโดยส่ วนรวม
2. มีความรู้ ความสามารถทั้งทางด้ านวิชาการ และมีความสามารถในการประยุกต์ ใช้ ในสภาพแวดล้ อมที่เป็ นจริงได้
อย่ างเหมาะสม
3. มีวิสัยทัศน์ อันกว้ างไกล มีความสามารถในการพัฒนาตนเองอย่ างต่ อเนื่อง มีความเป็ นผู้นา มีความเข้ าใจใน
ปัญหาทางธุรกิจ และมีคุณธรรม สามารถสร้ างคุณค่ าให้ แก่ สังคมส่ วนรวมได้
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ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้ างของหลักสู ตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ใช้ ระบบการศึกษาแบบไตรภาค โดย 1 ปี การศึกษาแบ่ งออกเป็ น 3 ภาคการศึกษาปกติ และ 1 ภาคการศึกษาปกติ มี
ระยะเวลาศึกษาไม่ น้อยกว่ า 12 สัปดาห์ และไม่ เกิน 14 สัปดาห์
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
-ไม่ มี 1.3 การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค
จานวน 1.25 หน่ วยกิตในระบบไตรภาคมีค่าเท่ ากับ จานวน 1 หน่ วยกิตในระบบทวิภาค
2. การดาเนินการหลักสู ตร
2.1 วัน – เวลาในการเรียนการสอน
นอกวัน -เวลาราชการ
วันจันทร์ – วันศุกร์
เวลา 18.00 – 21.00 น.
วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 น.
ภาคการศึกษา 1 :
เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม
ภาคการศึกษา 2 :
เดือนกันยายน – ธันวาคม
ภาคการศึกษา 3 :
เดือนมกราคม – เมษายน
2.2 คุณสมบัตขิ องผู้เข้ าศึกษา
รับนักศึกษาชาวไทยหรือนักศึกษาต่ างชาติทสี่ ามารถสื่อสารเป็ นภาษาไทยได้ เป็ นอย่ างดี โดยใช้ คุณสมบัตแิ ละ
วิธีการคัดเลือกผู้เข้ าศึกษาเช่ นเดียวกัน ดังต่ อไปนี้
สาหรับผู้เข้ าศึกษาในโครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจ (MBA)
1. เป็ นผู้ทสี่ าเร็จการศึกษาระดับไม่ ตา่ กว่ าปริญญาตรีไม่ จากัดสาขาจากมหาวิทยาลัยทีส่ ภามหาวิทยาลัยรับรองวิทย
ฐานะ
2. มีประสบการณ์ การทางานหลังจากสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีต้งั แต่ 1 ปี ขึน้ ไป
3. เป็ นผู้ทมี่ คี ุณสมบัตติ ามข้ อ 7 แห่ งข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้ วยการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2553
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สาหรับผู้เข้ าศึกษาในโครงการปริญญาโทบริหารธุรกิจ เน้ นการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และองค์ การ
(MBA – HRM)
1. เป็ นผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับไม่ ต่ากว่ าปริ ญญาตรี ไม่ จากัดสาขาจากมหาวิทยาลัยที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
วิทยฐานะ
2. มีประสบการณ์ การทางานหลังจากสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีต้งั แต่ 1 ปี ขึน้ ไป หรือมีเกรดเฉลี่ยสะสม
ตั้งแต่ 3.00 ขึน้ ไป
3. เป็ นผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้ อ 7 แห่ งข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้ วยการศึ กษา ระดับบัณฑิตศึ กษา
พ.ศ.2553
2.3 การคัดเลือกผู้เข้ าศึกษา
ผู้ทจี่ ะเข้ าศึกษาจะต้ องผ่านการสอบคัดเลือก ซึ่งประกอบด้ วย
1. ผู้เข้ าศึ กษาต้ องส่ งผลคะแนนทดสอบทักษะด้ านการจัดการ (SMART-II) ซึ่ งจัดสอบโดยศู นย์ ทดสอบทักษะ
ด้ า นการจั ด การ และมี ค ะแนนตามหลั ก เกณฑ์ ที่ ม หาวิท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ และคณะพาณิ ช ยศาสตร์ และการบั ญ ชี ก าหนด
(ผลสอบต้ องไม่ เกิน 2 ปี นับถึงวันปิ ดรับสมัคร)
2. ผู้เข้ าศึกษาต้ องส่ งผลสอบคะแนนภาษาอังกฤษ (TU-GET) ซึ่งจัดสอบโดยสถาบันภาษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือ TOEFL หรือ IELTS (ผลการสอบต้ องมีอายุไม่ เกิน 2 ปี นับถึงวันปิ ดรับสมัคร)
3. ผู้เข้ าศึกษาต้ องผ่านการสอบสัมภาษณ์
2.4 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้ า
นักศึ กษาแรกเข้ ามีพื้น ฐานความรู้ ในการวิเ คราะห์ ข้อมู ลเพื่อตัดสิ นใจรวมทั้งปั ญหาในเรื่ องทักษะการสื่ อสาร
ทางด้ านการบริหารธุรกิจไม่ เท่ าเทียมกัน โดยจบปริญญาตรีมาจากหลากหลายสาขาและประสบการณ์ ทางานแตกต่ างกันจากการเป็ น
เจ้ าของกิจการ พนักงานองค์ กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนทั้งของไทยและต่ างประเทศ
2.5 กลยุทธ์ ในการดาเนินการเพือ่ แก้ ไขปัญหา/ข้ อจากัดของนักศึกษาในข้ อ 2.4
จัดให้ นักศึ กษาแรกเข้ าทุกคนต้ องศึกษาวิชาเสริมพืน้ ฐาน ซึ่ งมีเนือ้ หาวิชาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ ข้อมูลได้ แก่ สถิติ
สาหรับผู้บริหารและวิชาเสริมพืน้ ฐานทางด้ านการสื่อสารทางธุรกิจซึ่งทาให้ นักศึกษาปรับปรุ ง บุคคลิกภาพ ทักษะในการ
เขียนและนาเสนอรายงานทางธุรกิจอย่ างมีประสิทธิภาพ
2.8 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็ นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ ภาพหลักและเสียงเป็ นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์ ป็นสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเทอร์ เน็ต
 อืน่ ๆ (ระบุ)
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2.9 การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ ามมหาวิทยาลัย (ถ้ ามี)
เป็ นไปตามข้ อบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 ข้ อ 12.15
และข้ อ 19
3. หลักสู ตรและอาจารย์ ผ้สู อน
3.1 หลักสู ตร
3.1.1 จานวนหน่ วยกิตรวมและระยะเวลาการศึกษา
จานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร 54 หน่ วยกิต
ระยะเวลาการศึกษา เป็ นหลักสู ตรแบบไม่ เต็มเวลา นักศึกษาต้ องใช้ ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสู ตร
อย่ างน้ อย 6 ภาคการศึกษาปกติ และอย่ างมากไม่ เกิน 15 ภาคการศึกษาปกติ
3.1.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
1. แผน ก แบบ ก 2 : ศึกษารายวิชาและทาวิทยานิพนธ์
1) วิชาเสริมพืน้ ฐาน
4.5
หน่ วยกิต (ไม่นับหน่ วยกิต)
2) วิชาบังคับ
36
หน่ วยกิต
3) วิชาเลือก
3
หน่ วยกิต
4) วิทยานิพนธ์
15
หน่ วยกิต
จานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร 54
หน่ วยกิต
2. แผน ข : ไม่ ทาวิทยานิพนธ์
1) วิชาเสริมพืน้ ฐาน
4.5
หน่ วยกิต (ไม่นับหน่ วยกิต)
2) วิชาบังคับ
36
หน่ วยกิต
3) วิชาเลือก
13.5 หน่ วยกิต
4) การค้ นคว้ าอิสระ
4.5
หน่ วยกิต
จานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร 54
หน่ วยกิต
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3.1.3 รายวิชาในหลักสู ตร
รหัสวิชาในหลักสู ตรประกอบด้ วย อักษรย่ อ 2 ตัว และเลขรหัส 3 ตัว โดยมีความหมายดังนี้
อักษรย่ อ บธ/BA หมายถึงรายวิชาทีเ่ ปิ ดสอนในหลักสู ตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
เลขหลักหน่ วย
หมายถึง ลาดับของวิชาบังคับหรือวิชาเลือก
0-9
หมายถึง
ลาดับของวิชา
เลขหลักสิบ
หมายถึง
กลุ่มของลักษณะวิชา
0
หมายถึง
แนวคิดการจัดการ
1
หมายถึง
กลุ่มวิชาการบัญชี
2
หมายถึง
กลุ่มวิชาการเงิน
3
หมายถึง
กลุ่มวิชาการตลาด
4
หมายถึง
กลุ่มวิชาทรัพยากรมนุษย์
5
หมายถึง
กลุ่มวิชาการปฏิบตั กิ าร
6
หมายถึง
กลุ่มวิชาการจัดการทัว่ ไป
7
หมายถึง
การค้ นคว้ าอิสระ
เลขหลักร้ อย
หมายถึง
ระดับของวิชา
5
หมายถึง
วิชาเสริมพืน้ ฐาน
6
หมายถึง
วิชาปริญญาโทระดับขั้นต้ น
7
หมายถึง
วิชาปริญญาโทระดับขั้นสู ง
8
หมายถึง
วิทยานิพนธ์
รายวิชา
(1) วิชาเสริมพืน้ ฐาน (ไม่ นบั หน่ วยกิต)
สาหรับนักศึกษาทีไ่ ม่มพี นื้ ความรู้ทางสถิติ จะต้ องเรียนวิชาเสริมพืน้ ฐาน บธ.501 สถิตสิ าหรับผู้บริหาร สาหรับผู้ทมี่ พี นื้
ความรู้ ในวิชาดังกล่ าวแล้ วอาจไม่ต้องลงทะเบียนเรียนวิชาเสริมพืน้ ฐานนีไ้ ด้ ทั้งนี้ ขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของคณะกรรมการโครงการฯ
โดยนักศึกษาทุกคนจะต้ องเรียนวิชาเสริมพืน้ ฐาน บธ. 502 การสื่อสารทางธุรกิจ และทุกคนจะต้องสอบวิชาเสริมพืน้ ฐานทั้งสองนี้
ให้ ได้ ผลคะแนน P (ผ่าน) ก่ อนศึกษาวิชาในระดับปริญญาโทของหลักสู ตรฯ
รหัส
รายวิชา
จานวนหน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
บธ.501
สถิตสิ าหรับผู้บริหาร
3 (3-0-9)
BA501
Statistics for Managers
บธ.502
การสื่อสารทางธุรกิจ
1.5 (1.5-0-4.5)
BA502
Business Communication
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(2) วิชาบังคับ 36 หน่ วยกิต
นักศึกษาทีศ่ ึกษาแผน ก แบบ ก 2 และแผน ข จะต้ องศึกษาวิชาบังคับ จานวน 36 หน่ วยกิต ดังต่ อไปนี้
รหัส
รายวิชา
จานวนหน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
หมวดวิชารากฐานทางการจัดการ (Business Core):
บธ.601
การวิเคราะห์ ทางเศรษฐศาสตร์ เพือ่ การตัดสินใจทางธุรกิจ
3 (3-0-9)
BA601
Economic Analysis for Business Decisions
บธ.602
พฤติกรรมองค์ กรและภาวะผู้นา
3 (3-0-9)
BA602
Organizational Behavior and Leadership
บธ.603
การวิจยั ทางธุรกิจ
3 (3-0-9)
BA603
Business Research
บธ.604
การบริหารธุรกิจเพือ่ ความยัง่ ยืน
1.5 (1.5-0-4.5)
BA604
Sustainability Business Management
บธ.605
การบริหารธุรกิจภายใต้การเมืองและเศรษฐกิจโลก
1.5 (1.5-0-4.5)
BA605
Global Political Economy
หมวดวิชาทักษะการจัดการตามหน้ าทีท่ างธุรกิจ (Functional Skills):
บธ.610
การบัญชีเพือ่ การตัดสินใจ
BA610
Accounting for Decision Making
บธ.620
การจัดการการเงิน
BA620
Financial Management
บธ.630
การจัดการการตลาด
BA630
Marketing Management
บธ.640
หลักการจัดการและบริหารทรัพยากรมนุษย์
BA640
Principles of Management and Human Resource Management
บธ.650
การจัดการปฏิบัตกิ าร
BA650
Operations Management

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

หมวดวิชาแนวคิดและวิธีการจัดการสมัยใหม่ (Modern Management Concepts and Practices):
บธ.701
การจัดการเพือ่ ผลการดาเนินงานและการสร้ างมูลค่ าให้ กจิ การ
1.5 (1.5-0-4.5)
BA701
Performance Management and Value Creation
บธ.702
ความเป็ นผู้ประกอบการและนวัตกรรมในธุรกิจ
3 (3-0-9)
BA702
Entrepreneurship and Innovation in Business
บธ.703
การจัดการเชิงกลยุทธ์
3 (3-0-9)
BA703
Strategic Management
บธ.704
เกมส์ จาลองกลยุทธ์ ทางธุรกิจ
1.5 (1.5-0-4.5)
BA704
Business Strategy Simulation Game
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(3) วิชาเลือก
วิชาเลือก แบ่ งออกเป็ น 2 กลุ่มวิชา โดยนักศึกษาแผน ก แบบ ก 2 และแผน ข มีข้อกาหนดในการเลือกเรียนวิชาเลือก ดังนี้
แผน ก แบบ ก 2
สาหรับนักศึกษาทีเ่ ข้ าศึกษาในโครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจ (MBA) จะต้ องเลือกศึกษาวิชา ในกลุ่มใดก็ได้
จานวน 3 หน่ วยกิต สาหรับนักศึกษาทีเ่ ข้ าศึกษาในโครงการปริญญาโทบริหารธุรกิจ เน้ นการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และองค์ การ
(MBA-HRM) นักศึกษาจะต้องเลือกศึกษาวิชาในกลุ่มที่ 2 จานวน 3 หน่ วยกิต
แผน ข
สาหรับนักศึกษาทีเ่ ข้ าศึกษาในโครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจ (MBA) จะต้ องเลือกศึกษาวิชาในกลุ่มใดก็ได้ จานวน
13.5 หน่ วยกิต สาหรับนักศึกษาทีเ่ ข้ าศึกษาในโครงการปริญญาโทบริหารธุรกิจเน้ นการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์ การ (MBAHRM) จะต้ องเลือกศึกษาวิชาในกลุ่มที่ 2 จานวน 13.5 หน่ วยกิต
กลุ่มที่ 1:
หมวดวิชาการบัญชี
บธ.711
BA711
บธ.712
BA712

การจัดการภาษี
3 (3-0-9)
Tax Management
การวิเคราะห์ ข้อมูลและรายงานทางการเงินเพือ่ การตัดสินใจ
3 (3-0-9)
Analysis of Financial Data and Statement for Decision Making

หมวดวิชาการเงิน
บธ.721
BA721
บธ.722
BA722
บธ.723
BA723
บธ.724
BA724
บธ.725
BA725
บธ.726
BA726

นโยบายและกลยุทธ์ ทางการเงินสมัยใหม่
Modern Financial Policy and Strategy
การวิเคราะห์ การลงทุนและบริหารกลุ่มหลักทรัพย์
Investment Analysis and Portfolio Management
การจัดการความเสี่ยง
Risk Management
การเงินระหว่ างประเทศ
International Finance
การวิเคราะห์ ข้นั สู งของความเป็ นไปได้ ของโครงการ
Advanced Feasibility Study
การบริหารความมัง่ คัง่ ส่ วนบุคคล
Personal Wealth Management

หมวดวิชาการตลาด
บธ.730
BA730
บธ.731
BA731

การตลาดดิจทิ ลั
Digital Marketing
พฤติกรรมผู้บริโภค
Consumer Behavior

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

1.5 (1.5-0-4.5)
3 (3-0-9)
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บธ.732
BA732
บธ.733
BA733
บธ.734
BA734
บธ.735
BA735
บธ.736
BA736
บธ.737
BA737
บธ.738
BA738
บธ.739
BA739

กลยุทธ์ การตลาดเพือ่ การแข่ งขัน
Competitive Marketing Strategy
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
Integrated Marketing Communications Management
การตลาดและการจัดการธุรกิจบริการ
Service Marketing and Management
การตลาดระหว่ างประเทศ
International Marketing
การตลาดระหว่ างองค์ กรธุรกิจ
Business to Business Marketing
การจัดการผลิตภัณฑ์ และตราสินค้ า
Product and Brand Management
กลยุทธ์ ราคา
Pricing Strategy
การวิเคราะห์ ข้อมูลขนาดใหญ่ เพือ่ การตัดสินใจทางธุรกิจ
Big Data Analytics for Business Decision Making

หมวดวิชาการจัดการปฏิบัตกิ ารและโซ่ อุปทาน
บธ.751
การจัดการโลจิสติกส์
BA751
Logistics Management
บธ.752
การจัดการซัพพลายเชน
BA752
Supply Chain Management
บธ.753
การวิเคราะห์ เชิงปริมาณเพือ่ การตัดสินใจ
BA753
Quantitative Analysis for Decision Making
หมวดวิชาการจัดการทัว่ ไป
บธ.762
BA762
บธ.763
BA763
บธ.764
BA764
บธ.765
BA765
บธ.766
BA766
บธ.767
BA767

การบริหารธุรกิจระหว่ างประเทศ
International Business Management
กฏหมายธุรกิจ
Business Law
การให้ คาปรึกษาธุรกิจ
Business Consulting
หัวข้ อเฉพาะทางธุรกิจ
Selected Topics in Business
ประเด็นสาคัญทางธุรกิจ 1
Special Issues in Business 1
ประเด็นสาคัญทางธุรกิจ 2
Special Issues in Business 2

3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
1.5 (1.5-0-4.5)

1.5 (1.5-0-4.5)
1.5 (1.5-0-4.5)
3 (3-0-9)

3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
1.5 (1.5-0-4.5)
1.5 (1.5-0-4.5)
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หมวดวิชาอสังหาริมทรัพย์
ธอ.600
RB600
ธอ.612
RB612
ธอ.621
RB621
ธอ.671
RB671
ธอ.735
RB735
ธอ.777
RB777

การบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์สมัยใหม่
Modern Real Estate Business
กฎหมายและภาษีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
Real Estate Law and Taxes
การวิเคราะห์ การเงินและการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
Real Estate Finance and Investment Analysis
การศึกษาความเป็ นไปได้ ของโครงการและการจัดทาแผนธุรกิจ
Feasibility Study and Business Plan
การบริหารทรัพย์ สินสมัยใหม่
Modern Property Management
การพัฒนาทรัพย์ สินเพือ่ การอยู่อาศัยและพาณิชยกรรม
Residential and Commercial Property Development

กลุ่มที่ 2 :
หมวดวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์ และองค์ การ
บธ.643
การพนักงานสัมพันธ์ และการแรงงานสัมพันธ์
BA643
Employee and Labor Relations
บธ.644
ระบบสารสนเทศเพือ่ การบริหารทรัพยากรมนุษย์
BA644
Human Resources Information System
บธ.645
การบริหารค่ าตอบแทนและการบริหารผลปฏิบัตงิ านเชิงกลยุทธ์
BA645
Strategic Compensation and Performance Management
บธ.646
การบริหารความรู้
BA646
Knowledge Management
บธ.741
การพัฒนาทุนมนุษย์ ในองค์การ
BA741
Developing Human Capital in Organizations
บธ.742
ประเด็นร่ วมสมัยในการบริหารทรัพยากรมนุษย์
BA742
Contemporary Issues in Human Resources Management
บธ.743
การให้ คาปรึกษาทางด้ านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และองค์ การ
BA743
Consulting in Human Resources Management
บธ.744
การวางแผนสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์
BA744
Human Resources Planning and Staffing
บธ.745
การบริหารดาวเด่ น และการบริหารการเติบโตทางอาชีพ
BA745
Talent and Career Management
บธ.746
การวิเคราะห์ ข้อมูลทางด้ านทรัพยากรมนุษย์
BA746
Human Resource Analytics

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

3 (3-0-9)
1.5 (1.5-0-4.5)
3 (3-0-9)
1.5 (1.5-0-4.5)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
1.5 (1.5-0-4.5)
1.5 (1.5-0-4.5)
1.5 (1.5-0-4.5)
1.5 (1.5-0-4.5)
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บธ.747
การพัฒนาองค์ การและการบริหารการเปลีย่ นแปลง
BA747
Organizational Development and Change Management
บธ.748 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ระหว่ างประเทศ
BA748
International Human Resource Management
บธ.765
หัวข้ อเฉพาะทางธุรกิจ
BA765
Selected Topics in Business
บธ.766
ประเด็นสาคัญทางธุรกิจ 1
BA766
Special Issues in Business 1
บธ.767
ประเด็นสาคัญทางธุรกิจ 2
BA767
Special Issues in Business 2

1.5 (1.5-0-4.5)
1.5 (1.5-0-4.5)
3 (3-0-9)
1.5 (1.5-0-4.5)
1.5 (1.5-0-4.5)

(4) วิทยานิพนธ์ (เฉพาะแผน ก แบบ ก 2)
บธ.800
วิทยานิพนธ์
BA800Thesis

15 หน่ วยกิต

(5) การค้ นคว้ าอิสระ (เฉพาะแผน ข)
บธ.770 การค้ นคว้ าอิสระ
BA770
Independent Study

4.5 หน่ วยกิต
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
วิชาเสริมพืน้ ฐาน (ไม่ นับหน่ วยกิต)
บธ.501 สถิตสิ าหรับผู้บริหาร
บธ.502 การสื่อสารทางธุรกิจ
รวม

3 หน่ วยกิต
1.5 หน่ วยกิต
4.5 หน่ วยกิต

โครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจ (MBA)
ปี การศึกษาที่ 1
แผน ก แบบ ก 2

แผน ข

ภาคเรียนที่ 1
บธ.601
การวิเคราะห์ ทางเศรษฐศาสตร์ 3 หน่ วยกิต
เพือ่ การตัดสินใจทางธุรกิจ
บธ.602
พฤติกรรมองค์ กรและภาวะผู้นา 3 หน่ วยกิต
บธ.630
การจัดการการตลาด
3 หน่ วยกิต

ภาคเรียนที่ 1
บธ.601
การวิเคราะห์ ทางเศรษฐศาสตร์
3 หน่ วยกิตเพือ่
การตัดสินใจทางธุรกิจ
บธ.602
พฤติกรรมองค์ กรและภาวะผู้นา 3 หน่ วยกิต
บธ.630
การจัดการการตลาด
3 หน่ วยกิต

รวม
9 หน่ วยกิต
ภาคเรียนที่ 2
บธ.610
การบัญชีเพือ่ การตัดสินใจ
3 หน่ วยกิต
บธ.640
หลักการจัดการและบริหาร
3 หน่ วยกิต
ทรัพยากรมนุษย์
บธ.650
การจัดการปฏิบัตกิ าร
3 หน่ วยกิต

รวม
9 หน่ วยกิต
ภาคเรียนที่ 2
บธ.610
การบัญชีเพือ่ การตัดสินใจ
3 หน่ วยกิต
บธ.640
หลักการจัดการและบริหาร
3 หน่ วยกิต
ทรัพยากรมนุษย์
บธ.650
การจัดการปฏิบัตกิ าร
3 หน่ วยกิต

รวม
9 หน่ วยกิต
ภาคเรียนที่ 3
บธ.603
การวิจยั ทางธุรกิจ
3 หน่ วยกิต
บธ.604
การบริหารธุรกิจเพือ่ ความยัง่ ยืน 1.5 หน่ วยกิต
บธ.605
การบริหารธุรกิจภายใต้การเมือง 1.5 หน่ วยกิต
และเศรษฐกิจโลก
บธ.620
การจัดการการเงิน
3 หน่ วยกิต

รวม
9 หน่ วยกิต
ภาคเรียนที่ 3
บธ.603
การวิจยั ทางธุรกิจ
3 หน่ วยกิต
บธ.604
การบริหารธุรกิจเพือ่ ความยัง่ ยืน 1.5 หน่ วยกิต
บธ.605
การบริหารธุรกิจภายใต้การเมือง 1.5 หน่ วยกิต
และเศรษฐกิจโลก
บธ.620
การจัดการการเงิน
3 หน่ วยกิต

รวม

รวม

9 หน่ วยกิต

9 หน่ วยกิต
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โครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจ (MBA)
ปี การศึกษาที่ 2
แผน ก แบบ ก 2

แผน ข

ภาคเรียนที่ 1
บธ.702
ความเป็ นผู้ประกอบการและ
นวัตกรรมในธุรกิจ

3 หน่ วยกิต

วิชาเลือก # 1
3 หน่ วยกิต
บธ.800
วิทยานิพนธ์
3 หน่ วยกิต
รวม
9 หน่ วยกิต
ภาคเรียนที่ 2
บธ.701
การจัดการเพือ่ ผลการดาเนินงาน 1.5 หน่ วยกิต
และการสร้ างมูลค่ าให้ กจิ การ
บธ.703
การจัดการเชิงกลยุทธ์
3 หน่ วยกิต
บธ.704
เกมส์ จาลองกลยุทธ์ ทางธุรกิจ
1.5 หน่ วยกิต
บธ. 800 วิทยานิพนธ์
3 หน่ วยกิต

ภาคเรียนที่ 1
บธ.702
ความเป็ นผู้ประกอบการและ
นวัตกรรมในธุรกิจ

3 หน่ วยกิต

วิชาเลือก # 1
3 หน่ วยกิต
วิชาเลือก # 2
3 หน่ วยกิต
รวม
9 หน่ วยกิต
ภาคเรียนที่ 2
บธ.701
การจัดการเพือ่ ผลการดาเนินงาน 1.5 หน่ วยกิต
และการสร้ างมูลค่ าให้ กจิ การ
บธ.703
การจัดการเชิงกลยุทธ์
3 หน่ วยกิต
บธ.704
เกมส์ จาลองกลยุทธ์ ทางธุรกิจ
1.5 หน่ วยกิต
วิชาเลือก # 3

3 หน่ วยกิต

สอบประมวลความรู้
รวม
ภาคเรียนที่ 3
บธ. 800 วิทยานิพนธ์

9 หน่ วยกิต

รวม

9 หน่ วยกิต

9 หน่ วยกิต

รวม
ภาคเรียนที่ 3
บธ.770
การค้ นคว้ าอิสระ
วิชาเลือก # 4
วิชาเลือก # 5
สอบประมวลความรู้
รวม

9 หน่ วยกิต
4.5 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต
1.5 หน่ วยกิต
9 หน่ วยกิต
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โครงการปริญญาโทบริหารธุรกิจ เน้ นการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และองค์ การ (MBA-HRM)
ปี การศึกษาที่ 1
แผน ก แบบ ก 2
แผน ข
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
บธ.601

การวิเคราะห์ ทางเศรษฐศาสตร์
3 หน่ วยกิต
เพือ่ การตัดสินใจทางธุรกิจ
บธ.602 พฤติกรรมองค์ กรและภาวะผู้นา 3 หน่ วยกิต
บธ.630 การจัดการการตลาด
3 หน่ วยกิต
รวม
9 หน่ วยกิต
ภาคเรียนที่ 2
บธ.610 การบัญชีเพือ่ การตัดสินใจ
3 หน่ วยกิต
บธ.640 หลักการจัดการและบริหาร
3 หน่ วยกิต
ทรัพยากรมนุษย์
บธ.650 การจัดการปฏิบัตกิ าร
3 หน่ วยกิต

บธ.601

รวม
ภาคเรียนที่ 3
บธ.620 การจัดการการเงิน
บธ.603 การวิจยั ทางธุรกิจ
วิชาเลือก # 1

รวม
ภาคเรียนที่ 3
บธ.620
การจัดการการเงิน
บธ.603
การวิจยั ทางธุรกิจ
วิชาเลือก # 1

รวม

9 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต
9 หน่ วยกิต

การวิเคราะห์ ทางเศรษฐศาสตร์
3 หน่ วยกิต
เพือ่ การตัดสินใจทางธุรกิจ
พฤติกรรมองค์ กรและภาวะผู้นา 3 หน่ วยกิต
การจัดการการตลาด
3 หน่ วยกิต
9 หน่ วยกิต

บธ.602
บธ.630
รวม
ภาคเรียนที่ 2
บธ.610
การบัญชีเพือ่ การตัดสินใจ
บธ.640
หลักการจัดการและบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์
บธ.650
การจัดการปฏิบัตกิ าร

รวม

3 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต
9 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต

9 หน่ วยกิต
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โครงการปริญญาโทบริหารธุรกิจ เน้ นการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และองค์ การ (MBA-HRM)
ปี การศึกษาที่ 2
แผน ก แบบ ก 2
แผน ข
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
บธ.604 การบริหารธุรกิจเพือ่ ความยัง่ ยืน 1.5 หน่ วยกิต
บธ.604
การบริหารธุรกิจเพือ่ ความยัง่ ยืน 1.5 หน่ วยกิต
บธ.605 การบริหารธุรกิจภายใต้การเมือง 1.5 หน่ วยกิต
บธ.605
การบริหารธุรกิจภายใต้การเมือง 1.5 หน่ วยกิต
และเศรษฐกิจโลก
และเศรษฐกิจโลก
บธ.702 ความเป็ นผู้ประกอบการและ
3 หน่ วยกิต
บธ.702
ความเป็ นผู้ประกอบการและ
3 หน่ วยกิต
นวัตกรรมในธุรกิจ
นวัตกรรมในธุรกิจ
บธ. 800 วิทยานิพนธ์
3 หน่ วยกิต
วิชาเลือก # 2
3 หน่ วยกิต
สอบประมวลความรู้
รวม
9 หน่ วยกิต
รวม
9 หน่ วยกิต
ภาคเรียนที่ 2
ภาคเรียนที่ 2
บธ.701 การจัดการเพือ่ ผลการดาเนินงาน 1.5 หน่ วยกิต
บธ.701
การจัดการเพือ่ ผลการดาเนินงาน 1.5 หน่ วยกิต
และการสร้ างมูลค่ าให้ กจิ การ
และการสร้ างมูลค่ าให้ กจิ การ
บธ.703 การจัดการเชิงกลยุทธ์
3 หน่ วยกิต
บธ.703
การจัดการเชิงกลยุทธ์
3 หน่ วยกิต
บธ.704 เกมส์ จาลองกลยุทธ์ ทางธุรกิจ 1.5 หน่ วยกิต
บธ.704
เกมส์ จาลองกลยุทธ์ ทางธุรกิจ
1.5 หน่ วยกิต
บธ. 800 วิทยานิพนธ์
3 หน่ วยกิต
วิชาเลือก # 3
3 หน่ วยกิต
สอบประมวลความรู้
รวม
9 หน่ วยกิต
รวม
9 หน่ วยกิต
ภาคเรียนที่ 3
ภาคเรียนที่ 3
บธ. 800 วิทยานิพนธ์
9 หน่ วยกิต
บธ.770
การค้ นคว้ าอิสระ
4.5 หน่ วยกิต
วิชาเลือก # 4
1.5 หน่ วยกิต
วิชาเลือก # 5
1.5 หน่ วยกิต
วิชาเลือก # 6
1.5 หน่ วยกิต
สอบประมวลความรู้
รวม
9 หน่ วยกิต
รวม
9 หน่ วยกิต
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
วิชาเสริมพืน้ ฐาน
บธ.501 สถิตสิ าหรับผู้บริหาร
3 (3-0-9)
BA501 Statistics for Managers
วิธีการทางสถิติที่เกี่ยวข้ องกับการวิเคราะห์ ปัญหาทางธุรกิจและการตัดสิ นใจภายใต้ ภาวะ ความไม่ แน่ นอน กระบวนการ
และวิธีการทางสถิติต่างๆได้ แก่ ข้ อมูลและข่ าวสารทางสถิติ ทฤษฎีความน่ าจะเป็ น การแจกแจงความน่ าจะเป็ นของตัวอย่ าง การ
ประมาณค่ า การทดสอบสมมติฐานแบบต่ างๆ และการวิเคราะห์ สหสัมพันธ์ และการถดถอย โดยเน้ นการใช้ โปรแกรมสาเร็จรู ปในการ
เรียนการสอนเพือ่ ประยุกต์ กบั ข้ อมูลทางธุรกิจทีเ่ กิดขึน้ จริง
Statistics methodology in analyzing business problems and decision-making under uncertainty. Statistics process
and procedures which are, data and information, probability theory, sampling distribution, estimation, hypothesis testing,
correlation and regression analysis, with emphasis on applying off-the-shelf statistics software package for real-world
business data processing.
บธ.502 การสื่อสารทางธุรกิจ
1.5 (1.5-0-4.5)
BA502 Business Communication
วิธีการสื่ อสารทางธุ รกิจที่มีประสิ ทธิภาพ ทั้งการวิเคราะห์ การนาเสนอ การเขียนและการประชุ มอย่ างมีประสิ ทธิผล
กระบวนการคิด วิเคราะห์ และการเลือกใช้ วธิ ีการสื่อสารทางธุรกิจอันได้ แก่ การวิเคราะห์ ข้อมูลทีต่ ้ องการนาเสนอ การจับประเด็นใน
การนาเสนอ วิธีการเขียนให้ เข้ าใจได้ ง่าย การจัดทาเอกสารในรู ปแบบต่ างๆ เพือ่ การนาเสนอต่ อทีป่ ระชุม
Effective business communication, analysis, presentation, writing, and meeting. Strategic thinking process and
analysis, organizing and structuring information for successful managerial writing and presentation, arranging a variety
of document forms for meeting presentation.
วิชาบังคับ
หมวดวิชารากฐานทางการจัดการ (Business Core):
บธ.601 การวิเคราะห์ ทางเศรษฐศาสตร์ เพือ่ การตัดสินใจทางธุรกิจ
3 (3-0-9)
BA601 Economic Analysis for Business Decisions
ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ ทเี่ กีย่ วข้ องกับการบริหารจัดการทางธุรกิจได้ แก่ ทฤษฎีอุปสงค์ อุปทาน และการประยุกต์ ทฤษฎี
ว่ าด้ วยพฤติกรรมของผู้บริโภค การตัดสินใจภายใต้ ความเสี่ยง การผลิตและต้ นทุน ศึกษาและวิเคราะห์ พฤติกรรมการแข่ งขันทั้งด้ าน
ราคาและไม่ ใช่ ราคาของหน่ วยผลิตภายใต้ โครงสร้ างตลาดแบบต่ างๆ รวมทั้งการเข้ าสู่ ตลาดและการออกจากตลาด การตั้งราคาในทาง
ปฏิบัติของหน่ วยผลิตที่มีอานาจผูกขาด การรวมตัวทางธุ กิจทั้งในแนวตั้งและแนวนอน ทฤษฎีเกมและการตัดสิ นใจเชิ งกลยุทธ์
บทบาทของรัฐและนโยบายสาธารณะกับผลกระทบต่ อการดาเนินธุรกิจ
Economic theories that relevant to business management, such as demand and supply theory and its
applications, theory of consumer behavior, decision under risk, production and cost. Study and analyze the price and
non-price competition behavior of the firms in various market structures, include market entry and exit, pricing in
practice of the monopolist, vertical and horizontal business integration, game theory and strategic decisions. The role of
government and public policies affect to business operations.
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บธ.602 พฤติกรรมองค์ กรและภาวะผู้นา
3 (3-0-9)
BA602 Organizational Behavior and Leadership
ความเข้ าใจในประเด็นต่ างๆ ทีผ่ ้นู าองค์ กรจาเป็ นต้ องสร้ างความเชี่ยวชาญขึน้ เพือ่ บริหารความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคลากรกับ
กลไกองค์ กร ซิ่งประกอบด้ วย ระดับปัจเจกบุคคล อาทิ ความเชื่อ ทัศนคติ บุคลิกภาพ ระดับกลุ่ม อาทิ การทางานเป็ นทีม การสร้ าง
แรงจูงใจการสื่อสาร การเป็ นผู้นา ระดับองค์ กร อาทิ วัฒนธรรมองค์ กรและการเปลีย่ นแปลงภายในองค์ กร
An understanding of key issues leaders and managers need to master in order to manage the interface between
people and organizations. A focus on an individual within the organization, attitudes, motives, and personality. A broader
focus on the team and organization as a whole. Motivation, teamwork, communication, leadership, organizational culture
and change.
บธ.603 การวิจยั ทางธุรกิจ
3 (3-0-9)
BA603 Business Research
ระเบียบวิธีวจิ ยั ธุรกิจ ทักษะในการวางแผนการวิจยั และการค้ นคว้ าอย่ างเป็ นระบบ ทักษะจากการใช้ กระบวนการวิจัยเพื่อ
แก้ ไขปัญหาทางธุรกิจ และการนาผลการวิจยั คาตอบไปใช้ การระบุประเด็นปัญหาการวิจัย ทบทวนงานวิจัยในอดีต ออกแบบวิธีการ
วิจยั เก็บรวมรวมข้ อมูล วิเคราะห์ ข้อมูล และแปลความผลลัพธ์ จากการประมวลผล
Business research methodology. Skills development in research planning and systematic investigation, applying
research methodology to solve business problems, presenting research findings to provide appropriate recommendations.
Research problem identification, literature reviews, research design, data collection, data analysis, and interpretation of
the result.
บธ.604 การบริหารธุรกิจเพือ่ ความยัง่ ยืน
1.5 (1.5-0-4.5)
BA604 Sustainability Business Management
ความสัมพันธ์ ผลกระทบ และความรับผิดชอบขององค์ กรธุรกิจต่ อผู้มสี ่ วนได้ ส่วนเสียกลุ่มต่ างๆ เช่ น ผู้ถือหุ้น ฝ่ ายบริหาร
แรงงาน คู่ค้า ลูกค้ า ผู้บริโภค ชุ มชน หน่ วยงานภาครัฐ องค์ กรภาคประชาสั งคม ตลอดจนสิ่ งแวดล้ อมและสั งคมส่ วนรวม บทบาท
หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและผู้บริหารที่มีต่อเป้ าหมายในการสร้ างความยั่งยืนร่ วมกันของธุรกิจ สิ่ งแวดล้ อม
และสังคม ด้ วยการให้ ความเป็ นธรรมและการมีส่วนร่ วมกับผู้มีส่วนได้ ส่วนเสี ยผ่ านกลไกการกากับดูแลกิจการในมุมกว้ างไปจนถึง
การผสานความรับผิดชอบให้ อยู่ในทุกภาคส่ วนของการดาเนินกิจการและพัฒนาสู่ กลยุทธ์ การแข่ งขันทางธุรกิจ
The relationship, impact, and responsibility of business organizations towards their stakeholders, including
investors, management, labor, suppliers, customers, consumers, communities, government, civil sector, environment, and
society at large. Role, duty, and accountability of the board and management on sustainability of business, environment
and society through fairness and stakeholder engagement from establishing broader scope of corporate governance
mechanism, embedding responsibility in core business practice, to integrating responsibility in the development of
competitive strategy.
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บธ.605 การบริหารธุรกิจภายใต้การเมืองและเศรษฐกิจโลก
1.5 (1.5-0-4.5)
BA605 Global Political Economy
ศึกษาพัฒนาการของเศรษฐกิจโลก ในรู ปแบบความสัมพันธ์ ระหว่ างการเมืองและเศรษฐกิจ เพือ่ ทาความเข้ าใจต่ อผลที่
เกิดขึน้ ของการเมืองและเศรษฐกิจโลกต่ อการจัดการธุรกิจทั้งภายในประเทศ และต่ างประเทศ โดยมุ่งเน้ นการเรียนรู้ จากการ
แลกเปลีย่ นความคิดเห็นโดยใช้ ข้อมูลทีเ่ ป็ นปัจจุบัน ควบคู่ไปกับการพัฒนาวิธีคดิ และการค้ นคว้ าโดยอิสระ ตลอดจนการกาหนดแนว
ทางการแก้ ไขปัญหา โดยใช้ ความคิดสร้ างสรรค์ ทไี่ ม่ ยดึ ติดกับกรอบแนวคิด หรือธรรมเนียมปฏิบัตใิ นอดีตผ่านการศึกษาธุรกิจใน
อุตสาหกรรมจริง รวมทั้งการศึกษาเพือ่ อธิบายการเปลีย่ นแปลงของโครงสร้ างทางธุรกิจและอุตสาหกรรมของโลกทั้งทางทฤษฏีและ
การใช้ กรณีตวั อย่ างทีเ่ กิดขึน้ จริงประกอบ
This subject aims to help students understand the global economy and its effect on local and international
businesses. We will focus on the relationship between global politics and global economy. The subject emphasizes on class
discussion and participation, exchanging ideas and concepts as well as researching on current situation. The thinking and
researching methods will be developed as a result of this learning process. Students will understand the evolution of global
political economy and its influence on various businesses and industries.
หมวดวิชาทักษะการจัดการตามหน้ าทีท่ างธุรกิจ (Functional Skills):
บธ.610 การบัญชีเพือ่ การตัดสินใจ
3 (3-0-9)
BA610 Accounting for Decision Making
รู ปแบบธุ รกิจและกิจกรรมทางธุ รกิจ วงจรการบันทึกบัญชี ข้ อมูลทางการบัญชี ที่เกี่ยวกับกิจกรรมดาเนินงาน ข้ อมู ล
ทางการบัญชี ที่เกี่ยวกับกิจกรรมลงทุน ข้ อมู ลทางการบัญชี ที่เกี่ยวกับกิจกรรมจัดหาเงิน การวิเคราะห์ อัตราส่ วนทางการเงินที่
เกีย่ วข้ องกับแต่ ละกิจกรรม งบกระแสเงินสด ส่ วนประกอบของต้ นทุนการผลิต ระบบบัญชีต้นทุน งบต้ นทุนการผลิต การคานวณ
ต้ นทุนสิ นค้ า การปันส่ วนค่ าใช้ จ่ายในการผลิตเป็ นต้ นทุนสิ นค้ า การวิเคราะห์ ความสั มพันธ์ ของต้ นทุน ปริมาณ กาไร วิธีวิเคราะห์
เงินลงทุนเพิม่
Forms of businesses and business activities, accounting cycle, accounting information related to operating
activities, accounting information related to investing activities, accounting information related to financing activities,
financial ratios analysis, statement of cash flow, compositions of production cost, costing system,statement of cost of goods
manufactured, product costing, allocation of production overhead to be product cost, cost-volume-profit analysis and
incremental analysis.
บธ.620 การจัดการการเงิน
3 (3-0-9)
BA620 Financial Management
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ บธ.610 การบัญชีเพือ่ การตัดสินใจ
แนวคิดและเป้ าหมายในการตัดสิ นใจทางการเงิน และหน้ าที่ในการจัดการการเงินของธุ รกิจ สภาพแวดล้ อมทางด้ าน
การเงิน ความสัมพันธ์ ระหว่ างความเสี่ยงและผลตอบแทน การประเมินมูลค่ า การวิเคราะห์ และตัดสินใจลงทุนทางธุรกิจภายใต้ ความ
แน่ นอนและความไม่ แน่ นอน แหล่ งทีม่ าของเงินทุน โครงสร้ างเงินทุน และอัตราต้ นทุนของเงินทุน การจ่ ายคืนผู้ถือหุ้น การวิเคราะห์
งบการเงิน การพยากรณ์ ทางการเงิน การจัดการเงินทุนหมุนเวียน
Prerequisite: Have earned credits of BA 610 Accounting for Decision Making

20

Concepts and goals of financial management and roles of financial managers; financial environments; riskreturn relationship; valuation; capital budgeting under certainty and uncertainty; sources of funds, capital structure and
the cost of capital; distributions to shareholders; analysis of financial statements; financial forecasting; working capital
management.
บธ.630 การจัดการการตลาด
3 (3-0-9)
BA630 Marketing Management
กระบวนการจัดการการตลาด ระบบข้ อมูลการตลาด วิเคราะห์ สภาพแวดล้ อมการตลาดทั้งภายนอกและภายในองค์ การ
วิเคราะห์ การแข่ งขันและพฤติกรรมลูกค้ า กาหนดพันธกิจและวัตถุประสงค์ ทางการตลาด กาหนดตลาดเป้ าหมายและตาแหน่ ง
ทางการตลาด วางแผนกลยุทธ์ และกิจกรรมการตลาดต่ าง ๆ ปฏิบัตติ ามแผน ติดตามควบคุมและประเมินผลทางการตลาด มุ่งเน้ น
ให้ นักศึกษาสามารถนาแนวความคิดการจัดการการตลาดที่ศึกษามาประยุกต์ ใช้ ในการวางแผนกลยุทธ์ การตลาดได้ อย่ างเหมาะสม
และมีจริยธรรม
Marketing process, market data, market environment, internal and external marketing. Competition and
consumer behavior. Marketing goal and activities, market segment and positioning, marketing strategy and operations.
Marketing plan, follow-up and evaluation with emphasis on students capable of applying theoretical framework to plan
appropriate and effective marketing strategy without transgressing business ethics.
บธ.640 หลักการจัดการและการบริหารทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-9)
BA640 Principles of Management and Human Resource Management
แนวคิดการบริหารและหน้ าทีห่ ลักในบริหารทั้งสี่ด้าน ได้ แก่ การวางแผน การอานวยการ การนา และการควบคุมกากับดูแล
รวมทั้งแนวคิดและวิธีปฏิบตั ใิ นการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งสนับสนุนให้ ผ้บู ริหารทาหน้ าทีก่ ารบริหารได้ อย่ างมีประสิทธิภาพและ
ประสิ ทธิ ผล โดยสามารถถ่ ายโอนกลยุทธ์ และกิจกรรมต่ างๆ ผ่ านบุ คลากรในฐานะทรั พยากรอันมีค่า โดยเข้ าใจถึงแนวคิดการ
ออกแบบองค์ การ การจัดหา พัฒนา รักษา และกระตุ้นจูงใจให้ บุคลากรมีเป้ าหมายร่ วมเพื่อความสามารถในการแข่ งขันอย่ างยั่งยืน
เพือ่ ประโยชน์ แก่ องค์ กร และผู้มสี ่ วนได้ ส่วนเสียทุกฝ่ าย
General management concepts and four functions of management i.e. planning, organizing, leading, and
controlling. Human Resource Management (HRM) concepts and practices which support managerial functions
effectively and efficiently. To achieve the mutual goals of organization and stakeholders, managers have to organize by
cascading strategic activities down to all personnel, as they are valuable resource. Organizational design and HRM
techniques such as recruitment, retention, development, and motivation to create sustainable growth, and competitive
advantage.
บธ.650 การจัดการปฏิบัตกิ าร
3 (3-0-9)
BA650 Operations Management
หลักพืน้ ฐานและเทคนิคในการจัดการปฏิบัติการผลิตสิ นค้ าและบริ การ การจัดการกลยุทธ์ การปฏิบัติการระดับองค์ กร
จนถึงระดับหน่ วยงานในสภาพแวดล้ อมทางธุรกิจต่ างๆ เพือ่ สร้ างความสามารถในการแข่ งขัน การจัดการกาลังการผลิต การจัดการ
กระบวนการ การจัดการสถานประกอบการ การเพิม่ ผลิตภาพ การวางแผนการผลิตและการบริการ การกาหนดลาดับงาน การจัดการ
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คุณภาพ การจัดการสิ นค้ าคงคลัง การจัดการด้ านโลจิสติกส์ และโซ่ อุปทาน การจัดการเทคโนโลยีและสารสนเทศด้ านการจัดการ
ปฏิบัตกิ าร การจัดการการปฏิบัตกิ ารในระดับโลก โดยจะศึกษาทั้งในภาคอุตสาหกรรมการผลิตสินค้ าและบริการ
Fundamental concepts and techniques related to manufacturing and service operations. Managing operations
strategy in business and functional level of various business environments for creating competitive advantages. Capacity
management, process management, facility management, productivity improvement, manufacturing and service planning,
scheduling, quality management, inventory management, logistics and supply chain management, technology and
information system management, and global operations management, including manufacturing and service operations.
หมวดวิชาแนวคิดและวิธีการจัดการสมัยใหม่ (Modern Management Concepts and Practices)
บธ.701 การจัดการเพือ่ ผลการดาเนินงานและการสร้ างมูลค่ าให้ กจิ การ
1.5 (1.5-0-4.5)
BA701 Performance Management and Value Creation
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ บธ.620 การจัดการการเงิน บธ.630 การจัดการการตลาด บธ.640 หลักการจัดการ และบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ และ บธ.650 การจัดการปฏิบัตกิ าร
หลักการ แนวคิด และพัฒนาการของวิธีการวัดผลการดาเนินงานของธุรกิจในรู ปแบบต่ างๆ วิเคราะห์ ความสัมพันธ
ระหว่ างกลยุทธ์ ของกิจการและระบบการวัดผลการดาเนินงาน ศึกษาเปรียบเทียบความเหมาะสมและผลกระทบของการประยุกต์ ใช้
ระบบการวัดผลรู ปแบบต่ างๆ ในกิจการที่มีลักษณะแตกต่ างกันทางด้ านขนาดและสภาพแวดล้ อม โดยมุ่งเน้ นให้ สามารถใช้ แนวคิด
เหล่ านีเ้ พือ่ กาหนดแนวทางในการสร้ างมูลค่ าให้ กจิ การทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
Prerequisite : Have earned credits of BA 620 Financial Management BA 630 Marketing Management
BA 640 Principles of Management and Human Resource Management and BA650
Operations Management
Principle, concept, and develop business performance measurement. Analysis of relationship between business
strategy and performance measurement system. Comparison the appropriateness and impact of applying a variety of
performance measurement under varying business size and working environment, with emphasis on applying this
concept to identify the approach of both long-term and short-term business value creation.
บธ.702 ความเป็ นผู้ประกอบการและนวัตกรรมในธุรกิจ
3 (3-0-9)
BA702 Entrepreneurship and Innovation in Business
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ บธ.620 การจัดการการเงิน บธ.630 การจัดการการตลาด บธ.640 หลักการจัดการและบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ และ บธ.650 การจัดการปฏิบัตกิ าร
ภาวะการเป็ นผู้ประกอบการ การจัดตั้งและการเริ่มต้ นธุรกิจใหม่ การเสาะหาและประเมินโอกาสใหม่ ๆทางธุรกิจ
การรวบรวมทรัพยากรต่ างๆ เพือ่ แปลงสภาพโอกาสให้ เป็ นธุรกิจจริง การวิเคราะห์ แผนธุรกิจ การจัดโครงสร้ างการดาเนินงาน การตี
ราคารู ปแบบต่ างๆ เพือ่ การร่ วมทุน การจัดหาเงินทุนและปัญหาการจัดการทีส่ าคัญๆ การริเริ่มการทาธุรกิจใหม่ ด้วยตนเองทีเ่ กี่ยวข้ อง
กับนวัตกรรมทางธุรกิจ ทั้งที่เป็ นนวัตกรรมเชิงปฏิบัติและนวัตกรรมเชิงปฏิวัติ ทั้งทางด้ านเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ กระบวนการ วิธี
คิด วิธีการทางาน การแก้ ไขปัญหา การนาเสนอ หรือรู ปแบบอืน่ ๆ
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Prerequisite : Have earned credits of BA 620 Financial Management BA 630 MarketingManagement
BA 640 Principles of Management and Human Resource Management and BA 650
Operations Management
Entrepreneurship, how to found and begin new business venture. Finding and analyzing new business
opportunity, mobilizing resource to create real business, analyzing business plan, devising operation plan, evaluating
costs of investments in various ventures, investment fund mobilization, and problem-solving. Building new business
venture by using theoretical framework on business innovation, implementations and various forms including technology,
production process, products, thinking process, working operation, problem-solving, and presentation in order to apply
innovation to create business strategy to sustain organization’s long-term competitive advantage and value.
บธ.703 การจัดการเชิงกลยุทธ์
3 (3-0-9)
BA703 Strategic Management
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ บธ.620 การจัดการการเงิน บธ.630 การจัดการการตลาด บธ.640 หลักการจัดการและบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ และ บธ.650 การจัดการปฏิบัตกิ าร
แนวคิดและวิธีการในการจัดการเชิงกลยุทธ์ สมัยใหม่ ในแง่ มมุ ของผู้บริหาร เพือ่ ให้ ธุรกิจดารงอยู่และประสบความสาเร็จ
ได้ ในสภาพแวดล้ อมทีเ่ ปลีย่ นแปลงวิเคราะห์ สภาพแวดล้ อมทั้งภายในและภายนอก กาหนดภารกิจ นโยบาย เป้ าหมายและกลยุทธ์
ของธุรกิจในระดับต่ างๆ ดาเนินงานให้ เป็ นไปตามแผนและการประเมินผลจัดการเชิงกลยุทธ์ เพือ่ สร้ างความสามารถในการแข่ งขัน
ทั้งในระดับภูมภิ าคและระดับนานาชาติ จัดการความเสี่ยงซึ่งเป็ นกลไกสาคัญของบรรษัทภิบาลเพือ่ สร้ างมูลค่ าเพิม่ แก่ องค์ กร จัดการ
เชิงกลยุทธ์ เพือ่ ความยัง่ ยืนขององค์ กรภายใต้ สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและเทคโนโลยีทเี่ ปลีย่ นแปลงไป รวมถึง
จัดการเชิงกลยุทธ์ อนื่ ๆ ทีเ่ หมาะสม
Prerequisite : Have earned credits of BA 620 Financial Management BA 630 Marketing Management
BA 640 Principles of Management and Human Resource Management and BA 650
Operations Management
Theoretical framework and methodology of modern strategic management to sustain business growth under
changing conditions. External and internal factors analysis, work assignment, policy and goal of a variety of business size,
how to achieve operation plan and performance evaluation, how to devise business strategy capable of competing in
regional and global markets, how to manage risks and create organization value, how to manage strategies to sustain
business long term under changing politico-socio-economic conditions and rapid technological change, and other
appropriate strategies.
บธ.704 เกมส์ จาลองกลยุทธ์ ทางธุรกิจ
1.5 (1.5-0-4.5)
BA704 Business Strategy Simulation Game
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ บธ.620 การจัดการการเงิน บธ.630 การจัดการการตลาด บธ.640 หลักการจัดการและบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ และ บธ.650 การจัดการปฏิบัตกิ าร
เกมจาลองกลยุทธ์ ทางธุรกิจ การตัดสินใจทางด้ านการวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์ การตลาด กลยุทธ์ การบริหารการ
ปฏิบัติการ กลยุทธ์ ทางการเงิน และการจัดการเชิ งกลยุทธ์ ทดสอบองค์ ความรู้ ทางด้ านการจัดการ จริยธรรมในเชิงธุรกิจ และการ
ตัดสินใจเป็ นทีม

23

Prerequisite : Have earned credits of BA 620 Financial Management BA 630 Marketing Management
BA 640 Principles of Management and Human Resource Management and BA 650 Operations Management
Business Strategy Simulation Game, Decision making in product research and development, marketing
strategy, operations strategy, financial strategy, and strategic management. Test of business acumen, business ethics, and
team decision making.
วิชาเลือก กลุ่ม 1
หมวดวิชาการบัญชี
บธ.711 การจัดการภาษี
3 (3-0-9)
BA711 Tax Management
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ า บธ.610 การบัญชีเพือ่ การตัดสินใจ
บทบาทของการจัดการภาษีทมี่ ตี ่ อการดาเนินธุรกิจ การจัดการภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา การจัดการและการวางแผนภาษี
เงินได้ นิตบิ ุคคล ภาษีเงินได้ หัก ณ ทีจ่ ่ าย ภาษีมูลค่ าเพิม่ และภาษีธุรกิจเฉพาะ
Prerequisite : Have earned credits of BA 610 Accounting for Decision Making
Role oftax management towards business operation, tax management for personal income tax, tax management
and planning for corporate income tax, withholding tax, value-added tax and specific business tax.
บธ.712 การวิเคราะห์ ข้อมูลและรายงานทางการเงินเพือ่ การตัดสินใจ
3 (3-0-9)
BA712 Analysis of Financial Data and Statement for Decision Making
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ า บธ.610 การบัญชีเพือ่ การตัดสินใจ
ความท้ าทายของการบัญชี และประโยชน์ ของข้ อมูลทางการบัญชี ตัวแบบการประเมินมูลค่ าธุ รกิจ การวิเคราะห์ ทาง
การเงิน การวิเคราะทางบัญชี การพยากรณ์ ข้อมูล
Prerequisite : Have earned credits of BA 610 Accounting for Decision Making
Accounting challenges and usefulness of accounting information, valuation models, financial analysis,
accounting analysis, prospective analysis.
หมวดวิชาการเงิน
บธ.721 นโยบายและกลยุทธ์ ทางการเงินสมัยใหม่
3 (3-0-9)
BA721 Modern Financial Policy and Strategy
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ า บธ.620 การจัดการการเงิน
แนวคิดการจัดการการเงินเชิงกลยุทธ์ การจัดการเชิงมูลค่ า เครื่องมือและแนวคิดทางการเงิน งบจ่ ายลงทุนและสิ ทธิแฝง
การล้ มละลาย การปรับโครงสร้ างธุรกิจและการเลิกกิจการ การควบกิจการ การครอบงากิจการและการยกเลิกการลงทุน นโยบาย
โครงสร้ างเงินทุนและการจ่ ายคืนผู้ถือหุ้น การจัดการเงินทุนหมุนเวียน การเงินเชิงพฤติกรรม หัวข้ อพิเศษร่ วมสมัยอืน่ ๆ
Prerequisite : Have earned credits of BA 620 Financial Management
Concepts of strategic financial management; value-based management; financial concepts and tools; capital
budgeting and real options; bankruptcy, reorganization and liquidation; mergers, acquisitions and divestitures; capital
structure and distribution policies; working capital management; behavioral finance; other contemporary topics.
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บธ.722 การวิเคราะห์ การลงทุนและบริหารกลุ่มหลักทรัพย์
3 (3-0-9)
BA722 Investment Analysis and Portfolio Management
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ า บธ.620 การจัดการการเงิน
ทฤษฎี แนวทางและวิธีการที่ใช้ ในการวิเคราะห์ การลงทุนในตลาดการเงิน กลไกการลงทุนในตลาดหลักทรั พย์ ตราสาร
ทางการเงิน แนวคิดตลาดทีม่ ปี ระสิทธิภาพ การประเมินความเสี่ ยงและผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารประเภทต่ าง ๆ ทฤษฎี
กลุ่มหลักทรัพย์ และแบบตั้งราคาทรัพย์ สิน ทฤษฎีอัตราดอกเบีย้ การประเมินมูลค่ าตราสารที่ให้ รายได้ ประจา และการบริหารกลุ่ม
หลักทรั พย์ ที่ให้ รายได้ ประจา การประเมินมู ลค่ าตราสารทุน การวิเคราะห์ หลักทรั พย์ โดยใช้ ปัจจัยพืน้ ฐานและทางเทคนิค การ
บริหารกลุ่มหลักทรัพย์ เชิงรุกและเชิงรับ การประเมินผลการดาเนินงานของกลุ่มหลักทรัพย์ และกองทุนรวม การเงินเชิงพฤติกรรม
รวมถึงแนวโน้ มและพัฒนาการใหม่ ๆ ของตราสารและตลาดการเงิน
Prerequisite : Have earned credits of BA 620 Financial Management
Theories and frameworks of and techniques used in investment analysis; investment mechanism in securities
markets; financial instruments; efficient-market hypothesis; risk and return; portfolio theories and asset pricing models;
theories of interest rates; fixed-income valuation and portfolio management; equity valuation; fundamental and technical
analyses; active and passive portfolio management; portfolio performance evaluation; behavioral finance; recent
developments and innovations in financial markets.
บธ.723 การจัดการความเสี่ยง
3 (3-0-9)
BA723 Risk Management
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ า บธ.620 การจัดการการเงิน
แนวคิดในการประเมิน และจัดการกับความเสี่ ยงประเภทต่ าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการดาเนินธุ รกิจ การทาความเข้ าใจกับ
ธรรมชาติของความเสี่ยง วิธีการวัดความเสี่ยง ตลอดจนเครื่องมือ และวิธีการทีส่ ามารถนามาใช้ เพือ่ ป้ องกันความเสี่ยงประเภทต่ าง ๆ
โดยเน้ นการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
Prerequisite : Have earned credits of BA 620 Financial Management
Theoretical frameworks of risk assessment and management in business operations; understanding the nature
of risk; risk measurement; instruments and techniques used to manage risks in particular, financial risk.
บธ.724 การเงินระหว่ างประเทศ
3 (3-0-9)
BA724 International Finance
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ า บธ.620 การจัดการการเงิน
ระบบการเงินระหว่ างประเทศ ดุลการชาระเงิน เงื่อนไขเสมอภาคระหว่ างประเทศที่อธิบายความสั มพันธ์ ระหว่ างอัตรา
ดอกเบีย้ อัตราเงินเฟ้อ และอัตราแลกเปลี่ยน ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตรา เครื่องมือที่ใช้ ในการบริหารความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ ยน
การวัดและการบริหารความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ตลาดเงินและตลาดทุนในยุคโลกาภิวัตน์ การตัดสิ นใจลงทุนในต่ างประเทศ
การจัดหาเงินทุนระหว่ างประเทศ
Prerequisite : Have earned credits of BA 620 Financial Management
International monetary system, balance of payments and international parity conditions that explain the
relationship between interest rate, inflation rate and exchange rate. The mechanism of foreign exchange market, hedging
foreign exchange risk and foreign exchange exposures international investment decision and financing from international
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debt and equity markets in order to apply theoretical knowledge and a variety of international financial instruments to
manage business efficiently.
บธ.725 การวิเคราะห์ ข้นั สู งของความเป็ นไปได้ ของโครงการ
3 (3-0-9)
BA725 Advanced Feasibility Study
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ า บธ.620 การจัดการการเงิน
การวิเ คราะห์ โ ครงการลงทุ น ในสภาวะที่ไ ม่ มีค วามเสี่ ย ง การวิเ คราะห์ โ ครงการลงทุน ในสภาวะที่มีค วามเสี่ ย ง
ยุทธศาสตร์ การลงทุนเพื่อสร้ างมูลค่ าเพิ่ม เครื่องมือและปั ญหาในการวิเคราะห์ โครงการลงทุน การพยากรณ์ กระแสเงินสด การ
กาหนดอัตราต้ นทุนของเงินทุนของโครงการ การวิเคราะห์ โครงการภายใต้ ภาวะเงินเฟ้อ ความเสี่ยงในการประเมินโครงการ การระบุ
ปัจจัยเสี่ ยง การวัดความอ่ อนไหวของกระแสเงินสด Monte Carlo Simulation, Certainty Equivalent สิ ทธิแฝง การจ่ ายเงินปัน
ผลในโครงการลงทุน การวิเคราะห์ ผลกระทบจากการระดมทุนต่ อการวิเคราะห์ โครงการ การปันส่ วนทุน การวิเคราะห์ โครงการโดย
ใช้ แนวคิดอืน่ การวิเคราะห์ โครงการทีม่ หี ลายวัตถุประสงค์
Prerequisite : Have earned credits of BA 620 Financial Management
Capital budgeting analysis under certainties; capital budgeting analysis under uncertainties; investment
strategies for value creation; project evaluation techniques; problems associated with investment analysis; cash flow
estimation; estimation of the cost of capital; the effects of inflation; risk analysis in capital budgeting; sensitivity analysis;
Monte Carlo simulation; certainty equivalent; real options; project’s cash distribution; the effects of financing on capital
budgeting; capital rationing; capital budgeting using other financial concepts; capital budgeting analysis for projects with
multiple purposes.
บธ.726 การบริหารความมัง่ คัง่ ส่ วนบุคคล
3 (3-0-9)
BA726 Personal Wealth Management
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ า บธ.620 การจัดการการเงิน
แนวคิดพืน้ ฐานเกีย่ วกับการบริหารความมัง่ คัง่ ส่ วนบุคคล เครื่องมือพืน้ ฐานทางการเงินสาหรับการวางแผนการเงินส่ วน
บุคคล การรวบรวมข้ อมูลและเป้ าหมายการเงินของบุคคล การวิเคราะห์ ข้อมูลบุคคล ความรู้ เบื้องต้ นเกี่ยวกับภาษีเงินได้ บุคคล
ธรรมดา การวางแผนการบริโภค เครื่องมือทางการเงินเพือ่ บริหารสภาพคล่ อง การจัดทาแผนการเงินเบือ้ งต้ น
Prerequisite : Have earned credits of BA 620 Financial Management
Fundamental concepts of personal wealth management, Basic financial tools of personal financial planning,
Client profile, Goals and data collection, Data analysis, Introduction to personal income tax, consumption planning,
Financial instruments for liquidity management, preliminary financial plan workshop.
หมวดวิชาการตลาด
บธ.730 การตลาดดิจทิ ลั
1.5 (1.5-0-4.5)
BA730 Digital Marketing
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ า บธ.630 การจัดการการตลาด
ภาพรวมเรื่องการสื่อสารการตลาดดิจทิ ลั เข้ าใจองค์ ความรู้ และสามารถนามาประยุกต์ ใช้ ในการวางแผนการสื่อสาร
การตลาด กาหนดกลยุทธ์ การสื่อสารผ่านเครื่องมือการสื่อสารตลาดดิจทิ ลั ต่ างๆ อาทิ การวางแผนตลาดด้ วยการสร้ างเนือ้ หา การ
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วางแผนช่ องทางการสื่อสารผ่านประเภทและชนิดของสื่อดิจทิ ลั วางแผนทาการตลาดผ่านเครื่องมือค้ นหา ตลอดจนเรียนรู้การใช้
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวัดผลการสื่อสารการตลาดดิจทิ ลั
Prerequisite : Have earned credits of BA 630 Marketing Management
.
An overview of digital marketing communications, knowledge and understanding the digital marketing
framework, digital strategic planning through digital marketing tools, digital content marketing, digital media & channel
planning, search marketing and performance marketing.
บธ.731 พฤติกรรมผู้บริโภค
3 (3-0-9)
BA731 Consumer Behavior
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ า บธ.630 การจัดการการตลาด
แนวความคิดและทฤษฎีต่าง ๆ เพื่อที่จะทาความเข้ าใจพฤติกรรมผู้บริ โภค แนวความคิดแบบดั้งเดิมซึ่งเน้ นทฤษฎีทาง
จิตวิทยาและพฤติกรรมศาสตร์ ในการวิเคราะห์ กระบวนการการตัดสินใจซื้อตลอดจนปัจจัยต่ าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก ที่มีผลต่ อ
การตัดสิ นใจของผู้บริ โภค เช่ น การรับรู้ ทัศนคติ แรงจูงใจ กลุ่มอ้ างอิง เป็ นต้ น แนวความคิดทฤษฎีทางเลือกใหม่ ซึ่ งมุ่งทาความ
เข้ าใจผู้บริโภคจากมิตทิ างสังคมและวัฒนธรรมโดยการนาแนวความคิดและทฤษฎีทางสังคมวิทยาและมนุษยวิทยามาประยุกต์ ใช้ ใน
การศึ กษาพฤติกรรมการบริ โภค โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ง ในด้ านความสั มพันธ์ ร ะหว่ างอัตตลักษณ์ ของผู้บริ โภคกับการบริ โภคเชิ ง
สัญญลักษณ์
Prerequisite : Have earned credits of BA 630 Marketing Management
Concepts and theories of behavioral analysis in order to understand consumers and their behaviors. Traditional
thinking, which emphasizes psychological and behavioral theory for purchasing decision-making process. Contemporary
alternative theories, which emphasizes understanding consumer from social and cultural dimensions. The understanding
of both individual and organizational behavior that influences the purchasing decision.
บธ.732 กลยุทธ์ การตลาดเพือ่ การแข่ งขัน
3 (3-0-9)
BA732 Competitive Marketing Strategy
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ า บธ.630 การจัดการการตลาด
แนวคิดและวิธีการในการกาหนดกลยุทธ์ การตลาดเพื่อสร้ างข้ อได้ เปรียบทางการแข่ งขันในสถานการณ์ ต่างๆ โดยคานึงถึง
ความพร้ อมและทรัพยากรของธุรกิจควบคู่กบั โอกาสทางการตลาด การวิเคราะห์ โครงสร้ างและสถานการณ์ การแข่ งขันในตลาด
Prerequisite : Have earned credits of BA 630 Marketing Management
Theoretical framework in prescribing marketing strategy to create competitive advantage, taking into account
business’ readiness and resources in seizing market opportunity. Analysis of market structure and competition
environment.
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บธ.733 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
3 (3-0-9)
BA733 Integrated Marketing Communications Management
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ า บธ.630 การจัดการการตลาด
แนวคิด หลักการ และวิธีการของการส่ งเสริ มและสื่ อสารการตลาด การวางแผนและการกาหนดกลยุทธ์ การสื่ อสาร
การตลาดแบบบูรณาการ ปัจจัยทีต่ ้ องพิจารณาในการเลือกกลยุทธ์ ในการผสมผสานการสื่อสารการตลาด การประเมินผลกลยุทธ์ การ
สื่อสารการตลาด รวมทั้งการกาหนดกลยุทธ์ การสื่อสารให้ สอดคล้ องกับกลยุทธ์ การตลาดอืน่
Prerequisite : Have earned credits of BA 630 Marketing Management
Theoretical framework, principle, methodology of marketing communications, planning, and integrated
marketing communications. Factors in selecting appropriate marketing communications. Evaluate marketing
communications effectiveness. Prescribe marketing communications to complement other marketing strategies.
บธ.734 การตลาดและการจัดการธุรกิจบริการ
3 (3-0-9)
BA734 Service Marketing and Management
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ า บธ.630 การจัดการการตลาด
ความสาคัญของอุตสาหกรรมบริ การต่ อระบบพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและของโลกที่มีความแตกต่ างระหว่ าง
“สิ นค้ า” และ “บริ การ” ซึ่ งนาไปสู่ ลักษณะเฉพาะและปั ญหาด้ านการจัดการที่แตกต่ างของธุรกิจบริการ พฤติกรรมผู้บริ โภคใน
อุตสาหกรรมบริ การ เครื่ องมือที่ใช้ สาหรับการประเมินและการปรั บปรุ งคุณภาพการบริ การ การวางแผนการตลาด การออกแบบ
ส่ วนผสมทางการตลาด และกลยุทธ์ การตลาดส าหรั บการแข่ ง ขันในอุต สาหกรรมบริ การ แผนกาลังในการให้ การบริ การและ
แผนปฏิบัติงานที่ต้องสอดคล้ องกับแผนการตลาด การวางแผนบุ คคลากรและการฝึ กอบรมพนักงานให้ มีความสามารถในการ
ตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า
Prerequisite : Have earned credits of BA 630 Marketing Management
Importance of services industry towards country and global economic development. Differentiate between
goods and services posing different management challenges. Study consumer behavior towards services industry, services
evaluation, enhancement tools, services marketing, marketing component design, and services strategy in competitive
environment. Services manpower requirement in line with market demand, manpower training capable of satisfying
customers’ needs.
บธ.735 การตลาดระหว่ างประเทศ
3 (3-0-9)
BA735 International Marketing
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ า บธ.630 การจัดการการตลาด
หลักการ แนวความคิด และแนวทางในการดาเนินธุรกิจการตลาดระหว่ างประเทศ ซึ่งครอบคลุมถึงระบบธุรกิจและปัจจัย
ทีม่ ผี ลกระทบต่ อธุรกิจระหว่ างประเทศ แนวความคิดด้ านการตลาดแบบไร้ พรหมแดน กลยุทธ์ การตลาดระหว่ างประเทศ การส่ ง
สินค้ าออก การสั่งสินค้ าเข้ า และการลงทุนในต่ างประเทศ รวมทั้งการวิเคราะห์ ปัญหาต่ างๆ ที่มีผลต่ อการดาเนินงานด้ านการตลาด
ระหว่ างประเทศ ตลอดจนประเด็นปัญหาการตลาดระหว่ างประเทศทีเ่ กีย่ วเนื่องกับจริยธรรมในการดาเนินธุรกิจ
Prerequisite : Have earned credits of BA 630 Marketing Management
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Theoretical framework, principle and methodology of international marketing. Factors and business systems
affecting international trade, borderless marketing, international marketing strategy, export procedure, imports, and
overseas investment. Analyze problems affecting international marketing, including problems related to business ethics.
บธ.736 การตลาดระหว่ างองค์กรธุรกิจ
3 (3-0-9)
BA736 Business to Business Marketing
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ า บธ.630 การจัดการการตลาด
หลักวิชาและแนวทางในการดาเนินการตลาดธุรกิจ ซึ่งแตกต่ างจากการตลาดสินค้ าอุปโภคบริโภค รวมถึงการจัดซื้อสิ นค้ า
พฤติกรรมของผู้ซื้อในตลาดธุ รกิจ โอกาสทางการตลาด กลยุทธ์ การตลาด การพัฒนาและการบริ หารผลิตภัณฑ์ ช่ องทางการ
จาหน่ ายในการตลาดธุรกิจ การบริหารลูกค้ าสัมพันธ์ การส่ งเสริมการตลาดแบบผสมผสาน การขายและการบริหารการขาย การตั้ง
ราคาสินค้ าและการเจรจาเพือ่ เพิม่ คุณค่ า การประเมินผลความพยายามทางการตลาด การสร้ างความพึงพอใจให้ ลูกค้ า และวิสัยทัศน์
ของการตลาดธุรกิจ
Prerequisite : Have earned credits of BA 630 Marketing Management
Theoretical framework and methodology in business to business marketing which is different from consumer
marketing. Business to business purchasing decision and behavior, marketing opportunity, marketing strategy, brand
development and management, product channel development, consumer relationship management, integrated
marketing promotion, sale and after-sale services, product pricing and value-added negotiation, marketing effectiveness
evaluation, consumer satisfaction maintenance, and business to business strategic vision.
บธ.737 การจัดการผลิตภัณฑ์ และตราสินค้ า
3 (3-0-9)
BA737 Product and Brand Management
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ า บธ.630 การจัดการการตลาด
นโยบายและกลยุทธ์ การจัดการผลิตภัณฑ์ โดยศึกษาถึงบทบาทหน้ าที่และความรับผิดชอบของผู้จัดการผลิตภัณฑ์ การ
จัดการส่ วนผสมผลิตภัณฑ์ การจัดการบรรจุภัณฑ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ใหม่ วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ความสั มพันธ์ ระหว่ าง
ผลิตภัณฑ์ และส่ วนผสมทางการตลาดอื่นนโยบายและกลยุทธ์ การจัดการตรายี่ห้อการวิเคราะห์ ผู้บริ โภค การวิเคราะห์ คู่แข่ งขัน
กระบวนการสร้ างตราสิ นค้ า การออกแบบตราสิ นค้ า การขยายตราสิ นค้ า การจัดการประสาทสั มผัสเกี่ยวกับตราสิ นค้ า การสร้ าง
ตราสินค้ าระดับโลก การดารงตราสินค้ าให้ คงอยู่ตลอดไป ความล้ มเหลวและการแก้ ไขความล้ มเหลวของตราสินค้ า การสื่ อสารตรา
สินค้ า การควบคุมและประเมินผลตราสินค้ า
Prerequisite : Have earned credits of BA 630 Marketing Management
Policy and strategy of product management, role and responsibility of product manager, product mix and
packaging, new product development, product life cycle, relationship between product and other marketing mix. Policy
and strategy of brand management, consumer preference analysis, competitorsanalysis, brand creation, brand design,
brand expansion, brand reception, global brand creation,brand sustainability, brand failure and revival, brand
communications, brand supervisionand evaluation.
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บธ.738 กลยุทธ์ ราคา
3 (3-0-9)
BA738 Pricing Strategy
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ า บธ.630 การจัดการการตลาด
แนวคิดการกาหนดราคาโดยใช้ ลูกค้ าเป็ นศู นย์ กลาง การสร้ างคุณค่ าและการสื่ อสารทางการตลาดในสิ นค้ าและบริการเพื่อ
เพิ่มระดับราคา โครงสร้ างราคา นโยบายราคา การกาหนดราคาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่ งขัน การแปลงคุณค่ าทางด้ าน
เหตุผลและอารมณ์ เป็ นราคา การกาหนดราคาสินค้ าพ่ วง การกาหนดราคาสินค้ าทดแทนกัน การแบ่ งส่ วนตลาดกับการกาหนดราคา
ความไวต่ อระดับราคาและการคานวณจุดคุ้มกาไร กระบวนการตัดสินใจกาหนดราคา กลยุทธ์ ราคาตามวงจรผลิตภัณฑ์ การบริหาร
คู่แข่ งขันโดยใช้ กลยุทธ์ ราคา การวิจัยราคา กฎหมายที่เกี่ยวข้ องในการกาหนดราคา การควบคุมการบริ หารราคาและกาไรอย่ างมี
ประสิทธิภาพและมีจริยธรรม
Prerequisite : Have earned credits of BA 630 Marketing Management
Customer-Driven Pricing concept, Coordinating the Drivers of Profitability Value Creation, Price and Value
Communication, Pricing Policy, The Source of Pricing Advantage, How to Estimate Economic Value, Value-Based
Market Segmentation, Price Structure, Price Metrics, Price Fences, Managing Expectations to Improve Price
Realization, Policies for Managing Price Increases, Pricing for Complementary Products and Substitute Products,
Breakeven Sales Analysis, Relevant Cost in Pricing, Pricing Over the Product Life Cycle, Understanding and Reacting
in the Pricing Game, Measurement of Price Sensitivity and Research Techniques, Ethics and Law.
บธ.739 การวิเคราะห์ ข้อมูลขนาดใหญ่ เพือ่ การตัดสินใจทางธุรกิจ
1.5 (1.5-0-4.5)
BA739 Big Data Analytics for Business Decision Making
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ า บธ. 603 การวิจยั ทางธุรกิจ
ภาพรวมของภูมทิ ศั น์ ข้อมูลขนาดใหญ่ วิธีการวิเคราะห์ ข้อมูลขนาดใหญ่ ข้ันพืน้ ฐาน อาทิ สถิติเชิงพรรณนา การทดสอบ
สมมติฐาน การวิเคราะห์ ความแปรปรวน การวิเคราะห์ การถดถอยเชิงเส้ น วิธีการวิเคราะห์ ข้อมูลขนาดใหญ่ ข้นั สู ง อาทิ การวิเคราะห์
การถดถอยโลจิสติก การวิเคราะห์ จาแนก เศรษฐมิตสิ าหรับข้ อมูลตัดภาคขวางทางยาว การแสดงข้ อมูลขนาดใหญ่
Prerequisite : Have earned credits of BA 603 Business Research
An overview of big data landscape. Basic big data analytic methods including descriptive statistics, hypothesis
testing, ANOVA, linear regression. Advanced big data analytic methods such as logistic regression, discriminant analysis,
panel data econometrics. Big data visualization.
หมวดวิชาการจัดการปฏิบัตกิ ารและโซ่ อุปทาน
บธ.751 การจัดการโลจิสติกส์
1.5 (1.5-0-4.5)
BA751 Logistics Management
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ า บธ.630 การจัดการการตลาด และ บธ.650 การจัดการปฏิบัตกิ าร
ศึกษาประเด็นการวางแผนและจัดการที่เกี่ยวข้ องกับการขนส่ ง กระบวนการของโลจิสติกส์ ของวัตถุดิบและชิ้นส่ วนของ
ระบบซั พพลายเชน หัวข้ อที่เกี่ยวข้ องรวมถึง กลยุทธ์ การจัดหา การจัดซื้อ ระบบ โลจิสติกส์ ในฝั่งการนาเข้ าในรู ปแบบต่ างๆ
รวมถึงระบบการจัดการความต้ องการชิ้นส่ วนและระบบการจัดการสินค้ าคงคลัง
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Prerequisite : Have earned credits of BA 630 Marketing Management and BA 650 Operations
Management
Strategic logistics-related management issues and planning associated with managing the transportation and
supply side of contemporary supply chains. Topics such as procurement, strategic sourcing, inbound logistics, MRP and
inventory management will be discussed.
บธ.752 การจัดการซัพพลายเชน
1.5 (1.5-0-4.5)
BA752 Supply Chain Management
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ า บธ.630 การจัดการการตลาด และ บธ.650 การจัดการปฏิบัตกิ าร
ศึกษากรอบแนวคิดและกระบวนการทีเ่ กีย่ วข้ องกับการจัดการซัพพลายเชนเพือ่ สร้ างมูลค่ าเพิ่มให้ กับธุรกิจ ตลอดจนการ
นาแนวคิดไปประยุกต์ ใช้ เพือ่ เพิม่ ศักยภาพทางด้ านการแข่ งขันของธุรกิจทีส่ อดคล้ องกับการเปลีย่ นแปลงความต้ องการของผู้บริโภค
ทั้งในภาคการผลิตและบริ การและเพื่อตอบสนองความต้ องการของลู กค้ าให้ เกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด การอภิป รายโดยการใช้
กรณีศึกษาในการนาเอาแนวคิดการจัดการซัพพลายเชนไปประยุกต์ ใช้ ในธุรกิจให้ ประสบความสาเร็จ
Prerequisite : Have earned credits of BA 630 Marketing Management and BA 650 Operations
Management
Theoretical framework and processes employed in supply chain management to raise business value, increase
business competitiveness in response to changing consumers’ demand both in manufacturing and service with the
objective of meeting customers’ expectation in the most effective way. Class discussion is motivated by case studies that
examine successful emerging supply chain management implementation.
บธ.753 การวิเคราะห์ เชิงปริมาณเพือ่ การตัดสินใจ
3 (3-0-9)
BA753 Quantitative Analysis for Decision Making
วิธีการใช้ เครื่องมือเชิงปริมาณในการวิเคราะห์ ข้อมูลเพื่อช่ วยในการตัดสิ นใจได้ อย่ างเป็ นระบบและมีประสิ ทธิภาพการ
ประยุกต์ ใช้ เทคนิคการวิเคราะห์ ข้อมูลในเชิงปริมาณในการแก้ ปัญหาทางธุรกิจ โปรแกรมทางคณิตศาสตร์ ต่าง ๆและคอมพิวเตอร์
ซอฟท์ แวร์ ในการแก้ ปัญหาผ่านกรณีศึกษาทางธุรกิจ
Tools for quantitative analysis to help make decision systematically and efficiently. Applying quantitative
analysis techniques to solve business problem. Various mathematical modeling. Computer software to solve business
problems via business case studies.
หมวดวิชาการจัดการทัว่ ไป
บธ.762 การบริหารธุรกิจระหว่ างประเทศ
3 (3-0-9)
BA762 International Business Management
วิชาบังคับก่ อน : เป็ นนักศึกษาปริญญาโทฐานะปี ที่ 2
สภาพแวดล้ อมทีส่ าคัญของการประกอบธุรกิจระหว่ างประเทศเช่ น การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจรู ปแบบต่ างๆ วิวฒ
ั นาการ
ทีส่ าคัญของธุรกิจระหว่ างประเทศโดยครอบคลุมหัวข้ อต่ างๆ เช่ น วิวฒ
ั นาการของการค้ าและการลงทุนระหว่ างประเทศ ทฤษฎีทมี่ ี
ส่ วนเกี่ยวข้ องกับปรากฏการณ์ ดังกล่ าว ตลอดจน ศึ กษาวิธีการบริ หารและการดาเนินธุ รกิจระหว่ างประเทศ โดยพิจารณาถึง
วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ ในการดาเนินการธุรกิจระหว่ างประเทศ ผลประโยชน์ โอกาสจากการลงทุน ต่ างประเทศการพัฒนาและ
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ปรั บปรุ งนโยบายและกลยุทธ์ การบริหารของธุ รกิจระหว่ างประเทศหรือบริษัทข้ ามชาติ เพื่อให้ สอดคล้ องกับสภาพแวดล้ อมของ
ธุรกิจระหว่ างประเทศ
Prerequisite : 2nd year student status
Important environments in conducting international business, including global economic blocs. The evolution
of international trade and investment. Related theoretical framework to manage international business considering
objectives, strategy, benefits, investment opportunity. Policy and strategy development to accommodate international
business and multinational corporations under suitable business environment.
บธ.763 กฎหมายธุรกิจ
3 (3-0-9)
BA763 Business Law
กฎหมายต่ างๆที่เกี่ยวข้ องกับธุ รกิจเพื่อให้ เกิดความเข้ าใจถึงข้ อกฎหมายโดยครอบคลุมรู ปแบบต่ างๆของธุ รกิจตาม
กฎหมายการทาสัญญาเอกเทศสัญญา เช่ น ตัวแทน ตั๋วเงิน หุ้นส่ วนและบริษัท รวมทั้งกฎหมายเฉพาะอันได้ แก่ การผูกขาดตัดตอน
กฎหมายแรงงานกฎหมายเกีย่ วกับธนาคารพาณิชย์ และสถาบันการเงินกฎหมายเกีย่ วกับตลาดหลักทรัพย์
Laws governing business operations. Forms of business entities, contract, power of attorney, proxy, debenture,
partnership and corporation. Specific laws including monopoly, labor, financial institutions, money and capital markets.
บธ.764 การให้ คาปรึกษาธุรกิจ
3 (3-0-9)
BA764 Business Consulting
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ า บธ.620 การจัดการการเงิน บธ.630 การจัดการการตลาด บธ.640 หลักการจัดการและ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ และบธ.650 การจัดการปฏิบัตกิ าร
กรอบแนวคิดของการให้ คาปรึกษาทีเ่ กี่ยวข้ องกับฟั งก์ ชั่นต่ างๆของธุรกิจเช่ น การปฏิบัติการ การเงิน การตลาดตลอดจน
การจัดการเพือ่ ผลการดาเนินงาน การใช้ เครื่องมือเพื่อช่ วยในการการตั้งสมมติฐานของปัญหา การวิเคราะห์ ถึงแนวทางในการหาคา
คอบ การวิจยั ตลาด การบริหารโครงการและการนาเสนอผลงานทีม่ ปี ระสิทธิผล
Prerequisite : Have earned credits of BA 620 Financial Management BA 630 Marketing Management
BA 640 Principles of Management and Human Resource Management and BA 650
Operations Management
Business consulting framework related to operations, finance, marketing, and performance management. Core
consulting skills required for successful delivery of consulting engagements such as hypothesis generation, approach
analysis, effective market research as well as developing and delivery of effective presentation.
บธ.765 หัวข้ อเฉพาะทางธุรกิจ
3 (3-0-9)
BA765 Selected Topics in Business
หัวข้ อทีเ่ กีย่ วข้ องกับการดาเนินธุรกิจในปัจจุบันเพือ่ เพิม่ พูนความรู้ และทักษะการจัดการธุรกิจทีท่ นั สมัย
Selected topics in business in order to broaden the knowledge and skill in modern business administration.
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บธ.766
BA766

ประเด็นสาคัญทางธุรกิจ 1
1.5 (1.5-0-4.5)
Special Issues in Business 1
ประเด็นสาคัญๆ ทีน่ ่ าสนใจในการดาเนินธุรกิจในปัจจุบนั เพือ่ ให้ เข้ าใจแนวคิดในการดาเนินธุรกิจสมัยใหม่ และเพิม่ พูน
มุมมองในการจัดการธุรกิจ
The current special issues in order to understand the modern business process and broaden business and
management perspective
บธ.767 ประเด็นสาคัญทางธุรกิจ 2
1.5 (1.5-0-4.5)
BA767 Special Issues in Business 2
ประเด็นสาคัญๆ ทีม่ ผี ลต่ อการดาเนินธุรกิจในปัจจุบัน เป็ นการสร้ างมุมมองในการดาเนินธุรกิจทีท่ นั สมัย
Current special issues that have an effect on business in order to broaden the modern business perspective.
หมวดวิชาอสังหาริมทรัพย์
ธอ.600 การบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สมัยใหม่
3 (3-0-9)
RB600 Modern Real Estate Business
การศึ ก ษาภาพรวมขององค์ ก รทางธุ ร กิจ ภาวะแวดล้ อ มทางเศรษฐกิจ ปั จ จัย ภายนอกและภายในที่มีผลต่ อธุ ร กิจ
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ องค์ ก ร พฤติ ก รรมผู้ บ ริ โ ภค ราคาที่ดิ น การเงิ น การลงทุ น และโครงการอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ หน้ า ที่ แ ละ
ความสัมพันธ์ ขององค์ กรและหน่ วยงานต่ างๆ ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งศึกษากระบวนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ แนวโน้ ม
สภาวะเศรษฐกิจในอนาคตทีม่ ผี ลต่ ออสังหาริมทรัพย์
The study of economic factors both at micro and macro levels that impact real estate business such as real estate
firms, consumer behaviors, land price, finance and investment aspects and real estate project. The subject concentrates on
relationship between real estate firms and related agencies both government and private. Students will also learn the
process in real estate development and how economic trend can affect real estate business.
ธอ.612 กฎหมายและภาษีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
3 (3-0-9)
RB612 Real Estate Law and Taxes
แนวคิด หลักกฎหมาย และภาษี การตีความ และการใช้ กฎหมาย สามารถนาไปประยุกต์ ใช้ กับธุ รกิจอสั งหาริ มทรัพย์
รวมทั้งศึกษาข้ อบังคับ และกระบวนการทีเ่ กีย่ วข้ องกับอสังหาริมทรัพย์ การวิเคราะห์ ผลกระทบของกฎหมายและภาษีที่มีต่อธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์
To study legal, tax principles and its interpretations in order to be able to apply into real estate business;
students will also learn how to analyze the affects that legal and tax rules and regulations impact on real estate business.
ธอ.621 การวิเคราะห์ การเงินและการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
3 (3-0-9)
RB621 Real Estate Finance and Investment Analysis
การวางแผน นโยบาย การควบคุม การประเมินผล การลงทุน และการบริหารการเงินในธุรกิจอสั งหาริมทรัพย์ ภายใต้
สภาวะแวดล้ อมทีแ่ ตกต่ างกัน การใช้ เทคนิคทางด้ านการเงิน ในการวิเคราะห์ การลงทุน การหาแหล่ งเงินทุน การใช้ ไปของเงินทุน
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โดยคานึงถึงความเสี่ยงต่ างๆ ทีม่ อี ยู่ในตลาดการเงินและตลาดทุน รวมทั้งศึกษาปัจจัยทีม่ ผี ลกระทบในการลงทุนในอสั งหาริมทรัพย์
และเครื่องมือทางการเงินใหม่ ๆ
Finance and investment analysis are concerned with evaluation of investment and management of real estate
under different situations and circumstances. The financing techniques in analyzing investment and project funding will
be emphasized while concentrating on risk in the financial and capital markets. Students will also be learning factors that
affect the real estate business.
ธอ.671 การศึกษาความเป็ นไปได้ ของโครงการและการจัดทาแผนธุรกิจ
3 (3-0-9)
RB671 Feasibility Study and Businee Plan
การวิเคราะห์ ความเป็ นไปได้ ของโครงการอสังหาริมทรัพย์ และการจัดทาแผนธุรกิจ เพื่อให้ ดาเนินธุรกิจอย่ างมีแบบแผน
และประสบความสาเร็ จ โดยเน้ นการศึ กษาความเป็ นไปได้ ในด้ านกฎหมาย การตลาด การผลิต การเงิน ผลกระทบของอุปสงค์
อุปทาน รวมถึงการจัดทาแผนธุรกิจเพือ่ เตรียมพร้ อมในการดาเนินงาน เป็ นแนวทางในการทาธุรกิจอสั งหาริมทรัพย์ ในอนาคต ซึ่ง
จะมีการศึกษาในเรื่องของโมเดลทางธุรกิจ การวิจยั ตลาด การสร้ างความเข้ าใจในกลยุทธ์ ทางธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้ อง
This course provides students how to do the project feasibility study and to implement the business plan. The
study of the project feasibility will emphasize on the parts of legal, marketing, production, operation and finance. Then
how to write the effective business plan will be learned. It is a guideline for doing the business in the future. This course
also teaches more in business model, market research and business strategic planning.
ธอ.735 การบริหารทรัพย์ สินสมัยใหม่

3 (3-0-9)

RB735 Modern Property Management
หลักการ การวางแผน นโยบาย การควบคุม การประเมินผล รวมทั้งการทางบประมาณในการบริหารอสั งหาริมทรัพย์
ศึกษาวิธีการสื่ อสาร การดูแล เพื่อให้ เกิดความยั่งยืนของธุรกิจและให้ เป็ นไปตามแผนในการศึกษาความเป็ นไปได้ ในตอนแรก ซึ่ ง
หมายถึงการวางแผนในปัจจุบัน อนาคตและวิธีการแก้ ปัญหาและอุปสรรคทีอ่ าจเกิดขึน้
Property management principles, strategies, plans, control system, auditing system, evaluation process, and how
to create a budget. Students will also learn how to communicate and take care tenants as well as clients (landlord), how to
manage the property's common area and solve problems regarding property management.
ธอ.777 การพัฒนาทรัพย์ สินเพือ่ การอยู่อาศัยและพาณิชยกรรม
3 (3-0-9)
RB777 Residential and Commercial Property Development
กระบวนการพัฒนา และวิเคราะห์ กลยุทธ์ ในการลงทุนโครงการอสั งหาริมทรัพย์ ท้งั ด้ านที่อยู่อาศัย พาณิชยกรรม และ
อุตสาหกรรม รวมถึงการวิเคราะห์ ปั จจัยที่มีผลกระทบต่ อการพัฒนาอสั งหาริ มทรั พย์ เช่ น เศรษฐกิจ ประชากร กายภาพ การ
ออกแบบ การวางผังโครงการ การก่ อสร้ าง และสาธารณูปโภค การตลาด การเงิน การบริหารโครงการ รวมถึงการปรับปรุ งและ
ปรั บเปลี่ยนประเภทการใช้ งานให้ เหมาะสมกับสภาวการณ์ ต่ างๆ เพื่อใช้ วางแผนติดตามโครงการ ตั้งแต่ เริ่ มพัฒนาโครงการจน
โครงการก่ อสร้ างเสร็จเปิ ดใช้ งานได้
Learn the procedures and strategies on real estate investment of residential, commercial and industrial
properties. Students will also learn how to analyze the factors that affect the property development; economy,
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demography, physical attributes, design, construction, infrastructures, marketing, finance, and project management.
Appropriate planning techniques are also included in the subject.
วิชาเลือก กลุ่ม 2
หมวดวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และองค์ การ
บธ.643 การพนักงานสัมพันธ์ และการแรงงานสัมพันธ์
3 (3-0-9)
BA643 Employee & Labor Relations
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ า บธ.640 หลักการจัดการและบริหารทรัพยากรมนุษย์
แนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องกับการพนักงานสั มพันธ์ และการแรงงานสั มพันธ์ บทบาทและความเคลื่อนไหว
ของฝ่ ายรัฐบาล ฝ่ ายนายจ้ าง ฝ่ ายลูกจ้ าง รวมถึงฝ่ ายสหภาพแรงงานในกระบวนการพนักงานสัมพันธ์ / แรงงานสัมพันธ์ การยื่นข้ อ
เรี ยกร้ อง การร่ วมเจรจาต่ อรอง การระงับข้ อพิพาทแรงงาน การปิ ดงาน และการนัดหยุดงาน การดาเนินคดีในศาลแรงงาน การ
ดาเนินการเพือ่ ให้ เกิดความเข้ าใจอันดีระหว่ างฝ่ ายนายจ้ าง ฝ่ ายลูกจ้ างและฝ่ ายสหภาพแรงงาน รวมถึงประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องอัน
จะมีส่วนในการเสริ มสร้ างการพนักงานสั มพันธ์ ที่ดีในองค์ การยุคใหม่ เช่ น ประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับสมดุลระหว่ างงานและชี วิต
(Work-Life Balance) ประเด็นความผูกพันต่ อองค์ การของพนักงาน (Employee Engagement) ตลอดจนศึกษากฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
กับการพนักงานสัมพันธ์ และการแรงงานสัมพันธ์ สาหรับองค์ การในยุคปัจจุบัน
Prerequisite : Have earned credits of BA 640 Principles of Management and Human Resource
Management
The concepts, principles, and theories of employee relations and labor relations. Roles and movement of
government, employers, employees, as well as labor unions in the employee relations / labor relations process, grievance
procedures, negotiation and collective bargaining processes, lockout and strike, roles of labor court, and methods to create
mutual understanding among employers, employees, and labor unions. Other issues that will promote pleasant employee
relations within contemporary organizations such as work-life balance, and employee engagement. Labor relations and
employee relations laws significantly affecting business operations of today’s organizations.
บธ.644 ระบบสารสนเทศเพือ่ การบริหารทรัพยากรมนุษย์
1.5 (1.5-0-4.5)
BA644 Human Resource Information System
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ า บธ.640 หลักการจัดการและบริหารทรัพยากรมนุษย์
การนาเทคโนโลยีสารสนเทศทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ อย่ างรวดเร็ว มาใช้ ในการปฏิบัตงิ านเพือ่ สร้ างมูลค่ าเพิม่ (Value Added) ให้ กบั
องค์ การได้ วิชานีศ้ ึกษาและฝึ กการปฏิบัตกิ ารบริหารฐานข้ อมูลตั้งแต่ การจัดเก็บข้ อมูล วิเคราะห์ ข้อมูล และการนาข้ อมูลไปใช้ ในด้ าน
การสรรหา การคัดเลือก การฝึ กอบรม การประเมินการปฏิบัตงิ านและการกาหนดค่ าตอบแทนเพือ่ เป็ นการลดต้ นทุนและเพิม่
ประสิทธิภาพการทางานให้ รวดเร็วยิง่ ขึน้
Prerequisite : Have earned credits of BA 640 Principles of Management and Human Resource
Management
The use fast-changing IT to create added value to organization. Practice database administration, starting from
data collection, analysis and application in recruitment, screening, training, performance evaluation, and monetary
compensations with objective of reducing costs and raising productivity.
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บธ.645 การบริหารค่ าตอบแทนและการบริหารผลปฏิบัตงิ านเชิงกลยุทธ์
3 (3-0-9)
BA645 Strategic Compensation and Performance Management
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ า บธ. 640 หลักการจัดการและบริหารทรัพยากรมนุษย์
แนวคิด หลักการ ทฤษฎี ในการกาหนดค่ าตอบแทน การวิเคราะห์ งาน การประเมินค่ างาน โครงสร้ างค่ าจ้ างและ
เงินเดือน การสารวจค่ าจ้ างและเงินเดือน กลยุทธ์ การกาหนดค่ าจ้ าง จู งใจ และสวัสดิการ กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับการบริ หาร
ค่ าตอบแทน แนวทางการบริ หารการกาหนดค่ าตอบแทน เพื่อให้ สัมพันธ์ กับกลยุทธ์ การแข่ งขันขององค์ การ หลักการ ลักษณะ
วิธีการ กระบวนการประเมินการปฏิบัติงาน การให้ ข้อมูลย้ อนกลับและการอภิปรายการประเมิน รวมทั้งการนาข้ อมูลย้ อนกลับที่
ได้ รับจากการประเมินการปฏิบัติงานไปใช้ ในการตัดสิ นใจทางด้ านค่ าตอบแทน และการจัดทาแผนการปรั บปรุ งการปฏิบัติงาน
รวมทั้งนาไปใช้ ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ระบบอืน่ ๆด้ วย
Prerequisite : Have earned credits of BA 640 Principles of Management and Human Resource
Management
Theoretical framework and principle of compensation, job analysis, performance evaluation, wages and salary
structure, wages and salary survey, strategic compensation, incentives and fringe benefits. Law on compensation
management, compensation strategy under competitive environment. Work performance evaluation principle and
practice, feedback, discussion, taking into account feedback to decide on compensation level, operation revision, and
application in other human resources systems.
บธ.646 การบริหารความรู้
1.5 (1.5-0-4.5)
BA646 Knowledge Management
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ า บธ.640 หลักการจัดการและบริหารทรัพยากรมนุษย์
แนวคิด หลักการบริหารความรู้ ในองค์ การ ทั้งความรู้ ฝังลึกในความรู้ แฝง และความรู้ เปิ ดเผย รวมทั้งศึกษาเครื่องมือใน
การบริหารความรู้ ได้ แก่ การพัฒนาตนเอง การสอนงาน (coaching) การเป็ นพีเ่ ลีย้ ง (mentoring) การศึกษาจากตัวอย่ างกรณีศึกษา
ที่เป็ นเลิศ (best practices) การจัดให้ มีชุมชนแห่ งการปฏิบัติ (community of practices) การสร้ างคลังข้ อมูล ระบบการกระจาย
ความรู้ การสร้ างเกลียวความรู้ เพือ่ ให้ มกี ารแลกเปลีย่ น ถ่ ายโอนความรู้ และการสร้ างองค์ ความรู้ ใหม่ ทั้งกับสมาชิกภายในองค์ การกับ
ผู้ มี ส่ วนได้ ส่ วนเสี ย (stakeholder) ภายนอก ได้ แ ก่ ลู ก ค้ า คู่ ค้ า เพื่ อ ให้ อ งค์ ก ารมี ค วามสามารถในการสร้ างนวั ต กรรมและ
ความสามารถปรับตัวต่ อการเปลีย่ นแปลง ตลอดจนศึกษายุทธศาสตร์ การจัดการสินทรัพย์ ทางปัญญา
Prerequisite : Have earned credits of BA 640 Principles of Management and Human Resource
Management
Theoretical framework and principle of knowledge management in an organization, deep-seated knowledge,
hidden knowledge and apparent one. Knowledge management tools, self improvement, coaching, mentoring, best
practices, community of practice, knowledge creation pool, knowledge dissemination, core competencies to be transferred
to stake holders within organization, customers and trading partners so that organization can always innovate and adjust
to changes, and intellectual property development strategy.
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บธ.741 การพัฒนาทุนมนุษย์ ในองค์ การ
3 (3-0-9)
BA741 Developing Human Capital in Organizations
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ า บธ.640 หลักการจัดการและบริหารทรัพยากรมนุษย์
หลักการ ทฤษฎี เทคนิค และกระบวนการในการพัฒนาทุ นมนุ ษย์ เพื่อสร้ างข้ อเปรี ยบในการแข่ งขัน เทคนิคในการ
วางแผนและจัด ทาระบบสายงานอาชี พ ตลอดจนแผนสื บ ทอดตาแหน่ งเพื่อสร้ างความสามารถขององค์ ก าร (Organization
Capability) ทั้งนีโ้ ดยการพัฒนาความสามารถของผู้บริ หารและความสามารถของพนักงานในทุกระดับขององค์ การ เพื่อให้ ทุน
มนุษย์ เป็ นเครื่องมือทีส่ าคัญทีจ่ ะเสริมสร้ างข้ อได้ เปรียบในการแข็งขันให้ กบั องค์ การ
Prerequisite : Have earned credits of BA 640 Principles of Management and Human Resources
Management
Theoretical framework, principle, technique of managing human capital to create competitive advantage.
Planning technique, professional career advancement and position replacement to sustain organization capability,
including skills development of management and staff at all levels so that human capital can work to strengthen
organization’s competitive advantage.
บธ.742 ประเด็นร่ วมสมัยในการบริหารทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-9)
BA742 Contemporary Issues in Human Resource Management
ทฤษฎี งานวิจัย แนวโน้ ม และประเด็นที่สาคัญและกาลังเป็ นที่น่าสนใจต่ าง ๆ ด้ านการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ สาหรั บ
องค์ การในโลกยุคปั จจุบัน เช่ น วิธีการประเมินความเหมาะสมทางการเงินของนโยบาย กลยุทธ์ และแนวปฏิบัติในการบริ หาร
ทรั พยากรมนุษย์ ขององค์ การในโลกยุคปั จจุบัน, การออกแบบองค์ การให้ ทันสมัยและสอดรั บกับการเปลี่ยนแปลง, การบริ หาร
ทรัพยากรมนุษย์ บนพืน้ ฐานของความหลากหลายในองค์ การ (Diversity), กลยุทธ์ ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ สาหรับองค์ การยุค
ใหม่ เพือ่ รองรับการจัดตั้งประชาคมอาเซียน (AEC) เป็ นต้ น
Theories, research,trends, and hot issues in human resource management areas for contemporary
organizations operating in our today’s world such as methods for evaluating financial soundness of HR policies and
practices of contemporary organizations, design of high performance and adaptive organizations, managing workforce
diversity globally, HR strategies and practices for supporting the establishment of ASEAN Economic Community (AEC)
etc.
บธ.743 การให้ คาปรึกษาทางด้ านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์ การ
1.5 (1.5-0-4.5)
BA743 Consulting in Human Resource Management
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ า บธ.640 หลักการจัดการและบริหารทรัพยากรมนุษย์
บทบาทและหน้ าที่ของที่ปรึกษาด้ านการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ ตลอดจนจริ ยธรรมในการให้ คาแนะนาปรึกษา ศึกษา
กระบวนการและทักษะในการวิเคราะห์ ปัญหาในการให้ คาปรึกษา และทักษะในการนาเสนอแนวทางแก้ ไขปัญหา
Prerequisite : Have earned credits of BA 640 Principles of Management and Human Resources
Management
Role and duty of human resource management consultant, including giving ethical advice. Methodology and
skills in analyzing consulting problems and presenting recommendations.
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บธ.744 การวางแผน สรรหา และคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์
1.5 (1.5-0-4.5)
BA744 Human Resources Planning and Staffing
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ า บธ.640 หลักการจัดการและบริหารทรัพยากรมนุษย์
แนวคิด ปัจจัยพืน้ ฐานในการวางแผนทรัพยากรบุคคลให้ เกิดประโยชน์ สูงสุ ดแก่ หน่ วยงาน วิธีการวิเคราะห์ อัตรากาลังทั้ง
ปริมาณและคุณภาพ การวางแผนอัตรากาลังในรู ปแบบต่ างๆ รวมทั้งศึกษา กลยุทธ์ ในการสรรหาทั้งจากภายในและภายนอกองค์ การ
และหลักการ เทคนิคการสร้ างแบบทดสอบ เทคนิคการใช้ คาถามสาหรับสั มภาษณ์ รวมทั้ง เครื่องมือในการคัดเลือกชนิดต่ าง ๆ เพื่อ
บรรจุผ้ทู มี่ คี วามสามารถเข้ าปฏิบัตงิ าน
Prerequisite : Have earned credits of BA 640 Principles of Management and Human Resources Management
Theoretical framework and fundamental factors in human resource planning for organization’s utmost benefit.
Human resource quantity and quality, position planning, recruitment strategy within and outside organization.
Questionnaire technique, interview questions and several recruitment and selection tools to select capable personnel to
work for organization.
บธ.745 การบริหารดาวเด่ น และการบริหารการเติบโตทางอาชีพ
1.5 (1.5-0-4.5)
BA745 Talent and Career Management
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ า บธ.640 หลักการจัดการและบริหารทรัพยากรมนุษย์
แนวคิดการบริหารดาวเด่ นและการบริหารการเติบโตทางอาชีพเชื่อมโยงกับการวางแผนทดแทนตาแหน่ งงาน การเสาะ
แสวงหา การคัดกรอง การประเมินผลงาน การประเมินศักยภาพ การมอบหมายงาน การออกแบบหลักเกณฑ์ การเติบโต การ
พัฒนา และ การรักษาดาวเด่ นโดยสร้ างแรงจูงใจในรู ปแบบต่ างๆ
Prerequisite : Have earned credits of BA 640 Principles of Management and Human Resources
Management
Talent and career management concept , connected to succession plan. Talent sourcing , screening and
selecting. Performance and potential assessment . Leverage talent, talent development Design of vertical and
horizontal track and talent retention.
บธ.746 การวิเคราะห์ ข้อมูลทางด้ านทรัพยากรมนุษย์
1.5 (1.5-0-4.5)
BA746 Human Resource Analytics
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ า บธ.640 หลักการจัดการและบริหารทรัพยากรมนุษย์
กระบวนการใช้ ข้อมูลสารสนเทศทางด้ านทรัพยการมนุษย์ เพื่อบริหารความเสี่ ยงและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ ทั้งจาก
ภายในและภายนอก การใช้ ข้อมูลเพือ่ วางแผนและบริหารทรัพยากรมนุษย์ ในมิตติ ่ างๆ การตัดสิ นใจวางแผนและรวบรวมข้ อมูล การ
วิเคราะห์ ความสามารถของทรั พยากรมนุษย์ ในองค์ การ การหาความสั มพันธ์ และผลกระทบ และการคาดการณ์ ผลลัพธ์ การใช้
หลักสถติและวิชาการในการวิเคราะห์ ข้อมูล การนาเสนอผลการสื่อสารจูงใจผู้บริหาร
Prerequisite : Have earned credits of BA 640 Principles of Management and Human Resources
Management
Process in using human resource’s information to manage risk and change occurring from internal and
external factors. Apply human resource’s information in planning and manageing human resources in various functions.
Study the processes on decision making, plan and collect data. Conduct performance analysis, causality and effect, and

38

expected outcomes and performances by using statistical and academic concepts. Present the results, communicate and
motivate an executive.
บธ.747 การพัฒนาองค์ การและการบริหารการเปลีย่ นแปลง
1.5 (1.5-0-4.5)
BA747 Organizational Development and Change Management
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ า บธ.640 หลักการจัดการและบริหารทรัพยากรมนุษย์
ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาองค์ การและการบริ หารการเปลี่ย นแปลง กระบวนการในการพัฒนาองค์ การใน
ระดับ บุคคล กลุ่ม และองค์ การ การวินิจฉัยองค์ การ ขั้นตอนการบริหารการเปลี่ยนแปลง การต่ อต้ านการเปลี่ยนแปลง เครื่องมือใน
การพัฒนาองค์ การ การบริหารการเปลีย่ นแปลงในรู ปแบบต่ างๆ และการประเมินผลการเปลีย่ นแปลง
Prerequisite : Have earned credits of BA 640 Principles of Management and Human Resources
Management
Theory and concept in organization development and change management, process of organizational
development in individual, group, and organizational level. Organization diagnostic process, change management
process, and process’s resistance to change, tools in organizational development and change. Evaluation of change
management program.
บธ.748 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ระหว่ างประเทศ
1.5 (1.5-0-4.5)
BA748 International Human Resource Management
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ า บธ.640 หลักการจัดการและบริหารทรัพยากรมนุษย์
แนวคิด 3 รู ปแบบของนโยบายการบริหารทรั พยากรมนุษย์ ระหว่ างประเทศของบรรษัทข้ ามชาติ ปัญหาเชิ งกลยุทธ์ ที่
สาคัญในการส่ งพนักงานไปทางานต่ างประเทศ ได้ แก่ การรั บสมัครและคัดเลือก ความสาคัญของโปรแกรมฝึ กอบรมและพัฒนา
รวมทั้งการอบรมด้ านวัฒนธรรม ข้ อดีและข้ อเสี ยของการส่ งพนักงานไปทางานในต่ างประเทศ ประเด็นเรื่องการจ่ ายค่ าตอบแทน
ผู้บริหารและนโยบายค่ าตอบแทนสาหรับพนักงานต่ างชาติ ความสาคัญของการสร้ างแรงงานสัมพันธ์ ทดี่ ที วั่ โลก
Prerequisite : Have earned credits of BA 640 Principles of Management and Human Resources
Management
Three different types of IHRM policies used by multinational companies. The key strategic problems of
international assignments, including recruitment and selection, the importance of training and development programs,
especially cultural training, and the advantages and disadvantages of expatriation. The issues of executive pay and
compensation polices for workers in international markets. The importance of labor-management relations around the
word.
บธ.765 หัวข้ อเฉพาะทางธุรกิจ
3 (3-0-9)
BA765 Selected Topics in Business
หัวข้ อทีเ่ กีย่ วข้ องกับการดาเนินธุรกิจในปัจจุบันเพือ่ เพิม่ พูนความรู้ และทักษะการจัดการธุรกิจทีท่ นั สมัย
Selected topics in business in order to broaden the knowledge and skill in modern business administration.
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บธ.766 ประเด็นสาคัญทางธุรกิจ 1
1.5 (1.5-0-4.5)
BA766 Special Issues in Business 1
ประเด็นสาคัญๆ ทีน่ ่ าสนใจในการดาเนินธุรกิจในปัจจุบัน เพื่อให้ เข้ าใจแนวคิดในการดาเนินธุรกิจสมัยใหม่ และเพิ่มพูน
มุมมองในการจัดการธุรกิจ
The current special issues in order to understand the modern business process and broaden business and
management perspective
บธ.767 ประเด็นสาคัญทางธุรกิจ 2
1.5 (1.5-0-4.5)
BA767 Special Issues in Business 2
ประเด็นสาคัญๆ ทีม่ ผี ลต่ อการดาเนินธุรกิจในปัจจุบัน เป็ นการสร้ างมุมมองในการดาเนินธุรกิจทีท่ นั สมัย
Current special issues that have an effect on business in order to broaden the modern business perspective.
บธ.800 วิทยานิพนธ์
15 หน่ วยกิต
BA800 Thesis
การสร้ างโครงการวิจยั และการดาเนินการวิจยั อันก่ อให้ เกิดองค์ ความรู้ ใหม่ ในสาขาบริหารธุรกิจและนาเสนอวิทยานิพนธ์
การเขียนรายงานวิจยั เพือ่ เผยแพร่ รวมถึงมีจริยธรรมในการทาวิจยั และจริยธรรมในการเผยแพร่ ผลงาน
Creating research proposal and research process that generate new knowledge in Business management.
Writing and presenting thesis for publication with strong ethical practice
บธ.770 การค้ นคว้ าอิสระ
4.5 หน่ วยกิต
BA770 Independent Study
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ า บธ.603 การวิจยั ทางธุรกิจ บธ.620 การจัดการการเงิน บธ.630 การจัดการการตลาด
บธ.640 หลักการจัดการและบริหารทรัพยากรมนุษย์ และ บธ.650 การจัดการปฏิบัตกิ าร
รวบรวมความรู้ ต่างๆ ทางทฤษฎีมาหลอมรวมกันเพื่อทาความเข้ าใจ และวิเคราะห์ ปรากฏการณ์ ต่างๆที่เกิดขึน้ ในธุรกิจ
สังคมและเศรษฐกิจอันก่ อให้ เกิดความรู้ ใหม่ โดยอาจเป็ นงานวิจัย งานให้ บริการคาปรึกษาทางธุรกิจ หรือหัวข้ อการศึกษาอื่นๆ ตาม
ความสนใจของนักศึกษา
Prerequisite : Have earned credits of BA 603 Business Research BA 620 Financial Management
BA 630 Marketing Management BA 640 Principles of Management and Human
Resource Management and BA 650 Operations Management
Collection and comprehension of theoretical Knowledges to analyze situations happening in business, economy
and society so as to create new knowledge. Independent study could be research project, business consulting project, or
any issue of student’s interest.
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4. องค์ ประกอบเกีย่ วกับประสบการณ์ ภาคสนาม (การฝึ กงาน หรือ สหกิจศึกษา)
-ไม่ ม-ี
5. ข้ อกาหนดเกีย่ วกับการค้ นคว้ าอิสระหรือวิทยานิพนธ์
5.1 คาอธิบายโดยย่ อ
การค้ นคว้ าอิสระ
นักศึกษารวบรวมความรู้ ต่างๆ ทางทฤษฎีมาหลอมรวมกันเพื่อทาความเข้ าใจ และวิเคราะห์ ปรากฏการณ์ ต่างๆที่
เกิดขึน้ ในธุรกิจ สังคมและเศรษฐกิจอันก่ อให้ เกิดองค์ ความรู้ ใหม่ โดยอาจเป็ นงานวิจยั งานให้ บริการคาปรึกษาทางธุรกิจ หรือหัวข้ อ
การศึกษาอืน่ ๆ ตามความสนใจของนักศึกษา ภายใต้ การดูแล และแนะนาจากอาจารย์ ที่ปรึกษา และนาเสนองานในรู ปแบบของการ
สอบปากเปล่ าต่ ออาจารย์ ทปี่ รึกษาและคณะกรรมการสอบวิชาการค้ นคว้ าอิสระ และมีการจัดทาเอกสารรายงานการค้ นคว้ า อิสระ
วิทยานิพนธ์
นักศึกษาสร้ างโครงการวิจยั และการดาเนินการวิจยั อันก่ อให้ เกิดองค์ ความรู้ ใหม่ ในสาขาบริหารธุรกิจ โดยมีข้นั ตอน
เริ่ มจากการคิดหัวข้ อที่สนใจทาวิจัย ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้ อง พัฒนากรอบแนวความคิดของงานวิจัยซึ่ งเป็ นงานที่ขยาย
ขอบเขตแห่ งภูมปิ ัญญาในศาสตร์ ทางการบริหารธุรกิจ ไม่ ว่าจะเป็ นด้ านวิธีการวิจยั และ/หรือผลที่คาดจากงานวิจัยตามข้ อเสนอ อาจ
เป็ นการวิจัยประยุกต์ (Applied Research) หรือการวิจัยพืน้ ฐาน (Basic or Pure Research) เพื่ออธิบายปรากฏการณ์ (Causal
Research) โดยใช้ เครื่องมือเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) หรือเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ก็ได้ เพื่อยืนยันคาตอบ
ของปัญหาที่วิจัย และนักศึ กษาต้ องนาเสนอวิทยานิพนธ์ การเขียนรายงานวิจัยเพื่อเผยแพร่ รวมถึงมีจริยธรรมในการทาวิจัยและ
จริยธรรมในการเผยแพร่ ผลงาน
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
การค้ นคว้ าอิสระ
นักศึกษามีความรู้ ความเข้ าใจในการจัดทาข้ อเสนอโครงการค้ นคว้ าอิสระ สามารถทีจ่ ะใช้ ความรู้ ต่างๆ ทางทฤษฎีมา
หล่ อหลอมรวมกันเพือ่ ทาความเข้ าใจและวิเคราะห์ ปรากฏการณ์ ต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในธุรกิจ สังคม และเศรษฐกิจได้ อันก่ อให้ เกิดความรู้
ใหม่ รวมถึงเข้ าใจกระบวนการ ขั้นตอนต่ างๆ ในการที่จะเขียนข้ อเสนอโครงการและสอบโดยได้ รับความเห็นชอบจากอาจารย์ ที่
ปรึกษาและคณะกรรมการ แล้ วนามาจัดทาให้ สมบูรณ์ ตามขอบเขตทีเ่ สนอไว้ และสามารถตอบคาถามที่เกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎีและ
การปฎิบัตจิ ริงผลงานของตนได้
วิทยานิพนธ์
นักศึกษามีความรู้ ความเข้ าใจในการจัดทางานวิจยั อันก่ อให้ เกิดองค์ ความรู้ ใหม่ ในศาสตร์ ทางการบริหารธุรกิจ โดย
ได้ รับความเห็นชอบจากอาจารย์ ที่ปรึกษาและคณะกรรมการภายนอกและภายในตลอดจนนาเสนอวิทยานิพนธ์ การเขียนรายงาน
วิจยั เพือ่ เผยแพร่ รวมถึงมีจริยธรรมในการทาวิจยั และเผยแพร่ ผลงาน
5.3 ช่ วงเวลา
การค้ นคว้ าอิสระ ปี การศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 หรือ 3
วิทยานิพนธ์
ปี การศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 - 3
5.4 จานวนหน่ วยกิต
การค้ นคว้ าอิสระ 4.5 หน่ วยกิต
วิทยานิพนธ์
15 หน่ วยกิต
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5.5 ข้ อกาหนดการทาวิทยานิพนธ์ การค้ นคว้ าอิสระ และการสอบประมวลความรู้
5.5.1 การทาวิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก 2 )
1) นักศึกษาจะจดทะเบียนทาวิทยานิพนธ์ ได้ เมือ่ ศึกษารายวิชามาแล้ วไม่ น้อยกว่ า 2 ภาคการศึกษาปกติ และ
จะต้ องมีหน่ วยกิตสะสมไม่ น้อยกว่ า 12 หน่ วยกิต โดยมีค่าระดับเฉลีย่ สะสมไม่ ตา่ กว่ า 3.00
2) นักศึกษาจะต้ องทาวิทยานิพนธ์ เป็ นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
3) หลังจากจดทะเบียนทาวิทยานิพนธ์ แล้ ว นักศึกษาต้ องเสนอเค้ าโครงวิทยานิพนธ์ เพื่อให้ คณบดีคณะ
พาณิชย์ ฯ แต่ งตั้งอาจารย์ ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ และกรรมการวิทยานิพนธ์ อย่ างน้ อย 3 ท่ าน ซึ่งจะให้ คาแนะนานักศึกษา รวมทั้ง
สอบเค้ าโครงวิทยานิพนธ์ และสอบวิทยานิพนธ์
4) อาจารย์ ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ ให้ เป็ นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษาของสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
5) การดาเนินการทาวิทยานิพนธ์ ให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้ วยการศึกษาระดับ
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ า พ . ศ . 2 5 5 3 พ ร้ อ ม ฉ บั บ แ ก้ ไ ข เ พิ่ ม เ ติ ม แ ล ะ ร ะ เ บี ย บ ม ห า วิ ท ย า ลั ย ธ ร ร ม ศ า ส ต ร์
ว่ าด้ วยวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และการค้ นคว้ าอิสระ
5.5.2 การสอบวิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก 2 )
1) อาจารย์ ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ให้ เป็ นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษาของสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
2) นักศึกษาจะสอบวิทยานิพนธ์ ได้ เมือ่ สอบภาษาต่ างประเทศผ่านแล้ ว
3) การสอบวิทยานิพนธ์ ให้ เป็ นไปตามระเบียบและข้ อบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และการ
สอบวิทยานิพนธ์ ทจี่ ะได้ ผลระดับ S (ใช้ ได้ ) ต้ องได้ มติเป็ นเอกฉันท์ จากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
5.5.3 การค้ นคว้ าอิสระ (แผน ข)
1) นักศึกษาจะจดทะเบียนรายวิชาการค้ นคว้ าอิสระได้ เมือ่ ศึกษาหรือสอบผ่านรายวิชาต่ างๆ
ไม่ น้อยกว่ า 12 หน่ วยกิต โดยมีค่าระดับเฉลีย่ สะสมไม่ ตา่ กว่ า 3.00
2) นักศึกษาสามารถทาการค้ นคว้ าอิสระเป็ นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
3) หลังจากจดทะเบียนวิชาการค้นคว้ าอิสระแล้ ว นักศึกษาต้ องเสนอเค้ าโครงการค้ นคว้ าอิสระ
เพือ่ ให้ คณบดีคณะพาณิชย์ ฯ แต่ งตั้งอาจารย์ ทปี่ รึกษาการค้ นคว้ าอิสระและกรรมการค้ นคว้ าอิสระ อย่ างน้ อย 3 ท่ าน ซึ่งจะให้
คาแนะนานักศึกษา รวมทั้งสอบเค้ าโครงการค้ นคว้ าอิสระ และการสอบค้ นคว้ าอิสระ
4) อาจารย์ ทปี่ รึกษาการค้ นคว้ าอิสระ และ กรรมการสอบการค้ นคว้ าอิสระ ให้ เป็ นไปตามเกณฑ์ มาตรฐาน
หลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
5) การดาเนินการและการสอบการค้ นคว้ าอิสระให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 พร้ อมฉบับแก้ ไขเพิ่มเติม และระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยวิทยานิพนธ์ สาร
นิพนธ์ และการค้ นคว้ าอิสระ
5.5.4 การสอบประมวลความรู้ (แผน ข)
1) การสอบประมวลความรู้ ด้วยการสอบข้ อเขียนและ/หรือการสอบปากเปล่ า นักศึกษาแผน ข มีสิทธิ
สอบประมวลความรู้ ได้ เมือ่ นักศึกษาสอบผ่ านวิชาบังคับ 7 วิชา จานวน 21 หน่ วยกิตโดยจะต้ องสอบผ่ านวิชาบังคับดังต่ อไปนี้ บธ.
601 บธ. 602 บธ. 610 บธ. 620 บธ.630 บธ. 640 และบธ. 650 อยู่ในฐานะชั้นปี ที่ 2 โดยมีค่าระดับเฉลีย่ สะสมไม่ ตา่ กว่ า 3.00
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2) นักศึกษาจะต้ องสอบประมวลความรู้ ให้ ได้ ระดับ P (ผ่าน) ภายใน 3 ครั้ง มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่อออกจาก
ทะเบียนนักศึกษา โดยคณบดีเป็ นผู้แต่ งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้
3) การดาเนินการสอบประมวลความรู้ ให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้ วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 พร้ อมฉบับแก้ ไขเพิม่ เติม
5.6 การเตรียมการ
1) อธิบายและกาหนดขอบเขต พร้ อมทั้งจัดเตรียมคู่มือแนวทางการปฏิบัติงาน ในการทาวิทยานิพนธ์ และการ
ค้ นคว้ าอิสระให้ กบั นักศึกษา
2) มีการจัดสรรอาจารย์ ที่ปรึกษาในการจัดทาวิทยานิพนธ์ หรื อการค้ นคว้ าอิสระให้ กับนักศึกษาตามความถนัด
ของอาจารย์ และหัวข้ อทีน่ ักศึกษาสนใจ
5.7 กระบวนการประเมินผล
1) นักศึ ก ษาแจ้ งความจานงสอบข้ อ เสนอโครงการวิท ยานิ พนธ์ หรื อ การค้ นคว้ าอิส ระ ต่ อโครงการฯ โดยยื่น
แบบฟอร์ มขอสอบตามทีโ่ ครงการฯ กาหนดก่ อนสอบประมาณ 2 สัปดาห์
2) โครงการจะแต่ งตั้งอาจารย์ ที่ปรึกษาและกรรมการสอบวิทยานิพ นธ์ กรรมการสอบเค้ าโครงการค้ นคว้ าอิสระ
อย่ างน้ อย 3 ท่ าน (อ.ทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ์ อาจารย์ ประจามหาวิทยาลัย และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย)
3) นักศึกษาแก้ ไขปรับปรุ งข้ อเสนอโครงการฯ ตามข้ อเสนอของคณะกรรมการสอบ และดาเนินการให้ แล้ วเสร็ จ
และจัดส่ งให้ คณะกรรมการรับรองงานภายใน 2 สัปดาห์ นับจากวันทีส่ อบเสร็จ
4) เมือ่ นักศึกษาดาเนินงานและจัดทารายงานฉบับสมบูรณ์ เสร็จเรียบร้ อย แจ้ งความจานงต่ อโครงการฯ เพื่อสอบ
วิทยานิพนธ์ หรือการค้ นคว้ าอิสระ โดยมีคณะกรรมการสอบทีโ่ ครงการแต่ งตั้งตามข้ อ (2)
5) นักศึ กษาแก้ ไขรายงานตามคาแนะนาของคณะกรรมการ ให้ เสร็ จภายใน 2 สั ปดาห์ นับจากวันที่สอบเสร็ จ
พร้ อมจัดส่ งรายงานฉบับสมบูรณ์ ทไี่ ด้ ลงนามเรียบร้ อยแล้ วให้ กบั โครงการฯ
6) การประเมินผลวิชาการค้ นคว้ าอิสระและหรือวิทยานิพนธ์ แบ่ งเป็ นสองระดับ คือ ระดับ S (ใช้ ได้ ) และระดับ
U (ใช้ ไม่ ได้ ) หน่ วยกิตทีไ่ ด้ ไม่ นามาคานวณค่ าระดับเฉลีย่ ส่ วนเงื่อนไขอื่นๆ ให้ เ ป็ นไปตามเกณฑ์ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ า
ด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 พร้ อมฉบับแก้ ไขเพิ่มเติม และระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยวิทยานิพนธ์
สารนิพนธ์ และการค้ นคว้ าอิสระ
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หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฏระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553
พร้ อมด้ วยฉบับแก้ ไขเพิม่ เติม ซึ่งมีสาระสาคัญดังนี้
1.1 การวัดผลการศึกษา แบ่ งเป็ น 9 ระดับ มีชื่อและค่ าระดับต่ อหนึ่งหน่ วยวิชา ดังต่ อไปนี้
ระดับ
ค่ าระดับ

A
4.00

A3.67

B+
3.33

B
3.00

B2.67

C+
2.33

C
2.00

D
1.00

F
0.00

1.2 การนับหน่ วยกิตทีไ่ ด้ จะนับรวมเฉพาะหน่ วยกิตของลักษณะวิชาทีน่ ักศึกษาได้ ค่าระดับ S หรือระดับ
ไม่ ตา่ กว่ า C เท่ านั้น รายวิชาทีน่ ักศึกษาได้ ค่าระดับต่ากว่ า C ไม่ ว่าจะเป็ นรายวิชาบังคับหรือรายวิชาเลือกให้ นามาคานวณค่ าระดับ
เฉลีย่ สาหรับภาคการศึกษานั้นและค่ าระดับเฉลีย่ สะสมทุกครั้งไป
1.3 นักศึกษาทีไ่ ด้ ระดับ U หรือระดับต่ากว่ า C ในรายวิชาใดที่เป็ นรายวิชาบังคับในหลักสู ตร จะลงทะเบียนศึกษาซ้าใน
รายวิชานั้นได้ เพียง 1 ครั้ งและครั้ งหลังนี้จะต้ องได้ ค่าระดับ S หรื อระดับไม่ ต่ากว่ า C มิฉะนั้นจะถู กถอนชื่ อออกจากทะเบียน
นักศึกษา
รายวิชาทีไ่ ด้ ค่าระดับตามความวรรคแรกนั้น หากเป็ นรายวิชาเลือก นักศึกษาอาจจะลงทะเบียนศึกษาซ้าใน
รายวิชานั้นอีก หรืออาจจะลงทะเบียนศึกษารายวิชาอืน่ แทนก็ได้
1.4 นักศึกษาทีไ่ ด้ ค่าระดับไม่ ตา่ กว่ า C ในรายวิชาใด ไม่ มสี ิทธิจดทะเบียนศึกษาซ้าในรายวิชานั้นอีก
1.5 การวัดผลวิชาเสริมพืน้ ฐาน การสอบประมวลความรู้ และการสอบภาษาต่ างประเทศแบ่ งเป็ น 2 ระดับคือระดับ P
(ผ่าน) และระดับ N (ไม่ ผ่าน) และไม่ นับหน่ วยกิต
1.6 การวัดผลวิทยานิพนธ์ และการค้ นคว้ าอิสระแบ่ งเป็ น 2 ระดับคือ ระดับ S (ใช้ ได้ ) และระดับ U (ใช้ ไม่ ได้ ) หน่ วยกิตที่
ได้ จะไม่ นามาคานวณค่ าระดับเฉลีย่
1.7 เงือ่ นไขอืน่ ๆ ให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553
พร้ อมฉบับแก้ ไขเพิม่ เติม
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ สาเร็จการศึกษา
การทวนสอบในระดับรายวิชาอาจมีกระบวนการทีแ่ ตกต่ างกันไปตามแผนการสอนและวัตถุประสงค์ ทกี่ าหนดไว้
ซึ่งอาจประกอบด้ วย การสอบข้ อเขียน งานรายบุคคล หรืองานกลุ่มทีม่ อบหมาย เป็ นต้น โดยกาหนดให้ ระบบการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็ นส่ วนหนึ่งของระบบการประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษา ทีต่ ้ องทาความเข้ าใจ
ตรงกันทั้งสถาบันและนาไปดาเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ซึ่งผู้ประเมินภายนอกจะต้ องสามารถตรวจสอบได้
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
การกาหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ของนักศึกษาหลังสาเร็จการศึกษา ทาได้ โดยการสารวจและ
การศึกษาวิจยั สัมฤทธิ์ผลของการประกอบอาชีพของมหาบัณฑิต เช่ น ภาวะการได้ งานทาของบัณฑิต ความพึงพอใจต่ อผู้ใช้ บัณฑิต
ความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิทเี่ กีย่ วกับหลักสู ตร
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3. เกณฑ์ การสาเร็จการศึกษาตามหลักสู ตร
3.1 แผน ก แบบ ก2
1) ได้ ศึกษาลักษณะวิชาต่ างๆ ครบตามโครงสร้ างหลักสู ตร มีหน่ วยกิตสะสมไม่ น้อยกว่ า 54 หน่ วยกิต
2) ได้ ค่าระดับเฉลีย่ สะสมไม่ ตา่ กว่ า 3.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน)
3) ได้ ค่าระดับ P (ผ่าน) ในการวัดผลวิชาเสริมพืน้ ฐาน
4) ได้ ค่าระดับ P (ผ่าน) ในการสอบภาษาต่ างประเทศ ตามเกณฑ์ ทมี่ หาวิทยาลัยกาหนด
5) ได้ ระดับ S (ใช้ ได้ ) ในการสอบวิทยานิพนธ์ โดยการสอบปากเปล่ าขั้นสุ ดท้ ายโดยคณะกรรมการที่
คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชีแต่ งตั้ง และต้ องเป็ นระบบเปิ ดให้ ผ้สู นใจเข้ ารับฟัง
6) ผลงานวิทยานิพนธ์ หรื อส่ วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ต้องได้ รับการตีพิมพ์ หรื ออย่ างน้ อยได้ รับการยอมรั บให้
ตีพิมพ์ ในวารสารระดับชาติหรื อระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์ การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสาหรั บเผยแพร่ ผลงานวิชาการ หรื อนาเสนอต่ อที่ประชุ มวิชาการโดยบทความที่นาเสนอฉบับสมบู รณ์ (Full
Paper) ได้ รับการตีพมิ พ์ ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) ดังกล่ าว
7) น าส่ งวิท ยานิ พนธ์ เข้ าระบบบริ ห ารจัด การวิทยานิพ นธ์ ฯ ตามระเบี ยบมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ว่ าด้ ว ย
วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และการค้ นคว้ าอิสระ
8) ต้ องปฏิบัตติ ามเงือ่ นไขอืน่ ๆ ทีค่ ณะพาณิชยศาสตร์ ฯ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กาหนด
9) ชาระหนีส้ ินทั้งหมดต่ อมหาวิทยาลัยเป็ นทีเ่ รียบร้ อย
3.2 แผน ข
1) ได้ ศึกษาลักษณะวิชาต่ างๆ ครบตามโครงสร้ างหลักสู ตร มีหน่ วยกิตสะสมไม่ น้อยกว่ า 54 หน่ วยกิต
2) ได้ ค่าระดับเฉลีย่ สะสมไม่ ตา่ กว่ า 3.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน)
3) ได้ ค่าระดับ P (ผ่าน) ในการวัดผลวิชาเสริมพืน้ ฐาน
4) ได้ ค่าระดับ P (ผ่าน) ในการสอบภาษาต่ างประเทศ ตามเกณฑ์ ทมี่ หาวิทยาลัยกาหนด
5) ได้ ค่าระดับ P (ผ่าน) ในการสอบประมวลความรู้
6) ได้ ค่าระดับ S (ใช้ ได้ ) ในการสอบวิชาการค้ นคว้ าอิสระ
7) รายงานการค้ นคว้ าอิสระหรือส่ วนหนึ่งของรายงานการค้ นคว้ าอิสระต้ องได้ รับการเผยแพร่ ใ นลักษณะใดลักษณะ
หนึ่งทีส่ ืบค้ นได้
8) นักศึ กษาต้ องส่ งบทความสารนิพนธ์ หรื อการค้ นคว้ าอิสระให้ คณะเพื่อพิจารณาส่ งไปตีพิมพ์ ในวารสารหรื อ
สิ่งพิมพ์ ทางวิชาการ หรือเสนอต่ อทีป่ ระชุมวิชาการทีม่ รี ายงานการประชุม (Proceeding)
9) นาส่ งการค้ นคว้ าอิสระ เข้ าระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ ฯ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ว่ าด้ วยวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และการค้ นคว้ าอิสระ
10) ต้ องปฏิบัตติ ามเงือ่ นไขอืน่ ๆ ทีค่ ณะพาณิชยศาสตร์ ฯ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กาหนด
11) ชาระหนีส้ ินทั้งหมดต่ อมหาวิทยาลัยเป็ นทีเ่ รียบร้ อย
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