
01140511**  การจัดการทางการเงิน       3(3-0-6) 

(Financial Management) 

การพยากรณความตองการเงินทุน การจัดหาเงินทุนและการจดัสรรเงินทุน คาของเงินตาม

เวลา การประเมินมลูคาทางการเงิน การจัดการความมั่งค่ังและการวางแผนเพื่อการเกษียณอายุและ

การวางแผนเพื่อการเกษียณอายุ 

Financial anticipation, financial acquisition, and financial allocation. Time 

value of money. Financial evaluation. Wealth management and retirement planning. 

01140522 การจัดการเชิงกลยุทธข้ันสูง      3(3-0-6) 

(Advanced Strategic Management) 

แนวคิดเกี่ยวกับกับการจัดการเชิงกลยุทธ กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธซึ่งครอบคลุมถึง

การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกและภายใน การกําหนดกลยุทธในระดับตางๆ การนํากลยทุธ

ไปสูการปฏิบัติและการควบคุมเชิงกลยุทธ นอกจากนี้ยังศึกษาถึงภาวะผูนําเชิงกลยุทธ จริยธรรม

และความรับผิดชอบทางสังคมในกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ  ประเด็นปจจุบันและแนวโนมใน

การจัดการเชิงกลยุทธ ใชกรณีศึกษา 

Concepts related to strategic management. Strategic management process 

which includes internal and external environment analysis, strategy formulation at 

different levels, strategy implementation, and strategic control. Strategic leadership, 

ethics and social responsibility in strategic management process. Current issues and 

trends in strategic management. Case studies. 

01140531**  การจัดการการปฏิบัติการข้ันสูง       3(3-0-6) 

(Advanced Operations Management) 

กลยุทธการปฏิบตัิการ การออกแบบสนิคาและบริการ การออกแบบกระบวนการและการ

เลือกแผนผงั การพยากรณความตองการสินคาและการวางแผนกําลังการผลิต ทาํเลที่ตัง้สิ่งอํานวย

ความสะดวก การจัดการคุณภาพ การควบคุมสินคาคงเหลือ การวางแผนลักษณะรวม การวางแผน

ความตองการวัสดุและการผลติแบบทนัเวลาพอดี การจัดตารางการผลิต การจัดการโครงการ 

 Operations strategy.  Product and service design. Process design and layout 

selection. Demand forecasting and capacity planning. Facilities location. Quality 

management, inventory control. Aggregate planning. Material requirement planning 

and the just-in-time manufacturing. Production scheduling. Project management. 
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01140541**  การจัดการการตลาดข้ันสูง       3(3-0-6) 

  (Advanced Marketing Management) 

การตลาดสําหรับเศรษฐกิจยุคใหม ระบบขอมูลทางการตลาด คุณคาและความพึงพอใจ

ของลูกคา กระบวนการจัดการทางการตลาดแบบองครวม การวิเคราะหโอกาสทางการตลาด ตลาด

ผูบริโภค และตลาดธุรกิจ การกําหนดสวนแบงตลาด และเปาหมายตลาด  การสรางมูลคาและ

ตําแหนงตราสินคา กลยุทธสวนประสมทางการตลาด การตลาดดิจิทัล การสรางความสําเร็จที่ยั่งยืน

ทางการตลาด  

Marketing to the new economy. Marketing information system. Customer 

value and satisfaction. Holistic marketing management process. Analysis of    

marketing opportunities, consumer and business markets. Identifying market 

segments and targets. Creating brand equity and positioning. Marketing mix strategy. 

Digital marketing. Creating sustainable marketing success. 

 

01140561**  การบัญชีบริหารข้ันสูง         3(3-0-6) 

  (Advanced Managerial Accounting) 

 การพัฒนาขอมูลระบบตนทุน การสะสมตนทุนผลิตภัณฑ การวิเคราะหและ แปล

ความหมายสําหรับตนทุนผลิตภัณฑ ความสําคัญของขอมูลทางบัญชีบริหารตอการวางแผน ควบคุม 

และ ตัดสินใจ การใชเทคนิคทางบัญชีบริหารข้ันสูงสําหรับการตัดสินใจเชิงกลยุทธ 

Development of cost system data.  Accumulation of costs for product 

costing. Analysis and interpretation of product cost. The importance of management 

accounting information for planning controlling and decision making. The use of 

advanced management accounting techniques for strategic decision making. 

 

01140584** บริบททางธุรกิจของประเทศในกลุมอาเซียน     2(2-0-4) 

  (Business Context in ASEAN Countries) 

พัฒนาการ แนวโนมและบทบาทของสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใตกับ

การดําเนินธุรกิจ  ในภูมิภาค สภาพแวดลอมทางธุรกิจของประเทศในกลุมอาเซียน ในดานเศรษฐกิจ 

สังคม วัฒนธรรม และการเมืองการปกครอง นโยบายและความเก่ียวพันของสมาคมประชาชาติแหง

เอเชียตะวันออกเฉียงใตกับบริบททางธุรกิจ 

Development, trend, and roles of ASEAN in relation to business operations 

in the region.  Business environment of ASEAN countries in terms of economic, social, 

cultural, and political aspects. ASEAN’s policies and implication on business context. 

 

 



01140591** ระเบียบวิธีวิจัยทางบริหารธุรกิจ                 2(2-0-4) 

(Research Methods in Business Administration) 

งานวิจัยขั้นสูงทางบริหารธุรกิจ และการจัดทําโครงรางการวิจัย การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และคอมพิวเตอรสําหรับประมวลผล และการสืบคนขอมูล การวิเคราะหผล การเรียบเรียงและเขียน

บทความทางวิชาการ และการนําเสนอ การอภิปรายผลงานวิจัย การจัดทํารายงานเพื่อการนําเสนอใน

การประชุมและการตีพิมพในวารสารวิชาการ 

Advanced research in administration and preparation of research proposal, 

application of information technology and computer data processing and retrievals, 

data analysis, article writing and presentation, group discussion. Paper preparation 

for presentation and publication. 

 

01140592*  สถิติสําหรับการวิจัยทางธุรกิจ      1(1-0-2) 

  (Statistics for Business Research) 

บทบาทของสถิติในการวิจัยธุรกิจ สถิติพรรณนา การทดสอบสมมติฐานสําหรับกลุม

ตัวอยางเดียวและสําหรับสองกลุมตัวอยาง การทดสอบไคสแควร การวิเคราะหความแปรปรวนทาง

เดียว การถดถอยเชิงเสนอยางงายและการถดถอยเชิงเสนพหุคูณ สหสัมพันธ และสถิติที่ไมใช

พารามิเตอร 

Role of statistics in business research, descriptive statistics. Hypothesis 

testing for one- and two-samples. Chi-square test. One-way analysis of variance. 

Simple linear regression and multiple linear regression. Correlation, and 

nonparametric tests statistics.   

 

01110501 เศรษฐศาสตรการจัดการข้ันสูง      3(3-0-6) 

  (Advanced Managerial Economics)   

การวิเคราะหและประยุกตทฤษฎีเศรษฐศาสตรจุลภาค และ   มหภาคสําหรับการตัดสินใจ

ทางธุรกิจ โดยครอบคลุมถึงการวิเคราะหอุปสงค การประมาณและการพยากรณอุปสงค การผลิต

และตนทุน โครงสรางของตลาด ทฤษฎีราคา และการตั้งราคาในทางปฏิบัติ      กลยุทธในการ

แขงขัน ความสัมพันธระหวางอุปสงค ราคา ตนทุน  และกําไร การวิเคราะหการลงทุนและการ

ตัดสินใจการลงทุน ทฤษฎีเศรษฐศาสตรมหภาค ตัวชี้วัดและนโยบายเศรษฐกิจมหภาค 


