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หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

(หลักสตูรภาษาไทย) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 

950-500  วิจัยธุรกิจ           3(3-0-6) 

Business Research 

ปรัชญาและแนวคิดของวิจัยธุรกิจ วิธีการวิจัย การออกแบบวิจัย การ

ออกแบบและพัฒนาเครื่องมือวิจัย วิธีการเลือกตัวอยาง แหลงที่มาของขอมูล

และวิธีเก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูล จรรยาบรรณในการทําวิจัย การจัดทํา

รายงานวิจัย 

Philosophy and concepts of business research; research 

methods; research design; design and development of research 

tools; sampling methods; sources of data and data collection 

methods; data analysis; summarization of research; research 

ethics; preparation of research report   

(* นักศึกษาทุกคนจะตองเรียนรายวิชานี้)   

 

950-501  เตรียมความพรอมดานธุรกิจ 1     3(3-0-6) 

Business Foundation I  

พื้นฐานความรูทางดานการบัญชีและการเงิน 

Basis concepts and procedures in accordance with foundations 

of accounting and finance 

 

950-502  เตรียมความพรอมดานธุรกิจ 2     3(3-0-6) 

Business Foundation II  

พื้นความรูทางดานการตลาดและการจัดการ 

Basis concepts and procedures in accordance with foundations 

of marketing and management 
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 (* นักศึกษาที่ไมเคยเรียนรายวิชาดานบริหารธุรกิจ ใหเรียนวิชานี้เปนวิชาปรับพื้นฐาน โดยดูจาก

Transcript)  

 

811-501  ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา      3(3-0-6)  

English for Graduate Studies  

คําศัพทและโครงสรางภาษาอังกฤษที่จําเปนตอการพูดเพื่อการสื่อสารใน

บริบทที่เปนทางการและวิชาการ รูปแบบ องคประกอบ เทคนิคการอาน 

เขียนเรื่องและยอหนาของงานเขียนทางวิชาการและการอานบทความ และ

งานเขียนทางวิชาการเฉพาะดาน 

English vocabulary and basic structure necessary for 

communication in official and academic contexts; patterns, 

components, reading techniques, paragraph reading and writing, 

reading and writing for specific purposes 

(* ใหนักศึกษาทุกคนที่ไมมีผลคะแนนภาษาอังกฤษตามที่ บว. กําหนด ลงทะเบียนเรียน

รายวิชานี้) 

 

950-510 การบัญชีและการเงินเพื่อการจัดการ     3(3-0-6) 

Accounting and Finance for Management 

การใชสารสนเทศทางการบัญชีเพื่อการตัดสินใจ การกําหนดตนทุนสินคา การ

รายงานและการประเมินผลผลการปฏิบัติงาน การงบประมาณ การบัญชีตาม

ความรับผิดชอบ การวิเคราะหและการพยากรณทางการเงิน แนวคิดและการ

ประยุกตของความเสี่ยงและผลตอบแทน การจัดการเงินทุนหมุนเวียน 

แหลงที่มาของเงินทุน โครงสรางเงินทุน นโยบายเงินปนผล การจัดทํา

งบประมาณการลงทุน  

Use of accounting information for decision making; product 

costing; reporting and evaluating of performance; budgeting; 

responsibility accounting; financial analysis and forecasting; 

concepts and applications of risk and return; working capital 

management; sources of funds; capital structure; dividend policy; 

capital budgeting 
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950-511  เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ      3(3-0-6) 

Business Information Technology 

เทคโนโลยีสารสนเทศในสภาวะแวดลอมทางธุรกิจ บทบาทของระบบ

สารสนเทศในการแกไขปญหาทางธุรกิจ ความปลอดภัยของสารสนเทศ  การ

พาณิชยอิเล็กทรอนิกส จริยธรรมคอมพิวเตอร โปรแกรมประยุกตทางธุรกิจ 

การสื่อสารดิจิทัล ประเด็นปจจุบันที่เกี่ยวของหรือมีผลกระทบกับเทคโนโลยี

สารสนเทศทางธุรกิจ 

Information technology in a business environment; role of 

information systems in solving business problems; information 

security; electronics commerce; Computer Ethics; application 

software in business; digital communication; current issues 

related to the impact of business information technology  

 

950-512  การเปนผูประกอบการและนวัตกรรมทางธุรกิจ   3(3-0-6) 

Entrepreneurship and Innovation in Business 

คุณลักษณะของผูประกอบการ ทักษะที่จําเปนของผูประกอบการ การ

พัฒนาและประเมินโอกาสของการประกอบการ บทบาทและความ

รับผิดชอบของผูรวมลงทุนในการสรางธุรกิจใหม การพัฒนาแผนสําหรับ

ธุรกิจใหม กระบวนการสรางธุรกิจใหม จริยธรรมของการเปนผูประกอบการ 

ประเด็นอ่ืนที่สําคัญในการจัดการการประกอบการ จิตวิทยาและปรัชญาการ

บริหาร 

Characteristics of entrepreneurs; necessary skills for 

entrepreneurs; developing and evaluating entrepreneurial 

opportunities; roles and responsibilities of venture capitalists in 

creating new ventures; developing plan for new ventures; 

processes of new venture creation; other important issues in 

entrepreneurial management; ethics of entrepreneurship; 

psychology and philosophy of management 
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950-611   การจัดการเชิงกลยุทธ        3(3-0-6) 

Strategic Management 

แนวคิดและกระบวนการในการพัฒนากลยุทธ ลักษณะของกลยุทธที่มี

ประสิทธิภาพ การวิเคราะหสภาพแวดลอมทางธุรกิจ อุตสาหกรรม และคู

แขงขัน รูปแบบพื้นฐานของกลยุทธที่ใชเพื่อเพิ่มความไดเปรียบทางการ

แขงขัน การประยุกตแนวคิดในการจัดการเชิงกลยุทธ การพัฒนาและเพิ่ม

ความเชี่ยวชาญเฉพาะของธุรกิจ ภาวะผูนําและการจัดการเชิงกลยุทธ กลไก

ในการบูรณาการ  กลยุทธตามหนาที่ เทคนิคในการสงเสริมการนํากลยุทธไป

ปฏิบัติอยางมีประสิทธิผล จริยธรรมและการนํากลยุทธไปปฏิบัติในองคกร 

ระบบการควบคุมเชิงกลยุทธ จัดการความเสี่ยง แผนธุรกิจ 

Concepts and processes in strategy development; characteristics 

of efficient strategy; analysis of business environment, industry, 

and competitors; generic forms of strategy used to enhance 

competitive advantage; application of basic concepts in strategic 

management; development and enhancement of specialization 

of business; leadership and strategic management; mechanisms 

for integration of functional strategies; techniques for promoting 

effective implementation of strategies; ethics in strategy 

implementation in organization; strategic control systems;  risk 

management; business plan 

 

950-520  ประเด็นปญหารวมสมัยในการจัดการการบริการและการทองเที่ยว 3(2-2-5) 

Contemporary Issues in Hospitality and Tourism Management   

การวิเคราะหทฤษฎี แนวคิด โอกาส และกลยุทธใหม ตลอดจนประเด็น

ปญหาของการจัดการการบริการและการทองเที่ยวรวมสมัย ประเด็นปญหา

หลักในปจจุบันของการบริการและการทองเที่ยว ปญหาสิ่งแวดลอม 

วิเคราะหประเด็นการประยุกตใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม ความ

เสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง การดูแลรักษาสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรม 

การจัดการอยางมีจรรยาบรรณ  
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Analysis of theories, concepts, opportunities, new strategies and 

contemporary Issues in hospitality and tourism management; 

the present key issues of hospitality and tourism; environmental 

problems; analyzing technology and innovation applications; 

risk and risk management; the preservation of the environment 

and culture; ethical and thoughtful management 

 

950-521  ภาวะผูนําและพฤติกรรมองคกรสําหรับการบริการ   3(3-0-6) 

  และการทองเที่ยว 

Leadership and Organizational Behaviors for Hospitality  

  and Tourism 

ภาวะผูนํา วัฒนธรรมองคกรและผลกระทบตอทุนทรัพยากรมนุษย 

พฤติกรรมบุคคลและกลุมบุคคลภายในองคกรและผลที่มีตอความมี

ประสิทธิผลและประสิทธิภาพขององคกร การบริหารความหลากหลายดาน

ทรัพยากรมนุษย ผลกระทบของผูจัดการ ผูนําและขั้นตอนที่จําเปนเพื่อสราง

พฤติกรรมใหเอื้ออํานวยใหองคกรประสบผลสําเร็จตามความมุงหมายใน

อุตสาหกรรมการบริการและการทองเที่ยว 

Leadership; organizational culture and its impacts on human 

capital; the behavior of individuals and groups within 

organizations and the resulting impact of effectiveness and 

efficiency; human resource diversity management; the effect of 

managers and leaders and the steps required to ensure that 

behavior aids the achievement of organizational goals in the 

hospitality and tourism industry 

 

950-522  การพัฒนาอสังหาริมทรัพย       3(3-0-6) 

Real Estate Development 

ความรู เบื้องตนเกี่ยวกับการจัดการอสังหาริมทรัพย  แนวโนมตลาด

อสังหาริมทรัพย กฎหมายที่เกี่ยวของ  การวิเคราะหการเงิน การจัดการภาษี 
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การตลาด การเชาซื้อและการจัดการ ประเด็นปญหาและแนวทางแกปญหา    

การจัดการอสังหาริมทรัพย   

Introduction to real estate management; real estate market 

trends; real estate related law; financial analysis; taxation; 

marketing, leasing and management; real estate management 

problems and solutions  

 

950-523 การแกปญหาสิ่งแวดลอมทางการทองเที่ยว    3(3-0-6) 

Tourism Environmental Problem Solving  

ความหมายของสิ่งแวดลอม สภาพแวดลอมทางกายภาพ สภาพแวดลอมทาง

ธรรมชาติ การควบคุมและการปองกันมลพิษ ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและ

สังคม การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษพลังงาน การประกอบ

กิจกรรมทางการทองเที่ยวที่สามารถจัดการสิ่งแวดลอมและสังคมอยางยั่งยืน 

เครื่องมือในการแกปญหาสิ่งแวดลอม ระบบการจัดการสิ่งแวดลอม การติด

ฉลากสิ่งแวดลอม การลงทุนเพื่อปองกันสิ่งแวดลอม การลดการใชทรัพยากร

และพลังงาน การลดปริมาณขยะและน้ําเสีย 

Definition of environment, physical environment, natural 

environment; control and prevention of significant pollution, 

impacts on the environment and society; conservation of 

natural resources; energy conservation; tourism operations for 

environmental and social sustainability; tools for environmental 

problem solving; environmental management system; 

environmental labelling; environmental protection investment; 

reduction consumption of resources and energy, waste 

reduction and wastewater 

 

950-524  การวางแผนการทองเที่ยวและการพัฒนาผลิตภัณฑ   3(3-0-6) 

  ทางการทองเที่ยว 

Tourism Planning and Product Development  
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การจัดการทองเที่ยวอยางยั่งยืน ยุทธศาสตรการวางแผนและการจัดการเชิง

พื้นที่ การจัดการอุปสงคและอุปทานการทองเที่ยว การขนสง สถานที่พักแรม 

การจัดการธุรกิจนําเที่ยว ตัวชี้วัดเพื่อการวางแผนการทองเที่ยวและพัฒนา

ผลิตภัณฑทางการทองเที่ยวอยางยั่งยืน 

Sustainable tourism management; strategic planning and area-

based management; managing tourism demand and supply, 

transportation, accommodation, tour operation business; 

sustainable tourism development indicators for planning and 

product development 

 

950-525  กลยุทธการตลาดสําหรับการบริการและการทองเที่ยว  3(3-0-6) 

Marketing Strategy for Hospitality and Tourism 

กรอบความรู ทฤษฎี การปฏิบัติและทักษะที่สําคัญทางการตลาดที่จําเปน

สําหรับอุตสาหกรรมบริการและการทองเที่ยว การวิเคราะหสิ่งแวดลอมการ

แขงขันและการสรางความไดเปรียบในการแขงขัน การเขียนแผนการตลาด กล

ยุทธสําหรับ การจัดการการตลาดของอุตสาหกรรมการบริการและการ

ทองเที่ยว 

The crucial marketing knowledge, theory, practices and skills 

required in the hospitality and tourism industry; analyzing the 

competitive environment in order to gain competitive advantage; 

the writing of marketing plan; marketing management strategies in 

the hospitality and tourism industry 

 

950-526  การฝกปฏิบัติงานในธุรกิจการบริการและการทองเที่ยว           3(400 ชั่วโมง) 

Internship in Hospitality and Tourism Business  

ประสบการณการทํางานที่ไดจากการฝกปฏิบัติงานระดับหัวหนางานใน

อุตสาหกรรมโรงแรมและการทองเที่ยว ในสถานประกอบการทั้งในและ

ตางประเทศ การทํารายงานในสถานฝกงานในหัวขอที่ไดรับความเห็นชอบ 
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Professional experience through internship at managerial levels in 

the hotel and tourism industry either in Thailand or overseas; 

writing a report of approved topic within the internship workplace 

 

950-530  การจัดการการบิน       3(3-0-6) 

Aviation Management    

การดําเนินการสายการบินพาณิชยและมาตรฐานสําหรับการดําเนินการ         

สายการบิน  การเงิน เศรษฐศาสตร การจัดการ และตัวขับเคลื่อนทาง

การตลาดของการจัดการธุรกิจการบิน การจัดการราคาตั๋ว  ประเภทของ

อากาศยาน  cabin configurations และระดับการบริการ กลยุทธการ

จัดการเพื่อตอบสนองตอการแขงขันในตลาดการบิน 

Commercial airline operations and key standard for airline 

operations; airlines, financial, economic, management and 

marketing drivers of airline management; managing airfares; 

aircraft types, cabin configurations and service levels; 

management strategies in response to the contemporary 

competitive aviation market 

 

950-531  การตลาดสายการบิน       3(3-0-6) 

Airline Marketing  

พื้นฐาน ทฤษฎี และหลักการตลาดในภาคการบิน แนวคิดหลักและหลักการ

ตลาดที่เกี่ยวของกับอุปสงคและอุปทานทางการตลาด มูลคา การตลาด

สําหรับผลิตภัณฑและบริการ  การแบงสวนตลาดและการกําหนดตําแหนง

ผลิตภัณฑในตลาด สภาพแวดลอมการดําเนินการและกลยุทธทางการตลาด

ของสายการบิน เครื่องมือวิเคราะหโอกาสและการแขงขันทางการตลาด  

ทางเลือกทางการตลาดในบริบทของธุรกิจการบิน 

Fundamental, theories and principle of marketing with the 

aviation sector; key concepts and principles of marketing 

including market demand and supply, values, product 

marketing and service marketing, segmentation and positioning, 
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operational environment and the marketing strategies of airlines 

and airport; tools for marketing opportunity analysises and 

competitive conditions; marketing options in an aviation 

business context 

 

950-532  การจัดการบริการผูโดยสาร      3(3-0-6) 

Passenger Service Management  

หลักพื้นฐานของการจัดการการบริการผูโดยสารสําหรับสายการบิน และทา

อากาศยาน ประเภทของผูโดยสารและองคประกอบของความแตกตางทาง

วัฒนธรรม ลักษณะพื้นฐานของการบริการผูโดยสาร ณ ทาอากาศยานและใน

อากาศยาน การจัดการแกปญหาขอรองเรียนและการจัดการความขัดแยง 

Fundamentals of passenger service management for airlines and 

airport; passenger types and the elements of cultural differences; 

fundamental aspects of passenger services at the airport and in 

aircraft; conflicts and complaint resolution management 

 

950-533  การปฏิบัติการสนามบิน       3(3-0-6) 

Airport Operations  

ประวัติศาสตรการบิน สนามบินกับบทบาททางเศรษฐกิจ ลูกคาและผูมีสวนได 

สวนเสียกับสนามบิน หนาที่งานทางธุรกิจและการดําเนินงานของสนามบิน  

การชวยชีวิต การควบคุมไฟ และบริการเสริมอ่ืนๆ ความทาทายและประเด็นที่

สําคัญของสนามบิน การพัฒนาเทคโนโลยีและแนวโนมในอนาคต 

History of aviation; roles of airports in the economy; airport 

customers and stakeholders; operational and business functions 

of airports; rescue, firefighting and other support services; airport 

issues and challenges; technological deployment and the future 

trends 
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950-534  การจัดการโลจิสติกสดานการบิน      3(3-0-6) 

Aviation Logistic Management  

หลักการจัดการโลจิสติกสของสายการบินและทาอากาศยาน ระเบียบขอบังคับ

ของการจัดการโลจิสติกส บทบาทของธุรกิจการบินในการจัดการหวงโซ

อุปทาน วิธีการดําเนินการในสวนสาธารณูปโภค การดําเนินงานชองทาง

การจราจรของเสนทางการบินทั้งภายในและระหวางประเทศ  ประเภทของ

คาธรรมเนียมพิเศษและข้ันตอนในการดําเนินการ 

Principles of airline and airport management; discipline of 

logistics management; role of the aviation sector in supply chain 

management; modern methods of operation of airport 

infrastructure, operation of domestic and international traffic 

flows in related to the movement of freight; types of special 

freight and procedures 

 

950-535  หลักพื้นฐานการขนสงทางอากาศ     3(3-0-6) 

Air Transport Fundamental  

ความรูเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการขนสงทางอากาศ  บทบาทและหนาที่ของ

องคกรการบินโลก, หนวยงานรับผิดชอบการบินพลเรือน, สายการบิน, 

สนามบิน และ     ผูใหบริการการเดินอากาศ; แนวโนมในปจจุบันและประเด็น

เกี่ยวกับการบินพลเรือน เชน ความมั่นคงและปลอดภัยทางการบิน กฎหมาย

และเทคโนโลยีทางดานการบิน 

Knowledge of the air transport industry, functions and roles of 

world aviation organizations, Civil Aviation Authorities (CAAs), 

airlines, airports, Air Navigation Service (ANS) providers; current 

trends and issues in civil aviation such as aviation safety and 

security, aviation law and new technology 

 

950-536  การฝกงานการจัดการการบิน         3(400 ช่ัวโมง) 

Internship in Aviation Management  
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ประสบการณการทํางานที่ไดจากการฝกปฏิบัติงานระดับหัวหนางานใน

อุตสาหกรรมการบินในสถานประกอบการทั้งในและตางประเทศ การทํา

รายงานในสถานฝกงานในหัวขอที่ไดรับความเห็นชอบ 

Professional experience through internship at managerial levels in 

the airline industry either in Thailand or overseas; writing a report 

of approved topic within the internship workplace 

 

950-540  การออกแบบและวิเคราะหระบบสารสนเทศทางธุรกิจ   3(3-0-6) 

Business Systems Analysis and Design  

หลักการวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศ วงจรชีวิตการพัฒนาระบบ    

การระบุและแบบจําลองของกระบวนการและความตองการของธุรกิจ การ

พัฒนาระบบสารสนเทศที่ตรงตามความตองการ การวิเคราะหสารสนเทศทาง

ธุรกิจสําหรับการตัดสินใจ  เทคนิคที่ชวยใหระบบสารสนเทศทางธุรกิจประสบ

ความสําเร็จอยางสมบูรณ 

Principles of analysis and design of information systems; system 

development life cycle; identification and modeling of business 

requirements and processes; development of information 

systems that meet those requirements; analysis of business 

information for decision making; techniques associated with the 

successful completion of business information systems 

 

950-541 การจัดการโครงการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ    3(3-0-6) 

Management of Information Technology Projects 

การจัดองคกรและประเด็นทางเทคนิคเพื่อการจัดการโครงการทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ วิธีการและเครื่องมือที่ใช การบริหารงบประมาณของทรัพยากร

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและโครงการ การจัดจางงานภายนอก กําหนดการ

จัดการโครงการทางเทคโนโลยีสารสนเทศโดยใชแบบจําลองและวิธีการที่

หลากหลาย ซอฟแวรที่สนับสนุน  กรณีศึกษาโครงการทางเทคโนโลยี

สารสนเทศที่ประสบความสําเร็จและไมประสบความสําเร็จ การจัดการ

คลังขอมูลของโครงการ 
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Organizational and technical issues of managing information 

technology projects; methodologies and tools; financial 

management of information technology resources and projects; 

outsourcing; specifics of managing information technology 

projects using various models and approaches; software support; 

case study in IT projects best practices and failures; management 

of data warehousing projects 

 

950-542 การตลาดดิจิทัล       3(3-0-6) 

Digital Marketing  

การประยุกตใชเครื่องมือทางการตลาดที่เปนสื่อดิจิทัล การเตรียมความ

พรอมในการนําการตลาดดิจิทัลมาใชเปนกลยุทธทางการตลาด การดําเนิน

กลยุทธทางการตลาดและการสรางตราสินคาผานทางสื่อออนไลน การเขาถึง

การสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ กลยุทธการพัฒนาฐานขอมูลทางการตลาด  

การติดตอสื่อสารเพื่อสรางความจงรักภักดี  

Application of digital media as marketing tool, preparation of 

using digital marketing as marketing strategy, operation of 

marketing strategy and branding through online media, effective 

reaching, communication; strategic database development in 

the marketing; loyalty-building communications  

 

950-543  การออกแบบและพัฒนาระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส   3(3-0-6) 

Electronic Commerce System Design and Development  

การวิเคราะหความเปนไปได แนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับ

ระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส กระบวนการจัดตั้งระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  

การเงินและระบบการชําระเงินอิเล็กทรอนิสก การจัดการระบบขอมูล และ

ความปลอดภัย 

Feasibility study; information system development 

methodology for electronic commerce; the process of 

electronic commerce development; finance and electronic 

payment systems; data management and security 
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950-544  ธุรกิจอัจฉริยะ       3(3-0-6) 

Business Intelligence 

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับระบบธุรกิจอัจฉริยะ หลักการและองคประกอบของ

ธุรกิจอัจฉริยะ การพัฒนาคลังขอมูล โมเดลของคลังขอมูล แบบจําลองระบบ

สนับสนุนการตัดสินใจ การวางแผนทรัพยากรขององคกร การจัดการลูกคา

สัมพันธ       การสรางสวนติดตอกับผูใชงาน  

Introduction to business intelligence; concepts and components 

of business intelligence; data warehousing; modeling a data 

warehouse; decision support system modeling; enterprise 

resource planning; customer relationship management; business 

intelligence user interfaces 

 

950-545  หัวขอพิเศษทางการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 1  3(3-0-6) 

Special Topics in Management of Business Information  

Technology I  

วิทยาการทางเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม หรือเปนที่

นาสนใจในปจจุบัน หรือ เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอรที่เกี่ยวของกับธุรกิจ 

หรือ การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในระบบงานซึ่ง

เปนประโยชนตอธุรกิจ เนนการจัดการเรียนสอนในหองเรียน 

New emerging or interesting issues in management of business 

information technology, or computer technology for business, 

or applying information technology and communications in 

system those are useful for the business  

 

950-546  หัวขอพิเศษทางการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 2  3(2-2-5) 

Special Topics in Management of Business Information  

Technology II  

วิทยาการทางเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม หรือเปนที่

นาสนใจในปจจุบัน หรือ เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอรที่เกี่ยวของกับธุรกิจ 

หรือ การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในระบบงานซึ่ง

เปนประโยชนตอธุรกิจ เนนการจัดการเรียนสอนในหองเรียนและการปฏิบัติ  
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New emerging or interesting issues in management of business 

information technology, or computer technology for business, 

or applying information technology and communications in 

system those are useful for the business  

 

950-547  หัวขอพิเศษทางการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 3  3(0-6-3) 

Special Topics in Management of Business Information  

Technology III  

วิทยาการทางเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม หรือเปนที่

นาสนใจในปจจุบัน หรือเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอรที่เกี่ยวของกับธุรกิจ 

หรือ การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในระบบงานซึ่ง

เปนประโยชนตอธุรกิจ เนนการปฏิบัติและการศึกษาดวยตนเอง  

New emerging or interesting issues in management of business 

information technology, or computer technology for business, 

or applying information technology and communications in 

system those are useful for the business  

 

950-560  การวิเคราะหทางการเงินเพื่อการตัดสินใจ    3(3-0-6) 

Financial Analysis for Decision Making  

เทคนิคและเครื่องมือท่ีใชวิเคราะหทางการเงิน การวิเคราะหเศรษฐกิจ สังคม 

และสิ่งแวดลอมทางธุรกิจ เพื่อใชวางแผน ควบคุม และตัดสินใจ ตัวแบบ 

การประเมินมูลคากิจการ การตัดสินใจเกี่ยวกับปญหาวิกฤตทางการเงินของ

ธุรกิจ การปรับโครงสรางหนี้และการแกไขปญหาหนี้  

Financial analysis technique and instrument; economic, social 

and business environment analysis for financial planning, 

controlling and decision making; business valuation model; 

decision making for critical financial problem; debt restructuring 

and debt problems solution 

 

950-561  การวิเคราะหการลงทุน       3(3-0-6) 

Investment Analysis  
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ลักษณะและหนาที่ของตลาดหลักทรัพย ความรูพื้นฐานของการจัดการกลุม

หลักทรัพย ทฤษฎีตลาดทุน การตัดสินใจโดยการใชทฤษฎีการประเมินคา      

การวิ เคราะหตลาดหลักทรัพยโดยรวม การวิ เคราะหเศรษฐกิจและ

อุตสาหกรรม การวิเคราะหกิจการ การวิเคราะหหลักทรัพยทางทฤษฎีและ

ปฏิบัติการประเมินผลการดําเนินงานของกลุมหลักทรัพย 

Characters and functions of stock market; basic knowledge of 

portfolio management; capital market theory; decision making 

by using theory of valuation; aggregate stock market analysis; 

economic and industry analysis; analysis of the firms; security 

analysis in theory and practices; evaluation of portfolio 

performance 

 

950-562  ตลาดและสถาบันการเงิน      3(3-0-6) 

Financial Market and Institution  

บทบาทและความสําคัญของตลาดการเงิน การจําแนกประเภทของตลาด

การเงิน ตราสารทางการเงินในตลาดเงินและตลาดทุน ประเภทและบทบาท

ของสถาบันการเงิน ระดับและโครงสรางของอัตราดอกเบี้ย กฎหมายและ

นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวกับการพัฒนาตลาดการเงิน 

Roles and importance of financial markets; classification of 

financial markets; financial instruments in money market and 

capital market; types and roles of financial institutions; levels 

and term structure of interest rates; laws and government 

policies related to the development of financial markets 

 

950-563  การวิเคราะหและการจัดการสินเชื่อ     3(3-0-6) 

Credit Analysis and Management  

ลักษณะและบทบาทของสินเชื่อในทางเศรษฐกิจและสังคม หลักและวิธี

กําหนดนโยบายในการใหสินเชื่อ การหาขอมูล และหลักเกณฑการวิเคราะห

สินเชื่อ เทคนิคและแนวทางปฏิบัติในการจัดการสินเชื่อของธุรกิจประเภท

ตาง ๆการจัดการ ควบคุมและประเมินผลการใหสินเชื่อ 

Characteristics and roles of credit in economic and social 

aspects; principles and methods of credit granting policies; 
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information collecting and credit analysis; techniques and 

practical approach in credit management of types of business; 

credit managing, control and evaluation 

 

950-564  ธรรมาภิบาลในสถานประกอบการ และความรับผิดชอบตอสังคม  3(3-0-6) 

Corporate Governance and Social Responsibility  

แนวคิดและความสําคัญของจริยธรรมทางธุรกิจ การสรางธรรมาภิบาลใน

สถานประกอบการ ธรรมะผูบริหาร การสรางจิตสํานึกและแนวปฏิบัติใน

ความรับผิดชอบตอสังคม บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของธุรกิจที่มี

ตอสังคม ผลกระทบของสภาพแวดลอมที่มีตอการบริหารธุรกิจ การ

ตอบสนองของธุรกิจตอความตองการของสังคม โดยมุ งเนนถึงความ

รับผิดชอบของธุรกิจที่มีตอผูมีสวนไดสวนเสีย 

Business ethical concepts and importance of business ethics; 

institute the corporate good governance; dhamma for 

executives; mindful on business ethical practices and social 

responsibility; roles, functions and responsibilities of business 

toward society, environmental impact business, business 

response to social need and stakeholder management 

 

950-565  การบริหารตนทุนเชิงกลยุทธ      3(3-0-6) 

Strategic Cost Management  

แนวคิดเกี่ยวกับตนทุนในดานการจําแนก พฤติกรรมการประมาณ การ

ควบคุม และการวิเคราะหผลตาง การนําขอมูลตนทุนไปใชเพื่อการวางแผน

และตัดสินใจ การประยุกตเทคนิคการวิเคราะหเชิงปริมาณมาใชวิเคราะห

ตนทุนและความเสี่ยง การตั้งราคาโอน การประเมินผลเพื่อการจัดการตนทุน 

Concepts of Costs classification; estimation behavior, control 

and variance analysis; use of cost information for analysis and 

decision making; application of technique and quantitative 

analysis; costs and risk analysis; transfer price setting; evaluation 

for cost management 
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950-566  การวางระบบสารสนเทศทางการบัญชี     3(3-0-6) 

Accounting Information System Design  

เทคนิคในการวิเคราะหและออกแบบระบบบัญชี ขอพิจารณาในการเลือก

ฮารดแวรและซอฟตแวร การวิเคราะหและออกแบบโปรแกรมทางการบัญชี

สําหรับงานในหนาที่ตาง ๆ การควบคุมระบบงานคอมพิวเตอร ปญหาและ

ขั้นตอนในการออกแบบและติดตั้งระบบสารสนเทศทางการบัญชี 

Accounting system analysis and design technique; consideration 

in hardware and software selection; accounting program analysis 

and design for various duties; control of computer system task; 

problem and process in installation and design of accounting 

information system 

 

950-567 การวางแผนภาษีอากร      3(3-0-6) 

Tax Planning 

การจัดตั้งองคกรธุรกิจใหสอดคลองกับระบบการจัดเก็บภาษีเงินได ปญหา

และการวางแผนภาษีสรรพากรของธุรกิจ ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงิน

ไดนิติบุคคล ภาษีหัก ณ ที่จาย ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และ

อนุสัญญาภาษีซอน 

Organizing the business entity to comply with the income tax 

collection system; problems and tax planning on revenue 

department based – tax; specific business tax and double tax 

agreement 

 

950-568  การศึกษาอิสระทางบัญชีและการเงินเพื่อการจัดการ  3(0-6-3) 

Independent Study in Accounting and Finance for Management 

ศึกษาหัวขอสําคัญทางการบัญชีและการเงินเพื่อการจัดการ หรือประเด็นที่

เกี่ยวของที่นาสนใจในปจจุบัน 

Explores special and current issues of accounting and finance 

for management 
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950-581 สารนิพนธ              6(0-18-0) 

                    Minor Thesis 

การคนควาดวยตนเองในหัวขอท่ีเกี่ยวของกับสาขาภายใตการดูแลของ

อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ 

Conducting an independent study on a topic within the 

specialization area under the supervision of approved faculty 

advisor(s) 

 

950-591 วิทยานิพนธ             18(0-54-0) 

Thesis 

การทํางานวิจัยในหัวขอที่เกี่ยวของกับสาขาภายใตการดูแลของอาจารยที่

ปรึกษาวิทยานิพนธ 

Conducting a research on a topic within the specialization area 

under the supervision of approved faculty advisor(s) 

 

950-592 วิทยานิพนธ          36(0-108-0) 

Thesis 

การทํางานวิจัยในหัวขอที่เกี่ยวของกับสาขาภายใตการดูแลของอาจารยที่

ปรึกษาวิทยานิพนธความรูใหมเพ่ือประโยชนทางดานวิชาการ 

Conducting a research on a topic within the specialization area 

under the supervision of approved faculty advisor(s); a novel 

knowledge 

 


