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มคอ.2 ปริญญาโท

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
0709501 ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจ
3(2-2-5)
English for Business
ฝ‡กทักษะภาษาอังกฤษทางดานการฟsง การพูด การอ@าน และการเขียน เนนการสรุปความ การเขียน
จดหมายธุรกิจ การเขียนเรียงความ และการนําเสนอผลงาน
Practice English language skills in listening, speaking, reading and writing, Emphasizing
on find the main idea, academic writing, writing business letters, writing essays and oral
presentation
0709502 ธรรมาภิบาลในสถานประกอบการและความรับผิดชอบต9อสังคม
3(3-0-6)
Corporate Governance and Social Responsibilities
แนวคิดทฤษฎีการบริหารและการจัดการที่ดีในสถานประกอบการ โดยการประยุกต9หลักประสิทธิผล
ประสิทธิภาพ การตอบสนอง ความรับผิดชอบ ความโปร@งใส การมีส@วนร@วม การกระจายอํานาจ นิติธรรม ความ
เสมอภาคและมุ@งฉันทามติ มุ@งเนนใหธุรกิจแสดงออกดวยความรับผิดชอบต@อเศรษฐกิจ กฎหมาย จริยธรรมและ
การเสียสละต@อผูที่มีส@วนเกี่ยวของโดยศึกษาและวิเคราะห9จากกรณีศึกษา
Management concepts and theories in cooperation by integrating effectiveness,
efficiency, response responsibility, transparency, engagement decentralization, legality equality
and focus on consensus, emphasis on business responsibility in economic, law, ethic and
devotion to stakeholder, analysis of case study
0709511 การจัดการการตลาด
3(3-0-6)
Marketing Management
กระบวนการจัดการดานการตลาด บทบาทและหนาที่การตลาดในธุรกิจ สภาพแวดลอมภายใน
และภายนอกที่มีผลกระทบต@อการจัดการดานการตลาด การวางแผนการตลาดเชิงยุทธ9 การวิเคราะห9 การแข@งขัน
พฤติ กรรมผูบริโภค ระบบสารสนเทศทางการตลาดและการวิจัยการตลาด การตลาดเปŠ าหมาย กลยุทธ9ส@ วน
ประสมทางการตลาด การควบคุมทางการตลาด การตลาดดิจิทัล และจริยธรรมในการจัดการการตลาด
Marketing management process, roles and functions of marketing in business,
internal and external affecting marketing management strategic marketing planning,
competition analysis, consumer behavior, marketing information system and marketing
research, target marketing, marketing mix strategy, marketing control, Digital marketing and
ethics in marketing management
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มคอ.2 ปริญญาโท
3(3-0-6)

0709521 การบัญชีเพื่อการจัดการ
Managerial Accounting
แนวคิดการใชสารสนเทศทางการบัญชี การกําหนดตนทุนสินคา การวางแผน การควบคุม การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน และการตัดสินใจทั้งในระยะสั้น และระยะยาว โดยใชขอมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ
Accounting information system concepts; costs of good; planning, control,
performance appraisal; decision making in short term and long term by using qualitative and
quantitative information
0709522 การจัดการการเงิน
3(3-0-6)
Financial Management
แนวคิด ทฤษฎีทางการเงิน และเทคนิ คการบริห ารการเงิน การบริหารสิน ทรัพย9 หนี้สิน และ
โครงสรางเงินทุน สภาพคล@อง งบกระแสเงินสด ความเสี่ยงและผลตอบแทน การประเมินความเสี่ยง และอัตรา
ผลตอบแทน งบประมาณการลงทุน ตนทุนของเงินทุน และจรรยาบรรณทางการเงิน
Financial concepts and theories; Financial management technique; asset
management, debt management and investment structures , liquidity, cash flow; risk and
return of investment; risk evaluation; rate of return, budgeting investment; capital and ethical
of finance
0709531 การจัดการทรัพยากรมนุษย%เชิงกลยุทธ%
3(3-0-6)
Strategic Human Resource Management
แนวคิ ดและทฤษฎี ที่เกี่ ยวของกั บ การจัด การทรัพยากรมนุ ษย9 เชิงกลยุ ทธ9 การจั ดการเทคโนโลยี
สารสนเทศทางดานทรั พ ยากรมนุ ษ ย9 การวางแผนทรั พ ยากรมนุ ษ ย9 การสรรหา การคั ด เลื อ ก การพั ฒ นา
ทรัพยากรมนุ ษย9 การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งาน สุขภาพและความปลอดภั ย การจ@ ายค@าตอบแทน แรงงาน
สัมพั น ธ9 ปs ญ หาทางการจัด การทรัพยากรมนุ ษย9 ที่มีผลต@อการดําเนิ น งานขององค9การ และนํ าเสนอแผนการ
จัดการทรัพยากรมนุษย9เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข@งขัน
Concepts and theories of strategic human resource management , human resource
information system, human resources planning, recruitment, selection, human resource
development; performance evaluation; health and safety; compensation; labor relations,
problem in human resource management affecting to organization operation; presenting
human resource management plan to increase competitiveness
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มคอ.2 ปริญญาโท
3(3-0-6)

0709532 การจัดการการดําเนินงาน
Operations Management
องค9 ป ระกอบของระบบการดํ า เนิ น งาน หลั ก การและการวางแผนการดํ า เนิ น งาน การจั ด การ
คุณภาพในองค9การ การตัดสินใจการดําเนินงานในกระบวนการผลิต และจริยธรรมในการการดําเนินงาน
Element of operations system; principle and operational planning; quality
management; decision-making; ethic in production and operations management
0709533 วิจัยธุรกิจ
3(2-2-5)
Business Research
ความหมายและความสําคัญของการวิจัยทางธุรกิจ ประเภทของการวิจัยทางธุรกิจ ฝ‡กปฏิบัติการ
กําหนดปs ญ หาการวิจัย การเขียนเคาโครงงานวิจัย การรวบรวมขอมู ล การวิเคราะห9 ขอมู ลโดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูปทางสถิติ การเขียนรายงานวิจัย และการนําเสนอผลงานวิจัย
Significance of business research; categories of business research; identification of
research problem, research proposal, data collection, data analyzing using statistical package
program; research report writing and research presentation
0709611 พฤติกรรมผู+บริโภค
3(3-0-6)
Consumer Behavior
บทบาทและความสําคัญของผูบริโภค ตัวแบบพฤติกรรมผูบริโภค การแบ@งกลุ@มผูบริโภค ปsจจัย
ต@าง ๆ ที่มีอิทธิพลต@อการตัดสิน ใจของผูบริโภค การวิจัยผูบริโภค วัฒ นธรรม ชั้นทางสังคม ครอบครัว กลุ@ ม
อางอิง ลําดับขั้นความตองการ การจูงใจและความเกี่ยวของ การรับรู การเรียนรูทัศนคติและการเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติ บุคลิกภาพ การประมวลสารสนเทศของผูบริโภค ประเภทของการตัดสินใจซื้อ และกระบวนการ
ตัดสินใจของผูบริโภค
Role and importance of consumers; models of consumer behavior; consumer
segmentation; factors influencing consumer decision-making, consumer research, culture,
social classes, family, reference groups; hierarchy of needs, motivation and involvement,
perception; learning attitudes and changing of attitudes, personality; consumer information
processing, types of purchasing decision and process of consumer decision-making
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มคอ.2 ปริญญาโท
3(3-0-6)

0709612 การตลาดบริการ
Service Marketing
บทบาทและความสํ า คั ญ ของธุ ร กิ จ บริ ก าร ลั ก ษณะของการบริ ก าร ประเภทของการบริ ก าร
พฤติกรรมผูบริโภคในการเผชิญหนาบริการ การวางตําแหน@งบริการ ส@วนประสมการตลาดบริการ การสราง
ความสมดุลระหว@างอุปสงค9และความสามารถในการผลิตบริการ การจัดการลูกคาสัมพันธ9 คุณภาพบริการ และ
จริยธรรมทางการตลาดบริการ
Role and importance of service business, nature of service, types of service,
customer behavior in service encounter, service positioning, service marketing mix, balancing
demand and service capacity; customer relationship management, service quality and ethics
in service marketing
0709613

การวิจัยการตลาด
3(2-2-5)
Marketing Research
บทบาทและความสํ า คั ญ ของวิ จั ย การตลาด ระบบสารสนเทศและการจั ด การความรู
กระบวนการวิจัยการตลาด การออกแบบวิจัย เครื่องมือที่ ใชในการวิจัยและการวัด การสุ@มตั วอย@าง วิธีการ
รวบรวมขอมูล ฝ‡กปฏิบัติการวิเคราะห9ขอมูลและการเขียนรายงานการวิจัย และจริยธรรมในการวิจัย
Roles and importance of marketing research; information system and knowledge
management; marketing research process, research design; research instrument and
measurement, sampling, data collection procedure, data analysis and presentation, and
ethics in marketing research
0709614

การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเชิงกลยุทธ%
3(3-0-6)
Strategic Integrated Marketing Communication
บทบาทและความสํ า คั ญ ของการสื่ อ สารการตลาดแบบบู ร ณาการ ตราสิ น คากั บ การสื่ อ สาร
การตลาดแบบบู ร ณาการ บริ ษั ท กั บ การสื่ อ สารการตลาดแบบบู ร ณาการ องค9 ป ระกอบของการสื่ อ สาร
การตลาดแบบบูรณาการ ข@าวสารการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ และการวางแผนการสื่อสารการตลาด
แบบบูรณาการ
Roles and importance of Integrated marketing communication (IMC), brand and
IMC, companies and IMC, components of IMC, IMC message, and IMC plan
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มคอ.2 ปริญญาโท
3(3-0-6)

0709615 การจัดการผลิตภัณฑ%และราคา
Product and Pricing Management
นโยบายผลิตภัณฑ9และราคา กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ9ใหม@ กลยุทธ9วงจรชีวิตผลิตภัณฑ9 การ
จัดการสายผลิตภัณฑ9 การวางตําแหน@งผลิตภัณฑ9 ตราสินคาและบรรจุภัณฑ9 การตัดสินใจเกี่ยวกับราคาโดยใชการ
วิเคราะห9เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การจัดการความปรับเปลี่ยนราคา โครงสรางราคา และกลยุทธ9ราคา
Product and price policy; new product development process; product life cycle
strategies; product line management; product positioning, brands and packaging, price
decisions using quantitative and qualitative analysis; manage price variances, price structure,
and price strategy
0709616 การจัดการช9องทางการตลาด
3(3-0-6)
Marketing Channel Management
บทบาทและความสําคัญของช@องทางการตลาด ระบบช@องทางการตลาด กลยุทธ9และการออกแบบ
ช@องทางการตลาด การเลือกสมาชิกในช@องทางการตลาด ตลาดเปŠาหมายและการออกแบบช@องทางเชิงกลยุทธ9
การสรางแรงจู งใจใหกั บ สมาชิ ก ในช@ อ งทาง ส@ ว นประสมการตลาดอื่ น ๆ กั บ การจั ด การช@ อ งทางการตลาด
โลจี ส ติ กส9 และการจั ด การช@ อ งทางกาตลาด การประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานของสมาชิ กในช@ องทาง ช@ องทาง
การตลาดอิ เลคทรอนิ กส9 แฟรนไซส9 ช@องทางการตลาดสําหรับ ธุรกิ จ บริการ และช@ องทางการตลาดระหว@า ง
ประเทศ
Roles and importance of marketing channel, marketing channel system, strategy
and design for marketing channel, selecting the channel members, target market and channel
design strategy, motivating the channel members, other marketing mix issues in channel
management, logistics and channel management, evaluation channel member performance,
electronic marketing channel, franchise marketing channel, marketing channel for services, and
international channel perspectives
0709617 การจัดการตราสินค+าเชิงกลยุทธ%
3(3-0-6)
Strategic Brand Management
บทบาทและความสําคัญของตราสินคา การพัฒนากลยุทธ9ตราสินคา การออกแบบและปฏิบัติตาม
โปรแกรมการตลาดตราสินคา การวัดและแปลผลการดําเนินงานเกี่ยวกับตราสินคา การสรางคุณค@าตราสินคาให
เติบโตอย@างยั่งยืน
Roles and importance of brand, develop brand strategy, design and implementing
brand marketing programs, measuring and interpreting brand performance, growing and
sustaining brand equity

- 22 -

มคอ.2 ปริญญาโท
3(3-0-6)

0709618 การจัดการลูกค+าสัมพันธ%
Customer Relationship Management
บทบาทและความสํ า คั ญ ของการจั ด การลู กคาสั มพั น ธ9 การตลาดสั มพั น ธ9 และการจั ด การลู กคา
สัมพันธ9 องค9การและการจัดการลูกคาสัมพันธ9 กลยุทธ9ความรูลูกคา การจัดการขอมูล สารสนเทศ และเทคโนโลยี
กลยุทธ9การขายและการจัดการลูกคาสัมพันธ9 เทคโนโลยีการจัดการลูกคาสัมพันธ9กับยอดขาย กลยุทธ9การตลาด
กับการจัดการลูกคาสัมพันธ9 การจัดการลูกคาสัมพันธ9และการสื่อสาร การประเมินและเครื่องมือวัดผลโปรแกรม
การจัดการลูกคาสัมพันธ9 และประเด็นจริยธรรมเกี่ยวกับการจัดการลูกคาสัมพันธ9
Roles and importance of customer relationship management (CRM), relationship
marketing and CRM, organization and CRM, data management, information and technology,
sales strategy and CRM, CRM technology and sales, marketing strategy and sale, CRM and
communication, CRM program measurement and tools, and ethical issues on CRM
0709619 การศึกษาดูงานด+านธุรกิจระหว9างประเทศ
3(0-9-0)
International Field Study
ดูงานการดําเนินธุรกิจจริงในต@างประเทศเพื่อเรียนรูแนวคิด วิสัยทัศน9ทางธุรกิจ สัมมนาการจัดการ
ธุรกิจระหว@างประเทศ เขียนรายงานและนําเสนอสิ่งที่ไดเรียนรูจากการศึกษาดูงานธุรกิจในต@างประเทศ
Field study abroad in international business for studying their business concept and
vision, seminar in international business management, presentation and report on the
international field study
0709621 การบัญชีและภาษีอากร
3(3-0-6)
Accounting and Taxation
ระบบภาษี ที่ เ กี่ ย วของกั บ ธุ ร กิ จ ต@ า ง ๆ ความสั ม พั น ธ9 ร ะหว@ า งภาษี แ ละการทํ า บั ญ ชี ในธุ ร กิ จ
ประสิ ท ธิ ภ าพของการวางแผนภาษี แ ละการตั ด สิ น ใจ ปs ญ หาและการแกปs ญ หาทางธุ ร กิ จ ที่ เกี่ ย วของกั บ
การบัญชีและภาษีอากร วิเคราะห9โดยใชกรณีศึกษาและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
Tax system related to business; relations between tax and business accounting,
efficiency of taxation planning and decision-making; problem and business problem solving
related to accounting and taxation; analysis of case study and related research work
0709622 การจัดการต+นทุน
3(3-0-6)
Cost Management
แนวคิดเกี่ยวกับตนทุนในดานการจําแนก พฤติกรรม การประมาณ การควบคุม และการวิเคราะห9
ผลต@าง การนําขอมูลตนทุนไปใชเพื่อการวางแผนและการตัดสินใจ การประยุกต9เทคนิคการวิเคราะห9เชิงปริมาณมา
ใชวิเคราะห9ตนทุนและความเสี่ยง การตั้งราคาโอน ประเมินผลเพื่อการจัดการตนทุน

มคอ.2 ปริญญาโท
- 23 Concepts of cost that classify behavior, estimation, control and analysis of variance;
utilization of cost information for planning and decision-making; applying quantitative analysis
techniques for analyzing cost and risk; transfer pricing; evaluation of cost management
0709623 การวางระบบสารสนเทศทางการบัญชี
3(2-2-5)
Accounting Information System Design
เทคนิ คในการวิ เคราะห9 และออกแบบระบบ ขอพิ จ ารณาในการเลื อกฮาร9 ด แวร9 และซอฟต9 แวร9
การวิเคราะห9และออกแบบโปรแกรมทางการบัญชีสําหรับงานในหนาที่ต@าง ๆ การควบคุมระบบงานคอมพิวเตอร9
รวมทั้งฝ‡กปฏิบัติการออกแบบและการติดตั้งระบบบัญชี
Analysis and system design technique; consideration in hardware and software
selection; analysis and accounting programing design for different work function; computer
control system; and workshop in designing procedure and accounting information system set
up
0709624 นโยบายการบัญชี
3(3-0-6)
Accounting Policy
แนวคิ ด ทฤษฎี การวิ เคราะห9 และประมวลความรู เกี่ ย วกั บ การบั ญ ชี เพื่ อ นํ ามาใชในการกํ า หนด
นโยบายการบัญชีเพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง
Concepts, theory analysis and mobilization of accounting knowledge for accounting
policy setting conform with change
0709625 การวิเคราะห%รายงานการเงิน
3(2-2-5)
Financial Report Analysis
วิธี ก ารปฏิ บั ติ ท างบั ญ ชี ที่ ต@ า งจากมาตรฐานและผลกระทบที่ มีต@ อรายงานการเงิน การปรับ งบ
การเงิ น สํ า หรั บ ใชในการวิ เ คราะห9 การใชรายงานของผู สอบบั ญ ชี แ ละหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น
การวิเคราะห9การใชงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินเชิงลึกของแต@ละอุตสาหกรรม การ
จัดทําประมาณการงบการเงิน การประยุกต9ซอฟต9แวร9สําหรับการวิเคราะห9และฝ‡กปฏิบัติการพยากรณ9ทางการ
เงิน ตัวแบบการประเมินมูลค@ากิจการ การวิเคราะห9งบการเงินนานาชาติ
Practical method in accounting differing from standard and affecting financial
report; adjustment of financial statements for analysis; utilization of the report of the auditors;
notes of financial statement; analysis of consolidated financial statement and separate
financial statements; in-depth financial statement of each industry, estimation of financial
statement; applying software for analysis and practicing in financial forecasting; model
evaluations of business; analysis of International financial statement
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มคอ.2 ปริญญาโท
3(2-2-5)

0709626 การวางแผนภาษีอากร
Tax Planning
ขอพิ พาททางภาษีอากรของกิ จการธุรกิจในดานภาษีเงินไดนิติบุ คคลและภาษีอื่น ฝ‡กปฏิ บัติ การ
วิเคราะห9ความแตกต@างระหว@างหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปกับวิธีการทางกฎหมายภาษีอากร ประมวลรัษฎากร
คําพิพากษา คําวินิจฉัยคดีและคําตอบขอหารือของกรมสรรพากรเพื่อใชในการวางแผนภาษี
Tax dispute of business in corporate income tax and others; analysis of
differentiation of verified accounting and tax law; revenue code sentence; case ruling and
point for consolation of revenue department for tax planning
0709627 การจัดการสถาบันการเงิน
3(3-0-6)
Financial Institutions Management
โครงสราง หนาที่ วัตถุประสงค9 และหลักการของสถาบันการเงินประเภทต@าง ๆ โดยเนนการปล@อย
สินเชื่อแต@ละประเภท กลยุทธ9ในการดําเนินงานของสถาบันการเงิน การจัดการสภาพคล@อง และนโยบายหลัก
ของรัฐบาลในการควบคุมสถาบันการเงิน
Structure, function, objective and principle of Institutions management, emphasis
on different type of credits; strategy of financial institution operation; financial liquidity;
government policy in financial institution
0709628 การวิเคราะห%ทางการเงิน
3(2-2-5)
Financial Analysis
เทคนิคและเครื่องมือที่ใชวิเคราะห9ทางการเงิน ฝ‡กปฏิบัติการวิเคราะห9เศรษฐกิจ การเมือง สังคม
และสภาพแวดลอมทางธุ ร กิ จ เพื่ อใชวางแผนทางการเงิ น การตั ดสิ น ใจเกี่ ยวกั บ วิ กฤตทางการเงิ น ของธุ รกิ จ
การปรับโครงสรางหนี้และการแกไขปsญหาหนี้
Technique and tools for financial analysis, economic analysis, political, social and
business environment for financial planning, decision making in financial crisis of business,
debt restructuring and debt solutions
0709631 การจัดการเชิงกลยุทธ%
3(3-0-6)
Strategic Management
ศึกษาและวิเคราะห9 ส ภาพแวดลอมภายในและภายนอกองค9 กร เพื่ อกํ าหนดวิ สั ยทั ศน9 พั น ธกิ จ
เปŠ าหมาย และวางแผนกลยุ ทธ9 อัน นํ าไปสู@ การสรางความไดเปรี ย บในการแข@ งขั น รวมไปถึ งวิ ธี การควบคุ ม
ประเมินผลการนํากลยุทธ9ไปปฏิบัติใหบรรลุเปŠาหมายตามตองการ และการบริหารความเสี่ยง

มคอ.2 ปริญญาโท
- 25 Analysis of Internal and external organizational environment to set vision, mission,
goal and strategic planning leading to competitive advantage, control and evaluation of
strategic utilization of best practice that meet goals and risk management.
0709632 การจัดการธุรกิจขนาดย9อมและธุรกิจชุมชน
3(3-0-6)
Small and Community Business Management
ประเภทของธุรกิจ วิเคราะห9ความเปXนไปไดในการดําเนินธุรกิจ การจัดตั้งธุรกิจขนาดย@อมและธุรกิจ
ชุมชน การใชหลักการจัดการ การตลาด การจัดการทรัพยากรมนุษย9 การผลิต การเงินและบัญชี เพื่อดําเนินการ
และแกปsญหา การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาธุรกิจขนาดย@อมและธุรกิจชุมชน โดยคํานึงถึงจริยธรรมในการจัดการ
ธุรกิจ
Types of business; analysis of probability in business operation, small business and
community business launching, management principle, marketing, human resource
management, production; financial and accounting for business operation and problem
solving; change and development in small and community business development considering
ethic in business management
0709633 การจัดการคุณภาพและการเพิ่มผลผลิต
3(3-0-6)
Quality Management and Productivities
ความสําคัญ แนวคิด วิวัฒนาการและหลักการจัดการคุณภาพและการเพิ่มผลผลิต องค9ประกอบของ
การเพิ่มผลผลิต เทคนิคและโปรแกรมการจัดการคุณภาพและการเพิ่มผลผลิต มาตรฐาน คุณภาพและรางวัล
คุณภาพทั้งระดับชาติและระดับสากล
Significance, concepts, evolution and principles of quality management and
productivities, element of productivities, techniques and program of quality management and
productive, quality standard and quality award both national and international
0709634 การพัฒนาองค%การและการจัดการการเปลี่ยนแปลง
3(3-0-6)
Organization Development and Change Management
แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการจัดการการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองค9การ การใหคําปรึกษา
การวินิจฉัยองค9การ เทคนิคการใชตัวสอดแทรก การวางแผน การดําเนินการ และการประเมินการเปลี่ยนแปลง
และพัฒนาองค9การ
Concept , theories related to organization development and change management,
consultation, organizational analysis, interventions technique, planning, operation and
evaluation of organization development and change management
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มคอ.2 ปริญญาโท
3(2-2-5)

0709635 กลยุทธ%การเจรจาต9อรองทางธุรกิจ
Strategic Negotiation in Business
แนวคิ ด ทฤษฎี ประเภท และรูป แบบของการเจรจาต@ อรอง การสรางและพั ฒ นาทั กษะในการ
เจรจาต@อรอง การขายความคิด การวิเคราะห9คู@เจรจา เทคนิคและเครื่องมือในการโนมนาวคู@เจรจา กลยุทธ9ใน
การเจรจาต@อรอง การพัฒนากลยุทธ9 การเตรียมความพรอมและสรางบุคลิกภาพเพื่อการเปXนนักเจรจาต@อรองที่
ดี จริยธรรมในการเจรจาต@อรองทางธุรกิจ ฝ‡กปฏิบัติโดยใชกรณีศึกษาและบทบาทสมมติ
Concepts theories, and type of negotiation, creation and skill development in
business negotiation, sales idea, analysis of dialogue partner, technique and tools for
persuading dialogue partner, strategic development, preparation and personality
development for being good negotiator, ethic in business negotiation, practical using case
study and role play
0709636 การจัดการความขัดแย+ง
3(3-0-6)
Conflict Management
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความขัดแยง สาเหตุของความขัดแยง เทคนิคและกระบวนการจัดการ
ความขัด แยงในองค9 การ ปs จ จัย ที่ ส@ งผลต@ อความสําเร็ จหรือความลมเหลวในการจั ด การความขั ด แยง รวมถึ ง
แนวทางในการจัดการความขัดแยงโดยเรียนรูจากกรณีศึกษา
Concepts and theories of conflict; causes of conflict; techniques and process of
conflict management in an organization, factors affecting success or failure in conflict
management; method of conflict management from case study
0709637 พฤติกรรมองค%การและภาวะผู+นํา
3(3-0-6)
Organizational Behavior and Leadership
แนวคิด ทฤษฎี ระบบและตัวแบบพฤติกรรมองค9การ การจัดการการสื่อสาร การรับรู การเรียนรู
ทัศนคติ วัฒ นธรรมองค9การ การจูงใจ การทํ างานเปXนทีม ปsญหาระหว@างองค9การและพนักงาน ความขัดแยง
อํานาจและการเมืองในองค9การ กลุ@มในองค9การ การจัดการการเปลี่ยนแปลง ความเครียดและการใหคําปรึกษา
พฤติกรรมองค9การขามวัฒนธรรม คุณลักษณะของผูนําที่ดี ภาวะผูนําในการจัดการองค9การ ตลอดจนแนวทาง
พัฒนาภาวะผูนํา
Concepts, theories, system and organizational behavior model; communication
management; recognition; learning attitude; organizational culture; persuasion; teamwork,
organization and staffs problem, conflict , power and politics in organization, organization
group, change management; stress and consultation, cross-cultural organizational behavior;
attributes of great leaders; Leadership in organization management and leadership
development method
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มคอ.2 ปริญญาโท
3(2-2-5)

0709638 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย%
Human Resource Development
แนวคิด หลักการ และวัตถุประสงค9ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย9 การทําความเขาใจในพฤติกรรม
และการเรียนรูของพนักงาน การวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย9เพื่อแกปsญหาการทํางาน การออกแบบกิจกรรม
การฝ‡กอบรม ฝ‡ กปฏิ บั ติ การฝ‡กอบรมและการจั ด การความรูเพื่ อพั ฒ นาพนั กงานในรูป แบบต@ าง ๆ การสราง
วัฒนธรรมองค9การที่เอื้อต@อการเปลี่ยนแปลง และนําเสนอกลยุทธ9ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย9ที่เท@าทันต@อการ
เปลี่ยนแปลง
Concepts, principle and objectives of human resource development, understanding
human behavior and staff learning; , human resource development planning to solve work
problem, designing activities, training; practical training and knowledge management for
human resource development; organizational culture contributing to change, presenting
strategy of human resource development.
0709639 การจัดการโลจิสติกส%
3(3-0-6)
Logistics Management
การจัดการวัตถุดิบและผลิตภัณฑ9สําเร็จรูป การพยากรณ9 การจัดทําตามคําสั่ง การจัดการคลังสินคา
การวางแผนความตองการวัตถุดิบ การจัดหาและการจัดซื้อ การวางแผน การผลิตและการดําเนินการ การจัดการ
สินคาคงเหลือ การจัดการรายการสิ่งของ การบรรจุภัณฑ9 และการจัดการการขนส@ง
Raw material management and finished product, forecasting, order, warehouse
management, demand planning, procurement, planning, productivities and process, inventory
control, catalogue, packaging and logistics
0709691 วิทยานิพนธ%
12(0-36-0)
Thesis
คนควาและทําวิจัยทางดานการจัดการธุรกิจ สามารถตีพิมพ9ในวารสารหรือสิ่งพิมพ9ทางวิชาการที่มี
ผูทรงคุณวุฒิกลั่นกรองหรือนําเสนอต@อที่ประชุมวิชาการระดับชาติที่มีรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
Research on business management, publish thesis work in a journal or academic
paper with peer review or present thesis work in national academic conference with
proceeding

มคอ.2 ปริญญาโท
6(0-18-0)
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0709692 สารนิพนธ%
Minor Thesis
กรณีศึกษา ปsญหาเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจที่ใชระเบียบวิธีวิจัยช@วยในการหาคําตอบอย@างเจาะลึก
เรียบเรียงแลวเขียนรายงานและเผยแพร@ในการประชุมวิชาการระดับชาติ หรือตีพิมพ9ในวารสารวิชาการ
Case study, problem related to business management used research methodology
to find in-depth solution, compose and present in the national academic conference or
publish in the academic journal
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