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คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

4. ปรัชญาและวัตถุประสงค
4.1 ปรัชญาของหลักสูตร
ในปจจุบัน ประเทศไทยอยูภายใตสภาพแวดลอมที่มีความเกี่ยวพันกับนานาประเทศทั่วโลกและมีการเปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็ว ธุรกิจซึ่งเปนองคประกอบสําคัญอยางหนึ่งในการพัฒนาประเทศ จําเปนตองอาศัยการดําเนินกิจกรรมทั้งภายใน
และภายนอกประเทศ ผานกลไกการคาตางๆเพื่อสรางความสําเร็จใหกับกิจการ ที่สงผลตอการสรางความสําเร็จของประเทศ
ในการดําเนิ นธุรกิ จใหป ระสบความสําเร็ จไดนั้น ผูบ ริหารจะตอ งมีความรูความสามารถทั้งทางวิชาการ และมี
ประสบการณเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจที่สามารถใชไดกับสภาพแวดลอมที่เปนจริงอยางเหมาะสม รวมถึงการมีโลกทัศนที่
กว า งไกล มี ความสามารถในการพั ฒนาตนเองอย างต อเนื่ อง มี ค วามเขาใจในป ญ หาของสั งคม มีค วามเป นผู นําที่ ดี และ
เพรียบพรอมดวยคุณธรรมอันดีงามที่จะสรางคุณคาแกสังคมไดอยางแทจริง
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ตระหนักถึงความสําคัญของการสรางผูบริหารที่มี
คุณสมบัติในอันที่จะตอบสนองตอความตองการของสังคม จึงไดปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตใหเหมาะสมและ
สอดคลองกับเงื่อนไขทางธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว
4.2 วัตถุประสงคของหลักสูตร
4.2.1 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตทางดานบริหารธุรกิจที่มีความสามารถในการจัดการธุรกิจ ซึ่งสามารถสราง
คุณคาตอวิสาหกิจในภาคเอกชน ภาครัฐบาล และตอสังคมโดยสวนรวม
4.2.2 เพื่ อ ผลิ ต มหาบั ณ ฑิ ต ทางด า นบริ ห ารที่ มี ค วามรู ค วามสามารถทั้ ง ทางด า นวิ ช าการ และมี
ความสามารถในการประยุกตใชในสภาพแวดลอมที่เปนจริงไดอยางเหมาะสม
4.2.3 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตทางดานบริหารธุรกิจที่มีวิสัยทัศนอันกวางไกล มีความสามารถในการพัฒนา
ตนเองอยางตอเนื่อง มี ความเปนผูนํา มีความเขาใจในปญ หาทางธุรกิจ และมีคุณธรรม สามารถสรางคุณคาใหแกสัง คม
สวนรวมได

5. กําหนดการเปดสอน
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตฉบับปรับปรุงใหมจะเริ่มใชตั้งแตปการศึกษา 2550 เปนตนไป

6. คุณสมบัติของผูที่มีสทิ ธิสมัครเขาศึกษา
6.1 สําหรับเขาศึกษาในโครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจ (MBA)
6.1.1 เปนผูที่สาํ เร็จการศึกษาระดับไมต่ํากวาปริญญาตรี สาขาวิชาใดก็ได จากมหาวิทยาลัย
ที่สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตรรับรองวิทยฐานะ
6.1.2 เปนผูที่มคี ุณสมบัติตามขอ 8 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ. ศ. 2541
6.1.3 มีประสบการณการทํางาน 1 ปขึ้นไป
หรือ 6.2 สําหรับนักศึกษาในโครงการปริญญาโทบริหารธุรกิจ เนนดานการบริหารทรัพยากรมนุษยและองคการ (MBA-HRM)
6.2.1 เปนผูที่สําเร็จการศึกษาระดับไมต่ํากวาปริญญาตรี สาขาวิชาใดก็ได จากมหาวิทยาลัย
ที่สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตรรับรองวิทยฐานะ
6.2.2 มีประสบการณการทํางาน 3 ปขึ้นไป หรือมีเกรดเฉลี่ยตั้งแต 3.00 ขึ้นไป
6.2.3 เปนผูทมี่ ีคุณสมบัตติ ามขอ 8 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ. ศ. 2541

7. วิธีการคัดเลือกผูเขาศึกษา
ผูที่จะเขาศึกษาจะตองผานการสอบคัดเลือก ซึ่งประกอบดวย
7.1 ยื่นผลคะแนนการทดสอบทักษะดานการจัดการสําหรับผูบริหาร (SMART-II) ซึ่งจัดสอบโดยศูนยทดสอบ
ทักษะดานการจัดการแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และผลการสอบตองมีอายุไมเกิน 2 ป นับถึงวันสมัครสอบ
7.2 สงผลคะแนนภาษาอังกฤษ (TU-GET) ซึ่งจัดสอบโดยสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร หรือ TOEFL
หรือ IELTS และผลการสอบตองมีอายุไมเกิน 2 ป นับถึงวันสมัครสอบ
7.3 การสอบสัมภาษณ

8. ระบบการศึกษา
8.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตเปนการศึกษาภาคค่ําในระบบไตรภาค (หนึ่งภาคการศึกษาใชเวลาในการศึกษา
ไมนอยกวา 14 สัปดาห)
8.2 หลักสูตรการศึกษาแบงเปนแผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข.
8.2.1 แผน ก แบบ ก 2 เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจัย ผูที่จะสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต จะตองทําวิทยานิพนธ 15 หนวยกิต และศึกษารายวิชาอีกไมนอยกวา 39 หนวยกิต
8.2.2 แผน ข. เปนแผนการศึกษา ที่เนนการศึกษางานรายวิชา เปนจํานวนไมนอยกวา 54 หนวยกิตโดยไมตองทํา
วิทยานิพนธ แตจะตองศึกษาวิชาการศึกษาอิสระ รวมทั้งการสอบประมวลวิชา (Comprehensive
Examination)
8.3 การสอบประมวลวิชา (สําหรับการศึกษา แผน ข.)

8.3.1 การสอบประมวลวิชาจะกระทําไดเมื่อนักศึกษาสอบผานลักษณะวิชาไมต่ํากวา 8 วิชา 21 หนวยกิต โดย
จะตองสอบผานวิชาบังคับดังตอไปนี้ บธ.601, 602, 611, 621, 631, 641, 642, 651 และจะตองไดคะแนน
เฉลี่ยสะสมไมตา่ํ กวา 3.00
8.3.2 นักศึกษาตองสอบประมวลวิชาใหไดระดับ P ภายใน 3 ครั้ง มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียน
นักศึกษา
8.4 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาของคณะฯ อาจจะเทียบลักษณะวิชาหนึ่ง ลักษณะวิชาใดตามหลักสูตรใหแกนักศึกษา
โดยไมตองศึกษาลักษณะวิชานั้นก็ได โดยใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2541
8.5 นักศึกษาจะตองสอบภาษาตางประเทศใหผานกอนสําเร็จการศึกษา
8.6 การทําวิทยานิพนธ
8.6.1 การจดทะเบียนวิทยานิพนธ นักศึกษาจะจดทะเบียนวิทยานิพนธไดเมื่อ
- ศึกษามาแลวไมนอยกวา 2 ภาคการศึกษา หรือศึกษามาแลวไมนอยกวา 12 หนวยกิต
- ไดคาเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00
8.6.2 การสอบวิทยานิพนธ นักศึกษาจะสอบไดเมื่อสอบภาษาตางประเทศผาน ไดระดับ P แลว

9. ระยะเวลาการศึกษา
ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร ไมเกิน 16 ภาคการศึกษา

10. การลงทะเบียนเรียน
ในแตละภาคการศึกษาปกตินักศึกษาตองลงทะเบียนศึกษารายวิชาและ/หรือวิทยานิพนธไมต่ํากวา 3 หนวยกิต และไม
เกิน 9 หนวยกิต สวนรายละเอียดการจดทะเบียนศึกษาอื่นใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2541

11. การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา
11.1 การวัดผลการศึกษา
11.1.1 การวัดผลการศึกษาแบงเปน 9 ระดับ มีชื่อและคาระดับตอหนึ่งหนวยกิตดังนี้
ระดับ
คาระดับ

A
4.00

A3.67

B+
3.33

B
3.00

B2.67

C+
2.33

C
2.00

D
1.00

F
0

11.1.2 การนับหนวยกิตที่ไดจะนับรวมเฉพาะหนวยกิตของลักษณะวิชาที่นักศึกษาไดคาระดับ S หรือ
ระดับไมต่ํากวา C เทานั้น
11.1.3 การวัดผลวิชาเสริมพื้นฐานแบงเปน 2 ระดับ คือ ระดับ P (ผาน) และระดับ N (ไมผาน) โดยไมมคี า
ระดับ
11.1.4 การวัดผลวิทยานิพนธและวิชาการศึกษาอิสระแบงเปน 2 ระดับ คือ ระดับ S (ใชได) และระดับ U (ใช
ไมได) โดยไมมคี าระดับ
11.1.5 การวัดผลการสอบประมวลวิชาและการสอบภาษาตางประเทศ แบงเปน 2 ระดับ คือ ระดับ
P (ผาน) และระดับ N (ไมผาน) โดยไมมีคาระดับ

11.1.6 เงื่อนไขอื่นๆ ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2541 ขอ 13 การวัดผลการศึกษา
11.2 การสําเร็จการศึกษา
11.2.1 ไดศึกษาลักษณะวิชาตาง ๆ ครบตามหลักสูตรและไดปฏิบัตติ ามเงือ่ นไขอื่น ๆ ตามที่คณะฯ
กําหนดไว
11.2.2 ไดคาระดับเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00
11.2.3 ไดระดับ S (ใชได)ในการสอบวิทยานิพนธ และผลงานวิทยานิพนธหรือบางสวนของผลงาน
วิทยานิพนธไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการ หรือเสนอตอที่ประชุม
วิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding) (ในกรณีศึกษาแผน ก แบบ ก 2)
11.2.4 ไดระดับ S (ใชได) ในการศึกษาวิชาอิสระ (ในกรณีศึกษาแผน ข.)
11.2.5 ไดระดับ P (ผาน) ในการสอบประมวลวิชา (ในกรณีศึกษาแผน ข.)
11.2.6 ไดระดับ P (ผาน) ในการสอบภาษาตางประเทศ

12. จํานวนนักศึกษา
รับนักศึกษาปละ 220 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้
MBA
ปการศึกษา
2549 2550 2551
นักศึกษาใหม
150
150
150
นักศึกษาเกา
150
150
รวม
150
300
300
นักศึกษาที่จบการศึกษา
150
150

2552
150
150
300
150

2553
150
150
300
150

2549
70
70
-

2550
70
70
140
70

MBA-HRM
2551
70
70
140
70

2552
70
70
140
70

2553
70
70
140
70

13. สถานที่และอุปกรณการสอน
ใชสถานที่และอุปกรณการสอนที่มีอยูในคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร

14. หองสมุด
ใชหนังสือและวารสารที่มีอยูในสํานักหอสมุด และหองสมุดคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ซึ่งมีหนังสือ ตํารา วารสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จํานวนมากกวา 300,000 เลม

15. งบประมาณ
1. โครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจ
ประมาณการคาใชจายในการผลิตมหาบัณฑิต ตลอดหลักสูตร 2 ป 260,800 บาท
2. โครงการปริญญาโทบริหารธุรกิจ เนนดานการบริหารทรัพยากรมนุษยและองคการ
ประมาณการคาใชจายในการผลิตมหาบัณฑิต ตลอดหลักสูตร 2 ป 320,800 บาท

16. หลักสูตร
16.1

แผน ก แบบ ก 2 แผนทําวิทยานิพนธ
16.1.1 จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร
54
หนวยกิต
16.1.2 โครงสรางหลักสูตร
วิชาเสริมพื้นฐานไมนับหนวยกิตใชเวลาศึกษาไมนอยกวา 72 ชั่วโมง (เทียบเทา 6 หนวยกิต)
วิชาบังคับ
33
หนวยกิต
วิชาเลือก
6
หนวยกิต
วิทยานิพนธ
15
หนวยกิต
รวม
54
หนวยกิต

16.2

แผน ข. แผนการศึกษาโดยไมตอ งทําวิทยานิพนธ
16.2.1 จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร
54
หนวยกิต
16.2.2 โครงสรางหลักสูตร
วิชาเสริมพื้นฐานไมนับหนวยกิตใชเวลาศึกษาไมนอยกวา 72 ชั่วโมง (เทียบเทา 6 หนวยกิต)
วิชาบังคับ
33
หนวยกิต
วิชาเลือก
15
หนวยกิต
วิชาการศึกษาอิสระ
6
หนวยกิต
รวม
54
หนวยกิต

16.3

รายวิชา
16.3.1 วิชาเสริมพื้นฐาน (Pre-course)
6
หนวยกิต
นักศึกษาทุกคนจะตองเรียนวิชาเสริมพื้นฐานจํานวน 4 วิชา ใหไดผลคะแนน P (ผาน) กอนศึกษาวิชาใน
ระดับปริญญาโทของหลักสูตร ยกเวนวิชา บธ. 504 การสื่อสารทางธุรกิจ ซึ่งนักศึกษาสามารถศึกษาภายในป
แรกของการศึกษาในหลักสูตรได สําหรับผูที่มีพื้นความรูในวิชาดังกลาวแลวอาจไมตองลงทะเบียนเรียนวิชา
เสริมพื้นฐาน ทั้งนี้ขึ้นอยูกบั ดุลยพินิจของคณะกรรมการโครงการฯ วิชาเสริมพื้นฐานมีรายวิชาดังตอไปนี้

รหัส
บธ.501
BA 501
บธ.502
BA 502
บธ.503
BA 503
บธ.504
BA 504

รายวิชา
ตัวแบบและการดําเนินธุรกิจ
Business Models and Processes
สถิติธุรกิจ
Business Statistics
การวิเคราะหเชิงปริมาณทางธุรกิจ
Quantitative Analysis
การสื่อสารทางธุรกิจ
Business Communication Skills

จํานวนหนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)
1.5 (1.5-0-3)
1.5 (1.5-0-3)
1.5 (1.5-0-3)
1.5 (1.5-0-3)

16.3.2 วิชาบังคับ นักศึกษาทั้งแผน ก แบบ ก 2 และแผน ข. ตองศึกษาวิชาบังคับ จํานวน 33 หนวยกิต ดังนี้
รหัส
รายวิชา
จํานวนหนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)
หมวดวิชารากฐานทางการจัดการ (Business Core):
บธ.601
เศรษฐศาสตรการจัดการ
3 (3-0-9)
BA.601
Managerial Economics
บธ.602
ดัชนีเศรษฐกิจมหภาคและการตัดสินใจทางธุรกิจ
1.5 (1.5-0-4.5)
BA.602
Macro Economic Indicators and Business Decisions
บธ.603
พฤติกรรมองคการ
1.5 (1.5-0-4.5)
BA.603
Organization Behavior
3 (3-0-9)
บธ.604
การวิจยั ทางธุรกิจ
BA.604
Business Research
หมวดวิชาทักษะการจัดการตามหนาที่ทางธุรกิจ (Functional Skills):
บธ.611
การบัญชีเพื่อการตัดสินใจ
3 (3-0-9)
BA.611
Accounting for Decision Making
บธ.621
การจัดการการเงิน
3 (3-0-9)
BA.621
Financial Management
บธ.631
การจัดการการตลาด
3 (3-0-9)
BA.631
Marketing Management
บธ.641
การจัดการทรัพยากรมนุษย
1.5 (1.5-0-4.5)
BA.641
Human Resource Management
บธ.642
ภาวะผูนํากับการเปลี่ยนแปลง
1.5 (1.5-0-4.5)
BA.642
Leadership and Change
บธ.651
การจัดการโลจิสติกสและการปฏิบัติการ
3 (3-0-9)
BA.651
Logistics and Operations Management
หมวดวิชาแนวคิดและวิธีการจัดการสมัยใหม (Modern Management Concepts and Practices):
บธ.605
การสรางนวัตกรรมเพื่อสรางความไดเปรียบเชิงแขงขัน
1.5 (1.5-0-4.5)
BA.605
Innovative Creation for Competitive Advantage
1.5 (1.5-0-4.5)
บธ.606
ธรรมาภิบาลทางธุรกิจและความรับผิดชอบตอสังคม
BA.606
Corporate Governance and Social Responsibility
บธ.701
การจัดการเพื่อผลการดําเนินงานและการสรางมูลคาใหกิจการ
3 (3-0-9)
BA.701
Performance Management and Value Creation
บธ.702
สัมมนาการจัดการเชิงกลยุทธรวมสมัย
3 (3-0-9)
BA.702
Seminar in Contemporary Strategic Management

16.3.3 วิชาเลือก แบงออกเปน 2 กลุมวิชา โดยนักศึกษาแผน ก. แบบ ก 2 และแผน ข. มีขอกําหนดในการ
เลือกเรียนวิชาเลือก ดังนี้
แผน ก. แบบ ก 2
สําหรับนักศึกษาที่เขาศึกษาในโครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจ (MBA) จะตองเลือกศึกษาวิชาในกลุมใดก็
ได จํานวน 6 หนวยกิต สําหรับนักศึกษาที่เขาศึกษาในโครงการปริญญาโทบริหารธุรกิจ เนนการบริหารทรัพยากรมนุษยและ
องคการ (MBA-HRM) นักศึกษาจะตองเลือกศึกษาวิชาในกลุมที่ 2 จํานวน 6 หนวยกิต
แผน ข.
สําหรับนักศึกษาที่เขาศึกษาในโครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจ (MBA) จะตองเลือกศึกษาวิชาในกลุมใดก็
ได จํานวน 15 หนวยกิต สําหรับนักศึกษาที่เขาศึกษาในโครงการปริญญาโทบริหารธุรกิจ เนนการบริหารทรัพยากรมนุษยและ
องคการ (MBA-HRM) นักศึกษาจะตองเลือกศึกษาวิชาในกลุมที่ 2 จํานวน 15 หนวยกิต
กลุมที่ 1:
รหัส
บธ.711
บธ.712
บธ.721
บธ.722
บธ.723
บธ.724
บธ.725
บธ.731
บธ.732
บธ.733
บธ.734
บธ.735
บธ.736
บธ.737
บธ.751
บธ.752
บธ.761
บธ.771
บธ.781
บธ.791
บธ.792
บธ.793

รายวิชา
การจัดการภาษี
การวิเคราะหขอมูลและรายงานทางการเงินเพื่อการตัดสินใจ
นโยบายและกลยุทธทางการเงินสมัยใหม
การวิเคราะหการลงทุนและอนุพันธทางการเงิน
การบริหารสถาบันการเงิน
การจัดการความเสี่ยง
การเงินระหวางประเทศ
พฤติกรรมผูบริโภค
กลยุทธการตลาดเพื่อการแขงขัน
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
การตลาดและการจัดการธุรกิจบริการ
การตลาดระหวางประเทศ
การตลาดธุรกิจ
การจัดการผลิตภัณฑและตรายี่หอ
การบริหารระบบโลจิสติกส
การจัดการโซอุปทาน
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
การบริหารธุรกิจระหวางประเทศ
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยสําหรับผูบริหาร
กฏหมายธุรกิจ
การประกอบการธุรกิจ
กลยุทธธุรกรรมอิเล็คทรอนิคส

จํานวนหนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)
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)
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)
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)
3 (3-0-9)

บธ.794
บธ.795
บธ.796
ธอ.612
ธอ.621
ธอ.651
ธอ.736
ธอ.758
ธอ.778

ประเด็นสําคัญทางธุรกิจ 1
ประเด็นสําคัญทางธุรกิจ 2
หัวขอเฉพาะทางธุรกิจ
กฎหมายและภาษีธุรกิจอสังหาริมทรัพย
การวิเคราะหการเงินและการลงทุนในอสังหาริมทรัพย
การวิเคราะหการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย
การบริหารทรัพยสินสมัยใหม
การวิเคราะหมูลคาธุรกิจ
การวิเคราะหการลงทุนอสังหาริมทรัพยระหวางประเทศ

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

กลุมที่ 2:
รหัส
บธ.643
บธ.644
บธ.645
บธ.646
บธ.647
บธ.648
บธ.741
บธ.742
บธ.743
บธ.744
บธ.745
บธ.746
บธ.747
บธ.748
บธ.749

รายวิชา

จํานวนหนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)
การพนักงานสัมพันธ
3 (3-0-9)
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย
1.5 (1.5-0-4.5)
การบริหารคาตอบแทนและการบริหารผลปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ
3 (3-0-9)
การบริหารความรู
1.5 (1.5-0-4.5)
การสื่อสารทางการจัดการ
1.5 (1.5-0-4.5)
การออกแบบองคการที่มีประสิทธิภาพ
1.5 (1.5-0-4.5)
3 (3-0-9)
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธและการพัฒนาสายงานอาชีพ
สัมมนาการบริหารทรัพยากรมนุษย
3 (3-0-9)
การใหคําปรึกษาทางดานการบริหารทรัพยากรมนุษยและองคการ
1.5 (1.5-0-4.5)
การบริหารการเปลี่ยนแปลง
1.5 (1.5-0-4.5)
การวิเคราะหและกําหนดกลยุทธในการเจรจาตอรอง
1.5 (1.5-0-4.5)
ผูนํากับความสําเร็จขององคการ
1.5 (1.5-0-4.5)
กลยุทธการวางแผน สรรหา และคัดเลือกทรัพยากรบุคคล
1.5 (1.5-0-4.5)
ประเด็นสําคัญในการบริหารทรัพยากรมนุษย
1.5 (1.5-0-4.5)
3 (3-0-9)
หัวขอเฉพาะในการบริหารทรัพยากรมนุษย

16.3.4 วิทยานิพนธ (เฉพาะแผน ก แบบ ก 2)
รหัส
รายวิชา
บธ.800 วิทยานิพนธ

จํานวนหนวยกิต
15

16.3.5 วิชาการศึกษาอิสระ (เฉพาะแผน ข.)
รหัส
รายวิชา
บธ.703 การศึกษาอิสระ 1
บธ.704 การศึกษาอิสระ 2

จํานวนหนวยกิต
3
3

16.4 แผนการศึกษา
แผน ก แบบ ก 2
ภาคการศึกษา
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 บธ.601
บธ.611
บธ.603
บธ.641
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3

รายวิชา
เศรษฐศาสตรการจัดการ
การบัญชีเพื่อการตัดสินใจ
พฤติกรรมองคการ
การจัดการทรัพยากรมนุษย

รวม
บธ.602 ดัชนีเศรษฐกิจและการตัดสินใจทางธุรกิจ
บธ.642 ภาวะผูนํากับการเปลี่ยนแปลง
บธ.621 การจัดการการเงิน
บธ.631 การจัดการการตลาด
รวม
บธ.605 การสรางนวัตกรรมเพื่อสรางความไดเปรียบเชิงแขงขัน
บธ.606 ธรรมาภิบาลทางธุรกิจและความรับผิดชอบตอสังคม
บธ.651 การจัดการโลจิสติกสและการปฏิบัติการ
บธ.604 การวิจัยทางธุรกิจ
รวม
บธ.701 การจัดการเพื่อผลการดําเนินงานและการสรางมูลคาให
กิจการ
บธ.702 สัมมนาการจัดการเชิงกลยุทธรวมสมัย
วิชาเลือก
รวม
วิชาเลือก
วิทยานิพนธ
รวม
วิทยานิพนธ
รวม

จํานวนหนวยกิต
3
3
1.5
1.5
9
1.5
1.5
3
3
9
1.5
1.5
3
3
9
3
3
3
9
3
6
9
9
54

แผน ข.
ภาคการศึกษา
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 บธ.601
บธ.611
บธ.603
บธ.641
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3

รายวิชา
เศรษฐศาสตรการจัดการ
การบัญชีเพื่อการตัดสินใจ
พฤติกรรมองคการ
การจัดการทรัพยากรมนุษย

รวม
บธ.602 ดัชนีเศรษฐกิจและการตัดสินใจทางธุรกิจ
บธ.642 ภาวะผูนํากับการเปลี่ยนแปลง
บธ.621 การจัดการการเงิน
บธ.631 การจัดการการตลาด
รวม
บธ.605 การสรางนวัตกรรมเพื่อสรางความไดเปรียบ
เชิงแขงขัน
บธ.606 ธรรมาภิบาลทางธุรกิจและความรับผิดชอบตอสังคม
บธ.651 การจัดการโลจิสติกสและการปฏิบัติการ
บธ.604 การวิจัยทางธุรกิจ
รวม
บธ.701 การจัดการเพื่อผลการดําเนินงานและการสรางมูลคาให
กิจการ
วิชาเลือก
รวม
บธ.702 สัมมนาการจัดการเชิงกลยุทธรวมสมัย
วิชาเลือก
วิชาการศึกษาอิสระ
รวม
วิชาเลือก
วิชาการศึกษาอิสระ
รวม
รวม

จํานวนหนวยกิต
3
3
1.5
1.5
9
1.5
1.5
3
3
9
1.5
1.5
3
3
9
3
6
9
3
3
3
9
6
3
9
54

คําอธิบายรายวิชา
1. วิชาเสริมพื้นฐาน (Pre-course)
บธ501 ตัวแบบและการดําเนินธุรกิจ
1.5 หนวยกิต
BA501 Business Models and Processes
ศึกษาความสําคัญ บทบาท และความรับผิดชอบของธุรกิจที่มีตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ตัวแบบ
การดําเนินธุรกิจในลักษณะตางๆ ทั้งทางดานการจัดตั้ง กระบวนการในการดําเนินงาน และขอไดเปรียบเสียเปรียบเชิงกลยุทธ
ของธุรกิจนั้นๆ เพื่อใหเขาใจลักษณะธุรกิจประเภทตางๆ วิธีการดําเนินการและการจัดการธุรกิจ รวมถึงปจจัยที่สงผลใหธุรกิจ
ประเภทนั้นประสบผลสําเร็จ
(บรรยาย 1.5 ชั่วโมงตอสัปดาห)
บธ502 สถิติธุรกิจ
1.5 หนวยกิต
BA502 Business Statistics
ศึกษาวิธีการทางสถิติที่เกี่ยวของกับการวิเคราะหปญหาทางธุรกิจและการตัดสินใจภายใตภาวะ ความไม
แนนอน เนื้อหาวิชาครอบคลุมกระบวนการและวิธีการทางสถิติตางอันไดแก ขอมูลและขาวสารทางสถิติ ทฤษฎีความนาจะ
เปน การแจกแจงความนาจะเปนของตัวอยาง การประมาณคา การทดสอบสมมติฐานแบบตางๆ และการวิเคราะหสหสัมพันธ
และการถดถอย โดยเนนการใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการเรียนการสอนเพื่อประยุกตกับขอมูลทางธุรกิจที่เกิดขึ้นจริง
(บรรยาย 1.5 ชั่วโมงตอสัปดาห)
บธ503 การวิเคราะหเชิงปริมาณทางธุรกิจ
1.5 หนวยกิต
BA503 Quantitative Analysis
ศึกษาวิธีการทางคณิตศาสตรในการวิจัยและปฏิบัติงาน เพื่อใชประยุกตในการวิเคราะหปญหาทางธุรกิจ
และการตัดสินใจภายใตภาวะความเปลี่ยนแปลง เนื้อหาวิชาครอบคลุมการศึกษาตัวแบบทางคณิต ศาสตรตางๆ เชน การ
โปรแกรมเชิงลิเนียร การขนสง การวิเคราะหขายงาน ปญหาการจัดสรรทรัพยากร และการจําลองเชิงคณิตศาสตร โดยเนนการ
ใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการเรียนการสอนเพื่อประยุกตกับขอมูลทางธุรกิจที่เกิดขึ้นจริง
(บรรยาย 1.5 ชั่วโมงตอสัปดาห)
บธ504 การสื่อสารทางธุรกิจ
1.5 หนวยกิต
BA504 Business Communication Skills
ศึกษาวิธีการสื่อสารทางธุรกิจอยางไดผล ทั้งการวิเคราะห การนําเสนอ การเขียนและการประชุมอยางมี
ประสิทธิผล เนื้อหาวิชาครอบคลุมกระบวนการคิด วิเคราะห และการเลือกใชวิธีการสื่อสารทางธุรกิจอยางไดผลอันไดแก การ
วิเคราะหขอมูลที่ตองการนําเสนอ การจับประเด็นในการนําเสนอ วิธีการเขียนใหเขาใจไดงาย การจัดทําเอกสารในรูปแบบ
ตางๆ เพื่อการนําเสนอตอที่ประชุม เปนตน
(บรรยาย 1.5 ชั่วโมงตอสัปดาห)

2. วิชาบังคับ
หมวดวิชารากฐานทางการจัดการ (Business Core):
บธ601 เศรษฐศาสตรการจัดการ
3 หนวยกิต
BA601 Managerial Economics
ศึกษาแนวคิดพื้นฐานทางเศรษฐศาสตรที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจ ไดแก โครงสรางตนทุนและกําไร
ทางเศรษฐศาสตร ทฤษฎีอุปสงคและรายไดสวนเพิ่ม การตัดสินใจทางดานราคาและการผลิต และนําแนวคิดทางเศรษฐศาสตร
มาประยุกตใชเชิงกลยุทธโดยเริ่มจากการศึกษาพรมแดนทางธุรกิจทั้งแนวกวางที่เนนเรื่องขนาดและขอบเขตของธุรกิจ และ
แนวลึกที่เนนเรื่องความเกี่ยวเนื่องกันของธุรกิจ ศึกษาการวิเคราะหสภาพตลาดและการแขงขันเพื่อใหเขาใจถึงประเภทของ
การแขงขันทางธุรกิจ การสรางกลยุทธทางการแขงขัน พลวัตรทางดานราคาในการแขงขัน การเขาสูตลาดและการออกจากการ
แขงขัน การวิเคราะหอุตสาหกรรม การสรางทางเลือกและการตัดสินใจวางตําแหนงเชิงกลยุทธเพื่อสรางความไดเปรียบเชิง
แขงขันของธุรกิจ
(บรรยาย 3 ชั่วโมงตอสัปดาห)
บธ602 ดัชนีเศรษฐกิจมหภาคและการตัดสินใจทางธุรกิจ
1.5 หนวยกิต
BA602 Macro Economic Indicators and Business Decisions
ศึกษาและทําความเขาใจถึงความสําคัญของรายงานภาวะเศรษฐกิจของสถาบันตาง ๆ เชน ธนาคารกลาง
วาณิชธนกิจ เปนตน หลักการในการคํานวณ และแหลงที่มาของดัชนีเศรษฐกิจดานตางๆ เชน การจางงาน ความเชื่อมั่นของ
ผูบริโภค บรรยากาศการลงทุนดานตาง ๆ ตลอดจนการคาระหวางประเทศ เปนตน ทั้งนี้จะศึกษาถึงความสัมพันธระหวาง
ดัชนีเศรษฐกิจตางๆ เหลานั้น รวมถึงผลกระทบตอการตัดสินใจและการดําเนินธุรกิจในอนาคตดวย
(บรรยาย 1.5 ชั่วโมงตอสัปดาห)
บธ603 พฤติกรรมองคการ
1.5 หนวยกิต
BA603 Organizational Behavior
ศึกษากรอบแนวคิดและเทคนิควิธีการการบริหารพฤติกรรมองคกร ซึ่งสามารถนําไปใชในการอธิบายและ
สํารวจปญหาตางๆ เชน การสื่อสาร การบริหารความขัดแยง การบริหารอํานาจ และการสรางแรงจูงใจ ทั้งในระดับบุคคลและ
กลุมทีมงาน
(บรรยาย 1.5 ชั่วโมงตอสัปดาห)
3 หนวยกิต
บธ604 การวิจัยทางธุรกิจ
BA604 Business Research
ศึกษาแนวคิด ขั้นตอน และวิธีการในการวิจัยธุรกิจ รวมถึงการนําเสนอผลการวิจัยอยางมีประสิทธิผล โดย
มุงเนนการพัฒนาทักษะในการวางแผนการวิจัย และการคนควาหาอยางเปนระบบ ตลอดจนถึงทักษะจากการใช
กระบวนการวิจัย เพื่อระบุปญหาทางธุรกิจ และการนําผลการวิจัยคําตอบไปใชในการเสนอแนะวิธีปฏิบัติและ/หรือการให
คําปรึกษาที่เหมาะสม โดยครอบคลุมประเด็นในการวิเคราะหปญหาทางธุรกิจ การทบทวนงานวิจัยในอดีตที่เกี่ยวของกับ
ปญหา การออกแบบวิธีการวิจัย การกําหนดตัวอยาง การเก็บรวมรวมขอมูล การประมวลผลขอมูล และการแปลความผลลัพธ
จากการประมวลผล
(บรรยาย 3 ชั่วโมงตอสัปดาห)

หมวดวิชาทักษะการจัดการตามหนาที่ทางธุรกิจ (Functional Skills):
บธ611 การบัญชีเพื่อการตัดสินใจ
3 หนวยกิต
BA611 Accounting for Decision Making
ศึกษาแนวคิดและหลักการในการจัดทํารายงานทางการเงิน แนวคิดและเครื่องมือที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ทางการบัญชีในลักษณะที่เชื่อมโยงและสะทอนความสัมพันธกับกลยุทธ ตลอดจนการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ทางธุรกิจ โดย
มุงเนนการพัฒนาทักษะในการแปลความหมายของขอมูลทางการบัญชี เพื่อนํามาใชในการวางแผน ควบคุมและตัดสินใจที่
สําคัญ ๆ ทางธุรกิจ เชน การวิเคราะหความสามารถในการจัดการทางการเงิน การทํากําไรของกิจการ และความเสี่ยงทาง
การเงินของกิจการ เปนตน รวมถึงการวิเคราะหมูลคาและสถานะของกิจการทางดานตางๆ
(บรรยาย 3 ชั่วโมงตอสัปดาห)
บธ621 การจัดการการเงิน
3 หนวยกิต
BA621 Financial Management
วิชาบังคับกอน : สอบได บธ.611
ศึกษาแนวคิดและหนาที่ในการจัดการการเงินของธุรกิจ โดยครอบคลุมประเด็นเกี่ยวกับเปาหมายในการ
ตัดสินใจทางการเงิน การวิเคราะหและตัดสินใจลงทุนทางธุรกิจ การวิเคราะหแหลงที่มาของเงินทุนและโครงสรางทางการเงิน
ที่เหมาะสมกับธุรกิจ นโยบายเงินปนผล รวมถึงการประเมินมูลคาทางการเงินของธุรกิจ
(บรรยาย 3 ชั่วโมงตอสัปดาห)
บธ631 การจัดการการตลาด
3 หนวยกิต
BA631 Marketing Management
ศึกษากระบวนการการจัดการการตลาด ระบบขอมูลการตลาด การวิเคราะหสภาพแวดลอม การตลาดทั้ง
ภายนอกและภายในองคการ การวิเคราะหการแขงขันและพฤติกรรมลูกคา การกําหนดพันธกิจ และวัตถุประสงคทางการ
ตลาด การกําหนดตลาดเปาหมายและตําแหนงทางการตลาด การวางแผนกลยุทธและกิจกรรมการตลาดตาง ๆ การปฏิบัติตาม
แผน การติดตามควบคุ มและประเมินผลทางการตลาด ทั้ งนี้จะมุงเน นใหนักศึกษาสามารถนําแนวความคิด การจัดการ
การตลาดที่ศึกษามาประยุกตใชในการวางแผนกลยุทธการตลาดไดอยางเหมาะสม และมีจริยธรรม
(บรรยาย 3 ชั่วโมงตอสัปดาห)
บธ641 การจัดการทรัพยากรมนุษย
1.5 หนวยกิต
BA641 Human Resource Management
ศึกษาแนวคิด หลักการ และเปาหมายในการจัดการทรัพยากรมนุษยในองคการเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด
ตอกิจการในเชิงการวางแผนจัดการทรัพยากรมนุษยใหสอดคลองกับกระบวนการดําเนินการภายในองคกร โดยครอบคลุม
หลักการในการสรรหา การคัดเลือก และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย รวมถึงแนวคิดในการจัดการผลตอบแทนของผูบริหาร
และพนักงานที่เหมาะสมสอดคลองกับสภาพแวดลอมขององคกร ตลอดจนแนวความคิดสมัยใหมในการจัดการทรัพยากร
มนุษย
(บรรยาย 1.5 ชั่วโมงตอสัปดาห)

บธ642 ภาวะผูนํากับการเปลี่ยนแปลง
1.5 หนวยกิต
BA642 Leadership and Change
วิชาบังคับกอน : สอบได บธ.603 และ บธ.641
ศึกษาแนวคิดการพัฒนาความเปนผูนําในองคการ เพื่อสรางความสามารถในการแขงขันที่ยั่งยืน โดยศึกษา
ปจจัยของผูนําในแงวิสัยทัศน การสรางความสามารถขององคการในการตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของปจจัยแวดลอม
การมุงเนนในดานการสรางคุณคา วัฒนธรรม ความคาดหวังผานระบบความเปนผูนําไปสูพนักงาน การใหอํานาจในการ
ตัดสินใจ การสรางนวัตกรรม การเรียนรูในองคการ รวมทั้งการใหความสําคัญตอลูกคา ผูมีสวนได สวนเสีย และการแสดง
ความรับผิดชอบตอสาธารณะ
(บรรยาย 1.5 ชั่วโมงตอสัปดาห)
3 หนวยกิต
บธ651 การจัดการโลจิสติกสและการปฏิบัติการ
BA651 Logistics and Operations Management
ศึกษาวิธีการจัดการกระบวนการตางๆ ในการแปลงสภาพทรัพยากรของธุรกิจ เชน วัตถุดิบ แรงงาน และ
อุปกรณการผลิตและการดําเนินงานตางๆ ใหออกมาเปนสินคาและบริการสําเร็จรูป โดยพิจารณารวมถึงกระบวนการสงมอบ
ทรัพยากร สินคาและบริการในแตละขั้นตอนอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อพัฒนาทักษะในการวิเคราะหและ
ตั ด สิ น ใจ รวมทั้ ง เพื่ อ สร า งความสามารถในการแข ง ขั น ในเชิ ง การผลิ ต และปฏิ บั ติ ก ารภายใต ส ภาพแวดล อ มแบบต า งๆ
เนื้อหาวิชาครอบคลุมกระบวนการและหนาที่ในการจัดการการผลิตและปฏิบัติการ ตลอดจนความเกี่ยวพันระหวางหนาที่
เหลานั้น การเพิ่มผลผลิต การกําหนดลําดับงาน การจัดการคุณภาพ ระบบการจัดการดานโลจิสติกส และการจัด การเชิง
เทคโนโลยีของผลิตภัณฑและกระบวนการตางๆทั้งอุตสาหกรรมผลิตสินคาและบริการ
(บรรยาย 3 ชั่วโมงตอสัปดาห)
หมวดวิชาแนวคิดและวิธีการจัดการสมัยใหม (Modern Management Concepts and Practices):
บธ605 การสรางนวัตกรรมเพื่อสรางความไดเปรียบเชิงแขงขัน
1.5 หนวยกิต
BA605 Innovative Creation for Competitive Advantage
ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมทางธุรกิจ
ทั้งที่เปนนวัตกรรมเชิงปฏิบัติและนวัตกรรมเชิงปฏิวัติใน
รูปแบบตางๆ ทั้งทางดานเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ กระบวนการ วิธีคิด วิธีการทํางาน การแกไขปญหา การนําเสนอ หรือรูปแบบ
อื่นๆ รวมถึงการนําเอานวัตกรรมเขามาใชในกระบวนการการกําหนดกลยุทธของธุรกิจเพื่อนําพาองคกรไปสูความไดเปรียบ
เชิงการแขงขัน การเสริมสรางมูลคาใหกับองคกรบนพื้นฐานกรอบแนวคิดเชิงวิเคราะห (Critical thinking) และพัฒนา
นวัตกรรมเชิงกลยุทธสําหรับรองรับการเจริญเติบโตขององคกรที่ยั่งยืนภายใตพลวัตรการแขงขันที่รุนแรงในปจจุบัน
(บรรยาย 1.5 ชั่วโมงตอสัปดาห)
บธ606 ธรรมาภิบาลทางธุรกิจและความรับผิดชอบตอสังคม
1.5 หนวยกิต
BA606 Corporate Governance and Social Responsibility
ศึกษาหนาที่ บทบาท และความรับผิดชอบของธุรกิจในเชิงความสัมพันธกับผูมีสวนไดเสียในสังคม เชน
รัฐบาล ลูกคา และสิ่งแวดลอม เปนตน นโยบายรัฐบาลและความตองการของสังคมที่มีตอการประกอบธุรกิจ รวมถึงบทบาท
หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและผูบริหารที่มีตอเปาหมายในการสรางความยั่งยืนของธุรกิจดวยการใหความ

เปนธรรมตอผูมีสวนไดสวนเสียจากองคกร โดยมุงเนนในการสรางระบบการจัดการและดูแลกิจการที่ดีใหมีความโปรงใส เปน
ธรรมและตรวจสอบได
(บรรยาย 1.5 ชั่วโมงตอสัปดาห)
บธ701 การจัดการเพื่อผลการดําเนินงานและการสรางมูลคาใหกิจการ
3 หนวยกิต
BA701 Performance Management and Value Creation
วิชาบังคับกอน : เปนนักศึกษาปริญญาโทฐานะปที่ 2 หรือไดรับอนุมัติจากผูสอน
ศึกษาหลักการ แนวคิด และพัฒนาการของวิธีการวัดผลการดําเนินงานของธุรกิจในรูปแบบตางๆ การ
วิเคราะหความสัมพันธระหวางกลยุทธของกิจการและระบบการวัดผลการดําเนินงาน การศึกษาเปรียบเทียบความเหมาะสม
และผลกระทบของการประยุ ก ต ใ ช ร ะบบการวั ด ผลรู ป แบบต า งๆ ในกิ จ การที่ มี ลั ก ษณะแตกต า งกั น ทางด า นขนาดและ
สภาพแวดลอม โดยมุงเนนใหสามารถใชแนวคิดเหลานี้เพื่อกําหนดแนวทางในการสรางมูลคาใหกิจการทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาว
(บรรยาย 3 ชั่วโมงตอสัปดาห)
บธ702 สัมมนาการจัดการเชิงกลยุทธรวมสมัย
3 หนวยกิต
BA702 Seminar in Contemporary Strategic Management
วิชาบังคับกอน : สอบได บธ.601, บธ.602, บธ.603, , บธ.621, บธ.631, บธ.641 และ บธ.651
ศึกษาแนวคิดและวิธีการในการจัดการเชิงกลยุทธสมัยใหมในแงมุมของผูบริหาร เพื่อใหธุรกิจดํารงอยูและ
ประสบความสําเร็จไดในสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง โดยเนื้อหาครอบคลุมประเด็นตางๆ เชน การวิเคราะหสภาพแวดลอม
ทั้งภายในและภายนอก การกําหนดภารกิจ นโยบาย เปาหมาย และกลยุทธของธุรกิจในระดับตางๆ การดําเนินงานใหเปนไป
ตามแผนและการประเมินผล การจัดการเชิงกลยุทธเพื่อสรางความสามารถในการแขงขันทั้งในระดับภูมิภาคและระดับ
นานาชาติ การจัดการความเสี่ยงซึ่งเปนกลไกสําคัญของบรรษัทภิบาลเพื่อสรางมูลคาเพิ่มแกองคกร การจัดการเชิงกลยุทธเพื่อ
ความยั่งยืนขององคกรภายใตสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงการจัดการ
เชิงกลยุทธอื่นๆ ที่เหมาะสม
(บรรยาย 3 ชั่วโมงตอสัปดาห)
3. วิชาเลือก
บธ711 การจัดการภาษี
3 หนวยกิต
BA711 Tax Management
วิชาบังคับกอน : สอบได บธ.611
ศึ ก ษาบทบาทและความสํ า คั ญ ของการวางแผนภาษี ที่ มี ต อ การดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ วิ เ คราะห ป ญ หา และ
ผลกระทบของการภาษีอากรที่มีตอการตัดสินใจในการดําเนินงานดานตาง ๆ ตลอดจนผลกระทบตอฐานะการเงินของ
กิจการจากนโนบายภาษีของกิจการ โดยครอบคุลมถึงวิธีปฏิบัติทางภาษีทั้งดานภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดา ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอนุสัญญาภาษีซอน
(บรรยาย 3 ชั่วโมงตอสัปดาห)

บธ712 การวิเคราะหขอมูลและรายงานทางการเงินเพื่อการตัดสินใจ
3 หนวยกิต
BA712 Analysis of Financial Data and Statement for Decision Making
วิชาบังคับกอน : สอบได บธ.611
ศึกษาผลกระทบของทางเลือกของวิธีปฏิบัติทางบัญชีที่มีตอรายงานทางการเงิน การวิเคราะหรายงาน
ทางการเงินในเชิงลึก การพยากรณและการประเมินมูลคาของธุรกิจ รวมทั้งการบริหารกําไร การจัดการสินทรัพยและ
หนี้สิน โดยใชความรูทั้งทางดานการบัญชี และความรูจากวิชาอื่น ๆ รวมทั้งศึกษาประเด็นการบัญชีที่นาสนใจ หรือประเด็น
ที่มีขอถกเถียงในปจจุบัน
(บรรยาย 3 ชั่วโมงตอสัปดาห)
บธ721 นโยบาย และกลยุทธทางการเงินสมัยใหม
3 หนวยกิต
BA721 Contemporary Financial Policy and Strategy
วิชาบังคับกอน : สอบได บธ.621
ศึกษาทฤษฎี และแนวทางการประยุกตใชทฤษฎีทางการเงินสมัยใหมเพื่อการกําหนด และดําเนินนโยบาย
ทางการเงิน โดยครอบคลุมทั้งทางดานการลงทุน และการจัดหาเงินทุนที่มีความสอดคลองกับสภาพแวดลอมภายนอก และ
เหมาะสมกับกิจการในสถานการณตางๆ
(บรรยาย 3 ชั่วโมงตอสัปดาห)
บธ722 การวิเคราะหการลงทุนและอนุพันธทางการเงิน
3 หนวยกิต
BA722 Investment Analysis and Financial Derivatives
วิชาบังคับกอน : สอบได บธ.621
ศึกษาทฤษฎี หลักการ และวิธีการที่ใชในการวิเคราะหการลงทุนในตลาดเงิน เพื่อการตัดสินใจลงทุนใหมี
ความเหมาะสมกับสถานะและแผนในอนาคตของกิจการ โดยใหความสําคัญกับการวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอผลตอบแทนจาก
การลงทุนในตราสารประเภทตางๆ การประเมินความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน รวมถึงการทําความเขาใจกับ
แนวโนมและพัฒนาการใหมๆของตราสาร และตลาดการเงิน นอกจากนี้ยังศึกษาถึงประเภท ลักษณะ ทฤษฎีและเทคนิคการ
วิเคราะห ตลอดจนกฎหมาย และขอบังคับตางๆที่เกี่ยวของกับสัญญาซื้อขายลวงหนา สิทธิอนุพันธ ตลอดจนตราสารใหมๆ
ประเภทตางๆที่ธุรกิจสามารถนํามาใชประโยชนในดานการลงทุน การบริหารการเงิน และการจัดการความเสี่ยง
(บรรยาย 3 ชั่วโมงตอสัปดาห)
บธ723 การบริหารสถาบันการเงิน
3 หนวยกิต
BA723 Management of Financial Institutions
วิชาบังคับกอน : สอบได บธ.621
ศึ กษาการบริ ห ารสิ น ทรั พ ย และการจั ด หาเงิ นทุ นของสถาบั น การเงิ น ที่ เ ปน ธนาคารพาณิ ช ย และไม ใ ช
ธนาคารพาณิชยเพื่อใหเกิดความเขาใจลักษณะการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงินเหลานั้น โดยเนนถึงการจัด การ
สภาพคลอง การจัดการความเสี่ยงและความสามารถในการทํากําไรของสถาบันการเงิน การวิเคราะหสภาวะการแขงขัน
ตลอดจนนโยบายและขอกําหนดของทางการที่เกี่ยวของกับธุรกิจการเงิน เชนกิจการธนาคารพาณิชย การจัดการลงทุน
กิจการที่ปรึกษา การลงทุน กิจการหลักทรัพยและกิจการประกันภัย เปนตน
(บรรยาย 3 ชั่วโมงตอสัปดาห)

บธ724 การจัดการความเสี่ยง
3 หนวยกิต
BA724 Risk Management
วิชาบังคับกอน : สอบได บธ.621
ศึกษาแนวคิดในการประเมิน และจัดการกับความเสี่ยงประเภทตางๆที่เกิดขึ้นในการดําเนินธุรกิจ โดย
ครอบคลุมการทําความเขาใจกับธรรมชาติของความเสี่ยง วิธีการวัดความเสี่ยง ตลอดจนเครื่องมือ และวิธีการที่สามารถ
นํามาใชเพื่อการจัดการกับความเสี่ยงประเภทตางๆไดอยางสอดคลองกันกับนโยบายและกลยุทธของกิจการ
(บรรยาย 3 ชั่วโมงตอสัปดาห)
บธ725 การเงินระหวางประเทศ
3 หนวยกิต
BA725 International Finance
วิชาบังคับกอน : สอบได บธ.621
ศึ ก ษาถึ ง สภาวะแวดล อ มทางการเงิ น ระหว า งประเทศ รวมถึ ง ระบบการเงิ น ระหว า งประเทศ
ดุลการชําระเงิน เงื่อนไขเสมอภาคระหวางประเทศ ตลอดจนตลาดเงินและตลาดทุนในยุคโลกาภิวัตน โดยครอบคลุมปจจัยที่
สงผลกระทบตออัตราดอกเบี้ย และอัตราแลกเปลี่ยน และการตัดสินใจการลงทุนในตางประเทศ เพื่อใหกิจการรูจัก และ
สามารถนําทฤษฎี และเครื่องมือตางๆทางการเงินระหวางประเทศมาใชในการจัดการทางธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ
(บรรยาย 3 ชั่วโมงตอสัปดาห)
บธ731 พฤติกรรมผูบริโภค
3 หนวยกิต
BA731 Consumer Behavior
วิชาบังคับกอน : สอบได บธ.631
ศึ ก ษาแนวความคิ ด และทฤษฎี ต า ง ๆ เพื่ อ ที่ จ ะทํ า ความเข า ใจพฤติ ก รรมผู บ ริ โ ภค โดยเนื้ อ หาวิ ช าจะ
ครอบคลุมทั้งแนวความคิดแบบดั้งเดิม ซึ่งเนนทฤษฎีทางจิตวิทยาและพฤติกรรมศาสตรในการวิเคราะหกระบวนการการ
ตัดสินใจซื้อตลอดจนปจจัยตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ และแนวความคิดทฤษฎีทางเลือกใหม ซึ่ง
มุงทําความเขาใจลูกคาจากมิติทางสังคมและวัฒนธรรม โดยการนําแนวความคิดและทฤษฎีทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มาประยุกตใชใน การศึกษาพฤติกรรมผูบริโภค ทั้งนี้ ในเนื้อหาวิชานี้จะครอบคลุมแนวความคิดในการทําความเขาใจ
พฤติกรรมตาง ๆ ของปจเจกบุคคลและกลุมผูที่เกี่ยวของในกระบวนการการตัดสินใจซื้อของลูกคาองคกรดวย
(บรรยาย 3 ชั่วโมงตอสัปดาห)
3 หนวยกิต
บธ732 กลยุทธการตลาดเพื่อการแขงขัน
BA732 Competitive Marketing Strategy
วิชาบังคับกอน : สอบได บธ.631
ศึกษาถึง แนวคิด และวิ ธีการในการกํ าหนดกลยุทธการตลาดเพื่อสร างข อไดเ ปรียบทางการแขงขั นใน
สถานการณตางๆ โดยคํานึงถึงความพรอมและทรัพยากรของธุรกิจควบคูกับโอกาสทางการตลาด ทั้งนี้จะเนนการวิเคราะห
โครงสราง และสถานการณการแขงขันในตลาด
(บรรยาย 3 ชั่วโมงตอสัปดาห)

บธ733 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
3 หนวยกิต
BA733 Integrated Marketing Communications Management
วิชาบังคับกอน : สอบได บธ.631
ศึกษาถึงแนวคิด หลักการ และวิธีการของการสงเสริมและสื่อสารการตลาด การวางแผนและการกําหนดกล
ยุทธการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ปจจัยที่ตองพิจารณาในการเลือกกลยุทธในการผสมผสานการสื่อสารการตลาด การ
ประเมินผลกลยุทธการสื่อสารการตลาด รวมทั้งการกําหนดกลยุทธการสื่อสารใหสอดคลองกับกลยุทธการตลาดอื่น
(บรรยาย 3 ชั่วโมงตอสัปดาห)
3 หนวยกิต
บธ734 การตลาดและการจัดการธุรกิจบริการ
BA734 Service Marketing and Management
วิชาบังคับกอน : สอบได บธ.631
ศึกษาความสําคัญของอุตสาหกรรมบริการตอระบบพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและของโลก ที่มีความ
แตกตางระหวาง “สินคา” และ “บริการ” ซึ่งนําไปสูลักษณะเฉพาะและปญหาดานการจัดการที่แตกตางของธุรกิจบริการ
พฤติกรรมผูบริโภคในอุตสาหกรรมบริการ เครื่องมือที่ใชสําหรับการประเมินและการปรับปรุงคุณภาพการบริการ การวางแผน
การตลาด การออกแบบสวนผสมทางการตลาด และกลยุทธการตลาดสําหรับการแขงขันในอุตสาหกรรมบริการ แผนกําลังใน
การใหการบริการและแผนปฏิบัติงานที่ตองสอดคลองกับแผนการตลาด การวางแผนบุคคลากรและการฝกอบรมพนักงานใหมี
ความสามารถในการตอบสนองความตองการของลูกคาได
(บรรยาย 3 ชั่วโมงตอสัปดาห)
บธ735 การตลาดระหวางประเทศ
3 หนวยกิต
BA735 International Marketing
วิชาบังคับกอน : สอบได บธ.631
ศึกษาหลักการ แนวความคิด และแนวทางในการดําเนินธุรกิจการตลาดระหวางประเทศ ซึ่ง ครอบคลุมถึง
ระบบธุ รกิจและป จ จั ยที่มีผ ลกระทบตอ ธุ ร กิ จระหว า งประเทศ แนวความคิ ด ดานการตลาดแบบไร พรหมแดน กลยุ ท ธ
การตลาดระหวางประเทศ การสงสินคาออก การสั่งสินคาเขา และการ ลงทุนในตางประเทศ รวมทั้งการวิเคราะหปญหา
ตางๆ ที่มีผลตอการดําเนินงานดานการตลาดระหวางประเทศ ตลอดจนประเด็นปญหาการตลาดระหวางประเทศที่เกี่ยวเนื่อง
กับจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ
(บรรยาย 3 ชั่วโมงตอสัปดาห)
บธ736 การตลาดธุรกิจ
3 หนวยกิต
BA736 Business to Business Marketing
วิชาบังคับกอน : สอบได บธ.631
ศึกษาหลักวิชา และแนวทางในการดําเนินธุรกิจการตลาดธุรกิจ ซึ่งแตกตางจากการตลาดสินคาอุปโภค
บริโภค รวมถึงการจัดซื้อสินคา พฤติกรรมของผูซื้อในตลาดธุรกิจ โอกาสทางการตลาด กลยุทธการตลาด การพัฒนาและการ
บริหารผลิตภัณฑ ชองทางการจําหนายในการตลาดธุรกิจ การบริหารลูกคาสัมพันธ การสงเสริมการตลาดแบบผสมผสาน การ

ขายและการบริหารการขาย การตั้งราคาสินคาและการเจรจาเพื่อเพิ่มคุณคา การประเมินผลความพยายามทางการตลาด การ
สรางความพึงพอใจใหลูกคา และวิสัยทัศนของการตลาดธุรกิจ
(บรรยาย 3 ชั่วโมงตอสัปดาห)
บธ737 การจัดการผลิตภัณฑและตรายี่หอ
3 หนวยกิต
BA737 Product and Brand Management
วิชาบังคับกอน : บธ.631
ศึกษานโยบายและกลยุทธการจัดการผลิตภัณฑ
โดยศึกษาถึงบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของ
ผูจัดการผลิตภัณฑ การจัดการสวนประสมผลิตภัณฑ การจัดการบรรจุภัณฑ การพัฒนาผลิตภัณฑใหม วงจรชีวิตของ
ผลิตภัณฑ ความสัมพันธระหวางผลิตภัณฑและสวนผสมทางการตลาดอื่น
ศึกษานโยบายและกลยุทธการจัดการตรายี่หอ โดยศึกษาถึงการวิเคราะหผูบริโภค การวิเคราะหคูแขงขัน
กระบวนการสรางตรายี่หอ การออกแบบตรายี่หอ การขยายตรายี่หอ การจัดการประสาทสัมผัสเกี่ยวกับตรายี่หอ การสรางตรา
ยี่หอระดับโลก การดํารงตรายี่หอใหคงอยูตลอดไป ความลมเหลว และการแกไขความลมเหลวของตรายี่หอ การสื่อสารตรา
ยี่หอ การควบคุมและประเมินผลตรายี่หอ
บธ748 ประเด็นสําคัญในการบริหารทรัพยากรมนุษย
1.5 หนวยกิต
BA748 Special Issues in Human Resource Management
ศึกษาประเด็นสําคัญ ๆ ของการบริหารทรัพยากรมนุษยที่นาสนใจในปจจุบันเพื่อใหเขาใจแนวคิดและเพิ่ม
มุมมองในการบริหารทรัพยากรมนุษยรวมสมัย
(บรรยาย 1.5 ชั่วโมง)
บธ749 หัวขอเฉพาะในการบริหารทรัพยากรมนุษย
3 หนวยกิต
BA749 Selected Topics in Human Resource Management
ศึกษาหัวขอที่เกี่ยวของกับการบริหารทรัพยากรมนุษยในปจจุบัน เพื่อเพิ่มพูนความรูและทักษะการจัดการ
ทางดานการบริหารทรัพยากรมนุษยที่ทันสมัย
(บรรยาย 3 ชั่วโมงตอสัปดาห)
บธ751 การบริหารระบบโลจิสติกส
3 หนวยกิต
BA751 Logistics Management
วิชาบังคับกอน : สอบได บธ.631 และ บธ.651
ศึกษาบทบาท หนาที่ และวิธีการตัดสินใจที่เกี่ยวของกับกิจกรรมโลจิสติกส รวมถึงการเชื่อมโยงกิจกรรม
โลจิสติกสในภาพรวม โดยมีรูปแบบที่ตอบสนองวัตถุประสงคของกิจการ รวมถึงการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
โดยการบริหารความสมดุลของ การเลือกทําเลที่ตั้ง การบริหารสินคาคงคลัง และการจัดการการขนสง โดยเนนที่การลดตนทุน
โลจิสติกส และเพิ่มความพึงพอใจของลูกคาเปนสําคัญ นอกจากนี้ ยังครอบคลุมกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับที่เกี่ยวของกับ
การจัดการการขนสง
(บรรยาย 3 ชั่วโมงตอสัปดาห)

บธ752 การจัดการโซอุปทาน
3 หนวยกิต
BA752 Supply Chain Management
วิชาบังคับกอน : สอบได บธ.651
ศึกษาแนวคิด และเครื่องมือที่ใชในการบริหารโซอุปทานเพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับธุรกิจ ตลอดจนการนํา
แนวคิดไปประยุกตใชเพื่อเพิ่มศักยภาพทางดานการแขงขันของธุรกิจ ที่สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงความตองการของ
ผูบริโภค และการจัดกระบวนการผลิต เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
(บรรยาย 3 ชั่วโมงตอสัปดาห)
บธ761 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3 หนวยกิต
BA761 Management Information Systems
ศึกษาแนวคิด กรอบความคิด เครื่องมือ เทคนิค และกระบวนการเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ ที่จะทําให
ผูบริหารสามารถเขาใจและใชระบบสารสนเทศเพื่อสรางการไดเปรียบเชิงแขงขัน การจัดการการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวกับของ
การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในองคกร และสามารถจัดการทรัพยากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศในองคกรไดอยางเปน
ระบบ โดยครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับองคประกอบและประเภทของระบบสารสนเทศ รูปแบบการใชระบบสารสนเทศในเชิงกล
ยุทธ ผลกระทบของเทคโนโลยีใหมๆ และการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมอื่นอันเปนผลมาจากเทคโนโลยีสารสนเทศ
(บรรยาย 3 ชั่วโมงตอสัปดาห)
บธ771 การบริหารธุรกิจระหวางประเทศ
3 หนวยกิต
BA771 International Business Management
วิชาบังคับกอน : เปนนักศึกษาปริญญาโทฐานะปที่ 2
ศึกษาเกี่ยวกับสภาพแวดลอมที่สําคัญของการประกอบธุรกิจระหวางประเทศ เชน การรวมกลุมทาง
เศรษฐกิ จ รู ป แบบต า งๆ และ ศึ ก ษาวิ วั ฒ นาการที่ สํ า คั ญ ของธุ ร กิ จ ระหว า งประเทศสโดยครอบคลุ ม หั ว ข อ ต า งๆ เช น
วิวัฒนาการของ การคาและการลงทุนระหวางประเทศ ทฤษฎีที่มีสวนเกี่ยวของกับปรากฏการณดังกลาว ตลอดจน ศึกษา
วิธีการบริหารและการดําเนินธุรกิจระหวางประเทศ โดยพิจารณาถึงวัตถุประสงคและกลยุทธในการดําเนินการธุรกิจระหวาง
ประเทศ ผลประโยชน โอกาสจากการลงทุน ตางประเทศการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและกลยุทธการบริหารของธุรกิจ
ระหวางประเทศหรือบริษัทขามชาติ เพื่อใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมของธุรกิจระหวางประเทศ
(บรรยาย 3 ชั่วโมงตอสัปดาห)
บธ781 ธุรกิจอสังหาริมทรัพยสําหรับผูบริหาร
3 หนวยกิต
BA781 Real Estate Business For Managers
ศึกษาแนวคิดและหลักการในการวิเคราะหและการตัดสินใจลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย เชน การซื้อ
หรือเชาพื้นที่สํานักงาน คลังสินคา พื้นที่รานคาปลีก เปนตน โดยครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับกฎหมายตาง ๆ ที่เกี่ยวของในธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย การประเมินมูลคาทรัพยสิน การวิเคราะหทางการเงินและการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย และการบริหาร
จัดการอสังหาริมทรัพยเบื้องตน เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดในการลงทุน
(บรรยาย 3 ชั่วโมงตอสัปดาห)

บธ791 กฎหมายธุรกิจ
3 หนวยกิต
BA791 Business Law
ศึกษากฎหมายตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับธุรกิจเพื่อใหเกิดความเขาใจถึงขอกฎหมายตาง ๆ ไดดี โดยครอบคลุม
รูปแบบตาง ๆ ของธุรกิจตามกฎหมาย การทําสัญญา เอกเทศสัญญา เชน ตัวแทน ตั๋วเงิน หุนสวนและบริษัท รวมทั้ง
กฎหมายเฉพาะ อันไดแก การผูกขาดตัดตอน กฎหมายแรงงาน กฎหมายเกี่ยวกับธนาคารพาณิชยและสถาบันการเงิน
กฎหมายเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย เปนตน
(บรรยาย 3 ชั่วโมงตอสัปดาห)
บธ792 การประกอบธุรกิจ
3 หนวยกิต
BA792 Entrepreneurship
ศึกษาภาวะการเปนผูประกอบการ โดยเนื้อหาครอบคลุมถึงการวิเคราะหโอกาสทางธุรกิจ การกําหนด
แนวคิดธุรกิจ การสรางตัวแบบธุรกิจ การพัฒนาแผนธุรกิจที่สอดคลองกับโอกาส โดยมีกระบวนการตั้งแตการรวบรวม
ทรัพยากรตางๆเพื่อแปลงสภาพโอกาสใหเปนธุรกิจจริง การวิเคราะหแผนธุรกิจ การจัดโครงสรางการดําเนินงาน การตีราคา
รู ป แบบต างๆ เพื่ อ การร ว มทุ น การจั ด หาเงิ น ทุ น และป ญ หาการจั ด การที่ สํ าคั ญ ๆ ตลอดจนเข า ใจแนวคิ ด และวิธี คิ ด ของ
ผูประกอบการ
(บรรยาย 3 ชั่วโมงตอสัปดาห)
บธ793 กลยุทธธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส
3 หนวยกิต
BA793 Electronic Business Strategy
วิชาบังคับกอน : บธ.631 และ บธ.761 หรือไดรับอนุมัติจากผูสอน
ศึกษาการนําเทคโนโลยีสมัยใหม เชน อินเตอรเน็ตความเร็วสูง RFID สมารทการด โทรศัพทมือถือ
เปนตน โดยเนนการเรียนรูเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหมๆ เพื่อนํามาประยุกตใชเชิงการคาและการทําธุรกิจประเภทตางๆ โดยมุงเนน
วิธีการสรางมูลคาเพิ่มใหกับธุรกิจ ดวยการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และตัวอยางการใชอินเทอรเน็ตในธุรกิจประเภทตางๆ เชน
e-Commerce e-Auction การตลาดออนไลน ธุรกิจสื่อสาร ตลอดจนการประยุกตใชกับการดําเนินงานทั้งภาครัฐบาลและ
เอกชน เชน e-Government e-Logistics เปนตน รวมถึงแนวทางและการวางกลยุทธในการพัฒนาผลิตภัณฑและบริการใหมๆ
ตลอดจนผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศตอธุรกิจและสังคมในแงมุมตางๆ
(บรรยาย 3 ชั่วโมงตอสัปดาห)
บธ794 ประเด็นสําคัญทางธุรกิจ 1
1.5 หนวยกิต
BA794 Special Issues in Business 1
ศึกษาประเด็นสําคัญ ๆ ที่นาสนใจในปจจุบัน เพื่อใหเขาใจแนวคิดในการดําเนินธุรกิจสมัยใหม และเพิ่ม
มุมมองในการจัดการธุรกิจ
(บรรยาย 1.5 ชั่วโมงตอสัปดาห)

บธ795 ประเด็นสําคัญทางธุรกิจ 2
1.5 หนวยกิต
BA795 Special Issues in Business 2
ศึกษาประเด็นสําคัญ ๆ ที่มีผลตอการดําเนินธุรกิจในปจจุบัน เปนการสรางมุมมองในการดําเนินธุรกิจที่
ทันสมัย
(บรรยาย 1.5 ชั่วโมงตอสัปดาห)
บธ796 หัวขอเฉพาะทางธุรกิจ
3 หนวยกิต
BA796 Selected Topics in Business
ศึกษาหัวขอที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจในปจจุบัน เพื่อเพิ่มพูนความรูและทักษะการจัดการธุรกิจที่
ทันสมัย
(บรรยาย 3 ชั่วโมงตอสัปดาห)
ธอ612 กฎหมายและภาษีธุรกิจอสังหาริมทรัพย
3 หนวยกิต
RB612 Law and Taxation in Real Estate
ศึกษาแนวคิด หลักกฎหมาย และภาษี การตีความ และการใชกฎหมาย สามารถนําไปประยุกตใชกับธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย รวมทั้งศึกษาขอบังคับ และกระบวนการที่เกี่ยวของกับอสังหาริมทรัพย การวิเคราะหผลกระทบของ
กฎหมายและภาษีที่มีตอธุรกิจอสังหาริมทรัพย
(บรรยาย 3 ชั่วโมงตอสัปดาห)
ธอ621 การวิเคราะหการเงินและการลงทุนในอสังหาริมทรัพย
3 หนวยกิต
RB621 Finance and Investment Analysis in Real Estate
ศึกษาการวางแผน นโยบาย การควบคุม การประเมินผล การลงทุน และการบริหารการเงินในธุรกิ จ
อสังหาริมทรัพย ภายใตสภาวะแวดลอมที่แตกตางกัน การใชเทคนิคทางดานการเงิน ในการวิเคราะหการลงทุน การหาแหลง
เงินทุน การใชไปของเงินทุน โดยคํานึงถึงความเสี่ยงตางๆ ที่มีอยูในตลาดการเงินและตลาดทุน รวมทั้งศึกษาปจจัยที่มี
ผลกระทบในการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและเครื่องมือทางการเงินใหม ๆ
(บรรยาย 3 ชั่วโมงตอสัปดาห)
ธอ651 การวิเคราะหการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย
3 หนวยกิต
RB651 Real Estate Valuation Analysis
ศึกษาทฤษฎีและหลักของมูลคา รวมทั้งขั้นตอน กระบวนการ วิธีการประเมินราคา และปจจัยตางๆ ที่มีผล
ตอการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย วิเคราะหความเหมาะสมของการไดมาซึ่งราคาอสังหาริมทรัพย การเขียนรายงาน
ประเมินราคา เพื่อใชในวัตถุประสงคตางๆ ภายใตสภาวะแวดลอมที่แตกตางกันทางดานเศรษฐกิจ การวิเคราะหปญหา การ
ควบคุมและแนวทางแกไขในการประเมินราคา
(บรรยาย 3 ชั่วโมงตอสัปดาห)

ธอ736 การบริหารทรัพยสินสมัยใหม
3 หนวยกิต
RB736 Modern Property Management
ศึกษาหลักการ การวางแผน นโยบาย การควบคุม การประเมินผล รวมทั้งการทํางบประมาณในการ
บริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พ ย ศึ กษาวิธี การสื่ อ สาร การดูแ ล บริ ห ารทรั พ ย สิ นส ว นกลางของอสั งหาริ ม ทรั พ ย ห ลัง จากโอน
กรรมสิทธิ์แลว รวมทั้งวิธีการแกปญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น
(บรรยาย 3 ชั่วโมงตอสัปดาห)
ธอ758 การวิเคราะหมูลคาธุรกิจ
3 หนวยกิต
RB758 Business Valuation
วิชาบังคับกอน : สอบได ธอ. 651 วิเคราะหการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย
ศึกษาทฤษฎี หลักการและวิธีการประเมินมูลคาของธุรกิจที่ประกอบดวยธุรกิจประเภทเดียวหรือหลาย
ประเภท ปจจัยตางๆ ที่มีผลตอมูลคาธุรกิจ การวิเคราะหขอมูลทางการเงิน และความเหมาะสมของมูลคาธุรกิจ การประเมิน
มูลคาทรัพยสินที่มีตัวตนและไมมีตัวตนของธุรกิจภายใตสภาวะแวดลอมตางๆ ทางเศรษฐกิจ ปญหาในการประเมินราคา
ธุรกิจ
(บรรยาย 3 ชั่วโมงตอสัปดาห)
ธอ778 การวิเคราะหการลงทุนอสังหาริมทรัพยระหวางประเทศ
3 หนวยกิต
RB778 International Real Estate Investment Analysis
วิชาบังคับกอน : สอบได ธอ. 621 วิเคราะหการเงินและการลงทุนในอสังหาริมทรัพย
ศึกษาและวิเคราะหผลกระทบทางดานอัตราแลกเปลี่ยน กฎหมาย ภาษี เครื่องมือทางการเงิน การตลาด
และเศรษฐกิจระหวางประเทศ ที่มีผลตอนโยบายและการลงทุนอสังหาริมทรัพยระหวางประเทศ
(บรรยาย 3 ชั่วโมงตอสัปดาห)
กลุมที่ 2 :
บธ643 การพนักงานสัมพันธ
3 หนวยกิต
BA643 Employee Relations
วิชาบังคับกอน : สอบได บธ.641
ศึกษาแนวคิด หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมสัมพันธ บทบาทหนาที่ของอุตสาหกรรม
สัมพันธในองคการ การจัดองคการ บทบาทและความเคลื่อนไหวของฝายรัฐบาล ฝายนายจาง และฝายลูกจางในกระบวนการ
อุตสาหกรรมสัมพันธ การยื่นขอเรียกรอง การเจรจาตอรอง การระงับขอพิพาทแรงงาน การปดงาน และการนัดหยุดงาน
การดําเนินคดีในศาลแรงงาน รวมทั้งการดําเนินเพื่อใหเกิดความเขาใจที่ดีระหวางฝายนายจาง และลูกจาง รวมทั้งศึกษา
กฎหมายที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมสัมพันธและการบริหารทรัพยากรมนุษย
(บรรยาย 3 ชั่วโมงตอสัปดาห)

บธ644 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย
1.5 หนวยกิต
BA644 Human Resource Information System
วิชาบังคับกอน : สอบได บธ.641
ศึกษาเทคโนโลยีที่ไดมีการพัฒนาอยางรวดเร็ว และนักบริหารทรัพยากรมนุษยสามารถนําเทคโนโลยีมาใช
ในการปฏิบัติงานเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม (Value Added) ใหกับองคการได วิชานี้ศึกษาและฝกการปฏิบัติการบริหารฐานขอมูล
ตั้งแตการจัดเก็บขอมูล วิเคราะหขอมูล และการนําขอมูลไปใชในดานการสรรหา การคัดเลือก การฝกอบรม การประเมินการ
ปฏิบัติงานและการกําหนดคาตอบแทนเพื่อเปนการลดตนทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานใหรวดเร็วยิ่งขึ้น
(บรรยาย 1.5 ชั่วโมงตอสัปดาห)
บธ645 การบริหารคาตอบแทนและการบริหารผลปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ
3 หนวยกิต
BA645 Strategic Compensation and Performance Management
วิชาบังคับกอน : สอบได บธ.641
ศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎี ในการกําหนดคาตอบแทน การวิเคราะหงาน การประเมินคางาน โครงสราง
คาจางและเงินเดือน การสํารวจคาจางและเงินเดือน กลยุทธการกําหนดคาจาง จูงใจ และสวัสดิการ กฎหมาย
ที่เกี่ยวของ
กับการบริหารคาตอบแทน แนวทางการบริหารการกําหนดคาตอบแทน เพื่อใหสัมพันธกับกลยุทธการแขงขันขององคการ
หลักการ ลักษณะ วิธีการ กระบวนการประเมินการปฏิบัติงาน การใหขอมูลยอนกลับและการอภิปรายการประเมิน รวมทั้งการ
นําขอมูลยอนกลับที่ไดรับจากการประเมินการปฏิบัติงานไปใชในการตัดสินใจทางดานคาตอบแทน และการจัดทําแผนการ
ปรับปรุงการปฏิบัติงาน รวมทั้งนําไปใชในการบริหารทรัพยากรมนุษยระบบอื่นๆดวย
(บรรยาย 3 ชั่วโมงตอสัปดาห)
บธ646 การบริหารความรู
1.5 หนวยกิต
BA646 Knowledge Management
วิชาบังคับกอน : สอบได บธ.641
ศึกษาแนวคิด หลักการบริหารความรูในองคการ ทั้งความรูฝงลึกในคน ความรูแฝงและความรูเปดเผย
รวมทั้งศึกษาเครือ่ งมือในการบริหารความรู ไดแก การพัฒนาตนเอง การสอนงาน (coaching) การเปนพี่เลี้ยง (mentoring)
การศึกษาจากตัวอยางกรณีศึกษาที่เปนเลิศ (best practices) การจัดใหมีชุมชนแหงการปฏิบัติ (community of practices) การ
สรางคลังขอมูล ระบบการกระจายความรู การสรางเกลียวความรู เพื่อใหมีการแลกเปลี่ยน ถายโอนความรูและการสรางองค
ความรูใหม ทั้งกับสมาชิกภายในองคการกับผูมีสวนไดสวนเสีย (stakeholder) ภายนอก ไดแก ลูกคา คูคา เพื่อใหองคการมี
ความสามารถในการสรางนวัตกรรมและความสามารถปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง
ตลอดจนศึกษายุทธศาสตรการจัดการ
สินทรัพยทางปญญา
(บรรยาย 1.5 ชั่วโมงตอสัปดาห)

บธ647 การสื่อสารทางการจัดการ
1.5 หนวยกิต
BA647 Management Communications
วิชาบังคับกอน : สอบได บธ.641
ศึกษาความสําคัญของการสื่อความที่มีตอความสําเร็จของผูบริหาร สงเสริมความเขาใจและทักษะในการ
สื่อความที่มีประสิทธิผล โดยครอบคลุมปจจัยทางดานบุคคล ระหวางบุคคล และองคการที่มีผลตอการสื่อสารสําหรับการ
จัดการ การวิเคราะหรูปแบบ และชองทางการสื่อสารในลักษณะสวนตัวและกลุมการสื่อสารทางตรงและทางออม ตลอดจนการ
ฝกการสื่อสารความโดยวิชาการตางๆ เพื่อใหสัมฤทธิผลตามวัตถุประสงค
(บรรยาย 1.5 ชั่วโมงตอสัปดาห)
บธ648 การออกแบบองคการที่มีประสิทธิภาพ
1.5 หนวยกิต
BA648 Designing High-Performing Organizations
วิชาบังคับกอน : สอบได บธ.641
ศึกษาถึงแนวคิดและทฤษฎีในการจัดโครงสรางองคการภายใตภาวะการเปลี่ยนแปลงสมัยใหม เชน การ
ปรับรื้อระบบ การปรับโครงสรางองคการ การพัฒนาสื่อสาร การปลูกฝงวัฒนธรรมองคการเพื่อการสรางคุณคา (Value) และ
ประสิทธิภาพใหกับองคกรอยางตอเนื่อง
(บรรยาย 1.5 ชั่วโมงตอสัปดาห)
บธ741 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธและการพัฒนาสายงานอาชีพ
3 หนวยกิต
BA741 Strategic Human Resource and Career Development
วิชาบังคับกอน : สอบได บธ.641
ศึกษาหลักการ ทฤษฎี เทคนิค และกระบวนการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสรางขอเปรียบในการ
แขงขัน เทคนิคในการวางแผนและจัดทําระบบสายงานอาชีพ ตลอดจนแผนสืบทอดตําแหนงเพื่อสรางความสามารถของ
องคการ (Organization Capability) ทั้งนี้โดยการพัฒนาความสามารถของผูบริหารและความสามารถของพนักงานในทุก
ระดับขององคการ เพื่อใหทรัพยากรมนุษยเปนเครื่องมือที่สําคัญที่จะเสริมสรางขอไดเปรียบในการแข็งขันใหกับองคการ
(บรรยาย 3 ชั่วโมงตอสัปดาห)
3 หนวยกิต
บธ742 สัมมนาการบริหารทรัพยากรมนุษย
BA742 Seminar in Human Resource Management
วิชาบังคับกอน : สอบได บธ.641
ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการบริหารองคการและการบริหารทรัพยากรมนุษย สํารวจปญหา
และอภิปรายปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นทางดานการบริหารองคการและการบริหารทรัพยากรมนุษย เพื่อใหเกิดองคความรูและ
แนวคิดในการแกไขปญหาองคการและทรัพยากรมนุษยอยางเหมาะสม
(บรรยาย 3 ชั่วโมงตอสัปดาห)

บธ743 การใหคําปรึกษาทางดานการบริหารทรัพยากรมนุษยและองคการ
1.5 หนวยกิต
BA743 Consulting in Human Resource Management
วิชาบังคับกอน : สอบได บธ.641
ศึกษาบทบาทและหนาที่ของที่ปรึกษาดานการบริหารทรัพยากรมนุษย ตลอดจนจริยธรรมในการใหคํา
แนะนํ า ปรึก ษา ศึ ก ษากระบวนการและทั ก ษะในการวิเ คราะห ป ญ หาในการให คํ า ปรึ กษา และทั กษะในการนํ า เสนอแนว
ทางแกไขปญหา
(บรรยาย 1.5 ชั่วโมงตอสัปดาห)
บธ744 การบริหารการเปลี่ยนแปลง
1.5 หนวยกิต
BA744 Change Management
วิชาบังคับกอน : สอบได บธ.641
ศึ ก ษากระบวนการเปลี่ ย นแปลงขององค ก ารอย า งมี ร ะบบและมี ก ารวางแผนล ว งหน า เพื่ อ เพิ่ ม
ความสามารถและประสิทธิภาพขององคการเนื้อหาวิชาครอบคลุมกระบวนการพัฒนาองคการ การปรับปรุงองคการในแงของ
การผสมผสานระหวางการจูงใจทรัพยากรบุคคลและการใชทรัพยากรอื่นๆ ขององคการใหเกิดประโยชนสูงสุดดานการเลือกกล
ยุทธ รูป แบบและความสั มพั นธ ร ะหวา งกิ จกรรมตางๆ ทั้ งภายในและภายนอกองค การ รวมถึ งป จจัย อื่ นๆ ที่มีผ ลต อการ
เปลี่ยนแปลงภายในองคการ
(บรรยาย 1.5 ชั่วโมงตอสัปดาห)
บธ745 การวิเคราะหและกําหนดกลยุทธในการเจรจาตอรอง
1.5 หนวยกิต
BA745 Negotiation Analysis and Strategy
วิชาบังคับกอน : สอบได บธ.641
ศึกษาแนวคิดและวิธีการวิเคราะหปญหาการเจรจาตอรอง ทั้งที่เปนสามัญสํานึกและเทคนิคงายๆ การใช
เทคนิคตางๆ ที่ใชในวิชาที่เกี่ยวกับการวิเคราะห การตัดสินใจ ทฤษฎีเกม และเศรษฐศาสตรสําหรับการจัดการ การวางกลยุทธ
ในการเจรจาตอรองใหบรรลุเปาหมาย รวมทั้งการหาทางออกสําหรับความขัดแยงที่มีประสิทธิผล
(บรรยาย 1.5 ชั่วโมงตอสัปดาห)
1.5 หนวยกิต
บธ746 ผูนํากับความสําเร็จขององคการ
BA746 Leadership and Successful Organization
วิชาบังคับกอน : สอบได บธ.641
ศึกษาแนวคิดของการพัฒนาความเปนผูนําองคการเพื่อสรางความสําเร็จใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพแวดลอมสมัยใหม โดยศึกษาปจจัยของผูนําในแงวิสัยทัศน การสรางวัฒนธรรม การสรางความผูกพันและความ
เชื่อมั่น ตลอดจนการนําสูการปฏิบัติและการเปลี่ยนแปลงภายในองคการ
(บรรยาย 1.5 ชั่วโมงตอสัปดาห)

บธ747 กลยุทธการวางแผน สรรหา และคัดเลือกทรัพยากรบุคคล
1.5 หนวยกิต
BA747 Strategic Human Resources Planning, Recruitment and Selection
วิชาบังคับกอน : สอบได บธ.641
ศึกษาแนวคิด ปจจัยพื้นฐานในการวางแผนทรัพยากรบุคคลใหเกิดประโยชนสูงสุดแกหนวยงาน วิธีการ
วิเคราะหอัตรากําลังทั้งปริมาณและคุณภาพ การวางแผนอัตรากําลังในรูปแบบตางๆ รวมทั้งศึกษา กลยุทธ ในการสรรหาทั้ง
จากภายในและภายนอกองคการ และศึกษาหลักการ เทคนิคการสรางแบบทดสอบ เทคนิคการใชคําถามสําหรับสัมภาษณ
รวมทั้งเครื่องมือในการคัดเลือกชนิดอื่นๆ เพื่อบรรจุผูที่มีความสามารถเขาปฏิบัติงาน
(บรรยาย 1.5 ชั่วโมงตอสัปดาห)
บธ748 ประเด็นสําคัญในการบริหารทรัพยากรมนุษย
1.5 หนวยกิต
BA748 Special Issues in Human Resource Management
ศึกษาประเด็นสําคัญ ๆ ของการบริหารทรัพยากรมนุษยที่นาสนใจในปจจุบันเพื่อใหเขาใจแนวคิดและเพิ่ม
มุมมองในการบริหารทรัพยากรมนุษยรวมสมัย
(บรรยาย 1.5 ชั่วโมงตอสัปดาห)
บธ749 หัวขอเฉพาะในการบริหารทรัพยากรมนุษย
3 หนวยกิต
BA749 Selected Topics in Human Resource Management
ศึกษาหัวขอที่เกี่ยวของกับการบริหารทรัพยากรมนุษยในปจจุบนั เพื่อเพิ่มพูนความรูและทักษะการ
จัดการทางดานการบริหารทรัพยากรมนุษยที่ทันสมัย
(บรรยาย 3 ชั่วโมงตอสัปดาห)
4. วิทยานิพนธ
บธ800 วิทยานิพนธ
15 หนวยกิต
BA800 Thesis
เขียนวิทยานิพนธ 1 เรื่อง ตามระเบียบวาดวยการเขียนวิทยานิพนธของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
5. การศึกษาอิสระ
บธ703 การศึกษาอิสระ 1
3 หนวยกิต
BA703 Independent Study 1
วิชาบังคับกอน : สอบได บธ.603, บธ.611, บธ.621 และ บธ.651 หรือไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ
โครงการฯ
วิชานี้ตองการใหนักศึกษาไดใชความรูตางๆทางทฤษฎีมาหลอมรวมกันเพื่อทําความเขาใจ และวิเคราะห
ปรากฏการณตางๆที่เกิดขึ้นในธุรกิจ สังคมและเศรษฐกิจ อันกอใหเกิดความรูใหม โดยอาจเปนงานวิจัย งานใหบริการ
คําปรึกษาทางธุรกิจ งานแผนธุรกิจ หรืออื่นๆ นักศึกษาตองจัดทําขอเสนอโครงการโดยไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่
ปรึกษา พรอมการนําเสนอใหกับอาจารยและคณะกรรมการ ขอเสนอโครงการตองแสดงขั้นตอนการทํางานที่ชัดเจนและ

ถูกตองตามหลักการสําหรับงานตางๆที่เลือก และมีความพรอมในการปฏิบัติงานจริง รวมทั้งสามารถประเมินความคืบหนาใน
การทํางานตามแผนงานนั้น
บธ704 การศึกษาอิสระ 2
3 หนวยกิต
BA704 Independent Study 2
วิชาบังคับกอน: สอบได บธ.703
วิชานี้นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนตอจากภาคที่ลงทะเบียนวิชา บธ. 703 โดยนักศึกษาตองนํา
ขอเสนอโครงการที่ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการในวิชา บธ.703 มาจัดทําใหสมบูรณ ตามขอบเขตที่ไดเสนอไวใน
ขอเสนอโครงการ โดยนักศึกษาตองจัดทํารายงานของโครงการภายใตการควบคุมดูแลของอาจารยที่ปรึกษา เมื่อรายงานเสร็จ
สมบูรณแลว นักศึกษาตองนําเสนอโครงการตออาจารยที่ปรึกษาและคณะกรรมการ ทั้งนี้ นักศึกษาตองพรอมที่จะตอบคําถาม
อันเกี่ยวของกับหลักการ ทฤษฎี และการปฏิบัติจริงของผลงานของตนได เพื่อแสดงถึงความเขาใจ ความสามารถในการ
วิเคราะห และความสามารถในการประยุกตใชไดอยางถูกตอง

การประกันคุณภาพของหลักสูตร
การประกันคุณภาพของหลักสูตรเปนไปตามระบบประกันคุณภาพหลักสูตรของมหาวิทยาลัย (ซึ่งอยูระหวางการ
พัฒนาระบบ)
เงื่อนไขอื่น ๆ
รายละเอียดอื่น ๆ นอกจากที่ระบุไวในหลักสูตรใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2541 รวมทั้งระเบียบและประกาศตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยดวย

