หลักสูตรควบบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจแบบบูรณาการ) และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2549
1. ชื่อหลักสูตรควบ
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจแบบบูรณาการ) และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
Integrated Program of Bachelor of Business Administration (Integrative Business Management)
and Master of Science
2. ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม

ชื่อยอ

- บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจแบบบูรณาการ)
Bachelor of Business Administration (Integrative Business Management)
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการเงิน)
Master of Science in Financial Management
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการตลาด)
Master of Science in Marketing Management
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารโลจิสติกสและการปฏิบัติการ)
Master of Science in Logistics and Operations Management
- บธ.บ. (การจัดการธุรกิจแบบบูรณาการ)
B.B.A. (Integrative Business Management)
- วท.ม. (การบริหารการเงิน)
M.S. (Financial Management)
- วท.ม. (การบริหารการตลาด)
M.S. (Marketing Management)
- วท.ม. (การบริหารโลจิสติกสและการปฏิบัติการ)
M.S. (Logistics and Operations Management)

3. หนวยงานที่รับผิดชอบ
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

4. วัตถุประสงค
4.1 เพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนใหมีลักษณะบูรณาการทั้งดานความรู และทักษะการจัดการโดยประสม
ประสานการศึกษาในหองเรียนกับกิจกรรมภาคปฏิบัติที่เชื่อมโยงนักศึกษากับโลกการทํางานจริงของภาคธุรกิจ สังคม
และชุมชน
4.2 เพื่อสรางบัณฑิตที่มีความรูรอบ รูลึก และมีความสามารถในการประยุกตใชความรูดานการจัดการธุรกิจที่ทันสมัย
สอดคลองกับแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของความตองการบุคลากรดานธุรกิจในศตวรรษที่ 21
4.3 เพื่อปลูกฝงจริยธรรม จิตสํานึกความรับผิดชอบตอหนาที่ และสังคมใหกับบัณฑิต ควบคูไปกับการเสริมสรางความรู
และทักษะเพื่อการตอยอดการเรียนรูไดดวยตนเองภายหลังการสําเร็จการศึกษา
4.4 เพื่อเสริมสราง และตอกย้ําภาพลักษณความเปนตนแบบของสถาบันการศึกษาและวิจัยดานการจัดการธุรกิจที่ดีที่สุดใน
ประเทศไทย
5 กําหนดการเปดสอน
ปการศึกษา 2549
6 คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครเขาศึกษา
6.1 ระดับปริญญาตรี
คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครเขาศึกษาใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวยการศึกษาชั้นปริญญาตรี
พ.ศ. 2540 ขอ 7
6.2 ระดับปริญญาโท
6.2.1 ตองเปนผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บูรณาการ) โดยไดรับคาระดับเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00
ในกรณีที่คาระดับเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 3.00 ตองสอบผานการเขาศึกษาตอตามเกณฑที่คณะฯ กําหนด
6.2.2 เปนผูมีคุณสมบัติตามขอ 8 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2541
7 วิธีการคัดเลือกผูเขาศึกษา
7.1 ระดับปริญญาตรี
การคัดเลือกผูเขาศึกษาใหเปนไปตามระเบียบการคัดเลือกเพื่อเขาศึกษาในสถาบันการศึกษาขั้นอุดมศึกษาของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือการคัดเลือกตามวิธีการที่มหาวิทยาลัยกําหนดโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
7.2 ระดับปริญญาโท
นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บูรณาการ) โดยไดรับคาระดับเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00
สามารถศึกษาตอในระดับปริญญาโท ไดโดยไมตองผานกระบวนการสอบคัดเลือก
ในกรณีที่นักศึกษาไดคาระดับเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 3.00 และประสงคจะศึกษาตอระดับปริญญาโท จะตองผานการสอบ
คัดเลือกขอเขียนและการสอบสัมภาษณตามเกณฑที่คณะฯ กําหนด

8 ระบบการศึกษา
8.1 ระดับปริญญาตรี
การศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรใชระบบทวิภาค โดยแบงเวลาศึกษาในปหนึ่ง ๆ เปนสองภาคการศึกษาปกติ ซึ่ง
เปนภาคการศึกษาที่บังคับ คือ ภาคหนึ่งและภาคสอง ภาคการศึกษาหนึ่ง ๆ มีระยะเวลา 16 สัปดาห และอาจเปดภาคฤดูรอนไดโดย
ใชเวลาการศึกษาไมนอยกวา 6 สัปดาห แตใหเพิ่มชั่วโมงการศึกษาในแตละรายวิชาใหเทากับภาคปกติดวย ภาคฤดูรอนเปนภาค
การศึกษาที่ไมบังคับ การคิดหนวยกิตของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนดังนี้
- วิชาบรรยาย (ภาคทฤษฎี) 1 ชั่วโมงตอสัปดาห มีคาเทากับ 1 หนวยกิต
- วิชาฝกหรือทดลอง (ภาคปฏิบัติ) 2 หรือ 3 ชั่วโมงตอสัปดาห มีคาเทากับ 1 หนวยกิต
- การฝกงานหรือฝกภาคสนาม (ภาคฝกงานอาชีพ) ใชเวลาฝก 3 – 6 ชั่วโมงตอสัปดาห ตลอดหนึ่งภาค
การศึกษาปกติ ระหวาง 45 – 90 ชั่วโมง มีคาเทากับ 1 หนวยกิต
8.2 ระดับปริญญาโท
8.2.1 เปนการศึกษาระบบทวิภาค โดยแบงปการศึกษาออกเปนสองภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาหนึ่งมีระยะเวลา 16
สัปดาห ภาคฤดูรอนมีระยะเวลาการศึกษาประมาณ 8 สัปดาห
8.2.2 หลักสูตรการศึกษาแบงออกเปนแผน 2 แผนการศึกษา ดังนี้
1. แผน ก. แบบ ก2 : แผนจัดทําวิทยานิพนธ
เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจัย โดยมีการทําวิทยานิพนธ ซึ่งมีคาเทียบไดไมนอยกวา 12 หนวยกิต และ
ศึกษารายวิชาอีกไมนอยกวา 24 หนวยกิต ซึ่งประกอบดวย
1. วิชาบังคับ
24 หนวยกิต
2. วิทยานิพนธ
12 หนวยกิต
รวมหนวยกิตตลอดหลักสูตร
36 หนวยกิต
2. แผน ข : แผนการศึกษาลักษณะวิชาโดยไมตองทําวิทยานิพนธ
เปนแผนการศึกษารายวิชาไมนอยกวา 36 หนวยกิต โดยไมตองทําวิทยานิพนธ แตศึกษา
วิชาการศึกษาอิสระ จํานวน 6 หนวยกิต แทนซึ่งประกอบดวย
1. วิชาบังคับ
24 หนวยกิต
2. วิชาเลือก
6 หนวยกิต
3. วิชาการศึกษาอิสระ
6 หนวยกิต
รวมหนวยกิตตลอดหลักสูตร
36 หนวยกิต
9 ระยะเวลาการศึกษา
9.1 ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรการศึกษาชั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรในภาคปกติเปนหลักสูตร 4 ป นักศึกษาจะตองใชเวลาใน
การศึกษาอยางมากไมเกิน 7 ปการศึกษา และใชระยะเวลาศึกษาอยางนอย 7 ภาคการศึกษาปกติ
9.2 ระดับปริญญาโท
ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตรไมเกิน 8 ภาคการศึกษา

10 การลงทะเบียนเรียน
10.1 ระดับปริญญาตรี
ในแตละภาคการศึกษาปกตินักศึกษาตองจดทะเบียนศึกษารายวิชาไมต่ํากวา 9 หนวยกิต และไมเกิน 19 หนวยกิต
สําหรับการศึกษาภาคฤดูรอน นักศึกษาอาจจดทะเบียนศึกษารายวิชาไดไมเกิน 6 หนวยกิต ทั้งนี้รายละเอียดอื่น ๆ ใหเปนไปตาม
ขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2540 ขอ 10
10.2 ระดับปริญญาโท
ในแตละภาคการศึกษาใหลงทะเบียนไมนอยกวา 6 หนวยกิต และไมเกิน 12 หนวยกิต รายละเอียดอื่น ๆ ใหเปนไปตาม
ขอบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2541
11 การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา
11.1 ระดับปริญญาตรี
11.1.1 การวัดผลการศึกษา การวัดผลใชระบบตัวอักษรซึ่งรายละเอียด การวัดผลเปนไปตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2540 ขอ 12, 13, 14, 15 และ 22
1. การวัดผลการศึกษาแบงเปน 8 ระดับมีชื่อและคาระดับตอหนึ่งหนวยกิตดังนี้
ระดับ
คาระดับ

A
4.00

B+
3.5

B
3.0

C+
2.5

C
2.0

D+
1.5

D
1.0

F
0

รายวิชาที่นักศึกษาไดคาระดับไมวาคาระดับใดตามวรรคแรก และไมวาจะเปนรายวิชาบังคับ หรือ รายวิชาเลือก
ใหนํามาคํานวนคาระดับเฉลี่ยสําหรับภาคและคาระดับเฉลี่ยสะสมทุกครั้งไป
2. ในบางกรณีหลักสูตรอาจกําหนดใหวัดผลการศึกษาบางรายวิชาเปน 2 ระดับ คือระดับใชได (S) และระดับยัง
ใชไมได (U) ไมมีคาระดับ และหนวยกิต ที่ไดจะไมนํามาคํานวณคาระดับเฉลี่ย
11.1.2 การสําเร็จการศึกษา คณะพาณิชยฯ จะเสนอชื่อนักศึกษาขออนุมัติปริญญาจากสภามหาวิทยาลัย หลังจากได
ตรวจสอบเงื่อนไขดังตอไปนี้ โดยครบถวนแลวคือ
1. ไดศึกษารายวิชาตาง ๆ ครบตามโครงสรางองคประกอบหลักสูตร และไดปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่น ๆ ตามที่
คณะพาณิชยฯ กําหนด
2. ไดคาระดับเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.00 และไดขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษามาแลวไมนอยกวาเจ็ดภาคการศึกษา
ปกติ รายละเอียดอื่น ๆ ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2540 ขอ 22
11.2 ระดับปริญญาโท
การวัดผลการศึกษา การวัดผลใชระบบตัวอักษร ซึ่งรายละเอียดของการวัดผลและเกณฑการสําเร็จการศึกษาเปนไปตาม
ขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2541 ขอ 13
1. การวัดผลการศึกษาแบงเปน 9 ระดับ มีชื่อและคาระดับตอหนึ่งหนวยกิต ดังนี้
ระดับ
A
AB+
B
BC+
C
D
F
คาระดับ 4.00
3.67
3.33
3.00
2.67
2.33
2.00
1.00
0
2. การวัดผลการศึกษาสําหรับวิชาที่ไมนับหนวยกิตให แบงเปน 2 ระดับ คือ ระดับ P (ใชได) และ ระดับ N (ใชไมได)
โดยไมมีคาระดับ

3. ในบางกรณี หลักสูตรอาจกําหนดใหวัดผลการศึกษาสําหรับลักษณะวิชาบางวิชาที่คิดหนวยกิตใหเปน 2 ระดับ คือ
ระดับ S (ใชได) และระดับ U (ใชไมได) โดยไมมีคาระดับก็ได
4. การนับหนวยกิตที่ได ใหนับรวมเฉพาะหนวยกิตของลักษณะวิชาที่นักศึกษาไดระดับ S หรือระดับไมต่ํากวา C เทานั้น
ลักษณะวิชาที่นักศึกษาไดระดับ D หรือ F ไมวาจะเปนลักษณะวิชาบังคับ หรือลักษณะวิชาเลือกใหนํามาคํานวณคาระดับเฉลี่ย
สําหรับภาคการศึกษานั้นและคาระดับเฉลี่ยสะสมทุกครั้งไป
5. นักศึกษาที่ไดระดับ U หรือ D หรือ F ในลักษณะวิชาใดที่เปนวิชาบังคับในหลักสูตร อาจจะจดทะเบียนศึกษาซ้ําใน
ลักษณะวิชานั้นไดอีกเพียง 1 ครั้ง และครั้งหลังนี้จะตองไดระดับ S หรือระดับไมต่ํากวา C มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียน
นักศึกษา หากลักษณะวิชาที่ไดรับคาระดับ U หรือ D หรือ F เปนลักษณะวิชาเลือก นักศึกษาอาจจะจดทะเบียนศึกษาซ้ําในลักษณะ
วิชานั้นอีกหรืออาจจะจดทะเบียนศึกษาลักษณะวิชาอื่นแทนก็ไดนักศึกษาที่ไดศึกษาลักษณะวิชาใดและสอบไดระดับไมต่ํากวา C จะ
ไมมีสิทธิจดทะเบียนศึกษาซ้ําในลักษณะวิชานั้นอีก
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชีจะเสนอชื่อนักศึกษาขออนุมัติปริญญาจากสภา
11.2.2
การสําเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยหลังจากที่ไดตรวจสอบเงื่อนไขดังตอไปนี้โดยครบถวนแลว คือ
1. ไดศึกษาลักษณะวิชาตาง ๆ ครบตามหลักสูตรและไดปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่น ๆ ตามที่คณะพาณิชยศาสตรและ
การบัญชี กําหนด
2. ไดคาระดับเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00
3. ไดระดับ S ในการสอบวิทยานิพนธ (แผน ก แบบ ก2)
4. ไดระดับ S ในการศึกษาวิชาการคันควาอิสระ (แผน ข.)
5. ไดระดับ P ในการสอบประมวลวิชา (แผน ข.)
6. ไดระดับ P ในการสอบภาษาตางประเทศ
7. สําหรับนักศึกษาที่เลือกทําวิทยานิพนธจะตองไดรับระดับ S ในการสอบวิทยานิพนธ และผลงาน
วิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพใน
วารสาร หรือสิ่งพิมพทางวิชาการ หรือเสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding)
12 งบประมาณ
ใชงบประมาณตามที่ไดเสนอไวในแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 9 และที่จะขอเปนรายปงบประมาณ
13 หลักสูตรควบบริหารธุรกิจบัณฑิต (บูรณาการ) และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ประกอบดวย 3 สาขาวิชา คือ
- สาขาวิชาการบริหารการเงิน
- สาขาวิชาการบริหารการตลาด
- สาขาวิชาการบริหารโลจิสติกสและการปฏิบัติการ
13.1 โครงสรางและองคประกอบของหลักสูตร จํานวนหนวยกิตรวมตลอดทั้งหลักสูตร 156 หนวยกิต
ในระดับปริญญาตรี นักศึกษาจะตองจดทะเบียนรายวิชาไมนอยกวา 120 หนวยกิต และระดับปริญญาโทไมนอย
กวา 36 หนวยกิต โดยศึกษารายวิชาตาง ๆ ครบตามโครงสรางองคประกอบและขอกําหนดของหลักสูตรดังนี้

120
30
84

ระดับปริญญาตรี
1. วิชาศึกษาทั่วไป
2. วิชาเฉพาะ
2.1 ความรูพื้นฐานทางธุรกิจ
2.2 ทักษะทางธุรกิจ
2.3 บูรณาการกลยุทธและการจัดการธุรกิจ
3. วิชาเลือกเสรี

36

หนวยกิต

15
39
30

ระดับปริญญาโท
แผน ก แบบ ก2
24
12
-

6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

แผน ข.
24
6
6

1. วิชาบังคับ
หนวยกิต
2. วิชาเลือก
หนวยกิต
3. วิทยานิพนธ
หนวยกิต
4. การศึกษาอิสระ
หนวยกิต
13.2 ขอกําหนดของหลักสูตร
13.2.1 ขอกําหนดหลักสูตรระดับปริญญาตรี
1. วิชาศึกษาทั่วไป
30
หนวยกิต
นักศึกษาตองศึกษาตามขอกําหนดหลักสูตรศึกษาทั่วไปดังตอไปนี้
1.1 สวนที่ 1 รวม 21 หนวยกิต ศึกษารายวิชาตาง ๆ ในหมวดมนุษยศาสตร หมวดสังคมศาสตร
หมวดวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร และหมวดภาษา ตามหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปที่มหาวิทยาลัยฯ กําหนด แตสําหรับหมวด
วิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร นักศึกษาตองศึกษาวิชา มธ.152 หลักพื้นฐานทางคณิตศาสตร และหมวดภาษาตางประเทศ นักศึกษา
ตองศึกษาวิชา สษ.171 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 และ สษ.172 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3
1.2 สวนที่ 2 รวม 9 หนวยกิต ศึกษารายวิชาตาง ๆ ตามที่คณะฯ กําหนด ดังนี้
บังคับ 2 วิชา 6 หนวยกิต ไดแก
อ.221 การอานเชิงวิเคราะหขอมูล
3
หนวยกิต
อ.241 การฟง – การพูด 1
3
หนวยกิต
และเลือกศึกษา 1 วิชา 3 หนวยกิต จากวิชาศึกษาทั่วไปสวนที่ 2 ยกเวนวิชา มธ.151
คณิตศาสตรทั่วไประดับมหาวิทยาลัย และมธ.153 ความรูทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
2. วิชาเฉพาะ 84 หนวยกิต นักศึกษาตองศึกษารายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะรวมทั้งสิ้น 84 หนวยกิต
แยกตามหมวดวิชาดังตอไปนี้
หมวดวิชาความรูพื้นฐานทางธุรกิจ (15 หนวยกิต)
กธ.201 หลักการจัดการธุรกิจ
3
หนวยกิต
กธ.202 การจัดการองคการ
3
หนวยกิต
กธ.203 กฎหมายธุรกิจ และระเบียบการคา การลงทุน
3
หนวยกิต
กธ.204 การภาษีอากร
3
หนวยกิต
กธ.301 ธุรกิจกับสังคม และชุมชน
3
หนวยกิต

หมวดวิชาทักษะทางธุรกิจ (39 หนวยกิต)
กธ.211 การวิเคราะหอุตสาหกรรม และการแขงขัน
3
หนวยกิต
กธ.212 การใชขอมูลทางการบัญชีและการเงินเพื่อการตัดสินใจ
3
หนวยกิต
กธ.213 การวิเคราะหปญหา และการตัดสินใจทางธุรกิจ
3
หนวยกิต
กธ.214 ระเบียบวิจัยธุรกิจ
6
หนวยกิต
กธ.311 การวางแผนธุรกิจ
6
หนวยกิต
กธ.312 ธรรมาภิบาล และการจัดการความเสี่ยง
3
หนวยกิต
3
หนวยกิต
กธ.313 วัฒนธรรมและธรรมเนียมทางธุรกิจ
และใหศึกษาภาษาตางประเทศจํานวน 12 หนวยกิต ดังนี้
เลือกศึกษาภาษาตางประเทศเพียง 1 ภาษา จํานวน 4 วิชา
12
หนวยกิต
หรือ เลือกศึกษารายวิชาตาง ๆ จากกลุมวิชาการสื่อสารทางธุรกิจ ดวยภาษาตางประเทศตอไปนี้ 1 กลุมวิชา
กลุมที่ 1
บธ.151 การสื่อสารทางธุรกิจดวยภาษาจีน 1
3
หนวยกิต
บธ.152 การสื่อสารทางธุรกิจดวยภาษาจีน 2
3
หนวยกิต
บธ.251 การสื่อสารทางธุรกิจดวยภาษาจีน 3
3
หนวยกิต
บธ.252 การสื่อสารทางธุรกิจดวยภาษาจีน 4
3
หนวยกิต
กลุมที่ 2
บธ.161 การสื่อสารทางธุรกิจดวยภาษาญี่ปุน 1
บธ.162 การสื่อสารทางธุรกิจดวยภาษาญี่ปุน 2
บธ.261 การสื่อสารทางธุรกิจดวยภาษาญี่ปุน 3
บธ.262 การสื่อสารทางธุรกิจดวยภาษาญี่ปุน 4

3
3
3
3

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

กลุมที่ 3
บธ.171 การสื่อสารทางธุรกิจดวยภาษาเยอรมัน 1
บธ.172 การสื่อสารทางธุรกิจดวยภาษาเยอรมัน 2
บธ.271 การสื่อสารทางธุรกิจดวยภาษาเยอรมัน 3
บธ.272 การสื่อสารทางธุรกิจดวยภาษาเยอรมัน 4

3
3
3
3

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

กลุมที่ 4
บธ.181 การสื่อสารทางธุรกิจดวยภาษาตางประเทศ 1
บธ.182 การสื่อสารทางธุรกิจดวยภาษาตางประเทศ 2
บธ.281 การสื่อสารทางธุรกิจดวยภาษาตางประเทศ 3
บธ.282 การสื่อสารทางธุรกิจดวยภาษาตางประเทศ 4

3
3
3
3

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

หมวดวิชาบูรณาการกลยุทธ และการจัดการธุรกิจ (30 หนวยกิต)
กธ.321 กลยุทธ และการดําเนินธุรกิจในภูมิภาคเอเชีย
กธ.322 กลยุทธ และการดําเนินธุรกิจระดับโลก
กธ.323 การจัดการเพื่อผลการดําเนินงานและสรางมูลคาใหกิจการ
กธ.329 โครงการรณรงคทางธุรกิจเพื่อสังคม และประเทศชาติ
กธ.421 สัมมนานโยบาย และกลยุทธธุรกิจ
กธ.422 สัมมนาการจัดการธุรกิจสมัยใหม
กธ.429 โครงการนวัตกรรมทางธุรกิจ
กธ.439 ธุรกิจภาคปฏิบัติ (ฝกงาน)

3
3
3
3
3
3
6
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

3. วิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต
นักศึกษาเลือกศึกษาวิชาใดก็ไดที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเปนวิชาเลือกเสรีจํานวน
ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
13.2.2 ขอกําหนดหลักสูตรชั้นปริญญาโท
นักศึกษาจะตองจดทะเบียนศึกษารายวิชารวมไมนอยกวา 36 หนวยกิต โดยตองศึกษารายวิชาตาง ๆ ให
ครบตามโครงสรางองคประกอบและขอกําหนดของแตละสาขาวิชาดังนี้
หนวยกิต
1) วิชาเอกการบริหารการเงิน
36
วิชาบังคับ
แผน ก แบบ ก2 และแผน ข ศึกษาวิชาบังคับทั้ง 8 วิชา (24 หนวยกิต)
บง.601 ขอมูลทางการบัญชีเพื่อการวิเคราะหทางการเงิน
3
หนวยกิต
บง.602 การวิจัยทางการเงิน
3
หนวยกิต
บง.611 นโยบายและกลยุทธทางการเงิน
3
หนวยกิต
บง.612 การวิเคราะหการลงทุน
3
หนวยกิต
บง.613 อนุพันธทางการเงิน
3
หนวยกิต
บง.614 การเงินระหวางประเทศ
3
หนวยกิต
บง.711 การจัดการความเสี่ยง
3
หนวยกิต
บง.712 สัมมนาทางการเงิน
3
หนวยกิต
แผน ก แบบ ก2 (วิทยานิพนธ)
บง. 800
วิทยานิพนธ

12

หนวยกิต

แผน ข (การศึกษาอิสระ)
วิชาเลือก
วิชาอื่นๆในระดับปริญญาโทไมนอยกวา

6

หนวยกิต

การศึกษาอิสระ
บง.719 โครงการดานการเงิน
2) วิชาเอกการบริหารการตลาด
วิชาบังคับ
แผน ก แบบ ก2 และแผน ข ศึกษาวิชาบังคับทั้ง 8 วิชา (24 หนวยกิต)
บต.601 การจัดการการตลาด
บต.602 ระบบสารสนเทศทางการตลาดเพื่อการตัดสินใจ
บต.611 การจัดการผลิตภัณฑและตรายี่หอ
บต.612 การจัดการราคา และความสามารถในการทํากําไร
บต.613 การจัดการชองทางการจัดจําหนาย
บต.614 การสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจร
บต.711 กลยุทธทางการตลาดเพื่อการแขงขัน
บต.712 สัมมนาการจัดการการตลาด
แผน ก แบบ ก2 (วิทยานิพนธ)
บต. 800 วิทยานิพนธ
แผน ข (การศึกษาอิสระ)
วิชาเลือก
วิชาอื่นๆในระดับปริญญาโทไมนอยกวา
การศึกษาอิสระ
บต.719 โครงการดานการตลาด
3) วิชาเอกการบริหารโลจิสติกสและการปฏิบัติการ
วิชาบังคับ
แผน ก แบบ ก2 และแผน ข ศึกษาวิชาบังคับทั้ง 8 วิชา (24 หนวยกิต)
บล. 601 การจัดการโลจิสติกส
บล. 602 การจัดการการปฏิบัติการ
บล. 611 การจัดการสินคาคงคลัง
บล. 612 การจัดการคลังสินคา
บล. 613 การจัดการการขนสง
บล. 614 การจัดการโซอุปทาน
บล. 711 สัมมนาการจัดการโลจิสติกสและการปฏิบัติการ
บต. 613 การจัดการชองทางการจัดจําหนาย

6
36

หนวยกิต
หนวยกิต

3
3
3
3
3
3
3
3

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

12

หนวยกิต

6

หนวยกิต

6

หนวยกิต

36

หนวยกิต

3
3
3
3
3
3
3
3

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

แผน ก. (วิทยานิพนธ)
บล. 800
วิทยานิพนธ
แผน ข (การศึกษาอิสระ)
วิชาเลือก
วิชาอื่นๆในระดับปริญญาโทไมนอยกวา
การศึกษาอิสระ
บล. 719 โครงการดานโลจิสติกสและการปฏิบัติการ

12

หนวยกิต

6

หนวยกิต

6

หนวยกิต

13.3 การศึกษาเพื่อรับอนุปริญญาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บูรณาการ)
นักศึกษาผูใดไดศึกษารายวิชาตาง ๆ ตามหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บูรณาการ)
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี ไดหนวยกิตสะสมไมนอยกวา 96 หนวยกิต ตามเงื่อนไขดังนี้ มีสิทธิ์ไดรับอนุปริญญา
13.3.1 ไดรับคาระดับเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.00
13.3.2 ไดขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษามาแลวไมนอยกวาหาภาคการศึกษาปกติ
13.3.3 ไดศึกษารายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป รวม 30 หนวยกิต
13.3.4 ไดศึกษาวิชาเฉพาะไมนอยกวา 63 หนวยกิต
13.3.5 ไดศึกษาวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 3 หนวยกิต

คําอธิบายรายวิชา
ระดับปริญญาตรี
กธ201 หลักการจัดการธุรกิจ
3 หนวยกิต
BI201 Principles of Business Management
ศึกษาความสําคัญ บทบาท และความรับผิดชอบของธุรกิจที่มีตอการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม รูปแบบการ
จัดตั้ง และการดําเนินธุรกิจ กระบวนการทางธุรกิจ รวมถึงองคความรูในหนาที่งานหลักๆทางธุรกิจ ทั้งดานการตลาด การผลิต
การจัดการ การเงิน การบัญชี เทคโนโลยีและระบบขอมูล เพื่อใหเขาใจลักษณะงานในแตละดาน โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนของ
การเชื่อมโยงระหวางหนาที่งานตางๆเพื่อใหการดําเนินธุรกิจประสบความสําเร็จตามเปาหมาย
(บรรยาย 3 ชั่วโมงตอสัปดาห)
กธ202 การจัดการองคการ
3 หนวยกิต
BI202 Organizational Management
ศึกษาแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมองคการ การจัดองคการในรูปแบบตางๆ ตลอดจนกระบวนการ และ
วิ ธี ก ารจั ด การที่ จ ะทํ า ให เ กิ ด การใช ท รั พ ยากรที่ สํ า คั ญ ขององค ก ารทั้ ง ในด า น คน สิ่ ง ของ เงิ น และข อ มู ล ต า งๆได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล รวมถึงหลักการในการปรับตัวขององคการใหสอดรับกับสภาพแวดลอมในการดําเนินธุรกิจที่
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
(บรรยาย 3 ชั่วโมงตอสัปดาห)
กธ203 กฎหมายธุรกิจ และระเบียบการคา การลงทุน
3 หนวยกิต
BI203 Business Laws and Regulations
ศึกษากฎหมายสําคัญๆที่เกี่ยวกับการจัดตั้ง การดําเนินธุรกิจ และการแขงขัน โดยเฉพาะในสวนที่เกี่ยวของ
โดยตรงกับกระบวนการทางธุรกิจ ภาระความรับผิดชอบ และขอหามตางๆ รวมถึงกฎ กติกา และระเบียบ ของรัฐที่สงผลกระทบ
ทั้งในทางบวก และทางลบตอศักยภาพในการแขงขัน และความสามารถในการทํากําไรของธุรกิจ
(บรรยาย 3 ชั่วโมงตอสัปดาห)
กธ204 การภาษีอากร
3 หนวยกิต
BI204 Taxation
ศึกษาหนาที่ และความรับผิดชอบในการเสียภาษีของบุคคล และองคกรธุรกิจ โดยครอบคลุมหลักเกณฑ และ
วิธีการจัดเก็บภาษีประเภทตางๆ ทั้งภาษีสรรพสามิต ภาษีศุลกากร และภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรซึ่งครอบคลุม ภาษีเงินได
บุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป รวมถึงภาษีที่องคการบริหารสวนทองถิ่น
เปนผูจัดเก็บ เชน ภาษีโรงเรือน ภาษีบํารุงทองที่ และภาษีปาย
(บรรยาย 3 ชั่วโมงตอสัปดาห)

กธ211 การวิเคราะหอุตสาหกรรม และการแขงขัน
3 หนวยกิต
BI211 Industry and Competition Analysis
วิชาบังคับกอน: สอบไดวิชา กธ. 201 หลักการจัดการธุรกิจ
ศึกษาแนวคิด และเครื่องมือที่ประสมประสานแนวคิดของเศรษฐศาสตรการจัดการ การตลาด และการจัดการ
เชิงกลยุทธ เพื่อใชในการวิเคราะหโครงสรางตลอดจนวิวัฒนาการและสภาพแวดลอมตางๆที่สงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงของ
อุตสาหกรรม และการแขงขัน ทั้งนี้โดยมุงพัฒนาทั้งความรูความเขาใจ และทักษะการวิเคราะหที่เปนพื้นฐานสําคัญสําหรับการ
กําหนดกลยุทธภายใตสภาพแวดลอมในการดําเนินธุรกิจที่มีความซับซอน และ ความไมแนนอนในระดับสูง
(บรรยาย 3 ชั่วโมงตอสัปดาห)
กธ212 การใชขอมูลทางการบัญชี และการเงินเพื่อการตัดสินใจ
3 หนวยกิต
BI212 Accounting and Financial Information for Decision Making
ศึกษาวงจร ประเภทและประโยชนของขอมูลทางการบัญชีและการเงิน โดยครอบคลุมแนวคิด และเครื่องมือ
ดานการบัญชีการเงิน การบัญชีบริหาร และการเงินธุรกิจที่เหมาะสมในการนํามาใชในการวิเคราะห ขอมูลทางการบัญชีและการเงิน
ในลักษณะที่เชื่อมโยง และสะทอนความสัมพันธกับกลยุทธตลอดจนการดําเนินกิจกรรมตางๆ ทางธุรกิจ โดยมุงเนนการพัฒนา
ทักษะในการแปลความหมายของขอมูลทางการบัญชี และการเงินเพื่อนํามาใชในการวางแผน และการตัดสินใจที่สําคัญๆทางธุรกิจ
(บรรยาย 3 ชั่วโมงตอสัปดาห)
กธ213 การวิเคราะหปญหา และการตัดสินใจทางธุรกิจ
3 หนวยกิต
BI213 Business Problems Analysis and Decision Making
ศึกษาแนวคิด เครื่องมือ และวิธีการที่ชวยในการพัฒนาทักษะในการวิเคราะหปญหา และกําหนดทางเลือกตางๆ
ที่เปนไปไดเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ ทั้งในดานการวางแผน การจัดสรรทรัพยากร การดําเนินการ และการติดตามประเมินผล
โดยครอบคลุมทั้งเทคนิคการวิเคราะหเชิงปริมาณ การวิเคราะหทางสถิติ และการใชความคิดสรางสรรคในการแกไขปญหา
(บรรยาย 3 ชั่วโมงตอสัปดาห)
กธ214 ระเบียบวิจัยธุรกิจ
6 หนวยกิต
BI214 Business Research Methodology
ศึกษาเปาหมาย หลักการ และกระบวนการในการวิจัยธุรกิจ โดยมุงเนนการพัฒนาทักษะในการระบุปญหา การ
กําหนดกรอบแนวคิดในการพิจารณาปญหา การออกแบบวิธีการตางๆ เพื่อใชในการคนหาคําตอบ การดําเนินการคนหาคําตอบจาก
แหลงขอมูลประเภทตางๆ การวิเคราะหขอมูล การแปลความหมายของขอมูล ตลอดจนการประเมินความสมเหตุสมผล และความ
เปนไปไดของขอมูลกอนนําไปใชในการตัดสินใจทางธุรกิจ ทั้งนี้ โดยครอบคลุมทั้งระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ
(บรรยาย 3 ชั่วโมงและฝกงาน 9 ชั่วโมงตอสัปดาห)

BI231 ความคิดสรางสรรคกับการสื่อสาร
3 หนวยกิต
BI231 CREATIVITY AND COMMUNICATION
ศึกษาหลักการและกระบวนการในการพัฒนาความคิดสรางสรรคเพื่อนํามาใชในขั้นตอนตาง ๆ ทางธุรกิจซึ่ง
ครอบคลุมการแกไขปญหาในสถานการณสําคัญ ๆ โดยสามารถนําเสนอความคิดสรางสรรคใหกับกลุมเปาหมายในรูปแบบตาง ๆ
อยางมีประสิทธิผล
บนพื้นฐานความเขาใจในหลักการออกแบบวิธีการสื่อสารขอความตลอดจนรูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสม
สําหรับสื่อแตละประเภทและแตละสถานการณ
(บรรยาย 3 ชั่วโมงตอสัปดาห)
กธ301 ธุรกิจกับสังคม และชุมชน
3 หนวยกิต
BI301 Business and Society
วิชาบังคับกอน: สอบไดวิชา กธ. 201 หลักการจัดการธุรกิจ
ศึกษาหนาที่ และความรับผิดชอบของธุรกิจในฐานะที่เปนสมาชิกหนวยหนึ่งของสังคม และชุมชน ซึ่งเปน
ที่ตั้งของธุรกิจ เนื้อหาครอบคลุมแนวคิด และหลักการจัดการที่สะทอน การใหความสําคัญกับจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจที่มิใช
แตเพียงเพื่อประโยชนของผูถือหุนเทานั้น หากแตรวมถึงประโยชนของสังคม ชุมชน สิ่งแวดลอม และผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ โดย
มุงเนนใหความสําคัญในเรื่องดังกลาวประสาน และสอดแทรกอยูใน การออกแบบ กลยุทธ และกระบวนการทางธุรกิจ ตลอดจน
กิจกรรมตางๆที่ปรากฏแกสายตาสาธารณชน
(บรรยาย 3 ชั่วโมงตอสัปดาห)
กธ311 การวางแผนธุรกิจ
6 หนวยกิต
BI311 Business Planning
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา กธ. 211 การวิเคราะหอุตสาหกรรมและการแขงขัน
และ กธ. 214 ระเบียบวิจัยธุรกิจ
ศึกษาแนวคิด วัตถุประสงค ตลอดจนกระบวนการในการพัฒนา และประเมินความเปนไปไดของ แผนธุรกิจ
สําหรับทั้งธุรกิจที่เริ่มตนใหม และธุรกิจที่ดําเนินการอยูแลว เนื้อหาครอบคลุมแบบจําลองธุรกิจ องคประกอบในสวนตางๆของ
แผนธุรกิจ ตั้งแตวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย การวิเคราะหสถานการณ กลยุทธธุรกิจ แผนการตลาด แผนการผลิต/การ
ปฏิบัติการ แผนการจัดการ แผนการเงิน และแผนสํารอง ทั้งนี้โดยมุงพัฒนาทักษะ ในการบูรณาการความรูในหนาที่งานตางๆทาง
ธุรกิจเพื่อการดําเนินธุรกิจอยางเปนรูปธรรม
(บรรยาย 3 ชั่วโมงและฝกงาน 9 ชั่วโมงตอสัปดาห)
กธ312 ธรรมาภิบาล และการจัดการความเสี่ยง
3 หนวยกิต
BI312 Good Governance and Risk Management
วิชาบังคับกอน: นักศึกษาคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี ฐานะปที่ 3
ศึกษาหนาที่ บทบาท และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและผูบริหารที่มีตอเปาหมายในการสรางความ
มั่งคั่ง และรักษาประโยชนใหกับผูมีสวนไดเสียขององคการ ผานการออกแบบระบบการประเมิน และการจัดการ กับความเสี่ยงใน
ลักษณะตางๆที่อาจจะสงผลกระทบตอเปาหมายดังกลาว โดยตั้งอยูบนพื้นฐานการพัฒนาระบบการจัดการภายในองคกรที่มีความ
โปรงใส และตรวจสอบได
(บรรยาย 3 ชั่วโมงตอสัปดาห)

กธ313 วัฒนธรรมและธรรมเนียมทางธุรกิจ
3 หนวยกิต
BI313 Business Etiquette
วิชาบังคับกอน: นักศึกษาคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี ฐานะปที่ 3
ศึกษาความรูพื้นฐาน ตลอดจนความรูรอบตัวในดานตางๆที่สําคัญและจําเปนสําหรับการติดตอสื่อสาร และ การ
วางตัวใหเหมาะสมในแวดวงธุรกิจ โดยมุงเนนการพัฒนาบุคลิกภาพ และทักษะในการนําเสนอทั้งในบริบทของการประชุม การ
นําเสนองาน การเจรจาธุรกิจ การเขาสังคม และการแสดงความคิดเห็นในที่สาธารณะ
(บรรยาย 3 ชั่วโมงตอสัปดาห)
กธ321 กลยุทธ และการดําเนินธุรกิจในภูมิภาคเอเชีย
3 หนวยกิต
BI321 Business and Strategy in Asia
วิชาบังคับกอน: สอบไดวิชา กธ. 211 การวิเคราะหอุตสาหกรรมและการแขงขัน
ศึกษาพลวัตรของสภาพแวดลอม และลักษณะความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจในภูมิภาคเอเชีย โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งในสวนที่เกี่ยวกับวัฒนธรรม และรูปการการดําเนินชีวิต รวมถึงแนวคิดและหลักการของเศรษฐศาสตรมหภาค นโยบายทางดาน
เศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศและองคกรระหวางประเทศในระดับภูมิภาคเอเชียที่สงผลกระทบโดยตรงตอรูปแบบและ
โอกาสความสําเร็จของธุรกิจ โดยมุงเนนการเปรียบเทียบในดานทรัพยากร ความไดเปรียบในการแขงขัน และปจจัยวิกฤติตอ
ความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจในภูมิภาคดังกลาว ทั้งนี้ รวมถึงการศึกษากรณีความสําเร็จ และลมเหลวที่สําคัญ ๆ ของธุรกิจใน
ภูมิภาคเอเชีย
(บรรยาย 3 ชั่วโมงตอสัปดาห)
3 หนวยกิต
กธ322 กลยุทธ และการดําเนินธุรกิจระดับโลก
BI322 Global Business and Strategy
วิชาบังคับกอน: สอบไดวิชา กธ. 211 การวิเคราะหอุตสาหกรรมและการแขงขัน
ศึ ก ษาพลวั ต รของสภาพแวดล อ มในการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ความเสี่ ย ง และป จ จั ย ที่ ส ง ผลกระทบโดยตรงต อ
ความสามารถในการแขงขันระดับนานาชาติของประเทศ อุตสาหกรรม และบริษัท รวมถึงกลยุทธ และแนวทางการปรับตัวของ
ธุรกิจในตลาดหลักๆของโลกใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากนโยบายของรัฐ มาตรการตางๆขององคกรระหวางประเทศ
ตลอดจนขอตกลงทางการคาระหวางประเทศที่สําคัญ ทั้งนี้ รวมถึงการศึกษากรณีความสําเร็จและลมเหลวที่นาสนใจของธุรกิจ
ระดับโลก
(บรรยาย 3 ชั่วโมงตอสัปดาห)
กธ323 การจัดการเพื่อผลการดําเนินงานและสรางมูลคาใหกิจการ
3 หนวยกิต
BI323 Performance Management and Value Creation
วิชาบังคับกอน: สอบไดวิชา กธ. 212 การใชขอมูลทางการบัญชีและการเงินเพื่อการตัดสินใจ
ศึกษาหลักการ และแนวคิดตางๆที่ใชในการพัฒนาวิธีการวัดผลการดําเนินงานของกิจการ โดยมุงเนนการ
วิเคราะหความเชื่อมโยงระหวางกลยุทธ และผลการดําเนินงานเพื่อกําหนดแนวทางในการสรางมูลคาใหกิจการ ทั้งระยะสั้น และ
ระยะยาว รวมถึงการศึกษาเปรียบเทียบความเหมาะสม และผลกระทบของการนําแนวคิดตางๆขางตนมาใชกับกิจการที่มีขนาด
แตกตางกัน หรืออยูในอุตสาหกรรมที่แตกตางกัน
(บรรยาย 3 ชั่วโมงตอสัปดาห)

กธ329 โครงการรณรงคทางธุรกิจเพื่อสังคม และประเทศชาติ
3 หนวยกิต
BI329 Business-for-Society Campaign
วิชาบังคับกอน: สอบได กธ. 301 ธุรกิจกับสังคม และชุมชน
ศึกษา และพัฒนาการนําแนวคิดทางธุรกิจมาประยุกตใชในการแกไขปญหาของสังคม และประเทศชาติอยาง
เปนรูปธรรมในลักษณะของโครงการรณรงคผานกระบวนการทํางานเปนกลุม โดยมีเปาหมายในการกระตุนความรวมมือระหวาง
สถาบันการศึกษา ธุรกิจ ชุมชน และหนวยงานของรัฐ ในการดําเนินการสรางแนวปฏิบัติที่พึงประสงคในสังคม หรือการ
ปรับเปลี่ยนและลดเลิกแนวปฏิบัติที่ไมพึงประสงคในสังคม ทั้งนี้ โดยกลุมเปาหมายของการรณรงคอาจเปนไดทั้งผูบริโภค และ
องคกรตางๆทั้งในภาครัฐ และเอกชน
(บรรยาย 3 ชั่วโมงตอสัปดาห)
กธ337 หัวขอพิเศษทางธุรกิจ 1
1.5 หนวยกิต
BI337 SPECIAL TOPIC IN BUSINESS 1
ศึกษาแนวคิดหรือวิธีการใหม ๆ ซึ่งเปนพัฒนาการองคความรูทางธุรกิจตามที่ระบุในชื่อหัวขอที่มีเนื้อหา
เพียงพอตอการศึกษาในการประยุกตใชในปริมาณงาน 1.5 หนวยกิต เพื่อประโยชนในการประกอบอาชีพ ตลอดจนการดําเนิน
ธุรกิจใหมีความทันสมัย และเทาทันตอสถานการณ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไดตลอดเวลา
(บรรยาย 1.5 ชั่วโมงตอสัปดาห)
กธ338 หัวขอพิเศษทางธุรกิจ 2
1.5 หนวยกิต
BI338 SPECIAL TOPIC IN BUSINESS 2
ศึกษาแนวคิด หรือวิธีการใหม ๆ ซึ่งเปนพัฒนาการองคความรูทางธุรกิจตามที่ระบุในชื่อหัวขอ ที่มีเนื้อหา
เพียงพอตอการศึกษาในการประยุกตใชในปริมาณงาน 1.5 หนวยกิต เพื่อประโยชนในการประกอบอาชีพ ตลอดจนการดําเนิน
ธุรกิจใหมีความทันสมัย และเทาทันตอสถานการณการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไดตลอดเวลา
(บรรยาย 1.5 ชั่วโมงตอสัปดาห)
กธ339 หัวขอพิเศษทางธุรกิจ 3
3 หนวยกิต
BI339 SPECIAL TOPIC IN BUSICESS 3
ศึกษาแนวคิด หรือวิธีการใหม ๆ ซึ่งเปนพัฒนาการองคความรูทางธุรกิจตามที่ระบุในชื่อหัวขอ ที่มีเนื้อหา
เพียงพอตอการศึกษาการประยุกตใชในปริมาณงาน 3.0 หนวยกิต เพื่อประโยชนในการประกอบอาชีพ ตลอดจนการดําเนินธุรกิจ
ใหมีความทันสมัย และเทาทันตอสถานการณการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไดตลอดเวลา
(บรรยาย 3 ชั่วโมงตอสัปดาห)

กธ421 สัมมนานโยบาย และกลยุทธธุรกิจ
3 หนวยกิต
BI421 Seminar in Business Policy and Strategy
วิชาบังคับกอน: สอบไดวิชา กธ. 311 การวางแผนธุรกิจ
ศึ ก ษาหลั ก การ และกระบวนการในการพั ฒ นา กํ า หนด และปรั บ เปลี่ ย นนโยบายและกลยุ ท ธ ธุ ร กิ จ
โดยการบูรณาการความสามารถในหนาที่งานดานตางๆทางธุรกิจเพื่อการสรางความไดเปรียบในการแขงขัน ทั้งนี้ โดยมุงการเรียนรู
จากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยกรณีศึกษา และการฝกปฏิบัติโดยโปรแกรมจําลองทางธุรกิจ
(บรรยาย 3 ชั่วโมงตอสัปดาห)
กธ422 สัมมนาการจัดการธุรกิจสมัยใหม
3 หนวยกิต
BI422 Seminar in Contemporary Business Management
วิชาบังคับกอน: สอบไดวิชา กธ. 311 การวางแผนธุรกิจ
ศึกษาพัฒนาการ และปญหาใหมๆที่เกิดขึ้นในการจัดการธุรกิจทั้งภายในประเทศ และตางประเทศ โดยมุงเนน
การเรียนรูจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยใชขอมูลที่เปนปจจุบัน ควบคูไปกับการพัฒนาวิธีคิด และการคนควาโดยอิสระ
ตลอดจนการกําหนดแนวทางการแกไขปญหา โดยใชความคิดสรางสรรคที่ไมยึดติดกับกรอบแนวคิด หรือธรรมเนียมปฏิบัติใน
อดีต
(บรรยาย 3 ชั่วโมงตอสัปดาห)
6 หนวยกิต
กธ429 โครงการนวัตกรรมทางธุรกิจ
BI429 Innovative Business Project
วิชาบังคับกอน: นักศึกษาคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี ฐานะปที่ 4
ศึกษาการนําความคิดสรางสรรค และแนวคิดหรือหลักการใหมๆทั้งจากแวดวง การจัดการธุรกิจ และแวดวง
วิชาการดานอื่นๆ เพื่อนํามาพัฒนาเปนขอเสนอเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่เปนรูปธรรม โดยมีเปาหมายเพื่อสรางนวัตกรรมในดานการ
จัดการในรูปแบบของเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ กระบวนการ วิธีคิด วิธีการทํางาน การแกไขปญหา การนําเสนอ หรือรูปแบบอื่นๆ
ซึ่งสงผลในการเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขัน หรือการเพิ่มพูน ผลิตภาพใหกับองคการ
(ฝกงาน 288 ชั่วโมงตอภาคการศึกษา)
กธ439 ธุรกิจภาคปฏิบัติ (การฝกงาน)
6 หนวยกิต
BI439 Business in Practice: Internship
วิชาบังคับกอน: นักศึกษาคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี ฐานะปที่ 4
ศึกษา และลงมือปฏิบัติงานดานธุรกิจในองคการที่อยูในรายชื่อที่คณะฯอนุมัติ ภายใตการดูแลของคณะที่
ปรึกษา โดยมีการตกลงขอบเขตหนาที่ ความรับผิดชอบ ตลอดจนระยะเวลา และหลักเกณฑในการประเมินผล ที่ชัดเจน ทั้งนี้ โดย
มุงเนนใหเกิดการเรียนรูจากการนําความรู และทักษะที่ไดศึกษามาเพื่อใชสําหรับการทํางานใน ธุรกิจจริง กอนที่จะสําเร็จการศึกษา
เขาสูโลกการทํางาน หรือการศึกษาตอในระดับปริญญาโทตามหลักสูตร
(ฝกงาน 288 ชั่วโมงตอภาคการศึกษา)

บธ151 การสื่อสารทางธุรกิจดวยภาษาจีน 1
3 หนวยกิต
BI151 Business Communication in Chinese 1
เรียนรูระบบเสียงและฝกการออกเสียงภาษาจีน รูจักความเปนมาตลอดจนโครงสรางของตัวอักษรจีนเรียนรู
ไวยากรณเบื้องตนจนสามารถผูกแตงประโยคพื้นฐานไดดวยตนเอง โดยอาศัยวงศัพทซึ่งใชในชีวิตประจําวันที่เกี่ยวของกับการซื้อ
ขายและสํานักงานประมาณ 250 คํา
บธ152 การสื่อสารทางธุรกิจดวยภาษาจีน 2
3 หนวยกิต
BI152 Business Communication in Chinese 2
วิชาบังคับกอน : บธ. 151 การสื่อสารทางธุรกิจดวยภาษาจีน 1
ศึกษาตอจากวิชาการสื่อสารทางธุรกิจดวยภาษาจีน 1 เรียนรูรูปประโยคภาษาจีนซับซอนซึ่งใชบอยในชีวิตการ
ทํางาน เพิ่มพูนคําศัพท โดยเฉพาะคําศัพทที่เกี่ยวของกับเศรษฐกิจและธุรกิจการเงิน อีกประมาณ 350 คํา ฝกวิเคราะหรูปอักษรจีน
และเรียนรูหลักการพื้นฐานของพจนานุกรมจีนและการบันทึกตัวอักษรจีนในเครื่องคอมพิวเตอร
(บรรยาย 3 ชั่วโมงตอสัปดาห)
บธ251 การสื่อสารทางธุรกิจดวยภาษาจีน 3
3 หนวยกิต
BI251 Business Communication in Chinese 3
วิชาบังคับกอน : บธ. 151 การสื่อสารทางธุรกิจดวยภาษาจีน 1
ฝกการออกเสียงและสนทนา โดยเรียนรูจากตัวอยางบทสนทนาสั้น ๆ ที่เกี่ยวของกับการติดตอสมาคมและการ
ทํางานสัมพันธกับบุคคลอื่น ๆ ในเชิงธุรกิจและฝกการแตงบทสนทนาเปนภาษาจีน ดวยตนเอง
(บรรยาย 3 ชั่วโมงตอสัปดาห)
บธ252 การสื่อสารทางธุรกิจดวยภาษาจีน 4
3 หนวยกิต
BI252 Business Communication in Chinese 4
วิชาบังคับกอน : บธ. 151 การสื่อสารทางธุรกิจดวยภาษาจีน 1
ฝกการอานและหมายจําตัวอักษรจีน จากขอเขียนสั้น ๆ ที่มีศัพทเกี่ยวของกับธุรกิจ ทั้งในรูปแบบของจดหมาย
รายงานขาว ประกาศ โฆษณาแจงความ ฯลฯ
(บรรยาย 3 ชั่วโมงตอสัปดาห)
3 หนวยกิต
บธ161 การสื่อสารทางธุรกิจดวยภาษาญี่ปุน 1
BI161 Business Communication in Japanese 1
ศึกษาการออกเสียง อาน และเขียนอักษรญี่ปุนคือ อักษรฮิรางานะ อักษรคาตาคานะ และอักษรคันจิได เพื่อปู
พื้นฐานสําหรับผูที่ยังไมเคยเรียนมากอนใหสามารถฝกทักษะทั้ง 4 คือ ฟง พูด อาน และเขียนภาษาญี่ปุนที่ใชในชีวิตประจําวัน เชน
แนะนําตัว ถามราคา บอกวันเดือนป การผันกริยาและสามารถใชภาษาญี่ปุนติดตอสื่อสารทางธุรกิจขั้นพื้นฐานได ไดเรียนรูคําศัพท
ประมาณ 380 คํา และอักษรคันจิ 41 ตัว
(บรรยาย 3 ชั่วโมงตอสัปดาห)

บธ162 การสื่อสารทางธุรกิจดวยภาษาญี่ปุน 2
3 หนวยกิต
BI162 Business Communication in Japanese 2
วิชาบังคับกอน : การสื่อสารทางธุรกิจดวยภาษาญี่ปุน 1 หรือไดรับอนุมัติจากผูบรรยาย
ศึกษาโครงสรางไวยกรณตอจากการสื่อสารทางธุรกิจดวยภาษาญี่ปุน 1 ฝกฝนทักษะทั้ง 4 คือ ฟง พูด อาน และ
เขียน ประโยคที่ซับซอนที่ใชบอยในชีวิตประจําวันและการทํางานติดตอธุรกิจ สามารถบอกเวลา สภาพดินฟาอากาศ บอก
จุดประสงค บอกสาเหตุและเหตุผล การใชประโยคขอรองการอางอิงและถายทอดคําพูด การกระทําที่กําลังเกิดขึ้น และการใชกริยา
สวมใส ไดเรียนรูคําศัพท อีกประมาณ 395 คํา และดักษรคันจิอีก 102 ตัว
(บรรยาย 3 ชั่วโมงตอสัปดาห)
บธ261 การสื่อสารทางธุรกิจดวยภาษาญี่ปุน 3
3 หนวยกิต
BI 261 Business Communication in Japanese 3
วิชาบังคับกอน : การสื่อสารทางธุรกิจดวยภาษาญึ่ปุน 2 หรือไดรับอนุมัติจากผูบรรยาย
ศึกษาโครงสรางไวยกรณตอจากการสื่อสารทางธุรกิจดวยภาษาญีปุน 2 ฝกฝนทักษะทั้ง 4 คือ ฟง พูด อาน และ
เขียน สามารถถามและโตตอบพูดคุยทางธุรกิจในขั้นสูงขึ้นในการไปอีกขั้นหนึ่ง สามารถใชกริยาสกรรมกริยาและอกรรมกริยาได
บอกเจนาการกระทํา ถายทอดคําพูด บอกความปรารถนาความตองการของที่ชอบและไมชอบ บอกการเปรียบเทียบ การขออนุญาต
และการหามเปนตน ไดเรียนรูคําศัพท อีกประมาณ 366 คํา และอักษรคันจิอีก 134 ตัว เมื่อจบหลักสูตรนี้แลวนักศึกษาสามารถเขา
สอบวัดระดับ 4 ได
(บรรยาย 3 ชั่วโมงตอสัปดาห)
บธ262 การสื่อสารทางธุรกิจดวยภาษาญีปุน 4
3 หนวยกิต
BI262 Business Communication in Japanese 4
วิชาบังคับกอน : การสื่อสารทางธุรกิจดวยภาษาญี่ปุน 3 หรือไดรับอนุมัติจากผูบรรยาย
ศึกษาโครงสรางไวยากรณตอจากการสื่อสารทางธุรกิจดวยภาษาญี่ปุน 3 ฝกฝนทักษะทั้ง 4 คือ ฟง พูด อาน
และเขียน สามารถพูดคุยระดับสูง การใชภาษาพูด และคําสุภาพในการติดตอสื่อสารทางธุรกิจ สามารถบอกสาเหตุ เหตุผล เหตุผล
ที่ขัดแยงกัน การคาดคะเน การใหและการรับ ประโยคใชใหทํา ประโยครูปถูกกระทํา (กรรมวาจก) ประโยคเงื่อนไข คําสุภาพและ
ภาษาพูด ไดเรียนรูคําศัพท อีกประมาณ 352 คํา และอักษรคันจิอีก 106 ตัว เมื่อจบหลักสูตรนี้แลวนักศึกษาสามารถเขาสอบวัด
ระดับ 3 ได
(บรรยาย 3 ชั่วโมงตอสัปดาห)
บธ 171 การสื่อสารทางธุรกิจดวยภาษาเยอรมัน 1
3 หนวยกิต
BI171 Business Communication in German 1
วิชาบังคับกอน : สําหรับผูไมมีพื้นภาษาเยอรมันมากอน
เรียนรูระบบเสียงและการออกเสียง ปูพื้นโครงสรางที่สําคัญของภาษา โดยเรียนรูไวยากรณเบื้องตน ฝกทักษะ
อาน ฟง พูด เขียน เรียนวงศัพทซึ่งใชในชีวิตประจําวัน และศัพทเบื้องตนทางธุรกิจ
(บรรยาย 3 ชั่วโมงตอสัปดาห)

บธ172 การสื่อสารทางธุรกิจดวยภาษาเยอรมัน 2
3 หนวยกิต
BI172 Business Communication in German 2
วิชาบังคับกอน : บธ. 171 การสื่อสารทางธุรกิจดวยภาษาเยอรมัน 1 หรือไดรับอนุมัติจากผูบรรยาย
ศึกษาตอจากวิชาการสื่อสารทางธุรกิจดวยภาษาเยอรมัน 1 ศึกษาไวยากรณพื้นฐาน อาน เขียน ในระดับ
เบื้องตน เพิ่มพูนคําศัพทที่เกี่ยวของกับเศรษฐกิจและธุรกิจผานสื่อสิ่งพิมพและอินเตอรเน็ต สามารถเขาใจชีวิตและความเปนอยู
ประจําวัน และทัศนคติของชาวเยอรมันไดพอสมควร
(บรรยาย 3 ชั่วโมงตอสัปดาห)
บธ271 การสื่อสารทางธุรกิจดวยภาษาเยอรมัน 3
3 หนวยกิต
BI271 Business Communication in German 3
วิชาบังคับกอน : บธ. 171 การสื่อสารทางธุรกิจดวยภาษาเยอรมัน 1 หรือไดรับอนุมัติจากผูบรรยาย
ศึกษาและฝกใชศัพท สํานวนเฉพาะทางธุรกิจ ศึกษาและเขาใจโครงสรางทางธุรกิจ ศึกษาและอานเอกสารที่
เกี่ยวของกับธุรกิจในระดับตนผานสื่อสมัยใหม
(บรรยาย 3 ชั่วโมงตาสัปดาห)
บธ272 การสื่อสารทางธุรกิจดวยภาษาเยอรมัน 4
3 หนวยกิต
BI272 Business Communication in German 4
วิชาบังคับกอน : บธ.171 การสื่อสารทางธุรกิจดวยภาษาเยอรมัน 1 หรือไดรับอนุมัติจากผูบรรยาย
ใชแนวการสอนเดียวกับการสื่อสารทางธุรกิจดวยภาษาเยอรมัน 3 ฝกเขียนเอกสารทางธุรกิจสนทนาโดยใชวง
ศัพทธุรกิจ ศึกษาและเขาใจบริบททางวัฒนธรรมการติดตอเชิงธุรกิจ
(บรรยาย 3 ชั่วโมงตอสัปดาห)
บธ181 การสื่อสารทางธุรกิจดวยภาษาตางประเทศ 1
3 หนวยกิต
BI181 Businmess Communication in Foreign Language 1
ศึกษาการสื่อสารในบริบททางธุรกิจโดยใชภาษาตางประเทศที่คณะฯกําหนดโดยมุงเนนที่ศัพท และ โครงสราง
ประโยคพื้นฐานทั่วไป โดยในระดับนี้นักศึกษาควรสามารถสื่อสารไดดวยประโยคอยางงาย
(บรรยาย 3 ชั่วโมงตอสัปดาห)
บธ182 การสื่อสารทางธุรกิจดยภาษาตางประเทศ 2
3 หนวยกิต
BI182 Business Communication in Foreign Language 2
วิชาบังคับกอน : บธ.181 การสื่อสารทางธุรกิจดวยภาษาตางประเทศ 1 หรือไดรับอนุมัติจากผูบรรยาย
ศึกษาการสื่อสารในบริบททางธุรกิจโดยใชภาษาตางประเทศที่คณะฯกําหนด ตอเนื่องจาก บธ.171 โดยมุงเนนที่
การขยายฐานคําศัพท และโครงสรางประโยคที่ซับซอนขึ้น โดยในระดับนี้นักศึกษาควรมีความสามารถในการอาน และเขียน
จดหมายธุรกิจอยางงาย
(บรรยาย 3 ชั่วโมงตอสัปดาห)

บธ281 การสื่อสารทางธุรกิจดวยภาษาตางประเทศ 3
3 หนวยกิต
BI281 Business Communication in Foreign Language 3
วิชาบังคับกอน : บธ.181 การสื่อสารทางธุรกิจดวยภาษาตางประเทศ 1 หรือไดรับอนุมัติจากผูบรรยาย
ศึกษาศัพท ประโยค และสํานวนภาษาที่ใชบอย ๆ ในการสื่อสารทางธุรกิจดวยภาษาตางประเทศที่คณะฯ
กําหนด โดยฝกทักษะในการฟง พูด อาน และเขียน เพื่อการสื่อสาร ขอมูลและความรูสึกนึกคิด ไดอยางถูกตอง ในระดับนี้นักศึกษา
ควรสามารถ นําเสนอดวยวาจาอยางสั้น ๆ โดยใชเนื้อหาทางธุรกิจ
(บรรยาย 3 ชั่วโมงตอสัปดาห)
บธ282 การสื่อสารทางธุรกิจดวยภาษาตางประเทศ 4
3 หนวยกิต
BI282 Business Communication in Foreign Language 4
วิชาบังคับกอน : บธ.181 การสื่อสารทางธุรกิจดวยภาษาตางประเทศ 1 หรือไดรับอนุมัติจากผูบรรยาย
ศึกษาศัพท ประโยค และสํานวนภาษาเฉพาะที่ใชในการสื่อสารทางธุรกิจดวยภาษาตางประเทศที่คณะฯกําหนด
โดยฝกทักษะในการฟง พูด อาน และเขียน เพื่อการสื่อสาร ขอมูลและความรูสึกนึกคิด ไดอยางถูกตอง ในระดับนี้นักศึกษาควร
สามารถเขียนรายงานสรุปอยางสั้น ๆ โดยใชเนื้อหาทางธุรกิจ
(บรรยาย 3 ชั่วโมงตอสัปดาห)

ระดับปริญญาโท
วิชาเอกการบริหารการเงิน
บง601 ขอมูลทางการบัญชีเพื่อการวิเคราะหทางการเงิน
3 หนวยกิต
FM601 Accounting Information for Financial Analysis
ศึกษาระบบ และขอมูลทางการบัญชี ตลอดจนงบการเงิน เพื่อการใชขอมูลสําหรับการวิเคราะห การวางแผน
การตัดสินใจ และการควบคุมทางการเงิน โดยเฉพาะอยางยิ่งการวิเคราะหขอมูลจากงบการเงิน เพื่อการประเมินจุดออน จุดแข็ง
ของธุ ร กิ จ ขนาดต า งๆ ในหลากหลายอุ ต สาหกรรม รวมถึ ง การศึ ก ษากรณี ตั ว อย า งที่ สํ า คั ญ ๆจากกิ จ การทั้ ง ในประเทศ และ
ตางประเทศ
(บรรยาย 3 ชั่วโมงตอสัปดาห)
บง602 การวิจัยทางการเงิน
3 หนวยกิต
FM602 Financial Research Methodology
ศึกษาหลักการ กระบวนการ และวิธีการที่ใชสําหรับการวิจัยทางการเงิน โดยมุงเนนการใชเครื่องมือทางสถิติ
และการวิเคราะหเชิงปริมาณ เพื่อการตอบคําถามที่สําคัญๆทางการเงินทั้งในระดับบริษัท และระดับอุตสาหกรรม รวมถึงการฝก
ปฏิบัติในการจัดทํางานวิจัย การแปลความหมายผลลัพธที่ไดจากงานวิจัย ตลอดจนการพัฒนาทักษะในการนําเสนองานวิจัยทั้งใน
รูปแบบงานเขียน และการนําเสนอดวยวาจา
(บรรยาย 3 ชั่วโมงตอสัปดาห)

บง611 นโยบาย และกลยุทธทางการเงิน
3 หนวยกิต
FM611 Financial Policy and Strategy
ศึกษาทฤษฎี และแนวทางการประยุกตใชทฤษฎีทางการเงินเพื่อการกําหนด และดําเนินนโยบายทางการเงิน
โดยครอบคลุมทั้งทางดานการลงทุน และการจัดหาเงินทุนที่มีความสอดคลองกับสภาพแวดลอมภายนอก และเหมาะสมกับกิจการ
ในสถานการณตางๆ
(บรรยาย 3 ชั่วโมงตอสัปดาห)
บง612 การวิเคราะหการลงทุน
3 หนวยกิต
FM612 Investment Analysis
ศึกษาทฤษฎี หลักการ และวิธีการที่ใชในการวิเคราะหการลงทุนในตลาดเงิน เพื่อการตัดสินใจลงทุน ใหมีความ
เหมาะสมกับสถานะ และแผนในอนาคตของกิจการ โดยใหความสําคัญกับการวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอผลตอบแทนจากการลงทุน
ในตราสารประเภทตางๆ การประเมินความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน รวมถึงการทําความเขาใจกับแนวโนม และ
พัฒนาการใหมๆของตราสาร และตลาดการเงิน
(บรรยาย 3 ชั่วโมงตอสัปดาห)
บง613 อนุพันธทางการเงิน
3 หนวยกิต
FM613 Financial Derivatives
ศึกษาประเภท ลักษณะ รวมถึงทฤษฎี เทคนิคการวิเคราะห ตลอดจนกฎหมาย และขอบังคับตางๆที่เกี่ยวของ
กับสัญญาซื้อขายลวงหนา สิทธิอนุพันธ ตลอดจนตราสารใหมๆ ประเภทตางๆที่ธุรกิจสามารถนํามาใชประโยชนในดานการลงทุน
การบริหารการเงิน และการจัดการความเสี่ยง
(บรรยาย 3 ชั่วโมงตอสัปดาห)
บง614 การเงินระหวางประเทศ
3 หนวยกิต
FM614 International Finance
ศึกษาถึงสภาวะแวดลอมทางการเงินระหวางประเทศ รวมถึงระบบการเงินระหวางประเทศ ดุลการชําระเงิน
เงื่อนไขเสมอภาคระหวางประเทศ ตลอดจนตลาดเงินและตลาดทุนในยุคโลกาภิวัตน โดยครอบคลุมปจจัยที่สงผลกระทบตออัตรา
ดอกเบี้ย และอัตราแลกเปลี่ยน และการตัดสินใจการลงทุนในตางประเทศ เพื่อใหกิจการรูจัก และสามารถนําทฤษฎี และเครื่องมือ
ตางๆทางการเงินระหวางประเทศมาใชในการจัดการทางธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ
(บรรยาย 3 ชั่วโมงตอสัปดาห)
บง711 การจัดการความเสี่ยง
3 หนวยกิต
FM711 Risk Management
ศึ ก ษาแนวคิ ด ในการประเมิ น และจั ด การกั บ ความเสี่ ย งประเภทต า งๆที่ เ กิ ด ขึ้ น ในการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ โดย
ครอบคลุมการทําความเขาใจกับธรรมชาติของความเสี่ยง วิธีการวัดความเสี่ยง ตลอดจนเครื่องมือ และวิธีการที่สามารถนํามาใช
เพื่อการจัดการกับความเสี่ยงประเภทตางๆไดอยางสอดคลองกันกับนโยบายและกลยุทธของกิจการ
(บรรยาย 3 ชั่วโมงตอสัปดาห)

บง712 สัมมนาทางการเงิน
3 หนวยกิต
FM712 Seminar in Finance
ศึกษาพัฒนาการ และปญ หาใหมๆ ที่เกิด ขึ้นในการจัดการทางด านการเงิน โดยมุงเน นการเรียนรู จากการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยใชขอมูลที่เปนปจจุบัน ควบคูไปกับการพัฒนาวิธีคิด และการคนควาโดยอิสระ ตลอดจนการกําหนด
แนวทางการแกไขปญหา โดยการบูรณาการองคความรูตางๆทางดานการเงินที่ไดศึกษามา
(บรรยาย 3 ชั่วโมงตอสัปดาห)
แผน ก (วิทยานิพนธ)
บง800 วิทยานิพนธ
12 หนวยกิต
FM800 Thesis
คนควา และจัดทําวิจัยเชิงลึกเพื่อตอยอดองคความรูทางวิชาการดานการเงิน ตามคําแนะนําของอาจารยที่
ปรึกษา และจะตองผานการสอบปากเปลาจากคณะกรรมการ

แผน ข (การศึกษาอิสระ)
บง719 โครงการดานการเงิน
6 หนวยกิต
FM719 Independent Study : Project in Finance
ศึกษา และจัดทําโครงการทางดานการเงินในหัวขอที่สนใจ และไดรับความเห็นชอบ ภายใตการดูแล และให
คําปรึกษาจากอาจารยที่ปรึกษา ทั้งนี้ โดยโครงการที่จัดทําตองสะทอนใหเห็นถึงความสามารถในการนําทฤษฎี และองคความรู
ตางๆดานการเงินที่ไดศึกษามาประยุกตใช เพื่อตอยอดองคความรู หรือตอบปญหาที่สําคัญๆทางการเงินที่เปนประโยชนกับธุรกิจ
และสังคมในวงกวาง
(บรรยาย 3 ชั่วโมงตอสัปดาห)
วิชาเอกการบริหารการตลาด
บต601 การจัดการการตลาด
3 หนวยกิต
MM601 Marketing Management
ศึกษาขอบเขตความรับผิดชอบของผูบริหารการตลาด กระบวนการในการบริหารงานดานการตลาดตั้งแตการ
วิเคราะห การวางแผน การดําเนินการ และการควบคุมและประเมินผล ทั้งนี้โดยมุงเนนการทําความเขาใจกับพฤติกรรมของผูซื้อ
และผูบริโภค ตลอดจนการพัฒนากลยุทธ และสวนประสมทางการตลาดเพื่อตอบสนองความตองการของกลุมเปาหมายอยางมี
กําไรภายใตสํานึกความรับผิดชอบตอผูบริโภค สังคม และสิ่งแวดลอม
(บรรยาย 3 ชั่วโมงตอสัปดาห)
บต602 ระบบสารสนเทศทางการตลาดเพื่อการตัดสินใจ
3 หนวยกิต
MM602 Marketing Information Systems for Decision Marking
ศึกษาแนวคิด องคประกอบ และวิธีการที่ใชในการออกแบบระบบสารสนเทศที่มีเปาหมายเพื่อตอบสนองการ
ตัดสินใจที่สําคัญๆของผูบริหารดานการตลาด โดยครอบคลุมแหลงขอมูล วิธีการไดมาซึ่งขอมูล การวิเคราะหและประมวลผล
ขอมูล การออกแบบรายงานที่เหมาะสมกับวัตถุประสงคการใชงานของผูบริหารดานการตลาดระดับตางๆ ทั้งนี้โดยมุงเนนการใช
ประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทตางๆ
(บรรยาย 3 ชั่วโมงตอสัปดาห)

บต611 การจัดการผลิตภัณฑและตรายี่หอ
3 หนวยกิต
MM611 Product and Brand Management
ศึกษาขอบเขตความรับผิดชอบ และภาระหนาที่ของผูบริหารดานการตลาดที่ดูแลผลิตภัณฑ และตรายี่หอ
เนื้อหาครอบคลุม วงจรชีวิ ตผลิ ตภัณ ฑ และกลยุทธที่ เ หมาะสมในแตละชวงชี วิต การพัฒ นาผลิตภั ณ ฑใ หม การจั ดการกลุ ม
ผลิตภัณฑ โดยมุงเนนการใหความสําคัญกับการพัฒนาตรายี่หอที่มีคุณคาในสายตาลูกคา รวมถึง วิธีการวัดมูลคาของตรายี่หอ
ตลอดจนกลยุทธ และวิธีการในการสราง รักษา และเพิ่มคุณคาและมูลคาของตรายี่หอ ทั้งนี้โดยคํานึงถึงความสอดคลองกับกลยุทธ
สวนประสมทางการตลาดดานอื่นๆ
(บรรยาย 3 ชั่วโมงตอสัปดาห)
บต612 การจัดการราคาและความสามารถในการทํากําไร
3 หนวยกิต
MM612 Pricing and Profitability Management
ศึกษาทฤษฎี หลักการ และวิธีการในการกําหนด และเปลี่ยนแปลงระดับราคาที่มีความเหมาะสมกับสถานการณ
การแขงขัน และสอดคลองกับสวนประสมทางการตลาดดานอื่น ๆ ทั้งนี้โดยใหความสําคัญกับการนําเครื่องมือ และวิธีการวิเคราะห
เชิงปริมาณมาใชเพื่อการวิเคราะหผลกระทบจากระดับราคาที่สงผลตอเนื่องไปยังงบประมาณทางการตลาด และความสามารถใน
การทํากําไรในของธุรกิจ
(บรรยาย 3 ชั่วโมงตอสัปดาห)
บต613 การจัดการชองทางการจัดจําหนาย
3 หนวยกิต
MM613 Distribution Channel Management
ศึกษาถึงองคประกอบ รูปแบบ และการตัดสินใจเลือกชองทางการจั ด จํา หนาย การออกแบบ และประสม
ประสานรู ป แบบระบบการจั ด จํ า หน า ยที่ มี ค วามสอดคล อ งกั บ ส ว นประสมทางการตลาดด า นอื่ น ๆ โดยให ค วามสํ า คั ญ กั บ
ประสิทธิภาพในการจัดจําหนายที่สามารถเขาถึงกลุมเปาหมายภายใตตนทุนที่เหมาะสม นอกจากนี้ยังครอบคลุมรูปแบบความ
รวมมือในระบบชองทางการจัดจําหนาย ตลอดจนเทคโนโลยีสมัยใหมที่สามารถนํามาใชเพิ่มพูนคุณภาพการจัดจําหนาย และระบบ
การแจกจายตัวสินคา
(บรรยาย 3 ชั่วโมงตอสัปดาห)
บต614 การสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจร
3 หนวยกิต
MM614 Integrated Marketing Communication
ศึกษาหลักการ และแนวทางในการสื่อสารทางการตลาดที่ประสมประสานเครื่องมือ และกิจกรรมสงเสริม
การตลาดทุกรูปแบบทั้งการโฆษณา การสงเสริมการขาย การประชาสัมพันธ การใชพนักงานขาย และกิจกรรมรูปแบบอื่นๆ
รวมถึงขอมูลขาวสารที่ผานสื่อทุกประเภท ใหอยูภายใตแนวคิดที่ชัดเจนเดียวกันเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการสื่อสาร และการใช
งบประมาณ ทั้งนี้โดยมุงใหเกิดความสอดคลองกับสวนประสมทางการตลาดดานอื่นๆ
(บรรยาย 3 ชั่วโมงตอสัปดาห)

บต711 กลยุทธทางการตลาดเพื่อการแขงขัน
3 หนวยกิต
MM711 Competitive Marketing Strategy
ศึกษาแนวคิด และวิธีการในการกําหนดกลยุทธ และแผนปฏิบัติการทางการตลาด เพื่อสรางความแตกตาง และ
ความไดเปรียบในการแขงขันในสถานการณตางๆ โดยคํานึงถึงความพรอมและทรัพยากรของกิจการ ควบคูกับสภาพแวดลอม
ภายนอก โดยครอบคลุมเทคนิคการวิเคราะหโครงสรางของตลาด และสถานการณการแขงขัน การเปรียบเทียบจุดยืนของกิจการ
และของคูแขงขัน ตลอดจนการเทียบเคียงกับการปฏิบัติที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรม
(บรรยาย 3 ชั่วโมงตอสัปดาห)
บต712 สัมมนาการจัดการการตลาด
3 หนวยกิต
MM712 Seminar in Marketing Management
ศึกษาพัฒนาการ และปญหาใหมๆที่เกิดขึ้นในการจัดการทางดานการตลาด โดยมุงเนนการเรียนรูจากการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยใชขอมูลที่เปนปจจุบัน ควบคูไปกับการพัฒนาวิธีคิด และการคนควาโดยอิสระ ตลอดจนการกําหนด
แนวทางการแกไขปญหา โดยการบูรณาการองคความรูตาง ๆ ทางดานการตลาดที่ไดศึกษามา
(บรรยาย 3 ชั่วโมงตอสัปดาห)
แผน ก (วิทยานิพนธ)
บต800 วิทยานิพนธ
12 หนวยกิต
MM800 Thesis
คนควา และจัดทําวิจัยเชิงลึกเพื่อตอยอดองคความรูทางวิชาการดานการตลาด ตามคําแนะนําของอาจารยที่
ปรึกษา และจะตองผานการสอบปากเปลาจากคณะกรรมการ
แผน ข (การศึกษาอิสระ)
บต719 โครงการดานการตลาด
6 หนวยกิต
MM719 Independent Study : Project in Marketing
ศึกษา และจัดทําโครงการทางดานการตลาดในหัวขอที่สนใจ และไดรับความเห็นชอบ ภายใตการดูแล และให
คําปรึกษาจากอาจารยที่ปรึกษา ทั้งนี้ โดยโครงการที่จัดทําตองสะทอนใหเห็นถึงความสามารถในการนําทฤษฎี และองคความรู
ตางๆดานการตลาดที่ไดศึกษามาประยุกตใช เพื่อตอยอดองคความรู หรือตอบปญหาที่สําคัญๆทางการตลาดที่เปนประโยชนกบั
ธุรกิจ และสังคมในวงกวาง
วิชาเอกการบริหารโลจิสติกสและการปฏิบัติการ
บล601 การจัดการโลจิสติกส
3 หนวยกิต
LM601 Logistics Management
ศึกษาบทบาท หนาที่ และวิธีการตัดสินใจที่เกี่ยวของกับกิจกรรมโลจิสติกส รวมถึงการเชื่อมโยงกิจกรรม
โลจิสติกสในภาพรวม โดยมีรูปแบบที่ตอบสนองวัตถุประสงคของกิจการ รวมถึงการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันโดยการ
บริหารความสมดุลของ การเลือกทําเลที่ตั้ง การบริหารสินคาคงคลัง และการจัดการการขนสง โดยเนนที่การลดตนทุนโลจิสติกส
และเพิ่มความพึงพอใจของลูกคาเปนสําคัญ นอกจากนี้ ยังครอบคลุมกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับที่เกี่ยวของกับการจัดการการ
ขนสง
(บรรยาย 3 ชั่วโมงตอสัปดาห)

บล602 การจัดการการปฏิบัติการ
3 หนวยกิต
LM602 Operations Management
ศึกษาบทบาท หนาที่ และวิธีการตัดสินใจในการเลือกกลยุทธการปฏิบัติการ การออกแบบผลิตภัณฑหรือบริการ
การวางแผนกําลังการผลิต การเลือกทําเลที่ตั้ง การออกแบบกระบวนการปฏิบัติงาน การวางผังสถานประกอบการ การวิเคราะห
วิธีการทํางานและระบบงาน การจัดการคุณภาพ การวางแผนและควบคุมการปฏิบัติการ และการบริหารโครงการ
(บรรยาย 3 ชั่วโมงตอสัปดาห)
3 หนวยกิต
บล611 การจัดการสินคาคงคลัง
LM611 Inventory Management
ศึกษาหลักการและวิธีปฏิบัติในการบริหารสินคาคงคลัง ประเภทของสินคาคงคลัง การวางระบบการตรวจนับ
สินคา การวิเคราะหสินคาคงเหลือ ผลกระทบของขนาดปริมาณการสั่งซื้อตอการลงทุนในสินคาคงคลัง การบริหารสินคาคงคลัง
ภายใตสภาวะแนนอน และสภาวะไมแนนอน เทคนิคในการควบคุมสินคาคงคลังโดยวิธีตาง ๆ
(บรรยาย 3 ชั่วโมงตอสัปดาห)
บล612 การจัดการคลังสินคา
3 หนวยกิต
LM612 Warehousing Management
ศึกษาหลักการพื้นฐานในการจัดระบบคลังสินคา ประเภทของคลังสินคา การเลือกสถานที่ตั้ง การออกแบบ และ
การวางแผนระบบคลังสินคา (Space Planning) การจัดองคการ หลักการจัดเก็บ ตลอดจนการประยุกตใชเทคนิคการจัดการ
รูปแบบตางๆรวมถึง การบริหารเทคโนโลยี การขนถายวัสดุ หลักในการดูแลรักษาสินคา การปองกันการรั่วไหล และทุจริตในงาน
คลังสินคาการขนสง กฎหมายและระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการคลังสินคา
(บรรยาย 3 ชั่วโมงตอสัปดาห)
บล613 การจัดการการขนสง
3 หนวยกิต
LM613 Transportation Management
ศึกษาบทบาทการขนสงสินคาในการคาทั้งภายในและระหวางประเทศ
สภาวะแวดลอมในการดําเนินธุรกิจ
ขนสงสินคาในปจจุบัน และแนวโนมการขนสงในอนาคต วงจรในการขนสงสินคาตั้งแตผูสงออก ตัวแทนขนสงสินคา และ
คลังสินคา ประเภทของพาหนะที่ใชในการขนสงสินคา รูปแบบของสินคาที่นิยมขนสง วิธีการขนถายสินคาประเภทตาง ๆ เชน
สินคาอันตราย สินคาเนาเสียงาย และสัตวที่มีชีวิต การคิดคาระวางสินคา เอกสารที่ใชในการขนสง และกลยุทธทางการตลาด
สําหรับธุรกิจขนสงสินคา
บล614 การจัดการโซอุปทาน
3 หนวยกิต
LM614 Supply Chain Management
ศึกษาแนวคิด และเครื่องมือที่ใชในการบริหารโซอุปทานเพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับธุรกิจ ตลอดจนการนํา
แนวคิดไปประยุกตใชเพื่อเพิ่มศักยภาพทางดานการแขงขันของธุรกิจ ที่สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงความตองการของผูบริโภค
และการจัดกระบวนการผลิต เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
(บรรยาย 3 ชั่วโมงตอสัปดาห)

บล711 สัมมนาการจัดการโลจิสติกสและการปฏิบัติการ
3 หนวยกิต
LM711 Seminar in Logistics and Operation Management
ศึกษาพัฒนาการ และปญหาใหมๆที่เกิดขึ้นในการจัดการทางดานโลจิสติกสและการปฏิบัติการ การตลาด โดยมุงเนนการ
เรียนรูจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยใชขอมูลที่เปนปจจุบัน ควบคูไปกับการพัฒนาวิธีคิด และการคนควาโดยอิสระ ตลอดจน
การกําหนดแนวทางการแกไขปญหา โดยการบูรณาการองคความรูตางๆทางดานโลจิสติกสและการปฏิบัติการที่ไดศึกษามา
(บรรยาย 3 ชั่วโมงตอสัปดาห)
แผน ก (วิทยานิพนธ)
บล800 วิทยานิพนธ
12 หนวยกิต
LM800 Thesis
คนควา และจั ด ทําวิ จัย เชิง ลึก เพื่ อตอยอดองค ความรู ทางวิ ช าการดานโลจิส ติก สและการปฏิ บั ติการ ตาม
คําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา และจะตองผานการสอบปากเปลาจากคณะกรรมการ
แผน ข (การศึกษาอิสระ)
บล719 โครงการดานโลจิสติกสและการปฏิบัติการ
6 หนวยกิต
LM719 Independent Study : Project in Logistics and Operations
ศึกษา และจัดทําโครงการทางดานโลจิสติกสและการปฏิบัติการในหัวขอที่สนใจ และไดรับความเห็นชอบ
ภายใตการดูแล และใหคําปรึกษาจากอาจารยที่ปรึกษา ทั้งนี้ โดยโครงการที่จัดทําตองสะทอนใหเห็นถึงความสามารถในการนํา
ทฤษฎี และองคความรูตางๆดานโลจิสติกสและการปฏิบัติการที่ไดศึกษามาประยุกตเพื่อตอยอดองคความรู หรือตอบปญหาที่
สําคัญๆทางโลจิสติกสและการปฏิบัติการที่เปนประโยชนกับธุรกิจ และสังคมในวงกวาง

